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 چکیده

 یایکه به دن یزبانشناس ۀعصر امروز در حوز یها گفتمان نیتر مهم زا یکی تیروا
است که چند دهه  یحیمس اتیت الهسنّ .کرده است دایورود پ زین اتیفلسفه و اله

این  قرائت خود از کتاب مقدّس نشان دهد. یرا در بازخوان تیروا تیکند اهم یتالش م
شمولی روایت در همۀ ابعاد زندگی دارد. از  بازخوانی از کتاب مقدّس ریشه در جهان

جمله این تأثیر بازخوانی ایجاد تجربۀ همزیسته برای مؤمنان است تا بتوانند همراه با 
 ۀمقاله ضمن اشار نیدر اها داشته باشند.  رانتزاعی از آموزهعیسی مسیح فهم غی

مسلمان  یبر حکما تیبستر روا میتا نشان ده میکن یتالش م ییروا اتیمختصر به اله
در رسائل  شتنیبر حضور خو دیکأبا ت یمترتب بوده است. سهرورد یهمچون سهرورد

 وندیپ یاسالم یها لفهؤه مرا ب نیزم رانیت اکند تا سنّ یتالش م عقل سرخخود مانند 
مخاطب را  در آثار منثور خود، ییگفتمان روا یشمول با جهان شیزند. او با مرافقت خو

ها  آموزه یتجربه او بتواند از فهم نظر نیکند که در ا یم یا ستهیهمز ۀتجرب ۀمادآ
  .گذر کند شیمترتب بر خو خدادبه درک ر یاسالم
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  مقدمه .1
قرن  یانیپا یها در دهه یحیتفکر مس یایکه در دن یاتیها اله جنبش نیتر از مهم یکی
کارل  یجنبش با الهام از آرا نیا شگامانیبود. پ ییروا اتیاله وستیبه وقوع پ ستمیب

ب کند تا بتوانند از جل تیلهان را به رواأتالش کردند تا توجه مت 2بورین چاردیو ر 1بارث
  .کنند لیمردم تبد یرا به صحنه زندگ اتیفراتر رفته و اله اتیاله بابدر  یا انتزاع گزاره

بر  یحیمس مانیاز کارل بارث آموخت که ا ییروا اتیاله شگامّانیپ از 3یهانس فرا
 تیروا قیاز طر یمانیا نیچن یبلکه بقا ست،یانسان استوار ن یو خودآگاه یخرد جهان

است که انسان از  یتیدر دل روا مانیداستان ا نینقل ا یبخش برا نانیت. روش اطماس
است  یهمان نکته اساس نی. اآورد یبه ارمغان م لیجدر ان حیخود با مس ستهیهمز ۀتجرب

  .از آن غفلت کرده است برالیمدرن و ل یحیمس اتیکه اله
امکان  جادیا یدر پِ مدرن اتیتا امروز اله شیسال پ 300از  یباور هانس فرا به
است که اگر خدا  نیا یمل فراأقابل ت ۀبوده است. امّا نکت ایدر دن یاله یوح ایظهور 

 توانسته یم خدا احتماالً نکهیچه برسد به ا م،یبرد ینم یما به وجود او پ گفت، یسخن نم
  ]p184 ,11[ .دیخن بگوس

که خواننده کتاب  رمیف مبتنی بر خوانش از کتاب مقدّس است ینوع ییروا اتیاله
 تیروا گریعبارت د و به سازد یرا م شیخو تیحاکم بر آن روا ییمقدّس از گفتمان روا

توسط همکارش  ییروا اتیدر اله یفرا ی. آراآورد یرا به ارمغان م یمقدّس یها تجربه
  کرد. جادیا یحیمس اتیاله خیدر تار یفصل مهم 5آموزه تیماهمعروفش  4ندبکیل

کننده در برابر چشمان بشر جلوه  جذب یکتاب را متن کی ندبکیمدنظر ل ییروا اتیاله
خود  رسوخ کرده و با کلمات ما یمتن در زندگ م،یاز آنکه ما وارد متن شو شی. پدهد یم

 یجار یداستان کتاب مقدّس را در زندگ میتوان یسان م نیو لذا بد کند یم هیما را تغذ
آن  یپِ مقاله در نیبلکه در ا میستین ندبکیبحث ل یۀما به دنبال جان نجای. در امیساز
 تر شیپ یحیمس اتیدر تفکر اله تیبا بستر روا یجذاب ۀدیا نیچن میتا نشان ده میهست
 یو مبان ارهایعم با ییروا اتیبوده است. درست است که اله زین یمتفکران اسالم نیدر ب
مطرح شده  یحیمس یایکه در دن یبه شکل یتفکر اسالم ییطال یها در سده یفلسف

                                                                                                                                        
1. Karl Barth. 
2. H. Richard Niebuhr. 
3. Hans Frei. 
4. G.Lindbeck. 
5. The Nature of Doctrine. 
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طور خاص به او  مقاله به نی، که در اتیبه روا یسهرورد نشده است، امّا نگاه انیب
 یاه تبا توجه به سنّ ،یاسالم تفکردر  یشیبازاند یبرا ینشان از عزم جد م،یپرداز یم

 ینزد سهرورد تیروا یاست تا نشان دهد جهانشمول یمقاله کوشش نی. اددار شیخو
 تیاز منظر روا ینگاه یعمر سهرورد ۀنبوده است بلکه اگر به طرح هم یصرفاً اتفاق

 1نشگامایپبه عنوان یکی از را  یسهرورد توان یم شد که میمتوجه خواه م،یندازیب
 یکه دارا یمهم سهرورد اریخصوص بحث بس خواند. به یدر سنت اسالم ییروا اتیاله

از فهم  ندبکیهمچون ل زیت. او ناس ندبکیبه مباحث آموزه نزد ل یفراوان یها شباهت
 یسایو کل حیمس یحیداستان مس ندبکی. لدیگو یسخن م تیها در بستر روا آموزه
 نیکه با ا کند یم انیو ب داند یم یگریمدرن مرجح تر از هر داستان د یایرا دردن حیمس

 رکردنیتصو یهستند برا یضوابط ندبکیو لذا آموزه ها از منظر ل ستیز دیداستان با
کار  زبان به یکه برا یروزمره همچون قواعد و گرامر یو زندگ ها تیدر روا ایدا و دنخ
  [p19 ,12] .میبر یم

به فهم در  یبلکه زمان ستیجلوتر است. آموزه صرفاً نظر ن زین نیاز ا یسهرورد
 ییروا اتیاله یها ها و شباهت دنبال تفاوت مقاله به نیا شود. لیکه به رخداد تبد دیآ یم
است که نشان دهد نگاه  نیمقاله ا نیبلکه تالش ا ستین ینزد سهرود تیو روا بکندیل

 یایخاص دن ییروا اتیداد و اله میامروز تعم یایدر دن توان یرا م تیبه روا یسهرورد
 کرد. جادیرا ا یتفکر اسالم

 
  چیستی روایت .2
 سازد؛ یم و ناتوان وسیمأ یتا حدود تیروا فیما را در تعر تیمفهوم روا یدگیچیپ

 .اند زانیت گرشدّ به ریپذ فیتوص یا و هم داستان از قرارگرفتن در گونه تیچراکه هم روا
عنصر  2عنوان مثال ریکور حال که تعاریف متفاوتی از روایت نیز وجود دارد، به در عین

داند و لذا روایت را شخصیت، کنش و  اصلی روایت را پیرنگ یا طرح کلی داستان می
های  ای از منظر نظری در سال امّا روایت سیر بالنده [p21 ,13]د شمر میطرح کلی بر 

ترین منابع زبان شاید دیگر مطرح نباشد  عنوان یکی از مهم اخیر داشته است. روایت به
تر باشد که روایت را  بلکه روایت ادعای سیطره بر همۀ زندگی داشته باشد. شاید مناسب

                                                                                                                                        
اش به داستان و تأثیر روایی غفلت کرد؛ همچنان کـه   توان از متقدم بودن ابن سینا در توجه قطعاً نمی. 1

  است. سینا در این حوزه دی متأثر از ابنسهرور
2. Paul Ricœur 
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است.  ییصورت روا ما به ۀروزان یها یباف الیخ دن،ید خوابشمول زندگی بنامیم.  جهان
 م،یدار مانیکه به آنها ا ییزهایچ ،یدیناام د،یانتظارات، ام ،یادآوریاست  نیهمچن

 ها، بتیانتقادها، غ مان،یها ینیبازآفر مان،یها یزیر برنامه م،یآنها شک دار  که به ییزهایچ
 ،2امزیلیاست. ازنظر او و برنارد و 1یردها اباراسخنان بار ها نیتنفر و عشق. ا ،یریادگی

تحول  ۀها نقط  انسان یو زندگ یکردن تعامالت انسان روشن یبرا تیاز روا یریگ بهره
رخداد  کی ییست از بازنماا به زبان ساده عبارت تیدر مجموع روا . [p305 ,15] است

 شمولی روایت است. مان جهاناین ه ]40، ص1[رخداد مجموعه  ای
است که  یالیخ ای یواقع یدادهایاز رو یا رهیهم بازنمود زنج ییگفتمان روااز  منظور
درمجموع داستان خوانده  ،یشناس تیروا ۀاند و در حوز شده دهیاز زمان چ یبر محور

: زدیر یم یجامعه را پ یو فرهنگ یهرصورت ساختار فکر در یبازنمود نی. چنشوند یم
. کالم یب شیعکس، داستان مصور و نما لم،یف مانند یرکالمیباشد و خواه غ یخواه کالم

 .دیآ یدرم تیداستان معموالً در قالب کالم به روا
 تیداده است امّا روا یاست که رو یزیداستان چ ،دارند فیظر یدو تفاوت نیا ظاهراً

 تیاست، امّا روا ویابژکت تیتر، داستان واقع یفن یریتعب است. به دادیآن رو انیب ۀنحو
است که بر  ویکامال سوبژکت یامر تیاست. لذا روا دادیرو ایداستان  کی ویسوبژکت انیب

ها و  لفهؤبا م تیجاست که روا نیو از هم شود یخلق م ژهاساس اهداف و اغراض سو
و  لیتخ ۀبا قو مثالً یعنی خورد، یم وندیدر سوژه گره و پ ینشگریو آفر تیخالق یابزارها

 .سوژه در زبان که استعاره باشد ینشگریرابزار آف نیتر با خالقانه مثالً ای
  :میهست مان یداستان زندگ سندگانینو  فقط و فقط کمک مان، یواقع یدر زندگ ما

که  یجز مواقع کرده است؛ به یزندگ یکس د،یبگو یکس نکهیها را قبل از ا داستان«
داستان را  است که انسان با آن یابزار تیروا [p 305 ,15] »ذهن باشند ۀدییها زا داستان

 یا وهیش کار را به نیو ا ندینما یداستان را باز م ها تی. روادیگو یمباز  گریانسان د یبرا
  .کنش بر آن استوار است یها که ارتباط عامل دهند یصورت م
 :سدینو یم تیروا یساختار لیبر تحل یا مقدمه ۀدر مقال 3بارت روالن

 زیانگ ها شگفت . نخست، تنوع گونهوجود دارد ایدر دن یشمار یب یتیروا یها شکل«
مواد  ۀ. انگار همابدی یگوناگون گسترش م یها که هرکدام در رسانه ییها است؛ گونه

                                                                                                                                        
1. Barbara Hardy 
2. Bernard Williams 
3. Roland Barthes 
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 ۀبا هم تیبشر دانست. روا یها داستان انیب یبرا یظرف توان یموجود در جهان را م
د. در جوامع وجود دار ۀها و در هم مکان ۀدر هم ا،ه زمان ۀدر هم انش،یپا یب یها شکل

 افتیرا  یمردمان توان ینم خی. در سرتاسر تارشود ینوع بشر آغاز م خیبا تار تیواقع، روا
 یها گروه ۀو هم یطبقات اجتماع ۀباشند. هم تیکه در گذشته و اکنون بدون روا

متفاوت و  یفرهنگ یها نهیشیبا پ ییها خودشان را دارند و انسان یها داستان ،یانسان
 اتیادب انیم یبند میمعموالً به تقس تیروا  .برند یها لذت م استاند نیمتضاد از ا یحت

و  یخیفراتار ،یفرامل ر،یفراگ ،یهمچون خود زندگ زین تی. روادهد یبد تن نم ایخوب 
  . [p251-2 ,8] »یوجود دارد، مثل خود زندگ یسادگ به تیاست. روا یفرافرهنگ
اول،  یۀاست. نظر تیروا یۀنظر نیادیبن یۀفرض نیاست (و هم ما انباشته از  جهان

جا هست)؛ امّا  مثل عشق، همه تیاست که روا نیکه در سخنان بارت مشهود بود، ا چنان
و  یانتقاد یۀکه با عنوان نظر ییها یاز گفتن یا در درون مجموعه تیروا یشمول جهان
 1روتایمانده است. تا آنجا که ل یمحکم باق یاعتقاد مچنانه شود، یشناخته م یفرهنگ

 ،2پسامدرن تیوضعکتاب  یعنیمعاصر،  ۀدانش در جامع تیدر گزارش خود از موقع
هستند که دانش و  یجمع یها روش ها تیکه چون روا کند یاز بارت اعالم م یرویپ به

 نییها هستند که تع تیروا بیترت نیبد شود، یو مبادله م رهیآنها ذخ قیمعرفت ازطر
 بر زبان آورد و انجام داد و ازآنجا توان یرا م ییازهیدر فرهنگ موردنظر چه چ کنند یم

 بخشد یم تیساده به آنها مشروع تیواقع نیاند، ا از آن فرهنگ یبخش ها تیروا نیکه ا
  ]98، ص 5[ کنند یکه م کنند یرا م یکه همان کار

 :دیپنج گزاره رس نیبه ا توان یو بارت م وتاریبحث ل یبند جمع در
 .تندجا هس همه ها تیروا  .1
جا  همه ها تی. اگر رواندیگو یما را م زین ها تیبلکه روا م،ییگو یم تیتنها ما روا نه. 2

 .میهست ها تیدرون روا زیهستند، پس ما ن
 .دارد وندیو سلطه پ تیهمواره با قدرت، مالک تیگفتن روا. 3
 .وجود دارد تیروا کیاز  شتریب یزیچ شهیمتکثرند. هم ها تیروا. 4
 ی. همواره ابعادندیگو یبه ما م ها تیخود روا ۀدربار ییزهایچ شهیهم ها تیروا. 5

 .در خود دارند یتیخودبازتابنده و فراروا
از جمله محتوا، قالب، فرهنگ، طبقه  یو تفکر انسان تیفعال یتمام ظاهراً تیروا  

                                                                                                                                        
1. Jean-François Lyotard 
2. The Postmodern Condition 
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ر بش یمشکل اساس یبرا یثر راه حلؤم یطور به تی. رواردیگ یم را دربر خیو تار یاجتماع
صورت  انسان به ۀبه تجرب یده ها، مشکل شکل نقل دانسته یمشکل چگونگ یعنی

دارد و نه مخصوص  تینوع بشر عموم یبرا کهمعنا  یبه ساختارها لیقابل تبد یساختار
از  عیوس یا با ظاهر شدن در هرجا و اتخاذ گستره عمالً توایر [p1 ,14]. فرهنگ خاص

 .خود است یا فرارشته یذات تیماه دنیکش از به رخ ریناگز یگفتمان یکارکردها
زند و  تر روایت با قاب گرفتن زمان در لحظۀ گذشته را به آینده پبوند می به عبارت ساده

رسیم: آیا  های داستان عمالً به پرسش بسیار مهم در باب زندگی می باز همزیستی شخصیت
با باز  مان و روایتزاش در  زندگی ارزش زیستن دارد یا نه؟ ریکور در تالش مجدانه

  بخشد. پیکربندی روایت، به دنبال این اصل بود که روایت به زندگی انسان معنا می
  

  . توجه به روایت در دنیای اندیشۀ امروز3
های جدیدی از توجه به زبان و منابع آن را برای  نظریۀ بازی زبانی ویتگنشتاین عرصه

دید به نقش زبان در بازسازی های ج فیلسوفان باز نمود. متفکران در این حوزه
اند و از رهگذر این تالش توجه آنان به مقولۀ  های خویش اهتمام جدی داشته نظریه

  روایت به عنوان یکی از منابع مهم زبان روز افزون شد. 
طور که مطرح شد، در همۀ زندگی جاری است. اگر دقت کافی به ریشۀ  روایت، همان

ز اهمیت روایت در دنیای تفکر امروز بیشتر آگاه کلمه روایت داشته باشیم آنگاه ا
 تیروا ،یلغو ۀشینظر ر از ب،یترت نیدانستن. بد یمعنا به یونانی یا واژه gnaras شویم. می
 یابی شهیبر ر توجه این .داند یکه م یعبارت است از کس یاز دانش است و راو یشکل
  گذارد. می نوین صحه سرشت معرفت در عصر رییبر تغ عمالً تیروا یلغو

شود. انسان  در این عصر نوین شناخت انسان از طریق بازگویی روایت خویش میسر می
امروز چرخشی از انسان استداللی به سمت انسان حکایت ساز کرده است. روایت این توان را 

گردد به  گذارد تا فهم دیگری و خویش فراهم شود. این امر بر می در اختیار انسان می
  تجارب انسان که در آن یک امر ذاتی به نام روایت نهفته است. شناسی پدیدار

ها از طریق بازگویی داستان زندگی خود (این بازگویی یعنی روایت)  حتی انسان
گوید  می 1چنان که مک اینتایر دهند. هم یابند یا آن را سرو سامان می هویت خود را می

 نی موفق خواهیم بود که بتوانیمدهند زما در تشخیص و درک آنچه که دیگران انجام می
  .]355، ص7[ای روایی قرار دهیم  را در یک زمینه از مجموعه رویدادی خاص

                                                                                                                                        
1. MacIntyre 
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بریم. لذا  مان در روایت به سر می این درک بدان علت است که همۀ ما در زندگی
بریم. در نتیجه فهم  فهمیم که در آن به سر می زندگی خودمان را بر حسب روایاتی می

  تر است. ی و اعمال آنان در بستری از روایت مناسبزندگی دیگر
توان به حضور روایت  های جدی که در این باب وجود دارد، می نظر از مناقشه صرف

های شناخت انسان توجه کرد. همانطور که در تعاریف  عنوان یکی از مهمترین زمینه به
  ست.های دنیای فلسفه مواجهه بوده ا کالسیک معرفت نیز با چنین چالش

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 

سویه است و  ای یک تبع آن در الهیات. به این معنا که بین زبان و روایت رابطه است و به
  ای دو سویه؟ ارب است و یا رابطهکننده تج زبان تولید

کافی است پسوند دینی را به زبان و تجریه در سؤاالت باال اضافه کنیم تا به اهمیت 
این ارتباط در حوزۀ الهیات پی ببریم. اکنون که روایت امر ذاتی تجربه است و از سوی 

اگر  گیرد.  مهمترین منبع زبانی این سؤال در حوزۀ الهیات نقش اساسی به خود می
 یا عمق و سطح انیم تینها در تواند یم یآدم ایآ ،یاست همواره جار یامر تیروا

اند، همواره  مطرح یویکه در سطح و در دن یمیقائل شود؟ مفاه زیتما یویمقدّس و دن
مقدّس و  زیدر تما یگریال دؤس گریعبارت د هستند. به یدر مقدّس جار در عمق و

مقدّس و  تیروا صیتشخ یبرا یاریمع ه. چردیگ یشکل م تینامقدّس در بستر روا
 ستیکه تجربه ز میاز کجا بدان میهومر را بخوان ادیلیعنوان مثال اگر ا به م؟ینامقدّس دار

 توانسته یهم م حیمس ستهیز ۀکه تجرب کند یرا با ما م یهمان کار یشده کاراکتر اصل
  بالعکس. ایاست با ما انجام دهد و 

شود به این صورت  ه در الهیات به سؤال اساسی مطرح میعبارت دیگر این دغدغ به
کند و یا  که آیا تجارب مؤمنان از رهگذر تجربه همزیسته با مسیح زبان آنان را تولید می

دیگر اینکه چرا این تجارب   کنند. اینکه زبان و روایت کتاب مقدّس تجارب را تولید می
عنوان  یات مسیحی رغم زد که از آن بهها جنبشی را در اله اند؟ ایجاد این پرسش مقدّس

 کنند. الهیات روایی یاد می
  

  . الهیات روایی 4
بود که نه  یا سندهیمنابع، نو نیاز مهمتر یکیاست.  دهیچیجنبش، پ نیا یها شهیر
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 1آئورباخ کیسکوالر بود. ار اتیمقدّس، بلکه متخصص در ادب  و نه پژوهشگر کتاب دان یاله
از  ییها صحنه 2غرب اتیدر ادب تیواقع ییبازنما ،نام محاکات مشهور خود به قیدر تحق

کرد که  سهیمقدّس مقا از عبارات کتاب یا اثر هومر را با پاره سهیودمانند ا ک،یکالس اتیادب
 یها تیاستدالل کرد که روا نیبود. آئورباخ بارها چن دیو عهد جد قیبرگرفته از عهد عت

 ییگرا برخوردار است. عمق واقع یشتریب اریاز عمق بس یزمان و آگاه خ،یمقدّس در تار کتاب
  .شود ینم افتیآن دوره  یها کتاب ریساآنها چنان است که در  یها گزارش
جستجو کرد که  را در کارل بارث ییروا اتیاله یها شهیر ،یتر بتوان به شکل خاص دیشا

معتقد بودند  گرانی. ددیامن» داستان خدا«داد و آن را  یا تازه یمقدّس منزلت و معنا به کتاب
به  یبزرگ ۀزیانگ یشمال یکایدر آمر ژهیو ، به3ما یداستان زندگدر کتاب  بورین چاردیکه اچ. ر

سوق داد که  جهینت نیاو را به ا خیبر انکشاف خدا در تار بورین ۀوستیپ دیداد. تأک جنبش نیا
خواسته است که  نیخدا چنو انکشاف است.  یوح انیب یمناسب برا اریبس ۀویش ت،یروا دیبگو

) منکشف شود. حیمس یسیع خی(مانند خروج از مصر و تار یخیتار یها و شکل خیدر تار
داستان بوده است.  یعنی تیروا ،یوح نیدادن ا نشان یبرا یشکل ادب نیتر مناسب رو، نیازا

نکشاف دادن دخالت و ا نشان یبرا اتیسبب استفاده از روا هر دو به د،یو عهد جد قیعهد عت
  اند. نکته نیبر ا یبشر، شاهد خیدر تار یاله

. دیآ یبه حساب م ستمیاواخر قرن ب یها شهیاند نیتر از جذاب یکی ییروا اتیاله
 اتیما، اله یزندگ تیروا یعنی بوریاثر ن یبازخوان نیبارث و همچن یپس از آرا ژهیو به
شد.  لیتبد ینیبان دخاصه در مبحث ز ،یحیمس اتیمجادالت اله یاصل ۀبه صحن ییروا

 ییها حوزه دهد؛ یخود ادامه م ریمختلف به مس یها زههمچنان در حو اتیاله نیالبته ا
 اتیروا ای 4هاوئرواس یو استنل رینتایا از السدر مک یو اخالق با آثار تیهمچون روا

در  یمردان بزرگ یها شهیمتفاوت مرهون اند یریگ شکل نیمقدّس و مانند آنها. ا کتاب
 وهانی ندبک،یل جورج ،5یسیتر دیوید کور،یپل ر ،یحوزه است همچون هانس فرا نیا

   8.فَکر لیو گابر 7فاگ مک یسال ،6متز ستیباپت

                                                                                                                                        
1. Erich Auerbach. 
2. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literatur. 
3. The Story of Our Lives. 
4. Stanley Hauerwas 
5. David Tracy 
6. Johann Baptist Metz 
7. Sallie McFague 
8. Gabriel Fackre 
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مدنظر  یبند میدو مکتب(تقس نیا ینام برا داکردنیپ د،یگو یکامستاک م که همچنان
 هیتوصرا  انیو ضدمبناگرا انیمبناگرا یبرخ ].p687 ,9[ دشوار است یستاک) قدرکام

 شنهادیرا پ یفرهنگ ـ  یشناس و زبان یتجرب ـ  یا گزاره ندبکیهمچون ل یاند. برخ کرده
 یسیو تر کوریر نکهیکامالً مشخص نباشد. مثالً ا ها یگذار نام نیمرز ا دیاند. امّا شا کرده

 یزیچ تیحیمس ۀباور که آموز نیبا ا ،یتجربـ  یا گزاره ای میبدان یفلسف یرا مبناگرا
 در ی. حتکند یتر م ابهام را پررنگ ۀپرد ست،یشخص ن یاز احساسات درون شتریب
  .میکرد ادی ییروا اتیدر شمار مکاتب اله را لییو  کاگویمکتب ش ق،یتحق نیا شنهادهیپ

با عنوان  کاگویو از مکتب ش محض ییبا عنوان متألهان روا لییکامستاک از مکتب  
همچون هانس  یکه افراد دیگو یو م ]p687 ,9[ برد ینام م رمحضیغ ییمتألهان روا

دارد که  یشکل خودمختار(مستقل) ادب ت،یو هاوئرواس معتقدند که روا ندبک،یل ،یفرا
از نثر  دینبا اتیاست. آنها معتقدند که در اله اتیاله یمناسب برا یا نهیزم اصطور خ به

را  حتیکه مس کنند یم یموضوع پافشار نیبهره برد و بر ا یو استدالل انتزاع یاستدالل
  .درک کرد توان یم شیها متن یو مفهوم یبا قواعد دستور

باورند که  نیفاگ بر ا مک ی وسیتر کور،یهمچون ر رمحضیغ ییمقابل، متألهان روا در
و  یشناس روان ،یبا مباحث فلسف ندهیصورت فزا و به ستندیخودمختار و مستقل ن اتیروا
  .کنند یخود تالش م ریتفاس یبرا یمنظم یها روش یریکارگ . آنها درجهت بهرندیدرگ یخیتار

درخور  ییروا اتیدر مباحث و واژگان اله ها کیتفک نیو نبودِ صراحت در ا تنوع
 یها در باب داستان با رشته یاتیاله یها است. مجادالت و گفتگو اریتوجه و تأمل بس

گره خورده  یعو اخالق اجتما یشناس زبان ،یشناس روان ،یهمچون نقد ادب یمختلف
  .است آن یا رشته انیم تیماه ییروا یها ت پژوهشاز نقاط قوّ یکیاست. 

، اساساً الهیات  ترین متأله الهیات روایی عنوان مهم ی بهفرا هانسهمانطور که اشاره شد 
است که  دهیعق نیاو بر انهند.  های کتاب مقدّس بنا می از روایت غفلت متألهان روایی را بر

مقدّس  کتاب اتیبه ما کمک کند تا بر کسوف روا تواند یم لیانج ییمرکز بر) فرم روا(ت توجه به
های انتزاعی در باب خدا و  در مجموع الهیات روایی عمالً واکنشی است به گزاره .میغلبه کن

  های آن. دعوت به بازخوانی کتاب مقدّس از رهگذر عنایت به روایت
  

  یسهرورد یفکر ۀدر منظوم تیروا .5
متفکران  یبلکه در آرا ست،یغرب ن یاینوظهور در دن ۀمقول کیبه عنوان  تیارو
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مشخص و  یمعنو قیحقا ۀکنند نییبه عنوان تب تینقش پررنگ روا یسهرورد ویژه هب یاسالم
که  انیابزار ب نه صرفاً تیکرد که روا انیرفت و ب زیفراتر ن نیتوان از ا یم یاست. حت نیمع

مخاطب را دعوت به  عمالً، اشراق خیخلق شده ش یها تیصخش یستیو همز یشمول جهان
که  میستین یسهرورد ءآرا فیدنبال توص قسمت به نیدر ا کند. یم شیدر وجود خو یشیاند باز

شاهد  ۀتا با ارائ مینآ ین پرداخته شده است، بلکه در پآاز مناظر گوناگون به  یکافۀ به انداز
و  تیکه روا میبرس یسهرورد یفکر ۀمنظومم در مه ۀجینت نیبه ا یاز تفکر و یها مثال

تصوف لا ۀانسان با خود است. همانطور که خود او در کلم ۀتنها راه مواجه ییگفتمان روا
  .بر تو نازل شده است ییبخوان که گو یا قرآن را به گونه دیگو یم

نقش  تفکر  ریاز مس شتنیخو تیدر روا یخود سهرورد نکهیتر ا مهم اریبس ۀنکت
از منظر  .ابدیحضور  دیتا نشان دهد که انسان خود با ردیگ یرا برعهده م یاصل تیشخص
 دایپ یو اثرها رهایتأث م،یکه در باب مفاه ستین یفقط متفکر ی، سهرورد1کربن یهانر

 توان یحضورش را نم ،حضور دارد نهایا ۀهم در. خودش شدیاند یم یخیتار یدایناپ ای
را به  آن سان نیو بد کشد یکهن را به دوش م رانیا یتشتزر ۀگرفت. او بار گذشت دهیناد

با  یماد وندیکه هر گونه پ ستین ندهیآ یب یا گذشته، گذشته نی. اکند یاکنون منتقل م
خود اوست چرا که او  که یا ندهیآ دهد، یم یا ندهیگذشته آ نیباشد. او به ا دهیآن بر

  .]205، ص 4[ داند یگذشته م نیخود را مسئول ا
کردن حکمت  زنده ،کرد یهدف را دنبال م کیاشراق در تمام طول عمر خود  خیش

 نیمشرب به سرزم یونانیبرگرداندن مغان  قیاز طر یاسالم رانیباستان در ا رانیا یاله
 ونیهستند که بر افق اشراق یبزرگ تی. هرمس، زرتشت و افالطون سه شخصشان یمادر

  .]206، ص 4[ دارند طرهیس اند، یدکه از تبار سهرور یپارس انیو افالطون
که او  یدر اصطالحات توان یدر آن سلوک کند را م خواهد یم یکه سهرورد یراه

و شرق  دم دهیسپ یطلوع ستاره، روشن ۀلحظ یکرد. اشراق به معنا دایپ ردیگ یکار م هب
 سدینو یاالشراق م حکمه یخود در ابتدا او  ...واقع در شرق و نیمکان، سرزم یبه معنا

بود که در روزگاران  یراه و روش کسان زیافالطون بود و ن یراه شناخت روش ذوق نیا«
و از  ستندیز یهرمس تا عهد خود افالطون م یعنیاز زمان پدر حکما  ،یتر از و شیپ

  .]18، ص 3[» حکمت بودند یها ستون
است که  نیدارد ا قتیحق یخیبه طور تار رانیحکمت کهن ا یایآنچه در اح لذا 

                                                                                                                                        
1. Henry Corbin 
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گذشته  نیا ندهیو آ خیبه تار لیشخصاً تبد رانیبارگذشته ا دنیبا دوش کش یروردسه
 یقدس یها را در باب چهره لیو تأو رود یفراتر م زین نیاز ا ی. سهروردشود یم

   .ردیگ یبه کار م رانیا یپهلوان یها حماسه
در مقام و  یاز رسول اکرم که توانست شخصاً حت یاشراق با تأس خیش
 یانیوح می. سوابق تعالردیقرار بگ شیاسالف خو یعنیسابق  امبرانیپ شانیها تیموقع
حکمت پارس  ایبا اح زین یکند و لذا سهرورد ایرا اح اش یدر مکتب آسمان شیخو

  .]168، ص 6[ تگرفته اس یرسول اکرم را در پ ریمس قتیباستان در حق
که  یری به نام خورنهتقریر این وظیفه وجود دارند. از جمله تصو درمفاهیم بسیاری 

 ریتصو نیباستان است. ا رانیاو با حکمت ا یحکمت اشراق میمستق وندیبر پ یگواه
  .نام دارد نیز نورجالل

. همان مبدأ شود ینازل م سانیو قد ایبر اول ،ینور و الهام اله ۀخورنه عبارت از هال
و  گریبه شرق د یرقکه از ش ینوراالنوار گریاست که او را از موهبت به عبارت د یملکوت

کشف  یحکم نوع رد یا عوالم است و برآمدن طلوعش در هر مقام و مرتبه ۀروشن کنند
 انیجهان تا پا شیدایو از آغاز پ زدیخ یبر م یاله تیکه از اعماق هو یاست، نور

خوره و  یاندرکار و فعال است. همان خورنه اوستاست که در زبان پهلو آن دست ۀاستحال
  .]221، ص 4[ شود یوزه فره خوانده مامر یدر فارس

 یونانیو لوگوس  نهیخود تالش کرد تا مفهوم خورنه را با سک ریدر مس یسهرورد
  .را ادغام کند ییسنایمزد یشناس و فرشته یت اسالمجمع کرده و سنّ

که  یاشراق، زمان خیش یباطن اتیاست. در ح یحضور خود سهرورد ۀهمان لحظ نیا
  .شود یبه رخداد م لیو تبد ماند یفرو م ریناپذ انیامر ب انیباز  یتفکر بحث اینظر 
. ونددیپ ی) به هم منیله (تجربه عرفاأ) و تیکه تعقل (حکم ستی اا لحظه نهما نیا

را به  شیکه در آن عارف خو ردیشکل بگ یدر قالب مناجات تواند یرخداد هم م نیا
باشد که  یرخداد تیل رواتواند به شک یو هم م کند یتو) خطاب م صورت (شخص دوم/
 تیشخص/ من) است و خدا را چنان روا لواقعه به صورت (او یدر آن خود عارف راو

 یلیتمث یها تیداده است. روا یعالم مثال رو ایهشتم  میدر اقل ییکه گو کند یم
عبارت دیگر قابی که  . به]248، ص 6[ اند رهیدا ایمجموعه  کیدر حکم  یسهرورد

دهد در اصل در هم آمیزی گذشته  های تمثیلی می خود در روایتسهروردی از حضور 
  ایران زمین در آینده حکمت اسالمی است.
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 یسالک در آفاق آن به تمام یهست که سفر عرفان ییفضا یعرفان یها لیتمث در
 یکردن همان جسمان یدر روان، با درون یدادیبه عنوان رو ل،ی. تمثرسد یخود م یمعنا

 نی. پس ابخشد یم تینیو بدان ع کند یم یرونینفس را به اصطالح ب ای. عالم روان رونیب
 در. شود یم لیتبد یواقع دادیبه رو ینظر نیآئ آناست که در  یگذار  در حکم لیتمث
که  ی) جهان2چنانکه هست؛  دادیخود رو )1 :کرد یا ژهیبه سه امر توجه و دیگذار با نیا

  .است دادیرو افتیعامل در که ی) اندام3؛ و  گذرد یدر آن م دادیرو
عالم  ۀانهیم یجهان ،یانجیروان بدون داشتن جهان م دادیگفتن از رو سخنابتدا این که 
 یاست که سهرورد یانجیجهان م نیو عالم عقول ناب، ناممکن است. هم ادراک محسوس

است  یانجیجهان م نیبر ساختن و برپاکردن هم ی. تالش سهروردنامد یآن را عالم مثال م
 نیمعنا ندارند. ا یعرفان یها لیشناسانه و تمث رتآخ یدادهایجهان باشد، رو نیاگر ا رایز

  .]289- 290، ص 4[ نامد یآن را ناکجا آباد م یهشتم است که سهرورد میهمان اقل
 توانند ینم اند دهیرا د که آن یعالم مثال در کجاست. کسان نیگفت ا توان ینم

 یبر مبنا توان یمعنا که نم نی. به ااند دهیا ناکجا نامآن ر لیدل نینشانش دهند. به هم
  .]316، ص 6[ را معلوم کردآن در جهان  ییایعالم جغراف
موضوع است  نیهم یناکجا آباد به درآوردن پوشش تن است. برا نیورود به سرزم شرط
 یراه واقعه باز نکند به ناکجا آباد یبرا ییکه به علم بحث مسلط باشد امّا جا یکس یکه حت

اگر بتوان گفت که آموزه باطن  رایشود. ز یواقع ۀبه واقع لینظر تبد دیورود با یندارد. برا
بلکه آموزه  ستین یعنوان آموزه نظر وجه آموزه به چیبه ه گریآموزه د نیاست، ا لیتمث
به  تیحکا نیا قیکه از طر یزانیم است به تیشده به واقعه است. آموزه باطن حکا لیتبد

بماند. لذا فقط  یباق یاعتبار که درصد آموزه نظر نیباشد نه به ا افتهیارتقا  یروحان یا واقعه
 یبرا د،یآ یدر نظر دارد بر م یکه سهرورد قتیارشاد به طر فهیوظ ۀاز عهد یعرفان تیحکا

  .میکن یرا بازخوان نیقیموضوع الزم است تا مراتب  نیدرک بهتر ا
   .آتش تیدرباره ماه یمطالب دنیوجود آتش و شنمثال علم به  یبرا نیقیال ) علمالف
  .و شاهد آن بودن نیالع یآتش به رأ دنی: دنیقیال نی) عب
  .محقق شده در خود محقق) نیقی( نیقیال ) حقج
الف و ب همان  ۀرتب انیآتش، خود آتش شدن. فاصله م ۀمثال سوختن در شعل یبرا

 یا مرتبه هاست. مرتبه ب یشخص ۀشده به واقع لیتبد ۀو آموز ینظر ۀآموز انیفاصله م
 نیرا در ایمشرق بودن است. ز نیشاهد ع ۀ. مرتبشود یبه رخداد م لیاست که آموزه تبد
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 یشدن انیب تیاست که فقط در قالب حکا یزیدر متن چ ت،یدر مثل حکا یمرتبه آدم
  .]318- 320، ص 6[ ردیگ یاست قرار م

ی از عهدۀ امری که مدنظر سهروردی است طور که بیان شد تنها حکایت عرفان ثانیاً همان
غالباً به  یعرفان لیتمث لیدل نیاست. به هم نیهم یمعرفت مشرق کمالآید چرا که  بر می

 شیسرگذشت عارف بازگشته به مشرق خو یعرفان لی. تمثشود یم تیزبان اول شخص روا
 یاز خبر دیبا اورد،یب آن را بر زبان دیواقعه را اثبات کند، بلکه با نیسالک ا ستیاست. الزم ن

  .دیشاهد بوده است، سخن بگو نیکه صحنه ا یکه شاهد بوده و از عالم
کردن داللت دارد  تیهم بر عمل روا یو چه در زبان فارس یچه در زبان عرب تیحکا

 یخیتار کند، یم دیاست که تقل یتیروا ت،یکردن (محاکمات)؛ حکا دیو هم بر عمل تقل
  .الفعل و فعاالنه واقعه استاست که محاکمات، تکرار ب

سرگذشت  کی ییبازگو ای یجز بازساز ،یرمز انیجز ب یزیچ گذرد یم رونیکه در ب یخیتار
 گذرد یم یجهان ماد نیکه در ا یخیامر تار رای. زستیکه سرگذشت نفس و عالم نفس است ن یدرون

  1.]291، ص 4[ اند است که نخست در نفس رخ داده ییدادهایرو یبازساز
مقدّس را به  خیرخداد در تار یکرد و کارها یعنی یقدس خیتار یجا لیدل نیهم به

  .گردد یبر م یگریآنها به جهان د یمعنا یرایز افتی توان یحواس نم یاری
چندانکه زمان  کند یر مپکار آن را از گذشته  نیو با ا دهد یرا شرح م دادیرو تیحکا

 لیتبد خیبه تار لیدل نیو تنها به ا ستیته نگاه بس چیه دادیرو رایز ،گردد یبه عقب بر م
  .است افتهیآن را در یآمده رو یکه بر سر کس شود یم

 ،یراو یعنیآنهاست ( ۀدربار تیکه روا یشده و قهرمانان تیحماسه روا یراو تیحکا
آنگاه که کوه  یعرفان لیتمث ت،یو لذا حکا ستندین لیتمث کی) هر سه 2یمرو ت،یروا
  .]335، ص 6[ ابدی یتحقق م تیواقع زدیخ یبر م یو خودمحور تیانان

که در  نچهآ بدان توجه کرد. دیاست که با یفیتفاوت ظر نجایمهم در ا اریبس ۀنکت امّا
را  یو مرو تی، روایسه عنصر راو تیاست که حکا نیاحائز اهمیت است  یتفکر سهرود

ظاهر  به تیروا فیو تعرشد  انیب کینچه که در بخش آمنظر با  نیدر خود دارد و لذا از ا
                                                                                                                                        

باورسـاز   تیروا تیحکا .است تیو روا تیدقت کرد و آن تفاوت حکا فیظر ۀنکت کیبه  دیبا نجایر اد. 1
 تیـ روا کـه  باورساز بـرخالف رمـان   تیروا نیامّا ا .است تیحکا یۀنماجا تیروا گریبه عبارت د .است
 ،سازد یباور م کی دیبلکه در کنار هزاران ترد ،سازد ینم یدئولوژیا گیرد. رمان قرار می ساز است دیترد
  .متفاوت از رمان است یسهرورد یلیتمث یها تیسازد لذا حکا یم یدئولوژیا تیحکاامّا 

  کسی یا چیزی که موضوع روایت است. اسم مفعول به معنای. 2
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. 1باالتر از آن یا مرتبه تیرخداد است و حکا ییبازنما تی. روادیآ یمتفاوت م یکم
عبور کند. به عبارت  یدارد که که توانسته از خود محور یفراوان بر قهرمان دیکأت تیحکا
 یرو سهرورد نیانسان با خودش است و از ا ۀمواجه تیروا یا گونه تیتر حکا ساده
 زیرا تجربه کنند. آنها ن شتنیاش گذر از خو یلیکند تا قهرمانان رسائل تمث یم تالش

غلبه  شیخو شتنیاند بر خو حال حضور دارند امّا توانسته ۀکه در لحظ یانیاند. راو یراو
با هر سه  یهمان نیا تیحکا، نربَزعم کُ به یسهرورداز منظر جاست که  نیکنند. هم
  .را دارد شیعنصر خو

شیند چون حکایت است که توان  وایت در منظر سهروردی در جانمایۀ حکایت لذا ر  
  تواند به دوش کشد. و بار قدسی حضور خویشتن در گذشته و آینده در باب حال می

  
  به مثابه حضور مخاطب در رساله عقل سرخ تیروا یجهانشمول. 6
ه در باال در باب عقل سرخ، آنچ ۀدر رسال شتریتا با دقت ب میکن یبخش تالش م نیا در
 ستیجا قرار ن نی. در امیتر کن شفاف میکرد نییتب یشراق میحک ۀدر منظوم تیروا
 میتا نشان ده میدنبال آن هست بلکه به ،میریگ شیرا در پ ینقد ادب لیتحل ریمس

   کند. مثابه روایت زیستن تقریر می با یک مثال چگونگی حضور خود را به یسهرورد
 یاسالم لیوأرا به ت یخسروان ۀرساله اتصال حماس نیتا در ا کند یتالش م یسهرورد

یابد  این اتصال معنا نمی .بگذارد زین شیاتصال است را به نما نیکه حضور خود او کل ا
مگر در بستری به نام روایت. راوی این روایت همان مروی است که در بخش قبل بیان 

د. این بازگشت به خویشتن از شون شد و اشاره شد که نزد سهروردی هر سه یکی می
معنای غلبه بر  طریق روایت زیست شده راوی است. بنابراین رویداد رستگاری دقیقاً به

گیرد که در این روایت سهروردی هم  واسطۀ روایت سهروردی شکل می ترس از مرگ به
  راوی است، هم مروی و هم روایت.

 ایبر رحلت از دن یدست شیپ ینوع با انکشاف جام به یاشراق یماجراعبارت دیگر  به
رود و  یم نیاز ب شتنیبازگشت به خو ۀواسط شود. لذا ترس از مرگ به یخروج ختم م ای

  .]346، ص 6[ گردد یم لیواقعه تبد ایآموزه به امر تمام شده  ایشده  فیلذا امر توص
 ریغ تیروا یشود که او از مرزها یم لیتبد تیبه حکا ییجا یسهرورد تیروا
شکند و لذا  یرا در هم م یظاهر خیتار یو بندها دیرود و ق ی) فراتر میخی(تار یداستان

                                                                                                                                        
  با توجه به پاورقی صفحۀ قبل مرتبۀ حکایت به وضوح مشخص است.. 1
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تواند با  یاست که م تیشوند تنها روا یواقع نم یظاهر خیآغاز و انجام او در ساحت تار
   کند یبند را در زمان حال قاب ندهیگذشته و آ یکربندیباز پ

نهفته است  یعرفان ۀحماسکه در باطن آن  یداستان حماس کیاز  یسهرورد تیروا
 کیپرسش در  نیدانند؟ پاسخ به ا گریکدیمرغان زبان  ایآ :شود یپرسش آغاز م کیبا 

(عقل سرخ) که به ظاهر  ریاش با پ از شخص اول و مواجهه یتیو روا یطوالن یگوو گفت
   .ابدی یاست ادامه م نشیخودش اول فرزند آفر ۀگفت به یجوان ول

شمار و تو در توی است که همچون  های بی رساله روایتنکتۀ قابل توجه در این 
از  یداستان حماس کیرساله  نیدل ا درعنوان مثال  زندگی پر از فراز و نشیب است. به

گردد.  یم فیپردازد، توص یزال م یعنیرستم  ۀبه عقب شتریکه ب ارینبرد رستم و اسفند
 ستنیو ز یتولد زال و هبوط وکند.  یارائه م یفردوس ۀقرائت خود را از حماس یسهرورد
 تیمابه دست رستم و ح اریسو و مرگ اسفند کیاز  مرغیس تیحما ۀواسط زال به

تر ختم  یپرسش جد کیو عقل سرخ را به  یراو یگو و عمالً گفت گرید یاز سو مرغیس
  در جهان بوده است؟ مرغیس کیهمان  ایآ ندک یم

ی دیگری است که همۀ آنها در انتها به یک ها گویی راوی و عقل سرخ مبتنی بر روایت و گفت
عنوان مثال  و آن دعوت به حضور مخاطب در دل داستان است. چنانکه به شوند امر مهم ختم می

دهد که  گونه پاسخ می کند، او این افروز می وقتی راوی از عقل سرخ تقاضای شرح گوهر شب
امه شرحی از تاریکی و روشنی در اد افروز هم در کوه قاف است و هم در کوه سیم گوهر شب

و این  گردد دهد و داستان درخت طوبی که نیمی در تاریکی است و نیمی در روشنی بیان می می
را از زبان  تیکه روا یدر انتها واکنش کسگردد تا  های هفتگانه تکرار می تسلسل همچون نُت

خواننده را در  ]75 ، ص2[» من باش مرغیو تو س ستمین یبد دیص زیمن ن«شنود که  یم یراو
  .دهد یخود قرار م شتنیاز حضور خو یمحل

روایی   مایۀ اصلی روایت حضور سهروردی است. توان و اتوریته فرم این تسلسل جان
اش با رویدادهای تمثیلی رساله  حاکم بر رساله در حدی است که انسان در مواجهه

  کند. درکی از حضور را تجربه می
 یمتفاوت یها و نمادها لیگوها و تمث و بر گفت یساله مبتنر نیحاکم بر ا ییروا فرم
و  یمرو ،یاست. راو یحضور راو ۀحماس زینظر است نجا مدّنیا امّا آنچه که در ،است

در فرجام  یوحدت سه وجه نیدهند و ا یرا شکل م یوحدت سه وجه کی تیخود روا
 »گذشتن یسان تواناز کوه قاف آ یاگر خضر شو« دیگو یم ریکه پ ییجا ردیگ یشکل م

کند. او خود  یم تیشود که روا یم لیتبد یصورت سالک به رخداد نیدر ا. ]75، ص 2[
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 یایو اح یابیشود. باز یختم م یعرفان ۀبه حماس رانیا یپهلوان ۀاست. حماس مرغیس
  .است شتنیاز حضور خو یتیبر روا یمبتن یپارس در حماسه عرفان مانیحکمت حک
 یا شده ستیهمز ۀتجرب »دچار«خود چنان مخاطب را  ییابا گفتمان رو یسهرورد

   ندیب یدر انتها مخاطب خودش را م یکند که از دل حماسه پارس یم
است که پروست در  یزیآن چ هیشب اریکند بس یم انیخود از حضور ب تیدر روا یکه سهرورد آنچه

کند.  یارائه م 2افتهیزمان بازام به ن 1»زمان از دست رفته یجو و در جست« یعنیاثر سترگ خود  آخرجلد 
  .خوانده است »اکنون«کند که  یمواجه م یناگهان مخاطب را با اثر زین 3پروست

 ۀکند که پس از تجرب  یمواجه م یمرغیمخاطب پرسشگر عقل سرخ را با س زین یسهرورد
 کیبا  یسهرورد تیاست. روا دهیمرتبه رس نیبه ا اریزال، رستم و اسفند ۀعقل سرخ و فهم واقع

 دیبا«است و  ریناپذ انیهشتم. ب میدهد مگر در اقل یواقعه رخ نم نیشود. ا یآغاز م یالیپرسش خ
خود  یکردن زندگ تیبر روا قاًیدق داتیکأت نیا یتمام »یخضر باش دیبا ،یریگ رارق دیدر ص

 تیروا یکه در ظلمت قرار گرفت ییتو«که نیشود مگر ا ینم سریم نیا است. شتنیخو ۀلیوس به
، یاز هر طرف که رو« کند یم انیب ریاست که پ ییدر جا قاًیدق »عقل سرخ« فیظر ۀنکت ». یکن

است که به سالک، به  نیدنبال ا به یسهرورد گریعبارت د به. ]74، ص 2[» یراه بر یاگر راه رو
  .خود را بگو تیکند روا یم انیانسان ب

 یتیدانند؟) روا یم گریکدیرغان زبان م ایبا دعوت مخاطب و آغاز پرسش از فهم (آ یسهرورد
 نجایدر ا آن است. یاصل تیخود مخاطب شخص ییگذارد که گو یم شیمخاطب به نما یرا برا

 ستیز هم ۀو تجرب درو یفراتر م یاز بحث نظر ییو قدرت گفتمان روا یشمول با جهان یسهرورد
  داده است.را رخ آورد که او (مخاطب) آن یسالک به ارمغان م یرا برا یا شده

  
  . نتیجه7

عبارت دیگر تجربه  به ]p296 ,10[ تجارب انسان حاوی یک ویژگی ذاتی روایی است
بدون حافظه قابلیت انسجام ندارد. حافظۀ عنصر مهم آگاهی است و لذا آگاهی انسان 

بخشی از طریق روایتی است که حافظه نقش اساسی در آن دارد.  نیازمند انسجام
گیرند و با تغییر لحن  ان به واسطۀ روایت در یک جامعه شکل میساختارهای تجارب انس

شود. با نقل  کند خود جامعه نیز متحول می ها که جامعه از خود نقل می روایت
  توان آن را تغییر داد. های متفاوت از داستان دنیا می روایت

                                                                                                                                        
1. In Search of Lost Time 
2. Time Regained 
3. Marcel Proust 
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های اسالمی به  سهروردی با حضور خود در قلب یک سنّت اسالمی و اتصال آموزه
کند تا روایتی متفاوت از  شناسی مزدیسنایی عمالً تالش می حکمت خسروانی و فرشته

داستان دنیا نقل کند. او خود در قالب شخصیت اصلی این روایت حضور یافت و نشان 
ای باالتر از آن یعنی حکایت  و مرتبه واسطۀ روایت توان حکمت خسروانی را به داد که می

ن، در چشم به ربَ ز وسیعی از حکمت اسالمی بازخوانی کرد. لذا با این تصویر از اندا زعم کُ
  خویشتن خویش یک آموزه مهم در سنّت اسالمی را احیا کرد.

های فراوانی که در منظومۀ حکیم اشراق به وفور  مایه رسد عالوه بر جان نظر می به
اکرم های اصلی مدّنظر سهروردی احیای سنّت رسول  توان یافت، یکی از آن آموزه می

بوده است. سنّتی که پبامبر مبتنی بر آن تالش کرد تا با حضور خود سنن وحیانی پیش 
از خود را به عصر خود پیوند زند و این میسّر نبود مگر با حضور رسول هللا. سهروردی 
نیز تالش کرد تا سوابق حکمت پارس باستان را در عصر خود احیا کند و بنابراین 

  ویش عمالً روایت جدیدی را به جامعه انتقال داد.همچنان پیامبر در عصر خ
ای بخوان که گویی  گونه قرآن را به«نویسد  به همین لحاظ سهروردی در کلمۀ التصوف می

 ،6کند [ . او همین کار را با شاهنامۀ فردوسی نیز می]11، ص 6[»تنها بر تو نازل شده است
های  سهروردی در تمام روایت ی است.هر دوی آنها راوی، مروی و روایت یک و لذا در ]349ص

کند و مسیر این دعوت  خود حضور دارد. سالک را به تجارب همزیست شده خودش دعوت می
  گذرد که در آن هم نویسنده و هم مخاطب فعاالنه حضور دارند. از روایتی می

ازی س یابد و کلید واژگان خویش را در همسان مایۀ این دعوت به حضور را در خورنه می جان
  بیند. رخدادی که فراتر از بیان می رود و قابل توصیف نیست. خورنه، سکینه و لوگوس می

آباد  گیرد که ناکجا همین لحاظ رخدادهای سهروردی در اقلیمی صورت می به
توانند در این اقلیم ورود  توان آن را نشان داد و تنها کسانی می نامدش. جایی که نمی می

ای از حکایت برسانند. یعنی راوی، مروی و  مرتبه تن خود را بهپیدا کنند که روایت زیس
روایت یکی شود. همچون راوی عقل سرخ که در فرجام خود سیمرغ و عقل سرخی برای 

رسد و آن را در  الهیات مسیحی اگر در مسیر خود به الهیات روایی می مخاطبش است.
تواند  به این دلیل است که روایت می بیند های تفکر الهیاتی خویش نقطۀ عطفی می فراز و نشیب

تجربه همزیست شده مسیح را برای مسیحیان به ارمغان آورد. صرفنظر از انتقادات جدی که به 
کارهای  توان مدل الهیات روایی را در سنّت اسالمی با عنایت به الهیات روایی شده است، امّا می

این نکته بسیار مهم است که در مهمی همچون رسائل سهروردی بازخوانی کرد. البته ذکر 
های ماهوی هر دو  سازی الگوهای مشابه الگوهای الهیاتی در سنّت مسیحی باید به تفاوت همسان
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  مایۀ هر دو سنّت باشد. تواند جان سنّت دقت فراوان کرد ولی روایت می
توان گفت که منظومۀ فکری  در مجموع و با توجه به مطالبی که در باال بیان شد می

روردی اگرچه در ایران مورد توجه اهل فلسفه از جهات مختلف قرار گرفته است، امّا سه
آنچه که در دنیای امروز اسالم بدان نیاز داریم بازخوانی نقش حضور سهروردی در تاریخ 

اند، امّا  تفکر اسالمی است. قطعاً اندیشمندان متفاوتی از این زاویه به سهروردی نگریسته
بر روایت به سهروردی کمتر مورد توجه اهل فن قرار گرفته است.  شاید نگاهی مبتنی

  تواند رهگشای تفکر امروزی اسالمی باشد. خوانش سهروردی از حضور خودش می
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