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)1(نيما يوشيج» پي دارو چوپان« معنا شناسي گفتمان در شعر  ـبررسي نشانه
 

1كرم آيتيدكتر ا  

  چكيده

مطالعة نشانه در گذر از رويكرد ساختارگرايي سوسوري و سپس نظام گفتمان روايـي گريماسـي      

 در حالي كه جريـان اول     . شود معنا شناسي گفتماني ناميده مي     -وارد حوزة جديدي شد كه نشانه     

گـرا و    شده و جريان دوم برنامه     هاي معنايي از پيش تعيين     مبتني بر رابطة تقابلي صرف ميان قطب      

هاي مربـوط بـه    بر مبناي تغيير از وضعيت اوليه به ثانويه بود، اين رويكرد نو با تأثيرپذيري از داده  

شناسـي و   بـان اي بديع در مطالعـات ز      مدار، دريچه  كارگيري ديدگاه هستي    علم پديدارشناسي و به   

 ادراكي پيوند خـورده     -در اين رويكرد، فرآيند توليد معنا با شرايط حسي        . گشايد شناسي مي  نشانه

پـژوهش  . شـوند  هايي سيال، پويا، متكثر و چند بعدي تبديل مـي          ها همراه با معنا، به گونه      و نشانه 

 - در ابعـاد حـسي     نيمـا » پي دارو چوپـان   «حاضر در نظر دارد ضمن مطالعة فرآيند گفتماني شعر          

شناختي، چگونگي توليد جريان سيال معنا و عناصر اصـلي و دخيـل در               ادراكي، عاطفي و زيبايي   

اين مقاله همچنين در پي نشان دادن ايـن موضـوع اسـت كـه تكثـر روايـي و           . آن را بررسي كند   

 ايـن   شود و نيـز     تكثر ارزشي در شعر نيما چگونه باعث ايجاد فضاي تنشي و سياليت گفتمان مي             

شـناختي را ايجـاد و هـدايت          ادراكي، عاطفي و زيبايي    -فضاي تنشي به چه شكلي جريان حسي      

  .كند مي

 ادراكي،  -، نيما يوشيج، بعد حسي    »پي دارو چوپان  «شناسي، گفتمان،    معنا -نشانه: هاكليدواژه

  .شناختي بعد عاطفي، بعد زيبايي

  مقدمه

ا در ارتباطي خـاص و چنـد گونـه بـا يكـديگر در      ه با در نظر گرفتن نشانه    »  معنا شناسي  -نشانه«

هـا را از حـصر    شـود، مطالعـة نـشانه    فرآيندي كه منجر به توليد معنا و پويايي و تكثـر آن مـي   نظامي  

                                                 
 akram-ayati@yahoo.com فرانسه دانشگاه اصفهان استاديار زبان و ادبيات  -1
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مطالعـات  . روابط تقابلي سوسوري آزاد و معنا را از شـكل مكـانيكي و منجمـد خـود رهـا سـاخت                    

در واقـع،  . ايي گفتمان بسيار قابل توجه اسـت  گيري نظام رو   ، معناشناس فرانسوي در شكل    1گريماس

 در شناسايي عناصر اصلي روايت و يافتن يك مـدل مـشترك روايـي    2او با الگو قرار دادن كار پروپ   

مند در مطالعـة روايـت و داسـتان          هاي عاميانه، سعي در ارائة يك الگوي منسجم و نظام           در تمام قصه  

  . داشته است

غيير و تحول است؛ چرا كه اساس گفتمـان در ايـن نظـام بـر تغييـر در      در گفتمان روايي، معنا تابع ت    

چـه همـين   اگر .گيـرد  اي منسجم و منطقي شكل مـي  وضعيت عوامل گفتماني حاصل از كنش يا برنامه

تغيير و دگرگوني در شرايط اوليه جهت نيل به شرايط ثانويه و اين حركت به جلو خود ضـامن پويـايي         

يابـد، ايـن نظـام       از آنجايي كه فرآيند معنا نيز با اتمام فرآيند روايي پايان مـي            گفتمان است، با اين وجود      

 معنا شناسـي جديـدي قـرار       -در مقابل، نظام نشانه   . شود   خوانده مي  3 معنا شناسي يك نظام بسته     -نشانه

ايـن ديـدگاه،    . خوانـد    مـي  4آن را نظـام بـاز     ) 1987 ( در باب نقصان معنا    گيرد كه گريماس در كتاب      مي

در .  ادراكـي اسـت  -شناسي و پذيرش حضور عامل انساني به عنوان عامل حـسي        تأثر از جريان پديدار   م

ما را با جريـاني نـو مواجـه     گيري گفتماني است، دار موضع واقع، حضور يك كنشگر گفتماني كه عهده

نهـا در گـرو   در ايـن شـرايط، معنـا نـه ت         . زند   ادراكي پيوند مي   -كند كه توليد معنا را با شرايط حسي         مي

ادراكـي كـه نـشانه را در سراسـر      -برنامة منطقي و هدفمند نيست، بلكه به واسطة حضور عامل حـسي           

  . كند، پيوسته، سيال، چند بعدي و در حال تكثير و زايش است گفتمان پديداري مي

 سـاختگرا  يشناسـ   عبور از نشانه شاملشيها شهي اندري دوم س ةشك مطالعات گريماس در دور     يب

ـ ا.  اسـت ي گفتمــانيشناسـ  معنـا  - نـشانه يگـذار  هيـ و پا  اتيــ برگرفتـه از نظر ي از طرفـ انيـ  جرني

 وامـدار   گـر ي و از طـرف د     5لمـسلف ي ي لـوئ  يشناس مـشهور دانمـارك      سوسور و زبان   ييساختارگرا

ـ د .استاستروس   ي لو ييگرا  بارت و مطالعات قوم    يولوژيسم  يهـا   پـالن ة و مطالعـ  فللمـس ي دگاهي

                                                 
1- A. J. Greimas 

2- V. Propp 

3- Système fermé 

4- Système ouvert 

5- L. Hjelmslev 
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 نشانه از چارچوب محدود خود تحـت        يشود كه بررس     سبب مي  گريكديها با    آن و نوع ارتباط     يزبان

؛ شـود     ينـد يفرآ    خارج شده و وارد نظـامي      ي دال و مدلول   ة و نظام بست   ي سوسور ي تقابل ةتسلط رابط 

انـد، از    چرا كه دو سطح بيان و محتوا كه در ديدگاه يلمسلفي، جايگزين دال و مدلول سوسوري شده                

ايـن  . شـده نيـست    ها قطعي و از پيش تعيـين       بيشتري برخوردار بوده و مرز ميان آن      قابليت جابجايي   

ايـن نـوع رابطـة خـاص زبـاني،      . شـود   گيري او جابجا مـي     مرز معنايي هر بار توسط سوژه و موضع       

مطالعة نشانه را از حالت مكانيكي و از هم گسـسته خـارج كـرده و آن را وارد ديـدگاهي گفتمـاني                       

شـود، بلكـه رابطـة ميـان واحـدهاي             فرآينـدي مـي     دگاه، نه تنها نشانه وارد نظامي     در اين دي  . كند  مي

    .  گردد اي و سيال مي اي نيز درجه نشانه

تواند در وهلة اول نمودي از يك نظام گفتماني بسته باشـد كـه در             نيما مي » پي دارو چوپان  «شعر  

بينـيم كـه      گيرد، اما در ادامه مـي       ميآن معنا در گذر كنشگر از وضعيت اوليه به وضعيت پاياني شكل             

 ادراكـي دسـتخوش تغييـر شـده و در شـرايطي ناپايـدار،               -چگونه گفتمان تحت تأثير حضور حسي     

ايـن  . شـود  در بطن اين گفتمان جريان معنـا سـيال و متكثـر مـي    . گيرد  منعطف و غير منتظره قرار مي     

 -كدامنـد؟ ابعـاد مختلـف حـسي    شود و عناصر اصلي و دخيـل در آن   جريان سيال چگونه توليد مي    

گيـري معنـا را بـه وضـوح        شناختي گفتمان در اين شعر نه تنها جريان شكل          ادراكي، عاطفي و زيبايي   

  . دهد، بلكه گوياي اين سياليت و زايش معنا نيز هست نشان مي

 ادراكـي، عـاطفي و      -پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن مطالعة فرآيند گفتماني در ابعـاد حـسي             

ناختي شعر نيما، چگونگي توليد جريان سيال معنا و عناصر اصلي و دخيل در آن را بررسـي                  ش  زيبايي

دادن اين موضوع است كه تكثر روايي و تكثـر ارزشـي در شـعر                اين مقاله همچنين در پي نشان     . كند

گردد و نيـز ايـن فـضاي تنـشي بـه چـه                نيما چگونه باعث ايجاد فضاي تنشي و سياليت گفتمان مي         

  .كند شناختي را ايجاد و هدايت مي  ادراكي، عاطفي و زيبايي-ان حسيشكلي جري

 از گفتمان روايي تا گفتمان سيال. 1

طور كه در مقدمة شاعر آمـده اسـت، روايـت چوپـاني رعنـا و           نيما، همان » پي دارو چوپان  «شعر  

اي شـكار  يك روز هنگام غـروب بـر  .  است كه در كمانداري شهرت فراوان دارد   "اليكا"جوان به نام    
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كنـد    رود، اما در تاريكي به جاي شوكا، تيرش زني زيبا را نشانه رفته و صـيد مـي                   شوكا به جنگل مي   

. كنـد   كه سپس، ناالن قصة عشق خويش به اليكا را براي او زمزمه كرده و از او تقاضـاي كمـك مـي                     

بـرد و در      ي مـي  كنـد و بـه آبـاد        هاي زن شده و او را با خود همراه مي           اليكا در نهايت مجذوب گفته    

كـس آن دو دلـداده     اما از آن پس، ديگر هيچ      ،شتابد  جواب عشق او در جستجوي داروي زخمش مي       

  .داند كه به كجا رفتند و چه شدند را نديده و نمي

تواند خطوط اصـلي مـاجرا را ترسـيم كنـد، امـا       بررسي كاركرد روايي شعر در مرحلة ابتدايي مي       

گيـرد و      از نظام روايي عدول كرده و جرياني رخـدادي را پـي مـي              خواهيم ديد كه جريان توليد معنا     

  . آنجاست كه فرآيند روايي گريماسي در توضيح توليد معنا ديگر جوابگو نخواهد بود

 الگوي فرآيند روايي گريماس متشكل از چهار مرحلة عقد قرارداد، تـوانش، كـنش و ارزيـابي و             

طبق ايـن الگـو، رونـد حـاكم بـر داسـتان بـه               . )91: 1381شعيري،  (قضاوت شناختي و عمل است      

بعـد از عقـد     . شـود   گردد كه منجر به عقد قرارداد مـي         اي است كه همه چيز از نقصاني آغاز مي          گونه

هاي الزم جهت كنش را كسب كند و بـه ايـن ترتيـب در مرحلـة تـوانش               پيمان، كنشگر بايد توانايي   

 عملي طبق برنامه انجام شـده و باعـث تغييـر            مرحلة بعدي، مرحلة كنش است كه طي آن       . قرار گيرد 

  . گيرد در نهايت، ارزيابي و قضاوت نسبت به كنش انجام مي. شود وضعيت مي

شود؛ به اين معنا كه فاعـل تـوانش الزم را بـه               روايت در شعر نيما با بيان توانايي كنشگر آغاز مي         

ده است؛ چرا كـه مـا بـا گفتمـاني           طور بالقوه داراست و فرآيند روايي هنوز به شكلي پويا شروع نش           

در كمانداري ماننـد    / اليكا نادره چوپان جوان و رعنا     «: توصيفي مواجهيم كه باعث ايستايي شده است      

اما بالفاصله، فرآينـد روايـي كليـد        . »خواندند  مي» شاه كمان «به هنر   / آشنايانش او را دمخور   ./ نداشت

 انفصال عامل فـاعلي از      .»رغبتش بود فراوان اصالً   / او به صيد شوكا   «: گيرد  خورده و نقصان شكل مي    

شكار شوكا كه در اينجا عامل ارزشي است نوعي نقـصان اسـت كـه موجـب عقـد قـرارداد شـده و               

توسـط فعـل مـوثر     ايـن پويـايي  . ضامن حركت به سمت وصـال و در نتيجـه پويـايي كـالم اسـت     

روزي او تيـر و    «: يابـد   نمـود مـي    گرفته و بالفاصله در ادامـة شـعر          شكل) »رغبتش بود «(» خواستن«

 در  .»سوي جنگل شد و ايـن بـود غروبـي غمنـاك           /  همچو روزان دگر از پي صيد      /كمانش بر پشت  

كنندة وضع كنشگر هستند و در واقع جنبـة كنـشي            اين گفتمان، دو شاخص زماني و مكاني مشخص       
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جا خـود بـه صـورت        نمشخصة زماني در اي   ). 63: 1388شعيري و وفايي،    (كنند    جريان را هويدا مي   

. كنـد    هـدايت مـي    )»غمنـاك «و  » غـروب «(كند كه معنا را به سمت خاصي          فرآيندي كنشي عمل مي   

دهد كه مبين هدف و مقـصد اوسـت       شاخص مكاني نيز حركت كنشگر به سمت جنگل را نشان مي          

كنـد     را در كنشگر ايجاد مـي      1قصد شكار شوكا نوعي تنش    . شوكا و ايجاد تغيير است    كه همانا شكار    

در اين حركـت، كنـشگر بـا دنيـاي          . كند  آورندة معناست حمايت مي    كه پديد » شدن«كه او را در اين      

 وز بـر    /نـه پديـد     «: كنند  بيرون رابطة تعاملي دارد و شرايط بيروني به عنوان نيروهاي موافق عمل مي            

ه ره بـر    ز وسوسـ   خـالي ا   نه صدا خواهد خواست   / )به تري آلده هر خاش و خس و گشته نمور         (ره  

  .»افكندش  و به راهي كه همان بايد مي/كندش  مثل آني كه همه چيز مدد مي/داشت مي

اگرچه عامل فاعلي توانايي الزم را جهت شكار شوكا دارد، اما او زماني به طور كامـل بـه عامـل                     

 در نتيجـه، فرآينـد روايـي   . شود كه شرايط حضور شوكا و شكار او نيز مهيـا باشـد      توانشي تبديل مي  

آشـنا  «: شـود   ميبالفاصله وارد مرحلة كنش شده و فاعل توانشي با كنش خود به عامل كنشي تبديل                

 مرحلـه   ايـن . » تير از چله گشود    /اي  در هم شده  » لم« از پناه    / با زه و بند كمان     /كرد ز كف تير كه بود     

امـا  . هنمون شودگيرد تا گفتمان روايي به سوي مرحلة پاياني خود ر      با سرعت و بدون وقفه انجام مي      

در همين لحظة دلكش شـب      «(اين روند به نحوي گسسته شده و حضور دوبارة يك شاخص زماني             

ايـن  . كنـد   مـي  در گفتمان ايجـاد  پايي دارد، نوعي شوك كالمي    كه گويي با فرآيند، تعامل و هم      ) »شد

، چـرا كـه بـه جـاي     زنـد  شوك، مرحلة پاياني را به تأخير انداخته و به نوعي ابهام در معنا دامـن مـي      

شود و فرآينـد كنـشي جديـدي بـا يـك نقـصان                مرحلة ارزيابي، بالفاصله چرخة ديگري شروع مي      

سه فعل مؤثر توانستن به شكل نفي، فعل بايـستن و دانـستن در ايـن كـنش حـضور              . شود  شروع مي 

  :دارند و در تعامل با هم هستند

 بـه هـواي روش تيـر        /اني كه ببايد ديدن   چن  آن /ديد به چشم     چون نمي  /اليكا، رعنا چوپان جوان   «

  .» رفت تا سوي هدف/برد  و به راهي كه گمانش مي/پس صيد گرفت

                                                 
1- Tension 
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به فاعل ) توانش(كند كه به دنبال تير  انفصال از صيد، حاصل از نفي فعل توانستن، فاعلي را ايجاد مي

ه هـدف را بـه گمـاني    جا كـ  ليك آن«: شود به دنبال اين كنش شناخت ايجاد مي. شود  تبديل مي  1كنشگر

 اما در درون اين ،»نالش بشنيد) ناله بينگيخته (زني   وز   /در بر ديد    ) يا به نمودار زني   ( او زني    /جست    مي

 با اين تفاوت كه در اين فرآيند، كنشگر، زن تير           ،فرآيند كنشي نيز، فرآيند كنشي ديگري پيش رفته است        

نش به واسطة برخورد با كنش ابتدايي قطع شده و راند كه در مرحلة ك و از كنشي سخن مي خورده است

گونـه    سر آن بـودم زآن / مادر من ز سالمت درويش/ نه ز اين بيشام من بينوايي«: به نتيجه نرسيده است  

زن دليل حضور خود را درخواست مادر بيمارش براي . » از گياهيش كنم دارو راست/كه بيمارم خواست

ع، فعل مؤثر خواستن از طرف مادر فعل خواستن را نـزد كنـشگر فعـال    در واق. كند يافتن دارو عنوان مي 

رسد و  م نميبه انجا) زدن تير(با كنش اليكا  كنش زن در تصادم. كرده و ايجاد كنش تجويزي كرده است

 اما فرآيند كنشي اوليه بعد از پايان مرحلة كنش به شكل خاصي تمديد شده و فرآيند      ماند،  ناتمام باقي مي  

. گيـرد  شود كه كنش در آن، نه بر اساس يك نقصان، بلكه بر اثر يك تنش شكل مي ا سبب مي  جديدي ر 

در پـي  . دهـد  اي عاطفي، كنشگر اليكا را به سوي كنش جديد سـوق مـي         انرژي تنشي به صورت فشاره    

 به تيـر   اما به جاي شوكا، زن بسيار زيباي ناالني را ديد كه،يافتن صيد خود، اليكا به دنبال مسير تير رفت  

 زان به تن مانـده بـه دل مانـد    /اليكا شورش افتاده به دل «صحنه، از مشاهدة آن . شده است   اليكا زخمي   

دهد راه را براي حركت جديـدي    ميبه كنشگر» شورش افتاده به دل  «انرژي عاطفي كه مشخصة     . »كسل

/ و يـك عمليـات كنـشي    هاين تنش با گفتمان القايي زن تيرخورده در چند مرحله همراه شد. گشايد مي

فرآيند جديد از آن جهت دوگانه است كه همزمان به واسطة كـنش و شـوش   . برد  شوشي را به پيش مي    

كـرده و او را مجـاب بـه         » عاشـق «گفتمان القايي در نهايت اليكا را تبديل به شوشگر          . كند  معناسازي مي 

  . دكن مي» جستجوي داروي زخم زن«نش ك

توان بـه شـكل زيـر         هاي روايي شعر نيما را مي       د، نمودارهاي فرآيند  طبق آنچه كه توضيح داده ش     

  :نشان داد

                                                 
1- Actant  
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 >----- تيرگـشودن    >--------رانـدازي   مهـارت در تي     >------- تمايل به شكار شوكا      -1

  ارزيابي با تأخير توسط زن 

  راه   >------- راهيابي در مسير تير      > ------)عدم توانايي ديدن صيد   ( در جستجوي صيد     -2

   سرزنش توسط زن>-------فتادن به سمت صيد و يافتن زن ا

 بـدون كـنش و بـدون        >--------- در پـي دارو      >--------- زن به درخواست مـادرش     -3

  ارزيابي

 > ----- ايجاد عشق و جـستجوي دارو        > ----- گفتمان القايي    >----- شورش افتاده به دل      -4

  ارزيابي توسط شاعر
  

يابـد و نـه تنهـا          كنشي اوليه در درون خود متكثر شده و زايـش مـي            طور كه ديديم، فرآيند    همان

هاي متوالي در روند فرآينـد، فـضايي    آفريند، بلكه با كشش و گسست     هاي جديدي در خود مي     كنش

يابنـد و از ايـن طريـق سـياليت و             هاي ديگري از گفتمان نيز فرصت ظهـور مـي           سازد كه گونه    را مي 

در واقع كـنش شـكار   . كند  هاي باز و متعددي را ايجاد مي        امكان خوانش زند و     پويايي معنا را رقم مي    

مدار و شناختي است كه در مسير خود بـر اسـاس انحـراف معنـايي بـه فـضايي                    برنامه جرياني كامالً 

 عـاطفي   -مدار در مسير به يـك نظـام تنـشي           يعني نظام روايي برنامه   . يابد  عاطفي و و تنشي تغيير مي     

  .پردازيم  اينجا به بررسي آن ميشود  كه در تبديل مي

   معناشناسي گفتمان-ابعاد نشانه. 2

   ادراكي گفتمان-فرآيند حسي -2-1

مـدار و پـذيرش    كارگيري ديدگاه هستي  ادراكي به معناي به-بررسي فرآيند گفتمان در بعد حسي  

ه بـا رجـوع     اين ديدگا .  ادراكي در ارتباط با دنياي پيرامون خود در توليد معنا است           -حضوري حسي 

شناسي در توليدات زبـاني قائـل بـوده و           هاي ادراك حسي در توليد معنا به نوعي هستي          به سرچشمه 

رويكـرد پديدارشـناختي و بررسـي نقـش      . نگاهي پديدارشناختي به فرآيند توليد معنا به همـراه دارد         

د كـه بـر اسـاس    گيـر  هاي آغازين توليد معنا از آنجا نـشئت مـي   جريانات ادراك حسي به عنوان مايه   

خواند، هميـشه     مي» گريز از واقعيت  «جريان  ) 1987 (در باب نقصان معنا   آنچه كه گريماس در كتاب      
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نمايـد؛ يعنـي      آن چيز بروز مـي    » انحرافي«در مواجهه با چيزي، معناي واقعي آن پنهان مانده و معناي            

ي نشانه، جز صـورتي از آن       در ارتباط با نشانه، به علت عدم امكان دسترسي به باطن و يا وجود اصل              

شـعيري،  (بنابراين رابطة دال و مدلولي پاسخگوي توليدات معنايي نخواهد بـود            . قابل دريافت نيست  

جبران اين نقصان معنا در مراجعه به علم پديدارشناسي است كه به معني مطالعـة معنـا                 ). 135: 1384

  . معناي واقعي و زنده استدر ارتباط تنگاتنگ آن با دنياي ادراك حسي جهت دستيابي به 

  :  ادراكي دخيل در توليد گفتمان بايد سه شرط اساسي را دارا باشد-گفتمان حسي

    1طرح فضاي تنشي . 1

2)جسمار(اي  حضور جسمانه . 2
 

3هاي حضور طرح شيوه . 3
 

كنـد، فـضايي اسـت     فضاي تنشي كه به عنوان پايگاه يا مركزي براي بروز احـساسات عمـل مـي    

در واقع معنا در فضاي تنشي، جرياني پيوسـته و          .  مجموعة جريان سيال حسي    داراي عمق، استوار بر   

شـود   هاي مكاني و زماني مرتبط مي مند به سوي عمقي دوسويه است كه در آن معنا با شاخص        جهت

4تنيدگي و دو گونة پس
گونـة اول، اشـكالي از خـاطرة گذشـته را     . كنـد   را ايجاد مـي 5تنيدگي و پيش 

شـعيري،  (كنـد    كند در حالي كه گونة دوم، آينده را جايگزين اكنون مي            نوني مي هاي ك   جايگزين گونه 

اين دو جريان سيال، دامنة حضور را كه با عمق، رابطة مستقيم دارد، تعريف كـرده و آن                  ). 96: 1385

حضور معنادار نيز جرياني اسـت كـه        . گسترد  را از دورترين نقطه تا نزديكترين نقطة فضاي تنشي مي         

 يعني فراخواندن عنصري غايب از انتهـاي ميـدان حـضور بـه              6»حاضرسازي«د منشأ عمليات    توان  مي

يعني راندن عنصري حاضر به سـوي دورتـرين نقطـة ميـدان حـضور و          7»غايب سازي «زمان حال يا    

  . ناپديد كردن آن در ارتباط با عناصر زباني باشد

                                                 
1- Dimension tensive 

2- Corps propre 

3- Présence sémiotique 

4- Protention 

5- Rétention 

6- Présentification 

7- Absentification 
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تنيدگي در ارتبـاط     تيرخورده با پيش  بينيم كه سياليت فضاي تنشي در گفتمان زن           در شعر نيما مي   

اي در گذشـته كـه همـان پيـشگويي فـالگيران بـوده        است كه با عقب راندن زمان، كنشگر را با واقعه    

  : زند است پيوند مي

انـد    گفتـه  / آشيان من و تو بر سر يك جاي قرار         /داشت خواهد ز شدن و آمدن اين شب و روز         «

گونـه كـه تـو،      ام آن   مـن تـو را بـوده       / داشت با هم پيوند    /ت   طالع ما ز نخس    /زنان   اين به من آن فال    

ـ  / همچو دو كفة نارنج بريده به نهـانش دسـتي          /اي نيز مرا    بوده ن دمـش داده همـان دسـت نهـان           وي

 وز  /دانـي    تو زبان دل من مـي      /آشناييم از اين ره به زبان دل هم        / در تو من با دل دارم پيوند       /پيوستي

  .»خواني زبانم دل من مي

، عـشقي ازلـي و پيونـدي    1»حاضرسازي غايـب «شگر در اين فضاي تنشي، به واسطة عمليات       كن

 كند حركـت در ايـن       2ضرباهنگ. ابدي را به عنوان گونة ارزشي زنده كرده و به تصوير كشيده است            

كنـد و وجـوه مختلـف ايـن عـشق        حركتي را مـشخص مـي    -فضاي تنشي نوع حضور گونة حسي     

 ادراكـي   -اما از آنجا كه فضاي تنشي تثبيت نشده است، جريان حسي          . دساز  مجسم شده را نمايان مي    

. شـود  فرآينـد دوم بـا يـك تـنش آغـاز مـي      . ديگري با هدف مجاب كردن گفتة خوان را در پي دارد 

عمـق فـضاي تنـشي      . كند تنش اوليه براي فرآيند تنشي را ايجاد مي       » زار و نزار ماندن   «حالت شوشي   

تنيدگي به گذشتة آزاد و بدون دغدغة كنشگر اشاره داشته و بـا      ه و با پيش   در اين فرآيند دو سويه بود     

  : شود تنيدگي به انتظار پذيرش عشقش توسط اليكا مرتبط مي پس

ـيچ   / گنه من ز سر شفقت با مـن بگـذار          /ور گنه رفت در اين    / بي گناهم من مانده چنين زار و نزار       «  ه

ام اين داشـت گـذر     و نه ز انديشه/ بودم آزاد در اين راه دراز   / ديرها بود كه من    /ده ندارد سر تسليم شدن    آزا

 و به /شوق روي تو بگرداندم از راه كه بود ... / يا از آن خاطر از اندوه بدارم پر بار/كه مرا دارد چيزي در بيم     

  .» رحمت آور بر من/دار به من اي ز تو چشم بد دور چشم مي .../سوي تو مرا راه نمود

اي است كه به عنوان مرز مـشترك ميـان دو دنيـاي               نين نمايانگر حضور جسمانه   اين فرآيند همچ  

، عبـور از يكـي بـه ديگـري را           )هـا  ها يا مدلول    درون نشانه (و درون   ) ها ها يا دال    نشانه -برون(برون  
                                                 

1- Présentification de l’absence 

2- Tempo 
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گيري معنا در ابيات باال، نقـش جـسمار در رابطـة ميـان دنيـاي برونـه                  در جريان شكل  . كند  ميسر مي 

ايـن حـضور    . نـزد كنـشگر كـامالً واضـح اسـت         ) عاشـق شـدن   (و دنياي درونـه     ) عشق او اليكا و   (

انـدازد كـه خـود شـامل دو حـس              حركتي را نيز به جريـان مـي        -اي فعاليت حسي   اي گونه   جسمانه

مبنـاي  ) شوق وصال اليكـا (اي  در اين جريان، فعاليت حسي درونه. اي است اي و درونه  حركتي برونه 

گيرد كه اين امر خود به نـوعي          قرار مي ) دغدغة فكري و انحراف از راه خود       (اي  فعاليت حسي برونه  

در ايـن  ). حركت به سوي اليكا و قرار گـرفتن در مـسير او     (شود    سبب تغيير و جابجايي شوشگر مي     

بـه  ...)  ام اين داشت گـذر  و نه ز انديشه/ بودم آزاد در اين راه دراز  ( مكاني   1فرآيند، از بسط يا گسترة    

 .    رسيم مي) شوق روي تو بگرداندم از راه كه بود( حركتي - حسي2 قبض يا فشارةنوعي

كند كـه در آن حاكميـت         گفتمان اليكا در بازشناسي زن نيز فضاي تنشي جديدي را بازآفريني مي           

) نمـا  پـري، جـادوگر، صـيد انـسان    (اي با موجوديت متكثـر   آهنگ كند حركت، زن را تبديل به گونه       

يـا دوانيـده و      .../يا يكي جـادوگر، سـهوكاري نـه بكـار          .../ باشد اين زن ز گروه پريان      نكند«: كند  مي

  .»... و آدميزاده به صورت گشته/ هست صيد من و بر پايم افتاده كنون/ام از بس پي صيد بگرفته

برآيند دو محـور فـشاره يـا جريـان كيفـي و محـور          » پي دارو چوپان   «فرآيند تنشي گفتمان شعر   

اي نوسـاني و همبـسته اسـت و از تعامـل آن دو، گونـة                  است كه موجد رابطه     ريان كمي   گستره يا ج  

كـردن زن تـا كمـك بـه او و            در محور عمودي كيفي، فشارة عاطفي ميان رها       . گيرد  ارزشي شكل مي  

پذيرش عشقش در نوسان است و در محور افقي كمي، گستره از زندگي مادي و روزمره تا زنـدگي                    

هرچه كنشگر در محور كيفي پيش رفته و به اوج حـضور        . شود   عشق كشيده مي   غيرمادي و حيات با   

عاطفي دست يابد، از زندگي عادي و روزمرگي دور شده و بر حيات خـاص سرشـار از شـيفتگي و      

شود كه شاعر تا پايـان شـعر          اي آفريده مي    در اين حركت كنشگر، ارزشي اسطوره     . افزايد  دلدادگي مي 

خود مضمون فرآيند تنشي ديگري را در شـعر رقـم          » افسانة دو دلداده  «اما  . كند  ميمتناوباً به آن اشاره     

كند كه در پي يادآوري و بـازآفريني قـصة آن دو             شاعر خود را به عنوان رهگذري معرفي مي       . زند  مي

  : عاشق است
                                                 

1- Extensité 

2- Intensité 
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 آن انـدازد   از پي چيست كه بر ياد مـي / كه از اين قصه شنيده است خبر/داند اين راهگذار    و نمي «

 يا هر اندازه كه اين لحظه بـه چـشمان   / تا از اندازه كه بشنيده     /جويد باز    وز چه مقصود كه مي     /افسانه

  . » به ره خاطر باز آرد يك رنگ شبيه/ديده

 وجـود آورنـدة جريـان        جستجوي رهگذر خود يك فضاي سيال تنشي ايجاد كرده است كه بـه            

ري افسانه و حركت به زمان آينـده بـا اميـد بـه             حركت به زمان گذشته با يادآو     : حسي دوسويه است  

. كنـد   يافتن عشقي شبيه به آن كه كنشگر با فرآيند حاضرسازي غايب، اين اميد را در خود زنـده مـي                   

چه كنشگر در مسير جستجوي دو دلداده كـه       هر. رابطة نوساني در اين فرآيند تنشي از نوع واگراست        

رود، از گـسترة روزمرگـي و محـو در زمـان فاصـله                يدار و هميشگي اسـت پـيش مـي        نماد عشق پا  

اگرچه اين وصال بـه نظـر       . برد  كنندة زمان همه چيز را در خود فرو مي         گيرد؛ چرا كه نيروي ويران      مي

آن «خواند تا بتوانـد بـه ارزش          دست نايافتني است، اما ديدگاه حماسي، كنشگر را به جستجو فرا مي           

كندي ضرباهنگ در اين فـضاي تنـشي        . دست يابد » پيروزي بر زمان ويران كننده    «و  » اي  هعشق افسان 

ثباتي گونـة   دهندة بي كند، بلكه نشان تر مي نه تنها روند ويراني و فراموشي در زمان را القا كرده و قوي           

  :گذارد ثباتي صحه مي چنان كه گفتمان رهگذر بر اين بي ارزشي است، آن

 / گـرد آن بـسته رده      / مانده ويران زمان   / و به هم روفته است     / همه را كوفته است    /تند در كار فنا   «

  .  » نيست در خاطر كس سايه زده/و به جز چيزي مبهم ز ره قصه به جا

ثبـاتي فـضاي تنـشي و        كردن آن داستان خود تأكيدي بر بي       ابهام در آن خاطره و عدم امكان فاش       

اتمام و مبهم شعر، اين جـستجو را هنـوز در ذهـن مخاطـب     با اين وجود، پايان ن   . گونة ارزشي است  

 كـان بـه دل     /گوينـد   همچنـين مـي   «: كند گيرد و آن را حتي تا زماني نامشخص هدايت مي          نيز پي مي  

  .» به نهفت از همه كس/ زنده مانده است هنوز/شيفته چوپان بنام

  فرآيند عاطفي گفتمان -2-2

شناسـي   اي هستند كه زبـان      يط و ساختارهاي زباني ويژه    هاي عاطفي زبان نيز تابع شرا       توليد گونه 

نـشان  ) 1991(مطالعات گريماس و فـونتني  . دهد ها كمك مي    گفتماني ما را در شناخت و بررسي آن       
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، 2، ريـتم و نمـود     1مند بوده و عواملي چون افعـال مـؤثر         هاي عاطفي در گفتمان نظام      دهد كه گونه    مي

-78: 1999فـونتني،   (ها موثر هستند      نيز سكون در توليد آن    هاي عاطفي، عمق و       بيان جسمي، صحنه  

نيمـا را مطالعـه   » پـي دارو چوپـان  «وارة فرآيند گفتماني در شـعر   در اين پژوهش برآنيم تا طرح    ). 67

هـاي عـاطفي در گفتـار       كرده و از خالل آن، به بررسي منطقـي گفتمـان و چگـونگي ظهـور پديـده                 

  . بپردازيم

معتقـد اسـت كـه نحـو بعـد عـاطفي از             ) 78: 1999(اشناسي و ادبيات    معنژاك فونتني در كتاب     

كنـد   او تـصريح مـي  . آيـد  هاي عاطفي به دست مي هاي عاطفي و تنش     ارتباط ميان افعال مؤثر يا سازه     

كنـد، سـخن بـه ميـان          كه فرآيند عاطفي كالم را ايجاد مي      » نحو بعد عاطفي  «كه براي اين كه بتوان از       

هـا   در ايـن اجتمـاع، سـازه   . ها را با هم جمع كرد  ها و تنش    اطفي يعني سازه  آورد، بايستي دو سطح ع    

هـا كـه همـان     نمايانگر هويت شوشگرهاي عاطفي در هر مرحله از فرآينـد عـاطفي هـستند و تـنش           

ها هستند، ريتم و آهنگ و نقاط فشار اين فرآيند يعني تغييرات تنـشي را مـشخص                  ها و فشاره    گستره

ع اين دو گـروه در هـر گفتمـان و در هـر داسـتان عـاطفي، شـكل خاصـي را             اگرچه اجتما . كنند  مي

ها به دسـت آورد       اي كلي از فرآيند عاطفي گفتمان را از خالل تمام آن            توان طرحواره   سازد، اما مي    مي

  : كه شامل مراحل زير است

 >----- 5 هويت يا شوش عـاطفي     >-----4 توانش عاطفي  >----3بيداري يا تحريك عاطفي   

  ).122: 1998فونتني،  (7 ارزيابي عاطفي>---- 6 عاطفيهيجان

احساس كردن چيـزي    » حالت«اي است كه در طول آن شوشگر در          مرحلة بيداري عاطفي مرحله   

بـه  . گيرد گيرد، حساسيتش هشيار شده و حضوري عاطفي در فشاره و گستره در او شكل مي       قرار مي 

هـاي   شـود و تـنش   كميـت فرآينـد ايجـاد مـي    طور مشخص، در اين مرحله نوعي تغيير در آهنگ و       

                                                 
1- Constituants modaux 

2- Aspect 

3- Eveil affectif 

4- Disposition affective 

5- Pivot affectif 

6- Emotion 

7- Moralisation 
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بيداري عاطفي نزد اليكا بـا ديـدن و شـنيدن نالـة     . يابد بروز مي   عاطفي از طريق آهنگ يا ريتم كالمي        

در واقـع، تـنش عـاطفي اوليـه بـه واسـطة حـس ديـداري و         . شود زن ـ يا به نمودار زن ـ ايجاد مي  

يـا بـه    ( او زنـي     /جـست   هدف را به گماني مي    ليك آنجا كه    «: آيد  شنيداري در شوشگر به وجود مي     

  .»نالش بشنيد) ناله بينگيخته( وز زني /در بر ديد) نمودار زني

 اين بيداري عاطفي، شوشگر را به سوي مرحلـة بعـدي كـه تـوانش يـا آمـادگي عـاطفي اسـت             

بـه ديگـر    . كند  در اين مرحله، شوشگر جهت كسب هويت عاطفي آمادگي كسب مي          . كند  هدايت مي 

. كنـد   شوشگر در اينجا هويت مؤثر الزم جهت ايجاد احساس خاصي در خود را دريافت مـي              سخن،

  : گفتمان اليكا نمايانگر ورود به مرحلة توانش عاطفي است

 در دل ايـن شـب تاريـك كـه     /و اينجا به چـه كـار؟     ! تو كه اي زن   : اليكا گفتش از اينگونه فكار    «

 هم از آن آمـده اسـت انـدر    /ز شور و خطر آگنده و دل تيرگي ا   /خوانش  هست افسون  /شيطان رجيم 

  . » كاين چنين نالي زار؟/ چه رسيده ست تو را/بيم

دهد؛ چـرا كـه ايـن         در واقع پرسش فاعل عاطفي او را در موقعيت كسب هويت عاطفي قرار مي             

هاي زماني و مكـاني بـه نـوعي در صـدد القـاي تـرس و               كنجكاوي شوشگر كه با توصيف شاخص     

اين كاوش ذهني، اليكـا را بـراي       . را فعال كرده است   » دانستن«د است، سازة فعلي مؤثر      واهمه و تردي  

اليكـا شـورش   «: كند كه همانـا نگرانـي و تـشويش اسـت     دستيابي به هويت عاطفي خاصي آماده مي    

بينيم كه هويت عاطفي مشخص شوشگر در اين مرحلة اصـلي بـروز يافتـه و قابـل                    مي. »افتاده به دل  

 اليكا پس از شنيدن نالة زن و دانستن دليل حضور او در آن مكان و در آن وضـعيت،                    .شناسايي است 

شـود و ايـن هويـت در فرآينـد عـاطفي او تثبيـت                 خود را عامل درد و نالة زن دانسته و مشوش مي          

  . گردد مي

. افتـد   نتيجة تغيير وضعيت و هويت عاطفي، بروز هيجاناتي است كه در جسم حساس اتفاق مـي               

در گفتمـان   .  حاصل از كسب شوش عاطفي است كـه قابـل مـشاهده اسـت               ه بيان جسمي  اين مرحل 

مشخص شده و بالفاصله بعـد از كـسب هويـت           » كسل شدن «نيما، اين ابراز هيجان عاطفي با نماية        

امـا گفتمـان    . » زان به تن مانده به دل ماند كـسل         /اليكا شورش افتاده به دل    «: عاطفي ظاهر شده است   
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اي عـاطفي قـرار       شـده را در تعامـل بـا گـستره          هوشمندي اين فشارة عاطفي نمايان    در شعر به شكل     

  : شود  كنشگر مي-دهد و مبناي نوعي كنش و حركت شوشگر مي

 بر سر سـينه روان  / مثل آني كه كنونش لك خون      / كرد در او ديدن    /دست بنهادش بر شانة تنگ     «

  . »ندبي  همچنان مي/ و آنچه با پيكر او رفته چنان/بيند مي

ايـن ارزيـابي   . اي قابـل مـشاهده و در نتيجـه قابـل ارزيـابي اسـت            هيجان عاطفي همچون واقعه   

اي  تواند توسط خود شوشگر، اطرافيان و يا حتي اجتماع انجام شود و امكـان دارد در هـر مرحلـه                  مي

اه بـا   ارزيابي عاطفي در پي شوش اليكا توسط زن انجام گرفته و همر           . از فرآيند عاطفي صورت گيرد    

تو سراسـيمه   .../ سر بنام گرجي/ليك اي نادره چوپان دلير و رعنا      «: نوعي پيام اخالقي بيان شده است     

و بـا ايـن     »  بر در صـبح مـا را گذريـست         / شب سياه آمد، اما سحريست     / شور اين كار مخور    /مباش

كنـد،    او زنـده مـي    اي تعادل در رفتار عاطفي شوشگر ايجاد كـرده و اميـد را در                ارزيابي، نه تنها گونه   

بلكه راه را نيز بر كنش عاطفي انتهايي مورد نظر خود كه همانا در دام عشق خود گرفتار كـردن اليكـا          

 موميـاي  / آيم از زخم دگر نيز بجـا / گر به زخم تو فتادم از پا   /!دست خود با من ده    «: گشايد  است مي 

ر بـه همـراه نمـودي كـه در     آهنگ كند گفتمـان زن در تمـام شـع   . »!تاب شده در كف توست     من بي 

كنـد كـه خاصـيت القـايي گفتمـان زن را              يابد، اثري عاطفي را در اليكا ايجـاد مـي           استمرار تجلي مي  

 بـه دلـش داشـت      /- ار چـه بـه گـوش         –ليـك حـرف     «: بندد  هاي عشق را مي     تقويت كرده و رشته   

  .»بست تة پنهان مي به سر رش/ دل از آن نادره چوپان دلير/ بس در آن چاشني نوش كه بود/.نشست

دهندة اين مسأله است كه گونة عاطفي به تنهايي و تحت عنـوان              بررسي بعد عاطفي گفتمان نشان    

مطالعة عواطـف بررسـي فرآينـدي       . اي منجمد و ايستا نيست      واژگان عاطفي چيزي جز مطالعة نشانه     

ها در تعامـل بـا هـم     اي از نشانه گيرند و در يك نظام و مجموعه است كه اين عواطف در آن قرار مي       

مطالعـة  . هـاي عـاطفي اسـت      آورند كه داراي خصوصيات و ويژگي       جريان معناداري را به وجود مي     

دهد كـه معنـا چگونـه در فرآينـدي عـاطفي شـكل گرفتـه و پويـا                     اين فرآيند در شعر نيما نشان مي      

  . شود مي
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  شناختي گفتمان  بعد زيبايي-2-3

 ادراكـي دارد از آن نظـر كـه     - بسيار نزديكـي بـا بعـد حـسي         شناسي گفتمان رابطة    فرآيند زيبايي 

كند در تعامل ميـان فاعـل و مفعـول ارزشـي و در      شناختي آنچنان كه گريماس بيان مي       جريان زيبايي 

شـناختي نـوعي خواسـتن دوجانبـه، نـوعي ديـدار در               دريافت زيبايي «: خورد  برخورد آن دو رقم مي    

» اند و به سوي يكديگر كـشش دارنـد          يكديگر قرار گرفته   مسيري است كه فاعل و مفعول در سر راه        

كنـد كـه در ذهـن     اي توصيف مـي   شناختي را همچون واقعه     او جريان زيبايي  ). 28: 1987گريماس،  (

گشايد؛ چرا كه ما هميشه با معناهـاي گريـزان        اي را به سوي تكامل معنا مي        كنشگر رخ داده و دريچه    

 تعامل فاعـل و دنيـا در دريـافتي زيباشـناختي، او را از دنيـاي          مواجهيم در حالي كه معناي حاصل از      

شناختي در شـعر نيمـا بـه دو           جريان زيبايي . كند  واقعيت جدا كرده و معناي پنهان را بر او آشكار مي          

  .پردازيم شود كه به بررسي آن مي شكل متفاوت ايجاد مي

اي    مقابـل اليكـا ببينـيم كـه بـر گونـه            توانيم ابتدا در گفتمان زن در       شناختي را مي     فرآيند زيبايي  -

  : ريزي شده است اي پايه  المسه-حسي

تـاب    مومياي من بـي / آيم از زخم دگر نيز به جا/ گر به زخم تو فتادم از پا   /دست خود با من ده    «

 /گونـه كـه تـو      ام آن   مـن تـو را بـوده       / داشت با هم پيوند    /طالع ما ز نخست     .../شده در كف توست   

ـ  / همچو دو كفة نارنج بريده به نهـانش دسـتي          /ااي نيز مر    بوده ن دمـش داده همـان دسـت نهـان           وي

 وز  /دانـي    تو زبان دل من مـي      / آشناييم از اين ره به زبان دل هم        / در تو من با دل دارم پيوند       /پيوستي

  .»خواني زبانم دل من مي

 ميـان آن دو راه      و ارتبـاط  » غير من «و  » من«اي با در نظر گرفتن دو جريان           المسه -فعاليت حسي 

 و 1اي و جريـان اتـصال       المسه -در واقع، دو جريان حسي    . را بر نوعي انفصال گفتماني گشوده است      

اي مستقيم دارند؛ چرا كه فرآيند اتصال و انفصال، توليـدات زبـاني                گفتماني با يكديگر رابطه    2انفصال

هـاي زبـاني را       ه، اسـاس درونـه    جواري يـا فاصـل     جاد هم ي  دهد و با ا     را با احساس و عاطفه پيوند مي      

                                                 
1- Embrayage énonciatif 

2- Débrayage énonciatif 
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غير من، غيـر    «به  » من، اينجا، اكنون  «اتصال و انفصال گفتماني در گذر از سه شاخص          . دهد  شكل مي 

انفصال گفتماني نوعي برش يا گسـست از گفتمـان و خـروج از آن     . شود  ايجاد مي » اينجا، غير اكنون  

و جذب يـا دفـع    » غير من «و  » من«ان  اي نيز در تعامل مي       المسه -از طرف ديگر، فعاليت حسي    . است

اي، امكـان     المـسه  -اما در اينجا اين برش گفتماني است كه پيش از فعاليت حسي           . گيرد  آن شكل مي  

اي بـر آن فعاليـت    كنـد و در واقـع، مقدمـه    گذر از خود به غير و نيز پذيرش او در خود را فراهم مي         

گـشايد كـه      پـرداز مـي     پيش روي فاعل گفتـه     دنياي جديدي را  ) غير من (» تو«به  » من«گذر از   . است

پيوند ميان او و اليكا را از پيش ترسيم و در برابر او مجسم كرده است و در اين دنياي جديـد اسـت                        

آشـناييم از   «: رسـد   مـي » ما«فاعل از خود گذشته و به       » من«در اين جريان،    . رسد  كه زن به وصال مي    

جريـان  . رسـيدن اسـت   » مـا «گذشتن و بـه     » من«از مرز   ،  »فاعل جمعي «اين  . »اين ره به زبان دل هم     

اي جديد، پيوند ميان دو گونـة        كند كه با ايجاد گونة نشانه       عمل مي » دست نهان «گفتمان همانند همان    

ابي به اين ارزش پايـان جريـان زيباشـناختي      ي  اما دست . گرداند  را متجلّي مي  » غير من «و  » من«هويتي  

. يابـد  ل و از اين اجتماع فراتر رفته و جايگاه مبدأ و مقصد تغييـر مـي   نيست، بلكه گفتمان از اين تحو     

گـويي  . »دانـي  تو زبان دل من مي «: شود  ي متعالي مي  »تو«بازنمودي از   » من«پيشي گرفته و    » تو«گونة  

اين تعامل و در هـم ريخـتن       . سپارد تا خويشتن تهي خود را از او پر كند           مي» تو«خود را به    » من«كه  

زند كه در آن، حس پيوند بـا اليكـا بـه نـوعي تجربـه                  ، حضوري زيباشناختي را رقم مي     و يكي شدن  

و وصـال بـه     » پيونـد «مـدار لحظـة      با اين وجود، اين تنها شبه واقعيتـي از تجلـي هـستي            . شده است 

اي خواسته شده از طرف فاعل شوشـي بـه تكامـل         المسه -معشوق است كه بايستي با فعاليت حسي      

در «افتد و همين تـأخير در اتمـام جريـان، حـس               به تعويق مي     گفتمان شعر كمي     برسد؛ امري كه در   

 / در شـكنجه اسـت اگـر   /بر عبث نيست دلـم «: آورد  را براي شوشگر به وجود مي     » شكنجه بودن دل  

  . » زندگاني بي تو/ناتمام است مرا

 ميـان   شـود كـه      جريان زيباشناختي در قسمت دوم شعر بر اساس برش و گسستي پديدار مـي              -

دهـد    شناس و دنيا ايجاد شده و او را در چالـشي جديـد در ارتبـاط بـا آن قـرار مـي                       شوشگر زيبايي 

اين قطع ارتباط با گونـة معمـول، شوشـگر را بـه سـوي دريافـت جديـد و                    ). 219: 1385شعيري،  (
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دهد و موقعيت ويژة شوشـگر در ايـن وضـعيت             متفاوتي هدايت كرده و دنياي جديدي را شكل مي        

  . كند شود فرآيند زيباشناختي را ايجاد مي  ادراكي نويني كه در او ايجاد مي-و رابطة حسيجديد 

كند كـه در آن        در قسمت دوم شعر ما را با دنيايي تكراري و يكنواخت مواجه مي             1همگنة معنايي 

هـا    قـرن  /آلـود بـه جـا      اندر آن ناحية دنج و مه     «: همه چيز در جريان فرسايشي زمان غرق شده است        

 هرچه وحشي و چو نقشي اسـت كـه   /.سپرد  راه خود مي/ و طبيعت به همان راه كه داشت    /گذرد  يم

درازي شـعر و آهنـگ كنـد آن، ايـن روزمرگـي و جريـان                . » هرچه را گويي خواب زده     /بر آب زده  

هرچه خاموش و به هـم      «: كند تر كرده و نقش ويرانگر زمان را يادآوري مي         رنگ معمول زندگي را پر   

ايـن همگنـة   . » همچو ويرانه كـه بگـذارد سـيليش بـه جـا        / مانده ويرانه ز هر چيز به پا       /استريخته  

) ربطي مبـين تـضاد  (» ليك«معنايي به ناگاه با ظهور رهگذري منقطع شده و برش گفتماني كه با واژة       

رهگذر در حركتـي مخـالف سـير زمـان در           . شود  شود، سبب قطع ارتباط با دنياي فعلي مي         ايجاد مي 

و گفتمـان  ) رهگـذر (اي در گذشته است كه حس نوستالژيك را در دو سطح گفته               جوي خاطره جست

اين حركت ابتدايي رهگـذر كـه زمـان را در اختيـار گرفتـه و در حركـت آن            . كند  تداعي مي ) شاعر(

 آن شبيهش بـه ره  /... راه بر سوي  /برد بر زبر پرتگهي     مي«: شود  كند، با كنشي كامل مي      خللي وارد مي  

اسـتد    بـر سـر راهـش مـي    /.بيند از پيش نظر تر ز همه چيز كه مي   درون  پر /طر پيدا شده از ناگاهان    خا

بـرش  . » جايگـاه چـه سـخنگوي بنـام        / به چنان منظر   / با نگاهش همه از حيرت باز      /يك لحظه سوار  

گفتماني، زمان و مكان گفتمان را كه حركتشان در جهت فرسايش و ويرانگي همه چيز بوده متوقـف             

اين وضعيت جديد سكون و وقفه مظهر حضور نيرويي اسـت كـه در بيـرون شـكل گرفتـه                    . كند  يم

شـناس،   شوشـگر زيبـايي   . شناختي بر اصل نظام ديداري اسـتوار اسـت          در اينجا، ارتباط زيبايي   . است

بينـد؛ شـبيهي كـه از وراي زمـان، از      آن خاطرة عشق دو دلداده را در پيش نظر خود زنده مـي   » شبيه«

شـود و تمـام گـسترة      از همه چيز ظاهر مي    » پر درون تر  «تجلي يافته و در خأل ايجاد شده،        » هانناگا«

اين ظهور و كشف دنياي جديد كـه مفهـوم زمـان در آن مـستولي شـده،                  . كند  ديد شوشگر را پر مي    

نگـاهي كـه از   : شـود   ادراكـي او منجـر مـي   -كند كه به بيداري حـسي   تنشي را در شوشگر ايجاد مي     

                                                 
1- Isotopie  
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گويي و وصـف نيـست و واقعـة زيباشـناختي دقيقـاً در               ماند و زباني كه قادر به سخن        از مي حيرت ب 

يابد و با توقف همگنة زيباشناختي دوبـاره بـه جريـان       افتد و بالفاصله پايان مي      همين لحظه اتفاق مي   

قـصة آن دو  «: چنان كه حركت شوشگر با شكـست مواجـه شـده اسـت     گرديم، آن تكرار زمان بر مي   

 خامـشي را  / هر صدايي كه بينگيزد و در هم شكند      / همچنان است بمانده مبهم    /گيز ولي با او نيز    ان دل

 نيست قادر كه از آن چهـرة مرمـوز بـه    /) در فناي لحظات رفته/كه ز هر سو حاكي است(به وقارش   

اي    پـرده  /دار آمـده نيـروي توانـاي زمـان          پـرده  / و از آن چيز كه بر چهـرة آن         /اي فاش كند    نكته /جا

گرفتـه و    شده با باورهاي شكل    از ديدگاه ديگر، تالش رهگذر شوكي است در فضايي ويران         . »برگيرد

اي   در واقع، همـه چيـز بـه گونـه         . تكراري در جهت نفي اين باورها و ورود به فضاي ارزشي جديد           

ظهـور  (به باورهاي جديد    ) ويراني و فراموشي در زمان    (طراحي شده است تا عبور از باورهاي قبلي         

اگرچه اين حركت شوشگر جهـت شكـست فـضاي حـاكم و تحقـق               . ميسر شود ) دوبارة دو عاشق  

شـناختي بـا      توانـد در تعـاملي زيبـايي        ماند، اما او مـي      نتيجه مي  دنياي جديد و كشف حقيقت اشيا بي      

پايان شعر اگرچه بازگـشت و تأكيـدي        . اي زيباشناختي دست يابد     اي، به گونه    خاطرة آن عشق افسانه   

كـه  !  اي دريغـا   /كـسي  آن دو دلدادة ويران شده را هـيچ       «(بر پيروزي زمان و فراموشي آن قصه است         

 نيـست در  / و به جز چيزي مبهم ز ره قصه به جا/ گرد آن بسته رده   /مانده ويران زمان   .../ندارد بر ياد  

حكايـت  . كنـد   ، اما سياليت و تكثر معنا را با تعميم و بسط گفتمان تضمين مي             )»خاطر كس سايه زده   

دو دلدادة عاشق از سطح گفتمان فراتر رفته و به عنوان مثل و جزئي از فولكلور مـردم ناحيـة شـمال                    

شود و بدين ترتيب، جريان معنا حتي از فـضاي بـستة شـعر نيـز عبـور كـرده و در                        ايران معرفي مي  

يـل از گفتمـان تـا       شـود و بـه همـين دل         در واقع گفتمان دوباره گفتمـاني مـي       . يابد  واقعيت تكثير مي  

  .فراگفتمان در حركت است

  گيري نتيجه

اي   معنا شناسي روايي، جريان مطالعات نـشانه -پس از گذر از معناشناسي ساختاري و عبور از نشانه       

در ايـن حالـت، معنـا،    . پردازد   ادراكي هستند مي   -ترين حالت آن كه روابط حسي      به بحث معنا در سيال    

دهد، تابع ساختارهاي اوليـه و از پـيش موجـود     نيما يوشيج نشان مي» انپي دارو چوپ«كه شعر  چنان آن
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هـاي موجـود در دنيـا،        تقابلي نيست، بلكه معنا امري است زنده، پويا و سيال كه در رابطة بين صـورت               

  ). 10: 1987گريماس، (گيرد  شناختي كه دارند شكل مي ها و تأثير زيبايي پذيري آن قابليت شكل

، ديديم كه نظام روايي بـه تنهـايي قـادر بـه توضـيح و تبيـين چگـونگي                    » چوپان پي دارو «در شعر   

اي  شـده  گيري معنا نيست؛ چرا كه فرآيند تغيير معنا در آن تابع برنامـة مـشخص و از پـيش تعيـين      شكل

. »فعل«گردد نه به  برمي» حس«نيست، بلكه محرك اصلي آن بيشتر از جنس شوشي است نه كنشي و به    

  .    كند  ادراكي در فرآيند توليد معنا، انعطاف، تكثر، سياليت و پويايي آن را تضمين مي-سياين دخالت ح

گفتمـان  .  معنـا شـناختي اسـت   -هاي مختلـف نـشانه    گفتمان شعر نيما محل بروز و تعامل گونه  

را مـؤثر كـرده و از       ) پيشگويي فـالگيران  (و دانستن   ) طلب عشق (القايي زن، از طرفي، فعل خواستن       

بـروز  » شـورش دل  «شـود كـه در حالـت          امل ميان اين دو فعل گونة عاطفي در شوشگر ايجاد مي          تع

اين گفتمان از طـرف ديگـر تنـشي را          . كند  يابد و در طول گفتمان نتيجة دلخواه زن را برآورده مي            مي

ايـن  . يابـد   ادراكي شوشگر در آن تقويت شده و مجـال ظهـور مـي          -دهد كه حضور حسي     شكل مي 

آورد كه داراي عمق دوسويه و گستره و فـشاره             ادراكي، فضاي تنشي را به وجود مي       -حضور حسي 

  . است» پيوند و عشق ازلي«بوده و جريان توليد معنا در اين فرآيند، تابع عمليات حاضرسازي 

هاي معمول و رايج و عبـور   سازة زيباشناختي در شعر نيما حاصل انقطاع و شكنندگي در گونه       

.  ادراكـي شوشـگر اسـت      - معمول، متفاوت و غير منتظره در نتيجة بيداري حسي         هاي غير   به گونه 

شناختي فراهم     ادراكي جديد در تعامل با دنيا راه را براي تحقق حضور زيبايي            -اين دريافت حسي  

هر چند كه گونه منحصر به فرد به طور كامل براي شوشگر محقق نشده اسـت، امـا او بـر         . كند  مي

اي   ختي غلبه كرده و در نظام پديـداري معنـا از روزمرگـي رهـا و بـه نـشانه                   معناي فرسوده و شنا   

هـا، زايـش و پويـايي معنـا را موجـب              و بدين سان، سياليت و تكثر نـشانه       . شود  متعالي تبديل مي  

  . شود مي

  ها يادداشت

  بـا    ماي سه شعر بلند ن    ي گفتمان ليتحل« حاضر مستخرج از طرح پژوهشي درون دانشگاهي با عنوان           مقالة -1

  . و با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان است910407به شمارة »  يمعناشناخت - نشانهكرديرو
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