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 چکیده
دانست که می ابزاریبالغت را هنر کشف و کاربرد  ،ارسطو

ین روست ا زا و شود،برای ترغیب و تهییج شنونده مفید واقع 
فراتر از جمله  نظامیگفتمان، که  در زبانیتولیدات  بررسیکه 

 گیرد.یقرار م معناشناسی-است در حوزۀ مطالعات نشانه
شوند و دیگر ی، پویا، متکثّر و سیال میا در روابط گفتمانهنشانه

بسیاری از  از این رو نیستند. سوسوریتابع روابط تثبیت شدۀ 
عنوان تعریف یک عمل توان بههای بالغی را میسنت
ی شناختیزیبای فرآیندهایاست به سوی  راهیکه شناختی نشانه

 نمادها،ها و اخت استعارهکه قادرند فراتر از شن گرفت،ر نظر د
ها در ذهن مخاطبان و را به مدد نشانه معناداری هایاستنتاج

از پیش تعیین  معناهای معناشناسی،-نشانهناظران تولید کنند. در 
که  معناهاییخود را به  جایساس روابط دال و مدلول، راشده ب

دهند و از یاست م زبانیتابع کشمکش و تنش بین سطوح 
رایج و متداول  کارکردیبا  قراردادی،معمول و های هنشانقالب 

غیرمعمول، متحوّل و ناپایدار تبدیل های هخارج شده و به نشان
پور، حاوی  روانیاثر منیرو  «آتشکولی کنار »شوند. رمان یم

، یاست که در شکل گفتمان روایهایی نشانهاز ای مجموعه
تباط همین دارد که نتیجة شناخت ار معناهایی القایقصد 
توصیفی، روش ـروش تحلیلیة پای هاست. این پژوهش برنشانه

روش استدالل استقرایی، به  و کیفی،ها به صورت تحلیل داده
 و عناصر مؤثّر شناختیزیبایی گفتمان، معنایی هاینظام بررسی

که متأثر از بالغت  معناییو نظام ای ، نشانهارتباط بین نظام در
  ن رمان خواهد پرداخت.ای در هاست،نشانه

نشانه، گفتمان، کنش،  ،یبالغت کاربرد ها:کلیدواژه

 .کنار آتش یکول ،یمعناشناسـنشانه
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Abstract 

Aristotle considered rhetoric to be the art of 

discovering and using tools that could be useful for 

motivating the listener. The study of linguistic 

productions in discourse, which is a system beyond, is 

also in the field of sign-semantics studies. Signs in 

discourse relations become dynamic, plural, and fluid, 

and are no longer subject to Saussure's established 

relations. Many of these rhetorical traditions can be 

considered as the definition of a semiotic act which is 

a way to aesthetics that are able to produce meaningful 

inferences beyond the knowledge of metaphors and 

symbols with the help of signs in the minds of 

audiences and observers. In sign-semantics, pre-

determined meanings based on signifier and signified 

relations give way to meanings that are a function of 

conflict and tension between language levels, and are 

removed from the form of ordinary and conventional 

signs with a common function. Symptoms become 

unusual, evolving, and unstable. The gypsy novel by 

the fire by Moniro Ravanipour contains a set of signs 

that in the form of narrative discourse, intend to induce 

meanings that are the result of recognizing the 

relationship between these signs. Based on 

descriptive-analytical method, qualitative data analysis 

method and inductive reasoning method, this study 

will examine the semantic systems of discourse, 

aesthetics and effective elements in the relationship 

between the sign system and the semantic system that 

is affected by the rhetoric of signs in this novel. 

Keywords: Applied Rhetoric, Sign, Discourse, Action, 

Sign - Semantics, Gypsy by the Fire. 
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  . مقدمه1
های زیباشناختی متن ادبی، با حوزه بالغت و

متن پیوندی تنگاتنگ  و تحلیل نقد ادبیرویکردهای 
دارد و در حقیقت، هرگونه تحلیل بالغی و 

از آید. می زیباشناسی متن، تحلیل متن ادبی به شمار
 دو حوزۀ از پیوندو  نقد ادبیاین رویکردهای  میان

 رویکردهای اخیر، در دههشناسی و معناشناسی، نشانه
آمده است که خاستگاه آن،  معناشناسی پدیدـشانهن

سیر در است.  و پساساختارگرایی ساختارگرایی
این حوزه، ساختارگرایانی مانند فردینان  تکاملی

چارلز سندرس ، (Ferdinand de Saussureدوسوسور )
(، والدیمیر پراپ Charles Sanders Peirceپیرس )

(Vladimir Proppکلود برم ،)( ونClaude Bermond) ،
 شناسانی مانند( و نشانهGérard Genetteژرار ژنت )

آلـژیر داس  ( وLouis Hjelmslev) یلمسلفلویی 
( نقش به Algirdas J. Greimas) ماسرِـگِ ژولین

گفتمانی و تحلیل  تاریخیِ پیشینةدر  .اندسزایی داشته
 «شناسیریخت»روایی، سه مرحله طی شده است: 

کلود  «های ممکنمنطق روایت»پراپ،  الدیمیرو
. این رویکرد ماسرِ گِ «معناشناسی روایی»برمون و 
هم آمیخت و به  شناسی دربا نشانه معناشناسی

معناشناسی انجامید که خاستگاه آن مکتب ـنشانه
معناشناسی گفتمانی و روایی ـنشانه» .پاریس است
 یپیرس و سوسوری شناسی ساختارگرایبرآیند نشانه

)حسین پور و « پساساختارگراست شناسیو نشانه
شناس دانمارکی،  یلمسلف، زبان .(61:1398دیگران، 

و رابطة  شناسی سوسور را تکمیلنشانه نظریة
دال  رابطةجانشین  را و محتوا بیان سطح دو فرآیندی

 (.41: 1388 شعیری،ر.ک: ) و مدلولی کرد
شناسی نشانه الفشناسی یلمسلفی، برخنشانه

ة ساختارگرا، با اعتقاد به دو سطح بیان و محتوا، رابط
ادراکی و ـی حسیادنیای بیرون و درون را به رابطه

  (.2: 1388 شعیری و وفایی،)نک.  سیال تبدیل کرد
عناشناسی در مـاصطالح نشانهبه این ترتیب، 

برخاسته از ژرف اندیشیِ چارچوبِ مکتب پاریس، 
که از دل ساختارگرایی  پردازانینوگرایان و نظریه
زنجیرۀ مطالعاتی سوسور،  و اندسر برون آورده

، دهندپیرس، یلمسلف و گِرِماس را تشکیل می
کوشید از شکل قراردادی  ایجاد شد. این رویکرد

ها در ها، معناهایی را که از همنشینی نشانهنشانه
دریابد. چرا که ، شودپرداز ایجاد میگفته توسط گفته

و  مدلولیرابطة دال و مسی تا حد زیادی با شنانشانه
 درحالیکهای داللتی در ارتباط است، هقرارداد

این ارتباط و نتایج  چگونگی ویژه به بالغت، نگاهی
و  علّیتا در پرتو روابط دارد،  حاصل از آن معنایی

بیابد  بیان و اقناع، توضیح برای راهیبتواند  کاربردی
از ارتباط بالغت و  ییمعنا هایداللتو با تکیه بر 

نوین غافل نماند. از  شناسینشانه در حصول معنا
نیازمند توجّه به ، شناسانه به زباننگاه معنارو، این 

آن است. سامیل بنونیست ی و معنای کاربردیبالغت 
(Émile Benveniste ) شناسانی است زبان از جمله

به بررسی گفتمان، که معتقد است اگر در چارچوب 
شناسی زبانی بپردازیم، بسیاری از مفاهیم زبان لئمسا

تازه خواهند یافت و دستخوش تغییر  و روییرنگ 
است که کسی  فرآیندیخواهند شد. پس زبان 

شود. در همین مرحله است که دار تولید آن میعهده
عنوان های فردی دخیل در تولیدات زبانی بهشاخص

ات زبانی عناصری مهم و تعیین کننده به حوزۀ مطالع
اساس بازنگری برجزیه و تحلیل متون ت ابند.یراه می

معناشناسی ـگفتمان، موضوعی است که حوزۀ نشانه
آن را برعهده دارد. گفتمان، یا کنشی و غیرزبانی 

در حوزۀ مطالعات و ترتیب، است و به این 
گنجد، یا این که معناشناسی نمیهای نشانهتوانایی

ب ایجاد نوعی حضور در زبانی است و سب فرآیندی
همان گفته یا همان موضوع حضور، این  شود.متن می

را ملزم معناشناسی ـمعناشناختی است که نشانهـنشانه
پرداز به بررسی و یافتن شرایط این تولید از نظر گفته

(. به 21: 1972 کند )گِرِماس،یا فاعل گفتمانی می
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ردازی پاست که گفته فرآیندیهمین دلیل، گفتمان 
 و گرددلحظة آن تولید و ثبت میدر لحظه

-پردازی حضوری است در حال تولید و شکلگفته

تواند از طریق قطعات گیری؛ حضوری که فقط می
تحقق یافتة متنی دریافت شود. از این رو، 

معناشناسی گفتمانی مبتنی بر کنشی است که ـنشانه
ت و دار اسگفتمان را عهده فرآیندیمدیریت زنجیرۀ 

معنا در آن نه تنها براساس اهداف از پیش تعیین 
بلکه براساس کارکردهای موقعیتی گفتمان شده، 

 (. 34: 1388 گیرد )نک. شعیری،شکل می

 . بیان مسئله5ـ5
نویسان پرآوازه در مار رمانش پور درمنیرو روانی

آید که ادبیات داستانی معاصر فارسی به شمار می
کند  را بیانمشکالت زنان ، طور ملموستوانست به

کولی کنار در رمان ناتورالیستی، رویکردی  و با
فحشا و ظلم و ، فساد، تصویر روشنی از فقر، آتش

را خلق کند.  برابر زنان ستم حاکم بر جامعه در
بازتابِ مشکالت زنان  هایش باروانی پور در رمان

میکوشد تالش برای آن، های تودرتوی و الیه
جا مانده به گرفتةی قوانین زنگار گسستن از تنگنا

های مردساالرانه را به زنان آموزش دهد و از سنت
راه رهایی از ظلم ناشی از این باورها را فراروی 
زنان قرار دهد. وی در میاِن مردمان سنّت گرا 

های و به خوبی با چالشاست، زندگی کرده 
واند تپس به خوبی می آشناست؛ها درونی آن

ا در خدمت انتقال معانی مهمی که در ا رهنشانه
به کار گمارد. بازخوانی روساخت و دارد، ذهن 

های با توجّه به مؤلفه کولی کنار آتشژرف ساخت 
به آشکارشدن نگرش و گفتمان، عناشناسی مـنشانه

کند یایدئولوژی منیرو روانی پور کمک به سزایی م
 از سطح بهرمان، تا مخاطب را در مواجهه با این 

عمق هدایت کند. بررسی عناصر و ابعاد مؤثر در 
با توجّه به شناختی، زیباییشناخت معنا و  فرآیند

ای است که این مسئله، ا در گفتمانهحضور نشانه
پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل و تجزیة آن 

، یپردازان بالغاست تا با مطالعة نظریات نظریه
بر  ناشناسیمعـنشانهو  معناشناسی، یشناسنشانه
 بررسیمکتب پاریس و  نوین رویکردهایپایة 
به  شناختیزیباییو  عاطفی، یدراکاـیحسابعاد 
 بپردازد.  کنار آتش کولیرمان  بررسی

 . پیشینة تحقیق2
معناشناسی رویکردی جدید در تحلیل ـرویکرد نشانه

که تاکنون تعداد اندک و است،  و زبانیهای ادبی متن
ادبی زبان فارسی بر پایة آن نقد و  محدودی از آثار

مان، تاکنون این رمان توسط هیچ گبررسی شده و بی
معناشناسی ـپژوهشگری از دریچة رویکرد نشانه
هایی مشابه، گفتمان تحلیل نشده است. امّا در پژوهش

معناشناسی گفتمانی در دیگر آثار ـنشانه بر پایةتحلیل 
و  نظریمباحث به کار گرفته شده است. در ادبی، 

 مبانیدر کتاب شعیری، حمیدرضا  کاربردی
یند تحول در گفتمان آفر، (1385نوین ) معناشناسی

را مطرح  معناشناسیعلم  کاربردیپویا و مباحث 
« کچل مم سیاه»از داستان  معناشناختی تحلیلیکرده و 

تجزیه و در کتاب  همورا به عنوان نمونه آورده است. 
در  نیزو  (1392) تی گفتمانتحلیل نشانه معناشناخ

به مباحثی در ( 1388) معناشناسی سیالـنشانهکتاب 
معناشناسان ـتحلیل روایت از منظر نشانه زمینة

و نظرات  گفتمانی معناشناسیـنشانه، ساختارگرا
، یفونتن ژاکهمچون امیل بنونیست،  نظریهپردازانی

برتراند، یلمسلف، وگِرِماس پرداخته و بر  دنی
کید دارد و معتقد أا تهپویا ومتکثّر بودن نشانه دگاهدید

 نقصان معناواجد تغییر معناست.  گفتمانیاست نظام 
( با ترجمة 1987است از گِرِماس ) کتابیعنوان 

که بر ناکامل بودن معناها و گریزان ی حمیدرضا شعیر
 شعیریکید دارد. همچنین حمیدرضا أها تبودن نشانه

ساختگرا تا  شناسینشانه از» ة( در مقال1388)
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که ما  شرایطی بررسیبه ، «یگفتمان معناشناسیـنشانه
 معناشناسیـنشانهساختگرا به  شناسینشانهرا از 

دهد یسوق م گفتمانیو  کنشی کارکردیبا گفتمانی، 
( در کتاب 1395پرداخته است. علی عبّاسی )

ة ئ، به ارامعناشناسی روایی مکتب پاریسـنشانه
های روایی و عناشناسی برای تحلیلمـه نشانهدیدگا

گری به ویژه های مکتب پاریس و رواییبیان نگرش
معناشناسی روایی گِرِماس پرداخته است. اکرم ـنشانه
 بررسی»با عنوان  پژوهشی( در 1392) آیتی
« دارو چوپانی پ»گفتمان در شعر معناشناسیـنشانه

، یاداراکـیابعاد حسی ضمن بررس، نیما یوشیج
« دارو چوپان یپ»شعر  شناختیزیباییو  عاطفی

و ی تولید جریان سیال معنا و عناصر اصل چگونگی
ی فریده داود کرده است. از بررسیدخیل در آن را 

تحلیل »با عنوان ای مقاله( 1393مقدم )
به چاپ « گفتمان در قصة یوسف معناشناسیـنشانه

در قصه  گفتمانی هاینظامرسیده که به تبیین انواع 
 ( در1398دیگران ) پرداخته است. حسین پور و

تحلیل ساختار روایی و کنش گفتمان رمان »مقالة
معناشناسی ـنشانه بر پایة نظریةسمفونی مردگان 

سمفونی گری رمان رواییبه تحلیل « روایی گرماس
های در دو سطح روساخت که جایگاه داده گاندمر

های جایگاه دادهکه ، ساخت عینی است و ژرف
معناشناسی روایی ـانتزاعی است، برمبنای نشانه

 اند.ماس والگوی کنشگر او پرداختهرِ گِ

 تحقیق نظری مبانی. 3
رویکردهـای  و گـذری بـر کـاربردی. بالغت 5ـ2

 و معناشناسی  شناسینشانه
 هاینظام( به مطالعة semiologie) شناسینشانه
 هاینظام( و code) رمزگان، هانظیر زبان اینشانه

آموزد که یبه ما م شناسینشانهپردازد. می عالمتی
بر  قوانینیاند و چه ا از چه تشکیل شدههنشانه

را که ی قواعد، اند. از این روها حاکمآن

توان در مورد یند مکیکشف م شناسینشانه
 هاینشانهبه کار بست. اهمیت ی نیز، شناسزبان

شناسان مورد توجّه زباننی، انسادر ارتباطات  زبانی
 وابستگیمنجر به ارتباط، قرار دارد و وجود این 

 شده است. شناسیبه نشانه شناسیزبانعلم 
نشانه ، یناس سوییسشفردینان دوسوسور زبان

انست. دال از نظر دیاز دال و مدلول م ترکیبیرا 
مدلول از نظر او است،  آواییسوسور همان تصوّر 

ارتباط بین دال و مدلول نزد  است. ذهنیتصوّر 
 یعنیتابع ارزش نشانه است و این ارزش سوسور، 

اینکه دال و مدلول همواره در تقابل با دال و 
دیگر قرار دارد. فردینان دو سوسور به  هایمدلول

 اجتماعی زندگیها و نشانه زندگیمستقیم ة رابط
 ایی نشانهو معتقد است: زبان نظاماست، ل ئقا

، با خط، از این رو است وهانگر اندیشهاست که بی
آداب و ، نمادین هایآیین، هاو الل کر الفبای

و غیره قابل مقایسه است.  نظامیم ئعال، معاشرت
: 1381، گیرو) هاستترین ِ این نظامزبان فقط مهم

ای بالغی را هبسیاری از سنت(. همچنین 79
 ناختی درشنوان تعریف یک عمل نشانهعتوان بهمی

ا و هاستعاره مطالعةنه تنها در توجه به ، نظر گرفت
ها بر بلکه در رابطه با اینکه چگونه استنتاج، شمایل

در ذهن مخاطبان و ها، نشانهروی داربستی از 
واند تشوند. این همچنین میناظران تولید می

ای که با رفتار ربوده شدن پیرس اختراع بالغی
شناسی یرد. نشانهکند را نیز در بر بگبرابری می
که به دنبال لغات و ، فیلمة ردازان اولیپبرای نظریه

، زبانی، ابزاری برای بحث در مورد جذابیت بصری
، ها بودندموسیقایی و ویرایش تصویر در فیلم

عنوان یک استراتژی برای همچنین به جذاب بود.
از اجتماعی، ای هی از دالاخواندن طیف گسترده

موقعیت موضوع در درون  مد لباس گرفته تا
مورد استفاده قرار گرفت. ، شناختیای نشانههشیوه
آن،  کمکهستند که به  ابزاریها نیازمند نشانه
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کاربردشان در جمله یا متن مشخص شود و هر 
بتواند به دارد، که با زبان و ادبیات سروکار ی فرد
به کالم یا ی تحلیلی نگاهعلمی، این ابزار ک کم

 ابزاریتنها  ، معناشناسیاز این رو شد؛بامتن داشته 
این  ساماندهی چگونگیاست که به کشف 

ها در نآی ثیر معنایأت بررسیها در کالم و دانسته
به تجزیه  معناشناسیردازد. پیخواننده یا شنونده م

که بتوان هر ای به گونهپردازد، میو تحلیل گفتمان 
را  کالمییا غیری اعم از کالم سخنینوع متن یا 

که وارد  حدّیامّا نه در  داد؛قرار  بررسیمورد 
، یشناسروان، همچون فلسفهی علوم دیگر

 کمکو غیره گردد. البتّه این علوم به ی شناسجامعه
ها و امّا مرز بین آن؛ خواهند آمد معناشناسی

  شناخت حدود و ثغور آن الزم است.

 گفتمان بالغی معناشناسیـنشانه .3ـ2
دارند که  پوشانیهم شناسی، نوعیمعنانشانه و 

معنا را ، است. نشانهی نیازمند دیگر یکهر
ابد. پس نه ییم تجلّیواند و معنا در نشانه خمیفرا

کاربرد دارد و نه معنا بدون نشانه.  تنهایینشانه به 
و  شناساییمطالعة  تنهایی، یعنیبه  شناسینشانه
به  یمدلولاطالق نهایت، ا و در هنشانهبندی طبقه

 واحدهاییافتن  تنهایی، یعنیبه  و معناشناسی هاآن
 معناهایو پرداختن به  معناییو بزرگ  کوچک
به ی، دآینفر نظامینشانه با قرار گرفتن در  ضمنی.

که منجمد و ایستا ی معنایپردازد، میتولید معنا 
معناها در آن قرار ـکه نشانه فرآیندیزیرا ، نیست

ناپذیر است. نشانه در تعریف گیرند پویا و پایانمی
متکثّر و ، تغییرپذیر، پویا، سیال، منعطف ایگونه، ما

، یها معنا را تعاملاست. همة این بعدیچند 
 سازندیم وجهیو چند، پویا، پذیرتحول، ییندآفر
 (. 2: 1395،  شعیرینک. )

به ، گفتمان بالغیی ناسشمعناـرویکرد نشانه 
ک یا سمیولوژی انتیکسمدور از هر گونه تمایالت 

ابتدا بر پایة ارتباط تنگاتنگ میان دال و ، صرف
مجزا  واحدیعنوان را به زبانیمدلول نبوده و نشانة 

نپذیرفت داشت، گونه که سوسور باور آنی و منزو
کل یا »کمتن را به مثابة ی سمیوتیکدر واقع 

آن، گیرد که معنا در یدر نظر م« مجموعة معنادار
ا با یکدیگر و سپس به هق ارتباط نشانهابتدا از طری

شود. به یدار و پویا تدوین مجهت جریانیعنوان 
و سایر  سمیوتیکچه وجه تمایز میان آن، بیان دیگر

گفتمان در حال »باور به، سازدیرویکردها را م
طور و به« پویا و زایندهی گفتمان»بوده که« تولید

 جدید است هایصورتخلق  پیدر مداوم، 
بر ، یمعناشناسـ(. در نشانه8: 1388، یعیرش)

ها فرصت نشانه، ککالسی شناسینشانهخالف 
ی معمول هاینشانهابند و از ییمجدد م پذیرینشانه
 هایینشانهبه دارند،  تکراریرایج و  کارکردیکه 

و غیرمنتظره تبدیل  شناختیزیبایی کارکردینو با 
(. در 6: 1388، یو وفای شعیریر.ک: ) شوندیم

ارزش از ی دارا زبانینشانة  یک، یمعناشناسـنشانه
جمله که  اجزایپیش تعیین شده نیست و سایر 

فراتر از جمله به وجود  واحدیعنوان گفتمان را به
آن نقش دارند. نشانه ی در داللت معنایآورند، یم

 معنایبلکه نیست،  معناییداللت  یک دارایتنها 
، ( کالمبیرونی) ظاهریتواند هم در شکل ینشانه م

( مورد ضمنیداللت ) کالم درونیو هم در شکل 
 ساختاری، به این معنا که نشانه گیرد؛توجّه قرار 

دارد و هم داللت  معناییدارد؛ هم داللت  دوتایی
 (.54: 1383احمدی، ) ضمنی

به تحلیل روابط  معناشناسیـنشانهبنابراین 
له تحت فراتر از جم سطحیدر زبانی،  هاینشانه
پردازد تا نشان دهد هر نشانه در یم« گفتمان» عنوان

در ارتباط با سایر  نقشیچه  معناسازیند آیفر
و این کند، میایفا  گفتمانیدرون  زبانی هاینشانه

و چگونه  شودیارتباط چگونه سبب حصول معنا م
 معناهایتواند یمگفتمانی، نشانه در بافت  یک
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 ی معناهایکند یا دارارا تولید  متنوعیمتفاوت و 
 متعدد باشد.

 کنار آتش کولیدرون مایة  معرفی. 2ـ2
است  کولی دختریحکایت کولی کنار آتش، رمان 

ها که هنجارگریز، پرشور و پویا است. مادرش را سال
ر داش، نامادریپیش از دست داده و به همراه پدر و 

شبانه که  رقصیکند. در یم زندگیگرا سنتای قبیله
دلبستة اند، داشتهمسافران و مردان شهر  برایها یکول

جا آمده نوشتن قصّه به آن برایکه از شهر  مانسی
ها و نماید. سنّتیو خود را تسلیم او م، شودیاست م

کولی، همان دختر « آینه» اراند وتیخشم قبیله او را م
کرده و غربت  ترکیافتن مانس، قافله را ی در پ

در پایتخت را تجربه  زندگی و رازگناوه، بندرگاه، شی
پرتالطم و پر پیچ و  زندگیکند. آینه در حاشیة یم

شان را یشود که قصّة زندگیآشنا م افرادیبا خمش، 
اسیر یا  نوعینند و هرکدام بهکیآینه بازگو م برای

و ظلم و  زندگیحاکم بر  هایسنتخرافات،  قربانی
را بر  یمردساالرکه دشنة کهن قانون  مردانیستم 

و محکوم به تحمل اعتقادات و شده، اند کمر بسته
چند الیه و  ساختاریجبر جامعه هستند. رمان از 

خواننده و مخاطب  گاهیپیچیده برخوردار است که 
متعدد غرق های روایت های پیاپیموجخود را در 

را  واهد تا دوباره اوخیمای دهندهو نجات کند، می
پس  کولی کنار آتشداند. داستان برگر اصلیبه خط 

 های هزارتویروشنو ک از جستجو و عبور از تاری
به دارد، اش یکه ریشه در کودک انفعالیدر زندگی، 

 روشنفکریو  شکوفایینقاش تبدیل شد و  فرزانة
 ست آورد. دها در انتظارش بود بهرا که مدتای زنانه

 گفتمان معناشناسیـنشانه فرآیندهای.  3ـ2
ن روایی، معنا تابع تغییر و تحول است؛ در گفتما

بر تغییر در نظام، چرا که اساس گفتمان در این 
ای عوامل گفتمانی حاصل از کنش یا برنامه وضعیت

گیرد. اما مطالعات منسجم و منطقی شکل می

شناسی ساختگرا به گِرِماس شامل عبور از نشانه
معناشناسی گفتمانی است. این نوع رابطة ـنشانه

ص زبانی، مطالعة نشانه را از حالت مکانیکی و از خا
و آن را وارد دیدگاهی کرده، هم گسسته خارج 

کند. در این دیدگاه، نه تنها نشانه وارد می گفتمانی
شود، بلکه رابطة میان واحدهای نظامی فرآیندی می

 گردد.ای و سیّال میای نیز درجهنشانه
گفتمانی  یک نظاماول، در نگاه  کولی کنار آتش 

عامل فاعلی از وضعیت اولیه ، که در آن روایی دارد
و در وضعیت سامان ، رسدبه وضعیت ثانویه می

هنوز وضعیت اولیه را فراموش نکرده ، یافتة ثانویه
بعد  از سهاست. اما این تغییر و دگرگونی 

قابل بررسی شناسی، زیباییو ی دراکی، عاطفاـحسی
نا از نظام روایی عدول چرا که جریان تولید مع است؛

جاست و آنگیرد، میکرده و جریانی رخدادی را پی 
معناشناسیِ ـبه سمت نشانه گِرِماسیکه فرآیند روایی 

کولی رود. گفتمان در گفتمانیِ گِرِماسی پیش می
شود و از همان اولین با پویایی آغاز می کنار آتش

سودای دگرگونی در ذهن آینه مانس، رقص در برابر 
و به سمت  گیرد؛میبندد و نقصان شکل نقش می

رود. این پویایی با فعل پویایی کالم پیش می
اما ؛ شکل گرفته است خواهم...()می« خواستن»موثر

های متوالی در این فرآیند، فضایی کشش و گسست
 های دیگری از گفتمان نیزسازد که گونهرا می

ت و سیالیسطریق، یابند و از این فرصت ظهور می
« باز»هایزند و امکان خوانشپویایی معنا را رقم می

کند. اولین بُعد از ابعاد و متعددی را ایجاد می
بعد  کولی کنار آتشدر روند پویایی، معنایی، 

 دراکی است.اـحسی

 ادراکیـحسی فرآیند. 5ـ3ـ2
 شناسیِ نشـانه، یپدیدارشناس هاینظامپیوند  حلقة

، یپیرسـیگرمس شناسیمعناـنشـانهو ی سوسـور
اسـت. از  ادراکیـحسی جریانیآفرینش معنا در 
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از  ی واقعی، معنا«گریز از واقعیت»که در جریان جاآن
بـین دال و  طة غیراحساسید، رابشوینظر پنهان م

تولیدات  پاسخگویواند تینم تنهایی به، مدلول
یافتن  راه رسـیدن بـه معنا، دست تنهاباشد و  معنایی

)ر.ک:  معناهـاسـتـنشـانه ادراکیِـهای حسیبنیانبه 
 ادراکیـگفتمان حسی (.23: 1392 ،یاسماعیل و شعیری

باید سه شرط اساسی را دارا گفتمان، دخیل در تولید 
 باشد:

 (Dimension tensive) الف. طرح فضای تنشی

 (corps proper) جمسار /ایب. حضور جسمانه

 (presence semiotique) های حضورج. طرح شیوه 
فضای تنشی یا همان فضای قافلة صفاری به 

عمل  عنوان پایگاه مرکزی برای بروز احساسات
گیری معنا با جریانی پیوسته که باعث شکل، کندمی

مند به سوی عمقی دو سویه است. زمان و و جهت
 مکان نقش مستقیم با فضای تنشی داشته و نوعی

را موجب « پیش تنیدگی» یا« پس تنیدگی»
گذر  در نور ماهها زیر آینه بر روی شن»شوند. می

آورد که در کودکی به یاد میخود، به پس تنیدگی 
خسبید و زمانی که بر پشت مادر بسته شده بود نمی

خواست ماه را بگیرد و گاه در پیش تنیدگی می
کرد و دلش آینده را برای خود مجسم می

لی کوچک ای گم شود. خیخواست که لحظهمی
خواست او را بر پشت خود ببندد و مادر می بود؛

کرد تا خسبید دستش را دراز مینمی، بخسباند
 «قرص ماه را بگیرد و ماه همیشه دور بود دور

 (. 3: 1395، پورروانی)
رویکرد پدیدارشناختی و بررسی نقش 

های آغازین نوان مایهعبهحسی، جریانات ادراک 
گیرد که براساس شئت میتولید معنا از آن جا ن

( 1987) «معنانقصان »که گِرِماس در کتاب  چهآن
همیشه در ، خواندگریز از واقعیت می»جریان

معنای واقعی آن پنهان مانده و ، مواجهه با چیزی
نماید؛ یعنی در آن چیز بروز می« انحرافی»معنای 

به علت عدم امکان دسترسی به ، ارتباط با نشانه
جز صورتی از آن ، اصلی نشانه باطن و یا وجود

قابل دریافت نیست. بنابراین رابطة دال و مدلولی 
 ،شعیری) پاسخگوی تولیدات معنایی نخواهد بود

اولین مرحلة هوسرل، (. از دیدگاه 135: 1384
گیری است که با ایجاد نوعی گیری معنا نشانهشکل

و به دست آمدن ادراک مقصد، ارتباط بین مبدأ به 
گیری تواند به شکلمی گانهپنجحواس  وسیلةبه

 معنا بیانجامد. 

 دیداریحس  .5ـ5ـ2ـ3
از طریق حس دیدن نوعی معنا ، آینه در اولین دیدار

کند و حواس بعدی یرا در چشمان مانس درک م
کنشگر در این  آید.نیز به کمک این ایجاد ارتباط می

حاضرسازی » فضای تنشی، به واسطة عملیات
های درونی که از اول در ت و خواستهتمایال« غایب

وجودش شکل گرفته را با نگاه در زیتونی زالل 
چشمان مانس زنده کرده و به تصویر کشیده است. 

ای را تا آیندهاست، حس دیدن به کمک آینه آمده 
ها به دنبالش بود و هنجارشکنی و فرار از که سال

کرد در انعکاس نگاه مانس قانون قافله را طلب می
دوم با یک تنش ایجاد  فرآیندبرایش مجسم کند. 

هیجان درونی آینه و شوق » شود. حالت شوشیمی
تنشی بود. عمق  فرآیندآغازگر « حرف زدن با مانس

که با پس بود، فضای تنشی در این فرآیند دوسویه 
تنیدگی به گذشتة سخت و متأثر از قانون قافله 

ایی از کنشگر اشاره داشت و با پیش تنیدگی به ره
بند و رسیدن به شرایط مطلوب که تا این لحظه آینه 

شد و مرتبط میبود، مانس دیده  در وجودآن را 
 برای همیشه خواب را از چشمان آینه ربوده بود.

ها در رسید. نخلماه دورتر رفته بود. صبح سر می»
های لیمویی و آتشین؛ باریک و ای از رنگزمینه

آینه، مبهوت و تنبل ایستاده بلند، مانند مردان قافلة 
آینه ناگهان جا خورد. چه  «شهداره صبح می» بودند.
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زود گذشته بود. خوش داشت که بماند. خواب از 
« چشمانش گریخته بود انگار مرد هم فهمیده بود...

 (.8: 1395پور، )روانی
ی ااین فرآیند همچنین نمایانگر حضور جسمانه

 برونن دو دنیای نوان مرز مشترک میاعاست که به
ها یا شانهنـدرون) ها( و درونا یا دالهنشانهـبرون)

کند. عبور از یکی به دیگری را میسر می، ها(مدلول
آتش، کولی کنار گیری معنا در در جریان شکل

آینه و ) نقش جسمار در رابطة میان دنیای برونه
 میل به درهم شکستن قانون قافله( و دنیای درونه

نزد ، های دیگر(مانس و شاید مانس عشق به)
ای کنشگر کامالً واضح است. این حضور جسمانه

ای فعالیت موجب به حرکت در آوردن گونه
ای و حرکتی است که شامل دو حس برونهـحسی
 ایحسی درونه، ای است. در این جریاندرونه

آشنایی با ) ایشوق رفتن آینه( مبنای حسی برونه)
از قافله صفاری( که موجب  مانس و فکر جدایی

شود. در می، اوست جلوی رو بهجدایی و حرکت 
های شب) مکانی گسترۀاز بسط یا ، این فرآیند

به هزار جانب جهان دویده ، زیادی رقصیده بود
همیشه همان جا بود که بود.( ، اما نرسیده بود، بود

توانست می) رکتیحـحسی فشارۀبه نوعی قبض یا 
های آتش اما شعله، هاهمة کولیفال بگیرد مثل 

های غریب آن های آتش و رنگنگذاشته بود. شعله
زد و و آن باریکة رنگ آبی که انگار بانگش می

، خندیدخندید. همیشه میرنگ سرخ زغال که می
این بود که رقصید دور شعلة آتش و فقط به خاطر 

رفت در میان آن باریکة رنگ آبی که باال می
 رسیم.می ...(های دیگررنگ

آتش، کولی کنار همچنین فرآیند تنشی گفتمان 
برآیند دو محور فشارهای جریان کیفی و محور 

جریان کمّی است که عامل به وجود آمدن  گسترۀ
و از تعامل آن است، ای نوسانی و همبسته رابطه

گیرد. در محور عمودی گونة ارزشی شکل می، دو

مقابل  فشارۀ عاطفی میان رقصیدن در، کیفی
که او، چشمان مانس و توقفی در مقابل دیدگان 

ای که کند تا کنش به سوی خانهپدر را بدگمان می
دست آوردن هشناشیر سبز دارد و بیان عشق و ب

در محور افقی  است.او در نوسان ، آرامشی در کنار
نشینی و تحت سیطرۀ گستره از زندگی کوچ، کمی

و مهربانی شهر قانون قافلة صفاری تا یکجانشینی 
 درونی انرژیها یا همان فشارهشود. با او کشیده می

و گستره یا استقرار در  ادراک کیفیبعد 
را  ادراک کمیابعاد زمانی، ـفضا هایموقعیت

و  شورمندیازد. فشاره کم و بیش باعث سیم
 ادراکشود و گستره جریان یم ادراک سرزندگی

شاند کیخاص م جهتی سویفاعل شناسا را به 
هرچه کنشگر در (. 14: 1998 و زیلبرگ، فونتنی)

عاطفی  محور کیفی پیش رفته و به اوج حضور
از زندگی عادی و روزمرگی دور شده ، دست یابد

و برشیفتگی و میل به تغییر و حرکت به سوی 
 افزاید.نوشدن می

 ایالمسهحس  .3ـ5ـ2ـ3
من و »دو نوع جریان، ایمسهالـدر فعالیت حسی

ما با نوعی اساس، ن یا . بروجود دارد« نغیرم
شویم. روبرو می« دیگری»و« من»رابطه بین

طوری نشست که بتواند ، دخترک جلوتر سرید»
شیارهای دست مرد را زیر نور ماه ببیند بااحتیاط 

 «انگشتان مرد را گرفت. گرم بود گرمش شد
 (.7: 1395، پورروانی)

 ایالمسهـحسی رابطةپایان اولین جا، ایندر  
گرفتن دست مانس( سبب ایجاد تمایز بین خودی )

امّا تنها پایان رابطه و پایان ، گرددو غیرخودی می
گرمای  است.عمل نیست که در این امر دخیل 

نیز، دست و انتقال حس گرم شدن از مانس به آینه 
باعث ایجاد تفاوت بین خودی و غیرخودی 

یند ایجاد گردیده است. و روابط دیگری که در فرآ
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ر شگای برای شوالمسهـاین رابطه در بعد حسی
مثل دست کشیدن آینه بر موهای ، شودایجاد می

مانس هنگام خواب و ... باعث ایجاد نوعی تمایز 
 گردیده است.

 حس بویایی. 2ـ5ـ2ـ3
پویا و در ، جریان بویایی به علت گسترۀ باالی خود

منبع تولید کننده و  .رسدحالت حرکت به نظر می
گیرنده را در محاصرۀ خود قرار ، صادر کنندۀ بو

کرد که او را در دهد. آینه بویی را استشمام میمی
حصر خود قرار داده بود. بوی نان بوی زندگانی 

آینه در مهربانی شهر زمان، (. در این 45: همان) بود
در حصر  قافلة صفاریآینه در  غرق شده بود.

از این  رهاییرفتن و  بویقوانین قرار گرفته است. 
تازه، نان  بویآینه خوشایند است.  قوانین، برای

  است.خوش تغییر  بوی
و  ایلحظه برای حتیجدا شدن از قافله  

که  ایزدهدورشدن از سایة سنگین قوانین یخ 
 حتی است؛خوشایند ، ها آن را آورده بودندمرده

ساحل و ی هاشن رویاگر در حد دراز کشیدن 
 زیتونیکه زالل ، باشد مانسیه فکر کردن ب

 جداییاین  بود.چشمانش آینه را در خود گم کرده 
شود یکند و باعث میبد روباه را از او دور م بوی
رو به آسمان دراز »پاکیزه نفس بکشد.  هوایدر 

به گوشش خورد: خرگوشه  پایینرم  صدایکشید. 
دراز  هایگوشنشست:  لبخندییا روباه! بر لبانش 

خرگوش! گوش داد. بو  ایپنبهرم و گرم و تن ن
، دارد بدی بویخرگوش بود حتماً. روباه ، کشید
ی بلعد و بویپاکیزه را م هوایکشد ینفس م وقتی
روباه نبود خرگوش ، پراکند... نهیجا مبه همه بدی

 (. 4: همان) «نرم خیلی، آیدینرم و آهسته م
ا با هم تلفیق شده و بشنوایی، و  بویاییدو حس 
لبخند بر لبان آینه بویایی، بر  شنواییغلبة حس 

در باورکردن تغییر دارد.  سعی فاعلینشیند. عامل یم

امید به تغییر و باوِر حصول آن ایجاد رضایت 
و  شنواییکند که این رضایت منتج شده از حس یم

ناخوشایند ی در مقابل بوی بویاییحس  تحریکعدم 
 رسد. یم لیفاعبه گوش عامل ی است که به نرم

که مردان به  استبدادیو  طلبیحس قدرت  
و بودند، در خود ایجاد کرده  سنتیپشتوانة قوانین 

حد و حصر خود بر زنان را به رسمیت یمالکیت ب
انداخت و در یزنان را به وحشت مشناختند، یم

آنان را استشمام  ناجوانمردی وحشت، بویاثر این 
، ردن و نوشیدنکه مست از خو مردانیکردند. یم

را بر کلة ناهوشیار یکدیگر  خالیپر و  هایشیشه
 زدند.یم

را بر کلة  خالیپر و  هایشیشهدستان مست، »
ناهوشیار یکدیگر کوبیدند و دیر وقتِ شب مردانِ 

خونین، با سر شکسته و صورت غربت، دار شب زنده
لنگر گرفته در ساحل رفتند و  هایکشتیا یا هبه خانه

 (.49: همان) «کشیدندرا را بو زنان ماج

 شنواییحس  .3ـ5ـ2ـ3
دو قطب  دارایبر خالف این که  شنیداریحس 

دارد و فقط  کروی است، خاصیتیو مقصد أ مبد
و نیست، مطرح  خودیدر  خودینفوذ عامل غیر

را هم تحت تاثیر قرار دهد و  خودیتواند جسم یم
 هم متاثر سازد. 

 شکریراه که هم ی کفتارهاییآینه در صدا 
که از  فریادیکشد. یفریاد مشدند، میوارد خانه 

هایش ضجه صدایم کآنِ آدمیزاده نیست و کم
 صدایاز  متأثرشود. آینه یتبدیل به ناله م

خواهد قلم مو را بردارد و یمی خودش، هاضجه
آن هم ، چند نفر بودند که آمدند»بکشد.  ایپنجره

ا شنید و بعد خندۀ کفتارها ر صداینیمه شب! اول 
توانم ینم، توانمینم، .. نهداد.در را هل ی شکر

 شکری سویبه  پلنگینگاه کن مانند ، ببینمش
 صدایکشد. فرزانة نقاش! تو هم یخنج م
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 صدای، فرزانه وای؟ یشنویفریادهایش را م
بیا قلم مویت ، هایش به ناله تبدیل شده ... بیاضجه

 (.52: همان) «بکش... ایپنجرهرا بردار و 
ر از آستانة تکه پایینیدرصورت شنیداریگونة 

 نجواییصدا تبدیل به  یعنی، تحمل عمل کند
این  یعنیفتد. ایجسم به تکاپو م، ضعیف گردد

 متأثرنیست که جسم را  شنیداریـحسیتولید أ مبد
عمل  مبدأبلکه جسم است که همچون ، ساخته

ده العمل نشان داعکس، نموده و نسبت به آن صدا
از آنِ آدمیزاد درآمد، ه از گلویش کی فریاد» است.

تیپا خورده و گم شده بود. دور  سگینبود. زوزۀ 
دستانش را رو به آسمان تکان ، خودش چرخید

گاراژ ک خودش نزدی رویدوید و  متریچند ، داد
 (. 53: همان) «رمبید
است که از  ایشنیداری، حوزهمیدان عملیات  

و پنهان تشکیل شده است. پیدا پیدا ی دو گونة تقابل
و پنهان نشانة غیبت آن است. صدا، نشانة حضور 

شود و نمیکه گاه وجود دارد و شنیده ی صداهای
در این شود، میکه وجود ندارد و شنیده  صداهایی

است که  أ صداهاییآینه مبد»یرد. گیم جایحوزه 
که باید  کسانیشود و یوجود دارد و شنیده نم

در  ایمجسمهاند. هنوز نشنیده، نوندبانگش را بش
زنم و دنیا پر از یکار نیست. من فقط بانگ م

که باید  کسیاست که هنوز به گوش  هاییبانگ
(. از چشمان سبز زن سوخته 68: همان) «نرسیده

شوم  سرانجامیبه  گریزیکه او نیز به جرم قانون
فریادها و نداشت،  حالتیگرفتار شده بود و هیچ 

گرا خود را دیگر که مردان سنت نیزحکایت 
آینه » شد.میشنیده دانستند، میاو  مالکحاکم و 

چشمان سبز همیشه بازش  کرد.زده نگاهش بهت
دیگر را  زنینداشت. انگار حکایت  حالتیهیچ 

که در گوش آینه  صداهاییو « واگویه کرده بود
قانون قافله و قانون قبیله و  و صدایپیچد یم

به گوش  رود، ولیمیها دوردست تاآن،  پژواک

گذارد آقا... یرسد. قانون قافله نمیکس نمهیچ
قانون ، ذهنش پیچید پدر دردوردست  صدایقافله. 
 .(73: همان) «قانون قبیلة ساکن، قافله

 چشاییحس  .1ـ5ـ2ـ3
از قانون قافله و پنج شبانه  به جامانده یِطعم تلخ

با ای مسهالـیبا گونة حسخوردن، روز تازیانه 
 حضوریکند. یانگور تغییر مای دانهچشیدن 

که از حس  ادراکیـحسیدر فعالیت ای جسمانه
الزم است در این رسد، می چشاییبه ای المسه

و گیرد، میشکل ای درونه ادراکفعالیت احساس و 
 زمانی، یاز نوع عاملای نمایه عناصریبه واسطة آن 

 جا گونةنشوند. در اییزنده م مکانیو 
چشیدن ) که شکل برونة کالم استای المسهـحسی

درونه ک دانة انگور( منجر به احساس و ادرا
از طعم شیرین جهان  ادراکیانگور که به  شیرینی)

)آسوده  های عاملینمایهرسد و یشود( میمنجر م
از قافله( و مکان )غربت  جداییدل(، زمان )بعد از 

ی هابا همة گونهی، نمایششیراز( به محل تولید 
آسوده دل کیسة انگور را »نماید. یبروز می شمایل

ها و صورت، دستشویی، میآب روان ی تو
، ینشینیپاهایت را، کنار میدان پر از سبزه و گل م

را در دهانت  یاقوتیانگور های کنی، دانهمینگاه 
شیرینِ شیرین و  چشی؛میو جهان را  گذاریمی

دانة انگور از فشارۀ ِی (. شیرین71: همان« )دغدغهیب
برخوردار است که به محض چشیدن، جهان  باالیی

یابد و سبب تغییر در وضعیت یرا شیریِن شیرین م
 گردد. یعامل مقصد )ایجاد لذت فراوان( مای درونه

 بعد عاطفی گفتمان .3ـ2ـ3
دهد ( نشان می1991) مطالعات گِرِماس و فونتنی

مند بوده و نظامگفتمان، در های عاطفی که گونه
بیان ، ریتم و نمود، عواملی چون افعال مؤثر

عمق و نیز سکون در ، های عاطفیصحنه، جسمی
(. 67: 1999، فونتنی) ها مؤثر هستندتولید آن
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 مطالعة معنایگفتمان به  عاطفیجریان ة مطالع
داستان نیست؛ بلکه به  ی یکهاشخصیت عاطفی
 گیریشکل عاطفی تولید و ساختار بررسی معنای

دلیل، به همین  معناست؛ایجاد  برایراهکارها 
وجود واژگان ، یزبان هایگفتمانهنگام تولید 

گفتمان ی ساختار عاطف دربارۀبحث ی برا عاطفی
 کاربردهاینیست؛ بلکه باید از راهکارها و  کافی
 سخن به میان آورد که قابل مطالعه باشندی عاطف

ان عاطفی در اولین گفتم (.154: 1391 ،ی عباس)
شود که در بیداری عاطفی را شامل می، مرحله

احساس کردن چیزی « حالت»طول آن شوشگر در
شود و حساسیتش هوشیار می، گیردقرار می

حضوری عاطفی در فشاره و گستره در او شکل 
تواند این گیرد و تغییر در ریتم و آهنگ کالم میمی

 فرآیند عاطفی را شکل دهد.

 عاطفی بیداری .5ـ3ـ2ـ3
انس م از اولین دیدارش باآینه، بیداری عاطفی در 

در واقع تنش  .شوددر همان رقص شبانه آغاز می
شود و توسط حس دیداری آغاز میاولیه، عاطفی 

نفس با شنیدن صدای مانس که انگار از نفس
ای؟ به کمک های او فهمید و پرسید که: خستهزدن

حواس دیگر  ر چندهیابد. حس شنیداری ادامه می
امّا ، آیندنیز به کمک ایجاد این رابطة عاطفی می

بدون شک حس دیداری بر دیگر حواس مقدم 
تواند راه را برای ورود به دیگر است و می

شوشگر مرحله، های حسی باز کند. در این گونه
از  عاطفی حضوریشود و یخاص م حسیدچار 

یرد. آیینه گیدر او شکل م ایفشارهو  ایگسترهنظر 
را که از  چیزیچشمان مانس  زیتونیدر زالل 

یابد و یماست، کرده یدر ماه جستجو م کودکی
حرکت آماده  برایاو را عاطفی، ایجاد این حس 

آهنگ و حرکت او صورت، کند. در این یم
، یناآرام، شتاب، یگردد. کندیدستخوش تغییر م

ها آینه به جانب چادر، مرد که راه افتاد»توقف. 
 روی، توانست تا غروبیم نبود.رفت. خسته 

 (.11: 1395، پورروانی) «برقصدی نالة ن بیها ماسه

 عاطفیتوانش  .3ـ3ـ2ـ3
به سوی مرحلة عاطفی، شوشگر توسط این بیداری 

شود و به بعد که توانش عاطفی است هدایت می
جهت به دست آوردن هویت عاطفی آمادگی، کسب 

الزم جهت ایجاد احساس  هویت مؤثر و پردازدمی
کند. توانش عاطفی خاصی در خود را دریافت می

ای که در آینه با ترک قافلة صفاری، جستجوی خانه
به دریا بود و شناشیر سبز داشت و مانس در آن  رو

کرد و... آغاز شد و پس از اخراج آینه از زندگی می
قافلة صفاری و رفتنش به سوی مانس و مواجه 

وارد او، خالی مانس و انگیزۀ پیداکردن شدن با خانة 
از چادر بزرگ »موقعیت کسب هویت عاطفی شد. 

بیرون آمد . پاییده بود که کیمیا در خواب باشد، بود. 
. باد های خالیشیشهها و در میدانگاه، استکان

تاراند... راست جادۀ یآتش را مهای شعلهخاکستر 
ا به جانب او ری را گرفت و راه افتاد... دست باریک

به آن خو کرده  زندگانیآنچه در  ـکشید یچادرها م
 چهآن ـرد بیغربت شهر م سویاو را به  میلیبود، 

(. این 21: همان« )سالیان سال در ذهنش گذشته بود
او را به هویت  عاطفی شوشگر جلویحرکت رو به 

 کند. می نزدیک عاطفی

 عاطفیهویت  .2ـ3ـ2ـ3
مکانی، زمانی و  هایتوصیف شاخص شوشگر با
القای ترس و واهمه و تردید و  در صددبه نوعی 

 تعیین است. پارادوکس و کشمکش درونی آینه در
به « خواستن»به واسطة فعل موثررفتن، ندن و یا ام

سمت رفتن و آغاز مرحلة جدیدی از زندگی پیش 
هایی که از رفت با گامرود. در جادۀ خاکی میمی

درد لحظه به ، فتگرهجوم تاریکی سرعت می
اش شوری قامت خمیده»شد. لحظه کمرنگ تر می
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ساخت... مانس! پژواک این کالم را استوار می
، شدآینه می، زدودزنگار غم را از جانش می، حتی

صدای ، همانی که بود. صدای زندگانی بود
: همان) «گذشتندهایی که از جادۀ آسفالته میماشین

باشی، زرگ دورتر (. انگار هر چه از چادر ب37
 دوری (.14: همان) شود...یتر مرنگقانون قافله کم

او را قبلی،  باورهایاز قانون قافله و دور شدن از 
هد. در حقیقت دیباور جدید سوق م سویبه 

در اثر عدم باور اتفاق افتاده است. عدم باور، ایجاد 
رسیدن به باور و  برایراه را ی باور به قوانین سنت

 کند. یید باز مهویت جد

 عاطفیهیجان  .3ـ3ـ2ـ3
منجر به آینه، تغییر وضعیت و هویت عاطفی در 

شود که در جسم حساس اتفاق بروز هیجاناتی می
افتد. این مرحله بیان جسمی حاصل از کسب می

شوش عاطفی است که قابل مشاهده است. پس از 
شود مانس او را ترک کرده و این که آینه متوجه می

دو ساعد روی ، مرد»د به کجا رفته است. داننمی
، شودخم می بیشتر، گذاردهای شناشیر مینرده

انگار « رفت»گوید: کند و آهسته میخوب نگاه می
پاهایت همچون دو ، ایبر لبة پرتگاهی ایستاده
لرزند به باال نگاه باد می ساقة باریک خیرزان در

صدای دیگری ، بینیکنی شاید کس دیگری میمی
اما روی شناشیر دیگر کسی نیست و آیا ، بشنوی

روی بازو  ای یا نه؟ سراصالً زنگ در را فشرده
 رفتارهای(. این 39: همان) «تا نیفتی یدهتکیه می
که ، قابل مشاهده است العملیعکس جسمی

از خود بروز عاطفی، شوشگر پس از کسب هویت 
شده، کسب  عاطفیدهد و بر حسب شوش یم

ا عدم تحمل خود را به نمایش میزان تحمل ی
امیدوار عاطفی،  گذارد. آینه یا همان شوشگریم

گشته و با مواجه شدن ی وارد مرحلة هیجان عاطف
 ایجسمانهدچار فعالیت مانس،  خالی جایبا 

گویا جسم او تاب  شود؛می «یبیتاب» به نام خاصی
را ندارد و جسم  دوری هاینشانهتحمل این همه 
 یصدا»شود: یقرار میبها، نشانهلبریز از هجوم 

دوردست افتادن و شکستن. ماه بود که از آسمان 
هزار تکه  جامیکوچة دررو و مثل  تویافتاد. افتاد 

ند کیجمع م کسیشکستة ماه را چه  هایتکه، شد
 (.41: همان) «آقا

 عاطفی ارزیابی .1ـ3ـ2ـ3
در ای قابل مشاهده و هیجان عاطفی همچون واقعه

تواند توسط ابل ارزیابی است. این ارزیابی میق نتیجه
خود شوشگر، اطرافیان و یا حتی اجتماع انجام شود 

عاطفی  فرآیندای از و امکان دارد در هر مرحله
آینه، صورت گیرد. ارزیابی عاطفی در پی شوش 

توسط خود او صورت پذیرفته. آینه به شدت ناامید 
-پاره میشناشیر چند  شود و در کوچة دررو زیرمی

چشمانش را »شود و دیگر امیدی به نور ندارد. 
و  عربی عبایبود با لباس سراسر سیاه،  پیرزنیگشود، 

سرانگشتان پا به پهلویش  نوکتیز که با ای پوزه
و  ارزیابی(. 41: همان« )زد: برو از اینجا برویم

 گیرد.میصورت  عاطفیقضاوت در مرحلة توانش 
 موانعیو در این توانش به  کندیآینه حرکت را آغاز م

 رفتارهاییکند که سبب بروز هیجانات و یبرخورد م
پرداز نظر خود را در کنار شود و گفتهیم ایجسمانه

کند. ی، اطرافیان و اجتماع بیان مینظر شوشگر عاطف
خانة  جلویرا از  که اوپیرزن، همچون  اطرافیانی

پنجرۀ  که زنانیمانند  اجتماعیند، تا کیمانس دور م
که گل  پاسبانیشود و یشان رو به دریا باز مخانه

دارد و مسافران یآیینه برمی موها پالسیده را از
کدام مانس او نبودند. مردم شهر و که هیچ نوروزی

سفر دل از  روزهایکه در آخرین نوروزی، مسافران 
کدام شما آیا مانس من نیست؟ کندند... هیچیدریا نم

شد و آینه حتی توان آن دور می صدا» (.42: همان)
و رو به باال نگاه کند.  بچرخاندنداشت که سر را 
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پاهایش را دراز به دراز روی تخته سنگی رها کرده 
بود، پاهایی چنان خسته و سنگ شده که اگر هم 

دریا تاریک بود  دادند.خواست تن به حرکتی نمیمی
اش، آنقدر غریب و از هم ندگانی دوپاره گشتهز و

خاست، در جستجوی دور که گاهی هراسان برمی
زندگی مثل دیواری  جانبی که آینه از او گریخته بود...

رویش رمبیده بود و درد مانند شعلة آتشی زبانه 
سوزاند و تا سراسر گر کشید، استخوانش را میمی

« سپردهای دریا مینگیرد خودش را به دست موج
 (.43: همان)

 ختی گفتمانشنابعد زیبایی .2ـ2ـ3
شناختی را ادراکی پایه و اصل بعد زیباییـبعد حسی
شناختی با و رابطة مستقیم بعد زیبایی، دهدشکل می
رِماس معتقد گِ  دراکی غیرقابل انکاراست.اـبعد حسی

شناختی نوعی خواستن دو دریافت زیبایی»است: 
جانبه، نوعی دیدار در مسیری است که فاعل و 

اند و به سوی یکدیگر قرار گرفتهمفعول در سر راه 
(. او 28 :1987)گِرِماس، « دارندیکدیگر کشش 

ای توصیف شناختی را همچون واقعهجریان زیبایی
ای را به کند که در ذهن کنشگر رخ داده و دریچهمی

گشاید؛ چرا که ما همیشه با سوی تکامل معنا می
معنای حاصل از  کهحالیمعناهای گریزان مواجهیم در

تعامل فاعل و دنیا در دریافتی زیباشناختی، او را از 
او  و معنای پنهان را بر جدا کردهدنیای واقعیت 

شناختی در چندین زیبایی فرآیندکند. آشکار می
مرحله در گفتمان آینه و مانس، آینه و راننده کامیون، 

ای صورت المسهـای حسیزن سوخته برگونه آینه و
تمام شد نفس بلندی کشید. کالمش که  گرفته است.

مانس لبخند گنگی زد، با انگشت روی خالک 
 اش دست کشید: بینی
ها! روبه روی دریا، « »نشونی کی یادت هست؟»

ای با شناشیر سبز، سه ای باریک، کنارش خانهکوچه
مانس تارمویی از « تا پنجره قدی دارد، روبه دریا...

آینه « آینه...آفرین، »موهای سیاه او را گرفت و کشید: 
های دستش را تکاند، به چشمان مانس خندید. ماسه
های او درآورد، صدای آهسته دفتر را از توی دست

توانست بشمارد. هیچ فریادی نشنید، ورق زد، می
با  .کرد نگاهبیست صفحه نوشته بود. گیج به کلمات 

ای خط کشید. صدای اش زیر جملهانگشت اشاره
آینه « چی نوشتم؟»ید: خواب آلود مانس را شن

هایش را بالتکلیف تکان داد. مرد دفتر را دست
وقتی تمامش کردی »گرفت، توی جیبش گذاشت. 

مرد دست آینه را میان دو دستش « کنی؟چه می
« چه جوری؟»شد. کنم. کتاب میچاپش می»گرفت. 

تومی »مانس خندید: مرد سرش را آهسته خم کرد: 
« آیی؟فردا چه وقت می« »نه! خوش ندارم« »زنی؟می

ها دید. بلند شد، آینه از دور سایة بلندی را کنار نخل
زود، « نگفتی کی؟»مانس فاصله گرفت.  نشست، از
 (.21ـ19: 1395پور، )روانی «خیلی زود

انگار اگر تا ابد به آینه نگاه کنی به جز  !زکی»
غذایی ، رودای که بیرون میراننده، بینیاین نمی

و آینه  کند؛آید تا دوباره از نو شروع میخرد و می
روی زمین ، هایش از سعادت گلگون شدهگونه

گفت چه کسی بود که می دارد...محکم قدم برمی
به راه است، خواهی ببینی زنی خوشبخت اگر می

های در ماهیچه، نیاز استآینه بی رفتنش نگاه کن؟
خوشبخت پاهایش و پریشانی عاشقانة موهایش 

مانس  ای به فکرکشد. حتی لحظهنفس میزندگی 
انگار با همین راننده ، اندیشدبه گذشته نمی، نیفتاده

بایست از دنیا برود... انگار به دنیا آمده و با او می
تواند زنی را چه کولی باشد و چه فقط عشق می

 (.133: همان) یکجانشین کندنباشد، 
شناسی گفتمان اگر به دور از بررسی زیبایی

و  باشدکه واحدی فراتر از جمله است تمان، گف
تبدیل به پذیرد، فقط در سطح واژگان صورت 

شود. اما هنگامی ای منجمد و ایستا میمطالعة نشانه
شناسی که بخواهیم به مطالعة عواطف و زیبایی
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باید به یک نظام و بپردازیم، گفتمانی آن 
ها در تعامل با هم که جریان ای از نشانهمجموعه

که دارای ، آورندعناداری را به وجود میم
های عاطفی است توجه خصوصیات و ویژگی

معنا به  کولی کنار آتشکنیم. دیدیم که در رمان 
یندی زیباشناسانه شکل گرفته و پویا آزیبایی در فر

 شود.می

 برجستگی .5ـ2ـ2ـ3
( معتقدند که جریان 111: 1399) گِرِماس و کورتز

اصی به آن وارد نشده تا زمانی که برجستگی خ
جریانی پیوسته است. در گفتمانِ عامل ، است

آینه( پس از غیب شدن راننده برجستگی ) فاعلی
شود که با شاخص تأکید بر پایان خاصی دیده می

آید. آینه زندگی را در بودن خوشبختی به وجود می
کند و در صورتش خورشید با راننده پیدا می
اما همه چیز ؛ نشدرخشد چشمانشسته است و می

شود. تمام می، شودصبح که آینه بیدار می 5ساعت 
شود نشان از اندوه شوک عجیبی که به آینه وارد می

بزرگی است که آینه دوست نداشت شرایط 
 اش را از دست بدهد.کنونی

آینه میان خواب و بیداری غلت ، صبح سحر
ا کند تا مرد را بیابد... امّدستش را دراز می، زندمی

خالی است ، سُرددستانش انگار در بیابانی می
اقچة رو طبسترش و تا انتهای دنیا چیزی نیست تا 

به رو که او حیرت زده و خواب آلود نگاهش 
کند تا بستة پول و نامه را ببیند. نوشته است: می

خودت بهتر ، ماندن ما در کنار هم درست نیست»
ر ور دآرفته است؟ یک شوخی مرگ« دانی...می

ساعت پنج صبح؟ اتاق در احتضار مرگ. کاغذ 
، لرزدتوی دستش مثل کبوتری زخمی می

به حمامک ، به دستشویی، خواهد به حیاط برودمی
او را برای همیشه  اما این تصور که اگر برود، خانه

 کندماندگار اتاقش می، از دست خواهد داد

 (.136ـ135: 1395، پورروانی)
موجب شکنندگی در  «مرگ» جا واژۀدر این

جریان زندگی و خوشبختی که قبل از این برای 
شود و آن را طوری میبود، آینه به وجود آمده 

ای سازد که باعث ایجاد رابطهبرجسته می
آینه( و ) شناسشناختی بین فاعل زیباییزیبایی

شود. تغییر زندگی بدون عشق( می) ارزش بیرونی
که به نوبة حالت فاعل چنان برجسته شده است 

کند. و به را فعال می« خواستن»خود فعل مؤثر
 مثال، فرآیندعلت بروز همین فعل است که در این 

 ابتدایی است فرآیندی، شناختی شکل گرفتهزیبایی
ر گیعنی خواستن شکل گرفته است(. پس شوش)

در مرحلة تحقق قرار ندارد و تنها شناس، زیبایی
ناختی فراهم آمده های بروز جریان زیبایی شزمینه

این  شناسیزیبایی فرآیندکه در  مهمیاست. نکتة 
جریانی است که با ، برجستگی حائز اهمیت است

رفتن راننده و ترک آینه در روح شاداب و درخشان 
کشاند. دهد و او را به احتضار مرگ میآینه رخ می

تغییر حالت آینه به تصویر کشیده ، عالوه بر این
ندۀ آن است که نویسنده به آینه شود و نشان دهمی

پس عامل فاعلی در  راننده؛نظر داشته است نه 
 رفتن گرچه راننده است امّا فاعل ارزشی آینه است.

 گفتمان شناسیزیبایینقش زمان در  .3ـ2ـ2ـ3
در جریان و پویا است.  کولی کنار آتشزمان در 

 است.زمانی که زمان زندگی است. زمانی غیرعینی 
توسط بشر بسط یافته است. زمانی که این زمان 

 زمانی که ایستانیست. ، یابدگاه تنزل نمیهیچ
ات توانیم تو را به گذشتهاگر بخواهی می»

تو داری « یعنی همان پیرزن کنگوباشی...، برگردانم
توانم به گذشته حاال چطور می، کنیبا من بازی می

ای برگردم؟ حاال که کسی را دوست دارم تو دیده
، سی که عاشق باشد میل گذشته کند؟ شتاب نکنک

فهمی که باید چند روزی که از عمرت بگذره می
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 جون به سر«خودت باشی نه اینطرفی نه آن طرفی...
چی داری ، طرفیاون، طرفیاین، شدم آبجی

فقط یادت ، خیلی زود، فهمیخودت می گی؟می
باشد که عمر آدم تو قصه خیلی درازتر از عمر یه 

ها قیچی به دست منتظرن و زندگیه. و خیلیآدم ت
 (.145: همان) بند عمرتو کوتاه کنن

شود. زمان زندگی وقفه تولید میزمانِ پویا بی
زمانی بسته و کدر نیست. بلکه زیستی، یا زمان 

تواند ادعا کس نمیشفاف و قابل نفوذ است. هیچ
میرد. به اعتقاد اریک کند که زمان زندگی می

، معناشناس فرانسویـنشانه (87 :1997) الندوسکی
زند حضوری را رقم می، پرداز به واسطة زمانگفته

که معرف رابطة او با دنیا و با دیگری است. این 
گیرد. حضور در زمان رابطه در زمان شکل می

شود و دار میجهت، یابداستحکام و استمرار می
 گیرد.شکل و محتوا به خود می

ها چیزی نیستند به انگار آدم ؛هانگاه، هانگاه»
جز دو تا چشم متعجب و حیرت زده که مانند 

کنند و تو را زیر نظر پاندول ساعت حرکت می
دارند. انگار کسی همة عالم را خبردار کرده است 

که تو باز توی خیابان ، که تو جا و مکانی نداری
خواهی نشان بدهی که هیچ اتفاقی ای و تو میافتاده

که امروز دیروز است و دیروز فرداست و ، نیفتاده
 پسین فردا.

های خورشید زرینه، پسین تنگ، در انتهای روز
، رمق غروبتو همچون روشنایی بی، پرندکه می

از کنار ، نشیندکه از سراین بام به آن بام عقب می
کنی که سعی می، رویاین گروه به گروه دیگر می

ایش گوش هکنی که به حرفبخندی و وانمود می
امّا خورشید دیگر در آسمان نیست و ، دهیمی

های نور را تاریکی از روی شهر آخرین ذره
 (.156ـ155: 1395، پورروانی)« لیسد و شبمی

تواند نیروی ای است که میزمان به گونه
 ریزی و استمرار حرکت بسازد.محرکی برای پی

و گراید کند. به تاریکی میرنگ خورشید تغییر می»
به همین  ؛کندتاریک شدن آینه را قابل رؤیت می

دلیل است که چنین زمانی خلق کننده است. و 
 دور، آیدباال می، پیچدشب دور ساق پاهایت می

گذارد و دستانت و مانند ماری لب بر لبت می، تنت
 (.157: همان) «تاریک، شویتاریک می، تو

 زمان و مکان رابطة. 2ـ2ـ2ـ3
زمان بدون مکان یا مکان ، شناسیمعناـنشانهدر 

اند. هایی هستند که شکل نیافتهمادهزمان، بدون 
به گفتمان با رفتن، دانیم که زمان به محض راه می

 خألچرا که اتفاق معنایی در  ؛آمیزدمکان درهم می
تاریکی شب و  نگینی حضورت درس» دهد.رخ نمی

ر انگا، کشداش را پایین میاولین مغازه که کرکره
هایت را گوش، کندجادوگری دندان قروچه می

، شویکنی... تنها میزده نگاه میوحشت، گیردمی
های روشن و خیابان که انگار به تو با چراغ

دهد و زیر کش و قوسی به تنش می، خنددمی
انگار ، خوردپایت مانند اژدهایی تکان می

ای یا در ناکجاآباد پرت خواهد تو را به گوشهمی
به آخرین مغازه که هنوز چراغش روشن  و تو کند

بینی که کنی و میبه مغازه اختران نگاه میاست، 
 (.15: همان) «شمردمرد دخلش را می

ماندیم.  هاهزار سال پایین پلهما انگار 
ترسیدیم و توانستیم برویم و سرک بکشیم. مینمی

بعد از هزار سال بود که آینه آمد. صورتش مثل 
(. از این رو زمانِ 181سرخ شده بود... ) گوجه فرنگی

توانند در گفتمان زمانی است که عناصر دنیایی می
تعامل با یکدیگر زمان روایت کننده را بیافرینند و 

دهند ای شکل میجریان زیبایی شناختی را به گونه
بلکه نیست، های بیرونی که دیگر توصیف گونه

تعاملی  یندیفرآپرداز و تبانی اوست در دخالت گفته
با دنیا برای دستیابی به چیزی فراتر از تکراری 

در یک روز تابستانی میریم. من و قمر. معمولی. ما می
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میرد کنیم، قمر در روشنایی روز میگیر می هامیان آدم
(. روشنایی، 178: همانو من در تاریکی شب )

تحت عنصرهای مردن و تابستانی، تاریکی، یک روز 
آورند که همان را در زمان پدید می گیرکردن غایتی

رسیدن به آزادی و فرار از اسارت و غربت است. که 
شناختی گیری جریان زیبایینقش به سزایی در شکل

شد کنند. آینه اما زیبا بود. زیبا میدر گفتمان ایفا می
های تنش را آب مهربان دوباره. سپیده دمان، زخم

آرام  هاخرهشامگاهان در پناه صشست و دریا می
زیبا، شستن، آرام، مهربان نیز  (.47: همانگرفت )می

عنصرهای سپیده دمان و شامگاهان نیز  تأثیرتحت 
پدیده آورندۀ امید به آزادی و بهبود شرایط سخت در 

 شناختی در گفتمان مؤثرند.گیری جریان زیباییشکل

 ارزش و زیباشناسی، فرا ارزش .3ـ2ـ2ـ3
رداز را به سوی پگفتهباور، م گاهی عدم اعتماد و عد

تغییر و فرار از نقصان و رفتن به سوی ارزش 
ر در فضایی قرار دارد که گکند. شوشتحریک می

به همین ، های جدیدی ایجاد کندتواند ارزشنمی
أل دلیل برای یافتن فضایی جدید و فرار از این خ

گذارد و عالوه بر قدم در دنیایی جدید میارزشی، 
ادراکی ـخواستن، دنیایی با شرایط حسیفعل موثر 

پروراند و به سویش گام جدید را در ذهن می
آینه، های قافلة صفاری در دیدگاه دارد. ارزشبرمی

اندازی را که برای تواند چشمضدارزش است و نمی
خودش ترسیم کرده است در آن بیابد. رقص هر 

پول، های پدر از شب کنار آتش و پرشدن جیب
گرد آتش حلقه زده بودند و ربودن  ایی که برهمانس

گیرد و شیئی از کنار فردی که مادر فالش را می
محدود اسیر کرده  سرزمینیگرفتن فال و... او را در 

تواند رهایی و آزادی و برخورداری از که نمی
دانست را مزه کند. حقوقی که هیچ کدامشان را نمی

که قادر  رفتن و ترک قافلة صفاری فراارزشی است
 با ترکبه ایجاد، کنترل و ضمانت ارزش است. او 

های فراوان قافله و رفتن به شهر، با تحمل سختی
هایی دست پیدا کند که برای توانست به ارزش

کرد. خیلی دیر فهمیده بود که لحظاتی او را آرام می
-سخت است وشعلة آبی رنگ برای خودش می

نجام رود و رنگ سرخ ذغال سراخواند و می
شود... خیلی دیر، وقتی قافله رقص او را خاکستر می

دیده بود، مادر با پاهای ورم کرده در چادر افتاده بود 
و مردان گریز پای شهری با آوازۀ نام او به چادرها 

 شد:ای پدر پر از پول میهآمدند و جیبمی
 مچ پاهایش تیر «خواهی مادرت بمیرد؟برقص، می»

شد، تصاویر در ذهنش کشید، سرش سنگین می
خسبم تا همین جا می»آمدند: آشفته و پریشان می

(. شوق پرواز و رسیدن به 4: همان« )غروب فردا
که در تقابل با قوانین مرده و زنگار هایی ارزش
او را به بود، در جان آیینه النه کرده قافله، گرفتة 

ی دخت شوربختیکشاند تا قصة یم اینیدنبال نالة 
واخت و او قصد داشت نیکه چوپان م را بشنود
تنومند،  نخلیباشد و در بازوان  شوربختیپایان آن 

ی در اهوا داغ داغ. پرنده»آشیانه بسازد. گرم بود. 
ساخت. های نخلی تنومند آشیان میمیان شاخه

ای که خوش داشت یکجانشین شود، نه در پرنده
ای بیابان، در میان همسیر باد، نه در مسیر ریگ

ای بازوان نخلی سرسبز که هر ساله تاره دهد، تاره
به بازوان بود، را که اندوخته  چهآنشیرین... پرنده 

ی بسازد، ادریغ تا آشیانهداد، بینخل تنومند می
وانست بادها را تهای نخل سبز بود و میشاخه

بتاراند و هر سال موسم ثمر خرما دهد، پرنده دیگر 
هایش را به ی گندم، بالاهنیازی نداشت تا برای دان

هم بزند، بچرخد، بخواند و این نالة نی... نالة نی از 
تکاند و های خرما را میآمد که دانهکدام سو می

کرد. این صدا از کجا بود، از چه نخل را عریان می
جانبی؟ و این چوپان که نی را از نیزار بریده بود، 

 گفتقصة شوربختی چه دختی را دهان به دهان می
 (.26: همان)
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 شناختیها با جریان زیباییرابطة نمایه .1ـ2ـ2ـ3
ای است و بسیاری داستانی منطقه کولی کنار آتش

شود از باورها و اعتقادات محلی در رمان دیده می
بر این نیز، علت بومی بودن ه که نویسندۀ رمان ب

باورها پایبند است. باور زنان قافلة صفاری این 
مهرۀ مار را اوسی کنند تا برایشان است که باید 

شانس بیاورد. آینة تارانده از قافلة صفاری تنها 
مهرۀ ندهد، چیزی را که نگران است از دست 

دهد و یادآوری مارش است و کیمیا آن را به او می
اش کند. مهرۀ مار! مهرۀ مارم که اوسی کندمی

کجاست... فراموشت نشود آن را اوسی کنی... 
داری وردی کنی مهرۀ مار را برمیاز میبقچه را ب

 «افتیفشاری و راه میخوانی آن را در مشت میمی
پرداز بر این باور است (. شوشگر یا گفته39: همان)

ها قادرند شرایط را تغییر دهند و این که خرمهره
کند و یاب منتقل مییا گفته پذیرباور را به شوش

ی نتیجة همان گیرد و ... و این باورپذیرفال می
دیداری با  ادراکی است. که شوشگرـرابطة حسی

 کند.رو است برقرار میدنیایی که با آن روبه

 شناختینقش حواس در جریان زیبایی .3ـ2ـ2ـ3
چشیم، لمس یا استشمام شنویم، میبینیم، میچه میآن
تواند معنادار باشد. معنای یک عمل، یک کنیم، میمی

قاشی، یک موسیقی و ... پس جریان سیاسی، یک ن
اند و در کنار معانی مختلفی در پس حواس پنهان شده

پنهان، یا همان  معنایکنیم ما حس می چهآن
تواند معنا نمیرو، ز این ا نهفته است.« غایب»یمعنا

ای حسی پایدار باشد چرا که ادراک در پس رابطه
نالة نی و »تواند متفاوت باشد. برای هر شخص می

کرد. دو ها در خواب هم رهایش نمیخلخال صدای
صدا، دو زنگوله برگردن سگی... تا هرگز نتواند از 

تواند این دو زنگوله قافله دور شود... . چه کسی، می
داند که او، خوش را از گردنش باز کند؟ چه کسی می

نی و ة ای هر چند کوتاه گم شود؟ نالدارد برای لحظه

حسوس و شنیداری صدای خلخال غیر از صدای م
بند  عادی معنای غایبی دارند که همان اسارت، در

بودن، تحت سلطه بودن و... است. آینه متنفر بود از 
تجزیه و شعیری در کتاب  «صدای خلخال و نالة نی.

معتقد است: غایب  تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان
 بلکه معنانیست، بودن معنا به منزلة نیستی آن 

پیدا که چیزها را با گوشت و ای است ناحفره
گذارد ای به جای می ها ذرهبلعد و از آنپوستشان می

که خرده استخوان یا لکه خونی بیش نیست. در 
شود و نسان، حسی است که بیدار میا برخورد دنیا و

کشد، غایب این بیداری چیزی را به کام خود فرو می
تفاق شناختی اکند و به این ترتیب جریانی زیباییمی
افتد. چشمانش را بست، آه بلندی کشید، خودش می

ای کوچک ورم کرده از نخلی باال پ بود. با دو
به سوی ماه دراز. ماه چشمان  هایشدست رفت.می

لیمویی زاللی داشت... باران بارید باران لیمویی باران 
-کنی؟ به خاطر زنگولهسبز،... ماه... ماه چرا گریه می

کنم... و باز آینه در اندیشة های گردنت گریه می
های گردنش که طبق قانون قافله به رهایی از زنگوله

کرد و این فکر می هاآنگردن داشت به باز کردن 
تر باشد، معنایی حاصل معنای غایب هر چه عمیق

شود که خارج از انتظار ماست و بدین سان جریان می
د یابد. چشمانش را باز کرد، بلنزیباشناسی قوت می

بلند خندید، دستی به پیراهنش کشید، خشک بود. 
( و این 3: همان« )کندباران نور فقط روشن می»

شود روشنی که از بارش باران نور برای آینه ایجاد می
ای است که باز خوانی آن به کمک معنای دور افتاده

و عامل فاعلی که به ، شودکنش کنشگر ایجاد می
کند ما را به می سوی نور، آزادی و رهایی حرکت

 شود.سوی نمایان شدن این معنی غایب رهنمون می

 گیرینتیجه 
کولی کنار در  های زبانینشانهدر  کاربردیبالغت 

منبع سرشار ، است که هر کدام حواسیآکنده از آتش 
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 معناشناسیـنشانهروند. یبه شمار م گفتمانیتولیدات 
بار است. پوچ و فاقد اعت ادراکیـحسی پایگاهیبدون 

معناها ـنشانهی خاستگاه اصل ادراکچرا که احساس و 
در اثبات ادبی، این گونة بررسی  روند.یبه شمار م

را با  دگرگونیدهد که آیینه ینشان مقضیه، این 
و المسه آغاز کرد و به  دیداریاز حس  گیریبهره

(، در شنوایی، و یچشایبویایی، دیگر حواس ) کمک
ر بکه عالوه ایجسمانه ریحضوبا  تنشی فضایی

بین  مشترکیمعناها به عنوان مرز ـانسجام نشانه
کند، با در نظر گرفتن یها عمل ما و درونههبرونه
به  رواییحضور، گفتمان را از شکل های شیوه

 سیالیت، تحول و گریزان بودن معناها تبدیل کرد. 
است که به  رخدادی عاطفی، گفتمانیگفتمان 

و انفصال یا تغییر از وضعیت اولیه به دنبال وصال 
ساز نوع حضور نیست. بلکه زمینه ثانویوضعیت 

است که  رخدادهاییاست و اهمیت آن در 
 هایفشارهفریند و جسمانه را به محل تولید آیم

همة  عاطفییند آکند. آینه در فریتبدیل م عاطفی
و  رهایی، یرسیدن به آزاد برایتمرکز خود را 

معطوف  صفاری قافلةک قوانین پو ساختارشکنی
جدید و یافتن  عاطفینماید و با کسب هویت یم

، تصورات، تمام تخیالت برای قطعی پاسخی
پندارها و تردیدهایش فرصت رها شدن از خود را 

نتیجة فعل  آزادیو  رهاییکند و این یپیدا م
 است.« خواستن»مؤثر

آینه با قوانین قافلة  شناسیزیباییند آیدر فر
کند و با آن در یرا تجربه م زیستیهم نوعی فاریص

که ی زیباشناسانه، گیرد و در عملیاتی.چالش قرار م
است بُرش از آن را  ادراکیـحسیند آیحاصل فر

 ناپیوستگیو ی کند. این بُرش که شکنندگیتجربه م
شناس و قوانین کهنه و یدر رابطة بین شوشگر زیبای

شود تا شوشگر به یمسبب دارد، مرده را به دنبال 
وان آن تیدست یابد که م متفاوتیدریافت جدید و 

که در آن قرار دارد به ی را به گذر و عبور از دنیای

در بُرش و  معناییجدید تعبیر نمود. بالغت  دنیایی
که ای مستبدانهزده و انقطاع بین آینه و قوانین یخ

ه تواند به دلیل مواجیم، ها بر قافله حاکم بودسال
از معنا، نابرابر  تهیستمگر، ظالم،  دنیاییشدن آینه با 

عدم باور در او شده  نوعیو ناقص که منجر به 
باعث  عاطفیو  ادراکیـحسیکه وجوه ، است باشد

شده که در  شناختیزیبایی حضوری گیریشکل
 است.  زیبازیستیحقیقت همان 

نیست، بسته  ی چارچوبیبنابراین گفتمان دارا
و اثر گذار و اثرپذیر است. گفته پرداز  بلکه باز

واند با در هم ریختن اشکال رایج و معمول و تیم
ناآشنا و ، زبان و با خلق اشکال جدید یِتکرار
 گفتمانیآن به  رواییگفتمان را از شکل ، بدیع

، یاجتماع رمانیکولی کنار آتش سیال تبدیل کند. 
ی ناتورالیست سبکیو  فمنیستی نگاهیبا  سیاسی

کالم و  تحولیبر سیر مراحل عالوهآن، است که در 
، نقطه به نقطة دیگر یکو حرکت از  رواییگفتمان 

 شناختیزیباییو  عاطفی، یادراکـیهر سه بعد حس
و تحلیل  بررسیگریزان و ی در ایجاد معناهای

 معناشناختیـنشانهآن با رویکرد  کاربردیبالغت 
 کدیگر قرار دارنددر تعامل با ی واند، دخیلگفتمان 

ا هاند که نشانهسیال شده گفتمانیایجاد  و موجب
هستند و از  پویایی زایش و همواره درآن، در 

 شکلیبه  مدلولیو دال و  مکانیکی، شکل منجمد
 اند.زنده و زایا درآمدهمتکثر، ، متحول
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