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Abstract 

The current research aims to investigate all the components of thymic structure of 

discourse (modal and tensive components) in short story of “Mi’ad” by Goli Taraghi- 

one of the writers of contemporary Persian fictional literature. Research methodology 

is descriptive –analytical. In fact, the author seeks to explain the underlying interaction 

of these semiotic components “in this short story by relying on the phenomenal 

presence of enunciator in order to show how thymic structures emerge in discourse 

and affect the process of meaning production and perception. To this end, the main 

objective of the present research is to answer the following questions:  .What are the 

fundamental semiotic constituents and mechanisms of discourse thymic structure in 

this short story?  . How is it possible to explain the function of narrative action with 

regard to hierarchical nature of discourse thymic structure? The results showed that 

discourse thymic structure is the output of phenomenal presence of subject enunciator 

which in its own turn marginalizes narrative action through modal constituents’ 

turbulence and then stabilizes them by emergence of thymic state of hope which one 

again rehabilitate narrative action in semiotic field. Undoubtedly, these interactions are 

in constant relationship with semiotic modes of presence. 

 
Kewords: Mi’ad short story, Goli Taraghi, Thymic structure of discourse, Modal 

constituent, Semiotic modes of presence. 
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1. Introduction 

The most important difference between the structural system of language 

which consists of signifier and signified relations and is the main axis of the 

structural or classical semiotics, is the dynamic, fluid, and phenomenal 

process of language which is based on the relation between two linguistic 

levels of expression and content already proposed L. T. Hjemslev in 

Copenhaguen school of linguistics. This living and positional presence is 

directly responsible for the production of meaning in discourse. Semiotic 

boundaries are constantly revised by the discourse actor and are always 

transferable. In other words and as (Shaeiri, 2009, p. 51) insists: "two 

linguistic levels are the occasion for the actor of speech to take position 

through them and to make sense through his point of view". This evolution 

within structural semiotics paved the way for the semiotics of discourse 

(Shaeiri, 2009, p. 53; Martin & Ringham, 2000, p. 54). Therefore, in this 

approach, a dynamic and fluid definition is envisioned for each sign, which 

is itself the product of a process in which the signs are always interacting, 

challenging, colluding, accepting, and rejecting each other. Therefore, the 

need for research on the semiotic mechanisms and components of discursive 

discontinuity is created in this work. This paper aims to analyze the major 

components of thymic structure of discourse by relying on a short story 

entitled “ Mi’ad” by Goli Taraghi. The main objective of the present 

research is to answer the following questions: 1.What are the fundamental 

semiotic constituents and mechanisms of discourse thymic structure in this 

short story? 2. How is it possible to explain the function of narrative action 

with regard to hierarchical nature of discourse thymic structure? 

 

2. Review of literature 

In this section, the author intends to briefly present the studies carried out in 

the framework of semiotic approach to literary discourse analysis on Iranian 

fictional literature to examine the differences and commonalities of each of 
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them with the present study. It should be mentioned that these studies have 

provided a rich background on the study of semiotic correlates with the 

artistic and literary discourse. Both theoretically and practically, it can go 

through (Shaeiri, 2002, 2006, 2007, 2009a, 2009b, 2012, 2013, 2014, & 

2016), Abbasi (2001, 2010, 2011) and Babak Moin (2015) in a systematic 

way. Don't worry is the story of perfect characters. By perfect, it is meant 

precise in drawing the characters. In the short story  entitled "Miad" selected 

from the collection of short stories  "I too am Che Guevara", Goli Targhi 

portrays the life of a writer who has been trying to write a book for three 

years. For him, the beginning of a book is the beginning of life. The 

beginning of work is the beginning of life, and work means action. The 

opportunity now is to wait years for it by doing it today and tomorrow. She 

considers herself superior to her family, her friends and her elderly 

grandmother, who suffered from cancer and who would have treated her for 

some time; He finds himself among the great writers of the world, but he 

does not realize that these people and their place of residence are real, while 

he lives in his imagination. Given the theoretical potentialities of this 

approach in the analysis of literary texts, no research has been carried out on 

the concept and the semiotic mechanisms of thymic structure of discourse as 

proposed by Fontanille (1999) in literary discourse. Therefore, this study is 

the first attempt in this direction. 

 

3. Methodology 

In this research, the author has first investigated different types and 

correlates of thymic structure of discourse under diverse semiotic titles. To 

this end and by benefiting from the descriptive –analytical research 

methodology, the textual data were extracted from the novel through a 

careful reading. Furthermore, all the requirements of theoretical framework 

were fulfilled in order to analyze and categorize different types semiotic 

correlates of thymic structure of discourse. 
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4. Results and discussion 

4-1: The interaction of modal constituents and tensive components in the 

overall analysis of discourse thymic structure of Miad short story: the 

formation of internal emotion of "hope" 

In the short story  entitled "Miad" selected from the collection of short 

stories  "I too am Che Guevara", Goli Targhi portrays the life of a writer 

who has been trying to write a book for three years. For him, the beginning 

of a book is the beginning of life. The beginning of work is the beginning of 

life, and work means action. The opportunity now is to wait years for it by 

doing it today and tomorrow. She considers herself superior to her family, 

her friends and her elderly grandmother, who suffered from cancer and who 

would have treated her for some time; He finds himself among the great 

writers of the world, but he does not realize that these people and their place 

of residence are real, while he lives in his imagination. 

 

4-1/ 4-2: Action subject / State subject 

Throughout Miad's short story, we are actually faced with an action actor. 

The narrator wants to start writing a book, but this desire is constantly 

interrupted by other effective verbs. Here the actual act of wanting is 

threatened by “to know”, and an inner feeling or feeling of hopelessness is 

formed within it. Asking the narrator creates a compulsion for the other 

party, and according to Greirms and Fontaine (1991: 25) this facet is an 

extrinsic structure in which the narrator of this story suffers from the illness 

of his old grandmother, who suffers from the cancer. 

In Mia’ds short story, besides the actor whose movement we considered 

in the previous part according to modal verbs, we are also dealing with a 

subject who is on the other side of the actor and in fact his action (writing a 

book) is the result of the interaction of modal verbs. In this story, as the 

relationship between effective actions becomes more complex, the emotional 

load increases. When the actor wants something or someone and cannot have 

it, he experiences an emotional awakening: 
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Figure1. 

Thymic structure and scheme of discourse based on Fontanille (1999:27) 

 
 

Figure 2 
 Semiotic opposition of despair and hope according to semiotic square in Mi’ad 

short story 
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Figure 3 
 Tensive scheme of hope in Mi’ad short story 

 

 

5. Conclusion 

By analyzing the thymic dimension of the discourse of Goli Targhi's short 

story entitled "Miad" as proposed by Fontanille (1999) and by relying on the 

phenomenological dimension of meaning and presence of the subject of 

discourse on the one hand and the tension and interaction of the modal verbs 

on the other hand, we can conclude that these discursive interactions 

sometimes bring the narrator into the realm of action and sometimes 

transform it into state subject. The formation of the emotional states of hope 

and despair as well as their conflict are within the narrative perspective of 

the narrator, which has been the subject of this study and sometimes leads to 

deactivation, causing the narrator to become a subject of ignorance and bring 

about a sense of hopelessness and futility. 
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داستان كوتاه عد عاطفي گفتمان در هاي ب واكاوي مؤلفه

معناشناختي به ـ : رويكردي نشانه ترقياثر گلي » ميعاد«

  تحليل گفتمان ادبي
  

  *رضا رضايي 
  

  ، ايرانوجياس ،دانشگاه ياسوجادبيات و علوم انساني  ةشناسي نظري، دانشكد زبان گروه استاديار 
  

  21/01/1400 تاريخ پذيرش:                                        15/11/1399تاريخ دريافت: 

  
  چكيده 

معناشناسي به تحليل گفتمان ادبي به تحليل تعامل ـ  كوشد تا با اتكا بر رويكرد نشانه رو ميپيشجستار 
اثر » ميعاد«هاي بعد عاطفي گفتمان داستان كوتاه  منزلة مؤلفه هاي تنشي ِ گفتمان به هاي وجهي و مؤلفه سازه

واقع نگارنده سعي دارد با تكيه بر گفتمان ادبي در است.تحليلي  – توصيفي تحقيق روش  گلي ترقي بپردازد.
معناشناختي و با اتكا به حضور پديداري سوژة داستان و همچنين تعامل  ـنويسنده و به شيوة تحليل نشانه 

و گيرند و فرايند توليد  هاي عاطفي در بطن گفتمان شكل مي هاي وجهي و تنشي نشان دهد چگونه مؤلفه سازه
رانند و گاه در  دهند و در اين ميان گاه كنش روايي را به حاشيه مي تأثير قرار مي دريافت معنا را تحت

. 1هاي زير است: گويي به پرسش دارند. .هدف اصلي جستار پيش رو پاسخ راستاي احياي كنش قدم برمي
معنايي و ـ ها، كاركردها و سازوكارهاي نشانه  داراي چه مؤلفه ميعادساختار عاطفي گفتمان داستان كوتاه 

توان جايگاه كنش را در كليت نظام گفتماني اثر موردمطالعه و با لحاظ ساختار  . چگونه مي2گفتماني است؟ 
مراتبي بعد عاطفي گفتمان تبيين كرد؟ نتايج نشان دادند كه ساختار عاطفي گفتمان برونداد و تابع  سلسله

نوبة خود و در ابتدا  كنش روايي را از طريق برهم بهحضور پديداري سوژه در  گفتمان داستان است كه 
معنايي افعال وجهي و ـ ريختن نظم و ايجاد آشفتگي در افعال مؤثر به حاشيه رانده و در ادامه با ثبات نشانه 

شك اين  دهد. بي گيري درونة عاطفي اميدواري بار ديگر كنش در مركزيت ميدان گفتماني قرار مي شكل
  معناشناختي پيوندي تنگاتنگ دارند. ـ حضور نشانه  هايتعامالت با سبك

  

، سبك حضور هاي وجهي سازه ،عد عاطفي گفتمانب ،گلي ترقي، »ميعاد«داستان كوتاه  هاي كليدي: واژه
  .معناييـ  نشانه
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 له ئمقدمه و بیان مس  .1

گلی ترقی  ،(1940) ممن هم چه گوارا هستاز مجموعه داستان کوتاه  «میعاد»در داستان کوتاه 

. برای ی استنوشتن کتاب صددردکه سه سال است  کشد  پردازی را به تصوير می زندگی گفته

 .او شروع کتاب مساوی است با شروع زندگی. شروع کار شروع زندگی است و کار يعنی عمل

گیری، ناغافل از اينکه فرصت خاصی  دنبال فرصتی است برای شروع کار و تصمیمپرداز  گفته

شود به  فردا کردن آن تبديل می و بیايد. فرصت همین االن است که با امروزپیش قرار نیست 

برای پرداز  گفتهاز خانواده و دوستان و مادربزرگ پیر که سرطان دارد و او های انتظار.  سال

بیند،  میان نويسندگان بزرگ دنیا می داند؛ خود را در کند خود را برتر می مدتی از او مراقبت می

حالی که خود در خیال ها واقعیت است، در محل زندگی آنو ها  متوجه نیست که آن آدم یمنته

اما . داند حدی به شرايط خود آگاه است. شرايط خود را خواب میتاپرداز  گفتهکند.  زندگی می

توصیف  دارد. ا از حرکت باز میولیت و انتخاب و عمل او رئرفتن، ترس از مس جلو ترس از به

ـ لحاظ نشانه  ها را به توان آن طور که می آن است اين حاالت بر بار عاطفی گفتمان افزوده

 ,Biglariشک هنگام صحبت از احساس و عاطفه همانطور که )  معناشناسی واکاوی کرد. بی

  p. ,     حوزة ادراک کشیده ( بر آن صحه می گذارد احساساتی است که سوژه در متن به

 منزلۀ های وجهی و تنشی به تحلیل تعامل سازه لۀ اصلی پژوش حاضرئمسست. ها و درگیر آن

پیکرة پژوهش است.  منزلۀ به «میعاد»عاطفی گفتمان ادبی داستان کوتاه  عدهای اساسی بُ لفهؤم

در اين زمینه را معنايی ضرورت تحقیق ـ و نشانه  گفتمانی هایلفهؤدر واکاوی اين م کنجکاوی

ها  پذيری آنتأثیردر اين راستا چگونگی حضور سوژه در روايت و گفتمان داستان و . کرد باب

پیکره  با تحلیلها در کلیت اثر بررسی شده است.  تنیدگی آن همو همچنین درهای وجهی  از سازه

بعد عاطفی گفتمان نگارنده به تبیین  گیری شکلگیری و عناصر دخیل در  و با لحاظ مراحل شکل

نظر پرداخته و هر يک را به چنین سازوکارهای عاطفی گفتمان مدجايگاه کنش گفتمانی و هم

راستا دراين کمک عناصر و شواهد متنی واکاوی کرده است. همچنین با بررسی اين عوامل و

 پاسخ دهد: زير االتؤس به است تا نگارنده کوشیده

سازوکارهای  ها، کارکردها و لفهؤدارای چه م «میعاد»گفتمان داستان کوتاه  ساختار عاطفی

توان جايگاه کنش را در کلیت نظام گفتمانی پیکرة  . چگونه می2گفتمانی است؟  معنايی وـ  نشانه 

های بنابراين فرضیهن کرد؟ یعد عاطفی گفتمان تبیمراتبی بُ پژوهش و با لحاظ ساختار سلسله
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ساختار عاطفی گفتمان برونداد و تابع حضور پديداری سوژه در   .1 :اين قرارند پژوهش حاضر از

هم ريختن بر نوبۀ خود و در ابتدا  کنش روايی را از طريق . اين ساختار به2 ،گفتمان داستان است

معنايی افعال ـ ثر به حاشیه رانده و در ادامه با ثبات نشانه ؤايجاد آشفتگی در افعال م نظم و

درونۀ عاطفی امیدواری بار ديگر کنش در مرکزيت میدان گفتمانی قرار  گیری شکلو وجهی 

 معناشناختی پیوندی تنگاتنگ دارند. ـ  های حضور نشانه شک اين تعامالت با سبک دهد. بی می

 

 پژوهش  ۀپیشین  .2

شدة خارجی و داخلی را که در راستای مطالعات انجام آن است تا نگارنده بر اين بخش در

اشتراک هر  افتراق و وجوه بررسیاند، به اجمال معرفی کند و به  موضوع پژوهش انجام گرفته

معناشناسی پساگِرِمسی ـ در چارچوب رويکرد نشانه  .حاضر بپردازد ها با پژوهشآن کدام از

برای اند. دست داده ادبی و غیره به ،های هنریدر تحلیل گفتمان ای غنیپیشینهمطالعات اين 

دو  یاز سو 1330در سال  بار یناول یطرح آن برا که گفتمان یمحور تنش وارة طرحنمونه 

، ارائه شد 2تنش و معناکتاب  در1يلبربرگو کلود ز یژاک فونتنی؛ معناشناس فرانسوـ  نشانه

 یالس ۀجنب ۀارائبر  تالش در ،کار داردثابت سرو یهامقوله که با یبرخالف مربع معناشناخت

مطالعات  ،(( .Martin,     , p  یزدخیممعنا از حواس و ادراکات بر آن که براساس استنمع

 بخشدیم یالیتو به آن س کند میخارج  یساختار و یقطبمعنا را از شکل دو ةمربوط به حوز

 (.97ـ92 .، صص1902 ی،ریشع)

 وارة طرحی، ژاک فونتن يدگاهد براساس طرح شده است. یالس ومعنا باز  ،یيند تنشافر در

به y محور  .دارد ارائه شدن یتقابل yو  xدو بعد متفاوت است که در دو محور  یدارا 9یتنش

 ,Fontanille) اشاره دارد یشناختة عد گستربه بُ Xو محور  یاحساس و یعاطف ی،ا عد فشارهبُ

    , p.   -    .)تحقق کنش تسريع کنندمنقبض بروز  و فشرده یهر چه عناصر گفتمان ،

 اندازند. خیر میأکنش را به ت ،کنند تر بروز گسترده و تر عناصر منبسط ينا هرچه و کند میپیدا 

 هستند که با یعاطف و یفیک یعناصر یااست که عناصر فشاره ينا در تفاوت عملکرد ينعلت ا

 یکم عناصر یا گستره که عناصر یدرحال .مرتبط هستند یعوامل گفتمان یعاطف و یحاالت روح

کلود  .ارتباط هستند در عوامل گفتمان یشناخت و یاستدالل يطهستند و با شرا یشناخت و

 
1
 .Jacques Fontan ille and Claude Zilberberg  8

 .Tension et s ignificat ion 3
 Tensive scheme/ Schéma tensif 
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متشکل معتقد است که هر متن  معناشناسیـ در نشانه  یتنش ۀينظر گذار یانبن(     يلبربرگ )ز

مطلق  یهاارزش .1یو التقاط 2مطلق یهاند از ارزشا است که عبارت 4نوع ارزش دو یتالق از

ی هاارزش برخوردارند و يینپا یاربس ةگستر از و باال يار ب ةهستند که از فشار يیهاارزش

 ,    ) برخوردارند باال یاربس ةگستر از يین وپا یاربس ةهستند که از فشار یيهاارزش یالتقاط

p.  ). نیست  0گستره و 7فشاره يک ینب ۀرابط جز یزیچ یتنش يندافر یانم ينا در

(Zilberberg,     , p.  .) 

 

 
 (    ) لبربرگيز از برگرفته مطلق و یالتقاط یهاشارز تعامل وارة طرح: 1شکل 

Figure : Schematic interaction of eclectic and absolute values  based on  

Zilberberg (    ) 

 

 تیو تا وضع ایاش تی: وضععواطف معناشناسیـ نشانه ؛ 3یدر اثر معروف گرمس و فونتن

کنند که در نحو کالم نهفته  یم یرا از منظر کنش بررس یعد عاطف، بُ(    ) یو عاطف یروح

 زییو تم صیکه قدرت تشخ یا حساس را در تقابل با سوژه ةسوژ یعد عاطفدوم بُ کرديرو .تاس

سوژه  ،کنش /احساس یجا شده به یزير طرح یذهن تيهواشکال اساس . بردهد ی، قرار مدارد

در کتاب  18را ژان کلود کوکه کرديرو نيدهد . ا یقرار م یبررسمنطق مورد /را در گرو احساس
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عاطفه  ،یژاک فونتن ۀ. بنا به گفتقرار داده است لیتحل( مورد    )11 معنا یجوو جستدر 

بر  ینزاعوجود آمده و سپس  متفاوت به یگزاره دو فعل وجه کيکه در  ديآ یوجود م به یزمان

 یول ،است یزیگر خواهان چمثال کنش ی( . برا  .Fontanille,     , p) ردیگها در سر آن

  دهند یکار را به آن نم نيا ةاجاز گرانيد ايانجام دهد  ديبا یکارداند که چه  ینم ايتواند  ینم

 .(29ص.  ،1939 ،عزم )اطهاری نیک

که به  نام دارد 12شود حس یاستفاده م گرکنش یحاالت روح انیب یبراآنچه در اين رويکرد 

را حس  طشیکه مح یروش ،دارد رامونشیپ طیکه فرد با محاست  یا هیهر گونه ارتباط اول معنی

 ةو نحو یواقع چگونگدر ی. حالت وجهو از آن نفرت دارد کند یدفع م ايآن را جذب  ايکند  یم

 یا ، ما در متن با سوژه(ibid) یفونتنبه نظر ژاک به موضوع است. درواقع بنا رفتار سوژه نسبت

شود و احساساتش را بروز  یتنش م ی، داراکند یم یریگ موضع ،که جسم دارد ميکار دارسرو

تواند درست  یتواند قضاوت کند، نم ی، نممنطق ندارد گريکند د یکه احساس م یا . سوژهدهد یم

 یا ، سوژهیشوِش یا سوژه .ینیاست نه ع یذهن یدارد منطق ی، اگر هم منطقکند یریگ موضع

است  19ثرؤم اي یسوژه تابع افعال وجه یاحساس تيحالت و هو رییمرتب در حال شدن و تغ

(Fontanille,     , p.   .)ةبه عقید ( ژاک فونتنیibid افعال ،)برای تولید فضای عاطفی  مؤثر

پذير باشند. در اين  انبايد حداقل دو شرط داشته باشند: در تعامل با يکديگر قرار بگیرند و میز

ها سازد. از اين ديدگاه می توان آن يابد و  ساختار ارزش خود را نمايان می حالت تنش تحقق می

پايین( حرکت  ةيا منفی )فشار باال( ةنیز نامید که در جهت مثبت )فشار مؤثررا افعال ارزشی 

يکديگر مرتبط باشند. ارتباط بین کنند. همچنین برای تولید فضای عاطفی، اين افعال بايد با  می

حقیقت . درشود ها با يکديگر سبب بروز اثرات عاطفی میيک از آنپايین هر ةباال و فشار ةفشار

 .شود عنصر عاطفی زبانی سبب بروز عنصر عاطفی ديگر می هر

بر او را در یها شود که تمام کنش یم فيبا فعل انجام دادن تعرفاعل  تیقابل یطرفاز

 یا دهیچیپ شیو کماب مؤثراز افعال  یبار دارای سوژه ،انجام ۀبه مرحل دنیرس یبرا. ردیگ یم

 فيسوژه را هر لحظه تعرند کنند و قادر یاست که گاه هماهنگ و گاه متضاد و متناقض جلوه م

کننده  نییدانستن و باور داشتن( فعل تع ،ستنيبا ،  ، توانستنمؤثر )خواستنافعال  نی. از بنندک

است  یاصل مؤثردانستن است که فعل  ،هرچند که به زعم ژان کلود کوکه ،خواستن است یاصل
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فعل  ني(. ا  .Coquet,     , pخود دارد ) ۀرا تحت سلط یو خواستن و توانستن انجام کار

کند که یرا وارد م یگريد ةسوژ ستنيکه با درحالی ،کندیم فيسوژه و ابژه را تعر نیارتباط ب

 ةبه سوژ اي ندیب یخود را متصل به ابژه م الً، سوژه کام. در باور داشتنتسلط دارد یبر اول

که اگر  تاس یسوژه و ابژه حالت نی. ارتباط بندارس یکه او را به باور ابژه م ونددیپ یم یگريد

 د. ده یکنش رخ م ،کند جاديا رییوارد شود که تغ انیم نيدر ا یگريد ةسوژ

ء یوجـود شـ   نجـا يافعال مؤثر در قلمـرو فعـل بـودن قـرار دارد. نـوع بـودن و در ا       ةحوز نیدوم

و  لیستانســي. ارتبــاط ســوژه و ابــژه از نــوع اگزشــود یمــ فیدر ارتبــاط بــا ســوژه توصــ یارزشــ

 ی، فضـا يیکنـد. در سـاختار معنـا    یم نییرا تع یسوژه حالت تیوضع جهیاست و درنت یشناخت یهست

و  ديـ آ یوجـود مـ   ابـژه بـه   تیتنهـا در وضـع   نـه  یراتییکند و تغ یرابطه با افعال مؤثر عمل م رد یعاطف

يـد  آ یوجـود مـ   بـه  رییـ هـم تغ  یبلکه در ارتباط ابژه بـا سـوژه حـالت    تر در ارزش ابژه، قیدق یعبارت به

ـ در شـعیری )    و چهنظری لحاظ بهچه را  داخلی هایپژوهش(. 1939عزم،  )اطهاری نیک ، 1901عملـی 

( 1934( و معـــین )1908(، عباســـی )1932و  1939، 1932، 1931ب، 1900الـــف، 1900، 1901، 1902

 بـا خـود   ۀدر مقالـ  (01-11 ، صـص. 1901) شـعیری مند دنبال کرد. همچنـین   ای نظامتوان به شیوهمی

، شـعیری و  «هنـری  ـ ادبـی   ای از تحلیـل يـک اثـر    شناسی و پديدارشناسی، نمونـه  نشانه ۀرابط» عنوان

بررسی روايی داستان کوتـاه داش آکـل در چـارچوب    »در پژوهش خود با عنوان  (1931نژاد ) کريمی

تحلیــل ســاختار روايــت در »( بــا بررســی 1938، دهقــانی )«گفتمــانمعناشناســی ـ   رويکــرد نشــانه 

شـعیری، اسـماعیلی و کنعـانی    ، «شناسی روايی گِرِمس هجويری بر پايۀ الگوی نشانه المحجوب کشف

( 1939نـژاد )  ، شعیری و کريمـی «معناشناختی شعر بارانـ  تحلیل نشانه »( در اثر خود با عنوان 1932)

( در 1932آلگونـه )  ،«تحلیل نظام بودشی گفتمان: مطالعـۀ مـوردی داش آکـل اثـر صـادق هـدايت      »در 

و اعاليـی و عباسـی    « اسـی شـعر  شن بررسی توان تحلیلی مربع معناشناسی گرمس در تحلیل نشـانه »

ـ معناشـناختی،           »( در اثر خود 1930) بررسـی و تحلیـل سـکوت در گفتمـان ادبـی بـا رويکـرد نشـانه 

ـ  ، هـر کـدام بسـته بـه کارکردهـای نشـانه       «آبـادی مطالعۀ موردی جای خالی سلوچ اثر محمود دولت

ـ  ر تطـور رويکـرد نشـانه    هـای مـدنظر را بـا لحـاظ سـی     معنايی ابعاد و کارکردهـای مختلـفِ گفتمـان   

( تـا  1308) 12نقصان معنا( تا 1378)14 پیرامون معنامعناشناسی گِرمسی مکتب پاريس از زمان انتشار 

 اند. پردازان پساگرمسی به تحلیل گفتمان موردمداقه قرار داده رويکردهای نظريه
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 چارچوب نظری   .3

های  حساسیتها به همراه  آن گران و حضور عاطفیزيستی کنشتجربۀ  تنشی، گفتمانی در نظام

 یفی،ک یهايژگیو یعاطف و یافشاره عدبُاين نظام  در .گیرد میتوجه قرار شان مورد فتیدريا

حال آنکه بعد  یرد،گیرا دربر مغیره و  یروح یهاحالتی، درون یهانقش ،یاحساس ،یعمق

اشاره  یلیو تحل یشناخت ،یمکان ی،زمان ةگستر ی،عدد، یکم یها يژگیبه و یو شناخت یاهگستر

وضعیت بیرونی و درونی  دو ةکنند تنش در گفتمان ترسیم .(   .Fontanille,     , pد )دار

گِرِمس و  گیرند. میتنیدگی قرار  رابطۀ در بلکه، تنها تعاملی نهی است که با يکديگر در ارتباط

دانند که در مواجهه با را نیرويی می 17معناشناختی   ـ حضور نشانه (    .p ,    ) 11کورتز

برای درک اين  دهد.يک جريان يا يک گونۀ وجودی آن را به موضوعی شناختی تغییر می

تعريف الزم است بدانیم که فضای تنشی که جايگاه مقابله و رودررويی عنصری از دنیا و 

 ادراکی، حضوری حساس. در ـای است سرشار از حضور، حضوری حسی  حوزه ،سوژه است

دريافت  و رود میآن را نشانه شود،  میرو  بهاست که سوژه با عنصری از دنیا رواين حضور 

در  دهند.دو قطب حضور را تشکیل می 13و دريافت 10گیری کند و به همین دلیل نشانه می

گیری  واسطۀ میزان و نوع رابطۀ میان دو قطب خود يعنی نشانه معناشناسی، حضور را به نشانه 

 کنند به اين ترتیب که:بندی می جهو دريافت، در

گیری و دريافت از قدرت و  جامع(، در حضور کامل، نشانه )کامل و 28حضور بالفعل -

 شدت يکسان برخوردارند.

 ،گیری قدرت و شدت دارد )دارای نقصان(، در حضور ناقص، نشانه 21حضور جاری -

 ولی دريافت محدود و ضعیف است.

گیری دارای ضعف فراوان است يا  ناکافی، نشانه)ناکافی(، در حضور 22 حضور ممکن -

 ولی دريافت کامل و جامع است. ،وجود ندارد تقريباً

)غايب(، حضور مجازی صد در صد تهی است. به اين معنا که هم  29حضور مجازی -

های زبانی يا ارزشی برای گیری بسیار ضعیف است و هم دريافت. اگر به دنبال معادل نشانه

توان گفت که چهار نوع حضور داريم که گفتمان طور کلی می جو شود بهو انواع حضور جست

به  هکنند بار و کسل نوستالژيک و ماللت ،در انتظار ،بخش ها باشد. حضور رضايتمحل تجلی آن
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 .(147ـ123 .صص ،1903 )شعیری، ندا ترتیب با هر کدام از نوع حضوره سوژه در ارتباط

از مجموع افعال  عنوان بعد عاطفی گفتمان قابل تحلیل است. بااين حضور عاطفی در گفتمان  

های گفتمانی به نحو بعد توانستن و باور داشتن( و تنش دانستن، )خواستن، بايستن، 24مؤثر

داند که افعال ديگر را را افعالی می مؤثرافعال ژاک فونتنی  کنیم.دست پیدا می22عاطفی گفتمان

کالمی يا حتی در يک جمله نمود  ۀتوانند در يک مجموعمی مؤثردهند. افعال قرار می تأثیر تحت

ها وضع افعال ديگرند يا آن در تغییر ۀزمین ةآورندوجود پیدا کنند. اگر بپذيريم که چنین افعالی به

 21پذيرتأثیرقرار گرفته را  تأثیر يافته يا تحتتوانیم افعال تغییر دهند می قرار می تأثیر را تحت

 سازد را هويدا می اصلی فعلی است که شرايط تحقق عملی مؤثرال فعل ح در هر بنامیم.

به  27«شده گفتمان ِ نمودی» عنوان باخود  ۀ( در مقال    فونتنی ) (.140ص.  ،1901)شعیری، 

شرايط کالمی بیشتر باشد به همان اندازه  درمؤثر اين نکته اشاره دارد که هرچه تعداد افعال 

طور که  همان واقع در شود. و فاصلۀ کالمی از کنش بیشتر می تر امکان تحقق عمل ضعیف

مبنای همین چیز بر همه کند و هنجار است که معناسازی می فاصله از زيلبربرگ معتقد است

؛ البته منظور از فاصله از هنجار، هرج و (  -   .Zilberberg ,     , p)گیرد  فاصله شکل می

  پس نیستند. پذيری میزان جز چیزی عواطف پذيری است. میزان نوعی مرج معنايی نیست، بلکه

 ه باشد.  پذيری معنايی موج شود تا میزان می سبب هنجار از فاصله

ارتباط  ،يیواحد معنا کياست که با انتخاب  یوجه یساختار یمعنا دارا نيدر ا ارزش

وجود  کي یتوان درک کرد که سوژه دارا یم نجايدهد . از ا یم رییخود را با ابژه تغ یوجود

و اضطراب شود و حالت  شيتواند در هر لحظه دچار تشو یاست که م ( مؤثرفعل  کي) 20یوجه

آورده  ديها پد ها و ابژه است که خود در ارزش یراتییتغسبب  به اي نيو ا ،زدياش به هم بر یروح

است که  یراتییتغ لیدل به اي(  یزینسبت به چ یتفاوت یاحساس ب اي یزیبودن چ نديخوشا)

و احساس  گرانياجبار در پرسش و پاسخ به داند ) کرده جاديا طیمح نیدر هم گريگران دکنش

 مؤثروجود افعال  نياسوژه را دربر دارد(. بنابر یتيکه نارضا گرانيدبه  نسبت تیمسئول

توان گفت  یکه م ینوع به  ،کنند یم ايها را پو اندازند و آن یم انيها را به حرکت و جر ارزش

و  رندیگ یقرار م تأثیر تها تح از سوژه یحالت برخ ني. در اديآ یوجود م کشمکش ارزش به

؛ رندیگ یصفر قرار م تیقابل یو حت یتفاوت یب تیمانند و در وضع یم یباق یخنث گريد یبرخ
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 «عادیم»گفتمان داستان کوتاه  یآن در روند عاطف گیری شکلبخش به دنبال  نيآنچه ما در ا

دو  ديبا ميآور انیم از نحو عاطفه در گفتمان سخن به نکهيا یبرا ،یژاک فونتن ۀ. بنا به گفتمیهست

که  مؤثر اي یوجه یها سازه یکي :میو با هم جمع کن میکن يیشناسا نرا در مت تیخصوص

کنند و  یم فيتعر ،کنند یم یکه سپر یا را در هر مرحله یعاطف یها بخش سوژهاثر تيهو

 یکل وارة طرح. دهند یرا نشان م یعاطف ریس نيآهنگ ا و ضرب تميکه ر یتنش یروهاین یگريد

  .است آمده 2شکل  گفتمان در یعاطف نديافر

 

   

 (  .p ,    ) یگرفته از فونتنگفتمان بر یعاطف نديافر وارة طرح  :2شکل 
Figure  : Thymic structure and scheme of discourse based on Fontanille (    , p.  ) 
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 ايد و حس شو یم 23یوجه تيهو یکه سوژه دارا ديآ یوجود م به یزمان یعاطف ليتما

 یاصل ۀمحور مرحل ني. اديآ یوجود م عاطفه به یسپس محور اصل .دهد یرا بروز م یاحساس

 جانیمرحله به بعد ه ني. از اکند یرا مشخص م راتییتغ ها و یاست که معنا تمام آشفتگ

ها  و تنش یوجه یها هساز ايکنش افعال  همبر نيشود. ا یم جاديا ژهدر جسم و تن سو یاحساس

 یمتن به همراه شواهد درون لیابعاد تحل گريسازند و د یرا مگفتمان  یکه نحو بعد عاطف

 .اند پژوهش تحلیل شده ةدر پیکر در ادامه یتر گسترده

 

 ها  . تحلیل داده4

عد عاطفی گفتمان تحلیل بُ های تنشی در لفهؤهای وجهی و م تعامل سازه .4-1

  «امید»ی فدرونۀ عاط گیری شکل «میعاد» داستان کوتاه

 یزندگ یترق گلی ،هم چه گوارا هستم من از مجموعه داستان کوتاه« عادیم» داستان کوتاه در

او  یاست. برا یصدد نوشتن کتابکشد  که سه سال است در یم ريرا به تصو یپرداز گفته

 .عمل یعنياست و کار  ی. شروع کار شروع زندگیاست با شروع زندگ یشروع کتاب مساو

 یفرصت خاص نکهيناغافل از ا ،یریگ میشروع کار و تصم یاست برا یپرداز  دنبال فرصت گفته

به  شود یم لياالن است که با امروز و فردا کردن آن تبد نی. فرصت همديایب شیپ ستیقرار ن

 یپرداز برا که سرطان دارد و گفته ریانتظار. او از خانواده و دوستان و مادربزرگ پ یها سال

 ند،یب یم ایبزرگ دن سندگانينو انیخود را در م داند؛ یخود را برتر م کند یاز او مراقبت م یمدت

 الیکه خود در خ یحالاست، در تیها واقع آن یها و محل زندگ که آن آدم ستیمتوجه ن یمنته

 .دکن یم یزندگ

.اما ترس از به  داند یخود را خوب م طيخود آگاه است. شرا طيبه شرا یتا حد پرداز  گفته

. او سرگردان و دارد یو انتخاب و عمل او را از حرکت باز م تیولئرفتن، ترس از مس جلو

 یخواب زمستان رمان یعني یترق یتنها رمان گل یها تیشخص هیشب یا مضطرب است. به گونه

دل بکند و نه قادر است  ــ متنفر استها  آن دنيکه از دــ خانواده  دنياز د ستاست: نه قادر ا

توجه داشت که  دي. باستی. به فکر عمل است، اما قادر به عمل نردیخود را به عهده بگ یزندگ

 رد؟یم یکه آدم نم لیدل یب» د:گرد یو مرگ م یزندگ یعلت یهم حول محور علت و ب یفکر راو

 
89

 .Modal iden tity 



 1400 بهمن و اسفند(، 66)پیاپی  6، شمارة 12دورة        جستارهای زبانی                                                      

 

 645 

 یسرطانش چ لیکرده بود؟ دل یمادربزرگ چه گناه یول رد؟یگ یکه آدم سرطان نم لیدل یب

 (.143 ص. ،1940 ،ی)ترق «بود؟

 يیرو است و از سو هشدن روب یحال متالشو در دهیچروک یسو با زوال جسم کياز  زن

و  یناتوان نياثر در مجاورت ا ني. تولد اخلق کند یخالق اثر ینديافر یخواهد ط یم گريد

که عدم  لیدل نياست به ا ی. گفتمان حاکم بر داستان از نوع تنشافتد یاضمحالل مدام به وقفه م

روزمره و اجتماع حاصل تقابل و رقابت افعال  یزندگ یهاديو تن دادن به با شتندر نو يیتوانا

طراب و کسالت و ضحس ا یعاطف یباال ةبا فشار ینوع که به استگرفته در سوژه  شکل یوجه

 . آورد یوجود م به یگفتمان ةرا در سوژ سأيو  یروزمرگ

 یها از تعامل سازه یعواطف و احساسات ناش میکه نشان دهیم نوشتار بر آن نيدر ا حال

 داستانپرداز  گفتهواقع در .کند یگفتمان به چه صورت در گفتمان بروز م یعد تنشو بُ یوجه

مختلف نزد  یوجه یها وجود آمدن سازه خود تا انتها شاهد به تيروا ریطول مس در« عادیم»

کنش سوژه را  ايانفعال  گريکديبا  یتبان ايها در تضاد  سازه نيا .کنشگران است گريخود و د

 نياست که ا نيجا انيپرسش در ا .دهند یقرار م یجابيا اي یسلب تیدارد و آن را در وضع یپدر

 جابيبه ا یسلب تیچگونه از وضعپرداز  گفتهو  گذارند میاثر  گريکديچگونه بر  یوجه یها سازه

است و تنش   مؤثر اي یاست که تنش حاصل برخورد و رقابت افعال وجه نيمسئله ا .رسد یم

به  یهنگامدارد و  یرا به انفعال وا م پرداز  گفته ،حاصله از آن که همان اضطراب سوژه است

خارج  یسلب ینديااز فر یعني ؛شود یوارد کنش مپرداز  گفتهداستان  یرسد که در انتها یم انيپا

 .رسد یم جابيو به ا شود می

برد و او را  یزن داستان را جلو م یگر اصلخواستن از جانب کنش یترق یاثر از گل نيا در

 یول ،شود یم ادي یوجه یآشفتگ منزلۀ از آن به معناشناسیـ که در نشانه  کند یم یدچار آشفتگ

با  یگاه دیبا ام ختهیحس مثبت آم نيشود. ا یم جاديا یمثبت و نه منف یداستان حس انيدر پا

عواطف و احساسات بر  معناشناختیـ نشانه  یالزم به ذکر است که بررس .همراه است ديردت

افعال  نياز ا یکي. کنند یم فيابژه و سوژه را تعر گاهيکه جا رديپذ یصورت م یمؤثراثر افعال 

 نییآن دانستن و توانستن تع ۀاست فعل خواستن است که به واسط ینقش اصل یکه دارا مؤثر

ها و نقش  فعل نيشوند که ا ینظر گرفته مها وابسته به خواستن در فعل ۀیواقع بق. درشود یم

 یها وهیاگر با ش یحت ،کنند یم فايمحسوس ا یمجموعه نقش نيکوتاه کل ا یها ها در داستان آن
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ـ نشانه  98برتراند یزعم دن به .رندیقرار گ احساسیـ  یه در تنش عاطفبا سوژ یمتعدد

است که  اتیادب نيا ،ها فرهنگ ۀدر هم ،یگفتمان اجتماع یها در تمام شکل» ینسومعناشناس فرا

و  دينما یجدا و ارزشمند م ،نییگفتمان را تع یعاطف ریس ،یتیشخص یها پیها و ت تيهو لیبا تحل

 .است یقابل واکاو یطرز محسوس به یترق یداستان کوتاه گل نيگفتمان در ا یعاطف ریس نيا

بلکه همواره  ،ستین کنواختيو  ريناپذرییتغ گر همواره ثابت وکنش احساسیـ  یعاطف یها حالت

 .(  .p ,    )« استيپو

او  مؤثرگری مواجه هستیم که اولین فعل با کنش از گلی ترقی «میعاد»در داستان کوتاه 

تمام ، درواقع. کند يا روند آن را پیچیده میدهد  که داستان را شکل می« خواستن است»

منزلۀ  يک زن به ۀاين خواستن از ناحی، طور معمول شود و به ها با يک خواستن آغاز می داستان

 «میعاد» داستان پرداز  گفته .انجام کاری در آن دارد گری است که سوژه میل و اراده برایکنش

 .خواهد شروع به نوشتن کتاب خود کند می

ی کتابم يک مسئلۀ خواهد تو خواهد همین االن اين کتاب را نوشته بودم، دلم می دلم می»

 .  (191ص. ،1940)ترقی،  «فلسفی مطرح کنم

يکی خواستنی که سوژه را  ،کند خواستن به دو صورت جلوه می مؤثردر اين داستان فعل 

يا آن ة حالتی که کنشگر را به خاطراتش باز گردانده دهد و ديگری سوژ گر جلوه میوجو جست

اره در حال شدن و اين سوژه همو .دهد اش نشان می های زندگی را خسته و بیزار از روزمرگی

، حوصله است بی ،دزن لبخند می ،تفاوت است بی ،: حس ترحم و دلسوزی داردتغییر حالت است

. در اين ای در انتظار است نهايت چشم امید به آينده دارد و سوژه، ولی درشود تسلیم می

برای ديگران و جامعه و متفاوت بودن از  بودنء ارزشی همان نوشتن کتاب و مفید داستان شی

 ديگران است.

منی که تا به حال شما خواهد رويم را بکنم به مردم و بگويم اين منم، من نويسنده،  دلم می»

های مهم بزنم. چه احتیاجی به ديگران دارم؟ تازه  خواهد در کتابم حرف نشناخته بوديد. دلم می

 «.آيد از تمامشان بدم می

شود. فعل  ديگر يعنی دانستن و باور داشتن به میان کشیده می در اينجا پای دو فعل وجهی

زندگی من از زندگی »يا اينکه  «آيد ن بدم میاز تمامشا»دانستن در او شکل گرفته و او  مؤثر
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باشد و وجه عملی  پی خواستن خود میل انجام دادن و به بیانی ديگر درو به عم «ها جداست آن

گر است که وجو جست ای امیدوار سوژه ةواقع سوژدر«. کار من نوشتن و خلق کردن است»آن 

رسیدن به آن  طوری که میل به به ،شود مشاهده می «خواستن»اوج نمود وجهی آن در فعل 

 ،خواستن ،پذيرفتن»کند که به شکل  ای را اعالم می سازد و برنامه ء ارزشی هويتش را میشی

 .رود کار می به «دانستن و بودن

به معنای  ،بايد خاطر نشان کرد که امید داشتن ،گر وجود دارددرمورد امیدی که در کنش

خواستن ِ باور کردن و دانستن است. خواستن چیزی که در حال حاضر برای سوژه غايب 

 :نی زمان اکنون در گروی آينده است. يعشود ولی در آينده حاضر می ،است

معنی، اين روزهای  خواهد که اين روزها زودتر بگذرد، اين روزهای توخالی و بی دلم می»

دانم که سهم من  کشد، می جا و يک روز چیزی انتظارم را می انم که يکد اثر. می کننده و بی خسته

 (.142)همان، ص. «دهند محفوظ است و روزی به دستم می

 «دانستن»توان بر اين نکته نیز صحه گذاشت که موضوع اصلی امید داشتن  به نوعی می

نامستقل  ةندارد و يک سوژعبارتی توانايی کامل  يا به ،امیدوار توانايی ندارد ةواقع سوژ. دراست

خورد و آرزو دارد که اين توانايی را  کند. او حسرت می نیاز به ديگری را هر لحظه احساس می

 داشت که بتواند در خانه بنشیند و نوشتن را آغاز کند.

کنم بخندم و سرگرمشان  میکنم چیزی برای گفتن داشته باشم، سعی  سعی می»

 (.193ص.  ،)همان  «کنم

به گر نامستقل است که نیاز ة شوِشايی واقعی خود را از دست داده است و يک سوژاو توان

کاش مینا را » :کند ( در خود احساس میديگری را برای تحقق توانستن )شروع به نوشتن رمان

 «فکر کرد و امیدوار بود شود کار کرد، . دوتايی بهتر میدانستم کجاست کردم، کاش می پیدا می

 (.143ص.  ،)همان
. داند و بايد به انتظار بنشیند و نمی تواند ای است که نمی خواهد سوژه ای که می پس سوژه

 نه  ،خواستن» مؤثرطبق افعال را « میعاد»يا به عبارتی کنشگر داستان حرکت سوژه  9در شکل 

 . دهیم نشان می «باور داشتن و بايستن ،دانستن ،توانستنـ 
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 «میعاد»در داستان کوتاه  31فاعل کنشی. 4-2-1

ی که پرداز گفتهواقع با فاعل کنشی مواجه هستیم. در« میعاد»در سرتاسر داستان کوتاه 

ـ از قبیل نه  مؤثراما اين خواستن از جانب ديگر افعال  ،خواهد نوشتن کتابی را شروع کند می

 شود: رو می هو دانستن مدام با وقفه روب ،بايستن ،توانستن

، اما های حسابی و مهم بزنم حرف فلسفی طرح کنم، ۀخواهد توی کتابم يک مسئل دلم می»

. تمام اند . هر چه حرف حسابی بوده زدهاند ؟ هر چه فلسفه و حرف و پیغام بوده گفتهچطوری

« به هزار صورت مختلف اند، آن هم به هزار شکل، ها را آورده تمام پیغام اند، رازها را فهمیده

 .(191ص. ،)همان

 ۀيا درونشود و حس  تهديد واقع میدانستن موردخواستن از سوی  مؤثردر اينجا فعل  

اجباری را برای طرف پرداز  گفته ۀ. خواستن از ناحیگیرد عاطفی ناامیدی درون او شکل می

 ،وجهی ةاين ساز (  .p ,    ) گرمس و فونتنی ۀبر گفتآورد و بنا وجود می مقابل به

از سوی بیماری مادربزرگ پیر خود که پرداز  گفتهگر است که در اين داستان کنش 92وجهی برون

شود، يعنی بايستنی در  او محول میای به  شود و وظیفه دچار سرطان است درگیر ماجرا می

تعامل (. 194ص. ، 1940ترقی، ) «مادربزرگ فلج است. مجبورم دو روز پیشش بمانم»کار است: 

ای از  بارقه (  ظاهراًه همراه  بايستن )مراقبت از مادربزرگنوشتن ( باين خواستن )شروع به 

در اينجا با کنشگری امیدوار  پس، کند که کار نوشتنش را شروع کند امید را در او روشن می

بر روی کار داريم که ترک محیط خانوادگی و آمدن و مراقبت از مادربزرگ گويا راه را سرو

 موار کرده است:( هکنش او يعنی )نوشتن کتاب

بزرگ خلوت و دورافتاده است. اينجا . منزل مادرتوانم داستانم را بنويسم فرصت خوبی است، می

مورد شود سر فرصت در می شود حسابی نشست و فکر کرد. اينجا می ديگر کسی مزاحم نیست.

 (.192ص. ،)همان همه چیز تصمیم گرفت

بايستن و اجبار ناشی از آن )مراقبت از مادربزرگ( که در  مؤثرپايد که فعل  اما ديری نمی

اين  ،کند خواستن آن را تغذيه می ،رسید در راه رسیدن سوژه به نوشتن نظر می ابتدای امر به

بندد. اين بار اين  اندازد و راه را بر کنش او می بار اين خواستن را تهديد کرده و به مخاطره می

فرهنگی است و آن چیزی نیست جز احساس مسئولیت در  و اعینوع بايستن نوعی اجبار اجتم
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ة وجهی بايستن و تعامل دو ساز ۀنتیجتفاوت نبودن به روابط انسانی در  برابر ديگران و بی

وجهی حس بطالت و روزمرگی گريبان کنشگر را گرفته و  ةکنش اين دو ساز همتوانستن. از بر

-  .pp ,    ) فونتنیۀ بنابه گفت . اصوالًکند س و ناامیدی از وضع موجود میأاو را دچار ي

های وجهی يکی بايد ضعیف شود تا ديگری ابراز شود.  معناشناسی بین سازهـ در نشانه  (  

بین خواستن و بايستن  ۀو در رابط شود در اينجا فعل توانستن  ضعیف شده و بايستن قوی می

 ,Fontanille) تر است عی قویچون بايستن جم، شود اين خواستن فردی است که ضعیف می

    , pp.    .) 

آيد. از يک طرف  وجود می دوگانه در متن به ی، تبادل(ibidفونتنی ) ۀدر اين مورد به گفت

گر نسبت به اطرافیان خود احساس مسئولیت کند کند که کنش تبادل جمعی و اجتماعی ايجاب می

. و از سوی ديگر هاست بايستنـ و اينکه او بايد به اين امر تن دهد و در عین حال او به دنبال نه 

يا آشفتگی افعال مدال خواستن فردی نیز شکل گرفته که درنهايت به ايجاد کشمکش نیز تبادل و 

 شود.  از آن ياد می

مالحظه باشم . ولی ده سال است مهربان و با نصیحتش کنم، امیدواری بدهم،کاش مجبور نبودم 

دلسوزی و راهنمايی  ام، . ده سال است که موافقت کردهام که من يک دوست خوب و عاقل بوده

هايم را  ؟ شانهبه ديوار بکنم و بگويم به من چه توانم يک مرتبه رويم را . حاال چطور میام کرده

فهمند  ها نمی ؟ چرا اينگیرد ؟ چه کسی جلوم را میهايم را ببندم؟ ولی چرا نه شباال بیندازم و گو

های مرا تلف  ها روزها و شب ؟ چرا اينام و کارم در زندگی همین است که من يک نويسنده

بودم خانه . کاش مانده کشانند؟ کاش به مینا تلفن نکرده بودم ام را به بطالت می کنند و زندگی می

 (.194نوشتم )ص.  میا و داستانم ر

 

  «میعاد»در داستان کوتاه  33فاعل حالتی .4-2-2

بر افعال ت پیشین سیر حرکت او را بنابر کنشگری که در قسم عالوه «میعاد»در داستان کوتاه 

که روی ديگر همان کنشگر است و  کار داريمة حالتی نیز سرواز نظر گذرانديم با يک سوژ مؤثر

وجود  ههای موجود و ب و تنش مؤثرکنش افعال  همۀ بر( در نتیجدرواقع کنش او )نوشتن کتاب

يا شوشگر  ة حالتیبودن به يک سوژ های عاطفی ترس و ناامیدی و آرزو و امیدوار آمدن درونه

به همان میزان ، شود تر می پیچیده مؤثرافعال  ۀ. در اين داستان همانقدر که رابطشود تبديل می
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تواند آن را  خواهد و نمی . زمانی که کنشگر چیزی يا کسی را میرود نیز بار عاطفی باالتر می

 :شود داشته باشد دچار بیداری عاطفی می

. سه سال است که چه ماه بعد بعد، ۀنويسم، چه امشب چه هفت خره يک روز اين کتاب را میباأل 

منتظر اولین و بهترين فرصت هستم. سی و  کنم، سه سال است که را شروع می دارم اين داستان

  .(142)ص.  عمرم باقی است هنوز نصف .پنج سال چیزی نیست

داند  شود تا جايی که او می او امیدوار شده است و فعل مؤثر باور داشتن در او تقويت می

واقع در .(142)ص. «به او برسمچیزی به اسم زندگی و خوشبختی وجود دارد. چرا نبايد »که 

و شود و هیچ کنشی از ا سوژه وارد تخیل می شود، زمانی که حس امیدواری در او تقويت می

پردازی  . فاعل حالتی همواره خیالشود و وارد وضعیت شناختی و عاطفی می زند سر نمی

بلکه فاعل  ،شود توصیف می ۀتنها داستان وارد مرحل . در اينجا نهکند کند و به گذشته فکر می می

طور در حال  حس بطالت و مرگ و روزمرگی با آهنگ آهسته همین .نگرد اش می هم به گذشته

پردازد و چندين صفحه به  های مرگ و تقابل آن با زندگی می پیشرفت است و به تثبیت ارزش

 يابد: توصیف خاطرات گذشته اختصاص می

. ياد آن روزی هستم که با برادرم ی رختخوابنشیند تو . میمادربزرگ نفسش گرفته است

دست و پا يک روز يک  بی ۀتوانست باور کند که اين بچ کی می .نشستم اين ور و آن ورش می

 (.142ص. )؟ ة بزرگ خواهد شدنويسند

به دنبال راهی است که او را از اين بحران « میعاد»پرداز ناامید داستان  سوژة حالتی و گفته

کنش هدايت کند. او همانطور که در قسمت پیش به آن اشاره کرديم امیدوار است خارج و به سوی 

ای درنظر گرفت که شايد راه را به روی کنش  توان در کل داستان نشانه و تنها همین عالمت را می

برای او هموار کند. او در بعضی اوقات از اين حس امیدواری و فرار از فکر مرگ و روزمرگی که 

شود و جسم او محل بروز  کند دچار عالئم جسمی می ی نوشتن کتاب هدايت میسو او را به

 (:  .Fontanille,     , pتپد ) پرداز  است که می شود و اين بار دل گفته عواطف می

تپد. همان سوژة حالتی که با درونۀ عاطفی  دلم از فکر آينده و روزهای خوشی که در پیش دارم می 

روزمرگی و بطالت عمر جسمش نیز محل بروز انواع و اقسام حاالت ناشی از  يأس و ناامیدی و فکر به

 (.140)ص.  «آيد رود، حالت تهوع دارم، نفسم درنمی سرم گیج می»های عاطفی بود  اين درونه

دهد همین حس است که او به اين امر باور دارد  آنچه او را تا آخر داستان امیدوار نشان می

(. پس 140)ص. «زندگی کردن يعنی آفريدن»د دلیلی جست و آن اينکه که برای زنده ماندن باي
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خواستن و باور داشتن دو فعل وجهی مؤثر است که بر بايستنی که يک بار راه را به روی کنش 

داند  اينکه میتوانستن )ـ ( و دانستن و نه ۀ مادربزرگ و مراقبت از اورفتن به خانکند ) او باز می

بقیه جداست و کار او خلق اثر و متفاوت بودن از ديگران است و اينکه زندگی او از زندگی 

گر را در حالتی قرار کند و کنش می( غلبه وفق دهد های اجتماعتواند خود را با نظام بايد نمی

عاطفی امیدواری و چشم دوختن به آينده فضايی را نشانه  ۀگیری درون دهد که با شکل می

کند که تا به االن زندگی نکرده است و از اين به بعد بايستی  رود که در يک لحظه فکر می می

. اول بايد به دنیا آمد و بعد مرد کنم. فکر کتابم هستم، اما نه فکرش را هم نمی»دست به کار شد: 

 (. 140)ص. «ام . من هنوز زندگی را شروع نکردهام دنیا نیامده من هنوز به

امیدی و بطالتش به سوی زندگی يعنی امیدوار بودن انديشی و حس نا پرداز  از مرگ حرکت گفته

پرداز  توان طبق مربع معنای گرمس در زير نشان داد. يعنی گفته داشت او به آينده را می و چشم

گويد و اين همان افتادن در دام  در چالشی بین مرگ و زندگی يک بار به زندگی نه می« میعاد»داستان 

گويد تا اينکه به  و زمان اوست و دفعۀ ديگر به مرگ نه می روزمرگی زندگی و حس هدر رفتن عمر

 کند درواقع مرگ را نفی کرده است. زندگی برسد و وقتی با امید از آينده صحبت می

 

 
 «میعاد»کوتاه  معنايی ناامیدی و امیدواری براساس مربع معنا در داستانـ تقابل نشانه  :3شکل 

Figure  : Semiotic opposition of despair and hope according to semiotic square in 

Mi’ad short story 
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گیرد و  همچنین درونۀ عاطفی امیدواری با فشارة عاطفی باال در شخصیت داستانی شکل می

شود و گويی کنترل خود را بر دنیای پیرامون ازدست  تبديل می  94درنتیجه سوژه به يک ناسوژه

های ديگر و بعضاً (. بروز اين حس در او به ايجاد شوِش  .Coquet,     , pدهد ) یم

پرداز   اند؛ يعنی بروز درونۀ عاطفی امیدواری در گفته بر شناخت شوند که مبتنی هايی منجر می کنش

کند  زايی می همانطور که قبالً ذکر شد تحت تأثیر آشفتگی افعال وجهی گاهی کنش« میعاد»داستان 

دارد و درنهايت به يک گونۀ عاطفی و شوشی ديگر با عنوان  و گاهی کنش را از حرکت باز می

شود؛ يعنی بروز گونۀ عاطفی امیدواری که متعاقب حس  امیدواری در درون سوژه منجر می

زاست )او تصمیم به  دهد گاه کنش پرداز  رخ می بطالت، روزمرگی، ترديد و ترس  که در درون گفته

گیرد تا شايد در کنار مراقبت از مادربزرگ بیمار بنويسد(  و گاهی  پدری می ترک خانۀ

زداست بدين ترتیب که عنصر عاطفی يأس و ناامیدی که متعاقب آن عنصر عاطفی امید شکل  کنش

های او منشأ عاطفی دارد )مانند رسیدگی و مراقبت از  زداست و در هر صورت کنش گیرد کنش می

انگارة تنشی و فشارة عاطفی باالی امیدواری و حس زندگی و  4نمودار  مادربزرگ بیمار(. در

 شاهد هستیم.  « میعاد»گسترة پايین حس مرگ و روزمرگی را در طول گفتمان داستان 
 

 
 «دعایم کوتاه»  داستان در یدواریام حس یتنش ةانگار: 4شکل 

Figure  : Tensive scheme of despair in Mi’ad short story 
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 نتیجه   .5
عـد  بـر بُ  اثـر گلـی ترقـی  و همچنـین بـا اتکـا      « میعاد»عد عاطفی گفتمانِ داستان کوتاه درتحلیل بُ

 کـنش افعـال وجهـی و    همتنیدگی و بـر  همحضور سوژة گفتمانی از يک سو و درپديداری معنا و 

تمانی توان نتیجه گرفت که اين فعل و انفعاالت گفمی ها از سوی ديگر تکثر و آشفتگی آنهمچنین 

گری عـاطفی  کنـد و گـاه از آن شوِشـ    مـی گفتمان را گـاه وارد عرصـۀ کـنش     ،راویـ  پرداز  گفته

موضـوع  هـا   امیدی و همچنین کشاکش آنهای عاطفی امیدواری و نا درونه گیری شکلسازد.  می

تعامل و رقابت افعال وجهی تنش گاهی به کـنش )نوشـتن    ،اين درهم تنیدگی رو بود. جستار پیش

شـود  زدايی منجر می به کنش درونۀ عاطفی امیدواری( منجر شده و گاهی نیز گیری شکلکتاب و 

و درون خـود حـس ناامیـدی را     ودای شوِشی تبديل شـ  به سوژه پرداز  گفتهشود که  و باعث می

 اس بیهودگی کند.    سبپروراند و اح

عد عاطفی مراحل بُ ۀبه ارائ ،«امید»معنايی حس ـ  ن بخش و پس از تحلیل نشانهدر پايان اي

است ــ های تنشی  زه های وجهی و سا کنش افعال يا سازه همۀ چالش و برکه در نتیج ــ گفتمان

 :پردازيم می

خره يک روز شروع به نوشتن داستانش خواهد پرداز  با اينکه باأل گفتهالف ( مواجه شدن 

  .اينکه تازه سی و پنج سال دارد و هنوز نصف عمرش باقی استکرد و 

 (.   .Fontanille,     , p) 92بیداری عاطفی                                  

داند که  شود و می شود به اين امر آگاه می با اين مسئله مواجه می پرداز  گفتهب(  هنگامی که 

زندگی وجود دارد و اينکه چرا نبايد به آن برسد و نام  چیزی به اسم خوشبختی و چیزی به

 کند: آمادگی الزم را برای کسب توانش عاطفی امیدواری در خود کسب می

 آمادگی يا توانش عاطفی                                   
91 

کند  ج(  در اين مرحله که مانند محور اصلی گفتمان در سیر مراحل عاطفی گفتمان عمل می

و حضور  شود میيابد و تمام معادالت او قطعی  شده می هويت عاطفی خود را تثبیت پرداز  گفته

روزه از حاال امیدوار است که پس از مراقبت چند. او رساند گر امیدوار را به تثبیت می شوِش

کند  سرگیری نوشتن به روزی فکر میۀ خود جهت ازمادربزرگ بیمار خويش و بازگشتن به خان

 . جا شانس بیشتری برای زندگی کردن دارد، چراکه آنفرانسه و آمريکا و ايتالیا برودکه به 
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 97هويت يا شوِش عاطفی    چراکه اونجا آزاد و رهاست به معنای واقعی                               

های  شوند که دارای نشانه های عاطفی به بروز هیجاناتی منجر می د( در اين مرحله گونه

فیزيکی يا به عبارتی ديگر بیانات جسمی هستند. بنابراين، شوِش عاطفی ديگر منحصر به درون 

های جسمی از بیرون نیز قابل مشاهده  واسطۀ واکنش شوشگر نیست، بلکه اين تغییرات شوِشی به

پرداز  از فکر  آينده و روزهای خوشی که در انتظار اوست  همین دلیل است که گفته است و به

       90هیجان عاطفی                     آيد:     گیرد يا نفسش بند می تپد سرگیجه می دلش می

عد عاطفی ( اين مرحله را آخرين مرحله از مراحل ب171ُ-174 .صص، 1904ه( شعیری )

يند رخ اتواند در هر يک از مراحل اين فر که با نوعی قضاوت همراه است که میداند  گفتمان می

دنیا نیامده است و  به اين امر واقف است که هنوز به پرداز گفتهدهد و به همین دلیل است که 

دنیا امد و بعد مرد و در اين وسط هیچ راهی جز امیدوار بودن  برای زندگی کردن اول بايد به

 .(  .Fontanille,     , p)   39ارزیابی عاطفی                                وجود ندارد:

 

 ها نوشت. پی6
 . Jacques Fontanille and Claude Zilberberg  

 . Tension et signification 

 . Tensive scheme/ Schéma tensif 

 . Valency 

 . Absolute valency  

 . Eclectic valency 

 . Intensity  

 . Extent 

 . Greimas et Fontanille 

  . J.C.Coquet 

  . La quête du sens 

  . Phoria 

  . .Modal consituents 

  . Du sens / On Meaning by A.J. Greimas.  

  . De l’imperfection / on imperfection 

  . Greimas et Courtés 

  . Semiotic presence 

  . Visée 

  . Saisie 
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  . Realized presence 

  . Actual presence 

  . Potential presence 

  . Virtual presence 

  . Modal verbs 

  . Structure thymique 

  . Modalisé 

  .  Le discours aspectualisé 

  . Modal existence 

  . Modal identity 

  . Denis Bertrand  

  . Subject of action 

  . .Exotaxique 

  . Subject of state 

  . Antisubject 

  . Affective awareness 

  . Affective disposition 

  . Affective axis 

  . Emotion 

  . Moralization  

 

 . منابع 7
 مؤثربیداری عاطفی و نقش افعال ، عد عاطفی گفتمان( . تحلیل ب1939ُم. ) ،عزماطهاری نیک 

نقد و بررسی آثار صادق  (.2شناسی و نقد ادبیات داستانی ) نشانه. «به کی سالم کنم»در 

 سخن. :. تهرانچوبک و سیمین دانشور

 نشانه  کرديبا رو یسکوت در گفتمان ادب لیو تحل ی(. بررس1930) ع، یوعباس .،م ،يیاعال

 .221ـ132 ،(43) 1، یزبان یجستارها .یـ معناشناس

 در خوانش  شناختی مربع نشانه یلیدر باب توان تحل ی(. پژوهش1932) .م ،یجونقان آلگونه

 .93ـ12، 91 ،ینقد ادبشعر. 

 با  شناسی با نشانه شناسی گذر از نشانه سته،يز تجربۀ مثابه معنا به(. 1934) .ب.م ن،یمع

 . تهران: سخن.یدارشناختيپد یدورنما

 مرواريد. تهران: .گوارا هستم من هم چه .(1940) .گ، ترقی 
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 ینشانه ـ معناشناخت کردرويداستان داش آکل:  يیروا یبررس(. 1900) .پ ی،جهان .

 .یتهران مرکز یارشد. دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس نامۀ انيپا

 براساس هجويری المحجوب (. بررسی تحلیلی ساختار روايت در کشف1938) .ن ،یدهقان 

 .92ـ3 ،4  ،ادبی پژوهی متن. گرماس روايی شناسی نشانه الگوی

 تهران: سمت.نيمبانی معناشناسی نو(. 1901) ر..ح ،یریشع . 

 سمت. تهران: تجزيه و تحلیل نشانه ـ معناشناسی گفتمان(. 1902) ر..ح ،یریشع. 

 از  یلیتحل یا با نمونه ،یشناسداريبا پد یشناس نشانه ۀرابط(. الف1901) ر..ح ،یریشع

 .01ـ11 ،9 ،یپژوه ادب ۀنام فصل .هنریـ  یگفتمان ادب

 ینشانه ـ معناشناس دگاهياز د یگفتمان های انواع نظام ی(. بررسب 1901) ر..ح ،یریشع .

 .عالمه طباطبايیدانشگاه . ايران شناسی زبان همايش هفتمین مقاالت مجموعه

 تهران. سیال معناشناسی ـ نشانه به راهی ققنوس،(. 1900) ت.، يیو وفا ر.،.ح ،یریشع :

 .یفرهنگ علمی

 21ـ99، 0 ،ینقد ادب. یگفتمان یتا نشانه ـ معناشناس شناسی- الف(. از نشانه1900) .ر.ح ،یریشع . 

 ۀب(. معنا در تعامل متن و تصوير مطالع1900) ر.، قبادی، ح.، و هاتفی، م..ح ،یریشع 

 .78ـ93 ،22 ،یادب های پژوهشنشانه معناشناختی دو شعر ديداری از طاهره صفارزاده. 

 در. یدر گفتمان ادب شناسی يیبايز ینشانه ـ معناشناخت ۀ(. مطالع1903) .ح ،یریشع 

 اتی: ادبای نارشتهیو مطالعات ب شناسی زبان یشيندا هم نیو دوم ننخستی مقاالت مجموعه

فرهنگستان هنر،   یـ پژوهش ینظر معاونت علم ري. تهران :زساسانی. ف کوشش . بهو هنر

123-147. 

 از همسرم به کوتاه ۀتداوم معنا در چهل نام ی(. چگونگ1938) د، انايو آر ر.،.ح ی،ریشع 

 .102ـ111 ،14 ،ینقد ادب .یمابراهی نادر

 تهران: سخن.یداريد ینشانه ـ معناشناس(.  1931) ر..ح ،یریشع . 

 باران»شعر  ینشانه ـ معناشناخت لی(. تحل1932) ، اسماعیلی، ع.، و کنعانی، ا..ح ،یریشع .»

 .38ـ23(، 2)7 ،پژوهی ادب

 یمورد یگفتمان: بررس ینظام بودش لی(. تحل1939) .س، نژاد یميو کر ر.،.ح ،یریشع 

 .49ـ29، 9 ،مطالعات زبان و ترجمه. تيداستان داش آکل صادق هدا
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 مدرس.  تی. تهران: انتشارات دانشگاه ترباتیادب ینشانه ـ معناشناس(. 1932) .ر.ح ،یریشع 

 ستای. تهران: چاسطوره کي تيصمد روا(. 1908) .ع ،یعباس. 

 Biglari, A. (    ). L’espoir dans Les Contemplations de Victor Hugo: Ce que dit la 

bouche d’ombre . Signata. Annales des sémiotiques/Annals of Semiotics, ( ),    -

   . 

 Bertrand, D. (    ). Précis de sémiotique littéraire. Nathan. 

 Coquet, J. C. (    ). La quête du sens: le langage en question. Presses Universitaires 

de France-PUF. 

 Fontanille, J. (    ). ″Le Discours aspectualisé: actes du colloque" . Linguistique et 

sémiotique I" tenu à l'Université de Limoges du   au   février      (Vol.  ).John 

Benjamins Publishing. 

 Fontanille, J., & Greimas, A. J. (    ). Sémiotique des passions. Des états de choses 

aux états d'âme. 

  .........................(    ). Sémiotique du discours. Presses Universitaire de Limoges. 

 Fontanille, J. & Zilberberg, C. (    ).Tension et signification. Editions Mardaga. 

 Fontanille, J. (    ). Sémiotique et littérature: essais de méthode. Presses 

universities de France. 

 Greimas, A.J. (    ). Du sens. Essais sémiotiques. Paris:Seuil . 

  …………………………. (    ). De l'imperfection. Editions Fanlac. 

 Greimas, A. J., & Courtés, J. (    ). Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie 

du langage (Vol.  ).  Paris: Hachette. 

 Martin, B. (    ). Key terms in semiotics. Bloomsbury Publishing. 

 Zilberberg, C.(    ). Éléments de grammaire tensive. Presses Universitaire de 

Limoges. 

 ………………………….(    ).La structure tensive: suivi de note sur la structure 

des paradigmes et de sur la dualité de la poétique. Presses Universitaires de Liège. 
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