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 سهروردی« لغت موران»نقد ساختاری روایت در رسالۀ 

 فاطمه تقی نژاد رودبنه

 الن دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گی

 چکیده

ساختارِ تقابلی در بسیاری از متون عرفانی و فلسفی که جنبۀ تعلیمی دارند تکرار شده و رفته رفته به یک الگوی خاص زبانی تبدیل 

ی این ها هدهند و از نشاناز زبان عرفانی و فلسفی را تشکیل میای  هتقابلی که بخش عمدهای  شده است که به واسطۀ آن، جفت

. شوند می های روایی و تمثیلی و یا شعر به کار بردهویسندگان و شاعران برای بیان مقاصد تعلیمی در قالب حکایتزبانند توسط ن

این آثار، گذشته از ارزش . از جمله آثار بی نظیر و منحصر به فرد ادب فارسی است -شیخ اشراق-ی داستان گونۀ سهروردیها هرسال

های  در این جستار برآنیم تا به بررسی و نقد ساختاری حکایت. ار گرانقدر و قابل تامل اندفلسفی و عرفانی، از جنبه ادبی نیز بسی

گرماس و تودوروف که روش مشابهی های  سهروردی براساس الگوی دو نظریه پرداز و منتقد ساختارگرا به نام« رساله لغت موران»

 رها و عملکردهای شخصیت و واحدهای ساختاری زبان مدنظر قراردوگانه متون را در قالب کنشگهای  دارند و ساختار بنیادی تقابل

از ساختاری واحد برای بیان  -آگاهانه یا ناآگاهانه-دهند، بپردازیم و نشان دهیم که سهروردی چگونه در این حکایتهای تمثیلی  می

 .یش و رسیدن به نتیجه مورد نظر خویش سود جسته استها هاندیش

 .بلی، تودوروف، گرماس، لغت موران، نقد ساختاریتقاهای  جفت: هاکلیدواژه

 مقدمه

 356ق در سهرورد والدت یافت و به سال .ه 313ابوالفتوح یحیی بن امیرک سهروردی، فیلسوف بزرگ ایرانی به سال الدین  شهاب

: صفا.)نامند می و یا شهیداو را شیخ اشراق، شیخ مقتول . ایوبی و به تحریک متعصبین به قتل رسیدالدین  در حلب، به فرمان صالح

کلمه . خواند« حکمت اشراقی»را که بر دو پایۀ بحث و کشف یا فلسفه و تصوف بنیاد نهاده بود،ای  هسهروردی فلسف( 261، 4962

و 49و 42، 4931: پورنامداریان. )اشراق با مکان شروق یعنی مشرق پیوند دارد. اشراق به معنی روشن کردن و نور افشاندن است

تا زمان وی در زبان فارسی چنین آثاری کمتر وجود داشته و . روردی تعدادی از آثارش را به زبان رمزی بیان کرده استسه(41

در آثار سهروردی شاهدِ توان بیان دقیقترین مطالب . فلسفی بیشتر به زبان عربی بوده است -و بطور کلی-داستانهای رمزی عرفانی

-ی رمزیها هیکی از رسال. قالب زبان فارسی هستیم که حکمای ایرانی کمتر بدان پرداخته اندفلسفی و منطقی یا طبیعی و الهی در 

است که در طریق سلوک نوشته شده و مجموعه تمثیالت دلکشی است درباره اصل « لغت موران»عرفانی سهروردی به زبان فارسی

این رساله یکی از مهمترین آثار او در زمینه  (913، 4934:مرتضوی. )الهوتی انسان و محرومیت کوردالن از ادراک حقیقت

رسائل تمثیلی و رمزی سهروردی بیش از آثار تعلیمی و مدون او از لحاظ شناخت عقیدة باطن و . رود می داستانهای تمثیلی به شمار

. دهد می ما نشان است که صورت واقعی و بی حجاب سهروردی را بهای  هگرایش حکمتی و عرفانی شیخ، ارزش و اهمیت دارد و آیین

سهروردی روش تمثیلی را را برای تعلیم مقاصد فلسفی و عرفانی با شیوة رمزی استفاده نموده است؛ بدین معنی که اجزاء تمثیالت 

ی وی سبکی ها هنوشت. نیز دوشادوش قالب کلی تمثیل، به عنوان رموزی برای افادة معنی و مفاهیم منظور، دارای وظیفه هستند

رود که بعدها سرمشق  می از لحاظ ادبی ارجمند است و آنچه به فارسی است، از شاهکارهای نثر این زبان به شمار جذاب دارد و

 (42: 4953مهربان، .)نثرنویسی داستانی و فلسفی شده است

که گذشته از در زیباشناسی، رمز عبارتست از یک شیء . چنانکه گفته شد، رساله لغت موران به شیوه تمثیل رمزی نوشته شده است

هم ( 41، 4934: پورنامداریان.)معنای ویژه خودش، به چیزی دیگر به ویژه یک مضمون معنوی تر که قابل تجسم نیست، اشاره کند

اگر فکر یا پیام به عنوان نتیجه منطقی حکایت در کالم آشکار باشد . چنین، رمزعبارت از چیزی است که نماینده چیز دیگر باشد

ر پیام یا فکر در حکایت بکلی پنهان باشد و کشف آن احتیاج به فعالیت اندیشه و تخیل و تفسیر داشته باشد، آن تمثیل است اما اگ

های  در تمثیل(416. همان.)شخصیت ها در هر دو نوع تمثیل ممکن است حیوانات، اشیا و انسان ها باشند. نامیم می را تمثیل رمزی

تمثیل به عنوان رویدادی در روان، با درونی . رسد می آفاقِ آن به تمامی معنای خود عرفانی فضایی هست که سفر عرفانی سالک در
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پس این تمثیل در حکمِ گذاری . بخشد می کند و بدان عینیت می کردنِ جهانِ جسمانیِ بیرون، عالمِ روان یا نفس را باصطالح بیرونی

خودِ رویداد ( 4: شان دادن این گذار باید به سه نکته توجه کردبرای ن. شود می است که در آن آئین نظری به رویداد واقعی تبدیل

 (31-53، 4964: کُربن.)اندامی که عاملِ دریافتِ رویداد است( 9گذرد؛  می جهانی که رویداد در آن( 2چنانکه هست؛ 

وی بر این عقیده است که تقابل . دهد می سهروردی درباره تقابلِ واحد و کثیر و تقابلِ تضاد نظریاتی دارد که پایه تفکر او را شکل

زیرا همانگونه که واحد یک امر وجودی است کثیر نیز یک امر وجودی . باشد نمی میان واحد و کثیر از نوع تقابل میان سلب و ایجاب

ه تضاد تمسک کرده و آن را براساس عقید مسئلهاو همچنین از جمله کسانی است که در باب پیدایش شرور به . آید می به حساب

 قدما ملزوم کون و فساد دانسته و بر این عقیده است که دوام و بی پایان بودن سلسله موجودات بدون تقابل تضاد امکان پذیر

این رساله های  که حکایتای  هاین تفکر، زیربنایِ رساله لغت موران را شکل داده است، به گون( 462و  436، 4966: دینانی.)باشد نمی

درباره ساختار لغت . شوند می واحدی هستند که در قالب دیالکتیکِ حکمت و جهل و مفاهیم مشابه آن تکرار دارای ساختار تقابلیِ

توسط آقای احمد محسنی نوشته شده که صرفا بصورت مختصر به « لغت موران، تحلیل ساختارها و رمزها»با عنوانای  هموران مقال

در . وهش و تحلیلی درباره ساختار تقابلی این اثر داستانی انجام نشده استتاکنون پژ. بررسی سادة ساختار اثر بسنده کرده است

 ها هنظریات گرماس و تودوروف و سپس به تحلیل این حکایات با استفاده از این مولف، ادامه به بررسی مفاهیم ساختار و ساختارگرایی

 .خواهیم پرداخت و در پایان بحث، نتیجۀ حاصله ارائه خواهد شد

 ساختارگراییساختار و 

برای مثال، . ماند می مختلف ثابت باقیهای  شود و در طول زمان و در مکان نمی ساختار چیزی است که دچار تغییر و تحول

مختلف همیشه با همان مسائل فراگیر های  کنند و اساطیر فرهنگ می شفاهی همیشه توالی مشخصی از وقایع را دنبالهای  حکایت

 (26، 4932: رایان.)ساختارگرایی از زبانشناسی آغاز شد. دزندگی بشر سر و کار دارن

کند که بر ساختارها  می پردازد، و بویژه آن دسته از قوانین کلی را بررسی می ساختارگرایی چنان که از نامش برمی آید به ساختارها

به منظور به کار بستن روشها و  شکوفا شد و در آغاز کوششی بود 4361ساختگرایی ادبی در دهه (423، 4965:ایگلتون.)حاکمند

 ( 492. همان. )دریافتهای فردینان دوسوسور، بنیانگزار زبانشناسی ساختاری نوین در عرصه ادبیات

ی بشری، و در نتیجه تمامی رفتار و تولید بشری ها هساختارگرایی سعی در درک نظام مندِ ساختارهای بنیادینی دارد که تمامی تجرب

در نظر آنان ساختارها یکی هستند؛ فقط مصداقهای ساختارها و موانع و مشکالت با هم ( 996، 4932: تایسن).بر آنها استوار است

 (35، 4934: شایگان فر. )تفاوت دارد

کند در قالب مفاهیم متضادی است که آن ها را  می ساختارگرایان معتقدند، سهل ترین شکلی که ذهن انسان تفاوت را درک

کنیم بلکه آن را براساس ساختارهای ذاتیِ موجود در ذهن  نمی در نظر ساختارگرایان، ما جهان را کشف. نامند می دوجزییهای  تقابل

 (931، 4932:تایسُن.)«کنیم می خلق»انسان 

راین، بناب. گیرد می وسیعی از متون را در برة اما روایت، تاریخی طوالنی و گستر. نقد ساختارگرایانه عمدتا با روایت سر و کار دارد

آن ها، روایت ها در های  شکلة دهند، زیرا به رغم وسعت گستر می ی باروری را در اختیار نقد ساختارگرایانه قرارها هروایت ها زمین

ساختارگرایانۀ های  در تحلیل( 933-931. همان. )ی ساختاریِ معینی مانند پیرنگ و زمینه  و شخصیت مشترک هستندها همشخص

مانند واحدهای پیشروی )شوند تا واحدهای ساختاریِ بنیادی می درونیِ متون ادبی بررسی« ساز و کارهای»روایت، جزئیات ظریفِ

از آن نوع نقد ای  هقسمت عمد. حاکم بر کارکردهای روایی متون کشف شوند( مانند عملکردهای شخصیت)یا عملکردهای( روایت

 ( 961. همان. )د، به این گونه از رویکرد ساختارگرایانه تعلق داردشو می شناخته« روایت شناسی»ادبی ای که امروزه با عنوان 

 روایت شناسان ساختارگرا

ساختارگرایی عالوه بر شعر در بررسی داستان نیز انقالبی پدید آورد و علم ادبی کامال جدیدی به نام روایت شناسی را بنیان گذارد 

 ی نامدار آن به شمارها هو ژرار ژنت، کلود برمون و روالن بارت فرانسوی از چهرگریماسِ لیتوانیایی، تزوتان تودوروف بلغاری . ج.که آ

ی پریان در زبان روسی دست به بررسی ای ها هاول بار والدیمیر پراپ روسی بود که در مورد قص( 419، 4956: ایگلتون.)روند می

به فرمولی گرامری و قابل توجیه براساس محورهای هم  ،«نقشهای ویژه»ی التینِها هپراپ بر مبنای نشان. مشخصا ساختارگرایانه زد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

796 
 

بعد از پراپ، برخی مانند آلژیرداس ژولیَن . ی پریان استها هیابد که ساختار زیربناییِ همه قص می نشینی و جانشینی دست

نه )ب روایتهای داستانیبسط دهند که بر اغلای  همنتقد روسی تبار فرانسوی، سعی کردند شیوه او را به گون.( م4346-4332)گِرِماس

-)...منتقد فرانسوی و تزوتان تودوروف.( م4323-)...قابل انطباق باشد؛ همچنین کسانی چون کلود برمون( فقط یک ژانر خاص

گرماس کوشید تا فرمولِ پراپ را که فقط بر یک . شوند می منتقدِ فرانسویِ بلغاری تبار نیز در واقع از پیروان پراپ محسوب.( م4393

قابل انطباق بود، به فرمول یا ساختاری تقریبا جهانی بدل کند که بر اغلب روایات داستانی ( ی عامیانه روسیها هقص)یا ژانر نوع

فاعل و مفعول، فرستنده در برابر گیرنده و ( سه جفت)برای همین او هفت شخصیت پراپ را با تسامح به شش شخصیت. تطبیق کند

 ( 412و 414و 33، 4934:شایگان فر.)ف یا مانع تبدیل کردباالخره کمک کننده در برابر حری
با درکی عملی تر از طرح پراپ توانست با استفاده از مفهوم کنشگر به مختصرتر کردن کار « ساختار معنایی»گریماس در کتاب. ج.آ

ه شش کنشگر ذهن و عین، با توجه ب. خاص و نه حتی یک شخصیت بلکه مفهومی ساختاری استای  هاین مفهوم نه قص. او بپردازد

ی عمل گوناگون پراپ را استنتاج کرد و حتی به سادگی زیباتری دست ها هتوان حوز می فرستنده و گیرنده، یاری دهنده و دشمن

در این تحلیل، . کوشد که تحلیل دستوری مشابهی از کتاب دکامرون اثر بوکاچیو به دست دهد می تزوتان تودوروف نیز. یافت

ساختگرایی نه تنها درباره همه . شود می ثابه اسم، خصوصیات آنها به عنوان صفت و اعمال آنها به منزله فعل قلمدادشخصیتها به م

دهد که گویی موضوع مورد مطالعه  می انجامای  هکند، بلکه این بازاندیشی را به گون می چیز دوباره و این بار به عنوان زبان بازاندیشی

جی . در میان برجسته ترین نظریه پردازان مرتبط با روایت شناسی ساختارگرا، ای( 413-411، 4956: ایگلتون.)آن خودِ زبان است

گرماس و کلود برمون مطلقا روایت شناسند و تزوتان تودوروف در بسیاری مقاالت و در کتاب دستور زبان دکامرون، روایت شناس 

 .خام داستان و دستمایه ژرف ساختی کنش ها و وقایع است دغدغه همه این نظریه پردازان، روایت به منزله ماده. است

 «کنش ساز»او شمار اندکی از روابط بنیادین را در میان آنچه . شود می پیچیده ترین الگو در معناشناسی ساختگرای گرماس عرضه

 .ی یاور و هماوردها هزینفاعل شناسایی در برابر موضوع شناسایی، فرستنده در برابر گیرنده، و گ: کند می نامد شناسایی می

روایت شناسان در تالش برای تعمیم الگوهایشان به همه اشکال روایت، ضروری دیدند که ساحت درونی تری برای داستان در نظر 

به این ترتیب، تودوروف امکان . دهند می تشریح این ساحت را به استناد قیاس با وجوه دستوری فعل انجام، روایت شناسان. بگیرند

. چون هراس، آرزومندی، انکار و امکان پیش بینی هستندای  هآورد که تجسم حاالت هستی شناسان می ر رویدادهایی را فراهمحضو

در مرحله بعد باید ضرورت منطقی تقویت شود؛ در مرحله سوم باید گامی  ؛در مرحله نخست باید شمار عناصر مورد نیاز را تقلیل داد

در الگوی گرماس تقابل . که با افزایش انتزاع، قابل استفاده تر باشدای  هقابلی برداشته شود به گونبه سوی نظام سازی دوتایی یا ت

گیرد که نظیری در رابطه دستوری میان فاعل و  می فاعل شناسایی و موضوع شناسایی، نوعی برابری دوگانه وضعیت را مفروض

توجهشان معطوف به روابط همنشینی است، اما در نهایت در این هرچند روایت شناسان گاه در آغاز، . مفعول بی واسطه ندارد

 (252-254، 4956: هارلند.)خواهند همه چیز را تقابلی ببینند سهیم هستند می جانبداریِ عام ساختارگرایان که

ساختار نهایی آنها از هر کند با استفاده از مراحل میانجی متعدد، روایت ها را از تفکر تقابلی استخراج کند، تا آنکه  می گرماس تالش

که مفاهیم تقابلی موجود در مفاهیم ایستا را به افراد ای  هاست به گون« نظام به فرآیند»هدف او فراگذاشتن از . جهت تبیین شود

 گرماس ابتدا از طریق نوعی منطق و سپس با استناد به نوعی دستور زبان کار را. رویدادهایی ملموس در روابطی پویا تبدیل کند

 . برد می پیش

مربع نشانه شناختی با بازی گرفتن عدم توازن . گیرد می نامد به کار می «مربع نشانه شناختی»مراحل منطقی، آنچه را که گرماس 

کشف گرماس نوع جدیدی از دیالکتیک است . مفاهیم تقابلی ایستا را به حرکت وامی دارد، میان دو شکل متفاوت از تقابل دوگانه

توان گفت که این مراحل از  می در مورد مراحل دستوری. مفهوم به طور مکرّر قدرت ایجاد مفاهیم دیگری را داردکه طی آن یک 

های  و پویایی روایی انسان، گرماس میان پویایی جدلی مفاهیم متعارض و متعامل. کنند می دستور منطقی به دستور روایی حرکت

یابند، عملکردهای منطقی نیز  می های انتزاعی، تجسم انسانی«کنش ساز»وقتی . کند می در حال مبارزه و تعامل، تناظری ایجاد

 (259-252. همان. )شوند می تبدیل به اعمال روایی
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. کنند می مخالف، مفهوم سازیهای  کند که انسان ها با ساختار بخشیدن به جهان در قالب دو نوع از جفت می گرماس چنین اظهار

ما و روایت هایی ۀ به زبان ما و تجرب( شامل چهار جزء تقسیم شده به دو جفت)دوگانههای  بنیادی از تقابلبه اعتقاد وی، این ساختار 

 . دهد می کنیم شکل می خویش را بیانۀ که از طریق آنها تجرب

 ل حضور پیداپیرنگ، مانند کشمکش و گره گشایی، نزاع و آشتی، و جدایی و وصاهای  ما این ساختار در قالب روایتهای  در روایت

کنشگرها جاهایی خالی هستند که . کنند می ، یا عملکردهای شخصیت، اجرا«کنشگرها»ی پیرنگ را ها هاین قاعد. کند می

ممکن است یک شخصیت واحد کار دو یا چند . کنند می در یک داستان معیّن آن ها را پُر( ی سطحیها هپدید)حقیقیهای  شخصیت

به اعتقاد گریماس، پیشرفت پیرنگ . ن است دو یا چند شخصیت نقش کنشگری واحد را ایفا کنندکنشگر مجزا را انجام دهد و ممک

-فاعل: بنابراین، ساختار بنیادیِ روایت با ساختار بنیادی زبان یکی است. انتقال چیزی از یک کنشگر به کنشگری دیگر را در بر دارد

 .فعل-مفعول

ه به نظر گریماس شش کنشگر بنیادی است، در قالب سه جفت متضاد، سه الگوی این دستورِ روایتِ پایه با سامان دادن آن چ

 :کند می پیرنگ زیر را ایجاد

 نوع پیرنگ کنشگرها

یک فاعل، یا قهرمان، در )آرزو/مربوط به سیر و سلوکهای  داستان مفعول-فاعل

 (است -یک فرد، شیء یا موقعیت-جستجوی یک مفعول

-یک فرد یا خدا یا نهاد -یک فرستنده)ربوط به ارتباطمهای  داستان گیرنده-فرستنده

 فرستد که در نهایت گیرنده آن را دریافت می فاعل را به دنبال مفعول

 (کند می

یک )آرزو یا ارتباط/مربوط به سیر و سلوکهای  فرعی داستانهای  پیرنگ رقیب-یاری رسان

سعی رساند؛ یک رقیب  می یاری رسان به فاعل در سیر و سلوک یاری

 .دارد تا مانع شود

  

عامیانه به دست آمده های  داستانة رواییِ گوناگونِ ممکن، ساختارهای زیر را که از پژوهش دربارهای  گریماس برای تشریح توالی

شِ زیرپا گذاشتن ممنوعیت ها و جدایی یا ساز/شکستن توافق ها یا برقراری/ساختارهای قراردادی، ایجاد -4: کند می اند، پیشنهاد

ساختار گسسته،  -9.شوند می اجرایی، انجام وظایف یا آزمایش ها یا نزاع و مانند آن را شاملهای  ساختار -2.شوند می حاصل را شامل

 (961، 4932:تایسن.)شوند می سفر یا حرکت یا رسیدن ها و خارج شدن ها را شامل

. کند می را مشخص recitکلی متن روایت یا ۀ ، ابتدا سه جنبتودورف با استفاده از سنت دستوری به عنوان منبع امکانات ساختاری

در بررسی دکامرون، تودوروف عمدتا با نحو سر و . توان از منظر معنایی، نحوی، یا از منظر علم بیان بررسی کرد می هر اثر داستانی را

از متن که اساسا همان موضوع ای  هبررسی جنب تودورف با. گیرد می کالمی متن را نادیدهۀ کار دارد، اندکی هم با معناشناسی، و جنب

 .کار پراپ بود، فهرست امکانات روایی را گسترش داد

پی  -2(صد حکایت دکامرون)ها هقص -4:توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد می واحدهای ساختاری را که تودورف کاویده است

وچک است؛ یک قصه ممکن است دست کم حاوی یک پی رفت ست، در واقع یک حکایت کها هپی رفت نظام کاملی از گزار)رفت ها

شود که تشخیص  می آغاز هر پی رفت موجبة گزارۀ باشد، اما ممکن است چندین پی رفت را در برداشته باشد؛ تکرار تغییریافت

جمله یا بند گزاره یک جمله رواییِ پایه است، و از لحاظ ساختاری هم ارز یک )ها هگزار-9(دهیم یک پی رفت کامل شده است

 (.ویژگی)صفت(، ج(یا کنش)فعل( ، ب(یا شخصیت)اسم خاص( اجزاء کالم که شامل الف -9(مستقل

ی پریان، اغلب ها هبرخی ساختگرایان برای آثار روایتی و داستانی، ساختاری بسیار ساده تر و موجزتر ارائه داده اند که عالوه بر قص

توسط قهرمان )اقدام←.(..ایجاد آشوب و)به هم خوردنِ آرامش ←آرامش: دین نحوشود؛ ساختاری ب می روایات داستانی را شامل

که ممکن است )روایت، یک گزاره از تلفیق یک شخصیت و یک کنشۀ اما در این دستور خالص. ایجاد دوباره نظم و آرامش←...(یا
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ص صرفا ویترینی خالی است که باید با شخصیت یا اسم خا. یا یک ویژگی تشکیل شود( شامل عنصر دیگری به عنوان مفعول باشد

-4: توان زیر سه سرفصل رده بندی کرد می خاص یافت شده در دکامرون راهای  ویژگیۀ هم. پر شود( کنش)یا فعل( ویژگی)صفت

های  این ها ویژگی. یابد می این ها همگی واریاسیون هایی هستند بر مقیاسی که از خوشبختی تا بدبختی امتداد: وضعیت ها

این ها واریاسیون هایی هستند که از خیر تا شر ادامه دارند و ویژگی هایی نسبتا پایدارند هر چند : کیفیت ها 2.پایدارند مثل عشقنا

جنسیت یا ، دین. این ها ماندگارترین ویژگی هایند: شرایط-9. شود می دهد مثل وقتی که شریری اصالح می تغییراتی در آنها رخ

 . موقعیت اجتماعی

 . تغییر یا دگرگونی، تخلف یا ارتکاب گناه، مجازات: توان به سه فعل تقلیل داد می امرون و در نظام تودورف، همه کنش ها رادر دک

ی گوناگون که کنش ها ها هاین ها عبارتند از مقوالتِ نفی، مقایسه و وج. کند می ی تودوروف مقوالتی ثانوی را طلبها هدستورِ گزار

های  تودورف این مقوالت و فعل ها و صفت. کنند مثل ترسید، امیدوار بود، پیش بینی کرد، محکوم کرد یم یا شرایط را برآورده

 .هر داستان را با استفاده از آن بازتولید کردة توان شکل وار می نمادهایی کدگزاری کرده کهة گوناگون را در نظام ساد

کند که به دو    ساختار فعلی که در  می جالب را مطرحۀ یات، چند نکتبه پی رفت ها در ساختار حکا ها هتودورف با چرخش از گزار

تعدادی قوانین ( 4)توان گفت که متشکل از می برای توصیف یک موقعیت اولیه در هر حکایت: تمیز داده بود ارتباط دارند ها هگزار

 که در آغاز ها هتنها تعداد معینی از گزار. کنند می ملموسِ حکایت را معرفیهای  وصفیِ خاص که شخصیتة تعدادی گزار( 2)عام و 

 .کنند می شوند و مدخلیت پیدا می ادغام در ساختار یک پی رفت متحققۀ آیند، به واسط می

ای  هشود که برخالف آن ویژگی هایی که باید با هر قصه فردیت پیدا کنند، بعید است قوانینی که از سوی جامع می تودورف متذکر

این کدهایِ ارزشیِ وابسته به فرهنگ، عناصرِ ساختاریِ مهمی هستند .ی وصفی بیان شوندها هشوند، با گزار می فرهنگی مسلم فرض

. توان آنها را از بررسی دقیق تعدادی متون مرتبط استنباط کرد می کنند اما می خاص تقریبا بطور نامرئئ عملهای  که در حکایت

 تودوروف وقتی توجه. قیما به مالحظات معناشناختیِ برون متنی رهنمون شودتواند ما را مست می بدین ترتیب کاوشِ ساختاری

برای نمونه، یک کنش از یک دیدگاه کیفر  -متفاوتی کارکرد دارندهای  در یک حکایت واحد در جهت ها هدهد که برخی گزار می

این کار . امکان حضور دهد ها هکردنِ این گزار یِ نمادینها هخود به شیوة بیند که در شکل وار می الزم -است و از دیدگاه دیگر جرم

ۀ در روایت ایدئولوژیک، واحدهای کمین( 466-461، 4963: اسکولز.)دهد می به مشاهدات او سمت و سوی زیبایی شناسی بیشتری

دئولوژیک رابطه روایت ای. دهند که این واحدها، خود، نمودهایی از آن هستند می قانون عامی صورتۀ علیت، کار روایت را به واسط

. کنند می واحد جلوهای  هاما این واحدها در نظر ما همچون نمودهای اندیش. کند نمی مستقیمی میان واحدهای سازنده اش برقرار

 (51، 4963: تودوروف)

 نحو روایت

. گزاره، پی رفت و متن: از شود که عبارتند می سه نوع از واحدهای روایی وجود دارد که برای سازمانبندی نحوی کالم از آنها استفاده

پی رفت کوچکترین واحد روایی  -4.شود می یی تحلیلی اند، حال آنکه نوع سوم بطور تجربی حاصلها هدو واحد نخست، ساز

این . نامد می وی این واحد را بن مایه. به آن پرداخته است -از پیشروان فرمالیست -است که الکساندر وسلوفسکیای  همسئل

یی که ها هبن مای. گزاره آشکارا دارای دو نوع سازه است که مشارک و محمول نام دارند. ، گزاره روایی نام دارندواحدهای کمینه

ی ها هبن مای»آورند  نمی یی که تغییری در آنها پدیدها هشوند و بن مای می نامیده« ی پویاها هبن مای»دهند  می موقعیت را تغییر

(. در این مورد، اسم نیز شبیه صفت است)سازد می ، تمایز دستوری میان صفت و فعل را آشکاراین دوگانی. شوند می خوانده« ایستا

روابط منطقیِ مبتنی بر علیت، تضمین، و : شود می متفاوت توزیعهای  روابط میان واحدهای کمینه از حیث محتوا میان نظم -2

در سطحی باالتر پی رفت  ها هترکیب گزار. بتنی بر تکرار، تقابل و غیرهغیره، روابط زمانی مبتنی بر توالی یا هم زمانی، روابطِ مکانیِ م

متعادل یا )اپیزودهایی که حالتی : در یک روایت دو نوع اپیزود وجود دارد. پی رفت کامل متشکل از پنج گزاره خواهد. سازد می را

آن چه خواننده بطور  -9. به حالتی دیگر هستندکنند، و اپیزودهایی که توصیف کننده گذار از یک حالت  می را توصیف( نامتعادل

در این . کند، نه گزاره است و نه حتی پی رفت، بلکه کلِ متن است، و مثال یک رمان، داستان یا درام است می تجربی با آن برخورد

 .تواند به سه صورت باشد می ترکیب پی رفت ها. چارچوب، هر متنی تقریبا دارای بیش از یک پی رفت است
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از پی رفت ای  هدر این جا یک پی رفتِ کامل جایگزینِ گزار. است درونه گیریلت نخست که در دکامرون نیز فراوان است، حا

ی متعددی دارد و این بستگی به این دارد که چه نوع روابط درون مایگانی ای میان سطوح  ها هدرونه گیری گون. گردد می نخست

یا امثله، یا داستان هایی که ای  هقصهای  مانند استدالل -ی، رابطه هم کناری درون مایگانیرابطه توصیف علّ: روایت برقرارمی گردد

در این حالت، پی رفت ها به جای آنکه هم . است است زنجیره سازیامکان ترکیبی دیگر . در تقابل با داستان پیشین هستند

زنجیره »مثال شکلوفسکی. ی معنایی و نحوی استها هزیرگونزنجیره سازی نیز دارای . آیند می پوشانی شوند، یکی از پسِ دیگری

یا توازی پی رفت ها و غیره را از « موازی سازی»و  -گذراند می که در آن یک قهرمانِ واحد ماجراهای گوناگونی را از سر-«حوادث

 ا یکی از پس دیگری قراراست که بنا بر آن، پی رفت ه تناوب یا درهم تنیدگیسومین نحوة ترکیب، . کند می یکدیگر متمایز

 .توانند با یکدیگر درآمیزند می همچنین، این سه صورتِ اصلیِ ترکیبِ پی رفت ها. گیرند می

تواند از انواع توازی، تقابل، قلب، تعادل و نظایر آن باشد، و تا جایی که  می به همین صورت، مناسبات میان عناصر گوناگون داستان

 ( 492، 4965: ایگلتون.)توان به جای هم نشاند می نخورده بماند، واحدهای منفرد را ساختار این مناسبات درونی دست

 هاها و واکنشتخصیص: نمود نحوی

ی ها هدیگر در زبان به وسیله پایانهای  مشترک آن کنش با کنشهای  امکان تخصیص یک کنش و در عین حال، امکان بیان ویژگی

 . شوند می فعلی، قیدها و ادات بیان

تواند در  می در این چارچوب، یک کنش.: مقولۀ فعلی دیگر نمود است. شود می ی مربوط به آن چیزی است که حالت فعل نامیدهنف

اما آنچه در روایت اهمیت دارد مقولۀ وجه . آغازِ کار، یا در جریانِ انجام گرفتن، و یا همچون کنشی پایان یافته به ما نمایانده شود

انجام گرفته اند، تقسیم بندی کرد و به این ترتیب « بد»یا « خوب»ع کنش ها را به کنش هایی که توان همه انوا می .است

توان یک کنش واحد را به صورت کنشی توصیف کرد که به این یا آن شیوه  می و برعکس،. مشترکشان را تعیین نمودهای  ویژگی

 ییها هه بندی محمول ها زد، و این عمل به پی ریزی مقولرسد باید دست به گروه بندی و طبق می به نظر. انجام گرفته است

شیوة دیگری هم در گروه بندیِ دوبارة محمول ها وجود دارد که، نه بر . آغازین را توصیف کنندهای  توانند محمول می انجامد که می

 .گیرد می پایۀ وجوه آنها، بلکه به واسطۀ ماهیت اولیه یا ثانویۀ آنها صورت

آیند، و گاه  می یی در پیِ همها هچنین گزار. کنند نمی وجود دارند که انجام هیچ کنش دیگری را پیش انگاریای  هاولیهای  کنش

. بطور جداگانه هم وجود داشته باشند ها هشود که این گزار نمی شوند، ولی هیچ چیز مانع از آن می بصورت علّی به دنبال هم ردیف

پیشینی را ای  هشود، چراکه وجود گزار می این کنش، کنش ثانویه نامیده. کند می فرق وضع« آگاه شدن»اما در مورد کنشی مانند

توان در مورد نخست از کنش سخن گفت و در مورد دوم از واکنش؛ و این واکنش  می با بسط معنای واژگان،. کند می پیش انگاری

 . شود می ضرورتا در پی کنشی دیگر ظاهر

مثال اندیشیدن یا تصمیم گرفتن کنش . توان زمان را در نظر گرفت می رواییهای  ه شناسی محمولدر توصیف نمودِ کالمی و در گون

در مقابل، قول دادن یا تهدید کردن به همان اندازه، به . شوند می دهد و این ها فقط به او مربوط می هایی اند که گوینده آنها را انجام

 .ی مانند امید داشتن یا ترسیدن، مضمون رخدادها هیچ ارتباطی با گوینده نداردشوند، و در کنش های می مخاطب گوینده نیز مربوط

توانند روایت شوند یا گفته شوند و یا  می چیزها. شویم می ی مربوط به وجه مواجهها هدر مسئله انتقال اطالع در درون داستان با مقول

تواند اهمیتِ رواییِ بیشتری داشته باشد  می است،« واکنش»یک در دنیای داستانی، کنشِ روایتِ یک چیز، که خود . بازنموده شوند

بوطیقایِ کالسیک، کنش تکمیل گرِ بازتفسیر و کشف حقیقت را تحت عنوان شناسایی ثبت کرده است که فرمول . تا کنشِ زیستن

 . شناسایی گذاریست از نادانی به شناخت: ارسطویی آن چنین است

شوند از پیش اعالم شده اند؛ و از سوی دیگر، رخدادها به محض اینکه به  می دهایی که واقعدر برخی روایات از سویی همۀ رخدا

 این شیوه نوعی بازنمایی روند شناخت به شمار. پذیرند می را در یک رمزگان نمادینِ خاص به خودای  هپیوندند، تفسیر تاز می وقوع

شناسیم؛ دلیل آن این است که یا چیزی برای شناختن  نمی چیزیشود اما ما  می آن جا که فرآیند شناخت فقط روایت. رود می

 ( 414-33: 4963تودوروف، . )نیست یا آنکه اصال حقیقت غیرقابل شناخت است

 :تحلیل حکایت ها براساس نظریات گرماس و تودوروف
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 داستان موران: حکایت اول

آیند و در راه متوجه  می محل زندگی تاریک خود بیرونچند مورچه از . قاعده پیرنگ در این حکایت براساس نزاع و آشتی است

پردازند و در میانه داستان به  می شوند و بر سر اینکه قطره از زمین است یا آسمان با یکدیگر به نزاع می قطرات شبنم بر روی گیاه

تیجه سخنان آن مورچه دانا به رسند و در پایان بطور ناگهانی، ن می دهند و به تعادل می سخنان حکمت آمیز مورچه دانایی گوش

 .گردند می شود و آگاه می آنها نشان داده

کنیم، متضاد آن و نفی  می چنانکه گفته شد، گریماس معتقد است ما همه چیز را از طریق دو چیزی که دارد درک

هل و کنشگر دانا که برای در اینجا سهروردی دو گروه از کنشگرها را در مقابل هم قرار داده؛ کنشگر جا(961: 4956تایسن،.)آن

. کنند می قاعده پیرنگ را کنشگرها یا عملکردهای شخصیت ها اجرا. رسیدن به جواب پرسشی با یکدیگر به نزاع برخاسته اند

در این حکایت گروه ( 966.همان.)گوید ممکن است یک شخصیت واحد کار دو یا چند کنشگر مجزا را انجام دهد می گریماس

براین اساس، در . آیند می این دو گروه کنشگرهای حکایت به شمار. ناآگاه و مور متصرف، رمز فرد داناستهای  ان، رمز انسها همورچ

 . تقابلی مورد نظر گریماس، دو کنشگر در چهار مشارک عرضه شده اندهای  این حکایت براساس جفت

. ور متصرف که پاسخگوی سوال و هدایت کننده آنهاستم: فرستنده و یاری رسان. ی ناآگاه و مور متصرفها همورچ: فاعل و گیرنده

در نهایت، همه این کشمکش ها به . ی ناآگاه که به نزاع برخاسته اندها هگروه مورچ: رقیب. رسیدن به جواب پرسش: مفعول

 .شود می شود و امتیاز و برتری به حکمت اختصاص داده می کشمکش نمادین بین جهل و حکمت فروکاسته

اس، ساختارهای بنیادین نوع روایت، سه کارکرد پایه و مشارکین الزم آنها را دارد که شامل ساختار قراردادی، ساختار در نظر گریم

چنانکه در آغاز . آید و پاداش در انتها می در چارچوب ساختار کلی داستانها، میثاق همیشه در ابتدا. اجرایی و ساختار گسسته هستند

شود و وارد ساختار  می ایدار و آرامشند اما کمی بعدتر دچار نزاع شده و پیمان آرامش اولیه شکستهدر موقعیت پ ها هحکایت، مورچ

رسند؛ اگرچه ساختار گسسته جزو زنجیره  می شوند که نزاعِ میانۀ داستان است و سرانجام به پاداش یا جواب خود می اجرایی

 . اشتقاقی است نه بنیادی

در این حکایت، در پیرنگ نیز . انتقال چیزی یا ارزشی از یک کنشگر به کنشگر دیگر استبه اعتقاد گریماس پیشرفت پیرنگ 

سهروردی توانسته ایدئولوژی مورد نظر خود را با این ساختار تقابلی کنشگران و نحو جمالت برجسته . پیشرفت حاصل شده است

 .کند و به مخاطب منتقل کند

 :توان به این صورت در حکایت یافت می ه،واحدهای ساختاری را که تودورف در نظر گرفت

روند و در راه بر سر یک  می در جستجوی غذا از خانه بیرون ها همورچ. 4پی رفت .. حکایت موران از سه پی رفت تشکیل شده است

د که مرحله گوید تا وضعیت به حالت تعادل و نیمه پایدار برس می سخنان حکیمانهای  همورچ. 2پ. شوند می قطره ژاله دچار نزاع

، راوی عباراتی عربی از قرآن برای ها هپس از رسیدن به وضعیت پایدار آغازین، و معلوم شدن مسئله برای مورچ. 9پ. گذار است

 .آورد می ی خودها هتایید گفت

تنها تقابل پی . بعد از پی رفت دوم قرار گرفته و حالت هم پوشانی داردای  هاز نظر ترکیب پی رفت ها، پی رفت سوم بصورت زنجیر

 .رفت دوم و سوم، در زمان روایت آنهاست که پیوسته آمده اند

. مورها درباره قطره به نزاع افتادند. تعدادی مور از حضیض ظلمت رو به صحرا نهادند: ی پیوسته در این حکایت چنین اندها هگزار

 .کرد و از هوا با هوا رفت قطره شبنم آهنگ باال. کند می موری متصرف با سخنان حکیمانه آنها را آگاه

کند آورده است که در مجموع،  می راوی در صحنه سازی حکایت، عناصری را که به تقویت معنای جهل و ناآگاهی کنشگران کمک

 #موران تیزتک و میان بسته، حضیض ظلمت، زمین، کلوخ، اصل سفلی، هیکل نباتی. دهد می کنشگران ناآگاه را شکلهای  ویژگی

سهروردی این کنشگران را از یک سنخ انتخاب کرده اما آنها . صحرا، دریا، معدن و منبع، اصل، نور الوهیت، گوهر، هوامور متصرف، 

 .دهد می را از لحاظ فکری و اندیشگانی در تقابل با هم قرار

 ها هدهد که مورچ می اننش ها هبرای مورچ« میان بسته»سهروردی با آوردن واژه . شناخت، مرحله گذار از ناآگاهی به آگاهی است

. کند می شخصیت ها و درجه بندی محمول ها این گفته را تاییدهای  که حتی ویژگی. بالقوه زمینه آگاه شدن را دارند و آماده اند
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های  مورانرا معلوم گشت که کنش ثانویه بعد از واکنش -در محل نزاع افتاد -یکی پرسید:شد می چنانکه در این محمول ها مشاهده

 .شین استپی

ملموس های  تعدادی قوانین عام و تعدادی گزاره وصفی خاص که شخصیت: تمییز داده بود ها هتودورف دو ساختار فعلی را در گزار

وصفی در قالب کدهای ارزشی در ای  هاز نظر او ممکن است قوانین از سوی جامعه فرهنگی با گزار. کنند می حکایت را معرفی

همه چیزها به سنخ خود . هرکسی را زی اصل خویش کششی باشد: چنانکه در این حکایت( 461: 4963، اسکولز.)داستان بیان شود

 .کند می سهروردی با این شیوه ایدیواوژی خاص خود را در تمامی حکایات بیان. از هوا بود با هوا رفت. منجذب باشد

 داستان سلحفات: حکایت دوم

بینند  می مرغ منقشی را بر دریا. گروهی الک پشت در کنار ساحل بودند. جهل است در این حکایت، قاعده پیرنگ براساس حکمت و

آید و  می ناگهان بادی. آورد می قاضی ای در این میان برای آنها استدالل. رسند ای نمی هو سوال میکنند که چه مرغی است و به نتیج

 تان که این حقیقت در حد فهمشان نیست حاکم را معزولآورد اما الک پش می حاکم در توجیه سخنش دلیل. رود می مرغ به هوا

 .پاشند می کنند و بر او خاک می

کنشگرِ قاضی، . گرفتار در دنیای مادی که دچار نسیان شده اند و از جهل خود دست برنمی دارندهای  کنشگرِ سلحفات، رمز انسان

 .رمز پیر راهدان است

پرسش از آبی یا هوایی بودن مرغ؛ : سلحفات و قاضی؛ مفعول: فاعل: ت عبارتند ازتقابلی مورد نظر گریماس در این حکایهای  جفت

 .سلحفات: قاضی؛ گیرنده و رقیب: فرستنده و یاری دهنده

شود و سرانجام  می شود و بعد وارد ساختار اجرایی نزاع می از نظر ساختارهای بنیادین گرماس، این حکایت نیز با موقعیت تعادل آغاز

در سطح پیرنگ، پیشرفت حاصل شده زیرا . مانند می رسند و همچنان در جهل خود باقی می قبول حرف راهنمابه تخطی از 

گفته شد که . سهروردی توانسته به مخاطب این مفهوم را انتقال دهد که همیشه رسیدن به مرحله شناخت و آگاهی ممکن نیست

نرسیدن به آگاهی نیز نوعی . رسند نمی ن ها به پاداش یا جواب خودی بنیادی نیست لذا همه داستاها هساختار گسسته جزو زنجیر

آیا این شکل مطبوع آبیست یا : دهد می این فرآیند خود را در درجه بندی محمول ها نشان. رسیدن به آگاهی برای مخاطب است

 .شگران داردی وصفی اند که نشان از جهل کنها ههوایی؟ خاک بر او پاشیدن و سر در نشیمن فرو بردن، گزار

چند الک پشت کنار ساحل  -4پ: این حکایت از چهار پی رفت تشکیل شده است: واحدهای ساختاری تودورف در این حکایت

دهد و  می قاضی جوابشان را -9پ. رسند نمی کنند که چه مرغی است و به جواب می پرسش -2پ. بینند می بودند و مرغی منقش را

 .کنند می پذیرند و قاضی را عزل نمی شدت جهل آن ها از -1پ. آورد می استدالل

 .آورد می از پی رفت دوم مثالای  هبرای پی رفت دوم است زیرا برای گزارای  هپی رفت سوم، پی رفتی درون

او کدهای ارزشی و قوانین عام . همه متفقند تا حجاب برنخیزد شهود حاصل نشود: آورد می قانون عام که سهروردی در حکایاتش

 .کند می ا درون داستان به مخاطب آگاه گوشزدخود ر

 سلیمان و عندلیب: حکایت سوم

سلیمان دستور داد که .همه مرغان نزد سلیمان بودند جز بلبل. قاعده پیرنگ بر حضور و عدم حضور یا بودن و نبودن استوار است

در تقابل با هم قرار ( سلیمان)و حاضر( بلبل)ر غائبکنشگ. تواند بیاید من بابد بروم نمی بیاید او هم قبول کرد و گفت وقتی سلیمان

 .دارند

یک سالخورده؛ : عندلیب؛ یاری رسان: سلیمان؛ گیرنده و مفعول: فاعل و فرستنده: تقابلی گرماس در این حکایت شاملهای  جفت

 .نفس عندلیب: رقیب

از حضور سابق ای  هنبود عندلیب شکل گرفته که نشانرسد ابتدا ساختار قراردادی براساس  می بنابر ساختارهای بنیادین گرماس بنظر

کند و  می بعد فرمان را قبول. وجود داشته، سپس با موقعیت عدم تعادل مواجه ایمای  هاو در جمع مرغان داشته و اینکه میثاق اولی

 آمدن در اینجا شکلکند و ساختار گسسته رفتن و  می شود و به سمت سلیمان حرکت می وارد ساختار اجرایی و انجام وظایف

 .پیشرفت پیرنگ، انتقال مفهوم ارزش دیدار راهبر و مرشد است. گیرد می
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همه مرغان در حضرت سلیمان حاضرند جز  -4پ: براساس واحدهای ساختاری تودورف، این حکایت از چهار پی رفت تشکیل شده

 در تایید عندلیب عباراتیای  هسالخورد -1پ. کند می عندلیب قبول -9پ. دهد می سلیمان به حضور عندلیب فرمان -2پ. عندلیب

 .استای  هپی رفت چهارم پی رفتی درون. آورد می

 . اگر او بیرون باشد، درون مالقات میسر نشود: قانون عام مورد نظر سهروردی در این حکایت

 کیخسرو و جام : حکایت چهارم

کیخسرو جام گیتی نما داشت که پوست چرمی و ده بند . است قاعده پیرنگ در این حکایت، اصلِ دیدن به چشم بصیرت و ندیدن

داشت تا همه نقوش  می گشود و آن را در برابر آفتاب نگاه می هر زمان میخواست چیزی از اوضاع و احوال عالم ببیند بندها را. داشت

 .و سطور عالم را ببیند

 :تقابلیهای  در این حکایت براساس جفت

ده بند بسته یا : داد؛ رقیب می جام که حقیقت هستی عالم را به او نشان: عول و یاری رسان و فرستندهکیخسرو؛ مف: فاعل و گیرنده

از کشکش میان ده بند که نمادی از حواس ظاهر و باطن آدمی است، سرانجام آفتاب که نماد نور الهی . حواس ده گانه ظاهر و باطن

 .دتاب می است بر جام که نمادی از حقیقت دل آدمی است

اما آنجا که . در چارچوب ساختار کلی داستان، میثاق و ساختار قراردادی حاکم است و کیخسرو هرچه میخواهد در جام میبیند

تواند  می شود و او می تا اینکه بندها گشوده. رود می آید و امکان دیدن از بین می بندهای چرمی بسته اند، نزاع و اختالف پیش

پیرنگ در حال . یابد می به ساختار گسسته که حرکت به سوی آگاهی و رسیدن و دانستن است دست مشاهدات غیبی داشته باشد و

 .پیشرفت است چون برای کنشگر آگاهی حاصل شده است

 :واحدهای ساختاری مورد نظر تودورف

غالفی داشت و  جام -2پ ؛دید می کیخسرو جامی داشت که هرچه میخواست در آن -4پ: این حکایت از سه پی رفت تشکیل شده

 -1توانست نقوش عالم را ببیند؛ پ می وقتی کیخسرو بندها را برمیداشت -9داد؛ پ نمی ده بند که اگر بسته بود چیزی را نشان

 .آورد می ی خودها هشواهدی از شعر و عبارت عربی برای تایید گفت

در همین . کند می شناخت از ابزار جام استفاده گردد که برای رسیدن به آگاهی و می (کیخسرو)همه چیز حول محور کنشگری واحد

مطالعت کردن، مطلع گشتن، واقف : دهند عبارتند از می شوند و مراحل آگاهی را نشان می راستا، افعالی که برای کیخسرو استفاده

 ..شدن، دیدن

وقتی همه بندها بسته اند . بند داردجام غالف و ده . شود می بواسطه جام بر مغیبات واقف. کیخسرو جام گیتی نما دارد: ها هگزار

 .شود می با باز شدن بندها همه نقوش عالم ظاهر. دهد نمی چیزی نشان

که  1آورد در پ می قانون عام و کلی که سهروردی در تمام حکایتهایش. است 2و پ 9گزاره وصفی در قالب کدهای ارزشی، گزاره 

 .خود جام جهان نمای جم من بودم/ ز استاد چون وصف جام جم بشنودم. دشو می از پی رفت سوم است مشاهدهای  هپی رفتی درون

 مالقات با جن: حکایت پنج

خواهد که دوباره او را  می از او. شود می کسی با یکی از ملوک جن مانوس. قاعده پیرنگ نزاع و درگیری جسمانیات و روحانیات است

سپس از دریچه بیرون را نگاه کند تا او را . جسمانیاتند همه را دور نگه دارد گوید از اجساد سبعه که نماد می به او( روح)جن. ببیند

 .ببیند

که در تقابل با یکدیگر قرار ( موجودی روحانی)و کنشگر جن( که فردی جسمانی است)کنشگران در اینجا، فرد خواستار مالقات 

نبود : دیدار جن؛ یاری رسان: خواستار مالقات؛ مفعول فرد: فاعل و فرستنده و گیرنده: تقابلی گریماسهای  براساس جفت. دارند

 .اجساد سبعه: اجساد سبعه؛ رقیب

افتد و مالقات دوباره به شرطی  می براساس ساختارهای قراردادی، ابتدا میثاق و موانستی وجود دارد بعد جدایی و دوری اتفاق

 .رسد می وابسته است؛ دوری و اختالف و سرانجام با رعایت شروط به مالقات

 :براساس واحدهای ساختاری تودورف
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شود و تقاضای دیدار دوباره  می فردی با یکی از ملوک جن موانست دارد از او جدا -4پ: حکایت از چهار پی رفت تشکیل شده است

عبارات و راوی برای تایید حرفهای خود از  -9تواند او را ببیند؛ پ می جن برای او شروطی میگذارد که در آن صورت -2دارد؛ پ

 .رسد می آن فرد با رعایت شرایط به دیدار -1آورد؛ پ می اشعار عربی استدالل

. گوید هرچه صریر و صدا دارد دور بیندازد می جن.آن فرد فرصت دیدار دوباره میخواهد. فردی با ملوک جن موانست دارد: ها هگزار

 .بیند می آورد و جن را می شرایط را به جا

قانون کلی در قالب کد ارزشی شامل پی رفت . رخ داده و آگاهی برای چگونگی دیدار دوباره مطرح شده استدر اینجا نیز شناخت 

 .دهد سهروردی شرح ایدئولوژی خود را به سهم بیشتری از داستان اختصاص داده است می شود که نشان می دوم و سوم

 خفاش و آفتاب پرست: حکایت ششم

و درگیری دو کنشگر متضاد و با افکار مخالف است که مشتاقان حقیقت و کوردالن گریزان از آن قاعده پیرنگ در این حکایت، نزاع 

گیرند که از او انتقام بگیرند و او را با آفتاب شکنجه  می کنند و خفاشها تصمیم می چند خفاش با آفتاب پرستی مشاجره. هستند

 .و آنها به قیاس حال خود چنین عذابی برای او در نظر گرفتنددر حالیکه آفتاب پرست نهایت آرزویش چنین عذابی بود . دهند

 .آفتاب: حربا؛ یاری رسان: خفاش ها؛ مفعول و گیرنده: فاعل و فرستنده و رقیب: جفت هاب تقابلی گریماس

 .در اینجا نیز امتیاز و برتری با حربا و یاری رسان او آفتاب است

ق وجود داشته و اکنون عهد و پیمان ها شکسته شده و وارد مرحله خصومت و دهد که از قبل تواف می ساختار قراردادی نشان

رسد و خفاشها به قیاس با  می ساختار اجرایی شده اند و تعادل اولیه از بین رفته و سرانجام حربا به مراد خود که دیدار آفتاب است

 .خودشان او را عذاب داده اند

گیرند که  می کنند و تصمیم می چند خقاش با آفتاب پرست مشاجره -4پ: ل شدهاز سه پی رفت تشکی: واحدهای ساختاری روایت

 .آفتاب پرست خود در آرزوی این تنبیه و قتل بود -9کنند؛ پ می به قیاس حال خود او را با آفتاب تنبیه -2او را مجازات کنند؛ پ

کند؛ خفاش، خصومت و مکاوحت و مشاجره،  می قویتی منفی، جهل و ناآگاهی کنشگران را تها هراوی در صحنه سازی، با آوردن واژ

 .حربای مسکین، مجاوره خورشید، آرزوی این نوع قتل #غسق شب، سیاست، مشیت انتقام، کاشانه ادبار

 .دهد می افتد اما برای مخاطب شناخت شخصیت جاهل و حکیم رخ نمی در اینجا کنش شناخت برای شخصیت ها اتفاق

: سهروردی)«بدانستندی که در حق حربا بدان تعذیب چه احسان کرده اند از غصه بمردندیاگر خفافیش »در جمله شرطی 

. دهد که خفاش ها همچنان در جهل خود ماندند می این محمول نشان. از غصه بمردندی.... جمله اگر میدانستند(. 4951،912

 .رساند می کند و به شناخت می سهروردی با این جمله مخاطب را آگاه

 .هیچ عذابی بتر از مشاهده خورشید ندانستند و با حال خویش قیاس کردند: ی وصفی عرضه شده اندها هکه با گزار قوانینی

 هدهد و بومان: حکایت هفتم

. روزی هدهدی در میان جغدها رفت و شب را کنار آنها گذراند. قاعده پیرنگ در این حکایت نیز نزاع و درگیری جهل و حکمت است

هدهد گفت همه را با خودتان . کند نمی کسی در روز حرکت. داشت جغدها گفتند که االن وقت رفتن نیست صبح که قصد رفتن

با او درگیر شدند تا هالکش کنند و هدهد از بیم جان خود را . و حرکت ها به واسطه خورشید استها  یهمه روشن. قیاس نکنید

 .سازند می د و جغد با عملکردهایشان پیرنگ روایت رادو کنشگر متضاد هده. همرنگ جماعت کرد تا نجات پیدا کند

 .جغد: هدهد؛ رقیب: هدهد و جغد؛ مفعول و یاری رسان و فرستنده: فاعل و گیرنده: تقابلی بدین قرارندهای  در این حکایت جفت

اع بر سر زمان حرکت و ساختار بنیادین روایت و مشارکین آن در اینجا عبارت است از میثاق و تعادل ابتدایی داستان و سپس نز

پیشرفت پیرنگ در الیه ظاهریِ حکایت با . رفتن و سرانجام رسیدن هدهد به این نتیجه و آگاهی که باید همرنگ جماعت شود

 .کنشگر جهل است اما در الیۀ زیرینِ روایت، کنشگر حکمت برتری دارد

 :واحدهای ساختاری تودورف در این حکایت

بامداد قصد رفتن داشت که با  -2پ. هدهدی در میان بومان رفت و شب را در کنار آنها گذراند -4پ: از پنج پی رفت تشکیل شده

پذیرند و به قصد  نمی بومان -1داند؛ پ می هدهد، آفتاب را منبع نور و مایه حرکت -9بومان بر سر این مسئله به اختالف افتاد؛ پ
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در این حکایت نیز کنشگران به لحاظ فکری . شود می با آنان هم عقیده هدهد برای نجات جانش به ظاهر -3زنند؛ پ می کشتن او را

 .رسد می رسند و تنها خواننده است که در سطح دیگر به آگاهی نمی تقابل جهل و حکمت که به مرحله شناخت. با هم تقابل دارند

 .الناس علی قدر عقولهمهمه را در طریق قیاس به ذات خود الحاق نکنید و کلمو: گزاره وصفی در قالب کد ارزشی

حدت بصر هدهد، بومان روز کور، : ی وصفی صورت گرفتهها هپیشبرد پی رنگ داستان به واسطه صحنه سازی عناصر متضاد و گزار

 .کشد می که هجوم عناصر جهل بر حکمت و مقابله این دو را به تصویر! و ای مسکین! ی ای روزبینها هو شبه جمل. روز ظلمانی

 پادشاه و طاووس: حکایت هشتم

قاعده پی رنگ در این حکایت، نزاع و درگیری درون انسان با خودش و جهل حاکم بر فکر اوست که اصل و موطن خود را فراموش 

دستور داد طاووسی را گرفتند و به چرمی دوختند تا نتواند . گروهی طاووس در آنجا بودند. پادشاهی باغی بزرگ داشت. کرده است

 دیگر را فراموشهای  کم کم طاووس، خود و طاووس. بیند و او را درون سبدی گذاشتند که فقط یک سوراخ داشتزیبایی خود را ب

دانست از کجاست و در آرزوی  نمی شنید اما می گاهی بو و صدای خوش. کند آن سبد بزرگترین جای دنیاست می کند و گمان می

 شود که چقدر ناشکری کرده و حسرت می دهد و طاووس تازه متوجه می تا اینکه پادشاه دستور آزادی اش را. دانستن آن بود

 .خورد می

خودبینی و ناشکری و نسیان : طاووس؛ رقیب: پادشاه؛ مفعول و گیرنده: فاعل و فرستنده و یاری رسان: مورد نظر گریماسهای  تقابل

 بعد پادشاه دستور به زندانی کردن طاووس. تدر ساختارهای بنیادین این حکایت در ابتدا همه چیز در حال تعادل اس. طاووس

 .دهد می شود و سرانجام پادشاه دستور به آزادی طاووس می دهد و کشمکش شروع می

 :واحدهای ساختاری تودورف

پادشاه یک طاووس  -2پادشاهی باغی بزرگ داشت که جماعتی طاووس در آنجا بودند؛ پ -4پ: از پنج پی رفت تشکیل شده است

کند آنجا  می طاووس فکر -9گذارد؛ پ ای می هدوزد تا نتواند خود را ببیند و او را در سل می و پر و بال او را به چرمگیرد  می را

پادشاه دستور به  -3دانست از کجاست؛ پ نمی آمد اما طاووس می بوی گلها و صدای پرندگان -1بزرگترین جای جهان است؛ پ

 .افتد که چرا ناشکری کرده است می ود به دری  و افسوسدهد و او با دیدن اطراف خ می آزادی طاووس

: مراحل رسیدن به آگاهی از جهل. دهد که چگونه کنش و واکنش ثانویۀ آگاهی رخ داده است می درجه بندی محمول ها نشان

را دید و باغ را  جهل صرف باشد، بی آنکه موجبی شناختی، طاووس از حجب بیرون آمد، خویش....فراموش کرد، اعتقاد کرد که اگر،

 .نگریست، در کیفیت حال فرو ماند و حسرتها خورد

 . جهالت او از آن بود که خود را فراموش کرده بود و وطن را: شود می قانون عام که توسط نویسنده در متن بیان

 .کنند می فسیرآیند و آن را بیشتر ت می هستند که در ادامه مطالب قبلای  هدرونهای  اشعار و عبارات عربی، پی رفت

 ادریس و ماه: حکایت نهم

قاعده پیرنگ براساس تقابل جسمانی انسان صافی و پاک که به حد آینگی و تجلی رسیده با روحانیت خورشید که نمادی از خداوند 

را جرم سیاه پرسد و ماه علتش  می ادریس از ماه علت کم و زیاد شدن نورش را. رسد می است که به وسیله آن انسان به درجات باال

 .بیند می تا جایی که در اوج روشنی، خود را خورشید. گیرد می داند که در تقابل با آفتاب از آن نور می خود

در نهایت این تقابل که . خورشید: ماه؛ رقیب و فرستنده و یاری رسان: ادریس؛ مفعول و گیرنده: فاعل: تقابلی گریماسهای  جفت

در اینجا . شود اما خورشید همچنان در اوج قرار دارد می جر به پیشرفت پیرنگ و انتقال ارزش به ماهتقابلی عَرَضی است نه ذاتی، من

 .شود می و متعادل تشریح( گذر از پرسش و پاسخ)هم سه وضعیت متعادل، نیمه متعادل

 :واحدهای ساختاری روایت

ماه در پاسخ، خورشید را علت نور -2پرسد؛ پ می راادریس از ماه علت کم و زیاد شدن نورش  -4پ: از چهار پی رفت تشکیل شده

ماه گفت داند تا حدی که گاه از شدت  -1ادریس پرسید دوستی ماه با خورشید در چه حدی است؛ پ -9پ ؛داند می خویش

 .بیند می نورانیت، خود را خورشید

 .گیرد می در اینجا نیز کنش شناخت در ادامۀ پرسش و پاسخ شکل
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نبینی که اگر آیینه را در برابر خورشید بدارند، خورشید در : ولوژی مورد نظر سهروردی که در حکایت بیان شدهقانون عمومی و ایدئ

 او ظاهر گردد؟

از حکایات لغت موران، ساختاری به ظاهر متفاوت دارند؛ یعنی صورت داستانی و تمثیلی ندارند و  دهم و یازدهمهای  حکایت

، قاعده پی رنگ، در حکایت دهم. گیرند می دوگانه در ذیل همین ساختار جایهای  مضمون تقابل بسیار کوتاهند، اما به لحاظ بیان

شکسته است و به مکان و بی مکان بودن خداوند پرداخته شده است و سپس با یک استدالل خداوند های  جایگیری خداوند در قلب

نیز مانند فصل قبل، روایت  در حکایت یازدهم. قابلی دارندپی رفت ها در این روایت، ساخت ت. از زمان و مکان مبرّا شده است

 ها هدر این روایت، گزار. درباره موانع خیر و حجاب راه و راضی شده به نفس و خودپرستی و چگونگی نجات از آن آمده استای  هساد

 (941، 4951: سهروردی).«...هرچه مانع خیرست بدست و هرچه حجاب راهست کفر مردانست».با بخش بندی تقابلی بیان شده اند

 ابله و مادر: حکایت دوازدهم

مادرش . ابلهی چراغی در مقابل آفتاب قرار داد و آفتاب نور چراغ او را ناپدید کرد. قاعده پیرنگ براساس تقابل جهل و دانایی است

 .شود می گفت اگر چراغ را از خانه به نزد آفتاب برند خاموش و بی نور

؛ (فرستد می پیام آگاهی را به او)مادر: ابله؛ فرستنده و یاری رسان: فاعل و فرستنده و گیرنده: نظر گریماس تقابلی موردهای  جفت

انجامد که امتیاز و برتری از آنِ خورشید  می این تقابل به تضاد نمادین خورشید با ماه یا چراغ. چراغ: بالهت شخص؛ مفعول: رقیب

 و بعد مادرش برای او توضیح( وضعیت نامتعادل)برد می شخص ابله چیز بدیهی را زیر سوال در ساختار قراردادی داستان ابتدا. است

 .در پیرنگ پیشرفت حاصل شده زیرا کنشگر به آگاهی رسیده است(. متعادل)دهد می

 :واحدهای ساختاری را که تودورف در نظر گرفته به این صورت است

مقابل آفتاب نگاه داشت و تصور کرد که خورشید نورِ چراغ را ناپدید کرد؛  ابلهی چراغی در -4پ: از چهار پی رفت تشکیل شده

مثالی که در پی رفت دوم است، پی  -9دهد که کسی که از آفتاب در خانه رود هیچ نتواند دید؛ پ می مادر با مثال توضیح -2پ

 .دهمانند پی رفت سوم است که با پی رفت دوم هم پوشانی دار -1است؛ پای  هرفتی درون

و کل من علیها فان و »و « کسی که از آفتاب در خانه رود اگرچه روشن باشد نتواند دید»: قوانین عامی که در این حکایت بیان شده

 (944، 4951: سهروردی).«یبقی مجه ربک ذوالجالل و االکرام

 گیرینتیجه

فلسفی و های  که بسیاری از داستانای  ه؛ به گوندیالکتیکِ حکمت و جهل، پیوسته شکل نوینی به زبان فلسفی و عرفانی داده است

سهروردی به عنوان یک فیلسوف عارف، در هر بخش از . عرفانی و تعلیمی ادب فارسی از چنین ساختار دوگانه تقابلی برخوردارند

فرستد تا بتواند  یم کند و عناصری از آن را به قلمرو جهل می داستانی خود در لغت موران، محدوده حکمت را شفاف ترهای  حکایت

که ساختار دوگانه و تقابلی ای  هبه گون. برای ایمان، شناخت و آگاهی ایجاد کندای  هاز تالقی دو گفتمانِ جهل و حکمت معنای تاز

رود و در نهایت، تز حکمت که در مقابل  می داستانی پیش-حکمت و جهل و گذر از جهل به حکمت، با سنتز حوادث و وقایع درون

شود و مفهوم  می جهل قرار گرفته با تمام وجوهات معنایی خود در محور افقی یا عمودی داستان، بر جهل برتری دادهآنتی تز 

ساختار تعلیمی مبتنی بر . شود می ایجادای  هدوگانه، ساختار سه گانهای  آورد که از میان این تقابل می شناخت از بین این دو سر بر

 .متون عرفانی و فلسفی شده استای  هیجاد کرده و در بسیاری موارد جزء ساختارهای پایدرجات، این صورت خاص زبانی را ا

ی آنها که در ها هو همبست ها هرسالۀ لغت موران و بررسی عناصر تقابلی جهل و حکمت و وابستهای  با تحلیل ساختار روایی حکایت

گرهای متفاوت که دارای بار رمزی و نمادین هستند و در این رساله، مشخص شد که این عناصر در قالب کنشهای  تمامی حکایت

مختلف های  شوند که اگرچه نام می شوند، به دو دسته متقابل تقسیم می متفاوت تکرارهای  طول حکایت ها با نام ها و شخصیت

و همچنین با بررسی . دگیرن می دارند اما هرکدام تحت عنوان یک کنشگر در ذیل گفتمان جهل یا نقطه مقابل آن یعنی حکمت قرار

و پی رفت ها در بافت حکایات که تحت تاثیر این عناصر تقابلی قرار گرفته  ها هنحوه عملکردشان و با توصیف چگونگی سازو کار گزار

و براساس نظریات گرماس و تودورف تحلیل شد، به این نتیجه رسیدیم که سهروردی در ساخت و پرداخت حکایات رسالۀ لغت 

او به این منظور، حکایت ها را در سه دسته . ی یک ذهن و تفکر تقابلی بوده و این تفکر در تمامی حکایات جریان داردموران دارا
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سهروردی کنش و واکنش شخصیت ها را در بخش عدم تعادل . دهد می وضعیت تعادل، عدم تعادل و بازگشت به تعادل اولیه قرار

در ای  هظره و یا روایتِ راوی به کشمکش پرداخته تا یکی از دو کنشگر، برتری و امتیاز ویژقرار داده تا نیروهای تقابلی به وسیله منا

او در تمامی حکایات نیز ایدئولوژی مورد . ی آن استها هداستان داشته باشند که این امتیاز در حکایت ها همیشه با حکمت و وابست

بنابراین، . کند می که در جهت به آگاهی رساندن مخاطب است بیانوصفی و در قالب کدهای ارزشی های  نظر خود را بصورت عبارت

یابند  می از تقابل حکمت و جهل در تمامی داستان ها، کنشگران به سطحی از آگاهی و شناخت که همان کنش ثانوی است دست

ز ساختار دوگانه تقابلی به نکته قابل توجه، پیشرفت پی رنگ در حکایت هاست که ا. که سنتز و محصول تقابل نیروهای متضاد است

توان  می این ساختار تقابلی را. شود می ساختاری سه گانه که نتیجه مثبت یک کشمکش و رسیدن به شناخت و آگاهی است، تبدیل

 (                         سنتز)شناخت و آگاهی :                      به این صورت نشان داد
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