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  االولياءةتذکرار ارتباطي انواع مکالمه در ساخت

 (رخدادهای گفتاری اجزای توصيف و تفسير)
  *سرایي جنبه پارسا یعقوبي

 ي دانشگاه کردستانسفار ادبيّات گروه زبان و استاد

 فاتح احمدپناه
 فارسي دانشگاه گيالن ادبيّاتآموختة دکتری زبان و دانش

 (146تا  121)از ص 
 26/6/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 30/7/1398تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشي-علمي

 

کيدهچ
 هایمکالمه منتها ؛اندنوشتاری نظام های محدوديّت تابع دخو مکتوب ماهیّت به بنا عرفانی های تذکره
 از ه،غیر و توالی لحن، ها،گیرینوبت از اعم ؛وگو گفت مشارکان میان روابط منظر از ها، آن در مندرج
 يا کشف که هستند ایضمنی داللتیِ هایافزوده حاوی کند و می پیروی شفاهی ارتباطات قواعد

. است مکالمه تحلیل قواعد کمک به ها آن تفسیر و توصیف گرو در خواننده جانب از ها آن برساخت
 مذکور منطق با که است اسالمی -در فرهنگ ايرانی عرفانی ةتذکر ترينشاخص تقريباً عطّار االولیاءةتذکر
 مانده مغفول مذکور هایداللت ،شده آن از که متفاوتی و مکرّر هایخوانش در لیکن ؛است يافته سامان
 در شونده تکرار و الگو گفتاری رخداد چهار کردن مشخّص از پس حاضر نوشتار در رو  اين از ؛است
 گفتاری دادهایرخدا ،«SPEAKING» الگوی به موسوم،هايمز مکالمة تحلیل مدل بر تکیه با االولیاءةتذکر
 رغم به دهدمی نشان نتیجه. است شده تحلیل و بندیطبقه ،«تفسیر» و «توصیف» سطحِ دو در مذکور

 رخدادهای در مندرج هایمکالمه بندی صورت و تولید شیوة ،االولیاءةتذکر به منتسب گرايیمضمون
 يا مفروض واقعیّت) معنا تثبیت يا تقويت درای است که های افزوده و ضمنیحاوی داللت ،آن گفتاری
اعم  ؛هامکالمه موقعیّتانتخاب  در توانرا می مطلب نمود اين .است بوده رثّؤم بسیار راویمؤلّف(  مطبوعِ

اهداف مکالمه و ساختار فضايی تعامل، روند توالی رخدادها  وگو، گفت زمان و مکان، چینش مشارکان از
 کردنمشاهده کرد که ضمن آشکارگويان و مواردی مشابه سخن گفتار لحن، منش و دهیشکل نوبتو 

 دهد. نشان می به آن باورهارا ها  آنبندی میزان پاي، میان طبقات يا فِرَق عرفا ساختار نظام دانايی

 گفتاری رخدادهای هايمز، الگوی مکالمه، ،االولیاءةتذکر ،عطّار :کليدی های واژه
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 مقدّمه. 1
گیرندد   به کار می مختلفی هایمتغیّرر اساس زبان و گفتار را ب ،های اجتماعی گروهاعضای 

زبددان بدددن و  در قالددب فددردی بهمنحصددر تعدداملی رفتارهددای ،ارتبددا  هنگددام برقددراری و
هدايی همودون   ها بر عهدة داندش  آن تحلیلد که نده از خود بروز می یگفتار یرخدادها

 کارگیری هب است. هو تحلیل مکالم (Ethnogaphy of Communication) «ارتباطات نگاری قوم»
سداختن  تواندد در آشکار  مدی  سو از يک ،های معرفتیهای تحلیل اين حوزههارتمبانی و م

مفیدد واقدع شدود و از سدوی      ه،اعضای گدرو قواعد حاکم بر کردارهای زبانی رايج در بین 
هدای   داللدت د تا عالوه بر توصیف نمودهای صوری تعامل، ساز را قادر می پژوهشگر ديگر،
 د.مقايسه و تفسیر کنتری  گستردهدر بافت را اين نمودها  ضمنی

و اسدناد   هدا نمدت  مطدابق که اعضدای آن   یفرهنگی ايران -های اجتماعیه يکی از گرو
خدود بهدره    گفتمدان  بخشدیدن بده   تعینیّی برای زبانی خاصّ قواعدهمواره از  ،ماندهجا به

ع آثار عرفا بده لحداس سداختار، موضدوع و     د و تنوّبا نگاهی به تعدّ اند، عرفا هستند. گرفته
ت گفتمدان  یّد تدوان بده اهمّ  می ،تولید و تداوم يافته است ،ژانر عرفانی درمنظر که همگی 
کدارگیری اندواع    هبد  ،های آنگونهعرفانی و زير ژانر ةيکی از عناصر برجست مذکور پی برد.

در معنای اصطالحی آن صورت « دعوت» مکالمه میان کنشگران روايت است که به قصد
 ه يدا مفداهیمی  تسلیم، تنبّ دعوت به قصد ةماي درون .های عرفانیگیرد. در اغلب روايتمی
داسدتانی يدا   يکدی از کنشدگران درون   ،دست سامان يافته است کده بدر اسداس آن     اين از

شود. به موضوع بحث ترغیب يا از آن برحذر داشته می حکايتخوانندة  -مخاطبِ شنونده
بدرد و  از نمدايش بهدره مدی    ل،جای نقد ه ها عمدتاً بساختار تعامل در اين دسته از روايت

اسداس دعدوت،    ،ديگدر  به عبدارت  ؛گیردها شکل میصیّتشخوگوی  ماجرا در قالب گفت
ايددن تولیدد   ة، شددیووگدو  گفددتمحدور اسددت کده فراتددر از مضدمون    گوو ای گفددتمواجهده 
هدای  گونده  ،های عرفدانی های ضمنی است. از میان متنحاوی داللت ست کهوگوها گفت

 االولیداء ةتدذکر اندد.  بازنمايی کردهبحث دعوت را به شکلی چشمگیر ای، تمثیلی و تذکره
بدا اندواع   را ایِ عرفدانی اسدت کده موتیدف دعدوت      های کلیددی تدذکره  يکی از متن عطّار
 دادهخواننده سدامان   -داستانی يا شنوندههای درونشخصیّتسوی يکی از ه گیری ب جهت

مواجهه با ديگری در ذيل بحدث دعدوت    ها و شرايط هشیو ،است و افزون بر موضوع بحث
 ل است. قابل تامّ

در  االولیداء ةتدذکر  ةشوندین رخدادهای گفتاری الگو و تکرارپس از تبیدر اين نوشتار 
 نموندة ای کده بده   نگارانده  الگدوی قدوم   گیدری از اصدلی، هدر دسدته بدا بهدره      ةچند دسدت 
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«SPEAKING» ْزدل هددايم (D.Hymes) تفسییيرو  توصییيفدر دو سددطح  ،اسددت مشددهور 

 بندی و تفسیر شده است.  طبقه
های تفسیر متن به تحلیدل مکالمده مشدهور اسدت کده دارای الگوهدا و       يکی از روش

 ،مکالمات شفاهی و متندی  سبکی -زبانیهای  ويژگی تبیین های منسجمی برایچارچوب
 پژوهان را به خود جلب کدرده از جمله نوع ادبی آن است. اين الگوها نظر بسیاری از متن

 شود.  ه موارد اصلی اشاره میب ،هاپژوهشاست. بنا به نسبت اين نوشتار با آن 
شدناختی در   های زبدان  الگو ها و با محوريّت کاربرد چارچوب (V.Herman-1998)هرمَن 

وايمدال   حاضر دارندد.  ای، نزديکی بیشتری با اهداف تحقیق نمايشنامه یهاتحلیل مکالمه
ای را بددا  نمايشددنامه یهدداکتدداب خددود، ابعدداد مختلددف مکالمدده اوّلهددرمَن، در دو فصددل 

شناسی ارتباطات و تحلیل مکالمه بررسی کدرده   های مرتبط با قوم گیری از چارچوب بهره
 است. 

های غیدر ادبدی    وگو گفتبررسی  برای بیشتر یْتحلیلهای  الگودر بین مقاالت فارسی، 
هدايمز بدرای بررسدی     الگویاز ، (1394) قدم و وحیدنیا پیش ،مثال؛ برای اند استفاده شده

 و نیدز موسدوی و عمدوزاده    اندد  کارکردهای دعا در گفتمان فارسی و انگلیسی بهره گرفته
 همزبدان نا گويشدوران  یهدا هتحلیدل مکالمد   بدرای ای سیلورستاين  مدل نمايه از ،(1393)

   .اند استفاده کرده
و از آن جملدده  ادبددیمتددون  هددایهمکالمدد زمینددة هددای زيددادی در پددژوهش اگرچدده

غالدب ايدن    اسدت کده   آنحداکی از  مطالعدات   اامّ است؛ نگاشته شده عطّار یاالولیا ةتذکر
بدر اسداس   هدا   آن ساختار کلّی توصیفيا  ادبی گویو گفتی يمحتوا بررسیبه  ،ها پژوهش
. ويژگدی  دنشو ( محدود میو تودوروف بوبر ،ات باختین)هموون نظريّ مکالمه ات عامّنظريّ

 یچدارچوب اسدتفاده از   بدون ادبی متون کهن هایتفسیر مکالمه ،مشترک تمامی اين آثار
 ؛1380 ؛ رضدوانیان، 101-95: 1379 احمددی،  ←مثال  برای) است آزمايی و قابل راستی منسجم

وجوه  يادشدهيک از نوشتارهای  در هیچ .(1395 پور آالشتی و حقیقی، حسن و 1390نسب، شريف
؛ رخددادهای گفتداری بررسدی نشدده اسدت     هدای منددرج در   داللتی خاموش در مکالمده 

 -مؤلّدف  مفدروضِ  معناهدای  يدا  معنا برساخت در ایبرجسته نقش وجوه اين که حالیدر
 راوی دارد.

 

 الگوی خوانش روایي دل هایمز .2
 Bernstein:1971) ارتباطدات نگداری   فکدران خدود در حدوزة قدوم     مانند ديگر همهايمز، 

alinowski:1923, Whorf:1956 &) دانددش  تفسددیرخت و شددنا خددود را بددر تحقیقددات
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 ی وی،بندا بده تلقّد   . ه اسدت روزمدرّه متمرکدز کدرد    ایمکالمده ارتباطی کداربران زبدان در   
 زمینده را کارکرد تعاملی زبان عمدل کندد و    تحلیل برایابزاری  ةمثابشناسی بايد به  زبان

هايمز رسدیدن بده   . آورد فراهم کاربران زبان و ارتباطی ناخودآگاه اجتماعی برای شناخت
 Communicative) «تددوانش ارتبدداطی » علمددی درکرا مشددرو  بدده   شددناختیچنددین 

Competence)  ةمجموعدد ،از تددوانش ارتبدداطی منظددور .دانددد کدداربران زبددان روزمددرّه مددی 
 تولیدد و  موقعیّدت  بازشناسدی امکدان  اسدت کده    یبنیادين و قواعد هامتغیّرها،  فرض  پیش
دهدد کده    را مدی  تواندايی ها اين  سازد و به آن زبانی را برای کاربران زبان میسّر می تعامل
برای  زيمها. (Trask:2007:43) گیرندبه کار  مخاطب نوع رابطه با و بافتتناسب  بهکالم را 
 توصدیف و تفسدیر   دو سطحِ و متغیّربا هفت  الگويی ،توانش ارتباطی کاربران زبان ةمطالع

بنا بده   الگواين  هایمتغیّر است. «SPEAKING»  ای آنعنوان سرواژه که دهدپیشنهاد می
 است: آمدهشرح  دينب ،ای آنعنوان سرواژه در متغیّردرج هر  ترتیب
 و زمدان  ی،فضدای کلّد   ،موقعیّدت : منظدور از  (S با حرف اختصاری Setting) موقعیّت -1   
تواند عمدومی يدا خصوصدی     میمکان مکالمه دهد.  است که مکالمه در آن روی می یمکان

بده   ؛باشد تاز رسمیّ عیتنوّن درجات مباشد. همونین فضای مکالمه ممکن است متضمّ
های گفتاری رسدمی يدا غیدر رسدمی      کننده را به استفاده از کنش طوری که افراد شرکت

 سوق دهد.
هسدتند کده    کسانی، مشارکان (:Pبا حرف اختصاری Participants) مکالمه نمشارکا -2   

آشدکار   آندر خدالل   را خدود  جايگاه اجتماعیرابطه و  نوع کنند و در مکالمه شرکت می
هدم   مقابدل های متقابل مختلفدی را در   مکالمه ممکن است نقش هر مشارکان. سازند می

 ،مخاطدب  گدر/  خطداب  ،شدنو  سخن گو/ ند از: سخنا عبارتها  قشبرخی از اين ن ؛ايفا کنند
 جدا  جابده  مکالمده  طدیّ  هدا  ايدن نقدش  . و موارد مشدابه  پیام ةکنند دريافت /پیام ةفرستند
گدر   ای طوالنی ممکن است فردی که در ابتدا خطاب ؛ مثالً در يک رخداد مکالمهشوند می
بده   پیدام  ةکنند دريافت -پیام ةمیان فرستند ةگیرد يا رابط، نقش مخاطب را بر عهده بوده
 شود. ليدمخاطب تب -گر خطاب ةرابط
: اهدداف مکالمده هدم شدامل اهدداف و      (E ا حدرف اختصداری  بEnd ) اهداف گفتار -3   

وجدود    جامعده  اعضدای  ناخودآگاه جمعدی در  که شود ای می شده تعیین  انتظارات از پیش
 .دنشو کننده در مکالمه می و هم شامل اهداف شخصی افراد شرکت دارند
منظدور از تدوالی    : (A حرف اختصداری با  Act Sequence) های گفتاری توالی کنش -4   

ی هدا  . برخدی از تدوالی  های زبانی و غیر زبانی است کنشنظام ترتیبی  ،های گفتاری کنش
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در . غیدره  و به امدر واکنش  -امری یکالم کنش ؛پاسخ -پرسش :ند ازا عبارت شده شناخته
 آيد.   جديد فراهم می عمل يا نوبتزمینه برای يک  ،هر توالی

هدايی را  متغیّر گفتداری   : منش(K با حرف اختصاری Key) های گفتار منشکلید يا  -5   
بیدان   لحدن  يدا  خطاباشکال مانند  ند؛ا ارتبا  بیان و لحن درت گیرد که با کیفیّمیدر بر
جددّی،   گفتمدان، دوسدتانه،   موقعیّدت بسدته بده    توانندد  هدای گفتداری مدی    . مدنش ها آن

   باشند. متکلّف يا آمیزريشخند
ابدزار ارتبداطی شدامل     :(Iبدا حدرف اختصداری    Instrumentalities ) ارتبا   ابزارهای -6   

ها برای انتقدال   مکالمه از آنکننده در  که افراد شرکت شوند میها و مجراهای زبانی  رسانه
 .شوند تقسیم میکتبی  و شفاهی ةدست دوبه ارتباطی  ابزارکنند.  استفاده می خود پیام
، قواعدد  ؛منظدور از هنجارهدای مکالمده   : ( Nبا حدرف اختصداری  ) هنجارهای گفتار -7   

 ای حداکم اسدت   رخداد مکالمه هرای است که بر  شده از قبل تعیین های سنّتو  قراردادها
هنجدار حداکم بدر     اسدت  ممکدن  مدثالً  ؛ها هسدتند  ملزم به رعايت آنمکالمه  مشارکانو 

در زمدان   مجبدور باشدند   مشدارکان  يدا  بلندد باشدد  گفتن با صدای  سخن ،دو فرد ةمکالم
 .و يا در چشم هم نگاه نکنند های طوالنی داشته باشند سکوتمکالمه 

بیدانی هسدتند کده     هدای  گونده  ،: ژانرهدا (G با حرف اختصداری  Genre) گفتار گونة -8   
 که هر يدک  ... ، لطیفه ومناظرة سیاسی؛ مانند شعر، کنند میعیین چارچوب گفتمان را ت

 .(1986: هايمز ←) ندمختص به خود را دار یکارکردها
 

 االولياء   ةتذکر یگفتار یرخدادها .3
 اوّلقدرن  يدا چهدار   سه که در  ی، کتابی است در شرح حال عارفان و صوفیاناالولیاء   ةتذکر

ودات مداورایی، مردمدان   ، موجعرفا) ها شخصیّت در اين کتاب،اند.  کرده بعد از اسالم زندگی می

شدوند و   با يکدديگر وارد مکالمده مدی    ،اصل دعوت کالنِ ةماي درون بر مبنای (عادی و غیدره 
معمدوالً   هامکالمهاين د. گوين سخن می و اخالق شريعت با طريقت، طمسایل مرتب بارةدر

از و هرکددام   ن خاصّدی دارندد  ، مشدارکا دهندد  های خاصّی روی مدی  موقعیّتدر شرايط و 
 رخدداد گفتداری   های يک ويژگی دارای يکهر ،یبه عبارت و کنند میی پیروی خاصّ قواعد
کده بده صدورت تصدادفی از کتداب         مکالمده  30از  ،مقاله. در اين ندو قابل تفسیر معنادار
های پژوهش استفاده شدده اسدت کده     داده به عنواند، ان انتخاب شده عطّار یاالولیاةتذکر
 دينبد  رخدداد گفتداری  چهار دسدته   ،ديگری باهريک از کنشگران  ةساختار مواجهبه بنا 

 رخدداد گفتداریِ   ةمجموعد در زير هدا(  داده کلَ % از40) مکالمه 12تعداد : مشاهده شدشرح 
 ةمجموعد در زير ها( داده % از کل27َ)حدود  مورد 8، «عرفا ةبه جرگ عارف پیوستن ماجرای»
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در  ها( داده کل % از20) مورد 6، گوی عرفا با يکديگر(و )گفت« دو عارف ةمکالم» گفتاریِ درخدا
 مدورد  4و  «ارف با فرد گناهکدار يدا غیدر مسدلمان    ع ةمکالم» رخداد گفتاریِ ةزيرمجموع
گدوی  و گفت»مانند  نادری گفتاری ایرخداده ةمجموعر زيردهم  ها( داده کل % از13)حدود 

 گیرند.   می قرار (يا هاتف ابلیسمثالً ) «ماورایی عارف و موجود
 دسدته  از هدر  ،ها وجود نددارد  تک داده مقاله مجال پرداختن به تک اينکه در از آنجا 

 اوّلبخدش   شدود. ذکدر و تحلیدل مدی    ،نمونده  به عنوان ، يک مکالمه تنها ،رخداد گفتاری
و بخدش دوم شدامل تفسدیر     SPEAKINGالگدوی  مکالمه بر مبنای اجدزای  شامل توصیف 
  است. ایبه شکل مقايسه اوّلشده در بخش  موارد توصیف

 

 االولياءةتذکردر چهارگانه  توصيف رخدادهای گفتاری .3-1

های منددرج در  مکالمهساختار از گويانه یگزارشی کلّمعموالً  ،الگوی هايمز اوّلدر سطح 
رخددادهای   ةدر مواجهد  يادشدده شود. گزارش مطرح می هر دسته از رخدادهای گفتاری

 :شرح استاين به  االولیاءةتذکر ةچهارگان
 

 «عرفا ةبه جرگ عارف پيوستنماجرای »: اوّل رخداد گفتاری .3-1-1

ه گدو بدا وی متنبّد   و گفدت  در شدود و  رو می روبهمقام ا شخصی واالدر اين مواجهه سالک ب
معندای مفهدومی آن اسدت نده      ،دعدوت پذيرد. ناگفته نماندد غدرض از   دعوت را می ،شده

شدده بدرای    انتخداب  ةشود. مکالمد میدستوری که در ظاهر جمالت نمايان  -معنای زبانی
اسدت کده در    هیم ادهم بدا خضدر  اابر ةمواجه ،فی در اين دسته از رخدادهای گفتاریمعرّ
 وارد شده است: اووی بر  ةخان

 خواهی؟ ابراهیم ادهم: چه می. 1
 آيم. در اين ربا  فرود می خضر:. 2
 من است. ةاين ربا  نیست، خان ابراهیم ادهم:. 3
 که بود؟ سرای پیش از اين از آنِاين  خضر:. 4
 پدرم. از آنِ ابراهیم ادهم:. 5
 که بود؟ پیش از او از آنِ خضر:. 6
 پدر فالن کس. از آنِ ابراهیم ادهم:. 7
 همه کجا شدند؟ خضر:. 8
 همه برفتند و بمردند. ابراهیم ادهم:. 9
 [...] ؟رود میآيد و يکی  اين نه ربا  باشد که يکی می خضر:. 10
ی که آتش آي تو کیستی و از کجا می [...]بايست تا با تو سخنی گويم ابراهیم ادهم:. 11

 در جانم زدی؟
 ام و نام معروف من خضر است. ارضی و بحری و برّی و سمایی خضر:. 12
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 توقّف کن تا به خانه روم و باز آيم. ابراهیم ادهم: .13
 (. 103: 1355، عطّار) جلُ من ذلکعاالمرُ ا. 14

در آنجدا بدر وی وارد    خضرخانة ابراهیم ادهم است که  ،مکان مکالمه: مکالمه موقعيّت -
 نیست.  مشخّصشود. زمان هم می

 

نقدش  در  13 و 11 ،1نوبدت  در  است که ابراهیم ادهم ،اوّلمشارک : مکالمه مشارکان -
 در مقدام  3 نوبدت  در و ظداهر شدده   نقش مخاطدب  در 9 و 7، 5نوبت در  و کنندهخطاب
در  ،مخاطدب  12 و 2 نوبدت  در ،ممشارک دو. خضر هم در مقام است قرار گرفته گوينده
 .است گوينده 14 نوبت در و کنندهخطاب 10  و 8، 6، 4نوبت 

ة بده جرگد  در جريان مکالمده  که  است لمتموّ شخصی اوّلمشارک  ،جايگاه به لحاس

بده   گوو نوبت گفت گاه که آن، مراد يعنی خضر در جايگاه ،دوممشارک  .شود عرفا وارد می

 .کند خود را فاش می هويّت رسیده و مکالمه رو به پايان است، دوازدهم بةمرت
 

 کنجکداوی  حدسّ  ارضدای  ،از مکالمه در اين مواجهه، هدف ابراهیم ادهم: هدف مکالمه -
کردن بیددار  ا خضدر بده قصدد   امّد  ؛سدت او هويّتاز  کسب آگاهی و ت فرد غريبهدربارة نیّ
چه در شکل کالن بازنمايی اصدل دعدوت   اگر ،هدف نويسندهپا پیش نهاده است.  ابراهیم
 پرداخته است. نهادن ابراهیم ادهم به طريقت ذکر يکی از داليل قدمآن به  زيردر  ،است

 

د و خضدر  پرسد  میت خضر نیّ ةدربار 1  نوبتدر  ابراهیم ادهم: های گفتاری توالي کنش -
 خضدر، کاربرد اسدتعاره در نوبدت    .دهد ربا  به او پاسخ میبا تکیه بر استعارة  2 در نوبت

ايدن واکدنش حاصدل بددفهمی او از      ؛کند میوادار به واکنش  3ابراهیم ادهم را در نوبت 
د کده خضدر تددوالی   شدو  باعدث مدی   3بددفهمی ابدراهیم ادهدم در نوبددت    . اسدتعاره اسدت  

تدا   4ايدن تدوالی از نوبدت     ؛دکناست، آغاز  یهاوّلظاهر دور از موضوع  که بهرا  ای بازجويانه
 يابد. توالی بازجويانه پايان می 9بعد از پاسخ ابراهیم ادهم در نوبت . يابد میادامه  9نوبت 
 2شدده در نوبدت    به تفسیر استعارة مطدرح  با استفاده از پرسش بالغی 10 در نوبت خضر
بده او   12نوبدت  و خضر در پرسد  را می خضر هويّت ادهمابراهیم  11 در نوبت. پردازد می
و خضدر در   بماندد کند کده   ابراهیم از خضر درخواست می 13در نوبت  .دهد العاتی میاطّ

 دهد. به او پاسخ منفی می 14نوبت 
 

آمیز  وعظ لحنی و خضر لحنی کنجکاوانهابراهیم  ی است.مکالمه جدّ لحن: منش گفتار -
پرسش يدا درخواسدت مسدتقیم     به صورت ابراهیم ادهم درگفتار پیام خطابِ منش دارد.
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 به قصد انتقال پیدام  بیان استعاری نیز و غیر مستقیم ولی منش بیان خضر پرسشِ ،است
 .است

 

 است که به شدکل  یاه، سخن شفعطّار بر اساس بافت روايت مجرای کالم: ابزار ارتباط -
 14 . در نوبدت بده نگدارش در آمدده اسدت     سده تدا پدنج   زبان فارسی رايج در متون قدرن  

 شود. به عربی ديده می فارسیرمزگردانی از زبان 

مورد نظدر   حقیقتخود به  تا دهد پاسخ می را مرادهای  پرسش مريد: هنجارهای گفتار -
اعتدراض   يدا  از مباحثده  ،کدالم مدراد   کدردن  دنبدال  ضدمن  مريدد . همونین او دست يابد
   .کند خودداری می

 

بیندی يکدی از طدرفین خدتم      تغییدر جهدان  نهايت بده  در جا که مکالمهاز آن: ژانر گفتار -
 توان آن را در زيرمجموعة وعظ و اندرز جای داد. شود، می می

 

 «عارف دو ةمکالم» :دوم گفتاری رخداد .3-1-2

دو عدارف سدامان    ةبدر مبندای مکالمد    ،االولیاءةتذکرديگری از رخدادهای گفتاری  ةدست
  :استاين دسته  هایيکی از نمونه شقیق بلخی و ابراهیم ادهم ةمکالم ؛يافته است
 کنی در کار معاش؟ شقیق بلخی: ای ابراهیم چه می .1
 شکر کنم و اگر نرسد، صبر کنم. ،ابراهیم ادهم: اگر چیزی رسد .2
   ندد و دنبدال   کده چدون يابندد مراعدات کن     ؛شقیق بلخی: سگان بلخ هدم ايدن کنندد    .3

 صبر کنند. ،جنبانند و اگر نیابند
 ابراهیم ادهم: پس شما چگونه کنی؟ .4
 . [...] ايثار کنیم و اگر نرسد، شکر کنیم شقیق بلخی: اگر ما را چیزی رسد، .5
 (.236: 1355 ،عطّار) واللّه االستاذ  ابراهیم ادهم: انت .6

 اسدت.  مشدخّص زمان مکالمده نا  ،ا باز همامّ ؛است مکّه شهر ه،قصّ مکان: گفتار موقعيّت -
به ندوع رابطده و سدوابق آشدنايی دو      ة راویو نیز بدون اشار ای مهمقدّابراهیم بدون هیچ 

 .شود یق وارد میق، بر ششخصیّت
 

و  را بدر عهدده دارد   گدر(  )پرسش کننده نقش خطاب شقیق 1 نوبت در: مشارکان مکالمه -
در  )ابراهیم ادهم( دوم مشارک .کند دهنده را اشغال می جايگاه پاسخ 5و  3در نوبت  سپس
 گر( )پرسش کننده جايگاه خطابدر  4 نوبتدر  و شود ظاهر میمخاطب  در جايگاه 2 نوبت

 در دسدت  دادن بده مکالمده را   پايان حقّ همونین شقیق مشارکی است که .گیرد قرار می
ی يبدا يکدديگر آشدنا    عرفايی هسدتند کده   به لحاس جايگاه، هر دو مشارک  .(6)نوبت  دارد
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عی شد که با يکدديگر مقدامی   توان مدّ می نیز. ندا آگاهيکديگر جايگاه اجتماعی از  و دارند
 برابر دارند.

 

دربدارة   یواداشتن ابراهیم به شرکت در پرسدش و پاسدخ  شقیق  هدف: هدف مکالمه -

 ادهدم  هددف ابدراهیم   .کندد  ه وی اعدالم را بد مقام خود  نهايتاست تا در مقامات عرفانی
در  دوممشدارک   نظدر کنجکداوی دربدارة    نیز و پاسخ رضا در قالبدادن مقام زهد و  نشان

در يدک ويژگدی    مشدارکان مقايسه و بیان برتری يکی از  ،هدف نويسنده ست.ها اين مقام
 است. خاصّ

 

کندد و   مکالمده را آغداز مدی    یشقیق بلخی بدا طدرح پرسشد   : های گفتاری توالي کنش -

شقیق به پاسخ ابراهیم واکنش نشان  3در نوبت  .دهد به آن پاسخ می 2ابراهیم در نوبت 

شدود   کند که همین باعث می را سرزنش میدر اين نوبت شقیق ابراهیم  در واقع ؛دهد می
 د.کند بندی  صورت ای ديگر به گونهدوباره  1در نوبت را پرسش شقیق  4ابراهیم در نوبت 

 ابه پاسدخ ابدراهیم و  دهد که به لحاس صوری مش شقیق پاسخی به ابراهیم می 5در نوبت 
واکدنش   ابراهیم به پاسدخ شدقیق   6وبت در ن .آن متفاوت است با معنای ضمنی به لحاس
 ستايد. را می او اًدهد و تلويح نشان می

 

فدرد   هدر دو  ،از نظدر شدیوة بیدان    لحدن مکالمده جددّی اسدت.    : هیای گفتیاری   منش -
 3بدا وجدود ايدن، در نوبدت      ؛دارندد  تعامدل  يکديگربا  یبرابر لحن با کننده تقريباً شرکت
موقّتاً در يک را  رابطة برابرو  داند را ناچیز میزهد ابراهیم  ،تشبیهفنّ با استفاده از شقیق 
بده صدورت    هدا را  پرسدش  مشدارک  هدر دو  ،خطداب حالدت  از لحاس  .زند بر هم می نوبت

 .کنند مطرح میمستقیم 
 

گوی شفاهی است که به و گفت منطق بافت روايت،مجرای کالم بر اساس : ابزار ارتباط -
 شداهدِ  6 در نوبدت  .اسدت  نگاشته شدده  زبان فارسی رايج در متون قرن سه تا پنجکمک 

و  صیبر ، شیکر  گفتمانی اصطالحات. به لحاس هستیم از زبان فارسی به عربی رمزگردانی
 .اند وام گرفته شده عرفانی گفتماناز  5و  2در نوبت  ،ایثار

 

های يکديگر پاسخ دهندد و هدر طدرف بدر      بايد به پرسشمکالمه  طرفین: هنجار گفتار -
گیرد همونان اجازه دهد تا ديگری در نوبدت  می تصمیم ،شود اساس پاسخی که داده می
، طرفین مکالمده  بنابراين ؛دهد واکنش نشان می ویبه پاسخ يا  خود به مکالمه ادامه دهد
 پاسخ هستند. و پرسش ةزنجیر ةموظّف به ادام ،تا زمان رسیدن به نتیجه
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يدک موضدوع    ةبحدث دربدار  در حدال   )دو عدارف(  پايه فرد هماز آنجا که دو : گفتار گونة -
طدرف   بده  را خدود  يیدد أت تا فضیلت مورد عالقه و دارد مشترک هستند و هر طرف سعی

 نزديک است.« مناظره»به  رخداد گفتاری، نوع اثبات کندمقابل 
 

 «فرد غير مسلمان یا گناهکار عارف با ةمکالم: »مسو رخداد گفتاری. 3-1-3

يک عدارف بدا شخصدی     بینهايی است که ، حاوی مکالمهرخدادهای گفتاری سومِ دستة
و رفدتن   شتیديک زربا شیخ احمد حرب  ةافتد. مواجهفاق میغیر مسلمان يا گناهکار اتّ

 به خانة وی از اين زمره است:
ايدم کده شدنیديم کده      خوارگی تو آمده خاطر فارغ دار که ما به غم شیخ احمد حرب:. 1

 مال تو دزد برده است.
که ديگران از مدن  ا در آن سه شکر واجب است: يکی آنامّ ؛بهرام: هرآينه چنین است. 2

کده ديدن   وم آن؛ سیی با ماستا ی ببردند و نیمها که نیمهآن دوم ؛بردند، نه من از ديگران
 با من است، دنیا خود آيد و رود. 

 پرستی؟ می چرا آتش  بهرامای احمد حرب: . 3
ام تا مدرا   که چندين به خورد او داده ؛ی نکندوفاي ا فردا مرا نسوزد و با من بیتبهرام:  .4

  رساند. -عزّوجلّ -یبه خدا
هر حساب وفا.  جاهل و بیای که آتش ضعیف است و  احمد حرب: عظیم غلطی کرده .5

ی آب بر وی ريزد، بمیرد. کسدی کده   ا  که اگر طفلی پاره ؛است باطل ،ای که از او بگرفته
ی خداک از خدود   ا ندارد که پاره  چگونه قوّتی رساند؟ و او قوّت چنین ضعیف بود، تو را

 از مشدک و  که جاهدل اسدت، آن اسدت کده     آندفع کند. تو را به حق چگونه رساند؟ و 
کده تدو   ديگدر آن  و درحال هر دو را بسوزد و نداند که او بهتدر اسدت.   نجاست فرق نکند

بیا تا هر دو، دست در آتدش  و من هرگز نپرستیدم.  پرستی هفتاد سال است تا او را می
 بنگری که هر دو بسوزد و وفای تو نگه ندارد.  نهیم تا

 ايمان آرم. ،ال کنم. اگر جواب به ثواب دهیؤله از تو سئبهرام: چهار مس. 6
 !احمد حرب: بپرس .7
تعدالی چدرا آفريدد؟ و چدون آفريدد، چدرا رزق داد؟ چدون رزق داد، چدرا          بهرام: حق .8

 برانگیزانید؟ ، چرابمیرانید؟ و چون بمیرانید
او را بشناسدند  احمد حرب: بیافريد تا به خالقی او را بشناسند و رزق داد تا به رزّاقی  .9

 او را به قادری بدانند.و را بشناسند و زنده گردانید تا و بمیرانید تا به قهّاری ا
 .(293-292 :1355، عطّار) اللّه اشهدُ اَنَّ محمّداً رسولُالّااللّه و  الاله بهرام: اشهدُان. 10

 ولدی زمدان آن ندامعلوم اسدت.     ؛اسدت  بهدرام گبدر   ةخان ،مکالمه مکان: گفتار موقعيّت -
با ياران خدود بده    ،به بهرام دادن تسلیرای ب حرباحمد  دهد که نشان می صحنه موقعیّت
 .رفته است وی خانة
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 بدرای نقدش مشدارکتی    1نوبدت  در  ،(احمد حرب) اوّل کنندة شرکت :مشارکان مکالمه -
در نوبت . همین مشارک گرفته استبر عهده  را( Phatic Communication) گشايیصحبت

دهندده را اشدغال    جايگاه پاسخ 9و  5های  در نوبت و گر دارد کنندة پرسش نقش خطاب 3
در  ؛را بدر عهدده دارد  گشدايی   صدحبت ، بداب   2در نوبت  )بهرام( دوممشارک  .کرده است

در  و گدر را اشدغال کدرده    جايگداه پرسدش   8دهنده است؛ در نوبت  پاسخ مخاطبِ 4نوبت 
 دهنده را بر عهده دارد. نقش پايان 10نوبت 

و  کده مريدد و يدارانی هدم دارد     اسدت  شدیخ معروفدی   اوّلک مشدار به لحاس جايگاه، 
بده ديدن اسدالم     اوّلمشدارک   فردی غیرمسلمان که در جريدان مکالمده بدا    دوممشارک 

 .شود می اوّلمشارک و به تعبیری، مريد  گرود می
 

 و سدپس  با فدرد غیرمسدلمان   ابراز همدردی احمد حرب ابتدايی هدف: هدف مکالمه -

 کسب آگاهی گشايی و سپس، صحبتپاسخ به  بهرام یةاوّل هدف ست.اوی ارشاد و راهنماي
يک غیدر   تشرّفتوضیح  ،هدف نويسنده است. دين اسالم يکتاپرستی در و توحید ةدر بار

 به دين اسالم در جريان مکالمه است. مسلمان
 

گشدايی   صدحبت  در قالدب احمد حرب مکالمده را   1در نوبت : های گفتاری توالي کنش -
آغداز معاشدرت شدکل     بدرای گشايی معموالً با عباراتی قدالبی و   باب صحبت؛ کند آغاز می

ارایده   دربارة گفتة احمدد توضیحاتی  ،به اين نوبت ضمن پاسخ 2بهرام در نوبت  گیرد. می
 آن محدور  کده  پرسشدی  بدا  شود احمدد حدرب در نوبدت بعدد     می موجبهمین  .دهد می

 4در نوبدت   .گیدرد را در دست  های بعد مکالمه موضوع نوبت ،استاعتقادات دينی احمد 
مخالفدت   ايدن پاسدخ  بدا   5دهد و احمد حرب در نوبت طوالنی  بهرام به پرسش پاسخ می

 ديندی  ان بدر اعتقدادات  نهمومکالمه  موضوع شود باعث می مخالفت احمد حرب .کند می
از احمد دربارة اصدول اعتقدادی ديدن     8-6بهرام در نوبت  همین دلیلبه  و باشدمتمرکز 
بدا   10در نوبدت   شود که بهدرام  موجب می 9پاسخ احمد حرب در نوبت  .پرسد میاسالم 
 حوزة گفتمان اسالمی توالی را پايان دهد. ق بهمتعلّ گزارةيک 

 

تنهدا در دو نوبدت    طدرفین مکالمده   طدرز بیدان   .ی استمکالمه جدّ لحن: منش گفتار -
از قددرت بیشدتری    هدا  در باقی نوبدت  رسد که احمد حرب به نظر می و استبرابر  نخست

آمیختده بده سدرزنش و اسدتدالل جددلی اسدت.        احمدد کالم  5در نوبت  .باشدبرخوردار 
 6در نوبدت   او درخواست پیش اب 8ولی پرسش بهرام در نوبت  ؛ها مستقیم هستند پرسش

 .ارتبا  دارد
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 مجرای کدالم در بافدت روايدت سدخن شدفاهی اسدت کده بده سدبک         : ابزارهای گفتار -
از  رمزگرداندی شداهد   10ت. در نوبد نگاشته شدده سه تا پنج زبان فارسی قرن  های نوشته

 اعترافدی  گفتاری  يک کنش اين نوبت در )ال اله الّا اللّه( شهادتین هستیم.فارسی به عربی 
 بخشد. ورود فرد به دين را رسمیّت می و داردکه ريشه در گفتمان اسالمی  است

 موضدوع  سمت را به اوگفتار  کشیدن مريد با به چالش مراد يا مرشد: هنجارهای گفتار -
در چارچوب آن موضدوع سدخن   تا زمان رسیدن به نتیجه، کند و مريد  هدايت می دلخواه
 .گويد می

 

 بینی جهانبه تغییر  رخداد گفتاریشده در اين قید هایمکالمهجا که از آن: گفتار گونة  -
را  مکالمده ندوع   تدوانیم  مدی  ،اسدت  شدده گدو منجدر   و در حین گفتيکی از طرفین  دينی
 .کنیمی تلقّ مذهبی يا مباحثة وعظ مجموعةزير

 

 « عارف با موجود ماورائي ةمکالم»رخداد گفتاری چهارم: . 3-1-4

در ی اسدت.  عارف با موجودی ماورایة برآمده از مواجه ،در رخداد گفتاری مندرج ةمکالم 
 شود: زير جنید با ابلیس مواجه می نمونة

 ترسی؟  ابلیس: يا جنید از من می. 1
 آری. جنید:. 2
 چرا از جز وی بترسیدی؟ ،ای ابلیس: اگر خدای را شناخته. 3
 تو کیستی؟: جنید. 4
 ابلیس: ابلیس.. 5
 خواستم که تو را ديدمی. جنید: می. 6
و را خبر غافل شدی و ت -عزّوجلّ -آن ساعت که از من انديشیدی، از خدای  ابلیس:. 7

 بود؟نه. مراد از ديدن من چه 
 : خواستم که تو را پرسم که: تو را بر فقرا هیچ دست باشد؟جنید. 8
 ابلیس: نه. .9
 جنید: چرا؟ . 10
کده بده   هم گريزند و چون خوا یبه عقبابلیس: چون خواهم که به دنیا بگیرمشان،  .11

 و مرا آنجا راه نیست. گريزند عقبی بگیرمشان، به مولی
 جنید: اگر بر ايشان دست نیابی، ايشان را هیچ بینی؟  .12
، عطّارنالند ) بینمشان که از کجا می ،گاه که در سماع و وجد افتند بینم. آنابلیس:  .13

1355: 332.) 
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 در بغدداد  اسدت کده   «شدونیزيّه » به نام فضايی مقدس ،مکالمه مکان: مکالمه موقعيّت -
شدود   اين گونه آغاز می صحنه موقعیّت نیست. مشخّصولی زمان مکالمه  است؛ بوده واقع
 کند. ابلیس را مالقات می جادر آن ،رفتهبه مسجد  پس از دريافت يک الهامجنید  که

 

گدر   کننددة پرسدش   خطداب  3و  1 های تنوب در، (ابلیس) اوّلمشارک : مشارکان مکالمه -
 مخاطدبِ  7نوبدت   اوّلِِدر بخدش   ،اسدت  مخاطدب  13و  11 و 9و  5 های نوبت در ،است
در  ،)جنید بغدادی( دوممشارک  .گر کنندة پرسش ست و در بخش ديگر آن خطابگو سخن
 .است کننده خطاب 12و 10 ، 8 ،4 های نوبت و در مخاطب 8و  2 نوبت

 به عندوان  دينیدر گفتمان  که است ماورايی یشخصیّت اوّلمشارک  به لحاس جايگاه،
 .شده است ی بسیار شناختهعارف هم دوممشارک ؛ شود شناخته میشر و بدی  نماد

 و سدپس  در ايمدان جنیدد   تنداق  ابلدیس اثبدات وجدود     یدة اوّل هددف : مکالمه هدف -
و  مشارک ديگدر  هويّت شناخت جنیدیة اوّلهدف  .است و تنبیهو تعلیم  جنیدهانیدن آگا

  .است از يک موضوع مبهم به قصد آگاهی هايی طرح پرسش سپس
 

در نوبدت   .شود توالی پرسش و پاسخ ديده می 2و  1در نوبت : های گفتاری توالي کنش -
 . سدپس کشدد  را بده چدالش مدی    2کند و پاسخ او در نوبت  ابلیس از جنید پرسش می 3

ت بدا محوريّد  ال ابلیس را پاسخ دهد، موضوع جديدی را ؤکه سبدون اين 4جنید در نوبت 
 5شود ابلدیس در نوبدت    که همین باعث می کند ابلیس وارد مکالمه می هويّتپرسش از 

کندد کده    در آن مکان بیان می را جنید دلیل حضور خود 6در نوبت  .دکنخود را معرفی 
بخش دوم ايدن   ا ابلیس درامّ ؛شود از طرف ابلیس به چالش کشیده می 7 بازهم در نوبت

مالقدات سدوق     ات دلیدل یّیجز موضوع مکالمه را به سمت ارایة ،سشبا طرح يک پر نوبت
کندد و   بیدان مدی   ،سدت ا مرتبط دلیل مالقات با جنید پرسشی را که 8در نوبت  دهد. می

پاسدخ   جا که ايدن از آن .کند دريافت می 9را در نوبت « نه»ای  کلمه يک پاسخ ،متعاقب آن
. شدود  خواهان توضیح بیشدتر مدی  « چرا»پرسشی  واژةبا  جنید 10در نوبت  کافی نیست،

ات یّد یجز 12دهد و جنیدد بداز هدم در نوبدت      می یبیشتر توضیحات 11ابلیس در نوبت 
پايدان   مکالمده را  13خدود در نوبدت    شود ابلیس با پاسخ پرسد که موجب می ديگری می

 .دهد
 

 گدوی  سدخن هدر دو مشدارک در مقدام دو     .اسدت  جدّی مکالمه لحن: های گفتار منش -
  از نظدر  .کنند وگو را آغاز می گفت موضوع ،توزيع و تعیین مساوی حقّ با و پايه و برابر هم

پرسش ابلدیس   کند. مستقیم مطرح می  پرسش ها نوبت تمامدر  ، جنیدپیام حالت خطاب
 .و نه مستقیم شبیه پرسش بالغی استمعنايی  به لحاس 5و  3در نوبت 
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 زبدان  در بافت روايت سخن شفاهی است کده بده سدبک    مجرای کالم: ابزارهای گفتار -
 ةدوگاند  و «سدماع »و  «دوجد »اصدطالحات   .نگاشته شده هجری سه و چهارفارسی قرن 

 .ق داردتعلّبه سیاق گفتمان عرفانی  «عقبی»و  «دنیا» متضادّ
، بده پاسدخ   ف است که تا زمان رسیدن فرد پرسشدگر موظّ فرد آگاه: مکالمه هنجارهای -

 دهد. ادامهرا  گفتار

يدک   دربدارة  یبخشد  و آگداهی  به قصد کسب آگاهی اين مکالمهجا که از آن: گفتار گونة -
 ی کرد.تعلیمی تلقّ ادبیّاتتوان آن را از نوع  ، میاست گرفته موضوع مبهم شکل

 

  االولياء   ةتذکردر  چهارگانه تفسير رخدادهای گفتاری .3-2
 گفتاری هایرخداد موقعيّت .3-2-1

گدرای  تمند و فرديّد  شناسی تاريخبنا به معرفت االولیاءةتذکررخدادهای گفتاری  در  زمان
را از يکدديگر   رخدادهای گفتاری نمايد کهچنین می و استتاريخی  داللت فاقد ،امروزی

بده شدمار    ه و حداوی داللدت ضدمنی   یّد اوّلبافت  که به مثابة در حالی ؛متمايز نکرده است
 بده زمدان   ايدن  .شدود  ل مدی دچار تحدوّ  و نهايتاًدرگیر مکالمه ن آدر  شخصیّتکه  آيد می

ا امّد شدود؛   مدی ذکدر   و ...« يک بار»، «شبی»، «روزی»مانند  و تحت عناوينی کلّی صورت
 کده  خواهدد بدود   وگدويی  گفدت  شداهد کده  دهد  هشدار می، به خواننده یهمین اشارة کلّ

هدا   اين گونه زمان. شود میختم  شخصیّتآغازين و نیز نگرش  توضعیّ به تغییرسرانجام 
 نامدد  مدی  «هروزمدرّ -ماجراجويی»زمان  ها را آن ق دارند که باختینتعلّ ای به همان دسته

مبنددای  رچندین زمددانی ايددن اسدت کدده از يددک سدو بدد   بددارز   ويژگدی . (168و  150: 1387)
دو يکدی از  ل در تحدوّ  آغاز نقطة ،استوار شده و از سويی مانندياای از مقدرّات رو مجموعه
 ايدن زمدان   ،محورت تقددير عدالوه بدر همسدويی بدا سدنّ      مکالمه اسدت. هموندین،   طرف
زمدان بده    تکیفیّترين  اساسی ،انديشة عرفانیکه در ؛پايان است کنندة يک حال بی تداعی

ت کدالن فکدری جهدان    هم بنا به سنّ مذکور، گويانهیزمان کلّ ،با اين وصف رود. شمار می
سامان يافته  ،يعنی تاکید بر حال يعنی تقديرگرايی هم بنا به درک عرفانی از زمان ،قديم

ساخت معنا و پیام مندرج در مکالمه دخیدل   و تشديد بر تقويتو فراتر از امر تاريخی در 
 است.

بنددی   در يدک دسدته   زمان آشکارتر اسدت.  ازها پردازی در سطح مکانی مکالمهداللت
کده  بدا اين  توان به دو دستة خصوصی و عمدومی تقسدیم کدرد.    را میها  ابتدايی، اين مکان

 نکتة جالب اين است که ها وجود دارد، اين مکانامکان وقوع انواع رخدادهای گفتاری در 
و  اوّلندوع  يعندی رخددادهای گفتداری    ، مريددی  -های مراد مکالمه بیشتر های ما در داده
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)مثالً مکالمة خضر با ابدراهیم ادهدم در    شدندمشاهده های خصوصی نظیر خانه  در مکان، سوم

کتداب   هدای مکالمه از زيادیا بخش امّ ؛خانة ابراهیم يا مکالمة احمد حرب و بهرام در خانة بهرام(
ايددیولوژيک  هدا بده لحداس     . برخی از ايدن مکدان  دده میهای عمومی روی  مکان در عطّار
داد خد ر تدأثیری در بی نشدان،   عمومیِ های مکاننشان هستند. دار و برخی ديگر بی نشان
مانندد راه کداروان، کندار    ) فداقی فضاهايی برهنده و اتّ  در قالب و آورند وجود نمیای به  مکالمه

هسدتند کده بدا     هدايی  مکدان  ،دار های نشان مکان . در مقابل،اند ظاهر شده بام( دجله و پشت
ايدن   ماهیّدت در  تبا دقّ تعامالت مسلمانان پیوندی ناگسستنی دارند.و  بخشی از فرهنگ

و مبتندی بدر    عیندی  گدويی و گفدت  محدیط يدک   در ايجداد  ها آن های ظرفیّتبه  ،ها مکان
ند از: کعبه، مسجد، مسدیر سدفر   ا عبارتيادشده ی ها مکان .پی خواهیم بردنمايی  واقعیّت

هدا در گدردآوردن    ها قابلیّت آن مشترک اين مکان ة. نقطيا درس وعظ های حلقهو  حجّ به
 کده  کرد توجّهبايد به اين نکته  ای میان آنان است. مکالمه ةکردن رابطمسلمانان و برقرار

 ةگوی رابعد و مثالً گفت)« عارف دو ةمکالم»نوع دوم و چهارم، يعنی رخدادهای گفتاری اغلب

گوی رابعه و هداتف  و گفت مثالً) «عارف و موجود ماورایی ةمکالم»و  (و ابراهیم ادهم در حجّ عدويه

 های ايدیولوژيک است.که حاوی داللت دهند میهايی روی  در چنین مکان ،(راه حجّ در
 

 یگفتار یمشارکان رخدادها .3-2-2

 نامشدارک »متغیّراند،  مقاله شده نيا یها در داده زيتما جاديکه باعث ا يیهامتغیّر انیاز م
بده شدمار    یگفتدار  یرخددادها  انید در م زيتمدا  جاديامل اوع نيرترثّؤميکی از  ،«مکالمه

 زید ن (یگفتار گونةهنجار گفتار و  ژهيو )به هامتغیّر ريآن در سا ریکه دامنة تأث يیتا جا؛ ديآ یم
عرفدا، مدرادان و    ؛االولیداء    ةتدذکر در  یگفتار یرخدادها یاصل نا. مشارکشود یمشاهده م

مکالمه، بسدته بده   ها در  و طرف مقابل آن نامشارک نيا انیها هستند. رابطة م آن دانيمر
 مو سدو  اوّل ةدسته رخداد گفتداری، دسدت   بین چهاراز متفاوت است.  ینوع رخداد گفتار

 مسدلمان  رید فرد غ مسلمان و عارف ياکه بر رابطة عمودی میان مرشد دانا با مريد ناآگاه 
 از گفتمدان  تیّد مراتب است و به تبع سلسله تيبر رعا یمبتن نامشارک پیوند ،است استوار
. اسدت  در آن ساری و جداری شدده   «فرودست -فرادست» آداب تعامل ،یخانقاه آموزشی
موضدوع و  هدا احاطده دارد و سدخن او     نوبدت  یمراد بدر تمدام   ،یدو رخداد گفتار نيدر ا

گو شدناخته   سخن موضوعمريد تنها زمانی . در مقابل، کند یم نییمکالمه را تع سرنوشت
 نیوجدود چند   اليدل د ی ازکيشدة مراد باشد.  تعیین  شود که سخن او موضوع از پیش می
هدای درگیدر جايگداه     شخصیّت است که واقعیّت نيا  اين رخدادهای گفتاری،در  یا رابطه

 ،رید پ ايد مدراد   مطابق آن نظامی که ؛ندا اند که تابع نظام خانقاهی را اشغال کرده عناوينی
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اسدت کده از    پدذيری  کنش ،ديو مر بر وی آشکار شدهمطلق  قتیحق که است گری کنش
 تسدلیم پیدر باشدد    کهنيجز ا، ندارد یاهبه آن ر دنیرس یو برا ستیمطّلع ن قتیحق نيا
 .( 37: 1387 ان،یفرد و روضات یباقرریم و 111 – 110: 1379 ،یاحمد ←)

نسدبتاً   یا ، رابطده دو عارف( ةمکالم) دوم یگفتار درخدا نامشارک انیدر مقابل، رابطة م
هدر دو   انید هدا م  ، حدقّ ادارة نوبدت  سدوم و  اوّل یبا رخداد گفتار سهيبرابر است و در مقا

 ،االولیداء ةتدذکر در  یندوع رخدداد گفتدار    نيد ا یاصدل  یژگد يشده است. و میمشارک تقس
اوصداف،   نيد . بدا ا ارز دارندد  های هدم  طرح پرسش هايی است که هر دو حقّ ت سوژهعاملیّ
کده در  چرا ؛شدود  خدتم نمدی  کامدل و برابدر    یا رابطة مکالمده  پايان بهدر  رخدادی نیچن
که اغلب همان عدارفی اسدت کده     مکالمه نیاز طرف یکي تاًيها، نها پرسش و پاسخ انيجر
و  قیمانندد مکالمدة شدق   ) يابد می برتریبر طرف مقابل ، صدد توصیف کرامات اوستدر عطّار

 .(75ادهم در صفحة  میمکالمة رابعه و ابراه زیادهم که ذکر شد و ن میابراه
بسامد کتداب   نادر و کم یا مکالمه یها که دربردارندة گونه ارمچه یا در رخداد مکالمه

 برابدری بدا   گدر يد یا سده رخدداد مکالمده    مشدارکان  ازمکالمده   نیست، طرفاالولیا   ةتذکر
 یکد يبودن  يا خیالی نينماد ،یآزاد نيا لياز دال یکي. رندیگ یدر برابر هم قرار م یشتریب

را  «ديد مر -مراد» شدة نییتع شیچارچوب از پ زدنورمکالمه است که امکان د نیاز طرف
مکالمدة   زید گو و ن سگ سخن با یبسطام ديزيمکالمة با مانند) لّف کتاب فراهم آورده استؤم یبرا

که نده   دکن مرکزگريزی عمل می ینمادين به منزلة نیرو   موضوع، جاايندر  .(سیبلبا ا دیجن
 هه و ممتداز بده بیدان آمدد    تی يکّم فرديّ، بلکه در قالب تجسّيکی از اعضای گروهدر قالب 
 .است

آورد کده   فرصتی بدرای راوی مکالمده فدراهم مدی     العاده ت جديد و خارقيّاين موجود
طدور   بده  رخددادها عارف در اين  .دکنترسیم  العاتی نوجديد با اطّسوژة  برابرعارف را در 

ای از عرفان را بده نمدايش    قصد دارد جنبه و خانقاهی خود را فراموش کرده هويّتت موقّ
 هموندین  .اسدت  شناخت امر نامعلوم استوار شدده  تالش برای تعامل پويا وبگذارد که بر 

ايدن  تدوان بده    رخداد گفتاری چهدارم را مدی   های  شخصیّت يکی از بودن نمادين يا خیالی
در ذهدن عدارف    ،ندو محتدوای  حداوی   ای هطرح مکالمد برای  نويسندهیر کرد که گونه تعب
 او بنیدادين هدای   تواند پاسخ احتمالی برای برخدی پرسدش   که می است ساختهی شخصیّت
 د.کنفراهم 
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 یگفتار ی. اهداف رخدادها3-2-3

پدردازش رخددادهای گفتداری میدان     نويسدندة کتداب از    ترين هدف مهمّواضح است که 
شدن عارف در قالب تعامل  اصل دعوت و داليل برانگیخته آداب مختلف بیان ،ها شخصیّت
 دادن نشددان ،یگفتدار  یاز طدرح رخدددادها  االولیدداءةتدذکر  سددندةينو هدددف ديگدر . اسدت 
ت نقدا  ضدعف و قدوّ    و نیدز  دربارة برخی مبانی و اصول گفتمان عرفانی عرفا های ديدگاه
مکالمه بسدته   ناامّا هدف خود مشارک ؛است های درگیر شخصیّت خود از زبان نظرهااين 

 ی)مداجرا  سدوم و  اوّل ی. در رخدداد گفتدار  تواند متفاوت باشدد  یم ،یگفتار دبه نوع رخدا

 یهددف مشدارک اصدل    مسلمان ( ریغ ايعارف به جرگة عرفا و مکالمة عارف با فرد گناهکار  وستنیپ
 زمینده  ،در مکالمه است تا به اين طريقگوی غالب  آوردن نقش سخن دست به( ديمر اي ری)پ
و  یامانضدم  یوجود یدو رخداد گفتار نيدر ا ديجا که مر. از آنفراهم آورددعوت برای  را

 دلخدواه  هددف بده   دنیدر رسد  رید رساندن به پ یاري را بايد وی هدفدارد،  ریوابسته به پ
گیدری   بهره ،مشارکاناز  کي، هدف هر)مکالمة دو عارف( دوم ی. در رخداد گفتاری کنیمتلقّ

مراتب سدلوک   سلسله بارةخود در درستی نظر ای برای اثبات های مکالمه از امکانات نوبت
از  یکد يکده   (یمداورای )مکالمة عارف با موجود چهارم  یبه طرف مقابل است. در رخداد گفتار

را مطدرح   يیهدا  پرسدش  ايد  شدود  یوارد مکالمه م یگريبا د یبه قصد کسب آگاه نیطرف
 نکتة مبهم است. کيشدن  روشن مشارکانهدف  ،کند یم
 

  یگفتار یها کنش  يتوال .3-2-4

پاسدخ  -زوج پرسدش  ،االولیداء    ةتدذکر  هایهمکالم شبردیدر پ یگفتار یتوال نيرگذارتریتأث
-پرسدش  نقدش هدا   ايدن پرسدش   ین گونده از اوّلد  که به دو شکل نمود يافته اسدت:  است
هدای   هسدتند. در داده  ای کلیشده  که تنها مقتضی يک پاسخ را بر عهده دارندهايی  آزمون

و جايگداه مخاطدب در ايدن دسدته      هويّدت ها بر آگداهی از   پرسش ، اين گونهاين پژوهش
. چندین  شدد  مبتنی بر اصل دعوت ديده مدی  رخدادهای گفتاریِ بیشترمتمرکز بود و در 

ه تغییدری در  اندد و بده هدیچ وجد     گشايی مطدرح شدده   هايی صرفاً به قصد صحبت پرسش
تدوانیم در دو   را مدی شدده   های مطرح ساير پرسش .کنند ايجاد نمیشده  آگاهی فرد دعوت
بندددی  دسددته (Referential Questions) ارجدداعیو  (Display Questions) دسدتة نمايشددی 

ا اصدل  امّ ؛را دارند یپرسش جمالت هايی هستند که صورت های نمايشی آن پرسش کنیم.
هدا رعايدت نشدده     در آن ،ندد ا ة پرسشدگری یّاوّلکه از اصول  الع نواطّکنجکاوی و دريافت 

شددن  ، ترغیب مخاطب به درگیرها هدف اصلی اين پرسش .(173 :1384 ،چگینی ←) است
 مکالمة 8و  6 ، 4های خضر در نوبت  پرسشنمونه، رای ب ؛يند استخراج پاسخ استآدر فر
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هدای نمايشدی    پرسدش  در ردة، آشکار استاز پیش بر گوينده ها  که پاسخاينبه دلیل  اوّل
بنیداد  های ارجاعی قرار دارند که  پرسش ،های نمايشی در مقابل پرسشآيند.  به شمار می

و مدرتبط بدا    هدای فلسدفی   الع نو است و گاه در زمدرة پرسدش  ها تمايل به دريافت اطّ آن
های گفتداری  از اين نوع پرسش در تمام رخداد .(463 :)همان گیرند مسایل هستی قرار می

نوبدت  ا بسامد آن در رخدادهای گفتاری دوم و چهارم بیشتر بود. امّ ؛هايی يافت شد نمونه
هدايی از ايدن    مثال ،رخداد گفتاری چهارم 12و  8، 3، 1های  از مکالمة دوم و نیز نوبت 4

 آيند.   نوع پرسش به شمار می
 یرخددادها  گدر يبدا د  یدر هر رخداد گفتار پاسخ-پرسش کارکرد زوج از سوی ديگر،

، هدر دو  عارف به جرگدة عرفدا(   وستنیپ ی)ماجرا اوّل یمتفاوت است. در رخداد گفتار یگفتار
 ی. مشارک اصدل کنند یپاسخ استفاده م -پرسشاز زوج  یمشارک بر اساس اهداف متفاوت

تحدوّل در   جداد يخود و ا زیآمپند امیپرسش را به قصد رساندن پ ،ینوع رخداد گفتار نيا
نکتدة مدبهم. در مقابدل،     کيد از  افتنيد  یو نه به قصد آگاه کند یمطرح م( دي)مرمخاطب 

 نيد ا انيد در جر ديد مر ؛تر اسدت  رنگها پر در پاسخ (ديمر) رخدادها نيا دومنقش مشارک 
 جده یاو را بده نت  یهدا  و پرسدش  کندد  یپرسش و پاسخ، اهداف مورد نظر مراد را دنبال مد 

 یو ارضدا  یمشدارک اصدل   هويّتاز  افتني یتنها به قصد آگاه ديمر یها . پرسشرساند یم
 ديد مر یهدا  ، پرسدش اوّل یدر رخدداد گفتدار   نيبندابرا ؛ شدوند  یمطرح م یکنجکاو حسّ
 هدای  نوبدت  در هرچندد  ،مراد یها امّا پرسش ؛نکرده است جاديا لمهمکا جةیدر نت یریتأث

 دوم ی. در رخدداد گفتدار  زند یرا رقم م یرخداد گفتار جةینت ،شده است مطرح  یمعدود
 خداصّ  یپاسخ، مباحثه و مجادلده دربدارة موضدوع   -، کارکرد زوج پرسش)مکالمة دو عدارف( 

و طدرف   کندد  یمطدرح مد   یپرسشد  ،مکالمه نیاز طرف یکي ،یرخداد گفتار نياست. در ا
 دومنوبت به نقدد پاسدخ مشدارک     کيدر  اوّل. سپس، مشارک دهد یبه آن پاسخ م گريد
 ني. اشود یم دومواکنش در نوبت مشارک  ايپرسش  ختنیباعث برانگ نیو هم پردازد یم

از  یکد ي حذف يکی از طرفین و به عبارتی، تیّپرسش و پاسخ تا زمان اثبات حقان رةیزنج
 مسدلمان(  رید غ ايد )مکالمة عارف با فرد گناهکار  سوم ی. در رخداد گفتاردياب میادامه  مشارکان

از  یاصدل  یهدا  پرسدش  ،است ديبر رابطة مراد و مر یمبتن اوّل یکه همانند رخداد گفتار
الع مطدرح  و بده منظدور کسدب اطّد     (اوردید ب مانيا ايکه قرار است توبه کند  ی)فرد ديطرف مر

و آن را بده   کند یم نییمکالمه را تع ریمس تينهاپاسخ مراد است که در نيامّا ا؛ شوند یم
، (ی)مکالمة عارف با موجدود مداورای   چهارم یگفتار. در رخداد دهد یسوق م یدلخواه و جةینت

 یبدرا  نیاز طدرف  یکد يرخدداد،   نيدر ا ؛دارد یمیتعل یکارکرد شتریپاسخ ب-زوج پرسش
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بده آن پاسدخ    یگدر يو د دکند  یمد  یالؤسد  یگرياز د خاصّ یدربارة موضوع یکسب آگاه
و  یبده مباحثدة منطقد    یرخدداد گفتدار   نيد پرسش و پاسخ در ا نديآکه فرني. با ادهد یم

از  یرخدداد گفتدار   نيد ا یهدا  یکده تدوال   رسدد  یبه نظر م شود، ینممنجر محور  استدالل
 لید پاسدخ، نده تحم  -شده است و کارکرد زوج پرسدش  لیتشک یواقع یها پرسش و پاسخ

 .است افتني یساختن و آگاه هبلکه آگا ،بر طرف مقابل یدادن برتر نشان اينکته  کي
 

 گفتاریهای  منش .3-2-5

 یگروهد  هدای  انديشده رسانی دربارة مقام و  آگاهی ،یة نويسندة کتاباوّلجا که اهداف آن از
 .ت اسدت ثابد بدیش  کدم و   ءالولیدا اةتذکر هایمکالمههای گفتاری  منشبوده است،  خاصّ
 جددّی  صدورت  بده  هدا مکالمده  مالحظدات ژاندری   تدأثیر  تحت های خطابی و صورت لحن

تواندد   یله مد ئاين مسد  .کمیاب است ها در آن شوخی و مطايبه های نشانهو  بازنمايی شده
افزايدی و ايجداد احتدرام بدرای      ستقددّ  هدا  آن تدرين  آشکارداليل متعددی داشته باشد که 

 یه در عرفان مدرسی و خانقداه ويژ هافزايی که ب ساين نوع تقدّ .استهای اصلی  شخصیّت
را بدرای   عصدر  در میدان مردمدان   ايجر گونة خطابیدسترسی به  ای پربسامد است، ديدهپ

دارد که تمام متن را تحت سیطرة يک صددا و   سازد و او را بر آن می ممکن میناخواننده 
بدا احتدرام    هدا ر مکالمهبیشتدر  مشارکانبه لحاس برابری لحن،  گفتمان به خوانش آورد.

بده   کنند و اين لحن تنهدا در مدواردی کده يکدی از طدرفین      متقابل يکديگر را خطاب می
در توان را می تی لحنهای اين تغییر موقّ کند. نمونه پردازد، تغییر می سرزنش ديگری می

و احمدد   «(سگان بلدخ هدم ايدن کنندد...    : »3)نوبت شمارة دهم اجريان مکالمة شقیق با ابراهیم 
چنین تغییدر لحندی در    کرد.مشاهده  «(ای... لطی کردهعظیم غ: »5)نوبت شمارة حرب با بهرام 

ولی تغییدری در   ؛شود بیش ديده می و که حالت مباحثة استداللی دارند، کم هايیمکالمه
 ،عرفدان  گدر يد يةبا سو حاضر موردی کههای  ه در نمونهالبتّ ؛کند مسیر مکالمه ايجاد نمی

بود. رسمی  شیوةتغییر حاکی از  ده شد کهدي، آن همسوست یقلندر -نوع عاشقانه یعني
 ابوالحسدن  گدوی و گفدت بده   ،دگیدر  اين نمونه که در ردة رخداد گفتاری چهارم جای مدی 

: 1355)عطّدار،   «هدان بوالحسدنو!  »که با خطاب صدمیمی   اختصاص دارد با خدا خرقانی
 گیرد.گفت و گو را در بر میفاصله صمیمی و بیشود و لحنی  آغاز می (623

 

 ابزارهای ایجاد ارتباط .3-2-6

اسدتفاده کدرده اسدت، زبدان و      عرفا از آن گفتمانانتقال برای  عطّارکه  ارتبا يجاد ابزار ا
و همان سدیاق نثدر عصدر سدامانیان را      جری استچهارم و پنجم ه هایقرن سادةسبک 
عصر خود را بدا دنیدای    عوام هم است قصد داشته عطّارجا که از آن .(205: 1337)بهار،  دارد
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بدا   .دشدو  ی مدی تلقّد  مورد نظر درخور مخاطبکارآمد و اين زبان ابزاری  ،عرفا آشنا سازد
در چندد   توصیف و هم سخن شفاهی هم ،اين ابزار در بافت درون متن که شکلوجود اين
 هدای زبدانی   ، نشانه(مکاتبة ذوالنون و بايزيد مثالً)شده است بودن آن اشاره  ای مکاتبهبه مورد 

   .خورد به چشم نمیا ه از دادهيک  تمايز اين دو گونه در هیچ
 گداه و  بدروز  ،االولیداء    ةتدذکر بزارهای ايجاد ارتبدا  در  ا بارةدر توجّهجالب  ةنکت ترين مهمّ
 ةکدارکرد پديدد   یناوّلد اسدت.   عربدی  زبدان  فارسی بده زبان  از «رمزگردانی» ةپديد گاه بی

 که (Holmes, 1992: 6) ستگو فرد سخنبه کالم  بخشیو اقتدار دادن رسمیّت ،رمزگردانی
 گو را به زبان رسدمی ديدن اسدالم    کالم فرد سخن ،اين مقاله ةدر رخدادهای مورد مطالع

 در رخدددادهای گفتدداری ايددن پديددده وجددود از ايددن لحدداس، .داده اسددتپیونددد )عربددی( 
و نده   دانستاسالمی  محیطنده از فرهنگ و نويس پذيریمعلول تأثیر را بايد االولیاء   ةتذکر
حداکی از  هموندین  هدا   از سدوی ديگدر، وجدود ايدن رمزگرداندی      .ی شخصیسبک ويژگی
 جا کهآناز . استگوينده در  (Schema/ Mental Model) های ذهنی انگاره برخی شدن فعال

 ترییشد ب ترسدمیّ  ،موقعیّدت مدا بده    در رخددادهای گفتداری مدورد مطالعدة     زبان عربی
گو برای بازگشت بده   ذهن فرد سخنتوان رمزگردانی را محصول الگوسازی  ، میبخشد می

 سدتگاه اخ ازکده  پدیش از آن  ی کدرد. ايدن ايددیولوژی   برتر تلقّ رساختاربَيا اَ يک ايدیولوژی
قدرتمندد ذهدن    پیامد همبسدتگی  ،ناشی شده باشد زبانارتباطی  یحتّ يا ، هنریعاطفی
دسدت   رانقش ارجاعی زبدان   در نتیجهو  عارف با يک منبع گفتمانی ويژه است -نويسنده

در پايدان   آمیختگدی رمزة ، پديدد بنابراين ؛کند برای خواننده پر رنگ می در يک نوبت کم
 تطور موقّد به نويسندهبیانگر آن است که  ،ويژه سه رخداد نخست به، رخدادهای گفتاری

ده و کدر ال پنهان يا همان ابرسداختار تولیدد را فعّد    مؤلّف ی ايدیولوژيکموقعیّتهای  انگاره
  محور را به حاشیه رانده است.ذهنی مخاطبهای  انگاره

 

 . هنجارهای رخدادهای گفتاری3-2-7

مسدتقیماً تحدت تدأثیر     رخداد گفتاریهنجارهای حاکم بر  های موضوع بحث،در مکالمه
رخددادهای گفتداری   يدک از  هدا در هر ايدن هنجار  قدرار دارد.  رخددادها  مشدارکان  روابط
ماجرای پیوستن عدارف  ) سومو  اوّلدر رخدادهای گفتاری  فردی دارند. بههای منحصر ويژگی

يکی از طدرفین بدا انگیدزة اصدالح و      مسلمان(به جرگة عرفا و مکالمة عارف با فرد گناهکار يا غیر 
 .رو وظیفة او طرح يک موضوع اسدت  و از اين کند تربیت طرف مقابل با او رابطه برقرار می

پیگیدری   ویقرار دارد که وظیفدة   )مريد( گفتاریف ديگر اين رخداد رط در در عین حال،
حاکم  بنابراين، هنجار اصلی ؛و تسلیم است نکردن موضوع مورد نظر پیر، سکوت، اعتراض
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گونه که ابدراهیم ادهدم    درست هماناست؛  تيا تبعیّ پیروی و سوم اوّلرخداد گفتاری  بر
هدا را   تا زمان دريافت پاسدخ مدورد نظدر نوبدت     ،بیان کرده خضر ت از موضوعی کهبا تبعیّ

بهدرام پدس از   زمانی که يا  ؛دهد ها واکنش مورد انتظار خضر را می کند و به آن دنبال می
در دو رخدداد   . هموندین ندد ک اعتراضی نمی پیراز سوی  شدن اعتقادش کشیده به چالش
يابدد؛   انتقدال مدی   مراد به صورت غیدر مسدتقیم  پیام و محتوای کالم ، سومو  اوّلگفتاری 

کندد تدا خدود     مريد را ترغیب مدی   بدين معنی که مراد با طرح پرسش يا موضوع مکالمه،
هدای نمايشدی خضدر و     مثل واکنش ابراهیم به پرسدش  ؛پیام مورد نظر او را دريافت کند

هنجدار   در نتیجده،  ؛مطدرح کدرده   احمد حربی که عانی ضمنی موضوعتمرکز بهرام بر م
طدور   بده تالش مريد برای استنبا  پیدام اسدت.    ،نوع رخداد غالب استديگری که بر اين 

پیدروی و   رعايدت دو اصدل   ،و سوم اوّلرخداد برندة  پیش قواعدتوان گفت که  خالصه می
 مريدد به تحوّل بنیادين  منجر ها که پايبندی به آنقواعدی  ؛مريد است طرفاز  استنبا 

   خواهد شد.
های جفتی غالباً به  پايه هستند و نوبت دو عارف هم ،مشارکان، دومدر رخداد گفتاری 

نوبدت   با وجود اين، در دو. ودوزيع شتکه کالم بین دو مشارک  است ای تنظیم شده گونه
بر ديگدری   ،اصلی باب مورد نظر است شخصیّتکه  مشارکانيکی از  ،رخداد گفتاریآخر 
 ،پايدان از نظدر مدا ايدن     .ديابد  پايدان مدی  درست در همین نقطه  ،يابد و مکالمه میبرتری 

هنجار حداکم بدر    بنابراين،؛ روای است -محصول رجحان يکی از طرفین از سوی نويسنده
هدای   در نوبدت  نويسدنده  تصدمیم بدا   يکی از طرفین مکالمده  سکوت ،اين رخداد گفتاری

 . است  پايانی
فدارغ از گفتمدان    ،هدا  شخصیّت )مکالمة عارف با موجود ماورایی(رخداد گفتاری چهارم  در

کدی بدر   ها متّ بین آن های پرسش و پاسخ ،شوند و از اين رو وارد تعامل می ،مراد و مريدی
 -ت زوج حداکم ئد نده در هی  ،در پايان مکالمده  اين رخداد مشارکان رابطة عمودی نیست.
 دگرگدون ها در قیاس بدا ابتددای مکالمده     ت اشخاصی که آگاهی آنئمحکوم، بلکه در هی

 رخداد گفتداری،  که ايندعی شمدّ توان می بنابراين، ؛شوند مکالمه خارج می شده است، از
اسدتوار   هدای آزادتدر   گیری نوبت از طريق بر هنجار شناختن و شناساندن موضوع نامعلوم

 است. شده
 

 گفتاری هایرخداد گونه. 3-2-8

کتداب کده   جدای از ژاندر کدالن    ضرحا گفتاری چهارگانه در مقالة های رخداد از گروههر 
 آيندد برهدا   زيرگونهاين  گیرد. ق میژانر تعلّ خُردهفی احواالت زندگی عرفاست، به يک معرّ
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. ندد ا گفتار، هدف و هنجارهای مکالمه  مکالمه، توالی مشارکان هايی مانندمتغیّرکنشی  هم
يکی از  تنها و تراز دارند همنابا يکديگر رابطة  مشارکانم و سو اوّلدر رخدادهای گفتاری 

از سدوی ديگدر،    کندد.  ترتیب موضوع را تعیین می مشخّص یها با هدف آموزش مطلب آن
 در پدی  بندابراين، اندد و   بیشتر انتظام يافته کنندگیِ ها به قصد القای احساس متقاعد توالی
چنین گفتاری، از آن جهدت کده پیدروی    ؛ تحمیل نظام اعتقادی گوينده هستند و تتقويّ
در ردة ژاندر   بیشدتر  ،بدد لط را مدی  پدرداز  نظريده يدک  ب از گفتمدان  قید و شر  مخاط بی
ای و  در قالب يک گفتمان مکالمده  گیرد و نه قرار می« موعظه و اندرز» هموونگويی  تک

 محور.ديگری
تدراز هسدتند و نحدوة توزيدع      دو مشارک هدم  ،مکالمة دو عارف() دومدر رخداد گفتاری 

د شدو  می ديدهرخداد  هايی در کلّ ا نشانهامّ ؛هاست ها حاکی از همکاری دو طرفة آن نوبت
و محتدوا،   شدکل . از نظر آزاد هایو نه مکالمهد کن نزديک می« مناظره» گونهکه آن را به 

مانند مناظرة بز و رز و مناظرات معدروف اسددی   )را بايد در مناظرات کهن فارسی گونه  تبار اين

. (130-68: 1357 و نیدز خدالقی مطلدق،    257 -256: 1376تفضّدلی،   ←) جو کدرد و جست طوسی(
در مکالمده  ترتیب است: اين ای آزاد به  مکالمه های گونههای اين ژانر با  ترين تفاوت عمده

هدر دو   ،ولی در منداظره  ،ای مشترک برای تفاهم هستند هر دو طرف در پی ايجاد زمینه
يدافتن معندا بده طدرف      بدرای هستند؛ در مکالمه يک طرف  يشت خودر پی اثبات حقانیّ
ضعف در طرف ديگدر   يافتن نقطه با هدفولی در مناظره، يک طرف  ،دهد ديگر گوش می

گداهی   ممکن اسدت  یدهد؛ مکالمه در بسیاری موارد پايانی باز دارد و حتّ او گوش می هب
ولی مناظره همواره با يک نتیجه و طدرفین برندده و بازندده     ،نداشته باشد سنتیجة ملمو
هدای   کده ويژگدی   شدويم  مدی  توجّده م ت در رخددادهای گفتداری دوم  با دقّ يابد. پايان می
 ، طدرفینِ اوّالًاسدت:   رسازگا ،برشمرديم مناظره ی که ازاتبا مختصّ ای اين رخدادها مکالمه

هدف يکدی از   ثانیاً، ؛دبه ديگری نشان ده حقانیت استدالل خود راکنند  درگیر تالش می
، مکالمده بدا   عف در بحث طرف مقابل است و ثالثداً يافتن نقطة ض ،طرفین از طرح پرسش
   .يابد میپايان  ها آنبا برتری يکی از در نوبت آخر  دخالت راوی يا گوينده

گفتدار در چدارچوب    گوندة ، )مکالمة عدارف بدا موجدود مداورایی(    در رخداد گفتاری چهارم 
، يکی از طرفین نمايندة هادر اين مکالمه گیرد. قرار می ای نمايشنامه چندصدايی گفتمان
کتداب   انديشگیای است که در چارچوب نظام  غالب کتاب است و طرف ديگر چهره تفکّر

که بدر حسدب    ای نادر اين گونة مکالمه شود. تعريف نشده و در نتیجه، از وی حمايت نمی
 از وضدعیّت يکدديگر(   ناآگداهی طدرفین   ثالً)مد  نمايشدی  متون های دارای برخی از ويژگی ،اتّفاق
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آن در  مشدارکان شناختن و شناساندن موضدوع ندامعلوم اسدتوار شدده و      است، بر هنجارِ
هدا   ت اشخاصی که آگاهی آنئمحکوم، بلکه در هی -ت زوج حاکمئنه در هی ،پايان مکالمه

 .روند بیرون میشده است، از مکالمه  دگرگوندر قیاس با ابتدای مکالمه 
 

  نتيجه .5

و  های افزودهحاوی داللت عطّاری الولیااةتذکرهای مندرج در رخدادهای گفتاری مکالمه
واقدع شدده    رثّؤمد  راوی-مؤلّدف  است که  در تشديد و تثبیت معناهای مفروضِ ایضمنی
هدای  داللدت  د کده ش مشخّص اين کتابدر اين نوشتار چهار دسته رخداد گفتاری  است.
 بندی کرد: صورتتوان میشرح اين به   هايمزمبنای الگوی  را برها  در آن يادشده
 داشدته  پیوند یخطّ تاريخ با آنکه از پیش مکالمه های زمان مکالمه، موقعیّت سطح در
 فعلدی  توضدعیّ  در تغییدر  نشدانة  ،مکالمده  بده  هدا  آن ورود و تقديرندد  منطق تابع د،نباش

 دو بده هدا  مکالمده  ابتدای در شده درج های مکان. آيد می شمار به او سرنوشت و شخصیّت
 حداوی  هدا  آن در عمومی های مکان از برخی و شوند می تقسیم خصوصی و عمومی دستة
 کده  مسدجد  و وعدظ  مجلدس  ،حدجّ  راه ،حجّ نظیر يیها مکان؛ هستند فرهنگی های داللت
 تظرفیّد  دربدارة  راوی-مؤلّف گرايانة واقع راتتصوّ از حاکی ،مکالمه جريان در ها آن وجود
 .است نمشارکا گردآوردن در آنها

 عطّدار  کتداب  در ای مکالمده  هدای  شخصیّت روابط چینش مکالمه، نمشارکا سطح در
 کردارهدای  بدا  منطبدق  و آگاهانده  زيدادی  حددود  تا ها پردازی شخصیّت که دهد می نشان

 هويّدت  سدطح،  ايدن  در. اسدت  گرفته شکل (شناسانه هستی يا مدرسی از اعم) عرفانی گفتمان
 از را هدا مکالمده  نوع تواند می (عارف) اصلی مشارک به نسبت او جايگاه و مخاطب مشارک

 عدارف  مخاطدب  کده  گفتداری  رخدادهای از دسته آن در اساس، اين بر. سازد متمايز هم
 و گفتدار  مدديريت  رود، مدی  شمار به ارشاد نماد کهاست  یشخصیّت يا مراد يا راهنما يک
 همدین  بده  و دارد قدرار  مراد يا راهنما اين دسترس در تنها ،مکالمه از آمده دست به نتايج
 از دسددته آن در. شددود مددی دهديدد هددا شخصددیّت بددین در نددابرابر و عمددودی رابطددة دلیددل

 اشدخاص  بدین  در گفتار مديريت شیوة ند،ا پايه هم عرفايی ،مشارک دو هر که رخدادهايی
 در مقابدل،  در. يابدد  می پايان طرفین از يکی سود به مکالمه نتیجة اامّ ؛است شده تقسیم
 خداوندد،  مانندد  ،مداورايی  موجدودی  ،عدارف  مخاطدب  که گفتاری رخدادهای از گروه آن

 بدا  متمدايز  جايگداهی  مکالمده،  طدرفین  از يکدی  گوسدت،  سدخن  حیوان يا فرشته ابلیس،
 از فدارغ  او بدا  عارف مکالمة دلیل همین به و دارد االولیاء ةتذکر در متعارف های شخصیّت
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 در نمشدارکا  روابدط  نتیجه، در ؛گیرد می انجام هامکالمه ديگر های محدوديّت و هنجارها
 .دارد بیشتری آزادی هامکالمه ساير با قیاس
 ولدی  اسدت،  دعدوت  اصدل  نقل و بیان راوی-مؤلّف یکلّ هدف گفتار، اهداف سطح در
: کنندد  می دنبال مکالمه روش از استفاده در ای ويژه هدف ها مکالمه از دسته هر نمشارکا

 مشدارک  هددف  اسدت،  ساری و جاری ها شخصیّت بین عمودی روابط که هايیمکالمه در
 هدم  را مريدد  هددف  کدار،  اين که است آن ادارة نیز و تعامل به موضوع تزريق( مراد) برتر
 مشدارک  دو هدر  هددف  ،عدارف  دو میدان  هدای مکالمه در. دهد می قرار خود عاعالشّ تحت
 هددف . اسدت  ديگدری  بده  خدود  جايگداه  دادن نشدان  بدرای  ها نوبت امکانات از گیری بهره

 ای چهدره  آن هدای  شخصدیّت  از يکدی  کده  گفتداری  رخددادهای  از دسته آن در مشارکان
 .است تازه نتیجة به يافتن دست دارد، غیرانسانی
 پاسدخ  و پرسش جفت ،توالی نوع ترين توجّه قابل گفتاری، رخداد های توالی سطح در
 دهديد  ارجاعی و نمايشی پرسش گشايی، صحبت باب پرسش گونة سه در توالی اين. است
 هموندین . هستند ارجاعی و نمايشی انواع ها توالی پربسامدترين ،بین اين در که شود می

 در ارجداعی  هدای  پرسدش  بیشتر و مريد -مراد هایمکالمه در نمايشی های پرسش بیشتر
 هدای  منشدر . شوند می يافت ماورايی موجود و عارف گویو گفت يا عارف دو هایمکالمه
 اسدت  هيبد مطا از دور بده  و یجدّ ها شخصیّت لحن و بیان مورد، يک استثنای به گفتاری،

 . است افزايی ستقدّ طريق از عرفا کالم به دادن تمشروعیّ آن، اصلی دلیل که
 قدرون  در رايج نوشتاری گونة عطّار کتاب در کاررفته به زبان زبانی، ابزارهای سطح در
 کده  هستیم عربی به فارسی زبان از رمزگردانی شاهد گاهی اامّ ؛است هجری پنج و چهار
 نشدان  راگدو   نیز بازنمايی اقتدار سخن اسالمی تفکّر و فرهنگ با راوی-مؤلّف ذهنی پیوند
 .  دهد می

 بده  ،برده کار به هامکالمه از هريک در عطّار که قوانینی گفتاری، هنجارهای سطح در
 تذهنیّ ةنشان اين و است متغیّر گفتار های توالی نیز و گو سخن های سوژه جايگاه اقتضای
 بدین  مريدد  -مدراد  رابطدة  کده  هايیمکالمه در .است تعاملی کنش دربارة مؤلّف مند قانون

 از مدراد  هدای  نوبدت  پیگیری و سکوت ،مکالمه بر غالب هنجار فرماست، حکم ها شخصیّت
 تدا  مشارک دو متقابل واکنش -کنش عارف، دو مکالمة در غالب هنجار. است مريد سوی
 ،مداورايی  موجدود  بدا  عدارف  گدوی و گفدت  بدر  غالب هنجار. هاست آن از يکی شدن تسلیم

 . است آن دربارة دادن آگاهی و موضوع يک از آگاهی برای کنجکاوی
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 اشدخاص  جايگداه  نظیدر  عدواملی  تدأثیر  تحدت  مکالمه نوع گفتاری، ژانرهای سطح در
 آنکده  از پدیش  و شدود  مدی  تعیین گفتار اهداف نیز و گفتاری های کنش تعامل، در درگیر
 ماهیّدت  ،مکالمده  در دخیدل  هدای  همؤلّفد  ديگر کنار در تنها باشد، داشته مستقل یماهیّت
 سدپردن  گوش ،مريد و مراد هایمکالمه بنیادين هستة که آنجا از. سازد می آشکار را خود
 در .شدود  مدی  نزديدک  مدذهبی  و ديندی  موعظدة بده   گفتار ژانر است، مراد سخن به مريد
 طدیّ  ديگدری  بر طرفین از يکی فضايل بیان ،یهاوّل هدف که آنجا از عارف، دو هایمکالمه
 گوندة  يابدد،  می پايان طرف يک سود به راوی-مؤلّف دخالت با مکالمه نتیجة و است تعامل
 ايدن  کننددگان  شدرکت  هددف  کده  آنجا از. يابد می شباهت ايرانی کهن مناظرات به گفتار
 گدرفتن  اعتراف يا وعظ به توسّل بدون لهئمس يک آموختن و تعلیم يا ابهام رفع ،هامکالمه
 بده  را زبدان  ديگدر،  گفتداری  رخدداد  سه خالف بر ،گفتاری گونة اين مشارکان نیز و است
 ای نمايشدنامه  هدای مکالمده  بده  گفتدار  ژاندر  گیرندد،  می کار به بخش آگاهی ابزاری عنوان
شیوة تولیدد   ،االولیاءةتذکر منتسب به گرايیرغم مضمون به ف،با اين وص .شود می نزديک
در نسدته اسدت   توا ،نظم نشانگانی خداصّ  نا بهب ی مندرج در آن،هامکالمهبندی  و صورت
مفدروض   واقعیّتيند تولید و تثبیت آدر فر ،معنا يا معناها و فراتر از آن ةشبکگیری شکل

    ر باشد.ثّؤراوی م-مؤلّف يا مطبوعِ
 

 منابع
 ، تهران، علمی.فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی(، 1392زاده، فردوس ) آقاگل

 ، تهران، مرکز.االولیاء عطّارةچهار گزارش از تذکر(، 1379احمدی، بابک )
 پورآذر، تهران، نی.ترجمة رويا ای؛ جستارهايی دربارة رمان،  تخیّل مکالمه(، 1387)باختین، میخاییل 
 ، تهران، توس.2، جشناسی سبک(، 1337بهار، محمّدتقی )

های فارسی و انگلیسی در پرتو الگوی  کاربردهای دعا در فیلم»(، 1394قدم، رضا و فاطمه وحیدنیا ) پیش
 .72-53، ص28، ش6، سال جستارهای زبانی، «هايمز

 تهران، سخن.  تاريخ ادبیّات پیش از اسالم،(، 1376تفضلّی، احمد )
 ، تهران، رهنما.شناسی کاربردی فرهنگ توصیفی آموزش زبان و زبان(، 1384چگینی، ابراهیم )

سدعدی و   گلستانوگو در  ای گفت بررسی مقايسه»(، 1394پور آالشتی، حسین و مرضیه حقیقی ) حسن
مدة ادبیّدات   نا پدژوهش ، «وگدويی میخاییدل بداختین    عنصرالمعالی با تکیه بر منطق گفدت  ةنام قابوس
 .60-29، ص 26، ش7، سال تعلیمی

ة دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسدی  مجلّ، «اسدی طوسی»(، 1357خالقی مطلق، جالل )
 .130-68، ص1، شمشهد

، آيندة میدرا   ، «پردازی در متون داستانی عرفانی ابزارها و عناصر شخصیّت»(، 1380رضوانیان، قدسیه )
 .8-3 ، ص2سال چهارم، ش



)توصيف و تفسير اجزای رخدادهای گفتاری( االولياءةتذکردر  مکالمهساختار ارتباطي انواع / 146

ارتبا  کالمی در شعر کهن فارسدی )سدؤال و جدواب، مکالمده، منداظره و      »(، 1390نسب، مريم ) شريف
 .88-71، ص3، ش2سال نامة ادب پارسی،  کهن، «ديالکتیک(

 ، تهران، فردوس.انواع ادبی(، 1369شمیسا، سیروس )
 محمّد استعالمی، تهران، زوّار. چاپ، االولیاءةتذکر(، 1355عطّار نیشابوری )

هايی از  ای سیلورستاين و تحلیل مکالمه معرفی الگوی نمايه»(، 1393موسوی، حمزه و محمّد عموزاده )
 .96-77، ص10، ش6، سال شناسی های زبان پژوهش، «زبان لری و لکی بر اساس آن

، 8، سدال  نامدة انجمدن  ، «االولیداء  ةاولیداء در تدذکر   »(،1387اصغر و مريم روضاتیان ) فرد، علی میرباقری
 . 46-31، ص30ش

Bernstein, B (1971), Class, Codes and Control, V1, London, Routledge and Kegan 
Paul. 

Herman, V (1998), “Turn Management in Drama”, In Exploring the Languge of 
Drama, Culpeper et.al (Ed), London, Routledge. 

Holmes, J (1992), An Introduction to Sociolinguistics, London and New York, 
Longman. 

Hymes, D (1986), "Models of the Interaction of Language and Social life", In 
Gumperz, J.J. Hymes, D, «Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of 
Communication», New York, Holts Rinehart & Wiston, pp. 35-71. 

Malinowski, B (1923), " The Problem of Meaning in Primitive Language", In 
Ogden, C.K and Richards, I, The Meaning of Meaning, London: Routldge and 
Kegan Paul, p.p 146-152.  

Trask, R.L. (2007), Language and Linguistics: The key Concept, New York, 
Routledge. 

Whorf, B. L. (1956), "Language, Thought, and Reality: Selected Writings of 
Benjamin lee Whorf", In Carroll, J. B. (ed), Cambridge, M.I.T Press. 

 
 


