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چكيده
هايعرفانيولزومتفسيرآنهابرايدركمتت وصوتوككاركردهتاياهمّيّترمزپردازيروایتبهنظر

ورسالۀقشيریّهترجمۀوالمحجوبكشفهايسهاثراصيلوتأثيرگذارروایتدرمقالۀصاضر،روایيآن،

هتايمتناست بتاروایتتشناستي هايكارآمتدنشتانهیكيازشيوه.شدهاستشناسينشانهتذكرةاالوليا

باتوجّهبهاهمّيّتيكهپيرسبرايتعبيروتفسيرقائلاستوبركاركرد.عرفاني،روشچارلزپيرساست

هادرسهاثرمذكوربهروشپيرسبررستيهايتجربۀدینیروایتكند،نشانههاتأكيدميارجاعينشانه

تجربتۀ.گيرنتددستۀطربناكیوهيبتنتاكیجتایمتیهادردوهایتجربۀدینیروایتنشانه.شدهاست

تجربۀهيبتنتاكیدر.باامرقدسیاستوسرشارازشوروشادی«م وتویی»ۀطربناكی،صاصلمواجه

ای پژوهشنشانۀنتيج.دهدولبریزازهراسوصيرانیاستباامرقدسیرویمی«ماوتویی»هۀمواج

هتايدرافت نيتزهايمتعتدّدروساخت؛وكاركردارجاعيدارداستدالیههاچندهدبسياريازنشانهمي

.استفرهنگيمختلف،ابزاريبرايانتقاكوانعكاساصساسوتجربۀامرقدسيوتجربۀدیني



.شناسيامرقدسي،تجربۀدیني،روایتعرفاني،هيبتناكی،طربناكی،نشانه:كليديهايهواژ
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 مقدّمه.1

منتددرمطالعتۀنظتام.استتهایزبانینشانهویژها،بههمندنشانهمطالعۀنظام،شناسینشانه

بررستیوتحليتل،هتاوفراینتدداللتتشتركتداردآنچهدرتوليدوتفسيرنشانه،هانشانه

هاازچهاجزاییتشتكيلآموزدكهنشانهشناسیبهمامینشانه.(1911:903مكاریک،)شودمی

صتدّومترز،درچيستینشانه.(1912:14گيرو،)شدهوچهقواني ونظامیبرآنهاصاكماست

آنراكنشتگرانمتت مشتخّ ،اگرصدّومرزیوجودداشتتهباشتد.نيستیاشدهتعریف

بتاایت .نقشنشانهبودنرابتازیكنتدیاكنندچهنشانه میمخاطبانمت معيّ.كنندمی

چنتدلر،)«شناسيباهرچيزیكهبتواندیکنشتانهقلمتدادشتودستروكارداردنشانه»وصف،

توانندهرمتنیراتشكيلدهند؛بهعبارتدیگر،هرمتنیكتهبترایهامینشانه.(1911:02

یبررستبتاشناستیهاستونشانهشدهازنشانهمخاط ،سازندۀمعناومفهوماست،تشكيل

بتهمثابتۀراشناستینشانه،سوسور.(11:همان)هایتحليلمت استكیازروشیها،نشانه

:1912گيترو،)كندميدردكزندگیاجتماعیبررسیراهاكهزندگینشانهكردعلمیطرّاصی

واصدیبتهنتاموجزكهداكّومدلوكاستیعنيجداگانهودوجز،ازنظرسوسور،نشانه.(19

بته.(1911:901مكاریک،)پيونددسازندوهيچانگيزۀطبيعی،آنهارابههمدیگرنمینشانهمی

تداللتدیگرگونيّتوانددرسيّالقراردادیاستومی،پيوندبي داكّومدلوك،معناییدیگر

رویكترد.(1911:93چنتدلر،)بهقراردادهایفرهنگیواجتماعیوابستهاست،ای رابطه.شود

.يتردگفيلسوفامریكایی،سرچشتمهمتی،ازكارهایچارلزسندرزپيرس،شناسیشانهدیگرن

«semiotics»درصتالیكته،استت«ارجتا »وتكيتۀآنبترداردباكارهایپيترسپيونتد

«Semiolog»0221كاستتل،)استت«تفتاوت»وتأكيدآنبترداردباكارهایسوسورارتباط:

دانستتفسيروموضو میودنمعنیرا،بازنمونموجودآعواملدخيلدربه،پيرس.(901

دراندیشۀپيرس،نشانهآنچيزیاستكهبتواندبهنشانۀدیگترترجمته.(1911:1سجودی،)

ودانتدیملیپيرسشمایلرانشانۀاصلیواوّ.(1912:141گيترو،)ترشودشودودرآنكامل

،ازنظتروی.(1911:94ستجودی،)كنتدنمودارواستعارهتقستيممتیوآنرابهانوا توویر

دراندیشتۀ.(1911:11چندلر،)آیدميویژهشمایلبهوجودهابهازتوسعۀدیگرنشانه«نمادها»

قانونیکاستكهبهواسطۀیانماد،نشانه.(31:همان)زبانیکنظامنمادی است،پيرس

هتایفتردیاستتونشانه،قراردادیووابستهبهعتادت(همان)دهدبهموضوعیارجا می

وختووقواعتدایت خلت .دهتدراازدستمییاویژگینشانهبدونتفسير،نمادْ.(33:همان)
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  ممكت استتتعلّت.(همان)نمادبایدچگونهتفسيرشودسازدميعمومیاستكهمشخّ 

هتادرایت تغييتر،نشتانه.(13:همتان)ييركندزمانتغطوكیکنشانهبهمفاهيمومعانیدر

توانتدخاصتيّتهمشوشتانیبتهختودنشانهمتی.گرمعانیپيشي خودباشندتوانندداللتمی

ای تغييتراتدر.(10:همان)بگيرد؛یعنیدریکمت بهچندی وجهومعناقابلارجا باشد

وكنتدهستیپویاوسيّاكخودراصفظمتیوانجامدهاینشانهبهفرایندنشانگیمیداللت

.گشایدرخوانندهومخاط مت میبيناپذیرهایتفسيریپایاناف 

هايعرفانياستولتزومتفستيرآنهتاكهشيوۀرایجدرروایت،باتوجّهبهرمزپردازي

زا.ایمرويآوردهختيشنابهبررسينشانه،برايدركمت وصووككاركردهايروایيآن

هایشناسيپيرس،واف درنشانه«ارجا »اهميّتبهسب شناسي،هاينشانهمياننظریه

هتاي،نشتانهگشایدوتناسبیكهبتامتتونعرفتانیداردرمخاط مت میبتفسيریكه

ترجمتۀوتتذكرةاالولياوالمحجوبكشفسهاثراصيلعرفانییعنیرادر«تجربۀدیني»
.ایمكردهتحليلشناسیپيرسبراساسدیدگاهنشانهقشيریّهۀرسال


هایتجربۀدینینشانه.0

تدرجهاناستانسانبرایدستيابیبهاصساسامنيّۀنخستي كوششاندیشۀنتيجدی 

.مالصظتهكتردهتاهتاوآیتي تواندراسطورهای كوششآدمیرامی.(1932:10امينی،)

كمبتل،)ندهستتتجربۀواقعییکرازعظتيموهراستنا ،هاهاودرپیآناسطورهآیي 

.اصساسدینیازروزهایآغازی زندگیدرذه وروحبشروجودداشتهاست.(1919:91

.هایدینیخاصّانجاميتدهاستتهایبعدیبهادیانالهیوسلو ای اصساسدردوره

تفستيرهابيتانگرتجربتۀ؛آیددمیهایدینی،تفسيرهاازیکدی نيزپدیپایاندیشهپابه

یكیازنتایجتفسيرهایمتعدّدودرپیهم«عرفان».هایدینیاستدینیآدمیازگزاره

.نظردارندندانوعیتجربۀدینیازامرقدسیاستكهمتوندینیبآنْ

دیت ۀریشو(1911:30مورنو،)دآدمیفطرتاًكاركرددینیدارروحیاجانگویدميیونگ

معرفتتی،هاییچتونگنوستيزمصتّیسلو .(34:همان)استوتجربۀدینیدرناآگاهجمعی

عرفانبهعنوانیک.(1919:0پورنامداریان،)گيردشناختیاستكهازناآگاهسرچشمهمیروان

بتراستاس،عرفانبيشازهرچيززیرا؛هميشههمراهدی بودهاست،تجربۀدینیشخوی

،متاخربهاعتقادشالیر.(01:التف1913كوب،زرّی )سانیافراددرمواجههبادی استاصواكنف
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تجربتۀ.(1913:49همتدانی،)«استتینوعیتجربۀزیستهدرپيوندباامترمتعتال،گوهردی »

طب نظتر».(49-1911:40،فعّالی)دهدتبهدستمیایازمقامالوهيّواسطهدینی،آگاهیبی

فترددرایت .(1913:9تترزا،)«آوردهااصلومنشأدی راپدیتدمتیای تجربه،ویليامجيمز

هتایهایدینیازنو تجربهتجربه.(10:همان)كندحادباامرالوهیراتجربهمیهااتّتجربه

طریت استكتهاز«نوعیدر مستقيمتوأمباوجدورضایتدرونی»بلكه،معمولینيست

تجربۀدینتیودی .(1932:33باقرشاهی،)رساندارتقایروح،فردرابهكشفصقای ابدیمی

همتراه،هرجادینیهستاند؛پایهمدرتحوّكبهپا،درسشهرهرفرهنگوتاریخ،وعرفان

انییتايتنوعیتفسيرازیتکمتت وصسرانجامباتجربۀدینیوعرفانخاصّخوداستكه

دبتهفرهنتگخداوند،هموارهمقيّۀانگار»ای تفسيراز.جمعیوفردیدیگراناستسلو 

تمامهستیاست،بهفهتمأآدمیدرمواجههباامرقدسی،كهمنش.(1913:191كمبل،)«است

هتایتجربته.(49-1911:40فعّتالی،)شودناميدهمی«تجربۀدینی»رسدكهوادراكیازآنمی

رادرهتجربای كنندتاهایخاصّاستفادهمیآیند،ازنشانهمكهدربيانمیآنهنگا،دینی

دردودستتۀعارفتانراهایتجربتۀدینتیهنشان.انتقاكدهندترآسانقال زبانبهدیگران

.ایمكردهتحليل«هيبتناكی»و«طربناكی»


طربناكی.0.1

ودهد،سرخوشیگردستمیوتجربههاییكهدرتجربۀدینی،بههرسالکكیازجنبهی

سالکازبنتدانتدوه،درای تجربه.باامرقدسیاستییصاصلازرویاروپُریوشادمانی 

بندزمانومكانناسوتیدستابدوبهآزادیوآزادگیازتختهیاسارتدنياییرهاییمی

اریشدهذهایراویانكدگهایخاصّخود،درروایتوجدبانشانهوای طربناكی.ابدیمی

دوستزمينیبتاوییکسالکاست؛هچون«دوست»درتجربۀطربناكی،خداوند.است

:دهد،رنگجماكمی«م وتویی»هایگویدوجالكاورادرمناجاتسخ می
پت .نيتازیازمت رادوستدارمبتاآنكتهبتیوداریكهم تتودوستمی!الهی

:وگفت.ومرادوستداریباای همهاصتياجكهبهتودارمچگونهدوستندارمكهت

زیتراكتهغریت بتا،اموم باذكرتوا لفگرفتته؛م غریبموذكرتوغری !الهی

.(1931:903،عطّار)«غری ا لفگيرد

اعتراضوطنز.0.1.1

وجتدوۀنشتانهایوجدآميزتجربۀدینیاستكهراویانآنرابهیكیازجنبه«اعتراض»
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ستالک،دراعتتراض.گيرنتدكارمتیهایخویشبهشوروصاكوكس تجربه،درروایت

ورانسانیوشخویدر كندوبتااواززبتانابدكهخدایخویشرادرتووّیاجازهمی

درتجربتۀاعتتراض،دیگترستخنیازآنهستتی.سبکولح زبانانسانیسخ گوید

ایازهيبتتوستطوتامرقدسینيستتاسالکرادردرونجذبهآميزهيبتنا وهراس

«او»ابدویم وتوییمیۀاوباخدایخویشرابط.اورانفیكندۀامرقدسیفروبردواراد

ازآرزویاساستی،باامرقدسی«م وتویی»ۀمواجه.دكنانسانخطابمی،«تو»راچون

وگویاونخواهتدبتود،اگردربهشت،گفت»:گویدپيرانوسالكاناست؛ابوعلیسياهمی

«م وتویی»صضوریاستبابافت،بهشتعارفان.(1:همان)«بوعلیازبهشتبيزاراست

گویمویام می.شنومبایدمكهسخ اوگویدوم میكسیمی»درساصتامرقدسی؛

الوگیاستتكتههميشتهدرایگشودهودیتتویی،رابطهوم ۀرابط.(همان)«شنوداومی

:تجلّیاوصافجمالیخداونداست،«م وتویی».(119-1913:114همدانی،)جریاناست

باز.بهدكبندهتجلّیكندبهشاهدجالك،نوي ویاندرآنهيبتبودتعالی ّچونص

چونبهدكبندهتجلّیكندبهشاهدجماك،نوي ویانتدرآنانت باشتد؛تتااهتل

.(1914:992،هجویری)اهلان ،ازجمالشبرطربهيبتازجاللشبرتع باشندو

ان بهخداوندوتجلّیجماكوی.گيردصورتمی«م وتویی»ۀاعتراضدربافترابط

اعتراضتوانبااوازدر داندكهمیآوراستكهسالکاوراچوندوستیمیچنانبهجتآن

سالکكهسرخوشازغيبتخودوصضورامرقدسیاستت،آنرا.وگاهیطنزسخ گفت

ۀنقتدتقتدیروارادچني اعتراضیناشتیاز.كندبيندوبهاواعتراضمیشخویمیدرم  

:گرایداستازسروجدوسرخوشیوصلكهبهطنزمییضااعتر؛الهینيست

وم بردرختبودممرا.بدانكویبرگذشتتهللاعنهارضیتشيخابوالفضلصس 

بترصكتم.صاضتركهاوازخودغای استوبهدكبتاصت ّ،نكردمهيچشکّ.ندید

ایكهموینگیندادهادیکساكبيشتراستتامر!خدایاربا:انبساطسربرآوردوگفت

هماندرصاكهمهاوراقواصوكدرختان:سرصل كنم،بادوستانچني كنی؟گفت

گشتایشمتر!هااعراضاستتهمهتعریض!عج كاری:گاهگفتآن.بودگشتهزرّ

.(991:همان)دكباتوسخنینتوانگفت؟

دوستبه.ساندوستیدرمقابلاونشستهاستیعارفبه«خدا»،درتجربۀطربناكی

اعتراضتی،درخواستتۀدرای نتو رابطت.دهدكهزبانبهاعتراضبگشایدویاجازهمی
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قدرازتجربۀخودپراستكهبي اوسالکآن.كندميامرقدسیاجابتراسالکمعترض

شتدودچارمشتكلامّاشتر،راندشترمیكودكیاوست؛«او»بيند؛فاصلینمیصدّ،وخود

تازراهرستۀاسقوّتابتازجملتابوالعبّت.دافتاكود بهگریه.درصركتنك دويپيتران

:درارهكشتروكود گریانرانظّۀصحن

دعاستكردوگفتای شتررادرستتكت واگتردرستتۀرویبهآسمانكهقبل

صتاكاشتتركتود بستوختی؟انتدرایت چرادكقوّاببهگریست ،نخواستیكرد

.(1931:19،عطّار؛041-043:همان)درستبرفتراستوبرخاستو

كافیاستتكتهدر.ایدیگرازهمانسالکاستجلوه،كود .كودكیدركارنيست

استكتهفرمایشیقوّاببهخدایخود،دقّتكنيمتامتوجّهشویمقوّابلح آمرانهو

كهانجامكاری،فرمایشیازخدایخویشنهالتماسۀاستوبهزبانكودكانكود شده

هدتاچونكتودكیمهارگيستختهدرروانوزبتاندخواهد؛سالکبهخوداجازهمیرامی

.گویدبكودكیباخدایخویشسخ 

روساختداستان،درای تجربه.ابدینيزبروزمی«طنز»در،تجربۀطربناكیامرقدسی

تجربتۀختدای.گویتددوپيرازسرطنزباخدایخویشستخ متییگراوگومیبهگفت

:شودپيرآشكارمیۀونگدرزبانطنز،انگيزشخویطرب

صت ّ.چنانکزیرعرشایستادهبتودی،معروفرابهخوابدیدم:یسقطیگویدسرّ

از؟تتوبهتتردانتییتاربّ:فتندفرشتگانراگفتیای كيست؟گتسبحانهوتعالیت

تعالینداآمدكیای معروفكرخیاستكهازدوستیم مستشدهاستوباص ّ

.(1931:939،عطّار:نيزرك؛1911:03،قشيری)دیدارم هابهوشنيایدالّ


وجدوشطح.0.1.0

.(1932:31باقرشاهی،)هایتجربۀدینیطربنا استازویژگیيوجدوسرور،یكوآرامش

یازتنهتاصسّتهانتهواژه.(1913:13ترزا،) تجربۀدینیهستندهاازعواملمحرّواژهتک

بلكهنشانازوقتو تجربتۀدینتیدرروحوروانستالک،دهندتجربۀدینیراانتقاكمی

هدرسرورآنهنگامك،هایعرفانیراویروایت.نشانگییافتهاست،دهندكهدرزبانمی

ما واژگتانگذراند،بهرق وس تووجدوصاكاستوتجربۀدینیطربنا راازسرمی

آوردیابهزبانمییابدكهراویهایینمودمیدرسجع،رق وسما زبانی.آوردرویمی
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پاستخ.پرستدجتوانمردیمتیۀدربتار«ارنتوحعيّت»شيخیازنهد؛هامیشخويّتبرزبان

:یادآورسما وشورعارفانهاست،نوحآميزسجع

ایبشوشمومعامالتآنبرزمعهجوانمردیم آناستكهای قبابيرونكنمومرقّ

وجوانمردیتوآنكته.تاصوفیشوموازشرمخل اندرآنجامهازمعويتبشرهيزم

 صفتظپ جوانمردیم.وخل بهتوفتنهنگردند،عهبيرونكنیتاتوبهخل مرقّ

.(1914:011،هجویری)«سرارا توصفظصقيقتبروازآن ،ظهارشریعتبودبرا 

ابد،درتوتویرهایروایتینيتززیبتایییهابروزمیتنهادرزبانروایتوجدعارفانهنه

رودوازفترطدروشدهمییدرنيستان،نوری،ازپيرانسالک،باشنيدنبيتی.یداردخاصّ

جراصتتو،وليازكندنمیپایخودص ّهایچونشمشيررابریطربناكی،اثرنوجدو

.(1911:903،قشيری)ميردخونریزیمی

درستاصتراومترززبتانصتدّكند،رابيانميسالکآنهنگامكهتجربۀدینیخود

نظترزا.شكندتابهانتقاكتجربۀدینتیدرقالت زبتانبشتردازدنحویوزبانیدرهممی

تجربتۀ.(1911:9محمّدرضایی،)هایهرتجربۀدینیاستیكیازجنبه،ناپذیریجيمز،بيان

اجبتاری.مجبوراستبرایتبيي واخبارختود،درقالت زبتاندرآیتد،ناپذیرعرفانیبيان

آميتزعرفتانیدوهایشطحبيان.كشاندروساختزبانرابهشطحوتناقضمی،چني ای 

داندوازمنيّتتختودمیهسالک،خودراخداگون.اند؛برخیرویدرخودسالکدارندگونه

اوپرازتجربۀدینیطربناكیاستتوبتي ختودوختدایختویشهتيچ.گویدمیسخ 

تمنيّت.اوبهخوددرشطح،اشارهبههویّتدیگتریاستتۀاشار.رنيستایمتووّفاصله

اوهستیوۀیكهسالکازفرطوجدوصاكدرآستاناوی.ست«او»سالکدرشطح،هویّت

هركهمراچنانندانتد»:گویدخرقانیمی.پيچدزبانخودرادرم هیازابهاموتناقضمی

.تااورادرپيشنكنم،دربهشتنشتود؛درقيامتبایستمتااورادرپيشبایستم،كهم 

رویدرمعشوقداردگاهینيزشطح.(1931:933،عطّار)«گواینجامياوبرم سالممك 

خرقتانی.«وا»همسالکدرميتاناستتوهتم.كندبهسویاونظرمی«م »وسالکاز

آنداوریكته؛روزقيامتداوریهمتهبگستلد!الهی:گفتم.كردمرویبهخداباز:گفت»

.(322-933:همان)«ميانم وتوستنگسلد

خوابخدا.0.1.9

تتری ومتّثّرتری وستيلهبتراینشتاندادناساستی(1911:99)«یونتگ»خوابدرنظر
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.(143:همتان)گویتدمتيختواببتاانستانستخ راهخداونتدازونمادسازیانساناست

،ختواب.كننتدازخواببرایرسيدنبهصضورامرقدسیاستفادهمتی،هایعرفانیروایت

نداردكهبگویددربيداریخداونتدآنانسانسالکیارای.مرزبي ناسوتوالهوتاست

راهیافته«خوابخدا»اوبه.سازدایدیگربرایاومیفضاوبهانه،امّاخواب؛رادیدهاست

وجتدآفری امترصاصتلتجربتۀ،دیدنخداونددرختواب.بينداستوخدارادرخوابمی

مخاط وخود.زندباخدادستمی«م وتویی»وگویدرخواببهگفتپير.قدسیاست

:كندشدهسرشارمیتخدایشخویراازصميميّ
وشدرستجدهدگفتندموج گریتهچيستت؟گفتت.روزییاراناوراگریانیافتند

خل !یااباالفيض:گفت.بهخوابدیدم«جاللهجلّ»خدایرا.چشمم درخوابشد

پ یکجزوبماندكهنهبهدنيافریفتهشدندونهبه...بردهجزوشدند،فریدمرابيا

بهدنيانگهنكردیدوبته!بندگانم :گفتم.بهشتميلكردندونهازدوزخترسيدند

انت:آوردندوگفتندطلبيد؟سرفرودچهمی؛وازدوزخنترسيدیدبهشتاميدنداشتيد

.(1931:101،عطّار)«تعلممانرید


اميد،دگرگونی،زیبایی.0.1.4

اصساسسعادترا(1912:021)«اتو».اصلیعرفاناستهایمایهازدرون«رجا»یا«اميد»

ای سعادتدررجاییاست.داندسمیهایتجربۀدینیودرپيوندباامرمقدّیكیازجنبه

عارفدرتجربۀطربناكیخود،اندوهی.كهعارفبهلطفخداوندیورستگاریخوددارد

بخشبلكهشورووجدعارفانهوتجربۀشادی،ازعاقبتوخيمیاعذابوتاوانگناهندارد

یینشانهاچني روایت،ازسویدیگر.دهدازامرقدسیبهاوبشارتواميدرستگاریمی

هيبتناكیامتر،ماًدرتجربۀخوداومسلّ.داردیشازآرزووميلسالکبهعاقبتخوشخو

هتاییكتهسرشتارازاميتدوراویدرنقلچنتي روایتت.قدسیرانيزتجربهكردهاست

:دیابرهایيميازاندوهورنجپایانناميمونوهراسازآنیزمان،رستگاریپایانیاست
قدمبرصتراطكگفتندخدایباتوچهكرد؟گفتاوّ.یرابهخوابدیدندسفيانثور

گفتندخدایباتوچهكترد؟.شرصافیرابهخوابدیدندب ...نهادمودیگراندربهشت

شترمنداشتتیكتهازمت چنتدانبترستيدی!شتریاب :گفتمرابيامرزیدومراگفت

.(1931:939،عطّار؛1911:111،قشيری)

كهصاصلظهوروجهطربنا امرقدسیاست،عبادتوگنتاه«م وتویی»درتجربۀ
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:امرقدسیۀایاستبرایورودبهآستانگناهبهانه؛اندهیدارایارزشیکسو

اميدم بهتوكندبرپنداریاميدم بهتوباگناهغلبههمی:گویدیحيیب معاذمی

ومترا.اختالصاستتاعماكبراكهاعتمادم اندرزیر؛امبااعماكنيكوییكهكرده

گناهبااعتمتاداستتواميدم اندر.امبهآفتمعروفاخالصچونبودكهم بنده

.(1911:022،قشيری)«وتوخداوندیبهجودموصوف!وچرانيامرزی.برفضلتو

هرتجربۀ.(1911:424شبستری،)هرتجربۀدینیاستهايویژگیاز،تغييرودگرگونی

هتایروایتت.اصساسونگتاهبتههستتیاستتونوعیتغييروبازتولّددراندیشه،دینی

.دهندكهمسلماننيستتندهایینسبتمیشخويّتتغييرودگرگونیآیينیرابه،عرفانی

عياریچونجهتودیعارفتمامدهدكهنابهراویاجازهمی،تجربۀطربنا ازامرقدسی

راه،گيردبخششخداوندیكهدركانونتجربۀطربنا قرارمی.بهكيشسالكاندرآردرا

داردوختدابترتمتامبنتدگانختودرویگشتادهمتی.كنتدمیرابرایدگرگونیآیينیباز

:اوفضلویاستۀخند.خنددمی

لوآناظهارفض،صفاتفعلاوبودۀازجملتسبحانهوتعالیتخندهدرصفتص ّ

وقتت.كردهللامبار وقتیباگبریكارزارمیاگویندعبد.(1911:021،قشيری)اوبود

چتونآفتتابراستجود.ویرازمانداد.زمانخواستازویگبرْ.نمازگبراندرآمد

هتد الع وفواب اُو»آوازیشنيدازهواكه.مبار خواستكهویراضربتیزندكرد،اب 

ایستادیازچراباز:گفت،بكردزچونگبرنما.ایستادازآنباز.«والًّسْم كان هد الع انَ

یاستتكتهازبهتریكریمختدا:گبرگفت.گفتهبازآناندیشهكهكردهبودی؟قوّ

.(1931:49،عطّار؛029:همان)ومسلمانشد. بادوستعتابكنددشم

،قشتيری)«وجماكدوستدارد،جميلاستتعزّوجلّتخدای»ازپيامبرروایتاستكه

گيتردكتهازرنتجوریاضتت متیزیباییوتوجّهبهآن،وقتیسالکرادربر.(1911:013

.بينتدصتورتیازمحبتوبختودمتی،اودرامرزیبتا.درونیگسستهوبهزیبایینظركند

گيترد،درتوتویرانمتیتوجّهبهامرزیباراكهدرتجربۀطربناكیبني،هایعرفانیروایت

اگرسالکبتهزیبتاییظتاهری.دهندابنشانمیكردنشيخوپيردرظاهریزیباوجذّ

بيندكهپيرمیۀآوردتابهبيانتجربۀطربنا خودبشردازد،آنزیباییرادرچهررویمی

:اوصافامرقدسیاستتجلّی

ازابوبكراسكافشنيدمكهاستادبوسهلصعلوكیرابهخوابدیدمبرصتفتینيكتو
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بهصس ظنّمبه:بهچهیافتیای منزلت؟گفت!ایاستاد:گفتم.كهشرحنتوانكرد

.(020:همان)باربگفتدو.بهصس ظنّمبهخدایخویش.خدایخویش


هيبتناكی.0.0

ایرویدرجذبته،هيبتنتاكی.در هيبتامرقدسیباشدتواندشاملهرتجربۀدینیمی

كنتدوهتراسوتترسرابتهاورانابودمتیۀارادوكشدداردكهسالکرادرخودفرومی

«كشتفراصتت وانتدرصضتورْ،صجابباشتدوصشت اندرغيبتْ،پ ».ریزدهستیاومی

گترشتودوتجربتهبخشمتیتهيبتناكیموج پيدایشهراسلذّ.(1914:911،هجویری)

وجتود،درتجربتۀهيبتت.(1912:19اتتو،)تجایگاهاونيستكندكهصریمالوهيّدر می

بيندكهناشیازستطوتهستتیمطلت يخودرادرهراسیم؛عارفغباریبيشنيست

،درهيبتنتاكیصتدیااززندمی«م وتویی»خالفتجربۀطربنا كهسخ ازبر.است

.است«ییماوتو»


ماوتویی.0.0.1

«متا»دراینجتا.ابتدینشانگیمی«تو»و«ما»درواژگان،هراسوترسازسطوتامرقدسی

امرقدسیداردكهپرازارادهورفعتتامترقدستیۀنشانازكثرتوتراكمهراسوسيطر

«متا»اقيتانوسبایتددراندكیاستكهمیۀهایعرفانیقطرسالکدرروایتی«تو».است

آنكتهشتاهدویجتالك».شودواندكیوخردیخودرادرمقابلامرقدسیدر كندصلّ

:1914،هجتویری)«هيبتبتودمحلّدلش،اندر؛باشد،پيوستهازاوصافخودبانفرتبودص ّ

.(1911:949،قشتيری)«دهشتتاستتوصيترت؛معرفتدوچيزاستتغایت»چراكه،(401

بيشتترمتاوتتو،در.كننتدهایماوتو،رمزپردازیمتیهيبتامرقدسیرادرنشانهراویان،

آنراۀستالکدراینجتاسرخوشتیواجتاز.الهتیداردها،نشانازتجربۀسطوتامرروایت

ستب اوبته.عابدیدرسفروسياصتاستتبشردازد؛«م وتویی»وگوینداردكهبهگفت

ختالفتجربتۀامّتابتر،گيتردخداونتدختردهمتیبر،تاوهستندهاكهمانعیدرسياصكوه

فرابترتوترّوآنعابتدرابگتویكتهتتفرمانآمدكهمر»،ازخدا«ییم وتو»یاعتراض

نامتتازدیتوانستعيدانپتا ،فكردیملکماچهكاراست؟اكنونكهتورّكردناندر

اندردكپدیدارآمدوسجدۀشكركردمترعابدراطربي.كردیمواندردیواناشقياثبتكرد

:سخ ازتوبيخسالکاستخطابماوتویی،معموالًدر.(1914:031،هجویری)«خداوندرا
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بته،چوناندرمسجدآمتد.كهروزیطهارتكردتعليههللااةرصمتآیدازشبلیمی

متاختواهیۀبهخانیستاخطهارتآنداریكهبدی بُ!ابكربسرّشنداكردندكهیا

.گردی؟كجاخواهیشد؟گفتابازنداآمدكهازدرگاهمامی.بازگشت،آمد؟ای بشنيد

نتداآمتدكته.یستاداجایخموشبشناعتكنی؟برنداآمدكهبرمامی.یبزدانعره

-401:متانه)فریادبرآوردكهالمستغاثبکمنتکكنی؟لبالیمامیدعویتحمّ

.(41-1931:43،عطّار؛403


ش ،سكوت،مرگ.0.0.0

تاریكیوش كهبتا.هایدنياییآشكارگییابدتوانددرنشانهتجربۀهيبتامرقدسیمی

تتاریكیو.(1912:140اتو،)هایتجربۀدینیاستازنشانه،كندیاكمبودنوربروزمینبود

ختودۀخلتوتومراقبتسالکدرش بته.(144:همتان)نوعینفیوبطالناست،سكوت

یازهيبتوخألراتواندصسّش مییابدوغيبتپدیدارهایناسوتیدرتاریكیدستمی

«او»بينتدكتهجتزمواجههباامریقدستیمتیدردرش ،سالکخودرا.وانتقاكدهددب

،اوباسطوتوهيبتامرقدسی.اندچيزینيستوهمهدرظلماتوتاریكیخودمدفون

.(1911:12استي ،)مطل استش ظلمانیمترادفباوصدت.نهاستهایش تنارهدرك

بتامترقدستیدرآنيسازندتاتجربۀهایمیش رامقدّمه،هایعرفانیراویانداستان

بتهزیترا؛رستندبسياریازسالكاندرش بهتجربۀهراسنا امرقدسیمی.شودهویدا

:(1911:041ی،قشير)درقيامش قراردادهيبتراخداوندْ،قوكعرفا
نگریستتودرملكتوتبهبامآمتدودرآستمانمتی.نقلاستكهشبیمهتاببود

همسایهپنداشتت.خودشدوبيفتادبربامهمسایهگریستتابیكردومیریمیتفكّ

راوتت:دستاوبگرفتتوگفتت.درادیدوداو.باتيغیبربامآمد.كهدزدبرباماست

.(1931:003،عطّار)مراخبرنيست،خودبودمبی؛دانمنمی:كهانداخت؟گفت

هایهيبتامرنشانه«مدانگریست،افتاد،تيغ،نمی،ملكوت،آسمان»،هادرای عبارت

.دهدش رخمیكنندكهدرخلوتوسياهی قدسیراتداعیمی

ۀآنجاكتهستيطر.وسلو عرفانیريهرسۀالزمسكوتاستوسكوتْۀمش ،مقدّ

هيبتهستیمطل ،وجود.بارد،اورایارایهيچگفتارینيستمیامرقدسیبرسالکفرو

بترزبتاناونهتادهاستت؛ستكوت،یهرخاموشوزباناورادركامخودكشيدهاستومُ

.(1911:34استتي ،)نتیاستتتعيّچونیوبتییمرادازآنبدیگریاستكهغالباًۀاستعار
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نتوعی،ستكوت.استتهویّتیسالکدرهيبتتامترقدستینابودیوبیهمچني نشان

:(1912:149اتو،)واكنشبهاصساسصضورواقعیامرقدسیاست

وآنصتفت،استتقامتوتمكتي استتوآنمحتلّ،تجلّی،واصالنراستكونآرد

امّل ف :گویدكهخدایمیچنان،آنجانبودمگرپژمردگیزیرمواردهيبت.صضرتاست

ميانشاهكرمانیو:ا گویداب سمّ.(323-1911:329،قشيری)واوتُوهقالواانْرُض ص 

اورا.شاهبهمجل یحيینشتدی،بهیکشهرجمعآمدند.دوستیبود،یحيیمعاذ

فاقافتتادتاروزیاتّ.پ معاودتكردند.گفتصواباندرای است.ی اپرسيدنداز

،چونیحيیبهستخ درآمتد.یبنشستكهیحيیندانستیكهبهمجل شدوجا

واوستخ بتر،رازمت تتخاموششدوگفتاینجاكسیاستبهسخ گفت اولی

.(113:همان)؟فتمشماراكهآمدنم صوابنيستنگ:شاهگفت.بستهشد

گرایتد؛چترابهسكوتمی،ایازهيبتامرقدسیداردسالکدرمقابلپيریكهجلوه

.(1931:10،عطّار)زباناوگنگبودترسد،تعزّوجلّتهركهازخدای»كه

هایعرفتانیوبتهتبتعپدیده.چهمشتاقمرگاست،ازآندرهراساستسالکاگر

خاتمت،.كسيكاكدرخودداشتهباشندداهاییپارتوانندجنبههایتجربۀدینیمیآن،نشانه

ایاستتكتهخاتمتتستالکازآنجتامُهترچگتونگیمرگدروازه.همنشي مرگاست

طبيعیاست،بنابرای .هایاولياوپيرانبودهاستسوءعاقبتهميشهازدغدغه.خوردمی

اوليتااز:گفتند»:گذرددرهراسباشندمرگمیۀكهازدروازایيكهازورودبهچني واد

صقيقتخوف»زیرا،(434:همان)«ولیازخوفخطراتبود،بلی:سوءخاتمتترسند؟گفت

تمترگراكراهيّتتالمالسّتعليهمتانبيا»صتّی.(392:همان)«شوددروقتمرگظاهرمی

.(921:همان)«نداتعالیبازماندهكهازذكرص ّازبهرآن.اندداشته

روایتی،كتنشدارد،شخوتيّتدرنقتشبارهاهایعرفانیكهدرروایت«زندهۀمرد»

نشانازهيبتامرقدسیوهراسوایازهراسآدمیازمرگورازوارگیآناستجلوه

:سطوتاوداردپرۀازصضوردرآستان

دكمت .فرمانیافتت،كردارادتباماصحبتهمیجوانینيكو:ابراهيمشيبانگوید

واستمكتهدستتاوبشتویم،چونخ.شستماوراهمیوخودْ،بدومشغوكشدعظيم

دستراستبهمت دستازم دركشيدو.ازدهشتیكهمرابود،ابتدابهچپكردم

.(1911:311،قشيری)«م غلطكردم،گفتمكهراستگفتیایپسر.داد
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پير،هاتف،شيطان.0.0.9

ستانامترقدستیكتهشخوتيّتاورابته،ستالک.جانشي خداونددرزمي استت،«پير»

آنچهسالکدرمواجههبتاامترقدستیوهيبتتاوتجربته.نگردمی،گوشتمندشدهاست

هر»چراكه؛ایازهيبتامرقدسیاستپيربرایاوجلوه.يندبپيرنيزمیۀدرآیين،كندمی

رنجانتدنو.(403:همتان)«بام بهجنتگبيترونباشتد،م برنجاندراازآن ایيّكیول

ازهيبتپيربهدورهمكهفرشتگان،تنهاسالکنه.مقابلهورنجشخداست،مقابلهباپير

دومالمتوتدروقتتنتز ،یكتیملتک؛جایمالیكهازاوليتاهيبتتدارنتدسه».نيستند

خدای».(1931:324،عطّار)«اكّومنكيرومنكردروقتسيس.الكاتبي دروقتنبشت كرام

:همتان)«تری هيبتبودشكهدادهبتودموای ك.دهدم راهيبتچهلفرشتهّتعالیم

خدابراسرار.برایتجربۀهيبتامرقدسیدرسالکشودمیایپيرواسطه،بنابرای .(329

پيرهمچونختدابتراصتواكو.تواندآشكارگییابدچني صفتیدرپيرنيزمی.آگاهاست

ابددرونوباط ویدریهسالکدرمیآنهنگامك.وباطنیآگاهاستیدرونرازهاوسرّ

:كندطوسطوتامرالوهیراتجربهمیتسخيرپيراست،تسلّ

وچيتزی.دوخرقهداشت،درویشیرادیدم.رمسجدصرامشدماند،ابوسعدفرازگوید

انتدبترم باخویشت گفتمای چنتي بعضتیخویشتت گترانكترده.خواستیمی

مكُس تفُنْأمافتیمُل عْی هللا اانّاومُل اعْو:وگفتنگریستدرم آندرویشان.مردمان

وهتوالتذی:ومراگفتآوازداد.استغفاركردماندروقتم :بوسعيدگفت.وهُرُاصذ ف 

.(1911:911،قشيری)«ه وبهع عباد یقبلالتّ

توبيخهایقدسیصاكیازگوییپيرهمانصضورامرقدسیاستكهكلماتوعبارت

شتدهبيتانفتانیآیاتقرآنیكهاززبانسالک .كندوآگاهیدرونیرابهانسانوصیمی

پيرهيبتامرقدسیرادرهيبت ،آن،بهتمامییومالمتیشود،همراهبالح توبيخمی

راویدر.ابتدینيتزنشتانهمتیهيبتپيردرالفاظیكهبهویارجا دارد.كندنشانگیمی

«ایشان»رد،اوراباضميروميانآبهجایآنكهازنامخاصّپيریسخ درهاروایتبرخی

دگیيسازرازوارگیوپوشتغيبت،خودزمينه.داللتبرغيبتدارد«ایشان».كندخطابمی

باقرشتاهی،)استوچهچيزیبهترازرازوارگیوپوشيدگیبيانگرهيبتامرقدستیاستت

:امرقدسیاستتادهيبتوتجلّیسطونم«ایشان».(1932:33

وچوندی فرسودهشتد،دیگتر.معاملتميانایشانبهدی بود،قرنپيشي :ریریگویدجُ
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.تكردنتدمعاملتتبتهمتروّ،قرندیگرازپ ایشتان.تاوفابشد؛قرنرامعاملتبهوفابود

پت .تتاصيتابرخاستت؛معاملتبهصياكردند،قرندیگرازپ ایشان.تنيزبرخاستمروّ

.(993-1911:999،قشيری)مردمانچنانشدندكهمعاملهبهرغبتورهبتكردند

تو؛كهسالکبایدباطهارتبهمحضراوصاضرشودداردذبهجقدرهيبتپيرآنۀجلو

:امرقدسیقدمنهادهاستۀگوییكهدرآستان

اكتهروزهالّ،کاستادابوعلینشدماندرابتدایگویدهرگزنزد-هللااهُرصم-استادامام

بازگشتهبودمازصشمت،چندبارداشتمیونخستغسلكردمیوبهمدرسهشدمی

تایکراهكهآنصشمتبرخاستوچونبهميتانمدرستهرستيدمیازصشتمت،او

.(921:همان)چنانبودمیكهكسیرادستوپایخفتهباشد

وزیتادیداردبسامد،كهدرروایاتت«ایشان»ضميرمتناظربات«وی»ي استهمچن

رازوارگیونوهيبتیاستكهبراساسغيبتأآیدكهصاكیازشهامیدرابتدایروایت

روزیدرویشیآیدكهمی-عليههللاةارصم-وازوی»:شودكارگرفتهمیوپوشيدگیبه

.(1914:133،هجویری)« ْتكُافالالّوهاللّك :راگفت

اگر،ميردساندیگراننمیبه؛اومتفاوتاستازطبيعتدیگران،مجزّهمطبيعتپير

.كندهيبتامرقدسیرادرروحوروانراویوسالکزندهمیۀميردمردناونيزخاطرمی

دهشتناكی.(113:همان)گرددگرداونميایستادهوهيچسباعی.ميردابوترابدربيابانمی

پلیبرایتجربۀامرشودوای نمادْازتولّدتامرگپيرنمادی می،ورازآلودگیامرقدسی

.قدسیراویوسالکاست

ولتیّ»؛كنتدازكاركردهایپيراستكههيبتامرقدسیرادراونمتادی متی«كرامت»

بتدانكتهظهتور».(1914:901،هجتویری)«بتهمعجتزاتمخووصاستبهكراماتونبتیّ

امّاكاركردمعجتزهو،(901:همان)«تتكليفبرویصاكصحّویاندركراماتجایزاستبر

ۀستطوتوغلبتۀها،نشانروایتدركرامتاوليا.ساناستكرامت،درتجربۀامرقدسییک

هتایواقعتیویومعلولیروایتتعلّۀآدمیدرچرخاست؛يّتیامرقدسیبرهرقانونوعلّ

زداییزمينهرابرایآشنایی،یومعلولیماتعلّآشفتگیای مقدّ.كنددرونیخودزندگیمی

ت ماهيّتالبتّه.سازدمیامهيّتكرامتتیعنيیومعلولیآشفتگیعلّأوهراسوصشمتمبد

:(1912:199اتو،)كندتداعیمیهایامرقدسیاستكههيبتناكیراازویژگی،یلعقوراي

شتيدندودرابتراهيمخيترهویرابگرفتنتدوبرك. درهوابایستتادمعلّابراهمادهم
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پ چونفعلیظاهرگردد.(1931:13عطّار،)ای چهمردیبزرگاستكه؛بماندند

ازواعجتتجلّوعالتبودبرآدمینهازجن افعاكآدميان،المحالهفاعلآنص ّ

.(941-941:همان؛1914:913،هجویری)وكراماتجملهبدی مقرونبود

چنتي داردكتهاًكتاركردیتتوبيخییتاتنبيهتیغالبتهایعرفانیدرروایت«هاتف»

بتنتاكیامتريختودنشتانازه،هراسوصيرت.سازهراسوصيرتاستكاركردیزمينه

خداوندیاستكهازهراسناكیهستیاوسرچشمهبرآمدهازغيرتوخشموقدسیدارد

كتهتوانددرنقشوكاركردهاتفآشكارشتودای هراسناكیمی.(1912:33اتو،)گيردمی

راهازكتهگامیخطادرستلو برداشتتهاستت،سالکیاپير.داردوتنبيهیآمرانهلح 

:رسدیازهيبتامرقدسیمیابهتجربه«هاتف»
.بخریتدموبيتاوردم.درمیفرام دادكهانجيروزیریبخترجنيدْ،گویدجعفرنوير

:وگفتتیكیبرگرفتواندردهاننهادوپ بيوكندوبگریستت،چونروزهبگشاد

هاتفیاندردلمگویدشرمنداریكهازبهرمتا:گفت،ازویپرسيدمسب آن.برگير

.(1911:003،شيریق)آنشدیاشتهبودیازآنوبازسر دستبد

ایكههيبتامرقدستیرانمونهاست؛مطل وهيبتناكیامرقدسیۀارادۀنشان،«تقدیر»

هایشيطاندربرخیازروایت.(94:بقره)استدشدهطركند،شيطان درسالکبازآفرینیمی

هتراستاوبتهئتسالکدررویاروییباویازهي.داردا نوجهیترسنا وهيبت،عرفانی

ایاستبرایدر اقتداروجالكامرقدستیتهراسنا اوروساختومقدّمهئهي.افتدمی

ستخ صسترتبتاامرقدسیۀفراقخودازآستانۀهادربارابلي درروایت.شيطاندرطرد

:بردامرقدسیفرومیۀهيبتوهيمنۀسالکرادرجذب،چني گفتمانیازابلي .گویدمی
چونآنك برفتت،نتوریروی.گریستندنشستهبودوهردوزارمیینوریبایك

و،گفتابلتي بتود.بهیارانكردوگفتدانستيدكهای شخ كهبود؟گفتندنه

ناليتدوگفتوازدردفراقمتیروزگارخودمیۀوافسانكردصكایتخدماتخودمی

.(1931:923،عطّار)وم نيزگریستمگریستیچني كهدیدیدم

تواندهمچونشبحیترسنا ،جالكوهراستناكیهيئتوظاهرابلي نيزمی

سرنوشتت،گونتهروایتاتایت در.امرقدسیرابهدرونوروانسالکجاریكنتد

خود،ازمحضرخداراندهشتد،هيبتتامترقدستیرادریابلي كهباتمامفرشتگ

:آیدجنيدمیاز.گيردهيئتترسنا شيطاننشانهمی
.روزیبردرمسجداستادهبتودم.ببينمتعنهاللّعليهتوقتیآرزوخواستمكهابلي را
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چونبه.وصشتیدردلماثركرد،چونورابدیدم.رویبهم آورده.پيریآمدازدور

داردازكتهچشتممطاقتترویتتونمتیتوكيستیایپيتر:نزدیکم آمد،گفتم

راآرزویومت آنتمكتهتت:گفت؟داردازهيبتتونمیۀاندیشودكطاقت،وصشت

.(1914:133،هجویری)رویم است


بودگی،مدهوشیگونگی،ناگهاننهان.0.0.4

هللاُاو هُس تفْن هللاُامكُرُذِح تویُ»:داردصذرمتیانسانراازشناختذاتخودبر،خدادرقرآن

درنظترازمشخّوتاتامترقدستی،«گتونگینهتان»همتي .(92:عمرانآك)«عباد الْب رؤوفٌ

هایمختلفدركنشوهایعرفانیبهصورتگونگیامرقدسی،درروایتنهان.عرفاست

،هتاشخوتيّتراویباخل سيرداستانیخوددركاركرد.ابدیهابروزمیشخويّتكاركرد

،همالمتيّتنظتراز.قدستیاستتگتونگیامترزندكهصاكیازنهانایدستمیبهتجربه

گتونگیدرآثتارچني نهتان.(1932:949كوب،زرّی )نداازدیدگانخل پنهاندوستانص ّ

آثارشيخاشراقسرشارازرموزصكمیهمراهبامحتوایصوفيانهاستت.هستهنيزصوفيّ

كهعطاخردهگرفتندمانبراب متكلّ.(031:ب1913كوب،زرّی )
.هتارابترمردمتانكردیتدستخ مذه شماعيبیظاهرگشتكهپوشيدهمتیدر»

ازآنكهای عملبرماعزیز.تبودازبهرآنكردیمكهمارابدی عزّ:عطاگفتاب 

بهجزای طایفه،ای رابدانندونخواستيمكهلفظمستعمل عامّهنخواستيمكهب.بود

.(1931:401،عطّار)«پيداكردیملفظیخاصّ.كارداریم

ایت .شودنمیمخاصّآنبيانامّانا،كنندهاازپيریاشيخیروایتمیازروایتخيلي

نامنبردنازپيترانكته.ودگیامرقدسیاستبهمانتجربۀنهانۀپوشيدگینامدرنتيج

گتونگیوآیتد،ازنهتانآنهتامتیهتایعتامّناشناسدركنارعنتوان«ی»گاهیهمراهبا

:ابدینيزتجلّیمی،دگیامرقدسیصكایتداردكهدرجانشي او،پيريپوش
شتنومكتهبتهصتجّاینوشتكتهمتیبهصس نامهتهللاارصمهتوقتیثابتبنانی

ذارجوابدادوبنوشتكهبگ.درصحبتتوباشمخواهمكهبهصجّمی.خواهیرفت

ومایكدیگرباهمبودنعي یكدیگرظاهركندكه،كهدرسترخدایزندگانیكنيم

.(1914:103هجویري،.نيزرك؛90:همان)يریمرادشم گ

واصرار«وقت»كيدمشایخواوليابرأت.ازمشخّواتتجربۀدینیاست«بودگیناگهان»

برگرفتهازناگهانیبودنظهورواختفایامرقدسیاستكتهستالک،دبودنآنبرمترصّ
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امر.(1911:091فروهر،)برگيردتيازچني وضعيّ،«آن»و«وقت»خودرادرهمانۀبایدبهر

ایازهيبترابهسالکمنتقتلگونگیخودتجربهقدسیدرصضورناگهانیوگاهدرنهان

ایتتواندرغيبتتوآشتكارگیلحظتهتجلّیامرقدسیرامیای ناگهانیبودن .كندمی

؛ندكتجربۀهيبتناكیامرقدسیرابهسالکمنتقلمی،ویژگی؛ای یدیدداستانشخويّت

:كندهميشهوپایدار،دردستانسالکپرتوافشانینمیامرقدسی 

ستالم:اندربادیهشخویرادیتدمفترازآمتدومتراگفتت،وقتیراهبادیهگمكردم

یچندانتدرپتيشموگاراراهنمایموت:گفت.آری:ای؟گفتمتوراهگمكرده!عليک

پ ازهرگزنيز.چونبنگریستمبرشاهراهبودم. شدیوازچشمم غا،م برفت

.(1911:390،قشيری)گرسنگیوتشنگیمرانبودآنراهگمنكردمودرسفرْ

راوی.سالک،آشكارشوديناگهانۀتوانددراظهارمعجزقدسیمیویژگیناگهانیامر

بتودنيشودكهنشانازناگهتانرومیهبیپيرروالحظهدراینجاباخرقعادتوكرامت 

:تجربۀامرقدسیوظهورناگهانیآندارد

،آهستتهدردستتانتیاازهزنتیدیتدمعكّت...اندربادیهبودمازپتيشقافلتهبشتدم

ستدرمبيترونيدرجي كردموبدست،گمانبردمكهمگرماندهاست.رفتهمي

.گرفتوافراآنزندستبيرونكردوچيزیازه...بگير:گفتم.آوردموبهویدادم

نآوردیومت دینتارازتودرمازجي بيرو:گفت.دیناربوددستویپر ،بنگرستم

.(099:همان)غي گرفتم

هتایتجربتۀازویژگیمدهوشی.رسدبهمدهوشیمی،سالکدركس تجربۀهيبتنا 

سما .گيردهایگوناگونبهخودمیصورت،هایعرفانیدرروایتكهدینیهيبتنا است

بارهازدنيتاوایازهيبتامرقدسیرادرسالکزندهكندواورابهیکتواندنشانهقرآنمی

:پيتروراگفتت.یبتزداستما نعترهگویندكهمریدیاندر»:خبرسازدهوشوبیمافيهابی

.(914و1914:939هجویری،)وچوننگاهكردندمردهبود،ویسربرزانونهاد!خاموش

توانتددرهترتجربتۀامترقدستیبتهدستتآیتد،باعتاكهمیيصيرتوهراس

یكتیازنتتایج.(1311:411بتریچ،كُ)ستتهآميزنيتزهایجنونهاوویژگینژندیروان

كهازمدهوشیوصيرتدرمقابل،وجنونعارفانهاستهيبتامرقدسی،شوریدگی

درباشتند،امّتارانداشتهشلهيبتیكهشایدتوانتحمّ.يردگامرقدسیسرچشمهمی

كرد،بشرصافیتوبه.ودشميكاركردهایكنشیوزبانیآنهاآشكار
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تدردام دولتاوليازدودیگرهرگتزكفتشوطری زهدپيشگرفتودستهمّ

چتراكفتشدرپتای:اوراگفتنتد.ازاینجتاویراصتافیخواندنتدی.درپاینكترد

كنونشرمدارمكهكفتشا؛برهنهبودمپای،آنروزكهآشتیكردم:كنی؟گفتنمی

رادیوانتهوتت:ایگفتمبهدیوانه:ونگویدذوالنّ.(111-1931:112،عطّار)درپایكنم

،قشتيری)امازبيمفتراقویدیوانهشده،داشتهاستبازمراازخود:چراخوانند؟گفت

.(1914:411،هجویری؛1911:131

آنگاه.شودآشكارمیهمهایداستانیهایشخويّتمدهوشیوصيرانیدرزبانوكنش

،ییانشاهایبيانیویاكثراًگزارهافعاكهایعرفانیخویشاست،كهسالکغرقدرتجربه

دوكنششومیگونهتجربه،اختيارسالکمضمحلّدرای .اسنادیاست،خنثی،غيرتكاپویی

پ ،خواهددربيابانباخدایخویشدرخلوتباشداوی قرنیمیگيرد؛ارادیراازاومی

اهمارادیداربودكهمرآنگآن.اكنونبازگردیدكهقيامتنزدیکاست»:گویدرانمییبهزا

.(103:همان)« اكنونبهساخت برگراهقيامتمشغولمكهم؛رابازگشت نبود
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چون،هایعرفانیهلحظهاندوالبتّدردنيایباطنیخویشزنده،هایعرفانیراویانروایت

بتاروایتتولتي،ميتردوقتمتیعارفدرزیرتيغ .برّندهبرقگذراهستندوچونشمشيرْ

پردازدردنازاوقاتعرفانیمیبابدوبهبهرهیمیرابازخود،هایعرفانیمایهكردندرون

هاوشخويّتاودنيایلحظاتعرفانیراچونمعماری،در.شوندرمیهامكرّكهدرروایت

ردازیپتفانبهروایتلّّم.هایعارفانه،جاودانهبماندكندتادرلحظههابازسازیمیكنش

هاستهایرواییقرنشخويّتپيرانو.ركنندمكرّهایقدسیراآورندتاتجربهرویمی

زنتدهكتردنیتادوراویبا.پردازندبهكنشمیواندامّادردنيایروایتزنده،اندكهمرده

آنختویشرادریهاهپردازدومخاط قوّهایدینیمیبهنوآغازیتجربه،آنهاۀخاطر

.یابدقدسیبهدوتجربۀدیگرگوندستمیسالکدرمواجههباامر.كندتجربهسهيممی

ۀامترقدستیرابتهگونت؛ازشوروشادیواميتداستتعارفسرشار،درتجربۀطربناكی

جماكقدسیدرتجربۀم .وگویم وتوییاستكندكهبااودرگفتدوستیتجربهمی

در.توییاستدرتجربۀهيبتنا امرقدسی،سخ ازماو.شودوتوییعارفمتجلّیمی

وجودسالکرادرفضتاییازهتراسوسرگشتتگی،هيبتوجالكامرقدسی،ای تجربه
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هردوگونته.آشكارگیجالكامرقدسیاست،تجربۀهيبتناكیازامرقدسی.دهدقرارمی

هایخاصّختودرادرروایتتونشانهتتجربۀهيبتناكیهمتجربۀطربناكیهمتتجربه

.كنندشكارمیزبانعارفانآ
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