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شاعر و اندیشتمند پایتان    ،عطار نيشابوريتری  هنر اگرچه اصلي
ستعي   االوليا ةبا تأليف تيكر او امّا شعر است ،هجري قرن ششم

، است هبه كار گرفت الطير مان گفتماني را كه در منطقه تا كرده
چه عطتار بستياري از   دیگري در نثر هم دنبال كند  اگر به شكل

چتون رستال    هم ،را از متون پيشي  عرفاني االوليا ةاجزاي تيكر
امّا رفتار  المحجوب و طبقات صوفيه گرفته استقشيریه، كشف 

 ،شتتناختي او بتتراي خلتتق جهتتان متتت   شتتناختي و زبتتانیيزیبتتا
و  االوليا ةهایي كه به تيكر ه تمام بخشكدیگرگونه است  چنان

اي ستاختار گفتمتاني وا تد    یادكردِ عرفتا اختصتاي یافتته، دار   
توان در  ي ساختاري را ميرنگ ای  الگو چه سای  كماست  اگر

 المحجتوب، طبقتات صتوفيه و رستال  قشتيریه      هاي كشف كتاب
امتتا عطتتار ایتت  الگتتو را عمتتق و جهتتت داده و بتته ستتب   یافتتت
پاستخ بته دو      مقالته در جستتجوي  اي دست یافته است  ای ویژه
 االوليتا  ةتيكر طور مستقيم با ساختارِهل  پژوهشي است كه بمسئ

بخشي عرفتان استالمي چگونته    فراروایت نجات -2ارتباط دارد:
عطار چگونه فراروایت  -9شود؟ در گفتمان عرفاني بازنمایي مي

كنتد و ستاختار روایتت     بخشتي را بتا گفتمتان همتراه متي     نجات
 را پتيش  االوليا ةفراروایتي كه تيكر سازد؟ را مي االوليا ةتيكر
گفتمتان   ،استت  ایت  استطوره   « بخشتي  اسطورۀ نجتات » ،برد مي
بته  « ستفر »آفرینتد  عطتار بتا استتعارۀ      را متي « سفرِ انسان در دنيا»

هتایش بتا    رسد  بنتابرای  ابتتداي روایتت    اسطورۀ گناه و توبه مي
انجامتتد  در  شتتود و انتهتتایش بتته متتر  متتي    توبتته آزتتاز متتي 

و توبه كتردن  خود هاي برگزیده با شناسایي  انسان االوليا ةتيكر

 

شتوند و  متي   تبتدیل  گاه به فاعل شناساآن كنند  آزاز مي گناه از
شتتود و  دیگتتران مت ور واقت  متي    ستس  كتردار و گفتارشتان بتر    

 گردد  سرانجام سفرشان به مر  منتهي مي
 

ساختارهاي  االوليا، ةتيكر ،نيشابوريعطار های كليدی: واژه
  بخشي، گفتمان روایي، فراروایت نجات

 
 مقدمه
بخشتد كته پتيش از او كستاني چتون       گفتماني را استمرار متي  ،االولياي عطار ةتيكر

با ای  آوار و  االوليا ةگوي تيكركرده بودند  نوع گفتهجویري آزاز سُلّمي، قشيري و
عطار تا چته انتدازه موفتق شتده      كند كهميكوشش م لف آن  ای  پرسش را مطرح 

 اي خلق كند؟ تار مستقل و خودبسندهساخ است
شخصيت عارفي كه عطار به شرح زندگي، اعمتال و   29ري از بنا بر تحقيقات آرب

در  االوليا ةشخصيت عارفي كه بعدها به تيكر 92كرامات آنها پرداخته، )البته زير از 
ستته كتتتاب   شخصتتيت در مجموعتت 2استتتت تنهتتا هتتاي مختلتتف ملحتتق شتتده  دوره

تتوان   متي قشيریه نيامده است  به همي  دليل   المحجوب و رسالصوفيه، كشف طبقات
و چه در نثر و ساختار، تحت تتأوير متتون گيشتته     چه در محتوا ،االوليا ةگفت تيكر
استت  شتيخ   و عطار به گون  بينامتني، مت  منثور اور خود را گستتر  داده  نوشته شده

 عطار در تيكرۀ خویش به برخي از ای  مناب  اشاره كرده است 
فهتومي یتادكرد عارفتان استت      ظتاهرا  عطتار در جستتجوي ترييتر م    با وجود ایت   

خواستند بته   مي ،درسيالمحجوب با اندیش  مَهایي چون رسال  قشيریه و كشف كتاب
دهد و مفتاهيم   اما عطار ای  نوع بيان را تريير مي بندي مفاهيم عرفاني بسردازندصورت

طتور مستتقيم و زيرمستتقيم از    كند  مطالبي كه عطار به عرفاني را با روایت همساز مي
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شتوند و  متي   تبتدیل  گاه به فاعل شناساآن كنند  آزاز مي گناه از
شتتود و  دیگتتران مت ور واقت  متي    ستس  كتردار و گفتارشتان بتر    

 گردد  سرانجام سفرشان به مر  منتهي مي
 

ساختارهاي  االوليا، ةتيكر ،نيشابوريعطار های كليدی: واژه
  بخشي، گفتمان روایي، فراروایت نجات

 
 مقدمه
بخشتد كته پتيش از او كستاني چتون       گفتماني را استمرار متي  ،االولياي عطار ةتيكر

با ای  آوار و  االوليا ةگوي تيكركرده بودند  نوع گفتهجویري آزاز سُلّمي، قشيري و
عطار تا چته انتدازه موفتق شتده      كند كهميكوشش م لف آن  ای  پرسش را مطرح 

 اي خلق كند؟ تار مستقل و خودبسندهساخ است
شخصيت عارفي كه عطار به شرح زندگي، اعمتال و   29ري از بنا بر تحقيقات آرب

در  االوليا ةشخصيت عارفي كه بعدها به تيكر 92كرامات آنها پرداخته، )البته زير از 
ستته كتتتاب   شخصتتيت در مجموعتت 2استتتت تنهتتا هتتاي مختلتتف ملحتتق شتتده  دوره

تتوان   متي قشيریه نيامده است  به همي  دليل   المحجوب و رسالصوفيه، كشف طبقات
و چه در نثر و ساختار، تحت تتأوير متتون گيشتته     چه در محتوا ،االوليا ةگفت تيكر
استت  شتيخ   و عطار به گون  بينامتني، مت  منثور اور خود را گستتر  داده  نوشته شده

 عطار در تيكرۀ خویش به برخي از ای  مناب  اشاره كرده است 
فهتومي یتادكرد عارفتان استت      ظتاهرا  عطتار در جستتجوي ترييتر م    با وجود ایت   

خواستند بته   مي ،درسيالمحجوب با اندیش  مَهایي چون رسال  قشيریه و كشف كتاب
دهد و مفتاهيم   اما عطار ای  نوع بيان را تريير مي بندي مفاهيم عرفاني بسردازندصورت

طتور مستتقيم و زيرمستتقيم از    كند  مطالبي كه عطار به عرفاني را با روایت همساز مي
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استت  عطتار   بته گونت  گزینشتي آمتده     اواست، در روایتت  بردههاي دیگر بهره تابك
هاي گيشته وفادار است و  تي  كامال  به مت  ،هاي اوليا در بيان مطالب داستان اگرچه

اما در توليد ستاختار   كالم اوليا را با تريير دادن بشكندتauthority) نخواسته مرجعيتِ
شود عطار به  تری  عواملي كه باعث مي  یكي از مهماستكردهاقانه عمل روایت، خلّ

 ر و روایتات را در دل زنتدگي اوليتا   نوع ادبي داستتان نزدیت  شتود و كلمتات قصتا     
، مستئل  مخاطتب استت  او از ایت  طریتق      جاند، جتدا از قتدرت داستتان پتردازي    بگن
جوانتان  بته   بتا روایتت   را ري داشته باشد و ستحر اقتوال اوليتا   خواهد مخاطبان بيشت مي

 برساند 
 

 تحقيق نةپيشي
ارائه شده، بسيار ناچيز  االوليا ةمطالبي كه دربارۀ تيكر امّا اند دربارۀ عطار بسيار نوشته

چهتار گتزار  از   »است  دربارۀ ایت  اوتر تنهتا یت  كتتاب تحقيقتي مستتقل بته نتام          
اور   زير از ای  كتاب، وجود دارد ت نوشت  باب  ا مدي2722«)االولياي عطار ةتيكر

كتتابي بته نتام    اخيترا     البتته  االوليا نوشتته نشتده استت    ةتحقيقي مستقلي دربارۀ تيكر
منتشتر شتده   قدستيه روتوانيان    نوشتت   ت2732«)هاي عرفاني ساختار داستاني  كایت»

بته برختي از    واست االوليا  ةهاي تيكر دربارۀ ساختار  كایت آنكه بخشي از است 
هاي عطتار   ي دیگر و همچني  نوع شخصيت پردازيها روابط بينامتني تيكره با كتاب

باید به تصحيحات انتقادي مت  تيكره اشاره  ،اشاره كرده است  زير از ای  دو تحقيق
  دمته استت    هتر دو تصتحي ، داراي مق  داده انتد كرد كه نيكلسون و استعالمي انجام 

بتا مقدمت  عالمته     حي  نيكلستون ختود استتعالمي و تصت    تصحي  استعالمي بتا مقدمت   
 قزویني 

 

 

 تحول گفتماني عطار نةافسا
، همستاز بتا گفتمتان و ستاختار روایتي      الشتعرا  ةتتيكر كتتاب  دولتشاه ستمرقندي در  

مناسب با فضاي فكري عطتار،   تشبيهات و استعاره هايبتدا با صفات، ا ،االوليا ةتيكر
پتردازد و ستس  از    بته روزگتار او متي    آنكند و بعتد از   او را به طور كلي معرفي مي

 نویسد: گيرد و مي كم  مي االوليا ةالفاظ انسجامي مت  تيكر
اما سبب توب  شيخ آن بوده كه پدر او در شهر شادیاخ عطاري عظيم با قتدر  »

طریق به عطاري مشرول بتوده و   او به همان  ،و رونق بوده و بعد از وفات پدر
م را از تماشاي آن چشم منور و دماغ معطر دكاني آراسته داشتي چنانكه مرد

و  بر ستر دكتان نشستته بتود و پتيش او زالمتان        روزي خواجه شدي، شيخ 
اي بته در دكتان    اي بلكته در طریقتت فرزانته    چاالك كمر بسته  ناگاه دیوانته 

رسيد و تيز تيز در دكان او نگاهي كرد بلكته آب در چشتم گردانيتده آهتي     
نگري مصلحت آن است كته زود   خيره مي   كرد  شيخ درویش را گفت: چه

  درگيري  درویش گفت: اي خواجه م  سبكبارم و بجز خرقه هيچ ندارم اما
 در وقت ر يل چيست تدبير    اي كرده خریطه پر عقاقير

تتو تتدبير اوقتال و ا متال ختود كت  و از        ،توانم گيشت م  زود از بازار مي
گيري؟ گفت: ایت    روي بصيرت فكري به  ال خود ك   گفت: چگونه مي

از بركنده زیر سر نهاده جان به  ق تسليم كرد  شتيخ از ستخ      چني  و خرقه
مجيوب پردرد گشت و دل او از خشكي بوي مش  گرفت و دنيا بتر دل او  

به تاراج داد و از بازار دنيا بيتزار شتد،    همچو مزاج كافور سرد شد و دكان را
)دولتشتاه   « كترد در بنتد ستودا بتود ستودا در بنتد        ،بازاري بود بازاري شد

 ت 241-242: 2773سمرقندي، 
 

مهتم نيستت     چنتدان یا افسانه بودن ای  روایتِ دولتشتاه از زنتدگي عطتار،     واقعي
عطار  «گفتماني گسستِ»آنچه مهم است ای  است كه دولتشاه به شكل زيرمستقيم از 

توان گفت افسان  تحول  كند  در واق  مي مي «عطار»آن چيزي كه عطار را   گوید مي
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 تحول گفتماني عطار نةافسا
، همستاز بتا گفتمتان و ستاختار روایتي      الشتعرا  ةتتيكر كتتاب  دولتشاه ستمرقندي در  

مناسب با فضاي فكري عطتار،   تشبيهات و استعاره هايبتدا با صفات، ا ،االوليا ةتيكر
پتردازد و ستس  از    بته روزگتار او متي    آنكند و بعتد از   او را به طور كلي معرفي مي

 نویسد: گيرد و مي كم  مي االوليا ةالفاظ انسجامي مت  تيكر
اما سبب توب  شيخ آن بوده كه پدر او در شهر شادیاخ عطاري عظيم با قتدر  »

طریق به عطاري مشرول بتوده و   او به همان  ،و رونق بوده و بعد از وفات پدر
م را از تماشاي آن چشم منور و دماغ معطر دكاني آراسته داشتي چنانكه مرد

و  بر ستر دكتان نشستته بتود و پتيش او زالمتان        روزي خواجه شدي، شيخ 
اي بته در دكتان    اي بلكته در طریقتت فرزانته    چاالك كمر بسته  ناگاه دیوانته 

رسيد و تيز تيز در دكان او نگاهي كرد بلكته آب در چشتم گردانيتده آهتي     
نگري مصلحت آن است كته زود   خيره مي   كرد  شيخ درویش را گفت: چه

  درگيري  درویش گفت: اي خواجه م  سبكبارم و بجز خرقه هيچ ندارم اما
 در وقت ر يل چيست تدبير    اي كرده خریطه پر عقاقير

تتو تتدبير اوقتال و ا متال ختود كت  و از        ،توانم گيشت م  زود از بازار مي
گيري؟ گفت: ایت    روي بصيرت فكري به  ال خود ك   گفت: چگونه مي

از بركنده زیر سر نهاده جان به  ق تسليم كرد  شتيخ از ستخ      چني  و خرقه
مجيوب پردرد گشت و دل او از خشكي بوي مش  گرفت و دنيا بتر دل او  

به تاراج داد و از بازار دنيا بيتزار شتد،    همچو مزاج كافور سرد شد و دكان را
)دولتشتاه   « كترد در بنتد ستودا بتود ستودا در بنتد        ،بازاري بود بازاري شد

 ت 241-242: 2773سمرقندي، 
 

مهتم نيستت     چنتدان یا افسانه بودن ای  روایتِ دولتشتاه از زنتدگي عطتار،     واقعي
عطار  «گفتماني گسستِ»آنچه مهم است ای  است كه دولتشاه به شكل زيرمستقيم از 

توان گفت افسان  تحول  كند  در واق  مي مي «عطار»آن چيزي كه عطار را   گوید مي
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ها عطار به ای  گفتمان بته نظتم و نثتر     رو اني عطار برآمده از گفتماني است كه سال
گفتمتاني را   در تيكرۀ خویش همي  گسستتِ  اوكه  است اندیشيده است  جالب ای 

گفت  در ميان  نقل است كه ابوعلي وقفي سخ  مي»نسبت داده است:به اوليایي دیگر 
ابوعلي گفت: «  نيست  مر  را ساخته با  كه از او چاره »سخ  عبداهلل او را گفت: 

در و « م  مردم»عبداهلل دست در بالي  كرد و سر بر او نهاد و گفت: «  تو ساخته با »
را عالیتق بتود و عبتداهلل مُفترّد و      بوعلي را سخ  منقط  شتد  زیترا كته او    ال بمرد  

  ت 241: 2724)عطار،  « مجرد
يكره از چته  س ال اصلي پژوهش  اوتر ایت  استت كته عطتار در توليتد متت  تت        

آمده از چه فراروایتي است  فروي  تحقيق ای  و گفتمان او بر كند گفتماني پيروي مي
ان مسلط منجر به سازد و گفتم است كه فراروایت عرفان اسالمي، گفتمان مسلطي مي

شود  هم  آوار بزر  عرفان اسالمي از یت  فراروایتت پيتروي     هاي مختلف مي مت 
عطتار   ستازند   هاي متكثر متي  اما مت  تحت تأوير ی  گفتمان مسلط هستند كنند و مي

مي، هجتویري و قشتيري دنبتال    لّكنتد كته پتيش از او سُت     همان گفتماني را دنبتال متي  
متفتاوت استت  چنانكته عطتار هتم در توليتد        ،توليد شتده هایي كه  كردند اما مت  مي

ه اوليتایي كته عطتار از    كند و فراتر اینك  ، ساختار دیگري را دنبال ميهاي مت روایت
فراروایت   ال باید دیداند  همه گو  به ی  فراروایت سسرده ،گوید شان مي زندگي
 چيست؟

 
 فراروايت چيست؟
ووتعيت پستت   »لستو  فرانستوي در كتتاب    ت فيم 2223 -2294ژان فرانسوا ليوتتار ) 

از اصتطالح   و نقتد جهتان متدرن    متدرن بتراي توصتيف شترایط زمتان پستت     « مدرن
پستت  »بته تعبيتر او     كنتد  استتفاده متي  ت Meta-narrative)فراروایت یا كالن روایت 

 ت 24: 2731) ليوتار،  «ها استاعتقادي و عدم ایمان به فراروایتمدرن به منزل  بي
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چنان عظيم، فراگير و بتامعني استت كته    به معني قصه یا روایتي آناروایت فر»
هتاي   قادر است فلسفه، سياست، الهيات، فرهنگ ادبيات، هنر و دیگتر شتاخه  

 هتا را بتا هتم   اعي را كنار هم قترار دهتد، همت  آن   مختلف علوم انساني و اجتم
آنها  اي وروري برقرار سازد و به مرتبط كند، ميان آنها پيوند منطقي و رابطه

دیني مستيحيت در بتاب    و دت ببخشد  براي مثال ليوتار قص معنایي داراي 
تحقتتق اراده و مشتتيت الهتتي در زمتتي ، قصتت  سياستتي ماركسيستتم دربتتارۀ     
تضادهاي طبقاتي و انقالب، قص  روشنگري در رابطه با پيشترفت عقالیتي را   

  ت 932: 2732)فرمهيني فراهاني،  « داند ها مي تری  فراروایتاز مهم
 

        فراروایتتتتِ رهتتتایي ،كتتته ليوتتتتار بتتترآن تأكيتتتد دارد هتتتایي یكتتتي از فراروایتتتت
(Narrative of Emancipationاگرچته ایت  فراروایتت را ليوتتار در جهتان       است  ت

امتا   استكند كه چگونه در مشروعيت بخشي مدرنيته تأويرگيار بودهمدرن دنبال مي
عظيم  ه ریش  ای  روایتِكچنان فراعقالني باشد تواند قدسي و ریش  ای  فراروایت مي

س دینتي دنبتال كترد     هتاي مقتد  و چه در كتاب هو  ماس توان چه در  اسطورهرا مي
 دهي چتون اليتا  انشناساري است كه اسطورهبخشي ی  الگوي رستگفراروایت نجات

« تفتتتردِ»ل بتتتا توجتتته بتتته نظریتتت  بتتتو جتتتورج كمس« استتتطورۀ بازگشتتتت»از آن بتتته 
(Individuationكنند  یونگ ازآن به سفر قهرمان یاد مي ت 

عرفتان استالمي بتا چته فراروایتتي گفتمتان ختود را        كته  اكنون س ال ایت  استت   
فراروایت یتا   ،دهد اَبَر ساختاري كه گفتمان عرفان اسالمي را شكل مي تنها سازد؟ مي

عتار  جهتان استالم     –تتری  فيلستو    اسطورۀ نجات است  همان اصلي كه بتزر  
 مت َ  المنقتي  »رستد و كتتاب    هاي مختلف به آن متي  یعني ززالي بعد از تجرب  گفتمان

ا نویسد: راه نجات، رسيدن به امر قدسي و مطلق است  راهي كه تنها بت  را مي« اللضّال
عرفان مكتبي است كه وصول به  قيقت معرفتت خداونتد را   »ید  آ دست ميهشهود ب

ت  2111: 2732انتوري، «)كنتد  هيیب نف  و تأمتل، جستتجو متي   از طریق ریاوت و ت
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هایي چون طریق و طریقت سير و سلوك و بازگشت )ارجعيت  تكرار پربسامد استعاره
دهتد كته بتراي رستيدن بته امتري تابنتاك و         در دی  اسالم و عرفان اسالمي نشان مي

نكوبيتده   اي سخت اگر چه جاده  تری  جاده را برگزید انكشا   قيقت باید نزدی 
بي  ممك  نيست  ویژگي جتوهري ایت  راه عبتارت    هي راهاهمر و ناهموار است و بي

 است از:
 اصلي نجات یا كمال یتا ستعادت استت     ، عاملعرفاني اعتقاد به معرفت -2»
شود و متوقتف بتر    معرفت  قيقي صرفا  از راه آموز  ذهني  اصل نمي -9

ل و تأمّت ي است كه بتا تزكيته و تهتيیب نفت  و     ذهنيِ خاص –شرایط انفسي 
گيترد   هتایي قترار متي    راه برابتر  شود  به ای  ترتيب، عرفان در ق فراهم ميتعمّ

كه سعادت یا كمال یا نجات را در فربهي خرد، یا انبتوهي دانتش، یتا تعتادل     
ریاوتت  و یتا   ها و عبادات و مناست   عمال و آیي اخالق، یا التزامِ عملي به ا

دانند  به ای  مفهوم، عرفان طریقتي ویتژه امّتا در عتي   تال       ، ميبدني صر 
شود كه نجات یتا كمتال یتا ستعادت را      هایي مي راه  كلّي است كه شامل هم
جو بينتد و جستت   عيت مطلتق یتا ختدا متي    واسطه به واق در معرفت  قيقي و بي

 ت 211: 2733)مو دیان عطار، «  كند مي
 

آورد   راینتد در متي  عرفتاني را بته شتكل یت  ف    فراروایت نجات بخشي، گفتمان 
تری  شكل كاربردي عرفتان استالمي استت كته از آن بته       فرایند، شای  عرفان به مثابه

 كنند  یاد مي« طریق عرفاني»یا « سلوك و سير»
 برنتد و  سلوك به كار ميو در كاربردهاي متعار  گاهي عنوان عرفان را بر سير »

كسي كه چني  فرایندي را در وجتود ختود تجربته    به عنوان عار  را بر سال  به مثا
یت  فراینتد تعتالي كته     »ت  سير و سلوك یعنتي  219همان: «)كنند كند، اطالق مي مي

اهانت   وجوه تطابق شخصي با جهان را به ستطحي بتاالتر از آنچته متا در كارهتاي آگ     
 ،ت  در ستتير و ستتلوك 01: 2732 كيمتتي، «)رستتاند متتيمعمتتولي ختتویش داریتتم،  

از آن رو كه امري است مورد تجربه، نتوعي تجربت    »  متفاوتي نهفته است هاي هویت

 

شود، از آن  يث كه ترسيم كنندۀ راه ویژۀ نيل به  قيقت است،  عرفاني محسوب مي
گردد و از ای  جهت كه روندي از ترييتر و تحتول در    قلمداد مي« طریقت»یا « طریق»

 ت 217: 2733دیان عطار، مو «)شود تلقي مي« فرایند» ،درون نف  سال  است
ها ساختار عظيم و در عي   ال پنهاني هستند  توان گفت كه فراروایت بنابرای  مي

  دهند تر را شكل مي ها و  تي ساختارهاي كوچ  كه گفتمان بزر ، خرده گفتمان
كتامال    ،چته ختود را در گفتمتاني ختاي    اگر ،هتا  البته قابل تأكيد است كه فراروایت

و ستاختارهاي دیگتر    ها اما در گفتمان سازند كنند و گفتمان مسلط را مي بازنمایي مي
هتاي فراروایتت نجتات بخشتي را      چنانكته در ادبيتات ایتران ستایه     هم  ضور دارنتد  

به عنوان مثال فرایند فردیتي كه رستتم و   در نوع ادبي  ماسه هم دنبال كرد  توان مي
در اي  همتان تجربته بته گونته     ،كننتد  هتاي ختود تجربته متي     استفندیار در هفتت ختان   

چنانكته سترانجامِ كيخسترو در شتاهنامه را بایتد       شتود   هاي عرفاني تكترار متي   كتاب
شتود  بته    هاي عرفاني بازنمتایي متي   اي تلقي كرد كه بعدها در كتاب همچون استعاره

رسد بازگشت سهروردي به  كمت خسترواني و تأویتل ادبيتات  ماستي بته       نظر مي
از و دت گفتماني داشته باشد كه نوع ادبي  ماسه را به ادبيات ادبيات عرفاني نشان 
 كند  عرفاني متصل مي

در ادبيتات، گفتمتاني را توليتد كترد      ،هجريبخشي از قرن پنجم نجات  فراروایت
گترا و  تخيّتل طبيعتت   ،را آفرید  ایت  گفتمتان   يكه تا قرن نهم الگوهاي روایي مشابه

را  ا تبدیل بته تخيّتل تمثيلتي كترد  ایت  تخيّتل      رمانتي  شاعران قرن چهارم و پنجم ر
  جامي دنبال كرد انِب  یقظ اب  سينا تا  يّ انِب  یقظ  توان از داستان  يّ مي

چته ستاختاري    ،ال اینجاست كه فرا روایت نجات بخش عرفان اسالمياكنون س 
ایت  گفتمتان چته     ان به آن گفتمتان مستلط عرفتاني گفتت؟    تو كه مي استهرا آفرید
بهتتر استت تعریفتي از     ،كه بحث خود را گستر  دهيمهایي دارد؟ قبل از این ویژگي

 گفتمان ارائه دهيم 
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شود، از آن  يث كه ترسيم كنندۀ راه ویژۀ نيل به  قيقت است،  عرفاني محسوب مي
گردد و از ای  جهت كه روندي از ترييتر و تحتول در    قلمداد مي« طریقت»یا « طریق»

 ت 217: 2733دیان عطار، مو «)شود تلقي مي« فرایند» ،درون نف  سال  است
ها ساختار عظيم و در عي   ال پنهاني هستند  توان گفت كه فراروایت بنابرای  مي

  دهند تر را شكل مي ها و  تي ساختارهاي كوچ  كه گفتمان بزر ، خرده گفتمان
كتامال    ،چته ختود را در گفتمتاني ختاي    اگر ،هتا  البته قابل تأكيد است كه فراروایت

و ستاختارهاي دیگتر    ها اما در گفتمان سازند كنند و گفتمان مسلط را مي بازنمایي مي
هتاي فراروایتت نجتات بخشتي را      چنانكته در ادبيتات ایتران ستایه     هم  ضور دارنتد  

به عنوان مثال فرایند فردیتي كه رستتم و   در نوع ادبي  ماسه هم دنبال كرد  توان مي
در اي  همتان تجربته بته گونته     ،كننتد  هتاي ختود تجربته متي     استفندیار در هفتت ختان   

چنانكته سترانجامِ كيخسترو در شتاهنامه را بایتد       شتود   هاي عرفاني تكترار متي   كتاب
شتود  بته    هاي عرفاني بازنمتایي متي   اي تلقي كرد كه بعدها در كتاب همچون استعاره

رسد بازگشت سهروردي به  كمت خسترواني و تأویتل ادبيتات  ماستي بته       نظر مي
از و دت گفتماني داشته باشد كه نوع ادبي  ماسه را به ادبيات ادبيات عرفاني نشان 
 كند  عرفاني متصل مي

در ادبيتات، گفتمتاني را توليتد كترد      ،هجريبخشي از قرن پنجم نجات  فراروایت
گترا و  تخيّتل طبيعتت   ،را آفرید  ایت  گفتمتان   يكه تا قرن نهم الگوهاي روایي مشابه

را  ا تبدیل بته تخيّتل تمثيلتي كترد  ایت  تخيّتل      رمانتي  شاعران قرن چهارم و پنجم ر
  جامي دنبال كرد انِب  یقظ اب  سينا تا  يّ انِب  یقظ  توان از داستان  يّ مي

چته ستاختاري    ،ال اینجاست كه فرا روایت نجات بخش عرفان اسالمياكنون س 
ایت  گفتمتان چته     ان به آن گفتمتان مستلط عرفتاني گفتت؟    تو كه مي استهرا آفرید
بهتتر استت تعریفتي از     ،كه بحث خود را گستر  دهيمهایي دارد؟ قبل از این ویژگي

 گفتمان ارائه دهيم 
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 گفتمان چيست؟
گرفتتته شتتده  «discursus»از واژۀ التينتتي  (Discourse)اصتتطالح انگليستتي گفتمتتان 

ای  اصطالح وجود دارد: تعبيتر   هر متمایز اما مرتبط به هم دربارۀاست  دو تعبير به ظا
و در تعبيتتر ختتاي بتته عتتام و تعبيتتر ختتاي  در تعبيتتر عتتام بتته قطعتت  بتتزر  زبتتاني   

 ،لي وجه مشخصت  رویكترد  اوّ»در كاربرد  بندي اجتماعي محتواها اشاره دارد  سازمان
و دومتي وجته    آمریكتایي برخاستته استت    –شناختي است و از ستنتي انگليستي   زبان

نگرند و با سنت فرانستوي   مشخص  رویكردهایي است كه از منظر اجتماعي به آن مي
 ت 920: 2734)مكاری ، «  پيوند خورده است
نته بته    گفتمان به زبان در موقعيت كاربرد آن توجه دارد ،شناختيدر بررسي زبان

چترا    كنتد  متصل متي گفتمان را به مت   ،ای  رویكرد  ی  نظام انتزاعي زبان به مثابه
هتا   شناستي جملته  مندي م لف و كاربرد نيت به  دهد و كه زبان را در ساختار نشان مي

دانتد در كليّتتي    گفتمتان را زبتاني متي   »توجه دارد  به همي  دليتل استت كته بتاختي      
یعنتي   شناستي   ان مووتوع متورد مطالعته زبتان    ملموس، عيني و زنده، نه زبان به عنتو 

ملموس و انتزاعي كته بتا تكيته بتر وجتوه مختلتف  يتات عينتي         اي مجرد، زير پدیده
ت  همتي  تعبيتر متت  شتدگي و كتنش      49: 2731م  دانل، «)ها باید به آن برسيم واژه

كاربرد زبان صرفا  شامل بيان »و سرل معتقدند كه   زباني است كه كساني چون آستي 
و  است، بيان نيّتبلكه نوعي عمل هم هاي صادق یا كاذب دربارۀ جهان نيست،  جمله

مقاصد اشخاي در وو  و  التِ امور هم هستت  فهتم معنتاي یت  گفتته در گترو       
: 2734)مكاری ، « دانست  چيزي بيش از مصداق آن است، باید بار آن را هم فهميد

وند ت  همي  نگر  است كه گفتمان در تعبير عام را به گفتمان در تعبير خاي پي922
نمتتون گفتمتتان تعریتتف   متتت  را بتتاز »شناستتان نزنتتد  چنانكتته برختتي از زبتتا    متتي
دهنتد و   ها مت  را شكل مي ت  به تعبير دیگر گفتمان219: 2732زاده،  آقاگل«)اند كرده

 آورند   آن را به صدا در مي

 

مندي زبان هستند كه بته تعبيتر فوكتو بته وستيل        هاي قاعده ها عرصه گفتمان»
گفتمتان را قابتل مقایسته    شوند  وي  مشخص و تعيي  مي« امكانات راهبردي»

 )یتتا گونتت  كتتاربرديت« ستتياق ستتخ »بتتا یكتتي از كاربردهتتاي ا تمتتالي واژۀ 
«Register »داند  از ای  رو به نظر فوكو در لحظه یتا دورۀ   شناسي ميدر زبان

نتوعي گفتمتان ختاي در  توزۀ     مشخصي از تاریخ، مثال  تتاریخ فرانسته، بته   
جایي یتا   هاي فكري و جابه ، نظاماي از قواعد خوریم: مجموعه پزشكي بر مي

ت دربارۀ بيماري و درمان آن، زمان آن، بتقدم و تأخري  اكم بر شيوۀ صح
 ت 72: 2731)م  دانل، « مكان آن و شخص معالج

 
دهد و عمل اجتماعي را در مت  جستجو  گفتمان در تعبير خاي به مت  ارجاع مي

بته نظتام بتزر      ،عطار را تحليل كنيماالولياي  ةكند  بنابرای  اگر نظام مت  تيكر مي
همتان گفتمتان استت كته ختود را بته شتكل متت           ،ایت  نظتام فراگيتر     رسيم زبان مي

 درآورده است 
االولياء ی  شيوۀ كنش براي فهم جهان است  ای  مت  نه تنها برختي   ةمت  تيكر

 نندۀ، اگر خواكند  از ای  رو هایي را تجویز مي بلكه كنش ،كند ها را  ي  مي كنش
راهي ندارد جز اینكته   ،نزدی  شود االوليا ةجهان مدرن بخواهد به دنياي مت  تيكر

هتاي معاصتر، آن را بته شتكل      همراه شود یا اینكه با گفتمتان  االوليا ةبا گفتمان تيكر
 دیگري تأویل كند 

شود، برآمتده از   آشكار مي االوليا ةهاي خاصي كه در تيكر  دود معناها و زمينه
هتا   توان گفت فراروایت است كه در ای  گفتمان پنهان است  از ای  رو مي فراروایتي

دهنتد  آنچته    تتر را شتكل متي    ساختار پنهاني هستند كه گفتمان یتا ستاختار كوچت    
پتيیر   را آستيب  االوليتا  ةئاليستي تيكررهاي فراواقعي و سور ي روایت« قيقت مانند»

اننده  تما  باید به آن باور داشتته  هایي است كه خو كند، در واق  همان فراروایت نمي
بته یت  متت  ادبتي ختو  ستاخت تقليتل         االوليتا  ةدر زير ای  صورت تتيكر  ،باشد

Text [9] ed 2.indd   52 11/25/2014   10:58:04 AM



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 53

 

مندي زبان هستند كه بته تعبيتر فوكتو بته وستيل        هاي قاعده ها عرصه گفتمان»
گفتمتان را قابتل مقایسته    شوند  وي  مشخص و تعيي  مي« امكانات راهبردي»

 )یتتا گونتت  كتتاربرديت« ستتياق ستتخ »بتتا یكتتي از كاربردهتتاي ا تمتتالي واژۀ 
«Register »داند  از ای  رو به نظر فوكو در لحظه یتا دورۀ   شناسي ميدر زبان

نتوعي گفتمتان ختاي در  توزۀ     مشخصي از تاریخ، مثال  تتاریخ فرانسته، بته   
جایي یتا   هاي فكري و جابه ، نظاماي از قواعد خوریم: مجموعه پزشكي بر مي

ت دربارۀ بيماري و درمان آن، زمان آن، بتقدم و تأخري  اكم بر شيوۀ صح
 ت 72: 2731)م  دانل، « مكان آن و شخص معالج

 
دهد و عمل اجتماعي را در مت  جستجو  گفتمان در تعبير خاي به مت  ارجاع مي

بته نظتام بتزر      ،عطار را تحليل كنيماالولياي  ةكند  بنابرای  اگر نظام مت  تيكر مي
همتان گفتمتان استت كته ختود را بته شتكل متت           ،ایت  نظتام فراگيتر     رسيم زبان مي

 درآورده است 
االولياء ی  شيوۀ كنش براي فهم جهان است  ای  مت  نه تنها برختي   ةمت  تيكر

 نندۀ، اگر خواكند  از ای  رو هایي را تجویز مي بلكه كنش ،كند ها را  ي  مي كنش
راهي ندارد جز اینكته   ،نزدی  شود االوليا ةجهان مدرن بخواهد به دنياي مت  تيكر

هتاي معاصتر، آن را بته شتكل      همراه شود یا اینكه با گفتمتان  االوليا ةبا گفتمان تيكر
 دیگري تأویل كند 

شود، برآمتده از   آشكار مي االوليا ةهاي خاصي كه در تيكر  دود معناها و زمينه
هتا   توان گفت فراروایت است كه در ای  گفتمان پنهان است  از ای  رو مي فراروایتي

دهنتد  آنچته    تتر را شتكل متي    ساختار پنهاني هستند كه گفتمان یتا ستاختار كوچت    
پتيیر   را آستيب  االوليتا  ةئاليستي تيكررهاي فراواقعي و سور ي روایت« قيقت مانند»

اننده  تما  باید به آن باور داشتته  هایي است كه خو كند، در واق  همان فراروایت نمي
بته یت  متت  ادبتي ختو  ستاخت تقليتل         االوليتا  ةدر زير ای  صورت تتيكر  ،باشد
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 قيقتت ماننتدي    ،االوليتا  ةهاي عرفاني تيكر در واق  تجربه ،به عبارت دیگر  یابد مي
نوع دریافتي كته عرفتان از    ،طور كه اشاره شدگيرند  همان ها مي خود را از فراروایت

توانتد   شناختي عرفاني نميتجرب  هستي  استعاري است –تمثيلي  ،دكن ها مي فراروایت
هاي دینتي و زيردینتي    فرا روایت ، به زبانِ ارجاعي، خود را بازنمایي كند  ای  تجربه

ض توان همچون ادبيات فر عرفان را نمي ،دهد  از ای  رو را به شكل تمثيل بازتاب مي
-یيعرفتاني ارتبتاط دارد و نته تجربت  زیبتا      بتا تجربت    االوليا ةتيكر كرد  صور خيالِ

 شناختي 
امتا    به فراواني در ایت  متت  وجتود دارد   درست است كه استعاره و تشبيه و مجاز 
 ي شتناختي  گفتمتان عرفتاني بته تجربت      ای  صور خيال بيشتر شناختي هستند تا زیبتای 

تا  قيقت نامكشو  را آشكار كند  بته همتي  دليتل     شود شناختي نزدی  ميزیبایي
عرفاني، بيشتر پدیداري است و در زبتان ادبيتات،    صور خيال در زبانِ»توان گفت  مي

 رود و زبتانِ  بيشتر پنداري  به عبارت دیگر زبتان عرفتاني، مبتنتي بتر بيتنش پتيش متي       
ر واقت  بتا   ت  بيتنش عرفتاني د  224-912: 2732)فتوالدي،  « ادبيات مبتني بتر آفترینش  
، گفتمتان عرفتاني همچتون استتعارۀ     به عبارت دیگر  شود گفتمان عرفاني آشكار مي

كند  به همي  دليل است كته در گفتمتان بته     ي است كه فراروایت را آشكار ميكالن
، تعبيتر خاصتي از جهتان، آخترت، گنتاه، توبته،       االوليتا  ةكار گرفتته شتده در تتيكر   

اع، خواب، مر ، سفر و زيتره وجتود دارد   بازگشت، خدا، هستي، عشق، بدن، اجتم
هتا   همتاني كترد  چترا كته متت      توان با دنيتاي آن، ایت    كه جز با فهم ای  گفتمان نمي

ها هستند و فرد هر زمان كه عمتل كنتد، ستخ      و شكل تحقق یافت  گفتمان  محصول»
ها ت  عطار نه تن397: 2733گریفيت ، «)بخشد ها مصداق مي گوید یا بنویسد به گفتمان

بلكه به گفتماني توجه دارد كه بتر   ،سازد را مي االوليا ةتيكر مت ِ شناختيِدنياي زبان
ستایه افكنتده استت  او جهتان متت  كتتابش را از دل فراروایتتي         ،آسمانِ جهتان متت   

بنتابرای  وقتتي او از     كنتد  ها و باورهاي خاصي را توليد متي  برآورده است كه ارز 

 

هتاي خاصتي اشتاره دارد كته ممكت  استت        استتعاره  بته  ،گویتد  بازگشت و توبته متي  
هاي موازي یا مخالف، آن را فرامو  كرده و یتا اصتال  بته آن توجته نكترده       گفتمان
 باشند 

كنتد، بلكته    بخشي را به گفتمتاني ویتژه تبتدیل متي    روایت نجاتفرا ،نه تنها عطار
وا تتد گویتتد نيتتز بتته یتت  گفتمتتان  نخستتتي  عارفتتاني كتته عطتتار از آنتتان ستتخ  متتي

ای  گفتمان بعدها در آوار اب  عربي، موالنتا و  تتي  تافي نيتز بته كتار         اندیشند مي
در الگویي بگنجاند  را يبخشفراروایت نجات خواهدمي شود  گفتماني كه گرفته مي

   روایت و الگوي وا د چيست؟   ایو روایت وا دي را بازنمایي كند
تند كه نخست انستان در قلمترو   گف كردند و مي آنان از قرآن مجيد آزاز مي»
فردوس بری ، با خدا ان  داشتت،  زیست، مل  بود در  رمدي خداوند ميس

زفلت  به نيروي مقدس وصل بود، و از دوري و فصل خبري نداشت  سس ،
ت  انسان از موط  اصلي خود، بهشتت دور  ها شكل گرف و گناه آمد و فاصله

امتا چتون    زیتادي را از یتاد بترد     او چيزهاي آباد آمدشد و به ای  دیر خراب
در نهانگاه دلش شوري و خبري بر پا بود كته گتاه او    ،آفریدۀ دم خدایي بود

ه ایت  كتنج محنتت    نشيم  تتو نت  » كرد: د و به او خطاب ميآور را به خود مي
بتاقي   اهميت ای  آوا براي هميشه در سخ  صوفيانه  فتي شتد و  «  آباد است

 ت 73: 2722ا مدي، «)ماند
 

 ال اینجاست كه عرفان اسالمي ای  گفتمان را چگونته تجربته و بازنمتایي    س  ال
 عرفاني است  اصل بيان ناپيیري تجرب  ،وجود داردكرد؟ اصل مهمي كه در عرفان 

 
 بيان ناپذيری تجربه در گفتمان عرفاني

هایي است كته ذهت     هاي رازآميز گفتمان عرفاني، وجود انواع تجربه یكي از ویژگي
هتایي دارد   كند  عار  تجربهتبدیلبه امر قابل دریافت براي دیگري تواند آن را  نمي
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هتاي خاصتي اشتاره دارد كته ممكت  استت        استتعاره  بته  ،گویتد  بازگشت و توبته متي  
هاي موازي یا مخالف، آن را فرامو  كرده و یتا اصتال  بته آن توجته نكترده       گفتمان
 باشند 

كنتد، بلكته    بخشي را به گفتمتاني ویتژه تبتدیل متي    روایت نجاتفرا ،نه تنها عطار
وا تتد گویتتد نيتتز بتته یتت  گفتمتتان  نخستتتي  عارفتتاني كتته عطتتار از آنتتان ستتخ  متتي

ای  گفتمان بعدها در آوار اب  عربي، موالنتا و  تتي  تافي نيتز بته كتار         اندیشند مي
در الگویي بگنجاند  را يبخشفراروایت نجات خواهدمي شود  گفتماني كه گرفته مي

   روایت و الگوي وا د چيست؟   ایو روایت وا دي را بازنمایي كند
تند كه نخست انستان در قلمترو   گف كردند و مي آنان از قرآن مجيد آزاز مي»
فردوس بری ، با خدا ان  داشتت،  زیست، مل  بود در  رمدي خداوند ميس

زفلت  به نيروي مقدس وصل بود، و از دوري و فصل خبري نداشت  سس ،
ت  انسان از موط  اصلي خود، بهشتت دور  ها شكل گرف و گناه آمد و فاصله

امتا چتون    زیتادي را از یتاد بترد     او چيزهاي آباد آمدشد و به ای  دیر خراب
در نهانگاه دلش شوري و خبري بر پا بود كته گتاه او    ،آفریدۀ دم خدایي بود

ه ایت  كتنج محنتت    نشيم  تتو نت  » كرد: د و به او خطاب ميآور را به خود مي
بتاقي   اهميت ای  آوا براي هميشه در سخ  صوفيانه  فتي شتد و  «  آباد است

 ت 73: 2722ا مدي، «)ماند
 

 ال اینجاست كه عرفان اسالمي ای  گفتمان را چگونته تجربته و بازنمتایي    س  ال
 عرفاني است  اصل بيان ناپيیري تجرب  ،وجود داردكرد؟ اصل مهمي كه در عرفان 

 
 بيان ناپذيری تجربه در گفتمان عرفاني

هایي است كته ذهت     هاي رازآميز گفتمان عرفاني، وجود انواع تجربه یكي از ویژگي
هتایي دارد   كند  عار  تجربهتبدیلبه امر قابل دریافت براي دیگري تواند آن را  نمي
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بنتابرای  بته   ني نيست تتا بته دیگتري انتقتال دهتد       يكه براي خود او هم قابل درك ع
عرفاني چه در رویكرد معرفتت شتناختي و چته در    شود  گفتمان  مي متوسل «استعاره»

رانته آشتكار   هميشته ختود را رازوَ   ،رویكرد عملي كه با آیي  و مناس  همراه استت 
واسطه به  قيقت را دارد امّا در بازنمایي ای   اگر چه عرفان داعي  معرفت بي  كند مي

 جوید معرفت هميشه به استعاره تمس  مي
هوديت نسبت بته جهتانِ محسوستات، ایجتاب     چني  دیدي )دید عارفانه و ش»

آن نه به عنوان یت  شتيء بلكته بته عنتوان عالمتت و نماینتدۀ         بهكند كه  مي
چيزي برتر از خود نگریسته شود  ایت  طترز نگتر  بته جهتان متادي ستبب        

كته بته نتوعي قطت  آگتاهي و       د كه عار  در هيجانات شدید عاطفيشو مي
 هتتاي جهتتان طبيعتتت و انجامتتد، محسوستتات و پدیتتده گسستتت  از عقتتل متتي

كند ]   [ بته   یایي را تجربه ميرا همان طور تجربه كند كه كسي رؤ محسوس
هتتاي ایتت  برختتورد عتتاطفي و ادراك    در آوردن دریافتتت و دریافتتت   بيان

صتحو پت  از    و چه در  تال  خویشي شهودي، چه در  الت شكوه و چه بي
آميز، زبان را از سكر، به ورورت، زبان را رازآميز خواهد كرد  ای  بيان رمز

كنتد و بته كلمتات استتعداد و      صورت ی  وسيل  ارتباطي عمومي خارج مي
ز محتتدودۀ معنتتوي آنهتتا در بخشتتد كتته ا اي متتي ظرفيتتت و بتتار معنتتوي تتتازه

ا در زبتان اتفتاق   تت اي استت كته    رود  ایت  استتحاله   بسيار فراتر مي ها فرهنگ
هتاي شتهودي و    عمتومي و مشتترك قتادر بته بيتان تجربته       نيفتد، ایت  وستيل   

اي است كه بتر   شخصي و خصوصي نخواهد شد  ای  استحاله كه خود  ادوه
ختاي و برختورد شتدید     افتد، جز بر مبناي ی  زمين  رو تي  زبان اتفاق مي

 ت 20-22: 2730پورنامداریان، «)عاطفي با موووع قابل تصور نيست
 

استعاري بودن ای  تجربته را   ،اند هایي كه براي بيان مفهوم عرفان برشمرده ویژگي
  گرایش به تمثيل -9  گرایش به نمادپردازي -2»هایي چون:  كند  ویژگي آشكار مي

 

 -2  ها گرایش به تفسير معنوي و و داني از هستي و پدیده -4  گرایش به تأویل -7
گتترایش یتتا شتتباهت بتته   -3  گتترایش رازورزي -2  رازوارگتتي -0  درون گتتروي

صعوبت و طاقت فرسایي پر  -21  ناپيیريتوصيف -2  هاي آن روانكاوي و فراورده
پتر ابهتام و ایهتام     -29ریتب بتودن    عجيتب و ز  -22  فراز و نشيب و كم رهرو بودن

 ت 213: 2733)مو دیان عطار، « شباهت به رؤیا و رویازدگي -27  بودن
توان به ای  نتيجه رسيد كه عرفتان استالمي بتراي بته بيتان درآوردن       مياز ای  رو 

در واقتت  فراروایتتت   ،هتتاي عتتاطفي و ادراك شتتهودي ختتود   هتتا و دریافتتت  یافتتت
آورد و بته همتي     بخشي را در كنش استعاري خود به تصتور و تصتویر در متي    نجات

 كند ایي مييأت استعاره و تمثيل بازنمدليل گفتمان عرفاني خود را سراسر در ه
 

 گفتمان و استعاره
ستازي دارد    نياز به استعاره ،جهان خودبسندۀ خود  هر گفتماني براي توصيف و تبيي 

كنتد    ناپتيیر ختود را بتا استتعاره بازنمتایي متي      هاي بيتان  واق  هر گفتماني ادراك در
درون گفتمتاني و بازنمتایي    استعاره در هر گفتمتاني دو وجته دارد  كشتف معناهتاي    

بته استتعاره    وديتان ذهت  خت   هتا بتراي ب   گفتمان در صتدد بيتان آن استت  انستان     آنچه
اي بتراي آن از طریتق   بته استتعاره   یعنتي رستيدن   فهميدن ی  چيتز، »زیرا   ندنيازمند

ا ستاس آشتنایي ا ستاس     جایگزی  ساخت  آن با چيزي كه در نظر ما آشناتر است 
 ت 42 :2732 )جينز،«  فهميدن است

وكتار گفتمتان را    هر گفتماني رویكردي به جهان دارد  ای  رویكرد نه تنهتا ستاز  
سازي دربتارۀ   ها با نظریه كند  گفتمان آفریند بلكه زبان آن را هم تعيي  و تبيي  مي مي

گفتمتان   (textual)« منتدي  متت  »كننتد    ساخت ختود را بته متت  نزدیت  متي      ،جهان
هاي فرهنگتي و اجتمتاعي مستلط    ساختاري كند تا بر ساختار تواند آن را تبدیل به مي

اي ميان استعاره ،نظریه»تواند بيان شود  در واق   اي بدون استعاره نمي نظریه شود  هيچ
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 -2  ها گرایش به تفسير معنوي و و داني از هستي و پدیده -4  گرایش به تأویل -7
گتترایش یتتا شتتباهت بتته   -3  گتترایش رازورزي -2  رازوارگتتي -0  درون گتتروي

صعوبت و طاقت فرسایي پر  -21  ناپيیريتوصيف -2  هاي آن روانكاوي و فراورده
پتر ابهتام و ایهتام     -29ریتب بتودن    عجيتب و ز  -22  فراز و نشيب و كم رهرو بودن

 ت 213: 2733)مو دیان عطار، « شباهت به رؤیا و رویازدگي -27  بودن
توان به ای  نتيجه رسيد كه عرفتان استالمي بتراي بته بيتان درآوردن       مياز ای  رو 

در واقتت  فراروایتتت   ،هتتاي عتتاطفي و ادراك شتتهودي ختتود   هتتا و دریافتتت  یافتتت
آورد و بته همتي     بخشي را در كنش استعاري خود به تصتور و تصتویر در متي    نجات

 كند ایي مييأت استعاره و تمثيل بازنمدليل گفتمان عرفاني خود را سراسر در ه
 

 گفتمان و استعاره
ستازي دارد    نياز به استعاره ،جهان خودبسندۀ خود  هر گفتماني براي توصيف و تبيي 

كنتد    ناپتيیر ختود را بتا استتعاره بازنمتایي متي      هاي بيتان  واق  هر گفتماني ادراك در
درون گفتمتاني و بازنمتایي    استعاره در هر گفتمتاني دو وجته دارد  كشتف معناهتاي    

بته استتعاره    وديتان ذهت  خت   هتا بتراي ب   گفتمان در صتدد بيتان آن استت  انستان     آنچه
اي بتراي آن از طریتق   بته استتعاره   یعنتي رستيدن   فهميدن ی  چيتز، »زیرا   ندنيازمند

ا ستاس آشتنایي ا ستاس     جایگزی  ساخت  آن با چيزي كه در نظر ما آشناتر است 
 ت 42 :2732 )جينز،«  فهميدن است

وكتار گفتمتان را    هر گفتماني رویكردي به جهان دارد  ای  رویكرد نه تنهتا ستاز  
سازي دربتارۀ   ها با نظریه كند  گفتمان آفریند بلكه زبان آن را هم تعيي  و تبيي  مي مي

گفتمتان   (textual)« منتدي  متت  »كننتد    ساخت ختود را بته متت  نزدیت  متي      ،جهان
هاي فرهنگتي و اجتمتاعي مستلط    ساختاري كند تا بر ساختار تواند آن را تبدیل به مي

اي ميان استعاره ،نظریه»تواند بيان شود  در واق   اي بدون استعاره نمي نظریه شود  هيچ
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و در قلمرو علتم، فهميتدن عبتارت استت از      است هاي  سيمنهت و دادهالگو )مستعارٌ
هتا   ت  گفتمان42 : همان) «اهاي  سي پيچيده و الگویي آشنا ساس شباهت ميان داده

آفرینتتي اگرچتته بتتراي هتتا نيتتاز بتته استتتعاره  استتتعاره  نيتتاز بتته نظریتته دارنتتد و نظریتته 
هاي تاریكي را در  اما از آنجا كه از شناخت برآمده است، بخش آشكارشدگي است

كند و هم پنهان   توان گفت استعاره هم آشكار مي درون خود دارد به همي  دليل مي
 –چه موازي و چه مختالف  –هاي دیگر  هاي هر گفتمان با برخورد به گفتمان استعاره

هتاي   شود كته استتعاره   سبب مي ي دیگر تفسير شوند و ای  مسئله ها توانند به شكل مي
 آن گفتمان كنش آشكارسازي خود را از دست بدهند 

بخشي را بته كمت    طور كه قبال  تأكيد شد، عرفان اسالمي فراروایت نجاتهمان
ستتاخت  كنتتد  بنتتابرای  گفتمتتان عرفتتاني بر يتبتتدیل بتته گفتمتتان متت «استتتعاري كتتنشِ»

 كننتد  امّتا   ار گفتمتان را تعيتي  متي   وك هایي كه ساز هاي كالن است  استعاره استعاره
شتود  ایت  استت كته ختود را در       تبتدیل  به امر قابل فهم اي گفتمان هم باید به گونه

كند  از آنجا كه فهم متت  از گفتمتان، بتر پایت  استتعاره       ها آشكار مي ها و روایت مت 
 ،بخشتي تتوان گفتت فراروایتت نجتات     اند  بنابرای  مي ها هم استعاري است، خود مت 

لطِ عرفتاني هتم،   ختورد و گفتمتان مست   مي محيط بر گفتمان است كه با استعاره پيوند
 كند، استعاره است  ای  ساختار پيازي را به هم وصل مي هاست اما آنچه محيط بر مت 

مثتل استتعارۀ ستفر، استتعارۀ       فهمد ها مي ها را با كالن استعاره گفتمان، فراروایت
ختود را توليتد    هتاي ویتژۀ   استعاره ها ت ان اسالمي  ممر  و استعارۀ پرندگان در عرف

 ،الطير عطتار  چنانكه در منطق هاي كالن هستند  حت تأوير استعارهكنند اما هميشه تمي
 االوليتا  ةشتود و در تتيكر   استعارۀ سفر و پرندگان با زبان پرندگان بازنمایي متي كالن
هتم   گتردد و  ت تبتدیل متي  بته روایت   تعارۀ سفر با سوژه شدن اولياي برگزیدهاسكالن

برگزیتده  مرزتان بتا طتي طریتق بته ستيمرغ         رستند و هتم اوليتاي    رزان به مقصد ميم
شان نوعي پيوند با پيوندند كه مر  جسماني رسند و اولياي برگزیده به مر  مي مي

 

، امر مطلتق استت  اگتر بختواهيم ایت  ستاختار پيتازي را در نمتوداري آشتكار كنتيم          
 تواند چني  باشد: مي

 

 
 

، شتكل  وا تد  گفتمتانِ  هتایي كته در درونِ   ای  استت كته متت     نكت   ایز اهميت
هتا   اند و تحت تأوير كالن استعاره با توجه به اینكه از ی  فراروایت برآمده گيرند مي

و در اینجاستت كته    كننتد  با یكدیگر ارتباط برقرار ميهاي گفتماني هستند  و استعاره
-نته تنهتا بتا آوتاري چتون كشتف       االوليا ةتيكرشود   هاي بينامتنيت آشكار مي شكل

صوفيه ارتباط متني دارد، بلكه  تتي بتا   طبقات و قشيریه ري،  رسال المحجوب هجوی
 االوليا ةبا ای  تفاوت كه ارتباط تيكر  آوار دیگر خود م لف نيز ارتبط بينامتني دارد

المحجتوب،  چتون كشتف   ياما بتا آوتار   لطير ارتباط ساختاري و روایي استابا منطق
از آوتار   تني دارد كه  تي شبه  اقتبتاس رسال  قشيریه و طبقات صوفيه ارتباط شدید م

 دهد  گيشته را شكل مي
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و در قلمرو علتم، فهميتدن عبتارت استت از      است هاي  سيمنهت و دادهالگو )مستعارٌ
هتا   ت  گفتمان42 : همان) «اهاي  سي پيچيده و الگویي آشنا ساس شباهت ميان داده

آفرینتتي اگرچتته بتتراي هتتا نيتتاز بتته استتتعاره  استتتعاره  نيتتاز بتته نظریتته دارنتتد و نظریتته 
هاي تاریكي را در  اما از آنجا كه از شناخت برآمده است، بخش آشكارشدگي است

كند و هم پنهان   توان گفت استعاره هم آشكار مي درون خود دارد به همي  دليل مي
 –چه موازي و چه مختالف  –هاي دیگر  هاي هر گفتمان با برخورد به گفتمان استعاره

هتاي   شود كته استتعاره   سبب مي ي دیگر تفسير شوند و ای  مسئله ها توانند به شكل مي
 آن گفتمان كنش آشكارسازي خود را از دست بدهند 

بخشي را بته كمت    طور كه قبال  تأكيد شد، عرفان اسالمي فراروایت نجاتهمان
ستتاخت  كنتتد  بنتتابرای  گفتمتتان عرفتتاني بر يتبتتدیل بتته گفتمتتان متت «استتتعاري كتتنشِ»

 كننتد  امّتا   ار گفتمتان را تعيتي  متي   وك هایي كه ساز هاي كالن است  استعاره استعاره
شتود  ایت  استت كته ختود را در       تبتدیل  به امر قابل فهم اي گفتمان هم باید به گونه

كند  از آنجا كه فهم متت  از گفتمتان، بتر پایت  استتعاره       ها آشكار مي ها و روایت مت 
 ،بخشتي تتوان گفتت فراروایتت نجتات     اند  بنابرای  مي ها هم استعاري است، خود مت 

لطِ عرفتاني هتم،   ختورد و گفتمتان مست   مي محيط بر گفتمان است كه با استعاره پيوند
 كند، استعاره است  ای  ساختار پيازي را به هم وصل مي هاست اما آنچه محيط بر مت 

مثتل استتعارۀ ستفر، استتعارۀ       فهمد ها مي ها را با كالن استعاره گفتمان، فراروایت
ختود را توليتد    هتاي ویتژۀ   استعاره ها ت ان اسالمي  ممر  و استعارۀ پرندگان در عرف

 ،الطير عطتار  چنانكه در منطق هاي كالن هستند  حت تأوير استعارهكنند اما هميشه تمي
 االوليتا  ةشتود و در تتيكر   استعارۀ سفر و پرندگان با زبان پرندگان بازنمایي متي كالن
هتم   گتردد و  ت تبتدیل متي  بته روایت   تعارۀ سفر با سوژه شدن اولياي برگزیدهاسكالن

برگزیتده  مرزتان بتا طتي طریتق بته ستيمرغ         رستند و هتم اوليتاي    رزان به مقصد ميم
شان نوعي پيوند با پيوندند كه مر  جسماني رسند و اولياي برگزیده به مر  مي مي

 

، امر مطلتق استت  اگتر بختواهيم ایت  ستاختار پيتازي را در نمتوداري آشتكار كنتيم          
 تواند چني  باشد: مي

 

 
 

، شتكل  وا تد  گفتمتانِ  هتایي كته در درونِ   ای  استت كته متت     نكت   ایز اهميت
هتا   اند و تحت تأوير كالن استعاره با توجه به اینكه از ی  فراروایت برآمده گيرند مي

و در اینجاستت كته    كننتد  با یكدیگر ارتباط برقرار ميهاي گفتماني هستند  و استعاره
-نته تنهتا بتا آوتاري چتون كشتف       االوليا ةتيكرشود   هاي بينامتنيت آشكار مي شكل

صوفيه ارتباط متني دارد، بلكه  تتي بتا   طبقات و قشيریه ري،  رسال المحجوب هجوی
 االوليا ةبا ای  تفاوت كه ارتباط تيكر  آوار دیگر خود م لف نيز ارتبط بينامتني دارد

المحجتوب،  چتون كشتف   ياما بتا آوتار   لطير ارتباط ساختاري و روایي استابا منطق
از آوتار   تني دارد كه  تي شبه  اقتبتاس رسال  قشيریه و طبقات صوفيه ارتباط شدید م

 دهد  گيشته را شكل مي
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بستردازیم كته چگونته بتا      االوليتا  ةه به ساختار روایت در تتيكر كاكنون قبل از این
هتاي گفتمتاني   استتعاره  فهمد، بهتر است دربارۀ ن عرفاني را ميكنش استعاري گفتما

 يم سخ  بگوی كتاب ای 
 

 االوليا ةهای گفتماني تذكر استعاره
 شتود، استتعارۀ   هایي كه در گفتمان عرفاني بته كتار گرفتته متي     یكي از كالن استعاره

استت   « فراینتد »است  پيش از ای  گفتيم یكتي از معناهتاي كتاربردي عرفتان     « سفر»
هميشته در  « ستفر » كند  استتعارۀ  را به مقصد نزدی  ميفرایندي كه سال  یا عار  

كنتد تتا بته مقصتد نایتل آیتد  دنيتا         در نظر دارد  عار  ستفر متي   دلِ خود مقصد را 
یابد  به همي  دليل دنيا چه در گفتمان دینتي و   جایگاهي است كه تنها با سفر معنا مي

كاروانسترا، مزرعت  آخترت و     تعبيتر      ،چه در گفتمان عرفاني به سراي فتاني، ربتاط  
يا ايَّتُهَاا  » م منان باید به ای  صداي و ياني و آسماني گو  دهند: ،شود  بنابرای  مي

ِْي * ا* فَااُُْْييِ فاي بِ ا    ةمَّرَِِّْااَ  ةً*ارْجِعِي إلَي رّبِّاِِ راََِِاا   هُالنَّفْسُ الْمُطْمئِنَّ
 ت 71-92)فجر، «وَاُُْْييِ جَنَّتي

ز مثنوي خود با موالنا در آزاه كچنان است « افتادگيجدا»وجه دیگر استعارۀ سفر 
 :گيرد  جدایي ني از نيزار استعارۀ سفر را فرض مي افتادگي وجدا

 دكن بشنو ای  ني چون  كایت مي
 كند يتتكایت متتش ها جتتتتدایياز 

اي از  در اینجا مراد از نتي، نشتانه و كنایته   »نویسد:  نيكلسون در تفسير ای  بيت مي
متجلي شده و به وستيل  آهنتگ، آن    الدی  یا خود موالناست كه از روح الهي،  سام

 «در دیتوان شتم  و مثنتوي آمتده استت      ارهتا ریتزد  ایت  استتعاره ب    را به بيترون متي  
 ت 42: 2722زماني،  به نقل از  22-23: 2/ 2724نيكلسون، )

 خواهد به خانه باز گردد  سفر همان بازگشت ادیس  روح است كه مي استعارۀ
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بستردازیم كته چگونته بتا      االوليتا  ةه به ساختار روایت در تتيكر كاكنون قبل از این
هتاي گفتمتاني   استتعاره  فهمد، بهتر است دربارۀ ن عرفاني را ميكنش استعاري گفتما

 يم سخ  بگوی كتاب ای 
 

 االوليا ةهای گفتماني تذكر استعاره
 شتود، استتعارۀ   هایي كه در گفتمان عرفاني بته كتار گرفتته متي     یكي از كالن استعاره

استت   « فراینتد »است  پيش از ای  گفتيم یكتي از معناهتاي كتاربردي عرفتان     « سفر»
هميشته در  « ستفر » كند  استتعارۀ  را به مقصد نزدی  ميفرایندي كه سال  یا عار  

كنتد تتا بته مقصتد نایتل آیتد  دنيتا         در نظر دارد  عار  ستفر متي   دلِ خود مقصد را 
یابد  به همي  دليل دنيا چه در گفتمان دینتي و   جایگاهي است كه تنها با سفر معنا مي

كاروانسترا، مزرعت  آخترت و     تعبيتر      ،چه در گفتمان عرفاني به سراي فتاني، ربتاط  
يا ايَّتُهَاا  » م منان باید به ای  صداي و ياني و آسماني گو  دهند: ،شود  بنابرای  مي

ِْي * ا* فَااُُْْييِ فاي بِ ا    ةمَّرَِِّْااَ  ةً*ارْجِعِي إلَي رّبِّاِِ راََِِاا   هُالنَّفْسُ الْمُطْمئِنَّ
 ت 71-92)فجر، «وَاُُْْييِ جَنَّتي

ز مثنوي خود با موالنا در آزاه كچنان است « افتادگيجدا»وجه دیگر استعارۀ سفر 
 :گيرد  جدایي ني از نيزار استعارۀ سفر را فرض مي افتادگي وجدا

 دكن بشنو ای  ني چون  كایت مي
 كند يتتكایت متتش ها جتتتتدایياز 

اي از  در اینجا مراد از نتي، نشتانه و كنایته   »نویسد:  نيكلسون در تفسير ای  بيت مي
متجلي شده و به وستيل  آهنتگ، آن    الدی  یا خود موالناست كه از روح الهي،  سام

 «در دیتوان شتم  و مثنتوي آمتده استت      ارهتا ریتزد  ایت  استتعاره ب    را به بيترون متي  
 ت 42: 2722زماني،  به نقل از  22-23: 2/ 2724نيكلسون، )

 خواهد به خانه باز گردد  سفر همان بازگشت ادیس  روح است كه مي استعارۀ

 

 اند اليدهتتتن زن و دتتم رمتفيتن از            اند ریدهتتترا ببتتتتم تا تانتتتيستن زتتتتك
 تياقتتتاش رح دردتتتتش بگویم تا        فراق     از ر هتتر ه شتتخواهم ش ينهتس
 باز جوید روزگار وصل خویش       ماند از اصل خویش دور كسي كوره

است كته ستبب   « سفر»نكت  قابل توجه ای  است كه در واق  همي  وجه استعاري 
هاي عرفاني را  كنند و روایتشود تا گفتمان عرفاني را با نوع ادبي  ماسه مقایسه  مي

 عرفاني بدانند   ماس 
گيترد:   استعارۀ سفر و بازگشت، استعارۀ دیگري را در گفتمان عرفاني فترض متي  

 :كوببه تعبير زری وبه یعني بازگشت   ت
شتود  چترا كته بتدون      سير در جادۀ طریقت از مر ل  تنبّه و توبته آزتاز متي   »

آلتودگي و  از ختروج از زفلتت ختواب    استت  كته عبتارت   - صول ای  تنبّه
اره و شتوق ستير   ترك منزلگاه نف  امّ اندیش  -گویند وفيه آن را یقظه ميص

و  شتود   اصتل نمتي   اي تقليد براي سال طور  يات  يواني خ در ماوراي
تا وقتي سال  از زفلت خویش ا ساس پشيماني نكند و عتروض یقظته وي   

ستت كته   ا و آشتكار  شود ند،  ركت و سلوك وي آزاز نميرا به توبه نكشا
ا و ستال   انسان تا وقتي اوّلي  قدم را براي خروج از منزل برندارد رهرو پویت 

 ت  032: 2732كوب، زری «) نيست طریقت محسوب
 

توبه از چيزي استت  بنتابرای  توبته هميشته فترض دیگتري را در دل        ،هميشه توبه
 ،االوليتا  ةدر گفتمتان تتيكر  ویتژه  بته خود دارد: گناه  گناه هم در گفتمان عرفتاني و  

 االوليتا  ةو توبه انگيزۀ بازگشتت و ستفر  از ایت  رو گنتاه در تتيكر     است انگيزۀ توبه 
همساز بتا   ،االوليا ةو به همي  دليل است كه تيكر شود بازنمایي مي ،همچون استعاره

كنتد و از ایت     ابتداي سفر اولياءاهلل را با توبه آزاز متي  ،المحجوبمتوني چون كشف
اوّل  تال او چنتان بتود       سبب توبتت او آن بتود  »كند:  ویژه استفاده مي واژگان متنيِ

حجتوب همچتون استطوره    و كشف الم   گناه در تيكره االوليا«ابتداي توب  او آن بود
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سازي منشتأ االهيتات مستيحي داشتته     هرسد ای  اسطوربازنمایي شده است  به نظر مي
كته در مستيحيت بتا    در  تالي  ،استت باشد، چراكه در اسالم تأكيد بر گناه اول نشتده 

 ره االوليتا د  در تتيك نت كنتأكيد بر گناه اول است كه آیي  زستل تعميتد را اجترا متي    
 شود آزاز مي توبه از گناهبا سمت رستگاري ابتداي  ركت سال  به

هتاي گفتمتاني چگونته     عطار بتا ایت  استتعاره    پردازیم كهبه ای  مطلب مياكنون 
 یابد؟ سازد و به مت  دست مي ساختار روایت خود را مي

 
 االوليا ةساختار روايت در تذكر

برآمده از گفتمان عرفاني استت  بنيتاد ایت      االوليا ةهاي تيكر ساختار روایي  كایت
هتاي روایتت    اركرد شخصتيت و كت  (Function)خویشتكاري   ایي بر پایت  ساختار رو

، بته تعبيتر بابت  ا متدي     دهتد  ها را شكل مي اي كه رفتار شخصيت مایهاست  درون
ت  یا اگر بخواهيم از 243: 2722ا مدي، آوري است )ر ك:یا ایمان« كاشف   قيقت»

بته كمتال   هتا   فرایند فردیت آنهتا بتا گتيار از انتواع نقتاب      ،یونگ استفاده كنيم تعبير
شوند  بابت  ا متدي شِتماي روایتي      یابند و در آن تمام  رسد تا به  قيقت دست  مي

  داند: را چني  مي االوليا ةهاي تيكر  كایت
یتا بته    ،موقعيت نخست، موقعيتي است كه در آن شخصيت اصتلي  كایتت  »

اي  مت م  نيستت و یتا ایمتانش ناكامتل استت   ادوته        ،خداوند و دی  بر  ق
 –اي مكاشفه همانند استت، در ذهت ِ    یا لحظه« اي واقعه»ناگهاني كه بيشتر به 

شتود    شخصتيّت موجتب دگرگتوني عظيمتي متي      –یا به قتول عطتار در دلِ   
نجي او گتاه بته ميت    آگتاه استت  ميانجي كستي دیگتر كته خود    ادوه، گاه به 

شتود  بتر اوتر ایت       و موجب ایت  دگرگتوني متي    دهد رویدادي زيبي رخ مي
و ایمان  ، دگرگون شدهشود كه در آن شخصيت  ادوه موقعيت دوم پيدا مي

ای  ساختار یا شِماي روایتي   توان دو گونه از تر یافته است  مي یا ایماني كامل
بتراي ستهولت    كه البته انواعي از ی  شكل نهتایي هستتند  ایت  دو را    یافت

 

ناميم  در روایت ی ، شخصتي بته دليتل رویتداد      كار، روایت ی  و دو مي
ا  بته   شتود، یتا بهتتر بگتویم كتاركرد روایتي       ساده یا پيچيده دگرگتون متي  

شود  كو ميبيانِ ميشل فوزبانِ نزدی  به  به كند، اي تفاوت مي شكران   ادوه
ه متورد شناستایي   اي بود كه خود را از آنچت  گفت كه شخص، در آزاز سوژه

اي  ولي در جریان ی  دگرگوني تبدیل بته ستوژه   دانست مستقل مي، اوست
شتتتترح ایتتتت   داند  در   شود كه از ای  پ  خود را ابژۀ شناسایي خود مي مي

و »د  زیتاد استتفاده شتده:    از ای  عبارت، یا هماننت  االوليا ةروایت در تيكر
خستت بته دليتل نفتوذ     در روایتت دوم، شتخص ن  « او آن بود كه    سبب توب 

شتود  در ایت   التت     معنوي، یا گفته یا كرامتِ شتخص دوم، دگرگتون متي   
ولتي كتاركرد و نقتش ویتژۀ دومتي       اركرد روایي شخص اوّل تريير كترده ك

اي از روایتت یت  در بتاب ستوم، دربتارۀ       ماند  نمونه مي باقي ،همان كه بود
 ت 243-242همان: «)  س  بصري آمده است

 
بازگشتت   ا استطورۀ در جستجوي انستان كتاملي استت تت     ،االوليا ةعطار در تيكر

را  االوليا ةهاي عقالني و فراعقالني تيكر جاودان را بازنمایي كند  چيزي كه روایت
الطير عطتار كته بنيتاد و تدت     بخشي است  در منطقفراروایت نجات ،كند توجيه مي

اوال  در وجودشتان  وجودي دارد، هم  مرزان در جستجوي خودِ مطلقتي هستتند كته    
از راه  آورد  رسيدن به آن خودِ مطلق جتز  پنهان است و وانيا  آنها را به  ركت در مي

نيتز جستتجوي  قيقتت پنهتان      االوليا ةشود  در تيكر نميسفر و فراموشي دنيا ممك 
و ستس  شخصتيت   كنتد  متي معرفتي   هاي برگزیده را در تيكرهتشخصيعطار است  
هتا   پردازد  همت  شخصتيت   و سرانجام به كردار و مر  آنها مي مي دهد را نشانآنها 

یابند  زمتان مقدستي كته در ایت       مياي دستد و به جهان ویژهنكن سفري را آزاز مي
اي مشروعيت خود را  وري و  لقوي است و به گونهدَ ،بازگشت جاودان وجود دارد

 گيرد   مي «الَه راجعونانا هلل و انا »از كالم مقدس 
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ناميم  در روایت ی ، شخصتي بته دليتل رویتداد      كار، روایت ی  و دو مي
ا  بته   شتود، یتا بهتتر بگتویم كتاركرد روایتي       ساده یا پيچيده دگرگتون متي  

شود  كو ميبيانِ ميشل فوزبانِ نزدی  به  به كند، اي تفاوت مي شكران   ادوه
ه متورد شناستایي   اي بود كه خود را از آنچت  گفت كه شخص، در آزاز سوژه

اي  ولي در جریان ی  دگرگوني تبدیل بته ستوژه   دانست مستقل مي، اوست
شتتتترح ایتتتت   داند  در   شود كه از ای  پ  خود را ابژۀ شناسایي خود مي مي

و »د  زیتاد استتفاده شتده:    از ای  عبارت، یا هماننت  االوليا ةروایت در تيكر
خستت بته دليتل نفتوذ     در روایتت دوم، شتخص ن  « او آن بود كه    سبب توب 

شتود  در ایت   التت     معنوي، یا گفته یا كرامتِ شتخص دوم، دگرگتون متي   
ولتي كتاركرد و نقتش ویتژۀ دومتي       اركرد روایي شخص اوّل تريير كترده ك

اي از روایتت یت  در بتاب ستوم، دربتارۀ       ماند  نمونه مي باقي ،همان كه بود
 ت 243-242همان: «)  س  بصري آمده است

 
بازگشتت   ا استطورۀ در جستجوي انستان كتاملي استت تت     ،االوليا ةعطار در تيكر

را  االوليا ةهاي عقالني و فراعقالني تيكر جاودان را بازنمایي كند  چيزي كه روایت
الطير عطتار كته بنيتاد و تدت     بخشي است  در منطقفراروایت نجات ،كند توجيه مي

اوال  در وجودشتان  وجودي دارد، هم  مرزان در جستجوي خودِ مطلقتي هستتند كته    
از راه  آورد  رسيدن به آن خودِ مطلق جتز  پنهان است و وانيا  آنها را به  ركت در مي

نيتز جستتجوي  قيقتت پنهتان      االوليا ةشود  در تيكر نميسفر و فراموشي دنيا ممك 
و ستس  شخصتيت   كنتد  متي معرفتي   هاي برگزیده را در تيكرهتشخصيعطار است  
هتا   پردازد  همت  شخصتيت   و سرانجام به كردار و مر  آنها مي مي دهد را نشانآنها 

یابند  زمتان مقدستي كته در ایت       مياي دستد و به جهان ویژهنكن سفري را آزاز مي
اي مشروعيت خود را  وري و  لقوي است و به گونهدَ ،بازگشت جاودان وجود دارد

 گيرد   مي «الَه راجعونانا هلل و انا »از كالم مقدس 
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 لقت  متر  و    ،است  ختواب « خواب» ،االوليا ةبازگشتي در تيكر  لق آخری  
هتتاي  هتتاي بلنتتد بتتاب زنتتدگي استتت  بتته همتتي  دليتتل استتت كتته ختتواب در روایتتت 

در  كنتد   نقش واسطه را دارد كه جهان آخترت را بته دنيتا متصتل متي      االوليا ةتيكر
چگونگي رستگاري سال  را براي ستالكان دنيتا بيتان     هادر ای  روایت خواب ،واق 
 كند:مي

سريّ گفت: معرو  را به خواب دیدم در زیر عر ، چون یكي كه والته و  »
«  كتي استت؟   ای » رسيد به فرشتگان كه: مدهو  باشد از  ق تعالي ندا مي

معرو  است كه از دوستتي  » فرمان آمد كه : «  بار خدایا تو داناتري»گفتند: 
متا را از ختود    و جتز بته لقتاي    واله گشته است و به دیدار ما بازهو  نيایدما 

   ت792: 2724عطار، «)  خبر نيابد
 

عنوان نمونه دید  به االولياهاي تيكرهدر اكثر روایت توانساختار روایي را ميای  
ت، عتبه بت  الرتالم   03ت، ابو ازم مكّي )ي 20هاي  س  بصري )ي در پایان داستان

ت، 921مي)ي ت، بایزیتد بستطا  270ت، بشر  تافي )ي  33ت، رابع  عدویه )ي 21)ي 
 ت و     آمده است 971ت، سفيان ووري )ي 992ي عبداهلل ب  المبارك )

هتاي   داراي پيرنگ نجات استت  انستان   ،االوليا ةاسطورۀ سفر بازگشت در تيكر
خواهند با توبه سفري را آزاز كننتد كته    شناسند و از ای  پ  مي برگزیده خود را مي

 ،دهتد  انجامد  كردار و گفتارشان نه تنها ووتعيت سفرشتان را نشتان متي     به نجات مي
 ،هتا  به همي  دليتل یتاد كترد ایت  انستان       بلكه انگيزۀ نجات دیگران از گمراهي است

سفر بازگشتي مرزان، همتراه بتا پيرنتگ     ،نام گرفته است  در منطق الطير هم «تيكره»
مرزتان در منطتق الطيتر     و ستفرِ   در تتيكره  است  از ای  رو سير و سلوك اوليانجات 
 مطلتقِ  خودِ  كند اي است كه یونگ از آن به فرایند فردیت یاد مي همان مسئله ،عطار

 شود  انساني یكي مي با خودِ سفر،  پنهان شده به وسيل
 

 

 االوليا ةانسجام متني تذكر
خواهتد معنتایي را خلتق كنتد       است با بافت و ستاختاري كته متي    يمتن االوليا ةتيكر
سازگار است  ای  به هم پيوستگي اجزا، متأور از  آنهاي ای  مت  با محيط زباني  سازه
هم وابسته به مناسبات معنایي است  ،مندي و هد  نویسنده است  انسجام هر مت نيّت

تواند بدون رعایتت كتردن انستجام     و هم وابسته به عناصر سازندۀ آن  هيچ اوري نمي
بتته معنتتاي مشتتخص دستتت یابتد و بتتا دریافتتت كننتتدۀ پيتتام ارتبتتاط   ،معنتایي و زبتتاني 

   اند: تأويرگياري برقرار كند  در تعریف انسجام گفته
كه ميتان عناصتر یت  متت  وجتود      اشاره دارد اي  انسجام به مناسبات معنایي»

گتردد    و واسط  عمل آن تريير برخي از عناصر متت  امكتان پتيیر متي     دارند
كنتد و بتدون توستل بته آن      ی  عنصر عنصري دیگتر را پتيش انگتاري متي    

پتارچگي و و تدت   یت   ،رمزگشایي شود  ای  مناسبات بته كتالم   دتوان نمي
هتاي جداگانته و    اي از جملته  مجموعته بخشد و آن را هتم چتون متت ، از     مي

  سازد، ای  تمایز البته قطعي نيست، بلكه به درجات استت  نامربوط متمایز مي
تتوان گفتت    در نتيجته، نمتي   وا د معنایي است و نه وا د صوري  مت  ی 

ها تحقتق   شود، بلكه باید گفت كه مت  در جمله ها ساخته مي كه مت  از جمله
ت ود  بنتابرای  عوامتل انستجام هتم بته متت  متنّيت       شت  یابد و رمزگياري مي مي
بخشد  عواملي ساختاري نظير روابتط موجتود ميتان عناصترجمله نيستتند،       مي

هر سازۀ نظام معنتایي در  چون اند كه هم زيرساختاري ي معنایي و بلكه عوامل
 ت 07: 2720)مهاجر و نبوي،  « یابد مي دستوري تحقق نظام واژۀ

 
معنتایي و  هتاي دستتوري، واژگتاني،     توانتد از مقولته   يعوامل انسجام ی  مت  مت 

كنتد   شناختي گوناگون باشد  عواملي كه به مت  كم  متي كلي ابزارهاي زبان طور هب
كننتده برستاند  هتر چقتدر     اي خاصتي را بته خواننتده یتا دریافتت     معناهت  ،تا در نتيجه

 خواهتد بتود    تتر  تر باشد، دریافت هم عميتق  هاي انسجام ی  مت  بيشتر و دقيق م لفه
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 االوليا ةانسجام متني تذكر
خواهتد معنتایي را خلتق كنتد       است با بافت و ستاختاري كته متي    يمتن االوليا ةتيكر
سازگار است  ای  به هم پيوستگي اجزا، متأور از  آنهاي ای  مت  با محيط زباني  سازه
هم وابسته به مناسبات معنایي است  ،مندي و هد  نویسنده است  انسجام هر مت نيّت

تواند بدون رعایتت كتردن انستجام     و هم وابسته به عناصر سازندۀ آن  هيچ اوري نمي
بتته معنتتاي مشتتخص دستتت یابتد و بتتا دریافتتت كننتتدۀ پيتتام ارتبتتاط   ،معنتایي و زبتتاني 

   اند: تأويرگياري برقرار كند  در تعریف انسجام گفته
كه ميتان عناصتر یت  متت  وجتود      اشاره دارد اي  انسجام به مناسبات معنایي»

گتردد    و واسط  عمل آن تريير برخي از عناصر متت  امكتان پتيیر متي     دارند
كنتد و بتدون توستل بته آن      ی  عنصر عنصري دیگتر را پتيش انگتاري متي    

پتارچگي و و تدت   یت   ،رمزگشایي شود  ای  مناسبات بته كتالم   دتوان نمي
هتاي جداگانته و    اي از جملته  مجموعته بخشد و آن را هتم چتون متت ، از     مي

  سازد، ای  تمایز البته قطعي نيست، بلكه به درجات استت  نامربوط متمایز مي
تتوان گفتت    در نتيجته، نمتي   وا د معنایي است و نه وا د صوري  مت  ی 

ها تحقتق   شود، بلكه باید گفت كه مت  در جمله ها ساخته مي كه مت  از جمله
ت ود  بنتابرای  عوامتل انستجام هتم بته متت  متنّيت       شت  یابد و رمزگياري مي مي
بخشد  عواملي ساختاري نظير روابتط موجتود ميتان عناصترجمله نيستتند،       مي

هر سازۀ نظام معنتایي در  چون اند كه هم زيرساختاري ي معنایي و بلكه عوامل
 ت 07: 2720)مهاجر و نبوي،  « یابد مي دستوري تحقق نظام واژۀ

 
معنتایي و  هتاي دستتوري، واژگتاني،     توانتد از مقولته   يعوامل انسجام ی  مت  مت 

كنتد   شناختي گوناگون باشد  عواملي كه به مت  كم  متي كلي ابزارهاي زبان طور هب
كننتده برستاند  هتر چقتدر     اي خاصتي را بته خواننتده یتا دریافتت     معناهت  ،تا در نتيجه

 خواهتد بتود    تتر  تر باشد، دریافت هم عميتق  هاي انسجام ی  مت  بيشتر و دقيق م لفه
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 نویسد: مي هآموز  و انتباه خواننده است  او در مقدم االوليا ةهد  عطار در تيكر
جنيد را گفتند كه: مرید را چته فایتده در ایت   كایتات و روایتات؟ گفتت       »

آن مریتد  دكته بت   –سخ  ایشان لشكري است از لشكرهاي خداي عزّ و جلّ 
را، اگر دل شكسته بود، قوي گردد و از آن لشكر متدد یابتد  و  جتت ایت      

وكُاًً نصا ع بيَاَِ ماب ان اا ِ      فرماید كه:  سخ  آن است كه  ق تعالي مي
گتویيم تتا    شتگان با تتو متي  ما اي محمد! قصه گينُثَ ّتُ به فؤاْك: ما الرّسلُ، 
 ت 2: 2724عطار، «) آن آرام گيرد و قوي شوددل تو بد

 
بتراي شتناخت    اي بهانته  ،و بازسازي گيشت  فرامو  شده یادآوري اوليا ،بنابرای 

ند تا  قيقت تنها ابزاري هست ،  ذكر ا وال، كرامات و اقوالاست هویت انسان كامل
، االوليتا  ةهاي جهتان تتيكر   آشكار شود  به همي  دليل واقعيت تصو  به وسيله اوليا

ا وال و كرامات خال  عتادت را در كتتاب ختود    سمبلي  و رمزگونه است  عطار 
دهد  ای  ا وال و اقوال، گفتمان  وليااي به زندگي ا جم  نكرده است تا وجهي افسانه

در  االوليتا  ةچرا كته تتيكر   رسد  د كه سرانجام به نتيجه هم ميكن خاصي را دنبال مي
ان در طتول  نویستندگ  گياشته است  شاهد ای  امر كوشتش ها تأوير خود را  هم  زمان

اي كته از   سيره 92 است بوده االوليا ةچند قرن براي بازآفریني، یا توليد دوبارۀ تيكر
تواند اند، مي اند و آن را به عطار منسوب كرده اولياي دیگر به تقليد از نثر عطار نوشته

 گواه ای  مسئله باشد 
ت و درك دهد كه جهان پيچيتده است   ها هشدار مي فضاي ای  كتاب به هم  انسان

هم  معناهاي جهان براي انسان زيرممك  است  تنها راه نجات انستان، جتدا شتدن از    
چنانكتته مشتتایخ   مگتتر بتته آن  قيقتتت مطلتتق پيوستتته شتتود    تعلقتتات دنياستتت تتتا  

ۀ بازگشتت را در ستير و   استطور  االوليتا  ةاند  تتيكر  چني  اندیشه كرده االوليا ةتيكر
 ه، رسيدن بته قصت  االوليا ةخلق جهان تيكر بيند  هد  اصلي عطار از مي سلوك اوليا

تنهتا بته ختاطر كتالم و قصته       خواهد اقوال  يرت آور را ، او نمياستهو داستان نبود

 

 هاست  او در جستجوي  قيقتي است كه در پشت ای  داستان بياورد،
بياورد كه البته ای  مسئله بترایش   كرد اولياهاي بلندي از یاد توانست قصه مي عطار

، عطتار را  ه بعضي از محققتان كست  چنانپرداز اچرا كه او شاعري داستان د سان بوآ
« تصتو  و ادبيتات تصتو    » اند  برتل  در كتاب گویي برتر از سنایي دانستهداستان

وعات ای  دو معتقد است كه تعداد  كایات عطار بيشتر از سنایي است، اگرچه موو
تتر استت)ر ك:    تتر و دقيتق   پترورده هاي عطتار  اما داستان شاعر بزر  مشترك است

تي عطار در جستجوي داستان نيست، بلكه در پي  قيق ،ت  بنابرای 211: 2720برتل ، 
ا هتا ر  اي از  كایتت  پنهان است  به همي  دليل شتمه  است كه در داستان زندگي اوليا

نباید فرامو  كرد كته قتدرت   آفری  باشد  اگر چه آورد تا براي خواننده  قيقت مي
عطتار در خلتق   روایت، بسيار به او كم  كرده است  گویي عطار در انسجام تانداس

تتوان گفتت    بنتابرای  متي    مفاهيم عرفاني را در ذه  داشتته استت   االوليا هم  ةتيكر
ها و ا وال، تصویر عيني از مفاهيم عرفتاني استت  عطتار توبته را      ها و كرامت روایت

توان تقليتدي   االوليا را نمي ةي  دليل تيكردهد  به هم كند، بلكه نشان مي تعریف نمي
دارد ولي  المحجوب دانست، چرا كه هجویري به مفاهيم نظري عرفان توجهاز كشف

  ای  مستئله  كندتوجه مي گيري بدون نتيجه عطار به رفتار عرفاني و نمایش رفتار اوليا
را  ااوليت  مرید، سال  و خواننتده، عمتل   خواهد ز ای  امر دارد كه عطار مي كایت ا

هاي عطار در ای  استت كته    با مثنوي االوليا ةهاي اساسي تيكر د  یكي از تفاوتنببين
 االوليتا  ةاما تتيكر  گيرد اخالقي و عرفاني مي ها از هر  كایت نتيج  در مثنوي»ر عطا

كند و نتيجه را بته عهتدۀ خواننتده     جز در مواردي انگشت شمار، چيزي را تفسير نمي
 ت 92: 2722)ا مدي،  « گيارد مي

استت و ستير و ستلوك عرفتاني،     ستاك    ،عرفتاني  داند كه مفاهيم نظريِ عطار مي
  یعنتي در عرفتان   كه از مفهوم ای  دو كلمه پيداست، پویتا و متحترك استت   همچنان

كته بته ترتيتب ستال       است و از مقصد و منازل و مرا لي آزاز عملي سخ  از نقط 
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 هاست  او در جستجوي  قيقتي است كه در پشت ای  داستان بياورد،
بياورد كه البته ای  مسئله بترایش   كرد اولياهاي بلندي از یاد توانست قصه مي عطار

، عطتار را  ه بعضي از محققتان كست  چنانپرداز اچرا كه او شاعري داستان د سان بوآ
« تصتو  و ادبيتات تصتو    » اند  برتل  در كتاب گویي برتر از سنایي دانستهداستان

وعات ای  دو معتقد است كه تعداد  كایات عطار بيشتر از سنایي است، اگرچه موو
تتر استت)ر ك:    تتر و دقيتق   پترورده هاي عطتار  اما داستان شاعر بزر  مشترك است

تي عطار در جستجوي داستان نيست، بلكه در پي  قيق ،ت  بنابرای 211: 2720برتل ، 
ا هتا ر  اي از  كایتت  پنهان است  به همي  دليل شتمه  است كه در داستان زندگي اوليا

نباید فرامو  كرد كته قتدرت   آفری  باشد  اگر چه آورد تا براي خواننده  قيقت مي
عطتار در خلتق   روایت، بسيار به او كم  كرده است  گویي عطار در انسجام تانداس

تتوان گفتت    بنتابرای  متي    مفاهيم عرفاني را در ذه  داشتته استت   االوليا هم  ةتيكر
ها و ا وال، تصویر عيني از مفاهيم عرفتاني استت  عطتار توبته را      ها و كرامت روایت

توان تقليتدي   االوليا را نمي ةي  دليل تيكردهد  به هم كند، بلكه نشان مي تعریف نمي
دارد ولي  المحجوب دانست، چرا كه هجویري به مفاهيم نظري عرفان توجهاز كشف

  ای  مستئله  كندتوجه مي گيري بدون نتيجه عطار به رفتار عرفاني و نمایش رفتار اوليا
را  ااوليت  مرید، سال  و خواننتده، عمتل   خواهد ز ای  امر دارد كه عطار مي كایت ا

هاي عطار در ای  استت كته    با مثنوي االوليا ةهاي اساسي تيكر د  یكي از تفاوتنببين
 االوليتا  ةاما تتيكر  گيرد اخالقي و عرفاني مي ها از هر  كایت نتيج  در مثنوي»ر عطا

كند و نتيجه را بته عهتدۀ خواننتده     جز در مواردي انگشت شمار، چيزي را تفسير نمي
 ت 92: 2722)ا مدي،  « گيارد مي

استت و ستير و ستلوك عرفتاني،     ستاك    ،عرفتاني  داند كه مفاهيم نظريِ عطار مي
  یعنتي در عرفتان   كه از مفهوم ای  دو كلمه پيداست، پویتا و متحترك استت   همچنان

كته بته ترتيتب ستال       است و از مقصد و منازل و مرا لي آزاز عملي سخ  از نقط 
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نمتایش  بتا   االوليتا  ةیي برسد  مفاهيم عرفاني در تتيكر باید طي كند تا به سر منزل نها
-مفتاهيمي چتون اعتراض از دنيتا، آخترت     شود  عطار  ميرفتار و روایت ا وال تبيي 

گرایي، عشق به  قيقت مطلق، دوري از تعلقات دنيا، تستاهل، متدارا، ختو ، رجتا،     
تتوان   متي  چنانكته بتر استاس ایت  مفتاهيم      دهد  ب و     را با روایت نشان ميشكر، قر

از آنجتا كته     بندي كترد  االوليا را طبقه ةروایات، اقوال و كرامات نقل شده در تيكر
ها، ا وال و اقتوال ایت     عطار به عرفان عملي بيش از عرفان نظري توجه دارد، روایت

اند آن عرفتان عملتي را نشتان دهنتد  همت  مقامتات ستير و ستلوك در          كتاب توانسته
آید  مقاماتي چون توبه، ورع، زهد، فقر، توكل، روتا   به نمایش در مي االوليا ةتيكر

 در ميرنتتد  مشتتایخ شتتوند و بتتا روتتا متتي  و     چنانكتته مشتتایخ بتتا توبتته متحتتول متتي  
امّتا   هستتند  متعلق به فضاهاي ای  جهتان متادي   هایي االوليا پيش از توبه انسان ةتيكر

دي در ای  است كه بته تأویتل جهتان    هاي عا با انسان االوليا ةهاي تيكرتفاوت انسان
سازد تا آنها را از خواب زفلت  پردازند  گویي هر لحظه جهان برایشان معنایي مي مي

 بيدار كند 
 

 گيری نتيجه
چه هميشه بتا  بخشي است  ای  گفتمان اگرگفتمان عرفاني برآمده از فراروایت نجات

امّا براي قابل فهم كتردن ختود از استتعاره كمت       هاي بيان ناپيیر همراه است تجربه
عرفتاني متصتل    بخشي را بته گفتمتانِ  روایت نجاتگيرد  از ای  رو فضایي كه فرا مي
-روایت نجاتكامال  استعاري است  به عبارت دیگر براي قابل فهم شدن فرا ،كند مي

-بارها از كتالن  متون عرفاني ،شوند  به عنوان نمونه ميها ساخته بخشي، كالن استعاره

هتا فراینتدي    اند، همت  ایت  كتالن استتعاره     سفر و زبان پرندگان استفاده كرده استعارۀ
كنند  از سوي دیگر گفتمان عرفاني براي قابل فهم شتدن   بودن عرفان را بازنمایي مي

هتا برآمتده از فضتایي     ای  مت كه دهد و از آنجا  ها را شكل مي ها و مت  روایت ،خود

 

بازنمتایي   «هتا  خترده استتعاره  »اري هستند، طریقتت و فراینتد عرفتان را در    كامال  استع
شتوند، نته تنهتا بتا      كنند  هم  متون عرفاني كه در درون گفتمان مشترك خلق متي  مي

كننتد بلكته تحتت تتأوير ستاختارهاي روایتي و الگوهتاي متنتي          یكدیگر گفتگتو متي  
 یكدیگر هستند 

ان عرفتاني ستاخته شتده استت كته      متنتي استت كته بتا فهتم گفتمت       االوليتا  ةتيكر
االوليتا واپستي     ةتتيكر كند  ظاهرا   بازنمایي ميبخشي را با سفر اوليا فراروایت نجات

خود  هاي گفتمانيهاستعار ،پيش از تيكره توان گفت او رو مياز ای   است  اور عطار
خلتق   توان دریافت، گفتماني كه به عطار در را آفریده است  در ی  مقایس  كلي مي

به كار گرفته شتده   االوليا ةالطير كم  كرده همان گفتماني است كه در تيكرمنطق
سازد  در واق  ای   را مي االوليا ةهاي گفتماني تيكر پایه ي،بخشاسطورۀ نجات  است

كشتد و   اسطورۀ نجات است كه عارفان را از  يط  زندگي واقعي و دنيوي بيرون مي
الطيتر هتم مرزتان بایتد از  التت زنتدگي       د  در منطتق كنت  متي تبدیل آنها را به سوژه 

معمولي و زیستي بيرون آیند تا  قيقت مطلتق را مالقتات كننتد  بنتابرای  فراروایتت      
یكتتي از   داردوجتتود  الطيتترو هتتم در منطتتقاالوليتتا ةبخشتتي هتتم در تتتيكر نجتتات
المحجتوب و  با آواري چون طبقات صوفيه، كشتف  االوليا ةهاي اساسي تيكر تفاوت
كننتد امتا    عرفان را در  د نظریه بازنمایي مي ،قشيریه در ای  است كه ای  آوار رسال 

عطار در جستجوي اجراي كاربردي و عملي گفتمان عرفاني است  از ای  نظر عطتار  
 اندیشيده است  االولياةكامال  به استقالل مت  تيكر ،ی  مت  خود بسنده در آفریدنِ
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بازنمتایي   «هتا  خترده استتعاره  »اري هستند، طریقتت و فراینتد عرفتان را در    كامال  استع
شتوند، نته تنهتا بتا      كنند  هم  متون عرفاني كه در درون گفتمان مشترك خلق متي  مي

كننتد بلكته تحتت تتأوير ستاختارهاي روایتي و الگوهتاي متنتي          یكدیگر گفتگتو متي  
 یكدیگر هستند 

ان عرفتاني ستاخته شتده استت كته      متنتي استت كته بتا فهتم گفتمت       االوليتا  ةتيكر
االوليتا واپستي     ةتتيكر كند  ظاهرا   بازنمایي ميبخشي را با سفر اوليا فراروایت نجات

خود  هاي گفتمانيهاستعار ،پيش از تيكره توان گفت او رو مياز ای   است  اور عطار
خلتق   توان دریافت، گفتماني كه به عطار در را آفریده است  در ی  مقایس  كلي مي

به كار گرفته شتده   االوليا ةالطير كم  كرده همان گفتماني است كه در تيكرمنطق
سازد  در واق  ای   را مي االوليا ةهاي گفتماني تيكر پایه ي،بخشاسطورۀ نجات  است

كشتد و   اسطورۀ نجات است كه عارفان را از  يط  زندگي واقعي و دنيوي بيرون مي
الطيتر هتم مرزتان بایتد از  التت زنتدگي       د  در منطتق كنت  متي تبدیل آنها را به سوژه 

معمولي و زیستي بيرون آیند تا  قيقت مطلتق را مالقتات كننتد  بنتابرای  فراروایتت      
یكتتي از   داردوجتتود  الطيتترو هتتم در منطتتقاالوليتتا ةبخشتتي هتتم در تتتيكر نجتتات
المحجتوب و  با آواري چون طبقات صوفيه، كشتف  االوليا ةهاي اساسي تيكر تفاوت
كننتد امتا    عرفان را در  د نظریه بازنمایي مي ،قشيریه در ای  است كه ای  آوار رسال 

عطار در جستجوي اجراي كاربردي و عملي گفتمان عرفاني است  از ای  نظر عطتار  
 اندیشيده است  االولياةكامال  به استقالل مت  تيكر ،ی  مت  خود بسنده در آفریدنِ
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70 / بازنمون فراروایت نجات بخشي عرفان اسالمي در گفتمان و روایت تذكره االولیای عطار

 

 منابع
 قرآن مجيد  
  ،ترجمت   االولياةهایي از تيكرگزیدهت 2722دهت)ن)فراهم آور  جان آرتورآربري  

   توستهران  اي  دكتر فریدون بدره
 علمتي و  انتشتارات  تهتران     تحليل گفتمان انتقاديت  2732)  زاده، فردوسآقا گل

   فرهنگي 
  نشتر   تهتران     عطتار  االوليتاي ةچهتار گتزار  از تتيكر   ت 2722)  ا مدي، باب

  مركز 
  سخ   تهران    فرهنگ بزر  سخ ت  2732)  انوري،  س   
 ترجمت  ستيروس    تصو  و ادبيتات تصتو    ت  2720)  برتل ، یوگني ادواردویچ

   كبير اميرتهران  ایزدي  
  تهتران     هتاي رمتزي در ادب فارستي   رمتز و داستتان  ت  2730  )پورنامداریان، تقتي

   علمي و فرهنگي 
 ریر تهران    عرفان، عياران و جوانمردانهمراه با ت  2732)   كيمي، محمود   
 ترجمت  خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذه  دو جایگتاهي ت  2732)  جينز، جوليان   

   نينشر تهران    سعيد همایوني
  تهتران     بته همتت محمتد رمضتاني      الشتعرا ةتتيكر  1ت2773)  دولتشاه ستمرقندي

   خاور 
 سخ  تهران    هاي عرفاني كایتساختار داستاني ت  2732)  رووانيان، قدسيه   
  چ   نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنتوي  سرّ ني ت  2732)  كوب، عبدالحسي  زری

  تهران  علمي  2
 اطالعات  تهران    2ج   شرح جام  مثنوي معنويت  2722)  زماني، كریم   
  تهتران    تصحي  محمتد استتعالمي     االولياةتيكرت  2724)  عطار، شيخ فریدالدی 

   ار زوّ

 

 

    چ دوم    و تربيتتت و تعلتتيم   پستتت مدرنيستم ت  2737)  فرمهينتي فراهتتاني، محست
  آیيژه تهران  

 فراگفت قم    زبان عرفانت  2732)  روافوالدي، علي  
  ترجمت     دانشنام  روابط بتي  الملتل و سياستت جهتان    ت  2733)  گریفيت ، مارتي

  ني نشر تهران  روا طيب  علي
  علتي نتوذري    ترجمت   ستي     ووعيّت پست مدرنت  2731)  فرانسوا ليوتار، ژان ت

   گام نو تهران 
 ترجم  مهران مهاجر و   ظری  ادبي معاصرنام  ندانشت  2734)  مكاری ، ایرناریما

  آگاه تهران محمد نبوي  
 علتي   ستي    ترجمت   هتاي گفتمتان  اي بتر نظریته  مقدمهت  2731)  م  دانل، دایان

 فرهنگ گفتمان    تهران  نوذري  
   انتشتارات دانشتگاه ادیتان و     قتم    مفهتوم عرفتان  ت  2733)   مو دیان عطتار، علتي

  مياهب 
 افتي يتتره  شناستتي شتتعربتته ستتوي زبتتانت  2720)  مهتتاجر، مهتتران و محمتتد نبتتوي

 مركز  نشرتهران    گرا نقش
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    چ دوم    و تربيتتت و تعلتتيم   پستتت مدرنيستم ت  2737)  فرمهينتي فراهتتاني، محست
  آیيژه تهران  

 فراگفت قم    زبان عرفانت  2732)  روافوالدي، علي  
  ترجمت     دانشنام  روابط بتي  الملتل و سياستت جهتان    ت  2733)  گریفيت ، مارتي

  ني نشر تهران  روا طيب  علي
  علتي نتوذري    ترجمت   ستي     ووعيّت پست مدرنت  2731)  فرانسوا ليوتار، ژان ت

   گام نو تهران 
 ترجم  مهران مهاجر و   ظری  ادبي معاصرنام  ندانشت  2734)  مكاری ، ایرناریما

  آگاه تهران محمد نبوي  
 علتي   ستي    ترجمت   هتاي گفتمتان  اي بتر نظریته  مقدمهت  2731)  م  دانل، دایان

 فرهنگ گفتمان    تهران  نوذري  
   انتشتارات دانشتگاه ادیتان و     قتم    مفهتوم عرفتان  ت  2733)   مو دیان عطتار، علتي

  مياهب 
 افتي يتتره  شناستتي شتتعربتته ستتوي زبتتانت  2720)  مهتتاجر، مهتتران و محمتتد نبتتوي

 مركز  نشرتهران    گرا نقش
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