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 چکیده

ها مطالعه گیری و تولید معنا را در گفتمانتوان سازکارهای شکلمعناشناسی ابزاری علمی است که با آن مینشانه
 سطح رابطة دو بر مبتنی زبان که و پدیداری سیال ،پویا فرایندی، های گفتمانی برگفتمانی، نظام در دیدگاهکرد. 

ای گفتمان هستند. کنش با تحقق برنامه گیریشکل عوامل شَوِش و بودش کنش،دارد.  محتواست، تکیه و بیان
کنند  حالتی است که عاملی در آن قرار و شوش، توصیف گردددیگرمی وضعیت وضعیتی به از تغییر ایجاد به

وژه به بودن خود، معنا اصلی س بودش که دغدغة و ای ارزشی استوصال عاملی با ابژه یا گونه دارد یا بیان کنند 
« بخوا»های گفتمانی در داستان کوتاه هدف این پژوهش بررسی انواع نظامدادن و گریختن از تهی شدن است. 

و َشوشی  ای گفتمانی کنشیهاست و مسأله اصلی آن پرداختن به شرایط تولید معنا در نظام قاسمعلی فراستاثر 
های و بودشی داستانی با موضوع دفاع مقدس است. این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. بررسی
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های گفتمانی به صورت آشکار و پنهان در متن داستان وجود دارند و دهد که اغلب نظامانجام شده نشان می
 های گفتمانی کنشی، احساسی وگیری دیگر نظاملی شکلگفتمان رخدادی مبتنی بر مشیت الهی محرک اص

 شوند و ترسیمپرداز )حسین( و عمه نشان داده میفرایند عاطفی گفته هایبودشی است و همچنین طرحواره
  های این پژوهش است.مربع تنشی واگرای عمه و همگرای حسین از دیگر دستاورد

 مانی، کنش، شوش، بودش معناشناسی، نظام گفت -ها: نشانهکلید واژه

 . مقدمه1

(. 11-37: 1388شناسی ساختگرا و پساساختگرا است )ر.ک. احمدی، برآیند نشانه معناشناسی گفتمانی -نشانه
هوم )مدلول( مف کی)دال( و  ریتصو ایصدا  کی وندیساختارگرا بر اساس نظر سوسور که نشانه را پ یشناسنشانه

س چند پییر ای متقارن است و هرمدلول، رابطه وشناسی پییرسی، رابطة دال هبنا نهاده شد. در نشان داند،یم
ا ادراکی که فرایند معنا ر -گیرد، اما به دلیل در نظر نگرفتن عامل حسیطور کامل در نظر میمرجع نشانه را به

(. 40: 1388معناشناسی گفتمانی سخن گفت )شعیری، توان از نشانهکند، هنوز نمیهوشمندانه کنترل می
حتوا را فرایندی دو سطح بیان و م ةشناسی سوسور را تکمیل و رابطنظریة نشانه انمارکی،یلمسلف، زبانشناس د

عتقاد گرا، با اشناسی ساختشناسی یلمسلفی، برخالف نشانه(. نشانه41)همان:  کرددال و مدلولی  ةجانشین رابط
اکی و ادر -ای حسیو درون را به رابطه ندنیای بیرو ةبطای بین دو سطح بیان و محتوا، رابه حضوری جسمانه

(. گرمس در تکمیل بحث سطح زبانی یلمسلف، سطح بیان را 2: 1388)شعیری و وفایی،  کندیسیال تبدیل م
پرداز یا سوژه )حضور جسمی گیری انتزاعی گفتهنامد و موضعمی 2نشانه -و سطح محتوا را درون 1نشانه -برون

                                                           
1 exteroception 
2 interoception 
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نامد. جسمانه پایگاهی می 1نشانه یعنی جسمانه -در ارتباط با این دو نشانه جسم امی واقعی( رتخیلی و نه جس
 ةشوند و زمینجا میاست که احساس و ادراک سوژه در آن جای گرفته و از آنجاست که مرزهای معنایی جابه

(. 42: 1388یری، کند )شعفراهم می را معناشناسی گفتمانیشناسی ساختگرا به نشانهعبور از نشانه
 یمعناساز ندیفرا رایز» پردازدیم یگفتمان یهامعنا در نظام دیو تول یریگشکل ةمعناشناسی گفتمانی به مطالعنشانه

 الیس ا،یپو ،یندیبر فرا یگفتمان یها(. نظام2: 1392 ،یری)شع« تحت نظارت و کنترل نظام گفتمانی قرار دارد.
ط روابط، بس ،یگفتمان یریگموضع یهمواره ما را با نوعیی ایپو لیدل هان بگفتم»دارد.  هیزبان تک یداریو پد

 2هاشارهف جادیسبب ا یتنش گفتمان نی. اکندیرو مواگرا روبه ایسو همگرا و ناهم ایهمسو  یروهاین نیتعامل ب
 یگفتمان کنش . پس در طول گفتمان است کهکندیم لیزنده تبد یکه گفتمان را به کنش شودیم 3ییهاو گستره
 ،4کنش (.36: 1388 ،یری)شع.« شناساندیبه ما م شیاز پ شیمعنا خود را ب دیو کنشگر با تول ردیگیشکل م
 ققضمن تح تواندیکه م شودیگفته م یکنش به عمل»گفتمان هستند.  گیریشکل عوامل 6و بودش 5شَوِش
تحقق  یعنی» ی؛، کنش گفتمان8و کورتز 7رمسگِ د یگردد. به عق گرید یتیبه وضع یتیوضع رییموجب تغ یابرنامه
 یری)شع .ددگریدر گفتمان حاصل م ینینظام همنش ای ییروا ندیسبب استفاده از فرابه که خود  ییروا ی،ابرنامه
کنند  حالتی است که عاملی در آن قرار دارد ، توصیفشَوِشو  مبنای کنش، توانش است (11: 1388 ،ییو وفا

های گفتمانی با نظام الندوفسکی، اریک نظریه به بنا ای ارزشی است.ال عاملی با ابژه یا گونهیا بیان کنند  وص

                                                           
1 corps proper 
2 intensité 
3 extensité 
4 action 
5 état 
6 existentiel 
7 Greimas 
8 Courtés 
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معنایی حاکم بر آنها به دسته کلی هوشمند یا کنشی، احساسی یا تعاملی و رخدادی  -های نشانهتوجه به ویژگی
 شرایط اساس بر معنا بروز آن در که یا کنشی نظامی است هوشمند شوند. نظام گفتمانییا تصادفی تقسیم می

است که در این نظام با سه گونه گفتمانی  شدهنییتع پیش اهداف از بر مبتنی و ریزیبرنامه تابع شناختی،
 ،1عاطفی –تنشی جریان سه تابع معنا بروز احساسی، گفتمانی نظام در روهستیم.مدار روبهتجویزی، القایی و مرام

 ،4حسی ترازیهم مثل هایدارای ویژگی گفتمان نظامی، چنین است. در 3شناختیزیبایی و2ادراکی -حسی
نظام رخدادی بروز معنا جنبه غیر منتظره و خارج از اراده بشری و است و در  5حضوری هم و پدیدارشناختی

 ,Landowski)های تقدیر، مشیت الهی و تصادف دارد مستقل دارد. این نظام سه گونه گفتمانی با ویژگی

ترین دغدغة سوژه است که آن را نظام گفتمانی بودشی ، بودن مهمهای گفتمانی. در دستة دیگری از نظام(43 :2005
 این نظام گفتمانی، نظامی تالطمی است که سوژه همواره با مسئلة بودن خود مواجه است.  نامند.می

پردازد تا به مانی حاکم بر آن میهای گفتبه بررسی نظام« خواب»معناشناسی داستان این پژوهش با تحلیل نشانه
های گفتمانی تجویزی و احساسی زیر نفوذ نظام گفتمانی رخدادی مبتنی این پرسش پاسخ دهد که چگونه نظام

آید؟ گیرد و در نتیجه نظام گفتمانی بودشی و تغییر دازاین در شخصیت عمه به وجود میبر مشیت الهی شکل می
 دهد.بع تنشی داستان را نشان میی عاطفی و مرهاهمچنین طرحواره

 . پیشینه تحقیق2

                                                           
1 tensive- emotive 
2 sensitive- perceptive 
3 esthétique 
4 Sensitive co- Equilibrium 
5 Co- Presence 
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و  2، فونتنی1شناسان مکتب پاریس چون گرمسمعناشناسی گفتمانی مبحثی است که از سوی نشانهدیدگاه نشانه
ساختگرا عبور و نشانه  شناسیهایش از نشانهمورد توجه قرار گرفته است. گرمس در دور  دوم اندیشه 3کورتز

شناسی عمومی مطرح در مسائل زبان 4پرداز که بنونیستکند و حضور گفتهگذاری مینی را پایهمعناشناسی گفتما
، با تکیه بر حضور گفتمانی 90و  80های کرد، مطالعات زبانی را از فرم ساختگرایی خارج کرد. گرمس در دهه

فرآیند تنشی گفتمان را  هایپایه 5معناشناسی گشود. ژاک فونتنی و کلود زیلبرگحوز  جدیدی را در نشانه
ادراکی  -گفتمان دیداری را مطرح کرد و اریک الندوفسکی بعد حسی 6ریزی کردند، ژان ماری فلوشطرح

گفتمان را با تکیه بر نظریه تعامل و با دورنمای پدیدارشناسی بررسی کرد. در ایران، حمیدرضا شعیری، در این 
است  معناشناسی گفتمانی و ابعاد مختلف آن نوشتهرفی نظریة نشانهها و مقاالتی در معزمینه پیشرو بوده و کتاب

معناشناسی سیال  -( و راهی به سوی نشانه1385معناشناسی گفتمان )شعیری،  -که تجزیه و تحلیل نشانه
معناشناسی وجود دارد؛ از جمله: اند. همچنین مقاالتی در زمینه نشانه( از آن جمله1388)شعیری و وفایی، 

 -بررسی نشانه»، (1391)«بر اساس نظریه گریماس« تشاؤون و ما»ت معناشناسی ساختار روایی داستان نشانه»
ساختار  یمعناشناخت -نشانه یبررس» ،(1392)«لقاء فی لحظه رحیل»معناشناختی ساختار روایی داستان کوتاه 

 ناهید نصیحت، کبری روشنفکر، خلیل پروینی، فرامرز میرزایی؛ (،1392)«دیحبل  کالور»: داستان کوتاه ییارو
-هایی از کاربرد نظریه نشانهاز اکرم آیتی که نمونه( 1392)« پی دار چوپان»، (1392)« مانلی نشانة سیال»

 فرشید حسامی( و316: 1388)« دانجنگ سلطه و رسالت هنرمن»در کتاب  سرشار محمدرضامعناشناسی هستند. 

                                                           
1 A.J.Greimas 
2 J. Fontanille 
3 Courtés 
4 Benveniste 
5Cl. Zilberberg 
6J. Marie Floch 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/1017435
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( نقدهایی دربار  177: 1377« )عرصه قصه )نگاهی به چهار کتاب چاپ شده از قاسمعلی فراست(»در مقالة 
 اند. داستان خواب نگاشته

 . روش تحقیق4

اع مقدس های دفروش این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی و تحلیل محتوا است. داستان خواب از بین داستان
ها های موجود در آن با توجه به تاثیر آنپردازد، انتخاب شده و نوع گفتمانبه تاثیر جنگ بر خانواد  شهدا می که

 یاب تعیین شده و به توصیف آن پرداخته شده است. بر روی گفته

 . خالصۀ داستان5

نج و را با طبل و سشود و او داستان زنی روستایی است که تنها یک پسر به نام مجید دارد. پسرش شهید می
همچنان اشک »کند: تابی میسپارند. زن بعد از گذشت یک ماه هنوز بینوحه در گلستان شهدا به خاک می

(. هر چه نزدیکانش از جمله برادر و 37« )خواهد.را می دشیو مجزند کند. به سر و سینه میریزد و ناله میمی
بچة  آخر فقط»گویند که دیگران نیز فرزندشان شهید شده است. کنند او را آرام کنند و به او میزنش سعی می

کند ( زن قبول نمی38« )تو که شهید نشده. پسرآخاله حسین هم شهید شده، پسر مشهدی رحیم هم شهید شده.
چند تا پسر دارند ولی مجید تنها پسر او بوده و کس دیگری را ندارد. داستان از  هاآنگوید: و در جواب می

بیند در حالی که ظاهری شود. او خواب مجید را میوی )حسین برادرزاد  زن روستایی( تعریف میزبان را
مادرش پیغام  به خواهدیمداده. او از حسین نورانی و زیبا دارد، لباس سفید پوشیده و بوی گل محمدی می

ی دارم؟ ناکامم؟ ببین چه جای گی مجیدکنی؟ چرا مینشینی گوشة خانه و گریه میبگو چرا اینقدر می»برساند که 
(. 40« )خوای که ناراحت نباشم، فقط گریه نکن. همین و همین. بگو ای کاش زودتر اینجا اومده بودم.اگر می
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رساند ولی برخالف یک ماه گذشته شود و با سرعت خود را به خانة عمه میحسین صبح زود از خواب بیدار می
اش آرام بیند عمهشود، میبیند. وقتی داخل میرا آب و جارو کرده، می شنود. خانهاش را نمیصدای شیون عمه
ه به داند برای چریزد. حسین چنان بهت زده شده که حتی نمیکشد و برای حسین چای مینشسته و قلیان می

کند که خواب مجید را دیده است. وقتی خواب را اش برای حسین تعریف میخانة عمه رفته. تا این که عمه
 کند درست شبیه همان خوابی است که حسین دیده بود.تعریف می

 . معرفی نویسنده و اثر6

نویسی از همان دوران به داستان ة اودر یکی از روستاهای گلپایگان متولد شد. عالق 1338قاسمعلی فراست سال 
اولین  .ی رو آوردنویسنگفتن شعر و سپس به داستا بههای مختلف شکل گرفت. او ابتدا دبستان با خواندن کتاب

به چاپ رسانید. این  61و خانة جدید را در سال  منتشر کرد« زیارت»با نام  1360سال داستانش را  ةمجموع
، «پاداش»، «سلندر»، «زائر»، «خواب»، «حکیم»، «خانة جدید»های مجموعه دارای نه داستان کوتاه تحت عنوان

 است.« جایزه»، «گالب خاتون»، «آلبوم»
 بحث و بررسی. 7

 . ساختار روبنایی گفتمان7-1

ن مجید ی که به خاطر شهید شدتابیو بقراری گفتمان حاکم بر داستان، گفتمانی پویاست. عمه از وضعیت بی
 گردد.شود و به وضعیت اولیه )قبل از شهادت مجید( برمی، رها میدچار شدهبه آن 

 گفتمان و مکان. بعد زمان 7-2
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زمان و مکان داریم. زمان داستان زمانی روایی است که با زمان کیفی آمیخته شده است. دو گونه « خواب»در 
ی شود. آن ماجراافتد و راوی داستان با حاضرسازی غایب وارد زمان کیفی میماجرا در یک روز صبح اتفاق می

ته تعریف سپاری مجید در یک ماه پیش است و وضعیت عمه را در این یک ماه گذششهید شدن و به خاک
های هر روز  خویش را کند. از نظر مکانی: خانة عمه، سر یونجه، صحرا مکان بودگی هستند که عمه کنشمی

شوند، زیرا برای عمه ها به مکان شدگی تبدیل میاما بعد از مرگ مجید این مکان؛ دهدها انجام میدر این مکان
آورد که خارج از بعد زمان و مکان است ن به وجود میباشند. دیدن خواب فضایی را در داستایادآور مجید می

 گیرد.و سوژه در اختیار فضایی پر شده از نور و بوی خوش قرار می

 های گفتمانی. نظام7-3

 . نظام گفتمانی هوشمند7-3-1

 الف: گفتمان تجویزی

عاملی، یکی از ر این نظام تکند. دداللت می شدهنییتعرابطة بین دو کنشگر و برنامة از قبل »گفتمان تجویزی بر 
شود. در چنین نظامی، کنشگر بر ای است که به او داده میدو طرف موظف به پیروی و هماهنگی خود با برنامه
ما با  (. در این گفتمان17: 1388ی و وفایی، ریشع« )کند.اساس برنامه یا قرارداد تنظیمی یا دستوری عمل می

م کنش او را وادار به انجا تواندیگر قرار دارد و مبرتر نسبت به کنش یتیکه در موقع هستیممواجه  یگزارکنش
 1. کنش خود دارای دو مرحله توانشاست نییگر از باال به پاگزار و کنشکنش نیرابطه ب ینظام نیکند. در چن

                                                           
1 competence 
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ردازد. پمی آورد و سپس به انجام آناست. ابتدا کنشگر توان الزم برای اجرای کنش را به دست می 1و پردازش
اگر کنش بر اساس قرارداد  ؛شودپس از انجام کنش و قبل از اجرای قرارداد وارد مرحلة ارزیابی آن می گزارکنش

رزیابی شود. اکند؛ در غیر این صورت پاداشی نصیب او نمیگر پاداش خود را دریافت میانجام شده باشد، کنش
توان ترسیم یابد. این نظام را با الگوی زیر میربردی خاتمه میشود و با فعالیت کابا فعالیت شناختی شروع می

 کرد.

 
 

اش تعریف کند. ارزیابی نیز در همان مرحلة اول انجام خواهد که خوابش را برای عمهمادر حسین از او می
واب (. ارزیابی مثبت است زیرا ممکن است عمه با شنیدن خ37« )قراری خودش را کشت!او که از بی»شود: می

شود و در واقع خوشحالی عمه پاداشی اش خوشحال میحسین به آرامش برسد و حسین نیز از آرام شدن عمه
 برای انجام کنش است.

 

 

                                                           
1 performance 
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 طرحوارۀ گفتمان تجویزی

 ارزیابی کنش و پردازش گرکنش گزارکنش

رفتن به خانة عمه و تعریف خواب برای  حسین مادر حسین
 او

 مثبتارزیابی شناختی و کاربردی 
 است.

 ب: گفتمان القایی

هر دو طرف کنش یا برنامه در تعامل با یکدیگر سبب تعیین کنش یا شکل گرفتن آن »در این نظام گفتمانی 
: 1388)شعیری و وفایی، « یعنی یکی از دو طرف تعامل باید طرف دیگر را به اجرای کنش متقاعد کند.؛ شوندمی
ذارد و گو یکی از دو طرف، بر توانش دیگری تأثیر می یکسان دارند(. در این گونه، دو کنشگر موقعیتی 18

هایی چون: اغوا، تحریک، تهدید، ترس، تحذیر کند و برای این منظور از شیوهکنش مورد نظرش را به او القا می
لقایی به ا گیرد. طرحوار  نظام گفتمانیکند. در پایان، کنش نیز مورد ارزیابی و قضاوت قرار میو... استفاده می

 شود:شکل زیر نشان داده می

 

 
کنند. گفتمان القایی به کار رفته در این داستان مبتنی بر اطرافیان برای آرام کردن عمه از این شیوه استفاده می

خواهد که از خانه بیرون رود و گاوش را به صحرا ببرد. پدر اغواست. مادر حسین با بیان دلسوزانه از عمه می
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کند او را مجاب سازد که دیگر ماتم نگیرد و از خانه بیرون برود. خالة حسین ا تحریک عمه سعی میحسین نیز ب
کنند. سعی در مجاب سازی او دارد: تابی نمیی که فرزندشان شهید شده و بیکسان بای عمه همانندسازهم با 

(. 38« )یم هم شهید شده.آخر فقط بچة تو که شهید نشده. پسرآخاله حسین هم شهید شده، پسر مشهدی رح»
نه اونا و نه من! »گوید: کند. در جواب خاله میسرایی میدهد و برای مجید نوحهها ناله سر میعمه در پاسخ آن

( و با اغوای 38« )اما من چی؟!؛ شون هم که رفت، سرشون با بقیه مشغول استاونا چند پسر دارند. یکی
ننه مجید کاش »زنند: کند و همگی زیر گریه میرا با خود همراه می هاهای مجید به خود و دیگران، آننیکی

سوخت...ننه ات زده بودی، کاش ننه اینهمه مهربونی نکرده بودی تا جگرم اینهمه نمییک حرف سرد به ننه
بودند اش کرده ام هم. همة کسانی که دورهمجیدم، ننه رشیدم... این را گفت، پدرم هم زد زیر گریه: مادر و خاله

 (.39« )هم.

ه با این شیو است؛ و یاروشود. پیغام مجید برای مادرش در عالم گفتمان القایی دیگری که در متن دیده می
ن گی مجید ناکامم؟ ببیکنی؟ چرا مینشینی گوشة خونه و گریه میبگو چرا اینقدر می»کند: مادرش را آرام می

شم، فقط گریه نکن. همین و همین. بگو ای کاش زودتر اینجا خوای که من ناراحت نباچه جایی دارم؟ اگر می
 (.40« )اومده بودم.

 . گفتمان احساسی7-3-2

 ادراکی -الف: گفتمان حسی

ی مدار و پذیرش حضورادراکی به معنای به کارگیری دیدگاه هستی -بررسی فرآیند گفتمان در بعد حسی»
(. دیدگاه 111 ب:1392)آیتی، « ولد معناست.ادراکی در ارتباط با دنیای پیرامون خود در ت -حسی



 مشهد مقدّس – 1394اسفند           21های زبان در قرن سی؛ چشم انداز پژوهشسوّمین همایش ملّی زبانشناسی و آموزش زبان فار

 

183 

 

این  و هرچه ای دارد؛های ادراک حسی و پدیدارشناختی در تولید معنا توجه ویژهبه سرچشمه معناشناسی،نشانه
تر باشد فعالیت گفتمانی پویاتر است. رویکرد پدیدارشناختی در جریانات ادراک حسی به عنوان حواس قوی

 "گریز از واقعیت"جریان  «نقصان معنا»گیرد که گرمس آن را در کتاب جایی نشئت می های تولید معنا ازمایه
ماند و جز صورتی از آن قابل دریافت نیست. ها در ارتباط با چیزی پنهان میخواند زیرا معنای واقعی نشانهمی

 معنای دلیل همین به و دشومی دیگر دادن زوایای دست از باعث زاویه، هر از چیز یک به کردن به عبارتی نگاه

ادراکی دخیل در تولید گفتمان باید سه  -های حسیگونه»است.  چیز یک انحرافی یا ناقص معنای چیز، یک
حضور   .3های حضور. شیوه3 2جسمانه() . حضور جسمار2 1. طرح فضای تنشی1شرط اساسی داشته باشند. 

ضور ها )حپرداز به دو دنیای برونهاکی( گفتهادر -های جسمی )جسمجسمار سبب انتقال و سرایت حساسیت
شود پرداز( میها )حضور جسم در دنیای درونی و ذهنی گفتهپرداز( و دنیای درونهشیء در خارج از دنیای گفته

و فضای تنشی به عنوان پایگاهی برای بروز احساسات است. فضایی دارای عمق که استوار بر مجموعة جریان 
ود و دو شهای مکانی و زمانی مرتبط میمند که در آن معنا با شاخصهنی پیوسته و جهتسیال حسی است. جریا

کند. سازی تولید معنا میکند و به وسیلة حاضرسازی و غایبتنیدگی را ایجاد میتنیدگی و پسگونة پیش
ة دور در گذشت راند و چیز نشانه گرفته شدهکه خاطره از مشتقات آن است، زمان را به عقب می تنیدگیپیش

تنیدگی که انتظار وقایع شود. پس( و منشأ عملیات حاضر سازی غایب می96 :1392)شعیری، « گردد.ظاهر می
آید با پرداز بعد از این که برای تعریف خوابش از خانه بیرون میگفتهآینده از ثمرات آن است. در این داستان 

آورد سست زمانی، زمینه را برای حاضرسازی غایب به وجود می( با گ37« )سوزد.دلم برای عمه لیال می»جملة 

                                                           
1.Dimension tensive 
2. Corps propre 
3. présence sémiotique 
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از روزی که مجیدش را با طبل و »دهد: های عمه را شرح میتابیو ماجرای شهادت مجید، تشییع جنازه و بی
ام هنوز ی عمههایقراریبگذرد: اما به ده آوردند و به خاک گلستان شهدا سپردند، یک ماهی می و نوحهسنج 
ی غایب، حاالت و حاضرسازبا همین شیو  )همان(. « کند.ریزد و ناله میشده است....، همچنان اشک میتمام ن
، صبح قبالً»کشد: کند و سرزندگی و شادابی او را به تصویر میهای عمه را قبل از شهادت مجید بیان میکنش

رفت گاوش را ست به طویله میخواند و یک راشد. نمازش را میخروس خوان، با سالم و صلوات بیدار می
هایی را که شب قبل آب زده بود... برد. بعد هم نانگرفت و به هندو میدوشید و شیرش را روی دست میمی

تا  برد سر یونجه...کشید و میشد. گاوش را از باربند بیرون میخورد و راهی صحرا میبا یک تکه پنیر... می
 (.38« )آورد.ا سیر و پر به خانه میماند و شب هم گاوش رشب همانجا می

پیرامون  پرداز با دنیایادراکی دارند زیرا وسیله ارتباط گفته -حواس نیز نقش بسیار اساسی در گفتمان حسی
سازد که چقدر زود شنیداری او را متوجه زمان می حسرسد. پرداز به خانة عمه میوقتی گفتهخویش است. 

(. حس دیداری نیز 40« )امفهمم که خیلی زود آمدهشنوم، میلیال را که می صدای ماق کشیدن گاو عمه»است: 
)همان(. او به « ها خورده استآفتاب تازه بیرون زده است و فقط به باالی درخت»کند: زود بودن را تداعی می

ه د ککنشنود. این سکوت او را محصور صداهایی میپردازد. ولی صدایی نمیجستجوی صدای شیون عمه می
پیچد و غیژکشیدن لت بزرگ . چون پژواک صدای کوبة در که در فضای خانه میهاستآن دیتولخود باعث 

رود. با دیدن تمیزی داالن و بوی کاهگل آب خورده که مشام او چرخد. به داخل خانه میروی پاشنه می کهآن
پرداز را . صحنة دیگری که حواس گفتهکنندکند. حواس دیداری، بویایی و شنیداری او را تسخیر میرا پر می

ی لباس و نوری که از دیو سفبینند کند. خواب یکسانی است که حسین و عمه از مجید میمجذوب خود می
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که حتی قادر به  بردیفرومای شود و بوی خوش گل محمدی هر دو سوژه را در خلسهچهر  مجید ساطع می
 (.39« )ورانی شده بود که اول نشناختمشمجید آنقدر سفید و ن»شناخت مجید نیستند: 

 عاطفی -ب: گفتمان تنشی

گیری و تولید نظام عاطفی و چگونگی ایجاد معنا مطالعة جریان عاطفی گفتمان، به معنای بررسی شرایط شکل
در  دیها را باآن یریگشکل یمبنا»است که  داریناپا یمعنا عنصر ،یعاطف یدر نظام گفتماناز طریق آن است. 

در گفتمان  لیعناصر دخ (.139: 1392 ،یری)شع« جست. ریناپذجبران یو گاه یشوش ،عاطفی ،یفلسف یصاننق
ندارند، اما بر افعال  ینقش کنش ماًیکه مستق 1مؤثر افعالعبارتند از:  گردندیدر متن م یکه باعث معناساز یعاطف
، 3نمودیا 2هنگآ. شوندیم« ن و باور داشتندانستن، توانست ستن،یخواستن، با»که شامل  گذارندیم ریتأث یکنش

آهنگ گفتار هدفمند است و چگونگی روند حرکت گفتمان و نمود شرایطی است که بر اساس آن روند حرکت 
گر ه شوشباشد ک یایعاطف یفضا انگریب تواندیکلمات و جمالت م تمیر یکند ای یتندیابد. فرصت بروز می
مثل  ییهاجسم است. واکنش قیآن از طر انیمهم بروز عواطف ب یهاوهیز شا یکی ،4جسمار در آن قرار دارد.

ر جسم د یعاطف یهاتیاز فعال یمطلب هستند که بعض نیا انگریو ... همه ب دنیپوزخند زدن، از جا پر دن،یلرز
 خود در صحنه حضور یجسمان تیبا قابل زیقبل از هر چ یگر عاطفشوش ،5های عاطفیصحنه .کنندیبروز م
 ایانداز چشمالعمل نشان دادن است. حس کردن، لمس نمودن و عکس دن،یشن دن،یقادر به د نکهیا یعنیدارد؛ 

                                                           
1 modal verbs 
2 rythme 
3 aspect 
4 corps proper 
5 emotional scenes 
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 یو به نظام عاطف کندمیخارج  یو کنش ییدر گفتمان، آن را از حالت روا یاندازسازچشم، 1دورنماسازی
شده مؤثر است.  دیتول یدر معنا ندکیرا اتخاذ م یو موضع یدید هیچه زاو یعامل گفتمان کهنیا رساند،یم

 یعاطف ندیود، فراش لیکنش تبد دیتول یبرا یگاهیپا ایبه مرکز  یعنصر عاطف کهیدرصورتسکون،  یازایی کنش
ه تنها ن یاگر عنصر عاطف ی. ولگرددیآغاز م مینامیکه آن را کنش م یدیجد ندیو فرا شودیبسته م ایمتوقف 

 میشویسکون و سرکوب مواجه م یشود، ما با نوع زین یگریروز هر نوع کنش دخود متوقف گردد، بلکه مانع ب
 (.165)همان: 

بینند که بیانگر حس مشترکی است که دو سوژه داستان )عمه لیال و راوی( همزمان یک خواب شبیه به هم می
های تابیبه دلیل بی ها دارند. هردو دلتنگ هستند. عمه به خاطر کشته شدن مجید و دوری او و راویهر دوی آن

رسند. راوی اش با یک خواب به گستره عاطفی میاش تحت فشار  عاطفی هستند. راوی )حسین( و عمهعمه
ند. او بیکه مجید را در خواب میکند. بسیار ناراحت است تا اینتابی میاش برای مرگ مجید بیکه عمهاز این

تابی نکند. راوی صبح زود برای خبر دادن به عمه سریع بی خواهد که به مادرش بگوید که دیگراز راوی می
یشتر ب بر اورسد. شدت ضربان قلبش به خاطر فشاره عاطفی وارده کند. زمانی که به در حیاط میحرکت می

گردد و سکوت ( و ریتم کالم کند می40« )شود.رسم، ضربان قلبم تندتر میبه در حیاط عمه که می»شود: می
رود که گویی راوی در دنیایی قرار گرفته که حرکت ه چنان با کوبة در و غیژ کشیدن از بین میحاکم بر خان

رسد در این زمان صدای عمه او را به تا به سکون می شودهای او کندتر میرود. کنشکند. هر چه پیش مینمی
کند. باز است، بیا تو. ... لتِ یو پژواکش فضای خانة عمه لیال را پر م کوبمیرا مکوبه »کند: حرکت وادار می

همه دویدم، اما حاال دیگر پاهایم جلو شود. تا اینجا را اینچرخد و باز میبزرگ در غیژکنان روی پاشنه می

                                                           
1 perspective 
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 «گذارم.کنم و پا به داالن میشود: کیست؟ خودم را به زور از جا می. صدای عمه لیال دوباره بلند میرودینم
ترساند از ر خالف یک ماه گذشته آب و جارو شده صحنة عاطفی است که راوی را می)همان(. دیدن خانه که ب

رسد. قدرت کالم از این که عمه عقلش را از دست داده باشد. در این زمان فشاره عاطفی وی به اوج خود می
م کنمیقدرت حرف زدن ندارم...وحشت »کند: شود و خود را به یخ در حال ذوب شدن تشبیه میاو گرفته می

(، قدرت حرکت 41« )رود.کند و دم به دم وا نمیام عین یخی که هرم گرما، تند تند آبش میگیرد. شدهو دلم می
که توان بیرون آمدن از آن را ندارد.  فرورفتهی اخلسهشود و توان هیچ کاری را ندارد. او در نیز از او گرفته می

توانم از پا بیرون بیاورم. را نمی میهاکفشقدرت رفتن ندارم. »نهد: را بر حالت خویش می« منگ»خود نشانة 
. حتی )همان(« اند که توان کشیدنشان را ندارم. رفتار عمه لیال، پاک منگم کرده است.پاهایم آنقدر سنگین شده

کند برای چه به خانة عمه رفته است. راوی در جذبة حضور عمه، حضور خویش را گم کرده راوی فراموش می
 ت.اس

تواند مرگ مجید را تحمل کند. بعد از عمة راوی، سوژ  دیگری که تحت فشار  شدید عاطفی است. او نمی
کند تا زمانی که خواب مجید سرایی میو نوحه زندیمریزد و به سر و سینه گذشت یک ماه همچنان اشک می

 رسد.میبیند و به گستره عاطفی آرامش را می

 طرحوارۀ فرآیند عاطفی

 شناخت فرایند، به گیری اینشکل .کنندیعمل م یندیمند بوده و به صورت فراگفتمان نظام یعاطف یهاهگون

کالم که  یمعتقد است که طرح ساختمان بُعد عاطف یژاک فونتن دارد. عاطفی بستگی هایتنش و مؤثر افعال
 یگها بستها و تنشسازه یعنی یگفتمان را به عهده دارد؛ به اجتماع دو سطح عاطف یعاطف ندیفرا یسازمانده

تند و هس یعاطف یگرهات شوشیکنند  هو نییمؤثر هستند، تع یفعل یهاکه همان نشانه یعاطف یهادارد. سازه
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 نییرا تع یعاطف ندیآهنگ، نوا و نقطة اتکا در فرا اند،یعاطف یهافشاره ایها که همان گستره یتنش یهاهینما
سازد، مراحل فرایند عاطفی گفتمان را که هر متنی شکل خاصی از آن را می (172: 1392 ،یری)شع.« کنندیم

 شامل مراحل زیر است:
 ایگستره یا ایاز نظر فشاره خاصی و حضوری عاطفی حس مرحله این در عاطفی: تحریک یا بیداری مرحله -1

گر تغییر و حرکت شوشکنند و آهنگ بروز می مرحله این عاطفی در هایتنش شود.می ایجاد گرشوش در
 کند.می

 شوند. شوشگرعمل می وارد مؤثر( )افعال عاطفی هایسازه مرحله، این در عاطفی: توانش یا آمادگی مرحله -2

 او برای خاصی عاطفی مشخصة کشف سبب تواندمی هویتی گردد. چنینمی فعلی مؤثر ظاهر هویت با عاطفی

 (.173)همان: « کند.می پیدا را هویت عاطفی کسب برای الزم گیآماد گرشوش عاطفی، توانش مرحلة در .گردد

 را خود عاطفی خاص هویت گرشوش و دهدمی رخ تغییر این مرحله، در عاطفی: شوش یا هویت مرحله -3

 حالت و حس یک به و کرده عبور خود تردیدهای و تصورات خیاالت، تمام گر ازشوش آورد.می دست به

 .گرددمی تثبیت او عاطفی وشش و رسدمی خاص عاطفی

 لرزیدن، مثل هاییفعالیت شود.نمایان می گرشوش جسمی فعالیت با مرحله عاطفی: این هیجان مرحله -4

 ... و پوست، ضعف یا قدرت جسمی رنگ تغییر ای،ماهیچه یا انبساط انقباض

 در مورد قضاوت و ارزیابی به عاطفی است، فرایند مرحله آخرین که مرحله عاطفی: این ارزیابی مرحله -5

 شده عاطفی مواجه رفتاری با که ایجامعه یا بیننده مخاطب، توسط عاطفی ارزیابی»پردازد. می نظر مورد فرایند

 سطح اجتماعی در رفتارها این تبادل چگونگی تنظیم و عاطفی رفتارهای تعدیل سبب و پذیردمی انجام است،
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 ارزیابی منفی و قضاوت و آن استمرار و تثبیت موجب عاطفی نمایة کی به مثبت ارزیابی و قضاوت گردد.می

« یابیم. دست عاطفی تعادل منطق یا نوعی به توانیممی ما ترتیب، این به گردد.می آن حذف یا تعدیل سبب
 (.176-177)همان: 

 طرحوارۀ فرآیند عاطفی )عمه(

الف: بعد از شهادت  طرحواره قابل بیان است.فرایند عاطفی که برای عمة حسین در طول متن رخ داده با دو 
 مجید و قبل از دیدن خواب:

شهادت مجید و آوردن جناز  او به روستا و به خاک سپردن او در گلستان شهدا مرحله بیداری عاطفی اوست 
کند و او را از فردی آرام به شخصی پر تالطم و نا زیرا آهنگ و حرکت زندگی شوشگر را دستخوش تغییر می

به ده آوردند و به خاک گلستان شهدا  و نوحهاز روزی که مجیدش را با طبل و سنج »کند: رام تبدیل میآ
در متن حضور دارند. عمه « خواستن»و « توانستن»های فعلی سازه(. در مرحله آمادگی عاطفی 37« )سپردند.

هنوز تمام نشده است... همچنان اشک  امهای عمهقراریبی»خواهد: او را می ؛ وتواند مرگ مجید را بپذیردنمی
ی هویت و شوش اصلی زن را دیو ناامتابی، گریه قراری، بیبی)همان( و « خواهد.ریزد... و مجیدش را میمی

شود: ای گریه کردن و به سر و سینه زدن نشان داده میدهد. هیجان عاطفی عمه با فعالیت جسمانهشکل می
های ده، ارزیابی توسط اطرافیان عمه )زن)همان(. « زند.می نهیو سکند. به سر ریزد و ناله میهمچنان اشک می»

دانند و سعی نشین شدن زن را نادرست میقراری و خانهگیرد که بیمادر و پدر و خالة حسین( صورت می
 کنند او را آرام کنند. ارزیابی در این فرایند منفی است.می

 ب: بعد از دیدن خواب مجید.
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مرحله بیداری عاطفی عمه در این فرایند است. در واب مجید با همة نور و روشنایی و بوی خوش دیدن خ
تواند بشناسد اما بعد توانایی پذیرش مجید در وضعیت جدید را دارد ابتدا مجید را نمی مرحلة توانش عاطفی او

جان عاطفی وی با خواندن کند. هیآرامش و خوشحالی است پیدا می و آمادی پذیرش هویت جدید خویش را که
کند. دم کردن چای و کشیده قلیان بیانگر آرامش فاتحه و فرستادن صلوات و رسیدگی به کارهای خانه بروز می

شود. عمه خوشحال و راضی و حسین بهت درونی عمه است. ارزیابی عاطفی توسط عمه و حسین انجام می
 .استزده است. ارزیابی هر دو مثبت 

 عاطفی )حسین( طرحوارۀ فرایند

 از: اندعبارتفرایند عاطفی دیگری که در داستان شکل گرفته مربوط به حسین است که 

تحریک عاطفی حسین با دیدن خواب مجید مرحلة بیداری عاطفی حسین است و در مرحلة آمادگی یا توانش 
کنم تا خودم را به تر میهایم را تندقدم»رود تا خوابش را تعریف کند: اش میصبح زود به خانة عمهعاطفی 

شود. تعجب، سردرگمی (. او از دیدن رفتار عمه بهت زده می39« )عمه لیال برسانم و خوابم را برایش بگویم.
هیجان عاطفی حسین زمانی شلک (. 41« )شود!تعجبم بیشتر می»و منگی هویت  یا شوش عاطفی اوست: 

رده دست و پایم را گم ک»بیند. قادر به حرف زدن نیست: می دپوشیسفمجید را در خواب نورانی و  گیرد کهمی
شود که دور از انتظار اوست. او ای مواجه میرود و با صحنه(. همچنین زمانی که به خانة عمه می39« )بودم.

کند ام عین یخی که هرم گرما، تند تند آبش میشده»کند: خود را به یخی که در حال ذوب شدن است تشبیه می
رساند که ای میای از فعالیت جسمانه(. رفتار غیر منتظر  عمه، راوی را به مرحله41« )رود.دم وا نمی و دم به

ای انگار استکان چ»تواند استکان چای را در دستش نگه دارد: حتی قادر به سخن گفتن و راه رفتن نیست و نمی
راوی، خود ارزیابی عاطفی (. 42« )ن بیفتد.خواهد به زمیلرزد و میهایم میسنگین است، آنقدر که وسط انگشت
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شاید این خواب آرامش کند: »تواند آرامش را به وجود آورد: دهد. تعریف خوابش برای عمه میرا انجام می
شود. آرام آرام می حتماًام خبر خواب مجیدش را بشنود، اگر عمه»(؛ 39« )شاید آتش ماتمش خاموش شود.

 (.40« )کند.ی نمیقراریبشود و دیگر می

 شناسیج: گفتمان زیبایی

 به وجود دنیا و گرشوش ایجاد رابطة تعاملی بین با که است منعطف عنصری شناختی،زیبایی فرآیند معنا در

 هایگونه یابد، پدیدآورندهمی دست احساسی و حضور چه به دنیا با در تعامل انسان که آید. اینمی

ای حادثة معنا حادثه» .ادراکی دارد -گفتمان رابطة بسیار نزدیکی با بعد حسیشناسی زیبایی .است شناختیزیبایی
شود و حاصل این تعامل دریافتی ادراکی است. حسی از سوژه با حسی از دنیا وارد تعامل می -حسی
بیشتر  وکند ای ما را از دنیای واقعیت جدا میزند. معنایی که برای لحظهشناختی است که معنا را رقم میزیبایی

شناختی )تکان از درون( دوباره به دنیا به خلسة معنایی شباهت دارد؛ و سوژه پس از تجربة عمیق زیبایی
شناسی در خواب بر پایه حواس استوار است. هنگام دیدن خواب، زیبایی (.8-9 :1389)گرمس، « گردد.بازمی

ای ه گونهسازد بترین سطح دیداری را فعال میقشود. نور عمیشناسی ابژه در بعد دیداری مطرح میابتدا زیبایی
مان شود. چشانگیز است که سوژه از نگاه کردن سیر نمیرسد. این خیرگی چنان شعفکه سوژه به خیرگی می

کند. ابژه که از شدت زیبایی و درخشندگی به الماس مانند شده و لبانی چون غنچه این خیرگی را چند برابر می
مدی فضای کند زیرا بوی گل محشود بلکه بویایی را تسخیر میتنها به بعد دیداری ختم نمی شناسی ابژهزیبایی

کند شود، به شکلی که دست و پای خویش را گم میکند. سوژه در برابر زیبایی ابژه تسلیم میخواب را پر می
سوژه )عمه و راوی( شکل  زمان برای دوشناسی همپردازد. این تجربة زیباییزیبایی می همهنیاو به تحسین 

سی مشترک حرابطة ها عالوه بر رابطة عمیق با ابژ  ارزشی با یکدیگر نیز گیرد. این بیانگر این است که سوژهمی
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را دور گردنم انداخت و صورتم  شیهادستمجید آنقدر سفید و نورانی شده بود که اول نشناختمش،... »دارند: 
وی گل محمدی! لباس سفید یکدستی از شانه تا ساق پایش را پوشانده بود. داد مجید، برا بوسید و بوی گل می

هیچ جا ندیده بودم. دست و پایم را گم کرده بودم.  به حالزد و زاللیش را تا سفیدی لباس بلندش چشم را می
د وگوش بدهم. صورتش، صورت قبل نب نشینشدلی هاحرفپر نورش را نگاه کنم، یا به چهر  مانده بودم که 

 (.39« )درخشید.مثل دو تکة الماس می شیهاچشمشدم. ای از نور داشت و از نگاه کردنش سیر نمیهاله

 . گفتمان رخدادی7-3-3
 مبتنی بر مشیت الهی

ادراکی است که با هر دنیایی اعم از انسانی و غیر انسانی پیوند برقرار  –محصول جریانی نا منتظر از نوع حسی
ل شکل دهند  معنا کنش نیست بلکه احساس و ادراک است که بر اساس آن معنا به طور کند. در این تعاممی

 (22تا 17: 1388)شعیری و وفایی،  برند.گر را به کار میگر واژ  شوشگردد.و به جای کنشناگهانی تولید می
ها کنش همه اصلی شأمن که فرابشری است و نیرومند مرجعی دارای اقبال، بر مبتنی گفتمان خالف بر گفتمان این
 تعامل، فرایند به ورود قبل از که دارد بستگی "او"اراده  به چیز همه الهی مشیت نوع از نظامی در» .باشدمی

 «معنایاب دیگری و است معنابخش که یکی هستیم مواجه با تعاملی ما است. پس گرفته شکل اشبرتری به باور
مجید برای مادرش و راوی گفتمانی مبتنی بر مشیت الهی شهادت مجید و دیدن خواب (. 116-115)همان: 

گیرند. رخداد راه را برای تغییر گران شکل میزیرا این دو رخدادهایی هستند که بدون دخالت کنش؛ است
 شوند که تغییر وضعیتکند. عمه و راوی هر دو دچار تغییر وضعیتی شوشی میگران باز میوضعیت شوش

شهادت مجید و در پایان دیدن خواب او طبق اراد  الهی است، زیرا قدرتی مافوق بشری  کنشی را به دنبال دارد.
شود. گیری آن نقش دارد به خصوص اینکه مجید شهید است و با حالتی روحانی و بهشتی ظاهر میدر شکل



 مشهد مقدّس – 1394اسفند           21های زبان در قرن سی؛ چشم انداز پژوهشسوّمین همایش ملّی زبانشناسی و آموزش زبان فار

 

193 

 

واند آن را به وجود تدیدن مجید برای مادرش به عنوان مادر شهید آرامشی را به همراه دارد که تنها اراد  الهی می
 آورد.

 . گفتمان بودشی7-3-4

معناشناسی، درنزد کنشگر نگرانی از دیدگاه نشانه».  1گفتمان بودشی محل بروز چالش بین معنا و نقصان معنا است
توان بر این فرض استوار دانست که سوژه دچار نقصان اطمینان نسبت به ثبات چیزها است. به همین دلیل را می

رود که سوژه بتواند اطمینان از دست رفته را شود. این نقصان تنها زمانی از بین میس تهدید میدچار احسا
های معنایی است. یکی از عوامل گسست (. این نقصان اطمینان به وسیلة گسست231: 1999)فونتنی،  «بازیابد

و  شودستة مجید ظاهر میآورد. این جبر در داستان با مرگ ناخواجبر است که وضعیت سلب را به وجود می
کند و حضور او به حضوری ناپایدار و کند و او را از دازاین اولیة خود دور میعمه را دچار گسست عاطفی می

شود. در رویکرد گرمس اضطراب حالت کنشگری است که از ابژ  ارزشی و خشنود آور تبدیل میاضطراب
های دازاین اولیة خود، سرزنده و شاداب است و به فعالیت که در گریعمه کنشکننده جدا شده است، بنابراین 

ی تابدهد و بیروزانة خویش مشغول است با از دست دادن ابژ  ارزشی خود )مجید( بودگی خود را از دست می
تواند دازاین جدید را ترک کند و به دازاین قبلی خواهد و نمیشود. او نمیو اضطراب دازاین جدید او می

رسد و تمامی اضطراب و نگرانی او از اما با دیدن یک خواب گسست عاطفی او به پایان میردد؛ بازگخویش 
مندی او نسبت به قبل بیشتر شده است و . در حالی که رضایتگرددیبازمرود و به دازاین اول خویش بین می

 رسد.به پختگی و استعال می

                                                           
1. Imperfection du sens 
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الگوی 
 دازاینی عمه

 

 . مربع تنشی8

 دو دارای که است 1فرآیند تنشی طرحوار  گفتمان، حوز  در هوشمند فرآیندی هایطرحواره نیترمهماز  یکی»

 گستره و عاطفی بُعد همان فشاره فرایند، در این نوع (.194: 1384)شعیری، « است. ایگستره و یافشاره بعد

 زیلبربرگ و فونتنی عقید  گیرد. بهاست و تنش بین فشاره و گستره شکل می هوشمند و شناختی بعد همان
 ساختارهای همان گستره و نمایند تر بروززنده ادراک و احساس تا شودیم سبب که است انرژی همان فشاره»

 «نمایند.یمکنترل  یا هدایت را ادراکی -حسی گرشوش جریان ادراک، و احساس دنیای در که است کمی
(Fontanille & Zilberberg,1998: p 14 .)جهت باشد، یعنی هر دو در فشاره و گستره هم روند تغییر اگر

است و اگر روند دو بعد در دو جهت مخالف  2گراجهت افزایش یا در جهت کاهش باشند، مربع همسو یا هم

                                                           
1 Dimension tensive -Process tensif 
2 converse 

اولدازاین
.عمه، زنی شاد است که هر روز به کارهای روزانة خویش می پردازد•

دازاین دوم 
(رخدادی)

ه با شهادت مجید او را از حالت کنشی خارج می کند و هویت شوشی پیدا می کند، ک•
.  اضطراب و بی قراری و ماتم همراه است

رخداد
.دیدن خواب، زمینه ساز تغییر دازاین•

دازاین 
استعالء

ةرنامحالت شوشی او از حالت اضطراب و بی تابی به آرامش تغییر می کند و او ب•
.کنشی قبل را با حالت شوشی جدید انجام می دهد
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شکل  1یا واگرا سوناهمباشد، یعنی فشاره در جهت افزایش و گستره در جهت تقلیل باشد یا بر عکس، مربع 
رد. مربع توان این گونه ترسیم کفشاره و گستره مربع تنشی عمه و حسین را می با توجه به توضیحاتگیرد. می

سو رسد؛ ولی مربع تنشی حسین همقراری وی با دین خواب به پایان میسو است و بیتنشی عمه واگرا یا ناهم
 شود.خانة عمه، فشاره عاطفی او بیشتر میگستر  زمانی و دیدن  گراست و بایا هم

 
 واگرا )عمه( مربع تنشی

                                                           
1 inverse 
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 گرا )حسین(مربع تنشی هم
 
 
 

 گیری. نتیجه9

های این داستان زیر نفوذ گفتمان رخدادی مبتنی بر مشیت الهی است. در آغاز شهادت مجید ریزی گفتمانطرح
اطفی ع -ادراکی و تنشی -های حسیگفتمانپردازان موجود در متن است. رخدادی شوشی است که محرک گفته

پرداز اصلی داستان )راوی و عمه( است. شهادت مجید مایة تنش عاطفی و های دو گفتهاصلی کنش هایمایهبن
شود و گرفتار تالطم و گسست عاطفی عمه است. او از دازاین اولیة خود که فردی آرام و صبور است دور می

ها و و شوش و فشارهبیشتر جنبة شوشی دارد « خواب»گردد. فرایند تولید معنا در اضطرابی ناخواسته می
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و  دهدهای عاطفی با حضور معناساز گفتمان رخدادی )دیدن خواب( به گسست عاطفی عمه پایان میگستره
اطفی های فرایند عوارهکند. همچنین طرحرساند و یک کنش ایجابی در متن بروز میاورا به استعال و پختگی می

در داستان است و ترسیم مربع تنشی درجه کیفی تنش عمه و راوی بیانگر مراحل تنش عاطفی عمه و راوی 
های دفاع مقدس های گفتمانی داستاندهد. بررسی نظامگرای حسین را نمایش میواگرای عمه و تنش هم

ها امپرداز با کاربرد صحیح این نظها را تعیین کند و همچنین گفتهتواند وجه غالب کنشی و شوشی بودن آنمی
 ند. ستیز تبدیل کا  به مرید گفتمان یا گفتهتواند خواننده رمی

 منابع
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