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 چكيده

اين مضمون در ديگـر متـون نيـز    . داستان شيخ صنعان، شرح آزمون دشوار ترك خود است
تكرار شده است،  اين پژوهش در جستجوي  پاسخ به اين سوال است كه چـه عـواملي ايـن    

سـبك خـاص عطـار و    . ي با مضـمون همسـان  برجسـته ميكنـد    روايت را در ميان حكايتها
تكنيكهاي داستاني او سبب شده  تا  محتوا و صورت داستان تناسب و هماهنگي منسـجمي  

از جمله اين موارد گفتگو و لحن گفتگوهـاي اشـخاص اسـت كـه بـه تناسـب       . داشته باشند
-فرعـي   شخصـيتهاي . تغييـر ميكنـد   -شـيخ   -دگرگوني حاالت روحـي شخصـيت اصـلي    

شان و در واكنش به دگرگونيهـاي او،  قتضاي جايگاه اجتماعي و روانينيز به ا -شاگردان شيخ
را در  "گفتمـاني "مجموع گفتارها و لحـن اشـخاص   . زبان و لحن گفتارشان دگرگون ميشود

  .  داستان شكل ميدهد
 به سبب كيش ترسايي بانوي دلرباي شيخ، جلوه هاي آفتاب در هـر گوشـه داسـتان بـه    

اي اينگونـه   در حادثـه . و تصاوير داستان تيـره ميشـود   چشم ميخورد، به هنگام فراق او فضا
، شيخ پارسا و خوشنام داستان درگيـر انـواع كشمكشـها ميشـود و عطـار بخـوبي       سهمگين

تداعي معاني و فضاسـازي نيـز در   . توانسته از انواع كشمكشها در پيشبرد داستان بهره گيرد
بـازنمود  بررسـي هنرمنـدي و خالقيـت عطـار در     . نقش مهمي دارند تبلور محتوا در صورت

  . ، موضوع اين گفتار استمحتوا در صورت
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 مقدمه  -1

  طرح مساله  -1-1
 ،ود و در پـي آن شـ داستان شيخ صنعان، ماجراي شيخي است كه گرفتار بـانوي ترسـايي مي  

ايـن   ،در متـون عرفـاني  . و احترام ساليان خود را در ميان مريدان از كف ميدهد راعتباهمه 
     ، آنچـه ايـن حكايـت را از    هـاي گونـاگون مطـرح شـده اسـت      لبها و به شـيوه درونمايه در قا

اي كـه   گونـه ب ني به كار رفته در آن اسـت، داستا ويژگيهاي ،هاي همگون ممتاز ميكند نمونه
و لحن شيخ با بانوي ترسا  ها مجموع گفته. صورت آن نمايش داده ميشوددر كمابيش محتوا 
هايي است كـه   سازي، تداعي معاني و كشمكش، تكههاي تصويرسازي، فضا و مريدانش شيوه

توانيم از حكايت يا داسـتاني سـاختارمند سـخن    داري را ميسازند، در اين صورت ميكل معنا
روشني كه شـيخ  پاسخهاي نا) 67ص :،اسكولز  ياتدرآمدي بر ساختارگرايي در ادب( .بگوييم

او را » اطـالع ذهنـي  «هـاي تـودورف    به پرسشهاي صريح مريدانش ميدهد بر اسـاس گفتـه  
بر اساس گفته تودورف هر ادراكي اطالعاتي در بر دارد كه ما را هـم از آنچـه   . تصوير ميكند

گونه نخسـت اطـالع را   . ادراك شده است آگاه ميكند و هم از آن كس كه ادراك كرده است
  )65ص : بوطيقاي ساختارگرا، تودورف. (اطالع عيني و گونه دوم را اطالع ذهني مينامند

گها، گفتماني شكل ميگيرد كه خصوصيات رواني و ا در كنار هم گذاشتن تمامي ديالوب   
 دراين. ( موقعيتهاي اجتماعي و ايدئولوژيكي اشخاص را بر اساس گفتارهاشان نشان ميدهد 

  ) 98-92صص : ك تحليل انتقادي گفتمان، فركالف. باره ر
  در اين پژوهش به اين سوالها پاسخ داده ميشود؟

  عارفانه در صورت آن متبلور شده است ؟  -چگونه و با چه ابزاري اين مضمون عاشقانه  -1
اي در نشان دادن هنر داسـتانپردازي عطـار در    كداميك از عناصر داستان نقش برجسته  -2

 داستان شيخ صنعان دارد؟ 

پيش ازاين نيز درباره داسـتان شـيخ صـنعان تحقيقـاتي صـورت گرفتـه ازجملـه دكتـر         
. پردازدبه تاويل عرفاني اين روايت مي» نتفسيري ديگر از شيخ صنعا«پورنامداريان در مقاله 

از كعبـه تـا   « دكتر محمد تقوي به بررسي تطبيقي شيخ صنعان و فاوسـت گوتـه در مقالـه    
» سبك شناسي حكايت شيخ صنعان از ديدگاه تقابل نشانه هـا « مقاله . پرداخته است» ومر

از دكتر فريده داوودي مقدم در خصوص هنجارگريزيها و تقابلهايي كه عناصر قلنـدري را در  
» بازخواني داستان شيخ صـنعان «مقابل تصوف زاهدانه برجسته ميكند،نوشته شده و نيز در 

به نقاط قوت وضعف تفسيرهايي كه ازاين حكايـت شـده پرداختـه و از    دكتر حيدر قلي زاده 
  .ديدگاه مسائل كالمي اين روايت را تفسير نموده است
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هدف اصلي اين مقاله نشان دادن ساختارمندي اين حكايت است و اثبات اينكه مضامين 
ريـق  سد اين ساختارمندي از طبه نظر مير. داستان در صورت آن هم نمايش داده شده است

پراكنـده  «يشـود و ايـن اجـزاي    ،كشمكش و فضا سازي نمـايش داده م تداعي معاني ،گفتگو
يداند كـه هـدف   ديچز تفاوت شعر با نثر علمي را در اين م. ، كل معناداري را ميسازند»نمون

، نه حقيقت و با آثاري كه هدفشان لذت است اين تفاوت را دارد كه مستقيم شعر لذت است
سازگار و حتي ز كل اثر ميبريم با لذت حاصل از يكايك اجزاي تركيب ، در شعر لذتي كه ا«

در اين حكايت هم لذت حاصـل از  ) 173ص :هاي نقد ادبي،ديچز  شيوه(» .ناشي از آن است
  . شعر بودن متن حاصل ميشود، هم به حقايقي از مضامين عرفاني اشاره ميشود

  
  ش از عطارارتباط صورت و معنا  در سبك شعر كالسيك پي -1-2

زبـاني   هاي بيان و يا به عبارتي دقيقتـر تحليـل بيـانِِ    توان مطالعه شيوهسبك شناسي را مي
) 18ص:مباني سبك شناسي،وردانك.(كارگيري و تاثير آن دانستمتمايز و توصيف هدف از ب

هاي معناشناسي و كاربردشناسي و تاثير آن بر مطالعـات   با توجه به مطالعات جديد در حوزه
خن ميگـوييم، حـوزه   تر شده و طبعـا وقتـي از معنـا سـ     مفهوم سبك امروزه گستردهسبكي 

هاي زباني است يعني بافت زبـاني   ميگيرد؛ معنايي كه حاصل رمزگان ونشانهوسيعي را در بر
هـاي نويسـنده و موقعيـت اجتمـاعي و      دروني تا بافت غير زباني بيروني كه بر اساس انديشه

  .ميگيرد فرهنگي و تاريخي يك متن شكل
به نظر ميرسد مفهوم صورت براي شاعران كالسيك بيشتر به معناي قالبهاي بسـته و از  
پيش شكل يافتـه اي  و نيـز مجموعـه صـناعات ادبـي و آرايشـهاي سـخن بـود كـه شـاعر           
ميتوانست با ممارست و تدقيق در آثار ادبا و شعراي گذشـته بيـاموزد تـا بتوانـد آنهـا را در      

اين مسئله خود يكي از داليل صراحت معني در شـعر كالسـيك   . يردخدمت معني به كار گ
ـ در دوره سبك خراساني كه كاربرد صناعات ادبي چنـدان گسـترده نيسـت    . است ا گـذر از  ب

به معناي شعر دست يافت، اما در شعر سبك عراقي كه تصـاوير شـعري   توان مي لغاتمعناي 
توان به معناي شعر رسيد، ي مجازي مياوير و گذر از معناگسترش بيشتر مييابد، با درك تص

چنانكه در تحليلهاي سبكي همين نكته را ميتوان به عنوان يكـي از مـوارد اخـتالف سـبك     
البته به جز اشعار ناب عرفاني كه گذر از معناي مجازي بـه  . شعر در اين دوره در نظر داشت

تاويـل پـذيرتر خواهـد    بناگزير معنا دست نيافتنيتر و  معناي حقيقي نشانه مستقيم ندارد و
ذهنيت او پنهان بود، چراكه گاه رابطه دال و مدلول چنان در ناخودآگاه شاعر و در هزار توي 

ك آن براي خود آگاه شاعر نيز بـه راحتـي ميسـر نباشـد چـه رسـد بـه        ميشود كه شايد در
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در در اين مقاله هنرمندي عطار در درك ساختارمند اثر هنري كه در ايـن روايـت   . خواننده
، تصوير و فضاسازي و كشمكش مجال بروز يافته، با موشكافي گفتگوها و لحن ؛صر رواييعنا

  .بيشتري بررسي خواهد شد
  

  متن مقاله -2
  خالصه داستان شيخ صنعان  -2-1

شبي در خواب خود را ساكن روم و پرسـتنده  . پيري بود زاهد با مريداني بسيار شيخ صنعان
، در شـيخ، بيمنـاك  . بهاي ديگر نيز او را رها نميكنـد در ش ،كابوس شگفت اين. بتي ميبيند
خواب را به مريدان ميگويد، بي . و آزموني بس دشوار به او چهره نموده است اي مييابد عقبه

مريـدان ناباورانـه در پـي اسـتاد بـه راه      . درنگ عازم سرزميني ميشود كه در رويا ديده بـود 
ردند تـا اينكـه روزي  از منظـري، زيبـارويي چـون      شيخ و مريدان، روم را در مينو. ميافتند 

شـيخ  . خورشيد برچشم و جـان او تابيـدن ميگيـرد و بنـد بنـد پيـر را بـه آتـش ميسـوزد          
سوخته،دين و درس و زهد و كعبه  را به يكسو  ميافكند  و شب و روز رو در محراب نو  نماز 

ا را بر درگاه اين خورشـيد  شيخ شبه. پند و درشتي مريدان را به چيزي نميگيرد . ميگذارد 
بانوي ترسا براي آزمـودن  عشـق   . به روز ميرساند تا بانوي ترسا از سوز عشق او آگاه ميشود 

سجده بر بت ، سوزاندن قرآن ، باده نوشـي  : شيخ، وصال خود را به چهار چيز وابسته ميكند 
  . و رها كردن ايمان

نداشته، سالي را به  خوكبـاني بـراي    شيخ زنار ميبندد،  وصال ميطلبد  و در ازاي كابين
مريدي به نمايندگي مريدان نزد او ميايد، پير ميگويد بازگرديـد كـه   . بانو ي ترسا ميگذراند 

مريدان به درخواسـت و سـپس بـه درشـتي، خواهـان      . مرا سرگشتگي عاشقي بسنده است 
يدان  چهل شـب  به در خواست مريدي، مر. بازگشت او از اين بي راهي ميشوند، او نميشنود

رده از آن ميان، كسي، پيامبر را در خواب ميبيند كه دعاشـان بـر آو  . دست به دعا برميدارند
  .شيخ توبه ميكند و راه كعبه را در پيش ميگيرد. شده

دختر ترسا نيز در پي سودا، راه رفته  شيخ را در پيش ميگيرد ،شيخ توبه كـرده نيـز بـه    
در راه در گوشـه اي  . پريشان حال ماجرا را باز ميگويـد  سوي او بازميگردد، شيخ به مريدان 
دختر با زحمت چشم ميگشايد ،از شيخ  عفو ميطلبد ، . بانوي ترسا را بر خاك افتاده ميبيند

  .شيخ او را به اسالم فرا ميخواند، دختر از او ودنيا وداع ميكند
مـردي عابـد اسـت    استاد زرين كوب ماخذ اين داستان را حديث نبوي ميداند كه درباره 

نـه  . (كه در ساحل ميزيست، در پي سيصد سال عبادت عاشق زني ميشـود و كـافر ميگـردد   
و نيز شرح احـوال و نقـد و تحليـل آثـار     276-268صص:شرقي نه غربي،انساني، زرين كوب 
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و استاد پورنامداريان درونمايه اين داستان  ) 336-329صص:فروزانفر  شيخ فريد الدين عطار،
رت از گذشتن از عقبه دشوار خوشنامي و خـروج از زهـد و ايمـان ظـاهري روي در     را از عبا

خلق و روي آوردن به زهد مستور اهل مالمت كه از توجـه بـه خلـق يكسـره فـارغ اسـت ،       
  ). 39:تفسيري ديگر از شيخ صنعان، پورنامداريان (ميداند
  

  گفتگو  -2-2
اطف شخصيتهاي داسـتان را آشـكار و   گفتگو از عناصر مهم داستان است كه انديشه ها و عو

ده را بـراي گفتگـوي   مير صادقي سه خصوصيت عمـ . به پيشبرد طرح داستان كمك ميكند
عناصـر داسـتان، ميـر    ( »، روانـي و اجتمـاعي  خصوصـيت جسـماني  «شـمارد  داستاني بر مي

گفتگوها  و لحـن  . تان شيخ صنعان را  گفتگو ميسازدبخش زيادي از داس).  464ص:صادقي
ي درونـي  شـيخ ، سـاختار منسـجمي را بـه وجـود       ا مريدان و دختر ترسا و گفتگوهابشيخ 

          ، گفتگوهــا  در مــواردي. داســتان اســت ميـاورد كــه در خــدمت تصــويري كــردن درونمايــه 
روحي شخصـيتها همـاهنگي دارد،    دار  هستند و دگرگوني لحنها با دگرگوني احوال »لحن«
، و تغييـر آن را در داسـتان پـي گرفـت    داري فرايند اين لحن طور معنااي كه ميتوان ب گونهب

توجه به كلمات و عبارات بكار رفتـه و   ،لحن عالوه بر. خصوصا درگفتگوي شيخ و دختر ترسا
  .اي خبر ميدهد ، از عوالم روحي ويژهبار معنايي همراه آن

 ه درونمايـه هاي اوسـت كـ  نخست، گفتار و كنشـ . تان شيخ استشخصيت اصلي اين داس
هـاي شـيخ پرداختـه      در اين نوشتار در دو بخش  به بررسـي گفتـه  . داستان را نشان ميدهد

 بخش نخست زماني است  كه تازه پا بـه عرصـه عاشـقي نهـاده بـود، در ايـن دوره،      . ميشود
هـاي پيشـين خـود، كـه در ذات      ، در مرز عقل و جنون بود وگرفتار  دربند انديشهسرگردان

اين ناسازي در زبـان و لحـن شـيخ نيـز بـه خـوبي نمـايش داده        . ي نداشتباعاشقي سازگار
بخش دوم، زماني است كه عشق بر جان او چيره گشته، در اين حال لحن  سخنان . ميشود 

  . داري با گذشته تفاوت دارد ن بطور معناو گفتگوهايش با شاگردا
ازد، ايـن  باره و ناخواسته به دختر ترسا دل ميبـ ز آنجا كه سرشت عاشقي است شيخ يكا

خـت  در پردا. عشق رسواگر نابهنگام، نخست در حـاالت و رفتـار بيرونـي او پديـدار ميشـود     
آشكارا به ديـد   خوانايي حاالت شيخ با زبان و لحن گفتار اوشخصيت شيخ در آغاز عاشقي، نا

  .اي دور دارد  ، گويا شيخ هنوز تا اوج عاشقي، كه رهايي عاشق از خود است، فاصلهميايد
  : توان به دو بخش تقسيم كرد را در اين داستان مي گفتگوها
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  گفتگوي شيخ با بانوي ترسا به لحاظ معنا و صورت -2-2-1
ها و ويژگيهاي شخصيتي او را نه  انديشه ها،وئيگفتگوي شيخ با بانوي ترسا در نخستين رويار

  : تنها در معنا كه در لفظ نيز آشكار ميكند
 اي شـــيخ گفـــتش چـــون زبـــونم ديـــده

ــا  ــاز  يـ ــن بسـ ــا مـ ــا بـ ــاز يـ ــم ده بـ  دلـ
گـــــذر در از ســـــر نـــــاز و تكبـــــر  

 عشق من چون سرسـري نيسـت اي نگـار   
  

ــده   ــده دل دزديـــ ــرم دزديـــ  اي ال جـــ
 در نيـــاز مـــن نگـــر چنـــدين منـــاز    

ــر  ــق و پيــ ــر  عاشــ ــريبم در نگــ  و غــ
ــر درآر  ــا سـ ــر يـ ــن ببـ ــرم از تـ ــا سـ يـ

  )291ص :منطق الطير(
ق خود سخن ميگويد ، با نگاه به سـنت ادبـي و فرهنگـي    به لحاظ معنا، عاشقي با معشو

شعر عاشقانه سبك عراقي ، ايـن ارتبـاط چنـدان     »عالم مقال«دوره سرايش شعر و توجه به 
ت و ياب اسرويي با معشوق را كه  بسيار دير، عاشق رودرهاي ادبي، در سنتطبيعي نمينمايد

، امـا در  و سـوداي عشـق ميگويـد    او از شيفتگيشمارد و با چندان دست نميدهد، مغتنم مي
در جمله دوم بيت اول ، شـيخ از معشـوق پرسـش    . اينجا عاشق از سر تحكم از خود ميگويد

ميكند ،كه داللت ثانوي آن به لحاظ علم معاني توبيخ است، ميتوان همان جمله را در وجـه  
ساسـت تـا   در پي متقاعد كـردن بـانوي تر   در اين چند بيت شيخ به اصرار. خبري نيز خواند

  . عشق او را بپذيرد 
عاشق ، معشوق را واميدارد  يكي از دو كار مورد  ،يت دوم كامال مصلحت انديشانه استب

اين بيت در ظاهر التماس  به نظر ميايد، اما بـا تاكيـد و امـر موجـود در     . نظر او  را برگزيند
ژگيهاي شيخ   ه به ويمصراع اول بيت سوم و از خود گفتن در مصراع اول بيت چهارم و با توج

  . توان التماس را منتفي دانستو احوال روحي او مي
وي زيبـا و جـوان ،   بيت سوم ،شيخ  با ناديده انگاشتن ناتواني پيري خود ميخواهد بان در

سو نهد، گويا هنوز ميپندارد پيري در عوالم عاشقي همچون پيري در عوالم مريد ناز را به يك
  .با آن بر ديگران حكم راند و مرادي، حسن است و ميتوان

غـرور   »لحن  «بيني آغازين شيخ، نمايانترست، كالم داراي به لحاظ صورت اين خودبرتر
آميز  شيخ را ميتوان از طريق كلمات به كار رفتـه، موسـيقي صـامتها و مصـوتها ، حـروف ،      

  .فعلها و تكرارها دريافت
نطقـي و اسـتداللي اسـت،    در حـوزه معنـايي گفتمـان م    »الجرم «در بيت نخست واژه 

  .گفتماني كه شيخِ تازه پا به عاشقي  نهاده ، هنوز  از آن خوي باز نكرده است
     ناميدن نيز چنـدان بـه دور از حـال و هـواي شـرعي شـيخ ِ بـه احتمـال          »دزد«دلبر را 

از سوي ديگر، اين كلمه بـي  . نيست، بوي اتهام و محكوميت از اين كلمه بر ميايد »حد زن«
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باط با تكبر شيخ نيست، معشوق تنها با دزديـده آمـدن و اسـتفاده از غفلـت شـيخ، مـي       ارت
  . توانسته از او دل ببرد

. در اين چهار بيت ، دوازده فعل وجود دارد كه هشت فعل آن در وجه امري  و نهي است
بسامد بـاالي فعـل ، برحركـت و سـرعت داللـت      . اين افعال نيز بيگانه با منزلت شيخ نيست

  . ندميك
چهار بار تكرار شده كه نشان ميدهد، گوينده ، مخاطب را بـه انجـام و    »يا«حرف ربط   

نقش ارجاعي دارد و با هـر بـار   »  يا«. انتخاب يكي از دو كاري كه او فرمان ميدهد، واميدارد
  . شنيدن و خواندن آن به قبل باز ميگرديم ، گويي مدام و مكرر بانگ امري را ميشنويم

هاي زباني و داللت ثانوي كلمات ، مخاطب را به چيزي فراتر از معناي كلمات  اين نشانه
كاربردهاي مختلف زبان در درون «: راجر فالر در اين مورد ميگويد. و عبارتها رهنمون ميكند

هـاي گفتمـان از عوامـل اقتصـادي و      يك زبان ، مبين برداشتهاي ويژه است ، تنوع در گونه
و تنـوع زبـاني ، مـنعكس كننـده و مبـين تفاوتهـاي اجتمـاعي         ناپذيرنـد  اجتمـاعي جـدايي  

تحليل گفتمان انتقـادي ،آقـا گـل    (» .كندتند كه خود اين تنوع را ايجاد ميساختمندي هس
در داستان  تفاوتهاي اقتصادي و اجتماعي منطبـق اسـت بـا  جايگـاه واالي     ) 152ص :زاده 

  .شيخ در جامعه و در ميان مريدان 
  

  يخ با مريدان و نمايش حاالت روحي شيخگفتگوي ش -2-2-2
اگردان بسـياري  گونه كه از حاالت روحي و معنوي شيخ پيش از جنون عشق ميـدانيم، شـ  آن

درسـتي، تنهـا بـه    راوي، ب. آورده اسـت  سـوزي را تـاب مـي    شمار و طاقتداشته و عبادات بي
يش گذاشته است توصيف جنون او بسنده نكرده و تصويري از گفتگوي او را با مريدان به نما

  .تا خواننده به جنون او و ميزان آن پي برد
. در اواخر داستان ، بيست و نه بيت به گفتگـوي ميـان مريـدان و شـيخ اختصـاص دارد     

دگرگوني بنيادي شيخ از ميان گفتگوها گام به گام آشكارتر ميشود؛ به اين سبب در تناسب 
هاي تازه او تنـدتر و عتـاب    شدن انديشهمال گفتارهاي مريدان با شيخ پس از بربا آن ، لحن 

اين گفتگوها ديواري  ستبر بين گذشته و حال شيخ و رابطه مريدان با او بر . آميزتر ميشود 
  . ميافرازد

ايسـت كـه بنـا بـه      هاي آنها مبتني بر خواسـته  ، گفتهپانزده مريد با شيخ گفتگو ميكنند
ن هاي شـيخ مسـتقيما پاسـخ بـه آ     هشان كامال معقول و روشن است و در مقابل گفتجايگاه

  .پرسشها و خواسته ها نيست
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هاي مريدان دعـوت   بار معنايي اين گفتگوها هنگامي نمايانتر ميشود كه دريابيم خواسته
  . آموخته بودند شايد به تاكيد از خود او شيخ است به اجراي اصول شرع كه پيشتر

دعوت به غسـل، تسـبيح زدن،   هاشان را با او مطرح ميكنند،  نخست، شش مريد خواسته
تمامي اين در خواستها بر اساس مراعات ظـواهر  . توبه كردن، نماز خواندن و اظهار پشيماني

پاسخهاي شيخ ، باورهاي نوپاي شيخ را كه زاده سـوداي عشـق اسـت، نشـان     . شريعت است
خ خـود  درسي كه آنان در تمامي آن سالها از شـي . آنها از شرع ميگويند و او از عشق. ميدهد

  .  نياموخته بودند
  : هاي شيخهاي مريدان ذكر ميشود و سپس پاسخنخست پرسش يا در خواست

ــار  -1 ــيخ كبـ ــيني گفـــتش اي شـ همنشـ
آن دگر يـك گفـت تسـبيحت كجاسـت  -2
آن دگـــر يـــك گفـــت اي پيـــر كهـــن  -3
ــاي راز  -4 ــت اي دانـ ــك گفـ ــر يـ آن دگـ
شـــيمانيت نيســـت آن دگـــر گفـــتش پ -5
ــو  -6 ــه ديـ ــتش كـ ــر گفـ ت راه زد آن دگـ
  

 خيـــز ايـــن وســـواس را غســـلي بـــرآر 
 كــي شــود كــار تــو بــي تســبيح راســت 
 گــر خطــايي رفــت برتــو توبــه كــن     

ــاز      ــدر نم ــن ان ــع ك ــود را جم ــز خ خي
ــلمانيت نيســـت   يـــك نفـــس درد مسـ
ــاه زد    ــت ناگـ ــر دلـ ــذالن بـ ــر خـ  تيـ

  )289همان ،ص (
شها يا درخواستها بر ميايد حاكي است كه مريدان، بي پروا استاد خود را آنچه از اين پرس

پرسـش هـر    تر ميشود، گويا  درخواسـت و  پرسشها يك به يك گستاخانه. اند به انتقاد گرفته
تمامي اين پرسشها معقول اسـت  . حجاب پيشين را بيش از پيش ميدرد هاي پرسشگر، پرده

  . هاي شرع ومبتني بر آموزه
             نخســتين پرسشــگر: مشــاهده كــردبــر ايــن پرسشــها، ايــن مــوارد را ميتــوان  بــا تامــل

خوانده ميشود، او با احترام، استاد خود را شيخ كبـار ميخوانـد و مشـكل شـيخ      »همنشين«
ميداند كه به آسـاني بـا    »وسواسي «نميداند و آن را را، دستكم به زبان، چندان دشوار خود 

ن مريد، مشـكل پـيش آمـده را بـا ذكرگـويي زدودنـي ميدانـد و        دومي. غسلي زدودني است
ديگري  از او ميخواهد نمازي با حضور بخواند گويي ديگر او را از اهل نماز يا نماز بـا حضـور   

تري ين را بر آن ميدارد تا لحن گستاخبي پاسخ ماندن پرسشهاي آن پنج تن، ششم. نميداند
  . ، شيخ را گمراه و  نشانه تير شيطان ميداند به كاربرد، او از همه تندتر و بي پرواتر

پاسخهاي پير كه به ترتيب با  همان شمارگان خواهد آمـد، پـرده از حـال زار شـيخ بـر      
ميدارد و بيش از آنكه بر منطق استوار باشد و پاسخي به آن پرسشها باشد از سـر پريشـاني   

چنگ گرفتـه، مينمايـد كـه    پاسخهاي پير عاشق، اكنون كه عشق، كامال او را در . عقل است
  . چيزي از آن درشتي استادانه گذشته در ميان نمانده است
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شيخ گفـتش امشـب از خـون جگـر  -1
ــت  -2 ــدم زدس ــبيحم بيفكن ــت تس گف
گفت كـردم توبـه از نـاموس و حـال  -3
گفــت كــو محــراب روي آن نگــار  -4
از ايـن گفت كس نبود پشيمان بيش  -5
گفــت گــر ديــوي كــه راهــم ميزنــد  -6
  

 ام صــد بــار غســل اي  بــي خبــر     كــرده 
 تــــا تــــوانم بــــر ميــــان زنــــار بســــت 

ــال    ــال و محــ ــيخي و حــ ــايبم از شــ تــ
تـــا نباشـــد جـــز نمـــازم هـــيچ كـــار      
تـــا چـــرا عاشـــق نبـــودم پـــيش از ايـــن  

زنـــد گــو بــزن چـــون چســت و زيبــا مي    
  )289ص:همان(

سـخنان  . ها نشاني  نيسـت  انسجام منطقي و چندوچونهاي عقلي و امر و نهيديگر از آن 
يادشده از مريدان يا در وجه پرسشي بود يا امري و پاسخهاي شيخ، اغلـب در وجـه خبـري    

زمان گذشته، گذشته نقلي، يعني كه كاري را از پيش انجـام داده و هنـوز بـر آن    در  است و
، امكان ادامـه   پاسخ  ناروشن شيخ به پرسشها ،فتگوهادر همه اين گ. ر مانده استروش برقرا

  . گفتگو را ناممكن كرده است
در خواسـت مريـد از سـر    . خوبي آشكار اسـت م شيخ ب، لحن طنزآميز در كالدر بيت اول

ميتوان اين پاسخ طنز آميز . هاي شرع و پاسخ شيخ از سر عشق عقل است و مبتني بر آموزه
، نجس خون. رعي نمايانتر شوديم كرد تا تقابل آن با احكام شو سرخوشانه را به اجزايي تقس

در تضاد با عافيت طلبي ،مريـدي كـه پنـد ميدهـد در      خون جگر، رمز عاشقي است و. است
 آموزاند، اما دراينجا شيخ، پند دهنده را بـي  خبري، درسي مي ظاهر با خبري است كه به بي

  .گاهي به امر بيرونيكه بيانگر حاالت است نه آ خبر ميانگارد، خبري
. اي است كه عذر بـدتر از گنـاهش مينامنـد    پاسخ دوم شيخ نيزمبتني بر طنز و از مقوله

تعليقـي وجـود دارد،   » تـا «پس از حـرف  . ، خود به لحاظ شرع ناصواب استافكندن تسبيح
اين بيت يادآور بيت حافظ است كـه  . آنچه در پي آن ميايد خطايي است به مراتب ناپسندتر

دست ساقي سـيم سـاق نهـاده شـده      افكندن تسبيح را به گردن دستي مياندازد كه در عذرِ
  .بود

سايشـي  » از«در » ز«پاسخ به سومين مريد نيز تعليقي طنزبار بـه همـراه دارد، صـامت    
به اقتضاي حال مريـدان ميتـوان كلمـاتي را حـدس  زد كـه       است و موجب درنگ ميشود و

ت در كنار آن قرار گيرند، اما جاي خود را بـه كلمـاتي   طبيعتاً در محور جانشيني ممكن اس
  .  زدايي ايجاد شده است ميدهند كه براي آنان گوارا نيست و اين گونه آشنايي

        به اقتضاي گذشـته پيـر نيسـت كـه بـه صـراحت بـر شـرك،        پاسخ به چهارمين نه تنها 
او . نـد به كار رفته در اين پاسـخ طنـز را افـزون ميك   » حصر«داللت ميكند و  »شرك جلي«



                                                                          1391 تابستان  – 16شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 118

                       

 

از روي يـار   -پس اكنون نماز را به كنـاري نهـاده اسـت    -اگر  ،كاري جز نماز نخواهد داشت
  .محرابي بنا شود

در پي اين سخنان، پنج مريد ديگر پنج درخواست ميكنند كه همگي با انكـار و تمسـخر   
  ترين سخن از آن چهاردهمين تن باشد كه  پرده شايد بي. ودشيخ پاسخ داده ميش

آن دگـــر گفـــتش كـــه از حـــق شـــرم دار 
  

حــــق تعــــالي را بــــه حــــق آزرم دار  
 )        289ص همان،(

ربـوط  با مقايسه گفتگوهاي اين دو بخش كه يكي مربوط به آغاز عاشقي بوده و ديگري م
انگار و متكبرانه ، ود آن زبان و انديشه منطقي ، سودشبه ميانه و پايان ماجرا، بخوبي ديده مي

  .توجه به مصالح داده است جاي خود را به زبان وانديشه عاشقي سرانداز و بي
  

  تداعي معاني -2-3
اي ارادي آنهـا را   گونـه طرات محـو و پنهـاني كـه نميتـوان ب    تداعي معاني مبتني است بر خا

ژرفاهاي ضمير ناخودآگاه خانه دارند و يا تـاثرات  خاطراتي كه در پس ذهن يا در . فراخواند 
حسي گذرا ارتباط غيرمستقيمي با آنها دارد اما براي فراخواندنشان بـه ضـمير خودآگـاه بـه     

كـادن، تـداعي   ) 60ص :مارسـل پروسـت ،همينگـز    . (تمركز و حواس كامال جمع نياز است
ها در كنار يكديگر قرار  اه ايدهمعاني را ارتباط ميان  مفهوم و شي ميداند و معتقد است هر گ

  گيرند، ميتوانند يكديگر را به ياد آورند
)Cuddon: p 60  A dictionary of literary terms,.(  

داستان اسـت كـه واكنشـهاي شخصـيت      1»هدف«بارويي و ترسايي دو مختصه اصلي زي
ين مختصـات  ا. اصلي داستان را بر ميانگيزد و بر اساس آن حوادث و گفتگوها شكل ميگيرد

  .  در قالب تصاويري در كنار درونمايه داستان ، پيوسته به تصريح و تلويح نمايش داده ميشود
اين ارتباط ميان مفهوم و شيء در اين داستان به خـوبي ديـده     »كادن«بر اساس گفته 

اگر خورشيد را شيء فرض كنيم و مضـمون داسـتان را مفهـوم و نكتـه محـوري را      . ميشود
اين يـادآوري بـر مبنـاي    . بدانيم، در اين حال شيء مدام مفهوم را به ياد مياورد  بانوي ترسا

سنتهاي شعري كالسيك فارسي است كه از دير باز ترسايي و خورشيد با يكـديگر در پيونـد   
  .شده است، پنداشته ميهارم همخانه خورشيدبوده اند و مسيح در خانه چ

                                                 
را از همـه بنيـاديتر   » هـدف  «و » فاعـل  « ميشـود و   گرماس، شكل گيري معنا را در ساختار بنياديني ميداند كه از شش نقش كنشـي تشـكيل  .  ١

فاعل به هدف ميل دارد و  .بر اساس گفته گرماس ، هدف چيزي است كه فاعل از طريق كنشهايي كه آغاز ميكند در پي دستيابي به آن است . ميداند
) 86-85: 1384برتنس ، .( ري رسان و ضد قهرمان هستند عناصر ديگر ، گيرنده ، فرستنده ، يا. برنده داستان است، هدف لزوما انسان نيستاين پيش

  )325-321:  1388كالر ، ( و ) 144: 1377سلدن ، ( و نيز 
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انديشه مركز تجربي كامال روشني را در «  :گويداون ايدل در خصوص تداعي معاني ميله 
هـاي   اي از انديشـه  بر ميگيرد كه در محاصره يك ناحيه تاريك روشن ، يك حاشيه يـا هالـه  

  )27ص :قصه روان شناختي نو، ايدل(» .ديگر قرار دارد
در اين حكايت تداعي معاني با فضاسازي همراه شده است، يعني تداعيها حاصل ذهنيات 

راوي است از آنچه  در سنتهاي ادبي، موجـود بـوده اسـت، تـداعيها درونمايـه      و يادآوريهاي 
ي فضاساز ،گاه خورشيد به تصـريح حضـور دارد و   در اين تداعيها. را برجسته ميكندداستان 

در مواردي ديگر از تيرگي سخن به ميان ميايد، تا ضدش آفتاب و دختر ترسـا  . گاه به تلويح
  .دادن كوچكترين مجالي يادي از آن آفتاب ميكند  عطار با دست. را به ياد آورد

 -2تصـويرپردازيهاي مسـتقيم     -1:مبناي اين تداعيها بر سه نـوع تصـوير سـازي اسـت    
  .تصويرسازي با توجه به تلميح ، اساطير و سنتهاي ادبي -3تصويرسازي غيرمستقيم

   
  تصويرسازي مستقيم  -2-3-1

شـده اسـت ،   بايي و روشني به خورشيد مانند ميزيدر ادب پارسي از دير باز معشوق  از نظر 
در اين شعر معشوق زيبارو نه تنها از اين وجه خورشيدگون است كه تعلق او به ترسايي وجه 

در سنتهاي ادبي ، خورشيد تصوير عيني زيبايي . ديگري است براي همانندي او به خورشيد
  : مانند خورشيد است در اين نمونه ها به تصريح معشوق .وصف ناشدني معشوق است

  )287ص: همان(بر سپهر حسن در برج جمال        آفتابي بود اما بي زوال 
ن غروبي است كه همـواره زيبـاييش را نثـار خواسـتارا     در اين بيت دختر ترسا آفتاب بي
در . ، سـبب زوال آن توفيـق جلـوه فـروش گشـته اسـت      ميكند، برآمدن آفتاب روي معشوق

پـس ميتوانـد   . مرگ است، هر شب به قلمرو مردگان فرو ميـرود  ياساطير، خورشيد گرچه ب
مردگـان خورشـيد را در   . آدميزادگان را به همراه برده و با غروب و افول خود آنان را بميراند

در زورق هاي خورشيد مينشـينند و بـر    . سفرش بر اقيانوس و در اقيانوس همراهي ميكنند 
  ) 143-142صص :ياده، رساله در تاريخ اديانال(.دانندميآب ميروند يا قلمرو مردگان را در غرب 

  :در ادامه صرفا به نقل چند نمونه بسنده ميشود 
 گوهري خورشيد فش در مـوي داشـت

  
  :گويددرباره مرگ دختر ترسا  مي

گشــت پنهــان آفتــابش زيــر ميــغ 
  

عر ســــيه بــــر روي داشــــت برقعــــي شَــــ 
  )287همان،ص (
  

ــد  ــيرين زو جـ ــان شـ ــغ جـ ــد اي دريـ  ا شـ
  )       302همان ،ص (  
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آنگونه كه از الياده نقل شد خورشيد هرگز نميميرد، ميتوان برآن بود كه خورشيد صوري 
در پـس  . ن گرفـت با مرگ دختر غروب كرد و آفتاب الهي در پايان ماجرا بر جان شيخ تابيد

ي دختـر كـه هـر دو    هاي مستقيم از خورشيد ، همزمان زيبايي و ترسايهمه اين تصويرسازي
  .برنده ماجرا هستند، تداعي ميشود ويژگي از عناصر پيش

  
  تصويرسازي غير مستقيم  -2-3-2

آنكه به طور مستقيم نامي از دختر ترسا يا خورشيد بيايـد، بـر ويژگيهـايي     در اين بخش بي
اين گونه تصويرسازي اغلب مبتني بر تشـبيه  . تاكيد ميشود كه تداعي كننده خورشيد است

  .مضمر است
  )287همان،ص(آفتاب از رشك عكس روي او       زودتر از عاشقان در كوي او  

ت كه به هنگام طلـوع  در اينجا تشبيه مضمر تفضيل به كار رفته است، آفتاب عاشقي اس
در ارتباط بـا مضـمون    »رشك«. از همه عاشقان زودتر به ديدار او ميشتابد ،معشوق در كوي

  .ورشيد را تداعي ميكندبيت اشك و شدت عاشقي خ
  )291همان،ص (بارم ز چشم       زانكه بي تو چشم اين دارم زچشم  همچو باران اشك مي

، درنبـود خورشـيد  آنچـه ميتـوان چشـم      باران نبود خورشـيد اسـت  الزمه معناي بارش 
  . داشت، باران است

  )287،همان (دختر ترسا چو برقع برگرفت             بند بند شيخ آتش در گرفت 
  .روي دختر به خورشيدي مانند شده كه شيخ را چون ني آتش زده است

  
  تصويرسازي با توجه به تلميح ، اساطير و سنتهاي ادبي -2-3-3

  )286همان ،(اي دشوار در راه اوفتاد  يوسف توفيق  در چاه اوفتاد       عقبه
تنهـا  . شـود مي اما  حضـور پنهـانش در شـعر ديـده    در اين بيت نامي از خورشيد نيست، 

  :  تشبيه شعر، يوسف توفيق است، بازتاب حضور خورشيد را ميتوان در موارد زير ديد
  .ي ادبي يوسف مظهر زيبايي است و از اين نظر با خورشيد تناسب دارددر سنتها –الف 
ن ميشود و ديگر بـار  در اساطير آنگونه كه ياد شد، خورشيد در هر غروب در چاهي پنها -ب

ميتـوان گفـت   . توفيق نيز در پايان داستان، ديگر بار شيخ را در مي يابـد . مياوردراز آن سر ب
  .  كه اين تصوير براعت استهاللي است براي پايان خوش ماجرا 

است و در ايـن حـال  خورشـيد     از الزمه هاي معنايي دشواري عقبه، تاريكي  و نبود نور -ج
  .تداعي ميشود

 شـــمع گـــردون را نخواهـــد بـــود ســـوز  يــــارب امشــــب را نخواهــــد بــــود روز
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 ب ايـن چنـدين عالمـت امشـب اسـتيار
  

ــت  ــب اسـ ــت امشـ ــر روز قيامـ ــا مگـ يـ
  )288همان ، ص (

هـاي   درآن روز بر اساس آمـوزه . از ويژگيهاي روز قيامت تيرگي و سردي  خورشيد است
جـان   ردوق ترساي زيبا  نيز قيامتي چنان نبود معشوق ، معش. ديني همه پريشان روزگارند

  .  عاشق بر انگيخته است
  

  كشمكش  -2-4
نمايش كشمكش نيز چون عناصر بررسي شده موجب برجسته شدن مضمون داسـتان شـده   

كشمكش هنگامي روي ميدهد كه شخصيت داستان با مسئله اي رودرو ميشود كه به . است
تان شـيوه رويـارويي و گفتـارو كـردار اشـخاص داسـ      . مثابه حادثه بزرگي در زندگي اوسـت 

گاه با عنصر كشمكش با اليه هـاي پنهـان روان شخصـيت    . شخصيت آنها را پرداخت ميكند
س يـا گفتگـوي درونـي شـيخ     آشنا ميشويم، در اين داستان كشمكش در شكل حـديث نفـ  

  . شودنمودار مي
او كشـمكش  . رابرت مك كي، در خصوص كشمكش تقسيم بندي كمابيش جـامعي دارد 

كشمكشـهاي  «و »  پـيچ و خـم دار  « ي ميكند؛ كشمكشهاي را به دو دسته كلي تقسيم بند
  . فرافردي -3فردي   -2دروني   -1: و هر يك از آنها را شامل سه بخش ميداند» پيچيده 

هـاي شخصـيت داسـتاني اتفـاق      كشمكشي است كه در روح و انديشه: كشمكش دروني -1
  .ميافتد

 . ن با آن رو دررو ميشودكشمكشي است كه فرد در ارتباط با ديگرا: كشمكش فردي -2

 .كشمكشي است حاصل درگيري فرد با محيط و مكان: كشمكش فرا فردي -3

شخصيت داستاني تنها با يكـي  »  دار  پيچ و خم«تانهاي مك كي معتقد است كه در داس
، قهرمان با هر سه كشمكش رودررو » پيچيده«از اين سه دسته درگير است و در داستانهاي 

اي را از مقوله كشمكشهاي  ل او اغلب سريالهاي خانوادگي و اكشن و حادثهبراي مثا. ميشود
  :در اين داستان نيز هر سه نوع كشمكش را ميتوان مشاهده كرد. ميداند» پيچ و خم دار«

  
  كشمكش دروني  -2-4-1

ا ديدن و عاشـق  كشمكش دروني شيخ صنعان با ديدن خواب بانوي ترسا آغاز ميشود و ب
در ايـن مرحلـه، تمـامي گذشـته پيـر عاشـق در برابـر او ميايسـتد و         . سدشدن به  اوج مير
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نمونه بارز اين بخش گفتگوهـاي درونـي و حـديث نفـس     . سرانجام، او عاشقي را بر ميگزيند
  . شيخ است كه با آن  اعماق وجودش نمايان ميشود 

ات حديث نفس اغلب به عنـوان وسـيله اي بـراي انتقـال اطالعـ     «:فيستر مانفرد ميگويد 
حديث نفس مـي  ...شود ر شكل فشرده و متمركز استفاده ميدرباره رويدادهاي قبلي يا آني د

تواند پلي بين دو صحنه جدا از هم بسازد و بدين ترتيـب از گسسـت در كـنش كـه صـحنه       
  )175-174صص:نظريه و تحليل درام، فيستر (» .خالي موجد آن است جلوگيري كند

  :توان برشمرد ا ميها ر در اين داستان اين نمونه
  )294ص :منطق الطير (روز هوشياري نبودم بت پرست    بت پرستيدم چو گشتم مست مست 

اين خبري است كه بر آشفتگي حال او داللت ميكند و به نوعي حال اكنون خـود را نيـز   
  .دست كم براي خود توجيه ميكند 

  چنين  اي در ره كو ندارد عقبه نيست يك تن بر همه روي زمين       
  هر كه را يك شب چنين روزي بود       روز و شب كارش جگر سوزي بود 

  )286ص  ،همان(                                                   
گويا شيخ براي تسكين وجدان بي آرام خود از ديگراني ميگويد كه به مصيبتي اين گونه 

صوالً اين واكنشي است رواني در زمان فـرود  ا. اند، پس او تنها نيست  سهمگين گرفتار آمده
  .آمدن مصيبت

  
  كشمكش فردي - 2-4-2

در اين حال جايگاه . مريدانش قرار ميگيرد كشمكش دروني آنجاست كه شيخ عاشق در برابر
، پندهاي مريدان را ناشنيده ميگيرد و حتي بـا  ض ميشود به جاي آنكه پير پند دهدآنان عو

جتمـاعي و فكـري    ايد در اين زمان با جايگاه ا اين عوالم بويي نبردهآنان در ميافتدكه شما از 
  .شويمجديد شيخ آشنا مي

ــته ــن برگشــ ــاران مــ ــه يــ ــد جملــ  انــ
 تــو چنــين ويشــان چنــين مــن چــون كــنم

  

ــته    ــن سرگشـ ــان مـ ــمن جـ ــد دشـ  انـ
 چون نه دل ماند و نـه جـان چـون كـنم    

  )295همان ،ص (
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فرمان داشته و در شرايط جديـد همـه   ن كسي است كه چهارصد مريد گوش باين سخنا
ترسا همكالم ميشود و حتي تـا رويـي خـوش از او     دخترآن مريدان را به كناري مينهد و با 

  . ببيند، التماس ميكند 
شـيخ  . خـود دارنـد   ها و زندگي پيشـين زاهدانـه او را بـا    ياران برگشته، نشان همه آموزه

   اكنون در تعليقي دشوار گرفتـار آمـده اسـت نـه معشـوق را بـه تمـامي دارد و نـه يـاران و          
در اينجا مفهوم درونـي   –كشمكش دروني : حسين سناپور مينويسد . هاي پيشين را انديشه

هنگامي كه در كنـار كشمكشـهاي بيرونـي    –عينا با معنا و تعريف پيش گفته يكسان نيست 
وند به خوبي تفاوتهاي رفتاري شخصيتها را در دو عرصه درون و بيرون بـه نمـايش   عرضه ش

كشمكشهاي دروني همچنين تاثير اتفاقات بيروني را بر درون فـرد بـه بهتـرين    ... ميگذارند 
وجه ميتوانند نشان بدهند بدون اينكه احتياجي به بروز آن در بيـرون يعنـي در ظـاهر فـرد     

  )42ص :نويسي، سناپور ده جستار داستان . (باشد
ــد زار  ــين ديدنـ ــدانش چنـ ــون مريـ چـ
ــدند  ــران ش ــار او حي ــر در ك ــه س ــر ب س
ــود   ــودي نبـ ــي سـ ــدش بسـ ــد دادنـ  پنـ

نبـــرد هركـــه پنـــدش داد فرمـــان مـــي
 

ــار   ــاده ســـت كـ ــتند كافتـ  جملـــه دانسـ
 ســـرنگون گشـــتند و ســـرگردان شـــدند
ــود    ــودي نبـ ــود بهبـ ــون بـ ــودني چـ  بـ

 نبــرد  زانكــه دردش هــيچ درمــان مــي   
  )288ص :لطيرمنطق اا(

چالشي ميان شيخ و مريدان در گرفته است ، مريدان جايگاه جديد شيخ را نميپذيرنـد و  
سطر آخر گفتار راوي است از آنچه مريدان ميانديشـند؛ شـيخ بـه بيمـاري     . با او در ميافتند

  . درمان ناپذيري گرفتار آمده است
  كشمكش فرافردي -3-4-3

مانده  در ميـان مسـجد و   امي است كه شيخ، وادر داستان مورد بحث اين كشمكش هنگ
سو و ديار روم و دير از سوي ديگر، سرگردان است يا هنگامي كه مكانهـاي گـروه   كعبه از يك

شيخ درآغاز مكانهاي گروه نخست را . هاي دوم ميرود خست را پشت سر ميگذارد و به مكانن
توان گفت اين كشـمكش حاصـل    مي. رها ميكند و در پايان با نگاهي ديگر به آن باز ميگردد

دو نوع  كشمكش ديگر است و پس از آنها واقع ميشود و كمابيش ويژگيهاي هر دو نوع را با 
  . خود دارد

 گفــت اگــر كعبــه نباشــد ديــر هســت
 گفــت چــون يــار بهشــتي روي هســت

  

ــه  ــيار كعبـــ ــت هوشـــ ــر مســـ  ام در ديـــ
ــر بهشـــتي بايـــدم ايـــن كـــوي هســـت  گـ

  )290ص:همان(
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به باور كنوني شيخ آنچه از سلوك در كعبه به دست . كعبه در برابر دير است در اين بيت
رسيدن بـه حـوران بهشـتي اسـت كـه او      –آيد  دست كم يكي از آنچه به دست مي –ميايد 

  . دست دارد  اينك به نقد در
بار ديگر اين كشـمكش  در پايان داستان كه شيخ در پي دعاي مريدان به راه ميايد، يك 

و در راه مكانهـاي  گـروه   ، زماني كه شـيخ از مكانهـاي گـروه دوم بازگشـته     شودبرجسته مي
، بر اثر نداي قلبي كه ترسا به دين بازگشته ، قصد ديـار روم ميكنـد ، مريـدان    نخست است

افتند كه شيخ به قاعـده اول بازگشـته ، در ايـن مرحلـه ، ديگـر بـار        ديگر بار به وحشت مي
پيداسـت  . شيخ آنگاه با توضيح ، مريدان را آرام ميكند . كشمكش فرافردي برجسته ميشود 

  .كه اين كشمكش فرافردي موجب كشمكش فردي ميشود 
ــد از درون ــالم دادنـــ ــيخ را اعـــ  شـــ
ــا  ــاه مــ ــا درگــ ــنايي يافــــت بــ  آشــ
ــو  ــازگرد و پــــيش آن بــــت بازشــ  بــ

ــاد  ــو ب ــت از ره چ ــالي بازگش ــيخ ح ش
  

ــرون    ــايي بــ ــر ز ترســ ــد آن دختــ  كامــ
ــان    ــن زمـ ــاد ايـ ــارش افتـ ــا كـ  در راه مـ

ــو   ــاز شـ ــدم و همسـ ــود همـ ــت خـ ــا بـ  بـ
ــاد  ــاز شـــــوري در مريـــــدانش فتـــ  بـــ

  ) 301ص : منطق الطير(
          

  فضاسازي -2-5
كـان را تصـويري و عينـي بنمايـد؛          مقصود از فضاسازي اين اسـت كـه نويسـنده، زمـان و م    

ا در ارتباط يا معنايي ر. اي كه امري محسوس بر امري انتزاعي و نامحسوس داللت كند گونهب
اي چندان مرسوم نيسـت و در   در ادبيات كالسيك چنين شيوه. با داستان به ذهن  القا كند

هايي از اين دسـت   در اين داستان نمونه. مواردي اگر هست شايد چندان عامدانه نبوده باشد
  :براي مثال در اين بيتها. توان ديدرا مي

 بــــود تــــا شــــب همچنــــان روز دراز
عر ســـياه چـــون شـــب تاريـــك در شـــ

 هر چراغـي كـان شـب اختـر در گرفـت     
  

 چشــم بــر منظــر دهانشــان مانــده بــاز      
ــاه   شـــد نهـــان چـــون كفـــر در زيـــر گنـ

 خـــــور درگرفـــــت دل آن پيـــــر غم از
  )288همان ،ص(

تصوير ارائه . پيش از اين ابيات  از عاشقي و رسوايي شيخ و انتظار او سخن گفته ميشود 
سـمبليك آسـمان درون   طـور  ارسيدن شب نيست  بلكه بتوصيف فرشده در اين ابيات تنها 

در انتظار بازگشت شيخ بوده انـد، روز   -نماد اميد -مريدان تمامي روز . نماياندشيخ را باز مي
نخست نماي كلي از شب ارائـه ميشـود و آنگـاه بـا     . ميرسد -نماد نااميدي و ياس  -به شب 

تاريـك و تـاريكتر شـدن شـب     . شـود درنگ بر اجزاي آن در هر جزء حال شيخ بـازنموده مي 
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. اند بنابر سنتهاي ادبي كفر و گناه تيره. شيخ است »يوسف توفيق  «يادآور زوال گام به گام 
در اين شـب سـتارگاني بـه چشـم     . نهاني كفر در زير گناه، فرورفتن تيرگي در تيرگي است

  .است ميخورند، نور اين ستارگان نه از خورشيد كه بر گرفته از آتش درون شيخ
پس از اينكه مريدان به همراه آن يار خاص شيخ چهل شب دعا ميكنند و آن يار، پيامبر 

  : را  در خواب ميبيند اين تصوير را ميبينيم
ــاز ــد پاكبـ ــب آن مريـ ــل شـ ــد چهـ  بعـ
ــكبار   ــد مشــ ــادي درآمــ ــبحدم بــ  صــ

ــاه  ــو مـ ــد چـ ــد ميامـ ــطفي را ديـ مصـ
  

 بـــود انـــدر خلـــوت از خـــود رفتـــه بـــاز 
ــ    ــر دل آشـ ــف بـ ــان كشـ ــد جهـ  كارشـ

ــياه در بر ــوي ســـ ــده دو گيســـ  افكنـــ
  )298همان ، ص (

  
ي حقيقـي و  و معنـا اين پايان ماجراست، چهل شب بر شيخ گذشته است، شب به هـر د 

هـاي سـمبليك گشـايش دميـدن      در پي اين شبها گشايشي فرا ميرسد، از نشـانه . سمبليك
  )ص(صبح و مشك هر دو با پيامبر. صبح و برخاستن بوي مشك است

بيـت دوم زمينـه و   . د ، پيـامبر بـه خوشـبويي و خوشـرويي معـروف بودنـد       تناسب دارن
تصوير پيامبر نيـز بـا زمينـه    . تصويري است براي بيت سوم كه از پيامبر سخن گفته ميشود

گر و گيسوي سـياه در برافكنـده، تـداعي   روي روشن چون ماه در ميان د. شعر هماهنگ است
  . آمده است درز روشن شيخ است كه از ميان تيرگيها برو
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  نتيجه 
عطار  عالوه بر چه گفتن كه در سنت ادبيات عرفاني كالسيك معمول بوده  ،در اين  داستان

مضـمونهاي ذهنـي را بـه     نيز توجـه كـرده و   -در اصطالح داستاني -است، به چگونه گفتن 
  . هاي گوناگون عيني كرده است شيوه

ا ، بسامد باالي افعال امر در زبان شيخ صـنعان در  كلمات، بار معنايي آنه دنتوجه به چي
عطار آنگاه كه پير سودازده را با مريـدانش  . آغاز عاشقي، درونمايه را عيني و تصويري ميكند

مواجه ميكند، براي نمايش عمق جنون شـيخ ، در پاسـخ پرسشـها و درخواسـتهاي صـريح      
نگويي و پريشـانحالي او را ، از زبـان   مريدان، عباراتي را بر زبان پير ميرانـد تـا بـا آن پريشـا    

  . خودش تصوير كند
عطار در ضمن بيان داستان با تصاوير درخشان ، درونمايـه داسـتان را در قالـب تصـاوير     

عطــار بــا كاويــدن درون شخصــيت اصــلي او را درگيــر . خيــال عينــي ومكــرر كــرده اســت
مكان و امور انتزاعي را  سازي كشمكشهاي دروني، فردي و فرافردي نشان داده است و با فضا

  .گونه محسوس نيز تصويرسازي كرده استب
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