
 شناسیروایتفصلنامۀ دو

 833 -815صص، 8331بهار و تابستان ، 5، شمـارة 3 سال

 

 

 ةنوشتسنگ و سایه ای در رمان اسطورهمعناشناسی زبان ـ  نشانه
 محمدرضا صفدری

 

 1 *فرزاد کریمی
 

 (88/4/8331 پذیرش:   18/1/8331)دریافت:  

 

 چكيده
ای ساختار اسطوره در آن مکانی یا نشانههای زمانی، ای زبانی است که شیوهزبان اسطوره

محمدرضا صفدری،  از سنگ و سایهبازتولید شده است. در این مقاله، با استفاده از متن رمان 
 ،در زبان تحلیل و تبیین شده است. در چنین تحلیلی اسطوره ی ازچگونگی چنین برساخت

حائز اهمیت بسیار  ـ سطورهنمود مکانی ا ـ و طبیعت ـ نمود زمانی اسطوره ـ وضعیت تاریخ
در  های زبانیتاریخ و طبیعت است که داللت است. در جریان همین وضعیت تقابلی یا تناظریِ

ها از مصداقی معیّن به در این اثر، نویسنده با هدایت داللتیابد. معنا میرمانِ مورد مطالعه 
ای گونهاین مسیر تخیل را بههای داللی زبان را گسترش داده و در سطحی سیال از معنا، امکان

الگویی متن و هم نابودی خدمت گرفته که هم تاریخ و هم طبیعت موجود در دل دنیای کهنبه
سطحی که بتواند های میانای نیازمند نظامی است از داللتپذیر است. زبان اسطورهها توجیهآن

 سنگ و سایهدر رمان رسد محمدرضا صفدری نظر میبهگامی از نمادپردازی فراتر نهد. 
 توانسته است به چنین نظامی از زبان دست یابد.
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 مقدمه. 1
نامه است. شداستان کوتاه، دو رمان و دو نمایدو مجموعه ةمحمدرضا صفدری نویسند

نویسی داستان ةجایز ةبرند 8333در سال  ومنتشر  8331در سال  سنگ و سایهرمان 
( 833۱)پیچیده به باالی خود تاکم  نیستممن ببر  ،شده است. رمان دیگر وی «واو»

ای حاکم بر دارد. تحلیل نظام اسطوره سنگ و سایهاست که آن نیز زبان و فضایی مشابه 
ای که با استفاده از پاره استشناسانه زبان ـ رهیافتی معنا ،زبان نویسنده در این اثر

، ای از ادبیاترشتهسمت تحلیلی میانشناختی، پژوهش را بههای نقد انسانشیوه
 توان به مبانی زبانی ساخت اسطورهبدین سان می ؛دهدو فلسفه سوق می شناسینشانه

شناسانه نیست و دست یافت. باید توجه داشت چنین پژوهشی، تحلیلی اسطوره نیز
 ئلۀمس از اسطوره بود. ایشدههای شناختهوجوی مصداقدنبال جستآن بهنباید در 

ن تمهیدات زبانی نویسنده است که نه کنشگران، کرد اصلی این پژوهش کشف و آشکار
ای بدل ساخته است. چنین فضایی با بلکه فضای عمومی کنش را به فضایی اسطوره

ها شناسایی است. این داللتبلساز در زبان قاای اسطورههای نشانهتشخیص داللت
های شیوه ،دنبال آنهای کسب معنا و بهمعناها، شیوه ـ وضعیت زمانی نشانه ةکنندتعیین

های گذار از سوژگی به ابژگیِ تر از همه، شیوهکسب هویت توسط کنشگران و مهم
 کنشگران رمان است. 

یک  :ها پاسخ گویدبرای رسیدن به چنین اهدافی الزم است پژوهش به این پرسش
ساز های یک نظام زبانی اسطورهشود؟ ویژگیساز مینظام زبانی در چه شرایطی اسطوره
ای را شده، قابلیت ساخت فضایی اسطورههای شناختهچیست که فارغ از وجود اسطوره

  در یک متن داستانی دارد؟ 

 پژوهش . پيشينة۲
ادبی  ۀای دیرپا در نقد و نظریل سابقههای ملشناسانه و پژوهش در اسطورهنقد اسطوره

های کشف اسطوره هدفْ ،شناسی در ایران و جهان دارد. اما در پژوهش حاضرو مردم
های زبانی کشف شیوه ، بلکهای موجود در آن نیستهای اسطورهحاضر در متن یا اشاره
سیار شناسی بهای ادبی و مردمپژوهشهدر مجموع تحقیقیچنین ساخت اسطوره است. 
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 ,Barthes) شناسیاسطوره یاب است. بهترین تحقیق در این زمینه را باید کتابمک

شناختی های اسطورهعنوان مرجعی برای پژوهشتر بهمدانست که متأسفانه ک (1991
و به فرم اسطوره بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. روالن بارت در این کتاب 

چندان وارد مسائل محتوایی  و پرداختهای نشانههای گیری آن در نظامچگونگی شکل
اسطوره مورد  ةبرسازند یِاو نشانه یزبان یساختارها ،در این کتابآن نشده است. 

بر  یکه مبتن یشناختاسطوره یهاپژوهش یگربا د ،جهت یناز ا و شودمی واقعتوجه 
 8.گیردیقرار م یندر تبا ،شناسانه استو مردم یخیتار هاییوهش

 ،و نیز دیگر آثار محمدرضا صفدری، آنچه وجود داردسنگ و سایه رمان   ةباردر
رغم بهدر نشریات عمومی کشور یا صفحات مجازی است.  نقدها و نظرهای پراکنده

 ةاهمیت آثار صفدری، تفاوت نوع نگاه وی به زیست انسانی و تفاوت در شیو
توان پژوهشی  و دانشگاهی نمی ای در مجالتاش، نقد علمی ِ منتشرشدهنویسیداستان
شرق و دو تارنمای معتبر  ۀمنتشرشده در روزنام ۀتوان از سه مقالعین حال میدر یافت.

سه مقاله، رشناسانه به رمان دارند. در هروایت یداخلی نام برد که هرسه رویکرد
ی که کارگیری امکاناتنویسنده از ابزارهای روایی و نیز چگونگی به ةهای استفادشیوه

 فضا و فرهنگ بومی جنوب کشور دراختیار وی نهاده، مورد بررسی قرار گرفته است
   (. 8334؛ پاینده، 8335؛ عامری، 1: 8333)ر.ک: درمنکی، 

    روش تحقيق. ۳
آید، همچون دست میی که از محتوای متنی اثر بهبا اتکا به موادّ ،در این پژوهش

 و ها تبیینای کنشهای نشانهی داستانی، داللتهای پرداخت زمانی/ مکانی فضاهاشیوه
ارتباط آن با ساختارهای بنیادین اسطوره تحلیل خواهد شد. این ساختارها در ارتباط با 

سوبژکتیو یا ابژکتیو نویسنده به  زیست انسان است و چگونگی نگاه ۀانسان و فلسف
 یشناسهای نشانهمان دانشزهم ،نماید. در چنین روش تحلیلیتاریخ و طبیعت را بازمی
برای رسیدن به این مقصود، گیرد. قرار می متن ادبیشناسیِ و فلسفه دراختیار زبان

و در ادامه با تحلیل روندهایی چون شود میپژوهش با تحلیل سطوح داللتی زبان آغاز 
ر این معناها د ـ های معنامندی نشانهای است، شیوهزمان اسطوره ةندزدور باطل که برسا
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دال  ةها دربرگیرندبیش از آنکه داللت ،سطوح تبیین خواهد شد. درواقع در این مرحله
پژوهش  ،. بدین ترتیبانددو سطح معنایی و بیانی زبان ةکنندد، مشخصنو مدلول باش

مرحله به مرحله، چگونگی کسب معنا در سطوح مختلف بیان را واکاوی خواهد کرد. 
را باید پژوهشی در راستای تحلیل محتوا ارزیابی کرد که حاضر  ۀدر کلیت امر، مقال

 ای استوار است.  ای کتابخانهمطالعه ۀبرپای

 داستان ةخالص. ۴
 ؛کتاب بیان کرده، روایت یک بازی است ۀکه نویسنده در مقدم، چنانسنگ و سایه

برای اند، شاید راه انداختهبرای خود به ،شولو که دو شخصیت رمان، زوزو و ایبازی
شخصیت در برخورد با  وگوهای این دوگریز از پوچی روزگارشان. رمان بیان گفت

ای از شوند و هریک یادآور واقعهتناوب در رمان ظاهر میگرانی فرعی است که بهشکن
گران فرعی رمان، چون بلبلو، سرباز، شهای اصلی رمان هستند. کنگذشته برای شخصیت

 حتی در پایانِ ؛برای بازی دو شخصیت اصلی ندارند نقشی جز پازلی ،کامرد و پیرزن
 ها نیز شک کرد. پایان رمان زمانِتوان به مجزا و منفرد بودن این شخصیترمان می

شود و این شروع یک بازی جدایی دو شخصیت از یکدیگر است که گویا محقق نمی
  دیگر است.

 بازیپيش .۵
 ،. بازی بنابه ذات خودبازی بلندسنگ و سایه: یک عنوان کامل رمان چنین است: 

ن و نسبتاً ای از نظر زمانی محدود است. خصلت بازی این است که در زمانی معیّپدیده
 بدین .تکرار دارد ۀحکایت از درغلتیدن بازی در ورط« بازی بلند»کوتاه پایان پذیرد. 

فتنِ همواره قرار گراین یعنی  ؛شود بر شروع بازی دیگریای میهر بازی مقدمه ،ترتیب
کتاب بر وجود چنین شرایطی تأکید کرده است:  ۀ. نویسنده در مقدمبازییشپ یطدر شرا

نمود و ای زیباتر میای یارکشی پیش از بازی بود که از هر بازیسنگ و سایه گونه»
. پارادوکس داستان از همین 1(5)ص« خواست که بازی هرگز آغاز نشودکودک می

دکی که قصد بازی دارد مایل به شروع آن نیست و تمایل به کو ؛شودمقدمه آغاز می
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پیش از آغاز دارد. بنابراین کودک از پیش از شروع  ۀحفظ موقعیت، درست در لحظ
توان متناظر با دور باطلی چنین وضعیتی را می بازی در یک بازی دیگر قرار دارد.

کیهانی است.  ۀخمشابهت رویدادهای آغازین و پایانی در یک چر ۀدانست که نتیج
های کیهانی در آغاز و در چرخه»رود: شمار میهای اسطوره بهمایهکیهانی از بن ۀچرخ

انجام هر چرخه، رویداد مشابهی وجود دارد که این مشابهت رویداد، گذشت زمان را 
معنای انجماد زمان در بازی است. انجماد این به .(84۱: 8311)شایگان، « کندمعنا میبی

  سازد.ای میزمان را اسطوره زمان،

 تاریخ  بازی تا از. 1 -۵

ای از همین انجماد زمان درحال بازی دو شخصیت اصلی در زمینه سنگ و سایهدر 
ها به زمان هایی از دل تاریخِ زاد و بوم شخصیتهستند. در این بازی، پیوسته شخصیت

پیوندند: بلبلو، کامرد، می تاریخ شوند و پس از ماجراهایی باز بهحال فراخوانده می
های رمان با آن دنیای حال خود را ای است که شخصیتسرباز و پیرزن. این شیوه

برخورد با تاریخ،  ةکنند. این شیوبا دنیای خود بازی می ،سازند و به عبارت دیگرمی
گاه در ای که گویی هیچگونههگر به تاریخ، بشبرساخت اسطوره است. بازگشت کن ةشیو

 سازد. مان حال حضور نداشته است، او را اسطوره میز

 اسطوره تا تاریخ از .۲ -۵

هایی که شخصیتچنان ؛شونده دارای اهمیت نیستاسطوره ةابژ ۀدر اسطوره، گذشت
اند و از همان پیش از آن وجود نداشتهیی چون بلبلو، کامرد، سرباز و پیرزن نیز گو

ایشان را نه نویسنده توضیح  ۀاند. پیشینکردهحضور در داستان زندگی را آغاز  ۀلحظ
دهد، نه خواننده چندان شایق به دانستن آن است. اینکه چرا پای سرباز قطع شده یا می

 ای فاقد وجه است. تاریخی اوست که در زمان اسطوره ۀچرا پیرزن کور است، پیشین
بلکه فقط  نیست، زمان از ایسلسله زیرا ؛است یزمان ازل یاگونه یازمان اسطوره

 از ایسلسله عینی)زمان  ندارد عینیت خودخودیلحظه است که به یک
تنها  ،است یاگذشته )زمانِ شودمی ساخته لحظه در ایاسطوره زمان(. هاستزمان



 8331بهار و تابستان  ،5، شمـارة 3 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

119 

 :Schelling, cited by Cassirer, 1955) آید(یم یندهکه در آ یدر نسبت با زمان

106.)                           

های اصلی رمان نیز همین وضعیت برقرار است. آغاز زمان، همان برای شخصیت
لحظه از  زمان حضورشان در رمان است و اصوالً ساخت زمان از شروع رمان است. هر

زمان تاریخی در این اثر  ،بدین سان .بعدی زمان گذشته است ۀرمان نسبت به لحظ
تاریخی متصور نیست تا  ۀگذشت به همین دلیل هم هست که جنگی در ؛وجود ندارد

پای سرباز در آن قطع شده باشد. آنچه هست، توهم سرباز از جنگ است؛ جنگی که 
سنگرش کشتی است و ناو هود را که سرباز غرق کرده است، همه از توهمات سربازی 

 است که خود محصول توهمات دو شخصیت اصلی رمان است.

 نظام داللتی اسطوره .1
روی خود معناهای ، خوانشی دوسطحی از متن است. داستان در پیشِایخوانش اسطوره

شود. خوانش هایی در متن آشکار مینشانه یا نشانهواسطۀ هسازد. این معنا بجدید برمی
دنبال کسب سازد تا بهکند و آن را ملزم میرا از معنا تهی می هاای این نشانهاسطوره

ی یک نظام ثانو»توان گفت اسطوره اسی میشنمعنایی جدید باشد. از منظر نشانه
کلی مفهوم و تصویر( در این نظام، به دالی  ۀ. یک نشانه )مجموعشناسانه استنشانه

 (. Barthes, 1991: 115)« شودمحض در نظام دوم تبدیل می

ای از دال و مدلول( را تبدیل به یک نشانه )مجموعهاین بدان معناست که اسطوره، 
سازی نشانه ةبرای معنامندی نیاز به مدلولی دیگر دارد. این زنجیرکند که دال می

کند )زمان داللت نخستین دال بر مبدأ تاریخش را خود تعیین می ،فراتاریخی است
 ۀای لحظنماید. مبدأ تاریخ اسطورهمدلول( و بالفاصله همان مبدأ را نیز فراموش می

شود. تاریخ در اثری با ریخ میبدین گونه است که اسطوره جایگزین تاحال است. 
اما این داللت در  ؛ای از ویرانی بر بیان سیر دگردیسی شهر تا ویرانگی داللت داردزمینه

 تاریخ مدلول خود را ازدست داده و از آن دالی برجای ۀمتن این رمان وجود ندارد. نشان
ین دال های پیشین است. ادنبال کشف معنایی تازه از حضور شخصیتمانده که به

 اسطوره است. اسطوره خودِ تاریخ است:
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. روممی هی گفتم رفتی؟داد زد:  یدم،که رس یدهاب یانزد: برو. گفتم رفتم. به م داد
آهسته گفت: اما  [...]زود باش! گفتم چشم سرجوخه!  اینجایی، که هنوز: زد داد
مانده  یمراکه ب یچشم یک ینو با هم ی! اگر دوباره برگردیکرد ی! چه رفتنهایرفت
 (.13 -11)ص «یچون خوب رفت کنمیباور نم ی،اکه برگشته ینمبب

 مندی است.اسطوره، تاریخِ فاقد زمان

 و بازی اسطوره. 1
 ؛کندها را عیان میاسطوره خاستگاه گیرد.بازی میاسطوره در دل خود زمانِ تاریخ را به

دل اسطوره قرار دارد و  این نوعی فراموشی است که دراما تاریخ خاستگاهی ندارد. 
یابد که تاریخ باید کارکرد اسطوره فراموشی است. اسطوره در مواقعی ظهور می

فراموشی جاری  سنگ و سایهدر  سهم، تاریخ ویرانگر. فراموشی سپرده شود؛ تاریخِبه
، پس از بازی با ایشان اندهایی که در ذهن زوزو و شولو ساخته شدهاست. شخصیت

 ۀپذیرد که شخصیتِ برساخت. این نابودی درست در بزنگاهی انجام میشوندنابود می
تعبیری تبدیل به یک وجود رود تا در دل زمان، وقوع خود را اثبات کند یا بهذهن می

تاریخی شود؛ وجودی که پس از آن دیگر قابل کتمان نیست. این لحظه، همان بزنگاه 
تاریخ. این راهی برای  فراموشی است و ممانعت از حضور شخصیت ذهنی در

گذرانی دو شخصیت اصلی رمان نیست. زوزو و شولو با این شیوه به زندگی خود وقت
وجوی پدر خویش است، از همین نقطه جست تخیلِ سربازی که در بخشند.معنا می

شولو گفت: »فراموش نشده است:  ،نظر اهمیت دارد؛ پدر یا هویتی که اگرچه گم شده
کند. از کنارش که اسیش؟ سرباز گفت: خون کار خودش را میشناگر ببینیش، می

 (.5۵)ص« ...بگذرم
ای است برای مایهوجو در سرتاسر رمان جاری است و بنالگوی جستکهن

وجوها همواره مقصد جایگزین مبدأ در متن. در این جست ایهای اسطورهداللت
ای معنای زیستن است و این جهدرحقیقت این روش، استفاده از فرمِ زیستن بشود. می

 مبنای ساخت اسطوره است: 
اسطوره آن را  از یرا در آنچه فرم یزندگ یول دهد،یمعنا ارزش خود را ازدست م

و  یخاز تار یفور اییرهذخ یهفرم شب ی. معنا براداردیخواهد کرد، نگه م یهتغذ
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اخواند و کنار آن را فر یع،سر یدر تناوب توانیدر دسترس است که م یااندوخته

 (.Barthes, 1991: 117)گذاشت 

تر گفته شد و نویسنده نیز بر ای دیگر به همان مفهوم بازی است که پیشاین اشاره
کردنش. بدین گونه است  ، فراخواندن معنا و دورکردن آن تأکید دارد: ساختن و ویران

کند. راز لی پیدا میکه کنار گذاشتن معنا و ویرانگی نیز در قالب معنامندی و ساخت تج
کردن  آن فراموشیِ تاریخ که نیاز انسان برای رسیدن به آرامش است، در همین ویران

شده برای تبدیل آن به امرِ قابل فهم، ویرانی نشانه برای نهفته است. ویرانی امرِ فهم
 تبدیل آن به دال.

 . بازی و طبيعت1 -1

به سیر گذرای تاریخ. هر آبادی در گذر ای است متقن ویرانگی محل وقوع داستان اشاره
تالقی تاریخ و  ۀشود و این بازی تاریخ است. ویرانگی نقطتاریخ به ویرانه بدل می

رود: طبیعت است. در این نقطه است که تضادهای تاریخ، اسطوره و طبیعت ازمیان می
« ستاتصالی اسطوره و تاریخ، یا طبیعت و تاریخ، همانا ویرانی و تباهی ا ۀنقط»

کند که در اثر مورد بحث، طبیعت در دل خود تاریخی را حمل می(. 11: 833۱)عمادیان، 
در  ییزمان داستان هم گو یرود. حتپیش نمیو دیگر بهشود میدر مرز اسطوره متوقف 

اگرچه گاهی  ،گر تاریخ ویرانی خود نیستندنهای شهر بیاسر شب ایستاده است. ویرانه
های فرعی داستان هم بیش از میان آمده است. شخصیتنی بهاز زمان عمارتشان سخ

( تعلق دارند. های شهرآنکه تعلق تاریخی به سرزمینشان داشته باشند، به طبیعت )ویرانه
کند، سرباز تعلق به دژی ویران دارد که نگهبان آن است و آنچه از نبردهایش تعریف می

آید با وصف اش میزمانی محض اتفاق افتاده است. پیرزن نیز از جغرافیای خانهدر بی
الگوی پس از آن، کهن هایش در درون آن جغرافیای محدود.های خانه و عادتویرانه
ها پیش گم کرده و حال شود که طفل خود را سالیقالب زنی پدیدار م وجو درجست

درپی یافتن چاهی است که او )همان طفل را که حاال درآغوش دارد( را در آن بیندازد. 
بدین سان است که تاریخ شود. گشتگی در دل تاریخ به تباهی در دل طبیعت ختم میگم
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ویرانی  ۀافراشتن اسطوره، درست در میانهم سربرآن ۀد و نتیجنشوو طبیعت یکی می
 طبیعت و درنتیجه ویرانی تاریخ است. 

 . طبيعت و ابژگی۲ -1

طبیعت موجود ، سنگ و سایهعامل ویرانی طبیعت هرچه باشد، امری کلی است. در 
اهمیت است. امر کلی، امر سره بیکسره ویران است و عامل این ویرانی نیز یکی

نیست. ویرانیِ طبیعت زبان بیان رنج ابژه است. آنچه از دو  کننده، امری منفورویران
کل ابژگی است. ابژه برای بیان رنجش به زبانی گویا نیاز دارد و به ،بینیمکنشگر رمان می

ای است از تاریخ ویران و این زبانِ تصویر یا نشانه است؛ تصویر طبیعت ویران که نشانه
 (.White, 2012: 114) «افتداتفاق میزودی بینی مرگی است که بهپیش رنجْ»

ناشی از ترومای عظیم ویرانی و گسیختگی هویت است.  ،3ابژگیمرگ سوژه یا 
یابد. رویم، این گسیختگی هویت بیشتر نمود مییشتر پیش میبهرچه در رمان 

گاه  ید و حتندارنهویتی مستقل  ،شوندهای فرعی که وارد داستان میشخصیت
 توان به یکیرود. برای نمونه میهای اصلی ازبین میانی با شخصیتهمهویتشان در این

زوزو گفت: دوباره تای آستینم را باز کردم. »شدن شخصیت بلبلو با زوزو اشاره کرد: 
فرایند تبدیل  شدنْ ابژه(. 81۵)ص «دوهزار و ده شاهی افتاد به زمین. بلبل فروخته بودم

تواند که سوژگی میتواند امری کلی باشد )چنانی است. ابژگی نمیئامر کلی به امر جز
 با بازی است. 4شدگیجهان چنین باشد(. اینجا محل تالقی وضعیت ابژهدر یک زیست

 شدگی . از سوژگی تا ابژه1 -۲ -1

وار است. نظام جهان بازی همواره نمونهی است. ئسازی امر کلی در امر جزنمونه بازیْ
معلولی نیست.  ـ یهای زمانی و علّب و نامنعطف از توالیواری تابعی صلدر این نمونه

سازد که امری ایدئولوژی را که امری تاریخی است، به اسطوره بدل می بدین گونه بازیْ
 ،تواند مبنایی برای ساخت ایدئولوژی قرار گیردفراتاریخی است. اسطوره اگرچه می

 میان گذشته و حال و درهم پیوند ۀبازی به گسستن رشت»ایدئولوژیک نیست.  خودْ
 (.Agamben, 1993: 74) «کردن کل ساختار به رویدادها گرایش دارد شکستن و خرد
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بازی، با نفی توالی گرفتن در موقعیت پیش بازی بلند یا بازی در بازی یا قرار
 ،کند و بدین ترتیبتاریخی و امکان انتخاب نامتناوب رویدادها، تاریخ را مضمحل می

کاهد. ساختار تاریخ یا ساختار کلی طبیعت در این فرایند، ا به رویداد فرومیساختار ر
شده به زیرا فروکاسته ؛شدن دارد دستی است که هر لحظه امکان نوای دمتجربه اًصرف

دنبال برساخت دنبال کشف رویداد یا در یک فرایند بازی، بهگران بهشرویداد است. کن
 رویداد هستند.

محیطی و رنجی که از پیرامون  یای، انسان مجبور است با اشیاورهدر حالت غیراسط
بردن به اسطوره، گریز از فعالیت شدید ذهنی است  کنار بیاید. پناه ،شودبر او تحمیل می

که ناگزیر درگیر واقعیت سهم بیرونی است. اما گریز از ذهنیت برای سوژه معنایی جز 
حل این تناقض در نگاه گریز از آن است. راهدرآمیختن با همان عینیتی ندارد که در 

معرض مواجهه با خودش است و دیگر مجبور  ذهن که در»ای به ذهن است. اسطوره
عنوان معنایی باید خود را محدود به آن کند که از خودش بهنیست تا با اشیا کنار آید، به

انگاری اگزیر به خودابژهسوژه ن (.834: 8313استراوس، به نقل از سگال، )« ابژه تقلید کند
آمیزی با عینیت بیرونی های ذهنی، آزاد کردن ذهنیت در هماست. کاستن از ویژگی

دانم چه به سرم آمده. زوزو گفت: بیا گفت: امشب نمی»گری است: نمعنایی خودویرابه
« امشود. من مردهیکی دو تا بیندازیم به هرکجا که خورد. شولو گفت: بغلم باز نمی

دستم پوسید و افتاد. از مچ پوسید. گمش کردم. زوزو مچ دست او را »یا (، 838)ص
دانم. خواب بودم. بیدار شدم. دیدم گویید. کی افتاد؟ گفت: نمیدرست می ...مالید: آهان

 (. 833)ص« دستم نیست
وجوی شود؛ جستمتنی می ةوجو بنیاد اسطورالگوی جستکهناینجاست که 

های وجوی خاطرهی خویشتن در دیگری، جستوجوشده، جستهویت گم
های های مدفون در دل ابژه )سرباز و پیرزن(، عاطفهشده )کامرد و بلبلو(، تاریخفراموش

شدن و لذت ناشی از میل  هدررفته )زن(. تاریخِ اسطوره، تاریخ ویرانی است؛ تاریخ ابژه
یات سوژه است و میل هردو از خصوص ،لذت و میلشدن است.  به ویرانگی در دل ابژه

به ابژگی پارادوکسی است که از آغاز، بنای رمان بر آن قرار گرفته است. آنچه به وجود 
این پارادوکس در دل متن وجهی منطقی بخشیده، بازی است. تنها بازی است و 
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ها را در خود تواند این تضادها و تعارضدرغلتیدن از یک بازی در بازی دیگر که می
شدن قرار  ابژه ۀای است که در آستانبازی نیز وضعیت سوژهیت پیشهضم کند. وضع

ای با میل شدید به ابژگی و لذت ناشی از رهیدن از رنج شناخت. با این دارد؛ سوژه
ورود به ابژگی  ۀورود به بازی، مرحل ۀو مرحل 5سوژگی ۀیارکشی، مرحل ۀمرحل ،تعبیر

در برزخی میان این دو وضعیت قرار  رمان ةهای رمان و درواقع نویسنداست. شخصیت
 دارند.

 باختگیو هویت . ابژگی۳ -1

های خیالی زدایی از طبیعت، در جریان تولید شخصیتنویسنده در این اثر درپی واقعیت
ما را به طرح پرسش متن،  درزدایی توجه به واقعیت»اش نیست. گر اصلیشبرای دو کن

 (.Deleuze, 2006: 58به نقل از  ی،سک)دوبرو« شوددیوانگی رهنمون می ةدربار

پریشی ایشان نیستند. گر اصلی رمان، ناشی از روانشهای محصول تخیل دو کنشخصیت
های دنیای بیرونی قطع یا مختل ارتباط مفهومی شخص با واقعیت ،پریشیدر روان

، اندذهن خود در بازی ۀهای برساختکه با شخصیت. اما زوزو و شولو، همچنانشودمی
م و مؤثر با طبیعت بیرونی و واقعیت تلخ تاریخی که چنین جغرافیای ئدر ارتباط دا

 نابهنجاری ساخته است، قرار دارند. 

روایت  ؛هاستروایت تناقض سنگ و سایهرو نیستیم. روایت اینجا با جنون روبه در
صیت یک دو شخئروایت پارانو ؛آغاز بازی است ۀشوق به بازی و میل به ماندن در لحظ

ها نیز هویتی مستقل از دو آنهای فرعی که که هویتی جدا از هم ندارند و شخصیت
 است، چنین است که زنی که کودک خود را در چاه انداخته گر اصلی ندارند.کنش
زمان بلبلو یا سربازی باشد که در آغاز رمان، سوار بر اسبی چوبی، به نبرد با تواند هممی

شولو گفت: تو نبودی سوار اسب شدی »گشته است: لش میدشمن رفته یا دنبال زنبی
تو آن روز کجا بودی! از کسی  ...ها: ایرفتی به جنگ دشمن؟ زن ماند چشم به آن

این وضعیت را (. 34)ص« گشتیای؟ شولو گفت: خودم دیدم. پی زنبیلت میشنیده
در خود  های اصلی و فرعی داستانتوان ویرانگی در خویشتن نام نهاد. شخصیتمی

هاست. فروریختگی در این معنا، سلب هویت از ریزند و این تاریخ زندگی آنفرومی
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ماندگار که تأثیری در کسب یا سلب هویت از دیگری ندارد. ایشان است؛ سلبیتی درون
دست نیاورده است. در این دیگری تمامیتی است که تعریفش را از تقابل با من به

بخشی به من است. دارشناسانه، دیگری ناتوان از هویتویرانی، برخالف دیگریِ پدی
ای را چنین تجربه ۱لویناسگی است. ابژ ۀاین همان انفعال سوژه و رسیدن به مرحل

 نام نهاده است: « بودن منفعل ۀتجرب»
ای است که تا آن زمان فعال بوده و فعال مانده ]این تجربه[ تجربۀ انفعال سوژه

طبیعت خودش غرق شده، این امکان را برای مفروض  است و حتی هنگامی که در
بودن توان تجربۀ منفعل گرفتن وضعیت واقعی خود نگه داشته است. این را می

 (.70 :1987)خواند 

های زمانی، مکانی و انسانی در رمان مورد بحث چنان درگیر بازی در بازی نشانه
های انده است. هویت شخصیتای جز انفعال برای کنشگران باقی نماند که چارهشده

درگیر این بازی در بازی به همین ترتیب هویتی سیال و متغیر است، از کنشگری به 
شونده ادغام ،ترشونده یا به عبارت دقیقهای تبدیلها، هویتگر دیگر. این هویتشکن

بدون اینکه امکان تعریف هویتی مشخص برای آن دیگری را داشته  ،در دیگری است
ای برای سوژه درنظر ای است. اگر هویت را نشانهین همان نظام داللتی اسطورهباشد. ا

بگیریم، هردو سوی داللی این نشانه )من و دیگری در جایگاه دال و مدلول( بر 
شدن دیگری از مفهوم و جایگاه  کند. خالیهمانی دیگری با من داللت میاین

هویتی را نیازمند مدلولی  ۀنشان ند و کلِکشابودن می اش، او را به جایگاه دالمدلولی
 د؛ یک دیگریِ دیگر که سوژه برای ابقای خود بدان نیازمند است. این ناتمامکنتازه می

ها قابل فهم و سازد و برای تمامی زمانازلی میـ  اسطوره، آن را ابدی ةماندن هموار
 ند.کقابل استفاده می

 نتيجه. 8
محتوایی اثر، بتواند محتوای  ةهای ویژاگر در جریان داللتای زبان کارکردهای نشانه

سنگ و   ةگرا کند، آن نقطه اسطوره است. نویسندای همتاریخی و طبیعی آن را در نقطه
اش بر ایهای نشانهکار گیرد که داللتتوانسته است زبانی را در رمان خویش به سایه
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ای که طبیعت و تاریخ در است. آن نقطه ای مشترک از تاریخ و طبیعت استوارمایهدرون
تباهی تاریخ و اسطوره است. به  ۀسازند، همان نقطرسند و اسطوره را میهم می آن به

سطح بیانی و سطح  ۀعبارت دیگر، نویسنده با میانجی قرار دادن اسطوره در میان
جای جای توان درالگویی را میهای کهنمحتوایی، رمانی را خلق کرده است که ویژگی

 ۀبودن همین ویژگی است که زبان صفدری را در یک رابط آن مشاهده کرد. دارا
نوع  ةالگو برسازندساز بدل کرده است. از یک سو کهندیالکتیکی، به زبانی اسطوره

 ةزبان نویسنده در دل خود پرورند دیگر، خاص زبان نویسنده است و از سوی
همین تباهی است که هویت  ۀینوجو در زمالگوی جستالگوست. کهنکهن

وجو های اصلی رمان را شکل داده است. دو شخصیت اصلی در بستر جستشخصیت
پارچه و منسجم به همین سبب است که هویت ایشان، هویتی یک ؛یابندهویت می

اند. اسطوره از دست آوردههویتی مجزا و نامتشکل بهنیست و در جریان هر کشف، پاره
شود و بروز یابد که نیازهای هویتی انسان آشکار میزمانی وجوب مینظر مضمونی نیز 

 ةویژ گردد برای رفع این کمبود از طریق سرپوش نهادن بر آن. کاراسطوره محملی می
ها به کردن آن ها در یک کلیت و تبدیلکردن تمامی تناقض نهایی اسطوره، مجتمع

بخشد اقضی به زندگی آدمی معنا میجزئیت است. همین جزئیت است که فارغ از هر تن
 هایش بدان نیازمند است.  دهد که برای روزمرگیو به او آرامشی می

 هانوشتپی
 . برای آشنایی بیشتر با این کتاب به دو تارنمای زیر مراجعه کنید:8

 :فرهنگ و شناسیانسان
http://anthropologyandculture.com/fa/ 

 :ویستا

https://vista.ir/m/a/p4d2r 
سنگ و  (.8335) صفدری، محمدرضا: این منبع است از سنگ و سایه . تمامی ارجاعات به رمان 1

 تهران: ققنوس.. 1. چسایه
3. objectivity 
4. objectivity 
5. subjectivity  
6. Levinas 
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Abstract 

The mythical language happens when the temporal, spatial, and 

semiotic methods in the structure of a myth are regenerated. This 

paper aims to analyze and explain Sang-o Saye (The Stone and the 

Shade), a novel by Mohammad Reza Safdari as a case study, as to 

how such a reconstruction of myths occurs in language. In the course 

of such an analysis, the status of history, as the temporal 

representation of myths, and nature, as the spatial representation of 

myths, are of great significance. It is in regard to the very status of 

history and nature confronting or corresponding to each other that 

linguistic implications make sense. Linguistic implications of human 

beings’ cognitive signs specify their status as subjects or objects, and 

it can be perceived from the very methods of semiotic implication 

how myths take shape in language. Mohammad Reza Safdari seems to 

have achieved such a system in language through writing Sang-o 

Saye. 
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