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 مقدمه  1
و به عنوان یا  داناش،    (Eagleton, 1996: 87) ستها هنشان مند منظا ۀمطالع ،سیشنا هنشان
 مند منظا ۀدر مطالع  (Selden & Widdowson, 2005: 64)کند  میی زبانی را مطالعه ها هنشان
بررسی و تجزیه  ،یند داللت شرکت دارنداو فر ها ههر آنچه در تولید و تفسیر نشان ،ها هنشان

سی با هر چیزی که بتواند شنا هنشان»در واشع،  ( 921: 1988 مکاری ،ر ک؛ )ند وش میو تحلیل 
 یسای از طریاق بررسا   شنا هنشاان  ( 21: 1987 )چنادلر، « سروکار دارد ،ی  نشانه شلمداد شود

باه معناهاای پنهاان و     ،طریاق در ای   ( 17 :ر ک؛ همان)پردازد  میتحلیل مت   به، ها هنشان
که معناها »هستند  پرسشسان در پی پاسخ به ای  شنا هنشان  دشو میضمنی مت  پرداخته 

در پاساخ باه ایا      ( 21 :هماان )« دشاو  میند و واشعیت چطور بازنمایی شو میچگونه ساخته 
  (11: ر ک؛ همان) دشو میارتباط برشرار  ی نامرتبطها هان پدیدیم ،السؤ

باه بررسای زنادگی    علمای کاه    ۀبه مثابا » 1سی به دست فردینان دو سوسورشنا هنشان
از نظار سوساور،    ( 19: 1981 )گیرو، «طراحی شد ،پردازد میدر دل زندگی اجتماعی  ها هنشان

 Abrams) بی  ای  دو دلبخواهی اسات  ۀرابط کهدال و مدلول  دارد:نشانه دو جزء جداگانه 

& Harpham, 2009: 325)  «معنای یاا ارزش   « مدلول»آوایی شراردادی است و  ۀساخت« دال
 «نشاانه »جازء واحادی را باه ناام      ،ایا  دو   (Guerin & et.al, 2005: 370) اسات نایی آن مع
: 1988 مکاریا ، ر ک؛ )دهاد   مای دیگر پیوناد ن یکها را به  آن ۀ طبیعیو هیچ انگیز سازند می

 Guerin) ابندی میارزش خود را در ارتباط با دیگر واحدها ها(  نشانه)=  واحدهای زبانی  (927

& et.al, 2005: 370)      اسات « تفااوت » ،دشاو  مای اساس ای  ارتباط که باعا  تولیاد معناا 
کامالً تمایزی و  ،دال و مدلول هنگامی که مجزّا در نظر گرفته شوند  (927: 1988 )مکاری ،
، ویژگی ایجابی نشاانه  سازند میند و آن هنگام که در پیوند با یکدیگر نشانه را هست سلبی

 ( 21: 1987 ودی،سجر ک؛ ) نندک میرا تولید 
 2از کارهاای فیلساوآ آمریکاایی، چاارلز ساندرز پیارس       ،سای شنا هرویکرد دیگر نشان

باا   9شناسای  یاا نشاانه   سامیوتیکز   (Barnard & Spencer, 2002: 927) ردیا گ مای سرچشمه 
باا   4سامیولوژی  کاه  یدرحاال  ،اسات « ارجاا  »بر آن  ۀکارهای پیرس در پیوند است و تکی

 پیارس   (Castle, 2007: 321) اسات « تفاوت»ط است و تأکید آن بر کارهای سوسور در ارتبا
آن با مادلول خاود از طریاق     ۀکه رابط« شمایل» ا1کند:  میرا به سه نو  تقسیم  ها هنشان

                                                 
1 . F.D.Saussure 

2 . C.S.Peirce 

3 . Semiotics 

4 . Semiology 
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طبیعی، علّای یاا    ۀآن با مدلول خود ی  رابط ۀکه رابط« نمایه» ا2  دشو میشباهت ایجاد 
تری  نشانه و کامالً  پیچیده ،دهند میان را تشکیل یی که زبها هواژ  «نماد» ا9  معلولی است
پیرس عوامل دخیل در به وجود   (Abrams & Harpham, 2009: 324-325) ندهست شراردادی

باه عباارت    ؛(7: 1987 ساجودی، ر ک؛ ) دانست میآوردن معنی را، بازنمون، تفسیر و موضو  
ابد و ی  سومی را ی میارتباط  آن ۀبژ  اول است که با ی  دومی یا اُیی  نشانه،  ،دیگر
 ۀتار رابطا   خااص  یهمان معناست و در وجها « تعبیر»د  شو مینامیده « تعبیر»سازد که  می

پیارس،   ۀدر اندیش ( 141: 1981 گیرو،ر ک؛ ) دیگر است یا جانشینی میان ی  نشانه و نشانه
ر ک؛ ) شاود تار   دیگر ترجمه شاود و در آن کامال   ۀنشانه آن چیزی است که بتواند به نشان

 بافات بندی نمادها به عنوان نشانه باید بر اساس کاربردشاان در مات  و    طبقه ( 147: همان
ر ک؛ )زبان ی  نظاام نماادی  اسات     ،پیرس ۀدر اندیش ( 71: 1987چندلر، ر ک؛ )خاص باشد 

عاادات و   ،وخاو  لقدهد  ای  خُ میرا از دست  یا بدون تفسیر، نماد ویژگی نشانه ( 18: همان
در  ( 13: ر ک؛ هماان ) کند نماد باید چگونه تفسیر شاود  میعد عمومی است که مشخص شوا

به  ( 71: ر ک؛ همان) نمادها ارزش بیشتری دارند تا در دستگاه فکری سوسور ،رویکرد پیرس
 هاا  آن ی همگانی، نماد هساتند و همگاانی باودن بارای ادراک    ها هتنها نشان» ،نظر پیرس

 ( همان)« ضروری است

 ( ر ک؛ هماان ) است تعلق ی  نشانه به مفاهیم و معانی در طی زمان تغییر کناد ممک  
تواناد   مای گر معانی پیشی  خود نیز باشند  نشانه  توانند داللت میباز  ها هدر ای  تغییر، نشان

پوشانی به خود بگیرد؛ یعنی در ی  مت  به چندی  وجاه و معناا شابال ارجاا       خاصیت هم
باه فرایناد نشاانگی     ای هاای نشاانه   ای  تغییر و تحوّالت در داللت ( 72: ر ک؛ هماان )باشد 
هاای تفسایری    افاق  ،آیاد  مای پیرس بر ۀپایان که از دل اندیش پردازی بی نشانه  انجامد می
نشانگی یا  ۀچه تفسیر و چرخگشاید  اگر میخواننده و مخاطب مت   به رویناپذیر را  پایان
پایان برای مخاطب در مواجهه باا   های بی و تأویل برای تفسیرها یا مقدمه ،یند نشانگیافر

زنادگی   یپذیری آن چرخه و نشانگی نامحدود اجبار دریدا به نهایت و پایان اما ،مت  است
 ( 121: ر ک؛ همان)اذعان دارد 
  است شدهی عرفانی نوشته ها روایتسی شنا هۀ نشانحوزها و مقاالتی چند در  کتاب

ی متاون  هاا  هبه تجزیه و تحلیل نشان سی تفسیر عرفانیناش هنشانمریم مشرآ در کتاب ا 
سااختارهای متقابال، زباان، نمادهاای      ، ویدر ای  کتااب است   فانی پرداختهتفسیری عر

ده در تفاسیر عرفانی را بررسی کرده، باه  وارطبیعی، سب  دستوری و معانی رمزی حروآ 
 ( 1982مشرآ، ؛ ر ک)است  سی پرداختهشنا هها از منظر نشان شرح و توضیح آن

سای  شنا هباه نشاان  « ۀ دشاوشی واشعا سای  شنا هنشان»ای با عنوان  حمیدرضا توکلی در مقالها 
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ی مکاشفۀ دشاوشی را  ها هپردازد  وی نمادها و صحن می مثنویداستان دشوشی از دفتر سوم 
و باه تماایز میاان عاالم      کند میبا داستان موسی و خضر مقایسه را  ها هبررسی و آن نشان

 ،متون عرفانیکه رسد  میبه نظر  ( 44اا 94: 1981توکلی، ر ک؛ )رسد  میجهان پدیدار  غیب و
هاای تفسایر و    ، ظرفیات اسات  شدهشته تاکنون نو چهبیش از آن ی عرفانیها روایتویژه  به

هاای جدیادی را باا اساتفاده از      دریافت که داردآن  رمزگشایی دارد  ای  پژوهش سعی بر
 ی عرفانی ارائه کند ها روایت دربارۀ سیشنا هرویکرد نشان
هاا   ر آنیتفسبرای  ،در ای  نوشتار است و یعرفان یها روایتج در یرا ۀویش یرمزپرداز

م  یا آورده یسانه روشنا هنشان یآن به بررس ییروا یردهاکارکمت  و حصول  کدر با هدآ
پیارس، و   سای شنا هدر نشاان « ارجاا  »ت ی، با توجه به اهمیسشنا هنشان های یهان نظریاز م
تناسبی که با متاون   نیز گشاید و میروی خواننده و مخاطب مت  به های تفسیری که  افق

و  «هاا  شخصایت »متنای در دو ساطح    یهاا  هنشاان  ۀرا به مثاب ییروا عناصر ،عرفانی دارد
هجاویری،   المحجوب کشفدر سه ا ر اصیل و تأ یرگذار عرفانی یعنی  ،«عناصر ساختاری»

سای  شنا هبار اسااس دیادگاه نشاان     ششیریه ۀرسال ۀترجمنیشابوری و  عطار یولیااألۀتذکر
ه کا  ایام  دهنمو یت بررسیرا به عنوان روا ی  سه مت ، مواردی  در اایم کردهپیرس بررسی 

ا یا داد یا م دو روکا  دسات  ییبازنما» یعنی ؛ت همخوان باشدینس از روایف جرالد پریبا تعر
« نباشاد  یگار یاماد د یا پیا فار    شیدام پک  چیه هک  یّمع یزمان ۀگستر ی ت در یموشع
 ( 11: 1931 نس،ی)پر

 و بررسی بح   2
روایت » در واشع،  است شدهآدمی تنیده  جهانی پود زیست ای در تارو پردازی روایت و روایت

: 1982وبساتر،  )« اسات  روایتی وجود نداشته و در هیچ کجا ملت بی دشو میبا تاریخ بشر آغاز 

 یهاا  روایات  یبنادها ودیاز ش یآزاد یایت، دنیروا یایدن ( 121: 1939، ناظمیان از:نقل  ؛ به81
شه یرامون هستند، همیه همان حوادث پک یرونیب یها روایتدر  یاست  آدم یرونیمسلّم ب

با  یاست  راو یر راویار و تدبیاخت ۀطیامالً در حک تیروا یایهاست  دن ر علت و معلولیاس
 یداساتان  یهاا  شخصیتسازد   میدلخواه خود را  یایها، دن رد آنکارکو  ها شخصیتخلق 
حضورشاان در   نش برساانند، بااز  کا  ۀرا به مرحل یخالآ انتظار راو یردهاکارکاگر  یحتّ
وجاود   یگار یانساان بادون نگااه د   »که معتقد است  1است  تودوروآ یالزام تیروا یایدن

اوت هار شخصایت،   متفا  یهاا  واکانش و  هاا  هنگاا  ،بناابرای    (218: 1988 )تودوروآ،« ندارد
صورت  یاساس تفاوت و اختالآ نشانگ ه برکاست  یگرینش دکرد و کارک سازی برجسته

                                                 
1 . T.Todorov 
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و  ی عرفاانی هاا  هالت اندیشا مرکز تاأم « انسان کامل» ( 927: 1988 ،ی ارکمر ک؛ )رد یگ می
عارآ را از آن طریق به مرزهای وحدت و یگانگی با امار شدسای   سال  و است که  دینی

ابتادا باا خلاق     هاا  روایتراوی  ،  بنابرای (17ا11: 1931دیرینگر و اُلر،  ک؛ ر)د شو میرهنمون 
، است اصلی داستان )= پیر یا انسان کامل( ی داستانی که در خدمت شخصیتها شخصیت

را در محاور همنشاینی    ها هها و تکان چون زاویۀ دید، زمان، تقابلهم دیگر عناصر داستانی
کاه   ها و تمهیدات روایی، هدفی جاز ایا  نادارد    رینشای  آفدهد  سراسر  میروایت جای 

هاای زماانی و    محدویت بیشتربه دور از  بویی دیگرگونو دنیای سال  و عارآ را به رنگ
 ساخته و پرداخته نماید  جهانی ای  مکانی

 ییروا یها شخصیت  1ا2
 ریپ  1ا1ا2

خصایت جازو   ش»گاردد؛ چراکاه    مای ساخته و پرداخته  ها شخصیت به وسیلۀجهان روایت 
ه کا اسات   ییهاا  شخصایت از  «پیار »(  137: 1931کوری، )« ستکنندۀ رویدادها عوامل تعیی 

در  یرید  اگر پشو میت یروا یات ویو انتقال تجرب یمعرف یبرا یعرفان دادهایرخاساس 
ه کا چرا ؛ستین در دسترس یعرفان یها داستانت یروا یبرا یا ظاهر نشود، بهانه ها روایت

ر از یا اسات  پ  یو آسامان  یت روحاان یوضاع  یارکآشا  نیاز  اساس تجلای و ر سرنمونه و یپ
در ذها  خاود و    یآدما (  188: 2118گاری ،  ر ک؛ )اسات   یرر بشار کعام و م یالگوها ه ک

م مجسا  یو های هر و تجربیت پئیرا در ه یمراتب شدس یآرزو یش منتهایخو یها روایت
ت ئیدر ه است و یر ناجیهست  پز یبت و تواضع نیر هست، هیهر جا پ ،رو  یااز   ندک می
ه ک گاهت، آنیروا یایدر دن ( 188: 2118گری ، ر ک؛ )د شو میبخش ظاهر  شهرمان نجات ی 
رد کارکند و نقش و ک میل بازکر گره از مشید است، پیز دست شسته و ناامیاز همه چ یآدم

 د ینما میبرجسته  ها روایتخود را در 
 ۀرد  او در شلا یا برتار شارار گ   یر مقاام و منزلتا  د دیا ر بایا ، پیعرفاان  یهاا  داستاندر 
ت را ساامان  یا روا یاو تمام اجازا  یبت و اشتدار معنویه است و نشسته ییروا یها تیوضع
 هاای  یژگا یاز و ،ها روایت  گونه یدر ا !تیروا یر براینه پ ،ر استیپ یت برایدهد  روا می

شرار دارد و  یاضت عرفانیو رتالش اوج همت،   او در آید میسخ  به میان ر یز پیآم اغراق
 :ستین دیگرانند که در توان ک میرا تحمل  ییها اضتیر

و مااه   ،چ نخاورد یت آرند که ماه رمضان از ابتدا تا انتهاا ها  یم ادهم روایو از ابراه»
و  ،یشاان داد یباه درو  یو آنچه بستد ،ی، گندم درودیتموز بود  هر روز به مزدور

 )هجاویری،  «ا نگااه داشاتند  بنخاورد و بنخفات    ر ی  ویردکهمه شب تا روز نماز 

1984 :479)  
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 در روایتی دیگر:
چون  یو دانشمند ابومحمد باشغر ،یه هر سال دو چله بداشتکدم ید یریو م  پ»

 ،چ نخورده باود یه هکرون شد، م  آنجا حاضر بودم  هشتاد روز بوده بود یا بیاز دن
 ( 474ا479: همان) «چ نمازش از جماعت نرفتیو ه
ز و یاسارارآم  ۀه بار وجها  کیا ت ،اسات  آماده اضت یعبادت و ر یه براک یهایدکیتمام تأ

 یایا چه در دن ؛ر استینقش پ سازی برجسته هایی ه  مبالغیرد چنکارکر دارد  یوهمند پکش
را به   سال تواند نمی یریچ دستگینباشد، ه یریاگر پ چراکه ؛یرونیچه در جهان ب ،تیروا
دوم شارار   ۀدر درج ریپ یعمل معنو ،ها روایت  گونه یبرد  در اب ت راهیباط  و معنو یایدن

ر در یر است  بنابرای ، پیردن نقش پکفر   یاساس یبرا یدیتمه، یرد عرفانکارکدارد و 
اباد و گاره از مااجرا    ی میه نقش خاود را بااز  ک  معنا یدد؛ بشو میظاهر  ییروا های هبزنگا
 خیرد شکارک ۀجیت، نتیآرامش جهان روا  رساند می یگشای ت را به آرامش گرهیرده، رواکباز

و داساتانش در   یت نباشاد، جهاان راو  یروا یایه اگر او در دنک ییاست؛ چونان خدا و پیر
 :خواهد ماند ی  باشیو آغاز یهمان آشوب ازل

ثارت آن  کهاا از   شات کدرختان و  ۀو هم اندر بسطام ملخ آمد یگفت: وشت کیخ سهلیش»
  چه مشغله اسات  گفاتم:   یخ مرا گفت: ایت به خروش بردند  شمردمان دس  اه گشتیس

به  یو رو ،و بر بام برآمد ،خ برخاستیباشند  ش میدل  و مردمان بدان رنجه است آمدهملخ 
ان نشد  یز یرا برگ کس  نمانده بود یکیگر یو نماز د ،حال همه برخاستند رد  درکآسمان 

  (243: 1984هجویری، ) «هللا اعلماو
 ۀپاار  ه دوکا  یساؤال  ییوند روایست  او با پیاز آن ن یا و آگاهیطلب دن یا سوداخ ریش
دهاد    مای نشاان   ییایدن اسبابخود را نسبت به  یاعتنای یدهد، ب میوند یت را به هم پیروا
و  یای واال ۀدارد، جنب ییایو دن یر از اوضا  و احوال نفسانیه نشان از فراغ پک ی  سؤالیچن

  دهد مین ر را نشایپ شکوهمندی
 زن  2ا1ا2
مردسااالرند    یعرفان یها روایتندارد   یا نقش چنان برجسته یعرفان یها روایتدر  «زن»

  یت حول محور او بچرخد  چنیروا یایق باشد و دنیطر  ِسال یه زنکد یآ میش یپ اندکی
ه زن را کاست  یخاص یست آنان در افق فرهنگیز ۀجیان، نتیراو یبه زن از سو یردیکرو
ها  تیشابل صاحبه زن است و ک، زن از آن لحاظ ها روایتدر  است  دانسته میات یح یلیفط
بگاذارد،   کاگار او شادم در راه سالو    یحتّ دارد،مستقل ن یتی، هوخود خاص یها یژگیو و
 یتیجنس ۀست  او الزم است در حلقیساز ن تیهو یو یبرا ن ا خالآ مردا ی ا ک  سلویچن

 ی ا چاون زن در راه خادا  » :ندکخود  عارفانه را از آنِ کسلو د تا شرآ و نشانیمردان درآ
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 یژگا ی  اوصااآ، و یبا ا ( 11: 1931 ،نیشابوری )عطار« مرد باشد، او را زن نتوان گفت ی ا تعال
سازد تا شخصایت زن   می  محمل را ی، بهتریعرفان یها روایترد زن در کارکبودن   یخنث
 :دینما یگر ز جلوهیآم و هراس یمنف یها واکنشدر 

تاو را باروبم     ۀخانا  :هکا خواست  یداشت  دستور یخواهر یه سرّکنقل است »
را  یرزنا یروز درآماد  پ  یا  تا   ندک  نیا یراکم   یگفت: زندگان  نداد یدستور

تاا خادمت تاو     یناداد  یمارا دساتور   ،برادر یا فت  گفت:رُ می یو ۀه خانکد ید
  یا ه اکر، دل مشغول مدار خواه یا   گفت:یا را آورده ینون نامحرمک  ایردمک
 ا  یتعاال  ق ا نون از حکاست و از ما محروم ماند  ا ه در عشق ما سوختهکاست یدن

 «اناد  ماا بادو داده   ۀد  جاروب حجروَبُ یبیخواست تا از روزگار ما او را نص یدستور
 ( 231ا283: همان)

 یآناان رو  است  او از توجه به زده« زن» یت دست رد بر آرزویروا ۀخ در هر دو پاریش
  داناد  نمای ش یخو ۀردن خانکرا مستحق جاروب  ا  زن ا  شیخواهر خو یحتّ ،است برتافته

  ییر و منزلت پایتحق رِمشغول است، از سَ یو ۀردن حجرکز اگر به جاروب ین ا  زنا   ایدن
و  ا  انکا م ا  ایا گار  دن یز دیا و نه چ« اند ما بدو داده ۀجاروب حجر» ،به همی  دلیلاست و 
ه از کا   اسات  یعارآ ا یو سودا (984: 1983 مبل،کر ک؛ )مؤن  است  ،به آن ۀستواب زمانِ

اندر بهشت بخفت، حوا از  ا المالسّ هیعل ا آدمچون » :ابدی ییرها بند تخته انِک  زمان و میا
 ( 813: 1984 )هجویری، «از حوا بود یو یبال ۀو هم دار آمدیپد یچپ و یپهلو

و وابساته   د همراهیبا ی  صفتیاما چن ،ت داشته باشدمثب یردکارکتواند  میهرچند زن 
ه که بر نقش مثبت مرد است کیبا ت ،دارد میگام بر کدر سلو یمرد باشد  اگر زن یهست هب

ه کا  تابند  همچنان میزن را بر کیمتر استقالل سلوک ،یعرفان یها داستان و ابدی میت یهو
 ه شامّ یرد و از احمد خضروک میق یرط یاو ط یپا همراه و پابه« یبلخ ۀیاحمد خضرو» زنِ
 ینام ،هینار احمد خضروکاما او در   (919: 1931 ،نیشابوری عطارر ک؛ )داشت  یباالتر یعرفان

وجاود دارد؛  نیاز  سایر ملل  ذهنیتاندیشه در  ای «  هیاحمد خضرو زنِ» :ابدی می و اعتباری
ت ه او منّا ک  تا کا یمهش یخو یوصال همسر الوه یا و دل را برایروح مؤم ، ب یاکنیا»

 ( 112ا111: 1983 س،یمپک)آ« خانه شود د و با تو همیایگذارد و ب

دا یا و پرجذباه هو   ساال  یریا ت پئیه او در هکاست و در آنجا  یزن، نماد جمال اله
و  ییف زن به عنوان نماد پارساا یبا توص یدهد  راو میرا نشان  یجمال اله ۀد، جنبشو می
ان یا توان در اد میرا  یا   سابقهیابد  چنی میدست  یال امر شدسجم ۀ، به تجربیزگاریپره
 ینیگوناگون د یها ه در سنتکاست  «لوگوس»قت یحق ۀافت  عنصر مؤن  نشانیز یگر نید

 :(247: 1988 نصر،ر ک؛ ) دشو میآشکار  « یی وانک»و  «م عذرایمر» ۀدر نشان
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ر بلاخ  یا دختر ام یو م داشت یعظ یقت شأنیبود، اندر طر یال ویه عکو فاطمه »
ه مرا از پدر بخواه  کس فرستاد کبه احمد  ،دار آمدیرا ارادت توبه پد یبود  چون و

ه راه حاق  کا م  ترا مرد آن نپنداشتم  ،ا احمدی :هکس فرستاد کرد  کاجابت ن یو
را از پدر بخواست  پدرش باه   یس فرستاد و وک  راهبَر باش تا راهبُر  احمد یبزن
و  ،ا بگفتیدن یمشغول کو فاطمه به تر ،ه دادیبه احمد خضرورا  ی، وکم تبرکح

د افتاد  فاطماه  یزیارت خواجه باید  تا احمد را شصد زیارامیم عزلت با احمد بکبه ح
 ( 189: 1984 )هجویری، «برفت    یبا و

ان در سافر  یصاوف  ۀه با جامکند یب میرا  یزن در راه یگر، ذوالنون مصرید یتیاکدر ح
، هاا  روایت یدر برخ ( 187اا 181: ر ک؛ همان)دهد  میانه به او یرزشمند و صوفا یاست و پند

خ است  یش یو باطن یتحوّل درون یبرا یا ه واسطهکابد ی میرد کارک کیزینکدر شالب  زن
زن  میاانجی  و نندهک ت بر نقش دگرگونیساخت روا اما ژرآ، است  ب سالیزن باع  فر

  یا   بار ا اسات  وتکا و شادم نهاادن در مل   ییایدن حوالور از اعب یبرا یلزن پُ  ه داردکیت
 ۀه مشخصا کا ز یا آم متناشض یابد؛ صفتی می «و مضلّ یهاد»رد متناشض کارکاساس، زن 

 :است یصفات امر شدس
دا آمد  آن یدر دلش پ یظلمت  ستینگر یه در ابتدا به زنکسبب توبت او آن بود »

: چشام  در حاال چشام      گفات یدیا جا دکردند  گفت: از ما کده را خبر یسرپوش
   عتباه  یب می، یا دهیش عتبه فرستاد و گفت: آنچه دیو پ ،نهاد یو بر طبق ندکبر
ه شاوت خاود   کرفت  تا چنان شد  یو به خدمت حس  بصر ،ردکو توبه  دار شدیب

و باه آفتااب    ،یو به آب نام داد  ،یردکو آن جو آرد  یردکشت کِبه دست خود 
 ،یو به عبادت مشغول شاد  ،یار بردک آن به از یکیو در هفته  ،یدیگردان  خش
 )عطار «ش به متوضا رومیبار ب ی ه در هفته ک  شرم دارم یاتبکال رامک: از یو گفت

 ( 83: 1931 ،نیشابوری

رد متفااوت و متقابال اسات  از    کارکدو  ییها روایت  یسان شخصیت زن در چن   یبد
عامال باه شار      ی هراً خود ظا ،گرید یسود و از شو می  سال یسو، باع  گمراه ی 

 د ینما میگرگون یمتحوّل و د   خودیرد نمادکارکعارآ را با  یاست و روح و هست
 شاه و درویش  9ا1ا2
 دررا  یعرفاان  هاای  یاه ما ه درونکاست  یداستان یها شخصیتگر یاز د «شیدرو»و  «شاه»

از « شاه» دهند  می یاج ییروا ۀها را در خود به عنوان نشان نند و آنک میبرجسته  ها روایت
 یهاا  روایات در   اسات  یبات و جاالل خداوناد   یو نمااد ه  ای اساطوره ه  ک های هشیاند

حضور در آستان او  یارایس را ک دارد و هر یم خاصیحر یشدن به و ی ، نزدای اسطوره
 یا هیا ما   درونینادرت چنا   باه  ، شاهیعرفان یها روایتدر  ( 124: 1984 س،یبور ک؛ )ست ین
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 ، رد سالکارکردن نقش و کبرجسته  یت، برایروا ینییت شاه در محور همنش  شخصدارد
و   یروحان یو به فضا نهد میرا به سویی  شیخو یایاو دن چراکه؛ گیرد میکنشی بر عهده 

 کیباه ساال   فرماانروا  ی از  شاه یو منزلت یت روحیوضع یگذارد  دگرگون میگام  یعرفان
م ادهم باا  یبه شباهت داستان ابراه سابقه دارد  برتلسز یگر نید یباطن یها  ییرهرو، در آ

 بارتلس، ر ک؛ ) ندک مید کیآن تأ ینیدر بازآفر یمانو ۀشیاند یرات بعدیسرگذشت بودا و تأ 
1971 :244 ) 
 یهاا  شاباهت   نماید میچندان موجه ن ها داستانبه ساختار ای   یردیک  نگاه و رویچن
گار  ید یهاا   یای   آیشا یپ یهاا  روایتد از یتقلش، حاصل یشاه و درو یداستان یها روایت

  یچنا  ،جاه یبشر اسات و در نت  ۀشیاند ییبرگرفته از ذه  دوتا ییها داستان  یست  چنین
  ردکمشاهده  ینیو د یباطن یها  ییو آ ها هاسطور بیشترتوان در  میرا  ییدوتا یساختارها

 یهاا  روایات از  یاریتاوان در بسا   مای ه کا اسات   ییسااختارها  آن گونهشاهزاده و گدا از 
شااه و  » یهاا  روایات با  یاریبس یه شباهت ساختارکگرفت   سراغ ای اسطورهو  یا افسانه
 ،یدگرگاون  ،آن  یرشدسا یو غ یشدسا  ،تیگونه روا هر دوساخت اصلی  ژرآدارد  « شیدرو

 یهاا  روایات در  یا هیا ما   درونیگر است  چنا یت دیت به وضعیوضع ی تولد از مرگ و 
متفاوت  های هدر دور  ستا بوده زین یشگیو اند ی، فرهنگییایط جغرافیحاصل شرا یعرفان
هاا باه    اناد و از آن  داشاته  یاریبسا  یردهاکارکمرانان و پادشاهان کح ، ی  سرزمیخ ایتار

 ییها روایتچنی  گر، ید یاز سو  است شده میاد یت مقام و مرتبت یاز نها یا عنوان نشانه
 یه ذه  راوکاست  یعیار طبی ، بسیبنابرا ند هست  ینو عرفا یشیا بات منزلت درو یدر پ
، از نقاش شااه و   ییاگرایزهد و دن ۀیما دو درون یساز تقابل ی، برایعرفانرویکرد ل به یما
نش یالبتاه در گاز   ،انیا راو های هدور یو مذهب یاسیط خاص سیند  شراکش استفاده یدرو
نان یاران و جانشا ی، )ص(امبریاز پ بعد یها ومتکست  حیر نیتأ  ی، بیمتقابل یها   نقشیچن
و  ییاگرایا ماان باه دن  ی  و ای، به نام دیبعد های هعباس و دور یه و بنیام یدر عهد بن یو

ورد انتقااد زاهادان و   شاه ما  یهم ان،آنا  ا و تجملیها به دن آوردند  اشبال آن یت رویاشراف
 ( 118: 1987 فروهر،ر ک؛ )است  عارفان بوده

 یعناصر ساختار روای  2ا2
 وندیانه و پکت  1ا2ا2

؛ یای روا هاای  هرد  پاار کا م یتقسا  یای روا ۀتوان به دو پاار  میرا  یعرفان یها داستانغالب 
را  یو ناآگاه یآگاهموشعیت وضعیت متفاوت،  ه در هرکهستند  یکوچکار یبس یها داستان

از ت خاود  یرد و ذهنکارکبا توجه به  یت، شخصیت داستانیروا ۀپار ی نند  در ک می  ییتب
، شخصایت  دهاد  مای ی را شاکل  بعد  ه داستانکدوم  ۀقت ناآگاه است  در پاریاصول طر
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 رسد  می ید معنوو بازتولّ یل روح، تحویبه آگاه یداستان
، ای گازاره عموماً با  ها هدهند  پار میل کیرا تش یت داستانیروا ی  لّکت، یروا ۀدو پار

 یوندهایدهند  پ میل کرا ش« ییوند روایپ»ه کوندند یپ میگر یدیکبه  یا ا صحنهی یداریپد
به یکدیگر را  ها روایت متفاوت پاره ۀدو مرحل ،تیاکح یو روساخت یدر بافت ساختار ییروا

  دهند میپیوند 
 یها هگزار، ها واکنش  یاز ا یکی  ندهست  یمتفاوت یها واکنششامل  ییروا یوندهایپ

در   رساد  می یبه آگاه یناآگاه یاز فضا از طریق آن یه شخصیت داستانکاست  پرسشی
 یه در ذها  شخصایت رو  کا  دهاد  مای نشان را  یابهام ی، مت  داستانها روایت  گونه یا

 ۀدر مرحلا  یو آگااه  یارگکبه آشا ، ییرواپرسشی وند یپ  مک  با یاست  ابهام نخست داده
 نمود:وان در نمودار زیر بازنمایی ت مییی را ها روایت  ساختار چنی  انجامد می تیدوم روا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

دهناد،   مای وناد  یگر پیدیکا ت را باه  یروا ۀپار ه دوک ییروا یوندهایگر از پید یا گونه
 یو عاارف  یت ناعاارف یدو وضاع  ۀنناد کزیه متماکا  ندهست   یادیربنی  و غیادیبن های هانکت

 از یا ا گوناه یا  ی، انشاای یوجه اخبارپیوندها ، ها روایت  یند  در اباش می شخصیت داستان
 :(48: 1931 ،نیشابوری عطارر ک؛ )ند دار ییروا های هدارها و صحنیپد

 یصادا  ،هیا ه در شعار هاو کا د آن اسات  یا آ میه در اسطوره ک ییزهایاز چ یکی»
تحاوّل   یام واشعا یه پکاست  یا ، لحظهی تار ۀرسد  لحظ میبه گوش  یرستگار

 ( 71: 1983 مبل،ک)« رسد می، نور فراه  لحظیتر ی در شرآ آمدن است  در تار
  یا ز از ایا ن یعرفان یها داستانست  ین ای اسطوره یها روایتمختص  یی  روشنایچن

« انهکت» یاریعارفانه به  های هدر شص ییها یی  روشناینند  چنک میاستفاده  ییبزنگاه روشنا

 (1پارۀ روایی )
همی آید که درویشیی را ایا   »

تییاد. ملیی  ملکییی ماتییا  ا 
اخیوا.. گفیت:    یگفت: حیاتت 

 مییا اب انییدۀ انییدگا   ییود  
 «.نخواهم حاتت

 (2پارۀ روایی )

اند کیه هیر    گفت: مرا دو اند.»

یکی حرص  :نددو  داوندا  تواَ

 .و دیگر امل

 )پیوند روایی(

 «.گفت: ایا چگونه ااشد؟»

 )کلیت روایت(
: حاتتی اخوا.. گفیت:  همی آید که درویشی را اا ملکی ماتا  ا تاد. مل  گفت»

گفت: ایا چگونیه ااشید؟ گفیت: میرا دو      .ما اب اندۀ اندگا   ود حاتت نخواهم

: 1831 )هجیویر،   «یکی حیرص و دیگیر امیل    :نداند که هر دو  داوندا  تواَ اند.

81.) 
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 یا  را از  یای روا های هند و پارهست عارفانه یها داستاناوج  ۀ، نقطها هانکد  تشو میظاهر 
یند یا کارکردی است کاه شاخص را باه    ، فراتکانه ند کن می منتقلگر ید ۀه به مرحلمرحل

 ییدارهایا ا پدیا  هاا  هگازار ، هاا  هانکت  (Matsumoto, 2009: 301) دارد میعمل یا تکاپویی وا
رساانند    مای  یبازتولّد عرفاان  ۀبه مرحل یت ماشبل تولّد عرفانیرا از وضع  ه سالکهستند 

عرفاان و   یرا باه فضاا    آشکار شوند و سال یزیا چیس کز زبان هر توانند ا می ها هانکت
 یسنگ یات دارد، حتّیو ح است ز زندهیه همه چکفروبرند  در عالم عرفان  یباطن های یهما
ز یا د آرد  سانگ ن یا پد یو نفساان  یروحا  یها هانکدر او ت و دهپند د راه  تواند به سال می
به  یت ناآگاهیرا از وضع  د و سالیآسخ  درتواند به  میپس   خداست یاز هست یا جلوه
 ،ندهکدم بر راه افید یه سنگکد یآ می ا  هیهللا علا ۀرحم ا  م ادهمیو از ابراه»: برساند یآگاه

: 1984 )هجاویری، « التعلام     تطلب ما فَیکَا تعلم مَأنت التعمل بِ :هکو بر آن سنگ نبشته 

ه کد شو میپرورده  به ای  منظورآن  یزسا و عبارت یپرداز شخصیت ت،یروا تیکلّ  (13ا18
 ،انهکت  ندکخداوند آگاه  ییجا و به همه شرار دهد ر امر شدسیحضو دررا  یشخصیت داستان

 که بیند میبرآن نگاه خود را  یراو سازد  میآن را  ۀیما درونو ت است یاساس و هدآ روا
ت  پنهان است م ییانه در بافت معناکاز ت  سال ید  آگاهیت بازگویانه را در رواکماحصل ت

  دشو نمیار کآش و در روساخت داستان
  ه باع  تحوّل سالک یا انهک  وجه، تید  در انباش شرآناز  برگرفته دنتوان می ها هانکت
داللات   یامر شدس کینا بتیو ه کیهراسنا ۀه عمدتاً بر جنبکاست  شرآناز  یاتیگردد، آ می

ر و ییا انادازد و تغ  مای را به وحشات از عاشبات     ، سالیشرآن ۀیمضمون آ کینا بتیدارد  ه
از  یشرآنا  یا اناه کباه سابب ت   یا ، ویل عیت فضیدر روا  زند میتحوّل مثبت او را رشم 

 هکا  ناشاناس  یاز شخصیت یو  آورد می یدارد و به عرفان رو میدست بر یاریّو ع یدزد
أَلَام  یَاأ نِ    :شانود  می ون خویشت در در د،یافزا میانه کبت تیو ه کیبر رازنا ای  ناشناسی

، شدم در راه توبه و یخ شدسی  توبیو بد (11 /دیحدال)    لِلَّذِی َ آمَنُوا أَن تَخ شَعَ شُلُوبُهُم  لِذِک رِ اللَّهِ
 ( 181ا143: 1984 ،یریهجور ک؛ )گذارد  میاستغفار 

 یا  ه از زباان  کا  یاباد  عباارات  یبت یدر روا یا انهکرد تکارکتواند  میرمسلمان هم یغ
اماا در   ،ردیپذ میان یپا ی  جدل به سود ویاست  ا یجدل ۀاز گون ،دشو میان ینامسلمان ب

را به  یپرست ت، بُیدر معبد« قیفش یابوعل»  دارد یرا در پ  سال ینجات و رستگار ،تینها
ه زنده است و تماام عاالم   ک ییند؛ خداک میتان، به پرستش خداوند دعوت پرستش بُ یجا
ه تاو  کا   اسات  یاگار چنا  » د:یا گو میپرست در پاسخ دعوت او  تنده و عابد او هستند  بُب
ق را یشاف   آمد یستینجا نبایدهد به شهر تو تا تو ا یتو را روز کی ستی، شادر نییگو میه

 ( 91: 1981 ،یری)شش «ش گرفتیق زهد پیو طر افتاد یداریاز آن ب
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ا یا  شارآن از  یا هیا ه آکا  ی  معنیبد دارند؛ « یادیبن»نقشی  ها روایتبرخی در  ها هانکت
اناه،  کت ۀناد  او باه واساط   ک میل یتبد «در راه» یر، جهود و ناعارآ را به عارفیاز پ یعبارت
 :ندک می یزیر یپ خود را از نو یرفتار کو سلو یان هستیبن

و محاراب   ،جهود داشت یا هیو همسا ،به اجارت بستد یا خانه یوشت  ه مالکنقل است »
 ،ردک میبر آن نجاست  و ،ساخته بود یو آن جهود مبرز ،جهود بود ۀخان یسو  مال ۀخان

و گفات:   آمد  ش مالیجهود پ یرد  روزک مید یو محراب پل ،انداخت می  مال ۀو به خان
  یا ا م  گفت:شوی میو  نمک می کاما پا ،هست گفت:  ست  مالین م  رنج از مبرز تو را

 ا  یتعاال  ا  گفت: از حاق   یخور فرومی هک یشم از برا  خیو ا یشک میچه  یرنج از برا
  یا د ی  جهود گفات: زها  اسِالنَّ  ِعَ  َیافِعَال ظ وَی غَال   َیمِاظِکَال وَه؛ ک  است یفرمان چن

  صابر  یو چنا  ،ندکاد نیو هرگز فر شدک  یچن یخدا دشم ِ خدا رنجِ ه دوستِکده یپسند
 ( 48: 1931 ،نیشابوری ر)عطا «د  درحال مسلمان شدیس نگوکو با  ندک

  برناد  مای هام روایات را باه پایش     «  یادیا ربنیغ» ۀانک ، تیادیبن های هانکدر مقابل ت
ه کا را بر آنچه   ا سالیه عارآ کند هست  ینیآفر تحوّل یردهاکارک  یادیربنیغ های هانکت
 یناعاارف  ۀنند و او را از چرخش به مرحلک مید به آن بپردازد، آگاه یا باید انجام دهد و ینبا
تولاد   ۀعارآ سابق بار آن، مرحلا   چراکه ؛  هستندیادیربنیغ هایی هانک  تیدارند  چن میباز

ار کت آشیدر روا ک  سلویمواز رشتر او بیبذل توجه ب یانه براکعارفانه را گذرانده است و ت
 :دشو می
 یگار ان آهنکا شاد  باه د   مای ه مساعود  اب  ی ه نزدکم یخش ب  عینند از ربکت یروا  ِچنان»

 گر روزیفتاد و از هوش بشد  تا دیب ارگاه آن آهنگرکاندر   سرخ ،تافته ؛دیآه  د ۀبگذشت  پار
ردم کاد یآن چه حال بود  گفت: از اهل دوزخ  :هکدند یپرس ،آمد یبازجا امد  چونیباهوش ن

 ( 111: 1981 ،یری)شش «آورد یهُش یب تا  بود از حد فراتر یبتی  غیا  دوزخ راند

 ناشض و تقابلت  2ا2ا2
 یکیاز ابهاام و تاار   یا هالاه در دارها یا پد یای و چرا یچیسات  که فهام بشار در در  کآنجا 
ۀ خود در فهم بشر از تجرب ،نجایآورد  در ا می یمتناشض رو یها هو گزار انیبه ب ،رود میفرو

چ یخود ها  ینید ۀ  عارآ در احساس تجربخورد میرشم متفاوت دیگرگون و  زبان و بیانش
ق اسات، باه   یو دش یلکشناخت و فهم  ۀه الزمک ان آنیب یاما برا ،ندارد یا ههو شب  ش

شاه در تعامال ناآگااه و آگااه     یتضاد و تناشض ر ( 81: 1981 اتاو، ر ک؛ )آورد  می یتناشض رو
 ( 41: 1988 ،مورنور ک؛ )است  یرشد انسان یاصل یندهایانسان دارد و از فرا

ان یا در ب ی  تنااشض گااه  یا ساتند  ا یو تضاد ناز تناشض  یز خالین یعرفان یها روایت
در  یجهاان   یا ا یاگار زنادگ    دهد رخ می قتیان اصول طریدر ب یو گاه ینید های هتجرب
 بخشای ز به عنوان یپس عرفان ن ،ابدی میان یو جر یهست ها از تضادها و تناشض یا چرخه
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ان یا   و در میا و دینشما را در د» :ردیگ میز شرار یرازآم ۀ  چرخیدر ا ،یجهان  یست ایاز ز
 ( 913: 1931، نیشابوری عطار)« ردکد یبا می یدو متضاد زندگان

 نخسات  :ردکا  یبناد  میجداگاناه تقسا   ۀتاوان در دو دسات   مای را  یای روا یهاا  تناشض
بیاان  ت یدر روا را شهیا اندیده، نظر یدو ا یمعرفت های تناشض است « یمعرفت یها تناشض»

، توان یداستان یها شخصیتبه  یش به دلیل دلبستگیوت خیروا یایدر دن ی  راوکنند می
 یایا ناچاار در دن    باه کند دییرا تأ یگریرا رد و د یمعرفت های هاز گزار یکیه کآن را ندارد 

ناد   ک مای ه استفاده یاز ابزار توج ،تأیید  یپردازد و در ا میمتفاوت  ۀگزار د دوییت به تأیروا
 یش آشات یخو یمعرفت یایسازد و آن دو را در دن می یهیتوج متضاد های هگزار یبرا یراو
در  یاسات  راو  یخ و ولا ید نقاش شا  ییا ل تأیبه دل یا انهیجو یرد آشتیک  رویدهد  چن می
 یهاا  گرفتار تناشض  ،یبنابرا  ستین یگریبه نفع د یکیشادر به ردّ  ،یتضاد معرفت یتنگنا
 یعرفان های هساختار تجرب شه دریر یمعرفت یها گر، تناشضید یا د  از جنبهشو می یمعرفت
 :دهاد  یگر آشات یدیکا را با  یعرفانتجربۀ دینی و ه در تالش است عناصر مختلف کدارد 
  فاشه یبا سخت یستیها باز ا ه از طلب سببکل  گفت: آن بود کدند از تویار را پرسعطّ اب »

 ( 248: 1981 ،یری)شش« ستادن بر آنیبا حق ا یفتیون بنکقت سیو از حق

 قیآن تشاو  از دنیشا ک  سابب و دسات   یرا به نفا   سالراوی  ای  روایت،جهان در 
 سابب  ینفا  داناد  اگار   مای ل کسب توک یبرا یا لهیفاشه را سبب و وس یاما سخت ،کند می

ه کا   است یآورد  پاسخ در ا یرو فاشه و فقر ۀلید به سبب و وسیپس چرا با بایسته است،
، گااه در  ی  ماجراهاا و حاوادث زنادگ   سات یبشر فارغ از تناشض ن یستیو ز یمعرفت ۀچرخ
  یاز ا یکیز یزبان و معرفت نبازی   دنرس مید و به انجام ننک میر یها س از تناشض یدانیم

و از آن سرچشامه   اباد ی میراه  ینیب و درون یه به آگاهک یو حوادث است؛ حواد  هاماجرا
 گیرد  می

  گونه تناشض یچند ات  هراس« یتناشض نحو»، ها روایتگر تناشض در ید های هاز نمون
ه کا از آنجاا   یول ،ردیشرار گ یتواند در نو  تناشضات معرفت می ها هنشان یپوشان به علت هم

ارتر است، آن را تناشض کجمله آش یاجزا یها الم و نقشک ینی  تناشض در محور همنشیا
د یابوسع» :ریشه دارد یساخت تناشض معرفت ژرآ در هک یروساخت یم؛ تناشضیا دهینام ینحو
 (481: 1981 ،یری)شش «اضطراب یب ،ون بودکو س  ونکس یب ،بود یل اضطرابکتو: دیاز گوخرّ

 ( 142: 1981ششیری، ) «ردن از توبهک  گفت: توبه دند از توبه یم را پرسیرو» و
 ( 419: 1987 ونگ،یر ک؛ )است  یآدم یاساس هست یها یژگیاز و یکیو تضاد « تقابل»

 چراکاه  ؛نادارد  یهسات  یاز تضاادها  یزیا ش، چااره و گر یخاو   ِشتیعارآ با شناخت خو
باا   یآشات  ( 119: 1988 مورنو،ر ک؛ )آورد  میتش را در وحدت اضداد به دست یتمام شت یخو
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ر یاسات  عاارآ در سا    یعرفان یها روایتمتضاد، وجه غالب  یو اجزا ها یهما درون ،اضداد
  شاناخت مساتلزم مواجهاه و    یا ارساد    میش یس خوف به شناخت درون و نَ خود ۀعارفان
الم کا مخالف، ناچار در ذها  و   ی  شوایرفت  ایاست  پذ یمتضاد درون یروهایرفت  نیپذ

بغداد به وجاود   ۀیچون نظام یه مدارسکهنگام  آندر  ابد ی یارگکد آشیبا یعارآ و صوف
: 1931 وب،کا   یا زرر ک؛ )نناد  ک میا یخود مه یبرا ییها و رباط ها هز خانقایان نیصوف ،دیآ می

انه یصاوف  یهاا  روایتدر  ،عصرآن الن و مسلّط ک یها روایتبا  ی  رشابتیو البته چن (112
 ابد ی میز نمود ین

 یصوف ۀشیا و اندیالن هر عصر شرار دارد، دنکو  یت رسمیه در برابر رواکت یروا ضدّ
  ید یاصل یه به نظر او از اساس و محتواکدهد  میزی شرار یچ دان مخالفت با آنیرا در م

نقاد   ،گار ید ییو از ساو  ،خاود  کد بار روش و سالو  کیا با تأ یعرفان یها روایتدور است  
ط زمانه مسل یها روایتبا  یعرفان یها روایتتقابل  یارگکآش یبرا یا نهیمخالفان خود، زم

 یششر ید علمایخود عقا یرگفتاریو غ یگفتار یها واکنشداستان با  یها شخصیتاست؛ 
 :رندیگ میاد انتقاد را به ب یو ظاهر
اهال   کای  ،ردک میر معرفت کاو ذ کی گفت میرا ه یه مردکدم ید شنید: از جنیگو یریجر»

 و از بااب بارّ   ،ندیات بگوکحر کبه تر کیرسند  یگاهیبه جا ا  جلّ و عزّا  یمعرفت به خدا
و  ندیاعمال بگو که به ترکباشد  ی  شول گروهید گفت: ایجن ا  جلّ و عزّ ا یبه خدا تقرب

از  ،ما   یا  تار باه نزد   وحالکن ،ندکند و زنا ک یدزد  ِو آن ،ر استکم  من ی نزد   بهیا
 ( 81: 1981 ،یری)شش «د   ی  گویا  ِآن

 یند، مطرود و نفهست  که مانع سلوکگر گناهان یو د یمسلماً دزد، عرفابینی  جهاندر 
چاه رساد باه     ؛شته باشدرا به همراه دا یخیتواند توب می یرعرفانیغ ۀشیاند ی   است شده
 یه ظااهر ی، توجها روایت  یاست  اما در ا یگرگون شدن سرنوشت صوفیه باع  دکگناه 

ظااهر   یعلماا  ینا یط دمسال  های با شرائت یدشمن یجز نقد و گاه یزیچ ،گناهان بزرگ
 ( 411: 1984 هجویری،ر ک؛ ) نیست

 ،اباد  زن ی مای ز ز بارو یآنان ن یردهاکارکو  ییروا یها شخصیتنش یت در چیروا ضدّ
 ییروا های هدور یفرهنگ ۀ  و مست از طردشدگان جامعچون مخنّ ییها شخصیتژه یو به

 مقابال  ۀشا یخاود را در مقابال اند   ۀشیه اندکنیا یبرا یعرفان یها روایتان یاست  اما راو
 یباه رساتگار   یر داساتان ینند تا سا ک میمثبت واگذار  ییردهاکارکها  به آنند، ینما متمایز
آورند تاا   میباز عارآ را به خود یرکو تذ ی، فراستیحتیبا نص یها گاه نجامد  آنیبعارآ 

 :ندکدست از پا خطا ن
و  یو مسات  یو مخنثا  کیودک :داشتم س عجبکه حس  گفت: از سخ  چهار کنقل است »
 گذشتم  گفت: میه بر او ک یگرفتم از مخنث میجامه فراهم  ی  گفتند: چگونه  گفت: روزیزن
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الحاال   ارها در  انیکه کر ی  تو جامه از م  فراهم مگاست شدهدا نی! حال ما هنوز پخواجه یا
زان  فَقُلاتُ لَاهُ:   یخ افتانِ ،رفت میان وحل یه در مکدم ید یو مست ؛ه چون شودکداند  یخدا

بت گفت: تو شدم  اا   یفتی  تا نکیمس یشدم  ابت دار ا ا  تَزَلّالَ یتَّحَ  ُیکِسا مِیَ  مَدَ َبِّت شَ
  یا م  ایزم و بشاو یبرخ  ل آلودهباشم به گِ یمست ،فتمی  م  اگر بی  همه دعویبا ا یا ردهک

 ،نیشاابوری  )عطاار  «رد   کم در م  ا ر ی  سخ  عظیسهل باشد  اما از افتادن خود بترس  ا
1931 :91 ) 

از  یا رد  گفتماان، مجموعاه  یا گ مای ل کخاص خود شا « گفتمان»در شالب  یتیهر روا
 یسنده، سرشت فراگردهاینو یباورها یان زبانیب»، لح  و ینیب دگاه، نگره، جهانیگفتگو، د

سانده،  یان نویم ۀرابط ،گفتمان ( 71: 1931 )فااولر، « ندک میه کاست  ییها یاو و داور یرکف
 یهاا  تیا از تمام ظرف یعرفان یها روایت  (71: ر ک؛ همان)است  پنهان ۀشخصیت و خوانند

برخی ند  اگرچه نک میش استفاده یخو های یهما و درون ها هشیاند ا بات یخود برا یگفتمان
  صاداها  یا ، ایعرفاان  یها روایتاما با توجه به حجم  ،دشو میده یشن ها داستانصداها در 

زیرا در روایت )معموالً( فقط ی  صداست که بخش مهمی از توجه ما را باه  »؛ است کاند
 ( 91: 1931)کوری،  «کند تا داستان را انتقال دهد میخود جلب 

 یصادا » اسات   یآسمان یصدا ۀطریس زیر یعرفان یها روایتگفتمان  درتمام صداها 
از  یاسات  گفتماان الهاوت    عرفاانی  یای   گفتمان روایادیو بن یساخت اصل ژرآ« یآسمان

 یساتر کخا یچ صادا یدها، هیدها و نبایبا ۀانیند و در مک میاستفاده « دید و نبایبا»ساختار 
جوالنگاه  یعرفان یها روایت ۀماند و عرص میه ک ست«او» یابد  تنها صدای مین مجال بروز

رسد،  میگوش به  ها داستاندر ی دیگری صدا اگرست  ین دیگری «یسترکخا یصدا»چ یه
سطوت  ۀد تا مقدمشو مید یرفته ناپد گذرا رفته یهمچون مِه ،تیروا یو علّ یر زمانیدر سِ

 یعارفاناه، صاداها   هاای  ها ساازد  شصا  یا مه آن  یارگکآش یرا برا یآسمان یو اشتدار صدا
بار    ساال و  ریرا در شالب گفتمان پ یروحان ید و صداننه مینار کرا به  یو ناسوت ییایدن
ه کا ر اسات  یا فراگ گوناه   آن یی  صادا یچن ۀمنیه  دنده میح یترج ها لح صداها و  ۀهم

چاون مخنّا ، زن،    یفیضع یها شخصیتنش کرا بر زبان، لح  و  یعرفان های یهما درون
 یهاا  از گفتماان  یا نموناه   (91: 1931 ،نیشاابوری  عطاار ر ک؛ )دهد  میو سلطان شرار  کودک

محاو و مطارود    یآسامان  «دید و نبایبا»گفتمان  ۀمنیه زیره ک یروزگار راو یغالب و رسم
 ، عبارت است از:گردد می
د داد  یه چه باک ،اتکد از زیرسرا پ یمر شبل ،م تجربهکظاهر به ح یاز علما یکیه کافتم ی»

و از هار   ،د دادیا م ببارَپانج دِ  ،مرَست دِید و مال حاصل، از هر دووَگفت: چون بخل موجود بُ
 ۀرد تاا از مشاغل  کا د ینبا  ز ملیچ چینار به مذهب تو  اما به مذهب م  هید مین ،ناریست دیب
هللا ا یرضا  ا  قیالصاد  رکبست  گفت: اباکیله ئ  مسی  گفت: امام تو اندر ایات رسته باشکز
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  گفات:   الا یلع را گفت: ما خلفاتَ  یوا   السالم هیعلا   بداد  رسول ،چه داشته هرکا   عنه
 ( 411: 1984 )هجویری، «و رسوله هللاا

آسمان  ۀد و نشانشو میروز یپ یگر یششر یبر صدا یو معنو یآسمان ی  صدای  چنیا
 د شو میار ک، آش«هللا و رسولها» یعنی ،روساخت داستان یبند انیو الهوت در پا

 دید ۀیزاو  9ا2ا2
 ( 283: 1987 داد،ر ک؛ )رون خود است یدرون و ب یایبه دن یست  راوینگر ۀپنجر ،دید ۀیزاو
ه کبل ،خواننده است یورود به داستان و ساخت  نظرگاه برا یبرا یدیتنها تمه د نهید ۀیزاو
 دهد  میرار ر شیتأ  ز تحتیداستان را ن یرد روایکارکنش و ک

 یعنا ی ،«اسات  آماده »، «نقل اسات » ،«گفت» یید روایبا تمه یعرفان یها داستان بیشتر
، خاود را  یدیا د ۀیا   زاویچن یریارگک با به ید  راونگرد میت یروا د سوم شخصید ۀیزاو
پارده   یداساتان  یهاا  شخصایت  یردهاا کارکداناد و از احاواالت و    مای ت یروا لّک یدانا
ر نظار دارد،  یا را ز یردار شخصیت داستانکش رفتار و ید خوید ۀیبا زاو تنها   او نهدارد برمی
راه  یشخصیت داستان یباطن های هشیاند نیز روح و روان و یایدن چه بهی  دریه با همکبل
اندوه  !ی: الهیگفت ،ی  شب اندر آمدیبود ی، اندوهگنیحال و ۀرا غلب یداود طای» :برد می

 ( 213: 1981 ،یری)شش «خواب از م  ببردغلبه گرفت و  ها هاند ۀتو به هم
د یا د ۀیا با زاو ها روایتستند  ینار نکد بر ید ۀیر و تحوّل زاوییاز تغ یداستان یها روایت

ر ییا د باه اول شاخص تغ  یا د ۀیا داستان، زاو ۀانید و ناگهان در منشو میسوم شخص آغاز 
 یراو ( 211: 1987 داد،ر ک؛ )اسات   ید اول شخص متناسب با احوال درونا ید ۀید  زاوکن می

ل یا د اول شاخص متما یا د ۀیا باه زاو  ،پاردازد  می یعرفان های هف تجربیه به توصکآنگاه 
 یشخصایت داساتان   ینید ۀدر تجرب ،«م »زاویۀ دید به « او»د ید ۀیر زاویید  او با تغشو می

 یرفت  اندر چااه  می یبه راه یروز یه وکات مشهور است یاکو اندر ح» :دشو میشری  
م  باا   ،ردند و بازگشتندکچاه استوار  رِشان سَیروز در آنجا بماند    چون ا و سه شبانه ،افتاد
، نیاز  و 229اا 222: 1984 )هجاویری،  «ردم و دل مر مرگ را بنهادم   ک یمناجات ا  یتعال احق  

د ید ۀیبه زاو ، یت نخستیرواۀ د پارید ۀیزاو ،ییها روایت  یدر چن ( 227: 1981 ،یریشش ر ک؛
 د شو میل یتبدروایت  یبعد ۀر پارد« م »
 تمهید زمانی  4ا2ا2

 ،ی اساسی بشر است  پایان دادن به زماان ها هزمان، چیستی و رهایی از آن یکی از دغدغ
زماان برآیناد و   »چراکاه   (؛233: 1939مورتی، ر ک؛ )و عارآ است  یکی از وظایف هر سال 
و  ییایدان مقابله با زمان دنیم ،یرفانع های هتجرب ( 234: همان)« نتیجۀ اراده و تمایل است

 ی، خود را به زمان الهاوت یاز زمان ناسوت ینارکل است با بریما  ست آن است  سالکش



 188 /1938، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8 سال، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

و  ییایزمان دن  ندکا یمه یو جاودانگ ینید های هتجربپیوستگی  یوند زند و مقدمه را برایپ
اما  ،دارد یانیانه و پایسال، مسال ،  ییاید  زمان دنشو میسته کداستان ش یایدر دن یعرف

 ،یانکا فات میدر بناد توصا   یاسات  راو  یگار یگاه از سنخ د ،یعرفان یها روایتزمان در 
ده یا را ناد هاا  هسات  او واساط  ین در داستان یبردن خط زمان  شیپ یبرا یردکارکو  یزمان
او رود تاا از   مای  یخینازد شا   یکسال  نار نهدکت به یروا یایز در دنیرد تا زمان را نیگ می
را در عباارت   ساال  ، یانکو م یزمان نشان و توصیف چ نقلیبدون ه یبپرسد  راو یسؤال
د باه  یبا« قیشف»به سفارش  کیسال  ندک میحاضر  دورتر یا گر، در نقطهیخ دینزد ش یبعد
د و به نزد شو مید حل نیزینار باک  بار در یاو نخست ۀد در بسطام برود  اما واشعیزیارت بایز
 :گذارد میان یخ خود در مید با شیزیبااز  خویش را ۀردد و مشاهدگ میق بریشف

  گفات:  یآمدخ گفت: بازید آمد  شیزیش باید بازگشت و پیگرد و بپرس  مرق گفت: بازیشف»
گار  ید ی  نادانید گفت: ایزی  بایه اگر او چنان است، تو چونکاند تا از تو بپرسم  مرا فرستاده

بر  د تایند، بفرمایخ اگر مصلحت بی  گفت: شیونم، تو ندانه چکم ی ! پس گفت: اگر م  گویب
بسام  » :دیسا یخ گفت: بنویام  ش دور آمده یه از راهکع نشود یسند تا روزگار م  ضاینو ییجا
سات   یچ نید ها یا زیبا یعنا ی ؛د و بدو دادیچیاغذ درپکو  ،  استید ایزیبا «میححم  الرّهللا الرّا

 ( 181ا181: 1931 ،نیشابوری )عطار «   ردنکنبود  چگونه وصفش توان  یموصوف

 نتیجه  9
نقاش   ساازی  برجساته اسرارآمیز پیر یاا   ۀها و وجه ها، ریاضت برای وصف تالش ها روایت

را بگشااید  در کناار ایا      هاا  روایات د تا گاره  شو می ی روایی واردها هدر بزنگا اوست  پیر
ای بارای عبارت    ا نموناه سدّ راه ی ی منفیها شخصیتشخصیت کامالً مثبت، وجود برخی 

یی چون ها شخصیتل آنان از وضعیت ناآگاهی به آگاهی  و تحو تغییر ویژه به است، سال 
 ی ظاهری و رسمی اسات ها هو مانند آن برای مقابله با اندیش «مخنّ »، «کودک»، «مست»

  شاود  مای ل و ارتقاای روحای   تحاو  ۀدینی و سلوک عارفاناه مایا   ۀتجربکه تا نشان دهد 
رنگای   مردساالری است و زناان در آن نقاش کام    یها ی عرفانی جایگاه ویژگیاه روایت
ل ای برای تحو به صورت منفی یا مثبت بیشتر نقش واسطه ها روایتحضور زنان در  دارند 

: هام  ندهسات   متناشضتی اصف ۀ، زنان دربردارندی  روا درونی شیخ و سال  )مرد( است  از
ی ها شخصیت صفات امر شدسی است  اساساً ۀشخصکننده؛ صفتی که م هم گمراهو  هادی
یاا  و یا تقابل عاارآ و ناعاارآ اسات     ؛سازند میهای دوتایی را  ی عارفانه تقابلها داستان

 مثبت یا منفی  :آگاهی و آگاهی عارآ پیش ۀتضاد مرحل
ی عرفاانی  ها روایتدر  ،از ای  رو  است نهفته ها هتناشض و تضاد در ذات جهان و پدید

معرفتی و  ۀشابل تقسیم به دو دست ،طبیعی است  تناشض روایی موضوعی آن ارگیآشکنیز 
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انجاماد  در   مای های معرفتای   های نحوی نیز در نهایت به تناشض اما تناشض ،نحوی است
طرد یا ا بات یکی از دو سوی تنااشض و تضااد، باه آشاتی و      به جای ،ی عرفانیها روایت

 ۀسایطر  زیار  ،گر در روایت، صدایی مجال پژواک داردا د شو میها پرداخته  آن گیبود همبا
باازد تاا اشتادار     میآهسته رنگ  روایت آهسته یصدای آسمانی است و در سیر زمانی و علّ

 صدای آسمانی را آشکار سازد 
 ،ی عرفانیها روایتنجات و برآمدن هست  در  ،دل تاریکی و سقوط، امید روشناییدر 

ی  ساخ ، یا     به واسطۀاصلی ای  امید و رهایی  ۀمای ،ها هداشت  پدید  به اعتبار حیات
 از آن باه و ناگهاانی باودنش،    یآفرینا  دهد که به اعتباار تحاول   میشیء یا شخص روی 

 و اباد ی مای ای  در روایتای، کاارکرد تکاناه    شارآن ای از    گاهی آیاه است شدهتعبیر  «تکانه»
اباد   ی میای  کارکرد تکانه یمانآورد  گاه غیرمسل میهیبتناکی مضمون آیه، سال  را به راه 

د بنیاان هساتی و   نا کن میکه فرد را وادار ؛ چراکارکرد بنیادی  دارند ها هتکان ،در ای  موارد
چون عارآ را بر آنچه  هستند،  غیربنیادی  ها هبرخی تکان  ریزی کند سلوک خود را از نو پی

ناعاارفی   ۀو را از چرخش به مرحلو ا کنند میآگاه  ،به آن بپردازد یا بایدو نباید انجام دهد 
 دارند  میباز

گیارد تاا راوی    میسوم شخص صورت  دیدۀ ی عرفانی با زاویها داستانی یتمهید روا
دیاد ساوم شاخص     ۀنیز با زاوی ها روایتکه  همچنان ؛روایت معرفی کند لّخود را دانای کُ

و گااهی از   دارد یما پارده بر  ها شخصیتراوی با ای  شیوه از احوال درونی  د نشو مینقل 
ی دینی و اندیشگی خود را ها هآورد تا تجرب میاول شخص روی  دیدۀ سوم شخص به زاوی

دیاد   ۀفراهم کند  بر ایا  اسااس، زاویا   « او»ای را برای رسیدن به  بیان کند و بتواند زمینه
 یها جاا  ز در گروه آنیان نیه رواک یخ و ولیدارد  ش یامر شدس یی«او همه»راوی، نشان از 

بار تماام شائونات     یند  اگر امر شدسا هست  یاز اشتدار و سطوت خداوند یا جلوه ،رندیگ می
 ، یباشد  بناابرا را داشته ت اید همان خصوصیز باین ی  ویامل دارد، جانشکاشراآ  یهست
را باه   یو خداگونگ یاله ۀصی  خصیت، ایروا یایدن لّکُ یدانا ی در مقام « او»د ید ۀیزاو
به نقل آن بپردازد   تیروا یایس در دنکز و همه یدر نقش آگاه بر همه چ دهد تا می یراو
است  «بِ حاضریغا»مطلقِ  یآن هست یاز دانندگ یا نشانه ها روایت« لّکُ یدانا» دیدۀ یزاو
 ند ک یمرانکت حیروا یایه بر دنک
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