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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/3/17  پذیرش: 1397/6/14
مژگان میرحسینی1، ابراهیم کنعانی2 

چکیده 

نظــام عاطفــی از گفتمان  هایــی اســت کــه در نشــانه ـ معناشناســی، مطالعــه و بررســی می  شــود. در 
گونــة عاطفــی، تعامــل میــان مجموعه  هــای بــزرگ نشــانه  ای کــه صورت  هــای بیــان )دال( و صورت  هــای 
محتــوا )مدلــول( نامیــده می  شــود، فراینــد نشــانهـ  معنایــی را تحقــق می  بخشــد. همیــن تعامــل اســاس 
مباحــث در ایــن نظــام را شــکل می  دهــد. ایــن رابطــة تعاملــی، زمینــه  ای فراهــم مــی  آورد تــا َشــِوش گران 
بــا حضــور ادراکــیـ  حســی و عاطفــی خــود در فراینــد معنادهــی مشــارکت کننــد. بر ایــن اســاس، در هر 
گفتمانــی بــا ســازوکارهای عاطفــی مختلفــی مواجــه می  شــویم که قابــل مطالعه هســتند. در واقــع، دنیای 
عاطفــی زبانــی اســت کــه نظــام خــاّص خــود را دارد و کار نشــانهـ  معناشناســی، مطالعــة همیــن نظــام و 
بررســی شــرایط تحقــق و طغیــان معنــا در آن اســت. مســئله  ای کــه طــرح می  شــود این اســت کــه چگونه 
و مبتنــی بــر کــدام شــرایط گفتمانــی می  تــوان ایــن نظــام زبانــی را مطالعه کــرد. پرســش اصلــی پژوهِش 
حاضــر ایــن اســت کــه فراینــد عاطفــی در گونــة کودکانــة رضــوی زائــر عبدالجبــار کاکایــی، تابــع کــدام 
ســازوکار نشــانهـ  معناشــناختی اســت. همچنیــن فراینــد تحقــق و طغیــان معنــا مبتنــی بر کدام شــرایط 
گفتمانــی ُرخ می  دهــد. در واقــع، هــدف پژوهــش پیــِش رو، بررســی نشــانهـ  معناشــناختی نظــام عاطفــی 
در گفتمــان حاکــم بــر گونــة کودکانــة زائــر بــرای دســت  یافتن بــه چگونگــی زایــش و طغیــان معنــا در آن 
اســت. نتایــج و یافته  هــای تحقیــق نشــان می  دهــد کــه نظــام عاطفــی گفتمــان در گونــة کودکانــة زائــر 
تابــع ســازوکارهای ادراکــیـ  حســی، زیبایی  شــناختی، اســتعالیی، تنشــی و جســمانه  ای اســت و مبتنــی 
بــر گونــة ُرخــدادی َشِوشــی تحقــق می  پذیــرد. ایــن پژوهــش می  توانــد الگویــی بــرای تحلیــل و بررســی 

گفتمان  هــای حاکــم بــر فرهنــگ و ادبیــات رضــوی در گونــة کودکانه  هــای رضــوی باشــد.
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1. مقدمه

الگــوی نشــانه ـ معناشــناختی1 به عنــوان یکــی از شــیوه  های نقــد ادبــی نــو طــرح می  شــود. 
یکــی از نظام  هــای گفتمانــی کــه در ایــن الگــو بررســی می شــود، نظــام عاطفــی اســت. نظــام 
عاطفــی بــر   پایــة رابطــة تعاملــی میــان صورت  هــای بیــان و محتــوا و در نتیجــة حضــور ادراکی 
ــون  ــی را در کان ــام عاطف ــر نظ ــن ام ــرد. ای ــق می  پذی ــِوش  گران تحق ــی َش ــی و عاطف ـ حس
ــی ســخن گفــت  ــی و گفتمان ــوان از نظامــی زبان ــرار می  دهــد. پــس می  ت ــی ق ــات زبان مطالع
کــه ویژگی  هــا و الزام هــای ویــژة خــود را دارد و قابــل مطالعــه و بررســی نیــز هســت. رویکــرد 
ــه و  ــی را مطالع ــام زبان ــن نظ ــوان ای ــا بت ــد ت ــه می  ده ــازوکاری ارائ ــانه ـ معناشناســی س نش
وضعیــت ادراکــیـ  حســی و عاطفــی َشــِوش  گران و شــرایط طغیــان معنــا را بررســی و تحلیــل 

کــرد. 

عبد  الجبــار کاکایــی از شــاخص  ترین شــاعران و ترانه  ســرایان آیینــی و مذهبــی اســت و گونــة 
کودکانــه »زائــر« از بهتریــن اشــعار و ترانه  هــای رضــوی و مذهبــی او در حــوزة ادبیــات کــودک 
ــی  ــورداری از ویژگی  های ــا برخ ــه ب ــن تران ــت. ای ــوی اس ــات رض ــگ و ادبی ــوان و فرهن و نوج
ــان، موســیقی لطیــف و ســاده، تخیــل و  ــودن زب ــان، محــاوره  ای ب ــان و بی چــون ســادگی زب
ــا روح  ــوس، ب ــاه و ملم ــای کوت ــا و عبارت  ه ــلیس و روان و مصراع  ه ــت واژگان، وزن س موزونی
کــودک و نوجــوان عجیــن و در خاطره  هــا مانــدگار شــده اســت. شــاعر در ایــن شــعر بــا معرفــی 
گفتمــان حاکــم بــر گونــة کودکانــه رضــوی و ترســیم فضــای عاطفــی حــرم، احســاس و عاطفة 
کــودکان و نوجوانــان را نســبت بــه مفهــوم زیــارت به ســادگی بیــان کــرده اســت. همچنیــن، 
توانســته اســت عشــق و ارادت آن  هــا را بــه امــام رضــا )علیه الســالم( در قالــب زیباتریــن واژگان 
ــا درک روحیــة عاطفــی کــودک و نوجــوان،  و صمیمی  تریــن حــاالت توصیــف کنــد. شــاعر ب
ارتباطــي زیبــا و منطقــي بــا خواننــدة شــعر به  ویــژه زائــران کــودک و نوجــوان برقــرار کــرده 

اســت. 

ــة رویکــرد نشــانه ـ معناشــناختی، در  ــر   پای ــر ب ــة زائ ــة کودکان ــی گون بررســی نظــام عاطف

1. sémiotique 
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ترســیم نــوع نــگاه عاطفــی، احساســی و عرفانــی در کودکانه  هــای رضــوی1 نقــش برجســته  ای 
را ایفــا می  کنــد. مســئلة مهــم ایــن اســت کــه ویژگی  هــای حّســی و عاطفــی ایــن شــعر در 
ــر   اســاس  ــر پایــة چــه ســازوکاری شــکل می  گیــرد. ب قالــب کــدام فرایندهــای گفتمانــی و ب
ــرد  ــوان کارک ــه می  ت ــه: 1( چگون ــت ک ــن اس ــر ای ــش حاض ــی پژوه ــش  های اصل ــن، پرس ای
عاطفــی شــعر زائــر را تبییــن کــرد؛ 2( فراینــد عاطفــی ایــن شــعر، تابــع کــدام کارکردهــا و 
ویژگی  هــای نشــانه ـ معناشــناختی اســت؛ 3( ســازوکار شــکل  گیری، زایــش و طغیــان معنــا 
در شــعِر حاضــر چگونــه اســت. در واقــع، هــدف پژوهــِش پیــش رو دســتیابی بــه ســازوکاری 
ــوی در  ــای رض ــة کودکانه  ه ــان در گون ــی گفتم ــای عاطف ــرایط و فراینده ــة ش ــرای مطالع ب
حــوزة نشانه  شناســی شــعر و شــرایط طغیــان معنــا در آن اســت. فرضیــة مــا ایــن اســت کــه 
نظــام عاطفــی گفتمــان در ایــن شــعر تابــع ســازوکارهای ادراکــی ـ حســی، زیبایی  شــناختی، 
ــه یــک  ــوان نشــان داد چگون ــن، می  ت ــر   اســاس ای اســتعالیی، تنشــی و جســمانه  ای اســت. ب
کــودک زائــر در فضایــی ادراکــی ـ حســی و عاطفــی و در وضعیتــی تنشــی، از تمــام هســتی 
خــود رهــا می  شــود. ســپس در وضعیتــی ســودایی و هیجانــی بــه حضــوری اســتعالیی دســت 
می  یابــد. ایــن حضــور همــان رســیدن بــه مقــام زائــری امــام رضــا )علیه الســالم( و وحــدت بــا 

ایشــان اســت.

2. پیشینۀ تحقیق

در تجزیــه و تحلیــل نشــانهـ  معناشــناختي گفتمان )شــعیري، 1385( ابعــاد مختلف گفتمان 
شــناختی، حســی ـ ادراکــی، عاطفــی و زیبایی  شــناختی تحلیــل شــده و برخــی از شــعرهای 
ــده اســت. ســجودی )1387( در نشانه  شناســی  ــل ش ــر تحلی ــن منظ ــپهری از ای ــهراب س س
کاربــردی و ذیــل مبحــث نشانه  شناســی الیــه  ای، بــا آوردن نمونه  هایــی از نظــام رســانه   هــای 
ــه  ــه بررســی و پژوهــش پرداختــه اســت. در راهــي ب ــن حــوزه ب ــداری، در ای شــنیداری و دی
نشــانه ـ معناشناســي ســیال: بــا بررســي مــوردي ققنــوس نیمــا )شــعیري و وفایــي، 1388( و 
1. کودکانه  هــای رضــوی، عنــوان پیشــنهادی ژانــری در حــوزة ادبیــات رضــوی کــودک و نوجــوان اســت کــه شــعر، داســتان و ترانه  هــای 

حــوزة فرهنــگ و ادبیــات رضــوی کــه مخاطــب آن  هــا غالبــاً کــودکان و نوجوانــان هســتند، زیر  مجموعــة آن قــرار می  گیــرد. 
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ــواع  ــي« )شــعیري، 1388(، ان ــا نشــانه ـ معناشناســي گفتمان »از نشانه  شناســي ســاخت  گرا ت
گفتمــان بــر مبنــای رویکــرد نشــانهـ  معناشناســی بررســی و شــعر ققنــوس نیمــا از ایــن منظر 
تحلیــل شــده اســت. در »معنــا در تعامــل تصویــر، مطالعــة نشــانه ـ معناشــناختی دو شــعر 
دیــداری از طاهــره صفــارزاده« )شــعیري و همــکاران، 1388(، دو شــعر از صفــارزاده بــا رویکــرد 
نشــانهـ  معناشــناختی تحلیــل شــده اســت. در ایــن پژوهش  هــا بــر ایــن نکتــه تأکیده شــده که 
دخالــت تجربــة زیســتة کنشــگران و حضــور آن  هــا در جریــان معنــا تغییــر ایجــاد  و معناهــای 
بســته و قطعــی را بــه معناهــای بــاز و در حــاِل شــدن بــدل می  کنــد. »گرمــاس«1 )1389( در 
نقصــان معنــا، بــا معرفــی نشــانه ـ معناشناســی احســاس و ادراک و حضــور زیبایی  شــناختی 
ســوژه و تحلیــل شــعری از تورنیــه2 و ریلکــه3، از ایــن منظــر چگونگــی تحــول از نشانه  شناســی 
ــر  ــوزة نث ــد. در ح ــن می  کن ــناختی را تبیی ــی و زیبایی  ش ــه نشانه  شناســی عاطف ــاختاری ب س
نیــز در »چگونگــی تــداوم معنــا در چهــل نامــة کوتــاه بــه همســرم از نــادر ابراهیمی« )شــعیری 
و آریانــا، 1390( و در »عبــور از مربــع معنایــی بــه مربع تنشــی: بررســی نشــانهـ  معناشــناختی 
ماهــی ســیاه کوچولــو« )عباســی و یارمنــد، 1390(، ایــن نظریــه واکاوی شــده اســت. معیــن 
)1387( در »گفته پــردازی گفتمــان و گفته  پــردازی گفتمانــی«، بــا آوردن نمونه  هایــی از 
نظــام تصویــر به  ویــژه در حــوزة آگهی  هــای تبلیغاتــی، در ایــن حــوزه بــه پژوهــش پرداختــه   
اســت. همیــن پژوهشــگر )معیــن، 1394( در فصل  هــای   »از معنــا بــه مثابــة تجربــة زیســته: 
ــی  ــناختی« مبتن ــای پدیدارش ــا دورنم ــه نشانه  شناســی ب ــذر از نشانه  شناســی کالســیک ب گ
ــا رویکــرد ادراکــی ـ حســی را معرفــی  ــر آموزه  هــای الندوفســکی4 )2004( نشانه  شناســی ب ب
ــه نشانه  شناســی پدیدارشــناختی  کــرده و از ایــن رهگــذر، تحــول نشانه  شناســی کالســیک ب
را بازکاویــده اســت. در »نشــانهـ  معناشناســی ادبیــات: نظریــه و روش تحلیــل گفتمــان ادبــی« 
)شــعیری، 1395( چهــار نظریــة کنشــی، تنشــی، َشِوشــی و بُوشــی و روش به  کارگیــری آن  هــا 
ــر  ــا ب ــه معن ــن پژوهــش نشــان داده شــده ک ــی شــده اســت. در ای ــی معرف ــان ادب در گفتم
ــا  ــد از کنــش ت ــف می   شــود و می  توان ــا تعری ــا و چیزه ــا دنی ــران ب ــن کنش  گ ــة رابطــة بی پای
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َشــِوش و از َشــِوش تــا بُــوش در نوســان باشــد. در »ابعــاد گمشــدة معنــا در نشــانه شناســی 
روایــی کالســیک؛ نظــام معنایــی تطبیــق یــا رقــص در تعامــل« )  معیــن، 1396(، بــر اســاس 
ــن  ــی بی ــی و تن ــاس حس ــر تم ــی ب ــی مبتن ــام معنای ــکی )2004( نظ ــای الندوفس آموزه  ه
کنشــگران در تعامــل معرفــی و نظــام »تطبیــق« نامیــده شــده اســت. آنچــه پژوهشــگران در 
ــد در  ــی جدی ــد، از گرایش ــدان پرداخته  ان ــی ب ــی ـ حس ــی و ادراک ــی، َشِوش ــای عاطف حوزه  ه
نشانه  شناســی حکایــت دارد کــه مبتنــی بــر رویکــردی ادراکــی ـ حســی بــه هســتی اســت. 
بــا توجــه بــه ایــن پژوهش  هــا، تاکنــون نظــام عاطفــی شــعر از منظــر نشــانه ـ معناشــناختی 
ــژه در کودکانه  هــای رضــوی )اشــعار و  ــات و فرهنــگ رضــوی و به  وی ــا ادبی ــار مرتبــط ب در آث
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــی ـ عاطف ــای حس ــاز آفرینش  ه ــب زمینه  س ــور غال ــه به  ط ــا( ـ ک ترانه  ه
می  شــود و ارادت، عشــق و عالقــة کــودکان و نوجوانــان را بــه امــام رضــا )علیه الســالم( و آســتان 

مطهــر آن حضــرت نشــان می  دهــد ـ مــورد پژوهــش قــرار نگرفتــه اســت. 

3. نظام عاطفی گفتمان

ــد:  ــر می  گیرن ــم را در نظ ــی، دو دورة مه ــانه ـ معناشناس ــات نش ــی، در مطالع ــور کل به  ط
الــف( نشــانه ـ معناشناســی روایــی یــا ُکنشــی؛ ب( نشــانه ـ معناشناســی عاطفــی )شــعیری، 
1385: 138(. در دورة اول، گرمــاس بــا اتــکا بــه داده  هــای والدیمیــر پــراپ1 )1928( و کلــود 
بِرمــون2 )1973( ســاختار روایــی خــود را کــه متشــکل از ســه آزمــون3 روایــی آماده  ســازی، 
سرنوشت ســاز و ســرافرازی  اســت، طــرح می  کنــد. فراینــد روایــی گرمــاس کــه شــعیری آن را 
»گفتمــان کنشــی« می نامــد، ماننــد یــک دســتور زبــان روایــی عمــل می  کنــد کــه گفتمــان 
بــه آن ســامان می  دهــد )شــعیری، 1395: 18(. در ایــن گونــه از گفتمــان، »هســتة مرکــزی 
ــگران و  ــت کنش ــر وضعی ــت تغیی ــود در خدم ــه خ ــد ک ــکیل می  ده ــی تش ــت را کنش روای
همچنیــن معناســت« )همــان: 19(. پــس در گفتمــان کنشــی، ابتــدا با یــک وضعیت نابســامان 

1. W. Propp
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ــرد  ــکل می  گی ــی ش ــز زمان ــا نی ــد و معن ــان1« می  گوین ــه آن »نُقص ــه ب ــویم ک ــه می  ش مواج
کــه رفــع نُقصــان انجــام پذیــرد. در واقــع، هــدف اصلــی گفتمــان کنشــی »تغییــر وضعیــت 
اولیــه یــا نابســامان بــه وضعیتــی ثانــوی یــا ســامان  یافته اســت« )همــان: 24( کــه در قالــب 
برنامــة منظــم روایــی و کنشــی انجــام می  شــود. امــا در نشــانه ـ معناشناســی عاطفــی بنــا بــه 
ــا به  دنبــال تغییــر وضعیتــی  ــدون اینکــه ســوژه برنامــه  ای داشــته باشــد ی نظــر شــعیری، »ب
ــه  ــرد ک ــرار می  گی ــر راه او ق ــر س ــی ب ــا دنیای ــد ی ــی می  یاب ــل دنیای ــود را در مقاب ــد، خ باش
ــار آن  ــه انتظ ــد ک ــی رخ می  ده ــت آن  جای ــا درس ــد و معن ــر می کن ــواس او را درگی ــة ح هم
نمــی رود. همیــن معناســت کــه مــا آن را »معنــای َشِوشــی« خوانده  ایــم؛ معنایــی کــه نتیجــة 
کنــش نیســت، بلکــه نتیجــة تعامــل حســی ـ ادراکــی ســوژه و دنیاســت.« )گرمــاس، 1389: 
9 مقدمــة مترجــم(. »الندوفســکی« )2004( ایــن رویکــرد را در قالــب نظــام وحــدت معرفــی 
ــد  ــژه می  دان ــوژه و اب ــوری س ــی و هم  حض ــی ـ حس ــاط ادراک ــد ارتب ــد و آن را برآین می  کن
)بــه نقــل از: معیــن، 1394: 79(. بــر   اســاس ایــن، ســوژه و ابــژه کنشــگرانی تــن  دار هســتند 
کــه تنهــا در ارتبــاط هم  حضــوری بــا یکدیگــر بــه فراینــد نشــانه ـ معنایــی شــکل می  دهنــد. 
ــه  ــردن ب ــاز دارد. نگاه  ک ــتن نی ــی از نگریس ــیوة خاص ــه ش ــانه  ای، ب ــر نش ــر، ه ــارت دیگ به عب
چیــزی، ایجــاد نســبت بــا آن چیــز اســت. مــا بــه جــای نگاه  کــردن بــه چیزهــا، بــه نســبت 
میــان چیزهــا و خویشــتن می  نگریــم )احمــدی، 1388 :20( و همیــن تعامــل میــان »مــن« 
ــد.  ــکل می  ده ــی را ش ــام عاطف ــه نظ ــت ک ــژه اس ــوان اب ــز« به  عن ــا »چی ــوژه ب ــوان س به عن
نظــام عاطفــی بــا دو فراینــد َشِوشــی و تنشــی در ارتبــاط اســت. فراینــد َشِوشــی بــر رابطــة 
حســی ـ ادراکــی و عاطفــی بیــن ســوژه و دنیــای دارای احســاس )ابــژه( اســتوار اســت. گاهــی 
ایــن رابطــه آن  قــدر عمیــق اســت کــه ســوژه و ابــژه در یکدیگــر ذوب می  شــوند. ایــن امــر از 
رویکــرد پدیدارشــناختی بــه معنــا حکایــت دارد زیــرا ســوژه بــا »خــوِد چیزهــا« یــا اصــل آن  ها 
مواجــه می  گــردد )شــعیری، 1395: 101(. فراینــد تنشــی نیــز بــر رابطــة تعاملــی و بیناوابســتة 
ســوژه بــا ابــژه وابســته اســت و ایــن تعامــل تــا جایــی ادامــه می  یابــد کــه بــه درهم آمیختگــی 
ــي تنشــي2  ــژه نیــز منجــر می  شــود )همــان:39(. در نظــام تنشــی، فضای عاطفــی ســوژه و اب

1. manque
2. espace tensif
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شــکل می  گیــرد کــه  شــرایط عاطفــي گفتمــان بــر   پایــة آن تنظیــم مي  گــردد. فضــای تنشــی 
از دو منطقة فشــاره  ای و گســتره  ای تشــکیل شــده اســت. منطقة فشــاره  ای، منطقه  ای َشِوشــی 
اســت کــه بــر حضــوری عاطفــی داللــت دارد و منطقــة گســتره  ای بــر حضــوری کّمــی اســتوار 
اســت. در منطقــة فشــاره  ای، بــا اوج گرفتــن هیجــان عاطفــی بــا وضعیت قــوی فشــاره  ای مواجه 
هســتیم و بــا افــت هیجــان عاطفــی، وضعیــت ضعیــف فشــاره  ای حاکــم می  شــود. در منطقــة 
گســتره  ای نیــز بــا محدودشــدن گســترة فضــای تنشــی بــا وضعیــت متمرکــز گســتره  ای و بــا 
ــن  ــویم. به همی ــه می  ش ــط  یافته مواج ــت بس ــا وضعی ــای تنشــی، ب ــدن گســترة فض متکثرش
ــرت، 2011 و شــعیری، 1395:  ــم )ر.ک. هب ــرار می  گیری ــک نظــام بیناوابســته ق ــل، در ی دلی
42(. رابطــة بیناوابســتة دو فضــای تنشــی فشــاره  ای و گســتره  ای در طرحــوارة زیــر نشــان داده 

شــده اســت: 

نمودار1: مربع تنشی واگرا )شعیری، 1395: 43(

در ایــن فراینــد، گونــة عاطفــي از ارزشــي برخــوردار مي  شــود کــه از بســیار مثبــت تــا بســیار 
ــد و  ــي طیف  پذیرن ــر عاطف ــه عناص ــد ک ــان مي  ده ــر نش ــن ام ــت. ای ــان اس ــي در نوس منف
ــوع رابطــة همســو و ناهمســو  ــر اســاس ایــن، دو ن ــد. ب همــواره مــورد قضــاوت قــرار مي  گیرن
بیــن َشــِوش  گر و کنش  گــر برقــرار مي  شــود؛ طوري کــه هــر چــه میــزان َشــِوش باالتــر باشــد، 
ــه همــراه مــي  آورد. ایــن فراینــد، نظام  منــدي گونه  هــاي  ــا بي کنشــي او را ب ــر ی کنــش بیش  ت

عاطفــي را در گفتمــان نشــان می  دهــد. 
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4. سبک  های تنشی حضور در فرایند عاطفی

گفتمــان عاطفــی بــر پایة دو نظام گفتمانی َشِوشــی و تنشــی تحقــق می  پذیــرد. »زیلبربرگ«1  
بنیان  گــذار نظریــة تنشــی در نشــانه ـ معناشناســی )2012( در فراینــد معناســازی ســه گونه 
ســبک حضــوری را طــرح می  کنــد )بــه نقــل از: شــعیری، 1395: 44- 48(. در ســبک تنشــی 
ـ َشِوشــی یــا تنشــیـ  کنشــی2، َشــِوش بســیار دفعــی و تابــع لحظــهـ  بارقــه اســت و همه چیز 
به طــور ناگهانــی و در لحظــه شــکل می  گیــرد. َشــِوش  گر نیــز در جریــان ُرخــدادی از حضــور 
ــا  قــرار می  گیــرد و شــوریدگی حضــور را تجربــه می  کنــد. امــا در ســبک تنشــی ـ کنشــی، ب
کنشــگری مواجــه می  شــویم کــه در وضعیتــی فراینــدی و تدریجــی  قــرار گرفتــه و در رونــدی 

برنامه  مــدار بــه ارزشــی دســت می  یابــد. طرحــوارة ایــن ســبک بدین صــورت اســت:

                                          

نمودار2: حضور تنشیـ  کنشی )شعیری، 1395: 45(

در ســبک تنشــیـ  بُوشــی3، حضــور ســوژه بــر   اســاس رابطــة بیــن مات  شــدگی و مات  نمــودن 
ــِوش  گر در  ــی ُرخــدادی مواجــه می  شــویم کــه َش ــا فضای ــرد. در مات  شــدگی، ب شــکل می  گی
ــدی  ــگر در فراین ــودن، کنش ــا در مات  نم ــود. ام ــداد می  ش ــوب ُرخ ــه مغل ــی غیرمترقب وضعیت
هدفمنــد بــه ابــژه دســت می  یابــد. مات  شــدگی از گونــة ُرخــدادی َشِوشــی اســت و مات  نمــودن 
در قالــب فراینــد و کنــش تحقــق می  پذیــرد. طرحــوارة ایــن گونــة حضــوری بدیــن صــورت 

ــردد: ترســیم می  گ

1. Cl. Zilberberg
2. mode defficience
3. mode dexistence
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 نمودار3: حضور تنشیـ  بُوشی )شعیری، 1395: 46(

ــه  ــی مواج ــی و تلفیق ــای گزینش ــا دو فض ــز ب ــی1 نی ــی ـ گزینش ــی ترکیب ــبک تنش در س
می  شــویم. در فضــای گزینشــی، نشــانة مهمــان بــه فضــای نشــانة میزبــان وارد می  شــود، امــا 
نشــانة مهمــان او را نمی  پذیــرد. بدین ســان، در چالــش بــا آن قــرار می  گیــرد. در نتیجــه، فضــای 
تنشــیـ  عاطفــی بــه اوج خــود می  رســد. امــا در فضــای تلفیقی، نشــانة مهمــان به محــض ورود 
ــان، از ســوی او پذیرفتــه و به  خوبــی در آن هضــم و جــذب می  شــود.  ــه فضــای نشــانة میزب ب
در ایــن حالــت، شــرایط شــناختی و گســتره  ای در فضــا حاکــم می  شــود. طرحــوارة ایــن گونــة 

ــردد: ــیم می  گ ــورت ترس ــوری بدین ص حض

نمودار4: حضور تنشِی تلفیقیـ  گزینشی)شعیری، 1395: 48(

1. mode exclusive- inclusif
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5.  افعال مؤثر و گونۀ عاطفی 

افعــال ُمــدال1 کــه افعــال مؤثــر نیــز نامیــده می  شــوند )ر.ک. شــعیری،1388: 100( همــان 
افعــال شــبه معین هســتند کــه بــر افعــال ُکنشــی تأثیــر می  گذارنــد تــا شــرایط تحقــق کنــش 
فراهــم شــود. مطابــق نظــر فونتنــی2 ایــن افعــال، »افعــال دیگــر را تحــت تأثیــر قــرار می  دهند« 
)نــک: همــان(. ایــن فعل  هــا عبارتنــد از: »خواســتن«، »بایســتن«، »دانســتن«، »توانســتن» و 
»بــاور داشــتن«. ایــن افعــال بــا تغییــر شــرایط حّســی، فراینــد معنــا را درگیــر خــود می  کننــد 
و ُرخــدادی تنشــی را موجــب می  گردنــد. افعــال ُمــدال در فارســی از انــواع فعل  هــای وجهــی 
به شــمار می  رونــد. بنــا بــه نظــر فرشــیدورد »وجــه فعــل، صــورت یــا جنبــه  ای از آن اســت کــه 
بــر اِخبــار، احتمــال، امــر، آرزو، تمنــی، تأکیــد، امیــد و برخــی امــور دیگــر داللــت می  کنــد« 
ــان  ــزاره را بی ــوای گ ــده از محت ــِی گوین ــل، تلق ــه از فع ــن جنب ــیدورد،1384: 380(. ای )فرش
می  کنــد؛ مثــاًل نشــان می  دهــد کــه احتمــال دارد؛ ضــرورت دارد؛ اجــازه داریــد؛ ممکــن اســت؛ 
بهتــر اســت؛ اطمینــان داریــم؛ مایلیــم؛ انتظــار داریــم؛ بایــد یــا نباید کــه ُرخــدادی اتفــاق افتد. 
ــارة یــک ُرخــداد به وســیلة فعل  هــای کمکــی و جنبــة وجهــی فعــل بیــان  ایــن تلقی  هــا درب
ــای  ــا، فض ــن فعل  ه ــان ای ــی می ــا چالش ــی ی ــة تعامل ــی،1391: 286(. رابط ــود )فتوح می  ش
تنشــی را در گفتمــان تشــدید می  کنــد. در   واقــع، هــرگاه دو فعــل مؤثــر بــا یکدیگــر در چالــش 
قــرار بگیرنــد و هــر دوِ آن  هــا یــک گــزاره را به  طــور هم  زمــان یــا پی  در  پــی تحــت تأثیــر خــود 
قــرار دهنــد، زمینــه بــرای ایجــاد و بــروز فضــای عاطفــی مســاعد می  شــود )عباســی و یارمنــد، 
1390: 155(. ویژگــی دیگــر افعــال مؤثــر، میزان  پذیربــودن آن  هاســت. در گونه  هــای عاطفــی 
بــه انــدازة فاصلــه از هنجار  هــای زبــان، میزان  پذیــری معنایــی شــکل می  گیــرد. »زیلبربــرگ« 
)2012( نیــز در مــورد میزان  پذیــری معتقــد اســت »فاصلــه از هنجــار اســت کــه معناســازی 
ــه نقــل از شــعیری،  ــرد« )ب ــه شــکل می  گی ــن فاصل ــای همی ــر مبن ــز ب ــد و همــه چی می  کن
1395: 41(. در زبــان فارســی در مــورد »بیشــتر« دو میزان پذیــر عاطفــی »زیــاد« و »خیلــی 
زیــاد« و در مــورد »کمتــر«، دو میزان  پذیــر »کــم« و »خیلی کــم« بــه  کار مــی  رود. در وضعیــت 

1. verbes modaux
2. J. Fontanille
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ــر پایــة دریافــت عاطفــی ســوژه، چیــزی می  توانــد داغ باشــد کــه در آن صــورت  َشِوشــی و ب
ــت  ــز بســوزاند در وضعی ــان چی ــر هم ــه اگ ــی ک ــد دارد، در حال ــاد تأکی ــر زی ــری ب میزان  پذی
میزان  پذیــری خیلــی زیــاد قــرار می  گیریــم. همیــن امــر دربــارة کــم نیــز صــادق اســت. پــس 
در فضــای تنشــی، بــه جــای تقابــل رابطــه  ای بیناوابســته شــکل می  گیــرد )ر.ک. همــان: 42(. 

 6. طرحوارة فرایند عاطفی

ــا فضایــی تنشــی مواجــه می  شــویم کــه طیف  پذیــر اســت و  در فراینــد عاطفــی گفتمــان ب
َشــِوش  گر و کنشــگر را در رابطــة همســو و ناهمســو بــا یکدیگــر قــرار می  دهــد. ایــن فراینــد 
نشــان می  دهــد گونه  هــای عاطفــی نظام  منــد هســتند. بــر   پایــة نظریــة عاطفــي فونتنــي، ایــن 
نظام  منــدي راهــي بــراي ارائــة طرحوارة فراینــد عاطفي گفتمــان اســت )ر.ک. شــعیري، 1385: 
ــر نشــان داده می  شــود: 1(  ــب زی ــی به ترتی ــد عاطف ــب، مراحــل فراین ــن ترتی 137-72(. بدی
تحریــک یــا بیــداري عاطفــي؛ 2( آمادگــي یــا توانــش عاطفــي؛ 3( هویــت یــا َشــِوش عاطفــي؛ 

4( هیجــان عاطفــي؛ 5( ارزیابــي عاطفــي.

6 - 1.  تحریک )بیداري( عاطفی1  

بنــا بــه گفتــة شــعیری »َشــِوش یعنــی تالطــم ســوژه و احســاس بیــداری او نســبت بــه ایــن 
تالطــم از درون« )شــعیری،1395: 94(. فراینــد عاطفــی نیــز در قالــب فراینــدی َشِوشــی تحقــق 
ــرد  ــرار می  گی ــی ق ــک »آِن« گفتمان ــل ی ــِوش  گر در مقاب ــی، َش ــای عاطف ــرد. در گونه  ه می  پذی
کــه او را از درون متأثــر می  کنــد. در   نتیجــه، دچــار حــّس خاصــی می  شــود و حضــوری عاطفــی 
از نظــر گســتره  ای و فشــاره  ای در او شــکل می  گیــرد. بدین ســان، آهنــگ و حرکــت َشــِوش  گر 

ــد.  ــروز می  یاب تغییــر می کنــد و تنش  هــای عاطفــی از طریــق آهنــگ و موســیقی کالم ب

1.  éveil affectif
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6 - 2.  توانش عاطفي1 

یکــی از ویژگی  هــای نظــام َشِوشــی، نــوع تغییــری اســت کــه در درون ســوژه ُرخ می  دهــد. 
ــدن  ــه در آن دی ــی« ـ ک ــای »آن ــا دریافت  ه ــد َشِوشــی ب ــد اســت »فراین ــز معتق شــعیری نی
ــن  ــان: 101(. ای ــویی دارد« )هم ــه دارد ـ همس ــناختن غلب ــتن و ش ــر دانس ــردن ب و حس ک
ــای  ــب فعل  ه ــه در قال ــد ک ــی می  بخش ــِوش گر توانش ــه َش ــی، ب ــه  ای و آن ــای لحظ دریافت  ه
ــی  ــت عاطف ــه هوی ــا ب ــد ت ــاده می  کن ــِوش گر را آم ــش َش ــن توان ــد. ای ــود می یاب ــر نم مؤث

ــد. جدیــدی دســت یاب

6 -3.  هویّت یا َشِوش عاطفي2   

ایــن مرحلــه نقــش مرکــزی را در فراینــد عاطفــی برعهــده دارد. َشــِوش  گر احســاس می  کنــد 
در درونــش تغییــری ادراکــی ـ حســی ُرخ داده اســت. ایــن تغییــر درونــی ســبب می  شــود بــه 
هویـّـت عاطفــی خاّصــی دســت یابــد و آن را در قالــب حالــت و رفتــار مشــخصی بــروز دهــد. در 
واقــع، در ایــن مرحلــه َشــِوش وارد مرحلــة اصلــی خــود می  شــود کــه تغییــر وضعیــت و تثبیت 
َشــِوش عاطفــی اســت. اینجاســت کــه َشــِوش  گر بــا هویّتــی ثابــت حضــور می  یابــد و حالــت 
ــف  ــِوش از کارکردهــای مختل ــه، َش ــن مرحل ــد. در ای عاطفــی خاصــی از خــود نشــان می ده
شــناختی، حســی ـ ادراکــی، تنشــی، َشِوشــی و حتــی کنشــی برخــوردار می  شــود و از همیــن 

ــد.   رو اســتمرار می  یاب

6 - 4.  هیجان عاطفی3  

به زعــم شــعیری »هیجــان بــه رعــد و برقــی می  مانــد کــه در یــک لحظــه تولیــد می گــردد. 
ــتیابی  ــس از دس ــِوش گر پ ــان: 195(. َش ــت« )هم ــریع و برق  آساس ــگ آن س ــس ضرب  آهن پ

1. disposition affective
2. pivot affectif
3. emotion
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بــه هویـّـت عاطفــی، در یــک لحظــه بــه وضعیــت بی  خویشــی می  رســد. ســپس دچــار هیجــان 
عاطفــی می  شــود کــه بــروز جســمانه  ای هــم پیــدا می  کنــد. بدین ســان، شــاهد بــروز تغییــری 

ــراری و بی  خویشــی او را ســبب می  گــردد.  ــِوش  گر هســتیم کــه بی  ق ــن و جســم َش در ت

6 - 5. ارزیابی عاطفی1 

در مرحلــة آخــر نیــز شــاهد نوعــی قضــاوت و ارزیابــی از فراینــد عاطفــی گفتمــان هســتیم. 
ارزیابــی مثبــت نســبت بــه یــک وضعیــت عاطفــی، ســبب تثبیــت آن و ارزیابــی منفــی، موجب 
ــی  ــار عاطف ــن رفت ــه ای ــه  ای ک ــب و جامع ــع، مخاط ــردد. در واق ــذف آن می  گ ــل و ح تعدی
ــی  ــطح اجتماع ــی در س ــن ارزیاب ــون ای ــد و چ ــی می  کن ــد، آن را ارزیاب ــِوش  گر را می  بین َش
انجــام می  گیــرد، نوعــی تعــادل عاطفــی در جامعــه ایجــاد می  کنــد. بــر پایــة آنچــه بررســی 
شــد، فراینــد عاطفــی از نوعــی نظــام َشِوشــی و ُرخــدادی پیــروی می  کنــد کــه در آن شــرایط 
ــد  ــرگ« )2011( هــم معتق ــه »زیلبرب ــت دارد. همان  گونه ک ــی و حســی ـ ادراکــی، اولوی درون
اســت، »نظــام ُرخــدادی به دلیــل ویژگــی نا  منتظــری کــه دارد، دارای ماهیــت َشِوشــی اســت« 
)بــه نقــل از شــعیری، 1390: 63(. گفتمــان شــعر زائــر نیــز برپایــة طرحــوارة فراینــد عاطفــی و 

در قالــب نظــام ُرخــدادی َشِوشــی قابلیــت بررســی دارد.

 

7. تحلیل نظام عاطفی شعر

در شــعِر مــورد بحــث، بــا تجربــة ســوژه  ای مواجهیــم کــه زائــر نماینــدة آن اســت. ســوژة زائــر 
ــه وجــد  ــرد و از حضــور در آن فضــا ب ــرار می  گی ــوای حــرم ق ــل در حــال و ه ــق تخی از طری
ــد  ــه2« می  نام ــه ـ بارق ــان را »لحظ ــن زم ــاس« ای ــود. »گرم ــرت می  ش ــار حی ــد و دچ می  آی
)بــه نقــل از شــعیری، 1395: 40(. »لحظــه   بارقــه بــه زمانــی گفتــه می  شــود کــه ســوژه و ابــژه 
در یکدیگــر ذوب می  شــوند و حضــور بــه باالتریــن درجــة معنایــی خــود کــه همــان وجــد و 

1. moralisation 
2. moment desthésie
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شــور هستی  شــناختی اســت، نایــل می گــردد.« )همــان(. در ایــن حالــت، وضعیتــی ادراکــی ـ 
حســی و َشِوشــی فضــای گفتمــان را بــه تملــک خــود می  کشــد و ســوژه مغلــوب لحظــة   بارقــه 
مــی گــردد. ســوژة زائــر ابتــدا از طریــق حســیـ  دیــداری بــا هســتی و ســوژه  های درون آن در 
تعامــل قــرار می  گیــرد. ایــن امــر از تجربــة زیســته  ای حکایــت دارد کــه ســوژه از آن برخــوردار 
اســت. امــا دیگــر ســوژه  ها بــه دلیــل اینکــه از ایــن تجربــه محــروم هســتند، نمــی تواننــد بــا 
او تعامــل حســیـ  دیــداری برقــرار کننــد. اینجــا بــه نقــش اصلــی نــور در تحقــق ایــن تعامــل 
تأکیــد شــده اســت. شــرط تعامــل، برخــورداری ســوژه  ها از نــور اســت، امــا چــون چنیــن نوری 
وجــود نــدارد )کــه نــه فانــوس اســت نــه مهتــاب( و یــا ســوژه  ها از چنیــن نــوری برخــوردار 
نیســتند، چنیــن تعاملــی تحقــق نمی  پذیــرد. در واقــع، آن  هــا تالشــی بــرای دســتیابی بــه نــور 
ــده  اند:  ــار ش ــود گرفت ــک خ ــای تاری ــل، در دنی ــن دلی ــد و به همی ــی دهن ــان نم ــود نش از خ
»دنیــا تاریکــه یــه جــوری/ کــه نــه فانوســه نــه مهتــاب«. نبــود نــور و غیــاب مخاطــب، نُقصانی 
ــن نقصــان  ــرای گــذر از ای ــار ســوژة مرجــع اســت کــه ب ــد و این  ب در گفتمــان ایجــاد می  کن
ــه چنیــن نُقصانــی اشــاره و  ــازد. گرمــاس نیــز ب ــه کوششــی دســت می  ی و تغییــر شــرایط، ب
ــن نشــانة آن ســکوتی  ــد: »توقفــی کــه مهم تری ــاد می  کن ــان« ی ــف زم ــوان »توق ــا عن از آن ب
اســت کــه ناگهــان بــر زمــان روزمــره کــه همــان زمــان ضرب  آهنگــی مــوزون اســت، مســتولی 
می  گــردد.« )گرمــاس، 1389: 14(. ایــن تــالش، فراینــد ادراکــی ـ حســی را به گونــه  ای دیگــر 
رقــم می  زنــد. ســوژه ـ کنشــگر از ایــن رو شــرایط حســی ـ دیــداری را بــه فراینــدی المســه  ای 
و جســمانی گــره می  زنــد: )دلمــو بــه کــی ببنــدم(. در   واقــع، مخاطــب بــه دلیــل نبــود نــور 
ــدی  ــن رو، در فراین ــد. از ای ــرار کن ــل برق ــا ســوژه تعام ــد ب ــداری نمی  توان ــق حــس دی از طری
ــان از  ــیوة گفتم ــر ش ــرد. تغیی ــرار می  گی ــاط ق ــا او در ارتب ــمانه  ای )دل( ب ــا جس ــه  ای ی المس
جریــان حســی ـ دیــداری بــه فراینــد حســی ـ المســه  ای، نوعــی ُرخــداد اســت کــه در درون 
ــاس  ــض احس ــه مح ــت. ب ــرده اس ــزی نک ــرای آن برنامه  ری ــد و او ب ــاق می  افت ــِوش  گر اتف َش
ــد  ــا مخاطــب پیون ــق دل، ب ــک می  شــود و او از طری ــِوش  گر تحری تاریکــی، حــواس دیگــر َش
ــی  ــد و نوع ــوژه ُرخ می  ده ــره در درون س ــه  ای غیرمنتظ ــاط به  گون ــن ارتب ــد. ای ــرار می  کن برق
ــد  ــن وضعیــت را »محو  شــدگی ســوژه« می  دان ــاس ای واکنــش تنــی و المســه  ای اســت. گرم
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)همــان: 48( . ســوژه در بــی خویشــی به ســر می  بــرد و دیگــر قــادر نیســت هیــچ کنشــی از 
خــود نشــان دهــد. بدین ترتیــب، از وضعیــت کنشــی فاصلــه می  گیــرد و بــه َشــِوش  گر بــدل 
ــا ســوژه در  ــد ب ــدارد و َشــِوش  گر از طریــق حــّس دیــداری نمی  توان ــوری وجــود ن می  شــود. ن
ارتبــاط باشــد. ایــن امــر حــّس دیگــری را در وجــود او زنــده می  کنــد کــه المســه  ای اســت. 
حــّس المســه  ای، او را از درون ســودایی می  کنــد و بــه تغییــر وضعیــت او منجــر می  شــود. ایــن 
تغییــر وضعیــت را ُرخــدادی می  نامیــم. فراینــد ُرخــدادی، دو ویژگــی مهــم دارد: از یک  ســو در 
آِن گفتمانــی و در یــک لحظــه ُرخ می  دهــد و در لحظــة بــروز حــس، بــه آن واکنش نشــان داده 
می  شــود. ایــن کم شــدن فاصلــه بــه وضعیــت تنشــی اشــاره دارد و نشــانگر اوج گرفتــن فشــارة 
عاطفــی اســت. ابتــدا نــور بــه پایین  تریــن درجــة خــود می  رســد و در همــان لحظــه ســوژه بــه 
آن واکنــش نشــان می  دهــد. دیگــر اینکــه ُرخــداد، باالتریــن درجــة واکنــش بــه حــس اســت؛ 
احســاس تاریکــی، واکنــش حســی ـ المســه  ای را در پــی دارد. تــالش َشــِوش  گر بــرای تعامــل 
المســه  ای بــا هســتی، ممکــن اســت ُرخــدادی کنشــی بــه نظــر برســد، امــا جریــان ادراکــی ـ 
حســی به  گونــه  ای ســوژه را از حضــور خــود سرشــار می  ســازد کــه او از چیــزی آگاه نمی  شــود. 
ــت  ــن اس ــد ممک ــع، هرچن ــد. در واق ــه می  کن ــی را تجرب ــدادی َشِوش ــوژه ُرخ ــان، س بدین س
کنشــی هــم وجــود داشــته باشــد، امــا در حــال درونــی ســوژه تغییــری ناگهانــی ُرخ می  دهــد 
ــاد نمــی  آورد کنشــی از خــود نشــان داده باشــد. شــعیری ایــن فراینــد را  ــه ی ــا جایی کــه ب ت
»مات  شــدگی« می  نامــد )شــعیری،1395: 45(. او بــه مقــام مات  شــدگی دســت می  یابــد و در 
لحظــة   بارقــه، مغلــوب فراینــد ُرخــدادی حضــور می  شــود: )دلمــو بــه کــی ببنــدم( ایــن فراینــد 

در طرحــوارة زیــر نشــان داده شــده اســت:

                                                       

نمودار5. حضور تنشیـ  َشِوشی
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ــرعتی  ــه س ــرد ک ــرار می  گی ــدادی ق ــان ُرخ ــِوش  گر در جری ــواره، َش ــن طرح ــة ای ــر   پای  ب
ــه بی  خویشــی  ــِوش  گر ب ــت، َش ــن حال ــی دارد. در ای ــا داشــته و مات  شــدگی او را در پ برق  آس
می  رســد. ســیر حرکــت از پایــگاه ضعیــف فشــاره بــه ســمت پایــگاه قــوی به صــورت خطــی 
مســتقیم نشــان داده شــده اســت. ایــن امــر نشــانگر حرکــت دفعــی و ناگهانــی ُرخــداد حضــور 

اســت.  

هنگامــی کــه ســوژه در فضــای زنــدة حاصــل از تعامــل المســه  ایـ  جســمانه  ای قــرار می  گیرد 
و از طریــق دل بــا مخاطــب تعامــل برقــرار می  کنــد )دلمــو بــه کی ببنــدم(، احســاس او تحریک 
می  شــود و بــه مرحلــة بیــداری حســّی دســت می  یابــد. به زعــم گرمــاس صمیمی  تریــن نــوع 
ارتبــاط و باالتریــن تمایــل وصــال از طریــق حــّس المســه تحقــق می  پذیــرد )گرمــاس،1389: 
26(. درواقــع، َشــِوش  گر بــا تأثــر از حــّس دیــداری، المســه و جســمانه  ای، وضعیت چند  حســی1 
ــود  ــوی را از آِن خ ــگاه ق ــاره  ای پای ــر فش ــن رو، از نظ ــد. از ای ــه می  کن ــی را تجرب ــا بیناحس ی
ــی وارد می  شــود،  ــه فضــای عاطف ــق دل، ب ــی جســمانه  ای و از طری ــد. ســوژه در تعامل می  کن
امــا دیگــر بــار بــا دنیــای خواب      آلــودة مخاطبــان روبــه  رو می  شــود )تــه ایــن دهکــدة خــواب(. 
کنشــگر در ایــن مرحلــه، از ارتبــاط بــا مخاطبــان بــاز مــی مانــد، امــا به دلیــل برخــورداری از 
حضــوری قــوی و درونــی، بــه بیــداری عاطفــی دســت می  یابــد. بدین ســان، آهنــگ و حرکــت 
ــا  ــث، ب ــورد بح ــعِر م ــود. در ش ــده می  ش ــازه فرا  خوان ــتجویی ت ــه جس ــد و ب ــر مي  کن او تغیی
ســوژه  ای عاطفــی روبــه  رو هســتیم کــه دارای باالتریــن انگیــزه در تعامــل اســت. از این رو، شــیوة 
جســمانه  ای و تنــی را بــرای ارتبــاط برمی  گزینــد. ایــن امــر نشــان می  دهــد شــرایط ادراکــی 
ـ حســی او دگرگــون شــده اســت و به میزانــی از بیــداری حّســی دســت یافتــه کــه حتــی در 
غیــاب حضــور ادراکــی ـ حســی مخاطــب و بــا وجــود دنیــای تاریــک، همــواره در جســتجوی 
روزنــه  ای بــرای تعامــل اســت. تــالش کنشــگر بــرای دل  بســتن )دلمــو بــه کــی ببنــدم( نشــانگر 
ایــن اســت کــه فعــل مؤثــر خواســتن در او تقویــت شــده و او را بــه ادامــة تعامــل فــرا خوانــده 

اســت.

1. synesthésie 
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در ایــن بخــش از گفتمــان، ســوژه و مخاطــب دو گونــة حضــوری را تجربــه می  کننــد. مخاطب 
در غیــاب حضــوری، از هم حســی بــا نــور و آفتــاب ـ کــه در قالــب نبــود فانــوس و مهتــاب در 
گفتمــان بیــان شــدهـ   بــه دور مانــده اســت. بــه همیــن دلیــل، از لــذت حســی بــا آن بازمانــده   
و بیــداری عاطفــی و ســپس آمادگــی در او شــکل نگرفتــه اســت: »دنیــا تاریکــه یــه جــوری/ 
ــا  ــا آفتــاب ب ــه مهتــاب«؛ امــا ســوژه ـ کنشــگر از طریــق هــم  آواز شــدن ب ــه فانوســه ن کــه ن
ــه او توانشــی  ــد. ایــن بیــداری، ب ــه بیــداری عاطفــی دســت می  یاب آن هم  حســی می  کنــد و ب
ــه، از  ــد. در نتیج ــک می  کن ــور کم ــناختی حض ــد زیبایی  ش ــق فراین ــه تحق ــه ب ــد ک می  بخش
دهکــدة خــواب مخاطبــان فاصلــه می  گیــرد و اندیشــة یافتــن محبوبــی همیشــگی را در ســر 
ــا کســی  ــه هم  حســی ب ــر را ب ــِوش گ ــه َش ــش اســت ک ــن توان ــت، همی ــد. در نهای می  پروران
ــرام  ــم/ کــه ب ــرای او خاطره  آفریــن باشــد: )پــای اســم کســی بمون ــد ب ــد کــه بتوان فرامی  خوان
خاطــره باشــد(. اینجــا ســوژه از طریــق فعــل مؤثــر، هویــت َشِوشــی خــود را معرفــی می  کنــد. 
در ایــن بنــد هر  چنــد فعــل مؤثــر به  گونــه  ای مســتقیم وجــود نــدارد، امــا جســتجوی ســوژه 
بــرای دســتیابی بــه محبــوب خاطره  ســاز و بــاور بــه وجــود او نقــش ســازة فعــل مؤثــر را بــازی 
می  کنــد کــه بــا »خواســتن«، »توانســتن« و »بــاور داشــتن« گــره خــورده اســت. ســوژه در ابتدا 
بــا نقــش کنشــگری کــه دارد، بــه شــناخت ضمنــی ارزش  محــور )= دانســتن( دســت می  یابــد. 
ایــن شــناخت او را بــه جســتجو )خواســتن( کســی فــرا می  خوانــد کــه برایــش خاطره  آفریــن 
باشــد. از ســوی دیگــر او توانایــی )توانســتن( انتخــاب نیــز دارد. اگــر بــرای ارتباط امیــدی وجود 
داشــته باشــد )اگــه یــه اتــاق کوچیــک( و اگــر تعامــل ممکــن باشــد )اگــه یــه پنجــره باشــه(، 
ــرای او  ــد خاطــره  ای ب ــم( کــه بتوان ــای اســم کــی بمون ــد )پ ســوژه کســی را انتخــاب می  کن
بیافرینــد. الندوفســکی ایــن ویژگــی را »توانــش ُمدالــی« می  دانــد )بــه نقــل از: معیــن، 1394: 
112(. از نظــر او »توانــش ُمدالــی بــه کنشــگر توانــش خواســتن را می دهــد؛ توانشــی کــه از او 
نــه صرفــاً یــک عامــل اجرایــی و مکانیکــی بلکــه یــک ســوژه را مــی ســازد.« )همــان(. حاصــل 
ایــن توانــش، اســتقرار وضعیــت َشِوشــی و دســتیابی بــه هویتــی اســت کــه بــه ســوژه اطمینان 

ــد.  ــدواری می  بخش و امی

- »اگه یه اتاق کوچیک/ اگه یه پنجره باشه« = »خواستن« و »توانستن«
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ــاور  ــرام خاطــره باشــد«= »دانســتن«، »توانســتن« و »ب ــه ب ــم/ ک ــی بمون ــای اســم ک - »پ
ــتن« داش

ــری از فراینــدی ُرخــدادی  ــا تأثیرپذی ــم، فضــای گفتمــان ب چنان کــه در متــن شــاهد بودی
ــا وجــودی  ــل او ب ــة حضــور ادراکــی ـ حســی کنشــگر ـ ســوژه و هم  حســی و تعام ــر پای و ب
ــه خــود گرفــت و  ــژه  ای کــه خــود ســوژه اســت( رنگــی دیگــر ب کــه خاطره  آفریــن باشــد )اب
ــی ادراکــی ـ حســی در  ــد از وضعیت ــن فراین ــدل شــد. ای ــی َشِوشــی و احساســی ب ــه فضای ب
گفتمــان خبــر می  دهــد کــه در لحظــة   بارقــه رخ می  دهــد و جنبــه  ای غیرمنتظــره و ُرخــدادی 
دارد. همان  گونــه کــه فونتنــی هــم معتقــد اســت: »به محــض ورود بــه فراینــد حســی، ســوژه 
بــا جبــر بیولوژیکــی و بایدهــای زیســتی ارتبــاط خــود را قطــع می کنــد و بــه فضــای بــاز و آزاد 
از حضــور قــدم می  گــذارد کــه اتوماتیســم بــودن را بــه تعلیــق درمــی    آورد. گویــا بیــن آنچــه 
ســوژه نشــانه رفتــه و آنچــه به دســت آورده اســت، فاصلــه  ای عظیــم وجــود دارد.« )بــه نقــل 

ــعیری،1390: 65(.  ازش

بر  پایــة آنچــه بررســی شــد، نظــام عاطفــی گفتمــان ابتــدا بــا توصیــف صحنــه  ای زیبــا شــروع 
شــد. کنشــگر در آرزوی دســتیابی بــه نــور امیــدی بــرای تعامــل، جســتجویی را آغــاز می  کنــد. 
ــوژه  ای  ــچ س ــک اســت و هی ــه تاری ــود ک ــه  رو می  ش ــی روب ــا دنیای ــود ب ــا در چشــم  انداز خ ام
ــوری وجــود  ــی، ن ــد. به عبارت ــا او را همراهــی کن ــت نمی  شــود کــه مخاطــب او باشــد و ی یاف
ــداری  ــی ـ دی ــل حس ــگر از تعام ــن رو، کنش ــد. از ای ــاط باش ــن ارتب ــاز ای ــه زمینه  س ــدارد ک ن
ــار  ــد و این  ب ــژه تجدیدنظــر می  کن ــا اب ــل خــود ب ــوع تعام ــد. ســپس در ن ــاز می  مان ــژه ب ــا اب ب
در فراینــدی جســمانه  ای و از طریــق دل بــا ابــژه ارتبــاط برقــرار می  کنــد. امــا اینجــا نیــز بــا 
دهکــدة خــواب مخاطبــان روبــه  رو می  شــود. در ادامــه، مســیر تــازه  ای در منظر چشــمان ســوژه 
ــد  ــا ســرانجام مقصــدی را برمی  گزین ــة انتخاب  ه ــان هم ــه از می ــن مرتب ــان می  شــود. ای نمای
کــه بــرای او خاطره  آفریــن باشــد: »پــای اســم کــی بمونــم/ کــه بــرام خاطــره باشــه«. نتیجــة 
ایــن گزینــش، اســتقرار وضعیتــی َشِوشــی اســت. ســوژه، در ایــن شــرایط، بــه دریافــت جدیدی 
می  رســد و در  نتیجــة آن، بــرای ثبــت و مانــدگاری چنیــن خاطــره  ای تکاپویــی آغــاز می  کنــد.
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اســتقرار وضعیــت َشِوشــی، هویــت َشِوشــی جدیــدی بــه ســوژه می  بخشــد کــه او را از دیگری 
متمایــز می  کنــد. انــگار او در فضایــی بی  وزنــی در حرکــت اســت. در ایــن حالــت،  بــه کنشــی 
دســت می  زنــد کــه نتیجــة آن، فاصله  گرفتــن از دنیــای تاریــک و دســتیابی بــه زیــارت حــرم 
امــام رضــا )علیه الســالم( اســت. البتــه، ایــن کنــش به دلیــل اینکــه بــه تأثــر از شــرایط تنشــی 
)کــه چشــامو هــم مــی  ذارم/ تــا کــه دســتمو بگیــری( حاصــل شــده، کنشــی »َشــِوش  محور« 
ــا،1390: 174(. ایــن کنــش بــه حضــور  و زیبایی  شــناختی نامیــده می  شــود )شــعیری و آریان
وجهــی اســتعالیی بخشــیده و فضــای کلــی گفتمــان را تلطیــف کــرده اســت. در   نتیجــه، فضــا 
ــم مــادی دیگــر ســوژه  ها و ابژه  هــا  ســّیال و زمــان و مــکان متکثــر شــده و َشِوشــگر را از عال
جــدا کــرده اســت. بنــد »کــه چشــامو هــم مــی  ذارم« نشــانگر احســاس َشِوشــگر برای رســیدن 
ــت:  ــد اس ــز معتق ــاس نی ــت. گرم ــی اس ــرای جابه  جای ــریع  تر ب ــت س ــا و حرک ــن فض ــه ای ب
ــی  ــه جابه  جای ــی ب ــتعاره  ای از کنونیت بخش ــناختی، اس ــدگاه معناش ــت از دی ــرعِت حرک »س
ــه  ــی دارد و ب ــی را در پ ــری ناگهان ــت ســریع، تغیی ــن حرک ــاس،1389: 73(. ای اســت« )گرم
َشــِوش  گر ویژگــی متمایــزی می  بخشــد و هویّــت عاطفــی خاصــی بــرای او تعریــف می  کنــد؛ 
هویتــی کــه بــا عنایــت و لطــف امــام رضــا )علیه الســالم( و بــه عبارتــی »طلبیــدن« ایشــان 
ــه تثبیــت    ــد. در واقــع، هویــت عاطفــی ب ــه درون حــرم راه می  یاب همــراه می  شــود و ســوژه ب
ــالم(  ــا )علیه الس ــام رض ــرم ام ــه ح ــول ب ــازة دخ ــان »طلبیده شــدن« و اج ــه هم ــد ک می  رس
اســت: »تــا کــه دســتمو بگیــری/ پامــو تــو حــرم مــی  ذارم.« بدین ســان، َشــِوش  گر می  توانــد 

هویــت َشِوشــی جدیــد خــود را بــه دیگــران بیــان کنــد و آن را بــه تثبیــت برســاند. 

ــی از  ــه خاص ــه وج ــه ب ــان لحظ ــا در هم ــذارد، ام ــدم می  گ ــرم ق ــن ح ــه صح ــِوش  گر ب َش
ــه اوج هیجــان عاطفــی  ــد کــه ویژگــی کیفــی و ســودایی دارد و او را ب حضــور دســت می  یاب
می  رســاند. شــعیری ایــن فراینــد را ســودای حضــور و ایــن زمــان را خلســة حضــور می  نامــد 
)شــعیری،1395: 113-114(. ایــن وجــه حضــوری ســوژه بــه درجــه  ای می  رســد کــه این  بــار 
ــز در  ــا نی ــد و آن  ه ــرا می  خوان ــود ف ــا خ ــی ب ــه هم حس ــرم را ب ــای درون ح ــوژه  ها و ابژه  ه س
ــِوش  گر  ــد اســت »َش ــز معتق ــعیری نی ــه ش ــوند. چنان ک ــهیم می  ش ــی او س ــد و سرخوش وج
قــدرت خلســه  ای می  یابــد و بــه درجــه  ای از اســتعالی حضــوری می  رســد کــه همــة هســتی 
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ــروزی  ــه ســماع در می آینــد )همــان(. ایــن وجــه ســودایی حضــور، ب ــل عظمــت او ب در مقاب
بیرونــی و جســمانه  ای نیــز پیــدا می  کنــد و بی  قــراری آن  هــا را ســبب می  گــردد: هنــگام نمــاز 
ظهــر اســت )آفتــاب صــالت ظهــره( و صحــن حــرم پُــر از پرندگانــی اســت کــه چرخ  زنــان و 
ــه زیــارت امــام رضــا )علیه الســالم(  ــا شــادمانی ب ــا بی قــراری دور حــرم پــرواز می  کننــد و ب ب
مشــغولند: »صحنتــون پــر از پرنــده«. عــالوه بــر ایــن، عاشــقان دیگر آن حضــرت نماز عاشــقانة 
ظهــر را در کنــار گنبــد طالیــی آن حضــرت اقامــه می  کننــد: )زیــر گنبــد طالتون/ســر عاشــقا 
رو ُمهــره(. تأکیــد گفتمــان در ایــن بخــش بــر روی واژة »آفتــاب« در عبــارت »آفتــاب صــالت 
ظهــره« و »زیــر گنبــد طــال« )زیــر گنبــد طالتــون( نشــانگر ایــن اســت کــه حتــی ســوژه  های 
دیگــر درون حــرم مطهــر نیــز همــراه بــا جلــوة آفتــاب، بــه تکاپــو و زیــارت عاشــقانة آن حضرت 
پرداخته  انــد. در   واقــع، ایــن تکاپــو و زیــارت عاشــقانه، بــه تغییــر موســیقی حرکــت نیــز منجــر 
می شــود. گرمــاس نیــز معتقــد اســت: »جســتجو در جهــت زیباســازی زندگــی، ایــن خطــر را 
دارد کــه بــه قالبی شــدن زندگــی ســوژة زیباجــو منجــر می  شــود. بــرای اینکــه تکــرار انتظــار 
بــه یکنواختــی کســل  آور تبدیــل نشــود، بایــد ریتــم آهنــگ جابه  جــا شــود: یــک تکانة تنشــی، 
ــه از  ــِوش  گر ک ــاس،1389: 78(. َش ــم اســت« )گرم ــة اوج ریت ــه لحظ ــره ک شــوکی غیرمنتظ
ــة تنشــی را در خــود احســاس می  کنــد و همیــن  حضــور عاشــقانه سرشــار شــده، ایــن تکان
تکانــه تمــام هســتی او را دگرگــون می  کنــد و عاشــقانه او را بــه دیــدار امــام رضــا )علیه الســالم( 

فرامی  خوانــد. ایــن فراینــد در طرحــوارة زیــر نشــان داده شــده اســت:

  

نمودار6: حضور تنشی
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بــر پایــة ایــن طرحــواره، مســیر حرکــت از پایــگاه ضعیــف فشــاره  ای بــه پایــگاه قوی آن اســت 
ــه صــورت خطــی راســت ترســیم شــده اســت. ایــن حرکــت نشــان می  دهــد حضــور  کــه ب
ــه خــود اختصــاص داده  ــن گســتره را ب ــِوش  گران درون حــرم کمتری شــناختی و منطقــی َش
ــه می  کننــد  ــان وضعیتــی ُرخــدادی، حضــوری ســودایی و خلســه  ای را تجرب و آن  هــا در جری
ــی  ــن حالت ــد چنی ــد و برآین ــود می  کنن ــاره را از آِن خ ــوی فش ــگاه ق ــه پای ــه  ای ک به گون

مات  شــدن آن  هاســت.

در ادامــه شــاهد صحنه  ســازی عاطفــی نیز هســتیم کــه در آن، حضــور و زیارت عاشــقانة همة 
ســوژه  های درون حــرم به خوبــی تصویــر شــده اســَت. هنــگام نمــاز ظهــر اســت و صحنــه  ای 
ــی  ــا، به  خوب ــا و ایوان  ه ــرج کاشــی  ها، طاق نصرت  ه ــور و ســایه در ب ــگ و ن ــب رن ــا از ترکی زیب
توانســته حضــور گــرم و عاشــقانة آن  هــا را نشــان دهــد: »بــرج کاشــیای رنگــی/ طــاق نصرتــای 
آبــی/ ســایه روشــنای آروم/ ایوونــای آفتابــی«. همچنیــن عطــر حضــور پرنده  هــا در پــای حوض 
ــی و  ــور َشِوش ــانة حض ــتواری، نش ــا اس ــت و ب ــام قام ــا تم ــته  ها ب ــور گلدس ــوش و حض نقره  پ
پدیــداری آن  هاســت: »پــاي حــوض نقــره پوشــت/ پیچیــده عطــر پرنــده/ ســایه  ها کوتاهــن اما/ 
قــدِّ گلدســته بلنــده«. در واقــع، تعاملــی ادراکــیـ  حســی میــان ســوژه و ابژه  هــای دیگــر درون 
حــرم برقــرار می  شــود. ایــن تعامــل در قالــب ســرایتی حّســی تمــام شــور و حــال ســوژه را بــه 
ابژه  هــا منتقــل می  کنــد. در نتیجــه، آن  هــا نیــز بــه وجــد و ســماع می  آینــد. »الندوفســکی« 
)2005( ایــن نــوع ارتبــاط را در مبحــث »ســرایت حســی« تبییــن می  کنــد )بــه نقــل از معین، 
ــانی  ــوژه  های انس ــن س ــاط بی ــه ارتب ــس ب ــا و ح ــرایت معن ــر او س 1394: 163- 164(. از نظ
ــن اســت )همــان:163(. ابژه  هــای درون  ــل تســّری و تبیی ــز قاب ــا( نی ــا )ابژه  ه ــان چیزه و جه
ــدل   شــده  اند، به دلیــل قرارگرفتــن در فضــای حــرم و برخــورداری  ــه َشــِوش  گر ب حــرم کــه ب
ــن  ــتند. ای ــرت هس ــرار آن حض ــاب و بی  ق ــته بی  ت ــالم( پیوس ــا )علیه الس ــام رض ــق ام از عش
بی  قــراری تمــام هســتی آن  هــا را بــه تســخیر خــود درآورده اســت طــوری کــه زندگــی آن  هــا 
در نزدیکــی بــه حــرم و ارتبــاط عاشــقانه بــا امــام رئــوف، معنــا پیــدا می  کنــد. حضــور عاشــقانة 
ایــن پدیده  هــا )ســر عاشــقا رو ُمهــره( در هم  جــواری بــا امــام رضــا )علیه الســالم( مظهــر تجلــی 
یــا نمایــه  ای از زندگــی اســت کــه نشــان می دهــد َشــِوش  گر عاطفــی از آن، احســاس لــذت و 
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خشــنودی دارد. زندگــی َشــِوش  گر در عشــق و نزدیکــی بــه آن حضــرت معنــا پیــدا می  کنــد 
ــی عاطفــی اســت و زمینــة خوشــبختی و  ــه  ای اســت کــه دارای محتوای ــن همــان صحن و ای

ــت او را فراهــم می  ســازد.  رضای

در ادامــه شــاهد نوعــی تعامــل نیــز هســتیم؛ البتــه تعاملــی کــه بــه تنــش منجــر می  شــود و 
تقابــل اصلــی گفتمــان را نیــز شــکل می دهــد؛ تقابــل میــان روشــنی و تاریکــی و در مفهومــی 
وســیع  تر تقابــل میــان امــام رضــا )علیه الســالم( و دورمانــدگان از عنایــت آن حضــرت. ســوژه 
ــل منتهــی  ــه تقاب ــن تعامــل ب ــا ای ــد، ام ــرار می  کن ــی برق ــا دیگــران رابطــة تعامل از ســویی ب
ــی  ــپس در فضای ــرد. س ــه می  گی ــا فاصل ــت  زدة آن  ه ــای غفل ــه او از فض ــود و در نتیج می  ش
َشِوشــی از عنایــت آن امــام برخــوردار می  شــود و بــا قدم گذاشــتن بــه حــرم، باالتریــن حضــور 
عاطفــی را تجربــه می  کنــد. ســوژه در وجهــی دیگــر بــا ابژه  هــای درون حــرم تعامــل می  کنــد و 
بــا آن  هــا بــه هم  حســی می  رســد. تعامــل میــان ســوژه و امــام و ابژه  هــای درون حــرم از یــک 
ســو و تقابــل میــان او و دنیــای تاریکــی انســان های محــروم از لــذت زیــارت، فضایــی تنشــی را 
در گفتمــان رقــم می  زنــد. در ســویی ســوژه  هایی را می  بینیــم کــه در غفلــت خــود ســرگردانند 
و به دلیــل نبــود نــور، از زیــارت آن حضــرت محــروم شــده  اند. در ســویی دیگــر حضــور سراســر 
ــز  ــی از راه دور نی ــه حت ــرار دارد ک ــرت ق ــقان آن حض ــالم( و عاش ــا )علیه الس ــام رض ــور ام ن

ارتباطــی صمیمــی بــا او دارنــد: »دنیــا تاریکــه بجــز تــو/ کــه چــراغ راه دوری«.

ــا  ــران از هم  حســی ب ــد. دیگ ــل خــود را نشــان می  ده ــن تقاب ــاره ای ــة گفتمــان، دوب در ادام
فضــای حــرم غافــل مانده  انــد، امــا ســوژه امــام را ســنگ صبــور خــود می  دانــد. ایــن امــر بــه 
تعاملــی جســمانه  ای و دلــی میــان ســوژه و امــام نظــر دارد و نشــانگر ارتباط نزدیــک و صمیمانة 
او بــا حضــرت اســت: »بــرا هرکــی هــر چــی هســتی/ بــرا مــن ســنگ صبــوری«. ایــن حضــور 
ــود و  ــده می  ش ــی نامی ــداد َشِوش ــه ُرخ ــردد ک ــری می  گ ــان دیگ ــروز جری ــبب ب ــه س در ادام
ــم«. در  ــام رضات ــر ام ــام رضــا )علیه الســالم( اســت: »زائ ــری ام ــام زائ ــه مق همــان رســیدن ب
واقــع، َشِوشــگر پــس از اذن دخــول بــه حــرم و »طلبیده شــدن« از حضــوری زیبایی  شــناختی 
برخــوردار می شــود و همیــن حضــور او را فــرا می  خوانــد تــا بــه مقــام تقــرب بــه امــام رضــا 
)علیه الســالم( کــه از نظــر او مقــام زائــری اســت، دســت یابــد: »تو درســت آخــر حرفــی«. البته، 
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شــرط چنیــن حضــوری فاصله گرفتــن از هیاهــوی جهــان اســت: »اونجــا کــه ســاکته دنیــا«. 
ــا می  رســد. اینجاســت  ــه مــرز عقــل و عشــق و بیــداری و رؤی َشــِوش  گر   در ادامــة حرکــت، ب
کــه می  تــوان بــرای او دو نــوع حضــور در نظــر گرفــت: حضــور عاطفــی و شــناختی. حضــور 
ــا تحقــق پیــدا می کنــد و حضــور شــناختی  ــم رؤی ــا عشــق همــراه اســت و در عال عاطفــی ب
نیــز بــا عقــل و در عالــم بیــداری تحقــق می  پذیــرد. ســوژه بایــد بــا دو بــال عقــل و عشــق و در 
مــرز بیــن دو عالــم بیــداری و رؤیــا ســاکن شــود تــا بــه مقــام زائــری امــام رضــا )علیه الســالم( 
نایــل گــردد: »خــط بیــن عقــل و عشــقی/ مــرز بیــداری و رؤیــا.« رســیدن بــه ایــن مــرز نیــز 
نتیجــة بُهــت و حیرانــی اســت؛ همــان حیرتــی کــه کبوتــران حــرم در لــب ایــوان طــالی امــام 
رضــا )علیه الســالم( بــه آن دســت می یابنــد. در   واقــع، از رابطــة بیــن باالتریــن حضــور عاطفــی 
)عشــق( و اوج حضــور شــناختی )عقــل(، ارزشــی بــه نــام زائــری شــکل می گیــرد کــه کنشــگر 

ــد بدین صــورت ترســیم می  شــود:  ــن فراین ــوارة ای ــد. طرح آن ارزش را از آِن خــود می  کن

نمودار7: وضعیت استعالیی حضور

ــوان  ــز ُرخ داده اســت. حــاال دیگــر کنشــگر به عن ــک وضعیــت تراَشِوشــی نی ــس اینجــا ی پ
ــام رضــا )علیه الســالم( حضــور دارد.  ــگاه، ام ــد کــه در آن جای ــه مقامــی دســت می  یاب ــر ب زائ
ایــن حالــت یــک وضعیــت اســتعالیی نیــز به شــمار مــی  رود؛ یعنــی جســتجو کنشــگر را بــه 
مرحلــه  ای از اســتعال می  رســاند کــه بــا وجــود امــام رضــا )علیه الســالم( بــه وحــدت می  رســد. 
ایــن امــر از فراینــدی ُرخــدادی و ادراکــیـ  حســی خبــر می  دهــد. فرایند پویای حســی، عشــق 
بــه امــام را زنــده می  کنــد و عشــق بــا وجهــی عاطفــی کــه می  یابــد، ویژگــی َشِوشــی دارد. پس 
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عشــق بــه آن امــام، ُرخــدادی َشِوشــی اســت و در نتیجــه َشــِوش  گر را بــه وضعیتــی می رســاند 
کــه ورود بــه مرحلــة عاطفــی اســت کــه اینجــا بــا عنــوان مقــام زائــری از آن یــاد شــده اســت: 
»زائــر امــام رضاتــم«. امــا مقــام زائــری آن حضــرت، ارزشــی اســت کــه بــه هســتی و حضــوری 
ادراکــی ـ حســی گــره می  خــورد. در ایــن فراینــد، معنــا کارکــردی الیــه  ای پیــدا کــرده و مــا 
شــاهد تکثیــر معنــای ســّیال در الیه  هــای متعــدد متــن هســتیم کــه در جریــان یــک گفتمان 
عاطفــی تحقــق یافتــه اســت. همان  گونــه کــه ســجودی در مبحــث »نشانه  شناســی الیــه  ای« 

بــه آن معتقــد اســت.  

ــا توجــه بــه  متــن، نخســت جنبــة پدیــداری دارد؛ یعنــی در هــر کنــش ارتباطــی عینــی ب
الیه  هــای تشــکیل  دهندة آن کــه برخــی متغیرنــد، شــکل می  گیــرد و دوم، بــه همیــن دلیــل 
پدیــده  ای بــاز اســت و نــه بســته و قطعــی)...(. الیه  هــای متنــی بــر هــم تأثیــر متقابــل دارنــد 
ــدن آن  ــم برآورده   ش ــه ه ــد ک ــود می  آورن ــر به وج ــة دیگ ــی را از الی ــک انتظارهای ــر ی و ه
ــه  ــد منجــر ب ــه دریافــت و ارتبــاط می  انجامــد و هــم برآورده   نشــدن آن هــا می  توان انتظارهــا ب
شــکل  گیری ســاخت  های اســتعاری، کنایــی و ... شــود و دریافــت را بــا تعلیــق همــراه کنــد و 

ــجودی،1387: 206-204(. ــد )س ــر نمای ــیر  پذیری را متکث تفس

می  تــوان ایــن الیه  هــای متنــی را بررســی کــرد. مفهــوم محــوری متــن، مقــام زائــری اســت 
ــام رضــا )علیه الســالم(  ــه ام ــدا عشــق ســوژه ب ــان شــده اســت. ابت ــه در الیه  هــای آن پنه ک
ــام  ــه ام ــق ب ــأ عش ــرد. منش ــرار می  گی ــر ق ــان  های دیگ ــک انس ــای تاری ــا دنی ــل ب در تقاب
ــن اســت. خاطــره،  ــه وجــودی خاطره  آفری ــرای رســیدن ب ــو و جســتجو ب )علیه الســالم( تکاپ
ــه مقــام  ــری اســت؛ یعنــی، دســتیابی ب متــرادف عشــق و عشــق نیــز منشــأ ارزش مقــام زائ
زائــری، تابــع ارزش، ارزش تابــع عشــق و عشــق هــم تابــع جســتجوی همیشــگی بــرای اوســت. 
رســیدن بــه مقــام زائــری امــام رضــا )علیه الســالم( تابــع زندگــی عاشــقانه اســت و عشــق نیــز 
تابــع فراارزشــی بــه نــام جســتجوی همیشــگی  اســت. پــس تنهــا شــرط رســیدن بــه مقــام 
ــی ـ حســی و طلبیده شــدن  ــام رضــا )علیه الســالم( برخــورداری از حضــوری ادراک ــری ام زائ
از ســوی ایشــان اســت و همیــن حضــور اســت کــه دیگــر ابژه  هــا را نیــز بــه حضــور و تکاپــو 

ترغیــب کــرده اســت. 
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آنچــه در گفتمــان به  عنــوان ُرخــداد عاطفــی گفتمــان توصیــف شــد، برآینــد صحنه  ســازی 
ــه حضــوری  ــت ب ــد در نهای ــن فراین ــی ادراکــی ـ حســی اســت. ای ــی در جریان نظــام روای
ــه  ــتیابی ب ــان »دس ــت و هم ــان اس ــناختی گفتم ــد زیبایی  ش ــق بُع ــه تحق ــد ک ــر ش منج
مقــام زائــری« اســت. گرمــاس معتقــد اســت: »مبنــای ورود تدریجــی بــه دنیــای تجربــة 
زیبایی شــناختی، در دریافتــی نهفتــه اســت کــه ســاختاری عاطفــی دارد. امــا تغییــر اُبــژة 
ــی  ــده، یعن ــازی اغراق  ش ــک درام  س ــق ی ــی، از طری ــان عاطف ــه جری ــکل  یافته ب ــی ش ادب
ــن  ــد، ممک ــه کار رفته  ان ــور ب ــن منظ ــه به همی ــی ک ــام روای ــی از نظ ــازی عظیم صحنه  س
نیســت« )گرمــاس،1389: 50(. رســیدن بــه مقــام زائــری امــام نیــز همــان بــاوری اســت 
کــه ســرانجام کنشــگر بــه آن دســت می  یابــد. طرحــوارة فراینــد عاطفــی ایــن گفتمــان را 

ــرد: ــیم ک ــن ترس ــوان چنی می  ت

 

نمودار8: فرایند عاطفی گفتمان
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8. نتیجه

بررســی گونــة کودکانــة زائــر، در قالــب الگــوی نشــانهـ  معناشناســی، نشــانگر تحقــق جریــان 
ــی  عاطفــی اســت. ایــن شــعر در یــک فضــای عاطفــی، احساســات و عواطــف ســاده و عرفان
کــودکان و نوجوانــان را نســبت بــه مفهــوم زیــارت و عشــق و ارادت خالصانــة آن  هــا را بــه امــام 
رضــا )علیه الســالم( به خوبــی توصیــف و ترســیم کــرده اســت. گفتمــان شــعر زائــر بــر مبنــای 
ــِوش  گر عاطفــی، در ُرخــدادی عاطفــی و  ــه اســت؛ َش ــان حســی ـ عاطفــی شــکل گرفت جری
ــا ایجــاد فضــای عاطفــی خــاص، گفتمانــی را ایجــاد می  کنــد کــه بــر اســاس آن می  تــوان،  ب
ــه کــرد. کنشــگر در فراینــدی تنشــی و در  ــوی از نظــام عاطفــی گفتمــان را ارائ طرحــوارة ن
جریــان گســتره  ای و فشــاره  ای همســو و ناهمســو قــرار می  گیــرد. ســپس در ُرخــدادی َشِوشــی، 
هویـّـت نشــانه  ای خــود را متحــول می  کنــد و از ایــن رهگــذر، معنایــی ســّیال آفریــده می  شــود 
و همیــن معنــای ســّیال نیــز ســبب ایجــاد ارزش  هــای اســتعالیی می شــود. در   واقــع، کنــش  ر 
ــه  ــی عاطفــی و احساســی، از معنــای شــناختی هســتی خــود فاصل ــر، در جریان به  عنــوان زائ
ــان  ــه هم ــام می  رســد ک ــا ام ــام وحــدت ب ــه مق ــی ُرخــدادی ب ــرد. ســپس در وضعیت می  گی
وضعیــت زیبایی  شــناختی حضــور اســت. نظــام عاطفــی گفتمــان در گونــة کودکانــة زائــر، تابــع 
ــی ـ حســی، زیبایی  شــناختی، اســتعالیی، تنشــی و جســمانه ای اســت و  ســازوکارهای ادراک

مبتنــی بــر گونــة ُرخــدادی َشِوشــی تحقــق می  پذیــرد.  
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پی  نوشت 

)گونة کودکانة زائر(

که نه فانوسه نه مهتاب دنیا تاریکه یه جوری                       

ته این دهکدة خواب دلمو به کی ببندم                             

اگه یه پنجره باشه اگه یه اتاق کوچیک                       

که برام خاطره باشه پای اسم کی بمونم                          

که چشامو هم می  ذارم دنیا تاریکه یه جوری                       

پامو تو حرم می  ذارم تا که دستمو بگیری                         

آفتاب صالت ظهره صحنتون پر از پرنده                        

سر عاشقا رو مهره زیر گنبد طالتون                             

طاق نصرتای آبی برج کاشیای رنگی                           

ایوونای آفتابی سایه روشنای آروم                          

پیچیده عطر پرنده پاي حوض نقره پوشت                     

قدِّ گلدسته بلنده سایه  ها کوتاهن اما                            

که چراغ راه دوری دنیا تاریکه بجز تو                            

برا من سنگ صبوری برا هرکی هر چی هستی                    

اونجا که ساکته دنیا تو درست آخر حرفي                      

مرز بیداری و رؤیا خط بین عقل و عشقي                     

لب ایوون طالتم مث بُهت یه کبوتر                          

زائر امام رضاتم بین این همه هیاهو                          
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