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فارسی قرن چهارم تا هفتم هجريدر متون منثور ایگاه روایت ج
**هدي اسماعیلی، *سوسن جبري

    چكیده
 شودت آنگاه که از اين ديدگاه به متون فارسی منثور بازمانده از قرنمی بشری ديده گوناگون فرهنگ هایروايت در جلوه

ترين متون منثور فارسی يک از اشکال روايی در کهن کدام»شود که: پرسش مطرح می هجری بنگريم؛ اين هفتم تا چهارم
هدف اين پژوهش رسیدن به شناخت کلی از پیشینۀ حضور اشکال گوناگون « شود؟می هجری ديده هفتم تا چهارم قرن

زمانده از اين دوران تحلیلی صدها متن منثور با -روايی در متون دوران آغازين زبان فارسی استت بررسی توصیفی
 سیاست، فلسفه، بالغت، دهد که محتوای متون اين دوره از موضوعات گوناگونی چون نجوم،شکوفايی نثر نشان می

 طلسمات هندسه، موسیقی، خواب، تعبیر کالم، اخالق، تذکره، دانشنامه، تفسیر، منشآت، سفرنامه، اساطیر، تاريخ، جغرافیا،
های روايی چون شود و فرممی % متون مورد بررسی، شکلی از اشکال روايی ديده50آنکه در تر گويدت مهمسخن میتتت و

حکايت، قصه و داستان بلند کاربردهای مهمی در متن داردت از جمله گزارش و نقل رخدادهای گذشته، توصیف  گزارش،
هم و پیچیده، بیان مشاهدات، ثبت های مبها، روشنگری انديشههای استشهادی، بیان انديشهها، خلق تمثیلموقعیت

های روايی در دهندۀ تنوع موضوع و کاربردهای گوناگون و گسترده گونهها همچنین نشانتجربیات و روايت داستانت يافته
ای سرشار از اشکال روايی در دوران زبانان قرن چهارم تا هفتم هجری استت وجود چنین خزانهزندگی اجتماعی پارسی

تر از قرن چهارم پردازی، در زبان فارسی، به دورانی بسیار کهنود گواه آن است که پیشینۀ سنّت روايتآغازين نثر خ
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 مقدمه

ادبیات کهن فارسی به دلیل غنی بودن پیکره، انواع 

روايت  های داستان و شعر را در درون خود قال 

 به طور عام در جای جای گسترۀ میراث فرهنگ

حضور داردت چون از اين ديدگاه به روايت  بشری

بازماندۀ کهن زبان بنگريم، حضور آن را در متون 

گیری و بینیمت اگرچه پیشینۀ شکلفارسی نیز می

های تاريخی اشکال گوناگون روايت در دگرديسی

است، اما  دوران پیش از قرن چهارم بر ما پوشیده

گیری پارسی دری، آنچه روشن است، پس از شکل

در متون منثور اين دوران اشکال گوناگونی از 

پژوهش با هدف بررسی  شودت اينمی روايت ديده

و نماياندن جايگاه و گسترۀ حضور اشکال مختلف 

روايت در متون منثور بازمانده از قرن چهارم تا 

-است تا به شناخت ريشه هفتم هجری انجام شده

پردازی و های تاريخی سنت ديرين روايت

 های آن دست پیدا کندتدگرگونی

 . رویكرد نظري پژوهش0

شود، چندان می روايت نامیدهای که گستره پديده

 بارت، شناس معاصر روالنفراخ است که روايت

 از بشری، فرهنگ هایجلوه تمام در را روايت

 سینما، نمايشی، ادبیات داستانی، ادبیات جمله

 متجلّی نقاشی، گو،وگفت خبر، تاريخ، فکاهی،

( اگر ادبیات داستانی 029: 0190داندت )بارت، می

جدا کنیم، باز هم با گستره فراخی را از اين میان 

رو هستیمت چون هر اثر هاز اشکال روايی روب

ای که با دنیای واقعی ارتباط روايتی منثور خالقه

داری داشته باشد، در حوزۀ ادبیات داستانی معنا

 (00: 0255گیردت )میرصادقی، قرار می

ترين ترين و عامداستان يا روايت را در ساده

کند و متنی است که رخدادی را بیان می ،تعريف

نقل حادثه واقعی »راوی دارد، به بیان ديگر روايت 

ای از حوادث از دهان يا خیالی يا سلسلۀ پیوسته

)کان ديويس،  ت«يک راوی يا طرف خطاب است

اشکال گوناگون نقل  ،( بنابراين02-0: 0292

 گیرندت می رخدادها در زمرۀ اشکال روايی قرار

های امروزه اشکال روايی از ديدگاه     

اندت اين های شدهبندیگوناگونی بررسی و طبقه

پژوهش به بررسی کلی اشکال روايی از ديدگاه 

ماهیت عناصر روايی چون زبان، شخصیت، 

 حادثه صحنه و پیرنگ پرداخته استت  

کدام يک از اشکال روايی در پرسش پژوهش: 

شود؟می ديدهمتون منثور قرون چهارم تا هفتم 

 . شیوۀ پژوهش 5

تحلیلـی   -رو توصـیفی روش انجام پژوهش پـیش 

بوده است و درخصـوص جامعـه آمـاری تحقیـق     

حوزۀ متـون   الزم به ذکر است به سب  گستردگی

منثور قرن چهارم تا هفتم هجـری قمـری، سـیاهۀ    

)صـفا،   تاريخ ادبیات در ايرانکت  اين دوران در 

ــا کمــک  مبنــا قــرار (،0و  0: ج0255 گرفــت و ب

ای ديگـر  اطالعات تارنمای کتابخانۀ ملـی، سـیاهه  

فــراهم شــد از متــونی کــه در زمــان انجــام ايــن  

بودند، فراهم شـدت   پژوهش تصحیح و چاش شده

و يــک مــتن دارای صدوبیســت ســرانجام حــدود

 روايـت در حــوزۀ جامعـه آمــاری پـژوهش قــرار   

 گرفتندت  

جوی واز آنجا که موضوع اين پژوهش جست    

ها حکايت روايی بود، حتی خبر گوناگون اشکال
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نبوی هستند و  فارسی احاديو ترجمۀ هم که

از ت گرفتند قرار بررسی روايی دارند، مورد ماهیت

، شرح تعرّف، کشف المحجوب هجويریجمله 

بیهق، طبقات  تاريخ، نصیحه الملوک، هنامسیاست
الجنان، کشف الجنان و روحالصوفیه، روض

االبرار، کامل التعبیر، تذکره االولیاء،  ةو عداالسرار 
عتبه الکتبه، ترجمۀ رسالۀ قشیريّه، بیان  تمهیدات،

االديان، جامع الحکمتین، وجه دين، چهل و دو 
القضات و  فصل، کیمیای سعادت، مکاتی  عین

 النقضت
حکايت از ديد  ناگفته نماند که تعريف خبر    

 پرداخته شدهنگارنده که در پژوهشی ديگر به آن 

فارسی احاديو و روايات عربی به  ۀترجم تاست

فارسی است که قال  حکايت دارد و اغل  

گو دربارۀ موضوعات گوناگون ومبتنی بر گفت

و گاه ائمه  )ص(پیامبر  استت شخصیت اصلی آن

و ديگر بزرگان شريعت هستند و اغل  نقش 

پیغامبر )ص( »استشهادی در متن دارندت مانند 

افکندندت خرمايی گشن را می بگذشتتجايی 

گفت: مَکَنید، نکردندت آن سال بَر نیاورد، 

بگفتندشت گفت: بِکَنید! که شما در اين باب به 

( 99: 0220)نیشابوری،  ت«دانید

 . پیشینۀ پژوهش 1

مطال  گوناگونی با رويکردهای مختلف در قال  

نامه و مقالـه پیرامـون آثـار روايـی در     کتاب، پايان

 بـا  مختلـف  شودت نويسـندگان می متون کهن ديده

 آثـار  بررسی گوناگون به رويکردهای و هاديدگاه

 عناصـر  بررسـی  به گاهی اندتپرداخته کهن روايی

 موضـوع  براسـاس  گاهی و اندکرده توجه داستانی

از جملـه:  اندت توصیف کرده را انواع متون محتوا و

(، 0220) یرصـادق یاز جمـال م  یداستان اتیدر ادب

 یاز تقـ  یدر ادب فارسـ  یرمز هایرمز و داستان

-قصـه/ داسـتان   یبند(، طبقه0225) انيپورنامدار

(، 0255) یاز حسـن ذوالفقـار   یفارس یسنت های

و  تي(، حکا0252) سایشم روسیاز س یانواع ادب

-تيحکا» (، 0299) مختصات آن از رضا رهگذر

 منثــور گفتمــان در هــاو نقــش آن یعرفــان هــای

امـا تـاکنون    (ت0259)یاهلل عباس یاز حب «انهصوفی

هـای  بنـدی گونـه  پژوهشگران به بررسی و طبقـه 

مختلف روايت در متون منثور قرن چهارم تا هفتم 

 اندتهجری قمری ن رداخته

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 4

اهمیت و ضرورت انجام اين پژوهش در رسیدن 

وند پردازی، ربه شناختی کلی از پیشینۀ روايت

های پیدايش، تکامل اشکال روايت و حضور گونه

ی در دوران آغازين زبان فارسی خالصه ـرواي

 شودتمی

 بندي اشكال روایی در متون منثور طبقه

 %50 دهد که درهای اين پژوهش نشان میيافته

متون منثور قرن چهارم تا هفتم با موضوعات 

اشکال روايی چون گزارش،  از شکلی گوناگون،

شود که می حکايت، قصه و داستان بلند ديده

ای دارند و نويسندگان در بیان کاربردهای گسترده

موضوعات گوناگون از به فراخور نیاز خود از 

 اندت بردهآنها بهره 

گزارش در ند از: اانواع کاربرد گزارش عبارت     

 ،یمحل خيتار ،یریاساط خي)تار یخيمتون تار
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 یگزارش در متون علم، مؤلف( ۀزمان خيتار

 ،یاسیس ،يیایجغراف ،یکالم ،یریتفس ،یني)د

گزارش در ، سفرنامه، گزارش در ها(دانشنامه

 تشاعران هایهدر تذکر و گزارش منشآت

انواع کاربرد حکايت هم عبارت است از:      

 خيتار ،یریاساط خي)تار یخيدر متون تار حکايت

متون در ، حکايت مؤلف( ۀزمان خيتار ،یمحل

فلسفی،  ،یکالم ،یریتفس ،ینيدمتون )ی علم

خواب،  بالغی، تعبیر ،یاسیس ،يیایجغراف

، (هاطلسمات، هواشناسی، نجوم، دانشنامه

متون تعلیمی اخالقی، حکايت در در حکايت 

های صوفیان، تذکره متون صوفیان، حکايت در

های شاعران، حکايت در حکايت در تذکره

 منشآت، مجموعه حکايات، مناظره و مقامهت 

های بلند اساطیری، داستان) انواع داستان بلند     

، داستان داستان بلند تاريخیداستان بلند پهلوانی، 

و قصه )قصه کوتاه،  سفرنامهبلند تمثیلی رمزی(، 

قصه کرامات، رمانس( نیز در متون منثور اين 

  شودتیم دوران ديده

نکتۀ مهم آن است که اشکال گوناگون روايی     

دوران آغازين از زبان و ساختاری مناس  

موضوع و پخته برخوردارندت اين پختگی نشان 

پردازی، پیش از قرن وجود سنت و تجربه روايت

چهارم و آگاهی نويسندگان از اين تجارب استت 

گزارش

و گزارش همانند ديگر اشکال روايی، راوی 

پردازدت کار شنو دارد و به نقل رخدادها میروايت

نويسندۀ گزارش نقل است، نه بیان چرايی و نه 

انديشیدن و نه توجه به رابطۀ میان وقوع 

رسانی از اطالع کارکرد گزارش ،رخدادهات بنابراين

 پايۀ منابع بر های گذشتهرخدادها و وضعیت

 منابع از استفاده و نويسنده موجود، مشاهدات

استت بدين مستند يا بیان مشاهدات نويسنده 

توصیفی و روشن دارد و از پردازش  سب  زبانی

عناصر داستانی چون پیرنگ کمتر بهره داردت زيرا 

 استت معین و قاطع آشکار، گزارش، طبیعت»

 است و نامعین و پوشیده مبهم، داستان طبیعت

 صريح و مستقیم برد،می کار به گزارش که زبانی

 درت تصويری است و تلويحی داستان زبان و است

 تکندمی نقل داستان و دهدمی شرح گزارش واقع

 دومی در و رودمی کار به تشريحی بیان اولی در

 ،رواز اين( 222: 0255 میرصادقی،) ت«روايتی بیان

 گزارش ايستا است، از پويايی زمان و کنش روايی

در پیرنگ سست آن پیوند میان  بهرۀ کمتری داردت

شود و به می ها و حوادث کمتر ديدهشخصیت

پردازدت در آغاز بیان چرايی وقوع رخدادها نمی

اين دوران فرم گزارش با بیشترين کاربرد، نقش 

 نقل رخدادهای تاريخی را به عهده داردت

 گزارش در متون تاریخی .0

شود: اين نوع گزارش خود به سه گروه تقسیم می

گزارش در  متون تاريخ اساطیری، گزارش در

گزارش در کت  تاريخی زمانۀ  و تواريخ محلی

  مؤلفت

 گزارش در تاریخ اساطیري .5

تاريخ اساطیری که روايت رخدادهای تاريخی در 

است، در  آن با عناصر اساطیری آمیخته شده

 ابومنصوری،مقدمه شاهنامۀ متونی چون متن 
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 اول بخش ،نوروزنامه ،االخبارزين وتاريخ بلعمی 

تاريخ  و فارسنامه، تاريخ سیستان، تاريخ بخارا
پس طهمورث »شودت مانند: می ديده طبرستان

پادشاهی جهان بگرفت وتتت ديوان را فرمود که از 

ها میان آدمیان بیرون شوند و همه را از آبادانی

ها فرستاد ديوان را و ها و دريابیرون کرد به بیابان

زينت ملوک و بر اس  نشستن و زين بر نهادن او 

آورد و استر به جهان او آورد و خر بر اس  

افکندن تا استر موجود شود و اشتر را بار برنهادن 

و يوز را شکار آموختن و فارسی نخست او 

نبشت و پادشاهیش گويند چهل سال بود و 

اند اندر گويند نیز کمتر، اما خالف بسیار کرده

( 59: 0255)بلعمی،  ت«اينتتت 

 گزارش در تواریخ محلی .1

-مکان توصیف در محلی متون تواريخ برخی در

 کار به را گزارش های مورد بحو خود، شکل

تاريخ سیستان، تاريخ بیهقی، اندت از جمله گرفته

فارسنامۀ ابن بلخی، تاريخ بخارا، تاريخ بیهق، 

السرور، ترجمۀ تاريخ يمینی،  ةیالصدور و آ ةحرا

تاريخ طبرستان، عقدالعلی للموقف االعلی، بدايع 
 ت الزمان فی وقايع کرمان

 تکننداين متون از شیوۀ مشترکی پیروی می    

يعنی در معرفی فضیلت ناحیۀ مورد نظر، ابتدا 

آورند و س س با گزارش حديثی از پیامبران می

ن گذشتۀ کوتاهی از رخدادهای دوران پادشاها

ناحیه، دربارۀ بنای شهر، فتح شهر به دست 

مسلمانان، عدل و ظلم پادشاهان ناحیه، شهرهای 

های تاريخی مختلف آن ناحیه، معرفی شخصیت

و افراسیاب بنا »آورندت مانند برجسته، مطالبی می

گاهی که است اين ديه را و افراسیاب هر کرده

گر بدين واليت آمده جز بدين ديه به جای دي

استتتت افراسیاب ديه رامتین را حصار  نباشیده

گرد حصار با لشکر  کرد و دو سال کیخسرو بر

 (02: 0222)نرشخی،  ت«خويش بنشستتتت

 گزارش در كتب تاریخی زمانۀ مؤلف .4

نويسان وقايعی را که خود شاهد آن برخی تاريخ

تاريخ بیهقی، اندت چون اند در متون آوردهبوده

، ترجمه تاريخ يمینیت السرور یةالصدور و آ حةرا
شده، اندکی اين موارد شیوۀ نقل وقايع مشاهدهدر 

»تتت استت مانند:  از ماهیت گزارشی متن کاسته

 بن ابراهیم حديو موافق حکايت اين گفتم من

 الدولۀسیف رسول که است الصابی هالل

 از و کرد طل  او شعر و رسید بغداد به حمدونی

 و نمود فرا تمام رغبتی خويش صاح  زبان

 رسول رحلت وقت تا کرد مماطلتی آن در صابی

 در تمام با الحاحی و آمد او پیش، شد نزديک

 از صابیت کرد مبالغت مقصود و مطلوب تنجز

، داد بدو بیت سه اين وقت عجالۀ و خاطر بديهۀ

 آمد بغداد با که دوم نوبت در شعرتتت رسول

 صابی پیش صلت سبیل بر سرخ رز دينار سیصد

(000: 0209 جرفاذقانی،) ت«آورد

 ها.  گزارش در سفرنامه2

و  سفرنامه ناصرخسروگزارش سفرهای مؤلف در 

از ابوالفتح بغدادی رسالۀ سفر کتاب ديگری به نام 

گزارش  سفرنامهشودت خوارزمی ديده می

های ها و شنیدهتوصیفی از ديده -تصويری

نويسنده استت اين نوع متون زبان ساده و روشنی 
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دارند و مفاد متن بیانگر مشاهدات عینی است و 

شامل توصیف اماکن جغرافیايی، مناظر طبیعی، 

آداب و رسوم مردمان هر ناحیه، نوع پوشش، دين 

مردمان، روايات کهن دربارۀ ناحیه وتتت استت 

 مالمقدّس کنبیت شهر صفت اکنون»تتت  مانند

 مگر نیست آب و نهاده کوهی سر بر است شهری

 اام تاست آب هایچشمه هارستاق به و باران از

 است نهاده سنگ سر بر شهر چه نیست، شهر به

 ديديم، که وقت آن که است بزرگ شهری و

 و نیکو هایبازار و بودند وی در مرد هزار بیست

 هاسنگ تخته به شهر زمین همه و عالی هایبنا

 بلندی و است بوده کوه کجا هر و انداخته فرش

 بارد، باران چون کهچنان کرده؛ همواره و اندبريده

 صنّاع شهر آن در شود و شسته پاکیزه زمین همه

 جامع باشد و جدا ایرسته را گروهی هر بسیارندت

 جامع باروی شهر مشرقی باروی و است مشرقی

 (05 : 0250 ،قباديانی) ت« استتتت

 گزارش در منشآت .7

های ديوانی از شکل ديگری از گزارش در نامه

 مکاتی  احمد غزالی، التوسل الی الترسل،جمله 

شود که احکام ديده می مشکان رسائل بونصر

حکومتی به زبانی ساده، روشن، کوتاه و رسمی 

و نامۀ سلطان من نبشتم » استت مانند  در آن آمده

به خطّ خويش و به  زاده اهلل علوّا به فرمان عالی

ای درج توقیع مؤکّد گشت و به خطّ عالی ملطّفه

آن است و اين نامه از خويشتن هم به مثال عالی 

نبشتمت چند دراز بايد کرد، سخت زود آيد که 

صدر وزارت مشتاق است تا آن کس که سزاوار 

است و آن خواجه سیّد است، به زودی  آن گشته

قای وی روشن اينجا رسد و چشم کهتران به ل

 ت(0/200: 0255)بیهقی،  ت«گرددتتت

 گزارش در تذكره شاعران .7

 بر مشتمل الباب،لباب  تنها تذکرۀ اين دوران

زندگی  باب است که در آن عوفی دوازده

شاعران، خصايل اخالقی، صورت ظاهری و 

جايگاه اجتماعی آنان را با زبانی شعری گزارش 

 داشت کنیزکی که اندکرده روايت»کند: می

 و بود او گوش به حلقه آسمان ماه که نام گلستان

 يمین سلطان، او دوش بر غاشیه جنان حور

 و تمام استیناسی او مشاهدۀ به را الدين و الدوله

 خزان باد به چون، کمال بر رغبتی او مغازلۀ به

 از و ريخت خاک بر گلستان آن رقات و وفات

 بسیار جزع او کردند، نقل شاه حضرت در آن

عوفی، ) ت«پرداختتتت  مرثیه در بیت سه اين و کرد

0220 :00) 

 گزارش در متون علمی .9

از آنجا که علم در دوران کهن حوزۀ وسیعی را 

 ،ینيمتون در دگیرد، اين نوع گزارشات دربرمی

ها ی و دانشنامهاسیس ،يیایجغراف ،یکالم ،یریتفس

 تشودمی ديده

 گزارش در متون دینی .3

اين متون رخدادهای دوران زندگی پیامبران  در

االنبیا، بیان قصصشودت از جمله  گزارش می
 گرويدگان با صالح» مانند الديان و النقضت

 ساختند و وطن شام به، ديگر نواحی به برفتند

 شريعت و بزيست ديگر سال هژده( ع) صالح
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 سال وهفتچهل ديگر روايت به و بورزيد

شايستی  را پیغامبری که نماند کس ازو و بزيست

 اما ،نبود رسول هیم( ع)ابراهیم  و او میان و

 ديدندی؛ خواب در کهچنان بودند؛ پیغامبران

ت نبودند شريعت صاح  و نیامد وحی لیکن

 خردی از او آمدن بیرون و ابراهیم وقت تا چنین

 (00: 0205نیشابوری، ) ت«بزرگی تا

 گزارش در متون تفسیري .01

با موضوع تفسیر نیز  تفسیر طبریترجمه در 

محمد بن شودت مانند می گزارش رخدادها ديده

)ع( چون طعام  گفت: نوح یالکع  القرّظ

 ،یدیو چون جامه پوش« الحمدهلل» یگفت ،یبخورد

الحمد » یگفت ،یو چون برنشست« هلل الحمد» یگفت

شاکران  ۀنام او را در جمل یتعال یخدا« هلل

 ی)خزاع ت«کانَ عَبدا  شکورا اِنَّهُ»بنوشت، گفت: 

 (0/20: 0299 ،یشابورین

گزارش در متون جدرافیایی .00

 :ند ازاهای در موضوع جغرافیا عبارتکتاب

المغرب، تاريخ بیهق،  الی المشرق من حدودالعالم
تاريخ طبرستان، تاريخ سیستان، فارسنامه بخش 

دوم، بخشی از النقض معروف به مثال  النواص  
که در آنها فی نقض بعض فضائح الروافض 

 استت در ها و رجال آمدهمعرفی مکان
 بیش از سی المغرب الی المشرق من حدودالعالم

 هر مختلف هایشهر شودت مؤلفمی گزارش ديده

، رودها، هاکوه توصیف موقعیت با را ناحیه

عجاي  آن  ناحیه، معادن و هادشت ها،چشمه

 و آداب ،پیشه و شغل، مذه  و مکان، دين

آن  پادشاه گاهی معرّفی و مردمان عقايد رسوم،

کندت زبان اين روايات توصیفی، می معرفی ناحیه،

 همه از و»روشن و با جمالت کوتاه استت مانند: 

 به آراسته و غالمان کنیزکان و مردان ناحیت اين

 و کنند بازی و کنند مزاح يکديگر با و آيند بازار

 ناحیت اين رسم و گیرند دوستی و زنند رود

 دوست را کنیزکی کی مردی هر کی است چنان

 هر بداردت روز سه و ببرد و بفريبد را او گیرد،

 کس کنیزک پدر بر به آنگه ،خواهد کی چون

 ،نابی) ت«وتتت  دهد وی به زنی به را او تا فرستد

0205 :009) 

 گزارش در متون سیاسی. 05

نامه، اغراض السیاسه فی اعراض الرياسه سیاست
متون سیاسی اين دوران هستندت نويسندگان نقل 

رخدادهای گذشته را به عنوان تمثیلی استشهادی 

اندت آوردههای سیاسی خود در تأيید انديشه

و يعقوب لیو از شهر سیستان خروج »مانند: 

کرد و جمله سیستان بگرفت و به خراسان آمد و 

خراسان بگرفت و از خراسان به عراق آمد و 

جملۀ عراق بگرفت و داعیان مر او بفريفتند و 

در سّر در بیعت اسماعیلیان آمد و بر خلیفه 

بغداد دل بد کردت پس لشگرهای خراسان و 

بغداد کرد تا خلیفه را عراق را گرد کرد و آهنگ 

)طوسی،  ت«هالک کند و خانۀ عباسیان را براندازد

0290 :00) 

 گزارش در دانشنامۀ علوم. 01

در العلوم يا حدائق االنوار فی حقائق االسرار جامع

استت در بخش موضوع شصت علم تألیف شده
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از »است:  علم موسیقی آن چنین گزارشی آمده

اين علم خوض  حکما فالسفه اول کسی که در

اند که شاگردی کرد فیثاغورس بود و گفته

سلیمان)ع( کرده بودت پس او شبی در خواب ديد 

که کسی او را گفت: برخیز و به کنار فالن دريا 

رو و از آن جايگاه، علمی حاصل کن و ديگر روز 

فیثاغورس برخاست و به کنار دريا آمد و بسیار 

آموزدت در صبر کرد هیم کس نديد که از وی علم 

ش  دوم همان خواب ديد و روز دوم هم بدان 

مقصود بازگشت و در ش  سوم موضع شد و بی

ام بیامد و بدانست که همان خواب بديدت روز سی

بايد گرفتنت پس بسیار آن خواب را گزاف نمی

 (050: 0290ت )رازی، «انديشه کردتتت 

حكایت

 از بررسی توصیفاتی که دربارۀ ماهیت حکايت در

توان نتیجه گرفت که  است، می زبان فارسی آمده

ترين ساخت روايی در متون حکايت، کوتاه»

کالسیک فارسی است که برای بیان يک انديشه، 

: 0291)جبری،  ت«است طراحی و پس نقل شده

حکايت کوتاه و مبتنی بر يک حادثۀ اصلی ( 02

گوی دو شخصیت استت واست که اغل  گفت

اغل  تیپ يا شخصیت های حکايت شخصیت

نوعی و ايستا هستندت حوادث آن اندک و زاويه 

پردازی ديد راوی اغل  دانای کل استت صحنه

 اغل  مبهم و کلی استت 

حکايت پرکاربردترين شکل روايی در متون      

با  کارکرد مهم حکايتاستت گوناگون اين دوران 

است روشن و رسا، استشهاد ای ساده، درون مايه

-ضرورت بیان درون مايه و ماهیت تمثیلی و به

ها پیوند اش، میان رخداد حوادث و شخصیت

 شوند و دارای پیرنگ استتمعناداری آفريده می

 حكایت در متون تاریخی .0

آموزی از به قصد عبرت حکايات تاريخی بیشتر

زندگی گذشتگان، نکوهش ظلم و ستايش عدل، 

 رخدادهاینقل  به نگاهداشت يادگذشتگان خود،

شخصیت اصلی اين حکايات اندت تاريخی پرداخته

ساده حاکمان و پادشاهان پیشین هستند و با يک 

-گو شکل میوحادثۀ اصلی اغل  مبتنی بر گفت

 گیرند و زبانی ساده و روان دارندت

 حكایت در متون تاریخی .5

تاريخ بلعمی، تاريخ سیستان،  در کت  تاريخی

 حةراتاريخ بیهقی، تاريخ بخارا، تاريخ بیهق، 

، ترجمۀ تاريخ يمینی، تاريخ السرور یةالصدور و آ
الزمان فی وقايع کرمان، عقد العلی طبرستان، بدايع

فی لوامع  للموقف االعلی، جوامع الحکايات

نامه، نوروزنامه، نصیحه الروايات، سیاست
 ،السیاسه فی اعراض الرياسه اغراضالملوک، 

 شودتمی حکايت ديده

حکاياتی در  عقد العلی للموقف االعلی در     

از پیامبر اسالم  ورزی و آيین حکومتباب عدالت

)ص(، علی )ع(، عمر، بزرجمهر، نوشیروان، 

عمرعبدالعزيز، ارسالن شاه، هارون الرشید، 

مايۀ است که درون  منصور نوح سامانی وتتت آمده

آنها دعوت به عدل و داد، نیکی نسبت به رعیّت، 

گرفتن بازداشتن حاکمان از ظلم و جور و عبرت

امیر »از سرنوشت حاکمان پیشین استت مانند 

اسماعیل گیلکی که پادشاه طبس بود روزی از 
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ای دروازۀ شهر بیرون آمد، يکی را ديد که بزغاله

زغاله برد، امیر گفت که اين بداشت و به شهر می

ای داشتم ایت گفت: ای امیر، خانهاز کجا خريده

ای به اين بزغاله بفروختمت گفت: سرايی به بزغاله

بدادی؟ گفت: ای امیر! سال ديگر به دولت تو به 

راسمعیل را اين سخن، ـمت امیـی بازدهـمرغ

)کرمانی،  ت«سخت آمد و عادت خويش بگردانید

0200 :02) 

 . حكایت در تواریخ محلی1

تاريخ بیهق، تاريخ بخارا، تواريخ محلی اين دوران 

تاريخ  استت در تاريخ طبرستان، تاريخ سیستان
اخالقی پرهیز از  ۀمايحکاياتی با درون بیهق

آن تاريخ  استت موضوع دوستداری دنیا آمده

رجال منسوب  و( کنونی سبزوار) سرزمین بیهق

 وزرا،، شعرا، ادبا، جمله علما به آن ديار از

 هایخانواده انساب و اطبّا حکما، کُتّاب، سادات،

 اين جغرافیای استت مطالبی نیز دربارۀ مشهور

ناحیه داردت زبان شعری، آيات قران، احاديو و 

گذار تأثیرامثال فارسی و عربی به زيبايی در بیان 

رودت در ابتدای متن بعد از درون مايه به کار می

ناحیۀ بیهق  حمد پروردگار و ثنای پیامبر، فضل

پردازی و شودت آغاز حکايات با صحنهبیان می

توصیفات متناس  با حاالت شخصیت اصلی 

همراه است که نشان از تغییر فرم ساده به فرم 

 اندگفته»پردازی داردت مانند تری از روايتپیچیده

، شد مستولی وی بر خواب بودتتت پادشاهی وقتی

 و آمده گرفتار تنها بیابانی در که ديد خواب به او

 حمله وی بر شیری ناگاه، گريزان و آلودخاک

 کوه سر بر چون، کرد کوهی قصد وی، آورد

 وادی يکی گشتت نزديک وی به شیر و رسید

 شیر آن بیم از ملک اين چاهیت وادی آن در ديدت

 از اين هول از انداختت چاه آن اندر خويشتن

، گرم تابۀ بر دانه چون قراربی شدت بیدار خواب

 به حالی تراندمی رخساره بر ديده فوّارۀ از اشک

 تنبیه را ملک فالن که آمد وحی عهد آن پیغمبر

 به تواتر بر پیوسته من لطايف وفود که بگو و کن

 من توفیق و مواه  و عون و است رسیدهمی تو

 چرا، داشتهمی ارزانی ترويح و تقويت را تو دل

: 0209)بیهقی، ت «کنیتتتمی چرا جزع و نالیمی

055) 

 حكایت در متون تاریخی عصر مؤلف. 4

 حةراتاريخ بیهقی، ترجمه تاريخ يمینی، در 

زبان به سب  دخالت  السرور یةالصدور و آ

تجربه و عواطف نويسنده در نقل رخدادهای 

تاريخی که شاهد آن بوده، در بسیاری از موارد 

- از نقل دور و به نمايش رخدادها نزديک شده

ابوالفضل بیهقی که رخدادهای  استت از جمله

تاريخی را چونان تصويری زنده و نمايشی زيبا 

يک روز برنشستم نزديک نماز »تتت نگاشته استت 

ديگر و به صحرا بیرون رفتم به بلخ و همان يک 

اس  داشتم و سخت تیزتک و دونده بود؛ 

که هر صید که پیش آمدی، باز نرفتیت چنان

ه و بچه با ویت اس  را آهويی ديدم مادّ

رو کردم و بچه از مادر جدا برانگیختم و نیک

ماند و غمی شدت بگرفتمش و بر زين نهادم و 

بودت  بازگشتم و روز نزديک نماز شام رسیده

چون لختی براندم آوازی به گوش من آمد، باز 

آمد و نگريستم، مادر بود که بر اثر من می
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رگردانیدم به کردت اس  بغريوی و خواهشکی می

طمع آنکه مگر وی را نیز گرفته آيد و بتاختم، 

چون باد از پیش من برفتت بازگشتم و دو سه 

آمد و افتاد و اين بیچارگک میچنین میبار، هم

د تا نزديک شهر رسیدم، آن مادرش، ـنالییـم

 :0255بیهقی، ) ت«آمدتتتچنان حاالن و ناالن میهم

0/010) 

 تعلیمی اخالقیحكایت در متون . 2

فراگیرترين کاربرد حکايت در اين دوران تعلیم و 

در  نامهقابوسبیان اصول اخالقی استت حکايات 

تعلیم آداب زندگی اخالقی با زبانی ساده، 

توصیفات دقیق، آوردن آيات قرآنی، اشعار عربی 

چنان شنودم که »مانند  و فارسی همراه استت

جمله که پنداشتی الرّشید خوابی ديد بر آن هارون

های او از دهن بیرون افتادی به که همه دندان

يکبارت بامداد معبری را بیاورد و پرسید که تعبیر 

اين خواب چیست؟ معبر گفت: زندگانی 

امیرالمؤمنین دراز باد، همه اقربای تو پیش از تو 

بمیرند، چنانکه کس از تو باز نماندت هارون گفت: 

که بدين دردناکی اين مرد را صد چوب بزنید 

سخنی در روی من بگفتت چون همه قرابات من 

پیش از من جمله بمیرند، پس آنگه من که باشم؟ 

خوابگزاری ديگر بیاوردند و همین خواب با وی 

بگفتت خوابگزار گفت: بدين خواب که 

امیرالمؤمنین ديد دلیل کند که خداوند دراز 

تر بود از همه قرابات خويشت هارون زندگانی

فت: طريق العقل واحدت تعبیر از آن بیرون نشد، گ

اما از عبارت تا عبارت بسیار فرق استت اين مرد 

 (00 :0215ت )ابن زيار، «را صد دينار بدهید

 حكایت در متون صوفیانه. 7

حکايت پربسامدترين فرم روايی در کت  صوفیان 

نورالعلوم، شرح تعرّف، ترجمۀ رسالۀ چون 
پردۀ  نام،رسالۀ بیالمحجوب، قشیريه، کشف

حجاب، حقیقت ايمان، رسالۀ ذکر، من مقاله فی 
ودو فصل، کنز السالکین، قلندرنامه، چهل موعظه،

استت  الصوفیهاالولیاء و طبقات ةتذکر، معارف

 انديشۀ کمال و رشد ظهور، روند در»زيرا 

 بخشی هستی سب  ابتدا پردازی حکايت صوفیانه،

 و سازی مفهوم شهودی، ادراکات به زبانی

 ابزار پس، آن از و شود می مفاهیم بندی طبقه

 انتشار همخوان، های انديشه جذب انديشه، انتقال

 انديشه نظام دهندۀ شکل تحول، خلق ها، دانستگی

قال  در انديشۀ صوفیه پاسدار نهايت در و

(21: 0215بری، ج) ت«گردد می حکايت

صوفیانه بیان  حکايات کوتاه و ساده ۀمايدرون     

انديشه، تجربیات و کردار بزرگان صوفیه است يـا  

حکايـات   تاز زبان خود ايشان و يا از زبان راويان

تری دارند، چون اغلـ  درون  صوفیانه فرم پیچیده

مايـه بـه صــورت غیرمسـتقیم از گفتـار و اعمــال     

شــود و دارای عمــق، هــا دريافــت مــیشخصــیت

 از» اننــدپیچیــدگی و گــاه ابهــام معنــايی اســتت م

 بـه  را تعـالی  گفـت: حـق   کننـد  حکايـت  ابويزيد

گفـت:   يـابم؟  چگونـه  ديدمت گفتم: تـو را  خواب

 (000 :0200عثمانی، ) ت«بیا و بگذار را خود

با ظهور و رشد صوفیه، حکايت نقش      

گذاری در بیان، گسترش و حفظ تأثیرزيربنايی و 

گو ويابدت نیاز صوفیه به گفتانديشه صوفیانه می

پردازی صوفیانه به شکل موج  شده که روايت

های و برخوردار از  ظرافت چشمگیری هنرمندانه
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عمیق ساختاری، روايی و زبانی باشدت بدين سب  

مايه ها و رخدادها و درونپیوند شخصیت

 استت  تر پیچیده

 هاي صوفیانحكایت در تذكره. 7

طبقات های صوفیانه اين دوره از جمله تذکره
استت در اين متون زمان  االولیاء ةوفیّه و تذکرالص

تولد، تاريخ وفات، محل تولد، مشايخ و پیران، 

دين و طريقت، سخنان و رفتار صوفیان نامدار 

گو وگرددت حکايات اغل  مبتنی بر گفتبیان می

و بیانگر باورها و شخصیت و حوادث زندگی 

گذار استت تأثیرصوفیان بزرگ به زبانی ساده و 

عناصر روايی آن از پختگی برخوردارند و شکل 

تر استت گاهی زبان از سادگی دور روايت هنری

»تتت شودت مانند می پردازی در آن ديدهشده و سجع

شبی در کودکی از بسطام بیرون آمدمت ماهتاب 

تافتت جهان آرمیده و حضرتی ديدم که هیجده می

ای نمودت هزار عالم، در جن  آن حضرت، ذره

وری در من افتاد و حالتی عظیم بر من غال  ش

شدت گفتم: خداوندا! درگاهی بدين عظیمی و 

چنین خالی و کارگاهی بدين شگرفی و چنین 

تنهايی! هاتفی آواز داد که درگاه، خالی نه از آن 

-آيدت از آن است که ما نمیاست که کسی نمی

رويی، شايستۀ اين درگاه خواهیم که هر ناشسته

(009: 0202طار، ت )ع«نیست

 هاحكایت در زندگینامه. 7

 سعیدسخنان شیخ ابیو  التوحید اسرارهر دو متن 

و وقايع  الخیرشیخ ابوسعید ابیدربارۀ مقامات 

پردازی استت روايتشده زندگی او نوشته 

زيرا نويسنده با  تتر استمحمدبن منوّر هنرمندانه

گوها، وکارگیری لحنی مناس  در نمايش گفتبه

ها با توصیف فضای داستان و حاالت شخصیت

زبانی ساده، روشن، شعری و پخته مهارت داردت 

شیخ بر نشست و برفت و جمله جمع »تتت مانند: 

ای از خانه در خدمت شیخ برفتندت در راه رافضی

بیرون آمد و شیخ را و جمع را بديدت بر شیخ 

لعنت کردت جماعت قصد زخم او کردندت شیخ 

آرام گیريدت باشد که بدان لعنت بر وی گفت: 

رحمت کنندت جمع گفتند: چه گونه رحمت کنند 

برکسی که بر چون تويی لعنت کندت شیخ گفت: 

داند که کندت چنان میمعاذ اهلل ! او لعنت بر ما نمی

ما بر باطلیم و او بر حقت او لعنت بر آن باطل 

 کند برای خدای را و آن مرد ايستاده بود و آنمی

شنودت در حال در پای گفت میسخن که شیخ می

 ت«اس  شیخ افتاد و گفت: ای شیخ ! توبه کردمتتت

( 12: 0252)میهنی، 

 منشآت حكایت در. 9

فضائل االنام من رسائل ، رسائل بونصر مشکان

 عتبه الکتبه و مکاتی  عین القضات حجه االسالم،

در زمرۀ مکاتی  است که دربردارندۀ حکايت و 

هايی است که در پرسش و پاسخ و خبرحکايت

با توجه به موضوع بیانگر انديشه نويسنده استت 

اين حکايات يا در آيات گزينش شده يا  ۀمايدرون

-می گیری روشن پايانی نويسنده ديدهدر نتیجه

 شودت 

ن و ساده، آهنگی مکاتی  عین القضاتزبان     

 پاسخ دينی هایپرسش به االنامفضائلموجز استت 

 و برحذر ظلم از را ضمن آن حاکمان دهد و درمی
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 کند و در پايان بامی ترغی  نیکويی و عدل به

 مانندت پردازدمی به بیان اندرز، فرزند ای خطاب

-می عبادت بسیار هایسال اسرائیل بنی در يکی»

 بر را او خلوت که خواستمی تعالی باری کردت

 عابد آن که فرستاد وی بر مَلَکی، دهد جلوه مالئک

 و کشی مجاهده همه اين کی تا که بگوی را

 آن و بیامد مَلَک نیستیت آن شايسته که بری رياضت

 بندگی از بهر مرا که داد جواب عابد بگزاردت پیغام

ت داند او خداوندی است، کار بندگی با مرا، اندآفريده

 عالم الهیگفت:  و رفت حضرت باز فرشته آن

 حضرت از گفتت چه عابد آن که دانايی و السرّی

 با ما گردد،برنمی بندگی از او چون آمد خطاب

 انِّی مالئکَتی يا اُشهِدوات نگرديم بر او از هم کريمی

 (10: 0222، غزالی) ت«لَهُ غَفَرتُ

 حكایت در تذكره شاعران .3

-تذکره شعراست، عالمه قزوينی می البابلباب 

 شعراء، احوال ترجمۀ در اگرچه البابلباب: »گويد

 و دهدنمی دست به مفید معلوماتی غالبا 

 تراجم اهمّ مواضیع که را وفات سنۀ مخصوصا 

 هم و کندنمی ذکر اوقات اکثر در است الرجال

 بارد تشبیهات و سمج استعارات استعمال او واحد

 متصنع جناسات و ثقیل متکلّف تسجیعات و

 چنگ به معنی هیم آنها وراء از که است مستکره

 نظر از اينها همۀ وجود با آيدتتتنمی خواننده

ت )عوفی، «دارد عظیم اهمیتی ادبی و تاريخی

( عوفی با زبانی مصنوع و سرشار از 02: 0220

گو در وحکاياتی مبتنی بر گفت ،صنايع شعری

اند که آورده»مانند  آوردتتوصیف شاعران می

-مردی را هوس دزدی در دماغ متمکّن بود و می

خواست که در آن صنعت کمالی يابدت او را نشان 

دادند که در شهر نیشابور مردی است که در اين 

علم کمالی دارد و در دقايق اختفا و استسرار 

عارف و واقف استت آن مرد از شهر خود عزم 

ید سرای آن دزد را آنجا کرد، چون به نیشابور رس

نشان خواست و به خدمت او رفت و خود را بر 

ام تا از تو چیزی وی عرضه کرد و گفت: آمده

آموزم و در علم دزدی مهارتی به حاصل کنمت 

تر جواب گفتت استاد او را به ترحیبی هر چه تمام

چون طعام پیش آوردند مرد خواست که تناول 

به دست چپ کند، استاد نیشابور او را گفت که 

 ( 0/052: )همان ت«خورتتت 

 كتب دربردارندۀ مجموعه حكایات

ای از حکايات در اين نوع متون، مجموعه

فرج بعد از شدت، جوامع استت گردآوری شده
کلیله و دمنه،  الحکايات فی لوامع الروايات،

در شمار روضه العقول، سندبادنامه و مرزبان نامه 

 در بطّی که گويند»گونه متون هستندت مانند اين

 ماهی که پنداشت، ديدمی ستاره روشنايی آب

ت يافتنمی هیم و بگیرد تا کردمی قصدی، است

ت فروگذاشت نديد حاصلی و بیازمود بارها چون

 که بردی گمان بديدی، ماهی که گاههر روز ديگر

 ثمرت و ن یوستی قصدی است، روشنايی همان

 ت«بماند گرسنه روز همه که بود آن تجربت اين

(050 :0250)منشی، 

 در متون علمی كهنحكایت  .0

البالغه، حدائق السحر فی دقائق الشعر، ترجماندر 

 المعجم فی معايیر اشعارالعجم، بستان القلوب،
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وجه دين، جامع الحکمتین، کنوز المعزمین، کامل 

 الرياسهالسیاسه فی اعراضالتعبیر و اغراض

رواياتی ساده و کوتاه از مشاهدات عینی، 

های خود را به قصد تعلیم و تجربیات و آموخته

گیرندت متون علمی کهن انتقال آگاهی به کار می

بالغی، فلسفی،  متون دينی، تفسیری، سیاسی،

جغرافیا، خواب،  ، تعبیرات، طلسمکالمی

شودت وتتت را شامل می هندسه، نجوم، هواشناسی

عناصر روايی چون در اين حکايات پردازش 

 شخصیت، حادثه چندان برجستگی نداردت

 حكایت در متون دینی .5

از جمله کت   االديان، کیمیای سعادت، النقضنبیا 

 کیمیای سعادتدينی اين دوران هستندت در 

گو، خبر حکايات وحکاياتی کوتاه مبتنی بر گفت

بیان احکام شرعی، کوتاه مبتنی بر نقل قول در 

استت  تأيید آراء و عقايد دينی و پندآموزی آمده

ها در از حکايات تاريخی و خبرحکايت النقضدر 

-بیانشودت در برداری میردّ انديشۀ مخالفان بهره

، روايات بلند و کوتاهی در باب اديان و االديان

 بدعت و برخورد حاکمان اسالمی با مبتدعان آمده

نقل حکايات ساده و روان و در استت زبان در 

 مأمون نزد مردی»متن اصلی مصنوع استت مانند 

 را پیغمبر هر: گفت مأمون پیغمبرم و :گفت آمده

 مرد آن؟ چیست تو معجزه، است برهانی و معجزه

 و طشتی آورد بیرون آستین از سیاهی سنگ

 آب آن در را سنگ آن و کرد آب پر از و خواست

 مأمونت ايستاد آب روی بر سنگ اينت گذاشت

 به و آوردند يکی بساط مثقَّلَه هایسنگ از فرمود

 ترا دعوی تا بیازمای را سنگ اين :گفت مرد آن

(10: 0292ابن عبیداهلل، ) «ت!بدانیم

 حكایت در متون تفسیري. 1

االبرار  ةترجمه تفسیر طبری، کشف االسرار و عد

دارای  الجنانالجنان و روحمیبدی، روض

حکاياتی به زبانی ساده با جمالت کوتاه و 

ساختاری روايی پخته هستند که بر بنیاد اخبار 

پیامبران و حکايات صوفیان بزرگ به عنوان 

استشهاد و متناس  با آيه مورد تفسیر برگزيده 

الجنان و ترجمه تفسیر طبری و روضاندت در شده

سلسلۀ راويان  الجنان به سنت مرسومروح

 اندت ات را نیز ذکر کردهحکاي

زبان شعری،  الجناناالسرار و روضکشفدر      

آيات قران، احاديو و امثال و اشعار فارسی و 

رودت می مايه به کارگذار درونتأثیرعربی در بیان 

 را خدای که روزگار آن به نبود پیغامبر هیم»مانند 

 عبادت چندانی و ادريس که چنان کردی عبادت

 آمدت رحمت وی بر را آسمان فرشتگان که کرد

 دوستی وی با تا اوفتاد رغبت را الموتملک

 همی را وی و آمدی همی وی سوی و گرفت

 من ازت خواهی من از حاجت بايد که گفتی

!  کنم روا حاجت آن را تو من تا بخواه حاجتی

 آسمان به خويشتن با مرا که بايد :گفت ادريس

(002: 0290نا، )بی ت!«بینم هاعجاي  تا، بری

 حكایت در متون سیاسی. 4

و  الملوک ةنصیح، نامه، اخبار برامکهیاستس

از جمله کت  اغراض السیاسه فی اعراض الرياسه 

سیاسی اين دوره استت حکايات اين متون زبانی 



0131 زمستان، دوم ، شمارهسوم فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال       19

ساده و روان و به دور از شگردهای شعری دارندت 

مضمون مشترک آنها ستايش عدل ورزيدن 

حاکمان و نکوهش ظلم و پرهیز از تجاوز به 

 غزالیالملوک  ةنصیححقوق زيردستان استت در 

مايۀ ستايش خرد، ستايش عفّت زنان، درون

 نکوهش مشورت با زنان نیز برجسته استت 

ین متن سیاسی ايـن دوره  نخست نامهسیاست        

ــم سیاســت و توصــیه  ــیم عل ــه قصــد تعل ــای ب ه

خردمندانه خواجه به حاکم زمـان خـويش اسـتت    

های سیاسی خود، حکايات خواجه در بیان انديشه

گذشتگان را به زبـانی سـاده، روشـن، روان و بـه     

 اسـتت ماننـد   دور از هر گونه ابهام معنـايی آورده 

 در بـازار  در روزیرودتتت  مرو شهر در بود مردی»

 سـخت  گـر  رنـج  از و گـرگین  ديـد  را سگی راه

 بـردار  را سگ اين گفت: را چاکری گشتهت بیچاره

 و بکرد سیرش آورد، خانه به آورت چون خانه به و

 را سـگ  آن و بمالید روغن را او خويش دست به

 از پس شدت نیک تا کرد همی داروش و داشتمی

 بـا  و حج در کرد خیر بسیار و بکرد ديگر حج آن

 مـدّتی  و يافـت  فرمـان  رود مـرو  بـه  و شـد  خانه

 گفتنـد:  حالت نیکو ديدند خواب به را او بگذشت

 و کـرد  عفـو  و رحمت مرا گفت: بک؟ اهلل فعل ما

 نداشـت  سـود  مرا حج و خیر و طاعت چندان آن

 بینـدودم  را او خويش دست به که سگکی از مگر

 معـاف  سـگ  آن کـار  در تـرا  که کردند ندا مرا که

 کـه  بـود  يکـی  آن هـا طاعت همه از مرا و کرديم

 (095 :0290طوسی، ) ت«گرفتدست

مداری وزراء در ستودن سیاست اخبار برامکه    

است و حکايات بلندی در بیان اصول و برمکی 

قواعد وزارت دارد که به طور غیرمستقیم به 

ورزی و نصیحت يادآوری اصول سیاست

ر وزيران و عمّال پادشاهان در چگونگی اختیا

ستايش بخشش،  مايۀاستت درون کاردان پرداخته

کمک به درماندگان، تدبیر و دورانديشی در آن 

برجسته است و زبانی ساده و روان و به دور از 

 شگردهای شعری داردت

 حكایت در متون كالمی. 2

 هم ديده النقضحکايت در متون کالمی چون 

اند که گرگی در حکايات آورده»شودت مانند می

روز با معدۀ خالی به طل  گرسنه چند شبانه

جست که رفت و چیزی میمأکولی در بیابان می

نفس امّاره را بدان سیر کند در کنارۀ دريا مرداری 

يافت که وحوش صحرا و طیور هوا بهری از آن 

اند و بیشتر ماندهت گرگ گرسنه خرّم شد و خورده

ناگاه روباهی گفت: ذخیرۀ يک ماهه حاصل استت 

از راهی برآمد، توبرۀ حیلت بر فتراک تمنٌا بستهت 

چون نظرش بر گرگ حريص و مردار مرغوب 

افتادت با خود گفت: دريغا که حريف اين الشه را 

تنها بخورد و من محروم مانمت آهسته بیامد و از 

 ت«دور بايستاد و به زبان ددان بر گرگ ثناء گفتتتت

(092تا: )قزوينی رازی، بی

 حكایت در متون فلسفی. 7

وجه دين،  بستان القلوب، متون فلسفی اين دوره

فلسفی  بستان القلوبمتن  استت جامع الحکمتین

و دربارۀ دو قسمِ عالم اجسام و عالم ارواح است 

و دو حکايت داردت موضوع هر دو حکايت 

مايۀ اصلی مربوط به عالم روح استت درون

حجاب بودن تن در شناخت عالم روح و روشن 
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کردن عالم روح با موضوع خواب استت در نقل 

 گرفته شده مطال  فلسفی زبانی شعری به کار

-اهللو شنیدم که شیخ ابوالخیر، رضی»استت مانند 

که برخیز و نزد شیخ ابوالحسن  عنه در واقعه ديد

بستانت ايم خرّقانی شو و امانتی که بدو س رده

شیخ ابوسعید برخاست و به خدمت ابوالحسن 

خرّقانی رفتت چون چشم ابوالحسن بر وی افتاد، 

گفت: يا ابا سعید، امانتی که تو را بر من است، آن 

ست که بدانی که صوفی از گِل نیستت ابوسعید ا

چون اين بشنید خدمت کرد و بازگشت و چندان 

بديد  جهد کرد که آن صوفی را که از گِل نیست،

 ت«گفت: الصوفی مع اهلل بال مکانو همه روز می

(290: 0205سهروردی، )

 حكایت در متون نجوم. 7

التفهیم الوائل صناعت  حکايت در کت  نجومی

 ديده التنجیم، روضه المنجّمین و گیهان شناخت

شودت اين متون از نظر موضوع، ساختار و زبان یم

همانند هم هستندت موضوع آنها زمان نجومی 

اعیاد ملل به ويژه اعیاد ايرانیان و ترسايان، سب  

نهادن آنها و آداب و رسوم مردم در اين اعیاد 

استت زبان بیان آنها بسیار ساده و روشن و دارای 

ت جمالت کوتاه و به دور از صنايع شعری است

 روزۀ اندر است يکشنبه سعانین آخرين»مانند 

 روز بدين و باشد تسبیح او تفسیر و ايشان بزرگ

 خری مادّه بر آمد اندر المقدسبیت به( ع)مسیح

 و دـدويیـهم وی سـپ از رهـک نشسته و

 تا به کردندیـهم حـتسبی او شـپی انـمردم

 باز منکر و ز کرد معروف امر و آمد اندر مزکت

 اندجهودان دانشمندان که را کاهنان و داشت

 او آهنگ و شدند ورکین ايشان، کرد سرزنش

 ت«است ترسايان فطر يکشنبه کردندتتت و اين

(001: 0220بیرونی خوارزمی، )

 حكایت در متن هواشناسی. 9

موجز و ساده استت  کائنات جويا  رسالۀ آثار علوی

سیزده باب دارد و يک حکايت کوتاه و ساده را 

شودت اين حکايت بیانگر مشاهدات عینی شامل می

یات مشاهده ئاست و به سب  نیاز به بیان جز

تری داردت شخصیت، حادثه و ساختار روايی پخته

و شنودم که »پردازی آن نیز قابل توجه است: صحنه

بود، اين صاعقه  در دشت اصفهان کودکی خفته

ها از تنک بر هر دو ساق پای او خورد و سر پای

باقی تن جدا کرد و البته خون بیرون نیامد، بدان 

 سب  که داغ گشته بود و اثر تشنّج داغ ظاهر بود و

ت «آن کودک از پس اين حادثه مدتی دراز بزيست

(20: 0202)اسفزاری، 

 اهحكایت در دانشنامه. 3

شودت می نمونه دانشنامه ديدهدر اين دوران دو 

 عنوان به که است آثاری نخستین از نامهنزهت

 شده تألیف مختلف هایدانش از ایمجموعه

 برای هاکوشش ترينقديمی از يکی و است

 هندسه، رياضی، نجوم، جمله از علوم بندیطبقه

 شناسی،حیوان شناسی،مردم منطق، ط ، کیمیا،

-می شمار بهتتت و جغرافیا تاريخ، شناسی،معدن

 (90: 0220الخیر، )ابی ت«آيد

العلوم يا حدائق االنوار جامع المعارفةداير در     
 متناسـ   کوتاه حکايت شش فی الحقايق االسرار،

 خبرحکايــت دربــارۀ هــا، نــهبخــش موضــوع بــا
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ــی داوری ــرت علــ ــای حضــ دوران  در( ع)هــ

ــنج  ــداريش، پ ــارۀ  زمام ــت درب ــاهان حکاي  و ش

 پادشـاهان  حکايت دربارۀ و پنج شاهنامه پهلوانان

زبان ساده، پیرنگ کامـل،   تاستآمده ايران گذشتۀ

بدون توصیف جزئیات و نقش حوادث  در آن از 

 که شنودم»تر استت مانند ديگر عناصر روايی مهم

 و فکندند چاهی در و بکشتند را يکی اصفهان در

 آمده باز خانه به سگت ديدهمی و بود او با سگی

تت تشدنمی پیشتر و پاشیدمی خاک و گريستمی و

 توانـد  مـوجبی  را ايـن  حـال  همـه  بـه  گفتند پس

 خداوند که آمد مُقِرت گرفتند زخم به را مردت بودن

 و کردنـد  بـاز  قصـاص  و کشـتم  من را سگ اين

ــون ــد را او چ ــگ آن بیاويختن ــر س ــر ب ــور س  گ

 ت«بـود  همـی  آنجـا  مـردن  تـا  و رفـت  خداوندش

(052: 0220همان، )

 حكایت در مجموعه علوم گوناگون. 01

 شده گاه در يک متن از چند علم سخن گفته

دبیری،  در تعلیم چهار علمِ چهار مقاله،استت 

نجوم، شاعری و طبابت حکاياتی داردت زبان 

مصنوع و توصیفات زيبا، اشعار عربی و فارسی 

شودت حکايات مبتنی بر وقايع و می آن ديده در

اند که يمین آورده»استت مانند  دارای پیرنگ

الدّوله سلطان محمود بن ناصرالدّين به شهر 

غزنین بر باالی کوشکی در چهار دری نشسته بود 

به باغ هزار درختت روی به ابوريحان کرد و 

گفت: من از اين چهار در از کدام در بیرون 

خواهم رفت؟ حکم کن و اختیار آن بر پارۀ کاغذ 

ی من نه و اين هر چهار در، نويس و در زير نهال

راه گذر داشتت ابوريحان اسطرالب خواست و 

کرد و ساعتی ارتفاع بگرفت و طالع درست

انديشه نمود و بر پارۀ کاغذ بنوشت و در زير 

نهالی نهادت محمود گفت: حکم کردی؟ گفت: 

کردمت محمود بفرمود تا کَننده و تیشه و بیل 

رق استت بیاوردند بر ديواری که به جان  مش

دری پنجمین بکندند و از آن در بیرون رفت و 

گفت آن کاغذ پاره بیاوردندت بوريحان بر وی 

نوشته بود که از اين چهار در هیم بیرون نشود 

ری کنند و از آن در بیرون بر ديوار مشرق د

 ( 10: 0225ت )نظامی عروضی، «شودتتت

 اغراض السیاسه فی اعراض الرياسه،در     

وار مطالبی در گويی مناظرهونويسنده در گفت

نجوم، هندسه و معماری و  مجموعۀ علومِ

سیاست چون نکوهش استبداد و ستايش تدبیر 

استت کاربرد حکايت در بیان مطال  مورد  آورده

استت نثری  گذاری بیشتر شدهتأثیرنظرش سب  

مصنوع و زبان شعری در قال  حکايات حیوانات 

صیفات زيبا مخاط  را به پیروی از و همراه با تو

کند و اصول بنیادی سیاست و عدالت دعوت می

در اين میان به نقد و تحلیل عملکرد پادشاهان 

-پردازد و نکات عمیق و مهمی را يادآور میمی

 (02: 0201شودت )ظهیری سمرقندی، 

 در متون بالغی حكایت .00

الشعر، البالغه، حدائق السّحر فی دقائق در ترجمان

کاربرد حکايت  المعجم فی معايیر اشعار العجم،

در سهولت فهم مبانی علوم بالغی و تعلیم آنها 

 بسیار مفید استت

حکاياتی دارد  المعجم فی معايیر اشعار العجم     

با موضوع معرفی اولین شاعر و شعر فارسی و نیز 
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گوی دو وگیری ترانه که مبتنی بر گفتنحوه شکل

ار از حادثه و دارای پیرنگ شخصیت، برخود

کامل استت زبان ساده، شعری و دارای توصیفات 

نیز  ترجمان البالغهزيبا و ساختار کوتاه حکايات 

 کی است حکايت در»شايسته تأمل استت مانند 

 روستايی بود، نشسته بازار در روزی سیناعلیبو

 بوعلی بودت گرفته دوش بر برّۀ بهايیت بگذشت

 به :بگفت روستايی؟ چند به برّه کی، برسید

 ساعتی و بگذار اينجا برّه :گفت بوعلی ديناریت

-می را او روستايی بدهمت بها تا بازآی ديگر

 کی بايد چرا عالمی حکیم تو کی گفت شناختت

 برّه تا باشد ترازو مقابلۀ در برّه کی ندانی قدر اين

 آن از را علیبوت نبری خانه به برّه برنسنجی،

 ت«بداد برّه بهای اضعاف را او و آمد عج 

(05 :0220وطواط، )

 حكایت در متون تعبیر خواب .05

حکاياتی را به قصد بیان علم تعبیر  التعبیرکامل 

خواب و برای مستند کردن تعابیر يک خواب با 

 مهدی»کندت مانند توجه به موضوع آن، نقل می

 سیاه او روی که ديد خواب به شبی منصور بن

پرسیدت  خواب آن از شد بیدار چون بودت شده

 را او تعبیر و ماندند فرو او تعبیر از معبّران

 عبداهلل بن ابراهیم که گفتند را ندانستندت وی

 تا فرمای حاضر را وی ماست از استادتر کرمانی

کردند،  حاضر را کندت ابراهیم تعبیر را جواب اين

گفت:  کردت ابراهیم سؤال او از را خواب مهدی

 معنی؟ او چه معبّران گفتند: به آيدت دختری را تو

 احدهم بشر اذا تعالی و خدای قول گفت: از

 در هم پس کظیمت هو و مسودا وجهه ظل باالنثی

 هزار ده مهدی پس آمدت دختری را او روز آن

 آن در هم ديگر درم هزار و بخشید را وی درم

، تفلیسی) ت«بخشید او هـب دـش ولّدـت هـک تـساع

0259 :01) 

 تحكایت در متون طلسما .01

در علم طلسمات حکايتی از  کنوزالمعزّمین ۀرسال

با زبانی  طلسمات تأثیرروايت عینی و تجربی از 

 شايد اعتماد او قول بر که معتمدی»ساده دارد: 

 هوس مرا بودم مصر واليت به که کرد حکايت

 هابنا ديگر و بنای اهرام وقت هر که بودی آن

 که افتاد اتفاق چنان روز يک ديدمیت همچنین

تراشیدهت  بسیار هایصورت آن بر ديدم طاقی

 مرا، تمام حرکت با يافتم خرد گوس ندی صورت

 آن بر داشتم خود با موم قدری، آمد لطیف

 آن در و بازگشتم گرفتت نقش تا نهادم صورت

 که جا هر آمدم همی چنانک کردم؛ نگاه نقش

 به و نهادی من به روی همی بودی گوس ندی

 چند هر، بديدندی شبانان که تا آمدی من سوی

 از تا گردانند باز که نتوانستند زدند، را گوس ند که

 شبانان، شدند انبوه گوس ندان و بگذشت حدّ

 همه به گفتند: و افتادند من در و برآوردند فرياد

 گفتۀ از داریت طلسمی و کرده جادويی حال

 از مرا که خوردم سوگندان، شدم دلتنگ ايشان

 نیز من حال اين در و نیست معرفتی علم اين

 موم پارۀ اين الّا ندارم خبر هیم و اممانده شگفت

 شد تباه نقش آن چونت مالیدم درهم خشم بدان و

 بعد و بازگشتند گوس ندان حال در گشت باطل و

  نهادم صورت آن بر موم و رفتم دفعات به آن از

 (0: 0220، سینا ابن) ت«نکرد یتأثیر هیم
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 مناظره

حکايتی است که در آن  ۀيافتمناظره شکل گسترش

گوی وگو حادثه اصلی استت نقل گفتوگفت

طوالنی دو شخصیت، زمینۀ گسترش حکايت و 

-استت اين گفت پیدايش مناظره را فراهم کرده

گوها شکل جدل دارد و بیانگر دعاوی برتری دو و

ظفرنامه، گو استت مناظرات را در وطرف گفت

نامه، هفت حصار، واردات، نامه، محبتمناجات

نامه، رسالۀ دل و جان، بحرالحقیق، مجالس الهی
 از درويشی روزی» توان ديدت مانندمیشهرستانی 

 بحر ازين و آيم طل  در وقتی اگر که پرسید من

 عاشقی به يا جويم عاقلی به را حقّ آيم، ل  به

 و عشق عقل از و بهتر کدام عاشق و عاقل از پويم؟

 ياد غراي  و لطايف مرا: گفت مهتر؟تتت عقل کدام

 باد همه ستمعشوق غیر هرچه گفت: عشق استت

رات  سالمت بوستان يونسم من: گفت عقل تاست

 عقل رات مالمت زندان يوسفم من: گفت عشق

 همم،و زنگ زدايندۀ فهمم، درِ گشايندۀ من: گفت

 گلزار تشريفاتم، تکلیفاتم، شايستۀ بايستۀ

 کی ترا عشق ای هنرمندانم، افزاردست خردمندانم،

 تو کنی، دراز طعن زبان و کنی باز دهن که رسد

(0/000: 0299)انصاری،  ت«کیستی؟تتت

 مقامه

گسترش ساختاری حکايت و خلق مناظره، زمینۀ 

-مقامه از ایپاره کهچنان»است:  ظهور مقامه شده

جوان،  و پیر مناظرۀ مانند است؛ مناظره نوع از ها

منجّمت  و پزشک يا رافضی شیعۀ و مؤمن سنی

 و بهار، عشق مانند بخشی هم در موضوعاتی

 فقهی مسائل يا احاجی و معمّاها و جنون، لغزها

( 00: 0220بلخی، ) ت«است صوفیانه تفکّرات و

عالوه بر اين، دربارۀ ريشۀ پیدايش مقامه، مصحح 

نويسد می  انصاریمجموعه رسائل خواجه عبداهلل

ترين نمونه مقامه در آثار خواجه عبداهلل از که کهن

 در»شود: می ديده قلندرنامه و کنزالساکینجمله 

 هایباب در تقابل شیوۀ تتت کنزالسّالکین رسالۀ

 به جوانی و پیری و روز و عشق، ش  و عقل

 و است شده گرفته کار به مختلف هایگونه

 رساله اين در را وصف از گوناگون هاینمونه

 تجربۀ نوعی که است اثر همین درت يافت توانمی

 برای را تمثیل و حکايت از استفاده و نويسیمقامه

 نخستین از خود نوع در که يافت توانمی معانی

 ت«رودمی شمار به فارسی نثر تاريخ در هاتجربه

 (0/012 :0299 )انصاری،

پرداز سجعهای زبانی دبیران اگر از بازی    

 تر شدهبگذريم، عناصر روايی در مقامات پیچیده

های شخصیت استت از جمله شخصیت و کنش

قهرمان مشترک حکايات متوالی مقامات که با 

های خاص اخالقی و کنشی که دارند از ويژگی

شخصیت نوعی و تیپ قهرمان حکايت متمايز 

اندت مقامه دارای حوادث متعددی است که شده

تری پردازی پیچیدهد نیازمند صحنهخود به خو

زمان و مکان محدود و کلی و  ،رواستت از اين

 ،يابدت بنابراينمبهم حکايت در مقامه گسترش می

-شخصیت شدنِ ترتجربه خلق مقامات به پخته

پردازی در روايت پردازی و صحنهپردازی، حادثه

کهن  ۀکاربرد تجرب ،استت همچنین انجامیده

در داستان )اپیزود( موج  شده آوردن داستان 

مقامه در عین استقالل ماهیتش در میان حکايت 

و داستان بلند قرار بگیردت 
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 مقاماتيکی از مقامات برجسته اين دوران     

 آن عمومی و اصلی حمیدی است که موضوع

ديگری هم  متنوّع هایموضوع اما به است، کديه

نويسنده بیش دارد و  مصنوع زبانی ،است پرداخته

داردت زبان  آرايیمايه، دغدغۀ سخندرون از

خواهان  مصنوع آن موج  شده خواننده بیشتر

های شگردهای زبانی باشد تا فهم پیچیدگی

ساختار پیرنگ  (2: 0220ت )بلخی، «شنیدن روايت

پردازی ها و صحنهضعیف اما توصیف شخصیت

 محدود هامقامه چشمگیر استت تعداد شخصیت

آيات،  و بلند هامقامه اين طول بیشتراستت 

فارسی در آن گنجانده  و عربی احاديو، ابیات

شده و مناظره عنصر اساسی آن استت مانند 

-بی دوستی راه در که دوستی مرا کرد حکايت»

 از که وقتی عی بی اخالق مکارم در و بود ري 

 بود، آراسته امانی ثمرۀ به جوانی شجرۀ که اوقات

 شهر آن مناق  که کردم اصفهان شهر از ابتدا سفر

شدم  همراه قافله اهل با تبودم شنیده بسیار مشهور

 مدّت از بود و نگشته کاسی خواب دور از هنوز

 به جوشی و انبوه خروشی که نشده پاسی ش 

 خروش آن موج  که ندانست کس برآمد شکوه

 ل  از ل  ش  زنگی که هنگام چیستت آن

 تبرداشت ش  منزل از رخت شباهنگ و برداشت

 دروازه به روی خلق و بگشادند شهر درهای

 پرده در خروش چندان آن که پرسیدم تنهادند

 امروز شهر اين بودت گفتند: در چه دوش ش 

 آن که جسیم است ماتمی و عظیم است مصیبتی

بود،  امت اين پیشوای و واليت اين مقتدای

 خروش اين و است کرده نوش اجل کأس دوش،

 آواز و آوازه چون تاست قطعیت بدين جوش و

 حنین و احد حادثۀ از حادثه آن و رسید غايت به

 و حسن مصیبت از مصیبت آن و شد زيادت

 (019: 0220ت )بلخی، «گذشتتتت در حسین

 داستان بلند

در اين پژوهش، داستان به اشکال روايی بلند 

های متعدد گفته مستقل با حوادث و شخصیت

پردازی، پردازی، حادثهشخصیت شود که از نظرمی

تر از ديگر اشکال تر و منسجمپردازی پختهصحنه

روايی است و در توصیفات به بیان جزئیات 

شودتپرداخته می

 داستان بلند اساطیري .0

-هايی برمیدر متون تاريخی اين دوران به بخش

-های اساطیری را روايت میخوريم که داستان

ابومنصوری  شاهنامهترين نمونۀ آن کنندت کهن

استت  است که متن زيادی از آن باقی نمانده

-تاريخ بلعمی، زينهای اساطیری در داستان

االخبار، نوروزنامه، فارسنامه، تاريخ بخارا، تاريخ 

تیرگان » شوندت مانندمی ديدهطبرستان هم 

هست و اين آن روز بود  سیزدهم ماه تیر موافق ما

ن وقت که میان آ انداخت اندر که آرش تیر

منوچهر و افراسیاب صلح افتاد و منوچهر را 

از آن تو باشدت پس ، گفت: هر جا که تیر تو برسد

آرش تیر بینداخت از کوه رويان و آن تیر اندر 

کوهى افتاد میان فرغانه و طخارستان و آن تیر 

: 0209)گرديزی،  تتتت«روز ديگر بدين کوه رسید

005)
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 ن بلند پهلوانیداستا .5

های پهلوانی در اين دوران، روايات بلندی داستان

هستند که در ادامۀ روايات اساطیری و در پیوند 

تاريخ بلعمی، تاريخ اندت در متن با آنها آمده

اغراض السیاسه فی نامه، فارسنامه، سیستان، نزهت
-گونه داستاناين ، تاريخ طبرستاناعراض الرياسه

 آهنگری کابی،»تتت  شوندت مانندمی ها ديده

 بود، کشته او آن از پسر دو آنک بهر از اصفهانی

 سر بر دارند آهنگران کی پوست و کرد خروج

 بلند بانگ به آشکارا و کرد افغان و کرد چوبی

 و کردمی فرياد او ظلم از و داد دشنام را ضحاک

 او با دست عالمیان و خاستند بر هم به او با غوغا

 و نهاد ضحاک هایسرای به روی و کردند يکی

 وی از هاحجره و سرای و بگريخت ضحاک

(05: 0202ابن بلخی، ) ت«ماندتتت خالی

 داستان بلند تاریخی .1

تاريخ سیستان،  های تاريخی بلند در متنداستان

تاريخ بیهقی، فارسنامه، تاريخ بخارا، تاريخ بیهق، 

السرور، ترجمۀ تاريخ يمینی،  ةیالصدور و آ ةاحر
تاريخ طبرستان، عقدالعلی للموقف االعلی، بدايع 

اغراض  نامه،سیاست الزمان فی وقايع کرمان،

      استت آمده السیاسه فی اعراض الرياسه

-داستان تاريخی روايتی بلند، مبتنی بر واقعیت    

نـويس رخـدادها و   های تاريخی است کـه تـاريخ  

کند و بـه  حوادث را روايت می بیان چرايی وقوع

ــاالت   ــیف ح ــوادث، توص ــات ح ــیف جزئی توص

شـودت  مـی  ها نیز توجهروحی و ظاهری شخصیت

و حسنک را به پای دار آوردند، نعـوذ بـاهلل   »مانند 

بودند کـه از   من قضاءِ السُّوءِ، و دو پیک ايستانیده

خواندنـدت  اند و قرآن خوانان قـرآن مـی  بغداد آمده

دنـد کـه جامـه بیـرون کـشت وی      حسنک را فرمو

دست انـدر زيـر کـرد و ازار بنـد اسـتوار کـرد و       

های ازار را ببست و جبّه و پیراهن بکشید و پايچه

دور انداخت با دستار و برهنـه بـا ازار بايسـتاد و    

ها درهم زده، تنی چون سیم س ید و رويـی  دست

-چون صد هزار نگـار و همـه خلـق بـه درد مـی     

وش آهنی بیاوردند عمـدا   گريستندت خودی روی پ

تنگ چنـان کـه روی سـرش را ن وشـیدی و آواز     

دادند که سر و رويش را ب وشید تا از سـنگ تبـاه   

نشـود کــه ســرش را بــه بغــداد خــواهیم فرســتاد  

 (0/092: 0255ت )بیهقی، «نزديک خلیفهتتت

الزمان فی وقايع بدايع های تاريخی درداستان    
تری زبان پیچیده میتاريخ بلعدر مقايسه با  کرمان

دارندت نويسنده به بیان جزئیات رخدادها پرداخته، 

برده، به توصیف  از شگردهای زبان شعری بهره

ها پرداخته، حاالت و رفتار بیرونی شخصیت

های شخصیتی حاکمان چون عادل توصیف ويژگی

يا ظالم بودن، سايس و با تدبیر بوده را بیان کرده، 

ادها سخن گفته و زبانش یات رخدئاز چرايی و جز

ها روند استت اين دگرگونی از سادگی دور شده

رشد و گسترش ساختار روايی و حرکت روايت 

تاريخ از گزارش به سوی داستان بلند و گذر از 

تر شدن را سادگی ساختاری به پختگی و پیچیده

کرمان به دور دولت او »تتت دهدت مانند می نشان

حرم عدل و امن شد و محل آرام و آسايش و 

سکون و بر مقتضی هوای او میل رعیت به تعلم و 

تأدب بسیار شد و اکثر محترفه اوالد را در مکت  

و تعلم علم مشغول کردند و ملک محمد را هوس 

علم نجوم غال  بودی و چیزی از آن چون 
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م مدخل حاصل کرده و ازين معرفت تقويم و عل

که او بطلیموس عهد جهت ظن مردم وقت چنان

نفاق گرفت و متاع  است و به تربیت او بازار هنر

دانش رواج يافت و در حفظ مصالح مملکت و 

رعايت احوال رعیت و واليت ش  سرمه سبر در 

چشم کشیدی و در پای تفکر غوطه خوردی و 

 (00: 0202، )کرمانی ت«درتتت

 ستان بلند تمثیلی رمزيدا .4

داستان تمثیلی رمزی به معنی روايتی بلند، ساده، 

غیرادبی و مبتنی بر پرسش و پاسخ شیخ و مريد 

و سرشار از رمزهای دشواری است که نیاز به 

رسالۀ حی بن تحلیل و تفسیر فلسفی داردت 
يقظان، آواز پر جبرئیل، مونس العشاق، فی حالت 

فیان و عقل سرخ، طفولیه، روزی با جماعت صو

 و لغت موران رسالۀ الطیر، رسالۀ الطیور

سهروردی از جملۀ اين کت  هستندت 

های داستان رمزی در بیان و روشنگری سويه    

مبهم انديشه فلسفی در متون رمزی صوفیانه و 

متون فلسفی کاربرد دارد و معانی عمیق و پیچیده 

انديشه در مايۀ آن، زمینۀ زايايی و گاه مبهم درون

 اول» کندت مانندذهن خوانندگان را فراهم می

 از است عقل آفريندمی خداوند که چیزی

 وجود به ديگر آفريدۀ سه عقل گانۀسه شناخت

-می خود در حسنت حُزن حُسن، عشق و: آيدمی

 از و کندمی تبسّم خود عظیم زيبايی از و نگرد

-می وجود به مقرّب ملک هزار چندين تبسّم اين

 افتد،می عشق دل در شوری حسن تبسّم ازت آيد

 است، کهتر برادر که حُزن کند، حرکتی خواهدمی

 زمین و آسمان آويزش اين از و آويزدمی وی در

 و آفريندمی را آدم خداوند وقتی تشودمی پیدا

 زندان در رونده هفت دست به را مخالف چهار

)پورنامداريان،  تتت«تکندمی محبوس جهت شش

0225 :215) 

 سفرنامه

 در سفرنامه نقل رخدادهای تاريخی که نويسنده

هم شاهد و هم راوی آنهاست، عنصر عاطفه به 

-يابد و بر تجارب روايتزبان روايت راه می

افزايدت توصیف شخصیت، حادثه و پردازی می

صحنه و بیان چرايی رخدادها بر جنبۀ نمايشی 

کم شیوۀ نقل رخدادها را کم افزايد وروايت می

دهدت گاه شرح حوادث و بیان قرارمی تأثیرتحت 

یات مکان و زمان رخدادها به داستان بلند ئجز

شود، چرا که راوی و قهرمان و شاهد نزديک می

کننده يکی هستندت تنها سفرنامه اين و گزارش

های ناصرخسرو استت بخش سفرنامهدوران 

توان به عنوان حکايت بسیاری از اين متن را می

و  تتت» مانند. کوتاه يا داستانی بلند از متن جدا کرد

جا رسیديم از برهنگی و عاجزی به چون به آن

ديوانگان ماننده بوديم و سه ماه بود که موی سر 

بوديم و خواستم که در گرمابه روم  نکرده باز

باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود و 

بوديم  هريک به لنگی کهنه پوشیدهمن و برادرم 

ای در پشت بسته از سرما، گفتم پالس پاره و

اکنون ما را که در حمام گذاردت خرجینکی بود که 

نهادم و بفروختم و از بهای آن کتاب در آن می

-درمکی چند سیاه در کاغذی کردم که به گرمابه

تر در بان دهم تا باشد که ما را دمکی زيادت

رد که شوخ از خود باز کنمت چون آن گرمابه بگذا
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ها پیش او نهادم در ما نگرست پنداشت که درمک

ايمت گفت برويد که هم اکنون مردم از ما ديوانه

گرمابه بیرون آيند و نگذاشت که ما به گرمابه در 

رويمت از آنجا با خجالت بیرون آمديم و به شتاب 

ما کردند پنداشتند که برفتیمت کودکان به بازی می

 (20-20: 0250) قباديانی،  تتتت«ديوانگانیم

 قصه 

قصه در معنای عام خود، معموال  در توصیف 

-آثاری است که در آنها برجستگی حوادث خارق

ها و العاده بیشتر از تحول و تکوين آدم

 ها کاربرد داردتشخصیت

 قصه كوتاه. 0

های روايی قصه را ويژگی های کوتاه،داستانبرخی 

 و العاده هستندزيرا مشتمل بر حوادث خارق دارند،

-خارق حوادث»شوندت می بنابراين قصه شمرده

آنکه در گسترش و العاده بنیاد قصه هستند، بی

های قصه نقشی داشته ها و تحول آدمرشد قهرمان

شوند و های قصه کمتر متحول میباشندت شخصیت

-بیشتر دستخوش ماجراهای گوناگون هستندت قصه

ها بر اغل  پايان خوشی دارند و در آنها خوبیها 

 ( 00 :0255)میرصادقی،  ت«شوندها پیروز میبدی

بن آن درخت مجمع پريان و »تتت مانند 

محفل ايشان بودت شاه پريان آمد، جمله جن به 

خدمت او و از حوادث عالم و وقايع زمین 

يکديگر را اخبار و استخبار کردندت يکی گفت: 

زاده بکندت شاه جن ی ديدۀ شهريارامروز شهريار

زاده از اوراق اين درخت بر گفت: اگر شهريار

ديده مالیدی، ديدۀ او روشن شدی و در فالن 

جايگه درخت کاز است و در بن آن سوراخ 

ماری، اگر آن مار را بکشد، شهريار بابل بمیردت 

شاهزاده را از آن استبشار فزودت برگ بر ديده 

مار را بکشت، شهريار مالیدت روشن گشت و 

زاده بعد مفارقت او به ملک موروث بمردتتت ملک

رسید و به فراغ دل و رفاهت تمام متصرف 

مملکت گشت و اين حکايت از آن اعادت افتاد 

که اغل  صداقت که خويشی باشد، عاقبت به 

 (00: 0252)ملطیوی،  ت«چنین نکايت انجامد

 . قصه كرامات5

قصه است چون پیرنگی نیز نوعی  کرامات داستان

عادت داردت حیوانات، جن، ساده با حوادث خارق

های آن هستند و ديو يا پری از جمله شخصیت

ها به مرات  اين نوع حکايت»پايان خوشی دارندت 

-تر و دارای ويژگیتر و پختهتر، برآغالندههنری

چه  ،های داستانی برانگیزاننده و غنی هستند

ندت از سويی امألوفشامل حوادث غري  و غیر 

گو، خیال وعنصر گفت ۀاين حکايات دربردارند

ها، يا، مناجات و ادعیه، وصیتؤگسترده، ر

ها هستندت اين نوع عبارات حکیمانه و جواب

اند و از بدو پیدايش تصوف حکايات بسیار ارزنده

 (005: 0259)عباسی،  ت«اندوجود داشته

پردازی راويان اينکه کرامات دستاورد خیال      

بوده يا پايگاهی در واقعیت داشته، تغییری در 

دهد و ای داستان کرامات نمیماهیت قصه

های سرگردان قرار دارندت همچنان در زمرۀ قصه

ترجمۀ رسالۀ ، شرح تعرفدر  گونه روايیاين
طبقات الصوفیه، حالت و سخنان شیخ  قشیريه،

 وورالعلوم تذکره االولیا، ن، اسرارالتوحید ابوسعید،
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 به سالی»مانند  شودتمی ديدهالمحجوب کشف

 چاهی به رفتمهمی  اندر باديه به رفتمتمی حج

 که کردهمی منازعت من با من نفس و افتادم اندر

ت نخواهم فرياد که واهلل که گفتم نفس بات کن فرياد

 مرد دو که بود نگذشته تمام من سر بر خاطر اين

گفت:  را ديگر آن مر يکی، بگذشتند چاه سر بر

 راست راه بر که کنیم استوار را چاه اين سر تا بیا

 و آوردند نی پست نیفتد اين اندر کسی تا است

 باز کنمت بانگ که کردم قصدت خاشاک و بوريا

 تو! نزديکتری ايشان از من به که کسی آن يا گفتم

 به چه زبان گفتار، دانی همی و بینی همی خود

 چاه سر تا گشتم خاموش پست است کار

 رسید، جای بدين حالم چونت برفتند و ب وشیدند

 پای دو هر و کرد باز چاه سر و بیامد چیزی ناگاه

 به! درآويز من از: گفت مرا و هشت فرو چاه به

 شیری پایت زدم آن در دست و آويختم اندر وی

 يا که شنیدم آوازی پست کشیدبر چاه از مرا، بود

 راو تت کرديم تو با که نیکوست چه اين حمزه ابا

 شیری به چاه از، برهانیديم هالکی به هالکی از

(052 :0201مستملی بخاری، ) ت«برهانیديم

 رمانس .1

از جمله  سندبادنامه، اسکندرنامه و سمک عیار

هايی که قصه های زيبای فارسی هستندترمانس

های عجی  و ها و صحنهشرح حوادث و شخصیت

های انگیز و عشقغري ، ماجراهای شگفت

احساساتی و پرشور و اعمال سلحشورانه را روايت 

ها و حوادث طول قصه، تعداد شخصیت»کندت می

شود، نبرد با پريان، پیروزی در رمانس بیشتر می

همیشگی در نبرد با دشمنان و سلحشوری، طلسم و 

جادوگری و پیروزی همیشگی قهرمان اصلی و 

ول انسانی و کنندگی و اشاعۀ اصجنبۀ سرگرم

جوانمردی از خصوصیات بارز آن استتتت رمانس 

گردد و به محیط اجتماعی و بر محور حوادث می

ا ـهتـی شخصیـهای ذهنی و روحتـخصوصی

  (210: 0255)میرصادقی،  ت«اعتناستبی

های پهلوانان گردآوری داستان سمک عیار    

های آنان ها و جوانمردیمردمی و شرح دالوری

شخصیت اصلی رمانس سمک است که استت 

استت ساختار موج  وحدت هنری روايت شده

روايی و زبان ساده و گاه نزديک به محاوره دارد: 

پس شاه فغفور با فرخ روز درسخن آمد و »تتت 

گفت: ای شاهزاده آمدن تو بدين واليت به فرخی 

 بادت شاهزاده به چه شغل و به چه حاجت آمده

باشی که اين سخن  ال شنیدهاست؟ تتت دانم که احو

فاش است که من چگونه در دست دايۀ جادو 

زاده به عاجزم تا بدين غايت بیست و يک پادشه

اند و از عهدۀ کار او به در خواستاری او آمده

اند و از نتوانستند آمدن و سر در سر اين کار کرده

گويم و از برای دل پدر تو که برای شفقت تو می

دانم که چگونه استت هرگز ند، میبر فراق تو فرز

با هیچکس از خواستاران دختر خويش چندين 

نگفتم و آنچه گفتم برای شفقت گفتمت اگر تو را 

مراد است که بنشینی تا دايۀ جادو بمیرد و دختر 

(05: 0202ت )ارجانی، «در کنار تو کنمتتت

 گیرينتیجهبحث و 

 بررسی متون منثور با موضوعات گوناگونی چون

 تـاريخ،  جغرافیـا،  سیاست، فلسفه، بالغت، نجوم،

ــاطیر، ــفرنامه، اس ــیر، منشــآت، س ــنامه، تفس  دانش
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 موسـیقی،  خـواب،  تعبیـر  کـالم،  اخـالق،  تذکره،

هـای  دهد که گونـه مینشان تتتو طلسمات هندسه،

ــندگان    ــاز نويس ــور نی ــه فراخ ــی ب ــف رواي مختل

اندت از جملـه کـاربرد   کاربردهای گوناگونی داشته

)در نقل  رخدادها(، کاربرد تمثیلـی )در   گزارشی

 ايجاد قیاس منطقـی در ذهـن مخاطـ (، کـاربرد    

های پیچیدۀ با ماهیـت  روشنگرانه )در بیان انديشه

 فلســفی( و کــاربرد بیــان تجربیــات و مشــاهدات

عینی )در بیان انديشه و مفـاهیم علمـی(ت در ايـن    

کاربردها، آفرينش داسـتانی و زيبـايی سـاختار و    

است، اما  وايت اولويت نويسندگان نبودهماهیت ر

های بلند کارکرد آفرينش روايـت  در خلق داستان

در معنای خلق متن داستانی و مسـتقل بـر ديگـر    

اسـتت بـدين    کاربردهای روايـت، پیشـی گرفتـه   

هـای بلنـد کمتـر کـاربرد تمثیلـی،      سب  داسـتان 

استشهادی دارند و به شکل متنی روايی با هويت 

 شودت  و کامل پديدارمی مستقل، منسجم

دهند که به تدريج از ماهیت ها نشان میيافته    

شده و بُعد نمايشی و  نقلی عناصر روايی کم

استت تجربیاتی که در  توصیفات رشد کرده

گوها، نمايش ویات، گسترش گفتتوصیف جزئ

يافتن عاطفه به زبان روايت به دست  رخدادها، راه

 هموار ی بلند و رمانس راهاداستان راه خلق آمده،

-استت عالوه بر اين راويان و نقّاالن داستان کرده

گويان، عناصر روايی چون های پهلوانی و قصه

پیرنگ، شخصیت، صحنه و حادثه را با توصیفات 

های آنان به اندت خالقیتهنرمندانه همراه کرده

گیری متون مکتوب راه يافته و موج  شکل

پردازی و پردازی، حادثههويت نمايشی شخصیت

استت  های بلند شدهپردازی در داستانصحنه

پردازی حکايات کاربرد اين تجربیات در روايت

های های بلند اساطیری، داستانصوفیانه، داستان

ها، های بلند پهلوانی، سفرنامهبلند تاريخی، داستان

های بلند های بلند تمثیلی فلسفی، داستانداستان

های منثور سب  شده تا ها و رمانسصهعاشقانه، ق

-در اين دوران با رشد و گسترش تجربیات روايت

پردازی و خالقیت در پردازش هنرمندانه عناصر 

 رو باشیمت هروايی روب

 منابع

-تصحیح سیدجالل تنامهفارس ت(0202ابن بلخی )

 مهرت  ۀمطبع :تهران تالدين طهرانی

 تنامهقابوس ت(0215) ابن زيار، عنصرالمعالی کیکاوس

بنگاه ترجمه و  :تهران تتصحیح غالمحسین يوسفی

نشر کتابت

 تکنوز المعزّمین ت(0220) ابن سینا، حسین بن عبداهلل

ملّیت  انجمن آثار :تهران تالدين همايیتصحیح جالل

 تبیان االديان ت(0292) ابن عبیداهلل، ابوالمعالی محمد

 روزنهت ت تهران: تصحیح محمد دبیرسیاقی

 تنامه عاليینزهت ت(0220) الخیر، شهمردانابی

مطالعات  ۀمؤسس :تهران تپورتصحیح فرهنگ جهان

و تحقیقات فرهنگیت

سمک  ت(0202)بن عبداهلل  ارّجانی، فرامرزبن خداداد

تهران:  ت0 لدج تتصحیح پرويز ناتل خانلری تعیّار

تتهراندانشگاه 

تصحیح  تکائنات جو ت(0202) اسفزاری، ابوحاتم مظفّر

 بنیاد فرهنگ ايرانتتهران:  تمحمدتقی مدرس رضوی

مجموعه رسائل خواجه  ت(0299) انصاری، عبداهلل

 تتصحیح محمد سرور مواليی تعبداهلل انصاری

: امیرکبیرتتهران
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مقامات  ت(0220) حمیدالدين ابوبکر بن عمربلخی، 

مرکز نشر  :تهران تتصحیح رضا انزابی نژاد تحمیدی

 دانشگاهیت

تصحیح  تتاريخ بلعمی ت(0255) بلعمی، ابوعلی محمد

 تبه کوشش محمدپروين گنابادی تمحمدتقی بهار

زوّارت :تهران

التفهیم الوايل صناعه  ت(0220) بیرونی خوارزمی، ابوريحان

 بابکت :تهران تالدين همايیتصحیح جالل تالتنجیم

ويرايش جعفر ، ترجمه تفسیر طبری ت(0290)بی نا 

 نشر مرکزت  :مدرّس صادقی، تهران

 تحدودالعالم من المشرق الی المغرب ت(0205)بی نا 
 دانشگاه تهرانت  :تهران تبه کوشش منوچهر ستوده

 تتاريخ بیهق ت(0209) بیهقی، ابوالحسن علی بن زيد
بنگاه دانشت  تهران: تتصحیح احمد بهمنیار

 تصحیح تبیهقیتاريخ  ت(0255) بیهقی، ابوالفضل

 سخنت :تهران تجعفر ياحقّی و مهدی سیّدیمحمد

های رمزی رمز و داستان ت(0225پورنامداريان، تقی)
 علمی و فرهنگیت  :تهران تدر ادب فارسی

کامل  ت(0259) تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم
 پلت تهران:  تالتعبیر

 هایحکايت ساختار بررسی ت(0291جبری، سوسن )
نامه پايان تامروز نويسیداستان از الهام با گلستان

  ترشتۀ زبان و ادبیات فارسی تکارشناسی ارشد

 تدانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شريعتی

دانشگاه فردوسیت :مشهد

بینی حکايت و جهان» ت(0215تابستان ــــــــــ )

له دانشکده ادبیات دانشگاه مج تبوستان ادب ت«صوفیانه

 ت21-11 صص تسال سوم تشماره دوم تشیراز

ترجمه  ت(0209) جرفاذقانی، ابوشرف ناصح بن ظفر

بنگاه : تهران تبه اهتمام جعفر شعار تتاريخ يمینی

ترجمه و نشر کتابت 

روض  ت(0299) خزاعی نیشابوری، حسین بن علی

تصحیح محمدجعفر ياحقی  تالجنان و روح الجنان

های پژوهشبنیاد مشهد:  تو محمد مهدی ناصح

 اسالمی آستان قدس رضویت

بندی قصه/ طبقه» ت(0255پايیز ) ذوالفقاری، حسن

دوره  تجستارهای ادبی ت«های سنتی فارسیداستان

ت 02-00صص ت 022شماره چهل و دوم، 

علم موسیقی برگرفته از » ت(0290) رازی، فخرالدين

ت55-005ت صص 2و  0شماره  تمعارف ت«العلومجامع

 ت«حکايت و مختصات آن» ت(0299بهار ) رهگذر، رضا

 ت00-02صص ت 02شماره  تادبیات داستانی

مجموعه آثار فارسی  ت(0205) الدينسهروردی، شهاب

: تهران ت، تصحیح سیدحسین نصرشیخ اشراق

 دانشگاه تهرانت

ت فردوس تهران: تادبی انواع ت(0252)سیروس  شمیسا،

 لدج تايران تاريخ ادبیات در ت(0255) اهللصفا، ذبیح

 انتشارات فردوست  :تهران تدوم

تصحیح  تنامهسیاست ت(0290) الملکطوسی، نظام

تهران:  تبه کوشش جعفر شعارمحمد قزوينی و 

های جیبیت شرکت سهامی کتاب

ت (0201) ظهیری کات  سمرقندی، محمدبن علی

تصحیح جعفر  تاغراض السیاسه فی اعراض الرياسه

هرانت دانشگاه ت :تهران تشعار

های حکايت» ت(0259تابستان اهلل )عباسی، حبی 

 ت«عرفانی و نقش آنها در گفتمان منثور صوفیانه

 ت20-52صص ت 05شماره  تنامه علوم انسانیپژوهش

ترجمه  ت(0200ابوعلی حسن بن احمد )عثمانی، 

 بنگاه ترجمه و نشر کتابت تهران:  ترساله قشیريه

تذکره  ت(0202) عطّار نیشابوری، فريدالدين محمد

 زوّارت :تهران تبه تصحیح محمد استعالمی تاالولیا

ه ـب تابـالبابـلب ت(0220)د ـمحم نـعوفی، سديدالدي



 0131 زمستان، دوم ، شمارهسوم فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال       21
 

 ت ابخانۀ علمیـران: کتـته تسیـد نفیـح سعیـتصحی

فضائل االنام من  ت(0222) غزالی، ابوحامد محمد

، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، رسائل حجه االسالم

 کتابفروشی ابن سینات تهران: 

تصحیح  تسفرنامه ت(0250) قباديانی، ناصرخسرو

 اساطیرت  :تهران تزادهمحمود غنی

 ت(تابی) عبدالجلیل رازی، نصیرالدين ابورشیدقزوينی

 جاتبی تالدين حسینی ارمویتصحیح سیدجالل تلنقضا

 ادبی نقد» ت(0292) فینک الری و رابرت کان ديويس،

 هالـه ترجمـه تمجله ارغنـون ت«بیسـتم قـرن

 ت0-09ت صص 0 شماره تاول سال تالجوردی

بدايع  ت(0202) الدين ابوحامد احمدکرمانی، افضل
 تگردآورنده مهدی بیاتی تالزمان فی وقايع الکرمان

   تهران: دانشگاه تهرانت

تصحیح  تعقدالعلی للموقف االعلی ت(0200)ــــــــــ 

 مطبعه مجلست تهران:  تمحمد عامری نائینی علی

 تاالخبارزين ت(0209گرديزی، ابوسعید عبدالحیّ )

 بنیاد فرهنگ ايرانت تهران:  تتصحیح عبدالحیّ حبیبی

شرح  ت(0201) ابراهیم اسمعیلمستملی بخاری، ابو

بنیاد تهران:  تتصحیح احمدعلی رجايی تتعرّف

 فرهنگ ايرانت

 تروضه العقول ت(0252)بن غازی  ملطیوی، محمد
 :تهران تپورتصحیح محمد روشن و ابوالقاسم جلیل

 نشر آثارت  

 تکلیله و دمنه ت(0250) منشی، ابوالمعالی نصراهلل
 امیرکبیرت  :تهران ت00چاش  تتصحیح مجتبی مینوی

 و کشف االسرار (ت0250میبدی، ابولفضل رشیدالدين )
 تهران: امیرکبیرت اصغر حکمتتتصحیح علی تاالبرار عده

 :تهران تادبیات داستانی ت(0220) میرصادقی، جمال

 فرهنگی ماهورت ۀ مؤسس

 .خنس :تهران تعناصر داستان ت(0255)ـــــــــ 

اسرارالتوحید فی  ت(0252) منوّر میهنی، محمدبن

تصحیح محمدرضا شفیعی  تسعیدمقامات شیخ ابی

 آگاهت: تهران تکدکنی

 تبخاراتاريخ  ت(0222) نرشخی، ابوبکرمحمدبن جعفر

و به تصحیح مدرّس  ترجمه محمدبن زفربن عمر

 توست  :تهران ترضوی

 تچهار مقاله ت(0225) نظامی عروضی سمرقندی، احمد
 کتابخانه طهوریت  :تهران تتصحیح محمد قزوينی

شرح قصیده فارسی  ت(0220) نیشابوری، ابوسعدمحمد
تصحیح و  تخواجه ابوهیثم احمدبن حسن جرجانی

 تمقدمه فارسی و فرانسوی هنری کربین و محمد معین

 ت فرانسه و ايران انستیتو شناسیايران : بخشتهران

 به تاالنبیاء قصص ت(0205)ابراهیم  ابواسحق یشابوری،ن

 تکتاب نشر وترجمه بنگاه تهران: يغمايیت حبی  اهتمام

 دقائق فی السحر حدائق(ت 0220) رشیدالدين وطواط،
 طهوری: تهران آشتیانیت اقبال عباس تصحیحت الشعر

 تسنايی و

Barthes, Roland, and Lionel Duisit (1975). 

“An Introduction to the Structural 

Analysis of Narrative”. New Literary 

History. Vol. 6. No. 2. On Narrative and 

Narratives. Published by: The Johns 

Hopkins University Press. pp. 237-272.

 
 

 

 



4201Narrative Studies, No. 3, Vol. 2, Winter  7 

The Place of Narrative in Persian Prose Texts of Fourth to Seventh Centuries
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Abstract 

Narration is seen in different aspects of human culture. When the Persian prose texts 

of 4
th

 to 7
th

 centuries (A.H) will be revised from such a perspective, this question will

be raised: which narrative forms are identifiable in the most ancient Persian prose 

texts from 4
th

 to 7
th

 centuries? The aim of this study is to reach a general

understanding toward the presence of various narrative forms in the texts of the early 

years of Persian language. The exploration of hundreds of texts of prose-writing 

period shows that the content of these texts comprises different subjects such as 

astrology, rhetoric, philosophy, politics, geography, history, mythology, travel 

writing, epistolary, commentaries, encyclopedia, biography, ethics, theology, dream 

interpretation, music, geometry, talismans, etc. And more importantly, in 85% of 

texts which are under investigation, a variety of narrative forms is observable and 

different forms such as reportage, tale and long stories are of significant functions in 

the texts for example, reporting and citing the past events, describing the situations, 

creating allegories, expressing the ideas, elucidating the ambiguous and elusive 

thoughts, depicting the observations, recording the experiences and narrating the 

stories. The results also show the variety of subjects as well as various functions of 

narrative kinds in the social life of Persian speakers of these mentioned centuries. The 

existence of such a reservoir enriched in narrative forms in the early years of prose-

writing implies that the history of narration in the Persian language dates back to far 

older times than the 4
th

 century. Such a rich heritage paved the way for creative

writers of the present time to create more intricate forms of narrative by transforming 

the simple ones. 

Keywords: Prose, Narration, Reportage, Tale, Story, 4
th

 to 7
th

 Centuries.
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