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 مالازا  -شناسی رواي : الگوي تأويلی خطا سبک
 عرفانی هاي در حکاي  

 
 *سر علیرضا محمدي كله 

  انشگاه اهرکر  تاسنا یا  شبان و ا باات فا سی
 

   چکیده
یکی اش شبان عرفانت بناا ین    ام عن ان ویژگیبا تأکاد بر تأویل به ایم ک ااده   این مقاله 
هةس  با  ت. این الگ کناممعرفی   ا عرفانی هام یی    حکایت وا هامالگ پرکا بر ترین 

هام تعلاةیت حاصل خطا و مواشات است؛ با این تفاوت که خطام آاکا   بساا م اش حکایت
اننظا    قان نیت به مواشات م   طریق تبدیل ادن به کنشی ابه س م یک کنشگر اش   ا ه اش   
 هد.    این الگ ت یف خطایی ن ت مواشاتی ن     میام  یگر با تعر سد؛ بلکه    الیهنةی

گرایانه است و به هةان  لالت خطام تأکاد بر خطام  و  میص ل حرکنی تأویلی و باطن
ت ان گفت این الگ  ت صافی  وایی اش  وم می ا  ؛ اشایننخست ناا  یگر خطا میس   نةی

نظرت برجسنه ادن برخی خطاها     هد. اش این م  ست می کا کر  تأویل    من ن عرفانی به
پ ای اش برخی  یگرت نقز ق انان حاکم بر سنت عرفانی    هام عرفانی و چشم حکایت

  کند. این  وش و الگ م برآمده اش آن اگرچه مبننی ها  ا ناا آاکا  می گارم این حکایتاکل
م سنت عرفانی هام ساخنا م و  وایی من ن عرفانی استت با عناصر شبانی و فکربر ویژگی

                                                                                                                  
 a.mohammadi000@gmail.comن یسند  مسئ ل:  *

  23/0/4090تا یخ پذیرش:   44/44/4090تا یخ   یافت: 
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اناسی  وایت    جهت سبک تالای است میدو     مقالة حاضر .هم پا ندم آاکا   ا  
 هام کهن. حکایت

 
 اناسیت تأویلت ساخنا ت سبک.هام عرفانیت  وایت حکایت هاي كلیدي: واژه

 . مقدمه 1
ت ان یافت و  هام کهن ا باات فا سی  ا    من ن عرفانی می حوم شیا م اش حکایت

هام کهنت  ام اش حکایتها هةچ ن گ نه حکایت ها برام تعریف اینخی تالشبر
گارم اش اصطالحات اند؛ مانند بهرهمعط ف به ع امل و عناصر معنایی و مین ایی ب  ه

 ا ن  هام اصلی حکایتت  ومعن ان اخصاتح ش  تص فت حض   پاران طریقت به
نه )مانند میاط خانقاه(ت  وایت ادن اش ب م ص فاا و ام با  نگها    فضا و صینه آن

یقانت بساا م اش  س م یکی اش ص فاان و پا سنن تفسارم عرفانی به پایان حکایت. به 
هام عرفانی تلقی  بخز برام اناسایی حکایتهایی اطةانانت انند معاا این م ا   نةی

هام ا ه اش ویژگیهایی هم که به معرفی این گ نة  وایی با اسنفا ند.    باشنر پژوهز
هام عرفانی یا  ها بر حکایتو آشم  ن نظریه انطباقاندت فقط  ساخنا م اخنصاص یافنه

ام چندان س  مند نظر ب  ه که نناوه ت صاف سطیی مضامان و عناصر  اسنانیت م    
پی نداانه است؛ مثالً  ض اناان     هام عرفانی     اسنام اناسایی ساخنا  حکایت    

ت فقط م ا  م هةچ ن عناصر  اسنانت (4094) هاي عرفانیختار داستانی حکاي ساکنا  
شبان و نةا ها  ا بر سی کر ه و بر م ض عات تعلاةی و ناا نقز ساشنده و بناا ین 

ها تأکاد کر ه است.    این ماانت فقط جبرم و کرامت و اند ش مرید    این  اسنان
گارم وم    بخز اوج  اثر غافل مخاطب بر تی ل    بانز ( 43-41: 4094)منز  فااض

اند.  ها  انسنههام عرفانی اش  یگر حکایت حکایت  ا م جب تةایا ماهات حکایت
هام  اناسی حکایتاش  یخت  هم پس (402-404: 4031)باای و بهروش  قافله
هام گاینی کنز ص  تی گذ ا   با   جام ت بهاالولیاتذکرۀو  المحالوب كشف

اند و اش این جهتت نظر آنان هةس  با  ها سخن گفنهکا م یک اش خ یز منفاوت    هر
 اند.  منز ذکر کر هام است که جبرم و فااض نکنه
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ایم  هام عرفانی پر اخنه    ن انا  حاضرت به یکی اش الگ هام پرکا بر     حکایت
ها بااد و هم وجه  که هم قا   به ت صاف ساخت  وایی بخشی عةده اش این حکایت

نها م  منالة پاز نظر گار . این پژوهز به هام  وایی  ا   ها اش  یگر گ نه تةایا آن
هام عرفانی است و    آنت تنها  اناخنی   با   شبان و حکایتهام سبکبرام پژوهز

ت صاف و معرفی یکی اش الگ هام  وایی من ن عرفانی ص  ت گرفنه است. مقالة 
ها      یافت فرایند  ها ه اده که ت جه به آناناخنی بنا ن حاضر بر سه پایة  وش

 تیلالی پژوهزت مفاد است: 
ح ش  ا باات کهنت اش بساا م اش  ادن      لال خلق  هام عرفانی به الف. حکایت

ت ان ماان  وم می این اند؛ اشهام م ض عی و ساخنا م آن ح شه اثر پذیرفنهویژگی
که هدف اش آنت بر سی ن عی خاص اش  هایی یافت؛ اما    هر پژوهشیها اباهت آن

ها باید معرفی اش یافنن اباهت هام عرفانی( استت باز  ها )مثالً حکایت حکایت
هام  وایی با یکدیگر  ا ناا آاکا  نظر بااد که تفاوت این گ نه  هایی م   ویژگی

م ها هام  اسنانی کهن به حکایتترین گ نهکنند.   با   م ض ع این مقالهت نا یک
ترین وجه تشابه این هام تعلاةی و اخالقی. مهم اند اش: موة عة حکایت عرفانی عبا ت

ها و مضامانی است که بر تعلام و تهذیب اخالق تأکاد   و  سنهت اباهت    هدف
هام عرفانیت  هام ساخنا م حکایتهام این مقاله   با   ویژگیکنند؛ بنابراین یافنه می

ها با  یگر  هام معنا ا  آنهام عرفانیت بر تفاوت حکایتبر ت جه به موة عة  افاون
 کنند. هام حکةی ناا تأکاد می حکایت

-هام ساخنا م من ن  ا    پا ند با ویژگیایم ویژگی  .    این پژوهز ک ااده

ترین  عن ان مهم ها بر سی کنام.    مقالة حاضرت اش تأویل به هام فکرم و مضة نی آن
بانی عرفانی یا  کر ه و ساخنا  و  رش شبانت اندیشه و جهانگارم و گسنعامل اکل

 ایم.  الگ هام  وایی  ا ناا با ت جه به هةان عامل ت صاف کر ه
گرا اناسی ساخنا هام ح ش   وایتگارم اش برخی نظریهج.    این مقالهت با بهره

بر  مبننی   نبال معرفی الگ یی هام مرب ط به آنت به و تفسار 4هةچ ن نظریة ت  و ف
گارم  هام ساخنا گرایان به بهره ایم. اسنفا ه اش نظریه هام عرفانی ب  ه تأویل    حکایت

ها بر  سا   آن و انطباق هام آنان منیصر ب  ه است؛ نه آشم  ن اش مفاهام و  وش
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نظرت اش نگاه  عالوه     اه یافنن به ساخنا  و الگ م م     هام عرفانی؛ به حکایت
ایم.    این  ها پرهاا نکر ههایی    این مفاهام و نظریه اه اِعةال تغااراننقا م و گ

ایم که    برخی  منن تأکاد کر هاش هةهت بر ا تباط ماان منن و برون هات باز  تغاار
 اند.  هام ساخنا گرایانة ا باات فرام ش ادهبر سی

 . تأويل و زبان عرفان 2
هام قرآنی  عناصرم اش شبان عرفان    تفسار هند  حض    تأویل    نگاه نخستت نشان

گارم و گسنرش شبان و ترین ع امل اکلت ان آن  ا اش اساسیوج   این می است و با
به عبا ت  یگر یکی اش  ؛(441 -441: 4090سرت ) .ک: میةدم کله من ن عرفانی هم  انست

ماان من ن کالساک(ت  ویژه    هام ماان من ن عرفانی با  یگر من ن )بهترین تفاوتمهم
ها اش ترین تعا یف و تلقیابننام من ن عرفانی بر تأویل و نگاه تأویلی است.    مرس  

ا    مق لة تأویلت بر   یافنی باطنی و اه  م اش معنام اصلی و حقاقی منن تأکاد می
ام اش فهم منن که حاصل    این تعا یفت تأویل یعنی اا ه. (421-421: 4037)کربنت 

یابی به معنایی   ونی و باطنی   م فر م و باطنی است. نناوة این فرایند ناا  ستاه
برانگاا  ا    هام بیث)اصلی و حقاقی( خ اهد ب   که معة الً با معانی ظاهرمت تفاوت

تر ناا ها و تعا یفت نة  م عانینظر اش این تلقی صرف(. 427-424: 4030)پ  نامدا یانت 
یافت که عبا ت است اش: گذ  اش بافت شبانی م ج   و و و  به ت ان برام تأویل می

« سااق»بافنی ن  اش معنا. نة نة چنان بر اانی    مباحث تفسارم پاشاناان باعن ان 
هام تفسارم با تأویل ص فاان مطرح ب  ه است. اتفاقاً علت مخالفت بساا م اش سنت

 -30: 4039پ   یا م و گرامیت  )مصالیی   هةان خروج اش سااق کال   یشه  اانه است 

93) . 

تنها    فهم و ت ضاح برخی من نت بلکه    گسنرش  مثابة فرایندم شبانیت نه تأویل به
گارم و گسنرش بساا م اش من ن عرفانی اش شبان عرفان ناا جایگاهی مهم  ا  . اکل

حنی  هام عرفانی و هات ارح عقاید و اصطالحات عرفانیت گاا ش توربه ن ع تفسار 
مااانی شیا  به حض   عنصر تأویل وابسنه  ها و سرگذات ص فاانت به نقل حکایت

تنها با فرا فنن اش بافت و سااق کال  تأویل  یگر من ن  است.    یک منن عرفانیت نه
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گار ؛ بلکه حنی هةان منن ناا با تأویل مداو  خ   و تغاار بافت کال ت ص  ت می
ا  . این معانی ن  و گارم معانی ن  میال اکل نبم جب گسنرش و حاات خ   به

انوامند که    سنت هام مخنلف معنایی میتغاار بافت معنایی کال  به ظه   الیه
گارم  و نة نة  ا  ؛ مثالً اکلها یا  می اش آن« گراییباطن»هایی هةچ ن عرفانیت با نا 

 فنن اش یک الیة معنایی به شیر و گسنرش یافنن کال     آنانت حاصل نگاه تأویلی و فرا
 الیة  یگر است: 

اول االمر بر شبان علمت سلطانان  ناایند و بر شبان معرفتت سلطانان  ینت و : »4نة نة 
 (. 112: 4071)مابدمت « اندسلطانان  ینت پاران طریقت

 : 2نة نة 
  اما ترک عا ت این طایفه ]= ص فاان[ت ارط طریق ایشان نبااد و آنچه ایشان اند

ها ا  یده اده  حالت جامة پشةانت کةنر پ اندت  و معنی  است: یکی آنکه پشم
اند و است ]...[ و  یگر آنکه گروهی اش مبندعه مر جامة پشةان  ا اعا  کر ه

 (.74: 4030)هو یرمت  خالف اعا  مبندعان اگرچه خالف سنت بُ َ ت سنت بُ َ 

ایم: نة نة نخستت مرب ط به مننی این  و نة نه  ا اش  و منن مخنلف اننخا  کر ه
 و  تفسارم و نة نة  و ت مرب ط به ارح عقاید و اصطالحات ص فاان است.    هر 

که    نة نة نخستت  ا  ؛ چنان اده  یده می م    ناا ن عی تأویل به معنام گفنه
     و شمانة  ناایی و  ینیت و« امر» ا  نگاهی تأویلی به واژ   گارم تفسار وا اکل

تر و ن تر ام باطنی پ ای ص فاان به مسئله نة نة  و  ناا حاصل تأویل سنت مرقعه
 است. 

 هاي عرفانی . تأويل و حکاي 4
هام شبانی  لال ساخنه ادن با اسنفا ه اش عناصر شبانیت بساا م اش ویژگی  واینگرم به

هام   ا    حکایتمثابة عنصرم شبانی  من ن  ا ناا هةراه  ا  ؛ بنابراین   پام تأویل به
ها گامی است  ت ان پی گرفت. بر سی کا کر  تأویل    این حکایتعرفانی هم می

هام عرفانی با ت جه به عناصر شبانی و فکرم  هام حکایتجهت اناسایی ویژگی   
ها  ا     و  بندم کلیت حض   تأویل    این حکایتعرفان اسالمی.    یک تقسام
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هام  اسنانی و  و ت  هام اخصاتی کر : نخستت گفنهت ان بر سسطح بدین ارح می
  هام.  ص  ت مخنصر ارح می یک اش این  و سطح  ا به ساخنا   وایی.    ا امهت هر

 ها. تأويل در ك م شخصی 4-1
تأویل    این  .هام عرفانی است ترین سطح حض   تأویل    حکایتاین بخزت آاکا 

اده یا مین ام نهفنه     تنها اش سخنان گفنه سطحت بدون ت جه به نة    وایی مننت
ام ا  ؛ بنابراین عنصرم معنایی و مین ایی است؛ نه ویژگیحکایت   یافت می

 ساخنا م.
 : 0نة نة 

خدمت ااخ ب القاسم گرگانی  ساد  ]...[ت او مرا به اب بکر عبداهلل  چ ن من به
اهنه. چ ن به ماهنه خدمت ااخ ب سعاد فرسنا  به م  و به برا  م فرم   و هر

 فنامت حسن مؤ    خدمت ااخ    جام آو  یم و به  سادیم و سنن و ارایط به
بدین ایاا ت » ا ااخ بفرم   کی ایاا م بااو   و به من  ا ت ااخ به من فرم   کی 

کفز   ویشان  است »و ب بکر عبداهلل  ا فرم   که « گَر   ا اش  ی ا   و  کن
 -سبیانه و تعالی - و ااخ به  حةت حق ین گذات و هرمدتی بر«. ]...[  ا  می

ها ظاهر اد[ و  کر ند. سخن بر من گشا  گشت و مریدان پدید آمدند و ]قب ل
صات و آواش  من    جهانت مننشر گشت و ااخ ب بکر عبداهلل  ا به آن با گ ا م 

هلل ماان خلقت اهرتی و صانی نب   و ذکر او سایر گشت. یک  وش ب بکر عبدا    
به ایاا ت گَر   ا اش  ی ا  پاک »گفت کی ااخ ب سعاد فرم   ااخ ب علی  ا که 

تا هةه عةر به ایاا ِ سخنت گر  معصات اش  ی ا   ل بندگان حق پاک « کنمی
کر یم تا هةة عةر    پایگاه کند و ما  ا فرم   تا کفز   ویشان  است می می

 (.202 -204: 4030)میةدبن من  ت  بةاندیم و کسی ما  ا نشناخت و ذکر ما نکر 

هام پایانی حکایت نقل ادهت  آنچه    این نة نهت اش شبان ب بکر عبداهلل    سطر
نظر گرفنن نقز آن    ساخنا   تأویلی است اش اعةال وم و  اوم. این تأویل بدون   

  هند  حض   این عنصر    حکایت عرفانی عن ان کالمی تأویلیت نشان حکایتت خ   به
هام  بر آاکا مت با ساخنا   وایی حکایت هات افاون است و این تلقی اش حض   تأویل

عرفانی هم چندان ا تباطی ندا  ؛ به عبا ت  یگر    این سطحت تأویلت اغلب بدون 
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ا   که خا ج اش  هایی عرضه می ص  ت جةله ا تباط با پارنگ و ساخنا   واییت به
  ند. قالب  وایی ناا امکان باان ادن  ا

هام عرفانی با ت جه  هام پاشان ناا تأویل    حکایتاتفاقاً    بساا م اش پژوهز
ت اش هاي عرفانیساختار داستانی حکاي به هةان سطح بر سی اده است؛ مثالً    کنا  

کنا  تشباه و  یگر  هام عرفانی و اباا م    عن ان یکی اش عناصر شبانی حکایت تأویل به
ق ل  ناا با تأکاد بر نقل 0نة نة (. 232-234: 4039) ض اناانت است ص   خاال یا  اده 

هام تأویل عن ان یکی اش نة نه هام  واییت بهپایانی ب بکر عبدهلل و حذف برخی بخز
ام غار وایی اش تر یدت این نگاه اش تلقی هام عرفانی ذکر و تیلال اده و بی    حکایت

 برآمده است.  هام عرفانی حض   عنصر تأویل    حکایت

 ها . تأويل در ساختار روايی حکاي 4-2
اش   تفاوت این سطح اش حض   تأویل با سطح پاشانت نخستت    مااان آاکا م و پس

ص  تی  آنت    مااان ا تباط با ساخنا   وایی و پارنگ حکایت است.    اینوات تأویل به
  یافنن آن ناا  ا ا تر  ها حض   ندا   و بنابراینتآاکا ا    مین ام کال  اخصات

تر اش سطح پاشان است. این سطح اش تأویل    ساخنا   وایی حکایتت نهفنه و  یریا 
هام فکرم اسا  ویژگی ت اند ما  ا    معرفی الگ هایی  وایی براست و اش این نظر می

ترین کا کر هام این سطح اش تأویلت و شبانی سنت عرفانی هم یا م  هد. یکی اش مهم
هام حکةی و تعلاةی  ها    مقایسه با  یگر حکایت بخشی به این حکایتشخصت

 وم  هایی  ا ند؛ اشاینهام عرفانی اباهتنظر مضة ن و مین ا با حکایت است که اش
هام اخالقی و تعلاةی  ام پرکا بر     حکایت هام بعدت نخستت الگ م  وایی   بخز

 ست  هام عرفانی  ا به لی برام حکایت ا معرفی خ اهام کر  و سپس ساخنا م تأوی
 خ اهام  ا .

 هاي تعلیمی مالازا  در حکاي  -. الگوي خطا4-2-1

هام آنانت     وای است بر نظریه گرا افاوناناسان ساخنا هام  وایتاهةات تالش
اند. توایة  وایت به واحدهایی که برام تیلال و ت صاف من ن  وایی معرفی کر ه
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اسا  این  گارم  وایت برارفت و کا کر ت و ت صاف چگ نگی اکلهةچ ن گاا هت پ
 ا  . اناسی ساخنا گرا میس   میاجاات اا   غالب     وایت

 هند  پارفت  ا به  و  سنة فعلی و هام تشکالگاا ه (94: 4032) .ک: ت  و ف 
سنه ها  ا    ت صاف تغاار یا حالنی ایسنا  ان وصفی تقسام کر ه و تفاوت ماان آن
هام فعلی  اناخنی گاا ههام شباننظر بر ویژگی است. با ت جه به تأکاد این صاحب

ها  ا با ت جه به نقششان )کنشی(    تعریف پارفتت وم    گا  بعدمت ان اع این کنز
بندم  ها تقسام هایی تقسام کر ه که یکی اش آن هی به عنصر پارفتت به  سنه   اکل

فعل »است. هرچند « تخطی و مواشات»و « فعل تغاار»ع هام فعلی بر  و ن گاا ه
کند و به هةان  ت مفه    گرگ نی  ا باان می«فعل تغاار»ناا مانند « تخلف )و مواشات(

ت ان  و می هام فعلی استت تفاوتی جائی بدین ارح ماان آن  لال ناا ساشند  گاا ه
 یافت که

]فعل تغاار[ تفاوت  ا  . « الف» ماهات این تغاار ]فعل تخلف[ با تغاار مسننر   

کند؛ اما جر  ها تغاار میگاهیِ ویژگی بندم گهم قعانی انضةامیت ترکاب« الف»   

اند و تیقاقاً    هةة  یا گناهت تخلف اش قان نی عا  است که کل جامعهت مشة ل آن

مقابل  ]فعل تخلف[   «  »]فعل تغاار[ و « الف»ا  . ها بدان اذعان میحکایت

ها و گناهانت هةاشه م قرا   ا ند؛ مثل فر م/ اجنةاعیت منغار/ پایدا . جر ه

 . (410-412: 4030)اسک لات  ا نداند که ب  ند؛ شیرا به هةان ق انان مرب ط میهةان
یا  كلیله و دمنهمانند  من نی اخالقی    -هام تعلاةی مرو م بر حکایت با
بر  و فعل اصلی یا ادهت ساخنا  باشنر این   ننییابام که  و الگ م مب می    نامه مرزبان

بر تغاار فعل اش وجه الناامی به  : نخسنان  سنهت مبننی  هندها  ا تشکال می حکایت
آن « آ» ←ام  ا  ا ا بااد باید کا م  ا انوا   هد یا ویژگی« آ)»وجه اخبا م است 

 سنه که    مقایسه با  سنة ا  ( و  ومان  هد یا آن ویژگی  ا  ا ا می کا   ا انوا  می
اش قان نی تخلف « آ)»بر فعل تخلف و مواشات است  نخستت باشنر کا بر   ا  ت مبننی 

هام شیر  ا با الگ یی  ا  (؛ مثالً نخسنان نة نه اش حکایتمواشات می« آ» ←کند می
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( بر فعل تخلف )و مواشات بر فعل تغاار و  ومان نة نه  ا با الگ یی مبننی  مبننی 
 ت ان ت صاف کر :   می

 : 0نة نة 
یا »گریست. گفنند:  ا  یدند که می - ضع -اند که  وشم امارالةؤمنان علیآو  ه

چه بااد بنر اش آنکه هفت  وش است »گفت: «. امارالةؤمنان! سبب گریه چاست؟
و این اش « که مرا مهةان ناامده است و خانة من اش برکت ضافت میرو  ب  ؟

 (.292: 4031)ع فیت  هایت مروت و ارف او ب  غایت کر  و ن

 : 1نة نة 
  فرواتتتی کتتته یةتتتن جتتتاش بتتت    ماتتت ه

 ستتتتتر  ه  ااتتتتتنی  چشتتتتتم ا   بتتتتتر
 بتتتترم چنتتتتد اتتتتگرفی نةتتتت    کاستتتته

 هتتتم ش  چتتت  اتتتنابز گرفتتتت  یتتتده بتتته
 خفتتتتنن آن گتتتترگ چتتتت   وبتتتته بدیتتتتد

 غناةتتتت اتتتةر  ت بتتتر آن ختتت ا   کاستتته
 کتتتته    ایتتتتن  اه کنتتتتد خ ابگتتتتاه هتتتتر

 

 بتتتت   وبهکتتتتی ختتتتاشن کتتتتاالش   
 بقتتتتتال نگتتتتته  ااتتتتتنی   ةکلبتتتتت

 کتتتر  ستتت    هتتتاچ اتتتگرفاز نةتتتی 
  گ خت ابز گرفتت  ت خفت و به خفتنن 

 ختتت ا     او آمتتتد و ستتتر   کشتتتاد 
 ر غناةتتتتت ببُتتتتت آمتتتتد و اش کاستتتته

  ستتتت  و  یتتتا کتتتاله  یتتتا ستتترش اش
 

 (421-421: 4034)نظامیت 

ها و باان  این  و الگ  بدان سبب که امکاناتی مناسب برام فهم تةثالیِ حکایت
پرکا بر ترین الگ هام   هندت وم مؤلف قرا  می ها پاز اخالقی اش آن -سار تعلاةیتفا

هام تعلاةی و اخالقی    ا باات فا سی هسنند.    الگ م  و ت   وایی    حکایت
کندت معة الً ق انان عا  ها کنشگر  ا مسنیق مواشات می ق انانی جامع که تخلف اش آن
هام تعلاةیت کنز و فعل مواشات ادنت  ن    حکایتاخالقی یا  ینی هسنند؛ بنابرای

 ها. گ نه حکایتعاملی است برام تضةان کا کر  تعلاةی و اخالقی این

  2هاي عرفانی مالازا  در حکاي  -الگوي خطا .4-2-2

هام تعلاةی و اخالقی  ا به هةان گسنر گی  اده برام حکایت الگ م  وایی ت صاف
وج   این اانراکت  رفانی هم اناسایی کر . باهام ع ت ان    موة عة حکایتمی

اده وج    ا   که     هایی  وایی ناا ماان این الگ      و ن ع حکایت یا تفاوت
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تر هم گفنامت  که پاز گشاست. چنان هام عرفانی  اه ت صاف سبک  وایی حکایت
هامِ خاص شبان عرفان است که تأویل ترین عامل ایوا  این تفاوتت ویژگی مهم

ا  . حال اگر با ت جه به تلقی مقالة حاضر اش تأویلت  ها میس   می ترین آنبرجسنه
یعنی فرایندم حاصل تغاار شمانه و بافت معنایی و و و  به بافنی ن  اش معانی و 

گارم هام عرفانی بنگریمت نقز تأویل  ا    اکل هات به ساخنا  حکایت  اللت
هام عرفانیت تأویل     یابام.    برخی حکایت یم ها ناا    الگ هام  وایی این حکایت

 هام اصلی پارنگ  اسنان نقشی آاکا   ا  : بر  و ا تباط بخزگارمت پازاکل
 : 1نة نة 

 مایتتتته ش  ن مریتتتتدم  ااتتتتت انتتتتدک  
 نگفتتتت انستتتت؛ چاتتتام متتتیاتتتاخ متتتی

 آن مریتتتتتتتتد  اه و پاتتتتتتتتر  اهبتتتتتتتتر
 اتتتان پتتتاز آمتتتد بتتتس ستتتااه   ام وا م

 ترستتتاد شان کتتتز بتتت   ش   متتتر  متتتی 
 اتتتاخ  ا گفنتتتا: چتتت  اتتتد پاتتتدا  و  اه  
 گفتتت: معل متتت بتتافکن کتتان خطاستتت    

 

 کتتتر  پنهتتتان ش  ش اتتتاخ ختتت   مگتتتر 
  ااتتت او ش     نهفتتت هةچنتتان متتی 

  فننتتتد بتتتا هتتتم    ستتتفر  و متتتی هتتتر
 و آاتتتتکا ا اتتتتد    آن وا مت  و  اه 
 متتتر   ا  ستتت ا کنتتتد بتتتس شو  ش     
    کتتتدامان  ه  َویتتتم ایتتتن جایگتتتاه؟

 ادت  واست پس به هر  اهی که خ اهی
 

 (473-477: 4094)عطا ت 

هام عرفانی  ا   که با ت جه به آن  این حکایت پارنگی آانا    موة عة حکایت
ت ان مفه   تغاار بافت و شمانة معنایی  ا ت ضاح  ا . آنچه پارنگ حکایت م    می

و «   ست  اه»بر تقابل ماان  و مفه    بر ت گذ  اش شمانة معنایی مبننی بیث  ا پاز می 
 اهی   نبال  سادن پار و مرید به  و است که    آغاش حکایت و به«  اه خطا )اانباه(»

ت جه قرا  گرفنه است؛ ولی      معنایی لغ م و عانی م   «  اه» هد.    اینوات    می
   معنایی مواشمت تقابل جدید «  اه»نظر گرفنن  پی تغاار شمانة معنایی و با    ناگهان   

ت حکایت  ا به بافنی جدید «ها ) اه   ست(گذ  اش  ا ایی»و «  ا ایی ) اه اانباه(» ماان
کند. مسئلة مهم    این فرایندت شیرساخنی تأویلی است که هرچند اش مفاهام وا   می

هام عرفانیت اش  و الیة  ویژه اا   معة ل    تفسار ها و بهاا   مرس      تأویل به
ت ان گذ  اش معنام ظاهرم به معنام استت می تشکال نشده جداگانة ظاهرم و باطنی
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باطنی  ا    آن تشخاص  ا . این حرکت و اا    وایی    بساا م اش  یگر 
هام عرفانی هم تکرا  اده است و نة نة مهم این کا کر  تأویل  ا     حکایت
اند.  تگ یی ک تاه ماان  و اخصا و ت ان یافت که حاصل گفتهایی ک تاه می حکایت
و     اه افنا ن یکی اش  (74: 4030)عطا ت هام مرب ط به گلام خریدن  ابعه  حکایت

 ها هسنند.جةلة این نة نه اش( 440: 4017)اب  وحت مریدان اب سعاد 
هام عرفانیت اش الگ م آانام خطا و مواشات پاروم  بخشی عةده اش حکایت

آو    هایی  ا پدید می نر تعلاةی حکایتتر گفنامت این الگ     ژا که پاز کنند. چنان می
پی مواشات  خ    و سپس   هم می سبب تخطی اش قان ن به هات تعا ل اولاه به که    آن

هم  هام عرفانی هم تخلف اش قان ن م جب بر ا  .    حکایتخاطیت  وبا ه برقرا  می
اش آنکه به  ا  ؛ ولی این خطا    فرایندم تأویلی و پاز  خ   ن تعا ل نخسنان می

ا  ؛ مواشات برسدت به خطایی جدید تبدیل و مواشاتی تاشه ناا برام آن تعریف می
مثالً    نة نة پاشانت امکان بروش خطا اش عاملی وابسنه به  اه   ست یا اانباه به عاملی 

ا  . به هةان نسبت ناا مواشات )مواشات کالمیت سرشنز وابسنه به  اهرو تبدیل می
ا  ؛ انگا م    تیقق بخشادن ارایط  اهروم اعةال میخطا    سهل سبب مرید( به

  0نه خطا    گاینز احنةالی عانی  اه.
 : 7نة نة 

 فنند. شنی پا   اند که ااخت  وشم    نشاب  ت با جةعی بساا  به ک یی میآو  ه
انداخت؛ بعضی اش آن بر جامة ااخ افنا . ااخ اش آنت منأثر خاکسنر اش با  می

اضطرا  آمدند و خ اسنند که حرکنی کنند با صاحب خانه. ااخ  شت. جةع   نگ
آ ا  گارید! کسی که مسن جب آتز بُ َ ت با او به خاکسنر قناعت کنندت »ما گفت: 

 (.217-211: 4030)میةدبن من  ت  «بساا  اکر واجب آید

اب سعاد(  نبال بروش خطایی )خاکسنر  یخنن بر سر     این نة نهت تعا ل اولاه به
ادهت مواشاتی  پی  وم  ا ن این خطا و طبق الگ م یا  خ   .   هم می س م شنی به اش

س م ب سعاد یا مریدان  باید تعا ل ثان یه  ا ایوا  کند که عبا ت است اش: تنباه شن اش
 نبال  ا   که مواشاتی ن   ا ناا بهوم؛ ولی    فرایندم تأویلیت خطایی ن  تعریف می

س م  این حکایتت خطام  و  )گناه کر ن یا سرپاچی اش فرمان خدا( اش ا  .    



 01          ...مواشات    -خطا اناسی  وایت: الگ م تأویلی سبک                04/ اةا   3سال 

ب سعاد     ا ه که سااوا  مواشاتی منناسب با خ   )آتز( است. باید به این نکنه ناا 
ص  ت صفنی )ت صافی( برام اب سعاد تعریف اده؛ ولی  ت جه کنام که خطام  و  به

شمان این حکایت تلقی کر . با این ت ان آن  ا خا ج اش واقعت کنشی است که می   
بر تأویلت تغاار کنشگر خطاکا    ت ان گفت نناوة فرایند  وایی مبننیت ضایات می

 یابد. است که    این نة نهت اش شن به اب سعاد تغاار می
 : 3نة نة 

وقنی من با جةاعنی قصد حواش کر   و اند  ح الی حل انت کر ان  اه ما بگرفنند 
که  اانامت اش ما جدا کر ند. ما ناا با ایشان نااویخنام و فَراغ  ل هایی و خرقه

کر م. کُر م اةشار بکشاد و ماان ما؛ اضطرا  می ایشان جسنام. یکی ب   اند 
 وا نبااد که این »قصد کشنن او کر . ما جةلهت آن کر   ا افاعت کر یم. گفت: 

علت کشنن اش وم بپرسادیم. ما «. کذا   ا بگذا یم؛ المیاله او  ا بخ اهام کشت
چنان  کند ایناش آنکه وم ص فی ناست و اند  صیبت اولاا خاانت می»گفت: 

اش آنکه کةنرین   جة »گفت: «. برام چه ص فی ناست؟ اش»گفنام: «. کست ناب  ه بِه
پا هت چندین بند است. او چگ نه تص فت ج   است و او  ا اند  این خرقه

 (.011: 4030)هو یرمت  «کند؟می ص مت با یا ان خ  ام بااد که چندین خص فی

ت ان  ید. تعا ل  اسنان با خطام هةان الگ م  وایی  ا    نة نة اخار ناا می
جام کنز مواشات که  خ   ؛ ولی بههم می هام ص فاان بر نخستت یعنی  ش یدن خرقه

جدید مننقل ام  یگر با خطایی ت اند تعا ل مود  ایوا  کندت حکایت به الیهمی
س م یکی اش ص فاانت باید با  ا  . این خطا که عبا ت است اش تعلق به خرقه اش می

مواشات مرگ )تهدید به مرگ( به تعا ل ثان یه برسد.    این حکایت ناا اوالً تغاار 
 نبال ع ض ادن  ام ن ت تابع فرایندم تأویلی است و ثانااً بهس م الیه خطا و حرکت به
کند. این تغاار کنشگر گاه )خطاکا ( ناا اش  ش  به ص فی تغاار می خطات کنشگر آن

ام کننده    یک الیه  ا به کنشگر خطاکا     الیهحدم است که کنشگر مواشات به
 کند؛ مانند این نة نه:  یگر تبدیل می

 : 9نة نة 
نقل است که نةاش اامیت حسن بصرم به ص معة حباب  ساد و حبابت نةاش 

پی او   ست  نةاش اش»خ اند. حسن گفت: می« الهةد» ا « الیةد»ب   و   پا سنه 



   04 / اةا   3 سال                                                                                       01

الهی! »به خ ا   ید؛ گفت:  -عا و جل -؛ تنها نةاش کر . آن ابت خدام  ا«نبااد
«. ام حسن!  ضام ما یافنه ب  م؛ قد ش ندانسنی»گفت: «.  ضام ت     چاست؟

هر ب گاا  ن که آن نةاشت مُپی حبا نةاش اش»گفت: «. با  خدایا! آنت چه ب  ؟»گفت: 
 « اات صیت نات باش نةاشهام عةر ت  خ است ب  ؛ اما ت   ا  اسنی عبا تت اش

 (. 10: 4030)عطا ت 

هام     این حکایتت خطام نخست عبا ت است اش بروش اانباه    خ اندن کلةه
ن عن اا   و اش خطایی  یگر بهپی  اانن مواشاتی  ها می . این خطا بدون   قرآن

ت جهی به  آید. ت جه به صیت عبا ت و بیماان می شنند  تعا ل سخن به عامل برهم
عن ان خطام صیت ناتت خطایی است که با ت جه به پارنگ و ساخنا  حکایتت به

نظر گرفنه  اصلیت مواشاتی کالمی و هةچنان میرو  ادن اش  ضام الهی برام آن   
اندیشدت    الیة بعدمت  خاطی نخست میا  .    اینوات کنشگرم که به مواشات می

ا   و خاطی الیة اول  یگر    الیة  و ت این نقز  ا خ   به کنشگر خاطی تبدیل می
 عهده ندا  .  بر

ت انام مقایسة ماان الگ م پرکا بر  خطا و  اده می هام یا اکن نت با ت جه به نة نه
انی  ا     و اکل بدین هام عرف اخالقی و حکایت -هام تعلاةی مواشات    حکایت

 ارح نشان  هام: 
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گرفنه با مواشاتی هةراه اده و ساخنةان اصلی     اکل نخستت خطام ص  ت
حکایت  ا ساخنه است؛ حال آنکه    اکل  و ت آنچه ظاهراً هةچ ن تخطی اش قان ن 

بر م  مواشاتت    این الگ  کا کر م  اه لال م اجه نشدن با  ا  ت بهگر میجل ه
 نبال تعریف خطا و مواشاتی ن  به تعا ل ثان یه مننهی  یابد و    فرایندم تأویلیت به نةی
نگر اجاام  وایی  ا آاکا ا ت ان سرات غایتا  .    مقایسة این  و الگ  میمی

هام فرهنگی و  ننظا ها و اارفت  اسنانت اش شمانه بر پی مشاهده کر . این سرات افاون
 اجنةاعی ناا منأثر است.

 هاي فرهنگی هاي عرفانی، از ساختار روايی تا زمینه . حکاي 3
ح ش    ویژه   هام ساخنا مت بههام نظریه ها و گاه ضعفیکی اش ویژگی

هام بارون اش منن پ ای اش نقز تةا  جنبهاناسیت عا  این جنبز برام چشم  وایت
هرچند این قضاوت (. 473: 4031)مکا یکت ا  و معنام منن است گارم ساخن   اکل

ق ل برخی پاشروان این   هایی اش ت ان ااا ه سدت گاه مینظر می حدم   ست به تا
مننی  اللت  جنبز  ا یافت که بر عالقة آنان به ا تباط ساخنا  منن با ع امل برون

هایی هةچ ن  م  وایی که با عن انکند؛ مانند تأکاد بر این نکنه که بساا م اش اجاا می
ط   مطلقت اش  ا  ت بها ندت کةنر اش آنچه ا عا میکا کر ت گاا ه و پارفت اناخنه می

ها  ت ان آن نبال باشنگرم    این اجاام  وایی می اند؛ یعنی به اجاام عانی منن برآمده
نده  انست. این هام مننقد و خ ان ها و سلاقهمااانی شیا ت برآمده اش خ اسنه  ا به

اند و به هةان  لال  نگر مننقد و خ انندهها نناوة بر اات اةّی و غایتخ اسنه
هات وج  م عانی هةچ ن منن  وایی قائل ها و گاا هت ان برام کا کر هات پارفت نةی
  با   کا کر  هةچ ن  0 سد تعبار  والن با تنظر می به(. 19-13: 4031) .ک: ت النت اد 
ا  ؛ عنصرم که بعداً هم    هةان سطحت هم    جام  یگرت     وایت کاانه می»که ام  انه

مااانی شیا    با    یگر اجاا ناا  ت به(22: 4092)با تت « با  خ اهد نشست    سطح  یگرت به
کند. مسئلة اخناا م و اةّی ب  ن   یافت این اجاات اولان با     نقد صدق می

که  م اناسایی ساخنا   وایت عاماانه مطرح اد؛ ولی چنانها براهام فرمالاست تالش
ها ناا ت ان اننظا   اات   با    یگر نظریهناا گفنه استت می (414: 4033)ت  و ف 
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بخشی برم نت برآمده اش هةان نکنه  بر پارفت سه 1کا  گرفنه ا  ؛ مثالً ااکال اسک لا به
 نظر وم:  است. به

 سد که اش  وایت نظر می هام فرعی بانامت بهدمبنچه باشنر  ست به تقسامهر
ا یم؛ پس حداقل الشمی برام تفاوت یا فاصله بان هریک اش این سه  و تر می

ها  ا به  وایت بدل  بخشی وج    ا   که آن ها    هر پارفت  وایی سهمرحله
 (. 403: 4030)اسک لات  کندام که برم ن اش آن غفلت میکند؛ نکنه می

 جا(. )هةان ا   پر ه برمی 1منطق برم ن م ب  نام است که اش اخناا ن نکنهاین هةا
ها و باو هام فرهنگی و به هةان بر اینت وابسنگی ساخنا   وایی به شمانه افاون

مننی هام برون ها ناا اش  یگر ااا ه مااانت امکان اسننباط این باو ها اش ساخنا  حکایت
رایند خ انزت سرن ات یک تغاار یا کنز  واییت ساخنا گرایان است؛ مثالً    ف

هام فرهنگی ناا وابسنه است. این م ا  ت گاه  نگرانهت به اننظا بر  ویکر م غایت عالوه
عن ان ت انند بها ند؛ ولی میهام ساخنا م مطرح میهام نظریه عن ان ضعفبه

عهده  ن  ا ناا برمنهایی  واییت نقز ایوا  حلقة ا تباطی ماان منن و برونویژگی
کنا    و ت  و ف    7پر اشان ح ش   وایتت کسانی هةچ ن با تماان نظریه گارند.    

اند؛ مثالً  مننی انداخنهنگاهی ناا به عناصر برونتیلال ساخنا مِ عناصر  وایتت نام
ت  و ف تفاوت ماان افعال تغاار و خطا )و مواشات(  ا اش آن جهت  انسنه که  ومی 

 یا  ببریم که:  یر پا گذاانن قان نی کلی و اجنةاعی است؛ اما نباید اشحاصل ش
هایی که باید با هر قصه فر یت پادا کنندت بعاد است ق انان که برخالف آن ویژگی

هام وصفی باان ا ند. ا ندت با گاا هام فرهنگیت مسلم فرض میس م جامعه اش
نا م مهةی هسنند که    این کُدهام ا شای وابسنه به فرهنگت عناصر ساخ

ها  ا اش  ت ان آنکنند؛ اما میط   نامرئی عةل می هام خاصت تقریباً بهحکایت
 (.410)هةانت  بر سی  قاق تعدا م اش من ن مرتبط اسننباط کر 

ها و تخطی اش قان ن  ا  ام اش خطابه عبا ت  یگرت    یک منن خاصت موة عه
ت انند اش ا ند و برخی نه. این م ا   میمی ت ان یافت که برخی به مواشات خنم می

هام این ق انان حاکم بر منن یا ن یسند  آن پر ه بر ا ند. ااید یکی اش لغاش
که ق انان معنبر    یک  ت جهی به ج امع گفنةانی بااد؛ چنان بندم ت  و فت بی تقسام
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انداش   چشماسا جامعه مةکن است    گفنةانی خاصت نامعنبر بااند. به هر حالت بر
ت ان   یافت که من ن  اسنانی ق انان حاکم بر خ    ا ت  و ف و تفسار اسک لا می

 کنند. خالل ساخنا ها و الگ هام  وایی آاکا  می اش
فاید  این نگاه برام مقالة حاضرت ت صاف الگ یی است که هم با مخنصات شبانی و 

ا ت  یگر اگر این نگاه ت  و ف  ا هم با ق انان فکرم سنت عرفانی ا تباط  ا  ؛ به عب
ها و  ت انام بگ یام بر سی حکایتها گسنرش  هامت میس م مقایسة گفنةان به

ها با  هام  وایی آنالگ هام  وایی م ج      موة عة من ن عرفانیت ما  ا به تفاوت
ها میص ل چگ نگی قرا  کند. این تفاوتهام  وایی  اهنةایی می یگر موة عه

پی  ا ند؛  هم خ   ن تعا ل و ایوا  تعا ل مود   ا    هایی هسنند که براا هگرفنن گ
ام اش طنا و شمانههام عاماانة فا سی که پسهام  کامرون و برخی قصهمثالً    قصه

 ا ه    حکایت )مانند خاانت     وابط شناا یی( با فرا   هو  ناا  ا ندت خطاهام   
هام  ها    حکایتص  تی که این کنز ا ند؛    ی نةیخاطیت معة الً به مواشات مننه

ت ان گفت اند؛ بنابراین می  وند و با مواشات هةراه اةا  می اخالقی و تعلاةی خطا به
اش     ا ن خطات  ام هسنند که پس و گاا هت «مواشات ادن»یا « فرا  اش مواشات»

هام  ام اش حکایتا  سنهت انند  وایت  ا به تعا ل  وبا ه برسانند و برام تةای می
عن ان  ها  ا باگ نه گاا ه این (77: 4033). ت  و ف کا   وند تعلاةی و عاماانه به

اش هةهت وابسنه به  ها  ا باز اناسی حکایتمعرفی کر ه و سنخ« هام بدیل گاا ه»
هام ها با ت جه به نی   گاینز گاا ه ها  انسنه است؛ بدان معنا که حکایت بر سی آن

گارند. یکی اش این هام مخنلف  وایی قرا  می هی به تعا ل  وبا هت    سنخمنن
هام بدیل این است که به حل تعا ل نداانن ناای اش تخلف اش قان نت مرب ط  گاا ه

 ا  . می
اده    ن انا  حاضر ناا اگر ق انانی  ا که تخلف  هام عرفانی بر سی    حکایت

ها بدون  ق انانی مقایسه کنام که سرپاچی اش آنها با مواشات هةراه استت با  اش آن
ها و سنت عرفانی  هام فرهنگی این حکایتت ان به شمانهمانندت میمواشات باقی می

ت  و خطا یا امکان و تلقی خطا وج    ا  : نخستت 1ها پی بر ؛ مثالً    نة نة  و ام آن
 ت هةراه  اانن ش .    این پی آن است؛  و قد  گذاانن    باراهه که مواشاتی بالق ه   
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شنند  تعا ل  هم ص  ت گاا   بر  نبال گذ  اش خطام نخستت خطام  و  به حکایتت به
ناا خطام نخست  ش م و خطام  و   3ا  .    نة نة و مسنیق مواشات معرفی می

 نبال گذ  اش خطام نخستت خطام  و      بندِ خرقه ب  ن است.    این نة نه ناا به
هام  پی مرو  حکایت  هند  الگ م  وایی حکایت است.     بت و تشکالمسن جب عق

ت ان نکات اده می هام م ج      این مقاله و با ت جه به مطالب یا عرفانی و نة نه
 شیر  ا   یافت:  

ت جه عرف اخالقی   الف. خطام نخست معة الً حاصل ایوا  تغاار    ق انان م   
م کر ن یا اانباه خ اندن نةاشت خطاهایی هسنند که و  ینی جامعه است؛ مثالً  ش 

ها  ا تأیاد  هایی مرس      جامعهت خطا ب  ن آننعن ان گفنةا گفنةان اخالقی یا  ینی به
حالی که خطام  و  بدون ت جه به ق انان عا  جامعهت ن عی تخطی اش  کنند؛   می

هام ت  و فت اسا  بر سی  و . ااید بر اةا  می قان نی خاص    گفنةانی معاّن به
هام  که گفنامت ق انان گفنةان  هنده اةر ه ا ند؛ ولی چنان افعال تغاار جاواین خطاها 

ام نظر کا کر مت با ق انان کلی جامعه چندان تفاوتی ندا ند و این هةان نکنه خاص اش
 است که ت  و ف به آن چندان ت جهی نکر ه است.

صراحت   ط به خطام نخستت   با   این ق انان به لال عا  ب  ن ق انان مرب  . به
ها ص  تی که ق انان  سنة  و  و چگ نگی تخطی اش آن ا  ؛   سخن گفنه نةی

برام  اش"گفنام: »آمده است:  3   نة نة  که چنانا ند؛ معة الً با صراحنی نسبی باان می
 ا اند  این  اش آنکه کةنرین   جة تص فت ج   است و او". گفت: "چه ص فی ناست؟

اناسی ت اند معاا م برام سنخاین نکنه ناا خ   می«. "پا هت چندین بند است خرقه
اده  ها و من نت تصریح    ق انان نقض هام عرفانی بااد.    برخی حکایت حکایت

 نگ  )مرب ط به خطام  و ( غالب است و    برخی  یگرت این صراحت چندان پر
 ناست. 

عن ان تخطی اش قان ن  است که گذ  اش خطام نخست )به ترین نکنه اینج. مهم
گرایانه است؛ بنابراین قان ن مرس  ( به خطام  و ت حاصل ن عی نگاه تأویلی و باطن

گرایانه به قان ن نخست خ اهد ب  . این نگاه تأویلی  و  ناا میص ل نگاهی باطن
ة معنایی به الیه و بافت نظر شبانی و معنااناخنیت حاصل فرا فنن اش یک بافت و الی اش

و «  ش م کر ن»ت با گذ  اش تقابل معنایی ماان 3ام ن  است؛ مثالً    نة نة  معنایی
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وابسنگی به »ا   که تقابل معنایی ماان ت حکایت    بافنی پی گرفنه می« ش م نکر ن»
   آن برجسنگی یافنه است. هةان تغاار شمانة معناییت « وا سنگی اش خرقه»و « خرقه

ناا خطام  9 هد.    نة نة ا نده  ا اش  ش  به ص فی تغاار می خطاکا  و مواشات
غلط خ اندن »و «   ست خ اندن نةاش»نخست حاصل بافنی اش معناست که تقابل ماان 

و « صیت نات»ام است که تقابل ماان پرو   و خطام  و  حاصل الیه ا می« نةاش
یه به الیة  یگر    این حکایت ناا با  هد. حرکت اش یک ال  ا اکل می« سقم نات»

تغاار خطاکا  اش حباب عوةی به حسن بصرم هةراه است. باید به این نکنه ت جه 
ا  ؛ چ ن    فرایندم کنام که    اینوات خطام نخست  یگر خطا میس   نةی

- وند و منن با ق انان حاکم بر گفنةان عرفانی ا امه میتأویلیت ق انان عرفی کنا  می

ها )اکسنن قان نی فقهی(  یگر  که    نة نة پاشان هم خطا    تلفظ کلةه ابد؛ چنانی
خطایی حاصل اش اکسنن قان نی جدید )برترم صیت  ؛ بلکها  خطا میس   نةی

  و .  اةا  می باطن بر صیت ظاهر( مسنیق مواشات به
 3هافعل ها وبندم  وگانة ت  و ف اش کنزاده بر تقسام هام وا   اگر اش ااکال

هایی  ا ماان ت ان ناهةخ انیاده    مقالة حاضر می هام ذکربگذ یمت با ت جه به نة نه
هات فعل اصلی  یافت.    این حکایت ومهام عرفانی با نظریة  این الگ  اش حکایت

کند؛ به هةان  لال این  ام ناست که بر قان نی عا   اللت میحاصل سرپاچی اش گاا ه
ا  ؛ به عبا ت  یگر هام کهنت    حکایت ذکر می گر حکایتگاا ه برخالف  ی

ا  . نکنة مهم این اهةات این گاا ه    پایان و    باشخ انی حکایتت مشخص می
است که مشروعات این گاا   تیکةی فقط    هةان حکایت اعنبا   ا  ؛ یعنی مةکن 

منن  ا تشکال  هد.  ام  یگر قان ناست    حکاینی  یگرت این گاا ه  ها ا   و گاا ه
ت ان یافت که عبا ت  ام    سنت عرفانی  ا می   اینوات ت جاهی  وایی اش ویژگی

 -440: 4090سر ) .ک: میةدم کلهگرایی    شبان عرفان باو م و تأویلتوربه :است اش

ا   تخطی اش مواشات باو م و تأویل مدا     شبان عرفان م جب میتوربه. (441
هام ها و تأویلت تغاار م قعانی انضةامی    نةاید و    باشخ انیص  هة ا ه به

گارم مخاطب     ویا ویی با  هایی مخنلف اش خ   نةایز  هد. غافلمنعد ت چهره
نظر  واییت نناوة تبدیل  اش( 41-41: 4094منزت ) .ک: جبرم و فااضهام عرفانی  حکایت

 سد    نگاهی نظر می به هام اننااعی به انضةامی است و  ائم اش م قعات
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مااانی شیا ت  هام عرفانی به ها به گ نة حکایت  اانن حکایت اناخنیت تعلق   وایت
 ها بااد. وابسنه به مااان آاکا م و نقز این تبدیل

  . نتیاله5
گذ  ت گرا میاناسی ساخنا اگرچه چند  هه اش  و ان اوج ساخنا گرایی و  وایت

اناسی ان اع  وایی بندم و گ نهت اند    طبقهها می ین ح شهها و مفاهام کلادم ا وش
ها  سان بااد.    نگاه ساخنا مت اش یک س  بر اباهت   ا باات کالساک فا سی یا م

هام مخنلف  وایی هایی تأکاد اده است که تةایابخز گ نهو اش س م  یگر بر سنوه
هام هام آن با گ نهه به تفاوتهسنند. ساخنا اناسی هر گ نة  واییت ناگایر اش ت ج

هام تعلاةی و  هام عرفانی و ناا بخشی عةده اش حکایت که حکایت  یگر است؛ چنان
هایی نظر ساخت  واییت با یکدیگر تفاوت هام مضة نیت اشاخالقی باوج   اباهت

ا  . تفاوت ها    الگ یی با فعل خطا و مواشات آاکا  می ا ند و یکی اش این تفاوت
لیاظ گذ  اش یک خطا )خطام  الگ  با الگ هام مشابه     یگر ان اع  واییت به این

آاکا ( و تأکاد بر خطام  و  )خطایی پنهان( است. این گذ  کر ن اش یک الیه )مبننی 
ام ن  )با ق انان و هنوا هام جدید(ت بر ق انان و هنوا هام عرفی( و و و  به الیه 

اده اش س ییت  رفان است؛ بنابراین الگ م معرفیپارو هةان اصل تأویل    شبان ع
پا ندهام  واینگرمِ عرفانی با بناا هام شبانی من ن عرفانی و اش س م  یگرت 

 هام  وایی مشابه  ا   نظر  اانه است. هام این گ نه با گ نه تفاوت
هام فکرم سنت بر معرفی الگ یی ساخنا مت نقز ویژگی    این نگاهت افاون

ا   و با ت جه به  ها ناا نا یده گرفنه نةی گارم ساخنا   وایی حکایتاکلعرفانی    
پر اشم و هةچنان نظر سبک  اسنان بندم من ن عرفانی اشت ان به طبقهاین اا ه می

 پذیرم  یگر من ن  وایی اش من ن عرفانی مبا  ت کر . چگ نگی و  وند اثر

 

 هانوش پی
4. Tzvetan Todorov  

 سد الگ م مرب ط به تغاار فعل اش وجه الناامی به اخبا مت تفاوتی معنا ا  ماان ساخنا   نظر می . به2
کند؛ بنابراین پژوهز حاضر  ا تنها به  ومان و پرکا بر ترین هام عرفانی و تعلاةی ایوا  نةی حکایت

 کنام. ها )خطا و مواشات( میدو  می الگ م حکایت
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بر   گارم و پازثالی است برام کا بر  عنصرم تأویلی    اکلم 1تر گفنامت نة نة  که پاز . چنان0
ها صرییاً خطا وج    ا  ت  هام بعدم که    آنهام اصلی پارنگ؛ به هةان  لال با نة نهبخز

پی حرکنی  ا   که    ت ان گفت خطایی بالق ه    گاینز  اه  یده میوج   این می منفاوت است؛ با
 ا  :   ن آن فرام ش میس م  اهروت خطا ب تأویلی به

 گفتتتت: معل متتتت بتتتافکن کتتتان خطاستتتت   
 

 پس به هر  اهی که خت اهی اتدت  واستت    
 

0. Roland Barthes 
1. Robert Scholes 
1. Claude Bremond 

ط   کاملت پام عناصر بارونی  ا  ها بههام خ  ت با مطرح کر ن  ماگان با ت     و    و  اش نظریه. 7
 ایت باش کر .ناا به ح ش  تیلال  و

 .042-044: 4033 .ک: کالرت ها  . برام آگاهی اش برخی اش این اننقا 3
 

 منابع
. تصیاح میةد ضا افاعی حاال  و سخنان ابوسعید(. 4017سعد ) بن ابی اهلل اب  وحت لطف -

 کدکنی. تهران: آگاه.
طاهرم. تهران: ترجةة فرشانه  .درآمدي بر ساختارگرايی در ادبیا (. 4030ت  ابرت )اسک لا -

 آگاه.
. تهران: 2. ترجةة میةد  اغب. وهادرآمدي بر تحلیل ساختاري رواي (. 4092با تت  والن ) -

  خدا  ن .
. تهران: علةی 1. چهاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان(. 4030پ  نامدا یانت تقی ) -

 فرهنگی.
فاطةه  هساد ةترجة .انتقادي -شناختیمدي زبانآشناسی: دررواي (. 4031ت النت مایکل ) -

 سةت.  :تهران .عل م و فاطةه نعةنی
 تهران: آگه. .میةد نب م ةترجة .بوطیقاي ساختارگرا(. 4032ت  و فت تاوتان ) -
 تهران: . ا  کنای ن اهپر ةترجة .مفهوم ادبیا  و چند جستار ديگر(. 4037)تتتتتتتتتتتتتتتت - 

 .قطره نشر
ان ااروان  ةترجة .هايی نو دربارة حکاي بوطیقاي نثر: پژوهش(. 4033) تتتتتتتتتتتتتتتت- 

 نی. نشر تهران: .پ  گنوی
نشرية «. هام ص فاهپ یایی و تی ل    حکایت(. »4094منز )جبرمت س سن و پرند فااض -

 .24 -4. ص220. شدانشکدة ادبیا  و علوم انسانی دانشگاه تبريز



   04 / اةا   3 سال                                                                                       10

 . تهران: سخن.هاي عرفانیاستانی حکاي ساختار د(. 4039 ض اناانت قدساه ) -
بر سیت تصیاح مننت ت ضایات و  .االولیاتذکرۀ(. 4030عطا ت میةدبن ابراهام ) -

 فها   میةد اسنعالمی. تهران: شوا . 
. تصیاح و ت ضاح میة   عابدم و تقی الطیر منطق(. 4094تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) -

 پ  نامدا یان. تهران: سةت. 
مقابله و تصیاح  .الروايا  الحکايا  و لوامع جوامع(. 4031فیت سدیدالدین میةد )ع  -

 پژوهشگاه عل   انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران: .جاء اول اش قسم  و  .اماربان  مصفا
 المحالوبكشفهام  اناخنی حکایتنقد  یخت(. »4031باایت اسةاعال و شیبا بهروش )قافله -

 .404-447. ص 43. شهاي ادبی پژوهش«. االولیاتذكرةو 
 . ترجةة ک  وش صف م. تهران: مان م خر .گرا بوطیقاي ساخ (. 4033کالرت جاناتان ) -
 اهلل  حةنی. تهران: جامی. ااء . ترجةة انسینا و تمثیل عرفانی ابن(. 4037کربنت هانرم ) -
اهلل صفا. اهنةا  ذباح به .سعید التوحید فی مقاما  الشیخ ابی اسرار(. 4030میةدبن من   ) -

 تهران: فر و .
هاي ادب  پژوهش«. نقز تأویل    گسنرش شبان عرفان(. »4090) ضا  سرت علیمیةدم کله -

 . 422-99. صص27. شعرفانی )گوهر گويا(
سار تی ل خ انز تفسار به  ام (. »4039ها م گرامی ) پ   یا مت عبا  و میةدمصالیی -

 .442-34. ص24. شپژوهش دينی «.   پنج سد  نخست هورم
. ترجةة مهران مهاجر و میةد هاي ادبی معاصردانشنامة نظريه(. 4031مکا یکت ایرنا  یةا ) -

 نب م. تهران: آگاه. 
اهنةا   . به2ج .االبرارعدۀاالسرار و  كشف(. 4071مابدمت اب الفضل  اادالدین ) -

 کبار. اصغر حکةت. تهران: امارعلی
تصیاح و ح اای حسن وحاد  سنگر م.  .االسرار مخزن(. 4034بن ی سف ) نظامیت الاا  -

 نگا .تهران: برگ
. مقدمهت تصیاح و تعلاقات المحالوب كشف(. 4030بن عثةان ) هو یرمت اب الیسن علی -

 میة   عابدم. تهران: سروش. 
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