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 چکیده

گذرد های زبان میشدن از مسیر پر پیچ و خم دالسهروردی، برای نشانه« سیمرغ شده هدهد»

 «مرغ شدههدهد سی»ریند. در گفتمانی که سهروردی از آفهای جدیدی میها مدلولو زیر تأثیر آن

های رو هستیم که نه در جایگاه پرنده، که در جایگاهای روبهای نشانهدهد، ما با گونهبه دست می

کند. یساختار جانشینی زبانی وارد م ۀحوز کند که بررسی آن ما را بهد دیگری، بروز میمتعدّ

 وبه کارکردهای گفتمانی وصیفی ت-با روش تحلیلیدر پی آن است تا نگارنده در این مقاله، 

-های نشانهتبیین ویژگیو  نمادین و استعالییی نشی به فضایک -فرهنگی، گذر از فضایی فیزیکی

ه کار بدر نظام جانشینی « هدهد»بپردازد. از سهروردی  «سیمرغصفیر »ا شناسی داستان معن

، رغنده یا مپران دی، بر اثر تأثیر نوسانات مدلولی، آرام آرام از عنوگرفته شده در گفتمان سهرور

 بودن، «هدهد»در کنار  «هدهد»شود؛ در حقیقت، ی معنادار تبدیل میابه نشانهفراموش شده، 
ر و ای مدلولی متکثّای دالی به گونهگذر از گونه چیز هست. چنین عملیاتی را که امکانِ همه

 نامیم. املی نشانه در زبان میسازد، سیر تکفراهم می را استعالیی

 ال.ی سیّشناس، هدهد، سیمرغ، نشانۀ معناسهروردی، صفیر سیمرغ :های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

گرای شناسی ساختتحوّل مطالعات مربوط به نشانه، راه را برای عبور از نشانه

باز کرد. رابطۀ صرف بین بیان و  شناسی پدیدارشناختی و زندهبه نشانهمحض 

امّا همین  دی است و هیچ ارزش عملیاتی ندارد،ای کامالً کارکرصورت محتوا رابطه

ال، نامطمئن و ای سیّانسانی، به رابطهرابطه در بسیاری از موارد، با حضور رابطی 

ای بسیار شود. به این ترتیب، رابطهمی فن، تجزیه و تحلیلوابسته به دیدگاه اهل

آن جز آید که توجیه ال و ناپایدار در میای سیّمحکم و تثبیت شده به صورت رابطه

 دهنده بین دال و مدلول ممکن نیست.  با وارد کردن عاملی ارتباط

تواند به عنوان روشی کارآمد برای تجزیه و تحلیل معناشناسی، می–نشانه دیدگاه

ویژه متون ادبی مطرح گردد. کاربرد این الگو، در بررسی و تحلیل متون عرفانی و به

تواند زمینۀ سازد و میتوجّهی را آشکار میار سهروردی، نتایج چشمگیر و قابلآث

که سهروردی آن را به  «سیمرغ»ن داستا. را فراهم سازد هاخوانشی تازه از آن

مه در معتبرترین رسالۀ خود دربارۀ سلوک، مراحل معرفت، عرفان، مقدّصورت پیش

از ممتازترین  آورده است، «سیمرغصفیر»ۀ راز فنا و مرگ آیینی، در رسال

-ی دیدگاه نشانههای سهروردی است که ظرفیّت بسیار باالیی برای بررسداستان

معناشناسی قبل از هر چیز ابزاری علمی است که با –زیرا نشانهارد؛ معناشناختی د

ها مطالعه و بررسی گیری و تولید معنا را در گفتمانتوان ساز و کارهای شکلآن می

 کرد.

ئل بودن به در نظر گرفتن الگویی دینامیک و پویا برای مطالعات نشانه، یعنی قا

ختی را به حوزۀ مطالعات شناپای عاملی معرفتشناختی، حضوری پدیدار

هده و درک قادر به مشاکند. این عامل دارای جسمیت و از میشناسی بنشانه

کند. ها را محاسبه و ارزیابی و به ارزش تبدیل میآن های معنادار است ومدلول

تر یا های کاملها در مسیر حرکت خود به نشانهشود که نشانههمین امر سبب می

مرغی  ،«سیمرغ»سهروردی به « هدهد»به همین دلیل است که  ییر یابند،برتر تغ

 شود.  تبدیل می ،ایاسطوره
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 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

ها گرا، نشانهشناسی کالسیک و ساختمعناشناسی، برخالف نشانه-در نشانه 

ص با مشخّهای معمول و یابند؛ یعنی از نشانهد میپذیری مجدّفرصت نشانه

نو، با کارکردهای نامنتظر و  های نامعمول وج و تکراری به نشانهرای کارکردهای

 «هدهد سهروردی»د. به این ترتیب، باید دید آیا نوشزیبایی شناختی تبدیل می

و یا شناختی پدیداری، هنری، زیبایی «سیمرغ»گردد و به صورت یپذیر منشانه

پرسش اصلی این کند؟ را تضمین می «هدهد» الی بودنآید و سیّمتعالی در می

در این داستان، شرایط گفتمانی را تغییر  1شیوِ نوشتار آن است که چگونه فرآیند شَ

 شود؟ ال میدهد و منجر به تولید معناهای سیّمی

 هداف و ضرورت تحقیق ا -2-1

و روشمند  فی درستهای ذهنی ما در این پژوهش معرّیکی از مشغولیت

شناسی قبل از هر چیز ابزاری معنا-زیرا نشانه است؛ شناختیمعنا-ای نشانهمطالعه

ها گیری و تولید معنا را در گفتمانتوان ساز و کارهای شکلعلمی است که با آن می

مطالعه و بررسی کرد. این مطالعه نشان خواهد داد که چگونه با عبور از 

روح بیهای بسته و منقطع و گرا که نشانه را جز در قالبشناسی ساختنشانه

معناشناسی باز، منعطف، سیّال، پدیداری و تعاملی به معنای  -بیند، به نشانهنمی

–هدف از این پژوهش، مطالعه نشانه شویم.زنده، پویا و امّا ناپایدار چیزها نزدیک می

معناشناختی حاکم بر –های نشانهو تبیین ویژگی «سیمرغ»معناشناختی در داستان 

ت معنا در گفتمان است تا بتوان نشان داد چگونه الیآن جهت نشان دادن سیّ

سپس در  و گیردای شوشی در گسست با خود قرار میاز طریق رابطه «هدهد»

تبدیل و سرانجام به « شوشگری ممتاز»استعالیی و در سیری تکاملی، به  فرآیندی

 شود.بدل می «سیمرغ»اعتال یافته یعنی « هدهدی»

؛ زیرا در هستیم عنایا ناگزیر به تولید مول معنا ر حال یا ناگزیر از قبما در ه

ها هستیم که ما را به نحوی هر لحظه از حیات در محاصرۀ نشانهدنیای امروز، ما در 

سازند که و تکثیر معنا را فراهم می کنند و امکان تولیدبه معناپردازی ناگزیر می
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 راهی است بی پایان.  «معنا»م معنایی دیگر افتادن باشد؛ راه در دا شاید این خود

 پیشینۀ تحقیق -3-1

تواند معناشناختی، یکی از مباحث جدید معناشناسی است که می–دیدگاه نشانه

مبانی معنا شناسی »در مباحث ادبی فارسی، باعث تحوّل بسیار شود. شعیری در 

-نشانه»(، 1396« )معناشناختی گفتمان–تحلیل نشانه تجزیه و»(، 1396« )نوین

سّیال: با بررسی موردی  معناشناسی –راهی به نشانه»(، 1396« )ادبیات معناشناسی

(، 1388« )معناشناسی گفتمانی–گرا تا نشانهشناسی ساختاز نشانه»، «ققنوس نیما

فی این (، به تبیین و معر1387ّ) «معناشناختی تأخیرکنشی–های نشانهویژگی»و 

نا در تعامل تصویر، مطالعۀ مع»نظریه پرداخته است. شعیری، قبادی و هاتفی در 

(، به تحلیل اشعار 1389« )ارزادهمعناشناختی دو شعر دیداری از طاهره صفّ–نشانه

شناسی نشانه»لی داستان دقوقی نیز توکّ زمینۀاند. در ارزاده، پرداختهطاهره صفّ

ی دریا )بوطیقای روایت در هااز اشارت»و کتاب  (1386در مثنوی )« دقوقی واقعۀ

 معناشناسی بررسی کرده و  مقالۀ-نهنشا(، این روایت را با نگاه 1389) «مثنوی(

کنشی تا استعال بر اساس گفتمان رومیان محور: از برهممعناشناسی هستی–نشانه»

ع معنایی به معنا شناختی فرآیند مربّ–رویکرد نشانه»(، 1394) «و چینیان موالنا

فرزان و  کنعانی اسماعیلی و  از شعیری،( 1398« )ع تنشی در حکایت دقوقیمربّ

شناسی نشانه ( و1398شناسی کاربردی )نشانهدرمقالۀ ل است. قابل تأمّ  ،سجودی

معناشناختی پرداخته شده است. با بررسی پیشینۀ –نظریه و عمل، به بحث نشانه

تحقیق به این حقیقت دست یافتیم که تا به امروز هیچ یک از آثار سهروردی از 

 معناشناسی مورد توجّه محقّقان قرار نگرفته است.–دیدگاه نشانه

 های تحقیقبحث و یافته -2

 «صفیر سیمرغ»معرّفی رسالۀ  -1-2

ای است کامالً علمی که با توّجه به هندسۀ ذهنی رساله« صفیر سیمرغ»رسالۀ 

بندی مند سهروردی تدوین شده است. سهروردی این رساله را با یک فصلروش
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های ترین مقالهدر ساختاری منظّم ارائه کرده است که با علمیدقیق و حساب شده 

تر تألیف شده است. ها دقیقکند و حتّی از بسیاری از آندوران معاصر برابری می

فی موضوع، بیان هدف و ارائۀ طرح های علمی نوین به معرّمۀ رساله مانند مقدّمهمقدّ

مقدّمه مطابق با شیوۀ مرسوم  ها پرداخته است. اینبندی آنکلّی مطالب و طبقه

 ،آغاز شده )ص(رسول اکرم« نعت»پروردگار و « حمد و ثنای»های آن دوره با کتاب

ها تنها در دو جمله بدان پرداخته و سپس به معرّفی موضوع امّا برخالف سایر کتاب

-اشاره می« صفیر سیمرغ»اصلی رساله پرداخته است و بالفاصله به نام اثر خویش 

صفیر »با « پیش مقدّمه»داند که ذهن خواننده را در بخش الزم می کند. وی

آشنا کند. وی عالوه بر تغییر زاویۀ دید، بسیار هوشمندانه، متناسب با « سیمرغ

به این ترتیب که دهد؛ بیان خویش را تغییر می تغییر مفهوم و مضمون، زبان و نحوۀ

که در « احوال سیمرغ»ه در بیان گزیند و در ادامدر آغاز اثر زبانی ساده را برمی

گزیند و به صورت حیطۀ مسائل عرفانی است، زبانی رمزی و بیانی تمثیلی را برمی

: 1388زاده، )اوجاقعلی کندرمزی کوتاه از احوال سیمرغ را یاد می–وارۀ تمثیلیقصّه

152.)  
 شود:گونه آغاز میکتاب این

نبوت  ۀدرود بر خواجگان رسالت و ائمّو  سپاس واهب حیوه را و مبدع موجودات را»

الم. لوه والسّ د مصطفی علیه الصّسیما بر صاحب شریعت کبری و هادی طریقت علیا محمّ

ای چند است در احوال تجرید گفته آمد و سخن در آن محصور است در ابعد. این کلمهامّ

و  به صفیرسیمرغست ا م در مقاصد، و این جزو موسومبدایا، قسم دوّ ل دردو قسم: قسم اوّ

روانان حوال این سیمرغ و مستقر او. روشنمه یاد کنیم از امقدّزیانی ندارد که در پیش

اند که هر آن هدهدی که در فصل بهار به ترک آشیان خود بگوید و به منقار چنان نموده

در مقدار هزار سال این  ،کوه بر او افتد ۀخود پر و بال خود برکند و قصد کوه قاف کند سای

و این هزار در تقویم اهل حقیقت « وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَۀٍ مِمَّا تَعُدُّونَ »که زمان 

شود که صفیر او به همه یک صبح دم است از مشرق الهوت اعظم. درین مدّت سیمرغی می

 ویند. یتر بولیکن مستمع کم دارد، همه با ویند و بیش ،رسدمی

 باااا ماااائی و باااا ماااا نئااای
 

 جااااانی از آن پیاااادا نئاااای 
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و بیمارانی که رهین علّت استسقا باشند و یا گرفتار دق، سایه او عالج ایشان است و 

جنبش و های مختلف را زایل کند و این سیمرغ پرواز کند بیمرض را سود دارد و رنگ

ما دروست و او خود رنگ ندارد و  هایقطع اماکن و همۀ نقشپر و نزدیک شود بیبپرد بی

ست آشیان او و مغرب ازو خالی نه. همه از او مشغول و او از همه فارغ، همه از او پر مشرق ا

اند و سازهای و او از همه تهی. همۀ علوم از صفیر این سیمرغ است و از او استخراج کرده

 . بیت:اندعجیب مثل ارغنون و غیر آن از صدا و رنات او بیرون آورده

 را تاو ندیادی شااب سلیمااان
 

 تااو چااه داناای زیااان مرغااان را 
 

و غذای این سیمرغ آتش است و هر که پری از آن او بر پهلوی راست بندد، بر آتش 

بگذرد و از حرق ایمن بود و نسیم صبا از نفس اوست، از برای این عاشقان، راز دل و اسرار 

نفثه مصدورست و چیزی چون مختصر  ،شودمتحرّز میضمایر با او گویند و این کلمات که 

 (.9-7: 1374)سهروردی، « از آن و ندای او

سهروردی احوال سیمرغ را بسیار متمایز از آنچه دیگران دربارۀ سیمرغ بیان 

، «غزالی»، «ابن سینا»کند. سیمرغ سهروردی، مانند آنچه در روایت اند، یاد میکرده

نشان نیست که از آن سخن دار و بیاست، موجودی نامو غیره آمده « عین القضات»

که مطابق اندیشۀ سهروردی « هر آن هدهدی»بگوید و نام و نشانش بجویند، بلکه 

تواند به درجۀ سیمرغ نایل آید. کار بندد، میطی طریق کند و تعلیمات او را به

گران سیمرغ گونه سهروردی با بیانی متفاوت و شرایطی ممتاز و متمایز از دیبدین

مایۀ اندیشۀ سهروردی مندی که در بنترین تفکّر ارزشکند. عمدهخود را معرّفی می

خورد و مایۀ دریغ خواهد بود، اگر بر آن تأکید نشود، آن در این بخش به چشم می

شود و شرط و قیدی برای رسیدن به مرتبۀ سیمرغی قایل نمیاست که او هیچ پیش

امی سالکان طریق کمال را به سوی تعالی و تکامل تم« هر آن هدهدی»با ذکر 

کند؛ هر چند شرایط حصول این مرتبه شود و شرایط آن را یادآوری میرهنمون می

 . (152: 1388زاده، )اوجاقعلینماید، امّا غیر ممکن نیست آسان نمی

معناشناسی است، تنها به بخش روایی -که موضوع این مقاله نشانهبا توجّه به این

 پردازیم. می« هدهد سیمرغ شده»ساله )پیش مقدمه( یعنی حکایت ر
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ویژه در شرق، کارکرد هستی های عرفانی، بههای مهمّ گفتمانیکی از ویژگی

شود. گرا میها، نگاه جوهری جانشین نگاه صورتمحور آن است. در این گفتمان

شرق را  محور عرفانفرهنگی خود وجه دموکراتیک و هستیسهروردی در نگاه 

شود. رفته میعنوان منبع در نظر گ کند. در این نگاه، فرهنگ عرفانی بهفی میمعرّ

، بلکه به تأیید و هضم دیگری در کندتنها دیگری را نفی نمیاین منبع وجودی، نه

دهد. در این گفتمان سهروردی سیمرغ را به عنوان تمثیلی خود نقش آن را ارتقا می

 «سیمرغ»بعد از طی مسیری توانایی « هدهد» برد.کار میبرای نوع نگاه شرقی به

 (.174: 1394)شعیری،  یابدیابد و به کمال و استعال دست میشدن را می
در نظر گرفتن الگویی دینامیک و پویا برای مطالعات مربوط به نشانه یعنی قائل 

عات مطال شناختی را به حوزۀحضوری پدیدار شناختی، پای عاملی معرفتبودن به 

ده و درک قادر به مشاه کند. این عامل دارای جسمیت ومیشناسی بازنشانه

کند. میها را محاسبه و ارزیابی و به ارزش تبدیلآن های معنا دار است کهمدلول

تر یا های کاملها در مسیر حرکت خود به نشانهشود که نشانههمین امر سبب می

« هر آن هدهد»به همین دلیل است که یابند، راه برتر )تبدیل هدهد به سیمرغ( 

ای تبدیل سهروردی به مرغی اسطوره« سیمرغ»شود و « سیمرغ»تواند تبدیل به می

 شود.می

شود که نگرش ما در مورد نظام برخورد پدیدار شناختی با نشانه سبب می

شدند، ها بر اساس آن بررسی میها و حکایتکه بسیاری از قصّه مداربرنامه شوشی

زیرا از این پس در مطالعات مربوط به نشانه باید به حضور عاملی  تغییر یابد؛

آورد و آن را پذیر قائل بود که شرایط بروز معنا را به کنترل خود درمیمتجسّ

  سازد.خوش تغییر میدست

چون عاملی تأثیرگذار و آن جسم هم جسمانی است که بر اساس جریانی

و جریان بروز معنا را در گفتمان به  گذاردانه تأثیر میتأثیرپذیر بر روند حضور نش

سهروردی به « هر آن هدهد»آورد. به همین ترتیب، زنده درمی یصورت جریان

ای معمولی و شود و سبب تحّول معنا یا گذر از نشانهساز تبدیل میای معناجسمانه

 گردد.ای واال و تعالی یافته میج به نشانهرای
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برای  شدن وسازی جسمانی قائلمعناشناسی یعنی برای تجربه معنا–نشانه

مدار( دانستن دارای حضوری هستینشانه را پدیداری ) سپسشدن، روح قائل ،نشانه

ه و باالخره نشانه و معنا را سّیال دانستن و پیوست کردنو در شرایط فرایندی مطالعه

ی کردن و به همین ترتیب، معنا را جریانی پویا، کنشی تلقّها را با یکدیگر در همآن

 پذیر، سیّال، متعالی یا متنازل دانستن است.ل، ناپایدار، منعطف، تغییرمتحوّ

 «هدهد»در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، وجود دالی با عنوان مرغ  آنچه

های آن نیست، بلکه هدف اصلی نشان دادن )هر آن هدهد( در ارتباط با مدلول

ال به ای سیّنشانه همچون گونۀ «هدهد»معنایی است که در آن –فرایندی نشانه

یابد، وجود می اهمیّت چهشود. پس، آنای کمال یافته یا متعالی تبدیل مینشانه

مطالعه را باید در قابلیت حضور مدار راز اصلی این  نیست، «هدهد»ای با نام نشانه

های مختلف معنایی مثل نظام عاطفی، های دیگر و نظامنشانه، تعامل آن با نشانه

 شناختی، نظام هویتی و غیره جست.نظام ارزشی، نظام شوشی، نظام زیبایی

شناسی معنا شناسی، برخالف نشانه-ه اهمیّت دارد این است که در نشانهآنچ

یعنی از  یابند؛د میپذیری مجدّها فرصت نشانهگرا، نشانهکالسیک و ساخت

های نامعمول، ص با کارکردهای رایج و تکراری، به نشانهشخّل و مهای معمونشانه

« هدهد»شوند. به این ترتیب، شناختی تبدیل مینو، با کارکردهای نامنتظر و زیبایی

اری، هنری، زیبایی پدید« سیمرغ»صورت گردد و بهپذیر میسهروردی نشانه

 کند.را تضمین می« هدهد»الیت آید و سیّشناختی و متعالی در می

که احساس خطر بی آن ؛شودهدهد سهروردی به مرغی خطرپذیر تبدیل می

دهد و این امر ناشی از قرار می« شدن»را در مسیر در حقیقت، خطرپذیری او  کند؛

باشد. پس انی نامعلوم و نامنتظر میباره از نظامی همیشگی و پیوند با جریخروج یک

هر آن »شود: آغاز می« هر آن هدهد»نیز شوشگر است و شوش او با جملۀ « هدهد»

 «. هدهدی که در فصل بهار ترک آشیان خود گوید

معناشناختی متون و –در بررسی نشانه ه از این پسدهد کمیاین مطالعه نشان

د و بین ت کرضور عامل شوشی نیز دقّبه ح باید ها، در کنار عامل کنشی،گفتمان

مسائل  شناسایی درستاین دو تفکیک قائل شد. تنها در این صورت است که 

ق ادراکی و عاطفی در متون، که بسیار گسترده هم هستند، تحقّ-پدیداری، حسی
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سهروردی عاملی است که هم به « هدهد»یابد. در بخش بعدی خواهیم دید که می

 شود.سطۀ شوش خود معنادار میواسطۀ کنش و هم به وا

 شدن سیمرغراز نشانه -2-2

گذرد و های زبان میشدن از مسیر طوالنی دالسهروردی، برای نشانه« هدهد»

یمرغ آفریند. در گفتمانی که سهروردی از سهای جدیدی میها مدلولزیر تأثیر آن

که در  پرنده تنها در جایگاهرو هستیم که نههای روبنشانه ایآورد، ما با گونهپدید می

کند که بررسی آن ما را به حوزۀ ساختار د دیگری بروز میهای متعدّجایگاه

 کند.جانشینی زبانی وارد می

به منقار خود پر و  -4ترک آشیان کند؛  -3 در فصل بهار؛ -2هر آن هدهد؛  -1

م از شرق دسال برابر با یک صبح1000 -6کند؛ قصد کوه قاف  -5بال خود برکند؛ 

 سیمرغی شود. -7افتد؛  الهوت اعظم سایه کوه قاف بر او

شدن باید شش مرحله را طی کند و از شش مانع عبور « سیمرغ»برای « هدهد»

حکایت خود  دهد و در ادامۀارائه می« سیمرغ شدن»ی برای این راه را سهرورد .کند

 :پردازدمی« هدهد سیمرغ شده»شمردن صفات بربه 

صفیر او  -3نشیمن او در کوه قاف است؛  -2خفتگان را بیدار کند؛ صفیر او  -1

 -5 اند؛ویتر بیویند و بیش همه با -4ولیکن مستمع ندارد؛  ،رسدبه همه می

 -6 بیمارانی که رهین علت استسقا باشند یا گرفتار دق سایۀ او عالج ایشان است؛

 -9 جنبش؛پرواز کند بی -8های مختلف را زایل کند؛ رنگ -7مرض را سود دارد؛ 

او  -12های ما در اوست؛ نقش همۀ-11ع اماکن؛ قطنزدیک شود بی -10 پر؛بپرد بی

همه از او  -14؛ آشیان او مغرب ازو خالی نه مشرق است -13 خود رنگ ندارد؛

علوم از  همۀ -16ز او پر و او از همه تهی؛ همه ا -15مشغول و او از همه فارغ؛ 

سازهای عجیب مثل ارغنون و غیر آن از صدا و رنات  -17ت؛ صفیر این سیمرغ اس

 -20غذای او آتش است؛  -19تو چه دانی زبان مرغان را؛  -18اند؛ او بیرون آورده

از خرق ایمن بود؛  -21 ؛بر آتش بگذرد ،هر که پری از آن او بر پهلوی راست بندد

 نسیم صبا از نفس اوست. -22
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نشان  در گفتمان سهروردی، بر اساس آنچهه نظام جانشینی به کار گرفته شد

دادیم، به خوبی بیانگر این نکته است که گفتمان سهروردی در پی ارائه و نشان 

به بیان دیگر، بر اثر تأثیر نوسانات مدلولی که  یا پرنده نیست؛« هدهد»دادن 

به منزلۀ پرنده و مرغ  «هدهد»به خود گرفته است، آرام آرام عنوان  «هدهد»

در حقیقت  گردد؛ای معنادار تبدیل مینشانه به «هدهد»شود و وش میفرام

ست. چنین عملیاتی را که امکان گذر از بودن همه چیز ا« هدهد»در کنار  «هدهد»

سازد، سیر تکاملی نشانه در زبان ای مدلولی متعالی را فراهم میای دالی به گونهگونه

 نامیم. می

دالی ثابت در زبان )هدهد  جانشین گونۀهای مدلولی جدید که هگونهمین 

دهند که هایی سوق میگردند، در تعامل با یکدیگر ما را به مدلولسیمرغ شده( می

 خود نیز در نوسان هستند:  

 مدلول )زندگی، حیات، سفر زندگی( –ترک آشیان کردن 

 مدلول )مرگ، ناکامی( –به منقار خود پر و بال خود بر کندن 

ای هستند که بین دال )هدهد پرنده( و رابطه فوق نتیجۀدو گونۀ مدلولی 

ه ناکامی )پر و بال خود را زندگی باز سر« هدهد»؛ در واقع، اندها برقرار شدهمدلول

ر )سیمرغ شدن( در و از حیات به مرگ و دوباره از مرگ تا زندگی از نوع دیگ کندن(

ای تثبیت شده، نشانه «هدهد»، این است که ه اهمیّت داردکشاکش است. آنچ

ای است که بین حیات و مرگ، ترک مسّلم نیست، بلکه نشانه و قطعی مد،منج

ین نکته به خوبی نشان آشیان کردن و پر و بال خود برکندن در نوسان است. ا

به و در تکامل و تعالی است.  ای منعطف، پویا، در نوساننشانه« هدهد»دهد که می

ای معمول زبانی مواجه نیستیم، بلکه رو در روی نشانه نۀاین ترتیب ما دیگر با نشا

 ایم. متعالی قرار گرفته

زیرا  گونۀ گفتمانی نگریست؛جانشینی به این اید تنها از دیدگاه نظام نشانۀامّا نب

ای همنشینی نیز بروز ای و نوسانات دالی و مدلولی در ساختار نشانهتعامالت نشانه

 کند. می
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 در این گفتمان به ترتیب در بخش باال نشان داده شد. های همنشینگونه

« ترک آشیان کردن»هایی مثل مرغ و بینیم تبانی بین نشانهطور که میهمان

حیات به  ما را از یک گونۀ« کندنبه منقار خود پر و بال خود بر»)سفر( یا مرغ و 

که با  : گفت این نکته باید پس، با توّجه به ،کشاندسوی گونۀ دیگری از حیات می

ای دوگانه را به وجود نشانه ،به دیگر سخن، حیات ای حیات مواجهیم؛دو گونۀ نشانه

 حیات بعد از تغییر.   -2حیات قبل از تغییر؛  -1آورد: می

در واقع، هر دو حیات  کند؛ظام ارزشی در گفتمان بروز میدر اینجا دو ن

چیزی باعث شده است تا با  امّا چه ی ارزش تلقی شوند،توانند در حکم نوعمی

 واسازی یکی، دیگری شکل گیرد؟ 

عناصر گفتمانی یافت. از یک  پاسخ چنین سؤالی را باید در تقابل و تبانی بین

خود از طریق « واسازی»گویا راهی جز « دیگران» آگاه در  مقابل همۀ« هدهد»سو، 

 در تبانی با درونۀسوی دیگر، هدهد به منقار خود پر و بال خود برکندن ندارد. از 

به  .گزیندرا برمی« واسازی»راه  ،خود که همان آگاهی از تباهی دنیای مادی است

بلکه حرکت  جا به معنی نیستی یا نابودی نیست،یاد داشته باشیم که واسازی در این

 «ترک آشیان کردن»با  «هدهد» تر است، البتهای متعالیو رهسپاری به سوی نشانه

قصد کوه قاف »بلکه با  ،در تبانی نیست «پر و بال خود برکندن به منقار خود»و 

ای که امکان تغییر ر نشانهمؤثّ  نیز همچون گونۀ« در سایۀ آن قرار گرفتن»و  «دنکر

 در تبانی است.   ،سازدر میای متعالی را میسّبه نشانه

 هدهد+ در فصل بهار ترک آشیان کردن + به منقار خود پر و بال خود برکندن

 هدهد+ قصد کوه قاف کردن + هزار سال درسایۀ کوه قرار گرفتن

 به کمال رسیدن، متعالی شدن  =سیمرغ شدن 

به منقار خود »با  «هدهد»به آن اشاره کرد، تبانی جا تبانی مهمّی که باید در این

امّا در اینجا به  ،است که معموالً باید باعث نابودی شود «پر و بال خود بر کندن

یعنی به جای رویارویی با نابودی  ؛یابندنشانۀ همسو با یکدیگر تبانی میمثابۀ دو 

در این  «هدهد»گزینش  .دهدیکی به دست دیگری رویدادی دیگرگونه رخ می
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ای را که ما از عناصر دنیایی یا بیرونی گفتمان سهروردی تصویرهای رایج نشانه

گذارد ا با یکدیگر به جای میهو تصویر جدیدی از رابطۀ نشانهزند بر هم می ،داریم

های رایج نماید. به هم ریختن تصویرکه خود گونۀ جدیدی از گفتمان را باز می

نماید؛ در واقع، ضروری می آن مبتنی است که مطالعۀ ایفرایند جسمانه ای برنشانه

–یعنی جسم  دیگر؛ یند گفتمانی خود به دو نوع جسمانۀدر فرا «هدهد» جسمانۀ

است که مرجع  مرجع همان مرغی–شود. جسممرجع، تقسیم می–منشانه و جس

یند گفتمانی است که خود در فرآ «هدهد» نشانه همان مرغ-و جسم است« هدهد»

با است که ان مرغی هم «هدهد»شود. تبدیل می« د سیمرغ شدههده»به 

برد و به دنبال میعذاب زندگی مادی پی ادراکی به رنج و -های حسیدریافت

همان مرغی است که به دنبال چیزی دیگر با رفتاری  «هدهد». شدن استسیمرغ

با کندن پر و بال خود چیزی را  «هدهد»یابد؛ درحقیقت، یحماسی به آن دست م

ای به همین دلیل، او به سیمرغ اسطوره ،گیرد که خلق کمال و تعالی استنشانه می

 د.سازای او را فراهم میشود که تعالی نشانهتبدیل می

 گیرینتیجه -3

سهروردی راهی بود برای اثبات این اندیشه که دنیای طبیعی  «سیمرغ»بررسی 

 «زبان»د را دارد؛ به عبارت دیگر، دنیای بیرونی به خودی خود یک ای خونظام نشانه

 سهروردی در دنیا و به تجربۀ «سیمرغ»ظام تقابلی معناساز را داراست. است که ن

ها در سیمرغ با آن هایی کهت که به تعالی برسد. نشانهزیستی خود در پی آن اس

. این ی طبیعی تعّلق دارندهمگی به دنیا ،گیردتبانی قرار می تعامل، کشمکش و

های کیفی و حسّاسی است که کند که دنیای طبیعی دارای ویژگیموضوع ثابت می

دریافت سبب ادراکی قابل فهم و دریافت است و همین فهم و  –ای حسیبا رابطه

ای، ، در واکنش به دنیای نشانه«هدهد»گردد. طبیعی است که ها میواکنش به آن

ادراکی سرآغاز راهی  -شود. جریان حسیدچار عذاب، رنج، طغیان و سپس گریز می

ا به سوی سرزمین معنا سیر دیداری در آن قرار دارد و از آنجاست که شوشگر پ

آیی لکه در تعامل و برتر از آن در همگیرد، بیکند. معنا فقط در زبان شکل نممی
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پذیرد. بدون تجربۀ زیستی کنشگران و تأثیر و ی بین زبان و دنیا شکل میحسّ

های قالبی، مکانیکی و گاهی ها به نشانهرات متقابل زبان و دنیا بر یکدیگر، نشانهتأثّ 

کند و ال میر است که نشانه را سیّد. همین تأثیر و تأثّنشوروح تبدیل میبی

سازد. معنا در نظام شناختی آن را پدیدار میی، منعطف و زیباییهای حسّویژگی

در آن قرار دارد، جریانی است که از دنیا آغاز و پس  «هدهد»که شناختی معنا-نشانه

گردد. گفتمان ادراکی و زیستی به معنایی متعالی تبدیل می-از طی تجربه حسی

 ینشانه معناشناختی است که زبان محل بروز و تجلّسهروردی توصیفی از جریان 

است به سوی دنیا تا آن را با تمام شرایط  ابزاری« زبان»آن است، به همین دلیل، 

 اش نشان دهد. معنا شناختی–نشانه

سهروردی فرصتی بود تا نشان  «سیمرغ»معنا شناختی –همچنین، بررسی نشانه

و کالسیک و  گراکارکردهای ساخت دهیم که چگونه نشانه، با پشت سر گذاشتن

 «دنیا»او در  ن حضور زندۀشناختی و پدیداری خود که مبیّرجوع به ابعاد معرفت

ال شود و راه تعالی پیش گیرد. این بررسی مجالی بود تا ببینیم سیّ دتواناست، می

جایی، که چگونه گفتمان به عملیاتی فرایندی برای انتخاب، ترکیب، برش، جابه

گردد؛ به ی، خلق و در نهایت تعالی میریختن، تنش، تغییر، خطرپذیری، بازسازبرهم

نه محل  یابد،تغییر می« چگونه سیمرغ شدن»دیگر سخن، گفتمان به جایگاه 

ت اس «شدن»ردد؛ در واقع، گفتمان محل تمرین گکنشگری و تغییری که ایجاد می

 یابد. یق مخطرپذیری تحقّ  و این تمرین با حضور، برش، تنش و

کند تا با تأثیر بر پر و بال خود می ،شناختی به منقارسیمرغ در شرایطی زیبایی

انگیز بسازد؛ دنیایی که در کمال و تعالی پیرامون خود از آن دنیایی متعالی و شگفت

به همین دلیل  ،«سیمرغی شود»کند، پس بازسازی مید و حیات را یابمعنا می

با قابلیت  «هدهد»تی است؛ در واقع ناخشزیبایییک شوشگر  «سیمرغ»

پذیرد و ت موجود را نمیپذیری باال، با پذیرش خطر و ارزیابی موقعیّت، وضعیّنشانه

پذیرد و بر آن نه تنها موقعیّت خود را نمی «هدهد» .شوددچار بیداری عاطفی می

 کند، بلکه متوجّه موقعیت دردناک )رنج( هدهدهای دیگر نیز هست وطغیان می

در حقیقت، سیمرغ مرغی است چند  شناختی؛ای زیباییامّا فاجعه آفریند،ه میفاجع

)هدهد  سپس به مرغ شناخت «هدهد»ناست. مععدی: او در ابتدا مرغ تکرارهای بیبُ
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گذارد و به امّا خیلی زود مرزهای شناخت را پشت سر میگردد، میتبدیل  بیدار(

شناختی از وضع موجود با حرکتی زیباییسپس با گریز  یابد،شناخت دست میفرا

در  «سیمرغ»الیت گیرد. راز سیّای را پیش میکه خطرپذیری است، راه تعالی نشانه

 ای او نهفته است.تحوّل حضور نشانه

ها را دارای کارکردی صرفًا توان نشانههمچنین متوّجه خواهیم شد که دیگر نمی

تأکیدی بر این  نشانۀ -«یمرغس»دانست. و از پیش تعریف شده ای مکانیکی، کلیشه

سهروردی « سیمرغ»ال است؛ زیرا نکته است که جریان معناسازی جریانی پویا و سیّ

شدن در  «اسطوره»شدن تا « سیمرغ»شدن و از  «سیمرغ»تا  «هدهد»از مرغ 

ادراکی و -ای طغیانگر است که با تکیه بر دریافتی حسینوسان است. هدهد نشانه

بودن بر معنای فرسوده و غبار گرفتۀ هستی خود غلبه مرغ شتن تجربۀپشت سر گذا

دهد و به معنا نجات میچیزی است که او را از روزمرگی بیکند. این همان می

چنان چنان که هست و نه آنمعنا را نه آن «هدهد»کند. ای متعالی تبدیل مینشانه

او مرغی پدیداری  .کندجلّی میمت ،تواند باشدگونه که میکه باید باشد، بلکه آن

 کند. فرآیند تنشی نیز به نوبۀمی است که به جای کنار آمدن با معنا، معنا را ریسک

آفریند و باالخره همین سو را میسو و ناهمای، همای، فشارههای گسترهخود جریان

ی ای، مرامی و متعالطورههایی آفرینشی، اسها هستند که سبب تولید ارزشجریان

الیت معنا و سیّ الیت معنا را در پی دارددر واقع، فرآیند تنشی گفتمان سیّ گردند؛می

شناسی معنا–به همین دلیل است که ما در نشانه شود،الیت ارزش میسبب سیّ

رو شده روبه «منجمد و تثبیت»و نه با معناهای  «شدن»سیّال با معناهای در حال 

 هستیم.

 
گیرد. اگر نظام گفتمانی بر گفتمانی است که در تقابل با گفتمان کنشی قرار میگفتمان شَوِشی  - 1

کند. هرگاه به جای تغییر در وضعیت مواد حضور عوامل گفتمانی مبتنی باشد از اصل شوش پیروی می
رو هستیم؛ در چنین گفتمان، تغییر در احساس و ادراک عوامل گفتمانی رخ دهد با وضعیتی شوشی روبه

زند و یا دهد به کنش دست میی شوِشگر با توجّه به تغییری که در احساسات و عواطف او رخ میوضعیت

ای شود که در همۀ این موارد شوشگر در رابطهعاطفی در وی می-کنش وی باعث ایجاد تغییرات حسی

)خراسانی و عاطفی مبتنی است. -ادراکی و تنشی -گیرد که بر حضوری حسیپدیدار شناختی با معنا قرار می
  (40:1394همکاران، 
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