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 ایران )نویسنده مسئول( تهران، تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار،

 فاطمه خزائی
 آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراندانش

چکیده

های جبرگرا است که در ادبیات کالمی به اشاعره گستره ادبیات و فرهنگ ایران مملو از گرایش

پردازی جبرگرایی نوعی رویکرد نظری درباره شناخت و کنش است و نه افسانهگردد. ازآنجا که بازمی

شمار آید، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که شناسی بهساده که موضوعی آسان برای تحلیل ریخت

-یپژوهش حاضر با روش توصیفشود؟ الگوی کنش و روایت در گرایش جبرگرا به چه نحو ترسیم می

یدالدین اثر سد الروایاتالحکایات و لوامعجوامعاز  و نیز شناخت را در دو حکایتتحلیلی، الگوی کنش 

که هر گونه معنا در روایت، باید در اساس خود مبتنی بر کند محمّد عوفی با این فرض بررسی می

گیری از یک ادراک نقصان به سمت یک شیء ارزشی باشد که مستلزم تغییر است. نتایج پژوهش جهت

در  «استحاله»و « انقالب»و  ،«یازل»است  یشناخت امر ،جبرگرا روایتدر د مطابق الگوی کنش نشان دا

 تاستحاله به فراشناخ» ، صرفا در صورت«واحد شناخت»با تقلیل به یک  ییآن راه ندارد و شناخت روا

.تواند انسجام معنایی خود را بازیابدمی« ازلی

 کنش، جبر، شناخت، استحاله.، الگوی جوامع الحکایات: کلیدی واژگان

 

 

 



 62، پاییز و زمستان 632، شماره 07، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 111

 مقدّمه

های کالمی و عرفانی فرهنگ و ادبیات ما است. با گیریجبرگرایی رویکردی عمده در جهت

له شناسی که بر مقوداند و روایتمعلولی می-نظر به تعریف روایت که پالت یا طرح را علی

ایت رسد حکبه نظر مینهد، ادراک نقصان و تالش برای دستیابی به شیء ارزشی تاکید می

ه درباره دانیم جبرگرایی یک رویکرد و نظریجبرگرا را باید همپای افسانه تلقی کرد اما چنانکه می

شناخت و کنش است و به راحتی قابل تقلیل به افسانه نیست تا بتوان آن را موضوعی ساده برای 

 یاصو سازوکار خمفروضات شناسی درنظر آورد. جبرگرایی یک گرایش فکری است و ریخت

این امر، ما را بر آن داشت با بررسی کشد. می شیاو پ یهاانسان و کنش ،یرا در نسبت با هست

عوفی، که بر مبنای ظاهر، جبرگرا اند طرحی اولیه  الحکایاتجوامعهایی، با گزینش از حکایت

 ها ارایه دهیم. از این گونه حکایت

 پیشینۀ پژوهش

شناسی و ساختار روایی نوشته و ترجمه هایی در زمینۀ روایتو مقاله هاهای اخیر کتابدر سال

شده و در زمینه بررسی الگوی روایی متون ادب کالسیک ایران نیز مقاالت و پژوهش های قابل 

بررسی تحلیلی »( در 7358است؛ از جمله در زمان نزدیک به ما ناهید دهقانی )توجهی انتشار یافته

و  «شناسی روایی گرمسالمحجوب هجویری بر اساس الگوی نشانهساختار روایت در کشف

نامه بررسی کارکرد روایی دو حکایت از الهی»( در 7353اسماعیل آذر، علی عبّاسی و ویدا آزاد )

( 7357زاده )حسینحسین غالمو نیز فهیمه خراسانی و غالم« عطّار بر اساس نظریۀ گرمس و ژنت

الگوی روایی  «بررسی ساختار روایی سه داستان از تاریخ بیهقی بر مبنای الگوی کنش گرمس»در 

 های خاصی را بررسی کرده اند که در نوع خود حائز ارزشند. متن

و  تایالحکاجوامععنوان کتاب  مساله پژوهش حاضر از آنجا ناشی شد که باتوجه به
هایی است که منابع آنها نیز متفاوت ربرگیرنده مجموعه حکایتعوفی، که  د اتیالروالوامع

 ها چگونه است؟ بررسی اولیه برخیاست، این سوال مطرح گردید که الگوی روایی این حکایت

ها از نوعی گرایش تقدیرباورانه یا ارجاع قضاوت نهایی در حکایات به سمت یک ارزش حکایت

داد و از این رو در صدد برآمدیم سازوکار این نحوه ارجاع ماورایی و منبع غایی فراانسانی خبر می

های درون متن حکایت بازجوییم. بر این مبنا، نخست به ارزش فراانسانی را در نسبت آن با کنش
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ها را بررسی خواهیم کرد و سپس برای آزمون مجدد حکایتی دیگر تحلیل یک حکایت از نمونه

 داده شود. خواهد شد تا الگویی ابتدایی به دست 

یا -سدیدالدین عوفى ) اثر ترینمهم اتیالرواو لوامع اتیالحکاجوامعگفتنی است 

 رنق اواخر در ایران نویسندگان و دانشمندان مشاهیر از بخارى عوفى محمّدمحمّدبن -نورالدین

است.  شده نوشته. قهـ.  938تا  919 یسال ها نبی که ( استرن هفتم هجرىق اوایل و ششم

 کهده ش فیدر چهار مجلّد و هر مجلّد در بیست و پنج باب تأل اتیالرواو لوامع اتیالحکاجوامع

در  یو .: چهل و چهار(7309 ،یکرده است )عوف میو تنظ هیسال ته پنجعوفى آن را در مدّت 

 هره بردهبو قصص و حکایات و رجال شعر و نثر  یو ادب یتألیف این کتاب از مآخذ متعدّد تاریخ

کتاب را بى اد سویهنه تنها  و استفاده از اطالعات بسیار، فضالبر اثر سیر در بالد و مالقات با  و

ت. )صفا، اس آفریدهاهمیّت اثری حائز  ،یتاریخ ویژه از جهتبه  ،بلکه از سایر جهاتغنی ساخته، 

7309 :1/7810). 

 مفهوم جبر و اختیار 

کالمی در مباحث حوزه علوم انسانی جهان اسالم و مساله جبر و اختیار از دیرباز معضل فلسفی و 

یرند. گهای گوناگون فکری پی میهای مختلف، آن را در ساحتایران بوده و تا به امروز، نحله

تنی بر اند و رویکرد مبگرایان نسبت دادهاز قدیم، رویکرد کالمی اختیارگرا را به معتزله و عقل

هاى کالمى جبرگرا، نظریه از میان گروه»اند. ب ساختهجبر را به اشاعره و مخالفان عقل منتس

هاست. امروزه نیز برخى متکلمان از جنبه نظرى به این عقیده ترین آنمهم ،اشاعره و کسب

گویند ترین بهانه اشاعره در عقیده جبر و کسب، علم ازلى بارى است. مىاساسى...  گرایش دارند

که آنچه خداوند صدور آن را از بندگان با همه  الزمه علم بارى با وصف ازلیت، آن است

داند الصدور و آنچه که عدم صدور آن را مىداند به اقتضاى آن علم واجبخصوصیاتش مى

اکرمی، )« در علم الهى استحاله خواهد داشت. ،الصدور باشد و جز این، به دلیل لزوم انقالبممتنع

7309 :777) 

« ازلی»با استفاده از واژگان متن دکرشده ، باید گفت در گرایش جبرگرا شناخت، امری 

در آن راه ندارد و معنایی که زاییده انقالب )تغییر( باشد صرفا از « استحاله»و « انقالب»است و 

 تواند ارزش غایی خود را بازیابد. طریق استحاله به علم الهی )شناخت ازلی( می
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 فیعردر ت یفالسفۀ اسالمدیدگاه جبری، دیدگاه اختیارگرا قرار دارد. در نقطه مقابل 

را انجام دهد بتواند آن را انجام دهد و اگر اراده  یاگر فاعل اراده کند که فعل»اند: گفته اریاخت

 (. 380: 9، ج 7507)مالصدرا، « نکند آن را انجام ندهد

ها باید دید تحلیل روایی حکایت شناسی گرمس،در ادامه و با استفاده از الگوی روایت

 کند.این استحاله معنایی را چگونه ترسیم می

 الگوی کنش روایی

داند و معتقد است این متون ماهیّت گرمس روایت را بیشتر محدود به متن قصّه و داستان می

کنشگران   داستانی مخصوص به خود دارند. این 1ریا کنشگ 7که شخصیّتمجازی دارند، متونی 

( وی عقیده 5: 7317گیرد. )اخوت، ها شکل میشخصیّت آن گونهزنند و بدینبه کنش دست می

شخصیّت را یافت و از این الگو منطق  1هایتوان تعداد اندکی از الگوهای کنشمی»دارد که 

 ( 793: 7318)احمدی، « جهان داستان را آفرید.

هاد کرده است هفت شخصیّت پراپ به پیشن شناسی ساختاریواژهگرمس در کتاب 

 بندی شود:شش قطب کنشی با استناد بر سه محور یا سه خط ارتباطی تقسیم

 ارتباط خواستاری )خواستن( یا تکاپویی:

 ۴شیء ارزشمند <عامل 

 ارتباط از نوع اطالع رسانی )دانستن(:

  9گیرنده <شیء(  <)عامل  < 9فرستنده

 ارتباط رقابتی )توانستن(:

 0مخالف <شیء(  <)عامل  < 1پشتیبان
 

(۱۰۱: ۱۱۳۱: طرح کنشی گرمس )آدام و روزا، ۱جدول 

توان گفت: گرمس به جای هفت محدوده کنشی پراپ، سه جفت تر میبه بیان ساده

 شود:برد که شامل این شش نقش میتضاد دوگانه به کار می

 فرستنده )ابریاریگر( + گیرندهفاعل + مفعول )هدف( = شناسنده + موضوع شناسایی/ 

 (01: 7303؛ توالن، 781: 7303نفع(/ یاریگر + بازدارنده )مانع(. )آدام و روزا، )ذی
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هار شود که خود شامل چدر بررسی روساخت متن، به بررسی فرایند روایت پرداخته می

مرحله است: مرحلۀ عقد قرارداد، مرحلۀ توانشی، مرحلۀ کنشی و مرحلۀ ارزیابی

شود، از به هر روی، آنچه به مثابه عنصر منفعل در تراکنش میان کنشگران رد و بدل می

ا، هاست و در نظام شناختی روایی، روند حاکم بر متن در اکثر داستان« شناخت»دید گرمس عنصر 

گردد. این قرارداد شود و به عقد قرارداد منجر می( آغاز می7305)گرمس،  5«نقصان»از یک 

بین یک کنشگر با یک عامل دیگر داستان باشد یا قراردادی باشد که کنشگر با خود  تواندمی

(. بعد از قرارداد، کنشگر باید توانایی الزم را برای انجام آن 7358بندد )عباسی و یارمند، می

کسب کند )توانش( و پس از این مرحله، کنش که مرحله اصلی و فرآیند انجام عملیات است 

« ی شودای موجب تغییر وضعیتتواند ضمن تحقق برنامهعملی است که می»کنش، گیرد. شکل می

(. در پایان، پس از آنکه قهرمان کنش خود را در راستای دستیابی به ارزشی 77: 7300)شعیری، 

ی حاصل از آن مورد ارزیابی قرارگیرد. این ارزیاب رساند؛ باید کنش او و نتیجهمشخص به پایان می

: 7351پذیرد. )همان، گر صورت  میاو و یا از طریق خود کنش رستنده یا نمایندهیا از سوی ف

احل گردد. بدین ترتیب مر( دراین مرحله، فعالیت ارزیابی شناختی و ارزیابی عملی آغاز می35

 ( 57: 7357توان به شکل زیر نشان داد. )همان، فرآیند روایی یا تحول کالمی را می

 توانش            کنش           ارزیابی و قضاوت شناختی و عملی           عقد قرارداد

دهد؛ زیرا در وضعیت عوامل روایت تغییر با طی شدن این مراحل، تغییر معنا رخ می     

 (91-99: 7351شود. )شعیری، ایجاد می

گرمس حاصل این تغییرات کنشی و شناختی را بر روی یک مربع معناشناختی ترسیم 

 78ساختژرفو در ارتباط با « یشناختمعنا یاو واضح از مقوله یداریبازنمود د ینوع»کند که می

 (711-719: 7357 ،یری)شع« کالم است. لیو تحل هیقادر به فشرده و ساده کردن مباحث تجز»

ای استوار است. در شناسی که گرمس آن را بنیان نهاد، بر ارتباط مقولهمربع معنا

سی معناشنا گیری مربعگویند. نخستین گام در شکلمی 77«مقوله»های متضاد واژهمعناشناسی به 

 داشتن دو متضاد است. 

ها را به چهار موقعیّت توان آنمربع معناشناسی از چهار واژه تشکیل شده است که می»

 شود:بر روی مربع تشبیه کرد. از مجموع این چهار موقعیّت، سه نوع ارتباط حاصل می



 62، پاییز و زمستان 632، شماره 07، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 166

: که بر روی محور متضادها یعنی دو واژۀ باالیی مربع 71ارتباط تقابل تضادّیالف( 

 )مرگ و زندگی( وجود دارد.

شود )مرگ و نقض : که بین یک متضاد و نفی آن ایجاد می73ب( ارتباط تقابل تناقضی

 مرگ(.

ض شود )نق: که بین یک نفی متضاد و واژۀ مثبت برقرار می7۴ج( ارتباط تقابل تکمیلی

 (715-711)همان: « گ و زندگی(.مر

ضاد مت یمعنا یحرکت به سو یاست. برا« نه»اساس حرکت  یمربع معناشناس نیا در

از  توانینم ،یمربع معناشناس نیگفته شود. پس بر اساس ا« نه»به آن  درآغاز دیبا ،زیچ کی

 نیر اآن متضاد نقض شود و تنها د نخستحرکت کرد، مگر آنکه  گریمتضاد دسوی به  یمتضاد

 حرکت کرد.  گریمتضاد د یبه سو توانیصورت است که م

با این توجه، باید گفت در الگوی جبرگرا چون تنها علم ازلی موثر است و تضاد در آن 

ای ماند و وقوع کنش و تغییر در فضهمواره ثابت می کالنراه ندارد، پس شناخت در بستر روایت 

چه آن»کان موجب تغییر شناختی نخواهد شد؛ چراکه علم خداوند ازلی است و کنشی هم کما

ر و الصدوداند به اقتضاى آن علم واجبخداوند صدور آن را از بندگان با همه خصوصیاتش مى

در این دیدگاه، فاعل  (همان ،ی)اکرم«. الصدور باشدداند ممتنعآنچه که عدم صدور آن را مى

ر هر حال خداوند است و شناخت انسانی )شناخت بندگان( باید سرانجام فعل کنشگر انسانی هم د

در شناخت الیتغیر ازلی استحاله یابد اما در گرایش اختیارگرا چون منشا فعل و کنش، اراده انسان 

 گردد.ها به خود انسان بازمیدر وضعیت« انقالب»است، معنای حاصل از 

 «۱»بررسی و تحلیل حکایت 

اسرائیل مردی بود متعفّف و پاکدامن در زاویۀ توکّل و تسلیم مقیم در بنیاند که آورده»

شده و هوس بیشی را به تیغ قناعت میان به دو نیم کرده، و شب و روز به عبادت و طاعت گذاشتی 

و بر صحیفۀ دل نقش دنیا ننگاشتی و او را زنی بود که پیوسته با او خصومت کردی که چرا از 

نخواهی، تا تو به فراغ دل به عبادت مشغول و مرا اسباب مرتب و ساخته باشد. حق تعالی توانگری 

ه شد تا شبی آن مرد خفتکرد و یک ذره از سر سجاده دور نمیآن مرد به گفت زن التفات نمی

گفت[ در زیر فالن درخت آفتابۀ پر زر هست، آفریدگار عالم بود، در خواب دید که ]کسی می
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انیده است برو آن را بردار و تصرّف خود آر. مرد التفات نکرد، شب دیگر آن را به روزی تو گرد

همان خواب دید و شب سوّم همان دید و با زن حکایت کرد. زن گفت: بباید رفت که الهام 

ه کند، خواب شوهر خود با همسایایزدیست. مرد گفت: آن برسد، زن دانست که مرد استبداد می

کن تا به صحرا رویم و آن را برداریم و قسمت کنیم، نیمۀ زر تو بازگفت و گفت: با من موافقت 

بردار و نیمه به من بگذار. چون شب درآمد آن مرد همسایه و زن زاهد به صحرا رفتند و در زیر 

آن درخت تفتیش کردند و آفتابۀ پر زر بیافتند و برداشتند، چون به خانه رسیدند زن زاهد او را 

سمت کنیم. مرد همسایه گفت: به خانۀ ما باید رفت. میان ایشان در آن گفت: به خانۀ ما آی تا ق

باب مضایقت رفت. زن به طلب چراغ به خانه درآمد. مرد همسایه فرصت یافت و زرها به خانه 

برد و بر عزم خیانت سر آفتابه بگشاد. حق تعالی آن زرها در نظر او همه مار و کژدم نمود. مرد 

که در شب تاریک مرا به جهت مار و کژدم به صحرا فرستاد همانا  همسایه در خشم شد و گفت

که با من غدری کرده است و من مکافات آن بکنم. و این جمله ماران و کژدمان در خانۀ ایشان 

فروریزم تا ایشان را هالک کند. پس هم در شب به بام خانه درآمد و آن آفتابه در درون خانۀ 

آن زرها را روزی ایشان کرده بود و از تصرّف غیر نگاه داشت. االکرمین زاهد فروریخت. اکرم

شوهر زن را گفت: که بسیار اضطراب مکن، برو و زرها برگیر که این همه تکاپو که کردی 

 .(131-139/ 7: 7309عوفی، « )بی طلب برساند فایده بود و آنچه خدای روزی بنده کرده استبی

 «۱»نظام روایی )مدل کنشی( حکایت 

بودن یندیفرا با توجه بهاست و  «میتوکل و تسلزاویه »مرد زاهد در ر حکایت فوق، د

هوس )»خواستن  -نه یبه سو «نقش دنیا»از خواستن  تر،شیرا، پ یحرکت یو یی،حرکت روا

 دهیرس «طاعت و عبادت»ی ارزش ءیآغاز کرده و اکنون به ش «(بیشی را به تیغ قناعت دو نیم کردن

بیشی( »)توان گفت درواقع او حرکتی را از کثرت می« زاویه»و « بیشی»دو واژه  ت. با توجه بهاس

 پیموده است.«( زاویه)»به سوی وحدت 
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 حرکت مرد زاهد از خواستن به نخواستن -۱نمودار 

 یسعداند، از آنجا که خود را سودبرنده و گیرنده این شیء ارزشی نمی یمّا همسر وا

چنانچه اسباب من مرتب و مهیا »کند: می« خصومت»همواره سازد و  کوسرا مع ندیفرا نیدارد ا

عبادت با »گیرنده شیء ارزشی «. نباشد نخواهم گذاشت تو به فراغ دل به عبادت مشغول باشی

همسر اوست. درواقع دو شیء ارزشی در این « مرتب و ساخته بودن اسباب»مرد زاهد و « فراغ دل

ا همزمان توان هر دو قطب رپیشنهاد وجود دارد که متعارضند و مبتنی بر ماهیت مربع شناختی نمی

)شعیری،  «بایستن»توانست فعل موثر یک نقطه متصور بود. به هر حال، این خصومت که می در

 آن مرد به گفت زن»افتد: ( را در مرد زاهد برانگیزد و روایت را شکل دهد، موثر نمی781: 7357

 «.دشیذره از سر سجاده دور نم کیو  کردیالتفات نم

و عدم توازن قوای ارزشی، شناختی و  تواند این وضعیت تنشی و ناهمخوانآنچه می

تا باید سازد، قاعد« جهتمند»سوق دهد و « فضای اعتباری»کنشی )فضای نقصان( را به سوی یک 

دهی روابط میان کل و بخشهای مربوط به آن، طی یک باشد که با بازسازمان« فراارزش»یک 

( 7۴7-7۴8: 7351کند )شعیری، بتواند در فرایند روایت و معنا ثبات ایجاد « واحدسازی»عملیات 

« ارزشصورت مفعولی فرا»تا همه بخشها بتوانند همزمان در کنار یکدیگر قرار گیرند. این، همان 

در حین »گیری ارزش و گردش آن از راههایی است که است که ضامن چگونگی شکل

رسی، منبع ( در حکایت مورد بر7۴7)همان: « جویندپراکندگی، مسیر وحدانیت و انسجام را می

را چ« )»یحق تعال»کند: فراارزشی الزم برای رسیدن به این وحدت را زن زاهد چنین معرفی می

و سر از  کرداما از آنجا که مرد زاهد به گفته زن التفاتی نمی«( ی؟نخواه یتوانگر یاز حق تعال

 رسد. داشت، روایت به بن بست میسجاده عبادت بر نمی

دنیاگرایی )نگاشتن نقش دنیا بر صحیفه 

دل(

 زاویه توکل و تسلیم

 )هوس بیشی را به تیغ قناعت زدن( نخواستن دنیا
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ماند داشت روایی نخست در حد یک ایجاب و پیشنهاد باقی میتوان گفت بردر اینجا می

یابد؛ چون افعال موثر، خود به طور مستقیم باعث و بدون هیچ قرارداد، کنش و روایت پایان می

شوند عمل یا گذارند و سبب میبر گزاره یا فعلی کنشی تاثیر می»شوند بلکه تحقق عمل نمی

 )شعیری، همان( « ردکنشی با شرایط تحقق خاصی انجام پذی

 شود: برداشت دوم ظاهر می« تا»اما بالفاصله با حرف ربط 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ۱: برداشت دوم از حکایت ۱نمودار 

در این برداشت، با این که یک شیء ارزشی مشخص )آفتابه زر( و یک یاریگر ثانوی 

کند، اما بار دیگر انگیزه و هیجان الزم )خواب و الهام( یک حرکت روایی جدید را پیشنهاد می

وجود  گیرد اما باشود و قرارداد شکل نمیبازدارنده )توکل( متوقف میبه علت وجود کنشگر 

ته و بر کنش همسر زاهد تاثیر گذاش«( کنددانست که مرد استبداد می« )»دانستن»این، فعل موثر 

کند خودش شیء ارزشی را به دست آورد. در اینجا است که برداشت روایی سوم او سعی می

 گیرد:شکل می

 

 

 

 

 مرد زاهد کنشگر:

 

ر تکرا دهنده:یاری کنشگر

 خواب، همسر زاهد

 

 بازدارنده: کنشگر

 عدم التفات، توکل، استبداد

 

 آفتابۀ زر  شیء ارزشی:

 

  فرستنده:کنشگر

 همسر زاهدخواب، 

 

 مرد گیرنده:کنشگر

 زاهد و همسرش 
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 7 : برداشت سوم از حکایت۱نمودار 

گیرد و شیء ارزشی را نیز به کمک در این برداشت زن زاهد در مرکز روایت قرار می

ییر در نقش گردد اما با تغیابد. تا اینجا، اعتبار منبع فراانسانی تایید مییاریگر )مرد همسایه( می

حران، شود. رتق و فتق این بدگربار با بحران مواجه مییاریگر و تبدیل او به ضدقهرمان، روایت 

سازد تا روایت بتواند انسجام و وحدت الزم را در راستای حرکت روایی چهارم را ضروری می

 :یابدگیری غایی بازیابد و حرکت روایی چهارم با کنشگری حق تعالی سامان میجهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ۱: مدل کنشی چهارم از حکایت ۴نمودار 

 همسر زاهد کنشگر:

 

مرد  دهنده:یاری کنشگر

 همسایه، خشم مرد همسایه

 

 بازدارنده: کنشگر

 خیانت مرد همسایه 

 

 شیء ارزشی:

 آفتابۀ زر 

 

 فرستنده: کنشگر

 خواب، همسر زاهد

 

د مرهمسر  نده:گیر کنشگر

 ، زاهد، مرد همسایهزاهد

 

حق تعالی  کنشگر:

 )مرد همسایه(

 

حق  دهنده:یاری کنشگر

تعالی، مرد همسایه، انتقام، 

 توهم )مار و کژدم(

 

  بازدارنده: کنشگر

 مرد همسایه 

 

 شیء ارزشی:

 روزی رساندن به بنده

 

 حق فرستنده: کنشگر

 تعالی )اکرم االکرمین(

 

  گیرنده: کنشگر

 و همسرش  مرد زاهد
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همه موارد، مرد زاهد همواره گیرنده است و در نگاهی به تمام چهار برداشت فوق، در 

 یۀاوزی، مقیم بودن در پاکدامن، تعفّف این در حالی است که تمام افعال او وجه بازدارنده دارند:

به گفت »، «یننگاشت ایدل نقش دن ۀفیبر صح»، عبادت و طاعتهوسی، قناعت، ، بیمیتوکّل و تسل

فات مرد الت»، «شدیذره از سر سجاده دور نم کی»توجهی به وسوسه(، )بی« کردیزن التفات نم

کاپو که همه ت نیکه ا ریاضطراب مکن، برو و زرها برگ اریزن را گفت: که بس»، «برسد» ،«نکرد

 . «برساند طلببیبنده کرده است  یروز یبود و آنچه خدا دهفاییب یکرد

ر جایگاه دایمی درغم قرارگرفتن بینیم زاهد بدون هر گونه کنشی و حتی علیوقتی می

ه توان گفت کل حکایت ببازدارنده، همواره در جایگاه گیرنده نیز پای ثابت ماجرا است، می

شود؛ ل میتبدی« نفی روایت متعارف»یک آیرونی و طنز یا حتی هجو نسبت به روایت متعارف و 

ولی معل-شناسی را مبتنی بر الگوی پیرنگ که در ساخت خود علیچراکه اگر موضوع روایت

توان دستیابی زاهد به شیء ارزشی را، مطابق معیار شناخت بدانیم، می« شناخت روایی»است، 

تلقی کرد. نتیجه این انقالب نامتعارف شناختی آن است  79«سوزیعلت)سبب(»متعارف، نوعی 

کند، استحاله که مرد زاهد معرفی می« فراشناخت ازلی»که شناخت متعارف زن زاهد در درون 

های متکثر و متعارض در درون شناخت کلی و واحد ازلی د. آنچه موجب استحاله شناختیابمی

گردد اشتراک در چتر ارزشی یا فراارزش شناختی )موثر بودن حق تعالی( است؛ زیرا زن زاهد می

داند( پذیرد و موثر مینیز به خدا و موثر بودن او اعتقاد دارد )یعنی مرجع و فراارزش ازلی را می

« واحد شناخت»نهد، اما در نسبت با زاهد هنوز از یک ود او در ابتدا این مرجع را پیش میو خ

 نیا»بهره است و آن این است که: روزی رساندن خداوند به تکاپو و طلب بنده وابسته نیست: بی

با توجه «. طلب برساندبی ،بنده کرده است یروز یبود و آنچه خدا دهفاییب یهمه تکاپو که کرد

شناسی، در وضعیت ، آشکار است که از نظر دانش روایت«طلببی»و « فایدهبی»به دو واژه 

متعارف شناخت قرار نداریم؛ زیرا فرایند تغییر روایی همواره مبتنی بر جستجوی یک شیء ارزشی 

 طلبی( است. )فایده

 «۱»پیرنگ حکایت 

 رنگیپ وی. داندمی« عمل»داستان و تقلید از « حوادث کنندۀترکیب»را  رنگیارسطو پ

 یدروح تراژ رنگ،یپ». از نظر او، آوردیبه شمار م یتراژد گانۀو شش یاز عناصر اصل یکیرا 

ابتدا،  دیبا رنگیمعتقد است که پ یآن است. و یو انتظام ماجراها یتراژد هایحرکت دیو تقل
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.« زدرییکاسته شود، اساس داستان به هم م رنگیپ از یداشته باشد و اگر عنصر اوسط و انته

وقایع و حوادث  ۀوقایع است. این مجموع یافتۀسازمان ۀمجموع» رنگی( پ789: 7310 ،ی)محمّد

 «.است شده مرتّب ایعلّت و معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه ۀبا رابط

 (91: 7309میرصادقی،)

ان داست را در یاست که وحدت ساختار رنگیپ ت،یروا کی یاجزا نتریمهمبنابراین از 

. سازدبرقرار وندیاز خود ارتباط و پ ریغ یگرید با عناصر تواندمی رنگی. پآوردیبه وجود م

 گرید رنگی. پدارد میکامالً مستقای رابطه رنگیبا پ یعناصر داستان گرید ی، برخالفکنش یالگو

وحدت  تیروا یاجزا نیارتباط ب یبا برقرار تا ندکمیمتّصل  گریکدیرا با نظم به  داستان عناصر

 . دآوربه وجود 

 تنخیرهمهر داستان، حاصل به» :گانه استسه هایپاره رنگ،یپ یهایژگیو گریاز د

پنج  لدلی به که اندشده یزریهیو مهم پا یساختار اساس کیها بر تیتعادل است. تمام روا کی

 گونهاین تیاساس، روا نی. بر اندگوییم تاییطرح پنج ای تیروا یبودن، آن را طرح کل ایمرحله

 لیصر تشکو تحوّل از سه عن رییتغ نی. اگریحالت به حالت د کیو تحوّل از  ریی: تغشودیم فیتعر

 شده است:

 در داستان(؛ کنندهرانیو یروی)ن اندازدیو تحوّل را به راه م رییکه روند تغ ی( عنصر7

 بخشد؛ینم ایو  بخشدیو تحوّل را تحقق م رییتغ نیکه ا ایییای( پو1

 دهدهنسامان یروی)ن دهدیو تحوّل را خاتمه م رییروند تغ نیکه ا گریعنصر د کی( 3

 (  ۴: 7309 ،عبّاسی) «(.داستان در

 ست:ا بازگشت به حکایت مورد نظر، سه وضعیت به شرح زیر قابل تفکیکدر 

 تسلیم و توکّل زاویۀ در پاکدامن و متعفّف بود مردی اسرائیلبنی در»: آغازین یّتوضع

 طاعت و عبادت به روز و شب و کرده، نیم دو به میان قناعت تیغ به را بیشی هوس و شده مقیم

 ...«ننگاشتی،  دنیا نقش دل صحیفۀ بر و گذاشتی

 حق از چرا که کردی خصومت او با پیوسته که بود زنی را او»«: 7» کنندهویران نیروی

 آن .باشد هساخت و مرتب اسباب مرا و مشغول عبادت به دل فراغ به تو تا نخواهی، توانگری تعالی
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 بود، هخفت مرد آن شد. شبینمی دور سجاده سر از ذره یک و کردنمی التفات زن گفت به مرد

 آن المع آفریدگار هست، زر پر آفتابۀ درخت فالن زیر در[ گفتمی کسی] که دید خواب در

 دیگر بش نکرد، التفات مرد. آر خود به تصرّف و بردار را آن برو است گردانیده تو روزی به را

 مالها که رفت بباید»: گفت زن. کرد حکایت زن با و دید همان سوّم شب و دید خواب همان

 مسایهه با خود شوهر خواب کند،می استبداد مرد که دانست برسد،زن آن: گفت مرد. ایزدیست

 «بازگفت

 و برداریم را آن و رویم صحرا به تا کن موافقت من با: گفت و»«: 7» میانی وضعیّت

 اهدز زن و همسایه مرد آن درآمد شب چون .بگذار من به نیمه و بردار تو زر نیمۀ کنیم، قسمت

 خانه به تند. چونبرداش و بیافتند زر پر آفتابۀ و کردند تفتیش درخت آن زیر در و رفتند صحرا به

 ایدب ما خانۀ به: گفت همسایه مرد. کنیم قسمت تا آی ما خانۀ به: گفت را او زاهد زن رسیدند

 «.درآمد خانه به چراغ طلب به زن. رفت مضایقت باب آن در ایشان میان. رفت

 خیانت عزم بر و برد خانه به زرها و یافت فرصت همسایه مرد»«: 1» کنندهویران نیروی

 «.بگشاد آفتابه سر

 در همسایه مرد. نمود کژدم و مار همه او نظر در زرها آن تعالی حق»«: 3» میانی وضعیّت

 من اب که همانا فرستاد صحرا به کژدم و مار جهت به مرا تاریک شب در که گفت و شد خشم

 فروریزم ایشان خانۀ در کژدمان و ماران جمله این و. بکنم آن مکافات من و است کرده غدری

 « .کند هالک را ایشان تا

 زاهد خانۀ درون در آفتابه آن و درآمد خانه بام به شب در هم پس»: پایانی وضعیّت

 «.فروریخت

 رغی تصرّف از و بود کرده ایشان روزی را زرها آن االکرمیناکرم»: دهندهسامان نیروی

 «.داشت نگاه

 چنین ترسیم کرد:توان الگوی پیرنگ روایت فوق را بر این اساس می
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 ۱گانه در پیرنگ حکایت های پنج: وضعیت۵نمودار 

ر تعالی است که ددهنده حقدهد، نیروی سامانکه الگوی پیرنگ نیز به دست میچنان

 کند.های دیگر را نیز تعیین میمقام کنشگر غالب تمامی کنش

 «۱»زنجیرۀ ساختار روایی حکایت 

معتقد « رفتپی»ویژه یا کارکرد پراپ با مفهوم نقشگرمس با جایگزین کردن مفهوم 

 شود:تشکیل می71و انفصالی 77، قراردادی78رفت اجراییاست هر داستان از سه پی

ای بر عهدۀ متن روایی است رفت میثاقی یا قراردادی: در این زنجیره وظیفهپیالف( 

 کند(؛)وضعیّت داستان را به سوی هدف راهنمایی می

 ؛کندای است که داللت بر عمل یا انجام مأموریتی میاجرایی: زنجیرهرفت ب( پی

ی ای است که داللت بر تغییر وضعیّت یا حالتا انتقالی: زنجیرهیرفت انفصالی ج( پی

وت، های مختلف از مثبت به منفی و یا از منفی به مثبت است. )اخکند و دربرگیرندۀ تغییر شکلمی

7317 :99  ) 

 توان چنین ترسیم کرد:های سه گانه روایت فوق را میرفتپیبر این اساس 



 131 فراشناخت ازلی الگوی کنش جبرگرا: استحاله شناخت متغیر انسانی در 

خواهد در مقام توکّل بماند )عدم نقصان و فقدان رفت قراردادی: مرد زاهد میالف( پی

ا برسد )نقصان: مهی« توانگری»خواهد به توجیه کنشی برای طرح روایت جدید( و همسرش می

  ازی(؛پردنبودن اسباب و خواستن کنش جدید و روایت

کند. همسر اجرایی: در خواب شخصی زاهد را از جای آفتابۀ زر آگاه می رفتب( پی

 دزد؛گیرد. پس از یافتن آفتابه، همسایه آن را میبرای یافتن آفتابه از همسایه کمک می

 رساند.رفت انفصالی: خداوند آفتابه را به زاهد و همسرش میج( پی

و پیرنگ،  ها، مربع معناییزنجیره روایی، فراتر از الگوی کنشبینیم استخراج که میچنان

های درون متن( دو روایتدهد بر اساس الگوهای مختلف کنشی در متن )خردهنشان می

گیری زاهد به سوی نفی نقصان و شود: جهتگیری متعارض، در ساختار حکایت دیده میجهت

ر ساس ادراک نقصان به کنش روایی و تغییگیری زن بر انفی کنش و تغییر از یک سو، و جهت

رفت انفصالی با نقض الگوی روایت، عمال ضدروایی است اما در عین از دیگرسو. با این همه، پی

گیرد. داللت الزامی این وضعیت آن است که بگوییم روایت جبری حال موضوع روایت قرار می

ناخت متعارف و منتهی به قرارداد ها موجد شاز اساس یک نقیضه و پارادوکس است و پارادوکس

توان یبخش گرد آیند. بنابراین مکه در سطحی باالتر و ذیل یک فراارزش وحدتننیستند مگر آ

نتیجه گرفت رسیدن زاهد به زر نه رسیدن بلکه درواقع کماکان نرسیدن است چون وی هیچگاه 

دون کنش، یت مستلزم تغییر است و بزر را به مثابه شیء ارزشی نپذیرفته بود. یعنی از آنجا که روا

د شیء یابدهد، در وضعیت زاهد کماکان تغییری حاصل نشده و او صرفا مجال میتغییر رخ نمی

ارزشی پیشین خود را با فراغ خاطر نگاه دارد؛ به بیان دیگر، او کماکان در وضعیت عدم ادراک 

ازلی سازگار است( و ما صرفا در نقصان خود ثابت و پابرجا است )و این با اعتقاد او به علم 

سروکار داریم و طبق رویکرد « واحد شناختی متغیر»محدوده کنشی و شناختی زن زاهد با 

جبرگرا، این واحد شناختی باید در دل شناخت ازلی الهی استحاله یابد و قرار گرفتن مرد زاهد 

ذیل  ارزش متغیر زن زاهد کند؛ یعنیکننده دقیقا همین استحاله را بازگو میدر جایگاه قضاوت

 الگویانه نیز داشته باشد.تواند داللت کهنکه می -گیردارزش ثابت مرد زاهد قرار می
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  ۱روایی حکایت  کالنالگوی 

گانه های سهرفتبر اساس تطبیق نتایج به دست آمده از بررسی نظام کنشی، پیرنگ و پی

 داد: را به صورت زیر ارائه7توان الگوی روایی حکایت می

 
 ۱ تیحکا ییروا یالگو: ۶مودار ن

در شمای فوق، شیء ارزشی واحد نشان داده شده اما درواقع دو شیء ارزشی است: زر 

توان و فراغ خاطر. زر برای همسر مرد زاهد و فراغ خاطر برای مرد زاهد؛ که فراغ خاطر را می

 فراغ از نقصان شیء ارزشی و فراغ ازکنش و روایت )فراغ از انقالب و استحاله( نیز تلقی کرد. 

 «۱»یت کاتحلیل ح

اند که امام مفسّرین قفّال که یگانۀ جهان و استاد عصر بود و در علم آهنگرى و آورده»

اى ساخته بود و قفلى بر آن نهاده و کلیدى به والد صندوقچهفنظیر، گویند که ازکارى بىخرده

جهت آن قفل مرتّب کرد که در وزن آن جمله، نیم قیراط بیش نبود و آن را به تحفه پیش پادشاه 

. در داشتندنمودند و احسان و تحسین ارزانى مىآورد و جمله خاصگیان پادشاه در آن تعجّب مى

خدمت پادشاه آمد چون پادشاه را نظر بر وى افتاد از جاى  اثناى آن یکى از علماى وقت به

برخاست و آن عالم را تعظیم نمود و او را بنشاند و در پیش او به ادب بنشست. قفّال چون آن 

حال مشاهده کرد گفت: شرف این مرد به علم است و من روزگار خود به تعلیم قفّالى به باد 

تر بود که علم شریعت دهد، به صواب آن نزدیکادت نمىام که مرا در این دنیا فایده زیداده

آموزم و باقى عمر در تحصیل علم به سر برم. پس از سراى سلطان بیرون آمد و به خدمت عالمى 

رفت که از علماى عهد بود و در آن وقت سى ساله بود، چون حال خود با آن امام بگفت امام 

اى همانا که خاطر تو به آموختن علم زرگ شده]را[ از همّت او عجب آمد و گفت: تو مردى ب
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بر مذهب  مسامحت کند، با این همه یک کلمه تعلیم گیر تا جدّ تو در آن مشاهده کنم. پس او را 

عنه سبقى بگفت و آن همه یک کلمه بیش نبود که گفت: قال الشیخ جِلدُ اللّهرضى امام شافعى

م قفّال در پس ستونى رفت و هزار بار آن کلمه تکرار کرد و الکَلبِ ال یُطهّرُ الّا بِالدَّباغ. پس اما

چون بامداد در پیش استاد آمد گفت: سبق دى باز در خوان. گفت: قال الکَلبُ جِلدُ الشیخ ال 

یُطهّرَ الّا بِالدَّباغ. حاضران جمله بخندیدند امّا استاد ایشان را منع کرد و او را سبقى دیگر بگفت و 

ود کشید تا به غایتى که از حصول مقصبود و محنت مىدر آن رنج تعلیم مى او یک دو سال دیگر

نومید شد و خواست که سر در جهان نهد و سیاحت پیشه سازد، پس از شهر بیرون آمد و روى 

اى دید که از باالى کوه، کوه را به کوه نهاد و چون هوا گرم بود به دامن کوهى رسید چشمه

چکید و از اثر وقع آن قطرات آن سنگ ب چون زالل به سنگى مىشکافته بود و قطره قطره آ

 متأثّر شده بود و گودى در آن پدید آمده.

تر تر نیست و دل من ازین سنگ سختپس با خود گفت که دانم که علم ازین آب نرم

نه، به سبب این دوام اشک نرم در دل سخت سنگ موثّر آمده اگر من بر تحصیل علم مواظبت 

شد که تأثیر آن در دل من ظاهر شود. پس برگشت و بر سر تحصیل مداومت و مواظبت نمایم با

جالله درهاى علم بر وى بگشاد و از ذلّ شاگردى به فرّ استادى رسید نمود و آفریدگار عالم جلّ

ساله بود که به تحصیل علم مشغول شد و سى سال تعلیم کرد و سى سال فتوا داد و گویند که سى

 (99۴-997 /1: 7309عوفی، « )شایش او را ]به[ سبب ثبات و مداومت روى نمود.و آن همه گ

 «۱»نظام روایی )مدل کنشی( حکایت 

 نظام روایی )مدل کنشی( این حکایت به صورت زیر است:
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  ۱ تیحکا یمدل کنش: ۷نمودار 

کند یجهل آغاز م-را از جهل به نه یقفّال )کنشگر( حرکتطبق الگوی مربع معناشناسی، 

ا ب یامّا و شوندیاو به هدف م دنی)کنشگران بازدارنده( مانع رس ادشیو سنّ ز هاکالسیهم و

و  پردازدی( میارزش ءی)ش عتیعلم شر لی( به تحصدهندهیاریاراده و استقامت )کنشگر  یروین

           .دهدیسال فتوا م یو س شودیم اداست نهیزم نیدر ا

                                

 

                                                                   

 

 
 ۱ تیمتقابل حکا یهاکنش یمربع معناشناش: ۳نمودار 

بر اساس الگوی فوق، شیء ارزشی را باید کسب علم تلقی کرد اما همانگونه که در متن 

آن « رفش»شود، کسب علم، ارزش غایی نیست و خود، اسبابی است برای کسب نیز مشاهده می

 بر این اساس باید گفت در این حکایت«. دهددر این دنیا فایده زیادت نمى»قفّالى دنیایی؛ زیرا 

متعارف مادی و متغیر به سود یک ارزش نامتعارف غیرمادی و ثابت منقلب و  نیز یک ارزش

  است. « ترنزدیک ...به صواب »گردد و این، مستحیل می

 القفّ کنشگر:

 سنّ زیاد بازدارنده: کنشگران

 اوهای کالسیهم وقفّال 

 دهنده:یاری کنشگر

 ثبات و مداومتآفریدگار، 

 

 شیء ارزشی:

 تحصیل علم شرع

 گیرنده: کنشگر

 قفّال
 

یروی ن فرستنده: کنشگر

 درونی قفّال

 

 جهل
 علم

 جهل -نه
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 «۱»نگ حکایت یرپ

امام مفسّرین قفّال که یگانۀ جهان و استاد عصر بود و در علم آغازین:  وضعیّت

ساخت و قفلى بر آن نهاد و کلیدى به  اىوالد صندوقچهفنظیر، ازکارى بىآهنگرى و خرده

جهت آن قفل مرتّب کرد که وزن آن جمله، نیم قیراط بیش نبود و آن را به تحفه پیش پادشاه 

  ،داشتندنمودند و احسان و تحسین ارزانى مىآورد و جمله خاصگیان پادشاه در آن تعجّب مى

دشاه در این اثنا و آمدن یکی از علمای وقت به خدمت پا: ۱ کنندهویران نیروی

  تعظیم پادشاه بر وی،

 ،به خدمت عالمو رفتن او تحصیل علم  بهقفّال تصمیم  «: ۱»ی میان وضعیّت

 ،هاکالسیتمسخر هم: کندذهنی ناشی از باال بودن سن، «۱»نیروی ویران کننده  

آموزی و انصراف او از تحصیل، تصمیم به ال از علمناامیدی قفّ«: ۱»وضعیت میانی 

 و روی نهادن به دامن کوه بر اثر گرما،شهر سیاحت و بیرون آمدن از 

 آموزی از تاثیر قطرات نرم آب در دل سنگ،درس دهنده:نیروی سامان

اومت و بازگشت به تحصیل و مد نتیجه بخش بودن ثبات و مداومت:پایانی:  وضعیّت

 رسید. ادىاست به شاگردى از و بگشاد وى بر علم درهاىآفریدگار عالم ه مواظبت بر آن تا این ک


 

 ۱ تیحکا رنگیگانه در پپنج یها تیوضع: ۹نمودار 



 62، پاییز و زمستان 632، شماره 07، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 132

را  توان آندهنده در این متن نیز یک نیروی نامتعارف است و میآشکارا نیروی سامان

 اینجا به صورت الهامنیز دانش ازلی الهی دانست که در حکایت نخست به صورت خواب و در 

 لم جلّآفریدگار عا)»یابد؛ به ویژه از این جهت که در ادامه به نقش حق تعالی از طبیعت نمود می

های نشنباید به معنای ک« و مداومت و مواظبت لیتحص»گردد. از این رو باید گفت بازمی«( جالله

نشگر نخست ذیل چتر یک کاختیاری متعارف تلقی شوند بلکه این کنش ها نیز مثل حکایت 

یک عامل انسانی  -دهدهمان طور که نمودار نشان می -غالب قرار دارند؛ زیرا نیروی سامان دهنده

نیست و ضمنا جهت شیء ارزشی )کسب علم( به سوی آن دنیا است که به خودی خود مرجع 

ک عالم ( در مقابل ینهد: باالترین جایگاه ارزش دنیوی )پادشاهقضاوت غایی را فراتر از انسان می

ال را کند و این تعظیم، قفدنیایی کرده( تعظیم میشریعت )کسی که عمر خود را وقف ارزش آن

ا و از بر این مبن کند.واقعی )قدرت شرافتمندانه( راهنمایی و داللت می«( شرف)»به سوی قدرت 

ستایی صورت همرا منظر این حکایت، قدرت دنیایی صرفا پیوستاری از قدرت ازلی است و جز در

 یابد.با آن و استحاله در ذیل آن، ارزش واقعی خود را باز نمی

 «۱»زنجیرۀ ساختار روایی حکایت 

قراردادی: قفّال با دیدن احترام پادشاه به یکی از علما، در سی سالگی به  رفتالف( پی

 افتد.می فکر تحصیل علم شریعت 

م تواند علرود امّا نمیه خدمت عالم میاجرایی: قفّال برای تحصیل علم ب رفتب( پی

 شود. بیاموزد. پس از این کار منصرف می

ابد که یقطرات آب از دل سنگ، درمی بیرون آمدن انفصالی: قفّال با دیدن رفتج( پی

در تحصیل علم باید استقامت داشته باشد. پس با مقاومت در تحصیل علم از شاگردی به استادی 

 رسد.می

 رفت حضور دارد و کنشگرت نخست در این داستان قفال در هر سه پیبرخالف حکای

که آفریدگار، خود نیز در متن حضور دارد اما نقش اصلی عرصه روایت است. از این رو با این

 کند. دهنده را ایفا مییاری

 

 



 130 فراشناخت ازلی الگوی کنش جبرگرا: استحاله شناخت متغیر انسانی در 

  ۱حکایت  کالنالگوی 

 
 

 ۱: الگوی روایی حکایت ۱۰نمودار 

-ظر مینحکایت بسیار ساده و سرراست به کالنبینیم الگوی نمودار فوق میچنانکه در 

خوردار شناسانه کمتری بر، از ارزش زیباییرنگیپ ریبه لحاظ تاث رسد و از این رو باید گفت

 -7است؛ اما این حکایت برخالف حکایت نخست دارای واحدهای شناخت بیشتری است: 

کارگشا بودن ثبات و استقامت در   -1ارزش آن دنیایی؛  ارزشی شیء ارزشی دنیوی در مقابلبی

یاریگری الهام الهی به کنشگر به مثابه پاداش ثبات و استقامت.  -3راستای استحاله فراارزشی؛ 

یابد برخالف حکایت نخست، در این حکایت آنچه به عنوان واحد شناخت متغیر استحاله می

 ثانوی او که دارای وجه ثابت و ازلی است و باشناخت پیشین کنشگر روایت است و در شناخت 

ستحیل آید میاری نیروی سامان دهنده غیرانسانی و یاریگر فراانسانی )آفریدگار( به دست می

شود. بنابراین در واقع باید گفت قفال در این حکایت، همان وضعیت استحاله شناختی را تجربه می

ه توکل و تسلیم طی کرده بود؛ چراکه قفال نیز کند که مرد زاهد پیش از استقرار در زاویمی

 گونه که زاهد در طاعت ورا به تحصیل علم بگذارند همان« باقی عمر»گیرد اینک تصمیم می

 گذراند.عبادت می

 گیرینتیجه

در بررسی دو حکایت دریافتیم شخصیت جبرگرا، ذاتاّ جبرگرا نبوده و بر اساس یک استحاله 

شناختی )در قالب استحاله یک واحد شناخت متغیر در یک واحد شناخت نامتغیر( نخست به 

یابد که بر طبق آن، قرار است دیگر با نقصان مواجه نشود و وضعیت شناختی پایداری دست می

آن مدار بماند و اگر نیروی ویرانگری بخواهد آن را بر هم زند او کماکان دچار تا آخر عمر بر 

رض ها، بر مدار وجود و فانقالب نگردد. در این علم ثابت ثانوی، او با اعتقاد به ازلی بودن کنش

 و« واجب الصدور»یک علم ازلی فراانسانی، کنش خود را درصورت علم خداوند به وقوع آن 

خواند و از این رو دیگر به وجود نقصان می« ممتنع الصدور»به عدم صدور آن درصورت علم او 

رد؛ از شود تا منشا کنش قرار گیباور ندارد و حتی خصومت زن نیز در او به فعل موثر تبدیل نمی
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این رو، او صرفا بر اثر تالقی یک شخصیت تغییرگرا، مجددا مجال تبدیل شدن به عنصر روایی 

ساز نیست؛ چون در وضعیت علم ازلی، نقصان و نتیجتا ه، خود، دیگر  روایتیابد وگرنرا می

ش شود که کنشود. این گونه، معلوم میطلب راه ندارد و همه چیز بی تکاپو و طلب حاصل می

ها گردد در متن جبرگرا، ارزشبندی نهایی معلوم میاز ابتدا ازلی بوده است. با این توجه، در جمع

بند و یائی، متکثر و متغیر، در یک ارزش و شناخت برتر ازلی استحاله میهای جزو شناخت

اینگونه، متن سرانجام باآن که با الگوی متعارف روایت و شناخت منطبق نیست، انسجام خود را 

 یابد.بازمی

 ها:نوشتپی
1. Character 

2. Actant 

3. Actional Pattern  

4. Object 

5. Sender 

6. Receiver  

7. Supporter   

8. Opponent 

9. Subject  

10. Manipulation 

11. Deep Structure  

12.  Category  

13.  Relation de contrariété 

14.   Relation de contradiction  

15.   Relation de complémentatité 

 یارب گفت (؛9۴0: اول دفتر مثنوی،)امسوفسطایی چو خیاالتش در/ امسودایی من سوزیش سبب از .79

 و علت ز هرست یافته/ حال کحال از توحید سرمه عزیز؛ ای بدرند را ها سبب که/ نیز هستند بندگان

(7188-7955: پنجم دفتر همان،) اعتالل
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