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فصلنامۀ علمي - پژوهشي زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س(
سال نهم، شمارۀ 25، زمستان 1396

معناشناسی  – چارچوب نشانهروایی فرایند تشخیص درتحلیل 
1اثر چوبک دسته گلگفتمانی: مطالعۀ موردی 

 2ئیانآ نبیپانته
 3یدرضا شعیریمح

 14/11/94 تاریخ دریافت:
 96/ 6/ 15تاریخ تصویب: 

 چکیده
، وابستت   تشخیص، امری جدای از بافت گفتمانی نیست. این فرایند ةمطالع
و ناپیوستار مطالع  شتود،   سستیستار روایت است و اگر در شرایط گب  پیو

متثرر   معنای صادرشده از آن بدون بافت، با روند طبیعتی گفتمتان ارتبتا    
انسان، توصیف ستنتی تشتخیص استت. بتا     ة انسانی ب  غیرفندارد. دادن مثل

هدف گذر از این محدودیت، ضمن تحلیل داستانی کوتتاه از ووبتب بتا    
، تمتامی  معناشناسی گفتمانی-، در وارووب روش نشان «دست  گل» عنوان
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دهتی..   را مورد بررستی رترار متی    عوامل اررگذار در ایجاد فرایند تشخیص
لی، ئیند تشخیص، نظام تقابلی، نظام حتا این است ک  در ایجاد فرا فرض بر

ای و  تنیتتدگی و کتتارکرد القتتایی، فراینتتد تظنمشتتی، نظتتام فشتتاره  عامتتل پتت 
ر د عاطفی گفتمان، ریت.، افعال متثر ، از عوامل مه. هستند. در بُعای گستره

شتتمار  گیتتری فراینتتد تشتتخیص، از عوامتتل اررگتتذار بتت  و نمتتود در شتتکل
عنتوان امتری    و تحلیل تشخیص ب  روند. هدف اصلی این مقال ، بررسی می
گفتمتان، در  و تتثریر آن بتر کتارکرد نظتام روایتی      یندی، در متن ادبتی  فرا

چت   ستوی  دارد. ونان  این فراینتد، دو  باشد. اه معاصر فارسی میداستان کوت
ستمت   سوی استتعال و افتیایا ابعتاد انستانی باشتد، بت        روند مسیر فرایند ب 

روی. و اگر روال، مسیری در جهت افتت و کتاها    ای می تشخیص بیشین 
 شوی..  ای هدایت می سمت تشخیص کمین  ابعاد انسانی باشد، ب 

فراینتتد  ،معاصتر  نثتر  ،معناشناستی گفتمتتانی -نشتان   هاای للیاادی:  واژه
 تظنما ،بخشیشخصیت ،دست  گل ،تشخیص

 مقدمه      . 1
شتود. ایتن    انستان توصتیف متی   ، در تعاریف سنتی، بخشیدن صفات انسانی بت  غیر 1تشخیص

ا د تت گتذار  متی نماید ولی گتامی فراتتر از ایتن محتدوده      پژوها، ونین تعریفی را نقض نمی
روایتی داستتان،    آن بتدون در نظتر گترفتن پیوستتار     ةتعریتفم تشتخیص و مطالعت   نشان دهتد  

پترداز بتا استتفاده از آن،     ربة گفتمانی استت کت  گفتت    انگاران  است. تشخیص، نوعی ح ادهس
کنتد و   شدگی( ختار  متی   )شیء نظر در گفتمان خود را از وضعیت اُبژگانیمورد 2های اُبژه
ها بتا تحمیتل ختود    کند ک  در این وضعیت جدید، اُبژه میسوی وضعیتی متفاوت هدایت   ب 

حالت، فرایند تشخیص، ستبب   این د. درننمای خار  می 4، او را از وضعیت کنشی 3ب  کنشگر
گردد.  ها و منفعل نمودن کنشگران می ال نمودن اُبژهفع

1 personification
2 subject
3 actant
4 enunciation

-یتابی. فراینتد تشتخیص، در وتارووب نشتان       هدف از پژوها حاضر، این است تتا در 
عنوان یب عامل گفتمانی وگون  ب  امتری   شناختی گفتمانی، در داستان کوتاه فارسی، ب معنا
ستاز  استتحالة    همچنتین شترایط زمینت     .شود گردد و سبب بازتولید معنا می یندی تبدیل میافر
 ایتن استت کت  در نثتر داستتان کوتتاه فارستی،        گیرد. فرض متا  مورد بررسی ررار میها،  بژهاُ

گیتری فراینتد تشتخیص، اررگتذار      تی در روند شتکل ب، عاطفی و هویکارکردهای آیکونی
، نظتام روایتی را   2ای و فشاره 1ایر از روابط گسترهعالوه براین، فرایند تشخیص، متثرهستند. 
  دهد. تثریر خود ررار می تحت

. ایتن   انتد  ، در شعر مطالع  کرده3خیالعنوان یکی از صُوَر تشخیص را، ب  قین تاکنونمحق
گفتمانی در نثر فارستی   شناسی معنا-ویژه از دیدگاه نشان  عنوان امری فرایندی و ب  ب  صنعت،

، ارتر ووبتب، از میتان    دست  گتل با گیینا داستان است.   معاصر مورد پژوها ررار نگرفت 
عنتوان امتری فراینتدی، در نثتر      های کوتاه معاصر فارستی، بترآنی. تتا تشتخیص را بت       داستان

عت  رترار دهتی. و کارکردهتای     متورد مطال  گفتمانی شناسی معنا -نشان  فارسی و در وارووب
گیری این فرایند را شناسایی کنی.. بررسی فراینتد تشتخیص، ختار      دخیل در شکل متفاوت

گیتری آن، نتاممکن    از بافت گفتمان و بدون در نظر گرفتن عوامل اررگذار بتر رونتد شتکل   
ای )از  کمینتتت شتتتامل تشتتتخیصاستتتت. ایتتتن مقالتتت ، تشتتتخیص را فراینتتتدی دو ستتتوی ،   

 د. دان ب  تشخیص رسیدن و استعال( میای ) بیشین افتادگی و استحال ( و تشخیص تشخیص
 

 نظری تشخیص ۀپیشین. 2
معناشناسی گفتمانی است. شعیری -باحث ادبی فارسی، نشان مز جمل  رویکردهای مفید در ا

-راهی بت  نشتان   ( و Shairi,2006) معناشناختی گفتمان-تجیی  و تحلیل نشان های  در کتاب
–گترا تتا نشتان     شناسی ساخت از نشان »( و مقالة Shairi & Vafayi,2010) معناشناسی سیال

هتایی   پردازد  و با تحلیل نمون  ( ب  تبیین این رویکرد میShairi,2010)« معناشناسی گفتمانی
 کند.  از آرار ادبی، الگویی برای تحلیل گفتمان ارائ  می

                                                           
1 extensity 
2 intensity 
3 image 
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-یتابی. فراینتد تشتخیص، در وتارووب نشتان       هدف از پژوها حاضر، این است تتا در 
عنوان یب عامل گفتمانی وگون  ب  امتری   شناختی گفتمانی، در داستان کوتاه فارسی، ب معنا
ستاز  استتحالة    همچنتین شترایط زمینت     .شود گردد و سبب بازتولید معنا می یندی تبدیل میافر
 ایتن استت کت  در نثتر داستتان کوتتاه فارستی،        گیرد. فرض متا  مورد بررسی ررار میها،  بژهاُ

گیتری فراینتد تشتخیص، اررگتذار      تی در روند شتکل ب، عاطفی و هویکارکردهای آیکونی
، نظتام روایتی را   2ای و فشاره 1ایر از روابط گسترهعالوه براین، فرایند تشخیص، متثرهستند. 
  دهد. تثریر خود ررار می تحت

. ایتن   انتد  ، در شعر مطالع  کرده3خیالعنوان یکی از صُوَر تشخیص را، ب  قین تاکنونمحق
گفتمانی در نثر فارستی   شناسی معنا-ویژه از دیدگاه نشان  عنوان امری فرایندی و ب  ب  صنعت،

، ارتر ووبتب، از میتان    دست  گتل با گیینا داستان است.   معاصر مورد پژوها ررار نگرفت 
عنتوان امتری فراینتدی، در نثتر      های کوتاه معاصر فارستی، بترآنی. تتا تشتخیص را بت       داستان

عت  رترار دهتی. و کارکردهتای     متورد مطال  گفتمانی شناسی معنا -نشان  فارسی و در وارووب
گیری این فرایند را شناسایی کنی.. بررسی فراینتد تشتخیص، ختار      دخیل در شکل متفاوت

گیتری آن، نتاممکن    از بافت گفتمان و بدون در نظر گرفتن عوامل اررگذار بتر رونتد شتکل   
ای )از  کمینتتت شتتتامل تشتتتخیصاستتتت. ایتتتن مقالتتت ، تشتتتخیص را فراینتتتدی دو ستتتوی ،   

 د. دان ب  تشخیص رسیدن و استعال( میای ) بیشین افتادگی و استحال ( و تشخیص تشخیص
 

 نظری تشخیص ۀپیشین. 2
معناشناسی گفتمانی است. شعیری -باحث ادبی فارسی، نشان مز جمل  رویکردهای مفید در ا

-راهی بت  نشتان   ( و Shairi,2006) معناشناختی گفتمان-تجیی  و تحلیل نشان های  در کتاب
–گترا تتا نشتان     شناسی ساخت از نشان »( و مقالة Shairi & Vafayi,2010) معناشناسی سیال

هتایی   پردازد  و با تحلیل نمون  ( ب  تبیین این رویکرد میShairi,2010)« معناشناسی گفتمانی
 کند.  از آرار ادبی، الگویی برای تحلیل گفتمان ارائ  می

                                                           
1 extensity 
2 intensity 
3 image 
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متتن و   ةمعناشتناختی رابطت  -بررسی و تحلیتل نشتان    با عنوان اش یدکتردر رسالةهاتفی
دهد کت  بستت  بت  هرگونت  ت ییتر جیئتی در        (، نشان میHatefi,2010) تصویر در متون ادبی

دارد و  بتر  ال و ستی  1کند. معنا، وجهی منعطف ت ییر می ها و عناصر متن، سرنوشت معنا لف مث
تبا  میان متتن  ال اصلی این تحقیق این است ک  ارئومبتنی است. سر، عوامل مثر گیری جبه 

معناشناسی، در یب بافت گفتمانی، از وت  شترایطی تبعیتت     -لحاظ نشان کالمی و تصویر، ب 
دیگر، شترایط گفتمتانی   وگونت  در تعامتل بتا یکت     ی و تصتویر کند. همچنین، متتن کالمت   می

کنند. ضمناً، ارتبا  میان متن نوشتتاری و   میکنند و و  معناهایی را تولید  جدیدی ایجاد می
هتای   معنایی و ایجاد نظتام -  شود و ب  وگونگی ت ییر کارکردهای نشان  می  تصویر نشان داده

دیگر، پرداختت ی و تصویری متن، در ارتبا  بتا یکت  گفتمانی متفاوت، توسط عناصر نوشتار
 شود. می 

 Shairi) «کوتاه ب  همسرم از نادر ابراهیمتی  وهل نامةوگونگی تداوم معنا در » ر مقال د

& Aryana,2012) ک  تداوم معنا، در متتن    شناسی، فرض بر این است معنا-، با رویکرد نشان
، عتتاطفی، 20هتتای تظنمشتتی متتورد مطالعتت ، تتتابر کارکردهتتایی هستتتند کتت  همتتواره از ویژگتتی

-برخوردارند. این پژوها، با هدف بررستی کارکردهتای نشتان     3و نمودی 2شناختی زیبایی
امتری   نظرگرفتن هم  ابعاد گفتمانی را رمعنا بدون د ةمعنایی در تداوم معنا در گفتمان، مطالع

 دهد. ناممکن نشان می
 & Shairi) «داش آکتل داستتان  در بررستی متوردی    تحلیل نظام بودشی گفتمان» مقال 

Kariminejad,2013 )معناشناسی -گیری از رویکرد تحلیلی نشان  سعی بر آن دارد تا با بهره
گیتری معنتا    هتا در جریتان شتکل   نحوة حضور کنشگران و نتو  بتودش آن  ادبیات، ب  بررسی 

بپردازد.  
، بتر استاس   گتردان  آفتتاب  غیل بترای گتل  گفتمان، در شعر  طفیبررسی نظام عا»مقالة 

& Esmaili) «معناشناختی-رویکرد نشان  Kanani,2013 )دهد ک  وگونت  فراینتد    نشان می
متن   »، بت  منیلتة   «گردان گل آفتاب»کند. همچنین، وگون   عاطفی، گفتمانی جدید ایجاد می

1 flexible
2 aesthetic
3 aspectual

بتا ختود    2سستت در گ 1عاطفی، احساسی، تظنشتی و پدیدارشتناختی   ة، از طریق رابط«خردگرا
رود و در پیونتد بتا متن     فراتتر متی   «متن  خردگترا  »گیترد، ستپ  از طریتق مرزهتای      ررار متی 

 ف ایتن مقالت ، بررستی کتارکرد عتاطفی     شتود. هتد   ممتتاز تبتدیل متی    3استعالیی ب  شظو شگر
 باشد.  گفتمان در استعالی معنا و ت ییر آن ب  فرایندی نوظهور می

رختی از نکتات و   برده ب  بحتث پویتایی و ستیالیت معنتا تثکیتد شتده و ب      در مطالعات نام
گیرنتد. در ادامت ،    نحوی در پژوها حاضر مورد استفاده رترار متی  ها ب ر آنعوامل مذکور د

 گردد. ات مرتبط با تشخیص ارائ  میپیشینة اجمالی برخی مطالع
کارگیری صنعت  وگونگی ب ( Hemati,2005) «تشخیص در شعر سلمان ساوجی   »  مقالة

تصویرهای خیتالی   4دهد. این پژوها ب  حرکت و پویایی تشخیص را مورد بررسی ررار می
 پردازد.  این شاعر می

پ   (Davarpanah,2008) «ب  مفاهی. انتیاعی در غیلیات شم بخشی  تشخصی»  مقال 
پردازی را در دیتوان   تره، مفاهی. و معانی متفاوتم شخصیبخشی و استعا تاز تعریف شخصی

 کند.   بازشناسی می کبیر
را تشتتخیص  (Iranpoormaman,2011) «کتتدکنی تشتتخیص در اشتتعار شتتفیعی » مقالتتة

کنتد. نگارنتده، ضتمن     کتدکنی بررستی متی    در شتعر شتفیعی  عنوان یکی از عناصر خیتال،   ب 
 کند. ارزیابی و تحلیل می عناصر سازندة آن را از نظر محتواپرداختن ب  ساختار تشخیص، 

، پت  از بررستی شتعرهای    6و لیکاف5ترنر (،Dirk,2006) شناختیشناسی زباندرکتاب 
کننتد و بت  آن    بخشتی متی   شخصتیت  را «متر  »رستند کت  شتاعران،     بسیار، ب  این نتیج  می

دهنتد. ضتمناً    آشتام و ویرانگتر نستبت متی     وتی، عتابر، ختون   صفاتی وتون راننتده، کالستک    
بخشتند و بت     ت متی گیرند و ب  آن شخصی ر، در نظر میعنوان کنشگ نویسندگان، فاعلی را ب 

  تی استت کت  فعتالی  کننتد. از نظتر آنتان، متر      د میای عمومی با آن برخور استعارهصورت 
 دهد.  پایان می ت و عییمتفاعلی دارد ک  ب  فعالی

                                                           
1 phenomenological 
2 discontinuous 
3 Subject of the act 
4 dynamicity 
5 Turner 
6 Lakoff 
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بتا ختود    2سستت در گ 1عاطفی، احساسی، تظنشتی و پدیدارشتناختی   ة، از طریق رابط«خردگرا
رود و در پیونتد بتا متن     فراتتر متی   «متن  خردگترا  »گیترد، ستپ  از طریتق مرزهتای      ررار متی 

 ف ایتن مقالت ، بررستی کتارکرد عتاطفی     شتود. هتد   ممتتاز تبتدیل متی    3استعالیی ب  شظو شگر
 باشد.  گفتمان در استعالی معنا و ت ییر آن ب  فرایندی نوظهور می

رختی از نکتات و   برده ب  بحتث پویتایی و ستیالیت معنتا تثکیتد شتده و ب      در مطالعات نام
گیرنتد. در ادامت ،    نحوی در پژوها حاضر مورد استفاده رترار متی  ها ب ر آنعوامل مذکور د

 گردد. ات مرتبط با تشخیص ارائ  میپیشینة اجمالی برخی مطالع
کارگیری صنعت  وگونگی ب ( Hemati,2005) «تشخیص در شعر سلمان ساوجی   »  مقالة

تصویرهای خیتالی   4دهد. این پژوها ب  حرکت و پویایی تشخیص را مورد بررسی ررار می
 پردازد.  این شاعر می

پ   (Davarpanah,2008) «ب  مفاهی. انتیاعی در غیلیات شم بخشی  تشخصی»  مقال 
پردازی را در دیتوان   تره، مفاهی. و معانی متفاوتم شخصیبخشی و استعا تاز تعریف شخصی

 کند.   بازشناسی می کبیر
را تشتتخیص  (Iranpoormaman,2011) «کتتدکنی تشتتخیص در اشتتعار شتتفیعی » مقالتتة

کنتد. نگارنتده، ضتمن     کتدکنی بررستی متی    در شتعر شتفیعی  عنوان یکی از عناصر خیتال،   ب 
 کند. ارزیابی و تحلیل می عناصر سازندة آن را از نظر محتواپرداختن ب  ساختار تشخیص، 

، پت  از بررستی شتعرهای    6و لیکاف5ترنر (،Dirk,2006) شناختیشناسی زباندرکتاب 
کننتد و بت  آن    بخشتی متی   شخصتیت  را «متر  »رستند کت  شتاعران،     بسیار، ب  این نتیج  می

دهنتد. ضتمناً    آشتام و ویرانگتر نستبت متی     وتی، عتابر، ختون   صفاتی وتون راننتده، کالستک    
بخشتند و بت     ت متی گیرند و ب  آن شخصی ر، در نظر میعنوان کنشگ نویسندگان، فاعلی را ب 

  تی استت کت  فعتالی  کننتد. از نظتر آنتان، متر      د میای عمومی با آن برخور استعارهصورت 
 دهد.  پایان می ت و عییمتفاعلی دارد ک  ب  فعالی

                                                           
1 phenomenological 
2 discontinuous 
3 Subject of the act 
4 dynamicity 
5 Turner 
6 Lakoff 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

30 / تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه – معناشناسی گفتمانی: مطالعة موردی دسته گل اثر چوبک

هتتای  (، ضتتمن توصتتیف ویژگتتیWalter,2008) 1بخشتتی تشخصتتی رتتدرتدر کتتتاب 
در دو متتن   ری تشتخیص و وگتونگی استتفاده از آن   کارگی از ب  د نویسندگانتشخیص، رص

در  تر مخاطبتان  کتاب، کمب ب  درک سهلگیرد. هدف این  انگلیسی مورد بررسی ررار می
 مطالعة این آرار است.  

 حیوانات ةمیرعکاربرد تشخیص در »ای با عنوان نام  مقالة مستخر  از پایانفصل نخست 
,Khalida) «2ارر جور  اورول انتدازة   کتاربرد بتیا از  ب  نمایا گذاشتن  (، با هدف2013

ای از برخی ابیارهای زبانی، شتامل استتعاره، کنایت ،     برده، پیشین در رمان نام بخشی شخصیت
هتای   ردارد. فصل دوم، ب  صنعت تشتخیص و ویژگتی  را در باز، صنعت تشبی  و تشخیص مج

بنیتاد اختصتاد دارد. در ایتن     آن و فصل سوم، ب  تحلیل رمان در وارووب مطالعات پیکره
مشخص شتود. ضتمناً،    بخشی کاربردن شخصیت ویسنده از ب شود تا هدف ن میراستا، تالش 

های غیرمستقی. این رمان، از طریق تشتخیص،   پیام جهت آموزش صحیح افتن راهی مناسبی
از صتنعت   اورول نتد کت  جتور    ده باشد. نتایج نیی نشان متی  از اهداف مه. این پژوها می

ردرت در میان ارشار مختلتف   و مییان تقسی. ها ها، فرودست بهره جست  تا فرادست تشخیص
 (.Khalida,2013:11در زمان انقالب روسی  را بنمایاند )مردم 

انتد،   شتود کت  تحقیقتاتی کت  پیرامتون تشتخیص صتورت گرفتت          در مجمو  مشاهده می
نهتی. تتا در    اند. ما در این مقال  گامی فراتر متی  همگی ب  تعریف سنتی تشخیص بسنده کرده

معناشناسی گفتمانی ضمن در نظتر داشتتن پویتایی و ستیالیت معنتا، عوامتل       -نشان وارووب 
عنوان یب امر فرایندی در نثتر معاصتر داستتانی متد نظتر      ب  گیری تشخیص مثرر را در شکل

 بگیری..

 تشخیص. 3
 جتا کت   از آن.پتردازی.  در این بخا، ب  نگتاهی اجمتالی بت  تعتاریف صتنعت تشتخیص متی       

قین، تصویر و خیال را معتادل واۀة  محق خیال و تصویرسازی است، صُوربخشی، از  تشخصی
زیترا بتدون بهتره     تر از خیتال استت   کمی گسترده دانند. تصویر ایماۀ، ولی متفاوت با آن می

1 the powers of personification 
2 George Orvell 

(. بت  زعت.   Badvi,1947:134تتوان تصتویر آفریتد )    گرفتن از ابیارهتای علت. بیتان نیتی متی     
آدمی است و تاریخ آن بخشی ب  درازای عمر (، عمر شخصیتPriminger,1969پریمینگر )

شتتتتود  ختتتتورد و دستتتتتخوش دگرگتتتتونی متتتتی ن انستتتتانی ور  متتتتیبتتتتا رشتتتتد تمتتتتد
(Davarpanah,2008:298.)شود، گویی شخصی یا آدمتی   خطاب  ای از طبیعت اگر پدیده

 شتتود دهتتد، از ایتتن پدیتتده بتت  عنتتوان تشتتخیص یتتاد متتی  شتتنود و پاستتخ متتی استتت کتت  متتی
(Majdi,1974:398شخ .)نوعی زبان مجازی است ک  در آن، اشیا یا مجتردات   بخشی تصی

پنتتتداری انستتتانند و صتتتفات و احساستتتات او را دارنتتتد    ای هستتتتند کتتت  متتتی  گونتتت  بتتت 
(Gray,1986:239نمای .)ساختگی، در علت. بالغتت،    اندن غیر انسان یا شیء، توسط شخص
(.Hamilton,1990:538رود ) کار می عنوان تشخیص ب  ب 

تعریف متثخرین، انتیا  یب یا ونتد خصوصتیت از یتب شتیء، تشتخیص استت.       نا ب  ب
و بتیا یکستانی دارد کت  همتان      ای از گفتتار، تعتاریف کت.    عنوان گونت   ب  بخشی تشخصی
جان یا  ای یا اموری معنوی و نسبت دادن صفات انسانی ب  اشیای بی ت دادن ب  پدیدهشخصی

ورخیال هتای صُت   از زیبتاترین گونت    یبخش (. شخصیتCuddon,1992:501حیوانات است )
(. Shafikadkani,1992:149است )

تشخیص، بخشیدن خصایص انسانی است ب  وییی ک  انسان نیست یتا بخشتیدن صتفات    
ر ادبیتات اروپتایی   شود ک  از آن د انسانی و احساس انسانی ب  وییهای انتیاعی محسوب می

 آستتیابادی (.Madi,1993:397کننتتد ) تعبیتتر متتی 1 بخشتتی و ویویتتدنتبتتا عنتتوان  شخصتتی
ا و خصتایص  هت  داند ک  براساس آن انستان ویژگتی   میبخشی را یب فرایندم ذهنی  تشخصی

(. Asiabadi,2007:117دهد ) و امور طبیعی نسبت می انسانی خود را ب  اشیا
ی ولتی در دورة معاصتر، برخت    های بیان، مدخلی ب  این صنعت اختصاد نیافت  تابدر ک

ادی مختصتر دربتارة آن   غرب، ضمن معرفی آن ب  بحث و نقت  تثریر بالغت ، تحتاز محققان
 ورخیال در شتعر فارستی  صُت کدکنی در کتتاب   از جمل  این پژوهشگران، شفیعیپردازند.  می
(Shafikadkani,1994:149-156 سیروس ،) بیتان در کتاب  شمیسا (Shamisa,1995:159 )

میرجالل ( Kazazi,2003:127) پارستی   ستخن  بیتان، زیباشناستی   ازی در کتتاب  کتی الدینو

1 vividness
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(. بت  زعت.   Badvi,1947:134تتوان تصتویر آفریتد )    گرفتن از ابیارهتای علت. بیتان نیتی متی     
آدمی است و تاریخ آن بخشی ب  درازای عمر (، عمر شخصیتPriminger,1969پریمینگر )

شتتتتود  ختتتتورد و دستتتتتخوش دگرگتتتتونی متتتتی ن انستتتتانی ور  متتتتیبتتتتا رشتتتتد تمتتتتد
(Davarpanah,2008:298.)شود، گویی شخصی یا آدمتی   خطاب  ای از طبیعت اگر پدیده

 شتتود دهتتد، از ایتتن پدیتتده بتت  عنتتوان تشتتخیص یتتاد متتی  شتتنود و پاستتخ متتی استتت کتت  متتی
(Majdi,1974:398شخ .)نوعی زبان مجازی است ک  در آن، اشیا یا مجتردات   بخشی تصی

پنتتتداری انستتتانند و صتتتفات و احساستتتات او را دارنتتتد    ای هستتتتند کتتت  متتتی  گونتتت  بتتت 
(Gray,1986:239نمای .)ساختگی، در علت. بالغتت،    اندن غیر انسان یا شیء، توسط شخص
(.Hamilton,1990:538رود ) کار می عنوان تشخیص ب  ب 

تعریف متثخرین، انتیا  یب یا ونتد خصوصتیت از یتب شتیء، تشتخیص استت.       نا ب  ب
و بتیا یکستانی دارد کت  همتان      ای از گفتتار، تعتاریف کت.    عنوان گونت   ب  بخشی تشخصی
جان یا  ای یا اموری معنوی و نسبت دادن صفات انسانی ب  اشیای بی ت دادن ب  پدیدهشخصی

ورخیال هتای صُت   از زیبتاترین گونت    یبخش (. شخصیتCuddon,1992:501حیوانات است )
(. Shafikadkani,1992:149است )

تشخیص، بخشیدن خصایص انسانی است ب  وییی ک  انسان نیست یتا بخشتیدن صتفات    
ر ادبیتات اروپتایی   شود ک  از آن د انسانی و احساس انسانی ب  وییهای انتیاعی محسوب می

 آستتیابادی (.Madi,1993:397کننتتد ) تعبیتتر متتی 1 بخشتتی و ویویتتدنتبتتا عنتتوان  شخصتتی
ا و خصتایص  هت  داند ک  براساس آن انستان ویژگتی   میبخشی را یب فرایندم ذهنی  تشخصی

(. Asiabadi,2007:117دهد ) و امور طبیعی نسبت می انسانی خود را ب  اشیا
ی ولتی در دورة معاصتر، برخت    های بیان، مدخلی ب  این صنعت اختصاد نیافت  تابدر ک

ادی مختصتر دربتارة آن   غرب، ضمن معرفی آن ب  بحث و نقت  تثریر بالغت ، تحتاز محققان
 ورخیال در شتعر فارستی  صُت کدکنی در کتتاب   از جمل  این پژوهشگران، شفیعیپردازند.  می
(Shafikadkani,1994:149-156 سیروس ،) بیتان در کتاب  شمیسا (Shamisa,1995:159 )

میرجالل ( Kazazi,2003:127) پارستی   ستخن  بیتان، زیباشناستی   ازی در کتتاب  کتی الدینو

1 vividness

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

32 / تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه – معناشناسی گفتمانی: مطالعة موردی دسته گل اثر چوبک

، ادبیتات شتعر و عناصتر آن   (، در کتتاب  Perine,1974) 1کننتد. پترین   دربارة آن بحتث متی  
هتای   صت  نستبت دادن مشخ » کنتد و آن را  از تشخیص آغتاز متی   2سخنانا را درباره التفات

 نماید.  تعریف می  «انسانی ب  حیوان، شیء، یا اندیش 

 معناشناسی گفتمانی –تشخیص از دیدگاه نشانه . 4
ینتدی استت کت  ستبب استتحالة      اامری فر معناشناسی گفتمانی تثکید دارد ک  گفتمان–نشان 

اساس وجود تشتخیص، در   گردد. بر همین برای روایت می متفاوت تعریف کارکردیمعنا و 
ستوی   دوتار استتحال  گتردد و بت      گفتمتان  نشتی گردد تا نظتام ک  تمانی سبب مییندی گفافر

ق تحقت  حال  وگون  در متن مورد نظتر حرکت کند. بنابراین، باید دید این است 3نظامی شظو شی
کند. با توج  بت   را فراه. میای  ای و یا فشاره سوی معناهایی گستره یابد و شرایط عبور ب  می

معناشناستتی گفتمتتان، بتت  -ن در وتتارووب نشتتا متتورد مطالعتت ، دریتتافتی. کتت  تشتتخیص متتتن
ای و  محور، با توج  ب  ت ییر روابط فشتاره  نا و عبور ب  جریان شظو شون تعلیق  کعناصری و

توانتد نظتام روایتی را     متی  ب باید ببینتی. وگونت  ونتین ت ییتری    ای متمرکی است. این گستره
مطالعتات  دهد و منجر ب  بازستازی معنتا و تعریتف جدیتدی از تشتخیص در       تثریر ررار  تحت

 ادبی گردد. 
هتای شتناختی    ای یا ویژگتی  های عاطفی و محور گستره ای یا ویژگی وجود محور فشاره

شتود و   گیتری فضتای تنشتی  گفتمتان متی     ادراکی سبب شتکل  -های حسی در تعامل با بنیان
:Poushane,2013شتود )  آن منجر متی  گیری فضای اعتباری فتمان، ب  شکلتنشی  گ فضای

473.) 
 5ر و ونتدوجهی ، متکثت 4ال، پویا، ت ییرپتذیر ای منعطف، سی این وارووب، گون  رنشان  د

دیگر، در ارتباطی خاد و وندگونت  بتا یکت    ها نشان  با درنظر گرفتن معناشناسی-نشان است. 
هتا را از   شود، مطالعة نشان  در نظامی فرایندی ک  منجر ب  تولید معنا و پویایی و تکثیر آن می

کنتد.   رهتا متی   کانیکی و منجمد خودسوسوری آزاد و معنا را از شکل محصر روابط تقابلی 

1 Perrine 
2 intentionality
3 etat
4 variable
5 multifaceted 

گفتمتتان بستتیار  گیتتری نظتتام روایتتی فرانستتوی، در شتتکل 2، معناشتتناس1مطالعتتات گمرمتتاس
عناصتر اصتلی روایتت و    در شناستایی   3والدمیر پترا    با الگو ررار دادن توج  است. او رابل

یب الگوی منسج. و نظتام  ن ، سعی داردهای عامیا رص یب مدل مشترک روایی، در یافتن 
(. اما روایت تنشی سیر جریتان  Ayati,2014:106مند در مطالعة روایت و داستان ارائ  دهد )

فضتای  کنتد.   شو شی منتقل متی  -معنا را از فضای روایی خطی ب  فضای ه. آمیخت  و کنشی
ای  است. منطقتة فشتاره    ای تشکیل شده ای و گستره تنشی فضایی است ک  از دو منطقة فشاره

های عاطفی حضتور ستوۀه متمرکتی استت؛      ای شو شی است ک  سوگیری آن بر درون  منطق 
ای استت کت  ستوگیری آن بتر دنیتای بیرونتی، کم تی و         ای منطقت   ک  منطقة گستتره  درحالی

یافتت    ای، اگر گسترة فضای تنشی، محتدود و تقلیتل   شناختی متمرکی است. در منطقة گستره
گسترة فضای تنشی نامحدود و  ای مواج  هستی.؛ ولی اگر ا وضعیت متمرکی گسترهباشد ما ب

 یافت / بسیط مواج  هستی..   ر باشد، ما با وضعیت بسطمتکث
انترۀی باشتد، ستوگیری     ای، اگر فضای تنشی بستیار ردرتمنتد و پتر    در نظام تنشی فشاره

تنشی با افت عتاطفی مواجت    بودن درونة عاطفی است؛ اما اگر سوگیری   تنشی مبتنی بر روی
انرۀی باشد، فضای تنشتی هت. ضتعیف استت. بت  همتین دلیتل متا در یتب نظتام            بوده و ک.

 گیری..   بیناوابست  ررار می
 

 گل دستهخالصۀ داستان . 5
ای، کت  از هتیظ ظلمتی در حتق زیردستتانا       بر و خودختواه اداره هاست ک  رئی  متک هفت 

بت    نامتة ستوم، نویستندة نامت     کنتد. در   های تهدیدآمییی دریافت متی  کرد، نام  کوتاهی نمی
شتود و رعتب و    ت ستردرگ. متی  شتد پردازد. رئی  ب  رتل رئی  می توضیح جیئیات صحنة

کنتد.   خود را در خان  حب  متی  شود. یکی دو روز افکن می وحشت در تمام افکار وی سای 
پیچد. این  ای در خیابان می  رود، صدای ترر اش ب  اداره می م ک  برای تحویل استعفانا روزی

 میرد.  شود و می صدا باعث سکتة او می

                                                           
1 Greimas 
2 semiologist 
3 Vladimir Propp 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 33

گفتمتتان بستتیار  گیتتری نظتتام روایتتی فرانستتوی، در شتتکل 2، معناشتتناس1مطالعتتات گمرمتتاس
عناصتر اصتلی روایتت و    در شناستایی   3والدمیر پترا    با الگو ررار دادن توج  است. او رابل

یب الگوی منسج. و نظتام  ن ، سعی داردهای عامیا رص یب مدل مشترک روایی، در یافتن 
(. اما روایت تنشی سیر جریتان  Ayati,2014:106مند در مطالعة روایت و داستان ارائ  دهد )

فضتای  کنتد.   شو شی منتقل متی  -معنا را از فضای روایی خطی ب  فضای ه. آمیخت  و کنشی
ای  است. منطقتة فشتاره    ای تشکیل شده ای و گستره تنشی فضایی است ک  از دو منطقة فشاره

های عاطفی حضتور ستوۀه متمرکتی استت؛      ای شو شی است ک  سوگیری آن بر درون  منطق 
ای استت کت  ستوگیری آن بتر دنیتای بیرونتی، کم تی و         ای منطقت   ک  منطقة گستتره  درحالی

یافتت    ای، اگر گسترة فضای تنشی، محتدود و تقلیتل   شناختی متمرکی است. در منطقة گستره
گسترة فضای تنشی نامحدود و  ای مواج  هستی.؛ ولی اگر ا وضعیت متمرکی گسترهباشد ما ب

 یافت / بسیط مواج  هستی..   ر باشد، ما با وضعیت بسطمتکث
انترۀی باشتد، ستوگیری     ای، اگر فضای تنشی بستیار ردرتمنتد و پتر    در نظام تنشی فشاره

تنشی با افت عتاطفی مواجت    بودن درونة عاطفی است؛ اما اگر سوگیری   تنشی مبتنی بر روی
انرۀی باشد، فضای تنشتی هت. ضتعیف استت. بت  همتین دلیتل متا در یتب نظتام            بوده و ک.

 گیری..   بیناوابست  ررار می
 

 گل دستهخالصۀ داستان . 5
ای، کت  از هتیظ ظلمتی در حتق زیردستتانا       بر و خودختواه اداره هاست ک  رئی  متک هفت 

بت    نامتة ستوم، نویستندة نامت     کنتد. در   های تهدیدآمییی دریافت متی  کرد، نام  کوتاهی نمی
شتود و رعتب و    ت ستردرگ. متی  شتد پردازد. رئی  ب  رتل رئی  می توضیح جیئیات صحنة

کنتد.   خود را در خان  حب  متی  شود. یکی دو روز افکن می وحشت در تمام افکار وی سای 
پیچد. این  ای در خیابان می  رود، صدای ترر اش ب  اداره می م ک  برای تحویل استعفانا روزی
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بتود. )...(، ایتن    شتناخت، روی میتی گذاشتت     خطی ک  می همان: نامة سربست  را با 1نمونة
بتود و مضتمونا را خیلتی      دو هفتة اخیر بت  دستت او رستیده    ای بود ک  در این نام  سومین

چی، ستاخت بتازار   اکتتو یب پاکت مفلتوک پت   توانست حدس بیند ویست. نام  ب میخو
دانستت کت  تتا بت  پاکتت دستت بینتد، وستبا از هت. وا و او می خوابیده بودالحرمین،  بین
 (.Choobak,2007:33)جور بود  ه. همین ربلیکند. دو تا پاکت  رود و دهن باز می می

 نظام تقابلی، فرایند تَنِشی و فرایند تشخیص .6
اش، با ت ییتر از وضتعیتی بت  وضتعیتی       فرایندی است ک  ب  واسطة نتیج  روایی یا کنشی گفتة

یابد ولی گفتمان عاطفی ن  از دیدگاهم فرایندی ک  حاصتل آن ت ییتر استت     رانوی اهمیت می
صتحن  کشتیدن رختدادها استت، مهت.        بلک  ب  واسطة فرایندی ک  محتل حاضرستازی و بت    

ناپتذیر   تثریر دو ویژگی اجتناب گفتمان، تحت (. عناصر عاطفیShairi,2006:166) نماید می
تنیتدة   ها ک  خود شامل رابطة ه. ر یا وجهی و دیگری تظنمامثر  انی ررار دارند. یکی، افعالزب

گفتمتانی،   (. از نظر گترمَ ، تعامتل  Shairi,2006:166)های زبانی هستند  ها و فشاره گستره
تی را از ختود  حالتت یتا وضتعی    گر نیتی کند. شظو ش ب  آشکارسازی جنبة پنهان زبان کمب می

(. Greimas,2011:32) شتناختی باشتد   تواند عتاطفی یتا زیبتایی    دهد. این حالت می بروز می
گیرد ک  او را بتا   گیرد و عملی را بر عهده می ال ررار میشگر ک  در وضعیتی فعبرخالف کن
شتود، اگروت     متی  ت یا حالتی درونتی مواجت   با وضعی کند، شظو شگر مرتبط می دنیای بیرونی

& Fazeliباشتد )   تی شتده نین وضعیعامل بیرونی سبب و Alizade,2016:210 .تترین   (. کت
شتود   تتوازن، تعتادل و تقتارن متی     پاشتیدگی  هت.  فضای تظنمشتی، ستبب از   اختالف پتانسیل در

(Shairi & Aryana,2012:175 .)« رنگ، اش ال فضا ش با بحث حضور پررنگ و یا ک.شو
ای کت    آهنگ حرکت گره خورده است. اما نکت  و یا بیشتر و همچنین ضرب ترب  مییان ک.

-افتد ک  ستوۀه وارد رابطتة حستی    اهمیت دارد این است ک  همة این موارد زمانی اتفا  می
بژة خاصتی بررترار کنتد.    ک  رابطة ارزشی با اُ ادراکی و عاطفی با سوۀه دیگری شود و یا این

عنوان مالب  یا دارندة آن اهمیت دارد، در نظتام   بژه، ب پیوند با اُوارر، اگر در نظام کنشی  در
هتا استت کت  دارای اهمیتت      بژه برای سوۀه و رابطة عاطفی میتان ستوۀه  شی نو  حضور اُشو 

شتی، کیفیتت حضتور استت کت  جایگتاه مهمتی را در        اولی  است. ب  همین دلیل در نظام شو 
ت رابطت  دارای اهمیتت   نظتام کنشتی کمیت    ک  در حالی در دهد روایت ب  خود اختصاد می

 (. Shairi,2017:98) اولی  است
تتدریج گتویی از ختواب بیتدار     ای ک  در ابتدا خفت  است، بت   ام در گفتمان مورد نظر، ن

گتردد. نویستنده از طریتق     ترستاننده مبتدل متی    شتود و بت  عتاملی القتاگر، تهدیتدآمیی و      می
نامت  را   پترداز  گوید. گفت  طرف او سخن می از ام کند. ن هایا در نام  حضور پیدا می نوشت 

گشتاید ماننتد آن    را می  ک  رئی  آن کند. در حقیقت، هنگامی در حالت خواب توصیف می
 گوید.  نماید و نام  سخن می است ک  نام  را از خواب بیدار می

معنای منفعل بودن و برخاستتن و بیدارشتدن بت  معنتای فاعتل شتدن، توانتایی        خوابیدن ب 
عک  هت. و  شود. فرایند خوابیدن و بیدارشدن دو فرایند  انجام کاری را پیدا کردن تعبیر می

یابتد و   ن نام  است ک  تشخیص متی نوعی ای پیوندند. ب  ورو  می جا ب متقابل هستند ک  در این
دن آن و تبتدیل شتدنا بت     د. خوابیتدن نامت  و ستپ  بیدارشت    دهت  هتایی را انجتام متی    اکن

دهتد. ایجتاد نظتام     آمیخت  را نشتان متی   ط، دو حالت متقابل و در عین حال ه.حضوری مسل
آمیخت ، از طریق افیایا فشتاره و کتاها گستترة شتناختی، شظو شتگر را در نظتام کتامالً         ه.

 دهد.    شظو شی ررار می
 بتود   ود کت  در ایتن دو هفتتة اخیتر بت  دستت او رستیده       ای بت  نامت   ستومین : ایتن  2ة نمون

(Choobak:33.) 
 

 فرایند تکرار، تَنِش و فرایند تشخیص. 1. 6
فتاری از دو  دهندة این هستند ک  اتنشان« سومین»و « همان»های  ، کلم 2 و 1   ب  نمونةبا توج

شتده   تکترار شتناخت   فاری ناشناخت  کت  در ارتر   آغاز شده و در حال تکرار است. اتهفتة پیا 
ر دریافتت نامتة   نماید. در ارتر تکترا   ا تهدیدآمیی، ب  شظو شگر ح  ترس القا میشود. کن می

و محتوای آن ویست. نام ، همچتون  رسد ک  مضمون  ب  این آگاهی می تهدیدآمیی، گیرنده
 گتردد. شظو شتگر   آمیی تبدیل می طرهط، القاگر و مخاشگری تهدیدکننده، ب  حضوری مسلکن
خیلتی ختوب    شناستد و مضتمون نامت  را نیتی     را متی ختط   ارر تکرار دریافت نامت ، دستت  در 
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شتی، کیفیتت حضتور استت کت  جایگتاه مهمتی را در        اولی  است. ب  همین دلیل در نظام شو 
ت رابطت  دارای اهمیتت   نظتام کنشتی کمیت    ک  در حالی در دهد روایت ب  خود اختصاد می

 (. Shairi,2017:98) اولی  است
تتدریج گتویی از ختواب بیتدار     ای ک  در ابتدا خفت  است، بت   ام در گفتمان مورد نظر، ن

گتردد. نویستنده از طریتق     ترستاننده مبتدل متی    شتود و بت  عتاملی القتاگر، تهدیتدآمیی و      می
نامت  را   پترداز  گوید. گفت  طرف او سخن می از ام کند. ن هایا در نام  حضور پیدا می نوشت 

گشتاید ماننتد آن    را می  ک  رئی  آن کند. در حقیقت، هنگامی در حالت خواب توصیف می
 گوید.  نماید و نام  سخن می است ک  نام  را از خواب بیدار می

معنای منفعل بودن و برخاستتن و بیدارشتدن بت  معنتای فاعتل شتدن، توانتایی        خوابیدن ب 
عک  هت. و  شود. فرایند خوابیدن و بیدارشدن دو فرایند  انجام کاری را پیدا کردن تعبیر می

یابتد و   ن نام  است ک  تشخیص متی نوعی ای پیوندند. ب  ورو  می جا ب متقابل هستند ک  در این
دن آن و تبتدیل شتدنا بت     د. خوابیتدن نامت  و ستپ  بیدارشت    دهت  هتایی را انجتام متی    اکن

دهتد. ایجتاد نظتام     آمیخت  را نشتان متی   ط، دو حالت متقابل و در عین حال ه.حضوری مسل
آمیخت ، از طریق افیایا فشتاره و کتاها گستترة شتناختی، شظو شتگر را در نظتام کتامالً         ه.

 دهد.    شظو شی ررار می
 بتود   ود کت  در ایتن دو هفتتة اخیتر بت  دستت او رستیده       ای بت  نامت   ستومین : ایتن  2ة نمون

(Choobak:33.) 
 

 فرایند تکرار، تَنِش و فرایند تشخیص. 1. 6
فتاری از دو  دهندة این هستند ک  اتنشان« سومین»و « همان»های  ، کلم 2 و 1   ب  نمونةبا توج

شتده   تکترار شتناخت   فاری ناشناخت  کت  در ارتر   آغاز شده و در حال تکرار است. اتهفتة پیا 
ر دریافتت نامتة   نماید. در ارتر تکترا   ا تهدیدآمیی، ب  شظو شگر ح  ترس القا میشود. کن می

و محتوای آن ویست. نام ، همچتون  رسد ک  مضمون  ب  این آگاهی می تهدیدآمیی، گیرنده
 گتردد. شظو شتگر   آمیی تبدیل می طرهط، القاگر و مخاشگری تهدیدکننده، ب  حضوری مسلکن
خیلتی ختوب    شناستد و مضتمون نامت  را نیتی     را متی ختط   ارر تکرار دریافت نامت ، دستت  در 
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وزمرة رئی  ایجتاد  سستی در روال انجام کارهای رواند حدس بیند. با افیایا ترس، گت می
وجتود   عامتل بت    دهد. نام  تری ررار می ترس افیونسست، او را در شظو ش و گردد. این گ می

گردد. در ایتن شترایط،    گیری فرایند تظنمشی می ایت باعث شکلآورندة ربض و فشاره و درنه
فاعل استت و   کند. نام  او را تهدید می گذارد. نام  و شگر رو ب  کاها میگسترة شناختی شظ

کت  نامت     کنتد. ورتتی   ز وی سلب میا را ایابد ک  امکان کن او منفعل. گویی نام  ردرتی می
شتود،   دهد و از ابعتاد انستانی دور متی    دست می ا را ازشود و رئی  توانایی کن کنشگر می
نمایتد. تشتخیص،    ال و تقویت نظام شظو شی میشی فعیی شرو  ب  تضعیف نظام کنفرایند روا
شتی بت  وضتعی شظو شتی و انفعتالی ستو  است ک  جریتان روایتت را از وضتعی کن   فرایندی 

 دهد. می
ای کت  دارم   ، طبتق برنامت   خواه. وند بار تو را بکُش. و زنده کتن. و آخرستر   : می3نمونة

کت  بکُشتمت، درستت و حستابی زجرکُشتت       خواه. پتیا از آن  کُشت کن.. )...(، می سگ
 (.Choobak:34از هر و  داری دست بکشی ) بایدکن.. مر ، ویی وحشتناکی است. 

دار شدن تشخیص و تنش تکرار و درجه. 2. 6
یستندة  فرایند تنشی حاک. بر روایت، تثکید بر شدت یافتن دارد وراک  نو ،3  ب  نمونةبا توج

تثکیتدی دائمتی دارد و جیئیتات کشتتن و صتحنة رتتل را بترای نام  ن  تنها بر کشتن رئتی  
کتا کتردن او  نیتی    کند بلک  از زجرکا کردن و ستگ  تر وی تکرار میارعاب هرو  بیش

بندی کنتد   د کشتن وی را درج ت رصد دارگوید. دروارر، القاکنندة ترس و وحش سخن می
جتا بحتث طیفتی شتدن و     یندر ا  از پیا نمایان کند. پ  ت زجر و کشت  شدن را بیاو شد
گردد. افیایا و رشد تنشی کشتن، تشخیص را طیفتی و     شدن تشخیص نیی مطرح میمدر

ی وی را دهتد و دایترة کنشت    ای رترار متی   نمایتد و شظو شتگر را در نظتامی فشتاره     ای می فشاره
شتود. ایتن    تتر متی   دهد. او منفعل تری ررار میکند و او را در انیوای حضور بیش محدودتر می

یایتد و رئتی     افتیایا متی   دهد. بنابراین، تنا حالت، گسترة شناختی را در وی کاها می
رود.  گردد و در سردرگمی خویا بیشتر فرو متی  ا میها و تهدیده تر تسلی. ارعابهرو  بیش

کتارکرد شتناختی    تدریج، تشتخیص شود. ب  ای در فضا حاک. می عالن شی و منفت شظو وضعی
 گردد.  ل میشناختی مبددهد و ب  جریانی بست ، محدود و غیر خود را از دست می

گتوی. وت  شتکلی استت.      : )...(، این اسلح  نخورد ندارد. )...(، حتاال برایتت متی   4نمونة
گیترد و )...(، کتارش    ایا جا میه ا تا خان ای دارد ک  شا تا رشنگ تو ش نوغان گردون 

چنان است ک  ورتی ب  گوشت تن خورد، ب  ظاهر هر وند یب سوراخ کووب معمولی هم
کنتد و از کتار    ا زیر آن منطقة وسیعی را خُترد و خاکشتی و متالشتی متی    گذارد، ام جا میب  
 (.Choobak:34اندازد ) می

گیترد و   استلح  در شترایط تشخیصتی رترار متی     ، شاهد آن هستی. ک  این بار 4در نمونة 
شود تا اسلح  بتواند نحوة برختورد بتا    وگونگی عملکرد آن  بر گوشت تن رئی  باعث می

تن را شکل دهد. دروارر، بدین معنی ک  گلولة اسلح  ابتدا یب ستوراخ کووتب و ستپ     
در این  شاهد دیگری بر طیفی شدن ویژگی تشخیص کند. این امر عمق وسیر ایجاد می یب

 های بت  رتتل رستیدنا    و توصیف صحن  باشد. بار دیگر، رئی  در برابر تهدیدها روایت می
ونتان   ر برخورد گلولت  بتا بتدنا   گیرد. تصو گیرد. ترس و تشویا در او شدت می ر میررا

دانتد کت     بینتد. او متی   کند ک  او راه گرییی بترای ختود نمتی    حالتی از ترس را ب  او القا می
صتورت   نیتی در بتدن او بت     کشتد. اصتابت گلولت     کند و او را متی  نا اصابت میگلول  ب  بد

شظو شتگر  رفتت ، دایترة کنشتی     انتدازد. رفتت    کنتد و او را از پتای متی    شده عمل میبندی درج 
کنشتی از  بیند ک  بر او تنتگ استت و    تدریج خود را در فضایی میزیرا ب  شود محدودتر می

شود. در  ر میمتصو گسست خود را از زندگی ک  گیرد ر میتی رراآید و در وضعی او بر نمی
ونین است کت  انتیوای حضتور     یابد. این ل میفشاره، گسترة شناختی شظو شگر تنیارر افیایا 

گیترد و نظتام    یگردد. تشخیص، جریانی بستت  و غیرشتناختی در پتیا مت     وی مستولی می بر
-ب ورا ک  خود  دار است نام  حاال تند. دروارر، شو ین نظام کنشی مییشظو شی منفعل جایگ

درست مانند داغی ک  از درون گوشت مخاطتب   ،بردو شگر را ب  اضمحالل میتن شظ تدریج
گری استت کت    وراک  از درون مانند کنشت  شود میتر  رفت  درونی خورد. نام  رفت  خود را می

 گوشت مخاطب خودش را ب  دندان دارد.
 

 تَنِشیر و فرایند افعال مؤث. 3. 6
 هستتند کت  در فراینتد عتاطفی گفتمتان     از عناصتری   های عاطفی ر، آهنگ و واۀهافعال مثر 

ا بتر افعتال   امت  دشتون  طور مستقی. باعث تحقق عمل نمتی  ب کنند. افعالی ک  خود،  دخالت می
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گتوی. وت  شتکلی استت.      : )...(، این اسلح  نخورد ندارد. )...(، حتاال برایتت متی   4نمونة
گیترد و )...(، کتارش    ایا جا میه ا تا خان ای دارد ک  شا تا رشنگ تو ش نوغان گردون 

چنان است ک  ورتی ب  گوشت تن خورد، ب  ظاهر هر وند یب سوراخ کووب معمولی هم
کنتد و از کتار    ا زیر آن منطقة وسیعی را خُترد و خاکشتی و متالشتی متی    گذارد، ام جا میب  
 (.Choobak:34اندازد ) می

گیترد و   استلح  در شترایط تشخیصتی رترار متی     ، شاهد آن هستی. ک  این بار 4در نمونة 
شود تا اسلح  بتواند نحوة برختورد بتا    وگونگی عملکرد آن  بر گوشت تن رئی  باعث می

تن را شکل دهد. دروارر، بدین معنی ک  گلولة اسلح  ابتدا یب ستوراخ کووتب و ستپ     
در این  شاهد دیگری بر طیفی شدن ویژگی تشخیص کند. این امر عمق وسیر ایجاد می یب

 های بت  رتتل رستیدنا    و توصیف صحن  باشد. بار دیگر، رئی  در برابر تهدیدها روایت می
ونتان   ر برخورد گلولت  بتا بتدنا   گیرد. تصو گیرد. ترس و تشویا در او شدت می ر میررا

دانتد کت     بینتد. او متی   کند ک  او راه گرییی بترای ختود نمتی    حالتی از ترس را ب  او القا می
صتورت   نیتی در بتدن او بت     کشتد. اصتابت گلولت     کند و او را متی  نا اصابت میگلول  ب  بد

شظو شتگر  رفتت ، دایترة کنشتی     انتدازد. رفتت    کنتد و او را از پتای متی    شده عمل میبندی درج 
کنشتی از  بیند ک  بر او تنتگ استت و    تدریج خود را در فضایی میزیرا ب  شود محدودتر می

شود. در  ر میمتصو گسست خود را از زندگی ک  گیرد ر میتی رراآید و در وضعی او بر نمی
ونین است کت  انتیوای حضتور     یابد. این ل میفشاره، گسترة شناختی شظو شگر تنیارر افیایا 

گیترد و نظتام    یگردد. تشخیص، جریانی بستت  و غیرشتناختی در پتیا مت     وی مستولی می بر
-ب ورا ک  خود  دار است نام  حاال تند. دروارر، شو ین نظام کنشی مییشظو شی منفعل جایگ

درست مانند داغی ک  از درون گوشت مخاطتب   ،بردو شگر را ب  اضمحالل میتن شظ تدریج
گری استت کت    وراک  از درون مانند کنشت  شود میتر  رفت  درونی خورد. نام  رفت  خود را می

 گوشت مخاطب خودش را ب  دندان دارد.
 

 تَنِشیر و فرایند افعال مؤث. 3. 6
 هستتند کت  در فراینتد عتاطفی گفتمتان     از عناصتری   های عاطفی ر، آهنگ و واۀهافعال مثر 

ا بتر افعتال   امت  دشتون  طور مستقی. باعث تحقق عمل نمتی  ب کنند. افعالی ک  خود،  دخالت می
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از ایتن   «خواستن، بایستن، دانستن، توانستن»هستند. افعال  «افعال مثرر» گذارند، کُ نشی ارر می
ها یتا اصتطالحات دیگتر     طور غیرمستقی. در واۀه توانند از نظر معنایی ب  می ک  هستند دست

باید  ر برای تولید فضای عاطفی  اعتقاد فونتنی، افعال مثر(. بShairi,2006:148نهفت  باشند )
پتتذیر باشتتند  دیگر رتترار بگیرنتتد و درجتت باشتتند: در تعامتتل بتتا یکتت شتتر  داشتتت حتتدارل دو 

(Fontanille,1999:67 با فراه. شدن این دو شر .)     ری متثر  ، ایتن افعتال بت  افعتال ارزشتی
کننتد.   شوند ک  در جهت مثبت و فشارة باال یا منفتی و فشتارة پتایین حرکتت متی      تبدیل می

دیگر، ستبب بتروز آرتار عتاطفی     یب از آنهتا بتا یکت    باال و فشارة پایین  هر ارتبا  بین فشارة
کنتد   ، ختود را نمایتان متی   1یابتد و ستاختار ارزشتی    ق متی حقت حالت، تظنما گردد. در این یم
(Esmaili & Kanani,2013:13گتترمَ  نیتتیدر بحتتث روستتاخت .)  بتتا هتتای زبتتانی، متتا را

... ر وروایتی، افعتال متثر    هتا، برنامتة   بژهها در برابر اُگیری آن شگرها، موضرعناصری مانند کن
 (.Baramaki & Fallah,2014:49کند ) مواج  می
ترستید   کنتد. )...(، متی   ای نگتاه متی   کرد ک  ب  متار خفتت    : طوری ب  نام  نگاه می5 نمونة

  اش گتردنا را گتاز گرفتت     هایا را بخورد. یقت   پاکت جان بگیرد و راه بیفتد و تخ. وش.
 (.  Choobak:33بود و توان حرکت نداشت)  خورد. تظنما سرد شده بود و خونا را می
ا تهدیتد در  ، تکرارشوندگی کن«دانستن»فت  فعل معنای نهو « توانستن»ر وجود فعل مثر

در نظتام   افیایتد. گفتمتان   افکار شظو شگر متی در تن و  ازپیا ، ح  ترس را بیا«جور همین»
های شظو شتگر را بختورد،    تخ. وش.تواند راه بیفتد و  می گیرد. ورتی پاکت ای ررار می شارهف

کنتد. در   در این حالت تبدیل ب  اُبتژه متی  ر است ک  شظو شگر را شگری مهاج. و تصاحبگکن
شود یعنتی ستوۀة غتالبی وجتود دارد کت  پاکتت استت و         وارر، جای اُبژه و سوۀه عوض می

هتا   جتایی نقتا   صتورت، جابت    ر ایتن شود. د ت اُبژگانی میبرابر آن، دوار وضعیشو شگر در 
ل رترار  یت تنتی ر، در برابتر نامت ، در وضتع   متکبت  افتتد. در راستتای داستتان، رئتی      فا  متی ات

وترا کت  دارای    گیترد  رار میشدگی ر در وضعیت بیشین  است ک  نام  گیرد. این در حالی می
یابد کت  از   هایی می شود ک  فراتر از حد یب نام  و یب اُبژه است و توانایی هایی می ترابلی

استحالة گیرد و در کنار  ت استعالیی ررار میآید. بنابراین، در وضعی نی بر مییب سوۀة انسا
 کند. آفرینی می نقا شده، در روایت ا همان سوۀة اُبژهرئی  ی

                                                           
1 structure of value 

آور،  یابد ک  بتر استاس آن در نظتر شظو شتگر ماننتد متار بترایا تترس         وارگی می تن نام 
ای زیتاد کت  حتاکی از     زا است. این دلیلی است بر وجود نظام فشتاره  تهدیدکننده و تشویا

بت  متاری   کترد کت  گتویی     ب  نامت  نگتاه متی    طوری باشد. شظو شگر ح  تشویا و ترس می
رساند. عمل نگاه کردن خاد استت و   نگاه کردن را می وضعیت خاد نگرد. این مورد می
ادراکتی   -یعمل دیداری داری. ک  ب  جریتان حست   نگاه کردن معمولی تفاوت دارد. پ با 

جریتان دیتداری،   . در این باشد ادراکی، از نو  دیداری می -یمربو  است. این جریان حس
شتود. ایتن ختود،     اده برای هر رویدادی است. در این میان، مار تهدیتدآمیی متی  همة امور آم

آمیتی و کشتنده تبتدیل     تواند عنصر تشخیص باشد. پ  نام  ب  مار و مار ب  ردرتی تهدیتد  می
 گردد.  می

کت      بت  ایتن نمونت ، بایتد در نظتر داشتت      ترسید پاکت جان بگیرد. بتا توجت   می شظو شگر
دهد. بدان معنا کت  تترس حتالتی استت کت        نمود استمراری را نشان می« -می»پیشوند فعلی 

ش تترس در  دهد. استتمرار شظتو    شود و او را مورد تهدید ررار می درپی ب  شظو شگر القا می پی
بترد. بت     ای اضتطراب را بتاالتر متی    ا تهدید و ارعاب، نظام فشارهشظو شگر و استمرار در کن

ت آورد و وضتعی  وجود می تهاجمی ب   کند. پاکت، جریانی سازی می ب، نمود مفهومترتی این
 -جستمانی  -ت و شترایط عتاطفی  رتدر روی وضتعی   تواند آن وون می کند تشخیصی پیدا می

گیتری تشتخیص، تتابر     روحی فرد ارر بگذارد ک  این امر خودم تشخیص است. فراینتد شتکل  
د و خونا را گیر اش گردنا را گاز می آید. یق  وجود می  روند تهاجمی و تصاحبی نام  ب 

هتای یتب جست. استت؛      تر از رابلیت شود ک  فراتت  هایی می تنیی دارای رابلی «یق »خورد.  می
گیتری تشتخیص    شتکل  نیی، حک. جسمی متهاج.  را در برابر شظو شگر دارد و فرایند« پاکت»

دیگر، در موضتعی  انی بتا یکت  با تعامتل و تبت  « پاکت»و « یق »وراک  گویی  کند را تقویت می
 دهند. آور ررار می ای و ترس ت فشارهگیرند و او را در وضعی ر ررار میعلی  شظو شگ
خواهد تو درد مر  را نوک زبان خودت حت  کنتی و بتا وشتمان      : من دل. می6نمونة

زده، از دار و نتتدار و عالئتتق ختتودت ختتداحافظی کنتتی    بتتاز و بتتا هتتوش و شتتعور متتر   
(Choobak:35.) 

ا نتوک زبتان   خواهتد شظو شتگر، درد و متر  ر    تهدیدکننتده( دلتا متی    -شگر )راتلکن
افیایتد.   ر خواستن، بر وجود تظتنما و فشتار وارد بتر شظو شتگر متی     خودش ح  کند. فعل مثر
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آور،  یابد ک  بتر استاس آن در نظتر شظو شتگر ماننتد متار بترایا تترس         وارگی می تن نام 
ای زیتاد کت  حتاکی از     زا است. این دلیلی است بر وجود نظام فشتاره  تهدیدکننده و تشویا

بت  متاری   کترد کت  گتویی     ب  نامت  نگتاه متی    طوری باشد. شظو شگر ح  تشویا و ترس می
رساند. عمل نگاه کردن خاد استت و   نگاه کردن را می وضعیت خاد نگرد. این مورد می
ادراکتی   -یعمل دیداری داری. ک  ب  جریتان حست   نگاه کردن معمولی تفاوت دارد. پ با 

جریتان دیتداری،   . در این باشد ادراکی، از نو  دیداری می -یمربو  است. این جریان حس
شتود. ایتن ختود،     اده برای هر رویدادی است. در این میان، مار تهدیتدآمیی متی  همة امور آم

آمیتی و کشتنده تبتدیل     تواند عنصر تشخیص باشد. پ  نام  ب  مار و مار ب  ردرتی تهدیتد  می
 گردد.  می

کت      بت  ایتن نمونت ، بایتد در نظتر داشتت      ترسید پاکت جان بگیرد. بتا توجت   می شظو شگر
دهد. بدان معنا کت  تترس حتالتی استت کت        نمود استمراری را نشان می« -می»پیشوند فعلی 

ش تترس در  دهد. استتمرار شظتو    شود و او را مورد تهدید ررار می درپی ب  شظو شگر القا می پی
بترد. بت     ای اضتطراب را بتاالتر متی    ا تهدید و ارعاب، نظام فشارهشظو شگر و استمرار در کن

ت آورد و وضتعی  وجود می تهاجمی ب   کند. پاکت، جریانی سازی می ب، نمود مفهومترتی این
 -جستمانی  -ت و شترایط عتاطفی  رتدر روی وضتعی   تواند آن وون می کند تشخیصی پیدا می

گیتری تشتخیص، تتابر     روحی فرد ارر بگذارد ک  این امر خودم تشخیص است. فراینتد شتکل  
د و خونا را گیر اش گردنا را گاز می آید. یق  وجود می  روند تهاجمی و تصاحبی نام  ب 

هتای یتب جست. استت؛      تر از رابلیت شود ک  فراتت  هایی می تنیی دارای رابلی «یق »خورد.  می
گیتری تشتخیص    شتکل  نیی، حک. جسمی متهاج.  را در برابر شظو شگر دارد و فرایند« پاکت»

دیگر، در موضتعی  انی بتا یکت  با تعامتل و تبت  « پاکت»و « یق »وراک  گویی  کند را تقویت می
 دهند. آور ررار می ای و ترس ت فشارهگیرند و او را در وضعی ر ررار میعلی  شظو شگ
خواهد تو درد مر  را نوک زبان خودت حت  کنتی و بتا وشتمان      : من دل. می6نمونة

زده، از دار و نتتدار و عالئتتق ختتودت ختتداحافظی کنتتی    بتتاز و بتتا هتتوش و شتتعور متتر   
(Choobak:35.) 

ا نتوک زبتان   خواهتد شظو شتگر، درد و متر  ر    تهدیدکننتده( دلتا متی    -شگر )راتلکن
افیایتد.   ر خواستن، بر وجود تظتنما و فشتار وارد بتر شظو شتگر متی     خودش ح  کند. فعل مثر
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 نیتی نمتود پایتانی    «متر  »ی زنتدگی را دربتردارد. واۀة   ، نمود پایان«خداحافظی کردن» فعل
 گیری جریان گفتمتان  کند ک  نشان  سازی می وری مفهومط رساند. نمود پایانی زندگی را می

گی شظو شتگر استت. متر ،    گردد. بنابراین، داستان ب  دنبال پایتان زنتد   ب  انتها را یادآور می
امری استت وشتایی و بتا انستان در      شود، کند. در نوک زبان ح  می ا میت پیدت ییر وضعی

بت  نشتانة    نالیی، تحلیل و تفسیر کند. مر آ تواند ارتبا  است. انسان از طریق امر وشایی می
 کنتد. متر    خیصتی پیتدا متی   شتود؛ بنتابراین، جنبتة تش    ادراکی وشتایی تبتدیل متی    -حسی

یابتد کت  مترتبط بتا انستان       ای دست متی  ف یابد و وون ب  مثل د، استحال  میشو تفسیرپذیر می
استتت، استتت و فقتتط در حیطتتة رتتدرت ادراک انستتانی استتت و ختتود از ایتتن ادراک عتتاجی 

  توانتد آن  گردد ک  انسان می تبدیل ب  واحدی می دهد و مر  جارگرییی معنایی رخ میهن
 را بچشد. 

 
 نقش فعل وجهی و فرایند تشخیص. 4. 6

عنتوان   پترداز  دهتد. گفتت    یا را افتیایا متی  ای و ترس و تشو نظام فشاره «باید»فعل وجهی 
هتتیظ کتتار دیگتتر از دستتتا  خوانتتد ای نداشتتت و اگتتر نامتت  را نمتتی او وتتاره»کنتتد کتت   متتی

بت  عبتارتی دیگتر،    گشاید. را بانگار دمینی بر گردن شظو شگر وجود دارد ک  نام  «. آمد برنمی
کت  تتن بت  بتاز کتردن       گیرد ک  هیظ راه دیگری ندارد، جی آن تی ررار میشظو شگر در وضعی

کند.  گیرد و باز می آورد و با دلهره و انگشتان لرزان پاکت را می خود، فشار می نام  دهد. ب 
شتدن پتیا     تظنمشتی فضتا ونتان رو بت    ،شود ک  نامت  را بگشتاید   شظو شگر ب  والا کشیده می

رای تدریج بت  ب  گردد. فضا انتخاب از رئی  سلب میرود ک  راه و واره و امکان هر نو   می
تنتگ شتدن حلقتة    عنوان امری سلبی عمل نمتوده و ستبب   شخیص ب شود. ت او محدودتر می

چ  هست، اجبار است و فشار و تهدید و ترس. افیایا ربض و تنگنا، گردد. هرآن حضور می
وند تتا تشتخیص، در ارتر    شت  باعتث متی   اختی و درنتیجة آن، افیایا تظتنما کاها گسترة شن

جتا گفتت  شتد، در    ود. آنچت  در این ش ب  امر غیرشناختی تبدیل ا در شظو شگر، خنثی شدن کن
 شود. مشاهده می نمونة زیر
خواند، هیظ کتار   نام  را بخواند. اگر نام  را نمی بایست میو  ای نداشت وارها : ام7نمونة

آمد. وند روز بود ک  منتظر ایتن نامت  بتود. فشتاری بت  ختود آورد        دیگری از دستا برنمی

ک  تو را یب بار بکُش. و مردم ایتن اداره را از   از آنپیا  باید)...(، و باز کرد و  خواند. من 
ای کت    خواه. وند بار تو را بکُش. و زنده کن. و آخرسر، طبق برنام  شرّت خالد کن.، می

ک  بکُشمت، درست و حسابی زجرکُشت  خواه. پیا از آن کُشت کن.. )...(، می دارم سگ
(. Choobak:34ستت بکشتی )  از هتر وت  داری د   بایتد کن.. مر ، ویی وحشتتناکی استت.   

های پیا برایت نوشتت.. همت  تتو  ختالی بتود...       چ  ک  در نام کنی آن )...(، البد، خیال می
نویستی و تهدیتد، بت      آخر ورا؟ مگر من مرض دارم ک  بیخودی ب  این کار خطرنتاک نامت   

 (.Choobak:35«)کشتن تو دست بین.؟
 
 ل و فرایند تشخیص. حائ7 

( در نشان  معناشناسی حائلی این فرضی  وجتود دارد کت  در   Shairi,2016ب  نقل از شعیری )
ل کان میانجی، یتب واستط  و یتا یتب حائت     توانی. یب م معنایی همواره می -های نشان  نظام

ر دو ها را از هت. نیدیب یا آن ه.  اشت  باشی.. خود ارتبا  زبانی حائلی است ک  یا آنها را ب د
ای  لی بین تجربة زیستة ما از وییها و تولیتد نشتان   ئعنوان حاب  طور ک  گفتمان کند. همان می

بایتد عملیتات گفتمتانی     ،ک  تجارت ما ب  زبان تبدیل شتود  گیرد، یعنی برای این آن ررار می
  ای گفتمتانی بایتد بت  ایتن نکتت  توجت      هت  لست  و زبان ررار گیرد. در بحث حائت بین تجربة زی

تتوان بت  آن فضتای     ا میتانجی وجتود دارد کت  متی    ای ی داشت ک  همواره یب فضای واسط 
ها دارند این است ک  یب وضتعیت را بت     ه نیی گفت. بهترین کاربردی ک  حائلکنند تسهیل
 دهد. ویژگی میانجی می لدهند. همین امر است ک  ب  حائ می تی دیگر انتقالوضعی

شظو شتگر   رکتت را از شود تا توانایی ح شود. تندار شدن نام ، حائلی می نام  دارای تن می
ردرت حرکتت داشتت    گردد. رئی  ک  باید  لی ک  میان مر  و زندگی ررار میحائ بگیرد،

نام  حائلی است ندارد. دهد؛ ردرت و توان ادامة زندگی را  ش را از دست میا باشد، توانایی
کنتد و بت  او     رشتد متی   ایتن حائتل   کنتد.  ک  بین زندگی و مر  رئی  فاصتل  ایجتاد متی   

کتی، در  تحر ستوی بتی   بت   شود. شظو شگر می سوی مر  آغاز سان، مسیری ب  د و بدینرس می
جتا بترای انفصتال    ل تتن در این حائت  رود. پت   زندگی پیا می ادامة خودماندگی، عدم توان

ی و لی است میتان دو جریتان زنتدگ   کند. نام  حائ نقا مهمی بازی می از زندگی« شظو شگر»
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ک  تو را یب بار بکُش. و مردم ایتن اداره را از   از آنپیا  باید)...(، و باز کرد و  خواند. من 
ای کت    خواه. وند بار تو را بکُش. و زنده کن. و آخرسر، طبق برنام  شرّت خالد کن.، می

ک  بکُشمت، درست و حسابی زجرکُشت  خواه. پیا از آن کُشت کن.. )...(، می دارم سگ
(. Choobak:34ستت بکشتی )  از هتر وت  داری د   بایتد کن.. مر ، ویی وحشتتناکی استت.   

های پیا برایت نوشتت.. همت  تتو  ختالی بتود...       چ  ک  در نام کنی آن )...(، البد، خیال می
نویستی و تهدیتد، بت      آخر ورا؟ مگر من مرض دارم ک  بیخودی ب  این کار خطرنتاک نامت   

 (.Choobak:35«)کشتن تو دست بین.؟
 
 ل و فرایند تشخیص. حائ7 

( در نشان  معناشناسی حائلی این فرضی  وجتود دارد کت  در   Shairi,2016ب  نقل از شعیری )
ل کان میانجی، یتب واستط  و یتا یتب حائت     توانی. یب م معنایی همواره می -های نشان  نظام

ر دو ها را از هت. نیدیب یا آن ه.  اشت  باشی.. خود ارتبا  زبانی حائلی است ک  یا آنها را ب د
ای  لی بین تجربة زیستة ما از وییها و تولیتد نشتان   ئعنوان حاب  طور ک  گفتمان کند. همان می

بایتد عملیتات گفتمتانی     ،ک  تجارت ما ب  زبان تبدیل شتود  گیرد، یعنی برای این آن ررار می
  ای گفتمتانی بایتد بت  ایتن نکتت  توجت      هت  لست  و زبان ررار گیرد. در بحث حائت بین تجربة زی

تتوان بت  آن فضتای     ا میتانجی وجتود دارد کت  متی    ای ی داشت ک  همواره یب فضای واسط 
ها دارند این است ک  یب وضتعیت را بت     ه نیی گفت. بهترین کاربردی ک  حائلکنند تسهیل
 دهد. ویژگی میانجی می لدهند. همین امر است ک  ب  حائ می تی دیگر انتقالوضعی

شظو شتگر   رکتت را از شود تا توانایی ح شود. تندار شدن نام ، حائلی می نام  دارای تن می
ردرت حرکتت داشتت    گردد. رئی  ک  باید  لی ک  میان مر  و زندگی ررار میحائ بگیرد،

نام  حائلی است ندارد. دهد؛ ردرت و توان ادامة زندگی را  ش را از دست میا باشد، توانایی
کنتد و بت  او     رشتد متی   ایتن حائتل   کنتد.  ک  بین زندگی و مر  رئی  فاصتل  ایجتاد متی   

کتی، در  تحر ستوی بتی   بت   شود. شظو شگر می سوی مر  آغاز سان، مسیری ب  د و بدینرس می
جتا بترای انفصتال    ل تتن در این حائت  رود. پت   زندگی پیا می ادامة خودماندگی، عدم توان

ی و لی است میتان دو جریتان زنتدگ   کند. نام  حائ نقا مهمی بازی می از زندگی« شظو شگر»
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ستوی   کننتدة تتن بت     زنتد. حائتل، هتدایت    میدست و پا  مر . رئی ، میان مر  و زندگی
رود.  انتهتای ختود را نشتان  متی     مر  و نابودی است. جریتان گفتمتان همتواره    کی،تحر بی

شتود: همت  ویتی بت       سوی مر  فراخوانتده متی   شده، ب  همچنان شظو شگر یا همان سوۀة اُبژه
ایتن  کنتد. در   حرکت می ننابودی و از ردرت و تشخیص افتادسوی پایان زندگی و زوال و 
لی تحت کنترل نظتام حتائ   فرایند تشخیصترتیب،  . است. بدینشرایط، استحال  یافتن او مسل

ق ارعتاب و تهدیتدها اررگتذار استت.     در ایجتاد تتنا و تحقت    نظام حائلی گیرد. این ررار می
یوای دروارر، با ایجاد گسست و فاصل  میان رئی  و توانایی تمدید حیاتا، شظو شتگر در انت  

بت    ترتیتب، فراینتد روایتی    گتردد. بتدین   حضور  ررار گرفت  و دایرة کنشی وی محدودتر می
 رود.   سوی انفعال و او  نظام شظو شی پیا می

 
 تنیدگی و فرایند تشخیص . پس8

میتدان عملیتاتی حضتور و فراختوانی     هتای حاضتر در    شظو شگر ب  موجب رطر ارتبا  با گون 
گیترد و   آن نیست، از حتال زمتانی و مکتانی ختود فاصتل  متی      چ  انتظاری بیا از حضور آن

ا میتدان  سازد. در حقیقتت، شظو شتگر بت  دنبتال آن استت تت       موجبات غیاب خود را فراه. می
 تنیتدگی بت    را دارد و وییی جی نوعی پ   چ  انتظار حضور آنادراکی خود را از آن-حسی

 شتود  از میتدان حضتور متی    موجتب غایتب شتدن ختود او     رود، پُر کند. ایتن امتر   شمار نمی
(Shairi,2006:99 .) 

سوی آینده و زمتان پت  از متر  وی رهنمتون       ذهن شظو شگر را ب   تهدیدکننده در نام 
شود تا بر مییان رعب و وحشت و تظتنما حتاک. بتر افکتار وی بیفیایتد. از جملت  عوامتل         می

تتوان بت     روایتت، متی  گیتری فراینتد تشتخیص در نثتر و در      تثریرگذار در ایجاد روند شتکل 
تنیدگی در افکار شظو شتگر در تشتدید رتبض و محتدودتر شتدن       تنیدگی اشاره کرد. پ  پ 

با پیشرفت تنگنا و ایجاد محدودیت بیشتر، امکان کنا از شظو شگر  میدان حضور نقا دارد.
سستت بتا دنیتا، دیگتران و زنتدگی رترار       تتدریج وی در گ شتود و بت    هرو  بیشتر گرفت  متی 

رود کت    جایی پتیا متی   یابد. این رضی  تا سترة شناختی شظو شگر مدام کاها می. گگیرد می
ل ستوی نظتام شظو شتی منفعت      ال، بت  شگر، فرایند روایی را از نظام کنشی فعانیوای حضور شظو 
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دهتد و بت  جریتانی     کارکرد شناختی خود را از دست می کند. بنابراین، تشخیص هدایت می
 شود. یشناختی تبدیل مو غیر بست 

ای،  شگر توانا و کینت  کنی. ک  تهدیدکننده یا همان کن میهایی را بررسی  در ادام ، نمون 
  تصتویر  بت  ترهرو  بیش وصیف جیئیاتدگی را با تتنی کند ک  پ  پردازی می ای صحن  گون 
 دهد.  تر در نظام تظنمشی ررار میکشد و شظو شگر را بیشتر و بیش می

گذرانند و تتو زیتر ختاک     پ  از تو، در این جهان خوش می: زنت و خویشانت 8نمونة 
ختواه. بترای کشتتن تتو تپانچت        (. راستی خبر داری ک  من میChoobak:35ای ) خفت سیاه 

(. حاال من برایت خواه. گفت ک  حمتل جنتازه وگونت  خواهتد     Choobak:36کار ببرم ) ب 
وشمان باد کترده و )...( دنبتال   بود. زنت با رخت سوگواری و تور سیاه و وهره بی بیک با 

افتتد )...( شتاید بخواهتد در ایتن میتان       رود افتان و خییان ب  راه می ها می جنازه ک  رو دوش
دوش  بت   وپتا کنتد. )...(، دوش   شوهر آینده خود را اگر ک  تاکنون زیر وشت. نکترده دستت   

را بتا تیتر     نشا سای ایی و  را نداشت  هاپسرانا ک  در زندگی وش. دیدن آن زنت، بردارانت و
 (.Choobak:44روند ) زدی راه می می

و ور ختودش   تترین صتدایی کت  دور    زد و کووتب  شب تا صتبح تتو جتاش غلتت متی     
دلهتره بت  اداره   و شد. )...(، روز بعتد کت  بتاز بتا آن تترس       . میشنید مر  جلوش مجس می

ترستید. از   ندانا متی ترسید. از تمام کارم جا زندانی بود. از نوکرهایا میگشت در آن برمی
 (.Choobak:35ترسید ) معاون خودش ه. می

رة کامل ترس بر افکار رئی  و تصور لحظات ب  رتل رسیدنا، تجس. زمان پت  از  سیط
دهنتد، او را استیر و زنتدانی و     چ  عیییان و وابستگانا بتا رفتتن وی انجتام متی    مرگا و آن

رود و از  بتا دلهتره بت  اداره متی     افتتد.  کند. او از خواب و خوراک متی  محبوس اضطراب می
نمایتد.   رود، خود را در اتارا محبوس می ک  ب  اداره می هراسد. هنگامی همة اطرافیانا می

بخشتد. شظو شتگر بت  انتیوای حضتور فراخوانتده        ت متی این امر، فرایند سلبی حضتور را شتد  
گیترد.   ر متی ردشتدگی و انتیوا رترا   ترستد. در شترایط ط   شود. او از تعامل با دیگتران متی   می
ان روایتت،  آیتد. در جریت   وجود متی  سستی میان او و دیگران، کارمندانا و نوکرهایا ب گ

شتی کتامالً بت     گیترد کت  شترایط کن    پی درپی رترار متی  های  سستردر دوار گ وجود او آن
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از نظتام  ها و انتیوای حضتور، فراینتد روایتی را      سستگردد. این گ ایط شظو شی تبدیل میشر
کند. در این داستان، تشتخیص   ال و منفعل هدایت میی نظام شظو شی غیرفعکنشی فعال ب  سو

بت  ستوی    شتگری مطلتق و رئتی    گیرد. نام  ب  سوی کن می شکل یجتدر فرایندی است ک  ب 
ال و یابتتد. حضتتوری فعتت ابعتتاد انستتانی متتی استتتعال یافتتت  و رونتتد. نامتت  شظتتو ش محتتض متتی

لتی رئتتی   شتود؛ و  تتر متی   پررنتگ تتتر و  طی دارد و هتر لحظت  حضتورش مستل    انگیت  وحشتت 
گردد. ابعتاد انستانی    تر می تر و ردرتا ک. رنگ حضورش ک. شظو شگری است ک  هر لحظ 

 شود. می  دوار استحال  یابند و ردرت و مقام وی کاها می وی
 

 شی و فرایند تشخیصمندی و برقراری نظام لن. هدف9
ریتیی بترای رتتل در کنشتگر      برنام  وجودباید هدف داشت  باشد. اجبار  ام رتلراتل برای انج

گیتری   شتده در حتال شتکل    ریتیی  منتد و برنامت   دهد ک  کنا تهدیدآمیی رتتل هدف  نشان می
شتود. راتتل در نامتة تهدیتدآمییش      وندین بار تکرار متی « هدف»است. در این نمون ، کلمة 

 رود. گوید ورتی من تو را کُشت. خستگی من در می می
کند ک  بعد از تو مرا بکُشند. من آدم احمقی نیستت. زنتدگی    : برای من فر  نمی9نمونة 

کت    ا رسید، دیگر و  کاری دارد. جی اینهدفی داشت  باشد  ورتی آدم ب  هدفهرک  باید 
رود.  من، کشتن توست و ب  کشتن تو خستگی متن در متی   هدفبنشیند و خستگی در کند؟ 

تتو را و ایتن صتورت گوشتتالود و     صتولت   آید ک  من این ستینة پهتن  رستت.    روز می  آنآیا 
 (. Choobak:36رح. وریح تو را با گلول  سوراخ کن. ؟ ) وشمان بی

شتگر بترای   شتود. هروت  کن   سترة راحتی و رهاشدن از خستگی بیشتر متی با انجام رتل، گ
ر حت   را توصیف کند و هرو  بیشتت   آن ترمدارتر عمل کند و هرو  بیش رنام ب انجام هدفا

  بتا  پندارد ک کند و ونین می تری پیدا می یابد، ب  انجام هدفا باور افیون ا رتل در او افیای
او  کارمنتدان مفلتوک دیگتر را هت. از شتر     تنها خودش، بلک  کشتن رئی  ظال. و مستبد، ن 

تتری   کند، حت  رتوی   تقویت میرو هرو  ح  کشتن را در خویا  کند. از این خالد می
 کند.   پیدا می

است ک  تقریبًا نختورد نتدارد. امتا یتب ویتی بترای متن         دریقردری  ام ب  :  نقش 10نمونة
ای هست. ک  تتو را   یب موش را داری و من گرب برای من حک.  بخا است. تو تخیلی لذ

 (.Choobak:41های دنیا باالتر است ) تازی کردن با تو برای. از تمام لذدر ونگال دارم و ب
تواند امری ساکن و ایستتا باشتد.    دهد ک  تشخیص نمی نشان می بازی لذت،موش وگرب 

ای از یب ستو )متوش    یندی عمل نموده و بر ارر تشدید وضعیت فشارهاب  همین دلیل ه. فر
از سوی دیگر، نام   بخشی ک  تداوم دارد( ای )بازی لذت و او  وضعیت گستره در ونگال(

ت در انتهتا دارد. در وارتر، درت   رتدرتی بتی  کنتد کت     ای تبتدیل  متی   رهرا ب  موجتودی استطو  
شترایط روایتتی    نشتی را در مندی کنشتگر، ونتان نظتام ک    مداری و هدف رییی، برنام  برنام 

تنهتا هتدف و   شود.  دهد ک  هر نو  راه فرار بر رئی  بست  می ط ررار میمقتدر، حاک. و مسل
زنتدگی او و گترفتن جتان    شگر بر تسخیر افکار شظو شگر و سیطره بر برنام  و دغدغة ذهن کن

مندی کنشگر، مداری و هدف ، برنام رییی ت در برنام متمرکی است. در از بین بردن او وی و
سازد کت  تنهتا شظتو ش و     ط میونان نظام کنشی را در شرایط روایت، ردرتمند، حاک. و مسل

یط کنتد. شترا   ی. و هراس محصور متی ترس و بشرایط شظو شی است ک  شظو شگر را در زندان 
گتر ختود، تتوان و     هط و ویروجود دارد ک  با حضور مسل میان ای در این شده شی تقویتکن

ای  بت  بُعتد بیشتین    گیرد. تشخیص، از این زاویتة دیتد،    ا را از شظو شگر میامکان هرگون  کن
ا بر شظو شگر، از توانایی انجتام کتن   شگرکن ا ب  دلیل غالب بودن بیا از حدرسد ام خود می

سستی میتان  شود. بنابراین، گ نده و منفعل میباز ما سلب گشت ، از انتخاب و اراده شگراز شظو 
ضتور  را در انتیوای ح  آید. گسستی ک  بتاز هت. او   ی سادة انسانی ب  وجود میها او و توانایی

 کند. می  شی مطلق هدایتکن دهد و وی را ب  بی ررار می
 

 .لارلرد القایی و فرایند تشخیص10
عنتوان مراحتل فراینتد    جای القا، کتنا و ارزیتابی بت    (، ب  Fontanille,1999 :113تنی )فون

ت هتا، در رابطتة القتایی و اهمیت     ستوۀه ت تعامتل  علت لقایی، بر این بتاور استت کت  بت     روایی ا
زیترا   نتیجت  انا، کتنا و  ا القتایی عبارتنتد از: تتو   یابی ب  اُبتژة ارزشتی، مراحتل کتن     ستد

ة ا، مفیتد وارتر شتود و بت  نتیجت     کند تا کتن  خود را جمر میهمة توان شگر ترتیب، کن بدین
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است ک  تقریبًا نختورد نتدارد. امتا یتب ویتی بترای متن         دریقردری  ام ب  :  نقش 10نمونة
ای هست. ک  تتو را   یب موش را داری و من گرب برای من حک.  بخا است. تو تخیلی لذ

 (.Choobak:41های دنیا باالتر است ) تازی کردن با تو برای. از تمام لذدر ونگال دارم و ب
تواند امری ساکن و ایستتا باشتد.    دهد ک  تشخیص نمی نشان می بازی لذت،موش وگرب 

ای از یب ستو )متوش    یندی عمل نموده و بر ارر تشدید وضعیت فشارهاب  همین دلیل ه. فر
از سوی دیگر، نام   بخشی ک  تداوم دارد( ای )بازی لذت و او  وضعیت گستره در ونگال(

ت در انتهتا دارد. در وارتر، درت   رتدرتی بتی  کنتد کت     ای تبتدیل  متی   رهرا ب  موجتودی استطو  
شترایط روایتتی    نشتی را در مندی کنشتگر، ونتان نظتام ک    مداری و هدف رییی، برنام  برنام 

تنهتا هتدف و   شود.  دهد ک  هر نو  راه فرار بر رئی  بست  می ط ررار میمقتدر، حاک. و مسل
زنتدگی او و گترفتن جتان    شگر بر تسخیر افکار شظو شگر و سیطره بر برنام  و دغدغة ذهن کن

مندی کنشگر، مداری و هدف ، برنام رییی ت در برنام متمرکی است. در از بین بردن او وی و
سازد کت  تنهتا شظتو ش و     ط میونان نظام کنشی را در شرایط روایت، ردرتمند، حاک. و مسل

یط کنتد. شترا   ی. و هراس محصور متی ترس و بشرایط شظو شی است ک  شظو شگر را در زندان 
گتر ختود، تتوان و     هط و ویروجود دارد ک  با حضور مسل میان ای در این شده شی تقویتکن

ای  بت  بُعتد بیشتین    گیرد. تشخیص، از این زاویتة دیتد،    ا را از شظو شگر میامکان هرگون  کن
ا بر شظو شگر، از توانایی انجتام کتن   شگرکن ا ب  دلیل غالب بودن بیا از حدرسد ام خود می

سستی میتان  شود. بنابراین، گ نده و منفعل میباز ما سلب گشت ، از انتخاب و اراده شگراز شظو 
ضتور  را در انتیوای ح  آید. گسستی ک  بتاز هت. او   ی سادة انسانی ب  وجود میها او و توانایی

 کند. می  شی مطلق هدایتکن دهد و وی را ب  بی ررار می
 

 .لارلرد القایی و فرایند تشخیص10
عنتوان مراحتل فراینتد    جای القا، کتنا و ارزیتابی بت    (، ب  Fontanille,1999 :113تنی )فون

ت هتا، در رابطتة القتایی و اهمیت     ستوۀه ت تعامتل  علت لقایی، بر این بتاور استت کت  بت     روایی ا
زیترا   نتیجت  انا، کتنا و  ا القتایی عبارتنتد از: تتو   یابی ب  اُبتژة ارزشتی، مراحتل کتن     ستد

ة ا، مفیتد وارتر شتود و بت  نتیجت     کند تا کتن  خود را جمر میهمة توان شگر ترتیب، کن بدین

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

46 / تحلیل روایی فرایند تشخیص در چارچوب نشانه – معناشناسی گفتمانی: مطالعة موردی دسته گل اثر چوبک

نویستد: در کتارکرد    متورد فراینتد القتایی متی    در  (Shairi,2006:66دلخواه برسد. شعیری )
جتا نامت ، جریتانی    شتود. در این  ل سبب مجاب نمودن میالقایی و ایجابی گفتمان، نوعی تعام

رفتت  او را مجتاب بت      یتن تعامتل رفتت    کنتد. ا  تعاملی از نو  سلبی با مخاطب خود ایجتاد متی  
 پذیرفتن مر  می نماید. 

 گیرند عبارتند از: های القایی ک  در رأس عملیات کنشی ررار می گون 
دادن ب  کنشگر او را بت   گذار با وعده  گونة القایی مبتنی بر تشویق. در این حالت، بدعت

 کند. انجام عمل ترغیب می
گذار بتا ارائتة تصتویری بستیار مثبتت از       این حالت، بدعتگونة القایی مبتنی بر اغوا. در 

 دارد. کنشگر و واپلوسی از او، وی را ب  انجام کنا وامی
گتذار بتا    گونة القایی مبتنی بر تهدید یا ایجاد رعتب و وحشتت. در ایتن حالتت، بتدعت     

 دهد. تهدید و ایجاد ح  وحشت در کنشگر، او را ب  انجام کنا سو  می
گتذار بتا ارائتة تصتویری منفتی از       ی بر تحریب. در این حالتت، بتدعت  گونة القایی مبتن

 کند تا کنشی را انجام دهد. های کنشگر، او را تحریب می ها و ناتوانی لیارتی بی
کنتد.   دو ویژگتی مهت. پیتدا متی     پوشی کرد ک  تشتخیص  این نکت  وش. جا نباید ازدراین
شتود و   ک  ب  نتوعی بتازی تبتدیل متی     رود و دیگر این ک  با هدف و برنام  پیا می یکی این

از ستوی کنشتگر تهدیدکننتده، بتا      ن بتازی نیتی  کند. ای شباهتی ب  بازی موش و گرب  پیدا می
مر  کردن و ب  رول ختودش، بترای زجترکا کتردن رئتی ، پتیا        ترساندن و د هدف 

 رود و مدام سعی دارد تا رئی  را ک  ب  شظو شگری ترسو و سردرگ. تبتدیل شتده استت،    می
ب  نوعی از رتدرت   ندگی برساند ک  دروارر، خود رئی ش و درماای از ترس و شظو  ب  درج 

افتادن و از تشخیص افتادن و ناتوانی خود را ربول کند. در عین حتال، بایتد کتارکرد القتایی     
شظو شگر، در جهتت طتی مستیر بت  ستوی تشتخیص       تشخیص را در ربوالندن و متقاعدسازی 

بتژة ارزشتی رتدرت و    یتابی بت  اُ   . کنشگر تهدیدکننده، بترای دستت  ای، در نظر داشت کمین 
کند تا بت  هتدف ختود برستد و      درت افتادن شظو شگر ب  وی تمام تالش خود را میالقای از ر

تتثریر در برابتر   وتون یتب واحتد خنثتی و تحتت      د. رئتی  خود را در رأس ردرت نشان ده
 کنتد. تشتخیص دراینجتا    ن  پیتدا متی  عالت منفکند و کامالً وضعی هدیدها عمل میارعاب و ت

گیرد ک  با سرعت جریان روایت را ب  سوی انتهتا   ررار می تثریر کارکرد القایی گفتمانتحت
 رود. نمونة زیر شاهدی بر این تحلیل است: و نابودی زندگی و حیات شظو شگر نشان  می

د. کوبیای ک  تو مشتا بود رای. ب  زمین   ترر، پسرک در آن گیرو دار اگهان: ن11نمونة
نیمتة  ونتان کت     در آورد. رئی ، ه. لرزه، خیابان خلوت بامدادی را ب   تررصدای هولناک 

، دور ناگهتان ا حرکتت مانتد. )...(، امت    ان بتود، بتی  تظنما، تو در  اداره و نیمی دیگرش تو خیاب
 (.Choobak:56خودش ورخید و  رو زمین نقا بست )

رسیدن ب  هتدفا  ب  حدی زیاد است و القاگر ونان در  های کنشگر تهدیدکنندهارر القا
ای ب  ستوی   لحظ  گلول  رئی  پیروز است ک  شظو شگر، ک  منتظر است هرو سلب ردرت از 
بچ  ای ک  در ارر شتیطنت یتب پستر     انا را بگیرد، با شنیدن صدای ترراو شلیب شود و ج

شود و در نهایت با این تصور ک  صتدای   ت  میسک ف ناگهانی وترکد، دوار شوک، تور می
گتردد.   رود و دوار گسست کامتل از زنتدگی متی      همان صدای گلول  است، از دنیا میترر

یابد ک  هیظ امکتان کتنا    دروارر، شظو شگر، خود را در محدودة بست  و تنگنای شدیدی می
تهدیدآمیی رترار دارد و ختود   داند و ونان تسلی. القاهای  ر نمیی خود میسفرار و گرییی برا
ی بدون شلیب یب گلولت  از ستوی   پندارد ک  ب  سادگی، حت حضور می را در انیوای مطلق

جا، با افیایا فشتاره و کتاها   شود. فرایند تشخیص در این مر  میالقاگر، منفعالن ، تسلی. 
نفعل سو  تی شظو شی و میا تنا، جریان روایت را ب  وضعیزمان با افیاگسترة شناختی، ه.

 دهد. می
 

 . نقش نمودپایانی در فرایند تشخیص  11
اعمال گوناگون و  وییی است ک  وگونگی انجام 1(، نمودSafa,2002:95صفا )ب  تعریف 

دهد. عناصر گوناگونی وتون زمتان فعتل، ونتدهای      ها را در زبان نشان میمراحل مختلف آن
حائتل،   شرو ، پایان یا تداوم فعتل، افعتال  های دربرگیرندة  حاکی از تداوم یا تکرار، عبارت

نمایا این مفهوم ها و... مسئول  ها، حرف اضاف  ب، ریدها، صفتمانند جیء فعلی افعال مرک
 1و نمتود واۀگتانی  2توان بت  دو دستتة اصتلی نمتود دستتوری       ی، نمود را میطورکل هستند. ب 

                                                           
1 aspect  
2 grammatical aspect 
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گیرد ک  با سرعت جریان روایت را ب  سوی انتهتا   ررار می تثریر کارکرد القایی گفتمانتحت
 رود. نمونة زیر شاهدی بر این تحلیل است: و نابودی زندگی و حیات شظو شگر نشان  می

د. کوبیای ک  تو مشتا بود رای. ب  زمین   ترر، پسرک در آن گیرو دار اگهان: ن11نمونة
نیمتة  ونتان کت     در آورد. رئی ، ه. لرزه، خیابان خلوت بامدادی را ب   تررصدای هولناک 

، دور ناگهتان ا حرکتت مانتد. )...(، امت    ان بتود، بتی  تظنما، تو در  اداره و نیمی دیگرش تو خیاب
 (.Choobak:56خودش ورخید و  رو زمین نقا بست )

رسیدن ب  هتدفا  ب  حدی زیاد است و القاگر ونان در  های کنشگر تهدیدکنندهارر القا
ای ب  ستوی   لحظ  گلول  رئی  پیروز است ک  شظو شگر، ک  منتظر است هرو سلب ردرت از 
بچ  ای ک  در ارر شتیطنت یتب پستر     انا را بگیرد، با شنیدن صدای ترراو شلیب شود و ج

شود و در نهایت با این تصور ک  صتدای   ت  میسک ف ناگهانی وترکد، دوار شوک، تور می
گتردد.   رود و دوار گسست کامتل از زنتدگی متی      همان صدای گلول  است، از دنیا میترر

یابد ک  هیظ امکتان کتنا    دروارر، شظو شگر، خود را در محدودة بست  و تنگنای شدیدی می
تهدیدآمیی رترار دارد و ختود   داند و ونان تسلی. القاهای  ر نمیی خود میسفرار و گرییی برا
ی بدون شلیب یب گلولت  از ستوی   پندارد ک  ب  سادگی، حت حضور می را در انیوای مطلق

جا، با افیایا فشتاره و کتاها   شود. فرایند تشخیص در این مر  میالقاگر، منفعالن ، تسلی. 
نفعل سو  تی شظو شی و میا تنا، جریان روایت را ب  وضعیزمان با افیاگسترة شناختی، ه.

 دهد. می
 

 . نقش نمودپایانی در فرایند تشخیص  11
اعمال گوناگون و  وییی است ک  وگونگی انجام 1(، نمودSafa,2002:95صفا )ب  تعریف 

دهد. عناصر گوناگونی وتون زمتان فعتل، ونتدهای      ها را در زبان نشان میمراحل مختلف آن
حائتل،   شرو ، پایان یا تداوم فعتل، افعتال  های دربرگیرندة  حاکی از تداوم یا تکرار، عبارت

نمایا این مفهوم ها و... مسئول  ها، حرف اضاف  ب، ریدها، صفتمانند جیء فعلی افعال مرک
 1و نمتود واۀگتانی  2توان بت  دو دستتة اصتلی نمتود دستتوری       ی، نمود را میطورکل هستند. ب 
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شتود و   مطترح متی   ستتوری یت  عناصتر د  بندی، نمود ب  وستیلة کل  تقسی. تقسی. کرد. طبق این
متام، نشتان   گیترد. نمتود ت   را دربرمتی  3نیافتت   قو نمود ناتمام یتا تحقت   2یافت  قنمود تمام یا تحق

ت مورد نظر، پیا از لحظة گفتار یا پیا از لحظتة معتین دیگتری    دهد ک  عمل یا وضعی می
لحظتة   کت   نمودی استت  شود. نمود پایانی گیرد و کامل می در گذشت  یا در آینده، انجام می

: بت  اتمتام رستیدن، تمتام     ؛ ماننتد پایان عمل یا جریان در معنای درونی فعتل متوردنظر استت   
 . کردن،...
کت    ک  جیئیات نقشة خودم را برایت شرح دهت.. بترای ایتن    ترسی ندارم از این :12نمونة

را توان. همین امروز تتو   این خود، جیئی از برنام  است. جان تو در دست من است و من می
جا ک  ممکتن استت تتو را زجترکُا کتن.. تتو بایتد در        خواه. تا آن کُش.. گفت. ک  من میب

اس تتو بختورد و   خواهد تیر، جتای حست   ...(، دل. نمیها ببینی. ) انتظار مر  خودت شکنج 
بلک  آرزو دارم ک  وند روی پ  از آن زنده باشی. باید دکتر عملتت کنتد    جادرجا بمیری
  ه. بریید و ببرد و بدوزد. باید اتا  عمل ک  حک. اتا  انتظار مر  هایت را ب و دل و روده

های تو را زیتاد کننتد و متر  را     را دارد، ب  وش. خودت ببینی و با تمام تشریفاتا شکنج 
)...(، حاال من برایت ختواه.  (. Choobak:38بیاورند )های گوناگون پیا وشمت  ب  شکل

ر تتو  ف و سترافکندگی و تتثر  )...(، موجتب تثست  گون  خواهد بتود.  گفت ک  حمل جنازه و
فستوس کت  تتو    ا اروی. )...(، امت  د از ایتن دنیتا متی   زاد و رو است ک  اجارت کور است و بی

ب  زنت و بترداران و رتوم و    اًروی و اررت تمام عقب  از دنیا می ای و بی منفور طبیعت ه. بوده
 (.Choobak:44رسد ) هایت می خویا
رصد دارد تا با در انتظار نشتاندن شظو شتگر بترای فرارستیدن لحظتة مترگا او را        شگرکن

رستد. در   انتظاری ک  با کشت  شدن و نابودی ب  ستر متی   مدام در تظنما و اضطراب نگ  دارد،
همتراه دارنتد    کور، نمود نهفتة پایانی را در خود ب  عقب ، اجا  های بی جریان روایت، ترکیب

 بخشد.  سوی انتها و زوال را سرعت می ی جریان گفتمان ب رو این امر نشان و 

                                                                                
1 lexical aspect 
2 accompli 
3 non-accompli 

ل را شاهدی.. تشبی  انسان بت  ستگ، متوش و    ها، نوعی اُفت شخصیتی و تنی در این نمون 
کشتد. ایتن روال، ضتد تشتخیص استت. ورتتی        را از مقام و شثن خود ب  زیر می گرب ، انسان 

بلکت    کنتد  ست ک  تشخیص را رد یا نفتی متی  گویی. ضد تشخیص است، منظور ما این نی می
فقط فررا در این است کت  تشتخیص    افتد، فا  میهمان فرایند تشخیص است ک  این اتدر 

ای، تشتخیص دارای   کشد. استعالیی در کار نیست. براساس محور تظنمشی گستره را ب  زیر می
رستند و استتعال    نی ب  او  متی ای، ابعاد انسا ای است. در بُعد گستره ای و کمین  دو بُعد بیشین 

منفتی   رسد و این نوعی استتحالة  ای ابعاد انسانی ب  حضیض و اُفت می یابند؛ در بُعد کمین  می
 است.

 
 . ریتم و فرایند تشخیص12

ی روند حرکت یب پدیده، در گفتمان نیی بر استاس  آهنگ هدفمند گفتار یا وگونگی تجل
کند و ب  ایجاد تقابل در گفتمتان   د، سازماندهی میشو نظ. و برنامة خاصی ظاهر یا پنهان می

انجامد. آهنگ گفتار، دارای نمودهای متفاوتی از جمل  تکرار، استمرار، تراک.، تجدید،  می
کنتد. البتت     را در گفتمتان تعیتین متی   تداوم، درازا، کوتاهی یا بلندی است ک  روند حرکتت  

گفتار بر جس.  درنظرگرفتن تثریرات آهنگ  داشت ک  این تولیدات عاطفی بدون باید توج
معنا است. آهنگ باید احستاس شتود و    ادراکی ررار دارد( بی-ت جس.شظو شگر )ک  در فعالی

تتثریر رترار دهتد؛ یعنتی جست. در مواجهت  بتا آهنتگ کنتد،           حیات جسمی شظو شگر را تحت
احستتتاس کنتتتدی و در تعامتتتل بتتتا آهنتتتگ تنتتتد، احستتتاس تنتتتدی و برانگیختگتتتی کنتتتد 

(Shairi,2006:152      .) 
یتی مترتبط بتا ریتت.     شوند، از لحتاظ ت ییترات آوا   تیی شدن میآواهایی هستند ک  باعث 

، ... کاربرد این « ز»، « »دار و صدادارند؛ مانند: تکرار  اند و واک زمخت هستند و آواهایی
ر  هتا عامتل مت    کنتد. ایتن   تر میزمختی و وحشت را در شظو شگر، بیشآواها، در ریت.، ح  

 شود.   پذیر می تشخیص مر  با انسان ارتبا  دارد،هستند وون 
ط، روی همتان  خت  و با همان دستت  امضا های پیشین، بی . مانند نام : نام  تمام شد13نمونة

های  کوبید و رو پرده هایا می ا ، دم پستخان  بود. دل رئی  ب  دندهدار و بر کاغذهای خط
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ل را شاهدی.. تشبی  انسان بت  ستگ، متوش و    ها، نوعی اُفت شخصیتی و تنی در این نمون 
کشتد. ایتن روال، ضتد تشتخیص استت. ورتتی        را از مقام و شثن خود ب  زیر می گرب ، انسان 

بلکت    کنتد  ست ک  تشخیص را رد یا نفتی متی  گویی. ضد تشخیص است، منظور ما این نی می
فقط فررا در این است کت  تشتخیص    افتد، فا  میهمان فرایند تشخیص است ک  این اتدر 

ای، تشتخیص دارای   کشد. استعالیی در کار نیست. براساس محور تظنمشی گستره را ب  زیر می
رستند و استتعال    نی ب  او  متی ای، ابعاد انسا ای است. در بُعد گستره ای و کمین  دو بُعد بیشین 

منفتی   رسد و این نوعی استتحالة  ای ابعاد انسانی ب  حضیض و اُفت می یابند؛ در بُعد کمین  می
 است.

 
 . ریتم و فرایند تشخیص12

ی روند حرکت یب پدیده، در گفتمان نیی بر استاس  آهنگ هدفمند گفتار یا وگونگی تجل
کند و ب  ایجاد تقابل در گفتمتان   د، سازماندهی میشو نظ. و برنامة خاصی ظاهر یا پنهان می

انجامد. آهنگ گفتار، دارای نمودهای متفاوتی از جمل  تکرار، استمرار، تراک.، تجدید،  می
کنتد. البتت     را در گفتمتان تعیتین متی   تداوم، درازا، کوتاهی یا بلندی است ک  روند حرکتت  

گفتار بر جس.  درنظرگرفتن تثریرات آهنگ  داشت ک  این تولیدات عاطفی بدون باید توج
معنا است. آهنگ باید احستاس شتود و    ادراکی ررار دارد( بی-ت جس.شظو شگر )ک  در فعالی

تتثریر رترار دهتد؛ یعنتی جست. در مواجهت  بتا آهنتگ کنتد،           حیات جسمی شظو شگر را تحت
احستتتاس کنتتتدی و در تعامتتتل بتتتا آهنتتتگ تنتتتد، احستتتاس تنتتتدی و برانگیختگتتتی کنتتتد 

(Shairi,2006:152      .) 
یتی مترتبط بتا ریتت.     شوند، از لحتاظ ت ییترات آوا   تیی شدن میآواهایی هستند ک  باعث 

، ... کاربرد این « ز»، « »دار و صدادارند؛ مانند: تکرار  اند و واک زمخت هستند و آواهایی
ر  هتا عامتل مت    کنتد. ایتن   تر میزمختی و وحشت را در شظو شگر، بیشآواها، در ریت.، ح  

 شود.   پذیر می تشخیص مر  با انسان ارتبا  دارد،هستند وون 
ط، روی همتان  خت  و با همان دستت  امضا های پیشین، بی . مانند نام : نام  تمام شد13نمونة

های  کوبید و رو پرده هایا می ا ، دم پستخان  بود. دل رئی  ب  دندهدار و بر کاغذهای خط
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بتود و   بتود، راه گلتویا هت. آمتده     ستق وستبیده  آمد. زبانا ب   گوشا صدای طبل در می
 (.Choobak:46شد ) رییه از آن در و تو می گلول ، مانند سنگ های نف ، گلول  حباب

 

 
 

 کارکرد تنشی گفتمان و فرایند تشخیص :1شکل 

 
: در اتا  آخر باز شد و فضای راهرو، با فضای اتا  دست ب  دستت هت. داد. دلتا    14نمونة

ن کوبیدهای وشما  آورد و پشت حدر  هجومایستاد و هرو  خون تو سرش بود تو سرش 
واست فریاد بیند وکمب بخواهتد.  گرفت و نور روز و وراغ مرد و اتا  واۀگون شد. آناً خ

بتود و   ا، یتخ کترده  افتتاد. تتن   لترزه ا ب  افتاد. تمام تن جتشنبود. ب    ردهاما صدا تو گلوش م
 آشتوب بتود. دلتا     هایا کشتیده شتده   بود. تمام ر   عر  سردی الی انگشتانا تراویده

 متو  بود. یب ویتی، میتان اتتا       اش گیر کرده یدشدههای کل بود و زبانا الی دندان  افتاده
 (.Choobak:49زد ) می

ج، لرزه، آشوب،مو ، تالط. شدید در احوال شظو شگر را هجوم، تشن های کوبیدن، کلم 
هجتوم   شتوند.  پردازی روایت باعث متی  کشند و  ضرباهنگ تندی را در صحن  ب  تصویر می

آوردن، عملی است ک  با سرعت همراه است. در این راستا، ریت. داستتان حتالتی کوبشتی و    
چنان تظتنما را در  ان  همو انتظار پای  مر   کند و تثکیدی است بر تثبیت وحشت تند پیدا می

رسد. شترایط شظو شتی ونتان بتر همتة       شی محض میکن کند. مخاطب نام  ب  بی فضا بیشتر می
دهتد.   ی از دستت متی  طورکل خود را ب  شود ک  تشخیص، کارکرد شناختی  اوضا  ویره می

 شود. جریان تشخیص، کامالً شظو شی، انفعالی، بست  و غیرشناختی می

تثبیت نظام  کوبش صدای طبل
 افزایش َتنِش فشاره ای

ُگسست از 
فرایند سلبی  انزوای حضور آرامش

 حضور
کاهش و حذف 
 گسترۀ شناختی

بی ُکنِشی 
 َشِوشگر

تسلّط شرایط 
 َشِوشی

کرد. )...(، یب پاسبان باتوم بت  دستت هت. دنبتال      ترمی: کادیالک دم در اداره 15نمونة
ای کت  تتو     ترر، پسرک در آن گیرو دار اگهانخواست او را بگیرد. ن دوید و می پسرک می

 در لترزه ، خیابان خلوت بامدادی را بت   ترر د. صدای هولناک کوبیمشتا بود رای. ب  زمین 
حرکتت   ا، تو در  اداره و نیمی دیگرش تو خیابان بود، بیک  نیمة تن چنان، همآورد. رئی 

اداره یا برگشتن  بود. حالتی داشت ک  گویی در رفتن تو  رخاست ماند. صدا، از پشت سرش ب
 (.Choobak:56، دور خودش ورخید و  رو زمین نقا بست )ناگهانا تردید دارد. ام

بتود )...(، ستپ  دکتتر      سرش خون بیترون زده شلوغ شد. )...(، هیکل رئی  را ک  از  -
ت زمتین  کت ، علت   شدند. امتا هتیظ   های ه. جمر آمد و معاین  کرد. رؤسای ادارات تو اتا 

گفت. اما تا بت  بیمارستتان رستید،     دانست. هرک ، وییی می یرا نم ی رئی ناگهانخوردن 
 (.Choobak:57رده )م جادرجاجا دکتر گفت بود و آن ک.، مخ کرده تنا، ک.
ت را اد یب بحتران در فضتای بیرونتی وضتعی    صدای ترمی ناگهانی، و در پی آن ایج     
عنوان یب حضور القاگر و تهدیدکننتدة غالتب، روی شظو شتگر     نام  ب  کند. پ  تر می وخی.
لحظت    گذارد ک  ب  شظو شگر القا شده ک  او وارعتاً در معترض خطتر رتتل استت و هتر       ارر می

زد. در فضتتای بیرونتتی، پلیستتی  ای او را از پتتا بینتتدا  گلولتت ممکتتن استتت صتتدای شتتلیب   
کوبتد.    ن متی ای را بتر زمتی    تررت  نتد کت  ناگهتان پسترک    ک دنبال پسرکی میدست، ب  ب  باتوم

ای است ک  ررار استت او را   کنندة شلیب گلول  برای شظو شگر تداعی  صدای انفجار این ترر
های فراوان و  سستدرپی و گ و تهدیدهای پیشدید  یقابکشد. در ارر او  فضای تظنمشی و ال

 ای مهیتب و هولنتاک     وون تکان ترر مکرر، ضمن کاها گسترة شناختی شظو شگر، صدای
شتود. در نهایتت، انتیوای     گذارد و باعتث ستکت  و در جتا متردن او متی      در ذهن وی ارر می

ود نتدارد.  هتا وجت   انجامد. امکان ترمی. گسست زندگی می سست کامل از دنیا وحضور ب  گ
تدریج، شرایط شظو شی را حتاک. بتر   جا، امری کامالً فرایندی است وراک  ب تشخیص، در این

 شود. رود ک  ب  نابودی مطلق خت. می کند و ونان پیا می اوضا  می
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کرد. )...(، یب پاسبان باتوم بت  دستت هت. دنبتال      ترمی: کادیالک دم در اداره 15نمونة
ای کت  تتو     ترر، پسرک در آن گیرو دار اگهانخواست او را بگیرد. ن دوید و می پسرک می

 در لترزه ، خیابان خلوت بامدادی را بت   ترر د. صدای هولناک کوبیمشتا بود رای. ب  زمین 
حرکتت   ا، تو در  اداره و نیمی دیگرش تو خیابان بود، بیک  نیمة تن چنان، همآورد. رئی 

اداره یا برگشتن  بود. حالتی داشت ک  گویی در رفتن تو  رخاست ماند. صدا، از پشت سرش ب
 (.Choobak:56، دور خودش ورخید و  رو زمین نقا بست )ناگهانا تردید دارد. ام

بتود )...(، ستپ  دکتتر      سرش خون بیترون زده شلوغ شد. )...(، هیکل رئی  را ک  از  -
ت زمتین  کت ، علت   شدند. امتا هتیظ   های ه. جمر آمد و معاین  کرد. رؤسای ادارات تو اتا 

گفت. اما تا بت  بیمارستتان رستید،     دانست. هرک ، وییی می یرا نم ی رئی ناگهانخوردن 
 (.Choobak:57رده )م جادرجاجا دکتر گفت بود و آن ک.، مخ کرده تنا، ک.
ت را اد یب بحتران در فضتای بیرونتی وضتعی    صدای ترمی ناگهانی، و در پی آن ایج     
عنوان یب حضور القاگر و تهدیدکننتدة غالتب، روی شظو شتگر     نام  ب  کند. پ  تر می وخی.
لحظت    گذارد ک  ب  شظو شگر القا شده ک  او وارعتاً در معترض خطتر رتتل استت و هتر       ارر می

زد. در فضتتای بیرونتتی، پلیستتی  ای او را از پتتا بینتتدا  گلولتت ممکتتن استتت صتتدای شتتلیب   
کوبتد.    ن متی ای را بتر زمتی    تررت  نتد کت  ناگهتان پسترک    ک دنبال پسرکی میدست، ب  ب  باتوم

ای است ک  ررار استت او را   کنندة شلیب گلول  برای شظو شگر تداعی  صدای انفجار این ترر
های فراوان و  سستدرپی و گ و تهدیدهای پیشدید  یقابکشد. در ارر او  فضای تظنمشی و ال

 ای مهیتب و هولنتاک     وون تکان ترر مکرر، ضمن کاها گسترة شناختی شظو شگر، صدای
شتود. در نهایتت، انتیوای     گذارد و باعتث ستکت  و در جتا متردن او متی      در ذهن وی ارر می

ود نتدارد.  هتا وجت   انجامد. امکان ترمی. گسست زندگی می سست کامل از دنیا وحضور ب  گ
تدریج، شرایط شظو شی را حتاک. بتر   جا، امری کامالً فرایندی است وراک  ب تشخیص، در این

 شود. رود ک  ب  نابودی مطلق خت. می کند و ونان پیا می اوضا  می
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 گیری فرایند تظنمشی نمایا او  :2شکل

 
 ت شظو شگر تا رسیدن ب  گسستنمایا مرحل  ب  مرحلة وضعی :3شکل
 

 گیری نتیجه.  13
  این فرایندم وراک نماید ممکن می گفتمانی، غیرعنوان امری جدا از بافت  خیص، ب مطالعة تش

د مطالعت  رترار بگیترد،    سستتی و ناپیوستتار متور   وابست  ب  پیوستار روایت، اگتر در شترایط گ  
بدون بافت، با وارعیت و روند طبیعی گفتمتان ارتبتاطی نتدارد.     معنای صادرشده از تشخیص

  متا ایتن را نقتض    ة انستانی بت  غیتر انستان، توصتیف ستنتی تشتخیص استت. البتت         دادن مثلف
ن  تا فراینتدی بتود   نهی. تی تشخیص گامی فراتر میکنی.؛ در این پژوها، از توصیف سن نمی

-استت کت  در وتارووب نشتان       بتوده  ال مبتنتی بتر ایتن   امر تشخیص را نمایان ستازی.. ستئو  
گیتری   معناشناسی گفتمانی، و  عواملی در گفتمان داستان کوتاه معاصر فارسی باعث شکل

شتوند و فراینتد تشتخیص، وگونت  نظتام روایتی را        عنتوان امتری فراینتدی متی     تشخیص، بت  

افزایش 
 َتِنش

نمودهای 
 پایانی

هدفمندی ُکنِش 
 قتل

پس تنیدگی های 
 ذهنی َشِوشگر

واژه های 
تهدید آمیز و 
 ریتم کوبشی القای ترس

 نظام تقابلی

 تکرار تهدید

 افزایش َتنِش
وضعّیت استیصال 

:  در َشِوشگر
 استعفا

: صدای ترقّه
کوبش: تکانه  اوج َتنِش 

اوج اثرگذاری 
 گسست از زندگی مرگ اوج بی کنشی کارکرد القایی

ی، شد ک  در ایجاد فراینتد تشتخیص، کتارکرد القتای     دهد. فرض می تثریر خود ررار می تحت
د عتاطفی گفتمتان،   ای، از عوامتل مهت. هستتند. در بُعت     ای و گستتره  فرایند تظنمشی، نظام فشاره

روند.  شمار می گیری فرایند تشخیص، از عوامل اررگذار ب  ر و نمود در شکلریت.، افعال مثر
باشتد.   متی تنیدگی  لی، نظام تقابلی و عامل پ تثریر نظام حائچنین فرایند تشخیص، تحتهم

عنوان امری فراینتدی   ، ارر ووبب، ضمن تحلیل تشخیص ب دست  گل العة داستان کوتاهبا مط
و بررسی تثریر آن بر کارکرد نظام روایی گفتمان، دریافتی. ک  این فرایند، با تثریرگذاری بر 

رونتد مستیر فراینتد،     چت  آورد. ونان وجتود متی   ای بت   کمین  ای و سویة بیشین  معنا، دو ورخة
ای است و اگر رونتد، رو   ، استعال و افیایا ابعاد انسانی باشد، تشخیص، بیشین سوی ترفیر ب 
باشتد. ایتن    ای متی  ری کمینت  تشخیص، امت یند زوال، تقلیل و کاها ابعاد انسانی باشد، فرا  ب 

بتور بت    ا و عسی گفتمان، بت  عناصتری وتون تعلیتق کتن     معناشنا-در وارووب نشان  فرایند
ای متمرکتی استت و  نظتام     ای و گستتره  ب  ت ییر روابتط فشتاره    محور، با توج-جریان شظو ش

یتدی از تشتخیص در   معنا و ارائة تعریتف جد  دهد و ب  بازسازی تثریر ررار می ایی را تحترو
شتود تتا    تشخیص، با تثریرگذاری بر روایت، باعث می گردد. فرایند نجر میمطالعات ادبی، م

ستمت کُنتد    بت   . بنابراین، ریت. حرکتی آننماید شگری را طیکنروایت، مسیر شیءشدگی  
ستوی   شتی بت   اینتد تشتخیص، روایتت را از وضتعیت کن    رو، فر شدن و انجماد استت. از ایتن  

است ک  از یب نقطت    فرایندی دهد. تشخیص امری وضعیت شظو شی و اُفت حضور سو  می
رود کت    آمیخت  و تنشی رشد نموده و تا جتایی پتیا متی    آغاز گشت  و سپ  در روابطی ه.

 شود.   سبب تورف حضور و سلب کامل حیات مخاطب  نام  می
 

 منابع  
 معناشناستی گفتمتان در شتعر پتی دارو ووپتان نیمتا      -بررسی نشتان  »(. 1392آیتی، اکرم ) -

 .105-123صص .1ش .جستارهای ادبی. «یوشیج
 و ادبیات ةدانشکد .«ظبخشی در شعر حاف تو شخصی فرافکنی» (.1385) علی آسیابادی، -

 .111-134. صص 53و 52. ش14. سانسانی علوم

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 53

ی، شد ک  در ایجاد فراینتد تشتخیص، کتارکرد القتای     دهد. فرض می تثریر خود ررار می تحت
د عتاطفی گفتمتان،   ای، از عوامتل مهت. هستتند. در بُعت     ای و گستتره  فرایند تظنمشی، نظام فشاره

روند.  شمار می گیری فرایند تشخیص، از عوامل اررگذار ب  ر و نمود در شکلریت.، افعال مثر
باشتد.   متی تنیدگی  لی، نظام تقابلی و عامل پ تثریر نظام حائچنین فرایند تشخیص، تحتهم

عنوان امری فراینتدی   ، ارر ووبب، ضمن تحلیل تشخیص ب دست  گل العة داستان کوتاهبا مط
و بررسی تثریر آن بر کارکرد نظام روایی گفتمان، دریافتی. ک  این فرایند، با تثریرگذاری بر 

رونتد مستیر فراینتد،     چت  آورد. ونان وجتود متی   ای بت   کمین  ای و سویة بیشین  معنا، دو ورخة
ای است و اگر رونتد، رو   ، استعال و افیایا ابعاد انسانی باشد، تشخیص، بیشین سوی ترفیر ب 
باشتد. ایتن    ای متی  ری کمینت  تشخیص، امت یند زوال، تقلیل و کاها ابعاد انسانی باشد، فرا  ب 

بتور بت    ا و عسی گفتمان، بت  عناصتری وتون تعلیتق کتن     معناشنا-در وارووب نشان  فرایند
ای متمرکتی استت و  نظتام     ای و گستتره  ب  ت ییر روابتط فشتاره    محور، با توج-جریان شظو ش

یتدی از تشتخیص در   معنا و ارائة تعریتف جد  دهد و ب  بازسازی تثریر ررار می ایی را تحترو
شتود تتا    تشخیص، با تثریرگذاری بر روایت، باعث می گردد. فرایند نجر میمطالعات ادبی، م

ستمت کُنتد    بت   . بنابراین، ریت. حرکتی آننماید شگری را طیکنروایت، مسیر شیءشدگی  
ستوی   شتی بت   اینتد تشتخیص، روایتت را از وضتعیت کن    رو، فر شدن و انجماد استت. از ایتن  

است ک  از یب نقطت    فرایندی دهد. تشخیص امری وضعیت شظو شی و اُفت حضور سو  می
رود کت    آمیخت  و تنشی رشد نموده و تا جتایی پتیا متی    آغاز گشت  و سپ  در روابطی ه.

 شود.   سبب تورف حضور و سلب کامل حیات مخاطب  نام  می
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