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 چکیده
 و مدار عتیشر گرا،یالادر گفتمان سهآن  درکه  است یفتمانی گمنظومه  کخیامیّت ی
ی  ه مجادل نیا چه آن. کنندیم مناظره و مجادله هم با «یگفتمان»درون شکلبه تصوف،

 ی مفهوم  یتیشخص  به  آن  انتساب  ،دهد  یم  وندیپ   کسانی  یگفتمانی  ه جام  در  را  هیرو  چند
  ی اشتراک عناصر نیترمهم از یکی »توبه«. عنصر است امیعمرخ نام به کالیپارادوکس و

  انواع  منشأ شامدرن،ی پ تیّام یخ در عنصر نیا. است تصوف و مدارعت یشر گفتمان
  ها نشانه  ها،تیروا  انواع  به  توجه. با  است  شده  یگفتمان  یهاافسانه  و  هالیتأو  ها،ساخت

ی ه توب دارد،  وجود امیخ  اتیرباع  ن یب  که ییها الوگید  نیهمچن و یگفتمان یها افسانه و
 و دانست نیآفر ساختار عنصر کی  عنوانبه شامدرنی پ  تیام یخ  در توانیم را یگفتمان

  مقاله   نیا  هدف.  کرد  نییتب   را  اتیرباع   متناقض  و  متکثر  و  ،یچندبُعد  گفتگومدار،  ساخت
  اوالا  شامدرن«یپ ت یام ی»خ برساختِ در «ی رگفتمانیتطه  و »توبه طرح با که است آن

  ی گفتمان   نسبتِ   هم  ها،گسست  ن یا  بر  دیتأک  با  اای ثان  و  دهد  نشان  را   گفتمان  نیا   ی هاگسست
  منابع  به  ینگاه  با  را  گفتمان  نیا   بودن  برساخته  هم  و  نییتب  «یگفتمان  امی»خ  با  را  امیعمرخ

  ی انتقاد  لیتحل  روش  از  مقاله:  روش.  کند  لیتحل  و  فی توص   ،یپژوهامیخ  سنت  و  یخیتار
  ج ینتا . ردیگیم بهره  خود  هدف به  یابیدست یبرا  ییگراکردساختیرو و گفتمان 
 درست   شناخت  از   مانع  آن،  دنید  کپارچهی  و  تیامیخ  ازگفتمان  یوستاریپ  تصور:  پژوهش

و تنازع   یخیتار ی هاقول به گسست مقابل، شود؛در یم آن قیدق لیتحل و گفتمان ن یا
  در   که چنان  امیاز خ  دستک ی  ت یروا  بودن   یبرساخت  فهم  به   تواندی م  باره  ن یدرا  یگفتمان
 کمک کند.   شودیم  دهید شروح  و هانامهی زندگ ها،لیتحل ها،ح یتصح
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 مقدمه. 1
 یامر و وستاریپ کی شکلبه نخستی هوهلگفتمان گرچه در  کیی همثاببه تیامیخ
 بر. است بوده ییهاگسستهمراه با و با نگاه تاریخی  عمالًاما  رسدیم نظر به کپارچهی
 توانیم  یتبارشناس  ـ  یشناسنهیرید  روش  از  یریگبهره  با  و ییگرابرساختی  هینظری  هیپا
 چرخش از پس یهاهینظر در زبان شدنیکانون با. آشکارکرد را هاگسست نیا

 کمکبه  ما.  است  زبان  قیطر  از  همواره  تیواقع  به  ما  ی»دسترس  که  میابییدرم  یشناختزبان
 شیپ  از  تیواقع  کی  از  یبازتاب  وجهچیهبه  که  میکنیم  خلق  تیواقع  از  ییهاییبازنما  زبان،

)یورگنسن و «.دارد یاساس نقش تیواقع برساختن در زبان قتیدرحق ستند،ین موجود
 معنا زبان یگریانجیم با و است برساخته تیـ واقعالف یریتعببه( 29 :1394فلیپس، 

 و شدهینیع یهاداللت بازبان  .سازندیمرا  تیواقع ،الیس یساختارهاـ ب. ابدییم
. دارند  یموقّت  یتیوضع  همواره  ساختارها  نیا  اما  سازد؛یم  دارمعنا  یساختارها  گرفته،شکل

 یبرا م«ی»رژی هاستعار از بلکه داند؛ینم یجوهر و یذات  را معرفت فوکو فرض نیهم با
 انتها تا ابتدا از »گفتمان دیگویم فوکو( 35)همان: .کندیم استفاده قتیمعرفت و حق

 و تحوالت و هایبندمیتقس ها،تیمحدود که است خیتار از یاپاره است؛ یخیتار
  ن یهم با(. همان از نقل به فوکو) کند«یم لیتحم را خود یمندزمان خاص یهاصورت

 به  را  ییهااستعاره  و  میمفاه  خود،  گفتمان  لیتحلی  هینظر  در  موفه  و  الکال  که  است  فرض
 ورگنسنی).  دهند  حیتوض  را  هاگفتمان  یساختارافکن  و  یبرساختگ  ت،یّالیس  تا  رندیگیم  کار
 نشان  را  ت«یواقع  بودن»برساختهی  همسئل  گفتمان  یانتقاد  لی( تحل107ـ53  :1394  ،پسیوفل

 یتصادف  و  یهیبد  ،یعیطب  یامر  چیه  ،یاجتماع  یهادهیپد  و  هاتیواقعی  هدرحوز.  دهدیم
 و »مشروط« یِژگیو بلکه ندارد؛ یجوهر و یذات  تیماه تنها نه تی»واقع. شودینم فرض
 ( Glassner, 2000: 20. )ردیگیم شکل تعامالت انی»جر در که دارد «یا»رابطه

 یساختارها.  است  یاجتماع  اتیح  مشروط  یهاجنبه  به  وابسته  ،یتیواقع  هر  شدنبرساخته
 یبررس گفتمان، لیتحل کار و اندیواتفاق ناقص مبهم، که اندییمعنا ییهانظام ؛یاجتماع
 رک.). است یاجتماع یهاسامان و نینماد یهانظام یاسیس و یخیتار وعملکرد ساخت

 ییهاداللت  ،یخیتار  و  یفرهنگ  ـ  یاجتماع  تعامالت  و  هانهیزم  روابط،(  34:  1397  هوارث،
 توانیم  که  کندیم  دیتأک  ییبرساختگرا.  هاستآن  به  مشروط  تیواقع  که  دهندیم  شکل  را
 ( Burr, 1995:15)«.کرد دیترد میدار دارهایپد و جهان از که ینیشیپ یهافرض در
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 پژوهشی هنیشیپ .2
 لیدر تحل یشناختروش و یافتیره یزهایبر تما دشیرغم تأکبهمدرن  یشناسامیخ 

 ت«،یچون »اصالت«، »سند یو مقوالت میمفاه ریاس همچنان امیو اشعار خ تیشخص
 امیخ یهاشهیانداصالت و اعتبار  افتنی یِ است و همچنان در پ ت«یو »واقع »اعتبار«

 یکردهایو رو هاروش از یریگرو بهره نی. ازااوست معتبرو  لیاص اتیو رباع یخیتار
و  أتیهگذشته در  یدستاوردها دیبه بازتول تیگفتمان؛ درنها لیچون تحل یدیجد

 براساس امیخ اتیرباع به ی»نگاهو پردل با عنوان  یفیشری ه. مقالانجامدیم نو یاقواره
 ارشد یکارشناسی هنامانیپا و یادب نقد یلم شیهما نیدر دوم موف« و الکالئوی هینظر
( 1394) موف و الکال گفتمان لیتحل براساس امیخ اتیرباع یبررس عنوان با یفیشر

 به یانتقاد و جیرا یشناسگفتماندر کتاب  یارمحمدی .دارند کردهایرو نیازا ییهانمونه
 یسیانگل  منظومهو    امیخ  اتیرباع  یو متن  یساخت گفتمان  یبه بررس  تر  هوشمندانه  یاوهیش
 تزجرالدیفی هترجم یناظر به وجه گفتمان شتریاو ب قیاما تحق است؛ پرداخته ،تزجرالدیف
 ی»بررسی همقال در یارمحمدی اهلللطف و فیشراوست. ی ه فراهم آوردی همنظوم و

 از یرباع 40 یفیک لیتحل بر عالوه «.. یانتقاد یشناسمنظرگفتمان از امیخ اتیرباع
. کنند استفاده یکمّ لیتحل یهاروش از اندکرده یسع( یتصادف انتخاب)با  امیخ اتیرباع

 در  نهفته  یهاگسست  و  تیامیخ  گفتمان  بودنبرساخته  وجه  به  هاپژوهش  نیا  از  کی  چیه
 .اندنپرداخته یشناسامیخی هحوز سازکپارچهی یهاتیروا
 

 تیامیخ گفتمان یخ یتار یهاگسست .3
 تیامیخ  ـ  ب.  شامدرن«ی»پ  تیامیخ  ـ  الف:  است  داشته  متفاوت  یخیتار  ظهور  دو  تیامیخ

 مدرن  یشناسمعرفت  قیطر  از  شامدرن،یپ  تیامیخ  از  معاصر  جهان  یخیتار  یآگاه.  »مدرن«
 هیسا تیامیخ گفتمان بر یاگونهبه مدرن جهان یشناسمعرفت گرید عبارتبه. است بوده

 ر،یاخ مین و قرن کی یشناسامیخ قاتیتحق در. دهدیم نشان کدستی را آن که افکنده
 لیاص  اتیرباع  صیتشخی  هدربار  یخیتار  قاتیتحقـ    الف:  خوردیم  چشم  به  کردیرو  دو
 با آن قیتطب و امیخ یادب و یعلم ،یخیتار تیهوی هدربار قیتحق ـب .لیراصیغ از

 .اتیرباع موضوعات
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 ؛شد آغاز یژوکوفسک سرگردان« اتی»رباعی هینظر با 1867 سال از که یقات یتحق
 ندایگو یسوام کال،ین راس، سیدن سن، ستنیکر روزن، خیفردر چون یکسانی هلیوسبه
 ،ینویم ،یسینف ،ییهما ت،یهدا ،یانیآشت اقبال ،ینیقزو عالمه براون، ادوارد تر،یر رتها،یت 

تا   گرانید  و  یافضل  ریم  ملک، رضازاده  فوالدوند،  فرزانه،  ،یکانی  فر،دانش  ،یدشت  ،یفروغ
 سه به را شامدرنیپ تیامیخ توانیم ،اساس نیاکنون بر ا افت؛یادامه  ستمیقرن ب انیپا

بازنمایی  و متناقض یاچهره شدن برساخته آغاز: ششمـ قرن الف: کرد میتقس دوره
 .یشاعر  فرض  بدون  دان،یاضیر  و  منجم  امیعمرخ  یهاشهیاند  و  یزندگ  مشکوک و مبهم از

 منابع در اتیرباع شدن آشکار و امیخ به اتیرباع انتساب: هشتم و هفتم قرن ـ ب
 تکثیر: نهم قرن ـج. شعر یهاجُنگ و هانهیسف در نیهمچن و انهیصوف و یکالم ،یخیتار

 هزاران به هشت، و هفت قرن دو( در یرباع صد از کمتر از) امیمنتسب به خ اتیرباع
ق(. 867) طربخانه و.( ق 865) انیبادل) یخط یهانسخه در هاآن یگردآور و یرباع

 فن اهل صیتشخ»به ترندیمیقد ظاهربه اگرچه ،نخجوان و روزن ج،یکمبر یها)نسخه
 «.اعتماد کرد توانیم طربخانهو  انیبادلی هنسخ خیتار به فقط و است مخدوش ای یجعل

 ( 248: 1382 ،یرافضلی)م
 به نسبت قرن هر نهم، قرن تا. است هفتم قرن در اتیرباع یریگشکل عطفی هنقط    
 قرن  به  هفتم  قرن  از  هرچه.  میشویم  مواجه  اتیرباع  «یالوگید  و  یسلول  »تکثر  با  بعد،  قرن
 یگفتمان  و  ییمعنا  انسجام  هم  و  شودیم  افزوده  اتیرباع  تعداد  بر  هم  م،یشویم  کینزد  نهم
 گفتمان میشویم دور هفتم قرن از قدرهرچه گر،ید عبارتبه. رودیم دست از اتیرباع

در کتاب  سنستنیکر. کندیم دایپ یالتقاط حالت و جذب را یمتکثر یهاصدا ت،یّامیخ
 یادیز  تعداد  ام،یخ  به  منسوب  اتیرباع  انیم  »در:  سدینویم  امیخ  اتیرباع  یانتقاد  یبررس
 باشند متأخرتر و ترجوان هاسیوجود دارد، هرچه دستنو زاهدانه« و »عارفانه یهایرباع

 از تیامیخ گفتمان آمدن رونیب با( 46: 1374سنستنیکر)«.است ترفراوان هایرباع نیا
 را  خود  یگفتمان  انسجام  ات،یرباع  اگرچه «،ییچندصدا  »گفتمان  به  «ییصداتک  ی»گفتمان

 فراهم  را  اتیرباع  ریتکث  موجبات  که  گفتمان  نیا  یگفتگومند  ساختار  اما  دهند،یم  دست  از
 طول  در  گفتمان  نیا  گرفتن  اوج  با  است یعیطب.  کندیم  مشخص  را  آن  سازوکار  آورد،یم

    .شودیم متلوّن هم اتیرباع یسبک و یزبان ساختار قرن، چند
 نوزدهم قرن دومی همین از .1: کرد میتقس دوره سه به توانیم زین را مدرن تیامیخ

 یریگشکل تا( 1883ـ1809)تزجرالدیفی هترجم از یعنی ستم؛یب قرن لیاوا تا( 1859)
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ی هانیگراساخت قاتیتحق و( 1918ـ1858)یژوکوفسک «سرگردان اتیرباعی هینظر»
ـ 1856)روزن خیفردر «یهیپا ای لیاص اتیرباعی هینظر» و( 1945ـ 1875)سنستنیکر

 ،یفروغ ،یسینف ،ینویم ت،یهدا چون یمحققان توسط قاتیتحق یریگازسر .2(. 1935
ی هیپا بر اتیرباع نیتدو .3. آن تیتثب و لیاص اتیرباعی هینظر بر دیتأک و رانیا در... و

 دیرش(، 1320) یفروغ، (1313) تیهدا سن،ستنیکر توسط لیاص اتیرباعی هینظر
 (.30 :1374 ،یابدره) فردانش و فوالدوند ،یدشت(، 1342) یاسمی

 
 یخ یتار یینما در هاهیفرض و مسئله طرح .4

 چهارگروه را خداوند شناخت طالبان وجود اتیکل علم در رساله آخر فصل در امیخ
 اهلی هقی. طرتصوف اهل و انیمیتعل و انیاسماعل حکما،و  فالسفه متکلمان،: داندیم

 طلب شهیاند فکر به شانیا ی»ک: داندیم ترکینزد قتیبه حق لیدل نیا به راتصوف 
 عتیطب  کدورت  از  را  ناطقه  نفس  اخالق،  بیتهذ   و  باطنی  هیتصف  به  بلکِ   نکردند،  معرفت

 افتاد، ملکوتی همقابل در گشت یصاف جوهر آن چون. کردند منزّه یبدن أتیه و
 بهتر همه از قهیطر نیا و. یشبهت و شکیب شود، دایپ قتیحق به گاهیجا آن یهاصورت

 یبرا اوی هناماعتراف درواقع که الضالل  من المنقذ  در یغزال( 389: 1377ام،یخ) «.است
 گروه چهار در را قتیحق طالبان ام،یخ عمر اقیسبه است، تصوف قتیطر به وستنیپ

 چهار نی( بنابرا36: 1391،یغزال) «هیصوف و لسوفانیف ه،یباطن »متکلمان، :کندیم منحصر
 که  یطورهمان.  کنندیم  آشکار  را  روش«  و  قتیحق  »نزاع  ،یغزال  و  امیخ  عصر  در  گفتمان

 ینید  یهاآموزه  نیهمچن  و  آشکارکرده  هاگفتمان  نیهم  با  چالش  در  را  خودی  هتوب  ،یغزال
 سعادت یایمیک و اءالعلومیاح یهاکتاب در هاگفتمان نیهم نزاع براساس را خود عصر

 .باشد گفتمان چهار نیا یزهایست از رونیب تواندینم تیامیخ است، کرده یبندصورت
 جدال در دیبا را یخیتاری هبرساخت کی یهمثاببه تیامیخ گفتمان متیعز ینقطه
 تیامیخ  گفتمان  ساختار  ،یگفتمان  جدال   نیا.  جستجوکرد  یغزال  و  امیخ  عصر  یهاگفتمان

 گفتگومند و یالوگید یتیماه تیامی»خ لیدل نیهم به است؛ کرده متناقض و رنگارنگ را
-افتدیم اتفاق مدرن تیامیخ در کهچنان -گفتمان نیا کردنییصداتک رونیازا «.دارد

 از که است نیا تیامیخ گفتمان تناقضات علت. شودیم آن شدنکیدئولوژیا به منجر
از  یگفتمان، حاک نیا یجدل تِیماه گرید عبارتبه شده؛ ساخته مختلف یصداها

 امیخ دو با مافرض،  نیاست. با ا یگفتمان مناظرات و متخاصمانه همدالنه، یگفتگوها
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 به گفتمان نیا متفاوت یصداها انتساب لذا.« یگفتمان امیخو  یخیتار امیخ: میامواجه
 . کندیم تردهیچیپ را آن تناقضات)خاص(، یخیتار تیشخص کی

 ،(گرپرسش گفتمان)گرایالادر گفتمانِ سه شامدرن،یپ تیامیساختارِخدرکالن     
 منظومه،  نیا  در( حضور دارند.  یانجیم  گفتمان)  تصوف  و  (گوپاسخ  گفتمان)  مدارعتیشر

  گفتمان  ل یدل نیهم به. دارند قرار هم با تقابل در مدارعتیشر و گرایالادر یهاگفتمان
 گفتمان از گرایالادر گفتمان و راه«»گم و »کور« نا«،ی»ناب به گرایالادر از مدار،عتیشر
 یهاپرسش از یبخش تصوف. کندیم ادی اسرار« ی»مدع گو«،»افسانه به مدارعتیشر

 و میمفاه در تصوف. کندیم لیتأو خودی هقاعد با را آن اما رد،یپذ یم را گرایالادر
 «ی»رازدان یادعا اما رسد؛یم اشتراک به مدارعتیشر گفتمان با ینید یهاآموزه

 قتیحق  کهنیا  در  تصوف  گفتمان.  داندیم  مهمل  گرا،یرا مثل گفتمان الادر  یمدارعتیشر
 ییاگرایدن اما است، کسانی گرایالادر گفتمان با ستین نییتب قابل یبشر عقل با جهان
 گرایالادر گفتمان است، مسلط گفتمانِ که مدارعتیشر گفتمان. ردیپذ ینم را گرایالادر

 به اشیوستگیپ لیدلبه را تصوف اما کند؛یم جدل  او با تنها و ردیگینم یجد را
 نیا  با  گفتگو  به   لیدل  نیهم  به  داند؛یم  خطرناک  ،یعمومی  هحوز  و  یاجتماع  یساختارها

 سر  از(  القضاتنیع  و  یسهرورد  حالج،)  را  آن  رهبران  از  یبرخ  و  کندینم  بسنده  گفتمان
 گفتمان  درون  در  گفتمان  سه  نیا  یتقابل  و  یناذهنیب  رابط  و  وندیپ  نمودار.  داردیبرم  خود  راه
      :بود خواهد گونهنیا امتیخ

 
 یگفتمان امیخ با یخ یتار امیعمرخ نسبت .5

 هشتم، قرن لیاوا تا ششم قرن اواخر از امیخ یستیک و یستیچ ییبازنما و یسازتیروا
 نیای ههم توانینم شکل چیهبه. است ضیضدونق یهاگزارش و ییروا یهابرش از پر

 نیهم  به.  دانست  امیعمرخ  یزندگ  پازل   از  یقطعات  را  آن  و  گذاشت  هم  کنار  را  هاییبازنما

گفتمان خیامیت

تصوف

ال ادریشریعتمدار
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 را هاییبازنما نیا از یبخش دیبا حتماً ،یمنطق و منسجم تیروا کی برساختن یبرا لیدل
( 1361)رانیا  اتیادب  خیتارادوارد براون در    قاتیتحق  براساس.  کرد  لیتأو  ای  گرفت  دهیناد

در کتاب  یکانی لی(، اسماع1388) ،چهارمقاله قاتیتعلدر  نیمع محمدو  ینیقزو عالمه
( 1377)یامیخی  هدانشنامی  همقدمرضازاده ملک در    می(، رح1342)  امیخ  عمر  امیای  هنادر
 انجام یخیتار قاتیتحق ریسا و( 1378)جوهر فلسفه  و شهیاند گوهر ،امیخ یهاترانهو 

 ییسنا چون یکسان ششمکه دراواخر قرن  میرس یم جهینت نیبه ا امیخی هدربار شده
 ی( خاقان515)لحکمها زانیم کتاب در یخازن عبدالرحمان ،امیخ به یانامه در یغزنو
 ابوالحسن الزاجرالصغار، کتاب در یزمخشر ،منشآت(، چه در شعر و چه در 595)ف

 عماد ،مقالهچهار در یعروض ینظام ،الحکمهصوانی هتتم درکتاب( 565یمتوف) یهقیب
 در( 611ـ586 نیب ف)یشهرزور محمدنیالدشمس(، 572)ف دةالقصریخر در یاصفهان

 یراز فخر امام ،المتأخرین و نیالمتقدم الحکما تواریخ فی روضةاالفراح و نزهةاالرواح
 ریاثابن  ،مرصادالعباد  در(  620)فیراز  نیالدنجم  ،ریکب  ریتفس  کتاب  در(  606ـ544  ای  543)

 ایزکر  ،جهانگشادر  ینیجو  ،الحکماخیتار  در  یقفط  نیالدجمال   خ،یالتوارکامل( در  628)ف
 سه داستان که خیالتوار جامع در اهللفضل نیالددیرش ،اخبارالعباد و  آثارالبالد در ینیقزو

 یمختلف یهاتیروا ،(741)دهیگز خیتار در یمستوف حمداهلل و کرده نقل را یدبستان اری
 ،یهقیب  ابوالحسن  تیروا  یعنی  ،یششم  قرن  یهاتیروا.  اندساخته  امیخ  دیعقا  و  یزندگ  از

 هشت و هفت قرون یهاتیروا با تاًیماه ،یخاقان و ییسنا ،یزمخشر ،یعروضینظام
 یشهرزور  اما  کند؛یم  قیتطب  یهقیب  تیروا  با  قاًیدق  یشهرزور  تیروا  اگرچه.  دارند  تفاوت

 گفته امیخ یعرب اشعار از بار نینخست یبرا که یاصفهان عماد تیروا با را یهقیب تیروا
 هافیتوص  و  هاتیروا  نیا  از  یبخش.  میمواجه  امیخ  دو  با  ما  نیبنابرا.  کندیم  بیترک  است

 بدون ششم، قرن یخیتار یهاتیروا اگرچه. یاستعار گرید یبخش و اندیخیتار
 منجم و دانیاضیر امیعمرخ از یکدستی تیشخص اما ست،ین یاستعار یهاییبازنما
 تتمه در یهقیب ابوالحسن یهاتیروا در چه آن. دهندیم ارائه شش و پنج قرن بزرگ
 و ییسنا ،یزمخشر چه آن و است آمده مقالهچهار در یعروضینظامو  الحکمهصوان
 را گریهمد امیعمرخ یزندگ یبازشناس در اند،گفته امیعمرخ از گرید شکل به یخاقان
 قرن از اما ست؛ین مفروض ام«یخ عمر »شاعربودنِ هاینگارعیوقا نیدرا کنند،یم لیتکم

 التیتأو  از  پر  که  شودیم  برساخته  یگرید  امیخ  ام«،یخ  بودن  شاعر  فرض  »با  بعد،  به  هفتم
  امِ یخ  که  داد  صیتشخ  توانیم  ییروا  یشناسنشانه  با.  است  یگفتمان  یهاجدال   و  یاستعار
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 یریگجهت  یدارا  است،  آمده  اول  امیخ  از  که  یفات یتوص.  دارد  اول   امیخ  با  یارتباط  چه  دوم
 رایز ست؛ین برجسته آن در سازگفتمان یهانشانه حداقل ای ستین یگفتمان یگذارلیر و
 با امیعمرخ که دهندیمارجاع  یعناصر به ات،یحکا و خاطرات ات،یروا فات،یتوص نیا

 گرفته کاربه دوم امیخ فیتوص دراز قرن هفتم  که ییهاتیروا اما. است بوده ریدرگ آن
 آشکار را یگفتمان یهاجدال  و هاواکنش ها،کنش که است یعناصر یدارا است، شده

 فیتوص  و  ییروا  عناصر  دوم،  امیخ  گرانتیروا  و  کنندگانفیتوص  گرید  عبارتبه.  کندیم
 هم و کنندیم لیتأو دارجهت و کیدئولوژیا ،ینشیگز شکلبه هم را اول  امیخ از شده

 برخالف. دارد حضور دوم امیخ در شهیهم اول  امیخ نیبنابرا. ییبازنما یگفتمان شکلبه
 در  و میکن حذف تیامیخ گفتمان از را امیخ عمر میتوانینم ما ییطباطبا طیمح نظر

 و ان ی راو ( 1370: ییطباطبا طیمح .کر).میباش یگرید یهاامیخ ای امیخ یجستجو
 اشتراک نکته  ک ی در  اما  اند، نکرده  ی بازساز را  دوم  ام ی خ  هدف  ک ی با  دوم  ام یخ  سازندگان 

 فخر عطار، ی هایی بازنما  رو، نی از . خوانند مخالف ی ه چهر  ک ی ف یتوص  درحال  که  داشتند
 قرن از بعد که یی ها تی روا ی ه هم ، ی طورکلبه و  یراز  نی الد نجم  ،ی شهرزور ، ی قفط  ، ی راز

 از ها ت یروا  نی ا  گرید  عبارت به. است  یگفتمان  است،  شده  ساخته امیخ  یبرا  هفتم 
 کرد؛  جستجو   بعد   به   هفتم  قرن  یگفتمان   یها چالش   در   را  آن   د یبا   که  ند ی گو ی م  ییها استعاره 
 عصر ی عنی  ششم  و  پنجم قرن ی شناسمعرفت در  شهیر  ی ادهی چی پ شکلبه که یی هاچالش 

 زی و ن  رانیا   خ یتار   یها دوره   ن ی ترحساس  از   ی ک ی  در   امیعمرخ   ی زندگ   شدن  واقع.  دارد   ام ی خ 
 یگتار  ودلوز  ر یتعب  به  امیسبب شده است که عمرخ  ت ی شخص ن یمنحصر به فرد بودن ا 

 بعد  ی هاقرن   در (  118  ـ   87:  1393،ی گتار   و   دلوز   به   . ک ر ) «ی مفهوم  ت ی»شخص   ک ی  شکل به 
 که  ی غزال   با   او   اختالف   و   ی فلسف  عقِل  و   نا ی س ابن  از   ام یخ   ی دارجانب .  شود   ن ی نماد   ِیبازساز

 یر یگ شکل  منشأ تواندی م است، آمده  هم  یشهرزور و  ی هقیب  یها ت یروا  در آن از  یینما 
براساس   ی گفتمان   ام ی خاساس    ن ی بعد باشد. بر ا  اعصار   در   ی گفتمان  و   نی نماد   ت یشخص   ک ی 

 یخوان مخالف   و  ی گفتمانی  ه چهر   کی  از   ینماد ی  ه مثاببه  ی خی تار  ام یخ   یت ی هو   ی هاه استعار 
 . است   شده  برساخته   گرفته،  قرار  مسلط   گفتمان  مقابل در   که 

 داریپد   ک ی   کردن هی شب  ی عن ی   افتد؛ یم  اتفاق  ی ناگفتمان ی ب   شکل به   ی گفتمان ی  ه توب   و   ر یتطه 
 با  شامدرن یپ  جهان در ام ی خ دادنتوبه . کند ی م  دایپ  انتقال  آن به که  یگفتمان  به ت یهو  ا ی 

 جهان در  ام ی خ ی گفتمان  ر ی تطه اما  کند؛ ی م  ق ی تطب انه یصوف  و  مدار عت ی شر گفتمان  ی ها آموزه 
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 جهان یها ی دئولوژی ا و  ی شناختروان  ی هاآموزه  و  ی علم  احکام با که  است یطرح  مدرن،
 .است   ام« یخ   »درماِن  همان   ام ی خ   رِ ی تطه  مدرن،   ت یام ی خ  در   گر ی د   ر یتعب به.  است   منطبق   سکوالر 

 
 یگفتمان یهاگسست و یگفتمانی هتوب نسبت .6

 به  یروان  و  یروح  تیوضع  از  را  یفرد  تنها  که  ستین  ساده  ینیدی  هآموز  کی  توبه  مفهوم
 را توبه تصوف، و مدارعتیشر گفتمان. ابدی دست نجات به تا دهد انتقال  گرید تیوضع

 توبه، مدار عتیشر گفتمان در. دانندیم مهلکات از انسان نجات یبرا اصل نیتریدیکل
 با توبه تصوف، گفتمان در اما کند؛ استغفار دیبا حال  همه در فرد و است مانیای هقاعد

 قیطر  یط  و  سلوک  و  ریس  به  ورود  یبرا  حالت  هر  در  سالک.  دارد  ارتباط  «نینخست  گناه»
 خود یدگیچیپ یزمان توبه، مفهوم .است حال« ی»ابتدا توبه لیدل نیهم به کند؛ توبه دیبا
 تنها یفردی هتوب. شودیم( Initiation) گذار«نیی»آ کی به لیتبد که دهدیم نشان را

 «یگفتمان  »گذار  کی  به  لیتبد  توبه  یوقت  اما گذار؛  و  انتقال  یبرا  است  یفرد  ریتطه  ینوع
 حضور  و  یآگاه  با  یفردی  هتوب  اگرچه.  دهدیم  نشان  شتریب  را  خود  ینییآ  یمعنا  شود،یم

 «یگفتمان دادن»توبه در. دارد یتربیعج سازوکار ،یگفتمانی هتوب اما د،یآیم دست به
  را  توبه خود، حفظ و استمرار یبرا مسلط گفتمان. شودیم آشکار سلطه و قدرت نقش

 ابشیغ  در  ای  و  ردیبپذ   دیبا  اجبار  به  ای  است آگاه  آن  از  فرد ای  که  کندیم  یاعتراف  به  لیتبد
 .ردیگیم صورت است، یباق او از که ییهانشانه با

 هیلیاسماع یهاانیجر ریدرگ ،یفقه -یکالم مسلط گفتمان هفتم، قرن تا پنجم قرناز 
 اما کندیم دایپ تصوف گفتمان با ییهاییهمسو کیتئولوژ گفتمان اگرچه. بود تصوف و

 چون ییهاچهره یدرون انقالب تحوالت اگر رو نیا از. ردیپذ ینم را آن صراحتاً
 »افسانه و هایسازتیروا به منجر که را یمولو و عطار ،ییسنا ،یغزال ناصرخسرو،

 یگفتمانی  هتوب و  توبه یمفهومی  هاستعار  با  است،  شده  هم  «یگفتمان  گسست  یهایساز
 بزرگ یگرید به بازگشت و یدرون انقالبات نیای ههم که میابییدرم میده قیتطب

 اتیرباع و تیامیخ گفتمان. است افتاده اتفاق هفتم تا پنجم قرن نیب( روحی هسیاود)
. است کرده آغاز را خود یالوگید و یسلول ریتکث هشتم، و هفتم قرون نیب هم امیخ

 گفتمان در. است شده دهیچیپ یهاتیروا به منجر خود قرن، چند نیدرا توبهی هاستعار
 کی  از  گسستن  نشانگر  بلکه  دهد،یم نشان  را  سالک  متیعزی هنقط تنها  نه  توبه تصوف،
 به یگفتمانی هتوب با ناصرخسرو کهچنان. هست زین گرید گفتمان به وستنیپ و گفتمان
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. کند یم  د ییتأ  را  تصوف  الضالل  من  المنقذ ی ه ناماعتراف  با  ی غزال وندد، ی پی م ه یل ی اسماع
 ،ی گفتمان ی  ه توب   با   عطار   شود، یم   انه یصوف   شعر  گذارانان ی بن   از  ی کی   یگفتمان ی  ه توب  با   ، یی سنا
 و آورد ی درم ییروا  ـ  یساختار ی ه قاعد  به  اء ی االولتذکرهدر  را  توبه  مفهوم از یساز تی روا 

 نی بنابرا .  گردد ی م  اری ع  تمام  یعارف   به  ل ی تبد  شمس،  توفان   از   عبور   با   ه، ی فق  ی مولو  ن یالد جالل 
 با  همراه  ، ی عصر  ی شناس معرفت  و  ی خی تار  ـ  ی گفتمان  بافت  ن ی ا  در  ام« یخ  دادن »توبه  وجه 
 و توبه  وند ی پ . کند ی م  د یبازتول  قاعده  ک ی عنوان به را  توبه  مفهوم  که  است  ی گفتمان  ت یجبر 
 یرفتارشناس ی ه مثاببه تصوف  گفتمان  در  اگرچه  گفتمان  گسست ی هاافسانه و  ها تی روا 

 .شود ی م  آشکار  ت یام ی خ  گفتمان   در   ی گری د  شکل به  اما   است،   ی گفتمان
 شاعران  به  منسوب  آثار  از  یاصل  آثار  صیتشخ  در  اختالل   سبب  کهمهم     عوامل  از  یکی

 واکنش است، شده یاسالم یفلسفه و کالم تصوف، در گذارریتأث شمندانیاند و
 صاحبان  تیمرجع  و  هاشهیاند  تصرف  یبرا  مقاومت،  در  یهاگفتمان  ای  مسلط  یهاگفتمان

 واقع در شمندانیاند و شاعران به ها آن  دادننسبت و لیراصیغ آثار دیتول. است شهیاند
 مدرن، یانتقاد نگاه در اگرچه آثار نیا. است «یگفتمان یهازی»ست منطقی هبازگوکنند

 هاگفتمان یچگونگمانند   زین ییرازها از اما ند،یآ شمار به کاذب آثار ینوع است ممکن
 توجه مورد را یآثاردهند هر گفتمان چه ینشان م زین ودارند  یپرده برم هم مقابل در

 است  یریگشکل  حال   در  تیامیخ  گفتمان   هفتم  قرن  در  که  است  جالبداده است.     قرار
 با یکدکن یعیشف. است شده «یگفتمان یهایسازهی»شب دچار هم عطار آثارو هم زمان، 

 یهاشیدرو ییگواوهی حاصل و عرفان انحطاط روزگار »محصول را آن ،یگرید لیتحل
شفیعی، ) برسانند« ندگانیآ به را خود آثار عطار شهرت با خواستندیم که داندیم کاریب

 یتردهیچیپ لیدل دیبا عطار نام به اثر هفتاد از شیب دیتول رسدیم نظر به( اما 37: 1383
 که یطورهمان. باشد داشته ندهیدرآ آثار یماندگار یبرا عطار نام از استفاده سوء از ریغ

 باشد، اتیرباع یماندگاری هبهان به تنها تواندینم هم امیخ نام به یرباع هزاران دیتول
 به آثارش که آن با زین یغزال ابوحامد ام،یخ عصرهم شمندیاند نام به یچند آثار یحت

 و مقاومت در یها»گفتمان توسط است، بوده مدارعتیشر گفتمان گردییتأ یاگونه
 کتاب در ییهما استاد. است شده جعل یگفتمان یهایسازتیمشروع یبرا ه«،یحاش
 م،یشمرد  یغزال  مسلم  فاتیتأل  از  که  یکتاب  هفت  و  کصدی  بر: »عالوه  سندینویم  نامهیغزال

 ست«ین او از احتمالبه یاپاره و نیقیبه یبعض که اندداده نسبت بدو زین یگرید کتب
 است شده چاپ یغزال نام به که نیسرالعالم کتابی هدربار شانیا( 39: 1368 ،ییهما)
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 لیقب از یمقاصد به اندداده شهرت و ساخته یغزال نام به عمداً  را نی»سرالعالم: ندیگویم
 جعل به را او یهانوشته ای نوشته ای کنند قلمداد عهیش و هیباطن طرفدار را یو که نیا

 (272ـ271: همان)«.سازند اعتباریب موهومات به داشتن اعتقاد و خرافات
 یگفتمان یمعنا دادن،توبه اما شود،یم ریتعب جعل به لیراصیغ آثارِ تولید زا اگرچه

 یحت و یباطن لیم رغمبه که دهدیم اجازه هاگفتمان به یگفتمان زیست منطق یعنی؛ دارد
 و هاتیروا تولید و او نام به آثار جعل با بداند، رگذاریتأث و مهم را یتیشخص کهآنیب

 ترلیاص  را  خود  گفتمان  تا  دهند  انتقال  گرید  گفتمان  به  را  او  ،یگفتمان  گسست  یهاافسانه
 مسلط ب،یرق برگفتمان کنند،یم حاصل دادنتوبه نیا از که یتیمشروع با و دهند نشان
 گفتمان تصرف به شناور دالّ  چونداده شده؛  توبهی هشیاند اقتدارِ طیشرا نیدرا. شوند

 ساختار در اختالل : شودیم اختالل  دو به منجر یگفتمان دادنتوبه. است درآمده گرید
 عصر از آثار نیا هرقدر. مؤلف تیشخص و تیهو ییشناسا در اختالل  و آثار و شهیاند

 جعل  آثار  رایزشود    یم  دشوارتر  ناسره  از  سره  و  اصالت  صیتشخ  گرید  شوند  دور  مؤلف
 تیواقع درجعل هوشمندانه هاگفتمان. اندخالقانه«» و افته«یسازمان »جعلِ زمانهم شده،

 گفتمان منشأ خود لیراصیغ از لیاص صیتشخ که است طیشرا نیا در. شوندیم حاضر
 دانست.  گرگونهید یبرساخت یدارا دیبا را مدرن تیامیخ لیدل نیهم به است؛ گرید
 

 تصوف در آن ییروا یابیساختار و اسالم عتیشر در توبه مفهوم .7
 بازگشت و ندامت ،یمانیپش با عموماً که است یقرآن میمفاه نیتریدیکل از توبه مفهوم

 /غافر ،25 /شورا ،104 /توبه)است« توبهی هرندیپذ همراه است. »خداوند  خدا به گناه از
 از »تاب« فعل( 8 /میتحر)خواندیفرام( نصوحاً توبه) نیراستی هتوب به را مؤمنان و( 3

 به(   یعل  با)گرید  یسو  از  و  دارد  داللت  خدا  یسو  به  گناه  از  بازگشت  به(  یال  با)  ،ییسو
   1(. توبه لیذ: قرآن المعارفرهیدا)است شیبخشا به خشم از خدا بازگشت یمعن
 اصول از اصل نیاول را توبه سعادت یایمیک در آن دنبال  به و اءالعلومیاح در یغزال   

 معامالت،  عبادت،:  است  ربع  چهار  یدارا  سعادت  یایمیک  کتاب.  داندیم  ات«ی»منج  دهگانه
 .است شده یبندصورت نجات«و  »سفری هاستعار با کتاب ساختار. اتیمنج و مهلکات

 شده گرفته کار به زین تصوف گفتمان در بارها که است ینید یالگو کی طرح نیا
 انه،یصوف  یمیتعل  یهاکتاب  میمفاه  با  سعادت  یایمیک  اتیمنج  بخش  میمفاه  کهچنان.است

 اول اصل نییتب در یغزال. ندهمانند و سوهم  المحجوبکشف و هیریقشی هرسال یعنی
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 قدم اول . است ـ یتعال ـ یخدا با بازگشتن توبه که »بدان: دیگویم توبه یعنی اتیمنج
 (317: 2 ج 1391،ی)غزال«.است سالک راه تیبدا و است دانیمر

 نیا. اندکرده نییتب را انهیصوف مقامات ،المحجوبکشف و هیریقشی هرسال یهاکتاب    
 کتاب  دو  هر.  باشد  راهنما  را  قتیحق  ندگانیجو  تا  دارد  رابطه  نجات«ی  ه»استعار  با  مقامات

 اءیاولتذکره  نام  بعدها  که  فه«یطا  نیا  خیمشا  »ذکر  نام  به  دارند  یبخش  مقامات،  میتفه  از  قبل
 اثبات  با  فراوان  مقامات  قیطر  یط  از  پس  و  شودیم  آغاز  توبه  با  یریقشی  هرسال.  ردیگیم

 تمام هاآن به تیوص و دانیمر درخواب هاآن بازگشت اء،یاول مرگ اء،یاول کرامات
 در مراحل نیهم. است مرگ تا توبه از زین هاکتاب نیا ییروا ساختار نیبنابرا. شودیم

 توبه فیتعر در یریقش. است شده گرفته کار به زین اء«یاول »ذکربخش  ییروا ساختار
 یهامقام از است یمقام اول و راه نیا یهامنزل  از است منزل  اول  توبه »و: دیگویم

 سالک  شدن  سوژه  اءیاول  ذکرِ  ییروا  بخش  در  او(  147  ـ136:  1379  ،یریقش)  «.ندگانیجو
 ندیگو »و( 28)همان:  بود« آن یوی هتوب سبب »و: کندیم آغاز میمفاه نیا با یگاه را

 تا توبه با شدن سوژه از یعنیساخت،  نیهم( 35: همان)«.بود آن زهدش و توبه سبب
 تصوف خیمشا است، شده گرفته کاربه زین المحجوبکشف اء«یاول »ذکرِ باب در مرگ،

 راتیتعب نیا یریهجو. گرانندیدی هتوب عامل هم و کنندیم توبه هم المحجوبکشف در
 »و( 137: همان) «.بود آن یو حالت یابتدا: »و است کرده استفاده سالکان توبه یبرا را

 (161: همان)«.بود آن یو یابتدا »و( 147: همان) «.بود آن سبب را یوی هتوب یابتدا
 و یریقش برعکس او. کندیم کامل عطار را اءیاول ادکردِی در یسازتیرواسنت      
 در را اءیاول یزندگ تیروا بودند، آورده شانکتاب هیحاش در را اءیاول ذکر که یریهجو
. دهدیم نسبت اءیاول به را آن و آوردیم هاتیروا نیب  را مقامات و دهدیم قرار مرکز
 رفتار که یاهیمادرون. کندیم انیب اءیاول زبان از هم را مقامات یچگونگ و فیتعر

. است یآور مانیا ای قت«یحقی ه»کاشف دهدیم شکل اءیاولتذکره در را هاتیشخص
 یریهجو و یریقش  قبالً که ردیگیم کار به را یپالت  همان عطار( 147: 1379 ،یاحمد)
 لیتبد  سوژه  به  تا  رسدیم  توبه  به  یعامل  لهیوسبه  شخص:  بودند  گرفته  کار  به  ناقص  طوربه

 و اوست کرامات جزء که شودیم صادر او از مرگ زمان تا  یافعال و اقوال  گاه آن شود،
 استفاده توبه یبرا راتیتعب نیا از بارها زین عطار. گرددیم باز دانیمر خواب در سرانجام

، 43 ،27: 1391 عطار،«).و »سبب توبت او آن بود بود« آن او توبه یابتدا »و: است کرده
59، 112، 183، 291) 
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 شامدرنیپ تیّامیخ گفتمان در امیخ یگفتمان دادنتوبه .8
 در یبغداد محمد ام،یخ داماد زبان از یهقیب ابوالحسن را امیعمرخی هتوب تیروا نیاول

 شکل به را امیخ اتیح لحظات نیآخر داستان نیا. آوردیم الحکمهصوانتتمه کتاب
 یشفا کتاب خواندن درحال  امیخ: که است نیچن تیروا. است کرده بازگو یاستعار

 جنس از دندان خاللِ  رسد،یم کتاب نیا ر«یکث و »الواحد فصل به یوقت. است نایسابن
 انیاطراف از و بنددیم را کتاب. گذاردیم فصل نیهم یهاورق یال  در را خود یطال

 و خواندیم نماز تیوص از پس. کند تیوص تا کنند خبر را کانین و پاکان که خواهدیم
 سجده به کندیم تمام را نماز یوقت. عشاء نماز تا آشامدینم و خوردینم یزیچ گرید
 اکیا یمعرفت فان یل فاغفر یامکان مبلغ یعل عرفتک یان تعلم »اللهم: دیگویم و رودیم

! ایخدا  یعنی(  80:  1389،یزدی  یمنش  نیالدو منتخب  117هـ :  1351،یهقیب)  ک«یال  یلتیوس
 شناختنم که مرا امرزیب پس شناختم بود ممکن که یااندازهبه را تو من که یدانیم

 .رودیم ایدن از امیخ دعا، نیا ذکر از بعد.  تو درگاه به است یزیدستاو
 تیروا  کی  به  مستند،  تیروا  کی  حالت  از  را  آن  که  هست  تیروا  نیا  در  یعناصر     

 به دنیرس و نایسابن یشفا کتاب خواندن: چون یعناصر. کندیم لیتبد «ی»استعار
 کردن  تیوص  کان،ین  آمدن  درخواست  طال،  جنس  از  دندان  خاللِ  ر«،یکث  و  »الواحد  فصل

 آورادی طال جنس از دندان. خالل دارد توبه و انابه لحن که تیروا نیا آخرِ یدعا و
 از یمندبهره به او نگاه گرفیتوص نیهمچن و امیخ یطبقات گاهیپا و یاجتماع ستیز

 ملکشاه از امیخ که یکالن یمستمر تیحکا کنار در را نشانه نیا اگر. استیدن امکانات
 است، شده لیتبد تیحکا و مثل به یخاقانی هنوشت در که چنان کرد،یم افتیدر
 امیخ ستیز یچگونگ از یترمعنادار فهم به  میتوانیم م،یده قرار استعاره کی یهمثاببه

 دهدیم نشان عمر، لحظات نیآخر در یحت نا،یسابن یشفا ریگیپی همطالع. میابی دست
 تواندیم  که  دانستیم  خود  عصر  گفتمان  و  کردیرو  نیترممکن  را  یمشائ  تفکر  امیخ  که
 یامکان کردیرو نیا ر،یکث و واحد فصل اما کند؛ کمک قتیحق به یابیدست یبرا را او
 مرگ. شودیم اضطراب دچار فصل نیهم در قاًیدق امیخ. دهدیم قرار دیترد مورد را
 را شفا کتاب امیخ اما کند؛یم یوجودشناخت نیقی به لیتبد را خود فصل نیهم در

 ینانید  یمیابراه.  برگردد  ریکث  و  واحد  فصل  به  دوباره  خواهدیم  ییگو.  بنددیم  دارنشانه
 را یوجودشناختی هاستعار نیا ر«یکث و واحدی همسال و امیخ عمر می»حکی همقال  در
 : است کرده ریتفس یاگونه به
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 دو نیا از یکی تواندینم گرید بداند متقابل امر دو گریکدی با را ریکث و واحد یکس »اگر
 هر و بوده گریکدی عرض در متقابل امر دو رایز بشناسد مصدر را یگرید و صادر را امر
 خواهند برابر خودی هدرج جهت از شوند شناخته عرض هم گریکدی با که یزیچ دو
 و عرض هم گریکدی با ریکث و واحد اگر که است نیا باب نیا در گرید مشکل. بود

 و  تیثنو ینوع و داد خواهد دست از را خود اصالت وحدت، شوند شناخته متقابل
 (242: 1385 ،ینانید یمیابراه) «.شد خواهد طرح یدوگانگ

 تفکر  از  گسست  یاگونهبه  و  است  یشناختوجود  شک  کی  ریواحدوکث  در  امیخ  دیترد    
 با ام،یخ اتیح لحظات نیآخر از یهقیب ابوالحسن تیروا در گسست نیا اما. یمشائ
 یمنطق و یاگزاره شناخت  بودن رممکنیغ ی همسأل و  مرگ عنصر. شودیم یکی مرگ

 امر دو است، آشکار زین امیخ یدعا نیآخر در هم و تیروا نیا در هم که خداوند،
 یهااستعاره خلق منشأ مختلف یهاشکل به که است تیامیخ گفتمان در خوردهگره

 کتاب در امیخ یزندگی هپرد نیآخر توبه، و تیوص و مرگ تیروا. است شده فراوان
 شود،یم تمام »مات«ی هکلم با که ت،یروا نیا با یهقیب. است یهقیب الحکمهصوانتتمه

 لحظات  نیآخر  از  یهقیب  یاستعار  اما  مستند  تیروا.  رساندیم  اتمام  به  را  امیخ  سرگذشت
 تیروا  نیا  لیدل  نیهم  به.  است  نشده  فیتوص  یهاشکاف  و  هاسکوت  از  پر  امیخ  اتیح
 ام،یخ یشاعر ی همسأل و شودیم «یلیتأو ییگرالی»تکم دچار گران،ید یهاتیروا در
 کتاب در یاصفهان عماد بار نیاول یبرا کهنیا از بعد.. ونددیپیم تیروا نیهم به قاًیدق

 شعر چند و طرح را امیخ بودن شاعر است، شده فیتال 572 سال  در که القصر دهیخر
 نیالد شمس(، 185 ـ184 و 85: 1378یاصفهان نیعماالد) کندیم ذکر امیخ نام به یعرب

 یهقیب مثل االفراحروضه و االرواح نزهه کتاب در 611ـ 582 یها سال نیب یشهرزور
 یهقیب تیروا اساس بر قاً یدق را امیخ مرگ تیروا ام،یخ سرگذشت پاره نیآخر در
 براساس  را  امیخ  یعرب  اشعار  بلکه  کند؛ینم  تمام(  مات)  مرگ  با  یهقیب  برعکس  اما  آورد؛یم

 گفته است ممکن اگرچه. کندیم وصل تیروا نیا به یاصفهان عماد القصردهیخر کتاب
 تیروا  نیب   است،  آورده  آخر  در  مثال  شاهد  یبرا  را  امیخ  یعرب  اشعار  ،یشهرزور  که  شود
 .کر). دارد وجود رابطه است نفس از تیشکا در که یاشعارعرب موضوع و امیخ مرگ

 لیاوا  در  که  یشهرزور  االرواحنزهه  یفارسی  هترجم  به  اگر  (397ـ394:  1365  ،یشهرزور
 ثابت م،یکن توجه است گرفته صورت یزیتبر یعلمقصود توسط( 1011) ازدهی قرن

 موضوع  و  امیخ  اتیحی  هلحظ  نیآخر  تیروا  نیب  امیخ  عمر  سرگذشت  انیراو  که  شودیم
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 در یشهرزور که را امیخ یعرب اشعار یزیتبر یمقصودعل. دندیدیم یارابطه او اتیرباع
 .کندیم  اضافه  آن  بر  یرباع  دو  عوض  در  و  کندیم  حذف  بود،  آورده  امیخ  سرگذشت  انیپا

 و دهایترد با همراه داشت، وجود ششم قرن در امیخ از که یریتصو نیبنابرا   
 یینایناب و یگمراه به  هم دها،یترد نیا هفتم قرن در اما بود؛ امیخدرون  ییهااضطراب

 قرار هاتیرا در کانون روا امیخ بودن شاعر هم و شودیم لیتأو یعیطبا و یدهر و
 شکل به که را ییهادیترد یقفط( 646) هفتم قرنی هانیم در باًیتقر رو نیا ازدهد. یم

 نی»متأّخر کهنیا از پس امیخ که کندیم تیروا نیا به لیتبد بود، شده آشکار یاستعار
. نمودندیم  حمل  شیخوی  هقیطر  بر  را  آن  کرده،  اقتصار  اشعار  در  او  کالم  ظواهر  بر  هیصوف
 عازم و دیبازکش سخنان آن امثال  از زبان و خامه  عِنان و. دیبترس شتنیخو نفس بر]...[ 
 یسو ل،یاوا علوم معتقدان از اوی هقیطر اهل د،یرس »بغداد« به چون و شد اهللتیب حج

 به حج، گزاردن از بعد و( نداد راه خود به را شانیا اما. )نهادند آغاز شد آمد و تردّد یو
 مبالغت  ندار،ید  مردم  شعار و  عبادت اظهار  به  اسرار  کتمان در  و  نموده،  معاودت خود  بلد

 (244ـ243: 1903 ،یو قفط 337:  1371 ،یقفط)«.نمود
 امیاشعارخ »ظاهر دیگویم هم و دهدیم نشان( هی)تقتوبه به را امیخ تظاهر هم یقفط    

)همان( «.است  خطرناک  عتیشر  یبرا  که  است  گزنده  یمارها  باطن  در  اما  است،  انهیصوف
 مرصادالعباد ،یراز فخر ریتفس در هفتم، قرن در امیخ اشعار بودن خطرناک لیتأو

 امیخ  ،یراز  نیالد  نجم.  شودیم آشکار  صراحت به   زین  عطار نامهیاله  و  یراز  نیالدنجم
 یینایناب اظهار ضاللت هیت  در رتیح تیغا از که داندیم فضال از یکی که شاعر نه را
 نیالدنجم  و  هیالتنب  در  یراز  فخر  که  است  نیا  جالب(  31:  1383  ،یرازالدین  نجم).  کندیم

 .دهندیم ارجاع آراست« عیطبا بیترک چو دارنده »یرباع به مشترکاً یراز
 رد؟یگیم  یالادر  و  یدهر  رنگ  هفتم  قرن  در  امیخی  هچهر  چرا  که  استپرسش    یجا  اما   

 میتقس گروه سه به را لسوفانیف  الضالل  من المنقذ  درکتاب پنجم قرن اواخر در یغزال
 روانشانیپ و آنان ریتکف: »پس رسدیم حکم نیا به و. انیاله و انیعیطب ان،یدهر: کندیم
 از  هرقدر(  41:  1391  ،یغزال)«.است  واجب...  و  یفاراب  و  نایسابن  مانند  یاسالم فالسفه  از

 یمشائ. ردیگیم یزتریکفرآمی هچهر یمشائ تفکر م،یریگیم فاصله یغزال و امیخ عصر
 دهد نشان تواندیم عمر، لحظات نیآخر تا یحت نایسابن به او خاطر تعلق و امیخ بودن

 قهرمان  ضد  کی  به  لیتبد را  اوی هچهر  هایسازتیروا  با  کمکم  یاشعر تفکر  چگونه  که
 مؤثر اتیرباع یالوگید ریتکث در تنها نه قهرمان ضد نیا دادن توبه نیبنابرا. است کرده
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 یاساس نقش امیخ یچندوجه و یگفتمان ،یمفهوم تیشخص برساختن در بلکه بوده،
 از  که  یدیجد  تیشخص  و اتیرباع  با  امیعمرخ  اتیح  لحظات  نیآخر  وندیپ.  است  داشته

 ی. خسرو ابرقوهستین  یشهرزور  تیتنها محدود به روا  شده، برساخته  شاعر  عنوانبه  او
 تیروا خذ،شده است بدون ذکر مأ فیتأل 808 سال در که خیالتوارفردوسدر کتاب 
دانسته   یرباع  نیا  را  امیخ  تیوص  نیآخر  که  تفاوت  نیا  با  کرده  تکرار  را  یهقیب  ابوالحسن

 است:
  شــیخو یـدستیته ازو  یتنگــدل از       شیخو یهست از یخدا یا آمدم ریس   
  شیخو یبه حرمت هست مایستین نیز آر       رونیب یکن یم هست چو ستین از   

 (32:  1342 ،یکانی از نقل)                                                    
 به گونهنیا را امیخ اتیحی هلحظ نیآخر نهم، قرن در یزیتبر یدیرش احمداری
 او نزع حالت در که است مشهور چنان گرید »و :زندیم وندیپ اتشیرباع و یشاعر

 :فرموده  یرباع  نیا  جواب  به  او  اندکرده  تیوص  التماس  و  بودند  نشسته  نشیبال  بر  یجماعت
 هودهیگرد جهان ب یدوست رو یفرسوده        ا تن آز و حرص یپ از چند

 نابوده شتنیه مراد خوــدم ب کــید        ـو رون ندیآ گرید و میرو و رفتند
 (150: 1372،یزیتبر یدی)رش

 
 یگفتمانی هتوب یهاافسانه .9

 هاافسانه  پالت  چه   آن .  دارند   ی اساس   نقش   ی گفتمان   و   ی فرد  یها ت یهو   برساختن   در   ها افسانه 
 یحت را  خود  ت یمشروع  و  انسجام  دارد  اصرار  که  است  مسّلط  گفتمان  ت یجبر  سازد، ی م  را 
 است ممکن  اگرچه . کند  ت یتقو  ت ی روا ابزار  با  ممکن  ی جا ن ی تر ی عموم و  ن یدورتر  در 

 در  اما   کنند،ی م  خلق   کاذب  یها شناخت   و   هاتی هو   ن، ی دروغ   ی هاافسانه   و  عه ی شا   شود   گفته 
ی ه سلط  و   ز یست   یفضا   در   هات یروا   ن ی ا   رایز   گذاشت؛  کنار  را  ها آن   توان ینم   گفتمان   ل یتحل 

 سخن ه یکنا  به ی خ یتار  ی ل ی م از  هم  تند، یهو  منشأ هم  رو  ن یا  از . اند شده  برساخته  ی گفتمان
 .دهد ی م  گسترش  را  خود  یی ها استعاره   چه   با   مسلط  گفتمان  که  دهندی م   نشان   هم  و   ندی گو ی م 

ی ه هم  خی تار  طول  در  که دهدی م  نشان  او  از  یی زدا جرم  ا ی  ی گفتمان  ام ی خ  یبرا  ی انگار جرم
 یکرد ی رو   هر رو   ن ی ا  از .  اند بوده  ده یعق  هم   یخ یتار   تی هو  نی ا  بودن   دار مسأله   در  ها گفتمان 

 .داند ی م  دروغ   را  یبخش   و   رد یپذ یم  را   ت یام ی خ   یها افسانه  از  ی بخش 
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 از هفتم  تیحکا  اساس  بر که  است یاافسانه  ام،یخ  یگفتمان  توبه  یهاافسانه  از  یکی     
 را  امیخ  دیگویم  تیحکا  آن  در  یعروض  ینظام.  است  شده  ساخته  چهارمقاله  سوم  مقالت

 است دهیشن  را  ییشگویپ  نیا امیخ  از  و  دهید  حربا  دیبوسع  ریامی  هخان  در  و  بلخ،  شهر  در
 ی)نظام«.کندیم افشان گل من بر شمال  یبهار هر که باشد یموضع در من »گور که

 ییشگویپ نیا و رودیم او قبر ارتیز به سال چند از بعد ینظام( 103: 1388 ،یعروض
  آورده طربخانه کتاب در شکل دو به را تیحکا نیا یدیرش اراحمدی. ندیبیم نهیعبه را

 قبر سر بر شکوفه: »چندان  دانسته او ازکرامات را امیخ ییشگویپ یحت جا کی در: است
 نیا و است کرامات همان آثار که شد معلوم ستین دیپد او تربت اصال که کرده پر او

 ینظام ارتیز تیروا گرید یجا در اما( 155: 1372 ،یزیتبررشیدی ) «.است نیمب مثل
 رفته  امیخ  منزل   به  امیخ  خاک  ارتیز  از  بعد  ینظام  که  کندیم  لیتکم  امیخ  قبر  از  یعروض

 و تیتعز فیوظا از بعد و است کرده مالقات بود، زنده هنوز که را رشیپ مادر و
 خواب ام،یخ مرگ بعد روز نه: گفته امیخ ریپ مادر ،یشاگرد ـ استاد اخبار ییجوخاطره

 از یخوشحال یمناه و یماله وجود »با: دمیپرس امیخ از .است خوشحال  او که دمید
 از!  کن رحمت  »عمر«  بر  ایخدا  که  بود  نیا من  یدعا  نهاراً   و  الًیل  که  آن  وجود  با  ست؟یچ
 :بگفت  یرباع  نیا  و  شد  نی خشمگ  و  برآمد  هم  به  و  گشت  مکدر  اریبس  گفتم  که  سخن  نیا

 یافـروختن تــــو از دوزخ آتش یو        یسـوختنی هسـوختی هسـوخت یا
 یآموختن رحمت به یا که تو را حق         کن رحمت عمر بر که ییگو یک تا
 (152ـ151: همان)«.بود مانده من خاطر در یرباع نیا شدم داریب چون

 که دهدیآورده است نشان م نامهیالهکه عطار در  یتیبا حکا تیحکا نیای هسیمقا   
 نامهیاله  در  عطار.  است  بوده  هاافسانه  منشأ  خود  ام،یخ  نشدن  ای  شدندهیآمرز  در  کیتشک
 توانستیم مردگان گور خاک به کردن نگاه با که آوردیم را یانندهیب آن تیحکا

 و بردیم امیعمرخ برسرخاک را او امتحان، یبرا یشخص. دهد صیتشخ را شانسرانجام
 :                                         کندآگاهش  ندییبیم چه ازآن خواهدیم مرد آن از

                                      یست اندر ناتمام یمـــرد نـیا که  یگـــرام مــردِ آن داد »جــــوابش

 دانش کرده بوده است   یِّدعو رــمگ آورده بوده است  یبدان درگه که رو
 جانش        شیاز تشو ــــزدیریم عرق  انشیع خود جهلِ گشت چون کنون

 ست دهـمان ریتقص در لیتحص وزان ست  مـانده شیتشو و خجلت انیم
 ( 4753ـ4750 ب:1387)عطار، 
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 افته،ی انتشار 1927 سال  در که امیخ اتیرباع یانتقاد یبررس کتاب در سنستنیکر   
. داندیم  اتیرباع  یخطی  هنسخ  ُنه  یوستگیپ  همبه  یمبنا  را  امیعمرخ  مادر  خواب  تیحکا

 یرباع  نیو ا  ستین  ییالفبا  بیآن به ترت   اتیکه رباع  یخطی  هنسخهشت    درچون     شانیا
 نیا  »که  ردیگیم  جهینت  است  آمده  اتیرباع  انیپا  در  نیبرلی  هو در نسخ  اتیدر صدر رباع

 داستان احتماالً که  ترکهن مشترک متن کی از یستیبا و دارند، یذات  ارتباط هم با متن نه
، سنستنیکر)«.باشند گرفته سرچشمه داشته، قرار آن صدر در امیخ مادر دنیدخواب
                                           (                                                                                                                            57ـ56: 1374

 یرباع  با  نسخه  نیچند  شروع رایز  ست؛ین  یاکننده  قانع  استدالل  سنستنیکر استدالل     
 است؛  بوده  ییروای  هقاعد  کی  امیخ  شدن  دهیآمرز  نساخان،  یبرا  که  دهدیم  نشان  آمرزش

 بدون   چه  و  تیحکا  با  همراه  چه  ها،نسخهی  ههم  یابتدا  در  یرباع  نیا  ذکر  لیدل  نیهم  به
 گرید  عبارتبه.  است  بوده  اتیرباع  به  ورود  یبرا  «ینییآی  ه»مقدم  کیی  همثاببه  ت،یحکا

 در اصرار نیا. اندداشته او از ییزداجرم ای امیخ ریتطه بر اصرار ات،یرباع پردازاننسخه
 فصل  ده  در  را  امیخ  اتیرباع  یدیرش.  است  آشکار  کامالً  زیتبر  یدیرشی  هطربخانی  هنسخ

 آمده مناجات« و هیتنز »در عنوان با یرباع دوازده اول، فصل در. است کرده یبندعنوان
 هر که نیا از جدا. ستیچ یدیرش مفروضات که کندیم آشکار ه«ی»تنزی هاستعار. است

 در که فصل، نیا یرباع نیاول دارد، ارتباط توبه مفهوم و گناه با فصل نیا یرباع دوازده
 : است توبه یایگو کامالً هست، زین کتاب نیا یرباع نیاول  واقع

  یمستغن ما طاعت و تـیمعص وز            ین آگه عقل تو ذات حرم از یا
 یــعنی دارم تو تــرحم به دیام            ارمیهش رجا از و  اهـگن زمستم 

 (  7: همان)
  دهد ی م   نشان   ر ی الخ ی اب د ی ابوسع   و   ی انصار   عبداهلل   زبان   و   سبک   به   ی رباع   دوازده   ن ی ا   ی ک ی نزد 

  گذشتگان   و   است   آمده   ی ام ی خ   لحن   ی ن ی د   ر ی تطه   به   تصوف   اصحاب   ی مناجات   لحن   چگونه   که 
  ی گفتمان  عنصر  ک ی ی ه مثاب  به  را  توبه  و  گناه  مفهوم  ت، ی ام ی خ  گفتمان  برساختن  در  چگونه  ما 
  به   تصوف   و   مدار عت ی شر   گفتمان   براساس   که   باشد   ی لحن   مناجات   لحن   اگر .  گرفتند ی م   کار   به 

  گفتمان  د ی ترد ی ب  شود، ی م  ب ی ترک  ت ی ام ی خ  ی الادر  لحن  با  لحن  ن ی ا  ی وقت باشد  آمده  وجود 
 کند.   ی م   ک ی نزد   یی چندصدا   ی گفتمان   به   و   دور   انسجام   از   را   ت ی ام ی خ 

 از  دادن  خبر  و  او  عاقبت  از  مادر  پرسش  و  مادر  خواب  در مرگ  از پس امیخبازگشت      
 پس  اءیاول  بازگشت  یعنیاست؛    اءیاالولتذکره  ییروا  ساخت  همان  آورادی  شدنش،  دهیآمرز
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 قرن در یجام کهنیا به نظر بااو.  عاقبت از دانیمر پرسش و دانیمر خواب در مرگ از
 یهاتجربه و یزندگ از یسازتیروا و تصوف گفتمان به توجه با را االنسنفحات  نهم

 نهم  قرن  در  هنوز  گفتمان  نیا  که  گرفت  جهینت  توانیم  است،  کرده  یبازساز  اءیاول  یعرفان
 گفتمان  نیهم  از  متأثر  زین  طربخانه  در  یدیرش  اراحمدی  و  است  کرده  حفظ  را  خود  کارکرد

 همان از قاًیدق و آوردیم امیخ حاالت از وارمسلسل یاتیحکا ،طربخانه در او. است
 اند،گرفته کار به اءیاول ادی و تذکره در یجام و عطار ،یریهجو که کندیم یرویپ یساخت

 از بعد  معموالً   عطار.  ردیگیم  کمک  اتیرباع  از  کرامات  و اقوال یجا  بهکه    تفاوت نیا  با
 یدی. رشاست«  »نقل:  شودیم  آغاز  جمله  نیا  با  که  آوردیم  یکوتاه  اتیحکا  اء،یاول  یمعرف
 و کندیم آغاز را هاتیحکا ند«،یگوی»م فعل با جمله نیهم یجابه طربخانه،در  یزیتبر

 کینزد  یعرفانی  هتجرب  به  را  امیخ  واررتیح  یهاتجربه  تصوف،  گفتمان  به  توجه  با  سپس
 و فرمودند بخارا لیم میحک نوبت کی که افتاده استماع چنان اتیروا به گری»د: کندیم

 اهللروح حیالصح جمع صاحب عالمه امام مزار به روز چند از بعد دندیرس جاآن چون
 و صحرا در شبانروز دوازده که دیرس در را شانیا یاجذبه رفتند السرور حیبروا روحه

 : ینکرد تلفظ چیه یرباع نیا از ریغ به و یگشتیم کوه
  زـهرگ نرُفتم رخ ز گنه گرد ور          هرگز نسفتم طاعتت گوهر گر

   هرگز نگفتم دو را یکی که رایز          کـرمت بــارگـاه ز مـین دینوم           
 (  147: 1372 ،یزیتبر یدیرش)

 که را یایرباع داند،یم یعرفانی هتجرب کی را امیخی هتجرب یدیرش کهنیا از جدا  
 با را توبه« و گناه یِ»رباع نیهم. او دیگو یم امیخ یگفتمانی هتوب از است کرده ذکر
 (158: همان .)رک .است آورده زین گرید تیروا
 دینبا البته. است ق«یابر »شکستنی هافسان دو امیخ یگفتمانی هتوب یهاافسانه گریداز    

 در یدیرش اراحمدی. بود توجهیب دارد وجود افسانه دو نیا نیب که یارابطه به نسبت
 بلخ در که است مشهور چنان گری»د :است کرده ذکر را افسانه دو نیا از یکی طربخانه

 را ظرف آن و رسدیم محتسب ؛یبود نهاده صرف یصهبا از پر یظرف میحک شیپ
 خودی هکوچ در محتسب یساعت از بعد دیگویم یرباع نیا ههیبد در میحک شکند؛یم

 افتدیم چاه در یتعال حق قدرت به بودند دهیپوش را چاه آن سر که رسدیم یچاه بسر
 : است نیا یرباع و سپاردیم جهنم مالکان به جان و

  یرهنیپ تنش به مــجهن دود وز          یـــتن اکـــناپ آمده رونــب ریداز  
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  یمن و یمرد فیلط یم چه آنگه          باد کم عمرش که میصراحبشکست  
 (147-146: همان)

. است  آمده  گرید  شکل  به  امیخ  یگفتمانی  هتوب  ق«،یابر  »شکستن  گرِیدی  هافسان  در  اما     
( 14: 1356 ت،یهدا .کر) بچگانه«ی ه»افسان را آن یفروغ و تیهدا صادق که یاافسانه

 قیابر که یکس اول ی هافسان در. اند( دانسته17: 1385 ،ی. فروغکر)کودکانه« »داستان و
 انهیصوف را افسانه نیا یرباع نوع توانیم لیدل نیهم به. است محتسب شکندیم را

. است  حافظ  شعر  قهرمان  ضد  آورادی  شده،  داده  محتسب  به  که  تن«  »ناپاک  صفت.  دانست
 زیآمکفر  لحن  یکی  که  اندگرفته  قرار  هم  مقابل  در  یاگونهبه  یرباع  دو  گر،یدی  هافسان  در  اما
  رحمت   نور  به  یدوم  با  و زشت  و  اهیس  ام،یخ  یاول  با.  دارد  توبه  و  استغفار  لحن  یگرید  و

 :شودیم پاک حق
 یرب یبـست را شیع در مــن بـــر          یــرب یـــشکست مــرا یم قیابر

 یرب یمست تو مگر دهن به مــخاک           مرا ابــــن یم یـختیبر برخاک
 است:  نیکه پس از توبه گفته شده ا یدوم یرباع و

 بگو ست؟یز چون نکرد گنه هـک وانکس           بگو ست؟یک انــجه در گناه ناکرده
 بگو ست؟یچ تــو و من انــیم فرق پس          یده مکافات بد تـــو و کنم بد من

 (218ـ217: 1342 ،یکانی)                                                                       
 دو  نیا یالوگید ساخت هم دارد، وجود یرباع دو نیا نیب که یکیالکتیدی هرابط    
ی هرابط با چگونه تیامیخ گفتمان که دهدیم نشان هم و کندیم مشخص را یرباع

. است داده جا یوجه چند و کالن ساختار کی در را گفتمان چند یناذهنیب و ینامتنیب
 یالادر گفتمان و دارد دهنده توبه نقش تیامیخ گفتمان درون در مدارعتیشر گفتمان

 کیسمبول وجه شود،یم قرار بر گفتمان دو نیا نیب که ینیتبا و تضاد. یگرتوبه نقش
 وجود مدارعتیشر و یالادر گفتمان نیب که یتضاد. کندیم برجسته را تصوف گفتمان

  .ابدی دست تازه یانیب به آرا نیا تضارب از تصوف گفتمان که شودیم سبب دارد
 

 یریگجهینت .10
 آن دنید یوستاریپ نیبنابرا. است متعدد یخیتار یهاگسست یدارا تیامیخ گفتمان

 بزرگ  گسست  دو  گفتمان  نیا.  کند  ناممکن  یوحت  دهیچیپ  را  گفتمان  نیا  شناخت  تواندیم
 یامتخاصمانه  الوگِید  همان  شامدرن،یپ  تیامیخ.  مدرن  و  شامدرنیپ  تیامیخ:  است  داشته
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 گفتمان سه نیب ششم، قرن رانیا یاجتماع جهان تیواقع در که کندیم یبازساز را
 شامدرن،یپ تیامیخ ساخت نیبنابرا است، داشته وجود تصوف و عتمداریشر گرا،یالادر

 اتیرباع ریتکث عامل نیترمهم شامدرن،یپ تیامیخ یالوگید ساخت. است یالوگید
 .است متناقض یحت و ییچندصدا

 یهاگفتمان  در  یاکننده  نییتع  نقش   ر،یتطه  و  انتقالی  هاستعاری  همثاببه  یگفتمانی  هتوب   
 تیمشروع یبرا مقاومت، در تِیاقل و مسلط یهاگفتمان کهچنان. است داشته شامدرنیپ
 ،یگفتمان  دادن  توبه  با  را  یدیکل  و  یخیتار  بزرگ  یهاتیشخص  خود،  به  یبخشتیمرجع  و
 و هانشانه ها،تیروا انواع به توجه با. دادندیم انتقال  گرید گفتمان به یگفتمان از

 را یگفتمانی هتوب دارد، وجود امیخ اتیرباع نیب که ییهاالوگید و یگفتمان یهاافسانه
 کنش نیا رایز. دانست نیآفرساختار عنصر کی عنوانبه شامدرنیپ تیامیخ در توانیم

 تیهو  ،یگفتمان  دادن  توبه.  کندیم  آشکار  را  شامدرنیپ  تیامیخ  یالوگید  ساخت  ،یگفتمان
 یمفهوم تیهو و کرده جدا خاص، یادوره به وابسته یِشخص یهاداللت از را امیعمرخ

 امیخ عمر: است شده امیخ دو شدن برساخته سبب گسست نیا. است دهیبخش آن به
 ها،داللت اما ست؛ین یگفتمان امیخ همان ،یقیحق امیخ اگرچه. یگفتمان امیخ و یقیحق

 نقش ،یگفتمان امیخ تیهو شدن برساخته در ،یخیتار امیخ یِتیهو یهاتیروا و نمادها
 .است داشته یاکننده نییتع
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