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  چکیده
هـاي    یافتن داللـت . است» نور«فهم متون عرفانی عنصر ها در   ترین نشانه  یکی از اصلی

ها را آسان   معنایی و مناسبات درونی عنصر نور در متون عرفانی، درك ژرفاي معانی آن
دهـد    هاي نقد ادبی نُو، به ما اجازه می  یکی از روش مثابۀ بهمعناشناسی،  ـ نشانه. کند  می

این مقاله در پـی آن اسـت تـا بـا     . بپردازیمتا به مطالعۀ این کارکردها در درون گفتمان 
آمدن جعفر به گـرفتن  «تحلیلی، کارکردهاي نور را در بخشی از قصۀ  ـ روش توصیفی

معناشـناختی بررسـی    ـ ، بر اساس رویکرد نشانهمثنوياز دفتر ششم » اي به تنهایی  قلعه
انی را عنصر نور چگونه فضاي گفتمـ پرسش اصلی پژوهش این است که . و تبیین کند

هـدف از  درواقع . گردد  دهد و سبب آفرینش چه معناهایی می  تحت تأثیر خود قرار می
دادن سیالیت   نشان براياین پژوهش مطالعۀ شرایط داستانی و گفتمانی نور در این قصه 

کند و از این طریق   می عنصر نور در این قصه کارکرد داستانی و گفتمانی پیدا. معناست
اساسی این است که نور در ایـن گفتمـان    ضیۀفر. شود  پویا و سیال آفریده میگفتمانی 

و استعالیی است و  ،اي  اي، استحاله  اي، شناختی، واسطه  داراي کارکردهاي جسمانه
هاي تنشی، شَوِشـی، عـاطفی، نمـودي، انفجـاري،       این کارکردها همواره از ویژگی

هـاي    بررسی کارکردها و ویژگی. ردارندشناختی برخو  واسازي، انعکاسی و زیبایی
را  مثنـوي هـاي    هاي داستانی و گفتمانی قصـه   تواند ظرفیت  معناشناختی نور می ـ نشانه

  .بگشاید مثنويروي مطالعات  بهخوبی بشناساند و افق جدیدي  به
                                                                                                     

  ebrahimkanani@gmail.comدانشگاه سمنان  ،ات فارسیي زبان و ادبیادکتر *
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  دانشگاه سمنان ،ات فارسیدانشیار زبان و ادبی ***
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  .، داستان، گفتمانمثنويمعناشناسی، نور،  ـ نشانه :ها کلیدواژه
  

  دمهمق. 1
. منزلۀ کلید معنایی براي فهم متون عرفانی اسـت  بهها و   ترین نشانه  یکی از اصلی »نور«عنصر 

هاي عرفانی است و بـه همـین     عنصر نور در متون عرفانی محملی مناسب براي تبیین تجربه
یکـی از  معناشناسـی   ـ نشانه. دلیل کارکردهاي گفتمانی و داستانی گوناگونی پیدا کرده است

گیـري    دهد تا به مطالعۀ این کارکردها و شرایط شکل  که به ما اجازه می ابزارهاي علمی است
پـذیري    ها فرصت نشانه  معناشناسی گفتمانی، نشانه ـ در نشانه. معنا در درون گفتمان بپردازیم

شـناختی    هـایی نُـو و بـا کـارکرد زیبـایی       شده به نشانه  هایی شناخته  یابند و از نشانه  دوباره می
. شـود   شوند و معنا نیز بازتولید می  ها پیوسته بازآفرینی می  بر این اساس، نشانه. یابند  تحول می

توان آن را واژة کلیـدي و    بنیادین دارد؛ به طوري که می یدر عرفان موالنا جایگاه» نور خدا«
ر ششـم  از دفت» اي به تنهایی  آمدن جعفر به گرفتن قلعه«قصۀ . مبناي اصلی عرفان موالنا نامید

نـور  در آن هایی است کـه    ترین بخش  یکی از مهم )3105 – 3055/ 6: 1371مولوي، ( مثنوي
مورد عنایت حـق قـرار   ) ع(  جعفر،   در این قصه. خدا محمل تبیین حقایق عرفانی شده است

این موضوع ذهن موالنا را . شود  گیرد و به همین دلیل با اطمینان قلبی بر دشمن پیروز می  می
و همـین نکتـه    دارد  مـی و اولیا معطـوف   ،تابش نور حق در چهره و باطن موسی، یوسفبه 

ه، عنصـر نـور     . مفاهیم مورد نظر خود را تبیـین کنـد   آورد تا  اي فراهم می  زمینه در ایـن قصـ
انگیـز،    هـاي شـگفت    هاي گوناگون و با بازي  کارکردهاي داستانی و گفتمانی یافته و با تجلّی

تحلیلی این کارکردهـا را   ـ این مقاله با روش توصیفی. و پدیداري آفریده است معنایی سیال
هـدف از ایـن پـژوهش    . دهـد   معناشناختی مورد بررسی قرار مـی  ـ بر اساس رویکرد نشانه

در این مقالـه  . دادن سیالیت معناست  مطالعۀ شرایط داستانی و گفتمانی عنصر نور براي نشان
عنصر نور چگونه فضاي گفتمانی را تحت سعی شده به این پرسش مهم پاسخ داده شود که 

  ؟آفریند  و چه معناهایی را می ؟دهد  تأثیر خود قرار می
  

  پیشینۀ مطالعه. 2
گــرا بــه   شناسـی ســاخت   تحـوالت مطالعــات حــوزة نشــانه زمینـه را بــراي گــذر از نشــانه  

، )Saussure( در این تحوالت، سوسور. گفتمانی فراهم کرد )sémiotique( معناشناسی  ـ  نشانه
. انـد   ترین نقش را داشته  بیش) Greimas( و گرمس ،)Barthes( ، بارت)Hjelmslev( یلمسلف
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با توجه به مطالعاتی که گرمس انجام  )Ecole de Paris( معناشناسی مکتب پاریس ـ در نشانه
: سـازد   تحول اساسی بود؛ تحولی که از او سه شخصـیت علمـی مـی   توان شاهد سه   داد، می

معناشناسـی  . معناشـناس گفتمـانی    ـ  و نشانه ،معناشناس رواییـ  معناشناس ساختاري، نشانه
گیـري معنـا را در داسـتان نشـان       شناختی است که چگـونگی شـکل    ساختاري الگویی زبان

 دهد که معنا را  به مطالعۀ گفتمانی داستان می این الگو در مسیر تحول، جاي خود را. دهد  می
معناشناسی روایـی   ـ کند که نشانه  نشینی بررسی می  همفرایند ارچوب هدر کلیت متن و در چ

شـناختی بـه     با نگاهی پدیدارشناختی و زیبـایی سوم نام دارد و سرانجام گرمس در وضعیت 
کند که انسان در مرکـز معنـا قـرار دارد و ایـن       گردد و تأکید می  معناشناسی ساختاري باز می

6 -  5: 1389گرمس، (شود   به انسان بعدها با نگاه پدیداري او کامل میه توج(.  
معناشناسـی شوِشـی را معرفـی     ــ  الگـوي نشـانه  ) 9 -  7: همـان ( معنا نُقصانگرمس در 

 و رخـدادي  )interactive( بار دو نظام معنایی تعاملی  یندر این دیدگاه، او براي نخست. کند  می
)événementiel( را در مطالعات معنایی مورد توگـر    در نظام تعـاملی، کُـنش  . دهد  ه قرار میج

ادراکی و در تعامل پیوسته با دنیا، در پـی کشـف معناهـاي سـیال      ـ اي حسی  بر مبناي رابطه
اي کـه نـه در     گیرد؛ واقعـه   شناختی شکل می  در نظام رخدادي نیز نوعی رخداد زیبایی. است

پدیداري، یندهاي افرگرمس با طرح . گیرد  گر، بلکه بر مبناي اتّفاق شکل می  اثر دخالت کُنش
، گـذر از معناهـاي قطعـی را بـه معناهـاي      )corps proper( اي  جسـمانه ادراکـی و   ــ  حسی

 و اُبـژه  )subject( همعناشناسی گفتمانی، معنا در تالقی سـوژ  ـ در نشانه. زند  رخدادي رقم می
)object( شود؛ معنا راهـی اسـت     با هم یا در تالقی انسان و هستی با یکدیگر آفریده می

اي کـه سـوژه از     طبیعت در حرکت است و درست آن لحظه  گسترده که از طبیعت تا فرا
ی   بر اساس این، معنـا حادثـه  . گیرد  شود، حادثۀ معنا شکل می  درون متأثّر می ــ  اي حسـ 

شود و حاصل آن، دریـافتی    ادراکی است؛ حسی از سوژه با حسی از دنیا وارد تعامل می
کند و او   اي سوژه را از دنیاي واقعیت جدا می  این معنا براي لحظه. شناختی است  زیبایی

ا گویـا زیـر بـار ایـن     مگردد، ا  شناختی، دوباره به دنیا باز می  پس از تجربۀ عمیق زیبایی
تري تبدیل شده که به معنـایی جدیـد از هسـتی دسـت       یق، به موجود متفاوتتجربۀ عم

یابد که همۀ حواس او را در   در این نظام، سوژه خود را در مقابل دنیایی می. یافته است
 )معناي شوِشـی ( رود و همین معنا  دهد که انتظار آن نمی  می  رخ معنا در جایی گیرد و  بر می

ادراکـی   ــ  گیرد؛ معنایی که نتیجۀ تعامل حسی  نام می) 15 -  11: 1388شعیري و وفایی،  ←(
  .شود  شناختی زاییده می  معناشناسی گفتمانی و زیبایی ـ چنین نشانهاینسوژه و دنیاست و 
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  شناسی نور  کارکرد نشانه. 3
هـاي گفتمـان ریشـه      در این قصه، عنصر نور همچون یک نقطۀ مرکزي، در تمام اجزا و پاره

عنصر نور در قالب واژگان و رمزگانی چون ملـک  . دوانیده و گفتمانی ویژه را رقم زده است
حسن، شعاع اختر، نور حق در چهرة عارف، نور حق در چهره و ضمیر یوسـف، موسـی و   
اولیا، نور بارق، نور قوي حق در چهرة موسـی، نـور نابیناکننـدة چشـم، نـور جـان، سـراج،        

یافته از آینه، نور گذرنده از دیوارهاي آهنین، نـور رشـاد،    انعکاسر دل مؤمن، نور ضحی، نو
در بافت  هر کدام از این واژگان. و نور روي یوسف در گفتمان نمود یافته است ،نور طاعت

و تنشـی بـه نشـانه تبـدیل      ،تقـابلی، تعـاملی  ینـدي  افرگیرنـد و در    اي قرار می  گفتمانی ویژه
اي چون حسـن    هاي زبانی ویژه  شود که مدلول  اي تبدیل می  جا، نور به نشانه  ندر ای. شوند  می

سازي،   خویش  گري، بی  و زیبایی، آیینگی و انعکاسی، تکثّر انفجاري، تحمل بخشیدن، هدایت
سان سبب تکثّـر    آفریند و بدین  کنندگی را می  بخشی، تابندگی بر عرش و افالك و نفوذ  قدرت
  :نشان داد ذیلوارة   توان در طرح  اي را می  این نظام نشانه. شود  شدن معنا می  و سیال

  

 بارق/ قوينور 
 نابیناکننده و

 ضحی

 جان نور

 مؤمن دل نور
 روي نور

 یوسف

/ رشاد نور
  طاعت  نور

 نور
 از یافته  انعکاس

 آینه

 سراج

 حسن ملک

 و چهره نور
 اولیا ضمیر

 حق نور
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  تبدیل نور به نشانهفرایند  1.3
نور حق، با جلوة خـود و  . کند  یک کلِّ واحد ایفاي نقش می منزلۀ بهدر این گفتمان، نور حق 

در مقابل این کـلِّ واحـد،   . شود  با تأثیر در تمام اجزا و واحدهاي گفتمان، به نشانه تبدیل می
هـا هـر چنـد      این جلوه. اند  وجود آمده  بههایی از نور حق را داریم که از این کلِّ واحد   جلوه

ایـن  . اي متفاوت تعلّـق دارنـد    گیرند، هر کدام به دنیاهاي نشانه  تحت تأثیر کلِّ واحد قرار می
شـود و در قالـب     دهد که نشانه در عین حفظ وحـدت و انسـجام، متکثّـر مـی      امر نشان می

رابطـۀ تعـاملی بـین    . اردپذیري نشانه حکایـت د   ها همه از انعطاف  این. یابد  نمود میجدیدي 
فـونتنی،  . گیـرد   هـا، مبنـاي آفـرینش معنـا قـرار مـی        کلِّ واحد و تجلّی ایـن نـور در پدیـده   

معناشناس فرانسوي، معتقد است که برش ایجاد لرزه در اندام معناست و ایـن یعنـی     ـ  نشانه
  :به گفتۀ او. عناتفکیک و حضور م

رش     ) ناپـذیر   تفکیـک (مبناي ایجاد لرزش در معنا، یک  پـذیر    اسـت و یـک بـه دو طریـق بـ
آورندة تفاوت در پتانسیل اسـت    وجود  بهگردد،   برش یک که سبب تشکیل دو می: گردد  می

، )پراکنـدگی (گـردد    ؛ برش یک که سبب بروز چند مـی باشد  میکه منبع تشکیل عوامل گفته 
  .)Fontanille, 1995: 11(باشد   هاي قابل بیان می  منبع تشکیل نشانه

بـودن و   بسـیط در این گفتمان هر چند مطابق بـا گفتـۀ فـونتنی، نـور حـق را بـه دلیـل        
این نور در عین بساطت و وحدت، به ا ماتوان تجزیه کرد،   و سه نمی ،بودن به یک، دو واحد

ـ یک کلِّ واحـد و بـا    مثابۀ بهنور حق  .شود  صورت متعدد متکثّر می بـه  ، دهـاي متعـد    یتجلّ
کـه بسـیط     ؛ درواقع نور حق در عـین ایـن  شود  تصویري تبدیل می  عدي و چندب  عنصري چند

ایـن تجلّـی در   . یابـد   می متفاوتیشود، ظهورهاي   یک کلِّ واحد در نظر گرفته می  است و به
و  ،حق در صـورت و ضـمیر اولیـا، یوسـف     هاي ملک حسن، شعاع اختر، نور بازتابی  قالب

شـود و    ظـاهر مـی  » چنـد «اسـت، در قالـب   » یـک «پس نور حق کـه  . شود  ظاهر می موسی
نور حق که بـه صـورت   . آفریند  یابد و معنا را می  نمود می گوناگونیهاي   سان، به شکل  بدین

توانـد در    شود، بر اساس اصـل ظهـور وحـدت در کثـرت، مـی       کلِّ واحد در نظر گرفته می
ها توان تحمل نور حق را ندارنـد،    چون این پدیده اماو نفوس نفوذ کند،  ،افالك، خأل، عقول

درواقع یک کلِّ واحد داریـم کـه همـان    . کند  این نور به طور متمرکز در دل مؤمن تجلّی می
طریـق  کند تـا از ایـن     یعنی دل مؤمن تجلّی پیدا می» یک«نور حق است و این کلِّ واحد در 

پس یک کلِّ واحـد داریـم کـه نـور حـق      . تبدیل گردد» همه«بتواند به چند و پس از آن، به 
بر وجـود پیـامبران    گوناگونهاي   شود و در شکل  این کلِّ واحد ابتدا به چند تبدیل می. است
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گیـرد تـا بـا      سان مـؤمن جـاي مـی     شود و در دل آینه  کند، سپس به یک تبدیل می  تجلّی می
  .ها به اقبال معنوي برسند  به مردم، به تکثّر برسد و به همه تبدیل شود و همۀ انسان انعکاس

کنـد    ها معناي جدیدي را سازماندهی می  ظهور وحدت در کثرت و تجلّی خدا در پدیده
بار نـور    درواقع یک. آمده از این کلِّ واحد است  هاي پدید  که نتیجۀ ترکیب و تبانی بین جلوه

اي از ایـن نـور، آن را بـه دیگـران       گردد و مردان حق با دریافت جلوه  تبدیل میحق به چند 
شـود و معنـا بـه حیـات خـود ادامـه         سان نور در چند متوقّـف نمـی    بدین. دهند  انعکاس می

هایی چون کوه قاف، افالك، خأل، عقول و نفوس تجلّی کنـد،    اگر نور حق در پدیده. دهد  می
ت    ها نمی  ا چون این پدیدهما شود،  به چند تبدیل می توانند آن را منعکس کنند، نور حق قابلیـ
شود تا نـور    جا چند به همه تبدیل می  در این. شود  کند و معنا بازآفریده نمی  افشانش پیدا نمی

هـا را بـه     هایی که قابلیت و قدرت دریافت و انعکاس نور را دارند، آن  حق با تجلّی بر پدیده
هاي نور حق در جهـان هسـتی،     سان، همۀ جلوه  بدین. سازماندهی معنایی هدایت کندسمت 

آورنـد کـه بـه معنـا سـامان        اي را به وجود مـی   شوند و همگنه  در کارکردي همگرا ظاهر می
وجـود نقطـۀ اشـتراك بـین      سازد  اي را میسر می  گیري این همگنۀ نشانه  چه شکل  آن. دهد  می

گیرد و دل مؤمن بـا    نور حق در دل مؤمن جاي می. استصل از نور حق هاي حا  همۀ جلوه
سان با ترکیـب و سـازماندهی بـین همـۀ       شود و بدین  انعکاس آن به نقطۀ اشتراکی تبدیل می

  :شود  شمول تبدیل می  اي جهان  همگانی و نشانه» منِ«ها به   آن

  
  : نشان داد ذیلوارة   توان در قالب طرح  را مییند افراین 

  

  معناشناختیـ  نور از دیدگاه نشانهکارکردهاي گفتمانی . 4
عاطفی بـه   ـ یک منبع هویتی منزلۀ به، )explosif( در این گفتمان، نور حق با کارکرد انفجاري

نـور حـق در ایـن کـارکرد، تمـام عوامـل گفتمـان را بـه پویـایی          . پـردازد   ایفاي نقـش مـی  
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گیـرد و    ادراکی بین عوامل گفتمـان شـکل مـی    ـ نوعی تعامل حسیسان،   بدین. خواند  می  فرا
معناشناسـی نـور در ایـن     ــ  به ویژگـی نشـانه  با توجه . شود  گفتمانی پویا و سیال آفریده می

سو، نـور حـق بـا تجلّـی در       از یک: توان براي آن دو نوع کارکرد در نظر گرفت  گفتمان، می
هـا را بـه     زنـد و حضـور شـناختی آن     ها رقـم مـی    موسی و یوسف شرایط جدیدي براي آن

شخصـیت   مثابـۀ  بـه در این حالت، موسی و یوسـف  . کند  شناختی تبدیل می  حضوري هستی
و در    اثر حضور ناگهانی اُبژه، ماهیت خود را از دسـت داده  برشوند که   سوژگانی معرّفی می

شوند و   ف خود به نور تبدیل میدر این وضعیت، موسی و یوس. اند  هویتی جدید ظاهر شده
سو، موسی و یوسف که خود بـه نـور تبـدیل      از دیگر. آیند  نمودي از تجلّی حق به شمار می

بار در کارکرد جدید به فضاي سوژه،   شوند که این  هایی در نظر گرفته می  اُبژهمنزلۀ  اند، به  شده
جاسـت کـه بـراي      ایـن . دهنـد   مـی  آورند و تمام هستی او را در اختیار خود قـرار   هجوم می

با توجه به ایـن دو  . شود  ماندن سوژه از چنین درخشش انفجاري از نقاب استفاده می  امان  در
  .گفتمانی این قصه را تبیین کردیند افرتوان   کارکرد، می

  
  کارکردهاي گفتمانی نور 1.4

  نور متمرکز 1.1.4 
بـه توصـیف مشـغول     فقـط  راوي) 3061/ 6: 1371مولوي، ( از ابتداي روایت تا این بخش

گویی بین موسی و خـدا    و  گوي دیگري نشان نیست و اگر گفت  و  از هیچ صدا یا گفت. است
در ایـن بخـش   امـا  گـردد،    شود، به طور غیر مستقیم و از زبان راوي توصـیف مـی    واقع می

باره خداوند به طـور   تغییر زاویۀ دید، به یکبا . ، شاهد تغییر زاویۀ دید هستیم)3062: همان(
، راوي دربـارة نـور   )3061 -  3055: همان(در ابیات پیشین . گوید  مستقیم با موسی سخن می

گوید و کارکرد قهري نور به صفت جالل و قهر خدا اشـاره دارد و بـا     قهري خدا سخن می
 امـا  .دهـد   اي مقـدس مـی  به افراد شایسته اجازة حضور در این فضفقط درخشش انفجاري، 

شـود و خداونـد در چهـرة جمـالی و       ، آوا یکسره دگرگون مـی )3062: همان(در این لحظه 
هـا بتواننـد از نـور حـق در وجـود موسـی         که انسـان   او براي این. شود  مهرورزانه نمایان می

ـ   منزلـۀ  از خرقۀ خود بـه استفاده خواهد تا با   استفاده کنند، از موسی می ن امکـان را  نقـاب، ای
  .ها فراهم آورد  براي آن

که عارفی امین  ،خداوند به موسی فرمود که آن نقاب باید از جنس و قسمتی از خرقۀ تو
هستی باشد؛ زیرا آن خرقه به برکت نور حق شکیبایی و صبر آموخته و در تاروپود آن، نـور  
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نخواهـد داشـت   جان تابیدن گرفته است و جز این خرقه هیچ چیـز تـاب نـور قـاهر مـا را      
نور جان . جا به اصل تابش و تجلّی نور حق اشاره شده است  در این . )3065 -  3063: همان(

کنـد و    و نفوذ در درون خرقـه بـه طـور متمرکـز در تـاروپود آن نفـوذ مـی        ،با تابش، تجلّی
سپس بـر اسـاس   . شود  می   به چیزي از جنس همان نور بدلسان خرقه با نور عجین و   بدین

جـا هـر     در ایـن . تواند آن نور را تحمل کنـد   شود و می  ل استحاله، در آن نور مستحیل میاص
ه بـه تأکیـد گفتمـان در بیـت        پیشـین  چند به نفوذ نور در خرقۀ عارف اشاره شده، بـا توجـ

توان بـه ویژگـی دیگـر نـور       ـ می داند  ـ که این خرقه را لباس عارفی امین می  )3062  :همان(
و ایـن صـبر نیـز    ) 3063: همـان (دهـد    نور حق به دارندة آن صبر و شکیبایی می :اشاره کرد

شـود و در تـاروپود آن     درواقع نور حق در خرقه متمرکز مـی . مظهر صبر و لطف حق است
هـم بـه انسـان صـبر عطـا       کند؛  می، در دو کارکرد تقابلی بروز سببکند و به همین   نفوذ می

ل را از انسـان بگیـرد و او را نابینـا       ي میکند و هم با درخشش انفجار  می تواند قدرت تحمـ
از کسـانی  اند و تحمل را   کند که دمساز و همراه آن شده  این نور به کسانی صبر عطا می. کند
توانـد تمـام هسـتی      سو، می  پس نور حق از یک. اند  گیرد که از همراهی با آن نور بازمانده  می

خـود کنـد و پـس از آن بـا دادن حیـات       گیرد و او را از خـود بـی  گر را از او ب  مادي شوِش
تواند هستی کسی را که بـا ایـن نـور      سو می  معنوي، او را سراسر با نور همراه کند و از دیگر

  .، از او بگیرد  همراه و دمساز نبوده
مثابـۀ   بـه تمرکز نور جان در تاروپود خرقه، حاصل ارتباطی است که بین نـور جـان   

این جریـان تعـاملی در نهایـت    . شود  گر برقرار می  شوِش منزلۀ ارزشی و خرقه بهجریان 
» اي  کارکرد خلسه«آن را ) 1391(شود که شعیري   سبب ایجاد نوعی کارکرد گفتمانی می

. دهد  اي است که در متن گفتمان رخ می  این کارکرد نتیجۀ نوعی کارکرد جسمانه. داند  می
جا   در این. دهد  اي به آن می  ر جسم خرقه نوعی کارکرد جسمانهدرواقع تمرکز نور حق د

نشانه است که ـ  ژست و حرکات بدنی نیست، بلکه نوعی جسمفقط منظور از جسمانه 
جسـمانه بـر   . کنـد   رابط بین دال و مدلول است و گذر از یکی را به دیگري فراهم مـی 

» تـن «تـوان آن را    ، می)Merleau-Ponty( کند که بر اساس دیدگاه مرلوپنتی  جسمی داللت می
مـا بـا   » تـن «به باور این پدیدارشناس فرانسوي، ابتـدا   .)Merleau-Ponty, 1945: 273( نامید
، »تـن «پـذیري همـین     گیرد و سپس بـر اثـر نفـوذ     هاي جهان هستی، در تعامل قرار می  پدیده
  :شود  ادراکی مواجه می ـ گر با معناي حسی  شوِش

اس در میـان دیگـر         یک اُبژه در میان دیگـر اُبـژه   ۀمثاب بهتن من فقط  هـا یـا حضـوري حسـ
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تـن مـن   . هاي دیگر است  بلکه تن من اُبژة حساسی در واکنش به همۀ اُبژه. حضورها نیست
بیند، به ارتعـاش    هایی که می  دهد؛ در مقابل همۀ رنگ  شنود، پاسخ می  به همۀ آواهایی که می

کنـد، وابسـته بـه چگـونگی میزبـانی او از        ها اطالق می  که آن را به واژهآید و معنایی   در می
  .)همان(همان کلمات است 

نیز نـور جـان در جسـم و تـن خرقـه      ) 3063 -  3065/ 6: 1371مولوي، (در این بخش 
جسم و تن خرقه نیز . کند  شود و با در هم شکستن آن، در تاروپود خرقه نفوذ می  متمرکز می

شود تـا شـکنندگی تـن      پذیر می  سپس هستی موسی تن. شود  پذیر می  جان نفوذ در برابر نور
و جسـمانه  ) مـن (در همین زمینه فونتنی بین دو حضور جسـم  . خرقه در آن تجلّی پیدا کند

  :استل ئقا، تفاوت )خود(
همان پایگـاهی کـه در مقابـل همـۀ     . پایگاهی است که براي خود حکم مرجع را دارد» من«

کنـد و از    سوژه تبدیل کند، مقاومت می ـ گردد تا او را به دگر  که به او تحمیل میفشارهایی 
 امادار است،   را عهده» خود«کند و به همین دلیل است که کنترل   نقش مرجعی خود دفاع می

هاي جدید است، همان   و پذیرش نقش ،که همواره آمادة دگرگونی، تغییر، دگردیسی» خود«
شـده    هـاي انباشـته    یند تحول همۀ آن مقاومتادار مدیریت حافظه و فر  هعاملی است که عهد

از : تـوان در تفـاوت زاویـۀ دیـد دانسـت       را می» خود«و » من«تفاوت بین ...  است» من«در 
گراسـت و از ناحیـۀ     اي است کـه وحـدت    ، اصل مقاومت مبتنی بر جریان فشاره»من«ناحیۀ 

تنشی ). و در تعداد ،گستره در زمان، در مکان(اي است   تره، تغییر مبتنی بر جریان گس»خود«
گردد، راهـی بـر الگـویی کـه تولیدکننـدة        کند، سبب می  می همسو دیگر یککه این دو را با 

جسـمانه اسـتوار    ــ  پردازي را بر یـک کـنش    گفتمان است باز شود؛ الگویی که جریان گفته
  .)Fontanille, 2011: 47(کند   می
دخالـت   سـبب بـه  » مـن «درواقـع  . گیـرد   چالش و تعاملی درمی» خود«و » من«پس بین 

شـده،    هـاي ذخیـره    دارد و با اسـتفاده از انـرژي    می  بر  دستاز مقاومت در مقابل تغییر » خود«
در این گفتمان، . است) جسمانه(و خود ) تن(آفریند که تجلّی چالش بین من   گفتمانی را می

گفتمـانی بـه فراموشـی سـپرده     ینـد  افردر آن تجلّی یافته، از » دخو«که زوایاي حضور » من«
گفتمانی سیطره یند افراست، بر » نور جان«که همان حضور » دیگري«شود و به جاي آن،   می

گیرد و از زاویۀ دید و حضور او مـتن    می   قراردر جایگاه گفتمانی » دیگري«پس . کند  پیدا می
گـذارد تـا در     را پشـت سـر مـی   » خـود «) موسی(گفتمانی » من«در حقیقت . شود  آفریده می

سان، نور   بدین. بسپارد) فراخود(فراموشی حضور تن و جسمانه، خود را یکسره به نور جان 
آورد و با تمرکز در خرقه، در تـاروپود آن نفـوذ     یند گفتمانی را در کنترل خود درمیاجان فر

  .یقی روح جهان پیوند بزندکند تا با برتافتن نور حق، او را با موس  می
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، به تمرکز نـور جـان بـر    )3065 -  3063/ 6: 1371مولوي، ( در بخش دیگري از گفتمان
اي و   مکاشفه یندافرتمرکز نور جان بر خرقه، نتیجۀ حضور خرقه در . خرقه تأکید شده است

هـاي مکاشـفه، بـه شـناخت زیسـتی        خرقه با حضور در صـحنه . تجربۀ زیستی موسی است
شـناخت   گونـاگون شعیري در بررسـی بعـد شـناختی گفتمـان، سـطوح      . دست یافته است

و  ،محـور   شـناخت انتزاعـی یـا ضـمنی ارزش     ،شناخت صوري: کند  را معرّفی می) دانستن(
خرقه با حضور در مکاشفۀ موسـی بـه شـناخت     .)61 -  59: 1385شعیري، (شناخت زیستی 
سان به محلّی بـراي    رساند و بدین  یابد و همین شناخت آن را به استعال می  یزیستی دست م

درواقـع شـناخت زیســتی خرقـه، آن را بـه حضــوري     . شــود  تجلّـی نـور حــق تبـدیل مـی    
در مقابل، کوه قـاف  . کند رساند و شایستۀ برتافتن نور حق و تحمل آن می  شناختی می  زیبایی

نور  تواند در برابر  عدم حضور در مکاشفه، نمیسبب ست، به هاي عالم ا  که اصل و اساس کوه
. گـردد   مـی   حق مقاومت کند و مانند کوه طور از مهابت نور قاهر حـق، گسسـته و متالشـی    

 )deconstruction( کنندة نور در تجربۀ زیستی حاضر نباشد، با قدرت واسازي  درواقع، اگر دریافت
  .گردد  باعظمت قاف از هم گسسته و متالشی میشود و مانند کوه   نور حق مواجه می
هـاي نـور حـق اشـاره       ، به یکی دیگر از ویژگی )3066/ 6: 1371مولوي، ( در این بخش

هـاي    در مرکـز تمـام گـزاره   «: شفیعی کدکنی معتقد اسـت . بودن آن است   »چون  بی«شده که 
بر  .)67: 1392(» وجود داردچگونه   و بی کیف  بال، نوعی ادراك )یعنی دینی و هنري(اقناعی 

و تجربـۀ عشـق همـه از قلمـرو      ،توان گفت که تجربۀ دینی، هنري، عرفـانی   این اساس، می
چـون حـق نیـز بـه همـین ادراك و        نور بی .)71: همان(گیرد   چگونه سرچشمه می  ادراك بی

ا تجربـۀ  تـوان آن ر   چون اشاره دارد که مبتنی بر نوعی تجربۀ روحانی است و می  شناخت بی
رخ  . شناختی دانست  زیبایی مشـرب قـرن پـنجم     اسـماعیلی یکـی از متفکّـران    ،محمد بـن سـ

کرد و دانستن حقایق روحانی را بـا دو پرسـش     را روحانی تلقّی می» زینت طبیعی«هجري، 
چون حـق    نور بی .)504: همان(» کیف«و » ما«دانست و نه با پرسش   ممکن می» لم«و » هل«

چون است که تنها به برکت کمال قـدرت الهـی جسـم اولیـا       کیف و بی  ادراك بالنیز نوعی 
 اماگنجد،   چگونۀ حق در محدودة احساس آدمی می  نور بی. تواند شدت آن را تحمل کند  می

  .آید  به قلمرو تجربۀ ابصار و دیدن درنمی
و شنیداري،  است که با حواس دیداري» دریافت شهودي«چون حق نوعی   ادراك نور بی

ی    گر باید به طور مستقیم، با هستی رابطـه   پذیر نیست و شوِش  امکان ــ  اي پدیـداري و حسـ 
گـري    ، همواره به عاملی شوِشی و شـوِش )1389(نُقصان معنا  گرمس در. کند  ادراکی برقرار 
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 منزلـۀ  جا نیز به برکت کمال قدرت الهـی، جسـم اولیـا بـه      در این. شناختی اشاره دارد  زیبایی
ی    شـناس، در رابطـه    گـري زیبـایی    شوِش ادراکـی کـه بـا نـور حـق       ــ  اي پدیـداري و حسـ
گـر متمرکـز     درواقع نور حق در وجود شوِش. یابد  کند، به درك نور حق دست می  می   برقرار

بـدین ترتیـب،   . گیـرد   چگونۀ حق قـرار مـی    شناختی با نور بی  شود و او در ارتباط زیبایی  می
تواند مهابت این نـور را    خوبی می شود و به  گر خود به بخشی از زیبایی نور تبدیل می  شوِش

 ــ   نشـانه  فـونتنی در . نتیجۀ ایـن دریافـت شـهودي رسـیدن بـه مقـام اولیاسـت       . تحمل کند
  : نویسد میات بیو اد عناشناسیم

ی  گیري   دهندة شکل  هاي ادبی دریافتی است که نشان  دریافت شهودي در گفتمان رابطۀ حسـ
ت    چنین دریافتی دسترسی به ارزش. مستقیم با دنیاست هـا و    هاي متفاوت را از طریـق کمیـ

  .)Fontanille, 1999: 22(سازد   ادراکی میسر می ـ هاي صرفاً حسی  کیفیت

هم نور پرمهابت حق از جانب خدا به مردان حـق  : اي ظریف وجود دارد  جا نکته  در این
له ئمسـ این . کند  پذیر می  هم حق با کمال قدرت خود، تحمل این نور را امکانشود و   داده می

ریـزي غیبـی بـراي      و نوعی نقشـه و برنامـه   مثنويگرایی در گفتمان   نشانۀ القاي حس تقدیر
طـور کـه تـوکّلی      بر اساس این، همـان . هدایت انسان و حرکت خداوند به سوي بنده است

سري است؛ پیرنگی کـه    حی پیرنگ در عمق قضیه، یکسره آنطرّا، معتقد است) 553: 1389(
ترین معنا   مند در دقیق  پنداري حقیقتی ازلی در افقی زمینی و زمان ،در ازل طرّاحی شده است

  .شود  تأویل و تعبیر می
شود تأکید بر این نکتـه اسـت     به آن اشاره می  ویژگی دیگري که در این بخش از گفتمان

ل    جسم اولیا نفوذ میکه نور حق در  کند و همین تمرکز و نفوذ بر جسم، به آن قدرت تحمـ
اي گفتمـان    تأکید گفتمان بر تمرکز نور حق بر جسم و تن نشـانۀ کـارکرد جسـمانه   . دهد  می

 ــ جسـمانه    کـنش جا، بـر یـک     پردازي در این  دهد که جریان گفته  این تأکید نشان می. است
اي تـن و جسـم اولیـا بـا نـور حـق در تعـاملی          جسـمانه  بـر اسـاس کـارکرد   . استوار است

. کنـد   گیرد و درنتیجه نور به طور متمرکز در تمام وجود او نفـوذ مـی    ادراکی قرار می  ـ  حسی
اي تـازه    شناختی هر لحظه در جلـوه   درواقع هر چند نور حق به عنوان اُبژه، با حضور زیبایی

سـوژة میزبـان، در مقابـل ایـن     منزلـۀ   هـا نیـز بـه     جسم این انسـان  امادهد،   خود را نشان می
شـود و    پذیرد و غـرق در ایـن نـور مـی      آید، با هیجان آن را می  گري به حرکت درمی  افسون

شـناختی    توان گفت که نظام زیبایی  سان می  بدین. یابد  شناختی تحقّق می  چنین نظام زیبایی  این
ادراك مرتبط اسـت کـه در آن سـوژة میزبـان      احساس و هوسرلیبا مفهوم «در این گفتمان 
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کنـد کـه بـراي بـه       پرتـاب مـی  ) شـناختی   اُبـژة زیبـایی  (هـایی    خود را بـر سـر راه گشـتالت   
  .)24: 1389گرمس، (» کشیدن او شتابانند آغوش

  نور متمرکز و متکثّر 2.1.4
گیـرد؛    نوعی تقابل شکل مـی    )3069 -  3067/ 6: 1371مولوي، (در بخش دیگري از گفتمان 
کوه و شیشه هر دو ویژگی انعکاسی دارند؛ کوه صدا را ). قاروره(تقابل بین کوه طور و شیشه 
اما اي از نور حق را تحمل کند،   تواند حتّی ذره  کوه طور نمی. کند  و شیشه نور را منعکس می

فـراهم  این ویژگی هر چند به قدرت خدا براي شیشه . شیشه توانایی تحمل نور حق را دارد
شود   نور حق در پشت نقاب پنهان می. نباید قدرت انعکاسی شیشه را نادیده گرفتاما شده، 

 یهـا قابـل دسترسـ     تا نور حق را براي دیگر انساناست اي نیاز   و براي انعکاس آن به شیشه
تـا   تابانـد   کند و خدا نور خود را بر شیشه می  جا شیشه خاصیت آینه را پیدا می  در این. سازد

دهـد و اگـر     آینه تنها نور را انعکاس مـی . مردم از طریق انعکاس نور حق، از آن بهره بگیرند
ل     ماند، هرگز نمی  کرد و در درون آن می  نور به درون آینه نفوذ می توانست نور حـق را تحمـ

برابـر   بنـابراین در . تواند نور حق را منعکس کند  کوه نیز چون ویژگی آینه را ندارد، نمی. کند
اي و متمرکـز بـر جسـم و دل      بر اساس این، ابتدا نور به صورت نقطه. شکافد  نور از هم می

اگر این نور قابلیت انعکاس و پرتوافشـانی نداشـته باشـد، نـه اولیـا      اما شود،   اولیا متجلّی می
. هره ببرندتوانند از آن ب  قدرت تحمل این نور تمرکزیافته را پیدا خواهند کرد و نه دیگران می

شود تا بتوانـد    تبدیل می) زجاجی(اي   ها به شیشه  به این دلیل جسم اولیا به مشکات و دل آن
  .ها از آن استفاده کنند  نور را به صورت متکثّر در فضا پراکنده کند و همۀ پدیده

کوه طور و قاف، قابلیت انعکاسی ندارند و به همین دلیل وقتی نـور حـق، بـه صـورت     
در مقابل جسـم و دل اولیـا بـه شیشـه     . شکافند  تابد، از هم می  ها می  اي و متمرکز بر آن  نقطه

دهنـد و    شود و به همین دلیل با تابش نور متمرکز حـق، آن را انعکـاس مـی     تبدیل می) آینه(
. شـود   گیرد و براي همـه قابـل اسـتفاده مـی      سان نور به صورت متکثّر همه جا را فرامی  بدین

توانسـت نـور     تبدیل نکرده بود، نمـی ) آینه(ز در ابتدا چون وجود خود را به شیشه موسی نی
بنابراین پس از جلوة نور حق بر کوه، نتوانست نور حق را تحمل کنـد و  . حق را تحمل کند

پس از طی مراحل مکاشفه، دل او به آینـه تبـدیل و    اما. هوش شد  از تأثیر جلوة نور حق بی
اي   نور حق با جلوه بر دل موسی، با ویژگی استحاله. عکاس نور حق شدشایستۀ پذیرش و ان

. رسـاند   کند و از سوي دیگر او را به استعال می  تمام وجود موسی را از وجود خود خالی می
  .دهد  شود و چون آینه، آن را انعکاس می  سان، وجود موسی سراسر پر از جلوة نور می  بدین
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جسم مردان حق، مانند . انۀ نور در جسم و دل توجه شده استجا به کارکرد دوگ  در این
جسم و دل هر دو محلّ تجلّی نـور حـق   . است) شیشه(ها مانند زجاجی   چراغدان و دل آن

طور که خرقـۀ موسـی بـه دلیـل حضـور در        همان. اند نور حق را تحمل کنند  و توانسته   شده
د، جسم مردان خدا نیز توان تحمل نور حـق را  تواند نور حق را تحمل کن  تجربۀ مکاشفه، می

شدن به حجاب نور،  تبدیلشود تا با   نور حق در وجود موسی در پشت نقاب پنهان می. دارد
شود تا با ایجاد مـانع    همچنین در جسم مردان خدا پنهان می. براي بینندگان قابل تحمل باشد
شـدن در   پنهـان از سوي دیگر نور چهرة موسی هر چنـد بـا   . براي دیگران قابل تحمل باشد

همچنان با همان ویژگـی انفجـاري عمـل     اماشود،   پشت نقاب، براي دیگران قابل تحمل می
ق نیز نفـوذ  نور حق در دل مردان ح. کنند  کند و با افشاندن نور همه از این نور استفاده می  می
کند و نور حق در سراسر عرش و افالك تابیـدن    ها ویژگی انعکاسی پیدا می  کند و دل آن  می
کند و نور را براي بینندگان قابـل    پس جسم مردان حق، مانند خرقۀ موسی عمل می. گیرد  می

 انـد و بـه همـین     هم جسم و هم خرقه، در تجربۀ همراهان خود حاضر بـوده . کند  تحمل می
  .مل نور حق را نیز دارنددلیل قدرت تح

کند و آن را در   اي و متمرکز بر جسم مرد حق جلوه می  به صورت نقطه) سوژه(نور حق 
بـدین  . کنـد   شود و حضور نور را میزبـانی مـی    پذیر می  سپس جسم او نیز نفوذ. شکند  هم می

ش، جسـم شایسـتگی   بـه دلیـل ایـن پـذیر    . شود  ترتیب جسم مرد حق پذیراي نور خدا می
گـر را از    ایـن حالـت، شـوِش   . شـود   کند و به محلّی براي تجلّی نور حق تبدیل مـی   می  پیدا

کند   بر اساس این، نور در دل و جان او نیز نفوذ می. کند  ادراکی سرشار می ـ حضوري حسی
 سـپس بـا تجلّـی در جـان، حالـت     . آورد  گر را در سیطرة خود در مـی   و تمام هستی شوِش

جا، نـوعی تعامـل     در این. تابد  کند و به صورت متکثّر بر عرش و افالك می  انعکاسی پیدا می
، ابتـدا در برابـر   )مـن (جسـم  . شود  برقرار می) خود(و دل یا جسمانه ) من(تنشی بین جسم 

بـه دلیـل حضـور در     امـا کنـد،    کند و از پایگاه مرجعی خود دفاع می  هجوم نور مقاومت می
بـودن   جسـم ، از )مـن (شود و بدین سـان، جسـم     شفۀ موسی، این نور را پذیرا میتجربۀ مکا

ــی ــه   خــود در م ــا » خــود«گــذرد و ب ــک فراخــود    مــی» جــان«ی ــه ی ــت ب رســد و درنهای
  . است» نور«گردد که همان   تبدیل می) محور  مرام(محور   »)étique(  اتیک«

، با حضور و تمرکـز نـور    )3077 -  3071/ 6: 1371مولوي، (در بخش دیگري از گفتمان 
شود کـه نـور     اي تبدیل می  ها به زجاجی و شیشه  خدا، جسم مردان خدا به مشکات و دل آن

جا جسم و دل مرد خدا به مکـانی اسـتعالیی تبـدیل      درواقع در این. دهد  حق را انعکاس می
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به ظرف و  که جسم و دل مرد حق  این. کند  شده که نور حق را به صورت متکثّر منعکس می
. وارة حجمی نور قابل تبیـین اسـت    شود، با طرح  اي براي تجلّی نور حق تبدیل می  واره  مکان

 اندیشـه  حرکت که  این یعنی ،»اي  نشانه استعالي« »)E. Tarasti( تاراستی اییرو« عقیدة به
 و یابـد  استمرار آن از فراتر و نگردد متوقّف مکان از او درك و فهم در سوژه حضور و
تفـاوت کـه    یـن با ا اما. است استعالیی اي  گونه موسیقی دلیل همین به. برسد استعال به

 »کند  می شاعرانه خاص اي  گونه به را مکان موسیقی. بخشد  یم ینیتبه استعال ع یقیموس
)Tarasti, 2009: 300(. قـدرت حـق، بـه نـوعی       گر پس از دریافت نور متمرکز و پـر   شوِش

گـر جـدا     شـوِش » خـود «از ) جسـم (گـر    شوِش» منِ«گردد؛ یعنی   خود میدچار گسست از 
کـه حضـوري   » خـود «مانـد و    که همان حضور فیزیکی است در مکـان مـی  » من«. گردد  می

شـود و    جا نور حق، چنین گریزي را موجب می  در این. گریزد  انتزاعی است، از آن مکان می
آن را به سوي فضـایی فراتـر از آن مکـان سـوق      هاي مادي و مکانیت مکان،  با حذف جنبه

در چنـین  . پذیرد  شود و استعال صورت می  جاست که مکان به فضا تبدیل می  در این. دهد  می
انـد؛    جا شـده   بار حضور و غیاب جابه  این اماگر هم حاضر است و هم غایب،   فضایی، شوِش

گـر در مکـان،     استعالیی است، شـوِش حضور در مکان، فیزیکی و حضور در فضا تخیلی و 
گر دو نوع حضور در نظـر    توان براي شوِش  بر اساس این، می. غایب و در فضا حاضر است

که بـا  » خود«شود و حضور   که سنگینی حسی او در مکان احساس می» من«گرفت؛ حضور 
ن سـنگین  درواقع با حضـور نـور حـق، زمـا    . رسد  گریز از آن، به نهایت سبکی و استعال می

شود و این تغییـر بـه     گر به احساس حضور در زمان استعالیی تبدیل می  حضور مادي شوِش
نور حق در دل مرد حق . پذیر شده است  هاي استعالیی و فضاشده امکان  لطف حضور مکان

شـود و    گر از موجودیت مادي خود جدا مـی   شود و بر اثر حضور نور حق، شوِش  مهمان می
تواند نور را بـه    سان می  کند و بدین  شناختی را در مکانی استعالیی تجربه می  اییحضوري زیب

  .برساند) استعال(ها را به پادشاهی و بخت   شکل متکثّر به مخاطبان منتقل کند و آن
گیري مکان استعالیی و درنتیجـه    در شکل» )corps( جسم«نکتۀ دیگر دربارة نقش تن یا 

هاي خود را در قالب تـن و جسـم کسـب     انسان تجربه. ستی استکسب و انتقال تجربۀ زی
وارة   بر اسـاس طـرح  . اي نیست که به نحوي با جسم گره نخورده باشد  کند و هیچ تجربه  می

اي بـراي    واره  گر، بـه مکـان    دادن و انعکاس تجربۀ زیستی شوِش با جاي) تن( حجمی، جسم
توان از سه نوع حضور   در گفتمان مورد بحث میبر این اساس، . شود  آفرینش معنا تبدیل می

 ، وحضور موسی و مرد مـؤمن  .2 ،ها  حضور کوه قاف و طور و دیگر پدیده .1: سخن گفت
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یافتۀ حق و سـرانجام حضـور کامـل نـور حـق کـه        انعکاسکنندگان نور   حضور دریافت .3
و  ،ه قاف، کوه طـور اولین گونۀ حضور مربوط به کو. است هوابستگیري گفتمان به آن   شکل

انـد یـا     که یا در تجربۀ جسمی حاضر نبوده  این سببکوه قاف و طور، به . هاست  دیگر پدیده
انـد فضـا را بـه      ها در فعالیتی حسی از نوع دیداري شکل گرفتـه، نتوانسـته    تجربۀ جسمی آن

همگـن  مکانی مشخّص و قابل لمس تبدیل کنند و به همین دلیل با فضـایی کلّـی، واحـد و    
تواند تمرکز نور حق را در خود تحمل کند؛ به عبارتی دیگر با حضـور    مواجه هستیم که نمی

  .این حضور غایب استا ماشویم؛ جسم حضور دارد   رو می  روبه» )débrayé( انفصالی«
موسـی و اولیـا در تجربـۀ جسـمی     . گونۀ حضور مربوط بـه موسـی و اولیاسـت   دومین 
ی از نـوع دیـداري شـکل گرفتـه         جسمی آناند و تجربۀ   حاضر شده تی حسـالی ها هم در فعـ

هـا بـه     اي نیز همـراه شـده و فضـا بـراي آن      این تجربۀ جسمی، با تجربۀ حس المسه. است
کـه  ، ایـن تجربـه  سـبب  بـه  . مکانی مشخّص، قابل لمس و قابل تحمل تبـدیل شـده اسـت   

شایستگی پذیرش نور متمرکـز حـق را   جسم و دل مؤمن ، توان آن را تجربۀ زیستی نامید  می
توانـد قـدرت نـور حـق را       گیرد و دل مؤمن می  کند؛ نور خدا در دل مؤمن جاي می  پیدا می

درواقـع  . تـوان نادیـده گرفـت     البته در این تحول نقش سوژگانی نور حق را نمی. تحمل کند
یی را در خـود  گیري مکـان اسـتعال    زمینۀ پذیرش نور و شکلفقط جسم موسی و مرد خدا، 

شکوه خود در نقش سوژه ظـاهر    در این گونه از حضور، نور حق با جلوة پر. اند  فراهم کرده
سـان ایـن مکـان از اتّصـالی       دهـد و بـدین    شده و مکـان را تحـت سـیطرة خـود قـرار مـی      

سوژه، با قدرت و درخشـندگی کامـل    منزلۀ نور حق به. شود  اگزیستانسیالیستی برخوردار می
عقـول و نفـوس   و ها چون افالك، خـأل،    هیچ یک از پدیدهاما گري پرداخته است،   به جلوه

به عبارت دیگر اگر نور حـق بـه صـورت    . توانند آن را تحمل کنند  ها نمی  فرشتگان و انسان
ر از هـم شـکافته و متالشـی    ها از شدت نـو   ها تجلّی کند، آن  اي و متمرکز در این پدید  نقطه
مثابـۀ   بـه کند و تنها دل مؤمن را   هاي دیگر را نفی می  سان، نور حق همۀ مکان  بدین. شوند  می

ال     پس. گیرد  کند و در آن منزل می  مکان برتر انتخاب می این مکان از سویی بـا حضـور فعـ
موسـی و یوسـف    سو با تجربـۀ زیسـتی و جسـمی مـؤمن،      سوژه و زاویۀ دید او و از دیگر

درواقع سوژه در مقابل مکان از اقتدار برخوردار است و مکـان را هـم   . گیرد  شکل می) اُبژه(
ایـن دو عامـل   . شناسد  هاي دیگر می  خودي و انحصاري کرده و هم آن را برتر از همۀ مکان

ل کنـد       سبب می گونـۀ  سـومین  . شود تا دل مؤمن بتواند نور قـوي و متمرکـز حـق را تحمـ
یافتـه دریافـت    انعکاسحضور نیز مربوط به مخاطبانی است که نور حق را به شکل متکثّر و 
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کنندة نور حق، متناسـب بـا تجربـۀ دیـداري و جسـمی خـود از ایـن نـور           دریافت. کنند  می
شود؛ انسانی که تجربۀ او در سطح زیستی باشد، بـه پادشـاهی معنـوي دسـت       برخوردار می

که تجربۀ او در سطح شناختی باشد نیز مشمول عنایت و لطف حـق قـرار    یابد و انسانی  می
   .شود  می برخوردار معنويگیرد و از بخت و اقبال   می

کنـد؛ نـور در نقـش      بار نور در نقش سوژگانی ایفاي نقـش مـی    در این گفتمان، یک
ان برتـر  مکـ  منزلۀ گرفتن در دل مؤمن و انتخاب آن به منزلشود و با   سوژگانی ظاهر می

توان براي جسم و دل مؤمن، نقش   عالوه بر این، می. دهد  مکان را در سیطرة خود قرار می
نور به عنوان اُبژه در گفتمـان  . اُبژه معرّفی کردمثابۀ  بهسوژگانی در نظر گرفت و نور را 

انداز   این چشم. کند  اندازي ایجاد می  رو یا پشت سر سوژه چشم  شود و در روبه  ظاهر می
یابد که مکـان    حضوري تحقّق می  دهد و نوعی همگنه و هم  قابلیت تفکیک را کاهش می

در این حالت، جسم و دل سوژه در اختیار فضاي . کند  کنشی را به مکان شوِشی تبدیل می
به عبارت دیگر به دلیل تأثیر نور متمرکز حق . گیرد  شوِشی حاصل از حضور نور قرار می

گرفتۀ در عمق، نور حق   گیرد و از این مکان شکل  براي سوژه شکل میحضوري در عمق 
در . شـود   سان مکانی هزارتو در دل فضـا جاسـازي مـی     بدین. تابد  بر عرش و افالك می

گیرد و کارکرد شناختی آن را به   جاي می) سوژه(جا، نور حق در دل و جسم مؤمن   این
در ایـن حالـت، جسـم و دل مـؤمن ویژگـی      . کنـد   شناختی تبدیل مـی   کارکردي زیبایی

اي استعالیی تبدیل   اي فرامکانی به نشانه  دهد و در چرخه  بودگی خود را از دست می  مکان
حضـور در  . شود  شناختی تبدیل می  سان، مکان به فضاي شاعرانه و هستی  بدین. گردد  می

امـا  هستی اوست؛  اي، حضوري تعاملی بین جسم و روح انسان و  شده  چنین مکان فضا
سان، جسم   بدین. همین مکان قادر است شرایط شناختی و شوِشی خود را نیز حفظ کند

کند و نور حق را به طور متکثّـر بـر عـرش و      با حفظ تعین خود، ویژگی آینگی پیدا می
هر چند نسبت  ؛حضور دارد در این حالت، دل و روح مؤمن نیز. دهد  افالك انعکاس می

درواقع . گردد  کند تبدیل می  شود و به نوري که دریافت می  به پرتو نور قوي الهی فنا می
توانند از   ها می  کند و همۀ انسان  شمولی و متکثّر پیدا می  جسم با انعکاس نور ویژگی جهان

وحانی دل و روح مؤمن نیز با برخورداري از حالت معنوي و ر. این نور برخوردار شوند
  .رساند  هاي خاص را به پادشاهی و اقبال معنوي می  انسان

شـود؛    تبـدیل مـی     شـده   پس جسم و دل مؤمن پس از دریافت نور حق، به مکـانی فضـا  
گویا . دهد  بودگی خود را از دست می  گرفتن در شرایط گفتمانی جدید مکان قرارمکانی که با 
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. توان آن را مکان زایشی نامید  ه همین دلیل میچنین مکانی دچار زایش مجدد شده است و ب
یافتۀ نور حـق    پوشانی کامل دارد؛ چرا که حضور تحقّق  اي هم  با نظریۀ سپهر نشانهله ئمساین 

هاي معنایی و کیفی خـود را بـه آن مکـان منتقـل       ، ویژگی)جسم و دل مؤمن(در یک مکان 
بـه همـین دلیـل اسـت کـه لوتمـان       . شود  گر می  کند و سبب تحول هویت مکانی شوِش  می

اي را   کـلِّ مجموعـۀ سـپهر نشـانه    «. دانـد   اي را در تولید معنا دخیـل مـی    تمامیت سپهر نشانه
  .)Lotman, 1999: 16(» توان زایندة معنا دانست  می

، بـه ویژگـی آینگـی دل    )3077 -  3075/ 6: 1371مولـوي،  (در بخش دیگري از گفتمان 
شـود    دل مؤمن به دلیل دریافت و حضور نور حق، به آینه تبدیل می. تانسان اشاره شده اس

در . تا بتواند نور حق را براي دیگران قابل تحمل سازد و آن را به طور متکثّـر مـنعکس کنـد   
که ویژگـی    گیرد؛ کوه طور به دلیل این  جا نوعی تقابل بین کوه طور و دل مؤمن شکل می  این

د نور متمرکز حق را منعکس کند؛ به همین دلیل با دریافـت نـور حـق    توان  آینه را ندارد، نمی
کنـد و آن    کند و نور حق را دریافت می  دل مؤمن ویژگی آینه را پیدا میاما . شکافد  از هم می

خرقۀ موسی نیـز همـین خاصـیت را دارد و در نقـش     . دهد  را به صورت متکثّر انعکاس می
ل        کنـد و بـا     اي عمل می  واسطه دریافـت و پـذیرش نـور، آن را متناسـب بـا مرتبـه و تحمـ

توانـد چیـزي را     خرقۀ موسـی، هـر چنـد ماننـد کـوه طـور نمـی       . دهد  مخاطبان انعکاس می
حضور در تجربۀ زیستی و مکاشفۀ موسـی، ویژگـی آینـه را پیـدا     سبب به اما انعکاس دهد، 

  .دهد میکند و نور حق را انعکاس   می

  نور متکثّر 3.1.4
و قهـري موسـی بـه     ،غیرت ،، نور جالل)3097 -  3091: همان( بخش دیگري از گفتمان در

کـرد، در    نوري که از دیوارهـاي آهنـین نفـوذ مـی    . شود  نور جمال و لطف یوسف تبدیل می
کنـد، بلکـه     تابد و از دیوارها عبور نمـی   هاي خانه می  جا آن قدر لطیف است که بر پنجره  این

جا نوعی نگاه تقابلی بین نور جالل موسی و نور جمال یوسف   در این. تابد  ها می  بر روي آن
نـور موسـی و یوسـف، بـا قـدرت      . شـود     این تقابل بـه تعامـل منجـر مـی     اما. شود  دیده می
با گرفتن این چشم، بصـیرت و   اماگیرد،   اي خود، چشمان ظاهري انسان را از او می  استحاله

انسان با وجود بینایی چشم ظاهري، قدرت دیـدن و  . آورد میارمغان بینایی دل را براي او به 
پس باید به دل خود رجوع کند تا با نوري کـه در دل خـود ایجـاد    . تحمل نور حق را ندارد

  .کند، بتواند نور حق را تحمل کند  می
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  کارکرد انفجاري نور 2.4
، )3058: همان) (الصدور  ذات(و باطنی نور ) رخ و رخسار(در این گفتمان، جلوة ظاهري 

، درخشش نور قوي حق و )3060: همان(، قدرت نابیناکنندگی )3059: همان(نور بارق 
شدن  شکافته هم از، )3061: همان(درخواست موسی از خدا براي پوشاندن این نور قوي 

و گـذر از دیوارهـاي آهنـین    ) 3068و  3065: همان(کوه طور و قاف در برابر این نور 
دهندة آن است که نور حق در کارکرد انفجاري نمود یافته و با   ، همه نشان)3080: نهما(

بخشـی  . صفت قهري خداستکند و نمایندة   صفت جالل و عظمت خدا ارتباط پیدا می
  :معتقد است

نیـز اسـت، نـور    » رحمـت خـدا  «و  ،»لطـف «، »جمـال «این نور برخالف نور محمد که نورِ 
، کـه قهـر و جبـر و    »یهوه«که با  است و عجیب آن» قهرِ خدا«و » غیرت«، »عظمت«، »جالل«

  .)119: 1390( چربد، کامالً تطابق دارد  اش بر مهرش می  غلبه

در بخش ابتدایی گفتمان، نور حق با درخشش انفجاري در وجود یوسف و موسـی  
ایـن تجلّـی بـه    . شـود   بازتابی و انعکاسی، در فضا گسترده میکند و با نیروي   تجلّی می

تجلّـی  . 2تجلّـی بیرونـی و ظـاهري در چهـره و رخسـار؛       .1: شـود   دو شکل ظاهر می
نور حق با جلوة بیرونـی و درونـی حضـور     .)3058/ 6: 1371مولوي، (درونی و باطنی 
ر جریان ایـن حضـور،   د. کند  شناختی تبدیل می  گر را به حضوري هستی  شناختی شوِش

در ایـن بخـش از گفتمـان،    . یابـد   گر به اوج زیبایی ظاهري و انفسی دسـت مـی    شوِش
در نظـام روایـی، سـوژه بـا انجـام کنشـی، در       . گیري نظام شوِشـی هسـتیم    شاهد شکل

بخوانـد و او را از آنِ    اندیشۀ یافتن راهی است تا بتواند اُبژة ارزشی را به سوي خود فرا
موسـی و  (طور ناگهانی به فضاي سوژه   در این بخش، نور در نقش اُبژه به اما .خود کند

در این جریـان، موسـی   . شود و سعی دارد تمام فضا را اشغال کند  ور می  ، حمله)یوسف
شـود و پـس از آن، بـا زیبـایی و       گر از حضوري شوِشی برخوردار مـی   به عنوان شوِش

جا سوژه هستی گذشـتۀ خـود را فرامـوش      این در. کند  ناپذیر جلوه می  درخششی وصف
. شناسی حضـور نیسـت    گیرد که چیزي جز زیبایی  کند و در وضعیتی شوِشی قرار می  می

این نـور هـر   . کند  برخورداري از نور، ویژگی سودایی پیدا میسبب حاال دیگر سوژه به 
ر خـود را  کند و به صورت درخشش انفجاري حضو  چند در چهرة موسی نمود پیدا می

با توجه به تأکید گفتمان، تجلّی واقعی این نور درونـی و جـانی بـوده    اما کند،   اعالم می
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ایـن تجلّـی درونـی بـروز     . آورده اسـت   گر را در تصرّف خـود در   و تمام هستی شوِش
  .شود    کند و در چهرة موسی و یوسف آشکار می  اي پیدا می  جسمانه

تـوان    ، بـراي آن مـی  )3061 - 3058: همـان (ابیـات  با توجه به توصیف نور حق در 
ایـن  . کند  هایی که به کارکرد انفجاري نور حق اشاره می  هایی را برشمرد؛ ویژگی  ویژگی

تواند با جلـوة ظـاهري و درونـی، تمـام هسـتی        نور داراي قدرت انفجاري است و می
با نقاب از تأثیر آن کم  خواهد  موسی از خدا میسبب گر را از او بگیرد؛ به همین   شوِش

ویژگـی دیگـر   . کند و نور قاهر الهی را از چشمانی که تاب دیدن آن را ندارد، بپوشـاند 
تواند در تمام فضا گسترده شود   نور حق با ویژگی قهري می. نور صفت قهري آن است
نور پر و کامـل  . ویژگی دیگر نور حضور کامل و پر آن است. و وجود همه را بسوزاند

تواند کلِّ فضایی را که سوژه در آن قرار دارد، تحت اختیار خود قرار   ري است که مینو
گردد تا سوژه مجالی براي تنفّس و قدرت عمل پیدا نکنـد و    دهد و سلطۀ نور سبب می

سان نور حق با حضور تأثیرگذار خود فضایی   بدین. گردد  سان به اُبژة نور تبدیل می  بدین
  . کند  جاد میعاطفی و سودایی ای

ترین حالت و با تجلّی در چهره و ضـمیر موسـی بـه یـک       نور حق با جلوه در قوي
نقطـۀ   منزلۀ نور چهره و ضمیر موسی به. شود  نقطۀ مرکزي و منبع تولید انرژي تبدیل می

اي دارد؛ یعنی ایـن نـور، تـوان حرکـت در       اي و گستره  مرکزي، عملکرد همزمان فشاره
نور ماننـد منبـع متمرکـز انـرژي عمـل      . و در عمق و فضا را دارد ،سطح افقی، عمودي

نور حق با این ویژگی . کند که از عمق فضا به سوي بیرون از خود در حرکت است  می
تواند در کلِّ فضا پخش شود و تمام فضا را در سـیطرة خـود درآورد و از     سو می  از یک
کند   گري می  چنان جلوه  نور حق آن .گر شود  سو با قدرت خود باعث خیرگی شوِش  دیگر

تواند مقاومت کند و بینایی خود را از دسـت    گر در برابر این درخشندگی نمی  که شوِش
نـور  ) اي  طیفی و درجـه (کنندة   و قدرت خیره ،جا به ویژگی تندي، تیزي  در این. دهد  می

نی نیز بـه قـدرت   فونت .دهد  این ویژگی به نور حق قدرت واسازي می. اشاره شده است
قـدرت  سـبب  نـور حـق بـه     .)Fontanille, 1995: 59( واسازي نور اشاره کـرده اسـت  

کند و با تجلّی بر کوه   چشمان او را نابود می) صفورا(گر   گري بر شوِش  انفجاري با جلوه
سان، موسی براي در امان ماندن مخاطبـان از    بدین. شکند  می  ها را در هم  طور و قاف آن

وارة   الگویی را ترسیم کنیم، طرحفرایندي اگر بخواهیم براي چنین . کند  استفاده می نقاب
  :را خواهیم داشتذیل 
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واره، نور حق با پرتوافشانی باال و بـا قـدرت انفجـاري، در گفتمـان       با توجه به این طرح

قـوي اسـت    قدر  این نور آن. شود  شود و با همان حالت در چهرة موسی متجلّی می  ظاهر می
که در اوج فشارة عاطفی قرار دارد و با همان شدت و بـه طـور مسـتقیم در گسـتره پخـش      

پس این نور هم در محور فشاره، در اوج و شدت خود قرار دارد و هـم در محـور   . شود  می
شود   قدرت و سرعت نور حق، سبب می. گستره، با باالترین سرعت در حال گسترش است

صـفورا  : در مقابل این نور تحمل خود را از دسـت بدهنـد  ) کوه طور و صفورا(گر   تا شوِش
در هـر   سو اسـت و همزمـان  همنوع این رابطه از . شکافد  شود و کوه طور از هم می  نابینا می

  .دو محور با باالرفتن تنش و گستره مواجه هستیم
). 3059/ 6: 1371 مولوي،( شود  میجا نور حق با صفت نور بارق در گفتمان ظاهر   ایندر 

تنـد   آهنگی  کند و با ضرب  یم یدادرخشش پ یوستارپ یکو در  ينور بارق به صورت انفجار
 لحظه پر یکرا در  بسیاري فضاينور به محض حضور،  این. یابد  میو با سرعت باال انتشار 

 بااليجا، نور حق با شدت و سرعت   ایندر . گیرد  می  بر  را در اي  کند و تمام سطوح نشانه  می
درواقـع نـور بـارق،    . شـود   مـی  تبـدیل  سـودایی  حضوريو سپس به  گیرد  میشکل  عاطفی
و  هیجـانی  فضـاي آهنـگ،    ضـرب  ایـن . کند  می ایجاددر گفتمان  سرعتیآهنگ تند و   ضرب

  :معتقد است شعیري. کند  می ایجاد سودایی
آهنگ   شود، پس ضرب  ماند که در یک لحظه تولید می  به رعد و برقی می )émotion( هیجان

شوند،   که بر مبناي هیجان تولید می ،)passion( که سوداها   آسا است؛ در حالی  آن سریع و برق
  .)138: 1391شعیري، (کنند   کنند و او را سودازده می  گر نفوذ می  در عمق وجود شوِش

درواقـع موسـی   . شود  زند، ایجاد می  چهره میاین حضور سودایی به کمک نقابی که موسی به 
بخوانـد، از     فـرا که بتواند سوژة دیداري خود را به هیجان و سپس به سوداي پـس از آن   اینبراي 

آهنـگ    ضـرب  دیـدگاه حرکت از  کندي«لبربرگ اعتقاد دارند که زیو  فونتنی. کند  نقاب استفاده می
منـدي هیجـان     گردند وارد مرحلۀ مـدت   تنشی، سبب می دیدگاهآن و افت شدت حضور از 



 141   دیگرانو  ابراهیم کنعانی

  

 .)Fontanille et Zilberberg, 1998: 216( »تـوان آن را سـوداي انتظـار نامیـد      شویم کـه مـی  
کند که همۀ هستی خود را     گر را به انتظار وصالی ارزشی دعوت می  سان، موسی شوِش  بدین

سوداهاي عاطفی قدرت تکثیر باالیی دارنـد؛ کـافی اسـت کـه سـودایی      . داند  در گرو آن می
را ینـد  افرایـن  . شکل گیرد تا به سودایی دیگر و آن سودا نیز به سودایی دیگر تبـدیل گـردد  

  :نشان داد ذیلوارة   توان در طرح  می

  
ی نیز موس. کند  واره، نور حق با حالت انفجاري در چهرة موسی تجلّی می  در این طرح

سازد و نور حق را   تحمل این نور را ندارد، از خرقۀ خود نقابی میگسترة که   به دلیل این
کند که نور حق را   درواقع، نقاب مانند فیلتري عمل می. کند  به نوري قابل تحمل تبدیل می

 آید  شود و به صورت متکثّر درمی  سپس این نور در گستره پخش می. سازد  قابل تحمل می
این رابطه نیز از نوع همسو است و هر چه در محـور  . تا همه بتوانند از آن استفاده کنند

تواننـد از آن    تـري مـی    فشاره، از شدت نور کاسته شود، در محور گستره مخاطبان بیش
کند و   ترین جلوه، در چهره و ضمیر موسی نفوذ می  پس نور حق در پرشکوه. استفاده کنند

همچنین این نور جنبۀ انعکاسی پیدا . آورد  ختی براي او به ارمغان میشنا  حضوري هستی
کننـدة آن متکثّـر     تر و متناسب با شایستگی و تـوان دریافـت    رنگ  کند و در شکلی کم  می
راي وارة دیگري ب  توان طرح  هاي نور در این بخش از گفتمان می  بازي به با توجه. شود  می

  :حضور نور ترسیم کرد
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هـر چـه در محـور    . کند  واره، نور حق به صورت انفجاري جلوه می  توجه به این طرح با
کند، در محور کمی چهره و ضمیر اولیـا و پیـامبران     تري پیدا می  کیفی نور حق حضور کامل

در محـور کیفـی نیـز بـا     . شود  تري برخوردار می  رسد و از قدرت بیش  تر به نظر می  درخشان
هـر چـه در محـور کیفـی بـا نـور       . شود  در پشت نقاب از نفوذ آن کاسته میشدن نور  پنهان

تـرین میـزان و متناسـب      شویم، در محور کمی نیز نور در کم  سوي پشت نقاب مواجه می  کم
) انفجـاري (از تعامل دو گونۀ کیفی نور حق . شود  کنندة نور دریافت می  با شایستگی دریافت

ترین حالـت و از    و یوسف، ارزش جلوة نور حق در کامل و کمی نور چهره و ضمیر موسی
کنندة آن، ارزشـی شـکل    دریافتتالقی دو گونۀ کیفی نور نقاب و گونۀ کمی نور متناسب با 

واره از نـوع    این طرح. کنند  ها از جلوة این نور استفاده می  گیرد که بر مبناي آن همۀ انسان  می
ی      ی بر جلوة نور حق افزوده میزیرا هر چه در محور کیف ؛همسو است شـود، در محـور کمـ

شدن در پشت نقاب، بـراي   پنهانرسد و نور با   تر به نظر می  درخشانچهرة موسی و یوسف 
  .شود  همه قابل استفاده می

و با نگاهی کلّی  کرد اي نور نیز اشاره  توان به قدرت استحاله  با توجه به این وضعیت، می
تابـد و او را در    اي بر وجود موسی مـی   نور حق با قدرت استحاله. این بخش را بررسی کرد

اي   نور حق نیز با قدرت استحاله. شود  کند و موسی به انسانی نورانی تبدیل می  خود فانی می
جـا    در این. رساند  میتعینی   کند و به بی  او را در خود فانی می ؛کند  بر وجود موسی تجلّی می

و او را یکسره بـه نـور   کرده نور خدا به واسطۀ اصل وحدت و کثرت در وجود موسی نفوذ 
نـور  . گـردد   درواقع نور موسی در نظام جانشینی، به جاي نور حق معرّفی مـی . کند  تبدیل می

موسـی، در  سپس با تجلّی در وجود . گیرد  می  قرارشمول   حق در ابتدا در وضعیت کلِّ جهان
شود و به صورت نور بـارق و    شود و پس از آن، به صورت انفجاري متکثّر می  او متمرکز می

شـناختی    هسـتی  گزاري  کنش منزلۀ منبع این نور نور حق است که به. کند  درخشنده جلوه می
جـا کـانون دیـد از      در ایـن . دهـد   شود و ویژگی کنشی خود را به موسی انتقال می  مطرح می

شود و با تمرکز بر یک من واحد که همان   شمول به وضعیت واحد تبدیل می  وضعیت جهان
عـاطفی نـور    ــ  سان، شخصیت او به عنوان منبـع هـویتی    یابد و بدین  موسی است تجلّی می

سان، نـور حـق     بدین. گردد  سپس به وضعیت کانون دید مشارکتی تبدیل می. شود  شناخته می
سپس از وجود موسی بـه  . کند  شود و تمام هستی او را از آنِ خود می  گر می  در موسی جلوه

پس نور از وضعیت کل به وضعیت واحد و متمرکـز بـر   . شود  صورت نور بارق منعکس می
؛ یـک  )حـق   نـور (کل : رسد  واحد یعنی موسی و پس از آن، به وضعیت متکثّر می» منِ«یک 
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؛ اگـر بخـواهیم تحـول    )هاي هسـتی   یافته بر همۀ پدیده  نور انعکاس(چند و متکثّر  ؛)موسی(
وضعیت سوژگانی از کل به جزء و سپس به چند و همه را بر روي مربع تنشی نشان دهـیم،  

  :را خواهیم داشت ذیلوارة   طرح

 
 تنشـی  فراینـد ) 3099 -  3091/ 6: 1371 مولـوي، (گفتمـان   دیگـر  هاي  با توجه به بخش

شـود و    مـی عطـا   یوسـف به  زیبایینور حق در قالب ملک حسن و . گیرد  میشکل  دیگري
). 3055: همـان (کنـد    مـی  گـري   و درخشان است، جلـوه  سفیدکه  ابريهمچون آب  یوسف

همـان   ایـ سـن  ح. شـود   میداده  یوسفاز نور حق است که به  اي  درواقع ملک حسن جلوه
 ییدرون و روشـنا  ییبـا یبازتـاب ز  واسـت   ینور بـاطن  ياز کارکردها یکی ییبایجمال و ز

ـ  .شود  یسن آشکار مکه به صورت ح استقلب  نـور اشـاره    یـن بـه ا  یـز گفتمـان ن  ۀدر ادام
. افتـد   مـی  اي  هر خانـه  پنجرةبه  خیابان،به هنگام گذر از کوچه و  یوسف چهرةشود؛ نور   یم

 چهـرة  نور. شود  می تبدیل یوسف لطف و جمال نور به موسی قهري و جالل نور جا  این در
 کـه  شـود   مـی  تبدیل لطیفی نور به بخش، این در کرد،  می نفوذ آهنین دیوارهاي از که موسی

 تبـدیل  و اسـتحاله  بـه  کـه  فراینـدي  تابد؛  می ها  خانه پنجرة بر بلکه کند،  نمی عبور دیوارها از
نور حـق را از   یوسفاست و  الهینور جمال و لطف  یوسفپس نور . شود  می منجر انسان

همـه قـرار    اختیـار دهـد و در    مـی و به صورت گسترده و متکثّـر آن را بازتـاب    گیرد  میاو 
در  دلیـل  همـین کنـد و بـه     مـی  افشـانی با شدت کم پرتو یوسف چهرةنور حق در . دهد  می

از  یوسـف  ةدرواقـع نـور چهـر   . تا همه از آن اسـتفاده کننـد   افتد  میها   تمام خانه هاي  پنجره
 یافـت اسـت و شـرط در   یینبرخوردار است و شـدت آن در سـطح پـا    یاديز یاربس ةگستر

گفتمـان،   ایـن  تنشـی  فراینـد  يبـرا  یماگـر بخـواه  . اسـت  يو مهرورز یعاشق ي،نور ینچن
  :داشت خواهیمرا  ذیلشکل  یم،کن یمترس اي  واره  طرح
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پـایین بـر چهـرة     گر در فشـارة عـاطفی    واره، نور حق در نقش کُنش  بر اساس این طرح

آوردن   دسـت   بهجا یوسف براي   در این. شود  کند و سبب زیبایی یوسف می  یوسف تجلّی می
ه حـق       فـراهم  سـبب دهد، بلکه به   این زیبایی کنشی را انجام نمی کـردن زمینـه، مـورد توجـ

جلوة نور خدا در یوسف، همان تجلّـی وحـدت   . شود  گر تبدیل می  گیرد و به شوِش  می  قرار
درواقـع  . کنـد   مـی دادن زیبایی خود جمال الهی را منعکس  نشاندر کثرت است و یوسف با 

نور در قالب ملک حسن در چهرة یوسف ظاهر شده و بخشی از زیبایی و نورانیت خـدا را  
و بـه مدالیتـه تبـدیل شـده      به یوسف منتقل کرده است و اینچنین نور جنبۀ وجهی پیدا کرده

را در یوسف تقویت کرده و هویت جدیدي » توانستن«بر این اساس، نور فعل وجهی . است
گر نیز با دریافت نور از شرایط پیشین حضور جدا شده و توانـایی و    شوِش. به او داده است

نـور حـق   . قدرت یافته و مانند آب ابر سفید و درخشان، سرشار از زیبایی و نور شده است
وقتـی در چهـرة    امـا گیـرد،    افشانی و با حالت انفجاري، از منبع نور نشئت می  با قدرت پرتو

همه بتواننـد  شود تا   شود به نور لطیف تبدیل و در شدت پایین، نمایان می  یوسف متجلّی می
دریافـت  گر این نـور را در همـان حالـت      شوِش مثابۀ بهیوسف نیز . از نور حق استفاده کنند

تـرین    سان، نور با قدرت بازتابی بـاال در گسـترده    بدین. کند  می کند و آن را به همه منتقل  می
پـس در  . توانند به آن دسـت پیـدا کننـد     ورزي می  شود و همه با عشق  حالت خود متکثّر می

محور عاطفی با شدت کم نور حق در چهرة یوسف مواجـه هسـتیم و در محـور کیفـی بـا      
این ارتباط از نوع همسو اسـت؛  . شویم  رو می  به  بسیار باالي بازتاب نور و تکثّر آن روگسترة 

 طیـف باشـد، در محـور گسـتره    تري داشته   زیرا هر چه در محور عاطفی نور حق شدت کم
  .شود  می بازتابیده تري  بیش گسترةشود و نور در   میتر   وسیعمخاطبان 

نور در این قصه، نور حق با کارکرد انفجـاري خـود بـه    با توجه به کارکردهاي گفتمانی 
پردازد و تمام نورهاي دیگـر از    عاطفی در گفتمان به ایفاي نقش می ـ عنوان یک منبع هویتی
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به عبارت دیگـر نـور حـق در    . شوند  پذیرند و در فضا گسترده می  این نور انفجاري تأثیر می
کند که همۀ عوامل و عناصر گفتمانی را به   می کارکرد انفجاري، مانند یک نقطۀ مرکزي عمل

ه بـه    . آفریند  سان، گفتمانی پویا و سیال را می  خواند و بدین  پویایی و حرکت فرا می بـا توجـ
  :را ترسیم کرد ذیلوارة   توان طرح  گفتمانی نور در این قصه می گوناگونکارکردهاي 

  
  

  گیري  نتیجه. 5
از » اي به تنهـایی   آمدن جعفر به گرفتن قلعه«در این مقاله، کارکردهاي نور در بخشی از قصۀ 

نور حق با کـارکرد  . معناشناختی بررسی و تبیین شده است ـ ، بر اساس رویکرد نشانهمثنوي
پردازد و ماننـد یـک     عاطفی در گفتمان به ایفاي نقش می ـ یک منبع هویتی منزلۀ انفجاري، به

نور در ایـن  . خواند  نقطۀ مرکزي همۀ عوامل و عناصر گفتمانی را به پویایی و حرکت فرا می
و اسـتعالیی اسـت و    ،اي  اي، استحاله  اي، شناختی، واسطه  گفتمان داراي کارکردهاي جسمانه

ی، شوِشی، عـاطفی، نمـودي، انفجـاري، واسـازي،     هاي تنش  این کارکردها همواره از ویژگی
در این قصه نور کـارکرد گفتمـانی و داسـتانی پیـدا     . شناختی برخوردارند  و زیبایی ،انعکاسی

گـر هجـوم     گرفتن در جایگاه گفتمانی، به طـور ناگهـانی بـه فضـاي شـوِش      قرارکند و با   می
گـر از    شـوِش » مـنِ «شود و   د میگر پس از دریافت نور دچار گسست از خو  شوِش. آورد  می

 متکثّر نور

 و لطف نور
 جمال

 بارق نور

 متمرکز نور

 و متمرکز نور
 متکثّر

 انفجاري نور
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»ي مکان آن را به سوي   با حذف جنبهنور حق  یندافردر این . گردد  او جدا می» خودهاي ماد
شـود و    جاست که مکان بـه فضـا تبـدیل مـی      در این. دهد  فضایی فراتر از آن مکان سوق می

کنـد و    گـذر مـی  » من«حافظۀ حضور گر در چنین فضایی از   شوِش. گیرد  استعال صورت می
گذارد تا در فراموشـی حضـور تـن و جسـمانه خـود را یکسـره بـه          را پشت سر می» خود«
در ایـن  . اي بیش نیستند  در مقابل او بهانه» خود«و » من«سپارد که   می» فراخودي«یا » فرامن«

گر پس   شوِش. شود  رسد و تمامی به نور تبدیل می  گر با نور حق به وحدت می  حالت شوِش
ت و شایسـتگی     از رسیدن به این مقام، نور حق را انعکاس می دهد و آن را متناسب با ظرفیـ

گشـاید و    مـی  مثنـوي این الگو افق جدیـدي بـر روي مطالعـات    . بخشد  ها می  ها به آن  انسان
  .خوبی بشناساند بههاي داستانی و گفتمانی این قصه را   تواند ظرفیت  می

  
  نوشت  پی

  :نثر به قصه خالصۀ
خداوند ملک جمال و زیبایی را به یوسف عنایت فرموده است تا چون آب ابـري کـه   

یوسف و موسی از حضرت حق کسب نور کردند و . گري کند  سفید و درخشان است، جلوه
رخسارة موسی چنان درخششی داشـت و  . آن نور در چهره و ضمیر آنان درخشیدن گرفت

ناچار شده بود از حضرت حق نقابی درخواست کند تا به وسیلۀ کننده بود که او  خیرهچنان 
حضرت حق در . آن نقاب، نور قاهر الهی را از چشمانی که تاب دیدن آن را ندارند، بپوشاند

زیرا آن خرقۀ پشمین جامۀ عارفی ؛ از خرقۀ پشمین خود نقابی فراهم آور: پاسخ موسی فرمود
صبر و شکیبایی آموخته و در تار و پود آن، نور  امین و درستکار است و به برکت نور الهی

به جز این خرقۀ پشمین هیچ چیز تاب نور قاهر مـا را نـدارد و   . معنوي تابیدن گرفته است
حتّی اگر کوه قاف بخواهد حجاب نور قاهر الهی شود، از مهابت آن . تواند بود  محافظ نمی

اي   وري را که کوه طور نتوانست ذرهن. نور بهراسد و مانند کوه طور گسسته و متالشی گردد
چراغدان و . اي جاي بگیرد  از آن را تحمل کند، قدرت الهی کاري کرد که آن نور درون شیشه

بـدان کـه   . پاره شود پارهشیشه جایگاه نوري شد که کوه باعظمت طور و قاف از هیبت آن 
ین چراغ بر عرش و افالك منزلۀ شیشه است و نور ا بهسان چراغدان و دلشان   جسم اولیا به

حتّی نور عرشیان و افالکیان و سایر موجودات از عظمت نور الهی انسان . تافتن گرفته است
بدین سبب پیامبر . کامل به حیرت آمده و مانند ستارگان در نور نیمروزي به زوال رفته است

لیکن . درنگنجیدممرتبه   عقول و نفوس بلندو از قول حق روایت کرده که من در آسمان، خأل، 
تـا بـه   . که این گنجیدن کیفیت و کمیت داشته باشد  آن  مانند مهمان در دل مؤمن گنجیدم بی
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اي   بدون چنین آینه. واسطۀ دل انسان کامل، همه از من سلطنت و اقبال معنوي به دست آرند
ر دو جهان اسب رحمت را به سوي ه. تواند تجلیات مرا تحمل کند  نه زمین و نه زمان نمی

به برکت این آینه، هر لحظـه در دل مـؤمن پنجـاه    . بسیار پهناوري را آفریدم ۀتازاندم و آین
که موسی از خرقۀ پشمین خود پوششی ساخت تـا    خالصۀ کالم این. شود  عروسی بر پا می

ساخت،   اش از چیز دیگر نقاب می  اگر موسی غیر از پشمینه. ها را خیره نکند  نور حق چشم
در جایی که نور حق حتّی از دیوارهاي آهنین . گر چه کوه ستبر بود ؛شد  پاره می پارهنقاب آن 

اي در برابر آن نور چه مقاومتی توانست کرد؟ نقاب موسی نیز از   گذشت، نقاب پارچه  درمی
سوز و گداز دل موسی حرارت معنوي پیدا کرده و بدین ترتیب قابلیت تحمل نور حـق را  

آن نقاب نیز به وقت شوریدگی عرفانی موسی حکم خرقۀ او را یافته بود؛ یعنی آن . یافته بود
از فرط عشق ) همسر موسی(صفورا . تافت  خرقه بر اثر مصاحبت با موسی انوار حق را برمی

او ابتدا یک چشمش را . هر دو چشم خود را از دست داد) موسی(و محبت آن نور هدایت 
پس از آن . چهرة موسی را مشاهده کرد و آن چشم نابینا شدفروبست و با چشم دیگرش نور 

نتوانست صبر کند و در نتیجه چشم دیگرش را گشود و آن چشم را نیز به دلیل دیدن نـور  
هاي هر   نور چهرة یوسف نیز به هنگام عبور از کوچه و خیابان به پنجره. موسی از دست داد

یوسف دریچه داشت از عبور یوسف شـرافت بـه    اي که به جانب  هر خانه. افتاد  اي می  خانه
اي بگشایی و از شکاف آن به تماشاي   وش باش به سوي یوسف دریچهه  هب. آورد  دست می

انوار روحانی او مشغول شوي و آن دریچه همان اظهار عشق به یوسف است، زیـرا سـینۀ   
  .)808 - 800: 1379زمانی،  ←(شود   آدمی از جمال معشوق روشن می
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