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Abstract 
This study aims to investigate and analyze the consequences of trauma 
through the lens provided by Slavoj Žižek. He believes that the 
unexpected intrusion of the Real into the Symbolic order is called 
trauma, which gains meaning only in retrospect. Different subjects 
respond differently to a trauma. According to LaCapra, the usual 
responses of subjects to trauma are “acting out” and “working through”. 
The process of “acting out” contains traumatic symptoms including 
arousal, intrusion and constriction. But by “working through”, the 
subject tries to come to terms with the traumatic experience and the 
related loss through mourning. Žižek contends that the continuum of 
various reactions to trauma ends with the birth of a new subject known 
as the post-traumatic subject. The prominent consequence of indirect 
experience of a traumatic event is that an external crisis leads to an 
internal one, since trauma operates retroactively and attenuates the 
successful functioning of signification. Therefore, trauma becomes a 
disorder which entails traumatic symptoms that affect identity and 
meaning.   
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Traumas occur as a result of direct or indirect encounters with 
unexpected traumatic events. The symptoms of a trauma appear after 
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such an encounter. Such an experience leads to different individual and 
social consequences. Reactions to a trauma are regarded as a continuum. 
Immediate reactions such as flight and freeze can be located at one pole 
of this continuum and post-traumatic disorders and the birth of a new 
subject at the other pole. The survivors/victims of a trauma suffer from 
the traumatic event and are devastated by its remembrance. They carry 
the memory of the traumatic event in their mind, and experiencing it 
again or trying to avoid remembering it is painful to them. 
 
2. Theoretical Framework 
Žižek believes that trauma results from the unexpected intrusion of the 
real into the symbolic and gains meaning in the structure of the deferred 
action. Different people show different reactions to trauma. LaCapra 
maintains that reactions to trauma can be divided into “acting out” and 
“working through”. Žižek holds that in the continuum of different 
reactions to trauma, it eventually results in the birth of a new subject 
called post-traumatic subject. 
 
3. Methodology 
The symptoms of trauma and its consequences have been 
psychoanalytically examined in the present study. The consequences of a 
trauma are the individual and social effects of experiencing a traumatic 
event on the subject. In this study, first the concept of trauma and its 
definitions by Freud, Lacan and Žižek are studied and then the “acting 
out” and “working through” reactions and symptoms of struggling with 
trauma and the post-traumatic subject are introduced. 
 
4. Findings  
Traumas work retroactively and appear as disorders with symptoms that 
affect the identity of the subject and attenuate the functioning of 
signification. If the disorder resulting from the trauma worsens, its 
symptoms appear as disruption in cognition and identity. The traumatic 
event changes the subject’s perception of the self, others and the world. 
The subject gradually develops a feeling of inefficiency and uselessness, 
loses its integrity and turns into a new subject with no emotional 
participation or enthusiasm, completely unfamiliar with their previous 
identity.  
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5. Conclusion 
The main components of trauma studies are constantly changing and 
redefined, as a result of which numerous patterns and models have been 
developed to represent the concept of trauma, its symptoms and its 
consequences. In the present study, by relying on the ideas of the 
contemporary philosopher Slavoj Žižek, one of the important 
psychoanalytical models of trauma, and its symptoms and consequences 
were analyzed. It is concluded that following a traumatic event, 
individuals undergo an internal transformation. In other words, an 
external crisis turns into an internal crisis. From a psychoanalytical 
perspective, due to the direct or indirect experience of a sad event, these 
subjects suffer a kind of internal crisis, which can be for two reasons: first, 
because of the retroactive nature of trauma, and second, due to the 
attenuation of signification. 
 
Select Bibliography 

Berger, J. 2004. “Trauma without Disability, Disability without Trauma: A 
Disciplinary Divide.” JAC 24: 563-582.  

Bistoen, G. Craps, S. & Vanheule, S. 2014. “Nachträglichkeit: A Freudian 
Perspective on Delayed Traumatic Reactions.” Theory & Psychology 
24/5: 668-87.  

Caruth, C. 1996. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. 
Baltimore and London: The Johns Hopkins University. 

Herman, J. 1992. Trauma and Recovery. New York: Basic Books. 
LaCapra, D. 2001. Writing History, Writing Trauma. New York: The Johns 

Hopkins University Press.  
Luckhurst, R. 2008. The Trauma Question. London and New York: 

Routledge. 
McFarlane, A., B. Van der Kolk. 1996. “The Black Hole of Trauma.” In: Van 

der Kolk et al. (eds.). Traumatic Stress: The Effects of Overwhelming 
Experience on Mind, Body, and Society. New York: The Guilford.  

Žižek, S. 1989. The Sublime Object of Ideology. New York: Verso. 
Žižek, S. 1994. The Metastasis of Enjoyment: Six Essays on Woman and 

Causality. New York: Verso.  
Žižek, S. 2008. “Descartes and the Post-traumatic Subject”. Filozofski 

Vestnik 24/2: 9-29.  



 
 
 

 DOI:10.22124/naqd.2021.17424.2079 

 DOR:20.1001.1.74767387.1400.6.1.11.9 
 

 

 

 

 
 

  

 

 گونه از کتاب معارف بهاءولدنشانه ـ معناشناسی روایتی شطح
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 چکیده
ن کلیوهاا  حللیوم هحا و  شناسی پس از طرح نظریات فردینان دوسوسوو،  از همترورینشانه دانش

،وایات ادبوی  انور  و  ههعناشناسی د،  وز -اا  نشانهآیه. حللیمزبانی ،وایات و هرون به  ساب هی
گران ،ا هوو،د اا و هفاایم ذانی و حجربیوات عرفوانی ،وایو کوشه حا ههلولعرفانی و اساطیر  نیز هی

ششم اجر  قتور  و پوه، و اسوراد  هسه بماءوله عا،ف بز،گ هبل  و حللیم قرا، داه. ،وای  هکاشف
الهین ،وهی   کای  از آن دا،د که سوال  اا  عا،فانه  هوالنا جاللبز،گررین شخصی  عرفانی هنظوهه

اایی از عالم غیو  دسو  یابوه حوانه به جلوه،اه  ق پس از قرا، گرفرن د، هقام جسرجوگر خهاونه هی
شناسوی اوم هعنا-بسط وجود بوه للوان نشوانه ههسأل که با بسط وجود و اوی  انسانی او اتراه اس .

وجوود سوال  و اوم وویرو،ت و شوهن او ،ا د، جریوانی  هاوا  اولیوهفموهی اس  از فرو،یخرن قال 
کنه. پژواش  اضر بیانگر این دسراو،د وجود  و هرافیزیکی اتراه با بودنی د، سا   غی  حعیین هی

ذانی  و هفاایم زبوانی نیسو  بلکوه بیوانگر ح ییور اس  که هکاشفات عا،فان  حنما حلولی د، سا   
 .سال  نیز اس  هعا،فانه و شهن دوبا، هنِ هوجود  بسط و سع

 

 .عرفانی  ویرو،ت و شهن عا،فانه  بسط وجود  هنشانه شناسی  هعناشناسی  ،وای   هکاشف واژگان کلیدی:
 

  ان.  ایردانشجو  دکرر  ادبیات فا،سی  گرایش  تاسی دانشگاه اوفمان. 1

 m.nasr@Ltr.ui.ac.ir * )نویسنهه هسؤول(  ایران. اوفمانزبان و ادبیات فا،سی دانشگاه  انشیا، د. 2

 اوفمان  ایران.زبان و ادبیات فا،سی دانشگاه اسراد . 3
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 مقدمه -1

هعناشناسی گفرتوان بور ایون باو،نوه کوه -نظران نشانهاهروزه هلققان زبانشناس و وا  

حنما از طریق حعاهم آنما د، باف  ا،ححاطی هیسر اس . این بهان هعنا اس  اا  بر،سی نشانه

اوا بوا اجرتاعی و بوه انگوام ا،ححوان انسوان هاتوا،ه د،  وز  اا  زبانیاا و دالکه نشانه

اء و خو،د. به بیان دیگر هعنا با وو،ت ذانی هرحاد،شوهه از اشوییکهیگر و با اشیاء ،قم هی

شهه نیس . هعنا دیگر اهر  ثاب  نیس  و وجود  سیال جتهاشخاص اتوا،ه یکسان و هن

و گریزپا اس . د، قیق  زبان ادبی و به دنحوال آن زبوان ادبوی هکاشوفات عرفوانی  بسوی 

اا  هجواز  اسو . هجواز د، اا  اسرعا،  و آهیخره به نشوانهحر از زبان عتوم انسانوسیع

ان د،وغ اسوو  کووه علووم آو،دن بووه نوووعی زبوو  ،و پوو یر گووزا،هفرانووص وووهک و ک ب

پوردازد. بوه اتوین سوح  د، ا  جه  بوهان هیگونهشناسی د، سا   ازلی خود بهنشانه

حوانوه بوه ار نشانه چیوز  اسو  کوه هی»اس : اا  علتی آههها  از فرانصگزا،ش پا،ه

وو،ت داللرتنه  جایگزین چیز  دیگر شود. ضرو،حی نها،د که این چیز دیگور آن انگوام 

نشینه   رتاً وجود داشره باشه یا عتالً د، جایی هوجود باشوه. جا  آن هی  بهاکه نشانه

حوانوه بورا  د،وغ ار آنچه کوه هی ها  اس  که به هطالعشناسی د، اوم ،شرهپس نشانه

کا، برد  د، هقابم برا  پردازد. اگر چیز  ،ا نروان برا  د،وغ گفرن به،ود  هیکا، گفرن به

بوه بیوان  .(121: 1331)،استوسون و دیگوران   حوان از آن اسرفاده کوردگفرن  قیق  نیز نتی

انر  با  قیق  و خطا د، زبان فلسوفی  -ارهنوحیکی دقیق   قیق  و خطا د، زبان ادبی

انور   -بنیوادین زبوان ادبوی ه قوقی و گزا،شی حفاوت دا،د؛ یعنوی ،کون اساسوی و پایو

شحیه آنچه سکاکی ادی  بز،گ اسالهی  اااسرعا،ه یا هجاز اس  و وهک و ک ب این گزا،ه

گف  ،اجع به  قیق  ادعایی اس  و نه وهک و ک ب ا،جاعی هطابق با واقع یا عینی  هی

 خا،جی.

دیگر  عاهم فرد  برا  حلقق گفرتان اهور  ضورو،  اسو  و ایون عاهوم از  از سو 

جهیوه  هربحججمان بیرون به د،یاف   طریق جریانات  سی و د، حعاهم با اشخاص و اشیاءِ

اا  جهیوه و سوودهنه بورا  شوناخ  هروون شناسی زبان یکی از ،اههعنا-،سه. نشانههی

ویژه هکاشفات و شطلیات عا،فانه اس . حجا،ب عا،فانه بوه دلیوم آنکوه  اووم به عرفانی 

هعنایی وسویع برخوو،دا، اسو  و حتوام  ها،ححان با اهر  قهسی و فرازهینی اس   از گسرر

شوهه د، ،وح و ،وان د، کنه. جریانات ذانی و  سی فعوالخود هی  واس عا،ف ،ا د،گیر
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نریجوه بوه د، اس  و عاطفی د، هرناا  ذانی و ضتن هکاشفات  هنجر به افزایش فشا،ه

انجاهه. این هسأله  هوضوع بودن و اسری و  ضوو، ایجاد فضایی حنشی د، ذان و هرن هی

از  هعوا،فات بماءولوه د، کرواب کنوه. هکاشوفات و شوطلیزیسرن ،ا برجسره هی هو حجرب

چنین ویژگی خاوی برخو،دا، اس  و د، آن اتوا،ه بایه به هعنا  هعنا و آنچه اهروزه بوه 

 زیرهرن و فراهرن هعروف اس  حوجه داش . به عحا،ت بمرر هعنا اتیشه د، نقصان اس . 

 شود بوه سوؤاالت زیور پاسود دادهشهه  د، این حلقیق حالش هیاساس هطال  گفرهبر

 شود:

شناخری کنشوی  بوشوی و شوشوی د، ایون قطعوه هعنا-اا  نشانهی  از نظامو کهام1

  کتفرها اس ؟

 شناخری د، این قطعه چگونه اس ؟ هعاطفی و گسرر هو فشا،2

 اس ؟ اد،اکی د، این قطعه بیشرر هو،د حوجه بوده-اا   سیو کهام جریان3

 

 تحقیق هپیشین -1-1

. اسو ای  و هرون ادبی  حلقیقواحی سوودهنه انجوام شوهههعناشناسی ،و-د، حللیم نشانه

حلوول شخصوی   هیه د، زهینبلثی هف داسران و گفرتانازجتله سیتو، چرتن د، کراب 

. اسو از هصوه، شوهن بوه دسو  آهوههشوش  هواژ»داه. عنوان شوشگر ا،ائه هی،وای  به

ووال عواهلی  هکننه الری اس  که عاهلی د، آن قرا، دا،د یا بیان هکننهشوش  یا حوویف

شوشگر کسی اس  که حل  حأثیر وضوعیری ،و وی  دچوا،   .ا  ا،زشی اسبا ابژه یا گونه

شوود شوشوگر اسو  زیورا شود. هثالً کسی که از حرس سرخ هیح ییر  د، جسم خود هی

به نظر چرتن  از آنجا کوه  .(23-13: 133۱  )شوعیر  «اس حرس هوج  سرخی ،و  او شهه

هعنوا  ،وایوی اسو   بنیواد  هکننوههوقعی  زهانی و اوم حعیین هکننهشوشگر ام حعیین

،وایات داسرانی  ادبی و نیز انر  و عرفوانی و اسواطیر    وول شخصوی  و شوهن او د، 

نیز د، باب  (133۱؛ 133۱) گیرد.  تیه،ضا شعیر اا  هخرلف شکم هیهرا م و هوقعی 

 تچنین هرحضی باب  هعینا  .اسسخن گفره شاا  سودهنههعناشناسی د،کراب-نشانه

شناسی به سو  دو،نتا  پهیها،شناسوی از دیوهگاه و به چرخش نشانه شد، کراب (1331)

جریوان   زیسوره ها،ی  النهوفسکی د، باب هفواایم  ضوو،  حجربو نیز حوضیح و شرح آ،اءِ

 (1332)شعیر  و دیگوران پردازد. هیغیره  حن  سرای   سی وبه سی  ا،ححان حن-اد،اکی
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به بر،سی انفصال سوژه از حجا،ب عاد  و ،وزهره و حعاهم او با جمان د، ضتن  ا هقالهد، 

حوان به هقاالت انه. از حلقیقات دیگر هرححط با این هوضوع  هیاد،اک با،ان پرداخره هحجرب

 اشا،ه کرد.  (1332) و  تیه،ضا شعیر  (1333)فریهه داود  هقهم 

د،  (133۱)زاده و المام سیهان عرفانی  ،اضیه  جریهعناشناسی هرون -نشانه هد، زهین

انوه. اد،اکوی د، ضوتن شوطلیات عا،فانوه پرداخره-ا  بوه بر،سوی جریانوات  سویهقاله

به بر،سی  س دیوها،  و حوأثیر آن د،  (1331)ا  دیگر اتچنین این دو هلقق  د، هقاله

حلقیقی به للوان نشوانه کنون اها حاانه. بروز دیگر جریانات  سی د، هکاشفات نظر داشره

 اس . بماءوله انجام نشهه هعا،فهعناشناسی گفرتان د، هو،د کراب 

 

 نظری مباحث -2

عنووان یکوی از همترورین ابزا،اوا  حعاهوم از دیرباز هلققان زبانشناس به بر،سی زبان به

را، دادنوه. اا هو،د حوجه قانه. آنما د، ابرها زبان ،ا حنما از  ی  ل ات و واژهانسانی پرداخره

آنما ل ات ،ا بهون حعاهم با یکهیگر و بهون حوجه به سطوح فرانگی و اجرتواعی و  ضوو، 

،فروه و بوا گرفرنه. اهوا ،فروهآنما د، ناخودآگاه و د، باف  ا،ححاطی و باف  هرن د، نظر هی

اا  جهیهحر  نگاه زبانشناسان به زبان هرفاوت شوه. آنموا زبوان ،ا هرشوکم از طرح انهیشه

اایی دانسرنه که هعانی آن سیال اسو  و بوا حوجوه بوه فراینوه زهوان و هوقعیو  از نهنشا

 قطعی  ،یاضی و هنطقی برخو،دا، نیس .  

اا  هربوون زبان و دانش هاا  فلسفشناسی دانشی جهیه اس  که از شاخهعلم نشانه

 نوان دواا  فردیهعرفری زبان  نخس  بوا آ،اء و انهیشوه هشود. این شاخبه آن  اوم هی

پژواش شوه. سوسوو،  بورخالف زبانشناسوان  هسوسو، عالم زبانشناس سوئیسی وا،د عرو

دانسرنه هعرقه بوود هعنوا نوه اهور  شتول هیپیش از خود که هعنا ،ا اهر  ثاب  و جمان

ثاب  بلکه اهر  قرا،داد  و حابع وضعی  اجرتواعی و فرانگوی اسو . د، نظور او زبوان از 

و ار نشانه شاهم دو بخش اسو : یکوی حصوویر آوایوی و دیگور   انهاا حشکیم شههنشانه

بوین ایون دو بخوش ،ا سویال و  ههفموم. او اولی ،ا دال و دوهوی ،ا هوهلول ناهیوه و ،ابطو

ساخرا،  با یکوهیگر ححوهیم بوه  ه،ابط هواسطهرلرک و پویا دانس . دال و ههلول حنما به

عوواهلی  ههنوه اتونظام هی علم هطالعشناسنشانه»حوان گف  شونه. بنابراین هینشانه هی

کوه د، پایوان بوه « اا یا د، فراینه دالل  هشا،ک  دا،نوهاس  که د، حولیه و حفسیر نشانه
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عالوه سوسو، هعرقه به»کننه. ا  کت  هیهؤلفهنا یا ذانی  هسلط و شناو، چنهحولیه هع

د، چا،چوب زبان دا،د به  ااحفاوحی که با سایر نشانه هواسطبود ار نشانه  هعنا  خود ،ا به

اا و آو،د. اتزهان با سوسو،  چا،لز سنه،س پیرس زبانشناس آهریکوایی  نشوانهدس  هی

،ا از اوم بواز  انرزاعی ،ا هو،د بر،سی قرا، داد. او سه نشوانه هآنما با شناخ  و انهیش ه،ابط

ا  اس  کوه بوه نشانه عحا،ت اس  از: شتایم  نتاد و نتایه. شتایم نشانهشناخ . این سه 

آن بوا هوضووع خوود هحرنوی بور  ه،ابط ها  اس  کهوضوع خود شحاا  دا،د  نتایه نشانه

به  Stout)هوضوع نیز هحرنی بر قرا،داد اس   نتاد با هسححی  و هجاو،ت هاد  اس  و ،ابط

هلرووا ،ا  دو پالن بیان و  شناس دانتا،کییلتسلف  نشانه .(332-322: 133۱ هکا،ی  نقم از 

ژولین آلژیرداس  شناسی با آ،اءِسوسو، کرد و بر اتین اساس نشانهیگزین دال و ههلول جا

جهیه  وا،د شه کوه حلو  عنووان  هشناس فرانسو  به هر لگریتاس  زبانشناس و نشانه

جتلوه اا  هخرلوف ازشناسوی د، زهینوهانههعناشناسی هطرح اسو . ایون نووع نش-نشانه

 د. گیرگفرتان هو،د اسرفاده قرا، هی

شناسی ساخرا،گرا و هعناشناسی گفرتان دانشی جهیه اس  که د، حکتیم نشانه-نشانه

عنصر گفرتان  نشانه  که از عنوان آن پیها اس  این دانش با سهکالسی  هطرح شه. چنان

هنظم هوضوعی هعوین د، قالو   هکا، دا،د. گفرتان د، ابرها عحا،ت بود از عرضو هعنا سرو

د، زبانشناسی نوین هعنا  آن هرفاوت اس . اهروزه بر،سی گفرتانی بر نوشرا، یا گفرا، اها 

زدن آنموا بوه اا  پیونوهنایی او د، حرکی  جتلوهااتی  حوویف حوانش ا،ححاطی انسان  حوا

 قیقو  حوجوه بوه   د، زهانی هناس  حأکیه دا،د. د،هوضوع گفرتان و بیان چیز  هناس

کوه آسورین و سورل ان اهروز  اس . چنوانفمم زبان د، باف  ا،ححاطی کانون حوجه هلقق

داننه بلکه زبان نوعی عتم اس  و اا  وادک یا کاذب نتیکا،کرد زبان ،ا حنما بیان جتله

بوهین  .(211 -2۱2: 133۱  هکا،یو نو . )پردازد اا  آن هیبه بیان هقاوه اشخاص و  ال 

ا اسو  کوه نقوش حرحی  زبان از طریق اسرعتال فرد  هو،د حوجه اس  و این بوهان هعنو

 وال بوا ایونشود. د،لقق عتم زبانی برجسره هیکا،کرد  گفرتان و  ضو، فرد  برا  ح

  دیگوران )شوعیر  و «داهک هیکا،گیر  کنش فرد   زبان ها ،ا به چیز  فراحر از آن سوبه

شناخری  به سوطح گفرتوانی هعنوا فونرنی هعرقه اس  گفرتان به للان نشانه .(14: 1333

گیرد. گفرتان از طریق حعاهم بوین دو بعوه که د، حقابم با سطح ،وایی قرا، هی اشا،ه دا،د

اوا  )که به بازنتایی جمان خا،ج اخرصاص دا،د( و بعه هلروا )که هربون به ا،زش وو،ت
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حووان   زبوانی ،ا هیشود. د، این هعنا حتواهی نتوداواانرزاعی اس ( د، گفره هرلقق هی

 .(123: 1333 هقهم )عتا،حیگفرتان خوانه 

ا  حعاهلی برقرا، اس  و هعنا هرححط با  ضو،  به نظرگریتاس بین نشانه و هعنا ،ابطه

پوردازد. بور شناسی ،ا علتی هعرفی کرد که به فراینه حولیه هعنوا هیانسانی اس . او نشانه

بلکه بایه با دیهگاای گفرتوانی بوه   اا اهو،  هنقطع و جهاافراده نیسرنهاین اساس نشانه

نما نظر کرد. او با اسرفاده از هفموم ایزوحوپ به این باو، ،سیه که سطوح هروازن هعنوا د، آ

ن اسو  کوه ا  د، ی  هوری  گفرتان اتگن اها هنفرد اس . ایزوحوپ حهاوم وجوه قرینه

گردد بلکه وجوود آن ،ا نیوز شهه د، آن نه حنما سح  از بین ،فرن نتیاا  ایجاددگرگونی

دانوه کوه د، آن عوواهلی هرعوهد یاا ،ا نظواهی هداه. گریتاس نشوانهییه قرا، هیهو،د حأ

اوا  فرانگوی  شورایط اد،اکی  نیرواا  بازدا،نهه و هعین  ویژگوی-جتله فعالی   سیاز

اا گونوه نشوانهشوونه. ایونحنشی و جستانه و... سح  ایجاد جریوان نشوانه و هعنوایی هی

شوناخری  حنشوی  شناخری  انسان   اسریاا  پهیها،کا،کرد  سیال یافرنه و از ویژگی

هنه گشرنه. گریتاس سطح زبوان ،ا بورون و اد،اکی و... بمره-اگزیسرانسیالیسری و  سی

نشانه و  ضوو، جسوتی حخیلوی و نوه واقعوی سووژه یعنوی -نشانه و سطح هلروا ،ا د،ون

وانوه. نشوانه یوا جسوتانه خ-گیر  انرزاعی او ،ا د، ا،ححان با ایون دو نشوانه  جسومهوضع

ز هلوم جابجوایی هرزاوا  هعنوایی اسو  جستانه  هلم ا ساسات و اد،اکات سوژه و نیو

شناخری گریتاس  هعنا دیگر ثاب  نیس  بلکه نواق  و هعنا هد، انهیش .(12: 1333  )شعیر 

شناسان هکر  پا،یس د، ،اسورا  ،ویکورد ناپ یر اس . ژاک فونرنی از نشانهسیال و حعین

شناسوی   هوهل حنشوی ،ا ا،ائوه کورد. هربوع نشانهبرا  حکتیوم آن و ااگریتاس به نشانه

واقعی هیوان اهوو،  هکنه و ،ابطیافره هعرفی هیاا ،ا  اهو،  ثاب  و حتاهی گریتاس هقوله

اوا  حنشوی  فراینوهاایی وا،هگیرد. د، نظور فوونرنی طرح سی و اد،اکات ،ا د، نظر نتی

گیرنوه. )اد،اکات  سی( نشأت هی و، هلسوس)هعنا( از اه اسرنه که طی آن  اهو، هعقول

کننوه کوه د، خاوی از گفرتان نیسرنه بلکه ،وابطی ،ا بازنتوایی هی هاا  گونوا،هاین طرح

د، ههل حنشی  ار هقها، داده . (1۱2: 1333 هقهم )عتا،حی ار نوع گفرتانی قابم بازیابی اس 

 هداهنه با کتی   حنوع و هلوهود)داهنه(.  شود: شهت و هیزانبا حرکی  دو بعه حشکیم هی

اا  هلهودی  و بسط  باز و بسره  هرکثر و وا ه  و شهت با کیفی  و هکانی و زهانی پهیهه

ایجانات ا ساسی  شهت و ضعف  حنه و کنه  قو  و ضعیف  هل  و آ،ام هطابقو  دا،د. 
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روی عاطفی اتراه باشه یوا بوالعکس.   هشناخری با اف  فشا، ههتکن اس  افزایش گسرر

هرقابوم و هسورقیم داشوره باشونه و بوا  هعواطفی ،ابطو هشناخری و فشا، هحوانه گسررهی

 افزایش یکی دیگر  نیز افزایش یابه. 

گفرتان کنشی بر اوم »حوان به سه دسره حقسیم کرد: عرفانی ،ا هی-یاا  ادبگفرتان

و  ا،زشی هحرنی اس . گفرتان شوشی بور اووم  ضوو، هکنشگر کنش و اوم حصا   ابژ

اسو . د، گفرتوان اد،اکی و عاطفی شوشگر با دنیا  با خود و دیگر  بنا شهه-ی س ه،ابط

زیسری هو،د حوجوه اسو . د،  هبوشی  هوضوع بودن و نحودن   ضو، و سل   ضو، و حجرب

شوهه جریوان اا  هطرححواننه د، نظاماا  حنشی به وو،حی سیال هیوا،هاین هیان  طرح

 اتوان  ؛11: 133۱)شوعیر    «واننه نظام گفرتانی هسرقلی باشونهحداشره باشنه و خود نتی

،فرا، بوشی  سا   انعکاس شوناخ  و وویرو،ت انسوان اسو  کوه سوا    .(131: 1331

اوایی نوو ییسازد و اوی  بودن و خود بودن ،ا د، قالحی حازه و با حواناجهیه  برا  او هی

 .(23 -2۱: 1312فروم   ؛33و32: 131۱حیلیش   . ن)کنه هعرفی هی

شوناخری  د، نظام شوشی  شوشگر عاهلی اس  که  ال  یا وضعیری عواطفی  زیحوایی

داه. شوشگر با  الری د،ونوی هواجوه اسو . اهوا ،ا از خود بروز هی غیره ،وانی  هفعولی و

آو،د ی ،ا د، د،ون او بوه وجوود هویشوشگزا، که د، حقابم با شوشگر اس   ال  یا وضعیر

شوشگزا، کسی اس  که هوجو  حلوول یوا ایجواد وضوعیری ،و وی د، » .(2 :1333  )اهینی

گیور  بوه  ال  «دادم  الش ،ا بگیرنه»گویه هثال وقری کسی هیطو،شود. بهشوشگر هی

 زا،  کسویگشوش« هن» اهر  شوشی اس . د، اینجا  دلیم هرححط بودن با وضعی  ،و ی

 .(23-13: 133۱)شعیر    «نهکیر  هیگکه  ال اس 

 

 بهاءولد معارفمعناشناسی روایتی از نشانه -3

ه د، یوژوعاطفوه بوه هاایی اس  که به دلیم غلحوجتله همتررین گفرتانگفرتان عرفانی از

اوا  شوشوی و بوشوی قابوم بر،سوی کنشی و نظام فراینههکاشفات و شطلیات به للان 

 ضوو، جریانوات  چیز غیرهنرظره و ناگمانی اس  و به دلیماا اتهاسرنه. د، این گفرتان

 اد،اکی و د،آهیخرن آنما با یکهیگر هو،د حوجه اس . -هخرلف  سی

اواخر قرن ششم و اوایوم قورن افورم اجور   هبماءوله په، هولو  و از عا،فان برجسر

نشوان  هعوا،فشناخری گفرتان شطلیات و هکاشفات او د، کراب هعنا-اس . حللیم نشانه
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اایی غال  د، این اثر اسو  کوه ه حنشی جریانداه که جریان شوشی و بوشی و فراینهی

ویوژه بوه للوان اا بوهشود. این جریاند، پی حلول شوشگر و انفصال گفرتانی  اوم هی

ا،ححان آن با جستانه کوه هلوم حالقوی دنیوا  بیورون و د،ون اسو  از ااتیو  فراوانوی 

،ا اتراه با شوهت  بماءوله و ح ییر و حلوالت او هبرخو،دا، اس  و حللیم آن ،ویکرد عا،فان

 داه. ضو، نشان هی هشناخری و دسریابی به حجرب هعاطفی و گسرر هو ضعف فشا،

کنیم. بماءوله ،ا بر،سی هوی هگوند، اداهه یکی از زیحاحرین و همتررین هکاشفات شطح

این هکاشفه  هربون به حجلی خهاونه د، وجود نویسنهه اس  و ایون هوضووع بوهان سوح  

برانگیز د، هوجز اهوا کاهوم و حلسوینطو،اا و باو،اا  بماءوله ،ا بههاس  که کلی  انهیش

اس . این هکاشفه به شکم ،وایری غری  اتوراه بوا  ضوو، قال  هکاشفه د، خود گنجانهه

پی شوشگر از طریق حصاویر  که برخاسره د،اد،اکی هخرلف و حلوالت پی-جریانات  سی

 اس . بیان شهه اس  بماءوله هزیسر ه، خها و حجرباز اد،اک  ضو
 

 متن مکاشفه -3-1

الصران التسرقیم. گفرم: ا  اهلل ار جزو هرا به انعواهی بوه شومر خوشوی و ،ا و   ااهنا»

خوشی بر ار جزو هون بگشوا  و ،اه ،اسو  آن باشوه کوه بوه شومر  هبرسان و ازا، د،واز

 ههلل  هوزخوشی ،سانه و ،اه کژ آن باشه که به شمر خوشی نرسانه. اتچنوین دیوهم کوه ا

له اجزا  هون د، اجوزا  ایشوان خو،انیه  گویی جتله خوبان ،ا د، هن و اجزا  هن د،جت

شوود از جتوال و آهیخ  و شیر از ار جزو هن ،وان شه و ار ووو،حی کوه هصوو، هیانه،

آیوه. جم  هن پهیه هیکتال و هزه و هلح  و خوشی  گویی این اته از ذات اهلل د، شش

اوا  هخرلوف و اا  گوناگون و وو،تدا،د و بر آن جاهه نقش آبگونی هچنان  کسی جاه

نتایه د، هن از  س و د،یافو  او و لون باشه  اتچنان اهلل از خود وهازا، وو،ت هیلون

اا و ووو،ت عقلیوات و  وو، و اا  ایشان و هوزونیجتاالن و خوبان و عشقاا  باوو،ت

اوا ،ا هشوااهه کنم و این وو،تنظر هیاا  دیگر ال الی نمایه. قصو، و آب ،وان و عجای 

نتایوهم و خواام هینتایه و ار وو،حی که هیکنم که چنهین جتال آ،اسره د، هن هیهی

آیه و اهلل ،ا دیهم که وهازا، ،یا ین و گوم و بینم که این اته از اجزا  هن پهیه هیهی

، گردانیه و آنگاه آن آو،د و اجزا  هرا گلزاگلسران و ستن ز،د و سپیه و یاستن پهیه هی

  آفریه و اجزا  هورا اته ،ا اهلل بیفشا،د و گالب گردانیه و از بو  خوش و   و،ان بمش
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اهلل  هاوا  ووو،ت  ووو،ت هیووسرش . اکنون  قیق  نگاه کردم اته وو،تبا ایشان د،

،سه د، این جموان. اگور گوینوه حوو اهلل ،ا اا از اهلل به هن هیاس . اکنون این اته ،ا  

ها چو او بنتایه چه کنم که بینی گویم که هن به خود نحینم که لن حرانی؛ ابینی یا نتیهی

 .(1: 13۱2 )بماءوله  «نحینم

اس . این ا  اس  که د، قال  ،وایی و از زبان اول شخ  بیان شههفوک هکاشفه هقطع

،ود بوه شود. این کنش  اتان دعوا یوا د،خواسو  وقطعه با کنش و عتم بماءوله آغاز هی

شهه برا  ،سیهن به اهفی اسو . د، اینجوا ،یز وران هسرقیم اس . کنش  اهر  برناهه

،یز  و هجااوهه و از طریوق عنوان سال  ،اه  ق  بر آن اس  حوا بوا برناهوهنیز بماءوله به

حزکیه و حم ی  نفس به اد،اک  قایق و ،ؤی  خهاونه دس  یابه. بوهین حرحیو   قیقو  

این »شود. ا  شناخری اس  بیان هیدیه گزینشی که گونه هریق زاویهاجرا  هکاشفه از ط

دیه  هحرنی اس  بر انرخاب برحرین نتونه از وجوه ی  چیوز یوا یو  هوقعیو . ایون  هزوای

 و دیگوران  )شوعیر  «اس  و هعرف وجوه دیگر اسو دیه  بمررین نتونه ،ا نشانه ،فره هزاوی

اس  حا از طریق آن خواننهه ،ا برا  بیان برگزیههخود  هبماءوله هاجرا  هکاشف .(32: 1332

عاطفی خویش وا،د کنه. از طرف دیگر او ،ؤی  خهاونه و اسور راک د، -،ا د، جریان  سی

اسو . د، نظور عنوان وجمی که دیگر وجوه ا،زشی ،ا د، بر گرفروه  انرخواب کوردهاو ،ا به

ژ آن اسو  کوه بوه شومر ،سوه و ،اه کوبماءوله ،اه ،اس  آن اس  که به شمر خوشی هوی

شود بلکوه هنوون بوه ،ود. و،ود د، این ،اه  حنما به هجااهت انسان هیسر نتیناخوشی هی

بماءولوه  هلطف  ق نیز اس . بهین حرحی  کنش د، اینجا کاهم نیس  زیرا بر طحق عقیه

  خواس  ،سیهن به شمر خوشی  خود حوفیقی المی اس . بوهین للوان کونش  هعا،فد، 

قعی  شوشی اس . این بهان هعنا اس  کوه حوالش کنشوگر  اهور  اسو  کوه اتراه با هو

 اوم لطف خها اس  و زهانی که لطف خها فرا ،سوه،  حلوولی ،و وی د، شوشوگر احفواک 

 ال به  االت هرعالی  و المی اس . د،اینافره که به هعنا  شوش و ح ییر ا وال دانی هی

عنووان شوشوگزا،،  این خوها اسو  کوه بوه یابه زیرا د، این  ال ،کنش به شوش ح ییر هی

 الری اسو  کوه  هکننهبرد. از آنجا که شوش  حوویفشوشگر ،ا بر اهواج لطف خویش هی

ا  ا،زشی هی شود  حوفیق خهاونه عاهلی د، آن قرا، دا،د و یا هوج  احصال شوشگر با ابژه

عوالوه داه. بوههی اا  این قطعه ،ا د، نظاهی شوشی جا و احصال به او و ،سیهن به ا،زش

ویوژه د، هکاشوفات و و،ود زبوان بوه سوا   بعه ا ساسی به ه،وایات عرفانی به دلیم غلح
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ا  شوشی شوکم نتا  سا ری ایجانی و عاطفی اس  و د، بسرر و زهینهشطلیات هرناقض

 گیرد. هی

  نقش انرژ  انگیزشی ،ا بواز  هعا،فکلی د، کراب طو،شمر خوشی د، این قطعه و به

اا  عاطفی دیگر  پویایی و سیالی  هعنا و آغاز  رکو  ووعود  کنه و به ایجاد انرژ هی

 کنه.عاطفی کت  هی هفشا،

اا  ،خهاد  آنقه، سریع و خا،ج از انرظا، اسرنه که د، فراینه ،خهاد  شوشی  نظام

سو  آن حوجه داشوره و ا  بین آنچه سوژه به ال فاولهشود. د،اینسوژه دچا،  یرت هی

شود. د، ایون ،وایو   سووژه پوس از د،خواسو  شومر اس  ایجاد هینچه به دس  آو،دهآ

فضا   سوی »طو، غیرهنرظره د، فضا  حجلی  ق یعنی فضایی برحر از خوشی  ناگاه و به

-گیرد. فراینه گفرتانی  واس   رکری اس  که فراینه هسرقم نشانهو اهو، هاد  قرا، هی

سوی  از ونرنی سوژه بالفاوله بوا و،ود بوه فراینوه  ف هگفرهعناشناخری ،ا د، پی دا،د. به 

-دیوها،    سوی-اوا   سویاین فضا جریوان .(2۱: اتان) «شودبایهاا  زیسری ،اا هی

 کنوه قیقو  او دعوایی هیکنوه. د،بویایی او ،ا د،گیر هی-لتسی و  سی-چشایی   سی

ه ووران هسورقیم )جریان  سی و گویایی( که د، آن اهر  ا،زشی و کیفی یعنوی و،ود بو

شنود. این پاسد بوه اس  و پاسخی ا،زشی از سو  هنحعی فوک انسانی یعنی خها هینمفره

دانهه و هوجوه دیها،  ،ا به جریانی هموم کوه شوکم-شکم دیها،  اس  و جریان  سی

کنه. به اتین دلیم بالفاوله پس از دعا از اد،اکی اس  ححهیم هی-اا   سیدیگر جریان

خوبوان ،ا د، او  هجتلو هاونوه هوزبینه که خهکنه. او هیاسرفاده هی« هندی»فعم دیها،  

خو،انیه؛ گویی که اجزا  او با اجزا  ایشان د،آهیخره شه و از ار جزو او شیر هعرفو  د،

چشوایی -دیها،  جریان  سوی-شود  جریان  سیطو، که هال ظه هی،وان گش . اتان

اسو  نتوود  هعوا،فحرین واژاوا د، پراسرعتال هزه که یکی از ه،ا به اتراه دا،د که د، واژ

ا  الهسوه-چشوه  جریوان  سویخوبوان ،ا هی هیابه. بالفاوله بعه از اینکه بماءوله هزهی

آن اس . بهین حرحیو   هگیرد که د،آهیخرن اجزا  بماءوله با اجزا  خوبان نشانشکم هی

عوا،ف از طریوق  وس شود کوه آهیزنه. گفره هیاز ابرها  هاجرا جریانات  سی د،ام هی

باطنی قاد، به اد،اک  قایق اس . بر طحق نظور بماءولوه از طریوق هجااوهه و ذکور  وق  

بوه عحوا،ت  .(134: 13۱2) گیوردیابه و قووت هی واس ظاار  و  سی سال  گسررش هی
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زنه و چشم ،ا بینا  گوش ،ا شنوا   وس الهسوه و چشوایی ،ا بمرر قه،ت ،وح بر جسم هی

 داه. اا  عاد  قرا، هیاحر از سطح هعتول انسانکنه و فرحقوی  هی

ی د، کوه الحروه فربمو( 13: اتان) ی جسم اس فربمی ،وح  هوج  د، نظر بماءوله  فربم

اوا  اینجا به هعنا  ل ت و خوشی اس . هوقعی  حنشی حجلی  ق )کوه از لووازم جریوان

حجلی  وق  هفشا، حأثیرکنه. شوشگر  حل شوشی اس ( جسم و ،وح بماءوله ،ا د،گیر هی

شهن شویر هعرفو  از اجوزا  او خوبان هوج  جا،  هگیرد و دیهن و چشیهن هزقرا، هی

اس . این سح  جم  وجود بماءوله و جسم و ،وح او ،ا ا اطه کردهشود. خهاونه  ششهی

که از جحور بیولوژیو  ،اوا طو، زنه بهشود هعرف  از اجزا  باطنی بر اجزا  ظاار  هی

اوا  اا و دیهن وقایعی اس  کوه انسوانتین دلیم شوشگر قاد، به چشیهن هزهشود. به ا

اا  هواو،ایی اا و هزهس  که ،ؤی ا د،یاف  کننه و باز از اتین جاحواننه آن ،عاد  نتی

 ام به شکم ،و ی و ام به شکم جستی اسرنه. 

،فانه  بیشورر اد،اکی اتراه با بروز ایجانات و غلحات عا-،وای   جریانات  سی هبا اداه

- سین ایه. جرنکنیابنه و به وو،ت پلکانی د، وضعیری وعود   رک  هیگسررش هی

انه  بوا، اا  ول آن شکم گرفرهدیها،  که جریان هرکز  این ،ویهاد اس  و دیگر جریان

نتایوه. دیگر د، افعال دیهن  نتایانهن  هشااهه کردن  پهیه آهوهن و هصوو، شوهن ،خ هی

و شواهم نووزده  شابه آن د، بین افعال این قطعه بسواهه بواالیی دا،دل هفعم دیهن و افعا

جریان  سوی دیوها،   هکننهکه حهاعی« وو،ت» هشود. از طرف دیگر بساهه واژکلته هی

اس ؛ حقریحاً به اتان انوهازه اس   بیش از کلتات دیگر اس  و این کلته ده با، حکرا، شهه

)بوا نوه بوا،  «اهلل»حورین کلتوات بماءولوه یعنوی که یکی دیگر از پربساههحرین و هلحووب

ا  بین  قیق  شوشگر از طریق جستانه که واسطهاس . د،اسرفاده( د، اتین قطعه آههه

کنوه. جمان بیرونی و د،ونی اس   جریانات  سی از جتله  سوی دیوها،  ،ا د،یافو  هی

و د، پوی آن  د،  ال  هکاشفه و حجلی  ق  آنچه اد،اک اشیا  پهیوها، شوهه بور عوا،ف»

ا  به نوام جسوتانه اسو . ارگواه هفواایم کنه   ضو، واسطهحلقق گفرتان ،ا فراام هی

شوناخری ا  نشانهغیردیها،  به هفاایم هلسوس و دیوها،  ح ییور شوکم دانوه  جلووه

ویوژه هپ یرنه. ناگزیر بایه به کتیری جستانه هعرقه بود که هعرف  از طریق  وواس بوهی

 .(13: 1331سیهان   و زاده) جری «یر اس پ  س دیها،  اهکان
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اسو  و جم  او ،ا فرا گرفروهدیها، (  که خهاونه شش-)جریان  سی بینهبماءوله هی

شود اتوه از خوها جتال و کتال و هزه و هلح  و خوشی که بر او هصو، هیار وو،ت از 

ونی آبگو هدیها، ( خهاونه اتچون کسی اسو  کوه جاهو-)جریان  سی بینهاو هی اس .

خود  هد، زیر پوسر»دا،د که بر آن جاهه وهازا، نقش ،نگا،نص باشه. این حصاویر ارکهام 

انگیزنه که د، جریوان آن سووژه بر هی« شو،   سی»کننه و هعنااا  هخرلفی ایجاد هی

وجود حرکیحاحی چون  .(23: 1333)گریتاس   «به سو  هعنااا  جهیه ،اسپا، شود حوانههی

-جریان  سی هدانهآبگون  نشان هاا  ،نگا،نص و گوناگون و جاهوهازا، نقش و وو،ت

اوا  بوا ،ود. خهاونه وو،تدیها،  اس . جریان  سی دیها،  با فعم نتایانهن پیش هی

اا  وو،ت عقلیات   و، و قصوو، و آب ،وان و اا  ایشان  هوزونیخوبان و عشقجتاالن و 

شود  هود نه کلته د، این طو، که دیهه هینتایه. اتاناا  دیگر ،ا به بماءوله هیعجای 

اس  و اته  حصویر  از شمر خوشی یا بمش  ،ا پی آهههد،طو، پیجتله وجود دا،د که به

گ ا،د. بمش  جایگاای اس  کوه د، آن قصور   وو،  بمشو ِ خوبوان  ووو، به نتایش هی

 هفروه از حجربوگرشناسوانه کوه نشوأتعقلیات و عشق وجود دا،د. بماءوله د، عتلی زیحایی

ایجانات عرفانی د،  ال شمود اس   حتاهی ایون کلتوات ،ا بوهون وقفوه و  هعا،فانه و غلح

داه که عتم شناخ  عقلوی د، اینجوا د، آو،د. این نشان هیهی« واو»اتراه با  رف ،بط 

وشوگر گیورد کوه شعرفوانی چنوان اوج هی هخود قرا، دا،د و ایجان و عاطف ه هاقم هرحح

 او  هعنا  د، اینجا « واو»کنه. پی و بهون وقفه بیان هید،با هک  بلکه پی کلتات ،ا نه

که د، پایوان جتلوه بماءولوه دادن افزونی حجلیات  ق اس ؛ چنانزیاد شهن و برا  نشان

 قیقو  د،« ی .و عجای  دیگر ال الی نما»گویه: دادن این زیادحی و افزونی هیبرا  نشان

  خود «ال نمای »و حرکی  « واو» الی نمای  اس . بهین حرحی  ال هکننهحهاعی« واو»حکرا، 

داوه کوه شوشوگر عجایو  دیگور  ،ا کنه و نشوان هیبه حقوی   س دیها،  کت  هی

کنه حا بروانوه حصوویر  از کنه. از طرف دیگر به خواننهه  کت  هیاس  اها بیان نتیدیهه

 و، کنه.پایان که د، ذات خهاونه وجود دا،د حصاایی بیجمان

عنوان شومر خوشوی نیوز نتوایش شوشگر به هیافرد، این قطعه  حصویر  از خود حلول

دانوه و د، پوی حجلوی  وق بور شود. بماءوله خهاونه ،ا بمش  و شمر خوشوی هیداده هی

 وال ایونبماءوله  شوشگر د،  ال حلول و د، جم  اتگونی و اسر راک با خوها اسو . د،

یابه زیرا او د، این احصال به شکم شمر خوشی حلول هی شوشگر  خود بر وو،ت خهاونه و
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و احصاف به وفات  ق  اتان بمش   قیقی و هرکز عالم اس  که هلوم عجوایحی چوون 

اس . به عحا،ت بمرر  و، و قصوو، از بمشو  اخورو  بوه د،ون  غیره عشق   و، و قصو، و

بمشو  اسو  د، خوود  هآنچه ،ا کوه سوازنه هاس  و او خود اتوجود بماءوله هنرقم شهه

 ه،یزش غیور هنرظوریابه. جریان شوشی اس  اتچنان اداهه هی هدا،د. این ح ییر که الزه

اوا اا و وو، عقلیات  وو،ت خوبان و  و، و قصو، و هوزونیاا  عشقاا  خوبیییزیحا هات

کوم بماءولوه ،ا بوه اوج کنوه و کمو عجای  دیگر  جریان  سی ،ا د، شوشوگر حقویو  هی

د، اداهه  شوشگر د، جریان غیرشناخری و غیرقابم پیشحینی کنه.  سی نزدی  هی جریان

آو،د و به اوج ایجوان و اا   سی جهیه  ،ا به اتراه هیگیرد که جریاندیگر  قرا، هی

حووان آن ،ا وضعیری اسو  کوه هی ،سه. این وضعی   اتانحنش و  ضو، و سرشا،  هی

  «هکان  لزونی و چرخان هحرنی بر نظام حطحیوق»اساس الگو  سوم النهوفسکی یعنی بر

حن و بوهکهام به دلیم ا،ححان هسرقیم حنالگو   رکری  کنشگران ار د، این»حوضیح داد. 

نتایه. اینجا حنما سخن کنه ،ا  س هیآنچه سرای   سی نام دا،د  آنچه دیگر   س هی

گونوه ا،ححوان بوا ز ایندو سوژه با ام نیسو ؛ بلکوه سوخن ا هواسطاز ا،ححان شمود  و بی

حنیوهگی سووژه بوا جموان د،ام هلأعناور جمان بیرونی اس . به قوول هرلوپوونری بوا هسو

اا و هعنااا  جهیه اس . پس شخ  بوا ،وح و جوان خوود  هواجمیم. اتین هوجه ا،زش

حووان  گو ، از خووانش بوا کنه. این  رک  ،ا هیحنیهه ،ا  س هی رک  چرخان و د،ام

ی گراییی عتلی بوه غایو گراا  از جمان به خوانش شمود  و گ ، از غای فاوله یا شحکه

،ا دا،ا  اا  عتلیواحی فروکاایوه و یوا آنحوان جمان ،ا به ویژگیشاعرانه ناهیه. یعنی هی

اا   سی دانس  که بایه با ،وح و جان د، آن شرک  کرد. پس حون بوهون اینکوه ویژگی

بنوه د،کنوه. او ان ،ا به شکم شومود  د،یافو  هیچیزاا بنشینه  خود جم هحنما به نظا،

  اوابینش و ا،ححاطی انرفاعی یا عالتانه از جمان نیس  بلکه سوژه  خود ،ا با حن و ویژگی

 .(23و21: 1333)باب  هعین  « زنههاد  عناور جمان پیونه هی

ه پردازد بلکوه د، فضوا و بینشوی شوحیه بوی انرزاعی به خها نتیبماءوله دیگر د، فضای

 سی  کنه. او بر اثر سرای  بینش اساطیر   خها ،ا به وو،ت انضتاهی و عینی اد،اک هی

اسو .  غیوره ق  خرد   وو، و قصوو، واا  المی اعم از عشیقاد، به د،یاف  وفات و زیحای

 اوا بوهیگیرد بهان هعنا که حتاهی زیحایحن با خهاونه قرا، هیبه ال او د، حعاهم حند،این

کوه )جریوان  سوی دیوها، (  بینوهشود. او د، ابرها هید، وجود او وا،د هیهسرقیم  طو،
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آو،د و اجزا  وهازا، ،یا ین و گم و گلسران و ستن ز،د و سپیه و یاستن پهیه خهاونه 

)جریوان  سوی بویوایی( گردانیوه و از  اا ،ا بیفشرد و گالباو ،ا گلزا، گردانیه و آنگاه گم

 ا ( و اجوزا )جریان الهسوه یی(  و،ان بمش  آفریه)جریان  سی بویا بو  خوش گالب

اوا  ا (. د، قیق  عطر خوش گالبوی کوه از گوم)جریان الهسه سرش او ،ا با ایشان د،

جریوان  سوی بویوایی اسو  کوه بوا  هاس   نشانستن ز،د و سپیه و ،یا ین گرفره شهه

ضتنی طو،ه)بو  خوش ب اس . برخو،د گالب با نفس  قجریان  سی دیها،  د،آهیخره

ا  ،ا د، پوی  دا،د کوه از آن یادآو، جریان خلق  از نفس  ق اس ( جریان  سی الهسوه

شود. د،سرشره شهن  و،ان با وجود بماءوله نیز دوبوا،ه بوه اتوین جریوان  و، خلق هی

دسووریابی او بووه هوون اسوورعالیی و شوشووگر هتروواز  ها  اشووا،ه دا،د و نشووان سووی الهسووه

جویانه و حنشی اس . د، اینجا بوه شناخری   ضو،  ا،ححانانه ضو، نش»ا  اس . اسطو،ه

 ضو،  ق فشا،ه د، ا،ححوان بوا  وس دیوها،   د، قوویررین شوکم خوود کوه  هدلیم غلح

 .(13: 1331زاده و سیهان  ) جری «اس نمای  به بیننهه نزدی  اس  حلقق یافرهبی

ا  بوین ه واسوطهاا  شوشی   ضو، جسوتانه کوطو، که گفره شه  د، هوقعی اتان

اا   سی جمان بیرونی و د،ونی اس  ااتی  فراوانی دا،د. جستانه  هلم د،یاف  جریان

ا  دا،د. زبوان اا و ایجانات عاطفی اسو . جسوتانه د، ایون قطعوه  ااتیو  ویوژهو حنش

ا،ححان بوا خوها و نظوام ا،زشوی و د، پوی آن حلووالت و  هعنوان عاهلی جستانی  واسطبه

اس . جستانه  هلم د،یاف  هزه و وو،ت خوبان و  و، و قصو، و عشق و ایجانات بعه  

شویر هعرفو  اسو . د، انرموا  هواجرا نیوز  هکننوه کت  اس . اجزا  جستانه  د،یاف 

کنه و هلوم ،ویوش گلوزا، و گیااوان جستانه  حجلیات عاهم بیرونی یا خها ،ا د،یاف  هی

 شود. این جسوتانهن گالبی  اوم هیاس  که از آگردد. جستانه  گلزا،  شههخوشحو هی

شوود و سوپس از لطافو  حر از گلزا، یعنی به عطر و بو  خوش  ححوهیم هیبه هقام لطیف

نمای  این هوجود زیحا  آستانی شود و د،  لطیف یعنی  و، خلق هیبو  خوش  هوجود

 کنه. آهیزد و جسم و ،وح او ،ا حلطیف هیبا وجود شوشگر د، هی

اسو . خوبی نتایانوهه شوههشهن د، این قطعه بهر به  و، یا خهایی،ونه حلول شوشگ

خواس  خوها اسو  و اور  هاو خود خواسر»گیرد. د، نظر بماءوله ابرها خواسری وو،ت هی

بوهین حرحیو   .(123: 13۱2) «یاف  آن خواس  و ،سیهن به آن اس خواسری به هعنا  د،

ود. حجلی خهاونوه  د،ون شوشوگر ،ا شبا خواس  شمر خوشی  ،ونه ،سیهن به آن آغاز هی
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کنه. این  و، د، قیق  چیز  غیر از اتان حجلیات  ق نیس . خهاونه ابروها هرلول هی

کنوه. سوپس گلوزا،  د، او کنه  او ،ا سرشا، از  ضوو، هیلطف هی هاو ،ا سرهس  از جلو

ماءولوه آفرینه. سرشرن وجود بفشرد و از بو  خوش آن  و، هیاا ،ا هیکنه  گمخلق هی

ا  بیرونوی از طریوق ا،ححوان بوا عنوان ابژهبا  و،  د،سرشره شهن با  ق اس . خهاونه به

شود که شوشگر عا،ف  خوود ،ا بوا شود. اتین سح  هیجستانه  به اهر  د،ونی بهل هی

خها یکی بینه. شمر خوشی که اتان خها اس  د،  ال انرقال از بیرون بوه د،ون اسو  و 

شوشگر سرانجام هوجو  اسور راک او د، خوها و احصوال او بوه ا،زش حلول د،ونی و کیفی 

عوواطفی اسوو  کووه اتووراه بووا افووزایش  هشووود. اینجووا اوج فشووا،اووا یعنووی خووها هیا،زش

حنشی  برآینه فراینهاا  حنشی  هشناخری یعنی حجلیات خها اتراه اس . این للظاگسرر

بوه گوالب و  وو، اسو . و گفرتان شوشی پیشین یعنی دعا  حجلی  ق و ححهل از گلوزا، 

  ححهل بماءوله  شوک ایجانی و انفجا، عاطفی ،ا د، پی دا،د.

اا  بلنه اتراه بوا حکورا،  ورف ،بوط واو ا  جهیه از جتلهبماءوله برا  خلق گفرتانه

نزول حجلیوات  وق ،ا بورا  خواننوهه هلتووس  هوقفکنه. اتین اهر جریان بیاسرفاده هی

ی عواطف هفشوا، ایجانات عواطفی  ایون هورن هم غلحبه دلیسازد. به اتین دلیم و نیز هی

چه خهاونه بیشرر بر شوشگر شود یعنی اراا افزوده هیگزا،ه ه. ارچه بر گسررزیاد  دا،د

اا و عجای  ال نمایو  بوه هعنوا  کنه ) و،  قصو،  وو، عقلیات و خوبان  عشقحجلی هی

 هبوه هعنوا  گشوایش اوزا، د،واز،ود. این عاطفی نیز باالحر هی هکتی اس ( فشا، هگسرر

عاطفی  هشناخری و فشا، هخوشی بر اجزا  شوشگر و حلقق آن اس  که به افزایش گسرر

اا  گیورد و د،ونوهشهن فشا، عاطفی  جنحشی شهیه جریان هیشود. با گسرردههنجر هی

 بینه. شود و او ،ا هیشونه حا جایی که شوشگر با خها یکی هیکیفی حقوی  هی

 
 (1) هشتا، ها،وطرح
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نه دنیا بلکه دلحسرگی بوه دنیوا  هعا،فد،  ر از ،اه کژ  کهاز طرف دیگر با گریز شوشگ

یابه و حجلی  وق و و،ود بوه ،اه ،اسو  و شومر خوشوی شناخری کااش هی هاس   گسرر

 داه. عاطفی ،ا افزایش هی هفشا،

 
 (2)شتا،ه  هطر وا،

 

اس  و با حکیوه بور ا  داسران آهههالتهد، این ،وای   بر طحق ححیینی که د، هنطق هک

هه با هخاط  فرضی انور  ایجواد نویسن ههیخائیم باخرین و ژاک د،یها  نوعی هکالت آ،اءِ

هعاور  د، ح ییر  االت ،وای   هگئو،ک اانس گاداهر  فیلسوف برجسر هاس . به گفرشهه

اوا  داو، شونه  پیشکلی دچا، دگرگونی هیانه  بهاایی که د، هکالته سمیمو زبان  افق

شوان  یابنه و هیان قواعه و کا،بس کنه  ح ییر هیچه ،ا حنظیم و کنررل هیآغازین که ار

ححوهلی کوه  .(113: 1331)الن  افروه حعحیر  ارهنوحیکی احفواک هی نوسانی دیالکریکی و به

یو  اتوراه گویه نیز با ح ییر هوقعبماءوله د، هواجمه با هکاشفه و بیان آن از آن سخن هی

،ونوه و شوشوی حوازه ،خ ام فورو هی آیه   االت پیوسره د،اس  و بوشی جهیه پیش هی

افروه. د، وجود فورد احفواک هیجهیه با حنشی اس  که  هاته د، پرحو هواجمداه و اینهی

،و نیسریم بلکه ا   ها حنما با هعنا ،وبهت هکاشفهحوجه آن اس  که د، این دس  ،وایاقابم

کوه  افرهگر احفاک هیرو،حی وجود  و هرافیزیکی ام د، د،ون شخ  هکاشفهشهنی و وی

سوینا و کنه. اتان حعحیر  که  کیتان بز،گی چوون ابوناو ،ا به وجود  دیگر ححهیم هی

شهن انسان به جمانی عقالنی حعحیور یافرنه و آن ،ا به ححهیمهالوه،ا د، د،ون  کت  هی

ایون شوهن  حنموا د، هعنوی  .(14-21: 1332)هالووه،ا  کردنه که هشابه عالم عینی باشه یه

هعنا  ی  لفظ  فمم یا اد،اکی اس  که با گفرن و شنیهن لفوظ د، »شود زیرا خالوه نتی
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چنه گوینهه یا شونونهه نروانوه جه به ههلولش دا،ا  هعنا اس   ارذان و ضرو،حاً بهون حو

  (.32: 1334پو،  )بیص هعنا  آن ،ا بیان کنه

  که بماءوله یکوی از بز،گرورین شوطلیات خوود ،ا د، قالو  جریوان  سوی د، اینجاس

بینوی گوویم کوه بینی یا نتیاگر گوینه حو اهلل ،ا هی»گویه: کنه. بماءوله هیدیها،  بیان هی

اسو  کوه ن آهههآد، قر« هن به خود نحینم که لن حرانی؛ اها چو او بنتایه چه کنم که نحینم.

از خهاونوه  )ع(هوسوی .(113 ه)اعوراف  آیوحجلی کورد )ع( هوسی خهاونه د، کوه طو، بر ضرت

خواس  که خود ،ا بهو بنتایه. اها خهاونه گف : لن حرانی بوهین هعنوا کوه حتوی حووانی هورا 

بحینی. اها شوشگر د، اینجا ههعی اس  که لن حرانی اهر  وجوبی نیس  و د، شرایط خواص 

ن ایون چشوم خوویش خوها ،ا بحینوه. آو،د باحوانه حوانه ح ییر کنه. او ههعی اس  که هیهی

کس د، هقام شوشگر هرا وم گفروه شوهه د، ر ،وای  بهان هعنا اس  که اگر ارجتله د، آخ

 هاین ،وای  ،ا از سر بگ ،انه به ،ؤی  خهاونه د، این جمان خوااه ،سیه. سوژه پس از حجربو

حر بوه دنیوا ا  عتیوقد،ونی( دوبوا،ه بوا حجربوه ه)حکان شناخری از  ضو، و حجلی  قزیحایی

آو،د و آن اینکه شمر خوشی خهاونه و نیوز گردد. او د،یافری جهیه از هعنا به دس  هیهیباز

حوان خوها ،ا دیوه اگور خهاونوه خوود اس .  ری اینکه هیعا،ف حلول یافره و خهاگونه شهه

 ا،اده کنه. ،ؤی  خها اوج ایجان و وضعی  حنشی د، این قطعه اس . 

شود که گرچه از اتوین ل وات شهه  وا   زبانی هییی از باو،اا  حثحی شوشگر با ،اا

گونه اس  اها د، حرکی  بوا یکوهیگر ححوهیم بوه جتالحوی شوطح،وزهره و عاد  ساخره شهه

نتایوه. ایون اهور بوه دلیوم گردنه که برا  انسان عاد  ناهفموم اس  و سمم هترنوع هیهی

هیها،  او به آفریهگا، اس  کوه خوود ،از ،ازاوا اد،اکی شوشگر با خها و نگاه پ-یحعاهم  س

اد،اکی اس .  سی از -ا   سیهعنا   ادثه ه ادث»حوان نریجه گرف  که اس . بنابراین هی

ناخری اس  که شود و  اوم این حعاهم  د،یافری زیحاشسوژه با  سی از دنیا وا،د حعاهم هی

  هعنا ام د، هرن و ام د، هرن وجوود بهین حرحی .(3و3: 1333)گریتاس   «زنههعنا ،ا ،قم هی

شوشگر  افسا،گسیخره و غیرقابم اد،اک اس  و باز به اتین دلیم اس  که بماءوله د، جایی 

شفات خود و ،ؤی   ق ،ا حوانه چگونگی هکادیگر از هعا،ف  هعررف اس  که  ری خود نتی

هود بوه وجوه ثابو  و هعنوا هلو»گونه که اهحرحو اکو هعرقه اس  اتان .(3: 13۱2)بیان دا،د 

واقع وجه حفسیر  نشانه و دانش جمانشناسی ها اس  کوه هعنوا  و د، ایسرا  دالل  نیس 

د، جمان هرن  بر اثور برخوو،د [ ...]اا اس . کنه. هرن انحوای از نشانههلرتم ،ا هشخ  هی
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طوو، ان بهشود. سطح هلروا و بیپ یر ایجاد هیاا با یکهیگر  نظاهی گشوده و حأویماین نشانه

اتزهان د، انگیزش هعانی دخیم اسورنه و انرسواب ایون فراشوه بوه سوطح بیوان  هوجو  

)آلگونوه  «نخسو  نها،نوه هححاطی هوثق با نشاناایی خوااه شه که اساساً ا،،ویا،ویی با حهاعی

 .(11و  21: 133۱جونقانی  

  «غیورهن»بوا  پس از اینکه عا،ف شطاح به نوعی ،ؤی  و هکاشفه ،سیه  د، اثر ،ویا،ویی

دیوها،  د، آن نقوش کلیووه  دا،د.  هداووه کوه  اسوعتلکورد خوود ،ا گسوررش هی ه ووز

خالف شوطح ، گفره اسرنه. د، شطح گفرتوان  بورپهیها،اا  شمود  بازنتود  از  ضو، د

هوو،د  زبان حوویف نیس  بلکه عا،ف د، وهد قرا، دادن جایگاه ا،زشی به شئِ ه،ویهاد وظیف

وان عنوکه گفره شه  جستانه بهان. چن(3۱و  34: 133۱ زاده و سیهان ری جن . )نظر خود اس  

ا  دیگر نیز د، اینجا هطورح . اها جستانهجمان بیرونی و د،ونی ااتی  بسیا،  دا،د هواسط

شوود. شوشگزا، یا خهاونه اس  که هوج  ایجاد  االت عواطفی هی هاس  و آن جستانشهه

  خهاونوه ،ا نوه هعا،فکه بماءوله د، این قطعه و د، کم آنچه د، اینجا ااتی  دا،د آن اس  

کنوه. د، ا  وا   عواطف و شوشگزا، هعرفی هیبه شکم انوا، ،نگا،نص بلکه به شکم سوژه

کنه. د، ایون قطعوه شطلیات او خهاونه شحیه  و، اس  و  ری او با خها ازدواج ،و انی هی

ضوتنی خوود طو،خهاونه ایجاد شه و به نیز  و،  که با وجود بماءوله د،سرشره شه  از ذات

ا  اتوان هعنوا  ازدواج هقوهس و اسوطو،ه هکننوهخهاونه اس . د،سرشرن د، اینجا حهاعی

شوشگزا،  هوجو  ایجواد و  هشوشگر د، حعاهم با جستان هشوشگر عا،ف با خها اس . جستان

ضور شوشوگزا، د، شوکلی هلتووس  ا هشوود. جسوتانانرقال جریانات  سی به بماءولوه هی

کنه حا آنجا کوه ،ؤیو  خهاونوه نیوز اهور  شود و ابعاد جستانی عا،ف ،ا د،گیر خود هیهی

ا  شوشگزا، د، این قطعوه  عواهلی حکانوه هشود.  ضو، جستاندیها،  و هلتوس هعرفی هی

گونه هوقعی   سی اد،اکی شوشوگر نیوز دگرگوون برد. اینعاطفی ،ا باال هی هاس  که فشا،

 ابه.یشود و وسع  هیهی

خووان  از دو گفرتوان سوود گونه و ،وایی  شوشوگر د، هقوام گفروهشطح هد، این هکاشف

الور تن  هاایی چوون سوو،نی اس  که هرکی بر آیاحی از سوو،هآاس  یکی گفرتان قرجسره

اسو .  دیگور گفرتوان اوا  بمشوری یواد شوههاس . د، این آیات از  و، و قصوو، و نعتو 

ضوتنی اسورفاده طو،ی زن زیحا  عشق و ازدواج  اس  کوه بهشناخری عشق زهینی یعنزیحایی

خوان اس . گفرهاتین گفرتان شکم گرفره هاس  و د، قیق  گفرتان قرانی ام بر پایکرده
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ا  بوا اسو  اهوا ایون اسورفاده هنجور بوه حولیوه گفروهاا ،ا د، اثر خوود فراخوانوههاین گفره

فرد و خاص و نلصربهجود به گفرتانی هاا  هوفرد اس  یعنی گفرتاناا  هنلصربهویژگی

اوا اساس ایون گفرتوانعا،ف شوشگر بر هعحا،ت بمرر حجرب اس  و یا بهانگیز بهل شهه یرت

چشم نیسو  اس .  و، دیگر آن زن زیحا  سیهشکم گرفره  ا،حقاء یافره و سپس بازگو شهه

یسو  بلکوه از آن اس  و عشق نیز دیگر عشق به زنوی زهینوی نکه برا  هردان آفریهه شهه

 شود.ا  خاص ایجاد هی،ود و گفرتانهفراحر هی

هرنی  د،  هاس . ار الیاا  هخرلف حشکیم شههاها هرن هفموهی حکریر  اس  و از الیه

 «داوه و ایون ،ونوه بواز اسو گسررش هیبودگی خود ،ا هرن هاا  دیگر  داهنحقابم با الیه

ن و نیز حوجه به گفرتان عشق زهینوی زیحوایی و آآو،دن حعابیر  از قر .(122: 1333)سجود   

هکاشوفه و اد،اک  هحوجه بماءوله اس  و پویش زهینوهو،د هعا،فاسرفاده از غرایز که د، کم 

اا  هموم هوجوود د، ایون هورن اسو . حشوکیم شود از الیهخهاونه و عشق المی هعرفی هی

 پیشین اس .  ها  دیگر یعنی عشق المی   اوم  ضو، دو الیالیه

بهین حرحی  شوشگر با انفصال گفرتانی به هعنا  جها شهن از خویش و اهوو، حکورا،  و 

، عواد  و )اهوو سواز  اهور  اضورشوود و بوا غایو اکنون و  ال خوا،ج هی-عاد   از اینجا

)خهاونه که د، نظور عوا،ف اتیشوه  ضوو، دا،د و  ساز   اضرخویشرن ااریتنی( و  اضر

یابوه.  ضوو، خهاونوه د، هکان و زهان د،  ضو، دسو  هیبایه  ضو، او ،ا اد،اک کرد(  به 

گورفرن د، اایی از زهوان و هکوان عواد  و قرا،جم  بماءوله و حجلی د، او  به هعنا  ،شش

جهیه شوشی و بوشوی دسو   ه ال او به حجربعی  زهان و هکان د،  ضو، اس . د،اینهوق

-شود و د، نمای  شوشوگریبوشگر عرضه ه-یابه. خهاونه د، شکم پهیها،شهه بر شوشگرهی

ی خوود ،ا از اوا  کت و وال او ویژگویشود. د،ایونهنه هی  اسرعالیی بمرهبوشگر از  ضو،

،سه. شوشوگر بوا احصوال بوه  وق بوه د،یافو  اد،اکی هی-داه و به بیها،   سیدس  هی

،سوه. شومر خوشوی دیگور شومر  آ،هوانی د، جهیه  از خود و خهاونه و شمر خوشوی هی

ظاار   هیس  بلکه خها و د، نمای  خود شوشگر اس . شوشگر با کنا، زدن پوسرناکجاآباد ن

ووو،ت  کوه خوود،سوه. چنانا  هیخود و جمان  به اد،اک  قایق جهیه و انفصال پوسوره

  ووو،ت  اوااکنون  قیق  نگاه کردم اتوه ووو،ت»بینه: اهلل هی هاا ،ا وو،ت هیووو،ت

 هبعه  نیس  و ،اه بر گسرر ال او دیگر ح د،این .(1 :13۱2)بماءولوه   «اهلل اس  هوو،ت هیو

،ود. شوشوگر بوا قرا،گیور  د، ایون فراحر هی«  ال زیسری»شود و سخن او از سخن باز هی
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اا یعنی خها به آ،اهش و ،ا ری د، اتین جمان هوقعی  و د،آهیخره شهن با اسری اسری

اا از اهلل به اکنون این اته ،ا  » کنه:،سه و بمش  خویش ،ا د، اتین دنیا اد،اک هیهی

  .جا()اتان «،سه د، این جمانهن هی

بینه و با حوجوه ظاار  اشیاء   قایق پنمانی ،ا هی هبه دلیم اینکه شوشگر د، پس پوسر

ویژه اد،اک  قیق  برحور یوا خهاونوه  سوطح ووو،ت و فوک و به هبه انکشاف  قایق د، قطع

اسرنه و  ری بماءوله د، هقام شوشگر بهین نکره اشا،ه  هلروا د، این قطعه با ام د، حعاهم

اوا  ووو،ت بوه دانه. وو،تاهلل هی هاا  وو،ت ،ا وو،ت هیووو،ت هکنه آنجا که اتهی

اهلل اسو .  هاا خود شکم و حجلی وو،ت هیووهعنا  شکم جمان وو،  اس  که این وو،ت

ا  و انکشواف  قوایق و وسورهآن اس  کوه انفصوال پ هوو،ت د، اینجا نشان هاسرفاده از کلت

ناپ یر اس . خهاونه هعنا  حتاهی هعنااا اس  اها با انکشاف اور هعنوا  اد،اک هعرف   پایان

که سیالیری ویژه بین دال و ههلول که اکنون به ووو،ت طو، نتایه بههعنا  دیگر  ،خ هی

هعنایی دیگر اس  و اس . د، قیق  ار هعنا وو،حی برا  انه ایجاد شههو هلروا ح ییر یافره

اهلل  از حرکیو   هجوا  هعنوا  هیوواته وو،حی از وو،ت خهاونه اسرنه. اینکه بماءولوه بوه

کنیم  انووز کاهوم کنه بهان هعنا اس  که آنچوه هوا اد،اک هویاهلل اسرفاده هی هوو،ت هیو

تام اس . بهین حرحی  به قول د،یها اتوا،ه هعنا ناحنیس  زیرا شوشگر به کتال خود نرسیهه

و  سوطح ه،ابطو»حوان گفو  اس  و د، بین سطح وو،ت و سطح هلروا د،  رک  اس . هی

گیر  هعنااوا  از پویش عینی که هوج  شوکم هخالف ،ابطهلروا از نوع پهیها،  اس . بر

شوود و بوه اسواس د،یوافری شومود  ایجواد هیپهیها،   هعنوا بر هاس  د، ،ابطحعیین شهه

،یز  شوهه نیسو  و ا  که برناهوهگردد؛ ،ابطهححهیم هی جریانی غیر شمود  و غیر هنطقی

بین ووو،ت و  ه،ابط»اتچنین  .(12: 1333 )شعیر   «،خهاد  و غیرهنرظره دا،د هرر جنحبیش

بوا کا،یکواحو، و حصوویر  شوخ  هحوانه از نوع حواتی یا واقعی باشه اتچون ،ابطوهلروا هی

عنوان شوشگر عرفانی  هرفاوت از حصویر او بهاینجا حصویر بماءوله  د، .(1۱)اتان:  «واقعی خود

د، اذاان هردم عاد  اس  زیرا ذان عاد   قاد، به اد،اک بماءوله  که اکنوون وجوود او بوا 

بماءولوه  هحوان گفو  ،ابطوحواتی نیس  و هی هاس  نیس  اها از نوع ،ابط و، سرشره شهه

ا  فورا واقعوی اسو . ،ابطوهعنوان شید و فقیه شمر بوا بعوه  قیقوی و هون اسورعالیی او به

ا  و نتووادین اسوو . هووثالً ،هاتچنووین غالوو  ،وابووط بووین سووطوح و هلروووا از نوووع اسوورعا

شهن بماءوله با  و، نتاد ححهل او به وجود  اسرعالیی اس . اتچنین بین بماءوله و سرشره



 2۱۱   1044بهار و تابستان ، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... گونه ازنشانه ـ معناشناسی روایتی شطح

 

لی چیز اس  و شوشگر خواا  برقرا، اس . خهاونه وا   اتها  و بیشینهکتینه هخها ،ابط

شوود. بوه اتوین اا  الموی هیاز هعنوی  اس  اها با حجلی خها بر شوشگر او وا   دا،ایی

ا  اس  که ا،ححواطی حعواهلی دلیم وجود عا،ف نیز وجود  ،ازگونه و چنههعنایی و چنهالیه

عنووان عوا،فی کوه خوها ،ا ،ؤیو  بین وو،ت و هعنا وجود دا،د. شوشگر د، ایون قطعوه بوه

 ال و گریزپا اس  که قطعی  نها،د و بایه ،ازاا  آن ،ا گشود.اس   هعنایی سیکرده

 هاس . انرخواب ایون زاویودیه جزءنگر نیز اسرفاده کرده هپرداز از زاوید، هرن فوک  گفره

سوواس کنه و آن ،ا با دقو  و وا  شناخری اس  که جزئی از چیز  ،ا انرخاب هیدیه  گونه

پرداز بوا انرخواب گفروه .(12:133۱اللموی  خلیوم و نطلوا)جاللویداوه زیاد هو،د نگرش قرا، هی

هوضوع ،سیهن به شمر خوشی  ویژگیما  این شمر ،ا از طریق حجلی  ق به شکم جزئوی و 

عالوه او حنما ی  با، از شمر ناخوشی د، حقابوم بوا شومر خوشوی د، کنه. بههوجز حشریح هی

گویوه. ایون اهور وشی سخن نتی،وای  دیگر از شمر ناخ هاس  و اداهآغاز ،وای  سخن گفره

طو،ضوتنی شومر بهان عل  اس  حا اوالً خواننوهه از خوالل حووویف شومر خوشوی خوود به

چیز  اس  که د، حقابم با شمر خوشی اس  و دیگر اینکوه خواننوهه خوود ایون ناخوشی ار

حقابم ،ا د، ذان حجسم کنه. حووویف شومر ناخوشوی  ،وایو  ،ا از جریوان شواد و هثحو  و 

گ ا،د و پرداز حصو، آن ،ا به خواننهه وا هیکنه. به اتین عل  گفرهخویش جها هیانگیزشی 

اوا  عالوه از جریان کم ،وای  حقابمداه. بهحنما کلیه  د، آغاز ،وای  د، اخریا، او قرا، هی

 ناشاد و ،نجو، قابم هال ظه اس .  دوزخ  شاد  بهبخ   بمش   خوشحخ  

ا،کرد عاطفی گفرتان اس  که به شوکم پهیوها،  و د، آهیخرگی  واس اتراه با کد،ام

اا  ز،د و سپیه و آبگون و حصاویر  چون ،ویش گلزا،  ححهل گلوزا، بوه گوالب و قال  ،نص

اس . این حصاویر نیوز ححهل گالب به  و، و د، نمای  ححهل بماءوله به  و، نتایش داده شهه

 د  قرهز  آبی  سویاه  سوحز  بونفش و  ز،اا  سفیهاا اعم از ،نصانواع ،نص هکننهخود حهاعی

لون د، این قطعه برا  حصویر پهیوها،اا  لون هویژه آنکه خود بماءوله نیز از واژاس  به غیره

اته د، شوشگر  شوشی پهیها،شوناخری ایجواد اس . این،نص اسرفاده کردهبههرفاوت و ،نص

 اس .کرده

هوها، و یرا ،وایو  از نووع ،وایو  کنشگونه  سیال و پویا اس  زجریان این ،وای  شطح

د،گفرتوان »بوشوی اسو . الحروه -یشوشوی و حنشو-،یز  شهه نیس  و از نوع حنشویبرناهه

،سه زیورا ایون هر لوه هسورلزم ح ییور شوشی نتی هشطح  عا،ف ایچگاه به اوی  یا عاطف
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 که عوا،ف بواه بروان ناهی هشخ  بر آن نماد د، الیوضعی  و نوعی شوش عاطفی اس  ک

حلریو  و ایجوان عواطفی  هقرا، گیر  هرناوب د، جریان هشااهه و حجلی حقریحاً د، هر لو

  .(3۱: 133۱  زاده و سیهان) جریحتکین ،سه  هنه حا بالخره به هر لباقی هی ها

بوه هعنوا  »یو  حوان نظام هحرنی بر احی  ،ا جسرجو کرد. احعالوه د، هرن ه کو، هیبه

بلکه احی  د، هو،د انسوان   انه برا  خود اخالقی داشره باشهحواخالک نیس  زیرا ارکس هی

گردد که کنش او خود و ااهاف او ،ا پش  سر گ اشوره و بوه ،و  هرعمه به کنش هطرح هی

اا اس  حفاام  اتسویی و اتپوشانی جستانه هکننهدیگر  هرترکز شهه باشه. احی  ححیین

)شوعیر  و  «افکنوهاخالقوی سوایه هیاوا  که به لطف آن اتحسرگی انسانی بور حتوام کنش

پردازد بلکه از اتان ابرها سعی دا،د خود نتی هبماءوله حنما به ذکر هکاشف .(24: 1333دیگران  

خود کنه. او با ححیین شمر خوشی و ناخوشوی و اهکوان ،ؤیو   هزیسر هخواننهه ،ا وا،د حجرب

نیوافرنی و ناشوناخرنی   ق به دنحال آن اس  حا به خواننهه نشان داه خهاونه اهور  دسو

 اا د، وجود او نمفره اس . اا و ل تییزیحا هنیس  و ات

 

 گیرینتیجه -4

حووان آنموا ،ا بوه للوان نشوانه جتلوه ،وایواحی اسو  کوه هیبماءوله  از هگونهکاشفات شطح

داد. اد،اکی هو،د حللیوم قورا، -ات  سیحنیهگی جریانهعناشناسی گفرتان و  ضو، و د،ام

دیها،   سیال و پویا اس  و هعنا د، آن ناحتام اس . د، این ،وای   جریان  سی این ،وای  

 چشایی و  سی بویایی   سوی اا   سیاا غلحه دا،د و هوج  خلق جریانبر دیگر جریان

ا  نیز بعوه از جریوان  سوی دیوها،  هوجو  خلوق شود. جریان  سی الهسها  هیالهسه

یابوه شوشگر ااتی  هی هجستاناین ،وای   نه حنما اا  دیگر  سی اد،اکی اس . د، جریان

 ها  برخو،دا، اس  زیرا جستانخهاونه د، هقام شوشگزا،  از ااتی  ویژه هبلکه نقش جستان

 ق  نتواد  اسو  از  هشود. جستان ق دچا، حلول و ح ییر هی هسال  د، ا،ححان با جستان

کنه و  واس جستی و ه هیوجود هؤثر  ق که به شکم جستی لطیف بر عا،ف شوشگر جلو

 بینه.که بماءوله گاه خهاونه ،ا بر شکم  و، هیداه؛ چنانحأثیر قرا، هی،و ی او ،ا حل 
شوود.  بوا نگور  شومر خوشوی انرخواب هیدیه جزئی هبر،سی شهه  ابرها از زاوی هد، قطع

گوردد. سوپس د، اثور د،خواس  کنشگر برا  ،سیهن به شمر خوشی  نظام کنشی  اکم هی

شود و به دنحال حلول عا،ف  کنشوگر  ق  فضایی حنشی خلق هی هحجلی ناگمانی و غیرهنظر
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ا  از خود و جموان و احصوال بوه یابه. شوشگر با انفصال پوسرهبه شوشگر و بوشگر ححهل هی

یابه. دیوا،اا  حنص وجوود  قیق   ق  به  اضرساز  غای  و  اضرساز   اضر دس  هی

آیوه. هیان و شوش  به وو،ت وجود  حوازه د،،یزد و با ار نوسهیاولیه  د، ار سا ری فرو 

 سنایی هبه گفر
 عنکحوحان هگس قهیه کننه  عا،فان د، دهی دو عیه کننه

(323: 1311  ییسنا)  

کتی بوه  هاا  کتی نیس  بلکه فراحر از لقتد، اینجا عا،ف شوشگر  دیگر به دنحال لقته

دلیم عا،ف د، اینجا شوشگر اسو  و د، جریوان  انهیشه. به اتیننو شهن و بسط وجود هی

 گیرد حا اینکه د،  ق هسر رک شود. شهن و حلولی هرناوب قرا، هی
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