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 چکیده
زندگی خود ممکن است دچار دگرگونی در اعما  وجود  شود و همین  طول درانسان 

 و تحوّلنماید. داستان شیخ صنعان نیز، داستان می تحوّلدگرگونی است که مسیر زندگی او را م
ریزد و نهان وجودی ضمیر  ، اعما  درونش فرومیردگردیسی انسانی است که با یک تلنگ

 تحوّلدر   نقش بارزی و مرگ، عشق، گناه ایرؤ ازجملهداستان چند عامل  نیدر ا گردد.آشکار می
و ل کنند که هریک از این عوامل در جای خود درخور تأمّت اصلی داستان ایفا میدو شخصیّ
عشق، رؤیا، توبه و مرگ  شود ضمن پرداختن به مقولۀدر مقالرۀ حاضر، سعی می د.ی هستنبررس
پرداخته عناصر دگردیسی در بین ابنای بشر، به بررسی این مسائل در داستان شیخ صنعان  عنوانبه

 .گردد
 

 ی، مرگ، عشق، شیخ صنعان، دختر ترسا.سیدگردها  کلید : واژه
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دانشگاه بوعلی سینا همدان ادبیات رارسی زبان ودانشیار  .1  

قمادبیات رارسی دانشگاه  زبان و دانشجو  دکتر   .2    
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 مم مقدّ .9 
عاشقانه  یهاافسانهبرانگیزترین ی از زیباترین و بحثکی« خ صنعان و دختر ترساشی»داستان 

 .استقرارگرفته گراننقد و تحلیل پژوهش مورد از ابعاد مختلف، است که در ادب فارسی
از »که  پردازدیم ح پاکیاروا تحوّلدر این داستان عطار به بیان مسیر معنوی حرکت و 

آلوده  زیچهمهبه گردند و یقات مدر آنجا گرفتار دام تعلّ و انددهآمدنیای جان به عالم ماده 
 کنندحتی اصل و گوهر آسمانی خود را فرامو  می ،ندنزد و به هر گناه دست مینشومی

 هاآنیابد، دست را سرانجام درمی هاآناما جهبۀ غیبی   دنگیرهای مادی انس میو با آالیش
به  را هاآن تیدرنها و( 137: 1731کوب، زرین«)ندک  میها پاد و از آالیشنگیررا می

 .گرداندیعنی قرب الهی نائل می ،مقصد نهایی خود
 لممسئ انیب . شرح و9-9
ها تهای صوفیانه است که نخست در شخصیّهای حکایتترین دغدغه، از اساسیتحوّل 
 گیرد.رت میها صون آن حکایتطبای داستان و سپس در مخااصل عناصرعنوان به
دورة زمانی نسبتای طوالنی پدید ، در اند  یک شخصیتی اند دگرگون و تحوّلت ماهیّ
های کهن ها در حکایتناگهانی شخصیت تحوّلآید، اما از دیدگاه روایی، نمایش می

 های صوفیان به دالیل زیر است:حکایت ازجمله
 صوفیانه هایساختار فشردة حکایت .1

 (10: 1710)جبری، « ت و تأثیرگهاریگیری و جهابیّها، غافلبرجستگی تقابل .9
های اصلی تو دگرگونی شخصیّ تحوّلهای عارفانه شاهد درمجموع، ما در بیشتر داستان  

خالقان این  چراکههستیم   هاتیّشخص ریساو دگرگونی در  تحوّلحکایت و به دنبال آن 
خود را موجوداتی  های داستانیتشخصیّنویسندگان رئالیست، »ها گاه مانند نوع حکایت

دادند ها بسیار اهمیت میپنهان در آن بلکه به نیروهای بالقوة ،کردندراکد و ایستا تصور نمی
)دقیقیان، «کوشیدند در جریان حوادث داستان این نیروها را به فعل درآورندو می
برخی از این عناصر     به  بحث دربارة« شیخ صنعان و دختر ترسا»( که در داستان 71:1731
 پردازیم.می
 پژوهشة نیشیپ.9-0 
های بسیاری در حوزة بررسی داستان شیخ صنعان و دختر ترسا صورت پژوهش تاکنون   

و  های اصلیشخصیت تحوّلو  عناصر دگردیسی ۀمطالع اولین ،پژوهش این اما است،گرفته
 های بکر درنوع خود از پژوهشکه در  استی شیخ صنعان و دختر ترسا عنی پویای داستان،

 شود.های عرفانی نیز محسوب میشخصیت تحوّل مطالعۀ
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 پژوهش ضرورت.اهمیت و  9-3
ت ئنش ازآنجای صوفیانه هاتیحکا یهاتیشخصها در که دگردیسی توانیمی طورکلبه  
 اندای داشتهف زندگی دوگانهگیرد که بیشتر بزرگان تصوّمی
که  اندشده نمودهت ف و معنویّحلۀ اول، افرادی گناهکار و ناآشنا با تصوّصوفیان بزرگ در مر   

اند و آنگاه با رها ای با دیدن کسی یا چیزی یا شنیدن سخنی دگرگون گشتهناگهان براثر حادثه
 راه بهشده . گاهی هم کسی که عارف محسوب میاندشدهبزرگکردن شیوة گهشته، عارفی 

: 1713)مالمیر،  .است بودهی ضرور واز راه برای بهبود کار او الزم  شدن دورناصواب افتاده و این 
139)  
در ذهن مخاطب  این سؤال همواره عرفانی، ادبیات ۀدر عرص هاییداستان چنین باوجود
ها تناگهانی این دسته از شخصیّ تحوّلباعث دگرگونی و  چه عناصری شود کهمی ایجاد
 تا ذهن کنجکاو کندایجاب می ضرورت را نیا سؤال،پاسخ به این  نیبنابرا شود؟می

 در پی یافتن این عناصر باشد. مخاطب
 
 و بررسی .بيث0

 ی عناصر دگرديسی در داستان شیخ صنعان و دختر ترسابررس .0-9
 انسانی در هر عصر دانست که به عبادات هر« قالب تمثیلی»داستان شیخ صنعان را باید   

نمادین  . دخترترسا را نیز باید نمونۀاستشدهآن  ۀفتیفر وکرده خو  دلظاهری خود 
ی سو رای سردرگم هاانسانای دانست که در وادی گمراهی، یبندهاب و فرهای جهّجلوه

یافتن انسان کنند اما با رههای خود میها را شیفتۀ جلوهخوانند و مدتی آنخود می
 و تحوّلشوند و این فرد هدایت می تدس بهها نیز راه به وادی سالمت، خود آنکردهگم
 یابند.یی میایپو
داستان شیخ صنعان، داستان دگردیسی آدمی است. داستان مرگ درونی و زادن اوست، داستان    

، سر از گرید بارمیرد تا سوزد و می، میاستافروختههای آتشی که ققنوس است که در شراره
دختر ترسا با پیر پارسا کرد، تنها آن بود که  آنچه. ردیگ ازسری را زندگ ودرون خاکسترها برآورد 

بود، برکند و او را از  شده« سنگ» وبود، از پیری و پیشوایی که در آن به دام افتاده  ازآنچهاو را 
شکند، رهانید تا او را گسلد و هنجارها را فرومیعشق که بندها را می نیروی شگرف و چیرة

ترین بت را ترین و سهمگینشکنی بود که سترگاند. دختر ترسا بتدر او رویاند و بشکف دگرباره
 (131-137: 1731)کزازی،  شکست.، درهماست« من»در پیر پارسا که 

شود و ترین محور داستان است که داستان با آن آغاز میدر این داستان، خواب، اصلی  
های داستان شخصیت حوّلترا در  شود و نقش اساسیمیی به آن منتهینوعبهپایانش نیز 

نوعی از آزادی روح است از قیود خارجی،  »در این داستان،  خواب درواقع  کندیمایفا 
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 ۀ ترس از عقوبت بدنامی وواسطبهخواه دینی، خواه از طریق آداب اجتماعی که آن آزادی 
. کند لعمبق میل و مراد خود دهد  تا  مطانمی، برای انسان در بیداری دست هتک حیثیّت

اما خواب، عالمی است که بشر در آن، نه حاکم است و نه محکوم. جهانی است که روح 
شود و به هوای می کاربهدست، شرم وریا و نفا  و ترس و بی سازدیممطابق آرزوی خود 

 .(110: 1713، فروزانفر)«زیددل خود می
میر ناخودآگاه  انسان است که های روانی نهفته در ضی از خواستهتاروپود، هاخواباین     
ولی هنگام خواب دیدن از  ،باشدشدهها اجتماعی مانع تحقّق آن عوامل بیداری، جهان در
گراید. این پدیده از این روی رخ خود می ناخودآگاهرهد و به حیات می دوبندهایقاین 
نیرو از رویم، همۀ اعضای ما برای رفع خستگی و تجدید وقتی به خواب می»دهد که می
 به جهیدرنت  شودای سست و کند میروانی نیز تا اندازه سانسورکاهند و ت خود میفعالیّ
ی آلودخوابهای وازده از خستگی و ، کام«خواب پاسبان، چراغ دزد است» مدلول

 .(991:1773، انپوریآر)«سازندصورت رؤیا متظاهر میجویند و خود را بهسانسور، سود می

عنوان ابزار راهبردی در رسوخ به ضمیر پنهان هر فرد مؤثر است داستان، به خواب  در این  
در مسیر زندگی به سویی  را« نانیبخواب»نیروی انگیزشی است که هریک از  ۀ مثاببهو 
دهد و گاه آنان را به پست و حضیپ سو  می ها را به درجۀکه گاه آندهد  چنانمیسو 

زیرا  ،گرفت کمدستی و رواقعیغرا امری  نباید آن رونیازا  اوج رفعت، راهنماست
  اعمال ما در دنیای واقعی محرّ» .دهدی انسان در خواب رخ میهابسیاری ازناشناخته
ولی اگر از این  ،باشد این فایدهکنیم که متضمّمی در  رای امور ناچارسود آنی است، 

شویم که از صور ذهنی و دیگر می گاه وارد آفا و چشم فروبندیم، نا میشو جداجهان 
حکمرانی هرگونه منطق و استدالل  را از حیطۀ ما و است افتهی بیترکخاطرات سرکوفته 

تواند در حل مسائل گوید رؤیا میبرد. بر مبنای همین فلسفه است که برتون میبیرون می
ای ها دریچهاب(  براین مبنا، خو371-371: 1777)سیدحسینی، « کار رود.اساسی زندگی به 

 زدهمدتی طوالنی است که از قلمرو زندگی واپس که خودآگاه است برای هبوط در ناخود
 .استنشده پرداختهآن  به واند شده
ای است با خاستگاه ذاتای دلیل نیست بلکه  پدیده، بی این داستان در «خواب»تکرار واژة    

 کند.ای را به مخاطب القا میاگفتهفردی و ماهیتای روانی  که مضامین و مفاهیم ن
به تجربیات » ات درونی و بیرونی هست که یحقیقت و واقعیّ انگریب خواب گریدعبارتبه

مظهری  عنوانبهاست و یا ی رسیده از منابع مافو  بشری مربوطهاامیپواقعی روح انسان و 
 .(171: 1710،فروم«)ندکیمشده و آن را تفسیر در نظر گرفته نیابیرؤاز روان 

ی هاکام ازکه حاکی ، ضمن آنهااست .زیرا این خواب گونهنیازاخواب شیخ صنعان نیز   
کنش جبرانی )برآوردن آرزوهای »، ا  استة شیخ در طول عبادت زاهدانهزدواپس
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انگیزد تا  وضع موجود را ی پویایی را نیز برمیسازوکارهاکه  (ناخودآگاهزده ضمیر واپس
  .(31: 1731د )ستاری،کنتصحیح 

دیدن و به دنبال آن  رفتن او به روم و دگردیسی شیخ صنعان، تنها به خواب تحوّلالبته  
ی او در مراحل دگرگون و تحوّلی است برای انهیزمشیپ، بلکه این خواب، شودینم یمنته

 دیگر داستان. 
باعث رهیدن نفس سالک  این پدیده،   کهعرفان است یات متعالی عشق یکی دیگر از تجلّ  

 است. بسته دل هابدان متمادی  سالیانیانسان که  ی استشهرت و اعتبار از قید
ت و حالت ثابت و یکسانی برخوردار مانند خواب  از کیفیّ البته عشق نیز در این داستان، 

 آورد،های داستان  پدید میتن در وجود شخصیّی که در مسیر داستاتحوّلبه  بسته ونیست 
که گاه به عشق نفسانی گرایش دارد وگاه نی در نوسان است  چناناز عشق نفسانی به عرفا

شوند که می قیتلف و ختهیآمدرهم قدرآنبه عشق حقیقی و عارفانه و گاهی این دو عشق 
 ی و موشکافی عمیق است.نگرژرفها از یکدیگر مستلزم تأمل و دقت و تمایز آن

یار  عشق ازشود که وجود  میی شیخ صنعان هنگامی نمایاندر این داستان، چهرة واقع 
گونه که او را پس ،آنکندتی میشود و او را دچار یک دگردیسی و پویش شخصیّلبریز می
کند که  ی امن الهی ، حریف می و خرابات در دیار کفر میبودن در کعبهها معتکفاز سال

ق او به دختر ترسا نیست تا  به این وسیله  تر از عشجیهی پهیرفتنیبرای این رخدادها تو
شکافاند و میدرهم بود، های غیرحقیقی بر خود تنیدهارز  بر هیتکبندهایی را که با 

توان مدعی شد که عشق بنابراین می  شودکاشف حقیقت ذات و سرشت حقیقی خود می
را برای ورود به  کند و اورا برمال می نمادر این داستان، شخصیت پوشالی پیری مقدس

این ی این عشق در ابتدا کند. از این رو اگرچه آماده می تحوّلی متیشخص بازندگی جدید 
آغازگر  تیدرنها اما سالک در پی دارد،در ایمان و اعتقادات را پیامدهای منفی  استان،د

مألوفات  را از حصار امن عجب و غرور  که او مرگ نمادین در نهاد شیخ صنعان است
  معشو  حقیقی نائل کند. رهاند و به معرفت و شناختمانی و حظو  نفسانی میجس
  شودمی، کسی که به عشق رسید، قید روا و ناروا و ثواب و گناه از او برداشتهمنظرایناز  

است  آنگاهگردد و رسد، عاشق در ذات معشو  فنا میزیرا  هنگامی که  عشق به کمال می
گونه که بقای حقیقی را در فنای آن ،شودی میمنته« ق و معشو به وحدت عشق و عاش» که

 . شوده میدید وضوحبهبیند که این پدیده در داستان شیخ صنعان مطلق می
 «ة انسان در برابر شهوات پستارادخضوع » یمعنای نفسانی به اعارضه عنوانبهگناه   

ای این داستان که هتیکی دیگر از عناصر دگردیسی شخصیّ ،(1731:39)زمانی،
محک سنجش ایمان واقعی هر  ابتالئات الهی است که ازجملهت، گرفتن در این موقعیّقرار
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خود  را به بنده،  توجه و تیعنا ناتوانی سالک،  واست تا با نشان  دادن عجز  انسان
 کند. یادآوری 

سان هب زین اوان ارتکاب به گناه وجود نداشت و اگر برای انسان، امک از این دیدگاه،  
امکان ارتقا و کمال برای او ناممکن بود،  وفرشتگانی بود که سراسر وجود او پاکی و تنزیه 

برای او مثابۀ  نیک از بد، نشیگزبرای  دست انسان و دادن اختیار باز گهاشتناما خداوند با 
ی هاتلنگری است که تنها داشتن اعمال نیک، بدون پناه بردن به خداوند در آزمایش

دیگر از داشتن ایمان »از این رو  لغز  گناه مصون دارد تواند او را از این خطرسخت،  نمی
 شود و ایمان و دیانت را همچوندچار عجب نمی، لو یا حتی مفصّ ت مختصردیّوو عب
 باشد، بلکه خود را سالک مسیریف او درآمدهکند که در تصرّر نمیای تصوّخانه

بنابراین ، امکان سقوط و یا انحراف از آن برای او وجوددارد خواهددانست که هر لحظه
بر دیگران  ضمن مراقبت از خود و تال  در ثبات بر صراط مستقیم، برای خود هیچ فضلی

، گناه، برای رسیدن به چنین مقصودی( که 911: 1711صفایی سنگری، «)شودقائل نمی
 .زندگی است، اما هدف زندگی نیست ۀو الزم یضرور
 خیش دارد.نقش بارزی ی داستان هاتیّشخصو دگردیسی  تحوّلدر  گناه در این داستان،   

و اسیر و دربند گناه عجب  اما داندیپا  و پیراسته از گناه مانسانی  را صنعان که خود
پس از دیدن دختر  تا   شوده میدافرستقضای الهی به سرزمین کفر ۀ لیوسبه، ی استنیخودب
گردد که او شامل حال او می توبه توفیقمسیری،  شود و در پایان با  طیّ لتحوّدچار  ،ترسا
 .دانرسای از کمال میبه مرتبه را
با  بستن،گردد و ضمن زنّارر دختر ترسا میحله است که شیخ صنعان  مطیع اوامدر  این مر  

سستی ایمان او  ی وزنالف، جهیدرنتبرد و عاهای دیرین خود را از یادمینوشیدن می، ادّ
بودن اعمال و او با ارتکاب به این گناهان کبیره که از سست ساننیبد  شودآشکار می

شدن به این گناهان باشند، حکایت عبادات پیشین او که نتوانستند حصاری برای مرتکب
گهراند از سر می را« مرگ سمبولیک» و کندمیی زاهدمآبانۀ خود وداعکند، با گهشتهمی
 شود.بعدی آماده می مرحلۀ در« تولد سمبولیک»ای و بر
 آن کرنم  ییگفتش هرچه گرو شیخ 

 بیررا و خمررر نررو  و گفررت برخیررز
 

 کررنمفرمرران جررانبرره فرمررایی وآنچرره 

 درخررو ... یری آ ،خمر یچون بنوش
 

 (173 -177 ،1717 ،)عطار نیشابوری
 اما آدمی است، خالقیبنابراین اگرچه ارتکاب به گناه در این داستان، حاکی از سقوط ا

عبادات و  آوردنجابهی ناشی از نیو خودبتواند ضمن آنکه تا حدودی از عجب می
 نیا ،1کند است، جلوگیری حاصل شده برای شخصیت داستانی شیخ صنعان ها کهریاضت

معنا را نیز در خود نهفته است که بنده نباید به عبادات ظاهری و واهی خود تکیه کند  از 
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 عبادات در درگاه خدا، صرف گزاردنکه  کندگوشزد میآدمی  گر این نکته را بهسوی دی
مصون  سالک را از سقوط اخالقی تواندینم ابتالئات الهی، معرضگرفتن در هنگام قرار در

که همین جهت است   در ایمانی محکم الزم است تا او را از این آفات برهاند. کند، بلکه
ت در برابر عبودیّشود و دچار عجب نمی لو یا حتی مفصّ تصرت مخدیّودیگر از داشتن عب»

ف او درآمده باشد، بلکه خود را سالک کند که در تصرّر نمیای تصوّخانه را همچونحق 
  خواهد دانست که هرلحظه امکان سقوط و یا انحراف از آن برای او وجود دارد مسیری

بر  صراط مستقیم، برای خود هیچ فضلی بنابراین ضمن مراقبت از خود و تال  در ثبات بر
 .(1711:911صفایی سنگری، «)شوددیگران قائل نمی

عجز و ناتوانی انسان در  نشان دادناز سوی دیگر گناه شیخ صنعان بر درگاه الهی ضمن   
حتی هنگام  را که عنایت و توجه حق استاین پیام نیز  دبخشینوی گناه، هالغزشگاه

نباید فرامو  کرد و این از لطف الهی است که انسان نادم  نیز ارتکاب انسان به گناه
 ایّمهی حق سو بهرا  زمینۀ سیر اعتالیی او و کندیممشمول رحمت خود  گناهکار را

 .کندیم
که حاکی از سقوط تلخ انسانی  مغان ریدبه  ورود ازعشق شیخ صنعان، پس  ساننیبد    

خود را در راه معشو  فدا  ۀچندین سال تعزّ واست که با یک کرشمه، دل و دین و جاه 
است، به باد آوردهدستههای عابدانه بات اجتماعی خود را که در ریاضتشئون کند ومی
چرانی مشغول سپارد و به خو های پست و حقیر معشو  تن میسپارد و به خواهشفنا می
تنها ارز  انسانی و تی، از منظر شریعت نهشود، در این مرحله از دگردیسی شخصیّمی

شود که میآن نیز گناهی بزرگ مرتکب تبعبهکند، بلکه میتی خود را پایمالشخصیّ
 .است« توبه»مستوجب 

ی این گناهان که پ دربنابراین توبه نیز که مرگی سمبولیکی و تولدی دوباره است   
یکی دیگر از عناصر تواند کند، در این داستان میت و نهاد واقعی شیخ را نمایان میشخصیّ
ت دو شخصیّ تحوّل شبردیپکه بر روند  شود محسوبدر این داستان  تحوّلیسی و دگرد

ۀ بشری، او را از مرتب ۀانسان از صفات ذمیم شیرها باتا   ای دارداصلی داستان نقش ویژه
 سو  دهد.   نیقیالنیع ۀالیقین به مرتبعلم
 تحوّل وی پیر تا پایان داستان، دوباره شاهد تغییر ارکتوبهاز نیمۀ دوم داستان، یعنی آغاز   

بیند،  که یکی از مریدان شیخ می در شخصیت شیخ صنعان هستیم و این بار نیز به خوابی
 شود:منوط می
 بررازپررا مریررد  شررب آن بعررد چررل

 بررارمشررکآمررد بررادی بررر  صرربحدم

 برراز  از خررود رفتررهخلرروت  انرردر     بررود 

ر       آشرکا    دل  برر   کشرف شد      جهران    
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 آمررد چررو مرراه دیررد مرری مصررطفی را

 ی به همت برس بلنرد  گفت ا یمصطف

 

 دو   گیسرروی    سرریاه  در      برافکنررده      

   زبنرد کرردم رابرونشیخت      و          کهر

 (130-171 :1717 ،یشابورین)عطار       

ها شیمان بعد از مدتشود و او نادم و پدر این میان، لطف و عنایت حق شامل حال شیخ می
کند و دگرباره با مرگ ری و نادم از گهشتۀ خود توبه میخواسوزی و شرابگناه وخرقه

شود و یق خود راهی حجاز میبا یاران صدّ کند و ا  را دگرگون مینمادین، مسیر زندگی
 گیرد.پیشوایی آنان را از سرمی

شود بلکه می تحوّلنی و گوچار دگرالبته در این داستان، تنها شیخ صنعان نیست که د  
 گهارد.تش، دو چهرة  دگرگونه از خود به نمایش میدختر ترسا نیز متناسب با موقعیّ

طور که یعنی همان  ر و بارزی داردنقش مؤثّ« خواب»تی دخترترسا نیز شخصیّ تحوّلدر   
رسا هم ت تی او را فراهم کرد، اینک دختردگرگونی شخصیّۀ خواب شیخ صنعان زمین
تی در شخصیّ تحوّل، منجر به ی غیبیهاامیپبی  سرشار از شود و خوامشمول الطاف الهی می

پاشاند و  او را رهسپار فرو لحظهکخود  را در ی  شود  تا  ناز و نخوت دیرینۀوجود وی می
 طریق حقیقت کند.

 تحوّلدر این  کند.ایفا میای نقش برجسته «عشق»تی دختر ترسا نیز شخصیّ تحوّلدر   
کند و همچنین در آن خوار و عشق اصل و مبنایی است که بر قانون، شور  می» تی،شخصیّ

( که  نتیجه  آن  199: 1710)علی احمد، «هاستاز ویرانی بردن لهتو  حقیرشمردن حرمت
یی که جابهرسد آدمی »انکاری است که با میل به کمال و تزکیه نفسانی، نیروی غیرقابل

 «خدا نبیند. جزبه
  سا یکی نیستۀ عشق شیخ صنعان و دختر ترالبته نکتۀ درخور تأمّل این است که تجرب   

ظاهر است  چراکه دل دختر ترسا از عشق جانان لبریز است، برخالف شیخ پیر که اسیر کعبۀ
رهد و خود بود، میا  که به آن دلبستهبه دختر ترسا، از تمام ظواهر پوشالی و با عشق

انقالب و شورشی در ضمیر آدمی  ۀعشق دختر ترسا ، به منزل ۀیابد،  تجربرا می ا یعواق
 ویی است که مانع رسیدن به حقیقت دوبندهایقنهادن در آن، دریدن  گاماست  که رهاورد 

در نفس را  ناپسند اخال زدودن  تبدیل صفات و تههیب نفس وحقیقی است،  معشو 
میل ذاتی فرد به جاودانگی  ۀمنزلمظهر کمال و به عنوانبه»رو از این  سالک نیز در پی دارد.

میان دوجهان و از مبانی  ۀاَتّم واسط یسوکتی بهرحاد و فنای انسان در خدا و حو از اصول اتّ
ای را  در که  نقش ویژه (137: 1711رزمجو،«)تتکوین عالم و منشأ و مبدأ حیات اس

کند. از این رو دختر ترسا که در ابتدای داستان در و دگردیسی دختر ترسا  ایفا می تحوّل
، با چهرة ملکوتی خود بعدی شود، در مرحلۀقالب یک معشو  زمینی بر شیخ ظاهر می
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های ها و خواهشآموزد تا چگونه پلیدیعاشق خود می شود و بهی از عشق عرفانی میرمز
 . کند آغازاز زندگی  را یانفس، مرحلۀ تازه نفسانی را از ضمیر  پا  کند و با تزکیۀ

یسی دخترترسا و مرگ رسد، دگردبزرگ دیگر که داستان با آن به فرجام می رخداد
و مسیر خود را  شدهاوست. در این قسمت، ضمیر دختر نومسلمان که مبهوت عشق جانان 

 است.  با اشتیا  کامل خواستار رسیدن به معشو ،بازیافته
 تحوّلاین باشد که چرا پیر با ایجاد  شود جادیاذهن مخاطب در اینجا شاید سؤالی که در   

 میرد؟می، متولدشدهماند و دختر ترسا که او هم دوباره و دگرگونی در وجود ، زنده می
یکی  :هستیم روروبهدر این داستان، با دو نوع مرگ  کهبه این سؤال باید گفت  پاسخ در

از کالبد خاکی است که این واقعه به دنبال مرگ واقعی دخترترسا که همراه با آزادی روح 
 ورهاند ها سردرگمی و گمراهی میدهد و او را از سالروی می –خواب -مرگ موقتی 

خوابی که در تعالیم دینی از آن  دنبال بهی مرگ نمادین شیخ صنعان که او نیز گرید
شود و میکشانیده  تاو از اوج رفعت به قعر ذلّ بارکی و شودیمبرادر مرگ یاد  عنوانبه
یابد  ا  را میشوید، کمال واقعیدیگر در پایان داستان که با آب توبه گناه خود را می بار
 برندموت ارادی یا مرگ قبل از مرگ نام می عنوانبهعرفا از آن  که 

هم نیست « 9 گنوسیان»نیست، نظیر مرگ ارادی « فوت»در این داستان، مرگ دختر ترسا 
شود و با عمل صالح در این جهان، رستگاری در آن جهان حاصل نمی ودندب معتقدکه 

شود و راه خالص فقح این است که باطنای برای گناهان انسان با توبه، شسته و بخشوده نمی
در »پیوندد. رهد و به جانان میچون آنگاه جان از زندان تن ناپا  می  شود آمادهمرگ 

ق نیست بلکه تنها راه چاره را، تن دردادن به مرگ اختیاری این بینش البته هیچ نشانی از عش
که بمیرد راز را شناخته است اما دختر ترسا تازه خود را بازیافته است و پیش از آن ،بیندمی

چون باور دارد که   عشق به معبود خویش بپیوندد وپربالمند است که با و برتر از این، شو 
 .(111: 1731ستاری، «)رسدزودتر به مقصود می ،خویش شوداگر از هستی خویش بی
علی «)بشر استای برای زندگی برتر و رهایی از تنگنای جسم وسیله»از این بینش، مرگ 

  زیرا  لیرو  دختر ترسا عین زندگانی است نه  یک مرگ معمواین( از111:1710احمد، 
ی، به نفسان وجسمانی د با تمایالت مرگ انسان سالکی است که پس از طی مراحل و نبر

بودن در این دنیا ی را نه زندهزندگ ویابد و حقیقت عشق میشناخت حقیقی خود دست
غم عشق  کهچنان و یابدبلکه مردن برای رسیدن به معشو  واقعی در آن دنیای جاوید می

 نشدشکستهکرد اما منجر به میسرانه جلوهشهوانی و سبک ظاهربهشیخ صنعان که در ابتدا 
دختر ترسا نیز  باید   بنابراینزنده و بیدار نمود،   را شیشۀ سالوس او شد و ضمیر پیر صنعان
شدنش باختن او  و گمرو جانایناز  گی واالتر برسداز زندگی گهشتۀ خود بمیرد تا به زند
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و دگرگونی برای   تحوّلدر عشق، نوعی از خود مردن و به حق زنده شدن است که نوعی 
 دنبال دارد.او  به 

  بدین معنی کندمیشکی نیست که عشق، آدمی را برای پهیر  مرگ آماده»بر این اساس 
آرزو دارد که جزئی از کل یعنی عالم باشد  نهقاروی اضطراب مرگ، انسان، مشتاکه رویا

ای برای حصول مقصود، عشق بهترین راه رسیدن که جاودانه است و در جستجوی واسطه
فردیت خودی  بردن ادبا عالم و از ی شدن یکیعنی ی  نی اتصال با کل استبه آن هدف یع

 .(719:1733)ستاری، «است
و دگرگونی را در زندگی او  تحوّلاز این رو توجیه مرگ در این داستان برای دختر ترسا   
نشین همو با معشو  حقیقی  داد نجات خودنگری ت ویّکه او را از فرد، زیراآورد ثمربه 
تی شخصیّ تحوّلداستان حتی مرگ نیز در دگردیسی و  نیا درتوان گفت می کرد.
ای برای ف وسیلهمرگ در تصوّ» راکهیز ،کندهای داستان نقش بارزی را ایفا میتشخصیّ

ای برای رهایی از تنگنای جسم بشر زندگی برتر است. همچنین مرگ در عشق نیز وسیله
 .(111: 1710احمد، )علی«است
 
 گیر مجینت. 3

ۀ انسان در مسیر زندگی اوست که لحظبهلحظه تحوّلداستان شیخ صنعان بازگوکنندة سیر 
 شود.گاه با یک خواب آغاز می
های داستانی تکه شخصیّ های گناه استتاست، موقعیّ انکاررقابلیغآنچه در این داستان، 
این  نیبنابرا مال کنند.شان را برت حقیقیشوند تا شخصیّمیآزموده با قرارگرفتن در آن،

ها ی آنرهگشا که کندهای داستان ایفا میشخصیت تحوّلی اساسی را در نقش موقعیت،
به عشق  فراگرفته بودشیخ صنعان به گناه تکبّری که او را  کهچنان  ی هدایت استسوبه

ی و پوچحقیقت وجودی او گردید  شدنآشکارمنجر به  تیدرنهادخترترسا گرفتار شد که 
گهاری او برای مدتی نازید، آشکار نمود. خداوند، با واها میبه آن را کهی عباداتی تباهو 

فهماند که اگر عنایت حق شامل حالش نشود قادر به رهایی از این به حال خود ، به او 
بنابراین   نمایاندمی نانرا به آ اشخاص خفّت نیست و این خداست که مسیر پویایی و کمال

های داستان، نقش مهمی تو دگردیسی شخصیّ تحوّلۀ خود در ایجاد نوببهجهبۀ حق نیز 
او را  آورد یبه وجودمی که در ضمیر طالب تحوّلکند. بدین ترتیب، گناه با تغییر و ایفا می

آورد و طلب به کمال را در وی پدید می و شو کند به نقد و کاستی ضمیر خودآگاه می
ساز مرگ اوصاف زمینه که رهاندیمآن بود  گرفتارالیانی ر و خودبینی که ساو را از غرو

 شود.ذمیمه در نهاد سالک می
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ها نقش بارزی ایفا تو پویایی شخصیّ تحوّلدر این داستان همچنین باید از عشق که در 
زشت در داستان دارد  ظاهری فریبنده و کند، سخن گفت که اگرچه این عشق، در ابتدامی
لک و گیرد منجر به پرور  روح و ضمیر سات خود قرار میدر مسیر درس چون اما

که انسان را به اعال درجۀ مرتبۀ انسانی او شود  تاآنجامی، ینیبشتنیخو رهانیدن فرد از
دهد. خواب نیز در این داستان پیوند می یعنی خدا ازلی معشو  رساند و گاهی او را بهمی

در این داستان در پی  تحوّلکه هر ، چنانتی داردنقش مهم و حیاتی در دگردیسی شخصیّ
با رهایی از  خواب درافتد و این گویای این مطلب است که انسان فا  میخوابی اتّ

زدن به ای رجوع به ضمیر ناخودآگاه و سربیداری، امکان بیشتری بر زمان یدوبندهایق
 دارد.شود، ق آن در دنیای بیداری میت اجتماعی او مانع تحقّامیالی که شخصیّ
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