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 چکیده
ايران، از جمله سطح فکری و فرهنگیی   مختلف جامعۀای در سطوح  ورود مدرنیته موجب تغییرات گسترده

های سنّتی مسلط در فرهنگ ايرانی بود، دچار تغییراتی  توان گفت از گفتمان شد و گفتمان عرفانی كه می
های فارسی، از جمله بسترهايی بودند كه اين تغییرات را نشان دادنید يیا خیود در زمینیۀ اي یاد       شد. رمان

شناسی عرفان و جايگاه  تواند نقش مهمی در جريان ها می د. بنابراين، بررسی آنشدن عدگرانديشی مؤثر واق
 جزيرۀ عرفان در دورۀ معاصر داشته باشند. هدف اين پژوهش نیز بررسی بازنمايی گفتمان عرفان در رمان

و « میدرن »، «سینّتی »از سیمین دانشور است. در اين رمیان، سیه گفتمیان     سرگردان ساربان و سرگردانی
است. در گفتمان سنّتی، تکیه بر اين است كه عرفان در همیان مفهیوس سینّتی     بازنمايی شده« سنّتی یمهن»

خود برای رهايی انسان از سرگردانی، دوباره احیا شود. اما در گفتمان مدرن، به انتقیاد از عرفیان پرداختیه    
انید. بازنمیايی ايین دو     است و نقشی برای اين انديشه، در حلّ مشکالت جامعیۀ معاصیر قا یل نشیده     شده

كه بازنمايی با « سنّتی نیمه»است. در گفتمان  ضعف داشتن همراه بوده يا حداقل، نقطه« بدنمايی»گفتمان با 
است كه با جامعیۀ   های عرفان سنّتی، عرفانی ارا ه داده همراه است، نويسنده مبتنی بر آموزه« نمايی خوب»

 مدرن همخوانی دارد.
 

 .رمان، عرفان، سنّت، مدرنیته، بازنمايیهای كلیدی:  واژه

                                                           
 Zaheri_1388@yahoo.com 
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 مقدمهی 1
جامعۀ سنّتی ايران، بسیاری از سطوح زندگی و جامعه دچیار   بهبا ورود مدرنیته و مدرنیسم 

های نوينی رواج يافت كه اين امر موجب  های سنّتی، انديشه تغییرات شد و در كنار انديشه
ای به طرفیداری از سینّت پرداختنید و     كه عده های مختلفی شد؛ چنان گیری گفتمان شکل

ها، به دنبال مدرن كردن جامعیه بودنید. در    مدرنیته را نفی كردند و برخی نیز با طرد سنّت
های مثبیت سینّت، بیه     مقابل اين دو دسته، دستۀ سومی نیز بودند كه ضمن حفظ ويژگی

 انديشییدند. از ايین رو،   ای ايرانیی میی   های سیازگار مدرنیتیه بیا جامعیه     مندی از جنبه بهره

 زمان هم و افکنند می مدرنیته و سنّت به انتقادی نگاهی كه يافت توان می را روشنفکرانی»
هیا،   ايین گفتمیان   (.46: 1383پیدراس،  ) «گزينند برمی يابند، می مثبت طرف دو هر در را آنچه

از نتايج اين چندصدايی، سرگردانی نسیل جیوان    موجب چندصدايی شدن جامعه شدند كه
ای كه اين نسل برای شکل دادن به هويت خیود دچیار مشیکالتی     ها بود، به گونه بین آن

هايی را ارا ه دادند كیه   حل شدند. بسیاری از انديشمندان برای رهايی از اين سرگردانی، راه
 جملیه  از هیای عرفیانی اسیت. عرفیان،     گییری از آمیوزه   يک رويکرد در اين زمینه، بهیره 

 ماننید  گفتمیان  ايین  مدرنیتیه،  ورود بیا  بود كه ايرانی گذشتۀ فرهنگ در مهم های انديشه
 جايگیاه  آن اينکیه  يیا  شد و رانده حاشیه به ايرانی جامعۀ در ديگر یها گفتمان از بسیاری
 ايین  تیا  كوشییدند  ای عیده  حال، اين با داد. دست از داشت، سنّتی فرهنگ در كه را اصلی

، مکتیب فکیری و فلسیفی    «عرفانییک »كنند.  زنده مختلف های شیوه به دوباره را گفتمان
متعالی ژرف برای شناخت حقايق امور و مشکالت و رموز علوس است؛ آن هم نه به طريق 

 (. عرفان، علیم 8: 1372س ادی، فالسفه و حکما، بلکه از راه اشراق و كشف و شهود )ر.ک؛ 
 و مبید   احیوال  بیه  و علم مظاهرش اسماء، صفات و حیث از سبحان است حق حضرت به

 معرفیت  و تعیالی  حق احدی ذات به حقايق آن بازگشت چگونگی و عالم حقايق به و معاد
 پیوسیتن  و جز یات و بند قید از تنگناهای نَفْس ساختن رها برای م اهده و سلوک طريق

محمدتقی جعفری از متفکیران بیزرم معاصیر     .(28ی25: 1384 يثربی،ر.ک؛ ) خويش مبد  به
عرفیان اسیالمی عبیارت اسیت از     »گويید:   كوشید تعريفی نو از عرفان ارا ه دهد. وی میی 

گسترش و اشراف نورانی مَنِ انسانی بر جهان هستی، به سبب قرار گرفتن مَین در جاذبیۀ   
دنبال ارا ۀ نوعی از (. وی به 13: 1371جعفری، « )گردد هللا منتهی میاكمال مطلق كه به لقاء

عرفان بود كه با دنیای مردس و با اقتصاد، مديريت، سیاست و جهیاد ارتبیاد داشیته باشید     
(. شريعتی نیز از ديگر روشنفکرانی بود كه در كنار برابری و آزادی، 498: 1390نصری،)ر.ک؛ 
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اريخ آنچیه در طیول تی   »ها برشیمرد و معتقید بیود:     عرفان را نیز جزو سه نیاز اصلی انسان
« ها بوده، عشیق و عرفیان اسیت    های انقالبی و خالقیت ها و حركت محرک همۀ فرهنگ

هايی بودند كه گفتمان  (. در كنار اين روشنفکران، نويسندگان نیز از جمله گروه148همان: )
های خود، عاقبت سعادت را  زاده در رمان كه جمال عرفانی را در آثار خود بازتاب دادند؛ چنان

، ناكیامی قهرمیان مت یدد، محملیی بیرای      نامه راه آبداند و در  به عرفان می در بازگشت
، شوهر آهیو خیانم  (. در رمان 168: 1386رک؛ میرعابدينی، گردد ) گرايش به عرفان بدوی می

بیرد و بیه آذيین نییز در      برای التیاس بخشیدن به دردهای خود به عرفیان پنیاه میی   « آهو»
های كاظم تینا  كند و داستان كنده به عرفان توجه میهايش، به صورت پرا داستان م موعه

ر.ک؛ همان: هاست ) های آن نیز ريشه در عرفان دارند و وحدت عرفانی با طبیعت از درونمايه

سیمین دانشور نیز از جمله نويسندگانی است كه در آثار خود بیه موضیوع عرفیان و    . (744
 ست. هدف اين پژوهش نیز بررسی نقشا جايگاه آن در جامعۀ مدرن ايران توجه نشان داده

ها در رمان  های عرفانی و نحوۀ بازنمايی آن گفتمان معاصر، جامعۀ مشکالت حل در عرفان
 است. ساربان سرگردان و جزيرۀ سرگردانی

 پیشینۀ پژوهش ی2
هیای سییمین دانشیور ان یاس      تاكنون پژوهش مستقلی دربیارۀ موضیوع عرفیان در رمیان    

كه سرشار در كتیاب   اند؛ چنان است، اما در برخی آثار، به اين موضوع توجه نشان داده نشده
است كه نگاه دانشور به خدا و  ، به اين نتی ه رسیدههايی از ادبیات سیاسی امروز ايران جلوه

فلسیفۀ   چشیمی بیه شیبه    ی اومانیسیتی بیا گوشیه    ک نگیاه كیامالغ غربیی   دين در اين اثر، ي
پسات ددگرايی است. او معتقد است عرفان مطرح در اين داستان، عرفان اسالمی نیسیت،  

های معنوی در دورۀ معاصر است  بلکه تركیبی از عرفان اسالمی، هندی، يهودی و گرايش
 پیونید  و سیرگردانی  جزيیرۀ  گفتمانی لیلتح» (. قبادی در مقالۀ107ی47: 1391ر.ک؛ سرشار، )

از  سیلیم اسیت كیه    بیه ايین نتی یه رسییده    « دانشور سیمین های رمان ديگر با آن معنايیِ
 دكتییر  آرای و زادالمعیاد ،المتقیین حلییة ،ال نان مفاتیح های اصلی داستان، میان شخصیت
 سیرگردان  انقالبی روحیات و بازار در تکمه تاجریِ ،األولیاءتذكرة هندی، عرفان شیريعتی،

 (.49: 1390 ر.ک؛ قبادی،) است

 های پژوهش پرسش ی3
ويژه  های سیمین دانشور، عرفان چه نقشی در حلّ مشکالت جامعۀ معاصر، به ی در داستان

 نسل جوان دارد؟« هويتی بی»و « سرگردانی»
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هیا چگونیه    گفتمیان اسیت و بازنمیايی ايین     هايی دربارۀ عرفان بازتاب يافتیه  ی چه گفتمان
 است؟ بوده

 های پژوهش يافته ی4
عرفیان در   از دربیارۀ اسیتفاده  ، سه گفتمیان  و ساربان سرگردان جزيرۀ سرگردانیدر رمان 

 است كه عبارتند از: جامعۀ معاصر ايران بازنمايی شده
كارگیری عرفان به همان شکل سنّتی بدون هیچ  : در اين گفتمان بر بهگفتمان سنّتی الف(

 است. گونه تغییری تأكید شده
 است. : در اين گفتمان، به نفی عرفان به طور كلی پرداخته شدهگفتمان مدرن ب(
: در اين رويکرد، عرفیان تعیديل، و متناسیب بیه     (شده )سنّتی تعديل سنّتی گفتمان نیمه ج(

 است. جامعۀ مدرن ارا ه شده

 ترين معضل در جامعۀ ايران سرگردانی، مهم ی1ی4
 در ايرانیی  جامعیۀ  سرگردانی ،ساربان سرگردان و سرگردانی جزيرۀ درونمايۀ اصلی داستان

هیا عبیارت اسیت از: سیرگردانی فلسیفی،       است. اين سرگردانی تاريخی مختلف های دوره
 دهید  نشیان  است كوشیده ابتدا (. دانشور26: 1391ر.ک؛ سرشار، )( عرفانی) سیاسی و اعتقادی

 و هستند سرگردانی دچار مختلف های زمینه در جوان، نسل ويژه به افراد، معاصر، جامعۀ در
 امیر،  ايین  از نظیر وی، علیت  . است شده مشکل دچار ها آن هويت گیری شکل سبب، بدين

 پن یاه  و چهیل  سی، های دهه ويژه در به مدرنیته، ورود نتی ۀ در جامعه، شدن چندصدايی
 گوشیۀ  اين: »گويد می زمینه اين در داستان، مهم های شخصیت از يکی ،«مراد»است.  بوده
(. سرگردانی داستان بیشتر از 325: 1380 دانشور،) «بوده سرگردانی جزيرۀ يک همیشه جهان

 دانید  هستی )شخصیت اصلی داستان( نمی است. نشان داده شده« هستی»طريق شخصیت 
 تیز  و ملکیی  خلییل  از يیا  كنید  حمايیت  اش گذشته به بازگشت نگرش و احمد آل جالل از

عرفیانی   و اسیالمی  هیای  انديشه كه باشد سلیم پیرو ،(27: همان)مسکو  های من كمونیسم
 هیای  انديشه از متأثر است و استکبار را سرلوحۀ كار خود قرار داده با مبارزه كه مراد يا دارد
 :گويد می سلیم به زمینه اين در هستی هاست. ای توده

 خلییل  هوادار و دوستم انسان چپِ كنم می فکر گاهی. هستم پاطی قاطی من»
 جیالل  پییرو  و معتقیدس  میذهب  تحیرک  قیدرت  بیه  كینم  می فکر گاهی و ملکی
 رو هنیر  بیه  تنهیا  كنم می فکر گاهی. مذهبی دينامیزس به شما قول به يا احمد، آل
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 اسیت؟   درسیت  برداشیتی  چیه  امیا  اجتمیاعی.  و سیاسی درست برداشت با بیاورس

 (.87: همان) «دانم نمی
اين سرگردانی نه تنها در حیطۀ عمومی، بلکه در حیطۀ خصوصی زندگی وی نیز خیود  

هیای میدرن    داند سوی مادر با انديشیه  كه هستی در خانه نیز نمی است؛ چنان را نشان داده
 دانشیور بیه   (. در ادامیه، 18: ر.ک؛ همیان های سنّتی و عرفانی ) برود، يا مادربزرم با انديشه

 هییای  قیول  نقل كه پردازد؛ چنان می مختلف جامعۀ سنّتی ايران های دوره در عارفانه حیرت
 و اثرگیذاری  بیر  افزون كه كند متن بیان می عارف در نويیسندگان و شیاعران از فراوانیی
ر.ک؛ سیلیمی  شیوند )  میی  نیییز  گفتمییان  چندصیدايی باعث اصلی، متن معناآفرينی تکمیل

 و شاعران از جمالتی و ، هدف او در بیان ابیات(. همچنین91: 1391كوچی و سکوت جهرمی، 
حیافظ ايین    و موالنیا  سعدی، عطار، قشیری، ه ويری، مانند مختلف، های عارفان از دوره
اسیت؛   داشیته  وجود حیرت و سرگردانی نوعی تاريخ ايران، مختلف ادوار در است كه بگويد

 موسییقی  بیه  سیلیم  خانیۀ  در هسیتی  و مراد سلیم، داستان، پايانی های صحنه در كه چنان
 شود: می پخش آهنگ اين كه دهند می گوش

 نیفیزود  حییرتم  جیز  رفیتم  كیه  طیرف  هر از»
 

 
 «نهايییت بییی راه زيیین و بیابییان ايیین از آوخ 

 .(322: 1380 )دانشور،                           
 با هايی جمله و پردازد می «الطیر منطق ششم منزل در حیرت» موضوع به سلیم در ادامه،

 كتیاب : »خوانید  می مختلف عارفان زبان از و المح وب كشف ،األولیاءتذكرة از مضمون اين
 مقصیود  چیون : خواند طور اين و است ه ويری المح وب كشف: گفت و برداشت ديگری

: همان) «باشد چاره چه را او دايم حیرت جز به نباشد، چاره وی از را بنده و نیايد عبارت اندر

اسیت، بیه علیت     همچنین، از زبان سلیم كه در رشتۀ عرفان تطبیقی تحصیل كیرده (. 324
 شود: حیرت در عرفان با زبان امروزی اشاره می

 روشین  ماشیین  بزنیی  كیه  را اسیتارت . است ماشین جرقۀ شبیه: گفت سلیم»

 خشیوعش  و بُیوَد  بیشیتر  وی حییرت  بُیوَد،  تیر  نزديک كه هر: داد ادامه و شود می
 را عقیل  وی چگونگی اندر و نگیرد صورت شک را عارف وی، هستی اندر. زيادتر
 كشیده تانیمه سیگارهای از انباشته زيرسیگاری در را سیگارش مراد... نباشد م ال

 نزديیک  خیدا  بیه  حد آخرين در سالک وقتی فهمیدس. تقريباغ: گفت و كرد خاموش
 و علیم  مرحلیۀ  آخیرين  حیرانیی  فهمییدی.  خیوب ...  .افتد می حیرانی به شود، می

 بیه  مو يک تنها كه رسد می جايی به سلوک در صوفی است. شناسايی حدّ آخرين
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 انیدازۀ  بیه  كیه  ح اب اين اگر شود، می سرگردان كه اين است و دارد فاصله حق
 مقیاس  بیه  يعنیی  گیردد؛  میی  واصل حق به شود، برداشته میان از است، مويی سَرِ

 (.324: همان) «رسد می ال مع جمع
 بیا  آن تفیاوت  شیده،  داده عارفانیه نشیان   حییرت  جايگیاه  و مقیاس  گفتارِ سلیم، اين در

است. در دورۀ معاصیر، سیرگردانی    بیان شده معاصر دورۀ در سیاسی و اجتماعی سرگردانی
اسیت، در حیالی كیه در جامعیۀ معاصیر،       انسیان  شیدن  خدای و خداوند فراموشی از ناشی

های مختلف سرگردان باشیند.   بین گفتماناست تا افراد  چندصدايی شدن جامعه سبب شده
سیمین پس از اي اد تقابل و نشان دادن پیشینۀ بیین ايین دو نیوع سیرگردانی و حییرت،      

هیای   دهد و پس از بیان گفتمان حیرت عارفانه را بر سرگشتگی در دورۀ معاصر ترجیح می
 كند. مختلف، عرفان را راه رهايی نسل امروز از سرگردانی بیان می

 گرای سنّتی گفتمان عرفان ی2ی4
تیرين گفتمیان    توان گفت عرفان، مهیم  در فرهنگ گذشتۀ ايرانی تا پیش از مشروطه، می

های مدرن قرار گرفیت.   است، اما با ورود مدرنیته، اين گفتمان در حاشیۀ ديگر گفتمان بوده
در  گفتمیان  ايین  ، ازجزيیرۀ سیرگردانی و سیاربان سیرگردان    بر اين اسیا،، در داسیتان   

 اگرچیه  كیه  اسیت  ايین  دهندۀ نشان امر شود كه اين ها سخن گفته می ها و كتاب نامه پايان
 روزی واقعیی اسیت،   جامعیۀ  از كه نمیادی  داستانی جامعۀ فرهنگ در عرفانی های انديشه
 آن اسا، بر كسی ديگر ،(پن اه تا سی های دهه)بحث  مورد دورۀ در اما است، داشته وجود
 بیا  يافت. را آن از نشانی توان می ها نامه پايان و ها برداری يادداشت در تنها و كند نمی عمل
 ها رنج و درد از رهايی انسان برای را تفکری طرز چنین كه هستند آن بر ای عده حال، اين
 طريیق  از كه هستند هايی شخصیت چنین نماد توران، سلیم و. كنند زنده معاصر جامعۀ در
 .شود می برجسته داستان سنّتی در گفتمان عرفان ها، آن

سلیم بر اسا، همان ديدگاه عرفانی قديم، همۀ جهان را آفريیدۀ خداونید و بازگشیت    
 كیه  اتمی هستۀ تو آيا كیستی؟ تو اليتناهی  ای: خواند سلیم: »داند ها را به سوی او می آن

 حییات  ،ای بوده تو كه مادر اتم يک انف ار علت به آيا اَند؟ حركت در گرداگردت ها الکترون
(. 36: همیان ) «پیوست خواهیم تو به و شديم جدا تو از گرفته؟ نشأت هستی است؟ شده آغاز

 و آفريید  را جهیان  عشیق  مبنیای  بر خداوند عرفان، گويد در همچنین، سلیم به هستی می
 ديیدگاه  بیه  اشیاره  بیا  نییز  سیلیم . برد می خود سوی به را عاشق خود، كشش با كه اوست
 هم امید و عشق خدا،: »دهد سوق سوی بدين را امروز سرگشته نسل كند می سعی سعدی،
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 كشاند می را ما است. تر نزديک ما به گردن رم از كرده، نقل سعدی كه طور همان. هست
(. در اين نمونه، سیلیم بیرای   37: همان) «شود می انگیخته ما در وصال شوق او كشش از و

اسیت كیه ايین امیر      تمسک جسته بیان نشان دادن موضوع كشش الهی به سخن سعدی
 دهندۀ نوع گرايش عرفانی اوست. نشان
ای معرفی  است. عارفان بار امانت را لطیفه عرفان در مهم های جمله بحث از امانت بار
كنند كه آدمی به شیرف برخیورداری از آن بیه ارجمنیدترين بخیش آفیرينش تبیديل         می
به سبب اين، موجب مس ود ماليک و است و هم  است و بر جملۀ كاينات امتیاز يافته شده

: 1389ر.ک؛ علمیی و تسیلیمی پیاک،    ) اسیت  محسود ابلیس و مستحق خالفت الهی واقع شده

هیای مختلیف    اسیت، انديشیه   سلیم نیز كه نزد هستی باقی مانده ياداشت دفترچۀ در. (124
 سیت؛ ا ای، انیدوه  از نظیر عیده   كیه  است؛ چنیان  عرفانی دربارۀ اين موضوع نشان داده شده

 فرشیتگان  سیال  چهیل  كیه  اشکی با سفالگران گِل شبیه گِلی از را انسان خداوند چراكه»
 ديگیر  نظر يک» و دانند می انسان اختیار و آزادی را آن ای عده(. 48: همان« )آفريد ريختند،

 دانیم  نمی. رساند می ايمن وادی به را انسان كه است عشق امانت، بار اينکه آن و دارس هم
هیای   اين جمله همان(.)« ديد را خدا كه (ص)محمد و شنید خدا كه افتادس (ع)موسی ياد به چرا

او دارد و  سنّتی گرای عرفان گفتمان ديدگاه بر شده در دفتر يادداشت سلیم نیز داللت نوشته
 سلیم مبتنی بر چنین بینشی به دنبال درمان دردهای جامعۀ خود است.

 عرفیان  از نظر سلیم، بشر دهندۀ ن ات و بخشنده رستگاریعرفان  كه است ذكر شايان
. شیود  می نفی و نقد داستان اين در هندی، عرفان جمله از ها، عرفان ديگر و است اسالمی
 دكتییر  آرای و زادالمعییاد  المتقییین، حلییة ،ال نان مفاتیح میان سلیم است شده گفته اگرچه

 سیرگردان  انقالبی روحیات و بازار در تکمه تاجریِ األولیاء،تذكرة هندی، عرفان شیريعتی،
 ديیدگاه  ابتیدا  سیلیم،  دفترچیۀ  در. نیست گونه اين گفت بايد(. 49: 1390 ر.ک؛ قبادی،)است 
 دسیت  آن نیخ  كیه  هسیتیم  بیادكنکی  مثیل  ما: »شود می بیان انسان دربارۀ هندی عرفان
 زمیین  در و دهید  می پروازمان آسمان در. كشاندمان می بخواهد، كه طرف هر به. خداست

 ايین  در گويید كیه   می و پردازد می ديدگاه اين نقد به سلیم سپس(. همیان ) «كشد می را بند
 در ديدگاه اين بنابراين، ندارد. خود از اختیاری كه است پذير آسیب موجودی انسان نگرش،
 را انسان خداوند مگر شود؟ می چه اختیار پس: »گیرد می قرار اسالمی عرفان ديدگاه مقابل
 از او امتییاز  مايیۀ  گناه، سیاه خال مگر و بیندازد گناه وادی به را خود حتّی كه نکرد مختار
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 و هنیدی  عرفیان  بیر  اسیالمی  بدين ترتیب، عرفان .(64: 1381 دانشور،) «نشد؟ كاينات كلّ

 .است اسالمی عرفان ارا ۀ دنبال به سلیم حقیقت، در. شود می داده برتری آن امثال
دهید و آنگیاه بیه نقید آن      گفتمان مدرنیته را در مقابل گفتمان عرفانی قرار میی سلیم 

 خانیۀ  بیه  وی، بیا  ازدواج و هسیتی  با آشنايی برای سلیم كه زمانی نمونه، برای پردازد؛ می
 خیود  نظرهیای  بییان  بیه  هم، های ديدگاه با آشنايی برای ها آن رود، می مادربزرم هستی

 های موجیود در جامعیۀ   گفتمان نقد به غیرمستقیم گونۀ به صورت، بدين و مدرنیته دربارۀ
 دورۀ از» گويید:  می اوست، با عقیدۀ هم كه توران با گفتگوی در سلیم. پردازند می خود دورۀ

 غرب طريق از كه است اومانیسم آن، نتی ۀ و كرد تاريخ وارد را خودش شیطان رنسانس،
 بیه  زدگیی شیرق،   خود مبنی بیر غیرب   گفتۀ تأيید برای و است شده شرقی های جامعه وارد

 نظر از(. 31: ر.ک؛ همان)شود  غربی بايد سر تا پا نیز ايران كه كند می استناد زاده تقی سخن
 خیود  معتقدند میا  ها است. آن غرب از تقلید ايران، جامعۀ معضالت از يکی و توران، سلیم
 اشاره الهاس منبع اين به گونه اين توران،. نیست غرب از تقلید به نیازی و داريم الهاس منبع
. به اعتقاد وی، (همان« )است عرفان و اسالس قرآن، مقصودشان گفت بزرم مادر: »كند می

انسان در دنیای معاصر، برای رهايی از اضطراب افسردگی و آن چیزی كیه هسیتی عصیر    
 مدرن تی هن كه اجتماعی و سیاسی سرگردانی از رهايی ( و راه33همیان:  نامد ) كافکايی می

 عرفان اسیالمی اسیت.   به بازگشت است، معاصر دورۀ در جامعه شدن صدايی چند و شدن
دلیلش اين است كه گرايش انسان به امور معنوی و عرفانی، امری فطری اسیت و انسیان   

بشر به يیک  »تواند به اين ندای فطری پاسخ دهد و خود را از سرگردانی رهايی بخشد.  می
جهانی نییاز دارد.   های اين پناهگاه، به يک پشتیبان آسمانی، ورای قدرتمتافزيک، به يک 

همان: )« به نظر من، روی آوردن به مذهب و عرفان به طور خودجوش، امری طبیعی است

32.) 
زهد  های تصوف اسالمی، تصوف عابدانه بود كه در آن، مبنای انديشه بر از جمله شاخه

رهبیانی   و عابدانیه  رنگی خدا از خوف و بود ستوارا آن ترک و دنیا شمردن ناچیز و خشک

 از تر، قیامت، روز حساب از تر، مرم، از تر، قهار، منتقم خدای از ،رت» بخشید: می

سلیم  .(18: 1369 ر.ک؛ غنی،) های اين نوع تصوف است ترين شاخصه مهم« جهنم و معصیت
های مذهبی هسیتند و تکییۀ خاصیی روی ان یاس      و توران هر دو در اين داستان شخصیت

خوانیدن   قیرآن كه مادربزرم دايماغ در حال وضو گرفتن، نمیاز و   اعمال عبادی دارند؛ چنان
( و سلیم نیز در رعايت شئونات اسالمی بسییار حسیا، اسیت.    6: 1381ر.ک؛ دانشور، ) است
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خواهد روسیری   است و از او می با هستی تازه آشنا و نامزد شده نمونۀ آن هنگامی است كه
فرمايید. هستی نادانسته گفیت: البتیه. تمنیا     اگر از شما خواهشی بکنم، قبول می»سَر كند: 

هیای مختلیف نشیان داده     ( همچنین، در صیحنه 38همان: )« كنم يک روسری سَر كنید می
و ديگر اعمال عبادی بسیار ارزش قا یل  شود كه وی برای نماز خواندن و روزه گرفتن  می

هیا در پیی رواج آن در جامعیۀ معاصیر      توان گفت نوع عرفیانی كیه آن   است. بنابراين، می
های اين نوع عرفیان در   هستند، بیشتر عرفان و تصوف عابدانه است. سلیم مبتنی بر آموزه

 پی درمان دردهای اجتماعی جامعۀ معاصر است.
گرايی و ناامییدی حاصیل از    اد در جامعۀ متمدن امروز، پوچاز جمله علل سرگردانی افر

، هستی در گفتگو با سلیم به ايین موضیوع اشیاره و    جزيرۀ سرگردانیآن است. در داستان 
 كند: اين گونه بیان می حل رهايی از آن را  سلیم راه

شود. دارد آخرين مرحلۀ صینعت   هستی گفت: بشر فعلی دارد هیچ و پوچ می»
كند. بشر فعلیی در حیال انف یار     د. دارد عصر انفورماتیک را مزمزه میپیماي را می

اسیت.   است؛ انف اری بدتر از ايلغار مغول. به عقیدۀ من، آخر تمدن بشر فرارسیده
تأملی كرد و افزود: عصر ما، عصیر كافکیايی اسیت. بازتیاب ناهشییار افسیرده و       

 (.33همان: ) «تاب كافکاست بی
گرايیی   موش كردن خدا در جامعۀ معاصر و روی آوری به مادهسلیم علت اين امر را فرا

 و خود معنوی و روحی بُعد از انسان غفلت مدرنیسم به معنای گرايی ماده»است:  بیان كرده
« باشید  میی  زنیدگی  از بُعید  اين و نیز تمشیت فیزيکی و مادی بُعد تبیین برای تالش تنها
دوبارۀ انسان به خداوند و توكل بر وی، انسیان  آوردن   (. از نظر وی، روی32: 1392قربانی، )

 و بیاوريد رو خدا به اگر: گفت و گرد نگاهش حیرت با سلیم»دهد:  را از ناامیدی ن ات می
 معنیای  بیه  توكیل  عرفان، در(. 33: همان« )بود نخواهید ناامید قدر اين كنید، خدا به توكل

 و نکنید  سیؤال  كیه  آن: »اند برشمرده آن برای نشانه سه كه است خداوند به امور واگذاری
 كه است آن توكل اندر مقاس اول... و نکند ذخیره فراگیرد، چون و نزند باز آيد، پديدار چون
(. سلیم نیز از انسان 246: 1367 قشیری،) «شوی مرده پیش مرده كه باشی چنان قدرت پیش

روی بییاورد و بیر وی   خواهد دوباره به همان شکل سنّتی، به خداونید   سرگردان امروز می
توكل كند كه اين امر داللتی ديگر بر اين است كه او در پی احیای همان عرفیان سینّتی   

 است.
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تیرين هیدف ايین     شود و مهم در عرفان اسالمی، انسان اشرف مخلوقات محسوب می
ترين دشمن او در ايین   مخلوق، رسیدن به خداوند از طريق عبادت يا تهذيب نَفْس، و مهم

شیطان و خاصّه در عرفان، شیطان نَفْس است. در جامعۀ معاصیر، انسیان خیود در     راه نیز
است و بر آن است كه نیازی به وحیی نیدارد و بیا     مركز و كانون نظاس آفرينش قرار گرفته

تواند جهان متعالی را برای خود بسازد. در صحنۀ زيیر، در گفتگیوی    كمک عقل و علم می
 است: سئله بیان شدهبین سلیم، هستی و توران، اين م

زدگی است  درد بشر فرارسیدن عصر انفورماتیک نیست. درد بشريت، شیطان»
موقع من است، اما  خانم نوريان. هستی خواست بگويد: مقصودتان خندۀ بی هستی

خانم گفت: شیطان، نَفْس اماره است. سیلیم گفیت: شییطان فیردی      نگفت. توران
ان، جمعیی اسیت. تمیاس كیرۀ ار  را     داريم و شیطان جمعی. در دورۀ میا، شییط  

زدگیی   داند. اين هم خودش نوعی شییطان  فراگرفته، بشر امروز خودش را خدا می
 (.33)همان:  «لیک بس دور از قرار مهر است... هستی خواند: برگذشته از مدار ماه،

داند؛ نَفْسی كه خود شیطان و  در اين گفتگو، توران نَفْس اماره را مشکل بشر امروز می
« پس شیطان بر حقیقت، نَفْس و هوای بنده باشد»است:  در تعالیم عرفانی به آن اشاره شده

دانید. از نظیر او،    زدگی را مشکل جامعۀ معاصر می (. سلیم نیز شیطان313: 1384ه ويری، )
زدگیی دورۀ معاصیر را قیرار     شییطان  گرايی هر دوره، مختصّ خود آن دوره است و شیطان

زدگی كه يکی  داند. از نظر او، راه رهايی از اين شیطان گاه خداوند میگرفتن انسان در جاي
ر.ک؛ گرايی و سرگردانی است، بازگشت به عرفان و انقالب مهدی اسیت )  از نتايج آن پوچ

 (.33: 1380دانشور، 
بینیی   اگر نظر مرا بخواهید، پیش»گويد:  در صحنۀ ديگر از داستان، هستی به سلیم می

(، پُیر از  عین بیازار مسیگرها  شود پر از هیاهو ) بازاری می جهان آشفته نیچه درست است كه
(. بیر  34همیان:  )« های جنسی. روزگار ما، روزگیار سییاهی اسیت    مواد مخدر، پُر از ولنگاری

شده از سوی مدرنیته، آيندۀ جهیان   اسا، اين نگرش، هستی برخالف پیشرفت وعده داده
بیند و به جای پیشرفت، معتقد اسیت بشیر در مشیکالت اجتمیاعی و      را تاريک و سیاه می

تیوان از ايین مشیکالت     ور و سرگردان خواهند شد. اما سلیم معتقد است می عقیدتی قوطه
رسد و بشیر از آن   اين روزگار سیاه، به انتها می»گويد:  هستی میكه به  رهايی يافت؛ چنان
اما حرف خیود را دنبیال   ... هم هست قرآنآيد، عالم غیب و شهادت، در  روسفید بیرون می

و ملکیوت،  »(. منظور از عالم غیب يا معنا، عالم ملکوت در عرفیان اسیت:   34همان: )« نکرد
: 1373ن یم رازی،  )« ند و باطن جهان را ملکوتباطن جهان باشد، ظاهر جهان را مُلک خوان
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توان فهمید منظورش اين است كه  برد، اما می (. گرچه سلیم سخن خود را به پايان نمی47
برای رهايی از اين روزگار سیاه بايد دوباره به عالم معنا بازگشت. از نظر او، انسان در دورۀ 

و دل به سعادت در عالم ماده بسیته كیه   است  معاصر، رابطۀ خود را با عالم معنا قطع كرده
است. بنابراين، بیا بازگشیت دوبیاره بیه عیالم معنیا        اين امر موجب سرگردانی روح او شده

 توان به آرامش دست يافت. می
در م موع، از نظر سلیم و توران، راه ن ات بشر امروز از سرگردانی حاصل از مدرنیته، 

های فکری و صنعتی مدرنیتیه   به نقد تماس جنبههای عرفانی است. سلیم  بازگشت به آموزه
پردازد و بر اين باور است كه انسان معاصر با نفی مدرنیتیه و بازگشیت بیه     و مدرنیسم می

تواند به رسیتگاری برسید. ايین گفتمیان بازنمیايی مثبتیی در        عرفان ايرانی و اسالمی می
ايین اسیت كیه مسیا ل      ضعف اين گفتمیان در  است. از نظر نويسنده، نقطه داستان نداشته

كند و در نتی ه، متناسب با زندگی بشر در  ويژه مسا ل مدرن را نفی می اجتماعی جامعه، به
 دورۀ معاصر نیست.

 گفتمان ضدعرفانی مدرن ی3ی4
خواهد انسان سرگشتۀ امیروز را   گرای سنّتی است، می كه حامی گفتمان عرفان« سلیم»اگر 

است كه در نقطۀ مقابل او قیرار دارد. از آن یا كیه    شخصیتی « مراد»با عرفان ن ات دهد، 
سلیم خود طرفدار عرفان است، حیرت را مقدمیۀ وصیل بیه خداونید و رسییدن بیه مقیاس        

داند، اما مراد، نمادی از افراد طرفدار مدرنیته، هم حییرت عارفانیه را و هیم     ال مع می جمع
ويژگیی جامعیۀ ايرانیی در    كند. وی ريشۀ اين دو  سرگردانی اجتماعی و سیاسی را نفی می

 كند: ای به هستی اين گونه بیان می ادوار مختلف را در نوشته
دهید،   هستی من  اين غمنامۀ گسترده و وسیعی كه ادبیات ما را تشکیل می»

به جز میوارد اسیتثنايی، زادۀ فرهنیگ اسیتبدادی و در زمانیۀ میا، زادۀ فرهنیگ        
رسید   زدگی می گاه به حد كابو،ی استعماری ماست و ابهاس واقعیت كه  استبدادی

 (.64: 1380دانشور، )« و گاه به حد نمادگرايی، به همین جهت است
است تا بدين صورت، نگیرش منفیی    نامیده« غمنامه»مراد، موضوع عرفان در ادبیات را 

خود را به آن نشان دهد. از نظر مراد، ريشۀ گرايش به عرفیان و همیۀ حیاالت آن و نییز     
است. بنابراين، بدين سبب عرفیانی   مشکالت مردس در دورۀ معاصر، استبداد و استعمار بوده

تواند بشر  است، امروزه نمی ی و اجتماعی در زمان گذشته بودهكه خود زادۀ مشکالت سیاس
را از سرگردانی رهیايی بخشید. از نظیر وی، راه ن یات جوامیع از ايین دو نیوع حییرت و         
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آيا هنگاس »نويسد:  كه در ادامۀ آن يادداشت می سرگردانی، اصالح جامعۀ بشری است؛ چنان
(. همیان « )فوق اين دو قیرار بگیرنید   آن نرسیده كه سخنگويان روح زمانۀ ما كوشش كنند

هییای ماركسیسییتی اوسییت. از آن ییا كییه وی جییزو   ريشییۀ ايیین گفتییار مییراد در انديشییه 
كوشد تا هم دين و معنويات را نفی كند و هم به مبارزه بیا   هاست، بدين طريق می ای توده

پردازد و ريشۀ  اين نوع انديشه می نقد سلیم به داری بپردازد. البته امپريالیسم و نظاس سرمايه
 درمیان  راه غیرب،  امپريالیسیم  كیه دواس  است معتقد مراد مانند كند. وی نیز آن را بیان می

 چراكیه  دانید؛  نمیی  ن یات  راه نییز  را كمونیسیم  میراد،  بیرخالف  امیا  نیسیت،  بشیر  جامعۀ
 خیدا  اينکیه  بیا  مین . بشیر  افیون شود می دين بنابراين، دارد. قبول را مدرنیته ماركسیسم»

 (.35: همان« )نیستم بداند، موافق خودش مال را جهان پرولتاريا و شود گرفته ناديده
 ها سخن و حرف اين حاصل: »دهد ن ات را امروز بشر تواند نمی به اعتقاد مراد، عرفان

 بزنی، چوبش هرچه. ماست پای زير كه نمدهايی نظیر هاست؛ آدس درآوردن نمد صورت به
 مراد(. 324: همان) «ای درنیاورده سرگردانی از را ها آدس تازه و ای گرفته را خاكش و گرد فقط

 و گرد گرفتن» و «نمد به زدن چوب» به را سرگردانی از انسان رهانیدن برای عرفان جايگاه
 به و رسیدن سرگردانی از رهايی كه  داده نشان ترتیب، بدين و است كرده تشبیه آن «خاک
به صورت  توان نمی هرگز عرفان و است زودگذر و سطحی چیزی طريق عرفان، از آرامش

 چیسیت؟  رهیايی  راه پرسید،  میی  او از سلیم وقتی. كند حل را مشکالت ای عمیق و ريشه
 در را رهايی راه مراد ترتیب، بدين(. 325: همان) «شدن خارج غرب سردمداری از: »گويد می

 است، امپريالیسم منظور كه غرب استکبار از رهايی او، نظر به و جويد می سیاست و اجتماع
 سلیم، گرای عرفان نگاه مقابل در ترتیب، دهد. بدين ن ات سرگردانی از را جامعه توان می
قرار دارد. اگر سلیم بدون اي اد پیوند بین عرفان بیا مسیا ل جامعیۀ     مراد گرای مدرن نگاه

جامعیۀ  های عرفانی به همیان شیکل سینّتی، مشیکالت      خواهد بر اسا، آموزه مدرن می
معاصر را حل كند، مراد با نفی معنويات و عرفان در پی اين كار است. بازنمیايی گفتمیان   

است. از نظیر دانشیور، انسیان     همراه بوده« بدنمايی»ضدعرفانی مراد نیز در اين داستان با 
گرايی مراد به آن  مدرن نیازمند به مذهب و معنويت است؛ چیزی كه در گفتمان ضدعرفان

 است: توجه نشده
های میادی اسیت و دود و غريیو     العمل مردس زمان ما غرق در عمل و عکس»

است، در حالی كه میذهب و معنويیت    ماشین، آوای ظريف قلوب را خاموش كرده
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بخشد تا بار زندگی را با لبخند تحمل كنیم. میذهب زنیدگی    به ما رؤيا و امید می

 (.63ی62: 1375مان، ه) «سازد تر می تر و شیرين تر و منظم آدمی را آسوده

 (شده )سنّتی تعديل سنّتی گرای نیمه گفتمان عرفان ی4ی4
گرای سنّتی را دارد، با اين تفاوت كیه در آن   های گفتمان عرفان اين گفتمان همان ويژگی

 كاركردهیای  جملیه  انید؛ از  های عرفانی با توجه به نیازهای جامعۀ مدرن ارا یه شیده   آموزه
 ر.ک؛ حییدری و دارابیی،  ) اسیت  درماندگی احسا، از انسان رهاندن معاصر، جامعۀ در عرفان

 دهندۀ چنین گفتمانی است. در آغاز داستان، هستی در اين داستان، هستی ارا ه (.66: 1392
 دنبال به سبب، بدين گرا يا عرفان ستیز. كند: عرفان عمل گفتمان كداس اسا، بر داند نمی
 نییز  دانشیور  نظرگاه سیمین كه هستی نظر از. است حالت اين از رهايی برای راهی يافتن
 دو ايین  از تركیبیی  بلکیه  نیستند، جامعه ن ات راه های مذكور، گفتمان از كداس هیچ است،
 عرفیان » را نظیر او  ايین  تیوان  میی  كیه  دهد رهايی سرگردانی از را معاصر انسان تواند می

 .نامید «شده اجتماعی
كنید و   سرگردانی، سیر و سلوكی را شیروع میی  در اين داستان، هستی برای رهايی از 

گرايی يیا   گرفته، يعنی جهان مدرن و سنّتی، سیاست كند در جهان دوقطبی شکل سعی می
به  گرايی و به حاشیه راندن دين از صحنۀ زندگی، هدف زندگی را بیابد تا انزواگزينی، دين

ند توكل و اعتقاد به خداوند پذيرد؛ مان های سلیم را می آرامش برسد. او هم برخی از انديشه
جهانی مثیل مسیا ل سیاسیی و اجتمیاعی دارد.      های دنیوی و اين و هم مانند مراد، دغدغه

بخش را در عشق و پیوند زدن آن بیا مسیا ل اجتمیاعی و     سران اس، وی اين نیروی رهايی
نش شود، بیه ايین بیی    تبعید می« جزيرۀ سرگردانی»يابد. بعد از اينکه هستی به  سیاسی می

توان  او به طبیعت می  كه اين نگرش عرفانی را در نگاه قدسی يابد؛ چنان عرفانی دست می
های سیبز خارهیا بیا     هاست و با جوانه خدا همین نزديکی»گويد:  يافت؛ آن ا كه به مراد می

زد... اگر به زبان نسیم، حتی با  من حرف زد... اگر خدا به زبان قو، و قزح با من حرف می
(. سخن هستی در اين مرحله از زندگی، يادآور اين كالس سعدی در 95همان: ...« )صدای باد

 باب معرفت است:
 یارهوشیی در نظییر سییبز درختییان بییرم»
 

 «كردگیار  معرفیت  دفتريسیت  ورقی هر 
 (.295: 1382)سعدی شیرازی،          

شود كه بیرم درختیان سیبز و     در جزيرۀ سرگردانی، هستی جزو خداوندان هوشی می
يابد. در اين جزيیره اسیت    گويند و به معرفت كردگار دست می قو، و قزح با او سخن می
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هیای میراد )بیدون توجیه بیه معنويیت و        های سیاسی از نوع فعالیت برد فعالیت كه پی می
مبارزۀ سیاسیی تیو را محکیوس    »رساند:  ه سرگردانی میای ندارد و انسان را ب عرفان( نتی ه

: 1380دانشیور،  )« آوری بینی. از جزيرۀ سرگردانی سر در می اش را كه می كنم، اما نتی ه نمی

(. اين جزيرۀ سرگردانی گذشته از محیل تبعیید، نمیاد سیرگردانی روحیی و روانیی نییز        94
هیای هفتگانیۀ عرفیانی،     اند. در وادی های داستان به آن گرفتار شده باشد كه شخصیت می

عطیار چنیین وصیف     الطیر منطقترين ويژگی آن در  حیرت، ششمین مرحله است كه مهم
 است: شده

 تبعییید از ايییین وادی حییییرت آيییید»
 هییر نَفَییس اين ییا چییو تیغییی باشییدت 
 آه باشییید، درد باشییید، سیییوز هیییم   
 از بُنِ هر موی اين كس، نیه بیه تیی ،   
 مرد حییران چیون رسید ايین جايگیاه،     

 

 كیییار دايیییم درد و حسیییرت آيیییدت  
 اين ییا دريغییی باشییدت   یهییر دمیی 

 روز و شب باشد، نه شب، نیه روز هیم  
 نگیارد: ای دريی     چکد خیون، میی   می

 «كیییرده راهدر تحیّیییر مانیییده و گیییم 

 (.407: 1388عطار نیشابوری، )           

است. جزيرۀ سیرگردانی   دانشور بین اين مرحله و جزيرۀ سرگردانی تشابهی اي اد كرده
های خار و خیار و   چقدر سوسک  چقدر سوسمار و بوته»ای پوشیده از خار است:  نیز منطقه

شیود:   های بسیار يافت میی  منطقه، اسکلت(. گذشته از اين، در اين 94: 1380دانشور، )« خار 
هیای   شیدند. چقیدر كلیه    آمدند و از هم جدا می خزيدند. به هم برمی مارها روی زمین می»

(. در اين منطقه، هستی و مراد همان)« مردگان بر خاک چیده شده  حتّی يک اسکلت مرده 
شن دفین شیوند.   برند و هر لحظه ممکن است زير طوفان  در نهايتِ درد و رنج به سر می

توان گفت اين جزيره، همان مرحلۀ حیرت در عرفان است كه هسیتی بیه آن    بنابراين، می
ترين ويژگی آن،  است. در عرفان، بعد از اين مرحله، نوبت به مرحلۀ فناست كه مهم رسیده

فنای سالک در معشوق ازلی است و نتی ۀ آن، رسیدن به آرامش است. هستی نیز بعید از  
يابید. وقتیی    ه اين جزيرۀ سرگردانی است كه به آن امید و نور الهی دست میی وارد شدن ب

ايیم. تیازه    نه مراد، گیم نشیده  »دهد:  ، هستی جواب می«ايم ما گم شده»گويد  مراد به او می
بینید   (. در اين است كه خدا را بسیار به خود نزديک می98همان: « )ايم خودمان را پیدا كرده

كینم كیه    برخالف تو احسیا، میی  »است:  ر نیستی يا فنا رسیدهو گويی به همان هستی د
« رسیاند  االن خدا چنان به من نزديک است كه پیغامش را با سبزی سَرِ خارها به مین میی  

 (.94همان: )
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كه بسیاری از كشف و شهودها  خواب در عرفان از جايگاه خاصی برخوردار است؛ چنان
 است: از طريق رؤيا و خواب حاصل شده

سدّ حوا، ظاهر است و فتح حوا، قلب و حکمت در خواب آن است  خواب»
ای است ربّانی و در اين جسم سیفلی   كه روح قدسی كه نَفْس ناطقه است، لطیفه

است جهت اصالح و منفعت او و رفع مضرات او و ماداس كه بنده بیدار  غريب آمده
ت اعلی و است، روح در بدن محبو، است، چون خفت، او به مکان و عالم ملکو

)بیاخرزی،  « گردد و به مقامات ارواح و معرفت معانی بیاز درآيید   معدن لدّنی بازمی

1385 :138.) 

كوشش بسییار  »است:  بیند كه به مقاس جمع يا همان فنا رسیده هستی نیز در خواب می
كنم. در خواب  تکانی ذهنی كامل می اس كه به تمامیت برسم. اگر زنده ماندس، يک خانه كرده
(. اين پیدا كردن خود و م موع شدن، 101: 1381دانشور، « )اس س را ديدس كه م موع شدهخود

چیزی جز دست يافتن به نگاه عرفانی جديد نیست. هستی به انتقاد از نگاه غرب به انسان 
هیای آن، همچیون    كند و برخیی از جنبیه   پردازد، اما مانند سلیم همۀ غرب را نفی نمی می

نگیرد و   بُعدی می پذيرد. از نظر او، غرب انسان را به صورت تک میپیشرفت صنعتی آن را 
كند بدن انسان  اِشکال غرب در اين است كه خیال می»كند:  به جنبۀ معنوی وی توجه نمی

شود باخبر شد. روانکیاوان   شبیه يک ماشین است و از بیشتر اسرار قلب و مغز آنان هم می
يی كنند. در زندگی عادی هم همین ابزار را ت یويز  گشا دارند كه عقده هم بیماران را وامی

اش بیا خیدا گیرايش     ( و به سوی انديشۀ شیرقی بیه انسیان و رابطیه    100همان: )« كنند می
 مدارانه به هر چیز است: های مهم در شرق، نگاه عاشق يابد. يکی از نگرش می

د بیا  آنچه در ادب فارسی، خواه ادبیات عرفانی و خواه غیرعرفیانی، در ارتبیا  »
شود، آن نوع عشقی است كه محبوب آن، انسانی است و انگییزۀ   عشق مطرح می

آن، صورت زيبا و حاسۀ ادراک آن چشم كه اغلب عقیل و عواطیف انسیانی نییز     
شود و سرشت آن را با سرشت لذت حاصل از غرايز  سبب تشديد و تلطیف آن می

چالیۀ   از داس كنید تیا آن یا كیه خیود نردبیان خیروج        كلیی تفیاوت میی    حیوانی به
  ها و صفات مذموس و پَست حیوانی و كمند عروج به قلۀ صفات و خُلق نظری تنگ

 (.48: 1384)پورنامداريان، « گردد و خوی فرشتگی و الهی می

هستی نیز در تقابل بین شرق و غرب به سبب چنین نگاهی در شرق، شیرق را بیر غیرب    
اشیم و عشق بیورزيم و خیود را در راه   دهد كه بر خود مسلط ب شرق ياد می»دهد:  غلبه می

توان گفت نماد دنیای مادی  (. در مقابل اين، غرب كه می100: 1381دانشور، )« خدا فنا كنیم
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كنید. در   در اين داستان است، انسان را از چنین نگاهی به انسان، طبیعت و خدا خالی میی 
 نَفْس نماد شود و می ظاهر جا چند داستانی شخصیتی چونان ی كه طوطکی پايان داستان، 

هیای   انسییان  و هنرمنییدان  بییر  تنهییا  و هاسیت  انسان همۀ و راوی ناخودآگاه و مطمئنه
ايین گونیه راه رسیتگاری بشیر را بیه       (،73: 1386قبیادی،  ) شود می ظاهر خالق و بین درون

راه رستگاری بشريت، برپاداشتن امپراتیوری جهیان عشیق اسیت،     »دهد:  هستی نشان می
(. در ايین  251: 1381دانشیور،  )« ای و هر گونه سیتمی  موانع دينی و طبقاتی و فرقهعاری از 

است: گفتمان سلیم  گريز مدرن انتقاد شده گرای سنّتی و عرفان سخن، از دو گفتمان عرفان
نگرد )تصوف عابدانه( و مراد  انديشد و جهان را از بُعد دين می كه بیشتر به موانع دينی می

تر متوجه طبقات جامعه است. در حقیقت، ديیدگاه هسیتی، جیامع آن دو    ای و بیش كه فرقه
ديدگاه است. هستی در ادامه به زندگی اجتماعی با اين بیینش عرفیانی، يعنیی عشیق بیه      

كوشید   دهید و بیدين ترتییب، دانشیور میی      ها و رسیدن به فنای در خداوند ادامه می انسان
نوعی از عرفان را ارا ه دهد كه با زندگی  عرفانی را با زندگی اجتماعی افراد تطبیق دهد و

گريیز بیود و    اجتماعی مدرن پیوند داشته باشد. برخالف عرفان سلیم كیه عرفیانی اجتمیاع   
ستیز مراد كه معتقید بیود عرفیان     كرد و ديدگاه عرفان انسان را از زندگی اجتماعی دور می

 شده را با عرفان اجتماعیاز طريق هستی، گفتمان  جايگاهی در جامعۀ معاصر ندارد، دانشور
دهد. البته تکیۀ او بر عرفان اسیالمی اسیت و چنیین عرفیانی را      ارا ه می« خوب» بازنمايی

 دهد. برای رهايی انسان معاصر از سرگردانی پیشنهاد می

 نتی ه ی5
، دانشور كوشییده اسیت يکیی از مشیکالت     جزيرۀ سرگردانی و ساربان سرگرداندر رمان 

رگشتگی و سرگردانی نسل جوان را در دوران معاصیر نشیان دهید و    جامعۀ ايران، يعنی س
راهکارهايی برای حلّ آن ارا ه نمايد. از نظر دانشور، ريشۀ اين سرگردانی، گرايش مردس به 

هیای مختلیف،    توانند بین گفتمان ها نمی صداهای مختلف در جامعه است و از آن ا كه آن
دهی و رسیدن به هدف زندگی، دچار مشکل و در  گفتمان مورد نظر خود را بیابند، در جهت

شوند. از نظر وی، راه رهايی از اين سرگردانی، بازگشیت   هويّتی و سرگردانی می نتی ه، بی
، «سیلیم »به عرفان است. او سه نوع گفتمان عرفانی را از طريق سیه شخصییت داسیتانی    

سنّتی، معتقد اسیت راه   گرای است. سلیم، نماد گفتمان عرفان نشان داده« هستی»و « مراد»
رستگاری بشر، بازگشت به عرفان اسالمی و بیشتر تصوف عابدانه است، اما از آن ا كه در 

شود، دانشور آن را  عرفان مورد نظر وی، جامعۀ معاصر و مدرنیته به صورت كامل نفی می
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ابیل  گريز میدرن، در مق  است. مراد، مظهر گفتمان عرفان به صورت نگاهی ناقص ارا ه داده
داند و معتقد است كه عرفان نییز خیود زادۀ    سلیم، راه رستگاری را مبارزه با امپريالیسم می

تواند انسان معاصیر را از سرگشیتگی رهیايی دهید.      شرايط نامناسب اجتماعی است و نمی
بازنمايی اين گفتمان نیز همراه با بدنمايی است؛ زيرا به معنويت و مذهب )امر میورد نییاز   

توجه است. در مقابل اين دو ديیدگاه، ديیدگاه هسیتی قیرار دارد؛      زدۀ امروز( بی بشر ماشین
ها بیه هیم و بیه خداونید      شود، بر مبنای عشق انسان عرفانی كه از طريق هستی ارا ه می

است. در اين ديدگاه، عرفان با دنیای مردس قهر نیست و تنها جنبۀ فردی و اخالقی نیدارد،  
گییرد. در حقیقیت، عرفیان     اجتماعی و سیاسی را در بر میی های مختلف زندگی  بلکه جنبه

شود، بیشتر مبتنی بیر   مورد نظر دانشور كه از طريق هستی بازنمايی )بازنمايی مطلوب( می
عرفان عاشقانه است؛ عرفانی كه ضمن حفظ معنويت، به مسا ل زنیدگی امیروزی جامعیه    

برطرف كند و پاسخگوی مسا ل  تواند مشکالت روحی و روانی بشر امروز را توجه دارد، می
 آنان باشد.
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