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Varieties of Linguistic Implications in Sam’aniʼs Rawh-al-Arvah
Hamed Shams
Mahmood Barati

Abstract
The linguistic signs of mystical texts, in terms of historical transformation of
their linguistic levels, have created a noticeable variety of motivated and
arbitrary implications. This study aims to show, through the examination of
linguistic signs in the different areas of Samʼaniʼs Rawh-al-Arvah languages,
varieties of linguistic implications of this text in terms of motivatedness and
arbitrariness. Different varieties of linguistic implications appeared in levels of
mythical religious language, the allegorical and virtual language, and in the
conceptual and rational language of this text. This has led to the creation of a
text with unique thoughts and language. To achieve to variety of linguistic
implications of this text, we used the theories and views on historical evolution
of linguistic implications and investigated the signification of linguistic signs of
this text in the course of its historical evolution. In the end, we classified the
different types of implications in text of Rawh-al-Arvah in terms of their
motivatedness or arbitrariness, and showed the relationship of each category
with the conceptual and logical language along with the visual and virtual
language of this text. All of these implications consist four different parts which
include both motivatedness and arbitrariness implications.
Keywords
Semiotics, Motivated Implications, Arbitrary Implication, Samʼani, Rawh-alArvah.



PhD Candidate of Persian Literature, University of Isfahan, Iran



Associate Professor of Persian Literature, University of Isfahan, Iran

نشریة علمی _ پژوهشی
پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا)
سال سیزده  ،شماره سوم ،پیاپی  ،93پاییز  6931صص 6 -23

گونههایداللتزبانیدرروحاالرواحسمعانی 



حامدشمس-محمودبراتیخوانساری 


چکیده 
نشانه های زبانی در متون عرفانی ازنظر تحول تاریخی سطوح زبانی آن ،گونااگونی درخاور تاوهیی از داللا هاای
انگیخته و اختیاری پدید آورده اس  .در این پژوهش تالش خواهد شد با بررسی نشانههاای زباانی در ساات هاای
مختلف زبان روح االرواح سمعانی ،انواع دالل های این متن ،ازنظر ویژگی انگیخته یا اختیاری بودن نشان داده شاود.
انواع مختلف دالل های زبانی در سات های زبان اساطورهای و دینای ،زباان تصاویری تمثیلای و مجاازی و زباان
مفیومی و استداللی این متن ظیور یافته اس ؛ این موضوع باعث شکلگیری متنی با اندیشه و زباانی کا نظیار شاده
اس  .برای دس یابی به گونههای دالل
دالل

نشانههای این متن ،از نظریههاا و دیادگاههاای تحاول تااریخی و تکااملی

زبانی بیره برده شد و نویسندگان نشانه های زبانی این متن را برپایة دگرگونی تاریخی زبان و اندیشاه بررسای

کردند .سرانجام دالل های نشانه های متن روح االرواح ازنظر ویژگی انگیخته یا اختیاری بودن آنیا دسته بنادی شاد و
پژوهشگران رابطة هر دسته را با زبان منطقی و مفیومی؛ و زبان تصویری و مجازی این متن نشان دادند .این نشانه هاا
شامل چیار دستة مختلف میشود که ه دالل های انگیخته و ه اختیاری را در بر میگیرد.
واژههایکلیدی

نشانهشناسی؛ دالل

انگیخته؛ دالل

اختیاری؛ سمعانی؛ روح االرواح
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1ـمقدمه
چارلز سندرس پیرس اصطالح «نشانهشناسی» ( )semioticsرا در اواخر قرن نوزده میالدی اباداع
کرد .هدف او از این واژه ،عل بررسی نشانهها بود .همچنین فردینان دو سوساور در درسهاایی در
باب زبانشناسی همگانی ،آن را « »semiologyنامید .اساس نشانهشناسی به عقیدة سوساور «نشاانه»
( )signاس  .نشانهشناسی نظام های مختلف نشانه هایی را بررسای مای کناد کاه تولیدکننادة معاانی
مشترک و سازندة فرهنگهای گوناگون اس

(رک :مقدادی.)212 :6939 ،

در این مقاله ،موضوع اصلی بررسی نشانه هاس  .در بررسی مفیوم نشانه از زمان پاژوهش هاای
چارلز پیرس ،به هنبة دوگانة نشاانه توهاه شاده اسا

کاه برپایاة رابطاة دال ( )signifierو مادلول

( )signifiedشکل می گیرد؛ البته مدل دوگانة دال و مدلول ،مدل سوسوری نشانه اس

(رک :سوساور،

 )31 :6932و پیرس سهگانة موضوع و تفسیر و تامل نشاانه را مطارح مای کناد (رک :پیارس:6936 ،
)29-22؛ ولی خود پیرس ه در بررسی خود ،دوگانة دال و مدلول را به بیانی دیگر مای پاذیرد .او باه
این نکته توهه دارد که نشانه همواره نشانه به چیزی اس

و در آن چیزی بههای چیاز دیگاری قارار

می گیرد (رک :همان .)22 :دانیل چندلر در تعریف نشانه می نویسد« :نشانه یک واتد معنادار اس

کاه

بهعنوان «اشارهگر» بر چیزی هز خودش تفسیر میشود» (چندلر.)922 :6932 ،
آنچه در اینجا تأکید می شود ،همین هنبة دوگانة دال و مدلولی اس  .پس نشانه همواره نشانه به
چیزی اس  .این فرایناد داللا

( )significationباه چاه صاورت اسا

آیاا رابطاه ای انگیختاه

( )motivatedبین دال ها و مدلول ها وهود دارد یا رابطة آنیا اختیاری ( )arbitrarinessاسا
نشانه ها قراردادی اس

ایان

( )conventionalیا طبیعی آیا دالل های نشانه ها در همة متون و نظام های

نشانه ای یکسان و پیرو قوانین ثابتی اس

و از این نظر بین متون ادبی و عرفانی و متاون علمای و

منطقی چه تفاوتی وهود دارد
در پاسخ به این پرسش ها الزم اس

نظر نشانهشناسان و پژوهندگان دالل هاای زباانی بررسای

شود .هدف نیایی ما در این تحقیق ،بررسی چند و چون داللا
سمعانی اس

که متنی عرفانی با سطوح مختلف و دالل

هاای زباانی در ماتن روح االرواح

هایی متنوع اس  .بارای رسایدن باه ایان

هدف باید به پرسشهای باال پاسخ داد و سپس آنیا را در متن منظاور بررسای کارد .در ایان راه از
نظریههای کاسیرر و نورتروپ فرای استفاده میشود .این نظریاههاا زباان عااطفی و بیاانی؛ و زباان
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مفیومی و ارهاعی را در خط سیر تاریخی زبان و اندیشه قرار می دهد و دالل های زبانی را در این
مسیر تاریخی دنبال میکند.
پرسش اصلی مقاله این اس

که دالل های زبانی متن روح االرواح ،برپایة هنبه هاای اختیااری یاا

انگیختة نشانه های زبانی آن ،چه انواعی دارد .نگارندگان برای پاسخ به این پرسش ،تالش می کنناد تاا
دالل های زبانی متن منظور را برپایة مبانی نظری خود ،بهصورت علمی و مستدل دساته بنادی کنناد.
ابتدا به دالل های نشانه های زبانی از دیدگاه نشانهشناسان مغرب زمین و عالمان عل اصاول اساالمی
پرداخته خواهد شد تا مبانی نظری نشانهشناسی در بحث دالل

زبانی دریافته شود.

نشانههایزبانیازدیدگاهنشانهشناسان واصولیان 
2ـداللت 
فردینان دو سوسور پیشگام نامآور نشانهشناسی اس  .برپایة دیدگاه او «یاک نشاانة زباانی ناه یاک
شیء را به یک نام ،بلکه یک مفیوم را به یک تصویر صوتی پیوند می دهاد» (سوساور.)31 :6932 ،
«مفیوم» همان مدلول اس

و «تصویر صاوتی» هماان دال .سوساور رابطاة دال و مادلول زباانی را

بهطور کامل قراردادی و اختیاری می داند« :هیچ رابطة درونی ویژه ای ،مفیاوم «خاواهر» را باا رشاتة
آوایی  soeurپیوند نمی دهد که در فرانسه نمودار آن اس  .این مفیوم می تواند با هر صورت زباانی
دیگری نیز به نحوی نمودار گردد» (همان .)33 :به بیان دیگر ،اگر چیزی از خواص مدلول یا اثاری
از آن در الفاظ وهود داش  ،موهب شباه

دالها در زبانهای مختلف مایشاد؛ در تاالی کاه در

زبانهای مختلف برای نشاندادن یک معنی ،کلمات متفاوتی به کار میرود.
به نظر سوسور رابطة دال و مدلول ،برپایة ارزش افتراقی آن در رابطه باا دیگار واتادهای نظاام
زبان معنی دار می شود (رک :همان)613 :؛ بنابراین «در زبان چیازی هاز تفااوت هاا وهاود نادارد»
(همان)612 :؛ مثالً ارزش معنایی واژة «باز» در تفاوت آن با «راز» و «ساز» اسا

و باهخاودی خاود

هیچ ویژگیای از معنی ،در ترکیب این کلمات وهود ندارد.
چارلز پیرس یکی دیگر از پیشگامان عل نشانهشناسی اس

کاه در نظاام نشاانهشناسای خاود،

چندین طبقه بندی یا بیان انواع از نشانه ها ارائه می دهد؛ می ترین و رایج ترین آن ،طبقه بندی نشانه ها
به نشانههای نمایهای و شمایلی و نمادین اس

(رک :پیرس:)19-22 :6936 ،

 )6نشانههای نمایهای (« )Indexical signsنشانه یا بازنمونی اس

که ارهاعش باه موضاوعش
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(یعنی آن امر بیرونی که نشانه به آن ارهاع می دهد)  ...بهسبب ارتباط پویایی اس

کاه از یاکساو باا

موضوع دارد و ازسوی دیگر با تواس و خاطرات شخصی که [آن پدیده] برای او تک نشاانه را دارد
 ...نمایهها توهه را از طریق نوعی اهبار کور به موضوعهایشان هلب میکنند» (همان .)23 :هر چیازی
که نوعی رابطة سببی یا عل
که نشانة آتش اس

و معلولی یا مجاورت تقیقی دارد ،از نوع نشانة نمایه ای اس ؛ مثال دود

یا رد پا که نشانة گذر کسی از هایی اسا

یاا نماوداری کاه شارایط خاصای را

نشانگی می کند .این نشانه ها اغلب قراردادی نیس ؛ هرچند هنبة ارتبااط تقیقای و قاراردادی وهاوه
مختلف پیرسی تا تد بسیاری نسبی اس

و در بسیاری از نشانه ها اثر قراردادهای فرهنگی در تفسایر،

انکارناپذیر اس  .با وهود این ،عنصری غیرقراردادی و تقیقی یا دراصطالح انگیخته در این نشاانه هاا
وهود دارد که آنیا را از این نظر از واژهها در نشانههای زبانی متمایز میکند.
 )2نشانههای شمایلی (« :)Iconic signsهرچیزی کاه مناساب
اس

«شمایل» اس » (همان .)21 :این نشانه ها ازنظر شباه

هانشاینی چیاز مشاابییرا دارا

با موضوع خود (یعنی آنچه نشاانه باه

آن ارهاع می دهد) نشانگی دارند؛ یعنی نشانة نخستین ،تصویر (ایمااژ) موضاوع خاود اسا

(رک:

همان .)21 :البته «هر انگارة (ایماژ) مادی ،مانند نقاشی ،در منش باازنمودی خاود بسایار مبتنای بار
قرارداد اس » (همان)؛ یعنی عنصری از قراردادهای هنری یا فرهنگی در آن وهود دارد که در فیا
مدلول های آن دخیل اس ؛ ولی این نوع نشانه ها تا تدودی انگیختگای دارناد؛ یعنای فقاط برپایاة
قرارداد نیستند و رابطهای تقیقی و عینی با مدلول خود دارند

6 .

 )9نشانههای نمادین ( :)Symbolic signsاین نشانهها به واسطة یک قانون باه موضاوع ارهااع
می دهد؛ یعنی بازنمونی هستند که ویژگی بازنمودی آن بهطور دقیق از قانونی می آید کاه تفسایر آن
را تعیین میکند .همة واژهها ،هملهها و کتابها و دیگر نشاانههاای قاراردادی از ناوع نمااد اسا
(رک :همان .)16 :ازنظر پیرس اهتماع عقاید عمومی سبب می شود که نماد به نشانه ای تعبیار شاود
که به یک موضوع خاص ارهاع دارد (رک :چندلر .)13 :6932 ،پاس واژههاا در نشاانههاای زباانی
ازنظر پیرس در دستة نمادها های میگیرد و کامالً قراردادی و اختیاری اس .
وضع نشانه های نمادین تابع قرارداد اس

و ارتباط آن با مدلول خود ازنظر وضع قانونی ،واضاع

نشانه هاس ؛ ولی نشانه های شمایلی و نمایه ای به نوعی یا از طریق شباه

یا از طریق رابطاة علّای

یا الزم و ملزومی یا مجاورت ،با مدلول خود ارتباطی تقیقی (و نه فقط قراردادی) برقارار مای کناد
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(رک :همان 17 :و  .)12البته این سطوح نسبی اس

و تدود مشخص و قاطعی ندارد.

در میان علمای اصول در توزة علوم اسالمی نیز به بحث داللا
مباتث ضروری در شناخ

و رابطاة دال و مادلول بارای

راه های فی و اساتنباط اتکاام اساالمی توهاه شاده اسا  .در میاان

اصولیان ،مرتوم غروی نائینی در کتاب فوائد االصول ،براساس این عقیده که وضع لغات منشأ الیی
دارد و محصول وضع قراردادی بشر نیس  ،به نوعی دالل

تقیقی و انگیخته باور دارد .این دیدگاه

در این اعتقاد ریشه دارد که بشر در امر زبانی از راه آموزش انبیا و ارتباط باا آنیاا باه تواناایی هاای
زبانی دس

یافته اس

و انبیا ه در ارتباط با خدا و عال قدس ،از عل آسمانی آموختاه اناد .پاس

الفاظ خاستگاهی آسمانی و تقیقی در عال باال دارد که بشر آنیا را توسعه داده اسا

(رک :غاروی

نائینی .)97 :6272 ،در آیة  96سورة بقره آمده اسا « :
» .این آیه آموزش اس هاا را باه خداوناد نساب
میدهد و کسی که اس ها را صورتی زبانی بداند ،همانند مرتوم غروی نائینی میاندیشد
دیدگاه رایجتر اصولیان آن اس
و قراردادی اس
اس

2.

که وضع لغات (ارتباط دال و مدلول در کلمات زبانی) ،بشاری

و از این نظر نشانههای زبانی اختیاری اس

که مرتوم محقق خویی آن را «دالل

و انگیخته نیس  .ایان هماان داللتای

تصدیقیه» میداند .در این دیدگاه ،واضع متعید میشاود

که هر زمان لفظ خاصی را به کار برد ،معنای معینی را برای آن در نظر گیرد و هرگاه معنای خاصای
را اراده کند ،برای آن از لفظ مشخصی استفاده کند و این تعید و قاراردادی اهتمااعی اسا

(رک:

خویی .)26 :6273 ،این دیدگاه بهویژه با قراردادی و اختیااریدانساتن وضاع رواک کامال یافا .

9

شیید محمدباقر صدر قراردادی و اختیاریدانستن وضع را مطرح کرد و کتاب دروس فای االصاول
او در توزههای علمیة شیعه ،هایگاه کتاب درسی یاف .
اکنون که بحث دالل

نشانهها و اختیاری یا انگیختهبودن آن از دیدگاه پیشگامان نشانهشناسای و

اصولیان اسالمی بهطور خالصه بررسی شد ،به پرسش از وضع دالل

نشاانههاای زباانی در متاون

عرفانی بازمیگردی تا بتوانی متن منظور را بررسی کنای  .آیاا داللا

نشاانههاای زباانی در متاون

عرفانی ،یکسره تاصل وضع اختیاری اس

و آیا ارزش این نشانهها فقط ارزشای افتراقای اسا

برای پاسخ به این پرسش باید به زبان متون عرفانی توهه کرد.
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زبانعرفانوساحتهایمختلفآن 

3ـ 
آنچه متون عرفانی را از سایر متون متمایز میکند ،ویژگیهای بنیادی اندیشه و زباان عرفاانی اسا
که در چرخهای متقابل ه در زبان خاصی متجلی شده و ه در زبان خاصی تولیاد شاده اسا  .از
این نظر اصطالح «زبان عرفان» در تحقیقات زبانی این تاوزه رواک یافتاه اسا  .زباان عرفاانی در
تجارب عارفان ریشه دارد .این تجربة عرفانی باید به شکلی بیان میشده و آنجا که زبان برای انتقال
این تجربه به کار میرفته اس  ،به تناسب شرایط ویژة تاک بر این تجرباه ،اقتااائات و مفااهی و
شکلهای خاصی از بیان را پدید آورده اس .
دکتر فوالدی در کتاب زبان عرفان مینویسد« :برخورد تبیینی عرفا باا موضاوع تجرباة عرفاانی،
پدیدآورندة چیار سطح زبانی اس

که عبارتاند از .6 :سطح تناقای یا شطحی  .2سطح محاکااتی

یا رمزی  .9سطح استداللی یا عقلی و  .2سطح استنادی یا نقلی» (فوالدی.)626 :6933 ،
ویژگی بیانناپذیری تجربة عرفانی 2 ،بیش از همه در سطح تناقای یا شطحی نمود ماییاباد .در
این سطح ،تجربة برآمده از عال ورای محسوسات و هیان ماادی ،در بیاان ترهماهگوناه باه زباان
محدود این هیانی و محسوس ،تالتی متناقض یا شطحگونه مییابد که با منطاق و عارف زباانی و
ارزشی عموم متفاوت اس ؛ اما زبان آن ،تالتی از زبان مجازی و تفسیرپذیر دارد که از هنباههاایی
با سطح محاکاتی اشتراک دارد .در سطح محاکاتی  2با انواع صور خیال روبهرو میشوی که عارفاان
آن را «رمز» نامیدهاند (رک :همان .)622 :این زبان پر از صورتهای اساتعاری اسا

و نموناههاای

فراوانی از تمثیالت و تشبییات دارد .توزة زبان محاکاتی میدان مشترک زبان و اندیشاة عارفاان باا
زبان هنر و ادبیات اس  .سطح استداللی یا عقلی که مربوط به زبان تعلیمای متاون عرفاانی اسا ،
بیش از همه به زبان منطقی و مفیومی شباه
صوفیان اس

دارد .سطح استنادی یا نقلی مربوط به زبان تفسایری

که از تفسیر آیات قرآنی تا کالم مشایخ و سخنان خارک از بافا

دینای و عرفاانی را

ه در بر میگیرد .تفسیرهای ذوقی و هنری در این ساطح نیاز کاالم عارفاان را باا کاالم هناری و
شاعرانه پیوند داده اس .
میتوان چیار سطح بیان دکتر فوالدی را در دو سطح «زبان عبارت» و «زباان اشاارت» خالصاه
کرد تا داللا

ساطح اساتداللی و عقلای را از داللا هاای مجاازی و شاعرگونه هادا کنای  .ایان

تقسی بندی در آثار عارفان آمده و بهطور خالصه تبیین شده اس ؛ در شرح التعرف در قالب ابیااتی
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عربی به آن اشاره شده اس

(رک :مستملی بخاری ،ک  )6612 :6919 ،9و در تفسیر عارائس البیاان

روزبیان بقلی ،اشاراتی در این باب وهود دارد (رک :روزبیاان بقلای شایرازی 2773 ،م ،ک .)69 :6
در مقدمة کتاب تفسیر قرآنی و زبان عرفانی اثر پل نویا ،برپایة گفتار پراکندة عارفان تلخیص شده و
مبنا قرار گرفته اس « :البته در این زبان عرفانی دو نوع زبان هس  :زبان «عبارت» و زبان «اشارت».
زبان عبارت زبانی اس
درتقیق

مبیّن و روشان و زباان اشاارت القااء معاانی اسا

زبان اشارة آنیا  ...زبانی اس

بادون گفاتن آنیاا ...

در مرتبة بلند رمز (نماد) و فقط به همین سابب اسا

کاه

هنبة «باطنی» یافته اس » (نویا.)2 :6919 ،
نویا در سطور بعد در باب «زبان عباارت» و وضاع اصاطالتات در زباان واقاعنگاری عارفاان
مینویسد« :این را میتوان نخستین صورت روح تقیقتاً فلسفی در هیان اساالم دانسا » (هماان)؛
ولی این صورت با تکوین زبان مفیومی و منطقی دین در عل کالم همراه اس  .بیشتر متون عرفانی
پس از رواک مباتث کالمی نوشته شده اس ؛ چنانکه شرح التعرف مستملی بخاری که قدیمیتارین
متن عرفانی زبان فارسی اس

و در نیمة اول قرن پنج نوشاته شاده اسا  ،صابغة کالمای بسایار

پررنگی دارد .متن بررسیشدة ما نیز هنبة کالمی بسیار آشکاری دارد که نمونههای آن در ساطرهای
آینده آورده میشود.
تقسی زبان عرفانی به زبان عبارت و اشارت ،مبتنی بر تمایز اساسی زبان عاطفی و بیانی با زباان
ارهاعی و مفیومی اس

که تمایزی می در زبان و بهطور کلی نظام نشانههای بشری اس ؛ چنانکه

پی یر گیرو کارکردهای ارهاعی (عینی ،شناختی) و عاطفی (ذهنای ،بیاانی) را دو شایوة میا بیاان
نشانهای میداند و آن را از می ترین خطوط تمایز نشانهشناسی خود قارار مایدهاد (گیارو:6932 ،
 .)22-22وقتی زبان به بیان مفاهی انتزاعی و منطقی میپردازد ،دالل

زبانی آشاکارا از ناوع داللا

اختیاری و قراردادی اس  .در متن روح االرواح در بخشهای آغازین کتاب که به تبیاین و توضایح
معانی اسماء اهلل و بیان هنبههای کالمی آن میپردازد ،نمونههایی از زبان عبارت و زبان ارهااعی را
میتوان مشاهده کرد« :به نزدیک اهل معانى درس
الرّتمة ارادة النّعمة .رتمن آن اس
درس

آن اس

که رتم

آن اس
صف

که الرّتمن مان لاه الرّتماة ،و تفسایر

اوسا  ،و رتما

که میان «رتمن» و «رتی » هیچ فرقى نیس

ارادت نعما

اسا  .و

از روى معنى ،همچناانکاه نادمان و

ندی به یک معنى اس  .و همع میان این هر دو کلمه تأکید راس  .چنانکه گویند :فالن هاد مجادّ.
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اکنون از روى سرّ و تقیق
اس

و معنى و طریق  ،در این اس سخن گفته شود بقدر امکان :اللّه اخباار

از قدرت تق ا هلّ هالله ا بر ابداع ،الرّتمن الرّتی اخبار اس

از نصرت او به امتناع .پاس

وهود مراد او به قد رت او ،و توتید عباد او به نصرت او و سرّى دیگر در این کلماه آن اسا
سماع «اللّه» موهب هیب
تاور به تارت اس

اس

و هیب

سبب فنا و غیب

و تاور سبب بقا و قرب

کاه

اس  .و سماع الارّتمن الارّتی موهاب

اس  .پس هرکه در سماع اللّه اس

هالل مدهوش اس  ،و هرکه در سماع الرّتمن الارّتی اسا

در کشاف

در بساط هماال باىهاوش اسا »

(سمعانی.)67 :6932 ،
در این نمونه ،معنی الفاظ را به زبان ارهاعی و زبان عبارت عارفان بیان میکناد و اصاطالتات
عرفانی «هیب » و «تاور» و «بقا» و «قرب» را در معنای متداول آن به کار میبارد .ایان معناا یاک
معنای مشخص و شناختهشده در زبان عبارت عارفان اس  .در هایی دیگر مفاهی کالمی را به کاار
میبرد« :علوّ بارى ا عزّ اسمه ا نه از روى هی
هثّ

اس

که این هر دو صف

و سم

اس

و کبریااى او ا هالّ هاللاه ا ناه از هیا

مخلوقات اس  ،و ربّ االرباب به نزدیاک اولوااللبااب از

آن پاک اس  .کبریا و علوّ او ا هلّ هالله ا اشارت باه اساتحقا اوصااف کماال اسا
تقدّس از نعوت نقص ،و تکبّر و تعالى او از مشابی
اس

و تنازّه و

خلیق  .پس علاوّ او ا هالّ هاللاه ا صافتى

نه هیتى» (همان.)999 :
در این نمونه به تبیین کالمی علّو خدا میپردازد .نمونهای دیگر با صبغة کالمی« :بعاى گفتهاند:

فرقى نیس

میان واتد و اتد .و بعاى فرقى کردهاند و گفتهاند :اس اتد خاص اس  ،مخلاو را

نگویند اتد ،واتد گویند ،و دیگر واتد آغاز عدد اس

و اتد برخالف این اس  .و الواتد الّاذى

ال شبیه له و قیل :ال شریک له .تق ا هلّ هالله ا واتد اس

و بنده موتّد» (همان)279 :

1.

در های دیگر ،عناصر زهد و شرع و مفاهی عرفانی در زبان عبارت و ارهاعی متن تبیاین شاده
اس « :شنواس

ربّ العزّة ،و بیناس

ا هلّ هالله ا نه به هارته و عاو ،تعالى اهلل عزّ و هلّ عان

ذلک علوا کبیرا .و چون مؤمن صاد به صد اعتقاد کرد که تاق ا هالّ هاللاه ا سامیع و بصایر
اس  ،باید که ظاهر را بر مواظب

وقف کند و باطن را بر مراقب

بدارد .به ظاهر بر اعماال مواظاب

بود و به باطن اتوال سرّ را مراقب باشد .در کلّ عال هیچچیز عجبتر از آن نیس

که کسى وى را

بشناسد ،آنگه یک قدم به خالف وى بنید .من عرفه الفه و من الفه انف ان یخالفه» (همان.)631 :
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«رزّا نامى اس

از نامهاى خداى عزّ و هلّ و تقیق

مییّا بود و معدّ .و رز منقس اس

به تالل و ترام ،و این از مسائل اصاول اسا

این مسئله معلوم اس  .و نشان آن کس که بهتقیق
آن اس

رز چیزى اس

کاه منفعا گارفتن را

اعتقاد کرد که رزّا خداوند اس

و اخاتالف در
هلّ هاللاه،

که بکلّ دل بر وى توکّل کند و از اغیار تبتّل کند و خداوند ا عزّ و هلّ ا به لطف کار وى
مىنوازد» (همان.)673 :

مىسازد و هر دمش به انواع کرام

در این باره ،ه از زبان فقه اسالمی و ه از اصطالح عرفانی «تبتل» استفاده مایکناد و آنیاا را
مطابق قراردادهای متداول به کار میبرد.
گاهی در میانة متن ،دستهبندی مفاهی عرفانی دیده میشود که در اینجا باا کااربرد اصاطالتات
رایج عرفانی روبهرو هستی  .این موارد از نمونههای کاربرد زبان عبارت اس « :اس یقاین اسا
و تقیق

عل یقین اس

و تق یقین اس

خواص راس

و عین یقین اولیا راس

صلواتاهللعلیه .قاعده کار ،یقین درس
در نمونههای باال دالل

تق یقین اس  .اس یقین عاوام راسا

و تق یقین انبیا راس
اس

و تقیق

و

و علا یقاین

تق یقین مصطفى راسا

و مرد که مرد گردد به یقین گردد» (همان.)667 :

واژهها تاصل وضع اختیااری و قاراردادی اسا

ارزشی ایجابی ندارد؛ بلکه از هنبة افتراقی در نظام زبان اس

و دالهاا فای نفساه

که واهد ارزش معنایی مایشاود؛ اماا

در زبان عرفانی روح االواح عناصری وهود دارد که در باب اختیاریبودن دالل هاای ایان زباان از
نظرگاه عارفان و زبانپژوهان ،ابیاماتی ایجاد میکند.
نخس

آنکه در هایی که بیان تصویری و شاعرگونه وهاود دارد ،کلماات تنیاا ابازار ارتبااطی

نیستند .در این موارد ،نوعی برهستهسازی یا شیءشدگی کلمات دیده میشود که نشاانگی آن را در
فرایند ارتباط شفاف زبانی ،با چالش روبهرو میکند؛ بنابراین در نشانههایی که باا زباان تصاویری و
شعری بیان میشود ،باید دق

و بررسی خاصی داش

تا مشخص شود این نشانهها از ناوع وضاع

اختیاری و قراردادی اس  ،یا انگیخته و طبیعی .دیگر آنکه اندیشة دینی و عرفانیْ زبان را بهگونه ای
رازگونه و اسطورهای مینگرد که در آن ،خود کلمات و الفاظ اهمی

دارد و منشأ اثر اس .

برای بررسی نشانه ازنظر رابطة انگبخته یا اختیاری دال و مدلول در زبان دینی و اساطوره ای؛ و
زبان شعری و هنری متن روح االرواح ،در بخشهای بعد به وضعی

داللا

نشاانههاای زباانی در

این توزهها پرداخته میشود .در اینجا با تکیه بر نظریههاایی کاه زباان تصاویری و مفیاومی را باه
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صورت مراتل تاریخی در نظر میگیرد ،ابتدا به وضع نشانه در تحول از زباان دیان و اساطوره باه
زبان مفیومی و منطقی متأخر پرداخته خواهد شد؛ سپس وضع دالل

نشانههای زبانی ماتن منظاور

در سات های مختلف دینی و هنری آن بررسی میشود.
نشانههاباتوجهبهتحولتاریخیزبان
4ـداللت 
ازنظر برخی صاتبنظران ،زبان تصویری متون دینی و زبان مفیومی متون علمی و فلسفی ،مراتلی
از یک تحول تاریخی در نشانههای بشری و دالل های آن اس  .ارنس

کاسیرر ،در تحقیقات خود

به نقش زبان در اندیشة اسطورهای توهه ویاژهای دارد و در دو کتااب زباان و اساطوره ،و فلسافة
صورتهای سمبلیک ،به دالل های زبانی در اسطوره ،دین و ادبیات توهه کارده اسا  .او تحاول
شکلهای زبانی را با تحول اندیشه و تفکر اسطورهای بشر پیوند میدهد .ناورتروپ فارای از منظار
ادبیات و نقد بالغی به کتاب مقدس و زبان دین پرداخته و کتاب رمز کل :کتاب مقدس و ادبیات را
به رشتة تحریر کشیده اس  .این اثر به تحلیل تصاویر کتاب مقادس (عیادین) پرداختاه و باه آنیاا
برپایة نوعی ردهبندی زبان دین و اسطوره توهه نشان داده اس  .مدل فارای از تحاول زباان دیان،
بسیار شبیه به مدل کاسیرر اس
در اینجا برای رعای

و هز در تعابیر و اصطالتات و برخی امور هزئی اختالفی ندارد.

اختصار ،طبقهبندی کاسیرر مبنا قرار میگیرد و توضایحات فارای در ذیال

همان طبقهبندی بیان میشود .ازنظر کاسیرر سه دورة می تحول شکلهای زباانی و تحاول اندیشاه
در تاریخ تیات بشری درخور شناسایی اس

که سیری خطی و تکاملی دارد:

 )6مرحلۀبیانتقلیدی :معادل مرتلة هیروگلیفی ( )hieroglyphicناورتروپ فارای اسا  .در
این مرتله «نشانة زبانی» و محتوای شیودی که این نشانه به آن ارهاع مای دهاد ،در ها مساتحیل
می شود .واژة قلمرو وهود محض اس

و آنچه با زبان و واژه ها درک می شود ،معناا نیسا ؛ بلکاه

وهود هوهری و قدرت هادویی واژه اسا

(رک :کاسایرر .)922 :6939 ،زباان اساطوره باه ایان

مرتله تعلق دارد که بهطور ذاتی شاعرانه اس  .از این نظر که تصاویر در آن از مفیاوم ذهنای هادا
نیس

و بنابراین چیزی بدل از چیز دیگر به شامار نمای آیاد (رک :فارای .)21-21 :6933 ،در ایان

مرتله زبان دین و اسطوره ،دالل

انگیخته دارد.

 )2مرحلۀبیانقیاسی :معادل مرتلة هیراتیکی (( )hieraticکاهنی) ناورتروپ فارای اسا  .در
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این مرتله ،طبیع

و هیان در قیاس با فرهنگ انسان و نظام اخالقی و ارزشی آن فیمیده مایشاود

(رک :کاسیرر )917-923 :6939 ،به بیان دیگر ،طبیعا
اینجاس

شامایلی شابیه باه هیاان انساانی دارد .در

که نشانگی منفک و فی چیزی بههای چیز دیگار پدیاد مایآیاد .فارای ایان مرتلاه را

«تمثیلی» ( )analogicalمیداند .در اینجا مبنای بیان از شکل استعاری در مفیوم همتایی زنادگی یاا
قدرت یا توان میان انسان و طبیع
اس

(این آن اس ) ،بهسوی رابطهای میرود که تا اندازهای مجاازی

(این بههای آن قرار داده میشود) و زبان مجازی آن درواقع زبانی قیاسی تمثیلی اسا

(رک:

فرای .)23 :6933 ،این مرتله با سطح محاکاتی زبان عرفان همسویی دارد و در نگاه کاسیرر با زبان
دین پیوند دارد (رک :کاسیرر.)622 :6939 ،
 )9مرحلۀبیانسمبولیک (نمادین) :معادل مرتلة «دموتیکی» (( )demoticعامیاناه) ناورتروپ
فرای اس  .در این مرتله دال و مدلول بهکلی از ه هدا شده و هیچ ویژگی مشترکی ندارند .آنچه
فرایند دالل

را پدید میآورد ،دالل

نمادینی اس

که براساس وضع قراردادی و اختیااری شافاف،

برای فی مفاهی به کار گرفته میشود .زبان منطق و مفاهی انتزاعی به این مرتله تعلّاق دارد (رک:
همان .)922 :ازنظر فرای این دوره ،ه زبان فلسفه ،ه زبان عل و ه صورتهای زبان روزمره را
در بر میگیرد .در این دوره در زبان عل تجربی ،زبان ،وصفکنندة نظ طبیع
الگوی صد برخاسته از تطابق با مصدا بیرونی الزم اس
دس

عینی اس

و در آن

و معیار صدقی که از ساختار درونی به

بیاید ،بیاعتبار اس  .این شرایط ه زماان باا رشاد علا پدیاد مایآیاد (رک :فارای:6933 ،

 .)91-91البته در زبان فلسفه و منطق وضع قراردادی و اختیاری اصطالتات ،بارای مفااهی ذهنای،
معناسازی خاص این زبان را سبب میشود .این مرتله با زبان عباارت و ساطح اساتداللی و عقلای
زبان عرفانی مطابق

دارد.

در مراتل سیر تاریخی تحول نشانهها ،مراتال نخساتین دربردارنادة نشاانههاای زباان دیان و
اسطوره اس  .در ادامه به بررسی دالل

این نشانهها در متن روح االرواح پرداخته میشود.

واسطورهایِروحاالرواح

داللتنشانههادرزباندینی

5ـ 
اندیشة عرفانی بهسبب مرکزی داشتن خدا و هیان قدسی در آن ،همواره اندیشاهای دینای شاناخته
میشده اس  .این اندیشه در دل سن های دینی رشد یافته؛ ه از این سن ها تأثیر پذیرفتاه و ها
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بهنوبة خود تأثیرگذار بوده اس  .در تحلیل زبان دین ،باید این اصل اساسای را در نظار گرفا
زبان پرورندة اندیشه اس

کاه

و فقط بیان اندیشههای از پیش موهاود نیسا  .عملکارد زباان و تاأثیر

ذهنی خاص آن از مفیومپردازیهای منطقی تاا تصاویرهای ابتادایی کاه ادراک اساطورهای بشار را
شکل میداد ،نقش اساسی و میمی داشته اسا

(رک :کاسایرر .)12-12 :6932 ،تجرباة عرفاانی در

هایگاه تجربهای دینی یا در ارتباط مستقی با این تجربه ،در زبان دین و دالل های آن واقعی
و از مجرای آن تبیین شده اس  .پس این مسئله اهمی
دالل

دارد که ماهی

یافته

زبان دین در ارتباط با وضع

زبانی چگونه اس .
با دق

در نشانههای زبان دین ،نوعی شیءشادگی دال و اهمیا

صاورت زباانی را مایتاوان

مشاهده کرد که نمونة آن ،اعتقاد به تأثیر اوراد و اذکار و توصیه به تکرار مداوم آن اس  .بنابر آنچاه
در مراتل تحول تاریخی نشانهها توضیح دادی  ،در مرتلة اول خواص مدلول از دال هادا نیسا .
در کتابهای مقدس دینی اصل تکل و زبان با منشأ قدسی و الیی گره خورده اس  .در ایان متاون
«کلمه» مولّد و فعال اس « .از همان آغاز ،متون ییودی و مسیحی (متونی کاه بیشاترین تاأثیر را بار
فلسفة غرب نیادهاند) ،خود را دلمشغول کلمات داشتند .در سفر تکوین ،خداوند وهاودی تصاویر
میشود که با «تکل » عال را به وهود میآورد و سرآغاز انجیل یوتنا که در عاین تاال سارآغازی
افالطونیمآب اس

مسیح را کلمة متجسد (لوگوس) ( )logosکه همه چیز از طریق او آفریاده شاد

معرفی میکند  1باز ه در سفر تکوین ،کیفری که برای نخوت اهل بابال مقارر مایشاود ،ویرانای
برهشان و دره شدن زبانهایشان اس » (ساسکیس.)27 :6933 ،
در متن روح االرواح «کلمه» بهمثابة وهود مقدس انبیا در نظر گرفته شده اس « :خاکى کاه معادن
ظلم

بود ،منبع زالل لطائف اسرار و مطالع شموس و اقمار انوار گش ،

درهه رسید که
شاهراه صد هزار و بیس

باه ایان

 ...طوفى کرد بر در تجرة عمران اسرائیلى ،سینة پسارش را
و اند هزار کلمه بىواسطه گردانید ،بر فر طورش بر بساط نورش بنشااند،

و طراز اعزاز و اصطنعتک لنفسى بر ک ّ کمال همال او کشید .گذرى کرد بر آن یتیمه زکریّا ،صد هازار
تقایق معانى در باطن وى نیان کرد ،رت وى را صدف درّ کلمة اللّه گردانید ،رت هماه زناان عاال
محلّ شیوت آمد ،باز رت او محلّ کلمه آمد» (سمعانی.)222 :6932 ،
در زبان دین و اسطوره ،نامها ارزشی ورای ترکیب اختیاری تروف دارد« .سخن و هادوی ناام
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مانند هادوی تصویر ،بخشی سازندة هیانبینی هادویی را تشکیل میدهند .اماا در هماة اناواع هاادو
این پیشفرض اساسی وهود دارد که سخن و نام صرفاً کارکردی توصیفی یا پیام رسانی ندارند؛ بلکاه
در بطن آنیا خود شیء و نیروهای واقعی آن نیفته اس  ،سخن و نام بار چیازی داللا

نمایکنناد و

چیزی را مشخص نمینمایند؛ بلکه خود آن چیزاند و همانند آن عمل میکنند» (کاسیرر.)32 :6939 ،
در روح االرواح خدا سه نام از نامهای خود را به ابراهی میدهد و با این کاار ،اباراهی صافات
 .در خبار اسا

الیی مییابد .نامهایی که با هان او گره میخورد« :

کاه تاق

ا هلّ هالله ا سه نام از نام هاى خود به ابراهی فرستاد :یکاى از آن «آه» باود کاه بار دوام اباراهی
مى گفتى :آه ،اوّاهش نام دادند .اگر تندرستان و اهل سالم

را نود و نه نام بباید اهل بال را یک ناام

بباید ،نود و نه نام همه از زفان برآید امّا آه از میاان هاان برآیاد زفاان و کاام را باه آه راه نیسا »
(سمعانی.)123 :6932 ،
در متن روح االرواح ،برخی عبارتهای خاص دینی با همان شکل ملفاوض و کلماات خااص
خود ،نوعی هستی شیءگونه و عینی دارد که نوعی وهود مقدس در همین صورت زباانی انگاشاته
میشود؛ برای مثال عبارت «ال اله اال اهلل» بهمثابة وهود عینی مقدس دانساته شاده اسا « :
 .کلمه تقوى ال إله الّا اللّه اس  ،و کلمه ال إله الّا اللّه ازلى اس

و او را ابتدا نیسا

و در

ازل آزال این کلمه دی ده گشاده بود تا طالب ما پیدا آید ،عرش و کرسى در وهود آوردناد و قلا و
لوح و هبرئیل و میکائیل ،و کلمه دیده گشاده و چش به راه نیاده تا طالبى که بر هبین مبین او رق
تقیق

اس

قدم از کت عدم در فااى قاا نید ،تا آنگه کاه نوبا

خااک و آب آماد ،چاون روز

همعه به آخر رسی د خلق اهلل آدم فى آخر ساعة من یوم الجمعة .شو کلمه با شو آدم بیا هماع
گشتند ،گفتند :امروز را همعه نام نیید که روز اهتماع مشتاقین اس » (همان.)271 :
این کلمه ازلی دانسته شده اس
عرش آمد ،به سا عرش نگرس

و در های دیگر میگوید عرش به این نام ایساتاده اسا « :باه
خطّى دید نبشته که ال إله الّا اللّه محمّاد رساول اللّاه .اى عارش

مى پندارى که بزرگى تو ،به خود اس
بیش

نواخته به عنای

بزرگى تو ،به نام ماس  .اى عرش ایساتاده باه ناام ماا ،اى

ما ،اى دوزخ گداخته به اعراض ما» (همان.)226 :

در های دیگر میگوید کلمات مقدس اسراری دارد که به «اهلل» پایان مایپاذیرد« :عجاب کاارى
اس

مرد نشسته ،و پاى در دامن کشیده ،و سرّ او در طواف .آرى در عاال ال إلاه الّاا اللّاه کعباهاى

 / 62پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سال سیزده  ،شمارة سوم ،پیاپی  ،93پاییز 6931

اس

که صورت ال إله الّا اللّه در مقابلة آن کعبه همچنان اس

که صاورت ایان عاال در مقابلاة آن

کعبه .اسرار که طواف کند ،گرد وى کند؛ سر عال صورت ترم اس  ،و سر ترم مکّه ،و سار مکّاه
کعبه ،و سر عال تقیق

قرآن اس  ،و سر قرآن کلمه ،و سر کلمه اللّه» (همان.)679 :

در نمونه های ذکرشده ،دالل

کلمات چگونه اس

قراردادی اس

یا طبیعی اختیاری اس

یا

انگیخته
ممکن نیس

که دالل

این کلمات طبیعی باشد؛ زیرا اهزای آنیا پیشاتر در زباان غیردینای شاکل

گرفته و چیزی از مدلول در آنیا نیس ؛ برای مثال «ال اله الّا اهلل» از کلماتی تشکیل شاده کاه پیشاتر در
زبان خودکار مردم عادی به کار میرفته اس  .در صورت نوشتاری و شنیداری کلماة «ال» چیازی کاه
بهصورت طبیعی یا شمایلی و نمایهای بر «نفی» دالل

کند وهود ندارد .بنابراین وضاع ایان لغا

در

این معنی بهطور قطع ،اختیاری و قراردادی اس ؛ اما پس از آنکه در رمزگان زبان دینی و در تعبیار «ال
اله اال اهلل» واهد ارزش قدسی شده اس  ،بهسبب نوعی ذاتباوری دینی که پذیرش یا ردّ آن باه بااور
دینی افراد بازمیگردد ،خواص مدلول این عبارت باه دالهاا سارای

کارده و دال را از ارزش صارف

قرارداد زبانی و اختیاری به نوعی ارزش انگیخته کشانیده اس  .بهطاوری کاه فقاط باا تااور دال و
تلفظ آن یا نوشتن آن در هایی ،خواص آن به واسطة همین صورت دال سرای

مییابد.

چون کلمة مادر اختیاری و قراردادی اس  ،به هر زبان دیگری ترهمه میشاود؛ ولای در الفااظ
آیات قرآنی به زبان عربی ،عنصری از خواص مدلولْ تاور ذاتی دارد که در ترهمه باه هار زباان
دیگر ،قدسی

خود را از دس

میدهد و خواص معنوی واژه به شکل اولیه از باین مایرود .هایچ

ترهمهای از قرآن مثل صورت اصلی ،خواص مدلول را در خود ندارد و موهب آثار رابطة انگیختاة
دال و مدلول نمیشود .به این معنی نشانهها در زبان دین با وهاود آنکاه منشاأ قاراردادی دارد ،باه
نشانههای انگیخته و طبیعی تبدیل میشود .این نشانهها خاواص مادلولهاای خاود را در صاورت
ظاهری دالهای خود تفظ میکند و چیزی از مدلول در آنیا تاور دارد.
با نگاه خاص کاسیرر ،این دیدگاه به نوعی اندیشة دینی و اسطورهای مربوط اس

که به مرور و

با آگاهی به هنبة مفیومی زبان و درک نشانة اختیاری ،های خود را به قراردادهای زبانی میدهد تاا
نشانة اختیاری غلبه یابد؛ اما این مرتلة بازپسین یکباره پدید نمیآیاد و مرتلاة واساطهای وهاود
دارد که در مقامی بین زبان ابتدایی دینی یا زبان اسطورهای و زبان مفااهی و اندیشاههاای انتزاعای
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قرار دارد .کاسیرر مرتلة نخس

را مرتلاة زباان اساطورهای و مرتلاة دوم را مرتلاة زباان دیان

میداند (رک :کاسیرر)692-696 :6939 ،؛ ولی ما در بررسی زبان تقلیدی ،دورة نخس

را ه دینای

دانستی ؛ چون در متون عرفانی و دینی نمونههای بارزی از این شکل زبانی دیده میشود.
ما در کاربرد اصطالح «اسطوره» اتتیاط میکنی  .در کاربرد این اصاطالح هماواره ایان نگارش
وهود داشته اس

که امور اسطورهای باورهایی را مشخص میکند که اگرچاه زماانی واقعیا هاای

تاریخی یا تقایق آسمانی به شمار میرفته اس  ،امروزه چنین اعتقادی نسب

به آنیا وهاود نادارد.

نگرش دینی به انگیختگای کلماات زباانی ،در ماأثورات دینای ریشاه دارد کاه بارای معتقادان آن
اسطورهای نیس  .درواقع پذیرش دیدگاه کاسیرر وابسته به ناباوری ما نسب

به دالل های انگیختاة

دینی اس .
اینکه اسماء الیی ممکن اس

منشأ آثار و خواصی باشد ،چیزی اس

که فی محدود ماا باه آن

راه ندارد و نمیتوان در قیاس با زبان عل و منطاق و فلسافه ،آن را از شامار اساطورههاای بادوی
دانس  .در فرهنگهای دینی ،اذکار و اورادْ منشأ آثاری میشاود و اشایائی کاه نساب

باه مفااهی

خاصی نشانگی دارد ،هنبة تبرک و تقدس پیدا میکند .به این نمونه توهه کنیاد« :چاون اباراهی را
صلوات اهلل علیه ببستند و اندر منجنیق نیادند؛ هبریل آمد که یا ابراهی  ،محمد را صالوات اهلل علیاه
شفیع کن تا آتش را بر تو سرد گرداند .محمد را علیه السالم شفیع کرد .امر آمد تا هبریال صالوات
اهلل علیه پیراهنى از بیش

بیاورد بار وى نوشاته ال إلاه اال اهلل محماد رساول اهلل ،باه گاردن [وى]

اندرافگند .آتش را امر آمد :یا نار کونى بردا و سالما على ابراهی  .شخصى که پیراهنى پوشد کاه بار
آن پیراهن رق نام مصطفى باشد آتش مر ورا نیازارد» (مستملی ،6919 ،ک .)336 :2
با چه معیاری میتوان اسطورهایبودن این باورها را نشان داد؛ هز اینکه برای ناباوران آن چناین
تکمی خواهد داش  .از این نظر ما بخش اول را هزو زبان دینای و اساطورهای دانساتی تاا هماة
نمونههای آن را ذیل اندیشة اسطورهای نبری  .همچناین داللا هاای انگیختاة زباان دیان را ناه در
هایگاه فی ابتدایی و غلط بشر اولیه از زبان ،که مبتنی بر ذاتپنداری مردود اسا  ،بلکاه ناوعی از
دالل

زبانی در کنار انواع دیگر دالل ها قرار دادی  .ما بهطور کلی به دالل

انگیختاة زباان معتقاد

نیستی ؛ ولی دلیل قانعکنندهای برای رد دالل های انگیختة زبان دینی نداری و نمیتوانی هماة ایان
موارد را موهوم بدانی  .درتقیق

طبقهبندی کاسیرر و فرای در نشااندادن گوناهای از داللا هاای
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زبانی دینی در متن ما بسیار کارآمد اس  .نویسندگان مقاله بیش از این قااوتی در این باب ندارند.
مرتلة دوم کاسیرر ،مرتلهای بسیار می در تحول دالل

زبانی اس

و بخش اعظ زبان دین و

سطح محاکاتی زبان عرفان را در بر میگیرد .در مرتلة بیان قیاسی ،می ترین تحاول ،هداشادن دال
و مدلول اس  .به نظر کاسیرر می ترین رخداد ایان مرتلاه ایان اسا
غیردینی ،بهمثابة واقعی

کاه «آنچاه در هیاانبینای

بیواسطة اشیاء نمایان میشود ،در هیانبینی دینای باه هیاان «نشاانه هاا»

تبدیل میگردد» (کاسیرر.)917 :6939 ،
ما ترهیح میدهی مرتلة دوم را مرتلة قیاسی بدانی و شکل بیانی مرتلاة اول را ها باا زباان
دین پیوند بزنی  .در مرتلة قیاسی ،بیان دینی ،با تفظ عنصر تسی تصویر ،معنای اخالقی و ارزشی
خود را در قیاس با هیان مادی و عینی ،بهصورت بیان استعاری و تمثیلی نشان مایدهاد .در اینجاا
زبان با تمایز بین رونوش

و اصل ،هنبة انتزاعی خود را متحقق میکند و راهی را در پیش میگیارد

که بستری برای تفکر فلسفی و متکی بر مفاهی پدید مایآورد (رک :هماان .)916 :زباان محاکااتی
روح االرواح که در این سطح های دارد با به کارگیری تمثیالت و تشبییات متنوع ،مفااهی عرفاانی
خود را بهشکلی عینی و محسوس و در ارتباط با زندگی ملموس بیان میکند.
در سیر تاریخی زبان ،دو صورت زبان مجازی و تصویری (عاطفی) و زبان ارهااعی و مفیاومی
از ه تفکیکپذیر اس  .زبان دین تا رسیدن به مرتلة سوم تحول زبانی که زبان مفیاومی اختیااری
و قراردادی اس  ،صورت استعاری و تمثیلی و تصویری دارد .تنیا در مرتلة نماادین یاا دماوتیکی
اس

که زبان مفاهی از تصاویر تسی هدا میشود .برای واکاوی دالل

نشانههای زباان مجاازی و

تصویری متن روح االرواح ،که با تمثیالت و تشبییات ادبی همراه اس  ،دالل

نشانه در زبان شاعر

و ادبیات بررسی میشود.
6ـروحاالرواحوزبانشعروادبیات
برای توهه به هنبة ادبی و هنری و تصویری متن روح االرواح الزم اس
عرفانی در دیدگاه دکتر فوالدی رهوع شود .در مرتلة نخس

به نقش هنبههای ادبی و هنری زبان

عرفانی متن توهه خواهد شد و سپس به دالل های ویژة این ساات
پرداخته میشود.

به سطوح مختلاف زباان

زباانی در ماتن روح االرواح
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در بخشهای قبل در بیان تقسی بنادی دکتار فاوالدی از زباان عرفاانی ،باه ساطح محاکااتی و
مصادیق آن بهصورت مجمل اشاره شد .دکتر فوالدی این سطح را به دو سطح دیگر تقسی میکناد:
محاکات پدیداری و محاکات پنداری« :وهه پدیداری آن در رؤیاا و وهاه پناداری آن در تخایّالت
اس

شاعرانه روی میدهد و وهه نخس

و

که عرفا آن را رمز خواندهاند و زبان نباوّت و والیا

وتی و کشف و شیود و بهطور کلی ،زبان دین را بر پایة آن اساتوار شامردهاناد» (فاوالدی:6933 ،
 .)622در این سطح ،استعاره و رمز بخشی از زبان معرف

اس

و تقایقی بیان میشود کاه هاز باا

زبان استعاری یا رمزی بیانپذیر نیس ؛ اما در سطح دیگر ،اساتعارههاا و رمزهاایی وهاود دارد کاه
اندیشة صنع سازی و فنون ادبی مبنای ساخ

آن اس  .تخیالت زلف و خدّ و خاال و  ...زماانی

که ابزار زیباییآفرینی میشود ،از این «سطح پنداری» زبان تخیل نشأت میگیرد (رک :همان.)622 :
تمایز سطح پدیداری و سطح پنداری ،در شناخ

زبان آثار عرفانی بسیار میا اسا  .باه تعبیار

هاناتان کالر ،برخی گزارهها در دنیایی استعاری صد تقیقی و برخی گازارههاا در دنیاای تقیقای
صااد اسااتعاری دارد (رک :کااالر .)626 :6937 ،برخ ای گاازارههااای مااتن روح االرواح در دنی اای
استعاری زبان معرف

و

صد تقیقی دارد و برخی دیگر تصویرسازیهاای پناداری هناری اسا

صد هنری دارد.
نمونة نشانههای زبان مجازی با صد هنری (پنداری)« :پیشانى این شاخص چاون تختاة سای
خام آفریده ،دو ابرو چون کمان مشک ناب بار وى بازه کارده ،دو نقطاة ناور در دو پیکار ظلما
ودیع

نیاده ،و از تیغ هندى سدّى میانجى میان آن دو نقطه ساخته ،صد هزار گال ماورد از چمان

گلشن دو رخ او بیرون آورده ،و برکهاى از برک

پیدا آورده و در وى سمکه زفان در ترک

و سى و دو درّ در صدف دهان نیان کرده ،میرى از عقیق آبدار بر وى نیاده ،از آنجا که بدای
تو اس

تا آنجا که نیای

خلق تو اس

بیسا

و هشا

آورده
لاب

منازل آفریاده و در هریکاى ساتارهاى از

تروف ترکیب کرده» (سمعانی.)12 :6932 ،
نمونة نشانههای زبان مجازی با صد تقیقی در زبان معرف « :شاما را عجاب ماىآیاد کاه از
پیراهنى بوى یوسف مىآید تا یعقوب مىگوید :انّى الهد ریاح یوساف .ماا از زوایااى کلیسایاها و
بتکده ها بوى یوسفان امّ

مىشنوی  .هرکه را نسل از صلب بشر بود در عید او یوسف یکاى باود،

امّا هرکه را نسل از صلب طریق

بود ،از تابش او را یوساف الحسان خیازد و از پاارس یوساف
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الجمال ،و از روم یوسف الخیر» (همان.)971 :
نکتة می آن اس

که در متن عرفانی ،هرگونه کاربرد مجازی و استعاری هنبة معرفتای نادارد و

آن را نمیتوان به تجربة عرفانی نسب

داد .تنیا استعارهها و تصاویری کاه هنباة پدیاداری دارد ،در

زبان معرف  ،صد تقیقی دارد .براساس سطور باال ،زباان هناری و تصاویری یاا زباان محاکااتی
بخشی از سطوح زبانی متن روح االرواح را تشکیل میدهد که در صورت پدیداری آن با آثار هنری
هدفی مشترک ندارد؛ ولی در صورت پنداری صد هنری دارد.
اکنون که کارکرد زبان شعری و تصویری در متن عرفانی روح االرواح بررسی شاد ،باه پرساش
می این بخش پرداخته میشود :با توهه به زبان مجازی و هنری متن عرفانی منظور ،وضاع داللا
نشانهها در این زبان چگونه اس

در ادامه به این پرسش پاسخ میدهی .

داللتنشانههادرزبانادبیوتصویریروحاالرواح 

7ـ 
گفته شد که در نظام تحول زبانی کاسیرر ،زبان محاکاتی یا زبان اشاارت عارفاان ،دورهای از تحاول
زبان و اندیشه اس

که از مرتلة واهد واقعی بودن معنا و سرای

نشانگی گذر کرده اس  .در این مرتله ،تصویر دارای معناس

خواص مدلول به دال ،به مرتلة

و معنا و تصاویر از یکادیگر تماایز

دارد .درتقیق  ،معنا بهمثابة تفسیر زبان تصویری فیمیده میشود (رک :کاسیرر.)922-922 :6939 ،
دالل گری این زبان ا از آنجا که متکی به تفسایر تصااویر باه معاانی مختلاف و سایّال اسا

ا از

یکسو یک مدلول مشخص و قطعی ندارد و ترهمههای مطابق با تجربة عاطفی یاا پناداری عاارف
نی س

و ازسوی دیگر بستر گسترش دالل ها از طریق دالل های ضمنی و تفسیرهای متنوع اس .
دالل

صریح یا مستقی ( )denotationو دالل

بنیادین دالل
هس

نشانههاس  .در دالل

ضمنی ( )connotationیاا تلاویحی ،دو شاکل

صریح با مدلولی روبهرو هستی که بهصورت عینی و چنانکاه

به تصور درآمده اس ؛ تال آنکه دالل

ضمنی بیانگر ارزشهایی ذهنی اس

که باه واساطة

صورت و کارکردِ نشانه و شناوری مدلولهای آن ،به نشانه منسوب میشود .در علاوم ،داللا هاای
صریح نقشی مسلط دارد؛ ولی هنرها (و نیز دین و عرفان) به آن دسته از پیامها متعلق اسا

کاه در

آنیا نقش مسلط را دالل های ضمنی ایفا میکند (رک :گیرو.)21 :6932 ،
کارکردها و دالل های ضمنی و تصویری ،در زبان عاطفی و مجازی شعر و ادبیات نیز مشااهده
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میشود؛ یعنی در زبان هنری که تفاوتش با زبان معرف ِ عارفان در آگاهی و اقرار به ذهنایباودن و
غیرواقعیبودن موضوع آن اس

(رک :بیدنی .)616 :6919 ،شناوری مادلولهاا در زباان مجاازی و

تصویری ،منشأ ابیام در انگیخته یا اختیاریبودن دالل های ایان زباان اسا  .باا ایان توضایح کاه
سوسور نشانة زبانی را قراردادی ،اختیاری و دارای ارزش افتراقی در نظاام زباان مایدانسا  .ایان
خاصی

بیش از هر چیز در نشانههای زبان منطقی و ارهاعی یا زبان خودکاار نماود دارد .در ایان

موارد وهوب دالل

روشن معنا برای نقش ارتباطی زبان ،بارای یاک دال ،یاک مادلول قاراردادی

مشخص در نظر میگیرد تا معنا بهدرستی فیمیده شاود؛ اماا در زباان هناری و تصاویری ،ویژگای
خاصی وهود دارد که آن را از زبان خودکار گفتگوهای روزمره و زبان اصطالتات علمی و مفاهی
فلسفی هدا میکند .در زبان هنری و تصویری ،برای یک دال ،یک مدلول مشخص وهاود نادارد و
هنبة ارتباطی زبان شفاف در آن دیده نمیشود و این همان شناوری مدلولهاسا
زبان تصویری و شعری ،ظیور نوعی معناداری بیمعناس

(باه بیاان دیگار

که هرکس میتواند از آن چیزی بفیمد).

تفاوت می دیگر زبان تصویری و شعری را باید در اهمی

دالهای این زبان دانسا  .دالهاای

این زبان ،برخالف زبان خودکار و زبان مفیومی و علمی از نقش صارف ابزارهاای ارتبااطی فراتار
رفته یا تحول پذیرفته اس ؛ بهطوری که خود آن دالها بهمثابة اشیاء هیان هنری ارزشمند شدهاند.
همین ویژگیها در زبان شعرگونة متن روح االرواح مشاهده میشود .بخاشهاایی از ایان ماتنْ
زبانی تصویری و استعاری دارد؛ مانند این نمونه« :آن روز که آدم را در وهود آوردناد از در درد در
آوردند ،البالء لالولیاء کاللّیب للذّهب .در این راه هزار هزار دریاسا

کاه ماوک ماىزناد از خاون

عاشقان ،لیکن هزار هزار از آن به هوى نمىخرند» (سمعانی.)227 :6932 ،
در مواردی موسیقی الفاظ نیز اهمی

دالها و برهستگی آنیا را موهب شده اس « :صدرة بقاى

ابد و تلّة ملک سرمد در گردن سعدا افکنند و بر متّکاى اقبال در مشاهده ملک ذو الجاالل بنشاانند
و کأسات وصال متواتر و خلع اقبال متوالى ،هر دم نواختى و قبولى ،هر لحظ

تحفى و وصاولى؛ و

لباس خازى و نکاال و تبعیاد و اذالل و ر ّد و تجااب و صا ّد و عقااب در گاردن اشاقیا افکنناد»
(سمعانی.)2 :6932 ،
ویژگیهای خاص زبان هنری و شعری باعث شده اس

که برخای آن را زباانی تاازه یاا اصاالً

چیزی غیر از زبان بدانناد و نشاانگی آن را باهسابب شایءشادگی دالهاای آن نپذیرناد .باه بااور
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علیمحمد تقشناس« ،شعر اگرچه تادثهای اس

که در زبان روی میدهد ،اما زبان نیسا ؛ یعنای

زبان از این تادثه به بعد به چیزی دیگر تبدیل میشود که به توزة هنرها متعلق اس » (تقشناس،
 .)672 :6919پیش از تقشناس ،این دیدگاه در بااور برخای از پژوهشاگران و اندیشامندان زباان
شعری و تصویری وهود داشته اس ؛ آنان معتقد بودند که در این زبان ،واژهها از نقش زبانی خاود
خارک میشود و هستیهای شیءگونه در نظام هنری دارد .با این وصف ،زبان شعری و تصویری از
قلمرو نشانههای زبانی سوسور خارک و به چیزی تبادیل مایشاود کاه نشاانگی خاود را از دسا
میدهد یا مشابه نشانههای شمایلی در نظام پیرسی میشود که تا تد بسیاری انگیخته اس .
رومن یاکوبسن در الگوی معروف نقشهای زبانی خود ،نقش شعری و ادبای را چناین توضایح
میدهد« :وقتی خود پیام در کانون توهه قارار گیارد ،نقاش شاعری زباان را مطارح خواهاد کارد»
(یاکوبسن .)32 :6937 ،پیام در این تعبیر ترکیب کلماتی اس

که بیان میشود نه ماورد ارهااعی آن

یا موضوع پیام .او بر این نظر پدیدارشناسیک که واژه در نقش شعری و ادبی بایاد همچاون «خاود
واژه» در نظر گرفته شود و نه همچون «دالل
هدف در این زبان خود واژه اس

به چیزی خارک از زبان» تأکید دارد .بار ایان اسااس،

و نه آن چیزی که واژه بیان میکند (رک :اتمدی.)12 :6936 ،

ژان پل سارتر در کتاب «ادبیات چیس

» مینویسد« :تقیق

آن اسا

کاه شااعر یاکبااره از

«زبان بهمثابة ابزار» دوری هسته و برای بار اول و آخر راه و رس شااعرانه را اختیاار کارده اسا ؛
یعنی راه و رسمی که کلمات را چون شیء تلقی میکند و نه چون نشانه؛ زیرا خصوصای
نشانه (دال و مدلول) متامن این معنی اس

دوگاناة

که میتوان به میل خود از آن عبور کرد چنانکه نور از

شیشه ،و در ورای آن شیء مدلول را طلب کرد» (سارتر .)23 :6933 ،برپایاة ایان دیادگاه ،گاذار از
نقش شفاف ارتباطی زبان و برهستگی دالها در زباان شاعری و هناری باعاث مایشاود خاصای
«نشانگی» بر این کلمات صد نکند .در این دیدگاهها با زوال نشانگی ،نشانهها ارزشای شامایلی و
انگیخته مییابد .چنانکه نشانههای هنری از منظر گیرو شمایلی و مبتنای بار هماننادی اسا

(رک:

گیرو.)31 :6932 ،
اینکه در زبان شعری و هنری واژهها فینفسه ارزشمند اس

های تردید ندارد .خروک از هنجارهاای

معنایی زبان از طریق صورتهای خیالی ناآشنا و افزودن موسیقی به کلمات و در نظار گارفتن موسایقی

واکها ،همه باعث هلب توهه به خود کلمات و شکل آوایی آنیا میشود؛ مانند این نموناه از ماتن روح
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االرواح« :سرّى دیگر؛ سماع این کلمه [الرتمن الرتی ] شارابى اسا

در قادح فارح ریختاه ،در کاأس

استیناس کرده ،تقّ ا هلّ هالله ا اتباب خود را بىواسطه داده» (سمعانی.)67 :6932 ،
در این نمونه ،سماع کلمه ،شراب نوشیدنی دانساته شاده اسا

کاه در «قادح فارح» و «کاأس

استیناس» موسیقی ایجاد میکند؛ ولی آیا به بیان تقشناس ،صورتهای شعری و هناری ،تاوزهای
یا به تعبیر سارتر نمیتوان واژههای آن را نشانه دانس

ورای توزة زبانی اس

واژههای زبان شعری و هنری در خوشآهنگی و تسن ترکیاب و نیاز معاانی غریبشاان هلاب
زبان ارهاعی و منطقی را ندارد؛ ولی دو نکته باعث میشود که کاربرد آنیاا

توهه میکند و شفافی

قراردادی و اختیاری باشد:
 )6ممکن نیس

که این واژهها در نظام زباان ،معنایدار دانساته شاود؛ مگار آنکاه باه رماز یاا

رمزگانهایی ( )codesارهاع دهد .هر «رمزگان» نظامی از دانش اس

که امکان تولیاد و دریافا

و

تفسیر متون را ممکن میکند (رک :سجودی .)622 :6939 ،بدون کاارکرد یاک رماز هایچ گفتماان
درکیشدنیای وهود ندارد .چهبسا هر چیزی در ارهاع به یک رمزگان ،معنا داشته باشد؛ بنابراین باا
این تلقی که در زبان شعری و هنری ،واژه شیء اس

و به خودش ارهااع مایدهاد ،کلمااتِ ایان

زبان ،اصواتی خوشآوا و بیمعنی به شمار میآید.
 )2مطابق معیار سوسور که پیشاتر ذکار شاد (رک :سوساور ،)33 :6932 ،هایچ رابطاة درونای
ویژهای بین معانی کلمات زبان شعری و ادبی با شکل ظاهریشان وهاود نادارد؛ در تاالی کاه ایان
کلمات با ارهاع به رمزگانهای زبانی خود معنا دارد؛ مثالً اگر در شعری« ،پرواناه» باههاای عاشاق
دلسوخته به کار رود ،نه معنی اولیه و مستقی آن (تشرهای بالدار) و نه معانی ضمنی آن ،به عاشاق
دلسوخته و اتواالت آن ،در تروف پ ر و ا ن ه و ترکیب آن دیده نمیشود؛ بناابراین قراردادهاای
اختیاری زبان این کلمه را برای این مدلولها ،دال قرار داده اس .
با بیان این دو نکته ،روشن میشود که نشاانههاای زباان شاعری و ادبای ها از ناوع نشاانههاای
قراردادی و اختیاری اس
این وصف ،اهمی

که بهمثابة نشانه فی میشود و بخشی از نظام تفاوت بنیااد زباان اسا  .باا

دالهای زبانی و موسیقی آنیاا و نیاز ناماأنوسباودن معاانی آنیاا چگوناه توهیاه

میشود چنانکه نشانه قراردادی باشد باید برپایة قرارداد زبانی ،مدلول واتدی را به ذهن منتقال کناد؛
ولی نشانههای زبان شعری و ادبی به روی تفاسیر و دالل های چندگانه و متعدد گشوده شده اس .
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این ابیامات با در نظر گرفتن چگونگی رمزگذاری ( )Encodingاین نشاانههاا زدوده مایشاود.
رمزگذاری فرایند تولید متون با ارهاع به رمزگان مناسب اس

که رمزگذاران آن را انجام مایدهناد.

رمزگذاری شامل برهستهکردن بعای از معناها و پسزمینه قراردادن باقی آنیا اسا

(رک :چنادلر،

 .)921 :6932متن زبان خودکار و روزمره یا زبان عل و منطق ،بیشرمزگذاری شده اس ؛ چاون از
یک الگوی درخور پیشبینی پیروی میکند؛ ولی متون شعری و تصویری ک رمزگاذاریشاده تلقای
میشود؛ زیرا با تفسیرهای مبتنی بر بازآفرینی اتساسات و تجارب ،معنادار میشود و در ارهااع باه
رمزگانهای متعدد آزادی دارد .از این نظر متن ادبی و شعری نیازمند تفسیرگری اس

که بتواند کار

تفسیری بیشتری انجام دهد (رک :همان)611 :؛ بناابراین زباان شاعری و ادبای همچناان خاصای
قراردادی و اختیاری خود را دارد و همین تک دربارة زبان شعری و ادبی متن منظور ما نیز صااد
اس  .البته این متن گونهای نشانة هنری دارد که شیوة دالل

آن متفاوت اس .

در زبان مجازی متن روح االرواح ،نوعی نشانة انگیخته وهود دارد که نشانههای زبانی را بهمثابة
شیء یا وهود عینی در نظر میگیرد .در این نشانهها ،کلمات در عین تال که دالل
به نوعی هستی عینی و دالل

قراردادی دارد،

انگیخته نیز دارد .این شیءشدگی براساس کاربرد هنری زباان اسا

که نشانة زبانی را بهصورت نشانة شمایلی درمیآورد .به این نمونه توهه کنید« :و سرّى دیگر ازیان
عزیزتر هس  ،و آن ،آن اس
مشیّ

که این «ال» دارى اس

بر سر چیارسوى ارادت هبّارى زده ،و سیّاف

را نصب کرده تا اگر عقل بوالفاول پاى بهاندازة گلی فرونکند ا چنانکاه گفتاهاناد کاه مادّ

رهلیک و على قدر الکساء ا به دس
سینهها بود.

قیر از دار «ال»ش درآویزد تا عبرت دیدهها و سابب بیادارى

» (سمعانی.)3 :6932 ،

در اینجا توهه به شکل ظاهری کلمه (مشابی
اس  .نکتة می این اس

واژة ال با شکل دار) به آن ،نشانگی شمایلی داده

که در این موارد نیز به معنای قراردادی کلمات توهه شده اس

(در زبان

عربی «ال» برای نفی چیزها «وضع» شده اس )؛ ولی نشانة زبانی را بهمثابة وهودی عینی گرفته و از
آن نشانهای شمایلی ساخته و این نشانه در این صورت شمایلی انگیخته اس .
«اى درویش! هرآنکه آهنگ تارت الّا اللّه کند بر ال إله که نینگوار دهان قیر گشااده اسا

ا

گذر باید کرد تا این نینگ قیر همله صفات او از معاصى و طاعات فروبرد ،آنگه به تارت دول
الّا اللّه رسد مفرد و مجرّد» (همان .)3 :در این سطور ،ضمن اشااره باه شاکل ال کاه گاویی دهاانی
گشوده دارد ،به واژه شخصی

تیوانی داده اس

که آن را به نوعی نشانة شمایلی تبدیل میکند.
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دو نمونة دیگر که در آن وهه شمایلی نمود بارز دارد« :یک امام را دیاده بار قیار الییّا
دیگر امام بر کمال لطف رتمانیّ
دهان را ببس

 ...آن یک امام به هیب

اهلل نگرس

بر مثال هاء اللّه .و آن دیگر امام به لطف رتمانیّ

باز کرد بر شکل دال محمّد .چون به تقیق

افتااد،

و هاء اللّه سرّى عجیب دارد

و خلق رسال

نگرسا

و دهاان

بنگارى هار دو از یاک مشارب و مشارع زالل سانّ

برداشتند؛ زیرا ال إله الّا اللّه تا با محمّد رسول اللّه همع نکنى ایمان تاو ایماان نیسا

و اساالم تاو

اسالم نیس » (همان.)263 :
«قرآن به با بود هرچند که در تیجّى اوّل الف اس

پس با؛ زیرا که الف ایستاده اس

و با افتاده،

بنمودند که افتاده تمامتر از ایستاده اس  .افتاده را بردارند و ایساتاده را بیندازناد ،هرچناد کاه الاف
سرمایه نداش

و با سرمایه داش

از نقطه ،و لیکن الف از غیر بىنصیب بود و از خود با نصایب .و

نصیب غیر با تو آن نکند که نصیب تو با تو کند .تروف بیس
و آنکه گوید :بیس

و هش

اس ؛ اوّل الف ،و آخر یاا؛

و نه اس  ،خطاس ؛ زیرا که «الم الف» مرکب اس

و یکتا نیسا  ،و مرکّباان

را در میان یکتاآن و مجرّدان آوردن شرط نیس  .آن الف در اوّل منتصب قامتى مستوى قدّى اسا
و آن یا در آخر ملتوى قامتى اس
منعطف چیس
و هش

و منعطف قدّى .آن الف منتصب چیس

منتیى راه رفته هستى به باد داده .تروف بیس

اس ،

نحیفى نزار گشتهاى ،آن چراس

و هش

مبتدى راه ،و آن یااى
اس

و منازل قمر بیس

 .آن ماه را بیناى در آخار مااه ضاعیفى
راه رفته و به تارت سلطان رسیده ،و همه میترییا در تاارت

سلطان فروریزد» (همان.)992 :
این نوع نشانة شمایلی در متون مختلف عرفانی عمومی

ندارد و از ویژگیهای این متن اسا .

وهود اینگونه دالل های انگیخته در کنار سایر اناواع داللا هاای ماتن روح االرواح ،تناوع بسایار
هالب توهیی به دالل های نشانههای زبانی این متن داده اس

که در کمتر متنی میتاوان مشااهده

کرد .اکنون که نشانههای زبانی متن روح االرواح در سطوح مختلف آن بررسی شد ،میتوان داللا
نشانههای زبانی این متن را دستهبندی کرد.
جهگیری
8ـنتی 
بهطور کلی و با توهه به بررسیهای انجامشده در این هستار ،دالل های زبانی ماتن روح االرواح،
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در چیار دستة اصلی های میگیرد:
 )6نشانههای انگیختة زبان تصویری دینی :این نشانهها که در سهگانة تحول زبان کاسیرر مربوط
به دورة اول زبان دین و اسطوره اس  ،به معنای واقعی نشانه ا شیء یا دال و مادلولهاای در ها
تنیده اس

که دالهای آن خواصّ مدلولهای خود را دربردارد؛ این مرتلاه در نظار فارای مرتلاة

استعاری و هیروگلیفی اس

و با سات

با اصولی از اندیشة دینی در پیوند اس

استعارههای پدیداری عرفانی ارتباط دارد؛ این سطح زبانی
و در سن های دینایای ریشاه دارد کاه پرورنادة تجاارب

عرفانی اس  .این نشانهها مربوط به زبان اشارت اس

و دالل

آنیا انگیخته اس .

 )2نشانههای انگیختة زبان هنری و شعری :این نشانهها در زبان شعری و هنری به کاار رفتاه و
صد هنری دارد .بهسبب شیءانگاری دالها و برخورد شمایلی با آن ،تاالتی انگیختاه دارد کاه در
عین تال هنبة قراردادی نیز دارد .در این موارد ،نشانه بهمثابة وهاودی عینای یاا دارای شخصای
اس  .برخی نمونههای ترفگرایی و شخصی بخشی به نشانههای زباانی در روح االرواح از ایان
دس

اس  .در این نمونهها ،تفسیر نشانة شمایلی با مدلولهای قراردادی آن در ارتباط اسا  .ایان

دسته نشانهها به زبان اشارت و سطح محاکاتی زبان عرفانی تعلق دارد .داللا هاای ایان نشاانههاا
ضمنی و تلویحی اس .
 )9نشانههای قراردادی و اختیاری زبان تصویری و شعری :اغلب نشاانههاای تصاویری ساطح
محاکاتی زبان عرفانی متن که به زبان اشارت تعلق دارد ،از این دسته اس  .این نشاانههاا براسااس
اصل باور به صد تقیقیشان در دستة زبان هنر یا زبان معرف

قرار میگیرد؛ به بیان دیگر برخای

از این نشانهها در هیانی استعاری و وصفناپاذیر ،صاد تقیقای دارد و برخای دیگار در هیاان
تقیقی ،صد استعاری دارد .این نشانهها بهسبب ماهی

اختیاری و تماایز میا معناا و تصاویر در

آن ،در نظام نشاانههاای قاراردادی و اختیااری هاای مایگیارد؛ هرچناد کا رمزگاذاری شاده و
تفسیرپذیرتر از نشانههای قراردادی یکبهیک زبان ارهاعی و منطقی اس .
 )2نشانههای قراردادی و اختیاری زبان مفیومی و منطقی :این بخش در دستة زبان عبارت های
میگیرد و نشانههای آن کامالً با نظام قراردادی زبان خودکار یا ارهااعی و مفیاومی ،منطباق اسا .
این نشانهها در دل یک سن

عرفانی واتد در یک مقطاع زماانی ،باهطاور کماابیش واتادی فیا

میشده اس  .این زبان پس از پیدایش زبان مفیومی دینی در عل کالم اسالمی پدید آماده اسا

و
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به همین سبب ظرفی های این زبان را برای بیان منطقی و مفیومی مباتث خود به کار گرفته اس .
تنوع دالل های انگیخته و اختیاری در صورتهای زبان عاطفی و مفیاومی ماتن روح االرواح،
وهوه مختلف زبان عرفانی آن را نشان میدهد .این وهاوه باعاث شاکلگیاری زباانی باا تاداکثر
ظرفی

تولید معنا در سات های مختلفی از دستگاه نشانهای ک نظیر این متن شده اس ؛ بهطاوری

که کمتر متن عرفانی ،همة انواع دالل های زبانی این متن را در خود دارد.

نوشت

پی
 .6برای مثال در تابلو نقاشی بین طبیع

نقاشایشاده و طبیعا

بیرونای شاباه

واقعای وهاود دارد؛ اماا

هنبههای هنری آن براساس قراردادهای هنری فیمیده میشود.
 .2آیات  6تا  2سورة الرتمن ( )22ه از این نظر درخور توهه اس .
روانشناسیک را با آن مالزم می داند که معنای باا

 .9شیید صدر وضع را قراردادی می داند؛ ولی نوعی تال

نوعی شرطیشدن به ذهن متبادر می شود .برای مشاهدة دیدگاه شیید صدر در این بااره رک :صادر:6932 ،
.32
 .2این ویژگی بیانناپذیری یا توصیفناپذیری را از ویژگی های تجربة عرفانی دانستهاند؛ باه ایان معنای کاه
این تجربه ها را بهطور دقیق و مطابق واقع نمی توان توصیف و تبیین کارد؛ بارای نموناه رک :هیماز:6936 ،
 229-222و نیز فوالدی 12.-16 :6933
 .2یا تقلیدی یعنی زبان مجازی که تقلید از عناصر طبیع

و هیان فرودین برای بیان مفااهی انتزاعای و در

متون عرفانی تجارب مربوط به عال قدسی اس .
 .1برای مشاهدة برخی از نمونههای زبان کالمی روح االرواح رک :صص .223 ،626 ،19 ،17 ،21 ،26 ،2
« .1در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود».

منابع 
-1اتمدی ،بابک ( .)6936ساختار و تأویل متن ،تیران :مرکز ،چاپ چیارده .
 -2بیدنی ،دیوید (« .)6919اسطوره ،نمادگرایی و تقیق » ،ترهمة بیار مختاریان ،ارغناون ،شامارة
.632-616 ،2
 -9پیرس ،چارلز سندرز (« .)6936منطق بهمثابة نشانهشناسی» ،ترهمة فرزان سجودی ،زیباشناخ ،
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شمارة 12.-26 ،1
 -2هیمز ،ویلیام ( .)6936تنوع تجرباه دینای ،ترهماة تساین کیاانی ،تیاران :مؤسساه انتشاارات
تکم .
 -2چندلر ،دانیل ( .)6932مبانی نشانهشناسی ،ترهمه میدی پارسا ،تیران :پژوهشکده فرهنگ و هنر
اسالمی با همکاری شرک

انتشارات سوره میر ،چاپ پنج .

 -1تقشناس ،علیمحمد (« .)6919نظ  ،نثر و شاعر؛ ساه گوناة ادب» ،مجموعاه مقااالت دوماین
کنفرانس زبانشناسی نظری و کاربردی ،تیران :دانشگاه عالمه طباطبایی662.-676 ،
 -1خویی ،ابوالقاس ( .) 6273مصباح االصول ،ک  ،6ق  :الغدیر.
 -3روزبیان بقلی شیرازی ( 2773م) .تفسیر عرائس البیان فى تقائق القرآن ،ک اول ،باه تصاحیح و
تحقیق اتمد فرید المزیدی ،بیروت :دارالکتب العلمیه.

 -3سارتر ،ژان پل ( .)6933ادبیات چس

 ،ترهمة ابوالحسن نجفای و مصاطفی رتیمای ،تیاران:

نیلوفر ،چاپ هشت .
 -67ساسکیس ،هن

(« .)6933زبان دین» ،ترهمة انشاءاهلل رتمتی ،اطالعات تکما

و معرفا ،

شمارة .22-23 ،27
 -66سجودی ،فرزان ( .)6939نشانهشناسی کاربردی ،تیران :عل  ،چاپ سوم.
 -62سمعانی ،اتمد ( .)6932روح االرواح فی شرح اسماء الملاک الفتااح ،باه تصاحیح و توضایح
نجیب مایل هروی ،تیران :علمی و فرهنگی ،چاپ دوم.
 -69سوسور ،فردینان دو ( .)6932دورة زبانشناسی عمومی ،ترهمة کورش صفوی ،تیران :هارمس،
چاپ چیارم.
 -62صدر ،محمدباقر ( .)6932دروس فای علا االصاول ،ک  ،6ترهماه و تبیاین آیا اهلل محسان
غرویان ،ق  :دارالفکر.
 -62غروی نائینی ،محمدتسین ( .) 6272فوائد االصول ،دوهزء در یک مجلد ،افاادات شایخ باا
تألیف شیخ محمدعلی کاظمی خراسانی ،ق  :مؤسسه نشر االسالمی.
 -61فرای ،نورتروپ ( .)6933رمز کلّ :کتااب مقادس و ادبیاات ،ترهماة صاالح تساینی ،تیاران:
نیلوفر ،چاپ دوم.
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 -61فوالدی ،علیرضا ( .)6933زبان عرفان ،چاپ سوم ،تیران :سخن با همکاری انتشارات فراگفا
(ق ).
 -63کاسیرر ،ارنس

( .)6932زبان و اسطوره ،ترهمة محسن ثالثی ،تیران :مروارید ،چاپ سوم.

 .)6939( ----------- -63فلسفة صورت های سمبلیک ،هلد  ،2ترهماة یاداهلل ماوقن ،تیاران:
هرمس ،چاپ چیارم.
 -27کالر ،هاناتان ( .)6937در هستجوی نشانه ها :نشاانهشناسای ،ادبیاات ،واساازی ،ترهماة لایال
صادقی و تینا امرالیی ،تیران :عل  ،چاپ دوم.
 -26گیرو ،پییر ( .)6932نشانهشناسی ،ترهمة محمد نبوی ،تیران :مؤسسة انتشاارات آگااه ،چااپ
چیارم.
 -22مستملی بخاری ،اسماعیل ( .)6919شرح التعرف لمذهب التصوف ،به تصحیح محمد روشان،
تیران :اساطیر.
 -29مقدادی ،بیرام ( .)6939دانشنامة نقد ادبی از افالتون تا به امروز ،تیران :چشمه.
 -22نویا ،پل ( .)6919تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ،ترهمة اساماعیل ساعادت ،تیاران :مرکاز نشار
دانشگاهی.
 -22یاکوبسن ،رومن (« .)6937زبانشناسی و شعرشناسی» ،ترهمة کورش صافوی( ،در مجموعاة)
ساخ گرایی ،پساساخ گرایی و مطالعات ادبی ،تیران :پژوهشگاه فرهنگ و هنار اساالمی ،ساورة
میر.
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