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  18/12/93پذيرش:                                                 23/9/93دريافت: 

 
  چكيده

است. اين داستان، روايت بخشي  صادق هدايت اثر سه قطره خونهاي مجموعة  يكي از داستان» طلب آمرزش«
 ورزي خود، باعث مرگ اولين و دومين فرزند هوويش و سرانجام خود او از زندگي زني است كه با حسادت

نگاهي به   كوشد با شود. داستان پر از مالمت و ناراحتيِ حاصل از احساسِ حسادت است. اين پژوهش مي مي
شده توسط  پيرامون كليت احساسات بشري و با پيروي از الگوهاي منسجم ارائه 1هاي الندوفسكي ديدگاه

را از  »حسادت«ني، گيري احساسات انسا دربارة چگونگي شكل 3و فونتني 2نظراني همچون گرمس صاحب
معناشناسيِ عواطف و احساسات بررسي كند. در اين راستا مشهود است كه چگونه اين احساس  ـ  ديدگاه نشانه

شكل، گفتماني شده است و همچنين  ها در داستان بوده و به چه ها و واكنش انساني، عامل محرك تمامي كنش
معناشناسي  ـ  نشانه مند مربوط به ازه با الگوهاي نظاماند چه بررسي خواهد شد كه جايگاه آن در داستان تا

مطابقت دارد. اين بررسي، براي نمونه، امكان ارزيابي و سنجش متون داستاني فارسي را  عواطف و احساسات
  براساس الگوهاي يادشده، فراهم خواهد كرد.

  
  ، صادق هدايت.»طلب آمرزش«ن، شناسيِ عواطف و احساسات، حسادت، بعد احساسيِ گفتما نشانهها:  كليدواژه

  

  . مقدمه1
اي  شناسي از زمان سوسور و پيرس، مطالعة نشانه و نظام نشانه سير تحوالت مربوط به علم نشانه

گيري معنا را نه از خالل روابط  شناسي مربوط به گفتمان گره زد و پديدة شكل را با نظريات زبان
شناسي را دگرگون  كاويد. تحول ديگري كه علم نشانه تقابلي، بلكه در جريان فرايندي پويا و متكثر

 وگرايي در گفتمان بود  گرايي و ضمني هاي جديدي را در برابرش گشود، ورود ذهني كرد و حوزه
شناسي را با  شد. اين رويكرد جديد، پيوند نشانه گرايي فرماليستي بود، نفي  ازآنجا كه در مقابلِ عيني

 
1 Landows ki  2Greim as 3Fontani lle  

 جستارهاي زباني دوماهنامة
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  انات ايدئولوژيكي گفتماني رقم زد. مبحث پديدارشناختي و نيز جري
به حوزة  هاي مربوط كارگيري داده نو است كه با به رويكردي »گفتماني معناشناسي ـ  نشانه«

گشايد.  شناسي مي شناسي و نشانه اي نو در مطالعات زبان مدار، دريچه پديدارشناختي و ديدگاه هستي
ص و چندگونه با يكديگر، در نظامي فرايندي كه ها در ارتباطي خا اين رويكرد با درنظرگرفتن نشانه

كند و  را از حصر روابط تقابلي جدا مي» نشانه«شود، مطالعة  به توليد معنا، پويايي و تكثر آن مي منجر
ترتيب نقش مهمي را در ارائة  سازد و بدين را از شكل مكانيكي و منجمد خود رها مي» معنا«بررسيِ 

  كند. مطالعة روايت و داستان ايفا مي مند در الگوهاي منسجم و نظام
چگونگي  به كه است معناشناسي ـ  نشانه از اي شاخه احساسات، و عواطف معناشناسيِ ـ  نشانه

دسته از  پردازد. اين رويكرد قابليت كاربست را بر آن ها در گفتمان مي گيري عواطف و روند آن شكل
ها هستند، دارد. ازآنجا كه آثار صادق هدايت  هستة اصلي آن ،متون ديداري يا نوشتاري كه عواطف

توانند ازمنظر  اند، مي هاي انساني، اجتماعي و فلسفي سرشار از مقوله ـــ نويسندة معاصر ايراني ـــ
معناشناسيِ عواطف و احساسات بررسي شوند؛ زيرا در بسياري از آثار داستانيِ اين ـ نشانه

يابند و از ديدگاه نقد روانكاوي،  بارز خود ظهور مي هاي احساسيِ ها با هويت نويسنده، شخصيت
هاي فردي، اجتماعي، سياسي و... در يك متن  هاي داستاني ازطريق انتساب خصيصه شخصيت«

هاي دروني خود،  دهندة افكار، آمال و ناگفته ها، بازتاب ها و واكنش شوند و در جريان كنش معرفي مي
  ). 1: 1389انامق،  (عليزاده و نظري» دهاي محيطي وي هستن خالق اثر و ويژگي

خوبي چگونگي بروز حسادت، روند و پيامدهاي آن را به  ، هدايت به»طلب آمرزش«در داستان 
خاطر اشتباه  كند تا به تصوير كشيده است. شخصيت اصلي، زني است كه عزم سفر كربال مي

حسادت ه، طلب آمرزش كند. ورزي خود مرتكب شد تأثير حسادت ناپذيري كه در گذشته تحت بخشش
كه موضوع اصلي پژوهش حاضر قرار گرفته، يكي از احساسات پيچيدة انساني و عامل پديدآورندة 

شناسيِ عواطف و  تواند از ديدگاه نشانه هاي رفتاري است و مي گيري ها و جهت بسياري از واكنش
نيز در اثر ارزندة  (1991)ي و فونتن كه گرمس هاي عميق و موشكافانه شود، چنان احساسات، بررسي

طوركامل، به بررسي  به، 4، از حاالت چيزها تا حاالت روحيمعناشناسي عواطف - نشانهخود 
در اين راستا مشهود است كه اين احساس انساني عامل  اند. شناختي اين احساس پرداخته نشانه

لي داستان، بلكه تنها عنوان مضمون اص فقط به نههاست و درواقع،  ها و واكنش محرك تمامي كنش
ترين نقش را در پيشبرد  هاي سوژه و رقيب، در بعد روايي است و مهم العمل ها و عكس عامل كنش

 مند مربوط به اندازه با الگوهاي نظام جايگاه اين احساس در داستان تاچه  كند. سير داستان ايفا مي
  ؟مطابقت دارد شناسي عواطف و احساسات،معنا -  نشانه

اي بارز از  اضر اين امكان را نيز فراهم خواهد آورد كه به حسادت ـــ كه گونهپژوهش ح
 

4 Sémiotique des pass ions. Des états de choses aux états d’âme  
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عنوان موجوديتي  شده، بلكه به تعريف اي ازپيش عنوان پديده تنها به نه ـــ است  احساسات بشري
: 1391معين،  (بابك» متفاوت در شرايط گفتماني گوناگون هاي سوژه دروني و انتزاعي جهان از برآمده«

گذرد و سرانجام با احساسات  شده مي شود كه گاه از مرز ساختارهاي تعيين و تبيين  نگريسته )20
  خورد. مي انسانيِ ديگري نيز گره 

  

  پژوهش . روش2
شرط را در  چهار پيش  معناشناسي احساسات، ـ  گرمس و فونتني در مطالعات خود دربارة نشانه

  اند از:  كنند كه عبارت تعريف ميگيري و پيشرفت احساس در گفتمان  مطالعة شكل
 و  شناختي ، كنشي هاي گفتمان انواع در معنا توليد شرط ترين اصلي عنوان به كه 5تنشي فضاي .1

 حول ، احساسات گفتمان در است گستره و فشاره داراي كه تنشي فضاي اين. است مطرح احساسي
 رابطة« از هربار احساسي، فضاي ، ديگر بيان به. گيرد مي  شكل گسستگي و مفهوم پيوستگي محور
 حاالت دروني پويايي باعث كه گردد مي ايجاد) چيزي يا كسي با( 6پيوستگي از نوعي و سوژه ميان
 .(Bertrand, 2000: 226) »شود مي

سوژه تعريف  توانش برمبناي گفتمان روايي معناشناسيِ ـ نشانه در 7مؤثر افعال ترتيبِ عمل .2
شكل حضور شيء  ، احساسات معناشناسي ـ كند؛ اما در نشانه هي ميد شود و كنش را سازمان مي

به تعامل يا چالش  ، حالت روحي سوژه وابسته نظر دهد. ازاين ارزشي را در ارتباط با سوژه نشان مي
ميان افعال مؤثري است كه شيء ارزشي در ارتباط با سوژه انتخاب كرده است. چهار فعل مؤثر 

  .(Fontanille, 1999 : 66-68)» توانستن«و » دانستن»  ،»خواستن«، »بايستن«اند از:  عبارت
 شكل را آن گفتمان، چارچوب در احساس قراردادن با گفتماني 9و دورنمايي 8گيري جهت .3

ها و  گيري هريك از آن ، جهت در ارتباط مستقيم با كنشگران  درواقع، احساسات در گفتمان .دهد مي
، گسست  يابند. براي نمونه ل گرفته و از نوعي به نوع ديگر تغيير مينيز ديدگاه روايي است كه شك

تواند بسته به اينكه عمل روايت  ميان سوژه و شيء ارزشي كه توسط كنشگر سومي ايجاد شده، مي
، احساسات متفاوت و گاه متضادي را در گفتمان  گيرد از ديدگاه سوژة اول يا كنشگر سوم انجام

  .(Greimas, Fontanille, 1991: 75-77)ايجاد كند 
نوعي، ظهور و  اند و به كنندة احساسات كدهاي بيان 11هاي عاطفي و صحنه 10هاي جسمي نمايه .4

  كند. هاي جسمي بروز مي روند كه اغلب به شكل واكنش شمارمي تفسير حاالت عاطفي به
ت اين گيري و پيشرف و در طول شكل  ، ذيل هريك از اين چهار بخش دربارة احساس حسادت

شوند كه با تنشِ حاصل از دلبستگي و رقابت آغاز شده و  احساس، مراحل متعددي بررسي مي

 
5 Espace tensif 6 Jonction 7 Verbes m odaux 8 Orientation  9 Mise en perspective  10 Expressions somatiques  11 Scènes ty piques 
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  كشاند. ، نگراني، تشويش، شك، خشم و شرم را به دنبال خود مي احساسات ديگري همچون ترس
 

  پژوهش. پيشينة 3
عد اولويت اول به ب ،گفتمانشناسي بر اين نكته تأكيد دارند كه در فضاي   معنا  ـ ههاي نشان هرچند نظريه
ميان،  دراين عد احساسي را در اين فضا ناديده گرفت.توان نقش بنيادي ب شود، نمي روايي داده 

مطرح  (1991)فونتني و بار توسط گرمس  نخستينكه براي  »سي احساسشنانامع  ـ  نشانه«موضوع 
. اين ديدگاه بر اين عقيده است كه هاست شد، بررسي تغيير در حاالت روحي و درنتيجه، تغيير واكنش

ها  و براساس آن اند در ارتباط 13و گسستي 12هاي پيوستي نوعي با وضعيت تمام احساسات انساني به
، فونتني سه منطق كليدي را در سازمندي تجربيات در معناشناسي ـ  بارة نشانهدر شوند. تعريف مي

نظم  عد گفتمان، ازشناخت. هر يك از اين سه باند از: كنش، احساس و  شمارد كه عبارت گفتمان برمي
گيرد كه سوژه  ، فضاي احساسي از آنجا شكل مينيز حسادت بارةدركنند.  خاصي پيروي مي عقالني

به موضوع ارزشي خود بپيوندد و يا از آن فاصله بگيرد و اين پيوست يا گسست، موجب تغيير در 
و عنوان اثر گرماس و فونتني نيز، گوياي همين  دگرد نهايت دگرگوني رفتارها درحاالت احساسي و 

  مطلب است:
درواقع مطالعة بعد احساسي گفتمان، كه مكمل ابعاد عملي و شناختي گفتمان است، نه به تغييرات 

شود و همين بعد است كه  حاالت چيزها، بلكه به تغييرات در حاالت روحي و كيفي سوژه مربوط مي
 )2: 1391معين،  بابكود (ش شناسي احساس مي موضوع نشانه

شناسي اجتماعي در فرانسه محسوب  نظران عرصة نشانه اريك الندوفسكي نيز كه از صاحب
بر نظرية تعامل  ادراكي گفتمان را با تكيه ـ  بعد حسي، (2004)14احساسات بدون نام شود، در كتاب مي

نگرش خاص هر مخاطب را  تاهمي و ارزش ابتدا او و با دورنماي پديدارشناسي، بررسي كرده است.
 اصل يعني ها، ابژه و ها سوژه ميان در توليد معنا تبيين كرده و سپس به توضيح انواع روابط موجود

 معناشناسي  ـ  نشانه به كوتاه نگاهي كتاب در پرداخته است.  »تطبيق و وحدت« اصل و »تملك و داشتن«

معناشناسي ـ  ازمنظر نشانه» رمساريش«نيز احساس  (Harkot de la Taille, 2000) 15شرمساري
  عواطف و احساسات مورد بحث قرار گرفته است.

 به توان مي كه است شده نگاشته نيز محدودي مقاالت احساس، معناشناسيِـ  نشانه مبحث پيرامون

 مفهوم شناختي نشانه تحليل« و (Zilberberg, 2012) »زندگي از شكلي همچون خساست« مقالة

) اشاره كرد كه 1391معين،  بابك ( »موپاسان اثر ،مرگ همچون قَوي رمانِ در ادتحس االذهاني بين
 عنوان اي با اند. امير بيگلري نيز در مقاله خساست و حسادت پرداخته احساس دو طورويژه به به

چگونگي تحول  (2009) »هوگو ويكتور امِ زيسته من ام، ديده من ام، آمده من شعرِ در نااميدي احساس«

 
12 Conjonction 13 Disjonction  14 Passions sans nom  15 Bref examen sémiotique de la hon te  
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معناشناسي  ـ  بررسي نشانه«در شعر هوگو بررسي كرده است. همچنين دو مقالة را نااميدي حس 
منظومه به «در شعر  »گرانيد«و » من«تقابل «و  )1392(آيتي، » گفتمان در شعر پي دارو چوپان نيما

اند.  ردهكـادراكي گفتمان را تحليل  ) با تمركز بر اشعار نيما، بعد حسيهمان» (جيوشي ماين »اريشهر
  اند. منظر مطالعه نشده هاي صادق هدايت ازاين يك از داستان هيچ

  

  . كاركرد چينش روايت در بازتاب فضاي عاطفي داستان4
تأثير بسزايي در  از رمان يا هرگونة ادبي ديگر، ، اعم16پيشگويه يا جمالت آغازگر متون داستاني

ند. اگر مجموعة متن داستاني را همچون فضاسازي داستان و مجسم ساختن آن در ذهن خواننده دار
توان  كه مي طوري مثابة بنيان و اساس اين بناست به يك بناي ساختماني درنظربگيريم، پيشگويه به

گيرد داستان را ادامه دهد يا آن را رها  گفت، پس از خوانش اين قسمت است كه خواننده تصميم مي
صحنة آغازين «شده است:  مجموعة داستان روايت توان گفت، پيشگويه، بازنمودي از كند و حتي مي

دهندة محتوا و مضامين آن است و منتقد ادبي با طرح پرسش و ايجاد ديالوگ با متن  رمان نشان
  .)14: 1393(پاينده،  »تواند به درون اثر راه پيدا كند مي

يان و توصيفات شود. جمالت آغازگر كه حاوي ب اين داستان نيز، با ترسيم فضاي بيابان آغاز مي
 تواند به موضوع اصلي آن راهگشا باشد:  نويسنده پيرامون فضاي داستان است، تاحدبسياري مي

پاشيد. آفتاب  صورت مسافران مي كرد و به  وزيد، خاك و شن داغ را مخلوط مي باد سوزاني كه مي
وارد داالن جهنم شده  رفت، مثل اينكه مي سوزاند، نفس آدم پس گداخت [...]. هوا مي سوزاند و مي مي

: 1336(هدايت،  بود [...] خمير شده  و خورد 17آمد. عزيزآقا سال مي نظرشان يك باشند [...]. هر روزي به
62 -63.(  

ها نيز دريافت  تنها از توصيفات نويسنده، بلكه از مكالمات شخصيت گونه فضاسازي نه اين
اي است كه او از برمالشدن  گر ترس و واهمهشود. درواقع، اغلب مكالمات ابتداييِ عزيزآغا بيان مي

تأمل  نظر، استعارات و تشبيهات راوي نيز در پردازش ابتدايي حس حسادت قابل رازش دارد. ازاين
تشبيه شده است كه در » داالن جهنم«است. براي نمونه، سختي مسير بياباني، پررنگ و به ورود به 

يابان نمودي از مشقتي است كه گذران زندگي را براي از آن است كه درنظر راوي، ب نگاه اول، حاكي
» داالن جهنم«رمق كرده است. همچنين  شخصيت اصلي سخت و دردناك، و او را نيز خسته و بي

تواند اين معنا را دربرگيرد كه شخصيت اصلي پس از ارتكاب اين جنايت، همواره تاوان سنگيني را  مي
سو  از دردناكيِ احساسات دروني و هم اين مجازات ناشي يقين، در زندگي خود متحمل شده است. به

  ؛ زيرا تاكنون كسي از راز او آگاه نشده است. با اعتقادات مذهبي اوست
گيري، ميزان و سطح حضورِ بعد احساسيِ هر داستان، نوع  يكي ديگر از عوامل مؤثر در شكل

 
16Incipit ده12  نظور نويسن ان و م در متن داست اين يك اشتباه چاپي  د. "آغا"ظاهراً  نم هاي سيده همراه مي شو بعضي از خا وچك  دي ست كه با نام ك پسون   بوده است. آغا 
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(پاينده، » اي عاطفي رمان داردسزايي در ايجاد فض گفتار و لحن راوي نقش به«راوي است؛ زيرا 
خنثي  حالتي روايت گويد و طرف باشد، تنها ظواهر را بازمي گري بي ). اگر راوي نظاره18: 1393

خواهد گرفت؛ اما راويِ دخيل در رويدادها، همواره درصدد است درستي رفتار خويش را ثابت كند؛ 
دهد.  ناخودآگاه در سخنش نشان مي طور بنابراين احساسي را كه درحين روايت داستان دارد، به

طرف نيز،  شود، راويِ بي كه با ورود شخصيت اصلي، بحث حسادت مطرح مي راستا، هنگامي درهمين
 ـ  كند تا تمامي احساسات دروني وي، در گفتارش آشكار شود و فضاي حسي كالم را به او واگذار مي

  بر داستان نيز، باورپذيرتر جلوه كند. عاطفي حاكم
  

    گران گيري گفتمان براساس ارتباط تنشي كنش شكل .5

  ها گران و چگونگي روابط ميان آن . تعريف جايگاه كنش5- 1
انگيزد،  پرداز پس از آنكه فضاي داستان را براي خواننده ترسيم كرده و ذهن كنجكاو او را برمي گفته

هاي  يافتن حقيقت پنهان در اليهرفته او را به  كند و رفته ادراكي او را نيز درگير مي ـ  قوة احساسي
گلين خانم جونم، «كند:  دهد. اينجاست كه عزيزآغا حكايت خود را چنين آغاز مي گفتمان سوق مي

سال ما همچين زندگي كرديم كه  داني كه وقتي من به خانة گداعلي خدابيامرز رفتم، سه مي
رستيد و روي سرش پ زد. گداعلي مرا مي سلطان سركوب گداعلي را سر شوهرش مي سكينه

كند، او درآغاز زندگي خوبي داشته و همسرش  ) اين تصوير بيان مي67: 1336(هدايت، » گذاشت مي
ميان سوژه (عزيزآغا) و موضوع  است و اين به معناي وجود يك ارتباط محكم  مند بوده به وي عالقه

  ارزشي (زندگي و شوهرش) است:
بود كه شوهرم حاشاوهللا كشتيارم شد كه من بچه ولي درين مدت من آبستن نشدم، براي همين 

گفت: اين بدبختي را چه بكنم؟ اجاقم كور است. من هرچه  نشست و مي خواهم، هر شب تنگ دلم مي مي
  ). 68- 67: همانام نشد[...] ( دوا و درمان كردم، آخرش بچه

شي كه سوژه آيد، موضوعي ارز مي ميان اينجاست كه پاي موضوع ارزشي ديگري يعني فرزند به
اگر تو رضايت «كند:  يابي آن نيست و اين مقدمة ورود يك رقيب را به داستان فراهم مي قادر به دست

دهم  پيدا كردم، طالقش مي  گيرم براي اينكه خدمت خانه را بكند و بعد از آنكه بچه بدهي، يك صيغه مي
گرِ ديگر نيز مشخص  جايگاه كنش) در اين وهله 68: .همان» (كني و تو بچه را وجه فرزندي بزرگ مي

شكلي  االذهاني است كه به حسادت احساسي بين«شود؛ زيرا براساس تعريف گرمس و فونتني  مي
و  19، موضوع ارزشي18گر باشد: حسود كم، سه كنش دست تواند، بيان ارتباط تنشي ميانِ بالقوه مي

  .(Greimas, Fontanille, 1991: 189)» 20رقيب
هايي همچون  كند، هوو را با واژه ازدواج خديجه و شوهرش را فراهم ميعزيز كه خود مقدمة 

 
18 Sujet 19 Objet de valeur 20 Rrival  
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كنندة احساس حسادتي است كه از بدو ورود خديجه  كند و اين بيان رو توصيف مي زشت، سياه و آبله
 ارزن را مان شد، سرتاپايش كه خديجه وارد خانه وقتي«گيرد:  ش در وجود او پا ميا به زندگي

 خديجه بودم، خانه خانم من خوب، رفت. درمي جونش گرفتي، مي را دماغش آمد. اگر نمي پايين ريختي، مي

  ). 68: 1336(هدايت، [...]» گذاشت  بارمي ديزي كرد، مي كار هم
با ورود خديجه به داستان و باردارشدن او، فضاي پيوستي اوليه ميان سوژه و ابژة ارزشي 

عنوان رقيب، اوضاع زندگي اولية سوژه  ا خديجه بهشود؛ زير تبديل مي 21تدريج به فضايي گسستي به
گرفتن از  اي، فاصله كند؛ بنابراين دورنماي چنين سوژه و عشق همسرش نسبت به او را تهديد مي

ماه نگذشت كه آبي زير پوستش رفت، استخوان تركانيد و  يك«هايي است كه دراختيار دارد:  ارزش
تن شد. خوب ديگر معلوم بود خديجه پيازش كونه كرد وقت زد و آبس شكمش گوشت نو باالآورد. آن

كند و  اش را دگرگون مي و يا ارتباط حسود و موضوع ارزشي 22) درواقع خديجه تعلق68: همان[...]» (
رسد كه حسادت در نقطة  نظرمي به«شود.  ميان او و عزيزآغا مي 23وجودآمدن رقابت  همين باعث به

نوبة خود، به رابطة  رقابت واقع شده است، مفاهيمي كه هريك بهتالقي پيدايش مفهوم تعلق و مفهوم 
  .(Greimas, Fontanille, 1991: 191)» شوند اش مربوط مي ميان حسود و موضوع ارزشي

 داستان، سير بر نيز و يكديگر بر ها آن اثرگذاري چگونگي و گران كنش جايگاه شدن مشخص از پس

طوركلي دو رفتار متفاوت در  كند كه به كشيد. او بيان مي بحث به نيز را الندوفسكي هاي انديشه توان مي
كه رفتار ديگر  است درحالي» تملك«بر اصل  مشاهده است. رفتارِ نخست، مبتني ها قابل جهان سوژه

پذيرد. در دورنماي اول، سوژه وجود خود را با تملك ابژه تحقق  توجيه مي» تعامل«براساس اصل 
صورت  هاي آن صرفاً به سوژه و برنامه هاي معنا و ارزشش با توجه به ديدگاهاي كه  بخشد، ابژه مي
كه در دورنماي دوم، تنها در عمل و در تعامل با ديگري (متن، چيز يا  گيرد. درحالي جانبه شكل مي يك

شود؛ بنابراين  شكل پويا تعريف مي مخاطب) است كه ارزش معنايي اين ديگري و ارتباط با آن به
  گفت: توان مي

ها،  در ارتباط تملكي، مالك، جهان را به فهرستي از امكانات محدود و مربوط به نيازها، ظرفيت
كه در ارتباط تطبيقي، سوژه چيزها را در اوضاعي  دهد. درحالي هاي خود تقليل مي ها و دانسته ارجحيت
  ). 6: 1392معين،  بابك( هاي خودشان را آشكار كنند دهد تا آزادانه و تا سرحد ممكن، قابليت قرار مي

هاي اين دو سوژه تفاوت و تمايز قائل است و براي هريك  درواقع الندوفسكي ميان كنش
توان گفت، عزيزآغا در حيطة   شود. با توجه به اين تعاريف، مي رفتارهاي ثابتي را متصور مي

در طول روايت بروز  ها و رفتارهايي كه گيرد و اين ادعا با توجه به كنش هاي تملكي قرارمي سوژه
توان از اين نظريه در راستاي توجيه برخي  شود. در ادامه خواهيم ديد كه چگونه مي  دهد، تأييد مي مي

  هاي سوژة حسود بهره جست و حتي آن را نقد كرد. العمل عكس

 
21 Disjonction 22 Attachem ent 23 Rivali té  
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  سوژه توسط رقيب 24فرورفتنِ . فرايند درسايه5- 2
موضوعِ ارزشي قرار ـ  رقيبـ نگاتنگ با مثلث سوژهفرورفتن از مفاهيمي است كه در ارتباط ت درسايه

 ديگري توسط فرورفتن درسايه دارد و اساس آن شك، ترديد، ظن و گمان است. در اين مرحله، ترسِ

 رفتن فرو درسايه« بيند: مي را نبودن و محوشدن قابليت خود در زيرا دواند؛ مي ريشه سوژه وجود در

 توسط سايه در شدن غرق يا قرارگرفتن الشعاع تحت از رست نوعي است، سوءظن و بدگماني احساس

تدريج وارد مرحلة  يابد تا به چنين ادامه مي داستان اين .(Greimas, Fontanille, 1991: 196) »است كسي
  شود: فرورفتنِ سوژه توسط رقيب مي درسايه

از زير سنگ هم شده كرد، گداعلي  شوهرم همة حواسش پيش او بود. اگر چلة زمستان آلبالو ويار مي
بخت و سياه روز! خديجه دختر حسن ماستبند كه وقتي وارد  آورد. من شده بودم سياه بود برايش مي

فروخت (هدايت،  زد، حاال به من تكبر مي خواند و يكيش سينه مي خانة ما شد، يك لنگه كفشش نوحه مي
1336 :68.(  

انگارد، شكل  خود را خارج از آن مياي كه سوژة حسود  اين مرحله از خالل تصوير يا صحنه
طورمستقيم موجب تحقق  شوند. اين افعال به گيرد. در اين مرحله است كه افعال مؤثر وارد عمل مي مي

شوند تا عمل يا كنشي، با  گذارند و سبب مي شوند، بلكه بر گزاره يا فعلي كنشي تأثير مي عمل نمي
داند كه افعال ديگر را تحت تأثير  مؤثر را افعالي مي ژاك فونتني، افعال«شرايط خاصي انجام پذيرد: 

» دهند؛ بنابراين، اين افعال قادراند كه وضع يا موقعيت افعال ديگر را دستخوش تغيير سازند قرارمي
  ).102: 1388(شعيري، 
 افعال، مكاني كه سوژة حسود خارج از آن قرار دارد، براساس دو گونة متفاوت از اين هاي ويژگي

بر آنكه  مبني 25»نديدن ـ  نتوانستن« شود: مسئلة مي تعريف عملي بعد در دومي و شناختي بعد رد اولي
اي كه خارج از آن قرارگرفته است، سرباز زند و مسئلة  تواند از پردازش صحنه سوژه نمي

عي نو قادر به ورود به اين مكان ـــ كه به  ، به اين معنا كه سوژه26»داشتنن دسترسي ـ  نتوانستن«
رود ـــ نيست. از خالل روايت عزيزآغا نيز  شمارمي نمودار لذت موضوعِ ارزشي و رقيب نيز به

آمد، دستمال هل و گل را اطاق خديجه  هر شب كه گداعلي خانه مي«ردپاي چنين مكاني مشهود است: 
مل ديگري تأ هاي قابل ). ديدگاه68: 1336(هدايت، » كردم برد و من هم از صدقة سر او زندگي مي مي

ها  است كه تمامي آن  شدن اين مكان در ذهنيت سوژة حسود مطرح شده پيرامون چگونگي ترسيم
  :اند   هاي ثابت اين مكان تأييدي بر ويژگي

اي را كارگرداني كند  شود پيوسته سوژة حسود صحنه به موضوع ارزشي سبب مي ظن و گمان نسبت
جايي در آن ندارد  اي كه حسود هيچ لي هستند. صحنهبازيگران اص ،ارزشي و رقيب كه در آن موضوعِ

  .)14: 1391 معين، بابك( كند گر آن را بازي مي و تنها و تنها نقش نظاره

 
24 Om brage 25 Ne-pas-pouvoir-ne-pas-voir 26 Ne-pas-pouvoir-accéder 
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گيرد  كارمي فرورفتن خود شود، راهبردهاي متفاوتي را به سوژة حسود براي آنكه مانع از درسايه
تبديل شود:  27»تواند عمل كند نمي« تا موضوع ارزشي خود را حفظ كند و رقيب به عامل عيني گونة

زدم،  چراندم.[...] پيش شوهرم به او بهتان مي روزها كه شوهرم خانه نبود خديجه را خوب مي«
شود. اين تخم مول است. خديجه از  ات نمي گفتم: سر پيري عاشق چشم وزغ شدي! تو اصالً بچه مي

نشيند و همين  ته رقيب هم ساكت نمي). الب69: 1336(هدايت، » تراش آبستن است تقي قاشق مشدي
  برد: كارمي راهبرد را عليه سوژة حسود به

 را گرفت.[...] همين زنيكه شرنده گداعلي برايم مايه مي پيش و زد مي شير توي انگشت من براي هم خديجه

گفت:  به من مي شوهرم ريسه درآوردم، دندانم را شمرده بود. روبروي رفتم از محلة پنبه خودم كه
  . )69: همانهاي بچه را بشوريد ( رسد كهنه زحمت من دستم نمي زيزآغا بيع
گر  كند؛ زيرا خشم بيان از حسادت نيز خود را آشكار مي جويي ناشي رفته خشم و پرخاش رفته

شدت خود را دربارة مالكيت آن محق  با موضوعي ارزشي است كه به محروميت سوژه درارتباط
ت من آتشي شدم، روبروي گداعلي هرچه از دهنم درآمد به خودش و اين را كه گف«كند:  تصور مي

اش  ) در مرحلة سايه، اطمينان سوژه نسبت به موضوع ارزشي69: 1336(هدايت، » اش گفتم[...] بچه
آيد؛ بدون آنكه دليل مشخصي  شود و او به ورطة ظن و ترديد گرفتار مي دچار تهديد و تعليق مي

اي براي پيوسته دانستن و بيشتر دانستن است؛ هرچند درحقيقت،  ين مقدمهبراي اين حالت پيدا كند. ا
گر نيز تبديل  موضوعي براي دانستن وجود نداشته باشد. اينجاست كه سوژة حسود به سوژة پرسش

دانم خديجه مهرة مار  جوشيد كه مبادا بچه پسر باشد.[...] نمي من دلم مثل سير و سركه مي«شود:  مي
از كسب يك  ) درواقع تعليق اطمينان، ناشي69: همان» (خورد گداعلي داده بود داشت يا چيز به

است، يعني شناخت از حضور چيزهايي براي  28»فراشناخت«شناخت نيست، بلكه ناشي از كسب يك 
پندارد، چيزي براي  دو، سوژه مي شود و از خالل اين بدگماني در قالب ترديد نمايان مي«دانستن: 

د. حتي اگر حقيقتاً نداند كه به چه چيز بسنده كند؛ زيرا هنوز هيچ دليل و مدركي دانستن وجود دار
داند، چيزي براي دانستن  در اينجا سوژه مي .(Greimas, Fontanille, 1991: 218)» دراختيار ندارد

  شود. روي، تبديل به يك سوژة فراشناختي مي وجود دارد و ازهمين
رفته و موضوع ارزشيِ  فرو سايه گذشته در از آغا كه خود را بيشآمدن پسر خديجه، عزيز دنيا با به

كشيدن  شود كه پيوسته از اين ترس در حال رنج اي ترسو تبديل مي بيند به سوژه را دور و دورتر مي
، 29»باشد ـ تواند مي«است. در اينجا، ترس او در احتمال پيشامد يك رخداد منفي در آينده، با فعل مؤثر 

هرقيمتي از وقوع  اش باشد و سوژه سعي دارد به دادن زندگي تواند ازدست نمود آن، مي ريشه دارد كه
  :30»نباشد] كه اين رخداد[بخواهدـ«آن جلوگيري كند و 

كه رفت حمام و خانه خلوت شد، من هم رفتم سر  روز همين [...] براي اينكه دل خديجه را بسوزانم، يك

 
27 Ne-pas-pouvoir-faire 28 Métasavoir 29 Pouvoir-être  30 Vouloir-ne-pas-être  
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، رويم را برگرداندم و سنجاق را تا بيخ توي مالج بچه فرو گهوارة بچه، سنجاق زير گلويم را كشيدم
كردم.[...] هرچه برايش دعا گرفتند و دوا و درمان كردند بيخود بود. روز عصر دوم مرد (هدايت، 

1336 :69 -70.(  
پروراند و اين يعني سوژة  توان گفت، اساسِ ترس، باوري است كه سوژة حسود در ذهن مي مي

است و اين مسئله حكايت از ارتباط تنگاتنگ حسادت و انتظار دارد. حسود همواره  حسود، سوژة يك باور
منتظر است و اين انتظار معطوف به تصويري است كه او از آينده دارد. بنابراين حضور سه عامل 

تنهايي،  ترس به«كند:  غايت هراسان تبديل مي اي به شناخت، باور و انتظار، سوژة حسود را به سوژه
(احتمال) و هم  31»باشد ـ  بتواند«گونه، هم با  م نوعي آگاهي، باور يا انتظار است كه به شكلي تعارضمستلز

  .(Greimas, Fontanille, 1991: 214)» شود تعريف و تبيين مي (انكار) 32»نباشد بخواهدـ«با 
  
  . تشويش، عامل بنيادين در زنجيرة حسادت5- 3

تر و فراگيرتر از  رود، احساسي است بسيار كلي شمارمي بهتشويش كه يكي از عناصر بنيادين حسادت 
رسد كه  نظرمي به«دهد:  فرورفتن؛ زيرا توانايي احساسي سوژه را نشان مي ترس يا مرحلة درسايه

عنوان يكي از  فرورفتن باشد و به همين دليل است كه به تر از ترس يا درسايه تر و عام تشويش كلي
تفاوت عمده ميان حسادت، ترس و  .(Ibid)» شود سادت محسوب ميعناصر نحوي اساسي در روند ح

از حسادت  ها و اوضاع است و ازآنجا كه ترسِ منتج تشويش اين است كه حسادت در گيرودار موقعيت
توان دليل و موضوعي  و برآمده از انتظار رخدادي منفي در آينده است، همين ويژگي را دارد؛ اما نمي

هاي ذاتي سوژه و درواقع نوعي  راب درنظرگرفت. تشويش از ويژگيمشخص براي تشويش و اضط
ديگر، در مقايسة ميان مرحلة سايه و تشويش چنين  و هستيِ سوژه است. ازسويي 33طريقِ بودن

اي گذراست كه تنها با حضور رقيب در زنجيرة حسادت پديدار   آيد كه مرحلة سايه مرحله مي دست به
درمقابل، تشويش كه همواره مستمر و تكرارپذير «دهد:  را پوشش مي وندر اين همة تشويش شود؛ اما مي

عنوان نوعي ثبات در توانش احساسي سوژه، وارد عمل  اي است و به است، ايفاگر نقشي عاطفي و كليشه
پندارد رقيب را از ميدان خارج كرده  پس از مرگ اولين فرزند خديجه، عزيزآغا كه مي. (Ibid)» شود مي

 »اي به غايت پيوستي است شور و شعف بيان حالت سوژه«شود؛ زيرا  خاطر مي د و آسودهاست، خشنو
مثل اين بود كه روي جگرم آب خنك ريختند. با خودم گفتم اقالً حسرت پسر به ). «2: 1391معين،  (بابك

شود، ترسي  بار باردار مي )؛ اما زماني كه خديجه براي دومين70: 1336(هدايت، » دلشان ماند!
شد تشويش از دليل  طوركه گفته  گيرد. همان سراسر وجودش را فرامي 34»تشويش«پيش همراه با  از بيش

شود. اين  گر مي هاي متفاوتي نمايان كند و هويت مشخصي ندارد و در قالب و منطق خاصي پيروي نمي
ي شود. در تمام طول روايت نيز، تشويش حضور اي از سوژة حسود دور نمي احساس حتي لحظه

 
31 Pouvoir-être 32 Vouloir-ne-pas-être  33 Manière d’être  34 Inquiétude  
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كند، چه در آغاز روايت، چه پس از ورود  انكارناپذير دارد و با تصاوير متفاوتي خود را آشكار مي
ها و حتي چه  هاي او و فرزندان پسرش، چه به قتل رساندن آن گر رقيب، بارداري عنوان كنش خديجه به

است؛   كربال شدههاي بسيار، به قصد طلب آمرزش و بخشايش راهي  رغم سختي اكنون كه عزيزآغا، علي
(همانجا) يا در جايي » دانستم چه خاكي بر سر بكنم؟! نمي«خوانيم:  كه در قسمتي از داستان مي چنان
  ).72: همان» (دانيد چه حالي شدم! نمي«ديگر: 

 بايدـ«خاطر صحبت كنيم كه تشويش، وجه تعلق  توانيم از دغدغة در بررسي تشويش، زماني مي

اي خواهد بود كه  اع قراردهد و در اين حالت، تشويش احساس سوژهالشع سوژه را تحت 35»باشد
 داشته فرزندي خود از خواهد خانه باشد، مي خانم خواهد مي نيز عزيزآغا دادن دارد. چيزي براي ازدست

36»باشد خواهدـ مي« موثر فعل جهت، ازاين و باشد
 برايش ها خواسته اين درحقيقت اما كند؛ مي فعال را 

 بايدـ«مقدمات ظهور گونة مؤثر ، 37»دهد انجام خواهدـ مي«مؤثر فعل نشدن محقق درواقع د.شو نمي محقق

تدريج  همراه دارد؛ زيرا به آورد. اينجاست كه حسادت احساس دردناكي و رنج را به را پديد مي38»باشد
اك ديگر از زور خياالت، خواب و خور«[...] شود:  رفتن موضوعِ ارزشي مي دورنماي سوژه، ازدست

 ).70- 69ن: هما» (گوش ناخوش بستري شدم هوش و بي نداشتم. [...] از زور غصه، دو ماه بي
باشد كه توسط » چهارطريق هستي در جهان«تواند يادآور نظرية  مي» دهد انجام ـ خواهد مي«گونة 

ارة و شود. اين نظريه، ريشه در طرح هاي تعاملي مطرح مي الندوفسكي دربارة اوضاع گوناگونِ سوژه
توانند  هاي تعاملي مي كنندة آن است. بنابر نظر الندوفسكي، سوژه نوعي كامل روايي گرمس دارد و به

  به چهار صورت، بر جهان اطراف خود تأثير بگذارند:
مدار و منظم قرارگيرند و براساس  بينند كه در يك فضاي برنامه . برخي زماني خود را در امنيت مي1

ترين  ترتيب بتوانند كوچك را با ديگري و با وضعيت چيزها هماهنگ كنند و بدينآن بتوانند ارتباط خود 
. برخي ديگر، ازآنجا كه خود را در فضايي پر تنش و پر دسيسه 2بيني كنند.  چيزها و حوادث را پيش

 توانند به آنچه به دنبال آن هستند، سازي مي بينند، بر اين باوراند كه تنها با تأثير و كنش مجاب مي
ها  بر استعداد، قدرت درك و شامة خاصي كه دارند، قادراند بر موقعيت . برخي ديگر با تكيه3برسند. 

ها  ها و امكانات بالقوة ديگران را تشخيص دهند و از آن سوار شوند و در لحظه، نتايج و عواقب موقعيت
خود بر اوضاع و با » قتطبي«ها قادراند با  ديگر آن عبارت خوبي به نفع خود استفاده كنند؛ به به

هيچ  . و باالخره برخي ديگر بي4مند شوند.  ها بهره خوبي از فرصت سوارشدن بر امواج حوادث، به
سپارند و چشم به شانس  اي، تنها خود را به دست سرنوشت مي شده تعيين پيش شده و از برنامة حساب

  ).8: 1392معين،  ها رجوع كند (بابك ن بندند تا روزي اقبال به آ مي
رسد كه به دنبال دراختيارگرفتن  مي نظر اي به اين اشاره شد، عزيزآغا سوژه از طوركه پيش همان

هاي مذكور باشد و درواقع،  شود كه او فاقد ويژگي موضوع ارزشي است؛ اما اين مسئله مانع نمي
 دربرابر را خود هك زماني خواني دارد؛ زيرا درست دوم و سوم نيز هم  راهبردهاي رفتاري او با گزارة

 
35 Devoir-être 36 Vouloir-être 37 Vouloir-faire  38 Devoir-être  
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خواهد گداعلي را  شكل، مي شود و بدين تبديل مي» دهد انجام ـ خواهد مي« به گونة بيند مي اي توطئه
برد و با سودجستن از راهبردهاي  ديگر، او از اوضاع موجود عليه خديجه بهره مي مجاب كند. ازسوي

ديدگاه، نمود شكل سوم نيز كوشد، تصوير او را نزد همسرش مخدوش كند و از اين  گوناگون مي
  رسد. يك از اين اقدامات، به نتيجه نمي باشد، هرچند هيچ

  

  . تكرارپذيري روند داستان و سرانجام سوژة حسود6
شود. عزيزآغا نخستين و دومين فرزند  مرتبه باردار مي گر رقيب، سه در طول داستان، خديجه، كنش

گيرد، مادرش را براي هميشه از  شتن نوزاد تصميم ميجاي ك رساند؛ ولي بار سوم به مي قتل او را به
زنجيرة  هاي حلقه ريزد. چگونگي اتصال ميدان رقابت بيرون كند و بنابراين مخفيانه، در غذايش سم مي

شد. در   هاي پيشين توضيح داده تفصيل در قسمت حسادت در حضور نخستين و دومين نوزاد، به
است. به اين معنا   داده يندي هستيم كه در دفعات پيشين نيز رخبارداري سوم، آشكارا، شاهد همان فرا

انگارد و باز هم ساية رقيب را بر  اش را دور از دسترس مي كه سوژة حسود موضوع ارزشي
شود و ترس و تشويش در  كند. سپس گرفتار شك و ترديد مي سرنوشت حضور خود احساس مي

و تبديل به احساسي دردناك و غيرقابل تحمل رفته حسادت براي ا كند و رفته وجودش رخنه مي
  خوانيم: كه در صفحات پاياني داستان مي شود. چنان مي

[...] من هم دودل بودم كه آيا سومي را هم بكشم يا اينكه كاري بكنم كه گداعلي خديجه را طالق بدهد؛ 
شكست و  با دمش گردو ميبود.  ها خياالت خام بود. خديجه باز كيابياي خانه و كدبانو شده اما همة اين

داد و باالي حرفش حرفي نبود. [...] هرشب و  رفت. به من فرمان مي هر دم توي دلم واسرنگ مي
  ).71: 1336كردم كه بچه را بكشم يا نكشم (هدايت،  هرروز استخاره مي

غيرمستقيم  طور در طول روايت، سوژة حسود به آنكه رغم علي كه اينجاست توجه جالب نكتة
را انكار كند و رقيب را مقصر   نوعي آن كوشد به دارد؛ در پايانِ روايت، مي خود را اذعان مي حسادت
اش به گردن شوهر  لرزد. چه بكنم؟ همه تنم مي«بداند:  باني تمام اتفاقات اين زنجيره  و و باعث

ديگر، او خود  بيان ). به72ن: هما» (نشاندة يك دختر ماستبند كرد! ام بود كه مرا دست گرفته جان به آتش
  كند. نشاندة هوويش معرفي مي نشاندة حسادتش، بلكه دست را نه دست

وضوح از خالل  دهد و به شكل مي نوعي داستان را  اهميت ديگر در روايت ـــ كه به نكتة حائز
افكند  شود ـــ اين است كه سوژه خود را در دام جنايت مي هاي راوي نيز دريافت مي تمامي گفته

و اگر عميقاً بنگريم،  40كه به نتيجة كارش واقف است (سوژة شناختي) ؛ درحالي39عملي) (سوژة
خاطر و يا  آمدن احساس ترس، دغدغة وجود خواهيم ديد كه اين آگاهي از سرانجام عمل نيز در به

گذرد يا نه؟ روز قيامت حضرت  دانم خدا از سر تقصيرم مي حاال نمي«تأثير نيست:  تشويش بي

 
39 Sujet pragmatique  40 Sujet cognitif  
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  ).74: همان(	»كند يا نه؟[...] مي شفاعتم را
توجه است، تالقي حسادت با احساس انساني ديگر يعني  آنچه در مطالعة داستان هدايت قابل

پيمايد تا در  تأملي را در گفتمان مي كه ديديم، حسادت سير پيچيده و قابل گونه است. همان 41شرمساري
ان دربارة شرمساري گفت، آن است كه در تو خورد. آنچه مي انتهاي داستان، با شرمساري گره مي

  است: 44و بيناذهني 43گيرد و داراي بستري اجتماعي قرارمي 42بر تكريم نفس دورنماي احساسات مبتني
دادن شرمساري در دورنمايي بيناذهني و اجتماعي موضع گرفت،  توان براي جاي باره مي دراين

رگرفته، نيروي محرك نوعي رابطة حاكميت و نوعي هاي ب توجهي از نمونه بيناذهني؛ زيرا در تعداد قابل
مبناي  آورد كه بارزترين آن بر احساس حقارت است كه امكان هرگونه حركت يا ترفندي را فراهم مي

تر از حقارتي خواهد بود كه شخص، خود تحمل  مراتب سنگين ست كه به تحميل نوعي حقارت بر ديگري
  .(Harkot de la Taille, 2000: 3)كند  مي

 كه ، بر اين عقيده استمعناشناسي شرمساري ـ  نگاهي كوتاه به نشانهفونتني در مقدمة كتاب 

 47جويي و انتقام 46، خشم45هاي احساسي ديگري همچون ناراحتي نيز خود تبعات و واكنش شرمساري
 مؤنث، شرمساري خود را در قالب اندوه 48ي شرمسار ها سوژه«كند:  مي بيان او دارد. دنبال را به

جويي  هاي شرمسار مذكر، اين احساس را با نمودي از خشم و انتقام  كنند؛ حال آنكه سوژه آشكار مي
ازآن  ديني خود و بيش ذهنيت توان گفت، عزيزآغا نيز، در برابر بنابراين مي ؛(Ibid)» دهند بروز مي 

امت خود در كند و اين احساس را با ناراحتي و اظهار ند دربرابر وجدانش احساس شرمندگي مي
  نماياند:  پايان داستان مي

ام؟ از صورت خودم  گفتم: آيا اين من هستم كه سه تا خون كرده خوردم، با خودم مي من خودم را مي
كردم، به فقير  گرفتم، گريه مي بود. روضه مي شده ترسيدم. زندگي به من حرام  ديدم مي كه در آينه مي

داند  افتادم، خدا مي ياد روز قيامت، فشار قبر و نكير و منكر كه ميگرفت.  دادم، اما دلم آرام نمي پول مي
  ).73: 1336شدم (هدايت،  چه حال مي

اي مشابه روايت عزيزآغا توسط يكي از همسفرانش، پايان  و سرانجام، داستان با نقل خاطره
  يابد. مي

  

  گيري . نتيجه7
توانند همواره  ، نمياند ذير بشريتاحساسات انساني ازآنجا كه برآمده از فطرت پويا و تغييرپ

اي  ديگر، احساس پديده بيان شده مطابقت يابند. به تعريف طوركامل، با ساختارهاي ثابت و ازپيش به
حركت،  ناپذير اين جهانِ همواره درحال ست و با توجه به هويت ثبات هاي انساني مختص جهان سوژه

رغم اين  رسد، علي نظرمي ثابت شناسايي كرد؛ اما بهبر آن را براساس يك الگوي  توان نظام حاكم نمي

 
41 Honte  42 Estim e de soi  43 Sociale  44 Intersubjective  45 Tristesse  46 Colère  47 Vengeance 48 Sujet honteux  
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تواند تابع سيري منطقي بوده و پيدايش و روند  ناپذيري، احساس در گفتمان مي ويژگي ثبات
گونه كه گرمس و فونتني نيز در اثر خود، ابتدا به  كند. همان گستردگي آن، از الگوهاي منظمي پيروي 

پردازند و سپس الگوهاي منظمي را در جهت تجزيه و  ميهاي كلي جهان احساسات  تبيين ويژگي
كنندد. با مطالعة اين  هاي معطوف به حسادت و خساست، عرضه مي تحليل انواع رفتارها و واكنش

تواند مبدأ ظهور و يا نقطة نهايت احساس ديگري  توان چنين دريافت كه هر احساس مي الگوها، مي
اي آغاز و به نقطة ديگر ختم شود، بلكه  نيست كه صرفاً از نقطهاي  ديگر، احساس پديده بيان باشد. به

آن  از ست كه پيش در جهان عواطف بشري، پيدايش هر احساس مرهون وجود احساس ديگري
دهد و خود را در قالب انواع  موجوديت يافته و حتي همين احساسِ موردنظر نيز، نهايتاً تغييرشكل مي

  كند. ديگر احساسات، بازسازي مي
معنا شناسي احساس حسادت در   ـ در همين راستا، در پژوهش حاضر كه بر بررسي نشانه

كند بلكه از  متمركز بود، مشخص شد، احساس حسادت ناگهان بروز نمي» طلب آمرزش«داستان 
باره نيز موجوديت خود را  يك شود و به يا ضعف دروني ناشي مي 49نوعي احساس فقدان

شود، اين  كه اوج حسادت سوژه با كشتن رقيب خود آشكار مي ييدهد؛ زيرا در جا نمي ازدست
كند و سوژة حسود  كند، بلكه خود را در قالب شرمساري بازسازي مي احساس ناگهان فروكش نمي

ديگر، سير احساس در گفتمان، همواره روند صعودي  عبارت شود. به به سوژة شرمسار تبديل مي
آيد؛ حال آنكه ماهيت حضور احساس، فارغ از نوع  مي ل ديگر درگيرد و تنها از شكلي به شك مي درپيش

رسند، هردو  نظرمي ست. اگرچه حسادت و شرمساري متفاوت به آن، همچنان به قوت خود باقي
ديگر،  بيان اي اجتماعي و بيناذهني هستند و به زمينه ها داراي پيش هاي ثابت و مشابه دارند. آن ويژگي

گيرند. حسادت احساسي است برآمده از دغدغة ذهني  ر متفاوت شكل ميگ از حضور دو يا چند كنش
پندارد و  رفته مي كه با حضور رقيب، موضوع ارزشي خود را ازدست سوژة حسود هنگامي

از احساس حقارت سوژة شرمسار دربرابر كسي است كه اين حقارت را خواسته  شرمساري، ناشي
 معناشناسي ـ  نشانه به كوتاه نگاهي كتاب مقدمة در نيز فونتني آورد. مي يا ناخواسته، در او پديد

 ـ  ارزشي  ويژگي بر توان مي مختلفش، هاي گونه و احساس اين بررسي با كه دارد مي اذعان شرمساري
ـ  نشانه هاي بررسي توان گفت، اين پژوهش، نتايج ديگر ديگر، مي بودن آن مهرتأييد زد. ازسويي بنيادي

بر اينكه بيشتر احساسات از شرم آغاز و يا به  ي، مبنيگفتمان احساساتبر را فته گر انجام يِمعناشناس
پيشرفت احساس  تواند دربارة روند مي شرمسارياگر  كند. درواقع، شوند، تأييد مي آن ختم مي

عنوان احساس  ـــ كه توسط برخي پژوهشگران اين عرصه بدان توجه شده ـــ به 51و نااميدي 50ترحم
تواند  اند، مي قرارگيرد، دربارة حسادت و خساست كه گرمس و فونتني به آن پرداخته مبدأ و منشأ

  عنوان مقصد و نهايت تلقي شود. به
 

49 Manque 50 P itié  51Désespoir  
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  ها نوشت . پي8
1. Landowski 
2. Greimas 
3. Fontanille 
4. Sémiotique des Passions. Des Etats de Choses aux Etats D’âme 
5. espace tensif 
6. jonction/ junction 
7. verbes modaux/ modal verbs 
8. orientation 
9. mise en perspective/ put into perspective 
10. expressions somatiques/ somatic expressions 
11. scènes typiques/ typical scenes 
12. conjonction/ conjunction 
13. disjonction/ disjunction 
14. Passions Sans Nom 
15. Bref Examen Sémiotique de la Honte 
16. incipit 

ست كه با  بوده است. آغا پسوندي »آغا« اين يك اشتباه چاپي در متن داستان و منظور نويسنده ،ظاهر به .17
  شود. هاي سيده همراه مي نام كوچك بعضي از خانم

18. sujet/ subject 
19. objet de valeur/ value-object 
20. rival 
21. disjonction/ disjunction 
22. attachement/ attachment 
23. rivalité/ rivalry 
24. ombrage/ shading 
25. ne-pas-pouvoir-ne-pas-voir 
26. ne-pas-pouvoir-accéder 
27. ne-pas-pouvoir-faire 
28. métasavoir 
29. pouvoir-être 
30. vouloir-ne-pas-être 
31. pouvoir-être 
32. vouloir-ne-pas-être 
33. manière d’être/ way of being 
34. inquiétude/ concern 
35. devoir-être 
36. vouloir-être 
37. vouloir-faire 
38. devoir-être  
39. sujet pragmatique / Pragmatic subject 
40. sujet cognitif 
41. honte / shame 
42. estime de soi/ self-esteem 
43. sociale 
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44. intersubjective  
45. tristesse/ sadness 
46. colère/ angry  
47. vengeance/ revenge 
48. sujet honteux 
49. manque/ missing 
50. pitié/ pity 
51. désespoir / despair 

  

  . منابع9
 ».معناشناسي گفتمان در شعر پي دارو چوپان نيماـ  بررسي نشانه«). 1392آيتي، اكرم ( •

 . 124 - 105 . صص1ش  .46د . رهاي ادبيجستا
». جيوشي ماين »اريمنظومه به شهر«در شعر  »گرانيد«و  »من«تقابل «). 1394آيتي، اكرم ( •

 .39- 21. صص 1 ش. 6. د جستارهاي زباني
قوي االذهاني حسادت در رمان  شناختي مفهوم بين تحليل نشانه). «1391مرتضي (معين،  بابك •

 .54- 35. صص 1. ش هاي ادب و زبان فرانسه پژوهش». اثر موپاسان همچون مرگ
 12شده در  بازيابي» هاي اريك الندوفسكي معرفي آراء و انديشه). «1392معين، مرتضي ( بابك •

 http://www.anthropology.ir/node/17929  ، از: 1393مهر 

 . تهران: انتشارات مرواريد.گشودن رمان). 1393پاينده، حسين ( •

  . تهران: انتشارات سمت.مباني معناشناسي نوين). 1388شعيري، حميدرضا ( •
زبان ». نقد شخصيت در آثار داستاني صادق هدايت). «1389انامق ( عليزاده، ناصر و طاهره نظري •

 .190- 151. صص 220. شو ادب فارسي
  . تهران: انتشارات جاويدان.سه قطره خون). 1336هدايت، صادق ( •
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