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  چكيده

ارزش شرايط بروز و افر .تماني، مفهوم ارزش و فراارزش استاز مفاهيم قابل طرح در هر گفيكي 
گيرند و آن شكل مي گفتمان در سايةديگر هاي كند و ارزشهاي ديگر را تعيين ميظهور ارزش

معناشناسي، تعامل و  -با روش تحليلي و رويكرد نشانه كنيماين تحقيق تالش ميدر . شوند دار مي جهت
قدرت و «گيري فراارزش يند شكلاهاي ارزشي گفتمان در داستان نبرد رستم و سهراب، فرتقابل نظام
ند را مورد تجزيه و گيري اين فرايو نقش شرايط احساسي و عاطفي در ايجاد گسست در شكل »شهرت

قدرت و «تم و سهراب، خواهيم ديد هاي ارزشي گفتمان نبرد رسپس از تحليل نظام. تحليل قرار دهيم
اما حضور  ؛اساس آن استوار است هاي نظام ارزشي گفتمان بر است كه بنيان يفراارزش »شهرت

روايي  ةبرنامو  كندگيري اين فراارزش را با تنش و گسست مواجه مينيرومند عاطفه، روند شكل
فرايند  ةاستفاده از مدل طرحوار. شوددچار تغيير مي) معنا(يابي به مفعول ارزشي گر براي دستكنش

عاطفي پشيماني و نااميدي در رستم پس از مرگ  ةگيري گونعاطفي، براي نشان دادن فرايند شكل
ن رستم از سوي مخاطب و قرار گرفت سهراب، وضعيت بحراني او در داستان، ترس از مورد قضاوت

اين ديگر از دستاوردهاي  اش، تالش براي رهايي از اين وضعيت براي حفظ موقعيت ايدئولوژيكي
  .پژوهش است

  
  .هاي عاطفي، رستم و سهرابمعناشناسي، ارزش، فراارزش، گونه - ، نشانهگفتمان: واژگان كليدي
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 مقدمه. 1

 –رويكرد نشانه ديدگاه در اين پژوهش با بررسي داستان رستم و سهراب از
» قدرت و شهرت«ري نظام ارزشي گفتمان و فراارزش گيفرايند شكل كوشيم ميمعناشناسي، 

  : دهيمپاسخ زير اساسي هاي  و از اين رهگذر به پرسش كنيمبررسي  را
فراارزش قدرت و شهرت  گيري و دستيابي بههاي ارزشي گفتمان در جهت شكلنظام. 1

 خيزند؟چالش برميديگر به چگونه با يك

گيري فراارزش قدرت را عاطفي چگونه روند شكل -حضور عاطفه و شرايط احساسي. 2
 كند؟ در سراسر گفتمان با تهديد و سرانجام با شكست مواجه مي

پهلواني و  ت بحراني متزلزل شدن موقعيت جهانپرداز چگونه رستم را از وضعيگفته. 3
 رهاند؟مي ايدئولوژيكي او

هاي ارزشي گفتمان در يدن به اين هدف كوشيديم با نشان دادن چالش ميان نظامبراي رس
داستان رستم و سهراب، وضعيت تنشي گفتمان را بررسي كنيم و به نقش عاطفه در ايجاد 

در پايان با استفاده از مدل . بپردازيم» قدرت و شهرت«گيري فراارزش گسست در فرايند شكل
مان كشته شدن سهراب به دست رستم را بررسي كرديم تا فرايند طرحوارة فرايند عاطفي، گفت

گيري گونة عاطفي پشيماني و نااميدي در رستم، وضعيت بحراني او در داستان، تالش شكل
  . اش را نشان دهيم پرداز براي رهايي او از اين وضعيت و حفظ موقعيت ايدئولوژيكيگفته
  

 تحقيق ةپيشين. 2

نشانه را وارد نظام زبان كرد و ارزش هر نشانه  2»ارزش«مفهوم سوسور اولين كسي است كه 
به عقيدة او ارزش بر اثر . هاي ديگر درون نظام وابسته دانسترا به روابط آن نشانه با نشانه

سوسور روابط و . شود و معنا محصول تفاوتي است كه بين كلمات وجود داردتمايز حاصل مي
) روابط همنشيني و جانشيني(را به دو حوزة متمايز  هاي موجود ميان عناصر زبان تفاوت

نزد ). 176: 1380سوسور، (ها است يك پديدآورندة دستة معيني از ارزش تقسيم كرد كه هر
اي مكانيكي و خالي از حضور عامل نشانه، رابطه دهندة سوسور رابطة بين عناصر تشكيل

كه  شود و فقط زمانين جاري ميهاي متعين در زبابشري است؛ زيرا نشانه در قالب ارزش

 
2 - valeur 



1393آذر و دي ، )20پياپي ( 4ش،  5د   جستارهاي زباني

 

 47

شود، در قالب رابطة دال و مدلول درخور مطالعه گيرد، يعني در زبان منجمد مينشانه شكل مي
هاي ارزش، معنا و كاركرد تفاوتي قائل او همچنين بين واژه). 1: 1388شعيري و وفايي، (است 

   .كند ويدا مينيست و معتقد است ارزش از هر واژة ديگري بهتر جوهر كنش را ه
كند كه نزد  ، نشانه را چيزي معرفي مي3شناسي، چارلز ساندرس پيرسدر ادامة مباحث نشانه

كند كه نشانه، كند و تأكيد ميها، داللت ميفردي خاص بر چيزي ديگر، در بعضي وجوه و قابليت
  يافته به اي معادل يا شايد يك نشانة توسعهخطاب به كسي است؛ يعني در ذهن آن فرد نشانه

او در اين تعريف با ). 61: 1387چندلر، (ناميم آورد كه ما آن را تفسير نشانة نخستين ميوجود مي
ادراكي  - به معناي پيرسي به حوزة نشانه، بر توجه به بعد عاطفي و احساسي» كسي«وارد كردن 

هاي تنشي اين فرايند .نظام گفتمان است 4تنشي گيري فرايندكند كه دليلي بر شكل نشانه تأكيد مي
ها بر دو محور قرار دارد؛  ها در آنآفرين هستند؛ زيرا روابط نشانهدر ذات خود معناساز و ارزش

-يا محور گونه 6هاي عاطفي است و ديگري محور گسترهكه همان محور گونه 5يكي محور فشاره

راكي با دنيا در تعامل اد - هاي حسيبه سخن ديگر، در اين رابطه عاملي با بنيان. هاي شناختي
گيرند و بر اثر همين تعامل، دو گونة عاطفي و شناختي در ارتباط با يكديگر قرار مي. گيردقرار مي

عنوان پايگاه  توانيم از تعامل تنشي بهساز است؛ بنابراين ميگيرد كه ارزشفرايند تنشي شكل مي
   ).40: 1388شعيري و وفايي، (هاي معنايي نام ببريم ارزش

ساز  نيكي و منطقي دال و مدلول، زمينهمكا وارد كردن رابطة انساني در رابطةبا  7يلمسلف
بر اين اساس، ديگر آنچه در . شوداي سيال، نامطمئن و ناپايدار ميتبديل اين رابطه به رابطه

 گونه نيست؛ رياضي، كاركردي قالبي، منطقي، خطي و استاي دخيل گيري فرايند نشانهشكل
با توجه به . دشوجانشين كاركردهاي قالبي نشانه مي ،چگونگي بروز معنا يا معناسازيبلكه 
كند، پيچيده كه طي آن نشانه تغيير ميگيري نشانه  يان معناسازي دخيل در فرايند شكلجر
اي با  الگوي مطالعهرود، د و به شكلي سيال و ناپايدار به پيش ميشوجا مي شود، جابهمي

در نظر . دشو نشانه مي ، جانشين الگوهاي مكانيكي مطالعةميك و پديداريهاي ديناويژگي
قائل بودن به  به معني ،گرفتن الگويي ديناميك و پويا براي مطالعات مربوط به نشانه

مطالعات  شناختي را به حوزةچنين حضوري پاي عامل معرفت. است شناسيحضوري پديدار
است، هاي معنادار يتي قادر به مشاهده و درك مدلولاين عامل جسم. كندشناسي باز مينشانه
ها در شود كه نشانهمي باعث كارهمين . كندو به ارزش تبديل ميها را محاسبه و ارزيابي  آن

 
3 - Charles Sanders Peirce 
4 - dimension tensive 
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  .)3 - 2: همان(تر يا برتر تبديل شوند  هاي كاملمسير حركت خود به نشانه
ها اقتباس ها و تركيب افتراقها،  ا معناي خود را از بازي تباينهدال، 8الكانبه باور 

لغزش مدلول از  باور دارد و مسئلةخالف سوسور، به تفكيك دال و مدلول  بر وي. كنند مي
گفتارها مرتبط  ها را به پاره به نظام زبان و مدلولها را او دال. كندزير دال را مطرح مي

   .)143: 1386 كالر،(داند داند و عامل غالب را يكپارچگي داللت مي مي
به همين دليل با طرح  ندارند وثباتي  به تبعيت از آن ارزش، هيچ معنا و ،از نظر گرمس

راه عبور از  ،اي و پديداريادراكي، جسمانه -مدار، حسيفرايندهاي سيال، زيبامدار، احساس
  .)8: 1389 گرمس،(كند  مدار را فراهم ميساختارهاي منجمد و برنامه

زبان  در زنجيرة واي است هاي نشانهنظامة ه برساختمعنا هموار گيريم مينتيجه 
. يابندحضور مياي تعاملي و تقابلي با يكديگر اساس تمايز و افتراق، در رابطه عناصري بر

هاي گفتماني در گيريدهد و بر موضعهاي گفتمان را شكل ميارزشتمايز بين اين عناصر، 
  . كندمي تأكيداي هاي نشانه نظام
  

 نظري تحقيق مباحث. 3

كساني كه به دنبال شناخت چگونگي كاركرد، توليد  ةنويدي است به هم 9معناشناسي -نشانه
تحت نظارت و كنترل  ،زيرا فرايند معناسازي ؛هستند 10هاي گفتماني و دريافت معنا در نظام
در هستند كه توليد معنا  اي پيچيده هايهاي گفتماني، نظامنظام. نظامي گفتماني قرار دارد

در  12ميزان تنش كنندةكه تعيين ها يا تباني زبانيچالش ،11مندي گفتمان ثير جهتها تحت تأ آن
از خود، شريك يا رقيب گفتماني  13پردازتصويري كه در هر لحظه گفته توليدات زباني است،

كنشي و  ادراكي و -شرايط شناختي، عاطفي، حسي همواره در حال تغيير است،خود دارد و 
عملياتي كه منجر ( 14پردازي گفته ،اين عوامل اي فرهنگي و اجتماعي است و مجموعةهپيشينه

؛ كنند ميگيري تبديل به حضوري پويا و در حال شكل را) شودو گفتمان مي 15به توليد گفته
  . شودقابل تغيير مي دار ولحظه كامل، جهتبه لحظه  متن حضوري كه در

اي ايستا و منجمد در فرآوردهشود كه معنا تنها  يمتأكيد در فرايند معناپردازي بر اين 
يا » معناپردازي«ها يا حتي متن نيست؛ بلكه طي فرايند هاي منفرد، جملهدرون واژه

 
8 - Lacan 
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 ةبيناذهني كنشگراني خاص با واسط بستانِو در روند ارتباط و شايد بده 16»سميوسيس«
خاصي كه ) زماني و مكاني( عيتياي خاصي در شرايط موقهاي نشانهيا نظام »ها« نشانگان
دهد گيرد و رخ ميهر بار شكل مي ،فرهنگي خاصي است -ثر از شرايط اجتماعيمتأ
حال بازسازي، در تنش،  نشده، در هايي تثبيتچنين نظام گفتماني، نظام .)65: 1389ساساني، (

و ...)   و 20، بيناشوشي19، بيناكنشي18، بيناعاملي17بيناذهني( ثيرگذار، تعامليتأثيرپذير و تأ
در چنين شرايطي، معنا . خوانيممي 21اين نظام گفتماني را نظام باز. همواره پويا هستند

گونه  اين. گيريممعنايي گريزان قرار مي بل گونةپذيرد؛ بلكه همواره در مقا گاه پايان نمي هيچ
ت و اين يافتني نيسگاه به طور كامل دستولي هيچ ؛گيردگويا در مقابل ديدگان ما شكل مي

   .)4: 1389 شعيري،(رساند اي است كه سيال بودن معنا را ميهمان نكته
يك  هركه  هستند هاي ارزشيگونه معناها راهي به سوي ارائة -در چنين شرايطي، نشانه

از اين نظر، . پروراننداي كه در آن قرار دارند، در خود مياساس شرايط ويژه ها بر گفتماناز 
جايي و تحول آن به  هت ارزش، توليد، دگرگوني، ويرانگري، بازسازي، جابگفتمان به محل ثب

   .)همان( شود سوي ارزشي جديد و متفاوت تبديل مي
ها در گفتمان به طرق مختلف قابل طرح و بررسي هستند؛ اما نقطة مشترك همة ارزش
يگر تحقق ارزش از سوي د. ارزشي است 23و فرايند 22ها دو مفهوم نظامها در همة گفتمانارزش

تواند از چيز ديگري در زبان چيزي مي. استوار است 25و تفاوت 24در زبان بر دو اصل تمايز
شناختي، تمايز بر تفاوت مقدم است؛ به از ديدگاه نشانه. آنكه با آن متفاوت باشدمتمايز شود؛ بي

گيري ب شكلتوان نفي چيزي دانست كه كليتي مبهم است و نفي آن سبسخن ديگر تمايز را مي
شود بر اين اساس، نفي سبب تمايز و تحقق تفاوت مي. شوداولين مشخصة متمايز كنندة آن مي

  ).512 - 510: 1391شعيري، (گيري ارزش هستند  و اين دو عامل مبناي شكل
هاي ارزش وهستند مبتني هاي زباني كه بر تفاوت ، بين ارزش26از نظر گرمس

تفاوتي  ،شوندهاي سوژه معنادار ميو با توجه به كنش شناختي كه در نظام روايي نشانه
اي نياز اي، كاركردي واسطههاي نشانههاي زباني به ارزشبراي عبور از ارزش. وجود دارد

ها، هاي زباني ما را با عناصري مانند كنشگربه همين دليل گرمس در بحث روساخت ؛است
اين . كندمواجه مي ...و ) هامدال( ثرايي، افعال مؤها، برنامة رودر برابر ابژه ها آنگيري موضع

 
16 - semiosis/semeiosis  
17 - intersubjectif 
18 - interactantiel 
19 - interactionnaire 
20 - interétat 
21 - sy stéme ouvert 
22 - sy stéme 
23 - procés 
24 - distinct ion  
25 - différence 
26 - Greimas 
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ها تنها زماني  از نظر گرمس، ارزش. )513: همان(شوند گيري ارزش منجر ميعناصر به شكل
ها هستند قرار گيرند؛ به ويژه  آنيابند كه در درون ساختارهاي روايي كه مربوط به تحقق مي

  . ها هستند يابي به آندر پي دست هاكه سوژهمستقر شوند هايي درون ابژه اگر
گري عاملي  اي يا شناختي با واسطههاي عاطفي و محور گسترهاي يا گونهوجود محور فشاره

شود و فضاي تنشي گفتمان گيري فضاي تنشي گفتمان ميادراكي، سبب شكل - هاي حسيبا بنيان
ها اعتبار  در آن، ارزششود؛ يعني فضايي كه گفتمان منجر مي 27گيري فضاي اعتباري به شكل
جا، تبديل و  ها پيوسته جابه شوند؛ زيرا در زبان، ارزشيابند يا از توجيه اعتباري برخوردار ميمي

اساس نقش و جايگاه عناصر در بافت قابل بررسي  ها بر به سخن ديگر، ارزش. شوندبازسازي مي
هاي خاصي را  ، تضادها و ارزشها فضاي اعتباري گفتمان تفاوت). 473: 1391پوشنه، (شوند  مي

تواند رود، ميگيري ارزش به شمار مي اين فضاي اعتباري كه يكي از شرايط شكل. كند دريافت مي
هاي  هايي شود كه فراتر از ارزش در تغييرات فضاي تنشي ايفاي نقش كند و سبب بروز ارزش

ها هستند؛  دهند يا ضامن آنيها را تحت پوشش خود قرار م اي، آنرايج آن فضا هستند و به گونه
فراارزش شرايط بروز و ). 140: 1389شعيري، (شود  گفته مي 28هايي فراارزش به چنين ارزش
ها اي است براي اينكه ارزشزمينه كند و به همين دليل پيش هاي ديگر را تعيين ميظهور ارزش

نابراين فراارزش ضامن ؛ ب)61: 1388شعيري و وفايي، (بتوانند در ساية آن به اثبات برسند 
   .ها در دنياي گفتمان است ها و گردش آنگيري ارزشچگونگي شكل

  

  نظام ارزشي گفتمان رستم و سهراب . 4
 دانند؛مي »ارزش«كه داراي كنند  جو مي و جست چيزي رادر بحث ارزشي گفتمان، كنشگران 

اساس  كند و برشي متصل ميبنابراين فاعل كنشگر را بايد در اين رابطه كه او را به شيء ارز
اگر سهراب به سمت ايران ). 191: 1391 عباسي،(سازد، در نظر بگيريم آن يك محور را مي

يافتن رستم و  .است» ارزش«كه اين حركت براي او نوعي  كند، به اين علت استحركت مي
 ادي وم تغيير دو تغيير است؛ كنندة ايجادووس شاه در زندگي سهراب براندازي حكومت كا

پدرش به  به همراهاز نظر مادي، سهراب با براندازي حكومت ايران و توران، . روحي تغيير
سبب شادي او و  ند و از نظر روحي، پيدا كردن پدررسمي ها اين سرزمينپادشاهي 

  . دارد مادي و معنوياين لشكركشي ارزش . شودسرفرازي در ميان همساالنش مي
 

27 - fiducie 
28 - valence 
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 29»بنيادي«كشي دارد، ما را با دو نظام ارزشي لشكر شيوة نگرشي كه كنشگر به كنش
اي در نظام ارزشي استعمالي با ارزشي مواجه هستيم كه وسيله. كند رو مي روبه30»استعمالي«

اي كند برنامهاي به ما كمك ميتر و بنيادي است؛ يعني وسيله براي دستيابي به ارزشي بزرگ
، هرچند هدف اولية كنشگر يافتن پدر است، پيدا كردن در اين گفتمان. ارزشي را به تحقق برسانيم
  . هاي بنيادي ديگري دست يابيمتوانيم به وسيلة آن به ارزششود كه ميپدر، به ابزاري تبديل مي
كند، و اين حركت را سازماندهي مي و اساس حركت سهراب به ايران است ارزشي كه پايه

كسب قدرت و شهرت فراارزشي است كه  .رسيدن به پادشاهي و كسب شهرت و آوازه است
 اساس آن استوار است؛ زيرا همة ، برهاي نظام ارزشي گفتمان نبرد رستم و سهراب بنيان
شكل  مزگان معين در جهت دستيابي به آنبا ر ،ها و راهبردها در قالب نظام ساختاري حركت
مين و تضمين ديگر را تأهاي از طريق اين ارزش برتر، بقا و دوام ارزشتوانيم  مي. گيرندمي
كنند اين اي سعي ميكنشگران به گونه اين است كه همةجالب در اين گفتمان  نكتة. كنيم

هاي زيرين گفتمان، رو فراارزش قدرت و شهرت در اليه اين از فراارزش را پنهان كنند؛
. كندمي تعيين تكليف ها آندهد و براي جهت مي ها آنكند، به را هدايت ميديگر  يها ارزش
مسائل ديگري را  ،هدف نهايي همة كنشگران رسيدن به قدرت و شهرت است كه درحالي
  : اند از كنند كه عبارتهاي خود معرفي ميعنوان ارزش به

  ميان همساالن و اتحاد چند كشور؛ يافتن پدر، سرافرازي در: سهراب
  فاع از ايران در برابر بيگانگان؛د: رستم

  راب براي يافتن پدرش؛كمك به سه: افراسياب
  .دفاع از ايران در برابر بيگانگان: كيكاووس

جايگاهي كه بتواند توليد ) محل اقامت كنشگر( شود كه در تورانوقتي سهراب متوجه مي
دهد تا با ورود به مكاني ديگر پايگاهي جديد براي ، تغيير مكان ميوجود نداردفراارزش كند 

. است »شهرت و قدرت«يابد كه مقدمة رسيدن به فراارزش هاي ديگري ب ايجاد و توليد ارزش
توان از آن گيرد، مينقل مكان به دليل دستيابي به مفعول ارزشي صورت مي«از آنجا كه اين 

گر جوياي قدرت و ؛ زيرا كنش)157: 1390 عباسي و يارمند،(» را استنباط كرد» جويايي«
  . دهديدست آوردن آن تغيير مكان مه شهرت است و براي ب

كه در جهت تحقق آن كل  را و مقدماتي عنوان يك كل ش قدرت و شهرت را بهاگر فراارز
 

29 - sy stéme de valeur de base 
30 - sy stéme de vale ur d’usage 
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جزء به كل براي فرايند  توانيم رابطة اجزاي آن در نظر بگيريم، ميگيرند در كنار هم قرار مي
با وجود متفاوتي است كه  شويم؛ زيرا گفتمان محل ظهور اجزايفراارزشي قدرت قائل 

ند و كمي ممكنسازي يا دستيابي به يك كل واحد را ر سراسر گفتمان، نوعي واحدپراكندگي د
گيري اين فرايند خللي به وجود آيد، فرايند كلي تعقيب اگر در يكي از اجزاء يا مراحل شكل

  . دشوگيري ارزشي، دستخوش تغيير ميارزش يا هدف
يران لشكركشي كند، در نظام ارزش قدرت به ابايد براي دستيابي به فرا) سهراب(كنشگر 

پادشاه ايران را از قدرت بركنار كند و رستم را به (حكومتي ايران تغييري اساسي به وجود آورد 
، افراسياب را از حكومت توران بركنار كند و بر تخت پادشاهي توران تكيه )جاي او بر تخت بنشاند
و سمنگان را متحد كند تا به فراارزش  جايي قدرت، چند كشور توران، ايران كند و پس از اين جابه

در سراسر گفتمان، ) پسري - محبت پدري(قدرت و شهرت دست يابد؛ اما حضور نيرومند عاطفه 
كند و ارتباط اين گيري فراارزش را با گسست مواجه ميكند و فرايند شكلاي او را رها نميلحظه

شود و ت و شهرت منجر شود، گسسته ميها كه بايد به توليد معنا يا فراارزش قدر زنجيرة ارزش
  . رسد با مرگ كنشگر، روند دستيابي به معنا به پايان مي

  

  هاي ارزشي گفتمانتنش در نظام. 4- 1

گفتمان يا گفتمان ها، در موازات كالنگفتماناي از خردهدر داستان نبرد رستم و سهراب، مجموعه
هايي كه هرچند در جهت تحقق كنند؛ گفتمانمك ميگيري فرايند توليد معنا كاصلي داستان، به شكل

ارزش حاكم بر گيري فرايند فراهاي كنشگران خود هستند، چيدمانشان در كنار هم در شكلارزش
گيري ها حضور عاطفه سبب گسست در شكلدر بعضي از اين گفتمان. داستان، نقش اساسي دارد

شود يا اي ديگر منجر مي عاطفي به توليد گونهاي شود و گاهي گونهارزش يا تغيير معنا ميفرا
هاي مختلف براي رسيدن گفتماناز آنجا كه خرده. كندريزي ميحتي حركت يا جريان ديگري را پي

يك از كنشگران، همة  گيرند، هربه فراارزش قدرت با يكديگر در حالت تعامل و گاه تضاد قرار مي
گيرد و از برداشتن عوامل گفتمان مقابل به كار مي تالش خود را براي همراه كردن يا از ميان

  .كندراهكارهايي چون تهديد، تحريك، تشويق و اغواء استفاده مي
  

  گفتمان سهراب و تهمينه. 4- 1-1

طرف ديگر  كوشد مي كنندگان تعامليك از  در آغاز داستان، هر» سهراب و تهمينه«در گفتمان 
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آورد كه اجراي  ر را در طرف مقابل خود به وجودد و اين باوكن را به اجراي كنش متقاعد
كند كنشگر را از تهمينه تالش مي. خواهد، به نفع طرف مقابلش استمياو گونه كه  آن ،31كنش

برخورداري (در مقابل، كنشگر كه پس از آگاهي از هويت جديد خود  رفتن به ايران بازدارد و
قرار گرفته است، تالش ) پدري محبت( عاطفي ةثير گون، تحت تأ)آفرين پدراز عامل ارزش

عاطفه به حدي زيرا حضور  كه با رفتن او به ايران موافقت كند؛كند مادر را متقاعد كند  مي
. شود) پدر( ارزشي تواند مانع حركت او براي وصال با مفعولنمي يچيزنيرومند است كه 
وجود آورد كه ه ن باور را بدر تهمينه اي ،32»تحريك«ة كند با استفاده از حربكنشگر تالش مي

اند، دليلي براي پنهان كردن هويت خانداني چون خاندان سام نريمان كه همه از پهلوانان بوده
طلبي است كه همواره در پي كسب قدرت و شهرت از زنان جاهوجود ندارد؛ زيرا تهمينه نيز 

و تشريح كند  مييد تأكناپذيري خاندان سام رو كنشگر بر عظمت و شكست اين بوده است؛ از
كننده در  اي تحريكعنوان حربه به فرمانروايي را هاي خود براي دستيابي به قدرت وبرنامه

؛ يعني با كاركرد القايي گفتمان مواجه هستيم در اينجا. بردجو به كار ميمقابل زني قدرت
مي هر دو طرف در چنين نظا. ميسر است »القايي«اي تعاملي از نوع اساس برنامه گفتمان بر«

چنين . ... شوندگرفتن آن مي  كنش يا برنامه، در تعامل با يكديگر سبب تعيين كنش يا شكل
از روي چاپلوسي، وسوسه، اغوا،  33القا: ند ازا القايي راهكارهاي متفاوتي دارد كه عبارت

بايد باور استوار است؛ يعني يكي از دو طرف  اين نظام بر...  تحريك، تهديد يا رشوه دادن
شعيري و وفايي، (  »اجراي كنش به نفع اوستكند كه  بتواند در ديگري اين باور را ايجاد

1388 :18- 19(.  
اي براي زني چون تهمينه كه همواره آرزو داشته است فرزندش استفاده از چنين حربه 

سهراب  بنابراين است؛برانگيزاننده  اش به آسمان برسد، بهترينبسيار قدرتمند باشد و آوازه
نظام تعاملي با پيروزي سهراب به پايان شود، باور خود به مادر موفق مي قبوالندندر 
  . كندرسد و مادر با رفتن سهراب موافقت مي مي
  
  

  گفتمان سهراب و هجير. 4- 2-1

پرسد و هاي ايرانيان را از هجير ميوقتي كنشگر نشان خيمه »سهراب و هجير«در گفتمان 
خواهد كه همواره راستگو گردد، از هجير ميمي) رستم( مفعول ارزشي اي ازدنبال نشانه

 
31 - action 
32 - stimulation is  
33 - manipulation  
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عاطفي صداقت و دروغ مطرح  ، تقابل بين دو گونةدر اين گفتمان. باشد و به او دروغ نگويد
د با تهديد كوشگر ميشود؛ بنابراين كنشعاطفي صداقت با ناكامي مواجه مي شود و گونةمي

وجود آورد كه راستگويي همواره نيك است و كژي به او  هو تشويق، اين باور را در او ب
هجير به او  شود وكنشگر در القاي باور مورد نظر در طرف مقابل موفق نمي. رساندزيان مي
 دارد باوربنيادي  انديشةاساس يك  براو زيرا  كند؛گويد و هويت رستم را پنهان ميدروغ مي

  .نده باشد و دشمن بر او شادي كندكه با نام نيك مردن بهتر از آن است كه ز
كند در هجير به وجود آورد، در مقابل بـاور بنيـادي او قـرار    در اينجا باوري كه كنشگر تالش مي 
نيـك بـودن   «هرچند ممكن است هجير خـود بـه   . شودگيرد و باور بنيادي بر باور كنشگر چيره ميمي

  . گيردفتمان، اين باور در حاشيه قرار ميباور داشته باشد، با توجه به بافت و موقعيت گ» راستي
  

  رستم و كاووس گفتمان مجادلة. 4- 3-1

آمدن به درگاه   دير دليلرستم را به  وقتي كاووس» مجادلة رستم و كاووس«در گفتمان 
لفظي با پادشاه  ي غرور و تكبر، به مجادلةعاطف كند، رستم تحت تأثير گونةمي بازخواست

رد فيزيكي با طوس كه قصد به بند كشيدن او را دارد، با خشم پردازد و پس از برخومي
خشم، مجادالت لفظي، برخورد فيزيكي با ( اي جسميهاي نمايهاين گونه .كنددربار را ترك مي

هاي  هاي مهم بروز فعاليت، يادآور اين نكته هستند كه يكي از شيوه)طوس و ترك دربار
 ةدرز براي بازگرداندن رستم به دربار، بر نقطگو. هاي جسمي است عاطفي، جسم و فعاليت

كند او را گذارد و سعي ميطلبي، انگشت ميعاطفي تكبر و شهرت ةيعني گون ،حساس او
اي اگر به شاه ايران پشت كني، آوازه«: گويدمي به سپاه بازگردد؛ بنابراين به اوكند تا  تحريك

در القاي اين باور كه اگر رستم به شاه گودرز » .داري، از دست خواهي داد را كه در جهان
 رستم از: شود و تهمتن از بيم اين ننگ كه بگوينداش در خطر است، موفق ميپشت كند آوازه

  . گرددميسهراب ترسيده است، به دربار باز
ــان    ــكر گم ــران و لش ــهر و دلي ــه ش   ك

  

ــه ديگــر ســخن ــان  ب ــن زم ــد اي ــا برن   ه
  

ــرفراز    ــد س ــنده ش ــرك، ترس ــزين ت   ك
  

ــي ــت  هم ــنرف ــه  زي ــدي ب ــه چن   راز گون
  

  چنـــين برشـــده نامـــت انـــدر جهـــان 
  

  بــــدين بازگشــــتن مگــــردان نهــــان
  

 )437 -431: 1385 فردوسي،(
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ــه راه    ــد ب ــت و آم ــگ برگش ــن نن   از اي
  

  گــرازان و پويــان بــه نزديــك شــاه    
  

  )440: همان( 
 كند و حس غرور و برتربيني او را ناديدهدر اين گفتمان، وقتي كاووس رستم را تحقير مي

كند، به دربار و ايران پشت چه خطري ايران را تهديد مي داندگيرد، رستم با اينكه ميمي
تر مهمهم بنابراين آنچه در اين داستان براي او مهم است و يا شايد از دفاع از ايران  كند؛ مي

پادشاه نيز بدون توجه به خطري كه ايران را تهديد . است پهلواني فظ موقعيت جهاناست، ح
 براي تأخير در اجراي فرمانشتنها به دليل  كند، رستم را كه تنها گزينة نجات ايران است،مي

  .كند، شماتت ميحضور به موقع در دربار
ترين  يكي از مهم ،يابي به فراارزش قدرتها، تالش براي دستگفتماناين خرده ةدر هم
 سخنبه  و سهراب است؛شي گفتمان نبرد رستم دار شدن نظام ارزگيري و جهتعوامل شكل

ها را در يك  آندهد و گفتمان جهت مي ديگر هاي فراارزش قدرت و شهرت به ارزش ،ديگر
هاي  ارزش اين فراارزش. كندوار براي رسيدن به خود هدايت ميزنجيره تنيدة شبكة درهم

ملي و هاي  اي كه ارزش دهد؛ به گونهثير و پوشش خود قرار ميگفتمان را تحت تأديگر 
گيري فرايند حضور عاطفه در روند شكل در اينجا هم. بازند اخالقي زير نفوذ آن رنگ مي
معنا در آن تابع سه «گيرد كه مي نظامي گفتماني شكل كند و مي قدرت و شهرت گسست ايجاد

و برنامه در اين نظام شناختي است و منطق ادراكي و زيبايي -عاطفي، حسي -تنشي گونة
كنشگر به دنبال اين است  ،ترروشن سخنبه  ؛)203 :1392 ت و همكاران،نصيح( »نقشي ندارد

زيستي خود نوعي هويت جديد را بيازمايد؛ يعني يافتن پدر كه سبب خلق هويتي  تجربةدر  كه
  .شودبراي كنشگر ميآفرين  و ارزشجديد 

د؛ بلكه زنيند توليد معنا حرف آخر را نمياديگر پيروزي يا شكست كنشگر در فر در اينجا
گيرد و هويت جديدي كه در پي دستيابي به آن شرايط احساسي و عاطفي كه در آن قرار مي

كند رستم  كه احساس ميدليل اين سهراب پس از پيروزي بر رستم، به . شوداست، مطرح مي
روايي خود براي پيروزي بر رستم را  ةبرنام ،كند و در آن لحظه پدر اوست، او را رها مي

شود و شناختي دچار چالش مي زيرا با ورود به دنياي عواطف، نظام منطقي گيرد؛ ميناديده 
پي دسترسي به هدفي مشخص است  اي معين درمداري كه با برنامهكنشگر از فرايند حركت

انتظار از او دهد و كنشگر تسلط خود را بر دنياي پيرامون خود از دست مي. شودخارج مي
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سير منطقي خود را از دست  توليد معناديگر . ر شناخت باشدكه مبتني برود نميكنشي 
يابي به فراارزش قدرت و ي شده و روايي كه كنشگر براي دستريزدهد و عمليات برنامه مي

شود كه روند توليد ميوابسته د و همه چيز به رخدادي نريزشهرت در نظر داشت، در هم مي
  . كندمعنا را با تغيير مواجه مي

گر، رستم با اينكه در ظاهر پيروز ميدان است، به دليل حضور گونة عاطفي از سوي دي
كه  طوري شود؛ به، در دستيابي به گونة عاطفي پيروزي دچار شكست مي)پسري - پدري(محبت 
شود و تحت تأثير اين گونة عاطفي نيرومند، تصميم  توانيم بگوييم بازندة اصلي ميدان ميمي
  :ارزشي غالب در اين داستان به صورت زير است نظام. گيرد خود را بكشد مي
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  بعد عاطفي گفتمان  .5
هاي  خصوصيات عاطفي و رواني شخصيت به معني مطالعة ،جريان عاطفي گفتمان مطالعة

گيري و توليد نظام عاطفي و چگونگي ايجاد بلكه به معني بررسي شرايط شكل گفتمان نيست؛
نظام عاطفي گفتمان بايد از راهبردهايي عاطفي استفاده  در مطالعة. تمعنا از طريق آن اس

گيرد؛ زيرا عاطفي، ديگر در تعامل با نظام شناختي قرار نمي نظام .كه قابل مطالعه باشند كنيم
گيري نظام  ابزار مطالعاتي محكمي دارد كه شرايط شكليك  هر ودو گونه متفاوت هستند اين 

يكي از اين . دهد مي معنا را به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار توليد ،عاطفي و درنهايت
فرايند  اطفي گفتمان است كه در پنج مرحلهفرايند ع بردهاي عاطفي، استفاده از طرحوارةراه
يكي از  ،گفتمان كشته شدن سهراب به دست رستم. دكنعاطفي را بررسي مية گيري گونشكل

خوبي در آن قابل بررسي  طرحوارة فرايند عاطفي به هاي روايي است كه مراحلبهترين نمونه
  .  است
  
  34تحريك عاطفي. 5- 1

عاطفي  35شگرتحريك عاطفي اولين مرحله از مراحل فرايند عاطفي گفتمان است كه در آن شوِ
اي در او شكل اي و فشارهگيرد و حضوري عاطفي از نظر گسترهثير قرار ميتحت تأ بسيار
وقتي  »كشته شدن سهراب به دست رستم«در گفتمان عاطفي . )172: 1389شعيري، ( گيردمي
كند كند، سخنان سهراب او را دچار حس خاصي ميميتم پهلوي سهراب را با خنجر پاره رس

عاطفي  گيرد كه در سراسر گفتمان و با فشارة، حضوري عاطفي در او شكل ميآنكه بر اثر 
 . كنددستخوش تغيير مي شگر راو آهنگ و حركت شوِ يابدباال ادامه مي

  :سخنان سهراب
ــرا از پــــدر    ــان داد مــــادر مــ   نشــ

  

  ز مهــر انـــدر آمـــد روانــم بـــه ســـر  
  

ــنمش روي  ــا ببيـ ــتمش تـ ــي جسـ   همـ
  

ــدار اوي    ــه دي ــدادم ب ــان ب ــين ج   ...چن
  

ــداران گردنكشـــــان   ــن نامـــ   از ايـــ
  

ــرد ســوي رســتم نشــان     كســي هــم ب
  

  سـت و افكنـده خـوار    كه سهراب كشته
  

  واسـتار تو را خواسـت كـردن همـي خ   
  

  )901 - 895: فردوسي(               
 

34 - éveil affectif 
35 - événementiel 
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گيرد  شنود كه سهراب پسر اوست، نوعي تحريك عاطفي در او شكل ميشگر ميوقتي شوِ
را فراهم  ، تحت عنوان پشيمانياي عاطفياي است كه شرايط بروز درونهو اين بيداري، مقدمه

  . يابدگفتمان حضور مياي مستمر در طول عنوان نشانه به اين درونة عاطفي. كندمي
  

  36آمادگي يا توانش عاطفي مرحلة. 5- 2

تواند سبب چنين هويتي مي. دشوثر ظاهر ميگر عاطفي با هويت فعلي مؤششوِدر اين مرحله 
له كه توانش عاطفي نيز ناميده در اين مرح. شودعاطفي خاصي براي او  ةكشف مشخص

  . )173: 1389شعيري، ( كند اطفي پيدا ميرا براي كسب هويت ع شگر آمادگي الزمشود، شوِ مي
از سهراب  آمدنرود و پس از به هوش رستم پس از شنيدن سخنان سهراب، از هوش مي

 تواند به؟ اين پرسش نوعي كاوش ذهني است كه ميستم دارداي از رچه نشانه پرسد كهمي
اينكه سخنان رستم هنوز در مورد . شودمنجر آميز  كسب اطمينان در مورد موضوع ترديد

  . كندكشف  را حقيقت خواهد مي است و با اين پرسشدچار شك  ،سهراب حقيقت دارد
را نشان زيرا فعاليتي شناختي  شود؛ ميتوجيه  »ستندان«چنين كاوشي با فعل مؤثر 

، سبب اطمينان بناميمكسب هويت عاطفي  برايآن را آمادگي  يمتوانمياين توانش كه . دهد مي
اي كه مادرش هنگام رفتن به جنگ به بازوي او زيرا سهراب از مهره شود؛شگر ميخاطر شوِ

   :دهدبسته است خبر مي
ــوس از درم  ــت آواي كـ ــو برخاسـ   چـ

  

ــادرم  ــون دو رخ، مـ ــر از خـ ــد پـ   بيامـ
  

ــت     ــن بخس ــتن م ــانش از رف ــي ج   هم
  

ــت    ــن ببس ــازوي م ــر ب ــره ب ــي مه   يك
  

ــار    ــدر يادگـ ــين از پـ ــت كـ ــرا گفـ   مـ
  

ــار      ــه ك ــد ب ــي آي ــا ك ــين ت ــدار و بب   ب
  

  )911 -908: فردوسي(
  

  37هويت يا شوش عاطفي مرحلة. 5- 3

كند  رود، همانند محور اصلي عمل مي ر مياين مرحله كه از مراحل اصلي فرايند عاطفي به شما
در اين مرحله تغيير رخ . عهده دارد ركزي را در مجموعه مراحل عاطفي برو نقش جايگاه م

تخيالت، تصورات،  همةيعني  دهد؛ود بروز ميشگر هويت عاطفي خاصي را از خشوِدهد و مي

 
36 - dispos ition  affective 
37 - pivot affectif 
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آن، تحقق حالت عاطفي  يابند و نتيجة ميشگر پاسخي قطعي پندارها و ترديدهاي شوِ
ي نيز بر آن نام يمتوانمي گر با هويت مشخصي كهشدر اين مرحله شوِ. مشخصي است

ت شوش عاطفي اين مرحله، مرحلة تثبي. )175 -174: 1389شعيري، (يابد  بگذاريم، حضور مي
د كسي را فهم ييابد و با ديدن بازوبند سهراب مخود را مي هاي پرسششگر پاسخ شوِ .است

پشيماني، نااميدي و نفرت از خود، هويتي است كه براي او تثبيت . كه كشته است فرزند اوست
  . شود مي
  

38هيجان عاطفي مرحلة. 5 - 4
 

هايي فيزيكي دارد و ت كه نشانهشگر بروز هيجاناتي استثبيت هويت عاطفي شوِ نتيجة
با هيجاني در اين مرحله  .بدانيماي يكي را با بيان جسمي يا فعاليت جسمانه ها آن يمتوان مي

گر شبه اين صورت كه شوِ اي يافته است؛اي جسمانهكه بروز و نمايهشويم مواجه ميعاطفي 
اي خاصي ار فعاليت جسمانهشود و دچهيجان عاطفي مي زده وارد مرحلةاميد و غم عاطفي، نا

خاك بر سر  و كندن ريختن، موي تابي، اشكشود كه بروز آن در گفتمان به شكل بيمي
از مكان وقوع شگر شوِقراري در انفصال تابي و بياستمرار اين بي. شودريختن نمايان مي

كر ايران شود و به سمت لشصورت كه سوار بر اسب مي به اين كند؛جلوه مي »رخداد اصلي«
شگر براي سپري كردن اين گويي شوِ. دهدكند و اين واقعه را به آنان خبر ميحركت مي

  .مرحله نيازمند اظهار همدردي ايرانيان با خود است
گويي جسم او . كندشگر براي كشتن خود بروز مياوج اين هيجان عاطفي در تصميم شوِ 

تابي و  بي. مرگ و اندوه فرزند را ندارد هاي منفي از حضور پررنگتاب تحمل اين همه نشانه
گردد و وقوع فاجعه برمي اي كه باز به صحنةبه گونه كند؛اي او را رها نميقراري لحظهبي

  . دارو بگيردشاه برود و براي نجات سهراب از او نوش فرستد تا به نزد كاووسكسي را مي
  

39ارزيابي عاطفي مرحلة. 5- 5
 

رود، نوعي ارزيابي يا قضاوت است فرايند عاطفي به شمار مي لةاين مرحله كه آخرين مرح
اين ارزيابي عاطفي توسط . يك از مراحل اين فرايند صورت گيرد ر مورد هرتواند دكه مي

 
38 - émotion  
39 - moralisation  
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و راهي براي  اندكه با رفتاري عاطفي مواجه شده شودانجام مياي مخاطب، بيننده يا جامعه
  .)177 -176: همان( افراد جامعه استر عاطفي به ميان شگراهيابي مجدد شوِ

خود را  پردازد،شگر عاطفي، پس از مرگ سهراب به ارزيابي و قضاوت كار خود ميشوِ
و مورد است گناه كشته داند كه سهراب را بيزيرا مي فرستد؛كند و بر خود نفرين ميمتهم مي

  . سرزنش قرار خواهد گرفت
گذاري قرار خواهد ن نيز مورد قضاوت و ارزشداند كه كار او از نظر ديگراشگر ميشوِ

هاي هاي عاطفي در فرهنگزيرا گونه داند؛گرفت و هيچ كس او را در اين جريان محق نمي
ها با توجه به شرايطي كه جريان دارند و فرهنگ پي هاي متفاوتي را درمختلف، قضاوت
كشي فرزند. ورد آن دارندگذاري خاص خود را در ماست، ارزش شدهپديدار  ها عاطفي در آن

بنابراين رستم  شود؛ها مردود شمرده ميفرهنگ در همة به هر دليل و با هر توجيهي، تقريباً
چه «: گويدبا خود مي او. و خود را تبرئه كند داي به خود دلداري دهكند به گونهمي تالش

لند گردد و سپس بااليش ب رجمند، ناگهان بدين گونه چون سرودانست كه كودكي اكسي مي
  .»!؟زندگي را بر من تاريك گرداند جنگ را ساز كند و به ايران بيايد و چنين

عني ي دهد؛اي بار اطالعاتي به مخاطب ميگونه، نوعي ارزيابي است اين سخنان افزون بر اينكه
به گردن سهراب و  شگر را تبرئه كند و بخشي از تقصير رابه نوعي شوِ كوشد ميپرداز گفته
عنوان  رستم را بهپرداز هميشه  گفته، زيرا در نظام ايدئولوژيكي شاهنامه نوشت بيندازد؛سر
پرداز در گفته. دهد گرد ننگي بر دامن او بنشينداجازه نمي هرگز و كند پهلوان معرفي مي جهان

- 892 اندازد؛ از جمله ابياتابياتي از داستان، گناه را به گردن سرنوشت، سهراب و ديگران مي
893 ،920 ،959 ،997 - 998 ،1010 - 1015 ،1018 - 1019 ،1053 - 1057 .  
كرده و به سن  منتظره رشدناگهان و به صورت غير تنها سهراب پرداز نهبه نظر گفته 

براي  به ايران حمله كرده است واست كه  ، بلكه از آن بدتر ايناست نبرد و جنگاوري رسيده
 گويدبه مخاطب ميپرداز  گفتهاز سوي ديگر . ه استماندن باقياي جز مقابله با او چاره رستم

گار رستم نيز تيره و تار شده است اما با مرگ او، روز رده است؛درست است كه سهراب م
  . كمتر از او نيز زيان نديده است و )998 -997: فردوسي(

  :دهيم نشان ميفرايند عاطفي گفتمان را  در نمودار زير مراحل طرحوارة
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  گيري نتيجه .6
ر يروايي است كه بر دو اصل كنش و تغي - ايهاي گفتهداستان ةداستان رستم و سهراب از گون .1

عاطفي كنشگران،  - در اين داستان، حضور نيرومند عاطفه و شرايط احساسي. معنا استوار است
اي با برنامه مدار،اساس فرايندي پويا و حركت هاي نظام منطقي و شناختي گفتمان را كه بربنيان

گام ) يافتن به قدرت و شهرتپيدا كردن پدر، دست(در جهت تحقق يا توليد معنا  معين و
دهد و همه چيز كه توليد معنا سير منطقي خود را از دست مي جاييتا  كند؛داشت، متزلزل مي مي بر

 .كندچرخد كه روند توليد معنا را با تغيير مواجه ميحول محور رخدادي مي

س
يأ
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در يك رابطة جزء به كل، در  گفتمانديگر هاي  فراارزشي است كه ارزش ،درت و شهرتق. 2
هاي ملي، ميهني و اخالقي در  گيرند و ارزشدر تعامل و تقابل با هم قرار مي جهت تحقق آن

 اما شرايط عاطفي گفتمان و هويت جديدي كه كنشگر گيرند؛مي خدمت آن ارزش برتر قرار
به آن كنشگر ها براي رسيدن  وار ارزشي به آن است، ارتباط زنجيرهدر پي دستياب) سهراب(

يري فراارزش قدرت و شهرت براي گتحقق فرايند شكل گسلد ورا از هم ميارزش برتر 
 . شودرو مي هگر با شكست روبكنش

 رستم و سهراب، استفاده از طرحوارةگفتمان نبرد  ةيكي از راهبردهاي عاطفي براي مطالع. 3
عاطفي را مورد تجزيه و  ةگيري گوند عاطفي گفتمان است كه در پنج مرحله، فرايند شكلفراين

ثير هيجان شديد ه، رستم پس از كشتن سهراب، تحت تأبر اساس اين طرحوار. دهدتحليل قرار مي
كه در سراسر گفتمان با گيرد گيرد و حضوري عاطفي در او شكل ميقرار مي عاطفي مرگ فرزند

س و نفرت از خود پشيماني، يأ عاطفي درونةيابد و سبب بروز ي باال ادامه ميعاطف فشارة
شود كه اوج اين هيجان شگر همراه مياي شوِهاي جسمانهبا فعاليت اين حضور عاطفي. شود مي

 . شودگر ميشگر براي كشتن خود، جلوهعاطفي در تصميم شوِ

رف مخاطب مورد قضاوت و ارزشيابي قرار پرداز با آگاهي از اينكه رفتار رستم از طگفته. 4
ه در اي كنكته. كند او را تبرئه كند و گناه را به گردن سرنوشت بيندازدمي تالشخواهد گرفت، 

كند از رستم كه هرگاه سهراب تالش ميشود اين است  چند جاي ديگر داستان نيز ديده مي
يابد و پرداز در داستان حضور ميشود، گفتهمي او نشاني بيابد و عاملي مانع از كسب آگاهي

و آدمي توان تغيير آن را  دهد كه سرنوشت هر كس از پيش تعيين شده استتوضيح مي
مرگ سهراب به  كند در پايان داستان كه فاجعة خواهد مخاطب را آمادهگويي او مي .ندارد

 پرداز،ي گفتهزيرا در نظام ايدئولوژيك پيوندد، از رستم دفاع كند؛دست رستم به وقوع مي
 .پهلوان شاهنامه باقي بماند عنوان جهان رستم بايد همواره به

  

 ها نوشت پي. 7

نگارندگان مقاله از استاد انديشمند، جناب آقاي دكتر شعيري كه مقاله را با دقت خواندند و براي  .1
 .كنند ميبهتر شدن كيفيت آن از نظر ساختار و محتوا، نكاتي سودمند ارائه فرمودند، سپاسگزاري 

2.  valeur 

3. Charles Sanders Peirce 
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4. dimension tensive 

5. intensité 

6. extensité 

7. Hjelmslev 

8. Lacan 

9. sémiotique 

10. systemes discursifs 

11. discours 

12. tension 

13. énonciateur 

14.  énonciation 

15. énoncé 

16.  semiosis/semeiosis 

17.  intersubjectif 

18.  interactantiel 

19.  interactionnaire 

20.  interétat 

21.  système ouvert 

22.  système 

23.  procés 

24.  distinction 

25.  différence 

26.  Greimas 

27.  fiducie 

28.  valence 

29.  système de valeur de base 

30.  système de valeur d’usage 

31.  action 

32.  stimulationis 

33.  manipulation 

34.  éveil affectif 

35.  événementiel 

36.  disposition affective 

37.  pivot affectif 

38.  émotion 

39.  moralisation 
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  منابع . 8
، اثر »در خم راه«اساس داستان  نظام ارزشي در گفتمان اتيك بر«). 1391(پوشنه، آتنا  •

نامة نقد؛ مجموعه مقاالت دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد . »ابراهيم گلستان

  . خانة كتاب: تهران. رضا شعيريبه كوشش حميد. شناسي ادبيات نشانه
 .سورة مهر: تهران. ترجمة مهدي پارسا. شناسينهنشا مباني). 1387(چندلر، دانيل  •

  نشر علم: تهران. شناسي اجتماعيبه سوي نشانه: كاويمعنا). 1389(ساساني، فرهاد  •
گرايي، ساخت. شناسيگرايي در زبانمباني ساخت). 1380(سوسور، فردينان دو  •

. يبه كوشش فرزان سجود. ترجمة كورش صفوي. گرايي و مطالعات ادبيپساساخت
 . حوزة هنري: تهران

  .علمي و فرهنگي: تهران. شناسي سيالراهي به نشانه). 1388(رضا و ترانه وفايي شعيري، حميد •
: تهران. 2چ . معناشناختي گفتمان -تجزيه و تحليل نشانه). 1385(رضا شعيري، حميد •

  . سمت
  .سمت: تهران. مباني معناشناسي نوين). 1388....................................  ( •
. »معناشناختي –رويكرد نشانه: نظام ارزشي گفتمان ادبي«). 1391...................................  ( •

شناسي نامة نقد؛ مجموعه مقاالت دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد نشانه

 . خانة كتاب: تهران. رضا شعيريبه كوشش حميد. ادبيات

در تئاتر لورانزاسيو اثر ) مدل كنشگران(كرد نحو روايي كار«). 1391(عباسي، علي  •
نامة نقد؛ مجموعه مقاالت دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد . »موسه

 .خانة كتاب: تهران. رضا شعيريبه كوشش حميد. شناسي ادبيات نشانه

بررسي : بع تنشيعبور از مربع معنايي به مر«). 1390( و هانيه يارمند .......................... •
هاي زبان پژوهش( مجلة جستارهاي زباني .»معناشناختي ماهي سياه كوچولو –نشانه

 . 172 -147صص . 3ش. 2د . )سابق و ادبيات تطبيقي

 .هرمس: تهران. ترجمة كورش صفوي. فردينان دو سوسور). 1386( كالر، جاناتان •

  .علمي: تهران. رضا شعيريترجمة حميد. نقصان معنا). 1389(گرمس، آلژير داس ژولين  •



1393آذر و دي ، )20پياپي ( 4ش،  5د   جستارهاي زباني

 

 65

به كوشش سعيد . اساس چاپ مسكو بر .شاهنامة فردوسي). 1385( فردوسي، ابوالقاسم •
 . نشر قطره: تهران. حميديان

بررسي «). 1392(خليل پرويني و فرامرز ميرزايي  ؛كبري روشنفكر ؛نصيحت، ناهيد •
جستارهاي  مجلة. »للقاء في لحظه رحيمعناشناختي ساختار روايي داستان كوتاه  -نشانه

 . 220 -199صص . 2ش). 14پياپي( 4د . زباني
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