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ساختار ارتباطي انواع مکالمه در تذکرةاالولياء
(توصيف و تفسير اجزای رخدادهای گفتاری)
پارسا یعقوبي جنبهسرایي

*

استاد گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه کردستان

فاتح احمدپناه
دانشآموختة دکتری زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه گيالن
(از ص  121تا )146
تاريخ دريافت مقاله ،1398/7/30 :تاريخ پذيرش مقاله1399/6/26 :
علمي-پژوهشي

چکيده
تذکرههای عرفانی بنا به ماهیّت مکتوب خود تابع محدوديّتهای نظام نوشتاریاند؛ منتها مکالمههای
مندرج در آنها ،از منظر روابط میان مشارکان گفتوگو؛ اعم از نوبتگیریها ،لحن ،توالی و غیره ،از
قواعد ارتباطات شفاهی پیروی میکند و حاوی افزودههای داللتیِ ضمنیای هستند که کشف يا
برساخت آنها از جانب خواننده در گرو توصیف و تفسیر آنها به کمک قواعد تحلیل مکالمه است.
تذکرةاالولیاء عطّار تقريباً شاخصترين تذکرة عرفانی در فرهنگ ايرانی -اسالمی است که با منطق مذکور
سامان يافته است؛ لیکن در خوانشهای مکرّر و متفاوتی که از آن شده ،داللتهای مذکور مغفول مانده
است؛ از اين رو در نوشتار حاضر پس از مشخّصکردن چهار رخداد گفتاری الگو و تکرار شونده در
تذکر ةاالولیاء با تکیه بر مدل تحلیل مکالمة هايمز ،موسوم به الگوی « ،»SPEAKINGرخدادادهای گفتاری
مذکور در دو سطحِ «توصیف» و «تفسیر» ،طبقهبندی و تحلیل شده است .نتیجه نشان میدهد بهرغم
مضمونگرايی منتسب به تذکرةاالولیاء ،شیوة تولید و صورتبندی مکالمههای مندرج در رخدادهای
گفتاری آن ،حاوی داللتهای افزوده و ضمنیای است که در تقويت يا تثبیت معنا (واقعیّت مفروض يا
مطبوعِ مؤلّف) راوی بسیار مؤثّر بوده است .نمود اين مطلب را میتوان در انتخاب موقعیّت مکالمهها؛ اعم
از زمان و مکان ،چینش مشارکان گفتوگو ،اهداف مکالمه و ساختار فضايی تعامل ،روند توالی رخدادها
و شکل نوبتدهی ،منش و لحن گفتار سخنگويان و مواردی مشابه مشاهده کرد که ضمن آشکارکردن
ساختار نظام دانايی میان طبقات يا فِرَق عرفا ،میزان پايبندی آنها را به آن باورها نشان میدهد.
واژههای کليدی :عطّار ،تذکرةاالولیاء ،مکالمه ،الگوی هايمز ،رخدادهای گفتاری
* .رايانامة نويسندة مسئول:

p.yaghoobi@uok.ac.ir
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 .1مقدّمه
اعضای گروههای اجتماعی ،زبان و گفتار را بر اساس متغیّرهای مختلفی به کار میگیرندد
و هنگددام برقددراری ارتبددا  ،رفتارهددای تعدداملی منحصددربهفددردی در قالددب زبددان بدددن و
رخدادهای گفتاری از خود بروز میدهند که تحلیل آنها بر عهدة داندشهدايی همودون
«قومنگاری ارتباطات» ( )Ethnogaphy of Communicationو تحلیل مکالمه است .بهکارگیری
مبانی و مهارتهای تحلیل اين حوزههای معرفتی ،از يکسو مدیتواندد در آشکارسداختن
قواعد حاکم بر کردارهای زبانی رايج در بین اعضای گدروه ،مفیدد واقدع شدود و از سدوی
ديگر ،پژوهشگر را قادر میسازد تا عالوه بر توصیف نمودهای صوری تعامل ،داللدتهدای
ضمنی اين نمودها را در بافت گستردهتری مقايسه و تفسیر کند.
يکی از گروههای اجتماعی -فرهنگی ايرانی که اعضدای آن مطدابق مدتنهدا و اسدناد
به جامانده ،همواره از قواعد زبانی خاصّی برای عینیّتبخشدیدن بده گفتمدان خدود بهدره
گرفتهاند ،عرفا هستند .با نگاهی به تعدّد و تنوّع آثار عرفا بده لحداس سداختار ،موضدوع و
منظر که همگی در ژانر عرفانی ،تولید و تداوم يافته است ،میتدوان بده اهمّیّدت گفتمدان
مذکور پی برد .يکی از عناصر برجستة ژانر عرفانی و زيرگونههای آن ،بدهکدارگیری اندواع
مکالمه میان کنشگران روايت است که به قصد «دعوت» در معنای اصطالحی آن صورت
میگیرد .در اغلب روايتهای عرفانی .درونماية دعوت به قصد تسلیم ،تنبّه يدا مفداهیمی
از اين دست سامان يافته است کده بدر اسداس آن ،يکدی از کنشدگران درونداسدتانی يدا
مخاطبِ شنونده -خوانندة حکايت به موضوع بحث ترغیب يا از آن برحذر داشته میشود.
ساختار تعامل در اين دسته از روايتها عمدتاً به جای نقدل ،از نمدايش بهدره مدیبدرد و
ماجرا در قالب گفتوگوی شخصیّتها شکل میگیرد؛ به عبدارت ديگدر ،اسداس دعدوت،
مواجهدهای گفددتوگومحدور اسددت کده فراتددر از مضدمون گفددتوگدو ،شددیوة تولیدد ايددن
گفت وگوهاست که حاوی داللتهای ضمنی است .از میان متنهای عرفدانی ،گوندههدای
تمثیلی و تذکرهای ،به شکلی چشمگیر بحث دعوت را بازنمايی کردهاندد .تدذکرةاالولیداء
عطّار يکی از متنهای کلیددی تدذکرهایِ عرفدانی اسدت کده موتیدف دعدوت را بدا اندواع
جهتگیری به سوی يکی از شخصیّتهای درونداستانی يا شنونده -خواننده سدامان داده
است و افزون بر موضوع بحث ،شیوهها و شرايط مواجهه با ديگری در ذيل بحدث دعدوت
قابل تامّل است.
در اين نوشتار پس از تبیین رخدادهای گفتاری الگو و تکرارشوندة تدذکرةاالولیداء در
چند دسدتة اصدلی ،هدر دسدته بدا بهدرهگیدری از الگدوی قدومنگاراندهای کده بده نموندة
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« »SPEAKINGدل هددايم ْز ( )D.Hymesمشددهور اسددت ،در دو سددطح توصییيف و تفسییير

طبقهبندی و تفسیر شده است.
يکی از روشهای تفسیر متن به تحلیدل مکالمده مشدهور اسدت کده دارای الگوهدا و
چارچوبهای منسجمی برای تبیین ويژگی های زبانی -سبکی مکالمات شفاهی و متندی،
از جمله نوع ادبی آن است .اين الگوها نظر بسیاری از متنپژوهان را به خود جلب کدرده
است .بنا به نسبت اين نوشتار با آن پژوهشها ،به موارد اصلی اشاره میشود.
هرمَن ( )1998-V.Hermanبا محوريّت کاربرد چارچوبها و الگوهای زبدانشدناختی در
تحلیل مکالمههای نمايشنامهای ،نزديکی بیشتری با اهداف تحقیق حاضر دارندد .وايمدال
هددرمَن ،در دو فصددل اوّل کتدداب خددود ،ابعدداد مختلددف مکالمددههددای نمايشددنامهای را بددا
بهرهگیری از چارچوبهای مرتبط با قوم شناسی ارتباطات و تحلیل مکالمه بررسی کدرده
است.
در بین مقاالت فارسی ،الگوهای تحلیلیْ بیشتر برای بررسی گفتوگوهای غیدر ادبدی
استفاده شدهاند؛ برای مثال ،پیشقدم و وحیدنیا ( ،)1394از الگوی هدايمز بدرای بررسدی
کارکردهای دعا در گفتمان فارسی و انگلیسی بهره گرفتهاندد و نیدز موسدوی و عمدوزاده
( ،)1393از مدل نمايه ای سیلورستاين بدرای تحلیدل مکالمدههدای گويشدوران ناهمزبدان
استفاده کردهاند.
اگرچدده پددژوهشهددای زيددادی در زمینددة مکالم دههددای متددون ادبددی و از آن جملدده
تذکرةاالولیای عطّار نگاشته شده است؛ امّا مطالعدات حداکی از آن اسدت کده غالدب ايدن
پژوهشها ،به بررسی محتوايی گفتوگوی ادبی يا توصیف ساختار کلّی آنهدا بدر اسداس
نظريّات عامّ مکالمه (هموون نظريّات باختین ،بوبر و تودوروف) محدود میشوند .ويژگدی
مشترک تمامی اين آثار ،تفسیر مکالمههای ادبی متون کهن بدون اسدتفاده از چدارچوبی
منسجم و قابل راستیآزمايی است (برای مثال ← احمددی101-95 :1379 ،؛ رضدوانیان1380 ،؛
شريفنسب 1390،و حسنپور آالشتی و حقیقی .)1395 ،در هیچيک از نوشتارهای يادشده وجوه
داللتی خاموش در مکالمدههدای منددرج در رخددادهای گفتداری بررسدی نشدده اسدت؛
درحالی که اين وجوه نقش برجستهای در برساخت معنا يدا معناهدای مفدروضِ مؤلّدف-
راوی دارد.
 .2الگوی خوانش روایي دل هایمز
هايمز ،مانند ديگر همفکدران خدود در حدوزة قدومنگداری ارتباطدات ( Bernstein:1971
&  )alinowski:1923, Whorf:1956تحقیقددات خددود را بددر شددناخت و تفسددیر دانددش
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ارتباطی کداربران زبدان در مکالمدهای روزمدرّه متمرکدز کدرده اسدت .بندا بده تلقّدی وی،
زبانشناسی بايد به مثابة ابزاری برای تحلیل کارکرد تعاملی زبان عمدل کندد و زمینده را
برای شناخت ناخودآگاه اجتماعی و ارتباطی کاربران زبان فراهم آورد .هايمز رسدیدن بده
چنددین شددناختی را مشددرو بدده درک علمددی «تددوانش ارتبدداطی» ( Communicative
 )Competenceکدداربران زبددان روزم درّه مددیدانددد .منظددور از تددوانش ارتبدداطی ،مجموع دة
پیش فرضها ،متغیّرها و قواعد بنیادينی اسدت کده امکدان بازشناسدی موقعیّدت و تولیدد
تعامل زبانی را برای کاربران زبان میسّر میسازد و به آنها اين تواندايی را مدیدهدد کده
کالم را به تناسب بافت و نوع رابطه با مخاطب به کار گیرند ( .)Trask:2007:43هايمز برای
مطالعة توانش ارتباطی کاربران زبان ،الگويی با هفت متغیّر و دو سطحِ توصدیف و تفسدیر
پیشنهاد میدهد که عنوان سرواژهای آن « »SPEAKINGاست .متغیّرهای اين الگو بنا بده
ترتیب درج هر متغیّر در عنوان سرواژهای آن ،بدين شرح آمده است:
 -1موقعیّت ( Settingبا حرف اختصاری  :)Sمنظدور از موقعیّدت ،فضدای کلّدی ،زمدان و
مکانی است که مکالمه در آن روی میدهد .مکان مکالمه میتواند عمدومی يدا خصوصدی
باشد .همونین فضای مکالمه ممکن است متضمّن درجات متنوّعی از رسمیّت باشد؛ بده
طوری که افراد شرکتکننده را به استفاده از کنشهای گفتاری رسدمی يدا غیدر رسدمی
سوق دهد.
 -2مشارکان مکالمه ( Participantsبا حرف اختصاری :)Pمشارکان ،کسانی هسدتند کده
در مکالمه شرکت میکنند و نوع رابطه و جايگاه اجتماعی خدود را در خدالل آن آشدکار
میسازند .مشارکان هر مکالمه ممکن است نقش های متقابل مختلفدی را در مقابدل هدم
ايفا کنند؛ برخی از اين نقشها عبارتاند از :سخنگو /سخنشدنو ،خطدابگدر /مخاطدب،
فرستندة پیام /دريافتکنندة پیام و موارد مشدابه .ايدن نقدشهدا طدیّ مکالمده جابدهجدا
میشوند؛ مثالً در يک رخداد مکالمهای طوالنی ممکن است فردی که در ابتدا خطابگدر
بوده ،نقش مخاطب را بر عهده گیرد يا رابطة میان فرستندة پیام -دريافتکنندة پیدام بده
رابطة خطابگر -مخاطب تبديل شود.
 -3اهداف گفتار ( Endبا حدرف اختصداری  :)Eاهدداف مکالمده هدم شدامل اهدداف و
انتظارات از پیش تعیینشدهای میشود که در ناخودآگاه جمعدی اعضدای جامعده وجدود
دارند و هم شامل اهداف شخصی افراد شرکتکننده در مکالمه میشوند.
 -4توالی کنشهای گفتاری ( Act Sequenceبا حرف اختصداری  : )Aمنظدور از تدوالی
کنشهای گفتاری ،نظام ترتیبی کنشهای زبانی و غیر زبانی است .برخدی از تدوالیهدای
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شناختهشده عبارتاند از :پرسش -پاسخ؛ کنش کالمی امری -واکنش به امدر و غیدره .در
هر توالی ،زمینه برای يک عمل يا نوبت جديد فراهم میآيد.
 -5کلید يا منشهای گفتار ( Keyبا حرف اختصاری  :)Kمنش گفتداری متغیّرهدايی را
در برمیگیرد که با کیفیّت بیان و لحن در ارتبا اند؛ مانند اشکال خطاب يدا لحدن بیدان
آنها .مدنش هدای گفتداری مدیتوانندد بسدته بده موقعیّدت گفتمدان ،دوسدتانه ،جددّی،
ريشخندآمیز يا متکلّف باشند.
 -6ابزارهای ارتبا ( Instrumentalitiesبدا حدرف اختصداری  :)Iابدزار ارتبداطی شدامل
رسانهها و مجراهای زبانی میشوند که افراد شرکتکننده در مکالمه از آنها برای انتقدال
پیام خود استفاده میکنند .ابزار ارتباطی به دو دستة شفاهی و کتبی تقسیم میشوند.
 -7هنجارهای گفتار (با حدرف اختصداری  :)Nمنظدور از هنجارهدای مکالمده؛ قواعدد،
قراردادها و سنّتهای از قبل تعیینشدهای است که بر هر رخداد مکالمهای حداکم اسدت
و مشارکان مکالمه ملزم به رعايت آنها هسدتند؛ مدثالً ممکدن اسدت هنجدار حداکم بدر
مکالمة دو فرد ،سخنگفتن با صدای بلندد باشدد يدا مشدارکان مجبدور باشدند در زمدان
مکالمه سکوتهای طوالنی داشته باشند و يا در چشم هم نگاه نکنند.
 -8گونة گفتار ( Genreبا حرف اختصداری  :)Gژانرهدا ،گوندههدای بیدانی هسدتند کده
چارچوب گفتمان را تعیین میکنند؛ مانند شعر ،مناظرة سیاسی ،لطیفه و  ...که هر يدک
کارکردهای مختص به خود را دارند (← هايمز.)1986 :

 .3رخدادهای گفتاری تذکرةاالولياء
تذکرةاالولیاء ،کتابی است در شرح حال عارفان و صوفیانی که در سه يدا چهدار قدرن اوّل
بعد از اسالم زندگی میکردهاند .در اين کتاب ،شخصیّتها (عرفا ،موجودات مداورایی ،مردمدان

عادی و غیدره) بر مبنای درونماية کالنِ اصل دعوت ،با يکدديگر وارد مکالمده مدیشدوند و
دربارة مسایل مرتبط با طريقت ،شريعت و اخالق سخن میگويند .اين مکالمهها معمدوالً
در شرايط و موقعیّتهای خاصّی روی مدیدهندد ،مشدارکان خاصّدی دارندد و هرکددام از
قواعد خاصّی پیروی میکنند و به عبارتی ،هريک دارای ويژگیهای يک رخدداد گفتداری
معنادار و قابل تفسیرند .در اين مقاله ،از  30مکالمده کده بده صدورت تصدادفی از کتداب
تذکرةاالولیای عطّار انتخاب شدهاند ،به عنوان دادههای پژوهش استفاده شدده اسدت کده
بنا به ساختار مواجهة هريک از کنشگران با ديگری ،چهار دسدته رخدداد گفتداری بددين
شرح مشاهده شد :تعداد  12مکالمه ( %40از کلَ دادههدا) در زيرمجموعدة رخدداد گفتداریِ
«ماجرای پیوستن عارف به جرگة عرفا» 8 ،مورد (حدود  %27از کلَ دادهها) در زيرمجموعدة
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رخداد گفتاریِ «مکالمة دو عارف» (گفتوگوی عرفا با يکديگر) 6 ،مورد ( %20از کل دادهها) در
زيرمجموعة رخداد گفتاریِ «مکالمة عارف با فرد گناهکدار يدا غیدر مسدلمان» و  4مدورد
(حدود  %13از کل دادهها) هم در زيرمجموعة رخدادهای گفتاری نادری مانند «گفتوگدوی
عارف و موجود ماورایی» (مثالً ابلیس يا هاتف) قرار میگیرند.
از آنجا که در اين مقاله مجال پرداختن به تکتک دادهها وجود نددارد ،از هدر دسدته
رخداد گفتاری ،تنها يک مکالمه ،به عنوان نمونده ،ذکدر و تحلیدل مدیشدود .بخدش اوّل
شامل توصیف مکالمه بر مبنای اجدزای الگدوی  SPEAKINGو بخدش دوم شدامل تفسدیر
موارد توصیفشده در بخش اوّل به شکل مقايسهای است.
 .1-3توصيف رخدادهای گفتاری چهارگانه در تذکرةاالولياء
در سطح اوّل الگوی هايمز ،معموالً گزارشی کلّیگويانه از ساختار مکالمههای منددرج در
هر دسته از رخدادهای گفتاری مطرح میشود .گزارش يادشدده در مواجهدة رخددادهای
چهارگانة تذکرةاالولیاء به اين شرح است:
 .1-1-3رخداد گفتاری اوّل« :ماجرای پيوستن عارف به جرگة عرفا»

در اين مواجهه سالک با شخصی واالمقام روبهرو میشدود و در گفدتوگدو بدا وی متنبّده
شده ،دعوت را میپذيرد .ناگفته نماندد غدرض از دعدوت ،معندای مفهدومی آن اسدت نده
معنای زبانی -دستوری که در ظاهر جمالت نمايان میشود .مکالمدة انتخدابشدده بدرای
معرّفی در اين دسته از رخدادهای گفتاری ،مواجهة ابراهیم ادهم بدا خضدر اسدت کده در
خانة وی بر او وارد شده است:
 .1ابراهیم ادهم :چه میخواهی؟
 .2خضر :در اين ربا فرود میآيم.
 .3ابراهیم ادهم :اين ربا نیست ،خانة من است.
 .4خضر :اين سرای پیش از اين از آنِ که بود؟
 .5ابراهیم ادهم :از آنِ پدرم.
 .6خضر :پیش از او از آنِ که بود؟
 .7ابراهیم ادهم :از آنِ پدر فالن کس.
 .8خضر :همه کجا شدند؟
 .9ابراهیم ادهم :همه برفتند و بمردند.
 .10خضر :اين نه ربا باشد که يکی میآيد و يکی میرود؟ []...
 .11ابراهیم ادهم :بايست تا با تو سخنی گويم[ ]...تو کیستی و از کجا میآيی که آتش
در جانم زدی؟
 .12خضر :ارضی و بحری و برّی و سماییام و نام معروف من خضر است.
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 .13ابراهیم ادهم :توقّف کن تا به خانه روم و باز آيم.
 .14االمرُ اعجلُ من ذلک (عطّار.)103 :1355 ،

 موقعيّت مکالمه :مکان مکالمه ،خانة ابراهیم ادهم است که خضر در آنجدا بدر وی واردمیشود .زمان هم مشخّص نیست.
 مشارکان مکالمه :مشارک اوّل ،ابراهیم ادهم است که در نوبدت  11 ،1و  13در نقدشخطابکننده و در نوبت  7 ،5و  9در نقش مخاطدب ظداهر شدده و در نوبدت  3در مقدام
گوينده قرار گرفته است .خضر هم در مقام مشارک دوم ،در نوبدت  2و  12مخاطدب ،در
نوبت  8 ،6 ،4و  10خطابکننده و در نوبت  14گوينده است.
به لحاس جايگاه ،مشارک اوّل شخصی متموّل است که در جريان مکالمده بده جرگدة
عرفا وارد میشود .مشارک دوم ،يعنی خضر در جايگاه مراد ،آنگاه که نوبت گفتوگو بده
مرتبة دوازدهم رسیده و مکالمه رو به پايان است ،هويّت خود را فاش میکند.
 هدف مکالمه :در اين مواجهه ،هدف ابراهیم ادهم از مکالمه ،ارضدای حدسّ کنجکداویدربارة نیّت فرد غريبه و کسب آگاهی از هويّت اوسدت؛ امّدا خضدر بده قصدد بیددارکردن
ابراهیم پا پیش نهاده است .هدف نويسنده ،اگرچه در شکل کالن بازنمايی اصدل دعدوت
است ،در زير آن به ذکر يکی از داليل قدمنهادن ابراهیم ادهم به طريقت پرداخته است.
 توالي کنشهای گفتاری :ابراهیم ادهم در نوبت  1دربارة نیّت خضر میپرسدد و خضدردر نوبت  2با تکیه بر استعارة ربا به او پاسخ میدهد .کاربرد اسدتعاره در نوبدت خضدر،
ابراهیم ادهم را در نوبت  3به واکنش وادار میکند؛ ايدن واکدنش حاصدل بددفهمی او از
اسدتعاره اسدت .بددفهمی ابدراهیم ادهدم در نوبددت  3باعدث مدیشدود کده خضدر تددوالی
بازجويانهای را که بهظاهر دور از موضوع اوّلیه است ،آغاز کند؛ ايدن تدوالی از نوبدت  4تدا
نوبت  9ادامه میيابد .بعد از پاسخ ابراهیم ادهم در نوبت  9توالی بازجويانه پايان میيابد.
خضر در نوبت  10با استفاده از پرسش بالغی به تفسیر استعارة مطدرحشدده در نوبدت 2
میپردازد .در نوبت  11ابراهیم ادهم هويّت خضر را میپرسد و خضر در نوبدت  12بده او
اطّالعاتی میدهد .در نوبت  13ابراهیم از خضر درخواست میکند کده بماندد و خضدر در
نوبت  14به او پاسخ منفی میدهد.
 منش گفتار :لحن مکالمه جدّی است .ابراهیم لحنی کنجکاوانه و خضر لحنی وعظآمیزدارد .منش خطابِ پیام درگفتار ابراهیم ادهم به صورت پرسش يدا درخواسدت مسدتقیم
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است ،ولی منش بیان خضر پرسشِ غیر مستقیم و نیز بیان استعاری به قصد انتقال پیدام
است.
 ابزار ارتباط :مجرای کالم بر اساس بافت روايت عطّار ،سخن شفاهی است که به شدکلزبان فارسی رايج در متون قدرن سده تدا پدنج بده نگدارش در آمدده اسدت .در نوبدت 14
رمزگردانی از زبان فارسی به عربی ديده میشود.
 هنجارهای گفتار :مريد پرسشهای مراد را پاسخ میدهد تا خود به حقیقت مورد نظدراو دست يابد .همونین مريدد ضدمن دنبدالکدردن کدالم مدراد ،از مباحثده يدا اعتدراض
خودداری میکند.
 ژانر گفتار :از آنجا که مکالمه درنهايت بده تغییدر جهدان بیندی يکدی از طدرفین خدتممیشود ،میتوان آن را در زيرمجموعة وعظ و اندرز جای داد.
 .2-1-3رخداد گفتاری دوم« :مکالمة دو عارف»

دستة ديگری از رخدادهای گفتاری تذکرةاالولیاء ،بدر مبندای مکالمدة دو عدارف سدامان
يافته است؛ مکالمة شقیق بلخی و ابراهیم ادهم يکی از نمونههای اين دسته است:
 .1شقیق بلخی :ای ابراهیم چه میکنی در کار معاش؟
 .2ابراهیم ادهم :اگر چیزی رسد ،شکر کنم و اگر نرسد ،صبر کنم.
 .3شقیق بلخی :سگان بلخ هدم ايدن کنندد؛ کده چدون يابندد مراعدات کنندد و دنبدال
جنبانند و اگر نیابند ،صبر کنند.
 .4ابراهیم ادهم :پس شما چگونه کنی؟
 .5شقیق بلخی :اگر ما را چیزی رسد ،ايثار کنیم و اگر نرسد ،شکر کنیم [. ]...
 .6ابراهیم ادهم :انت االستاذ واللّه (عطّار.)236 :1355 ،

 موقعيّت گفتار :مکان قصّه ،شهر مکّه است؛ امّا باز هم ،زمان مکالمده نامشدخّص اسدت.ابراهیم بدون هیچ مقدّمهای و نیز بدون اشارة راوی به ندوع رابطده و سدوابق آشدنايی دو
شخصیّت ،بر شقیق وارد میشود.
 مشارکان مکالمه :در نوبت  1شقیق نقش خطابکننده (پرسشگدر) را بدر عهدده دارد وسپس در نوبت  3و  5جايگاه پاسخدهنده را اشغال میکند .مشارک دوم (ابراهیم ادهم) در
نوبت  2در جايگاه مخاطب ظاهر میشود و در نوبت  4در جايگاه خطابکننده (پرسشگر)
قرار میگیرد .همونین شقیق مشارکی است که حقّ پاياندادن بده مکالمده را در دسدت
دارد (نوبت  .)6به لحاس جايگاه ،هر دو مشارک عرفايی هسدتند کده بدا يکدديگر آشدنايی
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دارند و از جايگاه اجتماعی يکديگر آگاهاند .نیز میتوان مدّعی شد که با يکدديگر مقدامی
برابر دارند.
 هدف مکالمه :هدف شقیق واداشتن ابراهیم به شرکت در پرسدش و پاسدخی دربدارةمقامات عرفانی است تا درنهايت مقام خود را بده وی اعدالم کندد .هددف ابدراهیم ادهدم
نشاندادن مقام زهد و رضا در قالب پاسخ و نیز کنجکداوی دربدارة نظدر مشدارک دوم در
اين مقامهاست .هدف نويسنده ،مقايسه و بیان برتری يکی از مشدارکان در يدک ويژگدی
خاصّ است.
 توالي کنش های گفتاری :شقیق بلخی بدا طدرح پرسشدی مکالمده را آغداز مدیکندد وابراهیم در نوبت  2به آن پاسخ میدهد .در نوبت  3شقیق به پاسخ ابراهیم واکنش نشان
میدهد؛ در واقع در اين نوبت شقیق ابراهیم را سرزنش میکند که همین باعث میشدود
ابراهیم در نوبت  4پرسش شقیق را در نوبت  1دوباره به گونهای ديگر صورتبندی کندد.
در نوبت  5شقیق پاسخی به ابراهیم میدهد که به لحاس صوری مشابه پاسدخ ابدراهیم و
به لحاس معنای ضمنی با آن متفاوت است .در نوبت  6ابراهیم به پاسدخ شدقیق واکدنش
نشان میدهد و تلويحاً او را میستايد.
 منش هیای گفتیاری :لحدن مکالمده جددّی اسدت .از نظدر شدیوة بیدان ،هدر دو فدردشرکتکننده تقريباً با لحن برابری با يکديگر تعامدل دارندد؛ بدا وجدود ايدن ،در نوبدت 3
شقیق با استفاده از فنّ تشبیه ،زهد ابراهیم را ناچیز میداند و رابطة برابر را موقّتاً در يک
نوبت بر هم میزند .از لحاس حالدت خطداب ،هدر دو مشدارک پرسدشهدا را بده صدورت
مستقیم مطرح میکنند.
 ابزار ارتباط :مجرای کالم بر اساس منطق بافت روايت ،گفتوگوی شفاهی است که بهکمک زبان فارسی رايج در متون قرن سه تا پنج نگاشته شدده اسدت .در نوبدت  6شداهدِ
رمزگردانی از زبان فارسی به عربی هستیم .به لحاس اصطالحات گفتمانی شیکر ،صیبر و
ایثار ،در نوبت  2و  5از گفتمان عرفانی وام گرفته شدهاند.
 هنجار گفتار :طرفین مکالمه بايد به پرسشهای يکديگر پاسخ دهندد و هدر طدرف بدراساس پاسخی که داده میشود ،تصمیم میگیرد همونان اجازه دهد تا ديگری در نوبدت
خود به مکالمه ادامه دهد يا به پاسخ وی واکنش نشان میدهد؛ بنابراين ،طرفین مکالمده
تا زمان رسیدن به نتیجه ،موظّف به ادامة زنجیرة پرسش و پاسخ هستند.
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 گونة گفتار :از آنجا که دو فرد همپايه (دو عدارف) در حدال بحدث دربدارة يدک موضدوعمشترک هستند و هر طرف سعی دارد تا فضیلت مورد عالقه و تأيیدد خدود را بده طدرف
مقابل اثبات کند ،نوع رخداد گفتاری به «مناظره» نزديک است.
 .3-1-3رخداد گفتاری سوم« :مکالمة عارف با فرد غير مسلمان یا گناهکار»

دستة سومِ رخدادهای گفتاری ،حاوی مکالمههايی است که بین يک عدارف بدا شخصدی
غیر مسلمان يا گناهکار اتّفاق میافتد .مواجهة شیخ احمد حرب با يک زردشتی و رفدتن
به خانة وی از اين زمره است:
 .1شیخ احمد حرب :خاطر فارغ دار که ما به غمخوارگی تو آمدهايدم کده شدنیديم کده
مال تو دزد برده است.
 .2بهرام :هرآينه چنین است؛ امّا در آن سه شکر واجب است :يکی آنکه ديگران از مدن
بردند ،نه من از ديگران؛ دوم آنکه نیمهای ببردند و نیمهای با ماست؛ سیوم آنکده ديدن
با من است ،دنیا خود آيد و رود.
 .3احمد حرب :ای بهرام چرا آتش میپرستی؟
 .4بهرام :تا فردا مرا نسوزد و با من بیوفايی نکند؛ که چندين به خورد او دادهام تا مدرا
به خدای -عزّوجلّ -رساند.
 .5احمد حرب :عظیم غلطی کردهای که آتش ضعیف است و جاهل و بیوفا .هر حساب
که از او بگرفتهای ،باطل است؛ که اگر طفلی پارهای آب بر وی ريزد ،بمیرد .کسدی کده
چنین ضعیف بود ،تو را چگونه قوّتی رساند؟ و او قوّت ندارد که پارهای خداک از خدود
دفع کند .تو را به حق چگونه رساند؟ و آنکه جاهدل اسدت ،آن اسدت کده از مشدک و
نجاست فرق نکند و درحال هر دو را بسوزد و نداند که او بهتدر اسدت .ديگدر آنکده تدو
هفتاد سال است تا او را میپرستی و من هرگز نپرستیدم .بیا تا هر دو ،دست در آتدش
نهیم تا بنگری که هر دو بسوزد و وفای تو نگه ندارد.
 .6بهرام :چهار مسئله از تو سؤال کنم .اگر جواب به ثواب دهی ،ايمان آرم.
 .7احمد حرب :بپرس!
 .8بهرام :حق تعدالی چدرا آفريدد؟ و چدون آفريدد ،چدرا رزق داد؟ چدون رزق داد ،چدرا
بمیرانید؟ و چون بمیرانید ،چرا برانگیزانید؟
 .9احمد حرب :بیافريد تا به خالقی او را بشناسند و رزق داد تا به رزّاقی او را بشناسدند
و بمیرانید تا به قهّاری او را بشناسند و زنده گردانید تا او را به قادری بدانند.
 .10بهرام :اشهدُانالالهالّااللّه و اشهدُ اَنَّ محمّداً رسولُاللّه (عطّار.)293-292 :1355 ،

 موقعيّت گفتار :مکان مکالمه ،خانة بهدرام گبدر اسدت؛ ولدی زمدان آن ندامعلوم اسدت.موقعیّت صحنه نشان میدهد که احمد حرب برای تسلیدادن به بهرام ،با ياران خدود بده
خانة وی رفته است.

ادب فارسي ،سال  ،10شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1399شمارۀ پياپي 131/ 25

 مشارکان مکالمه :شرکتکنندة اوّل (احمد حرب) ،در نوبدت  1نقدش مشدارکتی بدرایصحبتگشايی ( )Phatic Communicationرا بر عهده گرفته است .همین مشارک در نوبت
 3نقش خطابکنندة پرسشگر دارد و در نوبتهای  5و  9جايگاه پاسخدهندده را اشدغال
کرده است .مشارک دوم (بهرام) در نوبت  ، 2بداب صدحبتگشدايی را بدر عهدده دارد؛ در
نوبت  4مخاطبِ پاسخدهنده است؛ در نوبت  8جايگداه پرسدشگدر را اشدغال کدرده و در
نوبت  10نقش پاياندهنده را بر عهده دارد.
به لحاس جايگاه ،مشدارک اوّل شدیخ معروفدی اسدت کده مريدد و يدارانی هدم دارد و
مشارک دوم فردی غیرمسلمان که در جريدان مکالمده بدا مشدارک اوّل بده ديدن اسدالم
میگرود و به تعبیری ،مريد مشارک اوّل میشود.
 هدف مکالمه :هدف ابتدايی احمد حرب ابراز همدردی با فدرد غیرمسدلمان و سدپسارشاد و راهنمايی اوست .هدف اوّلیة بهرام پاسخ به صحبتگشايی و سپس ،کسب آگاهی
در بارة توحید و يکتاپرستی در دين اسالم است .هدف نويسنده ،توضیح تشرّف يک غیدر
مسلمان به دين اسالم در جريان مکالمه است.
 توالي کنشهای گفتاری :در نوبت  1احمد حرب مکالمده را در قالدب صدحبتگشدايیآغاز میکند؛ باب صحبتگشايی معموالً با عباراتی قدالبی و بدرای آغداز معاشدرت شدکل
میگیرد .بهرام در نوبت  2ضمن پاسخ به اين نوبت ،توضیحاتی دربارة گفتة احمدد ارایده
میدهد .همین موجب می شود احمدد حدرب در نوبدت بعدد بدا پرسشدی کده محدور آن
اعتقادات دينی احمد است ،موضوع نوبتهای بعد مکالمه را در دست گیدرد .در نوبدت 4
بهرام به پرسش پاسخ میدهد و احمد حرب در نوبت طوالنی  5بدا ايدن پاسدخ مخالفدت
میکند .مخالفت احمد حرب باعث میشود موضوع مکالمه همونان بدر اعتقدادات ديندی
متمرکز باشد و به همین دلیل بهرام در نوبت  8-6از احمد دربارة اصدول اعتقدادی ديدن
اسالم میپرسد .پاسخ احمد حرب در نوبت  9موجب میشود که بهدرام در نوبدت  10بدا
يک گزارة متعلّق به حوزة گفتمان اسالمی توالی را پايان دهد.
 منش گفتار :لحن مکالمه جدّی است .طدرز بیدان طدرفین مکالمده تنهدا در دو نوبدتنخست برابر است و به نظر میرسد که احمد حرب در باقی نوبدتهدا از قددرت بیشدتری
برخوردار باشد .در نوبت  5کالم احمدد آمیختده بده سدرزنش و اسدتدالل جددلی اسدت.
پرسشها مستقیم هستند؛ ولی پرسش بهرام در نوبت  8با پیشدرخواست او در نوبدت 6
ارتبا دارد.

 /132ساختار ارتباطي انواع مکالمه در تذکرةاالولياء (توصيف و تفسير اجزای رخدادهای گفتاری)

 ابزارهای گفتار :مجرای کدالم در بافدت روايدت سدخن شدفاهی اسدت کده بده سدبکنوشتههای زبان فارسی قرن سه تا پنج نگاشته شدده .در نوبدت 10شداهد رمزگرداندی از
فارسی به عربی هستیم .شهادتین (ال اله الّا اللّه) در اين نوبت يک کنش گفتاری اعترافدی
است که ريشه در گفتمان اسالمی دارد و ورود فرد به دين را رسمیّت میبخشد.
 هنجارهای گفتار :مراد يا مرشد با به چالشکشیدن مريد گفتار او را به سمت موضدوعدلخواه هدايت میکند و مريد تا زمان رسیدن به نتیجه ،در چارچوب آن موضدوع سدخن
میگويد.
 گونة گفتار :از آنجا که مکالمههای قیدشده در اين رخداد گفتاری به تغییر جهانبینیدينی يکی از طرفین در حین گفتوگدو منجدر شدده اسدت ،مدیتدوانیم ندوع مکالمده را
زيرمجموعة وعظ يا مباحثة مذهبی تلقّی کنیم.
 .4-1-3رخداد گفتاری چهارم« :مکالمة عارف با موجود ماورائي»

مکالمة مندرج در رخداد گفتاری ،برآمده از مواجهة عارف با موجودی ماورایی اسدت .در
نمونة زير جنید با ابلیس مواجه میشود:
 .1ابلیس :يا جنید از من میترسی؟
 .2جنید :آری.
 .3ابلیس :اگر خدای را شناختهای ،چرا از جز وی بترسیدی؟
 .4جنید :تو کیستی؟
 .5ابلیس :ابلیس.
 .6جنید :میخواستم که تو را ديدمی.
 .7ابلیس :آن ساعت که از من انديشیدی ،از خدای  -عزّوجلّ -غافل شدی و تو را خبر
نه .مراد از ديدن من چه بود؟
 .8جنید :خواستم که تو را پرسم که :تو را بر فقرا هیچ دست باشد؟
 .9ابلیس :نه.
 .10جنید :چرا؟
 .11ابلیس :چون خواهم که به دنیا بگیرمشان ،به عقبی گريزند و چون خواهم کده بده
عقبی بگیرمشان ،به مولی گريزند و مرا آنجا راه نیست.
 .12جنید :اگر بر ايشان دست نیابی ،ايشان را هیچ بینی؟
 .13ابلیس :بینم .آنگاه که در سماع و وجد افتند ،بینمشان که از کجا مینالند (عطّار،
.)332 :1355
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 موقعيّت مکالمه :مکان مکالمه ،فضايی مقدس به نام «شدونیزيّه» اسدت کده در بغددادواقع بوده است؛ ولی زمان مکالمه مشخّص نیست .موقعیّت صحنه اين گونه آغاز میشدود
که جنید پس از دريافت يک الهام به مسجد رفته ،در آنجا ابلیس را مالقات میکند.
 مشارکان مکالمه :مشارک اوّل (ابلیس) ،در نوبتهای  1و  3خطدابکننددة پرسدشگدراست ،در نوبتهای  5و  9و  11و  13مخاطدب اسدت ،در بخدش اوّلِ نوبدت  7مخاطدبِ
سخنگوست و در بخش ديگر آن خطابکنندة پرسشگر .مشارک دوم (جنید بغدادی) ،در
نوبت  2و  8مخاطب و در نوبتهای  10 ، 8 ،4و 12خطابکننده است.
به لحاس جايگاه ،مشارک اوّل شخصیّتی ماورايی است که در گفتمان دينی به عندوان
نماد شر و بدی شناخته میشود؛ مشارک دوم هم عارفی بسیار شناختهشده است.
 هدف مکالمه :هددف اوّلیدة ابلدیس اثبدات وجدود تنداق در ايمدان جنیدد و سدپسآگاهانیدن جنید و تعلیم و تنبیه است .هدف اوّلیة جنید شناخت هويّت مشارک ديگدر و
سپس طرح پرسشهايی به قصد آگاهی از يک موضوع مبهم است.
 توالي کنشهای گفتاری :در نوبت  1و  2توالی پرسش و پاسخ ديده میشود .در نوبدت 3ابلیس از جنید پرسش میکند و پاسخ او در نوبت  2را بده چدالش مدیکشدد .سدپس
جنید در نوبت  4بدون اينکه سؤال ابلیس را پاسخ دهد ،موضوع جديدی را بدا محوريّدت
پرسش از هويّت ابلیس وارد مکالمه میکند که همین باعث می شود ابلدیس در نوبدت 5
خود را معرفی کند .در نوبت  6جنید دلیل حضور خود را در آن مکان بیان میکندد کده
بازهم در نوبت  7از طرف ابلیس به چالش کشیده میشود؛ امّا ابلیس در بخش دوم ايدن
نوبت با طرح يک پرسش ،موضوع مکالمه را به سمت ارایة جزییّات دلیدل مالقدات سدوق
میدهد .در نوبت  8جنید پرسشی را که با دلیل مالقات مرتبط اسدت ،بیدان مدیکندد و
متعاقب آن ،پاسخ يککلمهای «نه» را در نوبت  9دريافت میکند .از آنجا که ايدن پاسدخ
کافی نیست ،در نوبت  10جنید با واژة پرسشی «چرا» خواهان توضیح بیشدتر مدیشدود.
ابلیس در نوبت  11توضیحات بیشتری میدهد و جنیدد بداز هدم در نوبدت  12جزییّدات
ديگری میپرسد که موجب میشود ابلیس با پاسخ خدود در نوبدت  13مکالمده را پايدان
دهد.
 منش های گفتار :لحن مکالمه جدّی اسدت .هدر دو مشدارک در مقدام دو سدخنگدویهمپايه و برابر و با حقّ توزيع و تعیین مساوی ،موضوع گفتوگو را آغاز میکنند .از نظدر
حالت خطاب پیام ،جنید در تمام نوبتها پرسش مستقیم مطرح میکند .پرسش ابلدیس
در نوبت  3و  5به لحاس معنايی شبیه پرسش بالغی است و نه مستقیم.

 /134ساختار ارتباطي انواع مکالمه در تذکرةاالولياء (توصيف و تفسير اجزای رخدادهای گفتاری)

 ابزارهای گفتار :مجرای کالم در بافت روايت سخن شفاهی است کده بده سدبک زبدانفارسی قرن سه و چهار هجری نگاشته شده .اصدطالحات «وجدد» و «سدماع» و دوگاندة
متضادّ «دنیا» و «عقبی» به سیاق گفتمان عرفانی تعلّق دارد.
 هنجارهای مکالمه :فرد آگاه موظّف است که تا زمان رسیدن فرد پرسشدگر بده پاسدخ،گفتار را ادامه دهد.
 گونة گفتار :از آنجا که اين مکالمه به قصد کسب آگاهی و آگداهیبخشدی دربدارة يدکموضوع مبهم شکل گرفته است ،میتوان آن را از نوع ادبیّات تعلیمی تلقّی کرد.
 .2-3تفسير رخدادهای گفتاری چهارگانه در تذکرةاالولياء
 .1-2-3موقعيّت رخدادهای گفتاری

زمان در رخدادهای گفتاری تذکرةاالولیاء بنا به معرفتشناسی تاريخمند و فرديّدتگدرای
امروزی ،فاقد داللت تاريخی است و چنین مینمايد که رخدادهای گفتاری را از يکدديگر
متمايز نکرده است؛ در حالی که به مثابة بافت اوّلیّده و حداوی داللدت ضدمنی بده شدمار
میآيد که شخصیّت در آن درگیر مکالمه و نهايتاً دچار تحدوّل مدیشدود .ايدن زمدان بده
صورت کلّی و تحت عناوينی مانند «روزی»« ،شبی»« ،يک بار» و  ...ذکدر مدیشدود؛ امّدا
همین اشارة کلّی ،به خواننده هشدار میدهد کده شداهد گفدتوگدويی خواهدد بدود کده
سرانجام به تغییر وضعیّت آغازين و نیز نگرش شخصیّت ختم میشود .اين گونه زمانهدا
به همان دسته ای تعلّق دارند که باختین آنها را زمان «ماجراجويی-روزمدرّه» مدینامدد
( 150 :1387و  .)168ويژگدی بددارز چندین زمددانی ايددن اسدت کدده از يددک سدو بدر مبنددای
مجموعهای از مقدرّات رويامانند استوار شده و از سويی ،نقطة آغاز تحدوّل در يکدی از دو
طرف مکالمه اسدت .هموندین ،عدالوه بدر همسدويی بدا سدنّت تقدديرمحور ،ايدن زمدان
تداعیکنندة يک حال بیپايان است؛که در انديشة عرفانی ،اساسیترين کیفیّت زمدان بده
شمار میرود .با اين وصف ،زمان کلّیگويانه مذکور ،هم بنا به سنّت کدالن فکدری جهدان
قديم ،يعنی تقديرگرايی هم بنا به درک عرفانی از زمان يعنی تاکید بر حال ،سامان يافته
و فراتر از امر تاريخی در تقويت و تشديد بر ساخت معنا و پیام مندرج در مکالمه دخیدل
است.
داللتپردازی در سطح مکانی مکالمهها از زمان آشکارتر اسدت .در يدک دسدتهبنددی
ابتدايی ،اين مکانها را میتوان به دو دستة خصوصی و عمدومی تقسدیم کدرد .بدا اينکده
امکان وقوع انواع رخدادهای گفتاری در اين مکانها وجود دارد ،نکتة جالب اين است که
در داده های ما بیشتر مکالمه های مراد -مريددی ،يعندی رخددادهای گفتداری ندوع اوّل و
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سوم ،در مکانهای خصوصی نظیر خانه مشاهده شدند (مثالً مکالمة خضر با ابدراهیم ادهدم در

خانة ابراهیم يا مکالمة احمد حرب و بهرام در خانة بهرام)؛ امّا بخش زيادی از مکالمههدای کتداب
عطّار در مکانهای عمومی روی میدهد .برخی از ايدن مکدانهدا بده لحداس ايددیولوژيک
نشاندار و برخی ديگر بینشان هستند .مکانهای عمومیِ بی نشدان ،تدأثیری در رخدداد
مکالمهای به وجود نمیآورند و در قالب فضاهايی برهنده و اتّفداقی (مانندد راه کداروان ،کندار
دجله و پشتبام) ظاهر شدهاند .در مقابل ،مکانهای نشاندار ،مکدانهدايی هسدتند کده بدا
بخشی از فرهنگ و تعامالت مسلمانان پیوندی ناگسستنی دارند .با دقّت در ماهیّدت ايدن
مکان ها ،به ظرفیّتهای آن ها در ايجداد يدک محدیط گفدتوگدويی عیندی و مبتندی بدر
واقعیّتنمايی پی خواهیم برد .مکانهای يادشده عبارتاند از :کعبه ،مسجد ،مسدیر سدفر
به حجّ و حلقههای وعظ يا درس .نقطة مشترک اين مکانها قابلیّت آنهدا در گدردآوردن
مسلمانان و برقرارکردن رابطة مکالمهای میان آنان است .بايد به اين نکته توجّه کرد کده
اغلب رخدادهای گفتاری نوع دوم و چهارم ،يعنی«مکالمة دو عارف» (مثالً گفتوگوی رابعدة
عدويه و ابراهیم ادهم در حجّ) و «مکالمة عارف و موجود ماورایی» (مثالً گفتوگوی رابعه و هداتف
در راه حجّ) ،در چنین مکانهايی روی میدهند که حاوی داللتهای ايدیولوژيک است.
 .2-2-3مشارکان رخدادهای گفتاری

از میان متغیّرهايی که باعث ايجاد تمايز در دادههای اين مقاله شدهاند ،متغیّر«مشدارکان
مکالمه» ،يکی از مؤثّرترين عوامل ايجاد تمدايز در میدان رخددادهای گفتداری بده شدمار
میآيد؛ تا جايی که دامنة تأثیر آن در ساير متغیّرها (بهويژه هنجار گفتار و گونة گفتاری) نیدز
مشاهده میشود .مشارکان اصلی رخدادهای گفتاری در تدذکرةاالولیداء؛ عرفدا ،مدرادان و
مريدان آنها هستند .رابطة میان اين مشارکان و طرف مقابل آنها در مکالمه ،بسدته بده
نوع رخداد گفتاری متفاوت است .از بین چهار دسته رخداد گفتداری ،دسدتة اوّل و سدوم
که بر رابطة عمودی میان مرشد دانا با مريد ناآگاه يا عارف مسلمان و فرد غیدر مسدلمان
استوار است ،پیوند مشارکان مبتنی بر رعايت سلسلهمراتب است و به تبعیّدت از گفتمدان
آموزشی خانقاهی ،آداب تعامل «فرادست -فرودست» در آن ساری و جداری شدده اسدت.
در اين دو رخداد گفتاری ،مراد بدر تمدامی نوبدت هدا احاطده دارد و سدخن او موضدوع و
سرنوشت مکالمه را تعیین میکند .در مقابل ،مريد تنها زمانی موضوع سخنگو شدناخته
می شود که سخن او موضوع از پیش تعیینشدة مراد باشد .يکی از داليدل وجدود چندین
رابطهای در اين رخدادهای گفتاری ،اين واقعیّت است که شخصیّتهدای درگیدر جايگداه
عناوينی را اشغال کردهاند که تابع نظام خانقاهیاند؛ نظامی که مطابق آن مدراد يدا پیدر،
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کنشگری است که حقیقت مطلق بر وی آشکار شده و مريد ،کنشپدذيری اسدت کده از
اين حقیقت مطّلع نیست و برای رسیدن به آن راهی ندارد ،جز اينکه تسدلیم پیدر باشدد
(← احمدی 111 – 110 :1379 ،و میرباقریفرد و روضاتیان.) 37 :1387 ،
در مقابل ،رابطة میان مشارکان رخداد گفتاری دوم (مکالمة دو عارف) ،رابطدهای نسدبتاً
برابر است و در مقايسه با رخداد گفتاری اوّل و سدوم ،حدقّ ادارة نوبدتهدا میدان هدر دو
مشارک تقسیم شده است .ويژگدی اصدلی ايدن ندوع رخدداد گفتداری در تدذکرةاالولیداء،
عاملیّت سوژههايی است که هر دو حقّ طرح پرسشهای هدمارز دارندد .بدا ايدن اوصداف،
چنین رخدادی در پايان به رابطة مکالمدهای کامدل و برابدر خدتم نمدیشدود؛ چراکده در
جريان پرسش و پاسخها ،نهايتاً يکی از طرفین مکالمه که اغلب همان عدارفی اسدت کده
عطّار درصدد توصیف کرامات اوست ،بر طرف مقابل برتری میيابد (مانندد مکالمدة شدقیق و
ابراهیم ادهم که ذکر شد و نیز مکالمة رابعه و ابراهیم ادهم در صفحة .)75
در رخداد مکالمهای چهارم که دربردارندة گونههای مکالمهای نادر و کمبسامد کتداب
تذکرةاالولیاست ،طرفین مکالمده از مشدارکان سده رخدداد مکالمدهای ديگدر بدا برابدری
بیشتری در برابر هم قرار میگیرند .يکی از داليل اين آزادی ،نمادين يا خیالیبودن يکدی
از طرفین مکالمه است که امکان دورزدن چارچوب از پیش تعیینشدة «مراد -مريدد» را
برای مؤلّف کتاب فراهم آورده است (مانند مکالمة بايزيد بسطامی با سگ سخنگو و نیدز مکالمدة
جنید با ابلیس) .در اينجا ،موضوع نمادين به منزلة نیروی مرکزگريزی عمل میکند که نده
در قالب يکی از اعضای گروه ،بلکه در قالب تجسّم فرديّتی يکّه و ممتداز بده بیدان آمدده
است.
اين موجوديّت جديد و خارقالعاده فرصتی بدرای راوی مکالمده فدراهم مدیآورد کده
عارف را در برابر سوژة جديد با اطّالعاتی نو ترسیم کند .عارف در اين رخددادها بدهطدور
موقّت هويّت خانقاهی خود را فراموش کرده و قصد دارد جنبهای از عرفان را بده نمدايش
بگذارد که بر تعامل پويا و تالش برای شناخت امر نامعلوم استوار شدده اسدت .هموندین
نمادين يا خیالیبودن يکی از شخصیّتهای رخداد گفتاری چهدارم را مدیتدوان بده ايدن
گونه تعبیر کرد که نويسنده برای طرح مکالمدهای حداوی محتدوای ندو ،در ذهدن عدارف
شخصیّتی ساخته است که میتواند پاسخ احتمالی برای برخدی پرسدشهدای بنیدادين او
فراهم کند.
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 .3-2-3اهداف رخدادهای گفتاری

واضح است که مهمّ ترين هدف نويسدندة کتداب از پدردازش رخددادهای گفتداری میدان
شخصیّتها ،بیان آداب مختلف اصل دعوت و داليل برانگیختهشدن عارف در قالب تعامل
اسدت .هدددف ديگدر نويسددندة تدذکرةاالولیدداء از طدرح رخدددادهای گفتداری ،نشدداندادن
ديدگاههای عرفا دربارة برخی مبانی و اصول گفتمان عرفانی و نیدز نقدا ضدعف و قدوّت
اين نظرها از زبان خود شخصیّتهای درگیر است؛ امّا هدف خود مشارکان مکالمه بسدته
به نوع رخداد گفتاری ،می تواند متفاوت باشدد .در رخدداد گفتداری اوّل و سدوم (مداجرای
پیوستن عارف به جرگة عرفا و مکالمة عارف با فرد گناهکار يا غیر مسلمان ) هددف مشدارک اصدلی
(پیر يا مريد) بهدستآوردن نقش سخنگوی غالب در مکالمه است تا به اين طريق ،زمینده
را برای دعوت فراهم آورد .از آنجا که مريد در اين دو رخداد گفتاری وجودی انضدمامی و
وابسته به پیر دارد ،هدف وی را بايد ياریرساندن به پیدر در رسدیدن بده هددف دلخدواه
تلقّی کنیم .در رخداد گفتاری دوم (مکالمة دو عارف) ،هدف هريک از مشارکان ،بهرهگیدری
از امکانات نوبت های مکالمه ای برای اثبات درستی نظر خود دربارة سلسلهمراتب سدلوک
به طرف مقابل است .در رخداد گفتاری چهارم (مکالمة عارف با موجود مداورایی) کده يکدی از
طرفین به قصد کسب آگاهی با ديگری وارد مکالمه میشدود يدا پرسدشهدايی را مطدرح
میکند ،هدف مشارکان روشنشدن يک نکتة مبهم است.
 .4-2-3توالي کنشهای گفتاری

تأثیرگذارترين توالی گفتاری در پیشبرد مکالمههای تدذکرةاالولیداء ،زوج پرسدش-پاسدخ
است که به دو شکل نمود يافته اسدت :اوّلدین گونده از ايدن پرسدشهدا نقدش پرسدش-
آزمونهايی را بر عهده دارند که تنها مقتضی يک پاسخ کلیشدهای هسدتند .در دادههدای
اين پژوهش ،اين گونه پرسشها بر آگداهی از هويّدت و جايگداه مخاطدب در ايدن دسدته
متمرکز بود و در بیشتر رخدادهای گفتاریِ مبتنی بر اصل دعوت ديده مدیشدد .چندین
پرسشهايی صرفاً به قصد صحبتگشايی مطدرح شددهاندد و بده هدیچ وجده تغییدری در
آگاهی فرد دعوتشده ايجاد نمیکنند .ساير پرسشهای مطرحشدده را مدیتدوانیم در دو
دسدتة نمايشددی ( )Display Questionsو ارجدداعی ( )Referential Questionsدسددتهبندددی
کنیم .پرسشهای نمايشی آنهايی هستند که صورت جمالت پرسشی را دارند؛ امّا اصدل
کنجکاوی و دريافت اطّالع نو که از اصول اوّلیّة پرسشدگریاندد ،در آنهدا رعايدت نشدده
است (← چگینی .)173 :1384 ،هدف اصلی اين پرسشها ،ترغیب مخاطب به درگیرشددن
در فرآيند استخراج پاسخ است؛ برای نمونه ،پرسشهای خضر در نوبت  6 ، 4و  8مکالمة
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اوّل به دلیل اينکه پاسخها از پیش بر گوينده آشکار است ،در ردة پرسدشهدای نمايشدی
به شمار میآيند .در مقابل پرسشهای نمايشی ،پرسشهای ارجاعی قرار دارند که بنیداد
آنها تمايل به دريافت اطّالع نو است و گاه در زمدرة پرسدشهدای فلسدفی و مدرتبط بدا
مسایل هستی قرار میگیرند (همان .)463 :از اين نوع پرسش در تمام رخدادهای گفتداری
نمونههايی يافت شد؛ امّا بسامد آن در رخدادهای گفتاری دوم و چهارم بیشتر بود .نوبدت
 4از مکالمة دوم و نیز نوبتهای  8 ،3 ،1و  12رخداد گفتاری چهارم ،مثالهدايی از ايدن
نوع پرسش به شمار میآيند.
از سوی ديگر ،کارکرد زوج پرسش-پاسخ در هر رخداد گفتاری بدا ديگدر رخددادهای
گفتاری متفاوت است .در رخداد گفتاری اوّل (ماجرای پیوستن عارف به جرگدة عرفدا) ،هدر دو
مشارک بر اساس اهداف متفاوتی از زوج پرسش -پاسخ استفاده میکنند .مشارک اصدلی
اين نوع رخداد گفتاری ،پرسش را به قصد رساندن پیام پندآمیز خود و ايجداد تحدوّل در
مخاطب (مريد) مطرح میکند و نه به قصد آگاهیيدافتن از يدک نکتدة مدبهم .در مقابدل،
نقش مشارک دوم اين رخدادها (مريد) در پاسخها پررنگتر اسدت؛ مريدد در جريدان ايدن
پرسش و پاسخ ،اهداف مورد نظر مراد را دنبال مدیکندد و پرسدشهدای او را بده نتیجده
میرساند .پرسشهای مريد تنها به قصد آگاهیيافتن از هويّت مشدارک اصدلی و ارضدای
حسّ کنجکاوی مطرح میشدوند؛ بندابراين در رخدداد گفتداری اوّل ،پرسدشهدای مريدد
تأثیری در نتیجة مکالمه ايجاد نکرده است؛ امّا پرسشهای مراد ،هرچندد در نوبدتهدای
معدودی مطرح شده است ،نتیجة رخداد گفتاری را رقم میزند .در رخدداد گفتداری دوم
(مکالمة دو عدارف) ،کارکرد زوج پرسش-پاسخ ،مباحثه و مجادلده دربدارة موضدوعی خداصّ
است .در اين رخداد گفتاری ،يکی از طرفین مکالمه ،پرسشدی مطدرح مدیکندد و طدرف
ديگر به آن پاسخ میدهد .سپس ،مشارک اوّل در يک نوبت به نقدد پاسدخ مشدارک دوم
میپردازد و همین باعث برانگیختن پرسش يا واکنش در نوبت مشارک دوم میشود .اين
زنجیرة پرسش و پاسخ تا زمان اثبات حقانیّت يکی از طرفین و به عبارتی ،حذف يکدی از
مشارکان ادامه میيابد .در رخداد گفتاری سوم (مکالمة عارف با فرد گناهکار يدا غیدر مسدلمان)
که همانند رخداد گفتاری اوّل مبتنی بر رابطة مراد و مريد است ،پرسدشهدای اصدلی از
طرف مريد (فردی که قرار است توبه کند يا ايمان بیداورد) و بده منظدور کسدب اطّدالع مطدرح
میشوند؛ امّا اين پاسخ مراد است که درنهايت مسیر مکالمه را تعیین میکند و آن را بده
نتیجة دلخواه وی سوق میدهد .در رخداد گفتاری چهارم (مکالمة عارف با موجدود مداورایی)،
زوج پرسش-پاسخ بیشتر کارکردی تعلیمی دارد؛ در اين رخدداد ،يکدی از طدرفین بدرای
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کسب آگاهی دربارة موضوعی خاصّ از ديگری سدؤالی مدیکندد و ديگدری بده آن پاسدخ
میدهد .با اينکه فرآيند پرسش و پاسخ در ايدن رخدداد گفتداری بده مباحثدة منطقدی و
استداللمحور منجر نمیشود ،به نظر میرسدد کده تدوالیهدای ايدن رخدداد گفتداری از
پرسش و پاسخهای واقعی تشکیل شده است و کارکرد زوج پرسدش-پاسدخ ،نده تحمیدل
يک نکته يا نشاندادن برتری بر طرف مقابل ،بلکه آگاهساختن و آگاهیيافتن است.
 .5-2-3منشهای گفتاری

از آنجا که اهداف اوّلیة نويسندة کتاب ،آگاهیرسانی دربارة مقام و انديشدههدای گروهدی
خاصّ بوده است ،منشهای گفتاری مکالمههای تذکرةاالولیداء کدم و بدیش ثابدت اسدت.
لحن و صورتهای خطابی تحت تدأثیر مالحظدات ژاندری مکالمدههدا بده صدورت جددّی
بازنمايی شده و نشانههای شوخی و مطايبه در آنها کمیاب است .اين مسدئله مدیتواندد
داليل متعددی داشته باشد که آشکارتدرين آنهدا تقددّسافزايدی و ايجداد احتدرام بدرای
شخصیّتهای اصلی است .اين نوع تقدّسافزايی که بهويژه در عرفان مدرسی و خانقداهی
پديدهای پربسامد است ،دسترسی به گونة خطابی رايج در میدان مردمدان عصدر را بدرای
خواننده ناممکن میسازد و او را بر آن می دارد که تمام متن را تحت سیطرة يک صددا و
گفتمان به خوانش آورد .به لحاس برابری لحن ،مشارکان در بیشتر مکالمههدا بدا احتدرام
متقابل يکديگر را خطاب میکنند و اين لحن تنهدا در مدواردی کده يکدی از طدرفین بده
سرزنش ديگری میپردازد ،تغییر میکند .نمونههای اين تغییر موقّتی لحن را میتوان در
جريان مکالمة شقیق با ابراهیم ادهم (نوبت شمارة « :3سگان بلدخ هدم ايدن کنندد )»...و احمدد
حرب با بهرام (نوبت شمارة « :5عظیم غلطی کردهای )»...مشاهده کرد .چنین تغییدر لحندی در
مکالمههايی که حالت مباحثة استداللی دارند ،کم و بیش ديده میشود؛ ولی تغییدری در
مسیر مکالمه ايجاد نمیکند؛ البتّه در نمونههای حاضر موردی که با سوية ديگدر عرفدان،
يعنی نوع عاشقانه -قلندری آن همسوست ،ديده شد که حاکی از تغییر شیوة رسمی بود.
اين نمونه که در ردة رخداد گفتاری چهارم جای مدیگیدرد ،بده گفدتوگدوی ابوالحسدن
خرقانی با خدا اختصاص دارد که با خطاب صدمیمی «هدان بوالحسدنو!» (عطّدار:1355 ،
 )623آغاز میشود و لحنی صمیمی و بیفاصله گفت و گو را در بر میگیرد.
 .6-2-3ابزارهای ایجاد ارتباط

ابزار ايجاد ارتبا که عطّار برای انتقال گفتمان عرفا از آن اسدتفاده کدرده اسدت ،زبدان و
سبک سادة قرنهای چهارم و پنجم هجری است و همان سدیاق نثدر عصدر سدامانیان را
دارد (بهار .)205 :1337 ،از آنجا که عطّار قصد داشته است عوام همعصر خود را بدا دنیدای
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عرفا آشنا سازد ،اين زبان ابزاری کارآمد و درخور مخاطب مورد نظر تلقّدی مدیشدود .بدا
وجود اينکه شکل اين ابزار در بافت درون متن ،هم سخن شفاهی توصیف و هم در چندد
مورد به مکاتبهایبودن آن اشاره شده است (مثالً مکاتبة ذوالنون و بايزيد) ،نشانههدای زبدانی
تمايز اين دو گونه در هیچيک از دادهها به چشم نمیخورد.
مهمّترين نکتة جالب توجّه دربارة ابزارهای ايجاد ارتبدا در تدذکرةاالولیداء ،بدروز گداه و
بیگاه پديدة «رمزگردانی» از زبان فارسی بده زبدان عربدی اسدت .اوّلدین کدارکرد پديددة
رمزگردانی ،رسمیّتدادن و اقتداربخشی به کالم فرد سخنگوست ( )Holmes, 1992: 6که
در رخدادهای مورد مطالعة اين مقاله ،کالم فرد سخنگو را به زبان رسدمی ديدن اسدالم
(عربددی) پیونددد داده اسددت .از ايددن لحدداس ،وجددود ايددن پديددده در رخدددادهای گفتدداری
تذکرةاالولیاء را بايد معلول تأثیرپذيری نويسنده از فرهنگ و محیط اسالمی دانست و نده
ويژگی سبکی شخصی .از سدوی ديگدر ،وجدود ايدن رمزگرداندیهدا هموندین حداکی از
فعالشدن برخی انگارههای ذهنی ( )Schema/ Mental Modelدر گوينده است .از آنجا که
زبان عربی در رخددادهای گفتداری مدورد مطالعدة مدا بده موقعیّدت ،رسدمیّت بیشدتری
میبخشد ،می توان رمزگردانی را محصول الگوسازی ذهن فرد سخنگو برای بازگشت بده
يک ايدیولوژی يا اَبَرساختار برتر تلقّی کدرد .ايدن ايددیولوژی پدیش از آنکده از خاسدتگاه
عاطفی ،هنری يا حتّی ارتباطی زبان ناشی شده باشد ،پیامد همبسدتگی قدرتمندد ذهدن
نويسنده -عارف با يک منبع گفتمانی ويژه است و در نتیجه نقش ارجاعی زبدان را دسدت
کم در يک نوبت برای خواننده پر رنگ میکند؛ بنابراين ،پديددة رمزآمیختگدی در پايدان
بهطور موقّدت
رخدادهای گفتاری ،بهويژه سه رخداد نخست ،بیانگر آن است که نويسنده 
انگارههای موقعیّتی ايدیولوژيک مؤلّف پنهان يا همان ابرسداختار تولیدد را فعّدال کدرده و
انگارههای ذهنی مخاطبمحور را به حاشیه رانده است.
 .7-2-3هنجارهای رخدادهای گفتاری

در مکالمههای موضوع بحث ،هنجارهای حاکم بر رخداد گفتاری مسدتقیماً تحدت تدأثیر
روابط مشدارکان رخددادها قدرار دارد .ايدن هنجارهدا در هريدک از رخددادهای گفتداری
ويژگیهای منحصربهفردی دارند .در رخدادهای گفتاری اوّل و سوم (ماجرای پیوستن عدارف
به جرگة عرفا و مکالمة عارف با فرد گناهکار يا غیر مسلمان) يکی از طدرفین بدا انگیدزة اصدالح و
تربیت طرف مقابل با او رابطه برقرار میکند و از اينرو وظیفة او طرح يک موضوع اسدت.
در عین حال ،در طرف ديگر اين رخداد گفتاری (مريد) قرار دارد که وظیفدة وی پیگیدری
موضوع مورد نظر پیر ،سکوت ،اعتراضنکردن و تسلیم است؛ بنابراين ،هنجار اصلی حاکم
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بر رخداد گفتاری اوّل و سوم پیروی يا تبعیّت است؛ درست همانگونه که ابدراهیم ادهدم
با تبعیّت از موضوعی که خضر بیان کرده ،تا زمان دريافت پاسدخ مدورد نظدر نوبدتهدا را
دنبال میکند و به آنها واکنش مورد انتظار خضر را میدهد؛ يا زمانی که بهدرام پدس از
به چالشکشیدهشدن اعتقادش از سوی پیر اعتراضی نمیکندد .هموندین در دو رخدداد
گفتاری اوّل و سوم ،پیام و محتوای کالم مراد به صورت غیدر مسدتقیم انتقدال مدیيابدد؛
بدين معنی که مراد با طرح پرسش يا موضوع مکالمه ،مريد را ترغیب مدیکندد تدا خدود
پیام مورد نظر او را دريافت کند؛ مثل واکنش ابراهیم به پرسدش هدای نمايشدی خضدر و
تمرکز بهرام بر معانی ضمنی موضوعی که احمد حرب مطدرح کدرده؛ در نتیجده ،هنجدار
ديگری که بر اين نوع رخداد غالب است ،تالش مريد برای استنبا پیدام اسدت .بدهطدور
خالصه میتوان گفت که قواعد پیشبرندة رخداد اوّل و سوم ،رعايدت دو اصدل پیدروی و
استنبا از طرف مريد است؛ قواعدی که پايبندی به آنها منجر به تحوّل بنیادين مريدد
خواهد شد.
در رخداد گفتاری دوم ،مشارکان ،دو عارف همپايه هستند و نوبتهای جفتی غالباً به
گونهای تنظیم شده است که کالم بین دو مشارک توزيع شود .با وجود اين ،در دو نوبدت
آخر رخداد گفتاری ،يکی از مشارکان که شخصیّت اصلی باب مورد نظر است ،بر ديگدری
برتری میيابد و مکالمه ،درست در همین نقطه پايدان مدیيابدد .از نظدر مدا ايدن پايدان،
محصول رجحان يکی از طرفین از سوی نويسنده -روای است؛ بنابراين ،هنجار حداکم بدر
اين رخداد گفتاری ،سکوت يکی از طرفین مکالمده بدا تصدمیم نويسدنده در نوبدتهدای
پايانی است.
در رخداد گفتاری چهارم (مکالمة عارف با موجود ماورایی) شخصیّتهدا ،فدارغ از گفتمدان
مراد و مريدی ،وارد تعامل میشوند و از اين رو ،پرسش و پاسخهای بین آنها متّکدی بدر
رابطة عمودی نیست .مشارکان اين رخداد در پايان مکالمده ،نده در هیئدت زوج حداکم-
محکوم ،بلکه در هیئت اشخاصی که آگاهی آنها در قیاس بدا ابتددای مکالمده دگرگدون
شده است ،از مکالمه خارج میشوند؛ بنابراين ،میتوان مدّعی شدکه اين رخداد گفتداری،
بر هنجار شناختن و شناساندن موضوع نامعلوم از طريق نوبتگیریهدای آزادتدر اسدتوار
شده است.
 .8-2-3گونه رخدادهای گفتاری

هر گروه از رخدادهای گفتاری چهارگانه در مقالة حاضر جدای از ژاندر کدالن کتداب کده
معرّفی احواالت زندگی عرفاست ،به يک خُردهژانر تعلّق میگیرد .اين زيرگونههدا برآيندد
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همکنشی متغیّرهايی مانند مشارکان مکالمه ،توالی گفتار ،هدف و هنجارهای مکالمهاندد.
در رخدادهای گفتاری اوّل و سوم مشارکان با يکديگر رابطة ناهمتراز دارند و تنها يکی از
آنها با هدف آموزش مطلبی مشخّص ترتیب موضوع را تعیین میکندد .از سدوی ديگدر،
توالیها به قصد القای احساس متقاعدکنندگیِ بیشتر انتظام يافتهاندد و بندابراين ،در پدی
تقويّت و تحمیل نظام اعتقادی گوينده هستند؛ چنین گفتاری ،از آن جهدت کده پیدروی
بیقید و شر مخاطب از گفتمدان يدک نظريدهپدرداز را مدیطلبدد ،بیشدتر در ردة ژاندر
تکگويی هموون «موعظه و اندرز» قرار میگیرد و نه در قالب يک گفتمان مکالمدهای و
ديگریمحور.
در رخداد گفتاری دوم (مکالمة دو عارف) ،دو مشارک هدمتدراز هسدتند و نحدوة توزيدع
نوبتها حاکی از همکاری دو طرفة آنهاست؛ امّا نشانههايی در کلّ رخداد ديده میشدود
که آن را به گونه «مناظره» نزديک میکند و نه مکالمههای آزاد .از نظر شدکل و محتدوا،
تبار اين گونه را بايد در مناظرات کهن فارسی ( مانند مناظرة بز و رز و مناظرات معدروف اسددی
طوسی) جستوجو کدرد (← تفضّدلی 257 -256 :1376 ،و نیدز خدالقی مطلدق.)130-68 :1357 ،
عمدهترين تفاوتهای اين ژانر با گونههای مکالمهای آزاد به اين ترتیب است :در مکالمده
هر دو طرف در پی ايجاد زمینه ای مشترک برای تفاهم هستند ،ولی در منداظره ،هدر دو
در پی اثبات حقانیّت خويش هستند؛ در مکالمه يک طرف بدرای يدافتن معندا بده طدرف
ديگر گوش میدهد ،ولی در مناظره ،يک طرف با هدف يافتن نقطهضعف در طرف ديگدر
به او گوش می دهد؛ مکالمه در بسیاری موارد پايانی باز دارد و حتّی ممکن اسدت گداهی
نتیجة ملموس نداشته باشد ،ولی مناظره همواره با يک نتیجه و طدرفین برندده و بازندده
پايان میيابد .با دقّت در رخددادهای گفتداری دوم متوجّده مدیشدويم کده ويژگدیهدای
مکالمهای اين رخدادها با مختصّاتی که از مناظره برشمرديم ،سازگار اسدت :اوّالً ،طدرفینِ
درگیر تالش میکنند حقانیت استدالل خود را به ديگری نشان دهد؛ ثانیاً ،هدف يکدی از
طرفین از طرح پرسش ،يافتن نقطة ضعف در بحث طرف مقابل است و ثالثداً ،مکالمده بدا
دخالت راوی يا گوينده در نوبت آخر با برتری يکی از آنها پايان میيابد.
در رخداد گفتاری چهارم (مکالمة عدارف بدا موجدود مداورایی) ،گوندة گفتدار در چدارچوب
گفتمان چندصدايی نمايشنامهای قرار میگیرد .در اين مکالمهها ،يکی از طرفین نمايندة
تفکّر غالب کتاب است و طرف ديگر چهرهای است که در چارچوب نظام انديشگی کتداب
تعريف نشده و در نتیجه ،از وی حمايت نمیشود .اين گونة مکالمهای نادر که بدر حسدب
اتّفاق ،دارای برخی از ويژگیهای متون نمايشدی (مدثالً ناآگداهی طدرفین از وضدعیّت يکدديگر)
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است ،بر هنجارِ شناختن و شناساندن موضدوع ندامعلوم اسدتوار شدده و مشدارکان آن در
پايان مکالمه ،نه در هیئت زوج حاکم -محکوم ،بلکه در هیئت اشخاصی که آگاهی آنهدا
در قیاس با ابتدای مکالمه دگرگون شده است ،از مکالمه بیرون میروند.
 .5نتيجه
مکالمههای مندرج در رخدادهای گفتاری تذکرةاالولیای عطّار حاوی داللتهای افزوده و
ضمنیای است که در تشديد و تثبیت معناهای مفروضِ مؤلّدف-راوی مدؤثّر واقدع شدده
است .در اين نوشتار چهار دسته رخداد گفتاری اين کتاب مشخّص شد کده داللدتهدای
يادشده در آنها را بر مبنای الگوی هايمز به اين شرح میتوان صورتبندی کرد:
در سطح موقعیّت مکالمه ،زمان های مکالمه پیش از آنکه با تاريخ خطّی پیوند داشدته
باشند ،تابع منطق تقديرندد و ورود آنهدا بده مکالمده ،نشدانة تغییدر در وضدعیّت فعلدی
شخصیّت و سرنوشت او به شمار میآيد .مکانهای درجشده در ابتدای مکالمدههدا بده دو
دستة عمومی و خصوصی تقسیم می شوند و برخی از مکان های عمومی در آنهدا حداوی
داللتهای فرهنگی هستند؛ مکانهايی نظیر حجّ ،راه حدجّ ،مجلدس وعدظ و مسدجد کده
وجود آنها در جريان مکالمه ،حاکی از تصوّرات واقعگرايانة مؤلّف-راوی دربدارة ظرفیّدت
آنها در گردآوردن مشارکان است.
در سطح مشارکان مکالمه ،چینش روابط شخصیّتهدای مکالمدهای در کتداب عطّدار
نشان می دهد که شخصیّتپردازی ها تا حددود زيدادی آگاهانده و منطبدق بدا کردارهدای
گفتمان عرفانی (اعم از مدرسی يا هستیشناسانه) شکل گرفته اسدت .در ايدن سدطح ،هويّدت
مشارک مخاطب و جايگاه او نسبت به مشارک اصلی (عارف) میتواند نوع مکالمدههدا را از
هم متمايز سازد .بر اين اساس ،در آن دسته از رخدادهای گفتداری کده مخاطدب عدارف
يک راهنما يا مراد يا شخصیّتی است که نماد ارشاد به شمار مدی رود ،مدديريت گفتدار و
نتايج بهدستآمده از مکالمه ،تنها در دسترس اين راهنما يا مراد قدرار دارد و بده همدین
دلیددل رابطددة عمددودی و نددابرابر در بددین شخصدیّتهددا ديدده مددیشددود .در آن دسددته از
رخدادهايی که هر دو مشارک ،عرفايی همپايه اند ،شیوة مديريت گفتار در بدین اشدخاص
تقسیم شده است؛ امّا نتیجة مکالمه به سود يکی از طرفین پايان می يابدد .در مقابدل ،در
آن گروه از رخدادهای گفتاری که مخاطدب عدارف ،موجدودی مداورايی ،مانندد خداوندد،
ابلیس ،فرشته يا حیوان سدخنگوسدت ،يکدی از طدرفین مکالمده ،جايگداهی متمدايز بدا
شخصیّتهای متعارف در تذکرةاالولیاء دارد و به همین دلیل مکالمة عارف بدا او فدارغ از
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هنجارها و محدوديّتهای ديگر مکالمهها انجام میگیرد؛ در نتیجه ،روابدط مشدارکان در
قیاس با ساير مکالمهها آزادی بیشتری دارد.
در سطح اهداف گفتار ،هدف کلّی مؤلّف-راوی بیان و نقل اصدل دعدوت اسدت ،ولدی
مشارکان هر دسته از مکالمه ها هدف ويژهای در استفاده از روش مکالمه دنبال میکنندد:
در مکالمههايی که روابط عمودی بین شخصیّتها جاری و ساری اسدت ،هددف مشدارک
برتر (مراد) تزريق موضوع به تعامل و نیز ادارة آن است که اين کدار ،هددف مريدد را هدم
تحتالشّعاع خود قرار میدهد .در مکالمههدای میدان دو عدارف ،هددف هدر دو مشدارک
بهرهگیری از امکانات نوبتها بدرای نشداندادن جايگداه خدود بده ديگدری اسدت .هددف
مشارکان در آن دسته از رخددادهای گفتداری کده يکدی از شخصدیّتهدای آن چهدره ای
غیرانسانی دارد ،دستيافتن به نتیجة تازه است.
در سطح توالیهای رخداد گفتاری ،قابل توجّهترين نوع توالی ،جفت پرسش و پاسدخ
است .اين توالی در سه گونة پرسش باب صحبتگشايی ،پرسش نمايشی و ارجاعی ديدده
می شود که در اين بین ،پربسامدترين توالیها انواع نمايشی و ارجاعی هستند .هموندین
بیشتر پرسشهای نمايشی در مکالمههای مراد -مريد و بیشتر پرسدشهدای ارجداعی در
مکالمههای دو عارف يا گفت وگوی عارف و موجود ماورايی يافت میشوند .در منشهدای
گفتاری ،به استثنای يک مورد ،بیان و لحن شخصیّتها جدّی و بدهدور از مطايبده اسدت
که دلیل اصلی آن ،مشروعیّتدادن به کالم عرفا از طريق تقدّسافزايی است.
در سطح ابزارهای زبانی ،زبان بهکاررفته در کتاب عطّار گونة نوشتاری رايج در قدرون
چهار و پنج هجری است؛ امّا گاهی شاهد رمزگردانی از زبان فارسی به عربی هستیم کده
پیوند ذهنی مؤلّف-راوی با فرهنگ و تفکّر اسالمی نیز بازنمايی اقتدار سخنگدو را نشدان
میدهد.
در سطح هنجارهای گفتاری ،قوانینی که عطّار در هريک از مکالمهها به کار برده ،بده
اقتضای جايگاه سوژههای سخنگو و نیز توالیهای گفتار متغیّر است و اين نشانة ذهنیّت
قانونمند مؤلّف دربارة کنش تعاملی است .در مکالمههايی کده رابطدة مدراد -مريدد بدین
شخصیّتها حکمفرماست ،هنجار غالب بر مکالمه ،سکوت و پیگیری نوبدتهدای مدراد از
سوی مريد است .هنجار غالب در مکالمة دو عارف ،کنش -واکنش متقابل دو مشارک تدا
تسلیمشدن يکی از آنهاست .هنجار غالب بدر گفدت وگدوی عدارف بدا موجدود مداورايی،
کنجکاوی برای آگاهی از يک موضوع و آگاهیدادن دربارة آن است.
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در سطح ژانرهای گفتاری ،نوع مکالمه تحدت تدأثیر عدواملی نظیدر جايگداه اشدخاص
درگیر در تعامل ،کنش های گفتاری و نیز اهداف گفتار تعیین مدی شدود و پدیش از آنکده
ماهیّتی مستقل داشته باشد ،تنها در کنار ديگر مؤلّفدههدای دخیدل در مکالمده ،ماهیّدت
خود را آشکار می سازد .از آنجا که هستة بنیادين مکالمههای مراد و مريد ،گوشسدپردن
مريد به سخن مراد است ،ژانر گفتار بده موعظدة ديندی و مدذهبی نزديدک مدیشدود .در
مکالمههای دو عارف ،از آنجا که هدف اوّلیه ،بیان فضايل يکی از طرفین بر ديگدری طدیّ
تعامل است و نتیجة مکالمه با دخالت مؤلّف-راوی به سود يکطرف پايان میيابدد ،گوندة
گفتار به مناظرات کهن ايرانی شباهت میيابد .از آنجا کده هددف شدرکتکننددگان ايدن
مکالمهها ،رفع ابهام يا تعلیم و آموختن يک مسئله بدون توسّل به وعظ يا اعترافگدرفتن
است و نیز مشارکان اين گونة گفتاری ،بر خالف سه رخدداد گفتداری ديگدر ،زبدان را بده
عنوان ابزاری آگاهی بخش به کار میگیرندد ،ژاندر گفتدار بده مکالمدههدای نمايشدنامهای
نزديک می شود .با اين وصف ،بهرغم مضمونگرايی منتسب به تذکرةاالولیاء ،شیوة تولیدد
و صورتبندی مکالمههای مندرج در آن ،بنا به نظم نشانگانی خداصّ ،توانسدته اسدت در
شکلگیری شبکة معنا يا معناها و فراتر از آن ،در فرآيند تولید و تثبیت واقعیّت مفدروض
يا مطبوعِ مؤلّف-راوی مؤثّر باشد.
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