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   چكيده
عرفاني بيان نكات اخالقـي و   –اساس كار غزّالي در كيمياي سعادت به عنوان اثري تعليمي 

ايت نه القاي لـذت از طريـق   گيري از حكايت است و هدف نويسنده از ذكر حكالهي با  بهره
اي براي بيان مؤثر پيام و درونمايـة مـورد نظـر بـه بهتـرين و      زي بلكه تنها  بهانهپرداداستان
هـا و عناصـر   ف به روشي موجز و مختصـر از ظرفيت به همين دليل مؤل. ترين وجه استساده

تاريخي و واقعـي هسـتند، در   ) ع(از آنجا كه شخصيت امامان معصوم. استداستان بهره برده
ي از آنها بيش از آنكه زاييدة ذهن او باشـد بـر اسـاس واقعيـت     نتيجه شخصيت پردازي غزّال

در حقيقت كار وي جستجو در احاديث و روايات و سپس گزينش و پردازش آنهـا بـه   . است
در حكايات مربوط : اين است كه گرددسوالي كه در اينجا مطرح مي. استصورت حكايت بوده

را تشكيل ميدهد، چه ميزان عناصر و  به امامان معصوم كه بخش مهمي از داستانهاي كيميا
ساختار داستاني امروزي ديده ميشود و شگردهاي غزّالي در شخصيت پردازي تا چـه انـدازه   

  به شيوة نويسندگان روزگار ماست؟ 
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 مقدمه) 1

ن از مفـاد و  گيـري مخاطـب فارسـي زبـا    نوان متكلمي عارف مسلك بـراي بهـره  غزّالي به ع
پرداخته و ناظر بـه  » كيمياي سعادت«به تأليف كتاب  ،»احياء العلوم«محتواي كتاب بزرگ  

هدف مذكور، اين اثر را متناسب با درك مخاطـب عـام سـاده گردانـده و آن را بـا حكايـات       
  .تاسمتنوع ، دلپذير و همه پسند نموده

از آنجا كه تمام هم وي به القاي مؤثر پيام معطوف بوده نـه حكايـت پـردازي و سـرگرم     
اي براي تبيين هرچه بهتر مطالب اخالقي و عرفـاني و  نمودن مخاطب، ذكر داستان نيز بهانه
گفتة او به نظر ميرسد، در واقع غزّالي انديشه و تخيـل  به عبارتي تأكيد و تأثير سخنان پيش

  .استف گزينش داستان و پرورش مطالب نمودهخود را صر
افزون بر اين غزّالي براي تأثير هر چه بيشتر اقوال خود بـر مخاطـب از اعتبـار و تقـدس     

اي بهره گرفته و در اثر خويش كالم و روايـات مربـوط بـه    خاندان پيامبر به شكل هنرمندانه
اسـت؛ بـا ايـن    ر اين جستار نبودهمصداقها مورد انتظا آنها را استشهاد نموده كه بررسي همة

توضيح كه وي گاه تنها به نقل حديثي از معصوم پرداخته كه به جهت فقدان عنصر داستاني 
جا كه داستان پـردازي هـدف اصـلي وي نبـوده ايـن امـر بـه        شد، از آن از آن چشم پوشيده

ي اين بـدان  فشردگي و  ايجاز حكايات و به تبع حذف بسياري از عناصر داستاني انجاميد ول
در اين . معنا نيست كه نتوان حكايات او را از حيث وجود برخي عناصر مورد مطالعه قرار داد

واره را داشته است هاي حكايت يا حكايتجستار به بررسي شواهدي پرداخته شد كه شاخصه
گفتني است كه حكايات . و به عبارتي متضمن صحنه و گفتگو يا شامل صحنه و كنشي باشد

تاريخي و واقعي دارند و غزّالي نيز در اصل ماجرا تصرفي نكرده، بلكـه تنهـا    ةظر، جنبمورد ن
در كيفيت روايت و بيان حكايت ميتوانسته دست ببرد، مثالً يك روايت يا نقل سـاده را  بـه   

به تعبير ديگر نقش او نه خلق داستان و نه . گفتگو تبديل نمايد و به آن حالت نمايشي دهد
 تاريخي است، بلكه وي به باز آفريني ماجرايي تاريخي در قالب داستان پرداختـه بيان  وقايع 

ساختار و عناصر : گويي به سؤال ذيل هستندرندگان در اين پژوهش در صدد پاسخنگا.  است
  اي قابل انطباق با داستانهاي امروزي است؟حكايات امامان معصوم تا چه اندازه

گيـري غزّالـي از   ررسي و واكاوي چگونگي بهـره گفتني است هر چند پژوهش حاضر به ب
ساختار و شگردهاي داستاني حكايات امامان معصـوم در كيميـاي سـعادت اختصـاص دارد،     

كتـاب بـزرگ    ةفشـرد  -ولي ميتواند تا حدود زيادي تحليل حكايات ديگر كيميـاي سـعادت  
اثر بزرگ فارسي  شايان ذكر است كه پژوهشي از اين دست در. نيز به شمار آيد -احياءالعلوم

غزّالي كه  به عنوان پيشوا و الگوي سنايي، سعدي و عرفاي تالي خود درخشش خاصي دارد 
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اخالقـي و عرفـاني    –كـارگيري تمثيـل در متـون تعليمـي     و در جايگاه يكي از پيشگامان به
  .تواند حايز اهميت باشدمطرح است مي

و مقاالت بسيار نوشته شـد، ولـي تـا    هر چند در مورد آثار، عقايد و  تصوف غزّالي كتابها 
كنون تحليل ساختاري در مورد حكايات موجود در آثـار غزّالـي از جملـه كيميـاي سـعادت      

حاضر ميتواند گامي نخست  ةاطهار خصوصاً صورت نگرفته است و مقال ةعموماً و حكايات ائم
  .در اين امر به شمار آيد

      
 ساختار حكايات)2

سـطح نيسـتند؛ بعضـي بـه     در كيمياي سعادت، يكدست و يك) ع(حكايات ائمه اطهار  ةهم
ايـن   (Structure)سـاختار  . و حتي بسـياري فاقـد پرداخـت هنرينـد     يك نقل ساده ةانداز

غزّالي سعي دارد تا جايي كـه امكـان   . شكل گرفته است حكايتها نيز بيشتر بر مبناي گفتگو
ود، اشـخاص داسـتان را بـه گفتگـو     ي وارد نميشـ ادارد و به حقيقت تاريخي حكايات لطمـه 

نمايي به ظرفيت داسـتان نيـز بسـتگي دارد، چراكـه     اين امر عالوه بر مسئلة حقيقت. وادارد
پردازي دارند و مفهوم و هدف آنها به اين صورت بهتـر انتقـال   برخي حكايات قابليت ديالوگ

فيـت حكايـت اجـازه    غزّالي نيز با آگاهي از همين نكته، سعي كرده تا جايي كـه ظر . مييابد
هاي وي به گونه. ميدهد، عنصر گفتگو را حتي به صورت مختصر و جزئي وارد حكايت نمايد

هاي خود را نقل كرده كه در برخي موارد ماجرا را از زبان يكي از شخصـيتها  مختلف حكايت
سعادت، ركـن   كيمياي:بعنوان نمونه رك (شنويم، اما باز هم عنصر غالب و مبناي حكايت، گفتگو است مي

  ). 633ص: چهارم، اصل دهم

كنـد كـه اغلـب گفتگـوي اشـخاص      گاهي نيز غزّالي خود مستقيماً ماجرايي را نقل مي  
براي نمونه در حكاياتي كه بر مبناي گفتگو شكل گرفته، غزّالي بـراي  . داردداستان را در پي 

يمي را در چند جملـه  آشنايي مخاطب با حال و هواي واقعه، در آغاز حكايات، توصيف مستق
پـس از آن، حكايـت در مسـير اصـلي     . بيان ميكند و بدين شكل وارد فضاي داستان ميشود
شخصيتها به هر دو  در اينگونه حكايات. خود جريان مييابد و بر مبناي گفتگو شكل ميگيرد

چنين با ذكـر اعمـال يـا گفتـار در طـول حكايـت معرفـي        صورت مستقيم يا گزارشي و هم
در بخشي از حكايـات، تنهـا يـك جملـه بـراي آشـنايي        ).25ص : ، عنوان اول1ج  : عنوان نمونهب(ميشوند

مـدخل بيـان ميشـود، سـپس      حكايـت و بـه عنـوان    (Atmosphere)مخاطب با فضـاي  
ركن اول، اصل  :بعنوان نمونه(و پاسخي كوتاهي است شكل ميگيرد  گفتگويي كه غالباً به شكل پرسش

  ). 170ص : پنجم
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صـيت و يـك گفتگـو    ع ساختار غالب حكايات محل بحث ما يـا از يـك يـا دو شخ   در مجمو
، يـا حكايـت بـا كنشـي آغـاز ميشـود و       )386:  همـان، ركـن دوم، اصـل چهـارم    (نظير: تشكيل شده است

يا آنكه سخن با گفتگويي آغاز  )170ص : ركن اول، اصل پنجم. همان(گفتگويي پس از آن شكل ميگيرد  
در دسـته اي از    ).346ص: همـان،ركن دوم، اصـل سـوم   (آن به وقـوع ميپيونـدد    ميشود و كنشي به تبع

همـان، ركـن دوم،   (و  )239- 240صـص  :همان، ركن اول،اصل هفـتم (حكايات شاهد دو گفتگو يا دوكنش هستيم 

در برخي مصاديق نيز با افزوده شدن تعداد شخصيتها بر گفتگوها يا كـنش   ).540-541:  اصل دهـم 
در . 1)همـان (ا رابطة سببيت ميان عناصر بـود   ه ميشود و ميتوان شاهد طرح و يداستاني افزود

جبرئيـل و   –نيز گفتگوي حق تعالي با دو ملك مقرب  المبيتليلة   ةحكايات متضمن حماس
: ، ركن سوم، اصل ششم2همان، ج(ميتواند داستاني فرعي در ميان حكايت اصلي به شمار آيد  -ميكائيل

  ).174ص 

  
  ر داستانعناص) 3

  پيرنگ 
اگر پيرنگ را مجموعة سازمان يافتة وقـايع بـدانيم كـه بـا رابطـة علـت و معلـولي بـه هـم          

اي مرتب شده باشد، در حكايات مورد بررسي اين عنصر وجـود  پيوندخورده و با الگو و  نقشه
همـان،  (حكايات ديده  ميشودندارد و تنها شكل سادة آن كه موسوم به طرح است در برخي از 

، چرا كه در داستانهاي محل بحث هم به جهت كوتاهي حكايت و هم سادگي )25-26ص : اصل دوم
روايت و هم به آن دليل كه نويسنده سعي كرده تا بيشتر به پيام حكايت بسنده كند تـا بـه   

-افكنـي و فـرود و گـره   تفسير روابط علّت و معلولي حوادث، امكان هرگونه پيچيدگي و گره

فاقـد طرحنـد يـا    «هـا و حكايـات يـا    است و به عبارتي اين قبيل قصـه  گشايي محدود شده
در معـدودي از حكايـات كـه بـر      ).114ص : ساختار داستاني حكايتهاي عرفاني، رضوانيان(» طرحي ساده دارند

تعداد شخصيتها يا كنشها افزوده ميشود ميتوان شاهد طرح يا رابطة سـببيت ميـان عناصـر    
: 2كيميـاي سـعادت،  ج  (سخاوت  ةاستان در اين گونه شواهد نيز به واسطگشايي و فرود دبود و گره

-541صـص  : ، ركن دوم، اصل دهم1همان، ج(پوشي امامان و يا گذشت و چشم )167-168صص : ركن سوم، اصل ششم

  .صورت ميپذيرد )540
  درونمايه
نده در انـد كـه نويسـ   حاكمي تعريف كـرده  ةبه عنوان فكر و انديش«را (Theme) درونمايه 

كتـابي  » كيمياي سعادت«از آنجا كه كتاب  ).174ص: عناصر داستان، ميرصادقي(» داستان اعمال ميكند

                                                 
  )25-26 صص: اول ، اصل2همان،ج ( و ) 167-168صص : ، ركن سوم، اصل ششم2كيمياي سعادت، ج( نيز .  1
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حكايتهاي آن را نيز غالبـاً مسـايل الهـي و     ةتعليمي و عرفاني است، بر همين اساس درونماي
 پـردازي بلكـه تأييـد و   قصد مؤلف نيز در ايراد حكايات نـه حكايـت  . تربيتي تشكيل ميدهند

ترين وجه گفتة خود و به عبارتي القاي پيام مورد نظر به بهترين و سادهتمثيل سخنان پيش
غزّالـي در ايـن قبيـل     ةتـرين دغدغـ  يقينـاً درونمايـه و تـم، اصـلي    . به خواننده بـوده اسـت  

بر همين اساس وي ديدگاه و جهت فكري و هدف خود را از طرح . استشهادات به نظر ميĤيد
صريح و مستقيم چه در عنوان باب اصلي و چه ضمن عناوين فرعي بابهـا  داستان به صورتي 

و بعضاً پيش  و يا پس از حكايات بيان نموده و از خواننده ميخواهد از منظر و ديد خـاص او  
اصـلي مـورد نظـر    ة به داستان نگاه كند؛ هر چند خواننده براي دريافت فكر مسـلّط و هسـت  

هاي ديگري نيز هستند، و بعضاً حكايات محمل درونمايهمؤلف نيازي به فعاليت ذهني ندارد 
ولي غزّالي با ذكر عناوين اصلي و فرعـي خواننـده را وادار ميكنـد تـا از منظـر خـاص او بـه        

ذكر شده كه عنوان فرعـي  »آداب طعام خوردن«حكايت بنگرد ؛ مثالً حكايت ذيل در بخش 
كسي علي بن ابيطالب «: است» دآداب طعام خوردن دوستان كه به زيارت يكديگر شون«آن 
كه از بازار چيز نيـاوري و از آنچـه   : به سه شرط بيايم: ميزباني كرد، گفت -كرّم اهللا وجه-را 

، ركـن  1كيمياي سـعادت،  ج  (» در خانه است هيچ چيز بازنگيري و نصيب عيال تمام بديشان بگذاري

تحـت عنـوان ادب دوم بـه صـورت     غزّالي پيش از ذكر حكايت ياد شـده  . )292ص :دوم ، اصـل دوم  
چـون   –ادب دوم آنكه ماحضر فراپيش آورد « :حكايت داللت ميكند ةآشكار ما را به درونماي
و هيچ تكلّف نكند و اگر ندارد فام نكند و اگـر بـيش از آن نبـود كـه      -دوستي به زيارت آيد

  .)همان(» حاجت عيال تمام برجاي باشد، بگذارد ايشان را 
  ديدگاه
ديد روشي است كه نويسنده داستان را نقل ميكند و به عبارتي  همان فرم و  ةيا زاوي ديدگاه

حكايـت مـورد بررسـي غيـر از سـه       41از ميـان  . شيوة روايت داستان توسط نويسنده است
حكايت، به شخصيت راوي تصريحي نشده و اين امر حاكي از آن است كـه غزّالـي خـود بـه     

ان را برعهده دارد و اساساً به دليل اعتمادي كه نويسنده به عنوان راوي داناي كل، نقل داست
ديده و بيشـتر سـعي خـود را در انتقـال     منابع خود داشته ، وجود راوي را حائز اهميت نمي
در » گفتنـد « و » گفت « وي گاه با افعال. مفهوم مورد نظر به خواننده مصروف داشته  است

 ةموارد در پايان حكايت حضور پيدا ميكند و درباراي از ميان حكايت حاضر ميشود و در پاره
، 2همـان، ج (و  )507ص : همان، اصـل نهـم  (يگيرداي اخالقي مپيام داستان اظهار نظر مينمايد و يا نتيجه

حكـايتي كـه بـه نقـل از راوي      سـه شايان ذكر است كه از ميان .  ) 567ص : ركن چهارم ، اصل هشتم  
اب اختصاص دارد كه در يكي از آن رؤياهـا، راوي تحـت   روايت شده، دو حكايت به بيان خو

عمربن عبدالعزيز  ).252 ص: همان، ركن سوم، اصل نهم(خواب خود را بازگو نموده است » بزرگي«عنوان 
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خواب خود را به عنوان شخصيت فرعي حكايت روايت نموده كه ميتوان او را راوي پيـرو  نيز 
. ون دوربيني محصول نگاه خود را گزارش ميدهدرويداد دانست كه صرفاً يك ناظر است و چ

مبـاني  (» تركيبي است از ديدگاه اول شخص و ديدگاه داناي كل نمايشي«روايت كه ة اين شيو

در  ).633ص : ، ركن چهـارم، اصـل دهـم   2كيمياي سعادت، ج(گرفته شد كار تنها يك بار ب )43ص : داستان كوتاه، مستور
يچ نقشـي در  ، راوي سوم شخص يا داناي كل است كه هحكايتي ديگر نيز بوالحسن مدايني

  ).167- 168صص: همان ، ركن سوم ، اصل ششم(وقايع داستان ندارد 

  صحنه
از آنجا كه هـدف  . گويندبه زمان و مكاني كه در آن عمل داستاني صورت ميگيرد صحنه مي

ي پيـام خـاص،   غزّالي در كيمياي سعادت از ذكر حكايات تأكيد و تقويت سخنان خود و القا
    پـردازي امـري   آن هم در كمال ايجاز بـوده، پـردازش صـحنه و توجـه بـه صـحنه و صـحنه       

اي در اين كتاب محسوب ميشود و اصوالً با توجه به كوتاهي حكايات، طبيعـي اسـت   حاشيه
به همين جهـت غالـب حكايـات     .كه مجالي براي پرداختن به اين مقوله وجود نداشته باشد

.  زين شروع شده، مستقيماً وارد تنة  اصلي و  بخش پايـدار داسـتان ميشـود   بدون صحنة آغا
غزّالي نيز هنگامي به موقعيت زماني و مكاني اشاره نموده كه ضرورتي احسـاس كـرده و بـه    

بايد اذعان داشت . شده استروايت تاريخي او نقصاني وارد مي عبارتي بدون ذكر آنها در اصل
نقل نموده، هـيچ ترديـدي نداشـته و    ) ع(كه از امامان معصوم كه غزّالي در صحت حكاياتي 

نمايي نقلهاي خود، نيازي به ذكر زمان و مكان خاص احسـاس   واقع ةاساساً براي تقويت جنب
نميكرده است، مخاطب او هم بنا به خواست نويسنده كمتر درگير اين امر است و بيشتر بـر  

اي كه روايت داستاني در آن اتفـاق  تا صحنه معني و مضمون مورد نظر نويسنده تمركز دارد
و ضمن دو حكايـت بـه    )167 -168صـص : همان(و  )167ص : همان(در دو حكايت به شهر مدينه. ميافتد

تصريح  )25-26صص : ركن سوم، اصل اول: 2همان، ج(و   ) 356ص: ، ركن دوم، اصل سوم1همان، ج(شهر كوفه و نيشابور 
 المبيـت ليلـة  و ماجراي »  وقت احرام«حكايات نظير اشاره به  اما از قراين برخي . شده است

اشـاره بـه صـحنة نبـرد نيـز در دو      .  پي ميبـرد  -محل وقوع داستان -خواننده به شهر مكّه 
در چند موضع نيز صحنة روايت، مسجد است اما به جهت وضـوح  . حكايت به چشم ميخورد

يـك روز رسـول   « : استآن پرهيز شده مكان با توجه به سياق حكايت و وجود قرينه از ذكر
از حيث زمان وقوع حكايت نيز ميتوان از زمان .  )439ص : همان، ركن چهارم ، اصل چهارم(»كردخطبه مي

ــج ــان، ج(حـ ــتم : 1همـ ــل هفـ ــن اول، اصـ ــاز  )239ص : ركـ ــت نمـ ــارم  (وقـ ــل چهـ ــان، اصـ ــد                                     )166ص:همـ روز عيـ
 ) 445ص: همـان، ركـن چهـارم ، اصـل دوم    () ع(بـه روزگـار خالفـت علـي      )566:  ن چهارم ، اصل هفـتم ، رك2همان، ج(

توان سال ، ماه ياد كرد كه جز مورد اخير نمي )174ص : همان، ركن سوم، اصل ششم( ليلة المبيت ماجراي
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همـان،  (و  روز آن را تعيين نمود؛ چرا كه در برخي از حكايتها به زمان حج در روزگار معصـوم  

اشـاره  )445ص : ، ركن دوم ، اصل ششم1همان، ج)( ع(و يا زمان خالفت امام علي  )239ص : ، ركن اول، اصل هفتم1ج
از بررسي مصداقهاي مورد بحث ميتوان نتيجه گرفـت كـه ذكـر غالـب زمانهـا و      . شده است

رتبـاط  حكايتهـا محسـوب ميشـوند و ا    ةمايبوده و نه تزئيني، چرا كه جزو بنمكانها ضروري 
شده حكايات را دچـار خلـل   ارند و اگر در اصل حكايت وارد نميتنگاتنگي با عمل داستاني د

حكايت مورد بررسي خواب صحنة وقوع رويداد  چهل و يكحكايت از  سهدر . كرده استمي
عباس پرداخته شد كه بـه واسـطة خـواب از    بوده، كه ضمن يكي از آنها به رؤياي صادقة ابن

، ركـن  2همان، ج(روز پيش از واقعة عاشورا باخبر شده بود بيست و چهار) ع(ين شهادت  امام حس

اي بسيار پوشيده بر رؤياي ديگر از آنِ عمربن عبدالعزيز است كه به شيوه ).633ص : چهارم، اصل دهم
روياي ديگر از آنِ بزرگي اسـت كـه    ).همان(و تقصير معاويه اشاره شده است ) ع(حقانيت علي 
  . )252ص : همان، ركن سوم، اصل نهم(تقاضاي پند نموده است) ع(اب از علي در عالم خو
  شخصيت
فردي است داراي ويژگيهاي اخالقي «در يك اثر نمايشي يا روايي )  character( شخصيت

 -گفتـار  –و آنچه ميگويـد   -رفتار –دهد و ذاتي كه اين ويژگيها از طريق آنچه كه انجام مي
اند و جداي از شخصيتهايي كه زاييدة ذهن نويسنده ).33ص: داستان كوتاه، مستورمباني (»  يابدنمود مي

نويسنده آنها را از عالم واقع وام گرفته و به كمك تخيل خود ميپروراند، شخصيتهاي ديگري 
ميـان  . نيز به عنوان شخصيتهاي تـاريخي در داسـتانهاي تـاريخي يـا واقعـي حضـور دارنـد       

نويسنده : هاي تاريخي و حقيقي، تفاوت بنياديني وجود داردشخصيتهاي داستاني و شخصيت
نمايي يا تخييلـي،  حقيقت در آفرينش شخصيتهاي زاييدة ذهن خود ميتواند آزادانه با عنصر

اما در داستانهاي تاريخي كه صبغة حقيقي دارند، نويسنده بايد طبق واقعيت رخ . عمل نمايد
اي از صافي ذهـن  كم نكند و شخصيتها را به گونه داده پيش برود و چيزي از خود نيفزايد يا

نويسنده ملزم است كه بـر  . خود بگذراند كه با شخصيت تاريخي، تباين و تعارضي پيدا نكند
ل در     طبق حقيقت وقايع، داستان را شكل دهد و از آن تخطّي نكند، در نتيجـه قـدرت تخيـ

اصوالً تاريخ و روايت در . يكندتجسم داستان واقعي و شخصيتهاي تاريخي كمتر نمود پيدا م
حـوادث و  . انـد گذر زمان با مشتركات و تفاوتهـايي، هميشـه موضـوع بحـث و تحليـل بـوده      

اند؛ اند و هم خود در اختيار  بيان و نقل تاريخ قرار گرفتهخام روايتها بوده ةرويدادها، هم ماد
: سـبع هشـتم، شـهبازي و ارجـي    (» اندهاند و رواياتي كه از تاريخ، داستان ساختتواريخي كه روايت شده

غزّالي نيز چيزي به عنوان واقعيت تاريخي در اختيار دارد و بايد آن را در قالب حكايت  ).18ص
قـدرت وي در چگـونگي روايـت و ترسـيم نمـودن واقعيـت       . براي مخاطبانش مجسم نمايـد 
 (Narration)وي براي تأثيرگذاري بيشتر، اغلـب روايـت   . داستان تاريخي مشخص ميشود
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هر چند چگونگي روايت نيز . اي را به صورت نمايشي و با گفتگو و ديالوگ بيان ميداردساده
متفاوت است اما جوهره و اصالت داستان حفظ شده، فقط در كيفيت بيان آن، تفاوتي قائـل  

در واقع او خالق شخصيتهاي حكايات تاريخي خود نيست، بلكه وي آن دسـته از  . شده است
را  كه به دستش رسيده، باز پرداخت نموده و براي پردازش شخصيتها نيز از راههاي  رواياتي

  . استگوناگوني كه بدان پرداخته خواهد شد بهره برده
  كميت شخصيتها

و حتـي  ) novel=Roman(و حكايـت بـر خـالف رمـان     ) tale(در داستان كوتاه و قصـه  
اي كـه بـه   گونهدازي محدود است بپرامكان شخصيت) long short story( داستان بلند  

هرچه تعداد شخصـيتها بيشـتر باشـد، شناسـاندن و     . چند شخصيت بيشتر نميتوان پرداخت
نقش دادن به آنها به دليل مجال اندك قالب حكايت دشوار است و چه بسا شخصـيتها زائـد   

خصـيت يـا   اگـر ش . به نظر برسند يا نويسنده نتواند آنها را بپروراند و به مخاطـب بشناسـاند  
شخصيتهاي مقابل حضور پر رنگي داشته باشند، باز هم يك شخصيت است كه كانون توجه 

از . يابـد نويسنده و مخاطب قرار ميگيرد و اعمال،گفتار و حوادث داستان حول او جريان مـي 
 پـنج ، )ع(حكايت به شخصيت امام علـي  بيست و سهحكايت مورد بررسي چهل و يك ميان 

و ) ع(حكايت به امام سـجاد   هفت، )ع(حكايت به امام حسينسه ، ) ع(حكايت به امام حسن
از   )ع(حكايت نيـز امـام حسـن و حسـين    دو در . اختصاص دارد) ع(حكايت به امام رضا يك

از حيـث كميـت شخصـيتها نيـز  غالـب حكايـات دو       . جايگاه و نقشي مشترك برخوردارنـد 
حكايـات نيـز متضـمن چنـد     و معـدودي از   سـه شخصيتي هستند، اما بخشـي از حكايـات   

در برخي حكايات كه داراي دوشخصـيت هسـتند، شخصـيت ثانويـه اغلـب بـي       . شخصيتند
را به كـنش و يـا   ) ع(اهميت به نظر ميرسد و  تنها براي اين در حكايت حضور دارد كه امام 

در حقيقـت غزّالـي ميتوانسـت برخـي     . اي بيان كـرد گفتار وادارد تا از رهگذر آن بتوان نكته
كنـد؛  نقـل  ) ع(ايات را به صورت مستقيم و به عنوان حديث يا گفتاري از امامان معصوم حك

ديالوگي برقرار ساخته، كه به حكايـت شـكلي نمايشـي    )ع(اما با آوردن شخصيت مقابل امام 
داده ، در حالي كه به نظر ميĤيد برخي از آن حكايات در اصل، روايـت و حـديثي بـوده كـه     

نمايشـي پـردازش نمـوده اسـت؛ امـا در حكايـاتي كـه بيشـتر از دو          غزالي آن را به صـورت 
مثالً در حكايتي كه ابوالحسن . شوندشخصيت دارند به فراخور آن، حكايات نيز طوالنيتر مي

و عبـداهللا جعفـر بـه همـراه پيرزنـي از      ) ع(، امام حسين) ع(مدايني نقل ميكند، امام حسن 
حكايت حضور دارند كـه حكايـت هـم داراي     عرب و شوهر آن پيرزن به عنوان شخصيتهاي
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در  1)167-168صص : ، ركن سوم، اصل ششم2كيمياي سعادت، ج (بعد زماني و مكاني و هم نسبتاً طوالني است 
نيز چندين شخصيت وجود دارند كه حضـور خداونـد و    »ليلة المبيت«حكايت متضمن واقعه 

ها و سـخن گفـتن آن دو فرشـته بـا     حق تعالي با آن ةو مخاطب -جبرئيل و ميكائيل –فرشته 
. بخشيده است) supernatural( به حكايت مذكور فضايي ماورايي و آسماني ) ع(امام علي

مطرح است كه با ايثار و ) hero( در اين حكايت به صورت ابرمرد و قهرمان)ع(حضرت علي 
ري اين چنيني ميخوابد، در حالي كه جبرئيل و ميكائيل از ايثا) ص(فداكاري در بسترپيامبر 

  ).174ص : همان(ق همتاي خود اظهار عجز ميكنند  در ح
  شخصيتهاي اصلي و فرعي 

يا محوري و يك يا چنـد  )  pro tagonist(هر داستاني تشكيل شده از يك شخصيت اصلي
ناميـده  )  foil( شخصيت ديگر است كه به طور كلي شخصيت ثانويـه يـا فرعـي يـا مقابـل     

گيرد است كه در مركز داستان يا نمايشنامه يا فيلم قرار ميكسي «شخصيت اصلي . ميشوند
رمانهاي معاصر فارسي، ميرصـادقي،  (كند، توجه خواننده يا بيننده را به او جلب كند و نويسنده سعي مي

، اغلب نيز يك شخصيت اصـلي در داسـتان حضـور دارد، اگـر چـه ممكـن اسـت        ) 319ص : 1ج
شوند، اما تمركز و كانون توجه نويسنده بر روي يك اشخاص اصلي بيشتري در داستان ديده 
 اطهار نقل كرده، ةدر اغلب حكاياتي كه غزالي از ائم. شخصيت بيشتر از  ديگر اشخاص است

حضور دارند، ) ص(شخصيت اصلي است، اما در حكاياتي كه رسول) ع(يكي از امامان معصوم 
حضور آن حضرت قرار ميگيرند  ةدر ساي) ع( شخصيت اصلي، ايشان هستند و امامان معصوم

قومي را اندر غزا اسير گرفت؛ همه را بكشت، مگر يك تـن  ) ص(رسول «: مانند اين حكايت 
همه را دين يكي است و گناه يكي و خداي يكي، چرا اين يـك تـن را   : گفت ) رض(علي . را

يـاي  كيم(» جبرئيل بيامد و مرا خبر داد كه وي را مكش كـه وي سـخي اسـت   : نكشتي؟ گفت

  ). 166ص : ، ركن دوم، اصل ششم2سعادت،  ج 

در آن حضور دارند، اگر چه ممكن است در نظر ) ع(در حكاياتي ديگر كه امامان معصوم 
ه در     ) ع(اول شخصيت مقابلِ امام  شخصيت اصلي باشد، اما محوريـت و ثقـل و كـانون توجـ

بـر  ] عمر[است كه يك روز معروف «: به عنوان نمونه در اين حكايت. است) ع(حكايت، امام 
اگر امام به چشم خويش منكَري بيند، روا بود كه : منبر مشاورت كرد با صحابه كه چه گوييد

در  –عزَّوجلّ  –اين كاري است كه خداي: گفت) رض(علي . روا بود: حد زند؟ گروهي گفتند
، عمر شخصيت )507ص : هم، ركن دوم، اصل ن1همان، ج (» . دو عدل بسته است، به يك تن كفايت نيفتد

علي  اصلي به نظر ميĤيد و حكايت نيز با رفتار و گفتار وي آغاز ميگردد، اما در ادامه، حضرت

                                                 
  ).633ص : ، ركن چهارم، اصل دهم2كيمياي سعادت، ج(و . 2
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به مقتضاي فضليت علمي و چيرگي استدالل، حكم عمر را تغيير داده، مسير حكايـت را  ) ع(
  .نيز عوض ميكند و تمام توجه مخاطب را به سوي خود معطوف ميسازد

ويژه آنجا كه دو امـام معصـوم   لي در برخي حكايات دشوار است، بخصيت اصتشخيص ش
يابند و هر دو در يـك سـطح بـه عنـوان شخصـيت اصـلي       با هم در حكايتي حضور  مي) ع(

در كنار هم حضور دارند و ) ع(و امام حسين ) ع(حسن مطرح ميشوند، نظيرحكايتي كه امام
گونه موارد، تفكيك شخصيت اصـلي در  دراين. هر دو ميتوانند، شخصيت اصلي به شمار آيند

ميگردد و در چنين موقعيتي هر دو امام در عرض هم و به عنوان يـك   فضاي داستان دشوار
جهد آن كردندي ) رض(حسن و حسين «: ميشوندفرد واحد و شخصيت اصلي در نظرگرفته 

در روزي : يكه هر چه خريدنـدي ارزانتـر خريدنـدي و درآويختنـدي، تـا ايشـان را گفتنـد       
آنچـه بـدهيم از   : بدهيد، درين مقدار چرا مكاس همي كنيد؟ گفتنـدي چندين هزار درم مي

دهيم و بسيار در آن اندك بود؛ اما غبن فرا پذيرفتن نقصانِ عقل و مال  -تعالي –بهرِ خداي 
ذكر شده ابـن  در ميان شخصيتهايي كه نام آنها در حكايات . )356ص : ركن دوم، اصل سوم. همان(» بود

عباس، ابوبكر، عمر، معاويه، عبداهللا بن جعفر و عمر بن عبـدالعزيز شـناخته شـده و افـرادي     
  .چون بو الحسن مدايني و اقرع بن حابس نياز به معرفي دارند

، شخص يا اشخاص فرعي حضور مييابند كه غزّالي بـه صـورت   )ع(گاه در مقابل امام معصوم 
:  ، ركـن دوم، اصـل دوم  1همـان، ج (» كسـي «يا  )ركن چهارم، اصل سوم2386ج.مانه(» يكي«نكره و ناشناس مانند 

، ركـن دوم،  1همان، ج(»صحابه« ،)252ص : ، ركن سوم، اصل نهم2همان، ج(»بزرگان«يا به صورت اسم عام از  )292

، )540-541صـص : تمركن چهارم، اصل هش: 2همان، ج(» غالمان«يا  ) 431ص: ركن دوم، اصل پنجم: همان(و )356ص: اصل دوم
همـان،  (»ملحـدي «و  )105ص : همان،اصل سوم(»منافقي«يا )25ص: همان، ركن سوم، اصل اول (» فرد روستاييي«

در برخـي مـوارد   . نمايـد بدانها اشاره مي )25-26صص  : ، ركن سوم، اصل اول2همان، ج) (115ص: ، عنوان چهارم1ج
غيـر  » گفتنـد «)346ص : ، ركـن دوم، اصـل سـوم   1ن،ج همـا (»وي را خبـر دادنـد  «نيز تنها  با افعالي نظير 

، )رض(علـي  بـن يكي قصه نوشـت بـه حسـن   «: مانند اين حكايت. مستقيم از آنها ياد ميكند
تعالي  –آنگاه خداي : چرا نبشته برنخواندي؟ گفت: حاجت تو رواست گفتند: فراستد و گفت

در ايـن  . 1)167ص : ركن سـوم، اصـل ششـم   ، 2همان، ج (» مرا از ذلِّ ايستادن وي پيش من باز پرسيدي –
اي مسـتقيم نميكنـد در واقـع    دست حكايات كه غزالي  به شخص يا اشـخاص ديگـر اشـاره   

را وادار به سخن كنند، يا ) ع(پرسشي نمايند يا امام) ع(وظيفة آنها تنها اين است كه از امام 
. و مـورد اعتنـا نيسـت   هويت آنهـا نيـز  مهـم    . شوند) ع(سبب بروز كنش و رفتاري از  امام 

از ايـن بـود كـه علـي     «: برده نشده است حريف ميدانچنانكه در حكايت ذيل حتي نامي از 

                                                 
  )  566ص: ركن چهارم، اصل هشتم.همان( و ) 271ص: همان، اصل نهم( و ) 170، ركن سوم، اصل ششم 2:كيمياي سعادت، ج(و .  ١
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وي را دسـت بداشـت و   : كافري را بيفكَند تا بكُشد، وي آب دهان در روي علي پاشيد) رض(
، 1همـان، ج (» نكُشته باشـم  –تعالي  –خشمگين شدم، ترسيدم كه براي خداي : نكُشت و گفت

  ).517ص : ن دوم، اصل نهمرك

، ركن 2همان، ج()ع(حضور خداوند و جبرئيل و ميكائيل در كنار علي ليلة المبيت ةضمن حماس

و نقش آفريني جبرئيل در حكايت ذيـل فضـاي غيـر مـادي بـه داسـتان        )174ص : سوم، اصل ششم
... ن راقومي را اندر غزا اسير گرفت؛ همه را بكشت مگر يك تـ ) ص(و رسول « :استبخشيده

  ).166ص:همان(» جبرئيل بيامد و مرا خبر داد كه وي را مكش كه وي سخي است : گفت

اشـاره شـده و در ديگـر     )167ص : همـان (در ميان حكايات تنها يك بار به شخصـيت پيرزنـي  
  .موارد نشاني از حضور زن در حكايتها وجود ندارد

توانند حيوان يا ستند و ميمنحصراً شخصيت انساني نيافزون بر اين شخصيتهاي داستان 
جاني است كه امام در يكي از  حكايتها شخصيت مقابل و فرعي، شيء بي. حتي جماد باشند

آن را مخاطب خود قرار ميدهد و به زبان حال بـا آن سـخن ميگويـد و منظـور آن     ) ع(علي 
د و درمي بر كف دست نهـا ) رض(علي «: اي استحضرت از اين خطاب نيز ارائة پيام و نكته

  ).151ص : همان(» تو آني كه تا از دست من بيرون نشوي مرا هيچ سود نكني: گفت
اگر بخواهيم شخصيتهاي فرعي حكايات را به دو طيف ارزشي و غير ارزشي تقسيم كنيم 

اي با بناميم، چراكه به گونه» شخصيت مخالف«يا » ضد قهرمان«توانيم تعدادي از آنها را مي
همان، (ر جدالند و گفتار و كردار آنها كامالً ضد ارزش تلقي ميشود شخصيت اصلي و مركزي د

گر منتقد گر موافقند يا پرسشها نيز يا پرسشبرخي از شخصيت 1)540-541ص : ، ركن دوم، اصل دهم1ج 
، ركـن  2همـان، ج (مينگرند) ع(و معترض به شمار ميĤيند كه با ديدة انكار به اعمال امامان معصوم

اي حكايات شخصيت يا شخصيتهاي مقابل از كنش امامان معصـوم   در پاره )271ص: سوم، اصل نهم
گاهي نيز شخصيت از امـام  . 2شگفت زده ميشوند و از حكمت كار ايشان پرسش ميكنند) ع(

  ).507ص : ، ركن دوم ، اصل نهم1همان، ج(يا با او به مشورت ميپردازد )252ص : همان(تقاضاي پند ميكند

  شخصيت پردازي 
از عناصر بسيار مهم داستان اسـت؛ زيـرا نـه تنهـا     ) Characterization(پردازيشخصيت

بـراي اينكـه   .  داستان را شكل  ميدهد، بلكه هر داستاني بر بنيان شخصيتها به وجود ميĤيد
قـوي   (Dialogue)و گفتگـوي   (Action) داستاني خوب پرورده شـود و عمـل داسـتاني   

                                                 
  ).541ص : همان، اصل دهم(  ،  )517ص : ، ركن دوم، اصل نهم1كيمياي سعادت، ج(و .  1
 :ركن دوم، اصل سوم 1همان، ج(،  )167ص : ، ركن سوم، اصل ششم2همان، ج( و )239-240: ، ركن اول، اصل هفتم1كيمياي سعادت، ج (و .  2

 ).567ص: همان، ركن چهارم، اصل هشتم( و  )414ص: ، ركن چهارم، اصل سوم2همان، ج) (356ص 
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خلـق شخصـيت از   . پـردازي درسـتي انجـام دهـد    يتداشته باشد، نويسنده بايد ابتدا شخص
اي كه گونهين بخش آن نيز به حساب  ميĤيد، بمهمترين بخشهاي داستان است كه جذاب تر

هربار كه شخصيتي براي بار نخست، در متني ادبي و تخيلي و يا تـاريخي، يـا بـه واسـطة     « 
و علمـي كلمـه صـورت    روندي دقيق و تبيين شده، ترسيم ميشود، كشفي به معنايي واقعي 

 ).20ص: هنر خلق شخصيت، پولتي(»پذيردمي

مسـتقيم يـا نمايشـي صـورت     به دو شيوة مستقيم يا گزارشي و غير   پردازش شخصيت
توصـيفي نيـز موسـوم     ةنخست كه به شـيو  ةمطابق شيو ،)141ص: دستور زبان داستان، اخوت(ميپذيرد 

ديـد فـردي در داسـتان معرفـي،      ةزاويـ داناي كل و يا از  ةاست، شخصيت از طريق نويسند
ژگيهاي ظاهري و باطني و يا افكـار   مستقيم، وي ةتجزيه و تحليل ميشود و به عبارتي به شيو

و منش شخصيت توصيف ميشود، اما اگر نويسنده به شخصيت اجـازه دهـد كـه بـا رفتـار و      
و واكنشهاي دروني گفتار به معرفي خود بپردازد كه خواننده با توجه به اعمال، اقوال، كنش 

 ةو بيروني او در مواجهه با حوداث به ماهيت، خصلت، منش و احساسات وي پي ببـرد، شـيو  
دوم از طبيعيتـرين و   ةكـه شـيو   )27ص: هنر داستان نويسـي، يونسـي  ( نمايشي به كار گرفته شده است 

ا از مستقيم و گزارشي داستان، ر ةحال آن كه شيو. مؤثرترين راههاي شخصيت پردازي است
. شكل واقعي و باورمند خود خارج كرده و حالتي يكنواخت و گـزارش گونـه بـه آن ميدهـد    

بـه دليـل احتـرام گذاشـتن بـه      « شايان ذكر است كه روش ارائة غيـر مسـتقيم شخصـيت    
گيري بر پاية رفتار ارائه شده صورت ميگيرد توانائيهاي خواننده در استنباط، ارزيابي و نتيجه

اينكـه يـك شخصـيت چگونـه     » فتنگ« ئة مستقيم و اظهار نظر نويسنده در و نه بر پاية ارا
  ).164ص: انتقادي، تولن -درآمدي زبان شناختي: روايت شناسي(» است
غزالي نيز از هر دو شيوة مذكور يعني گفتن و نشان دادن براي معرفي شخصيت امامان   

يتها ابتدا براي آشنايي مخاطب بهره برده است؛ با اين توضيح كه او در غالب حكا) ع(معصوم 
اي ميپردازد كه و پيش از ورود به فضاي گفتگو و كنش شخصيتها  به ذكر يك يا چند جمله

اي از آنها گزارش و توصيف مستقيم راوي از شخصيت، محسوب ميشود، سپس به نقـل  پاره
تـاهي  هدف نويسنده، كوگفتگو يا نمايش كنش شخصيت ميپردازد، گفتني است با توجه به 

ها نه تنها گفتار و اعمال شخصيتها بلكه توصيفها مايه محور بودن آنچنين درونحكايات و هم
حكايات هستند و به نوعي نقـش   ةمايĤيند و در ارتباطي تنگاتنگ با بنهرگز زايد به نظر نمي

  .كليدي دارند
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  :شخصيت پردازي گزارشي
  توصيف

يكي ديگر از ابزارهاي شخصيت پـردازي كـه    «: با توجه به نظر تولن كه چنين اذعان داشته
و اغلب بر اين فرض است كه ظاهر بيرونـي مـنعكس كننـدة ذات درونـي      زياد استفاده شده

 )163ص : همـان (»است، توصيف ظاهر  بيروني شخصيتها بويژه لباسها و تركيـب چهـرة آنهاسـت   
تان ارائـه  داسـ توضيحي كه غزالي به عنوان راوي داناي كـل بـه طـور مسـتقيم از اشـخاص      

كه ذكـر  ) ع(شود كه البته جز در حكايت امام رضاگاه به ظاهر چهرة امام مربوط مي دهد،مي
: ، ركن سـوم، اصـل اول  2كيمياي سعادت،ج(رنگ پوست براي بيان ويژگي فيزيكي و ذاتي آن حضرت است

است،  در ديگر شواهد اشاره به رنگ چهره يا وضع ظاهري دالّ بر ويژگي روحي امامان )25ص 
و امام ) ع(نظير حكاياتي كه زردي رنگ چهره يا لرزيدن اندام حاكي از حالت خوف امام علي

چـون طهـارت   ) رض(و علـي بـن الحسـين   « :در هنگام نماز و يا وقت احرام است) ع(سجاد 
دانيـد كـه پـيش كـه خـواهم      نمي: اين چيست؟ گفتي: گفتندي. كردي روي وي زرد شدي

لباس امام بـر مقامـات عرفـاني     گاهي نيز ذكر ويژگي 1 )414ص: رم، اصل سومهمان ، ركن چها(»ايستاد؟
اي كهنه داشـت  جامه) رض(و اميرالمومنين علي« : كندنها از جمله زهد و خشوع داللت ميآ

دل بدين خاشع شود و ديگران اقتدا كنند و درويشان را : مختصر، با وي عتاب كردند، گفت 
البته اين را اضافه كنيم كه توصيف ظاهري افـراد  ).  271ص: اصل نهم همان، ركن سوم،(»دل خوش بود 

جز در موارد ياد شده مدنظر غزالي نبوده و اصوالً براي وي ارائـة تصـوير مسـتقلي از ظـاهر     
همت او مصروف توصيف دروني و ارائـة افكـار و    ةبلكه وجه. شخصيتها اهميتي نداشته است

  . به واسطة كنش و گفتگو استذهنيات و يا مكنونات قلبي امامان 
  

  شخصيت پردازي نمايشي
  كنش

. هاي شخصيت پـردازي، نمـايش كـنش يـا واكـنش شخصيتهاسـت      يكي از موثرترين شيوه
توصيف كنش شخصيتها نيز يكـي از ابزارهـاي مهـم غزالـي در پرداخـت شخصـيت امامـان        

ين توضيح كه نمايش معصوم است كه از اين شيوه نيز به فراخور موضع بهره گرفته شد ، با ا

                                                 
آمد وقت امانتي كه بر هفت آسمان و : روي وي  بگرديدي، و گفتي كه  ةي افتادي و گونچون اندر نماز خواستي شد،لرزه بر و) رض(و علي« .  1 

در وقت احرام زرد روي ) رض(علي بن الحسين « و  ) 166ص : ، ركن اول، اصل چهارم1كيمياي سعادت، ج( »زمين عرضه كردندو طاقت آن نداشتند
چون اين بگفت » ترسم كه اگر بگويم، گويد ال لبيك و ال سعديك« : گفت» را لبيك نگويي؟چ« : گفتند. شد، و لرزه بر وي افتاد و لبيك نتوانست زد

 )239-240صص : همان، اصل هشتم( »از اشتر بيفتاد و بيهوش شد
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ها محدود و بدون تنوع و در نهايت اختصار و ايجاز است و چه بسا با حـذف عبـارت يـا    كنش
  .  اي پيام حكايت نيز ناقص ميگرددجمله

و حكايـت ديگـري    ليلة المبيت ةگفتني است كه تنها در سه حكايت كه يكي متضمن حماس
چنـين حكايـت ميزبـاني پيـرزن     هم، امام رضا مربوط ميشود صدر و حسن خلق كه به سعة

عرب از حسنين و  عبداهللا جعفر، شاهد اطناب در ذكر كنشها هستيم و به همين دليل ايـن  
) ع(در حكايـت مربـوط بـه امـام علـي     . دو حكايت نسبت به ديگر شواهد طـوالنيتر هسـتند  

ا بـا  وي ر« مباهات حق تعالي به ايثار آن حضرت دور از ايجاز معمول غزالي بـه نظـر ميĤيـد   
ــر جــاي وي   ) ص(محمــد ــار كــرد و ب ــه وي ايث ــدا كــرد و ب ــرادري دادم جــان خــود را ف ب
در برابــر ) ع(رياضــت نفــس و تحمــل امــام رضــا . )174ص : همــان، ركــن ســوم، اصــل ششــم(»...بخفــت

ديگـر  . خيز آب بياور، بيـاورد : گفت« :گستاخيهاي روستايي نيز به اطناب ذكر گرديده است
، همان، ركن سوم(» ...چنين وي را كار همي فرمود و وي همي كردهم. ردگفت خيز گل بياور، بياو

نيز در حكايت ذيل كه به ذكر سخاوت زن عرب ميپـردازد، كنشـها بـدور از     )25- 26ص : اصل اول
هيچ شراب داري؟ گفت دارم،گوسـفندي كـه داشـت بدوشـيد و شـير      : گفتند« :ايجاز است

م داري؟ گفت ندارم مگـر ايـن گوسـفند، بكشـيد و     هيچ طعا: بديشان داد، بخوردند، گفتند 
چنين در ادامة حكايـت بـه سـخاوت كـم نظيـر      غزالي هم» ...بخوريد، بكشتند و بخوردند و 

  ).168ص:  همان، اصل ششم(حسنين و عبداهللا جعفر به گستردگي اشاره نموده است 

جـا كـه   از آن.  تگو در هم تنيده شده اسـت ها با گفگاهي نيز كنشها بعنوان مقدمة حكايت
گزارش غالب حكايات توسط غزالي انجام ميشود، كنشها نيز به صورت غير مستقيم از طريق 

توان بـه حكـايتي كـه ذيـلِ     براي نمونه مي. ننده قرار ميگيرددر اختيار خوا -نويسنده -راوي
حاكي از نهايـت مهـر   ) ص(موضوع حقوق فرزندان نقل شده، اشاره كرد كه كنش رسول خدا

آن را » درحال«و قيد » فرو دويد« به امام حسن بوده است، كه غزّالي با گزينش فعل ايشان 
بر منبر بود،حسـن بـه روي در افتـاد در حـال از     ) ص(و رسول « :استبه خوبي نمايش داده

   ).431ص :، ركن دوم، اصل پنجم1همان،ج(» ...منبر فرو دويد، وي را بر گرفت
هاي ذكر حكايات، عناوين، باب يـا عنوانهـاي موضـوع   شايان ذكر است كه غزّالي پيش از 

گاهي نيز خود امام از حكمت كنش خود سخن ميگويـد  .  1ها خبر ميدهدفرعي از علت كنش
  2 ). 517ص: همان، اصل نهم(و ما را به شناخت شخصيت خود رهنمون ميسازد 

  

                                                 
  )296: ، ركن سوم، اصل دهم2كيمياي سعادت، ج(نيز . 1   
  ) 445ص : ، ركن چهارم، اصل چهارم2كيمياي سعادت ، ج ( ك.و هم چنين ر.  2



  377/در كيمياي سعادت با محوريت شخصيت) ع(ساختار حكايات مربوط به امامان معصوم 
 

 

  گفتگو 
واقعيـت را در خواننـده   گفتگو از ابزار مهم در شخصيت پردازي نمايشي است، چرا كه پندار 

. نمايي داستان كمك ميكنـد و بـه آن حالـت نمايشـي ميدهـد      به وجود  ميĤورد و به راست
غزالي نيز از اين شگرد بيش از ديگر تكنيكها در شخصيت پردازي امامان معصوم بهره گرفته 
 است و به عبارتي، گفتگو عنصر ثابت همة حكايتهاي اوست و حتي برخي از حكايات كـامالً 

     به شـيوة گفتگـو اداره ميشـود، گـويي كـنش شخصـيت در گفتگـو خالصـه ميشـود و اگـر           
پردازي و مقدمه چيني اولية غزالي را در ابتداي حكايت در نظر نگيريم تمام حكايـت   صحنه

بيشتر اين گفتگوها بيـانگر نكـات   . را ميتوانيم گفتگويي تلقي كنيم كه متضمن پيامي است
هـاي منفـي يـا مثبـت     هي مورد نظر غزالي اسـت كـه ضـمن آن جنبـه    اخالقي، عرفاني و ال

شخصيتها و همچنين خصلتها و منش آنها آشكار ميگردد و به تعبيري غزالي بـا خلـق ايـن    
حكايات را به معرض نمايش گذاشته و هم شخصيتهاي خود را معرفي  ةگفتگوها هم درونماي

بصورت نقـل  سـاده   را كه ميتوانسته  گفتني است كه غزالي بسياري از حكاياتي. استنموده
صورتي زنده و با گفتگو عرضه نموده كه طبعاً اين امر بـر تـأثير كـالم او افـزوده     بيان نمايد ب

  .   است
بندي كنيم برخـي از آنهـا سـاختار    هاي متنوعي طبقهاگر بخواهيم گفتگوها را در دسته

س از وقـوع كنشـي   بهم يـا پـ  پرسش و پاسخ دارند كه آن پرسشها نيز به جهت فهم امري م
غزّالي هم در نقش داناي كل توانسته با اسـتفاده از ترفنـدي منـاظره گونـه     . صورت ميگيرد

. سوالها و جوابها را ساماندهي كند و به اين شيوه مفاهيم و مضامين دلخواه خود را القا نمايد
زش نظـر پـردا  گفتگوها در اين دسته از حكايات هم بـه لحـاظ پيشـبرد رخـدادها و هـم از      

شواهد در خـور توجـه بـه نظـر ميĤيـد، تمهيـد        ةچه در همآن. شخصيتها سهم بسزايي دارند
اي آغازين از جانب نويسنده است كه ضمن آن به كنشي اشاره ميشود كه پرسـش از  صحنه

چـرا  : بگريسـت گفتنـد  ) رض(يـك روز علـي   « :كنش و يا گفتگو پس از آن شـكل ميگيـرد  
، ركـن سـوم، اصـل    2همان، ج( »استمن نرسيده ةتا هيچ مهمان در خان گريستي؟گفت هفت روز است

نظر به شواهد مذكور، نيز در ديگر موارد،  غزّالي در بـين حكايـات ، بـا افعـال     . 1)170ص : ششـم 
تر خود حضور خود را نشان ميدهد و گاهي در پايان نيز حضور پررنگ» گفتند«و يا » گفت«

در معـدودي از حكايـات نيـز    .2به نمايش ميگذارد) ع(صوم را با ذكر حكمت پاسخ امامان مع
آغازي تنها سخن امام به مخاطب ذكر ميگردد كه به جهت حكيمانه و مسكت  ةپس از صحن

                                                 
  )414:  ، اصل دهم، ركن سوم2كيمياي سعادت ، ج (ك.و ر.  1
، ركن 2همان، ج(و ).   567ص: ، ركن چهارم، اصل هشتم2همان، ج( و )   507ص : و ركن دوم، اصل نهم111ص : ، عنوان چهارم 1همان، ج(و .  2

  )88ص  : سوم، اصل سوم
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اميرالمـومنين علـي   «: ماندكنش يا اظهار نظر مخاطب باقي نمي بودن آن سخن مجالي براي
ميگويي هم تو رستي و هم مـا  اگر چنان است كه تو : با ملحدي مناظره ميكرد، گفت) رض(

، 1همان، ج ( » و اگر چنان است كه ما ميگوييم، ما رستيم و تو افتادي و در عذاب ابدي بماندي

چه پيش از اين نيز اشاره شد، بناي كار غزالي بر ايجاز و اختصار و القاي چنان 1)115: عنوان چهـارم 
ردازي اسـت و ايـن امـر در بـه     پيام مورد نظر خود و نه سرگرم كردن مخاطب با داستان پـ 

كارگيري عنصر گفتگو نيز مصداق دارد، چـرا كـه غالـب گفتگوهـا نـه عنصـري گزينشـي و        
نمايشي بلكه جزو ذات روايت و تنه و پيكرة حكايت محسوب ميشود و از خود حد و رسـم و  

ايـت  اي نيست و تنها در دو حكاستقاللي ندارد و به عبارتي ميان روايت قصه و گفتگو فاصله
از ) ع(سخاوت اوسـت، پرسـش علـي     ةكه يكي متضمن كشتن اسرا و عفو يك تن به واسط

  ). 166: ، ركن سوم، اصل ششم2همان، ج(: به اطناب ذكر شده است) ص(الم حكمت كار پيامبر اس

از جمله شواهد ديگر كه غزالي در آن مراعات ايجاز را در ذكر گفتگوها و كنشها نكـرده،  
و عبداهللا جعفر و جبران ) ع(سخاوت پيرزن عرب در ميزباني از حسنين حكايتي است كه به

در حكايت مزبور عالوه بـر ذكـر   . نوازيهاي او توسط امامان معصوم و عبد اهللا ميپردازد مهمان
آرايشـي و   ةپيرزن شاهد گفتگوهايي هستيم كه بيشـتر جنبـ   ةتمامي كنشهاي سخاوتمندان

گفت يا پيرزن « :و عاطفه را براي خواننده ترسيم ميكندنمايشي دارد و فضايي همراه با انس 
: من آن مهمان توام كه فالن روز به نزديك تو آمدم پيرزن گفت: نه گفت: مرا ميداني؟ گفت
  ).168ص : همان(»...تو آني؟ گفت آري

در داستانهاي امروزي از يك سو محتوا و از سوي ديگر طرز اداي گفتـار هـر شخصـيتي    
ن است، اما در حكايات كهن از جمله غالب حكايات مورد بحث، شيوة بيـان  مورد توجه راويا

شـيوة گفتگـوي افـراد نيـز جـز در      . حكايتها محل توجه نبوده و چندان پرورش نيافته است
كـار  ة شخصيتها بموارد معدود با هم تفاوتي ندارد، گويا غزالي شيوة يكسان خود را براي هم

خ ميگويـد و شخصـيتها بـا زبـان او گفتگـو ميكننـد،       گرفته است، خود ميپرسد و خود پاسـ 
عبارتي ديگر هيچ امتياز منحصـر  ميتوان گفت افراد حكايتها هيچ تشخص زباني ندارند و به 

گويا براي غزالي تنها محتـواي كـالم   . فردي ميان كلمات و عبارات شخصيتها ديده نميشودب
هـاي اشـخاص، ويژگيهـاي    و انديشهخواننده نيز عواطف . آنها مهم بوده نه چگونگي اداي آن

طـرز   ةاخالقي و ذاتي شخصيتها را از  مضمون و محتواي گفتگوها حدس ميزند نه به واسط
  .استفادة خاص شخصيتها از كلمات و نحوة اداي آنها

  

                                                 
  



  379/در كيمياي سعادت با محوريت شخصيت) ع(ساختار حكايات مربوط به امامان معصوم 
 

 

  مونولوگ
مـورد نيـز    چهـار است امـا در  ) dialogue(بخش اعظم گفتگوها بيروني، دوسويه و متقابل

نيز ديـده  ) monologue(ويي و به عبارتي گفتگوي دروني شخصيت گحديث نفس يا  تك
  . ميشود كه در آن پرسش و پاسخي در كار نيست

غالب حديث نفسهايي كه در شواهد مورد نظر ديده ميشود حاكي از مقام روحاني و الهي 
نـاظر  ) ع(امام و متضمن پيامي عرفاني است، نظير حكايت ذيل كه به مقام خوف امـام علـي  

ـ        ) رض( علي« : است روي وي  ةچون انـدر نمـاز خواسـتي شـد، لـرزه بـر وي افتـادي و گون
بگرديدي و گفتي كه  آمد وقت امانتي كه بر هفت آسمان و زمين عرضه كردند و طاقت آن 

   ).166ص : ،ركن اول، اصل چهارم1كيمياي سعادت، ج(» نداشتند
) رض(علـي  « : ره دارددر حكايت پيش رو نيز حديث نفس به مقام زهد آن حضرت اشـا 

به روزگار خالفت به سه درم پيراهني خريد و آستين هر چه از سر دست فرا گذاشته بـودي  
 ).445ص : ، اصل چهـارم، ركـن چهـارم   2همان، ج(» آن خداي را كه اين خلعت اوست شكر: بدريدي و گفت

ن حـديث  گويي حضرت برخاسته از مقام زهد اوست، اما گاه ايـ شود خودچنانچه مالحظه مي
نفس به شكر از حق تعالي به خاطر فرو خوردن خشم مربوط ميشود شكر آن خـداي را كـه   

) ع(در حكايتي كه به كراهيت علي  )541ص :، ركن دوم، اصل دهـم 1همان، ج(»من از من ايمن است ةبند
ة نسبت به مال دنيا اختصاص دارد، هر چند مخاطب امام درم است اما آن را ميتوان در زمـر 

درمي بـر  ) رض(علي« شمرد و به گفتگوي دروني حضرت با خود تأويل نمود نفس بر حديث
، 2همان، ج(» تو آني كه تا از دست من بيرون نشوي مرا هيچ سود نكني: كف دست نهاد و گفت

  ).151ص : ركن سوم، اصل ششم
  لحن

... ر، جدي و آوصورتهاي خنده آور، گريهتواند باگر لحن را آهنگ بيان نويسنده بدانيم كه مي
اي متكلم و متمايل به عرفان است و هدفي جز تعلـيم و  باشد در حكايات غزالي كه نويسنده

توان تنوع لحن را انتظار داشت هر چند در تأثير در القاي اهداف خود بر مخاطب ندارد، نمي
اين نوشتار براساس كتاب ميرصادقي به عنوان عنصري جداگانه بررسي شد، ولي برخي لحن 
و گفتگو را يك عنصر ميپندارنـد و آن را چـون گفتگـو در نمـايش شخصـيت بسـيار مـؤثر        

در غالب حكايات مورد بحث بر خالف اشخاص داستانهاي امروزي شخصيتها از هـر  . ميدانند
اي مشـترك بـا واژگـان و نحـوي     جنس و حتي از هر سطح فرهنگي و اجتمـاعي بـه شـيوه   

 ةهر چند نويسنده در پي آن نيست كه بـه وسـيل  . ديكنواخت به بيان سخنان خود ميپردازن
لحن هر شخصيتي افكار و عقايد او را به نمايش بگذارد؛ و هـيچ تالشـي نيـز بـراي فرديـت      
بخشيدن به شخصيتها به كمك عنصر لحن از او ديده نميشـود، چراكـه امامـان بـراي بيـان      
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گر شخصيتها و اساساً كنند كه ديمي ها و تأكيدها استفادهها و تكيه ژه     مقصود خود از همان وا
گيرنـد و لحـن و گفتگـوي    ، الابالي و فرهيخته از امكانات زباني مشتركي بهره ميغالم و امام

ت، امـا بـا دقـت در برخـي گفتگوهـا      ها نيز تابع خصوصيات زباني و سبكي صاحب اثر اسـ آن
در : شي مشـاهده نمـود  هايي از امتياز لحن را به ويژه در خطابها و جمالت پرستوان نشانهمي

بـه زمـين آمدنـد    ) ع(كه جبرئيل و ميكائيل براي مراقبت از حضرت علي ليلة المبيتحماسة 
، با خطـاب پسـر ابوطالـب    سين آميز به آن حضرت تبريك گفتندكه با لحني تحعالوه بر آن

ن بـا فريشـتگا   -تعالي –بخ بخ يا پسر ابوطالب كه حق « : نيز  جانب حرمت اورا نگه داشتند
نيـز از  » يـا بـن رسـول اهللا   « چنان كه خطـاب هم )174ص : همان(» خويش به تو مباهات ميكند

  ) 296ص: ، ركن دوم، اصل اول1همان،ج( حكايت دارد  -) ع(امام حسن -حس تكريم نسبت به مخاطب

با دقت : با تأمل در برخي خطابها نيز ميتوان به پايگاه شخصيتي فرد مورد خطاب پي برد
ميتوان بـه  » اي مسلمانان«يا » اي مومنان« در حكايت ذيل بجاي» اي مردمان«در خطاب 

: در بازار كوفه ميگرديـدي و ميگفتـي  ) رض(و علي« : پايگاه معنوي اهل بازار آن روز پي برد
، اما گاه لفـظ  )356ص : همان ، اصل سوم(» رد مكنيد كه از بسياري بيفتيد اي مردمان سود اندك را

ه مقام و منزلت مخاطب داللت كند عظمـت و پايگـاه معنـوي منـادي و     كه بخطاب بدون آن
اي جوانمرد ، : را دشنام داد گفت ])ع(امام سجاد [يكي وي« : خطاب كننده را آشكار ميكند

اي است ، اگر آن عقبه بگذارم بدين سخن تو باك ندارم و اگر نتـوانم  ميان من و دوزخ عقبه
در يـك حكايـت نيـز اسـتعمال     . ) 541ص: همان، اصل دهـم ( »گذشت خود از آن بترم كه تو گفتي 

از مـال  ) رض(حسـن بـن علـي    « :داللت ميكند) ع(بر صغر سن امام حسن » كخ كخ«صوت
يعنـي  » كـخ كـخ اَلقهـا   « :تگفـ ) ص(رسـول   -و كودك بـود  -صدقه خرمايي در دهان نهاد

   ).371ص : همان، اصل پنجم(» !بينداز
ر لحن را در آنها مورد بررسي قرار داد، جمالت پرسشي توان عنصاز جمله مواردي كه مي

كـه   –يملك خـود را  تمامي ما لحن عتاب آميز پيرمردي كه همسرش: برخي حكايات است
اي اسـتفهامي  براي ميزباني از حسنين و عبداهللا جعفر هزينه نمود در جمله -گوسفندي بود

ومي دادي كه خود نداني كـه  گوسفند به ق: گفت« : مفيد سرزنش و عتاب نمايش داده است
ابن عباس  ةنيز در حكايتي كه به روياي صادق. )168ص : ، ركن سوم، اصل ششم2همان،ج(ايشان كيستند؟

اي استفهامي كـه مفيـد لحنـي    ضمن جمله) ص(عاشورا مربوط ميشود پيامبر ةپيش از واقع
را ) ص(رسـول «: و اصـحاب وي خبـر ميدهنـد   ) ع(ين شكوه آميز است از شهادت امام حسـ 

نبيني امت من پس از من چه كردند؟ و فرزنـد مـن   : اي پر خون و گفت ديدم با وي آبگينه
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 -تعالي -حسين را بكشتند؟ و اين خون وي است و اصحاب وي است، به تظلّم پيش خداي 
  ).633ص : ، ركن چهارم، اصل دهم2همان، ج(» ميبرم
حكايت ذيـل عـالوه بـر آنكـه     در : چنين در دو حكايت شاهد لحني طنز آميز هستيمهم

با استفاده از قيد عمداً و تصريح هدف  -غالم امام سجاد -پرواي ضد قهرمانپاسخ سريع و بي
به آهنگ كالم او لحني گستاخانه و همراه با لجاجت، جسارت » تا تو را به خشم آورم« خود 

المي بود وي را غ« : و خودسري داده، پاسخ حكيمانة آن حضرت همراه با طنز به نظر ميĤيد
عمداً كردم تا تو را : روزي پاي گوسفندي بشكست، گفت چرا كردي؟ گفت ])ع(امام سجاد[

عني ابلـيس را و  من اكنون آن را به خشم آورم كه تو را اين بياموخت ي: گفت .به خشم آورم
قهرمان و  در حكايتي ديگر نيز گستاخي ضد1 ).541ص : ، ركن دوم، اصل دهم1همان، ج(»وي را آزاد كرد

علـي بـن    [: نزديكي افعـال بـه هـم نمـايش داده شـد      ةفضاي پر چالش و پرخاش به واسط
چـرا جـواب   : نشـنيدي؟ گفـت شـنيدم، گفـت    : ، گفتغالم را آواز داد، جواب نداد ]الحسين
  ) همان(»...ندادي

به شخص منافق با لحني مقتدرانه و پـر صـالبت ادا شـده    ) ع(در حكايت ذيل نيز پاسخ علي
« :استصنعت تقابل و تضادي كه در ميان كلمات دو جمله وجود دارد بر تأثير آن افزودهكه 

مـن  : گفـت ) رض( داشت و به نفاق بر وي ثنـا گفـت، علـي    دوست نمي) رض(يكي علي را 
  ). 105ص : ، ركن سوم، اصل سوم2همان، ج( » كمتر از آنم كه بر زبان داري و بيشتر از آنم كه به دل داري

  
  شخصيت

ايان ذكر است كه در حكايتهاي محل بحث علي رغم داستانها و حكايات ديگر كـه تحـول   ش
كه اغلب شخصيت اصلي داستان هسـتند  ) ع(در شخصيتهاي اصلي رخ  ميدهد، ائمة اطهار 

در جايگاه انسان كامل و آرماني و اهل تمكين نه تنها در طـول حكايـات تغييـر نميكننـد و     
مدتاً باعث تغيير و تحـول شخصـيت يـا شخصـيتهاي ديگـر و      شخصيتي ثابتي دارند، بلكه ع

اين ايستايي شخصيت امامان بـه دليـل كمـال وجـودي خانـدان      . حتي ضد قهرمان ميشوند
است و به  همين دليل گاه دگرديسي شخصيتهاي فرعي حكايات مورد بحث در ) ص(رسول

رمان در تقابل بـا  هحد يك تحول عميق فكري ، روحي و عقيدتي به نظر ميĤيد، گاهي ضد ق
شيوة گفتار يا كردار آن حضرت در موضع ضعف قرار ميگيرد و  ةگيرد و به واسطامام قرار مي
عنوان نمونه، در پايان حكايت ذيـل، فـردي از   ب. مجاب، شرمسار و دگرگون ميشوددر نهايت 

حضـرت  آن  ةاش كـامالً دربـار  متحول ميشـود و عقيـده  ) ع(العابدين رفتار و گفتار امام زين
                                                 

  ).   26ص : ، ركن سوم، اصل اول2همان، ج(نيز .  1
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روزي به مسجد ميشد، يكي وي را دشنام داد، غالمـان  ) رض(الحسينبنعلي«: تغيير ميكند
آنچه از ما بر تو پوشـيده اسـت   : دست از وي بداريد پس وي را گفت: قصد وي كردند، گفت

-بـن پـس علـي  . هيچ حاجتي هست ترا كه به دست ما برآيد؟ مرد خجـل شـد  . بيشتر است

ـ  : ه وي داد و هـزار درم فرمـود وي را، آن مـرد ميشـد و ميگفـت     الحسين جامه برداشت و ب
و  )540-541صـص  : ركـن دوم، اصـل دهـم   : 1كيمياي سـعادت، ج ( » گواهي دهم كه اين جز فرزند رسول نيست

آموزند يـا بـر   اي را مينكته) ع(حداقل تأثير اين است كه شخصيتهاي مقابل امامان معصوم 
چنـان متـأثر و   آورند يا از كالم مسـكت آنـان   ه دست ميمشكلي فائق ميĤيند يا اطالعاتي ب

، يا گاهي  1)507ص : همان، ركن دوم، اصل نهـم ( شوند كه ديگر پاسخي برايشان باقي نميماند مي مجاب
، مـثالً غزّالـي در   ندگي شخصيتهاي  مقابل را عوض كنـد گفتار و كنش امام ميتواند مسير ز

در سرنوشـت غالمـش  چنـين    ) ع(دار امـام سـجاد   گذاري گفتار و كـر حكايت ذيل به تأثير
من اكنون آن را بـه  ... غالمي بود وي را، روزي پاي گوسفندي بشكست، «: است كهپرداخته

ص : ، اصل دهـم 1همان، ج(» و وي را آزاد كرد  -يعني ابليس را  -خشم آورم كه تو را اين بياموخت 

   اشاره نشـده اسـت، امـا همـين سـكوت و      هر چند به پايان كار غالم در حكايت مذكور . )541
  . سرانجامي غالم، تحوالت مثبتي را در ذهن خواننده تداعي ميكندبي
  

  نتيجه 
و ) ع(غزالي در كيمياي سعادت با هدف تعليم و آموزش، روايات مربوط بـه امامـان  معصـوم   

و با رعايـت   اقوال مأثور آن بزرگان را در قالب حكايات موجز يا شبه حكايات پردازش نموده
است؛ با ايـن توضـيح كـه توصـيف و شـرح جزئيـات و       ايجاز از ظرفيتهاي داستان بهره برده

ها حذف شده و چنانچه عناصـر يـاد شـده ضـمن     ها از چارچوب غالب حكايتتفسير صحنه
در حكايـات مـورد   . برخي حكايات آمده بعضاً در ارتباط تنگاتنگ با عمل داستاني بوده است

گ وجود ندارد و تنها در برخي حكايات شكل سادة آن كه موسـوم بـه طـرح    نظر عنصر پيرن
  . است ديده ميشود

ترين دغدغة غزّالي بوده و شخصيت و پيام، عنصـر غالـب   درونماية الهي و اخالقي  اصلي
بيشتر حكايات به شمار ميĤيد، جز در موارد معدود، نويسنده در جايگاه راوي داناي كل نقل 

از حيث كميت شخصيتها نيز اكثرحكايتها دو شخصـيتي و تعـداد   . ده دارد داستان را بر عه
اندكي سه يا چند شخصيتي هستند كه  شخصيتهاي فرعي گاه در نقش موافق و پرسشگر و 

  .زماني منتقد و معترض به حساب ميĤيند 

                                                 
 )  386ص: ، ركن چهارم ، اصل سوم2همان،ج( ، )115ص : ،عنوان چهارم1همان، ج( ،  )567ص : ، ركن چهارم، اصل هفتم2همان، ج. (   15   
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گزارشـي و نمايشـي بهـره گرفتـه كـه از ميـان        ةغزّالي براي شخصـيت پـردازي از دو شـيو   
حكايات بوده و  ي پردازش شخصيت توصيف و نمايش كنش محدود و جزو بن مايةشگردها

عنصر گفتگو عالوه بر آن كه بخش مهمي از جريانات روايت را بر عهده دارد نقـش بسـزايي   
در گفتگوهـا نيـز غالبـاً امتيـازي ميـان      . در شخصيت پـردازي نمايشـي را نيـز ايفـا ميكنـد     

و لحن گفتگوها امتياز خاصـي از هـم    معدود شيوه شخصيتها ديده ميشود و جز در مواردي
اجتماعي ة ندارد، خواننده نيز بيشتر از محتواي گفتگوها پي به تيپ فكري و فرهنگي يا طبق

مونولوگها نيز بيانگر مقام روحاني و الهي  . شخصيتها ميبرد تا طرز استفاده و نحوة اداي لغات
ـ  ا بهشخصيتها امامان معصوم ر. امامان هستند رو كـه تبلـور   جهت نحوة عمل يكسان و از آن

آرمان اصيل انساني و نمايندة طيف انسانهاي كامل و مقدس هستند ميتوان نـوعي دانسـت،   
از منظر ديگر شخصيت امامان در هر حكايت از حيث محدوديت ظرفيت حكايتها در نمايش 

   و كـردار آنهـا   ابعاد مختلف شخصيتي ساده به شمار ميĤينـد ولـي بـه آن دليـل كـه گفتـار       
چنين آن بزرگـان بـه   هم. ست به شخصت جامع نزديك ميشودبرانگيز ا آور و اعجاب شگفت

جهت اتصاف به مقام تمكين داراي شخصيتي ايستا هستند كه سـبب پويـايي شخصـيتهاي    
  .مقابل و حتي ضد قهرمان ميشوند

  
  منابع

  . اميركبير: تهران، اهيم يونسيترجمة ابر ،)1352(مورگان هاي رمان، فاستر، ادواردجنبه.1
ترجمة مهرداد ترابي نژاد  ،)1380(پي . چگونه ادبيات داستاني را تحليل كنيم، كنّي، دبليو.2

  . زيبا: تهران، و محمد حنيف
  . نشر فردا: اصفهان ،)1371(دستور زبان داستان، اخوت، احمد .3
  . نيلوفر: هرانت ،ج2 ،)1382(رمانهاي معاصر فارسي ، ميرصادقي، ميمنت .4
ترجمـة فاطمـه    ،)1386( انتقادي، تولن، مايكـل   -درآمدي زبان شناختي ،روايت شناسي.5

  .سمت: تهران ،علوي و فاطمه نعمتي
  .سخن: تهران ،)1389(هاي عرفاني، رضوانيان، قدسيه ساختار داستاني حكايت.6
  .گسترهساي: تهران ،)1387(اصغر سبع هشتم، شهبازي، ايرج و ارجي، علي.7
نشـر  : تهـران  ،ي طـاهري چاپ دوم، ترجمة فرزانه ،)1383( عناصر داستان، اسكولز، رابرت.8

  . مركز
  .  سخن :تهران ،چاپ چهارم ،)1380( ، ميرصادقي، جمالعناصر داستان.9

  .مرواريد: تهران ،چاپ سوم ،) 1385(فرهنگ اصطالحات ادبي ،داد، سيما .10



                                                                        1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 384

                         

 

به كوشش حسين . ج2 ،چاپ سيزدهم ،)1386(محمد بنكيمياي سعادت، غزّالي، محمد.11
  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران ،خديوجم

  .  نشر مركز: تهران ،چاپ چهام ،)1387(مستور، مصطفي  ،مباني داستان كوتاه.12
  .نشر قطره : تهران ،زادهترجمة آذين حسين ،)1383(هنر خلق شخصيت،پولتي، ژرژ .13
  . نگاه: تهران ،چاپ پنجم ،)1369(ونسي، ابراهيم هنر داستان نويسي، ي.14

  
  
  
  
  
  


