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   الملک طوسیخواجه نظام سیرالملوکِاسلوب روای  در  
 

 * انمریم سیّد
 اريف صنعنی  انشگاه فا سیت ا باات و شبان اسنا يا 

 چکیده
هام تعلاةی و ا اا م خطا  به حاکةان ن انه    تا يخ فرهنگی ايرانت تعدا م اش کنا 

تا يخیت مباحث نظرمِ عرصة سااست و  و شبانی ف ايد  اانن برعالوه هاتاند. اين کنا اده
 سااسی اخالی اناخت برام ا  امکنند و شمانهكا  میها  ا آاآن کا بست  اهكا هام عةلی

هايی است ترين  وشپر اشم اش  اينآو ند. حكايتمی فراهم خ    و   حاکةان اجنةاعی و
 سارالةل مبرند. کا  مینظر خ   به ها برام باان مفاهام م   که ن يسندگان اين کنا 

هام فا سیت    قرن الةل مترين آ ا مالةلک ط سیت اش مهخ اجه نظا  ( اثرنامهسااست)
هايی است که ن يسنده پنجم هجرم قةرم ن انه اده است. بخز اعظم اين کنا  حكايت

کند.    مقالة حاضرت هام اخالقی و سااسی میضةن آنت خطا  به ااهان سلج قی ت صاه
)نظرية  ا گرات بنابر بعمی نظريات نقد ساخنسارالةل مالةلک    پر اشم نظا  وش حكايت

آن  سنه اش  نخستو ژنت( بر سی اده است.  پراپت گرما ت برم نت ت   وفت با ت
به  ت جه ت باسارالةل محكايات  اند که    مقاله کا بر   ا ند   و يی بر سی ادههانظريه

ترتاب   با   ادهت بههام مطرحس  ت بنابر نظريه اند گذا م ادهفكاک و اةا هحجمت اش هم ت
 بیث اده است.  سارالةل م نگ    حكايات پی و شمانت وجهت صدات کنشگرها

                                                                                                                  
 seyedan@sharif.eduن يسند  مسئ ل:  *

 24/3/4097تا يخ پذيرش:   47/44/4091تا يخ   يافت: 
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  .  (ت حكايتت ساخنا گرايیت  وايتنامهسااست) سارالةل مكلیدي:  هايواژه

  . مقدمه9
 اش اممجة عه اندتاده ن انه حاکةان به ايران خطا  فرهنگی تا يخ ط ل    که آثا م
 الةل متنصیحة الةل متتحفة مانند هايینا  با اند کهآو  ه پديد  ا فا سی من ن

هات نظار بساا م اش من ن    اين کنا . ا نداناخنه می خر نامه و... سارالةل مت
کند. گ يی اسنفا ه میتعلاةی قديمت ن يسنده برام باان مقاصد خ يز اش  وش  اسنان

 سارالةل من تعلق  ا ند. بنابراينت اين من ن اش منظر اكل به ا باات  اسنانی قديم ايرا
ی( اش مشه  ترينِ اين آثا  031الةلک ط سی )وفات ن انة خ اجه نظا  نامهسااستيا 

 ا   که    قرن پنجم هجرم قةرم ن انه اده است.  میس   می
هات  اسنان  ا    الةل من يسندگان ساير آ ا ت هةچ ن سارالةل من يسند  

گار . مقايسة کا  می يز    عرصة کش   ا م بههام خخدمت افكا  سااسی و  يدگاه
م عنصرالةعالی کاكاو ت قاب سنامهالةل م مشه    يگر ت مثل اين کنا  با چند آ ا 

ظهارم سةرقندم ت که  السیاسةاغرا منس   به اما  میةد غاالیت و  الةل منصیحة
 سارالةل م د    هاندت نشان میالةلک يا نا يک به عصر او ن انه اده   عصر نظا 

 ت 4هام اين کنا  )فصل ناةة اولپر اشم ت جه اده است.    ها به  اسنانباز اش آن
 اسنان است و  09و  01ت 00ت 02ت 27ت 40ت 44ت 44ت 7 ت 0هام (ت بخز اعظم فصل09

هام خ   ن يسندهت جا    چند سطر يا عبا ت ک تاهت کةنر به باان مسنقام  يدگاه
هام ها ناامده است ) .م: فصلآنهايی که اصالع  اسنانی    لب فصلپر اخنه است. اغ

بساا  ک تاه  مر حج(ت اش نظ07و  00ت 02ت  04ت 21ت 21ت 22ت 24ت 49ت 41ت  40ت 42ت 9
 000444حدو اع ت 09هام کنا ت اش مقدمه تا فصل چند سطرند. تعدا  واژه   حدو 

 کا   فنه  يعنی حدو اعبهها ت  اسنانواژه     واي 090044 حدو  اش اين ماان است و
  کنا   اسنان است.  بخز نخست   صد 94

 پر اشم آن  با    وش  اسنان اندتن انهمطالب منعد م  سارالةل مگرچه   با   
ت   با   سارالةل م بر اش   مقدمه ا برت  ا ممسنقلی مننشر نشده است. ه پژوهز
ت جه به نقز  با. (20ت  22: 4039الةلکت )نظا  ه است مطالبی آو  اخنصا به هام آن اسنان
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هايی که مین ا و شبان اين کنا   ا بر سی ت    کنا  پژوهزسارالةل م اسنان     همم
و ناا بر سی  وش  هام مخنلفکنا  اش جنبه هام اسنان تةرکا بر کنندتمی

رت کنا  اش اين منظر    مقالة حاضن  و اش اي الةلک اهةات  ا   پر اشم نظا  اسنان
   ا  .بر سی می

ها اسنفا ه اده است  برام نامادن  اسنان« حكايت»واژ  معة الع اش  تسارالةل م   
ها  ا با و اش اين پست  اسنان بريمکا  می ا به «حكايت»واژ   هم    اين مقاله بنابراين

   اين کنا  « حكايت»نامام. بايد ت جه کر  که واژ  می« حكايت»عن ان عة می 
الةلکت )مثالع  .م: نظا ها ق لهام  اسنانیت بعمی نقلبر  وايتمعنايی عا   ا   و عالوه

هام منق ل  ا حكايت گار .    مقالة حاضرت اين عبا تمی ا هم   بر (34ت  34: 4039
ام مايهن انة  وايیِ منث  م است که   ون« حكايت»کنام و مقص   ما اش تلقی نةی

 ا  .  ت هرچند ابندايی و ضعاف ت و طرحی( "Cuddon, 2013: under "tale)ا ه س
اند و گرچه ان اع گ ناگ ن  ا ندت ها اش  يرباش    من ن فا سی  اين ب  هگ نه ن انهاين

 «(.  حكايت»: ذيل 4031) .م:  ا ت اند غالباع تعلاةی
فصل  09اامل  ا  . بخز اولمجة ع پنجاه فصل   و بخز و    سارالةل م

تقد  شمانی آمدهت نسبت به بخز  و  کنا   «االب ا فهرست»به آنچه    است که بنا
هات    مقايسه پر اشم و باان انديشهو ناا اش نظر حكايت (3: 4039الةلکت ) .م: نظا  ا   

 09بخز اول کنا  ) ما حكاياتم    بر سی تر است. نة نة  ستبا بخز  و ت يک
 ست.با  نخست( ا

 وش ن يسنده     يافنن تکا   فنهان مقاله بهکه    عن « اسل    وايت»مرا  اش 
است.    اناخت اين  1 نگو الگ م پی ها0کنشگر ت0صدا ت2ت وجه4شمانپر اخنن به 
خ      اين  مبنام کا   ا )   ح ش   اسنان( 1ام اش نظريات نقد ساخنا گرام ا  ت پا ه

کنام.  و ت اخنصا  معرفی میمبانی نظرم مقاله  ا به تتايم. نخسمقاله قرا   ا ه
به  ت جه کنام. س  ت باگذا م میبندم و اةا ه سنه ها  ا اش نظر حجمكايتح

ها  نگ    حكايتشمانت وجهت صدات کنشگرها و پیچا چ   نظرم مقاله به بر سی 
 م. کنارضه میع  ا    هر م    و  وش و الگ م ن يسنده پر اشيممی
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که به  هام  يگر هم قابل اسنفا ه خ اهد ب    مطالعاتیپژوهز    تیقاق نناين اين
هام قديم حكايت ط   کلیها يا بهالةل مپر اشم    آ ا حكايت بر سی اسل  

  فا سی اخنصاص  ا  . 

    . مبانی نظري2
عی  وش يا ن ( "Cuddon, 2013: under "Structuralism)ساخنا گرايی نهمنی فكرم 

بعد    غر  اش ناةة  و  سد  باسنم ماال م بهاست که  (470: 4031)مكا يکت  تفكر
ماان  واج يافت. نظرية ساخنا گرايی به  وش يافنن ق اعد و ق انان حاکم بر  وابط 

 آنچهکه خ اهد نشان  هد پر اش  و میيک مجة عه می اااام منفر  يا اجاام مخنلف
) .م: است  آو  ه آن  ا پديد ذهن انسان و است مصن عی  واقع  نةايدتمی طباعی

ط   ح ش  نقد ا بی و به ساخنا گرايان   (. 93: 4030  گرين و لباهانت 43: 4030اسك لات 
هام وابسنه به آنت به بر سی عنصر  وايت و بعمی ح شه باشنر خاص نقد  اسنانت

نامه ايت     اسنان و نةايزاينكه بر سی عنصر  واند. بات پر اخنهخص ص کنشگرهابه
ناقد فرمالاست  و ت    بر سی  7ام ط النی  ا  ت  وش کا  وال يةار پراپتپاشانه

ا   صد قصة عاماانة  وسیت اروع کا  تیلال ساخنا گرايانه     اسنان تلقی می
نظريات منعد م عرضه اد. آلگار ا   بعد اش پراپت    اين ح شه(. 94: 4030)اسك لات 
 اش گروهی 42و  والن با ت 44ژ ا  ژنت 44 وفتتاوتان ت   9کل   برم نت 3تگرما 

ها و اش بعمی نظريه بر پراپت    مقالة حاضرساخنا گرا هسنند که عالوه پر اشاننظريه
 برپر اشان کنام. هريک اش اين نظريهاصطالحات آنان    تیلال حكايات اسنفا ه می

ها اهةات    مباحث پراپ و گرما ت به مسئلة کنشگراند: ام باشنر تةرکا کر همق له
و با ت ت   وف ت ها ناا بیث کر ه است. برم نکنز  با    پراپ عالوه ا ه اده  به

 عالوهبه اند گسنرش  ا ه ها     وايتها و نی   ترکاب آنبا  کنزنظر پراپ  ا   
هام ژنت به اين  لال اند. نظريهها     وايت سخن گفنهتغاار وضعات   با  آنان

ويژه    و به به تةايا  اسنانت  وايت و  واينگرم ااا ه اده هااهةات  ا   که    آن
کا  اعنقا  مات بهبه هام اوت به مق لة  واينگرم و شمان  وايت ت جه اده است.تیلال
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   تیلال  وايات حكايات کهنت    مقايسه با  يگر  هاگرفنن مجة ع اين نظريه
  تر است. تر و مناسباناسیت کا آمدهام  وايتنظريه

 . سطوح مختلف روای 9 -2

و  40ت  وايت40کند:  اسنانن  ا اش هم تفكاک میسه سط ژنت    بر سی آثا   اسنانی
مثالع اگر منن  وايی اش نظر شمانی   ست ويدا ها حقاقی آيند.  اسنان پی41 واينگرم

تب کنام و ها مرآن ها  ا با ت جه به ت الی حقاقیا ت انام  ويد  هم  يخنه باادت می
 حقاقی آيندپی اگر حنی استت منن  وايت خ    ست  هام.ام اش  اسنان  ا بهخالصه

ست  ويدا ها باشگ يی و کر ن  وايت عةل  واينگرم بااد   يخنه   هم  ويدا ها
اين سه سطنت سه  هنگا  بر سی  وابط ماان هةچنان ژنت(. 31ت  31: 4032) .م: وبسنرت 
 و صدا.  کند: شمانت وجههم جدا می مق له  ا اش

  . زمان9 -9 -2
 ا  : ذيل آن بر سی می«  وايت»و «  اسنان» وابط شمانی بان  

اثر  اسنانی  ن است که ترتاب شمانی  خدا هاممقص   اي 41. ترتاب شمانی:4
 )ترتاب تق يةی( هةسان اسنان  چگ نه است. ت الی  خدا هام  وايت با ترتاب شمانی

اين  و سطن منفاوت باادت  اسنان خطی ناست و  يا منفاوت است  اگر ترتاب شمانی
)مثالع  اوم اش حال به گذانه  47 وايت مةكن است اش شمان تق يةی عقب بافند

 (.   37: 4030)برتنست  اوم   با   آينده حد  باند(  )مثالع 43يا اش آن جل  بافند باشگر  (

مدت شمان وق ع يک  خدا      اسنان با مدت شمانی  نسبت 49نةرا  شمان:. اس2
مةكن است حجم شيا م اش منن  . مثالع(33)هةانت  کنداست که  اوم آن  ا  وايت می

به  وايت مدت ک تاهی اش شندگی اخصات اخنصاص  ا ه ا    مدتی ط النی اش 
منن و مدت شمان يک  شندگی اخصات    حجةی ک تاه باايد  يا نسبت ماان حجم

     خدا  برابر بااد.

عبا ت است اش  ابطة ماان  فعات وق ع يک  خدا     جهان  اسنان و  :24. بسامد0
ت ان برام بسامد تص   چندين حالت  ا می (.39ت  33)هةانت ا    فعاتی که  وايت می
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قی چند با  بافند کر : اتفاقی يک با     جهان  اسنان بافند و يک با   وايت ا    اتفا
و چند با   وايت ا    اتفاقی يک با  بافند و چند با  )مثالع اش شاوية ااخاص مخنلف( 

 - Genette, 1980: 114)يک با   وايت ا    و  وايت ا    اتفاقی چند با      هد

116 .) 

   . وجه2 -9 -2

نر با منظرها اما باش»کند  هةچ ن شمانت  ابطة ماان  اسنان و  وايت  ا بر سی می
 و اصطالح  ژنت برام ت ضان وجه(. 202: 4030)اسك لات « سروکا   ا   تا  خدا ها

  بر .کا  می ا به 22ساشمو کان نی 24فاصله
 (.401: 4030)ايگلن نت « پر اش به  ابطة  وايت کر ن با مصالن خ  ش می» . فاصله:4

اان ت صاف عد مكانیسا  ب منن مةكن است منیصراع ت صافی باادت يعنی چااها برا
  (14: 4094)ژنتت « اان با هرگ نه  ويدا  يا کنزفا   اش ظرف شمانی و  ابطه»ا ندت 

  مةكن جا()هةانمةكن است  وايی باادت يعنی اامل کنز اخصات و ت صاف بااد 
ها  ا    شمان و مكان گ م اخصاتونةايز گذاانه ا  ت يعنی کنز و گفتاست به

ها و ح ا ث    منن نةايشیت فاصلة خ اننده با اخصات(. 401: 4030گلن نت )اي ببانام
   کةنر اش منن  وايی است.

گ ها  ا چگ نه و اوم گفتکه  گ يدسخن میژنت    بیث فاصله اش اين ناا 
  ‘«(هن ش  وسنم  ا   ’مر  اش خ   پرساد: »ه کر ه است: گفنا  مسنقام )مثالع عرض

  «(يا او هن ش  وسنز  ا  /  اات مر  اش خ  ش پرساد که آ» العگفنا  غارمسنقام )مث
خصات ندا   و خ اننده بدون گفنا  مسنقام آشا  که  اوم نقشی    اننقال گفنة ا

مر  اش »بدون « آيا( هن ش  وسنم  ا   »)خ اند )مثالع اگر عبا ت گفنة او  ا می واسطه
چاام بان گفنا  مسنقام و غارمسنقام  باايد(  گفنا  غارمسنقام آشا  که« خ  ش پرساد
)غفا م  «( اات آيا( هن ش  وسنز »)ن يسی مد ن است )مثالع ل  اسنانو باشنر میص 

 (.    91ت  92: 4092و نج ماانت 

 سخن کسی چه»کند: ژنت  و مق له  ا اش هم تفكاک می ساشم:. کان نی2
هام چه کسی  يده»(. 449: 4032 کالرت) «ا   می ا ائه کسی چه هام يده» و «گ يد می
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 ساشم است. اش اين منظریث کان نیجاو ب« باند چه کسی می»يا « ا   ا ائه می
 ساشم  ا تص   کر :  ع کان نیت ان سه نمی

چه بارون اش  چاا  ا بباند  اوم قا   است هةه 20کان ن صفر يا خنثی: الف. 
 هاانديشه تکر ا  و اعةال ت ويدا ها تةامی او قا   است   ون  اسنان. مثالع اسنانت چه 

  ا بباند.    اين ص  تت  اوم و خ اننده هر  و  انام هااخصات احساسات و
  .هام  اسنان باشنر استها اش اخصاتاند و مااان آگاهی آن20کل

  ون  اسنان و اطالعات  اوم منیصر به  است کهبه اين معن 21  ونی: کان ن  . 
اه يک )تةرکا   ونی ثابت( يا تعدا م )تةرکا   ونی منغار( اخصات  يدگ عالوهبه

 است.
 و ا ندمی  وايت بارون اش فقط هااخصات که است چنان 21بارونی: کان ن ج. 
 اينكه مگر ببر ت پی هاافكا  آن و ذهناات به ناست قا   خ انندهت هةچ ن ناات  اوم

   . کنند آاكا  گ هاوگفت     ا اناحساساتش و افكا  اش هايیجنبه هاخ   اخصات
 ,Genette) است کةنر  اسنان هاماخصات اش  اوم و خ اننده آگاهی مااان اا هت اين

 (. 400ت  400: 4030  آ ا  و  واشت 191 - 189 :1980

    . صدا3 -9 -2
چه کسی »پرسز  (.202: 4030)اسك لات  پر اش به  ابطة  واينگرم با  اسنان و  وايت می

ذيل « ا  شمان  وايت و شمانی که  وايت می»و ناا نسبت ماان « گ يد خن میس
اين   سدنظر میبه(. 401: 4030)ايگلن نت گار  گر( قرا  میمق لة صدا )صدام  واين

 هعالو   مباحث سننیِ عناصر  اسنان مقايسه کر . به 27مبیث  ا بن ان با شاوية  يد
جاو صدا ( 200: 4030)اسك لات «  د  قابل اعنةا  است اوم چق»هايی مانند اينكه پرسز

 گار . قرا  می

  رنگ. عملکرد روایی و پی2 -2
الگ يی  يافنن  نبالاناسان ساخنا گرا    بر سی ساخنا   وايت بهساا م اش  وايتب

 اند.هام  اسنانی ب  هبرام عةلكر   وايی کنشگرها و ناا الگ م تغاار وضعات
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 ناپذيرجدايی عنصر  و  ا عةلكر  )کنز( او و( کنشگر) صاتاخ بعمیهةچنان 
ااخاص  هات به خ  اتبر عةلكر  اخصو   نناجه عالوه (30: 4032 )ما تانت اند انسنه

 اند.ها     اسنان ت جه کر هو نقز آن

 . الگوي كنشگرها9 -2 -2
اش  يگر باز  د که   با   ااخاص  اسنانپر اشانی هسننو گرما  اشجةله نظريه پراپ

 هام پرياناناسی قصه يختاند. پراپ    کنا  بیث کر ه اناسان ساخنا گرا وايت

( صد قصة عاماانة  و   ا بر سی کر  و هفت الگ م مشخص برام هةة 4923)
( آو ندهفراهم) بخشنده اناخت: اريرت ا اش هم باش هاااخاص حاضر    اين قصه

  وغان. گرما  الگ يی برام  قهرمان و قهرمان ندهت ا گسال خانمتشا هااه يا يگرت
هر  اسنان اش سه  سنه و از ااخاص  نظر اوتها معرفی کر . بهااخاص تةا   اسنان

)برام نة نه  .م: نقز بارون ناسنند: فاعل/ مفع ل  يا يگر/ مخالف  فرسننده/ گارنده 

  (.400ت  400: 4030  سلدن و ويدوس نت 31ت  31: 4030برتنست 

 رنگها و پی. الگوي كنش2 -2 -2
 سنه  04  ا    هام اساسی ااخاصکنز هام عاماانة  و ت   بر سی قصه پراپ

ت واحد بناا ين  وايت ها 23يا اصطالحاع کا کر  ت هاجام  ا . برپاية نظرية اوت کنز
. قماه است 29قماه  وايت واحد ترينا ند. بنابر نظر ت  و فت ک چکمیس   می

 :04مثال)هام پ يا ها و وضعاتبر کنزتر اش کا کر  پراپ  ا   و عالوه می کاملمفه
 «الف»مثال: )هام ايسنا ها و وضعاتت حالت(کنداكايت می «الف»به  « »اش  «ج»

قماه  چند ترکاب(. 34: 4030) .م: سج  مت گار  می ا ناا   بر ( چا  مشكل اده است
  ست: هاام اامل اين بخز فتِ پايهی وفت هر پنظر ت  به  .آو  می پديد  ا 04 فتپی

 (. 2(ت تعا ل )2ماان  فنن تعا لت قهر )(ت اش4(ت قهر )4تعا ل )
 فت عبا ت اش نظر اوت هر پی  اند و فت میواحد  وايت  ا پی ترينبرم ن ک چک

 است اش: 
 فعل   ناامدن + ت فاق/ اكست.  آمدن/ بهفعل  وضعات بالق ه + به
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يابد  اگر ه نةیگار  يا ا امفعل   ناايدت  اسنان اكل نةیاگر وضعات بالق ه به
اگر به ت فاق  ن است به ت فاق يا اكست منجر ا   آيدت مةكفعل   وضعات بالق ه به

 فنی جديد اكل اگر  وايت ا امه يابدت پی ت اند ا امه يابد يا ناابد ايت میانجامدت  و
 (.  412: 4070  احةدمت 404: 4030)اسك لات گار  می

 فت هر پی   پس« اندش يک حالت به حالت  يگر میت صاف ا»با ت  وايت  ا 
تغاار اش وضعات اولاه به وضعات نهايی است. بان اين  وت کا کر هام منعد م وج   

 االت ااخاص )   کال  با تتها و حو ويژگی ها ا  . کا کر ها اامل کنز
 (. 270ت  274: 4073پر ت   بااليی و ک يی22: 4074)اخ تت   ا ( می02هانشانه

 نگ است که بعمی آن  ا به پی يافنة مفه   سننیتةا  اين الگ ها ص  ت تكامل
 اند:اين ص  ت ن انه

  واشت و آ ا )نهايی  وضعات+  گشايیگره+ کنز يا تی ل + گره +  اولاه وضعات

 (. 73ت  72 :4034  ناا  .م: مارصا قیت 442: 4030

هام منعد  بااد. اگر  اسنان  فت فت يا پی اسنان مةكن است اامل يک پی
سه  وش ترکاب ها مةكن است به يكی اش اين  فت فت باادت پیاامل چند پی

قصه ب  ن مننت   ا  و پا ند. مقص   اش ا غا ت قصهو ترکابی اش ا غ ا ند: ا غا ت پا ند
  پی  فت پین است. پا ند عبا ت اش ترکاب چند پیانیراف اش م ض ع و هةانند آ

 (.402ت  404: 4030)ايگلن نت است. اا   س   ناا ترکابی است اش  و اا   قبلی 

 ها از نظر حالمبندي حکای . دسته3
   اين  هت ان به سه  سنه تقسام کر  کمی  ا اش نظر حجم سارالةل مهام حكايت

( 0هام بلند )و حكايت (2هام من سط )(ت حكايت4ه )ک تا هامها  ا حكايتمقالهت آن
تا  044هام من سط بان تواژهت حكاي 214تا  444هام ک تاه بان نامام. حكايتمی

اش نظر  هام ک تاهواژه  ا ند. حكايت 1144تا  4044هام بلند بان و حكايت واژه 744
ترند. تر و ابندايیهام  و  سنة  يگرت میدو عناصر  اسنانت    مقايسه با حكايت

ول و  و ت اش نظر تعدا  هام  سنة اهام  سنة س  ت    مقايسه با حكايتحكايت
اةا   يکت  .    جدولندترکامل تر و اش نظر اجاام  وايتها گسنر هاخصات
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ايم.    ط ل گذا م کر هاش يكديگر تفكاک و اةا ه ها  ا با ت جه به حجمحكايت
    م ا   نامام و اش آو  ن اةا   صفیه )جاها میاةا   آنها  ا با مقالهت حكايت

 کنام. پرهاا می ( ق ل مسنقامنقل

 از نظر حالم سیرالملوکهاي بندي حکای تقسیم .9جدول                        

  حکای  شماره  صفحه

  انیي سف پاغامبر و ج ا  م لک  4ت4 41

 
حکای

هاي كوتاه ر
9)

 

2ت4 41  گ يی    پاشگاه الهیا  و پاسخعةربن خط 

0ت4 43  ملكان عجم و  وکان بلند 

0ت4 49  ملک و منظلةان با جامة سر  

29ت23 1ت4   
بن احةد و به مظالم پر اخنن    اسةعال

  وشهام برفی

1ت4 04  سال قیطیقبا  و هفت  

7ت4 19  حةاه و مجلس مظالم اب  واناق بنة عةا 

3ت4 12  ها  کان خباشان و بسنن 

9ت4 10  
بن طاهر و عةل فرم  ن به پا سايان عبداهلل

 و شاهدان

44ت4 10  اب علی الاا  و پند اب علی  قای 

91ت91 44ت4   خبرا سالن و مخالفت با  اانن صاحبالپ 

93ت97 42ت4   
سلطان میة   و  سادگی به تظلم شنی که 

 عامل ناشاب   ضااع او  ا تصرف کر ه ب  

740ت401 40ت4   
سلطان میةد و لشكرهايی اش نژا هام 

 مخنلف
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40ت4 417  حسان )ع( و آشا  کر ن بند  خطاکا  

41ت4 413  معاويه و بر با م او 

41ت4 470  هااةی و عف  کر ن پسر 

471ت470 47ت4   ملک پرويا و بخشادن يكی اش خاصگاان 

471ت471 43ت4   ن ااروان و ن اخنن پار 

49ت4 471  و ت صاه به  وا کر ن حاجت مر م مأم ن 

11ت10 4ت2   ن ااروان و خرم که به  ا خ اهی آمد 

ط ر
  متوس

حکای
2)

 

19ت17 2ت2    سم مل کان عجم     ا خ اهی 

14ت14 0ت2   
علی ن انگان و حدّ خ   ن اش مینسب 

 سلطان میة  

11ت10 0ت2   
کا  بسنن نصایت احةد سلطان میة   و به

 حسن

30ت32 1ت2   ن عبدالعايا و برآو  ن مقص   مر  عةرب 

99ت93 1ت2   پرويا و پندم که به بهرا  چ بان  ا  

404ت429 7ت2   ج يی  س لالةلک و عابخ اجه نظا  

472ت474 3ت2   م سی و  عام هالم فرع ن 

479ت473 9ت2   سلطان اهاد و انا  نكر ن    تنباه پار 

23ت49 4ت0   عدلبن احةد و پرهااکا م و اسةعال 

  بلند ر
حکای

3)
04ت04  2ت0   

 وان و  سادگی به بهرا ت تنباه  است
 اكايات مظل مان

10ت00 0ت0   ن ااروان و  سادگی به اكايت پارشن 

73ت11 0ت0   پارمر    شم و سااست معنصم 
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91ت33 1ت0   
سلطان میة   و  سادگی به اكايت شنی 

 که  ش ان کاالم او  ا بر ند

442ت444 1ت0   
وله و  سادگی به اكايت ج ان اش عمدالد

 القماتقاضی

441ت442 7ت0   
سلطان میة   و  سادگی به اكايت مر  اش 

 قاضی

413ت400 3ت0   
الپنگان و بندگان و غالمان ناك  و 

 گاا خدمت

431ت434 9ت0    ا مأم ن و  و حر  

 . زمان، وجه و صدا4
 . ترتیب زمانی 9 -4

ت ترتاب شمانی  وايت با ترتاب شمانی  اسنان ةل مسارالهام    بساا م اش حكايت
ها اصطالحاع خطی حكايت تاب تق يةی( برابر است  بنابراين شمان  وايت    باشنر)تر

ا  :    هايی اش تغاار     وايت خطی  يده مینشانه   چند م    حالت  است.   عان
 ماجرايی که پار 0ت0 حكايت    گ يد جرايی که کُر    با   سگ میت ما2ت0حكايت 
شا   سرگذات باش گان 7ت0و  1ت0 حكايت    کند گذانة خ يز نقل می اش  شم 

به اا   باشگشت به گذانه  وايت اده است. ص  ت  ج ان و مر  مشخصاع
شاهده کر   ت ان مهام  يگر میترم اش باشگشت به گذانه  ا    بعمی حكايتضعاف

است و  سرگذات پارشن به غال  ان ااروانمر   اش که گاا ش  0ت0حكايت  مثل
. است ت ضایات مر     با   گاش  و  فنا  او با خر    حكايتکه  4ت2حكايت 

پس اش مرگت عبداهلل  گ يی عةربن خطا    با   اينكهپاز 2ت4عالوه    حكايت به
ا   و سخنی که اش شبان خدا نقل می 3ت2 يد و    حكايت  چه وقت او  ا خ اهد

 هايی اش تغاار    شمان خطی است.  هدت اكلش آينده میخبر ا
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  . استمرار زمان2 -4
 43ت4ت 41ت4ت 40ت4ت 44ت4ت 44ت4ت 3ت4ت 7ت4ت 4ت4هام  سنة اول )   بعمی اش حكايت

دا  با حجم ت اش  سنة  و ت نسبت مدت شمان وق ع يک  خ1ت2( و حكايت 49ت4 و
مر  و سخنان اب  واناق و عةا ه طباعناع  مت تظل7ت4   حكايت  منن يكسان است  مثالع

    ا ه بااد  اين حجم ک تاه     وايت ناا     قايقی ک تاه  بايد اش نظر  اسنانی
هام  سنة س  ت هات اشجةله هةة حكايتحكايت منعكس اده است. اما    باشنر

  ا ند. اين باشمی ط النی    حجةی ک تاه  وايت شمانی خدا هام مرب ط به مدت 
گار   چندين سال  ا   برمیاش چندين  وش تا  هاحكايت    اغلب اين شمانی ط النی

هام يعق   لاث    يک بند ک تاه وصف ت لشكرکشی4ت0   آغاش حكايت  مثالع
ر  اسنانیت    نظ اش گار تفرامی صفیة کنا  ) وايت(  انُه  ا   و بقاة حكايت کهمی

 ماهه     ا ه است. باش  شمانی چند

  . بسامد3 -4
ا    د يک با   وايت می سنة اول و  و ت  ويدا م واحهام حكايت    باشنر
    ن و جهان  وايت يكسان است  مثالعبسامد وق ع يک  ويدا     جهان  اسنا بنابراين

خ اهند او  ا    حظار  ابراهام  فن کنندت  و  و شمانی که میت ي سف اش  ناا می4ت4
 آو  . دا پاامی میجبرئال اش جانب خ

تا  4ت0ت 3ت2ت 2ت2ت 4ت2ت 47ت4ت 40ت4ت 9ت4ت 1ت4تا  0ت4ها )   تعدا م اش حكايت
اتفاقات مكر  به چند  ا  . اين(ت بعمی اش اتفاقات مكر  يک با   وايت می1ت0 و 0ت0

آمده  4ت0    نناجه است  مثالعت اما بی هداخصی با ها کا م انجا  می .4اند: ص  ت
 0ت0يا     (24)ص«  ا هةان می فرسنا ت ج ا هرچند که خلافه  س ل می»است: 

هرگاه که اين سپهساال  برنشسنی و به تةااا و اكا  ادم گندپار     اه »خ انام: می
گاه يكی اش ااخاص  .2(. 07ص« )و بر اين حديث  و سال برآمد ا.... او بنشسنی

یت آن  ا تأياد که عد  شيا م ص ا  کند و من جه می  با   ماجرايی تیقاق می
« هةه هةان گفنند که»ا تی هةچ ن جام آو  ن سخن افرا  منعد ت عبکنند.  اوم بهمی

م ها يا  اويكی اش اخصات. 0بر . کا  می(  ا به10)ص« هةه گفنند»( يا 09)ص



   00 / اةا   44 سال                                                                              90

ا   که اش آن واقعه د     بخشی اش  وايتت اخصی ظاهر میکنام  ا نقل میواقعه
قصة خ يز  ا اش اول تا »عة الع  اوم اش عبا اتی مثل گ نه م ا  ت مع ندا  .    ايناطال

( اسنفا ه 431)ص« ا باشگفت....که اناده ب   چنان»( يا 74)ص« ا بگفت....آخر 
ت آن واقعه تكرا  اده است  اما    م ا  م اندم کند.تكرا  نةی کند و  وايت  امی
 09)ص« شا ه ب  پارشنی مسن   و اصالاين شن »ط النیِ  ت مین ام عبا ت0ت0    مثالع
  ( ذکر کر ه ب  . 01(  ا  اوم پاز اش آن )   ص14ت 

چند با   وايت اده است:  تت اتفاقی که چند با  افنا ه2ت0   بخشی اش حكايت 
که  اوم    حالی ا   وضعات خ يز جداگانه باان می گاا ش تعدا م اش شنداناان اش

هريک قصة »گ نه م اقع معة الع با عبا تی با ممة نِ    اين ارالةل مسحكايات 
اما    اين م   ت حكايت ط النی اده  کند ت اش تكرا  مطلب پرهاا می«ندخ يز  ا گفن

 است.

 . فاصله4 -4
اما جا  ( ت صاف است 0ت0و  4ت0ت 0ت2ها )مثل بعمی حكايتچند جةلة نخست 

عا ت ت 40ت4ام کنا  صرفاع ت صافی ناست.    هيک اش حكايتهاچت 40ت4حكايت 
گ يی    وسلطان میة   به  اانن لشكر اش چند جنس ت صاف اده و کنز يا گفت

صرفاع  وايی است  يعنی خ اننده  9ت4و  1ت4ت 0ت4هام حكايت ناامده است. حكايت
خ اند.    هر سه حكايت ترکابی اش ت صاف  اوم و کنز ااخاص حكايت  ا می

نةايشی است و  اوم  44ت4و  2ت4ا  . حكايات گ   يده نةیوعنصر گفت ماب  ت
 گ م ااخاص  ا منعكس کر ه است. وصرفاع گفت

هات اند.    اين حكايتاغلب حكايات کنا  ترکابی اش  و اكل  وايی و نةايشی
 ت0ت4 ت4ت4هام ک تاه )ام اش حكايتبانام.    پا هگ   ا میوو گفت ت کنزت صاف

 افرا  آمده اش هايیگفنهناست و فقط تک  وجانبه گ و( گفت2ت2 و 49ت4 ت41ت4 ت1ت4
آمده باادت بخز عةد   هايیگفنههات گرچه مةكن است تکاست.    ساير حكايت

   گ ها ماان ااخاص ص  ت گرفنه است.وگفت
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هام است.    اندم م ا  مت گفنهم ص  ت مسنقاگ هام حكايات اغلب بهوگفت
هايی که  اانند غلهال  ا تا فرم   عةّ»ص  ت غارمسنقام آمده است  مثالع هااخاص ب

تعدا م  عالوه(. به441)ص« پس بفرم   تا قاضی  ا بااو  ند» ( يا04)ص« فروخنندمی
 ت«گفنند»هايی نظار ( با عبا ت1ت2تا  2ت2 و 7ت4ت 2ت4ل حكايات ها )مثاش حكايت

ت ان ص  تی اش گفنا  ست و آن  ا هم میاروع اده ا «گ يند چنان» و «گ يند»
   . انست غارمسنقام

 سازي. صدا ل كانونی1 -4
  شخص  ل كانون بیرونی. راوي سوم9 -1 -4

غار اش ت 2هام  سنة حكايتو تةا   2ت4ت جا حكايت 4هام  سنة تةا  حكايت
. ندکاخص با کان ن بارونی  وايت میس   ا  اوم  9ت2و  3ت2ت 7ت2ت 1ت2حكايات 

يک اش حكايات ماب  ت   يعنی    هاچکان ن  وايت بارونی است تناا 9ت0   حكايت 
ا  ت بلكه ماجرا اش بارون  وايت ها نةیاخص وا   ذهن اخصات اوم س  

ا  . اگر اش اصطالحات نقد سننی بهره بگاريمت شاوية  يد اين حكايات عانی يا می
برام بروش ذهناات ت که مجالی گ ها ناا واست. قابل ت جه است که    گفت 00نةايشی

هات ا  .    بعمی اش حكايتبارونی سخن گفنه می ت باشنر اش وقايع ستهااخصات
با کان ن بارونی  باند و اعةال وم  اوقايع  ا اش شاوية يک اخصات می فقط  اوم

ان تةرکا بر ان اارو 43ت4بن احةد و    ةاعالت  اوم بر اس1ت4   کند  مثالع وصف می
هام  سنة  و ت میدو    يد  اوم ويژه حكايتهات به ا  .    بعمی اش حكايت

ت  وايت 4ت2   کند  مثالع یاخص ثابت ناست و اش اخصانی به اخصانی تغاار مس  
ابندا میدو  به ان ااروان و سپس خا مان ان ااروان است که وا   اهر و باشا  

 ا ند. می

 ص ل كانون درونیشخ. راوي سوم2 -1 -4
و  بن عةرعبداهللاش شاوية  ترتابوقايع  ا به اخصت  اوم س  1ت2و  2ت4ت ا   حكاي

ااخاص  ا هم کند.  اوم قا   است  ناام   ونی اين بن عبدالعايا  وايت میعةر
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ی به  ناام   ونی يعن کندتبن عةر  ا  وايت می اوم خ ا  عبداهللت 2ت4مثالع     بباند.
« العايا  ا  ل بر ايشان بس ختبن عبدعةر»ن يسد: می  1ت2و     يابدمیاو  اه 

   کند.حالت   ونی اخصات  ا وصف می ص  تی ضعافتو گرچه به (32)ص
 وان و اخص میدو  به بهرا  گ  ت  استس   2ت0 اومِ بند نخست حكايت 

اخص است و باندت  اوم س  خلافة بهرا  گ   است  اما    بقاة حكايت آن که می
است. کان ن تةرکا   ونی است  هام بهرا  گ   ها و انادهباندت  يدهناا آنچه  اوم می

بر وقايع بارونیت گاه )گرچه اندم( مین يات   ون ذهن بهرا  )مثالع  اوم عالوه چراکه
 کند.(  ا آاكا  می09 و 03ت 02بهرا  با خ يز    ص گ  يا انديشةوگفت

  ل كانون صفر شخص. راوي سوم3 -1 -4

ت 0ت0ت 4ت0 ت3ت2ت ااگر اش اصطالحات سننی عناصر  اسنان بهره بگاريمت  اوم حكاي
ت  اوم قا   است وقايع 3ت2اخص نامیدو  است. مثالع    س   3ت0ت و 7ت0ت 1ت0

فرع ن و م سی )ع(  ا بباند.  مرب ط به  وشگا  م سی )ع( و فرع نت   با  فرع نت
 گاه خدا ناا آگاه است و م اش  عام او ) ناام   ونی او( به  م    م سی )ع(ت  او  

ت ان صفر تلقی کر .  اوم می اين حكايتت   مجة ع کان ن  وايت  ا      نناجه
کر ن مین يات  معة الع برام آاكا  3ت0و  7ت0ت 1ت0ت 0ت0ت 4ت0حكايات  اخصس  

ها با خ   آنن گ م ااخاص با خ يز يا انديشادواش گفت ها  ون ذهن اخصات
 ( حاکی اش و و 07سخن گفنن پارشن با خ   )ص 0ت0يت    حكا بر   مثالعبهره می

عالوه مةكن است  اوم حاالتی مانند هاست. بهبه ذهن اخصاتاخص  اوم س  
 ( ااخاص  ا باان کند.39و  20( و تر  )ص442 نج   ادن )ص

 شخص ل كانون درونی. راوي اول4 -1 -4

 اومِ اخص است.  اوم اول 9ت2و  7ت2هام  سنة  و ت    حكايت يتاش ماان حكا
 ت  اوم ماجرام اتهامی  ا7ت2است.     الةلکاين  و حكايت خ  ِ ن يسنده يعنی نظا 

هام خ  ِ وم يا  س ل ها و انادهباندت  يدهکند. آنچه  اوم مینقل می ندتاکه به او ش ه
 اوم قا   به  وايت چاام  ت   ونی است  شيراکان ن  واي وم ) انشةند اانر( است.
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اخص استت يک جا حالت هام خ   ناست. چ ن  اوم اولها و انادهبارون اش  يده
 «سلطان بام اش گشت  نج   ل عظام بنده»  ونی خ    ا ت صاف کر ه است: 

 پر اخنه و اتها   افمی ب  ن  ا    کر ه است خ   ناا به  فاع اش و( 404)ص
گا  کند که     وشنقل می ا الةلک ماجرايی ت  اوم ت نظا 9ت2   حكايت  .(404ص)

   پر اش .اما به قماوت نةی سلطان اهاد ااهد آن ب  ه است 

 . تلفی  چند راوي1 -1 -4
ساشم اسنفا ه اده ترِ صدا و کان نیهام  سنة س  ت اش اكل پاشرفنه   بعمی حكايت

 يده  1ت0و  0ت0اخص است که    حكايت اخص و اولو آن تلفاق  اوم س  
اما     کان ن صفر است اخص نامیدو  و با  اوم س   0ت0ا  . اروع حكايت می

بر پارمر  عالوهکند. پارمر    شم ماجرام خ يز  ا  وايت می (73ت  70)ص پايان
ا (  ا نا71.م: صت اند  فنا  و حاالت معنصم )مثالع  می ستتآنچه    میدو    يد او

اخص و کان ن تةرکا او خنثی استت ناات  اوم که    آغاش س   1ت0بباند.    حكايت 
 هد که ام  ا ارح میاخص  اسنانِ منهیکند:  اوم س  اخص تغاار میبه اول

اخص )منهی( ن انه و ضةن آن ن يسد. نامه اش شبان اولام به عمدالدوله مینامه
است.    بخشی اش نامهت ا امة  وايت به ام  وايت اده شا هماجرام باش گان

اخص ماجرام خ    ا  وايت ص  ت اولا   و او ناا بهشا ه سپر ه مینباش گا
شا هت هر  وت   ونی است  چراکه آنان فقط قا  ند کند. کان ن  وايت منهی و باش گانمی

   ان ند.بانند و میچاام  ا  وايت کنند که خ   می
ت جه استت گر ش  خشی اش هر  و حكايتِ يا اده قابلنكنة  يگرم که    ب

اخص    ماانة  اسنان  اوم س  ت 0ت0ناگهانی شاوية  يد  وايت است.    حكايت 
اين  .   واقعا  کند و تا پايان حفظ میاخص )مر  باشا م( تغاار می( به اول72)ص

م( و  اوم )مر  باشا  4اخص اخصت  اوم اولحكايت سه  اوم  ا  :  اوم س  
اخص  يد حكايت س  ت ابندا شاوية 1ت0)پارمر    شم(.    حكايت  2اخص اول

اخص( و ضةن آن ماجرايی ن يسد )اولام به عمدالدوله میمنهی نامه است.    ا امه
 هد. عبا ت بعد اش نامه چنان است: اخص( ارح میام )اولشا ه ا اش شبان باش گان
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اخص م س  (.    اينجات  او441)ص« ش او بشن  منهی ماجرام اح ال اچ ن »
گرفتت طباعناع يا بايد حالی که اگر اين تغاار ص  ت نةیمیدو  به منهی اده است    

 ا اناد ت  لم بر کر  )مثالع: وقنی ماجرام او اخص )منهی( ا امه پادا می وايت با اول
اد )مثالع: دوله میاخص میدو  به عمداليا اينكه شاوية  يد س   او س خت...(

    عمدالدوله چ ن نامة منهی  ا خ اند...(.
 هد و حاالت   ونی اخص باشنر ارح ماوقع می   هر  و حكايتت  اوم اول

 کند.  و نة نه اش اين م ا   معدو   ا ذکرخ    ات جا    م ا  م معدو ت وصف نةی
هاچ پا ااه به کةنرين  من به تعجب فرومانده ب    که»آمده است:  0ت0کنام:    می

(     72)ص« مار به شبان اين ک  م فرسنا بند  خ يز چنان پاغا  ندهد که او بدان ا
« اند: چ ن گ ات گنده ا  ...ه گفنهش   کبا خ يشنن اين مثل می»خ انام: ناا می 1ت0

   (.441)ص 

 . خصوصیا  راوي6 -1 -4

   گذانه اتفای افنا ه است و با کنندت  وايت می سارالةل م آنچه  اويان حكايات
ت 2ت4ت 4ت4)ها اش حكايت شيا م ا  . اةا افعال  سن  مِ مرب ط به گذانه  وايت می

« ان   »ت «گ يند»ها و عبا اتی نظار ( با فعل1ت2تا  2ت2 و 41ت4ت 42ت4ت 9ت4ت 7ت4
 ها به يک اخصا ند. اين حكايتاروع می« چنان آمده است»ت «خ اند »)اناد (ت 

د و اين نی   آغاش کر ن نا يا يک منبع افاهی يا مكن      گذانه نسبت  ا ه می
ت نشان ن يسد ق ل خ    ا نةیر باشنر من ن کهنت مرجع  قاق نقلت گرچه نظا حكايت

 ج يد.  هد که  اوم بر   سنی سخن خ يز تأيادم میمی
    وند  اخص استت  اوم کةنرها س  هايی که  وايت آن   هةة حكايت
سنده کند. حم   ن يند ت حم   خ يز  ا     اسنان اعال  میحكايت  خالت و به

(ت 32)ص« علاهاهللرحمة»هام  عايی مثل    عبا ت .4ت ان  يد:  ا     و جا می
.    بعمی 2( و مشابه آن. 474)ص« عاّوجلّ»(ت 417)ص« علاهةااهلل ض ان»

بن طاهر چنان گ يند که عبداهلل»مده است: آ 9ت4    حكايت هام ت ضایی  مثالععبا ت
و گورش به نشاپور اس  و ما دیدیم و زیار  كردیم و پیوسته است امارم عا ل ب  ه 
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« كندهاي ایشان روا میخواهند و خداي تعالی حاج باشند و حاج  میمردمان آنالا می
ت ت ضان «دانم بد م ب»ن يسندهت پس اش ذکر عبا ت  2ت2يا    حكايت  ( 10)ص
 (.17)ص« القمات بااد به شبان ايشانم بد م بدان قاضی» هد: می

 . الگوي كنشگرها1

حم    هات کنشگرانی   باشنر حكايت  ا م است و  با   آ ا  مةلكت سارالةل م
اش ن عی با ح ش  حكةرانی مرتبط است. ها به ا ند که جايگاه اجنةاعی و ن ع کنز آن

مسئلة الگ م ذهنی ن يسنده    خلق کنشگرهات مناسب است که به  يافنن برام اين  و
نی   ا تباط ااخاص به ح ش  حكةرانی ت جه کنام. باشنرِ ااخاص حكايات 

: حك مناان. 4 گارند:    و  سنة حك منی و غارحك منی جام می سارالةل م
: مناانغارحك . 2  گةاانگان ت وپا ااهانت منس بان پا ااهت با گانت خد  و حشم

  .  انايان و کنندگانمنظلةانت ظلم

 . پادشاهان  9 -1
   اينجا مجة ع ااهانت خلفا و حاکةان است. اين  سنه    هةة « پا ااهان»مرا  اش 
 ااخاص مهم و اصلی باشنر ت حم    ا ند و4ت40هات جا حكايت حكايت
که بعمی جاو  انداد  تا يخیهام اناخنهنا  اين  سنه. اغلب ااخاص اندحكايات

 ااهان و غالباع پا ت بعمی اش خلفام عهد اسالمیپا ااهان پاز اش اسال  )اغلب ايرانی(
   اند.عصر اسالمی و اماران و والاانِ ايران

 . منسوبان پادشاه 2 -1

 کسانی که با  سنة قبل نسبت خ يشاوندم  ا ند و با ت جه به اين خ يشاوندمت
. اةا  اين ااخاص    حكايات اندم است و با د ا  نقشی    حكايات هسننعهده
معاويه (ت ما   2ت4بن خطا  )بن عةرعبداهلل ا ند  مثله به نسبشان ناماده میت ج

 (. 41ت4پسر هااةی ) ( و41ت4)
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  . بزرگان3 -1

    اند. بعمی اش آنان )مثل با بد   مراتب باالم   با م قرا   ا ند و به پا ااه نا يک
هايی تا يخی با نا  ( اخصات1ت2 چ بان    بهرا  و 49ت4 سهل    بنفمل ت47ت4

هام کلی نظار با گانت خاصگاانت با عن ان اما بعمی نا  ندا ند و اش آناناند  مشخص
ا   و باشنر برام فماساشم حكايتت معرفی پا ااهان يا نديةان و م بد م بدان يا  می

   اند.عن ان يا يگر    حكايات نقز يافنهگاه به

 . خدم و حشم4 -1

جاو  تايم که گرچه      با  حم    ا نداين عن ان  ا ت سعاع به ااخاصی اطالی کر ه
ها با اند و اش آننا يكان پا ااه يا با گان   با  ناسنند. ااخاص اين  سنه بدون نا 

ند با عناوينی بساا  کلی مان و يا  س ل  ا ت غال  واجبت خاينههايی مثل حعن ان
ا  . اين  سنه جاو ااخاص اصلی يا  می  الت لشكريانت ن بناانت س ا ان و پاا گانعةّ

   عن ان يا يگر )باشنر ها برام فماساشم و بهحكايات ناسنند و ن يسنده باشنر اش آن
 کند. حكايات  سنة س  ( اسنفا ه میپر اخت 

 . گماشتگان 1 -1
( است که 1ت4( و عةّاالن )3ت4اش خاص )(ت خب7ت0و  1ت0مرا  کسانی مانند قاضی )

نامد و اش جانب  سنگاه حك منی به اغلی اان میها  ا با عن ان اغلین يسنده آن
اند. باشنر افرا  اين  سنه    نقز مخالف و بعمی    نقز بارون اش   با  گةاانه اده

 ا ند. يا يگر ظاهر می

 . متظلمان6 -1
ها سنم اده يا  چا  مشكل اند و به آنارحك منیايم که غبه ااخاصی اطالی کر ه 

ويژه  سنة پا ااهان( اند و برام حل مشكل خ  ت به يكی اش ااخاص حك منی )بهاده
کنندگان اند. به منظلةان معة الع اش جانب  سنة گةاانگان و  سنة ظلممراجعه کر ه

ا ث طباعیت مثل (ت مشكل آنان اش ح 1ت2و  1ت4ا  .    بعمی حكايات )مثل سنم می
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قیطیت نشئت گرفنه است. اين  سنه يا با جايگاه اجنةاعی و عن ان اغلی خ   )مثل 
( و ن ع 1ت0و شن     0ت0اند و يا جنسات )پارشن    ( ناماده اده1ت0شا ه    باش گان

 مؤثر ب  ه است.   اانگذا م(    نا 7ت0و طلبكا      1ت4مشكل آنان )  ويشان    

  كنندگان. ظلم7 -1

 وا  سنم« منظلةان»اند و به  سنة ايم که غارحك منیکا  بر هبرام نامادن ااخاصی به
کنند. اةا  اين ااخاص    يا با  سنة پا ااهان  اةنی )و گاه گسناخی( می  ا ندمی

( و م قعات 41ت4شيا  ناست و با ت جه به جنسات )مثل مر      سارالةل محكايات 
 ا ند.  ( ناماده می1ت0ن ک چ و بل چ    اجنةاعی )مثل  ش ا

 . دانایان8 -1

(ت پار ن  ساله 44ت4برام نامادن ااخاصی هةچ ن اب علی  قای )عن انی است کلی 
ا ند (. اين ااخاص    نقز خر مند و ا اا گر ظاهر می3ت2( و م سی )ع( )43ت4)

( 4ت4اگر جبرئال )مقابل ظالم بايسنند. يا    آماا بگ يندو مةكن است سخنان حكةت
اةا  آو يمت ذيل  سنة  انايان قرا  (  ا ناا جاو ااخاص حكايات به3ت2و خدا )

اگر  اد  تا يخی بااندت نا   ا ند وهاگر جاو افرا  اناخنااخاص اين  سنه گارند. می
  ا ند. جا اين باادت با م قعات اغلی يا جنسانی اناخنه می

 رنگ. الگوهاي پی6
 یکم. الگوي 9 -6

 .2ت2 و 40ت4ت 9ت4ت 1ت4ت 0ت4ت 0ت4 ها:حكايت
 . ااخاص: پا ااهان

ست.    اين هام قعات يا کنز يكی اش اخصات ساخنا  و نة نه: ت صاف يک
هام کنز عبا تیيا به هات فقط يک اخص حم    ا   که يكی اش عا اتحكايت

 40ت4ن و    نشسن  فنا  ملكان عجم    مظالم 0ت4مثالع     وصف اده است  او
 عا ت سلطان میة   به  اانن لشكر اش هر جنس وصف اده است.
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 ها:مايه  ون
 ت پا ااه بايد به اكايات مظل مان  سادگی کند/ پا ااه بايد عدالت ب  ش .

 و شاهدان بدهد. بايد عةل )اغل  ي انی( به پا سايانت پا ااه 
لشكر اش چند جنس  اانه   اعد ملک ت جه  اانه بااد )مثالعت پا ااه بايد به ق

 بااد(.

 . الگوي دوم2 -6
گ  ماان  و اخص وهايیت گفتهام کنا ت با  اانن تفاوتساخنا  تعدا م اش حكايت

   اسنانی است:
 الگ م  و ت يک:

 .0ت2و  43ت4ت 44ت4ها: حكايت
  (.« »( و  انايان )«الف»پا ااه )ااخاص: 

 ساخنا :
 کند.  خ اسنی می « »اش  «الف»کند/ ام طرح میمسئله «الف»
 گ يد. می «الف»ام اخالقی و پندآم ش به نكنه « »

 و  و به   خ است او اب علی  قای نا  امار اب علی الاا  می 44ت4نة نه:    
  00گذا  . هد که بر اب علی الاا  تأثار میپندم می

 الگ م  و ت  و:

 .44ت4و  2ت4ها: حكايت
  .(« »منس بان پا ااه/ با گان ) و«( الف»ااخاص: پا ااه )

 ساخنا :
 کند.می   خ اسنی« الف»اش  « »کند/ طرح می «الف»ام  ا با مسئله « »
 گ يد. می « »ام اخالقی يا پندآم ش به نكنه «الف»

(   با   مطلبی « »بن عةر )و عبداهلل«( الف»ت عةر خلافة  و  )2ت4نة نه:    
 «الف»يابد. يا ا امه میگ     عالم  ؤوت هةان گفتها بعدالکنند. سگ  میوگفت
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گ يد.    اين حكايتت برخالف الگ م  و ت يکت پاا  می « »ام پندآم ش به نكنه
  ا  ناا اين ساخنا   يده می 44ت4گ يد.    حكايت می « »به  «الف»اصلی  ا 

   مخالف است. «الف»اما ن يسنده با گفنة 

 ها:مايه  ون
  هد.به خدا پاسخ می  انیخاطر ملکبهت پا ااه 

 ت پا ااه نبايد ش  وست بااد.
 خبر  اانه بااد(.صاحب بااد )مثالعت پا ااه بايد به ق اعد ملک ت جه  اانه 
  گ م  ا بگاا  .ت پا ااه بايد حق بندگان اايسنه و نكنه

 . الگوي سوم3 -6
و باشنرِ   سنة اول هامپرکا بر ترين ساخنا  است که    تعدا م اش حكايت

گ نه ها اينکا   فنه است. طرح مشنرم و کلیِ هةة حكايتهام  سنة س   بهحكايت
است که اخصی به  عات سنم کر ه يا  عات به مشكلی  چا  اده است و ااه برام 

 ا  :  يده می هايی    حكايات مخنلفکند. اين ساخنا  با تفاوت فع مشكل اقدا  می

 الگ م سه ت يک:

 .1ت2و  49ت4ت 1ت4ها: حكايت
 .(«ج»منظلةان ) و (« »(ت با گان/ گةاانگان )«الف»ااخاص: پا ااه )

 ساخنا : 
 کند.مطرح می «الف»مشكلی  ا با  «ج»ا  /  چا  مشكل می «ج»
  ا برطرف کنند.  «ج» هد مشكل  سن   می « »به  «الف»
 کند. ا برطرف می «ج»مشكل  « »

( به عةّال «الف»اند. قبا  )( به  نن افنا ه«ج»اده و   ويشان ) قیطی 1ت4نة نه:    
قه  هند. عامالن اطاعت الةال به   ويشان صد هد اش بات(  سن   می« »خ   )

 مار . کس اش گرسنگی نةیهاچ کنند و     و ان قیطیمی

 الگ م سه ت  و: 
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 .0ت0و  7ت4ها: حكايت
 .(«ج»منظلةان ) و (« »(ت با گان )«الف»ااخاص: پا ااه )

 ساخنا : 
 کند.اكايت می «الف»به  « »اش  «ج»
 هد مشكل  سن   می « »به  «الف» هد/ گ يی می سن   پاسخ « »به  «الف»

  ا برطرف کند.
 ا مجاشات  « » ت«الف»کند/  ا ا ا می «ج»پذير  و حق مشكل  ا می « »

 کند. می
)اب  واناق( اكايت  «الف»( نا  « ») حةاه بنعامرةاش «( ج»ت مر م )7ت4نة نه:    

 هد مقابل مر  بنشاند و پاسخ  هد. عةا ه کند. اب  واناق به عةا ه  سن   میمی
( سرماية باش گانی « »ت امارم )0ت0کند.    حكايت  ا ا ا می «ج»بالفاصله حق 

 هد که ( به امار  سن   می«الف» هد. پار   شم )جانشان پس نةی ت(  ا گرفنه«ج»)
 هد.    بخز  و  هةان سرماية باش گان  ا پس بدهد. امار سرمايه  ا پس می

کند: امارم به شن ج انی حكايتت پار   شم ماجرايی  ا برام باش گان تعريف می
( اكايت «الف»( به معنصم )«ج»( تعر  کر ه است. پار   شم )جانشان «ج»)

 کند. امار  ا تنباه می تکند. معنصممی

  م سه ت سه:الگ
 . 42ت4: حكايت

 .(«ج»منظلةان ) و (« »(ت گةاانگان )«الف»ااخاص: پا ااه )
 ساخنا : 

 کند. اكايت می «الف»به  « »اش  «ج»
 هد مشكل  سن   می « »به  «الف» هد/ گ يی می سن   پاسخ « »به  «الف»

  ا برطرف کند. 
 کند. ت جهی نةی « »
 کند. اكايت می « »اش  «الف» وبا ه نا   «ج»
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  ا تنباه کنند.  « » هد  سن   می «الف»
( اش عامل ناشاب   «الف»( نا  سلطان میة   )«ج»شنی ) 42ت4نة نه:    حكايت 

ن يسند تا به مسئله  سادگی کند. عامل ام به عامل میکند. نامه( اكايت می« »)
 کنند. میکند. عامل  ا تنباه کند. شن  وبا ه اكايت میت جهی میبی

 الگ م سه ت چها :
 . 7ت0 و 1ت0ت 1ت0ت 0ت0ت 4ت2ت 3ت4 ها:حكايت

منظلةان  و (« »با گان ) کنندگانتگةاانگانت ظلم(ت «الف»ااخاص: پا ااه )
 . («ج»)

 ساخنا :
 کند.   اكايت می «الف»به  « »اش  «ج»
 کند.  مشكل  ا بر سی می «الف»
 کند. ا ا می ا برطرف و حق او  ا  «ج»مشكل  «الف»
 کند.   ا مجاشات می « » ت«الف»

( نا  سلطان ابراهام «ج»ا   و   ويشان )ت نان نايافت می3ت4نة نه:    حكايت 
يابد که مشكل اش خباش خاص کند و   میکنند. سلطان بر سی می( تظلم می«الف»)

  کند.( است. سلطان خباش  ا مجاشات و مشكل   ويشان  ا برطرف می« »او )

 الگ م سه ت پنن:
 . 2ت0: حكايت

 .(«ج»منظلةان ) و (« »(ت با گان )«الف»ااخاص: پا ااه )
 ساخنا :

 کند.ظلم می «ج»به  « »
 کند. ا برکنا  می « »ا   و من جه می «الف»
 کند. ا ا ا می «ج»حق  «الف»
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گ   کند. بهرا  ( ظلم می«ج»( به مر   )« » وان )ت  است2ت0نة نه:    حكايت 
( اش «ج»کند. بهرا  به اكايت مر   )ا   و او  ا برکنا  می( من جه می«الف»)

 کند.  وان  سادگی و حق آنان  ا ا ا می است
 ها:مايه  ون

ت پا ااه بايد اش عامالن و شير سنان خ   بخ اهد به مشكالت  عات  سادگی 
 کنند.

 تذکر  هد. ت پا ااه بايد به عامالن و شير سنانِ ظالم به  عات
 ت پا ااه بايد عامالن و شير سنانِ ظالم به  عات  ا برکنا / مجاشات کند.

 . الگوي چهارم4 -6
  .47ت4تا  40ت4 ها:حكايت

کنندگان (ت منس بان پا ااه/ با گان/ خد  و حشم/ ظلم«الف»ااخاص: پا ااه )
 . («ج»ساير با گان ) و (« »)گسناخان( )

 ساخنا :
 شند. سرمی « »ا  / اانباهی اش اايست میمرتكب عةلی نا « »
 ا  . خشةگان می «الف»
  اند.آماا بر شبان میسخنی حكةت «ج»/ « »
 بخشد. ا می « » ت«الف»

بن علی )ع( حسانکند و بشرينی    ( خطايی می« »غال  ) 40ت4نة نه:    
بخشد و  ا می خ اند و حسان )ع( اوام اش قرآن میا  . غال  آيه( پادا می«الف»)

ت اخصات  يگرم هم « »و  «الف»بر ت عالوه47ت4کند.    حكايت می شآشا 
( «الف»پرويا )ملک  اند:آماا  ا او بر شبان می( و سخن حكةت«ج»حم    ا   )

کند. با بد گار  و او  ا باش اات می( خشم می« »بر يكی اش خاصگاان خ   )
کند.    حكايت ص  ا آشا  میه آن اخگ يد و ااآماا می( سخنی حكةت«ج»)
ا  . بعد اش اينكه اانباهی اش مر  آماام بر شبان  انده نةیسخن حكةتت 41ت4
 و ش . ( بر با م می«الف»شندت معاويه )( سرمی« »)
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 : مايه  ون
 پا ااه بايد    برابر بعمی اش خطاهام شير سنانز بخشنده بااد. ت 

 . الگوي پنالم1 -6
گ نه است: يكی اش شير سنان    هام الگ م پنجم اينو مشنرم حكايت طرح فشر ه

مقابل پا ااه سرکشی کند. اين الگ  با   ت اند م قعانی قرا  گرفنه است که می
  ا  :هايی    بعمی اش حكايات  يده میتفاوت

 الگ م پنن ت يک: 
 .1ت2: حكايت

 . (« »با گان ) و («الف»ااخاص: پا ااه )
 ساخنا :

 کند.سرکشی می «الف»مقابل   «  »
 کند. ا به او گ اا  می « »اانباه  «الف»
 خ اهد.پذير  و عذ  میمی « »

کند. ( يكی اش غالمان خ    ا تنباه می« »ت بهرا  چ بان )1ت2نة نه:    حكايت 
کند نبايد خالف امر او کا م ( بهرا  چ بان  ا احما  و من جه می«الف»بهرا  گ   )

 خ اهد. بهرا  چ بان عذ  می کند.

 الگ م پنن ت  و: 
 .4ت0 :حكايت

 . (« »پا ااه/ با گان ) و («الف»ااخاص: پا ااه )
 ساخنا :

 کند.خاانت می« الف»به «  »کند/ سرکشی می« الف»  مقابل «  »
 کند. ا به او گ اا  می«  »اانباه « الف»
  هد. به سرکشی ا امه می«  »
 کند.می غلبه«  »بر « الف»
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قاا  «( الف)»علاه خلافة عباسی «(  )»ت يعق   لاث 4ت0نة نه:    حكايت 
جنگد و اكست ک اد او  ا باش ا  . يعق   با خلافه میکند. خلافه میمی
يابد. اين ا امه می«(  )»خ   . حكايت با مرگ يعق   و جانشانی عةرو لاث می

خ اهد با عةرو می«( الف»)جايگاين اش اماراسةاعال سامانی «( الف)»با ت خلافه 
  هد.  بجنگد. اماراسةاعال عةرو  ا اكست می«(  )»لاث 

 الگ م پنن ت سه:
 .3ت0: حكايت

 «(.  )»و با گان «( الف)»ااخاص: پا ااه 
 ساخنا :

سرکشی يا به او خاانت « الف»ت اند اش گار  که می   ارايطی قرا  می«  »
 کند.

 کند. سرکشی و خاانت نةی«  »
ن اگالپنبراسا  اين الگ  ن انه اده است.  3ت0هايی اش حكايت نة نه: بخز

فرسند. (ت  ا برام گرفنن مالاات می« »ام اش غالمانت اشجةله سبكنگان )( عده«الف»)
جنگد  چراکه الپنگان چنان ا  ت اما سبكنگان با آنان نةی    ا نِ مالاات ک تاهی می

(  ا علاه «الف»بن ن ح )منص  خز  يگرم اش هةان حكايتت فرمانی ندا ه است.    ب
ايسند و تصةام کنند. اما الپنگان   مقابل منص   نةی( تیريک می« »الپنگان )

 گار  خراسان  ا ترم کند. می
 ها:مايه  ون

 ت شير سنان پا ااه نبايد خالف امر او  فنا  کنند.
 .ت پا ااه نبايد خالف امر خلافه  فنا  کند

 هارف رنگ و تركیب پی. اجزاي پی6-6
 تاندکه براسا  الگ م اول و  و  ن انه ادهسارالةل م هام اش حكايت   آن  سنه 

يک ها    اصطالح با تت حكايت گ نه نگ  اسنان غايب است. ايناجاام سننی پی
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رين گذا ند يا    اصطالح برم نت وضعات بالق ه  ا تشنةايز میوضعات پايدا   ا به
هات آنچه    اين حكايت هايی وج    اانه باادتست کنزاينكه مةكن ا. باکنندمی

  هد. بن ان وضعات ناپايدا  نامادت    نةی
اند )جا حكايات هايی که با ت جه به سه الگ م  يگر ن انه ادهحكايت اغلب   

 نگ اجاام پی بندم ندا  (ت باشنرِا   و پايانگشايی تةا  میکه با گره 3ت2و  7ت2
حكايات قديةیت  ت مثل باشنر نگهات اجاام پی   هةة حكايت وهعالا  . به يده می

 ص  ت خطی آمده است.  مرتب و به
ن يسد.  وش او هات ن يسنده مسنقاةاع نناجه يا پاا  حكايت  ا می   باشنر حكايت

آو  . جه يا پاا   ا میننا اش اروع حكايت يا    پايان حكايتتاين است که غالباع پاز 
( نناجة حكايت    سخن يكی اش 0ت0و  0ت0ت 1ت2ها )مثل    بعمی حكايت

 و تاغ »اين سخن بهرا  چ بان که   1ت2ها هم آمده است. مثالع    حكايت اخصات
ت 1ت2و ناا سخنان پايانی بهرا  گ   نناجة حكايت است  اما    «    يک ناا  ناك  ناايد

ص  ت غارمسنقام قابل اسننباط بهحكايت مسنقام ذکر نشده و فقط  نناجة 7ت0و  4ت0
 است. 

هام  سنة  فت واحدند.    بعمی اش حكايتيک پی سارالةل م هاماکثر حكايت
 فت  ا پا ند چند پی ت4ت0    مثالع هام  يگرم اسنفا ه اده است ش  وشس   )بلند( ا

   مقابل خلافه و اكست اوست  يعق   لاث سرکشی اول  وايت  فتبانام: پیمی
 يابد ا   و با مرگ او پايان میمی  فت  و  با پاشنها  خلافه به يعق   آغاشپی
چها   پاشنها  عةرو لاث   فتپی لاث است  اسةاعال با عةروار فت س   جنگ امپی

اش  وش ا غا   ت2ت0اسةاعال است.    حكايت  ن اماراسةاعال و فريب نخ  به امار
 ه اده است: اينكه    ماانة حكايتت بهرا  گ      صیرا صینة بر  ا  ادن اسنفا

. ستی مجااحكاين  کندت خ مر  ماجرام آن  ا تعريف میباند و ج انسگی  ا می
 وان يک  ع م خ    ا علاه  استبه   بخشی اش اين حكايتت مر   يک عالوهبه

 فت اصلی ا غا  اده است.    پیيک حكاينی ک تاه است که با هر کنند کهمطرح می
اصلی   فتاش  وش ا غا  اسنفا ه اده است. اين حكايت اش يک پی تناا 0ت0حكايت 
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 وش ماجرام خ   و که  اسنان باش گان و امار است.    ماانة آنت پار پا ه تشكال اده
  کند.معنصم  ا برام باش گان  وايت می

  

 . نتیاله  7
نظريات ساخنا گرا  با ت جه به بعمی سارالةل م    کنا     اين مقالهت اا    وايت
  ست آمد:بر سی اد و نناين شير به

 شمانی ترتاب با  وايت شمانی ترتاب تسارالةل م هامحكايت اش بساا م ت   
   تعدا   .است خطی اصطالحاع  وايت است و شمان برابر( تق يةی ترتاب)  اسنان

ا  .  وش ذانه و  فنن به آينده  يده میهات باشگشت به گاندکی اش حكايت
ماجرايی برام يكی  گ نه است که هرگاه چندوچ ناين سارالةل مپر اشم    حكايت

ها )و ناا برام خ اننده( مجه ل باادت  اوم اش اا   باشگشت به گذانه اش اخصات
اقعه ها گاا ای اش آن وکند  به اين ص  ت که يک يا چند نفر اش اخصاتاسنفا ه می

گر   و میکنند  سپس  اوم به شمان حال بروا  عرضه مینت خالصه ات اش آغاش تا پايا
 يابد.   وايت ا امه می
هات  خدا هام مرب ط به مدت شمانی ط النی    حجةی ک تاه حكايت ت    باشنر

 گار . ا ند. اين باش  شمانی ط النی اش چندين  وش تا چندين سال  ا   برمی وايت می
هام  سنة اول و  و ت بسامد وق ع يک  ويدا     جهان  اسنان حكايت ت    باشنر

م    اتفاقات مكر ت  وش ن يسنده معة الع اين است .   و جهان  وايت يكسان است
  کند. کند و وقايع  ا تكرا  نةیها  ا يک با   وايت میکه آن

گ هام واند. گفتشیحكايات کنا  ترکابی اش  و اكل  وايی و نةاي ت اغلبِ
گ     حكايات وص  ت مسنقام ذکر اده است. گرچه عنصر گفتبه باشنر حكايات

گ نه ناست که ر   وايت است و اينب گ ها غالباع برام پازوگفت ت کنا  پر نگ است
انديشه و  اده بااد.    سراسر کنا ت گ ها ا ائهوالم گفتههام مخنلف    البانديشه

 آنِ ن يسنده است. خ    که اشچشم میحدم بهنظا  فكرم وا
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ا  . کان ن  وايت اخص اناده میت    باشنر حكاياتت صدام  واينگر س  
اخص معة الع نامیدو  هام  سنة س  ت  اوم س  معة الع بارونی است.    حكايت

اان  ا گ م آنان با خ  ت مین يات ذهنیواست و با آو  ن انديشة ااخاص يا گفت
اخص باعث اده اش  اوم س   کند و کان ن  وايت صفر است. اسنفا ها  میآاك
حم   ن يسنده    حكايات احسا  نش  . ن يسنده انديشة خ    ا اش شبان  است

اند و گ يا و خلفا و امرام قديم بسا اش پا ااهان کند که چهااخاص  اسنان باان می
م باشنر با قاطعات و تأثارگذا م ی خ    اهام سااسخ اهد انديشهمی بدين طريق

 کند. باان
اخص باشنر به  وايت اخص کةنر اسنفا ه اده است.  اوم اولت اش  اوم اول

 کند. ند ت حاالت   ونی خ    ا وصف میپر اش  و بهمسائل عانی می
اخص به  يد اش س  ( گر ش شاوية 1ت0و  0ت0ايات بلند )ت     و نة نه اش حك

  پر اشم قديم تاشگی  ا  .    حكايت  ا   کهاخص وج   اول
 وايت  عال  سن  م گذانهبا اف  ويدا هام گذانه  ا  اويان حكايات اين کنا ت 

الةلک )پا ااهان( اده است که مخاطب نظا ند. اين کا بر  فعل اايد م جب مینکمی
اند و بايد    ا همنالة وقايعی حقاقی تلقی کند که    گذانه   ويدا هام  اسنانی  ا به

 ها عبرت گرفت.  اش آن
)پا ااهانت  حك مناان :اش اندعبا ت سارالةل م حكايات ت هةة کنشگرهام

رحك مناان )منظلةانت گةاانگان(ت غا و حشمت و پا ااهت با گانت خد  منس بان
تر است. اين ن ع  انايان(. اش اين ماانت حم    سنة پا ااهان پر نگ کنندگان وظلم

   ااندت معنااصلی کنا  هم پا ااهان هات با ت جه به اينكه مخاطبنخا  اخصاتان
 . اده استاست و احنةاالع م جب اثرگذا م باشنر حكايات می

 نگت براسا  پنن الگ  ن انه نظر ساخنا  پی اش سارالةل متهام ت حكايت
م برام ة يک الگ م  فنا هام الگ م يكمت با هدف عرضاند. هةة حكايتاده

ن انه اده است. ن يسنده    اين م ا  ت اش  وش ت صافی اسنفا ه کر ه  پا ااهان
نكنة اخالقی يا پندآم ش برام  بر الگ م  و  غالباع با هدف باان هام مبننیاست. حكايت

کا   ا به گ و وش گفت گ نه م ا  ت ن يسندهت.    اينپا ااهان ن انه اده اس
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کند. مینظر خ    ا اش شبان يكی اش ااخاص حكايت باان  م   و نكنة اخالقی  گار می
ام مرب ط به خ اهد نكنهکند که میاسنفا ه می الگ م س   وقنی اش ن يسنده
 ا م  ات    ا تباط با  عاتت به پا ااه گ اا  کند. آن نكنه معة الع اين است مةلكت

به  سن   ااه مشكل  کهکر ه يا  عات  چا  مشكلی اده است که کسی به  عات سنم 
    چا چ  ا  . اين ساخنا  پرکا بر ترين برطرف و    م ا  م عامل مجاشات می

قرا  است   با   ا تباط ااه  آنجاست که الگ م چها  کا بر  حكايات کنا  است. 
ام گفنه ا  . آن نكنه معة الع اين است که يكی اش شير سنان عةل با شير سنان نكنه

هام الگ م حكايتبخشد. مقا  او  ا میاما ااه يا فر  صاحب ت هد  مینااايسنی انجا
مقابل پا ااه و ناا منصبان   الگ م  فنا م اماران و صاحب پنجم با هدف نةاياندن

 اند.مقابل خلافه ن انه ادهپا ااه   
هايی که با  نگ غايب است.    حكايتت    الگ م اول و  و ت اجاام سننی پی

 يده ص  ت خطی  نگ بهاندت باشنرِ اجاام پیسه الگ م  يگر ن انه ادهت جه به 
 ا  . می

ن يسد.  وش او هات ن يسنده مسنقاةاع نناجه يا پاا  حكايت  ا میت    باشنر حكايت
 آو  . اين است که غالباع پاز اش اروع حكايت يا    پايان حكايتت نناجه يا پاا   ا می

اما    م ا  مت ترکاب چند  واحدند   فتيک پی لةل مسارا هامت اکثر حكايت
 بانام. پا سنه يا ا غا  چند حكايت  ا میهم وايت به
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