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)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ -98/5/31 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ(99/1/27:

ﭼﮑﯿﺪه
رواﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز در ﺣﻮزۀ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻟﻬﯿﺎت ﻧﯿﺰ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻨّﺖ اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ رواﯾﺖ را در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮد از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس رﯾﺸﻪ در ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ رواﯾﺖ در ﻫﻤﮥ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ دارد .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻓﻬﻢ ﻏﯿﺮاﻧﺘﺰاﻋﯽ از آﻣﻮزهﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎرۀ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﺑﺴﺘﺮ رواﯾﺖ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻬﺮوردی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﻬﺮوردی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در رﺳﺎﺋﻞ
ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻨّﺖ اﯾﺮانزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ
زﻧﺪ .او ﺑﺎ ﻣﺮاﻓﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن رواﯾﯽ در آﺛﺎر ﻣﻨﺜﻮر ﺧﻮد ،ﻣﺨﺎﻃﺐ را
آﻣﺎدۀ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﻪای ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮی آﻣﻮزهﻫﺎ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ درک رﺧﺪاد ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬر ﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ،رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ،رواﯾﺖ ،ﺳﻬﺮوردی.
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 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ در دﻫﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از آرای ﮐﺎرل
ﺑﺎرث 1و رﯾﭽﺎرد ﻧﯿﺒﻮر 2ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺄﻟﻬﺎن را ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
اﻧﺘﺰاع ﮔﺰارهای در ﺑﺎب اﻟﻬﯿﺎت ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و اﻟﻬﯿﺎت را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎﻧﺲ ﻓﺮای 3از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣّﺎن اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ از ﮐﺎرل ﺑﺎرث آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮ
ﺧﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻘﺎی ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ
اﺳﺖ .روش اﻃﻤﯿﻨﺎنﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﯾﻤﺎن در دل رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ در اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺪرن و ﻟﯿﺒﺮال از آن ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻫﺎﻧﺲ ﻓﺮای از  300ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺪرن در ﭘِﯽ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن
ﻇﻬﻮر ﯾﺎ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣّﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا
ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد او ﭘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮدﯾﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ[11, p184] .
اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻧﺶ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪّس از ﮔﻔﺘﻤﺎن رواﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن رواﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪّﺳﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد .آرای ﻓﺮای در اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎرش
ﻟﯿﻨﺪﺑﮏ 4ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻣﻮزه 5ﻓﺼﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻟﯿﻨﺪﺑﮏ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب را ﻣﺘﻨﯽ ﺟﺬبﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺸﺮ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎ وارد ﻣﺘﻦ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﺘﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ رﺳﻮخ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮد
ﻣﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس را در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎری
ﺳﺎزﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎنﻣﺎﯾﮥ ﺑﺤﺚ ﻟﯿﻨﺪﺑﮏ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘِﯽ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪۀ ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ رواﯾﺖ در ﺗﻔﮑﺮ اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ
در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
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ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣّﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﻬﺮوردی ﺑﻪ رواﯾﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ او
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،ﻧﺸﺎن از ﻋﺰم ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨّﺖﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ دارد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮﻟﯽ رواﯾﺖ ﻧﺰد ﺳﻬﺮوردی
ﺻﺮﻓﺎً اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﻤﮥ ﻋﻤﺮ ﺳﻬﺮوردی ﻧﮕﺎﻫﯽ از ﻣﻨﻈﺮ رواﯾﺖ
1
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻬﺮوردی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن
اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺳﻬﺮوردی ﮐﻪ دارای
ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزه ﻧﺰد ﻟﯿﻨﺪﺑﮏ اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﯿﻨﺪﺑﮏ از ﻓﻬﻢ
آﻣﻮزهﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ رواﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻟﯿﻨﺪﺑﮏ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﻣﺴﯿﺢ را دردﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﻣﺮﺟﺢ ﺗﺮ از ﻫﺮ داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺴﺖ و ﻟﺬا آﻣﻮزه ﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻟﯿﻨﺪﺑﮏ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺮدن
ﺧﺪا و دﻧﯿﺎ در رواﯾﺖﻫﺎ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻮاﻋﺪ و ﮔﺮاﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای زﺑﺎن ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ[12, p19] .
ﺳﻬﺮوردی از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ .آﻣﻮزه ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ در
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺧﺪاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ
ﻟﯿﻨﺪﺑﮏ و رواﯾﺖ ﻧﺰد ﺳﻬﺮودی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻧﮕﺎه
ﺳﻬﺮوردی ﺑﻪ رواﯾﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺗﻌﻤﯿﻢ داد و اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﺧﺎص دﻧﯿﺎی
ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
 .2ﭼﯿﺴﺘﯽ رواﯾﺖ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم رواﯾﺖ ﻣﺎ را در ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﯾﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺄﯾﻮس و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺳﺎزد؛
ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻢ رواﯾﺖ و ﻫﻢ داﺳﺘﺎن از ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺻﯿﻒﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪﺷﺪّت ﮔﺮﯾﺰاناﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﯾﮑﻮر 2ﻋﻨﺼﺮ
اﺻﻠﯽ رواﯾﺖ را ﭘﯿﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﻣﯽداﻧﺪ و ﻟﺬا رواﯾﺖ را ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﮐﻨﺶ و
ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮد ] [13, p21اﻣّﺎ رواﯾﺖ ﺳﯿﺮ ﺑﺎﻟﻨﺪهای از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮی در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رواﯾﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﺑﺎن ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺖ ادﻋﺎی ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖ را
 .1ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﺘﻘﺪم ﺑﻮدن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﺗﻮﺟﻪاش ﺑﻪ داﺳﺘﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﯾﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐـﻪ
ﺳﻬﺮوردی ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
2. Paul Ricœur
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ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .ﺧﻮابدﯾﺪن ،ﺧﯿﺎلﺑﺎﻓﯽﻫﺎی روزاﻧﮥ ﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت رواﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎدآوری ،اﻧﺘﻈﺎرات ،اﻣﯿﺪ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ،
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﮏ دارﯾﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﻤﺎن ،ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎﯾﻤﺎن ،اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ،ﻏﯿﺒﺖﻫﺎ،
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺗﻨﻔﺮ و ﻋﺸﻖ .اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎراﺑﺎرا ﻫﺎردی 1اﺳﺖ .ازﻧﻈﺮ او و ﺑﺮﻧﺎرد وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ،2
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رواﯾﺖ ﺑﺮای روﺷﻦﮐﺮدن ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻘﻄﮥ ﺗﺤﻮل
اﺳﺖ ] .[15, p305در ﻣﺠﻤﻮع رواﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﮏ رﺧﺪاد
ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺧﺪاد ] ،1ص [40اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﻔﺘﻤﺎن رواﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎزﻧﻤﻮد زﻧﺠﯿﺮهای از روﯾﺪادﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﺤﻮری از زﻣﺎن ﭼﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺣﻮزۀ رواﯾﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،درﻣﺠﻤﻮع داﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﻧﻤﻮدی در ﻫﺮﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﯽ ﻣﯽرﯾﺰد:
ﺧﻮاه ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ ،ﻋﮑﺲ ،داﺳﺘﺎن ﻣﺼﻮر و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯽﮐﻼم.
داﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻼم ﺑﻪ رواﯾﺖ درﻣﯽآﯾﺪ.
ﻇﺎﻫﺮاً اﯾﻦ دو ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻇﺮﯾﻒ دارﻧﺪ ،داﺳﺘﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ روی داده اﺳﺖ اﻣّﺎ رواﯾﺖ
ﻧﺤﻮۀ ﺑﯿﺎن آن روﯾﺪاد اﺳﺖ .ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮی ﻓﻨﯽﺗﺮ ،داﺳﺘﺎن واﻗﻌﯿﺖ اﺑﮋﮐﺘﯿﻮ اﺳﺖ ،اﻣّﺎ رواﯾﺖ
ﺑﯿﺎن ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﯾﺎ روﯾﺪاد اﺳﺖ .ﻟﺬا رواﯾﺖ اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻫﺪاف و اﻏﺮاض ﺳﻮژه ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و
اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻼﻗﯿﺖ و آﻓﺮﯾﻨﺸﮕﺮی در ﺳﻮژه ﮔﺮه و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﻗﻮۀ ﺗﺨﯿﻞ و
ﯾﺎ ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار آﻓﺮﯾﻨﺸﮕﺮی ﺳﻮژه در زﺑﺎن ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺎره ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽﻣﺎن ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﮐﻤﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ:
»داﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮐﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ
داﺳﺘﺎنﻫﺎ زاﯾﯿﺪۀ ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ« ] [15, p 305رواﯾﺖ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن داﺳﺘﺎن را
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .رواﯾﺖﻫﺎ داﺳﺘﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪﺷﯿﻮهای
ﺻﻮرت ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﮐﻨﺶ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
3
روﻻن ﺑﺎرت در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺷﮑﻞﻫﺎی رواﯾﺘﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎری در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد .ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ؛ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻧﮕﺎر ﻫﻤﮥ ﻣﻮاد
1. Barbara Hardy
2. Bernard Williams
3. Roland Barthes
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ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺖ .رواﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ
ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ،در ﻫﻤﮥ زﻣﺎنﻫﺎ ،در ﻫﻤﮥ ﻣﮑﺎنﻫﺎ و در ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد دارد .در
واﻗﻊ ،رواﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﺑﺪون رواﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﮥ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﮥ ﮔﺮوهﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و
ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎد از اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .رواﯾﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯿﺎن ادﺑﯿﺎت
ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺗﻦ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .رواﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻓﺮاﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .رواﯾﺖ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ« ]. [8, p251-2
ﺟﻬﺎن ﻣﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از اﺳﺖ )و ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ رواﯾﺖ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﮥ اول،
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎرت ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ ،ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻫﺴﺖ(؛ اﻣّﺎ
ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ رواﯾﺖ در درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻧﺘﻘﺎدی و
1
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻟﯿﻮﺗﺎر
2
در ﮔﺰارش ﺧﻮد از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ داﻧﺶ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺴﺎﻣﺪرن ،
ﺑﻪﭘﯿﺮوی از ﺑﺎرت اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن رواﯾﺖﻫﺎ روشﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ازﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ذﺧﯿﺮه و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ رواﯾﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و اﻧﺠﺎم داد و ازآﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻓﺮﻫﻨﮓاﻧﺪ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ] ،5ص [98
در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺑﺤﺚ ﻟﯿﻮﺗﺎر و ﺑﺎرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺰاره رﺳﯿﺪ:
 .1رواﯾﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .2ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ رواﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﮔﺮ رواﯾﺖﻫﺎ ﻫﻤﻪﺟﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ درون رواﯾﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 .3ﮔﻔﺘﻦ رواﯾﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻗﺪرت ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد.
 .4رواﯾﺖﻫﺎ ﻣﺘﮑﺜﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ رواﯾﺖ وﺟﻮد دارد.
 .5رواﯾﺖﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺧﻮد رواﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره اﺑﻌﺎدی
ﺧﻮدﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه و ﻓﺮارواﯾﺘﯽ در ﺧﻮد دارﻧﺪ.
رواﯾﺖ ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮا ،ﻗﺎﻟﺐ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻃﺒﻘﻪ
1. Jean-François Lyotard
2. The Postmodern Condition
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .رواﯾﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﻣﺆﺛﺮ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻘﻞ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ اﻧﺴﺎن ﺑﻪﺻﻮرت
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد و ﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎص ] .[14, p1رواﯾﺖ ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن در ﻫﺮﺟﺎ و اﺗﺨﺎذ ﮔﺴﺘﺮهای وﺳﯿﻊ از
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺎﻫﯿﺖ ذاﺗﯽ ﻓﺮارﺷﺘﻪای ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ رواﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن در ﻟﺤﻈﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺒﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ و
ﺑﺎز ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺑﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ :آﯾﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ارزش زﯾﺴﺘﻦ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ رﯾﮑﻮر در ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪاش در زﻣﺎن و رواﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺎز
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی رواﯾﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
 .3ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ در دﻧﯿﺎی اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻣﺮوز
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﺎزی زﺑﺎﻧﯽ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن را ﺑﺮای
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﻮد .ﻣﺘﻔﮑﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﺑﺎن در ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و از رﻫﮕﺬر اﯾﻦ ﺗﻼش ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ
رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ زﺑﺎن روز اﻓﺰون ﺷﺪ.
رواﯾﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،در ﻫﻤﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎری اﺳﺖ .اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ رﯾﺸﮥ
ﮐﻠﻤﻪ رواﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﻧﮕﺎه از اﻫﻤﯿﺖ رواﯾﺖ در دﻧﯿﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ آﮔﺎه
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ gnaras .واژهای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی داﻧﺴﺘﻦ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﻧﻈﺮ رﯾﺸﮥ ﻟﻐﻮی ،رواﯾﺖ
ﺷﮑﻠﯽ از داﻧﺶ اﺳﺖ و راوی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ
ﻟﻐﻮی رواﯾﺖ ﻋﻤﻼً ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻋﺼﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارد.
در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ رواﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺴﺎن
اﻣﺮوز ﭼﺮﺧﺸﯽ از اﻧﺴﺎن اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺳﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .رواﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻮان را
در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﻓﻬﻢ دﯾﮕﺮی و ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ
ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺠﺎرب اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در آن ﯾﮏ اﻣﺮ ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم رواﯾﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد )اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ رواﯾﺖ(
ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ آن را ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎﯾﺮ 1ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
در ﺗﺸﺨﯿﺺ و درک آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
روﯾﺪادی ﺧﺎص را در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای رواﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ] ،7ص.[355
1. MacIntyre

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن رواﯾﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ﺳﻬﺮوردی؛ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻟﮕﻮﺳﺎزی اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ
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اﯾﻦ درک ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن در رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻟﺬا
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رواﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻬﻢ
زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮی و اﻋﻤﺎل آﻧﺎن در ﺑﺴﺘﺮی از رواﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﻨﺎﻗﺸﻪﻫﺎی ﺟﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رواﯾﺖ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﻮﺟﻪ و ﭼﺮﺧﺶ اﻟﻬﯿﺎت ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و زﺑﺎن ﻣﺴﺄﻟﮥ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن در اﻟﻬﯿﺎت .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﺑﺎن و رواﯾﺖ راﺑﻄﻪای ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ و
زﺑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﺎرب اﺳﺖ و ﯾﺎ راﺑﻄﻪای دو ﺳﻮﯾﻪ؟
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﺴﻮﻧﺪ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن و ﺗﺠﺮﯾﻪ در ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﻻ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺣﻮزۀ اﻟﻬﯿﺎت ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ رواﯾﺖ اﻣﺮ ذاﺗﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ زﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال در ﺣﻮزۀ اﻟﻬﯿﺎت ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ
رواﯾﺖ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺟﺎری ،آﯾﺎ آدﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻖ و ﺳﻄﺢ ﯾﺎ
ﻣﻘﺪّس و دﻧﯿﻮی ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد؟ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ و در دﻧﯿﻮی ﻣﻄﺮحاﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره
در ﻋﻤﻖ و در ﻣﻘﺪّس ﺟﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺆال دﯾﮕﺮی در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﻘﺪّس و
ﻧﺎﻣﻘﺪّس در ﺑﺴﺘﺮ رواﯾﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ رواﯾﺖ ﻣﻘﺪّس و
ﻧﺎﻣﻘﺪّس دارﯾﻢ؟ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﯾﻠﯿﺎد ﻫﻮﻣﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺴﺖ
ﺷﺪه ﮐﺎراﮐﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ زﯾﺴﺘﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ در اﻟﻬﯿﺎت ﺑﻪ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺠﺎرب ﻣﺆﻣﻨﺎن از رﻫﮕﺬر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺢ زﺑﺎن آﻧﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ زﺑﺎن و رواﯾﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس ﺗﺠﺎرب را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب
ﻣﻘﺪّساﻧﺪ؟ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ را در اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ رﻏﻢ زد ﮐﻪ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان
اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .4اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ
رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ
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اﻟﻬﯽدان و ﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ادﺑﯿﺎت ﺳﮑﻮﻻر ﺑﻮد .ارﯾﮏ آﺋﻮرﺑﺎخ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺤﺎﮐﺎت ،ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ واﻗﻌﯿﺖ در ادﺑﯿﺎت ﻏﺮب 2ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ از
ادﺑﯿﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اودﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﻫﻮﻣﺮ را ﺑﺎ ﭘﺎرهای از ﻋﺒﺎرات ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪّس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ و ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .آﺋﻮرﺑﺎخ ﺑﺎرﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﮐﻪ رواﯾﺖﻫﺎی
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪّس در ﺗﺎرﯾﺦ ،زﻣﺎن و آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻤﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻋﻤﻖ واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ
ﮔﺰارشﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آن دوره ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎصﺗﺮی ،رﯾﺸﻪﻫﺎی اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ را در ﮐﺎرل ﺑﺎرث ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪّس ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎزهای داد و آن را »داﺳﺘﺎن ﺧﺪا« ﻧﺎﻣﯿﺪ .دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ اچ .رﯾﭽﺎرد ﻧﯿﺒﻮر در ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ،3ﺑﻪوﯾﮋه در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻧﮕﯿﺰۀ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ داد .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ ﻧﯿﺒﻮر ﺑﺮ اﻧﮑﺸﺎف ﺧﺪا در ﺗﺎرﯾﺦ او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮق داد ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ رواﯾﺖ ،ﺷﯿﻮۀ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن وﺣﯽ و اﻧﮑﺸﺎف اﺳﺖ .ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮوج از ﻣﺼﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ( ﻣﻨﮑﺸﻒ ﺷﻮد.
ازاﯾﻦرو ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ادﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن اﯾﻦ وﺣﯽ ،رواﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ داﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ و ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻫﺮ دو ﺑﻪﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎده از رواﯾﺎت ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن دﺧﺎﻟﺖ و اﻧﮑﺸﺎف
اﻟﻬﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ،ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪاﻧﺪ.
اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از آرای ﺑﺎرث و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﺛﺮ ﻧﯿﺒﻮر ﯾﻌﻨﯽ رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ،اﻟﻬﯿﺎت
رواﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺎدﻻت اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺧﺎﺻﻪ در ﻣﺒﺤﺚ زﺑﺎن دﯾﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻟﻬﯿﺎت ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن رواﯾﺖ و اﺧﻼق ﺑﺎ آﺛﺎری از اﻟﺴﺪر ﻣﮏاﯾﻨﺘﺎﯾﺮ و اﺳﺘﻨﻠﯽ ﻫﺎوﺋﺮواس 4ﯾﺎ رواﯾﺎت
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪّس و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮﻫﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﯽ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎﻧﺲ ﻓﺮای ،ﭘﻞ رﯾﮑﻮر ،دﯾﻮﯾﺪ ﺗﺮﯾﺴﯽ ،5ﺟﻮرج ﻟﯿﻨﺪﺑﮏ ،ﯾﻮﻫﺎن
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ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﮐﺎﻣﺴﺘﺎک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻧﺎم ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﻣﮑﺘﺐ)ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﮐﺎﻣﺴﺘﺎک( ﻗﺪری دﺷﻮار اﺳﺖ ] .[9, p687ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﻨﺎﮔﺮاﯾﺎن و ﺿﺪﻣﺒﻨﺎﮔﺮاﯾﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﯿﻨﺪﺑﮏ ﮔﺰارهایـ ﺗﺠﺮﺑﯽ و زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣّﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮز اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاریﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼً اﯾﻨﮑﻪ رﯾﮑﻮر و ﺗﺮﯾﺴﯽ
را ﻣﺒﻨﺎﮔﺮای ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﮔﺰارهایـﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ آﻣﻮزۀ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺮدۀ اﺑﻬﺎم را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎده اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ و ﯾﯿﻞ را در ﺷﻤﺎر ﻣﮑﺎﺗﺐ اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدﯾﻢ.
ﮐﺎﻣﺴﺘﺎک از ﻣﮑﺘﺐ ﯾﯿﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺄﻟﻬﺎن رواﯾﯽ ﻣﺤﺾ و از ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﺄﻟﻬﺎن رواﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺤﺾ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ] [9, p687و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎﻧﺲ
ﻓﺮای ،ﻟﯿﻨﺪﺑﮏ ،و ﻫﺎوﺋﺮواس ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖ ،ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر)ﻣﺴﺘﻘﻞ( ادﺑﯽ دارد ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص زﻣﯿﻨﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻟﻬﯿﺎت اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﻟﻬﯿﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﺜﺮ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و اﺳﺘﺪﻻل اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﺖ را
ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮری و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺘﺄﻟﻬﺎن رواﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺤﺾ ﻫﻤﭽﻮن رﯾﮑﻮر ،ﺗﺮﯾﺴﯽ و ﻣﮏﻓﺎگ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
رواﯾﺎت ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ درﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ درﺟﻬﺖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی روشﻫﺎی ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻨﻮع و ﻧﺒﻮدِ ﺻﺮاﺣﺖ در اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏﻫﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ و واژﮔﺎن اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ درﺧﻮر
ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﻣﺠﺎدﻻت و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺎب داﺳﺘﺎن ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ،روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮّت ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی رواﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪای آن اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻫﺎﻧﺲﻓﺮای ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺄﻟﻪ اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ،اﺳﺎﺳﺎً اﻟﻬﯿﺎت
رواﯾﯽ را ﺑﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺘﺄﻟﻬﺎن از رواﯾﺖﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ )ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ( ﻓﺮم رواﯾﯽ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﻮف رواﯾﺎت ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪّس
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﻋﻤﻼً واﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارهﻫﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ در ﺑﺎب ﺧﺪا و
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس از رﻫﮕﺬر ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎی آن.
 .5رواﯾﺖ در ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻓﮑﺮی ﺳﻬﺮوردی
رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻧﻮﻇﻬﻮر در دﻧﯿﺎی ﻏﺮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در آرای ﻣﺘﻔﮑﺮان
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اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﻬﺮوردی ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺸﺨﺺ و
ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﯿﺰ رﻓﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﺑﺰار ﺑﯿﺎن ﮐﻪ
ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ،ﻋﻤﻼً ﻣﺨﺎﻃﺐ را دﻋﻮت ﺑﻪ
ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ در وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻮﺻﯿﻒ آراء ﺳﻬﺮوردی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯽ آﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﮥ ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺜﺎلﻫﺎی از ﺗﻔﮑﺮ وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻬﻢ در ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻓﮑﺮی ﺳﻬﺮوردی ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ رواﯾﺖ و
ﮔﻔﺘﻤﺎن رواﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮاﺟﻬﮥ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد او در ﮐﻠﻤﮥ اﻟﺘﺼﻮف
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺨﻮان ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺳﻬﺮوردی در رواﯾﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺶ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ
ﻫﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ،1ﺳﻬﺮوردی ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎ و اﺛﺮﻫﺎی ﭘﯿﺪا
ﯾﺎ ﻧﺎﭘﯿﺪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .ﺧﻮدش در ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮر دارد ،ﺣﻀﻮرش را ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﺎر ﮔﺬﺷﺘﮥ زرﺗﺸﺘﯽ اﯾﺮان ﮐﻬﻦ را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن آن را ﺑﻪ
اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺑﯽآﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺎدی ﺑﺎ
آن ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﯾﻨﺪهای ﻣﯽدﻫﺪ ،آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ او
ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ] ،4ص .[205
ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،زﻧﺪهﮐﺮدن ﺣﮑﻤﺖ
اﻟﻬﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻐﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮب ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺎدریﺷﺎن .ﻫﺮﻣﺲ ،زرﺗﺸﺖ و اﻓﻼﻃﻮن ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻓﻖ اﺷﺮاﻗﯿﻮن
و اﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻪ از ﺗﺒﺎر ﺳﻬﺮوردیاﻧﺪ ،ﺳﯿﻄﺮه دارﻧﺪ ] ،4ص .[206
راﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺮوردی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در آن ﺳﻠﻮک ﮐﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ او
ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﺷﺮاق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﺤﻈﮥ ﻃﻠﻮع ﺳﺘﺎره ،روﺷﻨﯽ ﺳﭙﯿﺪهدم و ﺷﺮق
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﮑﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ واﻗﻊ در ﺷﺮق و ...او ﺧﻮد در اﺑﺘﺪای ﺣﮑﻤﻪاﻻﺷﺮاق ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
»اﯾﻦ راه ﺷﻨﺎﺧﺖ روش ذوﻗﯽ اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ راه و روش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در روزﮔﺎران
ﭘﯿﺶﺗﺮ از وی ،از زﻣﺎن ﭘﺪر ﺣﮑﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﻣﺲ ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد اﻓﻼﻃﻮن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و از
ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻮدﻧﺪ« ] ،3ص .[18
ﻟﺬا آﻧﭽﻪ در اﺣﯿﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
1. Henry Corbin

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن رواﯾﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ﺳﻬﺮوردی؛ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻟﮕﻮﺳﺎزی اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ
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ﺳﻬﺮوردی ﺑﺎ دوش ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎرﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان ﺷﺨﺼﺎً ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻬﺮوردی از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ﺗﺄوﯾﻞ را در ﺑﺎب ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻗﺪﺳﯽ
ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯽ از رﺳﻮل اﮐﺮم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺨﺼﺎً ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎم و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼف ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ وﺣﯿﺎﻧﯽ
ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﮑﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽاش را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺳﻬﺮوردی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺣﯿﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺎرس
ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﯿﺮ رﺳﻮل اﮐﺮم را در ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ] ،6ص .[168
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری در ﺗﻘﺮﯾﺮ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮرﻧﻪ ﮐﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﮑﻤﺖ اﺷﺮاﻗﯽ او ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﻮرﺟﻼل ﻧﯿﺰ ﻧﺎم دارد.
ﺧﻮرﻧﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻫﺎﻟﮥ ﻧﻮر و اﻟﻬﺎم اﻟﻬﯽ ،ﺑﺮ اوﻟﯿﺎ و ﻗﺪﯾﺴﺎن ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺪأ
ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻮراﻻﻧﻮاری ﮐﻪ از ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮق دﯾﮕﺮ و
روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻋﻮاﻟﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮآﻣﺪن ﻃﻠﻮﻋﺶ در ﻫﺮ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪای در ﺣﮑﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺸﻒ
اﺳﺖ ،ﻧﻮری ﮐﻪ از اﻋﻤﺎق ﻫﻮﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد و از آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اﺳﺘﺤﺎﻟﮥ آن دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﺧﻮرﻧﻪ اوﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮره و
در ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوزه ﻓﺮه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ] ،4ص .[221
ﺳﻬﺮوردی در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮرﻧﻪ را ﺑﺎ ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻟﻮﮔﻮس ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺳﻨّﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮﺷﺘﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎﯾﯽ را ادﻏﺎم ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﮥ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺳﻬﺮوردی اﺳﺖ .در ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺤﺜﯽ از ﺑﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮو ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﺧﺪاد ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﻞ )ﺣﮑﻤﯽ( و ﺗﺄﻟﻪ )ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد.
اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در آن ﻋﺎرف ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت )ﺷﺨﺺ دوم /ﺗﻮ( ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رواﯾﺖ رﺧﺪادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
در آن ﺧﻮد ﻋﺎرف راوی واﻗﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت )اول ﺷﺨﺺ /ﻣﻦ( اﺳﺖ و ﺧﺪا را ﭼﻨﺎن رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ در اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺸﺘﻢ ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل روی داده اﺳﺖ .رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ
ﺳﻬﺮوردی در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ داﯾﺮهاﻧﺪ ] ،6ص  .[248ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ﺳﻬﺮوردی از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ در اﺻﻞ در ﻫﻢ آﻣﯿﺰی ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﯾﺮان زﻣﯿﻦ در آﯾﻨﺪه ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
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در ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﮏ در آﻓﺎق آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻤﺜﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﺪادی در روان ،ﺑﺎ دروﻧﯽ ﮐﺮدن ﻫﻤﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺑﯿﺮون .ﻋﺎﻟﻢ روان ﯾﺎ ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪان ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ
ﺗﻤﺜﯿﻞ در ﺣﮑﻢ ﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﺋﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ روﯾﺪاد واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﮐﺮد (1 :ﺧﻮد روﯾﺪاد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ؛  (2ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ
روﯾﺪاد در آن ﻣﯽﮔﺬرد ؛ و  (3اﻧﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ روﯾﺪاد اﺳﺖ.
اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از روﯾﺪاد روان ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﻬﮥ ﻋﺎﻟﻢ
ادراک ﻣﺤﺴﻮس و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻮل ﻧﺎب ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺮوردی
آن را ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﺗﻼش ﺳﻬﺮوردی ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدن ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﺳﺖ
زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،روﯾﺪادﻫﺎی آﺧﺮتﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺮوردی آن را ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ] ،4ص .[289-290
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل در ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را دﯾﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺸﺎﻧﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﻧﺎﮐﺠﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺎن آن را ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد ] ،6ص .[316
ﺷﺮط ورود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد ﺑﻪ درآوردن ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ اﻣّﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای واﻗﻌﻪ ﺑﺎز ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد راﻫﯽ
ﻧﺪارد .ﺑﺮای ورود ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ واﻗﻌﮥ واﻗﻌﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزه ﺑﺎﻃﻦ
ﺗﻤﺜﯿﻞ اﺳﺖ ،اﯾﻦ آﻣﻮزه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ آﻣﻮزه ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻣﻮزه ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻣﻮزه
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ واﻗﻌﻪ اﺳﺖ .آﻣﻮزه ﺑﺎﻃﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ
واﻗﻌﻪای روﺣﺎﻧﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻪ درﺻﺪ آﻣﻮزه ﻧﻈﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻟﺬا ﻓﻘﻂ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از ﻋﻬﺪۀ وﻇﯿﻔﻪ ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺮوردی در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮای
درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﯾﻘﯿﻦ را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻟﻒ( ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﺗﺶ و ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ آﺗﺶ.
ب( ﻋﯿﻦ اﻟﯿﻘﯿﻦ :دﯾﺪن آﺗﺶ ﺑﻪ رأی اﻟﻌﯿﻦ و ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدن.
ج( ﺣﻖاﻟﯿﻘﯿﻦ )ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه در ﺧﻮد ﻣﺤﻘﻖ(.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ در ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ ،ﺧﻮد آﺗﺶ ﺷﺪن .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن رﺗﺒﮥ اﻟﻒ و ب ﻫﻤﺎن
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﻮزۀ ﻧﻈﺮی و آﻣﻮزۀ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ واﻗﻌﮥ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﺧﺪاد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺸﺮق ﺑﻮدن اﺳﺖ .زﯾﺮا در اﯾﻦ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن رواﯾﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ﺳﻬﺮوردی؛ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻟﮕﻮﺳﺎزی اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ
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ﻣﺮﺗﺒﻪ آدﻣﯽ در ﻣﺜﻞ ﺣﮑﺎﯾﺖ ،در ﻣﺘﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻧﯽ
اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ] ،6ص .[318-320
ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از ﻋﻬﺪۀ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺳﻬﺮوردی اﺳﺖ
ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺸﺮﻗﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ
زﺑﺎن اول ﺷﺨﺺ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻋﺎرف ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺖ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮏ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺒﺮی
ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده و از ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﭼﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮدن دﻻﻟﺖ دارد
و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدن )ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت(؛ ﺣﮑﺎﯾﺖ ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ،ﺗﮑﺮار ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ واﻗﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮔﺬرد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﯿﺎن رﻣﺰی ،ﺟﺰ ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
دروﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻧﻔﺲ و ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا اﻣﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﻣﯽﮔﺬرد
1
ﺑﺎزﺳﺎزی روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﻧﻔﺲ رخ دادهاﻧﺪ ] ،4ص .[291
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺪﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮد و ﮐﺎرﻫﺎی رﺧﺪاد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺪّس را ﺑﻪ
ﯾﺎری ﺣﻮاس ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮای ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺣﮑﺎﯾﺖ روﯾﺪاد را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر آن را از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪاﻧﮑﻪ زﻣﺎن
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا روﯾﺪاد ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ آﻣﺪه روی آن را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ راوی ﺣﻤﺎﺳﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ راوی،
رواﯾﺖ ،ﻣﺮوی (2ﻫﺮ ﺳﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﺣﮑﺎﯾﺖ ،ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﻮه
اﻧﺎﻧﯿﺖ و ﺧﻮدﻣﺤﻮری ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ] ،6ص .[335
اﻣّﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻔﺎوت ﻇﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻬﺮودی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ راوی ،رواﯾﺖ و ﻣﺮوی را
در ﺧﻮد دارد و ﻟﺬا از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﯾﺖ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ
 .1در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮥ ﻇﺮﯾﻒ دﻗﺖ ﮐﺮد و آن ﺗﻔﺎوت ﺣﮑﺎﯾﺖ و رواﯾﺖ اﺳﺖ .ﺣﮑﺎﯾﺖ رواﯾﺖ ﺑﺎورﺳـﺎز
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﮥ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﻣّﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺎورﺳﺎز ﺑـﺮﺧﻼف رﻣـﺎن ﮐـﻪ رواﯾـﺖ
ﺗﺮدﯾﺪﺳﺎز اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .رﻣﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﺰاران ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎور ﻣﯽﺳﺎزد،
اﻣّﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺳﺎزد ﻟﺬا ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺳﻬﺮوردی ﻣﺘﻔﺎوت از رﻣﺎن اﺳﺖ.
 .2اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع رواﯾﺖ اﺳﺖ.
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ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽآﯾﺪ .رواﯾﺖ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ رﺧﺪاد اﺳﺖ و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن.1
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﺧﻮد ﻣﺤﻮری ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺳﺎدهﺗﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮔﻮﻧﻪای رواﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﮥ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدش اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﺳﻬﺮوردی
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽاش ﮔﺬر از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
راویاﻧﺪ .راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﮥ ﺣﺎل ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻣّﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻬﺮوردی ﺑﻪزﻋﻢ ﮐُﺮﺑَﻦ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ را دارد.
ﻟﺬا رواﯾﺖ در ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻬﺮوردی در ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﮥ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﯿﻨﺪ ﭼﻮن ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان
و ﺑﺎر ﻗﺪﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه در ﺑﺎب ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دوش ﮐﺸﺪ.
 .6ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮﻟﯽ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺨﺎﻃﺐ در رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ،آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ در ﺑﺎب
رواﯾﺖ در ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺣﮑﯿﻢ ﺷﺮاﻗﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ
ﺳﻬﺮوردی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ رواﯾﺖ زﯾﺴﺘﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻬﺮوردی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺗﺼﺎل ﺣﻤﺎﺳﮥ ﺧﺴﺮواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد او ﮐﻞ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬارد .اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ
ﻣﮕﺮ در ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم رواﯾﺖ .راوی اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪ و اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﻬﺮوردی ﻫﺮ ﺳﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ از
ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﺷﺪه راوی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﯾﺪاد رﺳﺘﮕﺎری دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﺑﻪواﺳﻄﮥ رواﯾﺖ ﺳﻬﺮوردی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺳﻬﺮوردی ﻫﻢ
راوی اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﻣﺮوی و ﻫﻢ رواﯾﺖ.
ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮای اﺷﺮاﻗﯽ ﺑﺎ اﻧﮑﺸﺎف ﺟﺎم ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ رﺣﻠﺖ از دﻧﯿﺎ
ﯾﺎ ﺧﺮوج ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و
ﻟﺬا اﻣﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ آﻣﻮزه ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ واﻗﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ] ،6ص .[346
رواﯾﺖ ﺳﻬﺮوردی ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او از ﻣﺮزﻫﺎی رواﯾﺖ ﻏﯿﺮ
داﺳﺘﺎﻧﯽ )ﺗﺎرﯾﺨﯽ( ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻇﺎﻫﺮی را در ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﻟﺬا
 .1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﮥ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن رواﯾﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ﺳﻬﺮوردی؛ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻟﮕﻮﺳﺎزی اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ
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آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم او در ﺳﺎﺣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻇﺎﻫﺮی واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﺎز ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه را در زﻣﺎن ﺣﺎل ﻗﺎبﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ
رواﯾﺖ ﺳﻬﺮوردی از ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ آن ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد :آﯾﺎ ﻣﺮﻏﺎن زﺑﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﻧﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ﯾﮏ
ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻃﻮﻻﻧﯽ و رواﯾﺘﯽ از ﺷﺨﺺ اول و ﻣﻮاﺟﻬﻪاش ﺑﺎ ﭘﯿﺮ )ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﺟﻮان وﻟﯽ ﺑﻪﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮدش اول ﻓﺮزﻧﺪ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﺳﺖ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر و ﺗﻮ در ﺗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در دل اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ از
ﻧﺒﺮد رﺳﺘﻢ و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺒﮥ رﺳﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ زال ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﻬﺮوردی ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮد را از ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻟﺪ زال و ﻫﺒﻮط وی و زﯾﺴﺘﻦ
زال ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﯿﻤﺮغ از ﯾﮏﺳﻮ و ﻣﺮگ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﺘﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺳﯿﻤﺮغ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻼً ﮔﻔﺖوﮔﻮی راوی و ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺪیﺗﺮ ﺧﺘﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﺳﯿﻤﺮغ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ راوی و ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آن دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺨﺎﻃﺐ در دل داﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
وﻗﺘﯽ راوی از ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺮح ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺐاﻓﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺐاﻓﺮوز ﻫﻢ در ﮐﻮه ﻗﺎف اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﮐﻮه ﺳﯿﻢ در اداﻣﻪ ﺷﺮﺣﯽ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻨﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ و داﺳﺘﺎن درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﻤﯽ در روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻧُﺖﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ در اﻧﺘﻬﺎ واﮐﻨﺶ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ را از زﺑﺎن
راوی ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ »ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﯿﺪ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺗﻮ ﺳﯿﻤﺮغ ﻣﻦ ﺑﺎش« ] ،2ص  [75ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در
ﻣﺤﻠﯽ از ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺟﺎنﻣﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ رواﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﺳﻬﺮوردی اﺳﺖ .ﺗﻮان و اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻓﺮم رواﯾﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪاش ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ رﺳﺎﻟﻪ
درﮐﯽ از ﺣﻀﻮر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮم رواﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ و ﺗﻤﺜﯿﻞﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
اﺳﺖ ،اﻣّﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪّﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﺳﮥ ﺣﻀﻮر راوی اﺳﺖ .راوی ،ﻣﺮوی و
ﺧﻮد رواﯾﺖ ﯾﮏ وﺣﺪت ﺳﻪ وﺟﻬﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ وﺣﺪت ﺳﻪ وﺟﻬﯽ در ﻓﺮﺟﺎم
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﮔﺮ ﺧﻀﺮ ﺷﻮی از ﮐﻮه ﻗﺎف آﺳﺎن ﺗﻮاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻦ«
] ،2ص  .[75در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ رﺧﺪادی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺧﻮد
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ﺳﯿﻤﺮغ اﺳﺖ .ﺣﻤﺎﺳﮥ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﮥ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﺣﯿﺎی
ﺣﮑﻤﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﭘﺎرس در ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﯾﺘﯽ از ﺣﻀﻮر ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺳﻬﺮوردی ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن رواﯾﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ را »دﭼﺎر« ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﺷﺪهای
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از دل ﺣﻤﺎﺳﻪ ﭘﺎرﺳﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮدش را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﻬﺮوردی در رواﯾﺖ ﺧﻮد از ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﺖ در
ﺟﻠﺪ آﺧﺮ اﺛﺮ ﺳﺘﺮگ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ »در ﺟﺴﺖوﺟﻮی زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ« 1ﺑﻪ ﻧﺎم زﻣﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ 2اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺮوﺳﺖ 3ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﺎ اﺛﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﮐﻨﻮن« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻬﺮوردی ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ را ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺮﻏﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ و ﻓﻬﻢ واﻗﻌﮥ زال ،رﺳﺘﻢ و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .رواﯾﺖ ﺳﻬﺮوردی ﺑﺎ ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺶ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ واﻗﻌﻪ رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻣﮕﺮ در اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺸﺘﻢ .ﺑﯿﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و »ﺑﺎﯾﺪ
در ﺻﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻀﺮ ﺑﺎﺷﯽ« ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪات دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻇﻠﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯽ رواﯾﺖ
ﮐﻨﯽ« .ﻧﮑﺘﮥ ﻇﺮﯾﻒ »ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ« دﻗﯿﻘﺎً در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ »از ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ روی،
اﮔﺮ راه روی راه ﺑﺮی« ] ،2ص  .[74ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻬﺮوردی ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮏ ،ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ رواﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮ.
ﺳﻬﺮوردی ﺑﺎ دﻋﻮت ﻣﺨﺎﻃﺐ و آﻏﺎز ﭘﺮﺳﺶ از ﻓﻬﻢ )آﯾﺎ ﻣﺮﻏﺎن زﺑﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟( رواﯾﺘﯽ
را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺳﻬﺮوردی ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮﻟﯽ و ﻗﺪرت ﮔﻔﺘﻤﺎن رواﯾﯽ از ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻫﻢزﯾﺴﺖ
ﺷﺪهای را ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد ﮐﻪ او )ﻣﺨﺎﻃﺐ( آن را رﺧﺪاده اﺳﺖ.
 .7ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﺠﺎرب اﻧﺴﺎن ﺣﺎوی ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ذاﺗﯽ رواﯾﯽ اﺳﺖ ] [10, p296ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺪون ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺴﺠﺎم ﻧﺪارد .ﺣﺎﻓﻈﮥ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در آن دارد.
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎرب اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﮥ رواﯾﺖ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺤﻦ
رواﯾﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻧﻘﻞ
رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از داﺳﺘﺎن دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
1. In Search of Lost Time
2. Time Regained
3. Marcel Proust

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن رواﯾﯽ در رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ﺳﻬﺮوردی؛ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﻟﮕﻮﺳﺎزی اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ
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ﺳﻬﺮوردی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﺳﻨّﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﺗﺼﺎل آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺴﺮواﻧﯽ و ﻓﺮﺷﺘﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻼً ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ رواﯾﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از
داﺳﺘﺎن دﻧﯿﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ .او ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺴﺮواﻧﯽ را ﺑﻪواﺳﻄﮥ رواﯾﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﺑﻪزﻋﻢ ﮐُﺮﺑَﻦ ،در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز وﺳﯿﻌﯽ از ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﮏ آﻣﻮزه ﻣﻬﻢ در ﺳﻨّﺖ اﺳﻼﻣﯽ را اﺣﯿﺎ ﮐﺮد.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎنﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺣﮑﯿﻢ اﺷﺮاق ﺑﻪ وﻓﻮر
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﮑﯽ از آن آﻣﻮزهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺪّﻧﻈﺮ ﺳﻬﺮوردی اﺣﯿﺎی ﺳﻨّﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﻨّﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺳﻨﻦ وﺣﯿﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ
از ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺴّﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﷲ .ﺳﻬﺮوردی
ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﮑﻤﺖ ﭘﺎرس ﺑﺎﺳﺘﺎن را در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻼً رواﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل داد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﺮوردی در ﮐﻠﻤﮥ اﻟﺘﺼﻮف ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﻗﺮآن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺨﻮان ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ«] ،6ص  .[11او ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ]،6
ص [349و ﻟﺬا در ﻫﺮ دوی آﻧﻬﺎ راوی ،ﻣﺮوی و رواﯾﺖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺳﻬﺮوردی در ﺗﻤﺎم رواﯾﺖﻫﺎی
ﺧﻮد ﺣﻀﻮر دارد .ﺳﺎﻟﮏ را ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﺷﺪه ﺧﻮدش دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ دﻋﻮت
از رواﯾﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ در آن ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺟﺎنﻣﺎﯾﮥ اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻀﻮر را در ﺧﻮرﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ را در ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی
ﺧﻮرﻧﻪ ،ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻟﻮﮔﻮس ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .رﺧﺪادی ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﯿﺎن ﻣﯽ رود و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ رﺧﺪادﻫﺎی ﺳﻬﺮوردی در اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪش .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻧﺸﺎن داد و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ اﻗﻠﯿﻢ ورود
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖ زﯾﺴﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪﻣﺮﺗﺒﻪای از ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ راوی ،ﻣﺮوی و
رواﯾﺖ ﯾﮑﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻮن راوی ﻋﻘﻞ ﺳﺮخ ﮐﻪ در ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮد ﺳﯿﻤﺮغ و ﻋﻘﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ اﺳﺖ .اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ اﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و آن را در
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻔﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻧﺘﻘﺎدات ﺟﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣّﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪل اﻟﻬﯿﺎت رواﯾﯽ را در ﺳﻨّﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﺳﺎﺋﻞ ﺳﻬﺮوردی ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻟﻬﯿﺎﺗﯽ در ﺳﻨّﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮی ﻫﺮ دو
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ﺳﻨّﺖ دﻗﺖ ﻓﺮاوان ﮐﺮد وﻟﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎنﻣﺎﯾﮥ ﻫﺮ دو ﺳﻨّﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻓﮑﺮی
ﺳﻬﺮوردی اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻫﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣّﺎ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﻼم ﺑﺪان ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﻀﻮر ﺳﻬﺮوردی در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎً اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﺮوردی ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣّﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺮوردی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻫﻞ ﻓﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻧﺶ ﺳﻬﺮوردی از ﺣﻀﻮر ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻫﮕﺸﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﻣﺮوزی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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