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 پردازی در گفته "من"تحلیل جایگاه 

 پل والری و یداهلل رویایی

 1شناسیمعنا-بررسی تطبیقی با رویکرد نشانه
 

 2مرضیه اطهاری نیک عزم

 :چکیده

اهلل رویایی و ید 20سنده و شاعر فرانسوی قرن وین پردازی در متون پل والری،های مختلف گفتهبررسی صورت

های این دو شاعر سازد که از یک سو با خصوصیت ویژه گفتمانر فارسی زبان این امر را روشن میشاعر معاص

های ادراکی و احساسی در گفتهبیان شده و از سویی دیگر با ویژگی "من"شویم که بیشتر با کنشگر مواجه می

من، "اشعار نارسیس والری و اشعار دفتر شعری  هگردد. پیکره مورد مطالعده تحمیل میپردازی که بر خوانن

های مختلف بینش و ادراک در آثار این دو، با روشنگری . تحلیل استراژیاستاز یداهلل رویایی  "گذشته، امضا

می "پردازیایی در گفتهصدتنش چند"کند که ما آن را ای را مطرح میشناسی، فرضیهمعنا-های نشانهنظریه

هدف از این مقاله آن است که نشان دهیم . استنامیم و وابسته به نظریه اتصاالت و انفصاالت در گفتمان 

های شاعر در هر دو دچار تکثر است و رقابت بین صورت "من". است "من"تمان تحت کنترل فتمام گ

در حال تغییر و  "خود". هستند (هویت)ی ضوع ارزشجوی یک مووپردازی وجود دارد که در جستمختلف گفته

شوند و تنش گیر میپردازی با هم درهای مختلف گفتهصورت "هویت "تحول و شدن است و برای رسیدن به 

 است.ویایی گفتمان یداهلل ر تر ازاین امر در گفتمان والری پیچیده آید. البتهدر گفتمان به وجود می

 

  ، اتصاالت، انفصاالت گفتمانی.ضمیر من، تکثر: گفته پردازی، اژگان کلیدیو

    

                                                           

  ارجاع به مقاله:نحوه  1 

، "یشناسمعنا-نشانه کردیبا رو یقیتطب یبررس ییایرو داهللیو  یپل والر یپردازدر گفته "من" گاهیجا لیتحل"(؛ 1397) هیعزم، مرض کین یاطهار
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 مقدمه

اصلی است که سوژه آن  "من"به عبارت دیگر  ،مسئله پیچیده ای است رویاییو یداهلل  سئله من در آثار پل والریم

مجموعه در ،  "من"تفکر مبتنی بر این این دو شاعر می باشد. بسته گفتمان  دنیایاصلی و مرکز  تولید معنا می کند

به صورت ضمیر مفعولی تاکیدی به  "من"در آنها ضمیر که می گردد، ظاهر و در اشعارش  والری دفتر اندیشه های

و دیگر  2moi  دوتوان ، 1moiیک گاهی به توان و  Moi  با ام بزرگ طرق گوناگون به کار گرفته می شود، گاهی

توسط والری  "من"بنابراین ابهامی در تعاریف ارائه شده از ضمیر  .دیگرو اشکال Moi pur  "من ناب"اعداد، گاهی 

به کار گرفته شده گاهی تعریف ثابتی ندارد و گاهی تعاریف نامفهوم  "من"همواره وجود دارد، زیرا نشانه هایی که برای 

ه ذکر است که با به کار گیری این الزم ب با معضل مواجه می گردیم. "من"همین علت برای تحلیل به و متنوع است. 

در رویا » می نویسد:  دفتر اندیشه هایشهم غافل نیست. برای مثال در  Jeضمیر مفعولی، نویسنده از ضمیر فاعلی 

مفعولی چه  "من"فاعلی و  "من"گفتمان، در این « من   چه کسی نظاره گر بود؟ ؟دیدم .من غرق شدم. چه کسی؟

دیشه والری ایفا می نمایند و چرا با تاکید این دو را از هم جدا می کند؟ والری برای کسی هستند و چه نقشی در ان

دفتر توضیح این دو ضمیر، به علوم دیگر و فلسفه متوسل میشود تا شاید بتواند توضیح دقیقی برای این دو بیابد. در 

ن ترتیب باید اذعان داشت همه چیز در سعی دارد که معناها و نشانه های مختلفی از آن ارائه دهد. بدی اندیشه هایش

 "من می اندیشم"می گردد که مدام و بی وقفه تغییر می کند. هنگامی که می نویسد  "من"آثار والری حول محور 

(Je pense)  :من تغییر می کنم و میخواهم ثابت گردم"ادامه می دهد".  

پس آنچه برای من امضا افشا  "له مواجه است. :با این مسئ "من گذشته امضا"ید اهلل رویایی نیز در اثر خود  

می کند، عالئمی از من است که در لحظه امضا از من سر می روند ونه خود من، محصول آشنایی من با چیزی است 

بوده است و عالمتی از من بوده است.  که در باالست، ولی در پایین مرا آشنا با چیزی غیر منتظر میکند که در من

 ( 25)ص  "به چیزی در من، و مثل من در هم. معرفتی تازه 

و اتصاالت و انفصاالت گفتمانی در گفتمان هردو شاعر  به روش نشانه شناسی مکتب  "من"تحلیل ضمیر 

که برای انسان ضروری به  "من"این ارجاع به پاریس انجام می گیرد. هدف از ارائه این مقاله آن است که نشان دهیم 

، به دند این میل به خودجویی را در خود ارضا نمایننویسنده را درگیر کرده و سعی داراین دو نظر میرسد، تمام ذهن 

 همین دلیل گفتمان دارای تنش می گردد. 

قسمت تشکیل شده است. در ابتدا سعی بر آن داریم تا مسئله اتصاالت و انفصاالت گفتمانی را  دواین مقاله از 

مشخص می گردد و اینکه چگونه  شاعراندر گفته پردازی  "من"، که در واقع نقش بررسی نماییم نمونه ای از اشعاردر 

نویسنده از یک بینش بیرونی با انفصال در گقتمان به یک بینش درونی و یا اتصال گفتمانی میرسد، پس از آن به 

 می پردازیم.پرداخته  "من و تکثر من"مسئله 
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 پیشینه تحقیق

ولی مقاالتی دز مورد اشعار ز منظر نشانه شناسی تحلیلی صورت نگرفته است. تا کنون در مورد اشعار رویایی ا

تهران،  ،یاد بعضی نفراتدر کتاب ،« وقتی که بیراهه برای گام آرام است» رویایی نگاشنه شده است. بهبهانی، سیمین 

. ناصری، 15-24، ص 1386آذر -، تهران، نوشتا، سال اول، ابان« شعر در زبان تاریک». جودکی، آرش  1386نگاه، 

. غالمحسین زاده، غالمحسین، 1387آبان -تهران، نوشتا، سال دوم، مهر« رویایی: شاعر مدرن و سنت گرا» فریاد، 

بررسی انتقادی شعر حجم بر مبنای روایت شناسی اشعار ید اللله رویایی، پژوهش » طاهری، قدرت اهلل، کریمی، فرزاد، 

ر مورد تحلیل نشانه شناسی اشعار پل والری می توان به . د181-206، ص 21شماره ، 90زبان و ادب فارسی، تابستان 

، نشریه علمی «تصویر نارسیس در آثار پل والری»چند مقاله ای که مولف در این زمینه نگاشته است اشاره کرد. 

گفته پردازی »زبان فرانسه.  ، به25-49، 1386،  3ژوهشی قلم، انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، سال دوم، شماره پ

، 10، نشریه علمی پژوهشی قلم، سال پنجم، شماره «و بازگشت من نویسنده در تجربه و دریافت متنی پل والری

دیگری در "تحلیل نشانه شناسی من و دیگری در گفتمان پل والری، » ، به زبان فرانسه.5-29 ص، 1388زمستان 

-198ص ، 1394پاییز و زمستان ، 2، شماره 20دوره یات معاصر جهان، پژوهشی ادب–، دو فصلنامه علمی «"خویش

 در اثر هر دو نویسنده می پردازیم.  "من"اینک به تحلیل جایگاه  .181

 

  گفتمانیاتصاالت و انفصاالت و  "من"نقش ضمیر 

می باشد. در واقع می توان در ابتدا باید اذعان داشت که گفته پردازی عمل به کارگیری زبان در موقعیت و بیان گفته ها 

گفت هر گفته ای مستلزم امر گفته پردازی است و هر گفتمانی همواره یک فاعل دارد که به طور ضمنی نقش گفته 

پرداز و گفته یاب را همزمان ایفا می کند. در مورد گفته پردازی در آثار این دو شاعر باید گفت که تمام گفتمان تحت 

اعل در هر دو موقعیت انفصال و اتصال گفتمانی شرکت دارد و نقطه اوج اتصال گفتمانی و می باشد. من ف "من"کنترل 

می باشد. به عنوان نمونه در اشعار مربوط به نارسیس، گفته پرداز سعی دارد  "نارسیس"بینش درونی در شعر والری 

رد بیشتر بعد عاطفی و احساسی گفتمان ژواک( و غیره. در این موکنشگران دیگر را به سخن وادارد، حوریان، اکو )اله پ

 است که حضور کنشگران دیگر را باعث می گردد و همچنین گاهی به صورت منادا در اشعار می آید. برای مثال:

 

O frères ! tristes lys, je languis de beauté 

Pour m’être désiré dans votre nudité, 

Et vers vous, Nymphe, nymphe, ô nymphe des fontaines, 

Je viens au pur silence offrir mes larmes vaines (Narcisse parle, vv. 1-4) 

 ای همقدمان، ای سوسنهای غمین، من از زیبایی رنجورم

 تا در عریانی شما تمنای خود بیابم

 و به طرف شما، ای زیبارویان، ای مهرویان، ای پری رویان سیمینه رودان 

 (4-1ی ناب، اشکهای بیهوده ام را نثارتان کنم. )نارسیس می گوید، ابیات من می آیم، در سکوت
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گفته پرداز در آغاز دنیایی عینی و ملموس را کشف میکند، دنیایی جدای از خود، و ظاهرا دنیایی بدون من. منادای اول 

و دل گفته پرداز. می  این شعر، با یک اسم عام آمده، گویی حضور یک غایب است، حضور نمودهای گوناگون در درون

در آغاز شعر، ظاهرا از فاعل گفته پرداز انفصال پیدا کرده است که می توان آن را  "ای هم قدمان"توان گفت عبارت 

را در داستان به تصویر می کشد. در عین حال، منادا در گفته پردازی نیز  "او"نامید، که دنیای  3"انفصال گفتمانی"

منادا به گفته پردازی وابسته است. در واقع منادا » می خوانیم که  "ر زبان روشمند فرانسه دستو "دخیل است. در کتاب 

اشاره به شخصی یا چیزی دارد که مخاطب به او خطاب می کند. مخاطب به وضوح در گفتمانش گیرنده پیام را انتخاب 

ا گفته پردازی است، زیرا حالت ندایی ترتیب، منادا در اتصال ب بدین(. 464،1994)مارتن ریگل و دیگران، « می کند

نشان از ظهور من/تو دارد و بنا به گفته ژ. فونتنی حضور همزمان )من و تو( نوعی اتصال در گفته پردازی را  "ای"

نشان می دهد. بدین ترتیب همزمان دو حالت انفصال گفتمانی و اتصال در گفته پردازی وجود دارد. و در نهایت دوباره 

یگرددکه نشان از اتصال دارد چه در گفته پردازی چه در گفتمان. در واقع این انفصال گفتمانی در حالت ظاهر م "من"

اتصال در گفته پردازی به وجود می اید. به دلیل این اتصال در گفته پردازی شاهد احساسات و عواطف می باشیم که در 

در  "رنجور بودن"موضوع است و همچنین فعل شاهدی بر این  "ای سوسنهای غمین"گفتمان بروز میکند. عبارت 

. ارتباط میان دو دنیای درون و بیرون در این ابیات کامال محسوس می باشد. از طرفی "من از زیبایی رنجورم"عبارت 

. رنج و ضعف گفته پرداز که در بندهای قبل با فعل "غمین بودن گفته پرداز"و از جانب دیگر،  "عریان بودن زیبارویان"

languir  .بیان شده بود دوباره در بند سوم ظاهر می گردد 

Et moi ! De tout mon cœur dans ces roseaux jeté, 

Je languis, ô saphir, par ma triste beauté ! (Narcisse parle, v. 10-11) 

 ومن! با تمامی قلبم در میان این نی ها افتاده ام

 (11-10! )نارسیس می گوید، ابیات  رنجورم از غمین زیباییم ای کبودین یاقوت

ا نظاره گر است، در مورد اشعار رویایی باید اذعان داشت که ایشان نیز طبیعت را به عنوان کنشگری به کار میبرد که او ر

 گفتار درباره طبیعت گفته پرداز را در حالت انفصال قرار میدهد:

و در امضای من پرنده ای هست که هر صبح، اینجا، به  این متن ها طبیعت من هستند. این متن ها طبیعت هستند.» 

طور عجیبی می خواند، و من به طور عجیبی عادت کرده ام که هر صبح از خواب برخیزم و پنجره را باز کنم، در این 

لحظه به طور عجیبی می خواهم با طبیعت ارتباط بر قرار کنم و طبیعت از ارتباط با من به طور عجیبی بر قرار نمی 

بندم بدون آنکه مایوس شوم، و بدون آنکه طبیعت را مجبور کنم برای این کارش دلیلی ارائه کند.  یکند. پنجره را م

دست اگر نگاه کنم طبیعت دم دست را از دست میدهم، و طبیعت دم دست هم حاضر نیست در آواز پرنده ، ورچون به د

ر دست کند. برای اینکه به دورتر نگاه کنم نزدیک تر را از میان بر دورتر از آنچه هست برود و ایا اصال آواز پرنده را دو

یک را فدای طبیعت دور کنم. گر چه این کار را هم که نکنم، در نزدمی دارم، و این به نظر عادالنه نمیرسد که طبیعت 

                                                           
3  Débrayage énoncif 
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و پرنده به طور  عمل طبیعت دور قربانی طبیعت نزدیک می شود. پس ، واقعا نمی دانم چکار کنم، پنجره را میبندم

 ( 28ص رویایی، ) «عجیبی تنها می ماند.

 

گفتار در باب طبیعت در واقع انفصال از خود است در آغاز گفته پرداز در حالت انفصال از خود قرار میگیرد و سعی دارد با 

 "تنها" در نهایتطبیعت چه نزدیک چه دور ارتباط برقرار کند. پس از آن سعی میکند در حالت اتصال قرار بگیرد زیرا 

فاصله از خود را به در گفته پردازی در تکه دیگری نیز بیان شده است که در آن شاعر  "انفصال"مسئله ماند. می 

دیده و درک کرده و سعی دارد خود را  هترتصویر می کشد. در این فاصله و انفصال در واقع شاعر به نوعی خود را ب

 بیان شده است. در این باره اذعان می دارد: "خود"و  "من"کلمه  پرداز با دوجدایی گفته تحلیل نماید. 

را، با خود به کناری می کشد و ن من می رود، یعنی فقط اسم مرا، و یا مقداری از اسم م و گاهی که امضای من بی»

در که حاال همان جا زنجیری اش می کند، عزلتی بی من که به من اجازه می دهد تا خودم را از فاصله صدا کنم. آن ق

دیگر یاد گرفته ام برای اینکه خودم را به نام صدا کنم، باید اول خودم را کنار بکشم. وگرنه ، چیزی را صدا نمی زنم. 

اسمی که من می خواهم به خودم بدهم، نه آنکه دیگری می )...( . نام من منهای من چطور می تواند وجود پیدا کند

به من بدهد، من را در مقابل خود دارد و چون، دیگری وقتی می خواهد نامی  خواهد به من بدهد، و مشکل اینجاست.

 (33)ص « آن نام را روی من می گذارد، اما من که خودم را کنار کشیده ام، چه چیزی در مقابل خود دارم؟

 

به عنوان کنشگر گفتمان نقش خود را ایفا می نماید زیرا شاعر در پایان  "من"پس از انفصال در گفته پردازی دوباره 

 در جای دیگر در این مورد اظهار می دارد: قطعه در می یابد که من و خود از هم جدا ناپذیرند. 

ی آیدو بیرون از من می نشیند، چون که بیرون در دست من که می افتد، از تن بیرون م -امضا-همیشه تکه ای از تن "

از متن می نشیند. و هر روز بیرون تر می شود. چیزی از خود در خود دارد، و بعد هر دو خود را در خود دارد، هم 

، نقاب از چیزی بر می دارد و "ش"و دومی را از  "م"را، وقتی که اولی را برهنه می کند از  "خودش"را و هم  "خودم"

که پنهان می شود. و آن چیزی را که پنهان می کند، زی نقاب می گذارد. همیشه در کشف چیزی، چیزی است بر چی

هیچ وقت نمی داند که در آن پنهان چه چیزی را آشکار می کند. همیشه تکه ای از تن، بیرون متن، متن بدون میم 

 (74واهد کرد. )ص است: صورت امضا که دست تهی را، اگرنه از خال، دست کم از دست پر خ

 

در نشانه  "من"» به خوبی نمایانگر اتصال در گفتمان می باشد. بنابر نظر ژ. فونتنی و ک. زیلبربرگ:  "من"حضور 

حساس، متاثر و غالبا  "من"در نشانه شناسی یک  "من"در زبانشناسی محدود نمی گردد،  "من"شناسی به ضمیر 

بیشتر در نوسان است تا اینکه رفتار  "من"که برای او به وجود می آید،  مبهوت است، یعنی تحت تاثیر جذبه هایی است

به  متننشانه شناسانه یک فضای تنشی در  "من" در واقع( 94،1998)ژ. فونتنی، ک. زیلبربرگ، «. یکسانی داشته باشد.

در  .می دهد فرو رفتن و غرق شدن در خود است که تصویری نامحسوس از خود ارائه "من"وجود می آورد. حضور 

 واقع ما در گفتمان هر دو شاعر 
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در ابتدا در  "من"با دو ضمیر مواجهیم، من فاعلی که کنشگر جستجو گر است و من مفعولی که شیء ارزشی می باشد. 

حالت انفصال با خود قرار میگیرد و سپس دوباره به خود متصل می گردد. در واقع وجودی است که دو پاره و دو قسمت 

تکثر پیدا می کند و دلیل این تکثر را می توان اتصال  "من"در یادداشتهای والری و در متون رویایی این  شده است.

اگر اتصال گفتمانی در نیمه راه » گفتمانی دانست که در نیمه راه منقطع شده است همانطور که فونتنی اظهار می دارد 

 "تو"تایی ظاهر می گردد که در این صورت ضمیر  قطع گردد شخص تجزیه و تفکیک شده و به صورت متکثر یا دو

 ( 95، 1999)فونتنی، « می تواند یکی از نمودهای گفته پردازی باشد.

تکثیر یا تکثر؟ در این خراب می کنیم، و در آن می سازیم. آن که به تکثیر راه می » رویایی در این باره اذعان می دارد: 

ین گفته نشان از آن دارد که کنشگر همواره به دنبال معنا و مفهوم خود می و ا (67)ص  «برد راه به تکرار نمی برد.

فعالیتی است که کنشگر مرتب انجام می دهد، به  "جنبه تکراری"عادت »در واقع گردد زیرا تکرار موجب عادت است و 

تکرار، چیزی و یا عنوان مثال، کسی که مرتب به کافه ای می رود، می گوییم بدانجا عادت کرده است، یا بر عکس 

مسئله ای باعث می شود که کنشگر بدان عادت کند و در نهایت او را وادار میکند که آن کار را انجام دهد و بدان تن 

دهد. در مورد اول اختیار در آن دخیل است، ولی در مورد دوم اختیاری ندارد و به صورت اجبار پذیرفته است. ) 

ی شود نه تنها فاعل استقالل و اراده خود را از دست دهد بلکه دیگر شناختی به ( عادت باعث م152، 2004الندوسکی، 

هر قدر کسی سیگار بکشد، کمتر مزه » آن مسئله یا مورد نخواهد داشت. مثالی که الندوسکی ذکر می کند این است: 

 .(152، 2004الندوسکی، .« ) تنباکو را حس می کند 

خود و مرتب در حال تغییر است، به نوعی  5نیست بلکه سوژه کنشی 4ژه حالتیسوگفته پرداز در هر دو شاعر می بینیم 

د که می تواند و قادر است خود را بسازد و سازماندهی کند ننظامی را به تصویر می کشرا مدام سازمان می دهد. این دو 

وط به یک فاعل روایی نیست بلکه و تمام قوای پتانسیل خود را به مرحله اجرا و کنش بگذارد. این شیوه حضور تنها مرب

فاعل شناختی و معرفتی نیز می باشد. در ساز و کار این نظام که تنوع اندیشه را هم به دنبال دارد، قوه ادراک و نیروی 

  .دنتعقل را در جایگاه ثابتی قرار می ده

 

 من و تکثر من

 یعنی                        زیر نگاه من عالمتی از من می شود                 کمی از من

 در دومی گذشته                          و ان کمی که از من اول                        چیزی گذشته در چیزی 

 در ربط با من                        تا ثبت یک گذشته                               یک من سوم را عالمتی از من می کند

 (70ص رویایی، ) رویا شود                          شودشکل در هم امضا 

 

                                                           
4 Sujet d’état 
5 Sujet de faire 



 

 

semiotics.academyhonar.com 

7 

 مرضیه اطهاری نیک عزم -ی ... یایرو داهللیو  یپل والر یپردازدر گفته "من" گاهیجا لیتحل آکادمی هنر «شناسی و هنرنشانه»بخش 

در سوم یا جدیدی خلق می گردد که معنایی از گذشته با خود به همراه دارد.  "من"در شعر رویایی من تکثیر میشود 

تعجب میکنم که خودم را تکثیر می کنم. چه چیزی در تعجب من اتفاق می افتد جز اینکه  "جایی دیگر می گوید: 

یکبار به خودم نگاه کنم، نه اینکه از نگاه به خود دچار تعحب شوم، بلکه در تعجب است که دچار نگاهی می شوم که به 

منی که بی نهایت . (29،30)ص  "خود می کنم، من در نگاه به خود دو برابر می شوم، و هر روز در برابر خود هزار برابر

 اسد. بشنکشف کند و تکثیر می شود تا خود را  "من"

در یادداشت او . "من کیست؟"پاسخ دهد: با مراجعه به علوم و فلسفه های گوناگون سعی دارد به این سوال نیز والری 

ست که یادداشتها همانند پازلی ادهد. الزم به ذکر می های مختلف توضیح  را با معانی و نشانه "من"خود، ضمیر  های

، "می اندیشممن "به مفهومی دست یافت. با جمالتی همانند ان درین باره هستند که باید آنها را کنار هم چید تا بتو

به سپهری از خود می سازد که خواننده نیز ملزم می شود  و یا به عبارتی اگواسفر ،"من می نویسم" ،"من تغییر میکنم"

شناسایی خود است و  در حال "من"بهتر است بگوییم در واقع بپردازد. گاهی آشکار و گاهی نهان  "من"جستجوی این 

جوهری است تکه تکه متوجه می شود ، ولی و تعریف مشخصی از آن ارائه دهد قصد دارد که هویت خود را بسازد شاعر

 "من". سازد را دشوار می "من"تعریف  ،. این موقتی بودن و تغییر دائمی هویت خود6مدام در حال تغییر، در حال شدن

. به همین علت تعریف سوژه هم می باشد و موضوع همه تغییراتبوده حرکت در حال مدام است که  "خودی"همان 

و هر کدام  خاصی را می طلبد که توضیح هر یک از آنها دشوار استتیپها و مدلهای برای او دشوار می گردد. زیرا سوژه 

 هستند.  و دگرگونی در حال تحول مداماز آنها 

محل بروز  کهکنشگر گفته پردازی است  "من"ی کنیم، در واقع اگر از دیدگاه نشانه شناسی مکتب پاریس بررس

تولیدات مختلفی می باشد که یا در جدال با هم قرار می گیرند و یا با هم در صلح هستند و این مسئله از قاعده 

الری و با برای و مشخصی پیروی نمی نماید و آغاز و پایانی ندارد. در واقع خود نگارنده )اگواسکیریپتور در یادداشتها

این ساختار گفتمانی مرتب در حال تغییر و . ( به خود ارجاع می دهد و خود را می سازدتحلیل امضا در گفتمان رویایی

 تحول است و به خود بازگشت می کند. 

نفی "را تعریف کند مگر به صورت  "من"مالحظه می نماییم بسیار دشوار است که  والریگاهی در یادداشتهای 

نیز ظاهر می گردد. که در واقع هیچ صفتی به خود  Moi pur "من ناب"نفی هرازگاهی به صورت  . این"چیزی

نامهای  "من"نشان داده می شود. در تمام یادداشتها همین M نمیگیرد وتغییر نمیکند و همواره با حرف بزرگ 

من برتر و "، "نورانی"، "هاولی"، "ازلی"، "آغازین"،"غیرشخصی"، "جهانی"، "اکنون"، "لحظه"گوناگونی دارد. 

. والری تعریف ثابت و دقیقی برای آن (5، 22، 18، 23، 20، 8یادداشتهای و غیره. ) "من مطلق" "من منها"، "کامل

 "من"وجود دارد و در عین حال می توان تکثر  "من ناب "ندارد و در برخی جاها اذعان می دارد که در هر لحظه یک 

 حظه کرد. را در ساز و کار زندگی مال

                                                           
6 devenir 



 

 

semiotics.academyhonar.com 

8 

 مرضیه اطهاری نیک عزم -ی ... یایرو داهللیو  یپل والر یپردازدر گفته "من" گاهیجا لیتحل آکادمی هنر «شناسی و هنرنشانه»بخش 

مجموعه  ،این دو شاعردر نظام بازنمایی پویای  بنابراین نظام گفتمانی والری و رویایی نظامی پویا و دینامیک است. و

به یک صورت ظاهر می گردد، و در هر موقعیت یک نشانه یا نمایه است، داریم که یکی نیست هر لحظه  "امنه"از  ای

در نظر گرفت. ولی اگر بخواهیم با  این دودر آثار  "من"یف مشخصی از ضمیر بهمین دلیل نمیتوان جایگاه ثابت و تعر

)کنشی( در عین حال هم سوژه پراگماتیک  "من"روش نشانه شناسی مکتب پاریس تحلیل کنیم می توانیم بگوییم 

خود را  ،، دنیا را دیدندیدن استعمل هم احساسی. سوژه کنشی زیرا عملی انجام می دهد و آن  و هست هم شناختی

و  "خواستن"و تغییر. در این تغییر دو فعل مودال  "شدن"یک سوژه در حال دیدن، خود را در حال تغییر دیدن. 

نقش اساسی را ایفا می نمایند. و پیوند این دو فعل ساختار اساسی سوژه ای را تضمین میکند که آگاه نسبت  "توانستن"

فرهنگی را انتقال می دهد در و سوژه شناختی است زیرا دانش شد. به کنشهای خودش و نسبت به محیط اطراف می با

 جستجوی هویت خود است که مرتب تغییر می کند، سوژه احساسی است زیرا لذت، درد، رنج را اظهار می کند. 

شده و به منبسط در حال انفصال قرار می گیرد، . زمانی که جداستهم در گفتمان هست هم از گفتمان سوژه ای که 

، درونش را باز می کند و نیز می گوید "خود"از در حالیکه گفته پردازی می کند لهای مختلفی ظاهر می گردد و شک

در د و نرا می بین "خود"مدام  هر دو شاعرمرتب تغییر می کند، برای همین جستجویش یک جستجوی معرفتی است. 

 ی آید. تنش چند صدایی به وجود م شانو در گفتمان هستند.پی شناخت خود 

 

 

 

 نتیجه گیری

هرگز ثابت و ایستا نبوده بلکه  "من"به این مهم دست یافتیم که  نزد دو شاعر والری و رویایی "من"جایگاه تحلیل با 

 "دیگری"بیرون می آید و رها می شود و به عنوان  "خود"از  کنشگردر نظامی پویا مرتب در حال تغییر و تحول است. 

. هچنین باید خاطر نشان کرد تبادل آوردبه وجود می  "من"و  "خود"نتیجه رابطه ای میان خود را نظاره می کند. در 

در یک رابطه بین االذهانی  "من"در تبادل نگاهها نیست و درک  به خصوص در گفتمان رویایی "خود"و  "من"

یند، و خود را باز میشناسد، را در آن می ب "خود"که تصویر است ای  "آیینه"را به مثابه  "من "تعریف نمیشود، بلکه 

را کشف  "غیری-خود"است در هر لحظه  "همانی-خود"در من که هر دو شاعراین ادراک انعکاسی می باشد. در واقع 

آن می کند و این ارتباط با فعل دیدن آغاز می گردد. در واقع من با انعکاسی از خودش، خود را می شناسد و با کشف 

، توانایی آن را دارد که "خود"، با به عینیت در آوردن "خود"د. سوژه به دنبال هویت به خود معنا میده وجه دیگر

 گردد.  "خود"انعکاسی از  "من"را نظاره کند و  "خود"
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