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   چهل نامة كوتاه به همسرمچگونگي تداوم معنا در 

   نادر ابراهيمياز

*

حميدرضا شعيري
 *  

   دانشگاه تربيت مدرسگروه آموزش زبان فرانسه دانشيار 

  دينا آريانا

  شناسي كارشناس ارشد زبان

  چكيده

 -، با رويكرد نشانه    از نادر ابراهيمي   چهل نامة كوتاه به همسرم    اين مقاله بر اساس گفتمان كتاب       

 بلكه  صورت منفرد سروكار ندارد؛    ها به   هنشان با   ،چنين رويكردي . شته شده است  معناشناسي نو 

معناسـازي در    و اين تعامـل جريـان        گيرد  ها قرار مي    اي از نشانه    مجموعههر نشانه در تعامل با      

يندي تعاملي به معناآفريني منجـر      ها در فرا    ة مهم اين است كه نشانه     نكت. زند   مي گفتمان را رقم  

پرورانند، پويا و داراي معناهايي     هايي را در خود مي     هاي گفتماني كه چنين نشانه      نظام. شوند  مي

؟ اعتقـاد مـا       ها تابع چه كاركردهايي است      تداوم معنا در اين گفتمان    . نشده هستند   از پيش تعيين  

اي  واسـطه   اي،  تابع كاركردهاي حافظهچهل نامة كوتاه به همسرمبر اين است كه تداوم معنا در 

شـناختي و    تنشي، عـاطفي، زيبـايي  هاي دها همواره از ويژگي اما اين كاركر  . اي است     و جسمانه 

هـدف اصـلي ايـن پـژوهش،         ها در تداوم معنا چيست؟      نقش اين ويژگي  . نمودي برخوردارند 

. شـوند    معنايي است كه سبب تداوم معنا در گفتمان مورد نظـر مـي             -هبررسي كاركردهاي نشان  

 - ابعاد گفتماني   دون درنظر گرفتن همة   همچنين اين پژوهش نشان خواهد داد كه مطالعة معنا ب         

  . ممكن خواهد بود نا-گيرد ها شكل مي كه جريان معناسازي در آن

، نـادر   چهل نامة كوتاه به همسرم    شناسي گفتماني، تداوم معنا،      معنا - نشانه :هاي كليدي   واژه

  . ادراكي-ابراهيمي، كاركرد حسي

                                                 
  Shairi@modares.ac.ir: نويسندة مسئول* 

  90/ 3/ 28: تاريخ پذيرش    89/ 6/ 2: تاريخ دريافت



    14 شمارة/  4سال                                                                                 162

  مقدمه

تـوان بـا آن سـازوكارهاي         مي است كه مي    ابزاري عل  ، معناشناسي قبل از هرچيز    -نشانه

آنچـه اهميـت اساسـي دارد ايـن         . ها مطالعه كـرد     گيري و توليد معنا را در گفتمان        شكل

 معناشناسـي اعتقـاد دارد      -گرا، نشانه  شناسي كالسيك و ساخت    است كه برخالف نشانه   

ـ      يعنـي از نـشانه    . يابنـد   پـذيري دوبـاره مـي       نـشانه ها فرصـت      كه نشانه  ا هـاي معمـول ب

 نـو، بـا كاركردهـايي نـامنتظر و     ،هايي متفـاوت  شده به نشانه   شناختهكاركردهاي رايج و    

ينـد  ا در فرا  هـ    اين است كـه نـشانه       دگرگوني علت. يابند  شناختي تغيير مي    گاهي زيبايي 

هـايي بـا كـاركرد معنـايي          شوند و جاي خود را بـه نـشانه          گفتماني همواره بازتوليد مي   

  .دهند متفاوت مي

شـود، بلكـه      فقط معنا بازتوليـد مـي      اثر نادر ابراهيمي نه    نامة كوتاه به همسرم    چهلدر  

اي   گونـه  ها بـه    منظور از تداوم معنا در اينجا، بازسازي يا بازپردازي نشانه         . يابد  تداوم مي 

اي جديـد قـرار       است كه معنا فرصت دوبارة حيات بيابد و خود در خدمت توليد نشانه            

شود؛ چرا كـه سـوژه    د كه تداوم معنا سبب سياليت آن نيز مي توان ادعا كر    پس مي . گيرد

شود و مرزهاي محدود زمـاني و مكـاني را پـشت سـر         در تعامل با معنا از خود رها مي       

اي چگونـه     اين حركت گستره  . هايي متكثّر را نيز شامل شود       ها و مكان    گذارد تا زمان    مي

؟ درنظر گـرفتن الگـوي ديناميـك و     پذيرد  و بر اساس كدام كاركرد گفتماني صورت مي     

              ال اسـت  پويا براي مطالعات مربوط به نشانه، يعني قائل بودن به حضوري كه خود سـي. 

ـ            چنين حضوري پاي كنشگري معرفـت       و معنـا     شانهشـناختي را بـه حـوزة مطالعـات ن

 هـا بـراي    هايي جديد و ارزيـابي ارزش آن        گري قادر به توليد معنا    چنين كنش . گشايد  مي

 كه گفتمان مورد مطالعة اين      چهل نامة كوتاه به همسرم     پس. شان است زي و تداوم  بازسا

امـا  . نا و تـداوم آن دهد، راهي است جهت وسعت بخشيدن به مع     پژوهش را تشكيل مي   

فقـط درصـدد بررسـي و      معناشناختي دارد كـه مـا نـه      - شانهكارهايي ن اين حركت سازو  

  .در تداوم معنا نيز هستيمها  هاييم؛ بلكه درپي كشف نقش آن معرفي آن

  پيشينة مطالعه

گرا، با پررنگ شـدن حـضور سـوژه در           گرا به تفكر پساساخت    با عبور از تفكر ساخت    

دليل همين حضور سـوژه اسـت كـه جريـان            به. شويم  رو مي   توليد و دريافت معنا روبه    

   ت و   شك، اي   بي. شود   ناپايدار، اما داراي تداوم تبديل مي      ال و معنا به جرياني سيالين سي
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 معناها را امـري تعـاملي و جريـاني بـاز     -هايي هستيم كه نشانه  تداوم را مديون انديشه   

دانـد و   شـده مـي   با اينكه معتقديم فردينان دو سوسور معنا را ازپـيش تعيـين  . اند  دانسته

توانيم كتمـان كنـيم كـه     دانيم؛ اما نمي همين سبب او را داراي ديدگاهي ساختاري مي  به

 با اين تفاوت كـه او  ، يكي از اولين كساني است كه به بازتوليد معنا اعتقاد دارد        خود او 

  : داند را ضامن اين بازتوليد مي» ارزش«

حـال الزم     بـا ايـن   .  قائل نيستيم  ... كاركرد هاي ارزش، معنا،    ي بين واژه  ما هيچ تفاوت  

. زدسـا   است بدانيم كه ارزش از هر واژة ديگري بهتر جـوهر كـنش را هويـدا مـي                 

ارزش جوهر زبان است؛ يعني اينكه يك صورت معنـا نـدارد؛ بلكـه داراي ارزش                

صـورت داراي ارزش اسـت، در نتيجـه       . اين نكته بسيار حايز اهميت اسـت      : است

    (Saussure, 2002: 79).شود هاي ديگر مي سبب ايجاد ارزش

پنـدارد و     يها را يكسان م     هرچند از نظر ما، معنا و ارزش يكسان نيستند، سوسور آن          

 توانـد   ي مـي   هـر ارزشـ    همـين دليـل هـم اعتقـاد دارد          ؛ بـه  داند  ارزش را جوهر زبان مي    

  . شود   موجب بازتوليد معنا ميكند و همين امرهاي جديدي خلق  ارزش

اي   معناي هـر نـشانه، نـشانه      « كه   كند  تأكيد مي  بر اين نكته     يرس  پيچارلز سندرس   

اي و حركت     پروراند، و اين پويايي كنش نشانه      اي ديگر را مي     تازه است كه خود نشانه    

كند كه جريان معنا جرياني ناپايـدار و          اين تفكر ثابت مي   . دهد  نهايت آن را نشان مي      بي

معنـايي    يرس از كساني است كه به توسـعة           پي). 70: 1371احمدي،  (» .داراي تداوم است  

 در تفكـر او، نـشانه بـه         همـين دليـل      راه نـشانه بـاز اسـت؛ بـه          به باور او،   .اعتقاد دارد 

ـ  »هـا   اي از ممكـن     مجموعه« ادراكـي برقـرار     -اي حـسي    دنيـايي كـه بـا آن رابطـه        «ا  ، ي

اطـالق  » اي قائـل هـستيم      بخشي از دنيايي كه براي آن كاركردي مقولـه        «، يا   »ايم  نموده

  . طور زنده در بازتوليد معنا دخيل است دهد نشانه به ها نشان مي همة اين. شود مي

يلسلف
1

صورت بيان «: براي زبان قائل استو پالن كلي   د 
2

صورت محتـوا «و » 
3

او . »

  :بر اين باور است

                                                 
1. L. Hjelmslev 
2. Forme de L’expression 
3. Forme du Contenu 
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 امـا  اي متقابـل وجـود دارد؛   اي از بيـان رابطـه   اي از محتوا و هر قطعه      بين هر قطعه  

تواند بدون هيچ نيازي بـه بيـان وجـود            يك فكر مي  . كدام الزمة ديگري نيست    هيچ

. تواند بدون نياز به محتوا وجود داشته باشد         يان مي طور كه يك ب     داشته باشد؛ همان  

 توان بـدون صـحبت كـردن فكـر كـرد، و بـدون فكـر كـردن، صـحبت نمـود                       مي

)(Hjelmslev, 1985: 77.   

جـايي زيـادي      هـاي صـورت و محتـوا از قابليـت جابـه             همين دليل اسـت كـه پـالن         به

  . يابد شود و تداوم مي د ميجايي است كه معنا پيوسته بازتولي در همين جابه. برخوردارند

 اكو اومبرتو
1

، بلكـه از نقـش      »هـا   نـشانه «شناسي نه از      ور است كه در نشانه     بر اين با   

 ميان صورت بيـان     اي است قراردادي كه     اي رابطه   نقش نشانه .  گفت اي بايد سخن    نشانه

در اين ميان، محتوا خود، سـاخته و پرداختـة فرهنگـي            . شود  قرار مي و صورت محتوا بر   

 اكو  ،از سوي ديگر  . گردد رو، بيان قبل از هرچيزي به فرهنگ برمي         ازاين. شخص است م

 هـاي   ها اعتقادي ندارد و بر اين باور است كـه فرهنـگ و قـرارداد                شناسي نشانه   به گونه 

طـور كلـي، فراينـد        بـه . هـا قـرار دارنـد        از آن در شمار عوامل اصلي توليد نشانه        برآمده

 عمليـات   نـشانه زاييـدة   «رو،    ازايـن .  با ادراك رابطـه دارد     ه است و  نشانگي بسيار پيچيد  

اكـو،  (» .هاي گوناگون توليـد و شـناخت دخالـت دارنـد            اي است كه در آن شيوه       پيچيده

1387 :9(.  

بارت
2

ود؛ گـشايي شـ     چيز بايد ازهـم      همه ت كه در نوشتار چندگانه،     بر اين باور اس    

  .چيزي نبايد رمزگشايي شود هيچ

هـا   حلـه هـا و مر  ر را پي گرفت، سررشتة ساختار را در همة دورهتوان رد ساختا   مي

پيمود، نه اينكـه در     فضاي نوشتار را بايد فرا    .  ندارد  انتهايي دنبال كرد؛ اما اين پايان    

: درنگ هم آن را نابود كند       كند تا بي    وقفه معنايي را مطرح مي     شد؛ نوشتار بي  آن فرو 

  ).100: 1385، آلن( ستپي معافيت عمومي از معناتار درنوش

گرمس
3

دنيـاي  « كـه    كنـد    بر اين نكته تأكيـد مـي       معناشناسي ساختاري  نيز در كتاب     

تـوان    اگر مـي  . بودن آن قابل توصيف است    ادارواسطة معن  انساني دنيايي است كه فقط به     

                                                 
1. U. Eco 
2. R. Barthes 
3. A. J. Greimas 
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 :Greimas, 1986( ». فقط به اين دليل است كه داراي معنايي است،دنيا را انساني ناميد

 دنيـا و  ، چـرا كـه انـسان     ؛ست ا ساختاري او   دهندة تفكر غير     گرمس نشان  اين ديدگاه . )5

گفتمان جايگاهي اسـت كـه ايـن        . اند  معنا به هم گره خورده و جرياني زنده را رقم زده          

 نتيجة آن چيـزي جـز       وگيرند    سه عنصر دنيا، انسان و معنا در تعامل با يكديگر قرار مي           

پرداز  حضور فعال گفتهدربارةگرمس   نظرعالوه بر اين، .بازتوليد معنا نيست
1

 و تعامـل  

خوان او با گفته
2

   :چنين است اين 

در كنار آيين و سلوك هنرمند      : شود  مداري آغاز مي    از اين پس راه شكوفايي زيبايي     

شناختي خود در رابطه با آثار ادبـي          و مأموريتش، بيننده هم به مطالبة حقوق زيبايي       

 پـا  -نمود نهفته بود هايي كه خلق مي  رش در ابژه   كه جوه  -هنر. خيزد  و هنري برمي  

شـناختي     زيبـايي  گذارد و زندگي به محـل حـضور و رخـداد            به عرصة زندگي مي   

  .)56: 1389 گرمس،( دشو تبديل مي

 به ابعاد   ،كند  بازتوليد و تداوم معنا تأكيد مي     پژوهش كه بر       پيشينة   مروري بر پس از   

 نقـش   چهل نامة كوتاه به همـسرم     ين بازتوليد در    كه در ا   پردازيم  ميمختلفي از گفتمان    

  .دارند

نقش بعدشناختي
3

   گفتمان در تداوم معنا

طور دائـم در     بهفقط   ت جرياني تعاملي است كه نه     شناختي، شناخ معنا -از ديدگاه نشانه  

شـمار    به بلكه همان چيزي است كه عوامل درگير با آن از شركاي آن              ؛حال تكثير است  

خت عبارت است از توليد، انتقال، دريافت، بازتـاب، پـذيرش، رد،            چرخة شنا . آيند  مي

كندي يا سرعت عرضه، تغييرات، تداوم يا حذف و جايگزيني كـه هريـك از شـركاي                 

همـين عناصـر هـستند كـه بـه شـناخت            . نـد   اگفتماني در تمام يا بخـشي از آن سـهيم         

ان عنـو  اخت بـه  شـن .  گفتمان قابل تصور است    ةبخشند كه فقط در حوز      هايي مي   ويژگي

هـاي    كند كه موجب بروز راهكارها يا شـگرد          ايجاد مي   جرياني فعال  ،بعدي از گفتمان  

جايي، دگرگوني، حذف،     در حال توليد، تكثير، جابه     پيوستهها    اين شگرد . دشو   زباني مي 

 بعدي از گفتمـان      شناخت ،بنابراين. هاي شناختي ديگر هستند     جايگزيني يا زايش گونه   

                                                 
1. Ėnonciateur 
2. Ėnonciataire 
3. Niveau Cognitif 
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شـود و بـه شـكلي        كـار گرفتـه شـده، بازسـازي مـي          كـنش گفتمـاني بـه     «است كه در    

   .)51: 1385شعيري، ( ».يابد يافته از طريق چالش يا تباني بروز و تحقق مي انسجام

 ديدةزاوي
1

   و نقش آن در تداوم معنا

منـدي  جهت. ، جهتمند بودن آن اسـت     دهد  پيوند مي  ديد را با شناخت      ةآنچه بحث زاوي  

 كـسي سـوق   سوي چيزي يـا   كه بهاست مسير توجه يا سير نگاهي    ي از ك ديد حا  ةزاوي

  .مند نيز بخوانيميابد كه آن را غايت ماني معنا ميمندي زاين جهت. پيدا كرده است

ير اوالت  پي
2

، »مبدأ« يك ه به ميان بيايد، بايد ب      سخن  ديد ة معتقد است هرگاه از زاوي     

 ژاك .)105 :1992( يابـد  جريان مـي  تا مقصد أكه از مبدانديشيد  و مسير توجه »مقصد«

فونتني
3

نامـد و      و مقصد مـي    أ عامل مبد  ها را   او آن . ز به دو عامل موقعيتي معتقد است       ني 

آورد   را پديد مـي    معنادار   ةشود كه نوعي رابط     مندي قائل مي  ها به يك غايت    سپس بين آن  

)Fontanille, 1999a: 41(.ديـد ايجـاد   ة ويمندي زااي را كه از رهگذر غايت ين رابطه چن

اي انحـصاري    ايجاد رابطـه سرانجامتوان به محدود نمودن، انتخاب كردن و    مي ،دشو   مي

  چرا كه  ؛سازد   ديد عنصري شناختي مي    ة مهم است كه از زاوي     ةهمين سه نكت  . دكرتعبير  

 -اي حـسي   رابطهبرآمده ازچيز جه خاصي استوار است كه قبل از هر      اين مجموعه بر تو   

بر . شود  يند دريافت آغاز نمي    ارتباط سوژه با دنياي پيرامون فرا       بدون زيرا است؛ادراكي  

سپس بر  ،شود   ادراكي آغاز مي-ديد جرياني است كه با فعاليتي حسية ، زاوي ايناساس

هاي فرهنگي و حتي كاركردهاي ايدئولوژيكي به گـزينش يـك مـورد از                اساس ويژگي 

  . شود  عملي شناختي منجر مي و در نهايت بهپردازد ميميان همة موارد 

ار كـ   پـرداز بـه    دانند كـه گفتـه      شگردهايي مي  مجموعه« ديد را    ةزاوي گرمس و كورتز  

هـاي    ايـن تنـوع خـوانش     . وجـود آورد   برد تا به اين وسيله تنوع پردازش متني را بـه            مي

ـ  )284 :1993( ».متعدد از داستان را درپي دارد بحـث   ديـد بـا   ةدر اين تعريف نيز زاوي

  .  مرتبط استكردتوان آن را تنوع پردازش و تعدد خوانش تعريف  مندي كه ميتغاي

                                                 
1. Point de vue 
2. P. Ouellet 
3. J. Fontanille 
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ـ       شناسي و ادبيات   معنا -نشانهژاك فونتني در كتاب       ديـد بـر     ة به بررسـي انـواع زاوي

انواع اين زاوية ديد     .پردازد   مي برد كار مي  ها به    آن ةحسب شگردهايي كه گفتمان در ارائ     

مولشـ  زاويـة ديـد جهـان     : نـد از  ا  عبارت
1

، تسلـسلي  
2

، گزينـشي  
3

ويـژه زاويـه ديـد       و 
4

 

)Fontanille, 1999b: 50( .اسـت  گـر  شمول مبتني بر شگردي اجمـاع  زاوية ديد جهان .

هـا را از نظـر    وار آن وقتي با عناصر ديداري فاصلة زيـادي داريـم، بـه شـكلي فهرسـت      

ـ      ؛ اصل بر تعميم است    ،در چنين زاوية ديدي   . گذارنيم  مي دة همـة    چـون نگـاه دربرگيرن

زاوية ديد تسلـسلي زاويـة ديـدي اسـت كـه           . ها احاطه دارد   عناصري است كه او بر آن     

زاوية . گذارد  را يكي پس از ديگري پشت سر مي        ي موقعيت هرچيز يا   هر  وجوه مختلف   

 زماني كه چنـين  .است هاي موجود  انتخاب بهترين نمونه از ميان نمونه      ديد گزينشي هم  

 زاوية ديـد بهتـرين نمونـة        زيرا؛  ايستد  باز مي يات شناختي   ، عمل شود فراهم   زاوية ديدي 

ـ         زاويـة    .ده اسـت  كرممكن را كشف و انتخاب       يابـد كـه      ق مـي  ديـد ويـژه زمـاني تحقّ

 و بـا دقـت و       ودعناصـر ديگـر جـدا شـ         ترين و يا ريزترين عنصر از ميـان همـة           يئجز

  . وسواس فراوان مورد نگرش قرار گيرد

 .كرد در تداوم معنا بررسي  راوان نقش زاوية ديدت اينك با تحليل نامة زير مي

سهراب را دوست داشته باشد، شاملو را احساس كند، فروغ را بـستايد، و   كسي كه

  ...درستي زندگي خواهد كرد ي زميني بپندارد، چنين كسي بها  خوب را آيه هر شعر

، بـه  كلـك بـا نهايـت احتـرام     زده نگاه كند، به زرين كه به كيارستمي شگفت كسي

  ...خواهد كرد درستي زندگي با محبت، چنين كسي به صادقي

اختيار كند، به تار جليـل   كسي كه در برابر باخ، بتهون، موتزارت، فروتنانه سكوت

شـهرام نـاظري عاشـقانه      » انـدك  انـدك  «ةشهناز، عود نريمان، آواز شجريان و تران      

  ...كرد درستي زندگي خواهد گوش بسپارد، چنين كسي به

                                                 
1. Point de vue Englobant 
2. Point de vue Sérial ou Cumulatif 
3. Point de vue Ėlectif 
4. Point de vue Particularisant 
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گاه زير لـب   گه كه مولوي را قدري بشناسد، حافظ را قدري بخواند، خيام راكسي 

درسـتي   هاي ناب صائب را دوست بـدارد، چنـين كـسي بـه             بيت و تك  زمزمه كند، 

   ...زندگي خواهد كرد

جات سحري در ماه رمضان، عظمـت  منا كسي كه زيبايي نستعليق و شكسته، اندوه

رك احـساس  زيبايي طبيعت را در رودبـا  جكارهاي اصفهان، و او انگيز كاشي خوف

  ...ردخواهد ك درستي زندگي كرده باشد، چنين كسي به

درسـتي زنـدگي     بـه شايد سخت، شايد دردمندانه، شايد در فشار؛ اما بـدون شـك             

   ... .خواهد كرد

   !عزيز من

  . هيچ نگراني و روياي خاص ندارماًيبها هم تقر بيني از بابت بچه مي

  .، حتي اگر يتيم بشود، يتيم خوبي خواهد شدچكگل كورايكا، اين 

 از تعداد زيادي از  تسلسليپرداز با استفاده از زاوية ديد بينيم گفته طور كه مي همان

 كردن »درست زندگي«ها سبب  كند كه فهم آن  ياد مييشاعران، اديبان و هنرمندان

اد كرده است كه از اما نكتة مهم اين است كه در اينجا زاوية ديد جهتي ايج. شود مي

هاي  ها و سنت مة افراد، مكانه. دشو  يك منبع آغاز و به يك مقصد هدايت مي

در ادامه، .  مقصد زاوية ديد است»درست زندگي كردن« و ،منبع زاوية ديدشده  برده نام

اي شناختي  زاوية ديد ويژه گونه. دشو  تسلسل زاوية ديد به زاوية ديد ويژه منتهي مي

ل نيست ئ قااهميت چنداني هاي بزرگ شمول يا مجموعه هاي جهان ي گونهاست كه برا

 گفتمان پس از برشمردن يابيم درميبا كمي دقت . و بر ريزنگري مبتني است

رسد و در آنجا  اي خاص مي  ناگهان به نقطه،هاي متعدد ها و سنت ها، مكان شخصيت

تي اگر رايكا يتيم هم شود چرا ح.  است»رايكا« اين نقطة توقف در متن .ايستد ميباز

نوعي كمال و تعالي آن شده   تنوع و به موجبديد ؟ تسلسل زاوية  يتيم خوبي است

ديد نشانه گرفته  كه زاوية آن چيزي است  درست زندگي كردن مقصد همة ؛ زيرااست

قدر  پرداز آن  گفته،همين سبب به. ق آن استتكرار همين مدلول تأكيدي بر تحقّ. است

  .ابي به اين معنا مطمئن است كه ديگر از يتيم شدن رايكا هم بيمي نداردي از دست

يابد و  دهد چگونه نقش او اهميت مي  نشان مي»رايكا«پرداز به دخترش  نگاه گفته

يكي از ) »ها بچه« ( گيرد كه از ميان تمام اعضاي خانواده  نگاهي شكل مي،به اين ترتيب
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پرداز   او با گفتهارتباطدهندة   نشانن نگرش؛ ايشود طور خاص برجسته مي ها به آن

ريشه  ديد تسلسلي ة در زاوي، از آينده است»نگران نبودن«تداوم معنا كه همان . است

در اينجا .  را دارد»درست زندگي كردن« يعني ، سوژه از معناكردندارد كه توانايي پر 

غني هنر و ادبيات و سنت  منبع همه  آنكند كه شناختِ ين نكته تأكيد ميپرداز بر ا فتهگ

اي  گونه  به ؛ه استكردتضمين هم  بلكه تداوم آن را ؛ راه را بر معنا گشوده استفقط نه

 شناخت و درپي آن تداوم معنا بر اساس دو  در اينجا.كه ديگر نبايد نگران آينده بود

ي، از ديدگاه كاربرد.  شكل گرفته استاستوار استديد  راهبردي كه بر دو نوع زاوية 

 و به همين ترتيب  كردهديد ويژه آماده ديد تسلسلي زمينه را براي عبور به زاوية  زاوية 

  . شرايط ايجاد تداوم معنا شكل گرفته است

 رو كرده روبهشمول   جهانكه متن ابتدا ما را با زاوية ديد كرداما نبايد فراموش 

بنابراين، در . ي شودتواند شامل هر كنشگر كسي مي. يدكن دقت »كسي« ةبه واژ. است

 هم نشانه  شخص خاصي را شود، عين اينكه كسي مفرد است و بر يك نفر اطالق مي

هيچ  ليت تعميم داشته وكه قابروييم  روبه ديدي   با زاوية،همين دليل به. رود نمي

 زاوية »ها بچه«  ة واژ،اما در پايان متن. ل نشده استئ براي خود قا در انتخابمحدوديتي

 نام و »كسي«حاال ديگر . به زاوية ديد گزينشي تغيير داده استشمول را  انديد جه

شود و   محدود مي»رايكا«ي به ئدليل نگرش بسيار جز  هم به»ها بچه«اي دارد؛  مشخصه

 يعني جايي كه امكان ؛رسيم  از زاوية ديد گزينشي به زاوية ديد ويژه مي،به اين ترتيب

  .كند فراهم ميتداوم معنا را 

  بويايي در تداوم معنا ش بعد حسينق

اي ديگر جلوه دادن، يا        كردن، از نو ساختن، به گونه      بازنگريريختن،   زبان توانايي برهم  

 بهتر است تفكرات صـرفاً فنـي،        ،يابي به معناي زنده    براي دست . را دارد كردن  بازسازي  

نـاي حقيقـي و     علمي و شناختي را با عالم احساس و ادراك گره بزنيم تا بتوانيم بـه مع               

همـسو   يعني مطالعة معنا در دل زندگي و         ،اين حركت . تر شويم   نزديك يچيزهر  زندة  

  .هاي وابسته به آن  حساسيتبا
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ژونيناسكا
1

 در ميان انواع شناخت به شناخت آني       
2

 اعتقاد دارد و بر اين بـاور اسـت          

 ؛نيـست كه در اين نوع شناخت نشاني از استدالل، محاسبات عقالني و دريافـت عينـي                

گر    اي كه شوِش    بلكه نوع رابطه  
3

 ادراكـي   - از نـوع حـسي     ،كند   با دنياي بيرون برقرار مي     

. المعـارف شـناختي نيـست    �در اين نوع شناخت نيازي به رجوع به داير       در واقع،   . است

د شـو   ياي از حضور م     برد و سبب ايجاد گونه       مي پيشرابطة حسي است كه سوژه را به        

پرداز    زير تأكيد گفته   ة در نام  ،براي مثال . شناختي ناميد   ري زيبايي توان آن را حضو     كه مي 

  . است آشكارحسي كامالً بر رابطة 

  : دومةنام

، در چنين روزي هميشهمان،  و فضاي خانه مان  فضاي امروز خانهبمانادعطرآگين باد و «

  » .... كوچك ماستةكه روز عزيز والدت پربركت تو براي خانواد

ديديه آنزيو 
4

توانـد فـضاي    عتقاد دارد بو از گستردگي بااليي برخوردار است و مـي   ا 

ال و سـي  گونـة بويـايي  «. خود قرار دهـد   بسيار زيادي را پر كند و سوژه را در محاصرة

حس . )Anzieu, 1985: 75( ».دهد  در احاطة خود قرار مير است و سوژه را كامالًمتكثّ

 همچنـين .  يـك مبـدأ و يـك مقـصد اسـت            كه داراي  بويايي به اين دليل معناساز است     

 آنچه را كه براي سوژه غايـب اسـت حاضـر            »خاطر آوردن    تحريك عمل به  «تواند با     مي

 از آن   ،شود   چون به محض اينكه از منبعي توليد مي        ؛ داراي عمق است   حس بويايي . دكن

توانـد سـبب      همچنين بـو مـي    . كند  گيرد و تا دورترين فضاي ممكن را پر مي          فاصله مي 

تواند سبب واكـنش سـوژه       همين تغيير حالت مي   . غيير حالت مثبت يا منفي سوژه شود      ت

تواند در توليـد معنـا نقـش          پس بو يكي از حواسي است كه مي       . به محيط پيرامون شود   

 ها و طبقـات     د و ما با گونه    شو   حسي تكثير مي   ةبويايي، پوست  در عمليات حسي  . ايفا كند 

تر يا دورتر هستند و يك فضا         بوهايي كه به ما نزديك     ل؛ براي مثا   هستيم رو  روبهبويايي  

  .در اين عمليات رابطه داراي جهات، ابعاد و عمق متفاوت است. دهند را پوشش مي

                                                 
1. J. Geninasca 
2. Saisie Impressive  
3. Sujet d’Ėtat 
4. D. Anzieu 
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آگين بـاد و بمانـاد فـضاي امـروز          عطر« گويد  ميپرداز   گفته هنگامي كه    ، دوم در نامة 

 »امـروز « يعنـي آن را بـه   كنـد؛  دار مـي  بار عطر را زمان  يك،»مان و فضاي خانه مان خانه

 و آن را بـه فـضاي   كنـد   مـي بار هم محـدوديت زمـاني را حـذف         كند و يك    محدود مي 

 فضاي امروز خانـه در درون فـضاي هميـشگي           ،در واقع . دهد  هميشگي خانه تعميم مي   

 فضاي امروز معطـر     ؛ زيرا پرداز به تكثير فضاي امروز است       اما اميد گفته  . خانه قرار دارد  

 زماني مشخص است كه اگر در    »امروز«پس  . يابد   معنا تداوم مي   ،كثير شود است و اگر ت   

زمان وجه تقـويمي خـود را از        : يابد  شدگي مي    قابليت فضا  ،هاي ديگر ريخته شود     زمانه

پرداز   گفته. شود   تبديل مي  - كه زماني غيرتقويمي است    -لئادهد و به زمان ايد      دست مي 

ل شـدن زمـان     ئاهمين ايد . يابد  ز اين عطر مي   تمام فضاي زندگي مشتركشان را سرشار ا      

تنشي دليل معطر بودن آن است كه به وجه پسا     به
1

تنش تنـشي   پسا. شود  گفتمان منجر مي

امكان حـضور و تـداوم      ) در اينجا عطر و امروز    (گيري تنش اوليه      است كه پس از شكل    

فـضا را تحـت         بوي عطري كه هم امروز را و هم همة        (در اينجا تنش    . در آينده را دارد   

تقاضـاي  . اي اسـت     گـستره  داراي ويژگي مثبت و كـاركرديِ     ) تأثير خود قرار داده است    

 به آينـده    -ايجاد كرده ) تنش  پسا( كه انتظاري مثبت     -پرداز اين است كه اين ويژگي       گفته

دليل اينكـه   شود كه خود اين انتظار به  يعني انتظار و اميدي به آينده فعال مي       ؛منتقل شود 

دهد، به تـداوم معنـا كمـك          قرار مي ) پرسپكتيوي باز (را همواره در وضعيت پويا      سوژه  

   .كند مي

در چنين روزي كه روز عزيز والدت پربركت تو         « :گويد  پرداز مي    بعد گفته   در جملة 

 را برجـسته    »روزي«اي اسـت كـه        مؤلفـه  »چنين« ةواژ. »... كوچك ماست  ةبراي خانواد 

 كوچـك دوبـاره در مـتن       ةروزي در تقابل بـا خـانواد       چنين   ،از سوي ديگر  . كرده است 

بـه علـت    .  بزرگ اسـت   »چنين روزي « ، است »كوچك«هرچه خانه   : ه است دش  پررنگ  

همين برجستگي است كه روز والدت به منبع مثبت توليد انرژي براي خـانواده تبـديل                

از  عطر معنـاي واقعـي خـود را          توان گفت    اين موضوع به عطر، مي     با تعميم . شده است 

آيـد تـا      پس بازتوليد معنا در گرو روز والدت است و عطر مي          . روز والدت گرفته است   

                                                 
1. Protensif 
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بـار عطـر منبـع انـرژي          يك ،در واقع . تبديل كند ) دال(حس اين روز را به صورت بيان        

. شـود   به منبعي براي عطر تبديل مـي »روز والدت«بار هم   و يكاستبراي فضاي خانه    

پـس اگـر عطـر    .  كـه روز والدت اسـت  شود   منبعي مي   خود داراي  ،به اين ترتيب، عطر   

فـضاي  .  به اين دليل است كه به روز والدت مرتبط است          ،كند  فضاي خانه را معنادار مي    

عنـوان    چـون بـر روز والدت بـه        ؛تنشي است    يعني   ؛خانه فضايي است با عمق دوسويه     

ا هـم   شـود كـه آينـده ر        دارد و موجـب توليـد نيرويـي مـي         تأكيـد   منبع اصـلي انـرژي      

  . خواند مي فرا

ينـد   در فرا  »پربركـت « و   »والدت« مثـل    اي  كـاربردن واژگـان عـاطفي      پرداز با به   گفته

 يعنـي   »تـو «ايـن كـاركرد ارزشـي سـبب وااليـي           . شـود    وارد نظام ارزشي مـي     ،گفتمان

 قـرار   »خانوادة كوچك « در   »كوچك«د و سپس اين وااليي در تقابل با         شو   پرداز مي   گفته

گيـري مـتن در     اوج. آيـد   گيرد و در جايي فرود مي       متن در جايي اوج مي     يعني   ؛گيرد  مي

 »مـان   خانـه « بـا    پيوند دارد و فرود متن در       ييشود كه گسترة باال     ارتباط با فضا انجام مي    

بعـد شوِشـي گفتمـان      ) خانـه (از تعامل فضا و مكان      . گيرد كه كوچك است     صورت مي 

هـاي     معمـوالً بـراي شخـصيت      »توالدت پربركـ  «چـون در فرهنـگ مـا        . شود  فعال مي 

شـدن  ) اي فـشاره ( شخصي سـبب تنـشي   ةشود، كاربرد آن در نام  اي استفاده مي    اسطوره

 را در وضـعيتي     »تو« ، سير صعودي اين تنيدگي    .شود  عواطف در نوع بسيار مثبت آن مي      

در نتيجـه،  .  پاسدار و مدافع تداوم معنـا باشـد  »تو« همين دهد تا برتر قرار ميمطلوب و   

ـ   - است »خانوادة كوچك « كه خود محصول     -»وت« ه فراارزشـي بـراي آن تبـديل         اينك ب

فراارزش. شود  مي
1

تري است كه ارزش در سـاية آن امكـان ادامـة حيـات                 ارزش بزرگ  

   در اينجـا فراتـر از خانـة        »تو«.  يعني فراارزش ضامن تداوم حيات ارزش است       ؛يابد  مي

 اسـت   يپس تو فراارزشـ   . است  كرده نكوچك قرار گرفته و ارزش معنايي آن را تضمي        

تـر    اگـر بخـواهيم واضـح     . وابسته بـه آن اسـت     ) ارزش(كه تداوم معنا در خانة كوچك       

روز «دليل خاص شدن او با توجـه بـه            سپس به  ،ي از خانه بوده است    ئ جز »تو«بگوييم،  

 كوچـك و     اين برجستگي سـبب جـدا شـدن تـو از خانـة            .  برجسته شده است   »والدت

                                                 
1. Valence 
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تواند خانـه      به يك كل تبديل شده و مي       »تو«حاال اين   . ر فراز آن شده است    استقرار او ب  

 تأكيـد   فونتني و زيلبربـرگ   .  تو فراارزش است   ؛ بنابراين را تحت پوشش خود قرار دهد     

   :كنند مي

ها را در گفتمان كنترل      هاي ارزشي و بار معنايي آن       اي است كه نظام    فراارزش حربه 

ارزش قادر به ايجاد، كنتـرل و ضـمانت         اگر فرا . دشو  و سبب بروز ارزش مي    نموده  

دليل برخـورداري از حـساسيت، ايجـاد         تواند به   ارزش است، پس چنين ارزشي مي     

 ادراكـي  - حـسي ة رابطـ ةواسط فضاي اعتماد و باور، و توليد هنجارهاي متفاوت به        

  .)12 :1998( شناختي را رقم زند جديد، فرايندي زيبايي

  ان و تداوم معناشناختي گفتم بعد زيبايي

 رونوشـتي   مانندآفرينند كه چون      هاي خياليني را مي     شناختي بازنمايي  هاي زيبايي   رمزگان

شناختي    پيام زيبايي  .گيرند  ، ارزش نشانه را به خود مي      كنند  شده جلوه مي   از دنياي آفريده  

هـاي    واقعيتي است كه نـشانه     چونناپذير يا هم     وصف اي فراواقعي، ناديدني،    نند پديده ما

يعني از مشاهده و توجيه آن و اختصاص يك نشانة قـراردادي بـه               (فني از توصيف آن   

بازنمــايي . انــد  نــاتوان بــوده)رو باشــد پارچــة همگــان روبــه آن كــه بــا پــذيرش يــك

ويـل آزاد خواننـده     أاي است از روابطـي كـه كمـابيش بـه روي ت              شناختي عرصه   زيبايي

  .)65: 1387گيرو، (اند  گشوده

هنرهـا اشـكال    . اي آيكونيك و مبتني بر هماننـدي اسـت          شناختي نشانه  ايينشانة زيب 

شناختي هاي زيبايي  اند و دال    بازنمايي واقعيت 
1

هـا را     آنتـوان      چيزهايي هستند كـه مـي      

اين پيام واجـد    . و سادة معنا نيست   مستقيم  شناختي انتقال     كاركرد پيام زيبايي  .  كرد  حس

هـاي   نـشانه .  موضـوع اسـت  -پيـام  و يـا  عنفسه است و خـود، يـك موضـو          ارزشي في 

  .)97: 1387گيرو، (شناختي تصاويري از واقعيت هستند  زيبايي

   : ششمةنام

سـوزي   هاي بسيار سخت و طاقـت      هاي سختي وجود دارد؛ لحظه     در زندگي لحظه  

ها، بـدون ضـربه زدن بـه حرمـت و قداسـت زنـدگي        عبور از درون اين لحظه كه

   .رسد ن مينظر، امري ناممك مشترك، به

                                                 
1  . Signifiants Esthétiques 
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بگـذريم و   بارهـا و بارهـا  هـا،   كه از قلب اين لحظه - خدا را شكر-يما ما كوشيده

  .چيزي را كه به معناي حيات ماست و روياي ما، به مخاطره نيندازيم

طـوالني و    تنـگ و ة مجبور شديم كوچبارهزارمان،   زندگيةدليل بافت پيچيد ما به

  .حتي لمس كند  اين كوچه را بشكافد ياآنكه تنمان ديوار زرورقي را بپيمايم بي

، مجبور به دويدن شديم، و چـه خـوب          بارها، حتي   آشنابسيار    چه ةما در اين كوچ   

  ... .ماهرانه دويديم انگار كن كه بر پل صراط

صورتانه«شناختي گفتمان مديون رابطة        بعد زيبايي  ،در اين متن  
1

مفهومانـه « با   »
2

 . اسـت  »

شود كه تحت تأثير شرايط و بافت و كنترل            مي ايي گفته ه  صورتانه به صورت يا صورت    

همـين صـورتانه    . كنـد     سازي زندة چيزها را ممكن مـي        تصوير  و دشو   مي گفتماني فعال 

سـازي در درون       يعني مفهومي كه با تكيه بر تـصوير        شود؛   مي سبب فعال شدن مفهومانه   

در مـتن مـورد     . شود  مي و پيوسته برجسته     كند  ميطور ديناميك جاي خود را باز        متن به 

اي اسـت كـه مفهومانـة سـختي و شـدت               صورتانه » تنگ و طوالني   ةپيمودن كوچ «نظر  

 .شـود   كانس سينمايي تبديل مي   سكند؛ به اين ترتيب متن به         كنش را بيدار و بيدارتر مي     

اي از سـبكي      دليل وضعيت استعاليي آن به درجه      اي است كه به      هم صورتانه  »تن«عبور  

آنكه لمس كنـد و       كند بي   عبور مي (يده است كه گويا مفهومانة متافيزيكي       وزني رس   و بي 

 از سوي   ؛روييم  روبهسو با كنشي سخت و سنگين        پس ما از يك   . يافته است ) يا بشكافد 

 نگذاشـته   جـا   ، بـه  نگري كه بروز مادي داشته باشـد      ديگر اين كنش از خود هيچ اثر ويرا       

 تحت تـأثير شـرايط تنـشي        ، آن مواجه هستيم    كنشي كه در اينجا با     ،همين دليل  به. است

 »محـور   شوِش«ويژگي مادي خود را از دست داده و به كنشي           ) »بار مجبور شديم  هزار«(

بنـاي تلطيـف     كـنش م   ،بـه ديگـر سـخن     . شناختي تبديل شده است     يعني كنشي زيبايي  

 حركـت سـيال و      ،اي كـه نتيجـة آن       گونـه  ه اسـت؛ بـه    شد آن   حضور و استعاليي كردن   

همـين كـنش   . انـد   گويا زمان و مكان نيز غيرمادي شده      . ي در زمان و مكان است     غيرماد

اما كنش به ايـن     . دهد   مي »دويدن«رسد كه عبور كردن جاي خود را به            به اوج مي   وقتي

 پـذير كـرده     امكـان آسـاني    كنندة تداوم معناست كه عبور از پل صراط را به          دليل تضمين 

                                                 
1. Figuratif 
2. Thématique 
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 ؛) شـديم »مجبـور «بار هزار(صورت گرفته است ر اساس جبر اما خود اين كنش ب . است

مهارت  كه جبر هم توليد      به اين معناست  اين  . يعني جبر زندگي موتور كنش بوده است      

انـد و      به بيداري عاطفي نيز دست يافته      ،گران در كنش عبور از سختي     كند؛ گويا كنش    مي

  . تداوم معنا شده است كنندة همين بيداري عاطفي تضمين

بودن فضا جريان حضور را      كند و اين خودي     ضاي خودي را ترسيم مي     ف »آشنا«واژة  

كند  ال مي سي.  اين سي شـود    معرفـي مـي    » زرورقـي  ةكوچـ «يابد كـه      ت زماني معنا مي   الي .

 »تـن «. كند  كاهد و بعد انتزاعي آن را تقويت مي         بودن آن مي   بودن كوچه از مادي    زرورقي

ال سـي كند؛ ولـي معنـاي         آن را لمس نمي    بودن كوچه است كه    دليل همين زرورقي   نيز به 

ــد حــضور را تقويــت مــي ــن اســتدال همــة. كن ت گيــري وضــعي هــا ســبب شــكل ل  اي

اسـت كـه كـنش او تعريفـي          سـوژه كنـشگري      ،د كـه در آن    شـو   مـي اي    شناختي  زيبايي

، به كنشي استعاليي و به هوشـياري عـاطفي تبـديل شـده و ايـن                 غيرفيزيكي پيدا كرده  

  .ه استكرد را ممكن هوشياري تداوم معنا

بعد عاطفي گفتمان
1

   و تداوم معنا

بـه معنـاي مطالعـة خـصوصيات عـاطفي و روانـي         هرگز  مطالعة جريان عاطفي گفتمان     

گيري و توليد نظـام       ي بررسي شرايط شكل   ا بلكه به معن   ؛هاي يك گفته نيست    شخصيت

 بايـد زبـاني      دنياي عـاطفي را    بنابراين. عاطفي و چگونگي ايجاد معنا از طريق آن است        

 عواطـف در    ،اعتقاد ما بر اين است كه در گفتمـان        . دانست كه نظام خاص خود را دارد      

 بعـد   ،گيـرد    يعني هرگاه در گفتمان بعد عاطفي شدت مي        ؛دگير ها قرار مي   تقابل با كنش  

  .دشو  كنشي و حتي شناختي تضعيف مي

. گيـرد   قـرار مـي  در مجموع، دنياي عاطفي دنيايي است كه در تقابل با منطق روايـي          

زند    بلكه شوِش است كه در آن حرف اول را مي          يايي كه ديگر بر كنش استوار نيست؛      دن

 اين دنيـا نظـام      ).يعني چگونگي حضور سوژه بر اساس شرايط دروني و احساسات او          (

  .)143: 1385شعيري، ( ي پيوستگي يا استمرار استوار است و بر نوعناپيوسته را ترك كرده

   : چهاردهمةنام

                                                 
1. Niveau Affectif  
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 ،غم مگذار:  خواهش من از توستترين پردوامترين و  اين بزرگ: گويم پس باز مي

سراسر سرزمين روحت را به تصرف خويش درآورد و جاي كـوچكي بـراي مـن                

شـك بـيش از شـادماني      محتاجم، و به شـادي تـو، بـي   شاديمن به . مگذارد باقي

  .خودم

 بايد  »من« يعني   ؛ مطرح است   عاطفي و عاملي   ةبحث رقابت بين دو گون    در اين نامه    

 غم در   ،بنابراين.  در شريك گفتماني خويش كسب كند      »غم«تر از     بتواند جايگاهي قوي  

اي عاطفي تبديل شده       به گونه  »من«. »من« با   تباين در   »شادي« قرار دارد و     »من«تقابل با   

ـ    معنا نيز تداوم مي    ، نام دارد و اگر اين گونه زنده بماند        »شادي«است كه    امـا منبـع    . دياب

اي عاطفي يعنـي شـادي تبـديل           تو بايد به پاره     در واقع، .  نهفته است  »تو«اين شادي در    

بينـيم، بايـد      طـور كـه مـي      همان.  احساس آرامش و معنا كند     »من«د تا به اين ترتيب      شو

  .اي عاطفي رخ دهد تا هم معنا شكل گيرد و هم تداوم يابد استحاله

نقش نظام تنشي گفتمان
1

  وم معنادر تدا 

يند تنشي گفتمان، نوعي رابطة طيفي بين عناصر زباني وجود دارد كه رابطة             بر اساس فرا  

فشاره«فرايند تنشي چيزي جز رابطه بين       . كند  يتقابلي را پيچيده م   
2

گستره«و  » 
3

. نيست »

 -هاي عاطفي اسـت      كه همان محور گونه    - يكي محور فشاره   :يند تنشي بر دو محور    فرا

عبارت ديگر، در اين     به. هاي شناختي استوار است     تره يا محور گونه   و ديگري محور گس   

بر اثر همـين    «. گيرد   ادراكي با دنيا در تعامل قرار مي       -هاي حسي   رابطه كنشگري با بنيان   

ينـد تنـشي   گيرنـد و فرا  اط با يكديگر قرار مي  عاطفي و شناختي در ارتب     ةتعامل، دو گون  

ـ  توان از تعامـل تنـشي بـه         س مي پ. ساز است   گيرد كه خود ارزش     شكل مي   پايگـاه   ةمنزل

  ).40: 1388شعيري، ( ».هاي معنايي نام برد ارزش

  عمق با فضاي تنشيرابطة 

در اين معناي هدفمند . ي استوار استاي تنشي بر مجموعة جريان سيال حسعمق فض

نتيجة ؛ بلكه آيد دست نمي بههاي گسسته و غيرمرتبط   بر حسب سازهفضاي تنشي،

                                                 
1. Procès Tensif (Dimension Tensive) 
2. Intensité 
3. Extensité 



 177                             ...چهل نامة كوتاهچگونگي تداوم معنا در                               14شمارة / 4سال 

اي  هاي اشاره سوي عمق است كه معنا را به شاخصه مند به پيوسته و جهتجرياني

مند اي تنشي فقط شامل پيوستارهاي جهتعمق فض. دهد پيوند مي) مكاني و زماني(

تنيدگي پيش. گيرد مكاني نيست؛ بلكه زمان را نيز دربرمي
1

 مقدم بر تنش است و آنچه (

 مشتقات آن است، زمان را به عقب كه خاطره از) كند شرايط بروز آن را فراهم مي

. شود ظاهر ميشده در گذشتة دور  گرفته راند و به اين ترتيب شيء يا چيز نشانه مي

تنيدگي پس
2

 و به اين ترتيب راند  كه انتظار از مشتقات آن است، زمان را به جلو مي

 آنچه ،بنابراين. شود ة دور آشكار ميشده به صورت انتظاري در آيند گرفته شيء نشانه

اي دوردست وجود  صورت انتظار در آينده  در زمان حال فاقد حضور است و بههنوز

تنيدگي و  پيش. شود  هاي كنوني مي يابد و جايگزين گونه دارد، به زمان حال انتقال مي

را در حوزة د كه گذشته و يا آينده شون مند شمرده ميتنيدگي به اين علت هدف پس

. گيرند كار مي انداز به ها را براي ايجاد چشم آند و آورن زماني حال گرد مي

هايي  هايي حجيم و گونه شود جريان حسي به اليه اندازسازي از اين راه، سبب مي چشم

پذير در دل  به همين دليل است كه جريان حسي به حركتي تغيير. طبقاتي تغيير يابد

يال و داراي عمقي فضاي تنشي فضايي است س«. شود شده تبديل مي گرفته عنصر نشانه

  ).96: 1385شعيري، (» .تنيده باشد تنيده و پس تواند پيش دوسويه كه مي

   :نامة بيست و دوم

ها را   ترين آن  ترين و دردناك   گونه به حوادث نگاه كند كه تلخ       انسان هنوز ياد نگرفته آن    «

  ». ببيندساز ه آيندبخش، برانگيزنده و  هوشياركننده؛ نيرودهنده، تجربه

تنيـدگي    از لحاظ رابطة عمق با فضاي تنشي، بر جريـان سـيال حـسي پـس               » ساز  دهآين«

شـود و ايجـاد       استوار است؛ يعني انتظار از مشتقات آن است، زمان به جلـو رانـده مـي               

هـايي    شود جريان حسي به اليه      اندازسازي از اين راه، سبب مي       چشم. كند  انداز مي   چشم

 به همين دليل است كه جريان حسي بـه حركتـي            .هايي طبقاتي تغيير يابد     حجيم و گونه  

  .شود  شده تبديل مي گرفته پذير در دل عنصر نشانه تغيير

                                                 
1. Rétension 
2. Protension 
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  اي و تداوم معنا شناسي اليه نشانه

 يعني در هر كنش ارتباطي عيني بـا         ؛ نخست جنبة پديداري دارد    به اعتقاد سجودي، متنْ   

 ؛ دوم اينكـه   گيـرد    مـي   شـكل  - كه برخـي متغيرنـد     -دهندة آن  هاي تشكيل   توجه به اليه  

هاي متنـي      اليه .)204: 1387سجودي،  ( اي باز است و نه بسته و قطعي         همين دليل پديده   به

آورنـد كـه هـم        وجود مي  يك انتظاراتي را از الية ديگر به      ثير متقابل دارند و هر    أبر هم ت  

 مـد و هـم بـرآورده نـشدن آن         انجا  برآورده شدن آن انتظارات به دريافت و ارتبـاط مـي          

شود و دريافـت را بـا       منجر  هاي استعاري، كنايي و غيره       گيري ساخت  تواند به شكل    مي

  .)204: 1387سجودي، (تعليق همراه كند و تفسيرپذيري را متكثر 

   : شانزدهمةنام

  ! پرمخاطرهةهمگام من در اين سفر پرخاطر

 هر زندگي در حضور هاي نهايي ارزش، كه داني ميام، و تو خوب  بارها گفته

  .ست ا  در آن زندگيخوشبختيهاي سرشار از احساس  حظهل

  .چيز وجود ندارد چه رسد به خوشبختي در يكنواختي و سكون، هيچ

  .گيرد  سرچشمه ميپويشي دائميكه ناگريز از 

تـويي عناصـر     يعني اينكـه تودر    ؛اي دارد   بينيم تداوم معنا كاركردي اليه     طور كه مي   همان

. ها تضمين معنا ممكـن نيـست        كه بدون آن   دشو  ييي م ها  گيري اليه   گفتماني سبب شكل  

 خوشـبختي   أمنش. همين دليل، خوشبختي دوباره در تقابل با يكنواختي و سكون است           به

يعنـي تـداوم معنـا      ؛  هاي دائمي اسـت      ارزش أمنشهم   خوشبختي    و پويشي دائمي است  

ـ .  اسـت  تابع پويشي دائمي هم ارزش تابع خوشبختي و خوشبختي   تابع ارزش،  س بـر  پ

  .شود ممكن ميهاست كه تداوم معنا  اساس همين اليه

 .محور است كه هدفمند و غـايتي اسـت    از نوع انتزاعي ارزش   ، در اين نامه   »دانستن«

في يـا هيجـاني     هـاي عـاط      كه با گونـه    -اين نوع دانستن تا حد زيادي با دانستن زيستي        

ناخت زيستي يا دانـستن     چنين رفتاري را نوعي ش    .  است در پيوند  -ارتباط مستقيم دارد  

شود كه خوشبختي همـواره بـا         پس از آن به اين نكته اشاره مي        .ناميم   زيستي مي  -يكيف

  پويايي و سيدر ،در واقـع . يابـد   اسـت كـه معنـا مـي      راه از اين    فقطت همراه است و     الي 

 چـرا كـه تهـي و عـاري از معنـا             ؛توان رسـيد    چيز نمي  سكون و يكنواخت بودن به هيچ     
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همـين دليـل،     بـه .  تحقق پيدا كنـد    غيرهما خوشبختي بايد با پويا بودن، تداوم و         ا. هستند

. دگيـر   هـاي ديگـر شـكل مـي         امـن آن ارزش   پويش دائمـي فراارزشـي اسـت كـه در د          

گيـرد و دوام      همين پـويش شـكل مـي         واسطة  به ، خود ارزشي است كه فقط     خوشبختي

 ارزشـي اسـت تـابع و        ،كه خـود   است   اي  در نتيجه، تداوم معنا تابع خوشبختي     . يابد  مي

 پويـشي دائمـي     ، خوشبختي أمنش .»پويش دائمي « عنوان   باتحت كنترل فراارزشي ديگر     

  يعني تداوم معنـا تـابع ارزش اسـت،         هاي ديگر است؛     ارزش أ منش  نيز خوشبختي. است

 و   اسـت  رزشي به نـام پويـشي دائمـي       ا تابع فرا   هم ارزش تابع خوشبختي و خوشبختي    

 .يابد ها تداوم مي هايي هستند كه معنا در درون آن ها همه اليه اين

رابطة اتيك
1

  و نقش آن در تداوم معنا)  مرامي-سلوكي (

هاي مهم رابطة دو سطح زباني است كه بر اسـاس آن، روابـط                اين رابطه يكي از ويژگي    

اتيك كه همان ازخودگذشتن و ديگري را در مركز حضور          . شود بين كنشگران تنظيم مي   

شود تا كنش معنا و باوري پيدا كند كه ديگري همواره             ار دادن است، سبب مي    و معنا قر  

 ،دگرپنداري يا دگرمداري دو اصلي است كه بـر اسـاس آن           . انداز آن قرار دارد    در چشم 

هـر  «بـه عقيـدة ژاك فـونتني،        . منشي در فرهنگ ايراني شكل گرفته است        نگرش پهلوان 

هـا در رابطـه بـا ديگـري       تحـسين ارزش   ارزشي به محض اينكه به توصيف و يا        ةمسئل

هـر كـاركرد، كـنش و هـر     . )28: 2008( ». مرامي اسـت -اي سلوكي تبديل شود، مسئله

نوعي ديگري را در مركـز توجـه خـود     نگرشي كه پاي ديگري را به صحنه باز كند و به    

گذرد و يـا     كنشگري كه براي ديگري از منافع خود مي       . قرار دهد، كاركردي اتيك است    

: 1388شعيري،  ( مرامي است    -اندازد، داراي ويژگي سلوكي      جان خود را به خطر مي      حتي

47(.   

 و بـا در     كنـد   مـي  سوژه از خود عبور      ،يندي است كه در آن    ااي فر   رابطة اتيك رابطه  

كند تا كنش خود را در خدمت جريـاني فراخـود              سعي مي  ،پرسپكتيو قرار دادن ديگري   

محـوري را پـشت سـر           تيـك مرزهـاي محـدود خـود       به اين ترتيب، سـوژة ا     . قرار دهد 

                                                 
1. Ėthique  
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 ؛ خواسـتن اسـت    ،گيـرد كـه مبنـاي آن        كـار مـي      فردي و خاصي را بـه      ةو اراد گذارد    مي

كند و به همـين    ميپيرويگرا كه از بايستن و جبر اخالقي جامعه     اخالق برخالف سوژة 

امعـه   كه ج  اي  گرا بر بايدهاي جمعي      اخالق ةحركت سوژ . اي اجتماعي است    دليل سوژه 

است كـه   استوار   فردي   اي   اتيك بر اراده   ة درحالي كه حركت سوژ    ؛ است ، مبتني پذيرفته

پس، اتيك عبـور از خـود و در مركـز قـرار      . از نظر اجتماعي الزامي در انجام آن نيست       

اتيـك  .  ايجاد وضعيتي فراخود و دگرمركـز اسـت        برايدادن ديگري يا دردهاي ديگري      

 راهـي  ،گذارد و نگرشي فراخود دارد خود را پشت سر ميدليل اينكه مرزهاي محدود      به

  .به سوي معناهاي نامحدود و داراي تداوم است

   : دهمةنام

 -دردمندانه و حتي -سخن گفتن مداوم، شايد از همان آغاز دانستيم كه من و تو

  . آنة از سكوت كردن دربارتر انسانيمراتب  در باب يك مشكل، كاري است به

شتركمان، نيـاز بـه   تمامي زندگي م گاه، در طول ست كه ما هيچ ا تي سعاداين واقعاً

، ايـن نيـاز     پيمـاني پايـدار   يم؛ و يا با     ا     درماندگان را احساس نكرده    ةاستفاده از حرب  

   ... .يما كاذب را به نابودي كشانده

سـخن  «موضـوع آن يعنـي      ؛ زيـرا     در سطحي انتزاعي مطرح است     »دانستن«در اين نامه    

دليل قابليت تحـول و     و به  رداي دا    تعاملي گفتماني است كه ويژگي مذاكره      »گفتن مداوم 

روييم كه ايجادكننـدة       روبه ، ما با دانستني    اين بر اساس .  از پيش مشخص نيست    ،پويايي

  .پرسپكتيو است

دارد كه بـا واژة     داللت   بر نمود استمراري     »سخن گفتن مداوم  « اين نامه همچنين در   

 بـستن كـه خـود       »پيمـان «قـول دادن و     . في نيـز يافتـه اسـت      دردمندانه كاركردي عـاط   

هاست، با افزوده شدن پايداري به آن از حضور فعال، مـداوم و               بخش معناي نشانه   تداوم

نمـودي  : پـس سـخن گفـتن دو ويژگـي مهـم دارد           . كند  ها حمايت مي    در جريان نشانه  

گيـرد    انساني شكل مـي اي از تعامل اين دو كاركرد رابطه   ). دردمندانه( و عاطفي ) مداوم(

  .تأكيد دارد» شناختي هستي«كه بر حضوري 

سـو   چـون از يـك        ؛ مرامـي اشـاره دارد     - هم به جنبة اتيك يعني سلوكي      »تر  انساني«

و از سـوي ديگـر گـستردگي        شـود     مـي عنوان مركز دنيـا       خود به  سبب انفصال سوژه از   
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 حـضور و تنظـيم روابـط         علت گشايش در حـوزة      به »تر  انساني«. دنبال دارد   حضور را به  

دليـل    چنين گشايشي به   ،شك  بي.  كاركردي اتيك دارد   ،كنشي بر اساس تعامل با ديگري     

 تداوم معنا   ،بسط افق حضور و ورود به زواياي متنوع هستي در تعامل پيوسته با ديگري             

  . دكن را تضمين مي

نمود
1

  

، شـده اسـت    مطرح   ييا دستوري مجز  ةعنوان مقول  ها به  مفهوم نمود كه در برخي از زبان      

. دشـو   آيد كه در هر زبان به كمك عناصر متفاوتي بيـان مـي             هايي مي  به كار بيان ظرافت   

 چيزي است كه چگونگي انجام عمل را از نظـر زمـاني در زبـان نـشان                  ،منظور از نمود  

توان از طريق عناصر گوناگوني ازقبيـل زمـان فعـل، ونـدهاي               اين مفهوم را مي   . دهد  مي

هاي حاكي از شروع يا پايـان يـا تـداوم عمـل و امثـال       وم يا تكرار، عبارت حاكي از تدا  

 ديـدگاه زمـاني    زدهد فعل مورد نظر ا      نمود آن چيزي است كه نشان مي      . ها بيان كرد   اين

 يا نسبت به لحظـة گفتـار   ،) پايان يا وسط،آغاز(در كدام مرحله از انجام خود قرار دارد         

 يا حتي نسبت به لحظة      ، يا هنوز در حال وقوع است      ،هطور كامل انجام شد    گوينده آيا به  

تـوان نمـود را        مـي  ،به اين ترتيب  . ديگري كه مورد نظر گوينده است چه وضعيتي دارد        

 كـه در  كنيم  اشاره ميدر اين مجال از ميان همة نمودها به دو نمود    . مقولة زماني دانست  

  . دارنديتداوم معنا نقش مستقيم

  2نمود تنشي

 بر عناصري كه درجة بـااليي از        -دكن  كه در اينجا از طريق تشديد بروز مي        -نمود تنشي 

 در زبـان فارسـي قيـدها يـا          ، مثـال  بـراي . شـود   ميدهند اطالق     يك ويژگي را نشان مي    

روند   كار مي  ها براي اين منظور به      و امثال اين   العاده  نهايت، فوق   قيدي مانند بي  هاي   گروه

  .)104: 1380صفا، (

  : سيزدهمةنام

                                                 
1. Aspect 
2. Intensif 
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 ة مـسير، ايـن كاسـ      و دشـوارترين   شرايط   ترين  سخت من، ممنون آنم كه تو، هرگز، در      «

 » ....هاي خويش جدا نكردي تن زودشكن بلورين را از دست نازك

دليـل ويژگـي تنـشي       كه بـه  م  يروي  روبه »ديگري« و   »من«ما با نوعي رابطه بين      در اينجا   

 يعنـي طـي دشـوارترين    سـازد؛  آن نمود تشديدي را مي) »دشوارترين« و   »ترين  سخت«(

 را تحت حمايت خود قرار داده و همين باعث شده است تـا              »تو« همواره   »من«ها    كنش

در واقـع، نمـود تنـشي       . دشـو تبـديل   ) تو(اي از حضور در كنار ديگري         من به اسطوره  

 هم در تشديد »هرگز«.  عامل تداوم معناست،تشديدي ارزشي اتيك ايجاد كرده كه خود      

كنـد كـه رابطـة بـين       دخالت دارد و به اين ويژگي اشاره مـي         »تو« در كنار    »من«حضور  

بار و حتي براي يك لحظه هم دچار گسست نشده           پرداز و مخاطب حتي براي يك       گفته

 يافتـه و اسـتوار    من را به انساني كمـال      چهرة  نمود تشديدي  ،ها  اين ةعالوه بر هم  . است

تـن    نازك ةكاس« مانند »من« در مقابل    »تو«بد كه   يا   اوج مي  اين نمود زماني  . دهد  تغيير مي 

عنـوان    بـه  »من«گيرد كه در آن        يعني تقابلي شكل مي    شود؛  مي معرفي   »زودشكن بلورين 

   . شود  معرفي مي»تو«گاهي براي  تكيه

نمود مدتمند
1

  

هاي گوناگوني را بـه آن نـسبت          شناسان ويژگي   يكي از نمودهاي واژگاني است كه زبان      

دار بودن عمل يا وضـعيتي اسـت           مدت ،ما همه در يك مورد توافق دارند و آن         ا ؛اند  داده

شب « ي چون در زبان فارسي گاهي ماضي ساده همراه با قيدها        . شود  كه به آن اشاره مي    

او شب تـا صـبح كـار        : دساز  مند را مي  نمود مدت ...  و   »چندسال«،  »تمام سال «،  »تا صبح 

  .)106 همان،(كرد 

  : بيست و ششمةنام

» نوشتم كه چه خوب است جاي كوچكي بـراي انتخـاب گريـستن       ندي پيش برايت    چ«

  ».از امروز تا آخرين روز، جايي هميشگي! باز كنيم

                                                 
1. Duratif 
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اي از كمـال      اي كه گويا كنش به درجه       گونه  به ؛كند  مند زمان كنش را پر مي     نمود مدت 

كـه همـة   مثابـة پايگـاهي     كـنش بـه  ،در اين نمود. رسيده است كه بهتر است تداوم يابد    

 يعني اين نمود جايگاهي بسيار ارزشـي بـراي          ؛دشو  زيستن در گرو آن است معرفي مي      

امـروز تـا    « امري اسـت كـه بايـد از          »انتخاب گريستن « ،دليل   همين به. ل است ئكنش قا 

 دارد كـه   داللـت اي بدون نقـص   بر نمونهمند در اينجا نمود مدت   . ادامه يابد  »آخرين روز 

 و از    كـرد  سو كـنش گريـستن را انتخـاب        بنابراين، بايد از يك   . دبايد در حفظ آن كوشي    

چيز معنـا را      ديگر هيچ  ،اگر اين امر تحقق يابد    . سوي ديگر اين انتخاب را تداوم بخشيد      

ه  آن اسـت كـ     كـردن منـد   تنهايي كافي نيست؛ مدت     به »انتخاب گريستن «. كند  تهديد نمي 

  .كند تداوم معنا را تضمين مي

  گيري نتيجه

تابع كاركردهـاي شـناختي، عـاطفي، حـسي،          چهل نامة كوتاه به همسرم    ا در   تداوم معن 

چرا در متن مورد مطالعه تـداوم معنـا اهميـت           . سلوكي و نمودي است    - تنشي، مرامي 

 و تهديـد معنـا       همواره در معرض تهديد قـرار دارد       ؟ به اين دليل ساده كه معنا        يابد  مي

حـضور  ينـد   ر كـنش و شـوِش در فرا       اگـ . كردنيعني كنش و شوِش را با خطر مواجه         

 تعامـل بـين     ،شود و به اين ترتيب       معنا نيز بازتوليد نمي    ،شناختي سوژه بازايستند    هستي

 سوژه از خـود، ايجـاد    بسط زمان و مكان، جدايي    . شود   مي انسان، دنيا و هستي متوقف    

 هاي ارزشـمند هـستي و تزريـق       ستة اليه   اي، دگرپنداري، تكثير پيو     فضاي حسي گستره  

به دليل همين تزريق    . كنند  پذير مي   امكان عناصري هستند كه تداوم معنا را        ،آن به كنش  

 گـذارد  مي سر  است كه سوژه يا كنشگر گفتماني زمان و مكان عيني و فيزيكي را پشت            

 استعال  »زرورقي« آن و با حضوري       واسطة كند تا بتواند به     و فضايي متافيزيكي را بنا مي     

يافته تغيير دهد     اي كمال   اي را به نشانه      هر نشانه  ،شدن ر اثر استعاليي  ب  ضمن اينكه  بيابد؛

  .تا به اين ترتيب معنا تداوم يابد

نشان داد كه معنـا و ارزش دو چيـز           چهل نامة كوتاه به همسرم    مطالعة تداوم معنا در     

 زشـمند يابـد كـه ار      اما زماني تداوم مي    ؛تواند وجود داشته باشد     معنا مي . متفاوت هستند 

 شود الزم است سوژه از ظرف محدود خود خارج          ،مند شود براي اينكه معنا ارزش   . شود
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 كـنش بايـد     ،بـه ديگـر سـخن     .  با دنيا و ديگري عمق بخشد      پيوندو به حضور خود در      

در ايـن   . چيـزي آن را محـدود نكنـد        پيوسته صيقل داده شود تا جايي كـه ديگـر هـيچ           

  . پايان عنا بيد و راه مشو صورت است كه كنش استعاليي مي
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