
 

 

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


 شنـاختیعــرفانـی و اسطـورهلنامة ادبیات ـفص
 (233 تا 247)از صفحه  53 بهارـ  43ـ ش  17س 

 

ادهم میاز توبة ابراه تیو هشت روا تیحکا کی  
 

 غالمرضا هاتفی مجومرد* - دکترامیرحسین همتی** – دکتراصغر رضاپوریان*** 
ـ ادب زبـان و  اریاستاد -واحد شهرکرد  یدانشگاه آزاد اسالم یفارس اتیّزبان و ادب یدکتر یدانشجو  اتیّ

  یمدانشگاه آزاد اسال یفارس اتیّزبان و ادب اریاستاد -واحد شهرکرد  یدانشگاه آزاد اسالم یفارس
 واحد شهرکرد 

 

 چکیده
از  یبلند عرفان یممفاه های معنوی و تشریحیان آموزهب یبرا یتقصّه و حکاکار گرفتن به
گاه با  یان،م ینابوده است. در  زبانیسندگان فارسیمورد توجه شاعران و نو یرباز،د

مشابه و  هایییتروا ی،و مفهوم یساختار یباال یتظرف یلدلکه به هستیمرو روبه هایییتحکا
ها است. یتحکا ینا جملةازیم ادهم توبة ابراه یتها ارائه شده است. حکاگاه گوناگون از آن

 ی، ابوالقاسمبخار یمستمل چگونگی توبة ابراهیم ادهم در اغلب منابع عرفانی ذکر شده است؛
 الدّین حسینکمال ومولوی،  ،نیشابوری ، عطارانصاری عبداهللخواجه یری،هجو یری،قش

 یفی ـبا روش توص هایتروان ای ،مقاله ینادر اند. آن را روایت کرده ی در آثار خویشگازرگاه
ی هاها و تفاوتشباهتیت و رواهشت  ییساختار رواها اند و از میان آنیسه شدهمقا یلیتحل
 یسهمقا ینا ی بررسی شده است. نتایج حاصل ازتوجّه به عناصر داستان یزانم لحاظبه هاآن

ها یتروا یراز سا یشبی یت عطار نیشابوردر روا یداستان یهاکه کنش مُبیّنِ این نکته است
 ءاالولیاةتذکر در پردازیشخصیت شود، ویم یدهد عطار ایتتنها در رو یپردازصحنهاست، 
با استفاده از قشیری و عطار  افزون بر این موارد،است؛  یگرد یتروا هفتتر از برجسته

خود  یتواکردن ر یشیبر نما ها،شخصیّت یت و منشبا موقع و سازگار متناسب یهاگووگفت
 .اندداشته یدی ویژهتأک

 

 .داستان عناصر پردازی،یتشخص یت،روای، عرفان ابراهیم ادهم، حکایتها: کلیدواژه

 
 12/63/1759مقاله:  افتیدر خیتار
 76/11/1759مقاله:  رشیپذ خیتار

*Email: hatef25@yahoo.com )نویسنده مسئول( 
**Email:hematiamir80@yahoo.com 
***Email:rezaporian@gmail.com 
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 مقدمه
 یهاآموزه تبیین و یم اخالقیمفاه یانب یبرا و قصّه یتاز حکا یری گستردهگبهره

است که  یقالب است. قصّه یعرفان ویمی آثار تعل هاییژگیاز و یکی معرفتی

را  یو عرفان یاخالق بلند ینضامم ی واز افکار انسان یاریآن بس وسیلةهب توانیم

 نیز از یآثار بزرگ عرفان نویسندگان .منتقل کرد مخاطببه  یرمستقیمصورت غبه

ده و یو گاه پیچ بلند یممفاه، هاآن د تا از طریقکنناستفاده می و قصّه یتحکا

و  یراحتها را به آن توانیو نم گنجندیدر قالب لفظ نم یسادگ که به دشوار را

فهم ، در بافتی ساده و در شکلی آسانمنتقل کرد خوانندهبه  یمبان ساده و مستقبا ز

 .قرار دهنددر اختیار مخاطب 

از اهمیتی  طریقت ایات مربوط به مشایخ اهلدر عرفان و تصوّف اسالمی، حک

نیستند کننده هایی سرگرمرفاً داستانص هاند. این روایتهست بسیار ویژه برخوردار

 اهدافی عالی از درجبلکه  ،غول ساختن مخاطب ذکر شده باشندمش که به قصد

بدون تردید،  هایکی از این هدفنظر بوده است.  ها در منابع عرفانی مدّآن

در  الصوفیهطبقات ای معرفتی و اخالقی است. در کتابهتوضیح یا تشریح آموزه

جنید و هدف غایی متصوّر بر آن، سخنی از قول  کایات مشایخح باب اهمیت

 بغدادی به این شرح آمده است که: 
اهلل عنه ـ قال ابوالقاسم جنیدبن محمد [ ـ رضیقال الشیخ االسالم ]عبداهلل انصاری»

اهلل ـ : حکایات المشایخ جُندٌ مِن جنود اهلل ـ عزّوجلّ ـ یعنی لِلقُلوُب. صوفی ـ رحمهُ

ب داد که: اهلل ـ از وی پرسیدند که این حکایات چه منفعت کند مریدان را؟ جوا

 ما نُثبتُ بِهِ فؤادکَ؛گوید ـ عزّ ذِکرُهُ ـ و کال نَقُصُ علیکَ مِن أنباء الرُسل تعالی ـ می

و اخبار ایشان بر تو  های پیغامبرانگوید ـ عزّ ذکره ـ که: قصّهمی (12)هود: 

قوّت  را بدان ثبات باشد وتو  کنیم تا دلایشان تو را آگاه می لو از احوا خوانیممی

ایشان شنوی  ر تو زور آرَد، از اخبار و احوالافزاید و چون بار و رنج به تو رسد و ب

رسید، در آن ایشان می ها به رویها و اذیدانی که آن همه بارها و رنج .و دراندیشی
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و ثبات  را عزمبه آن دلِ تو  .ر وی کردندو توکّل و ثقت ب صبر کردند و احتمال

 پیران و احوال چنان، شنودن سخن نیکان و حکایاتو هم کرد افزاید تا صبر توانی

و در آن از اهلل ـ تعالی ـ ثبات  تربیت باشد و قوّت و عزم افزاید مریدان را ایشان دل

مردان یاود و  تا عزم و و بر درویشی و ناکامی قدم فشاردا یابد بر بال و امتحان از

و کمینه  یرت ایشان ادب گیرددست در والیت و رکن درواخ زند و از آداب و س

آنِ ایشان  وی نه چون بداند که افعال و احوال و اقوال فایده از آن، آن است که

بیند. از  ایشان به است؛ تا منی از کردار خود برگیرد و تقصیر خود در جنبِ کردار

 ( 1: 1732 )انصاری« بپرهیزد و از کردار خود ننگ آید.عُجب و ریا و استحسان 

بر اشاره به این د او به آیة دوازدهم از سورة هود عالوهو استنا یدسخن جن

های تربیتی و معنوی هدف عرفا از ذکر حکایت و قصّه تعقیب منظورکه موضوع 

 انند دیگر امور، مستند اهلکه هم استکنندة این نکتة ظریف بوده است، بیان

 قرآنهای عرفانی، آموزهتصوّف در استفاده از مَثَل و حکایت برای تعلیم و تفهیم 

 و قصص موجود در آن بوده است. مجید

باید توجّه اهل عرفان از قصّه و حکایت، به این نکته  رغم استفاده گستردهبه

مطالب  یانب یبرا مناسب قالبی صرفاً یتقصّه و حکا ی،ناعرف منابعدر  داشت که

هدف  یوقت لیل،به همین د ؛است های معرفتیی یا توضیح و تشریح آموزهعرفان

انتظار داشت  یدنبا ،نباشدحوادث  یبترک یقلذّت از طر یالقا دازیپراز داستان

و  یچیدهپ یخود را صرف خلق داستان با ساختار یّلو تخ یشهکه مؤلف اند

مؤلف را  یّلو تخ یشهاند یروین هاگونه از حکایتدر این پرحادثه کند؛ بلکه آنچه

ابداع کند و مطالب را  یاست که چه داستان ینا کند،یبه خود مشغول م یشترب

 مورد نظر یعرفان یبا معان یکه آن داستان بتواند در داللت ثانو وراندچگونه بپر

 یان)پورنامدار معارف نامحسوس باشد. یانب یمحسوس برا یلیاو منطبق شود و تمث

و  (923: 1756)همتی  «مانده استمِثال به مِثل نمی»به باور اهل طریقت،  (226: 1736

یکدیگر متفاوت  ازهای ظاهری، در محتوا و ماهیّت رغم شباهتبه این دو
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ظاهر اند که امور نامعقول و بهپی آن بوده اند. متصوّفه از طریق مثال، فقط دربوده

خوبی شان بهبرای مخاطب کالم خود، معقول و مفهوم سازند. ای نامفهوم را

 مثال است، مِثل نیست.  گویندچه میاند که آندانستهمی

ق( در ضمن الفاظ و بیانات  332الدّین محمّد بلخی )وفات موالنا جالل

خوبی به است، بهگردآوری شده مافیهفیهها در کتاب خویش، که بخشی از آن

هرچه گویم، مثال است. مِثل نیست. مثال »گوید: ن این موضوع پرداخته، میتبیی

مصباح تشبیه کرده  تعالی ـ نور خویشتن را بهدیگر است و مِثل دیگر. حق ـ 

او در کون  ه زجاجه. این جهت مثال است. نورانبیا را ب و وجود مثال است جهت

 (171: 1732 لوی بلخی)مو« و مکان نگنجد در زجاجه و مصباح کی گنجد؟

اشاره وپنجم از سورة نور به آیة سی مولوی در تشبیه نور حق تعالی به مصباح

اللََّهُ نُورُ السََّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ »خداوند فرموده است:  که کندمی

این «. فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزَُّجَاجَةُ کَأَنََّهَا کَوْکَبٌ دُرَِّيٌَّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ

است  همین نکته نور فوق از جنید نقل گردید، مبیّاشاره همانند سخنی که در سط

های تعلیم و تفهیم آموزه تصوّف در استفاده از مَثَل و حکایت برای اهلکه 

. در نظر اندکردهالگوبرداری و قصص موجود در آن  قرآن مجید از ،عرفانی

ها از طریق آنای بوده است که ترین شیوهمناسب ، کاربرد مَثَل و حکایتایشان

 پرداخت.  امور به ظاهر نامعقول و نامفهوم وان به معقول و مفهوم ساختنتمی

 ای است که در خالل الفاظ و سخناننکته ماننده نبودن مثال به مِثل

تأکید شده است. ارباب شده از دیگر مشایخ اهل طریقت نیز بر آن روایت

مهم را یادآوری  مریدان و متابعان خویش این مسأله وسلوک همواره بهسیر

ردن به ظاهر و خوش کدل از شنیدن و خواندن حکایاتض اصلی اند که غرکرده

 های آننیست، بلکه بهره گرفتن از باطن و محتوا هاآن سرگرم شدن به صورت

غرض از حکایت »گوید: ق( می 349هدف اصلی است. شمس تبریزی )وفات 
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حکایت،  صورت ماللت کنی به که دفع معاملة حکایت است نه ظاهر حکایت

را بازگو کرده  این سخنمولوی  (237: 1739 )شمس تبریزی« .نیبلکه دفعِ جهل ک

 :است
 است ایای برادر، قصّه چون پیمانه

 عقل دانة معنی بگیرد مرد

 

ای استمعنی اندر وی مثال دانه   

 ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

( 7372-7371 /1733/2)مولوی بلخی    

ی در باب فانه و خواندنعار یتیحکا یلو تحل یبازخوان پژوهش ینااز  هدف

بدین  شده است. نقل یراو هشتاز زبان که  چگونگی توبة ابراهیم ادهم است

با  توبة ابراهیم ادهم یترا از حکا عطار یتروا یلی،تحل -یفیبا روش توص منظور

 و لوی،، موانصاری عبداهللخواجه یری،قش ی،بخار یمستمل یری،هجو هاییتروا

 این لیتحل ضمن . درنیمکیم یسهمقا یتحکا ایناز  یهگازرگا الدّین حسینکمال

 ی نیزعناصر داستان یدگاهاز د یتهر روا یهاها و تفاوتشباهتها، یتروا

ی ورود او به حلقة اهل توبة ابراهیم ادهم و چگونگحکایت  .خواهند شد یبررس

 نندماو دیگر متون عرفانی  ءاالولياتذکرةکتاب  های جذابعرفان ازجمله حکایت

، عبداهللرسائل خواجه، الصفاصفوة، رسالة قشیریه، شرح تعرّف، المحجوبکشف

 است.  العشاقمجالسو  ،مافیهفیه

 شکارچی و یا ابراهیم ادهم روزی در نقش پادشاه، نویسانبنابر گزارش تذکره

د وشنچند لحظه قبل از آن ندایی می کهشود، در حالیبه دنبال آهویی رهسپار می

 آید ومیآهو به سخن  : بیدارشو. در هنگام تعقیب و گریز،ویدگاو می که به

 «؟زنی و صید کنی ای را به تیراند که بیچارهتو را برای این آفریده»گوید: می

حکایت بیدار شدن  ،درواقعر کردن آهو شکاحکایت  (33: 1757)عطار نیشابوری 

های ترین حلقهلییکی از اص این حکایت آهو دروجدان خفته است. حضور 

 نیز نقشی اساسی دارد.  ادهم که در زندگی ابراهیماست پیوند 
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هایی انجام شده است؛ ازجمله پژوهشتاکنون و توبه او  ادهم یمابراه دربارة

از  (1739)« شناسیتوبة ابراهیم ادهم از منظر روایت» مقاله درمؤذنی  محمدعلی

 رسالة ترجمة، الصوفیهطبقات ،المحجوبکشف چهار متن عرفانی، میان متون
اساس ها را برو آن کرده را به تعدادی گزاره تقسیم تعرّفشرحو  قشیریه

بندی و در چارچوب ساختار روایی با یکدیگر مقایسه های متفاوت، دستهرمزگان

به  ،واقعدرد. او ها را کشف کنهای روایی آنین وسیله ویژگیه اتا ب ه استکرد

در چهار قطعه بسیار کوتاه از این متون پرداخته « روایتشناسی سبک»بررسی 

 ست.ا
ها و روایت» همقال در نوعیحسین غالم و یحیاییعلی  ،ابوالبشریپیمان 

 (1756)« با باورها و آداب بودایی عناصر داستان زندگی ابراهیم ادهم و نسبت آن

راه بررسی از  اندحکایت کوشیدههای شامی و خراسانی این روایتذکر  پس از

مانند  هاحکایت در این روایتاین مشابه هایی از عناصر ای و آوردن نمونهمقایسه

 با ادبیات هاآن و پرهیز از خوردن گوشت و مطابقت ،غار خانمانی، عبادت دربی

 .هندنشان د را ای بودایی الگوپذیریکه و آداب و باورهجاته
در  یّتو شخص یهمادرون یلیتحل یسةمقا» مقاله در اصفهانی محمدرضا نصر

از لئون  یرپ یوسسرگ داستان (1733)« ادهم یمابراه یتو روا یرپ یوسرمان سرگ

ی بررس ، رایرانیاة شاهزاد ،ادهم یمابراه یعطّار از تحوّل روح یتو روا یتولستو

و  ،ی، زهد، عبادتزندگ عشق،دهد که این مقایسه نشان میاست.  کردهمقایسه  و

جمله موضوعات ازیت دو روا ینا هاییّتشخص یتحوّل روح پس از یاضتر

  است. یو متفکران بشر یشمندانمورد توجّه عارفان و اند

 یک یلکه در آن به مطالعه و تحل یپژوهش دهدینشان م یقسابقة تحق یبررس

مورد نظر ما  از راویان هشت یتدر روا یاز نظر ساختار و عناصر داستان یتحکا

و  وی، عطار، مولانصاری عبداهللخواجه یری،قش ی،بخار یتملمس یری،)هجو
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به نظر  یرو ضرورینااز  ؛داخته شده باشد، صورت نگرفته است( پریگازرگاه

 هاییوهش یبه بررس ،اییسهو مقا یمورد یهاکه با پژوهش رسدیم

دارند  یمشابه یاکه ساختار مشترک  پرداخته شود هایییتدر حکا پردازییتحکا

و  ،گو، زبانوگفت ی،پردازصحنه پردازی،در شخصیّت یهر راو ییتوانا یزانا مت

 بر این،؛ عالوهمشخص گردد یتآن حکا یانراو یگربا د یسهدر مقا یهمادرون

ی و ما را با ساختار فکر یآثار عرفان در پردازییتحکا یچگونگ ةدربار یقتحق

 یبرا اییچهو در خواهد ساخت آشنا بهتر یسندگان این آثارو نو یندگانگو ذهنی

 .خواهد گشود بر روی خواننده آثار ینا یضمن یهاو داللت یرینز هاییهال فهم
 

 یتساختار روا
 یکه رخدادها را در زمان و مکان است یافراد یزشامل رخدادها و ن داستان

 دهد، یشنما یا ،را بازگو کند یهر آنچه داستان( 21: 1733 )لوته. کنندیتجربه م

 ی خاص ازادر برهه هایتاست که روا یمعن ینانام دارد. نقل حوادث به  یتروا

از  اییدهد. اساساً داستان را چکافتنیاتّفاق م یوستهو پ یزمان و به صورت متوال

از  یاند و آن را بخشکرده یفکنندگان متن تعرو شرکت شدهیتروا یرخدادها

شدة بازنموده یا یسطح بازساز یا یجهان داستان یعنی ،تربرساخت بزرگ یک

و رخدادها  کنندیم یکه اشخاص داستان در آن زندگ گیرندیدر نظر میت واقع

 (19: 1733 کنان یمون)ر .پیوندندیدر آن به وقوع م یزن

 م بررسی حکایت توبه ابراهیم ادهمشده در فوق، هنگاتوجّه به توضیح ذکربا 

متفاوت  حجم ،کندر نگاه اول جلب نظر میگانة مورد نظر، آنچه ددر متون هشت

 ،ست. سطرهایی که به روایت یا بیان این حکایت اختصاص یافته استا هاروایت

مستملی  در نوسان است؛ سطر وهفتهای مختلف از چهار تا سیدر روایت

را بیان  توبة ابراهیم ادهم یتحکادوازده سطر در  شرح تعرّفدر کتاب بخاری 
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در کتاب  یهجویر ،هشت سطر در رسالة قشیریهکتاب  صاحب .است کرده

پنج در  الصوفیهطبقاتدر  عبداهلل انصاریخواجه ،در چهار سطر المحجوبکشف

 ،وهفت سطردر سی ءاالولياتذکرةدر  عطار ،سیزده سطر در رسائلدر و سطر 

 العشاقمجالسدر کتاب گازرگاهی و سرانجام  ،هفت سطر در مافیهفیهدر  مولوی

تفاوت در  هاکوتاهی و بلندی روایت .اندکردهدر هفده سطر بیان را  یتحکان ای

ها از شش تا دنبال داشته است. این کنشهای داستانی را نیز به تعداد کنش

پیامی  شود که منظور از کنشذکر  است کنش در نوسان هستند. الزم ونهسی

، درصدد القا و ور مستقلطبهاست که روایتگر با تنظیم و استفاده از هر جمله، 

 ارسال آن به مخاطب است. 

 

 شرح تعرّفیت در روا یهاکنش

شامل  ی از حکایت توبه ابراهیم ادهمبخار یمستمل یتروا ساختار

 است: یرز هاییشکاریخو

 زاده بود.ـ او ملک1

 ـ سبب توبة او را دو وجه گویند؛ 2

 که به شکار رفته بود. یک گروه چنین گویند:ـ 7

 سب به دُمِ صیدی بتاخت.ـ ا4

 ـ آن صید روی باز پس کرد.9

 «ما لِهذا خُلِقَت یا ابراهیم؟»ـ و گفت: 3

 ـ فزعی به وی دست داد.3

 ـ و بازگشت.3

 ـ اسب با او چنین سخن یاد کرد.5
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 پیش کوهة زین همین سخن بگفت. ،ـ و چون زمانی برآمد16

: 1، ج1737مستملی بخاری ) گوی گریبان همین آواز داد. ،ـ چون زمانی برآمد11

262) 

رغم یادآوری این نکته که درخصوص چگونگی توبة ابراهیم ادهم دو وجه به

تنها به بیان یک وجه پرداخته  روایت خویشوجود دارد، مستملی بخاری در 

 است. 

 

 رسالة قشیریهیت در روا یهاکنش

ل شام شیری از حکایت توبه ابراهیم ادهمابوالقاسم ق یتروا ساختار

 است: یرز هاییشکاریخو
 ـ از شهر بلخ بود و از ابنای ملوک بود. 1

 ـ روزى به شکار بیرون آمده بود.2

 ـ روباهى برانگیخت یا خرگوشى.7

 شد.ـ و بر اثر آن همى4

 اند؟یا تو را بدین فرموده ،اندـ هاتفى آواز داد که تو را از بهر این آفریده9

اند و زین که وللّه تو را از بهر این نیافریده ـ پس دگرباره آواز داد از قربوس3

 اند.نفرموده بدین

 (29: 1734)ابوعلی عثمانی ـ از اسب فرود آمد. 3

 

  المحجوبکشفدر  یتروا یهاکنش

بن عثمان جالبی هجویری از حکایت توبه ابراهیم ساختار روایت ابوالحسن علی

 های زیر است:شامل خویشکاری ادهم
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 ل امیر بلخ بود.از اوّل حا ـ1
 ـ چون حقّ تعالى را ارادت آن بود که پادشاه جهانى گردد.2

 ـ روزى به صید بیرون شده بود.7

 ـ و از لشکر خود جدا مانده.4

 ـ از پسِ آهویى بتاخت.9

ـ خداى ـ عزّوجلّ ـ به کمال الطاف و اکرام خود مر آن آهو را با وى به 3

 سخن آورد.

از براى این کارت  ؛«و لِهذا خُلقت اَم بِهذا اُمِرَتا»ـ تا به زبان فصیح گفت: 3

 اند؟ یا بدین کار فرمودندت؟آفریده

 ـ وى را این سخن دلیل گشت.3

ورع بر  کلّ بازکشید و طریق زهد وـ توبه کرد و دست از ممالک دنیا به5

 (193: 1735)هجویری  دست گرفت.

 

 الصوفیهطبقات یت درروا یهاکنش

در  از حکایت توبة ابراهیم ادهم عبداهلل انصاریجهساختار روایت خوا

 های زیر است:شامل خویشکاری الصوفیهطبقات
 از ابناى ملوک. امیرزاده بود. بوداز اهل بلخ ـ 1

 به نوجوانى توبه کرده. ـ 2

 وقتى به صید بیرون رفته بود.ـ 7

 را؟ ابراهیم نه بهر این کار آفریدند تو گفت: ،هاتفى وى را آواز دادـ 4

 وى را از غفلت یقظت پدید آمد.ـ 9

 (2: 1732)انصاری  و دست در طریقت نیکو زد.ـ 3
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  رسائلیت در روا یهاکنش

 از ابنای ملوک بود. از شهر بلخـ 1

 به نوجوانی توبه کرد.ـ 2

ین کار آن بود که روزی به نیّت صید کردن بیرون ا و سبب آمدن او درـ 7

 رفت.

 تاخت. برانگیخت و در پی او می روباهی یا خرگوشی راـ 4

 روی از پس کرد. هاتفی یا آن صیدـ 9

اند، یا بدین کارت یا ابراهیم برای این کارت آفریده و آواز داد کهـ 3

 اند؟فرموده

ـ بار دیگر از پیش زین اسب آواز برآمد که: به خدای که برای این کارت 3

  .انداند و این کارت نفرمودهریدهنیاف

و ترس وی بیشتر شد. دانست که این تنبیه آسمانی است و دعوت ـ فزع 3

 رحمانی. 

 ـ از خواب غفلت ربوده آمد. 5

 از اسب فرود آمد و سرش بداد.ـ 16

 (19: 1733)انصاری  روی به کعبة معظّم نهاد.ـ 11

  

 ءااالولیتذکرةیت در روا یهاکنش

شامل  همساختار روایت عطار نیشابوری از حکایت توبه ابراهیم اد

 های زیر است:خویشکاری
 ابراهیم ادهم پادشاه بلخ بود. ـ 1
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که کسى بر چنان ؛شب سقف خانه بجنبیدفته بود. نیمیک شب بر تخت خـ 2

 بام بود. 

  «.امآشنایم. شتر گم کرده»گفت:  «کیست؟» گفت:ـ 7

 «جویى؟ شتر بر بام چگونه باشد؟ىاى نادان! شتر بر بام م»گفت: ـ 4

جویى. ین و در جامه اطلس مىاى غافل! تو خداى را بر تخت زرّ» گفت:ـ 9

 «تر است؟شتر بر بام جستن از آن عجیب

 هیبتى در دل وى پدید آمد و آتشى در دل وى پیدا گشت.  ،از این سخنـ 3

هیبت از در روزى بار عام بود. ناگاه مردى باگویند که:  در روایتى دیگرـ 3

 .درآمد

 «خواهى؟ه مىچ»ابراهیم گفت: ـ 3

 «آیمدر این رباط فرومى»گفت: ـ 5

 « این رباط نیست، سراى من است»گفت: ـ 16

 « که بود؟ این سراى، پیش از این از آنِ»گفت: ـ 11

 «.پدرم از آنِ»گفت: ـ 12

پیش »گفت:  «.فالن کس از آنِ»گفت: « که بود؟ پیش از او از آنِ»گفت: ـ 17

 «]پدر[ فالن کس آنِاز »گفت: « که بود؟ از او از آنِ

 «[ همه کجا شدند؟»]گفت: ـ 14

 «.همه برفتند و بمردند»گفت: ـ 19

 « ؟رودآید و یکى مىاین نه رباط باشد؟ که یکى مى»گفت: ـ 13

 تعجیل از سراى بیرون رفت.این بگفت و بهـ 13

بایست، تا با »و سوگند داد که  هیم در عقبش روان گشت و آواز دادابراـ 13

 « .گویم تو سخنى

 «آیى که آتشى در جانم زدى؟تو کیستى و از کجا مى»گفت: ـ 15
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  «.ام و نام معروف من خضر استارضى و بحرى و برّى و سمائى»گفت: ـ 26

 «.ف کن تا به خانه روم و بازآیمتوقّ»گفت: ـ 21

 و ناپدید گشت.  «کن ذلِل مِعجَمر اَالَاَ»گفت: ـ 22

 دش بیفزود. وز ابراهیم زیادت شد و درـ س27

روم. تا این حال به کجا خواهد اسب زین کنند که به شکار مى»گفت: ـ 24

 « رسید؟

 ؛گشتى در صحرا مىاسرآسیمه چون برنشست و روى به صحرا نهاد.ـ 29

 .از لشکر جدا شد و دور افتاد ،کند. در آن حالدانست که چه مىکه نمىچنان

 «بیدار باش!»آوازى شنید که: ـ 23

 بار همین آواز شنید. او ناشنیده کرد. دوم ـ23

 کرد.کرد و ناشنوده مىبار خویشتن را از آنجا دور مىسیّومـ 23

 «.که بیدارت کنندبیدار گرد پیش از آن»ى شنید که: بار چهارم آوازـ 25

 بار از دست برفت. چون این خطاب بشنید، به یکـ 76

 مشغول گردانید. ناگاه آهویى پدید آمد. خویشتن را بدوـ 71

 ؛آهو به سخن آمدـ 72

اند، نه تو را به صید من. تو مرا صید نتوانى مرا به صید تو فرستاده»گفت: ـ 77

 «کرد.

ى را به تیر زنى و صید کنى؟ هیچ ااند که بیچارهبراى این آفریده تو را ازـ 74

 « کار دیگر ندارى؟

 آهو بگردانید. روى از «آیا این چه حالت است؟»هیم گفت: ابراـ 79

 از قربوس زین بشنید.  ،همان سخن که از آهو شنیده بودـ 73

 جزعى و خوفى در وى پدید آمد و کشف زیادت گشت. ـ 73
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خواست که کار تمام کند، بار دیگر از گوى گریبان  ـ تعالى ـ چون حقـ 73
 شنید. 

شد و توبه  ترچندان بگریست که همه اسب و جامه او از آب دیده ـ 75
 (35: 1757)عطار نیشابوری  سو نهاد. صوح کرد و روى از راه یکن

آن است که او با تلفیق دو وجه از این حکایت، طار نکته قابل توجّه در روایت ع
  است. دادهاین حکایت  بهشکلی نسبتاً طوالنی 

 

 مافیهفیه یت درروا یهاکنش

شامل  بة ابراهیم ادهمالدّین محمد بلخی از حکایت تویت موالنا جاللساختار روا
 های زیر است:خویشکاری

 در وقت پادشاهى به شکار رفته بود.  ـ 1
 ـ در پى آهویی تاخت.2
 جدا گشت و دور افتاد. کلّىکه از لشکر بهـ تا چندان7
 آهو به سخن درآمد. ،ـ چون از حدّ گذشت4

اند و از یدهتو را براى این نیافر ؛«ما خُلقتَ لِهذا؟»ـ و روى باز پس کرد که 9
 اند که مرا شکار کنى. موجود نگردانیده عدم جهت این

 تا چه شود.  ـ خود مرا صیدکرده گیر3

 اى زد.نعره ،ـ ابراهیم چون این را بشنید3

 (132: 1732)مولوی بلخی درانداخت.  ـ خود را از اسب3

 

 العشاقمجالسیت در روا یهاکنش

شامل  گاهی از حکایت توبة ابراهیم ادهمالدّین حسین گازرلساختار روایت کما

 های زیر است:خویشکاری
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بلخ  االسالمقبةدر محلی که  ،ادهم میابراه ،عالم نِیسالط سپهرِ ،اعظمِ ریّنـ 1

 . بام قصر خوابگاهش آواز پایی شنیدبر  ،مقام و مستقر سریر و سلطنت وی بوده

 طلبم.می ،امـ گفت اشتری گم کرده2

 طلبی؟اشتر بر بام میـ سلطان فرمود 7

 ـ مردی سرگشته و عجبی!4

طلبی بر باالی تر است که خدا را میتر و عجیبـ گفت کار تو از این عجب9

 تخت با این همه اسباب سلطنت از اسب و شتر و رخت و تخت.

 متفکّر و متأمل گردید.  ،دغدغه در خاطر سلطان پدید آمد ،ـ از این سخن3

وه در میان آن قوم انبوه از اه عام شد، شخصی باشکه بارگـ صباح آن روز ک3

 گَردِ راه به پیش تخت شاه آمد. 

 خواهی؟ ـ سلطان فرمود چه می3

خواهم که در این رباط فرودآیم که همراهان من در ای میـ گفت لحظه5

  .بروم ،چون برسند .اندعقب

 باشد.ـ سلطان گفت: این خانة من است. رباط این چنین نمی16

 تر از آنِ که بود؟ ـ گفت پیش11

 ـ فرمود: از آنِ پدرم. او گفت: آن پیشینیان کجا رفتند؟ 12

ـ فرمود: ایشان چند روزی در این خانه نشستند و بعد از آن رخت 17

 بربستند.

 رود.آید و یکی میـ گفت: رباط این چنین باشد که یکی می14

دل سلطان از ب در وادی ـ این سخن گفته و برگردیده و برقی از عالم غی19

 شد. گونه تسکین حرارت آن نمیآن بدرخشید و به هیچ

 ـ جهت دفع آن غم و الم عزم شکار کرد.13

 به تیر گرفت. ،ـ و آهویی را جدا ساخته13
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 ـ آهو پس نگاه کرد.13

اند که مرا نیست ـ به زبان حال گفت: که تو را برای همین کار آفریده15

 گردانی؟

این حال دری را از شکار و از این اضطراب و تهتّک بسیار در  ـ این ادهم26

 .به روی او گشاده گشت

ی الحال از عقب آهو برگشته، خانة دل را از تاج و تخت خالـ و فی21

 (43: 1739)گازرگاهی  .ساخت و خود را از اسب بینداخت

آن است که مبیّنِ  وایت از حکایت توبه ابراهیم ادهمساختار این هشت ر

ونه سی درعطار  ؛وجود دارد عطار یتدر روا هایشکاریخو ترینیشب

 گازرگاهی یتدر روا ،پس از آن یشکاری به بیان این حکایت پرداخته است.خو

این یشکاری خوویک شود. او در طی بیستترین خویشکاری مشاهده میبیش

اری  عبداهلل انصمستملی بخاری و خواجه یتروا است.را روایت کرده حکایت 

یشکاری هستند. در خواو مشترکاً مشتمل بر یازده  رسائلمندرج در 

 مافیهفیه، این حکایت مشتمل بر نُه خویشکاری است. در المحجوبکشف

، هفت رسالة قشیریه. در شوددیده میاین حکایت  در، هشت خویشکاری مولوی

 شش فقط عبداهلل،خواجه الصوفیهطبقات یتدر روا ،سرانجامخویشکاری و 

 .بیان شده است یشکاریخو

سطور با تعداد  یتهر روا هاییشکاریکه تعداد خودهد نشان میاین بررسی 

باشد، تعداد  یشترب سطورچه تعداد هر ؛دندار یممستق ةرابط و جمالت حکایت

 یتهر روا هاییشکاریو تعداد خو سطوراست. تعداد  یشترب یزن هایشکاریخو

 شده است.نشان داده  1در جدول شمارة 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 295 /ادهم میة ابراهاز توب تیو هشت روا تیحکا کیــــــــــــــــــ  53 بهار ـ 43 ش ـ17 س

 1جدول شمارة 
 تعداد خویشکاری تعداد سطور نام اثر ردیف

 75 73 االولياةتذکر 1
 21 13 العشاقمجالس 2
 11 12 شرح تعرّف 7
 11 17 رسائل خواجه عبداهلل 4
 5 4 المحجوبکشف 9
 3 3 مافیهفیه 3
 3 3 رسالة قشیریه 3
 3 9 الصوفیهطبقات 3

 

 روایتسوم شخص  یدد یةبا زاو هشت اثرر هر د حکایت نکتة دیگر آنکه

 یتروا هاییدگاهد یراست و از سا یرونیب یدد یةزاواین زاویة دید،  .است شده

در  ینوع چرخش یچو ه هستند یاز نوع خطّ هایتاست. همة روا یرترپذانعطاف

را برحسب  هااجزای حکایت یانراو تمام یعنی گیرد؛یقصّه صورت نم ساختار

آن  یخیداستان با زمان تار ییزمان روا یگر،د یربه تعب ؛چینندیم دناتفاق افتازمان 

ست که در ا معنا ینابه  یخیبا زمان تار ییزمان روا ییسودارد. هم ییسوهم

ها داستان یرنگپ ،روینااز  شوند؛ینم یتروا یتعلّ ةها حوادث براساس رابطآن

 است. یفضع

 یادینبن یاز ساختارها یکی یس،وف مکتب پارشناسان معراز نشانه ،گرماس

کنندگان عبارتند مشارکت ،به نظر او داند.یم «یو داور ،آزمون یمان،پ»را  یتروا

داور و مورد  ،شوندهآزمونگر و آزمون ،یمانو متعهد پ یمانمنعقدکنندة پ»از: 

 ،ادهم میتوبة ابراه یتروا ختارسا در ،اساس ینابر ( 193: 1737 )اسکولز« .یداور

، یا آهو ،فقیر یا مسافرِ از راه رسیده .خوردیچشم مشونده بهآزمونگر و آزمون

تنها  یان،م ینادر  ست.ا شوندهآزمون ابراهیم ادهم نیز هستند. آزمونگر خرگوش

 .آیدیم یرون( از آزمون سربلند بابراهیم ادهم) یتقهرمان روا
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 پردازیشخصیّت

 یّتعامل طرح آن شخص ینترتم داستان و مهم کنندةمنتقل عنصر ترینمهم

از درهم بافتن »ی داستان هایشخصیّت یمایس( 29: 1739 یونسی) است. یداستان

 در (39: 1732 ین)مارت« .گیردیشکل م یشخص هاییژگیها و وکنش و داده یهانخ

و  ،است. آهو، اسبی اصل یّتادهم شخص یمابراه، شدههشت روایت ذکر

 جملهاز دار فرعی هستند. کوهة زین و هاتف نیزهای جانشخصیّتخرگوش از 

 آیند. شمار میهای فرعی غیر جاندار بهشخصیّت

در این  امّا ،حضور دارند هاشخصیّت ینهم یزن مستملی بخاری یتدر روا 

کار رفته و نام هیچ حیوانی برده نشده واژه صید بهبه جای اسب و آهو، روایت، 

های فرعی جاندار هستند و شیری، روباه و خرگوش شخصیّتاست. در روایت ق

 شوند.های فرعی غیر جاندار محسوب میهاتف و قربوسِ زین، شخصیّت

عبداهلل خواجه رسائلو  ،شرح تعرّفها در حکایت عطار، ترین شخصیّتبیش

 اند:نشان داده شده 2در جدول شمارة  یتهر روا هایشخصیّت. حضور دارند

 
 2ة جدول شمار

ابراهیم  راویان ردیف
 ادهم

قربوس  هاتف صید روباه خرگوش اسب آهو
 زین

گوی 
 گریبان

 * *  *   *  * شرح تعرّف 1
  * *  * *   * هرسالة قشیری 2
        * * المحجوبکشف 7
   *      * الصوفیهطبقات 4
  * *  * *   * رسائل 9

 * * *     * * االولیاتذکره 3
        * * مافیهفیه 3
        * * العشاقمجالس 3
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عطار مندرج در  یتروا هایشخصیّتتعداد ، 2اساس جدول شمارة بر

 رسائل، و قشیریه ةرسال، رّفشرح تعهای حاضر در شخصیت با ءااالوليتذکرة

اسب، صید، ، شرح تعرّف یتدر روا کهیناجز  هستند؛ برابرعبداهلل انصاری خواجه

که در روند، درحالیشمار میبههای فرعی شخصیّت گویِ گریبان ، وقربوسِ زین

های شخصیّت ، و قربوس زینخرگوش، روباه، هاتف، عبداهللخواجه رسائل

نیز تکرار رسالة قشیریه دقیقاً در روایت  های فرعی. این شخصیّتهستندفرعی 

 بان، و گوی گریآهو، هاتف، قربوس زین ،ءاالولياتذکرةاند، اما در شده

 شوند.  ی محسوب میفرع یهاشخصیّت

شوند. دیده می شرح تعرّفروایت  فقط در های فرعی اسب و صیدشخصیّت

گوی . حضور دارد ءاالولياتذکرةو  شرح تعرّفنیز در روایت  گوی گریبان

 ؛محسوب کرد یتصادف هاییشخصیّت توانیرا م و اسب ،گریبان، صید

صحنه  یهواواز حال یریو تصاو کنندیم یکه داستان را واقع هاییشخصیّت

و  شوندیبار در صحنه ظاهر میکفقط  هانوع شخصیّت ینا. دهندیدست مبه

ندارند، امّا وجودشان  یگذارکه ارزش نام رسدیبه نظر م یقدر جزئها آننقش آن

گاهی گازر و هجویری، مولوی، هاییتروادر  (143: 1734 یشاب)باست.  یضرور

خرگوش، روباه،  اسب،شوند. در این سه روایت، می دیده هاشخصیّت نیترمک

 ابراهیم ادهمتنها  ها،یتروا ینا در ،واقعدر .حضور ندارند ، و قربوس زینهاتف

  د.شویم یشاست که آزما

ــاطنی شخصــیّت کــدام از روایــتدر هــیچ ــه خصوصــیّات ظــاهری و ب  هــا ب

ه اسـت. فقـط در ابتـدای همـة     دتوجّـه نشـ   اصلی داستان، یعنـی ابـراهیم ادهـم   

شــاه و یــا از ابنــای ایــن مســأله ذکــر گردیــده کــه ابــراهیم ادهــم پاد  حکایــات

معرّفـی شــده  « زادهملــک» ، ابـراهیم ادهـم  شـرح تعــرّف در  ملـوک بـوده اســت؛  
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ــت.  ــاحباس ــال ص ــیریه ةرس ــوک »، او را از قش ــای مل ــت. در  « ابن ــته اس دانس

ـ   المحجـوب کشف یـاد شـده اسـت. در    « بلـخ  میـر ا»عنـوان   ا، از ابـراهیم ادهـم ب

کــار بـرای معرّفـی او بـه   « ابنـای ملـوک و امیـرزاده   » ، دو عنـوان طبقـات صـوفیه  

تکـرار  « ابنـای ملـوک  »عنـوان   عبـداهلل هـم  خواجـه  رسـائل شده اسـت. در  گرفته

 خوانـده اسـت  « پادشـاه »هیم ادهـم را  ، ابـرا ءاالوليذا تذذکرة در عطـار  شده است. 

ــا، العشــاقمجــالسدر  ،و ســرانجام ــوان از او ب ــاد شــده اســت. « ســلطان» عن ی

یم ادهـم در تمـام روایـات ثابـت     شخصـیّت ابـراه   تـوان گفـت  ی، مـی طور کلبه

امّــا  ،آزاد اســت هــایششخصــیّت ینشآفــر در شــاعر یــاه یســندنو هالبتّــ اســت؛

ــت  ــم اس ــه مه ــنا آنچ ــیّت  ی ــه شخص ــت ک ــااس ــایو دن ه ــار و آن ی ــا و رفت ه

ــان با ــدکردارش ــده در  در ی ــر خوانن ــاور  نظ ــول و ب ــتان معق ــد.  یکردنداس باش
 (34: 1736 یرصادقی)م

یعنی  پویا است؛ یمی،قد یهامانند قصّه یتروا هشتهر در  یاصل شخصیّت

یا  ادهم در تمام حکایاتکند. ابراهیم یم ییرتغ حکایت یدر طول ماجراها

، یا وسیلة یک نیروی درونی، هاتف، کوهة زین، گوی گریبان، آهو، خرگوشبه

، یا دست از شودآید و از خواب غفلت بیدار میبه خود می فرِ از راه رسیدهمسا

 کند. دارد و توبه میمیکشتن صید بر

در حکـم   یّتعامـل شخصـ   هـا، یـت روا یـن اگفـت در   تـوان یم ،یکل طوربه

و عوامـل   چرخـد یقصّـه بـر مـدار آن مـ     یّـت اسـت کـه تمام   اساسی محور یک

ـ  و ،فهـوم معنـا و م  کمـال،  ینیّت،ع یگرد ـ  یحتّ خـود را از عامـل    یوجـود  تعلّ

 ی،و فرعــ صــلیا لحــاظبــهرا  هــا. نــوع شخصــیّتکننــدیکســب مــ یّتشخصــ

ـ  هـای و شخصـیّت  یا،و پو یستاا در جـدول   بـودن  و مخـالف  ،همسـو  طـرف، یب

 .توان مشاهده کردمی 7شمارة 
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 3جدول شمارة 
 طرفبی مخالف همسو پویا ایستا فرعی اصلی راویان ردیف

1  
 شرح تعرّف

ابراهیم 
 ادهم

صید، اسب، 
کوهه زین، 
 گوی گریبان

صید، اسب، 
کوهه زین، 
 گوی گریبان

ابراهیم 
 ادهم

ابراهیم 
 ادهم

صید، اسب، 
کوهه زین، 
 گوی گریبان

- 

2  
 هرسالة قشیری

 
ابراهیم 

 ادهم

خرگوش، 
روباه، 
هاتف، 

 زینقربوس

خرگوش، 
روباه، 
هاتف، 

 قربوس زین

 
ابراهیم 

 ادهم

یم ابراه
 ادهم

خرگوش، 
روباه، هاتف، 
 قربوس زین

- 

ابراهیم  المحجوبکشف 7
 ادهم

ابراهیم  آهو آهو
 ادهم

ابراهیم 
 ادهم

 - آهو

ابراهیم  الصوفیهطبقات 4
 ادهم

ابراهیم  هاتف هاتف
 ادهم

ابراهیم 
 ادهم

 - هاتف

 
9 

 
 رسائل

 
ابراهیم 

 ادهم

خرگوش، 
روباه، 
هاتف، 

 قربوس زین

خرگوش، 
روباه، 
هاتف، 

 قربوس زین

 
ابراهیم 

 ادهم

ابراهیم 
 ادهم

خرگوش، 
روباه، هاتف، 
 قربوس زین

- 

 
3 

 

 
 االولياتذکرة

 
ابراهیم 

 ادهم

آهو، هاتف، 
قربوس 

زین، گوی 
 گریبان

آهو، هاتف، 
قربوس 

زین، گوی 
 گریبان

 
ابراهیم 

 ادهم

ابراهیم 
 ادهم

آهو، هاتف، 
قربوس زین، 
 گوی گریبان

- 

ابراهیم  مافیهفیه 3
 ادهم

ابراهیم  آهو آهو
 ادهم

ابراهیم 
 ادهم

 - آهو

ابراهیم  العشاقمجالس 3
 ادهم

ابراهیم  آهو آهو
 ادهم

ابراهیم 
 ادهم

 - آهو

 

 گووگفت
اثر را به  یو محتوا یهمااز عناصر مهم داستان است که درون یکی وگوگفت

به آنان را  یشةو احساس و اند ،کندیم یفرا معرّ هاشخصیّت گذارد،یم یشنما

و  ییکنش باعث بازنما یمثابه نوعبه»گو وگفت ،واقع. دردهدیخواننده نشان م

 مورد نظریت رواهشت در هر ( 39: 1733 ی)خسرو. شودیم «هاشناخت شخصیّت

همچون  یاتروا یناگوها در وگو توجّه شده است، امّا گفتوبه عنصر گفت

تعداد و . ندارند یاستقالل و از خود هستند یتروا یکرةجزء پ یمیقد یهاقصّه

 به قرار ذیل هستند: یترواهشت گوها در ونوع گفت
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 چهار مستملی بخاری، یتروا در :شرح تعرّف یتگو در رواوگفت -1

 ند از:وجود دارد که عبارت یرونیب یگووگفت
 وگوی صید با ابراهیم ادهم؛گفت -1

 وگوی اسب با ابراهیم ادهم؛گفت -2

 ؛ادهم یمبا ابراه زینکوهة  یگووگفت -7

 .ادهم یمبا ابراه ی گویِ گریبانگووگفت -4

پس کرد  آن صید روى باز»موجز و مختصر هستند؛ برای نمونه: وگوها گفت این

  (262: 1ج ،1737 یبخار ی)مستمل.« براهیمت یا اِقَلِهذا خُو گفت: ما لِ
افکار  و ات،احوال، احساس یشی،نما یگوهاوگفت ینادر  مستملی بخاری

از عنصر  شرح تعرّف یهااساساً در قصّه .کندیآشکار م یخوبرا به هاشخصیّت
استفاده شده  یداستان یآن در فواصل رخدادها یِتکرار تناوب یوةگو به شوگفت

 یراو یهمان پاگردها ،واقعدر ،شوندیم یتروا یوهش یناکه به  ییهااست. قصّه
 هایرا به دست شخصیّت یتعنان روا ،اتدر آن لحظ یکل هستند که راو یدانا
. است یتگر رواو خود دورادور نظاره سپاردیها مزندة آن یگوهاوو گفت یاپو

 (175-173: 1756 زادهی)مهد
 

گوها شامل وگفت ،رسالة قشیریه در :رسالة قشیریه یتگو در رواوگفت -2

 است: یرموارد ز
 وگوی هاتف با ابراهیم ادهم؛گفت -1

 .ادهم یمبا ابراه ینز قربوس یگووگفت -2

 ،اندتو را از بهر این آفریده ههاتفى آواز داد ک» :نیز کوتاه هستند وگوهاگفتین ا

را از  اللّه تواز قربوس زین که و ]پس دگرباره آواز داد. اندرا بدین فرموده یا تو

 (29 :1734 ابوعلی عثمانی) «.اند[ نفرمودهاند و بدینبهر این نیافریده

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 239 /ادهم میة ابراهاز توب تیو هشت روا تیحکا کیــــــــــــــــــ  53 بهار ـ 43 ش ـ17 س

فقط  هجویری، یتروا در :المحجوبکشفیت گو در رواوگفت -3

کوتاه و  یاربس وگو نیزشود. همین گفتم دیده میوگوی آهو با ابراهیم ادهگفت

هذا ت ام بِقَلِهذا خُاو لِ :فتگ زبان فصیحه ب آهو» :شده است یـانب یجازادر کمال 

: 1735 )هجویری «؟ن کار فرمودندتیا بدی ،انداز براى این کارت آفریده ؛؟ترَمِاُ

29) 
 

فقط  ،الصوفیهطبقات یتروا در :الصوفیهطبقاتیت گو در رواوگفت -4

کوتاه و  یاربسهم  وگوشود. این گفتوگوی هاتف با ابراهیم ادهم دیده میگفت

ابراهیم نه بهر این : گفت .هاتفى وى را آواز داد» :استکمال  و در واریشنامهنما

 (2: 1732 ی)انصار «؟راو ند تکار آفرید

 

گوها شامل وگفت ،عبداهللخواجه رسائل در :رسائلیت گو در رواوگفت -5

 است: یرموارد ز
 روباه یا خرگوش با ابراهیم ادهم؛ وگویگفت -1

 ؛ادهم یمبا ابراه هاتف یگووگفت -2

 .ادهم یمبا ابراه کوهه زین یگووگفت -7

 یااز پس کرد و آواز داد که:  یرو یدآن ص یا یهاتف» وگوها کوتاه است.گفتاین 

 (19: 1733 ی)انصار «اند؟!کارت فرموده ینبد یا ؟اندیدهکارت آفر ینا یبرا یمابراه

 

گوها شامل موارد وگفت ياءاالولةتذکر در :تذکرةاالولیاءیت گو در رواوگفت -6

 است: یرز
 ؛)هاتف( با ابراهیم ادهم وگوی ندای غیبیگفت -1

 ؛وگوی آهو با ابراهیم ادهمفتگ -2
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 وگوی ابراهیم ادهم با آهو؛گفت -7

 م.اده یمبا ابراه گویِ گریبان یگووگفت -4

  :طوالنی هستند وگوهاکتاب گفت این در
بار واز شنید. سیّومبار همین آاو ناشنیده کرد. دوم "بیدار باش!"آوازى شنید که: »

بیدار "کرد. بار چهارم آوازى شنید که: ه مىکرد و ناشنودخویشتن را از آنجا دور مى

بار از دست برفت. چون این خطاب بشنید، به یک ".که بیدارت کنندگرد پیش از آن

ناگاه آهویى پدید آمد. خویشتن را بدو مشغول گردانید. آهو به سخن آمد و گفت: 

 د. تو را ازاند، نه تو را به صید من. تو مرا صید نتوانى کرمرا به صید تو فرستاده"

 "ى را به تیر زنى و صید کنى؟ هیچ کار دیگر ندارى؟ااند که بیچارهبراى این آفریده

 نیشابوری )عطار «.روى از آهو بگردانید "آیا این چه حالت است؟" ابراهیم گفت:

1757 :35) 

. کندیم یانکوتاه ب یاربس یهارا در حد جمله هاشخصیّت ینب یگووگفت عطار

با  یتروا روعگو کامالً مشهود است. شوبا گفت یترواآمیختگی  ،او یتدر روا

بدل  هاشخصیّت یممستق یگووبه گفت یزن یتست و در ادامة رواا گووگفت

نمونه  یکامّا  ،است یشیو نما یرونیاز نوع ب عطار یتدر روا وگوگفت .شودیم

: گویدیا خود مدر دل ب ابراهیم ادهمآنجا که  شود؛یم یدهد یزن یدرون ییگوتک

 )همان( «آیا این چه حالت است؟»

 

وگوی آهو گفتفقط  گووگفت نیز مافیهفیه در :مافیهفیهیت گو در رواوگفت -7

کوتاه است و در کمال ایجاز بیان شده  وگو نیز. این گفتاست با ابراهیم ادهم

ا براى این تو ر ؛هذات لِقَلِآهو به سخن درآمد و روى باز پس کرد که ما خُ» :است

ند که مرا شکار کنى. خود مرا اجهت این موجود نگردانیده ،اند و از عدمنیافریده

 (132: 1732وی بلخی )مول «کرده گیر تا چه شود.صید
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فقط  ،العشاقمجالس یتروا در: العشاقمجالسیت گو در رواوگفت -8

کوتاه و  ریابس وگوگفتاین شود و وگوی آهو با ابراهیم ادهم دیده میگفت

که تو را  :آهو پس نگاه کرد و به زبان حال گفت» :است موجزو  واریشنامهنما

 (43: 1739 ی)گازرگاه« ی؟گردان یستاند که مرا نیدهکار آفر ینهم یبرا

 یرونیاز نوع ب یت،رواهشت گوها در هر وکه گفت ددهمی نشان یبررساین 

 ؛شودیم یدهدعطار  یتوادر ر یدرون یگووگفت یکاست و تنها  یشیو نما

در )عبداهلل ، و خواجه، هجویریمولوی آن است که یانگرب یسهمقا ینا ،ینچنمه

د و نخود ندار یتگو در حکاوبه استفاده از عنصر گفت یاعالقه (الصوفیهطبقات

گوها وتعداد گفت بر با افزودنعطار  .اندگرفته کوتاه بهره وگویتنها از چند گفت

 کرده استتر خود را جذّاب یتو حکا توجه کرده یتروا یشینما تیظرف ههم ب

گوها و. او گفتداده استسوق  یتاز حکا گیرییجهو هم خواننده را به سمت نت

 آور نباشد. که مالل آورده است یاگونهبه هایتو موقع هارا متناسب با شخصیّت

 

 یپردازصحنه

که اشخاص داستان نقش خود را در  است یو زمان یمکان یتیو موقع ینهزم صحنه

از چگونگی توبة  شرح تعرّف روایت در (43 – 43: 1735)مستور . کنندیم یآن باز

او  ؛و اما ابراهیم ادهم»مکان حکایت نامعلوم است.  وزمان  ابراهیم ادهم،

یک گروه چنین گویند که به شکار  :او دو وجه گویند ةوبتزاده بود و سبب ملک

 (262: 1ج ،1737 یبخار ی)مستمل «سب به دم صیدى بتاخت.رفته بود، ا

 کار بردهبهخود  یتحکا یزمان را برا «یروز»با واژة  رسالة قشیریهنویسندة 

داند. . مکان رخداد حکایت را نیز شهر بلخ مینامشخص است است. این زمان

ود. روزى ملوک ب یمنصور از شهر بلخ بود و از ابنا بنبن ادهمابواسحاق ابراهیم»
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« .شدیا خرگوشى و بر اثر آن همى ،روباهى برانگیخت .به شکار بیرون آمده بود

نیز این گونه  المحجوبکشفزمان و مکان در روایت  (29 :1734 ابوعلی عثمانی)

پادشاه  هچون حقّ تعالى را ارادت آن بود ک .از اوّل حال امیر بلخ بود» :است

 هجویری)« .ه بود و از لشکر خود جدا ماندهصید بیرون شده روزى ب ،رددگجهانى 

1735 :193 ) 
که  کردهخود انتخاب  یتحکا یبرا را «وقتی»واژة  الصوفیهطبقاتنویسندة 

بن ابراهیم» :داندهم شهر بلخ می و مکان رخداد حکایت را نامشخص است یزمان

. است از ابناى ملوکاز اهل بلخ  بن منصور البلخى العجلىبن سلیمانادهم

: 1732 ی)انصار .«به نوجوانى توبه کرده. وقتى به صید بیرون رفته بود .امیرزاده بود

را  خود یتزمان حکا «نوجوانی»با واژة ، رسائلعبداهلل در کتاب خواجه (2

 -بن منصور بن ادهمیمابوالقاسم ابراه» :استشهر بلخ  همو مکان  مشخص کرده

از شهر   بوده استو مقرّبان حضرت اهللدرگاه  یناز سالکان ا -یهرحمه اهلل عل

کار آن بود  ینا و سبب آمدن او در توبه کرد یبه نوجوان .ملوک بوده یاز ابنا .بلخ

 (19: 1733 ی)انصار« .رفت یرونکردن ب یدص یّتبه ن یکه روز

خود  یتحکا یرا برا یزمان «وقت پادشاهی»با واژة ، ءتذکرةاالوليادر  عطار

 های پیشینمانند روایت و مکان رخداد حکایت خص استکه نامش کردهانتخاب 

اى حال او آن بود در وقت ابراهیم ادهم پادشاه بلخ بود. ابتد» :استشهر بلخ 

و چهل سپر زرّین در پیش و چهل گرز  پادشاهى که عالمى زیر فرمان داشت

 (35: 1757نیشابوری  )عطار« بردند. یک شب بر تخت خفته بود.زرّین در پس او مى

که  رودیم یشپ یاگونهاست و به یعیطب یزمان یتوال یعطار دارا روایتساختار 

در طرح داستان  یبعد از واقعة قبل یاواقعه یا یّتهر شخص ،در امتداد زمان

زمان  یعیطب یرکه برحسب س یعو وقا هاحضور شخصیّت یبحضور دارند. ترت
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 یان)پورنامدار. است زبانر عناصر جمله د یعیتابع نظم طب ،شوندیوارد صحنه م

1736 :263)  
وقت »با واژة  شهر بلخ است. مولوی رخداد، مکان مافیهفیهدر کتاب 

 :نامشخص است یکه زمان کردهخود انتخاب  یتحکا یرا برا یزمان «پادشاهی

در وقت پادشاهى به شکار رفته بود. در پى  -اللّه علیه رحمة - ابراهیم ادهم»

 ،جدا گشت و دور افتاد و اسب در عرق کلّىکه از لشکر بهانآهوى تاخت تا چند

 «...تاخت در آن بیابان. چون از حدّ گذشتغرق شده بود از خستگى، او هنوز مى
 (132: 1732وی بلخی )مول

 و شهر بلخ است یتحکارخداد مکان  هم گازرگاهی العشاقمجالسکتاب  در

در  ،ادهم یمابراه ،عالم ینسالط راعظم سپه یرن» :دارد یقصّه شروع خوب ینا

 ی)گازرگاه ...«بوده یو سلطنت و یراالسالم بلخ مقام و مستقر سرکه قبه یمحل

1739 :43) 

 ینا د وندار یانجر زمانییدر ب هاتد اکثر حکایشوونه که مالحظه میگهمان

 یتحکا یامها مضمون و پکه در آن است یمیقد یهاقصّه هاییژگیاز و یکی

از نظر  یتروا هشت ینا مقایسةدارد.  یتاز زمان و مکان آن اهم شتریب

داد حکایت بیان مکان رخ شرح تعرّفدر تنها  دهد کهینشان م پردازیصحنه

 مکان حکایت مشخص است. هاو در بقیة حکایت نشده

  

 زبان

 اما ،شده است یانساده ب یبا زبان یت،روا هشتادهم در هر  یمتوبة ابراه حکایت

 است. زبان تریکبه زبان مردم نزد یگر،د هاییتنسبت به زبان روا عطاربان ز

سرشار از  العشاقمجالسکتاب  هاییتحکا یرو سا یتحکا ینادر  گازرگاهی

جمالت و ترکیباتی  ؛استی و اصطالحات مردم ،یجرا یهامثل ،یات، تشبیهاتکنا
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 ،«د که مرا نیست گردانی؟انتو را برای این کار آفریده» ،«به تیر گرفت» چون

او  یبه رو یدر»، «یددل سلطان از آن بدرخش یدر واد یباز عالم غ یبرق»

 ینااز  ییهانمونه« ساخته یتخت خال خانة دل را از تاج و»و ، «گشاده گشته

 .است دست

 یمتقس یشیو نما ،یفیتوص یتی،داستان را به سه گونة روا یانب هاییوهش اگر 

سه خود از هر یتدر حکا گازرگاهی بگوییم توانیمیم (13: 1732 یری)ش ،یمکن

خود به  یتی،روا یانب استفاده از او با ؛موازات هم استفاده کرده استبه یوهش

 گرفته است؛بهره  یفیان توصیاز ب دیده،و هرجا که الزم  پرداخته یتحکا یتروا

فضا و  یزو ن داختهپراو  یفبه توص ،رسیده ابراهیم ادهم  یّتبه شخص یمثالً وقت

 ،آیدیم یتکه در حکا یزن ییگوهاو. گفتکرده استمکان داستان را مشخص 

گونه آغاز حکایت گازرگاهی این ،نمونه؛ برای هستند او یشینما یاناز ب ینشان

بلخ  االسالمةقبکه  یدر محل ،ادهم یمابراه ،عالم ینسپهر سالط ،اعظم یرن»شود: می

 (43: 1739)...« بوده ینت وو سلط یرمقام و مستقر سر

امّا  ،است یکنزد یبه زبان ساده و مردم یتحکا ینا در یزن عبداهللخواجه زبان

وقتى به صید » :نمونه یبرا نگرفته است؛بهره  یانهو اصطالحات عام یاتاو از کنا

دست در » (19: 1733 ی)انصار ؛«...هاتفى وى را آواز داد گفت .بیرون رفته بود

 ()همان «.و زد، در زهد و ورع و توکل و سیاحت به مکه رفتطریقت نیک

 

 یهمادرون

است  یارشته یـاخط  مایه. دروناست یو مسلّط در هر اثر یفکر اصل مایهدرون

 یوندداستان را به هم پ هاییتو موقع یتو وضع شودیم یدهکه در خالل اثر کش

ادهم به  یمتوبة ابراهیت حکادر  مستملی بخاری (134: 1736)میرصادقی  .دهدیم
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حکایت  از یوقتاو . نپرداخته است یهمادرون یحصر یانو ب یممستق گیرییجهنت

و  کندمیشود، بالفاصله حکایتی دیگر را بیان کردن ابراهیم ادهم فارغ می شکار

  گوید:پردازد و میگیری از داستان خود میبه نتیجه ،در پایان آن حکایت
افت. نید و در دل او کار کرد. بر پى او به تگ برفت. او را درنیابراهیم آن سخن بش»

بیستاد.  ،و آواز داد که به حق معبودت که بیستى چون به دروازه شهر بیرون شد

ام تا ترا با درگاه خدا بیامده .آمدى؟ گفت من خضرم گفت تو کیستى و به چه کار

تر شتابگفت کار از آن به برم. گفت تا بازگردم و کارهاى خود راست کنم و بیایم.

ل دررسیده اج ،تا تو کار راست کنى .اى هستتر ولىرا از تو وفىو است و کسان ت

 یبخار ی)مستمل «ناپدید گشت. -علیه السالم  -و خضر  هم از اینجا برو .بود

 (262: 1ج ،1737

گونه بیان مایة داستان را اینیت خود، درونابوالقاسم قشیری در پایان حکا

 : پردازدمیگیری از آن و سپس به نتیجه کندیم
جبّه پشمین بود  .جبّه شبان فراستد .پدرش از اسب فرود آمد و شبانى را دید از آنِ»

فرا وى داد و اندر بادیه شد و به مکه رفت و با  ،و اندر پوشید و سالحى که داشت

و از  یافتیاض به شام شد و آنجا فرمان ثورى صحبت کرد و با فضیل ع سفیان

و مردى را  رى و پالیزوانى و آنچه بدین مانددست خویش خوردى و دروگ کسبِ

دید اندر بادیه و نام مهین حق او را بیاموخت و بدان خداى را بخواند و خضر را 

ابوعلی )« تو را نام مهین بیاموخت. ،داوود ،برادر من :گفت –السالم علیه – دید

 (29 :1734 عثمانی

و  الصوفیهطبقاتعبداهلل انصاری در ، خواجهالمحجوبفکشهجویری در 

و  مایه داستان، درونالعشاقمجالسو گازرگاهی در ، مافیهفیه، مولوی در رسایل

 اند:گونه بیان کردهطور خالصه و به شیوة ایجاز اینتوبه کردن ابراهیم ادهم را به
کلّ بازکشید و ه ا بتوبه کرد و دست از ممالک دنی ،شتگوى را این سخن دلیل »

 (193: 1735یری )هجو ؛«طریق زهد بر دست گرفت
یقظت پدید آمد و دست در طریقت نیکو زد، در زهد و ورع و  ،وى را از غفلت»

ل عیاض و بویوسف آنجا با سفیان ثورى و فضی .توکل و سیاحت. به مکه رفت
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نى اطورباکرد در طلب حالل، نو به شام رفت. آنجا کسب مى غسولى صحبت داشت

 (19: 1733 ی)انصار ؛«کرد و به شام برفت از دنیامى
از  ی.است و دعوت رحمان یآسمان یهتنب یندانست که ا .شد یشترب یفزع و ترس و»

از اسب فرود  .کار آمد ینا یدکردن آمده بود، ص یدخواب غفلت ربوده آمد. به ص

 .از شبانان پدر خود یدد یمعظّم نهاد. در راه شبان ةبه کعب یآمد و سرش بداد و رو

را بر  یهو قدم در راه نهاد و باد یدپوشربستد و د یاینهخود بدو داد و پشم ةجام

 یلو فض یثور یانو صحبت سف یدمبارک رس ةبگذاشت، تا به مک یدتجر یلسب

 (2: 1732 ی)انصار ؛«یافتدر - یهمرحمه اهلل عل -را  یغسول یوسفو ابو یاضع
کس در آن درانداخت. هیچ اى زد و خود را از اسبنعره ،نیدابراهیم چون این را بش»

ع به جواهر و هاى پادشاهانه مرصّهصحرا نبود غیر شبانى. به او البه کرد و جام

کس گفت از من بستان و آن نمد خود را به من ده و با هیچ سالح و اسب خود را

وی )مول ؛«گرفت پوشید و راهآن نمد در .احوال من نشان مدهمگوى و کس را از 

 (132: 1732بلخی 
ساخته و خود را  یتخت خال خانة دل را از تاج و الحال از عقب آهو برگشته،یف و»

تاج مرصع و جامة  ید.چرانیکه گوسفندان م یدبه شبان خود رس ،ینداختهب از اسب

او را  یننمد یةو طاق ینو جامة پشم یدهگوسفندان را بدو بخش ،زربفت را بدو داده

 (43: 1739 ی)گازرگاه «افتاد. یکوه یاندر م ،و چون شب درآمد یدهوشپ

مایه و نتیجه داستان، به شیوه متفاوت عمل کرده و درونعطّار با آوردن 

 تر بیان نماید: قسمت پایانی حکایت را با شرح و بسیط بیشاست  کوشیده
 -تعالى -جزعى و خوفى در وى پدید آمد و کشف زیادت گشت. چون حق»

تمام شد و  آنجا ار دیگر از گوى گریبان شنید. کشفخواست که کار تمام کند، ب

و گویند:  لّه مشاهده نمود و یقین حاصل کردالملکوت بر او برگشادند و واقعه رجال

چندان بگریست که همه اسب و جامه او از آب دیده تر شد و توبه نصوح کرد و »

و  شیده و کالهى از نمد بر سر نهادهمدى پوسو نهاد. شبانى را دید، نروى از راه یک

باى زربفت بیرون کرد و به وى گوسپندان در پیش کرده. بنگریست. غالم او بود. ق

و  پوشید و کاله او بر سر نهادو نمد او بگرفت و در داد و گوسفندان به وى بخشید

ا به مرو ت گریستگناهان مى گشت و برها مىها و بیابانآن، پیاده در کوه بعد از
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اللّهم »رسید. آنجا پلى دید. نابینایى را دید که از پل درگذشت. تا نیفتد، گفت: 

معلّق در هوا بایستاد. وى را بگرفتند و برکشیدند و در ابراهیم خیره بماندند  «.احفظه

ى خالى ابه نشابور رسید. گوشه آنجا برفت تا که: این چه مردى بزرگ است. پس از

ه سال در آن غار ت مشغول شود. غارى است آنجا، مشهور. نُتا به طاع جستمى

ها و روزها چه که داند که در آن غار شب. ى سه سالاهر خانه ساکن بود، در

ى هیزم جمع کردى و اپنجشنبه باالى غار آمدى و پشته روز ؟!مجاهده کشیدى

نان خریدى و نماز آدینه بگزاردى و بدان سیم،  دى و بفروختىصبحگاه به نشابور بر

دیگر با آن قناعت  ة[ و تا هفتى به کار بردىاى به درویش دادى. و ]نیمهانیمهو 

 (35: 1757نیشابوری  )عطار «و احوال روزگارش بدین منوال گذشتى. کردى

خوف، کشف، واقعه، یقین، توبه،  به اصطالحات عرفانی در روایت فوق، عطار

است که نخست  ینا روش عطّار. و قناعت اشاره کرده است ،کرامت، مجاهده

به سبک  -آن یحو توض یرتقر یسپس برا کند،یرا مطرح م یمطلب عرفان یک

 ساده و مردم ها،یتحکا ینا. نقش آوردمی یلیتمث یتچند حکا یا یک -عارفان

 (17: 1737 یسا)شم .است یاخالق یا یعرفان یفهم کردن آن معان
 

 نتیجه

، شرح تعرّفنی راهیم ادهم در هشت اثر عرفابررسی حکایت چگونگی توبة ب

، الصوفیهطبقاتعبداهلل انصاری، خواجه رسائل، المحجوبکشف، رسالة قشیریه

در هر  هاروایت یدِد یةزاونشان داد که  مافیهفیه، و العشاقمجالس، ءتذکرةاالوليا

 یراست و از سا یرونیباین زاویة دید،  است.سوم شخص  یت،حکاهشت 

و  هستند یاز نوع خطّ هایتاست. همة روا یرترپذانعطاف یتروا هاییدگاهد

 هایتحکا یانراو تمام یعنی گیرد؛یقصّه صورت نم یتدر روا ینوع چرخش یچه

با زمان  هاداستان ییزمان رواو  چینندیماجراها م دنرا برحسب زمان اتفاق افتا

ست ا معنا ینابه  یخیتاربا زمان  ییزمان روا ییسوهماست.  سوهم هاآن یخیتار
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 یرنگپ ،روینااز  شود؛ینم یتروا یتعلّ ةها حوادث براساس رابطکه در آن

 است. یفها ضعداستان
برابر عبداهلل خواجه رسائلو  ،تعرّف شرح ،عطار یتروا در هاتعداد شخصیّت

 ید،اسب، ص یفرع یها، شخصیّتشرح تعرّف یتدر روا ینکهاجز  ند؛هست

 یهایتشخص ،یعبداهلل انصارخواجه رسائلو در  ،یبانگر یو گو ،نیقربوس ز

 یهاشخصیّت ء،يااالولةتذکرو در  ،ینو قربوس ز ،خرگوش، روباه، هاتف یفرع

اسب و  یفرع یّت. شخصهستند یبانگر یوگو ،ینآهو، هاتف، قربوس ز یفرع

و  تعرّف شرح یتدر حکا یبانگر یو گو تعرّف شرح یتفقط در روا یدص

 توانیاسب را م و ،یدص یبان،گر یو گو شوددیده می ءيااالولةکرتذ

 د.محسوب کر یتصادف هاییشخصیّت

 یترواهشت  گوها در هروآن است که گفت ةدهندگوها نشانوگفت یبررس

عطار  یتدر روا یدرون یگووگفت یکاست و تنها  یشیو نما یرونیاز نوع ب

، و ، هجویریمولوی آن است که گریانب یسهمقا ینا ،ینهمچن ؛شودیم یدهد

گو در وبه استفاده از عنصر گفت یاعالقه الصوفیهطبقاتعبداهلل در خواجه

با عطار اما  ،اندگرفتهکوتاه بهره  وگوید و تنها از چند گفتنخود ندار یتحکا

خود  یتو حکا هدافزو یتروا یشینما یّتگوها هم بر ظرفوتعداد گفتبر افزودن 

داده سوق  یتاز حکا گیرییجهو هم خواننده را به سمت نت کردهتر را جذّاب

ه آورد یاگونهبه هایتو موقع هاگوها را متناسب با شخصیّتو. او گفتاست

 آور نباشد. که مالل است
 شرحدر تنها  دهد کهینشان م پردازیصحنهلحاظ به یتروا هشت ینا مقایسة

، مکان حکایت هاو در بقیة حکایت دهمکان رخ دادن حکایت بیان نش تعرّف

 و استساده  یزبان یتروا هشتدر هر  یده است. زبان حکایتدمشخص گر

 است. زبان تریکبه زبان مردم نزد یگرد هاییتنسبت به زبان روا عطارزبان 
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سرشار از  العشاقمجالسکتاب  هاییتحکا یرو سا یتحکا ینادر  گازرگاهی

 است. یو اصطالحات مردم ،یجرا یهامثل ،یات، تشبیهاتکنا
 یشیو نما ،یفیتوص یتی،روا بیان یوةخود از هر سه ش یتدر حکا گازرگاهی

و هرجا که  پرداخته یتحکا یتخود به روا یتیروا یاناستفاده کرده است. او با ب

 یالکه در البه یزن ییگوهاوگفت گرفته است.بهره  یفاز توص ،دانستهالزم 

 هشتهر  یاصل شخصیّت ست.ا او یشینما یاناز ب ینشان ،است هآورد یتحکا

 ییرها تغقصّه یدر طول ماجراها یعنی پویا است؛ یمی،قد یهامانند قصّه یتروا

ونی، هاتف، به وسیلة یک نیروی درها کند؛ ابراهیم ادهم در تمام حکایتیم

فلت و از خواب غ آید، و... به خود می، خرگوشکوهة زین، گوی گریبان، آهو

 کند. دارد و توبه میمیشود و از کشتن صید دست بردار میبی
 

 کتابنامه
 قرآن کریم.

و  یحاتبا تصح .ریهیقش ةرسال ةترجم .1734 .بن احمدحسن یابوعل یخش ی،عثمان یابوعل

 فرهنگی. و علمی تهران: چهارم. چ فروزانفر. الزماناستدراکات بدیع

 .دوم چ .یترجمة فرزانه طاهر .در ادبیّات ییختارگراسا بر یدرآمد .1737 .رابرت اسکولز،

  .آگاه: تهران

: تهران .رور موالئیقابله و تصحیح محمد سم .الصوفیهطبقات .1732 .عبداهللانصاری، خواجه

  .توس

تصحیح و مقابله  چ دوم. .عبداهللمجموعه رسائل فارسی خواجه. 1733. ـــــــــــــــــــــ

 تهران: توس.محمد سرور موالیی. 

 زالل. : تهرانیمانی. ترجمة محسن سل .نویسیدربارة داستان ییهادرس. 1734 .لئونارد بیشاب،

  .سخن :تهران .آفتاب یةدر سا. 1736 ی.تق پورنامداریان،

 ثالث. : تهران .داستان یبر مبان اییهحاش. 1733 .ابوتراب خسروی،
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: تهران .یحرّ ترجمة ابوالفضل. معاصر یقایطبو ؛یداستانیت روا .1733 یت.کنان، شلوم ریمون

 . یلوفرن

 .افق تهران: .به اهتمام داوود غفارزادگان مقاالت.. 1739علی. بن ، محمدتبریزی شمس

تصحیح و  ،بررسی . چ دوازدهم.االولياءتذکرة .1757محمد.  عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین

 تهران: زوّار. ات محمد استعالمی.توضیح

به اهتمام غالمرضا . عرفا( تذکرة) العشاقمجالس .1739 حسین. الدیّن، امیرکمالگازرگاهی

 .زرّین: تهران .طباطبایی مجد

 هرمس. : تهران .د شهباترجمة محمّ .یتروا هاییهنظر. 1732 .واالس مارتین،

شرح التعرّف لمذهب  .1737 .دبن محمّامام ابوابراهیم اسماعیل، خواجهبخاری یمُستمل
 .اساطیر :تهران. د روشنبا مقدمه و تصحیح و تحشیه محمّ .صوّفالت

 مرکز. : تهران. داستان کوتاه یمبان. 1735 ی.مصطف مستور،

تهران:  فروزانفر. الزمانبدیع تصحیح دوم. چ .فیهمافیه .1732 محمّد. الدینجالل ،وی بلخیمول

 نامک.

تصحیح رینولد الین نیکلسون. تهران:  .مثنوی معنوی. 1733. ـــــــــــــــــــــــــــــ

 مولی.

 یت،عناصر روا یبا بررس یمثنو یهاقصّه یشناسشکل ؛بلخی گوقصّه .1756 .بهروززاده، یمهد
 مرکز. : . تهرانیداستان یتو واقع یفتوص یّت،شخص

 سخن. : تهران .چهارم چ .عناصر داستان. 1736 .جمال میرصادقی،

 و تصحیح ،مقدمه چ سوم. .المحجوبکشف .1735 .ثمانبن عهجویری، ابوالحسن علی

  سروش. تهران:ابدی. ع محمود تعلیقات

«. بررسی کرامات در ادبیّات عرفانی ایران از آغاز تا قرن نهم هجری. »1756همتی، امیرحسین. 

 .آبادرسالة دکتری تخصصی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

 . یرکبیرام: تهران. یسینوهنر داستان. 1739 .یمابراه یونسی،
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