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قلمروهاي گفتمان  :مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني
  معناشناختي آن –و كاركردهاي نشانه 
  

  رضا شعيريحميد
  

  )09/10/94، تاريخ پذيرش 20/08/93تاريخ دريافت (
  

گردد كه نتيجة  گفتمان از ديدگاه زبانشناختي به كنشي فردي اطالق مي: چكيده
تجارب بيروني و زيستة گفته پرداز را به همراه چنين كنشي كه . استعمال زبان است

هاي متفاوت و  كند ما را با ويژگي كنكاشِ درون زبان به حوزة گفتمان منتقل مي
از . سازد سازد كه اين تحقيق فقط بخشي از آن را برجسته مي متنوعي مواجه مي

ي ميان كاركردهاي مختلف گفتمان سه ويژگي مقاومتي، ممارستي و مماشاتي وجوه
تاكيد بر اين . روند ها به شمار مي هستند كه مبناي شكل گيري بسياري از گفتمان

سه ويژگي به اين دليل است كه هر كنش گفتماني قبل از هر چيز آزادسازي ميزاني 
همين انرژي است . كند از انرژي است كه فرآيند گفتماني و پويايي آن را تضمين مي

. گردد و يا حتي مماشات گفتماني مي كه سبب ايجاد فضاي مقاومت، ممارست
گردد تا يك وضعيت ايجابي و تثبيت شده نفي شود و  مقاومت گفتماني سبب مي

مهمترين نتيجة نفي كاركرد ايجابي . وضعيتي متفاوت و جديدي جايگزين آن گردد
يك گفتمان ورود به چشم انداز جديدي است كه مسير حركت گفتماني را باز نموده 

هاي گفتماني همواره  كنش. شرايط رشد و استعالي آن را فراهم سازدتواند  و مي
ها ترسيم شده  امكان تمديد حضور خود را در فرآيندي متفاوت از آنچه براي آن

با وارد كردن . هاي كنشي داراي آستانة مقاومت متفاوت هستند جريان. است دارند
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مقاومت و . تغيير داد توان مسير حركت آن را ميزاني از انرژي به يك جريان مي
تواند با  به همين دليل قدرت مي. كنند ممارست قدرت گفتماني را بازتعريف مي

اما گاهي نيز تقليل و تضعيف . گستره كمي، حضور خود شرايط ايجابي را تغيير دهد
به همان ميزان . نوعي ممارست جهت بهبود كيفي حضور است همين گسترة كمي

دهد به همان ميزان نيز جذب و  گفتماني را افزايش ميسازي، مقاومت  كه اسطوره
ويژگي . دهد هاي جاري شرايط مماشاتي حضور را افزايش مي حل شدن در گفتمان

گران گفتماني  مقاومتي گفتمان راه را بر استعالي ساحت حضور كنش
ها را  ها و جلوگيري از انجماد آن چنين مقاومتي امكان جابجايي كنش.گشايد مي

اينك بايد ديد چگونه و بر اساس چه كاركردهايي گفتمان وارد مسير . كند ميفراهم 
گردد ؟  هاي ايجابي و تثبيت شده مي پوياي ممارست و به پشتوانة آن تغيير وضعيت

هدف اصلي اين مقاله بررسي و تحليل سه ويژگي مقاوتي، ممارستي و مماشاتي 
اين موضوع مهم است كه گفته معناشناسي جهت تبيين  –گفتمان از ديدگاه نشانه 

پردازي فضايي چالشي است كه استحاله و استعالي معنا در آن وابسته به تغيير 
  .شرايط ايجابي به شرايط سلبي و يا پوياجهت جلوگيري از رسوب معناست

  
  .معناشناسي –گفتمان، مقاومت، ممارست، مماشات، نشانه  :مفاهيم كليدي

  
 مقدمه

معناشناختي كنشي است كه شكل گيري آن مبتني بر چهار عامل  – گفتمان از ديدگاه نشانه
جهت مندي، مسير . 4و روي آورد 3، زاوية ديد2، موضع داري1مندي اساسي است كه عبارتند از جهت

تواند در مسير كمي، كيفي، كاهشي، افزايشي،  گفتمان مي: كند  مسير حركت گفتمان را مشخص مي
به عنوان مثال : كند  مبدأ شكل گيري گفتمان را تعيين ميموضع داري . تنشي و غيره حركت كند

گردد تا  زاوية ديد سبب مي. گيرد گفتمان از موضع اول شخص مفرد و يا سوم شخص مفرد شكل مي
شود تا  و باالخره روي آورد باعث مي. هاي موجود يك ممكن انتخاب و برجسته شود از ميان ممكن

متمايل شود كه تضمين كنندة نظام ارزشي گفتمان از كنش گر گفتماني به سمت ابژة مشخصي 
اين ديدگاه در مورد گفتمان سبب تمايز ما از .  گر است طريق انتقال آگاهي ابژة مورد نظر به كنش

 
1. Orientation/ Orientation 
2. Position/Position 
3. Point de vue/ Point of view 
4. Intention/Intention 
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دانيم كه نتيجة كنشِ گفته  در واقع ما گفتمان را فرآيندي مي. گردد ديدگاه فوكويي و فركالفي مي
شود  همين كنش است كه سبب مي. گردد دالي و مدلولي ايجاد مياست و از طريق زنجيرة  1پردازي
هاي متفاوتي به فضاي گفتماني تزريق گشته تا گفتمان محل چالش، جابجايي، بازپردازي،  تا انرژي

در نتيجه، . به شرايط خاص و منحصر به فرد باشد تغيير و تحول زبان از شرايط رايج و عمومي
  .يابند هاي پويا و سيال استحاله مي وضعيتهاي ايجابي و منجمد به  وضعيت

گيري روي آورد،  كند كه سبب شكل هايي را ايجاد مي پس گفتمان همواره در درون خود انرژي
همين روي آوردها هستند كه مسيرهاي متعددي را در درون . شود گران گفتماني مي نزد كنش

اين . اي درون گفتماني اشاره نموده توان به چالش از جمله اين مسيرها مي. گشايند گفتمان مي
در برابر  2توانند در راستاي مقاومت شوند كه هر يك مي ها سبب شكل گيري قلمروهايي مي چالش

در صورت مقاومت يك قلمرو در برابر قلمرويي ديگر الزم . با او حركت كنند 3ديگري و يا مماشات
برابر آن يا شرايط جديدي جايگزين آن در  4است كه شرايط ايجابي تغيير كند و بر  اثر ممارست

در بعضي موارد مقاومت تا جايي . كه مسير حركتي جديد بر روي گفتمان گشوده شود شود و يا اين
يابد  اين فتح زماني تحقق مي. گردد گر گفتماني مي رود كه باعث فتح جديدي براي كنش پيش مي

اينك بايد ديد چگونه و بر اساس چه . دكه يك باور جديد ايجاد شود و جاي باوري كهنه را بگير
اي قلمروهاي گفتماني در برابر يكديگر مقاومت نموده و با ممارست راه را بر يك وضعيت  حربه

كه مبتني بر خلق . كنند بندند و سپس چشم انداز جديدي را ايجاد مي ايجابي تثبيت شده مي
هاي ايجابي  ت قادر به فرو ريحتن نظامها براثر مقاومت و ممارس جرياني جديد است، چگونه گفتمان

گرا هستند؟ نبايد فراموش كرد كه در بعضي موارد مقاومت با مانع برخورد  پويا و تحول و ايجاد نظامي
ماند؛ در اين حالت است كه گفتمان مسير مماشات را دنبال  كند و از ادامه حركت باز مي مي
  يابد؟ فتماني به مماشات گفتماني تغيير ميچگونه و بر اساس چه شرايطي مقاومت گ. نمايد مي

  
  گفتماني 5معناشناسي –شناسي تا نشانه از نشانه

شعيري، (» معناشناسي گفتماني -از نشانه شناسي ساختگرا تا نشانه«اي تحت عنوان  در مقاله
هاي اين دو رويكرد، بر اين موضوع تاكيد داشتيم كه نشانه معناشناسي  ضمن تبيين ويژگي) 1388

اي  ديدگاهي فرآيندي است كه بر رابطة زنجيره) گونه كه مورد نظر مكتب پاريس است آن(فتماني گ

 
1. Enonciation/ Enunciation 
2. Résistance/Resistance 
3. Assentiment/ Appeasement 
4. Insistence/ insistence 
5. Sémiotique/ Semiotics 
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در حالي كه نشانه . بين دو سطح زباني يعني سطح صورت و محتوا استوار است 1و پيش انگاشته
اي و بدون  بر اساس تعاريف بنيادي آن بر رابطة دالي و مدلولي بر اساس واحدهاي كمينه 2شناسي

نكتة مهم ديگر در بيان . اي معنا استوار بوده است در نظر گرفتن زنجيرة روابط يا فرآيند استحاله
ها را  معناشناسي گفتماني زنجيزة نشانه-تفاوت اين دو رويكرد را بايد در اين ديدگاه دانست كه نشانه

اي را  ك واحد نشانهاما نشانه شناسي كالسي. داند در خدمت فرآيند توليد، تغيير و توسعة معنا مي
نيز بايد توجه داشت كه در اين رويكرد معنا  3در رابطه با معناشناسي. داند هدف غايي خود مي

مبتني بر اهداف از پيش تعيين شده و يا تغيير معناي اوليه به معناي ثانوي در درون زبان استوار 
همين تقليل معنايي . گردد در اين حالت، معنا به امري بسته و قابل پيش بيني محدود مي. است

معناشناسي گفتماني همانند جرياني چالشي، فرآيندي در كنش، موقعيتي،  –شود تا نشانه  سبب مي
در اين . يا بافت مدار، به بررسي ساز و كار معناهاي غيرقابل پيش بيني، باز و در حال تحول بپردازد

ش ها در آن پيوسته در حال تغيير، صورت، معنا تابع مديريت زنجيرة فرآيندي گفتمان است و كن
هدف از اين تحقيق نيز نشان دادن اين موضوع است كه . باشند جايي و يا استحاله مي تحول، جابه

آورند كه در آن گفتمان از طريق مقاومت و  چگونه چالش هاي گفتماني بستري را فراهم مي
  . رددگ آن را سبب مي 4ممارست راه را بر رسوب معنا بسته و استعالي

  
  گفتمان تاييدي و ايجابي: كاركردهاي گفتمان 

اي جز مراجعه به ساحت حضور  معناشناسي از گفتمان سخن بگوييم چاره –هر گاه از منظر نشانه 
باشد و در حال انجام و  كنش داراي كنونيت مي) الف: كنش گري كه چهار وجه بارز دارد، نداريم 

ز سامان دهي گفتمان و عمليات گفته پردازي قرار كنش توسط كسي كه در مرك) تحقق است؛ ب
گري داراي وجهي پديدار شناختي است و به همين دليل  حضور چنين كنش) يابد؛ ج دارد تحقق مي

گر و  كنش جرياني زنده و پويا است كه هم تاييدي بر حضور كنش) براي ما كامال محسوس است؛ د
  .هم گواهي بر حاضر بودن كنش است

حضور و نظارت گفته پرداز بر «اي بر  ا اين چهار ويژگي، اميل بنونيست در مقالهدر ارتباط ب
با توجه به اين چهار ويژگي  .(Benveniste, 1974 : 82)» جريان گفته پردازي خود تاكيد دارد

  توان اين پرسش را مطرح كرد كه گفتمان چه نوع كنشي است ؟ مي

 
1. Présupposition/ Presupposition 
2. Sémiologie/ Semiology 
3. Sémantique/Semantics 
4. Transcendance/Transcendence 
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گيري هاي موجود در زبان و شكلگفتمان كنشي است كه سبب بسط و توسعة معني )1
 .گرددمعناهاي جديد مي

و يكسان زباني را به كاركردهايي ويژه،  گفتمان عملي است كه شرايط مشترك، عمومي )2
 .كندخاص و منحصر به فرد تبديل مي

كند كه چنين امري موجب  گفتمان بر اساس دو فرآيند جانشيني و هم نشيني عمل مي )3
 . گرددروايي ميغير گيري گفتمان روايي ياشكل

آن روي سكه را (سازد گذرد مواجه ميها ميگفتمان ما را با آنچه كه در پشت نشانه )4
 ). نماياند مي

 : Coquet, 1997)اينك با توجه به گفتمان و ويژگي هاي آن، بايد بين آنچه كه ژان كلود كوكه
نامد،  هاي ايجابي مي ياي گزارهو دن) شايد بتوان گفت توهمي(هاي غير ايجابي  دنياي گزاره (248

اگر گفتمان نيز دو رو داشته باشد، يك روي آن وجه غير ايجابي است كه همان . تفاوت قايل شد
كند؛ و وجه ديگر آن تفكر و انديشه  باشد و بر اساس فعاليت حسي عمل مي زبان شهودي مي

مرلوپونتي را ناديده گرفت كه  توان اين گفتة جا نمي در اين. شناختي است كه كاركرد ايجابي دارد
اين زبان است كه سوار بر ماست و ما را در احاطة خود دارد و نه ما زبان را؛ اين وجود است كه در «

 .(Merleau-Ponty, 1964 : 247)» كنيم گويد و ما فقط اين سخن را بيان مي درون ما سخن مي
و زبان  1اي يد از وضعيت زبان پيشاگزارهاگر بخواهيم اين دو وجه زبان را روشن تر بيان كنيم، با

شايد هم بتوانيم بگوييم زبان  -صحبت كنيم 4و زبان ايجابي 3يا از وضعيت زبان غيرايجابي 2اي گزاره
زبان غيركنشي همان وجه شهودي حضور است كه هنوز ويژگي هاي . غيركنشي و زبان كنشي

اما زبان كنشي، هم كنش، هم . ر ميان استگفتماني را دارا نيست و به همين دليل پاي ناكنش گر د
وجود غيرشناختي كه . حضور، هم شناخت و هم تحقق را با خود دارد و به همين دليل كنشي است

اولين . توان به حضور بكر و يا زبان بكر تعبير كرد گردد را مي زبان پديداري به واسطة آن فعال مي
است كه آگاهي و شناخت در مورد همان چيزها وجه برخورد با چيزها و يا با واقعيت برخوردي بكر 

در اين صورت حضور . گيرد كند كه حضور يا زبان ايجابي بر اساس آن شكل مي كنشي را فعال مي
يعني بعدي از زبان كه . دست خورده شده است و ديگر آن معصوميت و يا بكر بودن خود را ندارد

ا به بعد ديگري از آن كه ساماندهي شده و دست تواند جاي خود ر دارد مي» آنِ حضور«حكايت از 
  . گردد خورده است بدهد و در اين حالت ناكنش گر زباني به كنش گر زباني تبديل مي

 
1. Anté-prédicatif/ Anti-Predicative 
2. Prédicatif/Predicative 
3. Antéassertif/Anti-assertive 
4. Assertif/ Assertive 
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گر  كنش. كشاند ناكنش گر قسمتي از حضور است؛ يعني وجهي از غياب را به دامنة حضور مي
شود بر  فتح شناختي حضور ناميده ميبه اين ترتيب آنچه كه . زند بر حضور، مهر شناخت و تاييد مي

مارسل پروست نيز به همين مورد اشاره . اين نكته تاكيد دارد كه گزارة ايجابي شكل گرفته است
شود تا نوعي شناخت از محل حضور بدهد و  كند كه قبل از شناخت، تن فعال مي دارد و تاكيد مي

م در پي اين بود كه دريابد كجا هستم وجود«: تواند بر اين پيشاشناخت تكيه كند  سپس شناخت مي
  .(Proust, 1954 : 351-352)» رسيد و به شناخت نمي

شناخت و شناخت و يا حضور شهودي و شناختي در -اينك پرسش اصلي اين است كه آيا نه
ها مماشات وجود دارد ؟ در واقع، همة  كه همواره بين آن كنند و يا اين برابر يكديگر مقاومت هم مي

ها به محلي براي ايجاد مقاومت و يا ممارست و مماشات در برابر چيزها يا در برابر خود گفتمان 
) توهم حضور يا حضوز مجازي(در هر حال براي عبور از وضعيت پالستيكي حضور . گردند تبديل مي

اين ثبات . به حضور شناختي و عيني الزم است كه سياليت و رواني دنيا به نوعي وضعيت ثبات برسد
. شود با تفكيك و شناخت به قطعيتي ايجابي در مورد چيزها و دنيا رسيد اي است كه مي ان نقطههم

شناختي -گاهي دنيا در مقابل اين قطعيت حضور به دليل غرق شدن سوژه در ابهام و وضعيت نه
به . رسد گر، همچنان كه در مثال مارسل پروست ديديم، به جايي نمي كند و تالش كنش مقاومت مي

در اين صورت آيا با .ين دليل ما شاهد ليز خوردن دنيا و يا گريز آن از برابر چشمانمان هستيمهم
  شناخت و شناخت مواجه هستيم ؟-نوعي تعقيب و گريز بين نه

گرد . پردازيم زمين موضوعي است كه به آن مي. دقت كنيم »زمين گرد است«به گفتة معروف 
كه گفتمان بتواند در وضعيت شناختي  اما براي اين. يمده بودن صفتي است كه به زمين نسبت مي

گردد تا در يك وضعيت تركيبي، زمين  اين فعل بودن سبب مي. نياز داريم» است«قرار گيرد به فعل 
اما شكي نيست كه در ذهن ما اين گفته . و گرد، معنادار شوند و ما به مرحلة شناخت هدايت شويم

دهد كه گفتة شناختي مورد نظر يك  اين نكته نشان مي. زمين بيايد بايد در نفي و يا رد گرد نبودن
حاال سبب شناخت نسبت به . يعني هستي جهان را هدف گرفته است. پيشينة وجودشناختي دارد

شود، به همين ترتيب گرد نبودن را كه ريشة حركتي و يا پوياي اين گفته است نفي  گرد بودن مي
چون حكم زباني به . جه شناختي، وجه قضاوتي زبان را اضافه كنيمبه همين سبب بايد به و. كند مي

گردد  اما نكتة مهم ديگري كه از اين بحث حاصل مي. گرد بودن در مقابل گرد نبودن داده شده است
باوري يا شناختي  مقاومتاين است كه با اين شناخت و قضاوت شخص گفته پرداز در پي شكستن 

دهد كه از طريق آن يا در پي  ا به واقعيتي پديدارشناختي ارجاع ميزبان همواره ما ر. پيشين است
به اين ترتيب يا بايد . ايجاد شناخت و باوري جديد و يا تثبيت باوري قبلي و يا ترميم آن است

ساده ترين مثال . مقاومتي شكسته شود، يا مقاومتي شكل گيرد و يا مقاومتي ترميم و بازسازي شود
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تبليغاتي است كه بايد قادر باشد مقاومت مخاطب يا مشتري بالقوه را در مقابل  در اين زمينه گفتمان
  . كنش نخريدن بشكند

در غير اين . توان از وجوه هستي شناختي آن جدا كرد اين موضوع تاكيد دارد كه زبان را نمي
وژة س«. گيريم كه منطقي مكانيكي از زبان است صورت در قلمرو زباني صوري و بالغتي قرار مي

گردد كه فقط به  دهد و به يك پوسته تبديل مي زباني همة ابعاد واقعيت حضوري خود را از دست مي
گر زباني  به اين ترتيب ناكنش گر زباني جاي كنش. (...) زبان وابسته است1اصل ذات پنداري و اصالت

  . (Coquet, 2007 : 34-35) »گيرد را مي
در واقع، از دنيايي سخن . اي مواجه هستيم تفاق گفتهابتدا با يك ا» زمين گرد است«در مثال 

اين تقدم . ريشه در واقعيتي بيرون از من دارد» من«يعني. شود كه بيرون از من قرار دارد گفته مي
در . گيرد گذارد واقعيتي است كه گفتة من بر مبناي آن شكل مي بيروني كه سخن مرا بنيان مي

به همين دليل اين نوعي عمليات . اقعيت موجود ندارديك و 2نتيجه گفتة من كاري جز تاييد
گويند زمين  طور كه  فيثاغورث و گاليله مي همان«: اما اگر گفته شود. تاييدي، ماقبل گفتماني است

ولي اين بار مبنايِ گفتة من خود زمين نيست، . اي مواجه هستيم باز هم با اتفاق گفته» گرد است
يعني بنيان واقعيت موجود كه اساس گفتة من است را اين دو  .بلكه فيثاغورث و گاليله هستند

اما نكتة مهم اين است كه گرد بودن زمين از زاوية ديد دو دانشمند تاييد . دهند دانشمند تشكيل مي
رويم و در درون  يك قدم جلو مي» همان طور«با اين وجود ما به دليل استفاده از واژة . شده است

خود را با گاليله و فيثاغورث هم راي ) من( 3به ديگر سخن، گفته پرداز. يريمگ نظام گفتماني قرار مي
توانش شناختي «جا   چرا كه به قول ژاك فونتني در اين. كند ها همراه مي داند و با موضع آن مي

دانشمند با يكديگر گره خورده است و گفته را  (Fontanille, 1989 : 39)» گران گفته پرداز و كنش
به قول . كند در اين حالت، گفتمان از تاييد به سمت ايجاب حركت مي. ن تغيير داده استبه گفتما

گفتمان را ايجابي كند و اتفاق گذاري مي ، تاييد، گفتمان را بنيان)Coquet, Ibid. : 31(كوكه 
گيريم كه همين امر  و هم دانشمندان در يك نقطة مشترك قرار مي» من«در اين مثال هم . بندد مي
در حقيقت، . گيرد شكل مي مماشاتي در چنين وضعيتي گفتمان. نمايد ته را گفتماني ميگف

گران دانشمند  كنند و اين تاييد به دليل پيوند بين گفته پرداز و كنش گران يكديگر را تاييد مي كنش
و » من«در يك نقطه قرار گرفتن . گردد و نهايي كردن يك امر شناختي، ايجابي محسوب مي

توانند فقط در خدمت  هاي زباني مي گزاره. سبب شده است تا ايجاب، مماشاتي هم باشد» ديگران«
در اين صورت، نه تاييد و نه ايجاب داريم و . گزاره بودن خود باشند و ارزش ديگري نداشته باشند

 
1. Immanentiste/immanentistic 
2. Assertion/ Assertion 
3. Enonciataire /Enunciatee 
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ضرورت ندارد كه حتما «ارسطو نيز اشاره دارد كه . حضور سوژه در حد ايجاد بالغت ساختاري است
 .(Aristote, 1989 : 124)» گويد از آن دفاع هم بكند چه را كه كسي ميآن

اين يك پيپ  در تابلوي معروف. كند تا بحث را پيش ببريم مثال ديگري از ماگريت كمك مي
  .اثر ماگريت با گفتماني پيچيده مواجه هستيم نيست،
  

اين يک پيپ نيست

  
  

دهد كه به  نيم، تصوير پيپ به واقعيتي در دنياي بيرون ارجاع ميك طور كه مشاهده مي ابتدا همان
سازد و به همين دليل در  دليل تطبيق كامل با واقعيت بيروني وجه تاييدي گفتمان را نمايان مي

، وضعيت تاييدي »اين يك پيپ نيست« اما بالفاصله آيكون كالمي. مماشات با جهان بيرون قرار دارد
دهد كه ارتباط پيپ با دنياي هستي را مورد ترديد  رورت ايجابي ديگري ارايه مياول را نفي نموده و ض

گردد تا  اين حركت در جهت عدم تاييد آنچه كه خود يك بار تاييد بوده است سبب مي. دهد قرار مي
از آنجايي كه اين مقاومت وجهي از آنچه كه در . گفتمان ايجابي در برابر پيپ بودنِ پيپ مقاومت كند

كشد، وجه ممارستي زبان هويدا  لة اول حضور چيزي جز تاييد نبوده است را به چالش ميمرح
تر اين موضوع بايد گفت كه تصوير پيپ با واقعيت بيروني پيپ در مماشات  براي بيان ساده. گردد مي

ار و در جريان كنش نفي تغيير مسير داده و دچ اي كالمي است؛ اما اين مماشات به واسطة نظام نشانه
رفته  آورد كه انتظار آن نمي اين انحراف معنايي ضرورت ايجابي را به وجود مي. گردد انحراف معنايي مي

كه ضرورت ايجابي در ادامة جريان تاييدي شكل نگرفته است به چالشي جدي بين  به دليل اين. است
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ماني در برابر اين چالش سبب شكل گيري ممارست گفت. تبديل شده است زبان تصوير و زبان كالمي
  .باشد، تبديل شده است آنچه كه خود يك وضوحِ تاييدي از حضور پيپ مي

جا يعني اصرار به نفي آنچه كه حضوري مسلم و به تاييد رسيده از جريان  پس ممارست در اين
اما در وجه . اي با واقعيت بيروني پيپ قايل نشده است گفتمان تصويري هيچ فاصله. هستي است

كشد، امر مسلم  گر را به صحنه مي اوتي كه وجه سوژگاني حضور است و فرديت كنششناختي و قض
نه گفتن به پيپي كه پيپ است، ممارست در تكذيب واقعيت موجود . حضور دچار چالش شده است

گيرد تا مشخص شود كه منطق  بنا بر اين شناخت در برابر حضورپديدار شناختي قرار مي. است
ه محكم باشد، احتمال فرو ريختن آن در اثر ممارست زباني غير قابل وجودي پيپ هر چند هم ك

شايد بتوان تفاوت بين اين دو گفتمان تاييدي و ايجابي را با اين نقل قول از آندره . تصور نيست
رسانم بدون  من دنيا را از منظر خود و ديگري به تاييد مي«: گويد مارتينه مشخص نمود كه مي

اين گفتة مارتينه به . (Martinet, 1961 : 13)» باط در من ايجاد شده باشدكه ميل واقعي ارت اين
در گفتمان دوم ماگريت، ميل به حضور منحصر . كند خوبي تفاوت بين تاييد و ايجاب را مشخص مي

گردد تا قدرت نه گفتن  به فرد و ايجابي سوژه جهت ارتباط حقيقي با پيپ و مخاطبان آن سبب مي
شكاري از واقعيت بيروني است شكل گرفته و در اين راستا سوژه وارد نظام به آنچه كه وجه آ

  .ممارستي گفتمان گردد
ناميم، جرات و جسارت شهرزاد است كه در  ، آنچه را كه اتفاق روايي مهم ميهزار و يك شبدر 

بك در واقع، شهرزاد يك س. برابر رفتار  كنشي سلطان به ممارستي از جنس روايي قابل تعبير است
. دهد زندگي و يك جريان ايجابي كه روندي يكسان يافته است را با ممارست گفتماني خود تغيير مي

دهد چگونه نظام نقش يافته و تثبيت شدة سلطان در اثر ممارستي كه دليل  اين موضوع نشان مي
خلق و  گيري و استمرار روايي است، جريان نقش يافته و ايجابي را به جريان روايي در حال آن پي

در واقع، شهرزاد با استفاده از حربة روايي، آنچه كه ديگر سرنوشت رقم خوردة . دهد پويا تغيير مي
شود را به وضعيت ارادي و اختياري و هنجارپذير اجتماعي تغيير  دختران و زنان ديار شرق ناميده مي

م زدن نظم كنشي ممارستي زيركانه جهت بر ههزار و يك شب به همين دليل روايت در . دهد مي
كه چنين تغيير وضعيتي را سلطان پيش بيني يا  مبتني بر قانون ايجابي شاهانه است؛ البته بدون اين

  .مالحظه كند
توان مشاهده نمود كه در ماجراي آدم و حوا، آنچه كه سبب  با مراجعه به تاريخ بشريت، مي

دادن مقاومت در برابر ميوة بهشتي  بيرون رانده شدن آدم از بهشت شد، مماشات او با حوا و از كف
پرومته . ياد كرد 1توان از پرومته اي جهان نيز مي در نظام اسطوره. شد كه به او پيشنهاد گرديد

 
1. Prométhée/Prometheus 
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گردد؛ اما پرومته، كه  تنبيه مي 1دهندة آتش به انسان به جرم دزديدن آتش از خدايان از طرف زئوس
او را به (كينة او را به دل گرفت و تنبيه ابدي ) نماد دانايي(زئوس به دليل خيانت و دزديدن آتش 

را برايش نوشت، ) شد ببلعد تخته سنگي بستند و عقابي مامور شد جگر او كه هر شب بازسازي مي
در واقع، پرومته زئوس را آگاه ساخت كه اگر با .ابدي يافت در مماشاتي با زئوس بخشيده شد و مقامي

اين مماشات با زئوس سبب . تخت به زير خواهد كشيد ازدواج كند، فرزندش او را از 2تتيس
نكتة قابل تامل در اين بحث اين است كه پرومته از قلمروي مقاومت و وضعيت . جاودانگي او شد

استقالل كنشي كه همان ربودن آتش از خدايان بود به وضعيت مماشات و هم سويي با خدايان سوق 
اي و چه در ابعاد ديني، پر از  لقت چه در ابعاد اسطورهدهد، جريان خ اين ويژگي نشان مي. يابد مي

  .جريان مقاومت و ممارست و مماشات است
كنيم با اراية چند  در دنباله اين بحث توجه به توضيحات باال و در محدودة اين جستار تالش مي

  . نمونة ادبي بحث مقاومت و ممارست گفتماني را دنبال نماييم
  

  قلمروهاي گفتماني
كه در درون فرآيندي به  اين قلمروها به دليل اين. كند مان قلمروهايي را براي خود تبيين ميهر گفت

در بعضي موارد ارتباط هم سو است و بين .گيرند ناچار به تعامل با يكديگر هستند قرار مي ارتباط نام
م سو نيست و بنا اما در بعضي موارد، رابطة بين اين قلمروها ه. قلمروها رابطة هم پوشاني وجود دارد

در نتيجه . آيد به وجود مي ها آن اي چالشي، رقابتي يا تنشي بين بر اين به جاي هم پوشاني رابطه
گاهي مقاومت براي . داليل اين مقاومت هم متفاوت است. كنند قلمروها در برابر يكديگر مقاومت مي

براي به عقب راندن قلمروي تواند  ميمقاومت . جلوگيري از نفوذ يك قلمرو به قلمروي خودي است
گاهي مقاومت . ، شكل گيردكه تا حدي جلو آمده است و الزم است از پيشروي آن جلوگيري شود

 در بعضي موارد. براي متمايز و كارآ جلوه دادن قلمرو خود و ناكارآ وانمود كردن قلمرو رقيب است
مقاومت . روي خود استمقاومت براي تضعيف ساحت حضور يك قلمرو و افزايش قدرت حضور قلم

گاهي مقاومت . ها نيز باشد براي بر هم زدن موازنة قدرت بين قلمروها  و بازتعريف آنتواند راهي  مي
جهت  و كاركرد جمعي دارد ،گاهي مقاومت. هماني  در برابر غيريت است -جهت حفظ هويت و خود

يعني ارزشي در برابر  .گاهي مقاومت ارزش محور است. گيرد دفاع از حيثيت يك جمع شكل مي
كه از ارزشي كه توسط ارزشي ديگر مورد تهديد قرار گرفته  شود و يا اين ارزشي ديگر ترجيح داده مي

  .شود دفاع مي

 
1. Zeus/Zeus 
2. Thétis/Thetis 
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 2را از معنا 1در رابطه با بحث ارزش الزم به تاكيد است كه بايد در مطالعات زباني، ارزش  
هايي است  توماني وابسته به تفاوت آن با سكه به عنوان مثال، معناي يك سكة پانصد. متمايز دانست

كه سكة  يعني اين. سازد اين تفاوت در درون زبان يك رابطة سلبي مي. كه كمتر و يا بيشتر هستند
اما ارزش همين سكه همانطور كه . كند هاي كمتر يا بيشتر از خود را سلب مي پانصد توماني سكه

ه امر ديگري است كه همان ايجاد توانش در خريد يك فردينان دوسوسور نيز تاكيد دارد وابسته ب
سازد كه در اقتصاد تحت عنوان مبادله شناخته  جا سكه، رابطة جديدي مي در اين. عدد نان است

نبايد فراموش كرد كه سكه و نان از يك جنس نيستند و داراي دو طبيعت متفاوت . شده است
اين . كنند گيرند و توليد ارزش مي تباط قرار ميباشند، ولي در اين مثال بر حسب ضرورت در ار مي

دهد كه اگر در توليد معنا سكة پانصد توماني و دويست توماني از يك جنس  استدالل نشان مي
اينك اگر همين ديدگاه را به حوزة قلمروهاي . هستند ولي در توليد ارزش از يك جنس نيستند

تواند در چالش با قلمروي ديگر و تهديد يا  يگردد كه هر قلمرو م گفتماني تعميم دهيم مشخص مي
تواند مثبت يا  اين ارزش جديد مي. تقويت معنايي آن ارزش جديدي را براي آن قلمرو تعريف كند

اند  مساجدي كه فرش شده. توان به دو نوع چيدمان در مساجد اشاره كرد براي نمونه مي. منفي باشد
ها صندلي چيده شده  مساجدي هم داريم كه در آن ها با كفش نيست و اما و امكان حضور در آن

جا هيچ تغييري در معناي مسجد  در اين. اند است و به ويژه براي مجالس ختم در نظر گرفته شده
اما تغيير كامل چيدمان مساجد، دخالت صندلي ها و حضور با كفش سبب شده . صورت نگرفته است

ها بيشتر محدود به برگزاري مجالس  و ارزش آناست تا در اين مساجد نماز جماعت برگزار نشود 
  .    ختم باشد رسمي

  
  عناصر ايجاد مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني

كنند كه در  هاي گوناگوني براي ايجاد مقاومت و ممارست استفاده مي قلمروهاي گفتماني از ويژگي
  .پردازيم ايم، مي ها دست يافته ها كه تا كنون به آن اين جستار فقط به تعدادي از آن

اي ما را وارد فضاي تنشي  چنين رابطه. اي اي و فشاره مقاومت از طريق رابطة گستره) الف
منطقة . تشكيل شده است اي گسترهو  اي فشارهفضاي تنشي فضايي است كه از دو منطقة . كند مي

متمركز است؛  گر هاي عاطفي و كيفي حضور كنش اي است كه سوگيري آن بر درونه اي منطقه فشاره
و شناختي  اي است كه سوگيري آن بر دنياي بيروني، كمي اي منطقه كه منطقة گستره درحالي

يافته باشد، ما با وضعيت  اي، اگر گسترة فضاي تنشي محدود و تقليل در منطقة گستره. متمركز است

 
1. Valeur/value 
2. Signification/ signification 
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د، ما با وضعيت ولي اگر گسترة فضاي تنشي نامحدود و متكثّر باش. اي مواجه هستيم متمركز گستره
در مقابل فضاي كيفي مواجه شويم،  اگر در گفتماني با مقاومت فضاي كمي. بسيط مواجه هستيم

مواجه  ولي اگر با مقاومت فضاي كيفي در مقابل فضاي كمي. يابد امكان رشد شناختي افزايش مي
  .  گردند هاي عاطفي برجسته مي شويم، رشد گونه

توانند سبب تزريق انرژي  كاركردهاي نمادين حضور مي. مقاومت از طريق اسطوره بخشي) ب
چنين تزريقي در صورت استمرار، قابليت استحالة حضور به اسطوره را . جديدي به گفتمان شوند

اي همان چيزي است كه تمام وجوه برحستة حضور را در يك پيكره جمع نموده و  وجه اسطوره. دارد
اي از طريق ممارست ايجاد  تجميع اسطوره. خاص گرددگردد تا آن پيكره داراي قدرتي  سبب مي

كند تا با آنچه كه راز هستي ناميده  كه حضور وجه معمول و رايج خود را ترك مي يعني اين. گردد مي
به همين دليل اسطوره سازي سبب ارتقاي كنش گفتماني گشته و انرژي . شود، هماهنگ گردد مي

. آيد كند كه جز از طريق ممارست بدست نمي ريق ميمعنايي و ارزشي جديدي را به گفتمان تز
به همين . آيد اند به دست مي اي كه در يكجا تجميع شده هاي نشانه اسطوره بر اساس پايداري ارزش

  . دانيم اي را ممارستي مي دليل كاركرد اسطوره
، مقاومت از طريق رجوع به وجوه پديدارشناختي حضور بر اساس اصل پديدارشناسي حضور) ج

به همين دليل اگر در مواجه شدن با . توان فقط يك رابطة مكانيكي دانست رابطة ما با دنيا را نمي
چيزها نگاه پديدارشناسانه داشته باشيم در برابر بي معنايي از خود مقاومت نشان داده و حضور 

الية پنهان و  جهت تحقق اين امر كافي است بتوانيم حضور خود را با. كنيم نمادين خود را تقويت مي
نمايد وجهي از هستي  عميق چيزها گره بزنيم تا جايي كه هر چيز قادر باشد فراتر از آنچه كه مي

به اين ترتيب، دسترسي به اين وجه از هستي . پنهان و يا فراخوانده نشدة خود را بر ما نمايان سازد
ه گردد كه اركان گسترش تا گردد تا تصوير متمركز و قدرتمندي از حضور در ما اراي دنيا سبب مي

گونه استعال  در واقع، به دليل گره خوردن با عمق وجود، حضور آن. مرز اسطوره شدن را داشته باشد
  . يابد كه امكان هر آسيبي نسبت به آن غير ممكن گردد مي

هاي  به دليل ويژگي. ها در درون هستي مقاومت از طريق استمرار بي پايان كنش) د
هاي ما از هر نوع كه باشند امكان  ضور و هم آميحتگي بين عناصر هستي، كنشپديدارشناختي ح

توان استمرار جوهر كنش در كنش ديگر در زمان و  اين امر را مي. استمرار در كنش ديگري را دارند
ها مواجه شويم كه شايد  گردد تا با وجه اسرارآميز كنش اين مساله سبب مي. مكان ديگري دانست

اين انعكاس كنش در كنشي ديگر حضور . ضيح و توجيه شناختي و منطقي نيز نباشندداراي هيچ تو
كند كه مقاومت و يا ممارست هر كنش از طريق جوهر هميشه حاضر آن  اسرار آميزي را ايجاد مي

هام و جواب خوبي«توان در زبان عاميانه با گفتة  اين موضوع را مي. گردد در ذات هستي را سبب مي
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سازد و يا  استمرار جوهر كنشي يا مقاومتي را مي. ، تعبير نمود»چوبش و خوردي«ا و ي» گرفتم
  . شكند مقاومتي را مي

هر گاه انسجام حضور كنش گر به واسطة . »خود«و » من«مماشات به دليل تضعيف رابطة بين ) ه
ين ديگري ا. ماند دخالت ديگري شكسته شود، راهي جز مماشات براي جبران خلل در حضور باقي نمي

گر در مسير حركت خود  بنابراين، گاهي كنش. تواند جامعه، فرد، فرهنگ يا حتي يك ابژه باشد مي
مماشات تالشي است جهت . گردد پارچگي شده و با تضعيف موقعيت مواجه مي دچار گسست در يك

ر را از اما گاهي همين تالش حضو. دهد هايي كه در اثر جدايي بين من و خود رخ مي ترميم جراحت
تواند تمام ابتكار عمل  يعني افراط در مماشات مي. دهد كيفيت ساقط نموده و به آن جنبة مكانيكي مي

به همين دليل مماشات بايد . گر گرفته و او را به يك عروسك خيمه شب بازي تبديل كند را از كنش
ر گيرد؛ اما كنترل و به عنوان يك حربه در شرايطي كه حضور دچار خطر جدي است مورد استفاده قرا

  .    مديريت هوشمندانة آن جهت جلوگيري از مكانيكي شدن حضور ضروري است
  

  اي هاي مقاومت و تعرض بر اساس كاركرد رابطه ويژگي
تواند زماني، مكاني و يا فيزيكي و  اي است كه مي هر جريان گفتماني داراي كاركردي گستره )1

قدر افزايش  تواند آن اين گستردگي مي. است مي رشد ك در اين حالت، گفتمان داراي. مادي باشد
گفتمان از طريق افزايش حجم و يا رشد گسترة . يابد كه سبب تعرض به قلمروي ديگر شود

 . تواند مقاومت خود را در برابرقلمروي ديگر افزايش دهد مي كمي

 . شوند ها بازتر مي كوچه
 ها بلندتر  خيابان

 شهرها طوالني تر
 شوند  ها هر روز كمتر و كوچكتر مي اما حوصله

  )16:  1393گوهر پور، . (تر ها كوتاه و عشق
 . قلمرو در سه سطح مواجه هستيم در اين نمونه با افزايش كمي

 )بازتر شدن( عرضدر سطح افزايش 
 ) بلندتر شدن(در سطح افزايش ارتفاع 
 . )طوالني تر شدن( در سطح افزايش طولي 
يابد،  افزايش مي هر چه گسترة كمي. مكاني مواجه هستيم فزايش كميدر اين سه سطح ما با ا

اين قلمروي حضور همان چيزي است كه . گيرد تعرض بيشتري به قلمرو حضور سوژه شكل مي
با . هم سو و چالشي قرار داريمنابنابراين ما در وضعيت . ناميم ميدر ابعاد عاطفي  ساحت حضور سوژه

 . گردد قلمرو ديگر تضعيف مي افزايش حضور يك قلمرو، حضور
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در . اي باشد تواند رشد كيفي داشته باشد و تراكم آن نقطه گفتمان ميبر خالف گسترة كمي، 
كيفيت حضور سوژه  شرايطدر اين . كند اي و قبضي رشد مي اين حالت قلمرو كيفي به شكل فشاره

را آنقدر به  تواند قلمرو كمي ي ميرشد قلمرو كيف. گيرد اي شكل مي تغيير نموده و تورم در بعد درونه
  . حاشيه براند كه امكان بروز و تعرض نداشته باشد

  فهمي يكي از همين روزها مي
 ام  هايي كه من برايت كشيده بره فهمي مي

 . دهند ات را شير مي تمام زندگي
 خورند ام گلها را نمي هايي كه من برايت كشيده بره

 كنند ها را اهلي مي روباه
 پرسند ها سوال نمي خواره از مي

 . هاي دريايي را دوست دارند و فانوس
  )46: گوهرپور، همان ( !اند؛ حتي اگر شبيه بره نباشند هايي كه من برايت كشيدم جاودانه بره

را وابسته به خود   افزايش قدرت قلمروي كيفي همة قلمرو كميكنيم،  طور كه مشاهده مي همان
تواند در مقابل اين قلمرو كيفي مقاومت نموده و آن را  نمي  لمرو كمياي كه هيچ ق كند، به گونه مي

احاطه دارد و آن  قلمرويي كيفي است كه بر قلمرو كمي» ام هايي كه من برايت كشيده بره«. نفي كند
 .»دهند ات را شير مي تمام زندگي« ها ، اين برهبه همين دليل. است  را تحت كنترل خود قرار  داده

  . نشان داده شده است» اند جاودانه«افزايش كيفي حضور با واژة  جا در اين
خود را هم از  )شمايلي( يكونيكآيت كاركرد قدر مهم است كه حتي اگر كم اين رشد كيفي آن 

ها ديگر  چون حضور آن ؛اند باز جاودانه ،ها شبيه بره هم نباشند حتي اگر برهيعني  دست داده باشد
جا بايد به  در اين. باشد ژكتيو حضور كه شباهت با مرجع خود است، نميو اب وابسته به درجة كمي

هايي را  همة بره ،ام هايي كه من برايت كشيده بره: و كيفي دقت نمود  گسست محتوايي بين قلمرو كمي
هاي  بره(  بنا بر اين دنياي كمي. دنكن كه در دنياي بيرون حضور دارند، به دليل قدرت كيفي نفي مي

 .اند را ندارند يافته 1نمادين كه حاال وجه هايپرآيكونيكهاي  قدرت مقاومت در برابر بره )ارجاعي
  

  تغيير حضور از طريق تغيير نمادين انرژي
توانند ميزان انرژي مشخصي با كارآيي محدود داشته باشند؛  هاي موجود در هستي مي بعضي از گونه

ها را  ها را تغيير داد و در نتيجه حضور سادة آن مت آنتوان مقاو ها مي اما با تزريق انرژي جديد به آن
  .به ممارستي نمادين تبديل كرد

 
1. Hyper-icônique/ hyper iconic 
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كار تعداد، نام گذاري، رمزگذاري، تركيب بندي، اعداد . را در نظر بگيريداعداد به عنوان مثال، 
 حاال اگر انرژي جديدي به همين اعداد وارد شود، مقاومت اين. دهند شمارش و غيره را انجام مي

شكند و ممكن است ساختار هميشگي خود  هاست مي آن )روتين( متداول اعداد در برابر آنچه كه كار
فقط عدد نيست و قداست يافته ها  در بسياري از فرهنگبه همين دليل عدد هفت . را ترك كنند

 گردد تا با حضور نماديني از عدد مواجه شويم كه  مقاومت جديدي به استعالي عدد سبب مي. است
كند تا به اين ترتيب وجه ممارستي اعداد تجلي  ها را نفي مي بخشد و حتي كاركرد قبلي آن اعداد مي

 ...هفت اقليم، هفت خوان، هفت آسمان، هفت مرحله و : يابد 
 ها نحس اند بعضي ار ساعت

 خواهي دامنت را نگيرد اگر مي
 بايد هفت بار از هفت چاه، هفت ليوان آب بياوري

 !»زندگي«و گالب بنويسي و با زعفران 
 آن وقت دختري از پنجره رو به رو 

 آورد يك روز صبح زود سرش را بيرون مي
  )60: گوهرپور، همان (.  شود و ديگر هيچ وقت آن پنجره بسته نمي

ترتيب، . جا هفت ديگر فقط تكرار نيست، عدد نيست، براي نشان دادن و شمردن نيست در اين
هفت تعيين . با جريان هستي مرتبط است و ربرد وجودشناختي داردهفت كا. نظم و شناسه نيست

عدد با . ارتباط با هستي و منبع مقاومت او در برابر نحسي ساعت است كننده ساحت حضور سوژه در
اين يعني ممارست عدد براي چيزي غير .اي يافته است عدد بار اسطوره. راز هستي گره خورده است
  . برد ممارست عدد را فراتر از عدد بودن مي. يل نموده استاز آنچه كه عادت بر او تحم

د ؟ به اين دليل كه اسطوره قدرت تجميع نقدرت اسطوره سازي دارو ممارست چرا مقاومت 
اين همان چيزي است كه يك قدرت . شكل دارد جا و يك نمودها را در يك –ها و دنياها و جهان  جريان

طوره تجميع همة حضورهاي ممكن در يك حضور استحكام يافته اس. دهد دروني شده را به اسطوره مي
به همين دليل . رسد اسطوره خود يعني مقاومتي كه انرژي آن دروني شده و به اتمام نمي. است

  . افتد زماني كه اين انرژي به اتمام برسد، اسطوره ديگر اسطوره نيست و مي .يابد ماندگاري مي
 

  رستشكل گيري مجدد سوژه از طريق مما
هر حضوري اگر داراي وجه پديدارشناختي و هستي شناختي باشد داراي ميزاني از انرژي است كه 

توانند با  ها مي اما شكي نيست كه سوژه. دهد قدرت مقاومت او را در برابر فرو افتادن افزايش مي
  . فهيم گرددكند تا مطلب ت كمك ميكافه پيانو اي از  نمونه. ممارست، مقاومت خود را افزايش دهند
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كردم و عالوه بر اين؛ يك باركه دختر هفت  خيلي احساس بي فايدگي و بي مصرف بودن مي •
. اي نداشتم كه بهش بدهم هيچ پاسخ قانع كننده! »اي بابايي تو چه كاره«: ام برداشت و ازم پرسيد  ساله

دونم  خودمم نمي«: ش بگويم توانم ابرويم را بيندازم باال و به ام چند بار ديگر مي تا وقتي هنوز زنده
توانستم بهش بگويم  كردم؛ مي نوشتم و بعد منتشرش مي نشستم و داستان بلندي مي اما اگر مي. بابايي

اگر كسي يك وقت برگشت و ازت پرسيد بابات چه كاره است، حاال توي مدرسه يا هر جاي ديگري ؛ «: 
شان بدهي و به شان بگويي بابام  تا نشانيك نسخه از كافه پيانو را هميشه توي كيفت داشته باش 

 ).266:  1386جعفري، ( علتش اين بود كه نشستم و كافه پيانو را نوشتم. نويسنده اس
است كه حاال ساختار و شكل مشخص يك كتاب را به خود گرفته  ]شمايلي[ كافه پيانو آيكوني

به واسطه آن پدر قدرت اما كافه پيانو فقط كتاب نيست؛ بلكه نمادي از پدر است كه . است
رود را در  جا اسطوره قدرت تجميع همة آنچه كه از پدر بودن انتظار مي در اين. اي يافته است اسطوره

برد  و تصوير منسجم و متمركزي  هاي شكننده را از بين مي نويسنده شدن همة گسست. خود دارد
من كه «مقاومت آن در برابر شكند و تاب  دهد كه ديگر به راحتي نمي از ساحت حضور ارايه مي

  .اسطوره هويت شكل يافته و خلل ناپذيري دارد. زياد است »هستم ؟
  

  ا ه اسرار آميز كنش و ممارست مقاومت
استمرار . اي ديگر استمرار يابد به گونه و تواند مستقل از ما در جايي ديگر هر كنش ما در اين دنيا مي

است و از كنترل ما خارج است مقاومتي از آن كنش كنش ما در جايي ديگر، كه از اسرار هستي 
ها به اين  كنش. تواند عواقب و نتايج غير قابل پيش بيني و تصور داشته باشد كند كه مي ايجاد مي

آن كنش در برابر و ممارست گردند كه مقاومت  ترتيب سبب زايش كنش ديگر در هستي خود مي
 . كند ي پايان يك كنش را اعالم نمييعني هيچ زمان و مكان. هاست ها و مكان زمان
. پنج و ده دقيقه: كند ايستد و به ساعتش نگاه مي زني مي. پرسيد در خيابان از زني ساعت را مي«

اما خود اين عمل، مثل هيواليي نوزاد، بي اعتنا به . اين پرسش براي شما عملي است خاتمه يافته
چند ثانيه كافي است تا زن، كه به سرعت وارد همان . دهد شما، به هستيِ مستقلِ خود ادامه مي
دو دقيقة بعد، . در همان لحظه به راه افتاده از دست بدهد هايستگاه مترو شده است، قطاري را ك

چند ايستگاه آن طرفترتصادفي وحشتناك با قطاري كه . شود رسد زن سوار مي قطار ديگري از راه مي
توانست با  زن كه مي. شود جانِ تعدادي از مسافران ميآيد باعث از دست رفتن  از سمت مقابل مي

» خورد قطارِ قبلي برود به خاطرِ يك عمل سادة شما نامش در فهرست قربانيانِ اين تصادف رقم مي
  .)163: 1384قاسمي، (

كنش هستي و ممارست كنش زباني يا گفتاري مساوي است با استمرار مقاومت  ،در اين نمونه
چنين استمراري بر . را از درون خود زاييده و به بيرون پرتاب نموده استچيزي كه كنش آن يِ 
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يابد و با اين  هر كنش در هستي استمرار مي. پايان ناپذيري يك كنش ساده از درون تاكيد دارد
اي در جايي  توانند نتيجه ها مي استمرار كه شكلي از ممارست حضور خارج از كنترل ماست، كنش

ها احاطه نداريم؛  ها امري است كه ما هميشه بر آن و به اين ترتيب تشخص كنشديگر به بار آورند 
  .اي از جهان هستي را دارند ت غافلگير نمودن مجموعهربه شكلي كه قد

 
  »ديگري«و » من«جايي مرزهاي  جابه: مماشات

اين . شود منجر مي» ديگري«و » من«مماشات گفتماني امري است كه به بازتعريف رابطة بين 
يك ديگري كه بيرون از من قرار . گردد تا يك ديگري، بين من و خود قرار گيرد بازتعريف سبب مي

البته گاهي هم اين ديگري بخشي از خود من است كه .گري باشد تواند جامعه يا هر كنش دارد و مي
داراي گفتمان مماشاتي بر اين اساس، . گيرد گردد و بين من و خود قرار مي از من جدا مي

  .توان به ترتيب زير بيان كرد هايي است كه مي ويژگي
 . اين ورود يعني تن دادن به بازي ديگري؛ عرصة ديگري ورود به) الف
بلكه يك ديگري هست كه فرمان را . فقط دست خودش نيست ديگر گر سكان حضور كنش  ) ب

 . شوي در دست دارد و تو به يك حايل بين او و خودت تبديل مي

گيرد تا  شود و بين ديگري و تو قرار مي اشات بخشي از تو از خودت جدا ميبنا بر اين در مم  ) ج
 .  بتواند عمل و كنش تركيبي يا انسجام بخش و يا حتي تباني را به انجام برساند

 . اي ايجاد كند تواند جريان زنجيره ميو  مماشات محدوديت و مرز ندارد  ) د

 . كند ا از نگاه ديگري تعريف ميهنجارها ر و دهد مماشات تراكم روايي را افزايش مي  ) ه

 . كند گر را مكانيكي مي مماشات حضور كنش  ) و
گر درسي كه ديگران  يعني كنش. كند گر تبديل مي گر را به ناكنش مماشات اگر اوج يابد كنش  ) ز

 .دهد ؛ اما ابتكار عمل را از دست ميدهد پس ميخوب خواهند را  از او مي

هاي جمعي حضور تثبيت يافته است،  كه در اليه گونه آنرا مماشات استمرار سبك زندگي    ) ح
 .كند تقويت مي

جالل آل احمد از پيوستگي بين مقاومت و مماشات سخن ) 1385( سنگي بر گوري در
مقاومت در برابر . خواهد به هر شكلي او را صاحب فرزند كند مماشات با جرياني كه مي.گويد مي

اين  .به، به سنت، به تاريخ و فرهنگ وابسته استهمين جرياني كه هم به جامعه، به علم، به تجر
  . رفت و آمد بين مقاومت و مماشات به يك چالش جدي حضور خود در برابر خود تبديل شده است

يعني . مساله اصلي اين است كه در تمام اين مدت آدم ديگري از درون من فرياد ديگري داشته«
شايد هم پيش از . و عرض ميدان ميكروسكپيو طول . از وقتي حد و حصر ديوار واقعيت كشف شد
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كه پدرم . با فرياد سنت و تاريخ و آرزوها و همه مطابق شرع و عرف. و اين آدم، يك مرد شرقي. آن
ها و همكارهاي فرهنگي و وزرا و هر كاسب و تاجر و  بود و برادرم بود و دامادها هستند و همسايه

  ).71: همان (» .دهاتي
چون يك ديگري بين من و خود . گردد جب گسست بين من و خود ميجا مماشات مو در اين

پس مماشات يكپارپگي و . اين ديگري تصوير پدر و برادر و همسايگان و غيره است. گيرد قرار مي
 قدر آسيب ببيند كه جريان و روند حضور تواند آن اين انسجام مي. برد انسجام كنش گر را از بين مي

تواند نتايجي به بار آورد كه  گاهي همين مماشات مي. كندجار تبديل هنببه حضوري نابهنجاررا 
كند كه تن دادن به  جالل آل احمد اشاره مي. جريان و روند حضور كنش گر را با بحران مواجه سازد

هايي كه تجويز  هاي سنتي و خوراكي آنچه كه جامعه و فاميل از او خواسته و استفاده از درمان
  . با اين شرايط مزاج او را دگرگون ساخته است اند و مماشات نموده
ها چنان اعتدال مزاجم را بر هم ميزد كه اصال گمان  و اين كثافات خوراكي و تستوويرون«
اشتهاي كاذب پس از بي ميلي عجيب؛ بعد پرخوري؛ بعد زير و . ام كنم آن چند ساله خودم بوده نمي

جاي آن يارو صاحب . شدم اصال ديوانه مي. عد كالفگيباال شدن؛ بعد تهوع؛ بعد امساك؛ بعد اسهال؛ ب
هاي فرنگي روي حاالت روحي آن ايامم  تيمارستان خصوصي خالي كه بيايد و يك انبان اسم

  ).47: همان (» .بگذارد
شود  گر تهديد مي نكته بسيار مهم اين است كه مماشات اگر اوج يابد، يكپارچگي و انسجام كنش

قدر  گر مكانيكي تبديل كند كه وجه كنشي او آن واند او را به يك كنشت و ادامة اين جريان مي
  .  ماند گر از او باقي نمي گردد كه چيزي جز يك ناكنش محدود مي

  
  گيري نتيجه

 ها قادر به ايجاد وجهي مقاومتي، در اين جستار تالش شد تا نشان داده شود چگونه گفتمان
طور كه  همان. ها هستند گران و يا ترميم حضور آن شممارستي و مماشاتي براي استمرار حيات كن

در اين . ديديم زبان با عبور از وضعيت ايجابي و نفي آن سعي در ايجاد وضعيتي جديد و پويا دارد
هاي تثبيت شده و تالش جهت  توان از مقاومت و يا ممارست در برابر وضعيت حالت است كه مي

شديم چگونه فضاي تنشي از طريق مقاومت ابعاد  در واقع، متوجه. ها سخن گفت استحالة آن
همچنين . نمايد حضور در مقابل ابعاد كيفي آن و يا برعكس فرآيند توليد معنا را كنترل مي كمي

اي و مقاومت آن در برابر  تواند سبب رشد وجه اسطوره دريافتيم كه تزريق انرژي نمادين به حضور مي
عالوه بر اين، نشان داديم كه . ور را در پي داشته باشدهر نوع خللي گشته و استعالي معناي حض

ها  ها، پايان ناپذيري و استمرار آن رشد ابعاد هستي شناختي حضور، بي زماني و بي مكاني كنش
هاي كنش گر را در پي  گردد كه مقاومت دنيا در برابر تالش سبب رشد وجه اسرآميزي از حضور مي
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به اين نكتة مهم اشاره نموديم كه با قرار گرفتن يك ديگري  در مسالة مماشات گفتماني هم. دارد
در اين حالت، راهي . گردد بين من و خود، حضور كنش گر با تهديد مواجه مي) از هر نوعي كه باشد(

  . ماند جز تن دادن به شرايط و كنار آمدن با آن باقي نمي
ژي و ميزاني از مقاومت و در مجموع، هيچ گفتماني را سراغ نداريم كه داراي سطحي از انر

اما گاهي گفتمان به دليل شرايط خاص و پرهيز از . ممارست در برابر شرايط ثثبيت شده نباشد
حتي در اين . گيرد هاي فرهنگي و يا حتي اعتقادي و ايدئولوژيكي راه مماشات را پيش مي چالش

كند را ناديده  بروز ميتوان انرژي كه در گفتمان به عنوان شرط مقدماتي گسست  حالت نيز نمي
در مجموع استعالي گفتماني بر اثر ممارست و مقاومت در برابر يك وضعيت ايجابي تحقق . گرفت

ها در برابر موانع  هاي روايي و داستاني نيز شاهد دخالت كنش گران و مقاومت آن در نظام. يابد مي
داستان . ايط جديد هستيمها جهت دستيابي به شر جهت شكستن ابعادتثبيت يافته و گذر از آن

روايتي است كه نشان دهنده ممارست ماهي سياه در برابر شرايط نامطلوب و  ماهي سياه كوچولو
گريز از حصار گفتماني يعني . بندد شكستن سدهايي است كه راه را بر چشم اندازهاي موجود مي

گران بر اثر  ضور كنشجايي مرزهاي ح تزريق انرژي و اكسيژن به فضاي گفتمان جز از طريق جابه
  . ممارست و مقاومت گفتماني ممكن نيست
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