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چكیده
روايت در جلوههای گوناگون فرهنگ بشری ديده میشودت آنگاه که از اين ديدگاه به متون فارسی منثور بازمانده از قرن
چهارم تا هفتم هجری بنگريم؛ اين پرسش مطرح میشود که« :کدام يک از اشکال روايی در کهنترين متون منثور فارسی
قرن چهارم تا هفتم هجری ديده میشود؟» هدف اين پژوهش رسیدن به شناخت کلی از پیشینۀ حضور اشکال گوناگون
روايی در متون دوران آغازين زبان فارسی استت بررسی توصیفی -تحلیلی صدها متن منثور بازمانده از اين دوران
شکوفايی نثر نشان میدهد که محتوای متون اين دوره از موضوعات گوناگونی چون نجوم ،بالغت ،فلسفه ،سیاست،
جغرافیا ،تاريخ ،اساطیر ،سفرنامه ،منشآت ،تفسیر ،دانشنامه ،تذکره ،اخالق ،کالم ،تعبیر خواب ،موسیقی ،هندسه ،طلسمات
وتتت سخن میگويدت مهمتر آنکه در  %50متون مورد بررسی ،شکلی از اشکال روايی ديده میشود و فرمهای روايی چون
گزارش ،حکايت ،قصه و داستان بلند کاربردهای مهمی در متن داردت از جمله گزارش و نقل رخدادهای گذشته ،توصیف
موقعیتها ،خلق تمثیلهای استشهادی ،بیان انديشهها ،روشنگری انديشههای مبهم و پیچیده ،بیان مشاهدات ،ثبت
تجربیات و روايت داستانت يافتهها همچنین نشاندهندۀ تنوع موضوع و کاربردهای گوناگون و گسترده گونههای روايی در
زندگی اجتماعی پارسیزبانان قرن چهارم تا هفتم هجری استت وجود چنین خزانهای سرشار از اشکال روايی در دوران
آغازين نثر خود گواه آن است که پیشینۀ سنّت روايتپردازی ،در زبان فارسی ،به دورانی بسیار کهنتر از قرن چهارم
بازمیگرددت اين میراث گرانبار پشتوانۀ نويسندگان خالق اين دوران شده تا با دگرگونکردن فرمهای ساده به فرمهای
پیچیدهتری از روايت دست بیابندت
كلیدواژهها :نثر ،روايت ،گزارش ،حکايت ،داستان ،قرن چهارم تا هفتم هجریت
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مقدمه

داستان يا روايت را در سادهترين و عامترين

ادبیات کهن فارسی به دلیل غنی بودن پیکره ،انواع

تعريف ،متنی است که رخدادی را بیان میکند و

قال های داستان و شعر را در درون خود روايت

راوی دارد ،به بیان ديگر روايت «نقل حادثه واقعی

به طور عام در جای جای گسترۀ میراث فرهنگ

يا خیالی يا سلسلۀ پیوستهای از حوادث از دهان

بشری حضور داردت چون از اين ديدگاه به روايت

يک راوی يا طرف خطاب است»ت (کان ديويس،

بنگريم ،حضور آن را در متون بازماندۀ کهن زبان

 )0-02 :0292بنابراين ،اشکال گوناگون نقل

فارسی نیز میبینیمت اگرچه پیشینۀ شکلگیری و

رخدادها در زمرۀ اشکال روايی قرار میگیرندت

دگرديسیهای تاريخی اشکال گوناگون روايت در

امروزه

اشکال

روايی

از

ديدگاههای

دوران پیش از قرن چهارم بر ما پوشیده است ،اما

گوناگونی بررسی و طبقهبندیهای شدهاندت اين

آنچه روشن است ،پس از شکلگیری پارسی دری،

پژوهش به بررسی کلی اشکال روايی از ديدگاه

در متون منثور اين دوران اشکال گوناگونی از

ماهیت عناصر روايی چون زبان ،شخصیت،

روايت ديده میشودت اين پژوهش با هدف بررسی

حادثه صحنه و پیرنگ پرداخته استت

و نماياندن جايگاه و گسترۀ حضور اشکال مختلف

پرسش پژوهش :کدام يک از اشکال روايی در

روايت در متون منثور بازمانده از قرن چهارم تا

متون منثور قرون چهارم تا هفتم ديده میشود؟

هفتم هجری انجام شده است تا به شناخت ريشه-
های تاريخی سنت ديرين روايتپردازی و

 .5شیوۀ پژوهش

دگرگونیهای آن دست پیدا کندت

روش انجام پژوهش پـیشرو توصـیفی -تحلیلـی
بوده است و درخصـوص جامعـه آمـاری تحقیـق

 .0رویكرد نظري پژوهش

الزم به ذکر است به سب

گستره پديدهای که روايت نامیده میشود ،چندان

منثور قرن چهارم تا هفتم هجـری قمـری ،سـیاهۀ

فراخ است که روايتشناس معاصر روالن بارت،

کت

اين دوران در تاريخ ادبیات در ايران (صـفا،

روايت را در تمام جلوههای فرهنگ بشری ،از

 :0255ج 0و  ،)0مبنــا قــرار گرفــت و بــا کمــک

جمله ادبیات داستانی ،ادبیات نمايشی ،سینما،

اطالعات تارنمای کتابخانۀ ملـی ،سـیاههای ديگـر

فکاهی ،تاريخ ،خبر ،گفتوگو ،نقاشی ،متجلّی

فــراهم شــد از متــونی کــه در زمــان انجــام ايــن

میداندت (بارت )029 :0190 ،اگر ادبیات داستانی

پژوهش تصحیح و چاش شده بودند ،فراهم شـدت

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

ســرانجام حــدود صدوبیســتو يــک مــتن دارای

از اشکال روايی روبهرو هستیمت چون هر اثر

روايـت در حــوزۀ جامعـه آمــاری پـژوهش قــرار

روايتی منثور خالقهای که با دنیای واقعی ارتباط

گرفتندت

معناداری داشته باشد ،در حوزۀ ادبیات داستانی
قرار میگیردت (میرصادقی)00 :0255 ،

گستردگی حوزۀ متـون

از آنجا که موضوع اين پژوهش جستوجوی
اشکال گوناگون روايی بود ،حتی خبر حکايتها
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هم که ترجمۀ فارسی احاديو نبوی هستند و

و محتوا انواع متون را توصیف کردهاندت از جملـه:

ماهیت روايی دارند ،مورد بررسی قرار گرفتندت از

در ادبیات داستانی از جمـال میرصـادقی (،)0220

جمله شرح تعرّف ،کشف المحجوب هجويری،

رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسـی از تقـی

سیاستنامه ،نصیحه الملوک ،تاريخ بیهق ،طبقات

پورنامداريان ( ،)0225طبقهبندی قصـه /داسـتان-

الصوفیه ،روضالجنان و روحالجنان ،کشف

های سنتی فارسی از حسـن ذوالفقـاری (،)0255

االسرار و عدة االبرار ،کامل التعبیر ،تذکره االولیاء،

انواع ادبی از سیروس شمیسا ( ،)0252حکايت و

تمهیدات ،عتبه الکتبه ،ترجمۀ رسالۀ قشیريّه ،بیان

مختصات آن از رضا رهگذر ( « ،)0299حکايت-

االديان ،جامع الحکمتین ،وجه دين ،چهل و دو

هــای عرفــانی و نقــش آنهــا در گفتمــان منثــور

عین القضات و

صوفیانه» از حبی اهلل عباسی()0259ت امـا تـاکنون

فصل ،کیمیای سعادت ،مکاتی
النقضت

پژوهشگران به بررسی و طبقـهبنـدی گونـههـای

ناگفته نماند که تعريف خبر حکايت از ديد
نگارنده که در پژوهشی ديگر به آن پرداخته شده

مختلف روايت در متون منثور قرن چهارم تا هفتم
هجری قمری ن رداختهاندت

استت ترجمۀ فارسی احاديو و روايات عربی به
فارسی است که قال

حکايت دارد و اغل

 .4اهمیت و ضرورت پژوهش

مبتنی بر گفتوگو دربارۀ موضوعات گوناگون

اهمیت و ضرورت انجام اين پژوهش در رسیدن

استت شخصیت اصلی آن پیامبر (ص) و گاه ائمه

به شناختی کلی از پیشینۀ روايتپردازی ،روند

نقش

پیدايش ،تکامل اشکال روايت و حضور گونههای

استشهادی در متن دارندت مانند «پیغامبر (ص)

روايـی در دوران آغازين زبان فارسی خالصه

جايی بگذشتت خرمايی گشن را میافکندندت

میشودت

و ديگر بزرگان شريعت هستند و اغل

گفت :مَکَنید ،نکردندت آن سال بَر نیاورد،
بگفتندشت گفت :بِکَنید! که شما در اين باب به

طبقهبندي اشكال روایی در متون منثور

دانید»ت (نیشابوری) 99 :0220 ،

يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که در %50
متون منثور قرن چهارم تا هفتم با موضوعات

 .1پیشینۀ پژوهش
مطال

گوناگونی با رويکردهای مختلف در قال

گوناگون ،شکلی از اشکال روايی چون گزارش،
حکايت ،قصه و داستان بلند ديده میشود که

کتاب ،پاياننامه و مقالـه پیرامـون آثـار روايـی در

کاربردهای گستردهای دارند و نويسندگان در بیان

متون کهن ديده میشودت نويسـندگان مختلـف بـا

موضوعات گوناگون از به فراخور نیاز خود از

ديدگاهها و رويکردهای گوناگون به بررسی آثـار

آنها بهره بردهاندت

روايی کهن پرداختهاندت گاهی به بررسـی عناصـر

انواع کاربرد گزارش عبارتاند از :گزارش در

داستانی توجه کردهاند و گاهی براسـاس موضـوع

متون تاريخی (تاريخ اساطیری ،تاريخ محلی،
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تاريخ زمانۀ مؤلف) ،گزارش در متون علمی

رخدادهات بنابراين ،کارکرد گزارش اطالعرسانی از

(دينی ،تفسیری ،کالمی ،جغرافیايی ،سیاسی،

رخدادها و وضعیتهای گذشته بر پايۀ منابع

دانشنامهها) ،گزارش در سفرنامه ،گزارش در

موجود ،مشاهدات نويسنده و استفاده از منابع

منشآت و گزارش در تذکرههای شاعرانت

مستند يا بیان مشاهدات نويسنده استت بدين

انواع کاربرد حکايت هم عبارت است از:

سب

زبانی توصیفی و روشن دارد و از پردازش

حکايت در متون تاريخی (تاريخ اساطیری ،تاريخ

عناصر داستانی چون پیرنگ کمتر بهره داردت زيرا

محلی ،تاريخ زمانۀ مؤلف) ،حکايت در متون

«طبیعت گزارش ،آشکار ،قاطع و معین استت

علمی (متون دينی ،تفسیری ،کالمی ،فلسفی،

طبیعت داستان مبهم ،پوشیده و نامعین است و

جغرافیايی ،سیاسی ،بالغی ،تعبیر خواب،

زبانی که گزارش به کار میبرد ،مستقیم و صريح

دانشنامهها)،

است و زبان داستان تلويحی و تصويری استت در

حکايت در متون تعلیمی اخالقی ،حکايت در

واقع گزارش شرح میدهد و داستان نقل میکندت

متون صوفیان ،حکايت در تذکرههای صوفیان،

در اولی بیان تشريحی به کار میرود و در دومی

حکايت در تذکرههای شاعران ،حکايت در

بیان روايتی»ت (میرصادقی )222 :0255 ،از اينرو،

منشآت ،مجموعه حکايات ،مناظره و مقامهت

گزارش ايستا است ،از پويايی زمان و کنش روايی

طلسمات،

هواشناسی،

نجوم،

انواع داستان بلند (داستانهای بلند اساطیری،

بهرۀ کمتری داردت در پیرنگ سست آن پیوند میان

داستان بلند پهلوانی ،داستان بلند تاريخی ،داستان

شخصیتها و حوادث کمتر ديده میشود و به

بلند تمثیلی رمزی) ،سفرنامه و قصه (قصه کوتاه،

بیان چرايی وقوع رخدادها نمیپردازدت در آغاز

قصه کرامات ،رمانس) نیز در متون منثور اين

اين دوران فرم گزارش با بیشترين کاربرد ،نقش

دوران ديده میشودت

نقل رخدادهای تاريخی را به عهده داردت

نکتۀ مهم آن است که اشکال گوناگون روايی
دوران آغازين از زبان و ساختاری مناس

 .0گزارش در متون تاریخی

موضوع و پخته برخوردارندت اين پختگی نشان

اين نوع گزارش خود به سه گروه تقسیم میشود:

وجود سنت و تجربه روايتپردازی ،پیش از قرن

گزارش در متون تاريخ اساطیری ،گزارش در

چهارم و آگاهی نويسندگان از اين تجارب استت

تواريخ محلی و گزارش در کت

تاريخی زمانۀ

مؤلفت
گزارش
گزارش همانند ديگر اشکال روايی ،راوی و

 .5گزارش در تاریخ اساطیري

روايتشنو دارد و به نقل رخدادها میپردازدت کار

تاريخ اساطیری که روايت رخدادهای تاريخی در

نويسندۀ گزارش نقل است ،نه بیان چرايی و نه

آن با عناصر اساطیری آمیخته شده است ،در

انديشیدن و نه توجه به رابطۀ میان وقوع

متونی چون متن مقدمه شاهنامۀ ابومنصوری،
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تاريخ بلعمی و زيناالخبار ،نوروزنامه ،بخش اول

کرده است اين ديه را و افراسیاب هرگاهی که

فارسنامه ،تاريخ سیستان ،تاريخ بخارا و تاريخ

بدين واليت آمده جز بدين ديه به جای ديگر

طبرستان ديده میشودت مانند« :پس طهمورث

نباشیده استتتت افراسیاب ديه رامتین را حصار

پادشاهی جهان بگرفت وتتت ديوان را فرمود که از

کرد و دو سال کیخسرو بر گرد حصار با لشکر

میان آدمیان بیرون شوند و همه را از آبادانیها

خويش بنشستتتت»ت (نرشخی)02 :0222 ،

بیرون کرد به بیابانها و درياها فرستاد ديوان را و
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

 .4گزارش در كتب تاریخی زمانۀ مؤلف
برخی تاريخنويسان وقايعی را که خود شاهد آن

بودهاند در متون آوردهاندت چون تاريخ بیهقی،

و يوز را شکار آموختن و فارسی نخست او

راحة الصدور و آیة السرور ،ترجمه تاريخ يمینیت

نبشت و پادشاهیش گويند چهل سال بود و

در اين موارد شیوۀ نقل وقايع مشاهدهشده ،اندکی

گويند نیز کمتر ،اما خالف بسیار کردهاند اندر

از ماهیت گزارشی متن کاسته استت مانند« :تتت

اينتتت »ت (بلعمی) 59 :0255 ،

من گفتم اين حکايت موافق حديو ابراهیم بن
هالل الصابی است که رسول سیفالدولۀ

 .1گزارش در تواریخ محلی
در برخی متون تواريخ محلی در توصیف مکان-
های مورد بحو خود ،شکل گزارش را به کار

گرفتهاندت از جمله تاريخ سیستان ،تاريخ بیهقی،
فارسنامۀ ابن بلخی ،تاريخ بخارا ،تاريخ بیهق،

راحة الصدور و آیة السرور ،ترجمۀ تاريخ يمینی،
تاريخ طبرستان ،عقدالعلی للموقف االعلی ،بدايع
الزمان فی وقايع کرمانت
اين متون از شیوۀ مشترکی پیروی میکنندت
يعنی در معرفی فضیلت ناحیۀ مورد نظر ،ابتدا
حديثی از پیامبران میآورند و س س با گزارش
کوتاهی از رخدادهای دوران پادشاهان گذشتۀ
ناحیه ،دربارۀ بنای شهر ،فتح شهر به دست
مسلمانان ،عدل و ظلم پادشاهان ناحیه ،شهرهای
مختلف آن ناحیه ،معرفی شخصیتهای تاريخی
برجسته ،مطالبی میآورندت مانند «و افراسیاب بنا

حمدونی به بغداد رسید و شعر او طل
زبان صاح

کرد و از

خويش رغبتی تمام فرا نمود و

صابی در آن مماطلتی کرد تا وقت رحلت رسول
نزديک شد ،پیش او آمد و با الحاحی تمام در
تنجز مطلوب و مقصود مبالغت کردت صابی از
بديهۀ خاطر و عجالۀ وقت اين سه بیت بدو داد،
شعرتتت رسول در نوبت دوم که با بغداد آمد
سیصد دينار رز سرخ بر سبیل صلت پیش صابی
آورد»ت (جرفاذقانی)000 :0209 ،
 .2گزارش در سفرنامهها
گزارش سفرهای مؤلف در سفرنامه ناصرخسرو و
کتاب ديگری به نام رسالۀ سفر از ابوالفتح بغدادی
خوارزمی ديده میشودت سفرنامه گزارش
تصويری -توصیفی از ديدهها و شنیدههای
نويسنده استت اين نوع متون زبان ساده و روشنی
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دارند و مفاد متن بیانگر مشاهدات عینی است و

اينجا رسد و چشم کهتران به لقای وی روشن

شامل توصیف اماکن جغرافیايی ،مناظر طبیعی،

گرددتتت»ت (بیهقی)200/0 :0255 ،ت

آداب و رسوم مردمان هر ناحیه ،نوع پوشش ،دين
مردمان ،روايات کهن دربارۀ ناحیه وتتت استت

 .7گزارش در تذكره شاعران

مانند «تتت اکنون صفت شهر بیتالمقدّس کنم

تنها تذکرۀ اين دوران لبابالباب ،مشتمل بر

شهری است بر سر کوهی نهاده و آب نیست مگر

دوازده باب است که در آن عوفی زندگی

از باران و به رستاقها چشمههای آب استت اما

شاعران ،خصايل اخالقی ،صورت ظاهری و

به شهر نیست ،چه شهر بر سر سنگ نهاده است

جايگاه اجتماعی آنان را با زبانی شعری گزارش

و شهری بزرگ است که آن وقت که ديديم،

میکند« :روايت کردهاند که کنیزکی داشت

بیست هزار مرد در وی بودند و بازارهای نیکو و

گلستان نام که ماه آسمان حلقه به گوش او بود و

بناهای عالی و همه زمین شهر به تخته سنگها

حور جنان غاشیه بر دوش او ،سلطان يمین

فرش انداخته و هر کجا کوه بوده است و بلندی

الدوله و الدين را به مشاهدۀ او استیناسی تمام و

بريدهاند و همواره کرده؛ چنانکه چون باران بارد،

به مغازلۀ او رغبتی بر کمال ،چون به باد خزان

همه زمین پاکیزه شسته شود و در آن شهر صنّاع

وفات و رقات آن گلستان بر خاک ريخت و از

بسیارندت هر گروهی را رستهای جدا باشد و جامع

آن در حضرت شاه نقل کردند ،او جزع بسیار

مشرقی است و باروی مشرقی شهر باروی جامع

کرد و اين سه بیت در مرثیه پرداختتتت »ت (عوفی،

استتتت »ت (قباديانی)05 :0250 ،

)00 :0220

 .7گزارش در منشآت

 .9گزارش در متون علمی

شکل ديگری از گزارش در نامههای ديوانی از

از آنجا که علم در دوران کهن حوزۀ وسیعی را

احمد غزالی ،التوسل الی الترسل،

دربرمیگیرد ،اين نوع گزارشات در متون دينی،

رسائل بونصر مشکان ديده میشود که احکام

تفسیری ،کالمی ،جغرافیايی ،سیاسی و دانشنامهها

حکومتی به زبانی ساده ،روشن ،کوتاه و رسمی

ديده میشودت

جمله مکاتی

در آن آمده استت مانند « و نامۀ سلطان من نبشتم
به فرمان عالیزاده اهلل علوّا به خطّ خويش و به

 .3گزارش در متون دینی

توقیع مؤکّد گشت و به خطّ عالی ملطّفهای درج

در اين متون رخدادهای دوران زندگی پیامبران

آن است و اين نامه از خويشتن هم به مثال عالی

گزارش میشودت از جمله قصصاالنبیا ،بیان

نبشتمت چند دراز بايد کرد ،سخت زود آيد که

الديان و النقضت مانند «صالح با گرويدگان

صدر وزارت مشتاق است تا آن کس که سزاوار

برفتند به نواحی ديگر ،به شام وطن ساختند و

آن گشته است و آن خواجه سیّد است ،به زودی

صالح (ع) هژده سال ديگر بزيست و شريعت

جایگاه روایت در متون منثور فارسی قرن چهارم تا هفتم هجري
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بورزيد و به روايت ديگر چهلوهفت سال

رسوم ،عقايد مردمان و گاهی معرّفی پادشاه آن

بزيست و ازو کس نماند که پیغامبری را شايستی

ناحیه ،معرفی میکندت زبان اين روايات توصیفی،

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

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

پیغامبران بودند؛ چنانکه در خواب ديدندی؛

اين ناحیت مردان و کنیزکان و غالمان آراسته به

شريعت نبودندت

بازار آيند و با يکديگر مزاح کنند و بازی کنند و

چنین تا وقت ابراهیم و بیرون آمدن او از خردی

رود زنند و دوستی گیرند و رسم اين ناحیت

تا بزرگی»ت (نیشابوری)00 :0205 ،

چنان است کی هر مردی کی کنیزکی را دوست

لیکن وحی نیامد و صاح

گیرد ،او را بفريبد و ببرد و سه روز بداردت هر
 .01گزارش در متون تفسیري

چون کی خواهد ،آنگه به بر پدر کنیزک کس

در ترجمه تفسیر طبری با موضوع تفسیر نیز

فرستد تا او را به زنی به وی دهد وتتت »ت (بینا،

گزارش رخدادها ديده میشودت مانند محمد بن

)009 :0205

الکع

القرّظی گفت :نوح (ع) چون طعام

بخوردی ،گفتی «الحمدهلل» و چون جامه پوشیدی،

 .05گزارش در متون سیاسی

گفتی «الحمد هلل» و چون برنشستی ،گفتی «الحمد

سیاست نامه ،اغراض السیاسه فی اعراض الرياسه

هلل» خدای تعالی نام او را در جملۀ شاکران

متون سیاسی اين دوران هستندت نويسندگان نقل

بنوشت ،گفت« :اِنَّهُ کانَ عَبدا شکورا»ت (خزاعی

رخدادهای گذشته را به عنوان تمثیلی استشهادی

نیشابوری)20/0 :0299 ،

در تأيید انديشههای سیاسی خود آوردهاندت
مانند « :و يعقوب لیو از شهر سیستان خروج

 .00گزارش در متون جدرافیایی

کرد و جمله سیستان بگرفت و به خراسان آمد و

کتابهای در موضوع جغرافیا عبارتاند از:

خراسان بگرفت و از خراسان به عراق آمد و

حدودالعالم من المشرق الی المغرب ،تاريخ بیهق،

جملۀ عراق بگرفت و داعیان مر او بفريفتند و

تاريخ طبرستان ،تاريخ سیستان ،فارسنامه بخش

در سّر در بیعت اسماعیلیان آمد و بر خلیفه

دوم ،بخشی از النقض معروف به مثال

بغداد دل بد کردت پس لشگرهای خراسان و

النواص

فی نقض بعض فضائح الروافض که در آنها

عراق را گرد کرد و آهنگ بغداد کرد تا خلیفه را

معرفی مکانها و رجال آمده استت در

هالک کند و خانۀ عباسیان را براندازد»ت (طوسی،

حدودالعالم من المشرق الی المغرب بیش از سی

)00 :0290

گزارش ديده میشودت مؤلف شهرهای مختلف هر
ناحیه را با توصیف موقعیت کوهها ،رودها،

 .01گزارش در دانشنامۀ علوم

آن

جامعالعلوم يا حدائق االنوار فی حقائق االسرار در

مکان ،دين و مذه  ،شغل و پیشه ،آداب و

موضوع شصت علم تألیف شدهاستت در بخش

چشمهها ،دشتها و معادن ناحیه ،عجاي
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علم موسیقی آن چنین گزارشی آمده است« :از

اش ،میان رخداد حوادث و شخصیتها پیوند

حکما فالسفه اول کسی که در اين علم خوض

معناداری آفريده میشوند و دارای پیرنگ استت

کرد فیثاغورس بود و گفتهاند که شاگردی
سلیمان(ع) کرده بودت پس او شبی در خواب ديد

 .0حكایت در متون تاریخی

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

حکايات تاريخی بیشتر به قصد عبرتآموزی از

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

زندگی گذشتگان ،نکوهش ظلم و ستايش عدل،

فیثاغورس برخاست و به کنار دريا آمد و بسیار

نگاهداشت يادگذشتگان خود ،به نقل رخدادهای

صبر کرد هیم کس نديد که از وی علم آموزدت در

تاريخی پرداختهاندت شخصیت اصلی اين حکايات

دوم همان خواب ديد و روز دوم هم بدان

ساده حاکمان و پادشاهان پیشین هستند و با يک

سوم

مبتنی بر گفتوگو شکل می-

ش

موضع شد و بیمقصود بازگشت و در ش

همان خواب بديدت روز سیام بیامد و بدانست که

حادثۀ اصلی اغل

گیرند و زبانی ساده و روان دارندت

آن خواب را گزاف نمیبايد گرفتنت پس بسیار
انديشه کردتتت »ت (رازی)050 :0290 ،

 .5حكایت در متون تاریخی
در کت

تاريخی تاريخ بلعمی ،تاريخ سیستان،

تاريخ بیهقی ،تاريخ بخارا ،تاريخ بیهق ،راحة

حكایت
از بررسی توصیفاتی که دربارۀ ماهیت حکايت در

الصدور و آیة السرور ،ترجمۀ تاريخ يمینی ،تاريخ

زبان فارسی آمده است ،میتوان نتیجه گرفت که

طبرستان ،بدايعالزمان فی وقايع کرمان ،عقد العلی

«حکايت ،کوتاهترين ساخت روايی در متون

للموقف االعلی ،جوامع الحکايات فی لوامع

کالسیک فارسی است که برای بیان يک انديشه،

الروايات،

نصیحه

طراحی و پس نقل شده است»ت (جبری:0291 ،

الملوک ،اغراض السیاسه فی اعراض الرياسه،

 )02حکايت کوتاه و مبتنی بر يک حادثۀ اصلی

حکايت ديده میشودت

است که اغل

سیاستنامه،

نوروزنامه،

گفتوگوی دو شخصیت استت

در عقد العلی للموقف االعلی حکاياتی در

تیپ يا شخصیت

باب عدالتورزی و آيین حکومت از پیامبر اسالم

نوعی و ايستا هستندت حوادث آن اندک و زاويه

(ص) ،علی (ع) ،عمر ،بزرجمهر ،نوشیروان،

دانای کل استت صحنهپردازی

عمرعبدالعزيز ،ارسالن شاه ،هارون الرشید،

شخصیتهای حکايت اغل
ديد راوی اغل
اغل

مبهم و کلی استت

منصور نوح سامانی وتتت آمده است که درون مايۀ

حکايت پرکاربردترين شکل روايی در متون

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

گوناگون اين دوران استت کارکرد مهم حکايت با

بازداشتن حاکمان از ظلم و جور و عبرتگرفتن

درون مايهای ساده ،روشن و رسا ،استشهاد است

از سرنوشت حاکمان پیشین استت مانند «امیر

و به ضرورت بیان درون مايه و ماهیت تمثیلی-

اسماعیل گیلکی که پادشاه طبس بود روزی از

جایگاه روایت در متون منثور فارسی قرن چهارم تا هفتم هجري
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دروازۀ شهر بیرون آمد ،يکی را ديد که بزغالهای

رسید و شیر به وی نزديک گشتت يکی وادی

داشت و به شهر میبرد ،امیر گفت که اين بزغاله

ديدت در آن وادی چاهیت اين ملک از بیم آن شیر

از کجا خريدهایت گفت :ای امیر ،خانهای داشتم

خويشتن اندر آن چاه انداختت از هول اين از

به اين بزغاله بفروختمت گفت :سرايی به بزغالهای

خواب بیدار شدت بیقرار چون دانه بر تابۀ گرم،

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

اشک از فوّارۀ ديده بر رخساره میراندت حالی به

مرغـی بازدهـمت امیـراسمعیل را اين سخن،

پیغمبر آن عهد وحی آمد که فالن ملک را تنبیه

سخت آمد و عادت خويش بگردانید»ت (کرمانی،

کن و بگو که وفود لطايف من پیوسته بر تواتر به
تو میرسیده است و عون و مواه

)02 :0200

و توفیق من

دل تو را تقويت و ترويح ارزانی میداشته ،چرا
 .1حكایت در تواریخ محلی

مینالی و جزع چرا میکنیتتت»ت (بیهقی:0209 ،

تواريخ محلی اين دوران تاريخ بیهق ،تاريخ بخارا،

)055

تاريخ طبرستان ،تاريخ سیستان استت در تاريخ
بیهق حکاياتی با درونمايۀ اخالقی پرهیز از
دوستداری دنیا آمده استت موضوع آن تاريخ
سرزمین بیهق (سبزوار کنونی) و رجال منسوب

 .4حكایت در متون تاریخی عصر مؤلف

در تاريخ بیهقی ،ترجمه تاريخ يمینی ،راحة

الصدور و آیة السرور زبان به سب

دخالت

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

تجربه و عواطف نويسنده در نقل رخدادهای

سادات ،کُتّاب ،حکما ،اطبّا و انساب خانوادههای

تاريخی که شاهد آن بوده ،در بسیاری از موارد

مشهور استت مطالبی نیز دربارۀ جغرافیای اين

از نقل دور و به نمايش رخدادها نزديک شده -

ناحیه داردت زبان شعری ،آيات قران ،احاديو و

استت از جمله ابوالفضل بیهقی که رخدادهای

امثال فارسی و عربی به زيبايی در بیان تأثیرگذار

تاريخی را چونان تصويری زنده و نمايشی زيبا

درون مايه به کار میرودت در ابتدای متن بعد از

نگاشته استت «تتت يک روز برنشستم نزديک نماز

حمد پروردگار و ثنای پیامبر ،فضل ناحیۀ بیهق

ديگر و به صحرا بیرون رفتم به بلخ و همان يک

بیان میشودت آغاز حکايات با صحنهپردازی و

داشتم و سخت تیزتک و دونده بود؛

توصیفات متناس

اس

با حاالت شخصیت اصلی

چنان که هر صید که پیش آمدی ،باز نرفتیت

همراه است که نشان از تغییر فرم ساده به فرم

آهويی ديدم مادّ ه و بچه با ویت اس

را

پیچیدهتری از روايتپردازی داردت مانند «گفتهاند

برانگیختم و نیک رو کردم و بچه از مادر جدا

وقتی پادشاهی بودتتت خواب بر وی مستولی شد،

ماند و غمی شدت بگرفتمش و بر زين نهادم و

او به خواب ديد که در بیابانی تنها گرفتار آمده و

بازگشتم و روز نزديک نماز شام رسیده بودت

خاکآلود و گريزان ،ناگاه شیری بر وی حمله

چون لختی براندم آوازی به گوش من آمد ،باز

آورد ،وی قصد کوهی کرد ،چون بر سر کوه

نگريستم ،مادر بود که بر اثر من میآمد و
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غريوی و خواهشکی میکردت اس

برگردانیدم به

 .7حكایت در متون صوفیانه

طمع آنکه مگر وی را نیز گرفته آيد و بتاختم،

حکايت پربسامدترين فرم روايی در کت

چون باد از پیش من برفتت بازگشتم و دو سه

چون نورالعلوم ،شرح تعرّف ،ترجمۀ رسالۀ

بار ،همچنین میافتاد و اين بیچارگک میآمد و

قشیريه ،کشفالمحجوب ،رسالۀ بینام ،پردۀ

مـینالیـ د تا نزديک شهر رسیدم ،آن مادرش،

حجاب ،حقیقت ايمان ،رسالۀ ذکر ،من مقاله فی

هم چنان حاالن و ناالن میآمدتتت»ت (بیهقی:0255 ،

موعظه ،کنز السالکین ،قلندرنامه ،چهلودو فصل،

)010/0

صوفیان

معارف ،تذکرة االولیاء و طبقاتالصوفیه استت
زيرا «در روند ظهور ،رشد و کمال انديشۀ

 .2حكایت در متون تعلیمی اخالقی

صوفیانه ،حکايتپردازی ابتدا سب

فراگیرترين کاربرد حکايت در اين دوران تعلیم و

زبانی به ادراکات شهودی ،مفهومسازی و

بیان اصول اخالقی استت حکايات قابوسنامه در

طبقهبندی مفاهیم میشود و از آن پس ،ابزار

تعلیم آداب زندگی اخالقی با زبانی ساده،

انتقال انديشه ،جذب انديشههای همخوان ،انتشار

توصیفات دقیق ،آوردن آيات قرآنی ،اشعار عربی

دانستگیها ،خلق تحول ،شکلدهندۀ نظام انديشه

و فارسی همراه استت مانند «چنان شنودم که

و در نهايت پاسدار انديشۀ صوفیه در قال

هارونالرّشید خوابی ديد بر آن جمله که پنداشتی

حکايت میگردد»ت (جبری)21 :0215 ،

هستی بخشی

که همه دندانهای او از دهن بیرون افتادی به

درونمايۀ حکايات کوتاه و ساده صوفیانه بیان

يکبارت بامداد معبری را بیاورد و پرسید که تعبیر

انديشه ،تجربیات و کردار بزرگان صوفیه است يـا

اين خواب چیست؟ معبر گفت :زندگانی

از زبان خود ايشان و يا از زبان راويانت حکايـات

امیرالمؤمنین دراز باد ،همه اقربای تو پیش از تو

صوفیانه فرم پیچیدهتری دارند ،چون اغلـ

درون

بمیرند ،چنانکه کس از تو باز نماندت هارون گفت:

مايـه بـه صــورت غیرمسـتقیم از گفتـار و اعمــال

اين مرد را صد چوب بزنید که بدين دردناکی

شخصــیتهــا دريافــت مــیشــود و دارای عمــق،

سخنی در روی من بگفتت چون همه قرابات من

پیچیــدگی و گــاه ابهــام معنــايی اســتت ماننــد «از

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

ابويزيد حکايـت کننـد گفـت :حـق را تعـالی بـه

خوابگزاری ديگر بیاوردند و همین خواب با وی

خواب ديدمت گفتم :تـو را چگونـه يـابم؟ گفـت:

بگفتت خوابگزار گفت :بدين خواب که

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

امیرالمؤمنین ديد دلیل کند که خداوند دراز

با ظهور و رشد صوفیه ،حکايت نقش

زندگانیتر بود از همه قرابات خويشت هارون

زيربنايی و تأثیرگذاری در بیان ،گسترش و حفظ

گفت :طريق العقل واحدت تعبیر از آن بیرون نشد،

انديشه صوفیانه میيابدت نیاز صوفیه به گفتوگو

اما از عبارت تا عبارت بسیار فرق استت اين مرد

موج

شده که روايتپردازی صوفیانه به شکل

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

چشمگیری هنرمندانه و برخوردار از ظرافتهای

جایگاه روایت در متون منثور فارسی قرن چهارم تا هفتم هجري

عمیق ساختاری ،روايی و زبانی باشدت بدين سب
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محمدبن منوّر هنرمندانهتر استت زيرا نويسنده با
در نمايش گفتوگوها،

پیوند شخصیتها و رخدادها و درونمايه

بهکارگیری لحنی مناس

پیچیدهتر استت

توصیف فضای داستان و حاالت شخصیتها با
زبانی ساده ،روشن ،شعری و پخته مهارت داردت

 .7حكایت در تذكرههاي صوفیان

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

از جمله تذکرههای صوفیانه اين دوره طبقات

در خدمت شیخ برفتندت در راه رافضیای از خانه

الصوفیّه و تذکرة االولیاء استت در اين متون زمان

بیرون آمد و شیخ را و جمع را بديدت بر شیخ

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

لعنت کردت جماعت قصد زخم او کردندت شیخ

دين و طريقت ،سخنان و رفتار صوفیان نامدار

گفت :آرام گیريدت باشد که بدان لعنت بر وی

مبتنی بر گفتوگو

رحمت کنندت جمع گفتند :چه گونه رحمت کنند

و بیانگر باورها و شخصیت و حوادث زندگی

برکسی که بر چون تويی لعنت کندت شیخ گفت:

صوفیان بزرگ به زبانی ساده و تأثیرگذار استت

معاذ اهلل ! او لعنت بر ما نمیکندت چنان میداند که

عناصر روايی آن از پختگی برخوردارند و شکل

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

روايت هنریتر استت گاهی زبان از سادگی دور

میکند برای خدای را و آن مرد ايستاده بود و آن

شده و سجعپردازی در آن ديده میشودت مانند «تتت

سخن که شیخ میگفت میشنودت در حال در پای

شبی در کودکی از بسطام بیرون آمدمت ماهتاب

اس

شیخ افتاد و گفت :ای شیخ ! توبه کردمتتت»ت

میتافتت جهان آرمیده و حضرتی ديدم که هیجده

(میهنی) 12 :0252 ،

بیان میگرددت حکايات اغل

هزار عالم ،در جن

آن حضرت ،ذرهای نمودت

شوری در من افتاد و حالتی عظیم بر من غال

 .9حكایت در منشآت

شدت گفتم :خداوندا! درگاهی بدين عظیمی و

رسائل بونصر مشکان ،فضائل االنام من رسائل

چنین خالی و کارگاهی بدين شگرفی و چنین

عین القضات

حجه االسالم ،عتبه الکتبه و مکاتی

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

در زمرۀ مکاتی

است که کسی نمیآيدت از آن است که ما نمی-

خبرحکايتهايی است که در پرسش و پاسخ و

خواهیم که هر ناشستهرويی ،شايستۀ اين درگاه

با توجه به موضوع بیانگر انديشه نويسنده استت

نیست»ت (عطار)009 :0202 ،

درونمايۀ اين حکايات يا در آيات گزينش شده يا

است که دربردارندۀ حکايت و

در نتیجهگیری روشن پايانی نويسنده ديده می-
 .7حكایت در زندگینامهها
هر دو متن اسرار التوحید و سخنان شیخ ابیسعید

شودت

زبان مکاتی

عین القضات ساده ،آهنگین و

دربارۀ مقامات شیخ ابوسعید ابیالخیر و وقايع

موجز استت فضائلاالنام به پرسشهای دينی پاسخ

زندگی او نوشته شده استت روايتپردازی

میدهد و در ضمن آن حاکمان را از ظلم برحذر و
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میکند و در پايان با

خواست که در آن صنعت کمالی يابدت او را نشان

به عدل و نیکويی ترغی

خطاب ای فرزند ،به بیان اندرز میپردازدت مانند

دادند که در شهر نیشابور مردی است که در اين

«يکی در بنی اسرائیل سالهای بسیار عبادت می-

علم کمالی دارد و در دقايق اختفا و استسرار

کردت باری تعالی میخواست که خلوت او را بر

عارف و واقف استت آن مرد از شهر خود عزم

مالئک جلوه دهد ،مَلَکی بر وی فرستاد که آن عابد

آنجا کرد ،چون به نیشابور رسید سرای آن دزد را

را بگوی که تا کی اين همه مجاهده کشی و

نشان خواست و به خدمت او رفت و خود را بر

رياضت بری که شايسته نیستیت آن مَلَک بیامد و آن

وی عرضه کرد و گفت :آمدهام تا از تو چیزی

پیغام بگزاردت عابد جواب داد که مرا از بهر بندگی

آموزم و در علم دزدی مهارتی به حاصل کنمت

آفريدهاند ،مرا با بندگی کار است ،خداوندی او داندت

استاد او را به ترحیبی هر چه تمامتر جواب گفتت

آن فرشته باز حضرت رفت و گفت :الهی عالم

چون طعام پیش آوردند مرد خواست که تناول

السرّی و دانايی که آن عابد چه گفتت از حضرت

کند ،استاد نیشابور او را گفت که به دست چپ

خطاب آمد چون او از بندگی برنمیگردد ،ما با

خورتتت »ت (همان)052/0 :

کريمی هم از او بر نگرديمت اُشهِدوا يا مالئکَتی انِّی
غَفَرتُ لَهُ»ت (غزالی)10 :0222 ،

كتب دربردارندۀ مجموعه حكایات
در اين نوع متون ،مجموعهای از حکايات

 .3حكایت در تذكره شاعران

گردآوری شدهاستت فرج بعد از شدت ،جوامع

لبابالباب تذکره شعراست ،عالمه قزوينی می-

الحکايات فی لوامع الروايات ،کلیله و دمنه،

گويد« :لبابالباب اگرچه در ترجمۀ احوال شعراء،

روضه العقول ،سندبادنامه و مرزبان نامه در شمار

غالبا معلوماتی مفید به دست نمیدهد و

اينگونه متون هستندت مانند «گويند که بطّی در

مخصوصا سنۀ وفات را که اهمّ مواضیع تراجم

آب روشنايی ستاره میديد ،پنداشت که ماهی

الرجال است در اکثر اوقات ذکر نمیکند و هم

است ،قصدی میکرد تا بگیرد و هیم نمیيافتت

واحد او استعمال استعارات سمج و تشبیهات بارد

چون بارها بیازمود و حاصلی نديد فروگذاشتت

و تسجیعات متکلّف ثقیل و جناسات متصنع

ديگر روز هرگاه که ماهی بديدی ،گمان بردی که

مستکره است که از وراء آنها هیم معنی به چنگ

همان روشنايی است ،قصدی ن یوستی و ثمرت

خواننده نمیآيدتتت با وجود همۀ اينها از نظر

اين تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند»ت

تاريخی و ادبی اهمیتی عظیم دارد»ت (عوفی،

(منشی)050 :0250 ،

 )02 :0220عوفی با زبانی مصنوع و سرشار از
صنايع شعری ،حکاياتی مبتنی بر گفتوگو در

 .0حكایت در متون علمی كهن

توصیف شاعران میآوردت مانند «آوردهاند که

در ترجمانالبالغه ،حدائق السحر فی دقائق الشعر،

مردی را هوس دزدی در دماغ متمکّن بود و می-

المعجم فی معايیر اشعارالعجم ،بستان القلوب،

جایگاه روایت در متون منثور فارسی قرن چهارم تا هفتم هجري
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آن مرد گفت :اين سنگ را بیازمای تا دعوی ترا

التعبیر و اغراضالسیاسه فی اعراضالرياسه

بدانیم!»ت (ابن عبیداهلل)10 :0292 ،

رواياتی ساده و کوتاه از مشاهدات عینی،
تجربیات و آموختههای خود را به قصد تعلیم و

 .1حكایت در متون تفسیري

انتقال آگاهی به کار میگیرندت متون علمی کهن

ترجمه تفسیر طبری ،کشف االسرار و عدة االبرار

متون دينی ،تفسیری ،سیاسی ،بالغی ،فلسفی،

میبدی ،روضالجنان و روحالجنان دارای

کالمی ،طلسمات ،تعبیر خواب ،جغرافیا،

حکاياتی به زبانی ساده با جمالت کوتاه و

هواشناسی ،نجوم ،هندسه وتتت را شامل میشودت

ساختاری روايی پخته هستند که بر بنیاد اخبار

در اين حکايات پردازش عناصر روايی چون

پیامبران و حکايات صوفیان بزرگ به عنوان

شخصیت ،حادثه چندان برجستگی نداردت

استشهاد و متناس

با آيه مورد تفسیر برگزيده

شدهاندت در ترجمه تفسیر طبری و روضالجنان و
 .5حكایت در متون دینی

روحالجنان به سنت مرسوم سلسلۀ راويان

بیاناالديان ،کیمیای سعادت ،النقض از جمله کت

حکايات را نیز ذکر کردهاندت

دينی اين دوران هستندت در کیمیای سعادت

در کشفاالسرار و روضالجنان زبان شعری،

حکاياتی کوتاه مبتنی بر گفتوگو ،خبر حکايات

آيات قران ،احاديو و امثال و اشعار فارسی و

کوتاه مبتنی بر نقل قول در بیان احکام شرعی،

عربی در بیان تأثیرگذار درونمايه به کار میرودت

تأيید آراء و عقايد دينی و پندآموزی آمده استت

مانند «هیم پیغامبر نبود به آن روزگار که خدای را

در النقض از حکايات تاريخی و خبرحکايتها در

عبادت کردی چنان که ادريس و چندانی عبادت

ردّ انديشۀ مخالفان بهرهبرداری میشودت در بیان-

کرد که فرشتگان آسمان را بر وی رحمت آمدت

االديان ،روايات بلند و کوتاهی در باب اديان و

ملکالموت را رغبت اوفتاد تا با وی دوستی

بدعت و برخورد حاکمان اسالمی با مبتدعان آمده

گرفت و سوی وی همی آمدی و وی را همی

استت زبان در نقل حکايات ساده و روان و در

گفتی که بايد حاجت از من خواهیت از من

متن اصلی مصنوع استت مانند «مردی نزد مأمون

حاجتی بخواه تا من تو را آن حاجت روا کنم!

آمده گفت :پیغمبرم و مأمون گفت :هر پیغمبر را

ادريس گفت :بايد که مرا با خويشتن به آسمان

معجزه و برهانی است ،معجزه تو چیست؟ آن مرد

بری ،تا عجاي ها بینم!»ت (بینا)002 :0290 ،

سنگ سیاهی از آستین بیرون آورد و طشتی
خواست و پر از آب کرد و آن سنگ را در آن آب

 .4حكایت در متون سیاسی

گذاشتت اين سنگ بر روی آب ايستادت مأمون

سیاستنامه ،اخبار برامکه ،نصیحة الملوک و

فرمود از سنگهای مثقَّلَه بساط يکی آوردند و به

اغراض السیاسه فی اعراض الرياسه از جمله کت
سیاسی اين دوره استت حکايات اين متون زبانی
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ساده و روان و به دور از شگردهای شعری دارندت

يادآوری اصول سیاستورزی و نصیحت

مضمون مشترک آنها ستايش عدل ورزيدن

پادشاهان در چگونگی اختیار وزيران و عمّال

حاکمان و نکوهش ظلم و پرهیز از تجاوز به

کاردان پرداخته استت درونمايۀ ستايش بخشش،

حقوق زيردستان استت در نصیحة الملوک غزالی

کمک به درماندگان ،تدبیر و دورانديشی در آن

درونمايۀ ستايش خرد ،ستايش عفّت زنان،

برجسته است و زبانی ساده و روان و به دور از

نکوهش مشورت با زنان نیز برجسته استت

شگردهای شعری داردت

سیاستنامه نخستین متن سیاسی ايـن دوره
بــه قصــد تعلــیم علــم سیاســت و توصــیههــای

 .2حكایت در متون كالمی

خردمندانه خواجه به حاکم زمـان خـويش اسـتت

حکايت در متون کالمی چون النقض هم ديده

خواجه در بیان انديشههای سیاسی خود ،حکايات

میشودت مانند «در حکايات آوردهاند که گرگی

گذشتگان را به زبـانی سـاده ،روشـن ،روان و بـه

گرسنه چند شبانهروز با معدۀ خالی به طل

دور از هر گونه ابهام معنـايی آورده اسـتت ماننـد

مأکولی در بیابان میرفت و چیزی میجست که

«مردی بود در شهر مرو رودتتت روزی در بـازار در

نفس امّاره را بدان سیر کند در کنارۀ دريا مرداری

راه سگی را ديـد گـرگین و از رنـج گـر سـخت

يافت که وحوش صحرا و طیور هوا بهری از آن

بیچاره گشتهت چاکری را گفت :اين سگ را بـردار

خوردهاند و بیشتر ماندهت گرگ گرسنه خرّم شد و

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

گفت :ذخیرۀ يک ماهه حاصل استت ناگاه روباهی

به دست خويش او را روغن بمالید و آن سـگ را

از راهی برآمد ،توبرۀ حیلت بر فتراک تمنٌا بستهت

میداشت و داروش همی کرد تا نیک شدت پس از

چون نظرش بر گرگ حريص و مردار مرغوب

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

افتادت با خود گفت :دريغا که حريف اين الشه را

خانه شـد و بـه مـرو رود فرمـان يافـت و مـدّتی

تنها بخورد و من محروم مانمت آهسته بیامد و از

بگذشت او را به خواب ديدند نیکو حالت گفتنـد:

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

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

(قزوينی رازی ،بیتا)092 :

آن چندان طاعت و خیر و حج مرا سـود نداشـت
مگر از سگکی که به دست خويش او را بینـدودم

 .7حكایت در متون فلسفی

که مرا ندا کردند که تـرا در کـار آن سـگ معـاف

متون فلسفی اين دوره بستان القلوب ،وجه دين،

کرديم و مرا از همه طاعتهـا آن يکـی بـود کـه

جامع الحکمتین استت متن بستان القلوب فلسفی

دستگرفت»ت (طوسی)095 :0290 ،

و دربارۀ دو قسمِ عالم اجسام و عالم ارواح است

اخبار برامکه در ستودن سیاستمداری وزراء

و دو حکايت داردت موضوع هر دو حکايت

برمکی است و حکايات بلندی در بیان اصول و

مربوط به عالم روح استت درونمايۀ اصلی

قواعد وزارت دارد که به طور غیرمستقیم به

حجاب بودن تن در شناخت عالم روح و روشن

جایگاه روایت در متون منثور فارسی قرن چهارم تا هفتم هجري
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کردن عالم روح با موضوع خواب استت در نقل

سرزنش کرد ،ايشان کینور شدند و آهنگ او

فلسفی زبانی شعری به کار گرفته شده

کردندتتت و اين يکشنبه فطر ترسايان است»ت

مطال

استت مانند «و شنیدم که شیخ ابوالخیر ،رضیاهلل-

(بیرونی خوارزمی)001 :0220 ،

عنه در واقعه ديد که برخیز و نزد شیخ ابوالحسن
خرّقانی شو و امانتی که بدو س ردهايم بستانت

 .9حكایت در متن هواشناسی

شیخ ابوسعید برخاست و به خدمت ابوالحسن

رسالۀ آثار علوی يا کائنات جو موجز و ساده استت

خرّقانی رفتت چون چشم ابوالحسن بر وی افتاد،

سیزده باب دارد و يک حکايت کوتاه و ساده را

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

شامل میشودت اين حکايت بیانگر مشاهدات عینی

است که بدانی که صوفی از گِل نیستت ابوسعید

است و به سب

نیاز به بیان جزئیات مشاهده

چون اين بشنید خدمت کرد و بازگشت و چندان

ساختار روايی پختهتری داردت شخصیت ،حادثه و

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

صحنهپردازی آن نیز قابل توجه است« :و شنودم که

و همه روز میگفت :الصوفی مع اهلل بال مکان»ت

در دشت اصفهان کودکی خفته بود ،اين صاعقه

(سهروردی)290 :0205 ،

تنک بر هر دو ساق پای او خورد و سر پایها از
باقی تن جدا کرد و البته خون بیرون نیامد ،بدان

 .7حكایت در متون نجوم
حکايت در کت

نجومی التفهیم الوائل صناعت

التنجیم ،روضه المنجّمین و گیهان شناخت ديده

سب

که داغ گشته بود و اثر تشنّج داغ ظاهر بود و

آن کودک از پس اين حادثه مدتی دراز بزيست»ت
(اسفزاری)20 :0202 ،

میشودت اين متون از نظر موضوع ،ساختار و زبان
همانند هم هستندت موضوع آنها زمان نجومی

 .3حكایت در دانشنامهها

اعیاد ملل به ويژه اعیاد ايرانیان و ترسايان ،سب

در اين دوران دو نمونه دانشنامه ديده میشودت

نهادن آنها و آداب و رسوم مردم در اين اعیاد

نزهتنامه از نخستین آثاری است که به عنوان

استت زبان بیان آنها بسیار ساده و روشن و دارای

مجموعهای از دانشهای مختلف تألیف شده

جمالت کوتاه و به دور از صنايع شعری استت

است و يکی از قديمیترين کوششها برای

مانند «سعانین آخرين يکشنبه است اندر روزۀ

طبقهبندی علوم از جمله نجوم ،رياضی ،هندسه،

بزرگ ايشان و تفسیر او تسبیح باشد و بدين روز

کیمیا ،ط  ،منطق ،مردمشناسی ،حیوانشناسی،

مسیح(ع) به بیتالمقدس اندر آمد بر مادّه خری

معدنشناسی ،تاريخ ،جغرافیا وتتت به شمار می-

نشسته و کـره از پـس وی همـیدويـد و

آيد»ت (ابیالخیر)90 :0220 ،

مردمـان پیـش او تسبیـح همـیکردند تا به

در دايرةالمعارف جامعالعلوم يا حدائق االنوار

مزکت اندر آمد و امر معروف کرد و ز منکر باز

فی الحقايق االسرار ،شش حکايت کوتاه متناسـ

داشت و کاهنان را که دانشمندان جهوداناند

بــا موضــوع بخــشهــا ،نــه خبرحکايــت دربــارۀ
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داوریهــــای حضــــرت علــــی(ع) در دوران

ارتفاع بگرفت و طالع درستکرد و ساعتی

زمامــداريش ،پــنج حکايــت دربــارۀ شــاهان و

انديشه نمود و بر پارۀ کاغذ بنوشت و در زير

پهلوانان شاهنامه و پنج حکايت دربارۀ پادشـاهان

نهالی نهادت محمود گفت :حکم کردی؟ گفت:

گذشتۀ ايران آمدهاستت زبان ساده ،پیرنگ کامـل،

کردمت محمود بفرمود تا کَننده و تیشه و بیل

بدون توصیف جزئیات و نقش حوادث در آن از

بیاوردند بر ديواری که به جان

مشرق استت

ديگر عناصر روايی مهمتر استت مانند «شنودم که

دری پنجمین بکندند و از آن در بیرون رفت و

در اصفهان يکی را بکشتند و در چاهی فکندند و

گفت آن کاغذ پاره بیاوردندت بوريحان بر وی

سگی با او بود و همیديدت سگ به خانه باز آمده

نوشته بود که از اين چهار در هیم بیرون نشود

و میگريست و خاک میپاشید و پیشتر نمیشدتتت

بر ديوار مشرق دری کنند و از آن در بیرون

پس گفتند بـه همـه حـال ايـن را مـوجبی توانـد

شودتتت»ت (نظامی عروضی)10 :0225 ،

بودنت مرد را به زخم گرفتندت مُقِر آمد که خداوند

در اغراض السیاسه فی اعراض الرياسه،

اين سگ را من کشـتم و قصـاص بـاز کردنـد و

نويسنده در گفتوگويی مناظرهوار مطالبی در

چــون او را بیاويختنــد آن ســگ بــر ســر گــور

مجموعۀ علومِ نجوم ،هندسه و معماری و

خداوندش رفـت و تـا مـردن آنجـا همـی بـود»ت

سیاست چون نکوهش استبداد و ستايش تدبیر

(همان)052 :0220 ،

آورده استت کاربرد حکايت در بیان مطال
نظرش سب

مورد

تأثیرگذاری بیشتر شده استت نثری
حکايات حیوانات

 .01حكایت در مجموعه علوم گوناگون

مصنوع و زبان شعری در قال

گاه در يک متن از چند علم سخن گفته شده

و همراه با توصیفات زيبا مخاط

استت چهار مقاله ،در تعلیم چهار علمِ دبیری،

اصول بنیادی سیاست و عدالت دعوت میکند و

نجوم ،شاعری و طبابت حکاياتی داردت زبان

در اين میان به نقد و تحلیل عملکرد پادشاهان

مصنوع و توصیفات زيبا ،اشعار عربی و فارسی

میپردازد و نکات عمیق و مهمی را يادآور می-

در آن ديده میشودت حکايات مبتنی بر وقايع و

شودت (ظهیری سمرقندی)02 :0201 ،

را به پیروی از

دارای پیرنگ استت مانند «آوردهاند که يمین
الدّوله سلطان محمود بن ناصرالدّين به شهر

 .00حكایت در متون بالغی

غزنین بر باالی کوشکی در چهار دری نشسته بود

در ترجمانالبالغه ،حدائق السّحر فی دقائق الشعر،

به باغ هزار درختت روی به ابوريحان کرد و

المعجم فی معايیر اشعار العجم ،کاربرد حکايت

گفت :من از اين چهار در از کدام در بیرون

در سهولت فهم مبانی علوم بالغی و تعلیم آنها

خواهم رفت؟ حکم کن و اختیار آن بر پارۀ کاغذ

بسیار مفید استت

نويس و در زير نهالی من نه و اين هر چهار در،

المعجم فی معايیر اشعار العجم حکاياتی دارد

راه گذر داشتت ابوريحان اسطرالب خواست و

با موضوع معرفی اولین شاعر و شعر فارسی و نیز

جایگاه روایت در متون منثور فارسی قرن چهارم تا هفتم هجري
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نحوه شکلگیری ترانه که مبتنی بر گفتوگوی دو

آن روز او را دختری آمدت پس مهدی ده هزار

شخصیت ،برخودار از حادثه و دارای پیرنگ

درم وی را بخشید و هزار درم ديگر هم در آن

کامل استت زبان ساده ،شعری و دارای توصیفات

ساعـت کـه تـولّد شـد بـه او بخشید»ت (تفلیسی،

زيبا و ساختار کوتاه حکايات ترجمان البالغه نیز

)01 :0259

شايسته تأمل استت مانند «در حکايت است کی
بوعلیسینا روزی در بازار نشسته بود ،روستايی

 .01حكایت در متون طلسمات

بگذشتت برّۀ بهايی بر دوش گرفته بودت بوعلی

رسالۀ کنوزالمعزّمین در علم طلسمات حکايتی از

برسید ،کی برّه به چند؟ روستايی بگفت :به

روايت عینی و تجربی از تأثیر طلسمات با زبانی

ديناریت بوعلی گفت :برّه اينجا بگذار و ساعتی

ساده دارد« :معتمدی که بر قول او اعتماد شايد

ديگر بازآی تا بها بدهمت روستايی او را می-

حکايت کرد که به واليت مصر بودم مرا هوس

شناختت گفت کی تو حکیم عالمی چرا بايد کی

آن بودی که هر وقت بنای اهرام و ديگر بناها

اين قدر ندانی کی برّه در مقابلۀ ترازو باشد تا برّه

همچنین ديدمیت يک روز چنان اتفاق افتاد که

برنسنجی ،برّه به خانه نبریت بوعلی را از آن

طاقی ديدم بر آن صورتهای بسیار تراشیدهت

آمد و او را اضعاف بهای برّه بداد»ت

صورت گوس ندی خرد يافتم با حرکت تمام ،مرا

عج

(وطواط)05 :0220 ،

لطیف آمد ،قدری موم با خود داشتم بر آن
صورت نهادم تا نقش گرفتت بازگشتم و در آن

 .05حكایت در متون تعبیر خواب

نقش نگاه کردم؛ چنانک همی آمدم هر جا که

کاملالتعبیر حکاياتی را به قصد بیان علم تعبیر

گوس ندی بودی همی روی به من نهادی و به

خواب و برای مستند کردن تعابیر يک خواب با

سوی من آمدی تا که شبانان بديدندی ،هر چند

توجه به موضوع آن ،نقل میکندت مانند «مهدی

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

بن منصور شبی به خواب ديد که روی او سیاه

حدّ بگذشت و گوس ندان انبوه شدند ،شبانان

شده بودت چون بیدار شد از آن خواب پرسیدت

فرياد برآوردند و در من افتادند و گفتند :به همه

معبّران از تعبیر او فرو ماندند و تعبیر او را

حال جادويی کرده و طلسمی داریت از گفتۀ

ندانستندت وی را گفتند که ابراهیم بن عبداهلل

ايشان دلتنگ شدم ،سوگندان خوردم که مرا از

کرمانی استادتر از ماست وی را حاضر فرمای تا

اين علم معرفتی نیست و در اين حال من نیز

اين جواب را تعبیر کندت ابراهیم را حاضر کردند،

شگفت ماندهام و هیم خبر ندارم الّا اين پارۀ موم

مهدی خواب را از او سؤال کردت ابراهیم گفت:

و بدان خشم درهم مالیدمت چون آن نقش تباه شد

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

و باطل گشت در حال گوس ندان بازگشتند و بعد

گفت :از قول خدای تعالی و اذا بشر احدهم

از آن به دفعات رفتم و موم بر آن صورت نهادم

باالنثی ظل وجهه مسودا و هو کظیمت پس هم در

هیم تأثیری نکرد»ت (ابن سینا)0 :0220 ،
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مناظره

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

مناظره شکل گسترشيافتۀ حکايتی است که در آن

عالوه بر اين ،دربارۀ ريشۀ پیدايش مقامه ،مصحح

گفتوگو حادثه اصلی استت نقل گفتوگوی

مجموعه رسائل خواجه عبداهلل انصاری مینويسد

طوالنی دو شخصیت ،زمینۀ گسترش حکايت و

که کهنترين نمونه مقامه در آثار خواجه عبداهلل از

پیدايش مناظره را فراهم کرده استت اين گفت-

جمله قلندرنامه و کنزالساکین ديده میشود« :در

وگوها شکل جدل دارد و بیانگر دعاوی برتری دو

رسالۀ کنزالسّالکین تتت شیوۀ تقابل در بابهای

طرف گفتوگو استت مناظرات را در ظفرنامه،

عقل و عشق ،ش

و روز و پیری و جوانی به

مناجاتنامه ،محبتنامه ،هفت حصار ،واردات،

گونههای مختلف به کار گرفته شده است و

الهینامه ،رسالۀ دل و جان ،بحرالحقیق ،مجالس

نمونههای گوناگون از وصف را در اين رساله

شهرستانی میتوان ديدت مانند «روزی درويشی از

میتوان يافتت در همین اثر است که نوعی تجربۀ

آيم و ازين بحر

مقامهنويسی و استفاده از حکايت و تمثیل را برای

آيم ،حقّ را به عاقلی جويم يا به عاشقی

معانی میتوان يافت که در نوع خود از نخستین

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

تجربهها در تاريخ نثر فارسی به شمار میرود»ت

من پرسید که اگر وقتی در طل
به ل

کدام مهتر؟تتت عقل گفت :مرا لطايف و غراي

ياد

(انصاری)012/0 :0299 ،

استت عشق گفت :هرچه غیر معشوقست همه باد

اگر از بازیهای زبانی دبیران سجعپرداز

استت عقل گفت :من يونسم بوستان سالمت رات

بگذريم ،عناصر روايی در مقامات پیچیدهتر شده

عشق گفت :من يوسفم زندان مالمت رات عقل

استت از جمله شخصیت و کنشهای شخصیت

گفت :من گشايندۀ درِ فهمم ،زدايندۀ زنگ وهمم،

قهرمان مشترک حکايات متوالی مقامات که با

گلزار

ويژگیهای خاص اخالقی و کنشی که دارند از

خردمندانم ،دستافزار هنرمندانم ،ای عشق ترا کی

شخصیت نوعی و تیپ قهرمان حکايت متمايز

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

شدهاندت مقامه دارای حوادث متعددی است که

کیستی؟تتت»ت (انصاری)000/0 :0299 ،

خود به خود نیازمند صحنهپردازی پیچیدهتری

بايستۀ

تکلیفاتم،

شايستۀ

تشريفاتم،

استت از اينرو ،زمان و مکان محدود و کلی و
مقامه

مبهم حکايت در مقامه گسترش میيابدت بنابراين،

گسترش ساختاری حکايت و خلق مناظره ،زمینۀ

تجربه خلق مقامات به پختهتر شدنِ شخصیت-

ظهور مقامه شده است« :چنانکه پارهای از مقامه-

پردازی ،حادثهپردازی و صحنهپردازی در روايت

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

انجامیده استت همچنین ،کاربرد تجربۀ کهن

سنی مؤمن و شیعۀ رافضی يا پزشک و منجّمت

آوردن داستان در داستان (اپیزود) موج

شده

بخشی هم در موضوعاتی مانند بهار ،عشق و

مقامه در عین استقالل ماهیتش در میان حکايت

جنون ،لغزها و معمّاها و احاجی يا مسائل فقهی

و داستان بلند قرار بگیردت
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يکی از مقامات برجسته اين دوران مقامات

و جوش بدين قطعیت استت چون آوازه و آواز

حمیدی است که موضوع اصلی و عمومی آن

به غايت رسید و آن حادثه از حادثۀ احد و حنین

کديه است ،اما به موضوعهای متنوّع ديگری هم

زيادت شد و آن مصیبت از مصیبت حسن و

پرداخته است ،زبانی مصنوع دارد و نويسنده بیش

حسین در گذشتتتت»ت (بلخی)019 :0220 ،

از درونمايه ،دغدغۀ سخنآرايی داردت زبان
مصنوع آن موج

شده خواننده بیشتر خواهان

داستان بلند

فهم پیچیدگیهای شگردهای زبانی باشد تا

در اين پژوهش ،داستان به اشکال روايی بلند

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

مستقل با حوادث و شخصیتهای متعدد گفته

ضعیف اما توصیف شخصیتها و صحنهپردازی

میشود که از نظر شخصیتپردازی ،حادثهپردازی،

چشمگیر استت تعداد شخصیت مقامهها محدود

صحنهپردازی پختهتر و منسجمتر از ديگر اشکال

استت طول بیشتر اين مقامهها بلند و آيات،

روايی است و در توصیفات به بیان جزئیات

احاديو ،ابیات عربی و فارسی در آن گنجانده

پرداخته میشودت

شده و مناظره عنصر اساسی آن استت مانند
«حکايت کرد مرا دوستی که در راه دوستی بی-
ري

بود و در مکارم اخالق بیعی

 .0داستان بلند اساطیري

که وقتی از

در متون تاريخی اين دوران به بخشهايی برمی-

اوقات که شجرۀ جوانی به ثمرۀ امانی آراسته بود،

خوريم که داستانهای اساطیری را روايت می-

آن شهر

کنندت کهنترين نمونۀ آن شاهنامه ابومنصوری

مشهور بسیار شنیده بودمت با اهل قافله همراه شدم

است که متن زيادی از آن باقی نمانده استت

هنوز از دور خواب کاسی نگشته بود و از مدّت

داستانهای اساطیری در تاريخ بلعمی ،زين-

پاسی نشده که خروشی انبوه و جوشی به

االخبار ،نوروزنامه ،فارسنامه ،تاريخ بخارا ،تاريخ

آن خروش

طبرستان هم ديده میشوندت مانند «تیرگان

از ل

سیزدهم ماه تیر موافق ما هست و اين آن روز بود

برداشتت

که آرش تیر انداخت اندر آن وقت که میان

درهای شهر بگشادند و خلق روی به دروازه

منوچهر و افراسیاب صلح افتاد و منوچهر را

نهادندت پرسیدم که آن چندان خروش در پرده

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

دوش چه بودت گفتند :در اين شهر امروز

آرش تیر بینداخت از کوه رويان و آن تیر اندر

مصیبتی است عظیم و ماتمی است جسیم که آن

کوهى افتاد میان فرغانه و طخارستان و آن تیر

مقتدای اين واليت و پیشوای اين امت بود،

روز ديگر بدين کوه رسیدتتت»ت (گرديزی:0209 ،

دوش ،کأس اجل نوش کرده است و اين خروش

)005

سفر ابتدا از شهر اصفهان کردم که مناق

ش

شکوه برآمد کس ندانست که موج
چیستت آن هنگام که زنگی ش
برداشت و شباهنگ رخت از منزل ش

ش

ل
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 .5داستان بلند پهلوانی

بغداد آمدهاند و قرآن خوانان قـرآن مـیخواندنـدت

داستانهای پهلوانی در اين دوران ،روايات بلندی

حسنک را فرمودنـد کـه جامـه بیـرون کـشت وی

هستند که در ادامۀ روايات اساطیری و در پیوند

دست انـدر زيـر کـرد و ازار بنـد اسـتوار کـرد و

با آنها آمدهاندت در متن تاريخ بلعمی ،تاريخ

پايچههای ازار را ببست و جبّه و پیراهن بکشید و

سیستان ،نزهتنامه ،فارسنامه ،اغراض السیاسه فی

دور انداخت با دستار و برهنـه بـا ازار بايسـتاد و

اعراض الرياسه ،تاريخ طبرستان اينگونه داستان-

دستها درهم زده ،تنی چون سیم س ید و رويـی

ها ديده میشوندت مانند «تتت کابی ،آهنگری

چون صد هزار نگـار و همـه خلـق بـه درد مـی-

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

گريستندت خودی روی پوش آهنی بیاوردند عمـدا

خروج کرد و پوست کی آهنگران دارند بر سر

تنگ چنـان کـه روی سـرش را ن وشـیدی و آواز

چوبی کرد و افغان کرد و آشکارا به بانگ بلند

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

ضحاک را دشنام داد و از ظلم او فرياد میکرد و

نشـود کــه ســرش را بــه بغــداد خــواهیم فرســتاد

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

نزديک خلیفهتتت»ت (بیهقی)092/0 :0255 ،

يکی کردند و روی به سرایهای ضحاک نهاد و

داستانهای تاريخی در بدايعالزمان فی وقايع

ضحاک بگريخت و سرای و حجرهها از وی

کرمان در مقايسه با تاريخ بلعمی زبان پیچیدهتری

خالی ماندتتت»ت (ابن بلخی)05 :0202 ،

دارندت نويسنده به بیان جزئیات رخدادها پرداخته،
از شگردهای زبان شعری بهره برده ،به توصیف

 .1داستان بلند تاریخی

حاالت و رفتار بیرونی شخصیتها پرداخته،

داستانهای تاريخی بلند در متن تاريخ سیستان،

توصیف ويژگیهای شخصیتی حاکمان چون عادل

تاريخ بیهقی ،فارسنامه ،تاريخ بخارا ،تاريخ بیهق،

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

راحة الصدور و آیة السرور ،ترجمۀ تاريخ يمینی،

از چرايی و جزئیات رخدادها سخن گفته و زبانش

تاريخ طبرستان ،عقدالعلی للموقف االعلی ،بدايع

از سادگی دور شده استت اين دگرگونیها روند

الزمان فی وقايع کرمان ،سیاستنامه ،اغراض

رشد و گسترش ساختار روايی و حرکت روايت

السیاسه فی اعراض الرياسه آمده استت

تاريخ از گزارش به سوی داستان بلند و گذر از

داستان تاريخی روايتی بلند ،مبتنی بر واقعیت-

سادگی ساختاری به پختگی و پیچیدهتر شدن را

های تاريخی است کـه تـاريخنـويس رخـدادها و

نشان میدهدت مانند «تتت کرمان به دور دولت او

بیان چرايی وقوع حوادث را روايت میکند و بـه

حرم عدل و امن شد و محل آرام و آسايش و

توصــیف جزئیــات حــوادث ،توصــیف حــاالت

سکون و بر مقتضی هوای او میل رعیت به تعلم و

روحی و ظاهری شخصیتها نیز توجه مـیشـودت

تأدب بسیار شد و اکثر محترفه اوالد را در مکت

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

و تعلم علم مشغول کردند و ملک محمد را هوس

من قضاءِ السُّوءِ ،و دو پیک ايستانیده بودند کـه از

بودی و چیزی از آن چون

علم نجوم غال

جایگاه روایت در متون منثور فارسی قرن چهارم تا هفتم هجري

42

معرفت تقويم و علم مدخل حاصل کرده و ازين

پیدا میشودت وقتی خداوند آدم را میآفريند و

جهت ظن مردم وقت چنانکه او بطلیموس عهد

چهار مخالف را به دست هفت رونده در زندان

است و به تربیت او بازار هنر نفاق گرفت و متاع

شش جهت محبوس میکندتتت»ت (پورنامداريان،

دانش رواج يافت و در حفظ مصالح مملکت و

)215 :0225

رعايت احوال رعیت و واليت ش

سرمه سبر در

چشم کشیدی و در پای تفکر غوطه خوردی و

سفرنامه

درتتت»ت (کرمانی)00 :0202 ،

در سفرنامه نقل رخدادهای تاريخی که نويسنده
هم شاهد و هم راوی آنهاست ،عنصر عاطفه به

 .4داستان بلند تمثیلی رمزي

زبان روايت راه میيابد و بر تجارب روايت-

داستان تمثیلی رمزی به معنی روايتی بلند ،ساده،

پردازی میافزايدت توصیف شخصیت ،حادثه و

غیرادبی و مبتنی بر پرسش و پاسخ شیخ و مريد

صحنه و بیان چرايی رخدادها بر جنبۀ نمايشی

و سرشار از رمزهای دشواری است که نیاز به

روايت میافزايد و کمکم شیوۀ نقل رخدادها را

تحلیل و تفسیر فلسفی داردت رسالۀ حی بن

تحت تأثیر قرارمیدهدت گاه شرح حوادث و بیان

يقظان ،آواز پر جبرئیل ،مونس العشاق ،فی حالت

جزئیات مکان و زمان رخدادها به داستان بلند

طفولیه ،روزی با جماعت صوفیان و عقل سرخ،

نزديک میشود ،چرا که راوی و قهرمان و شاهد

رسالۀ الطیور ،رسالۀ الطیر و لغت موران

و گزارشکننده يکی هستندت تنها سفرنامه اين

سهروردی از جملۀ اين کت

هستندت

دوران سفرنامه ناصرخسرو استت بخشهای

داستان رمزی در بیان و روشنگری سويههای

بسیاری از اين متن را میتوان به عنوان حکايت

مبهم انديشه فلسفی در متون رمزی صوفیانه و

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

متون فلسفی کاربرد دارد و معانی عمیق و پیچیده

چون به آنجا رسیديم از برهنگی و عاجزی به

و گاه مبهم درونمايۀ آن ،زمینۀ زايايی انديشه در

ديوانگان ماننده بوديم و سه ماه بود که موی سر

ذهن خوانندگان را فراهم میکندت مانند «اول

باز نکرده بوديم و خواستم که در گرمابه روم

چیزی که خداوند میآفريند عقل است از

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

شناخت سهگانۀ عقل سه آفريدۀ ديگر به وجود

من و برادرم هريک به لنگی کهنه پوشیده بوديم

میآيد :حُسن ،عشق و حُزنت حسن در خود می-

و پالس پارهای در پشت بسته از سرما ،گفتم

نگرد و از زيبايی عظیم خود تبسّم میکند و از

اکنون ما را که در حمام گذاردت خرجینکی بود که

اين تبسّم چندين هزار ملک مقرّب به وجود می-

کتاب در آن مینهادم و بفروختم و از بهای آن

آيدت از تبسّم حسن شوری در دل عشق میافتد،

درمکی چند سیاه در کاغذی کردم که به گرمابه-

میخواهد حرکتی کند ،حُزن که برادر کهتر است،

بان دهم تا باشد که ما را دمکی زيادتتر در

در وی میآويزد و از اين آويزش آسمان و زمین

گرمابه بگذارد که شوخ از خود باز کنمت چون آن
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درمکها پیش او نهادم در ما نگرست پنداشت که

جايگه درخت کاز است و در بن آن سوراخ

ما ديوانهايمت گفت برويد که هم اکنون مردم از

ماری ،اگر آن مار را بکشد ،شهريار بابل بمیردت

گرمابه بیرون آيند و نگذاشت که ما به گرمابه در

شاهزاده را از آن استبشار فزودت برگ بر ديده

رويمت از آنجا با خجالت بیرون آمديم و به شتاب

مالیدت روشن گشت و مار را بکشت ،شهريار

برفتیمت کودکان به بازی میکردند پنداشتند که ما

بمردتتت ملکزاده بعد مفارقت او به ملک موروث

ديوانگانیمتتت»ت ( قباديانی)20-20 :0250 ،

رسید و به فراغ دل و رفاهت تمام متصرف
مملکت گشت و اين حکايت از آن اعادت افتاد
صداقت که خويشی باشد ،عاقبت به

قصه

که اغل

قصه در معنای عام خود ،معموال در توصیف

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

آثاری است که در آنها برجستگی حوادث خارق-
العاده بیشتر از تحول و تکوين آدمها و

 .5قصه كرامات

شخصیتها کاربرد داردت

داستان کرامات نیز نوعی قصه است چون پیرنگی
ساده با حوادث خارقعادت داردت حیوانات ،جن،

 .0قصه كوتاه

ديو يا پری از جمله شخصیتهای آن هستند و

برخی داستانهای کوتاه ،ويژگیهای روايی قصه را

پايان خوشی دارندت «اين نوع حکايتها به مرات

دارند ،زيرا مشتمل بر حوادث خارقالعاده هستند و

هنریتر ،برآغالندهتر و پختهتر و دارای ويژگی-

بنابراين قصه شمرده میشوندت «حوادث خارق-

های داستانی برانگیزاننده و غنی هستند ،چه

العاده بنیاد قصه هستند ،بیآنکه در گسترش و

شامل حوادث غري

و غیر مألوفاندت از سويی

رشد قهرمانها و تحول آدمهای قصه نقشی داشته

اين حکايات دربردارندۀ عنصر گفتوگو ،خیال

باشندت شخصیتهای قصه کمتر متحول میشوند و

گسترده ،رؤيا ،مناجات و ادعیه ،وصیتها،

بیشتر دستخوش ماجراهای گوناگون هستندت قصه-

عبارات حکیمانه و جوابها هستندت اين نوع

پايان خوشی دارند و در آنها خوبیها بر

حکايات بسیار ارزندهاند و از بدو پیدايش تصوف

ها اغل

بدیها پیروز میشوند»ت (میرصادقی)00 :0255 ،

وجود داشتهاند»ت (عباسی)005 :0259 ،

مانند «تتت بن آن درخت مجمع پريان و

اينکه کرامات دستاورد خیالپردازی راويان

محفل ايشان بودت شاه پريان آمد ،جمله جن به

بوده يا پايگاهی در واقعیت داشته ،تغییری در

خدمت او و از حوادث عالم و وقايع زمین

ماهیت قصهای داستان کرامات نمیدهد و

يکديگر را اخبار و استخبار کردندت يکی گفت:

همچنان در زمرۀ قصههای سرگردان قرار دارندت

امروز شهرياری ديدۀ شهريارزاده بکندت شاه جن

اينگونه روايی در شرح تعرف ،ترجمۀ رسالۀ

گفت :اگر شهريارزاده از اوراق اين درخت بر

قشیريه ،طبقات الصوفیه ،حالت و سخنان شیخ

ديده مالیدی ،ديدۀ او روشن شدی و در فالن

ابوسعید ،اسرارالتوحید ،تذکره االولیا ،نورالعلوم و

جایگاه روایت در متون منثور فارسی قرن چهارم تا هفتم هجري
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کشفالمحجوب ديده میشودت مانند «سالی به

جادوگری و پیروزی همیشگی قهرمان اصلی و

حج میرفتمت به باديه اندر همی رفتم به چاهی

جنبۀ سرگرمکنندگی و اشاعۀ اصول انسانی و

اندر افتادم و نفس من با من منازعت همیکرد که

جوانمردی از خصوصیات بارز آن استتتت رمانس

فرياد کنت با نفس گفتم که واهلل که فرياد نخواهمت

بر محور حوادث میگردد و به محیط اجتماعی و

اين خاطر بر سر من تمام نگذشته بود که دو مرد

خصوصیـتهای ذهنی و روحـی شخصیـتهـا

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

بیاعتناست»ت (میرصادقی)210 :0255 ،

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

سمک عیار گردآوری داستانهای پهلوانان

است تا کسی اندر اين نیفتدت پس نی آوردند و

مردمی و شرح دالوریها و جوانمردیهای آنان

بوريا و خاشاکت قصد کردم که بانگ کنمت باز

استت شخصیت اصلی رمانس سمک است که

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

موج

وحدت هنری روايت شدهاستت ساختار

خود همی بینی و همی دانی ،گفتار زبان چه به

روايی و زبان ساده و گاه نزديک به محاوره دارد:

کار استت پس خاموش گشتم تا سر چاه

«تتت پس شاه فغفور با فرخ روز درسخن آمد و

ب وشیدند و برفتندت چون حالم بدين جای رسید،

گفت :ای شاهزاده آمدن تو بدين واليت به فرخی

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

بادت شاهزاده به چه شغل و به چه حاجت آمده

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

است؟ تتت دانم که احوال شنیده باشی که اين سخن

وی اندر آويختم و دست در آن زدمت پای شیری

فاش است که من چگونه در دست دايۀ جادو

بود ،مرا از چاه برکشیدت پس آوازی شنیدم که يا

عاجزم تا بدين غايت بیست و يک پادشهزاده به

ابا حمزه اين چه نیکوست که با تو کرديمت تو را

خواستاری او آمدهاند و از عهدۀ کار او به در

از هالکی به هالکی برهانیديم ،از چاه به شیری

نتوانستند آمدن و سر در سر اين کار کردهاند و از

برهانیديم»ت (مستملی بخاری)052 :0201 ،

برای شفقت تو میگويم و از برای دل پدر تو که
بر فراق تو فرزند ،میدانم که چگونه استت هرگز

 .1رمانس

با هیچکس از خواستاران دختر خويش چندين

سندبادنامه ،اسکندرنامه و سمک عیار از جمله

نگفتم و آنچه گفتم برای شفقت گفتمت اگر تو را

رمانسهای زيبای فارسی هستندت قصههايی که

مراد است که بنشینی تا دايۀ جادو بمیرد و دختر

شرح حوادث و شخصیتها و صحنههای عجی

و

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

غري  ،ماجراهای شگفتانگیز و عشقهای
احساساتی و پرشور و اعمال سلحشورانه را روايت

بحث و نتیجهگیري

میکندت «طول قصه ،تعداد شخصیتها و حوادث

بررسی متون منثور با موضوعات گوناگونی چون

در رمانس بیشتر میشود ،نبرد با پريان ،پیروزی

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

همیشگی در نبرد با دشمنان و سلحشوری ،طلسم و

اســاطیر ،ســفرنامه ،منشــآت ،تفســیر ،دانشــنامه،
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تذکره ،اخـالق ،کـالم ،تعبیـر خـواب ،موسـیقی،

کاربرد اين تجربیات در روايتپردازی حکايات

هندسه ،طلسمات وتتت نشانمیدهد که گونـههـای

صوفیانه ،داستانهای بلند اساطیری ،داستانهای

مختلــف روايــی بــه فراخــور نیــاز نويســندگان

بلند تاريخی ،داستانهای بلند پهلوانی ،سفرنامهها،

کاربردهای گوناگونی داشتهاندت از جملـه کـاربرد

داستانهای بلند تمثیلی فلسفی ،داستانهای بلند

گزارشی (در نقل رخدادها) ،کاربرد تمثیلـی (در

عاشقانه ،قصهها و رمانسهای منثور سب

شده تا

ايجاد قیاس منطقـی در ذهـن مخاطـ ) ،کـاربرد

در اين دوران با رشد و گسترش تجربیات روايت-

روشنگرانه (در بیان انديشههای پیچیدۀ با ماهیـت

پردازی و خالقیت در پردازش هنرمندانه عناصر

فلســفی) و کــاربرد بیــان تجربیــات و مشــاهدات

روايی روبهرو باشیمت

عینی (در بیان انديشه و مفـاهیم علمـی)ت در ايـن
کاربردها ،آفرينش داسـتانی و زيبـايی سـاختار و

منابع

ماهیت روايت اولويت نويسندگان نبوده است ،اما

ابن بلخی ()0202ت فارسنامهت تصحیح سیدجالل-

در خلق داستانهای بلند کارکرد آفرينش روايـت

الدين طهرانیت تهران :مطبعۀ مهرت

در معنای خلق متن داستانی و مسـتقل بـر ديگـر

ابن زيار ،عنصرالمعالی کیکاوس ()0215ت قابوسنامهت

کاربردهای روايـت ،پیشـی گرفتـه اسـتت بـدين

تصحیح غالمحسین يوسفیت تهران :بنگاه ترجمه و

سب

داسـتانهـای بلنـد کمتـر کـاربرد تمثیلـی،

استشهادی دارند و به شکل متنی روايی با هويت
مستقل ،منسجم و کامل پديدارمیشودت

نشر کتابت
ابن سینا ،حسین بن عبداهلل ()0220ت کنوز المعزّمینت
تصحیح جاللالدين همايیت تهران :انجمن آثار ملّیت

يافتهها نشان میدهند که به تدريج از ماهیت
نقلی عناصر روايی کم شده و بُعد نمايشی و

ابن عبیداهلل ،ابوالمعالی محمد ()0292ت بیان االديانت
تصحیح محمد دبیرسیاقیت تهران :روزنهت

توصیفات رشد کرده استت تجربیاتی که در

ابیالخیر ،شهمردان ()0220ت نزهتنامه عاليیت

توصیف جزئیات ،گسترش گفتوگوها ،نمايش

تصحیح فرهنگ جهانپورت تهران :مؤسسۀ مطالعات

رخدادها ،راه يافتن عاطفه به زبان روايت به دست

و تحقیقات فرهنگیت

آمده ،راه خلق داستانهای بلند و رمانس را هموار

ارّجانی ،فرامرزبن خداداد بن عبداهلل ()0202ت سمک

کرده استت عالوه بر اين راويان و نقّاالن داستان-

عیّارت تصحیح پرويز ناتل خانلریت جلد 0ت تهران:

های پهلوانی و قصهگويان ،عناصر روايی چون

دانشگاه تهرانت

پیرنگ ،شخصیت ،صحنه و حادثه را با توصیفات

اسفزاری ،ابوحاتم مظفّر ()0202ت کائنات جوت تصحیح

هنرمندانه همراه کردهاندت خالقیتهای آنان به

محمدتقی مدرس رضویت تهران :بنیاد فرهنگ ايرانت

شکلگیری

انصاری ،عبداهلل ()0299ت مجموعه رسائل خواجه

متون مکتوب راه يافته و موج

هويت نمايشی شخصیتپردازی ،حادثهپردازی و

عبداهلل انصاریت تصحیح محمد سرور مواليیت

صحنهپردازی در داستانهای بلند شده استت

تهران :امیرکبیرت

جایگاه روایت در متون منثور فارسی قرن چهارم تا هفتم هجري

43

بلخی ،حمیدالدين ابوبکر بن عمر ()0220ت مقامات

خزاعی نیشابوری ،حسین بن علی ()0299ت روض

حمیدیت تصحیح رضا انزابی نژادت تهران :مرکز نشر

الجنان و روح الجنانت تصحیح محمدجعفر ياحقی

دانشگاهیت

و محمد مهدی ناصحت مشهد :بنیاد پژوهشهای

بلعمی ،ابوعلی محمد ()0255ت تاريخ بلعمیت تصحیح
محمدتقی بهارت به کوشش محمدپروين گنابادیت
تهران :زوّارت

بیرونی خوارزمی ،ابوريحان ()0220ت التفهیم الوايل صناعه
التنجیمت تصحیح جاللالدين همايیت تهران :بابکت
بی نا ()0290ت ترجمه تفسیر طبری ،ويرايش جعفر
مدرّس صادقی ،تهران :نشر مرکزت

بی نا ()0205ت حدودالعالم من المشرق الی المغربت
به کوشش منوچهر ستودهت تهران :دانشگاه تهرانت

بیهقی ،ابوالحسن علی بن زيد ()0209ت تاريخ بیهقت
تصحیح احمد بهمنیارت تهران :بنگاه دانشت

اسالمی آستان قدس رضویت
ذوالفقاری ،حسن (پايیز )0255ت «طبقهبندی قصه/
داستانهای سنتی فارسی»ت جستارهای ادبیت دوره
چهل و دوم ،شماره 022ت صص 02-00ت
رازی ،فخرالدين ()0290ت «علم موسیقی برگرفته از
جامعالعلوم»ت معارفت شماره  0و 2ت صص 55-005ت
رهگذر ،رضا (بهار )0299ت «حکايت و مختصات آن»ت
ادبیات داستانیت شماره 02ت صص 00-02ت

سهروردی ،شهابالدين ()0205ت مجموعه آثار فارسی
شیخ اشراق ،تصحیح سیدحسین نصرت تهران:
دانشگاه تهرانت

بیهقی ،ابوالفضل ()0255ت تاريخ بیهقیت تصحیح

شمیسا ،سیروس ()0252ت انواع ادبیت تهران :فردوست

محمدجعفر ياحقّی و مهدی سیّدیت تهران :سخنت

صفا ،ذبیحاهلل ()0255ت تاريخ ادبیات در ايرانت جلد

پورنامداريان ،تقی()0225ت رمز و داستانهای رمزی
در ادب فارسیت تهران :علمی و فرهنگیت

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

جبری ،سوسن ()0291ت بررسی ساختار حکايتهای

دومت تهران :انتشارات فردوست
طوسی ،نظامالملک ()0290ت سیاستنامهت تصحیح
محمد قزوينی و به کوشش جعفر شعارت تهران:
شرکت سهامی کتابهای جیبیت
ظهیری کات

سمرقندی ،محمدبن علی ()0201ت

گلستان با الهام از داستاننويسی امروزت پاياننامه

اغراض السیاسه فی اعراض الرياسهت تصحیح جعفر

کارشناسی ارشدت رشتۀ زبان و ادبیات فارسیت

شعارت تهران :دانشگاه تهرانت

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شريعتیت
مشهد :دانشگاه فردوسیت

عباسی ،حبی اهلل (تابستان )0259ت «حکايتهای
عرفانی و نقش آنها در گفتمان منثور صوفیانه»ت

ــــــــــ (تابستان )0215ت «حکايت و جهانبینی

پژوهشنامه علوم انسانیت شماره 05ت صص 20-52ت

صوفیانه»ت بوستان ادبت مجله دانشکده ادبیات دانشگاه

عثمانی ،ابوعلی حسن بن احمد ()0200ت ترجمه

شیرازت شماره دومت سال سومت صص 21-11ت

جرفاذقانی ،ابوشرف ناصح بن ظفر ()0209ت ترجمه
تاريخ يمینیت به اهتمام جعفر شعارت تهران :بنگاه
ترجمه و نشر کتابت

رساله قشیريهت تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتابت

عطّار نیشابوری ،فريدالدين محمد ()0202ت تذکره
االولیات به تصحیح محمد استعالمیت تهران :زوّارت
عوفی ،سديدالديـن محمـد ()0220ت لبـابالبـابت بـه
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تصحیـح سعیـد نفیـسیت تهـران :کتـابخانۀ علمیت

میبدی ،ابولفضل رشیدالدين ()0250ت کشف االسرار و

غزالی ،ابوحامد محمد ()0222ت فضائل االنام من

عدهاالبرارت تصحیح علیاصغر حکمتت تهران :امیرکبیرت

رسائل حجه االسالم ،تصحیح عباس اقبال آشتیانی،
تهران :کتابفروشی ابن سینات
قباديانی ،ناصرخسرو ()0250ت سفرنامهت تصحیح
محمود غنیزادهت تهران :اساطیرت
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Abstract
Narration is seen in different aspects of human culture. When the Persian prose texts
of 4th to 7th 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 4th to 7th 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 prosewriting implies that the history of narration in the Persian language dates back to far
older times than the 4th 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, 4th to 7th Centuries.
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