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  چکیده
بر اساس . گریماس، معناشناس فرانسوي، کوشیده است الگویی منسجم جهت مطالعه روایت ارائه نماید

شود، شناخت متون ادبی دیگر مبتنی بـر تحلیـل   معناشناسی نوین دریافت می نظر وي و نشانهآنچه از 
 استبلکه مهم شناخت سیر تولید متن تا انتقال و دریافت . مکانیکی و شناخت فرستنده و گیرنده نیست
ت معنـا  این مقاله به بررسی شرایط تولید و دریاف. شود می که شامل عناصر کنشی و شَوِشی و رخدادي

هاي گفتمانی یا مبتنی بر کنش هستند کـه  نظام. زدپردا می» ومـا تشـاؤون«در نظام گفتمانی روایی داستان 
. سـازند هاي گفتمانی احساسی را میسازند یا مبتنی بر شَوِش که نظامهاي گفتمانی شناختی را مینظام

قابلیـت تحلیـل و بررسـی از دیـدگاه     به دلیل منطق روایی حاکم بر آن، » و ما تشاؤون«داستان پایداري 
هادي، کنشگر اصلی، تـابع برنامـه اسـت و تـوانش     . را دارد) و بعضا شَوِشی(هاي گفتمانی کنشی نظام

یارها بر نیروهـاي  کنشگر با کمک کنش. آوردروحی و جسمی او، موتور اصلی کنش او را به وجود می
سازي و آزمون اصلی را پشـت  تیب مراحل آمادهدهد و به ترشود و کنش را انجام میمخالف پیروز می

و ) یـا ارزیـابی  (در این مرحله به پایان فرایند روایی کـالم  . رسدبه آزمون سرفرازي می گذارد وسر می
اي اسـت  زش به گونهگیري اربوده و روند شکل) یا کنشی(گفتمان غالب آن، هوشمند . رسدارزش می

هـم   ابرحضوربا گفتمان رخدادي و کنش متکی بر ه در این داستان البت. شودمی مدار اخالقکه گفتمان 
معناشناسی داستان مذکور بر اساس  بدین ترتیب هدف این نوشتار واکاوي فرایند نشانه .یمهست روروبه

و مـا «گیـري گفتمـان   الگوي مطالعاتی گریماس است تا نشان دهد چگونه کنش و شَوِش باعث شـکل 
  .هاي هوشمند و احساسی و رخدادي را به وجود آورده استنظامشده و انواع » تشاؤون

 
  .، گریماسمعناشناسی، و ما تشاؤون، کنش، شَوِشـ نشانه :هاهواژ کلید
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  :ي تحقیقمقدمه و طرح مسئله 

یابی به سـاختار  شناسی، درك مناسبات و ترکیب درونی اثر ادبی به منظور دست روایت
شناسان در ساختریشه آن را باید در ساختارگرایی و تالش نهایی یک روایت است و 

،  روایت  زبان  کشف  براي«است   تالشیدر حقیقت . تحلیل متون ادبی و غیرادبی جست
 :حـري (» کنـد  پـذیر مـی   گفتـار روایـی را فهـم     که  قواعد و امکاناتی  پنهان  نظام  یا کشف

www.iricap.com .(ژنت، بـارت، پـراپ،   شناسی مانند تودوروف، پردازانِ روایتنظریه
هـر  . اندزبان روایت ارائه دادهر هاي گوناگونی را براي کشف دستوشرو ولت،ژپ لینت

انـد، داراي  شناختی مطرح شـده  شناختی و نشانهرویکرد زبانها که بر اساس یک از آن
امـا بـه نظـر    . هایی نسبت به دیگري دارند ها و کاستیقواعد و اصولی هستند و ویژگی

شناختیِ هاي جدید نظري در روشپیشرفت«شد؛ زیرا فراتر از سایرین با» پراپ«آید می
 1928نوشـته وي بـه سـال    » شناسی حکایتریخت«شناسی مدیون انتشار کتاب روایت
» شناسی سـاختاري شـد  ي روایتساز مطالعات مهمی در گسترهاین کتاب، زمینه. است

  ). 15: 1385آدام،(
را مطرح کرد کـه  » روایتمعناشناسی «پس از پراپ، گریماس با تکمیل نظریه وي، 

در پی روشمندي مطالعه و بررسی متون یا کالم بر اساس مکتب فرانسه، و در خـدمت  
باشد و در واقع کلیدي براي گشایش درهاي مـتن یـا کـالم    تجزیه و تحلیل گفتمان می

این نظریه به دنبال چگونگی ظهور معنا نه تنها در زبان، که در ). 4: 1381شـعیري،  (است 
هاسـت  ي گفتمـان وع معناشناسـی، بلکـه بـه دنبـال کلیـت معنـایی در همـه       یک موضـ 

. کنـد و موشکافانه ساختارهاي زبانی و معنـایی متـون را بررسـی مـی    ) 116: 1383معین،(
حاصل کار گریماس در معناشناسی روایت، نظامی است که از پیش موجود نیست؛ بلکه 

یـاد  » الگـوي زایشـی  «هی از آن به شود و گادر فرایند تحلیل متن یا گفتمان، کشف می
: معنایی حاکم بر روایت به سه دسته کلـی هاي نشانهاند و آن را با توجه به ویژگیکرده

  .اندهوشمند، احساسی و رخدادي تقسیم نموده
، بـه  »و مـا تشـاؤون«معناشناسـی داسـتان    این مقاله در پی آن است که با تحلیل نشانه

چگونه کنش : م بر آن بپردازد تا به این پرسش پاسخ دهدهاي گفتمانی حاکواکاوي نظام
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و  هـاي هوشـمند  گیري گفتمان و ما تشـاؤون شـده و انـواع نظـام    باعث شکلو شَوِش 
  احساسی و رخدادي را به وجود آورده است؟ 

شـوند؛  عوامل گفتمانی به دو دسته بزرگ کنشی و شَوِشی تقسیم مـی  کهتوضیح این
یا عملکرد عوامل گفتمانی باشد از اصـل کـنش و   و بر کارکرد ر نظام گفتمانی مبتنی اگ

زیـرا  . کنداگر مبتنی بر نوع و یا شیوة حضور آن عوامل باشد، از اصل شَوِش پیروي می
مبناي کنش، توانش و مبناي . گفتمان هم محل بروز رفتارهاي کنشی و هم شَوِشی است

دهد که این مطالعه نشان می. استشَوِش، نوع حضور و رابطۀ عوامل با عناصر پیرامونی 
باید در بررسی نشانه معناشناختی متون، در کنار عوامل کنشی به حضور عوامل شَوِشی 

تنها در این صورت است که مسائل حسی، ادراکی و عاطفی بـه درسـتی   . نیز دقت کرد
  .شوندشناسایی می

  
  :ي تحقیقپیشینه 

ه مـورد  امـروز  هاي ادبی است کـه گرایشی از یک) چه شعر و چه نثر(ادبیات پایداري 
محققان بسـیاري در نثـر پایـداري قلمفرسـایی کـرده و      . گران بوده استتوجه پژوهش

هـاي کوتـاه   امـا مجموعـه داسـتان    ؛انـد د برگزیدههاي متفاوتی براي پژوهش خوروش
-منتشر شده است، هنوز عرصه 2011- 2009که در » قلم رصاص«پایداري لبنان به نام 

داسـتان ایـن مجموعـه، توسـط      8هـایی از  البته ترجمه. ي سنجش محققان نبوده است
توان بـه  که می چاپ شده است 91در سال » فرهنگی هنري و انتشارات پرستا موسسه«
توسط شکوه السادات حسـینی  » مـا تشـاؤون و«ي داستان ترجمه» شما نخواهید خواست«

ه ات داستانی عربی در ایران با نظریـه نشـان  گران ادبیاز سوي دیگر پژوهش. اشاره کرد
نامـه در دانشـگاه   یـک پایـان   تنها اند؛ها را واکاوي نکردهشناسی گریماس، داستان معنا

علـی  «تحلیل روایی رمان النهایات از عبدالرحمان منیف، توسـط  : شهید بهشتی با عنوان
، در کنار عناصر از الگوي کنشگر گریماس نگاشته شده که نگارنده در آن» نسبعدالتی
هایی با توجه به اما در ادبیات غیرعربی پژوهش. استفاده کرده است هاي روایتو شیوه

شناسـی  از نشـانه «: هاي زیر اشاره کردتوان به مقالهها میاین نظریه انجام شده که از آن
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هاي گفتمـانی از دیـدگاه   ظامبررسی انواع ن« ،»معناشناسی گفتمانی ـگرا تا نشانهساخت
 »معناشناسـی اي و گفتمـانی در حـوزه نشـانه   روش مطالعه گفته«و » معناشناسی -نشانه

معناشـناختی دو شـعر    -تعامل متن و تصویر، مطالعه نشانهمعنا در «حمیدرضا شعیري؛ 
تحلیل گفتمـانی شـازده   «حسینعلی قبادي و محمد هاتفی؛ : »دیداري از طاهره صفارزاده

 ،»نظام معنایی منسجم تشکیل شده از ساختارهاي تودرتو، تسلسلیو تکـراري (کوچولو 
: »معناشناختی مـاهی سـیاه کوچولـو    بررسی نشانه: عبور از مربع معنایی به مربع تنشی«

بررسی ساختار روایی داستان سیاوش بـر پایـه نظریـه نشـانه معناشناسـی       علی عباسی؛
 فهیمـه خراسـانی؛  : ارشـد زبـان و ادبیـات فارسـی     پایان نامه کارشناسی: روایی گرمس

ساختاري دو حکایت از تاریخ بیهقـی بـا تکیـه بـر الگـوي کنشـگرهاي        -تحلیل معنا«
هـا در خسـرو و   بررسـی سـازوکار شخصـیت   «مهدخت پورخالقی چترودي؛ : »گرماس

کاربرد الگوي کنشگر گریماس در نقـد و تحلیـل   «سید حسین فاطمی؛ : »شیرین نظامی
هایی وجود دارد که بـه تبیـین   البته کتاب. مهیار علوي مقدم: »هاي نادر ابراهیمیداستان

گیري چنین تحقیقی شده به هر حال آنچه باعث شکل. اندمعناشناسی گریماس پرداخته
معناشناسـی   ــ نشـانه شناسی معاصر از جمله هاي روایتاست، خالی بودن جاي نظریه

  .هاي پایداري استو به ویژه در تحلیل داستانگریماس در ادبیات عربی در ایران 
 

  :هاي گفتمانیانواع نظام
و  1966» معناشناسی ساختاري«پس از انتشار ) 1992-1917(آلژیرداس ژولین گریماس 

پرداز معناشناسـی روایـت شـهرت یافـت     ترین نظریه، به عنوان مهم1970» درباره معنا«
عمر خود را وقف سـاختن نظـامی منسـجم،     هاي طوالنیسال«او ). 161: 1388 احمدي،(

  ).10: 1389شعیري،(» استوار، منطقی و با برنامه در راستاي تحلیل متن نمود
بنـدي تمـامی   اندیشه گریماس حاصل تالش وي براي تجزیـه وتحلیـل و صـورت   

نظام از پیش موجود نیست؛ بلکه باید ساخته یا او معتقد است . هاي گفتمان استجنبه
-در فرایند تحلیل متن یا گفتمان، این نظام به دست می). 227: 1378لچت، (تدوین شود 

» الگوي زایشـی «این تفکر او با نام . شوندتقطیع می آید؛ زیرا ساختارهاي داللت، کامالً
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، الگـویی  گیـرد الگوي زایشی وي که از مطالعات پراپ سرچشـمه مـی  «. شودمطرح می
بـر همـین اسـاس،    . دهدداستان را نشان میدینامیک است که چگونگی تجدید معنا در 

شناسـی اسـتاندارد   گذاري نظام گفتمان روایی یا به عبارتی نشانهگریماس موفق به بنیان
شناسی در شناخت تر از همه از کاربردهاي روایتاو سلیس. »)5: 1389شعیري، (شود می

). 83: 1383سیسـور، ال(شناختی دفاع کرده اسـت   ي نشانههاي پیچیدهسازمان صوري نظام
ساخت متون تأکید دارد و معتقد گریماس در این نظام بر معناشناسی روساخت و ژرف

ها را درك کرد؛ زیرا متن بر ها و معناي آناست به منظور شناخت معناي متن باید قاعده
یند برش، این اصول و بـه  آمند است و طی فراساس اصولی بنیادین شکل گرفته و نظام

هاي گفتمانی مختلفی بـا توجـه بـه    بدین ترتیب ما با نظام. شودعنا کشف میتبع آن، م
هوشـمند،  : یم که به سه دسته کلـی هست روها روبهمعنایی حاکم بر آن انههاي نشویژگی

  .شونداحساسی و رخدادي تقسیم می
  

  نظام گفتمانی هوشمند -1
ارتباط کالمـی کـه بـین    هوشمند، نظامی مبتنی بر شناخت است و در هر  نظام گفتمانی

گیرد، اطالعات فرستاده شده از مبدأ بـه مقصـد بـر اسـاس     فرستنده و گیرنده شکل می
شـده  و در آن بروز معنا تابع اهداف از پـیش تعیـین  ) 55: 1389خراسـانی،  (شناخت است 

هاي شناختی روند حـاکم بـر مـتن در اکثـر     به نظر گریماس، در این نوع نظام. باشدمی
-این قرارداد می .گرددشود و به عقد قرارداد منجر میاز یک کاستی آغاز می ها،داستان

تواند بین یک کنشگر با یک عامل دیگر داستان باشد یا قراردادي باشد کـه کنشـگر بـا    
بعد از قرارداد، کنشگر باید توانایی الزم را ). 150: 1389عباسی و یارمند، (بندد خودش می

عد از این مرحله، کنش که مرحلـه اصـلی و فراینـد انجـام     ب. براي انجام آن کسب کند
اي برنامـه تواند ضمن تحقق کنش هم عملی است که می«. گیردعملیات است شکل می

در پایان این مرحلـه، فعالیـت ارزیـابی     »)11: 1388شعیري، ( موجب تغییر وضعیتی شود
توان به فرایند روایی را میبدین ترتیب مراحل . گرددشناختی و ارزیابی عملی آغاز می

  ):91: 1381شعیري، (شکل زیر نشان داد 
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  ارزیابی و قضاوت شناختی و عملی  کنش  توانش  عقد قرارداد
دهد؛ زیـرا در وضـعیت عوامـل گفتمـانی     با طی شدن این مراحل تغییر معنا رخ می

القـایی مبتنـی بـر    هـاي  گونـه (عالوه بر قرارداد، ممکن است القـا  . شودتغییر ایجاد می
بر این «. گیري عملیات کنشی شوندو اخالق باعث شکل) تشویق، اغوا، تهدید، تحریک

-67 :1385شعیري، ( »شوداي از فرایند کنشی به صورت زیر تشکیل میاساس، طرحواره
66:(  

  ارزیابی و قضاوت شناختی و عملی     کنش  توانش    القا
  .مدار است هاي کنشی، القایی و مرامهوشمند شامل نظام نظام گفتمانی ،در نتیجه

  
  الگوي کنش -1-1

از آنجا . شوددر نظام هوشمند، سیر روایی داستان عمدتا توسط کنشگران نشان داده می
ساختار زبان را از نظر دور نداشته و سعی کرده تا راهبردهاي اصلی زبان «که گریماس 

). www.aftabir.com(گاره کنشی را مطرح کرده است ها را تبیین کند؛ انرا کشف و آن
هـا  هاي کنشی شخصیتبه نظر وي در هر اثر داستانی و یا هنري باید تعدادي از انگاره

هـا منطـق نوشـتار را بـه دسـت آورد      را کشف کـرده و از ایجـاد ارتبـاط میـان انگـاره     
-کشف و بررسی میها را ي کنشی که عملکرد شخصیتاین انگاره). 19: 1383ضیمران،(

واژه «در معناشناسـی سـاختار روایـی گریمـاس     . شـود کند، الگوي کنشی خوانـده مـی  
جانشین واژه شخصیت در ادبیات یا ) ترجمه کرده اند »عامل«که برخی آن را ( »کنشگر

: 1381 شعیري،(شود نقد داستان شده است؛ زیرا شخصیت فقط به عامل بشري اطالق می
کننـد  غیربشري نیز در فرایند تحول متن یا کالم ایفاي نقـش مـی  که عوامل درحالی) 82
دهـد،  توان خـوانش جدیـدي را کـه گریمـاس از شخصـیت ارائـه مـی       می). 83 ،همان(

الزم . شخصیت انتزاعی نامید که به شخصیت معنوي یـا همـان کنشـگر نزدیـک اسـت     
ار و جمادات و تواند تفکري مثل تاریخ یا روزگمی. نیست که کنشگر، بازیگر هم باشد

اي است کـه در روایـت   مفهوم شخصیت، تنها نقش یا وظیفه بدین ترتیب. حیوان باشد
اگـر  . و این با معناي کالسـیک شخصـیت متفـاوت اسـت    ) 17: 2005 عزام،(کند ایفا می
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هاي درونـی  ها و ویژگیشخصیت به طور مستقیم در متن ظاهر شود، وظایف، شاخص
کنشگر در سطح ماوراء زبانی با تکیه بـر سـاختار تسلسـلی    و برونی او مشخص باشد، 

  ). 66: 2010محفوظ،(شود شناخته می) یعنی روایت(متن 
عامـل  (گـزار  کـنش «: در این الگوي گفتمانی شش عامل کنش گفتمانی وجـود دارد 

 ، ضـد )عامل کمکـی (یار پذیر، کنشگر، مفعول ارزشی، کنش، کنش)گذارسببی یا بدعت
این شش واحد باهم مناسبات نحوي ). 152: 1390عباسی و یارمند،) (خربعامل م(کنشگر 

شوند گـاه شـماري از آنـان    گاهی هر شش دسته در حکایتی یافت می. و معنایی دارند
  ).163: 1388 احمدي،(

-به دنبال خواسته یا هدفی مـی  کنشگر فاعل را«کسی یا چیزي است که  گزارکنش

دارد تـا بـه   و او را وامـی » )114: 1381 محمـدي، (دهـد  فرستد و دستور اجراي فرمان می
خود فاعـل  . بردکسی است که از عملکرد فاعل سود میپذیر کنش. موضوع واقف شود

، همان کنشگر فاعل یا کنشگر اصلی یا قهرمان. از گیرندگان به شمار آیدتواند میهم 
همان هدف و  ،شئ ارزشی. رودمی کند و به سوي شئ ارزشیل میکسی است که عم

مخالف یا بازدارنده، کسـی و  ضدکنشگر، . موضوعی است که کنشگر به دنبال آن است
گیرد و مانع رسیدن او یا چیزي است که جلو رسیدن کنشگر فاعل را به شئ ارزشی می

  .کند تا به هدف برسدهم به کنشگر اصلی کمک می یارکنش. گرددبه هدف می
هـا،  از این نقـش مورد هاي امروزي دو در داستاندر اغلب موارد «شایان ذکر است 

همچنین انواع چیزهایی . و ارزش، به معناي دقیق کلمه اصالً شخصیت نیستندگزار کنش
هـاي خاصـی کـه    آوریم و انواع کمـک ها را هدف به حساب میکه در روایات خود آن

در این الگـو،   .)151: 1386توالن،( فاعل دریافت کند، انتزاعی هستند ممکن است کنشگر
تأکید اصـلی بـر هـدف اسـت کـه نـوعی ارزش       . تري داردهدف یا موضوع نقش مهم

دارد چیزي است کـه  آنچه کنشگر را به تحرك وامی ،به عبارت دیگر. شودمحسوب می
این ارزش در فرایند روایـت موجـب تغییـر در وضـعیت     . از نظر او داراي ارزش است

ي کنشـگر، بایـد ارزش را از جنبـه   ) ا شئ ارزشیِی(در تحلیل هدف . شودکنشگرها می
، و اسـتعمالی و  )هـاي علمـی و اخالقـی   ماندگار مثل ارزش(و معنوي ) فناپذیر(مادي «
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اند کـه  هاي استعمالیتر هم ارزشهاي کوچکارزش. »)96: 1381شعیري،(بنیادي سنجید 
  .کنندهاي بنیادي هموار میراه را براي رسیدن به ارزش

  
  مان کنشیگفت -1-2

ماشین است که بر رابطه  مدار یا رفتارمهم گفتمانی هوشمند، گفتمان برنامه يهاولین گون
یکی از دو طرف موظف بـه  . کنداز قبل تعیین شده داللت می يهبین دو کنشگر و برنام

در ). 17: 1388، شـعیري (شود اي است که به او داده میپیروي و هماهنگی خود با برنامه
خواسـته و   یـا  این نظام روایی منطقی، تجویزي و یا کنشی، کنشگر بر اساس عواطـف  

  .فرماست اي از نوع دستوري بر این نظام حکمرابطه. کنداحساس خود عمل نمی
  
  گفتمان القایی  -1-3

در نظام القایی هر دو طرف کنش یا برنامه در تعامل با یکدیگر سبب تعیـین کـنش یـا    
شوند؛ یکی از دو طرف باید طرف دیگر را به اجراي کنش متقاعـد  آن میشکل گرفتن 

به جاي ارتباط از باال به پایین، ارتباطی موازي بـین دو   این نظام در) 18ص  ،همان(کند 
تواند با تأثیر بر دیگري تـوانش او را بـه نحـوي تغییـر      فقط یکی می. طرف وجود دارد

چنین نظامی بر باور و القـا اسـتوار   . سوق دهد خواهد او را به سوي کنشی که می ،داده
  . است

  
  مدار  گفتمان مرام -1-4

ـ اجتماعی خود را  بر اساس اخالقی فردي و یا فرهنگیدر این گفتمان، یکی از طرفین 
جا اما در این. البته، باز هم باور در انجام کنش نقش دارد. داند موظف به انجام عمل می
گر ریشه دوانده است و نه باوري کـه   هستیم که در وجود کنشبا باوري بنیادي مواجه 

  .)113 :1386شعیري، ( کند هر لحظه بر اساس القا تغییر می
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  نظام احساسی -2
عـاطفی،   -آن بروز معنا تابع سـه گونـۀ تنشـی    دومین نظام گفتمانی نظامی است که در

منطق و برنامـه  . استمبتنی بر شَوِش و نوع حضور و  شناختیحسی ـ ادراکی و زیبایی 
در نظام گفتمانی مبتنی بر شَوِش، شَوِشگر با توجه به تغییري «. در این نظام نقشی ندارد

جریانـات  ) 62: 1389خراسـانی، (» .زنددهد دست به کنش میکه در احساسات او رخ می
گر با مواجه شدن با ممکن است یک شَوِش. توانند منجر به ادراك معنا شوندحسی می

گیـرد و  ها شَوِش جاي کنش را مـی در این نوع نظام. س دچار تغییر معنایی شودیک ح
پذیر، شَوِشگر، مفعـول  گزار، شَوِشدر الگوي عوامل گفتمانی با اصطالحاتی مثل شَوِش

نظام احساسی شامل سه گفتمـان تنشـی   . یمهست رویار، ضدشَوِشگر روبهی، شَوِشارزش
  .شناختی استعاطفی، حسی ادراکی و زیبایی
اي معین در پی وصال به هدفی یند پویا که با برنامهآاز فر دنیاي عاطفی یعنی خروج

در ). 143: 1385 شـعیري، (گیـرد  ها قرار میکند بلکه تحت واکنشکنشی نمی ،معین است
یعنی  .)65: 1389 خراسانی،( ها قرار داردا منطق روایی و کنشواقع نظام عاطفی در تقابل ب

  .دهدي این نظام را شکل میشَوِش است که پایه
رغم پویـایی، مبتنـی بـر     علی ادراکی با نظام تعاملی مواجه هستیم که در گونۀ حسی

چنین ارتباط حسی که بر اساس حضور شـکل  . باشد ارتباطی می  سویی یا هم نوعی هم
از دو طـرف   شیوه حضور یا شیوه عملکرد هـر یـک  . گیرد، ارتباطی حضوري است می

ه واکنش یـا حرکـت کنشـگر    شود که بدرگیر تعامل موجب احساس در طرف دیگر می
  .)20: 1388 شعیري،( انجامدمی

گیري معنـا داراي سـه مرحلـه    گریماس فرایند احساس و ادراك را در جریان شکل
اي احسـاس و ادراك برونـه  . اياي و جسمانهاي، درونهاحساس و ادراك برونه: داندمی

 این مرحلـه صـرفاً  . شودکند؛ چیزي که دیده شده و یا نشانه گرفته میاللت بر دال مید
-گیرد؛ مرحله شناختی یا رواناي تصاویر ذهنی شکل میدر درونه. پدیدارشناختی است

العمـل نشـان   اي هم زمانی است که جسم انسان عکـس جریان جسمانه. شناختی است
  .)94 :1385 شعیري،( دهدمی
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تابع هیچ برنامه، القـا   شناختی هم جنبۀ کامالً پدیداري دارد و در آن معنازیباییگونه 
. ادراکی است -آورد، جریانی حسی می  آنچه که چنین نظامی را به وجود. و باور نیست

تواند بین هر عاملی اعم از انسانی و غیرانسانی بـا عـاملی دیگـر برقـرار      این جریان می
در این رابطه، . گر داریم جاي کنشگر، عاملی تحت عنوان شَوِشبه همین دلیل، به . گردد

: 1386 شعیري،( است» من«با دنیاي پیرامون » من«زیستی پدیداري  تغییر و معنا زاییدة هم
113(.  

  
  نظام گفتمانی رخدادي -3

سومین نظام گفتمانی، رخدادي است که در آن بروز معنا محصول جریـانی نـامنتظر از   
یند دینامیکی نیست که در آن کنشگرها آفر). 22: 1388 شعیري،(ادراکی است نوع حسی ـ 

در این نظام نیز . حتی کنش وجود ندارد؛ احساس و ادراك است. با هم در ارتباط باشند
اند از تقدیر و اقبال، مشیت الهی و تکانه یـا  ما با سه دستۀ گفتمانی مواجهیم که عبارت

 ابرکنشـی  عاطفی جاي خـود را بـه   -لقا و حضور تنشیتجویز و ا«. تصادفی غیرمنتظره
در صورتی که منبع کنش نامشخص باشد، مانند اقبـال  : دهند که دو ویژگی مهم دارد می

مشـخص باشـد، مثـل     که منبع کنشو تصادف، کنش مبتنی به ذات است و در صورتی 
توان  اي است یعنی متکی بر حضور قدرتی مطلق است که می مشیت الهی، کنش اسطوره

هاي موجود توان دگرگون ساختن همۀ گفتمان ابرحضوري چنین. آن را ابرحضور نامید
باید توجه داشت که چنـین نظـامی خـود    . ها را در هر شرایطی داردو یا تصرف در آن

. هاستگیري ارزشآفریند که ضامن شکل کند؛ بلکه کنشی می مستقیم تولید ارزش نمی
  .»)115-116: 1386 شعیري،. (ارزشی است پس نظامی فرا

  
  ، روایت پایداري»و ما تشاؤون« داستان

قلـم رصـاص سلسـلة القصـص {«جلـدي   12 هـاي ي نهـمِ داسـتان  این داستان از مجموعـه 
ها بیانگر فرهنگ موضوع آن.  انتخاب شده است» من موسوعة نصر ألدب املقاومة} ةري القص

گیري مقاومت اسـالمی لبنـان از   مقاومت و وجدان بیدار کسانی است که از زمان شکل



 49 بر اساس نظریه گریماس» و ما تشاؤون«معناشناسی ساختار روایی داستان ـ  نشانه  

را » و ما تشـاؤون «حسن نعیم . در برابر رژیم صهیونیستی ایستادند 2006تا  1982سال 
گر درگیري بین نیروهاي اشغال 1999در . از زبان قهرمان داستان به تصویر کشیده است

هـاي  مقاومـت اسـالمی ضـربه   . صهیونیست و مقاومت اسالمی لبنان به اوج خود رسید
اي عملکرد مقاومت به گونه. کردگر وارد میود را پیاپی و روزانه به پیکر رژیم اشغالخ

همین مسـئله باعـث شـد رژیـم صهیونیسـتی بـه       . دیدهاي کمتري میبود که خسارت
در ایـن عملیـات از جدیـدترین و    . پنـاه ببـرد  » عقاب وأفعی«استراتژي جدیدي به نام 

در . کـرد میدر تعقیب مبارزان استفاده ) ژه هواییبه وی(هاي نظامی قدرتمندترین سالح
ي جنـوب لبنـان بـین    شـده  اي در یکی از روستاهاي اشـغال همان زمان، نبرد قهرمانانه

حسن نعیم، نویسنده معاصـر لبنـان، در ایـن    . مقاومت و نیروهاي اسرائیل شکل گرفت
اسـتناد بـر آنچـه     ي دید اول شخص و بـا داستان، واقعه را با سبک هنري ویژه و زاویه

  .مستقیما از قهرمان شنیده، به روایت کشیده است
هـاي  یکی از عملیات. است» هادي سید حسن«قهرمان مبارزي جوان با نام مستعار 

از روستاهاي جنوب لبنان، واقع در نوار مرزي لبنـان  (در مرکبا  1999مقاومت در فوریه 
-مقاومت کـه هـادي هـم بـین آن     چند تن از نیروهاي. دهدرخ می) و فلسطین اشغالی

در . کننـد اي را طراحـی مـی  هاست، در پاسخ به حمالت سنگین اسرائیل، عملیات ویژه
-شتی اسرائیلی است، در مسـیر مرکبـا  اي که محل عبور چند گاین عملیات باید منطقه

-، مین)از روستاهاي جنوب لبنان، واقع در نوار مرزي لبنان و فلسطین اشغالی( العدیسۀ

ها متوجه حضور هاي آنجا که منطقه در تسلط اسرائیل است، گشتیاز آن. گذاري شود
نظامیان . شودارتباط هادي با فرماندهی قطع می. شوددرگیري آغاز می. شوندمبارزان می

هاي زمینی و هـوایی بـراي تعقیـب و کشـتن او     به دنبال هادي هستند و از انواع سالح
دهـد و  گـاه او رخ مـی  انفجارهاي سنگینی که به ویژه در مخفیبعد از . کننداستفاده می

بعد از . اندکنند در این عملیات پیروز شدهشود، اعالم میدیگر اثري از هادي دیده نمی
هایی از عملیات بالگردها و هواپیماهاي تجسس مدت کوتاهی تلویزیون اسرائیل صحنه

 کنند کـه مبـارز  ها اعالم میي تبلیغاتی آنهارسانه. دهدرا بر فراز منطقه مرکبا نشان می
وار و اي معجـزه ساعت از ماجرا، هادي که بـه گونـه   48بعد از . کشته شده است لبنانی
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با این بازگشت شکست . گرددغیرقابل باور زنده مانده بود، به مناطق آزاد جنوب باز می
  . خوردسنگینی براي رژیم صهیونیستی رقم می

ّ «: سـوره مبارکـه تکـویر    29یـه  عنوان برگرفتـه از آ  و مـا تشـاؤون  إال أن يشـاء اهللا رب
دلیل . معناي آیه داللت بر این دارد که اراده انسان در طول اراده خداست. است» العـاملني

ي با وجود این که همـه . ماندانتخاب چنین عنوانی این است که کنشگر اصلی زنده می
خواهند؛ ولـی  ها میآن. رسنداما به نتیجه نمی عوامل اسرائیل به دنبال کشتن او هستند،

  .افتدتا خدا هم نخواهد، اتفاقی نمی دانندنمی
  

  هاي گفتمانیبر اساس نظام» و ما تشاؤون«تحلیل داستان 
برد و اکنون که گونه است که هادي در بیمارستان به سر میوضعیت ابتدایی داستان این

-را در عملیات مدافعانه مقاومت شـرح مـی  جاست ماجراي سومین شرکت خود در آن

ـرير اإلستشـفاء فـی مستشـفی الرسـولِ األعظـم، «: دهد َ لی س دا عَ دّ جـودي ... «ممُ ُ لـی و ـی عَ ضَ َ لقـد م
بخش اصلی داسـتان از آغـاز شـرح عملیـات سـوم      ). 9: 2010 نعیم،( 1»...هنا قَرابـة الشـهر

الزم بـراي عملیـات   هادي از عملیـات دوم بازگشـته و چـون توانـایی     . شودشروع می
ِ «: شـود تري دارد، براي سومین بار انتخاب مـی سخت َکةِ ثالـث لمشـار ِ َ اختيـاری ل يـتُ خـرب تَلقّ

ٍ فــی  بــوة رِع عُ ــن أجــل زَ ِ ی فــی املقاومــة، م َ ٍ أخــر ُ مــع جمموعــات ــق َ نَس لون جمموعــةً عســکريةً تـُ ُشــکِّ ٍ ي ثالثــة
ِ اإلســرائ وريات ی الــدَ ّ إلحــدَ حتــل ُ ــريطِ احلــدودي امل الشَ مــق ِ رکبــاعُ َ ريــقِ م ــی َط َل لــةِ عَ ديســة يليةِ املؤّل ُ » ٢الع

در این عبارت کنشی را که باید انجام دهد، مبنـی بـر انفجـار در مسـیر     ). 24، صهمـان (
  .کندمرکبا العدیسۀ، بیان می

البته ایـن نقصـان   . روستکنشگر با نقصان روبه. هادي در این داستان کنشگر است
گیر یک ملت اي است که گریبانمسئله. رو باشدچیزي نیست که فقط هادي با آن روبه

                                                        
 .امروي تخت دراز کشیده. نزدیک یک ماه است که در بیمارستان رسول اعظم، بستري هستم - 1

هـدف اقـدامات   . شـد عملیات سوم از گروهی نظامی تشکیل مـی . خبر حضورم در عملیات را دریافت کردم -2
ي اشغالی براي انفجار گشتی اسـرائیلی در  کاشت مین در عمق نوار مرزي منطقه: نظامی این گروه عبارت بود از

 .مسیر مرکبا به العدیسۀ
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الشـعاع قـرار داده   هـا را تحـت  ي لبنانیشده و همه) و در سطح کالن مسلمانان جهان(
هادي و همرزمان وي نمایندگانی هستند که مسئولیت رفـع نقصـان را بـه عهـده     . است
رفـتن و اشـغال    پیرامون محور ازدست هاي پایداري معموالًنقصان در داستان. اندگرفته

یند تحولی به دنبال جبران و رفـع ایـن   آعوامل کنشی در این داستان طی فر. وطن است
ما با فعل مـؤثر   ،به عبارت دیگر. خواهند معنا را تغییر دهندها میآن. اشغالگري هستند

چون کنشگر، هم تمایل به انجام کنش دارد و هم . رو هستیمروبه» بایستن«و » خواستن«
او گره خورده و نـوعی  » توانشِ«کنشگر با » خواستنِ«. ن را درك کرده استضرورت آ

ـذا الفـرحِ «: زنـد به وجود آورده است که حرکت کنشگر را رقـم مـی  » بایستن« َ ُ ه ـا سـبب امَّ
ِ العسـکريةِ فـی املقاومـة علـی  ... الداخليِّ  ـل القيـادة َ ب ِ َ شـهادٌة معنويـةٌ کبـريٌة مـن ق فهو أنّ هذا اإلختيار

ی  کفــاءيت و َ ــالح ــلِ األخــوة فــی قيــادة العمليــات العســکرية و خصوصــا سِ َ ب ِ ــدرايت مــن ق قــةٍ بِقَ دليــلِ َث
زیرا در انفجارها هم تجربـه نیـاز اسـت و هـم تـوان      ). 24: 2010نعیم،(» ١اهلندسة و املشاة

» تـوانش «بنـابراین هـادي   . جسمی در دویدن و تحمل سختی راه و نیز مهندسی نظامی
جسمی و روحـی  » توانش«فرماندهان مقاومت چون . د نظر داردبراي کنش موررا الزم 

-گزار عمل میها به عنوان کنشبه عبارتی آن. کنندهادي را باور دارند، او را انتخاب می

. بر در آن نقش دارندگذار و فرمانیم که فرمانهست رود؛ زیرا با گفتمانی کنشی روبهکنن
) گـزار عنوان کنشگر و فرماندهان به عنوان کـنش هادي به (ها قراردادي بین آنبنابراین 
شده اشغالی مواد منفجـره کـار   ي مشخصشود و طی آن کنشگر باید در منطقهبسته می
اول افـرادي کـه در   : شـود گزار دیده مـی دو نوع کنش» و مـا تشـاؤون«در داستان  .بگذارد

: ي جـوان تجربهگزار غیرانسانی یعنی شایستگی و فرماندهی مقاومت هستند؛ دوم کنش
ِ العسـکريةِ فـی املقاومـة علـی کفـاءيت و .. « ل القيـادة َ ب ِ َ شهادٌة معنويةٌ کبريٌة من ق فهو أنّ هذا اإلختيار

ـــدرايت َقـــةٍ بِقَ ــلِ األخـــوة يف دليـــلِ ث ـ َ ب ِ َ قيـــادة ا مـــن ق ـــالح ِ اهلندســـة  يلعمليـــات العســـکرية و خصوصـــا س
  .»واملشاة

                                                        
این انتخاب گواهی اعتمـاد بـه شایسـتگی مـن در     . ستعلت شادمانی درونی من، حضورم در این عملیات ا -1

 .مهندسی نظامی و توان حرکتی، از سوي فرماندهی مقاومت است
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لی بـراي انجـام کـنش بایـد     درست است که هادي توانش روحی و جسمی دارد و
هاي دیگري کسب کند و تجهیزات الزم را بـه دسـت آورد تـا بتوانـد در برابـر      توانش

که هادي و همراهان او راه بیفتند، یکـی از جوانـان   قبل از این. حمالت اسرائیل بایستد
نویسـنده نـام ایـن    . گـذارد ي هادي میي مسیر و مواد منفجره را در کولهتوشهمبارز ره

یار را ذکر نکرده است؛ فقط به بیان عبارت کوتاهی مبنی بر نقش او بسـنده کـرده   نشک
َ «: است ِ وألواحِ الشوکوالتية وبعض َ املعلَّبات ُ بعض ع َضَ َ أحدُ الشبابِ ي اح َ صائِر فی السـا ر َ  كأنواع الع

 ِ بوات َ َ اخلاصـةَ بـالع نـی احلقائـب ُل مِ َ حيَ مواد منفجره کـه  آذوقه و به ویژه ). 27ص  ،همان(» ١و راح
یاري بـه نـام   کنش تجهیزات دیگري هم توسط. شودابزار اصلی کنش است، فراهم می

ِ «: شودساجد که منتظر او  بوده است، فراهم می نـةِ مـن أربعـةِ أجـزاء ّ ِ املکو الستالمِ بقية األجزاء
 َ ه الصــخور ــلنا الـــی النقطــةِ احملــدَّدة کـــان األخُ ســاجدُ بانتظارنـــا. تُشــِب َ ص َ ) ... 42ص ،همـــان( حـــني و

 ِ لَّمنا ساجدُ العبوَة و عادَ من حيثُ أتَی باجتَّاه املناطقِ احملررة َ بدین ترتیب و ). 43ص  ،همان(» ٢س
شود و هادي از هاي شیخ میرزا، حاج جهاد و وسام، توانش الزم حاصل میبا راهنمایی

بایـد بـه مرحلـه    حال . گذرداست می» سازيآزمون آماده«مرحله اول فرایند تحولی که 
یارها و نیروهـاي  این افراد همان کنش. اصلی فرایند روایی که همان کنش است، رسید

  .کنندموافق هستند که کنشگر را تشویق می
هـادي در  . کشـد نحوه انجام کنش را از زبان قهرمان به تصویر می) 44ص(نویسنده 

تحولی داستان و مرحلـه  وارد مرحله دوم فرایند » سازآزمون اصلی یا سرنوشت«مرحله 
العبور و خطرناك را بـا  هاي بسیار و مسیرهاي صعبسختی. شودسوم فرایند روایی می

ها و نیروهـاي مخـالف در ایـن مرحلـه     بازدارنده. گذاردکمترین امکانات پشت سر می
اما . هاها و بالگردهاي نظامی آناز مزدوران گرفته تا نیروهاي اسرائیلی و تانک. بسیارند

» اعتقـاد «رسیده اسـت و بـر اسـاس    » توانستن«و » خواستن«جا که کنشگر به باور از آن
تبدیل و از حالـت بـالقوه بـه بالفعـل     » عامل کنشی«چنین عملیاتی را پذیرفته است، به 

                                                        
  .هاي مواد منفجره را به من دادهاي کنسرو و شکالت و آبمیوه در چمدان نهاد و کیفیکی از جوانان قوطی -1

ي مشخص شده رسیدیم، ساجد منتظر وقتی به منطقه. براي دریافت بقیه مواد منفجره که شبیه چهار صخره بود -2
 .مین را به ما داد و به سمت مناطق آزاد حرکت کرد... ما بود
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رسد و محل مناسب را براي کاشت مین ي مورد نظر میهادي به منطقه. گرددتبدیل می
ـبِ «: کنـد گـذاري مـی  ر از مسیر را مینهشت مت تقریباً. کندپیدا می َ ـا عـن املکـانِ األنس ُحنَ ر

ة  ّ بـو ُ زراعـة الع ِ َ الشــيخُ ... ل ـع َ ت بتجهيزهـا وتَراج َل ـغَ ـِع املناســبِ لزراعـة العبـوة انشَ ِ ثَرنـا علـی املوق عنـدما عَ
ِ الرباميل تاليا خلفَ أحد ِ ضعا ق َ تخذا و ُ ـن أربعـ... . مريزا الی الوراء م ةِ صـخوٍر کانت العبوُة مکونـةً مِ

عــد مثانيــة أمتــار مــن الطريــق ُ تها علــی ب َ ــع ضَ َ ُ .  ...) 44ص ،همــان(» ١و ــت أربــع ضَ َ َ   م ُ دقــائق أو مخــس
ت جــاهزًة للتفجـريإکنـتُ خالهلــا قـد  َ ح َ ِ حبيــثُ أصـب َ العبــوة در  ).45 ،همــان(» 2..نتهيــتُ متامــا إعـداد

آزمون اصلی پذیرد؛ و یند تحقق میآشود و هدف فرجا کنش اصلی هادي انجام میاین
ینـد  آشـود، فر اما به تبع آن که اسرائیل از عملیـات مطلـع مـی   . رسدیند به اتمام میآفر

هدف دوم که بازگشت . هادي باید بازگردد. گیرددیگري جهت فرار از معرکه شکل می
نـا«: گیـرد نجات اسـت شـکل مـی   و  ُ ـن ه نونيـةٍ باجتـاه نقطـةِ  كمِ ُ حـتُ أرکـضُ بسـرعةٍ ج ُ ـِن ر َ کم َ م

ِ الذ الکائنةِ  نـه يفی املنزل قنـا مِ َل گـر بـه   در مسـیر بازگشـت ضـدکنش    ).45ص  ،همان(» ٣انَط
هاي مرکاوا و همـه ادوات نظـامی اسـرائیل و    تانک. یاران هستندتر از کنشمراتب بیش
هـاي  هادي در خیابان .فراز منطقه به دنبال او هستندبر ها با کمک بالگردها نیروهاي آن

اما نظامیان او را تعقیب . شودرسد و زیر درختان پنهان میجنگلی میدود تا به خالی می
َ طائرٍة حربيةٍ قادمةٍ من البعيـد«: افکنندبر سرش موشک می ،کرده عتُ صوت ُ . مسَ ـه َ ج َ و تـَ الطـائرةُ تـَ

ــاهي مباشــــر  ــــت الطــــائرةُ فــــوق... ةٌ باجتــ قَ َ ع َ ّ  يز ــــت صــــاروخا علــــی قَ ــةً صــــاعقةً و أطَل ــــةً مدويــ َعقَ َ . ز مل أر
ق کــل مــا حولــه  ُ ــر هم الــذی حيَ ُ ــي شــيئا فکــان صــاروخ ــد أعِ الصــاروخَ  ألين رحــتُ فــی غيبوبــة و مل أعُ

الما علیَّ بفضل اهللا َ ردا و س َ ها مخسةُ أمتار ب ُ   ).60ص ،همان(» ٤بدائرٍة قُطر

                                                        
وقتی پیدا کردیم، مین را آماده کردم و میرزا برگشت و حالـت  ... دنبال مکان مناسب براي کاشت مین گشتیم -1

 .ها را کاشتممین از چهار بخش تشکیل شده بود که در هشت متر آن. آماده باش گرفت

یکدفعه صداي آتشبار رو شنیدم که از محل مسکاف عام به سـمت  . پنج، شش دقیقه طول کشید تا آماده شد -2
  .شدمن رها می

 .گاه دویدمجا به سرعت به سمت مخفیاز آن -3

موشک را ندیـدم  . فریاد بلندي کشید و موشکی انداخت. آمدبه سمت من می. مصداي بالگرد نظامی را شنید -4
ولی بر من برد و سالم . موشک ظاهرا تا پنج متري خود را آتش زده بود. چیزي نفهمیدم. ولی زیر خاك دفن شدم

 .شد
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. شـود خواسته زیر تلی ازخاك دفن مـی خواهد او زنده بماند، ناجا که خدا میاز آن
کنـتُ : بیند که به زنـدگی بازگشـته اسـت   کند و میپس از ده دقیقه چشمانش را باز می

اب ُ غمـورا بـالرت َ جا براي این !کند زیر خاك افتاده بودخودش هم باور نمی). 61ص  ،همان( م
ابرحضـور بـه   بار اسرائیل است، نیـاز بـه   رسیدن به هدف دوم که همان رهایی از آتش

 زیـرا . در واقع با نوعی دیگر از گفتمان به نام رخدادي مواجهیم. عبارتی فراکنش است
بلکه محصول جریـانی نـامنتظر از نـوع    . بروز معنا تابع برنامۀ از قبل تعیین شده نیست

حتـی کـنش وجـود    . دنیسـتن اط که در آن کنشگرها با هم در ارتب ادراکی استحسی ـ  
پس کنش . مشیت الهی: زیرا منبع کنش مشخص است ؛یمهست رووبهرابرکنش  اندارد؛ ب
. توان آن را ابرحضور نامید یعنی متکی بر حضور قدرتی مطلق که می. اي است اسطوره

و می توانـد سـاختار    رود ها به شمار میها و کنشمنشأ اصلی همه توانشابرحضور این
از آتشبار به ویـژه حملـه نهـایی     هادي خود انتظار نجات. ها را به هم زندهمه گفتمان

کنند که مبارز را ها اعالم میحتی نیروهاي اسرائیلی در رسانه. نیروهاي متعرض را ندارد
طـور کـه   ي بشـر اسـت؛ همـان   اما قدرت مافوق بشري فراتر از اراده و برنامه! اندکشته

تشاؤون إال أن ما و: گزیندنویسنده عنوان داستان خود را بر این اساس از آیات قرآن برمی
ّ ي   .نيالعاملشاءاهللا رب

هـاي  هـاي شـب از کوچـه   رهد و در تاریکیهادي با مشیت الهی از کشته شدن می
منطقه آزاد (جا بالفاصله وارد مجدل سلم از آن. رسدطلوسه به سلوقی، مرز اشغالی، می

و بـه او کمـک   کنند کوبد و افراد خانه هم در را باز میدر منزلی را می. شودمی) مرزي
رسد و بـه هـدف دوم   به این ترتیب کنش فاعلیت او به پایان می. کنند تا داخل شودمی

ِ الوحيـد فـی ذلـ«. رسـد که به طور ناخودآگاه شکل گرفتـه بـود، مـی    َ فَهـديف  كتابعـتُ املسـري
رة ّ ـدل سـلم احملـر ة جمَ ِ ) ... 67ص  ،همـان ( الوقت کان الوصولُ الی بلدَ ُ رحـتُ أجتـازُ املسـافات ـز وأقفُ

يطان  ٍ فـی طـرف الضـيعةِ ... عن احلِ َ دونَ أیِّ . حتـی وصـلتُ بتوفيـق اهللا الـی منـزل نـاء طرقـتُ البـاب
 ِ ه باحلاحِ طالبی النجاة ّب طرقتُ ي هـا الثالثـةُ وأحسسـتُ . َ هـا وأوالدُ ُ ـه إمـرأٌة وزوج ُ کـانَ خلفَ َ الباب فُتِح



 55 بر اساس نظریه گریماس» و ما تشاؤون«معناشناسی ساختار روایی داستان ـ  نشانه  

ي البشـر ِ إلـی أيـدِ تين َ ـلَّم َ اهللا س پس از این مرحله، کنشگر ). 68ص  ،همان(» ١عندما رأيتُهم أن يدَ
در ایـن مرحلـه   . شـود یند تحولی کالم یعنی آزمون سرافرازي مـی آوارد مرحله سوم فر

-ارزیابی وقضاوت شناختی و عملی انجام شده و کنشگر به عنوان قهرمان بازشناخته می

یـابی، از  دهد که در ارزیابی شناختی، ابتـدا خـود کنشـگر در ارز   شواهد نشان می. شود
رسـد و  که به منزلی در منطقـه آزاد مـی  زیرا بعد از آن. کندکنش خود اعالم رضایت می

-خوانند، به صورت اتفاقی از طریق تلویزیون اسرائیل متوجه میها او را به درون میآن

کننـد او را  لگردها، گمان مـی ها با نشان دادن تصویر تعقیب هادي و باشود که اسرائیلی
مـوجی از احسـاس   . شـود زده و شـاد مـی  هادي از دیدن این تصاویر شگفت .اندکشته

جا که مرام و اخالق او یکی از عوامل از آن. گیردرضایت و پیروزي وجودش را فرا می
دهـد، از آسـایش و   یندي است و دیگران را در مرکز معنا قرار میآگیري چنین فرشکل

تين موجةٌ ع«. رضایت مردم خوشحال است َ ارمةٌ من اإلعتزاز والشعور بالظُفر واإلحساس إجتاح
لــی  ــهر عَ َ ــا لبيوتنــا للس ِن ــا يعــود لتضــحياتنا وهجر م، إّمن م بــه هــؤالء النــاس فــی بيــو َ ــنع َ بالرضــی ألنّ مــا ي

ايتهم ِ ارزیابی شناختی و قضاوت عملی توسط مردم  ،از سوي دیگر. )71: 2010نعیم، (» ٢مح
مردم با اشک و صلوات و شعارهاي حسینی از همرزمان و دوستان و . شودهم انجام می

زیرا او را نماد پیروزي و زنده بودنش را نماد شکست . کننداو در بیمارستان استقبال می
  : پردازدپایان داستان به ارزیابی می. داننداسرائیل می

ــــا ــبانِ بانتظارنـــــا هنــ ِ الشـــ ـــــرات شَ َ ــود ع ــــا بوجـــ ــــفی فُوجئنـ ـــی املستشـ ــــيارةُ الــ ت السـ ـــــَل َ ص َ  ؛ك حـــــني و
ِ علی حممـد وآل حممـد ت الدموعُ بالتکبري بالصلوات َط َل َ هـا ) .. همان( ..فاختـ أحسسـتُ أنّ األمـة کّل

تِفُ يل    ).72: همان.. (3 َ

                                                        
پریـدم تـا بـه منزلـی     گذشتم و از دیوارها مـی می.... نها هدفم رسیدن به مجدل سلم بودت. مسیر را ادامه دادم -1

احساس کردم که دست خدا مرا . بانویی به همراه همسر و فرزندانش پشت در بودند. بدون ترس در زدم. رسیدم
 .به دست بشر سپرده است

زیرا نعمتی که مردم دارند به خاطر فداکاریهاي ما . موجی از عزت و احساس پیروزي و رضایت مرا فرا گرفت -2
 .هاستخاطر حمایت از آنو دوري ما از منزل به 

اشک و . وقتی ماشین به بیمارستان رسید، با صحنه غیر منتظره اي رو به رو شدیم دهها جوان منتظر ما بودند -3
 .آورنداحساس کردم أمت براي من فریاد بر می.. صلوات و تکبیر به هم آمیخت
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اي عاطفی مواجه هستیم که هـادي، شَوِشـگر عـاطفی، بـه     در پایان داستان با صحنه
بـا   گیـري بـار عـاطفی شـادي    عنوان عنصر اصلی این صحنه است و آنچه باعث شـکل 

-ریختن اشک شوق و شعارهاي حسینی شده است، بازگشت پیروزمندانه مبارز و زنده

   .وار اوستماندن معجزه
معناشناسی روایی، با بازگشـت هـادي و نجـات وي از حمـالت      یند نشانهآطبق فر

  :  شودي فرایند انجام میرسد؛ زیرا هر چهار مرحلهاسرائیل داستان به پایان می
  اشغال وطن

  )منطقه مرکبا(
  )نقصان(

  کسب مهارت و توانایی روحی
  و جسمی و تجهیزات الزم

  )توانش(

  کارگذاشتن مواد منفجره
  در منطقه مشخص شده 

  )کنش(

ارزیابی کنش توسط    
  گر و مردمکنش

  )ارزیابی شناختی(

البتـه  گفتمـان غالـب در ایـن روایـت، شـناختی اسـت؛       گونه که مالحظه شد،  همان
جا کـه  اما از آن. شودهاي حسی ـ ادراکی و عاطفی هم در برخی موارد دیده می گفتمان

ها بسـنده  هدف مقاله بررسی گفتمان روایی است، به ذکر مواردي چند از دیگر گفتمان
شَوِشگر بعد از انجـام کـنش در راه بازگشـت اسـت و      که ، زمانیبراي نمونه. شودمی

شـویم کـه بـه    رو مـی انـد، بـا فضـاي تنشـی روبـه     بالگردها پناهگاه او را احاطـه کـرده  
سـازيِ  این جریان که نـوعی غایـب  . است تنیدگیپسوجودآورنده جریان حسی به نام 

شَوِشـگر بـه سرنوشـت    . دهـد حاضر است، او را از حال دور کرده و به آینده پیوند می
هـایی  تهمتشود و قطعا رو میها روبههاي آناگر اسیر شود با شکنجه. اندیشدخود می
وِّل اليه أمري بعد «.. زنند که افراد زیادي را کشته است وبه او می َ ؤ ُ يـ َ ُحتُ فی املصري الذی س ر

قوعي فی األسـر...قراري فی املنزل ُ ِ الـيت ك الشـ.. إما و ـامي بـأکثر العمليـات رون الـی ا ِ باد ُ ـي َ ـم س أ
َ مــن األ قـتُ الکثــري َ ُ املقاومــة فــی القطــاعِ والــيت أحل ـذها شــباب َ مــن نفّ ذی باإلســرائيليني وقتلــتُ الکثــري

هم ِ َ إنتقــام. جنــود ــع ــی أبشَ نتقمــون منّ َ ــم ســوفَ ي ــيکون بانتظــاري. إ َ صــريٍ موجــٍع س َ مــا ! يــا لــه مــن م
َ إزاءه   )47، همان(»  1!أهونَ املوت

                                                                                                                                  
 
بی تردید به من اتهامهاي .. شومد یا اسیر میکشنیا می. .. کنم به سرنوشتی که گرفتار آن خواهم شد فکر می -1

به بدترین شکل از من . هاي دیگري را انجام داده امهاي زیادي را کشتم وعملیاتدیگري خواهند زد که اسرائیلی
 .تر استمرگ در مقابل ان راحت. عجب سرنوشت دردناکی در انتظار من خواهد بود. انتقام خواهد گرفت
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او پـس از  . بینـیم یند، عمق دیگري از فضاي تنشی شَوِشگر را میآدر ادامه همین فر
ترسد، به گذشته بیند، میگردد و دوباره وضعیت محاصره خود را میکه به حال برمیاین

یـاد  . اش از عـذاب برهنـد  خواهد او را شهید کند تا خانوادهاز خدا می. خوردپیوند می
ـذکرتُ «: طلبدافتد و در این جریان حسی، غایب را به حضور میخانواده و نامزدش می تَ

دَّ  َ ب ُ اهلــي، اســتَ ُ فــراقهم و غــم ــم إجتــاَحين الشــوقُ ! يــا حنــانك تــذکرتُ .. ســببتُها هلــم اهلمــوم الــيتيب غَ
ُ ! يا حبيبةَ عمری كالي ين طيف َ ر َ نـزلکم قالـت أمـيا حنان، عندما کنا جالك غَم َ ـرفة م ـی شُ َل : كسني عَ

؟ ِ الناِر ی خطوط َل تبنون بيتا زوجيا عَ َ یند گونه عاطفی ترس آدر این فر. »)48: همان.. (١کيف س
-شود، باعث میتنیدگی حاصل میتنیدگی و پیشکه به ترتیب از پسو همچنین اشتیاق 

-بـه . شود فعالیتی ارزشی صورت گیرد و شَوِشگر هم مقاومت کند و هم راه گریز بیابد

َ وأسـأله أَن «: زا هسـتند خاطر، این دو گونه، شَوِش عـاطفی کـنش  همین اهللا ُ ـر لبثـتُ قلـيال أَذکُ
رضــ َ ــبُّ و ي نی ألکــونَ کمــا حيُ هــا ... یيــوفـِّقَ َ ــر رمقــي مــن حيــايتقــررتُ إثر ِ ترکــتُ . املواجهــةَ حتــی آخ

ورِ  ی الفَ َل لتُ عَ قَ َ نتـ   . »)53 ،همان.. (٢الغرفةَ املواجهةَ لدبابةِ مريکافا وِإ
شود و هـادي زیـر تلـی از    اي در زمین باز میوقتی که بعد از اصابت موشک حفره

نیاز به زمان دارد تا بـاور کنـد زنـده    ماند، گیرد، و با مشیت الهی زنده میخاك قرار می
هاي حیات را ببیند؛ دست و پاهایش گیرد تا نشانهاز همه حواس خود کمک می. است
اي شکل شود فعالیت حسی حرکتی جسمانهحس المسه و دیداري باعث می. بیندرا می
َ فيمــا حـويل،«: گیــرد َ النظـر َ و أجيــل جـدتُ فــی نفسـي اجلــرأَة الکاملــةَ ألن أجلـس َ .. هاتــان يــدای و

ٍ فـی عيـين وإين.. هذا أنا.. هذا جسدي.. هاتان رجالی ، فشـعرتُ بـأمل شـديد َ  3.. حاولـتُ اجللـوس
  . »)61، همان(

                                                        
حنان به یاد تو . هایی که برایشان به وجود آوردم، سراغم آمدغم دوري و ناراحتی. خانواده ام را به یاد آوردم -1

 .چگونه خانه در آتش بنا خواهید کرد: آن زمان که در بالکن نشسته بودیم و مادرت از من پرسید. افتادم

روي اتاق روبه. گرفتم تا آخریت توان مقاومت کنمتصمیم . از خدا خواستم مرا توفیق دهد. به یاد خدا افتادم -2
 .تانک را ترك کردم و بالفاصله پریدم

 
. تالش کردم بنشـینم ! این من هستم.. اینها دست و پا و تنم. به پیرامونم نگریستم. جرأت پیدا کردم تا بنشینم -3

 ...احساس درد در چشم و گوشم کردم
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، به زنـده بـودن خـود    )اياحساس برونه(گر بعد از دیدن دست و پاي خود شَوِش
دهـد  ؛ دسـت و پـا را تکـان مـی    )اياحسـاس درونـه  (شود زده میاندیشد و شگفتمی

  ).ايحساس جسمانها(
  

  مداراخالقگفتمان 
خورد، گفتمان اتیک یا مرامی هاي گفتمانی که در داستان به چشم مییکی دیگر از نظام

هاي مهم رابطه دو سطح زبانی ویژگـی اتیـک آن اسـت کـه بـر      یکی از ویژگی«. است
مسـئله  «). 47: 1388.. شناسیاز نشانه شعیري،(شود اساس آن روابط بین کنشگران تنظیم می

گردد کـه کـنش او صـرفا داراي آثـاري     اتیک در مورد انسانی متعهد به کنش مطرح می
باشد که هم خود او، هم کنش و هم اهداف او را پشت سر گذاشـته و صـرفا بـه روي    

 ،2008 فـونتنی، (پذیر را به وجـود آورد  یعنی جریانی تعمیم. آل دیگري متمرکز گرددایده
گذشتن و دیگري را در  اتیک که همان از خود). 60: 1388قبادي  ري و، به نقل از شعی239ص

شود تا کنش، معنا و باوري پیدا کنـد کـه   مرکز حضور و معنا قرار دادن است، سبب می
هر کارکرد، کنش و هـر نگرشـی کـه پـاي     . انداز آن قرار دارددیگري همواره در چشم

. جه قرار دهد، کارکردي اتیک استدیگري را به صحنه باز کند ودیگري را در مرکز تو
-گذرد و یا حتی جان خود را به خطـر مـی  کنشگري که براي دیگري از منافع خود می

بـدین  ) 48: 1388.. شـعیري، از نشـانه شناسـی   . (اندازد، داراي ویژگی سلوکی مرامی اسـت 
شود اخالق فردي، فرهنگی اجتماعی گیري چنین کارکردي میترتیب آنچه باعث شکل

البته باز هم باورها و اعتقادات فرد زیربناي اصلی . حیه همبستگی در کنشگر استو رو
» و مـا تشـاؤون«ي معیارهاي مطرح شده در این نوع گفتمان در همه. چنین گفتمانی است

بـاوري بنیـادي   در ایـن داسـتان بـا    . هاي پایداري واضح استو به طور عام در داستان
. او انسانی متعهد به کنش است. ریشه دوانده استگر  مواجه هستیم که در وجود کنش

بـا  . آوردبر اساس اخالق اجتماعی فرهنگی یا وظیفه اخالقی مرامـی بـه کـنش رو مـی    
-داند احتمال زنده ماندن وجود ندارد، باز هم جان خود را به خطر میکه میوجود این

با هیچ گفتمانی . شودنه فقط به خاطر خود که به خاطر یک ملت وارد عرصه می. اندازد
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توان چنین رفتارهـایی را کـه از بـاور افـراد     هاي مرامی و اخالق محور نمیجز گفتمان
  .گیرد، توجیه کردچشمه می

  
  »و ما تشاؤون«نظام ارزشی گفتمان 

از . پردازدشناختی و مادي به ارزش میمعناشناسی از دیدگاه مرامی اخالقی، زبان نشانه
شـناختی  قی، انسانی و زیبایینگرد که غایت اخالاي میمثابه گونه اخالقی بهدید مرامی

شناختی همان چیزي است این غایت اخالقی، روحانی و زیبایی .)61: 1388شعیري، ( دارد
از سـوي  ). 121: 1387 شـعیري، (انـدازد  که کنشگر به نام آن زندگی خود را به خطر مـی 

عملیات انفجـار کـه قـرار اسـت     . ارزش استهاي روایی دستیابی به دیگر هدف برنامه
توسط هادي صورت پذیرد، ارزش و غایت اخالقی اعتقادي است که به خاطر آن هادي 

ارزشی که . شودگیرد و وارد میدان مبارزه میبه عنوان کنشگر جان خود را در دست می
ت کلـی  یند رسیدن به ارزش در بافآهادي دارد، به خاطر همین نقش و جایگاه او در فر

البته دستیابی به آن نیازمند یک برنامه روایی است که در آن کنشگر باید . عملیات است
طور که پیش از ایـن گفتـه   همان. شده باشدقادر به کاشت مواد منفجره در منطقه تعیین

کسب کرد و موفق شد عملیات را به پایان  جهت انجام کنشرا شد، هادي توانش الزم 
ي مهمی که باید به آن توجه داشت این است که ارزش براي رسیدن هااز نکته. برساند
هـاي  ارزشی است که شـرایط بـروز و ظهـور ارزش   «ارزش هم  فرا. ارزش است به فرا

ها بتواننـد  اي است که ارزشزمینهارزش پیش به همین دلیل، فرا. کنددیگر را تعیین می
ارزشی است که  فرا» وطن«ین ترتیب بد). 61: 1388 شعیري،(در سایه آن به اثبات برسند 

هاي مـدافعان بـراي حفـظ آن    ها و اقدامي عملیاتکند و همهفرایند کنش را تعیین می
توان ادعا نمود؛ زیرا هاي پایداري میخصوص در داستاناین مسئله را به. شودانجام می

شی که به ارز. حفظ وطن و نجات آن از اشغال، غایتی انسانی، اخالقی و روحانی است
هایی ارزش. بخشد، ارزش فکري وعقیدتی، اخالقی و غیرمادي استاین داستان معنا می
ساز بودن، باعث انسجام و وحدت مبارزان و مخالفان رژیم اشغالگر که گذشته از انسان

  .است
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  نتیجه 

دهد که گفتمان غالب داسـتان، هوشـمند   نشان می» وماتشـاؤون«معناشناسی  مطالعه نشانه
عوامـل  . اسـت شـده  تعیـین ریزي و هدف از پیشاست؛ زیرا معنا تابع برنامه) یا کنشی(

در ایـن  . کنند معناي نامطلوب را به معناي مطلوب و کامل تغییر دهنـد کنشی تالش می
. هاسـت اهمیـت دارد  نوع گفتمان، حرکت و کنش که نشانه پویایی و تحرك شخصیت

و ) تـوانش و کـنش  (عقد قرارداد، عملیات اصلی یند روایی تغییر معنا شامل مراحل آفر
هادي، کنشگر اصلی، . مشهود است ارزیابی و قضاوت شناختی و عملی در داستان کامالً

تابع برنامه است و توانش روحی و جسمی که دارد، موتور اصلی کنش او را به وجـود  
نش را انجـام  شود و کیارها بر نیروهاي مخالف پیروز میکنشگر با کمک کنش. آوردمی
به آزمون  گذارد وسازي و آزمون اصلی را پشت سر میدهد و به ترتیب مراحل آمادهمی

. رسـد مـی ) یـا ارزیـابی  (یند روایی کـالم  آدر این مرحله به پایان فر. رسدسرفرازي می
دهـد کـه   احساس رضایت او از عملکرد خود و نیز داوري مبارزان و مـردم نشـان مـی   

این ارزش که ارزشی فکري و عقیدتی . یافته است به ارزش دستکنشگر پیروز شده و 
. ارزشی به نام وطن است که چنین عملیاتی را رقم زده است است، براي رسیدن به فرا

 اخـالق اي اسـت کـه گفتمـان    گیري ارزش به گونـه توان گفت روند شکلدر نتیجه می
بروز معنا  یم؛ زیراهست روروبه با گفتمان رخدادي همالبته در این داستان . شودمحور می

: منبـع آن هـم مشـخص اسـت    . ادراکی اسـت  -ل جریانی نامنتظر از نوع حسیمحصو
. اي و متکی برحضور قدرتی مطلق به نام ابرحضور است پس کنش اسطوره. مشیت الهی

هاي گفتمان احساسی هم با وجود این که گفتمان غالب در داستان، شناختی است، گونه
  .شودمی در آن دیده
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  علی اساس نظرية غريماص" و ما تشاؤون"سمنطيقا السرد في القصة 

  
   1ناهید نصیحتالطالبه                                                                                       

  2کبري روشنفکرالدکتوره      
  3خلیل پروینیلدکتور
 4فرامرز میرزاییالدکتور

  
   الملخّص

و مسنطيقا، فهم النصوص حسب ما يدرک من نظريته . قد سعی غرمياص أن يطرح منطا خاصا لدراسة السرد
لکن املهم هو فهم عملية إنتاج النص حتی . االدبية ال يستند علی التحليل امليکانيکي و حتديد املرسل و املتلقي
يف هذه املقالة ندرس ظروف انتاج النص و . اإلرسال و إدراک املعنی الذي حيتوي علی عناصر العمل و احلالة

إن کانت اخلطابات تبنی علی العمل يوجد اخلطابات . »و ما تشاؤون«قصة ادراک املعنی فی اخلطاب السردی لل
متکن الدراسة السمنطيقية و ). أو الشعورية(و إن تبنی علی احلالة تشّکل اخلطابات احلسية ) أو الروايية(املنطقية 

نامج و کفاءته البدنية و هادي، العامل الرئيسي، يتبع الرب . لقدرته السردية» و ما تشاؤون«اخلطابية لقصة املقاومة 
اخلطاب . ينفذ العمل و يصل الی املراحل اإلعدادية و اإلختبار تدرجييا. اجلسمية، تشکل احملور الرئيسي يف عمله

الغرض من هذه  .کذلک جند فيها اخلطاب احلدثي. الغالب فيها هو املنطقي و يدور حول اإلعتقاد و األخالق
قية فی القصة و خصائصها السردية علی اساس نطرية غرمياص حتی يکشف  املقالة هو دراسة العملية السمنطي

  . کيفية تشکيل أنواع اخلطاب
  

ئيسة ّ  .، غرمياصالعمل، احلالة مسنطيقا، و ما تشاؤون،: الکلمات الر
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