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 چکیده
شنده اسنت.    فيتصنن  یيگنو قصنه  وۀيآموزش سلوک عارفانه و به شن  يبرمبنا ديکتاب اسرارالتوح
 يبنرا  نيموثر و دلنشن  اتیکردن آن در قالب حکا انيرا با ب ديابوسع ويش يِعرفان ميمحمد بن منور، تعال

قصه براسناس   فيعبارت است از توص يشناسختیجذاب و قابل فهم کرده است. ر ش،یمخاطبان خو
 يعنصر مورد بررس نیتر. مهمیياجزا با هم و با مجموعِ اثر روا نیبات اآن و مناس دهندۀليتشک يزااج

 يهنا يژگن یمقاله برجسنته کنردن و   نیثابت داستان است. هدف ا يکارکردها افتنی ،يشناسختیدر ر
 تين قابل نيني بت نيپنراپ و همچنن   ةین از نظر يريگآن با بهره يشناسختیبراساس ر دياسرارالتوح يميتعل

 لين تحل. بنر مخاطبنان اسنت    اتشین حکا يرگنذار ياو در تاث تيموفق زانيمحمد منور و م يداستان پرداز
از  چرخنند يم ديابوسع ماتيکه بر مدار تعل یيبا پررنگ ساختن عملکردها دياسرارالتوح يشناسختیر

انکار، کرامت، تحول و توبه  يعملکردها دهدياست و نشان م ستهینگر يميتعل اتيمنظر ساختار به ادب
 .دهديسوق م م،يتعل يعنیرا به سمت هدف مولف،  تیونه رواچگ

 .پراپ، عملکرد ،یشناسختیر ،یشناستیروا د،یاسرارالتوح: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 هايشناسي است که به تحليل سازههاي مهم دانش روایتیکي از شاخه1شناسيریخت

فرماليسنت روسني در ادبينات     ،2وسيله والدیمير پنراپ  به پردازد. این نظریهمي روایي

ها و مناسبات آن اجزا با هم و با کل قصه را مورد بررسي قرار باب شد که اجزاي قصه

 دهد.مي

 محمدبن منور نوادۀ ابوسنعيد  کتب صوفيانه است که ةیکي از اجل کتاب اسرارالتوحيد،

ابوسنعيد   احوال شنيو  دربارۀ در سه بابتصنيف کرده است. این اثر  در قرن ششم ابوالخير

دانننند هجننري قمننري منني  574اسننت و تنناریو دقيننق تننأليف آن را سننال     شننده نوشننته

هناي  کرامت(. یکي از خصایص اصلي کتاب، وجودب 168؛ مقدمه: 1381کدکني، )شفيعي

 ۀانجامند و از لحناظ سنبکي بنه شنيو     تحول منکران و غافالن مني  که به ابوسعيد است شيو

. سنبک نگنارش   دارد نثنري روان و مرسنل  و  اسنت  قرن پننجم نوشنته شنده    ةمتون صوفيان

آهننگ و  نویسي استوار و آگنده از لطف و احساس است. زبنان خنوش  منور بر سادهمحمد

 تشنری  لغنات،   دقنایق فصناحت و بالغنت،    بينان روشنن و رعاینت    خالي از حشو و تعقيد،

 سنت هناي اسنرارالتوحيد ا  از ویژگني  جمنالت نظير توصيف و موسيقي دلنشنين  کم قدرت

 (. 84-85: 1374 )دامادي،

 (3)فونکسنيون کارکردهنایي  هنر داسنتان از    شناسي قصه،بنا به تعریف پراپ در ریخت

 دهند، منظنور از فونکسنيون ینا کناري کنه شنخص قصنه انجنام مني         »تشنکيل شنده اسنت.    

: 13685 )پنراپ،  «( این شخص است از نظر معنایي کنه در سنير قصنه دارد   4عمل)آکسيون

کننند و ننه اینکنه کنار را چنه کسني و       که اشخاص قصه چه کاري مي ستا (. مهم این44

                                                           

1- Morphology 

2- Vladimir Propp 

3- Function 

4- Action 

 کاشيگر است. مدیاشناسي قصه ترجمة مقصود کتاب ریخت -5
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در حکایات اسنرارالتوحيد کناري کنه منکنران شنيو       ،دهد. به عنوان مثالچگونه انجام مي

آمينز  انکار او یا شرارت است و عمل ابوسنعيد گفتنار ینا حرکنت کرامنت      ،دهندانجام مي

کننيم. در  شرارت و کرامت یاد مني  ر،هاي انکاتحت عنوان عملکرد اعمال است که از این

 قاضنيان،  هنا، رهبنران فرقنه   دشمنان، شيو توسط منکران، انکارِ ها ممکن استاین حکایت

عملکرد ثابت همان انکار است. بنه   ، امامردم عادي و... صورت بگيرد محتسبان، حاکمان،

 ،دهنند جنام مني  امنا اننواع کارهنایي کنه ان     ،ها بسنيار زیناد  تعداد اشخاص قصه ،گفته پراپ

 (.43همان: ) محدود است

بنه  دارد بنندي وي اشنکاالتي هنم    تقسيم امااست، شناسي ریخت ةپراپ بنيانگذار نظری

تننودوروف و برمننون   گرمنناس، شناسننان پننس از وي نظيننر بننارت،  طننوري کننه روایننت 

سني و  » زیرا ؛(16: ؛ پيشگفتار مترجم1ب8136 ،پراپ) نمودگارهاي وي را اصالح کردند

گسنتردگي و   کننند، ها تقسيم مني ترین سازهرکرد پراپ گرچه قصه را به کوچکیک کا

کاهند و  شنمولي شنيوه پنراپ مني    اطناب غيرضروري دارنند. تفصنيل کارکردهنا از جهنان    

هاي سایر ملل را برمبناي دسنتگاه پيشننهادي وي کناهش مني    احتمال تجزیه و تحليل قصه

 (.33: 1387 شناس و خدیش،)حق« دهد

هناي تعليمني در تحنول    هناي اسنرارالتوحيد اهمينت تناثير قصنه     سي حکایتشناریخت

  دهنند. اینکننه قصننه بننا یننک شننرارت یننا کمبننود اشننخاص داسننتان را بننه خننوبي نشننان منني

گفتاري( شيو بنه تعنادل ثانوینه     -)عملي مادي( از تعادل خارج شده و با کرامت -)عارفانه

شناسني اینن   پنراپ بنه بررسني ریخنت     ةرین نظ ةتا با پشتوان است رسد، ما را بر آن داشتهمي

 دهيم.بحکایات بچردازیم و نتایج حاصل را براي داوري در کل اثر تعميم 

ینک از عملکردهنا در   بسنامد کندام   هاي اصلي مقاله شنامل اینن منوارد اسنت:    پرسش

)بنه عننوان ینک عملکنرد مهنم( در       عامنل جنادویي  . هاي اسرارالتوحيد بيشتر استداستان

                                                           

 اي است.هاي پریان ترجمة فریدون بدرهشناسي قصهمنظور کتاب ریخت -1
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هناي  ها چه تفاوتي با داسنتان عروسي در این قصه شود،ه چگونه توجيه ميحکایات صوفيان

پریان دارد، محمدمنور در روایت کردن زندگي جد خنویش چگوننه عمنل کنرده اسنت،      

تفناوت اصنلي عملکردهناي     روایت در اسرارالتوحيد چه تفاوتي با روایت امنروزین دارد، 

هنا  کليند دسنتيابي بنه پاسنو اینن سنوال      چيسنت.   در هاي عامياننه حکایات عرفاني با افسانه

 .در متن است شناسي(ي )ریختي و تحليلنظر روش تحقيقاستفاده از 

 

 پژوهشپیشینه . 1

شناسي پراپ به فارسي، محققان به تأسي از این اثر و الگو قنرار  پس از ترجمة ریخت 

از آن هاي مهمي در مورد رواینات داسنتاني ایرانني انجنام دادنند و      دادن آن، پژوهش

شناسني بعضني از آثنار عارفاننة فارسني نظينر کشنف       شناسني و شنکل  جمله به ریخت

نامنة عطنار و... پرداختنند کنه ذکنر      االولياء، مصيبتالمحجوب، مثنوي معنوي، تذکره

تنوان بنه   طلبد. از کارهاي جدیندب دیگنر مني   شناسي مستقل ميها یک کتابتمامي آن

در ( اشناره کنرد.   1387نوشتة پگاه خندیش ) هاي جادویي شناسي افسانهکتابِ ریخت

شناسي چنند  ریخت»دو مقاله تحت عنوانِ اسرارالتوحيد  شناسي حکایاتبریخت ۀحوز

در « شناسنني داسننتان زننندگي ابوسننعيد ابننوالخيرریخننت»و « حکایننت از اسننرارالتوحيد

هنا جهنت   کنگره بزرگداشت عارف نامي ابوسعيد ابوالخير ارائه شده است. این مقالنه 

اند. در حالي که نگارندگان اینن مقالنه، تمنام حکاینات     اپ در همایش تدوین شدهچ

تنرین  اند و تا آنجا که ممکن بوده است، کوچکشناسي کردهاسرارالتوحيد را ریخت

کاربرد و جزئي را نيز مشنخص سناخته و دربنارۀ     کارها و حتي عملکردهاي بسيار کم

 اند.ها سخن گفتهآن
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 1شناسی. روایت2

تنوان بنه ینک    ربارۀ روایت تاکنون تعاریف مختلفي ارائه شده اسنت و از آنجنا کنه نمني    د

تعریف بسنده کرد، ناگزیر از منظرهاي گوناگون باید به آن نگریست به همنين منظنور بنه    

 شود.  برخي از تعاریف اشاره مي

وي( )را يیگنو کند و قصنه اي را بيان ميمتني است که قصه ،ترین بيانروایت در ساده

« گوینده» بودن ( و بنا به تعریف وبستر یکي از شرایط ضروري آن،8: 1371 )اخوت، دارد

 (.48: 1383)وبستر،  است« خواننده»یا « شنونده»و 

دانند و بنه عقينده وي رواینت    ي اروپایي مرتبط مني یگراکادن علم روایت را با ساخت

 ؛(259: 1380)کنادن،  هناي عامياننه پنراپ بناب شند     شناسني قصنه  پژوهي مدرن با ریخنت 

بنه قصنه توجنه     گرایان روس،هاي صورتگرا به پيروي از پژوهشرمطالعات ادبي ساختا»

 به مفهومي عنام بنا عننوان    هاي نوهاي کهن و داستانبسيار نشان داد و با تامل در انواع قصه

اي اسنت کنه در سنراپاي ینک منتن      جا که ویژگي از آن« روایي» پرداخت. جنبه« روایت»

مفهنومي عميقناا سناختاري     شنود، اي از آن اطنالق مني  ر دارد و به کليت اثر و نه پارهحضو

 (.36: 1391 )توکلي،« است

 زمناني  رویکرد -1شود: هر متن روایي به طور کلّي در یکي از این رویکردها بيان مي 

سنببي   )ارتباط علّي و عليّت رویکرد -2 .داند(ترین ویژگي روایي مي)توالي زماني را مهم

بينان از   گویند هنر  )مني  کميننه  رویکرد -3 .شمارد(را ميان رویدادهاي روایي ضروري مي

زیرا بر گذر و انتقال از وضنعيت قبلني بنه     یک کنش یا رویداد به نفسِ خود روایت است،

)روایت را راهي براي خواندن منتن در   تبادلي رویکرد -4 .کند(وضعيت بعدي داللت مي

کميننه بنا    (. در بين چهار رویکرد مذکور، رویکرد12-13: 1391 شکي،گيرد( )بامنظر مي

 همخواني دارد. تعریف پراپ از روایت،

                                                           

1- Narratology 
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شناسنانه اسنت. از لحناظ    مبناي تعریف ما از روایت در این مقالنه همنين نگناه ریخنت     

ینا   (A)توان قصه را اصطالحاا آن بسط و تطوري دانست که از شنرارت  شناسي، ميریخت

ینا بنه    (w)هاي ميانجي بنه ازدواج  شود و با گذشت از عملکردشروع مي (a)از کمبود و ني

کارگرفتنه شنده اسنت، مني    هاي دیگري که به عنوان سنرانجام و خاتمنة قصنه بنه    عملکرد

 (.183ب: 1368)پراپ، « انجامد

هنا  با توجه به آنچه درباره روایت گفته شد و نيز رویکردهاي مهمي که رواینت، کنانون آن  

رواینت » گنرا: وینل منتن واقنع   أو ت کتاب تحلينل  الج در به استناد سخن دیویددهد کل ميرا ش

سيستم زیرین و بنيادین قواعند و امکاننات آن    روایت،« زبان» شناسي تالشي است براي دریافتن

 (.  19: 1375 )ریک، «شود)متن( روایي، براساس آن ادراک مي« گفتار»که هر 

دانند و تصنری    اي از رویکرد علمي جدیدي مني شعبه شناسي راروایت ،محققي دیگر

هاي مختلف ترکينب اینن   ي عناصر ساختاري و حالتیکند که دغدغه اصلي آن شناسامي

: 1383 هاي روایي اسنت )داد، شگردهاي روایت و تحليل انواع گفتمان عناصر در روایت،

ش این بند، تعریف پس از آنچه به اختصار در مورد روایت ذکر شد، هدف از نگار. (254

 شناسانة روایت است.ریخت

 

 شناسی. ریخت3

دهنده آن و مناسنبات اینن اجنزا    توصيف قصه براساس اجزاي تشکيل شناسي قصه،ریخت 

-. اینن تعرینف از اصنطالح ریخنت    (41ک: 1368پنراپ،  با هم و با مجموع قصنه اسنت )  

مجموع روابنط  »را ساختار دهد؛ زیپراپ را نشان مي ةساختارگرایان ةصحت اندیش شناسي،

-(. ریخنت 432: 1380)کنادن،  «ها با همدیگر و بنابراین کل یک اثنر اسنت  ها و تکهبخش

شناسي نيز مانند ساختار یک نظام است که در آن کارکرد هرجزء وابسنته بنه کنل نظنام و     

 (. 9: 1369 چرخد )گلدمن، کل نظام عين ساعت به دور کل اجزا مي
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ه قصه و داستان باید عملکردهاي ثابت روایني آن را یافنت.   شناسيِ هرگونبراي ریخت

نظر اهميتني کنه در جرینان عملينات      یعني عمل شخصيتي از اشخاص قصه که از ؛عملکرد

عناصنر ثابنت    ،(. عملکردهاي اشخاص قصه53ب: 1368 )پراپ،شود ، انجام ميقصه دارد

دهند و  هنا را انجنام مني    ندهند و از اینکه چه کسني آ یک قصه تشکيل مي و پایدار را در

 ۀساختار داستان مشتمل است بنر عند   ،به نظر پراپ. مستقل هستند ،پذیرندچگونه انجام مي

هنا  ها ممکن نيست و پنراپ بنه آن  تر از آنهاي کوچک روایي که کوچکمعيني از واحد

Function 1 (.53 :گوید )همانمي 

 بسط قصه از طریق عملکنرد  -1 دانست:ثر ميؤپراپ چهار اصل را در گسترش قصه م

 ،له دشنوار( أحنل مسن   -له دشنوار أ)مسن  بسط قصه از طریق عملکرد -2 ،پيروزي( -)مبارزه

حنل مسنأله    -و )مسنأله دشنوار   پينروزي(  -مبنارزه ي ) بسط قصه از طرینق عملکردهنا   -3 

پيننروزي( و )مسننأله  -)مبننارزه عملکردهناي  یننک ازبسننط قصننه بندون هننيچ  -4 و دشنوار( 

 (. 201 :ب1368 له( )پراپ،حل مسأ -دشوار

پيروزي با کارکرد مشنابه آن در   -هاي اسرارالتوحيد عملکرد مبارزهدر تحليل حکایت

هاي عرفاني، مبارزۀ تن به تن با شرور به شنکل  هاي جادویي تفاوت دارد. در داستانافسانه

نند ماننند   توانهد و چون نميدیگري وجود دارد. مثالا مدعي با شيو قرار چهله گذاشتن مي

شنود در مبنارزه شکسنت    تر ميابوسعيد در حال روزه بشاش و توانا باشد و هر روز ضعيف

هناي پرینان   خورد. بنابراین، در حکایات عرفاني نباید انتظار داشنت قصنه هماننند قصنه    مي

 شوند.  هاي جدید ظاهر ميدهند و در نقشگسترش یابد، بلکه عملکردها تغيير کاربري مي

                                                           

 کنار  بنه  را يشنکار یخو يفارس معادل (Function)ي برا انیپر يهاقصه يختشناسیر ترجمه در يبدرها دونیفر -1

 و کنرده  اسنتفاده  را ونيفونکسن  واژه زين گريکاش. رساندينم را ياصل مفهوم و ستين مناسب چندان البته که است برده

ي بنرا  يهتنر ب معنادل  ميبدان کارکرد يمعن به را کار اگر(. 52: 1368 گر،يکاش) است کرده ترجمه کار را آن ادامه در

(Function )يشنتر يب قرابنت  زين ن کنارکرد  بنا  کنه  عملکرد معادل( فانکشن) يبرا مقاله نیا در ،نیبنابرا. بود خواهد 

 .است شده استفاده دارد،
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 های اسرارالتوحیدناسی حکایتشریخت. 3-1

و هرجنا   انند کار رفتنه عملکردهاي مشترک با همان عالئمي که پراپ ابداع کرده است به 

بنا عالمتني جدیند مشنخص شنده      باشند   داشنته عرفاني وجود ۀ ( ویژFunction) عملکرد

نکتة حائز اهميت در بررسني کارکردهناي پنراپ روي حکاینات اسنرارالتوحيد آن      است. 

هنا  کارکرد تقليل یافته است؛ زینرا سنه تناي آن    28کارکرد پراپ در اینجا به  31است که 

( و J(، داغ گذاشنتن ) Tها نداشته است. مثالا تغيينر شنکل )  اصالا کاربردي در این نوع قصه

قدر انندک  بسامد برخي از کارکردها آن»( در اسرارالتوحيد نمودي ندارد؛ Cمقابلة اوليه )

هنا را کننار   تنوان بنه راحتني آن   قدر غير ضروري است که مني آنو حضورشان در داستان 

 (. 82: 1387)خدیش، « گذاشت، مثل کارکرد بيست و نهم یعني تغيير شکل

امنا اینن امنر بنه     آینند،  ها نميباید توجه داشت که همه عملکردهاي ثابت در تمام قصه

نظم و ترتينب بقينه را بنه     زند؛ نبودن بعضي از عملکردهاهم نميوجه قانون توالي را بههيچ

 (.54ب: 1368 زند )پراپ،هم نمي

شوند. اند و از عملکردها محسوب نميدهندهاند، پيوندپنج عالمتي که در آغاز آمده

اند که عملکردها را در جریان کنش قصه بنه هنم   به تعبير پراپ عناصر کمکي اطالعاتي

، گنو وگفنت  ؛§،انگينزه ؛ m؛ صحنه آغازین، Ω(؛ 109ک: 1368کنند )پراپ، وصل مي

Sec ساز کرامت. بنراي شنروع، نخسنت اینن پننج      سوال یا سخن زمينه ؛∆و  راز و رمز؛

هنا را بنا   اینم و آن ها به سنراغ عملکردهنا رفتنه   اند و پس از آنعالمت توضي  داده شده

 ایم.اعداد مشخص ساخته

 (Ω) عملکنرد  شنود. اینن صنحنه   شنروع مني   صنحنه  اي بنا ینک  هنر قصنه   :صحنه آغازین 

  شناسنني بسننيار مهننم اسننت امننا یننک عنصننر ریخننت  ،شننود)فونکسننيون( محسننوب نمنني 

االسالم ابوسعد روایت کردند که ینک روز شنيو منا    از جدم شيو»؛ (60ب: 1368 )پراپ،
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اند که شيو ما در آورده» و (151: 2باب، 1381محمدبن منور، « )گفتابوسعيد مجلس مي

 (.113 :2 )باب« نيشابور ناتوان شده بود

 (m) :احساسات و نيات اشخاص قصه در هنيچ منوردي اثنري بنر جرینان عملينات        انگيزه

سنازد در  ها با وجود آنکه قصنه را از برجسنتگي خاصني برخنوردار مني     انگيزهقصه ندارد. 

قصد ميهنه کنردم بنه زینارت    »(؛ 114ک: 1368شمار متغيرترین عناصر قصه است )پراپ، 

« یک شب اندیشه کردم که فنردا بنه سنالم اینن شنيو شنوم      » ،(128: 2 )باب« شيو ابوسعيد

 (.93: 2 )باب« جماعت قصد زخم او کردند»و  (88: 2 )باب

امام قشيري درآمد و ساعتي » این عنصر نيز عملکرد ثابت محسوب نيست؛ :وگوگفت (§)

-جماعت با یکدیگر گفتند که این سخن کنه را مني  » و (86: 2 )باب« نيک حدیث کردند

 (.135: 2 )باب «گوید؟

(sec:رمز )   هنایي نظينر اسنرارالتوحيد سنخناني اسنت کنه بعضني از        یکي از مختصنات داسنتان

امنا   ،شنود )فونکسيون( محسوب نمني  گویند و عملکردهم ميبه رمز به یا اشخاص دیگر مشایو

هر سه سنر فنراهم   » است؛ هاي عارفانه موثر و مهمهاي شخصيتي قهرمانان داستاندر خلق کنش

 (.148: 2 )باب« کس ندانست که ایشان چه گفتندبردند و بسيار اسرار گفتند که هيچ

پرسنند و اینن بنراي ابوسنعيد     سخن یا سوالي است کنه از شنيو مني    :سازکرامتزمينه (∆)

بنروز دهند و باعنث    ، که بيشنتر وقنوف بنر اسنرار اسنت      را رامت خودشود تا کاي ميبهانه

حسنن منودب گفنت روزي بنر سنبيل      » ماننند:  ؛هکنار بشنود  آگاهي و تنبيه فرد غافل یا گنا

هاي فاخر پوشيده و دستار طبنري در سنر بنا دلني پنر      امتحان به مجلس شيو درآمدم. جامه

اي خواسنت. منرا   از جهت درویشي جامه انکار و داوري. چون شيو مجلس به آخر آورد،

قيمنت اینن دسنتار     در دل افتاد که دستار خویش بدهم. باز گفنتم بنا دل خنویش ده دیننار    

بناره در دل افتناد کنه دسنتار      باره شيو حدیث دسنتار کنرد. منرا دیگنر     است. ندهم. دیگر

بنا بننده سنخن    . اي شنيو! حنق..  » بدهم. و همان اندیشه اول در دلم آمد. پيري سوال کنرد 
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حسن مودب گفت منن اینن   « دوبار بيش نگوید... از بهر دستار طبري» شيو گفت:« گوید؟

 (.62-63: 2 )باب« دادمبو دستار و جامه  دم لرزه بر من افتاد...سخن چون بشنو

 

 (βغیبت ) -1

یکي همنان غيبنت معمنول کنه در     ؛ هاي اسرارالتوحيد دو نوع غيبت وجود دارددر داستان

شنيو برنشسنت و جمنع    » ؛کنند یعني کسي از خانه غيبنت مني   ؛هاي پریان نيز هستداستان

(. نننوع معمننول و شننایع غيبننت در   193: 2 )بنناب «برفتننند شننيو مننا بسننيار، در خنندمت  

بنابو بنوالخير بنه رحمنت     » ؛اسرارالتوحيد مر  و درگذشت شيو یا یکي از متصوفه اسنت 

 (.16: 1 )باب« خداي رسيده بود

 

 (1γنهی ) -2

-در حکایات اسرارالتوحيد این عملکرد بيشتر توسط مشایو و به ویژه ابوسعيد صورت مي

روزي یکي به نزدیک شيو منا، آمند   » کند؛ع ميمن را از انجام کاريشخصي گيرد. شيو، 

ام تا از اسرار حق چينزي بنا منن بگنویي. شنيو بفرمنود تنا آن روز        و گفت: اي شيو! آمده

اي کردند و سرِ حقه محکم کردند. شنيو بفرمنود تنا آن حقنه بنه      موشي بگرفتند و در حقه

 (.197: 2 )باب« وي دادند و گفت: زنهار تا سرِ این حقه باز نکني!

ایشني داینه را   »؛ (2γ) شنود شکل دیگري از نهي در قالب فرمان و دستور نموده مي -1-2

« گفت: برخيز و به مجلس شيو شو و سخني که وي گوید یادگير تا بازآیي با منن بگنویي  

 (.73: 2 )باب

شيو گفت: اي جوان! سنه چينز از منا یناد     » ؛(γγ) نهي به صورت موعظه و نصيحت -2-2

منوي و   ابتدا در موي برگرفتن به سنوي دسنت راسنت کنن. سنيم،      . دوم،دار: یکي،آنک.

 (.133: 2 )باب« نگاه دار تا بر آن کس نيفتد شوخ که به ستره برداري از سر،
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بنا جمناعتي از    از کوفه قصد حج کردیم،» ؛(3γ) کار یا عمل به انتخابِ بودن مخير -3-2

 (.154: 2 )باب« بر توکل رویممشایو. بعضي گفتند: بر تجرید رویم و بعضي گفتند 

 

 (1δنقض نهی ) -3

صبرش نبود. سَرِ حقنه  » ؛دهندعملکردهاي نهي و نقض نهي یک عنصر زوج را تشکيل مي

 (.197: 2 )باب« بازکرد. موش بيرون جست و برفت

 (.115: 2 )باب« آن مهم که شيو فرموده بود راست شد»؛ (2δ)و امر  دستور دادن انجام -1-3  

من گفتم: اي بلقسم بر »؛ (3δاختيار و انتخاب خود) نِ راه و اقدام به کاري بابرگزید -2-3

 (.155: 2)باب « شوبيداري شو و چنانک خواهي مي

 (ζکند )ب میشریر از احوال قهرمان خبر کس( εخبرگیری شریر از قهرمان ) -4

لتوحيد و نينز در حکاینات اسنرارا    رنند هم دا این دو عملکرد در قصه قرابت زیادي باچون 

 و بنا عالمنت   اینم ها را در هنم ادغنام کنرده   کار،آنبراي سهولت ، بنابراینانگشت شمارند

(εζ) ایم.نشان داده 

درین وقت که شيو منا بنه نيشنابور    » ؛(1εζ) کندميشریر از احوال قهرمان خبر کسب  -1-4

شيو ابوسنعيد   گفتند کهبازو مي بود او را منکران بودند و از آن جمله یکي قاضي صاعد بود،

 (.102: 2 )باب« گوید: اگر همه عالم خون طلق گردد ما جز حالل نخوریممي

امامي بنود از اصنحاب بوعبنداهلل    »؛ (2εζ)آورد مي دستهقهرمان از احوال شریر خبر ب -2-4

کرّام و او را بلحسن توني گفتندي. روزي ابوسعيد گفت بنه زینارت ابولحسنن تنوني شنویم.      

]توني[ را خبر داد. بولحسن توني شنيو را نفنرین کنرد... دروینش آمند و       درویش برفت و او

 (.93: 2 )باب« آنچ رفته بود بگفت؛ شيو را خود آگاهي بود از هرچه رفتي

کسني   چون بخيِ و مغز رسيدند،»؛ (3εζ)شود باخبر مي قهرمان از احوال قهرمان دیگر -3-4

 (.135: 2 )باب« عيد اینجا خواهد بودخبر داد که فردا شيو بوس شيو بلحسن خرقاني را،
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قرّایي مدعي به نزدیک شيو آمند و  » ؛(εζ-)اندک است  اطالعات شریر از قهرمان -4-4

اي بدارم. آن بيچناره از ابتنداء حالنت و آن چهنل     ام تا با تو چهلهمدهآگفت: اي شيو! من 

 (.125: 2 )باب« هاي شيو هيچ خبر نداشتساله ریاضت

حالي درویش دیگر بدوید و مهتر دیه را خبر داد »؛ (εε) هاي دیگرراه خبرگيري از -5-4

 (.175: 2 )باب« آید و به خانه تو فرو خواهد آمدکه شيو ابوسعيد مي

 

 (1ηاغواهای فریبکارانه شریر ) -5

ایشنان  » نيسنتيم؛  و جز در چند حکاینت شناهد آن   است این عملکرد بسيار کم اتفاق افتاده

خط نبشنتند کنه اینجنا منردي      شتند و ائمه اصحاب راي و کرّاميان،بنشستند و محضري بنو

کنند... و  هاي با تکلف مني کند... و پيوسته دعوتآمده است از ميهنه و دعوي صوفيي مي

 (.68-69: 2 )باب« پيش سلطان این محضر به غزني فرستادند،
 

 (1θها )واکنش قهرمان دربرابر اغواگری -6

و فقط در چند حکاینت وجنود   دارد  ها اهميت کميعملکرد فوق نيز در این حکایت

در نوقان زاهدي بود. چون بشنيد که شيو به نوقان آمنده اسنت بنه سنالم شنيو      » ؛دارد

شيو جواب داد و بدو التفاتي نکرد. آن زاهند عظنيم    آمد. چون آن زاهد سالم گفت،

 (.166: 2 )باب« بشکست

کردنند. در مينان   مردمان جننگ مني  »؛ (3θ) شودهاي شریر ميقهرمان تسليم فریب -1-6

جنگ سخن صل  درافتاد و صل  کردند و رئيس ميهنه بينرون شند. او را تشنریف دادنند.     

درآمد. و این چهل و یک مرد را بيرون برد. و سلطان بفرمود تنا هنر چهنل و ینک منرد را      

 (.157: 2 )باب« دست راست ببریدند
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 (Aشرارت ) -7

 . عنصر شنرارت است هاي اسرارالتوحيدداستان شرارت و کمبود دوتا از عناصر اصلي

خواستار قتل شيو و صوفيان یا آسيب زدن به  ،در حکایاتي هست که افراد منکر (Aز

گاهي  (.90: 2 )باب «در آن وقت که بغراخان قصد کشتن صوفيان کرد»؛ ها هستندآن

آن  کنودکي شناهد در گرمابنه بنود.    »شنود؛  شرارت به اشکال دیگنري هنم دینده مني    

آن درویش دو دینار زر بداد... و آن شب آن کودک را  درویش را بدو نظري افتاد...

 (.163: 2)باب « حاضر کرد

استاد امام بلقسم قشيري شنيو منا را   »؛ (AA)کنند مي گوناگون انکار شيو را به انحاب -1-7

 (.75: 2)باب « ندید و با وي بانکار بود

تنوان  راپ با عدد پنج مشخص کرده است. مني ؛ این مورد را پ(A5) غارت و دزدي -2-7

درویشي بنود... او را عظنيم بنه دنينا ميلني بنود...       »( نيز نشان داد؛ Aآن را با همان عالمت )

 (.104: 2)باب « خانه داشت جمله ببرد یک شب وي را دزد در شد و هرچه در

جهنت   از گفت. چون مجلس به آخرآورد،شيو مجلس مي» ؛(a)ي کمبود و نيازمند-3-7

 (.62-63: 2)باب « اي خواستدرویشي جامه

صنورت سنوالي کنه از شنيو مني     هو عرفاني که معموالا بن  )معنوي( کمبود روحي-1-3-7

گوید که بننده بنه دوقندم بنه خنداي      اینجا بزرگي است... مي» ؛(á) شودح ميپرسند، مطر

 (.61: 2)باب « شيو چه گوید؟ رسد،

عمنران بنر پناي خاسنت و اشنکال در مينان نهناد و        » ؛(ằ) قبض صنوفيانه  ه وواقع -2-3-7

گنردد... و از آن طلنب   آید و عمري در آن طلنب مني   گفت: اي شيو! یکي را طلبي پدید

پير سر فروافکنند و   که پدید آمده است هيچ جاي هيچ معنيش روي ننماید. سبب چيست؟

 (.161: 2)باب « آن اشکال را جواب نداشت
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بدلِ درویشني بگذشنت   » ؛(aa) آیدمياطن شخصي پيش خاطر و ب سوالي که در -3-3-7

 (.60: 2)باب « که آیا منزلت این هردو بزر  چيست؟

شند...  اي فنرو مني  روزي شيو ما در نيشابور بنه محلنه  » ؛(AŠ) شرارت از سر غفلت -4-7

گنذرد. از آن خاکسنتر   نادانسنته کنه کسني مني     اي خاکستر از بام بينداخت،ناگاه زني پاره

 (.209: 2)باب « امه شيو رسيدبعضي به ج

اند که وقتي شنيو منا ابوسنعيد قصند منرو      آورده» ؛(§A) انگيزگوي شرارتوگفت-5-7

و پير بوعلي سياه پير جمع بود. چون خبر آمدن  کرد، خواجه علي خباز خادم صوفيان بود؛

. رسند. گفنت: آري  پيربوعلي به خواجه علي خباز رسيد گفت: آن مرغ مني  شيو بشنودند،

 (.167: 2)باب « گفت: چينه از پيش من و تو برگيرد

آمند و  اند که شيو ما از نيشابور به ميهننه مني  آورده»؛ (Aa) شرارت به خاطر کمبود -6-7

اول عهد ترکمانان بود و خراسان ناایمن. ترکماني چهار پنج فرا شيو رسنيدند و خواسنتند   

 (.214-215: 2)باب « اسب شيو بستانند

 

 (Bهنده )درویداد ربط -8

هناي  پردازد. باید توجه داشت در داستانشود و قهرمان به اقدام مينياز علني مي مصيبت یا

و پيروان  ویشانبلکه اغلب در ،کندعارفانه نظير حکایات ابوسعيد هميشه قهرمان اقدام نمي

 .پردازندبه اقدام مي

بلقسم را ناگاه بگرفتند شيو بلحسن را پسري بود بلقسم نام... » ؛(4B) اعالن مصيبت -1-8

و سرش از تن جدا کردند. شيو بلحسن... سر پسر دید. گفت: اي دوست پدر این چه بنود  

 (.135-136: 2)باب « که تو کردي و چه کردیي که نکردیي؟

شيو بلحسن را گفت: تو برجناي خنویش بنشنين.    » ؛(7B) آميزنوحه یا آواز شکایت -2-8

 (.136: 2)باب « گریستندبنشستند و هردو ميدو در ميانه خانه  او ننشست. هر
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 (↑عزیمت ) -9

این است که هميشه شيو یا  ،هاي پریان وجود دارددر این مورد هم تفاوتي که با قصه

اي بلکه به اقتضاي داستان صوفيانه کساني که خواب یا واقعه ،کندقهرمان عزیمت نمي

بنه   یا رفنع کمبنود از شنهري   بينند و یا دچار مشکلي هستند براي وصول به حقيقت مي

معمول عزیمت هماننا حرکنت    ةکنند. نمونشيو عزیمت ميشهر دیگر به محلِ اقامت 

؛ (↑) شيو براي زیارت قبور مشایوِ درگذشته و ینا رفنتن بنه تفنرج و گلگشنت اسنت      

یکي درآمد و گفت: لقمان را نالندگيي پدید آمنده اسنت... پينر بلفضنل، چنون اینن       »

و  (225: 2)بناب  « گفت: آنجا رویم. با جماعنت آنجنا شندیم   سخن بشنيد برخاست و 

وقتي به نيشابور شدم و شيو بوسعيد بلخير آنجا بود من بدین اندیشنه بنه زینارت وي    »

 (.230: 2)باب « درشدم

بلکنه   ،عزیمت براي سفر طوالني ینا کناري بنزر  نيسنت     ،هادر بعضي از حکایت -1-9

و ما بنيشابور بود یک روز شيو را ایزار پناي  در آن وقت که شي»؛ (B↑) امري جزئي است

ب زده و نمازي کرده و بر حبل افکنده تنا خشنک شنود. اینزار پناي      آ بدوخته بودند، و بر

ضایع شد... صوفيان گفتند: زاویه ها بجویيم و همگنان را بشوریم و طلنب کننيم و بنگنریم    

 (.239: 2)باب « تا کي دارد؟ ابتدا بدین پير کردند...

روزي شنيو منا از   » ؛(↔) چار شدن دو شخصيت با هم بندون قصند و نينت قبلني    د -2-9

آمد... چون چشم بر شيو افکند از خانقاه... بيرون آمد تا به گرمابه شود. عميد خراسان مي

 (.89: 2)باب « اسب فرود آمد

 همنه،  آن شنب، » ؛(↑ə) اقدام عرفاني و همت صوفيانه براي گشایش و فرج از واقعه -3-9

آننچ   هرکسني را،  تنا بامنداد. چنون روز شند،     سرها بر زاننو نهناده،   ن اندیشه بنشستند،آ بر

 (.161: 2)باب « بگفتند همه رونموده بود آن شب،
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 (Dبخشنده )عملکرد نخستین  -10

-در داسنتان زینرا  هاي تعليمي و صوفيانه دقيقاا عين این عملکرد وجنود نندارد؛   در حکایت

کند و پنس از پينروزي قهرمنان در آزمنون،     آزمون مي هاي پریان معموالا کسي قهرمان را

)مجبنور(   که بنه آن بخشننده   دهدمي آزماینده به کراهت و اجبار، عامل جادویي را به وي

اما در حکایات صوفيانه شخص واجد شرایط کسي جز مشنایو راسنتين نيسنت     ،ندگویمي

 ، سالک حقيقي بنا طني  هاي عارفانهیابد. در حقيقت در قصهکه به عامل جادویي دست مي

)کرامت( نائنل و بنه قندرت     تصفيه و تزکيه باطن به عامل جادویي ،هاي سلوککردن راه

شود که منردم عنادي از انجنام آن عناجز هسنتند.      حق قادر به تصرف در بعضي از امور مي

-)شيو ابوسعيد( نقش بخشنده را بازي مي گونه حکایات گاه خود قهرمانهمچنين در این

فرسنتد کنه   این تفاوت که وي بدون آزمودن عامل جادویي را براي شفاي بيمار ميکند با 

-)حورایيه(اي باشد که بر بالين بيمنار مني   تواند هم به شکل خالل دندان باشد یا رباعيمي

 د تا بهبود یابد.ننه

)ابوسنعيد( از قهرمنان    دادن قهرمنان حقيقني   تشنخيص براي ؛ (1D)آزمودن قهرمان-1-10

روزي بر سنبيل امتحنان بنه مجلنس شنيو درآمندم و در پنيش        » ؛روغين استساختگي و د

 (.62: 2)باب « تخت او بنشستم

هنا را  و آنشود ميبرکت وجود شيو یا گفتارهاي وي که باعث تحول روحي در افراد  -2-10

آن گبنر بازگشنت و پنيش شنيو آمند و      » ؛(D)ب کندبه ترک عمل ناپسند گذشته ترغيب مي

 (.114: 2)باب « ه پيوستگان او ایمان آوردند به برکت نظر شيو مامسلمان شد. جمل

خواجنه بومنصنور ورقناني...    » ؛(3D) درخواست خدمت یا عننایتي پنس از منر     -3-10

بخواند و گفت:  شيو ما را و استاد امام بلقسم قشيري، بيمارشد. چون کارش تنگ درآمد،

اجت دارم. چون من تمام شنوم هنردو   ام و... اکنون به شما یک حمن شما را دوست داشته
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بزر  به جنازه من آیيد و چندان بر سر خاک من مقام کنيد،که من از عهده سوال بينرون  

 (.115-116: 2)باب « آیم به قوّت شما

 

 (E) واکنش قهرمان -11

1-11- (1E)ننا ایمنن بنود.     تو ابتداي کار ترکمانان و صحرا بنه اوقنا   وقت فترت بود،» ؛

شيو شدم که با گندم که را فرسنتم از درویشنان؟ شنيو گفنت: پينر       بوطاهر گفت نزدیک

شبویي را. پير شبویي را با درویشي چند بفرستادم... ترکمانان به در آسيا آمدنند. ترکمناني   

 « پشننت پيرشننبویي آمنند... و درحننال شننهيد شنند   بننرتيننر تيننري بننه شننکاف درانننداخت.  

 (.159-160: 2)باب 

 با عملکرد پينروزي بنر شنریر    کارکرد این ؛(9E) شودقهرمان در آزمون موفق مي -2-11

(І )اعرابينني را کنيزکنني بننود نننامش زهننره. پننس گفتننند او را کننه خننواهي » ؛تفنناوت دارد

اميرالمومنين باشي و کنيزکت بميرد؟ گفتا نخواهم که زهره من رفته شود و کار امنت منن   

 (.248: 2)باب « شوریده گردد

 در خبر اسنت کنه قنومي بنه نزدینک رسنول      » ؛(9E-) در آزمون شکست خوردن -3-11

)ص(... آمدند که درویشني خواسنتند. یکني را فنرا پنيش خوانند.گفت: پننج درم داري؟        

 (. 275: 2)باب « گفت: دارم. وي را گفت تو درویش نيستي

 

 (F)کرامت و فراست( ) عامل جادویی -12

آن را در تنوان  کرامت در تصوف یک پدیدۀ بسيار مهم و قابنل بررسني اسنت کنه مني     

تنر شندن   کار بست. براي روشنن هاي خياليِ عاميانه بهمقابل عوامل سحرانگيز در داستان

و البّند  »مفهوم آن به چند تعریف و توضني  از کتنب معتبنر صنوفيه اشناره شنده اسنت؛        

کسي که موصنوف بنود    کرامت فعلي بود ناقض عادت اندر ایام تکليف، ظاهر گردد بر
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ظهور کرامات جایزست بر » ،(623: 1391 )قشيري،« حال او بوالیت، اندر معني تصدیق

ولي اندر حال صحّت تکليف]...[ و اندر عقل نيز مستحيل نيست از آنچِ این نوع مقندور  

خداوند است تعنالي و تقّندس و اظهنار آن متننافي هنيچ اصنل نيسنت از اصنول شنرع و          

بود. ظهور آن بنر   جنس آن از اوهام گسسته نيست و کرامت عالمتب صدق ولي ارادت،

کاذب روا نباشد بجز بر کذب دعوي وي و آن فعلي بود ناقض عنادت انندر حنالِ بقناء     

و فرق ميان معجزه و کرامنت آنسنت کنه بنر پيغمبنر      » ،(276: 1371 )هجویري،« تکليف

واجب باشد اظهار معجزه و تحدّي بر آن. و بر ولي واجب است که کرامات را پوشنيده  

و روا » ،(58: 1363 )سهروردي،« العزّه ظاهر گرداند بدان چيزکه رب دارد، الّا آن مقدار

بود کي این کرامت بمعني استجابت دعوات بود بحصول امور موهوم اندر زمان تکليف 

و روا بود که قطع بسياري از مسافت بود اندر ساعتي و روا بود که پدیند آمندن طعنامي    

« بنود انندر اندیشنهاء خالینق و ماننند اینن      بود از جایگاهي نابيوس و روا بود که اشراف 

تا طهارت سينه با صفاء روح و صفاء عقل جمع نشوند ممکن » ،(292: 1371 )هجویري،

 ،(56: 1371 اهلل،)ابنوروح لطنف  « نگردد کنه منرد را از حقنائق کرامناتب اولينا خبنر بنود       

نرا بينند  مالک اسرار گردد، آ ]تعالي[ غلبه کرد بر سرّي، حسين منصور گوید چون حق»

هرگنز دعنوي    ويکه انددربارۀ ابوسعيد گفته(. 370: 1391 )قشيري،« و از آن خبر دهد

اند کنه مشنتي از   هاي او بودهکرامت نداشته است و این مریدان و نویسندگان زندگينامه

 (. 21: 1372 کدکني،اند )شفيعياین حکایات و کرامات را به نام او ثبت کرده

از سوي خدا به  ورفاني عامل جادویي معموالا جنبه الهي دارد هاي عدر تمامي حکایت

هناي اسنرارالتوحيد یکني از    شود. عملکرد کرامت در داسنتان انسان واجد شرایط اعطا مي

در » ؛(F) جا حضوري چشنمگير دارد پرتکرارترین و پرکاربردترین عملکردها است و همه

زنان،کوکي خرد از بام بيفتاد شنيو  از زحمت  ]...[ رفت،ميان مجلس که شيو را سخن مي
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دو دسنت در هنوا پدیند آمند و آن کنودک را      « بگينرش » ما را چشم بنر وي افتناد گفنت:   

 (. 58: 2)باب  «بگرفت و بر زمين نهاد چنانک هيچ الم به وي نرسيد

روزي استاد امام بلقسم قشيري درویشي را خرقه » ؛(FZ) وقوف بر اسرار و ضمایر -1-12

ري برنجانيد. درویشان رنجور شدند و هرگنز در هنيچ واقعنه بنا شنيو هنيچ       برکشيد و بسيا

 (.82: 2)باب « دانستيدیدي و مينگفتندي که او خود بفراست و کرامات مي

شنوند و گناهي   که اغلب از زبان شيو شنيده مي آميزسخنان موثر و گيرا و کرامت -2-12

اي » ن ایشنان بنا شنيو منا اینن بنود کنه       بازپسين سخ» ؛(FSزاند شده بياننيز توسط مریدان 

ميهننه و بنس.   » شيو منا گفنت:  « آید.ست. ما را ترا به ميهنه دریغ ميشيو!... ميهنه روستایي

« آیند ما را شما را بدین جهنان و بندان جهنان درینغ مني      آید،شما را ما را به ميهنه دریغ مي

يد. چننون شننيو و جمننع بننه در کليسننا رسنن ]...[ روزي شننيو مننا ابوسننعيد» و (148: 2)بنناب 

یکني گفنت: اگنر     ]...[ به حرمت پيش شيو بایستادند و بسيار بگریستند ترسایان، بنشستند،

همه زنّارها بازکردنندي. شنيو منا گفنت: ماشنان ور نبسنته بنودیم تنا          شيو اشارت کردي،

 (.210: 2)باب « بازگشایيم

معي آمدند از عنراق  وقتي ج»؛ (fs) دارد آميزطنز ةآميزي که جنبسخن کرامت -1-2-12

و شيو ما را فرجي آوردند سخت نيکو و صوفيانه بفراویز. شيو گفت: فرا پشنت منا کنني.    

اي بود که پيوسنته گنرد شنيو برآمندي. آن گربنه برخاسنت و       فرا پشت شيو کردند. گربه

گردب شيو برآمد. و بر آن مرقع شاشيد. شيو ما گفت: ما در آن بودیم تنا خنود را بنه جامنه     

 (.212: 2)باب « این گربه بر صوفيي ما شاشيد بيرون آریم و ساعتي صوفي باشيم، صوفيان

شنيو منا قنرآن    »؛ (FA) گویي شيو که به ندرت دراسرارالتوحيدآمده اسنت شط  -3-12

اینن عجنزت    هروقت که به آیتي رسيدي که سوگند بودي گفتني: خداونندا!   خواندي،مي

 (. 311: 2)باب « تاکي بود
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که مردم پس از وفات شيو و در غيبنت او بنا آن دفنع بنال مني      تربت شيو جامه یا -4-12

در آن والینت، آن جامنه شنيو     اگر وقتي قحطي و وباي و بالیي پدید آید،»؛ (FW) کنند

بر سر نهاده به صحرا برند و جمله خلق بيرون شوند و دعا گویند و بنه حرمنت آن جامنه و    

بال به کمال فضل خویش و به حرمت شنيو از   بر حق سبحانه و تعالي دهند. حق، آن شيو،

 (.134: 2)باب « ایشان دفع کند و مقاصد ایشان به حصول موصول گرداند

ست سگانش بدرند. شيو گفت: نه، او سگي»؛ (F)ت تحقق کرامت شيو در آینده -5-12

 (. 67: 2)باب « هم در آن هفته احمد دهستاني را بکشتند و پاره پاره کردند

ابوسعيد سه خنالل بنه شنيو بنوعمرو     »؛ (1F) شودجادویي به قهرمان داده مي عامل -6-12

هاي شيو ما بدان آب بشستي و از آن آب به بيمناران  بوعمرو یک خالل از آن خالل -داد

 (.154: 2)باب « آن بيمار را شفا دادي -حق به برکت آن دو شيو -والیت بردندي

 گينرد و در اختيار کسي قرار مني  دداريعامل جادویي خدمت خود را تقدیم م -1-6-12

(9F)Y « ن شير نهاد و چيزي به گوش او فرو گفت. پنس منرا   آاو]ابوسعيد[ دهن بر گوش

 (.67: 2)باب « شير برفت بر آن شير نشاند و موي گردن او به دست من داد...

 رفت. مناري بيامند  روزي شيو ابوسعيد مي» ؛(F-) شودعامل جادویي داده نمي -2-6-12

کنرد.  ماليد. مردي با شيو ما بهم بود. و از آن حالت تعجب ميو خویشتن در پاي شيو مي

شيو آن مرد را گفت: این مار به سالم ما آمده است. تو خواهي که تو را همچننين باشند؟   

 (.279: 2)باب « خواهيمرد گفت: خواهم. شيو گفت: هرگز ترا این نباشد که مي

زکرینا  » ؛(F‗) شنود اي مني سبب مجازات و کيفر ظالمانه واکنش منفي قهرمان -3-6-12

السالم اعتماد بر آن درخت کرد و گفت: یا رب! درخنت را گنوي تنا منرا نگنه دارد.      عليه

اعتماد بر درخت کردي اکنون خودبيني که چه پيش آید پنيش تنو. چنون درخنت      گفت:

بنر درخنت نهادنند. بنه      وفراهم شد گوشه رداي او بيرون بماند. آن بدیدند. آره بياوردنند  

 (.255: 2)باب « السالمبریدند تا به مغز سرِ زکریا عليهدرازنا مي
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 (Gراهنمایی ) -13

هاي پراپ در این است که در بيشتر حکایات عارفانه تفاوت اصلي این عملکرد با عملکرد

 ،غایب باشد ها باشد و چهچه در حضور آن کند،قهرمان است که متصوفه را راهنمایي مي

در عنين حنال بنه     ، امنا هاي پریان قهرمان هرچند انسان توانا و نيرومندي استاما در داستان

 هاي اطرافش نيازمند است.راهنمایي بعضي از حيوانات یا پدیده

هنا از حنق در مني   شيو بلقسنم روبناهي گفنت مندت    » ؛(Gβ) در خواب راهنمایي -1-13

 اهلل را به خنواب دیندم،  ک شب رسولخواستم که یا رب درجه شيو بوسعيد به من نماي. ی

 « طلبننني؟ چنننون نگينننني اسنننت در انگشنننتريمنننرا گفنننت: درجنننه شنننيو ابوسنننعيد مننني

یکني از بزرگنان شنيو منا را بنه خنواب        بعد از وفات شيو ما بروزي چند،(. »105: 2)باب 

رفتنه اسنت درینن    ازین پس برآنچ منا را مني   گفت: هرکه از شمادید، برتخت نشسته و مي

 (.369: 2)باب « گيرد پي افشارد او رست یابد و به مراد رسد حدیث ثبات

سالي دوسه دیگر به تحصيل مشغول بودم تا » ؛(Ĝ) راهنمایي از طریق اشيا و اماکن -2-13

یک روز قلم از محبره برکشيدم سچيدبرآمد. تا سه بار قلم به دوات فروبنردم سنچيد برآمند.    

ت چون علم از تو دست بداشت تو نيز دسنت ازو  برخاستم و پيش استاد امام رفتم. امام گف

 (.119: 2)باب « بدار. کار را باش

زننني از بننام افتنناد و بننه کرامننت شننيو در هننوا معلننق ماننند. چننون » ؛(g) اشننارت -1-2-13

باغبان صنوفيان را  »(. 184: 2)باب  «نگرستند دامن آن زن را در ميو ضعيف آویخته دیدند

بنه بناغ    بنود در آغاز سال بعد که هنوز فصنل انگنور ن   به تاکستان خود دعوت کرد و چون

 (.124: 2)باب  «خویش رفت دو خوشه انگور تازه در آنجا دید

آن  مابوسعيد هنگام بيرون آمدن از هرات بنه منرد   ؛(GY) هشدار و تحذیر غافالن -3-13

 (.229: 2 )باب «یا اهلَ هراۀ انّي اَریک م بخيرٍ و انّي اَخافُ عليک م» شهر گفت:
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 (Hکشمکش ) -14

قرّایني مندعي بنه    » ،(109ب: 1368 )پنراپ، « پردازنند قهرمان و شریر به نبرد تن به تن مي» 

اي بدارم. شيو سجاده بيفکنند  ام تا با تو چهلهنزدیک شيو آمد و گفت: اي شيو! من آمده

 (. 125: 2)باب « و آن مدعي سجاده هم پهلوي شيو بيفکند و هر دو بنشستند
 

 (Іر )پیروزی بر شری -15

شنيو   روز بامنداد کنه روشنن شندي،     هر» در حکایت چهله داشتن مدعي و شيو ابوسعيد، 

تر و تر بود و نحيفسرخ روي تر، و آن مدعي هر روزي ضعيف تر وتر بودي و فربهبقوّت

توانسنت خاسنت. از آن   تر. تا چنان شد از ضعف،که به نماز فریضه دشوار برمني زرد روي

 (.125: 2ب )با« دعوي پشيمان گشت
 

 (Kکارسازی مصیبت یا کمبود ) -16

دهنند. داسنتان در اینن    ( بناهم ینک زوج را تشنکيل مني    a) کمبوداین عملکرد و عملکردب 

(. در حکایننات اسننرارالتوحيد  112 ب:1368 رسنند )پننراپ، عملکننرد بننه اوج خننود منني  

شایو واسطه لطف و بخشش اولياء و مه کارسازي معموالا بدون اعمال زور و فریبکاري و ب

گيرد که بيشتر گاهي کارسازي توسط اشخاص دیگر انجام مي و گيرد)ابوسعيد( انجام مي

شيو کودک بود. پندر را گفنت:   » ؛شامل تامين مالي و پرداخت وام و بدهي صوفيان است

 ،(17: 1)بناب  « اي بنا کرد در بناالي سنراي  مرا درین سرا یک خانه بنا کن. پدر او را خانه

« باید... حسن زرِ همه بداد و زرِ ناطف آن کنودک بنداد  گفت: زر ميآن کودک طوّاف »

درویش گفت اي شيو! تو چه مردي و چه چيزي؟ شنيو گفنت: منا را بنر     » و (96: 2)باب 

 (.235: 2)باب « کيسه بند نيست و با خلق خداي جنگ نيست
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پاسنو،  شنود و  مثالا سوالي عرفناني پرسنيده مني    ؛(Ka) کارسازي قانع کننده نيست-1-16

منردي  »(. 261-262فواید و حکاینات:   ،1366 )محمدمنور،کند. شخص سائل را قانع نمي

 کنننده نيسنت،  قنانع  ]کارسازي از شبلي پرسيد وصل چيست؟ شبلي گفت: دوجانب بيفکن

 پرسد[ دوجانب چيست؟ شبلي گفت: بلندیي در برابر تو ایسنتاده اسنت  زیرا مرد دوباره مي

پرسند تنا شنبلي    بلنندي مني  دربنارۀ  شود[ و قانع نمي یابددرنمي ]و چون مرد منظور شيو را

 .«گوید: دنيا و آخرتمي

آن شنب  »؛ (ø) (اصالا تواننایي بنرآوردن آن را ندارنند   ) شودکمبود کارسازي نمي-2-16

دو چشم ایشني درد خاسنت. هرچنند     بخفت چيزي سهمناک به خواب دید برجست و هر

 (.74: 2)باب « التجا کرد هيچ شفا نيافتدارو ساخت بهتر نشد. به همه اطبا 

 

 (↓بازگشت )  -17

افتند کنه حناجتي بنرآورده     ها بيشتر زماني اتفناق مني  عملکرد بازگشت در این دست قصه 

عمنران  » ؛گنردد خنود برمني   و دینار  اي به پاسو سوال خود رسيده و به شهرشده یا پرسنده

عطي قبل السنوال و یعفنو قبنل    الکریم الذي ی نه او کریم است؟ شيو گفت: گفت: یا شيو!

« بازگرد که جماعنت در انتظارنند. عمنران خندمتي بکنرد و بازگشنت       االعتذار. یا عمران!

 (.162: 2)باب 

 

 (Mانجام کار دشوار ) -18

دهد هاي عارفانه گاه در مورد فراميني است که شيو به متصوفه ميکار دشوار در حکایت 

در آن وقت که حسن مودب به خدمت »؛ ارندطور کلي وجود دهگاه اتفاقاتي است که ب و

شيو بایستاد هنوز از آن خواجگي در باطن خواجه حسن چيزي باقي بنود. ینک روز شنيو    

او را آواز داد و گفت: یا حسن! کواره برباید گرفت و به سرِ چهارسوي کرمانيان باید شند  



 1399 بهار، 83شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 280

رفنت و بنه خانقناه    و هر شکنبه و جگربند که یابي بخرید و در آن کواره نهاد و در پشت گ

 (.195: 2)باب « آورد

 

 (Nحل مسأله دشوار )  -19

بعضي از کارها پيش از زمان مقرر بنه وسنيله شخصني کنه آن مامورینت را معنين سناخته         

حسننن کننواره در پشننت گرفننت و رفننت و آن » ؛(129: ب1368 گيننرد )پننراپ،انجننام منني

هر جگربند و شنکنبه  وي سخت عظيم آمد... به سر چهار سوي کرمانيان آمد و  حرکت بر

که دید بخرید و در کواره نهاد و در پشت گرفت و آن خون و نجاست بنه جامنه و پشنت    

آن وقنت را کنه بنا     مرد از تشویر و خجالنت مردمنان...  دوید و او هر نفسي ميوي فرو مي

 (.196: 2)باب « خانقاه آمد از آن خواجگي و جاه با وي هيچ چيز نمانده بود

 

 (Q)شناختن قهرمان   -20

، قهرمنان بنا ینک انگشنتر ینا داغ ینا       جادویيهاي خالف داستانه در اسرارالتوحيد ب

هناي صنوفيانه   بلکه عامل شناسایي قهرمان در رواینت  ،شوددستمال و... شناخته نمي

ز او از دیگنر  ایهمان قدرت پيشگویي و کرامت و ضميرداني وي است که سبب تمن 

ضني سنيفي بنود. بکنرّات کسنان      قاضني والینت سنرخس قا   » ؛شوداشخاص قصه مي

راست کرد تا شيو ما را هالک کنند. کس را زهره نبود کنه اینن اندیشنه بنه خناطر      

 (. در حکایت خيار تلو خنوردن غنالم:  173: 2)باب « درآوردي و شيو ما فارغ بود

اي فرا خواجه داد. دهقان به دهان غالم خدمت کرد و پاره خواجه را نيز آرزو آمد،»

« خنوري؟ اي غالم خياري بدین تلخي و تنو بندین خوشني مني     :گفت .تلو بود برد،

 (.78: 2)باب 
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 (Šغفلت )  -21

بنود در بناورد توبنه     1عریفني » ؛اسرارالتوحيد عملکرد غفلت اسنت  تازه در یکي از عناصر 

کرده بود. این عریف یک دینار زر بياوردي و به حسن مودب دادي. حسنن آن زر خنرج   

گفتنندي و شنيو هنيچ    کردندي و هرکسي سنخني مني  ض ميکردي و مردمان بر آن اعترا

اش دعوت کرد. بنه سنراي او   اي شيو ابوسعيد را به خانه(. خواجه188: 2)باب « گفتنمي

چون شيو را چشم بنر آن سنتون افتناد گفنت: السنتوائک حَملنَت منا        » ؛ستوني بود بزر 

اي[. چون این کلمنه   اي حمل کني آنچه را حمل کرده]از استواء تست که توانسته حملتَ

بر زفان شيو برفت آن خواجه گفت: آري منرا چنندین خنرج افتناده اسنت بنرین سنتون و        

ایم. شيو ما گفت: سبحان اهلل! ما کجنایيم و  ها تحمل کرده تا این ستون اینجا آوردهمشقت

 (.238: 2)باب « این مرد کجاست؟ هم بر پاي از آنجا بيرون آمد

 

 (oخاموشی )  -22

)عملکرد(هناي منحصنر بنه     اما یکي از نقش ویژه ،وشي کاربرد زیادي نداردعملکرد خام 

لوف خنود سنر بنه    أفرد شيو ابوسعيد است. چند حکایت هست که ابوسعيد طبق عنادت من  

کنند ینا حتني چينزي نمني     کند و پس از آن راهنمایي مني و مدتي سکوت مي افکنده زیر

کرد که اي شيو! حنق  شيو سوال مي که درویشي از عراق برخاست... از اندآورده» ؛گوید

 « پير بر مرید چيسنت؟ و حنق مریند بنر پينر چيسنت؟ شنيو آن سناعت هنيچ جنواب ننداد           

کنند تنا   اي ایجناد مني  وقفنه  (. در این عملکرد گویا ابوسعيد با سکوت خنود، 162: 2 )باب

و ینا   دهند برویدادي به وقوع بچيوندد و در جاي مناسب و به اقتضاي حنال و مکنان پاسنو    

 رامت خود را نشان بدهد.ک

 

                                                           

 کارگزار، عامل -1
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 (Σپذیرفتن تحفه )  -23

فنرا   جمعي آمدند از عراق و شيو ما را فرجني آوردنند... شنيو گفنت:    » ؛(Σ) قبول کردن 

 (.212: 2)باب « پشت ماکني

هنا شنيو   حکاینت  در بيشنتر  ؛(Σ 1) شنود ميپذیرفته ن )دعوت( تحفه یا درخواست -1-23

 ]دربنناره دعننوت رزبننان بننه بنناغ خننود[  ت)شننيو نچننذیرف ؛پننذیرددرخواسننت افننراد را نمنني

باقي کنند.   ها کردند تا باشد که شيو اجابت کند، و رفتن دربسيار شفاعت(. »124: 2)باب 

شنيو بوسنعيد گفنت اینن نتنوانم.      »(. 148: 2)بناب  « هيچ فایده نکرد و شيو اجابت نفرمود

اه بناکو مجلنس   ]درمورد درخواست بوعبداهلل باکو به اینکنه شنيو هنر پننج شننبه در خانقن      

 (.84: 2)باب  «گوید[

 

 (€حادثه و اتفاق )  -24

اسنب  » ؛آید و در بعضي دیگر ننه ها همراه با کرامت ميحکایت از این عملکرد در بعضي 

(. در روایناتي کنه حادثنه    158: 2)باب « بيفتادشيو خطا کرد و به سر درآمد. شيو از اسب 

این  ،مت از لون سخنان موثر شيو استپيوندد و معموالا کرامحسوسي در آن به وقوع نمي

 شود.  عملکرد حذف مي

 

 (Exرسوایی قهرمان دروغین ) -25

 ؛گيرنند این عملکرد گاهي با عملکرد بازشناسي قهرمان واقعي در یک کروشنه قنرار مني    

زیرا شناسایي قهرمان واقعي خود بنه منزلنه رسنوایي قهرمنان دروغنين هنم هسنت. در اینن         

روز شننبه   گفتنند: »معموالا مدعيان تصنوف و زاهندان هسنتند.    قهرمانان دروغين  ،حکایات

مجمعي سازیم و شيو را با جمله صوفيان بردار کنيم بر سنر چهارسنو. اینن آوازه در شنهر     
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 « منتشر شند و آن طایفنه کنه معتقندان بودنند رنجنور گشنتند و صنوفيان انندوهگن شندند          

 (.69: 2)باب 

 

 (Uمجازات ) -26

 دشمنان و بندخواهان  ،منکران -1شوند: دوگروه مجازات ميهاي اسرارالتوحيد در داستان

آن درویش بازنگرست اژدهنایي دیند   » ؛قهرمانان دروغين و صوفيان غافل و خطاکار -2 و

روح با زو بنمانند... و هنوش از وي برفنت و     سياه،... چون آن درویش را نظر بر وي افتاد،

 (.100: 2)باب  «بيفتاد

خویشتن را بسياري مالمت کردم » ؛(1U) عمل یا سخن اشتباهپشيماني و ندامت از  -1-26

کردم که منرا ازینن بيابنان مهلنک     که این چه بود که من کردم. همه جهان آدمي طلب مي

 « برهاند و براهني داللنت کنند. منردي صنوفي،... ینافتم و چننين غافنل مانندم تنا او برفنت           

 (.66: 2)باب 

خواجنه امنام حسنن عظنيم     » ؛(Uq) خطاار شرم و تشویر و خجالت زدگي از ک -1-1-26

 شرم داشت که برخيزد از خجالنت اگرچنه بيندار   »  و (186: 2باب« ) خجل شد و بشکست

 (.150: 2)باب « بود

شيو بلحسن به نزدینک شنيو   » ؛(Uneg) شودقهرمان دروغين یا شریر بخشيده مي -2-26

بکن. شنيو بوسنعيد    نظري برحمت بوسعيد درآمد و گفت: اي شيو! نظري بهيبت بکردي،

 (.138: 2)باب « با جاي آمد و برخاست و برفت درحال، دست به وي فرود آورد. قاضي،

 

 (qتحول )  -27

هناي اسنرارالتوحيد، عملکنرد    تنرین عملکردهناي داسنتان   یکي از پربسامدترین و شناخص 

تحول است که هميشه پس از کرامت شيو یا سخن نافنذ و منوثر وي بنراي فنرد منکنر ینا       
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برخورد کنه  بتوان  هاي اسرارالتوحيد شاید به کمتر داستانيافتد. در حکایتتفاق ميغافل ا

لرزه »عملکرد تحول در آن نباشد. این عملکرد در بعضي ازحکایات به تنهایي وجوددارد؛ 

گریه بنر  » ،(71: 2)باب « چون او آن بدید رنگ رویش بگشت» ،(63: 2)باب « بر من افتاد

 (.60: 2)باب « من بيهوش افتاده و از دست بشده» و (115: 2)باب « من افتاد از آن حدیث

معموالا در حکایات متعددي پس از تحول دروني بازنمودي عيني و بيروني وجنود   -1-27

مواردي چنون:  شده است.  نشان داده (y) عالمت و با شوددارد که سبب توبه فرد منکر مي

باشني و  اسنتغفار و... )قافلنه   اسالم آوردن، تن،به راه خود رفتن یا بازگش عذرخواهي، توبه،

« آن انکار و داوري با شنيو منا از درون او برخاسنت و صنافي ببنود     » ؛(128: 1386 بهروز،

بنو مسلمان شدم و هر منال و  » و (83: 2)باب « استاد بخاست و استغفار کرد» ،(84: 2)باب 

 (.63: 2باب« ) دمنعمت که داشتم در راه شيو فدا کردم و بخدمت شيو بایستا

افتند و آن چيزي جز سنماع و رقنص   طور همزمان اتفاق ميه تحول و بازنمود آن ب -2-27

 (.140: 2)باب « شيو با سرِ سماع شد و نعره فرا زدن ایستاد» ؛(qy) صوفيانه نيست

 (.166: 2)باب « همگنان تعجب کردند» ؛(qa) زدگيتعجب و شگفت -3-27

از سياست نظر او و پاکي خرقه و چهنره او حرمتني   » ؛(qq) ئيتحول دروني و نامر -4-27

 « عاشنق وي شندم   چون چشنم منن بنر جمنال وي افتناد،     » و (121: 2)باب  «در دل من آمد

 (.118: 2)باب 

 (85: 2)باب « بوعبداهلل را وقت خوش گشت شيو» ؛(1q) تحولِ معمولِ صوفيانه-1-4-27

 (.107: 2)باب « حالتي خوش برفت» و
 

 (wعروسی ) -28

هاي در قصهدارد. نوجود  ،هاي پراپ هستدر این حکایات عروسي به معنایي که در قصه

گيرد. این جو و پيدا کردن شاهزاده خانم، پاداش ميوعاميانه معموالا قهرمان پس از جست
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تواند نشستن بر تخت سلطنت باشد. گاهي اوقات قهرمان قصه بنا خنود شناهزاده    پاداش مي

اي هاي عارفانه مثل اسرارالتوحيد، عملکنرد عروسني بنه گوننه    کند. در حکایتازدواج مي

هناي عارفاننه   دیگر است. عروسي در این حکایات شامل پاداش و شکرانه اسنت. در قصنه  

شوند؛ عروسي بيشنتر در کسنوت   مثل زندگاني ابوسعيد چون اتفاقات دچار دگردیسي مي

کس به دنبال شي گم شده دست روایات هيچپاداش و جایزه نشان داده شده است. در این 

بگيرد. عروسني بنا شناهزاده در     گردد تا پس از یافتن آن عروسي سریا قهرمان قرباني نمي

هنا نينز هسنت. در    هاي جن و پري معمول است و پاینان بخنش بيشنتر اینن قسنم قصنه      قصه

خرقنه و   اسرارالتوحيد جایزه که نمود وارونة عروسي است به صورت پاداش و یا بخشنش 

شنود. در حنالي کنه در    چيزهاي دیگر معموالا از سوي قهرمان به اشنخاص دیگنر داده مني   

 گيرند.داستان عاميانه هميشه قهرمانان هستند که پاداش مي

... شنيو کسني فنرا نزدینک قنوال       گفت:قوّال این بيت مي» ؛(Ŵ) جایزه و پاداش -1-28

جماعتي را از دینه  » و (139: 2)باب « فرستاد که آن یک اسب بحکم تست که پاالني ست

خانقاه راست کرد که امسال خراج شما نخواهم تا شما بنه محفّنه دسنتي شنيو را بنه ميهننه       

 .(150-149: 2)باب « بر دست به ميهنه بردند برید. و محفّه راست کردند و شيو را،

 (یزهشنکل دیگنري از جنا   ) دهنند سازند و صنال در مني  اي دعوتي ميبه شکرانه -1-1-28

(ẅ)بفرمنود تنا آن را بفروخنت و    » و (153: 2)بناب  « و آن شب آن دعوت ساخته آمند » ؛

 (.187: 2)باب « درویشان را دعوتي کردند

 

 های داستانی اسرارالتوحید. شخصیت3-2

هاي معنایي شخصيت چندان مهم نيست، بلکه همه هسنتي  از دید پراپ ویژگي و مشخصه 

(. بنه  145: 1371 ه در داستان به عهده دارد )اخنوت، شود کشخصيت در نقشي خالصه مي

گنر، شناهزاده خنانم،    هفت شخصيت در قصه حضور دارد: شریر، بخشنده، یاري ،عقيدۀ او
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سنه حالنت    ،(. به نظنر پنراپ  53: 1387 قهرمان دروغين )خدیش، و گسيل دارنده، قهرمان

 ،کنند منل مني  شخص دقيقاا در حنوزۀ خنودش ع   -1هاي قصه امکان دارد: براي شخصيت

چندین شخص در یک حوزه عمنل مني   -3و کندیک شخص در چند حوزه عمل مي -2

 (.122-124ک: 1368 کنند )پراپ،

ها از جهت اهمينت و بسنامد کناربردي کنه در     شخصيت ،هاي اسرارالتوحيددر داستان

نخسنت عبارتنند از: شخصنيت     دسنته  ؛انداصلي و فرعي تقسيم شدهدارند به دو دسته  قصه

گنر، بخشننده، غافنل، شنيء ینا      دوم: قهرمنان دروغنين، یناري   قهرمان، شریر، نيازمند. دسته

اند. در تمنام  ها را گروه اول تشکيل دادهجو. مثلث و محور شخصيتوشخص مورد جست

)ابوسنعيد( قنرار مني    این حکایات هميشه شرارت و کمبود در تقابل بنا شخصنيت قهرمنان   

 دوم(، همگني در سنایة   تنر )دسنته  هاي کمرنگشخصيتسازد. گيرد و پيرنگ قصه را مي

کنند و به اصنطالح داسنتان را بنراي مخاطنب     این سه شخصيت اصلي نقش خود را ایفا مي

دهند. ابوسعيد قهرمنان اصنلي کتناب اسنرارالتوحيد اسنت. پنس از او       تر جلوه ميخواندني

قهرمنان را ایفنا مني   مشایو دیگر نظير ابوالحسن خرقاني و محمد معشوق طوسي نيز نقنش  

قهرمان آن شخصي است که بنا برخنوردار   »شناسي قصه گفته است: کنند. پراپ در ریخت

 )پنراپ، « آوردگيرد ینا بنه خندمت خنود در مني     کار ميشدن از وسيله سحرآميز، آن را به

 (. 80ک: 1368

در روایات داستاني صوفيانه وسيله سحرآميز همان کرامت وینژۀ مشنایو اسنت کنه در     

ایم. شخصيت شریر هنم شنامل اشخاصني اسنت     ش عملکرد کرامت آن را توضي  دادهبخ

مثل قاضي صناعد، مسنب  شنحنه،     ؛کنند و با وي سر دشمني دارندکه ابوسعيد را انکار مي

ابوالحسننن تننوني... و هننم دزدان، بنندخواهان و محتسننبان و اشننخاص دیگننر. نيازمننندان در 

ي بي بضاعتان و مفلسان و گروه دیگنر صنوفيان و   اسرارالتوحيد خود به دودسته اند؛ گروه
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کننند. قهرمنان دروغنين در    درویشاني که براي حل واقعه و مشکل عارفانه به او رجوع مني 

 جایي درویشان غافل و در مواردي بعضي مشایو مثل ابوالقاسم قشيري هستند.  

 دانننش غيبنني اسننت   ،گننرتننرین صننفات یننک ینناري  بننه گفتننة پننراپ یکنني ازمهننم  

از داننش غيبني    مشنایو گنر بنه جنز    هاي یناري (. در اینجا شخصيت167ب :1368 )پراپ،

تنوان  مني  ،رسنان را بنا هنم دارد   برخوردار نيستند. هرجا که ابوسعيد کنش قهرمان و یناري 

گيرد. او صاحب بصنيرت اسنت و بنر ضنمایر اشنخاص اشنراف       گفت از این نيرو بهره مي

ص( و عرفنایي چنون بایزیند بسنطامي نينز      دارد. همچنين دیگر اوليا مانند حضرت محمند) 

گنران در  کننند. یناري  دانش غيبي دارند و گناه در خنواب ینا واقعنه قهرمنان را یناري مني       

اسرارالتوحيد حسن مودب، اژدها و دیگر حامينان ابوسنعيداند. بخشنندۀ بالواسنطه در اینن      

ر جنو معمنوالا کمبودهناي عارفاننه اسنت کنه د      وحکایات خداوند است. شي مورد جسنت 

 فتد.گاهي نيز پول یا هرچيز مادي دیگر است.  ميباطن صوفيان اتفاق 

ها در اسرارالتوحيد چنين است: براي حالت نخسنت کنه شنخص    حاالت سه گانة شخصيت

کند، مثل قاضي سيفي که قصد هالک ابوسعيد را داشنته اسنت   فقط در حوزۀ خودش عمل مي

کنند حسنن   د حنوزه عمنل مني   . در حالت دوم کنه شخصني در چنن   172-173در حکایت ص 

دهننده و گناهي نيازمنند و حتني در بعضني حکاینات       توان نام برد. او گاهي یناري مودب را مي

کننند منثالا   خبر است. در حالت سوم که چند شخص در یک حوزه عمل ميشخص غافل و بي

ام و ... باید از قاضيان، محتسبان، مفتيان و دانشمندان، بعضي از صوفيان اهل شرع، بعضني از عنو  

 کنند.نام برد که در پي انکار ابوسعيد هستند و در نقش شریر عمل مي

 

 های قصه. حرکت3-2-1

یعني آغاز قصه با ینک کمبنود ینا شنرارت و خنتم       ؛هاي اسرارالتوحيدحرکت در داستان 

شدن آن به رفع کمبود یا تحول روحي و فکري. به نظر پراپ در قصه هنر کنشني بنا ینک     
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بلکه اگر حرکتي نقش مهمي در پيشبرد حرکت داسنتان   ،کرد( برابر نيست)عمل نقش ویژه

(. در اسنرارالتوحيد بيشنتر حکاینات از    49: 1371 به عهده داشت نقش ویژه است )اخوت،

هاي حکایات اسنرارالتوحيد آن اسنت   هستند. نکتة قابل توجه در حرکت حرکتنوع یک 

ه از بسنامد بناالیي برخوردارنند، داراي    هاي مستقيم کحرکت ،هاکه در تعدادي از داستان

چند بخش فرعي مستقل و درعنين حنال منرتبط بنا هنم هسنتند؛ یعنني در حکاینت اصنلي          

شنود کنه بنه ننوعي دنبالنه و      شود و حکایت دیگري پس از آن آغاز مني حکایتي تمام مي

امنا وجنود دارد.    ،شنمار اسنت  قبلي است. شگرد قصه در اسرارالتوحيد انگشت ةمکمل قص

ارتبناط بنا داسنتان اصنلي     الا یکي از مریدان در دل حکایت مادر، حکایتي فرعي کنه بني  مث

خواجه بنوبکر منودب گفنت کنه ... شنيو منا در مياننة مجلنس         » ؛کندنيست را تعریف مي

دربناره   94-93و حکایت صنص   77-79)حکایت صص .« .رسد.گفت: استاد امام دیر مي

 بلحسن توني(.

 (k) ‹‹---------------(a)کنند. گري را دنبال ميیک حرکت مستقيماا حرکت دی

 (.144ک: 1368 )پراپ،

انند. منثالا شخصني بنه انکنار شنيو       هاي اسنرارالتوحيد از ننوع ینک حرکتني    بيشتر داستان 

دهند کنه   گوید یا عملي انجام مني برخاسته است. شيو از ضمير او باخبر است و سخني مي

کنند. ینک حرکنت در حکاینت وجنود      ه مني برد و توبن شخص منکر به اشتباه خود پي مي

در حکاینت منکنران    شنود. منثالا  یعني از عملکرد انکنار بنه کنارکرد توبنه خنتم مني       ؛دارد

 اند...(.: از ابوالفضل نوقاني روایت کرده150و حکایت ص  102-103صص )ابوسعيد 
 

 گیرینتیجه

باط اینن اجنزاء در   هاي آن و ارتسازندۀ حکایت يشناسي این اثر و بررسي اجزابا ریخت 

از منظنر شنکل و سناخت     محتوایک ساختار کلّي، هدف اصلي مصنف را به جاي نگاه به 
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اینم کنه اسنرارالتوحيد سنواي     مورد مداقه قرار دادیم و درنهایت به یک نظر واحد رسنيده 

هاي باورنکردني، اثر منسجمي اسنت  گویياي مبالغههاي مؤلف آن و پارهبرخي جانبداري

 «Didactic» محتوا و ساختار به موازات هم به سنمت هندفي آموزشني عرفناني    که در آن 

هایي که از تحليل عملکردهاي مهم اسرارالتوحيد به دسنت آمند جهنت   رود. دادهپيش مي

دهد. کاربرد فراوان کرامت، تحول و توبه، نيازهناي  گيري تعليمي اثر را به خوبي نشان مي

که کارکردهاي بنينادین   عرفاني(، تنبيهات اخالقي و سوال صوفيانه -قبض -)واقعه عارفانه

 هستند، دقيقاا نمایشگر جوانب تعليمي و آموزندۀ اسرارالتوحيد است.

هنا مشنخص   اسنرارالتوحيد و شناسنایي آن   عملکردهايجداسازي وبندي پس از تقسيم  

)توبنه و   گریستن و...( و بنازنمودبآن  -زدننعره -شد کارکردهاي کرامت، تحول )بيهوشي

مادي( و عنصر زوج آن )رفنع کمبنود(، غفلنت و تنبينه،      -کمبود )عرفاني کارهاي دیگر(،

حکاینتب ریخنت   327هناي فنوق در   شرارت و انکار، بسامد باالیي دارند. بسنامد کنارکرد  

 .شده است( ارائه 1) در نمودار کتابشناسي شده 

 هناي سنعيد اعنم از کرامنت   العناده( در اسنرارالتوحيد،کرامات ابو  )خارق جادویيعامل

، برکت نظر شيو، جامه، )سخنان نافذ(، اشراف بر ضمایر، فراست، خوارق عادات گفتاري

بنر اثنر ریاضنات عرفناني و      پرینان هناي  خالل، یا رباعي شفابخش اوست و برخالف قصنه 

 شود یا به واسطه ولي براي نجاتاليقين و بدون واسطه به ولي اعطا ميمرتبه مشاهده و حق

 327شناسني  شود. در تحليل و ریخنت یک قرباني یا شفاي بيمار و موارد دیگر بخشيده مي

بعضي از حکایات داراي دو یا که کرامت یافت شد ) 372 حکایت از اسرارالتوحيد، تعداد

ها فاقد هرگوننه کرامنت اسنت(. در اینن     سه مورد کرامت بوده و تعداد اندکي از حکایت

 108و اشراف بنر ضنمایر    34 ، پيشگویي71 عادت، خرق159 بندي کرامت گفتاريتقسيم

 نشان داده شده است. (2)مورد وجود دارد که در نمودار 
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هناي پرینان تفناوت    عروسي اسنت کنه بنا قصنه     ،یکي دیگر از عملکردهاي قابل توجه

سنت و منذاق   اهنا  دارد. چنان که اشاره شد عروسي در داسنتان عامياننه پاینان بخنش قصنه     

امنا در   ،کنند شيرین مني  مخاطب قصه را با سور و شادماني و پایان خوش و دلچذیر خویش

جنو بنراي   وروایات صوفيانه چون کارکردها دگرسان هسنتند و تعقينب و گرینز و جسنت    

جانشين عروسي شده اسنت. در قصنة عامياننه     ،کارکرد پاداش ،شاهزاده خانم وجود ندارد

اي به مریدان خنویش  )شيو( جایزه در حکایت عرفاني قهرمان ، اماکندقهرمان عروسي مي

کنند  بخشد و یا به شکرانة گشایش مشکل، سماع مني ها ميا خرقه خود را به آنی ،دهدمي

 دهد.و بساط سفره ترتيب مي

هناي غينر مسنتقيم از جملنه:     محمدمنور در اغلب حکایات با اسنتفاده از نقنل قنول   

اي درآن وقت که..؛ خود را در پس اقوال پنهان کرده است و با چهنره  -اند کهآورده

طرفانه صحبت کرده و خود را از طعن و نقند مسنتقيم دور   اي بيگونهحق به جانب به 

گينري علينه مخالفنان و    طرفي در پي جبهنه نگاه داشته است. وي با وجود تظاهر به بي

اي ترسيم کرده گونهها است. چهرۀ ابوالقاسم قشيري را بهحتي برخورد مغرضانه با آن

ني، قشنيري را فنردي منکنر، بندخواه،     است که مخاطب ناآگاه و بيگانه با تصوف ایرا

پندارد. محيط تخاصمي و رقابتي نينز  حسود، عاجز و درمانده درطریقت و تصوف مي

یکي از عواملي است که مؤلف را وادارکرده است که براي مقبول واقع شندن هرچنه   

هناي سرشنناس عصنر    بيشتر جدّ خود از ابزار کرامت سود جوید و یا بعضني از چهنره  

علما و فقها گرفتنه تنا قارینان و حتني صنوفياني نظينر قشنيري و ابوعبنداهلل          ابوسعيد از

باکویه را تخطئه کند. چون شيو ابوسعيد شخصيتي است که طریقتي شنبيه بنه مالمتيّنه    

داشته و کوشش وي مصروف بر تخریب نفس و خودبيني و نفي ریا بوده است، از این 

گرفته ي از مردم زمانة خودش قرار ميارو، زندگي وي خواه ناخواه در تعارض با عده
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گينري از  اش محمند مننور داده تنا بنا بهنره     است و این خود سنرنخي بنه دسنت ننواده    

 هاي خویش بچردازد. رفتارهاي مالمتي ابوسعيد به توجيه حکایت

محمد منور با قابليت باالي داستان پنردازي و ابنداع کرامنات عجينب و دور از انتظنار      

افکنني و تعلينق در داسنتان، اسنتفاده از     نگ ساختن حوادع جزئي،گنره پرر ،براي ابوسعيد

کارگيري جمالت سنازگار بنا اقتضناي حنال و     سبک ساده در عصر سيطرۀ سبک فني و به

نفوذ کرده و زمينة اعجناب، تحسنين و تغيينر و     ،در عمق خوانندۀ اثر خود مخاطبمکان و 

پرداختن بنه چننين روایناتي او را بنه     تحول او را فراهم ساخته است. ظرفيت محمدمنور در 

کرده اسنت. تناثير حکاینات    بدلفارسي  عارفانه هايداستان ترین نویسندگانیکي از موفق

 اسرارالتوحيد روي بزرگاني نظير عطار و موالنا بسيار بارز است. 

بجنا از عملکنرد    سرشناس ابوسعيد و اسنتفاده سبک ساده و گيرا، شخصيت سه ویژگي

سازد. شنگرد رواینت   مثلث برتري و موفقيت محمد منور را مي ،ر روایت عارفانهکرامت د

 :به صورت زیر است پردازي او در اسرارالتوحيد

 افکني(  )گره ←انکار/ شرارات/ نياز الف( 

 بزنگاه( -اوج)نقطه ←ابوسعيدکرامت ب(

 )گره گشایي پایاني( ←مخالف/ توبه، تحول /کارسازي نياز شکست ج(

هناي شخصنيتي ینک    هناي آن تينپ  وایت در اسرارالتوحيد خطي و ساده و شخصيتر  

اند و مثل آثار داستاني جدید، پيچيده و حلقوي نيست. در حکایات منقول از محمند  بعدي

ر گرفته است و حتني در  اداند در کجاي قصه قرکند و ميمنور، مخاطب سرنو را گم نمي

زنند. راوي نينز   تعليمني صنوفيانه را حندس مني    هناي  شمار پاینان خنوش داسنتان   موارد بي

هاي سينمایي و جریان سيال ذهنن اسنتفاده نکنرده، و بنه     همچون رمان امروزین از تکنيک

 خبر است.  مقتضاي زمان خود از این مسائل بي
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اساسي تاليف حکایات صوفيانه نظير اسرارالتوحيد، تنبينه و تربينت و آگناهي     ایدۀ

معنوي شيو یا مرشد، ترویج اخالق و تعليم سلوک  جایگاه مریدان، نشان دادن رتبه و

هاي جن و پري روسي ینا هنزار و   هاي مردمي مانند قصهعارفانه است. در مقابل افسانه

یک شب، بيشتر براي سرگرمي مخاطبان و یا بگفته یکي از محققنان، تقوینت قندرت    

اخالقني هنم گنجاننده    هناي  ها، پينام الي آنتخيل سازندگان آن نوشته شده و در البه

هناي عامياننه   هاي عارفاننه و افسنانه  شده است. بنابراین، این تفاوت بنيادین بين داستان

باعث شده عملکردهایي مانند: طلسم کردن، آدمخواري، شيشه عمر، بخشنده مجبور، 

راهنمایي با ردّ خون، مسابقه، نشانه و داغ، تعقيب شگفت انگيز قهرمان، تغير شنکل و  

هایي نظير ازدواج با دختر شاه ینا نشسنتن بنر اورننگ     ، غيب شدن و پاداشمسو شدن

ها عناصنر:  هاي فولکلور است، حذف بشود و به جاي آنشاهي و... که مربوط به قصه

هناي عارفاننه اسنت،    تحذیر، بشارت، کرامت، غفلت، توبه و تحول که مختص داستان

 جایگزین شود.
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