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 معناشناسی نور در شعر سهراب سپهری -نشانه

 

  1(ایران ،بجنورد ،1بجنورد فارسی دانشگاه کوثر)استادیار زبان و ادبیات  یابراهیم کنعاندکتر 

 چکیده

 -نژژور در شژژهر سژژهرای سژژاهری بژژر اسژژان دیژژدگاه نشژژان  کژژارکرد حاضژژر پژژژوهشِ در

بررسژی ، پژیش رو از پژژوهشِاصژلی مهناشناختی، بررسی و تحلیژ  شژده اسژهد هژد  

های او با عنوانشهر با تکی  بر چهار دیوان ر ساهری هنور در ش یتحولگفتمانی و وضهیه 

اصژلی هژای پرسژشد دباشژیمژ «حجژ  سژ  »و  «صدای پای آی»، «مسافر»، «شرق اندوه»

چگونژ  بژ  کند، هایی پیدا میاهری چ  حالهدر شهر سنور این اسه ک  پژوهشِ پیشِ رو 

همچنین نور ؛ کندتواند مهناآفرینی یابد؛ همچنین چگون  میآید و گسترش میجریان در می

وان بژرای تد؟ و آیا مینارت اط دارمهناشناسی  -های نشان کدام نظام های نوری باو هم ست 

ما این اسه ک  نور بژ  عنژوان یژ   یةفرضالگویی مهرفی کردد  نظام نوری در شهر ساهری

هژای حژ ای حژوان و در تهامژ  بژا از طریق رابطة زنجیژرهکند و ابژة مهناساز عم  می

 کنژددمهنژاآفرینی مژیحرکتژی  -یو حسژ ای، بویژاییای، لامسژ ری، جسژمان مختلف دیدا

ای حسژی آورد تژا نظژام زنجیژرهی و شوشی نور بستری را فراه  مژیدرواقع، نظام رخداد

بژا هژ  در تهامژ   حسی -ادراکیای رابط پرتو این نظام و در سوژه و ابژه در د شک  بگیرد

گژر از حوژوری اسژتهلایی اسژهد گیرندد نتیجة چنین فرایندی برخورداری شژوشقرار می

از چگژونگی اسژتحال  و را سژت  الگژویی حاضر با تحلی  نظام گفتمانی نژوری توان پژوهشِ

   استهلای گفتمان از منظر نور در شهر ساهری ت یین کندد

   استهلادمهناشناختی، حوان،  -نشان نور، ساهری،  واژگان کلیدی:

 

                                                           
 دهاسشده  هیحما« 3949397037»از طر  دانشگاه کوثر بجنورد با شماره قرارداد  سندهینود 7
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 مقدمه. 1

نگاهی شهودی کند و با اسه ک  با هنر و احسان خود زندگی می شاعری ،سهرای ساهری

هژای مهنژایی در چنین فوایی اسه ک  نور و هم سژت سرایدد ر میدارد، شهب  وقایع هستی ک  

د ایژن یابنژدهای مختلفی بروز مژیکنند و در حالهآن، ب  طور گسترده در شهر او نمود پیدا می

 -نشژان هژای سژاز تحقژق نظژامو همین فوا، زمین د دهاحساسی را شک  می وضهیه، فوایی

هژای ردهای متنوعی ک  در شهر این شژاعر دارد، حژ عنصر نور با کارک شوددمی 7ختیمهناشنا

دهژدد ایژن را در تهام  بژا یکژدیگر قژرار مژی 3ایای و جسمان مختلف دیداری، بویایی، لامس 

، از نژور 0تژا گسژتره 9کند ک  در سطحی از فشژارهکارکردها وضهیه سیالی برای نور ایجاد می

-نشژان مژی ،گیردد این امژردر نوسان قرار میضهیف تا قوی، از بالا تا پایین و از سطح تا عمق 

شود این اسه کژ  ای ک  اینجا طرح میمسأل  گیرددشک  می 9یششو یدهد نظام نوری در نظام

اسژان کنژدد بژرو چگون  مهنا ایجاد می یابدچگون  و مطابق با چ  سازوکاری تحقق میاین امر 

ساهری، نور چگون  ب  حرکه  یاین اسه ک  در شهر سهراپژوهشِ حاضر پرسش اصلی این، 

کند و دارای کدام کارکردها اسه؟ همچنین چگونژ  مهنژا از هایی پیدا میچ  حاله ،آیددر می

 -هژای نشژان هژای نژوری بژا کژدام نظژام؟ همچنژین نژور و هم سژت شودیطریق نور آفریده م

لگژویی مهرفژی کژردد توان برای نظام نوری در شهر ساهری، امهناشناختی ارت اط دارند و آیا می

و  6رُخژدادیای و در قالژ  نظژام نور در نقژش بیناواسژط  این اسه ک  فرضیة اصلی پژوهش

های ساز تهام  ح نظام رُخدادی و شوشی نور، زمین  یابددشوشی در گفتمان نمود می -تنشی

شژودد ها و عوام  گفتمانی با ه  مژیسوژه 1حسی -ادراکیمختلف با یکدیگر و درنتیج  تهام  

رسدد همچنین در گفتمان پیوست  تهاملی میان فشژاره و می 1درنتیجة این فرایند حوور ب  استهلا

از  ک  نتیجژة آن، تحژو دهد گیردد این تهام  نور را در وضهیه سیالی قرار میگستره شک  می

 اسهداستهلایی ب  ای وضهیه استحال 

                                                           
1. Sémiotique 

2. Corporelle 

3. intensité 

4. extensité  

5. devenir/ l ̓état 

6. accident 

7. Esthésie 

8. transcendeance 
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 پیشینۀ پژوهش. 2

پ  از بررسی نژور و ، (7933)گذشتی و رومیانی، « یسهرا شهر نور و ظلمه در شهر»در 

-برگرفت  از بژن این شاعرک  نور و ظلمه در شهر شده ظلمه در شهر ساهری، این نتیج  بیان

شهر ایرانژی شهر ساهری نی  تلفیقی از آرمانمایة اندیشة ایرانی یهنی نور و ظلمه اسه و آرمان

هژای بررسژی تط یقژی اندیشژ »در  ؛باشژدشه مژیشهر اسلامی یهنی بهکران و آرمانروشنی بی

ا تکی  بر چهژار دیژوان ب(، 7934مهین، « )وامین چند در شهر ساهریبنیادین پدیدارشناسی با م

 شژدهدانسژت ساهری  شهرآخر شهر ساهری، نگاه ب  عنوان یکی از موامین عمده و کلیدی فه  

بژ  نظژر ایژن  ت یژین شژده اسژهدسژاهری  7های نگاه پدیدارشژناختیویژگیاز این رهگذر، و 

فژر  و داوریِ م تنژی بژر در شهر او صح ه از من نابی اسه عاری از هر پژیش: »گرپژوهش

گون  ک  هسژه تأملی ک  بر آن اسه تا جهان را آنهای علمی و تجربی، منی ب  غایه پیشداده

گژاهِ نژای را درک کند، همچون کودکی ک  با نگاهی نای و محض، جهانِ نایِ ناشژی از ایژن ن

(، 7933در کارگاهی با عنژوان نقژد موژمونی )مهژین،  گرپژوهشاین  د(31 :)همان« کشف کند

گیری ایژن نقژد و تأثیرگژذاران ایژن نگژاه، آثژار و از مهرفی نقد مومونی و چگونگی شک پ 

کنژد و در بخشژی بژا عنژوان نگژاهی گذار ایژن نقژد را بررسژی مژیهای ژرژ پول ، بنیاناندیش 

پردازد و در نهایژه نتیجژ  می این شاعرهای شهر نی ب  شهر ساهری، ب  بررسی مومونمومو

؛ در محور عمودی بین بالا و پایین وجژود دارد یپیوست  دیالکتیک ،در تخی  ساهریگیرد ک  می

د و رخژوپژاکی گژره مژیو با موامین نور، شژفافیه، سژ  ی، آی،  ،شودآنچ  ب  بالا مربوط می

کژدری پیونژد و  و پایین با تاریکی، تیرگی، زمختژی باشدشهودی سوژه و ابژه میبیانگر ارت اط 

بژا ترجمژة کتژابی بژا  گژرهمین پژژوهشال ت   این ارت اط شهودی اسهد ن ودخورد و بیانگر می

 (، نقد مومونی را مهرفی کرده اسهد 7934عنوان در آگاهی نقد )پول ، 

نژژاد و )لطیژف« ان رویکرد بوگراند و درسلراسمراح  دریافه متن در شهر ساهری بر»در 

س  مهیژار متنیژه بوگرانژد و درسژلر،  برم نای(، مراح  چهارگانة دریافه متن 7939همکاران، 

هژای سژاهری بررسژی و یهنی انسجام، پیوستگی و بینامتنیه، در مجموعة شهر زندگی خژوای

تن سورئالیسژ  و عرفژان و ساهری بژا دو بینژام»ک   گرفت  شده اسهنتیج  این و  شدهتوصیف 

                                                           
1  . Phenomenological 
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بیات متژافی یکی خژویش پرداختژ  تکرار ی  طرحوارة زنجیری، ب  طرح و توصیف کوتاه تجر

(، 7913)شژهیری، « پشه هیچستان سژاهریفاع  فردی و جمهی در »در  د(769 :)همان« اسه

آن  پردازد ک  لازمة رسیدن بژ می "پشه هیچستان"شهر دستیابی ب  آرماننویسنده ب  چگونگی 

 ،(7913)شژهیری، « و سژاهریپنجژره از نگژاه بژودلر »، در گژرپژوهشاین تغییر در نگاه اسهد 

گیرد ک  پدیدة مهنا با توج  ب  نوع فرایند دیداری بودلر با ساهری، نتیج  میضمن مقایسة شهر 

حثی از کتای تج یژ  و تحلیژ  ادر م  (،7919) کندد شهیریشناختی ایجاد میی  جریان زی ایی

-از شژهر سژاهری مژی هژاییتحلی  قسژمهب  ه، دب  طور پراکنمهناشناختی گفتمان نی   -نشان 

)کنهژانی و « ای از مثنویمهناشناختی نور بر اسان قص  -بررسی کارکردهای نشان »د در دپرداز

ای ب  آمدن جهفر ب  گرفتن قله »ة مهناشناختی نور در قص -های نشان ( ویژگی7939همکاران، 

در اسان این پژوهش، نور بر ت یین شده اسهدو کارکردهای آن  شدهرسی از مثنوی، بر «تنهایی

و استهلایی اسه و ایژن کارکردهژا  ایای، شناختی، واسط ای جسمان دارای کارکردهاین قص ، 

مورد در برخوردارندد شناختی و زی ایی شی، عاطفی، نمودی، انفجاری، شو7های تنشیاز ویژگی

شناسژی نشژان نیژ  در  9شناسان مکت  پژاری از نشان ( 7339)3یر ایرانی، فونتنیهای غپژوهش

 با تکیژ  بژرشناسی مهنا -نشان نور از دیدگاه ساختارهای مهنایی و توصیف دیداری، ب  بررسی 

د او در این اثژر سژاختار نژوری شژهر الژوار را در پردازدمی( 7139 -7393) 0شهرهای پ  الوار

، حژوان، 9شناختیهنگ، عواطف، وجوه زی اییآنمودهای زبانی، ضریچون:  ارت اط با م احثی

دهژد و شرح میو باور  ، تکام ، تغییر، قدرت، ایدئولوژی، ارزش، توه 6گر، افها  وجهیکنش

بژا دهژدد مورد بررسی و تحلیژ  قژرار مژی و تغییر شک  مهنا ، ساختن1واسازیرا در نقش نور 

در شهر و نثر مهاصر فارسی تا جژایی کژ  نگارنژده  ی نورختشنامهنا -وجود این، بررسی نشان 

ای نداشت  و برای نخسه بار در این مقالژ ، شژهر سژهرای سژاهری از ایژن بررسی کرده، سابق 

 دشودمنظر بررسی می

                                                           
1. tensive  

2. Fontanille 

3. école de Paris 

4. Paul Eluard 

5. esthétiqe 

6. modal  
7. deconstruction 
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 . بحث و بررسی3

در چرخشژی پژارادایمی بژ  رویکژردی پدیدارشژناختی گژرایش یافژهد ایژن  7شناسینشان 

ای گفتمانی شوشی و تنشی را در کنار نظام کنشی مهرفی کردد در نظژام کنشژی، هرویکرد، نظام

تصاح  ابژة ارزشی و تحقق هدفی مشژخ  رونده در پی پیشای کاربردی و گر با برنام کنش

ای ک  در جهان بیرون از سوژه قرار دارد و جن ة مادی آن نی  مه  اسهد خلژا  ایژن اسه؛ ابژه

لحظژة لحظژ گژر از ک  برنام  یا هدفی مطژرح باشژد، شژوشدون ایندر نظام شوشی ب ،رویکرد

، خژود را مهیژای آنو با تأثّر از  شودمیحوور خود نس ه ب  موقهیتی ک  در آن قرار دارد آگاه 

این امر نظام شوشی را با بحث پدیدارشناختی حوژور پیونژد  سازدددریافه خود و دیگری می

هژای دنیژای بیژرون ای زیست  با پدیدهگر در تجرب شوشی در نظام شوشاسان این، زندد برمی

دهژدد شود ک  او را در موقهیه نوی قرار میها، دچار احساسی میگیرد و با تأثیر از آنقرار می

هژا را دوبژاره آمی د و با تأثیر بژر آن و یژا تژأثر از آن، نشژان ه  میدر این نظام، سوژه با دنیا در

 ی  مهتقد اسه: کندد شهیری نزندگی می

وارگی )حوور پدیداری تن( کژ  هژر لحظژ  خژود را در مهژر  تجربژة شوش، یهنی تن»

شژوش حوژوری کنژد )ددد( یابد و هر بار نشان  را در اص  پدیداری خود تجرب  مژیزیستن می

تنِ سوژه ب  عنوان اص  پدیداری حوژور و تهامژ  بژا دنیژا، اسه ک  بر اسان آن و در لحظ ، 

کنژد و یژا دوبژاره تجربژة بار تجرب  میدنیایی اسه ک  یا آن را برای اولین  واکنش بمهیا برای 

گر حووری متفاوت دارد و هژر حتی در تجربة دوبارة همان چی ، شوش کنددق لی را تجرب  می

بژا ا اسهد ب  همین دلی  شوش، یهنی احسان خژود را بینی مهیای واکنشی غیر قاب  پیشبار بر

: 7939)شژهیری، « آمیخت  یافتن و برای ث ه و اعلام این حوژور مهیژا بژودنه دنیا دراحسان 

   د(39

ای م تنژی بژر احسژان و ادراک رابطة میان سوژه و دنیژای بیژرون را بژ  رابطژ  حووراین 

شژک  ی سژیا  و عژاطفی یفوااسان این، برسازدد آمیختگی بد  میحووری و ه متقاب ، ه 

پذیر با جریانات پدیداری حوژور و تط یق حسی -ی درونی و ادراکیروابط ةک  پذیرند گیردمی

 اسهد 

                                                           
1. Sémiologie 
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مفهوم ریت  حرکه، فشاره و گستره، و تراک  و انژرژی تحقژق  با س  در ارت اطشوشی  نظام

آهنگ اسه و در وضهیه تنشژی میژان سو دارای ریت  و ضریپذیردد حوور شوشی از ی می

گیردد از سوی دیگر الا و پایین در نوسان قرار میتند و کند، شدت و ضهف، قوی و ضهیف و ب

دی ، قلی  و زیاد و متکثّژر  دور و ندارای گستره اسه و در شرایط ق ض و بسط، باز و بست ، 

-هژا و شژوشاسان این، در نظام شوشی نوع و کیفیه حوور سوژهیابدد برو واحد نوسان می

رنگ، اشژغا  فوژا ررنگ یا ک حوور پُاز  درجات متفاوتیسان با یابد و بدینگران اهمیه می

ای ک  شوی د از این نظر، حوور با دامن آهنگ حرکه مواج  میب  می ان کمتر یا بیشتر و ضری

   زنددای را برای گفتمان رق  میای و یا گسترهکند وضهیه فشارهپیدا می

 اسژه: شژرح بژدیننظام شوشژی ترین کارکردهای گفتمانی مه اسان آنچ  بررسی شد، بر

دارد و بژر آن، ماهیه شوشژی حوور منط ق اسه؛ و عاطفی حسی  -ادراکیحووری بر الف( 

؛ سژازدو آن را برجست  می کندگر حوور خود را احسان میشوشریتمی شوشی حاک  اسه؛ 

وضژهیتی ؛ زندو جریان پدیداری حوور را رق  می ای پدیدارشناختی اسهدارای ریش حوور 

ای اسه؛ در آن با نقصان حوور و لحظ « آنی»های م تنی بر دریافهزند ک  میرُخدادی را رق  

شژاهد ؛ ک  در میان دو بُهد فشژاره و گسژتره سژیالیه دارد کندشرایط تنشی ایجاد میمواجهی ؛ 

بژ   ؛دهژداستحالة گفتمژانی در آن رُ  مژیگر و روح هستی هستی ؛ آمیختگی حوور شوشه 

  وددشاستهلای حوور منتهی می

حسژی را ایجژاد  -ادراکژیترین سطح رابطژة گیرد و عمیقساخه شک  میدر ژر نی  نور 

رودد بژ  هژا بژ  شژمار مژیکند و عام  پیوند عوام  گفتمانی و حوور سیا  و احساسژی آنمی

گژر و عژال  احسژان و ع ارتی دیگر، نور با ایجاد زنجیرة گفتمانی حوان، تهام  بژین شژوش

-های نور تند، خیژرهدر شک همچنین نور آوردد های حسی را ب  وجود میادراک و دیگر گون 

فشرده و متمرک ، انتشژاری ثابه، متحرک، ضهیف، کننده، جذیشفا ، شده، پُر، منهک کننده، 

ای بژ  آن کند و کارکرد تازهاین اشکا ، کارکردهای نور را متحو  می یابددو چرخشی بروز می

اسان این، نور در وضهیه سژیالی ها کارکرد شوشی اسهد برترین آنی از مه بخشد ک  یکمی

گیرد ک  از گستره تا فشاره، از نور ضهیف تا قوی، از بالا تا پایین، از کژ  تژا زیژاد و از قرار می

در  گفتمژان  شوشژی -تنشیوضهیتی گیری از شک  ،ق ض تا بسط، در نوسان اسهد این مسأل 
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در بر اسان نظام نوری توان فرایندی از استحال  تا استهلا را ، میاسان آنکند ک  برحکایه می

 کردد  ت یینگفتمان 

 شناختی نور. نظام زیبایی4

درها بژاز، ها برجا بودد/ / ش ن بوددروییدد در جنگ ، خاموشی رؤیا می»پادم  )شرق اندوه(: 

در هر مشه: بام نگ  بالژا ددد آیا بود؟/ خورشیدی باز، چش  تماشا تر، و خدا در هر چش  تماشا

« او»/ تنهایی، تنها بودد/ ناپیدا، پیدا بژودد/ ما بود: زی ا بودد بوییدد گ  وا بود؟ بوییدن بیبودد/ می

   د(331 -331: 7934)ساهری، « آنجا، آنجا بود

 مستق  از سوژه شک  گرفت  اسهد ،حوورابژه حووری شاخ  دارد و این در آغاز شهر، 

ک  سوژه حووری داشژت  باشژد، دهدد درواقع، بدون ایناین فرایند را نشان می ،«روییدمی»فه  

  جای خود را بژ  شژ ن  در ادامة گفتمان ابژة گُ رُ  داده اسهدگُ  ب  عنوان ابژه عم  روییدن 

شژفافیه و  شژود ودهدد ش ن ، نمایندة ابژه مژیدهد و این جریان نی  در غی ه سوژه رُ  میمی

خود را مدیون جریانی دیداری اسه کژ  نژور ج ئژی از  حوورابژه،  بخشدد اینجانور ب  آن می

مهین این فرایند را چنین توصیف  آن اسه و در قال  ش ن  و سا  خورشید نمود یافت  اسهد

آنچ     ساهری پیوست  دیالکتیکی در محور عمودی بین بالا و پایین وجود داردددر تخیّکند: می

پژایین بژا در و خورد د با موامین نور، شفافیه، س  ی، آی و پاکی گره میشوبالا مربوط می  ب

حوژور شژاخ  ( 331: 7933شوی د )ردکد مهین، مواج  می کدریو  تاریکی، تیرگی، زمختی

 بژودنِبژودن و تژرخوانژدد بژازکند، سوژه را ب  تماشا فرا میابژه ک  شفافیه و نور را تداعی می

و نمایانگر ارت اطی شهودی، نای و مستقی  میان  بخشدتداوم میچش  تماشا چنین حووری را 

همیش  با نگاه، چش  و « بالا»در طور ک  مهین ه  مهتقد اسه، همان ،درواقعاسهد ابژه و سوژه 

بژرای  اشدن از خود و رفتن بژ  سژوی جهژان چی هژ  دن ا  برونبشوی  ک  تماشایی روبرو می

این امژر وضژهیتی پدیژداری را در  د)ردکد همان( اسه هاآنبرقراری ارت اطی نای و شهودی با 

 ،بژودن چشژ  تماشژابژازواسطة حوور نور در فوا ایجاد شده اسهد زند ک  ب گفتمان رق  می

انژدد در ارت اطی مستقی  با یکدیگر قژرار گرفتژ حوور نور، واسطة سوژه و ابژه ب دهد نشان می

از چنژین تژا احسژان تژری  دهژدمیای قرار   لامس را در تهام  با ح سوژهسا  این ارت اط 

 د  ووری، ب  چشمان او نی  سرایه کندح
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قو  دهد ک  ب جای خود را ب  نور فشرده و متمرک  خورشید می ،نور شفا  ش ن  ،در ادام 

 اینجژا د(09: 7913)گژرم ،  نامیژد «ن دیژ  -زیاد»و یا  «پر -زیاد»توان نور آن را می 7گرم 

ر و کام  دارد و این حوژور، فرصژه هژیا واکنشژی را بژ  عنوان ابژه، حووری پُ خورشید ب 

کنژد )= بژام نگژ  بالژا دهد و او ب  طور ناخودآگاه و ناگهان ب  بالا نگاه مینمی)= بیننده( سوژه 

ابژه، حوور افسونگرانة خود را ب  نمایش گذاشت  اسه و تهام  سژوژه بژا او، بژ  تجربژة  دبود(

در مشژه ای، ب  کم  جریانی لامسژ شود و او خورشید را ای سوژه ه  بد  میای برجسمان 

الهمژ  جسژمی این تجربژ  بژ  عکژ  کنددمیاز عمق درون خود احسان آن را و خود لم  

را از درون و عمژق  سوژهجا آنچ  این کنددشود و او ناخودآگاه ب  بالا نگاه میسوژه نی  منجر می

 حوور کام  نور خورشیدد ج  کند، چی ی نیسه متأثر می

 ،واقژعدر شوددت دی  مینی  ای، ب  جریان بویایی ای و جسمان در ادامة گفتمان، فرایند لامس 

ای )= خورشژیدی در هژر نور خورشید ک  با کم  ح  دیژداری )= بژام نگژ  بالژا( و لامسژ 

حژ  بویژایی، ای ت ژدی  شژده کژ  بژا   واشدهمشه(، دریافه شده اسه، در این بخش ب  گُ

 «تراحسژی»وضژهیه ای حوان مواجژ  هسژتی  کژ  ا با نظام زنجیرهاینجشودد پ  احسان می

ای ح  دیداری و لامسژ  سا اسهد  ای انتقا  یافت ح  دیداری ب  ح  لامس ایجاد کرده و 

ابژه کژ  در شناختی نور را رق  زده اسهد در ظر  ح  بویایی نشست  و این چنین نظام زی ایی

دهد و بدون حوژور سژوژة اسه، همچنان ب  افسونگری خود ادام  می «شده  واگُ» بخشاین 

دهژدد پراکند و زی ژایی خژود را نشژان مژی، عطر و بوی خود را میما بود()= بوییدن بی  بیننده

بستگی ندارد و ابژه همچنان بویژا و زی اسژهد   واشده، ب  نگاه سوژه و نوع تهام  او زی ایی گُ

و بویژایی دیژده  ای، لامس دیداری های مختلفبخش گفتمان، نوعی تهاد  بین ح  در این دو

 ای برای سژوژه ت ژدی ب  ح  لامس  در بخش نخسه، ح  دیداریشود؛ با این تفاوت ک  می

، اما در بخش دوم گفتمان، این ه اسهو او با احسان چنین حووری از آن سرشار شد شودمی

در  ده اسژهو ب  حوور مطلژق ابژژه انجامیژد هوور پیدا کرددو ح  در قال  ح  بویایی، ح

گذارد و ایژن چنژین نظژام شناختی خود را ب  نمایش می، حوور زی ایی«او»نهایه ابژه یا همان 

 کندد شناختی در گفتمان تحقق پیدا میزی ایی

                                                           
1  . Greimas 



 3                                 سپهری سهراب شعر در نور معناشناسی -نشانه                                          دهمسال 
 

 نظام رخدادی نور. 5

کرد/ قفسژی بژی در و میچی ها دیدم در روی زمین:/ کودکی دیدم ماه را ب»صدای پای آی: 

رفه ب  بام ملکوتد/ من زنژی را زدد/ نردبانی ک  از آن عشق میدیدم ک  در آن روشنی پرپر می

کوبیدد/ ظهر در سفرة آنان، نان بود، س  ی بود، دوری ش ن  بژود،/ کاسژة دیدم، نور در هاون می

   د(319 -310: 7934)ساهری، « داغ مح ه بود

پژرداز برای گفت  شودای میاندازی دیداری ب  متن داده، وسیل ش ک  چ «دیدن»در این شهر 

میژ ی، ارت ژاطی آبژا اسژتفاده از حژ همچنین کندد  توصیفرا  هستی هایتا بهتر بتواند پدیده

  جژای حژ  رود، بژهای نژور بژ  شژمار مژیبست بویایی با ماه برقرار شده اسهد ماه ک  از ه 

دهد ک  مژا بژا گفتمژانی حسژی و ده اسهد این امر نشان میایی دریافه ش، با ح  بویدیداری

در تهامژ  بژا هژ  قژرار را ک  دو ح  دیداری و بویایی  شناختی مواج  هستی ای زی ایینشان 

تژرین سژطح گیرد و عمیژقساخه شک  میدر ژر »بنا ب  گفتة گرم ، دیداری ح  د دهدمی

نیژ  حژ  شژهیری  د(39: 7913م ، )گژر« شژوددیداری را شژام  مژی حسی -ادراکیفهالیه 

عم  دیداری، عملی اسه ک  همة »نویسد: داند و در این باره میترین ح  میدیداری را کام 

ای، هژای تهژاملی، انتقژالی، دوسژویگی، انهکاسژی، درونژ های حوان دیگر مث  ویژگیویژگی

با توجژ   د(733: 7919)شهیری، « پذیر بودن را داراسهای، شمایلی، هم مانی و برگشهمرحل 

ژه هنگژامی کژ  یوب  ،تهام  برقرار سازدتواند با ح  بویایی ی میدیدارها، ح  ب  این ویژگی

هژا را توان برخژی از ویژگژیر عاطفی در میان باشدد برای ح  بویایی نی  میمسألة عمق و تأثّ

پویژا و  ی( اسژه؛های متفاوت عم  ارت اط در آن، دارای جهات، ابهاد و عمقالف( قای  شد: 

( دوسژوی  دهژد؛ تپ( دیگری را ب  طور کام  در احاطة خود قرار مژیدر حا  حرکه اسه؛ 

)ردکد همژان،  سیا ، م ه ، متکثر و متهدد اسه (ج؛ ز گسترة بالایی برخوردار اسه( اثاسه؛ 

    د(773-733

 -دراکژی)کژودک( و عمژ  ا حسژی -گر ادراکیای تهاملی میان شوشگفتمان، رابط در این 

ای شود دو ح  دیداری و بویایی ب  صورت زنجیژرهد این رابط  س   میشودبرقرار می حسی

 ،دیژداری و عامژ  نژورپرداز، با کمژ  گژرفتن از حژ  ا گفت اینجدر تهام  با ه  قرار گیرندد 

دد ییژشژود آن را بوک  می آوردمیماه را این قدر پایین ، یهنی او دزنن پیوند میآسمان را ب  زمی
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در فوژا سا  در قالژ  حژ  بویژایی اسهد  سمان تا زمین را در نوردیدهوسهتی از آ ،نور ماه

با آن، عطر مژاه را احسژان کژرده  حسی -گر در ارت اطی ادراکیگسترده شده و شوش)زمین( 

یابژدد ایژن رهاشژدگی شده در فوا تجلژی مژیواقع، نور ماه ب  صورت گسترده و رهادراسهد 

ابهاد و عمژق بویژایی را دهدد می 7اندازکند و ب  آن چش گر را نامحدود میاه شوشها، نگنشان 

پژرداز تأکیژد چون گفتژ ؛ سهگر بویایی در بوییدن ماه در روی زمین جُتوان از عم  شوشمی

بژر سژ  مفهژوم دلالژه کند ک  در روی زمین کودک را دیده ک  ماه را بوییده اسهد این امر، می

و از گسژترة بالژایی  عم  بویژایی، همژة فوژای زمژین را در تسژلط خژود گرفتژ کند: او ، می

در حرکه و سژیا  اسژه؛ سژوم، عمژ  بویژایی، در ، پویا، بویاییبرخوردار اسه؛ دوم، جریان 

 گر نفوذ کرده و او با تمام جان این بو را احسان کرده اسهد عمق جان شوش

مطلژق بژ   یبژا حوژور، (ابژه)ماه یهنی د شناختی ابژة ماه اسه، حوور زی اییویژگی دیگر

-سژر راه سژوژه )شژوشبژر آید و خود را در قال  دو جریان دیداری و بویایی حرکه در می

خوردد سوژه نی  بژ  شناختی ابژه رق  میاسان این، حوور زی اییو بر دهدگر/کودک(، قرار می

حاصژ  از جریژان دیژداری و  حوور مژاه ،واقعدربویدد کند و ابژه را میسمه ابژه حرکه می

یهنی جریان دیداری کژ  در اثژر  ؛زمین  را برای حوور ح  بویایی فراه  کرده اسهدیدن آن، 

کنژد گر را تحری  میگیرد، ح  بویایی شوششک  می آن،و دیدن گر با نور ماه ارت اط شوش

 کندد و او را آمادة پذیرش بوی ماه می

خداد شوشی اسهد عاملی کژ  ودک پیش آمده، از نوع رُ، وضهیتی ک  برای کگفتماندر این 

تمام فوژا را از  د ماه با گستره و فشارة بالاکند، ح  دیداری اسهمیاین فرایند کودک را وارد 

کندد جریان حسی حاص  از حوور هنگ تند حوور پیدا میآخود کرده و با شدت و ضری آنِ

کند و همین امر تغییر مهنایی او را س   می گر را ب  سرعه وارد مرحلة شوشیابژة ماه، شوش

کند ک  نشانة ماه از فراز آسمان ب  زمژین قدر نیرومند عم  میجریان حسی آن ،واقعشودد درمی

بژ  نشژانة مژاه بینژدد سژا  ترین فاصل  با خود میگر ماه را در ن دی شود و شوشکشیده می

بینی ، اولین حسی ک  سژوژه طور ک  مییناسهد همشدن « گُ»شود ک  همان جدیدی ت دی  می

و او از طریق ح  دیداری بژا مژاه تهامژ  برقژرار  اسهح  دیداری  کند،میبا آن تمان پیدا 

                                                           
1. perspective 
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د ایژن تهامژ  حسژی، سژ   بژروز کندمیجریان حسی بویایی را زنده  ، د سا  عطر گُکندمی

گر مژاه ، شوشخدادهمین رُ خداد شوشی اسه و در اثرشود ک  همان رُای میرفتار غیر منتظره

 بویددمیرا 

اولین ارت ژاط بژا مژتن، ارت ژاطی دیژداری از در بخش دوم گفتمان )قفسی بی در دیدم ددد(، 

خدادی دیگژری در ادام  وضهیه رُپرداز این منظره را دیده اسهد طریق دیدن اسهد چون گفت 

کژ  از پیش آمده اسهد روشنی گیردد این وضهیه، این بار برای روشنی ب  عنوان ابژه شک  می

رنده ک  آن را با پ همراه شدهة قف  و پرپر زدن در این بخش با دو مقولهای نور اسه، هم ست 

هژای نژور آن اسژه کژ  ، یکی از ویژگژی(64: 7339) کندد بنا ب  نظر فونتنیو پرواز مرت ط می

جا تقابلی بژین قفژ  و این د«ن از نوع ب  پرواز در آمدن اسهکند و حرکه آچرخشی عم  می»

پژذیردد ایژن قف  در گسترة زمین و پرواز در گسترة آسمان انجژام مژی ؛شودپرپر زدن دیده می

زمژین و آسژمان تقاب  و سیا  بودن وضهیه روشنی، روشنی را بژ  دو جهژان کاملژات متفژاوت 

اسژه و  ایای و گسژترهدارای نیژروی فشژاره ر،دهد عامژ  نژواین امر نشان مید کندمرت ط می

نی  در نگاه  ،کندپرداز توصیف میقفسی ک  گفت تواند در سطح و عمق حرکه کندد هم مان می

و  «ایانفصژا  پوسژت »ساهری دگرگون شده اسه و این همان مفهومی اسه ک  شژهیری آن را 

شده چند ویژگژی دارد: او ، بژدون در قف  توصیف د(797: 7919)شهیری،  دمانمی «دگردید»

را بژا  ، آنروشژنیپرپژر زدن  دزند؛ سوم، در زمین قژرار داردم، روشنی در آن پرپر میاسه؛ دو

ای سیا  اسه و در ابهادی بسیار گسترده عمژ  پدیده پرواز و پریدن مرت ط کرده اسهد روشنی

د صژفه کردمانند قف ، ح   توان آن را در مکان و فوایی محدود نمیکندد ب  همین دلی  می

 کندد روشنی بر همین ویژگی تأکید میپرپر زدن برای 

شژنی کژ  جریژانی دیژداری اسه؛ روای و لامس م  بین دو ح  دیداری اویژگی دیگر، ته

پذیرد، در تهام  با ه  قژرار گرفتژ  اسژه و ای انجام میزدن ک  در فرایندی لامس اسه با پرپر 

قایژ   ، ب  مهنایروشنیزدن پر پرکشدد را پیش می هاجسمان پدیدارشناسی و بحث  ،این مسأل 

پدیدارشناختی، جسمان  کلیتی اسه واحد و هماننژد از دیدگاه »شدن جس  برای روشنی اسهد 

کندد جسمان ، نقطة مشژترکی اسژه ما را ب  دنیای بیرون متص  می «هسهِ»کند ک  لی عم  میپُ

فرایند پریژدن  اینجا د(710: 7933)شهیری،  «گون  ک  برای من حاضر اسهآن «دنیا»و  «من»بین 

دار شژدن این تجرب  بژ  مهنژای جسژ  ای اسهدای و لامس جسمان برای روشنی، نوعی تجربة 
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اسان این، روشژنی بژ  عنژوان من ژع شدن آن اسهد بردار، تن7روشنی و یا بنا ب  گفتة مرلوپنتی

-ن نشژان مژیای از نوع پریدو حوور خود را در فرایندی جسمان  شوددر نظر گرفت  مینوری 

حرکتژی  -یعلاوه بر این دو جریان حسی، روشنی در تهام  با جریانی دیگر از نوع حسژدهدد 

پژذیر د و برای او پریدن امکانکنمیپیدا ارت اط  گیردد ب  این ترتی  با دنیای بیرون خودقرار می

را ن ایژد کننژده خژوان یژا دریافژهپرداز و گفت نقش گفت گیری این وضهیه، در شک  دشودمی

ای پرداز نفوذ کرده و او را با تجربة لامسژ نشانة زبانی، ابتدا در جس  گفت  -ندیده گرفهد جس 

فرایند پریدن در ذهن او تجس  یافت  اسژهد  ،ده و ب  همین دلی همراه کرروشنی و عم  پریدن 

ن نگاه اسژه اسان همی بربخشدد ی مینگاه منحصر ب  فردب  او همین تجرب  اسه ک   ،واقعدر

از سوی دیگژر، دد  نبتواند پرپر شود و میشناختی دریافه میک  روشنی در قال  نظامی زی ایی

ای از و او نی  بژ  صژورت لامسژ  شودمیپرداز ب  خواننده منتق  جس  دالی زبان از طریق گفت 

نظام تجربة ترتی   گرددد بدینبد  میپرپرزدن  و ب  جسمی از خودِ شودمتأثر میهیه ضاین و

« حسژی -توانش ادراکی»، این فرایند را بر پایة 3لاندوفسکی پذیرددتحقق می ایهم یستی نشان 

هژا هژا بژ  آنتوانش ادراکی حسژی سژوژهد درواقع، (11: 7936نق  از: مهین، داند )ب ممکن می

   دندغشت  شوآ هاابژههای مادی و حسی ذاتی با ویژگی ود نکنخود را رها می دهد تاامکان می

کم  اسان این، عشق ب  دهدد برپرداز در ادام  از وقوع نظام رخدادی دیگری خ ر میگفت 

-از روشنی ب  عشق منتق  می در بخش پیشین،ای فرایند جسمان د رودنردبان ب  بام ملکوت می

د روشنی اسه و پرپر زدن روشنی مهاد  رفتن ب  بام ملکژوت اسژه مهاد عشق  ،واقعشودد در

نردبان در اینجا همان نقش جس  عشق در حا  استهلا اسه و برای استهلا ب  نردبانی نیاز داردد 

زبان اسژه و بژا ایجژاد نظژام  «توان من می»ای را بر عهده دارد ک  مهاد  دالی زبان یا جسمان 

یدن بژ  بالا رفتن عشق از نردبان برای رسژشودد پ  ارت اط زبانی، منجر ب  فرایند مهناسازی می

ب  عنوان نقطة مرک ی گفتمژان  ،کندد عشقای را بر گفتمان حاک  مینظامی جسمان بام ملکوت، 

ا این نقطة زدن روشنی در ارت اط بو ب  نوعی عم  بوییدن ماه و پرپر کندعم  میو من ع انرژی 

ده هژا را در خژود ذخیژره کژرعشق پایگاهی اسه ک  همة ایژن انژرژیگیرد و مرک ی انجام می

و در  کنژدحرکژه مژید و بژ  سژمه بالژا شژوانرژی در حرکتی صهودی تکثیر میمن ع اسهد 

                                                           
1  . Merleau- ponty 

2. E. Landowski 
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بژ  گرددد ب  ایژن ترتیژ ، عشژق از طریژق نردبژان فرایندی ان ساطی ب  فواهایی باز ت دی  می

 ،های مث ه در آن وجود دارد و آن فوای استهلاییرسد ک  تمام انرژیفوایی باز از حوور می

 شوددتث یه می عشقیافتة هویه تحو حوور و اسه ک   و در این فواه بام ملکوت اس

-رق  میوضهیه رخدادی دیگری برای او نشیند و پرداز میپ  از آن، عشق در نگاه گفت  

دهدد نور در هاون کوبیژدن، دو ویژگژی از کوبیدن نور در هاون خ ر مید و ب  این ترتی ، خور

؛ دوم، با تمام وجود نور را لم  کردندی و نای با پدیدة نور و ارت اط شهوای دارد: او ، نشان 

احسان با پدیدة نور قرار ای پر را در رابط  پردازگفت خدادی، وضهیه رُنورد  ایبحث جسمان 

شودد در اثژر چنژین نگژاه یکوبیدن توصیف مفه  رابط  و نگاه، نور با دهد و ب  دلی  همین می

دریافتی مهناشژناختی با گیرد و ارجاعی و عقلانی خود فاصل  می شهودی اسه ک  نور از مهنای

شژود کژ  ماننژد بسژیاری دیگژر از اسان این، برای نور این امکان فراه  میبرشودد می فهمیده

نور در ب  این ترتی ، و  بیف اید خودعاطفی و بر فشارة بکاهد خود ها، از گسترة شناختی پدیده

شژودد ای، کوبیژده مژیو لامسژ  ای و در فرایند جسمانگیرد میقرار در هاون  و فشارة بالاعمق 

و ب  عنوان من ع و منشأ نور، موج  بژروز شده  «دارتن»نور  شدن، ب  مهنای آن اسه ک هکوبید

در قال  ذرات پراکنده و ب  طژور متکثژر در من ع نوری، این د شده اسهاشکا  مختلف حوور 

مظاهری از جن  خژود  درشود و گویا نور کوبیده می ؛کندمیس  ی، ش ن  و مح ه جلوه پیدا 

در نتیج  مح ه و عشق، حقیقتژی نژوری بژ  خژود کند و جلوه میس  ی، ش ن  و مح ه چون 

شود و آتش چون بالژاترین میژ ان نژور را دارد، رمژ  هسژتی و نور ب  آتش ت دی  می ددنگیرمی

د و در قالژ  یابمی بروز 7شناختی اری هستیگکنش در نقشنور  ،واقعشودد دروجود تلقی می

زنژدد رقژ  مژی آنشژناختی بژرای کند و حووری پدیداری و زی اییآتش ب  مح ه سرایه می

 مؤید این امر اسهدتوصیف بخش انتهایی گفتمان از کاسة داغ مح ه، 

 نور  حسی -. نظام ادراکی6

را در آی/  «محژ تژاج»و عک   / نشست  بودم/«جمنا»و نیم  راه سفر، روی ساح  »مسافر: 

رفتگی حج  زندگی در مرگد/ ب ژین دو های اکسیری/ و پیشکردم:/ دوام مرمری لحظ نگاه می

                                                           
1  . ontologique 
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های عجی ی اسه در مجاورت دسه/ بیا با  ب رگ/ ب  سمه حاشیة روح آی در سفرند/ جرق 

   د(933: 7934)ساهری، « ا چراغان کن/ ک  ی  اشاره ب  اسهو ظلمه ادراک ر

پژرداز اسژان ایژن، ابتژدا گفتژ گیردد بژرشک  می حسی -ای ادراکیر این گفتمان، همگن د

شژود ای میکندد نگاه، واسط های خود را از راه ح  دیداری و نگاه درک و توصیف میتجرب 

-ها را از منظری نو ب یندد نگاه او ب  پیش مژیها نفوذ کند و آنپرداز بتواند ب  عمق پدیدهتا گفت 

د ح  لامس  بنا بژ  گفتژة گژرم ، مفهژومی زندای پیوند ود تا ح  دیداری را ب  ح  لامس ر

سیر و پیشروی و کشف در فوژا و تسژلط بژر »کند: شناسی کلاسی  را ارائ  میبیشتر از زی ایی

ترین رابطة بشژری هد ارت اطی، بیانگر صمیمیترین حوان اسه، در بُحج ؛ این ح  از عمیق

بژ  ایژن  د(36: 7913)گژرم ، « کنندة بالاترین تمای  وصا  اسژهشناختی، ابرازاسه و از نظر 

ای، کند ک  از طریژق دسژه و در فراینژدی لامسژ ترتی ، جریان دیداری تا جایی ادام  پیدا می

شودد درسه اسه ک  دسژه بژا های مرمری برقرار میترین رابط  با سنگترین و صمیمیعمیق

ای بژ  کند، اما این سنگ ب  عنوان جس ، ج ئی از جسمان رقرار میجسمی ب  نام سنگ تمان ب

بنا ب  گفتة شهیری مژا بژا دو نژوع نشژان  سژروکار داریژ :  ،نام تاج مح  اسهد ب  ع ارت دیگر

هژای مرمژری نشژان ، همژین سژنگا سخهاینج د(711: 7933)شهیری،  نشان نشان  و نرمسخه

ای پیونژد های فرهنگی و اسطورهاسه ک  ما را با یادواره مح نشان ، همان بنای تاجاسه و نرم

ای را بژرای گفتمژان شود ک  حووری جسژمان دهدد پ  سنگ مرمری ب  جسمی ت دی  میمی

ای، هژویتی پذیرد ک  ویژگی اسطورهای نی  تحقق میین ترتی ، نظامی جسمان   ازندد برق  می

ها، دچار وضژهیتی گر با لم  این سنگشوش شود ک و فرهنگی داردد همین ویژگی باعث می

 توصیف شده اسهد  «جرقة عجی »خدادی شود ک  در گفتمان با واژة رُ

خدادی ک  در قال  جرقة عجی ، در متن گفتمان ایجاد شده، ب  کارکرد انفجاری وضهیه رُ

تار نور بارق، نوری اسه ک  ب  صژورت انفجژاری و در یژ  پیوسژ»کندد و بارقی نور اشاره می

یابدد این نژور بژ  محژض هنگی تند و با سرعه بالا انتشار میآکند و با ضریدرخشش پیدا می

« گیژردای را در بژر مژیکند و تمام سطوح نشژان حوور، فوای بسیاری را در ی  لحظ  پُر می

طور ناگهانی بژ  فوژای سژوژه بژه، ب اسان این، نور بارقی در نقش ابر د(339: 7939)کنهانی، 

دهد کژ  چیژ ی جژ  شی و هیجانی قرار میآورد و او را در وضهیتی شووم میپرداز( هجفت )گ

هنگ تنژد و سژرعتی در گفتمژان آنور بارق، نوعی ضری ،واقعشناسی حوور نیسهد درزی ایی
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شژودد شژهیری گیری فوای هیجانی و سژودایی مژیهنگ، س   شک آیکندد این ضرایجاد می

هنژگ آشود، پ  ضریدر ی  لحظ  تولید میماند ک  رعد و برقی میهیجان، ب  »مهتقد اسه: 

شژوند، در عمژق ک  بر م نای هیجان تولیژد مژی 7ک  سوداهاآسا اسه؛ در حالیآن، سریع و برق

هژای (د جرقژ 791: 7937)شژهیری،« کننژدکننژد و او را سژودازده مژیگر نفوذ میوجود شوِش

ی گفتمان اسه ک  در ی  لحظ ، سوژه و ابژه را ب  عنوان شناختهد زی اییبُ عجی ، تجلی عینیِ

و  «اآمی ش انسژان و دنیژ»توان آمی دد این وضهیه را بنا ب  گفتة گرم  میگر در ه  میشوش

هژای نژور انفجژاری و بژارقی )جرقژ  د(31: 7913)گژرم ،  نامیژد «سژودای جسژ  و روح»یا 

ای شود ک  عملکرد هم مان فشاره دی  میعجی (، ب  ی  نقطة مرک ی و من ع متمرک  انرژی ت

تواند در سطح افقی، عمودی و در عمق و فوژا حرکژه کنژدد حالژا ای دارد؛ یهنی میو گستره

ای بژروز یابژد و بژا نفژوذ در عمژق دیگر تنها ی  اشاره کافی اسه تا این نور با ویژگی فشاره

شژناختی را وری هسژتیگر، ظلمه ادراک او را ب  روشنی شژناخه ت ژدی  کنژد و حوژشوش

الگژویی ترسژی  کنژی ،  رای چنژین وضژهیتیکندد اگر بخژواهی  بژجایگ ین حووری شناختی 

 طرحوارة زیر را خواهی  داشه: 
 

 
 طرحوارۀ نور بارقی .1نمودار

   

                                                           
1. passion 
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آسژا، در هنگژی تنژد و بژرقآر قال  جرق  و در ضژریاسان این طرحواره، نور بارقی دبر 

های عجی ، قوی اسه؛ زیرا ب  ی  کیفیژه و ای جرق د سطح فشارهشودسطح فشاره ایجاد می

وضهیه درونی نظر دارد و در ی  لحظ  سوژه را ب  بالاترین وضهیه عاطفی رسانده اسهد در 

، ب  همان جرق  و ویژگی بژارقی و «ی  اشاره»ک   «ی  اشاره ب  اسه»گفتمان نی  اشاره شده 

جرق ، با همان قدرت در سژطح گسژتره حرکژه کژرده و بودن نور اشاره داردد سا  این دفهی

نژور انفجژاری  ظلمه ادراک را چراغانی کرده اسهد چراغانی کردن ظلمژه ادراک، بژ  ت ژدی 

بژ  صژورت  ،و تداوم این نور در سژطح گسژتره اشژاره داردد ایژن فراینژد جرق  ب  نور گسترده

ی  با همان قدرتی کژ  ایجژاد های عجخط نشان داده شده و ب  این مهنی اسه ک  جرق راسه

شژودد قیژد دهد و از قدرت و حوور آن کاسژت  نمژیشده، ب  حرکه در سطح گستره ادام  می

بودن ایژن جریژان و حرکژه سژریع نژور در سژطح دفهی ،«ی  اشاره ب  اسه»در بند  «ب »

 دهددگستره را نشان می

 نورشوشی  -نظام عاطفی. 7

در د  مژن ی نیسه/ددد/ تاشقایق هسه، زنژدگی بایژد کژردد/ زندگی خال»در گلستان  )حج  س  (: 

خواهژد/ بژدوم تژا تژ  تاب  ک  دل  مژیچی ی اسه مث  ی  بیشة نور، مث  خوای دم ص ح/ و چنان بی

   د(999: 7934)ساهری، « خواندیدشه، بروم تا سر کوه/ دورها آوایی اسه ک  مرا م

دهنژدة امیژدواری و شژور شوی  کژ  نشژاندر ابتدای گفتمان، با فرایندی عاطفی مواج  می 

کنژدد در ادامژة گر ب  زندگی امیدوار اسژه و از آن احسژان رضژایه مژیشوش ؛زندگی اسه

از وجژود چیژ ی مثژ  بیشژة نژور و گر شودد شوشتر توصیف میگفتمان، این سرزندگی دقیق

ام وجژود دهد ک  نشانة آن اسه کژ  شژور زنژدگی را بژا تمژخوای دم ص ح در دلش، خ ر می

 حسی -حالتی ش ی  ب  بیشة نور، از اتفاقی ادراکی داشتنپرداز از کندد توصیف گفت احسان می

ای اسژهد ح  جسژمان در گفتمان حکایه داردد اولین حسی ک  در گفتمان از آن سخن رفت ، 

 گر نفژوذ کژرده،مانة نور در د  شوشای و از طریق جسامید ب  زندگی در قال  فرایند جسمان 

جس  و صژورتی  ،بیشة نور و خوای دم ص ح ،واقعدرکندد آگاه میچنین حالتی از وجود  را او

کند و من در تجربة زیسژتی حاصژ  از چنژین منتق  می «من»شود ک  جسمانة نور را ب  تن می

ای هژ  هسژهد از سوی دیگر این فرایند، لامس کن د دریافتی احسان خوشحالی و رضایه می
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هژا را از تجربژة گژر آنکژ  شژوش هستندهایی بیشة نور و خوای دم ص ح، از ابژه ای مث هابژه

-گیژردد درکشد و برای توصیف حاله درونی خود ب  کار میای خود بیرون میزیستی و لامس 

شود ک  مح  تجربة زیستة بودن در بیشة نور و یژا احسژان ای ت دی  میوارهد  ب  مکانواقع، 

از عمژق درون خژود در د  و گر این امید را شوشترتی    این گیردد بیخوای دم ص ح قرار م

د گژرم  هژ  بژ  دهژدنشان می در د  خودرا بر چنین فوایی تسلط و نفوذ  کند واحسان می

« سیر و پیشروی و کشژف در فوژا و تسژلط بژر حجژ »کند: این ویژگی ح  لامس  اشاره می

، حژ  دیژداری نیژ  از طریژق نژور در فوژای علاوه بر ایژن دو جریژان د(36: 7913)گرم ، 

اسژان ایژن، یژ  وضژهیه دد بردهشک  میای حوان را یابد و نظام زنجیرهگفتمانی بروز می

ای و دیداری را در تهامژ  بژا ای، لامس شود ک  س  ح  جسمان تراحسی در گفتمان ایجاد می

طژور کژ    نور اسژهد همژانتهام  حسی شده، عام ناینجا عاملی ک  س   ایدهدد ه  قرار می

تواند باعث تقویه و تی ی حوان دیگر و تهامژ  کند، نور میه  اشاره می( 11: 7339)فونتنی 

 ها با ه  شودد آن

یگژری بژرای دگژر، ویژگژی در د  شژوشو خوای دم صژ ح وجود چی ی چون بیشة نور 

گژر را ی و حرکه شژوشطور کام  در فوای د  نفوذ کرده و پویایب  د نورزندگفتمان رق  می

طژور همژانگر احسان رهایی و س کی کنژدد نور س   شده شوش ،واقعدرموج  شده اسهد 

 اسژهرهژایی و سژ کی حالژه ایجژاد هژای نژور، کند، یکی از ویژگژیاشاره میفونتنی نی  ک  

-حرکتی قاب  تحقق اسهد وضهیه حسی جسمان  -این حاله بر اسان جریان حسی د(همان)

ای شده برای ایجاد حژالتی روحژی گر پیش آمده، مقدم و دیداری ک  برای شوش ایای، لامس 

بنژا بژ  گفتژة اسژهد پویایی و رهایی او شژده  ه،س   ایجاد حرک این حاله،قراری و مث  بی

ای حرکتژی برونژ  -م نای جریان حسژیای اسه ک  تابی گونة حسی حرکتی درون شهیری، بی

)شژهیری،  را موج  شده اسژه «ت  دشه و رفتن تا سر کوهدویدن تا »حسی  شده و وضهیه

ای از نژور گر طوری از این نور تأثیر پذیرفتژ  کژ  بژ  پیکژرهشوش علاوه بر این، د(799: 7919

 جژود سژوژه را از آن خژود کژردهو متمانور در نقش ابژه ظاهر شده و  اینجات دی  شده اسهد 

-ه در ابژه ذوی شژود و نژوعی فراینژد زی ژاییحوور ابژة نور، باعث شده سوژ ،واقعدراسهد 

ر و کام  اسه و چنین حووری شناخه سژوژه حوور ابژه، حووری پُشناختی تحقق پذیردد 
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گیرد و او قادر ب  انجام هیا نوع واکنش شناختی و منطقی در مقاب  ابژة نور نیسژه را از او می

 دشودای میتناخودآگاه بیو ب  همین دلی  

یابد، د  او بژ  مکژانی اسژتهلایی ت ژدی  ک  ب  چنین دریافتی دسه میینگر پ  از اشوش

-بژ  ظژر  و مکژان گرشوشک  د  این کندد شود ک  زمینة رهایی و س کی او را فراه  میمی

 وارة حجمژی نژور قابژ  ت یژین اسژهدبا طژرح رهایی و لذت زندگی ت دی  شده،ای برای واره

گر نی  در جریژان آیدد شوششکلی چرخان ب  حرکه در می یابد و ب درواقع، مکان سیالیه می

تن با آن، همراه مکان بژ  چژرخش ب شود و در تهام  تناص  سرایه حسی، با مکان همراه می

-مکان ح  شدة جریان تژن»این مکان را  لاندوفسکی رسددآید و ب  رهایی و س کی میدر می

نقژ  از: مهژین، )بژ  بژردرا ب  کار می« 7چرخانفوای حل ونی و »نامد و برای آن عنوان می« ها

بژ  شژود، دلش پر از حوور نور یژا چیژ ی شژ ی  آن مژیک  اینگر پ  از ششو د(710: 7936

گژرددد جژدا مژی او «خودِ»( از د گر )ششو «منِ»گردد؛ یهنی، از خود می نوعی دچار گسسه

ز ا ،ک  حووری انت اعژی اسژه «خود»ماند و در مکان می ،ک  همان حوور فی یکی اسه «من»

هژای شود و با حذ  جن  ج  میه، نور چنین گری ی را موگری دد در این وضهیآن مکان می

دهژدد اینجاسژه کژ  ی و مکانیه مکان، آن را ب  سوی فوایی فراتر از آن مکان سژوق مژیماد

مژان سژنگین ، زبا حوژور نژور ،واقعدرپذیردد شود و استهلا صورت میمکان ب  فوا ت دی  می

وضژهیه شوشژی  شژوددی ت دی  میگر ب  احسان حوور در زمان استهلایشی شوحوور ماد

شژود ای را موج  مژیک  توصیف شد، از فشارة بالای عاطفی حکایه دارد ک  فهالیتی جسمان 

زنژدگی و ابژژة مث ژه ی اهگر از هجوم نشان یابدد شوشتابی در گفتمان بروز میو در قال  بی

تژابی در قالژ  گیردد اما فشارة بالای بژیشود و در اوج فشارة عاطفی قرار میتای مییبنوری، 

کند و در تهام  با گسترة عژاطفی ( زمینة بروز پیدا میخواهددددوجهی خواستن )ک  دل  میفه  

کند و ایژن رهژایی زمینژة تژوانش گر احسان رهایی و س کی میگیردد در نتیج  شوشقرار می

گژر، کندد حرکژه شژوشگر را فراه  می  دشه و بروم تا سر کوه( و حرکه شوش)بدوم تا ت

دن بژ  رسژیدهژد کژ  همژان ای پیوند میآیندهدهد و او را با آهنگ حرکه گفتمان را تغییر می

 مکان استهلایی مورد آرزوی اوسهد 

                                                           
1. volute 
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 گیرینتیجه. 8

یابژدد فتمان نمود میشوشی در گ -نور در قال  نظام رُخدادی و تنشی ، حاضر در پژوهشِ

حرکتژی را در  -ای، بویژایی و حژ ای، لامسژ های مختلف دیداری، جسمان ، جریاناین نظام

ها و عوام  گفتمژانی سوژهمیان  حسی -ادراکی ایرابط دهدد درنتیج  تهام  با یکدیگر قرار می

آن، دسژتیابی جژة نتیای حکایه دارد ک  این امر از تحقق تجربة هم یستی نشان د گیردشک  می

تهاملی میان فشاره و گستره شژک  پیوست  د همچنین در گفتمان ب  فرایند استهلایی حوور اسه

پیوسژت   شژودمژید و سژ   دهژمیاین تهام  نور را در وضهیه تنشی و سیالی قرار  دگیردمی

فتمژانی پژوهشِ حاضر با تحلی  نظژام گای تا استهلایی باشی د شاهد تحولی از وضهیه استحال 

نوری توانست  الگویی را از چگونگی استحال  و استهلای گفتمان از منظر نور در شژهر سژاهری 

ور بژارقی، انفجژاری، متمرکژ ، ، نور در اشکا  مختلف نژهمچنین در گفتمانِ حاضر ت یین کندد

خژدادی، شژناختی، رُهژای مختلژف زی ژایی، نظژاماین گفتمژاندر یابدد و متکثر نمود می شفا 

هژا و ها از ویژگژیکنند و این نظامشوشی، و استهلایی ایفای نقش می -، عاطفیحسی -اکیادر

 برخوردارندد  ایگسترهو  یافشاره، تنشی، شوشی کارکردهای
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