
83-100ت، صفحا1397تابستان ، 23، شماره ششمسال هاي ادبی و بالغی، فصلنامه پژوهش

خوان هشتم اخوان معناشناسی-نشانهبررسی
ثالث
1بابازادهکیومرث خان

هچکید
سی ست ح سی فرایندي ا شنا شانه معنا سیال، -ن ادراکی، 

ــناختی و ناپایدار که با عبور از روش برنامهزیبایی مدار و ش
شکل گرفته و در  سانی به طور ناگهانی  ضور عاملی ان با ح

گیرد و فرایندي هنري، حســـی و فرایند تولید معنا قرار می
با می که هیچزی ند  جۀ قطعی و از پیآفری نه نتی ش تعیین گو

شگر به شکلی ناگهانی و احساسی وِبلکه شَ ،اي نداردشده
ــکار می ــود و ایندر روند کالم آش ــور باعث ش گونه حض

د و زیبایی خاصی به شوایجاد فضایی تنشی در گفتمان می
ـــد. بُکالم می ـــیبخش ادراکی و عاطفی کالم، در-عد حس
ــانه ــی به تولید معنا و تحول آن -نش ــی گرمس ــناس معناش

ـــعرِمی ـــتم«انجامد. در این مقاله، ش از مهدي » خوان هش
شود تا معناشناسی بررسی می-اخوان ثالث از دیدگاه نشانه

ظام یل رواییانواع ن مانی از قب مرامی، -، اخالقی هاي گفت
-د. در ضمن ابعاد سیال، حسیرخدادي و تنشی نمایان شو

ــی، زیبایی ــناســی و دیگر ترفندهایی که به ادراکی، تنش ش
هانی،  ناگ یالی،  ـــ یایی، س ید، ظهور، پو ندِ آفرینش، تول فرای

نا میگریزان ـــترس نبودن مع مدو در دس جا ـــی ،ان بررس
ــود. می ــعر با توجه به بهش ــاي روایی حاکم بر ش رغم فض

ـــده و تنش ـــعر، نظامترفندهاي اتخاذش هاي حاکم بر ش
ـــعر نمود  ـــی و رخدادي نیز در ش مانی اخالقی، تنش گفت

ته ـــعیاف ند و ش عاطفی و ا ـــی،  ـــوش حال و هوایی ش ر 
بایی ـــی، از پیش زی ته و معنی در آن کنش یاف ناختی  ـــ ش
ستتعیین سیال و گریزان ،شده و راکد نی شی،  شو بلکه 

است. 

شانه:هاواژهکلید سی، نظام-ن شنا هايِ گفتمانی، ابعاد معنا
. ثالثهشتمِ اخوانخوانِگفتمانی، فضاي تنشی،
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Abstract
Analysing semiology of discourse is sensory-
perceptual, free-flowing, aesthetic and in
constant process which has been produced
through  ignoring programme-oriented method
and  through the  presence of human agent in a
sudden  wag; and the meaning  is produced  the
process  of  production; and in  this wag an
artistic, sensory, and  aesthetic process is
created, which fail to result in  conclusive  and
predetermined conclusion; on the contrary,
agent appears  in a sudden and sensual way in
the process of discourse. and this kind of
presence  induces tensional  atmosphere  in the
discourse and the  discourse takes a specific
aesthetics. The sensory- perceptual, and
emotional aspect, of discourse in Greimasian
semantics, leads to the production of meaning
and its development. This method contrary to
programme-oriented and narrative method do
not function mechanically and does not
conclude de finitevely and predeterminedly.
In this paper, I will analyse the  " khane
hashtom " by akhavane sales from the point of
view of semiology   free flowing, perceptual
tensional, aesthetic domination and through
using  other  techniques  I try to study  creation
process, production , development, dynamics,
fluidity, abruptness and the capability of
escape and inaccessibility in that poem.

Keywords: Semiology, Discursive Systems,
Discursive Dimensions, Tension Space,
Khane Hashtome Akhavane Sales.
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مقدمه
ـــرفت ـــانیبا توجه به پیش و هاي اخیر در علوم انس

شــناســی و هاي زیادي که در زمینۀ زبانپردازينظریه
ست که این ،ادبیات در چند دهۀ اخیر رخ داده الزم ا

ي جدید در بررسی متون کالسیک و معاصر هادیدگاه
شود تا افق سی به کار گرفته  هاي نوین در ادبیات فار

فارســـی گشـــوده شـــود. از آنجا که اخوان ثالث، از 
سی  صر فار شاعران بزرگ و تأثیرگذار در ادبیات معا
است و شعر خوان هشتم او به دلیل ارتباط با گذشتۀ 

ـــطورة پهلوانی ایران ب ا زبانی نو و در ایران و بیان اس
یات جدید،  به ادب قالبی جدید و پیوند کهن الگوها 
ست، ظرفیت آن را دارد که  سب ا شعري موفق و منا

هاي جدید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.  با نظریه
ـــییکی از نظریه هاي ادبی هایی که براي بررس

ست سب ا شانه،منا ست-نظریه ن سی ا شنا زیرا ؛معنا
شانه  شنا-ن ست و معنا سی ادراکی ا سی فرایندي ح

حالتی تنشی، سیال و پویا دارد و از ساختارهاي ثابت 
یالو قطعی معنا گذر می ـــ نا را در س ترین کند و مع

ـــی می یت بررس ـــع ند. از این طریق میوض توان ک
هاي نهفته در پس کالم را دریافت و ها و پیامزیبایی

ت گفتمان غالب هر شـــاعري را تعیین کرد و در نهای
ــنده ــاعر یا نویس ــبک فردي هر ش که باالترین به س
دست یافت. ،درجۀ سبک شاعري و نویسندگی است

ـــناختی کالم، راهی تازه ـــانه معناش ـــی نش در بررس
سشپژوهش سیاري از پر ست و به ب هایی هاي ادبی ا

ــیدههاي دیگر به نتیجهکه با روش ــخ اي نرس اند، پاس
دهد.می

بیان مسئله 
ـــی و مطــال عــۀ علمی گفتمــان و چگونگی بررس

ـــکل ـــعر، متن یا ش گیريِ معنا، براي دریافتن پیامِ ش
سته و الزم است. در این  هرگونه کالم و اثرِ هنري بای

فرایندِ تولید معنا در شــعر تاشــودمقاله، کوشــش می
از اخوان ثالث که از شــعرهايِ روایِی » خوان هشــتم«

ست صر ا شنا،موفق، در ادبیات معا سانده بازکاوي و 
سش نظامِ معنایی حاکم .1هایی از قبیلِشود تا به پر

شتم«بر  .2هایی دارد؟ چه کارکرد و ویژگی» خوان ه
ــچگون» خوان هشتم«در شعر  ــه ساختـ ار روایی در ـ

مانی، جانشینِ آن ـشود و وضعیتِ گفتهم شکسته می
ان، در این حالت، چه کارکردي ــــود و گفتمــــشمی

دارد؟

پیشینۀ پژوهش
شانه سی ن سی -برر شناختی گفتمان، در زبان فار معنا

ــعیري  ــا ش ــتاد نقد ادبی و –با کارهاي حمیدرض اس
شانه شگاه تربیت مدرسن سی دان رواج پیدا کرد -شنا

شناختی –هاي نشانه و در چند مقاله در زمینۀ بررسی
گفتمان، در شــعر معاصــر و کهن فارســی، صــورت 

گرفته است:
ــن ــی الگوي 1390زاده و کنعانی(حس ) به بررس

شناسی گفتمانی، شانه معنا -از لحاظ دو بعد حسین
ادراکی وبعد زیبایی شناختی در چند شعر قیصر امین 

) 1392(اند.  شعیري، اسماعیلی و کنعانیپرداختهپور 
معنا –نشانه «از نظر را از گلچین گیالنی» باران«شعر 

اند.بررسی و تحلیل کرده» شناسی گفتمان
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در حوزة آثار حماســی  دو مقالۀ زیر به تحلیل 
ــی از دیدگاه  ــعار حماس ــانه «اش ــی -نش ــناس معناش

و تعــامــل دو نظــامِ گفتمــانی و روایی » گفتمــان
اند:هـپرداخت

) داســـتان رســـتم و اســـفندیار را از 1390بهنام (
ـــناختی از نظر تعامل دو نظام  ـــانه معناش دیدگاه نش

مانی مور ـــی قرار داده اســـت.  روایی و گفت د بررس
از کسرایی  » آرش کمانگیر«) شعر 1392(داودي مقدم

ی خانلري را از دیدگاه نشانه معناشناس» عقاب«و شعر 
ده است.کرو فرایند تنشی گفتمان بررسی 

ش شگران دیگر،  شتم«عر پژوه از اخوان » خوان ه
اند: هاي زیر بررسی کردهدر زمینهثالث را
شعر 1383(لفقارياذو شتم«)  را مورد » خوان ه

ست  سته ا شعري روایی دان سی قرار داده و آن را  برر
یوند اي ایران و پکه به روایت داستان پهلوانان اسطوره

ـــه آن با پهلوانان جدید می پردازد و گاهی با حماس
خورد. پیوند می

مدزاده ( ـــعر را از نظر مفهوم 1387مح ) آن ش
ها و ویژگی ماد ـــعر و ن بانی و نحويهاکلی ش ي ز

بررسی کرده است. 
) شـــعر خوان هشـــتم را 1388(قنبري عدیوي

ـــبک، دیدگاه فکري، ادبی و زبانی  ـــریح س براي تش
اخوان ثالث بررسی کرده است. 

ـــئلــۀ هنجــارگریزي و 1386(خلج ــه مس ) ب
هنجارافزایی در خوان هشتم پرداخته است.

ـــعر از دیدگا ه با توجه به اینکه تاکنون این ش
معناشــناســی بررســی نشــده و با توجه به –نشــانه 

ـــعر ـــانه قابلیتی که این ش -دارد،  آن را از نظر نش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 7. Saussure
1 8. Peirce

هاي د تا الیهندهقرار میمعناشــناســی مورد بررســی
شـناسـی و همچنین نظاِم ادراکی  و  زیبایی–حسـی 

گفتمانی و یا روایی خوان هشتم  شناخته شود.

عناشناسیم-درآمدي بر نشانه
ها به صورت علمی و نو به نظریۀ عه دربارة نشانهمطال

سور شانهبرمی17سو سی گردد که تأکید کرد باید ن شنا
صورت علمی نو سور به  سو شانه از نظر  دربیاید. ن

شت؛ یعنی دال و مدلول که رابطۀ آن  حالتی دوگانه دا
شعیري و وفایی در  ست.  دو با هم حالتی مکانیکی ا

شناسی سوسوري نشانهدر سنت«گویند: این باره می
ـــانه ـــفی، رابطۀ بین دو روي نش (دال و و حتی فلس

صورت بیان و شانۀ مدلول یا  صورت محتوا)، چه ن
ــت منطقی. در چنین اختیاري چه الزامی، رابطه اي اس

ضوري مکانیکی رابطه شانه، ح ضور ن شک ح اي، بی 
ست صنعی ا ضی موارد ت شعیري و »و حتی در بع )

.)1388:1وفایی،
ــانه را پدیده18سپیر ــور، نش ــوس اي برخالف س

و» تفسیر«، »نمود«گانه محسوب کرده که تعبیر به سه
ـــوع« یک» موض کار باره می19شـــد. م ید: در این  گو
شانه را پدیده« سور ن سویه تعریف میسو کرد اي دو

ــــاختــاري میــان دال ومــدلول وآن را رابطــه اي س
ــت، اما پیرس دیدگاه دیگري مطرح کرد. از می انگاش

نشــانۀ پیرس از .گانی بوداي ســهنظر او نشــانه پدیده
طه گذر راب ـــوعره با موض که  به آن اي  که  (چیزي 

باًخود دارد» تعبیر«و کند)داللت می همان (که تقری
»  شودساخته می،کند)اي است که نشانه تولید میایده

.)1390:329(مکاریک،

1 9. Makaryk



1397تابستان، 23پیاپی ،سوم، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 86

ند و این دو دیدگاه چندان انعطافی در خود ندار
ــانی بر رابطه ــور عاملِ انس اي کارکردي و بدون حض
در مورد 20اما یلمســلفها حاکم اســت،نظريِ آنمبانی

ـــانه ـــت و بیان کرد که دیدگاهی انعطافی،نش تر داش
ِصرف کارکردي صورت بیان و صورت محتوا  رابطۀ 

سانی می ضور عامل ان سیال و تواند به رابطهبا ح اي 
ید؛ یعنی راب با ورود نامطمئن درآ ـــده   یت ش طۀ تثب
-اي، ســـیال، پویا و حســـیعامل انســـانی، به رابطه

ـــی یاض کارکرد منطقی و ر که داراي  نه ادراکی  گو
.)1388:2آید (شعیري و وفایی،نیست، در می

شــود که با توجه به این مطالب، نتیجه گرفته می
گرا شــناســی ســاختاز نشــانه21معنا شــناســی-نشــانه

ته ـــأت گرف ـــت. نش هام از اس با ال وقتی که گرمس 
شــناســی، معناي نظریات یلمســلف، در مورد نشــانه

-نشانه،نیافتنی، گریزان و سیال نامیدها را دستنشانه
سی پایه شنا شانه معنا شد. در ن سی، –ریزي  شنا معنا

یده پد نا،  بل کنترل و مع قا یال، غیر ـــ اي گریزان، س
بلکه،گونه ثباتی نداردادراکی اســت که هیچ-حســی

نشــینی همیشــه در چالش، نوســان، پیشــروي و عقب
اي قطعی و مشخص ندارد.است و نتیجه

ــعیري در مقدمۀ ترجمۀ  ــان معناش 22از گرمسنقص

گرمس با طرح فرایندهاي ســیال، زیبامدار، «گوید: می
اي و پدیداري، ادراکی، جسمانه-مدار، حسیاحساس

ـــاختارهاي منجمد و برنامه ر که در مداراهِ عبور از س
نهایت اطمینان و قطعیت معنایی شکل گرفته و سبب 

ــالت و روزمرگی می ــازد... گردند، را فراهم میکس س
ــوژه و ابژه با یکدیگر و یا در تالقی  معنا در تالقی س

گیرد. معنا در هیچ قفسی حبس انسان و دنیا شکل می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 0. Hyelmslev
2 1. Semiotique

توان براي گنجد و نمیدر هیچ قالبی نمیشــود ونمی
یانی را فرض آن هیچ نقطۀ  ـــت که کرپا د. کافی اس

ـــود، آن وقت ما را به دنبال خود  جریان معنا آغاز ش
ــویم. معنا می ــد تا جایی که از خود هم خارج ش کش

ــترده که از طبیعت تا فرا طبیعت در  ــت گس راهی اس
.)8: 1389حرکت است (همان،

عناي ممعناشناسی، -با توجه به این نظر در نشانه
عامل و یا در تقابل با یکدیگر حاصــل ها در تنشــانه

بلکه ،شــود و همچنین، معنا حالت کنشــی نداردنمی
ـــی ـــی از ادراکی دارد-حالتی حس که از تعامل حس

صل می سی از دنیا حا این تعامل وشودسوژه با ح
ـــت که معنا را میزیبایی ـــناختی اس آفریند. چنین ش

یت بیرون می یاي واقع ما را از دن نایی  بهمع برد و 
شناختیاي زیباییخلسه شباهت دارد و سوژه با تجربه

به دنیا ،اســتو در حالی که موجودي متفاوت شــده
.)9و 8(همان: گرددباز می

ل شناسی سوسور که مبنی بر رابطۀ دادانش نشانه
ـــت ،و مدلول بود براي تبدیل و حالتی مکانیکی داش

ـــت که به  ـــدن به گفتمان نیاز داش لول دال و مد«ش
ضع سانی، مو ضوري ان سوري ح هدفمند و دار،سو

هت ـــعیري،»دار بیفزاییمج در این .)1392:10(ش
زبان از حالت مکانیکی خارج گشــته و در «صــورت، 

ـــوبژکتیو قرار میافر گیرد که به دلیل تعاملییندي س
»دشویاب) به گفتمان تبدیل میپویا با مخاطب (گفته

طی این فرایند از ناشــناســیمع-نشــانه.)10(همان:
گرا شکل گرفت.شناسی ساختنشانه

2 2. Greimas
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خوان هشتم و شعر حماسی
هاي مهم ادبیات جهان و ادبیات شعر حماسی از گونه

سطوره ست که به ا سی ا ها و کهن الگوهاي ملتی فار
ــته میدر دوران پردازد و تاریخ مدون ملتی هاي گذش

شکل می ستیها، میهندهد که با جوانمرديرا  ها وپر
ـــت. پس کارهاي خارق العاده پهلوانان درآمیخته اس

شتۀ ملتی براي ماندگاري  سی روایتی از گذ شعر حما
است.   

حماســی را نوعی از اهللا صــفا شــعراســتاد ذبیح
صفی می شعار و داند که اعمال پهلوانی و افتخارات ا
.)3: 1389(صفا،دهدملتی را توضیح می

فا بر اعمال  ـــ تاد ص ـــ پهلوانی و در تعریف اس
ـــده؛ البته اعمال قهرمانان و أافتخارات ملی ت کید ش

ــگران 23هاي ملی مورد نظر کادنداللت و دیگر پژوهش
گوید: . جی.اي.کادن در مورد حماســه میهســتهم 

سبک فخیم دربارة « ستانی بلندي به  شعر دا سه  حما
ــتان قهرمانی  اعمال قهرمانان و جنگاوران اســت. داس

ها، ها، افســـانهاســـطورهاي اســـت که با چندشـــاخه
هاي قومی و مردمی و تاریخ ســـر و کار دارد. قصـــه

ـــه به این معنی ،هاي ملی دارندها، غالباً داللتحماس
ــیوة مطمئن و  که تاریخ و آرزوهاي یک ملت را به ش

.)138: 1386(کادن، »بخشندشکوهمندي تجسم می
دیگر پژوهشگران هم بر جنبۀ روایی، پهلوانی و 

ش سی تقهرمانی  ست در .کید دارندأعر حما واحد دو
ـــعر ـــی میمورد ش کهتوان گفتمی«گوید: حماس

ــت در ــعر بلند روایی اس ــه یک ش بارة رفتار و حماس
در کردار پهلوانان و رویدادهاي قهرمانی و افتخارآمیز

ـــتانی یک ملت ـــت،»حیات باس : 1389(واحددوس
261(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 3. Cuddon

گوید:پارســـاپور در مورد شـــعر حماســـی می
شـــعري روایی اســـت که اعمال و کردار حماســـه«

یان می فاخر ب عالی و  ـــبکی  نان را در س ند و پهلوا ک
ـــانه،کیفیت تاریخی ـــرح مذهبی و افس اي آنها را ش

.)14: 1383(پارساپور،»دهدمی
رزمجو هم ریشـــۀ شـــعر حماســـی را روایاتی 

سینه نقلمی سینه به  شتۀ ملتی  داند که از دوران گذ
به دست شاعري مدون شده شده تا در دورة خاصی 

.)49-50: 1388(رزمجو،است
ـــاحب نظران و با توجه به با توجه به کالم ص

ــعر نای ــتم«که ش ــت و » خوان هش ــعري روایی اس ش
سی را نیز دربردارد، پس باید  شعر حما صري از  عنا

ولی نظام ،داراي نظام گفتمانی روایی و منطقی باشــد
ی گفتمان روایاي است که از بطنزبانیِ شعر به گونه

شوند:هاي گفتمانی دیگر هم آشکار میآن نظام

هاي گفتمانی درخوان هشتمگونه
ظام مه ن که در در ادا مانی  ـــتم«هاي گفت »  خوان هش

اِي هاند، با نمونهاي تجلی یافتهاخوان ثالث به گونه
شوند:شعري تبیین می

اشینیم-مدار یا رفتارنظام گفتمانی برنامه
ستوار فتمانی بر رابطه از پیش تعیینگونه گاین شده ا

اي که است و یکی از دو کنشگر باید خود را با برنامه
ـــت ـــده اس تواند طبق هماهنگ کند و نمی،تعیین ش

سته خود چیزي از آن بکاهد یا به آن  ساس و خوا اح
اضافه کند این نظام گفتمانی منطقی، تجویزي، کنشی 
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شعیري شودو روایی هم نامیده می : 1388و وفایی،(
.)18و17

ـــگر مطابق برنامۀ از  در این نظام گفتمانی کنش
ـــده و به عبارتپیش تعیین ـــهدیگر،ش اي طبق نقش

برد و موجود بدون انحراف، گفتمان خود را پیش می
ــتکاري به پایان  ــۀ موجود را بدون دخالت و دس نقش

ـــگر به عنوان یک می ـــاند. در چنین نظامی، کنش رس
مۀ موجود را اجرا میمجري بر به نا جه  با تو ند.  ک

شعري » خوان هشتم«هاي ذکرشده در باال شعرِ نظریه
حماســـی مبتنی بر روایتی داســـتانی و نظام گفتمانی 
مسلط در آن، نظام روایی است. در نمونه زیر با توجه 

کید دارد أبه اینکه شاعر بر روایت داستان از گذشته ت
ــته تدهنده و روایو خود را ادامه ــتانِ گذش کنندة داس

ست. ،کندذکر می ستان ا دلیلی بر روایی بودن زبان دا
ـــگر خود را با برنامۀ موجود وفق  در این گونه، کنش

دهد و حس و خواستۀ کنشگر در آن دخیل نیست می
بدون ،کندشده حرکت میو طبق برنامۀ از پیش تعیین

ین آنکه بتواند در آن تغییري انجام دهد و یا اساسأ چن
حسی را داشته باشد. 

هفت خوان را زاد سرو مرو،
ــتم را به  ــین فرزند رس ــین  نیاکان تا پس آنکه از پیش

خاطر داشت،
جستی ازو زین زمره حاضر داشت،وآنچه می

یا به قولی ماخ ساالر، آن گرامی مرد،
خوب و پاك آیین  روایت کرد؛ةآن هریو

خوان هشتم را
کنم اکنون،من روایت می

که نامم ماثمن 
آري خوان هشتم را

ماث
کند اینک.راوي توس روایت می

تا که گویممن همیشـه نقل خود را با سـند همراه می
دیگر خَردَلی هم در دلی باقی نماند شک

.)77-78: 1391(اخوان ثالث،
ـــعر  با توجه به توضـــیحات باال در کل زبان ش

ولی این ،خوان هشــتم زبانی روایی و وصــفی اســت
ن روایی هرازگاهی با حضورِ عواملِ انسانی و غیِر زبا

شود. اي گفتمانی تبدیل میانسانی به گونه

مرامی-نظام گفتمانی اخالقی
در این نظام، گفتمان طبق موازین اجتماعی و اخالقی 

گیرند و ملزم به اجراي در تعامل با یکدیگر قرار می
ــتند و یکی از آن دو، باید خود را با خو ــتۀ آن هس اس

ثال در فرهنگ ایرانی،  ند. براي م دیگري هماهنگ ک
سوي مدعو، عرف  دعوت به مهمانی و پذیرش آن از 

اســـت. در چنین فرهنگ یا و فرهنگی نهادینه شـــده
ست. در غیر  فرایندي فرد مدعو، ملزم به پذیرش آن ا

ـــورت، برخالف موازین اخالقی مرامی و -این ص
ـــت. ا ین فرایند یک موازین اجتماعی رفتار کرده اس

شده و لحظه شکل نگرفته باور عمومی و پذیرفته  اي 
مان،اســـت که طی ز هاي بل ند مادي و فرای هاي مت

ته و براي  ـــورت گرف پیچیدة اجتماعی و اخالقی ص
مردم محترم و پذیرفته است.

به گفتۀ شــعیري و وفایی، در این گونه گفتمانی 
ساسِ اخالق اجتماعییکی از دو –طرف گفتمان بر ا

ست به کنش می زند و این فرهنگی یا اخالقی خود د
و اي اســـتوار اســـتگونه گفتمانی بر باوري ریشـــه

کند. اخالقی را ایجاد می-گفتمان این حالت تعاملی
بلکه از یک جریان فرهنگی ،اي نیستاین باور لحظه
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ـــعیري و وفایی ـــت (ش ، و بنیادي به وجود آمده اس
.)20و19: 1388

تم، نظامی منطقی و روایی دارد، با آنکه خوان هشــ
ـــت که از بطن آن روند گفتمان  در آن به گونه اي اس

رسند. هاي دیگر هم به منصه ظهور میگفتمان
و دیگر شــاهنامهطبق داســتان مرگ رســتم، در 

به  کابلی  غاد و مهراب  ـــ ـــتم از طرف ش نابع، رس م
شود و آنجا در دام ریا و تزویر شکارگاهی دعوت می

سیر  ست که دعوت از طرف میآنها ا ست ا شود. در
ــوي چاه نوعی  ــتم به س مهراب و هدایت عمدي رس

ولی اینکه رســتم، دعوت ،مدار اســتگفتمان برنامه
ها را می مدار و اخالقی را پاي گفتمان مرام،پذیردآن

کند. دعوت به مهمانی و پذیرش آن از به متن باز می
یان  یک جر نگ ایران،  بل در فره قا ـــوي طرف م س

شه در باور مردم ف ست و ری صیل ا رهنگیِ بنیادي و ا
،اي نیست. بنابرایناین مرز و بوم دارد و باوري لحظه

اجابت دعوت بر تعاملی مرام مدار اســتوار اســت و 
مانی اخالقی و مرام ظام گفت مدار بر این بخش از ن

ست. در فرهنگ ایران پذیرش دعوت  گفتمان حاکم ا
صی شخ شانۀ  سان و ارزش و به مهمانی رفتن ن ت ان

قائل شدن براي دیگران است و نوعی مرام محسوب 
شغاد را .شودمی ستم، دعوت  ستان هم ر در این دا

پذیرفته و با توجه به وظیفۀ اجتماعی و مرامی خود 
شعر خوان  ست؛ هرچند در  شته ا صحرا گذا قدم به 
ـــتم به این دعوت و پذیرش آن از طرف پهلواِن  هش

شا صراحت ا شتم به  ست. با این رهخوان ه شده ا ن
همه حضــور کنشــگر در شــکارگاه بر اســاس دعوت 
ـــت. واژة  ـــکل گرفته اس ـــغاد و مهراب کابلی ش ش

مانی« بانی«و » میه تا »میز ـــتم  ـــعر خوان هش در ش

ــکار اندازه ــتان را براي خواننده آش اي روند کلی داس
کند:می

شیده « سرپو شکار و میهمان پیر/ چاه  میزبانی و 
در معبر؟ 

شم/ بس که هوم نب ستی بیندی شت و نفرت ای ز
جنگ بود این یا شکار؟ آیا/ /انگیز است این تصویر.

.)86: 1391(اخوان،» میزبانی بود یا تزویر؟

نظام گفتمانی رخدادي 
یا باور ءدر گونۀ رخدادي، معنا تابع هیچ برنامه و القا

ـــت ـــی و ،نیس بلکه جریانی غیرمنتظره از نوع حس
ـــکل م ـــی ودهدیادراکی آن را ش –این رابطه حس

سانی برقرار ادراکی می سانی و غیر ان تواند با دنیاي ان
دهنده معنا نیســت بلکه، کنش شــکل،شــود. بنابراین

ــت که معنا بر پایه آن ناگهانی  ــاس و ادراك اس احس
کل می ـــ ندي غیرمنتظره میش ند و گیرد و فرای آفری

کند (شــعیري و کنشــگري، شــکلِ شــوشــی پیدا می
.)22: 1388وفایی،

مرامی، -در این نظــام برخالف نظــام اخالقی
گیري معنا، تابع مرام اجتماعی و مسائل اخالقی شکل
گیرد که نوعی حس بلکه معنا زمانی شکل می،نیست

ـــگر بیدار می ـــودو ادراك در وجود کنش انگار وش
ست. حس این فروغ فروغی در ادراك او درخشیده ا

وي تصــمیمی غیرمنتظره اســت که کنشــگر را به ســ
شگري، بر وجودش حاکم سوق می دهد و حالتی َشوِ

کند که معناي غیرمترقبه به وجود شود و کاري میمی
شـــود. به عبارت آید. این معنا باعث شـــگفتی میمی

شگفتی،دیگر شگر حالتی دور از انتظار و  آفرین شو
ه برخالف انتظار همگان است. نظام ـد کـکنق میـخل
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گیري و شکل» خوان هشتم«گفتمان در شعر رخدادي 
ناگهانی و غیرمنتظرة معنی زمانی صورت 

ـــتم، برخالف انتظار و می رغم توانایی بهگیرد که رس
صمیم می گیرد که در چاه کنار رخش بماند و خود، ت
ــی نمی ــودهیچ تالش با آنکه ،کند که از چاه خارج ش

صمیم توانست با کمندي از چاه خارج بشود. این تمی
،دور از انتظار که از احســاس او  ریشــه گرفته اســت

کند. شوشگري را در گفتمان جایگزین کنشگري می
ستش،/ باز با آن « ست آرام یال رخش در د ش ن

ها سرگرم؛ / میزبانی و شکار و میهمان آخرین اندیشه
پیر،/ چاه سرپوشیده در معبر/ هوم نبایستی بیندیشم/ 

شت و نفرت انگیز ا صویر/ ... / بس که ز ست این ت
صه می ساده /گویدق سان بود و  سخت آ این برایش 

خواست، کان توانست او، اگر میبود/ همچنان که می
شاید/ و بیندازد به باال،  صت خمِّ خویش بگ ش کمندِ 

ــی بر درختی، گیره ــنگی/ و فراز آید/ ور بپرس اي، س
گوید/راست، گویم راست/ قّصه بی شک راست می

ـــت./ لیک...و اگر میتوانســـت امی (اخوان،» خواس
1391 :87-86(.

ستم به ماندن  صمیم ر شعر ت سمت از  در این ق
تان و  ـــ ـــدن از چاه پس نار رخش و خارج نش در ک
ــاس  ــت و بر اس نامردان، دور از انتظار و ناگهانی اس
احســاس نفرتی که از این عمل زشــت و بانیان آن و 

ها دارد یا و دورویی آن ها،ر ناگ ـــمیم  نی را این تص
گیرد و همین تصــمیم اســت که منجر به اســطوره می

شود که گیري معنایی میشدن رخش و رستم و شکل
دور از انتظار اســت؛ یعنی درســت در جایی که همه 
ـــتم با توجه به توان خود از آن چاه  انتظار دارند، رس

کند که از ولی او کاري غیر منتظره می،خارج بشـــود
س ساس نفرت ن شه حس او یعنی اح شغاد ری بت به 

گیرد. چنین مرگی براي قهرمان زنده شــدن دوباره می
ها، هنوز هم نام رستم گونه که بعد از سدهاست. همان
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هاســت و با نام ایران گره خورده اســت. بر ســر زبان
خاطر در ایران،   به همین  باره و  این یعنی زایش دو
پهلوانان اساطیر هنوز هم مورد احترام و تقدیس و در 

هاي پنهان زندگی مردم، ساري و جاري هستند. یهال
ستان  ءرستم بدون هیچ القا» خوان هشتم«در دا

اي از پیش تعیین شـــده، و باوري و بدون هیچ برنامه
فقط به دنبال بیداري حسی و احساس نفرتِ درونی، 
شگري  سبت به ناجوانمردي، تزویر و ریاکاري از کن ن

ــت می ــد و معنایی متعالی میدس آفریند؛ یعنی به کش
به  ـــگري جاي خود را  ـــی، کنش یداري حس بال ب دن

شگري می شی شو ضعیتی نیروي تن دهد. در چنین و
سبت  در وجود رستم که حاصل از احساس نفرت، ن

کند که از پستی، او را وادار می،به شغادِ نابرادر است
ناجوانمردي، مکر و فریب دوري کند و راه تعالی و 

ـــتم، جــاودانگی معنوي را بر گزینــد. بــا اینکــه رس
توانســت با کمند خود را از آن چاه نجات دهد و می

ــاجوانمردي،  ــه دنیــاي پیرامون خود کــه پر از ن ب
بازگردد و رو در روي ،نابرادري، ریا و تزویر اســـت

گر کارهاي پســت او باشــد. نابرادر قرار گیرد و نظاره
سپري کرده ستم عمري را با مردانگی  ستچون ر ،ا

شأن خود اي را برنمیندگیچنین ز تابد و آن را دون 
نابراین، داندمی مرگ با عزت را به زندگی با ذلت . ب

زند و دهد و دســت به کاري ارزشــی میترجیح می
ـــطوره شــــدن و  به اس خاب ارزش او را  همین انت

ساسِ رابطۀ حسی جاودانگی می ستم بر ا ساند. ر –ر

ت نسبت ادراکی خود با دنیاي پیرامون و احساس نفر
ناجوانمردي موجود در آن  یدي و  به خاطر پل به آن 

زند. دست به چنین کاري می
رخداد شوشی در خوان هشتم 

شی آغاز می َشوِ شود و شوشگر این شعر با موقعیتی 
سوز و  از موقعیت و وضعیتی که در آن قرار دارد، از 

این حس وکندســورت ســرما احســاس ناراحتی می
ــگر را وادار می ند به حرکت درآید  تا موقعیتی ککنش

سیدن به موقعیت  سرما کردن و ر بهتر بیابد. احساس 
وِش قرار می گیرد تا اینکه ســـرپناهی بهتر، مبناي شـــَ

یابد که در تقابل با سرما و وحشت می)ايخانهقهوه(
بیرون بسیار گرم است آن هم از دم انبوهِ آدم.

ــتم می« ــب نییادم آمد هان،/ داش ز/ گفتم: آن ش
سرماي دي بیدادها می سرمایی، سورت  کرد./ و چه 

چه سرمایی! / باد برف و سوزِوحشتناك / لیک آخر، 
سرپناهی یافتم جایی./ گرچه بیرون تیره بود و  سرد، 

شن بود، همچون همچون ترس،/ قهوه خانه گرم و رو
ــرم./ گرم از نفس ــماور، از ها، دودها، دمش ها،/ از س
.)75: 1391(اخوان ثالث،».  چراغ، از کپّۀ آتش؛ ..

یافتن جایی غیر از آنجا که کنشـــگر در آن قرار 
ست شته ا شی ایجاد می،دا َشوِ کند. به ویژه موقعیت 

وِشــگر باعث آن شــده باشــد یعنی ؛اگر احســاسِ شــَ
احســاس او را وادار کرده اســت که از حالت اولیه به 

برســد. ،حالتی دیگر که در تقابل با حالت اول اســت
ــت و الب ــت که این حالت هم پایدار نیس ته معلوم اس

حالتی پویا و دگرگون شـــونده دارد. شـــوشـــگر، با 
شتناك، به حرکت  سوز وح سرما و بیداد و  نپذیرفتنِ 

رسد که آید و به گرما، نفس و زایشی دوباره میدرمی
شگر را می شانه یا کن ساند. این پویایی، در پویاییِ ن ر
ست. حرکت و گفتار مردِ نقال هم  شکار ا به خوبی آ

گوید که همه را تحت اي با احســاس ســخن میگونه
دهد:تأثیر قرار می

قال « ـــکوتش مردِ ن ـــدایش گرم، / آن س آن ص
ـــنایش  ـــاکت و گیرا،/ و دمش، چونان حدیثِ آش س
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گرم،/ آن برافشـانده هزاران جاودانه موج، ... همچنان
رفت و ســـخن که جنبشـــش آرام و رفتارش/ راه می

.)76-77: 1391(همان،...»/گفتمی
ـــاطیر و کهن الگوها، در این بند و بند بعدي اس

سازي می شانهشوند و جان میباز هاي دیگر گیرند. ن
گر زندگی همه خاموش سرتا پا گوش هستند تا نظاره

ــور همۀ  ــند. این یعنی حض ــاطیر جاوید خود باش اس
هاي هاي داســتانی و پویایی شــخصــیتشــخصــیت
ها را احســــاس زیر؛اســــاطیري ا مردم هنوز هم آن

شدن می ضور نقال و وارد  سرو«کنند. ح ماخ «و » زاد
سین فرزندان » ساالر ستان تا پ شین نیاکان با که از پی

ــانۀ پویایی و زنده بودن  ــتم را به خاطر دارند، نش رس
ها در بین مردم است.نشانه» باستانگان«این

ابعاد گفتمانی در خوان هشتم
هاي شعر و حضور نیرومند احساس بلیتبا توجه به قا

یت نار موقع فه در ک عاط هاي و ادراك و همچنین 
بهتر است ،گوناگونی که براي نشانه معناها وجود دارد

شناسی و ادراکی، بعد زیبایی-این شعر، در ابعاد حسی
بعد عاطفی بررسی و تحلیل شود.

ادراکی خوان هشتم-بعد حسی
ظهور ســیال یک چیز ادراکی باعث -جریان حســی 

در فضــاي تنشــی و وحدت و انســجام چیزها در آن 
ضا می ضور از دورترین تاشودشود و باعث میف ح

سیالن  شته، به دورترین زمان آینده  زمان و مکان گذ
.)135: 1389(شعیري، پیدا کند

ادراکی از عناصــِر –در این شــعر فعالیت حســی 
سمانه ضور ج شی، ح ضاي تن لیات زمانی و اي، عمف

منديِ فضاي تنشی و عناصر حاضر در مکانی، جهت

کند؛ یعنی فضاي تنشی با آن فضايِ تنشی تبعیت می
ــکل می ــان ش ــاس نوعی نقص ــاعر یا احس گیرد و ش

شگر  سردي«َشوِ ساس  کند و این حس او را می» اح
کند به حرکت درآید و حرکت در وضــعیت وادار می

یابد که اي میخانههوهکند و قایجاد میاو  دگرگونی
ـــت. قهوهگرم از نفس جایی خانهها و دود و دم اس

ــتان ــت که  راوي در آن داس ــته را نقل اس هاي گذش
شته و از می سو به گذ سی از یک  ضاي ح کند. این ف

ســـوي دیگر به آینده مرتبط اســـت. در این فضـــاي 
سی شاعر با -ح شی  سازي غایب«تن ضر دنیاي  » حا

ساطیر را با حال پ سی به یوند میا ستر زند و امکان د
کند. در ادراکی را فراهم می-دورترین میدان حســـی

هاي گذشته اي نقال به نقل  داستانچنین فضاي تنشی
ــاطیر  ــاطیر ملی و راویان این اس ــازي اس و حاضــرس

-هاي ملی گونۀ حســیپردازد با احضــار اســطورهمی
یابد و دسترسی به فضاهاي ادراکی امکان گسترش می

ـــی ـــتۀ ادراکی دورتر را فراهم می-حس کند و گذش
خورد و این فضا هم در بسیار دور به اکنون پیوند می

نوسان است و شاعر، خود به جاي راوي به گسترش 
پردازد و قهرمانان اساطیري را به قهرمانان احساس می

سازد. اکنون مرتبط می
ــــالِ گفتمــانی، گریز از «این عملیــات انفص
ی ـــخن و خلق تمحدود نگ س ـــارهايِ ت ها و حص

ـــت عاملی، فرا زمانی و فرا مکانی اس وجریانی فرا
همین جریان است که امکان خلق تخیل ادبی را به ما 

ـــکل دهد و  باعث میمی ـــود تعامل به بهترین ش ش
ممکن صـــورت گیرد. به واســـطۀ این امتیاز، زبان از 
ـــده و به غیر منتظره یا  ـــار تنگ خود خارج ش حص

(همان:»یابدها دست میها و مکانترین زمانناممکن
27(.
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ــتم می« ــب نیز/ یادم آمد هان،/ داش گفتم: آن ش
سرماي دي بیداد ها می سرمایی، سورت  کرد./ و چه 

چه سرمایی! / باد برف و سوزِ وحشتناك / لیک آخر، 
ـــتم را /  من  ـــرپناهی یافتم جایی./ ... / خوان هش س

نامم ماث / آري خوان کنم اکنون،/ من که روایت می
ــی روایت می ــتم را/ ماث/ راوي توس کند اینک./ هش

ها، / روکش خیس خونِ داغ ســهراب و ســیاوش/...
.)75-78: 1391(اخوان،» هاستتابوت تختی

سرما  و همان ست احساس  گونه که مشخص ا
عملیات حاضرسازي و حس المسه در ابتداي شعر و

با ته و حال  ـــ ـــورپیوند گذش نان هم و حض قهرما
ون در مراحل اســاطیري گذشــته در کنار قهرمانان اکن

شعر مبناي معنا سازي قرار گرفته و این فضاي بعدي 
ادراکی -ها،  فضاي حسیتنشی با گستره و تکثرِگونه

شته ست. که از گذ صورت داده ا سیار شعر را  هاي ب
ند می به هم پیو نده را  تا اکنون و حتی آی هد. دور  د

سرما فرایند ادراك را شاعر به دنبال  ساس درونی  اح
ـــازيِ غایب، رقم می ـــرس زند و به دنبال آن با حاض

ــهراب و  ــیاوش، س ــاطیري ایران مانند س پهلوانان اس
ـــتانگان  ـــی به باس ـــترس پیوند آن با تختی امکان دس

شانه سی ها را فراهم مین سا کند تا اینکه به حالتی اح
ست می شگري و معناگریزيو ادراکی د شو یابد که 

پیامد آن است.

شناسی خوان هشتمعد زیباییبُ
ــلوك زیبایی«گوید: آدورنو می ــناختی را رفتار و س ش

ـــه انداختن تعریف کرد. گویی  باید به مثابۀ به رعش
شناختی راست شدن مو بر تن نخستین تصویر زیبایی

باشد. چیزي که بعدها سوبژکتیو نامیده شد، در حالی 
ضطراب کور رع سط و شه میکه خود را از ا رهاند، ب

سوژه چیزي جز  ست. زندگی در  شه نیز ا سعۀ رع تو
هایی به کل طلســم و ها نیســت، واکنشانواع رعشــه

رود. آگاهی بدون رعشه سحري که از طلسم فراتر می
شیآگاهی شیءاي  ست. رعشهءشده یا  اي که واره ا

ـــوبژکتیویتــه را برمی انگیزد، بــدون آنکــه هنوز س
کنش لمس شدن از طرف دیگري سوبژکتیویته باشد،

سلوك زیبایی ست.  شناختی خود را در آن دیگري ا
ـــم و جذب می کند نه آنکه دیگري را به انقیاد هض

خود درآورد چنین رابطۀ بر سازندة سوژه با ابژکتیویته 
ــلوك زیبایی ــناختی رخ میکه در س دهد، اروس و ش

ند می به هم پیو هددانش را  نگ، (هلم» د : 1387لی
179(.

گفتم: آن شـــب نیز/یادم آمد هان/ داشـــتم می«
سرماي دي بیدادها می سرمایی، سورت  کرد./ و چه 

ـــتناك/ لیک  ـــوزِ وحش ـــرمایی! /بادبرف و س چه س
ــرپناهی یافتم جایی...  ــبختانه آخر س (اخوان،» خوش

1391 :75(.
ــتاد و خامش ماند. / منتشــایش را به « اندکی اِس

شرق، سوي غرب، با تهدید و با نفرت،/  سويِ  و به 
ظه ـــوانش را  با تحقیر/ لح ند./ گیس با چو -اي جن

ـــیري یال ـــاند./ پس هم-هاشش آواي خروش افش
خشم،/ با صداي مرتعش، لحنی رجز مانند و دردآلود، 

.)81: 1391(اخوان ثالث،...» خواند: 
شعر با آوردن  شگر در این  در کالم » هان«شو

ـــه ایجاد کرده به خود آنوعی رعش ـــت.  مدن و اس
شه ساس اینکه باید چیزي بگوید رع ست که اح اي ا

مل می ـــگر ع ـــوش کت ش ند. به عنوان موتور حر ک
احساس سورت سرما و حس سوز وحشتناك، تأثري 

پذیرد. در است که شوشگر از دنیاي پیرامون خود می
با » سرما«سازي و برجسته» چه«ضمن با آمدن کلمۀ 
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شگر از دنیا نمایان شو شه و تأثر  . شودتر میآن، رع
نابراین، یایی بهتر را لمس به حرکت درمیب تا دن ید  آ

شــناختی اســت که رخ کند. این همان ســلوك زیبایی
آن «که شــوشــگر با آوردن داده اســت. همچنین وقتی

کند و ، انقطاعی در نظام پیوستار زمان ایجاد می»شب
شناخت غلبه می ساس بر  شبی متفاوت از اح کند و 

زند.میهاي دیگر رقم شب
شرایط، شعیري می سب  ستگی برح گوید: ناپیو

شناختی میموجب شکل یعنی ؛شودگیري فرایند زیبا
ــوص جریان پیش ــب مخص روندة زمان با گزینش ش

ـــتگیاي متوقف میلحظه ناپیوس ـــود و این  ها بر ش
شرایط و نوع افعال تأثیرگذار می سب  توانند باعث ح

بایی ند زی یا تحقق آتغذیۀ فرای ـــناختی  ـــوند  ش ن ش
.)185-187:  1389(شعیري، 

ــگر با آوردن  ــوش ــعري هم، ش در نمونۀ دوم ش
هاي پی در پی در وقفه» پس«و » ايلحظه«، »اندکی«

کند که نشـــانۀ متزلزل بودن و در پیوســـتار ایجاد می
باشد که تولید معنا را حال دگرگون شدن وضعیت می

وش کند. خامتضمین و فرایندي زیباشناختی ایجاد می
ــا را با تهدید و تحقیر جنباندن و  ــپس منتش ماندن س

ها را افشاندن و با خشم خروشیدن و با مانند شیر یال
ندن همه و  یا و درد رجز خوا تأثیرپذیري از دن همه 

ـــلوك تــأثیر ــــت کــه نوعی س گــذاري بر دنیــا اس
ــوب میزیبایی ــناختی محس ــته ش ــود. از آن گذش ش

شا، ا شاندن یال و تغییري که با سکوت، جنباندن منت ف
ــطح  ــداي مرتعش رجز خواندن در س ــم و ص با خش
همگنۀ متنی ایجاد شده، برشی بین روزمرگی رخ داده 

دهد است که ما را به سوي وضعیتی جدید سوق می
ــنیداري و وکه حالتی ن ــور ش ــتالژیک دارد و حض س

ادراکی، تجربۀ -دیداري ابژة زیباشناس، رابطۀ حسی 

صر به فرد و آه و غم از  شگر گُند اومند منح شو نبود 
شکیل صر ت شناختیِ متن دهندة فرایند زیباییو... عنا

هستند.
ــرد،همچون ترس؛/ گرچه بیرون «/ تیره بود و س

ــرم./ گرم از قهوه ــن بود همچون ش خانه گرم و روش
ها،نفس ماور، از چراغ؛ از کّپۀ ها/دمها دود ـــ از س

مثل ا،تر ز آن دگرهفزونها./ واز دم انبوه آدمآتش؛/
ط ّال.../ۀنق جال،/ از دم نق لث» مرکزِ جن ثا ، (اخوان 

1391 :76-75(.
وِشـــگر، با حرکت خود و لمس دنیاي گرم  شـــَ

کند میکه با دنیاي قبلی فرق دارد، سعی سرپناه، جایی
در آن جذب شود. این دنیا با دنیاي سرد بیرون تقابل 
دارد و احساس زیباي گرم و روشن بودن به او دست 

بلکه ،ه است. این دنیا در امتداد دنیاي قبلی نیستداد
ینــدي  فرا برش،  ین  قطــاعی در آن رخ داده و ا ن ا

ستزیبایی ست ؛شناختی ا شوکی ا شه و  چرا که رع
شگر رخ داده  شو و که در روند حرکت یک نواخت 

انگار در جریان بازي فوتبال، گلی از دروازه رد شــده 
من برقراري ضتاکوشدَشوِشگر زیباشناس می. باشد
ادراکی با دنیایی که در حرکت خود -اي حسیرابطه

به . بنابراین، یافته اســـت، آن دنیا را شـــناســـایی کند
ست ضیح آن میوج کند، پردازد و تالش میجو و تو

مارکوزه:  تۀ  به گف ندازد.  در برابر نظم «طرحی نو درا
ند خاص خودش را علم ک یت موجود، نظم  »  واقع

- این اوج حس زیبــاییو)110: 1389(مــارکوزه،

هاي نامطمئن َشوِشگر، گونه تالششناختی است. این
حس زیباشــناختی و ســیال بودن و گریزان بودن معنا 

زند. را رقم می
ـــعیري می ـــناختی، جریان زیبایی«...گوید: ش ش

وِ  شـــگر جریانی اســـت که اســـتوار بر  برخورد شـــَ
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ست. در هزیبایی صري از دنیا مین شناس با دنیا یا عن
اي برخورد اســت که به لطف دریافت حســی،  نمایه

شگر را بر آن میسر بازمی َشوِ دارد تا به ارائۀ کند و 
ــانه ــتا، آن -نش ــناختی آن بپردازد. در این راس معناش

که می ـــوري  لذت حض یا  یت  ند تحقق رضــــا توا
شناختی را در پی داشته باشد، همان حضور پر زیبایی

.)212: 1389ري،(شعی» رنگ و کمال یافته است
شگرِ زیباشناس، در برخورد با  در نمونۀ زیر شوِ

در آن ودنیا و تجربۀ عناصر آن و حضور کمال یافته
ـــت. با توجه به فرایندي زیبایی ـــناختی آفریده اس ش

ــگر، دنیا را درك و تجربه می ــوش نوعی ،کنداینکه ش
ـــورت می تأثر ص تأثیر و  گیرد و در وجود حسّ و 

شو شور و  شگر،  صفشو آورد. ناپذیر پدید میقی و
ست. در این این هیجان همان فرایند زیبایی شناختی ا
گوید:یر اولت میمورد شعیري با نقل دیدگاهِ پی

شناختی را نفوذپذیري یر اولت جریان زیباییپی«
سان براي دنیا می سان و ان داند. در همین دنیا براي ان

تعامل و گیرد. ایننفوذپذیري است که معنا شکل می
ـــان و دنیا  ـــان و انس نفوذپذیري فقط بین دنیا و انس

تواند مطرح نیست. دنیا با دنیا یا انسان با انسان نیز می
ست  شد. مهم این ا شریک با بدانیم که در این تعامل 

ستن« سان ؤبه عنوان فعل م» خوا ثر در هر دو عامل ان
.)201: 1389(شعیري،» و دنیا وجود دارد

نسان از دنیا و دنیا از انسان که این نفوذپذیري ا

و زیبایی خاصی انواع حس را در شوشگر برانگیخته
شکل داده سترا از انواع حس در متن  در بند زیر ،ا

:از شعر خوان هشتم نمایان است
خانه گرم همگنان را خون گرمی بود/ قهوه«.../

و روشن، مردِ نقال آتشین پیغام،/ راستی کانون گرمی 
ــی ــهبود./ ش ــیده از ابر و عرق کرده/ش مانع از ها پوش

دیدار آن سوشان/ .../ صحنۀ میدانک خود را / تند و 
پیمود./ همگان خاموش./ گرد بر گردش، گاه آرام می

»گوش...به کردار صدف بر گِردِ مروارید/ پاي تا سر 
).76-77: 1391(اخوان،

سان بیدار أثیر و تأدر این ت ست که حس ان ثرها
شیا،شودمی گوهري که بیند اي دیگر میرا به گونهءا

ـــور می یدا حض بد و همه را خیره میناپ ند. این یا ک
خیرگی و فروکش کردن و فوران کردن انواع حواس 
به نفع یکدیگر فرایندي زیباشناختی است که در متن 

شود.احساس می
در برخورد دنیا و «گوید: باره  شعیري میدر این

شــود و این بیداري بیدار میانســان، حس اســت که
کند و به کشد، غایب میچیزي را به کام خود فرو می

ـــناختی اتفاق میاین ترتیب جریانی زیبایی افتد ... ش
شـــناختی نتیجۀ درگیري و تعامل ســـه جریان زیبایی

. حســی از 2، چیزي از دنیا. 1عنصــر اصــلی اســت: 
ـــان و  ثانویۀ.3انس به نفع چیز  یه  غیبت آن چیز اول

ید هایی میدیگر چنین درگیري به تول ند منجر  توا
شودجریان زیبایی شعیري،» شناختی  )1389 :204-

203(.
ثال یل خوندر م حاالتی از قب ـــین ،  گرمی، آتش

ــر گوش بودن و ...  ــی، پاي تا س پیغام بودن، خاموش
ــتند که در متن حالت ــی و عاطفی هس ــاس هایی احس

ـــانهنمود پیدا کرده ز تأثیر و تأثرهایی هایی ااند و نش



1397تابستان، 23پیاپی ،سوم، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 96

ــگران در برخورد با دنیاي متن پیدا  ــوِش ــت که ش اس
کننــد و موتور حرکــت و دگرگونی و زایش می

ستند. معناهاي غیرمنتظره  شدن ه ضمن دگرگون  در 
هایی هستند ها و تکانهاز حالتی به حالت دیگر، شوك

ید بی باییکه تول یان و زی نا را رقم پا ناختی مع ـــ ش
زنند.می

ش شگرهایی از در این  شوِ ضور ناگهانیِ  عر ح
سروِ مرو«قبیل  و یادآوري از این » ساالرماخ«و » زاد 

ــانه ــتانگان نش ــاس اندوه و حالت باس ها، نوعی احس
ســتالژیک دارد و در این پیوندها که بین گذشــته و ون

گسست زمانی حاصل شده و ،گیردحال صورت می
همراه با کنندهها حالتی خیرهیادآوري باستانگان نشانه

ــاس ن ــاز متن را تقویت واحس ــتالژیک، ابژة زیباس س
و » خوان هشتم«کنند. در ضمن رعشۀ عنوان شدن می

همچنین تصــمیم ناگهانی رســتم به ماندن در چاه در 
ـــاز متن قرار دارند. رابطه ـــتاي ابژة زیباس اي که راس

ــورت پدیداري و ادراکی با پیرامون  ــگر به ص ــوش ش
ندخود برقرار می باییحالت،ک ناختی دارد. ی زی ـــ ش

ــادي، بغض، کینه  ــانی مانند غمگینی، ش عواطف انس
ها، شـــوند. در این مثالو... باعث انگیزش معنایی می

ــطۀ کنش خود معنا نمی ــی به واس وِش ــَ ،دهدعامل ش
ـــی و ادراکی با دنیا معنا می یابد. بلکه در رابطۀ حس

وِشـــگري زیبایی شـــناختی اســـت. در متن پس شـــَ
طفی هستند که به واسطۀ حاالتی مانند شوِشگرانی عا

گرمی، آتشین پیغام، تند و آرام، خاموش و...معنا خون
دهند و با توجه به اینکه َشوِشگران خود در فرایند می

اند، با شوشگرانی گرفتهاحساسی و عاطفی متن قرار
شناختی مواجه هستیم.زیبایی

ـــان معنا ـــعیري در پاورقی نقص در این باره ش
گرمس در این کتــاب خود، همواره بــه «: گویــدمی

شگري زیبایی شو شی یا  شو شاره عاملی  شناختی ا
به دارد. که  ـــطۀ کنش خود، بل به واس نه  که  عاملی 

سطۀ رابطه سیوا ادراکی که با دنیا -اي پدیداري و ح
عنوان بادر کتاب دیگري .دهدمعنا می،کندبرقرار می

ـــانه ـــی عاطفی-نش ـــناس تا از حاالت درونیمعناش
شگرانی  شو حاالت عاطفی گرمس و فونتنی، ما را با 

شنا می سطۀ کنش، بلکه به عاطفی آ سازند که نه به وا
سطۀ حاالتی مانند حزن، اندوه، ن شادي، ووا ستالژي، 

یدي و... ناام نه، بیم،  نا میحســــادت، کی ندمع »  ده
).74: 1389(گرمس، 

عد عاطفی خوان هشتمبُ
ختی عواطف در تقابل معناشنا-هاي نشانهدر خوانش

سی روایی ها قرار میبا کنش شنا گیرند و ما را از معنا
ـــی عاطفی وارد می ـــناس کنند و همچنین ما به معناش

یا زنجیرهوادار می ـــویم از دورة مهم روایی  به ش اي 
عاطفی وارد شویم. در -معناشناسی احساسی-نشانه

دهند دورة اول نقصان و رفع نقصان معنا را شکل می
و همچنین در دورة دوم معنا عنصري ناپایدار استو

ـــت می ـــت،آوریمآنچه ما به دس .باز ناپایداري اس
آوریم. به معناشـــناســـی ســـوداها روي می،بنابراین

)138: 1389(شعیري،
ژاك فونتنی معتقد اســت که طرح ســاختمان بُعد 
عاطفی کالم که ســازماندهی فرایند عاطفی گفتمان را 

هده دار عاطفی یعنی ،دبر ع ـــطح  ماع دو س به اجت
.)172(همان: ها بستگی داردها و تنشسازه

کل  ـــ له ش مان طی پنج مرح عاطفی گفت ند  فرای
بارتمی حل ع عاطفی، اگیرد. این مرا یک  ند از: تحر

آمادگی یا توانش عاطفی، هویت یا شوش عاطفی، 
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.)172هیجان عاطفی و مرحلۀ ارزیابی عاطفی (همان: 
سیاري از کنشعواطف  سات، ب سا هاي ما و اح

تأثیر قرار می حت  لترا ت حا به  ما را  هد و  هایی د
جان  یابی و هی باز مادگی، دگرگونی،  ـــی، آ انگیزش

سوق می شگر با انگیزش عاطفی  شو دهد. براي مثال 
ـــد و با آمادگی، عاطفی به نوعی حس بیداري می رس

ــت  ــب و به هویت عاطفی دس توانایی عاطفی را کس
ـــب کند و به ارزیابی یابدمی تا هیجان عاطفی را کس

عاطفی برسد.

ندهاي عاطفی گفتمان در خوان هشتمفرای
عاطفی  عاطفی: انگیزش  یک  یا تحر الف) انگیزش 
ـــت که  ـــتین مرحله فرایند عاطفی گفتمان اس نخس

شگر در این مرحله دچار نوعی حس می شود و شو
شارهعاطفی، گستره،حضوري شکل اي یا ف اي در او 

گیرد و آهنگ شوِشگر دستخوش تغییراتی از قبیل می
شی عاطفی از شتاب، ناآرامی و توقف می شود و تن
.)172(همان:یابدطریق آهنگ کالم بروز می

ــتم می« ــب نیز/ یادم آمد هان،/ داش گفتم: آن ش
(اخوان ثالث،» کرد/ســورت ســرماي دي بیداد ها می

1391 :75(.
انگیزش » آمد هانیادم«شوشگر با آوردن تعبیر 

کار می ـــ مان آش عاطفی را در گفت یداري  ندو ب .ک
ساس  سرما«اح سامانۀ عاطفی ناراحتی از » سورت 

رساند و شوشگر در صدد گذر وضعیت موجود را می
از آن و رســیدن به گرما و روشــنایی که تجربۀ نوعی 

یافتِن «باشد و دستیابی به خوشی با می،خوشی است
د. به عبارت دیگر، انگیزش شــومیســر می» ســرپناهی

عاطفی با نوعی سامانۀ ناراحتی از وضعیت 

یداري عاطفی آغاز می یا ب ـــود که در این موجود  ش
همراه » هان و احساس سرما«و » یادم آمد«شعر هم با 

است. 
عاطفی: در این  مادگی و توانش  لۀ آ ب) مرح

شگر عاطفی با هویت فعلی ظاهر می شو د شومرحله 
را براي به دست آوردن توانش عاطفی و آمادگی الزم

.)173: 1389کند (شعیري،پیدا می
شگر با  شوِ شین  سوي«در مرحلۀ پی »  حرکت به 

آماده شـــدن خود را آغاز کرده تا با گذر از ســـرما و 
به  یدن  ـــ مادگی خود را براي رس ما و «تاریکی آ گر

شنی شگر با انواع حرکت» رو شو شد.  ها تکامل ببخ
کند و روایت داستان، آشکار میآمادگی خود را براي
پردازد:به بیان و روایت می

سکوتش -مردِ نقال«... /  صدایش گرم/ آن  آن 
کنم ســاکت و گیرا،.../ خوان هشــتم را من روایت می

اکنون/ من که نامم ماث/ آري خوان هشــتم را/ ماث/ 
ـــی روایت می : 1391(اخوان،» کند اینکراوي توس

78-77(.
خوان «کند تا دگی میشــوشــگر احســاس آما

بیان کند » سند همراه«را روایت کند و آن را با » هشتم
شود. و این امر در حرکات و سکناتش دیده می

ـــَ  یا ش در این «عاطفی: شوِج) مرحلۀ هویت 
صی از خود بروز  شگر، هویت عاطفی خا شو مرحله 

هدمی ـــورات و ؛د مام تخیالت، تص که ت یعنی این
سخی قطعی پندارها و باالخره تردی شگر پا شو دهاي 

ـــی  ـــخص یافته و نتیجۀ آن تحقق حالت عاطفی مش
ــگر   ــوش ــت... پس از بیداري و توانش عاطفی ش اس
وارد مرحلۀ اصــلی که همان تغییر وضــعیت و تثبیت 

: 1389شــعیري، » ( شــودمی،شــوش عاطفی اســت
175(.
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قصــه اســت این، آري قصــۀدرد اســت./ شــعر «
اســت./ .../ خیِس نیســت/ این عیار مهر و کین نامرد 

ها،/ روکش تابوتِ تختی خونِ داغِ سهراب و سیاوش
هاست. / .../ راویم من راویم آري،/ باز گویم همچنان 

ـــانهکه گفته »  هاي رفته از یادم/.../ام باري/ راوي افس
.)78-80: 1391،ثالث(اخوان

شوشگر در این مرحله به هویت خود که  راوي 
سانه ست می،هاي از یاد رفتهاف یابد. در این مرحله د

ــگر به واقعیت عاطفی تثبیت ــوش ــدهش ــت ش اي دس
یابد و هویت اصلی خود را که راوي درد و رنج و می

شک کند و از تردید ودرك می،هاي آن استافسانه
رسد.به وضعیت تثبیت می

د) مرحلۀ هیجان عاطفی: بعد از تغییر وضــعیت 
عاطفی یت  عاطفی پیش می،هو نات  جا که آهی ید 

سمی و .حالت فیزیکی دارد ضعف ج مانند لرزیدن، 
: 1389(شعیري،دهد... که شوشگر از خود نشان می

175(.
ــتاد و خامش ماند. / منتشــایش را به « اندکی اِس

شرق،  سويِ  سوي غرب، با تهدید و با نفرت،/ و به 
ظه ـــوانش را  با تحقیر/ لح ند./ گیس با چو -اي جن

ـــیري یال ـــاند./ -هاشش پس هم آواي خروش افش
خشم،/ با صداي مرتعش، لحنی رجز مانند و دردآلود، 

.)81: 1391،ثالث(اخوان...» خواند: 
اي اندوه شوشگر در این مرحله با بروز جسمانه

ــو آه خود را  آشــکار می گر از این کند. یعنی شــوش
شــود و هیجانات او با بروز زده میوضــعیت هیجان

ــمانه ــکار می» آه«اي جس ــآش ــم ش ود. زمانی که جس
شباع می شگر از اندوه و غم ا از بی تحملی ،شودشو

نه ما ـــ یۀ جس ما ناراحتی ن را از خود بروز » آه«اي و 
، شوشگر عاطفی با »خوان هشتم«دهد. در گفتمان می

شود که اي میخشم و خروش دچار فعالیت جسمانه
ـــ ـــداي مرتعش و لحنی نفرت، خش م، خروش و ص

ر توان تحمل این همه آلود اســت. یعنی شــوشــگدرد
اي لرزش، آه  فشار را ندارد و از خود فعالیت جسمانه

دهد.و خشم را بروز می
) مرحلۀ ارزیابی عاطفی: ارزیابی و قضاوت هـــ

هاي فرایند، در این مرحله در مورد هریک از مرحله
گیرد. ارزیابی عاطفی توســـط مخاطب، صـــورت می

صورت می ست، براي گیرد و این راهیبیننده و ...  ا
ورود دوبارة شــوشــگر به میان افراد جامعه که باعث 
تعادل رفتارهاي عاطفی و چگونگی تنظیم رفتارها در 

.)177و176: 1389شود (شعیري،سطح جامعه می
ـــاید بود/ کان کلیدِ گنج « ـــتین بار ش این نخس

شد./... / شغاد آن نا برادر بود/مروارید او گم  که او 
ـــاید د و میکردرون چه نگه می خندید/ .../ نطفه ش

ست، ست اما/نطفۀ زالِ زر ا ستگاهش نی شتگاه و ر گ
صه می ست او اگر شک میگوید که بیرودابه/ ق توان

شاید/ و می صت خویش بگ ش ست/.../کان کمند  خوا
باال بر درختی گیره به  ندازد  ـــنگی/ وبی فراز اي س

.)84-87: 1391،ثالث(اخوان» آید/.../
ما ـــاوت در این گفت یابی  و قض به ارز ن راوي 

ـــرفت ـــار سایـ پردازد و نیز وضعیت ر شوشگران میـ
آمده را بررســی و شــرایط آن را تجزیه و تحلیل پیش
با فعل می ـــتن«کند و  ـــتن«و » خواس که از » توانس

ـــتهاي عاطفی فعل ـــاي مورد می،ندهس خواهد فض
سایی کند. شنا شگر به ارزیابی را بهتر  شو در این بند 

بارة فضــاي حاکم بر مکان شــوشــگري، قضــاوت در
ستگاهش  شتگاه و ر شغاد، چگونگی تولد و ک رفتار 

ـــفتمی ـــبت دادنِ ص با نس یل: پردازد و  هایی از قب
شت  صویري ز سیم ت نابرادر، نامرد، دون و غیره به تر
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و قضــاوت در بارة شــغاد و مکانی که براي اعمال او 
س سۀ اعمال ر شده بود و نیز به مقای تم در نظر گرفته 

هاي نبرد و هاي او در میدانبا نابرادري و جوانمردي
،پردازد. به عبارت دیگرهمراهی رخش با رســـتم می

ـــگر با دخیل دادن عاطفۀ خود  ـــوش در این بخش ش
بل ها و جوانمرديمردانگی قا ـــتم را در م هاي رس
غاد قرار مینامردي ـــ یابیِ آن هاي ش به ارز هد و  د

باال نمی نۀ  مان نمو که شــــان میپردازد. گفت هد  د
ـــبت به مکانِ گفتهگفته پردازي و  رفتار و پرداز، نس

م با نفرت دارد و به این أاعمال شـغاد، نظري منفی تو
بارة آن می ـــاوت در  به قض ـــکل  کل ش پردازد. در 

ـــگر مراحل عاطفیِ تحریک عاطفی، آمادگی  ـــوش ش
عاطفی، هویت عاطفی و هیجان عاطفی را طی کرده 

ـــاوت درارزیابی عاطفی وتا به  بارة آن پرداخته قض
شتم و مرور آن از ابتدا  شعر خوان ه ست. دقت در  ا

ـــعر از نظر میتا انتها به خوبی نمایان کند که این ش
:عاطفی مراحل زیر را از  آغاز تا پایان طی کرده است

تحریک  عاطفی-
آمادگی عاطفی-
هویت عاطفی-
هیجان عاطفی-
ارزیابی عاطفی-

عاطفی گفتمان، پنج مرحله اســت مراحل فرایند 
) که در باال ذکر شد و در مورد 179: 1389(شعیري،

کند. شعر خوان هشتم هم صدق می

گیرينتیجهبحث و 
»  خوان هشــتم«معناشـناختی شـعر –با تحلیل نشـانه 
نظام گفتمانی روایی و منطقی رغمبهمشخص شد که 

بان گونه شعرها، ویژگی منحصر به فرد زحاکم بر این
هاي گفتمانی دیگر از شاعر باعث شده است که نظام

مرامی، رخدادي و تنشی -قبیل نظام گفتمانی اخالقی
کنند.گري هم به روشنی در شعر جلوه

گر با ایجاد نوعی شناختی، شوشاز دیدگاه زیبایی
ــه، در ــترعش ــدد ایجاد رابطه با دنیاي بیرون اس .ص

دهد ي بیرون قرار میشوشگر خود را در تقابل، با دنیا
ـــمیمی دور از انتظار می این اوج حس وگیردو تص

ست. یعنی نفوذزیبایی سان، از دنیا شناختی ا پذیري ان
شود و زیبایی و دنیا از انسان باعث دگرگونه دیدن می

کند.گري میگونه جلوهاین
ــ ــخ به س هاي پژوهش باید گفت که الؤدر  پاس
هاي دیگر گفتمان،اکم بر شعرافزون بر نظام روایی ح

جال ظهور می با هم م ـــعر  بان روایی ش ند و ز یاب
ادراکی -رخدادهاي عاطفی، شوشی، تنشی و حسی 

گیرند و چرخۀ گفتمان را حالت گفتمانی به خود می
.کنندکامل می

تأ ثیر قرار که عواطف، کنشوقتی حت  ها را ت
ــی روایی، وارد معندهد،می ــناس ــی از معناش ــناس اش

ـــویمعاطفی می ـــاعر با انگیزش عاطفی، ؛ش یعنی ش
ـــی، مراحل عاطفی کالم را طی می کند و به اوج حس

اي قطعی حاصل ولی نتیجه،رسدعاطفی و زیبایی می
شود. نمی
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