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  » الاليي ليلي«شي در وِهاي گفتماني شَنظام معناشناسي - نشانه
  عامريبني حسناثر

 

 2 اللهيخليل شهال ،1طحان زوارهجاللي  زهرا

  شاهد دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان ارشد كارشناسي دانشجوي -1

  شاهد دانشگاه فارسي، ادبيات و زبانگروه  استاديار -2

  )25/12/1395تاريخ پذيرش:؛ 15/7/1395تاريخ دريافت:(

  
  چكيده

نظـام  سـيمعناشنا -بنـي عـامري بـر اسـاس نشـانه "الاليـي ليلـي"هدف مقاله حاضر بررسي داسـتان كوتـاه 
ادراكـي، عـاطفي و  -هاي گفتماني شوشـي در ابعـاد حسـيپرداختن به نظامآن اصلي  مسأله.است يگفتمان
ان بـا ايـن نظريـه قابـل هاي كوتاه ايران تا چه ميـزست و پاسخ به اين سؤال كه داستاندر آن اشناسي زيبايي
 بـه روش تحليـل ،هـاي داسـتانبـرداري از گفتمـانه ابتـدا بـا فـيش؟ شايان ذكر است كه اين مقالندتحليل ا

ي سـفرايند توليد معنا با پديدارشنااست كه  گفتماني معناشناسينشانهدر ديدگاه  انجام گرفته است.محتوايي 
ســويي، دگرســويي و ... بــا هــر نشــانه در تعامــل، چــالش، تقابــل، هم ،معناشناســينشانهدر  خــورد.پيونــد مي

از  ؛راهي است بـه سـوي توليـد معنـااين حركت و زند رقم مي حركتي فرايندي را است كه هاي ديگرنشانه
كـه دهـد مـيي ايـن بررسـي نشـان نتيجـهگيـرد. هاي گفتماني قرار مياين رو معناسازي تحت نظارت نظام

اي در شخصـيت اصـلي دهـد و بـا ايجـاد تكانـهمي سـيبعد پديدارشنا، به داستان "ششگانه حواس"چگونه 
شـكل آن  شناسـيفرايند عاطفي و بعد زيباييچگونه  و رسدميحاضرسازي غايب  تنيدگي وداستان به پيش

  گيرد.مي
  

  ، الاليي ليلي.شناسيزيباييادراكي، فرايند عاطفي،  -نظام گفتماني، حسي :كلمات كليدي

  
  

  
 

  

 jalali608@gmail.com :نويسنده مسئول *



 )1(پياپي  1396 زمستان و پاييز/1/شماره 1 دوفصلنامه ادبيات دفاع مقدس/دانشگاه شاهد/دوره

16 

  مقدمه
 .)11-37: 1388 احمـدي،  .ر.ك( اسـت گـرا پساساخت و گرا ساخت شناسينشانه برآيند گفتماني، معناشناسي -نشانه

داند، بنـا مييك صدا يا تصوير (دال) و يك مفهوم (مدلول) پيوند  شناسي ساختارگرا بر اساس نظر سوسور كه نشانه رانشانه
 كامـل طوربه را نشانه مرجع پييرس هرچند و است متقارن ايرابطه مدلول، و دال يرابطه پييرسي، شناسينشانه درنهاده شد. 

 تواننمي هنوز كند،مي كنترل هوشمندانه را معنا فرايند كه ادراكي -حسي عامل نگرفتن نظر در دليل به اما ؛گيردمي نظر در
 شناسـينشـانه ينظريـه دانمـاركي، زبانشـناس لف،يلمسـ .)40: 1388 شـعيري،(- گفـت سـخن گفتماني معناشناسي نشانه از

).  41: همـان( -كنـدمـي مـدلولي و دال يرابطـه جانشـين محتـوارا و بيـان سـطح دو فراينـديي رابطـه و تكميل را سوسور
ي رابطه محتوا، و بيان سطح دو بين ايجسمانه حضوري به اعتقاد با گرا،ساخت شناسينشانه برخالف لفي،يلمس شناسينشانه
 در س،گـرم .) 2: 1388وفـايي،  و شـعيري( -كنـد.مي تبـديل سـيال و ادراكـي -حسـي ايرابطه به را درون و بيرون دنياي

 گيـريموضـع و نامـد مـي 2نشـانه -درون را محتـوا سـطح و 1نشانه -برون را بيان سطح ،لفسيلم زباني حسط بحث تكميل

 يعنـي نشـانه - جسـم نشـانه دو ايـن بـا ارتبـاط را در واقعي) جسمي نه و تخيلي جسمي سوژه (حضور يا پردازگفته انتزاعي

 معنايي مرزهاي كه آنجاست از و گرفته جاي آن در سوژه ادراك و احساس كه است پايگاهي جسمانه نامد. مي  3جسمانه

. )42: 1388 شعيري،( كندمي فراهم را گفتمان معناشناسينشانه به ساختگرا شناسينشانه از عبور يزمينه و شوند جا ميجابه
 تحتزيرا فرايند معناسازي «پردازد، هاي گفتماني ميگيري و توليد معنا در نظامي شكلمطالعهگفتماني به  معناشناسينشانه

 زبـان يداريپد و اليس ا،يپو ،ينديفرا هاي گفتماني برنظام .)2: 1392(شعيري، » قرار دارد. گفتماني نظامي كنترل و نظارت
 اي همسو يروهاين نيب تعامل بسط روابط، ،يگفتمان يريگموضع ينوع با را ما همواره ،ييايپو ليدل به فتمانگ« .دارند هكيت

 بـه را گفتمـان هكـ شوديم ييهاگستره و هافشاره جاديا سبب يگفتمان ن تنشيا ند.كيم روروبه واگرا اي سوناهم و همگرا

 را خـود معنـا ديـبـا تول نشـگرك و رديگيم لكش يگفتمان نشك هك است گفتمان طول در پس ند.كيم ليزنده تبد ينشك

يعني عوامل كنشي  ؛هاي گفتماني يا مبتني بر كنش هستندنظام . بنابراين)36 :1388(شعيري، » .شناسانديم ما به شيپ از شيب
اي موجـب تواند ضمن تحقق برنامـهشود كه ميكنش به عملي گفته مي. «وِش هستند، يا مبتني بر شَبرنديروايت را به جلو م

اي روايـي كـه خـود يعني تحقق برنامـه«ي گرمس و كورتز، كنش گفتماني وضعيتي ديگر گردد. به عقيدهتغيير وضعيتي به 
توصيف «و شوش،  )11: 1388گردد.(شعيري و وفايي، سبب استفاده از فرايند روايي يا نظام همنشيني در گفتمان حاصل مي

 بنا. )12(همان:» اي ارزشي است.صال عاملي با ابژه يا گونهي وحالتي است كه عاملي در آن قرار دارد يا بيان كنندهي كننده

 دسته سه به هاآن بر حاكم معنايي -نشانه هايويژگي به با توجه توانمي را گفتماني هاينظام ،4الندوفسكي اريك نظريه به

  (Landowski, 2005: 43). .كرد تقسيم تصادفي يا رخدادي و تعاملي يا مدار، احساسيبرنامه يا هوشمند كلي

 اهـداف از بر مبتني و ريزيبرنامه تابع در آن معنا بروز شناخت است و يا روايي، نظامي مبتني بر هوشمند گفتماني نظام

كـه «گفتمان تجـويزي  مدار يا تجويزي)، القايي و مرامي است.هاي كنشي(برنامهنظام :اين نظام شامل است. شده نييتع پيش
تواند او را وادار بـه انجـام كنشـي ر قرار دارد و ميگسازد كه در موقعيتي برتر نسبت به كنشمي گزاري مواجهما را با كنش

هـر دو «گر از باال به پايين است. گفتمان القايي كه گزار و كنشدر چنين نظامي رابطه بين كنش ).56: 1391(شعيري،» كند.
شوند؛ يعني يكي از دو طرف تعامل بايـد شكل گرفتن آن ميطرف كنش يا برنامه در تعامل با يكديگر سبب تعيين كنش يا 

                                                            
1 . l΄extéroception 
2 . l΄intéroception 
3 . le corps propre      
4 .Landowski, Eric. 
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گر موقعيتي يكسان دارند دو كنش ،). در اين گونه18: 1388شعيري و وفايي، » (طرف ديگر را به اجراي كنش متقاعد كند.
نـوعي « مـيكنـد و گفتمـان مراگذارد و كنش مورد نظـرش را بـه او القـا ميو يكي از دو طرف، بر توانش ديگري تأثير مي

مرامـي بـه كـنش رو  -ي اخالقـيفرهنگـي يـا وظيفـه –تعامل است كه در آن يكي از دو طرف بر اسـاس اخـالق اجتمـاعي
  .)19(همان: » آورد. مي

 يژگيرغم و به هك ميهست مواجه يتعامل ينظام«يعني ما با  ؛است حضور بر يمبتنكه  5وشيشَ احساسي يا يگفتمان نظام 
 اساس بر هك يتعامل حس نيچن دارد. هكيت ،نندكيم حس ارتباط هنگام در رابطه طرف دو آنچه يعني ؛تعامل خود بر ا،يپو

هـاي همتـرازي حسـي، داراي ويژگيشوشـي  يگفتمـان نظـام ).20همـان:» (است» يحضور« يتعامل رد،يگيم لكش حضور
 و يعـاطف -يتنشـ ،كـيادرا -يحسـ گفتمـاني بروز معنا تابع سـه جريـان، در اين نظام و هم حضوري است. پديدارشناختي

  شود.كه در متن شرح داده مي است يشناختييبايز

در نظام گفتماني رخدادي بروز معنا جنبه غيرمنتظره و خارج از اراده بشري و مستقل دارد. در ذيل اين نظام گفتمـاني بـا 
  رو هستيم.روبههاي تقدير و اقبال، مشيت الهي و تصادفي سه گونه گفتماني با ويژگي

بـه ايـن  ؛چـه گفتمـان آن زيربنـايي روايـي داردو اگر هاي دفاع مقدس استداستان بني عامري از» الاليي ليلي«داستان 
امـا گفتمـان آن تحـت تـأثير حضـور  ؛گروهي از سربازان با فرمانده خود براي انجام مأموريتي در حركـت هسـتند كهگونه 
  گيرد.شود و در شرايطي ناپايدار، منعطف و غير منتظره قرار ميادراكي آغاز مي -حسي

شـناختي داسـتان ادراكـي، عـاطفي و زيبايي -ي فرآينـد گفتمـاني در ابعـاد حسـيبه مطالعه در نظر داردپژوهش حاضر 
 آيـا پاسخ به اين سؤال كه ر اصلي و دخيل در آن را بررسي كند. همچنينالاليي ليلي بپردازد و چگونگي توليد معنا و عناص

  ؟هستندمعناشناسي گفتماني قابل تحليل هاي كوتاه ايران با نظريه نشانهداستان

  

  پيشينه تحقيق
 8و كورتز 7، فونتني6چون گرمس ،شناسان مكتب پاريسگفتماني مبحثي است كه از سوي نشانه معناشناسينشانهديدگاه 

گفتمـاني  معناشناسينشانهساختگرا عبور و  شناسينشانههايش از ي دوم انديشهمورد توجه قرار گرفته است. گرمس در دوره
شناسي عمومي مطرح كرد، مطالعات زباني را از فـرم در مسائل زبان 9يستنپرداز كه بنوكند و حضور گفتهگذاري ميرا پايه

معناشناسـي ي جديـدي را در نشانه، حـوزهبا تكيه بر حضور گفتمـاني 90و  80اي هساختگرايي خارج كرد. گرمس در دهه
گفتمـان  11ريـزي كردنـد، ژان مـاري فلـوشهاي فرآيند تنشـي گفتمـان را طرحپايه 10گشود. ژاك فونتني و كلود زيلبرگ

ل و بـا دورنمـاي ادراكـي گفتمـان را بـا تكيـه بـر نظريـه تعامـ -بعـد حسـي 12ديداري را مطرح كـرد و اريـك الندوفسـكي
ي هـا و مقـاالتي در معرفـي نظريـهپديدارشناسي بررسي كرد. در ايران، حميدرضا شعيري، در اين زمينه پيشرو بوده و كتاب

                                                            
5 état 
6 A.J.Greimas 
7 J. Fontanille 
8 Courtés 
9 Benveniste 
10Cl. Zilberberg 
11J. Marie Floch 
12Landowski 
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) و 1381معناشناسي گفتمان (شـعيري،  -گفتماني و ابعاد مختلف آن نوشته است كه تجزيه و تحليل نشانه 13معناشناسينشانه
معناشناسـي اند. همچنين مقـاالتي در زمينـه نشانه) از آن جمله1388شناسي سيال (شعيري و وفايي، معنا -راهي به سوي نشانه

از اكرم آيتي؛ بررسي نظام عـاطفي » تحليل گفتماني شعر نيما«و » چوپان دارپي«، »ي سيالنشانه ،مانلي: «ازجملهوجود دارد؛ 
معناشناختي از عصمت اسماعيلي و ابراهيم كنعاني كـه  -د نشانهبر اساس رويكر» غزل براي گل آفتابگردان«گفتمان در شعر 

  ي خاصي صورت نگرفته است.ي داستان الاليي ليلي مطالعهمعناشناسي هستند. درباره-هايي از كاربرد نظريه نشانهنمونه

  

  خالصه داستان
كننـد. در بـين ي درگيـري حركـت ميداستان ماجراي گروهي سرباز است كه با فرمانده خود به سوي عمليات يا منطقه

اند و تنها دختركي دو سه ساله زنده مانـده شده عامقتلها با كارد رسند كه مردم آن به دست عراقيراه به منطقه مسكوني مي
پردازد و بعد از پيـدا د. سربازي جوان با شنيدن صداي ناله به جستجو ميكناست. دخترك كه به شدت زخمي است ناله مي

زيرا بردن او را به جايي كه معلـوم نيسـت  ؛برند. ابتدا فرمانده با بردن دخترك مخالف استاو را با خود مي،كردن دخترك 
ي سـربازان باعـث تضـعيف روحيـههاي دردناك دختـر كه نالهداند و ديگر اينخودشان هم زنده برگردند، كار درستي نمي

هاي دهنـد. دختـرك در راه نالـهكنند و از وسط جنگـل بـه راه خـود ادامـه ميشود. با اسلحه برايش برانكارد درست ميمي
هـا بايسـتند. دختـرك دهد كه براي استراحت زيـر درختكند. فرمانده دستور ميكند كه سربازان را ناراحت ميعجيب مي

هـا بدهـد. بـراي آرام كـردنش ننـو درسـت بـه آن ،سيبي را كه در دست دارد خواهدمي ون افتاده است ديگر به هذيان گفت
هاي گذارد و دختـرك بـا انگشـت، دست روي صورت او ميپيداكردهكنند. راوي، همان سربازي است كه دخترك را مي

انـدازد و الاليـي دكي و مـادرش ميزنـد و ايـن عمـل دختـرك سـرباز را بـه دوران كـوكوچكش موهاي سرباز را شانه مي
خواند. بلكـه ديگـران نيـز بـا او همراهـي شود كه تنها او نيست كه الاليي ميدهد. بعد متوجه ميخواند و ننو را تكان ميمي
  كنند.مي

  هاي گفتماني در داستان الاليي ليلينظام

  مدار (تجويزي)گفتمان برنامه -نظام گفتماني هوشمند
ادراكـي و  -كند كه به دليل برجستگي بعـد حسـيمدار پيروي ميداستان داراي ساختار روايي است و از گفتماني برنامه

اي مشـخص و از قبـل تعيـين شـده گر بر اساس برنامهچرا كه كنش«؛مند است عاطفي چندان آشكار نيست.  گفتماني برنامه
). در چنـين 56: 1391(شـعيري، » گـزار تـأمين گـردد.ي كنشتهد تا خواسگردد. و بايد مطابق برنامه پيش برووارد عمل مي
از آن يـاتواند بر اساس احساسات و عواطف خود عمل كند و چيزي به برنامـه تعيـين شـده اضـافه كنـد گر نمينظامي كنش

بـراي انجـام  ،ي تعيين شدهاگراني هستند كه طبق برنامهي خود كنشاي از سربازان با فرماندهبكاهد. به اين صورت كه دسته
اند و سـربازان دشـمن قتـل عـام شـده دسـترسند كه مردم آن به كنند و در بين راه به منطقه مسكوني ميكنش حركت مي

گزار با بردن دخترك مخالفت كنند كه بسيار زخمي است. ابتدا فرمانده به عنوان كنشدختركي دو سه ساله را زنده پيدا مي
ي سـربازان را تضـعيف هاي دردنـاكش روحيـههاست و نالهي كنشي براي هدف آنبردن او يك ضايعهزيرا همراه ؛كندمي
  دهند.شود و سربازان همراه با دخترك به كنش خويش ادامه ميبعد به بردن دخترك راضي مي كند. وليمي

                                                            
13sémiotique 
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  ابعاد نظام گفتماني شوشي

  گفتمان ادراكي -حسيفرآيند 
 -مدار و پـذيرش حضـوري حسـيادراكي به معناي به كارگيري ديـدگاه هسـتي -حسي بررسي فرآيند گفتمان در بعد«

هاي بـه سرچشـمه ،معناشناسـينشانهديدگاه . )111 :1392(آيتي، » د در تولد معناست.ادراكي در ارتباط با دنياي پيرامون خو
فعاليـت گفتمـاني پويـاتر  ،تر باشدهرچه اين حواس قوي و ؛اي داردر توليد معنا توجه ويژهادراك حسي و پديدارشناختي د

گيرد كه گرمس آن هاي توليد معنا از جايي نشئت ميبه عنوان مايهرويكرد پديدارشناختي در جريانات ادراك حسي است. 
مانـد و ي پنهان ميها در ارتباط با چيززيرا معناي واقعي نشانه ؛خواندمي "گريز از واقعيت"جريان  »نقصان معنا«در كتاب را 

 ديگـر دادن زوايـاي دسـت از باعث زاويه، هر از چيز يك به كردن نگاه ،جز صورتي از آن قابل دريافت نيست. به عبارتي

  است. چيز يك انحرافي يا ناقص معناي چيز، يك معناي دليل همين به و شودمي

. حضـور 2 14. طرح فضاي تنشـي1 :داشته باشندادراكي دخيل در توليد گفتمان بايد سه شرط اساسي  -هاي حسيگونه«
ادراكـي)  -هاي جسـمي (جسـمحضور جسمار سبب انتقال و سرايت حساسـيت  .16هاي حضور. شيوه3 15جسمانه)( جسمار
ها (حضور جسم در دنياي درونـي پرداز) و دنياي درونهها (حضور شيء در خارج از دنياي گفتهپرداز به دو دنياي برونهگفته

ي داراي عمـق كـه اسـتوار بـر فضاي تنشي به عنوان پايگاهي براي بروز احساسات است. فضايشود و پرداز) ميو ذهني گفته
شود هاي مكاني و زماني مرتبط ميمند كه در آن معنا با شاخصهي جريان سيال حسي است. جرياني پيوسته و جهتمجموعه

. كنـدسـازي توليـد معنـا ميي حاضرسـازي و غايبو بـه وسـيله كنـدتنيـدگي را ايجـاد ميي و پستنيدگي پيشو دو گونه
ي دور ظـاهر رانـد و چيـز نشـانه گرفتـه شـده در گذشـتهاز مشتقات آن است، زمان را بـه عقـب ميكه خاطره  تنيدگييشپ

شـود. در داسـتان الاليـي ليلـي بـا تحريـك حـواس ) و منشأ عمليات حاضر سازي غايـب مي96 :1392، يري(شع» گردد.مي
ي شـروع نقطـهافتد. بـه ايـن ترتيـب كـه با پيش تنيدگي به ياد مادرش ميشوند و راوي ارد فضاي تنشي ميو هاها، آنسوژه

ي كند. شنيدن ناله سرچشمهداستان با تحريك حس شنيداري است كه جهت شناخت منبع صدا حواس ديگر را نيز فعال مي
ب صـدا ي صـاح). سوژه براي كشـف سـوژه147» (سرك كشيدم ببينم صدا از كجاست؟«شود. حركتي مي -فعاليت حسي
گيـرد. در ايـن زمـان حـواس ديـداري و شكلي پديـداري بـه خـود مي ،تابدنوري كه به داخل راهرو مي .شودوارد خانه مي
بيند كـه در پشـت در اسـت و در كند و انگشتان خوني را ميشوند و سوژه بوي خون را حس ميزمان فعال ميبويايي او هم

زيرا آن شخص ممكن اسـت در شـرايطي باشـد كـه او قـدرت ديـدنش را  ؛كندگيرد كه احساس ترس ميموضعي قرار مي
). اين حس تمـام 147» (ستكه آن كس ناديدنيگفت ترسيده بودم. نه از كسي كه پشت در بود. از حس اين«نداشته باشد. 

 )148» (نكـردم. رفتم تـو. نگـاه بـه پشـت در«دهد. كه نديدن را بر ديدن ترجيح مي طوريبه، گيردبرمي درحضور راوي را 
. بـدياي ناله كننده را ميافتد و سوژهكند و به راه ميي صاحب صدا ميگر را متوجه حضور خود و سوژهصداي ناله، شوش

). راوي در اين لحظه بين دانسـتن و 148» (تر. حدس زدم بايد دختر باشد و بود، دو سه ساله و ملوس.رفتم پيش، رفتم پيش«
بـه صـحنه  گر و بازگشـت اوباعـث تحريـك شـوشد با خود درگير اسـت كـه صـداي گـاز زدن سـيب ندانستن؛ بايد و نباي

 ترسد و راوي ترس اودخترك از ديدن راوي مي» ام.را هم بسته بوده هامچشمصداي گاز زدن سيب آمد. فهميدم «شود. مي
). ديـدن سـرباز 148» (ام كـرد.ترسيده دخترك خودش را چسباند به ديوار. نگاه«فهمد. را از حركت و رمزگان نگاهش مي

                                                            
14.Dimension tensive 
15. Corps propre 
16. présence sémiotique 
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سربازهايي است كه  همانشبيه  ،زيرا از نظر ظاهري او نيز يك سرباز است ؛تنيدگي ضمني داردبراي دخترك به نوعي پيش
فهمد كه او دشمن نيسـت و بـا تعـارف ولي بعد مي ؛ترسدبنابراين مي ؛و خودش را نيز زخمي كردند عامقتلي او را خانواده

(همـان). » از چيزي انگار مطمئن شد كه گفـت: سـيب؟« :ترسدكند كه ديگر از او نميسيب اين موضوع را به سرباز القا مي
 :ي ديـداري مسـتقيم برقـرار كنـدنشـيند تـا بـا او رابطـهرويش ميكند و روبهراوي براي جلب اطمينان دخترك حركت مي

... خنديـد گفـت: مـن دختـر تـوام؟« :خنـددي دختـرك مي)، در پاسخ به خنده149» (، شدم همقد خودششنشستم روبرو«
 :كنـداي كـه او را لمـس ميكنـد بـه گونـهتري با سرباز پيـدا مي(همان). دخترك حس عميق» كه هستي. هاخنديدم گفتم: 

ي او در تمـام مـتن شـنيده بـرد و امـا صـداي نالـهخـود مي). راوي دخترك را همـراه 149» (دست كشيد پشت لب بي موم«
  هاي عاطفي است.گيري گفتمانشود كه باعث شكلمي

اي كنـد و رابطـهها نفـوذ مي. صداها در سـوژهداردميواها را به كنش در تمام داستان اين حس شنيداري است كه سوژه
  :آوردبه وجود مي ) راتأثيرپذيرو  تأثيرگذار( بين من و ديگري

  
  هاي صداهاي غير كالمي در متن: نشانه1جدول 

  خنده  الاليي ناله صدا  نشانه
  2  6 8 7  تعداد

  

تنيدگي براي راوي است كـه در پايـان داسـتان بـا حـس المسـه ايـن ساز يك پيشحس شنيداري در آغاز داستان زمينه
حس كردم كسي آن « :آورد كه صاحب آن آشناستوجود ميشود. شنيدن صدا اين حس را در او به حاضرسازي زنده مي
امـا زمـاني كـه دختـرك بـا  ؛)148» (پنداشـتمش.گشتم. آشنا ميي ناآشناي خودم ميدنبال آن زنده... جاست كه آشناست

و به ياد راند آورد كه زمان را به عقب مياي در او به وجود ميكند. اين فعاليت حسي تكانههايش سر او را لمس ميانگشت
كه تـا آن زمـان  كسي وكند افتد. اين حس او را وارد جريان عاطفي ميمي ،خواندكه برايش الاليي مي روزهاييمادرش و 

كوچكش سـرم را شـانه زد. داغ شـدم.  هايانگشتبا « :زندبه خاطر دخترك ناراحت بود از شدت خوشحالي دلش غنج مي
خوانـد، دسـت تـوي موهـام كرد. ياد مادرم افتادم و آن روزهاش كه الاليي بـرام ميد،خواست باز موهام را شانه كنم ميدل
). راوي با خواندن الاليي اين خـاطره را در ديگـران 150» (زد از خوشحاليمن دلم غنج مي و ؛زدكرد، شانه به موهام ميمي

خوانند. در پايان راوي با گاز زدن سـيب مياي خويش الاليي اي كه هر يك از سربازان با حس درونهبه گونه ،كندزنده مي
  كند.و فعال كردن حس چشايي ارتباط آشنايي با دخترك را كامل مي

  

  گفتمان عاطفيفرآيند 
بـه هـا در شـناخت آنگفتمـان  معناشناسـيي نشـانهاي هستند كه زباني ويژه ساختارهايهاي عاطفي تابع شرايط و گونه

چـون افعـال مـؤثر،  ،و عـواملي كنندبوده و به صورت فرايندي عمل مي مندگفتمان نظامهاي عاطفي گونه كند.كمك ميما
ژاك فـونتني معتقـد اسـت كـه طـرح « :ها مؤثر هسـتندهاي عاطفي، عمق و سكون در توليد آنريتم و نمود، جسمار، صحنه

ها يعنـي سـازه ؛اجتماع دو سطح عاطفي ساختمان بُعد عاطفي كالم كه سازماندهي فرايند عاطفي گفتمان را به عهده دارد؛ به
گرهاي عـاطفي ي هويـت شـوشهاي فعلي مؤثر هستند، تعيين كنندههاي عاطفي كه همان نشانهها بستگي دارد. سازهو تنش
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را تعيـين ي اتكـا در فراينـد عـاطفي اند، آهنگ، نـوا و نقطـههاي عاطفييا فشاره هاگسترههاي تنشي كه همان هستند و نمايه
بـه  ،كنـدمراحل فرايند عاطفي كه در هر داستان، شكل خاصي را ارائه ميتوان ميبنابراين  ؛)172 :1392(شعيري، » كنند.مي

  :ي زير نشان دادشكل طرحواره

  ارزيابي عاطفي.          هيجان عاطفي          هويت يا شوش عاطفي         آمادگي يا توانش عاطفي          عاطفيبيداري 

  گردد:ارائه مي ي زيرطرحواره ي راوي در الاليي ليلي به شكلفرآيند عاطفي سوژه

  . بيداري عاطفي1

راه همي در ي دخترك، بوي خون و ديدن رد خون روي لبهشنيدن صداي نالههاي بيروني بيداري عاطفي راوي با نشانه
شـنيدن  گيـرد.در فشـاره و گسـتره در او شـكل مي كند و حضوري عاطفياست كه او را احاطه و حساسيتش را هوشيار مي

شود كه با صـاحب صـدا آورد و وي دچار يك نوع حس دروني ميي عاطفي به وجود ميصداي ناله، در راوي يك تكانه
  ).148» (حس كردم كسي آن جاست كه آشناست« :كندي آشنايي پيدا ميرابطه

  عاطفي يا توانش . آمادگي2

خواستن و توانستن راوي با حركت كردن بـه سـوي گردد. اطفي با هويت فعلي مؤثر ظاهر ميگر عشوشدر اين مرحله 
شود شود. نميديدم نمي« :كندبا نفي در متن نمود پيدا مي» بايستن«ي صدا و جستجوي صاحب آن قابل مشاهده است. سازه

  ).148.» (ايستاد، نرفت جلو، كمكش نكرد

  . هويت عاطفي3

ي عـاطفي كـه بـا رابطـهيابد. گر با هويت مشخصي حضور ميدهد و شوشگر رخ ميدر اين مرحله تغيير عاطفي شوش
دردي بـا دختـرك تبـديل بـه حـس شود. هـمبا حس المسه تكميل مي،بود مدهشنيدن صدا بين راوي و دخترك به وجود آ

كنـد. او بـه يـاد مـادرش و زمـاني كـه دختـرك بـا انگشـتانش موهـاي راوي را شـانه مي و ؛شـوددلتنگي و نوسـتالژيك مي
خواست بـاز موهـام را شـانه كنـد. كـرد. يـاد مـادرم افتـادم و آن روزهـاش كـه الاليـي بـرام دلم مي« :افتدهاي او ميالاليي

  ).150( »خواندمي

  . هيجان عاطفي4

آن را با بيـان جسـمي مي توان هايي فيزيكي دارد و ناتي است كه نشانهي تغيير وضعيت و هويت عاطفي بروز هيجانتيجه
مـن « :كنـدبيـان مي گونـهاينشود كه خـود ي عاطفي ميابتدا راوي در درون دچار تكانهاي يكي دانست. يا فعاليت جسمانه

اي خوانـدن الاليـي و تكـان دادن ننـو جسـمانه ) كه اين هيجان دروني به شكل فعاليـت150.» (زد از خوشحاليدلم غنج مي
  ).150» (دادم.ناگاه چيزي زير لب زمزمه كردم. الاليي بود. ننو را هم داشتم تكان مي«:كندبروز مي

  . ارزيابي عاطفي5

ارزيـابي هاي داسـتان صـورت گيـرد. تواند در هر يك از مراحل فرايند و توسط هر يك از سوژهارزيابي يا قضاوت مي
او را  ،شـود. در آغـاز حـس عـاطفي و دلسـوزي نسـبت بـه زخمـياز جانب راوي و بعد فرمانده انجام مي اين فرايند فيعاط
اما فرمانده به خاطر حفظ  ؛م ترسش به او كمك كند كه ارزيابي مثبت استرغعليكه به جستجوي آن بپردازد و  داردوامي
  دارد. ي سربازان نسبت به بردن دخترك ارزيابي منفيروحيه
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را  ر يك نظام و در تعامل با هـم جريـان معنـاداردهاي عاطفي نشانه ي اين مسأله است كهدهندهنشانبررسي بعد عاطفي 
هاي عاطفي چگونه شكل گرفته و پويا دهد كه گونهبررسي اين فرايند در داستان الاليي ليلي نشان مي و ؛آورندبه وجود مي

  شوند.مي

  

  گفتمان شناسيزيبايي بعد
د. يـآيم به وجـود ايدن و گرشوش بين يي تعاملايجاد رابطه با هك است منعطف يعنصر ،يشناختييبايز فرآيند درمعنا 

 .اسـت يشـناختييبايز يهاگونـه دآورنـدهيابـد، پدييمـ دسـت ياحساسـ و حضـور چـه بـه ايـدن با در تعامل انسان هك نيا
ادراكـي اسـت.  -اي حسـيي معنـا حادثـهحادثـه«. ادراكـي دارد -نزديكي با بعد حسيي بسيار شناسي گفتمان رابطهزيبايي

زنـد. شناختي است كه معنـا را رقـم ميشود و حاصل اين تعامل دريافتي زيباييحسي از سوژه با حسي از دنيا وارد تعامل مي
ي تجربه ي معنايي شباهت دارد؛ و سوژه پس ازكند و بيشتر به خلسهاي ما را از دنياي واقعيت جدا ميمعنايي كه براي لحظه

شناسـي در الاليـي ليلـي بـر زيبايي ).8-9 :1389(گرمس، .» گرددبازميدنيا شناختي (تكان از درون) دوباره به عميق زيبايي
(راوي) را در تسـخير درآورده  سـوژهاي كـه به گونـه ،پايه حواس استوار است. صداي ناله تمامي فضاي داستان را پر نموده

ي همگاني شود. اين زمزمهكنند، جايگزين ميكه راوي و ديگران زمزمه مي الالييله با صداي اين صداي نا ،است. در پايان
داستان و پيدا كـردن دختـرك بـراي راوي  جريان درشناسي است كه هر وضعيت روحي كه الاليي بيانگر اين حس زيبايي

  اتفاق افتاده به نوعي براي ديگران نيز افتاده است.

  

  هاابژهشناسي زيبايي
شناسـي سـوژه و ابـژه، ارزش و فـراارزش و... مطـرح اسـت كـه در داسـتان زيبايي :شناسي مواردي چوندر نظام زيبايي
  ها بيشترين نمود را دارد كه عبارتند از:شناسي ابژهالاليي ليلي زيبايي

گيـرد. شـكل سـتوني بـراي چـرخش اي بـه خـود ميالف) نور: نور عنصري است كه در متن شكل پديداري و جسمانه
 ،كـه همگـي بـا مـرگ همـراه اسـت جنازه وهايي چون ناله، بوي خون، رد خون شود و در ميان نشانهذرات گرد و غبار مي

نور افتاد در سايه روشن راهرو، شد «:استصي كه هنوز زنده اميدي باشد براي پيدا كردن شخ يبارقه يدهندهنشانتواند مي
  ).147.» (چرخان گردوغباراز نوري پر از  معوج و كجستون 

خوردن سيب سـرخ برابـر شـهيد شـدن اسـت. در ايـن ،ب) سيب سرخ: سيب نماد معرفت و آگاهي و در فرهنگ جبهه 
ي عميقـي دارد. دختـرك زخمـي سـيب سـرخ داستان نيز سيب سرخ هم نماد آگاهي و اطمينان است، هم با شهادت رابطـه

از چيـزي « :خواهـان دادن سـيب بـه اوسـت ،شودرا در دست دارد. زماني كه از دشمن نبودن راوي مطمئن مي ايخوردهنيم
بـا شـهادت: دختـرك  سـيب)، امـا ارتبـاط 148» (را دراز كرد طرفم. اشخوردهنيمشد كه گفت: سيب؟ سيب  انگار مطمئن

سـيب بـا  :وضـعيت يكسـاني دارنـد (سيب) و ابژه (دخترك) اي است. سوژهبسيار زخمي و در دستش نيز سيب نيمه خورده
هنوز دستش  خوردهنيمسيب « مادر دخترك نيز داراي وضعيت يكساني است به اين صورت كه سيب يادآور مادرش است.

خواهـد سـيبي شود، ميتر مي). هرچه دخترك به مرگ نزديك149.» (زدكرد، گاه مادرش را صدا ميبود. گاه نگاهش مي
  روند كه معلوم نيست زنده برگردند.كه به سوي جايي ميرا كه در دست دارد به سربازان بدهد. سربازاني 
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  ي سيب و شهادترابطه :2جدول 
 شهادت سيب سرخ

 دخترك زخمي خوردهسيب سرخ نيم 

 .زدگاه مادرش را صدا مي .كردهنوز دستش بود. گاه نگاهش مي خوردهمينسيب 

جايي كه معلوم نيسـت زنـده از آن جـا رفتن سربازان به  مان.خواست بدهد به همهسيب را با اصرار مي
  ند.برگرد

  
در حـالي كـه بـا انگشـتانش موهـاي او را شـانه  ،گذاردي پاياني داستان، دخترك سيب را در دست راوي ميدر صحنه

كند كه دختـرك دارد و دو سـوژه يـك حـس مشـترك پيـدا اي را برقرار ميكند و راوي با سيب و مادرش همان رابطهمي
 ،شـود. ايـن ذوب شـدن احساسـات دو سـوژه در يكـديگرخوانـد و دختـرك آرام مياختيـار الاليـي ميوي بيكنند. رامي
كنـد و ها نيـز منتقـل ميهاست. راوي با خواندن الاليي اين حس را به ديگر سـوژهشناسي سوژهحضور زيبايي يدهندهنشان

بـا  ستشناسي در متن ارسند. همچنين سيب كه يك ابژه زيباييهاي داستان به يك حس مشترك (دلتنگي) ميتمامي سوژه
  ).151» (را گاز زدم. خوردهنيمسيب « :انددهريك سيب را خوها دو نيمه زيرا آن ؛شودهاي دخترك و راوي ادغام ميسوژه

هايي كه با آن درگيـر چيز را از انسان هاي احساسي در داستان تصويرگر ويرانگري جنگ است كه همهكاربرد گفتمان
دختـرك ي امنيت و آرامش هـر فـردي اسـت، از كند. همانطور كه خانواده به خصوص مادرش را كه مايههستند، سلب مي

هاي سـربازان را ها و دلخوشـيكند. شاديميفضاي داستان را پر ،اشهاي جسمي و روحيهاي ناشي از زخمگيرد و نالهمي
ها بـا خوانـدن الاليـي اسـت و بـه جـاي گيرد. با اين تفاوت كه بروز حس دروني آنمي مادرانشان ونيز با دوري از خانواده 

. در اين داستان مادر نماد آرامـش اسـت كـه بـه نـوعي از تمـام كندمي ان را احاطهداستيي فضاي ي دخترك، نواي الالناله
  ها سلب شده است.شخصيت

 
  مربع تنشي

اي هوشـمند از توانـد طرحـوارههاي درهم تنيده و زنجيرواري است كـه ميگفتمانتكثيرو  توليد هر عمل گفتمان محل
است كه بين عناصـر » 17فرآيند تنشي«ي ي گفتمان، طرحوارههاي حوزهارائه دهد. يكي از اين طرحواره را فرايند در جريان

: 1384ترين شـكل آن در نوسـان اسـت (شـعيري،ترين تا پررنگرنگآيد كه معنا از كماي به وجود مينشانه معنايي، رابطه
همـان بعـد شـناختي و هوشـمند اسـت و » 19گسـتره«اطفي و كه همان بعد ع» 18فشاره«ي تنشي دو بعد دارد: ). طرحواره137

 عامـل« حضـور همـان ،گسـتره و فشـاره عنصـر دو بـين يرابطه گيرد.فرآيند تنشي، در تعامل بين فشاره و گستره شكل مي

 شـناختي و عاطفي يگونه دو آن، اثر در و كندمي برقرار ارتباط دنيا با ادراكي- حسي. عامل انساني بر بنياني است »انساني

 انـرژي همـان فشـاره« 20زيلبربرگ و فونتني يعقيده به .دهندمي شكل را تنشي فرايند و گيرندمي قرار يكديگر با درتعامل

 احساس دنياي در كه است كمي ساختارهاي همان گستره و نمايند تر بروززنده ادراك و احساس تا شودمي سبب كه است

  » نمايند.كنترل مي يا هدايت را ادراكي -حسي گرشوش جريان ادراك، و

                                                            
17. Dimension tensive 
18. Intensité 
19. Extensité 
20. Fontanille & Zilberberg, 
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)Fontanille & Zilberberg 1998.p 14 (. »نشـانه عناصـر بـين يي رابطـهمسـأله گفتمـان، تنشـي فرآيند ينظريه در- 
 ايرابطـه تقـابلي، يشـده تثبيت هايرابطه جاي به واقع، در .گرددمي مطرح تقابلي هايگونه از متفاوت ايگونه به معنايي

 دو بـين نوسـانيي رابطه اين« .)41: 1388 ،و وفايي شعيري.» (باشد نوسان در صد تا صفر از تواندمي كه دارد وجود نوساني
 ديگـر، يدسـته و دارنـد، كـم گسـتردگي يـا زيـاد گستردگي و اندكمّي هانشانه از ايدستهشود: مي ديده هانشانه از دسته

 گيرنـد،مـي قـرار گفتمان در عناصر اين وقتي ترتيب، اين به .اندك دارند بسيار يا باال بسيار يفشاره كه اندكيفي هاينشانه

فضـاي  .)42(همـان:» .نيسـت تثبيـت شـده وجـه هـيچ بـه كه آورندمي وجود به نوساني نوع از و كيفي كمّي يرابطه نوعي
پيونـدي از يكـديگر متمـايز خمكم بـا دو گونـه پيوندي فشاره و گستره، نسبت به جهت تغييرات فشـاره و گسـتره دسـتهم
يعنـي هـر دو در جهـت افـزايش يـا در جهـت كـاهش باشـند،  ؛جهـت باشـداگر روند تغييـر فشـاره و گسـتره هم«شوند: مي
گيرد و اگر روند دو بعد در دو جهت مخـالف باشـد، يعنـي فشـاره در جهـت گرا) شكل ميپيوندي مستقيم (همسو يا همهم

گيـرد. بـدين ترتيـب در سو يا واگرا) شكل ميپيوندي معكوس (ناهمل باشد يا بر عكس، همافزايش و گستره در جهت تقلي
  ).7: 1392(پاكتچي و رهنما، » گستره متصور است -پيوندي فشارهفضاي تنشي چهار گونه هم

  
ي داستان به اين شكل كه هر چه گستره ؛سو و همگراستهم از نوع هم،در گفتمان تنشي داستان، جريان كمّي و كيفي 

گـذارد و ي سـربازان اثـر ميشود و بر روحيـهتر ميتر و دردناكي كيفي عميقي دخترك از نظر فشارهناله ،رودتر ميپيش
گـردد. هـر دو جريـان شود كيفيت و اثرگذاري آن بيشتر ميي ناله كمتر ميسوست. هر چه كميت صداهم اين جريان ناهم

  :شودشكال زير نشان داده ميدر ا

        
  »ناله«سو : مربع تنشي ناهم2شكل                                »سربازان« سوهم مربع تنشي :1 شكل
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  گيرينتيجه
بلكه محرك اصلي آن از جنس شوشي است  ؛اي مشخص و روايي نيستفرآيند معنا تابع برنامه» الاليي ليلي«در داستان 

حس شنوايي بيشترين انعطاف، تكثر، سياليت و پويايي را در فرآيند توليد معنـا دارد.  ،گردد. از ميان حواسكه به حس برمي
ادراكـي و فشـاره عـاطفي -بعـد حسـيرا وارد بـه ويـژه راوي هاي داستان ي دخترك در طول متن، سوژهشنيدن صداي ناله

تنيدگي به يـاد ي دخترك او را با پيششود و لمس كردن موهاي راوي به وسيلهها ميهويت يا شوش آن ،و دلتنگيكند مي
پـردازد. ميكـان دادن ننـو، خوانـدن الاليـي و ت ،اختيار به كـنشي دروني بياندازد و او در اثر تكانهمادرش و الاليي او مي

شناسي را در مـتن بـه تصـوير و تلفيق آن با شهيد و مادر دخترك بعد زيبايي هخوردنيمها مخصوصاً سيب شناسي ابژهزيبايي
گيري معنا و سـياليت آن شناسي گفتمان در اين داستان جريان شكلادراكي، عاطفي و زيبايي-ابعاد مختلف حسيكشد. مي

ه ايرانـي بـه خصـوص ادبيـات دفـاع هاي كوتاداستان توان نتيجه گرفت كه. با بررسي اين ابعاد ميدهدرا به وضوح نشان مي
  .معناشناسي گفتمان را دارندههاي شوشي ارزشمند و قابليت بررسي و تجزيه و تحليل نشانمقدس از نظر گفتمان
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