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Abstract 
Mystical biography is a form of mystical writing that has organized narratives 

about mystical subjects from the narrative point of view with two propositional-

explanatory and narrative aspects and from the discourse point of view by 

modeling and legitimizing mystical subjects. Of course, in spite of sharing in the 

literary genre or following the common narrative tradition, the construction of 

the narrative and discourse of the memoirs differs from the concept of identity-

class according to the author-narrators' special perception. In this article, the 

authors-narrators of the two mystical collective biographies, the classes of 

Ansari Sufism and the biography of Attar's saints, are defined and interpreted 

from the concept of identity-class and the epistemological and ideological 

underpinnings that organize them. The result shows that the author-narrator of 

the Sufi classes, following the tradition of collecting hadith and emphasizing the 

rigid reality in explaining the identity-class of the subjects of his representation, 

relied more on the pre-established elements of their identity, it has largely 

avoided explaining a lifestyle based on taste and consumption. In addition, in 

the continuity of the text, it devotes a considerable part of the textual space to 

the explanation of mystical concepts or prayers. In contrast to the author-narrator 

of Tazkereh al-Awliya, according to the tendency to romantic and reckless 

mysticism, attachment to madness is made with full openness, aspects of the 

elements that make up taste and consumption of subjects such as speech, 

nutrition, clothing, worship and rituals, represents relationships and assets. 

However, Ansari's conception of the concept of identity-class, in line with the 

old tradition of refusing to represent the individual and his body, has 

disappeared; the representation of subjects serves to explain mystical concepts, 

while Attar's writing serves to typify romantic mysticism by expanding the 

tradition of memoir writing, an act that often reveals aspects of the subjects' daily 

lives. 

Corresponding author:   Parsa Yaghoobi janbeh saraei 

Address: Faculty of Language and Literature, Kurdistan University, Sanandaj, Iran 
 Tell: 09188108236 

Email: p.yaghoobi@uok.ac.ir 
 

Sociology of Culture and Art Volume 4. Issue 4. Winter 2023. Pages 174 to 187 

           

Yaghoobi janbeh saraei, P., & Bardipour, A. (2023). Typology of The Concept of Identity-Class in Mystical 

Biographies (Tabaqat Al- Soufiye, Tazkirat Al-Awliya). Sociology of Culture and Art, 4(4), 174-187. 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

Journal of Sociology of Culture and Art,                                                                                                                          2  

Sociology of Culture and Art Volume 4. Issue 4. Winter 2023. Pages 174 to 187 

Extended Abstract 
1- Introduction: 
Islamic historiography was born in the tradition 

of collecting hadith and was faithful to that 

tradition from the point of view of methodology 

and the way of dealing with reality, including 

the representation of events and the identity of 

characters. In Islamic historiography, the 

description of the life and circumstances of the 

personalities from different sects and sects are 

written under titles such as biographies, 

translations, authorities, genealogies, class, and 

biography. The foundation for the emergence 

and growth of class and biography writing was 

the prophetic tradition and tradition, which 

Islamic scholars had prevented from distorting 

and falsifying prophetic hadiths in the early 

centuries. Later, the owners of other sciences 

such as theology, jurisprudence, etc., wrote 

books with the discipline of the Muhaddithians' 

classification. Tabaqat is the oldest method of 

dividing time that Muslim historians used. This 

was actually the logical result of dividing the 

records of the hadith narrators of the Prophet 

into companions and followers, which was 

formed at the end of the second century of Hijri 

and developed in the following centuries 

(Rosenthal, 1365: 11). 

Tabaqat books are divided into three categories 

based on the style of writing: a) Books that 

categorize the classes by mentioning the class 

number at the beginning, and then mention the 

characters in alphabetical order, and under each 

name, their class number is also mentioned. The 

leading book in this style is the book of Al-

Karam al-Tahdhib by Ibn Hajar Asqalani (773-

852) Books that are organized based on 

classification and according to different criteria 

that their owners have in the classification, and 

under each category, the names of the narrators 

and muhaddiths of that category are listed. The 

book Tabaqat of Khalifa bin Khayyat (240 AH) 

is one of these categories. c) In the third 

category, a character is placed as a central 

character in each category, and only the 

students of that central character are mentioned. 

460) is included in this category (Safari 

Forushani, 1379: 41-42). 

From another point of view, biography can be 

divided into two general categories: biography 

and nomenclature. Biography introduces 

specific people and nomenclature represents the 

biographical data of people of a group with 

different settings (Robinson, 2012: 129). As a 

form of Islamic historiography, mystical 

writing can be divided into two categories, 

individual and collective, from the point of 

view of the degree of inclusion of the subject of 

discussion. biography individual deals 

exclusively with the life of a Sufi or mystic. But 

the collective reminder about the life of a large 

number of mystics or mystics. Among the 

examples of mystical collective biography, we 

can mention the biography of Tabaqat al-Sufiya 

Salmi and Khwaja Abdullah Ansari, Haliya al-

Awliya Abu Naim Esfahani, Attar al-Awliya 

tazkira and Nafahat Alans Jami.  

2- Methods:  
In the ancient world, the class of Sufis and 

mystics has been active in different ways by 

choosing social and cultural patterns specific to 

their class and built their own identity and class. 

In classical mystical literature, biography 

narratives represent a major part of the actions 

of mystical subjects. The construction of the 

class of mystical subjects, in addition to the 

discourse positioning between mystical sects, is 

a type of modeling that is organized according 

to the sectarian and ideological affiliations of 

the authors-narrators of biography. Of course, 

the structure of their narration and 

representation in this discursive stance is tied to 

their understanding of the concept of identity-

class at that time. In this research, the author-

narrators of two mystical collective Biography 

namely "Tabaqat al-Sufiya" and "Tazkarat al-

Awliya" have been interpreted and interpreted 

from the concept of class-identity and its role in 

constructing the subject's identity. 
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3- Findings: 
In the collective biography writing tradition of 

Iranian-Islamic mysticism, according to the 

distinctive perception of the author-narrators of 

biography from the concept of identity-class, as 

well as the epistemicsupports of their creators, 

two narrative-discursive systems of 

representing the identity of mystical subjects 

have been organized, which can be he 

considered each of the books of Tabaqat-ul-

Sufiyyah of Khwaja Abdullah Ansari and 

Tadzirah-ul-Awliya Attar as representatives of 

those two systems. 

4- Conclusion: 
 The author of Tabaqat Sufiyyah in creating the 

identity-tabaqah of subjects includes things 

such as name, father's name, teachers, students, 

city, nickname, religion, job, death and such 

things directly. And the short report deals in 

such a way that at least the introduction of some 

topics does not go beyond one line to one 

paragraph and mainly there is no news about 

the daily life style of the subjects. On the other 

hand, the same author-narrator, in the 

continuity of the narrative of the text, 

sometimes devotes a lot of space to the 

explanation of mystical terms and concepts, as 

well as citations aligned with those concepts. 

Such an understanding of the concept of class 

identity in the centrality and narration of 

Khwaja Abdullah Ansari can be seen as a result 

of adherence to the tradition of collecting 

hadith, which is the basis of Islamic 

historiography, including mystical biography 

writing. A tradition that, based on its beliefs, 

was very interested in telling the truth; Based 

on this, he preferred a brief and detailed report 

over any kind of marginalization. On the other 

hand, it is in harmony with the epistemological-

social paradigm of the classical world, which 

generally avoided representing the 

individuality of subjects and the actions and 

situations attributed to their bodies. 

On the other hand, the author of the narrator of 

Tazkira al-Awliya, in a unique way that has not 

found a follower in his own kind, calls them on 

the threshold of the narrative representation of 

each subject of representation with a powerful 

language that includes several addresses and 

names. Then, in the continuation of the 

narrative, by allocating several pages to each of 

the subjects, the details of their lifestyles are 

displayed based on identity-building elements 

such as clothing, nutrition, speech, worship and 

rituals, as well as belongings. Looking at Attar's 

representation of the lifestyle of mystical 

subjects, while one can indirectly distinguish 

between the two classes of ascetic-ascetic and 

mystic-lover based on their austerity or 

distinctive taste and consumption, in general, 

the type of art-making, author- The narrator has 

also realized that based on the epistemology of 

romantic mysticism, artificial madness and the 

resulting fraud, he shamelessly talks about the 

details of the subjects' lives and the liberation 

related to it. 
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 مقاله پژوهشی 

 ی عرفان   ی س نوی طبقه در سن ت تذکره - ت ی  مفهوم هو   شناسی سنخ 

 ( اء االولی و تذکره   ه ی )طبقات الصوف 
 2پور ناز بردی آی ،  * 1پارسا یعقوبی جتبه سرایی  

 . رانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا ات،یدانشکده زبان و ادب  ، یفارس اتیاستاد زبان و ادب . 1

 .رانیکردستان، سنندج، ا  دانشگاه ات،ی، دانشکده زبان و ادب  یفارس  اتیزبان و ادب  یدکتر ی دانشجو. 2
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کلیدی:  واژه  عرفانی،  تذکرههای  های 

تذکره طبقات هویت،  الصوفیه،  االولیاء، 

 طبقه، سبک زندگی

 

 

 چکیده 
- ایتذکره نویسی عرفانی در مقام شکلی از نوشتار عرفانی است که از منظر روایی با دو وجه گزاره

های عرفانی  بخشی به سوژهسازی و مشروعیت توضیحی و داستانی و از منظر گفتمانی با الگو 

هایی را درباره آنها سامان داده است. برغم اشتراک در  گونه ادبی یا پیروی از سنت  حکایت

از مفهوم  -بنا به تلقی ویژۀ مؤلف  هاوایی مشترک، برساخت روایی و گفتمانی تذکرهر راویان 

-راویان دو تذکرۀ جمعی عرفانی، طبقات-طبقه متفاوت است. در این نوشتار تلقی مولف-هویت

تذکره   و  انصاری  هویتالصوفیه  مفهوم  از  عطار  پشتوانه-االولیای  و  و  طبقه  معرفتی  های 

- دهد که مؤلفیابی و تفسیر شده است. نتیجه نشان میدهندۀ آنها داللتامانایدئولوژیک س 

الصوفیه بنا به پیروی از سنت گردآوری حدیث و تأکید بر واقعیت صلب در تبیین راوی طبقات 

شدۀ هویت آنها  تثبیتهای موضوع بازنمایی خود  بیشتر بر عناصر از پیشطبقۀ سوژه-هویت

بیین سبک زندگی مبتنی بر سلیقه و مصرف طفره رفته است. افزون بر  تکیه کرده؛ عمدتاً از ت

ای از فضای متنی را به تبیین مفاهیم عرفانی یا  این در تداوم روایی متن بخش قابل مالحظه 

االولیاء بنا به گرایش به عرفان عاشقانه  راوی تذکره-دهد. در مقابل مؤلفمناجات اختصاص می

برساخته با گشودگی تمام، وجوهی از عناصر برسازندۀ سلیقه و  جنونپروا نیز دلبستگی به  و بی

ها را  گفتن، تغذیه، پوشاک، عبادات و مناسک، تعلقات و داراییها همچون سخنمصرف سوژه

طبقۀ همسو با سنت قدیمیِ امتناع  -کند. با این وصف تلقی انصاری از مفهوم هویتبازنمایی می

ها در خدمت تبیین مفاهیم عرفانی  بسته  بوده؛ بازنمایی سوژهاز بازنمایی فرد و بدن وی، فرو

سازی عرفان عاشقانه  نویسی در خدمت تیپاست در حالیکه نوشتار عطار با بسط سنَت تذکره

 کند. ها را افشاء میاست، کنشی که قلندرانه اغلب وجوه زندگی روزمره سوژه
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  174   یعرفان  یسنویطبقه در سنّت تذکره- تیّهوشناسی مفهوم عقوبی جنبه سرایی و بردی پور. سنخ ی

فرهنگ و هنر  یجامعه شناس ی فصلنامه علم 871-741، صفحات 1140 زمستان،  چهارمم، شماره چهاردوره    

 و بیان مسئله   مه د مق  -1

شناسی و شیوه پرداختن به واقعیت اعم از بازنمایی  نگاری اسالمی در دامن سن تِ گردآوریِ حدیث زاده شد و از منظر روشتاریخ

  اصناف  و   فِرَق  از   هاشخصیت   زندگی   و  احوال  شرح  اسالمی   تاریخنگاری  درها به آن سنت وفادار بود.  رخدادها و هویت شخصیت

  رشد   و  پیدایش  بستر.  است  درآمده   نگارش  به  تذکره  طبقات،  انساب،  مقامات،   تراجم،  ،سیره  همچون  عناوینی  ذیل  مختلف

 نبوی  احادیث  جعل   و  تحریف  از  اولیه  قرون  در   اسالمی،  دانشمندان  که  بود  نبوی  سیره  و  سن ت  نویسی تذکره  و  نگاریطبقات

  به   را  هایی کتاب  محدثین  نگاریطبقات  انضباط  و   نظم   با ...  و  فقه  کالم،   همانند   دیگر  علوم  صاحبان  بعدها.  بودند  کرده  جلوگیری

  در   امر   این  کردند   استفاده  آن   از  مسلمان  مورخان  که  است  زمانی   تقسیم  روش  ترین کهن  نگاری،طبقات.  درآوردند  تحریر  رشتۀ

  در   و  گرفت  شکل  هجری  دوم  قرن  اواخر  در   که  بود   تابعین  و   صحابه  به  پیامبر  حدیث   راویان  اِسنادی  تقسیم  منطقی  نتیجه  واقع

 (.  11: 1365 روزنتال،) کرد  پیدا تحول و تطور بعد  های سده

هایی که در آغاز با ذکر شمارۀ طبقه، طبقات  شوند: الف( کتابهای طبقات از جهت سبک نگارش به سه دسته تقسیم میکتاب

اند.  ها به ترتیب حروف الفبا پرداخته و در ذیل هرنام شمارۀ طبقه او را نیز ذکر کردهبندی کرده و سپس به ذکر شخصیت را دسته 

بندی  هایی که براساس طبقهب( کتابهـ( است.    852  -773التهذیب ابن حجر عسقالنی ) یب کتاب شاخص در این سبک کتاب تقر

اند و در ذیل هر طبقه نام روات و محدثین آن  بندی دارند سامان گرفتهها در طبقههای مختلفی که صاحبان آنو طبق مالک

اند ج( در دسته سوم، در هر طبقه یک شخصیت به دستههـ( از این    240طبقه آمده است. کتاب طبقات خلیفه بن خیاط )م  

شود کتاب رجال الطوسی تألیف شیخ  شود و تنها به ذکر شاگردان آن شخصیت محوری پرداخته میعنوان محور قرار داده می

   (.42 - 41: 1379گیرد )صفری فروشانی، ( در این دسته قرار می460 -385ابوجعفر طوسی )

نگاری به معرفی  نگاری و نام نگاری تقسیم کرد. زیستتوان به دو دسته کلی زیستنگاری را میحالاز منظری دیگر، شرح  

کند )رابینسون، های مختلف بازنمایی می نگارانه افرادِ یک گروه را با تنظیمهای زیستنگاری دادهافراد متشخص پرداخته و نام

ز تاریخنگاری اسالمی را از منظر میزان دربردارندگی افراد موضوع بحث نویسی عرفانی هم در مقام شکلی اتذکره  (.129:  1392

پردازد. اما  توان به دو دستۀ فردی و جمعی تقسیم کرد. تذکرۀ فردی به صورت اختصاصی به زندگی یک صوفی یا عارف میمی

های،  توان به تذکرهجمعی عرفانی میهای  های تذکرهتذکرۀ جمعی دربارۀ زندگی تعداد کثیری از متصوفه یا عرفا است. از نمونه 

االنس جامی اشاره کرد.  االولیاء عطار و نفحاتی، تذکرهاصفهان  میابونع  اءیاالولهیحل  الصوفیه سل می و خواجه عبداهلل انصاری، طبقات

در مقام بخشی از نظم    های مشابه نیز کارکرد آنهاتواند به شناخت بقیۀ نمونهگفتمانی آنها می -از آنجا که تبیین ساختار روایی 

-روایانِ دو تذکرۀ جمعی عرفانی یعنی »طبقات-اسالمی کمک کند؛ در این پژوهش تلقی مؤلف-تولید و رواج دانایی عرفانی ایرانی

یابی و تفسیر شده است. الزم به  ها داللتطبقه و نقش آن در برساخت هویت سوژه-الصوفیه« و »تذکره االولیاء«  از مفهوم هویت

الصوفیۀ سلمی به فارسی هروی است که در بازخوانی طبقات  ق(  481  -396)الصوفیه خواجۀ عبداهلل انصاری  ریست طبقاتیادآو

تن    97نیز بازنمایی شرح حال    (618  -540)االولیای عطار نیشابوری  کند. تذکرهآن طبقات صوفیان را به شش طبقه تقسیم می

 از اولیاء و مشایخ صوفیه است. 

 پیشینۀ پژوهش   -2

 : پیشینۀ تجربی 2- 1    

-( در مقالۀ »خوراک، پوشاک، مسکن در قرن ششم و هفتم خورشیدی با استفاده از تحلیل متن کتاب تذکره1390عبداللهیان )

گی  تاریخی از وضع زند  - االولیای عطار نیشابوری، تحلیل فرهنگیالولیا عطار نیشابوری« سعی کرده تا با تحلیل متن کتاب تذکرها
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فرهنگ و هنر  یجامعه شناس ی فصلنامه علم 871-741، صفحات 1140 زمستان،  چهارمم، شماره چهاردوره    

قمری ایران ارائه کند. بنا به تلقی این نوشتار، زندگی فقیرانه آن روزگار خلق و خوی عارفانه را   -در قرن ششم و هفتم هجری

 تقویت کرده و کنش متقابلی را میان فرهنگ مادی و باورهای زندگی روزمره ایجاد کرده است. 

-الصوفیه، تذکرهابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره )طبقات  ( در مقالۀ »بررسی تطبیقی 1395نیا و دانشور )تقوی، صالحی 

اند که وجه اشتراک هر سه اثر، شناساندن وضعیت استعالیی شخصیت ذوالنون در االنس(« به این نتیجه رسیدهالولیاء و نفحاتا

های مذهبی، ذوالنون درگیریجهت تعلیم مبانی تصوف است. با این تفاوت که خواجه عبداهلل انصاری در عصر تعصب و مواجهه با  

داند ولی عطار با استفاده فراوان از کرامات و نگاه انتقادی به روزگار پر از فسادش او را عارفی مبارز را عارفی متشرع و مذهبی می

 کند. ای معتدل معرفی می شناسد. جامی نیز بدون توجه به اوضاع اجتماعی خود، ذوالنون را صوفیمی

الولیاء عطار  نویسی در ادبیات عرفانی )مطالعه موردی: تذکرهنامهشناسی زندگی( در مقالۀ »روش1397نزهت و حسینایی )

االولیاء شرحی شناختی تذکرههای جدید ادبی و تجزیه  و تحلیل ابعاد معرفتگیری از نظریهاند با بهره نیشابوری(« سعی کرده

ادبی سرشت  از  ارائه  -کلی  اثر  این  تاریخی  و  زندگیعرفانی  اصول  نقش  در  نامهو  عطار  تسلط  را  آنان  استفاده  نحوه  و  نویسی 

 های ادبی و عرفانی تبیین کنند.  گیری گزارهشکل

های حالج«  ایِ عرفانی: روایتهای تذکره( در مقالۀ »برساخت گفتمانی پیرنگ در گزارش1397سرایی و رحیمی )جنبهیعقوبی

پانزده گزارش تذکرهمشروعیتبخشی به حالج و  وجوه مشروعیت از وی را در  راویان  -گیری مولفای از جمله در موضعزدایی 

 اند. االولیاء تبیین کردهطبقات الصوفیه و تذکره

االولیاء: ریاضت به مثابۀ سلیقه و مصرف« ( در مقالۀ »بازنمایی طبقات عرفا در تذکره1397پور )سرایی و بردییعقوبی جنبه

االولیاء پس از برابرخوانی ریاضت به مثابۀ سلیقه و مصرف با تکیه بر آرای متفکران مطالعات  بقات عرفا در تذکرهسبک بازنمایی ط

اند که انواع ریاضت یا سلیقه و مصرف  و به این نتیجه رسیده  یابی و تفسیر کرده شناسی سلیقه و مصرف داللتفرهنگی و جامعه

نصر پوشاک، تغذیه، عبادات و مناسک، سخن گفتن و حرکات بدن و در نهایت تعلقات و  االولیاء در قالب پنج ع عرفا در تذکره

 عاشق« انجامیده است.  - زاهد« و »عارف -های عارف به برساخت و تمایز دو کالن طبقۀ »عارفهای سوژهدارایی

باشد با این تفاوت که تحقیق حاضر چه  تواند پیشینه بالفصل این نوشتار  از میان نوشتارهای فوق،  بخشی از مقالۀ  اخیر می

 نویسی عرفانی است.گیری بدنبال تبیین و تفسیری دیگر از سن ت تذکرهاز نظر شمول بحث، چه نوع تحلیل و نتیجه

   : مالحظات نظری 2- 2    

شود. این  میشوند؟« اطالق   هویت به حس معینِ اجتماعی افراد مبتنی بر اینکه »چه کسی هستند؟« یا » چگونه شناخته می

های  کند. به عبارتی دیگر از یک سو هر شخص با ویژگی مفهوم با دو وجه تمایز و تشابه جایگاه فرد را در بستر اجتماع بازنمایی می 

تشابه می آنان  با  با وجوهی دیگر  و  متمایز  از دیگری  را  افراد  روانشناسان جامعه  (.5:  1394،  نزی)جنکیابد  از دیگر  و  شناسان 

های مختلف ( هویت اجتماعی یا عینی که به وابستگی و تعل ق فرد به گروه1کنند:  معموالً به سه جنبۀ هویت فکر میاجتماعی  

( هویت  2های متمایز اجتماعی مرتبط با چنین تعلقی مثل جنسیت، طبقۀ اجتماعی یا قومیت اشاره دارد  اجتماعی و ویژگی

( هوی ت خویشتن )نفس( که  3های شخص ارجاع دارد. ها، رفتار و اولویتیشخصیتی یا ذهنی که به ترکیب منحصر به فرد ویژگ

داند چه کسی است و چگونگی »سازگاری« احساس ثبات و تداوم اشاره دارد که به حفظ به احساس یک شخص از اینکه می

بلکه همواره    ستیخود دم دست ن  یبه خود  تی هو  (. ناگفته نماند187:  1398کند )پاترسون،  های فرد کمک میانداز و کنشچشم

  ت یهو  گاهیجا  یمعان  نیاز ا  کی. هر  گرید  یکس  ای  یزیو افراد، و مرتبط ساختن خود با چ  اءیکردن اش  بندیشود؛ طبقه   تیتثب  دیبا

دوم در بافت روابط   یمعن. عالوه بر آن،  دهند یکار را انجام م  نیافراد هر دو ا  ۀهم  کنند؛ یم  نیمع   ندیعمل و فرآ  زیرا در افت و خ

 (.  6 -5:  1394 ز،یبودن داللت دارد )جنکن ی از بازتاب ایبر درجه ،یاجتماع 



 

 

 

  

  176   یعرفان  یسنویطبقه در سنّت تذکره- تیّهوشناسی مفهوم عقوبی جنبه سرایی و بردی پور. سنخ ی

فرهنگ و هنر  یجامعه شناس ی فصلنامه علم 871-741، صفحات 1140 زمستان،  چهارمم، شماره چهاردوره    

  ... چون جنسیت، قومیت، سن، نژاد و  شامل مواردیکه    عناصر ثابت  توان به دو دسته تقسیم کرد:عناصر برسازنده هویت را می

گیرد و  میهای فرد در طول زندگی شکل  انتخاب  ۀکه به وسیلعناصر سی ال    در مقابل   .ها نداردو خودِ فرد دخالتی در آن  بوده

و موجب تمایز و   افراد استنوعی گزینش و انتخاب نمادین است که سلیقه و الگوی مصرف حاصل . نوعِ دوم تواند تغییر بکندمی

های زندگی و به دنبال آن طبقات اجتماعی  گیری سبکشکلسبب    ی اخیر(. تمایزها25:  1395،  )بوردیو  شودمیآنها  بندی  طبقه

تجسم یافته و  نمایشی و  دهد و آن را در دو قالب هویت  فرد، به هویت او شکل می  و گزینش  شود. بنابراین، هر نوع انتخابمی

ت است که با  های ظاهری و نمایشی هوی(. هویت تجسم یافته، جنبه36-35:  1394،  دهد )جنکینزهویت تجسم نیافته قرار می

، حاصل مصارف فرهنگی و  گردد و هویت تجسم نیافتهمصارف زیستی و فیزیکی خلق می  ۀشود و بیشتر در نتیجچشم دیده می

   گیرد.ی اخالقیات، صفات و کردارها جای میکرداری است و در حوزه

دنیای   استمعاصردر  تبدیل شده  نمایشی  امری  به  هویت  »خود«شاخصو    ،  مرزبندیِ  بی  های  و   اند  ثبات شدهکمرنگ 

قرار   ءکاالهای گوناگون، انسان را در تراکم انبوهی از اشیا  ۀها، گسترش دنیای مجازی و عرض(. رشد رسانه 30:  1393،  )لیندولم

کند،  همانطور که بودریار در کتاب »نظام اشیا« اشاره می  ها و سالیق به حد زیادی باز گذاشته استفضا را برای انتخابو    دهد می

اشیا خارج از کارکرد عملی خود، بازتاب یک جهان بینی هستند که در آن افراد، ظرفی برای حاالت درونی قرار   دنیای جدیددر  

  گیرند تازه به خود می  کنند و هویتمی  تغییرافراد هر روز با الگوهای مصرفی جدید،    بنابراین  (34:  1397گیرند )بودریار،  می

یابند.  شوند و به هویت و سبک زندگی دست میبندی میها، طبقه، افراد بر اساس سالیق و انتخابدر جهان معاصر  بدین روش 

اما این رَوِیه در دنیای قدیم کامالً متفاوت است و تنها در دست طبقات سیاسی و اشرافی جامعه به عنوان ابزاری در جهت رقابت  

برخالف جهان معاصر،    جوامع قدیمیابی در  چارچوب هویتا این وصف  ب  (. 13-12:  1397شود )کاریگان:  و تبلیغات استفاده می

شوند و  گیرد و افراد بر مبنای طبقات اجتماعی که در آن قرار دارند، تعریف میطبقه نشأت میوجوه تثبیت شدۀ برسازندۀ  از  

 یابند. سپس به الگوهای هویتی و مصرفی دست می

های و مبناهای برسازندۀ طبقه نیز از دوره به دوره  پشتوانه  فرهنگی جوامع- بافت اجتماعیها و  ناگفته نماند بنا به پارادایم 

اند و واژۀ طبقه،  متفاوت است. پاتریشیا کرون بر این باور است که بسیاری از تاریخنگاران طبقه را در معنای نادقیق آن بکار گرفته

ره دارد. از نظر وی طبقه به معنای دقیق کلمه حاصل همگرایی کامل  در اشارۀ آنان بیشتر بر مفاهیمی همچون گروه و دسته اشا

بندی، سیاسی است و  کند که در جهان کالسیک عموماً مبنای گروهبر این نکته تأکید میو    اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است

طبقه با  ا این وصف مفهوم  . ب(185-190:  1395گیرد )کرون،  های اقتصادی و ثروتمندی ذیل موقعیت موروثی قرار می پشتوانه 

شناسان بزرگی همچون داری سامان یافته است. در تلقی جامعهپشتوانه اقتصادی خصیصه جهان معاصر بوده و با رواج سرمایه

هایی که با هم دارند، اساس طبقه، اقتصاد است. در سنت مارکسیستی تعریف مفهوم طبقه   مارکس و ماکس وبر با وجود تفاوت

های متفاوتی از مناسبات اقتصادی است به عبارتی دیگر مناسبات  ندهای استثمار و پیوند دادن مفهوم طبقه به نظام بر حسب فرآی

   (.19: 1395شود )اُلین رایت و دیگران،  طبقاتی به مثابۀ شکلی از تولید فرض می

اجتماعی و فرهنگ  عارفان  و  صوفیان  در دنیای قدیم طبقۀ الگوهای  انتخاب و گزینشِ  های  ی خاص طبقۀ خود به شکل با 

ای  ای بخش عمدههای تذکرهاند. در ادبیات کالسیک عرفانی روایتگری پرداخته و هویت و طبقۀ خود را برساختهمتفاوتی به کنش

-طریقتگیری گفتمانی میان  های عرفانی افزون بر موضعبرساخت طبقۀ سوژهکند.  های عرفانی را بازنمایی میهای سوژهاز کنش

ها سامان یافته است. البته راویان تذکره-های طریقتی و ایدئولوژیک مولفبنا بر وابستگی های عرفانی، نوعی الگوسازی است که  

طبقه در آن زمان گره  -گیریِ گفتمانی به درک آنان از مفهوم هویتپردازی و شیوۀ بازنمایی آنان در این موضعساختار روایت

 خورده است. 
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 ی عرفان   هایطبقه در تذکره   -ت ی  مفهوم هو  سی شنا سنخ   -3

. رویکرد  2اشارات فرازبانی    . 1  دو جا جستجو کرد:توان در  را میطبقه سوژه  -های عرفانی درباب هویتراویان تذکره-تلقی مؤلف

اغلب گزارش صدق و عینیت کاربردی. اشارت فرازبانی معموالً شامل دو دسته گفتمان وجهی و توضیحی است. گفتمان وجهی  

شناسی  به متن است و گفتمان توضیحی گزارش تدوین اثر به همراه روش  سخن یا به عبارتی دیگر مستندنمایی و اعتبار بخشی

شود. اشارات (. این اشارات عموماً در مقدمه اثر گاهی هم در البالی متن دیده می72و  67:  1390ولت،نتیلنوشتار است )نک.  

الصوفیه با  فرازبانی مندرج در مقدمۀ هر دو تذکرۀ موضوع تحقیق حاضر عمدتاً وجهی است. خواجه عبداهلل در مقدمه طبقات

نمایاند که او هم با تأسی از قرآن سعی دارد با بازنمایی  تذکار و یادآوری مندرج با آن چنان می  استناد به کالم خدا و کارکرد

کند به نوشتار خود اعتبار  های صوفیان ضمن الگوسازی، مخاطبان را بیدار کند.  انصاری با برابرخوانی ضمنی مذکور سعی می قصه

 ببخشد:

اهلل: حکایات المشایخ جند من الجنود ابوالقاسم جنید بن محمد الصوفی رحمه »قال الشیخ شیخ االسالم رضی اهلل عنه، قال   

گوید: عز  ذکره: و کال  اهلل عزوجَّل، یعنی للقلوب. از وی پرسیدند: که این حکایات چه منفعت کند مریدان را؟ جواب داد که اهلل می

خوانیم و از احوال  های پیغامبران و اخبار ایشان بر تو میگوید عز ذکره: که قصهنقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فوادک می

کنیم تا دل تو به آن ثابت باشد و قوت افزاید و چون بار و رنج به تو رسد و بر تو زور آرد، از اخبار و احوال ایشان ترا آگاه می

کردند و احتمال و توکل و ثقه بر  بر میرسید در آن صها بر وی میایشان شنوی و در اندیشی، دانی که ایشان همان بارها و رنج

 (. 2: 1362وی کردند. به آن دل تو را عزم و ثبات و قوت افزاید تا صبر توانی کردن و...« )انصاری، 

« نیز تاکید بر کارکرد متن، همان را انصاری سخنهاست  نیسخن بهتر نیکه چون اعطارنیشابوری هم با تکیه بر این تعبیر »

دیگر سبب آن بود ، از چند وجه: اول آنکه دنیا بر دل مردم سرد کند. دوم آن که آخرت را بر دوام مالزم را طی کرده است:  »

پایان ساختن  خاطر بود سوم آن که دوستی حق در دل مرد پدید آورد. چهارم آن که مرد چون این نوع سخن را بشنود زادِ راه بی

 (.  8: 1396گیرد...« )عطار، 

شناسی نوشتار و نگاه  راویان در باب روش -شود تا تلقی مؤلفگفتمان توضیحی در مقدمه دیده نمی  با این وصف سخنی از 

ماند رجوع به رویکرد کاربردی آنهاست آنان به مفاهیمی همچون هویت یا طبقه و شیوه بازنمایی آنها مشخص شود. آنچه باقی می

اند. بر همین اساس روش هر کدام به شرح زیر تبیین و  ار گرفتهها بکطبقۀ سوژه-اشاره به آن در روش بازنمایی هویتکه بی

 صورتبندی شده است.

 الصوفیه طبقه در طبقات - مفهوم هوی ت  - 3- 1

عبدالرحمن سلمی است که خواجه عبداهلل در مجالسِ تذکیر و    الصوفیه الصوفیه خواجه عبداهلل انصاری بازخوانی طبقات طبقات 

راوی اصلی کتاب اوست. در بازنمایی خواجه -اند. با این وصف مؤلفیکی یا چند شاگرد آن نوشتهتدریس خویش امالء کرده؛  

های صوفی و مشایخ در شش طبقه سامان یافته و هر شخصیت عرفانی را ذیل طبقه قرار طبقۀ  سوژه  - عبداهلل انصاری هویت

های معرفی شده در هر طبقه جدول زیر تعداد شخصیتپردازد. در  شخصیت می  258الصوفیه به معرفی  در طبقاتگرفته ست. او  

 آمده است: 

 طبقۀ ششم  طبقۀ پنجم طبقۀ چهارم  طبقۀ سوم  طبقۀ دوم طبقۀ اول

41 

 صوفی ابوهاشم

 بشربن حارث 

 و... 

57 

 عبداهلل مغربی 

 جنیدبن محمد 

 و... 

35 

 منصور حالج 

 حسن صبیحی

 و... 

30 

 ابوبکر شبلی 

 عبداهلل منازل

 و... 

59 

 رودباری عبداهلل

 عبداهلل خفیف 

 و... 

36 

 ابومظفرترمذی 

 عارف عیار 

 و.. 
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شده و با »ابوعلی حسن بن محمد دقاق نیشابوری«  (169 -158الصوفیه با معرفی »ابوهاشم صوفی« از عارفان قرن دوم )طبقات

های  بندی کنیم، قرناگر بخواهیم این شش طبقه را براساس دوره تقسیم  گیرد.زیسته در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم پایان می 

 گیرد: دوم، سوم و چهارم و اوایل قرن پنجم را در برمی

 طبقۀ ششم طبقۀ پنجم طبقۀ چهارم  طبقۀ سوم  طبقۀ دوم طبقۀ اول 

 5و  4قرن   4قرن   4و  3قرن   4و  3قرن   4و    3قرن   3و  2  قرن

های کتاب را با گزارش کلی شامل مواردی همچون ذکر نام پدر، کنیه، استاد و  الصوفیه، همۀ شخصیت طبقاتراوی  -مؤلف

هم و  مذهب  وفات،  سال  زندگی،  محل  هوی تایدورهشاگردان،  برساخت  و  است  معرفی    - ها  به  بیشتر  وی   تلقی  در   طبقه 

د با جامعۀ پیرامون یا دیگریِ معنوی است. در مواردی نادر  ای منحصر شده یا گزارشی خشک و مستقیم از نسبت افراشناسنامه

 گیرد:  ها از یک سطر تا یک پاراگراف را در بر میشود. از منظر تداوم روایی این گزارشای از سبک زندگی افراد اشاره میبه گوشه

 ( 25: 1362اهلل« )انصاری، »عزیری؛ از متقدمان است از مشایخ ذوالنون مصری رحمه 

 (. 37شخرف؛ سید بوده، گویند از کش بوده، کنیت او ابونصر« )همان: »فتح 

 (. 155»بوعمر واکاف؛ بوده به اندلس، جنید دیده بوده« )همان: 

 (. 120بن یوسف الشکلی؛ کنیت او ابوالفضل است از مشایخ قدیم بغداد بوده« )همان: »عباس

 (. 85نیشایور برفت در سنه ثمان و خمسین و مأئتین« )همان:   یحیی بن معاذ الرازی التمیمی الواعظ، کنیت ابو زکریا، به

 (. 121بن الشاعر االزدی؛ شاگرد ابوالمظفر کرمانشاهی، کنیت او ابوالفضل، یگانۀ مشایخ شام در وقت خود« )همان: »عباس

بغداد بود و با بشر حافی  »شیخ ابوحمزه البغدادی البزاز؛ و هو من اقران سری السقطی، نام وی محمدبن ابراهیم است، به  

 (. 126صحبت کرده، برفته در سنه تسع و ثمانین و مائتین« )همان: 

»احمدبن وهب؛ کنیه ابوجعفر، به بصره بود، با بوحاتم عطار صحبت کرده و استاد ابویعقوب است. اندر مسجد شونیزیه بوده  

 (. 118در روزگار سنه سبع و مأئتین برفته« )همان: 

کنیه ابوالسری از اهل مرو بوده، اصل او از دندانقان بوده و گفتند از اهل بارود و گفتند که از اهل پوشنگ و  »منصوربن عمار؛ 

 (. 106به بصره بود و نیکو سخن از واعظان« )همان: 

ت و  »بوعبداهلل رودباری، شیخ االسالم گفت: که نام وی احمدبن عطا شیخ شام بود به صور نشست، صور و صیدا بر کنار دریاس

گور وی به صور بود، اکنون در دریاست. خواهرزاده بوعلی رودباری است سید بوده صوفی قرای، مادر وی فاطمه خواهر شیخ 

 (. 470الحجه سنه تسع و تسعین و ثلثمائه« )همان: بوعلی رودباری است. به صور مرده در ماه ذی

ی الکوفی. امام است از ائمه دین و شرع، از اقران ثوری و فضیل بن عیاض بن مسعود بن التمیمی ثم الیربوعی. کنیه ابوعل»

مالک، از استادان عبداهلل مبارک، به اصل از کوفه است و در مکه مجاور سالها، سید بوده بزرگ، در شرع امام، و در زهد یگانه بزهد  

اند وی به سمرقند و به بارود بزرگ  و گقتهاند به اصل از خراسان بوده ناحیت مرو، از دیه فندین )قندیز(.  صوفیان و محبت، و گفته

اند کی بخاری اصل است وهلل اعلم. وفات وی در محرم بوده، سنه سبعه و ثمانین و مائه. شیخ  شده و کوفی اصل است و نیز گفته

 (. 32و  28ن: اهلل برکته: که فضیل عیاض را پسری بود علی نام، از پدر مه بود در زهد و عبادت و ترس« )همااالسالم گفت عظم

»ابوعبداهلل المغربی، نام وی محمد بن اسماعیل، گویند که استاد ابراهیم خواص بود و ابراهیم بن شیبان کرمانشاهی و بوبکر  

ه که عمر بوعبداهلل صد و بیست و دو سال بود )و عمر استاد  بیکندی، شاگرد بوالحسن علی بن رزین هروی بود. شیخ االسالم گفت 

ل( و بوالحسن رزین شاگرد عبدالواحد زید بصری بود، و عبدالواحد زید شاگرد حسن بصری بود گور بوعبداهلل  وی صد و بیست سا



 

 

 

  

  179   یعرفان  یسنویطبقه در سنّت تذکره- تیّهوشناسی مفهوم عقوبی جنبه سرایی و بردی پور. سنخ ی

فرهنگ و هنر  یجامعه شناس ی فصلنامه علم 871-741، صفحات 1140 زمستان،  چهارمم، شماره چهاردوره    

نغربی، بر سر کوه طور سینا است پهلوی استاد علی رزین در زیر خرنوب )درختی است بیابانی خاردار( گویند که در سنه تسع و  

 (. 205 -204ر سنه تسع و تسعین و مائتین برفت(« )همان، سبعین و مائتین برفته از دنیا )درستر آنست: که د

الصوفیه، از پیش تعیین شده و مستقیم است  با این وصف در تلقی خواجه عبداهلل انصاری، عناصر برسازندۀ هویت در طبقات 

  توان نوعی این امر را می ها نپرداخته است. البتهراوی به جزئیات زندگی و سبک زندگی سوژه - الصوفیه مؤلفترو در طبقااز این

راوی بنا به تلقی زاهدانۀ خود بدان  -فرض کرد که مؤلف  هاتیو گفتن واقع  اتیو حذف کردن جزئ  ثیاز سن ت حد  یالگوبردار

الصوفیه آمده است. با توجه به جدول خواجه راوی در طبقات  -در جدول زیر تعداد عناصر هویتی به کار گرفتۀ مؤلف پایبند است.

 یی آنها بیشترین توجه را داشته است.دورهعبداهلل از بین عناصر هویتی به نام شهر، نام پدرِ عارفان و هم

 همدوره  امام  پسر  شغل مذهب  لقب  شهر  وفات  شاگرد  استاد  کنیه  پدر  افراد 

258 140 59 55 58 88 183 8 18 12 7 33 128 

 

های عرفانی به بسط برخی های سوژهکنش-الصوفیه در مقابل بازنمایی مختصر وضعیتراوی طبقات-البته ناگفته نماند مؤلف

اختصاص می آنها  تبیین  به  را  زیادی  پرداخته و صفحات  عرفانی خود  با دیدگاه  عرفانی مطابق  مفاهیم  و  اصطالحات  دهد.  از 

صفحه به مفهوم توحید    15وی کتاب  را-اصالحات و مفاهیمی همچون توحید، وجود، علم، شناخت و غیره. برای مثال مؤلف

االنداد و به زبان گواهی دادن که یکی است و در دل یقین دانستن و توحید مبلغین:  هد: »توحید سه است: خلعداختصاص می

(،  6  - 5(. یا: در موارد دیگر )ص:  173الریاسه، که هر مقصود آن تو کنی، توحید مهین: آنست که جز یک نبود... )همان:  طرح 

  یی که گو  دنمای یم  نیکتاب چن  گانخوانند  یبرا  راوی-(. این شیوه از بازنمایی مؤلف167  -163(، )همان:  144  - 137مان:  )ه

 است. ی عرفان یهات یاز شخص یسازی تر از الگومهم هی الصوفدر طبقات م یو بسط مفاه یپردازی تئور

راوی که همسو  -گویی مؤلفدر ذیل مفاهیم عرفانی یا مناجاتها  نامهافزون بر بسط مفاهیم و تئوری پردازی، آوردن مناجات

 با مفهوم در حال بازنمایی نیز صفحات زیادی از کتاب را در برگرفته است:

 نامه در ذیل مفهوم توحید: مناجات

 انت التوحـید و انت الـواحد االحد یا واحــد لـم یقـم توحـیده احــد           

 من حیث ماقصدوا توحیده جحودا ان الـذیـن یتهـم توحـیده قصـدوا       

 ( 180دون الطریق الی توحید صدوداً... )همان:  توحید من صحح التوحید عن صدد      

 ( و... 149 -147(، )110(، )همان:  55(، )همان: 51 -47(، )43 - 42در موارد دیگر: )همان: 

 االولیاء ه طبقه در تذکر   -مفهوم هوی ت  - 3-2

تذکره طبقاتکتاب  کتاب  برخالف  عطار  شناسنامهاالولیای  معرفی  به  نمیالصوفیه  منحصر  تذکرهای  در  عطار    97االولیاء  شود. 

االولیاء به لحاظ نوع بازنمایی بویژه در  پردازد. تذکرهها میکند و به بازنمایی سبک زندگی سوژهشخصیت عرفانی را معرفی می

بازنمایندۀ سبک  های متنی در تذکرههای عرفانی متمایز و برجسته است. نشانه بت به سایر تذکرهسطح گفتمانی، نس االولیاء، 

ها  راوی است. تعداد صفحات اختصاص داده شده به سوژه  -های هدفمند مؤلفها و چینشها است که حاصل انتخابزندگی سوژه

. گیری بپردازدسازی و موضعراوی به پیرنگ  -شود مؤلفاین موضوع باعث می  الصوفیه زیاد است و االولیاء برخالف طبقاتدر تذکره

االولیاء در برساخت آستانه روایی هر فصل تذکره  - 1ها پرداخته است.  طبقه سوژه  - عطار به دو روش به برساخت و بازنمایی هویت

برسازنده سبک زندگی همچون پوشاک، غذا،    هایروش به کار گرفته در داخل متن با تکیه بر مؤلفه  -2ها  طبقه سوژه   -هویت

 است.   عبادات و مناسک



 

 

 

  

  180   یعرفان  یسنویطبقه در سنّت تذکره- تیّهوشناسی مفهوم عقوبی جنبه سرایی و بردی پور. سنخ ی

فرهنگ و هنر  یجامعه شناس ی فصلنامه علم 871-741، صفحات 1140 زمستان،  چهارمم، شماره چهاردوره    

 ها ها در آستانۀ روایی حکایت فراخوانی سوژه   -3-2-1

نام  بوده و  قلب و هستۀ مرکزی هر روایت  از منظر گفتمانی سوژه  روایی، عنصر شخصیت و  فراخوانی وی در از منظر  و  دهی 

  ها ت یاز خلق شخص  یبخش مهم   شهیهم  هات ی شخص  یگذار»نامها نقشی اساسی دارد.  برساخت گفتمانی پیرنگ و هویت سوژه

پردازی به کنان انواع شخصیت  -بندی ریمونبراساس تقسیم(.  81:  1391)الج،    رد«یگیصورت م  ی است و با مالحضات و تأمالت

بازنمایی غیرمستقیم    - 2طریق صفت؛    تعریف مستقیم شخصیت: از  - 1شود:  دو دستۀ اصلی و عمده و یک دستۀ فرعی تقسیم می

های تمثیلی که خود به پنج  نام  - 3شخصیت: الف( کنش: کنش مکرر، کنش غیرمکرر ب( گفتار پ( ظاهر بیرونی ت( محیط  

های شخصیت را بازنمایی کنند: از لحاظ بصری، از لحاظ آوایی، محل تولید آوا، ساخت واژی و از لحاظ  توانند ویژگیشیوه می

   (.83 -84: 1387کنان، -معنایی )ریمون

توان آن را استیضاح و ای ویژه که به تعبیر آلتوسری میراوی با مواجهه-االولیاء، مولفهای تذکرهدر آغاز هریک از حکایت

ین صورت دارد. بدهای داستانی را بر مینامید، اولین قدم را در برساخت سوژه   (Interpellation(  )72:1395-67)فراخوانی  

دالها یا  ها آمده است که هر کدام را به شکلی نشاندار به خردههای مسجع برای بازنمایی سوژهدر ابتدای هر فصل، عبارتکه  

کند. به عبارتی دیگر در این مقدمات که به مثابۀ »راه ورود« یا »آستانه« روایی هر یک از  های محوری عرفانی منتسب میدال

ها و  کند. ناگفته نماند این فراخوانیهای خود جلب میانگاشتهراوی، ذهن مخاطب را با پیش-مؤلف  های مفروض است،حکایت

برساختۀ منتسب به آن است، ارتباطی راوی که مبتنی بر عرفان عاشقانه و جنون  -ها با ایدئولوژی و امر طریقتی مؤلفخطاب

های موضوع فراخوانی است. هویتی چونان داللتی مشروعیت بخش به سوژههای  تنگاتنگ دارد. افزون بر اینکه هر کدام بر برچسب

»آن هدف تیر مالمت و...«، »آن متمکن با کرامت و...«، »آن شیخ ملت« و »آن قتیل اهلل و...« توجه برای درک بهتر به تعابیر  

 شود: 

اهلل رحمه  - زانۀ فضایل، عبداهلل مُنازل»آن هدف تیر مالمت، آن صدفِ در  کرامت، آن مجر د رجال، آن مشر ف کمال، آن خ

 (. 472: 1396علیه« )عطار، 

»آن متمک ن با کرامت و حقایق، آن متعی ن با اشارات و دقایق، آن مقبول طوایف، آن مخصوص لطایف، آن شیر مرغزار عشق  

 (. 452اهلل علیه« )همان، رحمه -فضلو عقل ابوعبداهلل محمد بن

ابوعبداهلل مغربی   »آن شیخ مل ت، آن قطب دولت، یثربی، ]شیخ وقت[  ارباب، آن صبح مشرقِ    - آن زین اصحاب، آن رکن 

 (. 488اهلل علیه« )همان: رحمه 

 -منصور حل اجاهلل، آن شیر بیشۀ تحقیق، آن شجاع صفدرِ صد یق، آن غرقۀ دریای مو اج، حسین بن»آن قتیلُ اهلل، فی سبیلِ

 (. 509اهلل علیه« )همان: رحمه 

 ها ازنمایی سبک زندگی سوژه ب  -3-2-2

توان های اجتماعی و متنی به امر سلیقه و مصرف آنها گره خورده است. با نگاهی به سلیقه و مصرف میهتبیین سبک زندگی سوژ

تجسم  وجه    سبک زندگی  ها دست یافت.  بر همین اساس در تلقی بوردیو  به سبک زندگی و به تبع آن به تمایز اجتماعی سوژه

ای که از طریق مصرف، فرد خود را به گونه  ؛افراد است که به صورت عمل درآمده و قابل مشاهده است  و سالیق  ترجیحات  ۀیافت

ها در  طبقه سوژه  - هویتاند بازنمایی  ناگفته نم  (.  93:  1395  و،یشود )بوردبندی میدیگران طبقه  کرده؛ نیز از قِبلبندی  طبقه

گویانه است. های حاکم بر کنش بازنمایی بویژه بازنمایی سبک زندگی و امر تنانه عموماً بسته و کلیدنیای کالسیک بنا با پارادیم

گشودگی الزم  های داستانی اعم از تاریخی و داستانی محض که نیازمند بازنمایی دقیق امر واقع یا محسوس است،  حتی در روایت

سوژه زندگی  جزییات  توصیف  مؤلفبرای  یا  راویان  معموالً  اساس  همین  بر  ندارد.  وجود  از    -ها  محدودی  اطالعات  راویان 



 

 

 

  

  181   یعرفان  یسنویطبقه در سنّت تذکره- تیّهوشناسی مفهوم عقوبی جنبه سرایی و بردی پور. سنخ ی

فرهنگ و هنر  یجامعه شناس ی فصلنامه علم 871-741، صفحات 1140 زمستان،  چهارمم، شماره چهاردوره    

شناسی  االولیاء همسو با معرفتراوی تذکره-های جمعی عرفانی مؤلفدادند. اما بر خالف اغلب تذکرههای خود ارائه میشخصیت 

های خود با جزییات بیشتری به بازنمایی  بخشی به سوژهخود به قصد الگوسازی عرفانی نیز مشروعیتعرفانی گشوده و قلندرانه  

های بدنی، عبادات و مناسک نیز تعلقات و دارایی  سبک زندگی با تکیه بر عناصری همچون پوشاک، تغذیه، سخن گفتن و ژست

 پردازد.  آنها می 

 پوشاک   - 3- 2- 2- 1

کند. هیچ فرهنگی وجود ندارد که در آن این موضوع صدق نکند. نوع لباس و  بسیار مهمی ایفا می لباس در نمایش زندگی نقش 

ای برای نمایش منزلت اجتماعی فراهم  العادهفوق   ۀشیو  پوشاکپوشش نشان دهندۀ گرایشی برای ایجاد طبقه و هویت است.  

را با خود حمل    رویم آننمایش اجتماعی است چراکه هرجایی که می  این سبک از  بیش از هر چیز دیگری مناسبو    کند می

به عبارتی دیگر تفاوت در لباس بیانگر تفاوت طبقاتی است. هر لباسی آشکار کننده مقام و    (. 285:  1397)کاریگان،  کنیم  می

 شرایط پوشندۀ آن است. 

خودخواسته لباسی متمایز از طبقات رایج اجتماعی  عارفان در مواجهۀ با زندگی روشی متفاوت در پیش گرفته؛ آگاهانه و  

- االولیاء از جامه هویتراوی تذکره-شناسی آنان بود. در بازنمایی مولفمعرفت  -برگزیدند که به شکلی نشاندار، همسو با هستی

شود  ت، یاد میزاهد معموالً با »جامه صوف«، »پیراهن پشمین« و »کالهی نمدین« حاکی از انضباط خاصی اس-طبقۀ صنفِ عارف

شد  های کهنه ساخته میهای پشمی که معموالً از تکه پارهشدند. این جامهکه آنان به مثابۀ سلیقۀ طریقتی خود بدان ملبس می

 کرد:  عاشق متمایز می- عالمت یک صوفیِ با گرایش به زهد بود که نه تنها او را از بقیه مردم حتی از طبقۀ عارف

ای؟ خاموش بود. گفت: چرا ی صوف. گفت: صوف چرا پوشیدهیش قتیبه بن مسلم شد با جامه»]محمد بن واسع[ یک روز پ 

گله کرده باشم«    - تعالی  – جواب ندهی؟ خواهم که بگویم از زهد نه که بر خویشتن ثنا گفته باشم، یا از درویشی نه که از حق  

به میان شهر در آمد، پیراهنی پشمین پوشیده و کالهی    (. یا: »]محمد بن اسلم الطوسی[ چون به نیشابور رسد،49:  1396)عطار،  

توانیم دید« )  یی کتاب بر دوش. مردمان چون او را دیدند، بگریستند و گفتند: »ما تو را بدین صفت نمینمدین بر سر و خریطه

 (. 248همان: 

زاهد صوفیان زاهد چندین -های عارفطبقۀ سوژه-هویتاالولیاء و برساخت وی از  راوی تذکره-با استناد به بازنمایی مؤلف

توانست به  کند میهایی را که یک زاهد از یک خرقه را استفاده می کردند؛ حتی شمار سال سال از یک خرقۀ پوستین استفاده می 

 دهد: عنوان نشانۀ زهد وی باشد که طبقۀ این گروه را در ساختار اجتماعی به شکلی خاص و ویژه نشان می

 (. 53یی داشت بر چهار سو و پوستینی داشت که دایم آن پوشیدی« )همان: ]حبیب عجمی[ در بصره خانه»

بافت و از مزد آن قوت  »نقل است که ]یوسف اسباط[ هفتاد هزار دینار میراث یافت و هیچ از آن نخورد و برگ خرما می

 (.437یی کهنه« )همان: گر خرقهساخت و گفت: چهل سال از من بگذشت و مرا پیراهنی نو نبود و ممی

 -های زیر مؤلفاالولیاء متمایز است. در نمونهراوی تذکرۀ-عاشق هم در بازنمایی مؤلف-طبقۀ صنفِ عارف-برساخت هویت

  -عاشق را کامالً متفاوت با سوژه عارف -راوی با آوردن »جامه به رسم علما پوشیدن« و »لیس االعتبار بالخرقه« هوی تِ سوژه عارف

 کند:  بینی و معرفت دو طبقۀ عارفان را در ساختار اجتماعی بیان میسازد و با این روش جهانزاهد برمی

علما  پوشیدی. اصحاب گفتند: ای پیر طریقت چه باشد اگر برای خاطر اصحاب مرق ع    »نقل است که جنید جامه به رسم

درپوشی؟ گفت: اگر بدانمی که به مرقع کاری برآمدی از آهن و آتش لباس سازمی و درپوشمی. ولکن به هر ساعت در باطن ما  

 (. 368 :1396کنند که: لیس االعتبار بالخرقه، انما العتبار بالحرقه« )عطار، ندا می 



 

 

 

  

  182   یعرفان  یسنویطبقه در سنّت تذکره- تیّهوشناسی مفهوم عقوبی جنبه سرایی و بردی پور. سنخ ی

فرهنگ و هنر  یجامعه شناس ی فصلنامه علم 871-741، صفحات 1140 زمستان،  چهارمم، شماره چهاردوره    

داشتند و نه  ای که با خداوند داشتند نه انضباط خاص و مستمری بر خود الزام میگاهی هم طبقۀ اخیر با توجه به معرفت ویژه

 کردند: متناسب با ساختار پذیرفتۀ جامعه خود رفتار می

قاق[ نشسته بود و مرقعی نو مرقعی نو و زیبا پوشیدن و دستاری قصب و خزی پوشیده، »نقل است که روزی استاد ]ابوعلی د» 

ی آلوده پوشیده«  زیبا در پوشیده؛ و در عهد شیخ ابوالحسن برنودی یکی بود از عقالء مجانین. از در خانقاه در آمد پوستینی کهنه

رفت با چهار غالم، یکی حبشی و یکی رومی و یکی  (. یا »نقل است که ]ابوعثمان حیری[ روزی به دبیرستان می567)همان:  

یری و یکی ترک. و دواتی زرین در دست داشت و دستاری قصب بر سر و خزی پوشیده به کاروانسرایی کهنه رسید« )همان: کشم

415   .) 
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ها اجتماعی و متنی انتخاب خوراک یا گرایش به انواعی خاص از تغذیه  طبقۀ سوژه  -های برساخت هویتیکی از آشکارترین مؤلفه

خواهند با غذا خوردن کنند، وجهی هدفمند و انتخاب شده از تصویری است که میسبک غذایی که مردم انتخاب میاست. طرز و  

از خود نمایش دهند و دیگران را نیز به تصویر دلخواۀ برساخته از خود جهت دهند. از دیدگاه بوردیو نوع و شکل مصرف افراد 

ت اشخاص جامعه به وجود آید. مصرف صرفاً به عنوان پاسخ به نیازهای مردم  های اجتماعی، تفاوت و هویشود مرزبندیباعث می

های  ها و نمادها باعث تمایزیابی، تشخص و مرزبندیهاست که این نشانهشود بلکه به منزلۀ نظامی از نمادها و نشانهمطرح نمی

 (.29:  1395شود )بوردیو، هویتی می

د هویت شخصی خود را بر مبنای الگوهای مصرف خاص ساختند به خصوص  عارفان با توجه به هدفی که در پیش گرفتن

هایی خاص و ساده به عضویت در گروه اجتماعی متفاوت از  کنند و از طریق انتخاب غذایی غذایی که برای خوردن انتخاب می

ی آنها شکل  و سلیقه  طبقۀ پیشین خود در آمدند و بدین ترتیب تمایز اجتماعی و هویت شخصی افراد جامعه بر اساس مصرف

طبقۀ آنها را -دهد هویتزاهد ارائه می-االولیاء از تغذیۀ طبقۀ عارفراوی تذکره-ای که مؤلفهای زیر، بازنماییگیرد. در نمونهمی

زد« و »بیخ گیاه خوردی« بر آمده از های هویتی »نان خشک در آب می دهد. تعابیر و برچسبدر ساختار اجتماعی نشان می

 کنند: شان تحمیل میای انضباطی که طبقۀ مذکور بنا به باور ایدئولوژیک بر بدنهنظام

گفت: هرکه بدین قناعت کند از همه خلق  خورد و می زد و می»]محمد واسع[ در ریاضت چنان بود که نان خشک در آب می

(. یا »و  49ه یافتی بخوردی« )همان:  نیاز گردد و گاه بودی که از غایت گرسنگی با اصحاب به خانه حسن بصری شدی و آنچبی

کارهای او ]عبداهلل مغربی[ عجب بود؛ و هر چیزی که دست آدمی بدان رسیده بودی نخوردی و بیخ گیاه خوردی؛ و مریدانش هر  

حسن »]ابوال(. یا  488جا که بیخ گیاه یافتندی، پیش او بردندی تا به قدر حاجت به کار بردی؛ و بدین عادت کرده بود« )همان:  

خرقانی[ گفت: چهل سال است تا نان نپختم و هیچ چیز نساختم مگر برای مهمان و ما در آن طعام طفیل بودیم. و گفت: چهل  

 (.   621ام« )همان: خواهد. وی را ندادهسال است تا نفس من شربتی آب سرد یا شربتی دوغ ترش می

- زاهد، با تکیه بر عنصر هویتی تغذیه هویت -های انضباطی و سختِ طبقۀ عارفبازنماییاالولیاء در مقابل راوی تذکره -مؤلف

 کند: عاشق را که مقی د به نظم و انضباط خاصی نیستند بازنمایی می-ای دیگر از عرفا یعنی طبقۀ عارفطبقۀ دسته 

(. یا »نقل است  344بساخت« )همان:    با و حلوا فرمای تا بسازند؛ جنید اشارت به مریدی کرد تا»ابوحفض گفت: دیگی زیره

که شبلی چهار ماه بوحفص را مهمانی کرد، هر روز چند لون و چند گونه حلوا آوردی. آخر چون به وداع او رفت: گفت اگر وقتی  

را   به نیشابور آیی، میزبانی و جوانمردی به تو آموزم گفت یا اباحفض چه کردم؟ گفت تکلف کردی و متکلف جوانمرد نبود مهمان

چنان باید داشت که خود را به آمدن مهمان گران نیایدت و به رفتن شادی نبودت، و چون تکلف کنی آمدن او بر تو گران بود« 

یا »]ابوحمزه بغدادی[ گفت: هر که را مأوی گاه او خدا بود، هرگز در غربت نبود. چون این سخن از من بشنودند    (. 345)همان:  



 

 

 

  

  183   یعرفان  یسنویطبقه در سنّت تذکره- تیّهوشناسی مفهوم عقوبی جنبه سرایی و بردی پور. سنخ ی

فرهنگ و هنر  یجامعه شناس ی فصلنامه علم 871-741، صفحات 1140 زمستان،  چهارمم، شماره چهاردوره    

ت که: او را سویق دهید. گفتم: من سویق نخورم تا با شکر و قند نباشد. در حال سویقم دادند به  با من انس گرفتند پس یکی گف

 (. 632شکر و قند چنان که خواستم« )همان: 

 های بدنی گفتن و ژست سخن   - 3-2-2-3

نماید. افزون  تضعیف میگذاری، زبان آشکارترین رسانه است در کنار آن حرکات بدنی نیز معنای آن را تقویت یا  در کنش نشانه

زبان و حرکات    به عبارتی دیگر   توانند به شکل غیر مستقیم منجر به تولید معنا شود.  ها هم میها و انتخاببر اینها سایر کنش

ا  هویت افراد ر  بدنی اگرچه همیشه یا کامالً خودآگاهانه نیستد، عموماً هدفمند و انتخاب شده بوده، به مثابۀ نوعی انضباط بدنی 

تمامی منابع زبانشناختی از سطح کالن متن و ژانر های متنی باید به  بر همین اساس برای تبیین هویت سوژه  کند. مشخص می

 رجوع کرد. (195، 1397،موتنر) دهی گفتمانی قدرت نقش دارند در شکل که گرفته تا سطح خُرد آوا

های بدنی به شکلی نشاندار  گفتن و ژستعارف نشاندار سبک سخنهای  طبقۀ سوژه-االولیاء بازنمایی هویتراوی تذکره-مؤلف

مند زبانی خوفناک و بدنی بسیار منضبط ای فاصلهزاهد بنا به رابطۀ-کند. در این برساخت هویتی، طبقۀ عارفآنها را توصیف می

 اند: و بسته بازنمایی شده

حلقه زدم و عصمت خواستم از گناه. ندایی شنیدم که: عصمت  »نقل است که ]ابراهیم ادهم[ گفت: طواف کردم و دست در  

خواهند اگر من همه را عصمت دهم دریاهای غفوری و غف ار و رحیمی و رحمانی  خواهی تو از گناه. و همه خلق از من این میمی

که داوود طائی گفت: »بیست    »نقل است(. یا  94:، 1396،عطارمن کجا رود و به چه کار آید؟ پس گفتم: »الل همَّ اغفِرلی ذنوبی« ) 

سال پیش امام ابوحنیفه بودم در این مدت او را نگاه داشتم، در خأل و مأل سر برهنه ننشست و از برای استراحت پای دراز نکرد. 

:  تر« )هماناو را گفتم: »ای امام دین! در حال خلوت اگر پای دراز کنی چه باشد؟ گفت: با خدای ادب گوش داشتن در خلوت اولی

212.) 

شناسی عاشقانه و گستاخی مندرج در صمیمیت گشوده،  عاشق همسو با معرفت   - در مقابل زبان و ریتم بدنی طبقۀ عارف  

 تابد: پروا و رها بوده، انضباط برآمده از رسمیت را بر نمیبی

ای آتش  بودند برفت پاره»نقل است که ]ابوالقاسم نصرآبادی[ یک روز در طواف، خلقی را دید که به کارهای دنیوی مشغول  

پرسیدند: چه خواهی کردن، گفت: می از وی  از کعبه فارغ آیند و به خدای  و هیزم بیاورد.  خواهم که کعبه را بسوزم تا خلق 

گفت: اناالحق، گفتند بگوی هوالحقُّ. پس بار دیگر  »جمله بر قتل او ]حالج[ اتفاق کردند، از آنکه می(. یا  685پردازند« )همان:  

گفت:حق، حق، حق، اَنَا الحق « )همان: کرد و مین را ببردند تا بردار کنند. صد هزار آدمی گرد آمدند و او چشم گرد می حسی

516  .) 
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به  گیرد عارفان بنا طبقۀ عارفان را در بر می -ای از برساخت هویتهعبادات و مناسک شکلی از انضباط بدنی است که بخش عمد

باورشناسی ویژۀ خود سعی می کنند در زندگی خود فراتر از ریاضت لباس، تغذیه و موارد مشابه که وجوهی از انضباط بدنی است  

هایی پنهان از ظاهر هستند که به  بُعد فیزیکی یعنی، قد، وزن، الغری و.. نشانه  به شکلی آشکارتر به مدیریت بدن خود بپردازند. 

به شاخص براسهولت  طبقههایی  یا  دیگری  نگاه  به  دهی  اجتماعی خاص  ی جهت  یا  اخالقی  جایگاه  در  ناآگاهانه  بندی شدن 

(.  113: 1396رود )لوبروتون، انجامند و به شکلی تعمدی به عنوان ابزاری برای اطالع رسانی دوبارۀ خود به دیگران به کار میمی

ریاضت به  عارفان،  و مستحبات  واجبات  انجام  بر  افزون  را  بازخوانیها  یا  مضاعف  انجام میشکلی  به  امر  شده  و همین  رسانند 

های فروکاهنده  االولیاء گاه به ریاضتراوی تذکره-کند. در بازنمایی مولففرهنگی ایجاد می -های ویژه و البته داللت اجتماعی داللت

خوابی و  های مداوم، تالوت قرآن و بیگیری، نمازخواندن و روزه گرفتنخوریم که در آن عزلت و گوشهزاهد بر می-طبقۀ عارف
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فرهنگ و هنر  یجامعه شناس ی فصلنامه علم 871-741، صفحات 1140 زمستان،  چهارمم، شماره چهاردوره    

-دادن به آنها بدن خود را به شکل نشاندار بازتولید کرده؛ هویتهایی هستند که طبقۀ مذکور با تنغیره از جمله عبادات و کنش 

 گذارند: طبقۀ خود را به صورت نمادین به اجرا می

بود. چون فارغ شد گفتم صبر کنم تا از تسبیح باز پردازد. درنگی  »ربیع بن خیثم گوید: برفتم تا اویس را بینم. در نماز بامداد 

کردم همچنان از جای برنخاست تا نماز پیشین بگذارد و نماز دیگر بکرد. حاصل، سه شبانروز از نماز پرداخت و هیچ نخورد و  

بوبکر کتانی[ از اول شب تا  (. یا »] ا23:  1396اش آمد« )عطار،  داشتم، خواب در چشمهیچ نخفت. شب چهارم او را گوش می

آخر شب نماز کردی و قرآن ختم کردی، و در طواف دوازده هزار ختم قرآن کرده بود، و سی سال در حرم به زیر ناودان نشسته 

»طعام او ]اویس قرنی[ از  . یا  (492بود که در این مدت در شبانروزی یک بار طهارت کردی و مدت العمر خواب نکرد.« )همان:  

ها بفروختی و به صدقه  که گه گاه دانۀ خرما چیدی و شبانگاه بفروختی و در وجه قوت نهادی. و اگر خرما یافتی دانه  آن بودی

دادی و جامۀ او کهنه بودی که از مزابل چیدی و نماز کردی و باز هم دوختی و با آن ساختی و در وقت نماز بامداد بیرون شدی  

های من باریک است، خردتر  حلی که فرو شدی کودکان وی را سنگ زدی و گفتی: ساق و پس از نماز خفتن بازآمدی و به هر م

 (.  25آلود از نماز باز نمانم و مرا غم نماز است نه غم پای« )همان: بردارید تا پای من شکسته و خون

االولیاء  راوی تذکره-سازی مولفهای جانفزایی در صدا و کانونیزاهد به ریاضت-های فرو کاهنده طبقۀ عارفدر مقابل ریاضت

اند. این دستۀ از ریاضت حاکی از سبک زندگی بی پروا و تعاملی قلندرانه و  عاشق بدان متصف شده-نمود یافته که طبقۀ عارف 

 تابوشکنانه سالک با خدا و هستی است:

بال او شدند. بایزید مراعات ایشان »بایزید با جماعتی روی به بسطام نهاد در شهر افتاد. اهل بسطام به دور جایی به استق

ماند. چون نزدیک او رسیدند شیخ قرصی از آستین بگرفت و رمضان بود به خوردن ایستاد.  مشغول خواست کرد و از حق باز می

ای از شریعت کار بستم همه خلق مرا رد کردند« )همان:  جمله آن بدیدند، از وی برگشتند. شیخ اصحاب را گفت: »ندیدیت مسأله

»نقل است که شیخ بوسعید و شیخ ابوالحسن خواستند که بسط آن یک بدین آید و قبض این یک بدان شود. یکدیگر  (.  یا 141

گریست و شیخ ابوالحسن گفت و می را بر گرفتند، هر دو صفت نقل افتاد. شیخ بوسعید آن شب تا روز سر به زانو نهاده بود و می

 (. 582« )همان: کردزد و رقص میی شب نعره همیهمه

 ها اراییتعلقات و د   - 3-2-2-5

هاست. تعلقات و دارایی از دوران قدیم تا امروز گاه شامل همسر، فرزند،  تعلقات و داراییدوش    بخشی از برساخت عناصر هویت بر

یابی با  گیرد که نسبترا در بر می  خویشاوند و خدمتکار و غیره بوده؛ در بقیه موارد سایر موجودات و اشیاء منقول و غیر منقول

اثر می افراد بسیار مهم است. ژان از این میان نقش نمادین دارایی  .  گذاردآنها بر برساخت هویت سوژه  بازنمایی هویت  ها در 

آنهاست  و مادی  نمادین کاال بیش از استفاده و ارزش مربوط به نیاز زیستی    ۀجنب  بودریار با تاکید بر این نکته بر این باور است که

ای محسوس ساختارهای تکنیکی جامعه را تحت فشار قرار توانند به گونههای ضمنی ایجاد شده میچرا که  اشیاء با ایجاد داللت

-های عارفان بنا به وضعیت اجتماعی دنیای قدیم نیز گرایشتعلقات و دارایی.  (17:  1397)بودریار،  داده، دستخوش تغییر سازند  

جتماعی آنان، آنقدر متنوع یا چشمگیر نیست ولی همان مقدار هم به مثابۀ عواملی موثر در ریاضت، برای تبیین ا-ای معرفتی ه

های موضوع بازنمایی از یک سو به تعلقات آنان طبقۀ سوژه-االولیاء در بازنمایی هویت راوی تذکره-طبقاتی آنان مهم است. مولف

 پردازد:  قۀ همسر نیز پایبندی یا امتناع از آنان می همچون همسرگزینی و  فرزندآوری همراه با طب

(. یا  247»نقل است که او ]ابن سماک[ َعزَب بودی. گفتند: چرا زن نکنی؟ گفت از آن که من طاقت دو شیطان ندارم« )همان:  

(.  303»و احمد جامه به رسم لشکریان پوشیدی. و فاطمه که عیال او بود در طریقت آیتی بود و از دختران امیر بلخ بود« )همان:  

 (.  91چون از بلخ برفت، او را پسری مانده بود شیرخواره« )همان:  یا »نقل است که ]ابراهیم ادهم[
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 کنند: های آنان را در قالب ابزار و پوشش توصیف میاز طرفی دیگر با دقتی تمام دارایی 

»]ابراهیم خواص[ در توکل یگانه بود و باریک فرا گرفتی و با اینهمه هرگز سوزن و ریسمان و رکوه و مقراض از وی غایب  

ی صوفیان  (. یا »مرا ]ابوعلی دقاق[ در مرقع صوفیان رها کن و رکوه و عصایی به دستم ده که من شیوه523ی« )همان:  نبود

(. یا »]محمدبن اسلم الطوسی[ چون به نیشابور رسید به میان شهر در آمد، پیراهنی پشمین پوشیده  575دارم« )همان:  دوست می

 (. 248ر دوش« )همان: ای کتاب بو کالهی نمدین بر سر و خریطه

- االولیاء نیز به مثابۀ شکلی از عوامل موثر بر دارایی به تبیین هویتها در تذکرهافزون بر اینها بازنمایی مشاغل و حرفۀ سوژه 

فروش بود؛ شقیق بلخی بازرگان بود؛ ابوحفض نیشابوری شغل آهنگری داشت؛ ابواسحاق  کند: سقطی دستطبقۀ آنان کمک می

 روش بود و غیره. خواص خرماف

 گیری  نتیجه   -4
-طبقه نیز پشتوانه-ها از مفهوم هویتراویان تذکره -اسالمی بنا به تلقی متمایز مؤلف-نویسی جمعی عرفان ایرانیدر سنَت تذکره 

یک از  توان هر  های عرفانی سامان یافته است که میگفتمانی بازنمایی هویت سوژه-های معرفتی برسازندۀ آنها دو نظام روایی

انصاری و تذکرههای طبقاتکتاب االولیای عطار را نمایندگان آن دو نظام دانست. در این نوشتار تلقی  الصوفیه خواجه عبداهلل 

الصوفیه راوی طبقات-نویسی جمعی عرفانی تبیین گردید. مؤلفشناسی سنَت تذکرهراویان دو تذکرۀ مذکور به قصد سنخ-مؤلف

ها به مواردی همچون نام، نام پدر، استادان، شاگردان، شهر، لقب، مذهب، شغل، وفات و مواردی طبقۀ سوژه-در برساخت هویت

ها از یک سطر تا  ای برخی از سوژهپردازد به طوری که معرفی کمینهاز این دست آن هم به شکل گزارشی مستقیم و کوتاه می

راوی در تداوم -ها خبری نیست. در مقابل همان مؤلفسوژه  گذرد و عمدتاً از توصیف سبک زندگی روزمرۀیک پاراگراف در نمی

دهد.  گویی همسو با آن مفاهیم اختصاص میروایی متن گاه فضای زیادی را به تبیین اصطالحات و مفاهیم عرفانی نیز مناجات

توان از یک سو حاصل پایبندی به  سازی و روایتگری خواجه عبداهلل انصاری را میطبقه در کانونی-ای از مفهوم هویتچنین تلقی

نویسی عرفانی است. سن تی که بنا به مبانی اعتقادی،  سن ت گردآوری حدیت دانست که مبنای تاریخنگاری اسالمی از جمله تذکره

وی داد. از سروی ترجیح میشدیداً عالقمند بیان واقعیت صُلب بوده؛ بر همین اساس گزارش مختصر و دقیق را بر هر گونه حاشیه

های  ها و وضعیتها و کنشاجتماعی جهان کالسیک هماهنگ است که عموماً از بازنمایی فردیت سوژه-دیگر با پارادایم معرفتی 

 رفت. منتسب به بدن آنها طفره می

وژه  االولیاء به شکلی منحصر که در نوع خود حتی پیرو هم نیافت، در آستانۀ روایی بازنمایی هر سراوی تذکره-در مقابل مؤلف

پردازد. سپس در تداوم روایی با  دهی است، به فراخوانی آنها میموضوع بازنمایی با زبانی مسجع که حاوی چندین خطاب و نام

از سوژه بر عناصر برسازندۀ هویتی همچون اختصاص دادن چندین صفحه به هریک  با تکیه  را  آنها  ها، جزییات سبک زندگی 

کند. با نگاهی به بازنمایی عطار از سبک زندگی  ها بازنمایی می مناسک نیز تعلقات و داراییگفتن، عبادات و  پوشاک، تغذیه، سخن

عاشق را بنا به ریاضت یا سلیقه و  - زاهد و عارف-توان به شکلی غیر مستقیم دو طبقۀ عارفهای عرفانی ضمن آنکه میسوژه

شناسی عرفان عاشقانه،  راوی هم پی برد که بنا به معرفت-سازی مولفمصرف متمایز آنها از هم تشخیص داد، در کلیت به هنر تیپ

 گوید. ها نیز رهایی متصل به آن سخن میمحابا از جزییات زندگی سوژهجنون برساخته و قلندرانگی بر آمده از آن بی 

کند  ها تاکید می هزندگی سوژبا این وصف اگر در رویکرد اول نظم گفتمانی بر تبیین مفاهیم عرفانی بیشتر از ذکر جزییات سبک

دارد رویکرد دوم الگوسازی در قالب  نگه می  - قدسی-نیافتنیها را خواسته یا ناخواسته در فضایی رسمی و دستگویی سوژهو با کم

های تیپ را  دهد. منتهی  اقتدار موقتی  برآمدۀ از خطاب و فراخوانی آستانۀ روایی  در باب هر یک از مصداق تیپ را ترجیح می
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کند و این وجه واسازانۀ عرفان زدایی میدر ادامه روایت با افشای جزییات زندگی و بدنمندی آنان سست کرده؛ از آنان تقدس

 گریزد.  های عرفانی میهنویسی هم از استعالء و اقتدار برساختۀ حول سوژعاشقانه است که حتی در تذکره
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