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 بررسي و نقد ساختارگرايي
 از مقامات حميدي» در تصوف«حكايت عرفاني 

 1دكتر ابوالفضل غني زاده
 

 چكيده
مقامه و يك  24مقامات حميدي؛ نوشتة قاضي حميدالدين ابوبكر بن عمر بن محمود، از 

هجري است كه صـنايع لفظـي در    ششمخاتمه تشكيل يافته و از جمله نثرهاي مصنوع قرن 
» در تصـوف «ر سطح به كار رفته است. اين نوشته از باب نمونه مقامـة عرفـاني   آن در حداكث

اين كتاب را بر اساس قواعد ساختارگرايي مورد بررسي قرار داده و در پايان بـه ايـن نتيجـه    
عرفاني بـوده اسـت. نويسـنده     -رسد كه درونماية اين اثر ادبي همواره پند و اندرز اخالقي مي

ركيب سازي از هيچ كوششي فروگـذاري نكـرده و آغـاز و پايـان يـك      آن در لغت پردازي و ت
نواخت مقامات را بدون آسيب و سكته حفظ كرده است. قاضي حميدالـدين در نوشـتن ايـن    

عرفاني در نيت داشته است و از نظر شكلي از كاربرد سـجع و اسـتفاده    -مقامه بناي تعليمي
كـرده و در تضـمين و درج اشـعار شـعراي     از الفاظ فصيح و بليغ عربي و فارسي هيچ غفلت ن

 .فارسي و تازي هنرمندي نشان داده است
 و ساختارگرايي» در تصوف«مقامات حميدي، حكايت : كليديواژگان
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 مقدمه
قصص ابداع نمود   در اواخر قرن چهارم هجري، بديع الزمان همداني شكل خاصي در ارائه

 نهاد. و نام مقامات بر آن
ه، به معني جاي ايستادن است؛ شعراي دوره جاهليت آن را بـه معنـي   مقامات جمع مقام

اند. بعد از اسالم مقامه مترادف بـا مكـان و مجلـس     مجلس و محل اجتماع قبيله به كار برده
اند به كار رفت و سپس به خطبه و موعظه اي كه در  يعني جايي كه در آن هستند يا نشسته

آمدنـد   كه در مجلسي گـرد هـم مـي    جماعتي نين بهشد اطالق گرديد، همچ ايراد مي مكاني
 گفتند. مجلس يا مقامه مي

شد  در آغاز دوره عباسيان كلمه مقامه، جنبه ديني يافت و به احاديثي و خطبي گفته مي
گشت بعدها به تدريج گام را فراتر گذاشت و مترادف با اشـعار و   كه در مجالس خلفا ايراد مي
مين كلمه در قرن سوم معني پست تري يافـت و بـه سـخنان    اخبار و تاريخ استعمال شد. ه

استغاثه آميز گدايان اطالق شد كه به سبك سخن كاهنان و قصـاص دوره جاهليـت و صـدر    
اسالم مسجع و مقفي بود همين معني اخيـر نيـز موجـب گشـت تـا ايـن عنـوان در معنـي         

ت معمـوالً قهرمـان   اصطالحي خاص خود براي فن مقامات برگزيده شود، زيرا در كتب مقاما
داستان گدايي است كه در ميان جمعي ايستاده يا نشسته داستاني را عنوان كـرده و سـخن   

 پردازد. گويد و در پايان به دريوزگي و گدايي مي مي
مقامات قسمي است از اقسام قصص كه با صرف نظر از تكلفات لفظي و معنوي كه در آن 

ه ارزش و تنوعي ندارد و مقصود نويسنده از ابـداع  گون داستاني هيچ  هدف اصلي است از جنبه
آن اين است كه بتواند هرچه بيشتر صنايع لفظي و بديعي بخصوص سـجع را در آن   و انشاي

اي  سازي نهايـت هنـر را در فـن نثرنويسـي بـه شـيوه       به كار ببرد ودر لغت پردازي و تركيب
 ارائه دهد. معمول

 هاي كوتاه و مستقل كه تنها وجـه ارتبـاط   داستان از جنبه داستاني، مقامات عبارت است از
 كند. ها با يكديگر، راوي واحدي است كه شخصي معين را در حاالت مختلف وصف مي آن

 )shortstoryداستان كوتاه (
). مطالـب جديـدي   355: 1372پيوسته محمل تجربه تازه است. (احمدي، داستان كوتاه،

 سازد. ان را بيشتر به خويشتن متوجه ميكند و انس براي زندگي اجتماعي تعريف مي
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داستان كوتاه در حقيقت غرقگاه معرفتي خواننده است كه در يك نشسـت بـر او عـارض    
شود و در آن نويسنده بايد بكوشد تا خواننده را تحت اثر واحدي كه اثرات ديگـر مـادون    مي

خواننـده در يـك    توانـد داشـته باشـد كـه     آن باشد قرار دهد و چنين اثري تنها داستاني مي
 ).:26: 1369نشست كه بيش از دو ساعت نباشد تمام آن را بخواند. (سليماني، 

 توان نام برد: ترين آن را چنين مي هايي دارد كه مهم بطور خالصه داستان كوتاه ويژگي
 آشنا ساختن مخاطب با آنات و تغييرات زندگي فردي و اجتماعي-
 اتمام برسد.طول و عرض كوتاه كه در يك نشست به -
 ساختار آن را حادثه اصلي با مجموعه حوادث فرعي تشكيل بدهد.-

هاي اصلي و فرعي يك داستان كوتاه را  چه مقدار از ويژگي هاي (عرفاني) مقامات داستان
تواند بـه مخاطـب    تواند در خود داشته باشد؟ سئوالي است كه ريخت و ساختار آن را مي مي

 معني كند.
 ان كوتاهساختارگرايي داست

بنياد داستان كوتاه، از دو قسمت كيفـي و كمـي تركيـب يافتـه اسـت، بخـش كمـي يـا         
 مهندسي آن عبارت است از: طرح، مكان و زمان، تكنيك زباني، زاويه ديد، شخصيت، گفتگو.

بخش كيفي يا معماري آن را موضوع و درون مايه، لحن آرايش كلمات و جملـه تشـكيل   
 دهد. مي

داننـد.   مام پديده و رخـدادهاي عـالم را داراي سـاختاري مشـخص مـي     ساختار گرايان، ت
يك اثر و ارتباط آن بـا اجـزا بـا      ) و در بررسي اجزاي تشكيل دهنده84: 1384(شايگان فر، 

دهند. قواعد و الگوي ساختار يك داستان كوتاه بطـور خالصـه    يكديگر را مورد بحث قرار مي
 تشكيالتي به خود بگيرد. تواند چارت در يك جدول به اين شكل مي

 

 داستان

 تركيب معماري

 محتوا لحن تكنيك زباني

 تركيب هندسي

 طرح مكان و زمان زاويه ديد شخصيت گفتگو
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گيـرد و در   افتـد. حادثـه او را در برمـي    داستان كوتاه حول محور يك شخصيت اتفاق مي
معني پيدا  گسترش داستان اجزاي ديگر تشكيالت چه از جنبه مهندسي چه از نظر معماري

 كند. مي
گـروه  روايت به نسبت كوتاه خالقه اي اسـت كـه نوعـاً سـر و كـارش بـا       «داستان كوتاه 

محدودي از شخصيت است كه در عمل منفـردي شـركت دارنـد و غالبـاً بـا مـدد گـرفتن از        
 برند. ) مسير داستان را پيش مي1372:358(ميرصادقي،» وحدت

البته توانايي نويسندگان در آفرينش يك اثر هنري از همديگر متفـاوت اسـت و بـر ايـن     
 كل تركيب توانايي و مهارت دارند.در برجسته سازي هنرمندانه اجزايي از  اساس هر كدام

دهنـد، بعضـي آرايـش كلمـات و جمـالت را، برخـي        برخي درون مايه را بيشتر رونق مي
 ديد را و ... .  كنند و ديگر زاويه شخصيت را خوب ترسيم مي

گيرد كه بتواند اجزاي  ها قرار مي در هر صورت، يك داستان كوتاه زماني در رديف بهترين
 يك داستان را در حد بسيار عالي تحويل مخاطب بدهد.تركيبي ساختار 

ارزشيابي يك داستان از حد ضعيف تا بسيار عالي، رونـد پـذيرش اجتمـاعي آن را خـوب     
اند از: طـرح، مكـان و زمـان،     كند. عناصر تاثيرگذار در ارزيابي داستان كوتاه عبارت معني مي

 .لحن، زاويه ديد، شخصيت، گفتگو، محتوا و تكنيك زباني
وقتي درصد مقبوليت داستان را در قالب يك داستان كوتاه ارزشيابي كنيم نمـره اجـزاي   

تواند نسـبت بـه    شود و هر خواننده اي مطابق ميل و سليقه خود مي ساختار آن مشخص مي
 خواندن آن اقدام نمايد.

 در تصوف بررسي و خالصه داستان
مقامات درجـدول زيـرتبيين شـده،    هاي  داستان ابتدا براي تفهيم بيشتر موضوع، ساختار

 شود: مي هاي عرفاني ذكر سپس خالصه داستان
 مقامه موضوع ساختار

 سكباج داستاني
 قلعمه ـ شيب و شباب ـ (پيري و جواني) ـ ربيع ـ لغز ـ خريف ادبي

 جنون ـ در آداب سفر ـ در تصوف ـ عشق عرفاني، فلسفي
 مناظره ملحد و سني ـ موعظه ديني
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 مخاصمه بين زوجين هزلفكاهيه و 
 طبيب و منجم  مناظره معلومات علمي

 مقامات  بقيه متفرقه
 »در تصوف«خالصه داستان 

از مواهـب   و كند كه چـون از اقسـام مراتـب نفسـاني     راوي از زبان دوست چنين نقل مي
در علوم ديني به مدارج علوي دست يافتم. خواسـتم كـه قـدم     و مناصب انساني، تفوق يافتم

 مقام باالتر نهم ودر اين راه مشكالت و مبهمات عشق برايم گشوده شود.به 
رسد، صاحب طريقي از دياري رسيده است، با اشتياق بـه   ها خبر مي تا اينكه پس از مدت

 ديدار او شتافتم پيري بود عرفاني به انواع كماالت الهي آراسته ... .
ن است كه عقده مشـكالت بـاز شـود    با خود گفتم: آن را يافتم كه طالب آن بودم، وقت آ

 دهد مباحثه يي ميان پير رباني و جوان رخ مي
سؤاالت خود را از شيخ پرسيدم او اقسام عشق را با تمثـل بـه حكـايتي از حضـرت داوود     

 كند. كند وشمه اي ازرازهاي آن را بر وي آشكار مي بيان مي
 »در تصوف«نقد عرفاني داستان 

شود محور اصلي بحث، طي مراحل  ميميت وارد داستان مينويسنده به عادت مألوف با ص
رود پير از كماالت الهي برخوردار است و سعي دارد مبهمات و مشـكالت   سلوك به شمار مي

 مسير عشق را باز نمايد.
گيرد متن بـا   ركود و ايستايي با شيوايي حاذق به دست نويسنده رنگ مذموم به خود مي

چربد، تحـول درونـي    قايق گفتگو عرفان عملي بر نظري ميكلمات ديني آراسته شده و در د
هـاي   مأموريت ذاتي داستان است و ابزار بحث سؤال و جواب گفتماني است كـه رونـق ارزش  

 تواند باشد. ديني ديگر ثمره آن مي
 تحليل ساختاري داستان

 عناصر داستاني
 plotطرح و توطئه)  -. طرح (پيرنگ1
) 152: 1362(ميـر صـادقي،   »كنـد  وادث را ايجاد ميپيرنگ خط ارتباط منطقي بين ح«

به اعتقاد ارسطو طرح بايد از كليتي برخوردار باشـد و اجـزا طـوري بـا كـل درهـم       «چنانكه 
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آميخته باشد كه با حذف عنصري از كل، شيرازه آن از هـم بپاشـد؛ بـه عبـارت ديگـر طـرح       
) 118:1384(فورستر » ولداستان، نقل حوادث است با تكيه بر موجبيت و روابط علت و معل

زنـدگي  «و يا طرح عبارت است از نقشه، نظم، الگو و نمايي از حوادث. به گفته هنري جيمـز  
(آلـوت  » همه تداخل و درهم ريختگي و آشوب است هنر همه تمايز، باز شناسـي و گـزينش  

شود كه خواننـده بـا كنجكـاوي و اشـتياق بـه تعقيـب        )؛ بنابراين طرح باعث مي119:1386
ها برآيد. اولين بار شـكل گرايـان روس    ادث داستان بپردازد و در پي كشف علت وقوع آنحو

و » داسـتان «روايت را از يكديگر متمايز سـاخته و روايـت را متشـكل از دو سـطح       دو سويه
داستان رشته اي از رخدادهاست كه براساس توالي زمـاني و  «دانستند. از نظر آنان » پيرنگ«

) 25:1371(اخـوت،  » دد و پيرنگ بازايي هنري رخـدادها در مـتن اسـت   پيون علي به هم مي
)، histoireژرار ژنت اين تمايز را بسـط داده و روايـت را بـه سـه سـطح مجـزاي داسـتان (       

كند. به عقيده وي گزارش نظم رخـدادها   ) تقسيم ميnarration) و روايت (recitگزارش (
داستان نظـم نهـايي   «هاي روسي دارد.  ستدر متن است و مفهومي چون طرح در آثار فرمالي

(احمــدي، » رخــدادها در جهــان بيــرون مــتن اســت و روايــت نحــوه ارائــه گــزارش اســت 
حوادث داستان مذكور براساس زمان «اين توضيح،  ) با1379:72و نيز (اسكولز، )315:1385

راوي  شود ولي در طرح ممكن است زمان گاهنامه اي به هم بخـورد و  گاهنامه اي تنظيم مي
موسـوم  » پـيش بينـي  «از انتهاي داستان به روايت حوادث بپردازد كه اين نحوه روايـت بـه   

) بر هم خـوردن نظـم زمـاني در طـرح داسـتان اغلـب، خـاص        145:1380(ايگلتون،» است
هـاي داسـتاني گذشـته بـر مبنـاي نظمـي        نوشتارهاي داستاني امروزي است و بيشتر كتاب

به نظم زماني و منطقي تعبير كـرد؛ يعنـي در بيشـتر    «ن آنرا توا اند كه مي سازمان دهي شده
هاي گذشته، هم داستان و هـم طـرح آن براسـاس زمـان گاهنامـه اي تنظـيم شـده         داستان
 .)1387:67فروزنده،»(است
 تحليل ساختاري طرح داستان 1-1-1

 تزوتان تودورف معتقد است:
ند. او واحـد كمينـه روايـت را    شـو  كليه قواعد نحوي زبان، در هيئتي روايتي بـازگو مـي  «

سلسـله و  «داند و پس از تعيين قضيه، دو سطح عالي تر آراء خود را در دو اصطالح  قضيه مي
شـود كـه نـاظر بـر توصـيف       كند. سلسله پايه اي از پنج قضيه تشكيل مي توصيف مي» متن
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» توضعيت معيني است كه درهم ريخته و دوباره به شكل تغييـر يافتـه سـامان گرفتـه اسـ     
 ).131:1387(الك،

مي دانيم طرح، وجه  ويژگي هاي داستان كوتاه است و منطبق بر باآن كه داستان مذكور
تحليـل دقيـق ايـن داسـتان متوجـه       مع الوصف باتجزيـه و  رمان است تمايز داستان كوتاه و

 داراي طـرح داسـتاني منسـجم، مـنظم ومنطقـي ومطـابق بـا        شويم داستان مذكوركامال مي
تـوان بـه نتـايج     طرح داستان است وازتجزيه وتحليل آن مـي   علمي وتعريف شدههاي  تئوري

 جالب توجهي دست يافت.
 شود: بنابر نظريه تودورف: طرح داستان كوتاه مذكور از چهار سلسله متوالي تشكيل مي

 مشتمل برقضاياي زير است:"در تصوف«داستان  خصوص در

 

هـايي   قد است: در طرح هر داستان، پي رفت ها يا به عبارت بهتر روايـت كلو دبرمون معت
فرعي وجود دارد. هر پي رفت داستاني كوچك است و هر داستان پي رفتي كلـي يـا اصـلي.    

قاعده سه گانه هر پي رفـت بـر سـه    «داند.  روايي مي  برمون پي رفت را عنصر اصلي ساختار
 پايه استوار است:

 دگرگوني را در خود دارد.وضعيتي كه امكان  -1
 دهد. حادثه يا دگرگوني رخ مي -2
 ).166:1385(احمدي، » وضعيتي كه محصول تحقق يا عدم تحقق آن امكان است -3

 خورد: به اين ترتيب چهار پي رفت در اين داستان به چشم مي
 (در تصوف)پي رفت 

قامـات بـاالتر   كند قدم به م پيشرفت مي شخصي كه چون اندكي در علم ديني :1پايه 
 نهد. مي

 .شود ا راوي صميمي بوده است آغاز ميداستان از طريق دوستي كه بتعادل آغازين  -

 )1 قهر (  -
نهد  راوي پس از طي مراحل ابتدايي علم لدني قدم بر مقامات باالتر مي

 كند. و با پيزي عرفاني برخورد مي

 نهايي تعادل  -
كنـد و عـالم عشـق بـراي      پير عالم با جوان نوخاسته (راوي) گفتگـومي 

 شود. جوان آشكار مي
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 :2پايه 
پير عالم با جوان نوخاسـته (راوي) دربـاره امـور و مسـائل دينـي بـه گفتگـو        

 نشيند. مي

 :3پايه 
در اين مباحثه به وسيله پيرمشكالت كوي طريقت به جوان آشكار مي شـودو  

 شود. انقالب دروني در جوان ايجاد مي
 

هـاي قصـه در    ت حوزه عمليات براي نقـش وال ديمير پروپ، سي و يك نقشه ويژه و هف«
ها در نظر گرفته بود. گرماس روايت شناسي را بر پايـه ريخـت شناسـي حكايـت پـروپ       قصه

استوار كرده است. او به جاي هفت حوزه عمل پروپ سه جفـت تقابـل دو تـايي را پيشـنهاد     
شـش   شـود. ايـن   ) مورد نظر او را شـامل مـي  actionكند كه هر شش نقش يا كنشگر ( مي

 اند از: نقش عبارت
(ســلدن، » كمـك كننـده / مخـالف    فرسـتنده / گيرنـده   شناسـنده / موضـوع شناسـايي    

توان دسته بنـدي زيـر    ) بر طبق الگوي ياد شده مي163:1385) و نيز (احمدي، 108:1372
 را ارائه داد.

 
 قهرمان، پيري آشنا به مسير پر پيچ و خم راه عشق شناسنده

 هاي متعالي دادن مسير درست عرفان و انتقال انديشهنشان  موضوع شناسايي
 به مراحل عشق مسلط پير مجرب؛ با ظاهري جوان ولي فرستنده
 يا فرد خام و بي تجربه در راه عشق سالك نو آموز گيرنده

 مرشد كامل كمك كننده
 افراد سطحي انديش و كوته فكر و ظاهر بين مخالف

 

ديگـر   هاي مقامات حميدي را از زاويه اي ، طرح داستانمذكورعالوه بر الگوها و نظريات 
 )1386:55كرد كه در نوع خود قابل ذكر است. (ذوالفقاري، توان بررسي نيز مي

 

انديش يـا سـالكي    با جواني خام برخورد و همصحبتي پيري مجرب و رباني وضعيت اوليه
 نوآموز

 ردن، در بند عشق بودن...)تحول دروني در راوي (رسيدن به پيري، توبه ك حادثه محرك
 عشق (مسير عرفاني) برخورد با مشكالت راه گره افكني
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 حل مسائل عرفاني به وسيله پيري آگاه و آشنا به مسائل عرفاني اوج
ناپديد شـدن قهرمـان و در پايـان     ايجاد انقالب دروني در قهرمان داستان/ وضعيت پاياني

 تنها ماندن راوي
 

ها كنش
 حوادث

حادثه 
 حركم

 گره گشايي اوج گره افكني
وضعيت 
 پاياني

 (در تصوف)

فردي كه در 
اقسام مراتب 
ــه  ــاني ب نفس
ــو   ــه عل درج
رســيده بــود 
طبقه صوفيه 
را ارج 

نهـــد و  مـــي
قصــــد دارد 
ــه   ــود را ب خ
ــان  ســلك آن

 .درآورد

ــوان  جـــــ
ــوز  نوآمــــ
ــكالتي  مشـ
ــاره  در بــــ
.صوفيه دارد

سالك (جوان 
نوآموز) خـود  
را نيازمنـــــد 

دانـد   ياري مي
مشـكالت   كه

ــا او  خــود را ب
ــان  در ميــــ
ــذارد و  بگــــ

اي از  پـــــاره
ــر   ــات ب مبهم
ــكار  وي آشــ

 .شود

به سالك خبر 
رسـد كـه    مي

ــاحب  صـــــ
طريقي كبـود  
پوش از شـهر  
اوش رسيده و 
مشـــــكالت 
عشق را حـل  

 .كند مي

جوان نوكار 
با پير عـالم  
ــه گفتگــو  ب

نشيند و  مي
پــاره اي از 
مبهمات بر 
جــــــوان  
ــكار  آشــــ

 شود. مي

 
 )themeرون مايه (. موضوع و د2

گردد. اغلـب محتـواي    هاي آن موضوع و تم آغاز مي جنبه ترين فهم داستان از ادرك كلي
 هـاي متعـالي از پيـر و    ها چگونگي سلوك و شرح سفر عرفاني وانتقال پاره اي انديشه داستان

 شيخي رباني به جواني نوسالك و نو آموز است.
اني امتـزاج يافتـه و در قالـب داسـتان بـه      ها با رنگ و بوي عشـق عرفـ   محتواي داستان 

بـه سـالك    شود در اين سفر برخي مبهمات مسير عرفـان و طـرق عشـق    خواننده منتقل مي
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شوداز اين طريق سالك به اشتباهات سـيرخود پـي بـرده و انقـالب درونـي در وي       اشكار مي
 شود. ايجاد مي

كنـد آسـتانه عشـق     ا مـي همچنين به طور نهاني نويسنده به خواننده اين موضـوع را القـ  
شناسد مگر آن كه در  مقامي بس رفيع و بلند است و مقامات و اقدام عشق را هر سالكي نمي

 اين مسير دلسوخته به عشق باشد.
 به شكل زير است: داستان به طور كلي محتوا، پيام محوري و اشتراكات

 شود داستان از طريق دوست راوي نقل مي -1
شود و طـرق عرفـاني بـه     هرمان داستان با راوي هم صحبت ميدر هر چهار داستان ق -2

 شود سالك نوآموز بيان مي
هـاي عرفـاني بـين راوي و قهرمـان متفـاوت اسـت در ايـن سـفر          طرز فكر و ديـدگاه  -3

 شود هاي عرفاني از شيخي مجرب به جواني نوآموز منتقل مي انديشه
 گيرد كل ميدر پايان انقالب دروني و تحول باطني در راوي ش -4
ها كسي كه آشنا به راه سـلوك وعرفـان    پير عرفاني پير تقويمي نيست در اين داستان -5

شود هر چند در ظاهر برنايي شيدا در ظاهر عامه و سطحي انديش  باشد پير تلقي مي
 به نظر برسد

شي شود در هر چهار مورد پير رباني مانند شعله ات قهرمان داستان در پايان ناپديد مي -6
 دهد در بيابان است كه در اندك زماني مسير درست عرفاني را به راوي نشان مي

 شود پند و اندرز ديني تبليغ مي -7
 در مفهوم داستان ه ساختاري تعريف كرده است تا روند زندگي سالك بهبود يابد -8

 
 )dialoge. گفتگو(3

كنـد؛   جسـته اي ايفـا مـي   هاي مقامات عنصر گفتگو از آغـاز داسـتان نقـش بر    در داستان
كنـد، اغلـب پـس از     دوستي صميمي باب سخن را باز مي ها راوي از طريق درابتداي داستان

كنـد، ادامـه داسـتان را بـه گفتگـوي عرفـاني پيـر         آنكه راوي با دوست مهربان درد ودل مي
ره اي پـا  معموالً هاي مقامات به وسيله گفتگو سپارد، در داستان دلسوخته با جوان نوآموز مي

شـود، همچنـين نويسـنده در     آشـكار مـي   ابهامات عرفاني و مسير درست عشق به مخاطـب 
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دارد و براي تفهيم بهتـر بـراي خواننـده و     تمام جزئيات الزم را براي نويسند بيان مي گفتگو
كند، داستان در  جذابيت متن از اشعار عربي و فارسي متناسب با موضوع داستان استفاده مي

اي خود داراي گفت و گو است و از اين نظر خواننده با قهرمـان داسـتان هـم    ه بيشتر صحنه
 كند. سو حركت مي

 »در تصوف«گفتگو در حكايت 
 شود: مطابق رسم حكايات مقامات، داستان از زبان دوستي صميمي بيان مي

حكايت كرد مرا دوستي كه در سر وفائي داشت و درسرّ صفائي كه: وقتي از قسام مراتـب  
ي و وهاب مناصب انساني دولت براعت و بالغت يافتم و از خواندن قرآن مجيـد فراغـت   نفسان

 ).86: 1365و از علم استادان و قرّاء بعلم اصمعي و فرّاء آمدم... (بلخي، 
آمـوزد، عـزم خـود را جـزم      پس از آنكه علم مقدماتي از قرآن و تصوف را نزد استادان مي

 گذارد، نزد خود تمام شرايع دين و مشكالت و مبهمـات كند كه قدم در طريق عملي تصوف  مي
 رسد كه پيري از طرف اوش رسيده است، كرد كه بامدادي خبر مي خود را بررسي مي

هـا   بامداد خبر دادند كه صاحب طريقتي كبود پوش دوش از اوش رسيده اسـت اصـحاب  
راه  يـز بديـده گـرد آن   اند، مـن ن  اند و در رياض آن اقبال. قبول امروز بزيارت قدوم او مشغول

 ).91برفتم و آن عزيز را مرحبائي بگفتم... (همان: 
 كند: پس از استقبالي پرشور و گرم، پير ندا مي

پس پير سربرآورد و گفت: اي بـرادران رحمـاني و دوسـتان ربـاني هـر كـه را از كـوي        «
ي طريقت مشكلي است بپرسد و هر كه در شارع حقيقت واقعه اي ايسـت گويـد كـه در كـو    

 ).92(همان: » تصوف ضنّت نيست و در عالم فقر منت نه...
 كند: هاي پندآميزي را بيان مي در آغاز حكايت، راوي از نكته

 توصيه به پندشنوي از والدين .1
تازيانه تعريك پدر و مادر در تهذيب و تأديب نيابـد  ه و نيز شنوده بودم كه هر مولود كه ب

 ).87حوادث حقوق از او طلب (همان:  مؤدب ايامش بسي سالگي ادب كند و غريم
 دـرف طرب نكنــر بساط شــب هر كه او در ادب طلب نكند

 كه در ديده كحل شب نكند آن   ا بيندــور روز و يقين كجـن
 دــرا ادب نكنو ــه تــه زمانـك دــباي رت ميـوز گــادب آم
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 . ذخيره براي دنياي آخرت داشتن2
م و برآسودم، رخـت  پس چون چند روزي درين تك و پوي بودم و ازين جستجوي بغنود

ازين منزل بر خر نهادم و قدم ازين مقام برتر، گفتم اين منزل خيمه اقامت را نشـايد و ايـن   
متاع ذخيره قيامت را نبايد كه درجات عاجل و نجات آجل درين علوم بسته نيسـت و دريـن   

 ).88معلوم پيوسته نه (همان: 
 لبندان استاين پيشه كاهالن و د   اين خانه نه خانه خردمندان است

 . پيوستن به گروه متصوفه3
چون از آن عالم درگذشـتي و ايـن بسـاط    «راوي در تعريف و تمجيد گروه تصوف گويد، 

عريض درنوشتي قدم مجاملت دركوي معاملت نهادي، هيچ طبقـه اي مناسـب افعـال تـر از     
شـان نـه،   تر و مهذب اخالق تر از فرقه كبودپو طبقه متصوفه نيستند و هيچ طايفه اي موزون

آداب طريقت ايشان را مسلم است و اسباب حقيقت در ايشان فراهم، حله پوشان عـالم علـم   
 ).89همان: »(اند و قاطعان راه رجاء و امل وعمل

گفـتم خـود را بـر ذيـل     «دانـد   راوي نجات خود را از كاهلي، پيوستن به گروه تصوف مي
و مراسـم بـر دسـت گيـرم و بـدان      ايشان بندم و بر فتراك خيل ايشان پيوندم، اين مراتـب  

وظايف و مراسم استظهار جويم بود كه متابعت آن شيران صـيدي در دام آيـد و بـدولت آن    
 همان)»(دليران شرابي در جام افتد

 گفتگو و سؤاالت پرسيده شده فرد سالك و پير رباني:
گفـتم شـيخا اول بـار قـدم صـورت اسـت تـا        « نخستين سؤال پرسيده شده اين بود كه 

هـا ايـن رنـگ برگزيـدن      دريج بعالم معني، مرا بيان كن كه علت كبود پوشيدن و از رنـگ بت
 چيست؟

پير گفت اين باري سؤال مبتديان شارع طريقت است نه واقعه مهتـديان كـوي حقيقـت    
 ).93(همان: 

گويد: اي جوان رشيد هر كرا از كبـود تـار و پـودي در سـر افكندنـد       سپس در جواب مي
آدمش بر پاي كردند تا درين مـاتم سـراي فنـا كـه رسـم تعزيـت اسـت از         بماتم داري ذريه

 ).94نيست كه ماتم آرائي و نوحه سرائي كنند...(همان:  كبودپوشي چندي چاره
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گفتم اي پير طريقت و رهنمـاي حقيقـت معنـي رقـص و غنـاء و اهتـزاز و       «سؤال دوم، 
كيست؟ گفـت: اي كـودك   شود چيست؟ و مجوز و مرخّص آن  انبساطي كه از آن حاصل مي

راه بدان كه قفس غالب رعيت مرغ دل است، قبض و بسط و حركت و سكون قالب بر انـدازه  
حالت قلب بود. هرگاه كه طاير روح ببسط و قبض الهي متمايل شود و مشتاق پـرواز فضـاي   
عالم علوي گردد در اضطراب و حركت درآيد قفس از جنبش او در حركـت در آيـد قفـس از    

در حركت افتد كوتاه نظران عالم صورت پندارند كه آن حركـت اختيـاري اسـت و     جنبش او
زايد و حركت در مصـروع بـي    آن جنبش را ارادي، ندانند كه لرزه مرتعش بي خواست او مي

 آيد... اراده او مي
سؤال ديگر درباب سماع بود، گفتم مرا از سرّ اباحت سماع خبر ده و از شجره علـم خـود   

ري، پير كه اين سخن بشنيد بر خود بلرزيد و گفت اي جـوان غايـت طلـب و    درين معني ثم
نهايت جو، از قدم بدايت تا سرحد اين واليت صدهزار فرسنگ است، اين سؤال نه بـه انـدازه   
حد و قد تست و اين استمداد نه بر اندازه شد و مد تـو، سـماع ترفعـي دارد و عـالم اسـتماع      

 ).96در و درگاه نرسد (همان:  توسعي، هرباالي كوتاه بدان
 شود: در پايان تمام حكايات نيز پير رباني ناپديد مي

 معلوم من نشد كه كجا رفت پير اوش؟با او چه كرد گردش ايام دي و دوش؟
 )98وز پس سپيدكاري چونش سياه كردصبح سپيد جامه و شام سياه پوش؟(همان: 

 )point of viewزاويه ديد ( -4
دهنده شيوه اي است كه نويسنده به وسيله آن مصالح و مـواد داسـتان   زاويه ديد نمايش 

دهـد. هـر    كند و در واقع رابطه نويسنده را با داسـتان نشـان مـي    خود را به خواننده ارائه مي
كند. اين نقل موضوع ممكن است  داستاني بايد گوينده اي داشته باشد كه موضوع را نقل مي

تـوان زاويـه    سوم شخص صورت گيرد. از اين نظـر مـي  به شيوه اول شخص يا دوم شخص يا 
ديد دروني و زاويه ديد بيروني تقسـيم كـرد. در زاويـه ديـد درونـي گوينـده         ديد را به زاويه

هاي داستان (شخصيت اصلي يا شخصيت فرعي) است و داسـتان از   داستان يكي از شخصيت
 )36:1372شود. (مير صادقي،  زاويه ديد اول شخص نقل مي

 شود: ها از زبان راوي به شكل سوم شخص بيان مي داستان اغاز
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كـه وقتـي كـه از قسـام      حكايت كرد مرا دوستي كه در سر وفايي داشت و در سرّ صفائي
مراتب نفساني و وهاب مناصب انساني دولت براعت و بالغت يافتم و از خواندن قـرآن مجيـد   

 ).86: 1365فراغت...(بلخي، 
 كند: داستان را از زبان خود توصيف مي در بيان ماجرا راوي گاه

پس چون روزي چند درين تك و پوي بودم و ازين جستجوي بغنودم و برآسودم، رخـت  
ازين منزل بر خر نهادم و قدم ازين مقام برتر، گفتم كه منزل خيمه اقامت را نشـايد...(همان:  

88.( 
كـاني زمـام سـخن را بـه     بنابراين در بسياري از جاها، راوي بنا به موقعيـت و اقتضـاي م  

 سپارد تا هر كدام به نوبه خود سخن گويند. هاي داستان مي شخصيت
 )characterشخصيت ( -5

شخصيت اگر چه مخلوق اصلي ذهن نويسنده است، مع الوصف، شخصيت اصلي داستان، 
كنـد برخـي مبهمـات طريـق      ها تالش مي پير عرفاني يا شيخي رباني است او در اين داستان

سالك نوآموز نشان دهـد و از ايـن طريـق بـه طـور مضـمر پـاره اي مشـكالت و         عشق را به 
 هايي كه در ذهن خواننده ممكن است بوجود آيد پاسخگو باشد سؤال

هاي مقامات شخصيت پير قابل توجه است ممكن اسـت پيـر    بايد توجه داشت در داستان
نـديش مجنـون و   داستان در شكل و هيات جواني شيدا باشد كه در نظـر عامـه و سـطحي ا   

 ديوانه باشد به طور خالصه پير كسي است كه دلسوخته به عشق عرفـاني باشـد و مقامـات و   
ها جوان توصـيف شـده باشـد، نقطـه مقابـل پيـر        اقدام عشق را بشناسد هر چند در داستان

عرفاني، سالكي نو آموز است كه براي طي مسير خود را نيازمند راهنمايي ميبين كه در ايـن  
كنـد و بـه    ها ابهامات و مشـكالت عشـق را مطـرح مـي     اه او باشد او در اين داستانسفر همر
كند به زيباترين شكل داسـتان را تـو صـيف     رسد راوي كه احوال جوان را نقل مي جواب مي

رسـيم در   به پايان داستان مـي  ها در طرحي بزرگ كند، در نهايت خواننده مثل شخصيت مي
 شويم. خوانيم و در تأثر و اندوه قهرمان داستان غرق مي يهاي داستان را م حالي كه صفحه

 شود: بر طبق شخصيت بندي اين داستان كوتاه جدول زير طرح مي
  



 »عرفانيات در ادب فارسي «پژوهشي  ميعل ةفصل نام 64
 

 هاي فرعي شخصيت شخصيت اصلي

 
 . پير1
 . جوان عاشق2

 هاي خنثي شخصيت هاي مثبت شخصيت هاي منفي شخصيت

 پير رباني 
 راوي/ اهل مجلس/
 مخاطبان منبر

 

 )localeزمان (مكان و  -6
مكان شكل گيري داستان محدود است و از تعدد جايگاه برخوردار نيسـت. راوي معمـوالً   

نشـيندتا از رازهـاي    گيرد او در اين سفر با شيخي به گفتگو مي سفري عرفاني را در پيش مي
 هستي و سؤاالت مبهم جاي گرفته در ذهنش را برايش آشكار سازد.

 هاي مقامـات را آغـاز   كه اغلب با اين عبارت راوي داستان...»  حكايت كرد مرا دوستي«عبارت 
 شود، گويا نويسنده قصد دارد پاره اي از سخنان در ابهام باقي بماند. كند، با ابهام شروع مي مي

جوان نوآموز براي علو درجـه قصـد    در حالت كلي جابجايي مكاني اغلب زماني است كه 
ري اسـت كـه پـس از طـي دوره جـواني و عشـرت و       گيرد، يا پيـ  سفر به شهري را پيش مي

شود در ميانه سفر معمـوالً تـوقفي كوتـاه در شـهري      خوشگذراني به عزم توبه راهي مكه مي
شود تا اينكه با پيـري خـوش قلـب و آشـنا بـه راه عرفـان او را بـه مسـير درسـت           انجام مي

كنـد، اشـاره    قيق آن نميكند، هيچ گونه اشاره اي به زمان نويسندگي و تاريخ د راهنمايي مي
 به مكان نيز در اين حكايت محدود و خيلي جزيي اشاره شده است:

 »بامداد خبر دادند كه صاحب طريقتي كبودپـوش دوش از طـرف اوش رسـيده اسـت...    «
 ).94: 1365(بلخي، 

گيـرد، مكـان دقيـق نويسـندگي نيـز       و يا به قصد انقالب دروني راه سـفر در پـيش مـي    
جغرافيايي و زمان تقويمي و سـني در حكايـت تصـوف نيـز آشـكار و       مشخص نيست، مكان

 شفاف نيست.
 )toneلحن ( -7

لحن، طرز برخورد نويسنده با اثراست به طوري كه خواننده آن را حـدس بزنـد، درسـت    
 مثل صداي گوينده اي كه ممكن است طرز برخورد او را با موضوع و مخاطبش نشان بدهد.

هـا و پنـدهاي داده شـده،     ي و تاثيرگذار است و توصيهلحن در حكايت در تصوف، صميم
باشـد و يـا پيـري روحـاني بـه       همچون آگاهي دادن پدري مهربان و دلسوز به فرزندانش مي
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كنـد كـه    سالكانش، راوي در آغاز داستان در شـكل و فـرم نصـيحت خواننـده را متنبـه مـي      
ت انديشي و توشه اندوختن بـه  كند به عاقب دستوراتش را به كار بندد و خواننده را دعوت مي

گفتم كه منزل خيمه اقامت را نشايدو اين متاع ذخيـره قيامـت را نبايـد كـه     « سراي ديگر، 
 ).88درجات عاجل و نجات آجل درين علوم بسته نيست و درين معلوم پيوسته نه (همان: 

هاي مقامات لحـن نويسـنده بـا خواننـده صـميمي اسـت گويـا         در حالت كلي درداستان
رود، از  كند و با شور و اشتياق قلبي به ديدار پير مي اننده همزمان با راوي سفر را طي ميخو

طرفي آهنگين بودن كلمات و انسجام عبارات با اشعار و زيبايي كلمات لحن نويسنده را زيبـا  
شيوه سجع به جذابيت داستان تـأثير شـاياني گذاشـته اسـت.      تر كرده است. انشاي متن به

 از ياد نبرده است. غايي خود را كه انتقال پاره اي مفاهيم عرفاني بوده نويسنده هدف
 نتيجه گيري

بابرخورداري ازفنون ادبي ازبياني خوش براي تبليغات ديني و مسـائل  » در تصوف«مقامه 
هاي محوري خود قـرار داده اسـت. در    عرفاني استفاده كرده و اندرزهاي ديني را جزء آموزش

د و اندرز اخالق ساز همواره مد نظر نويسنده بوده استنويسنده با تبحـر  اين كتاب تعليمي پن
خاصي انسجام متن را با هنر و مهارت تركيب كردهو كردار گفتاري و نوشتاري را در متن بـا  

 دقت ويژه اي به كار برده است.
 باشد: به طور كلي ساختار مقامات به لحاظ كيفي و كمي به شكل زير مي

 معماري مهندسي
 رعايت ترصيع يا سجع و جناس- داستان كوتاه

 الفاظ فصيح و بليغ عربي و فارسي- تنوع موضوع-
 بناي سجع معموالً در آخر كلمات- آغاز و پايان يكنواخت-
 استدالل آيات قراني و اخبار منبر گويي و مجلسي-
 تضمين و درج شعر فصاحت و بالغت-
 اقتباس- سخن پردازي-
 كلمه 5تا  3استعمال قرائن سجع كوتاه از - كيب سازيلغت پردازي و تر-
 تعداد قرائن معموالً از دو بيشتر نيست- دين پردازي-
  زير ساخت وصفي-
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 نمايد. گزارش نموداري نكات ضعف و قوت ساختار داستان را توصيف مي
بسيار عالي عالي خوب متوسط ضعيف اجزا
   *   طرح

    *  مكان و زمان
   *   زاويه ديد
    *  شخصيت
    *  گفتگو
  *    محتوا
  *    لحن

 
تكنيك 
 زباني

 *    لفظي آرايش كلمه
 *    معنايي

 *    لفظيآرايش جمله
 *    معنايي
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