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چکیده

در نظریة نشانه شناسی دیدارر سااررااسدی عناصدر صدور رمانداه ده

احاوریی ازای رردد که نظیر آه در ساحت نشدانهشدناخای جهداه بیییدی

حضور دررد؛ نا ررین ای تدوره ده بر ادامی االا دا ایداه ز داه ب ردرر

جهاه قائا شا .آنچه رین سیوسامی رر انکن ایسازد بجود برسطهر ده

نام جام رست .درنایجه رز یکسو فرریندا ایندادیی رخاسداه رز ز داه در

رخایارااه رست ب رز دیمر سو ردررکی بجود دررد که رز برکنش حای ه

سایاهیا جهاه حاصا ایشدود .در ریدن الاهده دا رتکدا ده یدا حادی-
ردررکی در تصویریا دیارر اکاشمه یا ربز هاه ب ا کار ات نظریدة

1
2
3
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نشددانه -ایناشناسددی فددونانی ب رراددا
دیارر

سدده عااددا رساسددی در فررینددایا

حای ب جایماه

شااا درانة نوع ردرر یا حای نلش ردرر

جاددنانه در شددکارردرنددی سایددارریا دیددارر در کشدد رالسددررر ب

اکاشماترالنورر تییین ایشود .حاصا سژبیش در اورد نخات حکایدت
رز بجود دب بی

کنی -شناخای ب کیمی -عدابمی دررد کده رهیاده بید

نخات هدهیا راارده وده فضا تجر ة عرفانی ب ر هام ب ررزبررریرش
ر صررحت ب فشردری بید

ردرر

دبم لبیده دررد .در ادورد دبم سیوندا ایداه

عارف ا دب عااا اوقییت (رونهیدا اخابد

دیداه) ب نینیدت

( ابریا سالیق) اوجب درنگ در ربندا تکدوین ب ربریدت اشدایاهیدا ب

خبق تصویریا ینر ایشود .شکارردرنی نشانمر رینیدت جادنانه در

جریاه تجر ه ب دیارر رست ب ه ریجاد ینجداررریی در تصدویریا ب ز داه

عارفانة ایانی ر الام تشییه نید ربز هاه ایرنجااا.
واژههای کلیدی :ردرر

ب رحاا

تدنش جادنانه شدکارردرندی

نشانهشناسی.

مقدمه و بیان مسئله

رز دیاراه عرفا ایرفت ب شناخت هنوعی ایانی ر اشایارت ب تجر دهیدا دیدارر سدو ۀ

ردرر رددر رسددت .هددور ب ددربز ریددنروندده اشددایارت در کددالم عرفددا دده خبددق تصددابیر
زییاییشناخای ادیرنجاادا .بیژردی رصدبی ریدنرونده تصدابیر -کده در سرتدو دیدارر هدور
اییا ا -یا ااالا ایناشناخای آه رست ب تنها رز بریق اؤهمهیایی کده خداا ریدن سایداه
رست ایتوره آه رر تیری

کدرد؛ چررکده ادان دهانیهدة یدک برسدطة رماندانی کده ایداه

تصویرسردرز ننادین ب عنا ردرر

حای قدررر دررد ندوع تصدویر ب ردرر

آه رر تییدین

ایکنا .در عنا دب رونه نماه بجود دررد که ایتوره آهیا رر ه شیوۀ رب هرب رز یکدایمر
ازشناخت :ربل نمایی که آنچه رر ای ینا ابر ادیکندا ب دبم نمدایی کده آنچده رر دابر
دررد ای ینا .ررر نماه دبم ا نماه نخات درآایید در یر صورت ب ایر
یا اوجود بکه شریاه یاای رحاا

ب ااییت رر نظاره ایکنا.

نه یک شدی
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تحول سژبیشیا نشانهشدناخای در جریداه دیدة  90یرچندا ده لندیکدرده اوودوع
تصویرسردرز ب ردرر

حای یار رسدانا آه رر رز ادار ادان ب رمانداه نوشداار جدار

کرد .در رین ینمام جایماه تصویر در تئور عدام نشدانهشناسدی کده در آه تصدویرسردرز
رحاب سنت در ردی

ساخااریا صور رمانانی جا ادیریدرد دهصدورت تبدویحی

زیر سؤرل ایربد .نکر رین نکاه نیی جاهب رست که تحلیلاتی که ه یدا تصدویر رمانداه
ار وط ایشونا در تصویر ااوق

ننیشونا؛ بکه آه رر اطاهیده ادیکنندا ب درنهایدت رز

آه ایرذرنا .ربیهیا تصویر اینا در آساانة یک رماناه اا رر ده اادائا ننادسداز
رنایرع ردرر

حای ررجاعیا ی (اصدار یدا ی) یداهسدذیر عوربد

ب تدرایررت عدابمی

ریننوه ایشونا .هبور خالصه شدیوهیدا تصدویر شداه ایندا (تجبدی ایندا در تصدویر)
دریچددهر دده یددربه رز ز دداه ب دده رب رماندداهیددا دیمددر اددیرشدداینا راددا تیییددررت
تییینکننداهر

ریدن ایدات ایندایی امهدوم تصدویر ب تصدویرسردرز رر تحدترهشدیاع قدررر

ایدینا؛ هبور که ایا رمت راربزه رز یدک تیرید

سداخامرریانه ب تدک یدا رز ریدن

امهوم ه تیریمی سایاررشناخای رز آه دست یافاهریم .ینچندین یاداة رصدبی تیرید یدا
کالسیک رز تصویرسردرز رر اطا لت ایاه تصدابیر سدطم احادوریی یدک ز داه بیییدی دا
تصابیر سطم یانی (ربساخت) جهاه بیییی تشکیا ایدیدا؛ ندا ررین تصدویر در تیرید
کالسیک ب ساخامرریانه ساخاار رست که هخود خود توصی
رز احاور ترایر ایسذیرد .تصدویرسردرز
رراا

1

ننیشود؛ بکه یندورره

تنهدا آرریشدی سداده رز رشدیا نیادت؛ بکده ده دابر

ننایش عنا هور ب سایاررشاه رست که فایاۀ آه رشدودری دهسدو یادای

هانظور نشاهدرده آه رست .رین اهم نیی هبرسطة ناتنداای ایندا در تصدویر دهاثا دة راکداه
هور یک اینی ریجاد ایشود .در رین ینمام سو ه ه عظندت رادر احادو
(رراا

سدی ادی درد

 .)78 :1987دربرقع آنچه ایا اانظر قررر ریرد رخاردیا اایاد رست که ر

اینی ایرذرد ب آه رر آااده ادیکندا تدا در جریداه اایهدیلکدرده ربر دم ایداه تصدویر ب
ردرر

توهیا شود .اینترتیب ساررااریا ب عناصر تازهر در رین ایاه اارخبه ادیکندا کده

ایتورنا سیشزاینة تصویرسردرز یا اان رر فرریم کنا .رز آنجاکده سدردرخان ده یندة ریدن
عناصر در رین اجال راکاهسذیر نیات در رین الاهه ه ترایر اؤهمدة ردرر

حادی در نحدوۀ
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«دیاه» تصابیر در فررینا اکاشمه ب نلش برسطهر ه نام جانانه سردرخاه ادیشدود .یداف
نمارناراه در رین نوشاار برکاب اماییم دیدارر ب فرریندا «دیداه» در چدارچو نظریدة
نشانه  -ایناشناسی رست تدا جایمداه ادیهم ب دبسهبدو آه در توصدی

ز داه اکاشدمهیدا

عارفانه آشکارتر شدود .ریدن الاهده توصدیمی -تحبیبدی رسدت کده دا رتکدا ده نظریدة نشدانه-
ایناشناسی رراا
رهد ) ردرر

ب فونانی رنجام سذیرفاه رست ب ه سرسشیا زیر ساسخ ایدیا:

حاددی چدده نلشددی در فررینددا اشددایاه ددهبددور کبدی ب اشددایاه در سدداحت

تجر هیا عرفانی هبور خاا ریما ایکنا؟
) چه نوع نشانهیایی در ایاره ردرر

سایارریا صوفیانه در اکاشمات سایارر ایشود؟

ج) جانانه ه چه اییره در فررینا شکاریر چنین ردررکی دخاهت دررد؟
پیشینۀ پژوهش

تراا در سژبیشیا سیشرب نشاه ایدیا ررسی ب تحبیا ربشننا نشانهیدا دیدارر در
ااوه رد ی سا لهر ناررد .سژبیشیدا حدوزۀ نشدانهشناسدی دیدارر

ینمدی در رمانداه

تصویر اانرکیندا .حنیارودا شدییر در نشدانه -ایناشدناخای دیدارر ( )1391ده اطاهیدة
نشانه -ایناشناخای رماناه دیارر ایسردرزد ب رهیاه در برح ایار رز ایاحث ه ررسدی

کارکرد عکس ب تصویر در رین زاینه نظر دررد .الاههیا اایاد نیی ا احوریدت اوودوع
تصویر عکس ب سوسار ه چاپ رسیاه رست« .جبوهیا رسایاره در نظدام نشدانهر دیدارر
سوسدداریا عاشددورریی» ( صددائر ب خیرئددی  )1392رز ریددن رددربه رسددت .کهونددا ب عددادل
( )1390نیی در الاهة «فرینگ دیارر ب امهوم دیاه» ا تراا در امهوم تصدویر ده تشدریم
ااییت دیاه هعنوره عااا اهم توهیا ایندا در فریندگ دیدارر سردرخاندا .الداالتی نیدی دا
تنرکی ر ااوه رد ی هبیژه رشیار دیارر ه ررسی ب تحبیا عناصر کالای ب تصویر اان
ب ررتیاط سایارر آهیا در رنالال اینا رخاصاا یافاهرنا ب «اینا در تیااا اان ب تصویر :اطاهیه
نشانه -ایناشناخای دب شیر دیارر رز بایره صمارزرده» (شییر ب قیداد
آهیاست .دراورد ردرر

ب رحاا

ا ربیکرد سایاررشناسی نیی الاالت اخابمی در دست

رست ب رز آه جنبه ایتوره «رماار در سایاررشناسی ردرر
نام رد.

 )1388رز جنبدة

ب داه» (چپدردرر  )1394رر
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عبیرلم رینیت ب نلش اؤار فررینا دیاه در رماناه صوفیانه تداکنوه تحلیدق درخدور
توجهی در رین زاینه رنجام نمرفاه رست .رهیاه در سژبیشیا ادیار

فرریندا شدکاریدر

اکاشمات ب اشایارت عرفانی ب بیژرییا آه ررسی شداه رسدت رز جنبده «اکاشدمه در
رنایشة ر نعر ی» (لریب حاینی ب دیمرره  )1390ب «ااییدت اکاشدمه عرفدانی رز دیداراه
االصارر» (کاکایی ب رحنا سیا

 )1387راا ررسی رین دساه رز اشایارت ا ربیکدرد

الاهة حاور (نشانه -ایناشناسی) در کش رالسدررر ب اکاشدماترالندورر ربز هداه دهعندوره
رر نخااین ار در الاهة حاور رنجام ایشود.

ننونة رجااة سایاۀ دیارر

چارچوب نظری پژوهش

در جریاه نینة دبم سالیا دیة یشااد ب سپس دیة نود ب ا سیشرفتیا اادانر در حدوزۀ
ینکار یا نیارشداهر عبدوم رنادانی اانندا فبادمهیدا تحبیبدی سایاررشناسدی ردرر
حای ز اهشناسی دساور
رایرشایی ب کش

ینچنین ا سژبیشیا عبوم شناخای نشانهشناساه دیارر ه

ز اه دیارر در نایت ا عناصر نظام خش سدطم یدانی شدکارردرندی

نائا شانا .آناه سرسشیایی رر اطرح کردنا که ه ررتیاط ینا ین ردرر

رحاا

حافظده

یددوش اصددنوعی ب ...رشدداره درشددت .دداینترتیددب در سددالیددا رخیددر راکانددات سیشددرفت
نشانهشناسی دیارر هاثا ة زایندة خداا تحلیدق رز ز داه دیدارر دهسدنت دهکدارریر
نظریهر ایانی ر دالهت ب اهطیع نظریة اینا ررریش یافاه رست .در رین جریاه سدن اکادب
نشانهشناسی سهم اهنی ریما ایکننا که رز رین ایاه اکاب سااررااسی ر

فونانی 2نلش

درخور توجهی رعهاه درشاه رست .رین اکاب ا سیرب رز نوعی نشدانهشناسدی رحااسدات-
که در سال  1990توسم رراا

ب فدونانی رعدالم شدا -رادر دیدارر رر دا توجده ده رینکده

چمونه رز بریق ااییت رنیطافسذیر خود تیین یربنی ب صور اییا ا اطاهیه ایکنا.
نشانهشناسی رحااسات ا ترکیدا در اوودوعاتی اانندا «تدن» «ردرر » «رادر حادی» ب
«حضور» بررد ارحبة جایا شا .دربرقدع در

ب فهدم حادی جهداه ب نلدش ردرر

در

توهیا اینا ب نیی اطاهیة حاهتیا دربنی ب رحااسی رین ررریش جایا رر در نشدانهشناسدی
رقم زد .رز رین زااه ه یدا ررتیداط ایداه سدو ه ب جهداه حادی حدوزۀ جایدا رر درر
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اطاهیات ز انی فرریم کرد .در رین ایاه ارهوسونای ( ه نلا رز ا ک ایین - )22 :1394کده
ایتوره رب رر رز سیشماااه توجه ه سایاررشناسی ردرر

درنات -رر نخاداین دار ررتیداط

تیاابی ین رار دیارر ب حای ا تجر ة حای تن ب ردرر
آنچه توسم چشم ردرر

ایشود ب آنچه توسم حدور

رر یادآبر شا .رز انظر ب
در

ین

ادیشدود ررتیداط سایدارر

رقررر رست.
ه ابر فونانی ( )26 :1998ب رز انظر نشانهشناخای ردرر

حای در حکم ز داه رسدت؛

زیرر خود برجا اینا ب دالهتکنناه ر ایناست .هعیارت دیمر اینا رز بریق ردرر
شکا ایسذیرد .یر دالهای حاصا ررتیابی رست کده رز بریدق یندین ردرر
ر ژۀ احاو

رقررر ایشود .یناهرونه کده نحدوۀ ردرر

حادی

ایداه سدو ه ب

ادا رز جهداه یدربه ب رز رشدکال

فیییکی ب یوهو یکی آه سازناۀ درلیاسدت رحادب ردرر یدا رونداروه ادا رز جهداه
دربه ب رز اماییم تصوررت تراررت ب رحااسات اا نیی اداهولیدا ریجداد ادیشدونا .آنچده
کنش رمانانی رر احلق ایسازد حضور جانانه هعندوره تکیدهرداه ردرر

ب رحادا

یدا

هعیارتی جادم رحااسدمر رسدت .تصدویریا ب رشدیا جهداه ییندی درلیدا ده بیژردییدا
تصویریا ب رشیا ز اه یینی ااهولیدا تیییدر ادییا ندا .دربرقدع دب جهداه رر ایدا یندورره
درنظر درشت .1 :جهاه ربهتنی ب  .2جهاه دربهتنی.
جانانه رز بر هیا کبیا نشانه -ایناشناسی ب نشانهشناسی دیارر دهشدنار ادیربد.
جانانه عیارت رز جانی رست که اوره ه ااد آه رماناه رر حاودر سداخت .جادنانهر
که قادر ه رحاا
ارجیی حاا

رست ربهین شکبی رست که عااا رمانانی ه خود ایریرد ب دهعندوره
ه یر آنچه در سیرراوه رب حضور دررد برکنش نشداه ادیدیدا« .جادنانه

رخالف جام که تنها یک ر ژۀ دیارر ب ااحر

رست یم ه قبنرب سو ه تیبدق دررد رز

آهرب که ینناه ب عناکنناه رست ب یم ه قبنرب ر دژه؛ چررکده انمیدا ب قا دادیداه رسدت»
(ارهوسونای  .)19 :1964هعالبه «جانانه جایمایی رست که سیونایا ایداه رفیدتیدا
دیارر

یینی فشاره ب راارۀ دیارر

در آه ساخاه ب ردرر

ایشود .رز ریدنرب جادنانه

ا فضدا تنشدی رمانداه نیدی در ررتیداط رسدت» (ربرهدت  .)137 :2000جادنانه در نمدرش
سایاررشناخای ااننا فضایی رست کده دالهدتیدا دربندی خدود رر ده یدربه ادیرفکندا ب
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هعنوره برسطه ب جایماه ردرر
(ربهار

حای خدود در حکدم دسدامایی درر رشدان دالهدتیدا

 )41 :2006ب سیونا ایاه ربنه ب دربنة ز اه رست.

در خالل رماناه اینایی توهیا ایشود .در خالل ردرر

حای نیی ه کندک جادنانه

اماییم ب ردررکاتی رآااه رز عبا ب عوراا بیییی رر دریافت ایکندیم رادا رلبدب رز دالیدا
برقیی آه لافبیم .اینترتیب ینماایکده نشدانهشناسداه رنعداه ادیدررندا عناصدر صدور
رماناه ه احاوریی ازایرردد که نظیر آه در ساحت نشانهشدناخای جهداه بیییدی حضدور
دررد ای توره ه بر اامی االا ا ایاه ز اه ب ردرر

جهاه قائا شا .رین بر اامی سیشتدر

در فبامة یوسرل ب ارهوسونای ب ا ربش سایاررشناخای ه رایات رسیاه ود .سایاررشناسداه
رز رصطالحاتی ااننا ربهتنی دربهتنی ب جامردررکدی درر ترسدیم ررتیداط سیوسداه ایداه
سو ه ب جهاه رسداماده ادیکردندا .داهطیع آنچده ریدن رتصدال رر انکدن ادیسدازد بجدود
برسطهر ه نام جام رست .ا ریدن بصد

تصدویرسذیر ب توصدی اندا جهداه دابه

بجود یک جام ردرر رر راکاهسذیر نیات .درنایجه رز یکسو فررینا اینادیی رخاسداه
رز ز اه در رخایارااه رست ب رز دیمر سو ردررکی رست که رز برکنش حای ده سایداهیدا
جهاه حاصا ایشود .ررسطو نیی سیشتر رماه ود شی رحاب شیوۀ نمرش کادی کده ده
آه اینمرد اینا اییا ا (ربهار

.)32 :2006

ه ابر وردربه ( )641 :2002یک ردرر
ر یک جام رست .رین ردرر

حای در بیبة ربل تدرایر سدادۀ ریجادشداه

ینوز هصورت سو ژکایو درنیااداه رسدت .رب ریدن حاهدت رر

«سیشسو ژکایو» 3اینااا .یک حاهت «سیشر ژکایو» 4نیی بجود دررد؛ یینی حداهای کده سدیش
رز شکاریر یک دردۀ ردررکی رز شی هبجود ایآیا .اینترتیب ایتوره ده توصدی
نوعی «نشانهسردرز ردرر

حای» 5سردرخت .ررر اا دریا یم که عنا ردرر

کنش کالای رست ردرر

نیی ایتورنا دهاثا دة یدک کدنش نشدانهشدناخای یدا یدک عندا

یک عندا یدا

ایناساز تبلی شود.
رین ردرر

حای رست که ه فررینا نشانهشناسانه تیایا ایشود ب جهاه رر ه جهاه رشیا

تیایا ایکندا .داینترتیدب یداف نشدانهشناسدی ردررکدی ده زعدم «ربرهدت» ()32 :2000
بردرشان اا ه دیداه بجدوه «رعطدا ایندا» [ 6ده رشدیا ،دهعندوره شدکبی رز یداه رحادا

ب
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حااسیت رز بریق ز اه رست .تحبیایا ب تراالتی که در رین زاینه رنجام ایریدرد درصداد
تییین چنین ساخاناه ب نایی رست که هبور اینول در رماناه رد ی رز نظر سنهاه ادیااندا
راا هنمرراه آه دربه جام ب فیاهیت حور

سن رانه ب ینچنین در حوزۀ اکاه ب زااه قررر

دررد؛ چررکه ساخان ب شکاان رهمو رینجا ب رکنوه 8ه بریق ییجانی ب تنشی در زاداه ب
اکاه رست که رایات ایشود.

جایگاه جسمانه در شکلگیری پدیدارهای مکاشفه در کشفاالسرار

چه در ساحت سایاررشناخای ب چه در سداحت نشدانهشدناخای ایرفدت ب شدناخت در رادر

ردرر شاه ب نیی ر یا رز درناان ایانی رست که هبرسطة حدور

ب دهبیدژه رادر دیداه

توهیا یا یادآبر ایشود .در سایارریا عرفانی یم ه تیییر رادام احندا لیرهدی ( 1383ج
« )587 :2اشایاه ب دیارر عیارت رست رز کنال ردرر » .ا رین بص
ب کارآاا ردرر

توجه ه نلش ادؤار

حای در شناخت سایدارریا دیدارر دهعندوره نیدانی ایرفدتشدناخای

وربر هنظر ایرسا.
در عاهم تجبی ب اکاشمه نیی آنچه راکاه ردرر

رشیا سایاررشاه در عدارف رر فدرریم

ایکنا حضور برسطهر جانانه رست که شرریم الزم رر ردرر

حای رر در عین رذر

رز جادم ددهبجددود اددیآبرد .دربرقدع یددر زادداه کدده امداییم لیردیددارر ب نااحاددو
تصویریا دیارر ب احاو

دده

تیییر شکا اییا دا ب رز ریدن اجدرر جبدوهر نشدانهشدناخای

ایسذیرد نارییر ایا ه حضور کنیای جانانه ایالا ود؛ زیرر دابه ریدن برسدطه ردرر
نشانهر راکاهسذیر ننیشود .دراورد اکاشدمات ربز هداه نیدی هدور روندهیدا تصدویر
اایاد حضور جانانه رر تلویت ایکنا .دربرقع شایا اوره ررسا

رینرونه ردیررشیدا

ه بجود تنایی ایاه جام ب جانانه رسدیا .درصدورتیکده ربهدی دهدهیدا رخدوردرر رز
کیمیای اادهررریانه رز ینرریی ربح در هحظة اکاشمه ناتوره رست دبای یینی تن هدهیدا
رقت ب سیکی ب نیی هخدابر دبر دوده رز ادادری اطبدق عدارف رر در ردرر

سایدارریا

فررحای ینرریی ایکنا.
هدهیا تنوع بی

سایارریا عرفانی اکاشمات رز یک سو ب راداردری دراندة امداییم
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اوجود در ربیکرد نشانهشناخای رز سو دیمر نمارناراه ا درنظرررفان زاینه ب اوودوع
تحلیددق خددود دده ررسددی سدده اووددوع اهنددی اددیسردرزنددا کدده نلددش نیدداد در رماندداه
اکاشمهیا ربز هاه دررنا :حضور هاثا ة فضا ردرر
حای ب شکارردرنی .سپس ادان رر ررسدا

ردرر

حادی رر طدة ایرفدت ب خیدال دا
تیرید یدا ب ایدانی رررئدهشداه درر

یریک رز رین اماییم تحبیا ایکننا.
حضور بهمثابۀ فضای ادراک حسی

چنانکه سیش رز رین نیی رماه شا آنچه کنش رمانانی رر احلق ادیسدازد حضدور جادنانه
هعنوره تکیهراه ردرر

ب رحاا

یا ه عیارتی جام رحااسمر رست .حضور جادنانهر

نهتنها اوجب رناجام نشانهیا ایشود بکه حا برسم ربنهیا (درلیا) ب دربنهیا (ااهولیا)
هشنار ایربد ب عیور رز ربنه ه دربنه یا رعکس رر ایار ایسازد .رین حضدور شدماف ب
اشار

ایاه دب دنیا یربنی ب دربنی رسدت ب ربهدین هدور نشدانهشدناخای ردرر

حادی

احاو ایشود که خود در زارۀ یکی رز ایهیترین بیژرییا ردررکی رسدت .اوودوع
حضور جایماه خاا خود رر در نظریة رمانانی دررد .جام هیلین ر یرر ردرر
بیییای اامابت ا نمس ردرر

رسدت رادا

دررد؛ زیرر جام ایا حضدور درشداه اشدا .در ریدن سداحت

فونانی «ایاره حضور» رر هانیهة فضایی اکانی -زاانی ادینمدرد کده فرریندا ردرر

در آه

رتما ادیرفادا .اطدا ق سایاررشناسدی حضدور «نخاداین شدیوۀ دوده ایناسدت» (فدونانی ب
زیبیر ددر

 )91 :1998راددا فددونانی علیدداه دررد کدده حضددور نشددانهشددناخای حضددور

«ررتیاطجویانه» 8ب «تنشی» 9رست .رز دیاراه رب در فیاهیت «ردرر » یک سو ه ب یک ر دژه
در ساحت زاانی -اکدانی فرریندا ردررکدی حضدور دررد .در ریدن سدطم «رادارۀ» 10رشدیا
اشایاهشاه ب «فشارۀ» 11ردررکات قا اتییین رست.
«انظور رز فشاره در ررتیاط ا نشانهیا دیارر

قو ترین حضور رست که دینهایدت

ه ینناه نیدیک رست .چنین حضور که نوعی حجیمشداه تدررکم یدا رنیاشدامی اوودوع
دیارر رر در سی دررد حضور فشاریا یا انلیض ناایاه ایشدود .داهیکس ودیی تدرین
حضددور دررر راددارۀ االسددت .یینددی دینهایددت اددمیافادده رسددت ب سددیب اددم فضددا ب
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شکاریر راارۀ دیارر ایرردد» (شییر

 .)76 :1391رهیاده در یشدار ادوررد ریدن دب

حضور ا یکایمر تیااا دررنا.
رابطۀ حضور با فضای تنشی در کشفاالسرار

حضور اؤار فاعا ردرر

در سایارریا عرفانی زاینة ریجاد ریام تنشی رر فرریم ایسدازد.

عناصر ب اورد ربهیة رین فضدا در سدطم عیدارتیدا ب درلیدا ازروکننداۀ تجر دة دیدارر
هخو ی فرریم رست .نشانهیا تصویر که هنوعی رز بررویی حاهت یا اکاشمهر عرفدانی
حکایت ایکنا رز جهای در یک فضا احابد ب ا فشارۀ اال ننایاه ادیشدود .ریدنرونده
اکاشمات -که در خور یا یارر احلق ایشود -هصدررحت تندام ب ده دبر رز یررونده
ر هاای در کالم ربز هداه هدور ادییا ندا« :رز قضدا ربز ده شدهر خیدر رسدیایم ...شدیخ
ر ورهمورر

رر دیام که رویی رز رورش رآاا ب ه ادن رمدت( »...:ربز هداه لبدی :1393

 .)118بقایع عرفدانی در ریدنرونده ادوررد دا بودوح ب رز نیدیدک ده خورننداه نشداه درده
ایشونا« :درحاهیکه بجا در ادن چیدره شداه دود سنارشدام کده در اادجارهحررم یادام»
(یناه .)194 :فضا نیی در چنین اکاشماتی احابد ب اشخص رست :شهر خیر ااجارهحررم
ب. ...
رین تجار

چنا بیژری عناه دررنا :نخات رینکه رز برقیه کش

سرده رایدررنا ب نشانی رز انازل عاهی سبو

یا کرراای شخصی

در آهیا دیاه ننیشود .دبم رینکه در فضا

عنوای چنین اکاشماتی برقیة دیارر یکی رز اشایخ یدا بقدوع حداهای عرفدانی در کنادرین
فاصبه ا ینناه توصی

ایشود .سوم رینکه رینرونه اشایارت در ایار اوررد الااهر

رر دسایا ی ه کش

ب اشایاهر اایاهی رست که ر ینش ایرفای فاعا تجر ه ایرفیریا.

صررحت ب بووحی کده در برردویی ریدنرونده تجر یدات اشدایاه ادیشدود تدررکم ب
رنیاشامی تصابیر دیارر ب درنایجده فشدارۀ آه رر تشدایا ادیکندا رادا آیدا ریدن تدررکم ب
رنیاشامی تصویر ینیشه ه ینین نحو اقی ایااندا؟ ادم فضدا اکاشدمات ب حضدور در
ساحای فررزاینی ب فررااد که رلبب رز برقیة دیدارر خاربندا حکایدت دررد سدیب توسدیة
راارۀ دیارر ایشود .در چنین اکاشماتی نه فضا احابیت فضایا زایندی رر دررد ب نده
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اشایارت هررحای قا ارنالال ه دیمرره رست .ه ینین جهت رینرونده اشدایارت ینیشده
در فضایی راارده ب ایهم توصی

ایشونا « :اریا حدقتیداهی رر ایداه خیندهیدایی رز ردا

سرخ ب حجا یایی رز را سرخ ب جهانی انبو رز را سرخ ب سمیا دیام ب اریا رب در ادن
رددا سددرخ ب اربرریددا ب یدداقوت رفشددانا» (یندداه .)117 -116 :توصددی

نرت ب صددمات

حقتیاهی در راارهر رز نور یا دریا دیکررندة سرشدار رز رادورج رز یندین الوهده رسدت:
«رنورر نرت ب صمات رب در عاهم قام ر ان ایر شا .آهیا چوه رادورج دریدا یضدی داال
یضی دیمر در حرکت ودنا ب در آنجا ربشنی در ربشنی ب جالل در جالل ب نور در ندور
ود( »...یناه )131 :ب در ایار اوررد ترکیب نور ب دریا ر ام رین تصابیر ادیرفیریدا:
«رز عرش تا زاین رر چوناه دریایی دیام ب چیی رز آه ه چشم ان ننیآاا .دریدا ینچدوه
نور ب شیاع خورشیا درخشاه ود( »...یناه.)108 :
فضا بقوع تجر ه یم رلبب ایهم ب ررزرونه رست :لیب عداهم رزل عداهم قدام رقطدار
ابکوت ب نظایر آه .دربرقدع آنچده در ریدنرونده تصدابیر زایندة ادم رماندانی رر فدرریم
ایسازد ی کررنمی سایارریا دیارر رسدت .کشد

جهداه آفدرینش صدمات جندال ب

جالل خاربنا ب درنهایت نرت رههی ر ررزبررری رین تجر یات ایرفیریا« :جهاه آفرینش
آه زااه ینچوه ااه شب چهدارده رز سشدت سدایو کدوه در ادن آشدکار شدا ب یدا ینچدوه
جرقهیا آتش سرخ ب ابه دبد خود رر ه ان ننایانا» (ینداه .)132 :ر هدام ریدن تصدابیر
نا ابر ب رنکار ینناه رر رایتا ا .چنانچه رز کالم ربز هاه آشکار ایشدود هدور ب دربز
چنین تجر یاتی درنهایت ه ررتلا ارتیة بجود ساهک ب فنا رب در حق ایرنجااا« :سس
رنورر عظنت ایر شا ب ان ااالشی ب فانی شام .اخبو فانی سس رز آه بوفاه کیریدا دبرم
ننیآبرد» (یناه.)129 :
توصی

تجر ة عرفدانی در کدالم ربز هداه ینیشده ده حاهدت ررزبررردی ب ر هدام داقی

ننیاانا .آنچه در اشایارت دیارر ه خبدق تصدابیر زییداییشدناخای ادیرنجاادا ررتیداط
سایارر رست که در آه اوررد فشاره ب رااره در تیااا ا یکایمر قررر ایریرنا .رز رر طة
فشاره ب رااره نوعی ریام تنشی در کالم شکا ایریرد که سیب تنوع عناصدر دیدارر ب
سیاهیت نشانهیا ایشود .درنایجه صررحت ب ر هام یدمزاداه در توصدی

تجر یدات عرفدانی
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اشایاه ایشونا .عیور رز فشاره ده راداره ب درعکس فضدا تنشدی رر تشدایا ادیکندا.
تصابیر رد ی -ینر که ه احاو

جبوهدرده اشایارت عاهم ایندا ادیرنجااندا رز جهادی

زاینة فشارۀ رمانانی رر فرریم ایکننا .ینچندین رسدت تشدییه سوشدش ربحانیداه ب سداکناه
عاهم ایندا ده جاادة نوعربسداه« :آه جهداه رر اشدایاه کدردم ب در آه ربحانیداه ر انیداه
قاسیاه ریا جالل ب جنال رب رر دیام که در حاهی کده جاادهیدایی چدوه عربسداه در تدن
درشددانا نشادداه ودنددا» (یندداه )132 :ب رز سددو دیمددر عدداهم رحاددا

ب ردرر

رر ددا

برقییتیا فررااد ب ایهم سیونا ادیدیدا .ده ریدن ترتیدب ریدنرونده تصدابیر دهخدو ی
ننایانمر فضا تنشی حاکم ر کالم ربز هاه رست.
رهمو ساخاارانا «اشایاه» ه ر ژهیا ردرر

حادی ایندا ب امهدوم ادیدیدا .در یدر

فررینا ردررکی یک سو ه ب یک ر ژه حضور دررد .ه ینین دهیدا نیدی ریدن فرریندا ااضدنن
نوعی قصداانا یدا رهامدات رسدت؛ ییندی رز تنشدی کده در ایداه دب شدیوۀ بجدود رقدررر
ایشود حکایت ایکنا :یکی قوه ب دیمر فیا .عیور رز شیوۀ داهلوۀ بجدود ده بجدود
برقیی ب اهمیا «شاه» رر ااننا تیییر رز بوییت یا حداهای ده بودییت یدا حداهای دیمدر ده
تصور درادی آبرد (ررادا

ب فدونانی  .)34 :1991تبدوین حداالت ادردره حدق در ینمدام

دریافت تجبی تیییر رز شاه ب تیییر ایاه دب شیوۀ اهلوه ب اهمیا بجود رست« :سداعای
رز جنال رریاه شود .ساعای رز جالل ریاه شود .سداعای در تمریدا کدافر شدود .سداعای در
توحیا اوحا رردد .ساعای رز یافت عظنت انیام شود .ساعای رز قر قر

دا یدار ااحدا

شود .ساعای یم رزل شوررنا .ساعای رز لا ر دا شدنع بجدا فربزرندا( »...ربز هداه لبدی
.)39 -38 :1381
رابطۀ ادراک حسی با معرفت ،خیال و رؤیا

در ایداه دیدداراهیددا نظریددهسددردرزره دیددارر ب کادانی کدده دده ررسددی اووددوع «دیدداه»
سردرخاهرنا دب دیاراه کبی رز ینه چشنمیرتر رسدت :نخادت دیداراهیدایی کده دیداه رر
هاثا ة فررینا حای -بیییی درنظر درشاهرنا ب سایاۀ دیاه رر هبور کاادا تجر دة حادی
قبنارد کردهرندا .دبم دیداراه کادانی کده دیداه رر فرریندا ردررکدی ادیدرنندا .آهداب

یاکابی 12در ینر دیاه 13دیاه رر احصول ب نایجة رنایشیاه توصی

کرده رست ( ه نلدا
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رز آرنهایم  .)63 :1389بیامنشااین ( )60 :1380نیی درر عندا دیداه دب کدار رد درنظدر
ایریرد .1 :دیاه ه امهوم ردرر

حای یا تجر ة دیارر که ازننایی (آنچه در آه برحا

دیاه ایشود) اییار آه رست؛  .2دیاه هاثا ة توصی

یک دریافت کده یداه یدک رنایشده

(یم دیاه ب یم رنایشیاه) رست یا ه یانی دیمر دیاه ینرره ا تمکر رسدت .ب قادم دبم
رر نوعی دیاه امهوای ایدرنا.
در فررینا چنین اشایاه ب ردررکدی چده دهعندوره عندا دیداه آه چیدی کده «در رر در
دیاراه اا حاور» رست یا اشایاه در الدام «عندا در

ب دریافدت» دب عنصدر رینیدت ب

نلش کبیا دررنا :ر ژه یا تصویر اشایاهشاه ب سو ۀ اشایاهردر .کدنش دیداه کدارکرد
نیادینی رر که رز بریدق حدس یندایی تضدنین ادیشدود ده یدار فررادیخورندا؛ ندا ررین
اجنوعهفررینایا فیییوهو یکی در کنار یم تحریکات نور ب حااسیتیدا ااندوعی رر
که رز رین تحریکات انشیب ایشدود توهیدا ادیکنندا .اشدایاه دیش رز یدر چیدی ردرر
جهاه یربه رز بریق رنارمیا ینایی رست .سدپس کدنش حاورشداه جهداه در حافظده یدا
نین رتما ایرفاا؛ نا ررین دیاه یا اشایاه یم ایتورنا تحبیا نینی رر شااا شود ب یدم
قادر رست ا فهم ازننایی تصور رحضار رؤیا رحالم شدیم (خیدال) صدیرت ب فررسدت
اارردف اشا .اشالر ( )149 -148 :1993ا رنعداه ده رینکده فدرد اشدایاهردر در ررتیدابی
عنیق ب ربحانی ا جهاه قررر دررد ب در آه حال دیاه ب اشایاه رب یرچده یشدار ده یدک
رؤیا شییه ایشود ردراه ایدیا که چنین فرد

ه اکاشمهرر تنام عداهم ایدال ادیشدود ب

خیال رب ه رب عاهم رشوده ایشود.

ایا رفیبد که «اوقییت» 14نیی نلش ایار اهنی در ردرر

حای ب در عندا دیداه ریمدا

ایکنا .دربرقع اوقییتیا دیارر که توسم رفیال ردررکی اخاب

(نظرکرده رؤیدت

اشایاه تولا نمریاان ب )...در یک ز اه ایین ایرفی ایشود یک حوزۀ تجر ی ااندایی
رر سایا ایآبرد که رز بریق آه ایتوره ه نلش دیداه در دسداه ندا حاهدتیدا رشدیا ب
حاهتیا ربحی ب نینی سی رد .ه ینین دهیا نیی ایا رمت که جهاه دیداه رز فرینمدی
ه فرینگ دیمر ااییر رست .رین جهاه دیاه (عداهم کییدر) ندا ر علیداۀ فدونانی ب ررادا
( )96 :1991هصورت بر هیا ز اه درایآیا ب خردهز اهیایی (عورهم صییر) رر ه بجدود
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ایآبرد که رماناهیا رجانداعی اخابد

ادیکندا؛ ندا ررین دیداه

رر تییدین ب تیرید

ربنا سویا ب جریانی فررتر رز کنش فیییکی رست .دیاه ه رین اینا یک ساخاار فرینمدی
رست ب در یک اوقییت فرینمی در رر طة ایاه آنچه دیاه ایشود ب آنکه ای ینا ررزیدا ی

ایشود .ه تیییر جورج ربدر« 15آنچه در رذر زااه تیییر ایکندا چیدی رسدت کده دیداه
ایشود ب آنچه که دیاه ادیشدود ده رینکده ادا چمونده ده آه نمداه کندیم بر اداه رسدت»

(دیکوبیااکایا .)55 :2005

معرفت ،خیال و رؤیابینی در کشفاالسرار

رز دیاراه لاهدب عرفدا ایرفدت رنمدارهر صدر ب دیدارر رسدت؛ ندا ررین تجر یدات ب
اشایارت دیارر

در ایار اوررد کدارکرد شدناخای ب ایرفادی ادییا ندا .داالترین حدا

کیمیت ایرفای در تجر یات عرفانی رز تجبی حقتیاهی ر فاعا ردرر
ارحبه رز ایرفت ا بی

بسییی رز رهماظ (اکاشمه کشد

آه) در کالم ربز هاه توصی

ناشی ایشدود .ریدن

تجبدی رؤیدت هدور ب جدی

ایشود:

 -کشف« :کشف اهلل تعالی لی من لیلۀالقدر و ارانیی مییی ا الیک یۀِ علیی بیِ ا اسننیا

ضاح ینَ منتِشرین» (ربز هاه لبی .)12 :1393

 -رؤیت« :و رأیتُ لیلۀً بیئاً محیطاً بالنیوات و ذلک نورٌ احیرٌ یتألأل .فقلتُ ما هذا؟ فقیلَ

لی :هذا رداءُ ال ِریاء و استقِالنیا الحقُّ ...علی نعت الرضا» (یناه.)12 :

 -رؤیت« :و رأیتُ علی بوارعِ الغیبِ و بیده بیءٌ .فقلتُ الهی ما هذا؟ فقالَ قلُِک» (ینداه:

.)26

 -ظهور« :ثمّ ظهر لی الحق تعالی بنعوت الجیال» (یناه.)28 :

 مشاهده« :و قد وقعتُ یوماً فی بحار الشوق و ذهبا بی تکطمِ قاموسِ ال ِریاء الی مقیاالیشاهدۀِ الِقاء» (یناه.)39 :

 -تجلی« :تجلّی بیا تجلّی آلد ا فی الجنّۀ و لیحید (ص) عند سدرۀ الینتهی بعد الیشیاهدۀ

ال ِری» (یناه.)40 :

 -وجد« :و طلِتُ اهللَ فی وقت النحرِ و ما ومدتا» (یناه.)46 :
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نکددر ینددة شددوریا در رینجددا راکدداهسددذیر نیاددت راددا ینددین اخاصددر نیددی رویددا خبددق
اوقییتیا دیارر روناروه رز بریق رفیال حای رست .ا ررسی تنداای شدوریا ار دوط
ه یریک رز رفیال فو

شایا اوره ه رین برقییت دست یافت که راکاه تیایا ب جایمیینی

آهیا هجا یکایمر بجود ناررد؛ زیرر رر اثال رؤیت ااضنن آهرونده ادوقییای رسدت
که بجا یا اشایاه ب سایر رفیال رز نکر ب خبق آه ناتوره رست؛ نا ررین یر فیدا در یکدی
رز اررتب یاای یا یکی رز درجات کنال ربحانی ساهک دالهت ایکنا.
ررینرسا

ایا رمت یرچندا تجبدی حدق در ودنیر عدارف اررتدب ب درجداتی دررد

رینرونه اشایارت ا ایرفت خشی ب ررتلا ارتیدة بجدود سداهک یندرره رسدت .داهطیع
سررزیرشدداه عبددوم هددانی ب لییددی یددم نایج دة ریددن اشددایارت رسددت« :سددس رز آه دربرزۀ
درنش یا هانی حلدایق ب دقدایق در ادن داز شدا ب عبدوم ناشدناخاهر رر دریدافام کده فهدم
درنشنناره رز آه عاجی ود» (یناه)108 :؛ «آاوخام آنچه رر آاوخام رز عبدوم خاصدة ر دانی
که خاربنا سیاایرره ب ربهیا خود رر اره اخصوا ایرردرنا» (یناه.)114 :
تراا در رین دساه رز کشمیات ب اشایارت نشاه ایدیا که دیاه یا اشدایاۀ عداهم ایندا
در کالم ربز هاه ا تحبیا نینی در یم آایخاه رست .در چندین ادوررد رسدت کده نیدرب
خیاهی اکاشمهرر اجال هور ب ربز یشار اییا ا ب در ترسیم ب توصی

حاهت کشد

ب اشایاه حای رز کار رد تصابیر اثاهی تشییهرونه ب رهایاسدی یدم سربریدی نداررد« :در ریدن
ایاه یاد اشایاۀ عینی حق در الام رهایدا
حادث کوشیام ب حق در اجبس قا

ده خدابرم رذشدت .درر جدارکرده قدایم رز
ر ان ایر شا .خدار تیداهی خدود رر ده صدورتی

زییا ه ان ننود آهرونه که رر دبساارررنش رخ ایننایا» (یناه.)140 :
ررر در احاور تصویر رخی اکاشمات دهدقدت ترادا کندیم درادییدا یم کده خبدق
تصویر خیاهی ینورره فیرهیاریه ب ابه سا له نیات .یینی فرد سیشتر نیی نه رهیرااً ه شدکا
جیئی راا در کا ه چنین رؤیایی رنایشیاه رست .ر

فونانی اینویاا« :کنال یا ینر ده-

سایاه رده چیییا در رین خصوا عیارت رز رین رست که چیی رر چناره ا شاا

ده سایداه

نیریم .رین ینر ینر سایانی عااارنه ب عاهنانة اامدابت ب صدورتی آررم ب اهارشداه رز جریداه
سایاه خش یک رؤیا رست» (ربهار

.)66 :2006
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رر توهیاکنناه آنچه اهم رست اایریت نحوۀ عیور رز رجیر اشایاه ب خیال (رنالال
رز ارحبهر ه ارحبة دیمر) رست ب رر اشایاهردر تخیدا عیدارت رز راادارد رفدا آه
رجیر برر عرصة دیارریا ب دیانییاست .در رین حال رؤیدا ینی ب خیدال خدود دهندوعی
ایرفت تیایا ایشود .در رینجدا ادیتدوره رز «سایاررشناسدی تصدویر» سدخن رمدت .چندین
اطاهیهر

ه عاهم ردرر

سیونا خدورده رسدت .دربرقدع ردسدا ندوعی خدودردررکی ییندی

یمزاانی ب تلا ا ایاه جهاه جام ب نین در ایاه رست .در حاهت رؤیا ب خیال نین ب ربح
نیی سهم خود رر ریما ایکننا .در رین صورت دا دخاهدت نیدن ب ربح توصدی

جهداه ده

رار تصویر ب اجاز تیایا ایشود« :سس جهاه آفرینش آه زاداه ینچدوه اداه شدب
چهارده رز سشت سایو کوه ر ان آشکار شا ب یا چوه جرقهیا آتدش سدرخ ب دابه دبد
خود رر ه ان ننایانا» (ربز هاه لبی .)132 :1393
ه ابر اشالر تخیا دب بیژری دررد :ربل رینکه خال ب آفرینناه رسدت ب ر دژۀ خدود رر
خبق ایکنا ب دبم سویا ب فیال رست (ب رهیاه فررربناه ب فررر) .انظور رز تخیا سویا آه رسدت
که ه عرصة جهاه ااد ااوق

ننیاانا ب تنها در نا ردرر

حای قررر ناررد .اطدا ق ریدن

دیاراه اکاشمات عرفانی رر ایا یش رز سایر زاینهیایی که تصدویر خیدال در آهیدا دایر
ایشود رز چنین تخیا سویایی هرهانا درنات .در رین حدال تصدویر خیدال در درزخ ایداه
نین هعنوره جهاه دربه ب نیی جهاه یربه قررر دررد ب ینین اوقییدت دبرانده نیدی راکداه
سویایی ب سیاهیت یشار آه رر فرریم ایکندا« :رأییتُ کیینی فیوقَ النییاء النیاب و رأییتُ
الیک ۀ و اسنِیاء مالنین مثل العرا س و ظهر الحقّ بنعت الجیال و الِهاء ...و کا ملتِنیاً
بلِاسِ الحننِ فی صورۀ اآلد فوقَ ا لی أ ّ هؤسء الیک ۀ مقییو علی باب منتظرو کشیفا
مکل فی میی الوقات» (یناه .)44 :در نظام ااهوهی که رینرونه تصویرساز یدا رناداه رر
در هیا

حق ب حق رر در صورت رنااه ننایش ایدینا جانانه هعنوره جادنی تخیبدی ب

نه تن فیییکی دین درل ب اداهول قدررر ادیریدرد ب رر طدهر جایدا رر درر آهیدا تیرید
ایکنا .تنها هبسیبة جام اشایاهرر رست که جهاه ه اینی تیییر شکا اییا ا.
هیلین در تجر یات عرفانی رایال عالیق ب ابریایی که ایاه ینناه ب تجر ة دیارر در

زاینة خاا اکانی ب زاانی جریاه دررد در شکادیی ه تصابیر دیارر ه شکبی آشدکار
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ترایررذرر رست .ربز هاه در جریاه ازرویی یکدی رز اشدایارت خدود رز سیدر االاادی ب
عارف یاد ایکنا که در جورنی ه رب ررردت خاصی درشاه رست .ربز هاه رین سیدر رر ادرد
سراات حق ب اجهولرهشکا توصدی

ادیکندا .ررردت ربز هداه ده ریدن شدیخ در قاهدب

تصویر اثاهی ننایاه ایشود .ربز هاه ردعا ایکنا که شدیی در یکدی رز یا داهیدا عداهم

لیب خاربنا رر هصورت آه سیر دیاه رست (ربز هداه لبدی  .)15 :1393رز یندین الوهده
رست دیاه خاربنا در هیا

ترکاه در الد تر

(یناه).

رابطۀ جسمانه و شکلگردانی
دخاهت نین ب تخیا سو ۀ اشدایاهردر ب نیدی نحدوۀ ردرر

رب رز سایدارریا دیدارر

در

ایار اوررد ه تیییر ب شکارردرنی 16نشانهیدا ادیرنجاادا .ده تیییدر دیمدر در یدک ادان

دیارر ا دب رونه نشانه اورجه یاایم :ررجداعی ب شدکاردردره .رردر نشدانهر صادرصدا

انطیق ر رونة یربنی اشا ررجاعی رست .در رین حاهت نشانه یشارین شیایت رر ده رونده
یا عنصر یربنی دررد .کوچکترین دخداهای در شدکاریدر نشدانه اوجدب ادیشدود تدا رز

رنطیا کااا آه ا برقییت کاساه شود راا در شکارردرنی ا رونهیا تصویر ادورجهیم

که آیکونیک (در خاات ارجع خود) نیاانا؛ ندا ررین شدکارردرندی دربرقدع عیدارت رز
رذر رز ارز ررجاعات رست (شییر

.)67 -48 :1391

شکلگردانی نشانههای مکاشفه در کشفاالسرار

در یاه اکاشمات ب تجر یات دیارر عرفا کنار ایتوره رز نشدانهیدا ررجداعی سدخن ده

ایاه آبرد .حضور حای -ردررکدی سدو ه یندورره دخدا ب تصدرف رب رر در دریافدتیدا ب
اشایارت ارجع رایتا ا .در چنین حاهای قورعا تیییر هکدار ررفاده ادیشدود تدا ررسدا

اشایاۀ ارجع درهی ساخاه شدود رادا ریدن اشدایاه ینیشده عیندی ب اداد نیادت .حضدور
سایددارریا رنایرعددی ب ربحددانی در تجر یددات عرفددانی زایندة تیییددر ب شددکارردرنددی رر در

رونهیا تصویر فرریم ایکنا؛ نا ررین رلبب زاانی که رشکال ردررکی عارف رنایرعی

تخیبی ب احابدیتناسذیر اشنا شکارردرنی رخ ایدیا .تجر ة دیارر ا برقییای فررتدر رز
فهددم ب ردرر

عددارف در اکاشددمات عرفددانی زاینددهسدداز شددکارردرنددی در شددرح ب یدداه

اشایارت ربست.
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االترین تجر هر که عارف در ودنن اکاشدمات خدود دا آه اورجده ادیشدود دیدارر
خاربنا رست که حا نهایی تناای اشایارت هشنار ایربد .تجر ة دیارر ااهول اایاهی که
برقییای فررااد ب در عین حال فررردررکی رست فاعا تجر ه رر ه ازشناخت ب ازسردرخت
رشکال ب ررزشیا تثییتشاه سو ایدیا .در چنین حاهای رست که دا دریدمریخامدی ب
رز ینرفان ررزشیا اایارف شکبی جایا ب دیمررونه رز رر طده ایداه عدارف ب خاربندا
نیاه نهاده ایشود .ا رین بص

رر طهیا رزسیش تییدینشداه در یدم شکاداه ادیشدود ب

جورز حضور ب برردویی برقییداتی یرچندا شدرعرریدی ب در سدارهر ادوررد حادی ده دایر
شرعسایی فرریم ایشود .هور خاربنا در رشکال ب صورتیا اخاب

ر ودنیر عدارف

نایجة چنین رر طهر رسدت« :فیرّ بی الحق -سِحان  -علی أحنن صیورۀ» (ربز هداه لبدی
 .)12 :1393ربز هاه رر رایات ااعا ب حلانیدت رمادهیدا خدود در ریدن زاینده اریدا ده
سخنی رز سیاایر رکرم (ا) رساناد ادیکندا« :رأییت ربّیی فیی أحنین صیورۀ» (ینداه.)6 :
رینرونه رشکال که در ایر رنمی رز تشییه ب تنثیا ا خود دررنا ینیشده رز نظدام نشدانهر
اا ای تیییت ننیکننا؛ نا ررین حقتیداهی یدر هحظده ده صدورتی در ودنیر عدارف ااجبدی
ایشود« :آه صورت ا ناز ب کرشنه هسو ان آاا ب قررر رز ان یرد ب ارر تا حا شو ده
ییجاه آبرد .درحاهیکه هیا

کاانی اربرریانشانی ه ر درشت رویی رایا سمیا رر در

ان سررکنا .سس هحظه ر رز ان لایب شا ب ار دیمر ه صورتی هادر رز ربز نخادت دایر
شا» (یناه .)127 :ربز هاه یاه تشییه رونه ب اثاهی رز خاربندا رر در ودنن ریدن اشدایارت
ررییناسذیر توصی

ایکنا« :در عیت توحیا رنگ تشییه نیات هکن عاشلاه رر رزیدن در

قر رییر نیات» (ربز هاه لبی .)64 :1374
در سایدداۀ شددکارردرنددی رونددهیددا تصددویر

کناددرین شددیایت رر ددا روندة یربنددی

(تجر یات دیارر ) دررد .رهیاه شیایت ایاه رین دب رونده اررتدب ب درجدات اخابد

دررد.

رونهیا تصویر ازروکنناۀ هدور ب تجبدی خاربندا در کدالم ربز هداه رداه آهچنداه
ناشناخاه ب ینجاررریی رست که سذیرش رین تجر یات رر نهتنها در ابر شنوناه بکه رداه در
ابر فاعا تجر ه نیی سؤرل ررنمیی ایکنا؛ درر اثدال ربز هداه در برردویی تجر دة رؤیدت
خاربنا ردعا ایکنا حقتیاهی رر در کاوت چوسانی دیاه که دبکدی در دسدت درشداه ب دا
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آه عرش رر ایرشاه رست (یناه .)15 :خود ربز هاه رقررر ایکنا که ا اشدایاه ب ردرر
رین تجر ه رحاا

ایکنا ه درم تشییه ررفاار آااه ب حقتیاهی رز رین ندوع تصدوررت اندیه

رست .دیشتزدری ب حیرت فاعا تجر ه نشانمر فرر ابر وده رین تجر ه رسدت« :فدهشتُ و
استغرقتُ فی بحر العظیۀ» (یناه .)16 :رینجاست که ارز ین صیرت ایرفت رؤیت تویم
ب خیال رنگ ای ازد.
یر شاه تصویر خیال سایاۀ دیمر رست کده در عرصدة ریدنرونده اشدایارت رخ
ایننایا؛ یینی یک تصویر ررسا

سایاۀ شدکارردرندی ده تصدویر یدا تصدابیر دیمدر

تیایا ایشود؛ رر اثال تصویر دریا ده حدر رعظدم ب اکدانی آسدنانی ب ررزآهدود تیدایا
ایشود .در رین صورت اان اجنوعهر رز تصابیر رسایار رر ه اخابب عروه ادیکندا.
ه لیر رز آه صمتیا ب اوصوفیا نیی ا رین قییا رسایارهیا ینداینمی تدام دررد (ربهدار
 .)69 :2006تجبی ب هور صمات جناهیه ب جالهیدة خاربندا در صدور اخابد

رر ادیتدوره

نایجة سایاۀ شکارردرنی درنات .اشایاۀ جیربت حق در شکا شیر عظیمرهجثه که یندة
رنییا ب ربهیا ب درنهایت ربز هاه رر ادی بیدا رز یندین رونده رسدت .ربز هداه دا تمادیر ریدن
اکاشمه اینا نهماه در رشکال اثاهی رر ربشن ایکنا« :هیذا شبیارۀ فیی قهیر التوحیید و
سلطنت علی الیوحّدین .تجلّی الحق من نعوت ال ِریاء القد بصورۀ األسد و معنی الحقیایق
فی أ ّ العارف طعیۀ قهر الن رۀ فی مقا الفناء» (ربز هداه لبدی  .)24 :1393تیییدر ب تمادیر
نشانهیا دیارر که در یک ردرشت عدام ینداه ایندا نشدانه رسدت ب در یدک ردرشدت
خااتر رر طة جانشینی ایاه یک نشانه ب نشانة دیمر رست ر رار سایداۀ شدکارردرندی در
کالم ربز هاه ننایاه ایشود .دا ریدن بصد

دا برکداب رادی ب ررز نهماده در تصدابیر رز

ررزبررری ب ر هام ربهیة نشانهیا کاساه ب اینا آه در افت کالم تلویت ادیشدود .رز یندین
نوع رست اشایاۀ دریا جییدره ب کداخ در تجر دة زیدر« :در صدحرریا لیدب برر یمدت
آسناه دریا عظیم ب سهنابر رر ه اکاشمه دیام .در ایاه رین دریا جییرهر فررخ ود ب
در ایاه جییره کاخی بنا قررر درشت که ررتماع آه رر رنارزهر نیود .رز زیدر ریدن کداخ تدا
بناترین جایی که چشنانم تا دیاه درشت سنجرهیا یشدنار دود ب خدار تیداهی رز
ربزه آهیا ر ان ااجبی شا» (یناه .)107 :ربز هاه سس رز توصی

ازننوه ب نشدانهیدا

 / 60تحلیل نشانه  -معناشناختی «دیدن» و پدیدارهای دیداری در کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار روزبهان بقلی

رایآهود رین تجر ه رز حلیلت نهماه در آه سرده رایدررد« :سس رمام رین دریا چیادت؟ رب
رمت :دریا قدا  .رمدام ریدن جییدره چیادت؟ رمدت :جییدرۀ قدا  .رمدام :ریدن قصدر
چیات؟ رمت قصر قا  .خاربنا رز عبت اکاه اایاهی ب انیه رست» (یناه).
در نظام تصویر اشایارت ربز هاه ااهولیا ینیشه اا ت ب تیییرناسدذیر نیادانا؛ بکده
ارتب ازساز ایشونا ب ه یندین جهدت ادا دا اداهولیدا اا دت ب ررزشیدا رزسدیش
تییینشاه اورجه نیاایم؛ نا ررین دراندة تیییدر اشدهودرت ب شدکارردرندی آه انحصدر ده
اشایاۀ خاربنا نیات .کائنات در حاهت اشایاه ب بجدا ناشدی رز آه ده رشدکال ب صدور
اخاب

هور اییا نا؛ رر اثال ربز هاه در ونن اورجیا خود ه حاهای رشداره ادیکندا

که تناای آسناهیا ب زاین ب کوهیا ب صحرریا ب درخااه رر نور ایدیاه رست« :رأیدت فدی
تبک رهنورجیا رهانورتِ ب رألرضَ ب رهجیالَ ب رهصحار ب رالشجارَ کرهّ جنیدعَ نهدک ندور»
(یناه.)8 :
نتیجهگیری

ررسی نشانهشناخای سایارریا دیارر

نشانمر آه رست کده ردرر

حادی در ریدنرونده

اشایارت خدود اوجدا ایندا ب دالهدتکننداه در آه رسدت ب در ریدن ایداه حضدور جادم
ردرر رر اانندا برسدطهر رسدت کده تصدویریا ب رشدیا ز دانی رر ده اداهولیدا ب عناصدر
احاوریی جهاه اینا سیونا ایدیا .نوشاار حاور ا اطاهیة سه عااا ردرر

حای جادنانه

ب شکارردرنی ب ترایر یریک ر ساخت ب تکوین سایارریا عرفدانی در کشد رالسدررر ب
اکاشماترالنورر ربز هاه ه ناای زیر دست یافت:

ره ) دراورد چمونمی سایارریا ردرر

حای در تجر هیا عرفانی ربز هداه تدا آنجدا

که رز کشمداالسررر ردرشت ایشود ایا رمدت کده دراجندوع ریدن سایدارریا ده فضدا

تجر ه رره خوردهرنا .رین فضا که رز آه ا عنورهیدا لیدب عداهم رزل عداهم قدام ربدورر
ابکوت ب نظایر آه یاد ایشود در ال یة اللدی ب سداحت یندر کدالم ده دب شدکا رررئده
ایشود :یا در قاهب سایارریا ننادین یکررنه ب راداردهر کده ر هدام اوجدود در فضدا رر

تشایا ایکننا (ااننا دریا آسناه اوج بوفاه کوه) یدا در قاهدب تصدویریا تشدییهی ب
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رسایار که رز صررحت یشار در ننایش تجر ه رخوردررنا (ااننا نوعربساه عاهم ایندا).
در نوع ربل ا راارۀ کندی ب شدناخای رمانداه ربز هداه ادورجهیم ب در ندوع دبم فشدارۀ
عابمی ب کیمدی در رادارۀ کندی ب شدناخای لبیده دررد ب رز ریدنرب اوجدب تاایرردذرر
ییجانی رفیبهتر در خورنناه ایشود.
) در ارۀ نلش ردرر

حای در اکاشمات ربز هاه رین نکاه رسانیاط ایشود کده ردرر

حای ب اایاقب آه دیاه ب دیارر نید رب ا فررست درآایخاه رست .اینترتیب رب در الدام
فاعا دیارر قادر خوریا ود تا احادور اکاشدمة خدود رر دهروندهر عاهنانده ب عااارنده دا
درنگ ب ترنی ب نه ه شدکا نارنایشدیاه ب نارهدانی ده سایداه درد .حاصدا ریدن تدرنی خبدق
تصویریا ینر در جریاه دهرمانداهآبر اکاشدمات رسدت .دب عاادا اوقییدت ردرر
حای ب ابریا ب سانایا اشایاهرر نیی نلش اهنی در تکدوین اشدایارت چده در قاهدب
ربریتیا کالای ب چه سیش رز آه دررد .اوقییت ا بید

راداردۀ رفیداهی اانندا رؤیدت

اشایاه تجبی دیاه اکاشمه هور ب ااننا آه در کش رالسررر اشایاه ایشود ب تدرایر

عااا دبم نیی خود رر ه شکایا اخابمی چوه اشایاۀ خاربنا در هیا

سیدر االاادی یدا

در جااه ب ییئت ترکاه ربز ایدیا.
ج) نلش جانانه در رمانداه صدوفیانه تیییدر در کدارکرد ادان رز ررجداعی ده لیرررجداعی
رست .رین سایاه که اوجب ایشود ااهول اایاهی یینی حق در صورت سایارریا اایاد
ر عارف عروه شود شکارردرندی ندام دررد ب اوهدود الدام تشدییه ب سدیر در عداهم رسدنا ب
صمات رههی رست؛ تا جایی که رداه لرر دت ب ینجارررییرنده دوده رخدی رز ریدن تصدویریا
(ااننا رؤیت خاربنا ه شکا چوسانی که دبکی رر رشان ابکوت در دست دررد) نهتنها
خورنناه بکه راه خود رویناه رر نیی هدهیا دبرشاه رز تنییه ه تردیا ب رنکدار برادیدررد.
رر رفع رین خطر ربز هاه خود ه تیییر ب تمایر نشدانهیدا رمانداه اکاشدمات ایدادرت
ایکنا تا ونن کاسان رز ار ر هام آهیا اینا سایارریا اکاشمه رر در افت کبدی کدالم
خود تثییت کنا.

 / 62تحلیل نشانه  -معناشناختی «دیدن» و پدیدارهای دیداری در کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار روزبهان بقلی

پینوشت

1. Greimas
2. Fontanille, J.
3. ante-subjective
4. ante-objective
5. semiose perceptive
6. donation
7. hic et nunc
8. relationnelle
9. tensif
10. extensité
11. intensité
12. Aldus Huxley
13. the Art of Seeing
14. situation
15. George Ruder
16. semiosis

منابع
 آرنهایم ربدبه  .)1389( .ینر ب ردرر


صر  .ترجنه اجیا رخمر .سنت .تهرره.

ا ک ایین ارتضی .)1394( .اینا هاثا ة تجر ة زیااه :رذر رز نشانهشناسی کالسیک ه

نشانهشناسی ا دبرننا سایاررشناخای .ا الااة رریک النابفاکی .سخن .تهرره.


صائر

سبناه ب احنا خیرئی« .)1392( .جبوه یا رسایاره در نظدام نشدانهر دیدارر

سوساریا عاشورریی» .نلا رد ی.

 .6ش  .22صص .65 -49

 چپردرر نینا« .)1394( .رماار در سایاررشناسی ردرر
تحبیبی -شناخای .ش  .22صص .20 -13

ب داه» .فصدبنااة ربرهشناسدی

 ربز هاه لبی ر واحنا ن ر ی نصر .)1374( .شرح شطحیات .تصحیم یانر کدر ن.
سوم .بهور  .تهرره.

 .)1381( ._____ رسالۀ القدس .ه کوشش جورد نور خش .دبم .قبم .تهرره.
 .)1393( ._____ کش رالسررر ب اکاشمات رالنورر .تصدحیم ب ترجندة ادریم حادینی.
سخن .تهرره.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 63 /

 شییر
تهرره.
 شییر

حنیاروا .)1391( .نشانه -ایناشناسدی دیدارر  :نظریدهیدا ب کار ردیدا .سدخن.
حنیاروا ب حاینیبی قیداد « .)1388( .ایندا در تیاادا ادان ب تصدویر :اطاهیدة

نشانه -ایناشناخای دب شیر دیارر رز بایره صمارزرده» .فصبنااة سژبیشیا رد دی.

 .6ش  .25صص .70 -39

 لریبحاینی زیرر ب دیمرره (« .)1390اکاشمه در رنایشة ر دنعر دی» .کدابشنااده .ش
 .23صص .88 -61

 لیرهی احنا .)1386( .رحیا عبوم رهاین .ترجنة اؤیارهاین خوررزای .تصدحیم حادین
خایوجم .ج  .3عبنی ب فرینمی .تهرره.

 دددددددددددد  .)1383( .کینیا سدیادت .تصدحیم حادین خدایوجم .دب جبدا  .عبندی ب
فرینمی .تهرره.

 کاکدددایی قاسدددم ب عیدددا

رحندددا سدددیا « .)1387( .ااییدددت اکاشدددمه رز دیددداراه

صاررهنارههین» .رنایشة نوین دینی.

 .4ش  .15صص .66 -43

 کهونا اریم ب شدها رهداین عدادل« .)1390( .فریندگ دیدارر ب امهدوم دیداه» .ناادة
ینریا تجانی .ش  .8صص .18 -5

 بیامنشااین هودبیگ .)1380( .سژبیش یدا فبادمی .ترجندة فریدابه فدابنی .ارکدی.
تهرره.

Atharinikazm, Marzieh. (2006). Vision, Passion, Point de vue:
unemodèlesémiotique chez Paul Valéry. Thèse de doctorat.
Univrsité de Paris 8. Paris.



Bachelard, Gaston. (1993). La Poétique de la Rêverie. PUF.
Paris.



Bordron, Jean- Francois. (2002). ‘Perception & Enonciation,
Dans L'expérience Gustative’. In Henault, Anne (sous la dir.).
Questions de sémiotique. PUF. Paris.



Dikovitskaya, M. (2005). Visual Culture: The Study of the Visual
Culture after the Cultural Turn. MIT Press. Cambridge.



Fontanille, J. (1999). Sémiotique & Litérature. PUF. Paris.



 معناشناختی «دیدن» و پدیدارهای دیداری در کشفاالسرار و مکاشفاتاالنوار روزبهان بقلی-  تحلیل نشانه/ 64



Fontanille, J., Zilberberg, Claude. (1998). Tension &
Signification. Mardaga. Belgique.



Greimas, A. J., Fontanille, J. (1991). Semiotique des Passions,
Des Etats des Choses aux Etatsd'Ame. Seuil. Paris.



Greimas. (1987). De L'imperfection. Périgueux. P. Fanlac.



Lester, P. M. (2011). Visual Communication Images with
Messages. 5th Edition. Wadsworth. Boston.



Ouellet, P. (2000). Poétique du regard, Literature, Perception,
indentité, Limoges: PULIM.

 Merleau-Ponty, Maurice. (1964). L'oeil etl'esprit. Gallimard.
Paris.

