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 چكیده
کند. نشانه ـ ای تبعیت میدهدر چارچوب نشانه ـ معناشناسی گفتمانی، معنا از فرایندهای پیچی

کنندة کنشِ ایجاد معناهای زنده و پیوسته درحال معناها در درون فرایند گفتمانی تضمین
سوی کارکردی گفتمانی که در گیری هستند. نشانه ـ معناشناسی، کارکرد سنتی معنا را بهشکل

توان صنعت میدهد. به همین دلیل آن هیچ معنای ازپیش محقَقی وجود ندارد، سوق می
تشخیص، یکی از صنایع ادبی، را از منظر نشانه ـ معناشناسی و از دیدگاهی گفتمانی بررسی 
کرد. بدیهی است که عوامل بسیاری در ایجاد روند تشخیص و تبدیل اُبژه به سوژه نقش دارند. 

ند. تواند سیر صعودی داشته باشد و فرایند اوج معنایی را طی کدر این حالت، تشخیص می
توانند توانایی ولی گاه باید درنظر داشت که عوامل متعددی در یک روایت، در تبانی با هم می

را به اُبژه یا شیء تبدیل کنند. این دگرگونی نتیجۀ امری کنشگر یا سوژه را محدود کرده، او 
سوی سقوط آن پیش رویم. پس روند شود تا از تشخیص بهفرایندی است که سبب می

تواند مسیر معکوس، یعنی سیر نزولی، داشته باشد. در میان کارکردهای مورد تشخیص می
عنوان عامل به بوف کورای گفتمان را در رمان ای و اسطورهبررسی، کارکرد نوستالژیک، خلسه

ترین عوامل اثرگذار در سقوط از تشخیص یافتیم. هدف این مقاله گسست و یکی از اصلی
هدایت و نقش بوف کور طریق پیدایش فضای تَنشی در روایت  بررسی نحوة ایجاد گسست از

 آن در سقوط از تشخیص از دیدگاه نشانه ـ معناشناسی گفتمانی است.  
 

 .کور بوفگسست، نوستالژی، خلسه، اسطوره،  فرایند، روایت، تشخیص،های کلیدی: واژه

                                                                                                                   
 (مسئول نویسندة) ایران تهران، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه استادیار شناسی،زبان دکتری .8
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 . مقدمه1
های گوناگون، روایت را امری فرایندی درنظر بگیریم که در روند 8چنانچه تشخیص

گیری آن دخیل هستند، باید فرایند تَنِشی گفتمان و عوامل متعددی در پیدایش و شکل
گیری تشخیص و ناتشخیص، عامل گسست را نیز از امور مهمی دانست که در شکل

عنوان یکی از عوامل اصلی عبور ترتیب، گسست را بهکنند. بدین نقشی کلیدی ایفا می
تواند نتیجۀ فضایی اتشخیص مورد بررسی قرار خواهیم داد. گسست میاز تشخیص به ن

 3ای)عاطفی( و گستره 2ایبستۀ بین دو جریان فشارهتنشی باشد که براساس رابطۀ هم
 گیرد. )شناختی( شکل می
عنوان با مسئلۀ فرایند، به ۴در چارچوب نشانه ـ معناشناسی گفتمانیبه این ترتیب، 

جریان معناسازی و تغییرات و تحوالت آن است، مواجهیم. بر این دار امری که عهده
اساس، اگر تشخیص را امری گفتمانی و فرایندی بدانیم، به بررسی و کشف عناصر و 

هایی نیاز داریم که سبب عبور از یک وضعیت تشخیصی به وضعیتی دیگر ویژگی
حرکت کرده، از  تواند درجهت ایجابی یا سلبیشوند. به همین دلیل تشخیص میمی

 وضعیت اوج به وضعیت سقوط یا برعکس حرکت کند.  
یندی است که سبب امعناشناسی گفتمانی تأکید دارد که گفتمان امری فر ه ـشانن

اساس، وجود  د. بر همینشواستحالۀ معنا و تعریف کارکردیِ متفاوت برای روایت می
 .دشویِ گفتمان دچار استحاله گردد تا نظام کُنشیندی گفتمانی سبب میاتشخیص در فر

؟ چگونه از طریق کارکرد بیناکنشی، یابدتحقق میبوف کور این استحاله چگونه در متن 
معنایی و سپس عبور به سقوط از تشخیص  5گسست ایای یا فشارهگسترهدو فضای 
در متن مورد  که بینیممی بوف کورگفتمان موجود در رمان با توجه به  آید؟فراهم می

معناشناسی گفتمان، به ـ  تشخیص، در چارچوب نشانهر، گسست در فضای تَنِشی نظ
، فرایند سلبی حضور و ازدست دادن ابعاد انسانی متمرکز عناصری چون تعلیقِ کُنش

 است.

شده از صنایع ادبی، از پویایی گفتمانی ویژه در تعاریف ارائهدر تعاریف سنتی، به
توجیه تولید معنا قاصریم. بنابراین ضمن پذیرفتن گیری معنا و چگونگی دخیل در شکل

تمام تعاریف سنتی، این پژوهش قصد دارد تا راهگشایی باشد برای این مسئله که 
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توان در چارچوب نشانه ـ معناشناسی گفتمانی، تعاریف نوینی از صنایع ادبی چگونه می
ت تشخیص در دست داد. تاکنون تعریفی که از صنعطور خاص امر تشخیص بهو به

گوید. حال ما برآنیم دست است، از نسبت دادن صفات انسانی به غیرانسان سخن می
گیری عنوان یک امر فرایندی، تمامی عوامل مهم در شکلتا با درنظر گرفتن تشخیص، به

عنوان امری گفتمانی در و پیدایش تشخیص را بیابیم و دریابیم که این فرایند چگونه به
 کند.رکت میکنش معناسازی ش

 شود،می بررسی در این تحقیق که کور بوف روایت در مهم کارکردهای ازجمله
 ایاسطوره و ایخلسه نوستالژیک، کارکرد گفتمان، اجتماعی ـ فرهنگی کارکردهای

شود که نقش عامل گسست در روند تولید با بررسی این کارکردها آشکار می .است
تشخیص بسیار حائز اهمیت است. بنابراین  معناهای نوین و ایجاد عکسِ فرایند

کنیم تا نشان گیری ناتشخیصی بررسی میآفرینی گسست را در شکلچگونگی نقش
تشخیص  را به ۷شود و اُبژهتبدیل می ۶دهیم که همیشه این اُبژه نیست که به سوژه

 های سوژه و دوررساند، بلکه گاه عواملی هستند که باعث ازدست رفتن تواناییمی
شود تا سوژه از تشخیص بیفتد و شوند. همین امر موجب میشدن او از ابعاد انسانی می

تشخیصی را طی کند. بنابراین درپی پاسخ به این پرسش هستیم که چگونه روند نا
کند و های کنشی، مسیر سقوط از تشخیص را طی میتشخیص بر اثر گسست

گفتمانی مواجهیم که در آن، تشخیصْ  گردد. درواقع ما بااضمحالل معنایی را سبب می
درپی مجبور به گریز های پیدلیل گسستقدرت تثبیت یا لنگراندازی ندارد و کنشگر به

 از تشخیص است. 

 تشخیص نظری پیشینۀ. 1-1
 :شودپیشینۀ اجمالی برخی مطالعات مرتبط با تشخیص ارائه می ین بخش،ر اد

کارگیری صنعت (، چگونگی به8313) «تشخیص در شعر سلمان ساوجی» مقالۀ
صویرهای ت  1ییبه تشخیص، حرکت و پویا . این پژوهشکندمی تشخیص را بررسی
« بخشی به مفاهیم انتزاعی در غزلیات شمسشخصیت»ۀ مقالپردازد. خیالی این شاعر می

بخشی و استعاره، مفاهیم و معانی متفاوتِ (، پس از تعریف شخصیت831۶)
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 تشخیص در اشعار شفیعی»ۀ مقال کند.بازشناسی می کبیر یواندپردازی را در شخصیت
کدکنی  عنوان یکی از عناصر خیال، در شعر شفیعی(، تشخیص را به8313) «کدکنی

ضمن پرداختن به ساختار تشخیص، عناصر سازندة آن را از  این مقالهد. نمایبررسی می
نشان  (8335 عباسی،) ردیکارب شناسیروایتکند. نظر محتوا، ارزیابی و تحلیل می

آموزد چگونه از تحمیلِ آورند و به مخاطب میسخن میدهد که چگونه متن را بهمی
ترین خوانش خود بر متن به بهانۀ تکثر خوانش پرهیز کند. این کتاب با معرفی تازه

های روایی و نحو روایی رنگ، به تبیین کامل موقعیتهای علمی در حوزة پینظریه
 دست دهد.د و تالش دارد تعریفی از روایت بهپردازمی

با درنظر گرفتن آنچه گفته شد، عقیدة نگارندگان براین است که در ایران، تشخیص، 
است. همچنین توجه تمامی عنوان یکی از صنایع ادبی، مورد بررسی قرار گرفته به

برد صنعت شده پیرامون این صنعت، بر نظم و شعر معطوف است و کارمطالعات انجام
گونه که استنباط تشخیص در نثر، توجه محققان را به خود جلب نکرده است. همان

اش مورد عنوان یک صنعت ادبی و درحدِ همان توصیف سنتیشود، تشخیص تنها بهمی
پژوهش بوده و هیچ پژوهشی گامی فراتر از تعریف سنتی تشخیص برنداشته تا پویایی 

جهت، عنوان یک فرایند، در امر تشخیص بررسی کند. بدین معنا و تغییرات معنایی را به
 آید.شمار میاین پژوهش نخستین قدم درجهت رفع این محدودیت به

 . چارچوب نظری 1-2
 تشخیص. 1-2-1

 .پردازیمصنعت تشخیص می شده در زمینۀارائه تعاریفاجمال به در این بخش، به
از آنجا که  دانند.ولی متفاوت با آن میتصویر و خیال را معادل واژة ایماژ،  انمحقق

 پردازانای از تصویرسازی و از انواع صور خیال است، نظریهبخشی گونهشخصیت
زیرا بدون بهره گرفتن از ابزارهای علم  پندارند؛می تر از خیالگسترده را اندکی تصویر

(، عمر 83۶3) 3رپریمینگ اعتقادبه (.83۴: 83۷۴ی، بدو)توان تصویر آفرید بیان نیز می
شود دستخوش دگرگونی می همواره عمر آدمی است و زایدرابخشی بهشخصیت

شود، گویی شخصی یا آدمی است ای از طبیعت خطاب اگر پدیده (.231: 831۶، )داورپناه
: 83۷۴وهبه،  )مجدیرود شمار میکاربرد تشخیص به که این دهدشنود و پاسخ میکه می
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ای گونهی زبان مجازی است که در آن اشیا یا مجردات بهبخشی نوعشخصیت(. 331
 .(Gray, 1986: 239) ند و صفات و احساسات او را دارنداپنداری انسانهستند که می

عنوان تشخیص نمایاندن غیرانسان یا شیء توسط شخصِ ساختگی، در علم بالغت به
 .(Hamilton, 1990: 538) رودکار میبه

، انتزاع یک یا چند خصوصیت از یک شیء تشخیص است. نابنابه تعریف متأخر
وبیش یکسانی دارد که همان ای از گفتار، تعاریف کمعنوان گونهبخشی، بهشخصیت

ای یا اموری معنوی و نسبت دادن صفات انسانی به اشیای شخصیت دادن به پدیده
خیال  صورهای بخشی از زیباترین گونهشخصیت .(Cuddon, 1370: 501) جان استبی
 (. 8۴3: 83۷0، کدکنی )شفیعیت اس

یا بخشیدن  ،بخشیدن خصایص انسانی است به چیزی که انسان نیست ص،تشخی
 است صفات انسان و احساس انسانی به چیزهای انتزاعی، اصطالحات عام و غیرانسان

 :83۷8، )مدیکنند تعبیر می 80بخشی و ویویدنسشخصیت  هو از آن در ادبیات اروپایی ب

داند که براساس آن، ذهنی می یبخشی را فرایندشخصیت (88۷: 8315) آسیابادی(. 33۷
 دهند. ها و خصایص انسانی، خود را به اشیا و امور طبیعی نسبت میانسان، ویژگی
ولی در دورة  است؛ های بیان، مدخلی به این صنعت اختصاص نیافتهدر کتاب

به بحث  این صنعت،تِ غرب، ضمن معرفی تأثیر بالغ معاصر، برخی از محققان تحت
 در خیال صورکدکنی در کتاب  شفیعی ؛ ازجملهپردازندو نقادی مختصر دربارة آن می

و  (853: 83۷3) بیانب شمیسا در کتا، سیروس (85۶ -8۴3: 83۷0)فارسی  شعر
 دربارة آن (82۷: 8318) )بیان( پارسیسخن  زیباشناسیب کزازی در کتاالدین میرجالل
 ةسخنانش را دربار ،آن( عناصر و ادبیات )شعر( در کتاب 83۷۴) 88کنند. پرینبحث می

های انسانی به حیوان، نسبت دادن مشخصه کند و آن رااز تشخیص آغاز می 82التفات
 د. کنشیء یا اندیشه تعریف می

 . گسست1-2-2
کدستی، استمرار و ، امر پیوستار همان جهانی نام دارد که در آن ی83نظر الندوفسکیبه

ها، همگی در ایجاد نوعی رخوت، سکون و کسالتی که مداریت حاکم بر تعاملبرنامه
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چنین است که گرمَس امر ادراکی حسی، امر شود، دخیل هستند. اینسبب معنازدایی می
نامیم، در خلق دوبارة معنا مؤثر حساسیت، تن و خالصه آنچه را که تطبیق حضور می

های وقوع پیوستن یک رخداد و تصادف که نفی یا گذر از برنامهداند. با بهمی
شود و به زندگی دیگری گذر میکند، از روزمرگی معنازدایی معلوم را فراهم میازپیش

ای شدهمداریت تضمینای که در آن ارتباط بین کنشگرها از برنامهکنیم؛ زندگیمی
 (.83۴: 833۴، معین)برخوردار نیست، اما درعوض معنادار است 

مداریتِ مطلق ِمبتنی بر پیوستار، با نظام تصادف و ریسک مطلق درمقابلِ برنامه
برنامگی مطلق، مواجه هستیم که مبتنی بر ناپیوستاری است. در نظام پرآشوب و بی

سازی و نه از تطبیق؛ فضایی که هستند، نه از مجاب مداریتها نه برآمده از برنامهپدیده
شود. اما به هیچ دلیلی حادث میشویم که بیرو میا و تنها با تصادفی روبهدر آن، تنه

روند و شمار میهای تصادفی، جزئی از احتماالت روزمرة ما بههر شکل، این حادثه
ها را مورد توجه قرار دهیم. دهد تا آنشناسی به ما اجازه میبندی نشانهاصول و مفصل

آیند، بیشترین وجود میه در سیر معمول چیزها بهها و تصادفات احتمالی کگسست
ها و تصادفات شوند. به هر شکل، این گسستتردیدها را در سطحی شناختی سبب می

حساب های امنیتی، فیزیکی، اجتماعی و اخالقی جامعه بههمیشه تهدیدی برای نظام
ای با نظام مقولهآیند. بالهای طبیعی که به نظام تصادف مطلق تعلق دارند، در تضاد می

شویم که در گیرند؛ یعنی ما با وضعیتی گسستی مواجه میمداریتِ ناب قرار میبرنامه
گیرد معلوم قرار میمداریت یا شرایط معنایی ازپیشتضاد با وضعیت پیوستاری و برنامه

 (. 83۶)همان، 

گی بار زندابتدا با نقصان در بطن روزمرگی و سطح پیوستار و کسالت»همچنین 
مسئلۀ گسست «. گیریم؛ نقصانی که داللت بر انتظار آن امر نامنتظر استهرروزه قرار می

شود، بلکه سبب آشکارگی رخداد احساسی شناختی نمیتنها سبب بروز رخداد زیبایی
باره و ناگهانی، سوژه را از سیر گردد. به عبارت دیگر، در اینجا نیز گسست، یکمی

ای وارد و او را به فضای احساسی ـ تَنِشی غیرمترقبه معمولی جریان زندگی خارج
اینجاست که کنشگر معمولی گفتمان جای خود را به  (.Fontanille, 1998: 89)کند می
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دهد. در این حالت است که نظام شناختی، منطقی و شَوِشگری احساسی و هیجانی می
 (.۶5: 833۴معین، )ریزد هم میهای هیجانی بهها و تنشمدار با تکانهبرنامه

شناختی با آشکارگی خود در بطن جهان پیوستار گونه که رخداد زیباییدرواقع همان
کند، اینجا نیز رخداد احساسی، مانند ترس، ناامیدی و و یکنواخت، ما را از آن رها می

رهاند. به هر شکل، در هردو مورد با وحشت، شَوِشگر را از آن رخوت احساسی می
شناختی یا احساسی، از ای زیباییار داریم که با ازسر گذراندن تجربهشوِشگری سروک

کند. درواقع به همان اندازه که تصادف خود و جهان واقعی بیرونی گذر می
دهنده و غافلگیرکننده است، رخداد احساسی و شناختی در بطن روزمرگی تکانزیبایی
دهنده هستند. نتیجۀ هردو های شدید تَنِشی آن نیز در فرایند گفتمانی تکانزنش

شود و از درون، ای که از خود بیرون میگسست، تولد شوِشگری جدید است؛ سوژه
تفاوتی بنیادی بین این دو ( 44 :2004)کند. اما الندوفسکی های شدید را تجربه میتکان

شناختی گسست قائل است. در نگاه اول، تنها تفاوت این است که تصادف زیبایی
معنایی خارج شود دهد که سوژه از بیرا میز ادراک حسی است و این امکان برگرفته ا

عقب و به سرشاری معنا دست یابد؛ ولی تصادف احساسی سیر قهقرایی دارد و به
گردد؛ چراکه درمجموع اولین تأثیرش این است که منطق شناختی را از کنشگر برمی

دهد. اینک اگر این نیا قرار میکند و او را در وضعیت گسست معنایی با دسلب می
شویم که نظریۀ الندوفسکی را در ارتباط با بحث تشخیص قرار دهیم، متوجه می

افتادگی نوعی گسست است که تجربۀ آن کنشگر را از وضعیت ایجابی ازتشخیص
ها قطعیت خود را ازدست دهد. درواقع کنشکند و در وضعیت سلبی قرار میخارج می

گیرند. چنین تعلیقی تشخیص را از مسیر سنتی آن عیت تعلیق قرار میدهند و در وضمی
 دهد. کند و در مسیر فرایند گفتمانی و سیال قرار میخارج می

 . فضای تنشی و گسست1-2-2
ترین ویژگی تواند دارای ابعاد مختلفی باشد. مهمفضای تنشی، فضایی است که می

را از  توان آنای است که میو فشاره ایبستگی بین دو فضای گسترهفضای تنشی هم
، دو 8۴طریق محورهای تنشی گستره و فشاره نمایش داد. براساس دیدگاه ژاک فونتنی

گیری معنا توانند در شکلوضعیت تنشی صعودی و نزولی، دو فضایی هستند که می
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( 11 :1998) توان به ترتیب زیر نمایش داد. ژاک فونتنیمؤثر باشند. این دو فضا را می

رسد و هنوز هیچ نوع رخدادی را که در آن فشاره به باالترین میزان و درجۀ تنش می
خواند. می 85گستره یا انبساطی برای آن وجود ندارد، رابطۀ تنشی شدت، صعود یا اوج

رابطۀ تنشی دیگری که ژاک فونتنی برای نظام گفتمانی قائل است، رابطۀ نزولی است که 
نشی باال، با افت شدید فشاره و اوج گستره مواجه هستیم. اگر در آن برعکسِ مربع ت

فشارة عاطفی گفتمان به صفر تقلیل یابد و گستره افزایش پیدا کند، نظام گفتمانی از 
 گیرد.دیدگاه تنشی در روند حضیض یا تنزل قرار می

دهد، این از دیدگاه تنشیِ تشخیص رخ میکور بوفاتفاق مهمی که در کل روایت 
که چه راوی در فرایندی صعودی، یعنی اوج فشاره )تقلیل کارکرد کنشی حضور  است

سوژه(، قرار گیرد و چه در فرایندی تنزلی، یعنی افت شدید فشاره و افزایش گستره 
زمان )دوگانگی حضور سوژه که هم خود را دربرابر عشق، موجودی زنده و هم

رجهت عبور از تشخیص به افت یابد(، فرایند حرکت او همواره دموجودی مرده می
تشخیص و ناتشخیصی است. این فرضیه را نگارنده در طول این پژوهش مورد بحث و 

 تحلیل قرار خواهد داد. 

 بررسی و . بحث2

 بوف کور. خالصۀ روایت 2-1

ـ که اصالً چنین سوراخی وجود ندارد ـ  روزی راوی از سوراخ رَف پستوی خانه
شود و کند، و مفتونِ نگاه دختر اَثیری میرا نقاشی میواره آن بیند که همای را میمنظره

گیرد برای مرتب کردن شود. راوی تصمیم میطرز وحشتناکی دگرگون میاش بهزندگی
رود و در عالم رؤیا حالت خلسه میافکارش تریاک بکشد. وی بر اثر استعمال مخدر، به

رغم جدید یابد که بهطی جدید میگردد و خود را در محیهای پیشین بازمیبه سده
 بودن، برایش کامالً آشناست.             

شود؛ اش میراوی در این دنیای تازه، مشغول نوشتن و شرح ماجرا برای سایه
بلعد. نویسد، میتر، هرآنچه را راوی میتماممانَد و با ولعِ هرچهای که به جغد میسایه

بستری با جوری است که زنش )لکاته( حاضر به همراویْ شخص جوان، ولی بیمار و رن
درست همانند « لکاته»های ظاهری ها فاسِق دارد. ویژگیشوهرش نیست، اما ده
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در ابتدای رمان است. درمقابلِ خانۀ راوی، پیرمردی مَرموز « دختر اثیری»های ویژگی
ی یکی از کند. این پیرمرد از نظر راو)خنزرپنزری( همواره بساط خود را پهن می

های پیرمرد را بر گونۀ کند که جای دنداناست و خود راوی اعتراف می های لکاتهفاسق
عالوه راوی معتقد است که پیرمرد با دیگران فرق دارد. سرانجام است؛ بهلکاته دیده 

قتل برساند. در هیئتی شبیه به پیرمرد خنزرپنزری وارد گیرد لکاته را بهراوی تصمیم می
خرد و آن را در چشم لکاته شود و یک گِزلیک استخوانی از پیرمرد میکاته میاتاق ل

آید و به تصویر خود در آینه کُشد. در انتها نیز از اتاق بیرون میکند و او را میفرومی
 کند.هراسد و نزدیک شدن مرگ را حس مینگرد و از تصویر جغدمانند خود میمی

 روایت تحلیل. 2-2
در چارچوب نشانه ـ معناشناختی گفتمان و با  کور بوفتحلیل روایت  منظوراینک به

پردازیم که در روند درنظر داشتن اهداف این مقاله، به کارکردهایی در زمینۀ گفتمان می
کنیم که باعث ایجاد تشخیص در روایت اثرگذارند. همچنین عواملی را شناسایی می

 ند.شوتشخیصی میگیری بیگسست از تشخیص و شکل

 . کارکرد فرهنگی ـ اجتماعی2-2-1
شناسی فرهنگی، ایستا و درخود نیست، بلکه جریانی پویا و درحرکت فرهنگ در نشانه

واسطۀ حضور دیگری. درواقع تواند وجود داشته باشد، مگر بهاست. این پویایی نمی
بر هشود و این هویت برای استمرار خود، عالوواسطۀ دیگری دارای هویت میخود به

زمان نیاز به تعامل با دیگری دارد. چنین کند، همآنکه خود را از دیگری متمایز می
گیرد. از سوی دیگر، هر شناسی فرهنگی، در مرز صورت میتعاملی طبق رویکرد نشانه

هایی نیز هست. مرکز جایی است که تظاهر فرهنگ در درون خود، دارای مرکز و حاشیه
های هر فرهنگ با نزدیکی به که حاشیهکند، درحالی یبه تثبیت وضعیت فرهنگی م

ای این است که مرکز، دارای تنوع و تکثر هستند. خصوصیت این فضاهای حاشیه
گذارند. حال، بر مرکز تأثیر می گیرند، اما درعینپیوسته با مرکز درتناقض قرار می

دلیل موقعیتی که دارند، ها بهتواند قدرت مرکز را تهدید کند. حاشیهدرواقع حاشیه می
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شوند کنند، ولی درعین حال، سبب پیوند با آن میخود را از فرهنگِ دیگری جدا می
توان عامل پویایی فرهنگ و تداوم آن دانست ها را میبنابراین حاشیه(؛ 833: 8338)معین، 

 (. ۴8: 8332)میردهقان، سجودی و آقایی، 
نظام باورهای سوژه و باورها و عقاید ، کارکرد فرهنگی ـ اجتماعی 8در نمونۀ 

باوری، توان مشاهده کرد و به نوعی تضاد و تقابلِ جاری و مرسوم در جامعۀ وی را می
اش وجود دارد، پی برد. همچنین فرهنگی و اعتقادی که میان نظام فکری سوژه و جامعه

ران قرار بینیم که این تضاد و تقابل چگونه سوژه را در گسست از جامعه و دیگمی
 کند.سوی اُبژه شدن و ناتشخیصی هدایت میدهد و فرایند روایی چگونه سوژه را بهمی

 :1 نمونۀ
 و خوردمی انزوا در و آهسته را روح خوره، مثل که هست هاییزخم زندگی در
 که دارند عادت عموماً چون کرد؛ اظهار کسی به شودنمی را دردها این. تراشدمی
 و بشمارند عجیب و نادر پیشامدهای اتفاقات و جزو را ردنیباورنک دردهای این
 سعی خودشان عقاید و جاری عقاید بر سبیل مردم بنویسد، یا بگوید کسی اگر
 و چاره هنوز بشر زیرا بکنند؛ تلقی تمسخرآمیز و شکاک لبخند با را آن کنندمی

 خواب و شراب توسطبه فراموشی آن، داروی تنها و نکرده پیدا برایش دوایی
 داروها گونهاین تأثیر که افسوس ولی است؛ مخدره مواد و افیون وسیلۀبه مصنوعی

: 8313هدایت، ) افزایدمی درد شدت بر مدتی از پس تسکین، جایبه و است موقت
3.) 

نمودی از استمرار عقاید « عقاید خوشان»و « سبیل عقاید جاری»، «عادت»، «عموماً»
که  دهند؛ فضاییپرداز را در فضایی خاص قرار میکه گفتهو باورهای فرهنگی هستند 

دهندة از اعتقادات و عادات رایج بین مردم و باورهای آنان آکنده است. این امر نشان
کند. ایجاد فشاری است که جامعه و فرهنگ مرسوم میان مردم بر سوژه تحمیل می

افزایش قبض، نظام تَنِشی بر  گیرد؛ سپس باای از اینجا نشئت میانقباض و نظام فشاره
گذارد که او ای رو به اُفت میگونهپرداز بهشود. گسترة شناختی در گفتهفضا حاکم می

پندارد با بازگو کردن دردش، مردم با لبخندی شکاک و با دیدی تمسخرآمیز به وی می
 نگرند؛ چراکه افکارش هماهنگ با باورهای فرهنگی و اجتماعی مرسوم نیست. می
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در اینجا تأکید بر استفاده از مواد مخدر برای فراموشی، یعنی استقبال از محدود 
این هرچه گفتمان درجهت ، است. بنابر«دانستن»کردن شناخت و کاهش روند 

واسطۀ مواد مخدر حرکت کند، ما از نظام تشخیص فاصله محدودیت شناختی به
؛ اما منبع و عامل اصلی این کنیمسوی افت یا سقوط تشخیص حرکت میگیریم و بهمی

گریز از تشخیص را باید در باورهای جامعه جُست. درواقع جامعه یا به این دردها 
گیرد. پس اگر به مسئلۀ گسست برگردیم، تمسخر میها را بهاعتقادی ندارد، یا اینکه آن

ند دهد تا بتوابینیم که کنشگرْ خود را در گسست با شناخت و سپس جامعه قرار میمی
 سنگینی حضور جامعه را تعدیل کند.

کند و میان چنین است که وی خود را طردشده و در انزوای حضور حس میاین
سوی بیند؛ درنتیجه مسیر اُفت حضور و روالی بهخود و دیگران گسستی عمیق می

آید جز نوشتن؛ شود. او دچار پریشانی است و کنشی از او برنمیناتشخیصی آغاز می
ا مسیر کنشی، میسر نوشتن است. دردهایی که مانند خوره، روح سوژه را گویی تنه

برند، باورنکردنی، عجیب و بیشتر فرومیخورند و او را در انزوا و تنهاییِ هرچهمی
تواند از آن بهره بگیرد تا شاید نادرند. نوشتنْ تنها تشخیص درمانگری است که وی می

 مانی هرچند موقتی بیابد.بتواند برای ازتشخیص افتادنِ خود، در
وارَش که بعداً در روال های خورهاست برای زخم« درمانینوشتن»انتخاب او 

شوند. از نظر راوی، زندگی برابر مرض است روایت، تریاک و مشروب جایگزین آن می
خواهد تا به عدم زندگی برسد که عین سالمتی و مرگ است. وی در طول که درمان می

کوشد تا راوی همچنان می(. ۶3: 83۶3پرور، )قانونافری به مرگ دارد روایت، عالقۀ و
 (. ۴0: 83۷۷)دلشاد، کم خود را به خویش بقبوالند دست

روند تشدید قبض و ایجاد فضایی بسته و محدود، از اوایل روایت مشهود است. 
هی درواقع این امر مرتبط است با وجود معنای نهفتۀ فعل دانستن در گفتمان که آگا

دهد؛  آگاهی از اینکه دردش حتی با شراب و عالجی دردش را نشان میسوژه از بی
پذیر نیست و حتی او بشر را از یافتن درمانی تریاک و مواد مخدر و افیون نیز درمان

داند. او واقف است که تریاک و افیون و اثر وار عاجز میبرای این دردهای خوره
 رنهایت، درد او رو به فزونی و شدت دارد. ها موقتی است و دآور آنخلسه
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 . کارکرد نوستالژیک گفتمان و فرایند تشخیص2-2-2
ای است که خود آن واژه برگرفته از فرانسوی است و از دو نوستالژی مأخوذ از از واژه

معنی های لغت بهشود. این واژه را در فرهنگمعنی بازگشت و رنج تشکیل میسازه به
این حسرت و  (.۷1: 8313)صفری،  آورندغربت و درد دوری می حسرت گذشته، غم

تواند برای وطن و سرزمین مادری، دوران خوش کودکی، اوضاع خوب دلتنگی می
نوستالژی به دو دستۀ (. 2۴۶: 8318)آشوری، سیاسی، مذهبی و اقتصادی در گذشته باشد 

آفرینندة اثر به لحظه یا شود. منظور از نوستالژی فردی، گرایش آنی و مستمر تقسیم می
لحظاتی از گذشته در خویش است. نوستالژی فردیِ مستمر، دربردارندة تمامی اثر شاعر 

 (.8335/ 2: 83۷۶)انوشه، یا نویسنده است 

شود، دو واژة بازگشت و درد و رنج پیوندی در تعاریفی که از نوستالژی می
است: دلتنگی از گونه معنی شده نناگسستنی با هم دارند. غم غربت در برخی از متون ای

دوری میهن، حسرت گذشته، آرزوی گذشته و اشتیاق مفرط برای بازگشت به گذشته 
: 8318؛ آشوری، 53: 8310؛ فورست، 35۴: 8310پور، ؛ آریان۴3: 83۷3؛ زمردیان، 883: 83۷2)باطنی، 

وعی شود، احساس نمیوضوح دیده . نکتۀ مشابهی که در همۀ تعاریف به(2۴۶
شود گرفتگی و نیز حسرتی دامنگیر است که فرد با رجوع به گذشته به آن دچار میدل

پروراند که روزگاری آن ایام خوش را دوباره دریابد و برای و این آرزو را درسر می
: 8333)محمدیان و رجبی، لحظاتی هم که شده، مطلوب خویش را بار دیگر مشاهده کند 

255 .) 
طور کلی رفتاری است ناخودآگاه که شناختی است و بهرواننوستالژی اصطالحی 

شناسان، نوستالژی از دیدگاه روان(. ۶۴: 831۶)شریفیان، کند در شاعر یا نویسنده بروز می
شود. دلیل جدایی از محیط خانه و زندگی ایجاد میدرماندگی یا اختاللی است که به

ای است که حاکی از غمگینی، چیدهنوستالژی حالت هیجانی و انگیزشی و شناختیِ پی
هایی تمایل بازگشت به خانه و درماندگی ناشی از تفکر دربارة خانه است و واکنش

: 8333)روشنفکر،  گیردهای آشنا را دربر میدرمقابلِ جدایی از افراد مورد عالقه و مکان

سرت شود. ح. حسرت و یاد دوران گذشته، باعث بروز غم و اندوه در انسان می(21
)عباسی و شود های شیرین و تقابل زمان حال با این گذشته، نوستالژی نامیده میگذشته
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بر ارتباط میان اساطیر و ناخودآگاه  8۶نخستین بار، کارل گوستاو یونگ(. ۴3: 8332فوالدی، 
 (.203: 8310)داد،  جمعی اشاره کرد

 شود:ای دیگر اشاره میاکنون به نمونه
  :2 نمونۀ

 در که کردم گمان بار نخستین برای مسکنت، و فقر از پر پستِ یایدن این در
 فقط بلکه نبود، آفتاب شعاع این افسوس، اما درخشید؛ آفتاب شعاع یک من زندگی

 تجلی من به فرشته یا زن یک صورتبه که بود پرنده ستارة یک گذرنده، پرتو یک
 را خودم زندگی هاییبدبخت همۀ ثانیه یک فقط لحظه، یک آن، روشنایی در و کرد

 باید که تاریکی گرداب در پرتو این بعد، و بردم پی آن شکوه و عظمت به و دیدم
 نگه خودم برای را گذرنده پرتو این نتوانستم نه،. شد ناپدید دوباره بشود، ناپدید

 ولی بودم؛کرده  گم را او پی که بود روز چهار و ماه دو نه، ماه، سه. دارم ]...[
. ماند همیشه من زندگی در هایشچشم کشندة شرارة یا جادویی هایمچش یادگار
هدایت، ) است؟ من زندگی به وابسته قدرآن که بکنم فراموش را او توانممی چطور
8313 :83.) 

تنیدگی افکار سوژه و جریانی بیناوابسته های جادویی، پیشپناه بردن به یادگار چشم
در ایجاد قبض و محدودسازی بیشتر فضای تنشی های جادویی، میان زندگی او و چشم

ها از شیءبودگی را ایجاد اثرگذار است. نوستالژیْ قابلیت تبدیل اشیا و خروج آن
ها را حتی به بخشی از انسان تبدیل نماید. در اینجا نیز شعاع تواند آنکند و میمی

فکار سوژه متجلی صورت یک زن یا فرشته بر اآفتاب، پرتو گذرنده و ستارة پرنده، به
شمارد. عامل شمارش در اثرگذاری نوستالژی نقش ها را میشود. سوژه روزها و ماهمی

یابد و در ای که در اثرِ تکرار و شمارش نمود میکند؛ نوستالژیبسیار مهمی ایفا می
تنیدگی و نوستالژی، تمایل گذارد. پیشگیریِ فرایند تشخیص اثر میتقویت شکل

شود؛ پس انزوای حضور ه گسست از زندگی، حال و اکنون را متصور میپرداز بگفته
گیری و پیشرفت یابد. فرایند سلبی حضور نیز بدین ترتیب شروع به شکلافزایش می

 کند.می
دهد خواستن و تمایلی برای همچنین باید خاطرنشان کرد که این نمونه نشان می

را برای خود نگه تواند آن ولی وی نمی پرداز وجود دارد؛تصاحب پرتو گذرنده در گفته
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گیرد. وی بار دیگر خود را مورد آزمایش دارد و جریان تصاحبیِ ناموفقی صورت می
قدر وابسته به تواند او را فراموش بکند؛ اویی که آندهد که چطور میقرار می

واقع او پرداز به توانایی خویش برای فراموشی او تردید دارد. دراش است. گفتهزندگی
سوی اُفت تشخیص و ازدست دادن ابژة ارزشی قدرت و توانایی درحال تدریج بهبه

حرکت است. تمایل و خواستن در حفظ وابستگی، در ایجاد جریان بیناوابستۀ حضور 
پرداز و پرتو گذرنده وجود دارد، نقش دارد. بااینکه تعامل و بیناوابستگی بین گفته

شود. این تصاحب کند و این برایش به بحرانی تبدیل می تواند او راپرداز نمیگفته
پرداز را وارد مسیر مذاکره در روایت برانگیز است که گفتهای چالشگونهبحران نیز به

کند؛ بنابراین روند کنشی تصاحبیِ ازآنِ کند. در این مذاکره، پرسش و تردید بروز میمی
 شود.م میخود کردن، به سیر اندیشه و عملی تفکرمحور خت

شناختی شویم. البته این گسست دارای رکن زیباییدر اینجا نیز با گسست مواجه می
است؛ چراکه حکم درخشندگی آفتاب و تولید نور را دارد. کنشگر قادر به حفظ این 

تواند موجب گسترش دامنۀ کنشی حضور شود؛ پرتو نور نیست. بنابراین گسست نمی
گردد؛ به همین دلیل، ندارد و سبب تداوم روایی نمیشناختی یعنی استمرار زیبایی

کنیم. منظور این است که کنشگر به شوِشگری بالفاصله در چالۀ شوِشی سقوط می
 گیرد و راهی جز تحمل حزن ندارد.شود که فقط در جبر نوستالژیک قرار میتبدیل می

ودتر تر و محدترتیب، وسعت میدان حضور و دایرة کنشی سوژه تنگبه این 
گیرد. او که در تدریج از وی میرونده است و امکان کنش را بهشود. این تنگنا پیشمی

های جادویی نیز قرار گسست با دیگران قرار دارد، در وضعیت گسست با چشم
فعال را به نظامی منفعل رفته نظام کنشی و نیمهگیرد. گسست و انزوای حضور، رفتهمی

ترتیب، شود. بدین ه جریانی بسته و غیرشناختی مبدل میکند. تشخیص نیز بهدایت می
کنیم که کارکرد نوستالژیکِ گفتمان چگونه سوژه را در گسست از تشخیص مشاهده می

 دهد و بر روند اُفت تشخیص در سوژه اثرگذار است.قرار می

 ای تشخیص. کارکرد اسطوره2-2-2
بیهوده و خطاست؛ زیرا الگوی  کوشش برای ارائۀ تعریفی واحد و فراگیر از اسطوره

مشخص و یکسانی که با آن بتوان همۀ اساطیر گیتی را درمعرض سنجش قرار داد، 
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ها معنی اساطیر ممکن است در ساختار زیربنایی آن(. ۷3: 83۷8)باالزاده، وجود ندارد 
تواند جنبۀ ناآگاهانه داشته باشد و عناصر ساختاری مستتر باشد. این ساختار می

گیرد. محتمل است از طریق ساختار خود ای را بازگوید که از آنجا نشئت میجامعه
اسطوره، اشتغاالت ذهنی بشری منعکس شوند؛ منظورْ اشتغاالت ذهنی دربارة تقابل و 

های تغییرناپذیر هایی است که بین امیال و غرایز انسان از یک سو و واقعیتتناقض
ود. اصل حیات اسطوره جنبۀ پویا دارد، نه شجامعه و طبیعت از سوی دیگر ایجاد می

)همان،  های اساطیری ممکن است از رؤیاهای افراد سرچشمه بگیرندایستا. برخی مایه

12.) 
ای نمادین دربارة ایزدان، فرشتگان و موجودات اسطوره یعنی روایت یا جلوه

گونه،  دهد و بدینفراطبیعی. اسطوره سرگذشتی ازلی است که در زمانی ازلی رخ می
در (. 83: 831۷پور، )اسماعیلگوید انگیز، از آفریده شدن چیزی مینمادی تخیلی و وهم

 ای از رویدادها، درپی معنای اسطوره بودای باید در مجموعهتحلیل اسطوره

اسطوره همیشه متضمن یک آفرینش است. اسطوره قدرت  (.50: 8310استروس، )لوی
کند و قداست و آفرینندگیِ خود را همواره فاش میشوندگی دارد و کنش خالق تکرار

  (.8۶: 831۷)وارنر، را نشانگر است 
ای گفتمان و ارتباط آن با فرایند تشخیص، اینک نمونۀ در راستای کارکرد اسطوره

 شود:دیگری از روایت ذکر می
 :2 نمونۀ

 با آلود،مَه و کباری اثیری اندام آن با او دیگر چون برد؛ نخواهم هرگز را او اسم نه،
 و آهسته من زندگی آن، پشت که ـ درخشان و متعجب درشتِ چشم دو آن

 نیست درنده پست دنیای این به متعلق دیگر او ـ گداختمی و سوختمی دردناک
 به که بود این مثل که هاییچشم افسونگر، مهیب هایچشم که بود آنجا از]...[. 
 و تهدیدکننده و متعجب ضطرب،م هایچشم زند،می تلخی سرزنش انسان
 (.85 -82: 8313 هدایت،) دیدم را او دهندةوعده

 :2 نمونه

 مردمان مانند او که دادمی نشان هااین همۀ انگیزش،غم شادی و افسرده حالت
 افیونی رؤیای منظرة یک مثل او نبود؛ معمولی او خوشگلی اصالً. نیست معمولی
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 مطمئن. نبوده معمولی گل نیلوفر، هایگل آن که فهمیدم]...[.  کرد جلوه من به
 و بلند انگشتان با اگر و پالسیدمی صورتش زد،می رویش به معمولی آب اگر شدم

]...[.  شدمی پژمرده گل ورق مثل انگشتش چید،می را معمولی نیلوفر گل ظریفش
 وجودش. بود ناگفتنی الهام و تعجب سرچشمۀ من برای فرشته این نه، دختر، این

 من. کردمی تولید من در را پرستش حس که بود او. بود نزدنیدست و لطیف
. کردمی پژمرده و کنفت را او معمولی آدم نفر یک بیگانه، نفر یک نگاه که مطمئنم

 حل برایم را الهی معماهای و فلسفی مشکالت همۀ که بود کافی او نگاه یک فقط
 (.20 -8۶ همان،) نداشت وجود یمبرا اسراری و رمز دیگر او نگاه یک به. بکند

باید توجه داشت که یک نگاه آن زن کافی است تا همۀ رموز و اسرار هستی را 
اوج خود برساند. در اینجا با وضعیتی مواجهیم که در آن بگشاید و تشخیص را به

دلیل ارجاع به منبع دیداری، یعنی نگاه زن، به باالترین سطح خود تواند بهتشخیص می
ای و نامعمول که در قدرت دیداری زن دهد که وجود اسطورهاین نمونه نشان می برسد.

درواقع با زنی مواجه هستیم که  شود.تجلی یافته است، موجب رشد تشخیص می
شده نیست. همین خاص و متمایز بودن است های رایج و شناختهمعمولی و دارای کنش

دلیل برشی نامعمول سطوره، خود در اینجا بهکند. اای مواجه میکه ما را با وجه اسطوره
به شود؛ شده میهای متداول و شناختهدر روند حضور، سبب گسست از همۀ جریان

نوعی تهی تشخیصی بههمین دلیل است که ما براساس  این تحلیل، براین اعتقادیم که نا
 شدن کنشگر از معنا نیز هست.

آشفتگی، دوگانگی و تضادی مستمر که در احساسات سوژه وجود دارد، به زن 
؛ قرار گرفتن اسطوره «زن لکاته»و « زن اثیری»دهد: تصویری کامالً دوگانه و متضاد می

در مقامی باال و فرادَست، در تقابل با لکاته و شأنی فرودَست. برای نخستین بار که 
آورد، زمانی است که دارد تصویری از او بر جلد میان میراوی از زن اثیری سخن به

نیافتنی دانستن اثیری، ازجمله عوامل کشد. کاربرد اسطوره و دستقلمدان می
ای و تنیدگی است. این عوامل در تشدید نظام فشارهآورندة نوستالژی و پیشوجودبه

یند گیریِ فراافزایش قبض و کاهش گسترة شناختی، درجهت تکمیل و تسهیل شکل
رود. سمت کمینه شدن پیش میتشخیص مؤثر هستند. در اینجا روند تشخیص به
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افتد، تشخیص را وارد روند اُفت و سقوط درپی که در روایت اتفاق میهای پیگسست
پرداز، درجهت رفع نقصان و عالج درمانش کند. هیچ حربۀ کنشی برای گفتهمعنایی می

در تعلیق سخن گفت. درواقع در اینجا تشخیص وجود ندارد؛ درنتیجه باید از تشخیص 
دهد؛ بنابراین امری است که دو نظام اسطوره و نااسطوره را در تقابل با یکدیگر قرار می

تشخیص و ناتشخیص در جدال با یکدیگر هستند. حال باید ببینیم که این جدال 
خیص در آمده، تشخیص و ناتشوجودرود و در این شرایط چالشیِ بهچگونه پیش می

 کنند.رقابت با یکدیگر، فضای گفتمانی تشتت را ایجاد می
تصویرگونه بودن زنِ اثیری، یادآور مَثَل افالطونی است. همین تعلق به دنیای مثال،  

نیافتنی از زن شاهدی است بر این مدعا که زن اَثیری احیاگر تصویر آرمانی و دست
که از نظر راوی، بارز است؛ چنان کور بوفاست. تضاد بین نقص و کمال در زن، در 

دو دست یک از این پرداز به هیچروست که گفتهزن، یا فرشته است یا فاحشه، و از این 
یابد. فرشته انسان نیست و فاحشه نیز خواهان عشق افالطونیِ راویِ داستان نیست. نمی

ت میان او و کند؛ گسسپرداز و دیگری ایجاد میاین امر بار دیگر گسستی میان گفته
گیری فرایند سوی تشدید شکلوصال عاشقانه. پیدایش گسستی دیگر بازهم ما را به

 کند.سلبی حضور و انزوای حضور هدایت می
عنوان یک انسان وجود خارجی ندارد و چون مظهر کمال است، به« زن اثیری»پس 
« زن اثیری» برگردانِیا همان عکس« زن لکاته»روح است؛ اما ای ساکت و بیمجسمه

دارد و از شکنجه « های جفت و تاقفاسق»زند، کند، حرف میزنده است، حرکت می
برد. درعین اینکه زن اثیری برای راوی حُکم فرشته را دارد، از دادن شوهرش لذت می

کند که با مرگ و پوسیدگی جسد توأم است. در پشت یاد می« فرشتۀ عذاب»عنوان او به
برانگیز نهان های سؤالری، روحی پُرمعنا و سرشار از اسرار و نکتهگون اثیظاهر فرشته

گر گون است و از سوی دیگر، تداعیاست. زن اثیری از سویی یادآور زیبایی فرشته
کوشد تا از تصویر زن اثیری، آنچه را ریشه در اندیشۀ مرگ و تجسم جسد. سوژه می

مدت زن اثیری ای با حضور کوتاهتقدس دارد نشان دهد. اشاره به این تقدس اسطوره
مانَد، جسدی است که بوی پوسیدگی هماهنگ است و آنچه از این حضور برجای می

 آن، آزاردهندة مشامِ راوی است.
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 :5 نمونۀ
«ʼبوی مردهʻبود. گویا بویِ مرده شده همۀ جان مرا فراگرفته ، بوی گوشتِ تجزیه

ام و بودهن در یک تابوت سیاه خوابیده بود و همۀ عمرم، مهمیشه به جسم من فرورفته 
 (.5۶)همان، ]...[« 

مانَد، ثمر میجان زن اثیری بیوقتی تالش سوژه برای زندگی بخشیدن به جسد بی
زندگی جاودانه دادن به وی، نقش او را ترسیم کند؛ یعنی او منظور آید تا بهدرصدد برمی

ای راوی در این تصمیم و حرکت نشانه، بازگرداند. «تصویر»را به خاستگاه اصلی خود، 
شود؛ به این ترتیب، انزوای حضور ای زن اثیری با شکست مواجه میبازسازی اسطوره

گردد. کنش از هر جنسی که هست، مدام با ناکامی و تقلیل وضعیت تر میسوژه افزون
ست شود؛ درنتیجه فضای روایت، سوژه را با ضعف در توانایی و ازدرو میکنشی روبه

دهد. با تقلیل سوی اُبژه شدن سوق میکند و او را بهرو میهای ارزشی روبهدادن ویژگی
های محدود بازنمودی، نظام روایی در مسیر وضعیت کنشی و تمرکز بر وضعیت

های خود را فقط مدیون کارکرد عاطفی حضور است، شوِشی، یعنی وجهی که قالب
 گیرد.قرار می

 :2 نمونۀ
 آوردم،  بیرون حلبی قوطی توی از بودم، کشیده او روی از دیشب که را تصویری

 یکدیگر عکس اینکه مثل نداشت؛ فرق ایذره کوزه روی نقاشی با کردم، مقابله
 روی بدبخت نقاش یک کار نفر، یک کار اصالً و یکی هاآن هردو. بودند

 (.3۴ همان،) بود سازقلمدان

 : 2 نمونۀ
 این ولی. بنویسیم را خودم یادبودهای باید گفتم .آمد خاطرمبه ایقضیه حاال

 از اتفاق همین اثر در و ندارد موضوع به ربطی و افتاد اتفاق بعد خیلی پیشامد
 سیزده. گذردمی روز چهار و ماه دو نه پیش، ماه دو. کشیدم دست کلیبه نقاشی
 مانده برایم کتریا نه]...[.  بودندآورده  هجوم شهر بیرون به مردم همۀ. بود نوروز

 یک دیدم شد؛ الهام من به گویا. افتاد رَف باالی به نگاهم ناگهان. شراب نه بود،
 را بغلی آمدم کههمین. بود رَف باالی بود،رسیده  ارث من به که کهنه شراب بغلی

 صحرای در دیدم افتاد؛ بیرون به چشمم رَف، هواخور سوراخ از ناگهان بردارم،
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 جوان، دختر یک و بود نشسته سروی درخت زیر کرده، قوز پیرمردی اتاقم پشت
 گل راست دست با و بودشده  خم و ایستاده او جلوی آسمانی فرشتۀ یک نه،

 افسونگر، مهیب هایچشم که بود آنجا از]...[.  کردمی تعارف او به کبودی نیلوفری
 مضطرب، یهاچشم زند،می تلخی سرزنش انسان به که بود این مثل که هاییچشم

 این روی من زندگی پرتو و دیدم را او دهندةوعده و تهدیدکننده متعجب،
 (.85 -8۴ همان،) شد جذب آن ته در و ممزوج پرمعنی، براق هایگودی

 :2 نمونۀ
 یک از پنهانی، و دزدکی را او فقط هرگز، بودم؟ کرده مالقات او با حقیقتاً من آیا

 روی که ایگرسنه سگ مثل دیدم؛ اقمات پستوی بدبخت روزنۀ یک از سوراخ،
 از آورند،می زنبیل دور از کههمین اما کند،می وجوجست و کشدمی بو هاخاکروبه

 خاکروبۀ در را خودش لذیذ هایتکه که گرددبرمی شود؛می پنهان و رودمی ترس
. بود شده مسدود روزنه این ولی داشتم؛ را حال همان هم من. کند وجوجست تازه

 (.28 همان،) باشند انداخته خاکروبه روی که بود تروتازه گل دستۀ یک او من، رایب
شود تا تشخیص ناپایدار شود و جریان معناسازی تردید و گمگشتگی سبب می

برد و ما را با افت و اوج شکل نگیرد. همین امر است که اسطوره را به نااسطوره می
توان به حضوری تشبیه کرد که روایی را میسازد. این ناپایداری تشخیصی مواجه می

دار یا گیری ندارد. به دیگر سخن، با روایتی از نوع روایت شکافقدرت شکل
 های آن وجود ندارد.   جا امکان جبران ترکخورده مواجه هستیم که هیچترک
ای )فقط یک روزنه برای دسترسی به آن زن زیبا( درپی افزایش شدت نظام فشاره 

کشد(، کنشگر در گسست کامل ای که فقط بو میگسترة شناختی )سگ گرسنه و کاهش
گیرد. این گسست با ابعاد انسانی، به تقلیل ارزش و درنهایت اش قرار میبا خود انسانی

شود که کند. شرایط قبض و تنگنا چنان بر وی مستولی میافتادگی کمک میازتشخیص
بیند، ولی دوباره روزنه را بسته و اقش میحتی دختر را  از روزنۀ بدبخت پستوی ات

دهد که ثباتی وضعیت سوژه را نشان مییابد. این نوسان و ناپایداری و بیمسدود می
کنیم، طور که مشاهده میمدام درحال محدودتر شدن و اسارت در خودش است. همان

دود شدن آن سرعت بسته بودن و مسپندارد و بهای روزنه را باز میطور لحظهسوژه به
بیند؛ زیرا هر لحظه شرایط کند و توانایی هیچ کنشی را در خود نمیرا احساس می
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کنشی مطلق گیرد. بیکند که در شرایط کنشی صفر قرار میانفعالی بر او چنان غلبه می
درحال روی دادن است؛ بنابراین تشخیص به جریانی بسته و غیرشناختی، و وضعیت 

قدر رشد شود. این وضعیت شَوِشی آنوِشی منفعل تبدیل میکنشی فعال به وضعیت شَ
کند که گیرد؛ از یک سو فکر میای قرار میکنندهکند که سوژه در دوگانگی مأیوسمی

با موجودی زنده که عشق در او دمیده شده، مواجه است و در همان حال خود را 
ا بیش از بیش دچار یابد. این دوگانگیْ روند تشخیص ردربرابر موجودی مرده می

 گذارد.کند و راهی جز عبور به ناتشخیصی باقی نمینقصان می
 :2 نمونۀ

 شد، زنده است، زنده خیالم به رفتم؛ او نزدیک آهسته شدم، بلند سر جایم از بعد،
 را شدهتجزیه مُردة بوی مُرده، بوی نزدیک از اما دمید، روح او کالبد در من عشق
درکرده  خستگی کافی اندازةبه گویا رفت،می ورچینپاپاورچین شب. کردم حس

 صدابی و آهسته ها،آن پاهای داشتند،برمی مالیم و بلند خیزهای هااسب]...[.   بود
 آهنگ به مرطوب هوای در هاآن گردن زنگولۀ صدای. شدمی گذاشته زمین روی

 میان از که قیبرا هایچشم حدقۀ مثل ها،ستاره ابر، پشت از. بود مترنم مخصوصی
 (.۴0 -30 همان،) کردندمی نگاه را زمین روی باشد، آمده بیرون سیاه شدةدلمه خون

پذیری حرکت دهندة ریتمنشان« پاورچینپاورچین»و « مالیم»، «آهسته»قیدهای 
وجود بیاید. روند کُندی شود وضعیت انتظار بهاست. کُندی حرکت باعث می

ای است که تنها یک لحظه زشی پیشامد و رخداد لحظهثباتی گونۀ اردهندة بینشان
پرداز است تا بتواند در نقاشی انجامد. گونۀ ارزشی همان زمان الزم برای گفتهطول میبه

ها نیز بر تشدید تَنِش و قبض در چشم« دهندگیسرزنش»ها موفق شود. کردن چشم
 افزایند. فضای تَنِشی می

 :12 نمونۀ
 هایبدبختی تمام بود؟ ممکن اتفاقی چنین آیا. ریزیمبگ خود از خواستممی

 امزندگی در نفر یک هایچشم فقط آیا. شد مجسم چشمم جلوی دوباره امزندگی
 نگاه من به بود او مال که هاییچشم ها،چشم همان با نفر دو حاال! نبود کافی

 تنۀ کنار ه،کو نزدیک آنجا، خودش که چشمی. بود ناپذیرتحمل قطعاً نه،! کردندمی
 نیلوفر هایگل زیر بود، شده سپرده خاکبه خشک، رودخانۀ پهلوی سرو، درخت
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 جشن او دور که گزندگانی و جانوران و کرم میان در غلیظ، خون میان در کبود،
 بمکد، را اششیره که رفتفرومی آن حدقۀ در زودیبه گیاه ریشۀ و بودند گرفته
 و بدبخت حد این تا را خودم من! کردمی نگاه من به سرشار و قوی زندگی با حال

 حال،درعین  بود، پنهان من در که جنایتی واسطۀبه ولی کردم،نمی گمان زدهنفرین
 همدرد نفر یک که فهمیدم چون داد، دست من به غریبی خوشی دلیلی،بی خوشی
 (.۴2 همان،) امداشته قدیمی

دهد. این امر ه گریختن از خود نشان میپرداز را بتمایل گفته« خواستن»فعل مؤثر 
شاهد دیگری است برای تمایل او به گسست از زندگی و گسست از خود؛ بنابراین 

خواهد از خود رها شود و بگریزد؛ کنیم. او میآغاز فرایند سلبی حضور را مشاهده می
به ارتکاب « آیا ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟»پرسد: اما شک دارد و از خود می
بودن این وضعیت برای سوژه و افزایش « ناپذیرتحمل»جنایت، تضادهای روحی و 

شود گسترة شناختی وی نیز مدام درحال اُفت لحظۀ قبض و تنگنا باعث میبهلحظه
کند. درعین حس بدبختی و زده گمان میکه خود را بدبخت و نفرین باشد، تا جایی

کند که حاکی از خوشحالی و خوشیِ می زدگی، تضادی را درون خویش توصیفنفرین
ای موجود در فرایند تَنِشی غریبی است. نظام تقابلی و متضاد نیز بر شدت نظام فشاره

توان درحال پیشرفت دید. فرایند افزاید. در اینجا فرایند سلبی حضور را میحاکم می
ه ابژه بودن و دهد و او را بتری قرار میسلبی حضور، سوژه را در انزوای حضور فزون

گونه شود. اینهای انسانی، بیش از پیش هدایتگر میها و تواناییدور شدن از ویژگی
سوی شود و گسست از اسطوره، وی را بهاست که سوژه از تشخیص دور می

 کشانَد.ناتشخیصی می

 ای گفتمان. کارکرد خلسه2-2-2
ان و مکان و تکرار هرگونه گسست در نحوة بیان تضادها و عدم توالی منطقی زم

زنجیرة گفتاری، ناشی از نحوة برخورد متافیزیکی انسان با روح است. اگر آدمی در یک 
وگو با روح حالت بین خواب و بیداری، یک حالت خلسۀ بین برزخ و واقعیت، به گفت

 کور بوفیا سایۀ خود نائل شود، فرایند گفتاریِ این پیوند چیزی جز آن نیست که در 
راویْ عالم خواب را بستر اسرار و اتفاقات (. ۴0: 83۷۷)دلشاد، یم شاهدش هست
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داند. نهاد منزوی و درونگرای وی، درپی تجربۀ آرامش و رؤیا و ماوراءالطبیعی می
شناخت اوهام بیمارگونۀ خود، دائماً به خواب مصنوعی از طریق شراب و تریاک پناه 

رهایی برای ذهن است. راوی با پناه  بَرد. شراب و تریاک دو وسیلۀ ایجاد آزادی ومی
شود و دنیای تازه آمیزی میبردن به این دو مادّه، صاحب افکار دقیق و عریان و افسون

کند های ذهن و ضمیر و امیال و عواطف سرکوفتۀ خود را کشف میو ناشناخته
شناسد یها را میابد، آنوی درنهایت از بُعد درونی خود، آگاهی می(. 85: 8315)حیدری، 

 (.۷۷: 8333)محمودی، رسد ها در وجود خود میو به فهم باطنی از آن

، از دیدگاه کانت، تفاوت بین هیجان و (8338)ر.ک: شعیری، در تولید خلسۀ ادبی 
داند. درصورت تبدیل این را شوکی موقتی میداری است. کانت هیجان سودا در مدت

های آن شوک شود، برآمده از ادامۀ تنش شوک به وضعیتی که در آن، سوژه دچار حالت
گردد. دار میشود که طوالنی و مدتتوان گفت هیجان به سودا تبدیل میوقت می آن

شود؛ دار میگیرد، سپس مدتواسطۀ تکانه یا شوکی غیرمترقبه شکل میخلسهْ ابتدا به
تی خاص قرار کند و وی را برای مدتی در وضعیزده میزیرا این شوک، شَوِشگر را بهت

دهد. گیرد و او را در حالتی انفعالی قرار میالعمل را از او میدهد که قدرت عکسمی
منزلۀ متغیرهای نظام عاطفی هستند که در یک سر آن، افعال مؤثر، نمودها و تَنِش به

ای دیگر، به کارکرد هیجان و در سر دیگرش، سوداها قرار دارند. اکنون با توجه به نمونه
 شود:پرداخته می کور بوفدر گفتمان  خلسه

 :11 نمونۀ
 و مشکالت همۀ غریب، افیون این تا کشیدم بود،مانده  برایم تریاک هرچه
 و خاکستری دوردست یادگارهای همهاین بود،گرفته  مرا چشم جلو که هاییپرده

: بود انتظارم از بیش و آمد کشیدممی را انتظارش که حالی. کند پراکنده را متراکم
 اغمانیمه و خوابنیمه حالت یک در شد، آمیزافسون و بزرگ دقیق، افکارم کمکم

 اینکه مثل شد؛ برداشته امسینه روی وزن و فشار که بود این مثل بعد. فرورفتم
 و لطیف بزرگ، که افکارم دنبال آزادانه و نداشت وجود من برای ثقل قانون

 را سرتاپایم ناگفتنی و عمیق کیف ورج یک. کردممی پرواز بود،شده  موشکاف
 الوان و اشکال از پر ولی آرام دنیای که بودم شده آزاد تنم بار قید از. فراگرفت
 در. شدمی حل هارنگ این در و گسیخته از هم افکارم دنبالۀ بعد گوارا، و افسونگر
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 حس را شریانم حرکت. بود اثیری هاینوازش از پر که بودم ورغوطه امواجی
 (.۴۴: 8313هدایت، ) بود کیف و معنی از پر من برای حالت این. کردممی

شود. خواب و اغما میسوژه در اثر استفادة بیش از حد افیون، دچار حالت نیمه
ور شود و این حاالت برایش پر از دنبال افکارش در امواج غوطهتواند پرواز کند، بهمی

کند. الوان و شود. از تن گسست پیدا مید میمعنی و کِیف هستند. از قید بار تن آزا
تواند حس کند؛ بنابراین وارد مرحلۀ حرکت شریانش را مییابد. ها را گوارا میرنگ

به این  .(Fontanille, 1987: 216)را سودایی انتظار نامید  توان آنشود که میمدتمندی هیجان می
که همۀ هستی خود را در گروِ آن  نشیندارزشی میترتیب، سوژه به انتظار وصال با 

داند. هیجان و سودای عاطفی وصال در ایجاد نظام خلسه نقش دارند. در کارکرد می
ای گفتمان، کنش و وضعیت فرعی جای خود را به فرایندی تَنِشی ـ عاطفی خلسه

گیرد و با کشیدن تریاک از خود دهد که در آن، سوژه در وضعیت انفعالی قرار میمی
 کند. ای را تجربه میشود و شدنی آنی و لحظهیرها م

بریم که بر جسمی داللت دارد که دارای پایگاهی کار میدر اینجا واژة جسمانه را به
واسطۀ گیرد و سپس بهقرار می ما در ارتباط با چیزها و دنیای بیرون« تن»است. ابتدا 

مرتبۀ حسی ـ ادراکی و  هو میزبانی او از چیزهاست که سوژه ب« من»نفوذپذیری همین 
پذیر شکند، متن هم تنرا می« تن»رسد. به همان اندازه که سوژهْ درنهایت تولید معنا می

مثابۀ یک اُبژه در میان فقط به« تن»شود تا شکنندگی تن سوژه در آن تجلی کند. می
ای های دیگر یا حضوری حساس در میان حضورهای دیگر نیست، بلکه اُبژهاُبژه
پرداز در واکنش به گفته« تن»های دیگر است. در اینجا اس در واکنش به همۀ اُبژهحس

رسد که آزادانه ای میگیرد و سوژه به مرحلهتریاک، در وضعیتی نفوذپذیر قرار می
شود و به حالتی ور میکند و در امواج نوازش غوطهدنبال افکارش است و پرواز میبه

شود، ولی درنهایت باز اسیر سایه خود از تن جدا میرسد. پر از کِیف و معنی می
 شود.می

  :12 نمونۀ
 بچگی زمان شدةفراموش شده،پاک یادگارهای و گذشته وقایع و حاالت متدرجاً
 را هاآن و داشتم شرکت گیرودارها این در بلکه دیدم،می تنهانه دیدم؛می را خودم
 و محو افکارم ناگهان بعد. شدممی تربچه و ترکوچک لحظهبهلحظه کردم.می حس
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 و شده آویخته باریک چنگک یک سر من هستی تمام که آمد نظرمبه شد، تاریک
 و لغزیدممی. شدم رها سرچنگگ از بعد بودم؛ آویزان تاریکی و عمیق چاه ته در

 شب یک در پایانبی پرتگاه یک خوردم؛برنمی مانعی هیچ به ولی شدم،می دور
 نقش چشمم جلو درپیپی شده،پاک و محو هایپرده آن، از بعد .بود جاودانی

 که بودم مخصوصی وضع به و کردم طی را محض فراموشی لحظه یک. بستمی
 گمان همیشه من]...[.  بود طبیعی برایم حال درعین و آمدمی غریب نظرمبه

 ثلم آدم است بهتر که کردممی گمان چیزهاست، بهترین خاموشی که کردممی
 (.۴۶ -۴5 ،8313هدایت، ) بنشیند تنها و بگستراند را خود پر و بال دریا کنار بوتیمار

 تنیدگی، نوستالژی، خلسه و ارتباط با فرایند تشخیص. تكرار، پیش2-2-5
بینیم که در حالت تنیدگی افکار سوژه در گفتمان میبا توجه به نمونۀ باال، با تکرار پیش

دهد. فضایی دارای عمق و استوار بر گشت به گذشته روی میخلسه نیز نوستالژی و باز
افتد که در آن، آید. جریانی پیوسته و جهتمند اتفاق میوجود میمجموعۀ سیال حسی به

گردد. تنیدگی ایجاد میشود و پیشهای زمانی و مکانی مرتبط میمعنا با شاخص
جریان سیال افکار،  آیند.پرداز میاشکالی از خاطرة گذشته جلوی چشمان گفته

گسترد. حضور معنادار ترین فضای تَنِشی میخاطرات را از دورترین نقطه تا نزدیک
پرداز، فراخوانی است برای عنصر غایب از انتهای میدان حضور به بچگی در افکار گفته

 «.حاضرسازی غایب»زمان حال یا همان عملیات 
عقب راندن زمان درارتباط است. به تنیدگی وسیالیت فضای تَنِشی در اینجا با پیش

رساند، با پرداز در جریان سیال افکارش را میآویزان بودن که سیال بودن گفته
تکرار تنیدگی و حاضرسازی خاطرات نوستالژیک بچگی وی مرتبط است. او بهپیش

کند و تقلیل وضعیت وی از بزرگی به کوچکی، تر حس میتر و کوچکخود را کوچک
تنیده و نوستالژیک نیز برد. فضای پیشا درجهت کمینگی تشخیص پیش میرگفتمان 

سوی کاهش ابعاد انسانی و انزوای حضور و ایجاد پیشرفت مسیر فرایند تشخیص را به
 بخشد.فرایند سلبی شدت می

درپی یادگارهای شوند تا پینمود تکرارند که مدام تکرار می« درپیپی»و « متدرجاً»
پرداز را برایش متجلی کنند. همچنین الزم به ذکر است که فتهگذشته و بچگی گ
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های آهنگ دائمی و تکراری روند یادآوریدهندة ضربنشان« متدرجاً»و « درپیپی»
ای بر فضا حاکم دهد که نظامی فشارهپردازند. این امر نشان میگذشته و نوستالژی گفته

حسی شبیه بوتیمار بودن را  است؛ نوعی فشاره یا قبض حسی ـ حرکتی که در آدم
را در خود دارد. « دانستن»پتانسیل معنایی فعل مؤثر « گمان کردن»آورَد. وجود میبه
شود، و یقین به اینکه بوتیمار بودن به انسان بودن ترجیح داده می« گمان کردن»دنبال به

 شود و دلشباید گفت که راوی در این حالت با کاهش گسترة شناختی مواجه می
خواهد آدم نباشد و تغییر وضعیت بدهد؛ از وضعیت انسانی به بوتیمار بودن و می

واقع با گسست از وضعیت انسانی و پیشرفت حیوان بودن تقلیل وضعیت یابد. در
سمت ناتشخیصی یا همان اُفت تشخیص گیری فرایند سلبی حضور،  سوژه بهشکل

 رود.پیش می

 شخیص. گسست از زمان و فرایند ت2-2-2
سوژه در اثر حاالت درونی منفی و مصرف بیش از حد افیون، خودش را تصویری 

جان داند، خودش را مگسی بییابد. او تصویر را دارای قدرت و توانایی میترسناک می
زمانی و پندارد، به حضور و وجود خویش همچنان مشکوک است و دچار حالت بیمی

ر این روایت از نوع انسدادی است. روایت در شود. زمان دگسست از زمان و مکان می
نوعی از خود مسدود رسد. زمان بهپایان میشود و در شب هم بهشب شروع می

سازی ندارد. بسته ماندن زمان و شود و امکان نشر و امکان آیندهشود، قالبی میمی
رد. او اسیر و ای مستقیم داپرداز رابطهانسداد آن و در حصار بودن زمان با اسارت گفته

در حصار سایه است. زمان و سوژه، هردو در قبض و فشاره قرار دارند؛ این امر نیز به 
رساند. شرایط انفعالی چنان بر شرایط ای یاری میروند ایجاد فرایند تشخیص کمینه

رسد. با حذف کامل فضای کنشی مطلق میشود که سوژه کامالً به بیکنشی مستولی می
یند سلبی حضور چنان رو به افول است که سوژه ابعاد انسانی وجودش را ای، فراگستره

کند. با دقت در نمونۀ دیگری از کند. این روندْ فضای تَنِشی را تحکیم میدرک نمی
 بندی کرد.توان مطلب را جمعروایت می
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 :12 نمونۀ
یک شب تاریک و ساکت، مثل شبی که سرتاسر زندگی مرا فراگرفته بود، با »

کردند. مرگ کجی میهای ترسناکی که از در و دیوار، از پشت پرده به من دهنیکله
 (.88۶)همان، « کردآهسته آواز خودش را زمزمه می

سوی شود، جریان گفتمان همواره هدفی بهطور که در مثال باال نشان داده میهمان
وار در خورهمرگ دارد. از ابتدای روایت، تمایل به گسست و جدا شدن از دردهای 

شود؛ گسست از دیگران، گسست از عشق، گسست از زمان و مکان، سوژه حس می
گسست از ابعاد انسانی، گسست از وجود خود و درنهایت، گسست از زندگی. در 

گیرند که درپی و متوالی شکل میهای پیجریان روایت، در شرایط گوناگون، گسست
ابعاد انسانی و گسترة شناختی رو به اُفت  کنند و همچنانسوژه را از زندگی دور می

رسد. در انتهای داستان نیز سوژه از گذارند و انزوای حضور به نهایت خود میمی
دهد. بااینکه وی در ابتدای داستان تنها راه عالج دردهای شنیدن آواز مرگ خبر می

ها نیز آگاه موقتی آنداند و از اثر اش را پناه بردن به افیون و مواد مخدره میباورنکردنی
رسد؛ ولی تنها در لحظاتی حالت خلسه می کند تا بهها استفاده میقدر از آناست، آن

ای دست پیدا شده، به درجات کمی از آسایش و آرامش لحظهتنیدهنوستالژیک و پیش
نشدنی وی، کند. با موقتی بودن اثر افیون و شدت گرفتن آالم و دردهای توصیفمی

سوی دهد که در آخر، درعینِ ناتشخیصی، بهو افکار موهومی به او دست میحاالت 
 کنند. مرگ و گسست از زندگی هدایتش می

 . نتیجه2
دارد. ما ضمن نقض ای خاص نگاه میتعاریف سنتی از صنایع ادبی، ما را در محدوده

یف نکردن تعاریف سنتی، با تکیه بر چارچوب نشانه ـ معناشناسی گفتمانی، تعر
جدیدی از صنعت تشخیص ارائه دادیم و گامی فراتر نهادیم تا با ارائۀ تعریفی جدید از 

گیری این فرایند را در عنوان یک امر فرایندی، تمامی عوامل مؤثر در شکلتشخیص، به
تنها عوامل بسیاری در ایجاد روند نثر فارسی معاصر مورد بررسی قرار دهیم. نه

سوژه نقش دارند، بلکه عوامل متعددی در یک روایت، در تشخیص و تبدیل اُبژه به 
را از ابعاد انسانی دور کنند  تبانی با یکدیگرند که قادرند توانایی را از سوژه بگیرند، آن
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ترتیب، شود. بدین و به اُبژه تبدیل نمایند. در این صورت، تشخیص از سوژه گرفته می
ی، ضمن تولید معناهای جدید، فرایندی عنوان یک امر فراینددرنظر گرفتن تشخیص به

شود که روند تشخیص، که در این مقاله نتیجه گرفته میزند؛ چناننوین را رقم می
مسیری معکوس نیز دارد. ضمن توجه به عوامل اثرگذار بر روند دور شدن از تشخیص، 

ادیم. در گیری این فرایند را مورد بررسی قرار دانواع کارکردهای گفتمانی مؤثر بر شکل
ترین عنوان یکی از اصلی، عامل گسست را بهکور بوفمیان این کارکردها، در روایت 

عوامل اثرگذار در پیدایش عکس روند تشخیص یافتیم. هدف این مقاله بررسی نحوة 
بود. در  ایجاد گسست و پیدایش فضای تَنِشی در ارتباط با فرایند تشخیص و  عکس آن

اش دور درپی در سوژه همواره وی را از ابعاد انسانیای پیه، گسستکور بوفگفتمان 
کنند و با ایجاد انزوای حضور، فرایند سلبی را تکمیل و با هدایت او به اُبژه بودن و می
دلیل عدم وجود نمایند. گفتمان بهکنشی، یک نظام انفعالی بر فرایند روایی حاکم میبی

لنگر قطعی داشته باشد، همواره در مسیر  جریان کنشی مؤثر که کنشگر بتواند در آن
شوند تا کنش جای خود را به شَوِش و درنتیجه تردید قرار دارد. این تردیدها سبب می

سوی افتد و بهترتیب، سوژه کامالً از تشخیص میتزلزل حضور دهد؛ بدین 
بوف رود. ازجمله موارد مهمی که در روایت تشخیصی و تقلیل وضعیت پیش میبی

مورد بررسی این تحقیق بود، کارکردهای فرهنگی ـ اجتماعی گفتمان، کارکرد  کور
نماید که ای آن است. با بررسی این کارکردها مبرهن میای و اسطورهنوستالژیک، خلسه

نقش عامل گسست، در روند تولید معناهای نوین و ایجاد عکس فرایند تشخیص بسیار 
گیری ناتشخیصی آفرینی گسست در شکلحائز اهمیت است. بنابراین چگونگی نقش

مورد بررسی قرار گرفت تا نشان داده شود که همیشه این اُبژه نیست که به سوژه تبدیل 
رساند، بلکه گاه عواملی هستند که باعث ازدست رفتن شود و اُبژه را به تشخیص میمی

شود تا موجب میگردند؛ همین امر های سوژه و دور شدن او از ابعاد انسانی میتوانایی
 تشخیصی را طی کند.سوژه از تشخیص بیفتد و روند نا

 ها نوشتپی

1. personification 
2. intensity 
3. extensity 
4. discursive semiotis  
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5. discontinuous 
6. subject 
7. object 
8. dynamicity 
9. Priminger 
10. Vividness 
11. Perrine 
12. intentionality 
13. Landowski 
14. Fontanille 
15. ascendance  
16. Carl Gustav Jung 
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Abstract 

Attributing human traits to non-human is the traditional definition of 

the term personification. This article goes beyond the limits of this 

definition. It is hypothesized that personification is a process which is 

formed by many factors in a context, and without considering these 

factors, one cannot get into an appropriate conclusion that matches up 

with the real nature of discourse. A short Persian story, Blind Owl, 

written by Hedayat, a famous Iranian writer, is chosen to be studied on 

the basis of discursive-semiotics, in order to show how the process of 

personification forms. It was estimated that the socio-cultural factor 

and mythical, ecstatic and nostalgic functions affect the formation of 

the process of personification. Moreover, discontinuity is a crucial 

factor that can change the subject to an object and make another kind 

of personification. Finally, the results confirmed our hypothesis 

indicating that if attributing human traits decreases, the process of 

personification leads to its minimal side. 
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