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 چکیده

شگردی روایی و  صرفاً« امهنالطیر و مصیبتنامه، منطقالهی» هداستان سه منظوم داستان در ساخت تمثیلی و

 ،همنشینی روابط توالی و روابط متن را از سطح افقی و ،هاساخت تودرتوی این منظومه .فُرمی نیستتمهیدی 

ها و قطع خط د راویبا ایجاد سطوح گوناگون روایی از طریق تعدّ کند.وارد سطح عمودی و روابط جانشینی می

گیرد و امکان حرکت متن در جهت عمودی شکل می ،ویلیأتمثیلی/ت روایت اصلی با درج حکایات فرعی و

معنا و هویت  ،هامثابه نظامی از نشانهوایت، بهر شود ونظام روایی حاصل می ای گوناگون درجایگزینی واحده

  .کندسطح افقی و عمودی کسب می رهگذر نسیجی/بافتاری از روابط عناصر در دو خود را از

ویژه سازی عناصر روایی به)تبدیل( و درونی رایندهای استحاله، فرواییتمهیدات  در این مقاله تالش شده

معنامندی آن  هنحوبررسی و  ،های عرفانی عطارمنظومه ساز درعنوان یکی از مهمترین عناصر پیرنگشخصیت به

  روایت تحلیل شود.در ساحت معنایی)عرفان( 

محوری، ادغام و استحاله ابژهای، ساختار دایره(، ابژهتبدیل سوژه به رفت نهایی)شدگی کنشگران در پیدرونی

... همگی از نمودهای معنایی روایت  فنا سمت وحدت ود بهر و تعدّکثّتکنشگران در کنشگر ابژه، سیر روایت از 
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 مهمقدّ

در های موجود در آن دارای هویتی ارتباطی هستند. تمامی نشانهیتی است پیکرمند که مثابه ساخت، کلّروایت به

 ،ساخت، هر عنصر به تنهایی فاقد ارزش و معناست و عنصری که نتواند در ارتباط با سایر عناصر قرار بگیرد

تحلیل ساختاری  ساخت بر بنیاد روابط استوار است.چیز در خود فاقد معنا و در نتیجه حذف خواهد شد. همهخودبه

بخش عامل انسجامیعنی  ،و طرح در معنای ارسطویی آنتواند مفهوم پیرنگ وکار بهتر میه به این سازروایت با توجّ

 را نشان دهد. طرح در مقام یک پردازدسازی رویدادها میداستان که از طریق روابط علّی و معلولی به نظم و یکپارچه

ها با هم، روایت را ها و روابط علّی آنبا تکیه بر کنش - مانند استتی و قصههای سنّکه ویژگی روایت -یت کلّ

ها در جای دهد که اگر یکی از آنای کنار هم سامان میگونهکند و حوادث را بهیافته عرضه می وحدتمثابه یک کلّبه

کامالً از هم بپاشد، زیرا اگر حضور یا غیاب چیزی، هیچ تفاوت یت کلّ هدیگری واقع شود و یا حذف گردد، جلو

 . (73: 1388)ارسطو،  نیست آشکاری به بار نیاورد، آن چیز یک جزء واقعی از آن کلّ

ها در دو سطح  از جمله متون تمثیلی و عرفانی هستند که روایت آن «نامهالطیر و مصیبتقطنامه، منالهی» هسه منظوم

)مهمترین  هات تمثیلی و داستان در داستان این منظومهخارای انسجام و ارتباط مستقیمی است. سافرم و معنا، د

 به معنا)عرفان( ایبلکه همین فرم، نمود ویژه ؛ی نیستها(، تنها یک شگرد و تمهید فرمفرمی روایت منظومه شاخصه

این ساختار ه همزمان به این دو ساحت است. ها منوط به توجّرو درک و فهم اصول روایی آنداده است، از این

های شرقی و غربی است و در روایت هیکی از وجوه متمایزکنند ،هه در قصّهای قصّموزاییکی و پاساژگونه در روایت

 گیرد. شدن متوالی رخدادها یکی پس از دیگری قرار میمقابل توصیف ارسطویی طرح و حادث

چرا که با قطع مداوم روایت جامع و  ؛هایی را دارای پیرنگی کامالً خطی دانستلحاظ فرمی چنین روایتتوان بهنمی

 هشود و روایت نه یک راه و نتیجت و معلولی حوادث شکسته میهای فرعی در ضمن آن، جبر علّپیرنگزایش خرده

 .دهدگریزهای متوالی قرار می هو روایت را در عرص کندزدا را تجربه میشمار و گاه پیرنگهای بیکه راه ،قطعی

 ،ساختار تو در تو نای هواسطبلکه به ؛های روایت اصلی و جامع نخواهد بودمحدود و محصور به نشانه ،چنین طرحی
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 .کندای فراوانی را وارد ساختار روایت میهای غایب و حاشیهشود و نشانهسازی عناصر برجسته میفرایند جانشین

شوند که عملیات مرکزآفرینی چنان در روایت جامع تثبیت میهای فرعی آنای و داستانحاشیههای گاه این نشانه

الطیر و مانند شیخ صنعان و دختر ترسا در منطق یهایچنان که روایت ،کنندپیرنگ اصلی را دچار تعلیق و شکست می

اما از  ،ها را دارندروایت اصلی منظومه جدیدالورود بههایی نامه، اگرچه حکم نشانهحکایت رابعه بنت کعب در الهی

 کنند. می ی روایت جامع را نیز در خود حلّشوند که حتّای برخوردار میمعنای وجوهچنان ارزش و 

کند. کران و الیه در الیه میای وارد سیر بیالیهساحتی و تکروایت را از تک ،شوندهقصه و جانشیندرد قصهنفرایاین 

یاری،  :)ر.ک کندمعنایی تداوم پیدا می هبلکه در عرص ،داستانی و رخدادی هروایت نه در عرص ،به تعبیری دیگر

یک مدلول قراردادی و قطعی در معنای سوسوری  ،توان برای هر دالّها دیگر نمیدر این روایت (.198 -196: 1379

ر و دهد که گاه تصوّنسبی و پیوستاری قرار میای از معانی هاست که متن را در گسترهبلکه این بازی نشانه ؛آن یافت

هایی پیرنگ هم عامل در چنین روایتدهد. امری بیهوده و محال جلوه می ،را برای روایت مرکزکشف هرگونه 

اما در نهایت تمامی این گریزها و  ،کند، مرکزگریز استهای جدیدی که ایجاد میساختاربخش و هم بنا به نشانه

ساختارگریز و ه به این تمهیدات ها توجّپس در روایت منظومه .دهندیت روایت را تشکیل میها کلّمرکزگرایی

 ناپذیر است.، امری ضروری و اجتنابشودمینیز معنایی فرمی و های منتج به استحالهدر نهایت که  بخشساختار

 هشدن جنبمنجر به برجستهصرفاً و در نظر نگرفتن ابعاد معنایی آن،  هقصّدرهفرمی ساختار قصّ رف به جنبهه صِتوجّ

ه همزمان به . توجّشدکننده خواهد و سرگرمبه نوعی التذاذ هنری تقلیل آن محوری و تعلیمی آن و در نهایت مخاطب

تمامی  وجلوه دهد ای فرمی و معنایی مثابه پویهتواند روایت را بهها میگونه روایتفرم و نمودهای معنایی این

 ها را در روایت مشارکت دهد.نشانه

ان( ه به معنای مشترک)عرفتوجّ ،نظر قرار گیردها باید مدّمنظومهروایت در تحلیل های معنایی که یکی از نکته

های منظومه دارد و مختصّ یشرق هایروایتای طوالنی در ریشه و پیشینه ،هقصّدرههاست. اگرچه ساختار قصّآن

یدا کرده است. معنا و فرم ای با معنای عرفان پارتباط ویژه ،هاا این ساخت در منظومهامّ ،عرفانی عطار نیست
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فهمی و نقصان ها نوعی کجهرگونه تمایز میان آناند که چنان به وحدت و درهم تنیدگی رسیدهآن ،هقصّدرهقصّ

 خوانش را در پی خواهد داشت.

شده( و با )معنای برجسته و تثبیت های عطارگرفتن معنای عرفانی منظومهاست تا با مفروضقاله تالش بر آن در این م

های یت این روایتعناصر معنایی در کلّها به آن هاستحالها و شخصیتسازی درونیخاذ رویکردی ساختاری، اصول اتّ

وقتی اهمیت خود را  هااین منظومه ه به اصول رواییضرورت توجّ ه، مورد بررسی قرار گیرد.قصّدرهتمثیلی و قصّ

عرفان مواجهیم و بسیاری از متون عرفانی نیز با همین فرم  ههای حوزدهد که بدانیم با مشهورترین روایتنشان می

 .اندتمثیلی نگارش شده

 نگرش دوگانه به شخصیت

شخصیت در روایت داشت: نخست، ی نسبت به تحلیل توان دو نگرش کلّبسته به نوع خاستگاه نظری به متن، می    

های جسمانی، رفتاری، روانی و... از لحاظ خصلتشناختی که بهص و خصوصیاتی روانشخصیت دارای فردیتی مشخّ

که در ساختار پیرنگ دارد،  (function) م، شخصیت در مقام نقش یا کارکردیها متمایز است، دوّدیگر شخصیت

شود، یا به تعبیری ی نیروها و رویدادها میهای بینافردی و قراردادی تبدیل به جایگاه تلقّیعنی عنصری که بنا به نظام

 شود. ظاهر می (actant) گرشخصیت در مقام کنش

را برای فرآیندهای اندیشه در  ایه به مسائل هویت فردی او، از زمانی که دکارت اهمیت ویژهفرد و توجّشخصیت به

(. در این تعریف، 26: 1374الج و دیگران،  :ک)ر. ه خاص قرار گرفتضمیر آگاه فرد قائل شد، مورد توجّ

گیرند و عناصر دیگر داستان، کلیدهایی هستند که شان مورد بررسی قرار میها براساس درونیات و ذهنیاتشخصیت

 کنند. مختلف شخصیتی فراهم میراه را برای شناسایی ابعاد و وجوه 

های رمانتیسم و رئالیسم از کیفیت و عنوان موجودی صاحب شعور، در مکتبه به شخصیت بهاین فردگرایی و توجّ

گرایی، شناختی شخصیت، چون انزوا، قهرمانکردن ابعاد روانها با برجستهی برخوردار است. رمانتیکاهمیت خاصّ

نوعی اعتراض به شرایط  ههای انسانی به شخصیت، او را زائیددر پی آنند تا با دادن ویژگی ... خودشیفتگی و



5 
 

های فردی در مقابل فشارهای اجتماعی است. پیروان مکتب یعنی شخصیت حاصل تضاد آرمان ؛اجتماعی بدانند

ها و... ها، تضادها، حقارتشناختی از شخصیت در پی آنند که با تصویرکردن زندگی آنرئالیسم نیز با تحلیلی روان

های ویژگی ،یعنی موجودی کامالً اجتماعی. به تعبیری دیگر نی بدانند؛شخصیت را زائیده و محصول شرایط عینی معیّ

 (. 34-20 :1371دقیقیان،  :ک)ر. فردی هر شخصیت خاستگاهی اجتماعی دارد

ت زبانی و در خدمت پیرنگ داستان. این ای اسیافته، بلکه نشانهم، شخصیت نه موجودی فردیتدر نگرش دوّ

رو دهد. از اینازاء خارجی ندارد، بلکه هویت او تابع کارکرد و نقشی است که در پیرنگ انجام میبهموجود، دیگر ما

متنی است که بلکه شخصیت، نمودی از ارتباطات درون متنی یا انسانی نیست؛عوامل برون تعریف و هویت او تابع

چه انجام چه هست، بلکه براساس آنساز است. دیگر، شخصیت نه براساس آنکارکردها و عاملی پیرنگ هبرندپیش

 دارد. متنی و درونشود و جایگاهی کامالً کارکردی دهد، تعریف میمی

های شدن آن با نشانهجانشین هنحو، عد فرمی پیرنگ نگریستهگر و در خدمت بُمثابه کنششخصیت، بهبه در این مقاله 

 فرایند ،)عرفان( معنایی روایت دادن آن در الیهسپس با قرار ،شودمیعنوان یک نشانه ساختاری نشان داده دیگر به

وحدت  ،فنامباحث عرفانیِ با  گرانارتباط کنش هو نحو هاادغام شخصیت و (Internalization) سازیدرونی

 .شودمیتحلیل  ،شهودی استهای های متون عرفانی و تجربهکه از ویژگی... و وجود

 ای(دایره پیرنگ) هادر منظومه گرانسازی کنشدرونیفرایند 

از جمله اهداف  ،گر(دهد)کنشبندی شخصیت براساس کارکرد و کنشی که در ضمن روایت انجام میتحلیل و طبقه

گرفته  گر و مشارکی در نظرمثابه کنشبهدر سطح داستانی روایت، ی، شخصیت کالن ساختارگرایی است. در این تلقّ

گران کامالً پردازش کنش کنش هنحو ،های عطاردر منظومه متنی و مبتنی بر پیرنگ دارد.شود که کارکردی درونمی

گران نیز حول یکسان و مشابه است. پیرنگ هر سه منظومه بر سفر و جستجو بنیان نهاده شده است و تمامی کنش

نامه، مرغان و هدهد )پدر یا خلیفه در الهی ترتیب که فرستنده یا فرستندگانیدین. بشوندعنصر سفر، سازماندهی می
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نامه، مرغان در گر)ان( فاعلی و جستجوگر )شش پسر در الهیکنشنامه( الطیر و دل و فکرت در مصیبتدر منطق

ی در آرزوهای مادّ) ارزشی ءگر هدف و شینامه( را برای رسیدن به کنشالطیر و سالک فکرت در مصیبتمنطق

گران موافق کنش ،کنند. در راه رسیدن به این هدفروانه می نامه(الطیر و حقیقت در مصیبتنامه، سیمرغ در منطقالهی

ص گر هدف، کنشگر)ان( سودبرنده و گیرنده نیز مشخّگیرند که در صورت رسیدن به کنشو مخالفی شکل می

 شوند. می

 ای کامالًجنبه ،شوددیده می (102 :1383 آدام و رواز؛ :)ر.ک گران گرماس(کنش)الگوی  چینشی که در این الگو

شخصیت در سطح پیرنگ، وابسته به تعامل و تقابل با دیگر  یعنی هویت و ارزش هر ؛ساختاری و داستانی دارد

عنوان است که بهت یعنی زمان و علیّ ،سازداستان هگران از طریق دو مؤلفعناصر روایی و شخصیتی است. این کنش

 .رسندبه انسجام و وحدت ارگانیک می ،گیرند و بنا به نوع کارکردشانیت طرح جای میمتنی در کلّعناصری درون

هاست. با رسیدن ها دارای اهمیتی معنادار است، خاصیت امکانی و تبدیلی آنگران منظومهای که در ساختار کنشنکته

در پایان  دهد.ارزشی با حفظ کارکرد، تغییر هویت می ءگر هدف یا شیکنش ،دیدار( ه)تجرب رفت نهاییروایت به پی

ری سلیمان و نامه، شش آرزوی پسران شامل دختر شاه پریان، جادویی، جام جم، آب حیات، انگشتروایت اصلی الهی

شوند و به مفاهیم ی میفحرص معرّ جاه، اجل، ناپایداری ملک و هشیطان، غلب هشهوت، غلب کیمیا به ترتیب نتیجه

گردند. با تغییر شیء ارزشی )درد( تبدیل می )فقر( و دل )جان پاک(، فقه، عقل، علم، قناعت جدید خویشتنِ خویش

شوند و نوعی فراروی از گران نیز متحوّل و دگرگون میو بنا به مرکزیتی که این عامل در روایت دارد، برخی کنش

 آید.وجود میها بهمامی نشانهساحت ابتدایی و ظاهری متن در ت

ای جنبه ،دهد و داستانگر ابژه رخ میرفت نهایی، نوعی بازبینی در کنشنامه با ورود به پیالطیر نیز مانند الهیدر منطق

همین  بینند وبودند، سیمرغ را در خود می -سلطان طیور  -تاکنون در پی سیمرغ  گیرد. مرغان کهدرونی و معنوی می

مثابه ها را بهها، روایت آنشود. همین تغییرات در منظومهگران میمنجر به تغییر در ساختار داستان و الگوی کنشامر 

هاست که رخدادها را پیش نحوی مبیّن پیشرفت زمانی منظومهای که هم بهیعنی پویه ؛کندپویا تعریف میرخدادی 
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ها به نمایش بینی از شخصیتکند و هویتی غیر قابل پیشمیبرد و هم کیفیّات بنیادی شخصیت را دچار تغییر می

 گذارد. می

دست ایت رسیده است و شیء ارزشی را بهکند به نهنامه، سالک با رسیدن به جان یا روح احساس میدر مصیبت

بیند. روح، این دهد و حقیقت را در وجود خود میتغییر معنایی می ،مطلوب و ابژه ،هاآورده، اما مانند سایر منظومه

 کند:فی میچنین حقیقت را برای وی معرّ

 ...  صد جهان گشتی تو در سودای من         تـا رسیدی بـر لـب دریـای مـن                   

 (438:1388نامه، ای )مصیبتای       هست آن در تو، تو خود را پردهای گر کردهچه تـو گم کـردهآن                  

کند و گر فاعلی از خود شروع مییعنی کنش ؛شودگر فاعلی میها، ابژه یا شیء ارزشی، خودِ کنشند سایر منظومهمان

پایان روایت، آغاز روایت  .ها داده استوار به منظومهنوعی پیرنگ و ساختار دایره ،رسد. همین تغییراتبه خود می

 توان به شکل زیر نمایش داد:ومه میظگران سه منجدول این تغییرات را در ساختار کنش است و آغاز، پایان.

 نامهمصیبت الطیرمنطق نامهالهی گرانکنش

تغییرات 

 ساختاری

ساختار 

 ابتدایی
 ساختار پایانی

ساختار 

 ابتدایی

ساختار 

 پایانی

ساختار 

 ابتدایی
 ساختار پایانی

 پسران پسران فاعلی
مرغان و 

 هدهد

مرغان و 

 هدهد
 سالک سالک

 مرغان مرغان پدر پدر فرستنده
ذکر و دل 

 سالک
 ذکر و دل سالک

 سالک سالک مرغان مرغان پسران و پدر پسران سودبرنده

 هدهد هدهد پدر پدر یاریگر
پیر و مقامات 

 گانهچهل

پیر و مقامات 

 گانهچهل

 مشکالت راه هوای نفسانی پدر بازدارنده
هوای 

 نفسانی

مقامات 

 گانهچهل
 گانهمقامات چهل
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 شیء ارزشی
آرزوی 

 یمادّ

آرزوی معنوی و 

 درونی
 جان سالک حقیقت خود مرغان سیمرغ

 

ای و ساختاری خود را از طریق ارتباط نشانه هگر در مقام یک اسم، وجههر کنش ،هاپس در ساختار داستانی منظومه

گیرد. خودشناسی یا به این کارکردها، معنا و غایت روایت شکل می هکند و از مجموعرونی کسب میدبا سایر عناصر 

لحاظ گرفته بههاست. این معنای شکلگرفته در منظومهترین معنای شکلمهم ،تعبیری دیگر تبدیل سوژه به ابژه

طبیعی رخدادها محسوب شود، امّا با در نظرگرفتن بعد عرفانی و  گرچه ممکن است نوعی تصادف و نتیجهداستانی ا

م معنای است. این تحکّ گفتمانیبلکه شگرد و تمهیدی معنادار و  ؛ها دیگر اشتراکی تصادفی نیستگفتمانی منظومه

وان تحال می .تا در نهایت به خودشناسی ختم شوند دهی کرده استگونه سازمانعرفان است که رخدادها را این

معنای  هها که نتیجیعنی برجستگی وجوه معنایی شخصیت ،ها دنبال کردحرکتی بالعکس را در تحلیل روایت منظومه

 عرفانی روایت است.

 روایت گران و کنششدن نمادین و سازیجانشینفرآیندهای 

ها شده است. روایت منظومهمعنایی در گیری چندها منجر به شکلد راویایجاد سطوح گوناگون روایی از طریق تعدّ

در یک  دهد.تواند وجوه گوناگون روایی این ساختار را بهتر نشان درقصه میهشناختی به این ساختار قصّنگاهی زبان

که براساس روابط کلمات در دو سطح طوالنی ای جمله ؛توان هر روایت را یک جمله دانستمی ،قیاس زبانی

مربوط به  ،گیردمی بر آید. سطح همنشینی که روابط مبتنی بر حضور کلمات را دروجود میهمنشینی و جانشینی به

زمان و علیّت، عناصر داستان را در کنار و همنشین با یکدیگر قرار  هواسطشود که بهآرایش و ساختمان روایت می

بر  یعنی یک دالّ را روابط معنایی و نمادین دانست؛ توان روابط مبتنی بر غیاب یا جانشینیدهد. به همین شیوه میمی

ای نمادگر اندیشه ،خواند و یک قطعه داستاندیگر را به ذهن فرا می کند و یک پدیده، پدیدهل داللت مییک مدلو

 (. 32: 1382ف، تودورُ :)ر.ک گرددمی
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یق روابط عناصر در دو سطح افقی و هاست که معنا و هویت خود را از طری، روایت، نظامی از نشانهدر این تلقّ

گر که عناصر اصلی داستان روایت را تشکیل کند. از یک طرف هر رخداد، کنش و به تبع آن کنشعمودی کسب می

ها از طریق رسند و از طرفی بُعد معنایی و نمادین آناز طریق روابط نحوی و علّی به هویت و معنا می ،دهندمی

گیرد و امکان جایگزینی عنی فراخواندن معانی و کلمات گوناگون، شکل میی ،حرکت متن در جهت عمودی

 دهد.واحدهای گوناگون را در این نظام روایی می

ای از حکایات و تمثیالت فرعی هستند که ساختاری دارای یک روایت اصلی و مجموعه ی عطارهامنظومه

شود. قطع می ،با درج حکایات فرعی ،رطور مکرّلی بهبدین شیوه که خط روایت اص .ها داده استدرقصه به آنهقصّ

چرا که سیر علّی و زبانی حاکم بر روایت را  ؛شودزدایی محسوب میلحاظ روایی، نوعی شگرد آشناییاین شیوه به

چون، طرح، سیوژت، گفتمان شود و مصداق مفاهیمی گذاری و هنجارشکنی میکند و منجر به نوعی فاصلهغریب می

های ساختارگرایی و فرمالیستی است. استفاده از این شگرد روایی صرفاً در جهت فرم و سازمان در نظریه. .و.

 کند.ساز و نمادین است که بر وجوه معنایی و ضمنی روایت تأکید میبلکه فرایندی معنی ؛ها نیستمنظومه

وار به ها را زنجیرهشود و آنری مطرح میها، سیر حوادث یکی پس از دیگبنا به محور همنشینی روایت در منظومه

. ویژگی )طرح ارسطویی( ها و رخدادهای قبلی و بعدی استدهد و پیشرفت پیرنگ منوط به کنشهمدیگر پیوند می

بدین  .کند، روابط متن را از سطح افقی وارد سطح عمودی و جانشینی می)طرح شرقی( هااین منظومه هدرقصّهقصّ

از  ،توانند با این مفهوم جایگزین شوندهایی که میها و مقولهکنشی در سطح افقی روایت، مصداق ترتیب که با ذکر

دی گسترش پیدا شوند و روایت در جهت عموی اثر میهای فرعی و تمثیلی، وارد طرح و ساختمان کلّهطریق قصّ

 های مفهومیشود که همین جایگزینیافقی به چندین الیه در سطح عمودی تقسیم و منشعب می کند. پس هر الیهمی

 گردد. شدن سطح کنشی روایت میمعنایی باعث چندمعنایی و نمادین و

پردازند و کنش پرواز که در گیری میهای راه، مرغان به بهانهسبب سختیالطیر بعد از پرواز، بهدر منطقبرای نمونه 

وار های زمانی و علّی و خاصیت زنجیرهفهشود. بنا به مؤلّمیف سطح همنشینی و روایت اصلی رخ داده است، متوقّ
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دادن این کنش، هدهد، به ذکر ه رخامّا در فاصل کنش پرواز باید دوباره آغاز شود. ها،گیریروایت،  بعد از اتمام بهانه

. مثالً یکی از مرغان شودشدن این کنش و مرغان میپردازد که منجر به چندمعنایی و نمادینحکایات و تمثیالتی می

 داند:خود را گناهکار می

 جا کسیبـا گنه چـون ره برد آن      دیـگـری گـفتش گـنه دارم بسی           

 (312: 1388الطیر، .. )منطق. خالف      کی سزد سیمرغ را در کوه قافچون مگس آلوده باشد بی          

سر  کند امّا باز بهپردازد که فردی بسیار گناه، بارها توبه میذکر داستانی میداند و به هدهد، توبه را دوای این درد می

 دهد:هاتف به او پیغام میتوبه را ندارد که  رود و دیگر زهرهگناه خویش می

 (313همان: ایم )تو غرامت کرده ما استاده        ایمباز آی آخر که در بگشاده                

کند: جبرئیل یکی از بندگان عابد خداوند را در دوند، حکایتی دیگر را به ذهن هدهد تداعی میپذیری خذکر غرامت

 :پرسد کهآید و از خداوند میش میبیند و از این حالت به جوروم در بتخانه می

 (314آن که در دیری کند بت را خطاب       تو به لطف خود دهی او را جواب؟ )همان:             

شود که باز به سمت خداوند باز گردد. داند و سرانجام لطفش باعث میاطالعی بنده میین امر را ناشی از بیخدوند ا

 گوید:پردازد و میهدهد به تفسیر این حکایت در سه بیت می

 (314خرند )همان: بر درگاه او هم می« هیچ »خـرنـد         نه هـمه زهـد مسـلّم می         

ای به صوفی ،کند که در آنی است که مدلول و داستانی مناسب با آن را به ذهن هدهد تداعی میلّدا «هیچ»کلمه 

فروش این کار را نوعی دیوانگی ت انگبینش را به هیچ دهد؟ انگبینگوید: آیا حاضر اسفروش میفردی انگبین

 آی:ان برتر کند که از این دکّهاتفی به صوفی خطاب می داند. در همین حالمی

 (314تا به هیچی ما همه چیزت دهیم            ور دگر خواهی بسی نیزت دهیم )همان :            

کند و خاطر کافری با پیغمبری عتاب میداند که بهی میوند را تا حدّاتفسیر این حکایت، رحمت خد هدهد در

زد و باز در تفسیر این حکایت، این پرداشدن قارون به دعای موسی و عتاب خداوند به موسی میداستان هالک
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کند ذکر می رحمتی، هدهد حکایتی دیگر با چنین مفهومیداند. با ذکر مفهوم بیرحمتی میحرکت موسی را نوعی بی

 کند:هایی را ذکر مینصیحت ،و سرانجام در طی ابیاتی تفسیری خطاب به انسان

 ز بــرای تـوسـت در کـار ای پـسـرروز و شب این هفت پرگار ای پسر        ا           

 (316 )همان: ... خلد و دوزخ عکس لطف و قهر تست       طاعـت روحـانیـان از بـهر تـوست            

 . ... پردازد و الی آخر، به ذکر تمثیالت دیگری میدر ادامه، متناسب با همین ابیات تعلیمی

گیرد که ی را به خود میدر سطح افقی و روایت اصلی، حکم دالّ ذکر گناهکاری یک مرغ ،شودچنان که مشاهده می

هایی چون مرد بسیار گناه، عابد تبدیل به مصداق ،شوند. مرغ در این فرایند جانشینیمفاهیم گوناگونی جانشین آن می

 ،رحمت استن که متضمّشود. سیمرغ جای خود را به خدا و هر مفهومی ... میو  در روم، صوفی، قارون، مرد مفسد

گیرد و در نهایت طی ابیاتی خطابی، مرغ تبدیل به های معنایی گوناگونی را در برمیدهد و گناه نیز مصداقمی

های معنایی است که االرض است. همین جانشینخواند و خلیفه فیشود که این روایت را میمخاطب و انسانی می

گردد. این شدن روایت میالیه و درونیدردر نتیجه باعث الیه کند وروایت را از سطح افقی وارد سطح عمودی می

های معنایی گوناگون دهد و یک مفهوم در یک الیه، جای خود را به مصداقات رخ میکرّها بهمنظومه فاق در تمامیاتّ

 دهد.های عمودی میدر سطوح و الیه

گر دهد که فراموش نکنیم راوی و کانونیرا نشان میبرد روایت در سطح عمودی، وقتی اهمیت خود این شیوه پیش

ت زمان درازی ه کوتاه از متن به مدّ)اختصاص یک تکّ بردن روابط همنشینی روایت، از زمانی با شتاب مثبتدر پیش

 ای است که به تحکیم و پیوند روابط همنشینی حکایتفه. زمان مؤلّ(76-72: 1387)کنان،  کنداستفاده می (از داستان

ای کند. پس چنین شیوهشدن، بالفاصله روایت در سطح مدلول و معنایی گسترش پیدا میامّا با فشرده ،کندکمک می

 معنایی روایت است.  نوعی شگرد عامدانه در جهت پرداخت ساحت جانشینی و

 ها و مفاهیمیلولهای موجود در روایت اصلی از طریق تمثیالت فرعی به مدبا تأکید بر این موضوع که بیشتر دالّ

خوبی مشاهده کرد. چنین ها را بهی روایتگیری و ساحت کلّتوان جهتشوند، میمعنوی و مذهبی گرایش داده می
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آورد که در یک وجود میهای فرعی بهروایت اصلی و روایتای گسترده از مفاهیم تقابلی را در سطح عرصه ،فرایندی

که منجر به شدن و آگاهی مانع سفر و شناخت است و در سمت دیگر مفاهیمیگیرند که قرار می طرف آن مفاهیمی

کنند و قابلیت تعمیم در فضاهای داستان در داستان، عمق و غنای بیشتری پیدا می هها از طریق شیواست. این تقابل

 گردد. ها میشدن روایت منظومهکند و منجر به فعالن را پیدا میفرهنگی و گفتمانی گوناگو

های دیگر نیز قابل بررسی است و آن تفسیرهایی ها از جنبهشدن آنها و فرایند نمادینساختار الیه در الیه منظومه

گیرد. گرِ درونی، صورت میط راوی اصلی و چه کانونیچه توسّ ،است که در خالل حکایات گوناگون از یک مفهوم

س است، حکایتی را یک روایت مسیحی از طلب جام مقدّ که شامل بررسی« گرال: طلب حکایت» هتودورف در مقال

-82: 1388ف، تودورُ )ر.ک: داندو متنِ تفسیری را مدلول یا فرامتن می حکایت دالّ ،که به ماجراها اختصاص دارد

ند. در گیرو مذهبی دارند، متن و فرامتن در کنار یکدیگر قرار میای تعلیمی گونه روایات که معموالً جنبه(. در این83

 ی برخوردار است. ها نیز این جنبه، از غلبه و اهمیت خاصّمنظومه

شود، بالفاصله حکایت یا تمثیلی در جهت توضیح و تفسیر که قسمتی از روایت اصلی و ماجراها ذکر میبعد از این

که معنا را از گیرد. فرایندی شود که در حقیقت معنای ضمنی آن کنش را در بر میآن از زبان راهنما ذکر می

گران فاعلی دچار که کنش ویژه هنگامیکند. این فرایند بهآورد و وارد سطوح دیگر معنایی میساحتی بیرون میتک

دهد و کنش موجود در سطح روایت اصلی از شوند، نمود خود را در توضیح راهنما نشان میمشکل و پرسش می

گشایی حکایات فرعی و در نتیجه رمز هشود و وارد عرصمعنایی میها و انتقال طریق بیانات راهنما، دچار داللت

 گردد. می

ها از او طلب رسد، چون دیگر مقامکه سالک به مقام نوزدهم یعنی کوه مینامه هنگامیبرای نمونه در مصیبت

اند، امّا کوه در جواب، د... می کند و او را گوهر پردُر و دارای کبر و سربلندی، میخ زمین، نماد طور وراهنمایی می

سرپیچی و اظهار  ،کردنپندارد و از راهنماییدل، پای بسته، مورد سوء قصد ناکسان و خسان میخود را سنگ



13 
 

گونه بیان این ،شود و پیر در جوابکند. سالک با بازگشت به نزد پیر، کیفیت این مقام را خواستار میاطالعی میبی

 کند:می

 پیر گفتش هست کـوه و کـوهسار           از قــدم تـا فـرق آرامِ وقـار 

 گـرچه در صـورت ثـبـاتی دارد او          در صفت جـنبده ذاتی دارد او 

 (287: 1388نامه، الجـرم نعلین آهن سوده است  )مصیبت   در طلب از بس که ره پیموده است     

شود، حکایاتی متناسب با مضمون طلب، وفا و عهد و... ذکر وقار و طلب دائم می بعد از توضیحات پیر، که کوه نماد

شود و در طی همین در کنار متن، بالفاصله فرامتن یا توضیحات و تفسیرها ذکر می ،شودکه مالحظه میچنان شود.می

فاقی که در هر سه منظومه اتّ ؛ها را در نظر گرفتتوان شمار نامحدودی از مدلولمی هاست که برای یک دالّتفسیر

هایی در سطح معنایی و عمودی ها و تداعیدهد و متناسب با هر حرکت در سطح افقی، جهشات رخ میکرّبه

 گیرد. صورت می

ری حکم مفسّ ،های موجود متن بنا به دریافت خواننده تأویل نشوند؛ بلکه راویشود تا نشانهچنین فرایندی باعث می

بازی  هکند و اجازحاکم بر ذهن خویش متمایل میسمت گفتمان ها را بهساز را دارد که داللت نشانهمعنا ساز ونشانه

و مدلول را انگیختگی و  میان دالّ شناختی، اگر رابطهبه تعبیری نشانه گیرد.ها را در سطوح گوناگون میآزاد نشانه

اما هرچه این رابطه،  تر است.بخواهینشانه، غیرانگیخته و دلتر باشد، قراردادی بدانیم، هرچه این رابطه، ضعیف

 (. 44: 1383گیرو،  :تر است )ر.کاین انگیختگی قوی ،اییههای شمایلی و نماتر باشد، مانند نشانهقوی

شوند ار میهای او، از انگیختگی باالیی برخوردهای راوی و مداخلهتفسیر هواسطها بههای عطار این نشانهنظومهدر م

ی ها نیاز به آشنایی با قواعد خاصّرو خواننده در درک معنای این نشانهازاین .گیرندو بیشتر در قید مدلول قرار می

ها، توان گفت که زبان منظومهپردازد. پس میها میبلکه خود راوی، بالفاصله به تفسیر و شناساندن مدلول آن ؛ندارد

س متون مقدّ د هرگونه نشانه و متنی را به عرصهکنزبان تأویلی، راوی و مفسّر تالش میزبانی کامالً تأویلی است. در 

(. چنین نگاهی، 149-130: 1387فوالدی،  :ها تأویالتی عرفانی و دینی به دست دهد )ر.کو عرفانی راه دهد و از آن
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گر، بار و شود، از طریق راوی تأویلها میهای که وارد این منظومدهد که هر نشانهها، این اجازه را میبه زبان و پدیده

در روایت در کنار دیگر عناصر، جانشین و  ،ای دینی و مذهبی به خود بگیرد و متناسب با کارکردی که داردجنبه

آلی خاص را بازگو ط راوی، ایدهها توسّچرا که تفسیر نشانه ؛گرا خواهد بوداین چنین روایتی آرمان .همنشین شود

 کند. می

تفسیر از »، کندهای موجود در روایت اصلی میی را جایگزین نشانههای خاصّر، مدلولگونه تفسیر که مفسّدر این

دهد ر این اجازه را میگیرد. همین امر به مفسّشود و یک بُعد غیررئالیستی به خود میها خارج نمیمسیر توالی حادثه

ای نامحدود از های جایگزین کلمات را پیدا کند و متن را در گستردهاس گفتمان ذهنی خود این نشانهکه آزادانه بر اس

ه و های اسنادی که برای بیان قصّزمان و مکان گسترش دهد. بنابراین ما دیگر نه با یک ساختار روایی و سلسله

 (.77-75: 1382مشرف، :)ر.ک« . یم...روایت تناسب دارند، بلکه با ساختاری استعاری و نمادین روبرو هست

کران قرار ای از معناهای بیظاهر، متن را در گسترهه اگرچه بهدرقصّهبا این توضیحات باید گفت که ساختار قصّ 

 استحاله ،شگردی است مضمونی که راوی و مفسّر از آن در جهت پرداخت نمادین روایت ،امّا در حقیقت ،دهدمی

 کند.های خود استفاده میایدئولوژیو ها( )تبدیل

 ادغام و فنای شخصیتی( حرکت از وحدت به کثرت، ها،)فراروی از تقابل گرانمعنایی کنشتحلیل 

 محوریابژه

گر و نقشی که او در ه به مشارکت علّی هر شخصیت در مقام یک کنشها، یعنی توجّبا نگاهی ساختاری به شخصیت

ترین نقش در هر سه منظومه ابژه یا شیء ارزشی، دارای پررنگ گرداستان دارد، کنشهای پیشبرد حوادث و کنش

واسطه و گیرند که این نیاز، ارتباطی بییک نیاز یا نقصان شکل می هها، بر پایهها به ویژه قصّروایتاست. تمامی

ای کامالً مشهود است و روایت هها نیز این زیرساخت قصّگر شیء ارزشی یا هدف دارد. در منظومهمستقیم با کنش

 هرو باید همازاین .گیردشکل می ،دهدهر سه منظومه براساس یک نیاز درونی یا بیرونی که شیء ارزشی را تشکیل می

 محور دانست. بژهبنیاد را اههای قصّراویت
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وایی است که این یعنی از یک طرف استلزامات ر ؛محوری، ارزشی مضاعف دارداین ابژه ،هادر روایت منظومه

دهد. آرزومندی کند و از طرفی بُعد معنایی روایت است که نقشی اساسی به شخصیت ابژه میبرجستگی را تأیید می

نامه، همگی نمودی از یابی سالک در مصیبتالطیر و حقیقتجویی مرغان در منطقنامه، پادشاهپسران در الهی

روایت  هدهندبرنده و شکلگر ابژه، هم پیشرو کنشازاین شوند.یل میر نهایت در خویشتن تأومحوری است که دابژه

سجام و هویت گران، حول شخصیت ابژه به انها و کنشپیرنگ، کنشچراکه تمامی  بخش روایت؛نسجاماست و هم ا

 رسند. می

چرا  ؛شودارتباطی معنادار حاصل می ،های عطار وقتی در الیه عرفانی سنجیده شودروایت منظومه در محوریاین ابژه

رو این از .عنوان هدف نهایی استمر قُدسی بهکه در عرفان، نهایت سلوک، نوعی احساس وابستگی مطلق با خدا و ا

گر، هویت و تمایل به این کنش هواسطهای موجود در روایت همگی بهنشانهگران دیگر، بلکه تمامینه تنها کنش

تر و در ها زدودهتر شویم، این نشانهکنند. به همین دلیل هرچه به پایان روایت نزدیکیی پیدا میارزشی عرفانی و روا

روایت در درون همین شیء ابژه و شیء ارزشی است و تمامی  ،شوند و هر چه هستنتیجه با نوعی فنا مواجه می

وجودی وحدت هوحدانیِ برگرفته از تجرباسی نشها، نوعی نظام نشانههای منظومهشود. روایتارزشی خالصه می

 .ت در عناصر روایی و ارتباط آن با شیء ارزشی استها، مستلزم دقّاست که یافتن این بینش توحیدی در سطح نشانه

 )فنای شخصیتی( گرانکنش طولی و وحدت وجودی پردازش

ها در جهت تطابق با گوناگون شخصیتها، تقلیل و تحدید وجوه پردازی در منظومههای شخصیتزهیکی از ممیّ

گیرد؛ بدین صورت که شکل میسازی پردازی از طریق تقابلوجوه شخصیت ابژه یا شیء ارزشی است. این شخصیت

ها در شود و این ویژگیگر، برجسته میهای آن از طریق راوی یا کانونیشدن نوع هدف و ابژه، ویژگیبا مشخّص

گر فاعلی های مخالف کنشتدریج، ویژگیها، بهگیرد و از طریق این تقابلفاعلی قرار میگر های کنشتقابل با ویژگی

گر دهد و کنشترشدن به پایان روایت و رسیدن به هدف، نوعی فنای شخصیتی رخ میشود و با نزدیکزدوده می

 شود.پردازی می، شخصیتگر ابژهفاعلی در جهت و هدف کنش
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فی آرزوی ترتیب که با معرّشود. بدینایجاد می ،گر درونی استاز طریق پدر که کانونی ،یسازاین تقابل ،نامهدر الهی

گوها و تمثیالت گوناگون، ابعاد وسازی بُعد معنوی این آرزو و از طریق گفتط پسران، پدر با برجستهی توسّمادّ

بیت گفتمان خود، هم بُعد معنوی آن را برجسته دهد و در نتیجه با تثی آن را در تقابل با بُعد معنوی آن قرار میمادّ

ها نیز شود و متناسب با هدف معنوی شخصیتل و دگرگونی در شخصیت پسران میکند و هم باعث نوعی تحوّمی

 شوند. پردازی میاند، شخصیتشده را پذیرفتهکه این هدف تأویل

تمام آرامش و آسایش خود را در رسیدن به این جاودانگی  ،مثالً پسر چهارم که آرزوی رسیدن به آب حیات را دارد

داند. پس یکی از وجوه شخصیتی پسر چهارم، ترس از مرگ مرگ می پدر، طلب آب حیات را ناشی از غلبهبیند. می

زیر دست پسر گردد، نه پسر مغلوب  ،کند تا اجلفی میاست. پدر بالفاصله راه حل این موضوع را نور صدق معرّ

داند و از این طریق، تقابل غالب و مغلوب اجل می هبا ذکر تمثیل اسکندر و مرد فرزانه، اسکندر را نیز بنداجل و 

های دیگر در سطح روایت متناسب با مفهوم آب حیات و عوامل شود و به همین ترتیب سیل تقابلبرجسته می

مثیالت گوناگون، آب حیات را نماد گیرد. پسر که اکنون با تگیری و تبعات این چنین آرزویی شکل میشکل

 -ی آب حیات نیز او را از فنا نجات نخواهد داد، در پی رسیدن به علم یابد که حتّبودن انسان دانسته و درمیفناپذیر

کند که مانع از رار تأویل میآب حیات را به علم غیب و علم کشف اس است که در نهایت، پدر، - واقعی حیاتآب

 شود:ه به آخرت میر نتیجه توجّشیطان و د غلبه

 ... که هست آن آب، علم کشف اسرار         بدانست او به نور عقل هوشیار                    

 (285: 1388نامه، الهی :شـود خـاک تــو آب زنــدگــانـی )ر.ک     اگـر تـو راه عـلم غیـب دانـی                    

شدن مفهوم واقعی آب حیات، مفاهیم غالب و مغلوب، فانی و جاودان و در نهایت برجستهسازی میان با این تقابل

کند و علم جاودانگی را در شده پیدا مید، شخصیتی متناسب با آرزوی تأویلکنپسر نیز که این مفاهیم را تأیید می

 جوید نه در بیرون و آب حیات. پسر خود آب حیات است. درون خود می
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هرچه روایت کنند و شده پیدا میط پدر، شخصیتی در طول و متناسب با آرزوی تأویلگونه توسّنیز اینپسران دیگر 

شود تا جایی که دیگر رود، این فرایند تقابلی به نفع هدف جدید سازماندهی میشده پیش میسمت هدف تأویلبه

امری بیرونی نیست بلکه در خود پسران شود و دیگر، آرزو گونه تمایزی میان پسر و آرزوی جدید دیده نمیهیچ

 نهفته است.

ع آرزوها و نامه با تنوّچرا که مانند الهی الطیر نمود و برجستگی خاصی دارد؛این شخصیت پردازی طولی، در منطق

هستند. با  - سیمرغ – گران فاعلی، در جستجوی یک ابژه و هدفپرندگان و کنشبلکه تمامی  ؛هدف روبرو نیستیم

گر مخالف و در گر هدف، هر امر و عاملی که مانع رسیدن به این هدف شود، نوعی کنشعنوان کنشسیمرغ به فیمعرّ

رو این از .شودها در سیمرغ میچراکه مانع وحدت این شخصیت ؛پردازی طولی و وحدانی استتضاد با شخصیت

گر عنوان کانونیهای هدهد بهطریق مشاورتدگان از شدن بُعد سیمرغی پرنسازی و در نتیجه برجستهفرایند تقابل

 گیرد. درونی صورت می

دارای کارکرد و عالئقی خاص است که اتفاقاً همین  ،شاایمذهبی و اسطوره ههر شخصیت، متناسب با پیشین

هر  ها به وجود آورده است.پادشاهی را در میان آنناشی از بینظمی ر و بیهاست که نوعی تکثّتمایزات و تفاوت

گر فاعلی تبدیل شود، ناچار از کنار گذاشتن این تمایزات و رسیدن به که شخصیتش به یک کنشپرنده برای این

ها به سمت هدف، از طریق دهی شخصیتگر سیمرغ است. رفع این تمایزات و جهتتشابهاتی متناسب با کنش

ر ذات فردی خود، نوعی عالقه و دلبستگی گیرد. هر شخصیت با تکیه بسازی صورت میگو با هدهد و تقابلوگفت

های سیمرغ و ابر ویژگیداند. هدهد با تقابل این معنای شخصی در برشخصی دارد و همین دلبستگی را مانع پرواز می

کند. مثالً های سیمرغ، شخصیت و معنای هر مرغ را متناسب با شخصیت سیمرغ، بازسازی میکردن ویزگیبا برجسته

 داند:دریا را برای خود کافی می بوتیمار عشق به

 جـز غم دریـا نـخواهم ایـن زمان          تـاب سیـمرغم نـبـاشد األمـان            

 (276: 1388 الطیر،ای آب است اصل          کی تواند یافت از سیمرغ وصل  )منطقکه او را قطرهآن           
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این ویژگی و حقیری  ،های زیادی را به کشتن داده استاصیا که غوّوفایی درکردن بیهدهد در پاسخ، با برجسته

 گوید:دهد و میکرانگی و وفاداری سیمرغ قرار میدریا را در مقابل عظمت و بی

 (277روی او )همان: ای از کوی او                  تو چرا قانع شدی بیهست دریا چشمه          

دهی بوتیمار را متناسب با شخصیت سیمرغ جهت ،سازی شخصیتسازی و تقابلبرجستهترتیب از طریق این و بدین

تر و در عین حال باوفا کرانهتر و بیاما اکنون عاشق دریایی بس بزرگ ،کند. بوتیماری که اگرچه عاشق دریاستمی

های موجود شخصیتدر تمامیشود. این روند گران فاعلی می، یکی از کنشو استحاله شده است و از طریق این تغییر

 توانند به تجربهها میها، آنشدن تمام تمایزات شخصیتی مرغدهی و زدودهکند و با جهتلطیر ادامه پیدا میادر منطق

بلکه همگی سیمرغ هستند. در حقیقت،  ؛ری وجود نخواهد داشتوحدت دست پیدا کنند، تا جایی که دیگر تکثّ

 کند.سمت خود جذب میالطیر را بهعناصر ساختار منطق تمامیسیمرغ نقش مرکزی را دارد که 

پردازی وحدانی و طولی گر ابژه و در نتیجه شخصیتکردن کنشنامه نیز از چنین فرایندی در پررنگدر مصیبت

وحدت با حقیقت دست پیدا کند که با برداشتن هرگونه  هتواند به تجربشود. سالک، تنها در صورتی میاستفاده می

 هبعد و در نتیجه، مرحل د اضافه کند تا بتواند وارد مرحلهمانع از سر راه، بُعدی از ابعاد حقیقت را به شخصیت خو

او خواهد تا شوند و از او مدد میط سالک برشمرده میهایی است که توسّجان شود. هر مرحله و مقام، دارای ویژگی

ز این حقیقت اظهار سرگردانی و ها به جز حضرت مصطفی اامّا همگی آن ،را در دستیابی به حقیقت راهنمایی کند

کردن و تأویل هر مقام، شوند. این پیر است که با برجستهکنند و مانعی در این راه محسوب میالعی میاطّبی

 کند. بعد هدایت می دهد و هم سالک را به مرحلهدست میای از حقیقت بهکند که هم قرینهای را برجسته میویژگی

ها دائم در حال عبادت بر کوه و که آنها در زمین و اینمثالً سالک با ورود به مقام حیوان، ضمن اشاره به فراوانی آن

ن در راه پیغمبر و... دارند که راهنمای انسا ون سگ اصحاب کهف، ماهی یونس، ناقههایی چسجود خداوندند و الگو

 کند:العی میاطّاما حیوان اظهار بی ،کندشوند، از او طلب راهنمایی میخداوند محسوب می

 (327: 1388 نامه،مصیبت ر خود گیر، زود، ای سرفراز  )ر.ک:پس س  از خر و از گاو نتوان یافت راز               
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ن نفس مجوسی و تنها راه غلبه بر ای .معتقد است« ینفس مجوس»جوید. پیر با تأویل حیوان به سالک از پیر، مدد می

 نفس به کار پردازد که در ذمّهایی میداشتن آن است و متناسب با این مفهوم به ذکر حکایتعبور از آن، ناخوش

آید که راه رسیدن به حقیقت، رو با تقابل میان نفس و حقیقت این زدودگی در سالک به وجود میروند از اینمی

کردن مفهوم ضد به تعبیری دیگر، شخصیت حیوان، دقیقاً در جهت برجسته از نفس و ناخوش داشتن آن است.بور ع

رسیدن به خویشتن یا جان  با زدودن این تقابل است که تجربه شود. سالکحقیقت است، پردازش میهمان نفس، که 

ها در گر هدف دارد و تنها راه هویت آننشهر شخصیت معنایی متناسب و متقابل با ک ،کند. در هر صورترا پیدا می

 عنوان یک نشانه، ارتباط با جان است.روایت، به

معنایی و عرفانی متن  هها، در الیسازیپردازی در سه منظومه، وقتی که از طریق تمثیالت و جانشینگونه شخصیتاین

طبق این نظریه و مفهوم عرفانی، اگرچه  است.« وحدت وجود»عرفانی به نام  مفهومی هکنندگیرد، برجستهقرار می

ه به هستند ک اما همگی دارای هویت و ذاتی مشترک با کلّ ،ر هستندوجود و موجودات دارای حقیقتی به ظاهر متکثّ

(. با در نظر گرفتن این سطوح چندگانه و معنایی برای 101 -60: 1389 کاکایی، رسند )ر.ک:یگانگی و وحدت می

محوری روایت و دیگر پردازی صرفاً ناشی از انسجام پیرنگ، غایتگونه شخصیتدیگر اینها، روایت منظومه

ری ی عارفانه، هر تکثّشود. در این تلقّنیز محسوب می بلکه امری معنایی و مفهومی ؛اقتضائات روایت نخواهد بود

ای در روایت، درجه و یعنی هر نشانه ؛شودگر وحدت در عین کثرت مینماد و نمودی از وحدت خواهد بود و بیان

کردن این درجات منطقی خود در جهت افشا و برجسته ای از ابژه را در خود دارد و روایت از اقتضائات علّی ویتجلّ

ها را حرکتی از کثرت به وحدت و فنا بدانیم کامالً درست و با ابعاد رو اگر سیر منظومهگیرد. ازاینی، کمک میتجلّ

 وایت سازگار است. عرفانی ر

ق گویی و مانع تحقّوگر ابژه، اگرچه نوعی نقصان گفتصدایی ناشی از برتری گفتمان کنشها، تکدر این روایت

صدایی در مواجهه با ذات ( را در پی دارد، اما وقتی که این تک42-27: 1390 نجومیان، :ها )ر.کبودن شخصیتسوژه
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چرا که با تسلیم عناصر روایی در مقابل  ؛شودگیرد، نوعی ارزش نیز محسوب میعرفانی قرار می هیگانه و حقیقی ابژ

 گیرد. ی در سطح کلمات شکل میگفتمان ابژه، تمثال و نماد بندگی نیز حتّ

بلکه از  ؛شودها منحصر نمیهای اصلی روایت جامع منظومهپردازی وحدت وجودی فقط به شخصیتاین شخصیت

های ترین تیپاق، عرفا و مردان حق و دیوانگان، عمدهشود. عشّها نیز دنبال مییتطریق تمثیالت فرعی و حکا

تر با واسطهدهند که از این میان، دیوانگان ارتباطی مستقیم و بیشخصیتی حکایات فرعی را در سه منظومه تشکیل می

 نهایی روایت دارند.  هابژ

بلکه در جهت  ؛ها، کثرتی تصادفی نیستدر منظومه - حکایت 100بیش از  - کثرت حکایات مربوط به دیوانگان

اند، این امتیاز و که با نقاب دیوانگی که بر صورت زدهچرا ای وجوه گوناگون شخصیتی ابژه است.برمالسازی و افش

سخن  از ابژه - ها الزمه رسیدن به ابژه استکه در منظومه - چینیمهگونه واهمه و مقدّآزادی را دارند که بدون هیچ

ی از بگویند و گاه نیز زبان به انتقاد از صفات این شیء ارزشی بگشایند. اهمیت این دیوانگان که تمثالی زمینی و مادّ

 شوند؛گیری روایت نیز محسوب میشکل هی الزمای است که حتّهای عطار به گونهشیء ارزشی هستند، در منظومه

نهایی  هتوانند به ابژهای موجود در آن هستند، تنها در صورتی مینشروایت و ک هبرندگران فاعلی که پیشیعنی کنش

ها و مشکالت راه، تنها از طریق دیوانگی قابل چرا که حیرت ناشی از سختی پیدا کنند که دیوانگی را بپذیرند.دست 

 شود:اجه میهای راه مونامه وقتی سالک با سرگردانیمصیبت مهروست که در مقدّل و عبور است. از همینتحمّ

 الجرم عقلش شد و دیوانه گشت                    وز خرد یکبارگی بیگانه گشت             

 (166: 1388 نامه،مصیبتبال و پر مرغ مستی باز کرد )ر.ک:       دیـوانـگـان آغـاز کـرد      هنـکـت             

گران فاعلی کنش واسطهشده و خالص و بیر بُعد زدودهها، تأکید بهای دیوانه در منظومهتکرار و کثرت شخصیت

گردد. پس کثرت دیوانگان در آثار تر میگران تقویت شود، ابژه نیز نمایاناست که هرچه این دیوانگی بیشتر در کنش

 های ناشی از فقر،متنی و ناشی از سیطره گفتمان فرهنگی حاکم بر عصر عطار ) دیوانگیعطار صرفاً عاملی برون

معنایی است که در جهت  -ی، نوعی شگرد روایی بلکه با این تلقّ ؛خشکسالی، فشارهای اجتماعی و...(، نیست
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اند و در نهایت شود و دیوانگان سالکانی هستند که در وجود ابژه فنا شدهکار گرفته میها بهه منظومهتقویت ابژ

های عرفانی چون ابوسعید اتی که نیز در مورد شخصیتگران فاعلی نیز به همین مرحله نیز خواهند رسید. حکایکنش

ساحات  هکنندشود، به همین شیوه، برجستهابوالخیر، بایزید بسطامی، خرقانی و... در ضمن روایت اصلی ذکر می

ی از عشق حقیقی اق نیز دقیقاً چنین کارکردی را دارد و تمثیلنهایی است. حکایات عشّ هعرفانی متن و به تبع آن ابژ

 گردند.می

ساختار انتقالی روایت  هبلکه حوز ؛ها نیستگران درونی منظومهتنها منحصر به کنش )ادغام(حدانیای واین نظام نشانه

بینی رات و جهان)مجموعه تفکّ ف ضمنیمؤلّ ،)شخصیتی به نام عطار( ف واقعیگیرد، تاجایی که مؤلّرا نیز در برمی

)کسی که رخدادها  گر درونیهمگی در شخصیت کانونی ،بیند(رخدادها را می)کسی که  شده در متن( و راویمطرح

گردند و ری واحد در سطح روایت میتفکّ هشوند و نمایندمیو درونی ادغام  ،(195: 1390چتمن،  :)ر.کگوید( را می

 رود.ها از میان میر میان آنتمایز و تکثّ

اگرچه هر حکایت فرعی در ضمن روایات اصلی، شود. نیز دیده میهای فرعی این ادغام و استحاله در سطح روایت

کند، امّا ها کسب میش را از طریق ارتباط درونی نشانهاشناختی خاص خود را دارد و وجه رواییسازوکار نشانه

هر  ،شناختیکند. به تعبیری نشانهگرفتن در دل روایت اصلی کسب میمعنای ضمنی و عرفانی خود را از طریق قرار

جامع، ارزش  های روایتای هستند که از طریق ارتباط با نشانهها، نشانهویژه شخصیتایی آن، بهحکایت و عناصر رو

 کند. و هویت پیدا می

تواند ارتباطی معنادار با شود، میه برجسته میقصّدرهها از طریق ساختار قصّمنظومهالیگی که در روایت این چند

ی و شهادت، ای بودن جهان داشته باشد. براساس این باور، هر پدیده در عالم مادّو چند الیهمفاهیم وحدت وجودی 

نمودار ی عوالم مشهور است، هر عالم، هایی در عوالم دیگر دارد. طی این نظر که به تعدّد عوالم یا نظریه توازنمودار

شود و به کثرت صور ساطت معنا کاسته میاز ب ،رویمتر میعوالم باالی خود است و هرچه به سمت عوالم پایین
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 شود )ر.ک:تر ظاهر مید در عالم پایینشود و بدین ترتیب امری واحد در عالم فوق، به شکل امور متعدّافزوده می

 (. 190 -188: 1387 ،فوالدی

ت روایات فرعی کند. هرچه از روایت جامع به سمای را نمایان میها نیز چنین توازیمنظومه هدرقصّهساختار قصّ

توان معنای واحد و مرتبط با شود و تنها از طریق بینش طولی میر معنا و صور بیشتر میاین تکثّ ،رویمپیش می

ف در عناصر روایی یک روایت فرعی، نوعی تقلیل معنا و نقصان آن هرگونه توقّ ،این اساس بر روایت جامع را یافت.

معنای نهایی و ابژه مانند های دیوانه، عارف، عاشق و... هنگامی خصیتشود و هر عنصر روایی مثالً شمحسوب می

کند که به خاصیت متوازی و تبدیلی این عناصر از طریق قرار گرفتن در روایت جامع و نظام عرفانی خود را پیدا می

روی هم قرار های مختلف روایی است که بر منوط به ارتباط آن با الیه ،ه شود. پس درک هویت هر نشانهتوجّ

 کند.عناصر را جذب خود می ایی همچون یک نقطه مرکزی در یک فرایند توحیدی و طولی، تمامیهن اند و ابژهگرفته

 

 گیرینتیجه

هایی یتها، فروکاستن این متون به شگردها و کلّعد معنایی آننظر نگرفتن بُهای عطار و درتحلیل فرمی منظومه

روایی  ه سبکی و تمهیدات ویژهیابی به شاخصدست متون روایی مشترک است. مسلماًست که در بسیاری از روایی

 یفرم هبرجست هخصیصعنوان به ،هدرقصّهارتباط دیالکتیک فرم و معناست. ساختار قصّ هه بمستلزم توجّ ،هااین منظومه

ا معنای عرفانی در نظر گرفته ب ،ها محسوب شود که داد و ستدهای آنتواند صفت الینفک آنهنگامی می ،هامنظومه

 . های شرقی داردای بسیار طوالنی در روایت، سابقهچرا که این فرم ؛شود

 تبدیلی ،خاصیت امکانی ،ها داده استبیرنتی و تودرتو به روایت منظومهو ظرفیتی که این ساختار ال مهمترین ویژگی

ست که هر عنصری که به آن راه ایها به گونهروایت در منظومه هساخت و پیکر سازی عناصر روایی است.و درونی

شود و دچار ه، وارد فرایند جانشینی میدرقصّهر از طریق ساختار قصّهای مکرّپاساژگشودن واسطهبه ،پیدا کند
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درونیات گر هدف به . تغییر و تأویل کنششودمعنایی می هکارکرد و به تعبیری استحال ،دگرگونی، تغییر ماهیت

های فرعی گران و شخصیتادغام و فنای تمامی کنش)تبدبل سوژه به ابژه(،  رفت نهاییگران فاعلی در پیکنش

ف ضمنی و راوی در لّگیری مؤلّف حقیقی، مؤگر ابژه، ادغام و درونههای کنشهای تمثیلی در ویژگیحکایت

های تمثیلی معنایابی تمامی حکایتهاست، ظومهگر درونی که نمایانگر صدا و آوای عرفانی منشخصیت کانونی

 هواسطه نحوست که بهشدن در روایت جامع و... همگی از نمودهای معناییلی و حلواسطه ارتباط با حکایت اصبه

 وجود آمده است.ها بهپردازش فرم در منظومه
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