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Abstract 
Genette is one of the theorists in the field of intertextuality and he believes in applied 

intertextuality. Intertextuality, like other categories of intertextuality, shows how texts are 

influenced and influential. Since the mystical genre occupies a significant section of Persian 

literature, the intertextual study of prominent mystical texts reveals the hidden and unopened 

angles between them. This descriptive-analytical paper is the first step in examining the 

intertextual relations between the common anecdotes of the Third Generation of the Discovery 

of Mysteries and Ruh al-Arwah based on Genette's theory, in order to communicate the two 

works from a structuralism perspective and intertextual systemic elements. It examines creation 

and processing. The achievements of the present research are generally as follows: Ruh al-

Arwah as a subtext has an authorial and historical precedence over the discovery of mysteries as 

a rough text. There are 46 anecdotes in these two books that are common and they have 

intertextual relations, of which 10 anecdotes can be divided into explicit intertextuality, 19 

anecdotes in terms of non-explicit intertextuality and 17 anecdotes in terms of implicit 

intertextuality. Of the ten volumes of the book Kashf al-Asrar, the sixth volume contains the 

most common anecdotes with Ruh al-Arwah, and the fifth volume does not have a common 

anecdote with Samani effect. Kashf al-Asrar has more literature than the text of Ruh al-Arwah 

because of the rhythmic and eloquent words and not from the point of view of emotions and 

feelings. As whole, the results of our research make us believe in the accuracy of the bias 

adaptation of Samani as much as possible. 
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 مقالة پژوهشی
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 روح األرواح و کشف األسرار ،الثالثة النوبة یهاتیحکا در ینامتنیب مناسبات یبررس
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 5/66/6599پذیرش:   66/9/6599 دریافت:

 چکیده
های ترامتنیت، چگونگی تأثیرگذاری و حوزة بینامتنیت و معتقد به بینامتنیت کاربردی است. بینامتنیت همانند دیگر مقوله پردازانهیاز نظرژنت 

ژانر عرفانی بخش قابل توجّهی از ادب فارسی را به خود اختصاص داده است، مطالعة بیناامتنی   ازآنجاکهکند. تأثیرپذیری متون را آشکار می

کند. نوشاتار حارار کاه باه روص تو ایتی ا ت لیلای انجاام پذیرفتاه،          را روشن می هازوایای پنهان و ناگشودة میان آن متون برجستة عرفانی

براساا  نظریاة ژنات     روح األرواحو  کشف األسارار  النوبة الثالثةکه به بررسی مناسبات بینامتنی میان حکایات مشترک  نخستین گامی است

. دستاوردهای دمند بینامتنی، پیوند میان این دو اثر را از بُعد آفرینش و پردازص بررسی کنیانه و عنا ر نظامتا ازمنظر ساختارگرا پرداخته است

عنوان زبرمتن دارد. چهل به کشف األسرارتقدّم تألیتی و تاریخی بر  عنوان زیرمتن،به روح األرواحکلّی از این قرارند:  طوربهپژوهشی حارر 

و شش حکایت در این دو کتاب مشترک و دارای روابط بینامتنی هستند که ده حکایات ییال بینامتنیات  اریو، ناوزده حکایات در شامار        

ن ، جلاد ششام بیشاتری   کشف األسرارهستند. از ده جلد کتاب  بندییمتقسبینامتنیت غیر  ریو و هتده حکایت ازل اظ بینامتنیت رمنی قابل 

خاطر سخنان موزون به کشف األسرار. استفاقد حکایت مشترک با اثر سمعانی دربر دارد و جلد پنجم  روح األرواححکایات مشترک را با 

هاای  از ادبیّت بیشتری برخوردار است. در برآیند کلّی نتایج دساتاورد  روح األرواحبه نسبت متن  و مسجّع و نه ازمنظر عواطف و احساسات،

 .کندیمباورمند  بودن گمانة اقتبا  میبدی از سمعانیرو را هر چه بیشتر به  ائب پژوهش پیش

 .ژنت بینامتنیت مشترک، حکایات ،روح األرواح ،سراراأل کشف عرفانی، متونها: کلیدواژه
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 مقدّمه .0

 موضوع تعریف .0-0

 ت لیال  باه  و اسات  بیساتم  قارن  در ادبای  نظریاه  و نقد حوزة در شدهمطرح هاینظریه ینترمهم از بینامتنیت

 پاردازان نظریاه  ازجملاه  ژنات  و ریتاتر بلوم، هارولد بارت، ،یستواکر باختین، پردازد.می متون میان مناسبت

 و اثار  باا  بیناامتنی  گتتگاوی  حا ال  ادبای  اثار  هار  که دیدگاه این در و آیندمی شمار به بینامتنیت حوزة در

 باه  خاود  خااصّ  دیادگاه  از پردازاننظریه این از هرکدام که تتاوت این با دارند، نظراتتاق است آثار دیگر

 شاعر  وادی به هم و گیردمی دربر را رمان گسترة هم بینامتنی التتأمّ که است آن همم نکتة اند.پرداخته آن

را ت لیال   متاونی  میاان  رابطاة  رویکارد،  ایان  از استتاده با بتوان تا شودمی سبب امتیاز همین گذارد.می گام

 کاه  ت لیلای  گیرند.می قرار و... نمایشی ،یغنائ عرفانی، حماسی، مختلف ژانرهای از یکی ییل در که کرد

 رود.می ادبی هایسرقت و تقلید چون هاییحکم فراسوی به که است استوار ا ولی بر آن هایداده

 در ژنات  ترامتنای  دیادگاه  کاربسات  هاای زمیناه  بینامتنیات،  مختلف هاینظریه میان در اینکه به توجّه با  

 باا  کتااب  دو ایان  منظار  این از تاکنون و است ترفراهم بینامتنی نظریات سایر با مقایسه در ادبی متون ت لیل

 هاای تحکایا  بررسای  یناة درزم را گاام  نخساتین تا  است آن برحارر  پژوهش است، نشده مقایسه یکدیگر

 ژرار بیناامتنی  رواباط  براساا   را هاآن و برداشته سمعانی روح األرواح و میبدی سراراأل کشف الثالثة النوبة

 ایان  باه  توجّاه  باا  (6)مشاترک  حکایاات  ایان  ت لیل و تبیین رمن در تا کند ت لیل و تجزیه و واکاوی ژنت

 میاان  در همچناان  کاه  - دیگاری  بار  یکای  تااریخی  رتاأخّ  یا متقدّ اساسی پرسش برای هم بینامتنی، عنا ر

 هاای حکایات  این تأثّر و تأثیر کیتیت هم و بیابد روشنی هاینشانه و پاسخ - استم لّ مناقشه  پژوهشگران

 راساتای  در تورای اتی  ،سمعانی به مطالب در میبدی اشارة عدم یلدلبه و دهد نشان یکدیگر بر را مشترک

 ادبای  باه  بیناامتنی،  هایداده به توجّه با سرانجام .شودمی بیان ادبی سرقت و  ریو غیر بینامتنیت میان نسبت

 .شودمی حکم دیگری بر کتاب دو این از یکی تربودنهنری و

 هدف و اهمّیت ضرورت، .0-2

 و روح األرواح و سارار األ کشاف  ساوم  نوبات  در ییال  و  ادر  مطالب و هاتحکای فراوان شباهت لیدلبه

روح  تأکیاد  بار  پایش رو افازون   جساتار  در ،دیگاری  بر اثر دو این از یکی رتأخّ و متقدّ به مربوط مناقشات
 دو بیناامتنی  رواباط  اناوا   بررسای  باا  متن،بیش عنوانبه سراراأل کشف و میبدی مرجع متن عنوانبه األرواح

 در میبادی  اشاارة  عادم  لیا دلباه  همچناین  ؛سازیممی آشکار را سمعانی از میبدی تأثیرپذیری چگونگی اثر،

 کنیم.می بیان ادبی سرقت و  ریو غیر بینامتنیت میان نسبت راستای در را توری اتی ،سمعانی به مطالب
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 پژوهش های پرسش .0-1

روح  و میبادی  کشاف األسارار   سوم نوبت حکایات میان بینامتنی مناسبات چه ژنت بینامتنیت نظریة پایةبر -

 دارد؟ وجود سمعانی األرواح

 سامعانی  روح األرواح و میبدی کشف األسرار سوم نوبت حکایات از بیشتری حجم بینامتنی عنصر کدام -

 است؟ داده اختصاص خود به را

 سامعانی،  روح األرواح و میبادی  کشاف األسارار   ساوم  نوبات  حکایاات  از بیناامتنی  بررسای  باه  توجّه با -

 است؟ ترهنری و ترادبی ،یشناسییبایز ازمنظر کی کدام

 پژوهش پیشینة .0-0

 جساتار  و اسات  نگرفتاه  انجام پژوهشی حال به تا کشف األسرار و روح األرواح میان بینامتنی رابطة درمورد

 یناة درزم هاا پاژوهش  از ایپاره به توانمی میان این در اامّ ود؛رمی شمارهب عر ه این در گام نخستین حارر

 پاژوهش  باه  مستقیم غیر یا مستقیم طوربه که کرد اشاره کشف األسرار در روح األرواح حضور و بینامتنیت

 د:یابمی ارتباط حارر

 از عینیاه  رسالة و اقالعشّ سوانو ازجمله فارسی هایباکت برخی از میبدی تأثیرپذیری به (6569) ین و  

 ،پساند م کماه  دلیال  اقاماة  باا  و علمای  روشای  باه  وی کند.می اشاره سمعانی روح األرواح و غزالی احمد

 کتااب  در مشاترک  اشاعار  مآخاذ  بررسای  رامن  (6569) یتیس دهد.می نشان را سمعانی از میبدی اقتبا 

 اسات.  سانایی  باه  مرباوط  اساتتاده  ماورد  اشاعار  بیشترین که گیرد می نتیجه کشف األسرار، و روح األرواح

 است. تأثّرم میبدی کشف األسرار از خود اثر تألیف در سمعانی که است باور این بر ،(6536) چیتیک

 حدیقاة  و اشاعار  دیاوان  در را قارآن  آیاات  رمنی و  ریو بینامتنیت مصادیق (،6591) رجبی و هایلمه  

 را العاشاقین  عبهار  ،بینامتنیات  ةگانا ساه  اناوا   باه  ناظر (،6595) همکاران و مختاری است. داده نشان سنایی

 و عبهار العاشاقین   در را بینامتنیات  گوناه  سه (،6596) نجتی و تبارابراهیم .انددانسته العاشقین سوانو از تأثّرم

 رامنی  بینامتنیات  ناو   از بیشتر متن دو این رابطة که اندرسیده نتیجه این به و دهکر بررسی  تات العاشقین

 است.

 بررسای  باه  کاه  اسات  گاامی  نخساتین  ،پذیرفتاه  انجاام  ت لیلای  - تو ایتی  روص باه  که حارر نوشتار  

 ژنات  نظریاة  براساا   روح األرواح و کشاف األسارار   الثالثة النوبة مشترک حکایات میان بینامتنی مناسبات

 آرای بااه رجااو  بااا سااازد. روشاان را هاااآن میااان ناگشااودة و پنهااان زوایااای کوشاادماای و اساات پرداختااه

 همانناد  تاودورو   کاه چنان .نورددیدرم را شعر و رمان گسترة بینامتنی روابط که یابیمیدرم پردازان نظریه



 0011تابستان ، 2فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  021
 

 بیند.می نیز شعر در را آن بلوم هارولد اامّ داند؛می جاری رمان در را بینامتنیت باختین

 نظری چارچوب .2

 شاناختی زباان  آرای تاأثیر  ت ات  و شصات  دهاة  اواخار  در کریساتوا  ژولیا تاریخی، تبارشناسی ازل اظ متن

 بناابراین،  (66 :6533 )مکاریاک،  نهاد بنیان را «بینامتنیت» ا طالح باختین، گتتگومندی منطق و دوسوسور

 یات نبینامت نظاری  هاای زمیناه  وجودآمادن به باعث کرد، مطرح را آن باختین که  داییچند و گتتگومندی

 شد. کریستوا ژولیا نزد

 پایش  از گتتماان  پایةبر طریق آن از متن یک که دارد را روالی ایجاد دغدغة «بند در متن» در کریستوا» 

 اساتتاده  باا  را متون این بلکه آفرینند،نمی خود ا یلِ ایهان یاریِ به را خود متون انمؤلّت شود.می بنا موجود

 (33 :6531 آلن،) «.کنندمی تدوین موجود پیش از متون از

 و متنیات  ماتن،  به کریستوا شناختینشانه توجّه و بوده دگرآوایی و باختینی ایمکالمه امر یادآور امر این 

 باه  کریساتوا  توجّاه  و اجتماعی شرایط به باختین توجّه دهد.می نشان ایدئولوژیک ورعیّت با را هاآن رابطة

 دارناد  تأکید کریستوا هم و باختین هم اند.رفته کنار متنیت و ترانتزاعی ا طالحات نتع به انسانی هایسوژه

 ازنظار  شاوند.  جدا هاست،آن بنایسنگ که تریگسترده اجتماعی یا فرهنگی متنیت از توانندنمی متون که

 یااا هااا «سرچشاامه» عنااوانبااه تااواننماای را مااتن یااک بینااامتنی ابعاااد کااه معناساات باادان ایاان کریسااتوا

 «زمیناه » یاا  «یناه زمپا  » معماول طاور  باه  که داد قرار مطالعه مورد چیزهایی آن از  ر  ی«ها یرپذیریتأث»

 .  شوندمی نامیده

 دیگار  ساو   از و اسات  نزدیاک  کریساتوا  نظریاات  باه  سویک از بینامتنیت درمورد بارت هاییدگاهد 

 کریساتوا  باا  ل ااظ  ایان  از مثاال  طوربه بارت نظریات بخشد.مى ىخا ّ ا الت آن به که دارد هایىویژگى

 باارت  نیساتند.  دیگار  متن رو  بر متن یک تأثّر و تأثیر وجو جست در یکیچه که است مشابه و نزدیک

 بار  آثاار  تاأثّر  و تأثیر به مربوط مطالعة و بینامتنیت متهوم میان تا کوشدمى کریستوا با همراه و آغاز همان از

 متهاوم  دو ایان  جداساز  در همواره خود نخستین ها نوشته در دلیل همین به شود. قائل تتاوت همدیگر،

   داند.مى گذشته به قمتعلّ ت قیقى را متنى تأثّر و تأثیر متهوم و است کوشیده

 ا ااطالحاً گماردنااد، تهمّاا بینامتنیاات نظااری بنیادهااای و ا ااول بسااط بااه کااه را بااارت و یسااتواکر 

 و بینامتنیات  میاان  را واساط  حلقاة  نقاش  کاه  بعاد  نسال  پاردازان نظریاه  امّاا  نامناد؛ می بینامتنیت گذاران یانبن

 پردازانای نظریاه  (.663 :6591 ،مطلاق  ناامور ) اناد یافته شهرت دوم نسل به کنند،می ایتا ژنت ژرار ترامتنیتِ

 خاار   انتزاعای  و نظاری  تنهاا  چاارچوبی  از را بینامتنیات  ژنات  ژرار و ریتااتر  میکائیل ژنی، لوران همچون
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 عمادة  ،درواقاع  بستند. کاربه متون میان مناسبات درک و خوانش برای روشی و ابزار مثابةبه را آن و کردند

 است. تبینامتنی نظری بنیادهای و ا ول کردنکاربردی راستای در دوم نسل اندیشمندان کوشش

 ترامتنیات  واراع  ژنات  و بینامتنیات  وارع عنوانبه کریستوا ورعیّت وسط حدّ توانمی را ژنی نظریات» 

 رواباط  درمقابال  کناد، مای  انکاار  را بینامتنیات  در منباع  باه  توجّاه  موراو   یکلّ طوربه یستواکر کرد. تلقّی

 ژنای  کاه  اسات  حالی در این و شودمی تعریف متنی منبع و شناسیمرجع همین براسا  ژنت ازنظر بینامتنی

 (635 )همان: «.است قائل نظر دو این وسط حدّ عنوانبه نرم بینامتنی به

 تاا  را متن یک اگر که بود باور این بر و دانستمی آثار فهم برای مهم رویکردی را بینامتنیت نیز ریتاتر 

 جبهاة  از ریتااتر  مایکال  و ژنات  ژرار شاود. مای  ماا  نصایب  آن از بهتاری  فهام  کنایم،  دنباال  لمکمّا  بینامتن

 دو در درسات  سااختارگراها  و سااختارگرایان پساا  کاه  اسات  جالب اند.پرداخته بینامتنیت به ساختارگرایان

 بودناد،  ییچنادآوا  و معناا  رتکثّا  مخاالف  که ساختارگرایان بردند.می بهره بینامتنیت متهوم با متتاوت جبهة

 تغییار  مختلاف  آثاار  در هاا آن روسااخت  فقط که دانستندمی عام الگوهای را ادبیّات کلّ بینامتنیت براسا 

 بینامتنیات  کاه  باود  ایان  پساسااختارگرایان  نظار  اامّا  ؛اسات  رنامتکثّ و ثابت اساساً ساختژر  ولی ؛یابدمی

 شود.می موجب را معنا رتکثّ و ییچندآوا و زندمی برهم معنا از را انگارانهتک رتصوّ

 باا  بینامتنیات  از پساساختارگرایان و کریستوا دیدگاه و نظریات که است نکته این یکر ،است همم آنچه  

 بینامتنیات  باه  نسابت  ژنات  نازد  بینامتنیات کاه   ردکا  اشاره باید همچنین ؛است متتاوت ژنت بینامتنیتی نظریة

 همچناین  اسات،  تار کااربردی  و م ادودتر  ابعااد  دارای ژنتای  بینامتنیات  زیارا » اسات؛  متتااوت  کریستوایی

 (6 )ماتن  متن یک از بخشی هرگاه دیگر، عبارتبه است؛ حضوریهم براسا  متن دو میان رابطة بینامتنیت

 ناامور ) «.شاود مای  م ساوب  بیناامتنی  رابطة دو، این میان رابطة باشد، داشته حضور (6 متن) یگرید متن در

 (33 :6531 ،مطلق

 دو و داد قارار  استتاده مورد دیگر متون با متن یک ارتباط انوا  دادننشان برای را «ترامتنیت» ژنت ژرار 

 ؛اسات  خود از پیش هایزیرمتن از برساخته زبرمتنی هر بود آن بر و برد کاربه را زیرمتن و زبرمتن ا طالح

 کااری  فاردی  آثار یا فردی نمادهای به چنینهم بود؛ بینامتنیت همان زبرمتنیت او دیدگاه در دیگر عبارتبه

 هاای نظاام  باا  و کنناد مای  عمل آن درون هامتن و هانشانه آن، در که است مهم برایش ایشیوه کهبل ،ندارد

 خاود  از پایش  هایدیدگاه از استتاده با وی اند.آمده وجودبه هاآیین و فرهنگی رفتارهای رمزها، تو یتی،

 و تار کامال  قبال  پاردازان نظریاه  آرای از مراتاب به که داد قرار خواننده فراروی را بینامتنیت از جدیدی افق

 باه  را سارمتنیت  بار  ایماه مقدّ و هاا آستانه بازنوشته، الواح عناوین با خود اثر سه که یاگونهبه است. تردقیق
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 .(631و  566 همان:) است داده اختصاص مسئله این

 ژنت ترامتنیت .2-0

 «6ترامتنیات » جدیاد  واژة باا  را دیگر متون با متن یک میان رابطه نو  هر کریستوا مطالعات گسترص با ژنت

 در ژنات  ترامتنیات  باا  کریساتوا  بینامتنیات  فرق درواقع است. آن اقسام از یکی بینامتنیت که کرد گذارینام

 ژنات  بارای  مقولاه  ایان  اامّ نیست؛ اثر دیگر از اثری تأثیرپذیری و تأثیرگذاری پی در کریستوا که است آن

 و مناد نظام نظریة ژنت ژرار است. داشته اهمّیت بسیار ده،کر توجّه دیگر متون با متن یک روابط ةهم به که

 بیاان  را امجازّ  متون بین بینامتنی مناسبات که کندمی بینامتنیت حوزة وارد ترامتنیت، عنوانبا  را خود منسجم

 نظار  مدّ را متون بین روابط هامقوله این به ناظر ژنت کند.می تقسیم ترصمشخّ مقوله پنج به را آن و کندمی

 کاه  اسات  توجّاه  قابل پردازد.می متون تأثیرپذیری و تأثیرگذاری انوا  و طولی روابط بررسی به داده، قرار

 و ماتن  یک بین رابطة به ترامتنیت اقسام سایر و پردازدمی هنری متن دو میان رابطة به متنیتبیش و بینامتنیت

 و آن ةگسسات  و پیوساته  هاای پیرامتن و متن یک میان رابطة به پیرامتن دارد. توجّه آن با مربوط هایمتنشبه

 میاان  رابطاة  باه  نیاز  سرمتنیت دهد.می قرار توجّه مورد را دیگر متن به نسبت متن یک تتسیری رابطة فرامتن

 حارار  پژوهش ترامتنی، عنا ر میان از ازآنجاکه پردازد.می دارد قتعلّ آن به که ایگونه و ژانر و متن یک

 بینامتنیات  هاای ویژگای  و مختصات تعریف رمن درادامه است، آن اقسام و انوا  و بینامتنیت عنصر به ناظر

 هاااآن ت لیاال بااه و داد خااواهیم نشااانرا  کشااف األساارار و روح األرواح در بینااامتنی عنا اار آن، انااوا  و

 پرداخت. خواهیم

 2بینامتنیت .2-0-0

 تعریاف  ماتن  چندین یا دو میان حضوریهم به شود،می متن در  دایی چند و پویایی موجب که بینامتنیت

 را بینامتنیات  ژنات،  اسات.  متتااوت  کنناد مای  مطارح  پساسااختارگرایان  آنچاه  با ژنت بینامتنیت است. شده

 توجّااه آنکااه حااال (،661 :6531 آلاان،) کناادماای تو اایف «دیگاار متناای در مااتن یااک بالتعاال حضااور»

 کوتااه  ماتن  یاا  جملاه  ساطو  در م ادود  آشاکار  هاای نشاانه  به بینامتنیت، تو یف در گذشته پردازان نظریه

 ماتن  در ماتن  یاک  از بخشای  که افتدمی تاقاتّ زمانی بینامتنیت ژنت دیدگاه از بود. معطو  شاعرانه عموماً

 را رامنی  بینامتنیات  و  اریو  غیار   ریو، بینامتنیت گوناگون انوا  ژنت، بینامتنیت کند. پیدا حضور دیگر

 و  اریو  غیار  و  اریو  کمتر لتظی، و  ریو» کند:می تقسیم دسته سه به را بینامتنیت ژنت گیرد،می دربر

 همچاون  تاری دقیاق  هاای معاادل  باا  را دسته سه این مطلق نامور (.33 :6531 مطلق، )نامور « ریو کمتر باز
                                                                                                                                                          
1. Transtextuality 

2. intertextuahity 
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 هماان  حارار  پاژوهش  در کاه  داده قارار  ب ث مورد رمنی و شدهپنهان یا  ریو غیر ،شدهاعالم و  ریو

 است. گرفته قرار کار معیار هاناعنو
 صریح بینامتنیت .2-0-0-0

 بینامتنیات،  ناو   ایان  در تر،روشن عبارتیبه و دیگر متن در متن یک آشکار حضور بیانگر  ریو بینامتنیت

 تاوان مای  ینوعبه سبب همین به کند. پنهان را لاوّ متن یعنی ،خود متن مرجع ندارد نظر در دوم، متن مؤلّف

 ایاراد  را «آشاکار  ارجا » عنوان ایمقاله در ساسانی (.33 )همان: کرد مشاهده آن در را دیگری متن حضور

 متنای  از هاا تلمیو برخی و - غیرمستقیم خواه مستقیم خواه - قولنقل  ورتبه متنی که زمانی است. کرده

 دو «حضاوری هام » یا بینامتنیت نام با آن از ژنت که است ارجا  از یاگونههمان درواقع ،کنندمی یاد دیگر

 (.69 :6536 )ساسانی، کندمی یاد متن
 حکایت

 ناان  ایپااره  و نشساته  دیادم  را او ،شادم  وارد داود حجارة  باه  که :گتت چنین عیّاص بکرابو» :األرواحروح 

 مِانْ  اَدْرِی واَلَ اکلَهَاا  اَنْ اُرِیادُ  ةالکِسْارَ  هَاذِه  گتات:  دَاوُد؟ یَا مَالَکَ گتتم: ت.نگریسمی و دست در خشک

 از کا   یک اگر برنخورد، وی از یتبشر هوای هرگز ،بشناخت دین عزیزیِ هرکه .حَرامٍ من واَ هِیَ حاَللٍ

 چیاز یچها  ماا  نعات  قادری یبا  جاز  ،فرونگرند ما به و کنند رونیب خود  تات  تای ةقبّ از سر  دّیقان آن

 (336 :6539 ،سمعانی) .«ینندنب

 دسات  در خشاک  ناان  یاپااره  نشساته،  دیادم  را او شادم  وی ةحجر در که کند حکایت عیاص بوبکر»

 ما هِایَ  حَااللٍ  مِانْ  اَ اَدْرِی واَلَ اکلَهَاا  اَنْ اُرِیدُ ةالکِسْرَ هَذِه :فقال دَاوُد؟ یَا مَالَکَ گتتم: ،ستیگریم و داشت

  ادق  از نتا   یاک  اگار  برنخاورد.  او از بشاریت  هاوای  هرگز بشناخت، دین عزت که هر که حقّا .حَرامٍ

 یباد ی)م .«ناد ینب زیچچیه ما نعمت قدریبی جز فرونگرد، ما به و کنند بیرون خود  تات قبه از سر  دیقان

6566   ،3 :661) 
 حکایت بررسی

 باوبکر » قول از متن دو هر زیرا است؛ آشکار  ریو نو  از بینامتنیت رابطة نمونه، طوربه حکایت دو این در

 برخاوردار  بیشاتری  ت  ّ از روح األرواح روایت که تتاوت این با ،شدهتیروا یکسان کمّیتی با و «عیاص

 در آنکاه حاال  گریست،می و داشت دست در خشک نان یاپاره شد: آورده کشف األسرار در زیرا است؛

 از عاارفی  کاه  آیاد مای  نظار به بعید بسیار سویی از شده، وارد ستینگریم ،«گریست» یجابه روح األرواح

 حلّات  در اندیشیدن برای از بوده درنگی پاره، نان آن به داود نگریستن آنکه، دیگر بگرید، نان یاپاره برای

 ةالکِسْارَ  هَاذِه » روح األرواح در «اَدْرِی واَلَ اکلَهَاا  اَنْ اُرِیادُ  ةالکِسْارَ  هَذِه» داود: عربی جملة یا آن، حرمت و
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 ماَ هِایَ  حاَللٍ مِنْ اَ اَدْرِی ال» جمله و نمایدمی رساتر را جمله متهوم «اُرِیدُ» آوردن که شده وارد «کلَهَاآ اُرِیدُ

 گرفت. آن بر توانینم اینکته که شده ثبت «حَرامٍ مِنْ وا هِیَ حاَللٍ مِنْ»َ روح األرواح در «حَرامٍ
 حکایت

 وجاد  غلباات  در جستمی پای یک به دیدم را یکی شدممی بادیه در گوید:می عزیزی آن» :روح األرواح

 گتات:  معذوری. تو است؟ حج جای چه را تو گتتم: البَیتِ حِجُّ النّا ِ عَلَى لِلَّهِ گتت: کجا؟ تا گتتم: خود،

 مان  از پایش  دیادم  را او رسیدم همکّ به چون دارد.می رنجه سوداص همانا گتتم: الْبَ ْرِ وَ الْبَرِّ فِی حَمَلْناهُمْ وَ

 مان  و کسابی  فتکلّا  به بودی آمده تو که ایندانسته تو گتت: من؟ از پیش رسیدی چگونه گتتم: رسیده،

 (.396 :6539 )سمعانی، «رسد؟ در کی غیبی به کسبی غیبی، جذبات به بودم آمده

 تاا  گتاتم:  خاویش،  وجاد  غلبات در جستمی پایک به دیدم یکی شدممی بادیه در گوید: عزیزی آن»  

 حَمَلْنااهُمْ  وَ گتات:  معاذوری.  تاو  است؟ حج جای چه را تو گتتم: . البَیتِ حِجُّ النّا ِ عَلَى لِلَّهِ گتت: کجا؟

 رسایده،  مان  از پایش  دیادم  را او رسایدم  همکّا  به چون دارد.می رنجه سوداص همانا گتتم: .الْبَ ْرِ وَ الْبَرِّ فِی

 جاذبات  باه  آمدم من و کسبی فتکلّ به آمدی تو که ایندانسته گتت: من؟ از پیش رسیدی چگونه گتتم:

 (.63 :1   ،6566 )میبدی، «رسد؟ کی هرگز غیبی به کسبی غیبی،

 باا  و هساتند  هام باه  شابیه  بسایار  جماالت  و لغاات  ایراد ازل اظ که شده یتروا واژه 36 در حکایت دو  

 کمکای  فعال  ،«تاو » رامیر  متعاولی،  نشاانة  «را» :اندشده تکرار هعینبه ،ییل کلمة پنج حدّ در ناچیز اختال 

 در زباانی  بُعد از روح األرواح کتاب متن، دو زیاد بسیار همانندی از فارغ .«هرگز» قید و «در» پیشوند ،«بود»

 آید:می نظربه ترکهنه حکایت این نقل

 بزانیدم. طهارت و پاکی نسیم تو سینة مرغزار در که منم :روح األرواح

 وزانیدم.  تا و طهارت نسیم تو سینة مرغزار در که منم :کشف األسرار

 بپرداختم. کونین از خود برای از تو دل که منم :روح األرواح

 بپرداختم. کونین از خود برای تو دل که منم :کشف األسرار

 ای.آویخته وی در تو نه است، آویخته تو در او :گتتی خرقانی :روح األرواح

 ای.آویخته وی در تو نه است، آویخته تو در او :گوید خرقانی :کشف األسرار

 است.  ریو و آشکارا حکایت دو بینامتنی ةرابط و شدند ایراد هم به شبیه کامالً حکایت دو  
 (2)یرصریحغ بینامتنیت .2-0-0-2

 پنهاان  حضاور  درواقاع  دارد. را خاود  متن مرجع دنکرپنهان قصد دوم متن مؤلّف  ریو، غیر بینامتنیت در

 است. هنری - ادبی سرقت فراادبی، دالیل ترینعمده و ینترمهم از یکی دیگر، متون در متنی
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 بعادی  ماتن  در پیشاین  هاای ماتن  یاا  متن به یاگونهبه «انت ال» و «تلمیو» ا طالح دو ادبی مطالعات در  

 نخسات،  ماورد  اسات،  «کاردن منساوب  خود به» انت ال و «کردناشاره» معنای به لغت در تلمیو دارد. اشاره

 (.66 :6536 )ساسانی، ودرمی شماربه ادبی سرقت نوعی و منتی گاه دوم، مورد و مثبت بینامتنی ارجا 

 المتتااح  تلخایص  و ساکاکی  العلاوم  متتااح  باه  ناظر و شخصی نظر بر افزون همایی که است توجّه قابل  

 یکار  ماورد  پانج  را سارقات  ا الی  ارکان و دانسته مورد یازده را سرقات تتتازانی، مطوّل و قزوینی خطیب

 یعنای  را ا الی  سارقات  از پنجمای  شاقّ  نقال،  و سالخ  مسخ، نسخ، یعنی: یادشده مورد چهار بر که کندمی

 یماؤلّت  مآخاذ  و مناابع  باه  استناد از اندعبارت که افزایدیم «نشان و برگه بی دزدی یا یکاردغل و شیادی»

 :6516 )هماایی،  «.باشد دیده را استناد مورد هایکتاب آن خود عمر تمام در آنکه بدون و او نام یکر بدون

 کارده  اشااره  سارقات  تواباع  عنوانبه نیز تقلید و عتتبّ و اقتبا  به و دانسته یکی را سلخ و المام همایی (.561

 (.536 )همان: است

 شاد.  بارده  کاار باه  “”Intertextuality فرنگی ا طالح دربرابر پنهان متن ،هستی کیمیای این کتاب در  

 دادننشاان  ناوعی  ماواردی  در پنهاان  ماتن  از غار  » گویاد: مای  و پسنددنمی را بینامتنیت ا طالح مؤلّف

 ماتن  از سرشاار  بشار  تااریخ  قیات خالّ تمام باشد. جستجو قابل (text) متن یک آفرینش در که است آثاری

 از تای ملّ هایچ  ادبیّاات  شااید  است. پنهان متن مصداق سطر و  ت ه هر در ما بزرگان آثار تمام است. پنهان

 و دانساتند مای  عیاب  را هاا مشاابهت  گوناه یان ا ظااهراً  غارب  در باشاد.  نداشاته  را ماا  ادبیّات غنای منظر این

 اثاری  شاود. نمای  شمرده عیب هیچ شاهکار یک برای پنهان متن حضور ما فرهنگ عر  در ولی دانند؛ می

 هناری  اثار  عناوان  تاوان می یدشواربه و مرد خواهد خود خداوندِ از پیش باشد، نداشته پنهان متن نوعی که

 در رباودن  ایان  ربایاد. مای  پختاه  شااعر  و کندمی تقلید خام شاعر است: گتته الیوت ]...[ کرد. اطالق آن بر

 ،اسات  کارده  سرقات باب در رازی قی  شم  که ب ثی است. شدهنمی یتلقّ زشت امری ما بزرگان میان

 بارای  و شاد  خواهد او به قمتعلّ حر  بدهد، پیشین شاعر حر  به بهتری  ورت دوم شاعر اگر گوید:می

 وجاه یچها  به ادبی تکامل بودنمی حقیقت این اگر است، راست و ماندمی باقی تقدّمی فضل تنها قبلی شاعر

 (.616-611 :6591 کدکنی، )شتیعی «.گرفتنمی شکل

 ارزیاابی  و نگریساته  متتااوت  کامالً نگاه دو با را آشکار یرغ بینامتنیت کاربستنبه شد، مالحظه کهچنان  

 را مؤلّاف  و دانساته  مربوط سرقات اخالقی غیر ب ث با را بینامتنیت نو  این ژنت چونهم ایدسته اند:کرده

 مناابع،  یکر از غتلت نیز معا ر هایپژوهش عر ة در که است یادآوری درخور اند.شمرده مجرم ینوعبه

 روهروبا  ناخوشاایندی  تبعاات  و هاا چاالش  باا  را مؤلّف امری، چنین به اقدام و دارد دنبالبه را سرقت نسبت
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 از تاوان نمای  را عرفاانی  آثاار  در یاژه وباه   اریو،  غیار  بینامتنیت هرگز کالسیک متون در اامّ کرد؛ خواهد

 شامار باه  باوم  و مارز  ایان  بزرگاان  حاقّ  در بازر   ظلمای  و اج اا   نسبتی چنین و دانست سرقات جن 

 منباع  یکار  یاا  فای معرّ باه  نیاازی  کاه  بودند شهره و پرآوازه چنانآن عصری هر در آثار برخی زیرا آید؛ می

 شایوة باه  را شااعران  دیگار  و ساعدی  ابیاات  برخای  کاه  کارد  یااد  حااف   از توانمی مثال برای است؛ نبوده

 همچاون  ادب عر ة بزرگان درواقع نشده، سرقت به منتسب هرگز ولی گرفته؛ کاربه آشکار غیر بینامتنیت

 و یوق روی از گااهی  و ورزیدناد می عشق و... عطار سنایی، غزالی، نظیر بزرگانشان به و... مولوی سعدی،

 ا الی  مرجع یکر برای ررورتی آنکه بدون پسندیدند،می معهود شکل همان به را هاآن مطالب نقل سلیقه

 یتلقّا  خباری یبا  و ناادانی  به خواننده انتساب ینوعبه و مخاطب به توهین را منبع یکر شاید و کنند احسا 

   کردند.می

 ن اوة  باه  نااظر  تنها و سرقات ب ث از فارغ بینامتنیت، از نو  این حارر جستار در که است یکر به الزم  

 و هاد   راساتای  در میبادی  درواقاع  اسات.  هشاد  ارزیاابی  میبدی وسیلةبه هاحکایت و مطالب یریکارگبه

روح  جاای یجاا  از را عرفاانی  مطالب و حکایات معا ران، روص مطابق و دوران اقتضای به خود، مقصود
 آشاکار  غیار  تقلید این هرگز اامّ گرفت؛ کاربه خود تتسیر در ا لی مرجع یا زیرمتن به اشاره بدون األرواح

 دانست. ادبی سرقت بر دال تواننمی را هامشابهت این و
 حکایت

 تاا  کردم مناجات حق با شب آن گتت: شبلی بکشتندص، چون که است  حالّ حکایات در» :روح األرواح

 اولیاا   اعاداد  از و معتقاد  و دموحّ و مؤمن تو آن از بود ایبنده این گتتم: نهادم سجده به سر پ  س رگاه،

 عبادِناا  مِان  عَبادُ  هاذا  که: رسید من سمع به عزّت ندای ،درشدم خواب به کردی؟ وی با که بود بال چه این

 کاردن  نادا  خاود  بقلاة  بار  را او کاه  است فروصتره آن تَرَی. ما بهِ فَاَنزَلنَاهُ فَاَفشَاهُ اَسرارِنَا مِن سرِّ عَلَی اَطلَعناَه

 (666 :6539 ی،سمعان) «.است م ال نداکردن افروزشب جوهر بر را جوهری اامّ است؛ ممسلّ

 سا رگاه،  تاا  داشاتم  مناجاات  حاق  با شبهمه بودند، کشته را منصور حسین که شب آن گتت: شبلی» 

 چاه  این اولیا  اعداد در معتقد و دموحّ و مؤمن تو آن از بود ایبنده خداوندا گتتم: نهادم سجده بر سر پ 

 نمودناد  چناان  شادم  انادر  خواب به گتتا گشت؟ فتنه این مستوجب کجا از و یفروآورد ویه ب که بود بال

 باهِ  فَاَنزَلنَااهُ  فَاَفشَااهُ  اَسارارِنَا  مِن سرِّ عَلَی اَطلَعناَه عبادِنا مِن عَبدُ هذا که: رسیدی من سمعه ب تعزّ ندا  که مرا

 افاروز شاب  جاوهر  بار  را جوهری اامّ است؛ ممسلّ نداکردن خود بقلة بر را او که است فروصتره آن ماتَرَی.

 (663: 1 ،  6566 ،)میبدی «.است م ال نداکردن
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 از را منصاور  حساین  کاه  بود چون خدایا، بار گتت: میان، در بود رازی حق با را شبلی» :کشف األسرار 

 فاروآوردم  آن ویه ب داد بیرون نااهالنه ب نمودم، وی با سرّی و دادم ویه ب رازی گتت: برگرفتی؟ ما میان

 (.666: 6،   6566 )میبدی «.دیدی که
 حکایت بررسی

 و مشاترک  کشف األسرار شش و دو جلد حکایت با روح األرواح حکایت شودمی مالحظه که طورهمان

 است. بینامتنی مناسبات دارای

 غیار  نو  از یتینبینامت رابطه شاهد کشف األسرار ششم جلد حکایت با روح األرواح حکایت بررسی در 

 در داساتان،  پیاام  و م تاوا  در اشاتراکات  و سامعانی  از میبادی  تأثیرپاذیری  بار  زیارا افازون   هستیم؛  ریو

 وجاود  جماالت  برخای  در بیشاتری  بساط  کشف األسارار  در که تتاوت این با هستند، مشترک نیز مورو 

 :شودیم اشاره هابدان که دارد

 تاا  داشاتم  مناجاات  حاق  با شبهمه بودند، کشته را منصور حسین که شب آن گتت: شبلی :کشف األسرار

 .س رگاه

 .س رگاه تا کردم مناجات حق با شب آن :روح األرواح

 گشت؟ فتنه این مستوجب کجا از و فرودآوردی ویه ب که بود بال چه این :کشف األسرار

 کردی؟ وی با که بود بال چه این :روح األرواح

 .رسیدی من سمعه ب تعزّ ندا  که مرا نمودند چنان شدم، اندر خواب به گتتا :کشف األسرار

 .رسید من سمع به تعزّ ندای ،درشدم خواب به :روح األرواح

 است. دهش روایت بیشتری ایجاز با روح األرواح در حکایت ،شودیم مالحظه که طورهمان 
 حکایت بررسی

 در همچناان  اامّا  ناد؛ کیم یرادا یسمعان یتحکا از ترخال ه و موجز یاربس را یتحکا دوم، جلد در یبدیم

 را یات حکا یسامعان  زیرا ،است برقرار یرمن ینامتنیتب ةرابط و هستند مشترک داستان ا ل و یتروا ةیوش

 از ناد. کیما  یاراد ا یباد یم باا  متتااوت  «گتات  یشبل بکشتندص، چون که است  حالّ یاتحکا در» جملة با

 :یتحکا دو ینا یهاتتاوت یگرد

 کاه  فارودآوردم  آن ویه با  داد یارون ب ناااهالن ه با  نماودم  یو با یسرّ و دادم یوه ب یراز :کشف األسرار

 دیدی.

 بارخال   میبادی  مااتَرَی.  باهِ  فَاَنزَلنَااهُ  فَاَفشَااهُ  اَسارارِنَا  مِان  سرِّ عَلَی اَطلَعناَه عبادِنا مِن عَبدُ هذا :روح األرواح

 عربای  ترجمة به حکایت این ایراد در و کرده نقل فارسی  ورتبه همآن خواب، در را تعزّ ندا  سمعانی
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روح  حکایات  باا  مشاترک  کلماات  و جماالت  اسات.  آورده ماوجزتر  بسایار  را حکایات  و دهکر اکتتا آن
 رابطاة  بار  اسات  رامنی  هاایی اشاره دیگر، جانب از األسرارکشف  در حکایت ایجاز و سوکی از األرواح

 اثر. دو بینامتنی
 حکایت

 دخلای  کاه  گاذاری می روزگار چیز چه به گتت: را او آمد ا م حاتم نزدیک به مردی آن» :روح األرواح

 تاو  باه  آسامان  از ناان  گتات:  حاق.  ةخزانا  از گتت: خَزانَتِه، مِن فقال نداری؟ عقاری و ریاعی و خرجی و

 نباودی،  وی آنِ زماین  اگار  گتات:  السَّما . مِنَ ال ُبز عَلَیّ یُلقی لکان ر : لَو لَم یَکُن لَهُ األفقال اندازد؟ می

الکَاالم.   الَّإِ السَّاماَ ِ  مِانَ  یَنازِل  لام  نَّاهُ أل فَقاالَ  بِالکالمِ. نَتی. فقالَ الرّجل: اَنتُم تَقولوانداخ من به آسمان از نان

 ساخنِ  به را مردمان شما گتت: مرد آن ال قّ. مَعَ یَقوی ال الباطلَ الَنَّ فقالَ مجادلتک. علی اَقوی الَ ناَفقالَ: أَ

 گتات:  برنیایم. حجت به تو با من گتت: است. نیامده سخن جز آسمان از که زیرا گتت: حاتم گیرید. بسته

 (.613 :6539 )سمعانی، «.شود هزیمت به و برگیرد رخت باطل آمد حق چون که زیرا

 ناداری؟  عقااری  و رایاعی  که گذرانیمی روزگار چیز چه به گتت: آمد ا م حاتم نزدیک به مردی»  

لَو لَام   گتت: حاتم فرواندازد؟ تو به آسمان از نان گتت مرد خورم.می حق خزانه از خزانَتِه. من گتت حاتم

 فقاالَ  فرواناداختی.  آسامان  از ناان  نبودی او آنِ زمین اگر السَّما . مِنَ الخُبز عَلَیّ یُلقی لکان ر تکُن لَهُ األ

 علای  قاوی أَ الَ نااَ أَ جال: الرّ فقاالَ  الکَاالَم.  الَّإِ السَّاماَ ِ  مِانَ  یَنازِل  لام  نَّاهُ أل فَقاالَ  بِاالکالمِ.  تَقولوَن اَنتُم الرّجل:

 (.613 :1   ،6566 ،)میبدی «.ال قّ مَعَ یَقوی ال الباطلَ الَنَّ فقالَ مجادلتک.

 فعال  از استتاده همچون شودمی دیده سمعانی حکایت از میبدی مندیبهره در اندکی بسیار هایتتاوت  

 و دخلای » ازجمله هاواژه برخی حذ  و «فرو» پیشوندی حر  از استتاده ،«گذاریمی یجابه گذرانیمی»

 نَّاهُ أل فَقاالَ  بِاالکالمِ.  تَقولوَن اَنتُم» عربی جملة با را حکایت میبدی یادشده، موارد بر افزون همچنین «خرجی

 نباوده  غافال  عربای  جملة برگردان از که سمعانی برخال  دهد،می خاتمه «...الکاَلَم الَّإِ السَّماَ ِ مِنَ یَنزِل لم

 دسات  ا الی  حالات  در حکایات  ماتن  حت  و روح األرواح حکایت از مندیبهره به توجّه با میبدی است.

 اسات.  بارده  بهاره  روح األرواح از  اریو  غیر  ورتبه عربی، جمالت برگردان و هاواژه برخی حذ  به

 هاا شخصیّت شخص،سوم نو  از دید زاویة در حکایت دو میبدی حکایت متن موجزبودن و فشرده باوجود

 هستند. همبه شبیه کامالً خداوند مطلق رساندنروزی بر مبنی مایهدرون و
 ضمنی بینامتنیت .2-0-0-1

 را هاایی نشاانه  سبب همین به و ندارد را خود بینامتن یکارپنهان قصد دوم متن مؤلّف» رمنی، بینامتنیت در

 ایان  اامّا  شاناخت؛  نیاز  را آن مرجاع  یحتّا  و داد تشاخیص  را بینامتن توانمی هانشانه این با که بردمی کارهب
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 ؛شاود مای  بسانده  رامنی  اشاارات  و ادبای  دالیال هب بیشتر و گیردنمی انجام  ریو  ورتبه گاههیچ عمل

 بینامتنیات  همانناد  ناه  و کناد مای  اعاالم  را خاود  مرجاع   اریو  بینامتنیت همانند نه رمنی تیبینامتن بنابراین

 (39 :6531 مطلق، )نامور «.دارد یکارپنهان در سعی غیر ریو

 پیاام،  در اامّا  نشاود؛  مشااهده  داساتان  ظاهر در شباهتی است ممکن رمنی بینامتنیت نو  از حکایات در  

 ماوارد  رامنی،  بینامتنیت توری ات براسا  شوند. ایراد همبه شبیه ترکیبات، و جمالت برخی و مایهدرون

 حکایات  دو بیناامتنی  رابطة از نشان و سازندمی آشکار را متن ا لی مرجع که هستند اشاراتی همان یادشده

 دارند.
 حکایت

 او تاا  بترساتاد  خود ایاطبّ رئی  دادند، خبر را خلیته گران، بیماری گشت بیمار اندآورده و» :روح األرواح

 بریادن  در تاو  شاتای  که دانمی اگر کلمات: خالل در گتت را شبلی مر بود، نصرانی طبیب و کند عال  را

 لای َ  الشابلیُّ:  فقاالَ  اسات.  بسته تو کار در او دل عظیم که بیابم خلیته ررای تا ببریدمی است، من انگشتان

 گتات:  طبیب انگشتان. بریدن در نه توست زنّار بریدن در شتا الزنّار. قطع فی وَلَکِن االَ َابع، قطعِ فی الشتا 

 بساتر  از همای  شابلی  گشات،  مسالمان  و ببریاد  زناار  شاود.  گتات:  شاود؟  حا ل شتا ترا ببرم زنّار من اگر

 خلیتاه  پایش  و بگرفات  طبیب دست و است نبوده بیمار هرگز که گتتی باشند،   ی ان کهچنان برخاست

 الطّبیاب  اِلَای  المَاریض  بعثتُ انَا فَاِیَا المَرِیض اِلَی الطّبیبَ اَبعَثُ بِاَنّی حَسِبتُ الخلیته: قال و بگتت هقصّ و آمد

 :6539 ،)سامعانی  «.کناد  عاال   تاا  فرساتادم  طبیاب  بارِ  بیماار  فرستم،می بیمار برِ طبیب که پنداشتم لِیُعالِجَهُ.

316) 

 دوسات  را او روزگاار  خلیتاه  و گشات  بیمار وقتی که ندیبازگو شبلی خویش عصر سید و عزیز آن از» 

 ماداواه  تاا  فرساتاد  شابلی  باه  را او حاایق،  سخت بود ترسا طبیبی است. بیمار شبلی که رسید وی به داشتی،

 نادارم  دریا   کرد باید دارو خود گوشت و پوست از باید ترا اگر شیخ ای گتت: را شبلی و آمد طبیب کند

 قاد  و زنّارک اقطع گتت: چیست؟ تو داروی گتت: است. این از کم من داروی گتت: شبلی کنم. عال  و

 ماا  زنّاار  قطاع  در تاو  شاتای  اگر نبرم، بسر و کردم دعوی که نباشد جوانمردی شرط گتت: طبیب عوفیت.

 حاال  کاه  رساید  خلیتاه  باه  خبار  خاسات، برمی بیماری از شبلی و بریدمی زنّار طبیب کاریست. آسان است

 را بیمااری  خاود  که ندانستم فرستممی بیمار بر طبیبی که پنداشتم من گتت: آمدخوص را خلیته رفت چنین

 (.563 :6،   6566 ،)میبدی «.فرستممی طبیب بر
 حکایت بررسی

 شایوة  در تماایز  جهات  باه  اامّا  ند؛هست همانند مقایسه مورد متنِ دو در شخصیّت و پیام ل اظاز حکایت این
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 آن جزئیاات  شارح  باه  دراداماه  کاه  گیارد می قرار رمنی بینامتنیت ییل هادیالو  و هاواژه گزینش و بیان

 وگوهاا گتات  هرچند است، مستقیم قولنقل  ورتبه کتاب، دو در حکایت گتتگوهای شود:می پرداخته

 باه  برگاردانش  هماراهِ  را خلیتاه  و شابلی  قاول  سامعانی  اسات.  برخوردار بیشتری بسط از کشف األسرار در

 ساخن  ترجماة  باه  ایپاره در و شبلی سخن یکر به فقط مورع یک در میبدی ولی است؛ کرده نقل فارسی

   است. کشف األسرار از ترفشرده روح األرواح حکایت متن هاترجمه درنظرگرفتن بدون پردازد.می خلیته

 شابلی  نازد  را اطباایش  رئی  خلیته زیرا است؛ نموده میبدی از استوارتر را شبلی و خلیته پیوند سمعانی 

 اامّا  ؛«اسات  بساته  تاو  کاار  بار  او دل عظیم» :کندیم باخبر را او شبلی به خلیته عظیم حبّ از طبیب و فرستاد

 ایان  باا  کاه  «داشاتی  دوسات  را او روزگاار  خلیتاة » کناد: مای  بیاان  گونهنیا را شبلی به خلیته تم بّ میبدی

 طبیاب  نیسات،  قیاا   قابال  «اسات  بساته  تاو  کاار  در او دل عظایم  کاه  بیاابم  خلیته ررای» سمعانی: عبارت

 عاال   و نادارم  دری  کرد، باید دارو خود پوست و گوشت از را تو اگر :دینمایم ابراز گونهنیا را ارادتش

 رراای  برای از کندمی یاد او از سمعانی که طبیبی اامّ گسست؛ زنّار خود جوانمردی شرطبه سرانجام کنم.

 را طبیاب  دست بیماری از پ  شبلی سمعانی روایت در کند.می آماده چنانآن ایثاری برای را خود خلیته،

 «.رفت چنین حال که رسید خلیته به خبر» کشف األسرار در اامّ رسد؛می خلیته حضور به گرفته

 در روح األرواح متنای پایش  یاا  ترباودن قدیمی به را ما نیز متن دو در حکایت این شناسانةسبک مقایسة 

 کند:می رهنمون کشف األسرار با مقایسه

 .برخاست بستر از همی شبلی بگتت/ ببرید، ببریدمی، بگرفت، گتت/ را شبلی مر :روح األرواح

 .خاستیبرم بیماری از شبلی زائد/ یا زینت بای بدون گتت گتت/ را شبلی :کشف األسرار
 حکایت

 بار  گرماا  تشادّ  در شاده  خاراب ه خانا  در دیادم  را داود نز  درحال گتت:می عزیزی آن» :روح األرواح

 اِلَای  خَرَجاتَ  لَاو  داوُد یاا  گتتم: خواند؛می قرآن و کندمی جان و نهاده سر زیر در خشتینیم و افتاده خاک

 ربّای  مِان  اَساتَ ی  لکِن وَ الَشتَهیهِ؛ اِنّی فاُلن یا گتت: باشد؟ چه درآیی   را بدین اگر کانَ؟ مَایَا الصَّ را 

 حاال  ایان  در اسات،  نباوده  دسات  مان  بار  مارا  نت ِ این هرگز گتت: نَتسِی. ة  َراحَ  فیهِ مَا اِلی قَدَمِی اَنقُلَ اَن

 (336 :6539 )سمعانی، (5)«.نیامد بیرون و بداد جان خاک آن بر حال آن در هم و نباشد که تریاول

 کاه  بیانم می چنان گتت: بینی؟می چگونه را خویشتن که پرسیدند ینبازپس نت  در را دقاق بوعلی پیر»  

 مقارّب  ملاک  هایچ  از مارا  بگردانند، زمین هتت و آسمانهتت گرد و نهند طبقی بر مرا عمر سالهپنجاه اگر

 کاه   اتت  بادین  مارد  ایان  خواست. نباید حاللی زمین در ایآفریده هیچ از و داشت نباید شرم آسمان در
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 باده،  تبریادی  را جگار  دادنجاان  حارارت  در گتتناد:  داشاتند  وی پایش  آب ایکوزه نز  وقته ب شنیدی

 یاباد  تقاوّ  چون که نباید سازم، شربتی را ناک  نت  این و را ا لی دشمن این که نیست آن هنگام گتت

 ،6566، )میبادی  «ةالقیم  یوم عذابِ من اهللُ امَنَهُ اهللِ یاتِ فی نتسَهُ مَقَتَ من و» الخبر فی و ؛برآرد من از دمار

  3 :363). 

 مشاترک  ایمایاه درون اسات،  کشاف األسارار   هشاتم  جلد در که حکایتی با روح األرواح حکایت دو  

 ناامعلوم  شخصای  قول از را حکایت سمعانی که تتاوت این با دارد، «آن از متابعت عدم و نت  بر چیرگی»

 گساترص  بار  افازون  میبادی  اامّا  کناد؛ مای  آغاز «دیدم را داود نز  درحال :گتتیم عزیزی آن» مجهول و

 یجاا به داستان، کنش و شخصیّت در هاییتتاوت با و افزایدمی داستان کمیت بر طائی داود با مرید مکالمة

 چناد  در میبادی  دارند. اشتراک مایهدرون و دید زاویة در اامّ گوید؛می سخن دقاق بوعلی نز  از داود نز 

 روایات  متتااوت  یاگوناه باه  را حکایات  بعاد  و پاردازد مای  دقااق  شخصیّت تو یف به حکایت، لاوّ خطّ

 .رساندیم پایان به عربی جملة با را حکایتش سمعانی برخال  کشف األسرار  احب کند. می

 گیرینتیجه .1

 و حکایات  چهل و شاش  ،روح األرواح و کشف األسرار ةالثالث ةالنوب حکایات از شدهانجام هایبررسی در

 مضاامین،  عربای،  اشاعار  برگاردان  همچناین  و عربای  به یا فارسی به چه ابیات و اشعار ییل، و  در مطالب

 تکارار  کشف األسرار در هاآن ترتیب درنظرگرفتن بدون روح األرواح داستانی عنا ر و بالغی شگردهای

 در را حکایاات  ایاراد  از هاد   نگارنده دو که است آن هاحکایت اشتراکات دیگر از همچنین ؛است شده

 از اسات.  ماذکور  اثار  دو بیناامتنی  مناسابات  از حااکی  اشاتراکات  ایان  دند.کر یکر آن از پیش یا آن پایان

 برگرفتگای  و تأثیرپاذیری  ،کشاف األسارار   یاات در حکا کاه  است اینحارر  پژوهش دیگر دستاوردهای

 بار  ییادی تأ زیرمتن عنوانبه سمعانی روح األرواح ییل و  در مطالب و حکایات از زبرمتن عنوانبه میبدی

 است. سمعانی از میبدی اقتبا  گمانة

 پانجم  جلاد  در و اسات  گرفته قرار اوّل جلد در آن کمترین و ششم جلد در مشترک حکایات بیشترین  

 حکایات  ده میاان  اثار،  دو در مشاترک  حکایات  چهال و شاش   میان از است. نشده ایراد مشترکی حکایت

 بینامتنیات  رابطاة  حکایات  ناوزده  و - شادند  روایات  همبه شبیه کامالً حکایات که -  ریو بینامتنیت رابطة

 هاا نآ برگاردان  و عربی جمالت و ابیات شدنارافه یا حذ  واژگان، برخی در حکایات که -  ریو غیر

 و هاا کانش  باا  حکایات نو ، این در که - دارد وجود رمنی بینامتنیت رابطة مورد هتده بین و - اندمتتاوت

 باه  ساوم  نوبات  در آیاات  تتسایر  بارای  میبدی کهازآنجا -شدند  روایت یکدیگر از متتاوت هایشخصیّت
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 باه  مساتقیم  ایاشااره  همچناین  است کشیده تقلید به کار که یاگونهبه برده بهره سمعانی حکایات از کرّات

 گوناه یان ا کاه  مؤلّف روزگار شیوة و رسم بنابر نداشته، متن زیر عنوانبه سمعانی حکایات این از مندیبهره

 و پارآوازه  هاا آن مرجاع  هاای باکتا  کاه  خااطر  این به همچنین و بوده شایع و رایج امری هااقتبا  و تقلید

 شاد نمی احسا  ا لی مرجع یکر برای ررورتی و پسندیدندمی را معهود شکل همان به نقل بودند، شهره

 نسابت  از هاا آن داشاتن باه دور  و مخاطاب  حرمات  مراعاات  جهات  باه  گاویی  او روزگاران هم و میبدی و

 شاخص  بارای  ادبای  سارقت  مسائلة  درواقع کردند،می پرهیز منقول کالم ا لی  احبان نام یکر از جهالت

 قباول  قابال  است، گذاشته یادگار به خود از جلد ده در و نوبت سه در را ارزشمند چنین تتسیری که میبدی

 میبادی  کلی برآیند در کند.می فرق بسیار بوده ژنت یهن در آنچه با ما کهن متون در روشی چنین و نیست

 در وی طرفای  از دارد، مقتای  و ماوزون  متنای  انصاری، عبداهلل خواجه خود، استاد روص بر بنا نوبت این در

 اباراز  حیاث  از ناه  او بازر   اثار  و داشاته  سامعانی  باه  نسابت  بیشاتری  حساسیت ترکیبات و لغات گزینش

 است. روح األرواح از ترموزون و ترآراسته لتظی، موسیقی منظر از بلکه احساسات، و عواطف

 
 بسامد انواع بینامتنیت :0شکل 

 هانوشتیپ .0
روح  و کشاف األسارار   الثالث ة ةالنوب مشترک حکایات ترامتنی بررسی عنوان با اینامهیانپا از یافشرده مقاله این کهازآنجا (6)

 کتااب  دو مشترک حکایت چهل و شش تمامی یکر در نویسندگان که م دودیتی دلیلبه و است ژنت نظریة براسا  األرواح

 شود.می پیشنهاد خوانندگان به نامهیانپا آن به مراجعه هستند، روهروب آن با نوشتار پیش رو در ب ث م لّ

 را آن اناوا   و دهدمی قرار «یکدیگر از نویسندگان و شاعران یهااقتبا  و هایتعار انوا » در شمار را ادبی سرقت ربیعیان (6)

 دهاد؛ می نسبت خودص به را دیگر شاعر شعر معنی، یا لت  تغییر بدون شاعر که مصال ه یا انت ال نسخ، -6 :شماردیبرم چنین

 شااعر  کاه  الماام  -5 دهاد؛ مای  تغییار  را شاعر  یهاا واژه از بعضای  جای تنها و کندمی حت  را معنی شاعر که اغاره یا مسخ -6

 را دیگاری  شااعر  مضمون یا لت  شاعر که سلخ -6 کند؛می بیان دیگر عبارتی قالب در و گیردمی را دیگر شاعر شعر مضمون

 دیگار  یاگوناه باه  هاا واژه ترکیاب  تغییار  باا  را دیگاری  شاعر معنی و لت  شاعر که نقل -3 گیرد؛می کاربه دیگر موروعی در

 -3 اسات؛  شااعر  یاک  نظم منثورکردن ،عقد برعک  که حل -6 نویسنده؛ یک نثر کردنمنظوم نییع عقد -1 دارد؛می عرره
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 اسات  عباارت  و رودینما  شماربه ادبی سرقت دیگر که توارد -9 گر؛دی زبان به یاگتته ترجمة بیان از است عبارت که ترجمه

 از -61 و مساتقل؛  شکلیبه و یکدیگر از آگاهی بدون اامّ مشابه التاظی با نتر چند یا دو وسیلةبه یکسان معنی یک از استتاده از

 شاود مای  گتتاه  شاعر یک مختلف اشعار در مختلف یهاگونه به ابداعی معنای از استتاده به اروپایی نقد در که دزدی خویش

 .(361: 6561 )ربیعیان،

 وی آنِ از مریادی » اسات:  بینامتنی رابطة دارای روح األرواح حکایت با که شده ایراد نیز کشف األسرار در حکایت ینهم (5)

 قارآن  و نهااده  سار  زیار  در خشاتی نایم  و افتااده  خااک  بار  گرماا  تشدّ در خراب خانة در نز  حال در دیدم را داود گوید:می

 تاا  شاوی  بیارون  به   را و کنی رفقی خود با ساعت این اگر بود چه کان. مایا الص را الی خرجت لَو داود یا گتتم .خواند یم

 هرگاز  نتسای.  راح ة فیاه  ماا  الی قدمی انقل ان ربّی من است ی ولکن الشتهیه انّی فالن یا گتت: کند؟ کمتر اثر تو در گرما این

 «.اهلل رحمه کرد خالی کالبد خاک آن بر حال آن در هم و نباشد که تریاول حال این در است، نبوده دست من بر مرا نت ِ این

 (636 :1   ،6566 )میبدی،

 کتابنامه
 مرکز. نشر تهران: اول، چاپ یزدانجو، پیمان ترجمة ،بینامتنیت (،6531) گراهام آلن،

 م ماد  و جاللای  اهلللطف سید ترجمه سمعانی، احمد «روح األرواح» در آدم هبوط داستان (،6536) ویلیام چیتیک،

 .631-655  ص ،63 شماره چهارم، سال ،اسالمی فلسته و حکمت پژوهشنامه سوری،

ساازمان  : تهاران  ،(6) فارسای  ادبای  دانشانامة  فارسای:  ادبی ةنامفرهنگ، «سرقات ادبی» (،6561) م مدررا ربیعیان،

 .366-319  ص ،چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  اص  ،6 شامارة  ،6 ةدور ،شناسیزبان و زبان نشریة ،«متن خوانش در بینامتنی روابط تأثیر» (،6536) فرهاد ساسانی،

59-31. 

 مایال  نجیاب  تصا یو  ،التتاح الملک اسما  شرح فی روح األرواح (،6539) منصور بن احمد الدینشهاب سمعانی،

 عصر. تهران: ،هروی

 پنادری،  جاللای  یاداهلل  دکتار  کوشاش باه  ،«کشف األسرار تتسیر در روح األرواح تأثیر» (،6563) ا غریعل سیتی،

 .591-536  ص یزد، انتشارات ،6 لدج ،میبدی ابوالتضل ةیادنام مقاالتمجموعه

 سخن. نشر تهران: ،6 جلد ،حاف  ةدربار هستی: کیمیای این (،6591) م مدررا کدکنی، شتیعی

 ،«اساالمی  بالغات  نظریاه  از ییهاا بخش و ژنت بینامتنیت ةگانسه یم ورها تطبیقی بررسی» (،6596) علی  باغی،

 .66-39  ص ،53 شماره ،9 دوره ،ادبی یهاپژوهش فصلنامة

 دوم، چااپ  نباوی،  م ماد  و مهااجر  مهاران  ترجماة  ،معا ار  ادبای  یهاهینظر دانشنامة (،6533) ایرناریما مکاریک،

 آگه. تهران:

 تهران: ،لاوّ چاپ ،شریعت م مدجواد تص یو ،االبرار ةوعدّ کشف األسرار (،6515)میبدی، ابوالتضل رشیدالدین 

 سپهر.



 0011تابستان ، 2فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  001
 

حکمات، چااپ پانجم، تهاران:      ا اغر یعلا ، تص یو االبرار ةعد  کشف األسرار و (، 6566) ----------------

 سپهر.

، 31، شمارة پژوهشنامة علوم انسانی، «های دیگرترامتنیت مطالعة روابط یک متن با متن»(، 6531نامور مطلق، بهمن )

35-93. 

 سخن. تهران: اول، چاپ ،کاربرد و هاهینظر بینامتنیت بر درآمدی (،6591)  -----------

 ثابات،  ملاک  مهادی  دکتار  کوششبه ،«ةالثالث ةالنوب در کشف األسرار فارسی منابع از برخی» (،6569) اکبر ن وی،

 .636-666  ص روص، نیکو انتشاراتیزد:  ،6 لدج ،میبدی ابوالتضل یادنامة مقاالتمجموعه

 هما. نشر سةسّمؤ تهران: ،ادبی  ناعات و بالغت فنون (،6516) نیالدجالل همایی،


