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نقد کهنالگوی «پیر خردمند» در مقامات حمیدی
النازخجسته* 
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران


حسینفقیهی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت6869/86/67 :ا تاریخ پذیرش)6861/87/88 :

چکیده
«کهنالگو» نمایهها و تصاویری ازلی از اندیشههاای بادوی و کهان اسات کاه باه واساطة ضامیر
ناخودآگاه جمعی بشر در ذهن آدمی انباشته شدهاست .هماین انگاارههاا بخشای از محتویاات ضامیر
ناخودآگاه فردی را نیز تشکیل میدهند و در ایان میاان« ،پیار خردمناد» نیاز یکای از مهامتارین ایان
کهنالگوهاست که میتوان گفت چهرة وی ،مظهر دنیای معناوی و روحاانی و نموناهای از صاورت
مدالی پدر در جهان اسفل است که فرد را در شرایط بحرانای و دشاوار باه ساوی رهاایی و نیکبختای
رهنمون میشود .در این میان ،مقامات حمیدی از آثار برجسته در مقامهنویسای پارسای اسات کاه در
آن ،قهرمان داستان هر بار در هار یاک از مجاالس باا چهارهای متفااوت و ناشاناس باه بیاان روایاات
شگفتانگیاز مایپاردازد تاا باه ایان ترتیاب ،راوی را از تنگناهاا برهاناد و نیازهاای وی را باا ناوعی
بزرگمنشی و صفات قهرمانانة مدبت برآورده سازد و آنگاه ناپدید شود .از این رو ،با دیگار مقاماات
که اغلب داستان قالشان و اوباش است ،متفااوت اسات و حاول باازگویی مفااهیم عارفاناه و معناوی
میپردازد .بر اساس بررسیهای انجامشده به نظار مایرساد کهانالگاوی «پیار خردمناد» در مقاماات
حمیدی ،همواره هدف «وع » و «آموزگاری» را پیش رو دارد و به صورتهای گونااگون از جملاه
«پیر روحانی»« ،پیر مسافر» و «جوانمرد خردمند» ظاهر میشود که در واقاع ،جلاوههاایی از هماان پیار
خردمند است.

واژگان کلیدی :کهنالگو ،پیا خادمند ،مقامات حایدی ،قهاما  ،راوی.
(نویسندة مسئول) E-mail: Ekhojaste92@yahoo.com
E-mail: h.faghihi@alzahra.ir
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مقدمه
شاید بتوان گفت مقامهنویسی در واقع ،سرچشمة داستان کوتاه فارسی در ادبیات ماست
که امروز به عنوان یک ژانر ادبی مهم و پرطرفدار چناین گساترش یافتاهاسات .در مقاماات
اغلب میبینیم که کاربرد آرایاههاای بادیعی و بالغای چقادر چشامگیر و پربساامد اساتا
چنانکه اغلب توجه مخاطب را بیشتر از پرداختن به چارچوب داستانی و ژرفساختهاای
آن به خود جلب میکند .با وجود این ،به نظر میرسد که توجه به این ژرفساختها بسیار
مهم است و پرداختن به آن ،ذهن پویا را به شناسایی سرچشامههاای داساتان کوتااه معاصار
رهنمون میسازد.
در این راستا ،خوانش این متون بر اساس رویکردهای نوین نقد ادبی میتواند مخاطباان
خا و پژوهشگران متون ادبی را یاری دهد تا از این رهگذر آشکار سازند که گوناههاا و
انواع ادبی جدید در همان ادبیات کالسیک ریشه دارند و ایان دو جریاان مهام نیاز باههای
روی از یکدیگر جدا نیستند .غرض از پژوهش حاضر ،تالش در همین راستاست .افزون بار
این ،جستار پایش رو درصادد اسات تاا متاون ادبای کالسایک را از نگااه نظریاات جدیاد
بازخوانی کند تا نشان دهد همواره میان نظریات جدید و متاون کهان مایتاوان پیونادهایی
جالب و درخور توجه یافت.

پیشینة پژوهش
مقامات حمیدی بیشک از جمله آثااری اسات کاه باه دلیال اهمیات خاود در گساترة
ادبیات کالسیک پارسی بسیار مورد توجه بودهاست و پاژوهشهاای گونااگون و متعاددی
روی آن صورت گرفتهاست .بار اسااس جساتجوهای صاورتگرفتاه ،برخای از مهامتارین
پژوهشها در این زمینه عبارتند از:
6ا «بررسی موسیقی کالم در مقامات حمیدی با تکیه بر کارکرد آرایة جناس» از حسین
فقیهی و لیال آقایانی چاوشی که به کارکردهای جناس لفظی در این اثر میپردازد.
8ا «بررسی تطبیقی عناصر داساتان در مقاماات حریاری و مقاماات حمیادی» از علیرضاا
نبیلو که به بررسی تطبیقی عناصر داستان در این دو اثر میپردازد.
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8ا «تحلیل محتوایی و ساختاری مقامات حمیدی و گلستان سعدی و واکاوی ریشههاای
آن دو در ادب عربی» از الیاس نورایی که بر اساس نظریات مکتب فرانسه ،از این آثاار نقاد
تطبیقی و زبانشناختی ارائه میدهد.
افزون بر اینها ،پایاننامههایی نیاز درباارة ایان اثار نگاارش یافتاهاساتا مانناد «بررسای
مقامات حمیدی از حیث ساختاری و داستانی» از طاهره فرزام که پژوهشی پیرامون بررسای
وتحلیل عناصر داستانی در مقامات حمیدی است .طبق این بررسیها به نظر میرسد تاکنون
پژوهشی دربارة نقدهای روانشناختی و کهنالگویی در این اثر گرانسن انجام نشدهاست.

 .1کهنالگو
کارل گوستاو یون از جمله پژوهشگران و دانشمندان برجساتة قارن بیساتم اسات کاه
اصطالح «کهنالگو» یا «صورت مدالی» را برای نخستین باار در آثاار و پاژوهشهاای خاود
مطرح کرد تا آنجا که یکی از مشهورترین و مهمترین اصطالحات مکتاب روانشاناختی او
به شمار میآید .به گفتة یون « ،فعالیت ناخودآگاهی به هر شکلی که باشد ،بارای وصاول
به کلیت است و این تجربهای است که در تمدن جدید ما حضور ندارد .ناخودآگاه شارع و
شاهراهی است که به اونوس موندوس [جهان وحدت] میرسد» (سرانو )81 :6813 ،و صُوَر
مدالی ،همین فعالیتهای ذهنی بشر در گسترة ناخودآگاه جمعی اوست.
باید گفت قدمت کهنالگو با قدمت آفرینش بشر در تاریخ برابر استا زیارا تصااویری
ازلاای هسااتند کااه ذهاان بشاار آنهااا را در گذشااته براساااس اندیشااههااای مااوروثی و باادوی
آفریدهاست و «موجودیت آنها از شکلگیری ذهن انسان در طول تاریخ ناشی شادهاسات»
(بیلسکر .)18 :6833 ،به عقیدة یون « ،ناه تنهاا ایان رساوبات انساانی بشار در ناخودآگااه
جمعی ما وجود دارد ،بلکه رسوبات کنشهای انواع حیوانااتی کاه اجاداد انساان باه شامار
میروند نیز در این ضمیر تهنشین شدهاست» (یون .)87 :6837 ،
این نمایههای کهن تشاکیلدهنادة بخشای از محتویاات موجاود در ناخودآگااه جمعای
بهشمار میآیند و خود را در رؤیاهای افراد هنگام خواب یا حتی بیداری آشکار مایکنناد:
«پژوهشگر ورزیدهذهن هم به همین گونه مایتواناد شاباهتهاای موجاود میاان نمایاههاای
رؤیای انسان امروزی و نمودهای ذهن انسان اولیه و "جلوههای گروهای" و مضامونهاای
اسطورهای او را مشاهده کند» (همان .)69 :6836 ،عالوه بر این« ،صورت مدالی نه بر مبناای
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محتوای خود ،بلکه حسب شکل خود ،آن هم در درجهای بسایار محادود ،معاین مایشاود.
یک صورت ازلی فقط هنگامی بنا بر محتوای خود معین میشود که به ضمیر آگاه راه یافته
باشد و از مواد تجربة آگاهانه پُر شده باشد» (همان.)86 :6813 ،
در این میان ،بیشک کهنالگوی «پیر خردمند» یکی از مهمترین ،جهاانشامولتارین و
برجستهترین آنهاست و در اندیشة یونا مباین چهارة پیاری داناسات کاه در هیئاتهاای
گوناگون ظاهر میشود و افراد دردمند و سرگشته را از بحران روحای و وضاعیت دشاوار و
تنگنا میرهاند:
«همیشه پیر وقتی ظاهر میشود که قهرمان به وضعی بسیار سخت دچاار اسات،
آن چنانکه تأملی را از سر بصیرت و به عبارت دیگار ،کانش روحای یاا اعماال و
واکنشهای درونروانی میتواند او را از مخمصه برهاند .اما چون به دالیل درونی
و بیرونی ،قهرمان خود توان انجاام آن را نادارد ،معرفات ماورد نیااز بارای جباران
کمبود به صورت فکری مجسم ،یعنی در قالب همین پیر دانا و یااریدهناده جلاوه
میکند» (همان.)668 :6813 ،

یون دربارة صفات برجستة پیرخردمند معتقد است« :پیر از طرفی مبیّن معرفت ،تفکر،
بصیرت ،ذکاوت ،درایت و الهام و از طرفی دیگر ،نمایانگر خصایل خوب اخالقی از قبیال
خوشنیتی و میل به یاوری است که اینها شخصیت «روحانی» او را باه قادر کاافی روشان
میکند» (همان.)661 :
در مقامات حمیدی« ،قهرمان» همان «پیر خردمند» است که از راوی ایان اثار دساتگیری
میکند و در تنگناهای گوناگون روحی و مشکالت مختل ،زندگی به یااری وی مایآیاد.
در ادامه ،به کارکردهای این کهنالگو در اثر حاضر اشاره خواهد شد.

 .2مقامات میدی و پیر خردمند
در اینجا بهتر است به ویژگیهای مقامه و ارتباط آن با رویکرهاای ناوین نقاد ادبای ،از
جمله نقد کهنالگویی اشاره شود تا سپس نقدهای مرتبط با آن ارائاه گاردد .در اصال بایاد
گفت« :مقامهنویسی در ندر پارسی ،تقلیدی از مقامات عربی بود ...و از جنبة داساتانی کاامالً
صاابغة عرباای داشاات» (خطیباای« .)916 :6831 ،مقامااه» بااه معنااای «مجلااس» ،گذشااته از
ویژگیهای بالغی و صنایع ادبی پربسامد در آن ،نوعی از داستان کوتاه است که بار اسااس
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اصل «خواهندگی» و «گدایی» بناا شادهاسات و از ساه رکان اصالی راوی ،قهرماان و گاره
داستان تشکیل یافتهاست.
البته در ادبیات جهان نیز میتوان مشابه مقامههای فارسی را دید که به هی روی فخامت
و ارزشمندی مقامات حمیدی را ندارد و بیشک وامدار آن استا مانند «فابلها ،حکایاات
خندهدار فرانسویاسصل از زندگی فرودساتان و حکایاتهاای کاانتربری یاا دکاامرون اثار
بوکاچیو در ادبیات ایتالیایی یا آثاری چون سِر النفال که در قرن چهاردهم میالدی به زباان
انگلیسی عرضه شد» (رید )87 :6836 ،که همگی پس از مقامات حمیدی و مقامهنویسی در
ادب فارسی و عربی به رشاتة تحریار درآمادهاسات .در واقاع« ،ویژگای ادبیاات کالسایک
فارسی در استواری ساختارهایی است که در طول قارنهاا از میاناة گاردابهاای سیاسای و
اجتماعی بسیاری که ایران در دورانهای گوناگون تاریخ خود با آنها رویاارو شادهاسات،
گذشته و همچنان پابرجا ماندهاند» (باالیی.)7 :6873 ،
از آنجا که مقامه میدانی است برای نکتهپردازی و نمایاندن مهارت و استادی قهرمان در
رهایی از تنگناهای زندگی ،روشهایی که وی صفات قهرمانانه از خود بروز میدهد ،بسیار
شایستة تأمل است .باید گفت مقامه نوعی داستان کوتاه است ،اما بسیاری مواقاع باه عرصاة
لف پردازی و سخنسرایی تبدیل میشود .با وجود ایان ،نمایتاوان از پارداختن باه کیفیات
داستانی و عناصر داستان در آن چشمپوشی کرد« :قاضی حمیدالادّین هام ساعی داشاته کاه
مقاماتش سهل و ممتنع باشد .از این رو ،در درشتخواری عباارات و آوردن لغاات غریاب
فارسی اصرار نورزیدهاست و بعضی مقامههای او بسیار سااده و ساهل اسات» (بهاار:6816 ،
 .)838به همین دلیل ،زمینة پرداختن به روایات و عناصر داستانی و نقادهای ادبای را فاراهم
میکندا چراکه برخالف تصور عام« ،خوانش متون کالسیک ،دارای حُکمی جزمی نیسات
و در محاال اتصااال مااتن و اثاار ،شااالودههااای چااارچوبی یکنواخاات پ ایری ازی نم ایکنااد»
(واینسهایمر.)888 :6836 ،
قهرمان مقامات حمیدی ،برخالف مقامات حریری و همدانی که بیش از پیش قالشانه و
وقیحانه است ،بیشتر مضامین اخالقی و انسانی را بازگو میکند و بیشک شخصیتی فراتر از
قالشان و اوباش در آن دو اثر دیگر دارد« :شالودة اصلی حکایاات در مقاماات حمیادی بار
درویشی بنا شدهاست و در این موضوع،افراط که در گدایی و تکدی در مقامات همدانی و
حریری دیده میشود ،بهچشم نمیخورد» (نورایی.)636 :6868 ،
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میدانیم که «داستان و شخصیتهای آن ،یک برساخت احساسی است که خوانناده آن
را از کنار هم چیدن عناصر مختل ،پراکنده در سراسر متن میخواند و مایفهماد» (ریماون
کنان )17 :6837 ،و با چینش این عناصر پراکنده ،در اثر پیش رو به صفاتی قهرمانانه دسات
مییابیم و میتوان یک قهرمان کهنالگویی را در این مقاماات مشااهده کارد کاه تاا مرتباة
نایلشدن به پیری خردمند ،راهنما و راهگشا صعود میکند .به این ترتیب ،تفاوت ساختاری
این اثر روشن میشود و شاید این نکته ،برداشتی نمادینتر و ادبیتر از سخن ارساطو اسات
که گفت« :نویسنده باید عمل داستانی را همواره پیش چشم داشته باشد» (دیپل)39 :6836 ،
تا تفاوت کیفیت این آثار آشکار گردد .از این رو ،در تمام مقامههای این اثر میخوانیم که
وقتی قهرمان بینام و نشان در پایان داستان ناپدید میشود ،راوی را در انادوه و سارگردانی
عمیقی فرومیبرد.
این اثر از  88مقامه تشکیل شدهاست که موضوعات آن عبارتند از :پیری و جوانی ،بهار
و تابستان ،تصوف ،عشق ،عاشق و معشوم ،مسائل فقهی ،سفر ،اوصاف شهرهایی چون بلاخ
و سمرقند ،وع  ،مناظرات ،علم طب و نجوم ،دوستی و موضوعاتی از همین نوع است کاه
قهرمان بیناام ایان مقاماات ،در هار یاک از آنهاا در تنگناهاای روحای و شارایط ساخت
تصمیمگیری فرامیرسد و سخنان زیبایی را بر زبان میآورد که درست متناسب باا شارایط
روحی راوی است و وی را شگفتزده میکندا چنانکه وقتی بهسوی وی میرود ،ناگهاان
اثری از او نمیآید و ناپدید میشود .با وجود این ،در هر مقامه ،متناسب باا موضاوع آن باه
چارهگری میپردازد و راه پیش پای راوی میگذارد .از این رو ،مایتاوان ظهاور وی را در
نقشهای گوناگون به روش زیر دستهبندی کرد.

 .3ظهور پیر خردمند در قالب واعظ و آموزگار
در هر یک از مقامات این اثر میخوانیم که قهرمان در هر شرایطی در نقش یک واعا
ظهور میکندا آن هم واعظی سخنران و چیرهدست کاه اعجوباة زماان خاویش اسات و یاا
حتّی به فضل از سرآمدان روزگارش برتر است:
«پرسیدم که این اجتماع از بهر چیست و این استماع به ساخن کیسات؟ گفتناد
غریبی است مجتاز از بالد حجاز .چاون آدم عاالم اسماسات و چاون عاالم حامال
اشیاء .به زبانی فصیح و بیانی ملیح سخن میگویاد و خلاق را از راه شارع "کان و
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مکن" میفرماید .گاه به زبان اهل حله ثنا میسراید و گااه باه لغات اهال کلاه ناوا
مینماید .نادرة دهر است و اعجوبة شاهر .ایان اجتمااع باه سابب وی اسات و ایان
التفات به فضل و ادب وی» (حمیدی.)81 :6863 ،

روشن است که در هر مقامه با توجه به موضوع آن به وع پرداخته میشود و قهرمان به
تناسب حال ،سخنانی شورانگیز ،زیبا و خوشایند بر زبان مایآورد و اشاعاری مارتبط باا آن
میخواند و پس از ساخنوریهاای دلکاش ،ناگهاان ناپدیاد مایشاود و راوی را در حالات
سرگشتگی و حیرانی فرومیبرد:
«با هزار ناله و آه ،روی به سوی آن گروه رفتم .در خانقاه اثر حری ،دوش پیر
اوش ندیدم .پرسیدم که این آفتاب به کدام برج انتقال کرد و آن در به کادام دُرج
ارتحال کرد؟ گفتند ما با تو در این حیرت برابریم و از آن ناام و نشاان بایخباریم»
(همان.)68:

در جایی دیگر نیز میخوانیم:
«پیر سَنی بر پای خاسات و رفاتن را بیاراسات و ردای ظفار بار دوش کشاید و
طیلسان نصرت بر سر آورد و پای هنر در خر آورد و چون نسیم ساحرگاه در فاراز
و نشیب راه براند .طبع من در هوای وفای او بماند و فکرتم دواسبه بر اثر او براند و
بعد از آن بسیار شتافتم و آن صدر مبار را نیافتم» (همان.)688 :

قهرمان مقامات در ایان اثار ،اغلاب باه راهنماایی راوی مایپاردازد و او را شایفتة خاود
میسازد .البته گاهی هم مردم برای این خطابهها پولی به او میدهند ،اما ایان امار هرگاز باه
افراط نمیگراید و این رویداد در سراسر کتاب از سه یا چهار بار تجاوز نمیکند و در ایان
میان ،البته خود مردم هستند که به خواست خود چیزی به واع میدهند« :اصاحاب اقتاراح
اقداح بینداختند وشیخ را باه زباان اعتاذار بنواختناد و باا بیناوایی خاود درسااختند و آنچاه
داشتند ،در وی انداختند» (همان .)96 :در این اثر ،گدایی هدف وع نیست ،بلکه در واقع،
قهرمان به گیراییهای روحی پیر خردمند گرایش مییابد« :گیرایایهاای روحای از صافات
بارز پیر است و این اتحاد به واسطة هدیة روحالقدس در باورهای کهنالگویی به او بخشیده
شدهاست و راز واقعی در اتحاد با روح در دستهای او نهفته است» (یون .)686 :6836 ،
هدف قهرمان از وع و سخنوری در اصل نوعی آموزگاری و سخنانش بیشک بارای
راوی دلانگیز است و در روح وی اثر مینهد .عالوه بر این ،وی در صورتهای گونااگون

77

متنپژوهیادبی؛ سال  ،22شمارة  ،87زمستان 7938


از جمله جوان ،جنگجو ،قاضی ،روحانی ،صوفی و از همه مهمتر ،پیر در یکیاک مقاماات
ظاهر میشود« :چهرة پیر دانا نه تنها در رؤیا ،بلکه در حالت خلسه (یا چیزی که آن را تخیّل
فعال میخوانیم) نیز بهصورتی بسیار انعطافپذیر ظاهر میشاودا چناانکاه گااه در هناد در
نقش "گورو" (بهمعنی مرشد و مربی) پدیادار مایشاود" .پیار داناا" در رؤیاهاا در هیئات
ساحر ،طبیب ،روحانی ،معلم ،استاد ،پدربزرگ ،پیرمرد یا هر گونه مرجعی ظاهر مایشاود»
(یون  )686 :6813 ،و بدین ترتیب رسالت خردمندانهاش را به انجام میرساند.
در مقامات میبینیم که از صفات برجستة پیر خردمند ،صفت «آموزگاری» اوسات «و از
این رو ،میتوان آن را برونفکنی نوعی تالش معنوی درونی دانستا زیرا پیر مایداناد جاز
انتقال کردار و گفتار نیک هی چیز دیگری همراه او نخواهد رفات» (کاادن.)833 :6831 ،
در واقع ،باید گفت قهرمان ،هار باار ویژگای وعا و آموزگااری را باا چهارهای خاا و
متفاوت از کهنالگوی پیر خردمند درهم میآمیزد و آن را باه صاورت ترکیبای از وعا و
یک یا دو ویژگی منحصربهفرد دیگر در داستان ارائه میکناد .در نتیجاه ،در اغلاب ماوارد،
پیری روحانی است و در دو مورد ،پیری مسافر و گاهی هام جاوانمردی برومناد و ساخنور
است که در این جستار یکیک حاالت این کهنالگو بررسی خواهد شد.

3ـ .1پیر رو انی
در اغلب مقامهها ،قهرمان در قالب پیری واع  ،عارف ،سپیدموی ،درویشمسلک ،دانا،
بسیار خوشبیان و اهل پرهیزگاری است و غالباً چهرهای نورانی و تجااربی بسایار دارد و از
غیب فرامیرسد و ناگهان هم محو میشود .در جهان کهنالگوها و نمادها« ،پیاری عالمات
فرزانگی و فضیلت به شمار میآید ...پیری ،پیشتصویری است از عمر بلند ،تجاارب بسایار
و تفکر طوالنی که این همه تصویری ناکامل از جاودانگی است» (شاوالیه .)878 :6833 ،از
این رو ،ظهور این چهره در مقامات حمیدی ،نمایانگر ناخودآگاهانة اهمیت ویژگیهای پیر
خردمند و بازتاب آن در مقامات حمیدی است.
با توجه به بررسیهای انجامیافته ،آشکار شد که در بیشتر این مقامات ،واع ساخنور و
آموزگار با ویژگی «پیری روحانی» ظاهر میشود که نام این مقامات عبارتند از« :فی الشیب
و الشّباب»« ،فی السّکباج»« ،فی السیّاح»« ،فی الرّبیع»« ،فی اللغز»« ،فی التّصوف»« ،فی منااظره
بین السنّی و الملحد»« ،فی المجنون»« ،فی الوع »« ،فی العشق»« ،فی المسائل الفقهیاه»« ،باین
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الالّطی و الزّانی»« ،فی التّعزیه» و «فی النّسابه» .در تمام مقاماتی که نام برده شد ،پیار خردمناد
در قالب چهرة پیری نورانی همراه با صافات روحاانی وارد مااجرای داساتان مایشاود و باا
سخنان زیبای خود ،نه تنها ذهن راوی داساتان ،بلکاه دیگاران شانوندگان پیراماونش را نیاز
تحت تأثیر قرار میدهد.
چنانکه در مقامة «فی مسائل الفقهیه» میخاوانیم ،راوی بارای آماوختن علاوم فقهای باه
شهر همدان رهسپار میشود و در آنجا به مکانی منسوب به علما مایرود و پاای منبار پیاری
واع مینشیند که بسیار سرآمد است و با علم وافر خود به مساائل فقهای گونااگون پاساخ
میدهد ،تا آنجا که با پاسخهای سنجیده و دندانشکن خود ،هماة حاضاران را شاگفتزده
میکند .بدین ترتیب ،همگان از فضل و دانش او انگشت بار دهاان مایمانناد و ضامن حال
مشکالت دینی و عرفانی خود کسب معرفت میکنند:
«پس چون پیر واع به ترتیب و ترتیال ایان مساائل را جاواب گفات و آنچاه
گفت ،صواب گفت ،همه را از چ و راست نعرة احسنت و زه برخاسات و خلاق
در جوش و خروش آمد و هر که را خرقاهای باود ،دراناداخت» (حمیادی:6863 ،
.)689

در مقامة «فی العشق» نیز همین گونه است .راوی در وادی عشاق الهای و مخااطرات آن
گام مینهد و با فراز و نشیبهای زیادی دست و پنجه نرم میکند تا اینکاه از وجاود پیاری
که در طب روحانی هنرورزی و مهارت دارد ،آگاه میشود:
«بعد از تحمل شداید و مکاید ،خبار یاافتم کاه در بیمارساتان اسافاهان ماردی
است که در طب روحانی قدمی مبار و دمی متبر دارد و دلهاای شکساته را
فراهم میکشد و سینههای را مرهم میکناد .از شاام و دمشاق تعویاذ عشاق از وی
میستانند و از مغرب تا یدرب شربت ایان ضاربت از وی طلاب مایکنناد» (هماان:
.)668

راوی نیز او را مییابد و از نگفْس حقش که شفای دردهای معنوی است ،فایض مایبارد.
پیر هم از انواع حاالت عشق معنوی و روحانی برای وی سخنسرایی میکند و کاساة تهای
مرید خود را از انوار معنوی و دواهای روحانی لبریز میسازد« :چون تنورة مقامة شیخ بتگفت
و این سخن تا بدین جای برفت ،زبان از سؤال عشق خاموش کردم و افسانة عشاق فراماوش
کردم و دانستم که آستانة عشق رفیع است و حضرت محبت منیع» (همان.)661 :
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در مقامة «فی التصوف» نیز میخوانیم که راوی پاس از طای مراتاب نفساانی و خوانادن
قرآن ،عزم میکند که به تعلیم مراتب تصوف و عرفان بپردازد تا به قرب الهی برساد .او در
این راه به گفتگو و جستجو میپردازد و در پی «صاحبطریقتی کبودپوش» مایگاردد کاه
در پایان ،چنین فردی را در مکانی به نام «اوش» مییابد:
«پیری را دیدم چون مَلگک لطیا،خگلاق و چاون فلاک کبوددلاق .محاسانی باه
بیاض نور دل مخضوب ،و روایی مقباول و جاایی محباوب .از سَار قالاب و جسام
برخاسااته و مااادة اساام و رساام کاسااته ،روح صاارف و نااور پااا و عقاال مجاارد و
صورتی ملکی و مرقعی فلکی ،منظری نورانی و مخبری روحانی» (همان.)33 :

در این مقامه ،همة نیکیها و صفات نورانی در وجود پیر به اوج میرسد .پیار ساالک را
با سخنان خویش شیفته میسازد و او را مرید خویش میکندا چنانکه میپنادارد باهراساتی
این پیر همان بود که در پی او میگشت .در این مسیر ،پیر دست مرید را میگیرد و با پاسخ
به پرسشهایش ،او را از فراز و نشیبهای راه میگذراند تا وجودش لبریز از آیناة حقیقات
نورانی میشود .سالک در پایان راه درمییابد راهی که در پیش گرفتاه ،آنقادر درازدامان
است که کسی پایان آن را درنیافتهاست.
سه مقامهای که به ماجرای آنها باهاختصاار اشااره شاد ،از مهامتارین و شااخصتارین
نمونههای «پیر روحاانی» در ایان اثار باه شامار مایآیاد و در بااقی مقاماات از ایان مفااهیم
پرورانده میشود و تکرار همین مفاهیم در داستانهاست .در مقاماتی که بدان اشاره شد ،باا
پیر روحانی واعظی روبهرو هستیم که ویژگیهایی چون طبیاب روحاانی ،روحاانی فقیاه ،و
پیر روحانی ،نورانی ،پا و معنوی دارد و در متن اثر به آنها بهصراحت اشاره شدهاست و
صفات پیر خردمند در اصل در مقاماتی که نامشان برشمرده شد ،به اوج خود رسیدهاست.
البتااه نبایااد پنداشاات کااه حمیاادی ایاان ویژگایهااا را آگاهانااه و تعماادی در اثاار خااود
گنجاندهاست ،بلکه بازتاب تمام کهنالگوها در هر اثار ادبای ،کاامالً ناخودآگاهاناه اساتا
زیرا:
«کهنالگو در واقع ،یک گرایش غریزی است و به همان انادازه قاوة محرکای
است که سبب مایشاود پرناده آشایانه بساازد و مورچاه زنادگی تعااونی خاود را
سازمان دهد .در اینجا الزم است رابطههای میاان کهانالگاو باا غرایاز را مشاخص
کنیم" :غریزه" کششی جسمانی است که به وسیلة حواس دریافت میشاود .البتاه
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غرایز به وسیلة خیالپردازیها هم بروز میکنند و اغلب تنها با نمایاههاای نماادین،
حضور خود را آشکار میسازند و همین غرایاز را "کهانالگاو" نامیادهام .منشااء
آنها شناخته نیست ،اما در تمام ادوار و در همه جای دنیا به چشم میخورند ،حتی
در جاهایی که نتوان حضورشان را در گذر نسلها و آمیزشهای ناشی از مهاجرت
توضیح داد» (یون .)61 :6836 ،

همان گونه که مشاهده شد ،پیر خردمند در بخشی چشمگیر از این اثار باا ویژگایهاای
پیری ر مینمایاند که در عین سخنسنجی و وع گویی ،روحانی ،معنوی و نورانی است.

3ـ .2پیر مسافر
در گسترة کهنالگوها« ،سفر» هم از کهنالگوهای بسیار مهم بهشامارمیرود« .سافر» در
روانکاوی یون  ،تداعیگر استحالة روح و نمادی از جستجوی مادر مدالی گمشدهاسات و
اغلب در مفهوم جستجوگر حقیقت تکامل ،آرامش و جاودانگی معنا میشود« :سفر نشانگر
میل عمیق به تغییر درونی اسات ،و نیااز باه تجرباهای جدیاد ،و یاا حتّای بایش از آن نشاانة
جابهجایی ،و به عقیدة یون سفر نشانة نارضایی است و منجر به جستجو و کش ،افقهاای
تازه میشود» (شوالیه .)937 :6833 ،پس از پایان هر سفر ،قهرمان دوران متعاالی و متفااوتی
را برای خود رقم میزند و بیش از پیش به کش ،افقهاای ناشاناختة روح نائال مایشاود و
بهتنهایی راهی دراز و مهیب پیش می گیارد تاا بادین ترتیاب ،باه خلساة شاناخت خویشاتن
خویش دست یابد:
«یکی از متداولترین نمادهای رؤیا برای رهایی از راه خلسه ،موضوع مسافر یاا
زائر تنهاست که به نحوی به زیارتی روحانی همانناد اسات و طایّ آن تاازهوارد باا
سرشت مرگ آشنا میشود .اما چنین مرگای باه مداباة مارگ و حضاور در داوری
قیامت و یا آزمودنی برای ورود به پاگشایی به حساب نمیآید ،بلکه سافری اسات
که حکایت از رهایی ،تسلیم و کفاره دارد» (هندرسن.)67 :6831 ،

در مقامات حمیدی میبینیم که راوی بهتنهایی به سفر میرود و پیر خردمناد واعا نیاز
در چند مورد به «پیر مسافر» تبدیل میشود و «در میانة راه» به عناوان یاک مساافر در مقابال
راوی داستان ظهور مییابدا یعنی به عبارتی ،صفت «مسافر» نیز به پیری و خردمنادی افازون
میشود .او در اصل ،پیری خردمند است که در سفرهای دراز و پرشمار ،سرد و گرم زماناه
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را چشیدهاست و اینک تجارب فراوانای دارد و مایتواناد هار رهاروی را در ایان مسایر باه
بهترین شکل راهنمایی کند .این چهار مقامه عبارتند از« :فی العشق و المعشوم و الحبیاب و
المحبوب»« ،فی السفر و الرفاقه»« ،فی اوصاف البلخ» و «فی السمرقند».
در مقامة «فی السفر و الرفاقه» میخوانیم که راوی به قصد کسب تجارب و تصفیة دل از
آزارهای دوستان و نفرت یاران ،در راه سفر قدم میگذارد و به سوی عرام به راه مایافتاد.
در راه برای استراحت ،اندکی چشم برهم مینهد و پاس از قادری آساودن ،چاون چشامان
خویش را میگشاید و با پیری روبهرو میشود:
«پیری را دیدم خوشروا و لطی،لقا ،بر طرفی دیگر نشسته ،انبانی و عصایی در
پاایش و مراقااب زاد و راحلااة خااویش .پوشاایده دُری مایساافت و بااا خااود سااخنی
میگفت و باالی او سروی سرافراشته در چمنی کاشته ،باد بهاری بر وی میبزید و
از جنبش او نسیمی به مان رساید و پیار در روی او مایخندیاد» (حمیادی:6863 ،
.)683

پیر از سختیها و پیشامدهای زمانه لب به سخن میگشاید و از دشواریهاای راه و سافر
پیش روی رهرو و نیز سختیهای سلو و رسیدن به پیشگاه الهی سخن مایگویاد« :تاو را
بادیه از پیش است و مرا کعبه از پس ...پس بدان ای جاوان کاه عاالم سافر عاالم امتحاان و
تجربت و ریاضت و ابتالست» (همان .)686 :او سالک را با سخنان و رهنمونهاایی دلنشاین
به ادامة سفر خویش برمایانگیازد و باه ایان منظاور ،از سافر حضارت خضار(ع) و حضارت
موسی(ع) برای وی نکاتی جالب را مدال مایزناد .در پایاان نیاز مدال همیشاه یکبااره ناپدیاد
میشود.
در مقامة «فی العشق و المعشاوم و الحبیاب و المحباوب» ،قهرماان یاا باه تعبیاری« ،پیار
خردمند» این بار در مسیر سفر راوی به سوی آمل و ساری سَر راه او قرار میگیاردا آن هام
در حالتی که راوی عاشق شدهاست« :ناگاه شعاع نظر مشاع بر رویی افتاد از ماه باجماالتار،
از آفتاب باکمالتر ،و از مشتری بااعتدالتر .چون فصل بهار با هزار رنا و باوی و نگاار و
چون بتخانة چین با هزار زیب وآیین .لبی پرخمر و چشمی پرخمار و قدی بیتااب و زلفای
پُرتاب .غشرها ی چون هزار جایم و الم ،عاذاری چاون بنفشاه بار سوسان دمیاده و عنکباوت
عارضش مشک ختن بر برگ گل تنیده» (حمیدی688 :6863 ،ا .)683پیر در چنین شرایطی
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فرامیرسد و اندر حقایق عشق برای راوی از هر در سخنی میگویاد و او را باا ایان مفهاوم
عمیق آشنا میسازد.
در مقامة «فی اوصاف البلخ» ،راوی در مسیر خود برای رفتن به حج و سرزمین شاام ،در
میانة راه به بلخ میرسد و در آنجا از دیدن زیباییهای آن سرزمین و آب و هوای دلپذیرش
شگفتزده و انگشت به دهان میشود ،تا آنجا که از ادامة مسیر و رسیدن به سرزمین وحای
احساس دلسردی میکند و میل دارد در بلخ مسکن بگزیند .از این رو ،یاک ساال در آنجاا
میماند و سپس بهسختی از آنجا دل مایکناد و باه ساوی کعباه باه راه مایافتاد و در راه از
ویرانیها میگذرد که در همان هنگام به پیری نورانی برمایخاورد« :پیاری ناورانی بار سَار
ویرانی ایستاده ،در آن اطالل مینگریست و بر آن احوال میگریست» (همان.)616 :
بنا بر باورهای اساطیری« ،پیر در بیابان بر رهرو وارد میشود و گارههاای معناوی وی را
میگشاید» (کوپ .)66 :6833 ،در اینجا نیز همین حالت را بعینه مشاهده میکنیم .پیر بارای
سالک از گذر ایام و ویرانی آبادیها در مسیر زمان میگوید و او را پند میدهاد کاه نبایاد
به دنیای فانی دلبستگی داشت و پس از رهنمودها و پرسش و پاساخهاای فاراوان ،از مقابال
دیدگان مسافر محو میشود.
پیر مقامة «فی السمرقند» نیز به همین گونه در سفر در برابر راوی حاضر مایشاود .راوی
به سمرقند میرود و همچون دو مقامهای که ذکار آن رفات ،پیار را در میاناة سافر خاویش
میبیند و از او درسهای معنوی و دنیوی میگیرد و در پایان راه ،خود را پختهتار ،دانااتر و
کاملتر مییابد که در اصل ،هدف از سفر وی نیز همین بودهاست.

3ـ .3جوانمرد خردمند
از آنجا که پیر خردمند ،صورتی مدالی از پدر در جهان اسفل است ،حتای مایتواناد در
کالبدی جز پیرمرد در داستان نمایان شود ،اما همان کارکردهای پیر خردمند را داشته باشد.
از آنجا که این کهنالگو همان تخیل فعال است ،میتواند در صورتهای گونااگون ظااهر
شود و رهرو را دستگیری کند .در سه مقامه نیز این حالت مشاهده میشاود و مایبینایم پیار
خردمند در هیئت جوانمردی عاقل و سنجیده وارد مااجرای داساتان مایشاود کاه ناام ایان
مقامات عبارت است از« :فی الملمعه»« ،فی الغزو» و «فی الصفة الشتاء».
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در مقامة «فی الملمعه» که نخستین مقامة این اثر است ،با واعظی روبهروی هستیم که در
داستان ،هی سخنی از پیری و سپیدمویی او به میان نمیآید ،اما در این حالت هم مایبینایم
سخنپردازی است که سحر کالم راستینش دل هر شنوندهای را مایربایاد .راوی هام طعام
سخنش را میچشد و دلباختة آن میشود.
در مقامة «فی الغزو» ،راوی به مشورت یارانش و به همراهی آنان به جهاد میرود:
«عزم غزو درست کردم و از هرات قصد بست کردم .یمانی بر میان و عقیلی بر زیر ران،
داودی در بر و عادی بر سر و کمند تا به دار در بازو و سپر گیلی در پشت و قناتی عربی در
مشت .با آفتاب همسنان و با باد همعنان» (حمیدی.)38 :6863 ،
اما این بار راوی به جای پیر با جوانی جنگجو دیدار میکناد« :جاوانی را دیادم بلندقاد،
ملیحخگد ،لطی،لهجت ،نظی،بهجت ،قایم در میان دو ص ،،نیزة خطای در کا( »،هماان:
 .)36این جوان الگوی جنگجویی است و با ظهور خود ،راوی را برای غزو و جهااد دلگارم
میکند .بر اساس باورهای نمادگرایانة کهنالگویی نیز باید گفت« :جن در نهایات ،بارای
نابودسازی شرّ و بدی است و برای برقراری صلح ،عدالت و هماهنگی ...و جنگجوی واقعی
آن کسی است که به آرامش و صلح قلبی رسیدهاست» (شوالیه.)398 :6833 ،
پیر در مقامة «فی الصفة الشتاء» نیز در چهرة جوانی برومند ظهور مییابد و «از ابنای هنار
و رجال فضل» و در سخنورزی چیرهدست است و سرلوحة راوی قرار میگیرد.

نتیجهگیری
کهنالگو محتویات ذهن جمعی است که به صورت ناخودآگاه از راه مکاشفة ذهان بار
روان بشر تجلی مییابد و در میان جهان گساتردة کهانالگوهاا و نمادهاا« ،پیار خردمناد» از
کهنالگوهایی برجسته و مهم بهشمار میآید که با توجه به پژوهشهای انجامگرفته ،به نظر
میرسد که در قریب به اتفام مقامههای به جای ماناده از قاضای حمیدالادّین بلخای ،یعنای
مقامات حمیدی ،مشهود و شایستة بررسی است.
پیر خردمند در تنگناهای روحی و وضعیتهای دشوار روانی در «تخیال فعاال» شاخص
ظاهر میشود و راهکارهایی را پیش پای او قرار میدهد« .پیر خردمند» در مقامات حمیدی،
همان قهرمانی است که نام و نشان نادارد ،یکبااره در داساتان آشاکار و پاس از اثرگاذاری
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خود ،یکباره نیز ناپدید میشود و میتواند در صورتهای گونااگون ،ازجملاه معلام ،مارد،
پیرمرد ،استاد ،پدربزرگ ،شیخ ،جن و یا حتّی حیوان نیز نمودار شود و هماان کارکردهاای
کهنالگوی پیر خردمند را داشته باشد .در مقامات حمیدی که از  88مقامه تشکیل شده نیاز
همین گونه است و در تمام آنها ،پیر صاحب صفت وعا و آموزگااری اسات .باا وجاود
این ،در پانزده مقامه ،عالوه بر اینکه پیر ،واع و آموزگار است ،با یک «پیار روحاانی» نیاز
مواجه هستیم .این مقامات عبارت اسات از« :فای الشایب و الشاباب»« ،فای الساکباج»« ،فای
السیاح»« ،فی الربیع»« ،فی اللغز»« ،فی التصاوف»« ،فای منااظره باین السانّی و الملحاد»« ،فای
المجنون»« ،فی الوع »« ،فی العشق»« ،فای المساائل الفقهیاه»« ،باین الالّطای و الزّانای»« ،فای
التعزیه» و «فی النّسابه» .در این موارد ،پیر خردمناد در قالاب چهارة پیاری ناورانی هماراه باا
صفات روحانی وارد ماجرای داستان میشود و با سخنان زیبای خود ،روح و ذهان راوی را
تحت تأثیر قرار میدهد .او در چهار مقامه هم با ویژگی «پیر مسافر» نمایان میشود ،در میانة
راه به راوی میپیوندد و به دغدغههای روحی و فکری وی در طول سفر و به مشکالتش در
میانااة آن پاسااخ م ایدهااد .ایاان مقامااات عبارتنااد از« :فاای العشااق و المعشااوم و الحبیااب و
المحبوب»« ،فی السفر و الرفاقه»« ،فی اوصاف البلخ» و «فی السمرقند» .راوی از این رهگذر،
از پیر درسهای معنوی میگیرد و به تکامل و پختگی هرچه بیشتر دسات ماییاباد .در ایان
قسم از کهنالگوی پیر خردمند میبینیم که مفاهیم کهانالگاوی «سافر» نیاز در آن بازتااب
یافتهاست .در باقی مقامات نیز قهرمان یا هماان پیار خردمناد ،در قالاب جاوانمردی برومناد
است که صفات قهرمانانه و نیز سخنان و انادرزهای نکتاهسانجانهاش بار روح و روان راوی
اثری مدبت مینهاد .از ایان رو ،باا توجاه باه ایان بررسایهاا درماییاابیم کاه باهکاارگیری
صورتهای مدالی یا به تعبیری ،همان کهنالگوهاا ،چقادر در سرشات ناخودآگاهاناة بشار
عجین است و در این میان ،ادبیات اصالیتارین ماأمن ایان تجلیاات اسات .عاالوه بار ایان،
دانسااتیم کااه مقامااات حمیاادی باارخالف دیگاار آثاااری از ایاان دساات ،همچااون مقامااات
بدیعالزّمان همدانی و حریری ،عرصة داستانپردازی و معرکهگیری قالشان و اوباش نیست،
بلکه از لحا ژرفسااخت ،ساطحی بااالتر دارد و درصادد اسات وارد ساطحی جدیاد از
مقامهنویسی شود.
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