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 چکیده 
، مطالعۀ تشخیص .پردازیم میبه مطالعۀ تشخیص به عنوان فرآیندی در درون گفتمان  ،در این پژوهش

این فرایند، وابسته  به پیوستار روایت است و اگر در شرایط . امری جدای از بافت گفتمانی نیست

. واژگانی، بسیار محدود و بسته خواهد بودمطالعه شود، معنای صادر شده از آن  و ناپیوستار گُسستی

با هدف گذر از این محدودیّت، ضمن . دادن مؤلّفۀ انسانی به غیر انسان، توصیف سنّتی تشخیص است

معناشناسی گفتمانی، -، در چارچوب روش نشانه«خیزک پاچه»تحلیل داستانی کوتاه از چوبک با عنوان

فرض، بر این است که در . دهیم وامل اثرگذار، در ایجاد فرایند تشخیص، را مورد بررسی قرار میتمامی ع

عامل گسست از  ای، و ای و گستره ایجاد فرایند تشخیص، کارکرد رخدادی، فرایند تَنِشی، نظام فشاره

، در متن عنوان امری فرآیندی هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل تشخیص به. عوامل مهم هستند

این فرایند،  .باشد ادبی و تأثیر آن بر کارکرد نظام روایی گفتمان، در داستان کوتاه معاصر فارسی می

سمت تشخیص  سوی استعال و افزایش ابعاد انسانی باشد، به چه روند مسیر فرایند به چنان. دوسویه دارد

سمت تشخیص  انسانی باشد، بهرویم و اگر روال، مسیری در جهت افت و کاهش ابعاد  ای می بیشینه

 . شویم ای هدایت می کمینه
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 .کُنِش ؛خیزک تشخیص؛ پاچه ؛؛ فرایندتنشمعناشناسی گفتمانی؛ -نشانه :های کلیدی واژه

 مقدّمه       - 

این . شود تشخیص، در تعاریف سنّتی، بخشیدن صفات انسانی به غیر انسان توصیف می

گذارَد تا  ولی گامی فراتر از این محدوده می نماید پژوهش، چنین تعریفی را نقض نمی

روایی داستان،  1نشان دهد تعریفِ تشخیص و مطالعۀ آن بدون در نظر گرفتن پیوستار

پرداز با استفاده از  تشخیص، نوعی حَربۀ گفتمانی است که گفته. است محدود و بسته

کند  خارج می( شدگی شیء)نظر در گفتمان خود را از وضعیّت اُبژگانی های مورد آن، اُبژه

با تحمیل   هاکند که در این وضعیّت جدید، اُبژه سوی وضعیّتی متفاوت هدایت می و به

حالت، فرایند تشخیص،  در این. نماید خارج می 9، او را از وضعیّت کنشی3خود به کنشگر

هدف از پژوهش حاضر، . گردد ها و منفعل نمودن کنشگران می سبب فعّال نمودن اُبژه

معناشناختی گفتمانی، در داستان کوتاه فارسی، -یابیم در چارچوب نشانه است تا دراین 

گردد و سبب  عنوان یک عامل گفتمانی چگونه به امری فرآیندی تبدیل می بهتشخیص 

ها، مورد بررسی قرار  سازِ استحالۀ ابژه چنین شرایط زمینه شود؟ هم بازتولید معنا می

اد فرایند تشخیص، کارکرد رخدادی، فرایند تَنِشی، مفروض است که در ایج. گیرد می

عالوه براین، . عامل گسست، بسیار اثرگذار و مهم هستند ای و ای و گستره نظام فشاره

تأثیر خود  ، نظام روایی را تحت7ای و فشاره 7ایفرایند تشخیص، متأثّر از روابط گستره

، در شعر مطالعه 5کی از صُوَرِخیالعنوان ی محقّقین، تاکنون، تشخیص را، به .دهد قرار می

 ویژه از دیدگاه نشانه عنوان امری فرایندی و به این صنعت، به.  اند کرده

با بنابراین، . است گفتمانی در نثر فارسی معاصر مورد پژوهش قرار نگرفته شناسی معنا

های کوتاه معاصر فارسی،  ، اثر چوبک، از میان داستان«خیزک پاچه»گزینش داستان 

 نشانه عنوان امری فرایندی، در نثر فارسی و در چارچوب رآنیم تا تشخیص را بهب

گیری  مورد مطالعه قرار دهیم و کارکردهای متفاوتِ دخیل در شکل گفتمانی شناسی معنا

بررسی فرایند تشخیص، خارج از بافت گفتمان و بدون در . این فرایند را شناسایی کنیم
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این مقاله، تشخیص را . گیری آن، ناممکن است وند شکلنظر گرفتن عوامل اثرگذار بر ر

و تشخیص( افتادگی و استحاله از تشخیص)ای  کمینهفرایندی دو سویه، شامل تشخیص

 . دانَد می( به تشخیص رسیدن و استعال)ای  بیشینه

  

 پیشینۀ نظری  -2

. استی گفتمانی معناشناس-از جمله رویکردهای مفید در مباحث ادبی فارسی، نشانه

در و ( 1337)معناشناختی گفتمان-تجزیه و تحلیل نشانه  شعیری در کتاب

از » و( 1333 شعیری و وفایی،)« المعناشناسی سیّ-راهی به نشانه» های مقاله

به تبیین این  (1333 شعیری،)« معناشناسی گفتمانی–گرا تا نشانه شناسی ساخت نشانه

آثار ادبی، الگویی برای تحلیل گفتمان ارائه  هایی از و با تحلیل نمونهپردازد  رویکرد می

یژگی معناشناختی سه و–بر اساس معیارهای نشانه ،گفتمان ،از دیدگاه شعیری. کند می

، این سه ویژگی. مند بودن و موضع داشتن دار بودن، هدف مهم دارد که عبارتند از جهت

ویایی و اعمال گردد تا گفتمان به عنوان یک جریان دارای مسیر، حرکت، پ سبب می

د، های متعدّ کید دارد که از میان گفتمانشعیری تأ. ۀ دید در نظر گرفته شودزاوی

ص عمل کند و یا شوِش محور باشد بر اساس برنامۀ کنشی مشخّتواند  گفتمان روایی می

 .  یعنی خارج از کنش و بر اساس وجه پدیداری حضور عمل نماید

   مقالۀ :گردد ات مرتبط با تشخیص ارائه میدر ادامه، پیشینۀ اجمالی برخی مطالع

کارگیری صنعت  ، چگونگی به(1333همتی،) «تشخیص، در شعر سلمان ساوجی»

 1این پژوهش، به تشخیص، حرکت و پویایی. دهد تشخیص را مورد بررسی قرار می

بخشی به مفاهیم انتزاعی در  تشخصیّ»  مقالۀ. پردازد تصویرهای خیالی این شاعر می

بخشی و استعاره، مفاهیم و  ت، پس از تعریف شخصیّ(1337داورپناه،)« ت شمساغزلیّ

تشخیص در » مقالۀ. کند پردازی را در دیوان کبیر، بازشناسی می تمعانی متفاوتِ شخصیّ

عنوان یکی از عناصر خیال،  را به، تشخیص (1334پورممان،ایران) «کدکنی اشعار شفیعی

نگارنده، ضمن پرداختن به ساختار تشخیص، . کند کدکنی بررسی می در شعر شفیعی

درکتاب  .کند عناصر سازنده آن را از نظر محتوا، ارزیابی و تحلیل می

، پس از بررسی شعرهای بسیار، 3و لیکاف  ، ترنر(007 دیرک،) شناختی زبانشناسیِ
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کنند و به آن صفاتی  بخشی می را، شخصیت «مرگ»رسند که شاعران،  به این نتیجه می

ضمناً، نویسندگان، . دهند آشام و ویرانگر نسبت می چی، عابر، خونراننده، کالسکهچون 

بخشند و به صورت  گیرند و به آن شخصیت می عنوان کنشگر، در نظر می فاعلی را به

از نظر آنان، مرگ، فعّالیّتی است که فاعلی . کنند عمومی با آن برخورد می 1ای استعاره

والتر، )  بخشی قدرتِ شخصیّتدر کتاب . دهد مت، پایان میدارد که به فعّالیّت و عزی

کارگیری تشخیص و  های تشخیص، قصد نویسندگان، از به ، ضمن توصیف ویژگی(003 

هدف این کتاب، . گیرد چگونگی استفاده از آن، در دو متن انگلیسی مورد بررسی قرار می

ل نخستِ مقالۀ مستخرج فص. تر مخاطبان، در مطالعۀ این آثار است کمک به درک سهل

، (013 )« 3کاربرد تشخیص در مزرعه حیوانات اثر جورج اورول»ای با عنوان نامه از پایان

بخشی، در رمان نامبرده،  با هدفِ به نمایش گذاشتنِ کاربرد بیش از اندازۀ شخصیت

ای از برخی ابزارهای زبانی، شامل استعاره، کنایه، مجاز، صنعت تشبیه و  پیشینه

های آن و فصل سوم، به  فصل دوم، به صنعت تشخیص و ویژگی. ، را در بَرداردتشخیص

در این راستا، تالش . بنیاد اختصاص دارد تحلیل رمان در چارچوب مطالعات پیکره

ضمناً، یافتن . بخشی، مشخص شود کاربردن شخصیت شود تا هدف نویسنده از به می

قیم این رمان، از طریق تشخیص، های غیرمست راهی مناسب، جهت آموزش صحیحِ پیام

دهند که جورج اورول، از صنعت  نتایج نیز نشان می. باشد از اهداف مهم این پژوهش می

ها و میزان تقسیم قدرت در میان اقشار  ها، فرودست تشخیص، بهره جسته تا فرادست

گفته چه  بنابر آن (.013 :9،11خلیدا)مختلف مردم، در زمان انقالب روسیه را بنمایاند 

تشخیص به عنوان یک   صورت گرفته شد، در مطالعاتی که تا کنون در زمینۀ تشخیص

یک از تحقیقات انجام شده گامی فراتر  هیچدر محدود در نظر گرفته شده و  امر بسته و

بررسی تشخیص به عنوان یک امر . نشده است  ز تعریف سنّتی تشخیص برنداشتها

که  معناشناختی گفتمانی، دیدگاه نوینی است -شانهدر چارچوب نظری ن ویژه بهفرایندی 

 .گشاید ای می های تازه راه بر افق
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 تشخیص-9

 جا که از آن .پردازیم نگاهی اجمالی به تعاریف صنعت تشخیص می ادر این بخش ب

محقّقین، تصویر و خیال را معادل  خیال و تصویرسازی است، بخشی، از صُور شخصیّت

تر از خیال است، زیرا بدون  کمی گسترده ،تصویر. دانند تفاوت با آن می، ولی م1واژۀ ایماژ

به زعم (. 139:1495بدوی)توان تصویر آفرید  بهره گرفتن از ابزارهای علم بیان نیز می

بخشی به درازای عمر آدمی است و تاریخ آن با رشد  ، عمر شخصیّت(1474) پریمینگر

اگر  (.43:1337  داورپناه،)شود  گونی میخورد و دستخوش دگر تمدّن انسانی ورق می

شنود و پاسخ  شود، گویی شخصی یا آدمی است که می ای از طبیعت خطاب  پدیده

بخشی، نوعی  شخصیّت(. 343:1459 مجدی،)رود  دهد، کاربرد تشخیص به شمار می می

د و پنداری انسانن ای هستند که می گونه زبان مجازی است که در آن، اشیاء یا مجردات به

نمایاندن غیر انسان یا شیء، توسّط (. 34:1437 ،3گری)صفات و احساسات او را دارند 

 ،9همیلتون)رود  کار می عنوان تشخیص به شخصِ ساختگی، در علم بالغت، به

بنا به تعریف متّأخرین، انتزاع یک یا چند خصوصیّت از یک شیء،  (.733:1440

ی از گفتار، تعاریف کم و بیش یکسانی ا عنوان گونه بخشی، به شخصیت. تشخیص است

ای یا اموری معنوی و نسبت دادن صفات انسانی  ت دادن به پدیدهدارد که همان شخصیّ

بخشی، از زیباترین  شخصیّت(. 701:1350 ،7کودون)جان یا حیوانات است  به اشیای بی

تشخیص، بخشیدن خصایص (. 194:1350کدکنی، شفیعی)های صورخیال است  گونه

نی است به چیزی که انسان نیست یا بخشیدن صفات انسان و احساس انسانی به انسا

آن در ادبیات اروپایی با عنوان  چیزهای انتزاعی، اصطالحات عام و غیر انسان و از

، آسیابادی) (.345:1351مدی،)کنند  تعبیر می 7بخشی و ویویدنسشخصیّت

د که براساس آن، انسان، دان میبخشی را یک فرایندِ ذهنی  ، شخصیّت(115:1337

در . دهند ها و خصایص انسانی، خود را به اشیاء و امور طبیعی نسبت می ویژگی

های بیان، مدخلی به این صنعت، اختصاص نیافته؛ ولی در دورۀ معاصر، برخی از  کتاب
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تأثیر بالغتِ غرب، ضمن معرّفی آن به بحث و نقّادی مختصر دربارۀ آن  محقّقان، تحت

کدکنی در کتاب صورخیال در شعر فارسی  از جمله این پژوهشگران، شفیعی. دپردازن می

الدّین  و میرجالل  «بیان»، در کتاب(174:1353) شمیسا ، سیروس (194- 177:135)

دربارۀ آن بحث  « پارسی سخن زیباشناسی »، «بیان»در کتاب (5:1331 1)کزّازی 

  اصر آن، سخنانش را درباره التفات، در کتاب ادبیات شعر و عن(1459)1پرین. کنند می

های انسانی به حیوان، شیء، یا  نسبت دادن مشخّصه« کند و آن را، از تشخیص آغاز می

 . نماید ، تعریف می اندیشه
 

 معناشناسی گفتمانی –تشخیص از دیدگاه نشانه  -4

 قلمروهای گفتمان و :مقاومت، ممارست و مماشات گفتمانی»تحت عنوان  ای در مقاله 

گفتمان را از ( 111- 11:  1349)شعیری  «،معناشناختی آن –کارکردهای نشانه

امل مبتنی بر چهار ع ،گیری آن داند که شکل معناشناختی، کُنِشی می–دیدگاه نشانه

 7.آورد و روی 7، زاویۀ دید9داری ، موضع3مندی اساسی است که عبارتند از جهت

ی، تواند در مسیر کمّ گفتمان می: دکن را مشخّص می مندی مسیر حرکت گفتمان جهت

گیری  ، مبدأ شکلداری موضع. شی و غیره حرکت کندنِکیفی، تقلیلی، افزایشی، تَ

ص مفرد و یا سوم به عنوان مثال گفتمان از موضع اول شخ کند؛ گفتمان را تعیین می

یک  ،های موجود گردد تا از میان ممکن زاویۀ دید سبب می .گیرد شخص مفرد شکل می

شود تا کَنِشگر گفتمانی به  آورد باعث می و باألخره روی. کن انتخاب و برجسته شودمم

از طریق انتقال  ،کنندۀ نظام ارزشی گفتمان صی متمایل شود که تضمینبژۀ مشخّسمت اُ

سبب تمایز از  ،این دیدگاه در مورد گفتمان.  گر استبژۀ مورد نظر به کنشآگاهی اُ

دانیم که نتیجۀ  ، ما گفتمان را فرآیندی میدر واقع. گردد فی میدیدگاه فوکویی و فرکال

 . گردد ق زنجیرۀ دالی و مدلولی ایجاد میاست و از طری 5پردازی کنشِ گفته

معناشناسی گفتمانی، تأکید دارد که گفتمان، امری فرآیندی است که سبب –نشانه

اساس، وجود  همینبر . گردد استحالۀ معنا و تعریف کارکردیِ متفاوت، برای روایت می

                                                           
1.

 Perrine 
2.

 intentionality 
3.
 orientation 

4.
 position 

5.
 Point of view 

6.
 Intention 

7
 . Enonciation/ Enunciation 
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گردد تا نظام کُنشیِ گفتمان، دچار استحاله  تشخیص، در فرآیندی گفتمانی سبب می

، ما را با مسألۀ پدیدارشناسی حضور وِششَ. حرکت کند 1سوی نظامی شَوِشی گردد و به

گری بر اساس برنامه و اقدام عملی شی که در آن کنشنِبر خالف نظام کُ. سازد مواجه می

شی، با وِدر تصاحب ابژه یا شیئی ارزشی دارد، در نظام گفتمانی شَ سعی ،صمشخّ

. گردد ر دنیا و و در رابطه با چیزها میۀ حضور خود دگری مواجه هستیم که متوجّوِششَ

کنندۀ معنا چه که بعٌد رخدادی و غافلگیر ا شدن ما برای دریافت آنوِش یعنی مهیّشَ

ی توِش را وضعیّشَ  تعناشناسی ادبیام –نشانه در کتاب  (41: 1347)شعیری. است

ه تمایز حضور با توجّ- ارتباط با دنیای بیرون؛  -1» :داند که عبارتند از  ای می چند الیه

متوجه احساس  -9با حضور دیگری ؛  ر خودحضوپیوند دادن  -3ت؛ به تغییر وضعیّ

تفاوت وِشی در راز نظام شَ. «احساس حضور خودبرجسته نمودن  -7حضور خود شدن؛ 

وِش شَ. کند ن عمل میشی است که بر اساس ساختار عینی و برنامۀ مدوَّنِآن با نظام کُ

نوان نشانه، بلکه به عنوان جهان نه به ع ،همان تجربۀ زیستۀ حضور است که در آن

مین امر است ه. یابد ی میای متفاوت از زیستن آن داریم، تجلّ که هر بار تجربهای  پدیده

 ،ش که ارتباط با بیرون از خودنِکه بر خالف کُشود؛ چرا شوِشگر میکه سبب استحالۀ 

وِشگر عاطفی است که شَ -وِش  ارتباطی پدیداریجهت تصاحب ارزشی بیرونی است؛ شَ

بنابراین باید ببینیم .  گردد ر داده و سبب التهاب وجودی او میثیر قرارا از درون تحت تأ

سوی معناهایی  یابد و شرایط عبور به تحقّق میما  چگونه این استحاله در متن مورد نظر

با توجه به متنِ مورد مطالعه، دریافتیم که . کند ای را فراهم می ای و یا فشاره گستره

معناشناسی گفتمان، به عناصری چون تعلیقِ کُنش و عبور -تشخیص، در چارچوب نشانه

اینک . ای متمرکز است رهای و گست محور، با توجه به تغییر روابط فشاره به جریان شَوِش

دهد و منجر به  تأثیر قرار  تواند نظام روایی را تحت باید ببینیم چگونه چنین تغییری، می

جا الزم است  در این. بازسازی معنا و تعریف جدیدی از تشخیص در مطالعات ادبی گردد

دو منطقۀ فضایی است که از  شینِفضای تَ. شی گفتمانی نیز بپردازیمنِفی فضای تَبه معرّ

داللت بر بٌعد عاطفی و حضور  ،ای منطقۀ فشاره. ای تشکیل شده است ای و گستره فشاره

. شی داردنِی و کُداللت بر بٌعد شناختی، کمّ ،ای که منطقۀ گستره شی دارد؛ در حالیوِشَ

گرای  دیگر مانند نظام داللتی ساخت ،نکتۀ، بسیار مهم این است که این دو فضا

وابسته  گردد که هم ای برقرار می ها رابطه دیگر نیستند و بین آن با یک سوسوری در تقابل

                                                           
1. 

etat 
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ای  اگر فضای فشاره. یابد فضا، فضای دیگر امکان رشد میبا افت هر  .شود خوانده می

ولی اگر فضای . مواجه هستیمبسیار پر انرژی و قدرتمند باشد، با اوج کارکرد عاطفی 

ی بر آن ظامی کنشی و شناختی که کارکرد کمّی رشد پیدا کند، با نای و کمّ گستره

   .گردیم حاکم است، مواجه می
 

 خیزک خالصۀ داستان پاچه -8

. گذارد حیدر برای گرفتن او تله می مش. شود حیدر، پیدا می یک موش، در مغازه مش

هر . شوند  گیرد، رهگذران و کاسبان و اهالی محل به دورش جمع می  وقتی موش را می

حیدر، پیشنهاد  میان، مش در این. دهد ز بین بردن موش، پیشنهادی میکس، برای ا

گیرد، برای فرار شروع به دویدن  وقتی موش آتش می. گزیند زدن موش را برمی آتش

سوزی در دهکده  رود و باعث انفجار آن و سپس آتش کند و به زیر نفتکش می می

 .شود می
 

 خیزک تحلیل داستان پاچه -0

با   هایی از متن، معناشناسی، در نمونه-روایت، در چارچوب نشانه اکنون جهت تحلیل

و دالیل گیری فرایند تشخیص، توضیحات  شکلدرنظر گرفتن تمام عوامل اثرگذار در 

جا فقط یک داستان کوتاه جهت تحلیل  که در این ت اینعلّ. شوند مستدل، ارائه می

تی کشیدن تعریف سنّ این است که برای به چالش ،فرآیند تشخیص انتخاب شده

وانیم فرض خود را آزمایش به طور جزیی وارد متن شویم تا بت تشخیص ناچار هستیم که

 .  کند ا را از محدودۀ یک مقاله خارج میم ،انتخاب متن یا متونی دیگر. کنیم

ها  ، نسیم ولرم خرداد، خواب را تو رگ. )...(بازارچه دهکده آب و جارو شده بود - :نمونه

ای  حیدر بقّال، از تو دکّان خود فریادی کشید و با تله موش نکره ناگهان، مش. نددوا می

را گذاشت جلو  بود، از تو دکّانش بیرون پرید و آن که با دو دست، دور از خودش گرفته

را ول   دارها، کار و بارشان جوشی در مردم افتاد و دکّان و حیدر، جنب از نعره مش. دکان

حیدر چشم از تله  مش(. 74: 1339،چوبک)موش هجوم آوردند  سوی تله کردند و به

طاقت نیاورد که تله بیکار رو . ریش حنایی رنگ و رو رفته چرکی داشت. داشت برنمی

حاال باید این ولدالزّنا را یه جوری سر »: موش را تماشا کرد و با لذت گفت. زمین بماند

دوز برای از  پاالن(.  5: 1339،کچوب) «.به نیستش کنیم که تخم و ترکش از زمین بره

شاگرد . مال و نانوا، نیز همین طور بند و ژاندارم و کاله نعل. بین بردن موش نظری داد
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تو شهر ما هر وخت . که نفت بریزیم روش، آتیشش بزنیم از همه بهتر این»: شوفر گفت

ا روی نفت ر. حیدر از این پیشنهاد خوشش آمد مش «.زنیم گیریم، آتیشش می موش می

از پوزۀ موش، . موش، سرش را برگردانید تا دست شاگرد شوفر را بجود. موش ریختند

کف دست و پایش مثل دست و . بود دست و پایش پاکیزه و شسته. بود خون بیرون زده

ژاندارم کبریت . مثل دست و پای بچۀ شیرخوره سرخ و پاکیزه بود. پای آدمیزاد بود

الو . شاگرد شوفر انداختش رو زمین. ، گُر گرفتموش. کشید، گرفت زیر پوزۀ موش

خیزک در رفت و رفت تا رسید زیر  موش، مثل پاچه. وار، پا گذاشت به فرار گرفت و دیوانه

نفتکش و تا جمعیّت خواست به خود بجنبد، نفتکش با صدای رعدآسایی منفجر شد و 

ان، انبار بنزین مانند بمبی دنبال آن، ناگه ها بارید و به باران بنزین بر سر مردم و دکّان

ترکید و سیل سوزان بنزین، مثل اژدها دنبال مردم فراری توی دهکده به راه افتاد 

 (.57: 1339، چوبک)
 

 گُسست و فرایند تشخیص    - -0

دستی و  گردد و همان جهانی نام دارد که یک امر پیوستگی و تکرار سبب فرسودگی می

شده،  حالیِ معنازدایی وت و بیما را دچار نوعی رخ همگیِ ها، مداریّت حاکم برتعامل برنامه

چنین است که گرمَس، امر ادراکی حسّی، امر حسّاسیّت، تن و خالصه  این. دکن می

بر یک رخداد یا تصادف نامنتظر  به تکیه. نامیم را خلق کرد چه که تطبیق می شرایط آن

کند، از روزمرگی که دارای  میهای از قبل معلوم را فراهم  که نفی یا گذر از برنامه

سست با نظام کنشی این جدایی همان گُ. شویم اکثر تضمین و امنیّت است، جدا میحد

 در واقع، ما با حضوری پدیداری، از .باشد وِشی گفتمان میبرنامه محور و ورود به نظام شَ

در آن کنیم، زندگی که  آور به زندگی دیگری گذر می شده و کسالت روزمرگی معنازدایی

ا ای برخوردار نیست؛ امّا در عوض، معن شده مداریّت تضمین ارتباط بین کُنِشگرها از برنامه

، با نظام مداریّت مطلق م مبتنی بر برنامهبر خالف نظا(. 139:1349معین،  بابک)دهد  می

در این نظام پر . شویم که مبتنی بر گسست است تصادف و ریسک مطلق، مواجه می

هستند، نه از   مداریّت ها، نه برآمده از برنامه مگی مطلق، پدیدهبرنا آشوب و بی

هیچ دلیلی  شویم که بی رو می فضایی که در آن، تنها و تنها با تصادفی روبه. سازی مجاب

رۀ ما به های تصادفی جزئی از احتماالت روزم امّا به هر شکل، این حادثه. شود حادث می

را  دهد تا آن معناشناختی، به ما اجازه می -انهبندی نش فصلروند و اصول و  شمار می

وجود  ها و تصادفات احتمالی که در سیر معمول چیزها به گُسست. مورد نظر قرار دهیم
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به هرشکل، این . شوند ترین تردیدها را درسطحی شناختی، سبب می آیند، بیش می

اجتماعی، های امنیّتی، فیزیکی،  ها و تصادفات همیشه تهدیدی برای نظام گُسست

بالهای طبیعی که به نظام تصادف مطلق، تعلّق دارند، . آیند اخالقی جامعه به حساب می

گیرند، و این یعنی وضعیّتی  مداریّتِ ناب، قرار می ای با نظام برنامه در تضاد مقوله

مداریّت  ی و برنامهارمداری در تضاد با وضعیّت پیوست گُسستی، ناپیوستاری و عدم برنامه

به این ترتیب، در روند روایت پاچه خیزک، نظامی پر آشوب و (. 137:مانه)ناب 

مداریّت کنشگران  آید که درست در تقابل با نظام برنامه برنامگی مطلقی به وجود می بی

نابود کردن  صِگران بر اساس پیشنهاد و با برنامۀ مشخّدر واقع، کنش. گیرد قرار می

جا ما در نظامی کنشی و برنامه محور قرار  ا اینت. تصمیم بر آتش زدن او گرفتند ،موش

  ولی در ادامه، تشخیص، که هم. رود پیش می یعنی تشخیص بر اساس برنامه. داریم

صدور حکم بر اساس جرم  وابسته به دستگیری موش، دادگاهی نمودن او و قضاوت و

تی است، از مسیر کنشی خود خارج گشته و در روندی تصادفی منجر به بروز وضعیّ

در واقع، با گسستی مواجه می شویم که . گردد شی غیر قابل کنترل میوِشَ -شینِتَ

بالیی در روایت . گردد امنیّت خود کنشگران و مشارکین در گفتمان نیز دچار نقصان می

روایت نیز در یک وضعیّت . شود که بیشتر به نظام تصادفی تعلّق دارد محقّق می

ور  مداریّت ناب غوطه با وضعیّت پیوستاری و برنامهگسستی، ناپیوستاری و در تضاد 

گذاری برای  گردد که آغاز آن تله راین، تشخیص به فرآیندی تبدیل میبناب. گردد می

گران با ت اصلی آن عدم تطبیق کنشدستگیری موش و پایان آن تصادفی است که علّ

دانستن یعنی موش را بیشتر موش . است( یعنی موش را موش دانستن )ت موجود وضعیّ

همین . زدن او گردد که منجر به کنش آتش ای نمودن تا جایی ص را بیشینهتشخی

ردد که در آن تصادف انفجار رخ گ ی منجر به ورود به فضایی تنشی میا تشخیص بیشینه

گردد؛ بلکه سبب  شناختی نمی لۀ گُسست، تنها سبب بروز رخداد زیباییمسئ. دهد می

باره و  جا نیز، گُسست، یک به عبارت دیگر، در این. شود آشکارگی رخداد احساسی می

 -کند و او را به فضای احساسی ناگهانی، سوژه را از سیر معمولی جریان زندگی خارج می

مدار،  جاست که آن سوژۀ گفتمانی معمولی برنامه این. کند ای وارد می تَنِشی غیرمترقّبه

آن نظام شناختی، منطقی و  دهد و جای خود را به سوژۀ احساسی و هیجانی می

 (.77: 1349بابک معین،)ریزد  های هیجانی به هم می ها و زنش مدار با تکانه برنامه

شناختی با آشکارگی خود در بطن جهان پیوستار و  گونه که رخداد زیبایی درواقع، همان
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امیدی جا نیز رخداد احساسی مانند ترس، نا کند، این یکنواخت روزمرۀ ما را از آن رها می

به هرشکل، در هر دو مورد، با . رهاند و وحشت، سوژه را از آن رخوت احساسی می

شناختی یا احساسی، از  ای زیبایی ای سر و کار داریم که با از سرگذراندن تجربه سوژه

واقع، به همان اندازه که تصادف  در. کند خود و جهان واقعی بیرونی گذر می

گیرکننده است، رخداد احساسی و  دهنده و غافل تکانشناختی در بطن روزمرگی،  زیبایی

نتیجۀ هر . دهنده هستند های شدید تَنِشی آن نیز به نسبت سیر عادی چیزها، تکان زنش

شود و از درون  ای که از خود بیرون می باشد، سوژه ای جدید می دو گُسست، تولّد سوژه

ی بنیادی بین این دو گُسست امّا الندوفسکی، تفاوت. کند های شدید را تجربه می تکان

شناختی، برگرفته از  در نگاه اول، تنها تفاوت این است که تصادف زیبایی. قائل است

معنایی خارج شود و به  دهد که سوژه از بی را می ادراک حسّی است و این امکان 

گردد؛  یر قهقرایی دارد و به عقب برمیسرشاری معنا دست یابد ولی تصادف احساسی، س

ای به ظاهر قربانی و  چراکه در مجموع اولین تأثیر آن این است که منطق را از سوژه

به تله افتادن موش سبب ایجاد گُسست در  (.009 :99الندوفسکی،)رباید  ناتوان می

کشان، در  حیدر نعره مش. گیرد موش، در شرایط اسارت قرار می. شود اَش می روال زندگی

. شود است، از مغازه خارج می را دور از خود نگاه داشته  که تله را در دست دارد و آن حالی

این مسأله به او نزدیک است؛ . ساز است ای بحران حیدر مسأله حضور موش، برای مش

را، به   را از خود دور سازد، زیرا آن  است، ولی سعی دارد آن چراکه موش در دستان او

ای  حیدر، چون تکانه نعرۀ مش. است آور، دور از بدن خویش نگاه داشته چندش ای گونه

. شود ها به دور تله موش می گسلد و باعث هجوم آن است که مردم را از کار و بارشان می 

کند که باید همه  قدر بزرگ و جامع و مهم جلوه می حضور موشی اسیر و کوچک، آن

هجوم . کند ای است که تولید حادثه می بیشینهو این همان تشخیص  گرد او جمع شوند

موش، در انزوای حضور . دهد سمت تله موش، از وجود جریانی تهاجمی خبر می مردم به

این انزوای حضور، فرایند روایی را از نظام کنشی فعّال به سوی نظام . گیرد قرار می

که  یکی این. دگیر در واقع، دو جریان تشخیص شکل می .کند شَوِشی منفعل هدایت می

ص که باید نوع تنبیه مشخّ دوم این. موش در دام افتاده و باید محاکمه و تنبیه شود

تخاب نچرا که ا. گردد وِشی در هم ادغام میجاست که فضای کنشی و شَ در این. گردد

ص شناختی به تشخیص خورد و تشخی ه با فضای احساسی و عاطفی گره مینوع تنبی

یر سبب تصمیم بر آتش زدن موش یعنی تشخیصی مین تغیه. یابد تنشی تغییر می
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ریزی از  گیری، کُنِش و برنامه ریزی و تصمیم حضور موش، باعث طرح .گردد ای می بیشینه

کُنِش نابودسازی، همان . شود حیدر و اطرافیانش برای از بین بردن آن می سوی مش

آتش زدن موش، . گیرد آتش زدن موش است که با هدف از بین بردن موش، صورت می

گیر و  مندی کُنِش جای دارد؛ امّا تبدیل آن به بحرانی دامن مداری و هدف در برنامه

بینی است و کُنِش تنبیه  گیرانه و غیرقابل پیش سوزی بزرگ در دهکده، بسیار غافل آتش

. کند ای غیر قابل کنترل تبدیل می تش زدن آن را به فضای تنشی فشارهبرای موش و آ

در حقیقت، کُنِشی . کند تنشی می-تنش فرآیند تشخیص را کنشنش به گذر از ک

درواقع، تنها برای از بین . ای حل مسأله کند گیرد که فقط به صورت لحظه صورت می

حیدر و  مش. گیرد مند امّا غیرمعقول صورت می بردن صورت مسأله، کُنِشی هدف

اندیشند و  دن آن، نمیاطرافیانش به عاقبت کُنِش ازبین بردن موش توسّط آتش ز

سوزی مهیب، در نظام رخدادی داستان،  آتش. پیوندد وقوع می رخدادی غیرمنتظره به

. نمایاند را می  ویژگی نامنتظره بودن رخداد، ماهیت شَوِشی آن. کامالً غیرمنتظره است

افتد که ویژگی تَنِشی رخداد را بیش از پیش  چنان سریع اتّفاق می روال روایت، آن

ط نظام باری کُنِش تنبیه، حکایت از تسلّ ق رویداد و خشونتسرعت تحقّ. سازد ان مینمای

ترتیب، نظام  بدین. انگیزند ای بر گفتمان دارد و گسترۀ شناختی پایینی را برمی فشاره

دهد و به جریانی  گیرد و تشخیص، کارکرد شناختی  خود را از دست می می تَنِشی شکل

تشخیص به فرایندی تبدیل می گردد که وضعیّت . شود یبسته و غیرشناختی تبدیل م

در فرایند تشخیص، موش به  .نماید ای را در جریان روایت حاکم می شَوِشی و منفعالنه

گردد که جریان روزمرۀ زندگی را بر اساس همین نظام  یک نظام دینامیکی تبدیلی می

نیست؛ بلکه  موش، در این وضعیّت فقط یک موش. دهد دستخوش تغییر قرار می

نمایشی است از سکانس سینمایی تنبیه و یا آخرین مرحله از فرایند روایی گرمَس که 

تنبیه، خود، عامل تغییر در فرایند تشخیص . باشد همان تنبیه و یا ارزیابی تنبیهی می

است، چون نوع تنبیه و تصمیم در این انتخاب، سبب ایجاد بحران برای کل جامعه 

توان تشخیص را محدود به این دانست که موش مانند بچّه  ، نمیبنابراین. گردد می

ای اکتفا کرد؛  شیرخوره، سرخ و پاکیزه است و  تنها به نوعی شباهت ظاهری و مؤلّفه

بلکه باید تشخیص را امری چالشی دانست که آتش انتقام انسانی را به آتشی واقعی علیه 

جا، یک سکانس سینمایی  این پس، تشخیص در. کند خود جامعۀ انسانی تبدیل می

. گشاید سازد که در آن به تله انداختن موش و کینه از او، راه را بر انتقام از او می می
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این تنبیه، سبب . شود، که آتش زدن است انتقام، سبب ایجاد فضای تنبیه تَنِشی می

. کند دامنۀ آتش از موش به کل جامعه سرایت می. گردد ای غیرمنتظره می ایجاد حادثه

این نوع تشخیص را باید تشخیص . کند نه را طی مییتشخیص، مسیر کمینه به بیش

در ادامه باید به مُسری بودن . شود فشارۀ باال سبب ایجاد گسترۀ باال می. تَنِشی نامید

جا باور داریم که تشخیص، بر مُسری بودن انتقام  ما در این. تشخیص، نیز توجّه داشت

 . تأکید دارد
 

-ایت مبتنی بر ردّ و اثر و سرایت مبتنی بر برقراری جریان ادراکیسر -0-2

 احساسی

سرایت مبتنی بر ردّ و اثر، یا همان تعامل وحدتی است که در آن از نظامی تملّکی 

یعنی طرفی که حسّی به او . مانند هیپنوتیزم و غرق شدن در منظره. شود صحبت می

ترتیب،  شود و به این  شدۀ طرف دیگر می زیری شود، صرفاً تابع مراحل برنامه منتقل می

ای غیرفعّال را ایفا  که نقش سوژۀ فعّال در تعامل را بازی کند، نقش اُبژه تر از آن بیش

حسّی، هیچ چیز  -امّا برعکس، در سرایت مبتنی بر برقراری جریان ادراکی. کند می

ین روی، تعامل از هم. شده نیست بینی شده نیست و چیزی از قبل پیش ریزی برنامه

های  که چیزی را تکرار کند، خود خلّاق معناها و ارزش آن مبتنی بر وحدت و تطبیق بی

در این داستان نیز سرایت بحران کوچک به (. 177:1349معین، بابک)شود  زه میتا

توان  تر و سرایت یک مشکل کم اهمیّت فردی به کل اجتماع را می های بزرگ بحران

شود آتش از موش به  جا، امری مُسری است که باعث می در اینتشخیص، . مشاهده کرد

ای  ای منفعل در تعامل ناجوانمردانه همۀ جامعه سرایت کند و موش غیرفعّاالنه، چون اُبژه

درواقع، مُسری بودن امر تشخیص . کند که میان او و انسان برقرار شده است، نقش بازی 

تر  زند و شَوِشگر را هرچه بیش کنش دامن می تر شدن امکان بروز جا، به هرچه کم در این

 .دهد در فضایی تنگ و محدود قرار می
 

 تندارشدن در فرایند تشخیص -0-9 

. شود کُنِش، نیز تندار می. شود تَنِش، در نظام گفتمانی تَنِشی، سرچشمۀ کُنِش می

ه شمار گیری در آتش زدن موش و تنبیه وی، درواقع، تندار کردن کُنِش تنبیه، ب تصمیم

گیرد،  موش، وقتی آتش می. شود کشیده می تن و بدن و جسم موش، به آتش . آید می

کند و از فرط سوزش و بیچارگی  عصیان می. دهد گرانه از خود نشان می کُنِشی یاغی
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تنها روند اضمحالل و فروپاشی  دود که نه چنان طغیانگرانه می. کند شروع به دویدن می

گردد و جریان سرایت  تر نیز می های بزرگ لکه باعث ایجاد بحرانکند، ب خود را تسریع می

سرعت تحقّق ارزیابی و تنبیه و انجام . بخشد عاقبت تنبیه نسنجیده را آهنگی تندتر می

که  دهد، به نحوی ای و تنگنای بسیار محدودی قرار می تصمیم، شَوِشگر را در نظام فشاره

راه بر انجام کُنِش از سوی دیگران بر موش . ردراه گریزی از آن برای شَوِشگر وجود ندا

در این حالت است که شرایط شَوِشی بر . هیچ مفّر و گریزی برایش نیست. شود بسته می

گریز، قرار  شَوِشگر در فضایی بسته و محدود و تنگنایی بی. گردد شرایط کُنِشی غالب می

یم، وارد مرحلۀ شَوِشی شود و کامالً مستق ای گرفتار می سوژه، در مخمصه. گیرد می

گردد که فرصت بازیابی خود را ندارد و جای  سوژه، چنان نامنتظرانه مغلوب می. شود می

حیدر  لۀ شبیه طنز برای مشئحضور موش که در ابتدا یک مس. دهد خود را به حادثه می

تر  های بزرگ بحرانی که در جریان روایت، به بحران. شود است، به یک بحران تبدیل می

بنابراین، باز هم شاهد آن هستیم که تشخیص، فرایندی است که جریان . شود نجر میم

موش در انزوای . دهد روایت را از نظام کنشی فعّال به سوی نظام شَوِشی منفعل سوق می

گردد و در نتیجه روایت  می  تر تنگ فضای کنشی بر او هر چه بیش. گیرد حضور قرار می

مان انتقال آتشی که موش در آن اوج فشاره ه. می کند مسیر قبض و فشاره را دنبال

یندی امری است که از کنش آغاز بنا بر این تشخیص فرآ. سوزد به همۀ جامعه است می

 .گردد و به تنشی با فشارۀ باال منجر میانجامد  وِش میگردد، به شَ می
    

 رشد تَنِشی فرایند تشخیص -0-4

وقتی (. 003 :1لوئیس،) دهد خود اختصاص می کلمۀ تنش بُعد وسیعی از معنا را به

نظام اعتقادی و باوری ما دچار چالش یا اختالل شود تنش عاطفی و روحی به وجود 

 (. 003 :7بینگامن،) آید می

کنندۀ ارزشی یعنی یک  شناسی تَنِشی، داللت از روابط میان دو تعیین در الگوی نشانه

خصوصیّات قبضی و بسطی همانند . شود بُعد انقباضی و یک بُعد انبساطی ایجاد می

(. 007 :75زیلبربرگ،) گرامر تَنِشی کلود زیلبربرگ است ها عناصر های ارتباطی آن گونه

و  های بیرونی های روانی به وضعیّت تَنِش، چیزی جز ارتباط از قبض تا بسط از وضعیّت

، جایی است که در به بیان دیگر، مکان تخیّل. یا حتّی وضعیّت یک تعامل خلّاقانه نیست

تولید معنا . خورند یعنی به ترتیب، محسوس و معقول با هم پیوند میجا قبض و بسط  آن

. آید کُنِشی میان سطح قبض و محسوس و سطح بسط یا معقول به دست می از برهم
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آهنگ و سرعت اجرا و بسامد آهنگین و بسط،  قبض، یعنی شدّت نیرو و ضرب

بستگی میان این دو  ارزش هم. الت و توضیحات استدربرگیرندۀ توصیفات، استدال

های متعادل اضافه یا  گیرد که درجات بسطی و قبضی به نسبت جنبه، زمانی شکل می

گیرند که درجاتشان نسبت به دیگری  زمانی شکل تقابلی به خود می ،ها آن. کم شود

ظر گرمَس، از ن (.007 :11 زیلبربرگ،)و ( 1337: 13شاندز،)تر شود  تر یا کم بیش

شَوِشگر نیز، حالت یا . کند تعاملِ گفتمانی، به آشکارسازی جنبۀ پنهان زبان کمک می

. باشد... شناختی و تواند عاطفی، زیبایی این حالت می. دهد وضعیّتی را از خود بروز می

گیرد که او را  گیرد و عملی را بر عهده می برخالف کُنِشگر که در وضعیّتی فعّال قرار می

شود، که  کند، شَوِشگر، با وضعیّت یا حالتی درونی مواجه می نیای بیرونی مرتبط میبا د

و ( 1334: 3گرمَس،)باشد   ممکن است عامل بیرونی سبب چنین وضعیّتی شده

پاشیدگیِ  هم تانسیل در فضای تَنِشی، سبب ازصترین اختالف پ کم(. 10:1343 فاضلی،)

از سویی دیگر، باید در نظر داشته  (.157:1340شعیری،)شود  و تقارن می 1توازن، تعادل

این رفتار، فراتر از رفتاری است که . شود، حالت تنبیه دارد باشیم رفتاری که با موش می

موش، . آید شمار  ای هنجار و متعادل، به گونهی با این جثّه و تن، در روابط انسان و حیوان

. نِش رفتاری، مختص انسان استتنبیه، نوعی کُ. شود چون انسانی گناهکار تنبیه می

البتّه باید ذکر کرد که تنبیه تندار شدۀ انسانی به شدّت از ابعاد انسانی انسان نیز 

جا با  حال، در این. کاهد کاهد و در هر صورت شأن و مقام و منزلت را فرومی می

 افراد و مشارکین حاضر در گفتمان این. گری در رابطه با موش مواجه هستیم افراطی

حیدر، سزاوار به آتش کشیده شدن  علّت وارد شدن به مغازۀ مش داستان، موش را به 

روی به حدی است که  از سویی اختالف پتانسیلی در فضای روایت  این زیاده. دانند می

زند و فضایی تنشی را بر روایت  ن و تعادل رفتاری را بر هم میوازکند که ت ایجاد می

شود و موش از  دیگر، فرایند تشخیص، نیز دچار افراط می سازد و از سویی حکمفرما می

شود و تا جایی واکُنِش  آمیز رفتار می با او، اغراق. شود تر می وجوهی که دارد بزرگ

. کند گیری داستان، ایجاد بحران می رود که در روند شکل ای غیرمتعادل پیش می گونه به

را به   نه تنها اسارت موش، آن. گیرد میشود و جامعه را فرا  گیر می این بحران نیز دامن

را به گُسست از زندگی نیز مجبور   کند؛ بلکه آن اَش وادار می گُسست از روزمرگی

 عبارتی با از کنترل خارج شدن تشخیص و غیرقابل کنترل شدن آن، رشد به. سازد می

                                                           
1.
 balance 
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تر  ، بزرگبزرگ. شود کوچک، بزرگ می. شود موش، اژدها می. را شاهدیم ای تَنِش بیشینه

شود، تشخیص، به نوعی افسار گسیخته  با موش، فراتر از موش بودنش رفتار می. شود می

بحران، . گیرد نفتکش آتش می. آید  وجود می بحران جدیدی به. گسلد شود و لجام می می

ترکد، انبار بنزین،  بعد از آتش گرفتن نفتکش که مانند بمبی می. شود تر می بزرگ

. شود تر می بحران، بزرگ و بزرگ. افتد زان بنزین در دهکده به راه میترکد و سیل سو می

شکل  ای است برای ایجاد بحران بعدی و درنهایت، این بحران که به هر بحران، تکانه

های مختلف و گسترده را فرا  گیر، افراد و مکان صورت دامن نماید، به سوزی رخ می آتش

حیدر تبدیل به  ورود موش به مغازۀ مش درواقع، جریانی کوچک یا همان. گیرد می

درواقع، مشکلی . شود مشکل فردی، معضلی اجتماعی می. شود زده می جریانی بحران

به همین علّت است که . کند شود و به کلّ جامعه سرایت می کوچک و فردی، بزرگ می

که الندوفسکی از سرایت صحبت  باید مُسری بودن تشخیص را در نظر داشت؛ چنان

گونه که رشد انسان به طور فرایندی و به تدریج  و طی تبانی و  درضمن، همان. ندک می

گیرد، باید تشخیص را فرایندی مانند رشد کردن در نظر  تعامل عوامل متعدد صورت می

تر شدن حادثه و به نوعی مسبّب رشد و  جا باعث بزرگ و بزرگ گرفت که نه تنها در این

ها  ها و گسست ها، تکانه امل بسیاری از جمله، تنشگردد؛ بلکه عو گسترش رخداد می

حضور تهاجمی  .هستند که با تبانی با یکدیگر، بر رشد تنشی فرایند تشخیص، اثرگذارند

به مردم به دور یک موش، برای ارائۀ پیشنهاد افراطی جهت خالص شدن از شر آن 

. کند دیل میتر تب کمک نموده و یک بحران را به بحرانی بزرگافزایش فضای قبض 

تر از  تنها با حضور گستردۀ خود، بلکه با پیشنهادات افراطی خود، موش را بزرگ مردم، نه

تر شدن موش از دید مردم، حضور کمیّ  مراحل بزرگ. دهند چه هست جلوه می آن

تر،  های بزرگ افراطی مردم در برابر یک موش کوچک، ایجاد بحران و تبدیل آن به بحران

فرایندی چون فرایند رشد . رود وند تشخیص را در این داستان نشانه میفرایندی بودن ر

منظور اصلی این است  .کردن، بزرگ شدن و در نهایت گسترده شدن و گسترش یافتن

طه باقی نمانده و از یک نقطه، شروع و به همۀ نقاط دیگر سرایت که تشخیص در یک نق

از سویی دیگر، بیش از حد  .ادیماین امر نتیجۀ یک فرایند است که شرح د. یابد می

بزرگ شدن موش، و روند افراطی تشخیص، به سمت بیشینگی آن، ایجاد تورّم گفتمانی 

رود که موش، در چالش با دنیای بیرون، با پیداکردن  قدر توّرم پیش می آن. کند می

ای را  سوزد و انفجار و ترکیدن مهیب و گسترده قابلیّت تحرّک و فراری تهاجمی، می
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شود، توان تحمّل تورّم  شود که متورّم می قدر بزرگ می گویی موش، آن. شود موجب می

شود که هر تکّه، سرنوشت  های زیادی تبدیل می ترکد، به تکّه دهد، می را از دست می

گیرد و هر تکّه از او، بحرانی است که بحرانی دیگر را سبب  خاص خود را در پی می

این گسست، انزوای . یابد وش نیز از هم گسست میدرواقع، وجود خود م. گردد می

امکان کنش، به طور مطلق از شَوِشگر . رساند افزاید و تنگنا را به نهایت می شَوِشگر را می

در فرایند روایی، نظام کنشی به نظامی . دهد شود و نابودی کامل رخ می گرفته می

اختی خود را از دست فرایند تشخیص، کارکرد شن. گردد شَوِشی و منفعل مبدّل می

توان روند رشد بحران را در  می. گردد دهد و به جریانی بسته و غیرشناختی تبدیل می می

 :شکل زیر به طور خالصه مشاهده کرد
 

 
 خیزک نمایش روند تسلط شرایط شَوِشی در داستان پاچه :1شکل

 نتیجه -7

نماید؛ چراکه این  ن میممک عنوان امری جدا از بافتِ گفتمانی، غیر مطالعۀ تشخیص، به

فرایندِ وابسته به پیوستارِ روایت، اگر در شرایط گُسستی و ناپیوستار مورد مطالعه قرار 

گیرد، معنای صادر شده از تشخیصِ بدون بافت، با واقعیت و روند طبیعی گفتمان 

ا البتّه م. دادن مؤلّفۀ انسانی به غیر انسان، توصیف سنّتی تشخیص است. ارتباطی ندارد

نهیم،  کنیم؛ در این پژوهش، از توصیف سنّتی تشخیص، گامی فراتر می این را نقض نمی

است که در  سؤال مبتنی بر این بوده. تا فرایندی بودنِ امر تشخیص را نمایان سازیم

معناشناسی گفتمانی، چه عواملی در گفتمان داستان کوتاه معاصر  -چارچوب نشانه
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شوند و فرایند تشخیص،  عنوان امری فرایندی می بهگیری تشخیص،  فارسی، باعث شکل

فرض شد که در ایجاد فرایند . دهد تأثیر خود قرار می چگونه نظام روایی را تحت

ای، وعامل گسست از عوامل  ای و گستره تشخیص، کارکرد رخدادی، تَنِشی، نظام فشاره

حلیل تشخیص خیزک، اثر چوبک، ضمن ت با مطالعۀ داستان کوتاهِ پاچه .مهم هستند

عنوان امری فرایندی و بررسی تأثیر آن بر کارکرد نظام روایی گفتمان، دریافتیم که  به

. آورد وجود می ای به ای و کمینه این فرایند، با تأثیر بر چرخۀمعنا، دوسویۀ بیشینه

حرکت کند،  چه که هست سوی تشخیص موش به بیش از آن چه فرایند، به چنان

ما را با تقلیل و کاهش ابعاد انسانی ، است و اگر این روند ای تشخیص امری بیشینه

-این فرایند، در چارچوب نشانه. باشد ای می مواجه کند، فرایندِ تشخیص، امری کمینه

معناشناسی گفتمان، به عناصری چون تعلیقِ کُنِش و عبور به جریان با توجّه به تغییر 

تأثیر قرار  ین دلیل نظام روایی را تحتای متمرکز است و به هم ای و گستره روابط فشاره

همین امر به بازسازیِ معنا و ارائۀ تعریف جدیدی از تشخیص در مطالعات ادبی، .دهد می

شود تا روایت از  تشخیص، با تأثیر بر گفتمان روایی باعث می فرایند. گردد مُنجر می

تغییر مسیر  مسیر کنشی عبور نموده و با پشت سر گذاشتن ساختارهای محدود و بسته

شی و سپس نِتَ-وِشیدهد؛ در این تغییر مسیر است که از روایت کنشی به روایت شَ

ل حضور موجب تنزّ ،همین سلب. رسیم و تصادفی با بار تشخیصی سلبی می رخدادی

که موش که ابتدا تشخیصی  ای شدن تشخیص گشته؛ در حالی کنشگر انسانی و و کمینه

 . یابد ای می گردد که تشخیصی بیشینه قدر بزرگ می ای است آن کمینه
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