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استادزبانوادبيّاتفارسيدانشگاهكردستان

هاديدهقانيیزدلي
دانشآموختۀدكتريزبانوادبيّاتفارسيدانشگاهكردستان

(ازص1تا)02
تاریخدریافت،39/12/1:تاریخپذیرش39/10/02:


چكيده
نظربهاهمّيّترمزپردازيروایتهايعرفانيولزومتفسيرآنهابرايدركمتت وصوتوككاركردهتاي
روایتهايسهاثراصيلوتأثيرگذاركشفالمحجوبوترجمۀرسالۀقشيریّهو
روایيآن،درمقالۀصاضر ،
یكيازشيوههايكارآمتدنشتانهشناستيمتناست بتاروایتتهتاي

نشانهشناسيشدهاست.
تذكرةاالوليا 
عرفاني،روشچارلزپيرساست.باتوجّهبهاهمّيّتيكهپيرسبرايتعبيروتفسيرقائلاستوبركاركرد
هايتجربۀدینیروایتهادرسهاثرمذكوربهروشپيرسبررستي


كند،نشانه

هاتأكيدمي

ارجاعينشانه
هایتجربۀدینیروایتهادردودستۀطربناكیوهيبتنتاكیجتایمتیگيرنتد.تجربتۀ

شدهاست .
نشانه
طربناكی،صاصلمواجهۀ«م وتویی»باامرقدسیاستوسرشارازشوروشادی.تجربۀهيبتنتاكیدر
باامرقدسیرویمیدهدولبریزازهراسوصيرانیاست.نتيجۀای پژوهشنشان

مواجهۀ«ماوتویی»
روساختهايمتعتدّدنيتزدرافت هتاي

دهدبسياريازنشانههاچندالیهاستوكاركردارجاعيدارد؛


مي
فرهنگيمختلف،ابزاريبرايانتقاكوانعكاساصساسوتجربۀامرقدسيوتجربۀدینياست.


امرقدسي،تجربۀدیني،روایتعرفاني،هيبتناكی،طربناكی،نشانهشناسي.

واژههايكليدي:
.1رایانامۀنویسندۀمسئوك:
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/0ادبفارسي،ساك،4شمارۀ،0پایيزوزمستان،1939شمارۀپياپي14

.1مقدّمه
نشانههایزبانیاستت.درمطالعتۀنظتاممنتد
مندنشانهها،بهویژه 


مطالعۀنظام
نشانهشناسی،

آنچهدرتوليدوتفسيرنشانههتاوفراینتدداللتتشتركتدارد،بررستیوتحليتل

نشانهها،

آموزدكهنشانههاازچهاجزاییتشتكيل


شناسیبهمامی
میشود(مكاریک .)903:1911،
نشانه

شدهوچهقواني ونظامیبرآنهاصاكماست(گيرو.)14:1912،درچيستینشانه،صتدّومترز
شدهاینيست.اگرصدّومرزیوجودداشتتهباشتد،آنراكنشتگرانمتت مشتخّ 
تعریف 

كنندچهنشانهاینقشنشانهبودنرابتازیكنتد.بتاایت 

میكنند.مخاطبانمت معيّ 
می

وصف«،نشانهشناسيباهرچيزیكهبتواندیکنشتانهقلمتدادشتودستروكاردارد»(چنتدلر،
هامیتوانندهرمتنیراتشكيلدهند؛بهعبارتدیگر،هرمتنیكتهبترای
نشانه 
 .)02:1911
هاستونشانهشناستیبتابررستی


شدهازنشانه
مخاط ،سازندۀمعناومفهوماست،تشكيل
نشانهشناستیرابتهمثابتۀ
كیازروشهایتحليلمت است(همان.)11:سوسور ،

نشانهها،ی

ميكند(گيترو:1912،
كهزندگینشانههارادردكزندگیاجتماعیبررسی 

علمیطرّاصیكرد
.)19ازنظرسوسور،نشانه،دوجزوجداگانهیعنيداكّومدلوكاستكهجزوواصدیبتهنتام
سازندوهيچانگيزۀطبيعی،آنهارابههمدیگرنمیپيوندد(مكاریک.)901:1911،بته


نشانهمی
قراردادیاستومیتوانددرسيّاليّتداللتدیگرگون

معناییدیگر،پيوندبي داكّومدلوك،
شود.ای رابطه،بهقراردادهایفرهنگیواجتماعیوابستهاست(چنتدلر.)93:1911،رویكترد
شانهشناسی،ازكارهایچارلزسندرزپيرس،فيلسوفامریكایی،سرچشتمهمتیگيترد.
دیگرن 
«»semioticsباكارهایپيترسپيونتدداردوتكيتۀآنبتر«ارجتا »استت،درصتالیكته
«»Semiologباكارهایسوسورارتباطداردوتأكيدآنبتر«تفتاوت»استت(كاستتل:0221،
.)901پيرس،عواملدخيلدربهوجودآمدنمعنیرا،بازنمونوتفسيروموضو میدانست
(سجودی.)1:1911،دراندیشۀپيرس،نشانهآنچيزیاستكهبتواندبهنشانۀدیگترترجمته
یدانتدو
شودودرآنكاملترشود(گيترو.)141:1912،پيرسشمایلرانشانۀاصلیواوّلیم 

آنرابهانوا توویرونمودارواستعارهتقستيممتیكنت د(ستجودی.)94:1911،ازنظتروی،
هابهویژهشمایلبهوجودميآید(چندلر.)11:1911،دراندیشتۀ
ازتوسعۀدیگرنشانه 

«نمادها»
نماد،نشانهایاستكهبهواسطۀیکقانون

پيرس،زبانیکنظامنمادی است(همان.)31:
بهموضوعیارجا میدهد(همان)ونشانه،قراردادیووابستهبهعتادتهتایفتردیاستت
راازدستمیدهتد.ایت خلت وختووقواعتد

ویژگینشانهای

(همان.)33:بدونتفسير،نمادْ
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عمومیاستكهمشخّ ميسازدنمادبایدچگونهتفسيرشود(همان).ممكت استتتعلّت 
یکنشانهبهمفاهيمومعانیدرطوكزمانتغييركند(همتان.)13:درایت تغييتر،نشتانههتا
توانندداللتگرمعانیپيشي خودباشند.نشانهمتیتوانتدخاصتيّتهمشوشتانیبتهختود


می
بگيرد؛یعنیدریکمت بهچندی وجهومعناقابلارجا باشد(همان.)10:ای تغييتراتدر
هاینشانهبهفرایندنشانگیمیانجامدوهستیپویاوسيّاكخودراصفظمتیكنتدو


داللت
هایتفسيریپایانناپذیريبرخوانندهومخاط مت میگشاید.

اف 
كهشيوۀرایجدرروایتهايعرفانياستولتزومتفستيرآنهتا

باتوجّهبهرمزپردازي،
رويآوردهایم.از

بهبررسينشانهشناختي

برايدركمت وصووككاركردهايروایيآن،
هاينشانهشناسي،بهسب اهميّت«ارجا »درنشانهشناسيپيرس،واف های


مياننظریه
تفسيریكهبرمخاط مت میگشایدوتناسبیكهبتامتتونعرفتانیدارد،نشتانههتاي
«تجربۀدیني»رادرسهاثراصيلعرفانییعنیكشفالمحجوبوتتذكرةاالولياوترجمتۀ
كردهایم.
براساسدیدگاهنشانهشناسیپيرستحليل 

رسالۀقشيریّه


نشانههایتجربۀدینی
 .0
دی نتيجۀنخستي كوششاندیشۀانسانبرایدستيابیبهاصساسامنيّتدرجهاناست
(امينی.)10:1932،ای كوششآدمیرامیتواندراسطورههتاوآیتي هتامالصظتهكترد.
هاودرپیآناسطورهها،تجربۀواقعییکرازعظتيموهراستنا هستتند(كمبتل،

آیي 
 .)91:1919اصساسدینیازروزهایآغازی زندگیدرذه وروحبشروجودداشتهاست.
ای اصساسدردورههایبعدیبهادیانالهیوسلو هایدینیخاصّانجاميتدهاستت.
دمیآید؛تفستيرهابيتانگرتجربتۀ
پایاندیشههایدینی،تفسيرهاازیکدی نيزپدی 


پابه
دینیآدمیازگزارههایدینیاست«.عرفان»همیكیازنتایجتفسيرهایمتعدّدودرپی

آنْنوعیتجربۀدینیازامرقدسیاستكهمتوندینیبداننظردارند.
یونگميگویدروحیاجانآدمیفطرتاًكاركرددینیدارد(مورنو)30:1911،وریشۀدیت 
وتجربۀدینیدرناآگاهجمعیاست(همان.)34:صتّیسلو هاییچتونگنوستيزم،معرفتتی
شناختیاستكهازناآگاهسرچشمهمیگيرد(پورنامداریان.)0:1919،عرفانبهعنوانیک

روان
تجربۀدینیشخوی،هميشههمراهدی بودهاست؛زیراعرفانبيشازهرچيز،بتراستاس
اصواكنفسانیافراددرمواجههبادی است(زرّی كوب1913،التف.)01:بهاعتقادشالیرمتاخر،
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«گوهردی ،نوعیتجربۀزیستهدرپيوندباامترمتعتالیاستت»(همتدانی.)49:1913،تجربتۀ
تبهدستمیدهد(فعّالی«.)49-40:1911،طب نظتر

واسطهایازمقامالوهيّ
دینی،آگاهیبی 

ویليامجيمز،ای تجربههااصلومنشأدی راپدیتدمتیآورد»(تترزا.)9:1913،فترددرایت 
تجربههایدینیازنو تجربههتای
حادباامرالوهیراتجربهمیكند(همان .)10:

تجربههااتّ

معمولینيست،بلكه«نوعیدر مستقيمتوأمباوجدورضایتدرونی»استكتهازطریت 
ارتقایروح،فردرابهكشفصقای ابدیمیرساند(باقرشاهی.)33:1932،دی وتجربۀدینتی
بهپایهمدرتحوّكاند؛هرجادینیهست،همتراه
وعرفان،درسشهرهرفرهنگوتاریخ،پا 
باتجربۀدینیوعرفانخاصّخوداستكهسرانجامنوعیتفسيرازیتکمتت وصيتانییتا
سلو جمعیوفردیدیگراناست.ای تفسيراز«انگارۀخداوند،هموارهمقيّدبتهفرهنتگ
است»(كمبل.)191:1913،آدمیدرمواجههباامرقدسی،كهمنشأتمامهستیاست،بهفهتم
ناميدهمیشود(فعّتالی.)49-40:1911،تجربتههتای

وادراكیازآنمیرسدكه«تجربۀدینی»

آیند،ازنشانههایخاصّاستفادهمیكنندتاای تجربهرادر


مكهدربيانمی
دینی،آنهنگا
قال زبانبهدیگرانآسانترانتقاكدهند.نشانههایتجربتۀدینتیعارفتانرادردودستتۀ
كردهایم.
«طربناكی»و«هيبتناكی»تحليل 


.1.0طربناكی
گردستمیدهد،سرخوشیو


وتجربه
كیازجنبههاییكهدرتجربۀدینی،بههرسالک

ی
پُریوشادمانیصاصلازرویاروییباامرقدسیاست.درای تجربه،سالکازبنتدانتدوه
ابدوبهآزادیوآزادگیازتختهبندزمانومكانناسوتیدست

اسارتدنياییرهاییمیی
وجدبانشانههایخاصّخود،درروایتهایراویانكدگذاریشده

مییابد.ای طربناكیو

است.درتجربۀطربناكی،خداوند«دوست»سالکاست؛هچونیکدوستزمينیبتاوی
،رنگجماكمیدهد:

گویدوجالكاورادرمناجاتهای«م وتویی»

سخ می
تودوستمیداریكهم تورادوستدارمبتاآنكتهبتینيتازیازمت .پت 

الهی!
چگونهدوستندارمكهتومرادوستداریباای همهاصتياجكهبهتودارم.وگفت:
الهی!م غریبموذكرتوغری ؛وم باذكرتوالفگرفتتهام،زیتراكتهغریت بتا
غری الفگيرد»(عطّار.)903:1931،

.1.1.0اعتراضوطنز
یكیازجنبههایوجدآميزتجربۀدینیاستكهراویانآنرابهنشتانۀوجتدو

«اعتراض»

تجربههایدینیدرمتوننثرعرفانی9/
نشانهشناسی 

شوروصاكوكس تجربه،درروایتهایخویشبهكارمتیگيرنتد.دراعتتراض،ستالک
اجازهمییابدكهخدایخویشرادرتووّرانسانیوشخویدر كندوبتااواززبتانو
سبکولح زبانانسانیسخ گوید.درتجربتۀاعتتراض،دیگترستخنیازآنهستتی
امرقدسینيستتاسالکرادردرونجذبهایازهيبتتوستطوت

هيبتنا وهراسآميز
امرقدسیفروبردوارادۀاورانفیكند.اوباخدایخویشرابطۀم وتوییمییابدو«او»
راچون«تو»،انسانخطابمیكند.مواجهۀ«م وتویی»باامرقدسی،ازآرزویاساستی
اگردربهشت،گفتوگویاونخواهتدبتود،

پيرانوسالكاناست؛ابوعلیسياهمیگوید«:

بوعلیازبهشتبيزاراست»(همان.)1:بهشتعارفان،صضوریاستبابافت«م وتویی»
كسیمیبایدمكهسخ اوگویدوم میشنوم.یام میگویمو

درساصتامرقدسی؛«
تویی،رابطهایگشودهودیتالوگیاستتكتههميشتهدر

اومیشنود»(همان).رابطۀم و

جریاناست(همدانی«.)119-114:1913،م وتویی»،تجلّیاوصافجمالیخداونداست:
تعالیبهدكبندهتجلّیكندبهشاهدجالك،نوي ویاندرآنهيبتبود.باز
چونص ّ 
چونبهدكبندهتجلّیكندبهشاهدجماك،نوي ویانتدرآنانت باشتد؛تتااهتل

هيبتازجاللشبرتع باشندواهلان ،ازجمالشبرطرب(هجویری.)992:1914،
صورتمیگيرد.ان بهخداوندوتجلّیجماكوی

اعتراضدربافترابطۀ«م وتویی»
داندكهمیتوانبااوازدراعتراض


آوراستكهسالکاوراچوندوستیمی

چنانبهجت

آن
وگاهیطنزسخ گفت.سالکكهسرخوشازغيبتخودوصضورامرقدسیاستت،آنرا
بيندوبهاواعتراضمیكند.چني اعتراضیناشتیازنقتدتقتدیروارادۀ


شخویمی
درم 
استازسروجدوسرخوشیوصلكهبهطنزمیگراید:

الهینيست؛اعتراضی
شيخابوالفضلصس ترضیاهللاعنهتبدانكویبرگذشت.وم بردرختبودممرا
ندید.هيچشکّنكردم،كهاوازخودغای استوبهدكبتاصت ّصاضتر.بترصكتم
نگیندادهایكهموی

انبساطسربرآوردوگفت:بارخدایا!یکساكبيشتراستتامردا
سرصل كنم،بادوستانچني كنی؟گفت:هماندرصاكهمهاوراقواصوكدرختان
همهتعریضهااعراضاستت!مترگشتایش

آنگاهگفت:عج كاری!
زرّگشته بود .
دكباتوسخنینتوانگفت؟(همان.)991:

یعارفبهساندوستیدرمقابلاونشستهاست.دوستبه

درتجربۀطربناكی«،خدا»
ویاجازهمیدهدكهزبانبهاعتراضبگشاید.درای نتو رابطتۀاعتراضتی،درخواستت
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سالکآنقدرازتجربۀخودپراستكهبي او

سالکمعترضراامرقدسیاجابتميكند.
شترمیراند،امّاشتردچارمشتكلشتدو

فاصلینمیبيند؛«او»اوست؛كودكی

وخود،صدّ
صركتنكرد.كود بهگریهافتاد.ابوالعبّتاسقوّتاب تازجملتۀپيتران تازراهرستيدو
صحنۀشتروكود گریانرانظّارهكرد:
رویبهآسمانكهقبلۀدعاستكردوگفتای شتررادرستتكت واگتردرستت
نخواستیكرد،چرادكقوّاببهگریست ایت كتود بستوختی؟انتدرصتاكاشتتر
برخاستوراستودرستبرفت(همان041-043:؛عطّار.)19:1931،

جلوهایدیگرازهمانسالکاست.كافیاستتكتهدر
كودكیدركارنيست.كود  ،
لح آمرانهوفرمایشیقوّاببهخدایخود،دقّتكنيمتامتوجّهشویمقوّاباستكته
كود شدهاستوبهزبانكودكانۀفرمایشیازخدایخویشنهالتماس،كهانجامكاری
رامیخواهد؛سالکبهخوداجازهمیدهدتاچونكتودكیمهارگيستختهدرروانوزبتان

كودكیباخدایخویشسخ بگوید.
تجربۀطربناكیامرقدسی،در«طنز»نيزبروزمییابد.درای تجربه،روساختداستان
وگومیگرایدوپيرازسرطنزباخدایخویشستخ متیگویتد.تجربتۀختدای

بهگفت
پيرآشكارمیشود:

شخویطربانگيز،درزبانطنزگونۀ

سرّیسقطیگوید:معروفرابهخوابدیدم،چنانکزیرعرشایستادهبتودی.صت ّ
تسبحانهوتعالیتفرشتگانراگفتیای كيست؟گفتند:تتوبهتتردانتییتاربّ؟از
ص ّتعالینداآمدكیای معروفكرخیاستكهازدوستیم مستشدهاستوبا

هوشنيایدالّابهدیدارم (قشيری03:1911،؛نيزرك:عطّار.)939:1931،


.0.1.0وجدوشطح
ازویژگیهایتجربۀدینیطربنا است(باقرشاهی.)31:1932،

آرامشووجدوسرور،یكي
واژههانتهتنهتاصسّتیاز
واژههاازعواملمحرّ تجربۀدینیهستند(ترزا .)13:1913،
تک 

تجربۀدینیراانتقاكمیدهند،بلكهنشانازوقتو تجربتۀدینتیدرروحوروانستالک

راویروایتهایعرفانی،آنهنگامكهدرسرور

میدهندكهدرزبان،نشانگییافتهاست.

ووجدوصاكاستوتجربۀدینیطربنا راازسرمیگذراند،بهرق وستما واژگتان
بهزبانمیآوردیا

هایینمودمییابدكهراوی


درسجع
رویمیآورد.رق وسما زبانی،


تجربههایدینیدرمتوننثرعرفانی1/
نشانهشناسی 

هامینهد؛شيخیاز«نتوحعيّتار»دربتارۀجتوانمردیمتیپرستد.پاستخ
برزبانشخويّت 
سجعآميزنوح،یادآورسما وشورعارفانهاست:

عهایبشوشمومعامالتآنبرزم
جوانمردیم آناستكهای قبابيرونكنمومرقّ 
تاصوفیشوموازشرمخل اندرآنجامهازمعويتبشرهيزم.وجوانمردیتوآنكته
مرقّعهبيرونكنیتاتوبهخل ،وخل بهتوفتنهنگردند.پ جوانمردیم صفتظ
شریعتبودبراظهار،وازآنتوصفظصقيقتبراسرار»(هجویری.)011:1914،

تنهادرزبانروایتهابروزمییابد،درتوتویرهایروایتینيتززیبتایی


وجدعارفانهنه
دروشدهمیرودوازفترط

خاصّیدارد.نوری،ازپيرانسالک،باشنيدنبيتی،درنيستانی
نمیكند،وليازجراصتتو
یهایچونشمشيررابرپایخودص ّ 
وجدوطربناكی،اثرن 
خونریزیمیميرد(قشيری.)903:1911،

سالکآنهنگامكهتجربۀدینیخودرابيانميكند،صتدّومترززبتانرادرستاصت
نحویوزبانیدرهممیشكندتابهانتقاكتجربۀدینتیدرقالت زبتانبشتردازد.ازنظتر

یكیازجنبههایهرتجربۀدینیاست(محمّدرضایی.)9:1911،تجربتۀ

جيمز،بيانناپذیری،

بيانناپذیرعرفانی،مجبوراستبرایتبيي واخبارختود،درقالت زبتاندرآیتد.اجبتاری

هایشطحآميتزعرفتانیدو

روساختزبانرابهشطحوتناقضمیكشاند .
بيان

ای چني ،
میداندوازمنيّتتختود
گونهاند؛برخیرویدرخودسالکدارند.سالک،خودراخداگونه 

میگوید.اوپرازتجربۀدینیطربناكیاستتوبتي ختودوختدایختویشهتيچ
سخ  
فاصلهایمتووّرنيست.اشارۀاوبهخوددرشطح،اشارهبههویّتدیگتریاستت.منيّتت

سالکدرشطح،هویّت«او»ست.اوییكهسالکازفرطوجدوصاكدرآستانۀاوهستیو
خرقانیمیگوید«:هركهمراچنانندانتد

زبانخودرادرمهیازابهاموتناقضمیپيچد.
كهم ،درقيامتبایستمتااورادرپيشبایستم؛تااورادرپيشنكنم،دربهشتنشتود.
گواینجامياوبرم سالممك »(عطّار.)933:1931،گاهینيزشطحرویدرمعشوقدارد
بهسویاونظرمیكند.همسالکدرميتاناستتوهتم«او».خرقتانی

وسالکاز«م »
«گفت:رویبهخدابازكردم.گفتم:الهی!روزقيامتداوریهمتهبگستلد؛آنداوریكته
ميانم وتوستنگسلد»(همان.)322-933:
.9.1.0خوابخدا
خوابدرنظر«یونتگ»()99:1911اساستیتتری ومتّثّرتری وستيلهبتراینشتاندادن
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نمادسازیانساناستوخداونتدازراهختواببتاانستانستخ متيگویتد(همتان.)143:
روایتهایعرفانی،ازخواببرایرسيدنبهصضورامرقدسیاستفادهمتیكننتد.ختواب،

مرزبي ناسوتوالهوتاست.انسانسالکیارایآننداردكهبگویددربيداریخداونتد
ایدیگربرایاومیسازد.اوبه«خوابخدا»راهیافته


فضاوبهانه
رادیدهاست؛امّاخواب،
استوخدارادرخوابمیبيند.دیدنخداونددرختواب،صاصتلتجربتۀوجتدآفری امتر

باخدادستمیزند.مخاط وخود

درخواببهگفتوگوی«م وتویی»

قدسیاست.پير
شدهسرشارمیكند:


تخدایشخوی
راازصميميّ
روزییاراناوراگریانیافتند.گفتندموج گریتهچيستت؟گفتتدوشدرستجده
چشمم درخوابشد.خدایرا«جلّجالله»بهخوابدیدم.گفت:یااباالفيض!خل 
رابيافریدم،بردهجزوشدند...پ یکجزوبماندكهنهبهدنيافریفتهشدندونهبه
بهشتميلكردندونهازدوزخترسيدند.گفتم:بندگانم !بهدنيانگهنكردیدوبته
چهمیطلبيد؟سرفرودآوردندوگفتند:انت

بهشتاميدنداشتيدوازدوزخنترسيدید؛
تعلممانرید»(عطّار.)101:1931،


.4.1.0اميد،دگرگونی،زیبایی
«اميد»یا«رجا»ازدرونمایههایاصلیعرفاناست«.اتو»()021:1912اصساسسعادترا
سمیداند.ای سعادتدررجاییاست

یكیازجنبههایتجربۀدینیودرپيوندباامرمقدّ

كهعارفبهلطفخداوندیورستگاریخوددارد.عارفدرتجربۀطربناكیخود،اندوهی
بلكهشورووجدعارفانهوتجربۀشادیبخش

ازعاقبتوخيمیاعذابوتاوانگناهندارد،
ازامرقدسیبهاوبشارتواميدرستگاریمیدهد.ازسویدیگر،چني روایتهایینشان

ازآرزووميلسالکبهعاقبتخوشخویشدارد.اومسلّماًدرتجربۀخود،هيبتناكیامتر
قدسیرانيزتجربهكردهاست.راویدرنقلچنتي روایتتهتاییكتهسرشتارازاميتدو
رهایيميیابد:

رستگاریپایانیاست،زمانیازاندوهورنجپایانناميمونوهراسازآن
سفيانثوریرابهخوابدیدند.گفتندخدایباتوچهكرد؟گفتاوّكقدمبرصتراط
نهادمودیگراندربهشت...بشرصافیرابهخوابدیدند.گفتندخدایباتوچهكترد؟
گفتمرابيامرزیدومراگفت:یابشتر!شترمنداشتتیكتهازمت چنتدانبترستيدی
(قشيری111:1911،؛عطّار.)939:1931،

درتجربۀ«م وتویی»كهصاصلظهوروجهطربنا امرقدسیاست،عبادتوگنتاه

تجربههایدینیدرمتوننثرعرفانی3/
نشانهشناسی 

گناهبهانهایاستبرایورودبهآستانۀامرقدسی:

دارایارزشیکسویهاند؛
یحيیب معاذمیگوید:پنداریاميدم بهتوباگناهغلبههمیكندبراميدم بهتو
بااعماكنيكوییكهكردهام؛زیراكهاعتمادم اندراعماكبراختالصاستت.ومترا

اخالصچونبودكهم بندهامبهآفتمعروف.واميدم اندرگناهبااعتمتاداستت
برفضلتو.وچرانيامرزی!وتوخداوندیبهجودموصوف»(قشيری.)022:1911،

تغييرودگرگونی،ازویژگیهايهرتجربۀدینیاست(شبستری.)424:1911،هرتجربۀ
دینی،نوعیتغييروبازتولّددراندیشهواصساسونگتاهبتههستتیاستت.روایتتهتای
هایینسبتمیدهندكهمسلماننيستتند.

عرفانی،تغييرودگرگونیآیينیرابهشخويّت
عارفتمامعياریچونجهتودی

بهراویاجازهمیدهدكهنا

تجربۀطربنا ازامرقدسی،
رابهكيشسالكاندرآرد.بخششخداوندیكهدركانونتجربۀطربنا قرارمیگيرد،راه
یداردو
میكنتد .ختدابترتمتامبنتدگانختودرویگشتادهمت 
رابرایدگرگونیآیينیباز 
میخندد.خندۀاوفضلویاست:

خندهدرصفتص ّتسبحانهوتعالی تازجملۀصفاتفعلاوبود،وآناظهارفضل
اوبود(قشيری.)021:1911،گویندعبداهللامبار وقتیباگبریكارزارمیكرد.وقتت
نمازگبراندرآمد.گبرْزمانخواستازوی.ویرازمانداد.چتونآفتتابراستجود
كرد،اب مبار خواستكهویراضربتیزند.آوازیشنيدازهواكه«واُوفوابالعهتد
انَ العهد كان مسّْوالً».ازآنبازایستاد.چونگبرنماز بكرد ،گفت:چرابازایستادیاز
آناندیشهكهكردهبودی؟قوّهبازگفت.گبرگفت:كریمختداییاستتكتهازبهتر
دشم بادوستعتابكند.ومسلمانشد(همان029:؛عطّار.)49:1931،
ازپيامبرروایتاستكه«خدای تعزّوجلّ تجميلاست،وجماكدوستدارد»(قشتيری،

.)013:1911زیباییوتوجّهبهآن،وقتیسالکرادربرمتیگيتردكتهازرنتجوریاضتت
درونیگسستهوبهزیبایینظركند.اودرامرزیبتا،صتورتیازمحبتوبختودمتیبينتد.
روایتهایعرفانی،توجّهبهامرزیباراكهدرتجربۀطربناكیبنيانمتیگيترد،درتوتویر

ابنشانمیدهند.اگرسالکبتهزیبتاییظتاهری

كردنشيخوپيردرظاهریزیباوجذّ
پيرمیبيندكه

رویمی آوردتابهبيانتجربۀطربنا خودبشردازد،آنزیباییرادرچهرۀ

تجلّیاوصافامرقدسیاست:
ازابوبكراسكافشنيدمكهاستادبوسهلصعلوكیرابهخوابدیدمبرصتفتینيكتو
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كهشرحنتوانكرد.گفتم:ایاستاد!بهچهیافتیای منزلت؟گفت:بهصس ظنّمبه
خدایخویش.بهصس ظنّمبهخدایخویش.دوباربگفت(همان.)020:


.0.0هيبتناكی
هرتجربۀدینیمیتواندشاملدر هيبتامرقدسیباشد.هيبتنتاكی،رویدرجذبتهای

داردكهسالکرادرخودفرومیكشدوارادۀاورانابودمتیكنتدوهتراسوتترسرابته

هستیاومیریزد«.پ ،اندرغيبتْوصشتصجابباشتد،وانتدرصضتورْراصتتكشتف»

تبخشمتیشتودوتجربتهگتر
(هجویری.)911:1914،هيبتناكیموج پيدایشهراسلذّ 
در میكندكهصریمالوهيّتجایگاهاونيست(اتتو.)19:1912،درتجربتۀهيبتت،وجتود
يبيندكهناشیازستطوتهستتیمطلت 
عارفغباریبيشنيست؛خودرادرهراسیم 
میزند،درهيبتنتاكیصتدیااز
است.برخالفتجربۀطربنا كهسخ از«م وتویی» 
«ماوتویی»است.


.1.0.0ماوتویی
نشانگیمییابتد.دراینجتا«متا»

هراسوترسازسطوتامرقدسی،درواژگان«ما»و«تو»
نشانازكثرتوتراكمهراسوسيطرۀامرقدسیداردكهپرازارادهورفعتتامترقدستی
اندكیاستكهمیبایتددراقيتانوس«متا»

سالکدرروایتهایعرفانیقطرۀ

است«.تو»ی
صلّشودواندكیوخردیخودرادرمقابلامرقدسیدر كند«.آنكتهشتاهدویجتالك
ص ّباشد،پيوستهازاوصافخودبانفرتبود؛دلش،اندرمحلّهيبتبتود»(هجتویری:1914،
،)401چراكه«غایتمعرفتدوچيزاستت؛دهشتتاستتوصيترت»(قشتيری.)949:1911،
هيبتامرقدسیرادرنشانههایماوتو،رمزپردازیمتیكننتد.متاوتتو،دربيشتتر

راویان،
روایتها،نشانازتجربۀسطوتامرالهتیدارد.ستالکدراینجتاسرخوشتیواجتازۀآنرا

نداردكهبهگفتوگوی«م وتویی»بشردازد؛عابدیدرسفروسياصتاستت.اوبتهستب 
كوههاكهمانعیدرسياصتاوهستند،برخداونتدختردهمتیگيترد،امّتابترختالفتجربتۀ

اعتراضی«م وتویی»،ازخدا«فرمانآمدكهمرآنعابتدرابگتویكتهتتورابترتوترّف
كردناندرملکماچهكاراست؟اكنونكهتورّفكردی،نامتتازدیتوانستعيدانپتا 
كردیمواندردیواناشقياثبتكرد.عابدراطربياندردكپدیدارآمدوسجدۀشكركردمتر
خداوندرا»(هجویری.)031:1914،درخطابماوتویی،معموالًسخ ازتوبيخسالکاست:

تجربههایدینیدرمتوننثرعرفانی11/
نشانهشناسی 

ازشبلیمیآید ترصمةاهللاعليه تكهروزیطهارتكرد.چوناندرمسجدآمتد،بته

سرّشنداكردندكهیابابكر!طهارتآنداریكهبدی بُستاخیبهخانۀمتاختواهی
نداآمدكهازدرگاهمامیبازگردی؟كجاخواهیشد؟گفتا.

آمد؟ای بشنيد،بازگشت.
نداآمدكهبرمامیشناعتكنی؟برجایخموشبایستاد.نتداآمتدكته

نعرهایبزد.
لبالیمامیكنی؟فریادبرآوردكهالمستغاثبکمنتک(همتان-401:

دعویتحمّ
403؛عطّار.)41-43:1931،


.0.0.0ش ،سكوت،مرگ
توانددرنشانههایدنياییآشكارگییابد.تاریكیوش كهبتا


تجربۀهيبتامرقدسیمی
ازنشانههایتجربۀدینیاست(اتو.)140:1912،تتاریكیو

یاكمبودنوربروزمیكند،

نبود
سكوت،نوعینفیوبطالناست(همتان.)144:سالکدرش بتهخلتوتومراقبتۀختود
دستمییابدوغيبتپدیدارهایناسوتیدرتاریكیش میتواندصسّیازهيبتوخألرا

بدوانتقاكدهد.درش ،سالکخودرادرمواجههباامریقدستیمتیبينتدكتهجتز«او»
چيزینيستوهمهدرظلماتوتاریكیخودمدفوناند.اوباسطوتوهيبتامرقدسی،

نارههایش تنهاست.ش ظلمانیمترادفباوصدتمطل است(استي .)12:1911،
درك 
ایمیسازندتاتجربۀهيبتامترقدستیدرآن

راویانداستانهایعرفانی،ش رامقدّمه

هویداشود.بسياریازسالكاندرش بهتجربۀهراسنا امرقدسیمیرستند؛زیترابته
قوكعرفا،خداوندْهيبترادرقيامش قرارداد(قشيری:)041:1911،
نقلاستكهشبیمهتاببود.بهبامآمتدودرآستمانمتینگریستتودرملكتوت
گریستتابیخودشدوبيفتادبربامهمسایه.همسایهپنداشتت


كردومی

ریمی
تفكّ
كهدزدبرباماست.باتيغیبربامآمد.داوودرادید.دستاوبگرفتتوگفتت:تتورا
بیخودبودم،مراخبرنيست(عطّار.)003:1931،
نمیدانم؛ 
كهانداخت؟گفت :

نشانههایهيبتامر
گریست،افتاد،تيغ،نمیدانم» 

درای عبارتها«،آسمان،ملكوت،
قدسیراتداعیمیكنندكهدرخلوتوسياهیش رخمیدهد.

ش ،مقدّمۀسكوتاستوسكوتْالزمۀهرسيروسلو عرفانی.آنجاكتهستيطرۀ
میبارد،اورایارایهيچگفتارینيست.هيبتهستیمطل ،وجود
امرقدسیبرسالکفرو 
وزباناورادركامخودكشيدهاستومُهرخاموشیبترزبتاناونهتادهاستت؛ستكوت،
یتعيّنتیاستت(استتي .)34:1911،
یچونیوبت 
استعارۀدیگریاستكهغالباًمرادازآنب 
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نابودیوبیهویّتیسالکدرهيبتتامترقدستیاستت.ستكوت،نتوعی

همچني نشان
واكنشبهاصساسصضورواقعیامرقدسیاست(اتو:)149:1912،
تجلّی،واصالنراستكونآرد،وآنمحتلّاستتقامتوتمكتي استت،وآنصتفت
كهخدایمیگوید:فلمّا

صضرتاست.آنجانبودمگرپژمردگیزیرمواردهيبت ،
چنان
صضرُوهقالواانْوتُوا(قشيری.)323-329:1911،اب سمّا گوید:ميانشاهكرمانیو
یحيیمعاذ،دوستیبود.بهیکشهرجمعآمدند،شاهبهمجل یحيینشتدی.اورا
پرسيدنداز ای .گفتصواباندرای است.پ معاودتكردند.تاروزیاتّفاقافتتاد
كهبهمجل شدوجاییبنشستكهیحيیندانست.چونیحيیبهستخ درآمتد،
خاموششدوگفتاینجاكسیاستبهسخ گفت اولیتترازمت ،وستخ بتراو
بستهشد.شاهگفت:نگفتمشماراكهآمدنم صوابنيست؟(همان.)113:

بهسكوتمیگرایتد؛چترا

سالکدرمقابلپيریكهجلوهایازهيبتامرقدسیدارد،

كه«هركهازخدایتعزّوجلّتترسد،زباناوگنگبود(عطّار.)10:1931،

پدیدههایعرفتانیوبتهتبتع
سالکاگرچهمشتاقمرگاست،ازآندرهراساست .
توانندجنبههاییپارادكسيكاكدرخودداشتهباشند.خاتمت،


هایتجربۀدینیمی

آن،نشانه
مرگدروازه ایاستتكتهخاتمتتستالکازآنجتامُهترچگتونگی

همنشي مرگاست.
سوءعاقبتهميشهازدغدغههایاولياوپيرانبودهاست.بنابرای ،طبيعیاست

میخورد.

مرگمیگذرددرهراسباشند«:گفتند:اوليتااز

كهازورودبهچني واديایكهازدروازۀ
سوءخاتمتترسند؟گفت:بلی،ولیازخوفخطراتبود»(همان،)434:زیرا«صقيقتخوف
عليهمالسّتالم تمترگراكراهيّتت
دروقتمرگظاهرمیشود»(همان.)392:صتّی«انبيات 

تعالیبازماندهاند»(همان.)921:

داشتهاند.ازبهرآنكهازذكرص ّ


كهدرروایتهایعرفانیبارهادرنقتششخوتيّتروایتی،كتنشدارد،

«مردۀزنده»
جلوهایازهراسآدمیازمرگورازوارگیآناستونشانازهيبتامرقدسیوهراس

ازصضوردرآستانۀپرسطوتاودارد:
ارادتباماصحبتهمیكرد،فرمانیافتت.دكمت 

ابراهيمشيبانگوید:جوانینيكو
اوراهمیشستم.چونخواستمكتهدستتاوبشتویم،

بدومشغوكشدعظيم،وخودْ
ابتدابهچپكردم،ازدهشتیكهمرابود.دستازم دركشيدودستراستبهمت 
داد.گفتمكهراستگفتیایپسر،م غلطكردم»(قشيری.)311:1911،

تجربههایدینیدرمتوننثرعرفانی19/
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.9.0.0پير،هاتف،شيطان
«پير»،جانشي خداونددرزمي استت.ستالک،شخوتيّتاورابتهستانامترقدستیكته
مینگرد.آنچهسالکدرمواجههبتاامترقدستیوهيبتتاوتجربته
گوشتمندشدهاست ،
پيربرایاوجلوهایازهيبتامرقدسیاست؛چراكه«هر

پيرنيزمیبيند.

میكند،درآیينۀ

يّایراازآنم برنجاند،بام بهجنتگبيترونباشتد»(همتان.)403:رنجانتدنو
كیول 
نهتنهاسالک،كهفرشتگانهمازهيبتپيربهدور
مقابلهباپير،مقابلهورنجشخداست .
نيستند«.سهجایمالیكهازاوليتاهيبتتدارنتد؛یكتیملتکالمتوتدروقتتنتز ،دوم
كرامالكاتبي دروقتنبشت .سيومنكيرومنكردروقتسّاك»(عطّار«.)324:1931،خدای

تعالیمّم راهيبتچهلفرشتهدهد.وای كمتری هيبتبودشكهدادهبتود»(همتان:
پيرواسطهایمیشودبرایتجربۀهيبتامرقدسیدرسالک.خدابراسرار

.)329بنابرای ،
آگاهاست.چني صفتیدرپيرنيزمیتواندآشكارگییابد.پيرهمچونختدابتراصتواكو
هسالکدرمییابددرونوباط ویدر

رازهاوسرّدرونیوباطنیآگاهاست.آنهنگامك
طوسطوتامرالوهیراتجربهمیكند:

تسخيرپيراست،تسلّ
ابوسعدفرازگوید،اندرمسجدصرامشدم.درویشیرادیدم،دوخرقهداشت.وچيتزی
میخواستی .م باخویشت گفتمای چنتي بعضتیخویشتت گترانكتردهانتدبتر

مردمان.آندرویشاندرم نگریستوگفت:واعْلمُواانّاهللایعْلمُمافتیأنْفُستكُم
فاصذرُوهُ.بوسعيدگفت:م استغفاركردماندروقت.آوازدادومراگفت:وهتوالتذی
یقبلالتّوبهع عباده»(قشيری.)911:1911،

گوییپيرهمانصضورامرقدسیاستكهكلماتوعبارتهایقدسیصاكیازتوبيخ

وآگاهیدرونیرابهانسانوصیمیكند.آیاتقرآنیكهاززبانسالکفتانیشتدهبيتان

میشود،همراهبالح توبيخیومالمتیآن،بهتمامی،هيبتامرقدسیرادرهيبتپير

نشانگیمیكند.هيبتپيردرالفاظیكهبهویارجا داردنيتزنشتانهمتییابتد.راویدر

روایتهابهجایآنكهازنامخاصّپيریسخ درميانآورد،اوراباضمير«ایشان»
برخی 
غيبت،خودزمينهسازرازوارگیوپوشتيدگی

خطابمیكند«.ایشان»داللتبرغيبتدارد.

استوچهچيزیبهترازرازوارگیوپوشيدگیبيانگرهيبتامرقدستیاستت(باقرشتاهی،

«.)33:1932ایشان»نمادهيبتوتجلّیسطوتامرقدسیاست:
جُریریگوید:قرنپيشي ،معاملتميانایشانبهدی بود.وچوندی فرسودهشتد،دیگتر

/14ادبفارسي،ساك،4شمارۀ،0پایيزوزمستان،1939شمارۀپياپي14

قرنرامعاملتبهوفابود؛تاوفابشد.قرندیگرازپ ایشتان،معاملتتبتهمتروّتكردنتد.
مروّتنيزبرخاست.قرندیگرازپ ایشان،معاملتبهصياكردند؛تتاصيتابرخاستت.پت 
مردمانچنانشدندكهمعاملهبهرغبتورهبتكردند(قشيری.)993-999:1911،

هيبتپيرآنقدرجذبهداردكهسالکبایدباطهارتبهمحضراوصاضرشود؛تو

جلوۀ
گوییكهدرآستانۀامرقدسیقدمنهادهاست:
استادامام-رصمهُاهللا-گویدهرگزنزدیکاستادابوعلینشدماندرابتدا،الّاكتهروزه
داشتمیونخستغسلكردمیوبهمدرسهشدمیچندبار،بازگشتهبودمازصشمت
او ،تایکراهكهآنصشمتبرخاستوچونبهميتانمدرستهرستيدمیازصشتمت
چنانبودمیكهكسیرادستوپایخفتهباشد(همان.)921:

همچني است«وی»تضميرمتناظربا«ایشان»تكهدرروایات،بسامدزیتادیداردو
هامیآیدكهصاكیازشأنوهيبتیاستكهبراساسغيبتورازوارگی
درابتدایروایت 

میآیدكهروزیدرویشی
كارگرفتهمیشود«:وازوی-رصمةاهللاعليه -

وپوشيدگیبه
راگفت:ك اللّهوالّافالتكُ ْ»(هجویری.)133:1914،
ساندیگراننمیميرد،اگر

طبيعتپيرهمازطبيعتدیگران،مجزّاومتفاوتاست؛ 
به
هيبتامرقدسیرادرروحوروانراویوسالکزندهمیكند.

میميردمردناونيزخاطرۀ

ابوترابدربيابانمیميرد.ایستادهوهيچسباعیگرداونميگردد(همان.)113:دهشتناكی

ورازآلودگیامرقدسی،ازتولّدتامرگپيرنمادی میشودوای نمادْپلیبرایتجربۀامر
قدسیراویوسالکاست.
«كرامت»ازكاركردهایپيراستكههيبتامرقدسیرادراونمتادی متیكنتد؛«ولتیّ
مخووصاستبهكراماتونبتیّبتهمعجتزات»(هجتویری«.)901:1914،بتدانكتهظهتور
كراماتجایزاستبرویاندرصاكصحّتتكليفبروی»(همان،)901:امّاكاركردمعجتزهو
روایتها،نشانۀستطوتوغلبتۀ
كرامت،درتجربۀامرقدسییکساناست.كرامتاوليادر 

امرقدسیبرهرقانونوعلّيّتیاست؛آدمیدرچرخۀعلّیومعلولیروایتتهتایواقعتیو
زمينهرابرایآشناییزدایی

درونیخودزندگیمیكند.آشفتگیای مقدّماتعلّیومعلولی،

میسازد.البتّهماهيّتت
وهراسوصشمتمبدأآشفتگیعلّیومعلولیتیعنيكرامتتمهيّا 
تداعیمیكند(اتو:)199:1912،

ازویژگیهایامرقدسیاستكههيبتناكیرا

ورايعقلی،
ابراهمادهممعلّ درهوابایستتاد.ویرابگرفتنتدوبركشتيدندودرابتراهيمخيتره

تجربههایدینیدرمتوننثرعرفانی19/
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بماندند؛ كهای چهمردیبزرگاست(عطّار.)13:1931،پ چونفعلیظاهرگردد
برآدمینهازجن افعاكآدميان،المحالهفاعلآنص ّبود تجلّوعال تواعجتاز
وكراماتجملهبدی مقرونبود(هجویری913:1914،؛همان.)941-941:

درروایتهایعرفانیغالبتاًكتاركردیتتوبيخییتاتنبيهتیداردكتهچنتي 

«هاتف»
كاركردیزمينهسازهراسوصيرتاست.هراسوصيرت،ختودنشتانازهيبتنتاكیامتر

قدسیداردوبرآمدهازغيرتوخشمخداوندیاستكهازهراسناكیهستیاوسرچشمه
میگيرد(اتو.)33:1912،ای هراسناكیمیتوانددرنقشوكاركردهاتفآشكارشتودكته

لح آمرانهوتنبيهیدارد.سالکیاپير،گامیخطادرستلو برداشتتهاستتكتهازراه
یازهيبتامرقدسیمیرسد:

بهتجربها

«هاتف»
جعفرنويرگوید،جنيدْدرمیفرام دادكهانجيروزیریبختر.بخریتدموبيتاوردم.
چونروزهبگشاد،یكیبرگرفتواندردهاننهادوپ بيوكندوبگریستتوگفتت:
برگير.ازویپرسيدمسب آن،گفت:هاتفیاندردلمگویدشرمنداریكهازبهرمتا
دستبداشتهبودیازآنوبازسرآنشدی(قشيری.)003:1911،

نمونهایكههيبتامرقدستیرا
«تقدیر»،نشانۀارادۀمطل وهيبتناكیامرقدسیاست؛ 
شيطاندربرخیازروایتهای

درسالکبازآفرینیمیكند،شيطانطردشدهاست(بقره.)94:

عرفانی،وجهیترسنا وهيبتنا دارد.سالکدررویاروییباویازهيئتتاوبتههتراس
میافتد.هيئتهراسنا اوروساختومقدّمهایاستبرایدر اقتداروجالكامرقدستی

درطردشيطان.ابلي درروایتهادربارۀفراقخودازآستانۀامرقدسیبتاصسترتستخ 
امرقدسیفرومیبرد:

میگوید.چني گفتمانیازابلي ،سالکرادرجذبۀهيبتوهيمنۀ

نشستهبودوهردوزارمیگریستند.چونآنك برفتت،نتوریروی

نوریبایكی
بهیارانكردوگفتدانستيدكهای شخ كهبود؟گفتندنه.گفتابلتي بتود،و
روزگارخودمیگفتوازدردفراقمتیناليتدو

صكایتخدماتخودمیكردوافسانۀ

یگریستوم نيزگریستم(عطّار.)923:1931،
چني كهدیدیدم 

هيئتوظاهرابلي نيزمی تواندهمچونشبحیترسنا ،جالكوهراستناكی
امرقدسیرابهدرونوروانسالکجاریكنتد.درایت  گونتهروایتات،سرنوشتت
ابلي كهباتمامفرشتگی خود،ازمحضرخداراندهشتد،هيبتتامترقدستیرادر
هيئتترسنا شيطاننشانهمی گيرد.از جنيدمی آید:
عليهاللّعنه تببينم.روزیبردرمسجداستادهبتودم.
وقتیآرزوخواستمكهابلي را ت 
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پيریآمدازدور.رویبهم آورده.چونورابدیدم،وصشتیدردلماثركرد.چونبه
نزدیکم آمد،گفتم:توكيستیایپيتركتهچشتممطاقتترویتتونمتیدارداز
تونمیداردازهيبت؟گفت:مت آنتمكتهتتوراآرزوی

وصشت،ودكطاقتاندیشۀ
رویم است(هجویری.)133:1914،


گونگی،ناگهانبودگی،مدهوشی

 .4.0.0
نهان
خدادرقرآن،انسانراازشناختذاتخودبرصذرمتیدارد«:ویُحتذِرُكُماهللاُنفْستهُواهللاُ
آكعمران.)92:همتي «نهتانگتونگی»،ازمشخّوتاتامترقدستیدرنظتر
رؤوفٌبالْعباد»( 
هایعرفانیبهصورتهایمختلفدركنشو


گونگیامرقدسی،درروایت
عرفاست .
نهان
هابروزمییابد.راویباخل سيرداستانیخوددركاركردشخوتيّتهتا،

كاركردشخويّت
زندكهصاكیازنهانگتونگیامترقدستیاستت.ازنظترمالمتيّته،


ایدستمی

بهتجربه
دوستانص ّازدیدگانخل پنهاناند(زرّی كوب.)949:1932،چني نهتانگتونگیدرآثتار
صوفيّهنيزهست.آثارشيخاشراقسرشارازرموزصكمیهمراهبامحتوایصوفيانهاستت
(زرّی كوب1913،ب.)031:متكلّمانبراب عطاخردهگرفتندكه
«درمذه شماعيبیظاهرگشتكهپوشيدهمتیكردیتدستخ هتارابترمردمتان.
اب عطاگفت:ازبهرآنكردیمكهمارابدی عزّتبود.ازآنكهای عملبرماعزیز
بود.نخواستيمكهبهجزای طایفه،ای رابدانندونخواستيمكهلفظمستعملعامّبه
كارداریم.لفظیخاصّپيداكردیم»(عطّار.)401:1931،

نمیشود.ایت 
هاازپيریاشيخیروایتمیكنند،امّانامخاصّآنبيان 


ازروایت
خيلي
پوشيدگینامدرنتيجۀهمانتجربۀنهانبودگیامرقدسیاست.نامنبردنازپيترانكته
گاهیهمراهبا«ی»ناشناسدركنارعنتوانهتایعتامّآنهتامتیآیتد،ازنهتانگتونگیو
پوشيدگیامرقدسیصكایتداردكهدرجانشي او،پير،نيزتجلّیمییابد:
وقتیثابتبنانی ترصمهاهللا تبهصس نامهاینوشتكتهمتیشتنومكتهبتهصتجّ
میخواهمكهبهصجّدرصحبتتوباشم.جوابدادوبنوشتكهبگذار
خواهیرفت .
كهدرسترخدایزندگانیكنيم،كهباهمبودنعي یكدیگرظاهركندومایكدیگر
رادشم گيریم(همان90:؛نيزرك.هجویري.)103:1914،

ناگهانبودگی»ازمشخّواتتجربۀدینیاست.تأكيدمشایخواوليابر«وقت»واصرار

«
برمترصّدبودنآن،برگرفتهازناگهانیبودنظهورواختفایامرقدسیاستكتهستالک
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بایدبهرۀخودرادرهمان«وقت»و«آن»،ازچني وضعيّتيبرگيرد(فروهر.)091:1911،امر
گونگیخودتجربهایازهيبترابهسالکمنتقتل


قدسیدرصضورناگهانیوگاهدرنهان
میكند.ای ناگهانیبودنتجلّیامرقدسیرامیتتواندرغيبتتوآشتكارگیلحظتهای

تجربۀهيبتناكیامرقدسیرابهسالکمنتقلمیكند؛

شخويّتداستانیدید؛ای ویژگی،
هميشهوپایدار،دردستانسالکپرتوافشانینمیكند:

امرقدسی
وقتیراهبادیهگمكردم،اندربادیهشخویرادیتدمفترازآمتدومتراگفتت:ستالم
توراهگمكردهای؟گفتم:آری.گفت:توراراهنمایموگامیچندانتدرپتيش

عليک!
م برفت،وازچشمم غای شد.چونبنگریستمبرشاهراهبودم.هرگزنيزپ از
آنراهگمنكردمودرسفرْگرسنگیوتشنگیمرانبود(قشيری.)390:1911،

قدسیمیتوانددراظهارمعجزۀناگهانيسالک،آشكارشود.راوی

ویژگیناگهانیامر
رومیشودكهنشانازناگهتانيبتودن
دراینجاباخرقعادتوكرامتلحظهایپيرروبه 
تجربۀامرقدسیوظهورناگهانیآندارد:
اندربادیهبودمازپتيشقافلتهبشتدم...زنتیدیتدمعكّتازهایانتدردستت،آهستته
هميرفت.گمانبردمكهمگرماندهاست،دستدرجي كردموبيستدرمبيترون
آوردموبهویدادم.گفتم:بگير...آنزندستبيرونكردوچيزیازهوافراگرفت.
بنگرستم،دستویپردیناربود.گفت:تودرمازجي بيرونآوردیومت دینتاراز
غي گرفتم(همان.)099:

ازویژگیهتایتجربتۀ

بهمدهوشیمیرسد.مدهوشی

سالکدركس تجربۀهيبتنا ،
هایگوناگونبهخودمیگيرد.سما 


صورت
درروایتهایعرفانی،

دینیهيبتنا استكه
ایازهيبتامرقدسیرادرسالکزندهكندواورابهیکبارهازدنيتاو


تواندنشانه

قرآنمی
هوشوبیخبرسازد«:گویندكهمریدیاندرستما نعترهایبتزد.پيتروراگفتت:


مافيهابی
خاموش!ویسربرزانونهاد،وچوننگاهكردندمردهبود(هجویری939:1914،و.)914
صيرتوهراسي كهمی توانتددرهترتجربتۀامترقدستیبتهدستتآیتد،باعتا
رواننژندی هاوویژگیهایجنون آميزنيتزهستت(كُبتریچ .)411:1311،یكتیازنتتایج
هيبتامرقدسی،شوریدگی  وجنونعارفانهاست  ،كهازمدهوشیوصيرتدرمقابل
امرقدسیسرچشمهمیگيرد .هيبتیكهشایدتوانتحمّلشرانداشتهباشتند،امّتادر
كاركردهایكنشیوزبانیآنهاآشكارميشود.بشرصافیتوبهكرد،
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وطری زهدپيشگرفتودستهمّتدردام دولتاوليازدودیگرهرگتزكفتش
درپاینكترد.ازاینجتاویراصتافیخواندنتدی.اوراگفتنتد:چتراكفتشدرپتای
پایبرهنهبودم؛اكنونشرمدارمكهكفتش
نمیكنی؟گفت:آنروزكهآشتیكردم  ،

بهدیوانهایگفتم:تتورادیوانته

درپایكنم(عطّار.)111-112:1931،ذوالنّونگوید:
دیوانهشدهامازبيمفتراقوی(قشتيری،

چراخوانند؟گفت:مراازخودبازداشتهاست،

131:1911؛هجویری.)411:1914،

آشكارمیشود.آنگاه

مدهوشیوصيرانیدرزبانوكنشهایشخويّتهایداستانیهم

گزارههایبيانیویاكثراًانشایی،
كهسالکغرقدرتجربههایعرفانیخویشاست،افعاك 

میشودوكنش
خنثی،غيرتكاپویی،اسنادیاست.درای گونهتجربه،اختيارسالکمضمحلّ 
ارادیراازاومیگيرد؛اوی قرنیمیخواهددربيابانباخدایخویشدرخلوتباشد،پ 

رانمیگوید«:اكنونبازگردیدكهقيامتنزدیکاست.آنگاهمارادیداربودكهمرآن

بهزای
رابازگشت نبود؛كهم اكنونبهساخت برگراهقيامتمشغولم»(همان.)103:


.9نتيجه
هلحظههایعرفانی،چون

دردنيایباطنیخویشزندهاندوالبتّ

راویانروایتهایعرفانی،

برقگذراهستندوچونشمشيرْبرّنده.عارفدرزیرتيغوقتمتیميترد،ولتيبتاروایتت
ردنازاوقاتعرفانیمیپردازد

مایههایعرفانی،خودرابازمییابدوبهبهرهب
كردندرون 
رمیشوند.اودنيایلحظاتعرفانیراچونمعماری،درشخويّتهاو
كهدرروایتهامكرّ 

كندتادرلحظههایعارفانه،جاودانهبماند.مّلّفانبهروایتپتردازی


هابازسازیمی

كنش
هایرواییقرنهاست

آورندتاتجربههایقدسیرامكرّركنند.پيرانوشخويّت


رویمی
بهكنشمیپردازند.راویبازنتدهكتردنیتادو

كهمردهاند،امّادردنيایروایتزندهاندو

هایدینیمیپردازدومخاط قوّههایختویشرادرآن


بهنوآغازیتجربه
خاطرۀآنها،
قدسیبهدوتجربۀدیگرگوندستمییابد.

تجربهسهيممیكند.سالکدرمواجههباامر

درتجربۀطربناكی،عارفسرشارازشوروشادیواميتداستت؛امترقدستیرابتهگونتۀ
كندكهبااودرگفتوگویم وتوییاست.جماكقدسیدرتجربۀم 


دوستیتجربهمی
وتوییعارفمتجلّیمیشود.درتجربۀهيبتنا امرقدسی،سخ ازماوتوییاست.در
ای تجربه،هيبتوجالكامرقدسی،وجودسالکرادرفضتاییازهتراسوسرگشتتگی

تجربههایدینیدرمتوننثرعرفانی13/
نشانهشناسی 

قرارمیدهد.تجربۀهيبتناكیازامرقدسی،آشكارگیجالكامرقدسیاست.هردوگونته

نشانههایخاصّختودرادرروایتتو
تجربه تهمتجربۀطربناكیهمتجربۀهيبتناكی ت 
شكارمیكنند.
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