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  دهچكي
عنوان پروتز ابتدا به تعريـف پروتـز و كـاركرد آن در حـوزة                تبيين چگونگي عملكرد دروغ به    براي  

با استفاده از نظرية امبرتو اكو از پروتز و نقش آن در گفتمان، نشان خواهيم داد كـه                  . پردازيم  گفتمان مي 
لـه ايـن اسـت كـه     مسئلة ايـن مقا . هاي مشتركي با پروتز دارد دروغ به عنوان يك نظام گفتماني، ويژگي   

 و به دنبال آن دروغ نيز به عنوان يك پروتـز سـبب خـروج       ابدي ببينيم چگونه گفتمان وجه پروتزي مي     
با توجـه بـه   . گردد گفتمان از مسير اصلي خود و ايجاد فضايي رخدادي و تخيلي كه فراكنشي است، مي   

 از دروغ سبب تغيير نظام افقـي    پردازيم ؛ گفتمان با استفاده     توضيحات فوق به بررسي اين دو فرضيه مي       
ايـن مهـم   . يابد روايت به نظام عمودي گشته و به اين ترتيب برنامة كنشي به جرياني فراكنشي تغيير مي           

. گـردد  در سه داستان كوتاه زاغ و روباه ، چوپان دروغگو و دختر شير فروش و كوزه شـير بررسـي مـي    
  .يي و همچنين تحليل كاركرد پروتزي دروغ استهدف اين مقاله بررسي جايگاه پروتز در گفتمان روا

  .3، فراكنش2، ابژه1 گفتمان، دروغ، پروتز:يكليدهاي  واژه
___________________________________________________________________________ 
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  مقدمه
و همچنـين نقـش دروغ بـا         ها به ويژه گفتمـان ادبـي       براي بررسي جايگاه پروتز در گفتمان     

اسـتفاده   معناشناسي در باب كنش، فراكنش و ابژه    -كاركرد پروتزي از يك سو از رويكرد نشانه       
اكو اعتقاد دارد كه ابژه     . خواهيم نمود و از سوي ديگر از ديدگاه امبرتو اكو سود خواهيم جست            

قابليـت  ) 1: ها در دنيا به اين دليل قابليت پروتزي پيدا مي كننـد كـه سـه ويژگـي مهـم دارنـد                     
سـي  هدف از ايـن مقالـه برر      . قابليت جانشيني ) 3ي ؛   بخش قابليت گستره ) 2دهندگي ؛    افزايش

چگونگي عملكرد دروغ به عنوان پروتز در روايت و همچنين بررسي چالش بين ابژه به عنـوان                
بنا بر اين، نشان خـواهيم داد بـراي اينكـه پروتـز             . پروتز و فرايند كنشي در درون روايت است       

بتواند به عنوان دروغ عمل كند شرايط كنشي را به تعليق درآورده و بر اساس فضايي فراكنـشي                
 تحقيق را چند داستان كوتاه از جملـه زاغ و  هپيكر. ئلي كاركرد تخيلي را توسعه مي بخشد      و حا 

  .دهند روباه، چوپان دروغگو، دختر شير فروش و كوزه شير تشكيل مي
  .هاي زير هستيم در اين تحقيق به دنبال پاسخي براي پرسش

 معنـايي  -كنش نشانهكند و به چه نحوي اين پروتزها   سازي مي  چگونه يك گفتمان پروتز    -
 دهند؟ را تحت تأثير خود قرار مي

چرا دروغ يك پروتز است و چگونه اين پروتز سبب چالش بين كـنش اصـلي روايـت و      -
  شود؟ فراكنش مي

  پيشينه تحقيق . 1
دروغ، مورد عالقه   . توان آن را از زواياي بسياري بررسي كرد        دروغ از مفاهيمي است كه مي     

شناسـي و    شناسـي، نـشانه    شناسـي ، زبـان     شناسـي ، جامعـه     لـه روان  علوم نظري مختلف از جم    
 الگوهـاي   و جايگـاه دروغ  «اي با عنوان   در مقاله ) 161-157: 1377 (1كتبي. شناسي است  اسطوره

بندي كـرده و     شناسي اين رفتار، آن را مقوله      ، با تكيه بر شكل    » رفتاري آن در روابط اجتماعي ما     
نظريـة  «عنـوان    اي بـا   در مقالـه  ) 87: 1390(نـدرلو   ..  مي كند  كاركرد هر يك از آنها را مشخص      

طـور مطـرح     ، ايـن  »مدرن دربـارة زبـان     يك نظرگاه فلسفي پست    : 2هاي زباني ويتگنشتاين   بازي
هدف . مدرن دربارة زبان است    هاي زباني اساساً يك ديدگاه فلسفي پست       كند كه نظرية بازي    مي

هــاي عمــدة  يكــي از ويژگــي. مــدعاي اخيــر اســتاو در ايــن مقالــه تحليــل ابعــاد گونــاگون 
___________________________________________________________________________ 

   دانشگاه تهرانيده علوم اجتماعكاستاد دانش. 1
2. Wittgenstein 
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در همـايش نهمـين     ) 8: 1391(نامور مطلـق    . است مدرنيسم، غياب حقيقت، يا بحران معنا       پست
شناسـي دروغ در سـينماي متـأخر     نشانه«شناسي تهران مطلبي را با عنوان  انديشي حلقه نشانه  هم

دروغ نيز "ايشان در اين رابطه گفتند؛  . مطرح كرد » كشي سگ ايران با تأكيد بر دو فيلم جدايي و       
تواند شـكل    ها نمي  كه بدون نشانه   چنان. برد ها بهره مي   به همان اندازة راستي و حقيقت از نشانه       

در كتاب خود با عنوان فلسفه، ايـدئولوژي و دروغ ،       ) 134-127: 1392(داوري اردكاني   . بگيرد
آقـا  . كنون به سير تحـول آنهـا پرداختـه اسـت        با كنار هم قرار دادن اين سه مفهوم از گذشته تا            

در كتابي بـا عنـوان زبانـشناسي خبـر بـه الگـوي           ) 185،187-165 :1393(آبادي   زاده و خير   گل
 از سـطح    1اند و بـاتعميم اصـول گـرايس        شناختي توليد خبر در قالبي چند سطحي پرداخته        زبان

. هـا مـي پردازنـد    ا دروغ رسانهمكالمه به سطح خبر، به بررسي اصل كيفيت و كميت در رابطه ب     
گـويي و كـذب در    گويي، به موضوع دروغ    در كتاب خود با عنوان دروغ     ) 23-20: 1394 (2بوك

: كلمـات دروغ  «اي بـا عنـوان       مقالـه ) 674:2003(  و ديگـران   3نيومن. پردازد سطحي گسترده مي  
در رابطه با زبان،    بفرد را    ، رويكردي منحصر  » هاي زباني  بيني فريب و دروغ از طريق سبك       پيش

در كتاب خـود بـا    ) 21-1: 2008(و ديگران   4كوك هن. اند فريب و دروغ به خود اختصاص داده      
روابـط اينترنتـي،     ؛ تحليل زبان شناختي از فريـب و دروغ در         دروغ گفتن و دروغ شنيدن    عنوان  

ن دهـد را در يـك مـت        گـو و مخـاطبش روي مـي         تغييراتي كه در محاوره، در سبك زباني دروغ       
  .دهند طور هم زمان مورد بررسي قرار مي به

  كاركرد پروتزي دروغ در گفتمان . 2
بنـدي امبرتـو اكـو از پروتـز و نقـش آن در               ديدگاه نظري ما در اين مقاله مبتني بـر تقـسيم          

هـا در دنيـا بـه ايـن دليـل        اعتقاد دارد كه ابـژه    ) 155-153،  1997(اكو  . هاي گفتماني است   نظام
قابليـت  ) 2دهنـدگي؛    قابليت افـزايش  ) 1. كنند كه سه ويژگي مهم دارند      دا مي قابليت پروتزي پي  

  .قابليت جانشيني) 3بخشي؛  گستره
توانند جانشين عضوي از بدن شوند كه قابليت و كـارايي            ها مي  دانيم پروتز  طور كه مي   همان

روتـز كـه   توانـد بـه واسـطة پ    عضوي از بدن مانند دست و يا پا مي   . خود را از دست داده است     
___________________________________________________________________________ 

1. Grice's maximes 
2. Bok. 
3. Newman. 

4. Hanlcock 
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توانند توانايي  ها مي همچنين بعضي ديگر از پروتز  . جانشين آن شده است كار خود را دنبال كند        
اين كـار را دوربـين هـم در بعـضي           . كند مثالً عينك كمك به بهتر ديدن مي      . ما را افزايش دهند   

انيم بـه  بتـو دهد تا  اما تلسكوپ پروتزي است كه قدرت ديد را افزايش مي     . دهد موارد انجام مي  
توانـد   پس افزايش مي. چيزهايي دسترسي پيدا كنيم كه جز با استفاده از اين پروتز ممكن نيست        

. گردند اند كه سبب گستردگي تعامل مي       نوع سوم از پروتزها آنهايي    . در پروتزها طيفي هم باشد    
ط زيبـايي   براي مثال لباس، پروتزي است كه دامنة حضور ما را از يك ارتباط كاربردي به ارتبـا                

براي مثال لباس ضد گلولـه توانـايي        . دهد شناختي و يا فرهنگي خاص و حرفه اي گسترش مي         
  .دهد هايي كه با لباس عادي امكان حضور ندارد، گسترش مي حضور فرد را در مكان

به طور بسيار   ) 2011 (تن و معنا  اما آنچه اكو به آن نپرداخت و بعدها ژاك فونتني در كتاب             
در اين حالت يـا   .گران در متن و يا گفتمان بود      ه آن پرداخت، نحوة تجلي تن كنش      اي ب  گسترده

گردد كه ماهيت معنايي متن به آن وابسته است و يا اينكه تن خـود در                 تن به پروتزي تبديل مي    
اي كـه   هر جمله«،  بنا بر نظرية فونتني. ارتباط با پروتزي ديگر و يا در تعامل با آن معناساز است       

نتيجـة ايـن تعامـل چـه        . يابد مبتني بر تعامل بين ماده و انرژي اسـت          ني تجلي بيروني مي   در مت 
به محـض اينكـه   . ايجاد ثبات و چه تزلزل باشد، ما با اشكالي مواجهيم كه قابل شناسايي هستند     

شويم كه ديگر فقط اشكالي انتزاعـي نيـستند؛          گراني روبرو مي   پاي متن به ميان بيايد، ما با كنش       
 موجوداتي تن دار هستند كه تعامل بين آنها به واسطه تعامل ماده و انرژي بـه تعامـل بـين                  بلكه

  ).107:2011فونتني،(، »يابد حركت و سطح كه همان پوسته است تحول مي
گـران و سـطح يـا      توان براي اين تعامل بين آنچه كه حركت كـنش          ترين مثالي كه مي    روشن

گري روي زمين باقي مانده است؛ در اينجا تن    كه از كنش  پوسته است، ارائه نمود رد پايي است        
علت پروتـز شـدن تـن در ايـن          . به پروتزي تبديل شده كه ردي از خود را به جا گذاشته است            

دار ثبـت حافظـة    نكته است كه به قسمتي از خود تقليل يافته كه ايـن يـك جـز اسـت و عهـده        
اي افتـاده و     كـسي و يـا موجـود زنـده        به همين ترتيب، شئ كه به دليل عبـور          . باشد حضور مي 

اي دارد   شكسته است، هم نتيجة تعامل حركت و سطح است و هم حكايت از رابطة تن و ابـژه                 
در اين مثال، به دليل سلب وحـدانيت  . كه حاال به قطعاتي پراكنده از همان ابژة واحد تغيير يافته 

همچنان اين تعامل بـين حركـت   اما . ابژه و شكستگي آن، كاركرد پروتزي تن مورد ترديد است      
دهندة اين موضوع است كه گفتمان داراي حافظـه          ماند نشان  و انرژي و ردي كه از آن به جا مي         

  . است
بلكـه بايـد در   . گردد اما نبايد فكر كرد كه چنين تعاملي فقط سبب توليد حافظة گفتماني مي    
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در قـصة  . مالت اسـت گـران نيـز در گـرو همـين تعـا      نظر داشت كه ارتقاي سطح حضور كنش  
گردد تا زاغ تـصميم بگيـرد ميزانـي از           گر سبب مي   معروف زاغ و روباه تعامل بين اين دو كنش        

استنباط ما از اين حكايت اين اسـت كـه ثبـت    . انرژي به منقار خود وارد نموده و زير آواز بزند 
ي كـه او را در      ا اين تجربه در حافظة گفتمان با ارتقاي سطح شناخت زاغ همراه است؛ به گونـه              

مثـال بـسيار معتبـر ديگـر حافظـة گفتمـاني را           . گر حفظ كند   تعامالت بعدي از گزند ضد كنش     
در واقع، مربـع معنـا كـه        . يافت) 33-29: 1993گرمس،  (توان در بحث مربع معنايي گرمس        مي

گيرد ، فراينـدي اسـت       بر اساس سلب يك وضعيت و سپس عبور به وضعيت ايجابي شكل مي            
به همـين دليـل سـلب بـه معنـي عـدم             . ندك  حافظة مرحلة قبل از خود را حفظ مي        كه همواره 

الف؛ نه . نيست، بلكه به معني غياب و يا نفي بخشي از حضور ايجابي يك عامل يا عنصر است            
نـه الـف و نـه ب        . و سپس ب و نه ب و الف را در نظر بگيـريم            . الف و ب را در نظر بگيريم      

ولي هر دوي آنها همة حافظـة مربـوط   .  و فقط غياب آن هستندنيستي يا عدم الف و ب نيستند   
  .سپارند   به مرحلة قبل از خود را به خاطر مي

  

توان تأكيد كرد كه مربع معنايي گرمس همان مربع حافظة گفتماني اسـت كـه                بنا بر اين، مي   
  .كند به نحوي رفتار فرايندي متن را ثبت مي

هـا   شويم كه روايـت    در روايت باز گرديم، متوجه مي     اينك اگر به بحث پروتز و جايگاه آن         
 -هاي نـشانه  همواره وجهي از پروتزسازي خود را در ابعاد مختلف و با توجه به شرايط و كنش      

گيرنـد و    هايي باشند كه در درون گفتمان قـرار مـي          توانند ابژه  پروتزها مي . كنند معنايي حفظ مي  
-65: 1985 (لها جنگ بدامبرتو اكو در كتاب     . هندد مسير حركت آن را تحت تأثير خود قرار مي        
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هايي مواجهيم كـه نـه بـر          نشانه –لند اعتقاد دارد كه در آمريكا با شهر          در تحليلي از ديزني   ) 73
الس وگاس يكي از اين شهرهاسـت كـه حـاال           . اند اساس واقعيت، بلكه بر اساس بازي بنا شده       
چـون بـه محـل اقامـت، تجـارت و زنـدگي         گيـرد،    به تدريج جنبة واقعيت شهري به خود مـي        

لند كه استمرار فضايي از روايت تخيلي است، ما را در مقابـل             اما ديزني . شود تر تبديل مي   واقعي
رؤياي بدون  . دهد كه به رؤيايي بدون ريشه و اساس تبديل شده است           اي قرار مي   شهري افسانه 

: اكو، همان   (» سطوره شكل گرفته است   داند كه بر مبناي ا     ايدئولوژي مي « ريشه و اساس را اكو      
هـايي پروتـزي     پروتزي است كه روايت-لند شهر توان گفت كه ديزني بر همين اساس، مي ). 67

اي آرام   امـا تمـساحي كـه در گوشـه        . هاي دنيا تمـساح دارنـد      وحش باغ همة. نيز توليد مي كند   
است كه نيـازي بـه انتظـار يـا          لند پروتزي    اما تمساح در ديزني   . گرفته و يا به خواب رفته است      

لندي طوري   تمساح يا هر موجود ديگر ديزني     . خواهش و تمنا جهت ديدن حركتي از او نيست        
هـايي بـه    آوريم كه فن و تكنيـك بـه مـا واقعيـت     كند كه به اين نكته ايمان مي  ما را غافلگير مي   

لند بر   ها و فضاها در ديزني     به همين دليل ساده كه ابژه     . نمايانند تر از طبيعت را مي     مراتب واقعي 
اند و سبب توسـعة ناباورانـه هـر آنچـه در طبيعـت               اساس تكنيك و فنون پيشرفته شكل گرفته      

گردند، آنها را پروتزهايي مي دانيم كـه حائـل بـين مـا و          امكان مواجه شدن با آن را نداريم، مي       
دهند و روايـت را تبـديل بـه      اين پروتزها دامنة ارتباط ما را توسعه مي       . واقعيت هاي طبيعي اند   

كنندة رؤياي دست نيافتني ما از طريق فانتزي به هـر آنچـه كـه            كنند كه تضمين   هايي مي  اسطوره
 . شود، است طبيعت انكارناپذير ناميده مي

كنند كه مسير جديـدي را       بنا بر اين، پروتزها در درون روايت همانند يك جسمانه عمل مي           
پروتز براي روايت اين فرصـت      . گشايند  و موقعيت موجود مي    در درون گفتمان به روي اشكال     

به همين دليل مـا پروتـز روايـي را          . كند تا بتواند حوزة مانور خود را توسعه بخشد         را ايجاد مي  
حائلي بين سـناريوهاي گفتمـاني بـا وقـايع و رخـدادهاي درون آن و فرآينـد تفـسيري همـان                    

  :دانيم قرار دارند، ميپردازي  سناريوها كه تحت كنترل نظام گفته
تواند در روايت ما را با يك همگنة       كند كه مي   زا عمل مي   پروتز همانند يك گونة تورم    ) الف

  . سازد واحد معنايي مواجه مي
پروتز قادر است اشكال ماقبل خود را كه به نحوي تقدم بر حضور آن دارند، به سـمت     ) ب

كننده، هـدايت    شناختي غافلگير  اراي وجوه زيبايي  يافته و يا باز پردازي شده و يا د         اشكال توسعه 
  . اي هستند ها نمونة بارز چنين توسعه رباط. كند

پـذيري يـك وضـعيت       ديـده و يـا طنـز       تواند سبب ترميم يك وضعيت آسيب      پروتز مي ) ج
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مـويي سـر    كاله با پنهان نمودن بـي . شود زايي در يك وضعيت معمول مي  يافته و يا بحران    تثبيت
آفرينـي نيـز     اما در شرايط خاص، كاله ممكن است جنبة طنز        . شود  اين وضعيت مي   سبب ترميم 
  .داشته باشد

شـده بـه    است سبب افزايش قدرت تخيل و يـا انتقـال يـك وضـعيت شـناخته         پروتز ممكن 
كند كه قدرت تخيل روايـي را        مانند پروتزي عمل مي    ماسك چهره . وضعيتي غافلگيركننده شود  

  . دهد افزايش مي
  : كند كه داراي ويژگي هاي زير هستند ن حالت، پروتز همانند حائلي عمل ميدر اي

پروتزها داراي قدرت انفصال دو موقعيت و يا دو جريان از يكديگر و يا اتصال آنها                . 1
  . به يكديگرند

)  معناپردازي -فرايند نشانه (1سميوزيس پروتزها سبب انعطاف و حتي افزايش قدرت      . 2
وآمد بين دو پـالن      اي كه سياليت رفت    به گونه . گردند ايي مي  معن -نشانه يعني كنش 

  . يابد صورت و محتوا افزايش مي
تر عادتها و رفتارهاي يك منطقة معنايي به منطقة مجاور           ها سبب سرايت سريع    حائل. 3

 . شوند مي
به همين دليل با ايجاد فـشاره سـبب افـزايش    . پروتزها كاركرد قبضي يا بسطي دارند     . 4

ي يك موقعيت ميكاركر گردند د كيفي و با ايجاد گستره سبب افزايش كاركرد كم . 
ها و يا فروپاشي آنها با توجه به افق انتظـار روايـت              گيري ارزش  پروتزها سبب شكل  . 5

 . شوند مي
 .دهند سازي گفتماني افزايش مي پروتزها قدرت مجابي روايت را از طريق مشروعيت. 6
 . شوند يك وضعيت و هم سبب تسريع كنشي آن ميپروتزها هم سبب تعليق . 7
 . شوند پروتزها حافظة معنايي گفتمان را تضمين و سبب توسعة آن مي. 8

بنابراين ديدگاه، ارزش معنايي پروتزها به دليل تعاملي است كـه بـا تـن كـنش گـر برقـرار                     
 پروتز اسـت كـه      در واقع . هاي تن است   آنچه مهم است جايگاه پروتز در تغيير قابليت       . كنند مي

دهد و سبب گستردگي رابطـه و        كند و يا اينكه توانش تن را افزايش مي         يا نقصاني را جبران مي    
  .گردد يا حضور در تعامالت ما با ديگري و يا با دنيا مي

ها مقايسه كرد و به همـين دليـل          توان پروتزها را با ابژه     اعتقاد دارد كه مي    )79: 2009 (2زينا
___________________________________________________________________________ 

1. semiosis 

2. Zinna 
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رابطة ابژه با ابژه؛ در اين رابطة هر ابژه بـا        ) 1. كند بيني مي  ها پيش  براي اين ابژه  سه نوع رابطه را     
گر؛ در اين    رابطة ابژه با كنش   ) 2. مانند شارژ با گوشي همراه    . گيرد ابژه ديگري در كنش قرار مي     

گرفتـه   اممثال سادة زينا كه اله    . آالت مانند ابزار و ماشين   . شكل از رابطه، ابژه نقش پروتز را دارد       
در واقع چاقوي جيبي مانند پروتز است       . از ژان ماري فلوش است در مورد چاقوي جيبي است         

رابطة سوم مربوط بـه     ) 3. گردد كه بايد بريده و يا سوراخ شود        كه سبب كنش بريدن چيزي مي     
چرا كه ماننـد   . گر است  در اين حالت ابژه هم يك كنش      . گر ديگر است   گري با كنش   رابطة كنش 

توانـد صـوتي و يـا     اين شكل از فرمـان مـي  . توانيم به او فرمان دهيم    كند كه مي   طي عمل مي  ربا
داري مدرن اين اتفاق مي افتد كـه ابـژه هـا نقـش فرمـانبردار را ايفـا                    در نظام برده  . لمسي باشد 

در بسياري از موارد فرماني صـادر       . گري ديگر است   گر با كنش   ولي رابطه از نوع كنش    . كنند مي
  .كنند شوند و اجراي فرمان مي گران رباطي هم وارد عمل مي ردد و اين كنشگ مي

گردد كه رابطة پروتز و ابژه با بحـث دروغ چيـست؟ دروغ كـه                اينك اين پرسش مطرح مي    
  .توان اينچنين بيان نمود داليل اين شباهت را مي. وارونگي است، شباهت بسياري به پروتز دارد

يعني ممكن است يك نكتة بـسيار ريـز و كوچـك            . گردد ميدروغ سبب ايجاد افزودگي     . 1
در اين حالت افزايش صورت     . آنقدر بزرگ جلوه داده شود كه به نوعي سياه نمايي تبديل گردد           

پـس بزرگنمـايي    . كنـد  و كنش افزودگي به مثابة يك پروتز براي امر واقع عمل مي           . گرفته است 
گر كمك كنـد كـه خـود را          ند به يك كنش   توا كه همان عمل افزودن است پروتزي است كه مي        

در اين حالت اسـت كـه      . دهند، بنماياند  اش به او اجازه مي     اي هاي نشانه  بيش از آنچه كه قابليت    
گردد و باوري را ايجاد مي كند كه با اصل جريان يا كنش و يا توانمنـدي            پروتز سبب اغراق مي   

 .متفاوت است
دروغ آنقدر دامنة كنش يا جريان      . گردد ش مي دروغ سبب گستردگي و توسعة عمل يا كن       . 2

به اين ترتيب، بـا اسـتفاده از   . سازد زده مي كند كه مخاطب خود را شگفت   حضور را گسترده مي   
 بـه   دهد تواند دامنة حضور مكاني، زماني و كنشي خود را گسترش مي           گر مي  پروتز دروغ، كنش  

  .شوند مياي كه تغييرات كنشي با سرعتي غير معمول انجام  گونه
تواند كنشي را جانشين كنش ديگـر كنـد و يـا حتـي               دروغ به عنوان پروتز در نهايت مي      . 3

در هـر حالـت، دروغ در شـكل         . كنشي را بسازد كه از اصل وجود ندارد و توهمي بيش نيست           
  .گردد كه وجود خارجي ندارد كند كه جانشين چيزي مي سوم مانند پروتزي عمل مي
نـاميم بايـد در دو چيـز     كه ما دروغ را نـوعي پروتـز گفتمـاني مـي           در مجموع علت اين را      

دوم اينكه دروغ بـه دليـل       . گر را تغيير ميدهد    هاي توانشي كنش   اول اينكه دروغ قابليت   : دانست
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مندي پروتزي ممكن است رابطة تن با زمان و مكان و با ديگري را سيال نمايد و هم نـوع                     بهره
  .گر را استعال دهد حضور كنش

   پديدارشناسي گفتماني نظام.3
و بـا اسـتناد بـه        ابـژه،  و تن ارتباط با رابطه در زينا جانب از شده مطرح مفاهيم به توجه با

 در انـسان  تـوان گفـت كـه       مـي  )248-245 :1394(معـين    كتاب معنا به مثابه تجربه زيـسته، از       
 زبـاني  دنبـال  به اندتو مي بيروني ناظر يك بعنوان اطرافش محيط و ها پديده توصيف و برخورد
 بيروني، ناظر يك صرفاً نه ديگر، وضعيت در يا و باشد همگان دسترس در و فهم قابل كه باشد
 توصـيف  عناصر با فعال تعامل اين در خود كه شود گرفته نظر در پرداز گفته »تن «مثابه به بلكه
 نـاظر  اول حالـت  در. كنـد  مـي  ايفـا  نقـش  آن در خود ناظر، كه پويا تعاملي. گيرد مي قرار شده
 گـر  نظـاره  امكان كس هر كه را پديدة طبيعي  يك حس و معنا عمومي و كلي واژگاني با بيروني
 واقـع  در دوم، وضـعيت  در امـا . دهـد  مي انتقال ديگري به دارد، مساوي شرايط در را آن بودن
 ايـن  رد. دهـد  مي دوم ناظر انتزاعي و دروني كنكاش به را خود جاي شخصي غير و علمي نگاه
 تبـديل  راز و رمـز  پر جهاني به راوي، دروني جهان در معمولي و افتاده پا پديدة پيش  يك حالت
 شـناخت  يـك  قالـب  در اول نـاظر  توصـيف  شـناختي،  نظـر  نقطـه  از دليـل  همين به. شود مي
 طبيعـي  پديده اين فهم در عيني و بيروني پردازش اين كه گونه آن گيرد، مي جاي المعارفي  دائره
 هـيچ  يا و قبل ما دانش هيچ و مرجع هيچ دوم، راوي نزد اما. است گرفته مي صورت نيز لقب از
  . ندارد وجود شروع نقطه مثابه به اي گفته و متن

 بـا  خود كتاب در) 86 :1986(1 تاو داك شناسانه، پديدار معنايي گرفتن نظر در با طور همين
 داده  اختـصاص  2اسپينوزا اخالق كتاب به را بخشي ،گرا منطق ماترياليسم و پديدارشناسي عنوان
 شـيء،  يـك  واقعيت شناختي، پديدار لحاظ به كه است باور اين بر اسپينوزا بخش اين در. است
 و دارد دخالـت  مـا  حـواس  بـدان،  بخـشي  معنـا  و ادراك در يعني. است ادراكي حسي واقعيتي
 و شـود  مي ساخته ما رابطه نوع اساس بر واقعيت. دهد مي تغيير واقعيت با را ما ارتباطي جايگاه
 وجـود  بـا  علمي لحاظ به كه است معتقد او. گويد مي ما به موجود جهان كه آنچه اساس بر نه
 به اين و كنيم مي احساس نزديك خيلي را خورشيد اما دارد ما از زيادي فاصله خورشيد كه اين
 موضوع اين. كنيم مي افتدري را حرارت ثانيه هر و دارد ما پوست با كه است حسي رابطة دليل

___________________________________________________________________________ 
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 كاركرد داراي است خارج جهان و چيزها با ما ارتباط كه آنچه از مهمي بخش كه دهد مي نشان
 دليـل  همين به. گيرد مي شكل پديدارشناسانه روابطي اساس بر بيشتر و نيست عيني و ارجاعي
 تقويت و كنشي و ارجاعي شرايط تضعيف بر مبتني كه است پروتزي نيز دروغ كه داريم اعتقاد
  .كند مي عمل فراكنشي وضعيت

  ها تحليل داده. 4
توان ابتدا به طور مختـصر بـه بررسـي جايگـاه             سازي موضوع مي   در اين رابطه براي شفاف    

دروغ به عنوان پروتز در داستان زاغ و روباه ، چوپان دروغگو و سپس بـه بررسـي گـسترده آن             
  .در داستان دختر شيرفروش و كوزه شير پرداخت

   قصه زاغ و روباه4,1
بـــه دهـــن بـــر گرفـــت و زود پريـــد  زاغكــــي قالــــب پنيــــري ديــــد   
ــي   ــر راهـ ــست بـ ــي نشـ ــر درختـ ــي   بـ ــه در آن مـ ــاهي  كـ ــت روبـ گذشـ
ــرد آواز    روبــــه پرفريــــب و حيلــــت ســــاز ــت و كـ ــاي درخـ ــت پـ رفـ
ــايي     گفـــت بـــه بـــه چقـــدر زيبـــايي     ــب پ ــي عج ــه دم ــري چ ــه س چ

ر از ســـياهي رنـــگ نيـــست بـــاالت   بالــت ســياه رنــگ و قــشنگ    پــر و
ــان    گر خوش آواز بـودي و خـوش خـوان          ــو در مرغــ ــر از تــ ــود بهتــ نبــ
ــد     زاغ مــي خواســت كــه غــار غــار كنــد  ــكار كنــ ــه آوازش آشــ ــا كــ تــ
ــود    لقمـــه افتـــاد چـــون دهـــان بگـــشود ــه بربـ ــست و طعمـ ــك جـ روبهـ

   چوپان دروغگو4,2
جواني اسـت كـه     ، ماجراي چوپان    )1375( سال دوم دبستان     فارسيچوپان دروغگو، كتاب    

از قـضا روزي گـرگ بـه        . دهد سر مي » ! گرگ! گرگ«گذراني گاهي به دروغ فرياد       براي خوش 
زنـد    هر چـه فريـاد مـي       نيا گويد و بنابر   كنند باز هم دروغ مي     زند و مردم گمان مي     اش مي  گله

 . رود ديگر كسي به كمك او نمي
گـردد تـا     ي دارد چون سبب مـي     ا در قصة معروف زاغ و روباه پروتز دروغ، هم نقش گزاره          

نمايي و افزودگي چيزي كـه   زاغ به موجود ديگري مانند ققنوس مرتبط گردد؛ و هم نقش بزرگ   
انتقال از موقعيت زاغ بـودن بـه    پروتز دروغ كه سبب بزرگنمايي و. كند واقعيت ندارد را ايفا مي 
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در واقـع، پروتـز     . دهـد  مي پنير را تغيير     -گر با ابژه   گردد، نسبت كنش   موقعيت ققنوس شدن مي   
از (سازي آنقدر قوي و جذاب عمل مي كند كه سبب ايجاد وضـعيتي سـلبي بـراي زاغ                    ققنوس

پـس، پروتـز دروغ     . گـردد  مـي ) تصاحب پنيـر  (و وضعيتي ايجابي براي روباه      ) دست دادن پنير  
، مـا در    بنا بر اين  . كند مي تصويري از زاغ را كه تصوير ققنوسي است، جانشين خود واقعي زاغ           

  . گيريم نظام جانشيني از طريق پروتز قرار مي
در قصه چوپان دروغگو، دروغ پروتزي است كه سبب گـسترة شـتابان تعامـل ديگـران بـا                   

در اينجـا نيـز پروتـز تـصويري از حـضور گـرگ را               . گردد چوپان از طريق فراخواندن آنان مي     
گـردد،   اد هاي ناگهاني اعمال مياين نقش جانشيني كه از طريق فري     . كند جانشين خود گرگ مي   

ابتدا مسير تعامل را گشوده و سپس همين مسير به واسـطه لـو رفـتن كـاركرد نابجـاي پروتـز،                      
كاركرد پروتزي از طريق گسترة فرياد، شتاب هيجـاني فراخوانـدن ديگـران و              . گردد مسدود مي 

  . يابد تكرار آن تجلي مي
، چرا كه به واسطة فراخوان جمعي در رابطه         كند از سوي ديگر پروتز به عنوان طنز عمل مي        

دهـد كـه در      اي قـرار مـي     با موضوعي كه ارتباطي با واقعيت ندارد، ديگران را در برابـر صـحنه             
سازي گرگ تـوهمي را      در مجموع، اين قصه، با استفاده از پروتز توهم        . تعارض با باور آنهاست   

تبـة روزمرگـي و ماللـت بـه مرتبـة      كند و جريان حضور خود را از مر     جانشين گرگ واقعي مي   
فريـاد و   (در اين داستان چوپان وضـعيت آيكونيـك         . دهد شناختي تغيير مي   لذت و بازي زيبايي   

سپس طنز در اوج كـنش خـود بـه تـراژدي تبـديل      . را ابتدا به طنز تغيير ميدهد) ترس از گرگ 
 طنـز خُـرد شـده و فـرو     زماني كه روستاييان ديگر به دروغ چوپان باور ندارند، پروتز      . گردد مي
به همـين دليـل دروغ      . دهد شكند و جاي خود را به تراژدي مي        در اين حالت، طنز مي    . ريزد مي

  .شود است لغزنده كه از طنز به تراژدي تبديل مي) ترس/فرياد(آيكوني 

  فروش و كوزة شير  دختر شير4,3
الگارد ه در مجموعة ادبي     فروش و كوزة شير ك      با عنوان دختر شير    1حال به مثالي از الفونتن    

پردازيم تا بتوانيم درك بهتري از پروتز بـه عنـوان            آمده است، مي  ) 232-231،  1985(2و ميشارد 
  .دروغ داشته باشيم

شـود تـا آن را       گذارد و راهي شـهر مـي       فروش، كوزة شيري را روي سر مي       پرت دختر شير  
___________________________________________________________________________ 

1. La Fontaine 
2. Lagarde & Michard 
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رفـت، فكـر ميكـرد كـه شـير را       داشت و جلو مي هاي بزرگي بر مي   همان طور كه قدم   . بفروشد
شـوم و    هـاي زيـادي مـي      بعد صـاحب جوجـه    . خرم فروشم و با پول آن صدتا تخم مرغ مي         مي

تونه جلو پيـشرفت مـن رو        اندازم؛ روباه هر چقدر هم زرنگ باشه نمي        مرغداري بزرگي راه مي   
گيـرم و وقتـي خـوب پـروار شـد، اون رو هـم        بگيره؛ با سود مرغداري يـك بچـه خـوك مـي        

كنم كه ميـان گلـه       خرم و با لذت نگاهشون مي      فروشم و با پولش يك گاو و يك گوساله مي          مي
در همين موقع پرت كه بـه وجـد آمـده بـود تعـادلش را از                 . روند از اين طرف به آن طرف مي      

  .دست داد و واژگون شد و از شير چيزي نماند
ر بگيريم، يـك رابطـه واقعـي        در اينجا اگر كوزه شير را در مبادله ارزشي، معادل پول در نظ            

اما اتفاقي كه در زبان با آن مواجهيم، اين اسـت كـه بـر حـسب         . ايم بين شير و پول برقرار كرده     
رود و با شكست كـنش، امكـان دسترسـي بـه      خورد و كل شير هدر مي   تصادف، پرت زمين مي   

 بـر اسـاس   دهد كه هـر دالـي در بافـت و موقعيـت و     اين موضوع نشان مي   . رود پول از بين مي   
مثالً در اين نظام گفتماني، كوزه شير بيشترين ميـزان تطبيـق        . شود هاي زباني معنا دار مي     كاركرد

اما پرسش اصلي ما ايـن اسـت        . گيري قابل تاييد نيست    با پول را دارد ولي همه جا چنين نتيجه        
 چنـين   كه چه عاملي موجب ناكارايي دال و عدم تطبيق آن با پول شده است؟ بـراي پاسـخ بـه                   

  .پرسشي مجبور به رجوع شرايط پديداري گفتمان با استفاده از كاركرد پروتزي گفتمان هستيم
  :دو چيز رابطه پرت را با واقعيت قطع مي كند

فاصله از بعد كنشي حضور كه همان برنامه مشخص رفتن به شهر و فروختن شير اسـت         . 1
  .آيد يعني اختاللي در برنامه كنشي پديد مي

ارتباط بـسيار نزديـك و       ،1پرت بر اساس رابطه اي پساتنشي      .رت به دنياي تخيل   ورود پ . 2
در عين حال بسيار عاطفي و داراي كاركرد تصوير سازي استعاري وارد دنيايي از جنس تخيلي                 

اي از نـوع پديـداري بـا دنيـا      در اين حالت رابطه ارجاعي دچار اختالل گشته و رابطه       . گردد مي
يابيم كه ديگر شير به عنوان يك ابژه مادي كه بتواند به پول        اين رابطه در مي   در  . گردد برقرار مي 

منجر شود جاي خود را به همه چيزهايي ميدهد كه متعلق به زمان پديداري هستند و نـه زمـان        
بـه سـوي   «شناسي معنا، الندوفـسكي در مبحثـي كـه بـا عنـوان       در بحث پديدار  . عيني و كنشي  

، اصل مسلم ايـن اسـت   3بر اين باور است كه در سميوتيك     . كند  مطرح مي  2»سميوتيك وجودي 
___________________________________________________________________________ 

1. protensive 

2. sémiotique existentielle 
3. semiotic 
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آيد، و به بيان ديگر معنا       كه معنا برآمده از ارتباطي است كه بين عناصر يك سيستم به وجود مي             
و لذا از همان ابتدا تناقضي بين ايـن مفـاهيم و مفهـوم    . سلبي است و نه اثباتي ارتباطي و اساساً  
  .گيرد وجود شكل مي

در واقـع در  . كننـد  سكي معتقد اسـت كـه ايـن دو رويكـرد يكـديگر را نقـض نمـي         الندوف
هـاي حـسي     باشد كه ارتباطات ذاتي و ايجابي را كه بين ويژگـي           سميوتيك به الگوهايي نياز مي    

ارتبـاط بـا    هـا، بـي   آن گونـه كـه بـراي ابـژه    . شود، مورد توجه قرار دهد عناصر جهان برقرار مي 
« ، و قائـل بـه ارتباطـات         »1سميوتيك ابژه «بسط و گسترش    . ه قائل باشد  هاي بالقو  ها، معنا  سوژه

 2»سميوتيك تجربه زيسته  « توان از  اما در كنار اين حوزه مي     . ناشي از اين نياز است    » اي   بين ابژه 
در عمل و در تعامل بين سـوژه و       «سخن گفت، يعني آنجا كه شرايط آشكارگي معنا توليد شده           

  ).252-251 ,245: 1394 ،معين( مورد نظر است » ابژه
در اين داستان، تجربه زيسته يك معناي اگزيستانسياليستي ايجاد مي كند كه معناي متفاوتي              

در ايـن مـتن دروغ      . معناي ارجاعي و كنشي در مقابل معناي اگزيستانسياليستي قرار دارد         . است
 كنش و ورود به شـرايط       بلكه دروغ به معناي گسست با     . به معناي وارونه كردن واقعيت نداريم     

  .دهد اگزيستانسياليستي داريم كه جريان معنا را تغيير مي
چون سـبب تعامـل و ارتبـاط پـرت بـا      . در حقيقت گزاره شير ابتدا يك گزارة پروتزي است   

هـايي   مرغ، گوساله و گـاو . خواهد تجربه كند گردد كه هنوز تجربه نكرده است و مي      دنياهايي مي 
امـا  . داند جز از طريق همين گزارة پروتزي در دسـترس نيـستند    آنها مي كه پرت خود را صاحب      

طور كـه متوجـه شـديم،        همان. كند بخشي را نيز ايفا مي     كوزة شير نقش پروتز افزودگي و گستره      
دهـد كـه    اين امر نشان مـي . رسد پرت از تخم مرغ به جوجه و سپس تصاحب گوساله و گاو مي          

اي آن اسـتعال   گرفته و به دليل استفاده از پروتز جايگـاه نـشانه      كوزة شير در يك نظام طيفي قرار        
شير به يك پروتـزي تبـديل        از سوي ديگر همين كوزة    . رود يافته و تا مرحلة ثروتمندي پيش مي      

در واقـع هـر چـه پروتـز در          . كند شده است كه رابطة پرت با تن خودش را دستخوش تغيير مي           
گردد، به موازات آن هيجان در تن پـرت   نش ها ميسازي پيش روي نموده و موجب اوج ك        كنش

تـوان   پس مـي  . كند يابد تا جايي كه پرت كنترل خود را از دست داده و سقوط مي              نيز افزايش مي  
دهد و به اين ترتيب رونـد        گر با خود را نيز دستخوش تغيير قرار مي         گفت كه پروتز ارتباط كنش    

  .گر را از واقعيت دور نموده است ه كنشگيرد ك حضور كنشي تحت تأثير پروتزي قرار مي
___________________________________________________________________________ 

1. sémiotique des objects 

2. sémiotique de l' expérience 
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يافته از فضاي برنامـه مـدار كنـشي بـا آن             تصاويري كه پرت در اين فضاي تخيلي گسست       
اي  ا به سوژهشود و او ر  گر مي  هايي هستند كه موجب گسست در خود كنش        مواجه است، پروتز  

شير است و يك گر كه هدفش رسيدن به شهر و فروختن       يك كنش . كند دو حضوري تقسيم مي   
بـه ديگـر   . پديداري كه حاال غرق نه در كنش خود، بلكه در فـراكنش تخيلـي اسـت        1گر   شوش

سخن، پرت جلوتر از كنش و زمان از رابطه ارجاعي بين شير و پول عبور نمـوده و در فـضاي                     
هـا پـشت سـرهم       يعنـي رخـداد   .  كه در آن با رخدادي تفسيري مواجهيم       رديگ  قرارمي 2تنشي

رسند تا جـايي كـه پـرت     اوج تنشي مي و در درون نظامي تفسيري قرار گرفته و بهساخته شده  
  .كند تعادل خود را در يك رابطه جسمي تفسيري از دست داده و روي زمين سقوط مي

   شرايط تحقق پروتز مبتني بر دروغ4,4
  :اند از براي اينكه پروتز بتواند به عنوان دروغ عمل كند شرايطي نياز است كه عبارت

تن در تعاملي كه قرار است تحت نفوذ پروتز قرار گيرد بايد آمادگي دگرديسي داشته               ) الف
در صورت مقاومت بيش از حد در مقابل اين دگرديسي پروتـز تـأثير كنـشي خـود را از                    . باشد

در چوپان دروغگـو، جامعـه آمـادگي دگرديـسي از طريـق              مثالً. افتد دست داده يا به تأخير مي     
  .خورد د و به همين دليل دو بار فريب چوپان را ميپروتز را دار
پذيرد ميزان مقاومتش كمتر از تني است كه دگرديسي را اعمال         تني كه دگرديسي را مي    ) ب
كند و علت اين ضعف در مقابل كنش اعمال شده را بايد در عناصر متفاوتي جست كه همه                   مي

اه، پذيرش دگرديسي در زاغ و رهـايي        براي مثال، ماجراي زاغ و روب     . جا يكسان عمل نمي كند    
پـس  . از وضعيت تكراري و فرسودة زاغ بودن و تن دادن سريع به وسوسة ققنـوس شـدن بـود       

وسوسه، اغـوا، شـيفتگي، كـسالت، ماللـت، آزردگـي خـاطر، تنـوع خـواهي، قناعـت نكـردن،                  
راسـتاي  گـر در     اند كه مقاومـت كـنش      پردازي و غيره همه عناصري     خواهي، سادگي، خيال   زياده
  .سازند هاي عيني را تضعيف نموده و راه عبور به پروتزسازي از طريق دروغ را هموار مي كنش
در . گر خود را دارد و هم امكان اثر گذاري بر ديگـري            پروتز هم امكان دگرديسي كنش    ) ج

ولي در چوپان دروغگو ابتـدا ديگـران        . پرت اين خود پرت است كه دچار دگرديسي مي گردد         
  .شوند و سپس خود چوپان ديسي ميدچار دگر
گاهي هم امكان تثبيت دايمـي  . دگرديسي ممكن است كمتر يا بيشتر استمرار داشته باشد       ) د

___________________________________________________________________________ 
1. Sujet d' etat 

2. tension 
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براي مثال پرت، پس از سقوط، از توهم خـارج مـي شـود و بـه                 . پس از دگرديسي وجود دارد    
اغ هـم بـه     ز. گردد ولي با اين تفاوت كه ديگر كـوزة شـيري وجـود نـدارد               وضعيت اول بر مي   
  .گردد ولي با اين تفاوت كه ديگر پنيري در كار نيست وضعيت اول باز مي

اينك پرسش ديگر اين است كه آيا پرت به خود دروغ گفتـه اسـت؟ ايـن دروغ مبتنـي بـر                
گـشته و همـه چيـز را وارونـه      چيست و چگونه موجب اختالل در فرايند كـنش فـروش شـير     

  .نمايد مي
اي  گيـري فراينـد پيچيـده      منظور ما از دروغ در درون زبان، شكل       دهد كه    اين مثال نشان مي   

است كه عناصر كنشي، شوشي و پديداري را درگير نمـوده و رونـد حركـت را دچـار اخـتالل                 
  .نمايد مي

بـه اوليـت، ثانّويـت و       ) 154،  12011فوسـالي و دونـدرو    (پييرس در مجموعه مقاالت خود      
 او اوليت همان مقدمه و يـا مرحلـه ورود بـه كـنش               از نظر . اي قائل است   سوميت در امر نشانه   

هاست، ثانّويت مرحله بروز حادثه ، رخداد و يا كنش است و سوميت همان تفسير و قـضاوت                   
  .و يا ارزيابي از كنش است

اگـر از ديـدگاه     . اي داريـم   در نمونه روايي مربوط به پرت و فروش شير فرايند سه مرحلـه            
گر خود را براساس يـك برنامـه مـشخص و            وييم كه ابتدا كنش   توانيم بگ  پييرسي وارد شويم مي   

بنابراين در مرحله اوليت قرار داريم و سـپس در مرحلـه بعـدي       . كند مند آماده حركت مي    هدف
سپس، در پايان و در مرحلـه نهـايي او        . گر بتواند كل مسير را بپيمايد تا به شهر برسد          بايد كنش 

 -امـا يـك اتفـاق نـشانه       . ها هزينه كنـد     پروژه يمده را برا  دست آ  بايد شير را بفروشد و مبلغ به      
شناختي از نوع گسست با كنش ارجاعي سبب تغيير فرايند، و ورود بـه جريـاني كـه دروغ                    معنا

اگرچه ما در باال اين ورود به دروغ را تخيل خوانـديم، ولـي نبايـد از                 . گردد نشانه اي است مي   
ريـزي شـده     شي ديگر با آنچه توسط اوليـت برنامـه        اين موضوع غافل باشيم كه وقتي جريان كن       

در اينجـا  . كند، ما در نظام معنايي انفصال كنشي قرار داريم    است تطابق ندارد و آن را دنبال نمي       
دوميت استمرار تطبيق يافتـه بـا اوليـت نيـست بلكـه از آن سـرپيچي نمـوده و در نظـام دروغ                        

تصور رخدادي را ايجاد مي كند كـه رابطـه    ) تهتصور آنچه كه هنوز به واقعيت نپيوس      ( اي   نشانه
يعنـي  . رسـد  امـا ايـن رابطـه، بـه سـوميت نمـي      . كند جديدي را در درون فرايند اوليه ايجاد مي  

پس دروغ  . اي كه بتواند بر اساس ارزشي توليد شده رابطه جديدي را بنا نهد وجود ندارد               نتيجه

___________________________________________________________________________ 
1. Fossali. et Dodero. 
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 اختالل در سوميت گشته و راه بـر هـر           گردد و سبب   سبب انقطاع فرايند هرمنوتيك پييرسي مي     
انسداد تفسيري شناختي نتيجـه ورود بـه حـوزة عـدم            . بندد نوع ايجاب و يا برونداد معنايي مي      

پروتز دروغ در اينجا جريـان افقـي        . دهد گردد و عدم انطباق با كنش ارجاعي رخ مي         انطباق مي 
طع نموده و ما را به جريان عمودي        را ق )نشيني نظام هم (ها   حركت و سامانه ارتباط منطقي نشانه     

) گـردد  مند جانشين حركت زنجيره اي روايت مـي      نظام جانشيني كه در آن تخيل شتاب      (ارتباط  
گر در يك شتاب معنايي و پساتنشي تصوير بدون پشتوانه ارجـاعي             كند كه در آن كنش     وارد مي 

در واقـع،   . سـازد  اجـه مـي   پندارد و به اين ترتيب كنش را با شكست مو          را به عنوان واقعيت مي    
دهـد   دهنده عمل نموده و آنقدر هيجان زيستي را افزايش مـي           پروتز دروغ مانند موتوري شتاب    

پس، . كند گر نيز تاب مقاومت در برابر شتاب هيجاني را از دست داده و سقوط مي               كه تن كنش  
  . گر است گردد كه اندازة پروتز و كاركرد آن فراتر از ظرفيت تن كنش مشخص مي

  گيري نتيجه. 5
كنند كه سه ويژگـي      بر اساس نظرية اكو، ابژه ها در دنيا به اين دليل قابليت پروتزي پيدا مي              

اما، بحث اصلي ما    . بخشي و قابليت جانشيني    دهندگي، قابليت گستره   مهم دارند؛ قابليت افزايش   
اره امكـان اسـتفاده از   بر مبناي جايگاه دروغ به عنوان پروتز نشان داد كه در درون گفتمان، همو           

در واقع، علت اينكه ما دروغ را نوعي        . كند پروتزي داريم كه شرايط خاصي را بر آن تحميل مي         
گـر را    هاي توانشي كنش   دروغ قابليت : ناميم را بايد در چند نكته مهم دانست        پروتز گفتماني مي  

بـا زمـان و مكـان و بـا          توانـد رابطـة تـن        مندي پروتزي مي   دهد؛ دروغ به دليل بهره     افزايش مي 
گر را استعال دهد؛ دروغ سـبب ايجـاد          ديگري را سيال نموده و به اين ترتيب نوع حضور كنش          

گيـري ارزشـي قبـل از تحقـق          گردد كه اين امر سبب شتاب روايي و نتيجه         فضايي فراكنشي مي  
 گـران را از سـطح افقـي بـه سـطح            دروغ پروتزي است كه روابط كـنش      . گردد برنامة كنشي مي  

بنا بر اين، آنچه كه پروتز دروغ سـبب         . دهد عمودي كشانده و مسير حركت روايت را تغيير مي        
گردد، افزايش كاركرد ارجاعي و شناختي جهت دستيابي به هـدف نيـست، بلكـه                توسعه آن مي  

گر از كنش اصلي براي ايجاد فضايي تخيلي، طنز آميز، پديداري و رخدادي              فاصله گرفتن كنش  
اي گفتماني اسـت كـه قابليـت دگرديـسي خـود و              مجموع، پروتز گفتماني، افزوده   در  . باشد مي

تواند سبب تـورم گفتمـان در يـك     هاي زيرين گفتمان، پروتز مي     با نفوذ به اليه   . ديگري را دارد  
  . نقطه و در نتيجه توقف موقت كنش اصلي گردد
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