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 چکيده     
موالنا پرداختیم. در این هاي روایی در جستار حاضر، به کاربرد ژست در یکی از غزل

کشد که با تمرین و ممارست در ژست همان اي را به تصویر میگفتمان، موالنا سوژه

هاي موالنا ازطریق تعامل با ژست و شود که از آن ژست انتظار داشته است. سوژهمی

گیرند و در فرایندي مبتنی بر نظام تطبیق به نوعی در قالب جسمانه و استعال شکل می

ي اصلی این است که سازوکار چنین یابند؛ اما مسئلهحضوري با ژست دست میهم

 پذیرد. بري کدام راهبردها و کارکردهاي گفتمانی تحقق میوضعیتی چیست و برپایه

ي تحلیل محتوا تالش شده است روي با استفاده از شیوهي این، در پژوهشِ پیش پایه

أثیر آن بر نظام زبانی و معنایی موالنا تبیین شدن سوژه با ژست و تتا چگونگی مواجه 

شود و اساس چه شرایطی تولید میشود. پرسش اصلی پژوهش این است که ژست بر

کند. فرض ما این اي به وضعیتی استعالیی مبدل میچگونه سوژه را از وضعیت جسمانه
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رود، که از حد خود فراتر میشهودي زمانی -ادراکی و حسی -ي حسیاست که فشاره

ي خود )ژست سازي ژست برساختهشود. سوژه با تکرار و درونیژست تولید می

یابد؛ بنابراین ژست با قابلیتی دووجهی، اي استعالیی استحاله میاستعالیی(، به سوژه

بخشد و ازطرفی به ها و تصاویر رهایی میها، نقابازطرفی سوژه را از دیگر ژست

یابد ژستیک به فضاي استعالیی ارتقا می -ي جسمانهمیانجی خودِ ژست، سوژه از فضا

 رسد.حضوري مطلق میو به یک هم

 ي استعالیی، غزل روایی، گفتمان، موالنا.ژست، سوژه های کليدی:واژه

  

 . مقدمه1

گیري روایت اي است که موجب شکلمبتنی بر عناصر سازنده روایی -هر گفتمان ادبی

( هستند که روایت پیرامون محور subjectها )سوژه شود. یکی از این عناصر مهم،می

کند و منجر به می تثبیت را هاسوژه شود؛ اما عنصر دیگري که هویتها ساخته میآن

هاي ( هستند. در تئاتر و سینما با چهره و ژستgestureها )شود، ژستها میپویایی آن

هاي زبانیِ مقوم قرار دارد، سوژهبدنی مواجه هستیم؛ اما در متن ادبی آنچه مقابل مخاطب 

شوند. در گفتمان موالنا، سوژه به ژست هستند که در نظام زبانی و گفتمانی بازتولید می

ها گاهی در براي برخورداري از هویت و تشخص فردي باید به ژست تن بدهد. ژست

ها ( حاملی است که ژستobjectي )گیرند و در این موقعیت، بدن ابژهسطح قرار می

روند شوند، از سطح فراتر میها تکرار میآیند؛ اما وقتی ژستازطریق تن به نمایش درمی

تبیین نیست؛ کنند که دیگر مرزي بین ژست و خودِ سوژه قابلو به درون سوژه نفوذ می

 نهاد در تواندمی کند، بازسازي را سوژه بیرونی وجه است قادر ژست که گونههمان پس

سوژه با  .برسازد را سوژه هویت و ذهنیت اي،جسمانه سرایتی با و ندک نیز رخنه سوژه

نهایت ژست، گیرد و درهایش در وضعیت تعاملی با آن قرار میعمق بخشیدن به ژست

شود. در نظام زبانی ( میtranscendenceاي براي حرکت سوژه در مسیر استعال )واسطه

ي اصلی جستارِ پیِش اي هستیم. مسئلهتجربهروایی موالنا شاهد چنین  و گفتمانی غزل

رسد و دوباره ازطریق میانجی ژست به استعال می ااین است که سوژه چگونه ب روي
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فهوم ي این، پژوهشِ حاضر با هدف تبیین مپایهپردازد. برها میژست به بازنمود آن تجربه

. در نظام زبانی 1هد: ها پاسخ دتالش دارد به این پرسش ژست ازمنظر عملکردهاي زبانی

. ژست در فرایند استعالي 2 ؛شود؟روایی موالنا، ژست چگونه تولید می و گفتمانیِ غزل

ي استعالیی چیست؟ ي سوژه. نقش ژست در بازنمود تجربه3 ؛سوژه چه کارکردي دارد؟

شود که فضاي گفتمانی ادراکی چنان قوي می -ي حسیکه فشاره است این ما يفرضیه

شوند تا سوژه به تثبیت اي میها پلهشود و ژستژستیک مستحیل می -ي زبانیبه فضا

یابد و دگربار ازطریق ژست به ها به فراسوژه دست هویت برسد و سپس با زدودن ژست

 ي خویش بپردازد.بیان تجربه

 

 ی پژوهش. پيشينه1. 1

ي مرتبط با برجستههاي . پژوهش1ي پژوهش حاضر از دو منظر بررسی شده است: پیشینه

عنوان  (، در کتابی با1388اند: پورنامداریان )ها پرداختهآثار موالنا که از نگاه سوژگانی به آن

شکنی، غزل ، در بستر ساختشکنی در شعر مولويي آفتاب: شعر فارسی و ساختدر سایه

آن ارائه دهد و نگاهی نو از من موردخوانش قرار میموالنا را در دو ساحت من و فرا

 آراي در سوژه روانی رشد سیر به الکانی نگاهی ،موالنا تا الکان از»ي دهد. در مقالهمی

 ورود و خویش اصل از روح فراق چگونگی فرایند ،(1391همکاران ) و از شیري «موالنا

 دارد، خویش مبدأ به بازگشت میلِ سوژه که موضوع این وشود میتبیین  نمادین نظم به آن

شناسی معنا -نشانه» يمقاله در(، 1394) شعیري و کنعانی. گیردموردبررسی قرار می

پس از « اساس گفتمان رومیان و چینیان موالناکنشی تا استعال برمحور: از برهمهستی

حضور  گیرند کهنتیجه میکارکرد گفتمانی نور و رنگ در داستان مزبور بررسی 

ي (، نیز در مقاله1398بخشد. کنعانی )محور نور به فضاي انحطاطی رنگ استعال میهستی

به تعامل میان من، دیگري و فرامن و اینکه چگونه « دیگري و نقش آن در گفتمان موالنا»

ها ها و سوژهنهایت ابژهشود و دراین تعامل به تکثر حضور متمرکز به تمام فضا منجر می

 دررابطه ي ژست: آنچههاي مهم در زمینه. پژوهش2رسند، پرداخته است. ال میبه استع
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 که پرداخته عکاسی و نمایشی هايژست به ، بیشتراست بررسی شده ژست مفهوم با

جستار : از اندعبارت مرتبط هايپژوهش میان،ندارد. دراین حاضر پژوهش باارتباطی 

 سیاست باب در هایییادداشت: هدفبی وسایل کتاب در ژست باب در هایییادداشت

 در جستار .پردازدمی فلسفه و سیاست سینما، در ژست مفاهیم الف( که به1395 آگامبن،)

 این به( الف1398 ،همان) هاشکنیحرمت کتاب در ژست يمثابهبه مؤلف باعنوان دیگري

گفتمانی  هاينظام با تنبهتن رویارویی محصول سوژه که شودپرداخته می موضوع

(apparatusاست ) ينامهپایان در ،(1393خلیلی ) داند.می نوشتن را هانظام این از یکی و 

 آن انعکاس چگونگی و فردوسی يشاهنامه در ژستی هايویژگی بررسیخود باعنوان: 
 شاهنامه هايژست و پرداخته نمایش يحوزه در ژست مفاهیم به ،ايخانهقهوه نقالی در

 .است پرداخته نقاش و نقال يمقایسه به ،شاهنامه به توجه با نهایتدر و کرده بررسی را

بررسی مونتاژ و  (1389از منشی ) ،ي ژست روانیپایههدایت بازیگر بري نامهدر دو پایان

شناسانه در جریان پرورش نقش با نظر به متد الگو و روانهاي روزمره، کهنژست

 (، به ژست ازمنظر بازیگري در تئاتر پرداخته1394) رهنماییاز  بازیگري میخائیل چخوف

( بدنی بازیگر figureها و فیگورهاي )ي اصلی در این دو پژوهش ژست. مسئلهشده است

به  توجه و سوژه در آثار موالنا طورکلی به مفهومبه اگرچه دهدمی نشان هاپژوهش است.

پرداخته شده؛ اما نوع تعامل و اثرگذاري یا نیز در متون غیرادبی فارسی  ي ژستمقوله

دهی به ها در چگونگی شکلي سوژه و ژست از یکدیگر و نقش آناثرپذیري دو مقوله

 ؛ بنابراینطوراخص در غزل موالنا بررسی نشدههاي معنایی در متون ادبی و بهمناسبت

 نو منظري غزلی از موالنا از سوژه در بر ژست تأثیر با هدف بررسی پژوهش حاضر

 است.نگاشته شده 

 

 . حجم نمونه و معرفی غزل2. 1

من غالم قمرم غیر قمر »با مطلع:  2219 1شود، غزلغزلی که در این جستار بررسی می

(. در 11 -1: 1392است )موالنا، « هیچ مگو/ پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
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منظر مطالعه شده و ازاینمنظر سوژگانی و کارکرد ژست  شده ازپژوهِش حاضر، غزل یاد

شود. در غزل مزبور به به چگونگی صیرورت سوژه از جسمانه به استعال پرداخته می

پردازیم که همواره میل به استعال دارد و این استعال ازطریق ژست اي میبررسی سوژه

پذیر شود تا به استعال برسد و در این مسیر شود؛ یعنی سوژه ابتدا باید نقشحادث می

آیند تا این هدف غایی ي استعالیی( درمیهایی در خدمت ژست کالن )سوژهیزژستر

ژستیک به جهان استعالیی  -یافته و زبانیسوژه از جهان مادیت ،میسر شود. در این غزل

مند به ي هستسوژه ،ايژستی در گذر است و همچنین در یک فرایند استحالهو بی

 شود. این فرایند در غزلتعالیی مستحیل میي اسي ژستیک و سپس به سوژهسوژه

 تبیین شده است. موردنظر

 

 . مبانی نظری2

ورزي انسان، همواره دگرگون شده است. اگرچه سوژه مفهومی است که در مسیر اندیشه

شود؛ اما پس از و اصالت بر ِخرد داده می ( آغازR. Descartesي مدرن با دکارت )سوژه

( این مفهوم متغیر idealismگرایی )آرمان در ( و سپسempiricism) گراییآن در تجربه

ي وجود را مسئله ،(Sartre) پل سارترشود. در اواخر قرن نوزدهم متفکرانی چون ژانمی

: 1393 شود )رک. کنعانی،ي اصلی سوژه، بودن و وجود میگیرند و دغدغهبه پرسش می

 است مفهومی آن فقطنه بشر» کند:می بیان و دهدمی وجود بر را اصالت . سارتر(77-78

خواهد. آن مفهومی است که می خود از که است همان بلکه دارد؛ ذهن در خود از که

دارد. همان است که پس از جهش می عرضه خویشتن پس از ظهور در عالم وجود از

 ر،سارت) «سازدمی خود از آنچه مگر نیست؛ هیچ طلبد. بشرسوي وجود، از خود میبه

 این پذیري درمسئولیت شود،می ابژه از سوژه تمایز سبب آنچه پس ؛(28-29: 1389

 وجودش و هویت تواندمی و زندمی عمل و کنش به دست که ايسوژه است؛ هستی جهان

 حسیات، تجربه، عقل، چون مفاهیمی با شدن مواجه براي سوژه اما کند؛ انتخاب را

اي بین جهان بیرون و درون تن داشته باشد تا واسطه باید... و معرفت، کنش انتخاب،



 (53پیاپی ) 1401، پاییز 3ی شماره ،14 سال /ادب( )بوستانشعرپژوهی  یمجله  ــــــــــــــ  272

 

 جهان با ما ي اتصالنقطه که است باور این ( برMerleau - Pontyمرلوپونتی ). باشد

 درک را بدنی هستیم که جهان آگاهی، از قبل و است تن ( ازطریقobjective) ابژکتیو

؛ یعنی (17 :1394مرلوپونتی،رک. ) دهیممی شکل خود يزیسته جهان به حتی کنیم ومی

اي از اطالعات تصویري، شنیداري، بویایی، بساوایی به مجموعه»ي بدن حسیات از دریچه

مسائل مرتبط با  دهدمی نشان امر شود. این( تبدیل می82: 1398 )لوبرتون،« یا چشایی

پیرامون سوژه پس بدن مرز بین جهان بیرون و درون است و آنچه اي دارند؛ تن اهمیت ویژه

یابد؛ سپس در طی فرایندي پردازشی تمامِی وجود دارد، ازطریق تن به درون سوژه راه می

طورخودآگاه یا ناخودآگاه در نشست بهکنند. این تههاي بیرونی، درونِ سوژه رسوب میداده

دهد و سبک و سیاق خاصی به خود هاي مختلف کارکردهاي متفاوتی از خود بروز میزمان

شود؛ پس تعاملی دوجانبه بین درون و بیرون سازي سوژه منجر میگیرد که به هویتمی

ها ( باور دارد شخصیت افراد روي راه رفتن آنBalzac) که بالزاکچنان ،سوژه وجود دارد

ي نوع دهندههاي فرد نشاناندام ي راه رفتن، حرکات و ژستنحوه و شودمنعکس می

 هايژست و تن این، (. براساسVazquez & Carrillo, 2015:240شخصیت افراد است )

  .دهد نیز شکل را او هویت تواندمی حتی و خوردمی پیوند سوژه هویت با تنانه

 

 . تبيين مفهوم ژست1. 2

تبیین است که در این بخش از چند هاي مختلفی قابلي ژست مانند سوژه از منظرمقوله

هاي بدن گفته ژست ازنظر لغوي به رفتار، ادا و جنبششود. نگاه بنیادین بررسی می

فرهنگ رک. )است  شخص عمل و حرکات معنايبه ژست فرهنگ فارسیشود. در می

 Gesture andژست و اندیشه )این مفهوم در کتاب  .(562: 1387 ،معین فارسی

Thought) زبانی است؛  -گونه تبیین شده که زبان، یک دیالکتیک )مناظره( تصویرياین

بخش کننده و زینتي تصویر است که فقط یک همراهارائه هادیالکتیک نقش ژستدر این 

زمان هاي پرتکرار همناپذیر از زبان است. این ژستکالم و گفتار نیست؛ بلکه جزء جدایی

(. این زبانِ تصویري و حرکات تنانه که با تن و McNeill, 2005: 1با گفتمان هستند )
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توانند از یک حرکتِ فقط جسمانه فراتر بروند و کنند، میجسم سوژه تعامل برقرار می

اي روح و جسم را با یکدیگر پیوند بدهند و هویت سوژه را برسازند. در یک فرایند همگنه

 یکدیگر با تنگاتنگی يهرابط روح و جسم» اینکه بر مبنی (Chekhov) ي چخوفگفته

 موضوع همین بر نیز (21: 1398چخوف، )«گذارندمی اثر همدیگر روي مدام و دارند

ي سوژه ها را تکرار کند، هدف اصلی به تمام پیکرهدار ژستي تناگر سوژه .دارد تأکید

هاي عمیق روان و تحریک آن، بین فرد و روانِ او شود. ژست با نفوذ در الیهمنتقل می

شود )رک. سمت ژست برساخته میکند و همین امر مولد حرکت فرد بهپیوند برقرار می

(. درواقع وقتی در ژست موردنظر ممارست باشد، همان حس در سوژه ایجاد 90همان: 

(، 93شود )رک. همان: نامیده می« ژست روانی»شود. این ژست که در تعبیر چخوف می

یعنی منشأ اصلی این ژست از (؛ 146: 2، ج1399،همان)« هاستي اراده و نیتساخته»

کند و گر، اراده میشود. ابتدا سوژه در مقام انتخابدرونِ سوژه و مبتنی بر اراده آغاز می

شود. در سازد؛ سپس با تمرین و تکرار به آن نقش و ژست مبدل میژست خود را بر می

سپس از درون به بیرون مواجه  برگشت از بیرون به درون وونگاه چخوف ما با یک رفت

ها، آرزوها و احساسات روي بدن و در جهان بیرون نمایان هستیم. حال براي اینکه نیت

( نیز بر این باور است Daltonهاي جسمانه گسترده شود. لیزا دالتون )شود، باید حرکت

نوان کالبد عي خاکی بکشانیم، باید به جسم بهبراي اینکه بتوانیم روح آدمی را به عرصه

برد. نام می« ژست معنوي»اي روحانی ببخشیم. وي براي تحقق این امر از جنبه ،فیزیکی

بخشد. شخص براي هاي روحانی تجسم فیزیکی میتفکرات و اندیشهبه ژست معنوي 

گیرد؛ چون این نوع ژست دستیابی به مقاصد روحانی خویش از ژست معنوي بهره می

شود. ازنظر دالتون، کشاند و تن جوالنگاه روح میلمرو تن میهاي معنوي را به قخواسته

: 1393نقل از خلیلی،هاي روحانی خود را در قالب جسم بازنمایی کنیم )بهما باید وجه

18-20 .) 

است که از حیات و پویایی تهی شده و  يبدن ایستا و بدون ژست همچون جسد   

شود و ژستیک می -ارد جهان نمادینروي سوژه براي کسب هویت وهویت ندارد؛ ازاین
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براي این منظور باید زبان و  که گیردهاي عاطفی و احساسی قرار میدر موقعیت

قطبی ( بدنی است که از حالت یکdramatic) هاي بدنی را بیاموزد. بدنِ دراماتیکتحرک

نامتعادل منظر، بدن زمانی (. ازاین80: 1398بودن و متعادل خارج شود )رک. رحیمی، 

ي حرکت زیستی هبرندکنش دو قطب را داشته باشد: قطب پیشکه در خود برهم»شود می

شود که کنش نیز زمانی ایجاد می)همان(. برهم« از حرکت زیستی و قطب باز دارنده

نیرویی )چه درونی چه بیرونی( بر بدن وارد شود و آن را در کشمکش دو قطب ناهمنام 

با آن. در این موقعیت   رسان جسم باشد و قطب دیگر در ستیزاريقرار دهد؛ یک قطب ی

 (. 81-80شود )رک. همان: دهد و وارد ژست میبدن ایستایی خود را از دست می

دهد؛ اما نگاهِ وي به مفهوم اي را ارائه میي ژست نظریه( نیز دربارهVarroوارو )

گنجاند؛ ولی آن را از عمل یي کنش ماو ژست را در حوزه ژست از جنسِ دیگري است.

گیرد ي سومی در نظر میکند و براي کنش جنبه( جدا میfacere( و ساختن )agreeکردن )

در متفکري (. این نوع نگاهِ وارو، 64-62الف: 1395آگامبن، بودن است )رک. و آن واسطه 

با بازنگري در  ويشود تا گذارد و سبب میمی بسزایی( تأثیر Agamben) آگامبن نامِبه 

. ژست، تقاطع متن و اجرا، قوه و فعل، عام و 1تبیین کند:  گونهمفهوم ژست، آن را بدین

اي است که از . ژست محض، وسیله2(؛ 82خاص، زندگی و هنر است )رک. همان: 

. ژستی 3(؛ 244-243ب: 1395آگامبن، نقش واسطه دارد )رک.  فقطهدفش منها شده و 

کننده دارد. این مفهوم از آید و فقط وجه حمایتو نه به عمل درمی شودکه نه ساخته می

آگامبن اذعان دارد ژست چیزي  رويکند؛ ازاینگري آن را تقویت میژست، نقش واسطه

بودن بشر را نمایان کند « زبان»ي نابی است براي آنکه در کند و فقط وسیلهرا بیان نمی

کند افتد، ژست زبانی ظهور میه زبان به لکنت میک(. هنگامی65الف: 1395آگامبن، )رک. 

 .کندبازنمایی می را آن ژست ،آیدنمی بیان را که در ( و آنچه18: 1398)رک. کماندوچی، 

ابهام ت چیزي نیست جز حرکتی که چیزي بیژس»( بر این باور است که Lukacsلوکاچ )

چه معنادار باشند و چه خالی ها (. درواقع ژست51: 1397)لوکاچ،« را به وضوح بیان کند

با جهان  پیوندپذیرند و سوژه را در نمادین تحقق میاز معنا، در مواجهه و تعامل با جهان 
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شود که گیري حضوري در سوژه میاین تعامل سبب شکل دهند.خود قرار می يهزیست

قالب دهد. این تجربه ازطریق تن سوژه و در تأثیر خود قرار میعمق هستی او را تحت

ي اوست و ژست نامیده یابد که برگرفته از رسوبات جهان زیستههایی بروز میکنش

اش هاي متباینی است که در عمق هستیها و نقاببنابراین سوژه انباشتی از ژست شود؛می

ها است تا بتواند قابلیت اتحاد استعالیی در پی زدودن صورتک يهولی سوژ ؛رسوب کرده

 .را داشته باشد مطلق()حضور  با فراسوژه
 

 شناسی واژگان . مفهوم2. 2

کاررفته در پژوهش را براي تبیین بهتر پیوند میان ژست و سوژه، واژگان و اصطالحات به

 کنیم.تعریف می

 مندی هستسوژه .1. 2. 2

سوژه میل دارد کامل شود و به عالم پیشازبانی که سراسر معنا و وحدت است، دست 

شود تا حس نارضایتی از وضعیت فعلی به او دست دهد. سوژه سبب مییابد. این میل 

کند و در نظام روایی موالنا ابتدا از وضعیتی که در آن قرار دارد احساس نارضایتی می

اي میان آنچه اکنون هست تا منِ آرمانیِ خود آغازگر این احساس آنجایی است که فاصله

که را اي شود. ما در این پژوهش سوژهوپاره میبیند؛ بنابراین سوژه در این کشاکش دمی

مند ي هستدر عالم زمینی هبوط کرده و در وضعیت فعلی )قبل استعال( قرار دارد، سوژه

 نهیم.نام می

 ی استعالییسوژه. 2. 2. 2

بیند و میل دارد به آن مبدل شود. آن منی را که و ایدئالی می سوژه از خود، منِ آرمانی

 خوانیم.ي استعالیی میساخته، سوژهعنوان تصویري آرمانی بربهسوژه از خود 

 ی ژستيکسوژه. 3. 2. 2

را « استعالیی»ي استعالیی، باید ابتدا نقشِ مند براي مبدل شدن به سوژهي هستسوژه

بپذیرد و در سرتاسر وجود خویش آن را سرایت دهد و بعد از آن است که به استعال 
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ي ژستیک مند را سوژهي هستي استعالیی و سوژهتقاطع بین سوژهرسد؛ بنابراین می

ي استعالیی بازي مند براي رسیدن به سوژهي هستگوییم. درواقع نقشی که سوژهمی

 شود.ي ژستیک نامیده میکند، سوژهمی

 وارهژست شی .4. 2. 2

 ،شناختیآثار زیباییگذارند و انسان همواره در انسان و طبیعت تأثیر بسزایی بر یکدیگر می

شناسی به طبیعت و سایر از طبیعت الهام گرفته است. اینجا نیز سوژه براي معرفت

 سوژهاي که در پیرامون سوژه قرار دارد و هر شیء و پدیدهبه اندازد. باشندگان چنگ می

واره گیرد یا سعی دارد با آن همسان شود، ژست شیبراي رسیدن به استعال از آن الگو می

 گوییم.می

 

 . بحث و بررسی3

یافته و زبانی در سیر اندیشگانی موالنا این امر کامالً مشهود است که ما به جهانی مادیت

هبوط کردیم. موالنا ضمن صحه گذاشتن بر این  ،که داراي فرم، نقش و ژست است

زبانی که به پیشا موضوع، معتقد است هبوط و نزول ما از عالمی ازلی و داراي معنا بوده

بردیم. با سر میتعلق داشته است. ما در آن جهان یک جوهر داشتیم و در مقام وحدت به

ها گرفتار شدیم. در بان و نقشقدم نهادن در عالم مادي، متکثر و عالوه بر آن در زنجیر ز

زنیم؛ هاي تنانه و ژست چنگ میاین جهان براي فهمیدن یکدیگر ناگزیر به زبان، حرکت

طریق نیست؛ ماند که قابل بازنمایی بدینولی همیشه مازادي از آن معناي اولیه باقی می

. دارد ن معنامیل به همان جها ، یعنیدر غزل موالنا میل به استعال به همین دلیل سوژه

کند؛ سفري که از خود به سوژه براي دستیابی به این هدف استعالیی، سفري را آغاز می

این براي رسیدن شود؛ بنابرخویشی و حضوِر مطلق منتهی میخویش و از خویش به بی

ژستی کند و به مسیري شهودي، بیها را رها سیر جسمانی، زبانی و ژست دبه استعال، بای

کردنِ سیري از جسمانه به حضور، راهی نیست جز م بگذارد؛ اما براي سپري و سکون قد

پذیر شود و آنچه را طالب جهانی استفاده کند و در اولین قدم باید نقشاینکه از عوامل این
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سیاق، ژست شود. بدیندست آورد؛ اما این راه جز به میانجی ژست میسر نمیست، به ا

هاي خود تعالیی آغاز شود و سپس به زدودن دیگر ژستشود که این سفر اسمدخلی می

دادن به ژست است که سوژه براي تثبیت هویت خویش در جهان نمادین با تن  بپردازد.

شکل شهودي و گاه به -شکل روانیها گاه بهتواند هویت خود را برسازد. این ژستمی

کند ر، وقتی سوژه نیت میي غزل موردنظیابند. در پیکرهاي و فیزیکی نمود میجسمانه

ورزي به استعال مانند نیرویی واردِ روان سوژه ي استعالیی مبدل شود، این میلکه به سوژه

جهانی دارد، به ایستایی در اي از سوژه که هنوز تعلقاتِ اینشود. بر اثر این نیرو، پارهمی

سمت پویایی به ،همان وضعیت اصرار دارد و قطب مخالف آن که تمایل به استعال دارد

شود. مند و ژستیک تقسیم میي هستپاره و به سوژهکند. اینجاست که سوژه دومیل می

کند مند را در مسیر استعال همراهی میي هستي ژستیک در نقش میانجی، سوژهسوژه

ي شدن آن دو، سوژه محض منطبقهمانی برسد؛ درنتیجه و بهي استعالیی به اینتا با سوژه

ي که بین این دو سوژه حدِّفاصلی نیست و به سوژهخیزد، چنانمیاز میان بر ژستیک

یابند. این فرایند در قالب عناوین زیر و در بستر تحلیل غزل موالنا استعالیی استحاله می

  شود.تبیین می

 

 ی منقاد و ژست سرسپردگی. سوژه1. 3

مواجه هستیم که در طلب استعالي خویش « قمر»اي سرسپرده به در آغاز روایت با سوژه

توان گفت تمام مضمون در که میايگونهبهغزل گسترده شده، است. این مفهوم در کل 

 است:اول فشرده شده مصرع نخست بیت 

 ر هیچ مگوــالمِ قمرم غیر قمـن غـــم  

 

 مگوشکر هیچ وپیش من جز سخن شمع 

 

 

ج ـــن گنــسخن رنج مگو جز سخ  

 مگو

 

 ج مبر هیچ مگوــري رنـخبور از این بی 

 

 

 (65 :5ج ،1378)مولوي،                                                                      

تفسیر نخست: ژست دو بیت نخست را در جستار حاضر با دو تفسیر خوانش کردیم: 

گیرد و اي سرسپرده را میژست سوژه ،)قمر( براي رسیدن به حضور اکملمنقاد: سوژه 
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کند سازي، این ژست را در خود تکثیر میو با فرایند تکرار هستم« من غالم قمر»گوید می

ي سوژه: پس از تکرار ژست، . تفسیر دوم: استحالهتا بدان نقش )غالم قمر( مبدل شود

در این سوژه به ژست برساخته استحاله یافته و در مسند ژستِ خویش نشسته است و 

نیست؛ شناسایی قابل دیگر مرز بین آن دوشوند و همان میوضعیت سوژه و ژست این

که ايگونهبهشود، بنابراین میل به استعال مانند نیرویی به جسم و جان سوژه وارد می

شود؛ دهد و وارد موقعیت دراماتیک میي خویش را از دست میلت متعادلِ روزمرهحا

سازد. این ژست برساخته )مِن برتر( می 2«منِ برتر»مِن آرمانی و  ،درنتیجه سوژه از خود

هیچ »پی به سکوت و دربه همین دلیل در این غزل سوژه پی به پیشازبانی تعلق دارد؛

سوژه شدن، سکوت و خاموشی است.  اصلی استعالیی شود؛ پس رکندعوت می« مگو

براي دستیابی به استعال باید ژستِ سکوت را تکرار کند تا بتواند به میانجی آن، از سایر 

شده در خود رها شود. تکرار ژستِ سکوت و خموشی، هاي انباشتها و نقابژست

 گیرد.سازي شکل میکند و فرایند منقادسوژه را تسلیم می

 

 ژست ها در کالنژست. کارکرد ریز2. 3

ي ژستِ سوژه یعنی در ابتداي امر سوژهژست مواجه هستیم؛ در این غزل با یک کالن

ي کند و آن ژست سوژهگیرد و آن را درون خود نهادینه میاستعالیی را به خود می

شدن هایی نیز وجود دارند که در خدمت اجرایی ژستاستعالیی است. در این میان ریز

ي استعالیی، سوژه ابتدا باید نقش آن ژست هستند. براي مستحیل شدن به سوژهاین کالن

 مقابل و در دهدي استعالیافته چون حالج فریاد انالحق سر میرا بازي کند. یک سوژه

انگارد؛ پس سوژه براي رسیدن به این مقام ابتدا باید به می هیچ خود را ،حضور مطلق

 به هایش باید مانند غالمی حلقهغالم و سرسپرده شود. همچنین ژست انقیاد دربیاید و

 «:جز به سر هیچ نگوید»و « سر بجنباند»گوش باشد، 

 هاي نهان خواهم گفتمن به گوش تو سخن

 

 سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو

 (65 :5ج ،1378)مولوي،                                                                           
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ژست یک بُعد عینی و بیرونی دارد و یک بُعد درونی و انتزاعی که در اینجا از انتزاع    

 خود يشدهدرونی نیت استعال، مقام به دستیابی براي تا عینیت در گسترش است. سوژه

« بلی»، «سر»ي تن و جسم بکشاند، با عرصه است، باید به سرسپردگی قالب در که را

مفهوم  .عینی و در کالبد فیزیکی بروز دهد شکلبازتاب سرسپردگی را به بگوید و

حضوري نظر دارد که میان دو سوي تعامل شکل گرفته است. سرسپردگی به نوعی هم

گونه همان .مند بپردازدمریِن بینشی وحدتبه ت بایدحضوري، سوژه براي تحقق این هم

ها هستند. اینجا نیز سوژه براي ها همواره منبع الهام براي انسانکه گفتیم، طبیعت و پدیده

کند و این واقعیت ادراکی پدیدارها را حس می -در یک فرایند حسیرسیدن به معرفت 

هاي به این امر از ژستبخشی براي مفهوم سوژه. شودملموس به معرفت سوژه منجر می

ي ژست انتزاعی سکوت یافتهگیرد که شکل تجسدالهام می« شکر»و « شمع»ي وارهشی

خموشی رسید.  به و گذر کرد قالوقیل ازباید  «شکر»و « شمع»هستند؛ بنابراین مانند 

نورافکنی  ،نهایت استعال براي شمع .کنددرواقع هر شیئی، فرایندي استعالیی را طی می

بخشد و نهایت استعال براي شکر، سوزد و روشنایی میست؛ شمعی که در سکوت میا

بخشد؛ پس رهروِ این راه شود و حالوت میشیرینی است؛ شکري که در سکوت آب می

هاي باید مادیت ژستسپرده و خموش باشد. همچنین میبراي رسیدن به معرفت باید سر

ي خویش ثبت کند؛ ها را در حافظههمواره آنواره )شمع و شکر( را شناسایی کند و شی

یکی دیگر . یافته را درون خود بازسازي کندهاي تجسدیعنی با تکرار سکوت، این ژست

سوژه براي بودن است که معادل همان سرسپردگی است. «ژست غالم»ها، ژستاز ریز

را به زبان « من»یعنی ابتدا «. من غالم قمرم»کند: تمرین، خود را چنین توصیف می

بودن است که معنا پیدا «غالم»با « من»شود. برجسته می« غالم قمر»آورد؛ اما بالفاصله می

بودن بودن است و این تکرار ژست غالم دار منوط بر غالم ي منکند. حضور سوژهمی

ي باالي حضور ي فشارهدر سایه« من»رساند. اینجا حضورِ است که سوژه را به استعال می

عوض با استمداد از این حضور، شود و دري قمر، از گفتمان کنار گذاشته میجاذبهپر

ي حضور ي باال، گسترهبار به تأثیر از این فشاره و جاذبهشود؛ اما اینبار حاضر میدیگر
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در سطح شناختی گسترده « بودن غالم»دهد و درنتیجه ژستِ خود را در سطح افزایش می

کند. این پذیرد و آن را تکرار میبودن را میسوژه ژست غالم شود. براساس این، می

کنند و ازطریق پذیرد که وجهی تنانه پیدا میهایی تحقق میتکرار در قالب ژست

نمایند. توالِی هاي شمع و شکر و سرجنباندن، ژست سکوت را بازمیریزژست

 بینیم:میشود، در الگوي زیر ژست منتهی میها را که به کالنژستخرده

 ژستها به کالن. فرایند تبدیل ریزژست1ینمودار شماره
 

 . ژست سکوت3. 3

هاي بسیار مهم در این غزل ژسِت سکوت )هیچ مگو( است. یکی دیگر از ژست

سوژه براي ژست استعالیی نقش بسزایی دارد. شدن کالنژستِ سکوت در اجرایی خرده

هاي معنوي را در قالب جسم گسترش بدهد و به رسیدن به فضاي استعالیی باید ژست

سخن »و « هیچ مگو»ی چون ها بپردازد. درواقع سوژه ازطریق تکرار زبانی واژگانتکثیر آن

ي تن بکشاند و این خموشی را به ي روحانی خود را به حوزه، تالش دارد تجربه«مگو

ها به نقش شود تا ژستاي ژست سبب میتمام تن خود سرایت دهد. سرایت جسمانه

ها را تکرار کنیم و به تمرین اگر ژست که باره چخوف اذعان داشتتبدیل شوند. دراین

دهد که از ژست انتظار داشتیم، نیت به عضالت ورزیم همان اتفاقی رخ می آن اصرار

توان با آن هاي عمیق روان تحریک شده و میکند و به میانجی ژست الیهمخابره می

« ژست روانی»(. او این تکرار ژست را 90: 1، ج1398ارتباط برقرار کرد )رک. چخوف، 

درواقع ژست روانی ازطریق رسد. به عینیت می شود و با تکرارنامید که از نیت آغاز می
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ژست ما در این جستار . کندمیوجهی تنی و جسمانه پیدا  و شودخلق میژستی  تکرارِ

یابد، عدي شهودي دارد و سوژه همراه با شهود به آن دست میروانی را از این نظر که بُ

عال را به تمام بدن دار با ژست شهودي، ژستِ استي تنسوژهایم. ژست شهودي نامیده

منظور باید ابتدا سوژه از نظام تقلید تبعیت کند؛ یعنی با تکرار زند. بدینخود پیوند می

پود خویش تکثیر کند؛ پس وکردن در نقش ژست سکوت، آن را در تارخموشی و بازي 

گیرد که باید شود و این باور در او شکل میغالم قمر می ياز این ژست شهودي، سوژه

ي تا زمینه پذیردمید. درواقع سوژه ژستِ سکوت را اشانند شمع و شکر خموش بم

 استعالي او فراهم شود. این فرایند در الگوي زیر نشان داده شده است:

 ها. توالی ژست2ی نمودار شماره

 

 های سوژه  . واگویه4. 3

کند و براي مخاطب سازي میدر دو بیت اول شاهد بودیم سوژه، ژست سکوت را درونی

ِشق دیگر سوژه است. سوژه  ،کند. این مخاطب غایبرا تکرار می« هیچ مگو» ،غایب

دیگر خود را موردخطاب قرار  يي سخنگو پارهعنوان سوژهبار بهشود؛ یکدوپاره می

است و نهیب سوژه به خودش است بدون آنکه  وگو درونیدهد و برعکس. این گفتمی

گفت امرِي وجود داشته باشد. سوژه با پاره نخست بندي دو بیتمخاطب گفتمانی در قاب
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امتداد ي غزل همچنان کشد. در ادامهمخاطبی را براي خوانندگان به تصویر می« هیچ مگو»

جاي سوژه به عالم تکثر زبانی هبوط کرده و کالم به ژست سرسپردگی را شاهد هستیم.

ي مفهوم حضور مطلق قمر یافته، شکل تجسد«گنج» مفهوم ازلی نشسته است. درواقع

خودش اي از وجود مخاطب خود را که پاره است و جایگزین حضور او شده. سوژه

ورسم سرسپردگی را به راهدوباره طریق، اینتا از« ج مگوگن»خواند که جز از ، فرامیاست

 خود نهیب بزند. 

 ن گنج مگوــز سخــسخن رنج مگو ج  

 

 خبري رنج مبر هیچ مگون بیــور از ای 

 (65 :5ج ،1378)مولوي،                                                                                     

تواند لب به سخن باید سکوت پیشه کرد؛ چون هرکس به گنج دست یابد قطعاً نمی

 است. « هیچ مگو»و « سرسپردگی» ،شونده در این دو بیتژست تکراربگشاید. 

 

 ژستيک -. فضای زبانی5. 3

کند که این تکرار، سازي سکوت تکرار میسوژه در طلب استعال، سرسپردگی را با درونی 

 کند. در بیت:سوژه مبدل میرسوژه را به دگ

شق مرا دید و بگفت      شدم ع  دوش دیوانه 

 

 آمـدم، نعره مزن، جـامـه مـدر هیچ مگو 

 (65 :5ج ،1378)مولوي،                                                                                  

اي گونهشود، بهاي دچار جنون میدر یک شوک تکانه ، سوژهحضور عشق زمان باهم 

ي بین آگاهی از تحول تا جنون چقدر است. قبل از فاصله طوردقیقبهتوان گفت که نمی

مند است که ي هستي اول سوژهشود؛ پارهي کامل به دیگري، سوژه دوپاره میاستحاله

ي گزار است. سوژهنقش ي ژستیک کهي دوم سوژهپذیر باشد و پارهتواند نقشمی

ارد. اي وجود دي ژستیک(، فاصلهکند میان او و دیگريِ خود )سوژهمند مشاهده میهست

اي به سوژه دست ي ژستیک، نوعی جنون لحظهي سوژهفشارهدرواقع به تأثیر از حضور پر

این  شود.ي عاطفی میدلیل اینکه ظرفیت درک آن فضا را ندارد، دچار تکانهدهد و بهمی

کند، گونه که کنعانی نیز اشاره مییابد. هماني عاطفی در قالب دیوانگی نمود میتکانه
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هاي زبانی قوام ادراکی با قدرت بر فضا حاکم باشد، گونه -ي حسیکه فشارهزمانی

 .(33: 1396شود )رک. کنعانی، رنهایت، فضاي گفتمانی تولید میبیشتري دارند و د

ش از ـف خویـان عواطـراي بیـوژه بـاز حد خود باالتر برود، سحال اگر این فشاره 

گاه زبان که بدنش جلوهرسد، چنانژست می -شود و به فضاي زبانسخن تهی می –زبان

فضاي حیرانی بر مخاطب آشکار  ،«دوش دیوانه شدم»گفت خبريِ شود. در متن با پارهمی

ي ي باالیی از فشارهنده که هجمهاز سر گذرا« دوش»اي را شود؛ اما سوژه تجربهمی

شود؛ به همین ادراکی را متحمل شده است و براي بیان احساس از زبان قاصر می -حسی

شود. این ژست در قالب دو سبب آن عواطف نه ازطریق زبان بلکه با ژست ظاهر می

دریدن. شدت  . ژستِ جامه2؛ زدن . ژستِ نعره1شود: ژست تنانه بازنمایی میخرده

دلیل نوپا بودن و عدم ي ژستیک( در ابتداي این تحول بهحضور دیگرِي سوژه )سوژه

کند. این حضورِ مشحون، با شکل دادن مند ترس تولید میي هستفضاگشایی، در سوژه

شود. باره به دیوانگی او منجر مییککند و می 3حالتی در فضا سوژه را وارد نظام شوشی

کند. این آنیت حضور، او وژه در شهودي درونی، آنیت جنون را تجربه میاینجاست که س

کند که در انتظار اوست و همین استحاله سبب وحدت سوژه با اي آگاه میرا از استحاله

رسد ي جنون میشود. درواقع سوژه در اثر وضعیتی رخدادي، به مرحلهفضاي استعالیی می

ي پذیري از سوژهاثري واسطها پس از آن، بهیابد؛ امآهنگ گفتمان شدت میو ضرب

ي ورود به فضایی است که کند. این حضور نتیجهژستیک، حضوري سودایی را تجربه می

اي مواجه هستیم ي حضور از آگاهی تا وحدت است. حال با سوژهي دو نقطهپیونددهنده

  استعالیی است.بیند که همان فضاي اي از حضور میکه خود را در انتظار صحنه

 

 . رقص گفتمانی6. 3

ي اي به نام سوژهشود و دیگريدر بیت سوم، با تمرین ژست، نیت ذهنی سوژه عینی می

منظور سوژه براي رسیدن به استعال بستري را فراهم شود، بدینمتولد میسوژه ژستیک از 

پردازد و ما با نظام وگو میي خویش به گفتکرده است. حال سوژه با ژست برساخته
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ي سوژه وارد ( مواجه هستیم؛ درنتیجه دو پارهdialogue-based systemمحور )دیالوگ

« رقص مکالمه»این وضعیت را ( Landowskiشوند. الندوفسکی )رقص گفتمانی می

هاي ها و حرکت(. رقص مکالمه، ژست68: 1396 ،معینفارسی  فرهنگ نقل از نامد )بهمی

کند )همان(. هماهنگ می« هارمونی و وحدت»طرف گفتمان را درجهت دستیابی به دو 

لحظه به این بهمند با سپردن خویش به دست نقش و ژستش لحظهي هستدر ادامه سوژه

شود. از اینجا )بیت سوم تا آخر غزل(، مخاطبِ غایبِ درونیِ سوژه وحدت نزدیک می

کند. دو پیدا می 4«ايجسمانه»نی غزل، حضوري یابد و در فضاي گفتمانمود بیرونی می

مند ي هستگیرند؛ یک طرف فضاي عینی سوژطرف گفتمان در مقابل یکدیگر قرار می

)من آرمانی، من برتر( که درجهت  ي ژستیکو طرف دیگر فضاي مضمونی سوژه

مند در جایگاه راوي غزل، حضوري فیزیکی و ي هستاستعالي سوژه است. سوژه

ي ژستیک برساخته و بازنمود ذهنیت سوژه است و حضور تنی دارد؛ اما سوژهملموس 

ي ژستیک است و ، عشق معادل سوژه«عشق مرا دید و بگفت»گفت در پارهندارد. 

 مضمونی انتزاعی دارد.

 

  . بازی حضور و غياب7. 3

 مکاریک،است )رک. همراه ها با هبوط در نظام زبان و نشانه دوريِ فرد از حضورِ اصیل

هایی مواجه هستیم که دال و مدلول در اي، با داللت(. در نظام زبانی و نشانه271: 1398

ی براي هاي زبانگیرند. در این فرایند، داللتآن مدام در بازي حضور و غیاب قرار می

شود. در یابند؛ اما همین امر به غیاب معنا منجر میحضور می ارجاع به معناي وراي زبان

گیرند، مند در تعامل و تقابل با یکدیگر قرار میي ژستیک و هستزل، سوژهاین غ

ي سوژه ،ي ژستیکسوژهها غیاب دیگري را در پی دارد. که حضور یکی از آنايگونهبه

ترین طریق، ژست سکوت را که مهماینکند و ازر مسیر استعال حمایت میمند را دهست

القا « هیچ مگو»مند در قالب کنش گفتاري امري هستي ، به سوژهستابزار این سفر

ي براي سوژه ،ي ژستیک فرمانی بیرونی است )هیچ مگو(کند. آنچه از سوي سوژهمی
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ي سکوت را در شود که براي استعال باید ژست برساختهمند اجباري درونی میهست

ي حضور سوژهکشد و مند را به غیاب میي هستخود قوام بخشد. این سکوت، سوژه

هاي ژست این است که یکی از ویژگی ،ي آگامبنکند. بنا بر گفتهژستیک را برجسته می

)آگامبن، « گرددبلکه تحمل و حمل می ؛شوددر آن هیچ چیز تولید یا انجام نمی»

شده اطاعت کند و این اطاعت (؛ بنابراین سوژه باید از سناریوي چیده63 -62الف: 1395

گردد و تنِ سوژه ژست شود. درواقع حمل « سر بجنبان که بلی»ي نهازطریق ژست تنا

کند و به تکرار مند آن را حمل میي هستدهد، سوژهي ژستیک فرمان میآنچه سوژه

پردازد؛ پس سوژه در این سفر استعالیی از اولین ژست و نقابی که باید پالوده خموشی می

در مقیاسی « زبان»بان موردنظر نیست؛ بلکه اینجا تنها وجه آوایی ز .است« زبان» ،شود

کار نامد، به می 5«دیگريِ بزرگ»( آن را J. Lacan) لکان ژاک تر و در مفهومی کهبزرگ

باره که به زُداییِ یکي خموشی است و این ژستمنزلهشدن از آن به رفته است؛ اما رها

که نمود آن را در مصراع کند شود، ترس را در سوژه تولید میزدایی منتهی میهویت

ي ژستیک بر تکرار اما سوژهشاهد هستیم؛ « ترسمگفتم اي عشق من از چیز دگر می»

مند ي هستاست و تمامی ترس سوژه« چیزيبی»ورزد؛ چون آگاه به سکوت اصرار می

درواقع «. دگر هیچ مگو ،آن چیز دگر نیست»کند داند، چنین است که بیان میبنیاد میرا بی

ي ها هستند، به سوژهشده، تصاویر و نقابهاي رسوبچیزهاي دیگر که همان ژست

شود. ها سببِ ترسِ او میدادن آندستروي، ازایناند؛ ازمند هویت جعلی بخشیدههست

مند آگاه ي هستشده در سوژههاي رسوبها و نقابي ژستي ژستیک از همهسوژه

 .خواندفرامی سکوت به را او است و پیوسته

ي وجودي سوژه، نشانگر این است که شِقی از او حضوري ي دو پارهنوع مواجهه   

من از چیز »هراسد: کند و از تغییر میاي دارد که در برابر هر وضعیتی مقاومت میجسمانه

مند ي هستي دگردیسی و تحول است؛ پس سوژه، و ِشق دیگر او آماده«ترسمدگر می

شود و ژست دهد؛ درنتیجه حضور )معنا( غایب میبراي تثبیت هویت به ژست تن می

شود. درواقع فضاي حضور به سخن، دال و در حکم یک سالبه به غیاب آن منجر می
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شود. در مقابل، امتناع از سخن گفتن )هرگونه اعمال زبان( فضا را ژست فروکاسته نمی

مند داللت دارد و ي هستغیاب سوژه نیز ازطرفی برکند. گشودگی فضا گشوده می

حضوري نهایت بتواند همکند تا دري ژستیک را بازنمایی میدیگر حضور سوژهازطرف

حضوري با فضاي استعالیی به تعویق ي ژستیک، همرا تجربه کند؛ اما با هربار غیاب سوژه

 توان الگوي آن را چنین ترسیم کرد:افتد که میمی

 

 

 

 . بازی حضور و غياب3ینمودار شماره

 

 . ذهنيت و عينيت زبان8. 3

محض اینکه سوژه سخن را آغاز بهي ژست است و مثابهبه« زبان»گونه که گفتیم، همان 

کند، شود؛ اما آنچه را سوژه توسط ژست بازنمایی میمیها و تصاویر کند، وارد ژستمی

چیزي نیست  ،ناپذیر استآنچه که براي زبان بیان»ترتیب بدین ،توان رساندن معنا ندارد

« مانداي ضرورتاً ناگفته میمعنی دقیق کلمه در هر گفته ( که بهMeinungجز خودِ معنا )

واهیم در قالب زبان فروبکاهیم، مازادي از یعنی هر معنایی را بخ (؛79ب: 1398)آگامبن، 

رود زبانی میبازنمود نیست. در اینجا سوژه تا مرز جهان پیشاآن باقی خواهد ماند که قابل

بنابراین براي بازنمود تواند نامی بگذارد یا معنایی ببخشد؛ نمی ،کندو آنچه را مشاهده می

اي شدههاي تصویرها در اینجا دالستدهد. ژها ارجاع میبخشی آن فضا، به دالو معنا

بازنمود نیست، به زبان بخشند و آنچه را که قابلهستند که زبانِ ذهنی سوژه را عینت می

هاي پیرامون خویش را با حِسیات و ادراک که سوژه تمامی ابژهدهند. ازآنجاییتقلیل می

ی ادراک استعالیی را تماماگر بخواهد بخشد؛ پس کند و معنا میبدن خود شناسایی می

 سکوت
گشودگی 

 فضا

ي اب سوژهغی

مندهست  

ي حضور سوژه

 ژستیک

حضوريهم  
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. اینجاست که زبان کرده فرو بکاهدزیسته که تجربهدر زبان تجلی بخشد، باید به جهان 

ي نشانگی را با تجربهگیرد و آن فضاي پیشازبانی و پیشاعینی از زبان ذهنی سبقت می

، «قمر»مند آن تجربه را با هستي کند. از این حیث، سوژهها ملموس میزیستی پدیده

بخشد و کشد و عینیت میو... به تصویر می« بشر»، «فرشته»، «مه»، «گنج»، «شکرو شمع »

شود که فضاي ناپذیري آن فضا اشراف دارد و متذکر میي ژستیک به نامازطرفی سوژه

اند. شود؛ چون در آن مرحله از مرز زبانی عبور کردهبه فرم و زبان کاسته نمییکتایی 

« غیر فرشته و بشر»ادراک این جهانی نیست، شود، قابله متجلی میدرواقع آنچه بر سوژ

 گیري نیست.است و با مقیاس زبان و تعینات قابل اندازه

 ست عجب یا بشر استگفتم این روي فرشته      

 

 ست و بشر هیچ مگوگفت این غیر فرشته 

                     (65 :5ج ،1378)مولوي،                                                                                    

شده فرم هاي زیستفرمی را با ژستخواهد فضاي یکتایی و بیمند میي هستسوژه

شود که فضاي ذهنی و مضمونی را تصور ببخشد؛ اي میجهت زبان وسیلهبدهد؛ بدین

اي شدههاي تثبیتشود، ژستسوژه به تصورِ مخاطب انتقال داده میپس آنچه از زبانِ 

جهت آن ادراکی مخاطب نزدیک است و ازاین -اي و حسیي المسههستند که به تجربه

اي که از آن سخن گوید آن تجربههمین دلیل میبهشود؛ ها بازخوانی میفضا توسط ژست

است « فرشته»بر آن نام بگذار و بگو  شود و آن چیزي که درحال تجربه هستم،گفته می

جهانی است و به وراي زبان قدم نگذاشته است. ، چون ذهنیت او هنوز این«بشر»یا 

مند هرچقدر تالش کند تا آن حضور برجسته که تمام فضا را آکنده کرده ي هستسوژه

ک همواره ي ژستیپذیر نیست؛ اما سوژهبیان کند و به معنایی یا کالمی بیاویزد، امکان

شود که اگر سفر استعال )ره دل( خوشایند است و لطیف، باز ژست سکوت را یادآور می

 «. هیچ مگو»ها بر آن فضا اجتناب کن و هم بیان نکن و از تحمیل ژست
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 ی ژستيکمند به سوژهی هستی سوژه. استحاله9. 3

هستیم. در این بخش مند مواجه ي هستاز بیت ششم به بعد با گشودگی فضاي سوژه

بخشد و حضور شناختی میمند، حضوري هستیي هستي ژستیک به سوژهسوژه

کند؛ بنابراین با تکرار و ممارست در ژست را به حضوري نمادین مبدل می 6آیکونیک

باشد؛ یعنی سکوت مند در یک حالت پویا پذیراي استحاله میي هستسکوت، سوژه

ي ژستیک را که مملو از زبان ري از زبان، فضاي سلبی سوژهي سکونی درونی و بَمثابهبه

شود. پذیر مستحیل میو از همین منفذِ سکوت، سوژه به وضعیتی نقش زندمیصیقل  ،بود

، شاهد این امر هستیم «صفتی در ره دل پیدا شدقمري، جان»گفت خبريِ در متن با پاره

گذاشته است. « ره دل»دیگر قدم در که سوژه براي تغییر وضعیت از حالتی به حالت 

ي ژستیک که قطب دیگر سوژه زبانی قرار گرفته، سوژهکه سوژه در مرز پیشاازآنجایی

خواند. می« صفتجان»شود؛ به همین دلیل او را با مضمون انتزاعی ناپذیر میاست، نام

ستگی رود، ثنویت نگاهش به پیومی« ره دل»حضوري سمت همازطرفی وقتی سوژه به

نامید و شِق دیگر خود می« قمر»اساس این، بین حضور اکمل که آن را شود. برمنجر می

کند. یاد می« قمر»ي ژستیک را نیز مرزي قائل نیست و سوژه ،که مسبب این همسویی شده

هاي زبانی مند که وابسته به محدودیتاي کراندرواقع سوژه با پذیرش ژست، از سوژه

شود؛ مبدل می ،رودزُداید و به وراي آن میکران که حجابِ زبان را میبیاي به سوژه ،است

 شود.مرحله به فضاي استعال نزدیک می به مرحله رويینااز

 دا شدـــی در ره دل پیــصفتقمري، جان

 

 ر هیچ مگوــدر ره دل چه لطیف است سف 

 (65 :5ج ،1378)مولوي،  

 

 ی استعال. آستانه10. 3

 وجود در را برتر منِ تواندمی استعالیافته يسوژه ژستِ سوژه با این گفتیم کهپیش از 

 مرده کالبدي از «برتر منِ» و شود رانده کنار به 7«روزمره منِ» آن تا کند بیدار خویش

 او مند،هست يسوژه نهاد در سرایت با ژستیک يسوژه همان یا برتر منِ. شود رستخیز
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 بین يگسسته فضاي اینبنابر برد؛می جان و جسم آگاهی و اتحاد سمتبه آهستهآهسته را

شود. گشوده می استعال ترمیم و سپس راهی براي ژست میانجی به کمکم حضوريهم این

یکباره جاي خویش را اما این آهستگی به ؛رسدمی وحدت به طریقت نظام این نهایتدر

 شود:آهنگ تند میدهد و ضرببه آنیت می

 گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد 

 

 زبر هیچ مگوباش چنین زیروگفت می 

                                                                                                                                                        (همان)                                                                                                    

پی دو درآهنگ با آمدن پیرسد. تند شدن ضربي گفتمان به اوج میدرنتیجه فشاره

، نشان داده شده «زبر خواهم شداین چیست بگو زیرو گفتم»در مصرع  «زبرزیرو»ي واژه

خویشی باره به بییکصورت دفعی، شدن، نشانگر این است که سوژه به« زیروزبر»است. 

طورکامل از قالب ژست تهی نشده است؛ اما رسد. درواقع پیش از این فرایند، سوژه بهمی

 يسوژه با واژهدگرگونیِ  هستند وها درحال کنده شدن از او ها و صورتاینجا تمام ژست

آهنگ تند و ، کامالً مشهود است؛ به همین دلیل در این مصرع ضرب«زبر شدنوزیر»

آمیختگی سوژه و ژست کنیم. این حیرت چیزي جز در همزا را احساس میتنش

ي مند تهی و به سوژهي هستي خود نیست. سوژه با ژستی شهودي از سوژهبرساخته

شود و این یگانگی سرآغاز استعال است. در الگوي زیر این مسیر نشان دیل میژستیک تب

 داده شده است:

 

 

 

 گيری استعال. فرایند شکل4ینمودار شماره

 

 . از ژست تا استعال11. 3

و استعال مواجه هستیم. اولین فضا، فضاي  8با سه فضاي جسمانه، اتیک در این گفتمان،

ي ژستیک و سومین فضا، فضاي تطبیق مند است؛ دومین فضا، فضاي سوژهي هستسوژه

حضوري هم
به میانجی 

 ژست

آنیت 

 حضور
 حیرانی

زدودن 

دیگر 

هاژست  

 آغاز استعال
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مند در خدمت ي هستي ژستیک است. در فضاي اتیکی، سوژهمند و سوژهي هستسوژه

گراست که خود را در خدمت دیگري لاتیک کنشی ایدئا» .گیردي ژستیک قرار میسوژه

(. در اینجا سوژه در خدمت دیگرِي خودش است؛ یعنی 152: 1395)شعیري، « داندمی

ي سوژه ،سوژه باید دو وجه تقابلی موجود در درون خود را سامان دهد. در این فضا

گیرد. ي ژستیک در خدمت شقِ دیگر خویش قرار میدلیل اثرپذیري از سوژهمند بههست

ابتدا تقلید است و باید از مسیر تقلید به تحقیق  ،ي راهِ از ژست به استعال رسیدنزمهال

 برسد.
 د دانـــآن تقلی عکس کـــاول زد تــــو

 

ق ــود تحقیــی شد شـــون پیاپــــچ 

 آن

 

 (227 :2فترد ،1371)مولوي،                                                                               

شود و درنتیجه بر سوژه آشکار میجهان وحدتمند با تمرین ژست استعالیی، حقیقتِ 

خویشی ها احساس همرا که با آنو متکثر « پر نقش و خیال»هاي تک ژستسوژه تک

 شود: کند و آن حجاب برداشته میاش تطهیر میي وجودياز خانه ،داشت

 ي پر نقش و خیالدرین خانهاي نشسته تو 

 

 وـخیز ازین خانه برو رخت ببر هیچ مگ 

               (65 :5ج ،1378)مولوي،                                                                                              

سوژه را ي وجودي از سوژه هستند، خانه« منی»کدام هاي گوناگونی که هرژست

نشان از این امر  ،«خیز از این خانه برو»پردازد. ها میاند و او به زدودن آنرنگارنگ کرده

اي گونهرسد، بهي ژستیک در فرایند تطبیق به وحدت میمند با سوژهي هستاست. سوژه

ي بازشناسایی نیستند. با سرایت ژست، سوژهکه دیگر ژست و سوژه از یکدیگر قابل

اساس این با کاهش حضورِ سوژه و افزایش شود. براز سلبیت و تعادل خارج میمند هست

شویم. سوژه در این صیرورت استعالیی با حضوري یکپارچه حضورِ ژست مواجه می

شود. درواقع منِ استعالیافته از آن آمیختگی موجب استعال میو همین هم آمیزددرمی

ود؛ یعنی به نقش خود مبدل شده است. حال شمتجلی می« دیگري»پوسته جدا و در قالب 

یابد و نوعی وحدت فرمی حضور میاي مواجه هستیم که در جهان پیشازبانی و بیبا سوژه

، در ابتداي غزل آمده و سوژه به ه در فرایند این دگردیسی رخ دادهکند. آنچرا تجربه می
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خاطبان به این فضاي استحاله یافته است. حال او براي دعوت م« قمر»واقعیِ « غالم»

«. من غالم قمرم غیر قمر هیچ مگو»گوید کند و میاستعالیی، ژست سکوت را تجویز می

 شود:صورت زیر ترسیم میالگوي این نظام به

 

 مندی ژستيک و هستفرایند تطبيق سوژه. 5ی نمودار شماره

 

 گيری. نتيجه4

موالنا را  غزلیات شمسهاي سوژگانی وضعیت در این جستار بر اساس کارکرد ژست،

تالش داشتیم تا این کارکرد را در رسیدن سوژه از نظام جسمانه به استعال  و بررسی کردیم

 -ارزشیِ سوژه، مادي نبود؛ بلکه درونیي تبیین کنیم. در این بررسی نشان داده شد که ابژه

شهودي به تولید  -ادراکی و حسی -اي حسیشهودي بود. این شهودِ درونی با فشاره

براي  ي استعالیی، پس سوژهژستی برساخته از روان خود سوژه منجر شد: ژست سوژه

رار سکوت را تک فرمی و پیشازبانی که همان استعالست، ابتدا ژستدستیابی به جهان بی

اِي دهد و فضاي جسمانهکند و این ژست را به سرتاسر تن و روان خود سرایت میمی

ي سوژه ،شود. در این سفر استعالییسلبی به تبعیت از ژست به فضایی ایجابی تبدیل می

ي ژستیک قرار مند در یک نظام اتیکی در خدمت شِق دیگريِ خویش، یعنی سوژههست

 خود با فقط رهایی این اما ها رها شود؛ها و نقابي ژستومهگیرد تا بتواند از منظمی

رو هستیم. آنچه در اینجا با امر پارادوکسیکال و با منفیت ژست روبه شود.می میسر ژست

ژستی شود، خودِ ژست است؛ یعنی سوژه باید ژستِ بیها منجر میبه رهایی از ژست

اولیه است که سوژه نیت و سپس تکرار بگیرد؛ بنابراین منشأ کل فرایند حضور، آن ژست 

ي سوژه بودیم. این قدم شاهد ظهور و گسترش ژست در تمام پیکرهبهکرد و قدم

 فضاي جسمانه
ي )سوژه  
مند(هست  

 فضاي اتیکی
ي )سوژه

 ژستیک(

 فضاي استعالیی
ها()تطبیق سوژه  
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اي که دیگر گسستی بین سوژه با گونهبیّن اتحاد جسم و جان سوژه است، بهگستردگی م

 شود.آمیختگی به استعالي سوژه منتهی میاش وجود ندارد و این همژست برساخته

 

 هایادداشت

 (65 :5ج ،1378)مولوي، . غزل 1

 مگو هیچ قمر غیرِ رم،ـــقم غالم نـــ. م1

 

 هیچ مگو شکر و شمع سخن جز من پیش 

 مگو گنج سخن جز مگو جـــرن نـ. سخ2 

 

   مگو هیچ مبر رنج ريـــخببی این از ور 

 بگفت و دید مرا عشق شدم دیوانه دوش. 3 

 

   مگو هیچ مدر جامه زن،ـــم نعره آمدم، 

 ترسممی دگر چیز از من عشق اي . گفتم4 

 

   مگو هیچ دگر نیست دگر زــچی آن گفت 

 خواهم نهان هايسخن تو گوش به . من5 

 گفت

 

 مگو هیچ سر به که جز بلی که انــبجنب سر 

 شد داـــپی دل ره در صفتیجان ري،ـــ. قم6 

 

   مگو هیچ سفر تــاس فـلطی چه دل ره در 

 اشارت دل نــای ستمه چه دل اي مـ. گفت7 

 کردمی

 

 مگو هیچ بگذر این توست ياندازه نه که 

 بشر یا عجب ستفرشته روي این مـ. گفت8 

 است

 

   مگو هیچ بشر و تــسفرشته غیر این گفت 

 شد خواهم زیروزبر بگو چیست این . گفتم9 

 

 مگو هیچ زبر و زیر ن،ـچنی اشــبمی گفت 

 پرنقش يهـــخان نــایدر تو نشسته . اي10 

 وخیال

 

 مگو هیچ ببر رخت برو خانه نــای از زــخی 

 وصف این که نه کن پدري دل اي گفتم.11 

 خداست

 

   مگو هیچ پدر انــج ولی تــهس این گفت 

سوژه، با نقش و کند. ایجاد میتوجهی تغییرات قابلِي آگاهی . منِ برتر: منِ برتر در حوزه2 

شود. او با می منجر« منِ روزمره»شود که به کنار گذاشته شدن قدر همسو میهاي خود آنژست

طریق با منِ آفرینشگر خود بخشد و بدیناي میجان تازه فاده از بدن، صدا و عواطف به نقشاست

ره کامالً مشهود شود که در آن لحظه، حضور یک منِ گسترده در کنارِ منِ عادي و روزمیکی می

 (.125-121: 1398 است )رک. چخوف،

شود و معنا در بافت گفتمانی و مبتنی بر (، کنش به حاشیه رانده میstateدر نظام شوشی ). 3

گر نیز عاملی پذیرد. شوشگر و عوامل گفتمانی تحقق میشوشادراکی  -حسیشرایط عاطفی و 

رک. ) گیردهاي دیگر قرار میهستی و ابژهو پدیداري با  ادراکی -حسی يهاست که در رابط



 293 ـــــــــــــــــــــــــــــــژست و استعالی سوژه در غزلی از موالنا/ ابراهیم کنعانی 

 

حالتی است که عاملی  يهکنندتوصیف»شِوش )از مصدر شدن( یا  (.12: 1388 ،شعیري و وفایی

 (.همان) «اي ارزشی استوصال عاملی با اُبژه یا گونه يهکننددر آن قرار دارد یا بیان

گیرد و عناصر یا بیان و محتوا قرار میمعناشناختی، آنچه بین دال و مدلول  -رویکرد نشانه. در 4

(. درواقع 36ک. همان: شود )رکند، جسمانه نامیده میمعناآفرین را از حالت مکانیکی خارج می

گوي وفتن بین بیان و محتوا گفتار گرشود که با قرعنوان مرز مشترکی در نظر گرفته میجسمانه به

   -نوعی حضور جسم یا خود»کند. منظور از جسمانه، معناها را منسجم می -ها را ممکن و نشانهآن

کند؛ را تعیین می« شدن»خورد و جریان جسمی در فرایندي است که با احساس و ادراک گره می

مستقیم طورترتیب، جسم بهاینادراکی نیز نامید. به -توان نوعی جسماي را میحضور جسمانه پس

 (.96)همان: « شودنشانه تبدیل می -ه جسمیعنی ب ؛در فرایند تولید معنا نقش دارد

تواند قانون، هم یک تصویر است و هم یک کارکرد، می ،(the other great)دیگري بزرگ . 5

پدر  براي نمونه ،تواند در یک فردهرچند می ؛زبان و... باشد. دیگري بزرگ فردي عینی نیست

، برتنس؛ 1398، انوفویکال .اجتماعی )رکاي است از نظام کالن بلکه نشانه ؛یا مادر مجسم شود

1394.) 

تمان را در فحضور نمادین، گ اام ؛ته استسیافته و بحضور تحقق( iconic)ضور آیکونیک . ح6

 (.180: 1394)رک. شعیري و کنعانی، دهدقرار می( dynamic)پویا و دینامیک  یوضعیت

هستیم؛ همان منی که همواره در  هاي خود یکی«من». منِ روزمره: در زندگی روزمره، ما با 7

ما، شکل هاي ما، عادتسازد: تن طول زندگی با ما است. این من، تمامی وجود عادي ما را می

خواهم، من فکر هایی مانند: من میگفتما، زندگی خصوصی و اجتماعی ما را و با پارهزندگی

 (.121: 1398دانیم )رک. چخوف،میکنم و... خودمان را با آن یکسان کنم، من احساس میمی

 منظر،به مفهوم ازخودگذشتن و دیگري را در مرکز حضور قرار دادن است. ازاین( Etic. اتیک )8

(. Levinas(؛ ب( رویکرد لویناسی )Bourdieuرویکرد بوردیویی )الف( دو رویکرد وجود دارد:

بر اساس باوري جمعی،  در رویکرد نخست، کنشگر در مواجهه با عملی، در همان موقعیت و

دهد؛ اما در رویکرد دوم، دیگري حضوري استعالیی کنش خود را در خدمت دیگري قرار می

گیرد و با توجه به عنوان مرجعی برتر در نظر میدارد و کنشگر پیش از هر کنشی، دیگري را به

 (.154-152: 1395شعیري، کند )رک. حضور او خود را تعریف می
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