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تاریخ دریافت مقاله1937/1/11:؛ تاریخ پذیرش مقاله1937/7/7 :

چکیده
نشانهشناسی به گونهای نظاممند به بررسی ،تحلیل ،تفسیر و فهم نشانههاای مات مایپاردازد یکای از
مشخصههای بنیادی روایتهای عرفانی ،رمزپردازی اسات در ایا نوشاتار بارای رمزگشاایی و تفسایر
روایتها ،دریافت مت و فهم کارکردهای روایی آن ،به نشانهشناسی عناصر روایای در ساه ا ار اصایل و
تأ یرگذار کشفالمحجوب ،رساالۀ ششایریه و تاذکرةاالولیااء پرداختاهایام یکای از رویکردهاای کارآماد
نشانهشناسی و متناسب با افق روایتهای عرفانی ،روش چارلز سندرس پیرس است با توجه باه اهمیتای
که نظریۀ پیرس برای تعبیر و تفسیر شائل است و بر کارکرد ارجاعی نشانهها تأکید میکند ،عناصر روایای
روایتهای عرفانی را در سه ا ر یادشده بر اساس رویکرد پیرس بررسای کاردهایام ایا عناصار شاامل
شخصیتها ،تقابل و تضاد ،تکانه و پیوند ،زاویۀ دید و تمهید زمانی است مهمتری مشخصۀ نشاانههاای
روایی ،باهمبودگی آن نشانهها با تناشض و تضاد است کاه از مشخصاههاای تجرباۀ امار شدسای اسات
همچنی  ،ای باهمبودگی شیوهای است برای مقابله با اندیشههای ظاهری و رسمی ،تا نشان دهد که ای
تجربۀ دینی و سلوک عارفانه است که مایۀ تحوّل و ارتقای روحی میشاود بار ایا اسااس ،آشاکارگی
ضدروایت ،عناصر و شخصیتهای منفی نیز در بافت ساختار روایتها تبیی میگردد
واژههای کلیدی :نشانهشناسی ،نشانه ،روایت عرفانی ،عناصر روایی ،کشف المحجوب ،رسالۀ ششیریه،
تذکرةاالولیاء
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

asemanekavir@gmail.com
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 1مقدمه
نشانهشناسی ،مطالعۀ نظاممند نشانههاست ( )Eagleton, 1996: 87و به عنوان یا داناش،
نشانههای زبانی را مطالعه میکند ( )Selden & Widdowson, 2005: 64در مطالعۀ نظاممند
نشانهها ،هر آنچه در تولید و تفسیر نشانهها و فرایند داللت شرکت دارند ،بررسی و تجزیه
و تحلیل میشوند (ر ک؛ مکاری  )921 :1988 ،در واشع« ،نشانهشناسی با هر چیزی که بتواند
ی نشانه شلمداد شود ،سروکار دارد» (چنادلر )21 :1987 ،نشاانهشناسای از طریاق بررسای
نشانهها ،به تحلیل مت میپردازد (ر ک؛ همان )17 :در ای طریاق ،باه معناهاای پنهاان و
ضمنی مت پرداخته میشود نشانهشناسان در پی پاسخ به ای پرسش هستند «که معناها
چگونه ساخته میشوند و واشعیت چطور بازنمایی میشاود» (هماان )21 :در پاساخ باه ایا
سؤال ،میان پدیدههای نامرتبط ارتباط برشرار میشود (ر ک؛ همان)11 :
نشانهشناسی به دست فردینان دو سوسور« 1به مثاباۀ علمای کاه باه بررسای زنادگی
نشانهها در دل زندگی اجتماعی میپردازد ،طراحی شد» (گیرو )19 :1981 ،از نظار سوساور،
نشانه دو جزء جداگانه دارد :دال و مدلول که رابطۀ بی ای دو دلبخواهی اسات ( Abrams
« )& Harpham, 2009: 325دال» ساختۀ آوایی شراردادی است و «مدلول» معنای یاا ارزش
معنایی آن اسات ( )Guerin & et.al, 2005: 370ایا دو ،جازء واحادی را باه ناام «نشاانه»
میسازند و هیچ انگیزۀ طبیعی آنها را به یکدیگر پیوناد نمایدهاد (ر ک؛ مکاریا :1988 ،
 )927واحدهای زبانی (= نشانهها) ارزش خود را در ارتباط با دیگر واحدها مییابند ( Guerin
 )& et.al, 2005: 370اساس ای ارتباط که باعا تولیاد معناا مایشاود« ،تفااوت» اسات
(مکاری  )927 :1988 ،دال و مدلول هنگامی که مجزّا در نظر گرفته شوند ،کامالً تمایزی و
سلبی هستند و آن هنگام که در پیوند با یکدیگر نشانه را میسازند ،ویژگی ایجابی نشاانه
را تولید میکنند (ر ک؛ سجودی)21 :1987 ،
2
رویکرد دیگر نشانهشناسای ،از کارهاای فیلساوآ آمریکاایی ،چاارلز ساندرز پیارس
سرچشمه مایگیارد ( )Barnard & Spencer, 2002: 927سامیوتیکز یاا نشاانهشناسای 9باا
کارهای پیرس در پیوند است و تکیۀ آن بر «ارجاا » اسات ،درحاالیکاه سامیولوژی 4باا
کارهای سوسور در ارتباط است و تأکید آن بر «تفاوت» اسات ( )Castle, 2007: 321پیارس
نشانهها را به سه نو تقسیم میکند1 :ا «شمایل» که رابطۀ آن با مادلول خاود از طریاق
1 . F.D.Saussure
2 . C.S.Peirce
3 . Semiotics
4 . Semiology
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شباهت ایجاد میشود 2ا «نمایه» که رابطۀ آن با مدلول خود ی رابطۀ طبیعی ،علّای یاا
معلولی است 9ا «نماد» واژههایی که زبان را تشکیل میدهند ،پیچیدهتری نشانه و کامالً
شراردادی هستند ( )Abrams & Harpham, 2009: 324-325پیرس عوامل دخیل در به وجود
آوردن معنی را ،بازنمون ،تفسیر و موضو میدانست (ر ک؛ ساجودی)7 :1987 ،؛ باه عباارت
دیگر ،ی نشانه ،ی اول است که با ی دومی یا اُبژۀ آن ارتباط مییابد و ی سومی را
میسازد که «تعبیر» نامیده میشود «تعبیر» همان معناست و در وجهای خااصتار رابطاۀ
جانشینی میان ی نشانه و نشانهای دیگر است (ر ک؛ گیرو )141 :1981 ،در اندیشۀ پیارس،
نشانه آن چیزی است که بتواند به نشانۀ دیگر ترجمه شاود و در آن کامالتار شاود (ر ک؛
همان )147 :طبقهبندی نمادها به عنوان نشانه باید بر اساس کاربردشاان در مات و بافات
خاص باشد (ر ک؛ چندلر )71 :1987 ،در اندیشۀ پیرس ،زبان ی نظاام نماادی اسات (ر ک؛
همان )18 :بدون تفسیر ،نماد ویژگی نشانهای را از دست میدهد ای خُلقوخاو ،عاادات و
شواعد عمومی است که مشخص میکند نماد باید چگونه تفسیر شاود (ر ک؛ هماان )13 :در
رویکرد پیرس ،نمادها ارزش بیشتری دارند تا در دستگاه فکری سوسور (ر ک؛ همان )71 :به
نظر پیرس« ،تنها نشانههای همگانی ،نماد هساتند و همگاانی باودن بارای ادراک آنهاا
ضروری است» (همان)
ممک است تعلق ی نشانه به مفاهیم و معانی در طی زمان تغییر کناد (ر ک؛ هماان)
در ای تغییر ،نشانهها باز میتوانند داللتگر معانی پیشی خود نیز باشند نشانه مایتواناد
خاصیت هم پوشانی به خود بگیرد؛ یعنی در ی مت به چندی وجاه و معناا شابال ارجاا
باشد (ر ک؛ هماان )72 :ای تغییر و تحوّالت در داللتهاای نشاانهای باه فرایناد نشاانگی
میانجامد نشانهپردازی بیپایان که از دل اندیشۀ پیرس برمایآیاد ،افاقهاای تفسایری
پایانناپذیر را به روی خواننده و مخاطب مت میگشاید اگرچه تفسیر و چرخۀ نشانگی یا
فرایند نشانگی ،مقدمهای برای تفسیرها و تأویلهای بیپایان برای مخاطب در مواجهه باا
مت است ،اما دریدا به نهایت و پایانپذیری آن چرخه و نشانگی نامحدود اجباری زنادگی
اذعان دارد (ر ک؛ همان)121 :
کتابها و مقاالتی چند در حوزۀ نشانهشناسی روایتهای عرفانی نوشته شدهاست
ا مریم مشرآ در کتاب نشانهشناسی تفسیر عرفانی به تجزیه و تحلیل نشانههاای متاون
تفسیری عرفانی پرداختهاست در ای کتااب ،وی سااختارهای متقابال ،زباان ،نمادهاای
طبیعی ،سب دستوری و معانی رمزی حروآ وارده در تفاسیر عرفانی را بررسی کرده ،باه
شرح و توضیح آنها از منظر نشانهشناسی پرداختهاست (ر ک؛ مشرآ)1982 ،
ا حمیدرضا توکلی در مقالهای با عنوان «نشانهشناسای واشعاۀ دشاوشی» باه نشاانهشناسای
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داستان دشوشی از دفتر سوم مثنوی میپردازد وی نمادها و صحنههای مکاشفۀ دشاوشی را
بررسی و آن نشانهها را با داستان موسی و خضر مقایسه میکند و باه تماایز میاان عاالم
غیب و جهان پدیدار میرسد (ر ک؛ توکلی94 :1981 ،اا )44به نظر میرسد که متون عرفانی،
بهویژه روایتهای عرفانی بیش از آنچه تاکنون نوشته شدهاسات ،ظرفیاتهاای تفسایر و
رمزگشایی دارد ای پژوهش سعی بر آن دارد که دریافتهاای جدیادی را باا اساتفاده از
رویکرد نشانهشناسی دربارۀ روایتهای عرفانی ارائه کند
رمزپردازی شیوۀ رایج در روایتهای عرفانی است و در ای نوشتار ،برای تفسیر آنهاا
با هدآ درک مت و حصول کارکردهای روایی آن به بررسی نشانهشناسانه روی آوردهایم
از میان نظریههای نشانهشناسی ،با توجه به اهمیت «ارجاا » در نشاانهشناسای پیارس ،و
افقهای تفسیری که به روی خواننده و مخاطب مت میگشاید و نیز تناسبی که با متاون
عرفانی دارد ،عناصر روایی را به مثابۀ نشاانههاای متنای در دو ساطح «شخصایتهاا» و
«عناصر ساختاری» ،در سه ا ر اصیل و تأ یرگذار عرفانی یعنی کشفالمحجوب هجاویری،
تذکرۀاألولیای عطار نیشابوری و ترجمۀ رسالۀ ششیریه بار اسااس دیادگاه نشاانهشناسای
پیرس بررسی کردهایم در ای سه مت  ،مواردی را به عنوان روایت بررسی نمودهایام کاه
با تعریف جرالد پرینس از روایت همخوان باشد؛ یعنی «بازنمایی دساتکام دو رویاداد یاا
موشعیت در ی گسترۀ زمانی معیّ که هیچ کدام پیشفار یاا پیاماد دیگاری نباشاد»
(پرینس)11 :1931 ،

 2بح و بررسی
روایت و روایتپردازی در تاروپود زیست ای جهانی آدمی تنیده شدهاست در واشع« ،روایت
با تاریخ بشر آغاز میشود و در هیچ کجا ملت بیروایتی وجود نداشتهاسات» (وبساتر:1982 ،
81؛ به نقل از :ناظمیان )121 :1939 ،دنیای روایت ،دنیای آزادی از شیدوبنادهای روایاتهاای
مسلّم بیرونی است آدمی در روایتهای بیرونی که همان حوادث پیرامون هستند ،همیشه
اسیر علت و معلولهاست دنیای روایت کامالً در حیطۀ اختیار و تدبیر راوی است راوی با
خلق شخصیتها و کارکرد آنها ،دنیای دلخواه خود را میسازد شخصیتهاای داساتانی
حتّی اگر کارکردهای خالآ انتظار راوی را به مرحلۀ کانش برساانند ،بااز حضورشاان در
دنیای روایت الزامی است تودوروآ 1معتقد است که «انساان بادون نگااه دیگاری وجاود
ندارد» (تودوروآ )218 :1988 ،بناابرای  ،نگااههاا و واکانشهاای متفااوت هار شخصایت،
برجستهسازی کارکرد و کنش دیگری است که بر اساس تفاوت و اختالآ نشانگی صورت
1 . T.Todorov
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میگیرد (ر ک؛ مکاری « )927 :1988 ،انسان کامل» مرکز تاأمالت اندیشاههاای عرفاانی و
دینی است که سال و عارآ را از آن طریق به مرزهای وحدت و یگانگی با امار شدسای
رهنمون میشود (ر ک؛ دیرینگر و اُلر11 :1931 ،ا )17بنابرای  ،راوی روایتهاا ابتادا باا خلاق
شخصیتهای داستانی که در خدمت شخصیت اصلی داستان (= پیر یا انسان کامل) است،
دیگر عناصر داستانی همچون زاویۀ دید ،زمان ،تقابلها و تکانهها را در محاور همنشاینی
روایت جای میدهد سراسر ای آفرینش ها و تمهیدات روایی ،هدفی جاز ایا نادارد کاه
دنیای سال و عارآ را به رنگوبویی دیگرگون به دور از بیشتر محدویتهاای زماانی و
مکانی ای جهانی ساخته و پرداخته نماید
2ا 1شخصیتهای روایی
2ا1ا 1پیر

جهان روایت به وسیلۀ شخصیتها ساخته و پرداخته مایگاردد؛ چراکاه «شخصایت جازو
عوامل تعیی کنندۀ رویدادهاست» (کوری« )137 :1931 ،پیار» از شخصایتهاایی اسات کاه
اساس رخدادهای عرفانی برای معرفی و انتقال تجربیات وی روایت میشود اگر پیری در
روایتها ظاهر نشود ،بهانهای برای روایت داستانهای عرفانی در دسترس نیست؛ چراکاه
پیر سرنمونه و اساس تجلای و نیاز آشاکاری وضاعیت روحاانی و آسامانی اسات پیار از
که الگوهای عام و مکرر بشاری اسات (ر ک؛ گاری  )188 :2118 ،آدمای در ذها خاود و
روایتهای خویش منتهای آرزوی مراتب شدسی را در هیئت پیر و تجربههای وی مجسام
میکند از ای رو ،هر جا پیر هست ،هیبت و تواضع نیز هست پیر ناجی است و در هیئت
ی شهرمان نجاتبخش ظاهر میشود (ر ک؛ گری  )188 :2118 ،در دنیای روایت ،آنگاه که
آدمی از همه چیز دست شسته و ناامید است ،پیر گره از مشکل بازمیکند و نقش و کارکرد
خود را در روایتها برجسته مینماید
در داستانهاای عرفاانی ،پیار بایاد در مقاام و منزلتای برتار شارار گیارد او در شلاۀ
وضعیتهای روایی نشستهاست و هیبت و اشتدار معنوی او تمام اجازای روایات را ساامان
میدهد روایت برای پیر است ،نه پیر برای روایت! در ای گونه روایتها ،از ویژگایهاای
اغراقآمیز پیر سخ به میان میآید او در اوج همت ،تالش و ریاضت عرفانی شرار دارد و
ریاضتهایی را تحمل میکند که در توان دیگران نیست:
«و از ابراهیم ادهم روایت آرند که ماه رمضان از ابتدا تا انتهاا هایچ نخاورد ،و مااه
تموز بود هر روز به مزدوری ،گندم درودی ،و آنچه بستدی باه درویشاان دادی ،و
همه شب تا روز نماز کردی وی را نگااه داشاتند بنخاورد و بنخفات» (هجاویری،
)479 :1984
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در روایتی دیگر:
«و م پیری دیدم که هر سال دو چله بداشتی ،و دانشمند ابومحمد باشغری چون
از دنیا بیرون شد ،م آنجا حاضر بودم هشتاد روز بوده بود که هیچ نخورده باود،
و هیچ نمازش از جماعت نرفت» (همان479 :ا)474

تمام تأکیدهایی که برای عبادت و ریاضت آمادهاسات ،تکیاه بار وجهاۀ اسارارآمیز و
شکوهمند پیر دارد کارکرد چنی مبالغههایی برجستهسازی نقش پیر است؛ چه در دنیاای
روایت ،چه در جهان بیرونی؛ چراکه اگر پیری نباشد ،هیچ دستگیری نمیتواند سال را به
دنیای باط و معنویت راه ببرد در ای گونه روایتها ،عمل معنوی پیر در درجۀ دوم شارار
دارد و کارکرد عرفانی ،تمهیدی برای اساسی فر کردن نقش پیر است بنابرای  ،پیر در
بزنگاههای روایی ظاهر میشود؛ بدی معنا که نقش خاود را باازمییاباد و گاره از مااجرا
بازکرده ،روایت را به آرامش گرهگشایی میرساند آرامش جهان روایت ،نتیجۀ کارکرد شیخ
و پیر است؛ چونان خدایی که اگر او در دنیای روایت نباشاد ،جهاان راوی و داساتانش در
همان آشوب ازلی و آغازی باشی خواهد ماند:
«شیخ سهلکی گفت :وشتی اندر بسطام ملخ آمد و همۀ درختان و کشاتهاا از کثارت آن
سیاه گشت مردمان دست به خروش بردند شیخ مرا گفت :ای چه مشغله اسات گفاتم:
ملخ آمدهاست و مردمان بدان رنجهدل میباشند شیخ برخاست ،و بر بام برآمد ،و روی به
آسمان کرد در حال همه برخاستند ،و نماز دیگر یکی نمانده بود کس را برگی زیان نشد
واهللا اعلم» (هجویری)243 :1984 ،

شیخ را سودای طلب دنیا و آگاهی از آن نیست او با پیوند روایی ساؤالی کاه دو پاارۀ
روایت را به هم پیوند میدهد ،بیاعتنایی خود را نسبت به اسباب دنیایی نشاان مایدهاد
چنی سؤالی که نشان از فراغ پیر از اوضا و احوال نفسانی و دنیایی دارد ،جنبۀ واالیای و
شکوهمندی پیر را نشان میدهد
2ا1ا 2زن

«زن» در روایتهای عرفانی نقش چنان برجستهای ندارد روایتهای عرفانی مردسااالرند
اندکی پیش میآید که زنی سال ِ طریق باشد و دنیای روایت حول محور او بچرخد چنی
رویکردی به زن از سوی راویان ،نتیجۀ زیست آنان در افق فرهنگی خاصی است که زن را
طفیلی حیات میدانستهاست در روایتها ،زن از آن لحاظ که زن است و صاحب شابلیتها
و ویژگیهای خاص خود ،هویتی مستقل ندارد ،حتّی اگار او شادم در راه سالوک بگاذارد،
چنی سلوکی ا خالآ مردان ا برای وی هویتساز نیست او الزم است در حلقۀ جنسیتی
مردان درآید تا شرآ و نشان سلوک عارفانه را از آنِ خود کند« :چاون زن در راه خادای ا
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تعالی ا مرد باشد ،او را زن نتوان گفت» (عطار نیشابوری )11 :1931 ،با ای اوصااآ ،ویژگای
خنثی بودن کارکرد زن در روایتهای عرفانی ،بهتری محمل را میسازد تا شخصایت زن
در واکنشهای منفی و هراسآمیز جلوهگری نماید:
«نقل است که سرّی خواهری داشت دستوری خواست کاه :خاناۀ تاو را باروبم
دستوری نداد گفت :زندگانی م کرای ای نکند تا یا روز درآماد پیرزنای را
دید که خانۀ وی میرُفت گفت :ای برادر ،مارا دساتوری نادادی تاا خادمت تاو
کردمی اکنون نامحرمی را آوردهای گفت :ای خواهر ،دل مشغول مدار که ایا
دنیاست که در عشق ما سوختهاست و از ما محروم ماند اکنون از حق ا تعاالی ا
دستوری خواست تا از روزگار ما او را نصیبی بُوَد جاروب حجرۀ ماا بادو دادهاناد»
(همان283 :ا)231

شیخ در هر دو پارۀ روایت دست رد بر آرزوی «زن» زدهاست او از توجه به آناان روی
برتافتهاست ،حتّی خواهر خویش ا زن ا را مستحق جاروب کردن خانۀ خویش نمایداناد
دنیا ا زن ا نیز اگر به جاروب کردن حجرۀ وی مشغول است ،از سَرِ تحقیر و منزلت پایی
است و به همی دلیل« ،جاروب حجرۀ ما بدو دادهاند» و نه چیاز دیگار دنیاا ا مکاان ا و
زمانِ وابستۀ به آن ،مؤن است (ر ک؛ کمبل )984 :1983 ،و سودای عارآ ای اسات کاه از
ای زمان و مکانِ تختهبند رهایی یابد« :چون آدم ا علیهالسّالم ا اندر بهشت بخفت ،حوا از
پهلوی چپ وی پدیدار آمد و همۀ بالی وی از حوا بود» (هجویری)813 :1984 ،
هرچند زن میتواند کارکردی مثبت داشته باشد ،اما چنی صفتی باید همراه و وابساته
به هستی مرد باشد اگر زنی در سلوک گام برمیدارد ،با تکیه بر نقش مثبت مرد است که
هویت مییابد و داستانهای عرفانی ،کمتر استقالل سلوکی زن را برمیتابند همچنانکاه
زنِ «احمد خضرویۀ بلخی» همراه و پابهپای او طی طریق میکرد و از احمد خضرویه شامّ
عرفانی باالتری داشت (ر ک؛ عطار نیشابوری )919 :1931 ،اما او در کنار احمد خضرویه ،نامی
و اعتباری مییابد« :زنِ احمد خضرویه» ای اندیشه در ذهنیت سایر ملل نیاز وجاود دارد؛
«اینکای روح مؤم  ،بیا و دل را برای وصال همسر الوهی خویش مهیا ک تا که او منّات
گذارد و بیاید و با تو همخانه شود» (آکمپیس111 :1983 ،ا)112
زن ،نماد جمال الهی است و در آنجا که او در هیئت پیاری ساال و پرجذباه هویادا
میشود ،جنبۀ جمال الهی را نشان میدهد راوی با توصیف زن به عنوان نماد پارساایی و
پرهیزگاری ،به تجربۀ جمال امر شدسی دست مییابد چنی سابقهای را میتوان در ادیاان
دیگر نیز یافت عنصر مؤن نشانۀ حقیقت «لوگوس» است که در سنتهای گوناگون دینی
در نشانۀ «مریم عذرا» و «کوانیی » آشکار میشود (ر ک؛ نصر:)247 :1988 ،
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«و فاطمه که عیال وی بود ،اندر طریقت شأنی عظیم داشت وی دختر امیار بلاخ
بود چون وی را ارادت توبه پدیدار آمد ،به احمد کس فرستاد که مرا از پدر بخواه
وی اجابت نکرد کس فرستاد که :یا احمد ،م ترا مرد آن نپنداشتم کاه راه حاق
بزنی راهبَر باش تا راهبُر احمد کس فرستاد و وی را از پدر بخواست پدرش باه
حکم تبرک ،وی را به احمد خضرویه داد ،و فاطمه به ترک مشغولی دنیا بگفت ،و
به حکم عزلت با احمد بیارامید تا احمد را شصد زیارت خواجه بایزید افتاد فاطماه
با وی برفت » (هجویری)189 :1984 ،

در حکایتی دیگر ،ذوالنون مصری در راه زنی را میبیند که با جامۀ صاوفیان در سافر
است و پندی ارزشمند و صوفیانه به او میدهد (ر ک؛ همان181 :اا )187در برخی روایتهاا،
زن در شالب کنیزکی کارکرد مییابد که واسطهای برای تحوّل درونی و باطنی شیخ است
زن باع فریب سال است ،اما ژرآساخت روایت بر نقش دگرگونکننده و میاانجی زن
تکیه دارد زن پُلی برای عبور از احوال دنیایی و شادم نهاادن در ملکاوت اسات بار ایا
اساس ،زن کارکرد متناشض «هادی و مضلّ» مییابد؛ صفتی متناشضآمیاز کاه مشخصاۀ
صفات امر شدسی است:
«سبب توبت او آن بود که در ابتدا به زنی نگریست ظلمتی در دلش پیدا آمد آن
سرپوشیده را خبر کردند گفت :از ما کجا دیادی گفات :چشام در حاال چشام
برکند و بر طبقی نهاد ،و پیش عتبه فرستاد و گفت :آنچه دیدهای ،میبی عتباه
بیدار شد و توبه کرد ،و به خدمت حس بصری رفت تا چنان شد که شاوت خاود
به دست خود کِشت کردی و آن جو آرد کردی ،و به آب نام دادی ،و باه آفتااب
خش گردانیدی ،و در هفته یکی از آن بهکار بردی ،و به عبادت مشغول شادی،
و گفتی :از کرامالکاتبی شرم دارم که در هفته ی بار بیش به متوضا روم» (عطار
نیشابوری)83 :1931 ،

بدی سان شخصیت زن در چنی روایتهایی دو کارکرد متفااوت و متقابال اسات از
ی سو ،باع گمراهی سال میشود و از سوی دیگر ،ظاهراً خود ی عامال باه شار
است و روح و هستی عارآ را با کارکرد نمادی خود متحوّل و دیگرگون مینماید
2ا1ا 9شاه و درویش
«شاه» و «درویش» از دیگر شخصیتهای داستانی است که درونمایاههاای عرفاانی را در
روایتها برجسته میکنند و آنها را در خود به عنوان نشانۀ روایی جای میدهند «شاه» از
اندیشههای که اساطورهای و نمااد هیبات و جاالل خداونادی اسات در روایاتهاای
اسطورهای ،نزدی شدن به وی حریم خاصی دارد و هر کس را یارای حضور در آستان او
نیست (ر ک؛ بویس )124 :1984 ،در روایتهای عرفانی ،شاه باهنادرت چنای درونمایاهای
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دارد شخصیت شاه در محور همنشینی روایت ،برای برجسته کردن نقش و کارکرد سال ،
کنشی بر عهده میگیرد؛ چراکه او دنیای خویش را به سویی مینهد و به فضای روحانی و
عرفانی گام میگذارد دگرگونی وضعیت روحی و منزلتی شاه از ی فرماانروا باه ساالکی
رهرو ،در آیی های باطنی دیگر نیز سابقه دارد برتلس به شباهت داستان ابراهیم ادهم باا
سرگذشت بودا و تأ یرات بعدی اندیشۀ مانوی در بازآفرینی آن تأکید میکند (ر ک؛ بارتلس،
)244 :1971

چنی نگاه و رویکردی به ساختار ای داستانها چندان موجه نمینماید شاباهتهاای
روایتهای داستانی شاه و درویش ،حاصل تقلید از روایتهاای پیشای آیای هاای دیگار
نیست چنی داستانهایی برگرفته از ذه دوتایی اندیشۀ بشر اسات و در نتیجاه ،چنای
ساختارهای دوتایی را میتوان در بیشتر اسطورهها و آیی های باطنی و دینی مشاهده کرد
شاهزاده و گدا از آن گونه سااختارهایی اسات کاه مایتاوان در بسایاری از روایاتهاای
افسانهای و اسطورهای سراغ گرفت که شباهت ساختاری بسیاری با روایاتهاای «شااه و
درویش» دارد ژرآساخت اصلی هر دو گونه روایت ،شدسای و غیرشدسای آن ،دگرگاونی،
مرگ و تولد از ی وضعیت به وضعیت دیگر است چنای درونمایاهای در روایاتهاای
عرفانی حاصل شرایط جغرافیایی ،فرهنگی و اندیشگی نیز بودهاست در دورههای متفاوت
تاریخ ای سرزمی  ،حکمرانان و پادشاهان کارکردهای بسایاری داشاتهاناد و از آنهاا باه
عنوان نشانهای از نهایت مقام و مرتبت یاد میشدهاست از سوی دیگر ،چنی روایتهایی
در پی ا بات منزلت درویشی و عرفانی هستند بنابرای  ،بسیار طبیعی است که ذه راوی
مایل به رویکرد عرفانی ،برای تقابلسازی دو درونمایۀ زهد و دنیاگرایی ،از نقاش شااه و
درویش استفاده کند شرایط خاص سیاسی و مذهبی دورههای راویاان ،البتاه در گازینش
چنی نقشهای متقابلی ،بیتأ یر نیست حکومتهای بعد از پیامبر(ص) ،یاران و جانشاینان
وی در عهد بنیامیه و بنیعباس و دورههای بعدی ،به نام دی و ایماان باه دنیااگرایی و
اشرافیت روی آوردند اشبال آنها به دنیا و تجمل آناان ،همیشاه ماورد انتقااد زاهادان و
عارفان بودهاست (ر ک؛ فروهر)118 :1987 ،
2ا 2عناصر ساختار روایی
2ا2ا 1تکانه و پیوند

غالب داستانهای عرفانی را میتوان به دو پاارۀ روایای تقسایم کارد پاارههاای روایای؛
داستانهای بسیار کوچکی هستند که در هر وضعیت متفاوت ،موشعیت آگاهی و ناآگاهی را
تبیی میکنند در ی پارۀ روایت ،شخصیت داستانی با توجه به کارکرد و ذهنیت خاود از
اصول طریقت ناآگاه است در پارۀ دوم که داستان بعدی را شاکل مایدهاد ،شخصایت

 /148نشانهشناسی عناصر روایی در روایتهای عرفانی

داستانی به آگاهی ،تحول روحی و بازتولّد معنوی میرسد
دو پارۀ روایت ،کلّ ی روایت داستانی را تشکیل میدهند پارهها عموماً با گازارهای،
پدیداری یا صحنهای به یکدیگر میپیوندند که «پیوند روایی» را شکل میدهند پیوندهای
روایی در بافت ساختاری و روساختی حکایت ،دو مرحلۀ متفاوت پارهروایتها را به یکدیگر
پیوند میدهند
پیوندهای روایی شامل واکنشهای متفاوتی هستند یکی از ای واکنشها ،گزارههای
پرسشی است که شخصیت داستانی از طریق آن از فضای ناآگاهی به آگاهی میرساد در
ای گونه روایتها ،مت داستانی ابهامی را نشان مایدهاد کاه در ذها شخصایت روی
دادهاست ابهام نخستی با کم پیوند پرسشی روایی ،به آشاکارگی و آگااهی در مرحلاۀ
دوم روایت میانجامد ساختار چنی روایتهایی را میتوان در نمودار زیر بازنمایی نمود:
پارۀ روایی ()1
«همی آید که درویشیی را ایا
ملکییی ماتییا ا تییاد .ملیی
گفت :حیاتتی اخیوا ..گفیت:
مییا اب انییدۀ انییدگا ییود
حاتت نخواهم».

(پیوند روایی)
«گفت :ایا چگونه ااشد؟».

پارۀ روایی ()2
«گفت :مرا دو اند.اند کیه هیر
دو داوندا تواَند :یکی حرص
و دیگر امل.

(کلیت روایت)
«همی آید که درویشی را اا ملکی ماتا ا تاد .مل گفت :حاتتی اخوا ..گفیت:
ما اب اندۀ اندگا ود حاتت نخواهم .گفت :ایا چگونیه ااشید؟ گفیت :میرا دو
اند.اند که هر دو داوندا تواَند :یکی حیرص و دیگیر امیل» (هجیویر:1831 ،
.)81

گونهای دیگر از پیوندهای روایی که دو پارۀ روایت را باه یکادیگر پیوناد مایدهناد،
تکانههای بنیادی و غیربنیادی هستند کاه متمایزکننادۀ دو وضاعیت ناعاارفی و عاارفی
شخصیت داستان میباشند در ای روایتها ،پیوندها وجه اخباری ،انشاایی یاا گوناهای از
پدیدارها و صحنههای روایی دارند (ر ک؛ عطار نیشابوری:)48 :1931 ،
«یکی از چیزهایی که در اسطوره میآیاد آن اسات کاه در شعار هاویاه ،صادای
رستگاری به گوش میرسد لحظۀ تاری  ،لحظهای است که پیام واشعای تحاوّل
در شرآ آمدن است در تاری تری لحظه ،نور فرامیرسد» (کمبل)71 :1983 ،

چنی روشنایی مختص روایتهای اسطورهای نیست داستانهای عرفانی نیاز از ایا
بزنگاه روشنایی استفاده میکنند چنی روشناییهایی در شصههای عارفانه به یاری «تکانه»
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ظاهر میشود تکانهها ،نقطۀ اوج داستانهای عارفانه هستند و پارههای روایای را از یا
مرحله به مرحلۀ دیگر منتقل میکنند تکانه ،فرایند یا کارکردی است کاه شاخص را باه
عمل یا تکاپویی وامیدارد ( )Matsumoto, 2009: 301تکانههاا ،گازارههاا یاا پدیادارهایی
هستند که سال را از وضعیت ماشبل تولّد عرفانی به مرحلۀ بازتولّد عرفاانی مایرساانند
تکانهها میتوانند از زبان هر کس یا چیزی آشکار شوند و سال را باه فضاای عرفاان و
مایههای باطنی فروبرند در عالم عرفان که همه چیز زنده است و حیات دارد ،حتّی سنگی
میتواند به سال راه پند دهد و در او تکانههای روحای و نفساانی پدیاد آرد سانگ نیاز
جلوهای از هستی خداست پس میتواند به سخ درآید و سال را از وضعیت ناآگاهی به
آگاهی برساند« :و از ابراهیم ادهم ا رحمۀ اهللا علیه ا میآید که سنگی دیدم بر راه افکنده،
و بر آن سنگ نبشته که :أنت التعمل بِمَا تعلم کَیفَ تطلب ما التعلام » (هجاویری:1984 ،
18ا )13کلّیت روایت ،شخصیتپردازی و عبارتسازی آن به ای منظور پرورده میشود که
شخصیت داستانی را در حضور امر شدسی شرار دهد و به همهجایی خداوند آگاه کند تکانه،
اساس و هدآ روایت است و درونمایۀ آن را میسازد راوی گاه خود را برآن نمیبیند که
ماحصل تکانه را در روایت بازگوید آگاهی سال از تکانه در بافت معنایی مت پنهان است
و در روساخت داستان آشکار نمیشود
تکانهها میتوانند برگرفته از شرآن باشند در ای وجه ،تکانهای که باع تحوّل سال
میگردد ،آیاتی از شرآن است که عمدتاً بر جنبۀ هراسناکی و هیبتناکی امر شدسی داللات
دارد هیبتناکی مضمون آیۀ شرآنی ،سال را به وحشات از عاشبات مایانادازد و تغییار و
تحوّل مثبت او را رشم میزند در روایت فضیل عیا  ،وی باه سابب تکاناهای شرآنای از
دزدی و عیّاری دست برمیدارد و به عرفان روی میآورد وی از شخصیتی ناشاناس کاه
ای ناشناسی بر رازناکی و هیبت تکانه میافزاید ،در درون خویشت میشانود :أَلَام یَاأنِ
لِلَّذِی َ آمَنُوا أَن تَخشَعَ شُلُوبُهُم لِذِکرِ اللَّهِ ( الحدید )11 /و بدی توبیخ شدسی ،شدم در راه توبه و
استغفار میگذارد (ر ک؛ هجویری143 :1984 ،ا)181
غیرمسلمان هم میتواند کارکرد تکانهای در روایت بیاباد عبااراتی کاه از زباان یا
نامسلمان بیان میشود ،از گونۀ جدلی است ای جدل به سود وی پایان میپذیرد ،اماا در
نهایت ،نجات و رستگاری سال را در پیدارد «ابوعلی شفیق» در معبدی ،بُتپرستی را به
جای پرستش بُتان ،به پرستش خداوند دعوت میکند؛ خدایی که زنده است و تماام عاالم
بنده و عابد او هستند بُتپرست در پاسخ دعوت او میگویاد« :اگار چنای اسات کاه تاو
همیگویی ،شادر نیست کی تو را روزی دهد به شهر تو تا تو اینجا نبایستی آمد شافیق را
از آن بیداری افتاد و طریق زهد پیش گرفت» (ششیری)91 :1981 ،
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تکانهها در برخی روایتها نقشی «بنیادی » دارند؛ بدی معنی کاه آیاهای از شارآن یاا
عبارتی از پیر ،جهود و ناعارآ را به عارفی «در راه» تبدیل میکناد او باه واساطۀ تکاناه،
بنیان هستی و سلوک رفتاری خود را از نو پیریزی میکند:
«نقل است که مال وشتی خانهای به اجارت بستد ،و همسایهای جهود داشت ،و محاراب
خانۀ مال سوی خانۀ جهود بود ،و آن جهود مبرزی ساخته بود ،و بر آن نجاست میکرد،
و به خانۀ مال میانداخت ،و محراب پلید میکرد روزی جهود پیش مال آمد و گفات:
تو را از مبرز م رنج نیست مال گفت :هست ،اما پاک میکنم و میشویم گفت :ایا
رنج از برای چه میکشی و ای خشم از برای که فرومیخوری گفت :از حاق ا تعاالی ا
فرمان چنی است که؛ وَالکَاظِمِی َ الغَیظ وَالعَافِی َ عَ ِ النَّاسِ جهود گفات :زهای دیا
پسندیده که دوستِ خدا رنجِ دشم ِ خدای چنی کشد و هرگز فریاد نکند ،و چنای صابر
کند و با کس نگوید درحال مسلمان شد» (عطار نیشابوری)48 :1931 ،

در مقابل تکانههای بنیادی  ،تکانۀ «غیربنیاادی » هام روایات را باه پایش مایبرناد
تکانههای غیربنیادی کارکردهای تحوّلآفرینی هستند که عارآ یا سال را بر آنچه کاه
نباید انجام دهد و یا باید به آن بپردازد ،آگاه میکنند و او را از چرخش به مرحلۀ ناعاارفی
بازمیدارند چنی تکانههایی غیربنیادی هستند؛ چراکه عارآ سابق بار آن ،مرحلاۀ تولاد
عارفانه را گذرانده است و تکانه برای بذل توجه بیشتر او بر موازی سلوک در روایت آشکار
میشود:
«چنان ِ روایت کنند از ربیعب خشیم که نزدی اب مساعود همایشاد باه دکاان آهنگاری
بگذشت پارۀ آه دید؛ تافته ،سرخ اندر کارگاه آن آهنگر بیفتاد و از هوش بشد تا دیگر روز
باهوش نیامد چون بازجای آمد ،پرسیدند که :آن چه حال بود گفت :از اهل دوزخ یاد کردم
اندر دوزخ ای غیبتی بود از حد فراتر تا بیهُشی آورد» (ششیری)111 :1981 ،

2ا2ا 2تناشض و تقابل
آنجا که فهام بشار در درک چیساتی و چرایای پدیادارها در هالاهای از ابهاام و تااریکی
فرومیرود ،به بیان و گزارههای متناشض روی میآورد در اینجا ،فهم بشر از تجربۀ خود در
زبان و بیانش دیگرگون و متفاوت رشم میخورد عارآ در احساس تجربۀ دینی خود هایچ
ش و شبههای ندارد ،اما برای بیان آن که الزمۀ شناخت و فهم کلی و دشیق اسات ،باه
تناشض روی میآورد (ر ک؛ اتاو )81 :1981 ،تضاد و تناشض ریشاه در تعامال ناآگااه و آگااه
انسان دارد و از فرایندهای اصلی رشد انسانی است (ر ک؛ مورنو)41 :1988 ،
روایتهای عرفانی نیز خالی از تناشض و تضاد نیساتند ایا تنااشض گااهی در بیاان
تجربههای دینی و گاهی در بیان اصول طریقت رخ میدهد اگار زنادگی ایا جهاانی در
چرخهای از تضادها و تناشضها هستی و جریان مییابد ،پس عرفان نیز به عنوان بخشای
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از زیست ای جهانی ،در ای چرخۀ رازآمیز شرار میگیرد« :شما را در دنیا و دی و در میاان
دو متضاد زندگانی میباید کرد» (عطار نیشابوری)913 :1931 ،
تناشضهاای روایای را مایتاوان در دو دساتۀ جداگاناه تقسایمبنادی کارد :نخسات
«تناشضهای معرفتی» است تناشضهای معرفتی دو ایده ،نظر یا اندیشه را در روایت بیاان
میکنند راوی در دنیای روایت خویش به دلیل دلبستگی به شخصیتهای داستانی ،توان
آن را ندارد که یکی از گزارههای معرفتی را رد و دیگری را تأیید کند باهناچاار در دنیاای
روایت به تأیید دو گزارۀ متفاوت میپردازد و در ای تأیید ،از ابزار توجیه استفاده مایکناد
راوی برای گزارههای متضاد توجیهی میسازد و آن دو را در دنیای معرفتی خویش آشاتی
میدهد چنی رویکرد آشتیجویانهای به دلیل تأییاد نقاش شایخ و ولای اسات راوی در
تنگنای تضاد معرفتی ،شادر به ردّ یکی به نفع دیگری نیست بنابرای  ،گرفتار تناشضهاای
معرفتی میشود از جنبهای دیگر ،تناشضهای معرفتی ریشه در ساختار تجربههای عرفانی
دارد که در تالش است عناصر مختلف تجربۀ دینی و عرفانی را با یکادیگر آشاتی دهاد:
«اب عطّار را پرسیدند از توکل گفت :آن بود که از طلب سببها باز ایستی با سختی فاشه
و از حقیقت سکون بنیفتی با حق ایستادن بر آن» (ششیری)248 :1981 ،
در جهان ای روایت ،راوی سال را به نفای سابب و دسات کشایدن از آن تشاویق
میکند ،اما سختی فاشه را سبب و وسیلهای برای کسب توکل مایداناد اگار نفای سابب
بایسته است ،پس چرا باید به سبب و وسیلۀ فاشه و فقر روی آورد پاسخ در ای است کاه
چرخۀ معرفتی و زیستی بشر فارغ از تناشض نیسات ماجراهاا و حاوادث زنادگی ،گااه در
میدانی از تناشضها سیر میکنند و به انجام میرسند بازی زبان و معرفت نیز یکی از ای
ماجراها و حوادث است؛ حواد ی که به آگاهی و درونبینی راه مییاباد و از آن سرچشامه
میگیرد
از نمونههای دیگر تناشض در روایتها« ،تناشض نحوی» است هرچند ای گونه تناشض
به علت همپوشانی نشانهها میتواند در نو تناشضات معرفتی شرار گیرد ،ولی از آنجاا کاه
ای تناشض در محور همنشینی کالم و نقشهای اجزای جمله آشکارتر است ،آن را تناشض
نحوی نامیدهایم؛ تناشضی روساختی که در ژرآساخت تناشض معرفتی ریشه دارد« :ابوسعید
خرّاز گوید :توکل اضطرابی بود ،بیسکون و سکون بود ،بیاضطراب» (ششیری)481 :1981 ،
و «رویم را پرسیدند از توبه گفت :توبه کردن از توبه» (ششیری)142 :1981 ،
«تقابل» و تضاد یکی از ویژگیهای اساس هستی آدمی است (ر ک؛ یونگ)419 :1987 ،
عارآ با شناخت خویشت ِ خاویش ،چااره و گریازی از تضاادهای هساتی نادارد؛ چراکاه
خویشت تمامیتش را در وحدت اضداد به دست میآورد (ر ک؛ مورنو )119 :1988 ،آشاتی باا
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اضداد ،درونمایهها و اجزای متضاد ،وجه غالب روایتهای عرفانی اسات عاارآ در سایر
عارفانۀ خود به شناخت درون و نَفس خویش میرساد ایا شاناخت مساتلزم مواجهاه و
پذیرفت نیروهای متضاد درونی است پذیرفت ای شوای مخالف ،ناچار در ذها و کاالم
عارآ و صوفی باید آشکارگی یابد در آن هنگام که مدارسی چون نظامیۀ بغداد به وجاود
میآید ،صوفیان نیز خانقاهها و رباطهایی برای خود مهیا میکنناد (ر ک؛ زریا کاوب:1931 ،
 )112و البته چنی رشابتی با روایتهای کالن و مسلّط آن عصر ،در روایتهاای صاوفیانه
نیز نمود مییابد
ضدّ روایت که در برابر روایت رسمی و کالن هر عصر شرار دارد ،دنیا و اندیشۀ صوفی
را در میدان مخالفت با آن چیزی شرار میدهد که به نظر او از اساس و محتوای اصلی دی
دور است روایتهای عرفانی با تأکیاد بار روش و سالوک خاود ،و از ساویی دیگار ،نقاد
مخالفان خود ،زمینهای برای آشکارگی تقابل روایتهای عرفانی با روایتهای مسلط زمانه
است؛ شخصیتهای داستان با واکنشهای گفتاری و غیرگفتاری خود عقاید علمای ششری
و ظاهری را به باد انتقاد میگیرند:
«جریری گوید :از جنید شنیدم که مردی را همیگفت کی او ذکر معرفت میکرد ،کای اهال
معرفت به خدای ا عزّ و جلّ ا به جایگاهی رسند کی به ترک حرکات بگویند ،از بااب بارّ و
تقرب به خدای ا عزّ و جلّ ا جنید گفت :ای شول گروهی باشد که به ترک اعمال بگویند و
ای به نزدی م منکر است ،و آن ِ دزدی کند و زنا کند ،نکوحالتار باه نزدیا ما  ،از
آن ِ ای گوید » (ششیری)81 :1981 ،

در جهانبینی عرفا ،مسلماً دزدی و دیگر گناهان که مانع سلوک هستند ،مطرود و نفی
شدهاست ی اندیشۀ غیرعرفانی میتواند توبیخی را به همراه داشته باشد؛ چاه رساد باه
گناه که باع دیگرگون شدن سرنوشت صوفی است اما در ای روایتها ،توجیه ظااهری
گناهان بزرگ ،چیزی جز نقد و گاهی دشمنی با شرائتهای مسالط دینای علماای ظااهر
نیست (ر ک؛ هجویری)411 :1984 ،
ضدّ روایت در چینش شخصیتهای روایی و کارکردهای آنان نیز باروز ماییاباد زن،
بهویژه شخصیتهایی چون مخنّ و مست از طردشدگان جامعۀ فرهنگی دورههای روایی
است اما راویان روایتهای عرفانی برای اینکه اندیشۀ خاود را در مقابال اندیشاۀ مقابال
متمایز نمایند ،به آنها کارکردهایی مثبت واگذار میکنند تا سایر داساتانی باه رساتگاری
عارآ بینجامد آنها گاهی با نصیحتی ،فراستی و تذکری عارآ را به خود بازمیآورند تاا
دست از پا خطا نکند:
«نقل است که حس گفت :از سخ چهار کس عجب داشتم :کودکی و مخنثای و مساتی و
زنی گفتند :چگونه گفت :روزی جامه فراهم میگرفتم از مخنثی که بر او میگذشتم گفت:
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ای خواجه! حال ما هنوز پیدا نشدهاست تو جامه از م فراهم مگیر که کارها در انیالحاال
خدای داند که چون شود؛ و مستی دیدم که در میان وحل میرفت ،افتانِ خیزان فَقُلاتُ لَاهُ:
َبِّت شَدَمَ یَا مِسکِی ُ حَتَّی الَتَزَلّ ا شدم ابت دار ای مسکی تا نیفتی ا گفت :تو شدم ابت
کردهای با ای همه دعوی م اگر بیفتم ،مستی باشم به گِل آلوده برخیزم و بشاویم ایا
سهل باشد اما از افتادن خود بترس ای سخ عظیم در م ا ر کرد » (عطاار نیشاابوری،
)91 :1931

هر روایتی در شالب «گفتمان» خاص خود شاکل مایگیارد گفتماان ،مجموعاهای از
گفتگو ،دیدگاه ،نگره ،جهانبینی ،لح و «بیان زبانی باورهای نویسنده ،سرشت فراگردهای
فکری او و داوریهایی است که میکند» (فااولر )71 :1931 ،گفتمان ،رابطۀ میان نویسانده،
شخصیت و خوانندۀ پنهان است (ر ک؛ همان )71 :روایتهای عرفانی از تمام ظرفیاتهاای
گفتمانی خود برای ا بات اندیشهها و درونمایههای خویش استفاده میکنند اگرچه برخی
صداها در داستانها شنیده میشود ،اما با توجه به حجم روایتهای عرفاانی ،ایا صاداها
اندک است؛ «زیرا در روایت (معموالً) فقط ی صداست که بخش مهمی از توجه ما را باه
خود جلب میکند تا داستان را انتقال دهد» (کوری)91 :1931 ،
تمام صداها در گفتمان روایتهای عرفانی زیر سیطرۀ صدای آسمانی اسات «صادای
آسمانی» ژرآساخت اصلی و بنیادی گفتمان روایای عرفاانی اسات گفتماان الهاوتی از
ساختار «باید و نباید» استفاده میکند و در میانۀ بایدها و نبایدها ،هیچ صادای خاکساتری
مجال بروز نمییابد تنها صدای «او»ست که میماند و عرصۀ روایتهای عرفانی جوالنگاه
هیچ «صدای خاکستری» دیگری نیست اگر صدای دیگری در داستانها به گوش میرسد،
در سِیر زمانی و علّی روایت ،همچون مِهی گذرا رفتهرفته ناپدید میشود تا مقدمۀ سطوت
و اشتدار صدای آسمانی را برای آشکارگی آن مهیاا ساازد شصاههاای عارفاناه ،صاداهای
دنیایی و ناسوتی را به کنار مینهند و صدای روحانی را در شالب گفتمان پیر و ساال بار
همۀ صداها و لح ها ترجیح میدهند هیمنۀ چنی صادایی آن گوناه فراگیار اسات کاه
درونمایههای عرفانی را بر زبان ،لح و کنش شخصیتهای ضعیفی چاون مخنّا  ،زن،
کودک و سلطان شرار میدهد (ر ک؛ عطاار نیشاابوری )91 :1931 ،نموناهای از گفتماانهاای
غالب و رسمی روزگار راوی که زیر هیمنۀ گفتمان «باید و نباید» آسامانی محاو و مطارود
میگردد ،عبارت است از:
«یافتم که یکی از علمای ظاهر به حکم تجربه ،مر شبلی را پرسید از زکات ،که چه باید داد
گفت :چون بخل موجود بُوَد و مال حاصل ،از هر دویست دِرَم ،پانج دِرَم ببایاد داد ،و از هار
بیست دینار ،نیمدینار به مذهب تو اما به مذهب م هیچ چیز مل نباید کارد تاا از مشاغلۀ
زکات رسته باشی گفت :امام تو اندر ای مسئله کیست گفت :ابابکر الصادیق ا رضای اهللا
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عنه ا که هرچه داشت ،بداد رسول ا علیهالسالم ا وی را گفت :ما خلفاتَ لعیالا
اهللا و رسوله» (هجویری)411 :1984 ،

گفات:

ای چنی صدای آسمانی و معنوی بر صدای ششریگری پیروز میشود و نشانۀ آسمان
و الهوت در پایانبندی روساخت داستان ،یعنی «اهللا و رسوله» ،آشکار میشود
2ا2ا 9زاویۀ دید
زاویۀ دید ،پنجرۀ نگریست راوی به دنیای درون و بیرون خود است (ر ک؛ داد)283 :1987 ،
زاویۀ دید نهتنها تمهیدی برای ورود به داستان و ساخت نظرگاه برای خواننده است ،بلکه
کنش و کارکرد روایی داستان را نیز تحتتأ یر شرار میدهد
بیشتر داستانهای عرفانی با تمهید روایی «گفت»« ،نقل اسات»« ،آمادهاسات» ،یعنای
زاویۀ دید سوم شخص روایت میگردند راوی با بهکارگیری چنی زاویاۀ دیادی ،خاود را
دانای کلّ روایت مایداناد و از احاواالت و کارکردهاای شخصایتهاای داساتانی پارده
برمیدارد او نهتنها با زاویۀ دید خویش رفتار و کردار شخصیت داستانی را زیار نظار دارد،
بلکه با همی دریچه به دنیای روح و روان و نیز اندیشههای باطنی شخصیت داستانی راه
میبرد« :داود طایی را غلبۀ حال وی ،اندوهگنی بودی شب اندر آمدی ،گفتی :الهی! اندوه
تو به همۀ اندهها غلبه گرفت و خواب از م ببرد» (ششیری)213 :1981 ،
روایتهای داستانی از تغییر و تحوّل زاویۀ دید بر کنار نیستند روایتها با زاویاۀ دیاد
سوم شخص آغاز میشوند و ناگهان در میانۀ داستان ،زاویاۀ دیاد باه اول شاخص تغییار
میکند زاویۀ دید اول شخص متناسب با احوال درونای اسات (ر ک؛ داد )211 :1987 ،راوی
آنگاه که به توصیف تجربههای عرفانی میپاردازد ،باه زاویاۀ دیاد اول شاخص متمایال
میشود او با تغییر زاویۀ دید «او» به زاویۀ دید «م » ،در تجربۀ دینی شخصایت داساتانی
شری میشود« :و اندر حکایات مشهور است که وی روزی به راهی میرفت اندر چااهی
افتاد ،و سه شبانهروز در آنجا بماند چون ایشان سَرِ چاه استوار کردند و بازگشتند ،م باا
حق ا تعالی ا مناجاتی کردم و دل مر مرگ را بنهادم » (هجاویری222 :1984 ،اا 229و نیاز،
ر ک؛ ششیری )227 :1981 ،در چنی روایتهایی ،زاویۀ دید پارۀ روایت نخستی  ،به زاویۀ دید
«م » در پارۀ بعدی روایت تبدیل میشود
2ا2ا 4تمهید زمانی
زمان ،چیستی و رهایی از آن یکی از دغدغههای اساسی بشر است پایان دادن به زماان،
یکی از وظایف هر سال و عارآ است (ر ک؛ مورتی)233 :1939 ،؛ چراکاه «زماان برآیناد و
نتیجۀ اراده و تمایل است» (همان )234 :تجربههای عرفانی ،میدان مقابله با زمان دنیایی و
شکست آن است سال مایل است با برکناری از زمان ناسوتی ،خود را به زمان الهاوتی
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پیوند زند و مقدمه را برای پیوستگی تجربههای دینی و جاودانگی مهیا کند زمان دنیایی و
عرفی در دنیای داستان شکسته میشود زمان دنیایی سال  ،سال ،میانه و پایانی دارد ،اما
زمان در روایتهای عرفانی ،گاه از سنخ دیگاری اسات راوی در بناد توصایفات مکاانی،
زمانی و کارکردی برای پیش بردن خط زمانی در داستان نیسات او واساطههاا را نادیاده
میگیرد تا زمان را نیز در دنیای روایت به کنار نهد سالکی نازد شایخی مایرود تاا از او
سؤالی بپرسد راوی بدون هیچ نقل نشان و توصیف زمانی و مکانی ،ساال را در عباارت
بعدی نزد شیخ دیگر ،در نقطهای دورتر حاضر میکند سالکی به سفارش «شفیق» باید باه
زیارت بایزید در بسطام برود اما واشعۀ او نخستی بار در کنار بایزید حل نمیشود و به نزد
شفیق برمیگردد و مشاهدۀ خویش را از بایزید با شیخ خود در میان میگذارد:
«شفیق گفت :بازگرد و بپرس مرید بازگشت و پیش بایزید آمد شیخ گفت :بازآمدی گفات:
مرا فرستادهاند تا از تو بپرسم که اگر او چنان است ،تو چونی بایزید گفت :ای نادانی دیگار
بی ! پس گفت :اگر م گویم که چونم ،تو ندانی گفت :شیخ اگر مصلحت بیند ،بفرماید تا بر
جایی نویسند تا روزگار م ضایع نشود که از راهی دور آمدهام شیخ گفت :بنویساید« :بسام
اهللا الرّحم الرّحیم» بایزید ای است ،و کاغذ درپیچید و بدو داد؛ یعنای بایزیاد هایچ نیسات
موصوفی نبود چگونه وصفش توان کردن » (عطار نیشابوری181 :1931 ،ا)181

 9نتیجه
روایتها برای وصف تالشها ،ریاضتها و وجهۀ اسرارآمیز پیر یاا برجساتهساازی نقاش
اوست پیر در بزنگاههای روایی وارد میشود تا گاره روایاتهاا را بگشااید در کناار ایا
شخصیت کامالً مثبت ،وجود برخی شخصیتهای منفی سدّ راه یا نموناهای بارای عبارت
سال است ،بهویژه تغییر و تحول آنان از وضعیت ناآگاهی به آگاهی شخصیتهایی چون
«مست»« ،کودک»« ،مخنّ » و مانند آن برای مقابله با اندیشههای ظاهری و رسمی اسات
تا نشان دهد که تجربۀ دینی و سلوک عارفاناه مایاۀ تحاول و ارتقاای روحای مایشاود
روایتهای عرفانی جایگاه ویژگیهای مردساالری است و زناان در آن نقاش کامرنگای
دارند حضور زنان در روایتها به صورت منفی یا مثبت بیشتر نقش واسطهای برای تحول
درونی شیخ و سال (مرد) است از ای رو ،زنان دربردارندۀ صفاتی متناشض هساتند :هام
هادی و هم گمراهکننده؛ صفتی که مشخصۀ صفات امر شدسی است اساساً شخصیتهای
داستانهای عارفانه تقابلهای دوتایی را میسازند؛ یا تقابل عاارآ و ناعاارآ اسات و یاا
تضاد مرحلۀ پیشآگاهی و آگاهی عارآ :مثبت یا منفی
تناشض و تضاد در ذات جهان و پدیدهها نهفتهاست از ای رو ،در روایتهای عرفاانی
نیز آشکارگی آن موضوعی طبیعی است تناشض روایی ،شابل تقسیم به دو دستۀ معرفتی و
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نحوی است ،اما تناشضهای نحوی نیز در نهایت به تناشضهای معرفتای مایانجاماد در
روایتهای عرفانی ،به جای طرد یا ا بات یکی از دو سوی تنااشض و تضااد ،باه آشاتی و
باهمبودگی آنها پرداخته میشود اگر در روایت ،صدایی مجال پژواک دارد ،زیار سایطرۀ
صدای آسمانی است و در سیر زمانی و علّی روایت آهستهآهسته رنگ میباازد تاا اشتادار
صدای آسمانی را آشکار سازد
در دل تاریکی و سقوط ،امید روشنایی ،نجات و برآمدن هست در روایتهای عرفانی،
به اعتبار حیات داشت پدیدهها ،مایۀ اصلی ای امید و رهایی به واسطۀ ی ساخ  ،یا
شیء یا شخص روی میدهد که به اعتباار تحاولآفرینای و ناگهاانی باودنش ،از آن باه
«تکانه» تعبیر شدهاست گاهی آیاهای از شارآن در روایتای ،کاارکرد تکاناهای ماییاباد و
هیبتناکی مضمون آیه ،سال را به راه میآورد گاه غیرمسلمانی کارکرد تکانهای مییاباد
در ای موارد ،تکانهها کارکرد بنیادی دارند؛ چراکه فرد را وادار میکنناد بنیاان هساتی و
سلوک خود را از نو پیریزی کند برخی تکانهها غیربنیادی هستند ،چون عارآ را بر آنچه
نباید انجام دهد و یا باید به آن بپردازد ،آگاه میکنند و او را از چرخش به مرحلۀ ناعاارفی
بازمیدارند
تمهید روایی داستانهای عرفانی با زاویۀ دید سوم شخص صورت میگیارد تاا راوی
خود را دانای کُلّ روایت معرفی کند؛ همچنانکه روایتها نیز با زاویۀ دیاد ساوم شاخص
نقل میشوند راوی با ای شیوه از احوال درونی شخصیتها پارده برمایدارد و گااهی از
سوم شخص به زاویۀ دید اول شخص روی میآورد تا تجربههای دینی و اندیشگی خود را
بیان کند و بتواند زمینهای را برای رسیدن به «او» فراهم کند بر ایا اسااس ،زاویاۀ دیاد
راوی ،نشان از «همهاو»یی امر شدسی دارد شیخ و ولی که روایان نیز در گروه آنها جاای
میگیرند ،جلوهای از اشتدار و سطوت خداوندی هستند اگر امر شدسای بار تماام شائونات
هستی اشراآ کامل دارد ،جانشی وی نیز باید همان خصوصیات را داشته باشد بناابرای ،
زاویۀ دید «او» در مقام ی دانای کُلّ دنیای روایت ،ای خصیصۀ الهی و خداگونگی را باه
راوی میدهد تا در نقش آگاه بر همه چیز و همه کس در دنیای روایت به نقل آن بپردازد
زاویۀ دید «دانای کُلّ» روایتها نشانهای از دانندگی آن هستی مطلقِ «غایبِ حاضر» است
که بر دنیای روایت حکمرانی کند
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