
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


13/11/1388: تاریخ پذیرش24/4/1387: تاریخ دریافت

ی فارسیهاي سنتّداستان/بندي قصهطبقه
)هاي فارسیشناسی داستانشناسی و گونه، شکلنقد و بررسی(

1دکتر حسن ذوالفقاري

چکیده
علمی بـه  هايتر هر موضوعی است و یکی از روشقتر و دقیشناسی موجب شناخت بهتر، کاملگونه

نشـده  بندي جـامعی  آن، تاکنون طبقهۀت و گذشتهاي فارسی با تمام وسعت، اهمیداستان. آیدشمار می
اغلب . د و فراوانی، آمیختگی و دقیق نبودن آنهاستهاي موجود، به رغم تعدبندیایراد اساسی طبقه. است
ریختگی اند، موجب درهمبندیهاي انجام شده چون از یک دیدگاه یا اعتبار خاص صورت نگرفتهطبقه

شناسـی و طبقـه بنـدي، نقـد و بررسـی، شـکل     صرفاً،این مقاله. استها شده داستانو آمیختگی انواع 
ـین ن مسأپس از تبییدر اینجا .ی فارسی استهاي سنتّشناسی داستانگونه تـرین  آن، آراي مهـم ۀله و پیش
شناسـان غیـر   کنیم، سپس آراي قصـه پردازان ایرانی را گزارش و نقد و بررسی میشناسان و قصهقصه

گاه بر اسـاس  آن. کنیم تا وضعیت حال را توصیف و تشریح کرده باشیمو ارزیابی میایرانی را بررسی
بندي جامعی را ها و با دادن نظم و سامان مناسب و برخی مالحظات و توضیحات، طبقهبندیهمین طبقه

ـتانی کال نقد، تحلیل و تطبیق را در پژوهشبندياین طبقه. دهیمبه یازده اعتبار ارائه می ـیک ، هاي داس س
،مایهمضمون و درون. 3،ساختار روایت. 2،قالب.1: د ازنیازده اعتبار پیشنهادي عبارت. بخشدسهولت می

.حجم11،ارائهةنحو. 10،قهرمانان. 9،سطح ادبی. 8،پایان. 7منشأ،. 6، هدف. 5،حوادث. 4
، سـاختار، قالـب، مضـمون،    شناسی، قصـه، داسـتان  بندي، گونهات داستانی، طبقهادبی: هاکلید واژه

.مایهدرون

zolfagari_hasan@yahoo.comاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس-١
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی24

مقدمه- 1

بنـدي علمـی، منطقـی و    بقـه بنـدي و ط هاي فارسی، دسـته ة داستاندربارعلمیۀهاي مطالعیکی از زمینه
ها اد و زوایـاي پیـدا و پنهـان داسـتان    عتوان به اببا گونه شناسی جامع و همه جانبه، می. هاستمناسب آن

هاي داسـتانی و  مشـابهت از حاصـل تحقیـق در نقـد داسـتان، یـافتن      ت وها را به خوبی شـناخ برد؛ آنپی
ستات تطبمطالعات ادبیبـه  . ها ابزاري براي شناخت بهتر داسـتان اسـت  شناسی داستانگونه. یقی سود ج

طبقـه  ،ی، تاکنون به شـکل جـامع و همـه جانبـه    هاي فارسداستانۀثرت، شهرت، وسعت و پیشینرغم ک
. انـد بنـدي دسـت زده  شناسـان تنهـا از یـک بعـد، بـه طبقـه      پژوهندگان و  قصـه بیشتر . بندي نشده اند

:داندتقسیم کننده میۀها، آن را بیشتر تابع سلیقبندي داستانار توصیف کردن طبقهمحجوب ضمن دشو
- از قـرون خالیـه بـه مـا رسـیده اسـت      هاي کوچک و بزرگـی کـه  ها و افسانهبندي داستانتقسیم«
تـوان از  هـا را مـی  ري سـاده و آسـان نیسـت؛ زیـرا آن    کا- امر ممکن است در نظر آیددر باديکه چنان

بندي کرد و چـون تـاکنون چنـین کـاري     صات مختلف طبقهجهات گوناگون و با در نظر گرفتن مشخّ
ی روشن نیست؛ به عـالوه بـر   ها به درستبندیو حسن هر یک از انواع طبقهصورت نگرفته است، عیب

کننده است و ممکن است هرکس به مقتضاي ذوق خـویش  تقسیمۀنظري و تابع سلیقله کامالًاین مسأ
.)73: 1386محجوب، (» .بندي را بپسندد و آن را بر نوع دیگر رجحان دهدیک نوع تقسیم

بنـدي  هاي طبقـه شناسان و معرّفی روشـ مقاله ابتدا به نقد و بررسی آراي پژوهشگران و قصهدر این 
و غیـر ایرانـی را در سـه بخـش بـه تفصـیل       ) قدیم و جدید(شناسان ایرانی آراي قصه.پردازیمآنان می

بنـدي  گاه طرح جـامعی از طبقـه  آن. ت و ضعف کار آنان معلوم گرددکنیم تا نقاط قوتبیین و تشریح می
شناسـان  دهیم که ضمن در نظر گرفتن تمامی انواع قصه از جهات مختلـف، آراي قصـه  ها ارائه میقصه

. را نیز در برگیرد

پیشینه - 2

بنـدي  اي مبنی بر طبقهاشاره،پردازان گذشتهپردازي در ایران دیرپاست، در میان قصهاگرچه قصه و قصه
اولـین  . بـرد توان به دیدگاه نظري آنـان پـی  تبویب آثارشان میةتنها از روي شیو. یابیمانواع داستان نمی

برداشـت و در  ) 1374فـوت  (محمـدجعفر محجـوب   ،عامیانهيهاانبندي داستمها را در جهت طبقهگا
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25…تی فارسیداستانهاي سنّ/بندي قصهطبقهچهل و دومسال 

بنـدي پیشـنهادي   به ضرورت آن پرداخـت؛ البتّـه طبقـه   ) 1338،محجوب(هاي خود مقاالت و سخنرانی
از رنـگ  م کتـاب  امی در فصل سوقدمعلی سرّ. هاد استوي تنها طرح مسئله و در چارچوب یک پیشن

هـا را از زوایـاي مختلـف    نآ،هاي شـاهنامه شناسی داسـتان ، براي شکل)99- 58صص(گل تا رنج خار
ـ  بنـدی کند که تعمیم این دستهي میبندطبقه ـ . ات داسـتانی فارسـی نیـز ممکـن اسـت     ها بـه ادبی اکنون ت
شناسـی صـورت نپذیرفتـه و موضـوع مقالـه      هاي فارسی در تحقیقات قصـه بندي جامعی از داستانطبقه

ـ     طرح آراي قصهکوشیم با از این پس می. تازگی دارد ه بـه  پردازان سنّتی ایرانـی و غیـر ایرانـی، بـا توج
و قبولی ارائه دهیمبندي قابل تعمیم طبقه،هاي فارسیهگوناگونی قص.

پژوهشگرانپردازان و آراي قصه- 3

پردازان سنّتی ایرانیقصه:1- 3

. اسـت )384- 287(خیابوعلی محسـن تنّـو  ۀبه عربی نوشت) ق373تالیف (ةدالفرج بعدالشّکتاب 
عـوفی  مسـتقلّ ۀاز ترجمـ . کنـد ترجمـه مـی  الحکایـات جوامعبه نام .ق621ابتدا عوفی آن را به سال 

الحکایات  درج شده اسـت  جوامعاليه هاي آن در البولی سه چهارم داستان،در دست نیستاي نسخه
ق 663ق تـا  651هاي سـال انی سی سال بعد از عـوفی، بـین   دیگر بار محمد بن اسعد دهست).231آته، (

ـ  ترجمۀها به نـام  داستان، با افزودن برخی حکایت215کتاب را در سیزده باب و با  بـه  ةدفرج بعـد الشّ
هـا  انگیـز و براسـاس تیپ  ده باب کتاب بر محور گروه داستانهایی شـگفت سیز. کندمینثري روان ترجمه

ـ  آید، سرگذشت کسانی اسـت کـه  که از نام آن برمیاست و چنان ل یـک دوره سـختی و   پـس از تحم
انـد؛  اند؛ مثل کسانی که به برکـت قـرآن از خطـر رهـا شـده     دشواري به آسایش و گشایش دست یافته
اند؛ زندانیان رها شده؛ محنت کشیدگانی کـه بـا خـواب رهـا     کسانی که پس از محنت به نعمت رسیده

زدگـان رهـا شـده؛   انـد؛ دزد شـفا یافتـه  بیمارانی کـه اند؛ به مرگ نزدیک شدگانی که نجات یافتند؛شده
ـ الحکایـات و لوامـع  جوامـع کتاب . عاشقان به مراد رسیده اثـر معـروف   ) ق630نگـارش  (اتالروای

د عوفی سدیدالدلیـا و  تاریخی، ادبی در احوال شعرا، اوحکایت2113و شامل ) ق630فوت (ین محم
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی26

. مأخـذ اسـتفاده  شـده اسـت    93ف آن از طبقات مختلف است که طی پنج سال فراهم  آمده و در تألی
.است) باب25هر قسم (کتاب شامل چهار قسم و صد باب

یـک چهـارم   . شناسی قهرمانان و موضوعی اسـت ها بر دو اساس تیپبندي داستانروش عوفی طبقه
هاي در قسـم اول داسـتان  . موضـوعی دارد پرداخت طبقاتی است و سه چهارم بقیه، شکل ةکتاب به شیو

خُلـق  25سـتوده و  خُلق 25ةم به ترتیب دربارقسمهاي دوم و سوشود و درپ اجتماعی بیان میتی15
آید و در قسم چهارم روش مختلط است کـه بـاز بیشـتر تکیـه بـر موضـوعات       هایی میناستوده، داستان

. است
لفـا  کند و مثالً در ذیـل حکایـات خُ  در هر یک از چهار قسم، نویسنده گاه از روش خود عدول می

تقاد و بـد اصـل   و یا در قسم سوم به ذکر جماعتی بد اع) باب ششم(پردازد فصلی در فضیلت عدل می
. کلّی کتاب استۀپردازد که خالف رویمی) 25- 21هاي باب(از جمله زنان 

361) ق655نگــارش (بوســتانو ) ق656نگــارش (گلســتان در دو کتــاب ) ق691- 606(ســعدي
حکایـت کوتـاه و بلنـد دارد    181گلستان . آوردبندي موضوعی میطبقهةشیوباب به 18حکایت را در 

.حکایت در ده باب تنظیم شده است180بوستان با . اندکه در هشت باب توزیع شده
گاه برخی از حکایـات  گرنه بندي موضوعی، صرفاً براي هماهنگی بیشتر حکایات است واین دسته

گیر و شـاگرد مغـرور و لشـکري مـردم آزار در     تان استاد کشتیبا موضوع فصل تناسب ندارد؛ مثل داس
. باب اول

آیا سعدي که با عوفی هم عصر بوده، کتاب او را دیده است؟ شاید به دلیل مهاجرت عوفی به هنـد  
عوفی را ندیده باشد، ضمن آن کـه روش ایـن دو کـامالً    الحکایاتجوامعو دوري او از شیراز، سعدي 

کند و عوفی بر مبناي طبقـات  ها تقسیم میمایۀ آنداستانها را بنابر موضوع و درونسعدي . متفاوت است
. اجتماعی

ن یالـد ، فرزنـدکمال ) 939متـوفی  (ین علی صفی اثر فخرالد) 938نگارش (وایفالطّلطایفکتاب 
حکایـت از نـوادر و   453فصـل و  110بـاب،  14کتاب شـامل  . حسین واعظ کاشفی سبزواري است

پنجاه گروه از طبقات و اصناف مختلف را با دقّت و تیزبیتی به روش محمد عـوفی جمـع آورده   وقایع
ی اسـت؛ مثـل   هـاي اجتمـاع  آید بر محور شخصیتها و تیپعنوان آن برمیروش کتاب چنان که از . است
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27…تی فارسیداستانهاي سنّ/بندي قصهطبقهچهل و دومسال 

دوازده هـایی از یته و معصومین و ذکـر حکا الد، اصحاب، زنان، کودکان؛ حکایت ائممطایبات پیامبر با او
امام؛لطایف ملوك، سالطین، پادشاهان و رفتار آنان با دیگران؛ لطایف ادیبان، منشیان، نـدیمان، سـپاهیان،   

ات، فقهـا، واعظـان   دیوانیان؛ لطایف اعراب، فصحاي عرب و امثال و حکم آنان؛ لطایف عرفا، علما، قضّ
...و

د مجد90و را در نُـه جـزء  ) 1004نگـارش  (المجـالس زینـت ، کتاب الدین مجدي حسینیمحم
کتـاب خـویش،   ۀحسـینی در مقدمـ  . داسـتان فـراهم آورده اسـت   1050و )هر جـزء ده فصـل  (فصل 

ها بــا جــرح و تعــدیل از ا اغلــب داســتانشــمارد، امــالحکایــات را یکــی از منــابع خــود برمــیجوامــع
. عوفی استالحکایاتجوامع

که ذیـل  کند؛ چنانذیل هر یک ذکر میحسینی براساس موضوعات مختلف، احوال طبقات را هم
میـان هـر   . پردازداران و گدایان میبه مناسبت، به لطایف دزدان، عی) ششمم جزءفصل سو(مت حسد مذّ

طیـور و مطایبـات   باره از غرایبنهم، یکشود؛ یا در جزءداري دیده نمیدیگر تفاوت معنیبا جزءجزء
هاي چهـارم تـا هشـتم    محتـواي فصـل  . پردازدعصر صفویه میتا اکابر و اصاغر به ذکر سلطنت مغوالن 

بندي در نظـر گردآورنـده   تنها چیزي که در این تقسیم. بندي جدا نبودیکی است و نیازي به فصلکامالً
هـا کـامالً   تـه تعـداد صـفحات و باب   ي است و الببوده، تساوي فصول و تقسیم هر جزء به ده باب مساو

).صفحه70تا 40، اجزاي دیگر بین صفحه280و نُهم هر یک جزء اول(ناهماهنگ است 
ـ اعبـدالنب اثـر ملّ ) 1041نگارش (وادرایات یا بحرالنّنوادر الحکایات و غرایب الروکتاب  انی ی فخرالزم

ـ . میخانه استةف تذکرمؤلّ) 1042زنده - 998د متولّ(قزوینی،  اب کـه تـاکنون چـاپ نشـده در     این کت
چهـار یـا پـنج صـحیفه     مـه و  روایان شامل یـک مقد مبران، امامان، شاهان و فرمانهاي شگفت پیاداستان

خطّـی کتـاب   ۀهیچ یک از پنج نسـخ . است که هر صحیفه دوازده باب و هر باب دوازده حکایت دارد
صـفا،  (بی آن را به اتمـام رسـانده باشـد    کامل نیست و معلوم نیست عبدالنّ) 5/3752: هامنزوي، نسخه(

1372 :5/1738(.
انـد، نظـم   ها، در عین حال که بر اساس طبقات اجتمـاعی تنظـیم شـده   دهد قصهترتیب کتاب نشان می

آوري نوادر حکایات شیرین و تـوأم بـا حکمـت    هدف نویسنده جمع. شودها مشاهده نمیی در آنخاص
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی28

ـ (ار خباألگویی است و کتاب مشهور او با نام طرازی در قصهمهارت عبدالنب. بوده است 358ی سـنا  خطّ
.  در این زمینه است) اي از آن در دست نیستکه نسخه(و دستورالفصحا ) 3295و تهران دانشگاه 

ش (دیـوان هنـد   ۀکتابخانۀاي بلند است که بنابر نسخاي از داستانهمجموعهالحکایاتجامعکتاب 
ق آن را تحریـر  1025داستان است و شخصی به نـام محمـد عظـیم از مـردم سـند در      52شامل ) 797

ـ  هاي ایـن مجموعـه طبقـه   قصه. الحکایات عوفی استاین کتاب جز جوامع.کرده است ی بنـدي خاص
.ها اغلب عاشقانه استمایۀ آنندارند و درون

شناسان معاصر ایرانی آراي قصه:2- 3

را بـه  هـاي عامیانـه   ه، قصهص فرهنگ عامشناس و متخصقصه) 1374- 1303(محمد جعفر محجوب
بزرگان دین، تـاریخی، بـر محـور    ۀتاریخی و حماسی، قصۀتخیلی، با ریش: کندتقسیم میهشت دسته

محجـوب،  (انـد عامیانه یافتهۀهاي اخالقی، اجتماعی، حیوانات و آثار بزرگان ادبی که جنبعشق با زمینه
1338(.

بـه اعتبـار   : کنـد دیگر تقسیم میها را به چند اعتبار داستان) 54: 1380محجوب، (ي دیگر وي در جا
نقـالی،  (زنـان ،مـردان   : کوتاه، بلند ؛ به اعتبار گوینده: شنوندهۀملفوظ ، مکتوب ؛ به اعتبار حوصل: چاپ
هـاي عامیانـه   چند اعتبار دیگر را براي تقسیم قصـه ) 127: 1386(دیگر خود لۀمحجوب در مقا) تعزیه
نامـه ؛ بـه   مثـل رسـتم  : ، عامیانـه یک شبهار دانش و هزار و ادبی مثل ب: به اعتبار سبک نثر:شماردبرمی

در ایـن تقسـیم بنـدي،    .، اخالقـی ی و باستانی،دینی و مذهبیهاي ملّایرانی ، هندي ، حماسه: اعتبار منشا
مثل خرّم و زیبـا ،  : منظوم: به اعتبار نظم یا نثر بودن. داستان نیست، بیانگر منشأ) نوع اخالقی( 5اره شم

تـرین روش را،  هاي عامیانه، منطقـی بندي داستانب ضمن تأکید بر طبقهمحجو. خاور و باخترمنثور مثل
دینـی و  . 2؛عشـقی . 1: کنـد ها را بـه انـواع زیرتقسـیم مـی    داند؛ از این حیث داستانضوعی میروش مو

.)174: 1386محجوب، (آور برانگیز و خندهاعجایب. 5؛تخیلی. 4؛تاریخی. 3؛یملّ
بقه بندي صرفاًا این طامآور بـودن بـه موضـوع    برانگیز و خنـده لی یا اعجابموضوعی نیست؛ تخی

.بلکه به نوع حوادث داستان مرتبط است،ارتباط ندارد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


29…تی فارسیداستانهاي سنّ/بندي قصهطبقهچهل و دومسال 

ها را بـا دو  شناس ایرانی، شاید بیشترین پژوهشـ نویس و قصهقصه) 1312لد متو(جمال میرصادقی
ـ . به عمل آورده باشـد ) 1376(نیات داستاادبیو ) 1376(عناصر داستانکتاب ات داسـتانی را   وي ادبی

:کندبه انواع زیر تقسیم می
افسـانه  . 5افسـانه پریـان،   . 4افسـانه تمثیلـی،   . 3حکایـت اخالقـی،   . 2اسـطوره،  . 1: قصه شامل. 1

پهلوانان 
داستانک، داستان بلند : داستان کوتاه شامل. 2
ناولترمان کوتاه،: رمان شامل. 3
رمانس روستایی، رمانس شهسواري، رمانس عاشقانه : مانس شاملر. 4

ـ   میرصادقی قصه غالـب آن بـه شـیوه    ۀه بـه جنبـ  هاي منثور متون ادبی قبل از مشـروطه را بـا توج
:داندمحتوایی شامل موارد زیر می

.الملوكنامه، نصیحهنامه، قابوسمثل سیاست؛داريهایی در فنون و رسوم کشورقصه. 1
.االولیاةالتوحید، تذکرمثل اسرار؛ه و عرفاهاي اولیا، کرامات و احوال و مقامات صوفیقصه. 2
.یرالطّله مثل عقل سرخ ، رسا؛هاي عرفانی، فلسفی و دینی تمثیلیقصه. 3
.مثل مقامات حریري، گلستان؛اخالقی–تاریخی - هاي واقعیقصه. 4
.تاریخ بیهقی و تاریخ بیهقهاي مثل قصه؛هاي تاریخیقصه. 5
.نامههاي بید پاي، مرزبانمثل کلیله و دمنه، داستان؛یواناتهایی از زبان حقصه. 6
.الحکایاتمثل جوامع؛هاي با محتواي گوناگونقصه. 7
.ها مثل چهار درویشنامههاي حاوي سرگذشتقصه. 8

هاي بلند عامیانـه را بـا   کند و قصهند تقسیم میهاي عامیانه را به دو گروه کوتاه و بلمیرصادقی قصه
:داندهایشان شامل انواع زیر میمایههاي آن و بنتوجه به زمینه

.ارعیمثل سمک؛خواهانهعاشقانه، عاطفی و عدالت. 1
.نامه، حسین کردمثل اسکندرنامه، ابومسلم؛دینی و مذهبی. 2
3 .لیله و دمنه، هزار و یک شبنامه، کمثل طوطی؛هنديع با منشأمتنو.
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی30

هـا و حـوادثی   ، ذیل بخش هفـتم، موضـوع را شـامل پدیـده    عناصر داستانوي هم چنین در کتاب 
ها را گاه بر این اسـاس، موضـوع داسـتان   آن.کندمایه را تصویر میآفریند و درونداند که داستان را میمی

:آورددر پنج گروه می
وار تیپیکوار، لطیفه، لطیفهتام: ۀگونسهپردازانه با هاي حادثهداستان. 1
هاي واقعی داستان. 2
هاي وهمناك داستان. 3
ئالیستیهاي علمی، تمثیلی، نمادین و سورشامل داستان) فانتزي(خیال و وهم اي داستانه. 4
جادویی ) رئالیسم(گرایی هاي واقعداستان. 5

هاي مردم فارسی زبـان تاریخ نشر افسانهب قصه پژوه تاجیک در کتا) 1954لد متو(روشن رحمانی 
هــاي حکایت. 3؛ اســطوره. 2؛ افســانه. 1: دانــدهــاي نثــر شــفاهی را شــامل مــوارد زیــر مــیقالب) 1380(

هـاي  رمان(نثـر روایتـی   . 8لطیفـه؛  . 7؛ )هیهـاي شـفا  حکایت(نقـل  . 6؛ روایـت . 5؛ قصـه . 4؛اياسطوره
ه، حکایت، مبه پـنج قسـم و در   ،هاي دريافسانه،را در کتاب دیگر خودهاوي افسانه.)لثَپهلوانی، قص

هـاي زیـر   انهکند که حاصل آن هشـت گـروه افسـ   چهار گروه تقسیم و بررسی میبه،تاریخ نشرکتاب 
؛سرگذشـتی . 5؛عشـقی . 4؛)نـوول، رئـال، واقعـی، اجتمـاعی    (معیشتی . 3؛هامثل.2؛سحرآمیز.1: است

؛هـاي پهلـوانی  رمان. 1: دانـد ل چهار گروه میمانی نثر روایتی را شامرح.تمثیلی. 8؛طنزي. 7؛هجوي.6
.مثل. 4؛حکایت.3؛قصه. 2

آراي قصه شناسان غیر ایرانی :3- 3

فهرسـت  «هـا، فهرسـتی بـه نـام     براسـاس تیپ 1915در سـال  ،فنالنـدي پژوهشگر مشـهور ،آنتی آرنه
کند؛ چنان که بـراي هـر   هی دیوئی عمل میاین فهرست براساس روش ده د. ه کردتهی» هاي قصهتیپ

. گیردهایی را در برمیگیرد که این شماره خود زیر مجموعهاصلی در نظر میةتیپ یک شمار
هـا از  تمـامی تیپ . د جـاي خـالی وجـود دارد   هاي جدیـ رقم است که براي تیپ2500رنه تا فهرست آ

بنـدي  طبقـه 1964مریکـایی در سـال   شـناس آ بعـدها اسـتیث تامپسـون افسـانه    . کندتجاوز نمی1000
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هـایی در دو جلـد بـه سـال     اي را به انگلیسی ترجمه و ویرایش جدید آن را بـا افـزوده  هاي افسانهتیپ
: دهدها را ذیل سه طبقه قرار میوي تمامی قصه. منتشر کرد2004
ـ 1999تـا  1200هاي به معنـی اخـص؛  قصه1199تا 300هاي حیوانات؛قصه299تا 1 هـاي  هقص

.بندي نشده هاي طبقهقصه2499تا 2400ها ؛شوخی و لطیفه
هاي به معنی اخـص بـه زیـر    صهشوند؛ مثالً قهاي ریزتر تقسیم میاز این گروهها به گروههر یک 

هـاي اولیـا و   قصـه 849تـا  750هـاي سـحر و جـادو ؛   قصـه 749تـا  300: شودهایی تقسیم میگروه
.دیو ابله ۀقص1199تا 1000هاي مانند داستان کوتاه؛ قصه999ا ت850هاي تاریخی؛ شخصیت

کـه  شوند؛ تا آنجا که بر شمار معدودي داللـت کنـد؛ چنـان   تر میهاي فرعی باز هم جزئیاین مقوله
دارد؛ یعنـی در گـروه حیوانـات اسـت، از گـروه فرعـی حیوانـات        123داستان گرگ و بزغاله شـماره  

894ةسنگ صبور با شمارۀوحشی و خانگی و یا قص   ه بـه معنـی اخـصو گـروه  در گروه اصلی قص
. آیدمیگناهی تر وفاداري و بیهاي مانند داستان کوتاه و گروه کوچکفرعی قصه
تامپسون چندان روشـن و منطقـی   / بندي آرنهبندي، مبناي تقسیمر این تقسیممؤثّة نظر از شیوصرف

ـ  . سل نیز ممکن است لطیفه وار باشندهاي حیوانات یا مسلقصه. نیست ص چـه نـوع   قصه به معنـی اخّ
یرنـد؟ اگـر مبنـاي    گهاي تـاریخی قـرار مـی   تلیا و شخصـی هاي سحر و جادو و اوست که قصهايقصه

هـاي شـوخی کـه    گـردد و قصـه  هاي مسلسل که به نوع روایت بازمیهاست، چرا قصهبندي، تیپتقسیم
دیـو  ۀ است در قصبندي جزء گروههاي اصلی هستند؟ ممکنر این تقسیم، ددهدها را نشان میلحن ،آن

گیرد؟در این صورت در کدام گونه جاي می) که به فراوانی هست(ابله عناصر سحر و جادو هم باشد
VolksmarchensTypologie«کتـاب  1984در سـال  ،شناس آلمـانی قصه،لریش مارزلف، اوهابعد

Des Persischen«بنـدي  طبقـه «بـه فارسـی و بـا عنـوان     1371ان آلمانی منتشر کرد که در سال را به زب
ـ 1300مارزلف . ترجمه شد» هاي ایرانیقصه تامپسـون بررسـی   / ایرانـی را براسـاس روش آرنـه   ۀقص
کار مهم مارزلف جـاي دادن تعـداد   . دهدتیپ را ذیل هفت گروه پیشنهادي وي جاي می351کند و می

هاستتامپسون و یافتن کد جهانی آن/ نهشناسی آرهاي ایرانی در تیپهمحدودي از انبوه قص .
چهـار  ) 1957نگـارش  (تحلیـل نقـد  در کتـاب  ،منتقد ادبی کانادایی،)1991- 1912(نورتروپ فراي

؛ رمـانس  ) مگـرا یـا رمـان آداب و رسـو    ان واقعرم(رمان :  شمردات داستانی برمیقالب عمده براي ادبی
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی32

یلـی را  بنـدي داسـتانهاي تخّ  ي مبنـاي سـنجش و طبقـه   و. ؛تشـریح ) حسب حال منثور(منثور ؛اعتراف 
: کندداند و از این حیث پنج گروه داستان معرّفی میها میقدرت عمل قهرمان آن

هاست؛ ن به لحاظ سنخی برتر از دیگر آدمها و محیط آناسطوره، داستان پریان که قهرما. 1
ها و محیط خویش است؛ به برتر از دیگر انسانلحاظ مرترمانس که قهرمان به. 2
ولـی از طبیعـت   ،ها و رهبران اسـت ن به لحاظ مرتبه برتر از دیگر آدمتراژدي که قهرما–حماسه. 3

؛ )محاکات برتر(برتر نیست 
هاي دیگر برتري دارد و نه بر محیط خویش و مثـل کمدي داستانهاي رئال که قهرمان نه بر انسان. 4

ماست؛ 
. فروتر از ما باشد،آمیز که قهرمان به لحاظ قدرت یا هوشه تهکمی یا طنزوج. 5

ـ وي معتقد است وجوه داستانی چه تراژیک چه رکیک یا مضمون ه بـه تـوالی تـاریخی    مدار با توج
آمیـز بـه لحـاظ    می یا طنزکنند؛ یعنی اسطوره، رمانس، محاکات برتر، محاکات فروتر و چه تهکّسیر می

.)9: 1377فراي، (آید یا تعاقب زمانی دارد ال هم میزمانی به دنب
از کـار  مسـتقلّ ) 1958چـاپ  (هاي سـاده شـکل در کتـابی بـا عنـوان    ) 1946- 1874(آندره یـولس  

سبات ایـن اشـکال و   توان با دقّت به منابرد که میهاي روسی و پروپ از نُه شکل ساده نام میفرمالیست
: هاي ادبی را یافتدستور زبان شکل

اسطوره . 3پهلوانی افسانۀ. 2سمقدافسانۀ. 1
4 .مثل . 6کالم نغز. 5ا معم
لطیفه . 9حکایت . 8گزارش . 7

ـ   هاي آخر زندگیوي قصد داشت در سال حیوانـات را بـه   ۀاش با دگرگون کردن مـتن کتـابش، قص
احمـدي،  (دانـد  اي نمـی بسـته نظـام نهایی ووي این نُه گونه را. عنوان دهمین شکل ساده بر آن بیفزاید

هنریک بکر، دوست و همکار یولس براي آن کـه مناسـبات درونـی ایـن نُـه گونـه را       .)1/149: 1370
و ) پرسشی، خبري، امري، درخواستی و خـاموش (سخن ةمشخص کند، نُه شکل را در پنج شکل ساد
: دهددر دو شکل رئالیست و ایدئالیست جاي می
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ـ . 3) امـري (کـالم نغـز   . 2) درخواسـتی (هـاي حیوانـات   قصـه . 1: رئالیسـت سادةپنج شکل ا معم
) پرسشی(مثل . 5) خبري(پهلوانی ۀافسان. 4) خاموش(

لطیفــه . 3؛)امــري(س مقــدۀافســان. 2؛)درخواســتی(حکایــت . 1: ایدئالیســتپــنج شــکل ســادة
.)پرسشی(اسطوره . 5؛)خبري(گزارش . 4؛)خاموش(

آیـا  . تواند گویـاي تمـامی انـواع باشـد    نمین یافتن شکلهاي ساده است،دي که هستۀ آبناین تقسیم
توانند روایـت داسـتانی بـه حسـاب     ا میو معم) صرف داشتن مکالمه(، گزارش )المثلضرب(کالم نغز 

انـد؟ مقصـود از شـکل خـاموش و     س و پهلوانی یـک گونـه شـمرده نشـده    هاي مقدآیند؟ چرا افسانه
درخواستی چیست؟ 

هـا  بندي زیر را بـراي قصـه  تقسیم) 22: 1376به نقل از تقوي، (شناسی مردمروانکتاب دروونت
: کندپیشنهاد می

؛ها و حکایات اساطیريقصه. 1
؛هاي خالص پریانقصه. 2
؛هاي زیستیها و حکایتقصه. 3
؛حکایات خالص جانوران. 4
؛هاي مربوط به پیدایش و آفرینش چیزهاقصه. 5
؛آمیزها و حکایات مطایبهصهق. 6
.حکایات اخالقی. 7

ـ  : دانـد بنـدي وارد مـی  چندین ایراد را بر این طبقه) 25: 1368(پراوپ  ت از حکایـت  مقصـود وون
ها هم قابل بررسی است؛ چرا حکایـت خـالص   آمیز از جهت قهرمان آناي مطایبههداستاننامعلوم است؛
7و 5و 3هـاي  بندي در شـماره ؟ عالوه بر آن، مبناي این تقسیمتواند اخالقی به شمار آیدجانوران نمی

. ساختار آن است1قهرمان و در شماره 4، 2هاي موضوع و مضمون، در شماره

هاي فارسیبندي داستانطبقه- 4

: ه به انواع اعتبار در جدول زیر مشاهده کردتوان با توجهاي توصیف شده را میروش
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هاروشاز نظرشماره
یولس/ فراي/ میرصادقی قالب1
رحمانی/ میرصادقی/ محجوب/ الحکایات جامعمایهمضمون،درون2
مارزلف/ تامیسون/ آرنههامایهبن3
وونت/ مانیفخرالزّ/ ین صفیفخرالد/ عبید/ عوفی/ تنوخی)هاتیپ(قهرمانان4
میرصادقی/ رابوالفتح مظفّ/ تنوخیحوادث5
میرصادقیحجم6
حسینی/ سعدي/ عوفیضوعمو7

مایه، قالـب، موضـوع و حـوادث    ها به ترتیب براساس قهرمانان، مضمون و درونبندیترین طبقهمهم
انـد و  ها پرداختـه بندي قصهها به طبقهایرانی اغلب به روش موضوعی و تیپنویسندگان کالسیک . است

ولـی بـه   ،آن مطالعـه کننـد  ۀمایمون و دروناند داستانها را با مضمعاصر ایرانی ترجیح دادهپژوهشگران
رغـم آن کـه   علـی . انـد بندي گاه دچار آمیختگی برخی مباحث دیگر با مضـمون نیـز شـده   هنگام دسته

) بنـدي داشـته باشـیم   اگر بخواهیم فقط یک نـوع طبقـه  (آید ترین راه که در نظر اول به چشم میمنطقی
. یولس و میرصادقی ارائه شده استبندي براساس قالب است که از سوي فراي،طبقه

هبندیمکاتب، روشها و انواع دستهه به اکنون با توجشانزده اعتبار تقسـیم و  ها را به هاي یاد شده، قص
: بندي ما چنین استمبناي تقسیم.کنیمهاي هر یک را ذکر میزیر مجموعه 

شـوند؛ بـه   سطح ادبـی تفکیـک مـی   ، سبک وا، منشأهاستانی بنابر ساختار، محتوا، تیپهر گروه د- 1
. گروه دیگر قرار دادۀطوري که نتوان یک گروه را زیر مجموع

هـا را فـراهم   بلیت بررسی منشـوري و چنـد ضـلعی آن   ها از زوایاي مختلف، قابندي داستانطبقه- 2
شـود؛  نمـی آن در گروه دیگر ۀاي که با قرار دادن داستانی ذیل یک طبقه، مانع از مطالعبه گونهآورد؛می

آوریـم، از جهـات و ابعـاد دیگـر؛ از     عبید را ذیل داستان حیوانـات مـی  ۀمثالً وقتی داستان موش و گرب
. مانیمجمله محتواي آن که اخالقی و اجتماعی است و سطح آن که ادبی و منظوم است بازنمی
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35…تی فارسیداستانهاي سنّ/بندي قصهطبقهچهل و دومسال 

لـق  تانی تنهـا متع توان گفت داسگاه نمیهیچ. شودهاي جامع داستانی میگرایی مانع بررسیمطلق- 3
. تـا بتـوان پاسـخی روشـن داد    » از چه نظر؟«: بندي باید پرسیدهمواره پیش از دسته. به یک گروه است
.ساز مطالعه بهتر داستان استاندیشی، زمینهنگري و جزمیپرهیز و گریز از کلّ

ةار اسـت و دایـر  بندي نیز به چند اعتبـ ها اعتباري است؛ این تقسیمبندیهمچنان که تمامی تقسیم- 4
ـ   طبقـه ةها دربـار تواند تمامی دیـدگاه یع است که میاعتبارات چنان وس م از مضـمون  بنـدي داسـتان اع
. گرایان را دربرگیردگرایان و ساخت

ـ ...) ت، سبک و سـاختار، حـوادث، و  مضمون، شخصی(دراین که چه عنصري از داستان - 5 تـر  ممه
. زیـاد اسـت  ،بنـدي ع تقسـیم کـه دیـدیم تنـو   اد است و چناننظر زیاست و سهم بیشتري دارد، اختالف

دي جامعی بـراي توصـیف بهتـر    بنطبقهۀمبناي این طرح ترجیح یک عنصر بر دیگري نیست، بلکه ارائ
. هاي فارسی استداستان
ـ   بلکه سـامان ،اي نیستطرح تازهۀبندي، ارائکار ما در این تقسیم- 6 سـازي  بدهـی، تنظـیم و مرتّ
. هاي موجود در یک جاستبندیطبقه
در ادب سنّتی داستان، حکایت، قصه، تمثیل، افسانه، سرگذشت، اغلب مترادف یکدیگر بـه کـار   - 7

و رسـم جداگانـه و متفـاوت از یکـدیگر قائـل شـده       ها حـد آن که براي تک تک آنبدون«اند رفتهمی
. ایمبراي هر یک قائل شدهبندي حد و مرزيدر این تقسیم). 24- 23: 1376میرصادقی، (» .باشند
داننـد  ات داستانی میهاي منثور را جزء ادبیتنها روایت) 25:1376میرصادقی، (پژوهشگران برخی - 8

قصه، قصه اسـت؛ چـه بـه شـکل     . کنندهاي ایرانی خارج میو انبوه آثار منظوم داستانی را از گروه قصه
عناصـر قصـه در نظـم و نثـر     . بانی و بیانی اثـر اسـت  دو شکل ز،نظم و نثر. منظوم ارائه شود چه منثور

. شوندهاي منظوم و منثور یکسان بررسی میجا قصهدر این تحقیق همه. شودیکسان دیده می
هاي دیگر نیز هسـت؛ مـثالً   گیرد که قابل انطباق با ردیفمیهر داستان در یک ردیف اصلی قرار- 9

. یت تمثیلی هم داردگیرد که ماهیوانات قرار میهاي حر در ردیف داستانالطیداستان منطق
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قصه از نظر قالب/ انواع داستان-5

ذیـل  ،هاۀ دسته بنـدی بقی. اصلی ترین دسته بندي داستان، بررسی و تعیین نوع  آن از نظر قالب است
ن داسـتا /شناسان نیزاز ایـن نظـر بـه تفکیـک انـواع قصـه      اغلب قصه. شونداین دسته بندي توصیف می

.اندپرداخته
داسـتان  . شناسـیم میهاي جدید را باعنوان داستانقالب. بیشتر یادآور روایتهاي شفاهی و قدیم استقصه

ی و معلولی دارنـد و بـه نحـوي    علّۀاغلب شامل نقل حوادثی است که با هم رابط،در معناي جدید آن
.تابع توالی زمانی هستند

ـ ت، پید تا پرورش شخصیقصه بر حوادث خارق عادت تکیه دار گرایـی،  یرنگ ضعیف دارد و کلّ
و ها،ساختاري خطّـی و سـاده دارنـد،زمان    قصه. هاي آن استیت از ویژگیگرایی و ایستایی شخصمطلق

ۀها به زبان مردم نزدیک است، حوادث زیاد و پـی در پـی و فاقـد رابطـ    نمکان آنها فرضی است، زبان آ
.ها پایانی خوش دارندتر قصهبیش.علّی و معلولی استۀرابط

افسانه، اسطوره، مقامه، حکایت، متل، مثل: ها عبارتند ازانواع قصه
ها، حیوانـات، پرنـدگان   یا رویدادي خیالی از زندگی انسانسرگذشت اي است حاوي قصه: افسانه.1- 5

اخالقـی و یا موجودات وهمی چون دیو ، پري، غول و اژدها کـه بـا رمـز و رازهـا و گـاه مقاصـدي      
وجـه  .گیـرد آموزشی توأم است و نگارش آن بیشتر به قصد سرگرمی و تفریح خواننـدگان انجـام مـی   

یز افسانهممهاستل قوي و اغراق آمیز بودن آنها تخی.
.، عاشقانهتمثیلی، پریان، پهلوانی: ها انواعی دارندافسانه
تمثیلـی  ۀافسـان . ها و گاه اشیا هسـتند ، انسانحیواناتها ت این گونه افسانهشخصی: تمثیلیۀافسان) الف

منطـق  هاي رمـزي ادب فارسـی چـون    تمامی داستان. قیقی و سطحی مجازيسطحی ح: دو سطح دارد
.گیرنددر این گروه قرار میالطیر، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ

:ت انواعی داردتمثیلی بر اساس شخصیۀافسان
شکارنامه، خیر و شرّدمیان هستند؛ مثل اشخاص آن از آ: تمثیلی انسانیۀافسان
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و یا امور انتزاعی و یـا  یا اشیا و نباتات ) فابل(اشخاص آن اغلب از حیوانات: تمثیلی غیر انسانیۀافسان
درخـت  ) حیـوانی (شنگول و منگول، خاله سوسکه، موش و گربـه ، نامهمرزبانهاست؛ مثلترکیب آن

)امور انتزاعی(و دلحسن،)نباتی- حیوانی(مو و میشیا آسوریک 
،طبیعیوراءها، اژدها و دیگـر موجـودات مـا   بارة پریان، دیوها، جنها، غولهایی درهقص: پریانۀافسان) ب

    ه را مـی جادو و طلسم و طلسم گشایی و جادوگرانی است که حـوادثی شـگفت آور و خـارق العـاد -

: هاي فارسـی عبارتنـد از  ترین افسانهوفبرخی از معر. هاي فارسی از این نوعندبیشترین افسانه. آفرینند
.آفرین نامه، بوستان خیال، زرد پري سرخ پري، دختر شاه پریانارنج و ترنج، نوشماه پیشانی، ن

هایی که سراسر نبرد اغراق آمیـز پهلوانـان و قهرمانـان واقعـی و تـاریخی یـا       هقص: پهلوانیۀافسان) ج
شـاهنامه، سـمک   ند؛ مثـل  ت معلقّها میان اسطوره و واقعینهاین نوع افسا. کشندخیالی را به تصویر می

حیدريحسین کرد شبستري، حمزه نامه، حملۀار، اسکندرنامه، ابومسلم نامه، امیرارسالن، عی.
دي خاص دارد، بادیدن خـود  عاشق که تولّ.اق هستندها عشّقهرمانان این نوع افسانه: عاشقانهۀافسان) د

شـود و بـا گـذر از خطـرات فـراوان بـه       و یا دیدن تصویر او عاشـق مـی  معشوق در خواب یا بیداري
الملـک و  خسـرو و شـیرین، ویـس و رامـین، بـدیع     رود؛ مثـل رسد یا ناکام از دنیا مـی معشوق می

.نداماالجمال، بهرام و گلبدیع
گی کـه  خدایان، خلقت، رمز و راز آفرینش ، خاستگاه و آغـاز زنـد  ةاي است دربارقصه:اسطوره:2- 5

ـ  ،اسطوره به خالف افسـانه .ها اعتقادات دینی مردم قدیم است ۀ اصلی آنریش . اخالقـی دارد ۀکمتـر جنب
ـ ،هاي طبیعیبه مظاهر طبیعت و رویدادها و آفتدر اسطوره اغلب  یت انسـانی داده شـده و بـراي    شخص

ي جنـگ و نگهـدار آب و   ، ایـزد بـانو  آناهیتـا مثالً در اساطیر ایرانی، ؛ها ماجراهایی آفریده شده استآن
زالمثـل   یتیا شخصیمشی و مشیانهاند؛ مثل شناختیتها یا علّاسطوره.نگهبان باران استایزد تشتر

.نامهاردوایرافمثل ،یا مربوط به جهان پس از مرگ
یع آکنـده از صـنا  امثـال و م با اشـعار و ◌ٔ ی ومصنوع توافنّور به نثرمنثمنظوم واي استقصه:مقامه: 3- 5

اسـت تـا بعـد    شـده ۀ نویسندگان تحریر مـی مجالس عمومی به طور شفاهی القا یا به وسیلدربدیعی که 
هاي خود را مانند شـاعران گویندگان مقامه، داستان.جریان در برابر شنوندگان قرائت واجرا شودط متوس،
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و آنچـه  »مقامـه «انـد  اندهخوبه همین دلیل، آنچه را ایستاده میخوانده اند واص، نشسته میوقصایستاده 
یـا پنـدآموزي   به قصد سرگرمیدو قهرمان، مناظرةاغلب. اندگفتهمی»مجلس«اند، خواندهرا نشسته می

.حریري ،مقامات حمیديمقاماتمانند است ؛
بـه نظـم و نثـر کـه     کوتاه، ساده، اخالقی و گـاه طنزآمیـز  قصه یا سرگذشت:لطیفه/ حکایت:4- 5

انگیـزي تأکیـد   حوادث شگفتحکایتها خالف رمانس و افسانه بر. ارق عادت نداردخحوادث پیچیده و
کـه  حکایـت اخالقـی  . کنند که در جهت مقصود نویسـنده باشـد  ندارند، بلکه ماجرایی ساده را بیان می

ام را تصـویر مـی کنـد و    ی و عهاي کلّی نوشته شده، حقیقتهاي اخالقبراي ترویج اصول مذهبی و درس
ید مقاصد اخالقـی گسـترش   ات عناصر درونی خود بلکه در جهت تحکیم و تأینه به مقتضیساختار آن 
بوسـتان و  هـاي سـعدي در  حکایتاین قصد و غرض معموالً صریح و آشـکار اسـت؛ مثـل   می یابد و

کلیلـه و دمنـه ، مرزبـان نامـه ، جوامـع      هـاي ، بعضی از قصـه قابوس نامههاي بیشترحکایتگلستان
.عبیدو لطایفالحکایات

معنی اسـت کـه هنگـام    و گاه بیدار ی ، ساده و دنبالهي موزون، کوتاه و گاه مقفّاقصهمتَل:متَل: 5- 5
کـک بـه تنـور، بلبـل     رود؛ مثـل  هاي کودکانه یا نقل ماجرایی سرگرم کننده و آموزشی به کار میبازی

.مشییش، گنجشکک اوش دم بریده ، بزك چینیسرگشته، دویدم و دویدم، شنگول و منگول، م
ـ بیلهامث:مثل،تمثیل وداستان مثل:6- 5 اي کوتـاه هسـتند؛   هآن که داستانی داشته باشند، خود شبیه قص

: بردنـد، زنـش گفـت   مـردي را بـه دار مـی   «، » دمـم : شاهدت کـو؟ گفـت  : به روباه گفتند«براي نمونه 
شـود کـه در پـسِ    هاي مشهوري مینشامل داستاهاي امثال داستان. »برگشتنی یک شلیته گلی برایم بخر

به صورت مثـل  ) اغلب جمله پایانی(شود ؛چنان که بخشی از آن امثال نهفته است و به مناسبت نقل می
اش بـه دوسـتی خالـه خرسـه     دوستی«مثَل . آوردل داستان را به یاد میبر جاي مانده و ذکر این جزء ،کّ

ـ  .گوینـد نیز می»تمثیل«ها گونه مثلبه این . ن مشهور آن استیادآور داستا» ماندمی کوتـاهی  ۀ تمثیـل قص
شود و در واقع تشبیهی گسـترده اسـت کـه معمـوالً     است که براي تأیید منظور و بیان مقصود آورده می

ـ ) بهمشّ(یک طرف آن  درگذشـته  . ا مـورد نظـر اسـت   حکایت و یا داستانی است و طرف دوم ممثول ی
» داسـتان «را در معنـی  » مثَـل «که سعدي در بیت زیر چنان. اندبردهیمثَل را مترادف هم به کار مداستان و
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ص ،بوسـتان، دیباچـه  (فلک یاور سعد بـوبکر بـاد   / گر از سعد زنگی مثَل ماند و یاد :به کار برده است
ولـیکن  :بارها و بارها بـه کـار رفتـه اسـت    » مثل«در معنی » داستان«در شاهنامه به عکس )174بیت 39

که باشد بر آن رأي هم داستان/داستانشنیدم یکی 

انواع داستان از نظر ساختار روایی- 6

. رودي پیش میروایت طبق معمول و به شیوه عاد: خطّی- 1
درپـی از یکـدیگر   ها پـی خصـیت یابد یـا ش هربار روایت قبل تکرار و افزایش می: انیپلکّ/ ايزنجیره- 2

خاله سوسکهها، ساختاري پلکانی دارند؛ مثل متل. رسندسرانجام به جواب اصلی بکنند تا پرسش می
، ی، داسـتان دیگـري را بـه قصـد تعلیـق     اي که نویسنده در سیر روایت اصلشیوه: داستانداستان در- 3

کنـد و در درون داسـتان فرعـی داسـتان سـومی را      تأخیر انداختن کاري یا ذکر نتایج اخالقی نقـل مـی  
نامه شب، طوطیمثنوي مولوي، هزار و یککلیله ودمنه، گوید؛مثلمیباز
لی قهرمـان اسـت؛   هایی که سیر روایت در قالب بیان سرگذشت واقعی یا تخیقصه: نامهسرگذشت- 4

نامه و حسین کرد نامه، دارابچهار درویش، ابومسلممثل 

مایه ها از نظر مضمون و درونواع داستانان- 7

: توان به انواع زیر تقسیم کردیه و مضمون اصلی و غالب آن میماها را به لحاظ مقصود، درونداستان
بخشـی از  . اساس ایـن داسـتانها بـر نبـرد، وصـف قهرمانیهـا و دالوریهاسـت       ):پهلوانی(رزمی- 1
تـاریخی نامـه یـا   مثل خـاوران دینیمثل شاهنامه، یا یملّاند که محورآن یک قهرمان حماسیهاداستان
. استاسکندرنامهمثل 

نامه و امیرارسالن ار، دارابعیدیگر عیاري و شهسواریاند؛ مثل سمکبخشی
ندام االجمال، بهرام و گلالملک و بدیعخسرو و شیرین، ویس و رامین، بدیع:عاشقانه- 2
بن یقظان، عقل سرخر، حیالطیپیرچنگی، منطق: عرفانی و فلسفی- 3
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ـ    شامل تمامی آثار:اخالقی، آموزشی و اندرزي- 4 هـاي  هحکایتی مثـل بوسـتان و گلسـتان وقص
تـوان بـه   قـی را مـی  موضـوعات اخال . ضـامن آهـو و حسـنین   مذهبی مثـل داسـتان   ي دینی واندرز

یـا موضـوعات اخالقـی    ...و، طمع، جهل، خساست، اسراف، دروغ وآزچون حسدموضوعات مذموم،
.کردتقسیم ... چون زهد، سکوت، لطف، صبر و،ممدوح

جغرافیایی انها از حیث منشأانواع داست- 8

: از این دیدگاه که خاستگاه جغرافیایی و قومی داستان کجا بوده است
امیـر  پس از اسـالم مثـل   وویس و رامین و درخت آسوریکشامل آثار قبل از اسالم مثل :ایرانی- 1

.یرندگهمگی در این گروه قرار می،شاهنامه و گرشاسب نامهی مثل هاي ملّو افسانهارسالن
نامه، هیرورانجها، رام و سیتا طوطی: هندي- 2
و عذرا، سالمان و ابسال وامق: یونانی- 3
لیلی و مجنون، هزار و یک شب : عربی- 4

ها از نظر پایان انواع داستان- 9

شـود، داسـتانها بـر دو گونـۀ     قهرمان داستان چـه مـی  ها چگونه است و سرانجامداستانبنابراین که پایان
: دانکلّی

لیلـی  رسد؛ مثل هنگام و دلخراش قهرمان به پایان میکه با مرگ ناب)مرگ نامه/ تراژدي(نامهغم- 1
. و مجنون و رستم و سهراب

) وصـال، سـلطنت، ثـروت   (قهرمانـان بـه مقصـود    که داستان پایـانی خـوش دارد و  نامهشادي- 2
.جهانگیرنامه: رسند؛ مثلمی

ـ   سـتان بـه مجـازات خـائن و ضـد     پایـان دا :نامهعبرت- 3 عبـرت دیگـران   ۀقهرمـان خـتم و مای
.الدینوعاقِّ:شود؛مثلمی
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چگونگی بیان انواع داستانها ازنظر-10

ار،ملک جمشید سمک عی: معمولی و عادي- 1
عقل سرخ، حسن و دل: تمثیلی و رمزي- 2
وایفلطایف الطّ: وارطنز آمیز، شوخی و لطیفه- 3
شیخ بهاییۀد و قاضی، مو و میش ، موش و گربدز: مناظره - 4

ها از نظر سطح ادبی و زبان انواع داستان-11

کلیله و دمنه : ادبی- 1
بهار دانش: نیمه ادبی- 2
حسین کردشبستري: عامیانه- 3

ها از نظر شکل ارائهانواع داستان-12

حسن و دل : منظوم- 1
بختیارنامه : منثور- 2
، زرد پري سرخ پري گلستان سعدي: درهم- 3

هاانواع داستانها از نظر قهرمانان و تیپها و شخصیت-13

قصص االنبیا: زادگانلیا، انبیا، قدیسان، امامان و اماماو
 وحیدلیا، اسرار التّاالوةتذکر: عرفا،صوفیان، مشایخ، مریدان، پیران
قصص العلما: عالمان، فقیهان، واعظان، معلمان، حکیمان، دانشمندان
دزد و قاضی: قضات، محتسبان، شرطگان
چهار مقاله : شاعران ، ادیبان، نویسندگان، فصحا
لطایف عبید زاکانی: گویان ،ظریفان زیرکان، تیزفهمان، بدیهه
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حسنین: کودکان
داران، حاجبان، خواجگان غالمان، کنیزکان،پرده
نامهکلیله و دمنه، مرزبان: حیوانات
الملوكیحه نص: ن، خلفا،والیانپادشاهان، امیران، وزیرا
منصبان ،دیوانیان، منشیان، ندیمان،مستوفیان، سپاهیان،سرهنگان، جنگجویانصاحب
خواجگان، ثروتمندان،بازرگانان،بزرگان، معروفان
ّراویان، نقگویان،سخنوران،قواالنهاالن، قص
سمک: اران، دزدان، راهزناناران، طرّعیار، دلیله محتالهعی
بوستان خیال: ران،رماالن، فالگیران، شعبده بازان، معرکه گیران، غیب گویانجادوگ
خوانان، نوازندگان،مطربانهنرمندان، نقاشان، آواز
 خسرو دیوزاد، نامداررویۀشی: پریان، جنیان، دیوان، غوالن
امیرارسالن:آوران، زورآوران، مشت زنان، کشتی گیرانپهلوانان، نام
هاي بهلولافسانه: جانین، بدیهه گویان،رندان،حاضر جوابان، ظریفاندلقکان، عقالي م
ابلهان، نادانان، دیوانگان
چهار درویش، هفت سیر حاتم: گزاراناحان، مسافران، کاروانیان، حجسی
ه حسن کچل: کوران، کران، لوچان، لنگان، کالنقص
روسپیان، لوطیان، امردان، قادان، مخنّویانزان، زانثان، حی
نامه، سندبادنامهطوطی: زنان، خواتین، دایگان
اعان، گدایانپرخوران، طفیلیان، طم :اس دوسعب
ملک جمشید، هماي و همایون: عشّاق
پرستان، صاحبان ادیان دینان، بتکافران، بی
 پیشه وران و صاحبان مشاغل)قصابان، خیاطان، طب ـ اخان، قاریان، سـی ـ احان، معب ان، ران، منجم

وایفلطایف الطّ...): ا ، آهنگران، واطب
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از نظر حجم -14

وایفلطایف عبید زاکانی، لطایف الطّ:مثل؛کلمه500تا 10شامل : کوتاه- 1
سلیم جواهري:مثل؛کلمه5000تا500شامل : متوسط- 2
جالل و جمال، حسن و دل :مثل؛کلمه50000تا5000شامل :نیمه بلند- 3
نامهار، دارابسمک عی:مثل؛کلمه به باال50000امل ش:بلند - 4

ارائه ةاز نظر نحو-15

مرزبان نامههایی که تنها صورت مکتوب دارند؛مثل شامل داستان: مکتوب- 1
مهمـانی رفـتن   (، نمـایش )حمزه نامـه (گـویی الی و قصهشامل آثاري که به صورت نقّ: شفاهی- 2

.توانند مکتوب هم شوندولی می،شوندا میاجر) بازار شام(و تعزیه) حضرت زهرا

از نظر حوادث -16

که نویسنده، حوادث را بر واقعیتهاي زنـدگی، تخیـل، تلفیـق یـا شـکلهاي دیگـر بنـا نهـد،         از این نظر
: دناداستانها به انواع زیر قابل تقسیم

ةدرج بعد الشّف، ارعیسمک: گیرانهانگیز، ماجراجویانه و غافلپردازانه، شگفتحادثه- 1
)رموز حمزه(، نیمه تاریخی)خضرخان و دولرانی(تاریخی:  واقعی شامل- 2
) المخلوقاتعجایب( ، هراس انگیز) بوستان خیال(جادوییهايشامل داستان: تخیلی- 3

گیرينتیجه

د تنهـا  هاي موجوبندیطبقه؛سی به عمل نیامده استهاي فارمناسب و جامعی از داستانبنديهتاکنون طبق
ها و انـواع  ۀ مکاتب، روشبا مطالع. انداعتبارات گوناگون به هم آمیخته شدهبه یه بوده و اغلب واز یک زا

: توان به چندین اعتبار تقسیم کردها را میبندي یاد شده، قصهدسته
، داسـتان بلنـد  ، )نـوول (ه داستان کوتـا : هاي داستانحکایت، اسطوره، تمثیل، مثل؛ قالبافسانه، : ههاي قصقالب- ١

فیلم نامه ، داستانک/ رمانس، نمایش نامه،رمان
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نامه کانی، داستان در داستان، سرگذشتپلّ/ ايی،زنجیرهخطّ: ساختار روایت- ٢
پهلوانی، عاشقانه، عرفانی و فلسفی، اخالقی و اندرزي: مایهمضمون و درون- ٣
ایرانی، هندي، یونانی، عربی: منشأ- ۴
نامه نامه، عبرتشادي، )تراژیک(نامه غم: پایان- ۵
، عامیانه )منظوم، منثور( ادبی: سطح ادبی  و زبان- ۶
وار، مناظره ي، تمثیلی و رمزي، طنز آمیز، شوخی و لطیفهمعمولی و عاد:از نظر چگونگی بیان- ٧
، مکتوب)نقالی، تعزیه، نمایش: (شفاهیئۀاراةنحو- ٨
)جادویی، هراس انگیز(یل، تخی)تاریخی، نیمه تاریخی(انگیز، واقعیشگفت: حوادث- ٩
ط، نیمه بلند، بلندکوتاه، متوس: حجم- ١٠
ها تیپ- ١١
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