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 چکیده

حکایت آمده است. در تحلیل جایگاه حکایت در  269در شرح تعرف مستملی بخاری 

این اثر میتوان فراوانی، تنوع و نحوه بکارگیری حکایتها را به عنوان ویژگی سبکی بارز آن 

دانست كه از آن به عنوان ابزاری كارآمد در تبیین، انتقال و اثربخشی مفاهیم و مطالب 

بر آن است تا با بررسی عناصر روایی این حکایات، چون: ژوهش استفاده شده است. این پ

-، به سبک حکایتزمان و مکان، درونمایه، پیرنگ، زاویه دید، زبان، شخصیت پردازی، ایجاز

پردازی مستملی بخاری پرداخته و میزان و چگونگی عملکرد این عناصر را در اثرگذاری 

کایتها گویای آن است كه صر روایی حپردازی در شرح تعرف دریابد. بررسی عناحکایت

نویسنده قصد حکایت پردازی نداشته و از حکایت تنها به عنوان ابزاری در خدمت محتوا 

استفاده كرده است. لذا حکایتها از همه عناصر داستان پردازی برخوردار نیستند اما با این 

 حال در انتقال و اثربخشی مفاهیم موفق عمل كرده اند. 

 شرح تعرف.   عناصر داستان، حکایت، سبکی،  ی:كلمات كلید
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Narrative; One of the style traits in Sharh-e Taaruf 
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Abstract:  

In Mostamli Bokharis “Sharh-e Taaruf” there are 269 stories. As to the 

analysis of the place of story in this work, one can see frequency, diversity 
and the type of application of stories as the distinguished features of the 

style of the work which has been sued as an efficient tool for explanation, 

transmission and effectiveness of the notions and themes. This research 
aims to examine the narrative elements of these stories as 

characterizations, brevity, language, the issues of theme, plot, point of 

view, time and place in the style of Mostamli Bokharis and find out the 

extent and quality of performance of theses elements in the impact of 
storytelling of Sharh-e Taaruf. Analysis of the narrative elements of stories 

suggests that the author has not intended to tell story has used story as only 

a tool in the service of narration. So stories do not enjoy all elements of 
narrative. But it has been successful in conveying and effectiveness of the 

notions.  

Keywords: Story, Style, Story elements, Sharh-e Taaruf.  
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 مقدمه
كتاب شرح التعرف لمذهب اهل تصوف كه به اختصار شرح تعرف خوانده میشود شرحی 

مبسوط است كه در قرن پنجم بر رساله التعرف ابوبکر كالبادی نگاشته شده است. این اثر 

كهنترین متن صوفیانه به زبان فارسی است. مستملی این كتاب را به پیروی از شیخ خود، 

كالبادی، به منظور دفاع از عقاید و سنت صوفیه پدید آورد كه هم خاستگاه اسالمی و قرآنی 

این مذهب را از اتهامات مبرا و هم دامان  عقاید و روش خود را تبیین كند و مبتنی بر سنتِ

د و مدعیان دروغین را از صوفیان راستین بازشناساند. با توجه به اینکه قرن چهارم و ساز

پنجم اوج مباحثات و منازعات گرایشهای كالمی بود، رویکرد شارح نیز در این كتاب كالمی 

طرح مباحث مهم فکری و كالمی آن روزگار، از جهت كهنگیهای است. شرح تعرف عالوه بر 

مستملی در واقع دقیقترین بحثهای كالمی را برای زبان نیز متن در خور توجهی است. 

 .نخستین بار به زبان پارسی مجال طرح داده است

، تعریف دقیق و منسجمی از آن ارائه نشده است. «حکایت»علیرغم تعاریف مختلف از 

توصیفی نقد ادبی، حکایت را نوع ادبی روایی میداند كه تعریف دقیقی نداشته و فرهنگ 

را دربرمیگیرد و تنها  -از حکایات جن و پری گرفته تا داستانهای فلسفی -شکلهای متفاوتی

 (171پور:مشخصه آن اختصار است.)رک. فرهنگ توصیفی نقد ادبی، كهنمویی

ی بسامد باالیی است و در آثار كالسیک ادبیات كتابهای اهل تصوف دارادر  پردازیحکایت

 طبقات الصوفیه ،المحجوب، تذكرۀ االولیاءقشیریه، كشف نورالعلوم، ترجمه رساله فارسی چون

و... جایگاه مهمی دارد. نویسندگان این آثار از ابزار حکایت برای تبیین مطالب خود بسیار 

از امکانات داستانی، آموزه های خود را به شکل گیری اند و سعی كرده اند تا با بهرهبهره برده

  محسوس به مخاطب منتقل كنند و به این وسیله بر اثربخشی كالم خود بیفزایند.

پردازی است. مستملی از  این مؤلفه حکایت نیز یکی از ویژگی های سبکی شرح تعرف

اخالقی استفاده  عرفانی وكالمی، به عنوان ابزاری برای تبیین و تعلیم مسائل و موضوعات 

میکند. نقل حکایت و بیان گفت و گوی بزرگان دین و اخالق و اهل تصوف از اجزای كار 

بزرگان دین و مشایخ صوفیه  قهرمانها ازاوست. حکایتهای شرح تعرف از نوع تعلیمی بوده و 

ها ساده بوده و بیشتر در شکل گفتگوهای پردازی. حکایتم هستندو گاهی نیز توده مرد

اه صورت گرفته است و ظرافتها و تکنیکهای داستانی بطور چشمگیر در آنها دیده نمیشود. كوت

آغاز و پایان این حکایتها به هم نزدیک است و همین امر، درک موضوع حکایت را آسان كرده 

است. گزینش قصه های جذاب برای روایت و انتخاب برشی از موقعیت یا حادثه ای كه بر 

این پژوهش  تری دارد نیز از دیگر ویژگی های حکایتهای شرح تعرف است.خواننده تأثیر بیش

 بر آن است تا به دو پرسش پاسخ دهد: تحلیلی و به روش كتابخانه ای –به روش توصیفی 
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حکایتهای شرح تعرف چگونه به عناصر روایی چون شخصیت پردازی، ایجاز، زبان،  -

 درونمایه، پیرنگ، زاویه دید، زمان و مکان پرداخته است؟

 اند باعث تاثیرگذاری حکایتها شوند؟این عناصر روایی چگونه و تا چه حد توانسته -

 پیشینه پژوهش
راهیمی، شامل دویست حکایت از كتابهای ها نوشته نادر ابها و عارفانهكتاب صوفیانه

عرفان و تصوف است كه در بخش ششم كتاب، هفده حکایت آن مربوط به شرح تعرف است. 

شناسی، اخالقی و ساختمان حکایت و شگردهای های تاریخی، جامعهاین حکایتها از جنبه

ظری حکایات شرح بررسی مبانی ن»اند. پژوهشی نیز با عنوانداستانی مورد بررسی قرار گرفته

، به قلم مینا رامین ثابت و علیرضا 1394، «تعرف بر اساس كالم اسالمی و فلسفه مشاء

 نژاد به انجام رسیده است. حاجیان

نظام »در باب بررسی نظام داستان پردازی آثار ادبی، پژوهشهایی صورت گرفته است؛ 

 روستا و احمد رضی، ، سهیال1390« داستان پردازی در حکایتهای كوتاه كشف المحجوب

، علی محمد مؤذنی و منیر خلیلیان، 1395« نظام داستان پردازی در حکایات حدیقه سنایی»

، علی محمد 1394، «نقد ساختاری حکایتهای حدیقه سنایی با رویکرد ساختارگرایی»

 ، مهین دخت فرخ نیا و... .1389، «ساختار داستانی حکایتها در حدیقه سنایی»رحیمی، 

ا وجود اهمیت كتاب شرح تعرف در میان منابع تصوف، درباره حکایت پردازی به اما ب

 عنوان یکی از ویژگیهای سبکی این اثر، پژوهشی صورت نگرفته است.

 بحث و تحلیل
حکایت از این  37حکایت شرح تعرف مورد بررسی قرار گرفته كه  232در این پژوهش 

 269شده. بنابراین میتوان گفت كه تقریباً تعداد تعداد، دو یا سه بار در كل این كتاب تکرار 

 حکایت در شرح تعرف آمده است. تکرار حکایت ممکن است به چند دلیل اتفاق بیفتد:

 شهرت حکایت  -

 اهمیت نکته مطرح شده در حکایت  -

 كاربردی بودن حکایت در موضوعات مختلف -

سرود  یجایی بگذشت. مغنیشبلی رحمه اهلل علیه روزی » به عنوان مثال این حکایت:

میگفت، این بیت یاد كرد كه: كل ذنب لک مغفور سوی االعراض عنا. بانگی بزد و بیهوش 

گشت. چون به هوش باز آمد، او را گفتند: از كجا سماع كردی؟ گفت از قول خدا كه میگوید: 

بار به ( یک1170شرح تعرف:«)ان اهلل ال یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء.

( با 508عنوان شاهدی در بحث حلیت و حرمت سماع آورده شده و در جایی دیگر)همان:
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تغییر مختصری در عبارات در موضوع وسعت بخشش خدا و قباحت شرک استفاده شده 

 است.

 بررسی عناصر حکایتها: و اما

 پردازیشخصیت
های ثابت و همیشگی های ایرانی را با وجود تفاوتهای ظاهری، دارای شخصیتمارزلف قصه

بندی همچون قهرمان، ضد قهرمان، درویش، صاحبان مشاغل، زن و... میداند.)نک. طبقه

( حکایتهای شرح تعرف در باب شخصیتها تا حدودی با نظر 41-46های ایرانی، ماررزف: قصه

مازرلف موافقت دارد؛ چون شخصیتهای حکایتهای شرح تعرف از یک گروه یا طبقه خاص 

دارند. شخصیتهای داستان و حکایت را بر اساس بلکه اقشار و اصناف مختلفی حضور  .نیستند

های مختلفی تقسیم میکنند: اصلی یا فرعی، مثبت یا منفی، تمثیلی یا معیارهایی به گونه

(. به عقیده 114-83نوعی، ساده یا پیچیده، ایستا یا پویا و... )نک. میرصادقی، عناصر داستان: 

میان این تقسیم بندیها، تمثیلی یا نوعی بودن شخصیتها در برآورده كردن نگارندگان، از 

منظور مستملی از استفاده از حکایت، نقش مؤثری دارند؛ چرا كه بخاطر شهرت و 

 محبوبیتشان در ذهن ماندگارترند.

تنها یک حکایت با شخصیتهای تمثیلی و یک حکایت با شخصیت نمادین  در میان 

نسبت  یانسان ریغ تیافکار و احساسات انسان به شخص یوقتاست؛ حکایتهای شرح تعرف 

باز  تیاست. حکا نینماد ت،یآن حکا رد،یاز انسانها قرار گ یگروه یبرا یداده شد تا نماد

از انسان چموش است كه  یباز نماد ت،یحکا نی؛ در ا1202و بردوختن چشم او ص  یوحش

  .ردیگیمعشوق خو م یآرام آرام به بال و ابتال

، نیز تمثیلی از قانع نشدن عبد جز بر خداوند 86ص كرد یكه شاه را به پا یبنده ا

 ریپ خویش است. البته دكتر محمد روشن در فهرست تعلیقات تصحیح شرح تعرف، حکایت

را هم با عنوان تمثیل یاد میکند.)شرح تعرف، مستملی:  80ی صباز حال و كودكان در

بیان حکایت و روایتی است كه هر چند معنای » كه یل( اما با توجه به تعریف تمث2307

( به نظر 79بیان و معانی، شمیسا: «)ظاهری دارد اما مراد گوینده معنای كلی دیگری است.

هر چند از نگاهی دیگر و با توجه به همین  میرسد نمیتوان این حکایت را تمثیلی دانست.

میتوان حکایت تمثیلی دانست. چنان تعریف، همه حکایتهای شرح تعرف را در بستر این اثر 

پردازی برای مستملی ابزاری در جهت تبیین و تعلیم كه پیشتر اشاره رفت اصال حکایت

مسائل و موضوعات كالمی، عرفانی و اخالقی است و بنابراین مراد او معنای ظاهری حکایتها 

را بیان میکند.  نیست. اتفاقا در اكثر حکایتها خود مستملی تفسیر و تأویل و هدف حکایت

حالِ این ابوحامد به آخر چنان گشت كه از نماز بماند نه از بهر ترک شریعت را؛ ولکن »

تعظیم خداوند تعالی را كه بر دل وی غالب گشت تا چون طهارت كردی و روی به قبله 
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آوردی، دست برداشتی و خواستی كه تکبیر كند گفتی اهلل، پیش از آنکه اكبر گفتی بیهوش 

( مستملی این حکایت را در توضیح چگونگی 663شرح تعرف، مستملی:«)و بیفتادی.گشتی 

برخاستن خطاب شریعت از صوفی میآورد و ماجرای ابوحامد را بعنوان مثالی برای این مسأله 

 مطرح میکند.     

( typicalبا این حال دقیقتر آن است كه شخصیتهای حکایتهای شرح تعرف را نوعی)

ویژگیهای فردی و شخصی آنها اشاره ای نمیشود بلکه ویژگیهای كلی آنها مد به  بدانیم كه

روزی »نظر است و ویژگیهای كلی صوفیه نیز بسیار شبیه همدیگر است. مثال در این حکایت:

ابوعمرو بن العالء به اكراه فراپیش كردند تا امامی كند. چون در پیش رفت قوم را گفت: 

تا دیگر روز به هوش بازنیامد. او را پرسیدند كه تو را چه افتاد؟ استووا. بیهوش گشت و بیفتاد 

گفت: چون شما را گفتم راست باشید، خاطری از خدای تعالی در دل من آمد كه گویی 

ای تا خلق را گویی راست میگویدی: ای بنده من، تو طرفه العینی با من راست بوده

 ام از صوفیه نیز شبیه همین است. ( حال شبلی و بایزید و هر كد1777همان:«)باشید؟ی

 یمعاذ راز ییح، ی105ص خلق انیو روزه گشادن در م یخنیابوبکر اشتحکایتهایی مثل  

 نشستن فرمود هیو مادر كه او را با سا ییداود طا، 171ص و برادر او كه مجاور خانه بود

 و رینکو  یبسطام ذیزیبا، 423ص و پدر گبرش كه ارث او نگرفت یحارث محاسب، 206ص

 هایی از حکایاتی با چنین شخصیتهایی است.و ... نمونه 712ص منکر

گاهی نیز از اهل تصوف به صورت عام نام برده میشود همچون: درویش، بزرگ، مراد؛ 

یکی از درویشان چنین گوید كه در بادیه میرفتم، مردی را دیدم با مرقعی و عصایی و »

صّین. گفتم: وَ أیّ بِحاجَه؟ فقال: فی زیاره الحبیب. فقلتُ: ای. گفتم: مِن أینَ؟ قال إلی الرِكوه

ماللَهٍ. فأمّا علَی المُشتاِق فَهُو  طریقٌ بعید. فقالَ: بعیدٌ علَل الکسالن أو ذی

مرد بزرگ كه ، 130یافت ص میاستاد شکسته س كه در كیسه شیدرو(، 132همان:«)قریبٌ.

 دیمراد كه ساخته مر، 655ص و استغفار بر حمد هیمرد بزرگ و بال، 169ص نفس را قهر كرد

و... همه اینها نمونه هایی از  189ص از فتنه طرطوس شینقل درو ،1090ص فگندیب

 شخصیتهای نوعی هستند كه غیر از اسمشان هیچ ویژگی فردی آنها را از هم متمایز نمیکند.

یشان در آنها حضور در جدول زیر تعداد حکایتهایی كه شخصیتها بر اساس پایگاه اجتماع

 دارند آمده است.

 تعداد شخصیت ردیف

 36 پیامبر اكرم)ص( 1

 18 پیامبران)عیسی، موسی، یوسف و...( 2

 12 امامان شیعه)امام علی، امام حسن، امام حسین و...( 3
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 تعداد شخصیتها
دارد. پیداست كه در حکایتهای تعداد شخصیتهای یک داستان با حجم آن رابطه مستقیم 

كوتاه شرح تعرف كه آغاز و پایان ماجراها بسیار به هم نزدیک هستند مجالی برای حضور 

  در ادامه برای هر دسته از حکایتها مثالی ذكر میشود. شخصیتهای زیادی نیست.

 یک شخصیتی:

سری ».در حکایتهای یک شخصیتی به سخن یا عملی از شخصیت مورد نظر اشاره میشود

سقطی گفت من هر روز به آینه اندر نگرم چند بار از بیم آنکه نباید كه روی من سیاه گشته 

باشد. از بهر آنکه پیغمبر گفت علیه السالم: وجه المؤمن مرآه قلبه و وجه الکافر مرآه 

( در حکایتهای یک شخصیتی گفتگویی وجود ندارد. یا شرح حالی از 515همان:«)قلبه.

یا حدیث نفس. در برخی حکایتهای بیش از یک شخصیت نیز تنها از شخصیت است و 

شخصیت اصلی، مونولوگ وجود دارد و شخصیتهای دیگر یا سکوت میکنند و یا فقط عملی 

از آنها سر میزند. در این حکایت، مرد بزرگ فقط حضور دارد و عمل زیارت و برگشتن از 

یافت كه جایی مردی بزرگ هست. به روزی شبلی رحمه اهلل علیه خبر »زند:شبلی سرمی

صطبل. اسب آخُری اإل واب  ن دَمِ زیارت او رفت. چون او را از دور بدید برگشت و گفت: لیسَ

 (111همان:«)نیست.

 13 خلفا)ابوبکر و عمر و عثمان( 4

 22 خواص از اصحاب)عبداهلل بن مسعود، ساریه و...( 5

 165 صوفیه)جنید، شبلی، حالج، نوری و...(مشایخ  6

 15 خواص از زنان)عایشه، رابعه، عمره و...( 7

 14 اسم عام از زنان)خواهر، مادر، كنیزک و...( 8

 25 اسم عام متصوفه)درویش، فقیر، بزرگی و...( 9

 8 سلطان)خاص و عام( 10

 10 خواص از مردم)بشر مریسی، ابویوسف و...( 11

 56 مردم)خلق، مردی، جوانی و...(عوام از  12

 27 مشاغل و سَِمتها)نانوا، قاضی، وزیر و...( 13

 32 فرا انسان)جبرئیل، فرشته، ابلیس، ندای درون و...( 14

 15 حیوانات)آهو، مار، شیر و ...( 15

 3 طبیعت و اشیاء 16
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و  یشبل، 46ص و خواستن از خدا كه نفس به آتش غوطه دهد دیزیباهای دیگر: نمونه

 دنیو كوش یترمذ یمد بن علمح، 52ص درخواستن از خدا به پنهان كردن بهشت و دوزخ

 رفتنیاو از نپذ میو ب یسقط یسر، 152ص مادر یقرن و خوشنود سیاو، 139ص  او با نفس

 و... نمونه هایی از حکایتهای یک شخصیتی هستند. 515ص را یكالبد و نیزم

 دو شخصیتی: 

بیشتر حکایات دیالوگ و گفتگو میان دو شخصیت است كه همواره یکی اصلی است كه 

حکایت حول او میگردد و دیگری فرعی. وضعیت در بیشتر حکایتهای بیش از دو شخصیت 

ای همینگونه است. شخصیت فرعی در برخی از حکایتهای دو شخصیتی، پُرسنده یا گوینده

داود »شود. ظاهر می« كسی«»قیل«»گفتند«»او را پرسیدند»ناشناس است كه با عبارات: 

نگه كه آن خانه ویران گشتی، آنگاه با خانه دگر آمدی تا آنگه بودی تا آطایی در یک خانه می

ها آبادان نمیکنی؟ گفت مرا با كه در آن سرای یک خانه آبادان ماند. او را گفتند چرا خانه

 ( 205همان:«)خدا عهدی است كه چیزی از دنیا از من آبادان نماند.

جنید میگوید وقتی »گاه شخصیت اصلی، ندای درونی است یا هاتفی و یا نفس اماره. 

بیمار گشتم از خدای تعالی درخواستم تا مرا عافیت دهد. در سرّ من گفت ای جنید، میان 

( از ویژگیهای برخی حکایتهای شرح تعرف آن است 1777همان:«)من و تن خویش درمیای.

شیخ »ر داشته و آن نقل یا حکایت را مستقیم نقل میکند.كه نگارنده خود در حکایت حضو

رضی اهلل عنه گفت روزی عبدالرحمن داوودی مرا گفت: ای پسر، هر گه كه تو را در سّر 

چیزی پدید آید كه اگر از آن وقت نفس زنی خلق در بال افتند و تو در راحت، آن نفس را 

 (109همان:«)تو در بال.فروخور و بر خلق شفقت كن تا خلق در راحت باشند و 

و آوردن  مانیسل، 203ی صخواستن از جهود یو حالل اضیع لیفضهای دیگر: نمونه

 هیجوانمرد در جامه خلقان در باد دنیذوالنون و د، 962ص ایتوسط آصف برخ سیتخت بلق

 تیرا گفتند برا یقوطه موصل، 1786ص به بهشت لیبه سبب م یماریرابعه و ب، 1771ص

 های دیگر از حکایتهای دو شخصیتی هستند.نمونه1813ص میاوریخوش صدا ب یقوال

 سه شخصیتی:

در این حکایت سه شخصیتی، عبداهلل بن مسعود، شخصیت اصلی و پیامبر و یاران 

عبداهلل بن مسعود به درختی برآمده بود خرما همی بازكرد. یاران »شخصیتهای فرعی هستند.

سیاه و باریک. بخندیدند. پیامبر)ص( گفت از باریکی ساق پای نگاه كردند و بدیدند ساق ورا 

 (527همان:«)وی مخندید كه هر ساقی از آن وی روز قیامت اندر ترازو چند كوه احد باشد.

مغ و مسلحه و ، 237ص و ابوطاهر و افگندن درختان میابوالقاسم حکهای دیگر: نمونه

ابوحامد ، 1170ص دادیم دنیآمرز و آن مرد كه بشارت یشبل، 268ی ص محاجه با گزدم

 و... . 1544ص از او ی)ع( و منقطع گشتن وح امبریپ، 654ص درنده ریدوستان و ش
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 چهار شخصیتی:

در این حکایت زیبای چهار شخصیتی، بنده شخصیت اصلی و مَلِک، وزیر و حاجب 

و را شراب اند كه یکی از ملوک بفرمود تا بنده ادر حکایت آورده»شخصیتهای فرعی هستند. 

دهند. نگرفت. حاجب را بفرمود تا بدهد.نگرفت. بفرمود تا وزیر بدهدو نگرفت. به دست خود 

بداد. نگرفت.برپای خاست تا مگر فراگیرد، هم نگرفت. وزیر او را گفت: چرا از دست خداوند 

 (86همان:«)نگیری؟ گفت: ناگرفتن ما است كه خداوند را پیش ما برپای كرده است. فرا

 نو هارو ییداود طا، 180ص دوست خدا در جامه فاسقان )ع( و یموسهای دیگر: هنمون

، 210ص و فرشتگان یو معروف كرخ یبشر حاف، 205ص او بنهاد شیپ ناریكه د دیالرش

 961ص مادر نخفت نیكه بر سر بال یجوانمرد، 577ص شیو كاروان قر لیئ)ع( و جبر امبریپ

 و... .

 پنج، شش و هفت شخصیتی:

شرح تعرف چهار حکایت است كه شخصیتهای آنها بین پنج تا هفت است و هر چهار در 

از حکایتهای متوسط و بلندند. در این حکایت شش شخصیتی، ابراهیم ادهم شخصیت اصلی 

ابراهیم ادهم، چون »و پسر، یاران، نانوا، مادر و ندای حق تعالی شخصیتهای فرعی ماجرایند. 

ق آورد، او را پسركی بود به شیر. چون مرد گشت پدر خویش از خلق اعراض كرد روی به ح

را از مادر طلب كرد.مادر گفت پدر تو گم شد. در بلخ منادی كرد كه هر كه را آرزوی حج 

است بیایند. چهار هزار تن بیامدند. همه را به نفقه و ستور خویش به حج برد بر امید آنکه 

مت كند. چون به مکخ درآمد، در مسجد حرام مگر خدای تعالی دیدار پدر خویش او را كرا

مرقّعداران را دید. پرسید ایشان را كه ابراهیم ادهم را شناسید؟ گفتند یار ما است ما را 

میزبانی كرده است و به طلب طعام رفته است. نشان او خواست و بر اثر او برفت. به بطحای 

آورد. پی او گرفت و به بازار هیمه می ایمکه بیرون آمد. پدر را دید سر و پای برهنه با پشته

درآمد. او آواز داد كه مَن یَشری الطیب بالطیب؟ حالل به حالل كه خرد؟ نانبایی او را بخواند 

و هیزم بستد و نان بداد. نان با نزدیک یاران خویش آورد و در پیش ایشان بنهاد. پسر فراز 

گرفت و روی به آسمان كرد و گفت: الهی آمد و سالم گفت. ابراهیم او را بشناخت و در كنار 

أغِثنی. پسر در كنار پدر جان بداد. یاران گفتند ای ابراهیم چه افتاد؟ گفت این پسر من 

است، چون او را در كنار گرفتم مهر او در دلم بجنبید. ندا آمد كه یابن ادهم، تَدّعی مَحبّتنا 

دم رس، اگر محبت او مرا از محبت تو مشغول وَ تُحبُّ مَععَنا غَرَنا؟ی دعا كردم كه یارب، فریا

 (188همان:«)خواهد كرد یا جان او بردار یا جان من. دعا در حق او مستجاب گشت.

و  یكتان یابوبکر محمد بن عل، 138ص خاندان او ی)ع( و گرسنگ یعلسه حکایت دیگر: 

 .558ص )ع( یآوردن عل مانیا، 218ص )ع( بر دل داشت یكه از عل یگردك
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 % تعداد شخصیت ردیف

 19 43 یک شخصیتی 1

 58 135 دو شخصیتی 2

 16 37 سه شخصیتی 3

 5 12 چهار شخصیتی 4

پنج، شش و هفت  5

 شخصیتی

4 2 

 100 232 كل 6

 

 ایجاز
ست. در این داستانها هاآن كم حجم بیشتر حکایتهای شرح تعرف مشخص هایویژگیاز 

میشوند. اما همین كوتاهی و خالصه بودن باعث زمان و مکان و اتفاقات و كنشها خالصه 

میشود كه حکایت در ذهن جا بگیرد. توجه به چند نکته در بررسی ساختار حکایتهای كوتاه 

های خاص معنوی و انگیزه -3محتوای عمیق انسانی  -2ساختار خاص  -1» الزم است:

سه ویژگی را دارند. حکایتهای شرح تعرف، هر  (40پایان، محبتی: های بیپیمانه«) قدسی

برای نمونه در ساختار خاص این حکایت كوتاه كه همه عناصر آن خالصه شده اند معنای 

ابویزید بسطامی رحمه اهلل » عمیق غنای پروردگار و نیاز و عشق بنده گنجانده شده است:

علیه چون بمرد وی را به خواب دیدند. گفتند تو را اندر گور چه پیش آمد. گفت: منکر و 

نکیر بیامدند و مرا گفتند خدای تو كیست. گفتم: وی را بپرسید تا خود بنده تو كیست كه 

كار تو بدان خوب نشود  كه من گویم كه وی آن من است. چه كار بدان خوب شود كه رب 

 (  569شرح تعرف، مستملی:«)العالمین گوید كه وی آن من است.

است اما موجز بودن حکایتها، در  های بالغی فقیرهر چند شرح تعرف از حیث آرایه

پردازی نیست، چنانکه برای مثال بنای شرح تعرف بر حکایت بالغت اثر نقش بسزایی دارد.

و حکایتی است »وقتی به فراخور موضوع میخواهد به حکایتی نسبتاً طوالنی بپردازد میگوید:

اطاله كالم از آوردن  ( و برای دوری از205شرح تعرف:«)دراز، لکن ما بعضی از آن یاد كنیم.

   كل حکایت پرهیز دارد. 

 اند:بندی شدهدر بررسی حجم، حکایتها به صورت حدودی زیر طبقه

ای از این دست حکایتی از بایزید نمونه حکایتهای یک تا سه خطی. كوتاه كوتاه:

ابایزید مُنذُ مردی بر در خانه وی بانگ كرد یا بایزیدی بایزید جواب داد:  ابویزید یَطلُبُ »است:

و درخواستن از خدا به پنهان  یشبلهای دیگر: ( نمونه693همان:«)أربعینَ سَنه وَ الَیجِدهُ.

گمان ، 208ص ها كه نوشته است ثیو حد یثور انیسف، 52ص  كردن بهشت و دوزخ
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رابعه ، 1182ص ابوحفض حداد و نان از درها خواستن، 516ص وسفیمصر به  زیعز یکوین

 و... . 1786او ص یماریو سبب ب

بیشترین تعداد حکایتهای شرح تعرف از این گروهند.  حکایتهای چهار تا ده خطی. كوتاه:

عبداهلل بن مبارک گوید: من وقتی به غزو رفته بودم. به رباطی فرود آمدم. در آن رباط هیچ »

م كس نبود و از بیم مرا خواب نمیگرفت. چون شب درآمد، حسی و آوازی شنیدم. نگه كرد

ای؛ دو چشم او بر سینه. بترسیدم. گفتم: تو كیستی؟ شخصی دیدم بر شکل و هیأت شتربچه

آیی؟ گفت: از بغداد. گفتم: به بغداد چه میکردی؟ گفت: نائبی گفت: ابلیس. گفتم: از كجا می

فرامیداشتم تا خلق را كافر كند گفتم: آن كیست؟ گفت: بشر مریسی. گفتم: او خلق را به 

كافر گرداند؟ گفت: به قرآن مخلوق گفتن. گفتم: تو چه گویی؟ گفت: از این  كدام مسأله

بیزارم، قرآن كالم خدای است؛ ناآفریده. من خدای را نکو شناسم و صفات او را نکو دانم، 

( و ذراع ص)امبریپهای دیگر: ( نمونه352همان:«)لکن بیفرمانی كردم تا چنین كافر گشتم.

خواص و گم كردن راه و  میابراه، 663ص درنده ریتان و شابوحامد دوس، 567ص مسمومه

 و... . 962ص سیو تخت بلق مانیسل، 1107ص و نامه نانبشتن شانیدرو، 961ص خضر

 یگرسنگبا ادهم و  میابراه، 92ص سیو ابل دیجن: حکایتهای حدود پانزده خطی متوسط:

سمنون محب و ، 139ص او با نفس دنیو كوش یترمذ یمحمد بن عل، 134ص نماز كردن

 و... . 203ص یخواستن از جهود یو حالل اضیع لیفض، 188ص دخترک او

، توبه 577ص شیكاروان قر خبر)ع( و  امبریپ: حکایتهای یک صفحه و بیشتر بلند:

و  ینور حتینص، 1515ا صقوم ر یسامر دنی)ع( و گمراه گردان یموس، 1475ابولبابه ص

 و... . 1765ص مکر نفس وخراز  دیبوسع، 1732ص دیجن انتیخ

 جدول تعداد و درصد حجم حکایات شرح تعرف چنین است:

 

 درصد تعداد حجم ردیف

 8 19 كوتاه كوتاه 1

 66 153 كوتاه 2

 16 37 متوسط 3

 10 24 بلند 4

 %100 232 كل 5

 زبان 

از آنجا كه همه عناصر داستان به وسیله زبان به ظهور میرسند، از نظر برخی این وسیله 

حکایتهای ( 51ارتباط جزء عناصر داستان محسوب میشود.)نک. مبانی داستان كوتاه، مستور: 
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اند و واژگان پیچیده و لغات مهجور در بهرهبه دلیل حجم كم از صنایع ادبی بی شرح تعرف

د. اگر در حکایتهای شرح تعرف لغت مهجور و نامأنوس دیده میشود به زبان آنها راه ندار

حکایت مربوط نیست. مستملی با كمترین لغات بیشترین بهره را میبرد و شفاف و ساده به 

هدف و پیام داستان میپردازد. تنوع زبانی در شخصیت حکایتها دیده نمیشود. مشایخ صوفیه 

، و بلکه بیشتر نقل پادشاه و صاحبان مشاغل و مردم عادیبه همان زبانی سخن میگویند كه 

 قولها از زبان پیامبران و مشایخ است و سخنان شخصیتهای دیگر نیز با اختصار و ایجاز است.

زبان شخصیتها در اراده مستملی بر انتقال پیام محو شده و شخصیتها در واقع به همان زبان 

صیتهای مستملی را نگاه او به دنیایی كه برای نویسنده سخن میگویند. به عبارت دیگر شخ

حکایت انتخاب كرده میسازد، لذا شخصیتها به زبانی سخن میگویند كه با دنیای انتخابی 

برای مثال به این حکایت بوحفص و شاگردش  مستملی هماهنگی داشته باشند.

نْ كَانَ فِی هَذِهِ مَ نابینایی به بازار بگذشت و قرآن میخواند به این آیت رسید كه »بنگرید:

. بوحفص مغلوب گشت، در سماع دست به كوره أَعْمَى فَهُوَ فِی الْآخِرَۀِ أَعَْمى َوأَضَلُّ سَبِیال

دركرد و آهن تفسیده بیرون آورد و بر سندان نهاد. شاگرد گفت: دست یا استادی بوحفص 

قَد َترَكنا اآلن فال نَعودُ الیه آهن بیفکند و برخاست و گفت: تَرَكنا الکسب مِرارًا فَعُدنا الیه فَ

 (  1106شرح تعرف، مستملی:«)بَعدَها.

هر چند از نظر بالغی در آمیختگی زبان شرح تعرف به لغات و عبارات عربی، از طرفی 

خواندن و درک معنا را با كندی مواجه میکند. بیشتر حکایتها به زیبایی متن مؤثر است اما 

همین  بان عربی و برخی تلفیق دو زبان فارسی و عربی است.زبان فارسی، بعضی كامالً به ز

ای از آمیختگی زبان فارسی و عربی است. حکایت بوحفص و شاگردش كه نقل شد نمونه

و اصمعی را رحمه اهلل حکایتی است، گفت: »ای زیبا از حکایت عربی را هم ببینیم: نمونه

لتُ لَها كَلّی ِبکُلُِّک مشغولٌ. فَقالت لَو كانَ كُلَُّک بِکُلّی رَأیتُ إمَرأهً حََسناً فَاشتَغَل قَلبی بِها فَقُ

مَشغولٌ فَکُلّی بِکُلُّکَ َمبذولٌ. وَلکن لی أُخٌت لَو رَأیَت حُسَنها و جمالها لَم تَذكر حَسنی َو 

نَ كُلَُّک جمالی. قُلتُ أینَ هیَ؟ فَقالت وراءَک. فَأَلتَفَتُّ. فَلَطََمتنی لَطمهً و قالت یا بطّال، لَو كا

 (829همان:«)بِکُلّی مَشغوالً لِمَ تَلتَفتَّ الی غَیری؟ی

 % تعداد زبان ردیف

 66 154 فارسی 1

 9 20 عربی 2

 25 58 عربی-فارسی 3

 100 232 كل 4
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 درونمایه
ای كه در خالل اثر كشیده درونمایه، فکر اصلی و مسلط در هر اثری است، خط یا رشته»

داستان را به هم پیوند میدهد. درونمایه را به عنوان فکر و اندیشه میشود و موقعیتهای 

ادبیات داستانی، میرصادقی: «) اند كه نویسنده در داستان اعمال میکند.حاكمی تعریف كرده

42) 

درونمایه حکایتهای شرح تعرف ابعاد دینی، اخالقی، معنوی و گاهی فرهنگی و اجتماعی 

پیامی است كه گویی در حیات بشری كمرنگ شده یا به جامعه را در برمیگیرد و متضمن 

فراموشی سپرده شده است. حتی حکایاتی كه متضمن بیان كرامات است در حفظ و انتقال 

تر تر و پختهر، برآغالندهتاین نوع حکایتها به مراتب هنری»ها نقش مهمی دارند.این درونمایه

. ندستند، چه شامل حوادث غریب و غیرمألوفو دارای ویژگیهای داستانی برانگیزاننده و غنی ه

از سویی این حکایات دربردارنده عنصر گفتگو، خیال گسترده، رؤیا، مناجات و ادعیه، وصیتها، 

اند و از بدو پیدایش تصوف عبارات حکیمانه و جوابها هستند. این نوع حکایات بسیار ارزنده

( 65-86تون منثور صوفیانه، عباسی: حکایتهای عرفانی و نقش آنها در م«)اند.وجود داشته

موضوع حکایتها متنوع است: گریز از خلق، اسرار صوفیه، ریاضت، بدگمانی به خویش، مباحث 

اعتقادی، ایثار، رضا، توكل، عشق، توحید، توبه، پیامبران و ... . موضوع و تعداد حکایات را در 

 هر موضوع در جدول میتوان مشاهده كرد:

 

 % تعداد موضوع % تعداد موضوع

 1 3 بندگی 6 12 مبارزه بانفس

 3 8 ترس از خدا 15 35 عشق

گمنامی و گریز از 

 خلق

جوانمردی و  3 5

 وفاداری

3 1 

 43/0 1 ادب 1 3 اسرار صوفیه

 5 11 دوری از دنیا 3 7 ریاضت

 2 5 ایثار 2 4 توكل

خبر از ضمیر و  43/0 1 اتحاد مؤمنان

 غیب

5 2 

به  بدگمانی 1 3 اخالص

 خویش

7 3 

 3 7 اولیا 3 7 رضا
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 3 7 تعلیم و تربیت 3 8 مقامات

 12 28 كرامات 2 5 یقظه

 10 24 اعتقادی و كالمی 1 2 سکر

 1 2 ادعا و عمل 1 3 روزی حالل

 1 2 نیکی به مادر 3 7 تضرع و توبه

 1 3 سماع 43/0 1 اراده خدا

 43/0 1 معراج 6 12 توحید

   232   كل

 

 پیرنگ
طرح، نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علت و معلولی. داستان، تنها »

های رمان، فارستر: جنبه«) كنجکاوی را ارضاء میکند اما طرح خواستار خرد و حافظه است.

پیرنگ عبارت است از نقشه، طرح یا الگوی رخدادها در یک نمایش، شعر یا قصه. ( »112

فرهنگ اصطالحات نقد ادبی، «)ادهای یک داستان است.پیرنگ، توالی حوادث یا رخد

افکنی یا مقدمه، گره» ( در هر حکایت یا داستانی سه بخش اصلی وجود دارد:353مقدادی: 

 (15هنر داستان نویسی، یونسی: «)گیریتنه داستان، گرهگشایی یا نتیجه

تاه به سراغ اصل ای كوالف( مقدمه. بیشتر حکایتهای شرح تعرف بی مقدمه و یا با مقدمه

شرح «)روزی شبلی رحمه اهلل علیه خبر یافت كه...»داستان میرود. حکایت با عباراتی مثل

از یحیی بن »(،237همان: «)ابوالقاسم حکیم روزی در سرای نشسته بود...»(، 111تعرف:

ای به نشابور مسلحه»مقدمه: ( و یا مثل این حکایت بی51همان:«)اند كه...معاذ حکایت آورده

 شود.( آغاز می268همان:«)ای علم اصول دانست...بود پاره

تعادل، » افکنی یا تنه داستان: رضوانیان ساختار كلی حکایت را چنین میداند:ب( گره

-( بر این مبنا گره419ساختار داستانی حکایتهای عرفانی، رضوانیان: «.) عدم تعادل، تعادل

گره در »و در واقع بخش اصلی داستان است. افکنی یا تنه داستان همان بخش عدم تعادل

داستان همواره حادثه یا امری است كه توضیح آن مهمتر از اشاره به رویداد آن است و 

های رمان و نظریه«) داستان در كلیت خود به نوعی، توضیحی برای آن رویداد است.

 ( 97ویژگیهای رمان فارسی، محمودیان: 

سش است كه با پاسخ این پرسش، گره گشوده شده و گره در بیشتر حکایات با طرح پر

ابویزید بسطامی رحمه اهلل علیه چون بمرد وی را »گیری میشود.حکایت وارد تعادل و نتیجه

به خواب دیدند. گفتند تو را اندر گور چه پیش آمد؟ گفت: منکر و نکیر بیامدند و مرا گفتند 

و كیست كه كار تو بدان خوب نشود كه خدای تو كیست؟ گفتم وی را بپرسید تا خود بنده ت
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من گویم كه وی آن من است. چه كار بدان خوب شود كه رب العالمین گوید كه وی آن من 

 ( 569شرح تعرف: «)است.

ای بیان میشود كه گره آشکاری در آن در برخی حکایات پرسش و پاسخ نیست؛ نکته

ای را ی در بیمارستان رفتم دیوانهو این حکایت ذوالنون آرد رحمه اهلل و گوید: روز» است.

قلبی  سَدَفأن أک بُّرَ ضیَما رَأدیدم به غل و بند و سلسله بسته، مرا بدید، گفت: یا ذاالنون 

 اً بّال حُإک لَ  دتُا ازدَمَ رباً إ رباًإنی عتَ طَو قَلَ ه واهللِل لَقُ ؟هل غُنی بِلَّغَ ه وَیدِقَنی بِدَیَّی قَه حتّب حُبِ

ی كه ذوالنون، دیوانه رادر بند میبیند، خواننده منتظر حادثه یا ( لحظه1495همان:«).اًبّحُ

ای  نکته و ماجرایی است. حتما در اینکه ذوالنون دیوانه ای را در بند و زنجیر دیده نکته

هست كه ذوالنون آن را مطرح كرده، ادامه حکایت با سخن دیوانه كه از بند و زنجیر عشق 

 گشوده میشود.میگوید، گره 

داستان با حاضرجوابی یکی از طرفین گفتگو یا ذكر یک نکته عرفانی »گیری: ج( نتیجه

( البته 24-38بررسی ساختار روایی در غزل فارسی، حیدری: «) یا اخال قی به پایان میرسد.

-نتیجههمه حکایتهای شرح تعرف لزوماً به نتیجه آشکاری ختم نمیشود و چنین است كه 

ابوحفص حداد رحمه اهلل علیه هر روزی به دیناری كار كردی »عهده خواننده است: گیری به 

 ( 1182شرح تعرف:«)به درویشان دادی، پس نان از درها خواستی و روزه گشادی.

از آنجا كه بیشتر حکایتهای شرح تعرف، كوتاه هستند این سه بخش در آنها به صورت 

بیشتر داستانها پیرنگ قوی و منسجمی به چشم واضح و دقیق وجود ندارد و بنابراین  در 

این به طور كلی طرح » . پورنامداریان درباره ساختار حکایتهای عرفانی میگوید:نمیخورد

حکایتها را به این صورت میتوان خالصه كرد كه روایت با اختالف میان دو فاعل آغاز میشود. 

کالمه میشود.)گاه به شکل این اختالف سبب درگیری آنان در فعل مشترک مناظره یا م

در سایه «) گفتگوی یکطرفه( نتیجه این درگیری، پیروزی یکی و شکست دیگری است.

 ( 137آفتاب، پورنامداریان: 

خرده »آنچه در حکایتهای شرح تعرف با آن روبرو هستیم در واقع خرده پیرنگ است. 

میشود. به بیان دیگر پیرنگ طرح داستانی است كه در آن مقداری از عناصر پیرنگ حفظ 

عناصر طرح در آن تقلیل داده میشوند؛ بر خالف ضد پیرنگ  كه درآن عناصر طرح معکوس 

نویسی،  داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه) «میشوند و فرم به سخره گرفته میشود.

مینامد « روش ضد حکایتی»( ابراهیمی این سبک مستملی در پردازش حکایت را 32كی: مک

دچار نوعی گسیختگی و پریشانی ناشی از هجوم اطالعات است.)ن.ک صوفیانه ها و  كه

 ( 331عارفانه ها، ابراهیمی: 

 به سه نمونه حکایت كه دارای پیرنگ، پیرنگ ضعیف و فاقد پیرنگ هستند اشاره میکنیم:



 1399 دی /56شماره پیاپی /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 118

 ای از حکایت دارای پیرنگ است.حکایت ابوالحسین نوری و مرگ جوان، نمونه

نوری رحمه اهلل علیه گوید روزی با یاران خویش به صحرا بیرون رفتم. از دور  ابوالحسین»

جوانی پدید آمد سر و پای برهنه با مرقعی)تا اینجا حکایت در حال تعادل بو و با پیدا شدن 

جوان، عدم تعادل آغاز میشود.(، بر ما سالم كرد و ما را گفت: مرا آبی پاک میباید و جایکی 

كنی؟ گفت تا خود را بشویم و نماز كنم و بمیرم.)این درخواست جوان گره  پاک. گفتم تا چه

حکایت است.( گفتم تو چه دانی كه بخواهی مردن؟ گفت از بهر آنکه مرا آرزوی دوست 

برخاسته است و بیش از این صبر نمانده است. و او دوستان را بیش از این در آرزوی انتظار 

ای است. از آن سوی رفت و از ما غایب گشت. یاران را ندارد. گفتم از پس آن باال چشمه

گفتم درنگ كنید تا ببینم كه چه باشد. زمانی توقف كردیم و برفتیم. )از اینجا حکایت وارد 

تعادل شده و گره گشوده میشود؛ سخن جوان درست بود و مُرد.( او را یافتیم غسل آورده و 

. او را بجنبایدیم. بیفتاد. گور بکنیدم و نماز نماز گزارده و سر بر سجده نهاده و جان بداده

بركردیم و در گور نهادیم، و رویک او را بگشادیم و رخ او بر خاک نهادیم تا مگر خدای تعالی 

به سبب آن ذل بر او رحمت كند. در روی من بخندید)در این قسمت دوباره عدم تعادل دیده 

یش كسی كه مرا عزیز میگرداند. گفتم: میشود و گرهی دیگر( و گفت: مرا ذلیل میگردانی پ

یا حبیبی أَ حیاهٌ بعدَ الموت؟ قالَ: یا حبیبی إنَّ أَحِبّاءَه الیَموتون ولکن یُنقَلون مَن دارٍ إلی 

( تعادل پایانی ماجرا بر عهده خواننده است كه با درک 146-147شرح تعرف، مستملی:«)دارٍ.

گ كامل در حکایاتی دیده میشود كه مقام جوان، آرام میشود. انچه مسلم است پیرن

 طوالنیترند و چنان كه در جدول زیر مشخص است تعداد آنها در شرح تعرف اندک است.

یکی از بزرگان ابراهیم خواص را »در این حکایت با پیرنگ بسیار ضعیفی روبرو هستیم:

آبادان رحمه اهلل گفت تصوف تو تو را كجا رسانید؟ گفت: به مقام توكل رسیدم. گفت در 

( حکایت با مطرح كردن یک سوال و انتظار پاسخ، در عدم تعادل 1306همان:«)كردن شکمی.

است و با مطرح شدن پاسخ به تعادل میرسد و البته پاسخی كه تحلیل و تفسیرش با خواننده 

است. و یا در این حکایت كه تعادل با پاسخی كه حسن بصری به یارانش میدهد به هم 

روزی اصحاب شیخ حسن بصری او را » ن حال عدم تعادل به پایان میرسد:میخورد و در هما

گفتند یا شیخ، دلهای ما خفته است و سخن تو در دلهای ما اثر نمیکند. گفت كاشک خفته 

بودی كه خفته را چون بجنبانی بیدار شود؛ دلهای شما مرده است، هر چند بجنبانی زنده 

 (  1188همان:«)نگردد.

سفیان گفت خداوندا از ما »ای از حکایت بدون پیرنگ است:نیز نمونهو این حکایت 

خشنود باش. رابعه گفت شرم نمیداری كه رضای كسی میجویی كه تو از او راضی 

 (1313همان:«)نیستی؟

 های شرح تعرف چنین است: پیرنگ در حکایتوضعیت 
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 درصد تعداد پیرنگ ردیف

 6 13 دارد 1

 15 36 ندارد 2

 79 183 ضعیف 3

 %100 232 كل 4

 

 زاویه دید

به روشی گفته میشود كه نویسنده نسبت به روایت داستان اتخاذ میکند تا به وسیله »

فرهنگ اصطالحات نقد ادبی، «) ای حوادث داستان را تعقیب كند.آن، خواننده از دریچه ویژه

روایت ماجرا و دو گونه حضور دارد: الف( نخست »( در اینگونه حکایات، راوی295مقدادی: 

بندیهای سنتی صرفاً بخشوصف موقعیتهای )زمانی و مکانی( یا شخصیتها؛ در برخی از بخش

به این بخش عنوان روایت داده میشود؛ اما بهتر است آن را مصداق خاصتر و محدود روایت 

قلمداد كرد. ب( چهره دوم راوی در گفتگوی شخصیتها نمایان میشود؛ گویی شخصیتها جای 

 (104از اشارتهای دریا، توكلی: «)اند.آوایش را گرفته او و

حجم كم و كوتاه این حکایتها مجالی  .زاویه دید در حکایتهای شرح تعرف ثابت است

 برای تغییر زاویه دید ندارد.

راوی از قصه كناره »در بیشتر حکایتهای شرح تعرف، زاویه دید، بیرونی است. یعنی 

را كامال پنهان كند و قصه را با نمایش كردار و گفتار میگیرد و میکوشد حضور خویش 

( در این نوع حکایت از نگاه سوم شخص نقل میشود و 111همان: «)شخصیتها پیش ببرد.

چنین به نظر میرسد كه راوی از همه زوایای ماجرا باخبر است. در بیشتر موارد، این راوی 

اعمال شخصیتهای داستان را به  ای رفتار وچون گوینده»ای كه دانای كل است، بگونه

خواننده گزارش میدهد و وضعیت و موقعیت و چگونگی زمان و مکان را تصویر 

( دانای كل نامحدود میتواند درباره نیت و قصد 37ادبیات داستانی، میرصادقی: «)میکند.

شخصیتها اظهار نظر كند و حتی به تفسیر آن بپردازد. مستملی گاه شرح و تفسیری كوتاه 

 در راستای منظور خودید و ابر اثرگذاری حکایت بیفزیان حکایت میگنجاند و تا به وضوح م

س گفت: درویشی را گفتم كه بر او اثر گرسنگی و سختی دیدم چرا از فارِ» بهره برد. از آن

خلق چیزی نخواهی. این لفظ دلیل است كه چون حال ضرورت گردد، سوال حالل گردد كه 

این سوال نپرسیدی، و آن درویش جواب دادی سؤال كردن حرام است، اگر حرام بودی فارس 

مرا معصیت فرمایی. این نگفت و علت دیگر نهاد گفت: ترسم كه اگر سؤال كنم و مرا ندهند 

هالک گردند كه پیغامبر علیه السالم گفت اگر سائل راست گوید، هر كه از او عطا را بازگیرد 
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م، اگر سؤال كنم باشد كه منع كنند و هالک شوند هالک شود، گفت من در درویشی راست

تر دارم كه خلق از بهر من هالک به سبب من؛ و من بال كشم تا هالک شوم دوست

 (1256شرح تعرف: «)شوند.

گروهی دیگر از حکایتها از زاویه دید درونی نقل میشوند كه راوی یکی از شخصیتهای 

افتد كه راوی دوم است و نادر اتفاق میماجراست. در این حالت راوی بیشتر اول شخص 

شخص باشد كه در حکایتهای شرح تعرف چنین موردی وجود ندارد. نام راوی در برخی از 

ابوسلیمان »نمایی حکایت نقش مهمی دارد.این حکایتها آورده میشود و این نکته در واقع

 ( 1505ن: هما«)دارانی رحمه اهلل علیه چنین گفت كه روزی اوزاعی را گفتند:...

 درصد تعداد زاویه دید ردیف

 22 50 درونی/اول شخص 1

 78 182 بیرونی/سوم شخص 2

 100 232 كل 3

 

 زمان و مکان 

زمان و مکان در داستان و حکایت مهم است. اما چنانکه پیشتر اشاره شد در حکایتهای 

در این حکایتها به شرح تعرف ابتدا و انتهای ماجرا بسیار به هم نزدیک است. زمان و مکان 

روایت جدا از »دلیل حجم كم فرصت طرح مفصل ندارند و خیلی گذارا به آنها اشاره میشود. 

ای پیچیده زمان را به بازی میگیرد: با ضربآهنگ. گسستها، جابجاییها و انتقال زمانی، به شیوه

ای ذهنی انداز زمان تنها یک مفهوم عینی، عددی و تاریخی نیست؛ بل جنبهدر این چشم

( و در حکایتهای شرح تعرف ضربآهنگ تند پیش 540از اشارتهای دریا، توكلی: «)هم دارد.

میرود. زمان به صورت كلی مطرح میشود: روزی، شبی، سحرگاهی، سالی و در موارد قابل 

 ای به زمان نمیشود.توجهی اشاره

خی موارد تنها از توصیف دقیق مکان نیز در حکایتهای شرح تعرف دیده نمیشود و در بر

 مکانی دقیق نام برده میشود، مثل: مسجد شونیزی، واسط، تستر، اشتیخن و... .

قراینی نیز در برخی حکایتها وجود دارد كه نشان میدهد ماجرا در سفر اتفاق افتاده است 

های تصوف، سفر جزء جدانشدنی از روش صوفیه به شمار میرفته . از اولین دورهیا در حضر

است. دلیل آن هم نقشی است كه در ریاضت نفس سالک دارد. مشایخ صوفیه از ابزار مختلفی 

برای تربیت شاگردان خود استفاده میکردند كه یکی از آنها سفر بوده است. این ابزار از ابتدای 

ادآوری چند نکته درباره جایگاه سفر در عرفان و قرن چهارم شیوع بیشتری یافت.)نک. ی

تصوف اسالمی، رضایی:مقاله( هر چند جنید بغدادی به عنوان یکی از مهمترین مشایخ صوفیه 

چندان به سفر معتقد نبود اما ابوبکر شبلی با وجود مالمت جمعی كه معتقد بودند مریدان 
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ت به سفر حج میفرستاد.)نک. شرح کند، شاگردان خود را به قصد زیارت و ریاضیرا هالک م

(. سفر نیز مانند خیلی دیگر از آداب صوفیان، تأویل باطنی شد و در 1770تعرف، مستملی:

كالم صوفیان دو عبارت سفر آفاقی و سفر انفسی وارد شد. اما این نکته به معنی نفی سفر از 

ودن را از ویژگیهای هر دو كثیر السفر ب و مستملی جانب همه صوفیان نبوده است. كالبادی

صوفیه برمیشمارند و اثر آن را در توكل و ریاضت تأیید میکنند، اما مستملی به معنای باطنی 

لکن بباید دانست كه سفر قلوب »نیز اشاره میکند و آن را مهمتر از سفر ظاهری میداند:

ر خالف سفر نفوس است و بسیار كس هست كه او را نفس مقیم است و دل مسافر، و بسیا

 (1180همان:«)كس هست كه او را نفس مسافر است و دل مقیم.

اند در برابر حکایاتی در هر حال در شرح تعرف تعداد حکایاتی كه در حضر رقم خورده

عنصر زمان و مکان  اند بطور چشگیری از بسامد باالتری برخوردارند.كه در سفر اتفاق افتاده

یکند مگر آنکه پیرنگ حکایت با توجه به در حکایتهای شرح تعرف نقش چندانی ایفا نم

    درونمایه آن، در سفر یا حضر شکل گرفته باشد. 

 % تعداد مکان ردیف

 25 58 سفر 1

 75 175 حضر 2

 100 232 كل 3

 

 

 گیرینتیجه
تنوع و فراوانی حکایتها و نحوه و جایگاه استفاده از آن در شرح تعرف، برای رساندن پیام 

و اثرگذاری در ذهن مخاطب از ویژگیهای بارز سبکی این اثر است. تحلیل حکایتها نشان 

میدهد كه این حکایتها از الگوی شخصیت پردازی و ایجاز در بیان و استفاده از دو زبان 

خوردارند. عرفان و اخالق و كالم و موضوعات زیرمجموعه آنها، بیشترین فارسی و عربی بر

درونمایه را به خود اختصاص داده است. پیرنگ حکایتها از قوت الزم برخوردار نیست. زمان 

با این وجود مستملی با این روشها توانسته و مکان در این حکایتها، جایگاه ویژه ای ندارد. 

نوان یک ابزار مهم و كارآمد برای پرورش و انتقال مقصود خود پردازی به عاست از حکایت

بهره گیرد؛ شخصیت حکایتهای شرح تعرف بیشتر نوعی و محبوب و معروف و موجّه هستند 

و تعداد كم شخصیتها نیز در بیشتر حکایتها اجازه پیچیدگی به ماجرا نمیدهد. حکایتها موجز 

و مفهوم نیز عیان است، مستملی با كمترین هستند و این ایجاز عالوه بر حجم در معنا 

های معنوی و اخالقی را با زاویه دیدی مفسّرانه و كلمات، عمیقترین مفاهیم و درونمایه

تحلیلگرانه مطرح میکند. زبان حکایتها ساده و از پیچیدگی و لغات نامأنوس به دور است و 
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حکایتهای شرح تعرف چنان  با دنیای علم و معرفت مستملی هماهنگ است. این ویژگیها در

قوی ظهور دارند كه ضعف پیرنگ و بیرنگی زمان و مکان تأثیری در كارآمدی حکایتها ندارند. 

به خوبی نشان میدهد كه نویسنده قصد حکایت پردازی نداشته و از  بررسی عناصر یاد شده

ین امر نیز و در ا حکایت تنها به عنوان سبک و ابزاری در خدمت محتوا استفاده كرده است

پردازی را یکی از ویژگیهای مهم ای كه با اطمینان میتوان حکایتموفق بوده است، بگونه

  سبکی شرح تعرف به شمار آورد.
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