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  چکیده

خـود از جهـان    ۀبیان تجرببراي پدیدآورندة آن، هاي داستانی است که حکایت از قالب

     هــا، یکــی از انــواع حکایــت. گیــردو بیــان اندیشــه از آن بهــره مــی تأثیرگــذار ، ارتبــاطبیــرون

بیان اصول انسـانی بـوده و    ظرفبیش از هر چیز،  هایی کههاي صوفیانه است؛ حکایتحکایت

وجـه بـه ایـن موضـوع،     بنابراین با ت .ندابا خلق متن، اندیشه را از حالت بالقوه به فعل درآورده

ها بـه عنـوان   هاي صوفیانه است که ابتدا در شخصیتهاي حکایتترین دغدغهتحول از اساسی

      قــدان ادبــی، بســیاري از منت. گیــردمــی صــورت در مخاطبــان آن هــاي حکایــت، ســپس پایــه

تغییـر  هـایی ایسـتا و کـم   شخصـیت  هاي صـوفیان را هاي حکایت و از جمله حکایتشخصیت

محـور و  خواننده(هاي صوفیانه با تکیه بر خوانش آزاد حکایت این جستار، در. اندمعرفی نموده

روایت  :ها بیانگر دو گونه از تحول استاین بررسی .و از دیدگاه تحول بررسی شد) محورمتن

 ۀتأثیر حکایت بر اندیش(و خلق تحول  )هاي حکایتشخصیتو رفتار  تحول در بینش( تحول 

تمامی عناصر حکایت و بیش از همه عنصر گفتگـو   که، )مخاطبان و تحول در بینش خوانندگان

  . اندداشته این تحول نقش ۀدر فرآهم آوردن زمین

   .محور، حکایت صوفیانه، تحول، شخصیتمحور، نقد متننقد خواننده :هاکلیدواژه 
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  مقدمه

وقتی با شکلی از آن با نام حکایـت  . چند آفرینش بشر استهم ،دیرینگی روایت

سـخن  « و »گـزارش «بنـدد  که در ذهن ما نقش مـی  یلومدل، شویم از این دالرو میهروب

شود؛ چرا شفاهی آن به ذهن متبادر می ۀو شاید بیشتر جنبموضوعی است دربارة  »گفتن

حال چه بـراي سـرگرمی بـوده یـا دیگـران       ؛ایمها را شنیدهکه بیش از خواندن، حکایت

پــس . هــا را بــراي مــا تعریــف کــرده باشــندهــا، آنبــراي یــادگیري بســیاري از آمــوزه

ـ نقل شفاهی مطالب و مضامین روایت «)tale(حکایت بلنـدي اسـت کـه    کوتـاه و   ۀگون

هـاي  اسـت و در ابتـدا بـا وصـف رخـدادهاي آدم      مبتنـی الساعه بیشتر بر حوادث خلق

کـم  آنان بوده و کم ةمعمولی و زندگی واقعی آنان آغاز شده و برگرفته از زندگی روزمر

  )126: 1387عباسی، ( ».غیر واقعی و محصول تخیل شده است

هـاي  ایـن حکایـت   .انـد یافتـه هاي شفاهی شـکل نوشـتاري   در گذر زمان حکایت       

بـه نـوع   بـا توجـه   کـه  کوتاه و بلند هستند  بسیار کوتاه، ،ه لحاظ حجمشفاهی مکتوب ب

هاي بسیار مـوجز  در بسیاري از حکایتالبته  .ستآن پویا ةدهندعناصر تشکیل، حکایت

-بارت مصداق مـی  ۀاندیشجاست که این بینیم ورا میساختار و  شکستن زدایی آشنایی

نحوي طـرح  ور که هر جملۀ کوتاهی بهطیابد که گاه روایت یک جملۀ بلند است، همان

هـم مفعـول و هـم     ،هم فاعل هسـت  هدر این جمل .روایت کوتاه استیک  ۀکلی و اولی

روایتگريفعل فعل داستانی؛ به عبارتی دیگر هم داستان هست هم روایت و هم 
1
.   

هاي حکایت. هاي صوفیه استحکایت ،ها به لحاظ موضوعیکی از انواع حکایت       

ابداعی  والعاده خارقهاي رئالیستی، حکایتسه دستۀ به از دیدگاهی ه انصوفی مکتوب

           اي واقعی مخاطب با اتفاقی ساده یا حادثه ،هاي رئالیستیحکایتدر  .دوشمیتقسیم 

ها بیانگر این حکایت. گفتگوست عنصر حکایت مبتنی برساختار  کهگردد رو میهروب

ها با سیر زندگی و جریان تاریخی است و با خوانش آنصوفیان  ةتجربیات روزمر

اده و اعمال و عالت مشتمل بر وقایع خارقاحکایت کرام .شدآشنا توان میتصوف 
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. شودقصه نزدیک می ةافعال غیرواقعی است و عمدتاً بیان ناخودآگاه است و به حوز

 ،هاي ابداعیایتاما حک .پردازندسازي از انسان کامل میاسطورهبه ها تیحکا این

قدرت هنري زبان و توانش خیالی آنان در به کارگیري بیانگر  و صوفیان ساختۀ ذهن

 ها ساده و گاه نزدیک به زبان محاورهاین حکایتنثر زبان  .است حکایت آفرینش

ها بیش از متون دیگر استهاي نحوي عامیانه در آنساختارهمچنین کاربرد  بوده،
2
.   

هاي صوفیه از اصـول  ها به ویژه حکایتاغلب قصه ،بسیاري از منتقداناز دیدگاه        

  : ها عبارتند ازاین ویژگی. هاي مشترکی دارندویژگی و کنندمشترکی پیروي می

محدودیت عملکردها  

همسانی ساختار

طبیعی یتوالی زمان

ایجاز و اختصار

ناپذیر بودن آنمایه و تجزیهثابت بودن بن

حوادث الساعه بودنخلق

استداللی ۀاستقالل حوادث و پیرنگ ضعیف و سست بودن شبک

ها و فرضی بودن زمان و مکانایستایی و عدم تحرك شخصیت

صدایی بودنمکالمه و تک ةنحو

گراییگرایی و کلیمطلق

نقش سرنوشت و تأثیر نیروهاي ماوراءالطبیعه در شکل گیري حوادث

ها در سطوح مختلفکهنگی حکایت

 اقلیمی داشتن ۀصبغ

پردازي، توصیف، استخدام آیات و احادیث صنعت...  
3
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، مختلف نوع خوانش و نگاهها با توجه به بحث دربارة برخی از این ویژگی       

محور محور وخوانندهمحور، متندر حوزة نقد آزاد با سه نوع خوانش مؤلف. است

 .مؤلف استمورد نظر کشف معناي تأویل در حکم  ،محورانمؤلفدیدگاهاز . یماروهروب

دانند و براین باورند که خواننده با متن ، خواننده را در خوانش مؤثر میمحورانخواننده

گویند مؤلف در خلق متن سهیم مینیز محوران متن .کند تا به معنا دست یابدگفتگو می

و معناي  متن ةاست؛ اما همین که متن ساخته شد دیگر نیازي به مؤلف نیست و پدید

   .اینان به مرگ مؤلف باور دارند. آن مستقل از مؤلف است

ها و کنشانه و محوریت متن وخواننده بسیاري از ویژگیبا تکیه برخوانش پس     

در  ،در این نوشتارکه  توان مورد سؤال قرار دادرا می حکایت تعاریف ذکر شده دربارة

تر، و در دامنۀ وسیع فیانههاي صوي حکایتهابارة تحول و پویایی شخصیت

بحث  ) خواننده، متن، ساختار و معنا(خواننده با تکیه بر انواع خوانشحکایت برتأثیر

  .  شودمی

    ساختار و معنا 

اي بـرادر قصـه   «؛ بدیهی است که حکایت ابزاري براي بیان معنا بوده و هست

امـا  ) 3622: 2ج، 1374مولـوي،  (» ستا ياهمعنی اندر وي مثال دان /ستياهچون پیمان

خواهـد بـا توجـه بـه     می) مؤلف محوران(نویسنده این معنا یا باید همان تلقی باشد که 

ننده آزاد اسـت هـر   ااش تحمیل کند یا خونگرش و دانش کلی دربارة چیزي به خواننده

 معنـی کلـی بسـنده کنـد و      آناگـر خواننـده بـه    . خواهد با متن مواجه شودگونه که می

لذت مـتن  ، جذابیت خواندن ۀلئولی مس. ا فراگیرد، خوانش اول پاسخگوستاي رزهوآم

جذابیت خواندن داستان درآزادي خواننده نهفتـه اسـت   «شود؟ ه میچو آفرینش دوباره 

یعنی از طرح به داستان پی ببرد یا به عبارت بهتر داستان  که از قطعات برگزیدة نویسنده

آنچه مهـم اسـت نـوع خـوانش و بـه دنبـال آن        پس .)53: 1378احمدي، (» .را بیافریند

توان تنها پایبند بـه یـک نگـرش    هاي منتقدانه نمیدر تحلیل. گسترش معنا و لذت است
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در درك گوناگون هاي دیدگاهاز  زمانهمتوان بود، بلکه در نقد ابعاد مختلف یک اثر می

چهـارچوب یـک    درنیـز  روایت  ة، چرا که عملکردهاي عناصر سازندبهتر متن بهره برد

   . گنجندنگرش نمی

خواننده بررسی شـوند  نگاه متن و  نیز اگر با تکیه بر ساختار صوفیانههاي حکایت       

-اما متن به ؛شودزیرا هر اثر محصولی است که مصرف می ؛از این قاعده مستثنی نیستند

. نبـال دارد آن هم تولیدي جذاب که لذت خواندن را بـه د  گرددوسیلۀ خواننده تولید می

-را در پـی هـاي مختلفـی   بوده، خوانشمتفاوت  توانداما متن آن می ؛داستان واحد است

مقولـه چنـد صـدایی در معنـاي     « ؛انـد صدایی این چنین متونی معموالً چند. داشته باشد

اصلی آن اوالً به این معناست که متن با خود در تناقض باشد، ثانیاً گفتگوها آمیختـه بـه   

: 1387بـی نیـاز،   (»بعد صداي همه باشـند  ۀعدم قطیعت باشند و در مرحل تردید و حتی

تفکر و از کار  ۀسبب درهم شکستن حصارهاي کهن«هاي روایی باز همچنین متن .)274

ـ گردافتادن سازوکارهاي مقاومت و لجاجت در برابر تغییـر مـی   کرولیسـکی بیلیـار،   (»دن

حکایـت   ةخوانندیعنی  ؛دنگشایطب میمخادر برابر ذهن ی تازه یهاو افق ).290: 1378

متن داراي چند مرکز  داندمیاو . نیست که در آغاز بوده استاي خواننده در پایان همان

مرکزي که در حاشیه است و دیگـر بـه    ،و در مقابل متعلق استاست؛ مرکزي که به آن 

را  تحـول  تغییر و ۀئلمسهمین موضوع است که و  .)168: برتنز، پیشین(آن تعلقی ندارد

  .آوردبه وجود می )حکایت(در دنیاي درون و بیرون متن

    تحول در اندیشه و معنا

همین واقعیت هنري اسـت   « مستقل از واقعیت بیرونی است و ،واقعیت هنري

جهان واقعی  اکه روایت را به طور همزمان از بقیۀ جهان جدا می کند و آن را در تقابل ب

ـ     .)136: 1388مکوئیالن، (»دهدقرار می ن امـر، زمـان، مکـان، حـوادث،     بـا توجـه بـه ای

زبـان  «د؛ اما ننیستدر واقعیت بیرونی  یحکایت داراي مدلولهاي دالها و سایر شخصیت



    223شماره مسلسل/90بهاروتابستان/54سال/تبریزدانشگاهنشریۀ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی/زبان و ادب فارسی  ٦

این زبان بـراي مخاطـب بـه همـان     . استرابطه بان تماس و برقراري زحکایت بهترین 

         ویشبـر اسـاس تجـارب و احساسـات خـ     اندازه ملموس است کـه خـود خویشـتن را    

برقـراري ارتبـاط   بنـابراین   .)289 :پیشـین کرولیسکی بیلیار، (» کندشناسد و درك میمی

         را فـراهم  هـاي داسـتانی  شخصـیت ها نه تنهـا زمینـۀ تحـول    آزادانه با ساختار حکایت

      .کندمی را نیز متحول تنم خوانندةآورد که می

هـاي صـوفیان از دیـدگاه    شـود کـه حکایـت   می با نگاهی به آثار صوفیان مشاهده       

، موجب تحول در اندیشـه  استها عالوه برآن که ظرف بیان اندیشه ناقالن و خالقان آن

بـر   هـا ایـن ویژگـی حکایـت    .شـود هاي نو در ذهن مخاطبان هـم مـی  و پیدایی اندیشه

زمـان   بینی صوفیانه در میان غیرصوفیان تأثیر چشمگیري نهاده و در گذرگسترش جهان

بـراي  . هاي صوفیه را جزیی از نظام ارزشی مترقی جامعـه گردانیـده اسـت   گذاريارزش

از هـاي صـوفیانه در نظـم و نثـر فارسـی      به گسـتردگی اندیشـه  توان اثبات این مدعا می

      .اشاره کردهاي دور تا امروز گذشته

ا، تفکـرات  هـ در قالب حکایت خودهاي صوفیانه با ماهیت خاص گسترش اندیشه      

هاي موجود به جوهرة دیـن را  کشد و ناکارآمدي دیدگاهرا به چالش میرایج در جامعه 

اگر ناکارآمـدي دیـدگاهی بـه زنـدگی     «یرا زگذارد؛ بر مخاطب تأثیر می و دهدنشان می

که زیربناي آن است، زیـر  ]را هم[پندارهاي مرسومبت شود، خواننده معموالً همه پیشثا

  .)122: 1386رتین، ما(»بردمی پرسش

تـا   ،هـا برانگیزي ناشی از زبان پارادوکسیکال حکایـت تفکر صوفیانه در این چالش       

و بـه ارزشـیابی   گیـرد  به ظاهر در مقابل شـریعت قـرار مـی   گاه رود که آن حد پیش می

انسـانی را در اذهـان    تـري از حیـات  پردازد و ادراك عمیقهاي مرسوم میدوبارة ارزش

  : آوردمی پدید

بانگ افتـاد کـی   . آمدند اندر شهر عنه کی از حجاز میاهللاآید رضیاز ابویزید می«        

. رفتند و بـه اکـرام وي را بـه شـهر آوردنـد      مردمان شهر جمله پیش وي باز. بایزید آمد
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چون به بازار درآمد . چون به مراعات ایشان مشغول شد از حق بازماند و پراکنده گشت

و وي را تنهـا  . جملـه از وي برگشـتند  . ین بیرون گرفت و خوردن گرفتقرصی از آست

 ،در این حکایـت در ظـاهر   .)73: 1376هجویري،(»و این اندر ماه رمضان بود. بگذاشتند

 کـه  -دیدگاه عارفتر به عمیقنگاهی رسد؛ اما با عارف خالف شریعت به نظر می رفتار

هـیچ منافـاتی    او رفتارتوان گفت می -او را از توجه به حق دور کرده است ،خلق توجه

هـاي  اولویـت  ندارد و تنها ظاهربینی و ادراك سـطحی مخاطبـان را از   حکم شریعت با 

  . کشدبه چالش میها و رفتار دینی جوهرة ارزش ،سلوك

       ي نـو  هـا هـاي مرسـوم بـه پدیـد آمـدن اندیشـه      زدایی از اندیشهآشنایی شیوةاین        

        هـاي عـادتی و مـوروثی    دربـارة اندیشـه  و بـازنگري  را بـه تأمـل    طبمخاانجامد و می

کلمات اخالقی و عرفـانی  «. کندهایش تردید ایجاد میدارد و در درستی پیشداوريوامی

سـات و  اروند بلکه به منظـور بـرانگیختن احس  فقط به منظور بیان احساسات به کار نمی

  .)75: 1384بیها،  ضرا(»شوندتحریک به عمل نیز استعمال می

انیم بـا  بد» ها و تغییر رفتاربازنگري در اندیشه« اگر تحول در اندیشه را به معناي       

ـ  حضـور  با دوگونـه   هاي صوفیاناین تعریف در برخی حکایت : رو هسـتیم هتحـول روب

خلـق تحـول در   ) هـا ب هـاي حکایـت  روایت تحول در بینش و رفتار شخصـیت ) الف

گردد کـه در  ماهیت متفاوت این دو گونه هنگامی بارزتر می. هاایتمخاطبان حک ۀاندیش

درون  یکـی از ایـن دو،   شودآن گاه مشاهده می .با هم مقایسه شوند گرفته،کنار هم قرار

    .دهدرخ میدر دنیاي بیرون از متن دیگري افتد و متن اتفاق می

                       

  )هاي حکایتتغییر احوال صوفیان و دیگر شخصیت و هاي توبهحکایت(درون متن: روایت تحول                     

  تحول                         

  )خوانندگان  ۀها براندیشتأثیر حکایت( بیرون متن: خلق تحول                              
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  روایت تحول

عاد زندگی بشـري  اب ۀآور تکنولوژي در همدنیاي مدرن، دنیاي تحوالت سرگیجه

امروزه حتی فرصت اندیشیدن به . هاستاطالعات و دورشدن از بصیرت و دنیاي انفجار

امـا دنیـاي کهـن    . انگیـز هسـتیم  گر این ماجراي شـگفت یابیم و فقط نظارهتحول را نمی

ها بسیار کند ت از جمله در شخصیت و بینش انسانایستاست و تحول در همۀ ابعاد حیا

  . افتدناگهانی اتفاق میظاهر و گاه به

حکایـت  هـاي  بحث دربارة دگرگـونی اندیشـه و رفتـار شخصـیت     ،روایت تحول       

که در مسیر حوادث حکایت متحـول   یهایاست؛ تحول روحی عارف و دیگر شخصیت

تصـوف، زنـدگی   بیشـتر بزرگـان   «شـود کـه   از آن جا ناشی میعارفان تحول . شوندمی

ان بزرگ در مرحلۀ اول افرادي گناهکار و ناآشنا بـا تصـوف و   صوفی. انداي داشتهدوگانه

اي یا دیـدن کسـی یـا چیـزي یـا شـنیدن       اند که ناگهان بر اثر حادثهمعنویت نموده شده

گـاهی  . اندآن گاه با رها کردن شیوة گذشته عارفی بزرگ شده. اندسخنی دگرگون گشته

و این دورشـدن از راه بـراي    شده به راه ناصواب افتادهعارف محسوب میکه هم کسی 

فضـیل عیـاض،    ماننـد  .)172: 1387مـالمیر،  (» بهبود کار او الزم و ضروري بوده اسـت 

    .ابراهیم ادهم، مالک دینار، شیخ صنعان، حکیم سنایی و عطار نیشابوري

کشـف  دربـارة تحـول شخصـیت ابـراهیم ادهـم در       :تحول شخصیت عارفـان بـزرگ  

  :چنین آمده است المحجوب

چون حق تعالی را ارادت آن بود که پادشاه جهـانی   .اول حال امیر بلخ بود. . .  «        

. خود جدا مانده از پس آهویی بتاخـت  رك، روزي به صید بیرون شده بود و از لشگردد

خداي عز و جل به کمال الطاف و اکرام خود مر آن آهو را با وي به سـخن آورد تـا بـه    

اند یا بدین کـار  از براي این کارت آفریده .ام بهذا امرتتاو لهذا خلق: زبان فصیح گفت

وي را این سخن دلیل گشت و توبه کرد و دسـت از ممالـک دنیـا بـه کـل      . فرمودندت

     .)128: 1376هجویري، (»و طریق زهد و ورع بر دست گرفتبازکشید 
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              در هـاي حکایـت   تحـول دیگـر شخصـیت   بیـان   در :هـاي حکایـت  تحول شخصـیت 

  : چنین آمده است الصوفیهطبقات

-قـوال چیـزي مـی    .وقتی درویشی در دعوتی بـود : خواجه عبداهللا انصاري گقت«       

گشت از بسـیاري  قوال رنجه می کرد و آنبسیار شور می. طاقت بود درویش بی .خواند

وي  .رسـد خویشتن فروگیر که بر دیگـران رنـج مـی   : دیگران درویش را گفتند. شور او

چـون  . درویش سر در میـان دو زانـو فروبـرد   . قوال فراخواندن گرفت. چنین کنم: گفت

هـاي وي در یکـدیگر   سماع تمام کردند دست فرا وي کردنـد و فـرا جنبانیدنـد، نـاخن    

آن قوم و قـوال رنجـه گشـتند و بـه غایـت رنـج توبـه        . گرفته بود و وي جان بدادهفرو

   .)575: 1362انصاري، ( »کردند

        طـوالنی اتفـاق    ةدگرگونی تدریجی یک پدیده است که در یک دور ،یت تحولماه      

 کهـن هـاي  ها در حکایتشخصیتنمایش تحول ناگهانی اما از دیدگاه روایی،  ؛افتدمی

   :زیر باشدتواند به دالیل میهاي صوفیان حکایت از جمله

بـه  توجه به هدف آنـان  هاي صوفیه با ساختار حکایت :حکایت ةساختار فشرد -       

برخودار اسـت؛   ابعاد ساختاري و معنایی ۀانگیز در همایجاز شگفت ازست که ا ايگونه

   .دهندمیها را در خود نمجال بازنمودن شرایط و پروسۀ وقوع تحول شخصیت کهچنان

. اندر نزدیک استاد امام ابوبکر فورك شدم بـه عیـادت  : استاد ابوعلی دقاق گوید«        

خداي شفا فرسـتد و عافیـت دهـد    : گفتم. ستاد چون مروارید اشک از چشم فروریختا

( »ترسم که پـس از مـرگ باشـد   ترسم؟ من از آن میپنداري که از مرگ می: گفت! تو را

   .)193: 1374قشیري، 

از دیـدگاه ماهیـت    :، غافلگیري، جـذابیت و تأثیرگـذاري  هابرجستگی تقابل -       

را پررنگ، خواننده را غافلگیر و حکایت را جـذاب  ها تقابل ،ناگهانیتحول بیان روایت، 

  . کندیگذار مو تأثیر
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بـه  . گشـت، تشـنه شـد   هاي بغداد مـی اي از محلهآید که اندر محلهاز مرتعش می«       

چـون آب بخـورد، دلـش    . با کـوزة آب یکی بیرون آمد. دري فراز رفت و آب خواست

دلـم  ! اي خواجه:گفت. تا خداوند خانه بیامد نشستفرو جاهمان. دصید جمال ساقی ش

مـرد  . تو شـربتی آب دادنـد، دلـم بربودنـد     ۀمرا از خان. به شربتی آب سخت نگران بود

مرتعش به طلب دل به خانه اندرآمـد  . او را به زنی به تو دادم. آن دختر من است: گفت

گرمابـه فرسـتاد و جامـۀ     وي را بـه . این صاحب بیت از منعمان بغداد بود .و عقد بکرد

آمـد، مـرتعش در نمـاز     رچـون شـب انـد   . خویش اندر وي پوشید و آن مرقعه برکشید

مرقعۀ من : و اندر آن میانه بانگ درگرفتایستاد و اوراد بگزارد و به خلوت مشغول شد

م فروخواندند که به یک نظر کـه بـه خـالف مـا     چه بودست؟ گفتا به سرّ: گفتند! بیارید

صالح و مرقعه از ظاهرت برکشیدیم؛ اگر به نظر دیگـر بنگـري، لبـاس     ۀامنگریستی، ج

    .)60: پیشینهجویري، (»آشنایی از باطنت برکشیم

است کـه در  گوناگونی معانی  ، مهم ۀنکت : تحولبودن عینی معناي مجازي و  -        

نهفته است» حول«ۀریش
و  نـداده اي کـامالً تغییـر ماهیـت    پدیـده تـا  از دیدگاه همگان  .4

تـا زمـانی    ، همچنیناست رفتهاش شکل نهایی به خود نگهشدماهیت جدید و دگرگون 

بـه عبـارت دیگـر    . کهن اسـت  ةهمان پدید ،که این ماهیت حضور عینی و بیرونی نیافته

از این دیدگاه . شناسنداش میو آن را با همان ماهیت گذشته هنوز موجودیت تازه ندارد

اي است که گردد، گویی پدیدهاش پذیرفته مید عینی و بیرونیدر آن نقطه که تحول نمو

  .ناگهان اتفاق افتاده است

کـه از دیـدگاه نقـد     داستانی اي چون تغییر در شخصیتپدیدهتحول بر  نامگذاري       

درك صـوفیه از  شـاید   .جاي تأمل دارد ،در طول روایت استو اي تدریجی ادبی پدیده

هـا و  هاي صـوفیانه ابتـدا از زمینـه   در حکایتب شده تا ماهیت دگرگونی شخصیت سب

دگرگونی احـوال و رفتـار    ازپیش از تغییر و هاي حکایت شخصیتهاي دالیل و انگیزه

  . سخن گفته شود ،شخصیتآنان پس از تغییر 
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گفتند این کیسـت؟  سته بود به موکبی عظیم و غُربا میشگویند علی بن عیسی برن«       

این بنده اسـت از چشـم خـداي     ؟تا کی گویند این کیست: ستاده بود گفتزنی بر بام ای

علی بن عیسـی بشـنید و بـا سـراي شـد و از      . تعالی بیفتاده او را بدین مبتال کرده است

   .)145: پیشینقشیري،(»وزارت استعفا خواست و به مکه شد و مجاور بنشست

خالقـان ایـن   . دبسیاري روایتگر تحول هسـتن  ۀهاي صوفیاندر مجموع حکایت

هاي خود را موجـوداتی راکـد و ایسـتا    نویسندگان رئالیست، شخصیت« ها مانندحکایت

         کاراکترهـاي خـود بسـیار اهمیـت      پنهـان در  ةکردند بلکه به نیروهـاي بـالقو  تصور نمی

ــی ــد وم ــی دادن ــل     م ــه فع ــا را ب ــن نیروه ــتان ای ــوادث داس ــان ح ــیدند در جری کوش

: صوفیان عناصر داستانی چـون  هاياین گونه حکایت در .)31: 1371دقیقیان، (»درآورند

پردازي در خدمت طرح، صحنه، زمان، مکان، حادثه، گفتگو، زاویۀ دید و انواع شخصیت

  .گیردتحول شخصیت قرار می ۀپروراندن هر چه بهتر و زیباتر درونمای

قصه، افسانه، حکایت  :وایی کهن چونهاي اشکال راما منتقدان ادبی یکی از ممیزه       

و رمانس را نسبت به رمان و داستان کوتاه بحث تغییرناپذیري، ایستایی و کندي تحـول  

            : انـد کـه گفتـه  چنـان . انـد رار گرفتن وقایع داستانی برشمردهور قحشخصیت داستانی و م

میرصـادقی،  (»دارنـد  سـتایی یاهـاي  چه کوتاه و چه بلند اغلب، شخصیت هااصوالً قصه«

. رمان و داستان کوتاه وجـود نـدارد   ةپردازي به شیودر قصه شخصیت« و ) 194: 1367

گونـه  ها و ماجراها ثابت است و هیچبنابراین شخصیت قهرمانان داستان در طول داستان

که گفتـه شـد   ولی چنان .)270: 1382صیادکوه و دیگران، (»تابدتغییر و تکاملی را برنمی

هاسـت؛ حتـی در   اي صوفیان شرح تغییر احوال شخصـیت هبسیاري از حکایت موضوع

 به این دلیـل . رو هستیمههایی از تحول شخصیت روببا نمونه یکشب و هزارمتنی چون 

است که به نظر کاربرد چنین معیاري براي تعریف ماهیت اشکال روایی کهن جاي تأمل 

     . دارد
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  خلق تحول

         هـا پدیدهاست که ذهن میان تصاویر، معانی و ساختار  اندیشه همان پیوندهایی

هـاي درونـی و بیرونـی    ادراکـی خـود از پدیـده    هايآفریند تا به پراکندگییابد یا میمی

       ه هـاي بیرونـی و درونـی چیـر    پدیـده آشـفتگی  به این صورت بر. سامان و ساختار دهد

  . رساندمی رامشو آ او را به امنیت خاطر این چیرگی وشود می

اندیشـه   یشدایهاي پیکی از شکل. گیردهاي مختلفی شکل میاندیشه به صورت       

بـه  » الـف « روایت از موقعیـت  با ادراك یک تقابل از راه ساختار زمانی است که ذهن، 

          ؛ کنـد خلـق مـی   را ساختار روایی معنا درك کلیت ذهن با یعنی رسد؛ می» ب«موقعیت

 معنا ظاهر در واقع  و از کلیت متن قابل تصور نیستشده معناي ثابت و جدا«تیبه عبار

. اي دیگـر همر از یک موقعیت به موقعیتی دیگر، از یک کلمه به کلذشود مگر در گنمی

یـا دو کلمـه و    موجود در دو موقعیتمعنا وجود ندارد مگر در تفاوت به عبارت دیگر 

          بنـابراین   .)118: 1382معینـی،  (»مـتن کلیـت  از  جداو ها و کلمات در خود موقعیت نه

   .هاي خلق اندیشه استپردازي یکی از راهروایت

در پاسخ باید  ؟شودخواننده منجر می ۀاما چگونه این معناسازي به تحول در اندیش      

          آورد پـذیرا شـویم، شـاید نفـی برخـی از      اي را کـه مـتن فـراهم مـی    تجربه اگر« :گفت

        در نتیجـه خـودي کـه خوانـدن کتـاب را آغـاز       . هاي خودمان را نیز در آن بیابیمدیدگاه

ساختار بسیاري از  .)123: پیشینمارتین، (»بردکند، همانی نیست که آن را به پایان میمی

هاي اندیشـه  خلق شده تا میدان برخورد ،دهد که حکایتهاي صوفیان نشان میحکایت

 ۀایجاد دگرگونی در اندیشـ  ودیگر هاي دن اندیشهپدید آمبه این رویارویی  ۀنتیجباشد؛ 

  .انجامدمخاطب می

یـک  هاي نو از ساختار روایی، چندمعنایی بـودن  یکی دیگر از دالیل زایش اندیشه       

و  گیـرد بر اساس تخیل و تصویرسازي شکل مـی  ،ساختاین  زیرا  ؛استروایی ساخت

           را فـراهم  دریافـت معـانی گونـاگون     مکـان تفسـیر و تأویـل و   ماهیت تصویر و تخیل ا
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آیـد،  برآیندي که از ترکیب این چندمعنایی با ادراکات پیشین خواننده پدید مـی  .آوردمی

البتـه  . دهدمعنا در ساختار روایی را نشان میتأویالت گوناگون و تکثر  توان و گنجایش

را بـر   عرصـه  ،هـا گیـري ها و نتیجهگشاییگرههایی است که حکایتخاص  ،این ویژگی

    .تکثر معنا نبندد

پنـداري خواننـده بـا    مخاطب، قـدرت همـذات   ۀعامل دیگر بروز تحول در اندیش       

اي طراحی گونهصوفیان به هايساختار حکایت. هاي حکایت استقهرمانان و شخصیت

، آیـد رة اول حکایـت مـی  آنچـه درپـا  چـون  . طرف بمانـد تواند بیشده که مخاطب نمی

همـان  باز شود، پارة دوم ارزیابی و نفی میآنچه در و  اندیشه و رفتار خواننده نیز هست

. بسـیاري دارد  ۀشده فاصلآل ارائهشخصیت با ایدهگاه این . ستاباور مخاطب و  اندیشه

ـ      ۀاین فاصله و غافلگیري که حاصل ارائۀ برجست  ۀتقابـل در سـاختار روایـی اسـت زمین

به زبـانی دیگـر    . سازدوکس را در ذهن مخاطب مهیا میها و ظهور پارادرخورد اندیشهب

نارسـایی و سـطحی    ،نو و نمایش نقصاي اندیشه ۀئاپس از ارروایت، به دنبال خوانش 

میـان شـناخت    در واقع. دهدناگهان چالشی در ذهن مخاطب رخ میکهنه،  ۀبودن اندیش

ـ   ده از یک پدیده تا رنمرسوم خوان ه شـده  سیدن به تعریف دیگري کـه از آن پدیـده ارائ

  .یابدگردد و در ذهن خواننده جریان میاست، حرکتی از متن آغاز می

 ،اول ةابتـدا در پـار  . شـود ظهور تقابل در ساختار روایی طی رونـدي پدیـدار مـی          

اوج ایـن  افتـد، ناگهـان در نقطـۀ    ی اتفاق مـی علّ ۀطور طبیعی و بر اساس رابطوقایعی به

اي شود و در پارة دوم، ایـن گسسـتگی پیونـد دیگرگونـه    ی به ظاهر گسسته میعلّ ۀرابط

و » همـان «کـردن از  دوم، عبـور   ۀاول به تکـ  ۀگذر از تک. شود میان دو پارة متناقضمی

. گیـرد پارادوکس شکل می ۀدر این جا دو تک. است »چیزي متفاوت با همان«رسیدن به 

زدایـی، ابهـام، دوبعـدي بـودن،     آشـنایی  ،هایی چونزیباییآنکه ر این پارادوکس عالوه ب

سازي معنایی و ایجازبرجسته
5
نیـز  آورد، ذهن مخاطب را را در ساختارحکایت پدید می 
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بـا حـل پـارادوکس معنـا     . کنـد کس را حل ودارد تا آنجا که پارادمی به تکاپو و تأمل وا

ایت را به یک ساختار منسـجم تبـدیل   پارة حکسه تري ی قويعلّ ۀگیرد و رابطشکل می

        هـاي معنـایی داسـتان    تـرین الیـه  گونه خواننده را بـه عمیـق  هایی از اینحکایت. کندمی

  .  بردمی

ده از یک بینش مرسوم به یـک  نخوان اي طراحی شده کهگونهها بهکایتحساختار        

          . دروال طبیعـی دار ه چیـز  در قسـمت اول حکایـت همـ    .شوددید تازه کشانده می ۀزاوی

گـویی نگـاه راوي و خواننـده    . که موجب مخالفت خواننده باشد، وجود ندارداي پدیده

شـکاف بزرگـی گشـوده     ،کایتحاما ناگهان در اوج  ؛یکی است و هر دو همسو هستند

. کنـد تقسیم مـی  دو سوي اندیشه و نگاه نسبت به یک پدیدهشود که حکایت را به می

شـده،  مطـرح  ۀمقابل اندیشـ  ۀنقطال در حدید، نده که ابتدا دلیلی براي مخالفت نمیخوان

وقتـی بـه اوج   خواننـده   .اوجدر پیش از اوج و : شدهکایت دو تکه ح. گرفته استقرار 

بدون «. افکندانتظار بر ذهن خواننده سایه می. گرددسخت غافلگیر میرسد، حکایت می

چـه اگـر انتظـاري نباشـد، رغبتـی وجـود نخواهـد         شکست داستان قطعی است ،انتظار

بـراي درك  آن است که  غافلگیري ۀترین نتیجطبیعیحال  .)350: 1341یونسی، (»داشت

حکایـت   ةخـوانش دوبـار  هـاي قبلـی نیـاز بـه     بخـش آن با  بحران و اوج و یافتن پیوند

ـ   احساس می دهاي شود تا تأثیر غافلگیري را زدوده، بین عناصر و اجـزاي حکایـت پیون

  . حکایت ةدوبارکشف و بازسازي عبارتی اي پیدا شود؛ بهتازه

و بـه  افتـد  ري تخیل در ذهن خواننده اتفاق مـی هاي ناشی از اوج به یاکنش ۀادام       

و سـرانجام در پایـان    کنـد این طریق خواننده معناي نهایی را در ذهـن خـود کامـل مـی    

شـده در  دیـد نسـبت بـه موضـوع مطـرح      ۀپروسۀ خوانش، تحول خواننده و تغییر زاوی

   .نمایدبینش او رخ می حکایت، در

عبارتی به اقتضـاي  بنابر جایگاه سخن و بهتواند میهر حکایت  ،در کاربرد شفاهی       

هـاي  در حکایـت امـا   ؛هاي گونـاگون باشـد  محمل استشهاد و تأیید اندیشه ،حال و مقام
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جزیـی از  ، هاي افزودة مؤلفـان ها و تحلیلريگیها و نتیجهگشاییگره ،اغلبکه مکتوب 

   .گردیممی روهروبیک ساختار سه بخشی  با، است شدهساختار روایت 

          

   ئلهمسهاي طرح کنش                                                        

  ئلهمسبه  پاسخ ۀتمهید زمین   مقدمه                 : بخش اول                

  ایجاد بحران                                                        

  

  زمینۀ پاسخ به گره                                                                          

  )غافلگیري(منتظرهغیربندي پایان          افکنی و اوج  گره: بخش دوم           حکایتخوانشی ساختار 

  

     بنديگیري و پایاننتیجه                                                         

  ئلهمسهاي حاصل از پاسخ به کنش             گشایی        گره: بخش سوم           

  

« حـران  ، ایجـاد ب ئلهمسپاسخ به  ۀو زمین ئلهمسهاي طرح کنش ؛مقدمه :بخش اول       

کنی؟ چه می :گفتند. ید که چهار هزار دینار به یک جمله به دجله انداختآاز شبلی می

در این بخش خواننـده بـا   » . . .چرا به خلق ندهی؟  :گفتند. ترسنگ به آب اولی :گفت

 ؛کنـد نمـی خواننده و راوي ایجاد اخـتالف نظـر   میان  ايهیچ نکته وشبلی موافق است 

  .کندمیپنداري اهد ماجرا همذاتبا شیعنی مخاطب هم 

. « )غافلگیري(بندي غیرمنتظره پاسخ به گره و پایان؛ افکنی و اوجگره: بخش دوم       

و  اي سبحان اهللا من به خداي چه حجت آرم کی حجاب از دل خود برگیـرم : گفت. . 

دینارهـا   :دشوطرح میمحال با نگاهی تازه این کار شبلی » . . .دل برادر مسلمان بنهم بر

اما خواننده که تا به حال به این  ؛جاي مخالفتی نیستو کامالً درست است . نداحجاب

مواجه نبوده  -عنوان حجاب درك حقیقتبخشش به برادر مسلمان به -شکل از تحلیل
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ایـن تفـاوت    .و گویی در فضاي تنشی حکایت قرار گرفته است شوداست، غافلگیر می

هاي صوفیان را از دیگر انواع حکایـت متمـایز   اهیت حکایتپردازي، مدر شیوه روایت

   . کندمی

هاي نشان کنش ،بنديگیري، توضیح بیشتر و پایاننتیجه ؛گشاییگره: بخش سوم        

  .»شرط نباشد در دین که برادر مسلمان را از خود بتـر خـواهی  . . . «ه ألپاسخ مس ةدهند

  . کندبسیار دارد و اوج را کامل می گیري خود جاي تأملگشایی و نتیجهگره

بایـد بـار   . هسـتیم  متنة نیازمند خوانش دوباردو پارة حکایت  ۀبراي فهم درونمای      

-گـویی رشـته  . دیگر حکایت را در کلیت خود با تمام پیوندهاي درونی آن، مرور کنیم

را از هاي میان سه بخش گسسته شده است، باید دوباره بازگشت و این پازل سه تکـه  

  . ابتدا چید تا پیوندهاي درونی سه بخش حکایت را بهتر فهمید

       چـه   :گفتنـد . ید که چهار هزار دینار به یک جمله به دجله انداختآاز شبلی می«       

اي سـبحان اهللا  : چرا به خلق ندهی؟ گفـت  :گفتند. ترسنگ به آب اولی :کنی؟ گفتمی

دل خـود برگیـرم و بـر دل بـرادر مسـلمان       من به خداي چه حجت آرم کی حجاب از

: پیشـین هجـویري،  (»شرط نباشد در دین که برادر مسلمان را از خود بتر خـواهی . بنهم

دیـد نـو، در ذهـن     ۀتازه از زاوی یپس از خوانش مجدد متن، تأویالت و ادراکات .)288

  . گیرد، شکل می»بخشش«نسبت به موضوع خواننده 

 پردازي در متون صوفیه بر طرح یک فضاي تنشیویژه روایتهبنیاد زبان صوفیه ب       

طرح فضاي تنشی که بتواند به عنوان پایگاه، مرکز یا محلـی بـراي بـروز    «. است استوار

ایـن فضـاي تنشـی در گفتمـان تحـت پوشـش       . احساسات در گفتمان بـه شـمار رود  

داي زنـگ  فشارهایی که تابع نظـام پیوسـتار پرانـرژي هسـتند و هماننـد انعکـاس صـ       

هـایی  بـه گونـه   ،هاي تقابلی شناخته شده و دخیل در تولید معنااحساسات در دل گونه

ترین شـکل آن  ترین تا پررنگرنگها معنا از کمیابند که درآنمی سیال و ناپایدار تغییر 
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ظرفیـت حکایـت را در    ،فضاي تنشـی در واقع  .)137: 1384شعیري،( »در نوسان است

  . دهدمخاطبان گسترش می ۀدر حیطرا وناگون و همدلی هاي گبرداشت ۀارائ

         پنداري خواننـده جایگـاه شـناوري دارد و هـیچ مرکـز      در فرآیند خوانش همذات       

خواننده مدام در حال قضـاوت و کـنش و   . ماندگیري خاصی تا پایان یکسان نمیجهت

بـین او و   ۀفاصـل طـرف نیسـت،   خـوانش چـون خواننـده بـی     ۀدر پروسـ . تفسیر است

شـود  رسد و گاه با توجه به ساختار حکایت، فاصله بیشتر میها به حداقل میشخصیت

درونی و کنش ذهنی تبـدیل   ةبیرونی به یک پدید ةو بدین سبب حکایت از شکل پدید

  .گرددمی

              

  نتیجه

          ده اي کـه ابتـدا ذهـن نویسـن    اندیشـه ؛ است براي بیان اندیشهاي وسیله ،حکایت

و در هـر دو  کنـد  با آن درگیـر مـی  را یا گوینده و سپس با خوانشی دیگرگون مخاطب 

ر نویسـنده بـه   باندیشه و تجربه تأثیر . گذاردیتأثیر مخواننده عنوان آفریننده و طرف به

، انجامـد و بـر مخاطـب   مـی  در ابتـدا و پایـان   هاي متفـاوت خلق حکایت با شخصیت

هاي صوفیان عالوه بر آنکه حکایتعبارتیبه ؛آفریندکاري نو را میمخاطبی متحول با اف

نـو در مخاطـب   هاي موجب تحول در اندیشه و پیدایی اندیشه ،ظرف بیان اندیشه بوده

حکایت بیان صرف واقعیت بیرونی است و نـه خواننـدة آزاد   نه چرا که نیز شده است؛ 

کنـد و ایـن ارتبـاط    ن گفتگـو مـی  خواننده بـا مـت  . پردازحکایت ۀپذیرندة صرف اندیش

در درون سبب بسط و گسترش درونمایۀ حکایت و در بیـرون  دوسویۀ متن و خواننده 

  .  گرددمایۀ حکایت میدید خواننده نسبت به درون ۀسبب تغییر زاوی

امـا سـهم گفتگـو در     ؛عناصر داستان در خدمت بیان و ایجاد تحول هسـتند  ۀهم       

سـبب زنـده و ملمـوس شـدن     ، چرا که این عنصر ،اصر استحکایت بیش از دیگر عن

  .  شودها میموجب پیوند بیشتر خواننده با آن ها وشخصیت
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ــدر حکایــت ــف: تحــول حضــور دارده از هــاي صــوفیان دو گون   تحــول) ال

خلـق  (هـا  حکایت مخاطبانحول در بینش ت) ب )روایت تحول(هاي حکایتشخصیت

  ).تحول

ــه دو        ــان  صــورت روایــت تحــول ب ــزرگ و دیگــر  بی ــان ب         تحــول روحــی عارف

یـک   ةعنـوان نماینـد  گاه عارف فردي از افراد جامعه را به .است هاي حکایتشخصیت

  .شودکند و گاه نیز شرح بیداري خود او بیان میمی اندیشه بیدار

هـاي  هـا در حکایـت  شخصـیت نمایش تحول ناگهـانی  ، پردازياز دیدگاه روایت       

       سـازي  برجسـته ) ب حکایـت ة سـاختار فشـرد  ) الـف  :دالیـل گونـاگونی دارد  فیان صو

و معنـاي   تحـول  ةعینی و بیرونی بـودن پدیـد  ) پ جذابیت و تأثیر، ها، غافلگیريتقابل

  .مجازي

) الـف : متفاوتی دارد که عبارت اسـت از  عواملنیز وسیلۀ حکایت خلق تحول به       

ــت ــوع روای ــردازي بن ــدمع) پ ــی پ چن ــودن ســاختار روای ــل و ) نایی ب ــدرت تخی           ق

قرارگـرفتن بنیـاد   ) تهاي حکایت پنداري خواننده با شخصیتو همذاتپردازي خیال

  .حکایت بر تقابل و پارادوکسساختار 

         و  افکنـی و اوج تحول در بینش مخاطب ناشی از ساختار سه بخشی مقدمه، گـره        

خواننده با شخصیت همراه و موافق  ۀگونه که در مقدمبدین. ستهاحکایتگشایی گره

حکایـت بـه اوج   ، شـد ده افکنـ داسـتان   چون گره. کندپنداري میاست و با او همذات

خـود را در مقابـل آن شخصـیت     شود وسختی غافلگیر میجابهرسیده، خواننده در این

هاي خواننده، نیاز داوريیشگشایی و شکستن پسرانجام در بخش پایانی با گره. دبینمی

رسـیدن   ۀخوانش دوباره زمیناین. شودپدیدار می هبه خوانش مجدد و تأمل در درونمای

هاي تـازه  البته رسیدن به دیدگاه .گرددخواننده به ادراکات تازه و تحول در بینش او می

قـوع  از و، خواننـده حکایت و هـم   شخصیتهم که  -فراگرا  ۀهاي صوفیاندر حکایت

  . شتر استیب -شوندمی غافلگیررخدادها 
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)42: 1386غالمرضایی، (و ) 130- 42: عباسی، پیشین. (كر -2

  )208- 207: 1386پورنامداریان،  (و ) 48 -  36: 1386 ،همان(، )144 - 123: همان. (كر -3

کامل شدن، دگرگون « : آمده است» حول«، ذیل)ترجمۀ المنجد(در فرهنگ نوین جامع  -1

ساختن، تغییر یافتن، جنبیدن، حرکت، برگشتن، سپري شدن، گذشتن، انتقال، نتیجه بردن، طلب 

سختی،  کردن، قصد کردن، شدن از جایی به جایی، عوض شدن، حرکت، توانایی، عجایب،

بر تصرف، قلب  جهت، تغییر شکل، گشت هر چیزي، کیفیت، قدرتگردش ، تغییر مکان، تغییر

  » ماهیت، ناپایداري، تبدیل، کوشش، آزمایش

  ) 99 - 97: 1379وحیدیان کامیار، . (كر -1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    223شماره مسلسل/90بهاروتابستان/54سال/تبریزدانشگاهنشریۀ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی/زبان و ادب فارسی  ٢٠

  منابع

  هاکتاب) الف

  . چاپ چهارم، تهران، مرکز ساختار و تأویل متن،، )1387. (احمدي، بابک -

مد سرور موالیی، تصحیح مح طبقات الصوفیه،، )1362. (انصاري هروي، خواجه عبداهللا -

  .چاپ اول، تهران، توس

ترجمۀ فرزان سجودي، چاپ اول، تهران، آهنگ  نظریۀ ادبی،، )1382.(برتنز، یوهانس ویلم -

  .دیگر

جلد دوم، شرح جامع کریم زمانی، چاپ دوم،  مثنوي، ،)1374.(محمدالدینبلخی، جالل -

  .تهران، اطالعات

  .چاپ اول، تهران، افراز شناسی،نویسی و روایتر داستاندرآمدي ب، )1387.(اهللانیاز، فتحبی -

، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و دیدار با سیمرغ، چاپ جهرم، )1386.(پورنامداریان، تقی -

  .مطالعات فرهنگی

  .، چاپ اول، تهران، نویسندهشخصیت در ادبیات داستانی منشأ، )1371.(دختدقیقیان، شیرین -

، چاپ هیجدهم، تهران، )ترجمۀ المنجد( نوین،فرهنگ بزرگ جامع، )1375.(سیاح، احمد -

  . اسالم

.چاپ چهارم، تهران، سمت سخن شیرین پارسی،، )1382.(صیادکوه، اکبر و دیگران -

. چاپ اول، تهران، بینادل ،زبان عرفان، )1384(.ضرابیها، محمدابراهیم -

تصحیح محمد استعالمی، چاپ  االولیاء، هرتذک، )1372(.محمدعطار نیشابوري، فریدالدین -

.   هفتم، تهران، زوار

تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، چاپ چهارم،  ترجمۀرساله قشیریه،، )1374.(قشیري، ابوالقاسم -

  .تهران، علمی و فرهنگی

ترجمۀ الهه رضوي،  تا لذت تحقق آن، از میل به تغییر، )1378.(کرولیسکی بیلیار، فرانسواز -

. اول، تهران، سازمان مدیریت صنعتی چاپ

  ترجمۀ محمد شهبا، چاپ دوم، تهران، هرمس هاي روایت،نظریه، )1386.(مارتین، واالس -
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  .، چاپ اول، تهران، مینوي خردگزیدة مقاالت روایت، )1388.(مکوئیالن، مارتین -

  .، چاپ سوم، تهران، سخنعناصر داستان، )1376.(میر صادقی، جمال -

  .، چاپ اول، تهران، دوستانشناسیبدیع از دیدگاه زیبایی، )1379.(کامیار، تقییانوحید -

تصیح ژوکوفسکی، مقدمه قاسم ، کشف المحجوب، )1376(غزنوي، علی بن عثمان هجویري -

  .انصاري، چاپ پنجم، تهران، کتابخانه طهوري

  .کبیرچاپ اول، تهران، امیر هنر داستان نویسی،، )1341.(یونسی، ابراهیم-

  هامقاله) ب

پژوهشنامه  ،»بررسی نقش بنیادي ادراك حسی در تولید معنا«، )1384.(شعیري، حمیدرضا -

  .146 - 131، ص1384، بهار و تابستان 46-45علوم انسانی، شماره 

پژوهشنامه  ،»ها در گفتمان صوفیههاي عرفانی و نقش آنحکایت«، )1387.(عباسی، حبیب اهللا -

  .144-123، صص 1387، تابستان 58ارة ، شمعلوم انسانی

پیاپی (، 6، شمارة کتاب ماه ادبیات ،»نثرهاي گفتاري متصوفه«، )1386.(غالمرضایی، محمد -

  . 48-36، صص1386، مهر )120

نشریۀ دانشکده ادبیات و زبان وادب فارسی،  ،»اي عارفانتحول افسانه«، )1387.(مالمیر، تیمور -

  . 194 -171، ص1387، بهار و تابستان 204، شمارة زعلوم انسانی دانشگاه تبری

پژوهشنامۀ علوم انسانی، مجلۀ دانشکدة ادبیات و  ،»معناشناسی روایت«، )1382.(معینی، بابک -

  .132 -117، ص 37، شمارة علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی


