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شالوده شکنی در الهی نامه

1آرزو حسنی

چکیده
. ها بایستدخواهد بر فراز دوگانهکند و میشالوده شکنی مانند ویروس عمل میژاك دریدا به تعبیر 

ي غرب مسلّط بوده با برتر دانستن جزء غالب موجب به او معتقد است تقابل دوگانه که بر فلسفه
عناصر و اجزاء متن گردیده که در صورت توجه به این حاشیه رانده شدن و پنهان ماندن دیگر

ساختار غیر از معناي یگانه و پایدارِ متن کشف و استخراج نمود. راتوان معانی دیگرياجزاء می
توان آن را به صورت تقابل . که میالهی نامه مبتنی بر تنش و تقابل میان پدر و پسران است

تعلّقات مادي در مقابل پیروي از نفسانیات و توجه به دنیا و ي عدم پیروي از هواي نفس و دوگانه
. پدر سعی دارد با هدایت شودکه جزء اول به عنوان جزء ارجح معرفی میحوایج دنیوي دانست

.در طع کلّی تعلّقات به دون حق است آنان را به سعادت اخروي نائل آردپسران به راه فنا که همان ق
عناصري را که ساختار متن ،استفاده از شواهد موجود در خود متناین پژوهش سعی شده است با

رسد دو بعدي بودن وجود انسان که مانع نماید آشکار ساخت. به نظر میرا تخریب و تضعیف می
ي یابد، موضع دوگانهها نمود میاصلیِ نیل به فناست، حاکمیت تقدیر الهی که در فرجام شخصیت

ي متن را مور نفسانی همچون شهوت و ملک عواملی هستند که شالودهراوي در مورد توجه به ا
سازند. متزلزل می

ي مشیت الهیها، غلبهالهی نامه، شالوده شکنی، فرجام شخصیتواژگان کلیدي: 
آرزو حسنی، دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

a.hasani1336@yahoo.comگلستان.
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مقدمه-1
طرح مسأله-1-1

مقالت در گفتگوي پدري با شش 22الهی نامه عطار نیشابوري اثري عرفانی است شامل 
هاي نفسانی آدمیان است که محتوا و پسر خود. خواسته هاي پسران نماد امیال و خواسته

بر مبناي متن نیزي ساختار و شالودهی از مخالفت او با آنان است. گفتار پدر حاکلحن
ي هر یک از پسران را مبتنی بر همین تفاوت نگرش و عقیده استوار است. پدر، که خواسته

ی در اثبات هاي آنان می پردازد و حکایاتبه نقد امیال و خواستهداند،پیش فرضهایی می
کند. در تمامی این مباحث و حکایات پدر سعی دارد همچون یک گفتار خود ذکر می

نها را به سوي ز توجه به دنیا و مافیها منصرف و آکامل پسران را اپیر و مرشد راه و راهنماي
معنویات و کمال روحانی سوق دهد و خود مدعی است که قصد دارد راه روشنی به سوي 

ي این ساختار اما با وجود غلبهاهللا به آنها بیاموزد.ي واالي فناي فیتعالی و رسیدن به درجه
ده را متزلزل ساخته آن را اي در درون خود متن یافت که این شالوتوان شواهد متنیمی

کند.نقض می
پردازند و با ي متن و ستایش آن میدر قرائت متداول سنتی منتقدان به بررسی معناي یگانه

ت دادن یکی از اجزاء دوقطبی متن بر برجسته ساختن معناي غالب که توسط ارجحی
نمایند با ساده انگاري این معنا را به عنوان یگانه معناي گیرند سعی میدیگري صورت می

ن و پنهان ماندن گر به حاشیه راند. حاصل این نگاه تقلیلبه مخاطب ارائه دهندمتن
زتولید معناهاي متفاوت وباها و خصایص متضاد و متناقضی از متن است که توانویژگی

ي متن بر مبناي این پژوهش خوانش دقیق و موشکافانهري کانماید. شیوهمتکثّر را ایجاد می
هاي سنّتی از نکات و ظرایفی را که در قرائتبا این هدف که ،روش شالوده شکنی است

ات قدرت میان فروپاشاندن مناسبدید خوانندگان و منتقدان پنهان مانده برجسته نماید و با 
شود امکان خوانشی متفاوت که به تولید معنایی متفاوت از متن منجر میهاي دوگانه تقابل

را فراهم سازد.  
شالوده شکنی-1-1-1
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هرگونه کند. براي برخورد با متون ارائه میدریداشالوده شکنی نام روشی است کهژاك 
 ت مغایر با ساخت شکنی تالش براي تعریفکه آن است، اما براي توضیح اینفلسفیماهی

توان به سخن یکی از پیروان دریدا استناد شود میشالوده شکنی به چه روشی اطالق می
یعنی نشان دادن اینکه ساخت شکنی یک گفتمان است «گوید میجاناتان کالر نمود. 

کند. میايِ خود را ویران چگونه آن گفتمان محتواي فلسفی یا سلسله مراتبِ دوگانیِ پایه
هاي زبان آورانه را شناسایی کند ساخت شکنی براي رسیدن به این هدف باید آن ویژگی

(حقیقی، » هاي استداللی آن گفتمان را فراهم کنندبناست مفاهیم کلیدي یا مقدمات و پایه
هاي دوتایی)اش (تقابلشود که متون را به اجزاي اولیهطبق این روش سعی می. )1393:57

هایی بر آنها اي را که متن سعی دارد سرپوشدرونیهاي از این طریق تناقضند تا فروپاشا
شالوده شکنی «آشکار سازد. نهد تا وانمود کند متن بر معنایی پایدار و یگانه استوار است را 

اي است که نظم را ها و نظم تضادهاي مفهومیدر صدد تخریب نظم مفروض اولویت
هاي ي تقابلهمانطور که گفته شد متون بر پایه.)1380:47(نوریس، »سازدممکن می

دنیاي ها ریشه در تفکر دیرین بشر داردکه براي شناختشوند این تقابلدوگانه بنا می
ها را هاي دوتایی تقسیم نمود. فالسفه و اندیشمندان نیز این تقابلپیرامون خود آن را به جزء
دیالکتیک آخرین سنگ بناي «الطون معتقد است دانند؛ افاساس دانش بشري می

ي دانشها و مرد خردمند هیچ دانشی را برتر از آن دانشهاست و چون تاجی است بر سر همه
تواند به تواند بشمارد زیرا حد نهایی دانش است. اهل دیالکتیک کسی است که مینمی

.)73: 1379(ضیمران، » دازدي هستی بپردازد و به دنبال پاسخ آن به تأمل بپرپرسش درباره
اي نگاه به هستی را جهت هاي دوتایی فلسفه غرب در حقیقت گونهطیف«به نظر دریدا اما 
ها اغلب میان ي ایدئولوژيدهد که کارکرد آن با ایدئولوژي مشابه است. زیرا که همهمی

کشند و نماید دیواري محکم میآنچه معقول و غیر قابل پذیرش میآنچه معقول است و 
یق ي امور را به حقیقی و غیر حقیقی، درست و نادرست، اصلی و فرعی، سطحی و عمهمه

آموزد تا خود را از قید این ترفندهاي بنیان فکنی به ما می«گوید کند. دریدا میتقسیم می
هاي دوتایی عمدتاً یکی از در این طیف.)203: 1379(ضیمران. » ها خالص کنیمدوتایی

این دو قطب در سلسله مراتبی جاي دارد که .شوددیگري فرع قلمداد میاصل وها ءجز
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همین گردد. بر دیگري تضمین میقدرت یکی در نفی دیگري و اعتبار یکی در نفی اعتبار 
حضور بر غیاب و گفتار بر نیکی بر بدي، زیبایی بر زشتی، مرد بر زن،ترجیحاساس است؛

معنایی یگانه کند سعی میمتن ، جزء بر جزء دیگرِ تقابلممتاز و برتر ساختن یک نوشتار. با 
یک » بدیهی«چیزهایی را که تفسیرهاي «لیکن باید دانست آن را نمایان سازد.رکزي و م

هاي ایدئولوژیک (یعنی در واقع قرائتاندتلقی کرده» وافق با عقل سلیمم«متن یا تفسیرهاي 
ها آنقدر خو رهنگ) هستند که ما به آنها و باورهاي یک فتفسیرهایی برآمده از ارزش

)1387:424(تایسن. » کنیمایم که طبیعی قلمدادشان میگرفته
ن تقابل اروش ساختارگرایبهباید روش کار در شالوده شکنی به این صورت است که ابتدا 

مفهومی که در ساختارگرایی .«دي آن استوار است، کشف نمور پایهرا که متن بدوتایی
ارزش و نقش بنیادین است مفهوم تضادهاي دوتایی است. این مفهوم عمالً حاکی از داراي 

هاي متفارق حاضر است آن است که معنا یکسره و نهایتاً با نسبتی از تضاد که در ذات نشانه
اي شود و این ساختار تقابلی نیروي تعیین کننده(خوب/بد/، روشن/ تاریک، ...) تعیین می

پس از آشکار ساختن تقابل ).1388:297(سجویک،»کنداعمال میرا در ایجاد معنا 
که طرح اي است دوتایی متن و نشان دادن جزء ارجحِ تقابل، گام بعدي یافتن شواهد متنی

یگانه در متن را اثبات اي نماید و وجود معنا و درونمایهمیایدئولوژیک متن را تقویت 
که همان تقابل دوتایی است که –ابتدا تنش محوري متن را براي این منظور نماید.می

سپس در خوانش متن توجه خود را به عناصر و .کنیمشناسایی می-سازدساختار متن را می
تضمین و موجب کند و اثبات میکه تقابل دوتایی متن و ارجحیت جزء برتر را هایینشانه
این معناي یگانه امکان تولید معناهاي م.نماییمیمعطوف گردد، میي متن معناي یگانهالقايِ

ي ي بعد با استخراج مواضع چندگانهدر مرحلهکند.دیگر از متن را محدود و متوقّف می
هاست به بنیان افکنی و واسازي متن هاي دوجزئی که طرح مبتنی بر آنمتن در برابر تقابل

به جاي یکپارچگی شعر به پردازیم. در این روش هنگام خوانش متن توجه خود را می
شواهد متنی و عناصر شعري تمام به این ترتیب که کنیم هاي درونی آن معطوف میتناقض

کنیم. یعنی میسازند پیدا متزلزل میکه سلسله مراتب فوق و طرح ایدئولوژیک متن را 
ها در تناقض ي اصلی، معناي پایدار و یگانه و سلسله مراتب تقابلهرآنچه که با درونمایه
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شود و عناصري از متن با این کار جزء ممتاز و مرکزي متن مرکز زدایی میگیرد.قرار می
- مغلوب واقع شده دوباره برجسته میسله مراتب تقابل اند و در سلکه به حاشیه رانده شده

اي پارادوکسی شرط وجودي خود جزء پست این تقابل، به گونه«شود زیرا اثبات میشوند 
: 1391ي جزء به اصطالح ممتاز اهمیت دارد (برتنس.تقابل است و بنابراین به اندازهاین 
معناي مقتدر و شودمیموجب گیرد که با وام گرفتن عناصر متن صورت می) این امر 150

اي را که متن در پی اثبات آن است، هویدا هاي ایدئولوژيِ، کاستیپایدار متن درهم شکند
کند که دریدا اضهار می«پذیرد.شمار ب، متنمعناهاي بیعناي یگانه و به جاي یک مگردد

اي که به این صورت از آن پرده برداشته است، بردن به نقاط ضعف ایدئولوژيفرد براي پی
باید به کاوش در مواردي بپردازد که دو جزء تقابل کامالً در تضاد با یکدیگر نیستند، یعنی 

او نشان )1387:435(تایسن. »دارند یا فصلی مشترك دارندوشانی مواردي که با هم همپ
گیرد فرض میچطور معناي یک متن خاص اصول و قواعد گوناگونی را پیش«دهد که یم

-دهد که یک متن چگونه معنا میي رمزگان خاص خود است. او نشان میو دربردارنده
دهد یک متن چطور نشان میدهد. او دهد، به جاي اینکه نشان دهد آن متن چه معنایی می

.)39: 1389(استراترن. »شودیابد و ساده میهایش تقلیل میبه درونمایه
هاي بنیادي ها و ناهمسازيهدف ساخت شکنی نشان دادن تضادهاي درونی و ناسازگاري

امان وقفه و بیهاي سنتی فلسفی است. هدف ساخت شکنی همواره و به طور بیکوشش
هر ادعا و تظاهر به حاکمیت نظري و توهم عقل در توانایی به دست خالی کردن زیر پاي
هاي خود است. هدف ساخت شکنی برآشفتن رویاي عقل در انگاشتیافتن و شناخت پیش

.)55: 1393ها و معناهاي اولیه است. (حقیقی. رسیدن به درك قطعی و نهایی حقیقت
متن مقاله-2
خالصه داستان-2-1

گفتگوي پدري با شش فرزندش است. پدر خلیفه است و در الهی نامه ماجراي
د است تا پسران خود را به داستانمقامی همچون پیران راه و مرشد و راهنما دارد. او در صد

خواهد تا پسران میازلذا از هر یک.کمال معنوي و تعالی روحی رهنمون سازدسوی
-گشایند و آرزوي خود را مطرح میپسران لب به سخن می.آرزوي خود را بازگو نماید
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آرزوي دستیابی به علم پسر اول آرزوي وصال دختر شاه پریان را دارد، پسر دوم کنند. 
طالب آب پسر چهارم.سوداي دست یابی به جام جهان بین داردپسر سوم جادو دارد. 
خواهان خاتم سلیمانی است و آرزوي ملکی چون ملک سلیمان را پسر پنجمحیات است. 

فرض پیشبیانپدر به .آرزومند فراگیري علم کیمیا استپسر ششمپرورد.ر سر مید
پردازد و حکایاتی را در همین زمینه میهاي آنان و آوردن ادلّه در نقض و رد آنهاخواسته
ي پدر و پسران یافت.عقیدهتوان در اختالف. تقابل و تنش اصلی در متن را میکندنقل می

شوند ي است آنان مدعی میهاي نفسانی و دنیویابی به خواستهان دستپسرمنتهاي آرزوي 
که توجه به نفس امري فراگیر و عادي است:

پسر گفتش که هر خلقی که هستند         همه دل بر هواي خویش بستند
6و1765بینم دلی بر نفس پیروز  چو هست این دور دور نفس امروز            نمی

بیند:ی میگرد و امور عالم را از منظر روحانناي دیگر به جهان میگونهدر مقابل پدر به 
1801سرافشانان میدان نبردند دند                  همه اجزاي عالم عین در

نگردد غرقه هر کو مرد مرد است درد است             زمین و آسمان دریاي
1821

،نفسانیات و روحانیتدر میدان نبردو اجزاي عالم همه عین دردند پدر معتقد است که 
نماید پسرانش بنابر همین دیدگاه او سعی میپروردگارند.ي سرافشاندن در راه مشیت آماده

رستگاري که همان قطع تعلّقات مادي و هاي حقیر دنیایی هستند به راههرا که اسیر خواست
سعی دارد به این ن پژوهش ایعطف توجه به بعد روحانی و انسانی است رهنمون سازد. 

:ها پاسخ دهدپرسش
نامهدر پی اثبات آن است چیست؟الهیمتناي که ایدئولوژي.1
2.متن وجود دارد که طرح ایدئولوژیک آن را مورد چه عناصر متعارضی در خود

دهد؟تردید و یا نقض قرار می
دهند؟میاي متن چه درونمایه یا معناي متفاوتی از متن را ارائه عناصر حاشیه.3

نامه صورت گرفته است. از جمله بدیع الزمان یرامون الهیهایی پپیش از این نیز بررسی
)، غالمحسین یوسفی 115-111: 1353فروزانفر در شرح احوال و نقد آثار عطار (فروزانفر، 
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) و هلموت ریتر در دریاي جان (ریتر، 93- 81: 1363هاي روشن (یوسفی، درکتاب روان
مفاهیم مطرح شده در آثار تشریحبه تفسیر وو عرفانیبا نگاهی کلی) 1:544. جلد1374

دیدار با «. تقی پورنامداریان نیز در بخشی از کتاب نامه اقدام نموده اندعطار از جمله الهی
هاي اصلی آثار پردازي عطار پرداخته است. ایشان با بررسی طرح داستانبه داستان» سیمرغ

الطیر و مصیبت نامه طرحی جامع را که منطبق بر ساختار هر نامه، منطقعطار از جمله الهی
ي شریعت، طریقت و حقیقت نماید و آنها را بر اساس سه مرحلهسه اثر است ترسیم می

). 292-261: 1374(پورنامداریان،»دهداز هر سه اثر ارائه مینماید و شمایی کلی معرفی می
را بر اساس نظریه پراپ » نامه عطارنقد ساختاري الهی«طیبه میرزایی در دانشگاه الزّهرا

درصد از 20ي خود قرار داده است و به این نتیجه دست یافته که؛ فقط موضوع پایان نامه
درصد از کارکردهاي 65گنجد و تنها ها طبق تعریف پراپ در قالب قصه میکل حکایت

تجلّی رمز و «اشرف زاده در کتاب شود. رضاها یافت میي پراپ در این قصهارائه شده
به طبقه بندي، تحلیل و تشریح نمادها و رمزهاي آثار عطار » روایت در شعر عطار نیشابوري

پرداخته است. 
در ضیمران ؛از جملهگامهایی برداشته شده است.معرفی ساختارشکنی ي زمینهدر ایران در

سفیِ ساخت شکنی و تحقیق در به بررسی اصول فل»ژاك دریدا و متافیزیک حضور«کتاب
از کتاب جلد سوم در بابک احمدی. )1379(ضیمران: آراء ژاك دریدا پرداخته است

پرداخته است »یکشکنی و هرمونوتشالوده«به تشریح مبانی و اصولساختار و تأویل متن
در «کتابي نقد عملی در این حوزه پورنامداریان در. همچنین در زمینه)1370احمدي: (

سی قرار داده است شکنی در مثنوي معنوي را مورد بررساخت»ي آفتابسایه
).1380(پورنامداریان: 

اي با محوریت موضوعیِ شالوده شکنی بر همانطور که مشاهده گردید تا کنون بررسی
آشکار ضرورت خوانشی شالوده شکنانه جهتنامه صورت نگرفته است. از این رو الهی

در این شود. غیر از معناي مرکزي و یگانه متن احساس میایی هاي معنشدن ظرفیت
گیرد؛ اول سطح بیرونی پژوهش شالوده شکنی در دو سطح مورد بررسی و ارزیابی قرار می
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ي روایت (التفات) نما در سطح واژگان و عبارات و تغییر زاویهیا ظاهري که شامل متناقض
پردازد.ر درونی و واسازي این ساختار میباشد، دوم سطح درونی که به بررسی ساختامی
شالوده شکنی در سطح بیرونی-2-2
نمامتناقض-2-2-1

اري و یک مدلول که مفهوم و ي زبانی از یک دال یا همان تصویر آوایی یا نوشتهر نشانه
ن دال است تشکیل شده است. پس هر دالی باید مدلولی در دنیاي بیرون داشته باشدمعنی آ

از این رو زبان ابزاري مناسب براي بازنمایی و وصف جهان بیرونی و عالم محسوسات 
که حاصل سیر در آفاق خلقتجربیات روحانیو ترسیم و تصویر مکاشفات شهودي اما است.

در حقیقت وندارد خارجیزیرا هیچ مابه ازاي گنجد و انفس است در زبان روزمرّه نمی
بیابدهاقراردادي براي آنو قادر نیست مدلول حقیقی عارفلذا.هاي بی مدلول هستنددال

این درنتیجه ارمغان عارف از ،اما براي انتقال معنی ناگزیر از استعمال همین زبانِ الکن است
اي نما گزارهمتناقض«یابد. به صورت عبارات متناقض نما نمود میروحانی کشف و شهود 

کند اما امور را آن گونه که واقعاً هستند نشان میرسد خود را نقضاست که به نظر می
آشتی بین «. کولریج در تعریف تناقض از تعبیراتی چون: )1387:211(تایسن. » دهدمی

ویژگی هاي نقیض یا ناسازگار، همسانی در عین تفاوت، حالتی فراتر از احساس متعارف و 
آندره برتون نیز اصطالح جرقه یا ) 34: 1391(برتنس،»کندتر از نظم معمول استفاده میفرا

-ي مغایر حاصل میرد دو واژهاي که از برخوجرقه«برد ور تصویر را به کار مین
هاي ناگهانی منطق و ساختار گفتمان ادبی را که بر این جرقه.)45: 1377(فتوحی،»شود

شکند.کند و میداري بنا شده، نقض میمبناي معنی
فهم و درك حاالت عرفانی و شهودي و به دلیل عدم قابلیت ي ناتوانی عقل در به واسطه

اي منطقی میان این دوسویه برقرار سازد از تواند رابطهعارف نمی،زبان در نمایش عالم معنا
در «دهند. خود را نشان میاین رو تقابل این دو عالم به صورت عبارات و جمالت متناقض 

اي انطباق ي ادراکیي ما هستند و با شیوهتجربهواقع فهم و احساس، ذهن و روح، دو قطب 
یابند که نه تنها با هم تضاد دارند بلکه نسبتی معکوس با یکدیگر دارند ... عشق، درد، می

تواند به فهم آنچه رخ شود و عقل نمی، ترس و غیره مانع از عمل عقل می]حیرت[شگفتی 
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عارف نیز قادر به توضیح مکاشفات ) به همین دلیل 1380:24(گیرو، » داده است راه برد
.گیردهاي معمول زبان فاصله میخود در عالم معنا نیست لذا کالم او از داللت

سعی دارد مخاطب را به ه گفته شد اثري عرفانی است و راوينامه همچنان کالهی
رط اما سخن گفتن از مقامی که شي فنا که منتهاي طلب عارفان کامل است برساند.مرتبه

-و دنیایی میسر نمیادي است با واژگان و عبارات محسوسآن معدوم شدن از وجود م
نما با قابلیت نمایش حاالت عوالم روحانی در قالب واژگان عبارات متناقضو تنها گردد

از این رو بسامد جمالت و عبارات د.سازمحسوس این امکان را فراهم میمتعلّق به عالم 
-هایی که به این امر اختصاص یافته به صورتی معناداري افزایش مینما در بخشمتناقض

گیرد آنجا که اسناد اجزاء جمله به یکدیگر محال به تناقض گاهی در جمله صورت مییابد.
رسد. براي مثال:نظر می

1890شده در آتش سوزنده غرقاب ب و مستیِ خواب         ز مستی شرا
در بیت دیگري محال و غیر منتظره است.ی که در آتش سوخته صفت غرقاب به کساسناد

موج زدن که صفت دریاست به آتش نسبت داده شدهنیز 
1854چنان جانش ز آتش موج زن شد            که جانش در سرِ آن سوختن شد 

آنها به یکدیگر عالوه بر دو عنصر متضاد و مقابل هستند انتساب صفتو آتش(آب)دریا
گاهی شود. ، موجب ایجاد ساختارِ زبانیِ نامتعارفی میجلب توجه و التزام مخاطب به تأمل

یابد که در این صورت موجب جلب نما نمود مینیز تناقض در قالب ترکیبات متناقض
:دهدگردد و خبر از عوالمی دور از دسترس عقل و علم میمیتوجه و اعجاب خواننده 

1969چو نام دوست بنیوشی چنین شو      به یک یک ذره بحر آتشین شو 
نماد ،ي ذره و دریا نیز با هم تضاد دارند ذرهدریا و آتش از دو عنصر متضاد هستند. دو واژه

این دو »  بحر آتشین«کمی و حداقلّی است و دریا نماد وسعت و کثرت. راوي در ترکیب
را در قالب اموري حسی نیافتنی نشاند تا طیفی از معانی دستعنصر متناقض را کنار هم می

در اثر بایدوجود یک از ذراتهرشود مدعی میتر آنکه بدیعنمایش دهد. و و بصري 
- ابهامی عمیق را ایجاد میکه این مدعاتشین شودچون دریایی آشنیدن نام دوست
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یابی به سعادت اخروي در دستمتن کهراوي براي بیان یکی از موضوعات محوري نماید.
کند:نما استفاده مییبات متناقضکنیز از ترق به دنیا است لّعدم تعصورت 

ببین تا در ره دنیی کجا بودالم مصطفی بود              سر مردان ع
قباي مسکنت را در برانداختر ملک درویشی سرافراخت       چو اند

به ملک فقر شادروان بگستردا صد خوان بگسترد            طعام جوع ر
82-4779کمال ملک درویشی چنان داشت  که آن طاقت ندانم تا توان داشت 

ملک درویشی، قباي «نمایی چون ي پی در پی از ترکیبات متناقضراوي با استفاده
پیام خود دارد. سعی در برجسته ساختن» مسکنت، طعام جوع، ملک فقر

ي روایتتغییر زاویه-2-2-2
هر نوع گفتگو چه حضوري و چه نوشتاري میان بر مبناي گفتگو بنیان نهاده شده. الهی نامه

ي پیام است.گاه در یک گیرد که یکی فرستنده و دیگري گیرندهدو طرف صورت می
- گفتار توسط یک شخص ایراد مینیز گاهیحضوري دارند.گفتگو هر دو طرف مشارکت 

دهد طرف تخاطب غایب است. در برخی موارد نیز شخص خود را مخاطب قرار میشود و 
: 1380(اقتباس آزاد، پورنامداریان، شودکه به گفتگوي درونی یا حدیث نفس تعبیر می

109 -115(
پیشبرد نظام منطقی عاملاو . نامه پدر استهمانطور که گفته شد راوي اصلیِ متن الهی 

اما مشارکت پسران در این .استمااین نظی در تقویت و تأیید هایداستان و طرح حکایت
به بخش نخست هر مقالت که همان بیان خواسته یا دفاع از آن است منحصر غالباًگفتگو

ي متن، پدر است. اما در طی خوانش متن با مواردي گردد و راوي یا داناي کل در بقیهمی
ي زاویهگردشاري و یکدست، توسط شویم که این چهارچوبِ غالب، تکرمواجه می

از متن مشاهده هاییدر بخشگردد. روایت یا همان صنعت بدیعیِ التفات دچار خلل می
-دهد و به پند و اندرز و او میشود که راوي مستقیماً روایت شنو را خطاب قرار میمی

، حکایت 9مقالت (در د. براي مثال یاباي متکلّم تغییر میهیچ قرینهپردازد اما ناگهان بدون
کند که به بوعلی فارمذ داستان حضور مردي را در فرداي محشر نقل می)راوي از زبان 11
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ي اعمالش در ي عشّاق الهی خداوند نیک و بد او را به نامهي قرار گرفتن در حلقهواسطه
خوانیم:نیاورده است. در تفسیر حکایت می

بهشت و دوزخی تو هم کم انگاربد و نیک تو کم انگاشت جبار          
چو برخیزد بهانه از میانه                   تو ما را، ما تو را تا جاودانه

67-2665باید چه پیچی              همه ما و همه ما و تو هیچی وگر اینت نمی
دهد اما در گوینده در بیت اول راوي (پدر) است که روایت شنو را مورد خطاب قرار می

به حضرت حق اشاره دارد که مستقیماً » ما«و بیت بعد گوینده خداوند تعالی است. ضمیر د
نوید -هادر صورت برخاستن بهانه- و او را به جاودانگی انسان را مورد خطاب قرار داده

خوانیم:) می1، تفسیر حکایت12مقالت(در  همچنیندهد.می
دانی که در خوابی بماندهتو هم در عین گردابی بمانده              نمی

که تو با ما یخی بر آفتابی      و یا یک کف گلی در جوي آبی 
4و3302بگوید با تو دریا آنچه هستی کشتی تو در دریا نشستی       چو بی

باز هم در بیت اول متکلّم راوي است و در بیت دوم و سوم این حضرت حق است که 
راوي به تناسب موضوع )3، تفسیر حکایت7مقالت(در دهد. انسان را مورد خطاب قرار می
تقریر ضعف مخاطب در تغییر سرنوشت خود پرداخته که وبه تشریح حاکمیت تقدیر الهی

کند:ناگهان گوینده تغییر می
2049نیازيسري ور سرفراز                     به یک نرخ آیدم در بیترا گر بی

صفت پروردگار متعال است » نیازيبی«گردد و به حضرت حق باز می» آیدم«در » م«ضمیر 
خطاب به انسان.قول حق استپس این قول نیز، 

همانطور که گفته شد گفتار پسران فقط در ابتداي هر مقالت نقل شده است اما در مواردي 
، تفسیر 2قالتتوان صداي پسران را در میان تفاسیر نیز شنید. از جمله در ممحدود می

راوي به ترغیب مخاطب براي حرکت در راه مردي مشغول است که این بیت 5حکایت
آید:می

944ندارم شرم با این زور بازو                 نهادن سنگ خود را در ترازو 
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رسد سخن پسر در این کالم غیر ممکن است از سوي پدر گفته شده باشد و به نظر می
شود:خود یا نمایش کماالت خود به پدر باشد که البته با واکنش تند پدر مواجه میتوجیه 

945دانی خویشتن را تو کم باشی ز سگ بشنو سخن را        گر از سگ بیش
هاي حضرت پدر در بیان معایب داشتن فرزند به رنج)4، تفسیر حکایت3مقالت (در 

با نماید و پدري روایت تغییر میزاویهند اما ناگهانکیعقوب در فراق یوسف اشاره می
گوید:لحنی که رنگ تحقیر و استهزاء دارد خطاب به فرزند می

1084اگر همچون تو پیوندیش بودي            نبودي شک که مانندیش بودي
- شود. او میسر مواجه میپد که با واکنش خوانمیارزشمقدار و بیپسر را بیتلویحاً پدر

پرسد:
1085پدر را با پسر چهل سال پیوست          چرا سعیی بدو ندهد دمی دست 

در خبر نگرفتن از پدر در طول مدت اقامت را حضرت یوسف خود، کنشِپسر در توجیه 
برد در مواردي نیز راوي که به نقل یک حکایت اش در مصر زیر سئوال میچهل ساله

در براي مثال .آوردزند و جمالتی بر زبان میمیهان نظم روایت را برهممشغول است ناگ
) راوي که گرم وصف مردانگی زن پارسا است ناگهان روي سخن به 1، حکایت1مقالت (

گوید: پسر کرده می
تو باشی اي پسر از بهر نانی                   کنی زیر و زبر حال جهانی

96و695ز مردان این چنین بنماي یک تن نجنبید از براي ملک یک زن   
توصیف م راوي که سرگردهد،همین اتفاق روي میزنی)6، حکایت 12مقالت (در 

گوید:) کرده میاگهان روي سخن را به پسر (روایت شنووفاداري پاسبان است ن
تو؟ندانم تا شبی در درد دین تو                برین درگاه بودي اینچنین 

اگر یک ذره دلسوزیت بودي                شبی آخر چنین روزینت بودي 
86و3385

قرینه این تغییرات بیدهدهیچ توضیحی حکایت را ادامه میو پس از این ابیات دوباره بی
در .گرددموجب ایجاد شکستی ناگهانی در ساختار و نظم منطقی روایت حکایت می

سیرها که راوي یکسره با مخاطب قرار دادن روایت شنو به خالف نظم معمول تفبرمواردي 
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داد طرف گفتگو آشکار نیست. از و او را اندرز میپرداختتحلیل و تشریح حکایت می
آمده است:)13، تفسیر حکایت10مقالت (جمله در 

2990ست با شمعتو آن شمعی که هر دم صد جهان جمع      ز شوق تو چو پروانه
به توان این سخن را خطاب به حضرت حق دانست زیرا جهانیان همه از یک طرف می

ي و به واسطهرا بنابر سیاق کلّی کالم»شمع«ند اما از طرفی اتسبیح و تقدیس الهی مشغول
خورشید به عنوان این نیز در متن وتوان نماد حضرت حق دانست نمینور اندك و آفلش

ها را لذا شاید شمع نماد انسان کاملباشد که با نور خود دل انسان.نماد برگزیده شده است
ناگهانی ايزاویهگردشدر بیت بعد با . دهدسازد و به سوي نور االنوار سوق میروشن می

، تفسیر 11مقالت(در گردد. میبازبه مخاطب دوباره، روي سخني متنیو بدون نشانه
راوي در حدیث نفسی شویم.مواجه میقرینهدون در پی و بهاي پیبا التفات)12حکایت

به بازگویی حال درونی خود و دردي که بر جانش مستولی شده، مشغول است این روند در 
) راوي با استفاده از 3200تا3197یابد اما در ابیات () امتداد می3196تا 3184ابیات (

دهد. سپس خطاب قرار میي خوانندگان را مورد ضمایر جمع، خود، روایت شنو یا همه
دل خود را طرف گفتگو ،ي حدیث نفس پیشین) در ادامه3202و3201دوباره در ابیات (

آید که تشخیص گوینده و مخاطب در آن دشوار در ادامه دو بیت میدر سپسدهد.قرار می
است:

چو دردت هست، مردي مرد بنشین          به مردي بر سر این درد بنشین
4و3203تر              مرا تا چند گردانی بخون در تو هر دو سرنگونچو از دردي

می توان این ابیات را نیز حدیث نفس دانست که راوي خود را به صبر و استقامت تشویق 
ي مکنیه، با استفاده از صنعت استعاره–کند یا اینکه پاسخی از سوي دل راوي باشد می

) 3208-3205ابیات در ادامه (.قرار گرفته بودکه در ابیات قبل مورد خطاب- تشخیص
-به بیان درد میحضرت حق با پردازد و مستقیماً درگاه حق میراوي به استغاثه و دعا به

مخاطب قرار دادن پردازد. در پایان نیز گفتگو به حالت عادي و معمول متن که همان 
گردد. میروایت شنو است باز

درونیشالوده شکنی در سطح -2-3
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ساختار الهی نامه-2-3-1
ي ساختاري قرار گیرد. وجود براي اینکه یک متن داراي ارزش معنایی باشد باید بر پایه

ي یک اند قابلیت ارائهعناصر پراکنده و واژگانی که بدون هیچ نسبتی کنار هم قرار گرفته
،عناصر متنییوسته و منسجمِارتباط و مناسبات پیا معنا را نخواهند داشت. بنابراین درونمایه

ترین مفهوم آن، ساختارگرایی به وسیع«ي بافتی است که موجد معناست. شکل دهنده
» روش جست و جوي واقعیت نه در اشیاي منفرد بلکه در روابط میان آنهاست

هاي دوتایی است. در نقد ساختارگرا تقابل.یکی از واژگان کلیدي)1379:18(اسکولز،
ها معتقد بودند در هر روایت حضور دو جزء تقابل ضروري است زیرا کنش شخصیتآنان

از شود.ها بنا میي همین تقابلبر پایهي معنا(درونمایه) است ایجاد کنندهو گقتار آنان که 
ي آن شکل گرفته شناسایی ساختار الهی نامه ابتدا باید تقابلی را که متن بر پایهبراي این رو 

دهد، تقابل تشکیل میي این داستان راشاکلهساختار و اي که تقابل دوجزئید.مشخص نمو
میان پیروي از هواي نفس و توجه به بعد جسمانی در مقابل عدم پیروي از هواي نفس و 

ر طول داستان پدتمام راوي در انی جهت نیل به سعادت اخروي است.توجه به بعد روح
قالت که به جواب پسران اختصاص یافته. بنابراین ما هر ماست به جز قسمتهایی در ابتداي 
طعیت گفت که در تقابل توان با قابینیم. بنابراین میمیداستان را از دید گوینده (پدر) 

دوجزئی یاد شده، موضع پدر ارجحیت دارد. بنابر توضیحات یاد شده طرح ایدئولوژیک 
تعلّق به دنیا و مافیها و توجه به هرگونه توان به این صورت بیان کرد؛ متن این داستان را می

ي نفسانی را سد راه کمال دانسته و آن را شدیداً مورد انتقاد هاجسمانی و خواستهتتمایال
سوي توجه به بعد دهد و قصد دارد با سرکوب این بعد در وجود پسران آنها را به قرار می

فانی از جمله متون عردرکمال و سعادت اخروي است سوق دهد. روحانی که متضمن
گیرد و میقرار نامه بعد جسمانی، تعلّقات دنیوي و نفسانی پیوسته مورد هجوم و تحقیر الهی

جزء دیگرِ تقابل؛ یعنی ترك تعلّقات، توجه به معنویات و گریز از قید و بندهاي دنیوي 
مورد تشویق و ستایش قرار گرفته است. 
ي نقد نو باید گشت براي تأیید صحت آن به شیوهحال که طرح ایدئولوژیک متن نمودار

نماید اي که این طرح ایدئولوژیک را پشتیبانی و مضمون مورد نظر را اثبات میشواهد متنی
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تمامی معانیِ چندگانه و متقابلِ حاصل از «ي ناقدان نو به عقیدهپیدا کرده، برشمرد.
طریق نقش مشترك آنها در باید ازهاي موجود در متن ها و تنشنماها، ابهاممتناقض
. هیچ چیز )1387:216(تایسن، » ، با یکدیگر سازگار و تقابلِ آنها برطرف گرددهدرونمای

در این بیرون از متن وجود ندارد بنابراین براي بررسی یک متن باید به خود متن اکتفا نمود. 
تکرار مفاهیم عناصر ظاهري،رتکرا:از قبیلدرونیِ متنتمامی عناصر مشارکتراستا 

انداموار یوحدتایجاد با تولید متنی منسجم و پردازي و غیرهدرونی،تصویرسازي، شخصیت
کند راوي در تمام متن تالش مید.پذیرصورت میي معنایی یگانه و پایدار با هدف ارائه

ول او از مقام کشاند، موجب عدثابت کند تا چه حد تمایالت نفسانی انسان را به قهقرا می
) 1، حکایت8در (مقالتد و مسبب اصلی عذاب اخروي اوست.گرداش میواالي انسانی

کند:ابلیس نفس چنین اقرار می
نهم صد دام رسوایی ز وسواسي مردم ز خنّاس            سینهگهی در 

گهی صدگونه شهوت در درونش       برانگیزم شوم در رگ چو خونش
وزان طاعت ریا خواهم نه اخالصز بهر طاعت خوانمش خاص         گهی ا

77-2274هزاران جادویی دارم دگرگون           که مردم را برم از راه بیرون 
ترین فرجام حوایج شومانسان است. پس » ز راه بیرون بردنا«نفس هدف نهایی ابلیسِ

است.»یماندن از قدس پاکخبر بی«و نفسانیخارج شدن انسان از صراط مستقیم 
2608خبر از قدس پاکی               که اندر تنگناي آب و خاکی تو زانی بی

ن را از سلوك و عروج باز بر پاي روح، آکمترین تعلّق به دنیا و مافیها همچون زنجیري 
دارد.می

2776چو زنجیر زمین بر پاي باشد             کجا بر آسمانت جاي باشد 
انساناز مقام انسانی عدولموجب هبوط و هاي نفسانیدر نهایت اسیر ماندن در قید خواسته

نماید. و او را مسخ میگردد و اشرف مخلوقاتی او می
1662سگت را بند کن تا کی ز سودا              که تا مسخت نگردانند فردا

و عدم توجه به نفسانیات است:گرداندن از دنیا تنها راه فالح و رستگاري اخروي روي
47- 3542گاه دنیا ننگري تو وگر خواهی کز آتش بگذري تو     به آتش
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زند و او را به جوي آب و گوینده انسانی را که از تعلّقات مادي بریده به طبیعت پیوند می
طهارت، بلند مرتبگی و عظمت است. ، که نمادي از پاکیکندخورشید تابان مقایسه می

گردد:بدل می»فتابآ«گرداند به نی که روي به درگاه الهی میانسا
3029برین در گر بیفتی چون خرابی            چنان خیزي که گردي آفتابی 

انسانی را که از ايِنوسط تمثیل فناي کلوخ در دریا، فپدر ت)2حکایت- 12(مقالتدر 
گوید:کشد و میرسیده به تصویر میاهللا ي تعلّقات دنیوي رها شده و به مقام فانی فیهمه

3311اگر همرنگ دریا گردي امروز         شوي در قعر او در شب افروز 
3489شوي قایم مقام قرص خورشید ذره گر خواهی که جاوید     مباش اي

و محو و (تعلّقات دنیایی)هاي رنگهمرنگ شدن با دریا کنایه است از رها کردن همه
» قایم مقام قرص خورشید«یاي ذات الهی. در این صورت شخص، جاودانه فانی شدن در در

با این تشبیهات و با به کارگیري این نمادها پیوندي میان باورهاي کهن و دیرین ما گردد.می
شود. بنابراین گردد که موجب پذیرش استدالل او میبا عقاید و نظریات گوینده برقرار می

را در - که آرزوي اهل ایمان است- عروج و تعالی معنوي ؛ما به سهولت، موضع راوي که
پذیریم.مضمون مورد بحث وقتی به منتهاي قوت و دهد میمقابل امیال نفسانی قرار می

و منفی یعنی هواي نفس را به لبراوي در طول متن پیوسته جزء مقارسد که باورپذیري می
جه کنید:وبه ابیات زیر تکند.چیزهایی که در باور دینی منفور هستند تشبیه می

ست و خوك آن شومحکیمش گفت هست از نفس معلوم   که مارست و سگ
29-1327پري گفتش اگر اماره باشم     بتر از خوك و سگ صدباره باشم 

1598چرا خواهی حریف دیو بودن            ز نفس سگ صفت کالیو بودن 
3031دي بدین مردار چنگال فرو برد عالمت افراختی بال       خوش آم

تشبیه دنیا به مار، خوك، سگ، دیو و مردار تصویر مشمئز کننده از دنیا و هر تعلّقی به آن 
عالوه بر این در جاي جاي متن سخنانی را از قول بزرگان دینی در تأیید نماید. ترسیم می

و همراه ساختن پذیريکند که در باورنظر راوي مبنی بر مضرّات متابعت از نفس بیان می
ي در قالب مناظره) 3حکایت،5(مقالتراوي در نماید. ب نقش مؤثّري ایفا میمخاط
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سخنان گذارد. تصویري عینی از حقیقت دنیا به نمایش می(ع) با دنیاعیسیحضرت 
مهمترین ادلّه در ضرورت ترك دنیا و برائت از نفسانیات است: (ص)حضرت رسول اکرم

مستور         که آن از مغز صدیقان شود دورآخر لفظ«پیمبر گفت 
19و2718ترا این جاه جستن پس وبال است »الشک حب جاه و حب مال استب

در نهایت کسانی که در پی نفس و بر آورده کردن حوائج نفسانی هستند به سگ و خوك 
46و1645(ابیات شوندو نجاست هستند تشبیه میالتار که نماد پستی و رذو مردارخو

تعالی معنوي که متوجه بعد روحانی وجود و در پیِ. بنابراین مقدمات پدر ، ...)88و 5287،
شود و پسران که در پی آرزوهاي شخصی الهی، مرد راه و اهل درد عشق معرفی می،است

شوند.مادي و متوجه بعد جسمانی هستندافرادي پست معرفی می
ي متن را ساخته است مشخص ه مضمون و درونمایهاي کتقابل دوجزئیتا این مرحله،

توان که میدر مقابل پیروي از نفسانیات استکردیم که همان عدم پیروي از هواي نفس 
بیان کرد. تنفسانیت / روحانیت، الوهیت/ مادیآن را به صورت ساختار دوجزئیِ ؛ 

مشخص گردید؛ عدم پیروي از هواي نفس، توجه به بعد جزء غالب و ارجحهمچنین
توان بر اساس متن نتیجه یبنابراین م.اهللاو رسیدن به فناي فیروحانی، تالش در جهت تعالی 

هر کس مسیر مشخّص شده توسط پدر را طی گرفت؛پدر پیري کامل و واصل است و 
ف آن را بپیماید به خالراهی رسد و هرآنکه و سعادت اخروي میمقام قرب و فنانماید به 

گردد.دچار عذاب اخروي میقهقرا رفته،
الهی نامهشالوده شکنی2-3-2

ي اصلی مرحلهدهد بازشناختیم،ی را که ساختار متن را تشکیل میکه تقابل دوجزءیحال
به این منظور باید در متن به دنبال شود.این تقابل آغاز مییعنی شالوده شکنی و واسازي 

سازد و با آن در تضاد و را متزلزل میفوقشواهدي باشیم که سلسله مراتبعناصر و 
ي متن و تقویت گیرد. یعنی هرآنچه را که پیش از این در تأیید شالودهتناقض قرار می

ستندات خود متن مورد تردید قرار مي آن مطرح کردیم توسط عوامل درونی و درونمایه
ضاتی که متن در صدد مخفی نمودن و پوشاندن آنهاست برمال تناقدهیم تا به این وسیله 

گردد و معناهاي دیگري که ممکن است متن در خود نهفته داشته باشد آشکار گردد.
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فنا-2-3-2-1
از ایرادات اصلی طرح ایدئولوژیک متن یعنی تقابل پیروي از نفس و قطع تعلّق از ییک

ي فنا نهفته ي فناست. مفهومی که در واژهواژهفنا، مفهوم خود نفس و وجود مادي یا همان 
وي در طول متن به کرّات است در حقیقت همان تقابل متافیزیکیِ حضور و غیاب است. را

ي تعلّقات جسمانی را ترك ي فنا باید به کلّی همهکند که براي رسیدن به مرتبهبیان می
خود لفظ فنا ان نائل آمد.از خود و بعد جسمانی خود غایب شد تا به حضوري جاود،نمود

حضور جاودان مستلزم غیاب است بنابراین حضور نه تنها لفظی متناقض و دوسویه است. 
فانی در عین حال . شخصستنیز هالزمه یا شرط اصلی نیل به آنبلکه نیستناقض غیاب

هاي زندگی در فنا استوار به غیاب و سرشار از تناقض، لذا هم غایب است و هم حاضر
ي این است که راوي پیش از آنکه نشانه،این تناقض و اصرار راوي بر آنرونی است. د

ي غیبت از بعد ماديِ خود را داشته باشد در پی رسیدن به جاودانگی و تضمین هدغدغ
ترك تعلّقات را به عنوان وسیله و تضمینی براي نیل به حضوري جاوید است. او اساساً 

شاید بتوان علت این امر را ترس از وماً نابودي و محوشدگی.جوید نه لزمیحیات جاودان
ي پسر در طلب آب حیات فرضی که خود براي خواستهمرگ و نابودي دانست. همان پیش

مطرح نموده بود. 
به چیزي براي رسیدن به فنا بایدکهاستراوي یعقیدهمفهوم فنا در متن این نقض دیگرِ

دون حق محتاج نبود:
به چیزي زنده بودن       کجا باشد دلیل بنده بودنبرون حق 

به قطع ان چیز را تو بنده باشیدون حق گر زنده باشی      به چیزي
به مویی گر ترا پیوند باشد   هنوزت قدر مویی بند باشد

-3012باید که کل برخیزي از پیش     بیفزایی همی صد جزو در خویش تو می
15

ل ترك کامل وجود مادي و خاکی است. ي کمابه منتها درجهبنابراین تنها راه رسیدن
خواند:اي مخاطب را به ترك جان و جانبازي فرا میراوي در بیتهاي پراکنده

تو گر در دوستی جان در نبازي     ترا آن دوستی باشد مجازي
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71و1970اگر در عشق اهل راز باشی          ز صدقِ دوستی جانباز باشی 
1376ز هر جزویت صد بستان برآید از این زندان برآید        اك دلت گر پ

اي است کند که در قسمتی از متن نگران شبههراوي چنان به کرّات بر این مسئله تأکید می
که ممکن است براي مخاطب به وجود آید و گمان کند که باید به دست خود خود را 

گوید:بنابراین میبکشد
که این را دوزخ و آن را بهشت استکشتن نکو و از تو زشت است  ز حق

کشی خود را نکو نیست    که این کشتن نکو جز کار او نیست اگر تو می
40و3939

ي (درویش که آرزوي طوفان کرد) و سپس جهت شفاف سازي موضوع حکایت برساخته
د نشان از این حقیقت دارد که کند تا مانع سوء تفاهم احتمالی گردد. این خورا نقل می

دو بعدي نماید و این به دلیل وجودفناي کلّی آنگونه که راوي معتقد است عمالً محال می
پیوسته محتاج خوراك و پوشاك و... اشبعد مادي و زمینیي انسان به واسطهانسان است.

شود ترك کامل یشود به عینه مشاهده مدر حکایاتی که از عارفان و بزرگان نقل میاست. 
که به عنوان -2،حکایت10مقالت- مرد اهل درد تعلّقات مادي غیر ممکن است. براي مثال 

شود از موسی موسی معرفی میاز جانب پروردگار به» خاصگان درگه حق«یکی از 
/ 10در مقالترابعه گیرد. جرم مورد قهر الهی قرار میطلبد و به همیناي آب میجرعه

نکودل و صاحب اسرار در شیخ ، 1/حکایت11رید در مقالتل تجمرد اه، 2حکایت
هایی از عارفانی هستند که با وجود طی مراحل سلوك ، همگی نمونه1/حکایت20مقالت

افالطوناز نظر راوي به مقام کشف اسرار امااند. هنوز به شدت به رفع حوایج مادي محتاج
الهی رسیده بود:

6150برو شد روشن از مه تا به ماهی            بدو شد کشف اسرار الهی 
ي تعلّقات دنیایی گذشته بود و حتی خوراك و راوي قصد دارد بگوید که او از همه

شود که او به داروهایی که براي زنده ماندن و پوشاك و مسکن هم نداشت اما مشاهده می
همچنین غاري محصور و ایمن .د شدیداً محتاج بودمصون ماندن از سرما و گرما ساخته بو
توان گفت که او اي آب در آن جاري بود پس میرا براي تجرید برگزیده بود که چشمه
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خود همچنان محتاج چیزي دون حق بود. پس به دلیل بعد مادي خود و براي حفظ حیات 
در .ر و دعوي بوده استپندا-مانند مرد اهل تجرید- ید او نیز توان نتیجه گرفت که تجرمی

با اشاره به دو بعدي بودن انسان به صراحت از سخنان پیشین خود )5، حکایت11(مقالت
کند:عدول می

زمانی کل شده در قدس پاکی              زمانی آمده در قید خاکی
خود گهی با خود دو حالش       که تا هم زین بود هم زان کمالش گهی بی

61و3060
-اگر هم روي دهد- دهد که چطور حال فنا ابیات در حکایت شبلی توضیح میپس از این 

ي اتصال با حق توانایی اي و گذراست. همچنان که شبلی روزي عارف را به واسطهلحظه
را اوو روز دیگر » هر دو جهان را به یک موي مژه برگیرد از جاي«کند که معرفی می
همچنین در جاي دیگر به دو بعدي بودن ». زمانینارد تاب سارخکی«اند که خوناتوانی می

کند:انسان اشاره می
ست         که این یک دوزخ و آن یک بهشت است وجودت با عدم در هم سرشته

3914
تواند گوید که ترك جان گفتن از سوي عارف گناه است پس شخص نمیهمچنین او می

مگر اینکه حضرت حق جان او را از وجود خاکی و مادي خود رها شودقید خود از 
اسارت خاك رها سازد. انسان نیز تا در دنیاست اسیر جسم مادي و دنیا و مافیهاست. این نیز 
یکی دیگر از تناقضات متن است زیرا راهی را که راوي براي رسیدن به فنا و سعادت 

اسرار به پسر یابی بهجام جم، براي دستخواستنِو آن را به جاي - دهداخروي نشان می
دهد: راهکاري که ارائه میپس دهد. مورد نقض و تردید قرار می- کندسوم معرفی می

6238دار نه مرده باش نه خفته نه بیدار              همی اصال مباش این یاد می
این در عمل محال و ناممکن است، همچنان که خود با وجود آگاهی از این راه نتوانسته به

بعد جسمانی و ،هاي راوي پیرامون فناعالوه بر این در تمامی بحثحد از کمال نائل آید.
حال آنکه راوي خود را اهل درد عشق و عالم به اسرار الهی ،تعلّقات ماديِ اوحاضر است

اهللا و خاصان درگاه است. لذا  این حضور داند که این مقام فقط در تصرّف فانیان فیمی
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–راوي سعی دارد راهی را به مخاطب کند.میفکنیبننظر راوي را ،غیاب، خودأم با تو

معرفی کند که در صورت پیمودن آن به سعادت اخروي، جنّات نعیم، ملک جاوید - پسران
یابد. او براي طی این طریق و نیل به این مقصود دست میالهی و مقام علم به اسرار 

شده از جانب ارائه راهکارهاي شود مشاهده میدهد اما در طول متن راهکارهایی ارائه می
-گیرد. در ادامه به بررسی این عوامل و نقض آنها میبه کرّات مورد نقض قرار میاو 

پردازیم.
پیر-2-3-2-2

-کید قرار میسلوك مورد تأت آمادگیِ طی طریقِاولین و مهمترین گامی که راوي جه
دهد توسل به یک پیر کامل و واصل است: 

1668ترا پس رستمی باید در این راه           که این سنگ گران برگیرد از چاه 
1673ترا پس رستم این راه پیر است           که رخش دولت او را بارگیر است 

د که کنش و رود که پیران و عارفانیبه عنوان الگو معرفی گردنبنابراین از متن انتظار می
ي راه خود قرار گفتار آنها نشانگر مقام واالي معنویشان باشد و مخاطبان آنها را سرلوحه

اما اهللا دست یابند. و از این طریق به مقصد مورد نظر راوي یعنی همان مقام فناي فیدهند 
که پیش از این به عنوان عارفان معنويهاي شخصیتشود که در طول حکایات مشاهده می

ر پندار اسیناقص وافراديعمالًروند و، توسط راوي زیر سئوال میتشخّص داشتندکامل 
د مر«از جانب رهبان با صفت )4، حکایت5مقالت(شوند. شیخ ابوالقاسم همدانیمعرفی می

در )9، حکایت6(مقالتشیخ ابولقاسم همدانیخود گیرد. مورد خطاب قرار می» فضولی
، 9(مقالتشقیق بلخیي فنا نرسیده است. هنوز به مرحلهکهکندحدیث نفسی اقرار می

یابد که آنچه در مورد مقام که صاحب کرسی خطابه در مسجد است در می) 5حکایت
)10، حکایت12بایزید بسطامی (مقالت.پنداشته پنداري بیش نبوده استتوکّل خویش می

شود.به پیر و مرشد میي دخیل دانستن شیر در درد شکم، به شرك متهم نیز به واسطه
آید که تو نیز در حال نزع از جانب حق خطاب می)10، حکایت17مقالت(سفیان ثوري 

حتی راوي که خود را در جاي جاي متن پیري کامل و اهل . »ما را نشایی«و » مردود مایی«
کند که در رسیدن بهبرد و اقرار میي حیرت به سر میکند هنوز در مرحلهدرد معرفی می

839

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


همان مقامی که در طول متن به تشریح و تفسیر عوامل و شرایط رسیدن به آن -مقام فنا
ناکام مانده است: -کوشدمی

ازان سرگشته و گم کرده راهم        که هر ساعت کنار دایه خواهم
کس    اگر آنجا رسم این دولتم بسخویش و بیاز آنجا کامدم بی

94- 3192گردم از حیرت شب و روز به سر میاگر آنجا رسم ورنه دران سوز    
ماند و دچار تردید و راه ناکام میعمالً مخاطب در تشخیص و انتخاب پیرِبنابراین 

ت به اینکه آیا او نیز پس از طی مسیر طوالنی سلوك و ریاض، وگرددسرگشتگی می
گیرد.سعادت اخروي دست خواهد یافت یا همچون پیران مذکور مورد عتاب قرار می

امور دنیایی ي خود را از تعلّق به هرگونه عالوه بر این پدر که مکرراً فرزندانِ خلیفه زاده
ي مقام و جایگاهش به عنوان یک پیر و مراد است. او تمامی کند خود سخت شیفتهمنع می

ي کوچکترین اظهار نظري به برد و اجازهمتن را یکتنه و بر اساس خواست خود پیش می
یابند و البته سخنان آنها به تنها در ابتداي هر مقالت پسران مجالی کوتاه میدهد. نمیپسران 

ي حکایات ي نقل بقیهي آنان دارد و زمینهفرضی است که پدر از خواستهنوعی مؤید پیش
هر گاه که آنان این جسارت را در غیر این صورت آورد.ي آنها فراهم میرا در رد خواسته

ه در میان کالم پدر سخنی در دفاع از خود یا رد نظر پدر بر زبان آورند شدیداً یابند کمی
ي روایت). ها در بخش گردش زاویه(نمونه.شوندتحقیر می

شهوت پرستی-2-3-2-3
کندها معرفی میپدر شهوت را به عنوان یکی از عوامل اصلیِ انحطاط و سقوط انسان

480دل مردي که قید فرج باشد                  همه نقد وجودش خرج باشد 
بود تا به مقام مردانگی رسید. بنابر این » به کل بیگانه«او معتقد است که باید از شهوت 

راوي که خود در جایگاه پیر راه قرار دارد باید از چنین خصوصیتی برخوردار باشد ،نظریه
هاي حال آنکه در طول متن مشاهده گردید که در حکایتهوت بري باشد، و به کل از ش

دهد هایی دلکش و فریبنده از زلف و رخ و خال و لب زیبارویان ارائه میمختلف وصف
صدف گفتی لب خندان او بود            که مرواریدش از دندان او بود

91-490ي در دندانش چو مروارید زیر لعل خندانش              گهر داري نمود
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:گیرندحتی پسران نیز همچون دختران مورد وصف و ستایش قرار می
اي بوداي بود                 ز زلفش مه به دام افتادهشهی را سیمبر شهزاده

...دو ابرویش که هم شکل کمان بود           دو حاجب بر در سلطان جان
22- 815به زیبایی چو ابرو طاق بوده خطش فتوي ده عشّاق بوده              
همچنین است وصف زیبایی و دلربایی غالمان:

غالمی داشت آن ماه زمانه                    چو یوسف در نکورویی یگانه
...رخش چون ماه بود و زلف ماهی             ز ماهی تا به ماهش پادشاهی

پیش لبش بسته کمر داشتلب شیرینش چندانی شکر داشت           که نی
-1835خبر بود دهانش از چشم سوزن تنگ تر بود          ازان چشم از دهانش بی

42
با جایگاه راوي که خود را همچون یک ،این همه توجه به ظاهر و نگاهی توأم با شهوت

هایی که به عنوان عاشقان حقیقی شخصیتحتی سازد مغایر است. رد نمودار میپیر اهل د
.شوندي جمال معشوق مینمایند افرادي هستند که شیفتهحکایات جلوه میدر

3965دلش گرداب دریاي بال شد او پشتش دوتا شد     عشق رويز 
شاه توسط بوسعید مهنه به ساقیِ)1حکایت،21مقالت(عشق دختر کعب براي نمونه؛

حال آنکه دختر کعب در غیاب بکتاش عاشق ساقی خود ،شودمعرفی میعشقی حقیقی 
شود.می

رویی         که هر وقت آبش آوردي سبویییکی سقّاش بودي سرخ
46و5945به جاي ترك یغما خاصه چون ماه      نهاد آن سرخ سقّا را هم آنگاه

وش فرامیرا به کلگذرد وآناز این موضوع به سرعت میي حکایت راوياما در ادامه
در تمام این حکایات عاشقان شیفته و همچنین است عشق سلطان محمود به ایاز. . کندمی

ي زیبارویانی هستند که در اغلب موارد عاشق و معشوق هر دو مرد هستند که این دلباخته
نوع نگاه براي راوي که خود را در جایگاه یک عارف اهل درد قرار داده ناپسند است و 

او در اظهار نظري نمایاند. ش ساخته او را دچار دوگویی و تناقض میي او را مخدوچهره
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گوید می،که در متن در مذمت شهوت پرستی مدعی شدهو متناقض با هر آنچه نامعمول
ي عشق است:شهوت مقدمه

نهایتولیکن چون رسد شهوت به غایت        ز شهوت عشق زاید بی
از میان آید پدیدارولی چون عشق گردد سخت بسیار   محبت 

12- 810محبت چون به حد خود رسد نیز       شود جان تو در محبوب ناچیز 
ي عشق است؟ آیا شهوت مقدمهشود؛موجب سرگردانی مخاطب میمتناقض،این موضع 

ي آیا باید متوجه شهوت بود به این نیت که در آینده تبدیل به عشق خواهد شد؟ آیا شائبه
-میتوجیه خواستن زن را با خواستن فرزند پسر در ادامه؟قیقی نیستشهوت مخلّ عشق ح

گوید:اما پدر میکند.
اگرچه در ادب صاحب قرانی                  چو فرزندت پدید آید نه آنی
22-1021اگرچه زاهدي باشی گرامی                   چو فرزند آمدت رندي تمامی 

داراي ل اینکه او خودمقام پدر در متن نیز هست. اواین سخنان به نوعی ناقض جایگاه و 
که حجم متن و حجم پس به اعتقاد خود عمل نکرده است ودوم اینشش پسر است

توان دهد که تمام هم و غمش تربیت پسران و هدایت آنان است پس میحکایات نشان می
در و جایگاه او را گرددگفت حکمی که در ابیات باال صادر نموده مشمول خود او نیز می

سازد. متزلزل میمتن 
ملک و پادشاهی-2-3-2-4

داندن را مانع راه سعادت میکند و آت آن را نفی مییکی از موضوعاتی که پدر به شد
ملک و پادشاهی است و حتی وقتی پسر به پادشاهی پیامبرانی چون دلبستگی به جاه،

ها چون عطاي الهی بوده دارد که آن پادشاهیکند ابراز میاشاره می(ع)و یوسف(ع)موسی
پدر خلیفه پدر است. نقض این مدعا جایگاه خودلیناو.)32-2728پسندیده است. (ابیات

راوي با موضع ) این جایگاه470خواند (بیتاست و پسران خود را خلیفه زاده و پادشاه می
هل درد رفی خود را عارفی ادارد. او از طکلی او در مورد حکمرانی و پادشاهی تناقض 

کند و از طرف تشبیه میخواند و کسانی را که در پی ملک دنیا هستند به مردارخوار می
–خسروکیدیگر جایگاه خود به عنوان خلیفه را همچنان حفظ کرده است. او در حکایت 
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گرداندن از ملک و دنیا کند که کیخسرو پس از روياشاره می- 1، حکایت12مقالت
مقدمات این احتمال وجود دارد کهبا توجه به این هراسب را جانشین خود نمود. پسرش ل

شاید تربیت یک ،قصد اصلی پدر از روایت این همه حکایت در جهت اندرز پسران
دهد پدر با این که پیر شده و باید ملک را جانشین مناسب براي خود باشد که نشان می

در مواردي حتی راه حفظ ملک پدر.خویش استي ملک واگذار کند هنوز نگران آینده
آموزد:را به پسران می

4996قناعت بایدت پیوسته حاصل   که تا بر تو نگردد ملک زایل 
دهد در صورت برگزیدن راه هدایت به سلطنت بر هر دو عالم دست او به پسر نوید می

یابد:می
4509گردي اگر زان مملکت آگاه گردي      هم اکنون بر دو عالم شاه 

5488بیابی هر چه در هر دو جهان است ویت از پیشان نشان است  اگر یک م
6209تو چون در حق شوي فانی علی الحق شوي در دو جهان مطلوب مطلق 

اما با این وجود هنوز مایل است تا خود زنده است جایگاه خلیفگیِ خود را حفظ کند. در 
ي کند که پسر کعب تا لحظهاشاره مینیز - 1، حکایت21مقالت–حکایت دختر کعب 

پدر در خدمت او بود و پدر هنگام مرگ او را جانشین خود ساخت:مرگ
5740نهاده نام حارث شاه او را                      کمر بسته چو جوزا ماه او را 

5762چو وقت مرگ پیش آمد پدر را               به پیش خویش بنشاند آن پسر را 
نسی سخن پیش پسر گفت        پذیرفت آن پسر هرچش پدر گفت چو هر ج

5768
تواند این باشد که پدر توقّع دارد فرزندانش تا موقع مرگ او داللت ثانوي این ابیات نیز می

این ابیات و امثال آن بیانگر این ي حکوت در سر نپرورانند. در خدمت او باشند و داعیه
به سوي فنا نیز پسران را کند و ادعاي اهل درد بودن میخود است که راوي با وجود اینکه

ملکش است که این امر به يآیندههنوز نگراناماخواند ي تعلّقات فرا میو ترك همه
ي دهد که هنوز تمایلی به دنیا و ملک این جهانی در نهان خانهناخودآگاه نشان میصورت

.استنهفته وجود پدر
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. در آوردتوصیفاتی است که از شکوه و عظمت پادشاهان بزرگ به عمل میدوم؛
آمده:)4، حکایت4حکایت شهزاده و مرد سرهنگ (مقالت

پس از چل روز شهزاد جوانبخت           پگاهی تاج بر سر رفت بر تخت
کشیده هر یکی تیغی سراندازسرافراز                باستادند جانداران

سیه دل جمله و سرکش چو دیدهان صف کشیده       مژگغالمان همچو
59- 1456وگر حال وزیرانش بپرسی          همه چون عرش زیر آورده کرسی 

ستاید: با شعف پادشاهی پسر کعب را می-1، حکایت21مقالت–در حکایت دختر کعب 
جهان از وي دم نوشیروان یافتکردن در جهان تافت        به عدل و داد

رعیت را و لشکر را درم داد          بسی ساالر را کوس و علم داد
76-5774بسی سودا ز هر مغزي برون کرد     بسی بیدادگر را سرنگون کرد

که این منتهاي آرزوي پدر براي پسري است که جانشین او در ملک توان به وضوح دید می
تاجگذاري، غالمان و شرابداران و... در ادامه نیز توصیفاتی از باغ، قصر، جشن خواهد شد.

شود که نشانگر توجه پدر به این امور است.می
دارد. با آنکه در حکایاتی که محمود اي است که پدر به سلطان ارنهدنگاه جانبسوم؛

اعتنا به شود که او شخصی متکبر، بیشخصیت آن سلطان محمود است مشاهده می
به ت و عشق به غالمش است اما راوي سعی دارد او را یازمندان و اسیر شهودرویشان و ن
-4482کند (ابیات ، دادگر و اهل وفا معرفی میي یک پادشاه عادل، درویشعنوان نمونه

-4998خواند (وختن پادشاهی از او فرا میو حتی پسران را به برگزیدن منش او و آم) 85
-کندآنچنان که وانمود می-ملک و پادشاهی دهد در نظر راوياین امر نشان می). 4502

توان پادشاه دهد که میچندان هم منفور و ناپسند نیست و این پیام را تلویحاً به پسران می
شاه «عالوه بر ستایش سلطان محمود او پادشاهی چون سنجر را بود اما پادشاهی خوب.

د شوچون اسکندر الهام میشود به شاهی) یا اینکه مدعی می4466خواند (بیتمی» آفاق
که شاید تمام نماید هن را متوجه این احتمال می). وجود این شواهد متنی ذ3827(بیت 

آورد ارزشی دنیا و ضرورت روي گرداندن از آن بر زبان میسخنانی که راوي در مورد بی
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ی سعن بر سر ملک و پادشاهی باشد لذاي پسرهاي آیندهصرفاً جهت جلوگیري از نزاع
خرت ت جلوه دهد و آنان را متوجه ملک آدارد دنیا و ملک دنیایی را در نظر آنان پس

نماید. 
تقدیر-2-3-3
هافرجام شخصیت-2-3-3-1

و تعلّق به دنیا پیروي از نفسانیاتيتقابل دوگانهگفته شد که ساختار الهی نامه بر مبناي
عالم ملکوت قرار گرفته است تا مخاطب را پیروي از هواي نفس و توجه به و مافیها و عدم 

گناهکاران و راهکار، ي فنا نائل آرد. بنابراین به راه هدایت و سعادت اخروي یا همان مرتبه
کنند باید جزء اشقیا و مورد عقوبت اخروي قرار گیرند کسانی که از هواي نفس پیروي می

باید به قرب الهی و سعادت اخروي اندو کسانی که عمري را در راه مبارزه با نفس گذرانده
، 10مقالت (در شود.خالف این روند مشاهده می،حکایاتغالب دست یابند. حال آنکه در 

يخاصهان دوست حضرت حق، اهل درد، کسی که از جانب پروردگار به عنو)2حکایت
چندین شود با وجود این همه فضایل و عبادت معرفی می(ع)درگاه و اهل صدق به موسی 

گیرد. خدا مورد قهر الهی قرار میاي آب از پیامبري طلبیدن جرعهساله، فقط به واسطه
گوید:موسی که از مرگ مرد عابد متحیر گشته گویی از عاقبت مرد باخبر است می

ي راز           یکی را مرتبت دادي به صد ناززبان بگشاد کاي داننده
یکی را در میان خون کشیديیکی را بر سر گردون کشیدي      

گدازيبه ذلّت آن یکی را مینوازي              ن یکی را میبه عزّت ای
59-2755فضایل جان این پر نور کرده              رذایل عقل آن مهجور کرده 

عزّت، مرتبت، سرفرازي و فضل، عطاي الهی است همچنانکه ذلّت و رذایل از جانب 
، 10مقالت (در هاست. تقدیر الهی بر سرنوشت انسانکامل ي ي غلبهنشانهکهخداوند است 

بود به موسی گذرانده در طاعت و عبادت ش رابانه روز) با وجود اینکه عابد ش8حکایت
در صورتی که صاحب طاعت ،شود تا به او بگوید که نامش در دیوان اشقیا استوحی می

عابد با شنیدن این ي اهل سعادت باشد. زمرهباید در و عبادت مستوجب پاداش است و 
بندگی «افزاید و در این حال پروردگار تعالی به پاداش اینکه در خبر بر طاعت خود می
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د. در یرسانش » صاحب دولتان«پاك نموده به » یالوح اشق«نام او را از » خویش بفزود
را از شیر شکمشعلت دردبایزید پس از مرگ به این دلیل که )10، حکایت12مقالت(

ثوري در دم مرگ ثفیانپیرِ) 10، حکایت17مقالت(دردد. گردانسته متهم به شرك می
شود:جویا میاز پیر علت را اوبسیار مضطرب است، 

ام منکنون از تیغ مرگ آغشتهام من       به پنجه سال در خون گشته
95-4890را نشایی برو یارا که تو مامد که تو مردود مایی          خطاب آ

گوید:ي مراد و پیر خود میثفیان ثوري با مشاهده
کجا شاگرد را امید دین استتادم چون چنین است     نصیب اوس

4900و4899من از شاگردي خود دست شستم استاد این درستمچو شد انجام 
- میمستولیي حکایاتی از این دست این همان احساسی است که به مخاطب یا خواننده

توان ي طوالنی و طاعت بسیار نیز نمیحس ناامیدي، یأس و پندار اینکه حتی با مراقبه؛دشو
دهد (فنا) دست یافت.به مقامی که راوي نوید آن را به مخاطب می

ن دچار شدند در و خاصان درگاه در حکایات فوق به آعاقبتی که عارفان بر خالف
رحت ، ترسایان و یهودیان مورد لطف و گناهکارانشود که حکایاتی دیگر مشاهده می

ن جوایابند. گیرند و چه بسا به مقام قرب و جایگاه رفیع در جنّت دست میالهی قرار می
رود نه تنها به دوزخ نمی» بغایت جرم او بسیار بود«نکه با آ)7، حکایت3(مقالتگنهکار در 

یافته و در پرده سراي عصمت الهی ي الهی از دست نگهبانان دوزخ نجات بلکه به اراده
-شمعون پیري گبر است که هشتاد سال به آتش) 13، حکایت11مقالت(در گیرد. جاي می

شود اما به ي مرگ به دست حسن بصري مسلمان میپرستی مشغول بوده اما در لحظه
آورد چون براي نجات از دوزخ از حسن بصري و بزرگان بخشش پروردگار ایمان نمی

اي از توسل مرد به دون حق و عدم د تا خطی بدهند و از او شفاعت کنند که نشانهخواهمی
به جایگاهی گردد که پس از مرگ جود مشاهده میتوکّل او به پروردگار است اما با این و

یابند و پروردگار حساب یابد که عارفان پس از عمري عبادت به آن دست نمیدست می
اي نقل از همین مقالت داستان یهودي11در حکایت ستاند. اي را از آنان میخشت پاره
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کند و سرانجام روزي براي بیند پاره یا محو میرا می(ص)شود که هر جا نام رسول اکرممی
رسد که هفت روز از رحلت شود اما زمانی به آنجا میدیدار حضرت راهی یثرب می

گوید که می(س)حضرت فاطمهرود می(س)ي فاطمهگذرد وقتی به در خانهحضرت می
پدرم در حال مرگ به من خبر داد:

آید از راه                 که نیکو گوي دین است و نکو خواهکه ما را عاشقی می
سپارد. همانطور استشمام بوي مرقّع پیامبر و بوي شورانگیز خاکش جان میمرد یهودي با 

گذرانده با (ص)مرش را به محو نام رسول اکرمي عکه مشاهده شد پیرمرد یهودي که همه
وجود این حکایات در متن .شودصفات یک مؤمن حقیقی و یک عابد راستین خوانده می

اي که با ساختار متن دارد بر مخاطب نیز تأثیر دوگانه و متناقضی عالوه بر مغایرت جدي
عادت اخرويِ وعده شده یدن به سدارد؛ از سویی او را از طی طریقی که سرانجام آن  و رس

سازد که با وجود کند از سویی او را امیدوار و گستاخ مین تضمینی نیست دلسرد میدر آ
گناهان بسیار و حتی شرك نیز ممکن است به جنّات نعیم و مقام و جایگاه ابرار دست یابد. 

مشیت الهیي غلبه-2-3-3-2
آنها انسان را مقهور تقدیر شود که در در طول متن ابیات و حکایاتی ذکر می

شود:اي اختیار براي او قائل نمیهدهد و ذرپروردگارنشان می
ز هر مژه اگر صد خون گشایی         فرو بستند چشمت چون گشایی؟

99و1798اند اي خسته آخر         چه بگشاید ز دست بسته آخر؟ چو دستت بسته
2051ما به دست سعی ما نیست تو گر جامه بگردانی روا نیست      که کار 

کار ما به دست سعی ما «و همچنین حضور عبارت تأکیديِ » دست و بسته«واژگان رتکرا
براي ه تالشمخاطب را از هرگوننماید و تقابل عمیقی میان تقدیر و تدبیر ایجاد می» نیست

دن راهی که در متن نماید که حتی با پیموسازد و به او القاء میي خود ناامید میتغییر آینده
) 1، حکایت7مقالت(در جاي دیگر . توان به هدف موعود رسیدمعرفی شده است نیز نمی

کند:حتی او را از دعا نیز دلسرد می
ن را کسی نبود سزاوار              ز حق خواهد نباشد حق روادارکه آنچ آ

ز حق نتوان همه چیز نکو خواست        که جز بر قدر خود نتوان ازو خواست 
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- 2016چه علت در میان آري پدیدار              که خود بخشد اگر باشد سزاوار 
2020

شود و حس رخوت پویایی و حرکت در مخاطب به شدت تضعیف میبه با این تفاسیر میل 
شود که متن منافات کلی دارد. همچنین تأکید مییابد که با هدفو یأس در او قوت می

در همچنانکه شود. یمرق حاصل ننور ایمان عطاي الهی است و با تالش، شفاعت و دیگر طُ
د چون تقدیر الهی براي نمرود مؤثّر نیفتاحضرت ابراهیمشفاعت)2، حکایت7مقالت(

گردد و شیخ بایزید مییکباره مسلمان مرد ترسا همین مقالت 3در حکایتخالف آن بود.
گردد که بعد از هفتاد سال عبادت:از تقدیر الهی گریان می

2042گر آن زنّار بندد بر میانم              چه سازم، چون کنم، گریان ازانم 
گوید:و راوي که خود گویی با بایزید هم درد و از تقدیر حیران است می

...ببندد دیگري را چیست چاره؟گر این زنّار کین دم کرد پاره           
اگر سر را به گردون بر فرازي            وگر خود را وطن در چاه سازي

وگر سربشکنی ور سرکشی باز           نه انجامت بگرداند نه آغاز
49- 2042نیازي سري و سرفرازي               به یک نرخ آیدم در بیترا گر بی

سازد و هاي درونی دیرین راوي را فراهم مییی یکی از عقدهي بازگشااین ابیات زمینه
ي گردد و اینکه با وجود اینکه ارادهمیتدبیري تقدیر برموجب نقل حکایاتی در غلبه

پس گیردتمامی امور در دست پروردگار است چرا انسان مورد عتاب و عقوبت قرار می
-2083دارد. (ابیات اقعیت بیان میتمثیل گوي و چوگان را براي به تصویر کشیدن این و

این همان .همین مقالت نیز به تقدیر الهی و عجز انسان اشاره دارد8و 7حکایت ). 87
گردیدهگاهاً حیرت عالمان و عارفاني جبر و اختیار است که بسیار محلّ اختالف و مسأله

و سرگشتگی وجب حیرتاست که در این قسمت از متن و همچنین قسمتهایی دیگر نیز م
به تقدیر الهی دارد:ي مستقیمنیز اشاره8داستان ابلیس در مقالت . گرددراوي می

2292خواهند طاعت کردن من             کنند آنگه گنه در گردن من نمی
2306خداوندم هزاران ساله طاعت               به رویم باز زد در نیم ساعت 
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د راه عبادت بسپاري در نیم ساعت زنّار بر کمرت پس ممکن است حتی اگر با تدبیر خو
با ابلیس نیز گویاي حاکمیت تقدیر الهی (ع)گفتگوي موسی بندند یا از درگاه تو را برانند. 

است:
علّتی معلول قدرت لعینش گفت اي مقبول حضرت      شدم بی

هکلیمی بودمی همچون تو آنگار آن سجده مرا راه              اگر بودي ب
44-2442چه گژ گویم نیامد جز چنین راست ولی چون حق تعالی اینچنین خواست

در جاي دیگري از متن نیز به این موضوع اشاره شده است: 
3472آن پایگه یافت           که از گهواره در تابوت ره یافت ز حق ازان موسی 

شود و موسی ي عبادت لعین درگاه پشتوارهه پس این تقدیر الهی است که ابلیس با آن هم
راوي حکایتی را 9، حکایت13در مقالتشود. ي فرعون به پیامبري برگزیده میدر خانه
کند و مرغی دیگر بر سر هاي خود را رها میکند به این مضمون که مرغی تخمنقل می
-ا به سوي او میهآورد و جوجهآوازي بر میمرغ مادرنشیند اما پس از چهل روزتخم می

-کنند. سپس راوي تفسیري عرفانی از حکایت به دست میروند و مرغ بیگانه را رها می
دهد:  

گرفتت زیر پر هستی تو معذورزي دو سه ابلیس مغرور              اگر رو
که چون گردد خطاب حق پدیدار         به سوي حق شوي زابلیس بیزار 

72و3671
م و مورد توجه است اینکه راوي انسان را در فریب خوردن از شیطانِ بسیار مه» معذور«لفظ 

هاي پسران یا حتی اعمال توان آن را توجیهی براي خواستهداند که مینفس معذور می
شود که  شخص از این ابیات مستفاد میدانست. هاتمامی انسانخالف دین و عرف

و تقدیر الهی اینگونه رقم ور بوده استگناهکار در تبعیت از ابلیس و اسارت در نفس معذ
همچنین .گشتید او نیز به سوي حق باز میرساگر نداي حق به او میچه بسا و خورده بود

: است تقدیر الهی در هدایت دیگر عارفان و بزرگان دین
که نوراهللا نهندش سالکان نامام              ولیکن کیمیا آن است ماد

نی                    فرو گیرد ز نور او جهانیاگر بر کافري تابد زما
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نچنان دورنور          چنان نزدیک گشتند آني فرعون آچو زد بر سحره
ش مرد جهانیاگر بر پیرزن افتد زمانی                   کند چون رابعه

زن تابد به اعزاز                چو خرقانیش گرداند سرافرازو گر بر بی
ذره با معروف گردد             ز ترسایی به دین موصوف گرددوگر یک 

زنی با راه اسراروگر پیش فضیل آید پدیدار              شود از ره
89-6282وگر بر جان ابن ادهم آید               دلش سلطان هر دو عالم آید 

توان تأثیر متقن میشان به سعادت ها و دگرگونی عاقبت آنها و دستیابیاز تنوع شخصیت
دورانی چون رابعه، خرقانی، فضیل، ابن نور الهی را در تغییر سرنوشت انسانها مشاهده نمود.

اهم در اثر تابش کیمیاي نور الهی نزدیک و مقرّب گشتند و چه بسا اگر این نور به آنان 
بیات ي این حکایات و اچیزي که از مشاهدهماندند. تابید همچنان در ضاللت مینمی

شود حیرت و سرگشتگی است همچنانکه خود راوي نیز به این حال حاصلِ مخاطب می
گوید:دچار شده، می

2955تفحص گر کنی از نقد جانت              تحیر بیش گردد هر زمانت 
ي فنا و جانبازي در راه معشوق آسمانی همانطور که مشاهده شد راوي از رسیدن به مرتبه

ي راهی که مخاطب را به این حال رساند ناتوان مانده است لذا در هم در ارائهباز مانده و 
گوید:توصیه و اظهار نظري غیر معمولی و غیر منتظره می

خرد یار و نه دستار          به طرّاري و دستانش به دست آرچو نه سر می
تان؟ندانی آنکه رستم از گزستان                چه با اسفندیاري کرد دس

کنکن          به باطن ترك خواب و خرد میبه ظاهر هر چه بتوان کرد می
روخویش میرو          به صدق معرفت بیبه دستان و به حیلت پیش می

5700-5696مگر راهی به دستان باز یابی               دمی با همدمی دمساز یابی 
س را به داستان رستم و اسفندیار(شاهنامه. راوي سعی نموده نبرد معنوي سالک با شیطان نف

) پیوند زند. در این معادله رستم نماد سالک است، سیمرغ نماد پیر 865-815چاپ مسکو: 
فندیار نماد نفس. پس همانطور که رستم با راهنمایی دان یا انسان کامل است و اسراه

تواند با توسل به سالک نیز میي تیرِ گز توانست اسفندیار را نابود کند، سیمرغ و به وسیله
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» دستان«ي رار واژهتکیک پیر واصل بر ابلیس درون ظفر یابد. نکته اي که مسئله ساز است 
حضور این واژگان در کنار تداعی داستان فوق است. »حیلت«و » طرّاري«و حضور واژگان

رساند که میهایی از مکر و خدعه را در خود دارد این موضوع را به ذهن مخاطبکه مایه
این امر که باید در هر صورت و از هر طریق القا باکند. راویهدف وسیله را توجیه می

کند و به مخاطب ممکنی به هدف ترسیم شده در متن رسید وسایل و وسائط را توجیه می
ي با هم آیی دو واژهقرب رسید.مقام کند از هر راهی ولو حیله و دستان باید به تلقین می

خواهی بکن ولی در باطن ترك و بیان این مطلب که در ظاهر هر چه می» ر و باطنظاه«
است. ریا در نفاق و دورویی خواب و خورد کن عمالً نوعی فراخوان مخاطب به سوي 

حقیقت تفاوت و تناقض ظاهر و باطن است. و راوي در این بخش مخاطب را به سوي 
اهده گردید تمامی شواهد متنی در این ابیاتخواند. همانطور که مشهمین دوگانگی فرا می

، توکّل ، صدق، رضادر مورد ترك ریاراويبا منطق کلّی داستان و تمامی مدعاهاي پیشین 
کلّی دارد. حضور این سخنان در اواخر متن این برداشت را به ذهن و ... منافات کامل و

صدي به مخاطب ارائه آورد که چون راوي نتوانسته است راهکاري مطمئن و صد در می
او که ن از سرگشتگی و حیرت خود او دارد،کند. و شاید نشادهد به او این توصیه را می

پیري راهدان است تمامی راههایی را که ارائه نموده یقیناً خود طی کرده و بنابر متن نه به 
ي راه و طریق ي جانبازي رسیده و نه به مقام فنا و قرب الهی پس او خود نیز در ادامهدرجه

شود دیگر راوي در آخرین ابیات مدعی میرسیدن به این هدف سرگشته و ناتوان است. 
دارد اگر تواند اسراري را فاش کند و مجبور به خاموشی است. چرا پدر اظهار مینمی

خواهد، فنا را؟ و آیا بیشتر بگوید باید بر سر دار بگوید و جانباز شود مگر او همین را نمی
کرد؟ چرا حال که پاي داد و ترغیب نمین را براي رسیدن به این مرحله آموزش نمیپسرا

رسد؟  به میان آمده دستور خاموشی میو خطر فنا و جانبازيبیان اسرار
نتیجه گیري

در پی اثبات آن است و در این مقاله با وام گرفتن عناصر متن، طرح  ایدئولوژیکی که متن 
و به شفاف معرفی کند زیر سوال رفتهمعناي مقتدر و پایدار متن عنوانسعی دارد آن را به 

تضادهاي کشف و نمایشطرح بنیادین متن پرداخته شده است. همچنینبه هايکاستیسازي 
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تمام و کمال طرح داستان و حاکمیت يادعاکه هاي ها و ناهمسازيدرونی و ناسازگاري
،توجه راوي مطابق متن مقاله.است.م گردیدهاقداکند راوي را نقض میهاي انگاشتپیش

ي مفرط از توصیفات جمال خوبرویان، همچنین میل درونی راوي به زیبایارویان و استفاده
براي استقرار جانشینی مقتدر که داراي صالبت و شوکتی چون محمود غزنوي است، تحیر 

به اینکه با وجود دارا دهد و اذعانهاي مختلف از آن شکوه سر میخود راوي که در مقال
ي فرجام باژگونه،هنوز به مقام فنا دست نیافته است، و در نهایت،بودن مقام پیر در داستان

ي ي تقدیر و مشیت الهی است شالودههاي برخی از حکایات که ناشی از غلبهشخصیت
متن را دچار تزلزل نموده است.
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