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  مقدمه -1
نویسندگان و استادان ادبیات آثار و مطالب ارزشمندي راجـع بـه تأویـل عرفـانیِ عارفـان از      

عنـوان   اند و به نکات سودمندي دربارة نقل داستان و حکایـت بـه  شتهها و حکایات نوداستان
اند؛ ازجمله دو کتـابِ  ها و افکار عرفانی و مسائل تعلیمی اشاره کردهابزار و شیوة بیانِ اندیشه

ات شـمس   و  هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان اسـتاد   ، اثـر داستان پیـامبران در کلیـ
هایی کـه آنهـا در ایـن    هاي تأویل عارفان و انگیزهاب هم به زمینهدر این دو کت. پورنامداریان

انـد،  ها مـدنظر داشـته  اند و هم به مفاهیم متعددي که از این داستانکردهها دنبال میتأویل
ها و استفادة رمـزي عارفـان از اشـخاص و عناصـرِ آنهـا      جنبۀ رمزي داستان. است اشاره شده

نمـرود رمـز   «بـراي نمونـه   . ترین بحث این دو اثر استمحوري براي مفاهیم و احوال عارفانه،
جـان، خـدا و    ،و ابـراهیم رمـز عقـل    ،نفس و مظهر همۀ صفات بد و شرّ و شرك و کفر است

  .)70: 1388پورنامداریان، (» مظهر همۀ صفات نیک و اعمال خیر است و حامی و معتقد حق
ویـژه   هها، در آثار شـاعران عـارف، بـ   هاي رمزي و استفادة تمثیلی از داستانجدا از جنبه

اسـت کـه در آنهـا      هایی به داستان پیامبران شدهعطار، بعضی جاها به مناسبت موضوع اشاره
بدون اینکه معناي مجازيِ خاصی به اشخاص داستان و اعمال آنهـا داده شـده باشـد، اصـل     

. بی آمده متفـاوت اسـت  مذه - هاي دینی و آثار رواییداستان تغییر کرده و با آنچه در کتاب
ها کـاربرد رمـزي ندارنـد و شـاعر     کدام از اشخاص و پدیده ها هیچواقع در این نوع داستانرد

موضـوع مـورد بحـث نیـز      .اسـت از آنهـا اراده نکـرده   ،نیز معنایی غیر از آنچه در ظاهر است
قائل شـود و   تواند براي آنها معناي رمزياي است که خواننده هم در آن موقعیت نمیگونه به

. هـا بخشـد  کلیت داستان یا اشخاص و حوادث آن را رمز تلقی کند و معنـاي مجـازي بـدان   
هایی بیان واقعیت و معنی حقیقـی داسـتان   قصد خود شاعران نیز از اشاره به چنین داستان

هـا بـا   نتیجه نبایـد بـه ایـن داسـتان    در. رمزي و باطنی در قالب داستاننه بیان معنی  ،است
  . ی نهفته در آنها بودپی تأویل آنها و کشف معن نگاه کرد و دررمزگونگی یا تمثیل تصور 

اي در حد یـک یـا دو   خاص، اشاره یعطار گهگاه در ضمن بحث از موضوع و مفهوم
کنـد بـا   کند که خواننده احساس مـی اي از داستان پیامبران میبیت، به حادثۀ برجسته

چند ریتر درمـورد حکایـات و   هر. تفاوت دارد ست،هامألوف ذهنکه منابع دینی  روایت
داراي ...  بیشتر این حکایات و تمثیالت«که  ستاهاي موجود در آثار عطار نوشتهداستان

اي اسـت کـه نـه    گونـه  اما این اشارات بـه  ،)41: 1374(» صفات و خصوصیات رمزي است
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صـورت مثـالی و   « هـا را تـوان شخصـیت  توان آنها را تمثیل به شمار آورد و نـه مـی   می
گونـه بـه    مثالً عطار ایـن  ؛)174: 1368پورنامداریان، (قلمداد کرد » محسوس وقایع نفسانی

  :کنداخراج آدم از بهشت اشاره می
  جهانی بس جهان است چو ملک این

  زهـی آدم کـه ذوق عشـق دریافـت    
  اگر خواهی کـه یـابی ملـک جاویـد    

  

 چو نیکو بنگري ملک آن جهان اسـت   
)1(ملـک خلـد سـرتافت    بران گنـدم ز   

 ترا قرصی ز عالم بـس چـو خورشـید   
)4307 -4305: 1387عطار، (  

 ؛»ذوق عشـق «تمثیلی است براي » سرتافتن از ملک خلد«توان گفت در اینجا نمی
و نه آدم و دیگر عناصـرِ مـرتبط بـا داسـتان در      دچون نه شرایط و ساختار تمثیل را دار

توان براي آن قائل شد هیچ معنی باطنی هم نمی. ندامعناي رمزي و مجازي به کار رفته
 ،در این بیت علّت حادثه است» ذوق عشق«نقشِ . ن داللت داشته باشده آکه داستان ب
. باشـد  توان آن را معنایی قلمداد کرد که داستان براي آن تمثیل واقع شدهبنابراین نمی

معلـول یـک چیـز    . اسـت » قذوق عش«، معلولِ »سرتافتن از ملک خُلد«حادثۀ داستان 
 و علت جزئی از یک مجموعه است. تواند براي علت خود تمثیل واقع شودوقت نمی هیچ

اسـت، بـه    اگر کلِ روایت عطار را که در بیت بیان شـده . اگر نباشد مجموعه ناقص است
شـود کـه رابطـۀ     بودنِ آنها آشکار شود، مشخص می درآوریم تا مجموعه ايهصورت جمل

ذوقِ « :معلولی است -بلکه علّی ،تمثیلی نیست» سرتافتن از ملک خلد«و  »ذوق عشق«
  .»دریافتنِ آدم، باعث سرتافتنِ او از ملک خلد شدعشق
طور که در این جمله نقش فاعل را دارد، در حادثۀ داسـتان آدم   همان» ذوق عشق«
 و ه اسـت اصـلی و اساسـی مجموعـ    نتیجه، جزءدر. کندرا ایفا می» علت محرکّه«نقش 
باید بـه ایـن   . کرد تا بتوان مجموعه را براي آن تمثیل قرار داد توان آن را جدا فرض نمی

کـه حکایـت بـراي آن تمثیـل واقـع       ء یا مفهومیآن شی ،نکته توجه کرد که در تمثیل
نباید جزئی از آن حکایت یا داخلِ آن باشد، بلکه حتمـاً بایـد جـدا و خـارج از      ،شود می

هاي پیامبران ساختارِ این نوع اشارات به داستان. ن داللت کنده آتمثیل بحکایت باشد تا 
بدین معنا که اشارة شاعر به داستان براي این است تـا آن را بـه   . دارند» معلولی -علّی«

بلکـه نـوع    ،خود داستان معنی رمزي نـدارد . علتی برگرداند که برداشت شخصی اوست
  . دهدو معنی عرفانی مورد نظرِ خود ربط میروایت است که شاعر آن را به موضوع 
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ها را از لحاظ صوري عطار داستان«که گاهی  ستاریتر بیان کرده هلموتالبته خود 
دهـد و بـا عناصـر کـامالً     کند و گاهی محتواي آنها را نیز سخت تغییر میدستکاري می

اي باعث این تغییر یوهچه شچگونه و با اما عطار  .)42: 1374ریتر، (» کنداي تکمیل می تازه
ویـژه عطـار،    دادنِ این مطلب است که شاعرانِ عارف، بـه  شود؟ در اینجا هدف، نشانمی

دهند تا روایت از صورت اصلی خود خارج شود و کدام جنبه و عنصر داستان را تغییر می
  . و صورتی به خود بگیرد که مد نظر شاعر است یمعن

هـاي گذشـتگان، ایجـاد رابطـۀ     ویلِ کالم و حادثههاي عرفا در تأاصوالً یکی از روش
براي نمونه  )2(.بین آن کالم یا حادثه با موضوع مورد نظر خودشان است» علّت و معلولی«

گویـد،  ، عطار وقتی از ابتداي کار سیمرغ و تجلّی آن بر هستی سخن میالطیرمنطقدر 
 ناُ«حدیثلَو بِالصی و وا العلماز ) ص( مقصود پیامبر«کند که تأویل میگونه  را بدین» طلُب

 .»هنگام تجلّی در چـین افتـاد   طلبِ علم در چین بدین خاطر است که پري از سیمرغ،
کند و بـه وسـیلۀ   واقع، عطار بین آن حدیث و سیمرغ رابطۀ علت و معلولی برقرار میدر

  :کندحدیث را تأویل و تفسیر می ،این رابطه
ــب  ــیمرغ اي عجـ ــار سـ ــداي کـ   ابتـ

  میــانِ چــین فتــاد از وي پــري   در 
ــت  هر ــر برگرف ــی از آن پ ــی نقش   کس

  آن پر اکنـون در نگارسـتان چینسـت   
  

گـر بگذشـت بـر چـین نیمشـب     جلوه    
ــرم پر ــوري   الج ــر کش ــد ه ــور ش ش  

گرفـت  که دید آن نقـش کـاري در  ره  
ازینسـت » اُطلُبوا العلم و لَو بِالصـینَ «  

)740 -737: 1385عطار، (  
نـه سـخن یـا     - درمورد یک حادثه و اتفاق» و معلولی علت«اگر همین ایجاد رابطۀ 

باید به این نکته توجه کرد . شودصورت گیرد، باعث تغییر روایت اصلیِ حادثه می -کالم
. که تفسیر یا تأویل یک حادثه، نه سخن یـا عبـارت، خـود روایـت دیگـري از آن اسـت      

روایتـی کـه    ؛شودب میگونه موارد نوعی روایت محسو درحقیقت تفسیر و تأویل در این
  .حاصل برداشت و نگاه فرد مفسر یا تأویلگر است

گونه استفادة رمزي از عناصر صورت نگرفته،  اینکه گفته شد در این نوع اشارات هیچ
در تقابل با تأویل قرار دارد و چیزي  )تغییر علت(نیست که فرایند مورد نظر  یین معنه اب

ت که تغییر علّت جزوِ مقولۀ رمز یا تمثیـل نیسـت؛   غیر از آن است، بلکه منظور این اس
کـدام از عناصـر رمـز واقـع      هـیچ  ،خـوبی پیداسـت   هطورکه از نمونۀ مذکور ب چون همان
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غیر از معنی حقیقی بر مفهوم دیگـري  » ملک خُلد«و » ذوق عشق«، »آدم« :است نشده 
است، طبیعتاً  ن شدهدر اینجا چون براي حادثۀ داستان علتی متفاوت بیا. کنندداللت نمی

امـا  . شود با اصل روایت در منابع دینی متفاوت خواهد بودبرداشتی که از آن حاصل می
که خود تغییر علـت  چرا ؛بودنِ عناصر داستان نیست این برداشت متفاوت ناشی از رمزي

 اشارة عطار به داستان آدم با این نمونه از سنایی مقایسه اگر. چیزي غیر از تأویل نیست
یک از عناصر براي معانی و مفاهیمِ  شود که در روایت عطار هیچدقیقاً مشخص می ،شود

است، اما در اشارة سنایی گندم معنـی حقیقـیِ خـود را     باطنی صورت رمزي پیدا نکرده
  :است بلکه رمز مادیات و لذایذ دنیوي واقع شده ،کندبازگو نمی

  از پـــی گنـــدمی در ایـــن عـــالم    
  

ــه چـــ      ــی برهنـ ــد باشـ ون آدمچنـ  
)433: 1374سنایی، (  

خواهد وقتی عطار می. گیردباید توجه داشت که تأویل فقط از طریق رمز صورت نمی
ربط دهد، عناصر داستان را » ذوق عشق«داستان آدم را به مفهوم مورد نظر خود یعنی 

 ؛براي آن مفهوم رمز قرار نداده، بلکه مفهوم مورد نظر را که برداشت شخصیِ خود اوست
رمز شگردي است در  بنابراین تغییر علت نیز همانند. است علّت حادثۀ داستان قرار داده

  .شودواقع خود تغییر علت، تأویلِ حادثۀ داستان محسوب میدر. جهت تأویل
  

  هاوجود علت در نظام -2
هـا، ماننـد شـبکه،    تمام پدیده. افتداي بدونِ علت اتفاق نمیدر عالمِ هستی هیچ حادثه

  :است چیزي که موالنا بدان اشاره کرده باط تأثیر و تأثّري با هم دارند؛ همانارت
ــه آن  ــو بودســتی ن   گفــت معشــوقم ت

  
ــان     ــزد در جه ــار خی ــار از ک ــک ک  لی

)76 :دفتر یکم :1386مولوي، (  

هـا  انسان ،رو از این. گیرد می الگو نظام ذهنی انسان نیز از نظام حاکم بر هستی و طبیعت
هـا  کنند و یک حادثه یا پدیده را به حادثهمعلولی برقرار می - اقات رابطۀ علّیهمواره بین اتف

به همین دلیل است که در رخدادها نخسـتین چیـزي کـه    . دهندهاي دیگر ربط میو پدیده
هرچند ممکن اسـت انسـان در یـافتنِ علـت     . است هاآن لرسد، یافتن علبه ذهن شخص می

. کنـد ها را بدون علت رها نمیگاه حوادث و پدیده ا هیچام ،اصلی و حقیقی دچار اشتباه شود
ها بـر پایـۀ علـت و معلـول شـکل      نتیجه باید گفت که ساختمان تفکر و نظام ذهن انساندر
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از  ،هـا و حـوادث را بـدون جسـتجوي علـت آنهـا دریابـد       تواند پدیدهانسان نمی. است گرفته
نِ آنها براي انسان تنها بـا بررسـی علّـیِ آنهـا     یافتها و معناگیريِ آگاهی از حادثهشکل ،رو این

رو به عقـب و بازشناسـی امـرِ     یعنی سیرِ» تذکّر«آن را  چیزي که افالطون ؛پذیر استتحقّق
یـابی و  شـناخت، علـت   ،به همین دلیل .)105: 1379فـراي،  ( نامدوسیلۀ امر قدیمی میه تازه ب
بـا هـم   » محوري تجربه«و » ردگراییخ«، »اياسطوره«بینیِ تفاوت جهان. شناسی استعلت

در . دهنـد هـاي متفـاوت نسـبت مـی    را به علـت  ،هاکدام حوادث و پدیدهدر این است که هر
با توجـه بـه   . نمایددور از واقعیت است و غیرمحتمل می معلولی به - اي اسطوره نظام علّیدنی

ها، خـواه دربـارة   دهتوضیح اشتباهی پدی«در تعریف اسطوره، آن را  له است که فریزرأاین مس
ــی  ــارة طبیعــت بیرون امــا خردمــداري و  ،)56 :همــان( دانــدمــی» زنــدگی بشــر و خــواه درب

تناسـب علّـت و    ،با تکیه بر آزمایش و تجربه ،هامحوري در یافتنِ علّت حوادث و پدیده تجربه
در دنیـاي روایـت نیـز    . آورنـد معلول را از حالت فراطبیعی به حالت طبیعی و علمـی درمـی  

چه با فـرض و گمـان و چـه بـا یقـین،       ،حوادث و اعمال. یابی برقرار است همین الگوي علت
مسـتور،  (» عنصر سببیت در روایـت نمـود نـدارد   «با وجود این، . شوندهمراه با علت بیان می

هـا صـریح و   طور کلّی در روایاتی که علت حادثـه به .یعنی نامرئی و پوشیده است ؛)14: 1384
معنایی غیـر از آنچـه در   دریافت است، امکان تفسیر جدید و  و قطعی ذکر شده طور یقینیبه

کننـدة جهـت   ذکـرِ علـت، محدودکننـده و تعیـین    . یابـد ظاهر بدان داللت دارد، کاهش می
 هاي چنـدمعنایی هاي داستایکی از ویژگی ،رو از این. ها و اعمال استمعنایی و عاطفی حادثه

هـاي حـوادث در آن هویـدا باشـد،     اثري که علت. و اعمال استنامرئی بودنِ ارتباط حوادث 
اما زمـانی کـه علـت    . معنایی است که قابلیت تفسیرهاي متعدد را ندارد اثري مستقیم و تک

  .شودهاي آن گسترده می یک حادثه مشخص و آشکار نباشد، دامنۀ تفسیرها و تأویل
کند که امکان دریافت رابطۀ روایت اي گونه اي رویدادها را بهوقتی نویسنده یا گوینده

  علت و معلول بین آنها وجود داشته باشد، رخدادها براي خواننده واقعی و طبیعی جلـوه 
یکـی از دالیلـی کـه خواننـدة     . کندمی تاریخی قلمدادهاي کنند و او آنها را واقعیتمی

ین عدم وجـود  شود با چیزهاي غیرواقعی سروکار دارد، همها مجاب میها و افسانه قصه
به همین دلیل است که تـودوروف  . ها و نبود رابطۀ علت و معلول بین رخدادهاستعلت

علـت  «یـا  » علـت هـاي بـی  معلـول «هایی را که فاقد نظم منطقی هستند، چنین حادثه
  .)7: 1389به نقل از حسینی و صرفی، (نامد می» فضایی
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شده در قرآن نیز باعـث  اقات ذکردر ساختار حوادث و اتّفمعلولیِ موجود  -نظام علّی
امکان تحقّق آنها در ذهن خواننده پذیرفتنی  ؛شده که حالت تاریخی و واقعی پیدا کنند

خـوردنِ   براي نمونه، علت میـوه . ها شودها و قصهکند و سبب جدایی آنها از افسانه  جلوه
ی بیرونـی و  علت آدم که خود علّت اخراج او از بهشت شد، وسوسۀ شیطان بیان شده که

نهادن شیطان خود را بـر آدم از   همچنین برتري .)2/36: قرآن کریم( محرّك خارجی است
است  نظر جوهر وجودي، انگیزة درونی و علّت سرباز زدن او از سجده به آدم دانسته شده

  .)38/76و  7/12، 2/34: همان(
  

  نقش علت در روایت -3
بـارت،  . نـک (شود، نوعی گزارشِ خبـر اسـت    حادثه یا عملی بدون ذکر علت آن بیان اگر

ن متفاوت از دیگران خواهد ه آالعمل هر شخصی نسبت بنتیجه، عکسدر ).93-79: 1368
اما وقتی همان حادثه . کندهاي ذهنیِ خود آن را تشریح میفرضبود و با نگرش و پیش

وایـت  گـونگی خـارج و تبـدیل بـه ر    از حالت گزارش ،و عمل با علتی مشخص بیان شود
بودنِ علّت حادثـه، احسـاس و واکنشـی تقریبـاً یکسـان در      با مشخص. شودمنطقی می

کنندة معنا، موقعیت و فضاي علت، تعیین ،رو از این. شودها ایجاد میها و خوانندهشنونده
براي نمونه، در داستان خضـر و موسـی، چـون    . عاطفی و احساسیِ حاکم بر حادثه است

که خضر انجام » خ کردن کشتی، کشتن غالم و تعمیر دیوار شکستهسورا«علّت سه عملِ 
نها واکنش منفی نشان ه آنسبت ب ،براي موسی نامشخص بود )82-18/71: قرآن کریم(داد 
ها را براي او بیان کند، موسی با توجه به ذهنیت ها و انگیزهتا قبل از آنکه خضر علت. داد

دانسـت؛ امـا بـه    ارهاي اخالقی و عقالنـی مـی  خود آن اعمال را نادرست و برخالف هنج
  .شدنِ علت هر یک، دگرگونی کلی در نگرش و حاالت موسی به وجود آمدمحض آشکار

مینـه و فضـاي عـاطفی و معنـایی پیـدا      هایشان است که زها با توجه به علتحادثه
رنـگ  اگـر پی . ن وابسته هستنده آذات است و اجزا و عناصر دیگر ببهعلت قائم. کنند می

چـون   ،)7: 1389دیپـل،  ( ها و پیوندها اسـت دهندة ارتباط تداعیگرِ اصول و قواعد و نشان
ت اصـل   ) 294: 1386میرصادقی، (پیرنگ چیزي جز رابطۀ علّی و معلولی نیست  و در علیـ

علت است و معلول تابع آن، بنابراین نوع رابطۀ هرکدام از اجزا با هم و با کـل مجموعـه   
  .کنند با تغییر علت تمام اصول و قواعد و پیوندها نیز تغییر می. تمتأثّر از علت اس
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  علت، عمل و شخصیت  -4
تصـویر ذهنـی مـا از مـردم     «کـه  جااز آن. ناپذیرنـد  در داستان، عمل و شخصیت تفکیک

: 1387کـارد،  اسکات (» گیردبینیم، شکل میکنند و ما آنها را میاساس کارهایی که میبر
. شودیابد و نمودار میخالل اعمال، کردار و گفتارهایش تکوین میشخصیت فرد در ، )16

متناسـب بـا میـزان ارزش     ،شودارزشی که به فرد داده می. عمل، معرّف شخصیت است
گرفتـه از خـود عمـل    با وجود این، ارزشِ عمل ذاتاً نشأت. دهدعملی است که انجام می

عملِ شخصیتی را بـدون   اگر. آن است ها و شرایط حاکم بربلکه وابسته به زمینه ،نیست
هـا و پیونـدهاي   توانیم ارتباطهاي درونی و بیرونی بنگریم، نمیها و علتتوجه به انگیزه

گاهی عملی از فردي . ا دریابیمها رتأثیر و تأثّري در بین عملِ شخصیت و شرایط و زمینه
شرایط و اوضاعی است که آن ندارد، بلکه وابسته به  برابرزند که هیچ اختیاري در میسر

ت و    چنین حالتی اگر عمل فـرد بـدون در  در . است در آن قرار گرفته نظرگـرفتنِ موقعیـ
عمل او با  ،ها شکل خواهد گرفتگذاري شود، شخصیتی که از او در ذهنشرایط، ارزش

» امتناع شیطان از سجده به آدم«له است که أعرفا با توجه به این مس. متفاوت خواهد بود
کنند کـه  اي تفسیر و توجیه میگونه دانند و آن را بهنتیجۀ شرایط حاکم بر حادثه می را

شـیوة عرفـا در تأویـلِ    . بگویند شیطان در آن لحظه اسیر وضع و حالت دوگانه شده بود
ــه   ــه مجموع ــه آن را ب ــدین صــورت اســت ک ــل و شــرایط عمــلِ شــیطان ب اي از عوام

هـا و  بـا علـت  . دهنـد نه راه برگشـت، نسـبت مـی    که نه راه رفت دارد و» گونه راهی دو«
شوند، بافت و فضایی بر عمـل او حـاکم   هایی که عرفا براي عمل شیطان قائل می انگیزه

بلکه از او چهرة  ،کندتنها عاصی و گناهکار جلوه نمیشود که در آن، چهرة شیطان نهمی
 .)96-97: 1377، نیهمـدا  القضـات  عـین . نـک ( سـازد شیفتۀ سـرورِ مهجـوران مـی   عاشقِ دل

در ظـاهر  . گوید شیطان در آن لحظه گرفتار دو حالت متناقض شده بودالقضات می عین
 :»ال تسجد لغیري«آمد که و در سرّ، این صدا به گوشش می» اُسجدوا لآدم«شنید که می

، همدانی قضاتالعین(» "أَ أَسجد لمن خَلَقت طیناً"اي ابلیس بگو که : و در سرّ با او گفت«
راي عمـلِ ابلـیس، او را در   القضات با ایجاد چنین موقعیت و فضایی بـ عین .)227: 1370
بنابراین عمل ابلیس در چنین حالتی . دهداختیار جلوه می زدن از سجده به آدم بی سرباز

ها القضات با علّتواقع عیندر. نمایدچون مقهور و سرگشتۀ وضعیت حاکم بود، گناه نمی
آورد، هم در عمل او دگرگونیِ ارزشی ایجـاد کـرده و هـم    الیلی که براي عمل او میو د
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، در داستان ابلیس و معاویه، مثنويموالنا نیز در . است شخصیت گناهکار او را تبرئه کرده
عشقِ به حقّ در «. است بوده» عشق«کند که عملِ او معلولِ از زبانِ خود ابلیس بیان می

  :»به همین دلیل نتوانستم به غیرِ معشوق سجده برم. دمن غیرت ایجاد کر
  ترك سجده از حسـد گیـرم کـه بـود    
ــین  ــزد یق   هــر حســد از دوســتی خی

ــرت  ــتی غی ــرط دوس ــت ش ــزي هس   پ
  چونکه بر نطعش جز ایـن بـازي نبـود   

  

 آن حسد از عشق خیزد نـه از جحـود    
 که شود بـا دوسـت غیـري همنشـین    

زيرهمچـو شـرط عطسـه گفـتن دیـ       
دانــم درفــزود گفــت بــازي کــن چــه  

)5 -2642: دفتر دوم: 1386، لويمو(  

ریز و نقشه«: گویداو می. کندابلیس عمل خود را با علتی متعالی و مقبول توجیه می
هـاي  خداوند بساط بازي را چیده بود و مهره. بود) خدا(مدیر صحنه من نبودم، دیگري 

سروش، (» توانستم کنم؟میمن دیگر چه . شطرنج را نهاده بود و از من خواست بازي کنم
کند، عمـل او  هایی که ابلیس در مقامِ دفاع از خود بیان میبا توجه به علت .)269: 1388

  .شودگیرد که گناه بودن از آن زدوده میاي به خود میبافت و زمینه
از دریچۀ  .)2/34( بلیس بیان شده، تکبر و غرور استعلتی که براي عملِ ا قرآناما در 

  دهـد کـامالً منفـی و عصـیانگر جلـوه     ت، شخصیت ابلیس در عملی که انجام میاین عل
اي  گونـه  باید گفت اگر ابلیس در ادبیات عرفانی چهرة مثبـت و عـارف  ، رو از این. کند می

هـاي متعـالی تفسـیر و توجیـه     هـا و انگیـزه  به این دلیل است که عمل او با علـت  ،دارد
بـودن   بودن به عـارف و عاشـق   خصیتش از گناهکاربا تغییر علت عملِ او، ش. است شده

هر علّتی . چگونگی شخصیت و عمل وابسته به کیفیت و نوعِ علت است. است تغییر یافته
. کنـد فضا و بافت خاصی دارد که کنش و عمل شخصیت متناسب با آن معنا پیـدا مـی  

حالت و معنی کدام وت بازگو شود، واضح است که در هروقتی یک کنش با دو علت متفا
باید گفت عمل یا حادثه به  ،رو از این. گیرد که با دیگري متفاوت استخاصی به خود می

  .شودعلتی بستگی دارد که از منظر آن نگریسته می
خواننـده و  . شـود تبعِ آن متعالی و باارزش می معلول نیز به ،وقتی علت متعالی شود

امـا  . معلول را سبک و سـخیف بشـمارند   توانند با وجود علت متعالی،شنونده دیگر نمی
توان بـراي  نمی ،یعنی اگر معلول بزرگ و چشمگیر باشد ؛عکس این قضیه صادق نیست

حالت طنز و لطیفه پیدا  ،اگر چنین عملی صورت گیرد. آن علت ناچیز و کوچک قائل شد
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 کند؛ چون یکی از ساختارهاي طنز و لطیفه، عدم تناسب، سنخیت و سازگاري بـینِ می
آن  چیزي که بارت. حوادث و مسائلی است که نسبت به هم رابطۀ علّت و معلولی دارند

هاي و براي آن مثال )187: 1368بارت، (نامد می» هاي بزرگعلل کوچک داراي معلول«را 
شود؛ گوزنی راه را در آالسکا قطاري از خط خارج می«: کندمتعددي از این قبیل نقل می

  .)187 :همان(» !بسته بود
  

  بینی علت و جهان - 5
بینـی او ارتبـاط   له است و با نگـرش و جهـان  أعلت برآمده از بینش و دیدگاه نویسنده به مس

انداز نویسـنده بـه موضـوعی اسـت کـه از      مضمون و محتواي داستان نیز حاصل چشم. دارد
با توجـه بـه اینکـه علـت، عنصـر اصـلی پیرنـگ اسـت و         . شودمنظرِ علتی خاص روایت می

 .)124: 1389دیپـل،  (» بخشـد پیرنگ وجهـی خـاص از درك و فهـم انسـانی را تحقـق مـی      «
هاي خاصی نیست که او مسـائل و  هاي نویسنده از علتگیريمایه نیز چیزي جز نتیجه درون

ت حـاکم بـر آن یـک چیـز اسـت و       . کندرخدادها را از دریچۀ آنها روایت می حادثه و واقعیـ
کسـی آن را از منظــر  افتـد و هر ثالً یـک حادثـه اتفـاق مـی    مـ . روایـت آن یـک چیـز دیگـر    

آنچـه کـه باعـث تفـاوت     . کنـد بینیِ خود متفاوت با دیگران روایت میها و جهانفرض پیش
علت خاصـی اسـت کـه او حادثـه را بـدان       ،شود و منبعث از دیدگاه راوي استها میروایت
براي درك بهترِ رابطـۀ دیـدگاه و    .بینی استگرداند؛ به همین سبب، علت همان جهانبرمی

واقعـۀ  «له را بـا  أشـود، مسـ  نگرش نویسنده با علت که در داستان تبـدیل بـه درونمایـه مـی    
جمال میرصـادقی بـراي واقعـۀ مرکـزي     . کنیمکه الزمۀ هر داستانی است، بیان می» مرکزي

ایـن واقعـه    ؛)255: 1386میرصادقی، (» .کشدپدري پسرش را می«کند که این مثال را ذکر می
کسـی آن را از دریچـۀ علّـت    هـاي متفـاوتی قـرار بگیـرد کـه هر     توانـد موضـوع داسـتان   می

شدنِ پسر بـه دسـت پـدر     تواند کشتههر نویسنده می«بنابراین اینکه . اي روایت کند جداگانه
بـه علتـی بسـتگی     ،)255 :همـان (» کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد  را به صورتی توجیه

روایات متفاوت از یک حادثـه نیـز از آنجـا ناشـی     . شودد که نویسنده براي واقعه قائل میدار
کنـد و بـه روایـت آن    شود که هر راوي حادثـه را از روزنـۀ علـت بخصوصـی دنبـال مـی      می
بینـی  شناسی و جهانعلت. ستا هاشناسیها، تفاوت در علتبینیتفاوت در جهان. پردازد می

شـود و گـاهی    هاي جدید مـی یابیهم دارند؛ گاهی نگاه متفاوت باعث علّتسویه با رابطۀ دو
  .شوداي در نگرش فرد میشناسیِ جدید باعث گشایشِ دید تازهعلت
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  تتغییر روایت داستان با تغییر علّ -6
هاي مهمی که بـراي آنهـا اتفـاق    در آثار شاعرانِ عارف گاه به داستان پیامبران و حادثه

کند با روایـات دینـی متـداول و    شود که خواننده احساس میهایی میشارهاست ا افتاده
این تفاوت بیشتر ناشی از تغییري است که شاعران در علت . ها متفاوت استمألوف ذهن

تغییرِ علت حادثۀ مرکزي داستان نوعی ساختارشکنی است کـه  . اندها ایجاد کردهحادثه
و جهت معناییِ داستان را به سمت معناي مورد نظر کند عارف در روایت اصلی ایجاد می

شود این تغییرِ علت باعث دگرگونی کُلِ فضاي حاکم بر روایت می. دهدخویش تغییر می
شـیوة عینـی و ملمـوسِ    . دهدو روایتی جدید با فضاي عاطفی و معنایی نو به دست می

 هـاي  اصلی، متناسب با اندیشه هايشناسیِ حادثهها، علتعرفا در این نوع اشارات به داستان
دادنِ یک حادثه با مفهومی، آن مفهوم را علّـت وقـوع    آنها براي ربط. عرفانی خود است

. کننددهند و با این روش بین مفهوم و داستان آن حادثه ارتباط برقرار میحادثه قرار می
جۀ تغییر علت در دادن تغییرات کلی در اجزا و عناصر داستان که نتی در اینجا براي نشان

  . شوند میروایت است، چند مورد از داستان آدم، ابلیس و ابراهیم بررسی 
 بر قربانی و امر خدا به او مبنی) ع( عطار داستان ابراهیم :داستان ابراهیم و اسماعیل -

اي خوابیـد و از یـاد خـدا    چون ابراهیم لحظه«: کندگونه روایت می کردنِ پسرش را این
  :»کرد و او را به کشتن پسرش امر فرمود خاطر عملش مؤاخذه  وند او را بهغافل شد، خدا

ــو   ــت ت ــایی ز خــورد و خف ــی نیاس   م
  شــام خــورد از بامــدادان خفتنــت    
  چون خلیل آن یک دمی خفت اي عجب

  

 خود نـداري کـار جـز بـر گفـت تــو        
 هست پیشـین تـا دگـر، بـد گفتنـت     
 در پســر کشــتن فتــاد او را ســبب   

)1484 -1482: ب1386عطار، (  

. کند، متناسب با موضوع بحث و گفتار استعلتی که عطار براي این حادثه بیان می
گوید، ناخودآگاه بین موضوع و داستان چون از خواب و غفلت و پیامدهاي آن سخن می

دادنِ داستان ابراهیم  او این ارتباط را با نسبت. گیرداي در ذهنش شکل میابراهیم رابطه
تنهـا  . اسـت  گونه استفادة رمزي از داسـتان نشـده   هیچ. کندرقرار میبه خواب و غفلت ب

اي که شاعر در داستان کرده تا معنی مورد نظر را بیان کند، تغییر علت اصلی دستکاري
شـود، نـه علـت واقعـی     حادثه به علت دیگري است که برداشت شخصی او محسوب می

یت آن و بار معنایی، اخالقی، عاطفی دهد، رواوقتی عطار علت حادثه را تغییر می. حادثه
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هـا، لحـن،    ها، کـنش تمام کارکردها، شخصیت. یابدن نیز تغییر میه آو در کل نگرش ب
  .شودگیري دگرگون میها، معنا و نتیجهرابطه

بیست و پـنج  «ها شده بدین صورت است که اصل روایت داستانِ ابراهیم که مألوف ذهن
پسر خـود  ... تۀ آزمایش نهاد و وي را فرمود که خداوند ایمان ابراهیم را در بوسال گذشت تا 

شـکل روایـت    .)179: 1388پورنامداریان، (» را که وارث عهد است، بر کوه موریا برده قربانی کن
  :شوند، بدین صورت استها ملموس میعطار با این روایت که در آن دگرگونی

  .دهد تا پسرش را قربانی کندابراهیم به او دستور می کردنِ خداوند براي آزمایش -الف
اي خوابید و از یاد خدا غافل شد، خـدا نیـز بـه او دسـتور داد تـا      ابراهیم لحظه -ب

  .)روایت عطار(فرزندش را قربانی کند 
بنـابراین هـدفی کـه    . اسـت » کـردن  آزمایش«علت اصلی داستان در روایت اول  -1

کند، اثبات درجۀ ایمان و بندگی ابراهیم در اجراي دستورات خداوند از این امر دنبال می
بـا  . ابراهیم از یـاد خداسـت  »ِ خوابیدن و غفلت«اما علت داستان در روایت دوم، . اوست

هدف خدا در این حالت، . شودتوجه به این علّت، هدف از امر به قربانی کامالً دگرگون می
  . است که باید تاوانش را پس دهد طایی شدهاو مرتکب خ. مجازات و تنبیه ابراهیم است

چون حادثۀ دو داستان متفاوت است، حالت و شخصیت افراد داستان نیـز در دو   -2
طور که قبالً گفته شد، شخصیت و واقعه در ارتبـاط بـا    همان. روایت متفاوت خواهد بود

عـه  شخصـیت جـز تعیـین واق   «: گویـد مـی  به همین خاطر است که هنري جیمز. اندهم
در روایـت دوم   .)252: 1382گـري،  ( »چیست؟ واقعه جز تصویري از شخصـیت چیسـت؟  
ترین کار و فاعل آن دورترین فـرد از  وقتی عملی چون غفلت از خدا که در عرفان منفی

شود، شخصیت او نسبت بـه روایـت اول تنـزل    حقیقت است، به ابراهیم نسبت داده می
دور از «بـودن و  خبـري، غافـل  ین حـالتی، بـی  ویژگی شخصیتی ابراهیم در چن. یابد می

بر شخصیت  ،که خداوند قصد آزمایش دارد اما در روایت اول همین. است» بودن حقیقت
دادن  بخش مهمـی از وظیفـۀ عمـل نشـان    «نتیجه چون در. کندمی واالي ابراهیم داللت

لِ غفلت به دادن عم  با نسبت ،)203: 1377میرصادقی، (» است...  تکوین تدریجی شخصیت
  .است ابراهیم، شخصیت او از حالتی به حالت دیگر تغییر یافته

از سـر  و کنـد  مـی   خداوند در فضاي روایت اول با حالت آرام و خونسردي جلـوه  -3
اما در روایـت  . دهد پسرش را قربانی کندمهربانی و عشق است که به ابراهیم دستور می
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است، حالت عصبانیت و ناراحتی  زش و خطا شدهدوم با توجه به اینکه ابراهیم مرتکب لغ
دهد؛ دسـتور او واکنشـی   دارد که گویی از سر خشم و غضب به قربانی کردن دستور می

  . است در مقابل خطاي ابراهیم
بنـابراین   ؛العملـی باشـد  است تا دستور خدا عکس در روایت اول اتفاقی رخ نداده -4

اما در روایت دوم امرِ به قربـانی  . دوستانه دارد رابطۀ خداوند با ابراهیم حالت صمیمانه و
ایجاد  -خداوند و ابراهیم -اي که از این حادثه بین اشخاصرابطه. نتیجۀ یک اتفاق است

  . شود، رابطۀ خصمانه و حاکم و محکوم یا قاضی و مجرم استمی
کامالً مخالف هـم   ،شودبدل می و گفتگویی هم که بین اشخاص در دو روایت رد -5
دستی است اما امرِ دوم دستور باالدست به پایین ،لحنِ امرِ اول آرام و مهربانانه است. است

  .که حالت تحکّمی دارد و با لحن شدید و تند همراه است
با توجه به این نمونه مشخص است که با تغییر علت در روایت یک داستان، تمام اجزا 

ترین جایی علت که مهم هشود و با جابمیها گرفته تا لحن، دگرگون و عناصر، از شخصیت
عنصر و ستون فقرات یک داستان است، روایت تغییر یافتـه و دیگـر آن داسـتان قبلـی     

ها، هاي داستانیکی از موارد دخل و تصرفی که شاعران عارف در حادثه ،رو از این. نیست
معـانی عرفـانی و    گیري از آنهـا بـراي بیـان   هاي پیامبران، در جهت بهرهویژه داستان به

  .هاستاند، تغییر علت اولیه و اصلی داستانبرداشت مورد نظر خود کرده
گاهی ممکن است که شاعران عارف  :هاي دوگانه از حادثۀ واحد در داستان آدمروایت -

 آنهـا کـدام از عددي بیان کنند که داستان بـا هر هاي متبراي یک حادثه از داستان، علت
به همین خاطر تفسیر علّیِ داستان، حالت . انیِ خاصی پیدا کندفضاي عاطفی و حالت رو

از جنبۀ مثبـت  » اخراج آدم از بهشت«شاعران گاهی به حادثۀ . گیردبه خود می دوگانه
اند و گاه نیـز آن را از  اند و آن را با علتی عرفانی و متعالی تفسیر و توجیه کردهنگریسته

این حالت دوگانـه از  . اندی چون وابستگی قائل شدهاند و براي آن علتدریچۀ منفی دیده
و از طرف دیگر به احوال و تجربیات روحی  ،طرف به موضوع و اقتضاي سخن و کالم یک

اي کـه بـه آدم در   علّـت و انگیـزه   نامـه الهیعطار در . گرددشاعر، متناسب با وقت برمی
  :است» ذوق عشق«دهد، مبادرت به خوردنِ گندم نسبت می

ــد ســرتافت     ق دریافتــه ذوقِ عشـــی آدم کــزه ــدم ز ملــک خل ــران گن  ب
)4306: 1387عطار، (  
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بلکه عملی متعـالی و   ،شودتنها گناه محسوب نمی با توجه به این علت، عملِ آدم نه
گیـرد و  با این علت، عملِ آدم فضا و بافتی عرفانی بـه خـود مـی   . شودمثبت قلمداد می
 عطار در جاي دیگر متناسب با موضوع و موقعیت کـالم، همـین   خود. یابدارزش معنوي می

  :گیردکند و نتیجۀ دیگري از آن میعمل و حادثۀ آدم را از دریچۀ علت منفی روایت می
  کـــرد شـــاگردي ســـؤال از اوســـتاد

  گهــر گفــت بــود آدم همــی عــالی   
ــاتفی برداشــــت آوازي بلنــــد     هــ
ــا  ــرون م ــان بی ــر دو جه ــه در ه   هرک

  چــه هســتهرمــا زوال آریــم بــر وي 
  

ــاد؟     ــرون فت ــرا بی ــت آدم چ ــز بهش  ک
 چــون بـــه فردوســی فــرود آورد ســر

!گونه بنـد کاي بهشـتت کـرده از صـد     
ــه چیــزي دونِ مــا     ــر فــرو آرد ب  س
 زانکه نتوان زد به غیرِ دوسـت دسـت  

)845 -841: 1385عطار، (  

، کنـد می  موالنا نیز همین داستان را از منظرِ علت دیگر که در آن آدم خطاکار جلوه
  : داندمی» در دامِ تأویل افتادن«او عمل آدم را معلولِ . کندروایت می

  این همـه دانسـت و چـون آمـد قضـا     
  کاي عجـب نهـی از پـی تحـریم بـود     
  در دلش تأویـل چـون تـرجیح یافـت    

  

ــر وي خطــا     دانــش یــک نهــی شــد ب
ــود     ــوهیم ب ــد و ت ــأویلی ب ــه ت ــا ب  ی
 طبع در حیرت سـوي گنـدم شـتافت   

)1251 -1249: یکمدفتر : 1386مولوي، (  

هاي تفسیر و قصص و روایـات  هاي همگون دیگري که در کتاباز منظر این علت و علت
و شـهوت   )5- 134/ 1: 1388پورنامداریان، (عهد عتیق، چون فریبِ مارخوردن و وسوسۀ شیطان 

کنـد و اخـراج او از   مـی   است، سیماي آدم گناهکارانه جلـوه  ذکر شده )145/ 1: 1371میبدي، (
فضاي حاکم بر داستان قهري است و لحـن خداونـد    ؛شودبهشت هم نوعی مجازات تلقّی می

اما همین عمل آدم در روایات عرفـانی چـون   . آیدنیز در خطاب به او تند و سخت به نظر می
  :است ارزش واالیی پیدا کرده ،تفسیر شدههاي عرفانی با دید دیگر و علت

بود که او را از بهشت بیرون کردند، نبود که آن از علّو همت نگر تا ظن نبري که از خواري آدم 
نهایت که جمال هشت بهشت در آدم جمالی دید بی...  متقاضی عشق بدر سینۀ او آمد. آدم بود

همت بزرگ وي دامن وي گرفت که اگر هرگز عشق خواهی باخت بر این . جنب آن ناچیز بود
  .)162 :همان(درگه باید باخت 

کند که با توجه به فضاي حاصل هاي دیگر اشاره میله با علتأه همین مسعطار باز ب
  :شودچیز با حالت صفا و صمیمیت به ذهن القا می از آن، همه
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ــت   ــق دریاف ــه ذوقِ عش ــی آدم ک   زه
  

  جــانِ آدم نیــز ســرّ فقــر ســوخت    
  

ــد ســرتافت    ــدم ز ملــک خل ــران گن  ب
)4306: 1387عطار، (  

 هشت جنّت را به یک گنـدم فروخـت  
)6067: ب1386ار، عط(  

آدم وقتی «یافتۀ داستان، با علت مورد نظر عطار بدین صورت است که شکلِ گسترش
اعتنایی کرد و ها و امکانات بیدر بهشت بود، سرّ فقر جان او را دریافت و او به تمام داشته

ـ  تغییرات این روایت نسبت .»قبال یک گندم بفروخت تمام چیزها را در ا به روایاتی که ب
  :اند، بدین صورت استعلت منفی بیان شده

  .نه مثل دیگر روایات با اجبار ،کندآدم با اختیار خود بهشت را ترك می -1
  .خبري از سرزنش و تنبیه نیست و رابطه صمیمانه و دوستانه است -2
در روایات دیگر آدم از سر جهل و نادانی مرتکب اشتباه و انجام عمل خالف امر خـدا   - 3
   .کند ا در این روایت آگاهانه و از روي معرفت عرفانی و روحانی به این کار مبادرت میشد، ام
شخصیت آدم در دیگر روایات منفی است، اما در این روایـت تبـدیل بـه عـارفی      -4

  .شودوارسته می
در روایات دیگر، حالت آدم عاجزانه و دردمندانه » کردن  اخراج«با توجه به فعلِ  -5
حالتی که از وضعیت آدم  ،»تافتن سر«اما در روایت عطار، متناسب با فعلِ  ؛کندمی جلوه

شود، شور و اشتیاق فراوان است که بر اختیار، تصمیم و انتخاب او در به خواننده القا می
  .ترك بهشت داللت دارد

. هاسـت دهندة بافت و فضـاي عـاطفیِ حـاکم بـر حادثـه و ارتبـاط      نشان» فعل« -6
 اخـراج «جاي  وقتی عطار به. تارها در چگونگی فعل قابل دریافت استهمچنین لحن گف

شـود، از فعـل   که از آن فضاي جنگ و دعوا و سرزنش و ناراحتی به ذهن القا می» شدن 
هـا  کند، تغییرِ بافت و فضا و چگونگی حالـت گفتگوهـا و رابطـه   استفاده می» فروختن«

  . به دیگر روایات کامالً مشهود است نسبت
هـا داراي واحـدهاي دسـتوري    کلیـۀ داسـتان  «ان تودوروف بر این باور است که تزوت
اخـوت،  ( ندا و واحدهاي روایت با واحدهاي زبان در ارتباط )282: 1378مقدادي، (» هستند

: کننـد هاي نحوي عمـل مـی  عناصر روایی مانند مقوله« :گویدمی ،رو از این .)259: 1371
» هـا هاي آنها به صـفت ها و ویژگیها به اسمشخصیتها شباهت دارند، ها به فعل کنش
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هاي عطار  له با تغییرِ علتی که در روایتأبا توجه به این مس .)151: 1388 ون الفن،ورایان و (
شـده کـامالً   هـاي ذکر اند با علتهایی که در جمالت آمدهاست، فعل از داستان آدم شده

بیـان  » اخراج شدن و بیرون رانـدن «فعلِ  هاي دیگر، حادثه بادر روایت. همخوانی دارند
وقتـی  . اسـت  آمـده » تـافتن و فـروختن   سـر «هاي اما در اشارات عطار با فعل ،است شده

کند، در نظام زبان است، تغییر می» فاعل«در نظام ساختاري داستان که معادل » علت«
اگر در . یابندر مینیز تغیی ،است» فعلِ جملۀ زبانی«ویژه معلول یا حادثه که  هاجزا ب دیگر

عرفـانی عطـار، آدم شخصـاً از آن    شود، در روایات روایات دینی آدم از بهشت اخراج می
و » شـهوت «شـود بـراي   طور که نمی همان. فروشدتابد و آن را به بهاي ناچیز میمیسر
هـاي تأثیرگـذار در اخـراج آدم از بهشـت در دیگـر      عنوان علتکه به» شیطان ۀوسوس«

سـرّ  «شـود  به کار برد، نمـی » فروختن«و » سرتافتن«اند، افعالی چون شدهروایات ذکر 
» اخـراج شـدن  «عنوان علت حادثه بیان کرد و براي آن عملِ را به» ذوق عشق«و » فقر

و مفهوم آن همخوان  عنیطلبد که با معملی را می» سرّ فقر«. آورد که حالت منفی دارد
وقتـی  . شـود ن ناسازگاري و ناهمخوانی ایجاد مینشینی واژگاکه در رابطۀ همباشد؛ چرا

است، ناخودآگـاه بـر زبـان و چیـنش واژگـان و       به واقعه عوض شده ذهنیت شاعر نسبت
به همـین خـاطر اسـت کـه     . گذاردسازد، تأثیر میتناسب معنایی که بین آنها برقرار می

و بینش خوانندگان هاي زندگی پیامبران و ابلیس در دیدگاه عارفان با تغییر علت حادثه
واقع در. نظر دیگر به آن حوادث بنگرنددارند تا از مکنند و آنها را وامیدگرگونی ایجاد می

انداز شکنند و چشمهاي قبلی خواننده را میها و ذهنیتفرضعارفان با این تغییر، پیش
متفـاوت  گونه است که آنها با روایـت  روش عارفان این. آورندجدیدي در او به وجود می

به دیگر . کنند؛ یعنی تفسیرِ آنها خود نوعی روایت استها را تفسیر میدیگري، آن حادثه
  .شودسخن، تفسیرِ آنها به روایت دیگري تبدیل می

بـا   امـا داسـتان واحـد اسـت،     ،شـود شده مشاهده می طور که در مقایسۀ انجام همان
آنچه باعث . تی خاص حاکم استکدام فضا و بافهاي متفاوت بازگو شده که در هر روایت

متفـاوتی اسـت کـه حادثـۀ داسـتان براسـاس آن روایـت         هـاي ها شده، علتاین تفاوت
هواي کلّی داستان به علتی بسـتگی دارد کـه   و چگونگی بافت و زمینه و حال. است شده

انتخـاب  «گرایان روس پیرنگ را طور که شکل همان. شودبراي حادثه در نظر گرفته می
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عارفان نیز با علت متفاوتی که  ،)26: 1386میرصادقی، (دانند می» ازآفرینی حوادثخاص و ب
آورند، پیرنگ و طرح جدیدي به آنها هاي پیامبران یا ابلیس میهاي داستانبراي حادثه

هـا  اساس آن پیرنگ به بازسازي و بازآفرینی رخدادها و اعمال شخصـیت بخشند و برمی
نوع و کیفیت تمام اجزا و عناصر موجود در  ،در پیرنگ جدیدطبیعی است که . پردازندمی

  .کندداستان تغییر پیدا می
هـاي  هـایی کـه عارفـان تأویـل    تـرین حادثـه  یکی دیگر از مهـم : روایت نافرمانی ابلیس - 

» نافرمـانی ابلـیس از امـر خـدا در سـجده بـه آدم      «اند، حادثۀ گوناگونی از آن به دست داده
طـور   همـان . له استأها بیشتر متمایل به نگاه مثبت عارفان به این مسجهت این تأویل. است

هاي مثبت و متعالی که عارفان بـراي عمـل ابلـیس ذکـر     با توجه به علت ،که قبالً اشاره شد
هـا،  یکی از زیباترین این تأویـل . گونه استاند، چهرة او در ادبیات عرفانی مثبت و عارفکرده

 عطـار علـت سـجده   . کنـد است که در حکایتی آن را بـازگو مـی  برداشت عطار از این حادثه 
داند که مـانع توجـه او بـه غیـر خـدا      نکردن ابلیس به آدم را عشق راستینِ او به خداوند می 

اسـت کـه فـردي از ابلـیس در      بدین صورت بیان شده نامهمصیبتاین حکایت در . شده بود
واقـع  کنـد کـه در  ن شخص حکایتی نقل مـی پرسد و او در جوابِ آمورد علّت نافرمانی او می

  :شرح حالِ خود اوست
  دي تــو کـه مــردي از رجــال وآن شـن 

ــت  ـــد ودود «گفـ ــودت خداونـ   فرمـ
  شـد صـوفیی در منزلـی   مـی «گفــت  

  رویـــی دختـــرِ ســـلطان عهـــدمـــاه
ــاد    ــال او فت ــر جم ــوفی ب ــم ص   چش
ــد  ــاه شــ ــه ازو آگــ ــر القصــ   دختــ

  اي صوفی چـرا حیـران شـدي   «گفت 
ــت  ــز  «گف ــوفی را نباشــد ج ــیص   دل

  دختـرش گفتــا کـه چنــدینی مگــوي  
ــان    ــک زم ــواهرم را ی ــی خ ــر ببین   گ
  بنگـــر اکنـــون گـــر نـــداري بـــاورم 
  بنگریست آخر ز پس آن سست عهـد 
ــک ذره او  ــدي ی گفــت اگــر عاشــق ب  

  

 کــرد از ابلــیسِ ســرگردان ســـؤال     
ــجود؟   ــردي آن س ــه آدم را نک »از چ  

دلـــیبـــود در مهـــد بـــزر ســـنگین  
 برفتــاد از بــاد، ناگــه، پــیش مهــد    

ــاد   آت ــال او فتـ ــرّ و بـ ــی در پـ ...شـ  
 پیش مهـدش خوانـد تـا همـراه شـد     
»وین چه افتادت که سرگردان شدي؟  

»...دل تو بردي، اینت مشکل مشکلی  
...وصل من در پرده چندینی مجــوي   

ــان   ــتت کم ــد پش ــانش کن ــر مژگ  تی
ــی  ــز پســم م ــک خــواهرم  ک ــد این !آی  

ــد    ــیش مه ــر پ ــد دخت ــرو افکن ــا ف  ت
 کـی شــدي هرگــز بـه غیــري غــرّه او  

)4689 -4665 :ب1386طار، ع(  
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  :گویدعطار در پایان حکایت می    
  قصۀ ابلیس و ایـن قصـۀ یکـی اسـت    

  
نـدانم تـا کـرا اینجـا شـکی اسـت      می    

)4696: همان(  

با توجه به این روایت از حادثۀ ابلیس، امر خداوند به سجده، نوعی آزمایش بوده کـه  
علـت محرکـه و انگیـزة    . تحان کنداست میزان اخالص و صداقت ابلیس را ام خواستهمی

عشق با تسخیر وجود او مانع التفات . درونی ابلیس از نافرمانی، عشق واقعی به حق است
. آن نه یک فرمان بود«: گویدهاي دیگران میابلیس در جواب مالمت. او به غیر شده بود
س ذات او نافرمانی من تقدی«. و قصدش آزمون در محبت الهی بود» بل یک آزمون بود

اگر از دیدگاه این علّت به حادثه بنگریم،  .)68: 1374طواسینِ حالج، به نقل از نیکلسون، (» بود
اسـت کـه ابلـیس     د خداوند هم این بودهتوان دریافت که خواست خوبه طور ضمنی می

غیـرت معشـوق بـر    ( خواهد که عاشقش به غیر بنگردگاه نمی معشوق هیچ. سجده نبرد
کرد، به اگر سجده می. کردکرد چه نمیشد؛ چه سجده میحال او طرد می به هر .)عاشق

طور که در حکایت بیان شده، صوفی به  همان(شد گناه التفات به غیرِ دوست محکوم می
باز به گناه نافرمـانی رانـده    ،حال که سجده نکرد و) جرم عدمِ صدق در عشق متّهم شد

تر است تا گناه نابخشودنیِ نگاه به لیس بسی خوشاما گناه نافرمانی و طرد براي اب. شد
چنینی، تغییر ماهیتی در عمل  هاي عارفانۀ اینعطار و دیگر عارفان با دلیل. غیر دوست

  .اند که با روایات دینی متفاوت استابلیس و شخصیت او ایجاد کرده
با تغییر علت،  مورد دیگر که در آن: آوريِ ابراهیم براي منکران وجود خداروایت حجت -

آوري او بـراي  داسـتان ابـراهیم و حجـت    ،اصل داستان و فضاي حاکم بر آن تغییر کرده
، در داستان روباه و خر، از زبان مثنوي مولوي در دفتر پنجم. اثبات خداي حقیقی است

کند که اي به این داستان میگوید، اشارهروباه، زمانی که از آفات وهم و خیال سخن می
در دام وهم «خواند، علّت اینکه ابراهیم کواکب و ماه و خورشید را خداي خود میدر آن، 

  :است دانسته شده» و خیال افتادن
ــیم    ــع و ب ــال طم ــم و خی ــالم وه   ع

ــش ــد  نق ــش بن ــالِ نق ــن خی ــاي ای   ه
  گفــــت هــــذا ربــــی ابــــراهیم راد
  ذکــر کوکــب را چنــین تأویــل گفــت

  

 هســت رهــرو را یکــی ســدي عظــیم   
بـد شـد گزنـد    چون خلیلی را که کُه  

ــاد   ــم اوفت ــالم وه ــدر ع ــه ان  چــون ک
ــفت   آن ــل س ــوهر تأوی ــه گ ــی ک کس  

)2655-2648: دفترپنجم: 1386مولوي، (  
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شود، عمل ابراهیم کامالً در این تأویل که خود نوعی روایت از آن رخداد محسوب می
ین ، هدف و غایت ابراهیم از اقرآنمطابق قرینۀ حالیۀ روایت . است وجهۀ منفی پیدا کرده

اسـت   سخن، بیداري قوم از نادانی و جهالت و متوجه ساختن آنها به خداي حقیقی بوده
توان براي عملِ او هـدفی  اما با توجه به بافت این روایت اصالً نمی ،)76-80 /6: قرآن کریم(

له آگاه است که ماه و سـتارگان  أدر روایات دینی ابراهیم خودش به این مس. تعیین کرد
بـودنِ مـاه و    بـه خـدایی  . ملِ او حقیقی و واقعی نیست، نمایشـی اسـت  ع. خدا نیستند

وجـه  خواهـد از طریـق باورهـاي خـود مـردم، آنهـا را مت      خورشید باور ندارد؛ فقـط مـی  
اما در این روایت با توجه . استه از آگاهی و قصد قبلی استعملِ او برخ. اشتباهشان کند

ی ابراهیم واقعاً خورشید و ستارگان را خدا است، گوی به علّتی که براي عمل او بیان شده
علت براي عمل و حادثه بسترساز . است پنداشته و از روي حقیقت آنها را خدا خواندهمی

وقتـی عمـل یـا    . شـود و مفهوم آن تعیین می یبا توجه به این بستر است که معن. است
ایم و دیگـر در  داده دهیم، بستر معنایی آن را تغییراي را به علتی دیگر نسبت میحادثه

قبلی داللت کند، بلکه بر معنی جدیـدي داللـت    تواند بر آن معنیاین بستر جدید نمی
  :شودمی» روایت معنایی«خواهد کرد؛ تغییر علّت منجر به تغییر 

  تغییر روایت معنایی  ←تغییر بافت و زمینه   ←تغییر علت 
ر روش آنها در تأویـل کـه تغییـر    هاي تأویل عرفا و ساختادر این نمونه یکی از شیوه

گاه تفسـیرهاي   ،رو از این. علّت حادثۀ داستان است، کامالً برجسته و قابل دریافت است
وقتـی  . نگرندشاعران از یک حادثه چیزي نیست جز علّتی که از دریچۀ آن حادثه را می

با معنـی   کنند، علت آن را به چیزي، مناسباي را به معنی خاصی تأویل میآنها حادثه
بنابراین تأویل یک داستان به مفهومی خـاص، برقـرار کـردن    . دهندتغییر می مورد نظر

شـود،  برقرار می» مؤَولٌ به«و » مؤَول«اي که بین یعنی رابطه ؛ارتباط علّی بین آنهاست
  . دهندقرار می» مؤَول«را علّت » مؤَولٌ به«بدین صورت که . معلولی است -رابطۀ علّی

  
   گیرينتیجه -7

. در ادبیات عرفانی نقل حکایت و داستان یکی از ابزارهاي بیان اندیشه و افکار عارفانـه اسـت  
پـردازي و خلـق   اما عارفان براي بیان مفاهیم عرفانی بیش از آنکه خـود دسـت بـه داسـتان    

ازگویی هایی بزنند که متضمن مفهوم و اندیشۀ مورد نظر آنها باشند، بـه بـ  حکایات و داستان
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هاي مربوط بـه حـوادث زنـدگانی پیـامبران، صـحابه، پادشـاهان و اربـاب        حکایات و داستان
گاه متناسب با مفهومی که مـدنظر دارنـد،   ها گهآنها در روایت این داستان. پردازندتصوف می

 ها،هاي آنها در تغییر داستانیکی از شیوه. زنندها دست میبه تغییر و تصرف در اصل داستان
با ایـن تغییـر، تمـام    . کنندن اشاره میه آتغییر علت اصلی حادثۀ مرکزي داستانی است که ب

هـا و حـاالت   کنـد کـه رابطـه   شود و فضا و بافتی پیدا میاجزا و عناصر داستان دگرگون می
تغییـر علّـت   . هـا اسـت، تفـاوت دارد   هاي موجود در آن با آنچه که در ذهناشخاص و ارزش

چـون  . شودها، گفتگوها و لحن میفضاي عاطفی و معنایی حاکم بر کنش حادثه باعث تغییر
شـکنی معنـایی و عـاطفی در    است، نوعی سـاختار  نوع و کیفیت عناصر و اجزا دگرگون شده

وقتی شـاعرِ عـارف مفهـوم    . کندشود که آن را تبدیل به روایت دیگري میداستان ایجاد می
پی آن است کـه روایـت   دهد، درادثه قرار میعرفانی را علت عمل یک شخص یا وقوع یک ح

یعنـی او سـاختار و   . و مفهـومِ مـدنظر او باشـد    یدهد که بیانگر معن اي جلوهگونه حادثه را به
مـورد  » فاهیم و معـانی دهندة مترسیمِ حرکت شکل«دهد که نظمی به داستان و روایت می

عارفـان در تأویـل و برداشـت     منـد و عینـیِ  هـاي نظـام  بنـابراین یکـی از روش   .نظر او باشد
حوادث مهمـی کـه   . هاستها، تغییر علت اصلی آن حادثههاي مهمِ داستان شخصی از حادثه

  )4(:تفته به ترتیب اهمیت بدین شرح اسبا تغییر علت، مورد تأویلِ عارفان قرار گر
 ؛2316 -2286: 1387عطار، ؛ 3295 -3275: 1385عطار، ( امتناع ابلیس از سجده به آدم -

  ؛)2449 -2430؛ همان، 2359 -2354؛ همان، 2335 -2325همان، 
  ؛)2907 -2905: 1385؛ عطار، 2737 -2735 :الف1386عطار، ( هبوط آدم از بهشت -
  ؛)1247 -1246/ ؛ دفتر یکم529 -525/ دفترچهارم: 1386مولوي، ( سجدة فرشتگان به آدم -
  ؛)1484: ب1386عطار، ( نِ فرزندکردمبنی بر قربانی) ع( امر خداوند به ابراهیم -
  ؛)2655-2648 /دفتر پنجم: 1386مولوي، ( براي اثبات وجود خداوند) ع( احتجاج ابراهیم -
/ دفتر ششم: 1386ولوي، م( خواستن از غیرحقبه حبس به سبب یاري) ع( مؤاخذة یوسف - 
  ؛)3410 - 3400
  .)396 -395/ دفترپنجم: همان( و کشتنِ طاووس) ع( داستان ابراهیم -

بـیش از  » هبوط آدم از بهشـت «و » امتناع ابلیس از سجده به آدم«البته دو حادثۀ 
  .است هاي گوناگون مورد تأویل عارفان قرار گرفتهحوادث با تغییر علّتدیگر
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  :نوشتپی
هایی به داستان پیامبران در یـک بیـت از نظـر صـناعات ادبـی      گرچه چنین اشاره -1

، بلکه حادثـۀ داسـتان   است نگرفتهصورت تنها اشارة ساده  شود، اما تلمیح محسوب می
همین تغییر کافی . استاي متفاوت بازگو شده که در آن تغییراتی قابل مشاهدهگونهبه

بنـابراین نبایـد چنـین    . اي متفاوت براي خواننـده جلـوه کنـد   گونهاست که داستان به
اي ند، هماننـد تلمیحـات سـاده   ا هها همرااشاراتی را که با تغییر در اصل حادثۀ داستان

قطعـاً بـین ایـن    . است دانست که در آنها حادثۀ داستان به علّت خاصی ربط داده نشده
  :دو اشاره به داستان آدم تمایز اساسی وجود دارد

  زهــی آدم کــه ذوق عشــق دریافــت   
  

ــداده ــه دو گنــدم ب   ســتبهشــت آدم ب
  

 بــران گنــدم ز ملــک خلــد ســرتافت    
)4306: 1387عطار، (  

سـت تو هـم بفـروش اگـر کـارت فتـاده       
)882: الف1386عطار، (  

همراه علّتی بیـان شـده   » سرتافتن از خُلد«و » خوردن گندم«در نمونۀ اول حادثۀ 
که برداشت شخصیِ خود عطار است، اما در نمونۀ دوم داستان بدون بیانِ علّـت مـورد   

  .است اشاره قرار گرفته
در روایـت قصـص قرآنـی تنهـا     » علـت «وشِ بیانِ البته این ادعا مطرح نیست که ر -2

ایـن روش در  . القضـات اسـت  مختّصِ شاعران و نویسندگان عارفی چون عطـار و عـین  
وضوح قابل مشاهده است؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در      ویژه تفاسیر عرفانی نیز به تفاسیر به

گـر علـت   در این نوع تفاسیر حتـی ا . دهدتفاسیر غیرعرفانی، مفسر علت را تغییر نمی
پـردازد؛  بیان نشده باشد، مفسر به تعیـین علـت مـی    قرآنیک حادثه هم مستقیماً در 

بـراي نمونـه در ایـن نـوع تفاسـیر      . هم علّتی که کامالً متناسب با بافت آیات باشـد  آن
شود که براي حادثۀ امتناعِ شیطان از سـجده بـه آدم، علّتـی بیـان شـده      مشاهده نمی

در حالی کـه ایـن موضـوع در تفاسـیر عرفـانی      . ت توجیه کندباشد که عمل او را مثب
در ) مثبت و منفی(همانند متون عرفانی کامالً متداول است که دخل و تصرف ارزشی 

  .است ها صورت گرفتهعلّت
اسـت و هـم    هاي آنها در مـتن آمـده  هم مربوط به مواردي است که علّت ارجاعات -3

افزون  .متن ذکر شده، متفاوت استآنچه در ا با هاي آنهمربوط به مواردي است که علت
  .نها نبوده آکه در متن مجال پرداختن ب است به چند حادثۀ دیگر نیز اشاره شده بر این
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