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 چکيده
هاي کمال، آشناي قرن هشتم و آغاز قرن نهم است. غزلسراي نامکمال خجندي، غزل

هاي عاشقانه، رندانه و مالمتی سروده شده است. ستایش عشق و رندي، تبیین در مایه
ترین وجه و تحقق نوعی باري با حسیبازي و عشقفضاهاي مربوط به عشق، عشق

 ها،هاست. این ویژگیهاي این گونه غزلبارزترین ویژگی حسی، ازفضاي همدلی و هم
رار اي قهاي مختلف شَوِشی، عاطفی، حسی و جسمانهغزل کمال را در ارتباط با گفتمان

اي این است که راز معناپردازي و معناآفرینی غزل کمال چیست و کدام دهد. مسئلهمی
ي غزلسرایی ي مدرسهیختهترین فرهساختار و محتواي شعرش، شاعر را به کامیاب

ناسی معناش-سعدي تبدیل کرده است. بر اساس این، در پژوهش حاضر با رویکرد نشانه
رسش شود. پهاي کمال بررسی و تحلیل میگفتمانی، نظام شوشی حاکم بر یکی از غزل

اصلی پژوهشِ حاضر این است که نظام گفتمانی شوشی بر اساس کدام ترفندها در غزل 
ردازي و معنادهی اشعارش تأثیر کند و چگونه در فرایند معناپنقش می کمال ایفاي

تحلیلی، سعی دارد نظام شوشی را -واقع این مقاله با اتخاذ روش توصیفیگذارد. درمی
ي نوزده از دیوان کمال بررسی کند تا از این رهگذر بتواند نظام گفتمانی در غزل شماره

هاي مختلف شوشی، سرایتی دهد جریانشان میشعر او را معرفی کند. این پژوهش، ن
کنند. این وضعیت از وجود نوعی نظام حسی در شعر کمال ایفاي نقش می -و ادراکی

 احساسی و عاطفی در زیرساخت غزل کمال، حکایت دارد. 
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 . مقدمه1
هاي غزلی ترین چهرهیکی از درخشان»سخن سبک عراقی، کمال خجندي، شاعر شیرین

 )مؤید« .سرایی سعدي استي غزلترین فرهیختگان مدرسهشعر فارسی و از کامیاب
رسد، از نظر محتوا به هاي کمال که به بیش از نهصد غزل می( غزل254: 1375شیرازي، 

هاي در غزل (55: 1376کن، . )معدنشوندقسیم میمحققانه، حکمی، عاشقانه و رندانه ت
 دهد و فضاهايعاشقانه و رندانه، شاعر در ستایش عشق، سرمستی و رندي سخن سر می

وصیف ترین وجهی به تباري را با زیباترین و احساسیبازي و عشقمربوط به عشق، عشق
ن بیت اول، هوا در هما»نشیند. این ویژگی به حدي در شعر کمال نمایان است که می
م. کنیي سودا و سِرّش لمس میشویم و عشق و عاشق را با همهباران میگیریم، عشقمی

نیم کسراید، ستایش میگشاده را که با ساز دل میدرنگ شاعر راستین و زباناینجا هم بی
حسی در غزل کمال ( این همدلی و هم263: 1375شیرازي، )مؤید « .شویمو همراه می

 هد. دحسی پیوند می-هاي گفتمانی شوشی، سرایتی و ادراکیه شعر او را با نظاماست ک
-هاي گفتمانی است که در نقد نشانهترین نظامنظام گفتمانی شوشی یکی از مهم

طرح شده است. در این نظام، معنا در بافت ( Sémiotique (semiotics)) معناشناختی
ق وامل گفتمانی تحقگران و عاحساسی شوشگفتمانی و مبتنی بر شرایط عاطفی و 

شود و معنا در فضایی شوشی پذیرد. درواقع در نظام مزبور، کنش به حاشیه رانده میمی
د. یابگران با یکدیگر بروز میگران و کنشحسی شوش-ي ادراکیو بر مبناي رابطه

ي مجموعههایی هستند که زیراي، نظامحسی و جسمانه-هاي سرایت حسی، ادراکینظام
توانند حضور عاطفی و حسی عوامل گفتمانی را تبیین کنند. در نظام شوشی هستند و می

هاي عاطفی ها، احساس و ادراک متقابل، تعامل دوسویه، سرایت حسی و تنشاین نظام
ي هاي عاشقانه و رندانهکنند. غزلدهی به معنا ایفا میبیشترین نقش را در فرایند شکل

وان گفت تاي که میاند؛ به گونهز در فضاي شوشی و عاطفی شکل گرفتهکمال خجندي نی
ر هایی که مبتنی بها، منطق شوشی است. یکی از غزلگونه غزلمنطق حاکم بر غالب این

ي نوزده است. در این غزل، عوامل گفتمانی به عنوان این منطق شکل گرفته، غزل شماره
 يکنند و معناي غزل نیز بر اساس رابطهگر فعال نقش نقش بازي میگر و کنششوش
یابد. این غزل، ها با یکدیگر و در قالب نظام سرایت حسی بروز میحسی آن-ادراکی
واند آن را تي خوبی براي تبیین این نظر است که چگونه شوش با غلبه بر کنش مینمونه

این، پرسش  ر اساسگونه به تمام فضاي گفتمان تسرّي پیدا کند. ببه حاشیه براند و بدین
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اصلی پژوهش حاضر این است که نظام گفتمانی شوشی بر اساس کدام کارکردها و بر 
د. انجامکند و چگونه به تولید معنا میاساس چه شگردهایی در غزل کمال نقش ایفا می

واقع هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل نظام گفتمانی شوشی غزل کمال به منظور  در
 ي آن است. ظام گفتمانی غزل او و معناهاي نهفتهدستیابی به ن

 
 ی تحقيق. پيشينه2

هاي کمال از نظر (، غزل64-55: 1376کن، )معدن« هاي ممتاز شعر کمالویژگی»در 
این  اند. نویسنده درمحتوایی بررسی و به محققانه، حکمی، عاشقانه و رندي تقسیم شده

طبیعت و انعکاس احوال اجتماعی و مقاله، تازگی و نوآوري، حسن مطلع، حضور 
پیوندهاي هنري کمال خجندي »داند. در باورهاي مردمی را از عوامل امتیاز شعر کمال می

هاي کمال و سعدي با آوردن (، غزل270-253: 1375شیرازي، )مؤید « و سعدي شیرازي
از جهات غزل کمال »هایی از هر دو شاعر مقایسه و این نتیجه بیان شده است که نمونه

( در 269)همان: « .گوناگون با غزل سعدي پیوستگیِ راست، کارساز و شناختی دارد
ها در (، مخاطب و انواع خطابه44-38: 1375)تاشمتوف، « مخاطب در غزلیات کمال»

ي عاشق، یار و رقیب قرار داده شده شعر کمال بررسی شده و مخاطبان کمال در سه گونه
(، نویسنده با استناد به 161-151: 1375)شمیسا، « د ادبیکمال خجندي و نق»است. در 

ز اي اسخن خود کمال، چند مسئله را از مسائل نقد ادبی سنتی بررسی کرده و گوشه
بررسی نظام گفتمانی شوشی در »فضاي نقد را در دوران کمال بازآفرینی کرده است. در 

هاي مرتبط ان شوشی و نظام(، گفتم54-35: 1394)خراسانی و همکاران، « داستان سیاوش
با آن، در داستان سیاوش بررسی و این نتیجه مطرح شده است که این داستان به دلیل 

یرد. گحسی جاي می-منطق کنشی و شوشی حاکم بر آن، در قالب نظام گفتمانی ادراکی
-راهی به نشانه( و 1385)شعیري،  معناشناختی گفتمان-تجزیه و تحلیل نشانهدر 

( ضمن تبیین 1388)شعیري و وفایی،  نیما« ققنوس»سّیال: با بررسی موردي معناشناسی 
معناشناختی، برخی از شعرهاي سپهري و نیما از این منظر تحلیل شده -رویکرد نشانه

معناشناختی دو شعر دیداري از طاهره -ي نشانهمعنا در تعامل تصویر، مطالعه»است. در 
، شعر صفارزاده با این رویکرد تحلیل (70-93: 8813و همکاران،  )شعیري« صفارزاده

 در نهات متن تصویري و کالمی عناصر که است این پژوهش اساسی يهفرضی شده است.
 به مقاله ینا دستاورد ترینمهم کنند.می برقرار معنادار تعامل یکدیگر با گفتمانی فضایی
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 يهئارا و جدید مطالعاتی يهزمین در الندوفسکی گفتمانی هاينظام يهنظری کارگیري
معناشناسی -نشانه»در  است. «امیمر گفتمانی نظام» از معناشناختی-نشانه ايطرحواره

شعیري و )« کنشی تا استعال بر اساس گفتمان رومیان و چینیان موالنامحور: از برهمهستی
اس بر اسرومیان و چینیان مثنوي داستان (، کارکرد گفتمانی نور و رنگ در 1394کنعانی، 

حور مي حضوري هستیي این پژوهش، به واسطهرویکرد مزبور بررسی شده است. بر پایه
فی بررسی نظام عاط»یابد. در اي از استحاله تا استعال میو پدیدارشناختی، معنا گستره

« اشناختیمعن-شفیعی کدکنی: رویکرد نشانه« غزل براي ُگل آفتابگردان»گفتمان در شعر 
گیري فرایند عاطفی گفتمان در شعر ي شکل(، نحوه33-9: 1391نعانی، )اسماعیلی و ک

ردان در ُگل آفتابگ ، بررسی شده است. بر مبناي این تحلیل،«غزل براي ُگل آفتابگردان»
ه رسد و سرانجام باستعالیی و آفتاب به وحدت می« منِ»فرایندي عاطفی و احساسی با 

ر نور و ابعاد معنایی آن د زبانی-ل کارکرد تنشیتحلی»شود. در میبدل « گر ممتازشوش»
-نظام تنشی (،52-25: 1396)کنعانی، « سپهري و حجم سبز نظام گفتمانی شرق اندوه

بر مبناي این پژوهش، نظام مزبور در این زبانی نور در شعر سپهري بررسی شده است. 
گفتمانی به استعالي نوري اي و استعالیی دارد و فرایندهاي ها کارکرد استحالهمجموعه
از میان آثار  .کندشناختی گفتمان تحقق پیدا میگونه فرایند زیباییشوند و بدینمنجر می

شناسان مکتب پاریس از نشانه( Fontanille) توان به پژوهش فونتنیغیر فارسی نیز می
اختارهاي اشاره کرد. در این اثر، س (Fontanille, 1995) معناشناسی دیداري-نشانهدر 

معناشناسی -بر اساس رویکرد نشانه( Paul Eluard)معنایی نور در شعرهاي پل الوار
گفتمانی  هايبا وجود این، تا جایی که نگارنده بررسی کرده، تاکنون نظام تحلیل شده است.

اند و پژوهش حاضر شناسی تحلیل و بررسی نشدهمعنا-هاي کمال از دیدگاه نشانهغزل
 جهت است.کوششی در این 

 
 (l ̓état) . نظام شوشی3

شوشی است.  معناشناسی، نقش مهمی بر عهده دارد، نظام-هاي گفتمانی که در نشانهیکی از نظام
 (De l ̓imperfection) نقصان معنا( در 1389 :31-39)( Greimas) طور که گرماسهمان

داري اي پدیرابطهگر عاملی است که بر اساس رسی کرده است، در نظام شوشی، شوشبر
کند، به فضاي گفتمان و هاي آن برقرار میحسی که با جهان هستی و پدیده-و ادراکی

شوش ما را با »( نیز معتقد است: 91: 1395شعیري )شود. فرایند معناپردازي وارد می
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ضور با مایز حرون؛ تسازد که عبارتند از: ارتباط با دنیاي بیوضعیتی چندالیه مواجه می
به تغییر وضعیت؛ حضور خود را با حضور دیگري پیونددادن؛ متوجه احساس توجه 

نمودن و برجستگی حضور خود را حضور خود شدن؛ احساس حضور خود را برجسته
دنیاي  هاياي زیسته با پدیدهگر در تجربهپس در نظام شوشی، شوش«. نمودنگفتمانی

شود که او را در موقعیت ممتازي ساسی میها، دچار احگیرد و با تأثیر از آنبیرون قرار می
 دهد. قرار می

ا را هآمیزد و با تأثیر بر آن یا تأثر از آن، نشانهدر نظام مزبور، سوژه با دنیا در هم می
وارگی )حضور (، شوش یعنی تن93کند. بنا به نظر شعیري )همان: دوباره زندگی می

یابد و هر بار نشانه را ي زیستن میپدیداري تن( که هر لحظه خود را در معرض تجربه
کند. شوش حضوري است که بر اساس آن و در لحظه، در اصل پدیداري خود تجربه می

تنِ سوژه به عنوان اصل پدیداري حضور و تعامل با دنیا، براي واکنش در برابر دنیایی 
کند. ربه میرا تجي قبلی کند یا دوباره تجربهبار تجربه میمهیاست که یا آن را براي اولین

داند؛ این تعامل را در قالب فرایند ممکن می( Eric Landowski) اریک الندوفسکی
ر هاي درگیر دادراکی ارتباط تن به تن میان طرف-فرایندي که در آن در اثر جریانی حسی

 حسی، هاي گفتمانی سرایت( این رویکرد، نظام84: 1394ک. معین، ر) .شودتعامل برقرار می
(Contagion du sens )حسی-ادراکی (Esthésie )ايو جسمانه (Corporelle ) را در

کند. بر اساس این، سوژه و ابژه بر مبناي حس مشترک با هم جریان تولید معنا معرفی می
امر  آید و اینحضوري میان سوژه و ابژه به وجود میکنند. بدین ترتیب نوعی همامل میتع

 سی از سوژه به ابژه یا متقاباًل از ابژه به سوژه سرایت پیدا کند.شود تا پیوسته حسبب می
 
 . نظام سرایت حسی1. 3

حضوري حسی و مستقیم، رو در رو و تن گرها نوعی از همدر نظام سرایت حسی، کنش
ند احسی-ها داراي توانش ادراکیسو سوژهکنند. در این نظام، از یکبه تن را تجربه می
هاي حسی و هاي دیگر داراي ویژگیهاي مادي و سوژهها واقعیتابژهو از سوي دیگر، 

معین، . رک) .داندمی« میلِ ناب»واسطه را مبتنی بر مادي هستند. الندوفسکی این ادراک بی
ابژه، بلکه با دو تن که در -سوژه و تن-گرنه با یک نظاره»در چنین حالتی  (159: 1394

 )همان(.« کنند، سروکار داریمرا حس میواسطه یکدیگر حضوري مشترک و بی
ي تیجهگیرد و نالندوفسکی همچنین معتقد است میل ناب در ارتباط با دیگري شکل می
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حسی بین دو تن است که به صورت سرایتی از یکی به دیگري منتقل -جریان ادراکی
خندم، زي نمیچیبنابراین، من دیگر به »گیرد: شود. او در تبیین این نظام چنین نتیجه میمی

دارتر از چیز دیگر ي چیزي خندهمثابهخندم که بهخندم: به چیزي نمیاما با کسی می
خود  ام کهخندم که وارد تماس با دیگري شدهشود، بلکه به این دلیل میبازشناخته می

چیزي  شود میلشود؛ به همین ترتیب آنچه باعث میي تنِ در حال خنده تلقّی میمثابهبه
ل آور است، بلکه به دلیکنم، دیگر دیدن چیزي نیست که در نزد دیگري به ویژه میل را

تنی  يمثابهي یک کلیت، بهمثابهي شخص، بهمثابهدریافت من از حضوري است به
هاي زیر است: تعاملی پس نظام سرایتی داراي ویژگی(؛ 160-159)همان: « کنندهمیل

برقرار  ي زیستهشده بر اساس تجربهنده و تن حسکنواسطه میان تن حسمستقیم و بی
کل شود؛ میل نابی شسوژه برقرار می -حضوري میان دو تنشود؛ وحدتی مبتنی بر هممی
شناختی یزیبای -ي سرایت حسی از یکی به دیگري است؛ نظامی جسمیگیرد که نتیجهمی

ي دو همثابي تعامل بهحسی دو سو-بر اساس این، در اثر جریانی ادراکیپذیرد. تحقق می
کنند و درنتیجه حسی را تجربه میحضوري و همعامل وحدتی مبتنی بر هم تن، آن دو

 شود.معنا بازآفریده می
 

 حسی -. نظام ادراکی2. 3
یرد. گي دیگر شکل میي سرایت حسی از یک سوژه به سوژه یا به ابژهاین نظام بر پایه

طرف مبتنی است؛ تعاملی که در آن دو سوي درگیر  نظام مزیور بر تعاملی پویا میان دو
کنند. درواقع در این ا تجربه می( بFaire ensemble) «کنش با هم»در تعامل، نوعی 

کند. بر اساس این، دو طرف درگیرِ در کردن متقابل اهمیت پیدا میتعامل، توانایی حس
اي نامید. بر مبن« حسی-ادراکی»توان آن را توانش کنند که میتعامل توانشی کسب می

نند. کاي مستقیم و تن به تن با یکدیگر تعامل برقرار میچنین توانشی، دو طرف به گونه
 Sensibilité) شرط چنین توانشی را برخورداري از حساسیت ادراکیالندوفسکی پیش

peceptive )( از نظر او این نوع حساسیت به ما 40: 1396)به نقل از معین،  .داندمی
ها ها و احساسات خود را درک کنیم و نسبت به آنسو حالتدهد تا از یکزه میاجا

هاي دیگر سوژه -العمل نشان دهیم و از دیگرسو با حواس خود جهان بیرونی، تنعکس
 )همان(  .ها را حس کنیمابژه -و جهان
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 :1385ي )ي شعیرگیرد که بنا به گفتهي چنین حساسیتی، نظامی شکل مینتیجهدر 
با حضور  نامید. از نظر این پژوهشگر،« اي حواسنظام زنجیره»توان آن را (، می117

گیري هدفمند او و پیوند با عالم احساس و ادراک، نظام گر و موضعحسی شوش-ادراکی
هاي مختلف حسی از المسه گرفته تا گیرد که در آن، گونهاي حواس شکل میزنجیره

ر  د )همان( .شوندحرکتی در هم تنیده می-دیداري و حسیشنیداري، بویایی، چشایی، 
، ي شنیداريشود، در گونهبرقرار می« دیگري»و « من»اي، تعامل میان المسهي حسیگونه

و با  اي عمیقي بویایی، رابطهآفرین هستند. در گونهدوسویگی، همزمانی و انسجام نقش
شود ه میاي دیداي و فشارهژگی گسترهي چشایی ویگیرد. در گونهي باال شکل میگستره

پذیري مواجه اي و برگشتي دیداري، با ویژگی تعاملی، دوسویگی، درونهو در گونه
سی هاي ححرکتی نیز به فرایند بروز گونه-ي حسیها، گونههستیم. در کنار این گونه

ر   شود. دم میاي تقسیاي و برونهي درونهي حسی، به دو گونهرساند. این گونهیاري می
اي، جسم ي برونهگر مواجه هستیم و در گونهاي، با تأثّر درونی شوشي درونهگونه

( این 131-117ک. همان، ر) .آیدگر در مکان و فضاي خاصی به حرکت در میشوش
دهند. در این ي گفتمانی حواس را شکل میهاي حسی در تعامل با هم، زنجیرهگونه

شوند و پیوسته یک حس به دیگري لف حسی در هم تنیده میهاي مختزنجیره، گونه
 یابد.   سرایت می

 
 ای. نظام جسمانه3. 3

 گیردهاي مختلف قرار میگر در مواجه مستقیم با حساي، جسم شوشدر نظام جسمانه
اي این حالت را ادراک جسمانه (،96: 1388و وفایی ) پذیرد. شعیريها تأثیر میو از آن

جسمی در فرآیندي -حضور جسم یا خود»شدن به نوعیاي، قایلادراک جسمانه نامند.می
به )همان( « .کندرا تعیین می« شدن»خورد و جریان است که با احساس و ادراک گره می

ه تبدیل نشان-این ترتیب، جسم به دلیل داشتن نقش مستقیم در تولید معنا، به جسم
است که بر اساس آن مرزهاي بین دو دنیاي گیري سوژه همان موضع»شود. جسمانه، می

نا بودن معیابد و سیالجایی مینشانه(، قابلّیت جابهنشانه( و درون )درونبرون )برون
اي، سوژه و ابژه را در تعامل با هم حضور جسمانه( 1388:47 ،)شعیري «.شودتضمین می

شود. در این فرایند، میها را موجب معنا -دهد و همین همایی، انسجام نشانهقرار می
ان را ي جدیدي از گفتمشود که گونهاي پویا و سیال تبدیل میها به رابطهي نشانهرابطه
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یابد و در قالب ادراک اي بروز میاي و برونهي درونهنماید. این فرایند در دو حوزهباز می
ناختی شزیبایی پذیرد و در نهایت به تعالیحسی تحقق می-اي شناختی و ادراکیجسمانه

تبیین ( Adjustement) شود. الندوفسکی این وضعیت را در قالب نظام تطبیقمنجر می
 کند. می

ر پذیرد. دحضوري سوژه و ابژه تحقق میحسی و هم-نظام تطبیق، در ارتباط ادراکی
 دار بودن، توانایی درک حسی و مستقیماي و تنها به دلیل ویژگی جسمانهنظام مزبور، سوژه

کنند. هاي ذاتی و مادي جهان چیزها و دیگري را دارند و با آن تعامل برقرار میویژگی
یت این شوند که قابلهایی مادي در نظر گرفته میواقعیت يهمثاببه»ها نیز عالوه بر این، ابژه

ن، )معی« کنند، معنا دهندها کشف میها در آنهاي حسی که سوژهرا دارند که به دلیل ویژگی
تعامل متقابل بین انسان و عناصر جهان بیرونی سویه نیست و (؛ اما این تعامل یک79: 1394

ل، گیرد. الندوفسکی براي تبیین این تعامها را نیز در بر مییا ارتباط میان جهان چیزها و ابژه
ه اگر نوازنده ب»کند. از نظر او ارتباط میان نوازنده و آلت موسیقی را براي مثال مطرح می

 توان ادعا کرد که آلتکند، میي مدام، آلت موسیقی خود را حس میدلیل کاربرد و استفاده
( 164)همان: « .شودافتد و با او مأنوس میموسیقی نیز در نهایت در دستان نوازنده جا می

ه داند. در این گونممکن می« حساسیت واکنشی»ي الندوفسکی چنین تعاملی را بر پایه
که چیزي حس کنند، به نیروهاي واردشده، واکنشی هاي مادي بدون آنابژهحساسیت، 

( پس در نظام مزبور، تماس پیوسته و 41: 1396ک. معین، ر) .دهندمکانیکی نشان می
شدن کي آن نزدیدهد که نتیجهزمانِ دو سوي درگیرِ در تعامل، تطبیقی متقابل را شکل میدر
گرها تعاملی جسمی و حسی بر اساس مشارکتی میان کنشواقع، در درهم است.  ها بهآن

ي آن، درک هستیِ در جهانِ دیگري گیرد و در نتیجهاي در لحظه شکل میدوسویه و تجربه
وان آن را تگیرد که میي زیسته شکل مییابد. چنین فرایندي بر اساس تجربهتحقق می

ان دو ینشی، تماسی تن به تن مینامید. بر اساس چنین ب« شناختی از زندگیبینش هستی»
ها با تمام غلظت مادي و ابژه-سو تنتماسی که در آن از یک»شود؛ سوي تعامل برقرار می

 کردن اینها با قابلیت حسسوژه-سو، تنهاي حسی خود شرکت دارند و از دیگرویژگی
   (82)همان: .« شوندهاي مادي تعریف میویژگی

 
 خجندی ی نوزده کمال. غزل شماره4

ي تقوي به در آورد .چشمت از گوشه1
 مرا
 

 مست و غلطان سوي اهل نظر آورد مرا 
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ي ازرق باز به می گلگون شد.خرقه2  
 

ر دم به دگر رنگ برآورد مراــق هــعش   
ام پیر مغان.داد بیش از دگران جام می3   

 

ام دگر آورد مراـده جـــی ناشــآن ته   
ترملبش تشنه .باده هرچند که خوردم به4   

 

ر بیشتر آورد مراــل و شکــی نقــتشنگ   
.سخن از مطرب و می گو به من رند نه 5 

 وعظ
 

ر دردسر آورد مراـهاي دگنــه سخــک   
زده .خواهد آمد به سرم مست و صبوحی6 

 باز
 

ب این خبر آورد مراــسحري هاتف غی   
.اشکم از بهر نثار قدم دوست به چشم7   

 

ه دامن گُهر آورد مراـــرد و بــمردمی ک   
.جُستم از حال دل رفته نشانی ز نسیم8   

 

ان خبر آورد مراـد و از جـــار آمـبوي ی   
اي زان لب شیرین .جان من چاشنی9 

 طلبید
 

گر آورد مراــد و خون جـر آمــغم هج   
.باده بی نرگس مخمور توام کرد خراب10   

 

مراي تو درد سر آورد ی طرّهــمشک ب   
کمالاستساقینرگسچونوسودازدهمست.11   

 

ی ز لب چون شکر آورد مراــمگر آن م   
 

 . نظام گفتمانی شوشی در غزل کمال5
ر دگیري است. خوبی قابل پی(، نظام شوشی به19 :1372شده )خجندي، در غزل مطالعه

 به طورچشم معشوق در نقش ابژه وارد گفتمان شده و ابتداي غزل در بیت نخست، 
گر( را به وضعیت عاطفی تبدیل کرده است. ناگهانی وضعیت شناختی سوژه )شوش

شوشی است که حضور مطلق -گري عاطفیپرداز( توانشي زاهد )منِ گفتهدرواقع، سوژه
ابژه )چشم( او را دچار شوشی عاطفی کرده است. وضعیت شناختی، همان گفتمان ریایی 

ي تقوي، نشان داده شده است. در مقابل، مست و وشهدر آمدن از گاست که در قالب به
« مِچش»واقع، کند. درشدن که ویژگی عاطفی دارد، گفتمان رندي را نمایندگی میغلطان

گر گفتمانی را به عنوان سوژه در وضعیت معشوق، در نقش ابژه نمود یافته و شوش
 وضعیتی را نشانگر، چنین عاطفی و شوشی قرار داده است. مست و غلطان شدن شوش

شدن، گفتمان را در وضعیت تنشی قرار دهد. اینجا بروز حالت عاطفی مست و غلطانمی
ی هاي تنشمقیاستنشی، وضعیت رساند. در ي عاطفی را به اوج خود میدهد و فشارهمی

فشاره، بُعد کنند. نقش ایفا می( extensité) و گستره( intensité) فشارهدر دو محور 
به ه است ک شناختیگستره، بُعد کند و احساسات عاطفی را ارزیابی می وعاطفی است 

اوج  يي عاطفی را به نقطه، یا فشارهتعامل این دو بُعدمنطق و امور بیرونی داللت دارد. 
طح ترین سرا به پایین آنپذیرد یا ترین فرایند تحقق میرساند و تنش در فشردهمی
 الگوي تنشیشود. این وضعیت مطابق د و گستردگی زیاد را موجب میرسانمی
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(Tensive model )معناشناسی پساگرماسی-گیرد. این الگو را که در نشانهشکل می 
(sémiotique post-greimassienneکا )ربرد دارد، فونتنی و زیلبربرگ (Zilberberg )

در وضعیت تنشی حاصل از این  (Hebert, 2011: 58) .اندمعرفی کردهتنش و معنا در 
« .ي ایجاد شوک یا تکانه استکند که لحظهگفتمانی عمل می« آنِ»گفتمان مانند »حالت، 

( نگاه و چشم معشوق به عنوان ابژه، سوژه )زاهد( را در یک لحظه 133: 1391)شعیري، 
ی اصشود که ویژگی خگري ظاهر میکند. اینجا سوژه )زاهد( در نقش شوشغافلگیر می

د. شوکند و متأثر از آن، دچار شوش عاطفی میگزار )چشم( کشف میي شوشرا در ابژه
سوژه انجامد. درواقع، گر میشدن شوشاین شوش در نهایت به فعالیت جسمی غلطان

گیرد و این امر سبب تحول شناختی وضعیت در ارتباطی دیداري با چشم معشوق قرار می
اي را براي سوژه رقم اي، حضوري درونهدیداري برونهشود؛ سپس این ارتباط او می

یابد. این امر از وجود شدن نمود میي غلطانزند و این حضور در قالب جسمانهمی
اي در گفتمان حکایت دارد. متأثرشدن از می و در نهایت ایجاد تغییر فرایندي جسمانه

مین اي از هنشانه وضعیت شوشی در قالب تغییر رنگ دائمی در بخش بعدي گفتمان،
در این وضعیت، گفتمان کارکردي جهشی به خود  اي است.تحول و حضور جسمانه

 دهد و درترین حالت خود قرار میگیرد. کارکرد جهشی گفتمان، کنش را در ضعیفمی
دن، شرساند. مست و غلطاني عاطفی میگر را به اوج فشارهزمان صفر گفتمانی، شوش

ر جهت گرفتن آن دترین حالت شناختی و اوجقرارگرفتن گفتمان در ضعیفي دهندهنشان
« اهل نظر»شود و دستیابی به ي عاطفی است. البته این فشاره در نهایت کنترل میفشاره

گر در این مرحله، پایگاه همان پایگاهی است که فشاره در آن مهار شده است. براي شوش
زیرا دستیابی به اهل نظر در این مرحله، مانع رسیدن او ایم؛ باالي فشاره را در نظر گرفته

ي این وضعیت به شکل زیر نمایش داده به مقام رندي و اوج فشاره شده است. طرحواره
 شده است:  
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 قوي )رندي(                                                                                              
 ستیابی به اهل نظر              باالد         

                                    
                                                                                                             

 ضعیف                                                                                        
 کثیر      گستره      قلیل              

        زاهدي )وضعیت شناختی(                               
 شدن: الگوی شوشی مست و غلطان1نمودار

 

 گر ممتازگيری شوش. تحول وضعيت سوژگانی و شکل1. 5
عشق در نقش ابژه به فضاي گفتمانی بیت دوم،  در (19 :1372ي غزل )خجندي، در ادامه
ویژگی شوشی دارد. عشق با ورود به شود. عشق چون جنس آن عاطفی است، وارد می

کند. وضعیت شوشی اینجا در قالب رنگ بروز گفتمان، وضعیت شوشی را تشدید می
گ کند و رنیابد. عشق، رنگ سیاه و ازرق خرقه را به رنگ سرخ و گلگون تبدیل میمی

ي عاطفی است. عالوه بر این، عشق سبب ایجاد گرفتن فشارهي اوجدهندهسرخ نشان
ي آورد. واژهرنگ شده است و سوژه را هر لحظه به رنگ و شکل دیگري در می تکثر

ي گرفتن فشارهاي و ناگهانی حالت سوژه و شدتي تغییر لحظهدهندهنشان« هر دم»
گر ا شوششود تواقع، با ورود عشق به گفتمان، نور نیز هر لحظه بیشتر میعاطفی است. در

یعنی یکرنگی برساند. بنابراین، نور در نهایت فشردگی بروز ي نور را به باالترین آستانه
ي دهندهزند. در بیت مدنظر، رنگ نشانیابد و هر گونه سیاهی و رنگ را کنار میمی

کند، هر گونه عامل اي که ایجاد میوضعیت شناختی است و عشق با وضعیت شوشی
 ه سمت تکثر رنگ و در نهایتواقع عامل عشق، گفتمان را ابتدا بکند. دررنگ را نفی می

دهد. در بیت دوم، با دو گونه تغییر مواجه به سمت حذف عامل رنگ و یکرنگی سوق می
ر به عنوان گهستیم؛ یکی تغییر رنگ سیاه به رنگ سرخ و دیگري تغییر وضعیت شوش

سوژه و هر لحظه به رنگی دیگر درآمدن و درنهایت رسیدن به یکرنگی. در این دو نوع 
شدن، رسیدن به اوج وضعیت شوشی است که در نهایت ، عشق دخالت دارد و عاشقتغییر

گر وشي شي رفتار عاشقانه و رندانهرساند. یکرنگی نیز نتیجهسوژه را به یکرنگی می
مان کند. یکرنگی در این بخش از گفتگفتمانی است و از تحول وضعیت سوژه حکایت می
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بعدي و با حضور پیر مغان و با رسیدن  به صورت انتظاري طرح شده که در بخش
ت اي نور و تحقق وضعیمسیر انتظاري اوج فشارهیابد. گر به مقام رندي تحقق میشوش

ي این وضعیت به صورت زیر طرحوارهایم. چین مشخص کردهیکرنگی را با خطوط نقطه
 شود:ترسیم می

                                              
 قوي )یکرنگی(                                                             

                                         
                                                                                                             

                                                                                                             
 ضعیف )نبود رنگ(                                            

 کثیر      گستره        قلیل          
 رنگ تکثر رنگ        

 : الگوی شوشی یکرنگی2نمودار
گر به ، پیر مغان در نقش فراکنشدر بیت سوم (19 :1372)خجندي، ي غزل در ادامه

گر در وضعیت برتري نسبت به سوژه شود. پیر مغان در نقش فراکنشگفتمان وارد می
در مفهوم عرفانی است. با حضور پیر مغان، تحولی « دیگري»یا « فرامن»قرار دارد و معادل 

را  «من»گران، تنها ي کنشن از میان همهشود. پیر مغادیگري در وضعیت سوژه ایجاد می
به عنوان « من»سازد؛ پس ابتدا مند میکند و پیوسته او را از جام می بهرهانتخاب می

شناختی خود را که در قالب رنگ کبود در متن غزل بروز یافته است، « منِ»گر باید کنش
کند که یدا قابلیت را پ شناختی تبدیل کند تا اینعاطفی و زیبایی« منِ»به کمک عشق به 

جستن از عشق، در وضعیت سوژگانی خود واقع سوژه با یاريپیر مغان او را بپذیرد. در
کند. عشق با تغییر در رنگ، ابتدا وضعیت یکرنگی را براي سوژه رقم تغییر ایجاد می

ه نتیجه پیر مغان او را بکند و درزند. وضعیت یکرنگی در سوژه شایستگی ایجاد میمی
بار پیر مغان است که تحولی در وجود پذیرد؛ اما ایناي عاطفی و شوشی میعنوان سوژه

پذیرد و بیش از دیگران به هاي دیگر میکند. پیر مغان، او را از میان سوژهسوژه ایجاد می
ي ارتقاي جایگاه شوشی سوژه ي پیر مغان، نشانهشدن به وسیلهورزد. انتخاباو ارادت می

گر گفتمانی، وضعیت برتر خود را مدیون گر ممتاز است. کنشبه جایگاه شوشو رسیدن 
واقع عشق با تغییر در وضعیت سوژگانی، سوژه را از شرایط شناختی عامل عشق است. در
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غان شدن از جانب پیر مي آن، پذیرفتهترین ثمرهرساند که بزرگبه وضعیت شوشی می
شود. در وضعیت پیشین، این عشق بود که با نمیجا ختم است؛ اما این تحول به همین
ن رساند؛ اما در این بخش، پیر مغان با دادگر را به یکرنگی ورود به فضاي گفتمانی، کنش

گر ممتاز است. جام می در پی ایجاد هویت جدید شوشی در او و سیر به سمت شوش
 ي زیر نشان داده شده است:این وضعیت در قالب طرحواره

                                              
 گر ممتاز(                                 قوي )شوش                                               

                                         
                                                                                                              

 ضعیف )وضعیت سوژگانی(                                                                                        
   گستره                             

 : الگوی تحول وضعيت سوژگانی3نمودار                        
 

  ای و رسيدن به مقام رندیطغيان نشانه 2. 5
گر بر اثر مواجهه با چشم معشوق، متحول شده و از حضوري شوشی تا این بخش، شوش

ر د رساند که دلخواه پیر مغان است؛ امااي میشود. این حضور، او را به مرتبهسرشار می
و پس از عنایت پیر مغان، عشق در در بیت چهارم، ( 19: 1372ي غزل )خجندي، ادامه

سازد. نفوذ عشق در جان کند و او را از عمق جان متأثر میگر رسوخ میجان شوش
اي که در آغاز غزل و اي نظر دارد. درواقع، فرایند جسمانهگر به فرایندي جسمانهشوش

دن شي غلطانچشم معشوق شکل گرفت و به صورت جسمانهگر با در اثر برخورد شوش
باطی گر ابتدا در ارتدر جسم او نمود پیدا کرد، در این بخش تکمیل و تثبیت شد. کنش

ت اي دساي از نوع برونهکند و به ادراک جسمانهاي، باده را از پیر مغان دریافت میالمسه
ا دهد و برتباط با حس چشایی قرار میاي، او را در اي برونهیابد؛ سپس این رابطهمی

گیرد. این جریان اي در او شکل میاي از نوع جسمانهنوشیدن جام می، جریانی درونه
اي درونی و داراي عمق کند و او به تجربهگر نفوذ میي شوشاي، در جسمانهجسمانه

ي لوهج کند. احساس تشنگی،در متن غزل بروز می« تشنگی»یابد که در قالب دست می
گر نقش بسته و سبب اي است که در جان شوشي درونهبیرونی همان احساس جسمانه

گر را اي، شوشي درونی و جسمانهاحساس لذت او شده است. در نهایت این تجربه
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ي اکند. احساس تشنگی در متن غزل، نشانهبراي کسب هویت عاطفی و شوشی آماده می
 هد. داست که از چنین تغییري خبر می

گر هویت جدید شوشی خود را تأکید و ، شوشدر بیت پنجم (هماني غزل )در ادامه
یافتن به مقام رندي است. تقابلی که میان مفهوم کند. این هویت همان دستتثبیت می

رندي و زاهدي یک بار در بیت نخست شکل گرفته بود، در این بیت دیگربار طرح 
وضعیت شوشی که در گفتمان شکل گرفت، تحول سوژگانی شود. البته اینجا بر اساس می

ي متنی را در تقابل با زهد و زاهدي قرار شود و همین تحول، سوژهسوژه آشکار می
سازد. در ابتداي گفتمان، شاهد وجود مرکزیت عیار میدهد و از او رندي تماممی

کزیت شد؛ البته این مردر گفتمان معرفی « چشمت»بودیم که در قالب « تو»اي براي جسمانه
و براي به چالش کشیدن آن شکل گرفته است. « من»ي حضور در مقابل حضور خودبسنده

محدود شده است؛ زیرا گفتمان « من»اي، مرکزیت جسم در وجود در ابتدا در بُعد فشاره
هاي کامالً خودبسنده است. سوژه )زاهد( پیش از ي درونه و مدلولمتکی بر حوزه

ي ي عشق، در یک وضعیت بستهبا چشم معشوق و قبل از ورود به دایرهشدن مواجه
است. درواقع، وضعیت « زاهدي»و « محورمن»گفتمانی گرفتار است که همان گفتمان 

ي عاطفی را تشدید کرده است. مرکز گفتمانی متصل ، فشاره«من»زاهدي به دلیل محوریت 
ودبسنده رهایی یابد و فاصله بگیرد. این اي الزم دارد تا از این مرکز خبه خود، معجزه

 سوم است.  در بیت« پیر مغان»در بیت نخست و « چشم معشوق»معجزه در اینجا همان 
ه، به عاطفی باال با وضعیت متمرکز بست يهفشاربا ورود معشوق و پیر مغان به گفتمان، 

ل کامالً تحت کنتر« نم»آید و ، منبع و مبدأ به شمار می«تو»شود. سپرده می« تو» يهحوز
سنگین و فشرده است که سوژه تحت « تو»قدر مرکزیت قرار دارد. اینجا آن« تو»این 

ماند و به همین دلیل، در وضعیت شوشی قرار کنترل این حضور، منفعل و وابسته می
نیز وجه « تو»قرار دارد، اما « تو»اي در انحصار گیرد. درست است که مرکز فشارهمی

به دلیل قرارگرفتن در وضعیت شوشی و « من»واقع است. در« من» يهشددرونی
پارد. در سمی« تو»بیند و خود را به را در وجود خود متبلور می« تو»تأثیرپذیري از عشق، 

رسد و رندي، به معناي سپرده، به مقام رندي می« تو»بیت مدنظر، منی که خود را به 
 و برخورداري« تو»به دلیل پیوند با « من»واقع دربرخورداري از حضوري رها و آزاد است. 

یابد و رسیدن به این مقام، محور، به مقام رندي دست میاز حضوري پدیداري و هستی
یل اي آزاد و رهاست. به همین دلاي منفعل و وابسته به نشانهشدن از نشانهبه معناي تبدیل
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واقع رسیدن کند. درمیگر زحمت و درد سر ایجاد گفتن از زهد براي شوشسخن
 تغییر هویت و تبدیل يهآوردن او به می و مطرب، نشانگر به مقام رندي و رويشوش

مستی اي استعالیی تبدیل شده و سرگر به نشانهاي استعالیی است؛ شوششدن او به نشانه
 کند. آغاز می

 
 نظام سرایت حسی  3. 5

رفته  سخن« تو»توأم با اقتدار یار به عنوان (، دیگربار از حضور هماندر بیت ششم غزل )
ي یار در این بخش از گفتمان ارائه زدهاست. توصیفی که از حضور مست و صبوحی

گر همین حضور در آغاز گفتمان است. درواقع، ویژگی مستی حاصل از شده، تداعی
 وپس از اولین تماس حسی زدگی در چشم تو )ابژه( از ابتدا وجود داشته و صبوحی

دیداري سوژه )زاهد( با چشم معشوق، این مستی از او به زاهد سرایت کرده است. این 
شدن در سوژه توانش عاطفی خاصی را ایجاد کرده و در نهایت به شوش ویژگی با درونی

شدن انجامیده است. این همان ویژگی است که سوژه ي مست و غلطانعاطفی و جسمانه
ی با آمیختگدر مقام سوژه، بر اثر نوعی هم« من»پس کند. یدر بیت آخر نیز به آن اقرار م

 نیز تحقق« من»زده و همراه با مستی رسد و حضور صبوحیبا آن به اشتراک می« تو»
 «هاتف غیب»یابد و همین امر از تحقق نظام سرایت حسی حکایت دارد. البته این می

ان را از کند و عوامل گفتماست که وضعیت شوشی و سودایی یار را توصیف و تبیین می
، دو طرف ارتباط تعاملی»سازد. از نظر الندوفسکی، نظام سرایت حسی، یعنی آن آگاه می

ن، معی« ).حضوري و تن به تن، رو در روي یکدیگر قرار بگیرندبه شکل ارتباطی هم
حسی و در جریان هم« من»و « تو»( بر اساس این، دو عامل گفتمانی 154: 1394

خورند و از حضوري تنشی برخوردار سوژه، به هم پیوند می-ي به عنوان دو تنحضورهم
 یابد.    زده تحقق میشوند که به صورت مست و صبوحیمی

، نظام سرایت حسی در فرایندي در بیت هفتم (19: 1372ي غزل )خجندي، در ادامه
ز . این وضعیت نیگذاردیابد که بر اساس آن، دوست قدم بر چشم میاي بروز میجسمانه

گر و یار به عنوان توي گفتمانی( است. پیوند سوژه )شوش-حضوري دو تني همنشانه
تحقق پذیرفته است، فرایند و تعامل این دو عامل که در قالب نظام سرایت حسی 

وجود اي، دهد. در فرایند جسمانهبصري را در گفتمان شکل می-اي و حسیجسمانه
« هستِ من»با « هستِ او»سان و بدینشود نشیند و ذوب میمی« من»در چشم « دوست»
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جسمانه کلیتی است واحد و همانند پلی عمل »دیدگاه پدیدارشناختی، یابد. از پیوند می
ین ي مشترکی است بسازد. جسمانه نقطهما را به دنیاي بیرون متصل می« هستِ »کند که می

( این پیوند سبب 184: 1392)شعیري،  «.گونه که براي من حاضر استآن« دنیا»و « من»
روز یابد و بریختن نمود میشود که در قالب شوش عاطفی اشکتوانش عاطفی خاصی می

اقع وبصري نیز هست. در-کند. قدم گذاشتن دوست بر چشم، عملی حسیبیرونی پیدا می
دوست  (،117: 1385ک. شعیري، نامد )رمی« خودپوستی»نتنی آن را بر اساس عنصري که فو

به عنوان « من»کند و از طریق حس دیداري با چشم به عنوان دیگري حضور پیدا می
ل شود. پیوند و تعامگیرد و البته مورد پذیرش او نیز واقع میگر در تماس قرار میشوش

ي شود و در نتیجهاي حاصل میحسی و جسمانه-از طریق عملی ادراکی« من»دوست و 
ن، ریختواقع اشککند. دررا به عنوان نثار به دوست هدیه میاین پیوند، چشم اشک خود 

 ود. رحسی دوست و من )چشم( و نمود بیرونی این پیوند به شمار می-حاصل پیوند ادراکی
ضایی شوشی با ویژگی عاطفی ، فدر بیت هشتم (19: 1372ي غزل )خجندي، در ادامه

میختگی آهمبد. پیوند دل با جان، به یاگیرد که بر اساس آن، دل با جان پیوند میشکل می
اشاره دارد که در قالب نظام سرایت حسی تحقق یافته « من»و « خود»دو عامل گفتمانی 

اي آن اشاره دارد. این کارکرد، است. توصیف گفتمان از حالت دل، به کارکرد جسمانه
ر تفکیک دحسی شاهد -گر در اثر فعالیت ادراکیبه عنوان شوش« من»دهد که نشان می

بودن اوست، شاهد و ناظر « من»وجود خود است. گویا بخشی از وجود او که همان 
به عنوان سوژه حضوري « من»واقع است. در« خود»بخش دیگري از وجود او یعنی 

کند و ، به حضور ارجاعی او اشاره می«من«. »خود»است و هم « من»دوگانه دارد؛ هم 
اوست که در قالب دل، به جان پیوسته است.  ، همان حضور احساسی و شوشی«خود»

اي و عاطفی به جان پیوند خورده خودِ سوژه از منِ او جدا شده و در فرایندي جسمانه
 جوید. است و به همین دلیل از نسیم نشانی او را می

ی کند که بویایحسی دیگري مرتبط می-جُستن حال دل، سوژه را به فرایند ادراکی
حسی بویایی که بروزي عاطفی دارد، استوار است -ي ادراکیهمگنهاست. حضور یار بر 

و به همین دلیل، خبري که از جانب یار رسیده، در قالب حس بویایی بروز یافته است. 
( 1، داراي چند ویژگی است: اي که بر اساس جریان بویایی تحقق یافتهاینجا رابطه

ر گعمق گفتمان پنهان است و شوشآورد که در اي عمیق است و از جانی خبر میرابطه
( داراي قدرت است؛ چون قدرت 2خواند تا از جان آگاه کند؛ ها فرامیرا به دوردست
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( 4( وجهی تعاملی دارد و او را با جان پیوند داده است؛ 3فراخوانی جان را داشته است؛ 
ي سترهگداراي گستره، پویایی و حرکت است؛ چون از منبع اصلی خود فاصله گرفته، با 

ي خود گرفته است. شعیري نیز در گر را به طور کامل در سیطرهباال نمایان شده و شوش
اشاره  هاي حس بویایی، به برخی از ویژگیمعناشناختی گفتمان-تجزیه و تحلیل نشانه

ک. رق. )عماي، چندبُعدي، پویایی، انتقالی، داشتن اند از: تعاملی، گسترهکرده که عبارت
 (122-119: 1385شعیري، 

 
 از ناسوژگی تا جایگاه سوژگانی .4. 5

 ،سوژه يهوضعیت سوژگانی را به سه گون( Jean-Claude Coquet) ،کوکه کلود ژان
(sujet )ِسوژه شبه (quasi sujet ) ناسوژهو (sujet-non )اعتقاد کوکه کند.می تقسیم 

 حضور اساس بر آگاهانه کامالً  و دارد تسلط کامل خود گفتمان بر سوژه که زمانی دارد

 ترتیب، همین بهپردازد، در وضعیت سوژه قرار دارد. آن می آفرینشپررنگ منِ گفتمانی به 

 خود گفتمانی محوریت «منِ» و کمتر شودخود،  يهبر وضعیت یا گفت سوژه کنترل که زمانی

 را براي او بینابین گیرد. این حالت وضعیتیسوژه قرار می در وضعیت شبهِ بدهد، دست از را

تمند گري قدرکند. ناسوژه هم وضعیتی است که دیگر نتوان سوژه را از دیدگاه کنشمی ترسیم
باتی ثرسد و دچار بیشناسایی کرد؛ یعنی شخصیت ناسوژه به وضعیت گفتمانی صفر می

با توجه به  (10: 1389جعفري و شعیري، رحیمیبه نقل از:  ،Coquet, 2007) .شودمی
 سوژهبراتوان وضعیت دیگري در نظر گرفت که معنایی، براي سوژه می-نشانه تنشیمیدان 

(hyper- sujet )ه از سوژبر مبناي آن، دارد و ابرسوژه، وضعیتی گفتمانی است که  نام
ه خود بآمیز نمایی، حالت برتر و گاه اغراقرود و با برجستهبودن خود فراتر می مرز سوژه

 (8: 1389شعیري، جعفري و )رحیمی .گیردمی
گر قصد پیوستن به یار و ، شوشدر بیت نهم (19: 1372ي غزل )خجندي، در ادامه

طلب  که در قالب نوعی« تو»جستن از او را به عنوان توي گفتمانی دارد. پیوستن به بهره
ند. کاز یار و آرزو طرح شده است، پیوست گفتمانی را به گسست گفتمانی تبدیل می

نامد. می« درگیربا خود»و « از خودرها»( این دو وجه گفتمانی را 192: 1392شعیري )
 يجان من تمایل دارد به یار بپیوندد و از لب شیرین او بهره ببرد و بدین ترتیب زمینه

گر را از حال زیستی و وجود بسته و شناختی شود. پیوند با یار، شوشمیگسست فراهم 
رساند. به همین دلیل، پیوسته وصال با معشوق به یکند و به اوج رهایی مخود آزاد می
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شود. البته این گسست تدوام زیادي ندارد و با هجر یار، دیگربار عنوان آرزو طرح می
گر به گفتمان خود هستیم. هجر یار و گسست شاهد پیوست گفتمانی و بازگشت شوش

داند و گرباز می گر را به فضا و دنیاي محدود و شناختی خودگفتمانی، دیگربار شوش
جگر شدن، تنش انقباضی را شود. خونجگر شدن و درد و رنج او میاین امر سبب خون

 جسمانه اولین»اي است. فونتنی معتقد است، شود که خود فرایندي جسمانهموجب می
هاي دخیل در تغییر وضعیت چیزها ي کنشپایگاه تنشی و مرکز مقاومتی است که همه

اي تبدیل شده ( بر اساس این، جان من به جسمانه156ک. همان: ر« ).بر آن استوار است
ي فراق و تنش جگر شدن، نتیجههاي روحی من است و خونها و اضطرابکه مرکز تنش

گر براي ایجاد و تقویت نظام هویتی دگرمحور، واقع تالش شوشحاصل از آن است. در
ود. ششدن فضا براي او میبسته شود و سببي هجر یار با شکست مواجه مینتیجهدر

کند گر تغییر ایجاد میتنشی که از فراق یار حاصل شده است، در وضعیت شوشی شوش
ثباتی شخصیت درنتیجه بی رساند؛و او را از وضعیت سوژگانی به وضعیت ناسوژگی می

نبود یار، دهد. در رخ میدر بیت دهم ( 10: 1372)خجندي، غزل  يهادامبراي او در 
طور رسد. هماندهد و به وضعیت ناسوژگی میوژه قدرت کنشی خود را از دست میس

گر به دلیل تأثیرپذیري از میدان حضور یار به عنوان که پیش از این اشاره شد، شوش
اما  کند؛گیرد و ارج پیدا میعاشقی، مورد عنایت او قرار می يهفراخود و رسیدن به مرحل

 يهایت یار را از دست داده است و خود را از میدان جاذبکند عنهنگامی که احساس می
باده،  يهشدن به وسیلیابد. خراببیند، به وضعیت ناسوژگی تنزل میحضور یار خارج می

هایی است که ناسوژه بودن اي بدون نرگس مخمور یار، و دچار درد سر شدن، نشانهباده
ت شوشی است که او دوباره آن را کند. ناسوژه بودن همان وضعیگر را تأیید میشوش

گر دیگربار با حضور یار و تأثیر نرگس مست او، وضعیت ناسوژگی شوشکند. تجربه می
دهد. مست و ي سوژگانی ارتقا میگذارد و یار دوباره او را به مرتبهرا پشت سر می

گر در پایان غزل )خجندي، سودایی است که شوش-سودازاده شدن، حضوري عاطفی
« تو»گر متأثر از عظمت واقع شوشبه آن دست یافته است. دردر بیت یازدهم ( 19 :1372

نتیجه به وضعیت کند. درگیرد و شدنی آنی را تجربه میقرار می« فراخود»در جایگاه 
مان ر، گفتگیابد. مستی و سودازدگی شوششوشی از نوع مست و سودازدگی دست می

ي من و دوست به عنوان تو و تحقق پیوندي دوبارههم گرداند و ازبازمی« تو»را به فضاي 
د و پیونگر دوباره به یار میواقع، شوشکند. دري نظام سرایت حسی حکایت میدوباره
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اي که در بیت ششم کند؛ همان تجربهي مستی و سودایی را تجربه میچون او تجربه
وان آن تژه هستیم که میتوضیح دادیم. با این پیوند، شاهد تحول دیگري در وضعیت سو

د که کنرا وضعیت استعالیی حضور نامید. حال سوژه حضوري استعالیی را تجربه می
زیر  يي آن رسیدن به وضعیت ابرسوژه است. الگوي استعالیی حضور در طرحوارهنتیجه

 نشان داده شده است:
                                                                                            

ابرسوژه                                                                                                                                           
سوژه                                                             

                                                                                                                                                    
 شبه سوژه                                                        

                                                                                                                                                             
                                             ناسوژه                                                       

الگوی حضور استعالیی سوژه: 4نمودار  

بر اساس آنچه در محور افقی و عمودي وجه تحلیلی متن دیدیم، حضور شوشی و 
 يحسی عشق، از همان ابتدا، فضاي گفتمانی غزل را در سیطره-عاطفی یار و عامل ادراکی

هد. دعاطفی و سودایی قرار میگر گفتمانی را در فضایی خود قرار داد. این عامل، شوش
گر است که هر لحظه حضور شوشی و عاطفی خود را در گفتمان بروز این بار این شوش

 شود.دهد و بدین ترتیب تمام فضاي گفتمان از چنین حضوري سرشار میمی
      

 گيری. نتيجه6
اطفی ع دهد این گفتمان از زیرساختیبررسی نظام شوشی گفتمان در غزل کمال نشان می

هاي مختلف برخوردار است. در این گفتمان، بر اساس نظام معنایی سرایتی، جریان
اي، اي، چشایی، دیداري و بویایی، در فرایندي جسمانهحسی مانند المسه-ادراکی
 گر گفتمانی را از مرزهايها، کنشکنند. این جریانحسی و سرایتی نقش ایفا می-ادراکی

ر گعاطفی در وضعیت او، او را به   شوش-ند و با تغییر حسیدهشناختی و کنشی گذر می
ي چشمت در گفتمان طمطراق و مطلق یار که در قالب واژهکنند. حضور پرتبدیل می

گر دهد. شوشگر را در وضعیت شوشی قرار مینمود یافته است، به طور پیوسته شوش
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الترین حالت یابد که بامی با تأثیرپذیرفتن از این حضور مطلق، به عشق و سرمستی دست
گر را در وضعیتی عاطفی و شوشی قرار ي عاطفی است. عشق و سرمستی، شوشفشاره

ي آن، تحول پیوسته از وضعیت پیوست به گسست گفتمانی، از ناسوژگی دهد که نتیجهمی
به سوژگانی و ابرسوژگانی، از کنش به شوش، از خود به دیگري، از من به تو، از خود 

ر گاخود، از فراق به وصال و به طور کلی از زاهدي به رندي است. در نهایت، شوشبه فر
یوستن ي پرسد و زمینهي عاطفی، به وضعیت شوشی جدیدي میبا رسیدن به اوج فشاره

ی، شود و سرمستی و سودایبه معشوق و رسیدن به سرمستی و سودایی براي او فراهم می
 ي عوامل گفتمانی به دنبال دستیابی به آن هستند.مهشناختی است که ههمان لذت زیبایی
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