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 مهسا رون
 ، ایرانقزوین )ره(المللی امام خمینییات فارسی دانشگاه بیناستادیار زبان و ادب

 محمدشفیع صفاری
 ، ایرانقزوین )ره(المللی امام خمینیاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین

 (86/87/6861تاریخ پذیرش:   86/89/6869)تاریخ دریافت: 

 چکیده
جاای  ه در تحلیل یک گونة روایای، باه   شناسان ساختگرا این است کنقطة مشتر  نظریات روایت

مناد دیاد کاه تماام     م ابة یک ساختار نظام توان آن را بهعناصر بر پایة بالغت کهن، می جزءجزءتحلیل 
تارین  ، مهام «تاوالی رخادادها  »یاا هماان   « طرح»یا « پیرنگ»اجزای آن ارتباطی درونی با یکدیگر دارند. 

اند، با ایان تفااوت کاه    ای داشتهیژهون هردو بدان اهتمام شناسانسل اول و دوم روایتعنصری است که 
ویاژه ریماون   اناد و نسال دوم، باه   رخدادهای روایت تأکید کرده و معلولینسل اول بیشتر بر توالی علّی 

روایت  888با بررسی  مقاله،اند. در این و معلولی رخدادها افزودهکنان، توالی زمانی را نیز بر توالی علّی 
ترکیاب رخادادها   کتار عرفانی قرن چهارم تا هفتم، مشخّص شده که  88فات عرفا از مجموع از مکاش
هایی با یکدیگر دارند، اما از الگوهاای نسابتاا محادودی پیاروی     روایات، هرچند در ظاهر تفاوتدر این 

ا زماانی  و معلاولی یا   دهد که عالوه بر مکاشفاتی که بر اساس توالی علّیکنند. این پژوهش نشان میمی
ها باه  های مذکور در آنیک از توالی خوریم که هیچاند، در مواردی به نمونة روایاتی برمیروایت شده
صاورت   مکاشافه باه   های صااحب ای نار از دریافتخورد. در این گونه روایات، فقط لحظهچشم نمی

نوعی داستان کوتاه در فرانساه،   است که این دسته از مکاشفات را با الهام از نامکامالا موجز روایت شده
 .ایمنامیده« ایکوتاه ا لحظه»مکاشفات 

 .شناسی، ساختارگرایی، طرح مکاشفاتمکاشفات عرفانی، روایت واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: mrone62@gmail.com)نویسندة مسئول( 
 E-mail: mshsaffari@yahoo.com 
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 مقدّمه

اهمّیاات تحقیااق دربااارة مکاشاافات بااه ایاان دلیاال اساات کااه بساایاری از عرفااا، همنااون  
اناد  دی خاود در آثارشاان اذعاان کارده    عربای، روزبهاان بقلای و ساهرور    القضات، ابان عین

حقایقی که بر قلمشان جاری شده، نه حاصل برهان و استدالل عقلای، کاه نتیجاة دریافات و     
معرفت شهودی است. گذشته از اهمیت ذاتی معرفت شهودی در نزد عرفا، روایاتی نیاز کاه   

ای ی ویاژه است، ازحیث اسلور روایتگاری شایساتگ  های روحانی باقی ماندهاز این دریافت
برای تحلیل و بررسی دارد. اما بیشاتر تحقیقااتی کاه تااکنون انجاام شاده، در باار شارح و         

تحلیال مکاشافات صاوفیه از    اسات و  هاا باوده  شناسی آنرمزگشایی زبان این متون و یا سبک
شناسای یکای از رویکردهاای    اسات. روایات  شناسی چندان مورد توجه قارار نگرفتاه  منظر روایت
دهنادة یاک   تاوان عناصار تشاکیل   مهم در تحقیقات ادبی است که از طریاق آن مای   تأثیرگذار و
از راوی و زاویاة دیاد، طارح، شخصایت و زماان و مکاان را تفسایر کارد. هرچناد          روایت، اعام  

شناسان غربی، همنون ژنت، تاودوروف، ریماون ا     سازی و الگو گرفتن از نظریات روایتبومی
در هاای خااص خاود را دارد، اماا     ادبیاات عرفاانی، دشاواری    منظاور تحلیال متاون   کنان و... باه  

تارین عناصار   پژوهش حاضر تالش شده تا عنصر طرح یاا پیرناگ، باه عناوان یکای از مهام      
شناسان بررسی و تحلیل گردد و با گذر از گیری از نظریات روایتروایی مکاشفات، با بهره

ه در رخادادهای پیرناگ   روساخت متناّوع ایان روایاات، الگوهاای محادود و مشاترکی کا       
 هاست، کشب شود.آن

 ـ پیشینه، روش و پرسش پژوهش1

همان گونه که اشاره شد، تاکنون پژوهش مبسوطی در تحلیل عناصر روایای مکاشافات   
اسات و در اغلاب آثاار، باه چیساتی تجربیاات عارفاناه و بیاان رمازی آن          صوفیه انجام نشده

علیرضا فوالدی که در فصل اوّل آن، پاس   فانزبان عرهاست کتار اند. از جملة آنپرداخته
های آن و پرداختن به موانع بیان این تجربیاات  از بررسی چیستی تجربة عرفانی، ذکر ویژگی

تفصایل باه تجلّیاات تجربیاات     پژوهان غربای و عارفاان مسالمان باه    با تکیه بر نظریات عرفان
 است.عارفانه در عرصة زبان پرداخته

، کاه در واقاع، رساالة دکتاری قدسایه      هاای عرفاانی  نی حکایات ساختار داساتا در کتار 
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و  ا ولیااء، اسارارالتّوحید  تذک ةهای عرفانی سه کتار رضوانیان بوده، عناصر روایی حکایت
هاای مشاتر    اسات و از منظار بینامتنیات، سااختار حکایات     بررسی شاده  المحجورکشب

ه عنصر شخصایت، کانش و   است. الزم به ذکر است در پژوهش مذکور، فقط ستحلیل شده
و اغلااب  اساارارالتّوحید، حکایااات فصاال دوم ا ولیاااءتررذک ةدرونمایااه در صااد حکایاات از 

 است.بررسی شده المحجورکشبحکایات 

گذشته از این کتب، در چند رساله نیز به تحلیل روایات خوار و رؤیا به عناوان بخشای   
های خوار در متاون ن ار   ی و تحلیل قصهبندطبقه»اند  از جمله: از تجربیات صوفیانه پرداخته

هاای  (، عنوان رسالة دکتری ماریم حیادری اسات کاه در آن ابتادا حکایات      6837« )صوفیه
، شااهنامه خوار در ادبیات فارسی به طور مفصّل )حدود دوسوم رسااله( در کتبای همناون    

ر هاای خاوار در امّهاات آثاار من او     و... بررسی شده، ساپس عناصار روایای روایات     م نوی
 است.تحلیل شدها ولیاء تذک ةو  المحجورکشبعرفانی همنون 

 اثار  «ا ولیااء ترذک ة و  المحجورکشبهای شناسی حکایتریخت»در مقاالتی همنون 
هاای دو کتاار ماذکور باه شایوة      باشی و زیباا بهاروز نیاز بخشای از حکایات     اسماعیل قافله

 است.شناسی والدیمیر پراپ تحلیل شدهریخت

نقاد و تحلیال آپوکاالیپس در آثاار عرفاانی ا        »ای با عناوان  نیز در مقاله مصطفی گرجی
، با نگاهی به پیشاینة مفهاوم گفتگاو در فرهناگ     «هاوحیانی و نقش آن در گفتگوی فرهنگ

( در Apocalypseهاای عارفاناه )  شرق و غرر، از یک سو به مکاشافه باه معنای پیشاگویی    
است و از سوی دیگر، پیوند این ناوع  پرداخته (عهد جدیدو  عهد قدیم، اوستامتون مذهبی )

( بررسی کرده، نتیجه را با برخای مقاوالت مشاابه،    Revelationروایی را با مکاشفات عرفا )
گیارد کاه   اسات. در پایاان، وی نتیجاه مای    گرایی تطبیق دادهنظیر اسطوره، رستاخیز و هزاره

ساختار فکری، قومی و فرهنگای  های مقدس با های مکاشفات عرفا و کتارساختار و بنمایه
هاا باشاد. اماا آنناه     هاا و ملّات  تواناد دساتمایة تقریاب فرهناگ    هاا ارتبااط دارد و مای   ملّت

یک از آثار و  نگارندگان را به پژوهشی تازه در این حوزه ترغیب کرد، این بود که در هیچ
نی ازحیاث  تحقیقات نامبرده، مجموعة مکاشفات صوفیه مستخرج از هماة آثاار من اور عرفاا    

های مذکور اغلب یا به تحلیل زبانی ایان ناوع   است و پژوهشالگوهای پیرنگ بررسی نشده
اند، یا حکایات عرفانی و رؤیاهای صوفیه را در چند اثر محادود، اسااس   روایی بسنده کرده

ای و آنکه در پژوهش حاضر، با بهره بردن از روش کتابخانهاند، حالپژوهش خود قرار داده
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ن ر عرفانی بررسی و  88مکاشفة مستخرج از  888وة توصیفی ا تحلیلی، عنصر طرح در  به شی
 است، تا موارد زیر مشخّص گردد:تحلیل شده

 کنند؟ا طرح روایات مکاشفات صوفیه از چه الگوها یا الگوهایی پیروی می6

ا زماانی  ها بر اساس رابطة علّی و معلولی یا ا طرح آن دسته از مکاشفات که رخدادهای آن8
 شود؟اند، چگونه تحلیل مینقل نشده

 شناسانـ طرح از دیدگاه روایت3

یاا طارح را عنصار بنیاادین و مؤلفاة       پردازان از زمان ارسطو تاکنون پیرناگ اغلب نظریه
کناد،  اند  زیرا اولین چیزی که در روایت توجه ما را جلب مای شمار آوردهاساسی روایت به

سااختار  »شناسان معتقدناد دو عباارت   اند. روایتار مرتب شدهواین است که حوادثی سلسله
  668: 6839در واقاع، یاک معناا دارناد )ر.   کاالر،      « سااختار رخاداد  »و « بنیادین داستان

طاارح در »(. بااه نظاار کااادن نیااز 97: 6836و مااارتین،  89: 6838  تااوالن، 36: 6876فاارای، 
ا الگویی از حواد  است  به عباارت دیگار،   نمایشنامه، شعر یا اثر داستانی نقشه، طراحی و ی

ای است که باعث کنجکاوی و تعلیاق در  ها در یک اثر به گونهساختار حواد  و شخصیت
افتاد؟ و  شود: چرا آن حادثه اتفاق افتاد؟ چرا این ماجرا دارد اتفااق مای  خواننده یا بیننده می

شاود،  چنانکه مالحظه مای  .(Cudden, 1999: 676)« در آینده چه پیش خواهد آمد و چرا؟
 و معلولی حواد  است.تعریب کادن نیز تنها ناظر بر رابطة علّی 

را یکای از عناصار ششاگانة تاراژدی معرفای کارده، آن را       ( Mythos)« میتاوس »ارسطو 
، «افسانة مضمون»، «طرح»است. این واژة یونانی را در فارسی به غایت و روح تراژدی دانسته

اند. مقصود ارسطو از طرح، همان ترکیب و تألیب افعال ... ترجمه کردهو« توطئه»، «پیرنگ»
یابد. البتاه او  است و تراژدی بدون این افعال وجود نمیو کردارهایی است که انجام پذیرفته

باشاد و  معتقد است که طرح باید از کلیّتی برخوردار باشد  یعنی آغاز، میانه و پایاانی داشاته  
ر حذف شود، شایرازه و سااختار آن متزلازل گاردد )ر.   ارساطو،      اگر جزئی از عناصر اث

(. در نظر ارساطو و از نگااه سانّتی، بار پیرناگ، وحادت حااکم اسات  یعنای          86ا83: 6838
گاردد و در  شود، ساپس ایان موقعیات دچاار آشافتگی مای      روایت با موقعیتی آرام آغاز می

گ نیز یک نقاص عماده دارد و   گیرد. این مفهوم پیرنپایان، موقعیت آرام دیگری شکل می
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گیرد  چنانکاه واالس ماارتین نیاز باه ایان نکتاه اشااره        ها را در بر نمیآن اینکه همة پیرنگ
کند که در آغاز سدة بیستم، اغلب منتقدان دریافتند که پیرناگ باه مفهاوم ارساطویی را     می
 (.97: 6836توان بر انواع روایی جدید همنون رمان تحمیل کرد )ر.   مارتین، نمی

ها، طرح، قطعات برگزیدة داستان است که راوی/ مؤلب آن را انتخار به نظر فرمالیست
 ، ج6878ای همخاوان نیسات )ر.   احمادی،    است و زمان آن لزوماا با زمان گاهنامهکرده

شاود و خوانناده بایاد باا     (. بنابراین، طبق این تعریب، همة نکات در طارح گفتاه نمای   98: 6
روایت را کامل کند  به بیان دیگار، طارح روایات، برگزیادة مااجرا از       حدس و گمان خود
 نگاه راوی است.

بنادی  پژوهشگران تا پیش از پاراپ حکایاات را بار اسااس موضاوع یاا درونمایاه طبقاه        
ها توجّه کرد و آن را واحد بنیادین مایهکردند، اما پراپ به روابط میان کارکردها یا نقشمی

هاایی همناون پااداش،    مایاه با تأکید بر نقاش  (. او19: 6836رتین، روایت دانست )ر.   ما
مأموریت یا آزمون، اهمیت راهبردی رخدادها را در ساختار کلی داستان برجسته سااخت و  

 (.696ا698: 6868مند پیرنگ شناخته شد )ر.   مکاریک، به عنوان پیشروی مطالعة نظام

ات خود را در چهار تِز یاا فرماول اساسای    پراپ با بررسی ساختار حکایات عامیانه، نظری
 است:خالصه کرده

دهناد و  ا عناصر ثابت و پایدار، حکایت کارهایی است که اشخاص حکایت انجام می6
دهنده و بنیادین حکایات اسات )پاراپ ایان عناصار پایادار را       این عناصر اجزای تشکیل

 نامیده است(. «کارکرد»

 نه، محدود است.ا تعداد کارهای اشخاص حکایات عامیا8

 ا تسلسل کارهای اشخاص حکایت همیشه یکسان است.8

 (.31ا38: 6813ر.   پراپ، ) ا ساختار حکایات پریان یکی است3

بنادی مشاابهی داشاتند، باه کشاب      در واقع، پراپ با بررسی صاد حکایات کاه ترکیاب    
ب را کشا  (Master tale)« حکایات شااه »های تکرارشونده نائل آماد و سااختار یاک    کنش

 :6838)ر.   اساکولز،  کردند ویک تجاوز نمیکرد که در آن جمع کُل کارکردها از سی
ویک کارکرد وجود نداشت. او دریافات کاه ایان    (. البته در هیچ حکایتی، مجموع سی688
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هاای ویاژه( در حکایاات مختلاب، همیشاه باا ترتیبای یکساان در پای هام           کارکردها )نقش
دهاد تحلیال   رساد کاه پاژوهش پاراپ نشاان مای      نظر مای  آیند و طرحی مشابه دارند. بهمی

ای از یک نوع روایی بررسای شاود و تنهاا باا     بخش است که مجموعهساختاری زمانی نتیجه
 توان ادعای شناخت ساختار آن نوع را داشت.مطالعة آثاری اند  از یک نوع روایی، نمی

هاا بپاردازد،   شخصایت  گریماس نیز با الگوگیری از پراپ، به جای آنکه به ماهیت خاود 
ویک کارکرد پراپ را به بیست کارکرد ها را در نظر گرفت و سیمناسبات میان این ماهیت

یل تشاک  (Function)« الگاوی کانش  »تقلیل داد. او معتقد باود کاه هار داساتان از تعادادی      
هاا در اثار پاراپ باود.     ویاژه است. در واقع، منظاور او از الگوهاای کانش، هماان نقاش     شده
اس معتقد بود همان گونه که برای فهم معنای یک جمله باید معنای واژگان یاا قواعاد   گریم

هاا و قواعاد دساتور    رفات نحوی را بدانیم، برای شناخت معنای یک متن نیز باید معناای پای  
 (.633ا638: 6877زبان آن را دریابیم )ر.   سلدن و ویدوسون، 

ادویی ایرانی نیز استفاده شده، نتای  های جشناسی افسانهاز الگوی پراپ حتی در ریخت
اسات. هرچناد برخای از مصاادیق کارکردهاای پاراپ در ایان        دست آمدهجالب توجّهی به

شود و باید عواملی جدید را به فهرسات او اضاافه کارد. همنناین، تاوالی      ها دیده نمیافسانه
ویاک  ، سای کارکردها نیز در این روایات، با الگاوی پاراپ متفااوت اسات. گذشاته از ایان      

های جادویی ایرانی باه هشات کاارکرد کاه گااه جفتای و دوتاایی        کارکرد پراپ در افسانه
(. با توجاه باه کارکردهاای    83: 6837شناس و خدیش، است )ر.   حقهستند، تقلیل یافته

: الاب(  اسات شاده های جادویی ایرانی در دو الگوی کلی خالصه مذکور، طرح کلی افسانه
شود. گااهی نیاز   آوردن چیزی است. ر( قهرمان با خطری مواجه می دستقهرمان در پی به

 (.678: 6836شوند )ر.   خدیش، این دو الگو با یکدیگر ترکیب می

از دیگر ساختگرایانی که تحلیال سااختاری او از روایات بار پیرناگ تکیاه دارد، کلاود        
هاا را بار   روایات کوشید تا سااختار زیربناایی تماام    برمون است. او نیز همنون گریماس می

اساس طرحی تکرارشونده نشان دهد. برمون نیز همنون پراپ کارکرد را واحد بنیاادین در  
نظر گرفت و از ترکیب سه کارکرد )امکان/ استعداد، فرایند و پیامد( یاک زنجیارة منطقای    

ای را ترسیم نمود. او معتقد بود که برخی از کارکردهاای حکایاات   ارائه داد و ساختار ساده
ای اسات کاه لاوی    کنناد. ایان نکتاه   ریان با هم ارتباط منطقی دارناد و بار هام داللات مای     پ

بودند، ولی برماون کوشاید تاا    استروس، گریماس و یا حتی خود پراپ هم بدان اشاره کرده
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یا واحدهای پایة روایات را بازیاباد   « عناصر اوّلیه»ماهیت این پیوند را کشب کند و پیرو آن 
هاای برماون و گریمااس را    (. البته طارح 81: 6837کنان،  و ریمون 638ا683)ر.   همان: 

باید با دقت بیشتری به کار بست تا به نتیجة مطلور رسید  زیرا هادف آناان، یاافتن سااختار     
هاا باود و در چناین رویکردهاایی، ایان خطار وجاود دارد کاه نتاای           زیربنایی تمام روایات 
 د.نظر رسپاافتاده بهحاصله، سطحی و پیش

کنان بایش از بقیاه باه مقولاة پیرناگ       شناسان ساختگرا، ریموندر میان نسل دوم روایت
هاای سااختاری از روایات، چگاونگی ترکیاب      است. او معتقاد اسات توصایب   اهتمام داشته

شاوند و  دهد. رخادادها طباق قواعادی باا هام ترکیاب مای       رخدادها را با یکدیگر نشان می
هاا نیاز   یردتاوال خُکنناد و از ترکیاب ایان    را ایجااد مای   (Micro-sequenceهاا ) توالیخُرد
گیرد. ها شکل میتوالیهم پیوستن کالن شوند و کلّ روایت نیز از بهها تولید میتوالیکالن

و معلولی و توالی زماانی )ر.    طبق نظر او، قواعد ترکیب رخدادها عبارتند از: توالی علّی 
 (.86ا83همان: 

 و معلولیی توالی علّ( 1ـ2

از ریمون کنان، طرح را نقل حواد  با تکیه بار موجبیات و   ای. ام. فورستر نیم قرن پیش
بهاره  « پیرناگ »و « داستان»و معلولی دانست و از آن برای تمایز بین دو اصطالح روابط علّی 
سالطان مُارد و پاس از چنادی     »داساتان اسات، اماا    « سلطان مُرد و سپس ملکه مُرد»برد  م الا 

طرح است. در اینجا نیز توالی زمانی حفظ شده، اما سببیت بر « ه ازفرط اندوه درگذشتملک
(. در حقیقات، فورساتر باا تأکیاد بار      668ا668: 6897است )ر.   فورستر، آن سایه افکنده

رساد  نظار مای  و معلولی سببیّت را وجه تماایز میاان طارح و داساتان دانسات. باه       روابط علّی
فارق اسات میاان اینکاه بعضای      »است  چراکاه گفتاه:   بیت توجّه داشتهارسطو نیز به عامل سب

دنباال آن حاواد  روی    سببم حواد  دیگری روی داده باشند، با آنکه فقط باه حواد  به 
 (.98: 6838)ارسطو، « باشندداده

 ( توالی زمانی2ـ2

ر ترکیاب  و معلولی، گاهی رخدادها بر پایة توالی زمانی با یکدیگ گذشته از روابط علّی
نیست، بلکه زماان  خطی و طبیعی  ، زمان«توالی زمانی رخدادها»منظور از زمان در شوند. می
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جاا  تکه و جابهصورت تکهشود و واقعیت بهدر طرح، زمان دستکاری می»زیرا روایی است  
تواند نتیجه را قبل از علت بیان کند و یا آخار را قبال   شود... در طرح، نویسنده میعرضه می

(. بنابراین، هرچند اغلب طرح را الگوی نقل حاواد  و  38: 6876)اخوت، « ز شروع بیاوردا
اند، اما توالی رخدادها در برخی از روایاات  و معلولی دانسته وقایع داستان بر پایة روابط علّی

ویاژه در ماواقعی کاه داساتان حاواد  ذهنای یاک        و معلولی نیسات، باه  بر پایة روابط علّی 
 کند.وایت میشخصیت را ر

وقتای  »خاورد  ما الا   ویژه در سینمای معاصر به چشام مای  سازی غیرعلّی، بهشیوة پیرنگ
بار به نمایش درآمد، برخی منتقادان آن را بادون   برای نخستین "های دلسوزانهبخشش"فیلم 

تنهاا طارح دارد، بلکاه طارح     طرح توصیب کردند و فیلم را به این علت ستودند. این فیلم نه
اسات  داساتانی کاه در آن    های سینما بافتهر زیبای خود را در یکی از دشوارترین عرصهبسیا

(. 86اا 88: 6839کای،  )ماک « دهاد نمودار حرکتای فایلم در درون ذهان قهرماان روی مای     
ای داند کاه مجموعاه  اسلی ، قهرمان فیلم، میکی این فیلم را سفر درونی و جذار مکمک

رساد. بناابراین، تاوالی رخادادهای     ند تا به تحوّلی درونی میگذراها را میاز حواد  و رن 
« از پاس » ومعلولی نیسات  باه بیاان دیگار، گااه اتفااقی      یک روایت لزوماا بر پایة روابط علّی

دهد، اما رویداد دوم لزوماا معلول رویداد اول نیست و این هماان تاوالی   اتفاقی دیگر ر  می
 زمانی است.

« تعلیاق »و « بحران»، «پینیدگی»، «کشمکش»اصری همنون طرح داستان از مجموعة عن
شود، اما ازآنجا که این عناصر در مکاشفات کوتااه صاوفیه چنادان مجاال بساط      تشکیل می

 پردازیم.ها نمییابد، در این بخش نیز به شرح و تفصیل آننمی

 ـ طرح روایات مکاشفات3

قای و تربیات مخاطباان    هدف اصلی راویان از نقل حکایاات عرفاانی، ذکار اصاول اخال    
ها. این سخن شامس تبریازی نیاز مؤیاد     است و نه سرگرم کردن آنخود، یعنی مریدان بوده
غرض از حکایت، معاملة حکایت است، نه ظااهر حکایات کاه دفاع     »همین مطلب است که 

(. هرچند غایات  878: 6816)تبریزی، « ماللت کنی به صورت حکایت، بلکه دفع جهل کنی
فاانی در قالاب حکایات، افازایش تاأثیر ساخن و در پای آن، اقنااع و تعلایم          بیاان حقاایق عر  
هاای هنرمنداناة   است، اما این امر باعث نشده تا راویاان ایان حکایاات از شایوه    مخاطب بوده
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های بسایار کوتااه عرفاانی باا     روایتگری غفلت کنند. برخی از پژوهشگران معتقدند حکایت
هاا باا طرحای سااده و در     زی همخوانی دارند کاه درآن های مینیمالیستی امروساختار داستان

پیرناگ، یعنای طرحای کاه در آن مقاداری از      مواجاه هساتیم. خارده   « پیرنگخرده»واقع، با 
هجاویری از   المحجاور کشاب شود  ما الا حکایاات بسایار کوتااه     عناصر پیرنگ حفظ می

ی اسات، فاصاله   شادن پیرنگ هنجار که در آن آغاز، میاناه و پایاان روایات کاامالا تفکیاک     
توان گفات گساترش طارح    (. بنابراین، می68ا68: 6868است )ر.   روستا و رضی، گرفته

روایاات از مکاشاافات   679ای مسااتقیم دارد. هااا رابطااه روایااات مکاشاافات بااا حجاام آن  
درصاد   71نمونه، متوسط هساتند  یعنای در مجماوع،     19شده از نظر حجم، کوتاه و بررسی

وتاه و متوساط هساتند. معیاار سانجش حجام مکاشافات در ایان        مکاشفات از نظر حجم، ک
است، به طوری که روایات تاا پنجااه کلماه، کوتااه،     پژوهش، تعداد کلمات هر روایت بوده
اناد. البتاه هرچناد اغلاب     از آن، بلناد محساور شاده    بین پنجاه تا صد کلمه، متوسط و بیش

ا راویان قواعد ترکیب رخادادها  مکاشفات طرحی ساده و حجمی کوتاه یا متوسط دارند، ام
اناد. البتاه ذکار ایان نکتاه نیاز ضاروری اسات کاه پیرناگ           را در این روایات رعایت نموده

هاا نیسات  چراکاه اغلاب ایان      حکایات مکاشافات، حاصال رواباط پینیادة کنشاگران آن     
حکایات کنشگران محدودی دارند و گاه فقط شاهد حضور یک یا دو شخصیت، همناون  

 غیبی در یک مکاشفه هستیم.عارف و هاتب 

رفات روایتای   های ضروری در هار پای  هرچند توالی زمانی و پیوندهای علّی جزو حلقه»
توانند هار پیرنگای را   خود نمیخودیاست، به گونه که ارسطو اشاره کردهاست، ولی همان 

عاد ترکیبای   (. بر اسااس قوا 78: 6836)مارتین، « که احتماالا مورد عالقة ما باشد، تبیین کنند
 کنان نیز در ترکیب رخدادها بدان اشاره کرده، ترکیب وقایع در طرح مکاشفات که ریمون

و معلولی است و هم بر اساس توالی زمانی، اما نتای  این تحلیال نشاان    هم بر پایة توالی علّی
دهد که در ساختار مکاشفات، عالوه بر ایان دو الگاوی پیرناگ، باا الگاوی ساومی نیاز        می
گانه، باه تحلیال   حکایاتی از هر یک از این الگوهای سهاجه هستیم. در ادامه، با نقل نمونهمو

 پردازیم.ها میموجز آن

 و معلولی در طرح مکاشفات ( توالی علّی1ـ3

و معلاولی در  در برخی از روایات مکاشفات، حواد  با تکیه بر موجبیت و روابط علّای  
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ر رخدادی نتیجه و پیامد رخداد قبلی است  مانند روایااتی  اند و در واقع، هپی یکدیگر آمده
، عاارف ساخنی   نموناه از مکاشافات  اسات. در ایان   که از توبة ابراهیم ادهم بار جاای ماناده   

افتد. گاهی نیز شاهود  دهد و در پی آن، کشفی برای او اتفاق میگوید یا عملی انجام میمی
گیازد. در هار صاورت، در ایان دساته از      انرخداد یا صدایی از غیب واکنش عارف را برمای 

علولی وقایع را به هام  و مبینیم، یک زنجیرة علّی های ذیل میگونه که در نمونه روایات، آن
 سازد:مرتبط می

ای از المقدّس بودم در زیر صخره. چون پااره ابراهیم ادهم گوید: شبی به بیت»
اینجا؟ دیگار گفات:   شب بگذشت، دو فریشته دیدم: یکی فرا دیگر گفت: کیست 

هاای او. گفات:   ای کم گردانیاد از درجاه  ابراهیم ادهم. گفت: آنک خدای درجه
چرا؟ گفت: زیرا کاه باه بصاره باود، خرماا خریاد. خرماایی ازآنم خرماافروش بار          
خرمای وی افتاد، او برداشات. اباراهیم گفات: باا بصاره شادم و از آن مارد خرماا         

المقادس آمادم،   قال افکندم و باز به بیات خریدم و خرمایی برگرفتم و بر خرمای ب
ای از شاب بگذشات، دو فریشاته دیادم کاه از آسامان       زیر صخره شدم. چون پاره

فرود آمدند: یکی فرا دیگر گفت: کیست اینجا؟ آن دیگار گفات: اباراهیم ادهام.     
 (.613: 6816)قشیری، « گفت او را باز جای خویش رسانیدند و آن درجه برداشتند

فوق، دو فرشته دربارة علّت تنزّل رتبة معنوی ابراهیم ادهم باا یکادیگر    در طرح حکایت
ها کنشم ابراهیم )رفتن به بصره و ادای دِین خرماافروش(  کنند. شنیدن مکالمة آنگفتگو می

شاود.  را در پی دارد و در پایان، این کنش مسبّب بازگشات اباراهیم باه درجاة پیشاینش مای      
ت هر حادثه، معلول حادثة قبلای اسات و تاوالی رویادادها بار      بینیم، در این حکایچنانکه می

 پایة سببیّت است.

نقل است که مالک را با دهریی مناظره افتاد. کار بر ایشان دراز شد. هر یاک  »
گفتند من بر حقّم. اتفاق کردند که دست مالک و دست دهری هار دو بار هام    می

طال بُاوِد و در آتاش آوردناد.     بندند و بر آتش نهند. هر کدام که بساوزد، او بار با  
ارند. مالک دلتنگ کدام نسوخت و آتش بگریخت. گفتند هر دو بر حقدست هیچ

به خانه بازآمد و روی بر زمین نهاد و مناجات کرد که هفتااد ساال قادم در ایماان     
ام تا با دهریی برابر گردم. آوازی شنود که تو ندانستی کاه دسات تاو دسات     نهاده

)عطااار « ؟ دساات او تنهااا در آتااش نهادناادی تااا بدیاادی دهااری را حمایاات کاارد
 (.69: 6833نیشابوری، 
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شاود تاا باا آزماون آتاش مشاخص       در حکایت مالک و دهری، مناظرة این دو سبب می
گردد کدامیک بر حق است. نتیجة آزمون )نسوختن دست دهری( موجب دلتنگی مالاک و  

پای باردن مالاک باه راز      شود و درآخر، پرساش از حاق سابب   نجوای او با حضرت حق می
 اند.و معلولی در پی یکدیگر آمدهمسئله است. در اینجا نیز رخدادها بر پایة روابط علّی 

او را مستغرق یافتند و وقت نمااز   ْحکایت است از موالنا... که روزی اصحار»
رسید. بعضی مریدان آواز دادند موالنا را که وقت نمازست. موالنا به گفتِ ایشاان  

نکرد. ایشان برخاساتند و باه نمااز مشاغول شادند. دو مریاد موافقات شایخ          التفات
ناام، باه   اِستادند. یکی از آن مریدان که در نماز باود، خاواجگی  کردند و به نماز نه

چشم سرّ به وی عیان بنمودند که جملة اصحار که در نماز بودند با امام، پشتشاان  
بودند، رویشان به قبله بود  زیرا کرده به قبله بود و آن دو مرید را که موافقت شیخ 

که شیخ چون از ما و من بگذشت و اویی او فنا شد و نماند و در نور حق مستهلک 
است و هر که پشات باه ناور    اکنون او نور حق شده "ترمُوتُوا ْمُوتُوا قربْلر أرن"شد که 

او جانم قبلاه  باشد  زیرا که حق کند و روی به دیوار آورد، قطعاا پشت به قبله کرده
 (.68: 6837)مولوی، « استبوده

، با موضوع اهمّیت تبعیت از پیر، همة مریدان موالنا غیر از مافیهفیهدر این حکایت نیز از 
سبب ایان عادم   ایستند. مریدی بهخالف شیخ خود به نماز میدو مرید وی، در اوّل وقت، به

بیناد. در  و آن دو مرید را رو به قبلاه مای  تبعیت به چشم سرّ همة نمازگزاران را پشت به قبله 
آیاد، نتیجاه و پیاماد کانش اوّلیاه مریادان       ای که پیش مای واقع، در این حکایت نیز مکاشفه

 است.است و علّیت، وقایع را به یکدیگر پیوند داده

باود. روزی دیاد کاه خلاق در راه     ابویزید به ح  پیاده رفتی. هفتاد ح  کرده »
شوند. سگی دیاد نزدیاک آن چااه    اند و هال  میماندهح  از بهر آر سخت در

کردناد. آن ساگ در   بودند و مضایقه می آر که حاجیان بر سِرم آن چاه انبوه شده
کرد. الهام آمد که برای این سگ آر حاصل کن. مناادی کردناد:   ابویزید نظر می

کااس التفااات نکاارد. خاارد حجّاای مباارورم مقبااول بااه شااربتی آر؟ هاایچ  کااه ماای
افزودند: پن  ح  پیادة مقبول و شش و هفت، تا باه هفتااد حا  رساید. یکای      برمی

آواز داد که من بدهم. در خاطر ابویزید بگشت که زهی من که جهت سگی هفتاد 
ح  پیاده به شربت آر فروختم! چاون آر را در تغاار کارد و پایش ساگ نهااد،       

که چندین باا خاود    سگ روی بگردانید. ابویزید در وی افتاد و توبه کرد. ندا آمد
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کند؟ فریاد بینی که سگی قبول نمیگویی این کردم و آن کردم جهت حق، میمی
برآورد که توبه کردم، دگر نیندیشام. در حاال ساگ سار در آر نهااد و خاوردن       

 (.861: 6816)تبریزی، « گرفت

، هم در توالی وقایع، یعنی رفتن بایزیاد باه حا    « به ح  رفتن بایزید»در پیرنگ حکایت 
دیدن سگی تشنه در راه، الهام قلبای باه وی بارای آر دادن باه ساگ، تهیاة آر باه قیمات         
بخشیدن ثوار هفتاد ح  خود، پشیمانی قلبی بایزید از این عمل، روی برگردانادن ساگ و   
نخوردن آر، آمدن ندای غیبی حق در ماذمّت بایزیاد، توباة وی و در پایاان، آر خاوردن      

 لی وقایع هستیم.و معلوسگ شاهد زنجیرة علّی 

 ( توالی زمانی در طرح مکاشفات2ـ3

ای پاس از  شاود  یعنای حادثاه   و معلولی رعایت نمیدر نقل برخی مکاشفات توالی علّی 
افتد، بدون اینکه لزوماا معلول رویداد اوّل باشد. در واقاع، رخادادهای   حادثة دیگر اتفاق می

اند. البته منظور از زماان در تاوالی   شده این روایات بر اساس توالی زمانی با یکدیگر ترکیب
تر، در ایان دساته از روایاات،    زمانی، زمان روایی است، نه زمان خطی و طبیعی  به بیان ساده

کناد. عرفاایی همناون بایزیاد     ای از وقایع غیبی را شهود و باازگو مای  عارف فقط مجموعه
ت خااود روایتگاار الاادّین کبااری در اغلااب مکاشاافا بسااطامی، ابوالحساان خرقااانی و نجاام 

و ای علّای  اناد، البتاه بادون اینکاه زنجیاره     ای از وقایع غیبی هستند که شهود کارده مجموعه
 معلولی این وقایع را به هم مرتبط سازد:

  گویی حق باه  شنیدمبه هنگام سحر و در خلوت، ذکر تسبیح فرشتگان را می»
کردناد  پناداری   اسات. فرشاتگان در گفتارشاان شاتار مای     آسمان دنیا فرود آمده

طلبیدند  م ل کودکی که از خشم پدرش بترساد و از بایم   ترسیدند و نجات میمی
کتک بگوید: توبه کردم، توبه کردم. هنگامی که بیم فرشتگان شدّت یافت، شنیدم 

بخاش! وقتای باه دل نالیدناد،     گفتند: ای توانا! ای توانا! ای توانا! و ای تاوان که می
خود ما را نگهبانی و از شکنجة عذابت ماا را اماانی روزی    گفتند: خدایا! از پاداش

 (.88ا88: 6833الدّین کبری، )نجم«. گردان

شانود و آن  در این مکاشفة سمعی، نجم کبری ابتدا ذکر خایفانة تسبیح فرشاتگان را مای  
گیارد و باا نالاه و عجاز در برابار      کند. سپس وقتی بایم فرشاتگان شادّت مای    را توصیب می
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کند. پیرنگ ایان روایات بار    ها را نقل میگویند، نجم کبری سخنان آنخن میپروردگار س
پایة توالی زمانی است و هر رویداد، معلول رویداد قبل خود نیست، بلکه راوی رخادادها را  

 است.یکی پس از دیگری نقل کرده

شیخ ابوالحسن خرقانی گفت: نیمروزی به عرش رفتم تاا آن را طاواف کانم.    »
دور عرش گشتم، گروهی را در آن حوالی ساکن و مطمئن دیدم که از  هزار بار به

سرعت طواف من متعجب شدند، ولی طواف آنان مرا متعجب نساخت. گفتم: شما 
ایم و ناوریم و ایان وضاع    کیستید و سُستی طواف شما از چیست؟ گفتند: ما فرشته

سارعت در  سرشت ماست و قادر به گذشتن از آن نیساتیم و گفتناد: تاو کیساتی و     
طواف تو از چیست؟ گفتم: من آدمی و در نور و نارم. این شتار من نتیجاة آتاش   

 (.83)همان: « شوق است. فرشتگان فاقد شهوتند

مکاشفه رخادادهایی  در روایت فوق که به نوعی معراج ابوالحسن خرقانی است، صاحب
ن دربارة کُندی را همنون طواف گِرد عرش الهی، دیدن مالئکة ساکن عرش، گفتگو با آنا

کند. در طرح این روایت نیز اتفاقی پس از اتفااق  طواف آنان و سرعت طواف خود نقل می
 است.دیگر )توالی زمانی( روایت شده

آید خود شدم و موالنا در صفی میشمس[ گفت: در باغی دیدم خود را، بی»]
بازدم، بااز باه    ای آید. آواز شنیدم. صدا گفت که صال! نعرهالدّین دگر میو جمال

خود شدم. به سِار  خود آمدم. خواستم موزه پوشیدن، چیزی دیگر به چشم آمد، بی
هاا دیادم از زماین تاا     گشتم. از آسمان هفت در باز شد و اُستونگِرد همه خانه می

ها طاعت مؤمنان است. باز موالنا را دیدم بر دانستم که آن ستون آسمانآسمان. می
هاشاان  وا درآمدند سوی موالنا با گیسوهای علویانه، چشام سِرم منبر و دو کس از ه

پاوش بیاوردناد پرجاوهر پایش موالناا      ها با طبقبزر  چون دروازه، و پرنور. طبق
 (.836: 6816)تبریزی، « نهادند

اسات  ای از وقایعی را که رؤیات نماوده، نقال کارده    در این مکاشفه نیز شمس مجموعه
 ت.حال آنکه هیچ یک معلول دیگری نیس

بیش از دیگار   ا سرارکشب در میان عرفا، روزبهان بقلی شیرازی، عارف قرن ششم، در
است. وی هار لحظاه   گونه روایت کردهعرفا سِیر خود را در عوالم وجود در شرایطی معراج
کناد. وقاایع ایان مکاشافات بار اسااس       در عالمی حضور دارد و حقایقی غیبی را شهود مای 
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اناد، بلکاه راوی فقاط بار اسااس تاوالی زماانی، آنناه را         کیب نشدهو معلولی تر توالی علّی
 گوید:کند  م الا در روایتی میاست، یکی پس از دیگری روایت میرؤیت کرده

شبی دریای عظیمی را در پیشگاه حضارت ]حاق[ رؤیات کاردم کاه سااحلی       »
ودناد.  و تنها جمیع انبیااء و نیاز جمیاع مالئکاه و اولیااء در آن بحار ب       برای آن نبود

 )ع(حجار ستبر و سختی را که بر فراز بحر آویخته و معلق بود، رؤیت کاردم، آدم 
ترین به خدای تعاالی کسای   اش باال آمده بود. مقرّرو بحر تا سینه را در بحر دیدم

تر بود. آدم و رسل اولوالعزم مقابل بود که ]نسبت به سایرین[ به آن حجار نزدیک
خود را به نزدیک حجار رسااندم  زیارا قصاد     حجار بودند. پس پیشی گرفتم و

راه پیماودم.   ْداشتم از ماورای حجار اطالع یاابم و بادانم. پاس تاا آخارم حجاار      
تار  و او عظیم هنگامی که بدانجا دست یافتم، از ماورای حجار، نور عظیمی دیدم

تحقیق آن شخص تماامی محضار الهای را در بار گرفتاه      ها بود. بهاز تمامی آسمان
حتی موضعی به قدر سِرم سوزن باقی نمانده بود که از ]شخص یا وجود[ او پُار  بود، 

نشده باشد. بر صورت او نوری بود که بالانقطاع تا محضر الهی امتداد یافته، به آن 
گردید. قصد داشتم که به ورای حجار داخل شوم و قادر نبودم. پس به متصل می

خاویش   ]سارّ[  ؟ پس در ضامیر خود گفتم: این مقام چیست؟ و این شخص کیست
 شااخص[ و ایاان ایاان، مقاام محمااود اسات  ] درسااتی کاه ماورد ناادا واقاع شاادم: باه   

نوری که ]بر صورت وی بینی، پس آن، نور تجلای اسات. اگار    [ ، آننه)ص(محمّد]
قادر به ورود و عبور )از آن حجار( بودی، هرآییناه باه رؤیات خادای سابحانه و      

 )ص(برای من گفته شد: ایان مقاام، بار محماد    و  گشتیتعالی، بدون حجار نائل می
)ارنسات،  « اختصاص یافت و برای هیچ احدی بر این مقاام، سابیل و راهای نیسات    

6838 :891.) 

دهنادة طارح   گذشته از شیوة توالی رخدادها، روایات مکاشفات از حیث عناصر تشاکیل 
اوج و در نیز باا داساتان مادرن و رماان متفااوت هساتند. تعلیاق، کشامکش، بحاران، نقطاة           

هایی که در طرح داستان و رماان وجاود دارد، در طارح    گشاییها و گرهافکنیحقیقت، گره
شود  زیرا اغلب این روایات، هماانطور کاه اشااره شاد، حجمای      اغلب مکاشفات دیده نمی

کوتاه یا متوسط دارناد و راوی فرصات بساط و گساترش طارح را نادارد. از ساوی دیگار،         
ای باشند که مخاطب خیلی زود به به پایاان  ایات سبب شده تا به گونهمحور بودن این روپیام

 ماجرا پی ببرد و پیام مورد نظر راوی را دریافت نماید.
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 ای( مکاشفات کوتاه ـ لحظه3ـ3

« طارح روایات  »کنان بیش از دیگران باه مقولاة   اشناسان ساختگرا، ریموندر بین روایت
اسات. در دو بخاش   علاولی یاا زماانی رخادادها دانساته     و ماست و آن را توالی علّی پرداخته

هایی از مکاشفاتی اشااره شاد کاه بار اسااس ایان دو ناوع تاوالی روایات          پیشین نیز به نمونه
ای برخوردارناد و  العااده خوریم که از ایجاز فاوق اند. اما در مواردی به مکاشفاتی برمیشده

شی کالمی اسات. در ایان مکاشافات،    ها فقط یک کنش اتفاق افتاده که اغلب نیز کندر آن
خورِد  چراکه اصالا چند رخاداد  چشم نمی و معلولی و زمانی بههای علّی یک از توالیهیچ 
روایاات، بادون مقدّماه، فقاط     راوی ایان   میان آید.درپی روایت نشده که بحث توالی به پی

باه دیادار حقیقتای     مکاشافه  کند کاه در آن صااحب  ای تأثیرگذار و نار را بازگو میلحظه
است. ایان روایاات   گونه شنیدهغیبی نائل آمده، یا کالمی را از حضرت حق در حالتی وحی

ایان ناوع از روایاات مکاشافات از     در نامگاذاری   ایم.نامیده« ایمکاشفات کوتاه ا لحظه »را 
 ایم.نوع جدیدی از داستان کوتاه فرانسه وام گرفته

انسه را به دو نوع داستان کوتااه روایای و داساتان کوتااه     ژان میشل آدام داستان کوتاه فر
غیرروایی تقسیم کرده، معتقد است هرچند تا قرن نوزدهم داستان کوتاه فرانسه نوعی عمیقااا  

و معلولی بوده، اما در قارن بیساتم، شااهد شاکوفایی ناوع جدیادی از       روایی و با طرح علّی 
ایام )ر.   آدام،  بوده (Nouvelle- instant« )ایداستان کوتاه ا لحظه»داستان کوتاه به نام 

سخن از تأمّل بر لحظاات کوتااهی از زنادگی یاک یاا چناد       »(. در این روایت، 688: 6838
آیاد، اماا از ارزش فراوانای    ظااهر معماولی و روزماره مای    شخصیت اسات. لحظااتی کاه باه    

داساتان کوتااه،    کناد. ویژگای  کننده در زندگی فارد ایفاا مای   برخوردار است و نقشی تعیین
یاباد، بلکاه در تجسّام یاک     گیرد و بساط مای  تدری  شکل میدیگر در پیرنگ نیست که به

اغلب مکاشفات بایزید (. به عنوان نمونه، 888م.: 6639)همان  به نقل از: گون، « لحظه است
ای نامیاد کاه در آن،   توان از نوع روایات کوتاه ا لحظاه   بسطامی یا ابوالحسن خرقانی را می

کناد و هایچ   ای از غیاب را شاهود و باازگو مای    شنود یا صاحنه عارف ناگاه ندای حق را می
ها، ندای غیبی حق به خرقاانی  شود. در یکی از این نمونهرخداد دیگری در روایت ذکر نمی

بندة من! مرا با تو مخاطبه به چهار چیز است: به دل و تن و زبان و مال. دو به مان  »گوید: می
خاوانی، و دل و  مای  قارآن کنی و باه زباان   گیری  یعنی به تن طاعت میبازمی دهی و دومی

دهی، و مرا خود کار با این دو بیش است. اگر خواهی این دوی دیگر باه تاو   مال به من نمی
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های فراوانی از نداهای حق به نمونه ا ولیاءتذک ة(. عطّار نیز در 18: 6816)خرقانی، « بگذارم
[ گفات: زباان مان باه توحیاد      خرقاانی »]است. همناون  سطامی ذکر کردهخرقانی و بایزید ب
کردناد و خلاق از آن   ها و زمین را دیدم که گِرد بر گِرد من طاواف مای  گشاده شد. آسمان

 (.138: 6833)عطار نیشابوری، « غافل

نقل است که عبدالرّحمن سُلرمی گفت: به نزدیک شیخ بوع مان باودم. کسای   »همننین، 
دانی که این چار  چاه   گفت یا عبدالرّحمن میآمد. میکشید آواز چر  مییاز چاه آر م

نقال اسات کاه ابوالقاسام     »(. یاا:  739)هماان:  « گوید؟ گفت: اس اسگوید؟ گفتم چه میمی
یاکِ ذرّة خاا  او   الساالم شادم. از یاک   نصرآبادی گفت: یک بار به زیاارت موسای علیاه   

 (.766)همان: « وردگار بنمای مرا[پر ]ای شنودم که: أررمنِی أررمنیمی

بودم. به صحرا بیرون شدم کاه  شبی خوش شده »ای دیگر، سهل تستری گوید: در نمونه
 (.689: 6818)انصاری، « بود که: اس اس نرفرسی زنم. همة آسمان ستاره نوشته

ه گفت: مان روزی باه خانا   »ای از ابوالعباس شقانی روایت کند که: هجویری نیز مکاشفه
اسات. قصاد   اندر آمدم. سگی دیدم زرد بر جای خفتاه. پنداشاتم کاه از محلّات انادر آماده      

(. در 868: 6833)هجاویری،  « راندن وی کردم، وی به زیر دامن من اندر آمد و ناپدید شاد 
و کناد، اماا هایچ رابطاة علّای      این مکاشفه، عارف نرفسس خود را در صورت سگی رؤیت می

خورِد. تفاقات با توالی زمانی در این روایتِ بسیار کوتاه به چشم نمیمعلولی یا حتّی سلسلة ا
ای هاا ذکار شاد، در لحظاه    ای از آنای کاه نموناه  در واقع، در همة مکاشفات کوتاه ا لحظه 

نار، پرده از جلوی چشم و گوش حس عارف کنار رفته، به جاای روایات چناد رخاداد باا      
ن لحظاة حسّااس و ارزشامند از زنادگی شخصایت      و معلاولی، فقاط ایا   توالی زمانی یا علّی 

اصلی، یعنی لحظة شنیدن ندای حق یا رؤیت حقیقتی غیبی، به صورت کاامالا ماوجز باازگو    
 است.شده

 بندی طرحـ هنر راویان در گزینش و ترکیب5

ای واحاد  های متفاوت روایت از مکاشفهنکتة قابل توجه دیگر در طرح مکاشفات، شیوه
داند  یعنی ترجیح یاک راه نسابت باه    می« سوزنبانی»حکایت را نوعی  است. تودوروف نقل

« گاازینش»(. در واقااع، راوی در روایاات خااود  689: 6833راه دیگاار )ر.   تااودوروف،  
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دهاد. علال اخاتالف    ای دیگار تارجیح مای   کند و یک شایوة چیانش وقاایع را باه شایوه     می
هاا یاا   وت در همین شیوة گزینشهای مختلب از یک مکاشفه یا واقعة عرفانی نیز تفاروایت

هاست  م الا روایات در چااه افتاادن اباوحمزه اصافهانی و شانیدن نادای        به عبارتی طرح آن
هاتب و امداد غیبی باه وی و نیاز مااجرای تنّباه و بیاداری اباراهیم ادهام در کتاب مختلاب          

دها بنادی طارح ایان روایاات و گازینش رخادا      عرفانی نقل شده، اما هنر راویان در ترکیاب 
است  به عنوان م ال، ماجرای مکاشفة ابراهیم ادهام و در نتیجاة آن، تنبّاه و توباة     نمایان شده

است. بارای نشاان دادن تفااوت شایوة روایتگاری، هار چهاار        وی در چهار ن ر عرفانی آمده
 کنیم:گزارش را از مکاشفة مذکور نقل می

  :وفیه:الصّطبقاتگزارش خواجه عبداس انصاری در روایت اول 

بود. هااتفی وی را آواز داد، گفات: اباراهیم ناه     ابراهیم ادهم[ وقتی به صید بیرون رفته »]
یقظت پدید آمد و دست در طریقت نیکاو زد  در   ْبهر این کار آفریدند ترا. وی را از غفلت

 (.13: 6818)انصاری، « زهد و ورع و توکّل و سیاحت

 ة قشیریه:ترجمة رسالگزارش قشیری در  :روایت دوم 

ادهم[ روزی باه شاکار بیارون آماده باود. روبااهی برانگیخات یاا         بن ابراهیم»]
اند یا ترا خرگوشی و بر اثر آن همی شد. هاتفی آواز داد کی ترا از بهر این آفریده

پس دگرباره آواز داد از قرباوس زیان کاه واس تارا از بهار ایان        اند؟بدین ]فرموده
اند. از اسب فرود آمد و شابانی را دیاد از آنم پادرش.    ودهاند و بدین[ نفرمنیافریده

جبّة شبان فراستد. جبّة پشمین بود و اندرپوشید و سالحی کی داشت، فرا وی داد و 
 (.89: 6816)قشیری، « اندر بادیه شد و به مکّه رفت

 االولیاءتذک ة گزارش عطار در :روایت سوم 

شاب ساقب خاناه بجنبیاد،     د. نایم ادهم[ یک شب بر تخت خفته بوبن ]ابراهیم
رود. آواز داد که کیسات؟ گفات: آشناسات. اشاتری گام      چنانکه کسی بر بام می

چون روز برآمد، به صفّه بازشد و بر تخت نشست،  کنم.ام، برین بام طلب میکرده
متفکّر و متحیّر و اندوهگن. ارکان دولت هار یکای بار جایگااه خاویش ایساتادند.       

بار عام دادند. ناگاه مردی باهیبات از در درآماد، چنانکاه    غالمان صب کشیدند و 
هاا باه   کس را از حشم و خدم زِهره نبود که گوید تو کیساتی! جملاه را زفاان   هیچ 

خاواهی؟ گفات:   آمد تا پیش تخت. ابراهیم گفت چه میگلو فروشد. همننان می
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ی. گفت اآیم. گفت این رباط نیست، سرای من است! تو دیوانهدرین رباط فرومی
این سرای پیش ازین آنم که بود؟ گفت: ازآنم پادرم. گفات: پایش از آن؟ گفات:     
ازآنم پدر پدرم. گفت: پیش از آن؟ گفت: ازآنم فالن کاس. گفات: پایش از آن؟    
گفت: ازآنم پدر فالن کاس. گفات: هماه کجاا شادند؟ گفات: برفتناد و بمردناد.         

گذرد؟ این بگفت و ناپدید آید و یکی میگفت: پس نه رباط این بُوِد که یکی می
السالم. ساوز و آتاش اباراهیم زیااده شاد و دردش بار درد       شد و او خضر بود علیه

بیفزود تا این چه حال است؟ و آن حال یکی صد شد که دیادِ روز باا شانیدِ شاب     
جمع شد و ندانست که از چه شنید و نشناخت که امروز چه دید. گفت اسب زیان  

دانام چیسات.   اسات، نمای  ه مارا اماروز چیازی رسایده    روم ککنید که به شکار می
خداوندا این حال به کجا خواهد رسید؟ اسب زیان کردناد. روی باه شاکار نهااد.      

کند. در آن سرگشتگی از دانست چه میگشت، چنانکه نمیسراسیمه در صحرا می
رفات.  لشکر جدا افتاد. در راه آوازی شنود که: إمنستربمه )بیدار گرد(. ناشنیده کارد و ب 

بار همان شنود، خویشتن را از آن بار همین آواز آمد، هم به گوش نیاورد. سومدوم
تُنربَّه )بیدار گرد، پیش از آن کِت  ْبار آواز شنود که: إمنستربمه قربْلر أرندور افگند. چهارم

بیدار کنند(. اینجا یکبارگی از دست شاد. ناگااه آهاویی پدیاد آماد، خویشاتن را       
اند، تو مرا صید . آهو بدو به سخن آمد که: مرا به صید تو فرستادهمشغول بدو کرد

اناد کاه   تِ؟ )تارا از بارای ایان کاار آفریاده     ْبمهِاذرا أُمِار   ْنتوانی کرد: أرلِهِذرا خُلِقستِ أرو
کنی، هیچ کار دیگر نداری؟(. ابراهیم گفت: آیا این چه حالی اسات؟ روی از  می

شنیده بود، از قربوس زین آوازی آمد. فزعی آهو بگردانید. همان سخن که از آهو 
تعالی خواسات تاا کاار    و خوفی درو پدید آمد و کشب زیادت گشت. چون حق 

تمام کند، سدیگر بار از گوی گریبان همان آواز آماد. آن کشاب اینجاا باه تماام      
رسید و ملکوت بِرو گشاده گشت. فروآماد و یقاین حاصال شاد و جملاة جاماه و       

ای کارد نصاوح و روی از راه یاک ساو     شته گشت. توباه اسب از آر چشمش آغ
 (.639ا638عطّار نیشابوری، :« ) نهاد

 مافیهفیهگزارش مولوی در  :روایت چهارم 

 بود. در پی آهوی علیه در وقت پادشاهی به شکار رفتهاس  رحمةابراهیم ادهم »

عارق شاده    کلّی جدا گشت و دور افتاد و اساب در تاخت تا چندان که از لشکر به
تاخت در آن بیابان. چون از حد گذشت، آهو به سخن بود از خستگی، او هنوز می

اند و از عادم  ترا برای این نیافریده "لِهِذرا خُلِقْتَمِا "درآمد و روی بازپس کرد که 
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اند که مرا شکار کنی. خود مرا صیدکرده گیر! تاا چاه   جهتِ این موجود نگردانیده
« ای زد و خااود را از اسااب درانااداختن را بشاانید، نعاارهشااود؟ ابااراهیم چااون ایاا

 (.618ا616: 6837)مولوی، 

شاود، یاک   های فوق از مکاشفة ابراهیم ادهم که همگی به توبة وی ختم میدر گزارش
عبداس از نقل این روایات، فقاط انتقاال     است: قصد خواجهماجرا به چهار شکل روایت شده

پوشای از ذکار جزئیاات،    ترین شکل ممکن و با چشماین، در کوتاهپیام تنبّه و توبه بود. بنابر
است. در روایت دوم، قشیری از ابزار تکرار بهره بارده،  پیام اصلی را به مخاطب منتقل کرده

پیام اصلی را یک بار از زبان هاتب و دیگر بار از قول قربوس زین نقال کارده، اماا در ایان     
است. در روایات موالناا   طرح توجه چندانی نشده پردازی و گسترشروایت نیز به شخصیت

از این واقعه، به مکان روایت )بیابان( و حال درونی شخصیت محوری پس از تنبّه و بیاداری  
ای زد و خاود را از اساب   اباراهیم چاون ایان را بشانید، نعاره     »است: ای شدهنیز اند  اشاره

ی شخصایت اصالی، انادکی باه     این توجّه به فضای وقاوع مکاشافه و حاال درونا    «. بینداخت
است. اما ناوع روایات عطاار از ایان واقعاه باا بقیاة        افزایش تأثیرگذاری روایت کمک کرده

راویان متفاوت است. او با اضافه کردن چناد شخصایت باه مااجرا، نقال جزئیاات و چیانش        
 ساازد. طباق نقال   گام آمادة پذیرش پیام اصلی روایت میبههنرمندانة وقایع، مخاطب را گام

شنود و به بخش مردی را بر پشت بام قصر میندای آگاهی« شبنیمه»عطار، ابتدا ابراهیم در 
آید. سپس صبحگاه در قصر با خضر دیادار  قول عطار از سخن وی هیبتی در دل او پدید می

گیرد و باز به گفتة عطار، سوز و آتاش جاان   کند و گفتگوی زیبایی بین آن دو شکل میمی
شود )توصیب احوال درونی شخصیت(. در پایان، باا گام شادن در صاحرا     میابراهیم زیاده 

کننده )ندای غیبی، سخن آهو، ندای قربوس به هنگام شکار، با شنیدن چندبارة نداهای آگاه
رسد و با گشوده شدن ملکاوت بار او،   زین، ندای حق از گوی گریبان( کشب به نهایت می

هنرمندی تمام و چینش منطقای وقاایع )پیرناگ( در     شود. عطار باای نصوح میموفق به توبه
کناد و مخاطاب را تشانة رسایدن باه نقطاة اوج روایات، یعنای         روایت خود تعلیق ایجاد مای 

سازد و از این طریق، روایات را باورپاذیرتر   کشب ملکوت بر ابراهیم و یقظه و توبة وی می
طرار و نگرانای درونای   دهنادة اضا  کند. همننین، او با نقل جمالت و صفاتی کاه نشاان  می

ابراهیم ادهم است، حاالت روانی شخصیتی را کاه در آساتانة تحاوّلی اساسای قارار گرفتاه،       
انگیازد. بناابراین،   پنداری مخاطاب باا او را برمای   ذاتکشد و حسّ همخوبی به تصویر میبه

هاا  راویان حکایات مکاشفات، روایااتی را کاه باه صاورت شافاهی یاا حتای مکتاور بادان         
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هاای ذهنای و هنار روایتگاری     زمیناه اند و با توجّه به پاس ه، از صافی ذهنشان گذراندهرسید
شده از توبة ابراهیم ادهام نیاز   اند. در چهار گزارش نقلخود، آن را برای مخاطب نقل کرده

این روایات را از هم « گزینش طرح»قهرمان اصلی، مضمون و فضای روایت یکسان است و 
 است.متمایز ساخته

 گیرییجهنت

دهد که اغلب این روایات طرحای سااده   روایت از مکاشفات عرفا نشان می 888بررسی 
اند. و معلولی یا زمانی با یکدیگر ترکیب شده ها بر اساس توالی علّیدارند و رخدادهای آن

اناد کاه فقاط یاک کانش )اغلاب       اما در مواردی اند ، مکاشافات ماوجزی روایات شاده    
هاای علّای   یک از تاوالی  است. در واقع، در این مکاشفات هیچق افتادهها اتفاکالمی( در آن

خورد  چراکه اصالا مقولاة تاوالی در روایتای باا یاک کانش       چشم نمی و معلولی و زمانی به
 موضوعیت ندارد. اما این مطلب به معنای بدون طرح بودن روایات مکاشافات نیسات، بلکاه   

اه )همناون اغلاب مکاشافات ابوالحسان خرقاانی( را      این دسته از روایات عرفانی بسیار کوت
نامیاد. ایان نامگاذاری برگرفتاه از ناام ناوعی داساتان        « ایمکاشفات کوتاه ا لحظه »توان می

اسات. در ایان   نامیاده « ایداستان کوتاه ا لحظه »کوتاه فرانسه است که ژان میشل آدام آن را 
گونه از حضارت  نیدن کالمی وحیای تأثیرگذار و نار همنون شدسته از مکاشفات، لحظه

 است.حق برای عارف اتفاق افتاده، با ایجاز تمام روایت شده

دهنادة طارح نیاز همناون تعلیاق، کشامکش، بحاران و در        افزون بر این، عناصر تشکیل
هایی که در طرح رمان و داستان مادرن وجاود دارد، باه    گشاییها و گرهافکنیمجموع، گره

درصاد   71شاود  زیارا   ات در طرح اغلب ایان روایاات دیاده نمای    دلیل کوتاه بودن مکاشف
شده، حجمی کوتاه یا متوسط دارند و راوی فرصت بسط و گسترش طرح مکاشفات بررسی

است و از طرف دیگر، هدف و انگیزة اصلی راوی، انتقال پیام روایت باه مخاطاب   را نداشته
 پردازی و توصیب جزئیات رخدادها.است و نه داستان

ای هاای متفااوت روایات از مکاشافه    ة شایستة توجه دیگر در طرح مکاشفات، شایوه نکت
واحد است  م الا روایت در چاه افتادن ابوحمزه اصفهانی و شنیدن ندای هاتب و امداد غیبی 
به وی و نیز ماجرای تنبّه و بیداری اباراهیم ادهام در کتاب مختلاب عرفاانی نقال شاده کاه         
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در اسلور روایی این مکاشفات ناشی از تفاوت گزینش راویاان  ها نشان داده تفاوت بررسی
 بندی طرح است.از وقایع و ترکیب

 منابع و مآخذ

زاده و . ترجمة آذین حساین تحلیل انواع داستان(. 6838آدام، ژان میشل و فرانسواز رواز. )
 کتایون شهپرراد. تهران: قطره.

. 8 ج. چ 8 .شناسـي و سـاختارگرایي(  ساختار و تأویل متن )نشـانه  (.6878احمدی، بابک. )
 تهران: نشرمرکز.

 . اصفهان: نشر فردا.دستور زبان داستان(، 6876اخوت، احمد. )

. تهران: بنگااه ترجماه و نشار    8 کور. چترجمة عبدالحسین زرین .فن شعر (.6838ارسطو. )
 کتار.

ـ   (. 6838ارنست، کارل. ) . وّف ایرانـي روزبهان بقلي: تجربة عرفاني و شـط  والیـت در تص
 ترجمه، توضیحات و تعلیقات کورس دیوساالر. تهران: امیرکبیر.

. 8 . ترجمة فرزانه طاهری. چدرآمدی بر ساختارگرایي در ادبیات(. 6838اسکولز، رابرت. )
 تهران: آگه.

 به تصحیح محمدسرور موالئی. تهران: توس. .الصّوفیهطبقات(. 6818)انصاری، عبداس. 

 جا: نشر روز.بی ترجمة م.کاشیگر. .قصه شناسيریخت(. 6813) پراپ، والدیمیر.

تصاحیح و تعلیاق محمّادعلی موحّاد. تهاران:       .مقاالت(. 6816الدّین محمّد. )تبریزی، شمس
 خوارزمی.

. ترجماة  هـایي نـو دربـارۀ حکایـت    بوطیقـای نثـر: پـژوهش   (. 6833تودوروف، تزوتان. )
 پور. تهران: نشر نی.انوشیروان گنجی

ترجماة ابوالفضال    .شناختي بر روایـت زبان ـدرآمدی نقادانه  (. 6838ن، مایکل جی. )توال
 حرّی. تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

هاای  شناسای افساانه  های نو در ریخات یافته(. »6837محمد و پگاه خدیش. )شناس، علیحق
. صاص  631 ش .مجلة دانشکدۀ ادبیات و علوم انساني دانشگاه تهـران «. جادویی ایرانای 
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. 68اا 66 . شنقـد ادبـي  «. های سحرآمیزالگوهای ساختاری افسانه(. »6836خدیش، پگاه. )
 .633ا676 صص

. تهاران:  9 کوشش عبادالرفیع حقیقات )رفیاع(. چ   . بهنورالعلوم(. 6816خرقانی، ابوالحسن. )
 بهجت.

کوتاااه هااای پااردازی در حکایااتنظااام داسااتان(. »6868روسااتا، سااهیال و احمااد رضاای. ) 
 .668ا37 . صص3. ش 8. سادبیات عرفاني دانشگاه الزهرا«. المحجورکشب

. ترجمة ابوالفضال حارّی.   روایت داستاني: بوطیقای معاصر(. 6837ریمون کنان، شلومیت. )
 تهران: نیلوفر.

چ . ترجمة عباس مخبر. راهنمای نظریة ادبي معاصر(. 6877سلدن، رامان و پیتر ویدوسون. )
 نو. رح. تهران: ط8

ا. نیکلساون.   . باه تصاحیح رینولاد   األولیاءتذکة (. 6833عطّار نیشابوری، فریدالدّین محمّد. )
 تهران: هرمس.

ترجمة صاالح حساینی. تهاران:     .رمز کل: کتاب مقدّس و ادبیات(. 6876فرای، نورتروپ. )
 نیلوفر.

 جیبی. . ترجمة ابراهیم یونسی. تهران:های رمانجنبه(. 6897فورستر، ای. ام. )

. ترجمة اباوعلی حسان بان احماد     ترجمة رسالة قشیریه(. 6816قشیری، عبدالکریم هوازن. )
 . تهران: علمی و فرهنگی.8 الزمان فروزانفر. چع مانی. با تصحیحات و استدراکات بدیع

. 8 . ترجماة فرزاناه طااهری. چ   نظریة ادبي: معرفـي بسـیار مختصـر    (.6839کالر، جاناتاان. ) 
 تهران: مرکز.

 . تهران: هرمس.3 . ترجمة محمد شهبا. چهای روایتنظریه(. 6836مارتین، واالس. )

ترجماة مهاران مهااجر و     .هـای ادبـي معاصـر   دانشنامة نظریه(. 6868مکاریک، ایرنا ریما. )
 . تهران: آگه.3 محمد نبوی. چ

 . ترجمة محمد گذرآبادی. تهران: هرمس.داستان(. 6839کی، رابرت. )مک

الدّین محمد مولوی(. باا  )از گفتار موالنا جالل مافیهفیه (.6837الدّین محمد. )لمولوی، جال
 . تهران: امیرکبیر.68 الزّمان فروزانفر. چتصحیحات و حواشی بدیع

. تصحیح فریتس ماایر.  نسیم جمال و دیباچة جالل(. 6833عمر. )الدّین کبری، احمدبننجم
 وری.ترجمه و توضیح قاسم انصاری. تهران: طه
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. مقدّماه، تصاحیح و تعلیقاات    المحجـوب کشف(. 6833ع مان. )بنهجویری، ابوالحسن علی
 . تهران: سروش.8 محمود عابدی. چ
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