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چکيده
یكی از ویژگیهای مهم گفتمانهای ادبی ،بهویژه در شرق ،کارکرد خلسهای آن اسیت .از دییدگاه
نشانه-معناشناختی ،در گفتمان ادبی خلسه زمانی شكل میگیرد که کنشیها در وضیعیتی فرعیی
قرار گیرند و جای خود را به شوِش ،یعنی فرآیندی تنشی -عاطفی دهند که در آن شوِشیگر در
وضعیتی انفعالی از خود رها گردد و تحت عظمت و ارادة یك «دیگر» فراسوژهای «شدنی» آنی
را تجربه کند .در واقع ،خلسه فاصلة بین استقرار در مرز کنش و عبور به هالة معنایی جدیید را 599
که با تغییر یا استحاله همراه است ،آنقدر کاهش میدهد کیه گفتمیان ادبیی میا را بیا وضیعیتی 
کوبشی یا تكانهای مواجه میسازد .در چنین حالتی ،آنچه به طور طبیعی پایان یك فرآیند است،
در ابتدای آن رخ می دهد .به همین دلییل ،خلسیة ادبیی کیارکردی اسیت کیه همیة محاسیبات
گفتمانی را به هم میریزد ،و خارج از هر نوع زنجیرة استداللی و روایی ،سبب غافلگیر شدن و
ایجاد وضعیتی استعالیی میگردد؛ گویا خلسه وضعیتی است که سیوژة گفتمیان بیه واسیطة آن
خود را در انفصال کامل با آنچه حضور ارجاعی و عینی است مییابد و در نیوعی غییاب قیرار
میگیرد که سرچشمة گریز از ایستایی و تحمل کنشهای زمانمند است.
کارکردهای نشانه -معناشناختی خلسة ادبی کداماند؟ چگونه خلسة ادبی زمان کنشی را به
زمان شوِشی تغییر میدهد؟ چگونه خلسة ادبی شرایط استعالی سوژة گفتمان را فراهم
میسازد؟
با توجه به توضیحات باال ،هدف از این مقاله تحلیل نشانه -معناشناختی خلسه در گفتمان
ادبی به منظور تبیین ساز و کارهای آن برای دستیابی به الگویی است که بتواند فرآیند تولید
خلسة ادبی و نقش آن در تبیین معنا را مطالعه کند.
کليدواژهها :نشانه -معناشناسی ،گفتمان ادبی ،خلسه ،استعال ،شوِش.
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مقدمه
بر خالف گفتمانهای روایی که مبتنی بر کنشاند ،نظامهای گفتمانی خلسهای سازوکاری
شوِشی دارند .همین امر سبب می گردد جنبة عینی و مبتنی بر روابط ارجاعی صرف در
این گفتمانها تضعیف شود و کارکرد تنشی و عاطفی با ویژگیهایی مانند آنیتِ حضور،
فوریت استحاله ای یا تغییر حالت پدیداری و شتاب گشتالتی (در راستای حرکت
سریعتر از انتظار گفتهپرداز) جای عینیت قراردادی و حضور ارجاعی را بگیرند .گفتمان
خلسهای را میتوان منشأ شكلگیری نوعی رابطة زیباییشناختی دانست که با سلب
کارکرد شناختی و استداللی سبب ایجاد نوعی زیباییشناسی انفسی میگردد .در این
حالت ،شوشگر با آنچه می توان آن را روح جهان هستی نامید ،گره میخورد و نتیجة
این همآمیختگی تحقق وضعیتی استعالیی است .همین همآمیختگی عامل اوجگیری
انرژی تنشی و عبور از فضای محاسبهگر و برنامهمدار متنی در حرکت به سوی «گیجی»
حضور است .به این ترتیب ،متن به جسمانهای تبدیل میگردد که خود مرکز تولید
انرژی است ،زیرا زبان در حرکت خود به سمت و سویی سوق مییابد که فاصلة بین
سوژه و زبان برداشته شود؛ تا جایی که متن چیزی جز ترجمة حضور پدیداری سوژه
نباشد.
در این پژوهش سعی خواهیم کرد به چند پرسش مهم پاسخ دهیم :سازوکار
نشانه -معناشناختی شكلگیری خلسه در گفتمان ادبی چیست؟ چگونه گفتمان ادبی
میتواند با س لب ویژگیهای شناختی و کاربردی و به صفر رساندن شرایط کنشی با روح
هستی یكی شود و به گفتمانی خلسهای استحاله یابد؟ چگونه خلسة ادبی میتواند
سبب استعالی شوِشگر گفتمانی شود؟ در واقع ،هدف این مقاله تحلیل ویژگیهای
خلسهای گفتمان ادبی با تكیه بر رویكرد نشانه -معناشناختی است.
کارکرد گفتمان روايي کالسيك
قبل از بررسی کارکرد خلسه ای گفتمان ،الزم است به بعضی از ویژگیهای گفتمانهای
روایی که خصوصیات کالسیك دارند اشاره کنیم .در نظامهای روایی کالسیك ،معموالً
یك نقصان یا اختالل سبب بروز بحران در فرآیندی میشود که کنشگری در مرکز آن
است .در این وضعیت ،آنچه گفتمان را پیش میبرد ،تصمیم کنشگر به رفع نقصان و
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خروج از بحران است .همین تصمیم است که در نظامهای روایی کالسیك آغاز ورود به
فرآیند معناسازی نام می گیرد .در این فرآیند کنشگر با استفاده از راهبردهای متفاوت و
برنامههای روایی زنجیرههایی کنشی را شكل میدهد که راه را برای عبور از بحران و
تغییر وضعیت اولیه ،که وضعیتی نابسامان است ،به وضعیتی سامانیافته هموار
میسازند .پس می توان نتیجه گرفت که کنش در قلب نظام روایی برای عامل
تغییردهندة معنا بسیار اهمیت دارد .پس از کنش ،تغییر معنا (خروج از بحران با دگرگون
کردن وضعیت اولیه) است که ماهیت روایی گفتمان بر آن استوار است؛ برای مثال در
ماهی سیاه کوچولو ،اثر صمد بهرنگی ،اختالل در معنای حضور کنشگر را در بحرانی
قرار می دهد که تصمیم به خروج از آن او را وارد فرآیند روایی میکند تا امكان تحقق
معنایی جدید پدید آید ،معنایی که بتواند رضایت حضور را فراهم سازد.
آنچه در این فرایند جالب توجه است ،زنجیرههای روایی است که کنشگر پشت سر
میگذارد و می توان آنها را مراحل مختلف رفع نقصان یا بحران نامید .در این زنجیرهها
بعضی از کنشها مقدماتیاند و زمینه را برای عبور به کنش اصلی فراهم میسازند .ما
قبالً این کنشهای مقدماتی را توانشهایی نامیدهایم که بهکارگیری آنها در جریان
معناسازی ضروری است (شعیری .)9339 ،به همین دلیل است که معتقدیم زمان عنصر
مهمی در شكل گیری فرآیند رفع بحران معناست .دلیل این اهمیت این است که برنامة
روایی به پختگی کنش یا گاهی تغییر راهبرد و ارتقای آن نیاز دارد ،و چنین تغییراتی
مشمول زمان می گردد .عامل زمان گاهی ما را با کندی حرکت کنشی ،و گاهی هم با
تندتر شدن این حرکت مواجه می سازد ،ولی نكتة مهم این است که کنشها تابع زمان
روایی ،یعنی زمان برنامه پذیرند .در کنار زمان باید از عنصر مهم دیگری به نام مكان نام
برد که کنشها در آن شكل می گیرند تا تحقق معنای جدید ممكن گردد .مكانها در
نظامهای روایی و در فرآیند تحقق معنا به سه دسته تقسیم میگردند:
مكانهای بحران زا :مكانهایی مقدماتی هستند که احساس اولیة بحران یا حتی کشف
بحران در آنجا شكل میگیرد؛
مكانهای واسطهای :مكانهایی هستند که کنشگر برای تغییر وضعیت خود مجبور به
ورود و عبور از آنهاست .در این مكانها ،شرایط برای تغییر وضعیت رقم میخورند؛
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مكان بحران زدایی :مكانی پایانی است که کنشگر در آن تغییر معنا را تجربه میکند
یا حتی این دگرگونی وضعیت را جشن میگیرد ،مثالً سیندرال با شاهزاده ازدواج میکند
و زندگی در قصر آغاز میشود.
فرآیند روایی چه بر مبنای ارادة خود کنشگر (احساس بحران و اقدام برای خروج از
آن) ،چه بر مبنای تعامل کنشگران با یكدیگر (بحرانی که در جریان یك تعامل به وجود
می آید و یكی از کنشگران در صدد متقاعد کردن دیگری یا چیرگی بر اوست) و چه بر
مبنای تجویز (برنامهای که کنش گذاری بر اساس آن کنشگری را وادار به انجام عملیاتی
میکند) باشد ،در زمان و در مكان تحقق مییابد (نك .شعیری .)73 -53 : 9312 ،زمان و
مكان میتوانند زمانها و مكانهای دور یا نزدیك باشند.
گفتمانی که در این مقاله مورد نظر ماست ،گفتمان خلسهای است .ادبیات شرق و
به ویژه ادبیات ما ،سرشار از گفتمانهایی است که کارکرد خلسهای دارند که از طریق
بررسی نشانه -معناشناختی خلسه متوجه ویژگیهای مهم این نوع گفتمان و نقش آن در
شكلگیری معنا خواهیم شد.
در تعریف واژة خلسه بر حضور خاص سوژه ،که بیشتر ناخودآگاه است ،بسیار
تأکید میشود .لحظهای که سوژه از خود رها میشود و در وضعیتی تشبیهپذیر با
وضعیت بین خواب و بیداری قرار میگیرد .اینك باید ببینیم چگونه و با توجه به چه
ویژگیهایی گفتمان تولید خلسه میکند.
کنش و خلسه
بر خالف گفتمانهای روایی که کنش در مرکز آنها قرار دارد و بر اساس آن حرکت
گفتمان به جلو شكل میگیرد ،در گفتمانهای خلسهای کارکرد کنشی گفتمان بسیار
تضعیف میگردد .به همین دلیل ،همة مقدماتی که متن باید به آنها تحقق بخشد تا
شرایط عبور به کنش فراهم شود ،حذف میگردند .پس متن آنجا شروع میشود که ما با
نتیجه یا پایان یك کنش مواجه میشویم ،یعنی جایی که کنشی وجود ندارد و آنچه بر
ما نمایان می گردد ،وضعیت شوِشی (چه شدنی اتفاق افتاده باشد یا باید رخ دهد) است؛
یعنی حاالت یا حضوری که کنش رقم میزند.
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حذف مقدمات کنش و تضعیف جایگاه آن در متن سبب میگردد گفتمان زنجیرة
استداللی را که برای متقاعد کردن عوامل درونمتنی و برونمتنی از آنها استفاده میشود،
از دست بدهد و باور شناختی به پایینترین درجة ممكن برسد .حذف وضعیت
استداللی مبتنی بر منطق برنامهمحور سبب میگردد تا شرایط شناختی جای خود را به
شرایط عاطفی و سودایی بدهد .در این حالت ،گفتمان مانند یك «آنِ» گفتمانی عمل
می کند که لحظة ایجاد شوك یا تكانه است .در واقع ،حذف یا تضعیف کنشهای
مقدماتی که مبنای تغییر وضعیتاند ،فاصلة بین ارسال و دریافت معنا را آنقدر کوتاه
می کند که زمان صفر تنها زمان ممكن برای تحقق معناست .در این حالت ،گفتمان
کارکردی جهشی به خود میگیرد .این ویژگی سبب غافلگیر شدن گفتهخوان میگردد:
«بمیرید ،بمیرید ،در این عشق بمیرید».
در این گفته زبان به درجهای از دفعیت و یكبارگی میرسد که ما را با زمان صفر
کنشی ،یعنی وضعیتی کوبشی مواجه میسازد ،یعنی ما فقط با نتیجة کنش که شوِش
است مواجه می شویم .همین حذف فاصلة منطقی بین کنش و شوِش است که سبب
بهتزدگی مخاطب می گردد .گویا انفصالی ناگهانی زمان پیوستاری را که سوژه در آن
قرار دارد ،به زمانی ناپیوستار تغییر میدهد که القا کنندة برش از همة سطوح «حضور»
است .این وضعیت را میتوان به سكوی پرتابی تشیبه کرد که همة انرژی الزم برای
تولید معنا در آنجا متمرکز گشته است و به محض آزاد شدن این انرژی با تغییر
وضعیت بدون هیچ مقدمهای مواجه میشویم .این انرژی آزادشده امكان استعالی سوژه
بهمثابة یك فوریت را فراهم میآورد.
0
9
در زمینة زمان و حضور ژان کلود کوکه به دو زمان «عینی» و «انتزاعی» قایل
است ).(Coquet, 1997 : 81-103زمان عینی از نظر او زمان رخدادی است .زمان
شمارشی زمان حرکت ثبتشدنی کنشگر است ،اما کوکه زمان انتزاعی را زمان تجربة
منحصر به فرد کنشگری می داند که بدون حرکتی شمارشی و جابجا شدن تقویمی،
زمان خاصی را می آفریند که به عقیدة من زمانی شوِشی است؛ زیرا مربوط به شوشگر و
دریافت آنی و پدیداری او از چیزهاست .در خلسه نیز زمانی رخ میدهد که زمان
شمارشی به زمان کیفی حضور تغییر یابد که زمان پدیداری یعنی زمان غیرمادی و
غیرتقویمی است .مولوی چنین زمانی را با ویژگی غیرمترقبة زبان تولید میکند که
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لحظهساز است و ویژگی «آنی» دارد .او گویا زمان را به شتاب زمانی تبدیل میکند.
گویا زمان را از همة پوستههای آن جدا میکند و آن را مانند یك جوهر یا عصارهای از
خود زمان به بیرون از آن پرتاب میکند تا زمان پیشتاز شكل گیرد .همین پیشتازی
زمانی عامل ایجاد شكلی از خلسه در گفتمان است ،زیرا زمان جلوتر از هر نوع
آمادهسازی کنشی یا آمادگی ارزیابی کنشی حرکت میکند و کسی را فرصت مقاومت
در برابر این شتاب زمانی نیست .پل ریكور ،فیلسوف فرانسوی ،از اصطالح هایدگری
زمان «پیشتازتر از خود» سخن میگوید ) .(Ricoeur, 1990 : 107در چنین زمانی ،هنوز
انتظار استعال در سوژه شكل نگرفته است و او خود را در شرایطی از حضور کیفی
مییابد که کامالً غیرمترقبه است .موالنا نه تنها این زمان پیشتاز را تولید میکند ،آن را
سرچشمة حضور کیفی و رهایی از تشتت و کمیتگرایی اضمحاللدهنده قرار میدهد:
«بمیرید ،بمیرید ،به پیش شه زیبا /بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید».
موالنا به اوج حضور زمان کیفی فكر میکند .زمانی که شاید همة زمانهای دیگر در
آن به طور فشرده نهفتهاند تا به محض تحقق بازآفریده شوند ،اما در قالب حضوری
استعالیی که دیگر دچار هیچ تنزلی نمیگردد ،زیرا چنین زمانی به مادر همة زمانها
تبدیل میگردد (همه شاه و شهیرید) .همین زمان است که خلسه میسازد.
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زمان تنشي
زمان محتوایی و کیفی ،که در باال از آن صحبت کردیم ،نزد مولوی ویژگی دیگری دارد
که در خلسه سازی نقش مهمی دارد و آن بعد تنشی زمان است .بر اساس این ،زمانِ
کیفی میتواند در حال واحد هم گسترهای باشد هم فشارهای .اجتماع این دو بعد تنشی
در یك جا و یك نقطه ،قدرت محاسبة شناختی و دریافت منطقمدار مخاطب را دچار
اختالل می کند تا جایی که او زمان گذر از بعد انقباضی به بعد انبساطی را گم میکند.
در حقیقت ،تالقی همزمان دو زمان در یك جا ،میزان انرژی یكسان بهکار رفته در هر
دو و آنیت 3گذر از یكی به دیگری ،زمان را به تالطمی از زمان تبدیل میکند که
نتیجهای جز خلسهآفرینی ندارد« :قطره تویی ،بحر تویی ،لطف تویی ،قهر تویی»« .دانه
تویی ،دام تویی ،باده تویی ،جام تویی»« .پخته تویی ،خام تویی ،خام بمگذار مرا».
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یكی از نتایج مهم در هم آمیختگی دو وضعیت زمانی باز و بسته در یك نقطه ،غیاب
شرایط انتقال از یك وجه زمانی به وجه زمانی دیگر است؛ به عبارت دیگر ،از دیدگاه
زبان شناختی ،هر گاه زبان شرایط شناختی همنشینی در گسترة روایی را که مبتنی بر
انتقال برنامه مدار از یك وضعیت به وضعیت دیگر است ،از دست بدهد ،ما با نوعی
«آنیت» یا «دفعیت» گذر مواجه میشویم .این آنیت در اثر غیاب شرایط انتقال تعبیرپذیر
به زمان هستیمدار است .همانطور که میبینیم ،عبور از قطره به بحر ،از دانه به دام و از
پخته به خام تابع هیچ نوع احتیاط روایی یا رعایت شرایط فرآیندی گذر نیست .علت
پذیرش چنین ریسك گفتمانی را باید در اهمیت تقدم وجه هستیشناختی زمان بر هر
وجه دیگر دانست .این سخن را باید اینگونه تفسیر کرد که موالنا درون زمان قرار
میگیرد و از همین «درون» است که آن را بازمیپروراند .به همین دلیل ،او ترسی از
برهمریختن تناسب زمانی ندارد .زمان آنیت او به این شكل عمل میکند که هر نقطة
زمانی امكان برگشت به نقطة دیگر را دارد ،زیرا زمان هستیشناختی زمانِ کیفی
حضوری است که همه چیز آن مطلوب است؛ به گونهای که میتوان این وضعیت در
همآمیختگی مطلوب زمانهای کیفی فشارهای و گسترهای را همان زمان شوِشی ،یعنی
زمان خارج از محاسبة شناختی و کنشی یا همان زمان «تالطم از درون» یا زمان
زیبایی شناختی حضور نامید .در چنین زمانی ،هر گونه عنصری چه از جنس «قند» باشد
و چه از «زهر» ،یك معنی بیشتر ندارد :همحسی و همآیی انسان و دنیا و روح هستی.
در چنین شرایطی ،زمان به خلسة زمان تبدیل میشود؛ زیرا مفهوم واقعی آن گرهخوردن
با خود هستی است.
ژاك فونتنی به دو ویژگی «آنیت و فوریت بهمنزلة دو روی جداییناپذیر زمان
سنكوپ (دفعیت) قایل است» )« .(Fontanille, 2005 : 19آنیت» یعنی در یك آن تبلور
یافتن و «فوریت»ِ نشانه -معناشناختی ،یعنی سرعت گذر از این آنیتِ تازهشكلگرفته به
آنیتِ دیگری که ویژگی متفاوتی دارد ،بدون نیاز به شرایط واسطهای انتقال .همین
وضعیت افت و اوج است که متالطمکنندة حضوری است که تحیر و بهتزدگی از
نتایج آن هستند .گویا لحظهای درنگ در عبور از یك وضعیت انقباضی به وضعیتی
انبساطی و برگشت به وضعیت انقبا ضی جدید جایز نیست .این آنیت و فوریت،
همچون دو وجه هستیبخش به خلسة حضور ،آنقدر اهمیت دارد که گاهی موالنا از

این درنگ شكایت میکند و خود بر این شتاب صحه می گذارد و تحقق آن را فرا
میخواند:
«ای عَلمِ عالم نو پیش تو هر عقل گرو
گاه میا ،گاه مرو ،خیز بیكبار بیا»
***
«ای دل آغشته به خون ،چند بود شور و جنون
پخته شد انگور کنون غوره میفشار بیا»
شاید علت اینكه موالنا می تواند فاصلة بین زمانهای گذر را حذف کند و بدون
شرایط کنشی در تالطمی آمیخته به خلسه زمانها را جابجا کند ،در قدرت
«فراخود»شدگی او نهفته است« :من همه در حكم توأم ،تو همه در خون منی» (.)222
کارکرد زيباييشناختي خلسه
گرمس 2در کتابی با عنوان نقصان معنا ( )9331از «رخداد زیباییشناختی» سخن
میگوید .او در این کتاب دو نظام زیباییشناختی کالسیك 7و باروك 3را از یكدیگر
متمایز میکند .در نظام کالسیك ،ابژة زیباییشناختی مستقل از سوژهای که با او در
ارتباط است ،تولید معنا میکند .اما در زیباییشناسی باروك ،ابژة زیباییشناختی بر
اساس کارکردی رویآوردی 1و هوسرلی ،92زیر نگاه سوژه و تأثیر متقابل آن دو بر
یكدیگر و تابع نظامی حسی -ادراکی ،که همآمیختگی سوژه و ابژه را در پی دارد ،تولید
معنا میکند .ژان ژنیناسكا 99در کتاب سخن ادبی بین گفتمان اجتماعی و گفتمان
زیباییشناختی تفاوت مینهد .به عقیدة ژنیناسكا ،درون گفتمان اجتماعی« ،واژگان در
خدمت چیزهایی هستند که قرار است ما را به آنها ارجاع دهند و درون گفتمان
زیباییشناختی صورتهای بیرونی با مدلولهای زبانی مرتبط نیستند؛ این صورتها دالهایی
هستند که مدلول آنها چیزی جز حاالت شوِشی سوژه نیست» ).(Geninasca, 1997 : 206
بیشك ،منظور نویسنده از مدلولی با نام حاالت سوژه ،90همآمیختگی و همحسی سوژه
93
و دنیا در شكلگیری معناست .به نظر میرسد با چنین ادعایی دورانی را که یاکوبسون
از نقش شعری 92زبان سخن می گفت و در آن بر خود پیام زبانی ،به منزلة تولید کنندة
استعارة معنایی تأکید میکرد ،پشت سر گذاشته باشیم .زبان پی در پی خود را میسازد
و دوباره با تفسیر ،نقد ،موضعگیری و به چالش کشیدن خود ،همواره در موضع خود
5
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تجدیدنظر میکند .این همان عملكرد گفتمانی 95زبان است که با نقشگرایی زبان بسیار
متفاوت است و آن را نقض میکند.
اینك با توجه به توضیحات باال و ویژگیهای نظام عرفانی گفتمانی شرق میتوان از
زیباییشناسی خلسه سخن گفت که با دو نظام کالسیك و باروك متفاوت است .در
چنین نظامی ،یكبار که شوشگر در ارتباط با دنیا قرار میگیرد ،آن را پشت سر میگذارد.
گویا چشمهای عینی او به روی دنیا بسته میشود و چشمهای انفسی او -به تعبیر
نشانه-معناشناختی ،چشمان اسطورهای (که طغیان نشانه از بستر خود را در پی دارد)-
فعال می گردند .در این حالت ،همة دنیا در وجود سوژه به حرکت درمیآید؛ گو اینكه
دیگر حضور دنیا مستلزم حضور سوژه و ادراك او از آن است .در زیباییشناسی انفسی
دیگر جایی برای درنگ ،تأمل و آمادگی مقدماتی برای تعامل با دنیا نیست.
زیباییشناسی انفسی نوعی زیباییشناسی خلسهای است که با سلب کارکرد عقلگرا و
شناختی و همچنین سلب رابطة حسی -ادراکی از نوع تعاملی پس از پشت سر گذاشتن
همة این کارکردها و دستیابی به عمق حضور است؛ چیزی که جز با شكستن ناموس
عقل «ناقوس تن شكستی ،ناموس عقل بشكن» و «گیجی» ،که سرچشمه در «گیجی
خردها» دارد  ،ممكن نیست .تنها رهایی سوژه از همة اصول عقلگرای حضور است که
میتواند راه را بر زیباییشناسی خلسهای بگشاید .این لحظه لحظة گریز از همة ابعاد
شناختی حضور و یكی شدن با «موسیقی روح جهان» است .شكستن تن و عقل ،که
میتوان از آن به عبور از جسم و شناختهای ارجاعی و عینی تعبیر کرد ،سبب میگردد
شوشگر هیچ عنصر مؤلفهای 94نداشته باشد که او را به معیارهای نشانهشناختی «من،
اکنون ،اینجا» وابسته بداند .عناصر مؤلفهای از عوامل تضمینکنندة حضور در مكان و
زمان هستند .موالنا با پیشنهاد شكستن تن و عقل و سلب ویژگیهای ارجاعی ،شوشگر
را فراتر از شرایط مؤلفهای حضور قرار میدهد؛ یعنی او را با فرازمان و فرامكانی پیوند
میدهد که چیزی جز «گیجی خردها» نیست« :بر گیجگاه ما زن ،ای گیجی خردها /تا وا
رهد به گیجی این عقل ز امتحانها» (.)53
اگر این گیجی حضور تحقق یابد و شوشگر قدرت خلسهای یابد ،به درجهای از
استعالی حضور میرسد که حاال همة دنیا باید در مقابل حضور او به سماع درآید.
خلسه لحظة درهمآمیختگی همة مدلولهای حضور سوژه با مدلولهای حضور روح جهان

هستی ،و پس از آن ،درهمآمیختگی همة مدلولهای حضور دنیا با مدلولهای حضور
سوژة شوِشی است .در نظام گفتمانی خلسهای ،حضور دالها آنقدر کمرنگ میشود که
همه چیز به مدلولی یكپارچه از موسیقی زیباییشناختی روح جهان تبدیل میگردد؛ و
اکنون این دنیا است که باید در حضور درخشنده و تعالییافتة سوژه به وجد آید و این
وجد را با سماع آشكار سازد .تاراستی برای تفهیم لحظة استعالیی حضور در نظام
نشانه -معناشناختی اگزیستانسیالیستی از نوعی تعالی و کمال سوژه سخن میگوید که
در ادامة شور و وجد او درون دنیا و در ارتباط با جهان هستی کسب میگردد .این
تعالی همان لحظة «همساز شدن سوژه با آهنگ روح جهان» است ). (Tarasti, 2009 : 24
همچنان که آمد ،در چنین شرایطی ،خود سوژه به درجهای از تعالی میرسد که حاال
دیگر دنیا در مقابل عظمت او به سماع در میآید« :مخدوم شمس دین است ،تبریز
رشك چین است /اندر بهار حسنش ،شاخ و شجر به رقص آ» (.)57
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کارکرد هيجان و سودا در توليد خلسة ادبي
از دیدگاه کانت تفاوت بین هیجان 97و سودا در مدتداری است .کانت هیجان را
شوکی موقتی می داند .اگر این شوك به وضعیتی تبدیل شود که در آن سوژه دچار
حالت برآمده از ادامة تنشهای آن شوك شود ،آن وقت میتوان گفت هیجان به سودا
تبدیل شده است که طوالنی و مدتدار است .در بررسی نشانه -معناشناختیِ هیجان و
سودایی که در تولید خلسه نقش دارند ،نمیتوان فقط به این تعریف و تمایز بسنده کرد.
خلسه ابتدا به واسطة یك تكانه یا شوك غیرمترقبه شكل میگیرد و سپس مدتدار
میگردد ،زیرا این شوك شوشگر را بهتزده میکند و وی را برای مدتی در وضعیت
خاصی قرار میدهد که قدرت عكسالعمل را از او میگیرد و او را در حالتی انفعالی
نگاه میدارد .بنا بر این میتوان به عناصری مانند افعال مؤثر ،91نمودها 02و تنش،09
به منزلة متغیرهای نظام عاطفی که در یك سر آن هیجان و در سر دیگر آن سوداها قرار
دارند ،اشاره کرد .اگر به نمونة « نور تویی ،سور تویی ،دولت منصور تویی /مرغ کُه طور
تویی ،خسته به منقار مرا» ( )30دقت کنیم ،متوجه میشویم که «تو» نماد همة توانشها
است .فعل مؤثر توانستن به دلیل تجمع توانش در «تو» یك نقطة مرکزی یا منبع تولید
انرژی ایجاد میکند (نك .شعیری .)9339 ،این نقطة مرکزی ظرفیت فشارهای و گسترهای
93
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باالیی دارد ،چون حكایت از حرکت در سطح افقی ،در سطح عمودی و همچنین در
عمق و فضا دارد« .نور» مانند منبع متمرکز انرژی عمل میکند که از عمق فضا به سوی
بیرون از خود حرکت میکند و هر چه از منبع اصلی انرژی خود فاصله بگیرد،
ضعیفتر میشود  :نور عملكرد همزمان فشارهای و گسترهای دارد و توانایی پوشش
تمام فضا را دارد؛ «دولت» ،به منزلة نماد قدرت ،رابطة باال به پایین را پوشش میدهد؛
«کُه» حرکت عمودی به سمت باال را تداعی میکند و «سور» هم مانند نور میتواند در
فضا پخش شود .سور هم یك منبع انرژی مرکزی دارد که از آن پایگاه به اطراف و
اکناف متصل میگردد ،اما شاید امكان پخش آن از نور ضعیفتر است .پس از این
دیدگاه مولوی به توانایی باالی گسترهای و فشارهای که در «تو» جمع است ،اشاره کرده
است.
ویژگی مهم دیگر این منبع و مرکز همة انرژیها کارکرد پیوستاری آن است .این
کارکرد را نوعی حضور تام و بنیادی ممكن میکند که تمام سطوح نشانهای حضورِ
خود را از آن دارند .ویژگی بعدی شرایط نشانة عاطفی را باید در ریتم و ضربآهنگ
عناصر نشانه ای هیجان و سودا جست .در واقع ،هیجان به رعد و برقی میماند که در
یك لحظه تولید میشود .پس ضربآهنگ آن سریع و برقآساست؛ درحالیكه سوداها
که بر مبنای هیجان تولید میشوند ،در عمق وجود شوشگر رسوب میکنند و او را
سودازده میکنند .اکنون آنچه سرعت است تغییر ریتم میدهد و حرکت آن کندتر
می شود .در نمونة باال ،نور و سور هر دو سرعت انتشار باالیی دارند ،و به محض
شكلگیری ،فضای بسیار زیادی را در یك آن پر میکنند ،اما نمونة «دولت» به مرور
زمان شكل میگیرد و استحكام مییابد .با توجه به این استدالل میتوان گفت که «توی»
گفتمانی با هیجان ،یعنی شدت و سرعت باالی عاطفی شكل میگیرد ،و سپس به
حضوری سودایی تبدیل میگردد« .من» که کامالً در عظمت «تو» غرق است ،در
وضعیت سودایی« ،خسته به منقار» ،قرار میگیرد .موالنا که صید سودای حضور شده
است ،در وضعیت استمراری قرار میگیرد که از دیدگاه «نمودی» 00وضعیتی مدتدار
است.
فونتنی و زیلبربرگ اعتقاد دارند که «کندی حرکت از دیدگاه ضربآهنگ آن و افت
شدت حضور از دیدگاه تنشی سبب میگردند وارد مرحلة مدتمندی هیجان شویم که
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میتوان آن را سودای انتظار نامید» ) (Fontanille et Zilberberg, 1998 : 216به این
ترتیب ،شوشگر به انتظار وصال باارزشی 03مینشیند که همة هستی خود را در گروی
آن میدا ند .به همین دلیل است که هیجان و سپس سودای عاطفی وصال در ایجاد نظام
خلسه نقش دارند .نكته ای که نباید فراموش کرد ،این است که سوداها قدرت تكثیر
باالیی دارند؛ یعنی به سختی میتوان گفت که سودایی راه خاموشی را طی میکند .کافی
است که سودایی شكل گیرد تا سبب تبدیل سودایی به سودای دیگر گردد .به همین
دلیل ،بسیاری از متخصصان حوزة گفتمانی به همپوشانی سوداهای عاطفی و تبدیل و
انتقال یكی به دیگری اعتقاد دارند.
شاید به همین دلیل است که موالنا به دلیل استقرار در فضای عاطفی و سودایی نیاز
و ضرورت استفاده از «گفتار» را نفی می کند ،زیرا وصال با یار را که همان توفیق
شوِشی است ،ضامن تولید معنا میداند« :این تن اگر کم تندی ،راه دل کم زندی /راه
شدی ،تا نبدی این همه گفتار مرا».
شاید مثالی از سپهری کمك کند که مفهوم سودازدگی و کارکرد خلسهای آن را بهتر
نشان دهیم .در «واحهای در لحظه» سپهری به ترسیم «پشت هیچستانی» میپردازد که
همة ویژگیهای نظامی عاطفی با کارکردهای هیجانی و سودایی را دارد ،اما آنچه مهم
است حضوری عاطفی -سودایی است که شوشگر در پایان به آن دست یافته است و آن
چیزی جز سودای تنهایی نیست .با این حال ،این تنهایی پایان سوداهای سوژه نیست،
زیرا اکنون سودای دیگری آفریده می شود؛ سودای بیم یا ترس از دست دادن آن تنهایی.
پس اینجا هم یك انتظار منفی شكل میگیرد که همان ترس از تهدید این تنهایی است.
این نشان میدهد که سوداها چگونه در هم تنیده میشوند و تصور پایان آنها بسیار
دشوار است .به همین دلیل ،دوباره بحث کندی و تندی ضربآهنگ حرکت و شدت و
نرمی حضور آن مطرح میگردد .در حقیقت ،شاعر از همگان میخواهد که با حرکتی
که ضرب آهنگی کند دارد (آهسته) ،و همچنین با حضوری از دیدگاه تنشی مالیم (نرم)
به سوی او بروند تا مبادا سودای «تنهایی» او درهمشكسته و نابود شود .میبینیم که باز
برای نجات یك سودا و تضمین استمرار 02آن راهی جز پناه بردن به کارکرد تنشی،
ضربآهنگی و نمودی زبان نیست« :به سراغ من اگر میآیید ،نرم و آهسته بیایید ،مبادا
که ترك بردارد /چینی نازك تنهایی من» (سپهری.)309 : 9331 ،
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کارکرد جسمانهاي متن در توليد خلسه
خلسه حالتی است که به واسطة ارتباط خاصی که در فضایی بین شوشگر و جریان
ارزشی ایجاد میگردد ،رخ میدهد .اکنون اگر ادعا کنیم که گفتمان ادبی تولید خلسه
می کند ،باید بپذیریم تحقق این خلسه منوط به این است که مخاطب یا گفتهخوان در
تعامل با چنین گفتمانی در همان فضای خلسهای قرار گیرد و حاالت خلسه را تجربه
کند .چگونه چنین چیزی ممكن است؟ پاسخ به این پرسش را باید در کارکرد
جسمانهای متن جست ،یعنی اینكه متن خلسهساز متنی است که به جسمانه تبدیل شده
است.
ما به این دلیل واژة «جسمانه» را به کار میبریم که از نظر ما بر جسمی داللت دارد
که پایگاهی دارد که میتوان آن را بر اساس دادههای نظری مرلوپونتی (« )9125تن»
نامید .به باور این پدیدارشناس فرانسوی ،ابتدا «تن» ما در ارتباط با چیزها و دنیای
بیرون قرار میگیرد ،و سپس ،به واسطة نفوذپذیری همین «تن» و میزبانی او از
چیزهاست که شوشگر به مرتبة حسی -ادراکی ،و در نهایت ،به تولید معنا میرسد:

اکنون مشخص است که اگر متنی میتواند تولید خلسه کند ،به این دلیل است که به
جسمانهای تبدیل شده است که میتواند در برابر جهان هستی نفوذپذیر باشد .گویا به
همان میزان که سوژه تن را میشكند ،متن هم تنپذیر میشود تا شكنندگی تن سوژه در
آن تجلی یابد .در همین زمینه ،ژاك فونتنی بین دو حضور جسم (من) و جسمانه
(خود) که عبارتاند از «من» و «خود» ،تفاوت مینهد:
«من» پایگاهی است که برای خود حكم مرجع را دارد .همان پایگاهی که در مقابل همة
فشارهایی که به او تحمیل میگردد تا او را به دگر-سوژه تبدیل کند ،مقاومت میکند و از نقش
مرجعی خود دفاع میکند و به همین دلیل است که کنترل «خود» را عهدهدار است ،اما «خود»
که همواره آمادة دگرگونی ،تغییر ،دگردیسی و پذیرش نقشهای جدید است ،همان عاملی است
که عهده دار مدیریت حافظه و فرآیند تحول همة آن مقاومتهای انباشته شده در «من» است...
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تن من فقط به مثابة یك ابژه در میان دیگر ابژهها یا حضوری حساس در میان دیگر
حضورها نیست .بلكه تن من ابژه حساسی در واکنش به همة ابژههای دیگر است .تن من به
همة آواهایی که میشنود پاسخ میدهد؛ در مقابل همة رنگهایی که میبیند ،به ارتعاش در
میآید؛ و معنایی که آن را به واژهها اطالق میکند ،وابسته به چگونگی میزبانی او از همان
کلمات است).(Merleau-Ponty, 1945 : 273

545


تفاوت بین «من» و «خود» را میتوان در تفاوت زاویة دید دانست :از ناحیة «من» ،اصل
مقاومت مبتنی بر جریان فشارهای است که وحدتگراست؛ و از ناحیة «خود» ،تغییر مبتنی بر
جریانی گستره ای است (گستره در زمان ،در مكان و در تعداد) .تنشی که این دو را با یكدیگر
همسو میکند ،سبب می گردد راه بر الگویی که تولید کنندة گفتمان است باز شود؛ الگویی که
جریان گفتهپردازی را بر یك کنش -جسمانه استوار میکند ).(Fontanille, 2011 : 47
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موالنا نیز در جدال بین من و خود از من عبور میکند ،زیرا هم تن و هم عقل را
میشكند و سپس به یك فراخود اتیك 05محور یا مراممحوری تبدیل میگردد که همان
«گیجی خرد» است.
اکنون می توان گفت که دلیل اینكه متنی توانایی ایجاد خلسه دارد ،این است که
قدرت ایجاد تعامل بین قطبهای مختلف «من» و «خود» را دارد .اگر فرض کنیم که
پشت متن همان «من» قرار دارد که از طریق آزاد کردن انرژیهای ذخیرهشده و در حال
مقاومت در مقابل تغییر ،به واسطة دخالت «خود» ،متنی را تولید میکند که محصول و
تجلی چالش بین «من» و «خود» ،یا به تعبیر دیگر« ،تن» و «جسمانه» است ،به قول
فونتنی ،میتوانیم متن تولیدشده را پوستهای بدانیم که هم به دنیای «من» و هم به دنیای
«خود» متعلق است .این پوسته (در اینجا متن) به این دلیل متعلق به دنیای «من» است
که همة انرژیهای نشئت گرفته از دنیای «من» را مدیریت میکند .همین پوسته به این
دلیل متعلق به دنیای «خود» (جسمانه) است که بر اساس همة تحریكها از ناحیة
«دیگری» (که حاال من نیست) ،شكل میگیرد.
اگر بخواهیم این بحث را با فرآیند تولید خلسه مرتبط کنیم ،باید بگوییم که در متن
خلسهای به جای اینكه «من» مبنا یا سرچشمة تولید گفتمانی باشد ،که زوایای حضور
«خود» در آن متجلی میگردند ،دیگری است که با همة انرژی و انباشتههای فشارهای و
گسترهای خود مبنای تولید گفتمان قرار میگیرد .به دیگر سخن« ،منی» وجود ندارد که
«خود» در چالش با آن فرآیند تحول و دگرگونی را به وجود آورد .هر چه هست،
«دیگری» است که در جایگاه من گفتمانی قرار گرفته است و از زاویة دید و حضور
اوست که متن فرصت تولد مییابد .در حقیقت« ،من» گفتمانی از حافظة حضور من
عبور کرده و خود را پشت سر گذاسته است تا در فراموشی حضور تن و جسمانة خود
را یكپارچه به «فرامن» یا «فراخودی» بسپارد که «من» و «خود» در مقابل او بهانهای بیش
نیستند .به همین دلیل است که متن موالنا به پوستهای از حضور این فراخود تبدیل
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میگردد؛ پوسته ای که انعكاسی از همان چیزی است که در باال آن را موسیقی روح
جهان نامیدیم« :نوح تویی ،روح تویی ،فاتح و مفتوح تویی /سینة مشروح تویی ،بر در
اسرار مرا» (.)30
اکنون میتوان ادعا کرد که خود متن به جای پوستهبودن به حضوری تبدیل شده
است که هم «من» و هم «خود» است .متن هم منبع انرژی و هم منبع تغییر است؛ هم
کنشساز است و هم شوِش ساز .گویا هستی جهان با هستی متن گره خورده است و
متن به کنش پیوستة گفتمانی زنده تبدیل شده که در پی تجربة گیجی حضور است .به
همین دلیل است که متن در درون خود به طغیان درمیآید ،یعنی یكپارچه تالطم،
ناآرامی و شور و فریاد میگردد .گویا با متنی فرابیولوژیك مواجهیم که برای خود حق
حضوری هستیشناختی قایل است .متنی که فقط صورت و محتوا نیست ،بلكه جریان
زندة حضوری است که در الیههای پدیداری خود به گردش درمیآید تا ما را در هستی
خود ،و یا آنگونه که موالنا می خواهد ،در گیجی خود گیج کند؛ و این همان پا به دنیای
خلسه گذاشتن است.
در واقع ،هر گاه متنی بتواند کل شرایط حسی -حرکتی را که کنشگران از خود بروز
میدهند ،داشته باشد ،آن را متن -جسمانه مینامیم .متن به این دلیل هم در جایگاه
«من» و هم در جایگاه «خود» قرار دارد که هم همة انرژی حضور را در خود متمرکز
کرده است و هم به واسطة بعد دیگری از حضور ،که آن را «خود» نامیدیم ،این انرژی
را به سكوی پرتابی فوری و آنی برای اتصال و پیوند با فراخود تبدیل میکند .به همین
دلیل هم متن خلسه ای بدون اینكه مشمول شرایط زمانی فرآیند گذر از معنایی به معنای
دیگر شود ،از هستی اینجایی تا هستی آنجایی گسترده شده است« :یار مرا ،غار مرا،
عشق جگرخوار مرا /یار تویی ،غار تویی ،خواجه نگهدار مرا» (.)30
یكی از عناصر دخیل در جسمانهای شدن متن تكرار زبانی است.؛ تكراری که دیگر
در اینجا در خدمت ایجاد عادت نیست ،تكراری که به راهبردی برای تمرکز و انقباض
انرژی و سپس بسط و نشر آن تبدیل شده است ،تكراری که شكلی چرخشی به خود
گرفته است ،زیرا گویا هر واژه راهی به صعود و سپس بازگشت است .با هر واژه
حیات در چرخشی دوباره از سر گرفته میشود و چنین تكراری نتیجة همین گفتمان در
تالطم است.
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دیگر عامل دخیل در تولید انرژی و جسمپذیری متن ،زنگدار شدن آن است .این
زنگدار شدن فقط به دلیل استفاده از آواهایی نیست که ارتعاشات صوتی قوی دارند،
بلكه به دلیل ادامة ارتعاش صوتی واژة قبلی در واژة بعدی نیز است؛ یعنی تن هر واژه
به تن واژة بعدی متصل شده است؛ به گونهای که گویا اگرچه هر واژه در «خود» اوج
میگیرد ،اما در تن واژة بعدی «فرود» میآید .عالوه بر این ،تكرار صوت «آ» و نزدیك
بودن آن به صوت قبلی و بعدی باعث شده است که فاصلة بین افت و اوج موسیقیایی
آنقدر کم شود که فرصت نفسگیری از زبان گرفته شود .به این ترتیب ،تنِ زبان چارهای
جز طنین افكنی ندارد؛ زیرا هنوز طنین صدایی به بار ننشسته ،صدای بعدی طنینانداز
میشود .از دیدگاه نشانه – معناشناختی ،میتوان گفت که هنوز آوای قبلی در ذهن
تثبیت نشده ،آوای بعدی طنینافكن میشود؛ شتاب موسیقیایی و جریان تودرتویی
اصوات باعث شده است آنچه «انتظار» شنیدن صوت بعدی است ،جای خود را به
گشتالت صوتی (پرتاب شتاب زدة صوتی که هنوز شرایط دریافت و استقبال از آن در
مخاطب مهیا نیست) بدهد .به همین دالیل است که با تولید موسیقی و ریتمی مواجهیم
که به طور پیوستاری و کوبشی درون زبان شكل میگیرد .همه چیز به گونهای پیش
می رود که گویا زبان خود به طبل و سنجی تبدیل شده است که در حال نواخته
شدناند.
در مجموع و با توجه به تحلیلهای باال میتوان ادعا کرد که متن خلسهای متنی است
که جسم زبان را بر حضور روح جهان نفوذپذیر میکند و به دلیل گرهخوردن با گیجی
خرد ،شرایط عبور مخاطب خود را به جهان استعالیی فراهم میسازد .متن خلسهای
متنی است که در آن گفتمان با آنیت ،فوریت ،دفعیت ،زمان کنشی و شناختی را به صفر
می رساند و زمان پدیداری ،یعنی زمان شوِشی را که مبتنی بر حاالت حضور سوژه در
ارتباط با گیجی خرد و روح جهان هستی است ،جایگزین آن میکند.
نتيجهگيري
همانطور که نشان داده شد ،گفتمان خلسهای گفتمانی است که خود به منبع تولید
انرژی تبدیل میگردد .علت چنین ویژگیای را باید در حذف شرایط کنشی و
همآمیختگی حضور شوشگر و هستی دانست .همآمیختگی شوشگر با روح هستی تابع
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ویژگیهایی نشانه– معناشناختی است که عبارتاند از :آنیت حضور ،غلبه بر وجه
شناختی و کنشی حضور ،فوریت استحالهای که مرزهای بین سوژه ،هستی و متن را بر
می دارد .در چنین اوضاعی ،گفتمان خود به منبع تولید انرژی تبدیل میگردد تا فاصلة
سوژة گفتمانی و زبان برداشته شود؛ به گونهای که دیگر زبان ،نه وسیلهای برای انتقال
پیام ،نه جایگاهی برای تعامل و نه حربهای برای موضعگیری و به چالش کشیدن
موضعهای دیگر باشد .در شرایط خلسهای ،زبان به سماعی از زبان تبدیل میگردد .در
این حالت ،اوج ،افت ،تنش ،کوبش ،همه به ریتمی از حضور تبدیل میگردند که
استعال ی شوشگر را در پی دارند .در چنین وضعیتی ،زبان به تالطمی زبانی و گفتمان به
سماع گفتمانی استحاله مییابد .بنا بر این ،خلسة گفتمانی نتیجة فاصله گرفتن از
ساز وکارهای شناختی و کنشی و همساز شدن با راز درونی حضور است که چیزی جز
سبقت گرفتن از انتظار نیست .در فرآیند خلسهای هنوز انتظاری در سوژه شكل نگرفته
است ،هستی با همة وجوه زیباییشناختی خود بر سوژه تجلی مییابد .این امر موجب
بهتزدگی و در نتیجه ،گیجی خلسهای او میگردد.
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