
 

 بررسی سه منظر ساختارگرایی در هزار حکایت صوفیان
 

 دکتر محبوبه خراسانی
 آبادعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف -استادیار

 شکوه فورجانی زاده
 آزاد اسالمی واحد نجف آباد دانشگاه -کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
در این پژوهش، هزار حکایت صوفیان از دیدگاه ساختارگرایان بررسی شده است. هـدف از ایـن بررسـی، کـاربرد نقـد      

شناختی مدرن در ادبیات عرفانی کالسیک و شناساندن نظام ساختاري آثار سنتی ادبیات اسـت. بـراي ایـن منظـور     روش
صوفیان از منظر سه الگوي ساختارگرایی پراپ، گریماس و تودوروف تحلیل شـده اسـت، تـا    حکایاتی از هزار حکایت 

بررسی نماید آیا حکایات عرفانی و کالسیک این اثر، از برنامه و انسجام الزم منطبق با الگـوي سـاختارگرایی برخـوردار    
یکردهاي ساختارگرایی تنها خاص است. پس از بررسی و تحلیل سه حکایت منسجم از بین حکایات متعدد، ثابت شد رو

 مند بدانیم.ادبیات غرب نیست و ما نباید آثار عرفانی و تعلیمی ادبیات خود را فاقد زیر بناي استوار و نظام
 هزار حکایت صوفیان، ساختارگرایی، پراپ،گریماس، تودوروف واژگان کلیدي:

 
 مقدمه

ن از آن در تحلیل متون ادبی مورد توجه قرارگرفته است. دراین هاي ادبی و بهره گرفتهاي گذشته توجه به نظریهدر دهه
میان سخن گفتن صرف از  محتواي متن جاي خود را به پیوندهاي ساختاري اثر و شگردهاي به کار رفتـه در مـتن داده   

 است.ساختارگرایی در مطالعه متون و ادبیات داستانی درصدد کشف نظام حاکم بر ساختار است.
اب ارزشمند و عرفانی هزار حکایت صوفیان از جمله متون عرفانی است که به علت تعدد حکایـات بـراي   از آنجا که کت

مطالعات ساختاري مناسب و قابل ارزیابی است، این مجموعه را براي بررسی برگزیدیم تا با اجراي الگو سـاختارگرایانه  
رفانی و تعلیمی خود را داراي نظام و زیر بناي استوار هاي آثار عرفانی شرق با افسانه هاي غرب، آثار عضمن بیان تفاوت

 ساختارگرایی بدانیم.
 

 بیان مسئله
ها اي برخوردار است. در گذشته    داستانداستان، قصه و حکایت در ادبیات ملل گوناگون از جایگاه و اهمیت ویژه

فرمالیسم و ساختارگرایانه موج جدیدي شده است اما با روي کار آمدن اندیشۀ براساس محتوا و مضمون طبقه بندي می
 ها حاصل شده است.در زمینه تجزیه و تحلیل داستان

هایی است که به پیروي نقد ساختارگرا غرب صورت گرفته هاي نقد ادبی با متون کهن فارسی از پژوهشتطبیق نظریه
انی در حوزه آثار کالسیک در ادب هاي ایراست. این نقد اگرچه در غرب از قرن بیستم آغاز شده است اما در پژوهش
-هاي تازه و متفاوتی در آثار ادبی فراهم میفارسی قدمت چندانی ندارد و این نگاه متفاوت در پژوهش، امکان برداشت

 آورد.  
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 پیشینه متن پژوهش

شناختی خریداري نمود هاي خطی پیرمرد روستایی، این اثر را بدون هیچ استاد ایرج افشار در بازار کابل از بین نسخه    
). ایـن در  62-3: 1375به معرفی آن پرداخت(» هزار حکایت صالحان و صوفیان«در مجله معارف با نام  1375و در سال 

تـرین منـابع ادبیـات    یکی از قـدیمی «اي تحت عنوانحالی بود که نخستین بار پژوهشگر کشور ترکیه میکاییل بایرام مقاله
شد را معرفی نموده منتشر کرده بود و دو نسخه کهن از این اثر که در ترکیه نگهداري می در مجله معارف» تصوفی ایران

 ).17: 1389بود(خاتمی پور،
بـا  »  هزار حکایت صوفیان«هاي موجود، این اثر را به عنوان  رساله دکتري خود  با نام حامد خاتمی پور بر اساس نسخه

 انتشارات سخن منتشر نمود.در   1389مقدمه و تعلیقات تصحیح کرد و سال 
 

 مبانی نظري
هایی که در چارچوب مطالعات ادبی قرار داشتند، منظر روش وابزار خـود را بیـرون از   تا اوایل قرن بیستم اغلب نوشته  

-کردند.پیدایش مکتب فرمالیسم روس نوعی دگرگونی جدید روش شناختی را رقم زد. به نظر فرمالیستمتن جستجو می
ــ«هــاي روســی  ــده آن    ک ــر از راه شــناخت مناســبات عناصــر زن ــی اث ــوانین درون ــی کشــف ق ــر ادب ــک اث ار مطالعــه ی

 ).9: 1387خراسانی،»(است
.مباحثی که در نخستین 1«کنند: از دیدگاه تاریخی دستاوردهاي ساختارگرایی را در زمینه سخن به دو بخش تقسیم می   

.مباحثی 2و مهم ترین نکته مورد بحث آن شکل اثر هنري بود؛  هاي روسینیمه این سده شکل گرفت وآن آثار فرمالیست
ایی منظم و دقیق ارائه شد و بـه روشـی تـازه در بررسـی متـون دسـت       م. بیشتر در فرانسه به گونه1950که از دهه هاي 

 ).180: 1382احمدي،»(یافت
ها نظریـات  ساختار روایی داستانپراپ،گریماس و تودوروف سه تن از روایت شناسان ساختارگرا هستند که در بررسی  

قابل توجهی دارند و الگوي ساختارگرایانه آنها مورد توجه پژوهشگران نقد داستان و حکایـت قـرار گرفتـه اسـت و بـا      
 داستان ها و قصص مختلف تطبیق داده شده است.

 
 پریان قصه هاي شناسی وریخت پراپ

. 
-داند و مینارساوناقص می آنهاست، مایۀ شخصیت هاودرون حوادث، برمبناي که را هاقصه معمول دسته بندي پراپ

 خاص ویژگی یک داراي هااست.... قصه غیرممکن طورکلی به مضمون برحسب پریان هايقصه تقسیم بندي«نویسد: 
: 1368پراپ،( »شوندقصۀ دیگر منتقل         می به تغییري بی هیچ توانندمی قصه یک هايسازه سازاي هستند:اجزاي

29.( 
 عمل صفات درواقع وهمچنین داستانها قهرمانان عناصرمتغیروجوددارند.ناموهم ثابت عناصر هم زنظرپراپ،ا

(function) ازاشخاص قصه  خویشکاري شخصیتید. کنتغییرنمی هایشانوخویشکاري اماکارکردها؛ کندتغییرمی آنها
گیرد که در یک قصه اغلب شود. پراپ نتیجه میقصه دارد تعریف میاست که از نقطه نظر اهمیتی که در جریان عملیات 

 رسید:  مهم چندنتیجۀ به خویشکاري ها بررسی با شود. پراپهاي متفاوتی انجام میکارکردهاي مشابه توسط شخصیت
کسی آنها را انجام  اینکه چه از و دهندمی تشکیل قصه یک رادر پایدار و ثابت عناصر قصه، اشخاص هاي .خویشکاري1«

 که خویشکاریهایی .شمارة2باشند؛ هاي بنیادي یک قصه میآنها سازه پذیرد مستقل هستند.دهد و چگونه انجام میمی
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هاي پریان از جهت .همه قصه4خویشکاریها همیشه یکسان است؛  .توالی3ت؛ محدوداس است آمده پریان هايدرقصه
 ).53-56همان: »(ساختمان از یک نوع هستند.

-کند و معتقد است در هر قصه تعدادي از این کارکردها آورده میپراپ تعداد کارکردها را به سی و یک مورد محدود می
معموال وضعیت آغازین با تعادل و شود. درهر روایت ممکن است سه وضعیت آغازین، میانی و پایانی وجود داشته باشد،

خورد و شود، در این مرحله تعادل برهم مییت وارد مرحله میانی میآرامش همراه است و با پیش رفتن حوادث، روا
رسد آید، سپس با ورود قهرمان این عدم تعادل به پایان میغالبا با دخالت شریر، تشویش و بحران در روایت به وجود می

 گردد.و روایت وارد مرحله پایانی شده و تعادل و آرامش به حالت آغازي برمی
.قهرمان؛ 1هاي قصه هاي پریان است که شامل: کند،تبیین هفت دسته اصلی شخصیتدیگري که پراپ بیان میمساله مهم 

.قهرمان 7.بدکار و .شریر؛  6.فرستنده؛5.یاوران یا دوستان قهرمان؛ 4.بخشنده یا پیشگو؛ 3.شاهدخت؛2
 ).145: 1382دروغین(رك:احمدي،
توان ساختار و بن مایۀ داستان را فرمول شوند و میمول نویسی میهاپراپ با نمادهاي مشخصی فرکارکردها و شخصیت

گیرد و هر نوع روایت ها را نیز در بر میهاي عامیانه، سایر داستاننویسی و مقایسه نمود.این نگرش پراپ عالوه بر قصه
ب و انسجام و روابط ترین واحد ساختاري،نحوه ترکیتوان از نظرگاه او بررسی کرد، زیرا با مشخص شدن کوچکرا می

 توان به شناخت ساختار رسید.متقابل آنها می
 

کنیم، به این منظور به اکنون سه حکایت از حکایات منسجم هزار حکایت صوفیان را از نظر کارکردهاي پراپ تحلیل می
 کنیم:ته بندي میپردازیم و آنها را با الگوي پراپ دسهاي این حکایات از نظر پراپ میبررسی کارکرها و خویشکاري

 
 بررسی ساختار روایی هزار حکایت صوفیان از منظر پراپ:

 )2حکایت  -1(باب 
مردي پیر اندر عرب نام او زائده بن نافع که  2بزرگترین اصنام الت و هبل را شکست. 1رسول اهللا (ص) پس از فتح مکه

، روي 5تا این که زائده را مهمی پیش آمد 4از بهر خود بتی فرمود و او را می پرستید. 3روزگار به بت پرستی گذاشته بود
حق تعالی حجاب کفر  7، روزگار درازي گذشت و از وي اجابت نمی یافت.6»مقصود مرا حاصل کن«به بت نهاد و گفت:
مد که لبیک لبیک اي بنده من ندا آ 9»یا اهللا«، زائده سر از سجده برآورد و از سر اخالص گفت:8از دل وي برداشت

مالئکه به فریاد درآمدند و اعتراض کردند که هفتاد سال خداي را بیازرد به یک اهللا رحمت خود بر او  10حاجت بخواه.
 )76 -77.(12ندا آمد اگر او را جواب ندادمی فرق نبود میان جماد و میان رب العباد 11گماشتی؟

 
 
 

 نمادها
1 i 7 وضعیت اولیه H3 اجابت درخواست عدم 
2 q1/

k 
 پیدا شدن یاریگر Ω 8 سرپیچی و قدغن

3 Φ 9 ضدقهرمان D7 2درخواست 
4 q1 10 سرپیچی از قدغن E1 رفع نیاز 
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5 x 11 نیاز V1 پرسش واکنشی 
6 D7 12 1درخواست Ra رازگشایی 

 
 
 

 شخصیت ها
 رسول اهللا (ص) قهرمان

 زائده بن نافع ضدقهرمان
 خداوند یاریگر

 
 

 ساختار حکایت

 تعادل اولیه
 .قهرمان بزرگترین اصنام را شکست.1
 .ضدقهرمان بت پرست است.2

 برهم خوردن تعادل
 . ضدقهرمان را مهمی پیش آمد.4
 .ضدقهرمان از بت درخواست کرد و اجابت نشد.5
 . یاریگر حجاب کفر از دل ضدقهرمان برداشت.6

 تعادل مجدد
 کرد..ضدقهرمان از یاریگر درخواست 7
 . یاریگر،ضدقهرمان را اجابت کرد.8

 
 )3حکایت  -1(باب 

برده فروش کنیزکان بر وي عرضه کرد وي هـیچ   3به بازار برده فروشان رفت. 2براي خریدن کنیزکی 1مردي گبر در بغداد
مرد  4کند.اهللا آغاز نمیآمد. برده فروش گفت: کنیزکی دارم زیبا و باادب اما هیچ کار و سخنی را بی نام کدام را پسند نمی

این کنیزك را بخرم و او را چنـدان  «او را بدید و در چشمش نیکو آمد. مرد گفت: » آن کنیزك را بیار تا ببینم.«گبر گفت: 
سپس اندیشید که اگر بی عذري او را المی رسانم مردمـان مـرا مالمـت کننـد. وي      5».عقوبت کنم که از گفتن اهللا بازماند

، مرد گبر نهان در خانه »اهللا«کنیزك گوهر بستد در حقّه نهاد و گفت:  6رید و به کنیزك داد تا پنهان کند.گوهري قیمتی بخ
و به خانه بازگشت. مـاهی را   7آمد گوهر را بدزدید و در دجله انداخت، ساعتی بگذشت از مرد مالحی ماهی تازه خرید

کافت، آن گوهر بیرون افتاد کنیزك متعجب فروماند و گوهر در به کنیزك داد تا آن را بریان کند. کنیز چون شکم ماهی ش
خندید. کنیـزك گـوهر آورد و   و با خود می» آن گوهر را بیاور«. مرد گبر بعد از خوردن ماهی گفت: 8جاي خود گذاشت

ه مـن گـوهر در دجلـ   «مرد چون گوهر بدید بلرزید و نعره بزد و بی هوش شد. چون به هوش آمـد گفـت:   ». اهللا«گفت: 
و گـواهی داد بـه وحـدانیت اهللا و     9مرد گبر زنار از میان بگسست». اهللا«کنیزك گفت: » انداختم چه کسی بر تو باز آورد؟

کسی که از ما  11. سروش غیبی در دلش نداد داد که10خواستم تو را از اهللا برگردانم، اهللا مرا از کیش من برگردانیدگفت می
و کسی که به ما نزدیکی جوید او را پناه می دهیم و آن کسی که ما را یـاد کنـد، او را   یاري بخواهد او را یاري می کنیم 

 )78(12نگاه می داریم.
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 نمادها
1 i 7 وضعیت اولیه K کارسازي مصیبت 
2 x 8 کمبود E رفع شر 
3 e 9 دور شدن ضدقهرمان Ps پشیمانی ضدقهرمان 
4 k/q 10 قدغن و سرپیچی Ah عبرت ضدقهرمان 
5 W 11 تصمیم به شر So ندا دادن سروش غیبی 
6 j 12 نیرنگ Ra رازگشایی 

 
 
 

 شخصیت ها
 کنیزك قهرمان

 مرد گبر ضدقهرمان

 یاریگر
 مرد مالح (فرعی)
 خداوند (اصلی)

 
 ساختار حکایت

 تعادل اولیه
 رود.. ضدقهرمان به قصد خریدن کنیزك (قهرمان) به بازار برده فروشان می1
 کند.قهرمان را به او معرفی می . برده فروش،2
 گیرد.کند و تصمیم شر می. ضدقهرمان، قهرمان را خریداري می3

 برهم خوردن تعادل
 دهد.. ضدقهرمان کارسازي شر را انجام می4
 کند.. یاریگر قهرمان را کمک می5

 تعادل مجدد
 گیرد.. ضدقهرمان عبرت می6
 آورد.ایمان می. ضدقهرمان پشیمان می شود و به اهللا 7

 
 )4حکایت -1(باب 

در همسـایگی  2اما عیال دار بود و از مال چیزي نداشت. 1در بصره مردي بود از جمله اولیا که با یاد اهللا وقت خوش بود،
که خدمت وي کردي تا هر روز به او چیزي بدادي که وي را کفایت بود. یک روز مرد درویش به نماز  3وي جهودي بود

بعد از نماز به نزدیک جهود آمد،  4آدینه رفته بود و در مجلس وعظ به عشق نام اهللا بنشست و شغل جهود فراموش کرد.
دانسـت، دخترکـی   یش به نزد عیال آمد و چاره نمیمرد درو 5جهود او را زجر کرد و از آنچه هر روز دادي محروم نمود.

مرد درویش مقنعه را به هشت درهم فروخت و در میان  6داشت مقنعه از سر برگرفت و گفت مقنعه بفروش و قوقی بخر.
دالل آنچـه را کـه مـرد    » عطر و عود برگیر تـا از بـراي تـو بفروشـم    «فروختند. مرد دالل گفت: بازار عطر و عود دید می
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به خانه آمد روي بر خاك نهاده در سرش  9درویش نیاز عیال ساخت. 8خرید بود براي او به دو چندان فروخت. درویش
 )80(11»کند.آن کس که به خاطر خداوند با اصحابش مخالفت کند،خداوند اسباب او را فراهم می: «10ندا آمد

 
 نمادها

1 i 7 وضعیت اولیه Ω یاریگر 
2 x 8 نیاز D کار یاریگر 
3 Φ 9 ضدقهرمان E رفع نیاز 
4 X 10 شر So ندا دادن سروش غیبی 
5 Pu 11 مجازات Ra رازگشایی 
6 K کارسازي کمبود    

 
 شخصیت ها

 مرد درویش قهرمان
 مرد جهود ضدقهرمان

 یاریگر
 دالل عطر (فرعی)
 خداوند (اصلی)

 
 

 ساختار حکایت

 تعادل اولیه
 . قهرمان از اولیا و نیازمند بود1
 کرد.. ضدقهرمان در عوض خدمت، نیاز قهرمان را کفایت می2

 برهم خوردن تعادل
 . قهرمان به نماز آدینه رفت و کار ضدقهرمان را فراموش کرد.3
 دانست.. ضدقهرمان او را مجازات نمود و قهرمان چاره  نیاز خود نمی4
 . دختر قهرمان مقنعه از سر برگرفت و براي فروش به پدر داد.5

 تعادل مجدد
 . قهرمان مقنعه را فروخت و عطر و عود خرید.6
 . یاریگر عطر و عود قهرمان را به دو چندان فروخت.7
 . قهرمان  نیاز عیال ساخت و خداي تعالی را شکر نمود.8

 
 

 گریماس و نظریه ساختاري
پرداخت،وي کار          روایت هاي پریان روسی اي.جی.گریماس، بعد از والدیمیر پراپ به بررسی ریخت شناسی قصه

 اي دیگر دنبال کرد.پژوهی پراپرا در زمینه



 ۸۲۳/  بررسی سه منظر ساختارگرایی در هزار حکایت صوفیان
 

داستان را بیابد.او به جاي هفت » دستور زبان«گریماس از ژانر خاصی که مورد بحث پراپ بود فراتر رفت و کوشید تا «
-هاي معناشناسیک شکل میدهاي را پیشنهاد کرد که بنا به قاعهاي دوگانههاي پراپ، سه دسته از تقابلدسته شخصیت

 ).162: 1382احمدي،»(گیرند
 شوند:دهند،در نمودار زیر ارائه میهاي داستان را پوشش میاین شش نقش که تمام کنش

 
 
 
 

 کنشگر گیرنده یا سود برنده                                                              کنشگر فرستنده یا تحریک کننده  
 

 کنشگر
 شی ارزشی

 کنشگر بازدارنده                                                                             کنشگر یاري دهنده      
 

هاي روایتی است که از دیدگاه او در سه قسمت قابل یکی دیگر از مباحث روایت شناسی گریماس، توجه به زنجیره
 بررسی است:

 ها وغیره.ها، کنشوابسته است به زمینه چینی وظایف، نقش ویژه اجرایی: که.1«
کند،همچون اراده به انجام کاري یا سرباز زدن که وضعیت داستان را به سوي یک هدف راهنمایی می پیمانی یا هدفمند:.2

 از آن.
 )180همان:»(گیرد.ها را در بر میها و حرکتانفصالی یا متمایز کننده: که دگرگونی.3
 

 بررسی ساختار روایی هزار حکایت صوفیان از منظر روایت شناسی گریماس:
 )2، حکایت1(باب 

 موقعیت اول:
 

 خداوند                                                                                           خداوند       
 رسول اهللا(ص)

 دین اسالم 
 ــــــــزائده بن نافع  
 
 

 موقعیت دوم:
 

 زائده بن نافع                                                                                        کفر و جهالت
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 زائده بن نافع

 بت پرستی
 خداوند           دین اسالم                                                                                  

 
 
 .زنجیره اجرایی:1
 ها توسط رسول اهللا،مخالفت زائده بن نافع.فتح مکه، شکستن بت 
 
 . زنجیره پیمانی:2
 . دیدگاه رسول اهللا (ص): شکستن اصنام و اجراي دین حق.1-2
 . دیدگاه زائده بن نافع: سرپیچی و مخالفت از دین اسالم و باقی ماندن به اعتقادات خود.2-2
 دیدگاه حکایت: بیان عظمت خداوند و نتیجه ایمان به حق تعالی. 3-2
 
 .زنجیره انفصالی:3

 الف)نسبت خواست به اشتیاق: رسول اهللا (ص) خواهان اجراي دین اسالم.
 زائده بن نافع خواهان سرپیچی از دین اسالم و مخالفت با رسول اهللا.

 حق تعالی خواهان هدایت زائده بن نافع.
 

 شخصیت ها: فاعل(رسول اهللا)، مفعول(اصنام)،فعل(شکستن اصنام).ب)ارتباط 
 فاعل(زائده بن نافع)،مفعول(اصنام)،فعل(پرستش اصنام). 
 فاعل(حق تعالی)،مفعول(اصنام)،فعل(برداشتن حجاب کفر). 
 
 

 ج)نسبت پیکارها: جدال رفتاري: بت پرستی زائده بن نافع.
 جدال لفظی: ـــــــــــــــــــــ

 فکري: درخواست با اخالص از حق تعالی.جدال 
 )3،حکایت1(باب

 موقعیت اول:
 

 مرد زرتشتیکمبود (خرید کنیز)
 مرد زرتشتی

 
 خرید کنیزکبرده فروش_____   

 



 ۸۲٥/  بررسی سه منظر ساختارگرایی در هزار حکایت صوفیان
 

 
 
 

 موقعیت دوم:
 )مرد زرتشتی                                                                  عقوبت کنیزك(بازداشتن از اهللا

 (طرح و اجراي نیرنگ)
 مرد زرتشتی

 خداوند -کنیزك                                   دریانورد                                         ____
 
 
 
 .زنجیره اجرایی:1
 قصد خرید کنیز،رفتن به بازار برده فروشان،مورد پسند نبودن کنیز،معرفی کنیز زیبا و باادب. 
 
 
 زنجیره پیمانی:. 2
 . دیدگاه برده فروش: معرفی کنیز زیبا و با ادب براي فروختن کنیز.1-2
 . دیدگاه مرد زرتشتی: عقوبت کردن کنیز براي بازماندن ار ذکر اهللا با طرح نیرنگ دادن و دزدیدن گوهر. 2-2
 .دیدگاه کنیز:اعتقاد به خداوند و گفتن اهللا.3-2
 الهی و نتیجه اعتقاد و تکیه به خداوند.. دیدگاه حکایت: بیان قدرت 4-2
 
 
 
 . زنجیره انفصالی:3

 الف)نسبت خواست و اشتیاق: برده فروش خواهان فروختن برده.
 مرد زرتشتی خواهان بازداشتن کنیزك از ذکر اهللا.

 کنیزك خواهان اهللا.
 

 ب)ارتباط شخصیت ها: فاعل(برده فروش)،مفعول(کنیزك)،فعل(فروختن کنیزك).
 فاعل(زرتشتی)،مفعول(کنیزك)،فعل(عقوبت کردن کنیزکبا طرح و اجراي نیرنگ).                            

 فاعل(کنیز و ذکر اهللا)،مفعول(زرتشتی)،فعل(توبه و ایمان به خداوند)                            
 

 ج)نسبت پیکار: جدال رفتاري: طرح ونیرنگ براي عقوبت کنیزك.
 جدال لفظی: ـــــــــــــــــــــــــ                  
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 جدال فکري: ایمان آوردن به خداوند.

 
 )4، حکایت 1(باب

 
 موقعیت اول:

 
 درویش                                                                          عشق به نام اهللا

 درویش
 شرکت در نماز آدینه 

 ــــــــ                                                             جهود                        
 

 موقعیت دوم:
 

 خانواده درویش                                                                               نیاز و کمبود
 درویش

 تهیه معاش خانواده
 دالل و خداوند                                                        ــــــــــ                            

 
 
 ..زنجیره اجرایی:1

 عشق به اهللا،نیازمند بودن،همسایگی با جهود.
 
 .زنجیره پیمانی:2
 .دیدگاه درویش: عشق به نام اهللا و شوق به شرکت در مجلس وعظ.1-2
 به او.. دیدگاه جهود: کمک به درویش در ازاي خدمت 2-2
 . دیدگاه دالل عطر: فروختن عود و عطر خویش.3-2
 .دیدگاه حکایت:بیان نتیجه عشق به حق تعالی.4-2
 
 .زنجیره انفصالی:3

 الف)نسبت خواست و اشتیاق: درویش خواهان حق تعالی.
 جهود خواهان خدمت درویش.

 دالل عطر خواهان فروش جنس خود.                                  
 

 ب)ارتباط شخصیت ها: فاعل (درویش)،مفعول(عشق به اهللا)،فعل(شرکت در نماز آدینه و مجلس وعظ).



 ۸۲۷/  بررسی سه منظر ساختارگرایی در هزار حکایت صوفیان
 

 فاعل(جهود)، مفعول(عطر وعود)،فعل(فروختن عطر وعود).                             
 فاعل(حق تعالی)،مفعول(درویش)،فعل(پاداش عشق الهی به درویش).  
 
 

 شرکت در مجلس وعظ و فراموش کردن کار جهود. ج)نسبت پیکارها: جدال رفتاري:
 جدال لفظی: ــــــــــــــ

 جدال فکري: عشق به اهللا.
 

 تودوروف وروایت شناسی
آید.او اصول و قواعـد  تزوتان تودوروف روایت شناس فرانسوي،در حوزه تحلیل از صاحب نظران برجسته به حساب می

قصه از دکامرون،اثر بوکاچیو،بیان کرد و بدین وسیله به معرفی و پی ریزي نظري را در این راستا با تحلیل نزدیک به صد 
 ).160: 1379نظریه خویش پرداخت(اخوت،

دهد کـه حـداقل از یـک نهـاد و یـک گـزاره تشـکیل شـده         ها و واحد هایی تقلیل میتودوروف هر حکایت را به قضیه
ه با اسم خاص آن را می تـوان نشـان داد.گـزاره نیـز     شود کهایی تشکیل میاست.نهاد نقش عامل را دارد و از شخصیت

 آید.شامل صفت یا فعل است که با عنوان ویژگی پدید می
 کند:تودوروف صفات یا ویژگی ها را در سه بخش دسته بندي می

 شوند.ها: صفات ناپایدارند واز خوشبختی تا بدبختی را شامل میوضعیت .1
 گیرند.پایدارترند و از خیر تا شر را در بر میها ها: در مقایسه با وضعیتکیفیت .2
 شرایط: شامل ماندگارترین اوصاف است مانند جنسیت،دین و موقعیت اجتماعی. .3

 کند:او افعال و کنش را نیز به سه دسته تقسیم می
 تعدیل کردن .1
 تخطی کردن .2
 مجازات کردن .3

 کند:تودوروف براي گزاره ها پنج حالت را معین می
 دهند.دهند و گزاره ها از آن خبر میرویدادهایی که واقعا رخ میاخباري:  .1
 دهد.دهدو الزام واجبار را نشان میالزامی: نوعی اراده جمعی که قانون را شکل می .2
 هاي داستان در گزاره ها آرزو دارند که اتفاق بیفتد.تمنایی: آنچه شخصیت .3
 هند.دها براي انجام کنشی قرار میشرطی: شروطی که شخصیت .4
 ).73: 1388هاي در شرایط خاص(تودوروف،حدسی: پیش گویی و پیش بینی پدیده .5

 
 بررسی ساختار هزار حکایت صوفیان از منظر تودوروف:

 )2حکایت  -1(باب 
 گزاره هاي اصلی داستان مطابق الگوي تودورف:

 خداوند یاریگر است.
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 رسول اهللا (ص) پیامبر است.

 زائده بن نافع بت پرست است.
 جسم شر است.بت 

 شکند.رسول اهللا(ص) بت را می
 پرستد.زائده بن نافع بت را می

 کند.خداوند به زائده عنایت می
 آورد.زائده به خدا ایمان می

 
 گزاره هاي فرعی و حاالت پنجگانه(نوع صفت و کنش):

 .خداوند یاریگر است.(ویژگی.شرایط). الزامی1
 است.(ویژگی.شرایط).الزامی.رسول اهللا (ص) پیامبر 2
 .زائده بت پرست است.(کنش.تخطی). اجباري3
 شکند(کنش.تخطی). تمنایی.رسول اهللا بت ها را می4
 دهد.(کنش. تخطی). تمنایی.زائده به بت پرستی ادامه می5
 کند.(کنش.تعدیل). تمنایی.خداوند به زائده عنایت می6
 . اجباريآورد.(کنش. تعدیل).زائده به خدا ایمان می7
 

 )3حکایت  -1(باب
 گزاره هاي اصلی داستان مطابق الگوي تودورف:

 خداوند یاریگر است.
 زرتشتی خواهان خرید کنیزك است.

 کند.برده فروش کنیزکی زیبا و خاص را به زرتشتی معرفی می
 خرد.زرتشتی کنیزك را می

 کند.زرتشتی قصد نیرنگ می
 آورد.کند.زرتشتی به وحدانیت خداوند ایمان میمی کنیزك از دست نیرنگ زرتشتی نجات پیدا

 
 گزاره هاي فرعی و حاالت پنجگانه(نوع صفت و کنش):

 .خداوند یاریگر است.(ویژگی.شرایط).الزامی1
 .زرتشتی خواهان خریدن کنیز است.(کنش.تعدیل).اجباري2
 یکند.(ویژگی.شرایط). الزام.کنیزك کار و سخن خود را با نام اهللا آغاز می3
 .زرتشتی کنیزك را می خرد.(کنش.تعدیل).اجباري4
 کند.(کنش. مجازات).اجباري.زرتشتی قصد نیرنگ و بازداشتنکنیزك از ذکر اهللا می5
 دهد.(کنش.تخطی).اجباري. زرتشتی نیرنگ خود را با انداختن گوهر به دجله انجام می6
 کند.(کنش.تعدیل).اجباري.خداوند به کنیزك کمک می7
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 کند.(کنش.تعدیل).اجبارياز نیرنگ زرتشتی نجات پیدا می.کنیزك 8
 گیرد.(کنش. تعدیل).اجباري.زرتشتی با دیدن واقعه عبرت می9

 آورد.(کنش.تعدیل). اجباري.زرتشتی ایمان می10
 
 )4حکایت -1باب(

 گزاره هاي اصلی داستان مطابق الگوي تودورف:
 خداوند یاریگر است.
 درویش از اولیا است.

 از مال دنیا بی بهره است.درویش 
 کند.جهود در همسایگی درویش است و به او کمک می

 نماید.خداوند مشکل درویش را برطرف می
 

 گزاره هاي فرعی و حاالت پنجگانه(نوع صفت و کنش):
 .خداوند یاریگر است.(ویژگی.شرایط). الزامی1
 .درویش از اولیا است.(ویژگی.شرایط).اجباري2
 نیا بی بهره است.(ویژگی.وضعیت).اجباري.درویش از مال د3
 کند.(کنش.تعدیل).اجباري.جهود در همسایگی درویش است و به او کمک می4
 .درویش به نماز آدینه رفت و شغل جهود فراموش کرد.(کنش.تخطی).اجباري5
 .جهود درویش را مجازات کرد.(کنش.مجازات).اجباري6
 در داد.(کنش.تعدیل).تمنایی.دختر درویش مقنعه خود را براي فروش به پ7
.درویش با فروختن مقنعه در بازار و به کمک دالل و عنایـت حـق سـود زیـادي بـه دسـت آوردو مشـکلش برطـرف         8

 شد.(کنش.تعدیل).اجباري
 

 تحلیل نهایی
شود که حکایـات هـزار حکایـت صـوفیان از سـاختار روایـت منسـجم و منطقـی         باتوجه به دیدگاه پراپ نشان داده می

کند و با کمک یاریگري فرزانه و ردار است. حکایات با وضعیت اولیه آغاز و با بروز مشکل، شر و نیاز ادامه پیدا میبرخو
 رسد.هاي پایانی میکاربرد عوامل معنوي، سرانجام حکایت به کنش

مـورد نظـر    هـاي در هزار حکایت صوفیان با توجه به کوتاهی حکایات و کنش پرکاربرد گفتگو با تعـدادي از شخصـیت  
 هاي ویژه در این حکایات قهرمان، ضدقهرمان و یاریگر هستند.پراپ روبه رو هستیم. نقش

از منظر گریماس هر شش کنشگر در پیشبرد روایت نقش دارند، در هزار حکایت صوفیان گاهی یکی از کنشگرها حضور 
پیمانی و انفصالی در حکایات قابل بررسی است. هاي اجرایی،گردد و زنجیرهندارد ولی با این وجود مانع روایت اثر نمی

گیـرد ولـی در نظـر    ها مورد توجه قرار  میچنانچه بررسی شد توجه پراپ به درون مایه بیشتر است ودر الگوي او کنش
گریماس تأکید بر روابط حاکم میان اشخاص است که بر جستجو، ارتباط و حمایت یا ممانعت و الگو پذیري از یکدیگر 

 است. استوار
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شود سپس با بروز حادثه (بت پرستی زائده، تصمیم به شر زرتشتی و در نگرش تودوروف حکایت با تعادل اولیه آغاز می

خورد و با توجه به عرفانی بودن حکایات بـه یـاریگري و حضـور مسـتقیم و غیـر      مجازات یهود) تعادل اولیه به هم می
-ایمان آوردن ضدقهرمان و عبرت او بازگشت به تعادل اولیه صورت مـی شود  و با مستقیم حق تعالی شر و نیاز رفع می

گیرد. در دیدگاه تودوروف بیشترین تمرکز بر تعادل اول و دوم است ولی در هزار حکایت صوفیان بـا هـدف تعلیمـی و    
رمـان و  اي که از تـالش قه تحت تأثیر موضوع محوري باب بخش اعظم تمرکز حکایات بر مرحله سوم است یعنی نتیجه

 شود.عنایت حق تعالی در برطرف کردن نیاز حاصل می
یابیم که هدف از سه مرحله تعادل،خروج از یک وضعیت نامتعادل به سوي یک وضعیت با دقت در این امر کنشی درمی

تر شود. در الگوي گریماس نیز توجه بیشمتعادل است که از این روي الگوي تودوروف بیشتر به الگوي پراپ نزدیک می
ها و روابط حاکم بین آنهاست که از این منظر در تطبیق با شخصیت ها در الگوي پراپ این دو دیدگاه به هم به شخصیت
شوند و نتیجه نهایی بیانگر این است که اگر چه دیدگاههاي بعد از پراپ تالش نمودنـد الگـوي پـراپ را بـه     نزدیک می

 به نظریه اولیه پراپ قابل انکار نیست.تکامل برسانند به هر روي وابستگی نظریه آنها 
 

 نتیجه گیري
 دهد:بررسی هزار حکایت صوفیان از منظر سه روش ساختارگرایانه نشان می

.هزار حکایت صوفیان هم بر مبناي نظریه کنش گرایانه پراپ، هم بر مبناي نظریه شخصیت گرایانه گریماس و هـم بـر   1
 تحلیل و بررسی است. مبناي نظریه روایت گرایانه تودوروف قابل

 شود.. مراحل آغازین، میانی و پایانی در آن دیده می2
هاي ششگانه در این حکایات وجود دارد و زنجیره هاي اجرایی، پیمانی و انفصالی در این روایات قابـل بررسـی   .کنش3

 است.
 شود.درآن دیده میهاي اصلی و فرعی و حاالت پنج گانه گزاره ها ، تنوع افعال و صفات نیز .گزاره4
 شود.ها کامال مشهود می.نقش محوري خداوند بر اساس متن عرفانی در پیشبرد و سرانجام رسیدن حکایت و شخصیت5
.در حکایات هزار حکایت صوفیانی،هدف ترك امیال دنیوي و نجات افراد است و برخالف نظام قدرت مادي حاکم بر 6

 معنوي نگاهدارنده و پشتیبان هدف است.داستان هاي پریان، در این حکایات قدرت 
-اي مغایر با نظریـه . اندیشه عرفانی مسلط نویسنده بر حکایات و ارتباط تنگاتنگ شکل ظاهر و محتوا در این اثر نظریه7

کنند به وجودآورد که به رغم مغایرت مـانع  هاي ساختارگرایی که تحلیل ساختاري را جدا از زمینه و بافت اثر مطالعه می
هاي تحلیل ساختاري افسانه هاي غربی با حکایات عرفانی شـرق را مشـخص   لیل ساختاري نگردید و یکی از تفاوتتح

 نمود و مهم ترین نتیجه پژوهش ما حاصل شد.  
 

دهد این حکایات از الگوي جهانی برخوردار است و قابلیت تحلیل بررسی ساختارگرایانه هزار حکایت صوفیان نشان می
 ه دارد و بر مبناي ساختاري منطقی استوار است.ساختارگرایان

به طور کلی این تحلیل بیانگر آن است که نظریه هاي پراپ اگرچه در مورد قصه هاي پریان روسی انجام شد ولی با 
 اندك تغییري قابلیت اجرا در سایر قصه ها و حکایات تعلیمی و عرفانی شرق را دارد.
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