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 پس از تاريكيمطالعة موردي رمان : »تن -تن و نه«مثابة  ادبيات داستاني به

  معناشناسي -رويكرد نشانه
  مهناز كرباليي صادق

  شناسي همگانيزبان ايدكتر
  افروز پورداد

  شناسي همگاني دكتري زباندانشجوي 
  

  چكيده 
طور  معناشناسي و به -گيري از دستاوردهاي رويكرد نشانه نگارندگان اين پژوهش با بهره

خاص استفاده از آراي پديدارشناسانة مرلو پونتي كه چارچوب نظري تحقيق حاضر را شكل 
ك به ديگري در و گذر از هري »تن - تن و نه«گيري ويژگي دهد، به مطالعة چگونگي شكل مي

پس از تحليل . پردازند مي پس از تاريكيهاي گفتماني رمان ادبيات با تمركز بر مختصه
شود كه نويسندة داستان، هاروكي موراكامي، با  برده نشان داده مي هاي منتخب داستان نام داده

مكان اي، اسمت گفتمان ديداري و اتخاذ رويكردي ترانشانه بازي حركت از گفتمان ادبي به
  . كند را براي مخاطب خود تصويرسازي مي» تن«و بازگشت به  »تن -نه«به  »تن«حركت از 
  . معناشناسي، گفتمان -تن، پديدارشناسي، رويكرد نشانه -تن، نه :هاي كليديواژه
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 مقدمه. 1

ادموند . ثلث اول قرن بيستم استهاي فلسفي غالب در دويكي از جنبش 1پديدارشناسي
در كنار مرلو  4و ژان پل سارتر 3نبش را بنياد نهاد و مارتين هايدگراين ج 2هوسرل
پديدارشناسي پوششي است براي . هاي مهم اين جنبش بودند از شخصيت 5پونتي

شخص،  توصيف ساختارهاي اساسي تجربه و فهم بشري از منظري انضمامي و اول
ور عمومي شخص كه هم مشخصة معرفت علمي و هم ويژگي با دربرابر منظر سوم

در ادبيات پيشامدرن در كه محوريت پژوهش حاضر است،  تن/ موضوع بدناما . است
در اين . بررسي شده است در مباحث ديني الهيات مسيحيويژه  بههايي مختلف و  قالب

دانسته  روي و مانع تعالي روح بدن عنصري منفي با قابليت گناه و كج غلبا ،ادبيات
 -ذهن«هاي دوتايي غربي در قالب تقابل ةنگرش در انديش پس از آن نيز اين. شود مي
بنابراين، . را درپي داشت »زن -مرد«ي همچون هايو اين تقابل تقابل ادامه يافت» بدن

پيش  رفته و شمار مي به آدمي ةدر تاريخ انديش مباحث مهمبحث از بدن همواره يكي از 
بيشتر در  موضوعاه اين علوم اجتماعي و انساني، جايگدر عرصة از مطرح شدن 

چيزي مخالف روح و تعالي  ةمثاب اديان، به بدن به بيشتر در. ه استديني بودهاي  انديشه
هاي آن و خواسته هانياز و بدن طرداين تقابل و دوگانگي  ةنتيج كه شود آن نگريسته مي

ين به ا). 128: 1387اباذري و حميدي، ( باز شود روح تا جايي براي رشد و كمالاست 
انگاري و انفكاك ميان بدن و روح سنتي عظيم بود كه با افالطون آغاز ترتيب، دوگانه

صورت باوري  شد، در مسيحيت بسط يافت، سپس با دكارت به اوج رسيد، با كانت به
. گل متافيزيكي بر فراز جهان و تاريخ جهان شده منطقي، دقيق و مستحكم درآمد و نزد

. دادرايشي پديد آمد كه به بدن بيشتر از روح ارزش مياندك گ در دوران مدرن، اندك
تن در دستگاه فلسفي پديدارشناسي ادراك موريس مرلو پونتي / توجه به تام بدن

هماني بدن و ذهن و  مرلو پونتي درپي اين. صورت خرق عادت بيان و پرورده شد به
پژوهش پيش  با اين وصف، نگارندگان در .)73: 1391نقاشيان، (بدن و ادراك است 

                                                            
1  . phenomenology 
2  . E. Husserl 
3  . M. Heidegger 
4  . J.P. Sarter 
5  . M. Merleau-Ponty 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 207 □  مهناز كرباليي صادق، افروز پورداد/ ...و مطالعة موردي: »تن -تن و نه«مثابة  ادبيات داستاني به 

اند تا به  معناشناسي برآن -رو، با اتخاذ رويكرد مرلو پونتي در چارچوب نظري نشانه
-كارهاي زباني، ويژگي گذر گفتمان و راه اين پرسش اصلي پاسخ دهند كه چگونه از ره

 - براي انجام دادن اين مهم، از شيوة توصيفي. شود تن بازنمايي مي -هاي تن و نه
   .استفاده شده است پس از تاريكيهاي منتخب از رمان نمونه تحليلي براي بررسي

 
 معناشناسي  -رويكرد نشـانه. 2

گراي محض  شناسي ساختتحول مطالعات مربوط به نشانه، راه را براي عبور از نشانه
اعتقاد بر معناشناسي  -نشانهدر رويكرد . گشايد شناسي پديدارشناختي مي سوي نشانه به

اين دو را وجود دارد كه  پيوسته ميان نشانه و معنا هم وآمد به تيك رف اين است كه
كار نشانه اين است كه در خدمت معنا باشد و كار معنا هم . گيرددرنظر ميمنوط به هم 
 رشد وموجب  نشانه ةرشد و توسع، بنابراين. كندهاي جديد توليد نشانه اين است كه

كه شود  ت بين نشانه و معنا سبب ميوبرگش اين رفت. برعكسو  شود مي معنا گسترش
هاي بنابراين، يكي از ويژگي .داشته باشند با هم اين دو كاركرد بسيار وابسته و تعاملي
ها در آن در يك نظام فرايندي به توليد معنايي مهم اين رويكرد آن است كه نشانه

آن قرار  معناها در -پردازند كه منجمد و ايستا نيست؛ زيرا فرايندي كه نشانه مي
رو، در رويكرد مذكور  اين از. )2-1: 1385شعيري، (ناپذير است گيرند، پويا و پايان مي

ادراكي است؛ به  -گونه كه شرح داده شد، نشانه تابع فرايندي پويا، زنده و حسي همان
حضور . ها را با ديدگاهي پديدارشناختي مطالعه كردبايست نشانههمين سبب مي
شود، در فرايند  دار ميه است و رابطة ميان دال و مدلول را عهدهنشان -جسمي كه جسم

توان ها ديگر نميپس با درنظر گرفتن الگويي پويا براي نشانه. نشانه گريزناپذير است
گرا دانست؛ زيرا معناسازي جرياني است كه طي آن  ها را تابع نظام منطقي ساخت آن

پيش  شكلي سيال و ناپايدار به شود و به جا مي شود، جابهكند، پيچيده مي نشانه تغيير مي
با توجه به اينكه گفتمان امري اساسي در تجزيه و ). 4-2: 1388شعيري، (رود مي

شود، در ادامه به توصيف معناشناسي محسوب مي -تحليل متون در رويكرد نشانه
  . هاي آن پرداخته خواهد شدفرايند مذكور و ويژگي
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 معناشناسي - نشـانهگفتمان در رويكرد . 1- 2

پردازي را از محصول توان در آن جريان توليد يعني گفتهعملي است كه نمي 1گفتمان
اگر در بحث توليدات زباني، فقط به حوزة محصول يعني . جدا كرد» گفته«آن يعني 

معناي قرار گرفتن در حصار واحدهاي زباني است و به ديگر  گفته محدود شويم، به
شده  گفتمان درپي استفاده از واحدهاي نظام ازقبل تعيين. شويم ميسخن، درگير نظام 

هم ريختن و دگرگون كردن واحدهاي نظامي است كه   درپي درحال به نيست؛ بلكه پي
- با اين وصف، گفتمان را مي. اندواسطة ديگر توليدات زباني به ثبت رسيده قبل از آن به

كنندة گفتمان  هاي كنترل ثابة شاخصم توان مجموعة اعمالي درنظر گرفت كه خود به
اتصال و انفصال «و » گيري گفتمانيموضع«: اند از ها عبارت كنند و اين شاخص عمل مي
، اين بحث مطرح است كه )گيري گفتمانيموضع(درمورد شاخص نخست . »گفتماني

مربوط ها كه عناصر اي، گفتمان بايد بتواند ميان برونهگيري كاركرد نشانهدر هنگام شكل
ها كه عناصر مربوط به محتوا دهند، و درونههاي زباني را دراختيار او قرار ميبه صورت

گيري است  كنند، به نوعي تبادل دست يابد كه اين تبادل همان موضع را به او عرضه مي
پرداز  هاي اصلي گفتمان است؛ بدين معنا كه با سخن گفتن، گفته كه يكي از شاخص

. »2حضور«مندي از نوعي  و به همين سبب عمل گفتمان يعني بهره كند اعالم موضع مي
كمك زبان  پردازي يعني چيزي را به ژاك فونتي در اين زمينه بر اين باور است كه گفته

اما نكتة حائز اهميت اين ). 29-28: 1385به نقل از شعيري، (براي خود حاضر كردن 
اي تحليلي متكي ورست تحليل نشانهكه بر اين با -گرا است كه درمقابل رويكرد ساخت

در  -شودبه ذات خود است و به همين سبب، مانع دخالت عوامل خارج از متن مي
معناها  -گرايي در تحليل متون، مطالعة نشانهمعناشناسي، با تأكيد بر ذات -رويكرد نشانه

از متن كالمي صرف به همة متون ديگر نظير تصويري، ديداري، هنري و نظاير آن 
   ).11: 1392شعيري، (يابد تسري مي

  
  

                                                            
1  . discourse 
2. presence 
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  بعـد شناختي گفتمان. 1- 1- 2
كارها يا شگردهاي  از منظر گفتمان، شناخت جرياني فعال است كه موجب بروز راه

گزيني  جايي، دگرگوني، حذف، جاي به شود كه مرتب درحال توليد، تكثير، جا زباني مي
س، شناخت فقط عنصري براي بر اين اسا. هاي شناختي ديگر هستنديا زايش گونه

انتقال اطالعات نيست؛ بلكه جرياني است كه با اثرگذاري بر اطالعات، منحرف يا كامل 
بنابراين، شناخت . كند كردن آن يا تغيير جهت دادن در چرخة انتقالي آن عمل مي

شكلي  شود و به كارگرفته شده بازسازي مي اي گفتماني است كه در عمل گفتمان به گونه
براي شناخت دو گونه قائل . يابدگذر چالش يا تباني بروز و تحقق مي جم از رهمنس
شناخت كنشي كه مبتني بر سير منطقي و استداللي است، نظير مراحل : اند شده
آيد اي پديد مي كه در آن گونه) اي اسطوره(اندازي يك وسيلة برقي؛ شناخت شوشي  راه

كنندة رابطة حساس ميان انسان و شيء يا  شود و تعيين شناخت ناميده مي -كه زيست
به بيان ديگر، اين نوع شناخت شرايط حضور يا گونة زيستي . موضوع مورد نظر است

نماياند و در همين رابطه است كه فرد دچار  ما درمقابل يك موضوع يا جريان را مي
ين، اين بنابرا. گيرد شدت تحت تأثير قرار مي شود يا به زدگي مي لذت و هيجان و شگفت

شعيري، (كند  آفرين باشد، نقش باورآفريني را ايفا ميجاي آنكه دانش شناخت شوشي به
1385 :51 .(  

  
  معناشناسي -جايگاه جسم و جسمانه در رويكرد نشانه. 2- 2

ست، گفتمان ا مدار معناشناسي كه نظام فرايندي پويا، خالق و كنش -در رويكرد نشانه
شود و به همين سبب، حضور  كنش و تعامل تبديل مي گيرد كه زبان به زماني شكل مي

گيري بهتر با ديگر  جسم در گفتمان ديگر محدود به حركات بدني جهت ارتباط
شود و هاي گفتماني نيست؛ زيرا اين نگاه، نگاهي ابزاري محسوب مي كننده شركت

اهي گيرد كه ارتباط كالمي را همرجسم را در اين حالت، فقط عامل كمكي درنظر مي
دهد چگونه گاهي ماديت زبان معناشناسي نشان مي -كند؛ درحالي كه رويكرد نشانه مي

در اين . كند نشانة زباني مواجه مي -گيرد و ما را با نوعي جسمبر ذهنيت آن پيشي مي
به ) 1376اثري از اخوان ثالث، (» زمستان«زمينه، شعيري در بررسي بخشي از شعر 
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دهد، اشاره  سوز زمستان را به جسم خواننده انتقال مي كه سردي و [s]تكرار آواي 
كند و بر اين باور است كه اين آوا كه همان ماديت دال زباني است، قبل از هر  مي

كند و حضور اين  اش هويدا ميچيزي نشانة زباني را با بروز جسماني آن، بر خواننده
واسطة آن  ه دارد؛ زيرا بههمرا جسماني را به -نشانة زباني است كه جرياني ترا -جسم

 - از طرف ديگر، جسمانة نشانه. شودانتقال سرما از جسمي به جسم ديگر ممكن مي
از ديدگاه . كنندة معنا و دخيل در فرايند معناسازي است معنايي نيز همان نيروي هدايت

مثابة يك پل عمل  كليت واحدي است كه به) تن -يا همان نه(پديدارشناختي، جسمانه 
اين كليت واحد شامل يك صورت . كند ما را به دنياي بيرون متصل مي» هست«ه كه كرد

و تجربة زيستي است كه مشخصة اصلي آن حركت است و همين حركت موجب 
. دنيا برده شود و سپس آن را با دريافت ما به ما بازگرداند» هست«ما تا » هست«شود  مي
گونه كه براي من حاضر  ست؛ آن»دنيا« و» من«رو، جسمانه نقطة مشترك ميان  اين از

باور مرلو پونتي، جسم ما همان چيز عجيبي است كه از اعضاي  با اين وصف، به. است
شود تا بتوانيم با دنيا ارتباط گيرد و موجب ميمثابة نماد عمومي دنيا بهره مي خود به

، جسم از يك سو بر اين اساس. برقرار كنيم، آن را درك كنيم و براي آن معنايي بيابيم
شود و از سوي ديگر جايگاهي است كه هستي  منشأ نمادهاي گوناگون محسوب مي

همچنين جسمانه، جسمي تخيلي يا انتزاعي است كه . هاي ما در گرو آن استهمة كنش
به همين سبب، در مطالعات بايد . هاي ديگر قرار گرفته و داراي مرزي است ميان جسم

كند يا در فرايند معناسازي مشاركت دارد  چه مقاومت ميبه تشخيص جسميت، يعني آن
هاست، بپردازيم و همچنين درنظر  گيري و داراي نقش مركزي در ارجاعات و موضع
شمار  حركتي تجربة زيستي به -هاي حسي بگيريم كه جسميت پايگاه اصلي همة جريان

ي آنچه كه در فرايند نكتة ديگر آن است كه بايد به هويت نيز پرداخته شود؛ يعن. آيد مي
و ) صورت و محتوا(گذر اجتماع دو پالن زباني  معناسازي شكل گرفته است و از ره

  ). 186-180: 1392به نقل از شعيـري، (شود  گفتمان در حال كنش حاصل مي
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 211 □  مهناز كرباليي صادق، افروز پورداد/ ...و مطالعة موردي: »تن -تن و نه«مثابة  ادبيات داستاني به 

 پديدارشناسي . 3

معناي مطالعه يا شناخت پديدار، بدون هرگونه قضاوت و  از نظر لغوي بهپديدارشناسي 
نيز هر چيزي است كه در حيطة ادراك و » پديدار« .گذاري از جانب محقق استرزشا

به اين . شناختي و انفعاليهاي مادي، زيستگيرد؛ مانند پديدار آگاهي انسان قرار مي
محسوب پديدار است،  و قابل رؤيتشود  از آنجا كه هرچيزي كه ظاهر ميترتيب، 

ة واژ). 96: 1369 نوالي،(محدود است قلمرو پديدارشناسي نا ، درعملْشود مي
اي گونه گرفته شده؛ به كار پديدارشناسي در آثار انديشمندان مختلف در معاني متفاوتي به

براي نمونه . است وردهآبار  هاي متنوع و پرمحصولي بهپديدارشناسي شاخه كه امروزه
پديدارشناسي «: شود ذكر مي ها ذكر نمايندگاني از آنبا يافت اصلي پديدارشناسي  چند ره

 3:پديدارشناسي هرمنوتيكي«، »هايدگر 2:پديدارشناسي وجودي«، »هوسرل 1:استعاليي
  ). 29: 1392زهاوي، (» دريدا 4:شناسانه پديدارشناسي زبان«و » گادامر

 
 پديدارشناسي مرلو پونتي . 1- 3

رن مد پست ةو دور» جسم« ةمدرن دور ة، دور»ذهن« ةغرب دور ةكالسيك فلسف ةدور
گونه خود را  هاي دوتايي بدين راستا بودن اين بحث با تقابل هم. است» تن/ بدن« ةدور

جسم را  -ذهن است ةكه دور -كالسيك ةفلسف در طرف ديگري از دهد؛نشان مي
انگاري  يعني همان كاركرد دوگانه ؛دهدشاهديم كه خود را در تقابل با ذهن قرار مي

مراد از ذهن در اينجا . ذهن به جسم در اينجا شاهديم مراتبي را با ارجح دانستن سلسله
subject توان  آدمي و آن چيزي است كه براي آن جسمي نمي ةبلكه انديش؛ نيست
گونه و  توان با توجه به روند قياس كالسيك به ذهن را مي ةاين تشبيه فلسف. قائل شد

چيز از ذهن  يك همهفلسفي كالس ةدر انديش. كرد دوران كالسيك توجيه ةنگر فلسفكلي
براي نمونه در دورة . شود مي تبديل مفاهيم ذهني ةبه ساي مجس. شود شروع مي

. رسند اثبات مي هاي مادي و طبيعي در ساية مفاهيم ذهني بهافالطون، عناصر و پديده

                                                            
1  . transcendental phenomenology 
2  . existential phenomenology  
3. hermeneutical phenomenology 
4. linguistic phenomenology 
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نام جسم تعريف  مقابلي به ةو نقط يردگ ميپس در اين دوران، ذهن در جايگاه برتر قرار 
مدرن  ةاما در دور. تر از ذهن قرار داردذهن است و در جايگاهي پست ةسايشود كه  مي

فلسفي از جسم آغاز  ةروند انديش ،دوره اين در. شود جاي ذهن و جسم عوض مي
يابد و  آغاز مي آزمايشبا  علم است كه ةاين دوره، دور. رودسوي ذهن مي بهو  شود مي

شمار  ه همين سبب، روشي استقرايي بهو بشود مي شروعاز شيء و ماده نيز آزمايش 
هاي  موضوع بدن از انديشه. بدن فقط جسم نيست؟ چيست» بدن«مراد از  اما. آيد مي

يعني در  است؛» 1اپوخه«شناسي هوسرل ارنخستين مرحله در پديد. شود هوسرل آغاز مي
ز پس ا. ايم ه آن دست يافتههر آن چيزي كه ما با رويكردي طبيعي ب شتنپرانتز گذا

ماند ها و علوم طبيعي يك چيز باقي ميپديده ةهم شتنانجام اين تقليل و در پرانتز گذا
توان را بدون وجود ادراكات نميايگو  از آنجا كه وجود. است »2من/ ايگو«كه همان 
با اين وصف تا بدينجا،  .ادراكات نيست ةهمين ايگوي اوليه نيز خالي از هم ،درك كرد

ذهني است و از جسم هيچ  ،هست آنچههر  ،شناسيديدارپ ةيعني در نخستين مرحل
شناختي است و درواقع تقويمي ارصفر پديد ةاما اين هنوز نقط. شوداثري مشاهده نمي
ست جا همينشود، بحث ادراك انسان است و اي كه مطرح مينكته. شكل نگرفته است

بر آن  تي است كهادراكا ةمجموع ، بدناز نظر او. كند هوسرل بدن را تعريف مي كه
گيرد و هوسرل در تعريف بدن از حس المسه نيز كمك مي ،البته. توان نظارت كرد مي

از آنجا كه . كنيم جايي كه در دو نقطه احساس لمس: كند گونه تعريف مي  اين بدن را
مثابة  به» من«كند كه  هوسرل به انشقاق روح يا روان از بدن قائل نبوده است، بيان مي

با توجه به آنچه  .مثابة موجوداتي آگاه، آگاهي دارد ، از ديگران بهتني -نيرواواحد 
ذهنيت فلسفي غرب در روند تاريخي خود پس از تجربيات  تاكنون بيان شد،

تواند تلفيقي از ذهن و  مدرن حاال مي ةدور »انگار جسم«كالسيك و  ةدور »انگار ذهن«
بحث محوري در به اين ترتيب،  .نام بدن به ظهور برساند جسم را در واحدي به

هاي  ها چگونه بدنيابيم انسانهاي پديدارشناسانه درمورد بدن اين است كه درمي انديشه
كتاب خود بانام  پونتي در مرلو. پردازند و به بيان اين تجارب مي كنند مي خود را تجربه

                                                            
11  . epoche 
2. ego 
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 هستند؛ مندتمام احساسات بشري جسم كند كه مطرح مي پديدارشناسي احساس
در . مستقل از بدن خود داشته باشيم يهيچ احساس يا حالتتوانيم اي كه ما نميگونه به

هاي حضور جدي بدن در تمام تجربه وجود با اينجا توجه به اين نكته مهم است كه
برخي متفكران . غايب يا پنهان و ناخودآگاه است ما، اغلب اوقات نقش بدنْ ةزيست
 فقط. خود در تجارب روزمره، در اين بستر غايب استرغم حضور  بهند كه بدن ا برآن

شويم كه نوعي درد يا ناراحتي بدن غايب را به بدن حاضر  وقتي از حضور بدن آگاه مي
   .)130: 1387اخالصي،  و يزدخواستي، رباني( بدل كند

  
 ها تجزيه و تحليل داده. 4

هاي به تحليل نمونهگيري از دستاوردهايي كه شرح داده شد، در بخش حاضر با بهره
  . شودپرداخته مي پس از تاريكيمنتخبِ پژوهش از رمان 

 
 خالصة داستان . 1- 4

. در توكيو روايتي است از چند ساعت زندگيدر هجده فصل،  پس از تاريكيرمان 
 شود و نويسنده ماجراهاي شبي پاييزي در ژاپن شروع مي ةدقيق 11:55داستان از ساعت 

 .كند بازگو ميخود براي خوانندگان  صبح، ةدقيق 6:50ساعت  اين شب طوالني را تا
خواهرند كه هركدام دنيايي  شخصيت اصلي اين داستان هستند؛ دوماري دو  اري و

از  ،ترخواهر كوچك ،ماري. دارند هاي خاص خودشان متفاوت با مشكالت و ترس
و تصميم  است به ستوه آمده ،خواهر زيبايش، اري) هحدود دوماه(خواب طوالني 

او در اين ساعات بيداري در . ي به صبح برساندرستوراندر  تنهايي شبي را به گيرد مي
جريان  شهر در ةشاهد اتفاقات و ماجراهاي عجيبي است كه در زندگي شبان رستوران

 او را به بلوغي تازه از خود و است كه داري مثل سفري طوالنيزنده شب اين .است
طور موازي در اين شب سراغ اري  بهنويسندة اثر،  ،اكاميمور. رساندش ميا زندگي

 رود و سرگذشت هم ميشخصيت ديگر داستان ) خواهري كه در خواب طوالني است(
نزديك صبح هر . كند مي او را هم در كنار ماري براي خوانندگان روايت ةشبان و سفر
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خود از زندگي  ايشكنند و وارد قلمرو تازه خواهر مرز دنياي شخصي خود را مي دو
  . شوند مي
  
  هاي داستان شخصيت. 2- 4

عنوان شخصيت اصلي رمان خودش را  به منزوي و تودار است كهدختري : ماري آسايي
 كند مي دانشگاه رفتن به درس خواندن و ش را صرفتمام توانو  داند دختري زشت مي

جاي ديگري نشان نمايي در  اش از نگاه جامعه را با قدرتزيبايي تا كمبود فيزيكي و
ديگر  كند،رمان توان كمك كردن به دختري چيني را پيدا مي ةوقتي در مياناو . دهد

  .كند رها نمي ،به او كمك كند است كه توانسته را خوديآن تصوير آن دختر چيني و 
روي تختي به  .بينيمها مي را در بينابين فصلكه آن  است خواهر ماري: اري آسايي
دل مجالت و م او كه دختري زيبا و. ندارد يرفته است و هيچ كنشفرو يخواب عميق

خواهد  شود كه ديگري از او ميمي چيزي يا استهميشه آن چيزي  ،تلويزيون است
اش از زند و زندگيگاه حرف نمي هيچكه  يك تصوير است فقطاري  ،درواقع. باشد

 .شودروايت مي زبان ديگران
. است بوده ،خواهر ماري ،كالسي اري اي كه زماني همپسر نوازنده: تتسويا تاكاهاشي

 . كند بيند و با او شروع به حرف زدن ميطور اتفاقي در رستوران مي او ماري را به

و در رينگ براي ديگران  گير بودهاش كشتيكه در جوانيي است مدير هتل :كائورو
 ناچار بهقرار گرفته و  اشحاال در قعر زندگي؛ اما گذاشته استقدرتش را به نمايش مي

 . كند هتلي را مديريت مي

 . كند پريده است كه در هتل آلفاويل كار مي زن موسرخ باريك و رنگ: كومگي

معناي  كرده كه اسمي به شانه عقب ريزنقش، با موهاي بهزني مستخدم، : كورگي
 . جيرجيرك دارد كه آن را اتفاقي براي خود انتخاب كرده است

 .ختري چيني از مشتريان هتل استد: گوئو دونگلي
 .كارمندي از ديگر مشتريان هتل است: شيراكاوا
شخصيتي كه نويسنده درون تلويزيون اتاق اري درنظر گرفته و ناظر بر : چهرهمرد بي

 . است) اري(هاي شخصيت داستان  كنش
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 راوي: ما

-ما قرار گرفته فهميم كه هستند و درمقابلگاه نمي هايي كه در داستان هيچ آن: ديگران

 . اند

  
 داستان  برگزيده ازهاي تحليل نمونه. 3- 4

  در داستان » تن«هايي از بازنمايي نمونه. 1- 3- 4
 معناشناختي آن  -هايي از حس ديداري و ويژگي نشانهنمونه. 1- 4-3-1

پروازي، صحنه هاي مرغِ شبِ بلندبا چشم. كنندها شكل شهر را مشخص ميچشم
 ماندآسايي مينيم، از اين دورنماي گسترده شهر به موجود واحد غولبيرا از هوا مي

  ). 9: 1391موراكامي، (
شود و خاموش بر آن گزيند و آنجا متمركز ميخط ديد ما منطقة چراغاني را برمي

هاي پرده. »محلة سرگرمي«گويند به اينجا مي. هاي نئوندرياي رنگ -آيدفرود مي
   ).جا همان( ديجيتال عظيم

در اين نمونه، نويسندة اثر در آغاز كار با اتخاذ شيوة گفتمان ديداري، گويي 
دست، خوانندة خود را به تماشاي شهر با خود همراه كرده است و از نمايي  به دوربين

ها را با جزئيات بيشتري براي او شرح رود و تمام صحنهالنگ شات به كلوز آپ مي
هاي موجود در آن صحنه اظر بر همة كنشدهد؛ گويي چشمان مخاطب، خود نمي

نويسنده به اين دليل اين شيوه را برگزيده كه حس ديداري از حواسي است كه . است
ديداري،  -ترين ويژگي عمليات حسي تواند با حواس ديگر ارتباط برقرار كند و مهممي

هاي گونه تواند راه را براي ورود به ديگرمقدم بودن آن بر حواس ديگر است؛ يعني مي
ديداري مي تواند سبب تحريك  -رو، عمليات حسي اين از. حسي باز كند -عملي

اما نكتة ديگر در نمونة دوم، بحث . هاي حسي ديگر شود شوشگر و ارتباط او با جريان
دهد كه جريان زماني رخ مي) 131: 1385(ادعاي شعيري  است كه به» اي انفصال پوسته«

. اي جديد نمايان كندظر را از پوستة خود جدا كرده، با پوستهديداري، آن پديدة مورد ن
موجود «يا » هاي نئوندرياي رنگ«شده جايي كه شهر به  هاي بيانبراي نمونه، در مثال

  . اي را شاهديمشود، همان كاركرد جدايي پوستهتشبيه مي» آساغول
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اهد به فكرهاي تلويزيون انگار كه بخو دوربينشده است؟  خيرهمرد به چه چيزي 
شود، در مركز تصوير تختي ديده مي .روددر خط ديد مرد پيش ميما پاسخ بدهد، 

به تخت خالي . اي كه روي آن اري آسايي خوابيده استنفره تخت چوبي ساده تك
ها را با هم  جزء آن به جزء. كنيمدر اين اتاق و تخت روي صفحة تلويزيون نگاه مي

ولي يكي روي صفحة . اند دقيقاً مثل هم: زير استگيري ناگنتيجه. سنجيممي
خواب واقعي  به گمان ما آن ديگري تخت. تلويزيون است و ديگري در اين اتاق

خواب را با اري به طرف ديگر  كرديم تختوقتي ما جاي ديگر را تماشا مي. است
خواب واقعي برجا مانده  آنچه اينجا داريم جانشيني است كه از تخت. اندبرده
اي براي پر كردن جايي خالي كه بايد اينجا باشد شايد مانند نشانه - است

 ). 90: 1391موراكامي، (

پيش رفتن (به گونة حركتي در دوربين ) خيره شدن(در اين نمونه، گونة ديداري 
راوي و (شود و سپس آنجا كه كنشگر گويي به شوشگر منتهي مي جهت پاسخ) دوربين

خواب واقعي بر جا مانده است، به  جانشيني از يك تخت كند كه اشاره مي) مخاطبش
. كنيم انجامد؛ زيرا جاي خالي تخت واقعي را احساس مي  اي ميالمسه -گونة حسي

اي المسه -حركتي و حسي - هاي حسيگيري گونهبنابراين، گونة ديداري موجب شكل
كه در تلويزيون  خوابي شود كه تختشود و طي آن نيز به مخاطب اين باور القا ميمي

  . شود، واقعي استديده مي
انگار . بينيممي او را بر صفحة تلويزيون -از اتاق واقعي اري -ما از طرف خودمان

-ميو  كندثبت ميدر طرف ديگر دوربيني تلوزيوني هست كه شكل خفتة اري را 

پيش  زمان. كندهاي منظم تغيير ميموقعيت و زاوية دوربين در فاصله. اينجا فرستد
-از تصويري كه ارسال مي توانيمنميبا اين حال . افتدرود اما چيزي اتفاق نميمي

  . خبريماز دليلش بيچرا بايد چنين باشد؟ . دل بكنيمشود 
حركتي از سوي دوربين  -ديداري موجب گونة حسي -در متن باال، گونة حسي

راوي و (براي شوشگر شود كه پيوسته تصاويري را از شخصيت داستان ثبت و آن را مي
اي است كه اندازه اما تأثير اين تصاوير ارسالي براي شوشگر به. كند ارسال مي) مخاطبش

تواند ها نمي دليل هيجان و كنجكاوي خاصي كه در او ايجاد شده است، از ديدن آن به
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گذر شناخت  شدت تحت تأثير قرار داده و اين حالت از ره دست بكشد و او را به
  . ق شده استشوشي محق

  
  معناشناختي آن  - هاي نشانههايي از حس شنيداري و ويژگينمونه. 2- 4-3-1

روشنايي معمولي، اما كافي؛ دكور و لوازم . هاي دني هستيمتوي يكي از رستوران
  ). 10همان، (زمينه با صداي ماليم آزار پسروح؛ موسيقي بيغذاخوري بي

شود رش با صداي ماليمي پخش ميآهنگ بزن به چاك از پرسي فيث و اركست
 ). 11همان، (

شود، كنش ديداري نقطة شروعي است كه  طور كه در اين نمونه مشاهده مي همان
نكتة ديگر نيز اين . يابد دنبال آن گونة شنوايي كه نوعي عمل حسي است، بازنمايي مي به

گيرد كه خود ميدرنظر » آزارموسيقي بي«مثابة  است كه شوشگر منبع توليد صدا را به
شايان ذكر است كه شعيري . شود شنيداري تبديل مي -پس از او به منبع عمل حسي

و » صدا«گويد كه در اين حس، رابطة ميان  درمورد حس شنيداري مي) 126: 1385(
تواند خود در رابطة تماماً تعاملي و دوطرفه است؛ زيرا هر منبع مي» شوشگر شنيداري«

تر از آستانة براي نمونه، اگر گونة شنيداري پايين. ز قرار گيردكننده ني موضع دريافت
افتد گاه جسم به تكاپو مي تحمل عمل كند، يعني صدا به نجوايي ضعيف تبديل شود، آن

شود؛ بلكه اين مبدأ توليد تاثيرگذار بر جسم محسوب نمي» صدا«و در اين حالت، ديگر 
نكتة . دهدبه آن صدا واكنش نشان ميكند و  خود جسم است كه همچون مبدأ عمل مي

ديگر اين است كه دور يا نزديك بودن صدا، مالك ارزش آن نيست؛ بلكه مالك 
به نمونة ديگر در اين . شده در باالذكر ارزيابي، ميزان اثرگذاري آن است؛ مانند نمونة

  : زمينه بنگريد
جز جز . دهيمكنيم و گوش ميمانيم، نفس در سينه حبس ميچشم به راه مي
شود كه اي از حيات در تلويزيون ديده ميو نشانه شنويممي را خفيف الكتريكي

آيا كسي توانسته وارد اتاق شود و بدون جلب . زندكمابيش نامحسوس سوسو مي
- زند، ميشود، پرپر ميهاي افقي پيدا ميتوجه ما تلويزيون را روشن كند؟ خط

جز جز . شوندها پيدا ميصفحه خط بعد باز در سطح. شودشكند و ناپديد مي
 ). 32: 1391موراكامي، (ادامه دارد  خفيف
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از مبدأ تلويزيون به شوشگر ) جز جز خفيف(در اين نمونه نيز، عمل شنيداري 
واسطة  حركتي شده است؛ يعني به -رسيده و خود سرچشمه توليد فعاليت حسي

نا كه اين گونة بدين مع همين صدا، سكون به نوعي حركت دست يافته است؛
اي در كنشگر شده كه همان حركتي درونه -شنيداري موجب ايجاد گونه حسي

  . منتظر ماندن، حبس نفس در سينه و گوش دادن اوست
  
 معناشناختي آن -هاي نشانههايي از حس المسه و ويژگينمونه .3- 4-3-1

-خند ميلب. كندبه صورت خواهرش نگاه مي. بوسدميشود و اري را ماري خم مي

كند تا كنار خواهرش بعد خيالش راحت شده، دست و پايش را جمع مي. زند
 ).  185همان، (بخواهد 

. شنويمآرامش را ميتنفس . است خوابيدهو در تخت  كردهبغلماري خواهرش را 
همان، (اند هايش بيش از پيش رنگ گرفتهگونه. رسد گرم شده استنظر مي به

189 .( 

معناشناختي آن، دو جريان در فعاليت  -هاي نشانه و ويژگيدربارة حس المسه 
بر اين اساس، . آنچه من نيست. 2آنچه من هستم و . 1: اي دخيل استالمسه -حسي

- وجود مي اين رابطه نوعي احساس را به. مواجهيم» ديگري«و » من«با نوعي رابطة ميان 

از » ديگري«و » خود«طة ميان اما راب. »مال ديگري«و » مال من«: آورد كه عبارت است از
گيرد كه اين عنصر مرز ميان آن دو صورت مي» پوستي -خود«گذر عنصري باعنوان  ره

يابد؛ به اين  شود و حالتي است كه در آن جذب يا دفع معنايي عيني مي محسوب مي
بر اين . تواند غيرخودي را بپذيرد يا او را دفع كند مي» خودي«معنا كه بايد دانست 

با يكديگر » غيرخودي«و » خودي«اي به اين دليل كه المسه -، هنگام رابطة حسياساس
محض اينكه رابطة مذكور پايان  شوند؛ اما بهاند، فقط يك عامل محسوب ميدر ارتباط

گفتة شعيري  به. دهنديابند و عام مبدأ و مقصد را شكل مي پذيرد، هر دو استقالل مي مي
-ايِ بوسيدن اري و بغلالمسه - رشده، پايان رابطة حسي، در نمونة ذك)17-18: 1385(

و » لبخند زدن«شود و  كردن او سبب ايجاد تمايز ميان خودي و غيرخودي مي
دليل همين فاصلة  دهندة چنين تمايزي هستند؛ يعني به نيز عناصر نشان» خوابيدن«

  . شودخودي و غيرخودي است كه لبخند زده مي
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 معناشناختي آن -هاي نشانهس بويايي و ويژگيهايي از حنمونه. 4- 4-3-1

حاال در طرف ديگريم، در اتاقي كه بر صفحة تلويزيون ديديم، دور و برمان را 
پنجره سفت . ها تميز نشده باشددهد كه مدتاتاقي را مي بوي ناي. كنيمبراندز مي

سكوت چنان . دهدمي بوي خفيف كپكسرد است و . بسته شده و هوا راكد است
هيچ كس اينجا نيست، آن احساس را هم . آزاردميق است كه گوش ما را ميع

 ). 109: 1391موراكامي، (ديگر نداريم كه چيزي در كمين است 

اي كه در نمونة پيشين المسه -بويايي، برخالف عمليات حسي -در عمليات حسي
گوناگوني  ها و طبقات بوياييشود و ما با گونه شرح داده شد، پوستة حسي تكثير مي

دهند، بوهايي كه به شويم؛ مانند بوهايي كه بخشي يا همة فضا را پوشش مي مواجه مي
در . كنندگي متفاوتي هستندتر يا دورترند يا بوهايي كه داراي درجة تحريك ما نزديك

بويايي رابطه داراي جهات، ابعاد و اعماق متفاوتي است؛ زيرا گونة  -عمليات حسي
به اين دليل كه قابليت پر كردن فضايي  -شود جب پيوستگي ارتباط ميتنها مو بويايي نه

تواند بر مجموعة عواملي كه در يك صحنه حضور دارند،  بلكه مي -گسترده را دارد
اي ديگر  اي صادر و به نقطه نكتة ديگر اين است كه اگرچه بو از نقطه. اثرگذار باشد

رار گرفتن روي پوستة او، به بوي محض ارتباط با ديگري و با ق شود، به منتقل مي
اما در نمونة ذكرشده در باال، ). 119: 1385شعيري، (شود  يا بوي او تبديل مي» ديگري«

بوي نا و كپك تمام اتاق را پر كرده است و اشارة نويسنده به بسته بودن، به تحريك 
ه خود او شده شود كه اين بو او را فراگرفته و ديگر متعلق ب اي منجر ميگونه شوشگر به

  . كندو به همين دليل است كه ديگر حضور ديگري را حس نمي
  
  معناشناختي آن  -هاي نشانهاي از حس چشايي و ويژگينمونه. 5- 4-3-1
نشيند و روي لبة تخت مي ممكن است مرده باشم؟ آيا اين زندگي پس از مرگ است؟«

گيرد نتيجه مي. الستيك را بچشدليسد تا طعم را مي كنمدادپاك. سنجداين امكان را مي
  ). 111: 1391موراكامي، (» اين واقعيت است
گيرد؛ يعني تا رابطة اي شكل ميالمسه -واسطة عمل حسي چشايي به -گونة حسي

- اين از. چشايي غيرممكن است -اي با عنصري بيروني برقرار نشود، تحقق حسيالمسه

در مرحلة : ه را درنظر گرفتتوان دو مرحلچشايي مي -رو، براي عمليات حسي
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شود و در فعاليتي تحليلي از اين رابطه، مرحلة دوم  اي برقرار مينخست، رابطة المسه
» تلخ و شيرين«براي نمونه، هريك از احساسات . گيرد چشايي شكل مي -يعني حسي

تواند ما را متوجه منبع آيد و مياي است كه در سطح دهان پديد مينتيجة رابطة المسه
چشايي در دهان توليد  -هاي حسيتوليد احساس و شناسايي آن كند و از آنجا كه گونه

شود؛ يعني دهان در اي از نوع جسمانه تلقي ميشود، اين جريان، جرياني درونه مي
 - گيرد و اين ارتباط سبب بروز نوعي فعاليت حسيارتباط مستقيم با موادي قرار مي

با (چشايي  -اما در نمونة باال، گونة حسي). 122 :1385شعيري، (شود  اي ميجسمانه
شود كه موجب تغيير در وضعيت عنصر مبدأ قلمداد مي) كنشناسة عامل مدادپاك

شده ) برد و نمرده استسر مي دريافت اينكه در محيط واقعي به(اي عامل مقصد درونه
يابد كه زنده كن به اين شناخت دست مياي كه اري با چشيدن مدادپاكگونه است؛ به

  . است و در مكان و زمان مورد نظر در روايت حضور دارد
  
  معناشناختي آن - هاي نشانههايي از حس حركتي و ويژگينمونه. 6- 4-3-1
رود دست دهد، بعد پيشتر مي كشد تا دورنماي همة اتاق را بهآرام عقب مي دوربين آرام«

 ). 30: 1391، موراكامي(» تا در جستجوي سرنخ، جزئيات را ببيند

حس «: حركتي است كه خود دو گونه دارد  هاي حسي، حس يكي ديگر از فعاليت
هايي كه موجب جوشش،  العمل تمام عكس. »اي حس حركتي برونه«و » ايحركتي درونه

اي محسوب  آنكه جسم به حركت درآيد، درونهتپش يا برانگيختگي از درون شوند، بي
دنبال داشته  جايي جسم در مكان را به حركت و جابه هايي كه شوند و تمام واكنش مي

هاي مختلف  ذكر اين نكته الزم است كه تمام گونه. شوند اي ناميده ميباشند، برونه
 - توانند مقدمة فعاليت حسي مي» المسه، چشايي، شنوايي، بويايي و بينايي«حسي نظير 

ويژگي جاندارپنداري از  در نمونة پيشين، بااما ). 132: 1385شعيري، (حركتي باشند 
روييم؛ زيرا دوربين كه درواقع شيء بوده و فاقد هرگونه شعور و  به سوي نويسنده رو

تواند تصميم بگيرد كدام كند كه مي آگاهي است، همچون چشمان انساني عمل مي
  . تصوير را در چه ابعادي براي مخاطب خود به نمايش بگذارد
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- ميطرف تلويزيوني در كنج اتاق  يده باشد، بهانگار كه فكري به ذهنش رس دوربين

صحنه تاريك . تلويزيون كامالً مربع مشكي سوني: رودآرام پيش مي آرامو  چرخد
حرف در اين حضور ما بي. است اما دوربين انگار به نوعي حضور در آنجا پي برده

. زنيمزل ميو به پرده از نماي درشت  شويمآگاهي با دوربين شريك مييا پيش
جز جز  .دهيمو گوش مي كنيمنفس در سينه حبس ميمانيم، چشم به راه مي

شود كه اي از حيات در تلويزيون ديده ميشنويم و نشانهخفيف الكتريكي را مي
آيا كسي توانسته وارد اتاق شود و بدون جلب . زندكمابيش نامحسوس سوسو مي

: اند؟ اما نهدها تايمر ميزان كرتوجه ما تلويزيون را روشن كند؟ آيا قبالً آن را ب
كند كه دوشاخة زند و معلوم ميشيارِ ما به پشت دستگاه دور ميدوربين پيوسته ه

طور  جان باشد بهبله تلويزيون هم بايد درواقع بي. اندتلويزيون را از برق كشيده
د، زنشود، پرپر ميهاي افقي پيدا ميخط. جان نيستاما بي. منطقي و ازلحاظ نظري

شوند سر آخر ها پيدا ميبعد باز در سطح صفحه خط. شودشكند و ناپديد ميمي
كشد گيرد اما طولي نميتصويري شكل مي. شودروي صفحه چيزي نشان داده مي

دوربين هر مرحلة . شود و بعد باز روز از نوكه مثل حروف ايتاليك كج و كوله مي
ته ظاهراً از اين حوادث در اتاقش زن خف. سازداين آشفتگي را به ما منتقل مي

اما . البته ما هم مزاحميم. تلويزيون مزاحم ديگري در اتاق است. خبر استيكسر بي
شك بي. خنثي هم نيست. مزاحم جديد برخالف ما نه ساكت است و نه شفاف

در اين اتاق . شويمطور مشهودي خبردار مي ما از قصدش به. كوشد مداخله كندمي
 ). 33 -32همان، ( چيزي با اهميت زياد. شرف وقوع است چيز مهمي در

حركتي  -حركتي دوربين موجب گونة حسي -در اين نمونه نيز، عمليات حسي
، زل )سكوت(حرف ماندن بي«صورت  شود كه بازنمايي آن به اي در كنشگر ميدرونه

وربين هايي را كه داست و درنهايت آشفتگي» زدن، حبس نفس در سينه يا گوش دادن
شود؛ زيرا پرداز منجر مياي در گفتهالمسه -كند، به گونة حسي در هر مرحله منتقل مي

  . كند اتفاق مهمي در شرف وقوع استاحساس مي
  
   در داستان» تن -نه«هايي از حالت نمونه .2- 3- 4

انگار . بينيماو را بر صفحة تلويزيون مي -از اتاق واقعي اري -ما از طرف خودمان
-كند و ميف ديگر دوربيني تلويزيوني هست كه شكل خفتة اري را ثبت ميدر طر
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زمان پيش . كندهاي منظم تغيير ميموقعيت و زاوية دوربين در فاصله. فرستد اينجا
-توانيم از تصويري كه ارسال ميبا اين حال نمي. افتدرود اما چيزي اتفاق نميمي

اما يكجور حس ششم . خبريملش بيچرا بايد چنين باشد؟ از دلي. شود دل بكنيم
زير سطح آب كمين كرده . چيزي زنده. در اينجا هست چيزيدهد كه به ما خبر مي

حركت بر ها را از اين تصوير بيچشم. است و هر احساس حضور خود را زدوده
درست در . بينيم تعيين كنيمداريم، به اين اميد كه موقعيت اين چيز را كه نمينمي

نه، شايد . انگار كه حركت كوچكي در كنج لب اري آسايي پيدا شدهمين لحظه 
توانيم مطمئن لرزشي چنان ناچيز كه حتي نمي. حتي به آن نتوانيم بگوييم حركت

براي كشف حقيقت با دقت بيشتر به صفحه تلويزيون چشم . ايمباشيم آن را ديده
-تر ميوع نزديكعدسي دوربين كه انگار ميل ما را حس كرده به موض. دوزيممي

در درون اري آسايي اتفاقي در . تنيك انقباض موقت . هاباز هم لرزش لب. شود
رفته از تماشاي منفعالنة صفحة تلويزيون از اين سو  رفته. حال رخ دادن است

واسطه با چشم خودمان درون آن اتاق را خواهد بيدلمان مي. شويمخسته مي
عزم . خودمان را به طرف ديگر صفحه بكشانيمگيريم بنابراين تصميم مي. بكاويم

جدا  تنتنها كار اين است كه از . كنيم چندان كار سختي نيستخود را كه جزم مي
شويم، هرآنچه ماده است جا بگذاريم و بدل به ديدگاهي مجرد و عاري از جرم 

اي طهتوانيم از هر ديواري بگذريم و از فراز هر وربا انجام دادن اين كار مي. بشويم
شويم و به نقطة واحد نابي بدل مي. كنيماين دقيقاً همان كاري است كه مي. بجهيم

-از ديوار كه رد مي .گذريمكند مياز صفحة تلويزيون كه دو دنيا را از هم جدا مي

دارد و افتد، شكاف برميجهيم، دنيا از ريخت ميشويم و از ورطه كه مي
شود و چيز بدل به غبار ظريف خالصي مي همه .دروريزد و موقتاً از بين مي فرومي

حاال . گيرداي ما را دربرميمادة تازه. شودبعد از نو ساخته مي .پراكنددر هر سو مي
 ). 106 -105همان، ( در طرف ديگريم

مرحلة گذر  -صورت ايرانيك برجسته كرديم كه آن را به -در بخش پاياني نمونة باال
واسطة  شود كه مرز ميان آن دو بهزگشت آن به تن بازنمايي ميو با» تن -نه«به » تن«از 

در اينجا، حس . صفحة تلويزيوني كه وجود دارد، براي مخاطب نماسازي شده است
موجب تقابل » پراكندگردد و در هر سو ميهمه چيز به غبار بدل مي«ديداري در جملة 

تن  -اي كه در گذر از تن به نهاي و آستانهشود؛ يعني حالت ميانه غايب مي/ ميان حاضر
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اين حس ديداري موجب . »گيرداي تازه ما را دربرميماده«مشهود است و در ادامه در 
شود و با حس المسه مي) راوي كه در خود داستان حضور دارد(ارتباط كنشگر 

شود؛ جايي كه كنشگر متوجه حركت و حركتي منتهي مي -درنهايت، به گونة حسي
  . يابدشود و مجدد خود را درون تن ميسوي تلويزيون مي گذر خود به آن

 
  ) تن -آستانة گذر از تن به نه(اي از حالت مياني نمونه. 3- 3- 4

ماري ديگر . گيردكند و دستشويي را زير نظر ميدوربين ناظر ما، دمي درنگ مي
-موسيقي همچنان از بلندگوي سقف پخش مي. همچنين كسي ديگر. آنجا نيست

كند كه تصوير ماري هنوز در آينة باالي كاسة تر آشكار ميگاهي دقيقن. شود
اما . نماياندنگاه خيرة دلگيرش انگار انتظار اتفاقي رامي. دستشويي بازتاب دارد

 فقط تصويرش در آينة دستشويي باقي مانده است. كس در اين سمت نيست هيچ
 ). 67همان، (

و سپس ) تن - نه(به حالت نفي آن در اين نمونه، شاهد مرحلة گذر از تن و 
تري هستيم؛ يعني جايي كه ديگر فقط تصويري از آن اي كامالً انتزاعيدرنهايت مرحله

فرد بر آينه باقي مانده است كه درواقع نه جسمي حقيقي وجود دارد و نه روحي و در 
ير گذر آن تحت تأث كنندة شناختي شوشي است؛ زيرا از ره اينجا كه شوشگر ما تجربه

گيرد و به او اين باور را القا  گير بر آينه قرار مي تصوير شخصيت داستان با نگاهي دل
 . كند كه اتفاقي در راه است مي

يابيم كه خوابش حالتي دارد رفته درمي كنيم، رفتهكه به اري آسايي نگاه مي همچنان
بد و جناي در صورتش مينه عضله. خيلي ناب است، خيلي كامل. كه عادي نيست
ها هم مردم آلودگي ترين خوابحتي در عميق. خورداي تكان مينه حتي مژه

معموالً كسي به اين تسليم كامل . گذارندقدر در عمق قلمرو خواب پا نمي اين
تا آنجا كه كاركردهاي اصلي حيات  - يا فقدان آن -اما شعور. يابد شعور دست نمي

ترين سطح ممكن ادامه  اري در پاييننبض و تنفس . باقي باشند، چندان مهم نيست
هستي او انگار در آستانة باريكي قرار دارد كه موجود آلي را از غيرآلي جدا . دارد
 ). 30 -29همان، ( نهاني و با دقت فراوان - كندمي
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در نمونة پاياني نيز در بخشي كه ايرانيك شده است، با اشارة نويسنده به تمايز ميان 
رسد كه نظر مي گونه به تأكيدش بر آستانة باريك ميان ان دو، اين موجود آلي و غيرآلي و

 . شودبراي مخاطب بازنمايي مي» تن -نه«و » تن«شخصيت داستان در مرز ميان 

  
 نتيجه . 5

گويي به اين مسئله بودند كه نظام گفتماني در  در پژوهش حاضر، نگارندگان درپي پاسخ
گيري معناشناسي در شكل -رهاي نشانهتابع كدام سازكا پس از تاريكيداستان 
هايي از داستان بدين منظور، پس از تحليل نمونه. است» تن -نه«و » تن«هاي  ويژگي

گونه كه در مباني نظري پژوهش به آن اشاره شد، در  مشخص شد كه جسميت همان
هاي فرايند معناسازي نقش بسيار فعال و پررنگي دارد و پايگاه اصلي همة جريان

نويسنده براي اينكه مخاطبش به . شودحركتي تجربة زيستي محسوب مي -حسي
شناختي از آنچه انتزاعي است، دست يابد، روايت خود را از جسميت و تن آغاز 

گيري راوي باشد و قطعاً در اين مسير بهره» تن -نه«كند تا قادر به ارائة تصويري از  مي
يابي بيشتر او را  امكان دست »ي و بيناييالمسه، چشايي، شنوايي، بوياي«از تمام حواس 

موازي آنچه مطرح شد، نويسندة داستان با گذر از  اما به. كند به چنين شناختي فراهم مي
اي گونه گفتمان ادبي به گفتمان تصويري و همراه كردن مخاطب با خود در داستان، به

حس كردن تمام  دادهاي داستان است و در ديدن و كه خود شخصاً ناظر بر تمام روي
هاي داستان شريك است، به شناخت بيشتر مخاطب خود هاي روايت با شخصيتصحنه

نكتة آخر اين است كه . كند از شرايط حاضر در روايت و تصويرسازي آن كمك مي
شده در داستان از نوع شناخت شوشي است كه درپي  فرايند شناختي بازنمايي

ها، و تجربة همراه شخصيت استان بهباورآفريني براي مخاطب در حضورش در د
 . ها در مرز و آستانة دنياي واقعي و غيرواقعي است قرارگيري با آن
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