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 قدمهم

زبان، کارآمدترینِ ابزار در ایجاد تعامل در سطوح خرد و کالن اجتماعي است؛ این 

تعامل نوع بشر با یکدیگر بنه  ۀیابد که نحوتا بدان جا اهميت مي سازابزار سرنوشت

امري ذهنني و چگنونگيِ گفتنار آننان بنه       ةبه مثاب «زبان»اي جدي متأثر از نوع گونه

(. اینن  20: 1،1370بنارت ) ني در تعنامالت اجتمناعي اسنت   نمود بيروني امر ذه ةمثاب

فنوق  شود، کنارآیي گرفته ميکارمتون هنري به ةگاه که در عرصانساني، آن ۀپدید

یابد؛ تا بدان جا که ماهيت متون ادبي، اصوالا به چگونگي کاربرد زبنان  مي ايالعاده

 گردد. بازمي

در - بنا متنون ادبني    -عنام و فراگينر  اي بنه عننوان پدینده   -زبنان  ایجاد پيوند بين 

همان کاري است که این جستار پژوهشي در پني ِآن   -جایگاه متوني خاص و ویژه

هناي  است و این، پاسخي است به جهان معاصر؛ جهناني کنه بنه ضنرورت پنژوهش     

بر این مبنا،  کرده است.گونه از پژوهش را درک اي پي برده و اهميت اینرشتهميان

بنه صنور خينال و     از منظري دیگر، نو و بدیع ايرشتهرویکردي ميان در این مقاله با

کنون کمتنر منورد توجنه    اي که چه بسا تااست؛ گونهشگردهاي ادبي نگریسته شده

ست که مبتنيِ بر متنِ برگزیده، خواهيم دید که گاه ا این بدان معنا .باشد قرار گرفته

ز سر مهرباني، بندون نيناز بنه خشنم     با گفتاري هنري و البته ا هوشمند چگونه دانایي

در  هاي انسناني را ه حکمِ حاکم یا سلطاني، بهترین آموزهب ة جالديمحتسبي، تازیان

( را در 238: 1362)حنافظ،  « درخت دوسنتي »به مخاطب بنماید و  تغيير راه راستاي

در روان مخاطنب   اي راسنتين جان مبتالي او بکارد و برآیند اینن همنه، دگرگنوني   

دهننده،  هناي آزار ست که چه بسا صنوفيان بندون ایجناد تننش    ا ین بدان معناباشد؛ ا
                                                           

1- Barthes  
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انند کنه   تغييرات رفتاري )گفتاري و کرداري( را در مخاطبان خویش محقق سناخته 

بردنند و اثرگنذارترین   هاي خود از ادبيات بهره مني اصوالا، صوفيه براي نشر اندیشه

سعيد ابو و (117-137: 1385یفيان، اند )شرروابط اجتماعي ایران بوده قشر در حوزه

 از همينان بود.  ابوالخير

در طریق، اهل بسط بود و زبان هننري و برتنر را بنراي مقاصند      ابوسعيد ابوالخير

گير و شنگفت او  گرفت. نفوذ چشمکار مياي تأثيرگذار بهبه گونه انساني -اخالقي

آمنوز خنود   گفتار عبرت»، در ميان مردم، پيوسته با همين ویژگي او بود که ابوسعيد

مستمعان »که « است را از مالل و یکنواختي و خشکي واعظان و ادیبان برکنار داشته

و مستفيدان از مجالس شيز بيشتر عوام مردم بودند؛ مردمي که خانقاه شنيز را تنهنا   

: 1367)دامنادي،  « گناه روح خنود یافتنه و شنناخته بودنند     پناهگاه و ابوسعيد را تکيه

طور غيرمستقيم با صور خينال و شنگردهاي    این طریق، ابوسعيد سخن را به (. در92

 شود و بدین ترتيبپذیر آشکار آميزد تا تجسم عيني آن در رفتاري دلميبدیعي در

با گفتاري ویژه  هاي تربيتيدر رویکردي تازه به زبان و شيوه با درک شرایط بيروني

ها، اماکن، آیات از نام وهاي نز با برداشتهاي زباني و نيو با آفرینش طنزها و بازي

: 1382و اصطالحاتِ علوم مختلف که به عارفان اهل بسط تعلنق داشنت )طناهري،    

کننه در طنننز  کننندمنني(، خالقيننت و فراسننت خنناص خننویش را آشننکار 122-107

بلکه بنياد  ،گرفته شده نيستکاربه صرفاا برآیند زبان خاص آمده،موقعيتي، طنزِ پدید

 بنه بينان دیگنر، ننوع قنرار      .زمان تصورات و مفاهيم اسنت هم ةتني بر دو مقولآن مب

هنا بنا   وگنو و تعامنل آن  گرفتن اشخاص و اشيا در متن حکایت و چگنونگي گفنت  

اینن در حنالي اسنت کنه طنزهناي عبنارتي،        و آوردیکدیگر، طنز را به وجنود مني  

الضندین  اللفاظ، محتملابراساس نوعي بازي زباني که از طریق تناسب، تضاد، تشابه
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 کههمه، آن (. برآیند این117: 1385گيرد )شریفيان، کند، شکل ميو ایهام بروز مي

در  -زیبا و مطلنوب -ي دیگر تواند منجر به رفتارادبي زبان، مي -کاربرد هوشمندانه

 ةناهمراهنان را همنراه، بلکنه از جملن    شنخاص شنود و در نتيجنه ننه تنهنا      شخص یا ا

بخش بر اندیشه، احساس و الجرم در رفتار دهنده و حياتاثري تکان و کنددوستان 

 بخشد.جا که توانایي فرد را براي درک جهان توسعه مخاطبان بگذارد تا آن

 

 . بیان مسأله1

در کارکرد نخسنتين خنویش در پيونند بنا روابنط ملمنوس        بالغي -هاي بيانيشيوه 

ک ین  ةبنه مثابن   هنا ت که اینن شنيوه  اند و با گسترش فرهنگ بشري اساجتماعي بوده

یابند. جستار پيش رو، بر آن است که با رویکردي در متون بازتاب مي دانش بشري

بنه فضناي واقعني     از منتن مکتنوب مدرسني    ها و شنگردها را گرایانه، این شيوهواقع

ها در روابط انساني و تعامالت اجتماعي خيال و آرایهصوراجتماعي درآورد و سهم 

در تغيينر   هنا کنارآوري اینن شنيوه   ة بنه گونه، جایگناه برجسنت  تا بدین کندي را بررس

. برآینند چننين جسنتاري چننين خواهند بنود:       شنود سلوک زندگي آدمي، آشنکار  

تواننند در  شناختيک خویش، مني جمال ةها، افزون بر جنبهاي خيال و آرایهصورت

ين هماز  و بگيرند شدن آدمي را برعهده اجتماعي ةپيوند با مخاطب، بخشي از وظيف

 یابد.شناسانه پيوند ميشناختي و جامعهست که این پژوهش با مفاهيم روانا رو

 

 . پیشینۀ پژوهش2

هنایي چنند   هناي خناص اینن اثنر، پنژوهش     ویژگني  ةبه واسنط  اسرارالتوحيد ۀدربار

 کرامنات  بينان  در روایني  عناصنر  و زبنان  مکانيسنم » ةمقالن  اسنت و  صورت پذیرفته
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 کنانون  بررسني »و  (147-180: 1392 رامشنه،  حيندري  آرانني و  پورن)قربا« عرفاني

 اند. گونهاز این (1-20 :1392)شفق و دیگران، « اسرارالتوحيد در روایت

 جنا کنه منورد بررسني نگارنندگان قنرار      از دیدگاه زباني و در بستر هنر طنز تا آن

« ارالتوحيدآميننز زبنناني ابوسننعيد در اسننرهنناي طنننزبننازي»گرفننت، موضننوعاتي چننون 

( و 68-78: 1384چني،  ، )فطنوره «طنز در اسرارالتوحيد»(، 107-122: 1382)طاهري، 

(، 81-106: 1386کریمي و کهندویي،  )گنج« هاي سخنوري در مجالس صوفيهشيوه»

هناي  هاي متفاوت، تنأویالت عرفناني ابوسنعيد در قالنب بنازي     نگاشته شده و به شکل

 شده است.  زباني و طنز مورد بررسي و تحليل

، اسنرارالتوحيد  امر به معروف و نهي از منکر از منظر عرفناني بنا تکينه بنر    » ةمقال

 هاي تربيتني ابوسنعيد بنه   شيوه به ( از منظري تازه69-83: 1391 اصغري، و )مشيدي

 اسنرارالتوحيد  توجنه بنه کتناب    ، این در حالي است کهاست نگریسته اسرارالتوحيد

و چگنونگي تنأثير آن در تغيينر رفتنار      بنا رفتنار آدمني   مبناي پيوند گفتنار هننري   بر

شمار آید و زمينه را بنراي تحقيقناتي بنا اینن نگنرش      تواند کاري نو بهاجتماعي، مي

 فراهم سازد.
 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش3

مشنروط بنر درک درسنت    - خنویش  ةهاي برجسنت ادبيات با برخورداري از ویژگي

گنویي بنه بخنش عظيمني از نيازهناي      پاسنز توانایي و کنارایي   -مناسبات اجتماعي

ست کنه ادبينات، ننه تنهنا     ا عاطفي و رواني فرد و جامعه را دارا است؛ این بدان معنا

صنادي، فرهنگني، منذهبي و سياسني     اوضاع اقت ۀدهند، بازتابنماتمام ةهمچون آیين
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کنارگيري آن،  اي است که بنا بنه  هاي کاربرديکه برخوردار از چنان ظرفيت است

 وان به درمان رفتار خود و دیگران نيز راه یافت.تمي

 خاصرفتارهاي  داري است که باگزارش حال عارف مردم اسرارالتوحيد کتاب

بنه دور از خصنومت و خشنونت، منردم و مریندان را       گفتناري و کنرداري  خویش، 

هناي مثبنت   هناي منفني را بنه ارزش   ، ویژگيکردههاي رفتاري خود متوجه کاستي

 بنا توجنه بنه     بنرآن اسنت تنا بنه بررسني اینن مقولنه       رو ؛ جستار پنيش کندميتبدیل 

هناي  چگونگي وبچردازد  اسرارالتوحيد هاي زباني ابوسعيد در کتابواکنش -کنش

 آن را بازشناسد.

 

 ابعاد جستار  .4

سنهم شنگردهاي بندیعي و     ؛ یعنني مبتني بر عنوان پژوهش و با توجه به موضوعِ آن

شنگردها را از   -عي و انسناني، نگارنندگان، اینن شنيوه    صور خيال در روابط اجتمنا 

بيدارسنازنده،   -فراخوانننده و ج  -بازدارننده، ب  -: النف ةدیدي فراگير به سنه گونن  

 مورد بررسي قرار خواهند داد. کرده وتقسيم 

 

 های بازدارنده. آرایه4-1

گویننده در   شنود کنه  هنا اطنالق مني   بازدارنده در این جستار به آن دسته از شيوه هايآرایه

از  مخاطنب را ، شناسانهیک بافت موقعيتي ویژه با قصد، هوشمندانه و در عين حال، زیبایي

ینا تعندیل،    وانهنادن رفتنار نناروا   ، مشتاقانه سنعي در  مخاطب گونه،بدین دارد.کاري بازمي

کنه تحنت فشنار و اجبنار برونني، نظنارت       آناصالح و ینا بازسنازي رفتنار خنود دارد، بني     
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ها بنه قنرار زینر    ( یا فشار قانوني جامعه باشد. این آرایه719-198: 1372 ،1کوئن) اجتماعي

 .شودتقسيم مي

 

 . تکرار؛ بازگفت 4-1-1

کار هنرمندانه و بجا به»که در تمامي سطوح، مشروط بدان واژگان بازگفت و تکرار

تکيه و تأکيد  دهد، ]که[ آن را بارود، ]نه تنها[ نغمه و نواي زیبا و گيرایي به متن مي

 ؛(. این کيفيت در عالم هسنتي نينز وجنود دارد   33: 1382)راستگو، « سازدهمراه مي

تکرار روز و شب، قطرات باران و دم و بازدم. تکرارها در روان هوشمند بيدار، هنم  

 دارند. مياند و هم او را از تباهي بازآگاهي بخش

پيرامنوني و   بنا توجنه بنه شنرایط     اسنرارالتوحيد  در دارندهتکرارهاي باز از نمونه

او چننان کنه    ؛بوالقاسم جواني است شنيدا  است.« بوالقاسمحکایت »، بافت موقعيتي

پس از گذشنت   امارود، عاشقان در جهان کهن است براي دیدار یار بر بام مي ۀشيو

ماندن کاري  آید. او باید براي بيداراش ميزماني چه بسا طوالني، خستگي به سراغ

 کند:پس این ابيات را زمزمه مي کند؛

 

 در دینننده، بنننه جننناي خنننواب، آب اسنننت

 مرا گنویند بخننسب تننا بننه خنوابننش بنينننني     
 

 منننرا  اسنت  شنننننتاب  دیدنننننت  بنه  کنه  زیننرا 

 منننرا؟  اسنت  خنواب  جناي  چنه ! خردانبي اي
 

 (1/59: 1381)محمدبن منور، 

 

                                                           

1- Cohen 
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سد. فنردا او در مجلنس شنيز    رشود و او به مقصود نميبر او چيره مي خواب اما

گوید و در ادامه، اما بنر طرینق تعنریض،    یابد. شيز از محبتِ راه حق ميحضور مي

در دیده به جناي خنواب،   »کند که: بار خوانده، تکرار ميهمان ابيات عشق را دیگر

دهد تنا بندو   ، بوالقاسم را مورد خطاب قرار ميابوسعيد بدین شيوه« آب است مرا...

در راه وصال معشوق، خواب و آرام را چه معننا اسنت؟ سنخن ابوسنعيد،      بنماید که

مبتني بر این شيوه و شگرد با درک گرانيگاه مفهومي موضوع، چنندان کنارا اسنت    

من همي بمنردم. شنيز   »گوید که: از تأثير نيرومند کالم شيز مي بوالقاسمکه بعدها 

آمندم، شنيز گفنت:     دیگربار بگفت. من بيفتادم و از دست بشندم. چنون بنه هنوش    

و بينت   «چون در دیده به جاي خواب آب بود، چرا خفتي تا از مقصود بازمانندي؟ »

از کنارآیي   دیگنر العمل خانقاهيان نيز تماشایي است و نشناني  عکس«. جمله بگفت

خلق به یکبار به فریاد برآمدند. من بيهوش بيفتاده و »تکراري سنجيده و هوشمندانه: 

لحظه بوسنعيد بنا درک درسنت موقعينت، دسنت از تکنرار        در این«. از دست بشده

بعندها شنيز دوبنار از دسنت اینن      «. تو را این قدر بس باشند »گوید: دارد و ميبرمي

 « نينننک منننردي خنننواهي بنننود  » گویننند:خنننورد و بنننه او مننني جنننوان آب مننني 

   (.59-60: 1 ، ج1381)محمدبن منور، 

؛ چننين نگرشني، خنواه    نگاه بوسعيد به جوان، نگاهي مثبت و خيرخواهانه اسنت 

اي کارا و مؤثر بر دیگران اثر مني نسبت به مردمان و خواه نسبت به زندگي به گونه

اندیشنان  بناور مثبنت  » ؛بيندجوان را نيک مي ۀست که وي آیندا از این رو و گذارد

این است که کمبود و ضعف در همه وجنود دارد و انسنان موجنودي جایزالخطنا و     

 راي تغيير و تحنول ها و ایجاد روحيه بتواند با پرداختن به مثبتپذیر است و ميتغيير

 « آوردمناسننب بننراي تعنندیل یننا رفننع خصوصننيات منفنني فننراهم  ةبننه تنندریج زميننن
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 مندانه و بنننا اسنننت کنننه بوسنننعيد، هوشننن ا جننن(. نکتنننه اینننن 80: 1387 )سنننتوده،

و مرز  داند موضع تکرار کالم کجا و حدبه خوبي و روشني مي دریافتي زیباشناسانه

 آن تا به کجاست. 

 

 العارف تجاهل .4-1-2

باشد  که به راستي پرسشي داشتهآنگيري از ساختار پرسشي، بيسخنور با بهره»گاه 

و پاسخي بجوید، خویش را به نداني و دودلي ]زده،[ چيزي ناپرسيدني را به پرسش 

ه را وادارد تنا  گذارد تا کارآیي و انگيزندگي کالم خویش را افزون سازد و خوانند

(. 313: 1382)راسنتگو،  « با درنگي بيشتر به سخن او دل سچارد و از آن بهره انندوزد 

رو نيسنت،  ، چون مخاطب با پرسشي روبنه شودهنري در رفتار نمایان  ةاگر این آرای

)غير مستقيم( بنه بهتنرین صنورتِ     نشيناي دلقرار است تا رفتار مخاطب را به گونه

 . کندممکن اصالح 

در حکایت برکشيدن خرقنه بنه وسنيلة امنام قشنيري از درویشني، ابوسنعيد را        

 اي شایسنته خاتمنه  بينيم که با تغافل و تجناهلي زیرکاننه، موضنوع را بنه گوننه     مي

درویشني، بنه خواجنه    »شنده، اینن اسنت کنه:     دهند. کوتنه شندۀ حکاینت یناد     مي

رو دروینش از  اسماعيلک دقاق، خویشاوند امام قشيري، نظري داشت؛ هم از این 

خواهد تا با برپایي مجلنس سنماع و دعنوت خواجنه اسنماعيلک در آن      محبي مي

رسند.  شنود. خبنر بنه امنام قشنيري مني      مجلس بر جمال او بنگرد. مجلس بر پا مي

کشند و از  سنچرده برمني  شتابان آمده، آزرده و خشم گرفته، خرقنه از دروینشِ دل  

یابند. مجلسني نينک فنراهم     ميدر کند. خبر را بوسعيد به فراستشهر بيرونش مي

نشناند. هنگنام   کند و در آن، امام قشيري را نينز دعنوت کنرده، ننزد خنود مني      مي
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بنه صناحب سنفره؛ یعنني     « داندتو گویي از ماجرا هيچ نمي»خوردن لوزینه، شيز 

بوطاهر که او نيز همچون اسماعيلک دقاق، سخت بنا جمنال بنود، امنري شنگفت      

ار، یک نيمه خود خور و نيمي دیگر در دهان درویش نه! ها بردکرد: از آن لوزینه

چون این کار صورت یافت، آن درویش فریاد برکشيد و جامة خنویش را خرقنه   

زنان از خانه بيرون شد. بوسعيد، در راستاي رسيدن بنه مقصنود،   کرد، سچس لبيک

ما تو را بر خدمت آن درویش وقف کنردیم. بنرو و عصنا و    »به بوطاهر بازگفت: 

)محمندبن مننور،   « کنن ریق آن درویش بردار و از پسِ او بشو و خندمت او مني  اب

(. درویش از این ماجرا آگاه شد، بازگشت و از شيز درخواسنت  82: 1، ج 1381

چه ابوسعيد کرد تا براي خدا، بوطاهر را از او بازگرداند که او متنبه شده است. آن

اي استاد! درویشي را کنه بنه ننيم    » گوید، شنيدني است:در پایان به استاد قشيري مي

کردن. و ما را این، از براي تو پيش آمد و  کرد، چه باید رسوا لوزینه از شهر بيرون توان

بنود و منا بنر او آشنکار     اال چهار سنال بنود کنه اینن دروینش در کنار بوطناهر درماننده        

 (.83: همان« )کردیم و اگر نه سبب تو بودي، هم با کس نگفتيمينمي

سخن، استاد قشيري را چنندان متنبنه کنرد کنه از کنار خنود پشنيمان شنده،         این 

کنه دیندیم،   چننان  (.همنان « )بایندآموخت ما هر روز صوفيي به نو از تو مني »گفت: 

در مواجهنه بنا ینک روینداد      نمنایي وي مبناي رفتار تأثيرگذار بوسعيد، هماننا ننادان  

 ةدر گونن  ۀ بندیعي ري این شنيو کارگيتر، ابوسعيد با بهاجتماعي است؛ به بيان روشن

منداراگرا را در راسنتاي تغيينر رفتنار ینک نابهنجنار        -جویاننه عملي، رفتاري صنل  

 برد. گيرد و نتيجه ميکار مياجتماعي به
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 دیگرانگاری خود ؛تجرید .4-1-3

ست که سخنور، خویش را فردي دیگنر مني  ا انگاري بدان معناتجرید یا خود دیگر

گوید که گویا بنا دیگنري   اي سخن ميانگاشته به گونهویشِ دیگرپندارد و با این خ

(. در نگناه اینن جسنتار،    314: 1382گویند )راسنتگو،   دیگري سخن مي ۀو یا دربار

خویشنتنِ  »با فراخواندن  است که فرد تجرید در یک رفتار اجتماعي بدان معنا ةآرای

روا، مفهنومي تربيتني را   به رفتاري شایسته و یا بازداشتن همو از رفتناري ننا  « خویش

سازد؛ به عبارت دیگر، در اینن حالنت، فنرد، خنود را در برابنر دیگنران،       محقق مي

اي اختالف داشتند. این دو، نزد دو تن بر سر مسأله» دهد:مخاطب قرار داده، پند مي

است.  رفتهیا شيز! ما را با یکدیگر سخني مي»شيز بوالعباس قصاب رفتند و گفتند: 

تنر،  گوید: شادي ازل و ابند تمنام  تر، و دیگر ميوید اندوه ازل و ابد تمامگیکي مي

قصناب ننه   الحمدر که منزلگاه پسر »شيز بوالعباس گفت: «. اکنون شيز چه گوید؟

اندوه است و نه شادي، اندوه و شادي صفات توست و هر چنه صنفت توسنت محند      

کنه  چننان  (.49: 1، ج 1381)محمندبن مننور،   « یم راه نيسنت است و محند  را بنه قند   

از خنود   همچنون دیگنري دانسنته    دیدیم، بوالعبناس در پاسنز بنه پرسنش، خنود را     

 ۀگمان اگر نبنود اینن شنيو   گوید؛ بياو سخن مي ۀهمچون دیگري یاد کرده، دربار

بست و هنر ینک از اینن    برخوردِ بوالعباس، اختالف از ميان آن دو تن رخت برنمي

 شدند.ذیراي نظري دیگر نميگونه نرم و آرام، پدو، بدین

 

 . جناس اشتقاق 4-1-4

« نسب، ما داریم و عزت و دولت، شيز دارد!»گذرد که اي ميوقتي بر دل علوي 

از اینن مقایسنة خودبيناننه     -به فراست باطني-مبتني بر متن اسرارالتوحيد، بوسعيد 
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را « سنبت ن»اي دیگنر؛ یعنني   داشنت واژۀ نسنب، واژه   شود؛ او بنا در نظنر  آگاه مي

 بندانک محمند   »آورد: کار ميگيرد و کالمي چنين تأثيرگذار را ساخته بهکارميبه

آنچ یافت از نسبت یافت نه از نسب که بوجهل و بولهنب، هنم از آن    -ار عليهصلوات-

اید و ما همگي خویش در نسبت بندان  نسب بودند. شما به نسب از آن مهتر قناعت کرده

کننيم؛ الجنرم از آن دولنت و عنزت کنه آن مهتنر       نوز قناعنت نمني  ایم و همهتر درباخته

« داشت، ما را نصيب کرد و بنمود کنه راه بنه حضنرت منا بنه نسنب اسنت ننه بنه نسنبت          

 (. 101: 1، ج 1381)محمدبن منور، 

يد و پيامند سنودمند آن، برآینند بنه    ، کنارایي سنخن بوسنع   شند که مشاهده چنان

داده در فضناي   وگنویي روي در گفنت  -قجناس اشتقا- اي بدیعيکارگيري آرایه

 اجتماعي است.

 

 . کنایه4-1-5

نهادن آشکارگي در سخن، ترفندي شاعرانه بنراي بنازنمود اندیشنه در     کنایه یا فرو

شننونده بنا    -است. ارزش زیباشنناختي کناینه در آن اسنت کنه خوانننده      قلمرو بيان

بنرد و راز آن را  مني  سخن پي ۀدرنگ و تالشي ذهني به معناي پوشيده و فروپيچيد

گينرد  آمينزد و پيونند مني   مني سچارد، با آن درگشاید؛ از این رو، دل به سخن ميمي

 (. 156: 1381)کزازي، 

اي در بوسعيد بنر رفتنار خنود و دیگنران، نقنش وینژه       ةمراقبت و نظارت مشفقان

 بنودن آن بنر پوشنيدگي، یکني از     مبتنني  ةبنه واسنط   است. کناینه تربيت افراد داشته

اي از همنين  چه در پي خواهد آمد، نمونهآنهاي مناسب در تغيير رفتار است. روش

 .است کاربردهاي بياني در مناسبات و روابط اجتماعي
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روزي خواجه عبدالکریم، بنا به درخواست درویشي، در حال نوشتن حکاینات  »

-مي کردي؟ او پاسزپرسد چه ميخواند و ميو احوال شيز است که شيز او را مي

پاسز کوتاه شنيز،   .««نوشتمدرویشي، حکایت چند خواست، از آنِ شيز، مي»دهد: 

زینرین خنویش، برخنوردار از مفناهيم عمينق      ة در الی امادر عباراتي به ظاهر ساده، 

ننویس مبناش! چننان بناش کنه از تنو       ینا عبندالکریم! حکاینت   »تربيتي، چنين است: 

اي چنين مشفقانه، کارآوري کنایهبه(. 1/187: 1381)محمدبن منور، « حکایت کنند

در این »کشاند که: چندان تأثيرگذار و کارآمد بود که محمدبن منور را به گفتار مي

که شيز به فراست دانست که عبندالکریم چنه کنار    سخن چند فایده است: یکي آن

که نخواست حکایت کرامنات او  کند؛ دوم، تأدیب او که چگونه باش! سوم، آنمي

(. این کناینه البتنه در روابنط اسنتاد و شناگردي روي      همان) «و مشهور شود بنویسند

چننان زیسنت کنن کنه خنود،      »دهد و سفارش استاد در وراي کنایه اینن اسنت:   مي

 «الگوي دیگران شوي. خود را بشناس!

مفهنومي قابنل    ۀبوسعيد در دوران کنودکي نينز در همنين حنوز     ۀرفتار بازدارند

کنه خنود اسنتاد و شنيخي بنزرگ      - اي بنه پندر  و کنایهتوجه است؛ همان که در پرت

 ةپدر شيز به دليل عالقن »برانگيز است: روي داد. ماجراي این حکایت، تأمل -است

سنازد و بنر در و دینوار آن، ننام     زیاد به سلطان محمود، سرایي براي او در ميهنه مي

 از پنندر کننند. بوسننعيدمنننقش منني شننکن عهنند)!( رامحمننودِ غزنننوي، سننلطان بننت

نماید. چون خانه تمام شد به پدر اجابت مي اي خاص او هم بنا کند.خواهد خانهمي

نوشنتند. پنس از آن، پرسنش و پاسنخي     « ار»خواست بوسعيد بر در و دیوار آن نام 

یا پسر! این »گيرد؛ پدر گفت: بخش، ميان پدر و پسر صورت ميکوتاه، ليکن تحوّل

؛ «خویش نام امينر خنویش نویسند    ةار خانهر کسي بر دیو»بوسعيد گفت: « چيست؟
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راوي:  ةنوشتم. تأثير این کنایه، چنان اسنت کنه بنه گفتن    « سلطان خویش»من نيز نام 

این سخن کار خویش کرد. پدر را وقنت خنوش گشنت و از کنار پشنيمان شند و       »

 (. 16-17 :همان) ««بفرمود تا همه نبشته از سراي او دور کردند

 

 . تشبیه 4-1-6

شود و از مالزمان خوانيم که وي بر شيز، عاشق ميمي« بوعلي طوسي حکایت»در  

اسنت و شنيز، جامنه     . در مجلسي که وجد بنر شنيز ظناهر شنده    شودمياو  ۀپوشيد

گناه بنا   خوانند و آن ، بوعلي را فرامني کردهمجروح و یک آستين و تيزر به هم جدا 

ا را همچون آستين تو م»گوید: تشبيهي نو، شگفت و در موقعيت، خطاب به وي مي

و نشنده  شنبه ذکنر   که هوشنمندانه وجنه   (. غرض از این تشبيه119: همان« )و تيزري

است، بيان نهایت قرب و نزدیکي بوعلي است شنونده نهاده شدهۀ کشف آن بر عهد

خوبي و نيکي همو در نگاه شيز. این تشبيه در موقعيت و زمنان خنود،    نيز به شيز و

در هر . پير ميهنه شدل ئتوان قااي مشبه، بوعلي طوسي، ميبرترین مقامي بوده که بر

کنند و آن را بنا لحنن و بيناني ملني  و      کشنف مني  سرّى و حقيقتى  ،فعلى و حرکتى

رساند و موجب تقلب احوال و دگرگوني منش و حال شيرین به گوش مخاطب مي

 شود. مستمعان مي

بينيم که از عيد را ميماند. جاي دیگر بوسکارکرد اصالحي تشبيه بدین حد نمي

قيل و قال مدرسه و خانقاه بيرون آمده، درویشي را جاروب به دست، مشغول رُفنتن  

گينرد و بنا تنوان بالغني     آمده بنراي تعلنيم بهنره مني    بيند. او از این موقعيت پيشمي

-کنارمي خطاب به آن درویش به تضاد رازمان، تشيبه، مجاز و  انگيزي، هم شگفت

ون گوي باش در پنيش جناروب! چنون کنوهي مبناش در پنس       اي اخي! چ»گيرد: 
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با آفریندن تشنبيهي مجمنل بنا زبنان       در این عبارت بوسعيد .(274 :همان« )جاروب!

گينرد و  خویشناوندي نينز بهنره مني     ةاز مجناز بنه عالقن    -چنان کنه گفتنيم  -عاطفي 

پنس و  »  ۀدهند و بنا دو واژ  )برادر( مورد خطاب قنرار مني  « اخي»درویش را با لفظ 

 ة. بوسنعيد، خطناب آمرانن   کنند مني هنر چنه افنزون     ، کارایي سخن خویش را«پيش

کنه در   منن، خودبرترشنماري   بيني را خنوش نندارد. او از  آميخته به غرور و بزرگ

بنا   گونهکند و بدین( پرهيز مي305 :همانشمرد )مي« درخت لعنت»تشبيهي، آن را 

تصاویري تنازه در سنخن کنه در    با آوردن  به(نوآوري و استطراف در ماننده )مشبهٌ

اي (، آموزگاراننه، نکتنه  139: 1394ذهن آدميان بنه نندرت حضنور دارد )شميسنا،     

اي ست که سنالک، روننده  ا شود؛ این همه از آن روارزشمند و تربيتي را متذکر مي

 در مسير معرفت گام بردارد و از ایستایي و جمود به دور افتد. باید پویا و کوشا

 

 های فراخواننده. آرایه4-2

گوینده با کاربرد هنري زبان، شنوندگان را به انجام عملي  هاي فراخواننده،در آرایه

هنا و شنگردها   کنارگيري شنيوه  بنه  -همانند گذشته- کند. در این نوع نيزترغيب مي

بنه   گان از راه راسنتي را بنه راه آورد  باید چنان آگاهانه صورت پنذیرد کنه بازمانند   

دمي در آن است که به نقصان خویش آگناه  آکمال تندي نزاید. ا ام ،بيداري رساند

 ةبنه معالجن   هاي خویشها و خودمحوريبينيبرترخودبا مجاهده و مبارزه با تا  شود

؛ این در حنالي اسنت کنه    شود حقيقت بندگى حضرت ةشایست همت گمارد و ودخ

بنراي اصنالح امنور     دردمنداي، اگر فرد یا افرادي، دانا، دلير و در هر جمع و جامعه

تري به فرجام مطلوب باشد، روند بهسازيِ روابط انساني با شتاب افزونوجود داشته 

 کننند و اگنر  اي وانهاده شده، بندان دعنوت  گونه، اگر پسندیدهرسيد تا بدینخواهد
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مهم در این امر آن است که  ةاي گسترش یافته، آن را بازدارند. نکتتباهي و ناروایي

بافته از خلق ندانند و با زباني دالوینز  اي جدا، خود را تافتهبه راستي انِکنندگدعوت

 مهرباني و دانایي، کار خویش را به انجام رسانند.  ۀو نرم، آميز

هاي جا و هنري زبان در موقعيتهاي فراخواني به نيکي، کاربرد بهیکي از روش

گوننه بنه   گينرد و بندین  ر ميکاالزم است. بوسعيد، خردمندانه، این زبان هنري را به

 بخشد. اي خاص مي، بلکه کارایيکالم خویش جلوه

 

 ایهام ۀ. شیو4-2-1

کنه   تنرین شنگرد]هاي[ شاعرانه]شنمرده شنده[    تنرین و رازنناک  ظریف» 1اگر ایهام 

تنرین سنروده  تنرین و پنرورده  کارگيري آن، هنريکار و هنرور با بهشاعران ظریف

ایهنام   ؛ یعنني (، وابستگان روش ایهام7: 1379)راستگو،  «اندهاي خویش را پرداخته

در اینن   هنرمندبهره نيستند. تناسب، ایهام تضاد، استخدام و... نيز از این دالویزي بي

یا دو معنا  زمانگيرد که همکار مياي را در کالم خویش بهروش، هوشمندانه، واژه

عي، شنماري از گفتارهنا و   تابد. گفتني اسنت کنه در فضناي روابنط اجتمنا     ميرا بر

 زا است. کردارهاي ما، داراي این ویژگي دومعنایي است و این، گاه البته مشکل

 اسنت. نيز به خوبي بهره برده ایهام از روش وکار تربيتي خویشابوسعيد، در ساز

در »اي مناسب براي کناربرد ایهنام تناسنب اسنت:     آمد، نمونهچه در ادامه خواهدآن

                                                           

تابد، چندان و چنان شناس، هوشيارانه، یک واژه را که دو و یا بيشتر از دو معنا را برميدر ایهام، هنرمند واژه -1

گيرد که در فضاي جمله یا گزارۀ موجود در دو نگرش، دو معناي کار ميهماهنگ با واژگان موجود در جمله به

در -بر دو نگرش از آن رو است که در آرایة استخدام، واژۀ برخوردار از دو معنا تواند برتابد؛ تأکيد متفاوت را مي

 دو معنا را لزوماا همزمان داراست. در ایهام این الزام ضروري نيست. -آنِ واحد
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وسعيد، اهالي ميهنه او را منکر بودند. رئيس ميهنه، خواجه حموینه، بنه   ابتداي حالِ ب

بود تا در ميهنه مجلس مني  دشمني با ابوسعيد، از سرخس، دانشمندي فاضل آورده

 ۀآید. کسي از شيز دربنار داد. روزي او به مجلس شيز ابوسعيد ميگفت و فتوا مي

ر معفنوّ اسنت؟ و تنا چنه     خون کيک تا به چه قند »خواهد که: خون کيک فتوي مي

دهند:  شيز با اشاره بنه آن دانشنمند، پاسنز مني    « مقدار روا بود که بازان نماز کنند؟

هنا از وي پرسنيد. از منا کنه     چننين مسنأله  امام اسنت. اینن   امام خون کيک، خواجه»

در اینن کنالم   « او(. »220: 1، ج 1381)محمندبن مننور،    ««پرسيد، حدیث او پرسيد!

امام یا کنه...؟ پاسنز البتنه روشنن      ؟ حضرت حق یا که خواجهکيست یا که چيست

را « او»به جاي حضرت دوست،  ر این مقامبوسعيد چرا د ، امااست: حضرت دوست

وارد و دوري از اظهنار  گيرد؟ ابوسعيد ضمن ارجاع مردمان به مهمان تازهبه کار مي

-هر آن»ند: فضل و دانش، خواستار آن است که اهميت و حدیث دوست را بيان ک

. کنالم منوجز او   «پرداختن نيسنت  ةسازد، شایسته و بایستچه آدمي را از یار جدا مي

گينرد.   در قالبي از ایهام و طنز آراسته شده تا الگوي رفتاري مریدان و مردمان قنرار 

ساخت این سخن را برکاویم و به دور از ایهام سخن گویيم، چه اگر قرار بود ژرف

 ةاي بود دقيقناا در تقابنل بنا مقولن    ، مقوله«خون کيک» ةتند، مقولبسا در قالب زباني 

گونه اما، ؛ بدینشدميامام، البته تحقير  سان، خواجهحضرت دوست و بدین ةبرجست

گوید که پاسنز  دوستانه، از یک سو به پرسنده مي -در رفتاري مداراگرایانه بوسعيد

او بچرسيد که مدعي فضنل اسنت؛    بي ارز و ارج، کار ما نيست. بروید از این پرسش

 الرَّجُنلِ  قَندررُ »کنه  که هرکس به هر موضوعي بچردازد، امام و پيشواي همنان اسنت؛   

 (؛ همّت تو تا کجاست؟369، 47 ح:، 1392طالب، )علي بن ابي «هِمَّتِهِ قَدررِ ع لَى
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رود. خواجنه  گونه است: وقتي بوسعيد با جمعي از یاران به نيشابور ميهم از این

العمل بوسعيد، شنيدني آورد. عکسحمود مرید، براي اول بار سر بریان از بازار ميم

توانند چنون برخني پينران     بوسنعيد مني  «. گنرفتيم مبارک بناد! اول از سنر در  »است: 

امنا او   ،اي از خوراک برگيرد و دست از آن بکشدخاموشي پيشه کند و سچس لقمه

در پنني  -هنناي گوننناگوندر موقعيننت پيوسننته- دان و مهربنناندر جایگنناه پيننري راه

-که روا نميچرا ؛کندکش مردمان اي پيشفرصتي است تا از هر چيز و کس، نواله

همنراه بنا    پير ميهننه اي رفته، زمام جهان به دست این و آن بسچارد. بيند که به گوشه

خواهد همه را شادي و خوشني بخشند؛ هنم از    مردم و رفيق شفيق آنان است. او مي

الوقنت باشند اي   صنوفي ابنن  »است: در پي فرصت است که به دانایي دریافتهرو این

(. در ایننن حکایننت کننه در جمننع ینناران و در 133ب  :1، ج 1361 )مولننوي،« رفيننق

غير از معنناي آشنکاري کنه در    « س ر» ،گيردمحيط پذیرایي بر سر خوان صورت مي

 ةدر هم»بل بررسي است: ایهام، قا ،نشيني جمله دارد از منظر هنريزبان و محور هم

را از سنر   هنا امور، فردي و اجتماعي، از کارهناي مهنم و اساسني آغناز نمنوده، آن     

شکن، عميق و دقيق بوسعيد بنه وراي ظنواهر، نشنان از اننس و     نگاه پوسته ،«بگيرید!

جنا، بگسنترد و   الفت او به حقيقت دارد؛ حقيقتي که او بنر آن اسنت آن را در همنه   

دیگنر، سرشنار از عشنق، مهربناني و مسنتي بنه دور از هرگوننه         همگان را به جهاني

هنر  ةپرستي رهنمون سازد. این نوع ادبيِ زبان، پيوندي در ميانخودخواهي و خویش

سنو،  آمندن منردم از روزمرّگني، از دیگنر    سو و جامعه و زندگي براي بيروناز یک

 ،یگر بشنوند. از اینن رو اي دیگر ببينند و به نوعي دآورد تا مردمان به گونهپدید مي

ها در کالم، نه تنها تلطيف عواطف و خواطر را به همراه دارد، آرایه ةکاربرد آگاهان

 .کندميبخشي به زندگي را نيز ارزاني خواننده بلکه نوعي جهت
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 الحکیمحکیمان؛ اسلوب ۀ. شیو4-2-2

ر هاي کارا در سخنوري آن اسنت کنه در مواجهنه بنا ینک پرسنش د      یکي از شيوه

ه ئن داشنت مخاطنب و پنندار او ارا   خالف چشنم بنر فرآیندي شگفت، پاسز، درست 

 ۀگویند؛ در این آراینه بنه شنيو   الحکيم مي. این سخن هنري را بدیعيان، اسلوبشود

زننند و آن را  سخن را به هم مي ۀروززدایي، روند و روال آشنا، عادي و هرآشنایي

اند. در این روش، کاري نيز ناميدهشيرینالحکيم را سازند. اسلوبتازه و برجسته مي

شود؛ چيزي که پرسنده انتظنار آن   گفتهچيزي پرسيده شود و در پاسز چيز دیگري

(. پينر ميهننه از   217و  248: 1382را ندارد و به راستي نيز پاسز او نيست )راسنتگو،  

ي از شنيز  اگينرد. وقتني، پرسننده   این آرایه نيز در تعليم مریدان به شيریني بهره مني 

 پرسنده«. ر نماز دست برکجا نهيم؟اي شيز! د»پرسد که: نماز مي ةآداب اقام ۀدربار

ها جوید که آیا در نماز باید دستدر این حال، البته پاسخي فقيهانه از این دست مي

شيعيان بر ران؟ اما بوسعيد، نغز و نازک، روند  ۀسنيان بر هم نهاد یا به شيو ۀرا به شيو

« و دل بر حق دست بر دل»دهد که سازد و پاسخي عارفانه ميگرگون ميپاسز را د

که پاسخي اختالف برانگينز  آنبي گونه(؛ او بدین287: 1، ج 1381)محمدبن منور، 

نشنين، پاسنخي دیگنر،    ، هوشنمندانه و دل شنود دوري و دشمني  ةدهد و چه بسا مای

 .شودفاهم ميساز دوستي و تدهد و زمينهبدیع، نو و البته عميق مي

پرسند کنه: معرفنت چيسنت؟ بنرخالف انتظنار کنه:       یک بار نيز وقتي از او مي

، اما پاسز غيرمنتظرۀ پينر  «تخليه، تحليه و تجليه»شود معرفت با سه رفتار محقق مي

کودکنان منا مني   »ميهنه، چيزي است دیگر؛ وراي این و آن: معرفت آن است که 

پسند بوسنعيد بنه   زبان صميمانه و عام«. گویند: بيني پاک کن! پس حدیث ما کن!

کوشند در پيونند خنود بنا منردم، زنندگي       دور از ابتذال و کهنگني اسنت. او مني   
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هایي سرشار ( را به لحظه290: 1387)سچهري: « لب طاقچة عادت»شده بر فراموش

هنناي موجننود در رغننم ناکنناميپيننر ميهنننه علنني»از تجليننات نننو دگرگننون سننازد. 

« است دیدهثبات را آسوده و با چشم ذوق و لذت ميابان و بيزندگاني، دنياي شت

 (. 166: 1367)دامادي، 

گوننه اگنر   گيري معرفت ما نقش اساسني دارد؛ بندین  به هر روي، زبان در شکل

یک متن تلقي کنيم، همچنان این  ةو رفتار آدميان را به مثاب ما زندگي قرار باشد که

 ویل است.مقوله پذیرفتني و به خوبي قابل تأ

بينم: مجلنس  بار با پرسندگي خود ابوسعيد مينمودي دیگر از این شيوه را این

وعظنني اسننت. سننخنور، بوسننعيد، نخسننت بننا پرسشنني غيرمنتظننره، جمننع را بننه     

گاه در نهایت، چون شنوندگان در پاسز مني دارد و آنميخودآگاهي و تکاپو وا

قاه تا به بنِ خانقناه همنه گنوهر    از درِ خان»دهد: مانند، پاسخي ظریف و شيرین مي

است، ریخته، چرا برنچينيد؟ جمع، جمله بازنگرستند؛ پنداشنتند کنه گنوهر اسنت     

ریخته تا برگيرند. چون ندیدند گفتند: اي شيز کجاست؟ شنيز گفنت: خندمت،    

نيننز  (. آشنکار اسنت کننه اینن آراینه    210 :1، ج 1381)محمندبن منننور،  « خندمت 

-شاره در تبدیل زبان ساده به زبان برتر براي دستهاي مورد اهمچون دیگر آرایه

سان در آفنرینش  باشد. بدینتواند نقش داشته یابي به اهداف تربيتي تا چه حد مي

 مختلنف از عندم در وجنود    هناي نهفتنه اسنت. پدینده   سرّى و رازى اي، هر پدیده

بيننا  کسى کنه  »مدند تا هر یک به زباني راهنماي بشریت باشند. ناگفته پيداست: آ

 (.95: 1370القضات همداني،)عين« خود نداند ،نباشد
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 . تمثیل4-2-3

هنا  تمثيل، همچون ابزاري کارآمد در القاي مفاهيم انتزاعي، خود را در قالب حکایت 

سازد. این صورت خيال، روایتني اسنت داسنتاني کنه هنر چنند       ها آشکار ميو داستان

تنر  نده، نه معناي ظاهر آن که معنایي کلينویس -معنایي ظاهري دارد، اما مراد گوینده

و فراتر از ظاهر بيروني است. در تمثيل ما بنا معنناي بناطني حکاینت سنروکار دارینم.       

تمثيل با سمبل همراهي و آميختگي دارد. غرض از کاربرد تمثينل، توضني ، انندرز و    

(. 243-251: 1394گاه انتقال پيامي به صنورت پنهنان و غينر مسنتقيم اسنت )شميسنا،       

است. شنيدن تمثيل، مخاطنب   ها بردهبوسعيد از این شيوه نيز براي اندرز و تربيت بهره

سازد، بلکه به واسطة برخورداري از ساختاري داستاني، بندان دل  را به مالل دچار نمي

چنه در پني   کننند. آن یاد مي« 1فابل»مدار با نام زمينيان از تمثيل حيوانسچارد. مغربمي

 گونه از زبان بوسعيد است.اي از همينمونهخواهد آمد، ن

برد به خانه و به بسيار جهند و  اي گندم ميوقتي زنبوري به موري رسيد. او را دید دانه»

کشيد. آن زنبور آن مور را گفت: این چه سنختي و مشنقت اسنت کنه تنو      حيلت آن را مي

خنورم و از چنه   ان مني اي؟ بيا تنا ببينني کنه منن چگوننه آسن      اي بر خویشتن نهادهبراي دانه

گيرم. مور را به دکان قصابي بنرد؛ جنایي   هاي با لذت، بي این همه مشقت نصيب مينعمت

اي گوشنت نشسنت،   آمد از هوا و بر پناره که گوشت فربه و نيکو آویخته بود. آن زنبور در

ور آمد و کاردي بنر وي زد و آن زنبن   آورد تا ببرد. قصاب فرازاي فراهمسير بخورد و پاره

را به دو نيمه کرد و بينداخت. آن زنبور بر زمين افتاد آن مور فراز آمد و پنایش بگرفنت و   

جا نشيند کنه خواهند و منرادش بنود، چننانش کشنند کنه        که آن گفت: هرکشيد و ميمي

 (.276 :1، ج 1381)محمدبن منور، « دنخواهد و مرادش نبو

                                                           

1- Fable 



 1399 پاييز، 85، شمارة 24سال  پژوهی ادبی؛متن 58

راه بنماید  بياني هنري، یاران را با تمثيلي چنين دالویز، ابوسعيد بر آن است که با

گذرانند و ضعيفان و درویشنان  باشي زندگي ميدنيادوستان مرفهي که به خوشکه 

جایي و بندگي نفس خوريِ هردانند، بدانند که لقمهگيرند، اگر نميرا به چيزي نمي

آن، بود و پاینان   بر دوام نخواهد اياي دارد و قبيلهپرست که هر ساعتي قبلهشهوت

 آغاز مذلت و نامرادي است.

 

 سازندههای بیدار. آرایه4-3

بلکنه   ،گاه گفتار به صورتي است که نه خطابي آمرانه دارد و نه دستوري بازدارنده

کنند.  سنازنده ایفنا مني   دهننده و بيندار  در روابط و مناسبات اجتماعي، نقشي هشندار 

ها عارفانه در مواجهه با پدیدهکارآوري تعابير گونه دیدن، متفاوت شنيدن و بهدیگر

هنا، ذکنر   تا است. پيش از پرداختن به نمودها و نموننه هایي در این راسها، شيوهو نام

(، فيلسنننوف 1980-1905) 1چنننه ینننک پژوهنننندۀ برجسنننته، ژان پنننل سنننارتر  آن

است، الزم است. وي در سخني که البته در پيوند  فرانسوي،آورده 2اگزیستانسياليت

ادبينات  »اسنت:   سم ناخداباور( قابل تأمل اسنت،گفته و )اگزیستانسياليبا نوع نگرش ا

کنارگيري  (. بنه 152: 1354)سنارتر،  « تهذیب اخالق جامعه را به عهنده دارد  ةوظيف

اي شننيرین و گونننهتواننند خودآگنناهي و خودشناسنني را بننهمنني ادبيننات ةهوشننمندان

 .کندشگرف در زندگي فردي و اجتماعي کاربردي 

 

 

                                                           

1- Jean-Paul Sartre 

2- Existentialist 



 59 ابوالقاسم رحيمي و ريحانه صادقي و انسانی با تکیه بر.../ یبه مناسبات اجتماع یعیبد -یانیب هایوهیاز ش 

 اس آمیغیجن .4-3-1

کنار  دیگرگوننه بنه   رو واژگنان را نينز  بيند و از اینابوسعيد، جهان را دیگرگونه مي 

کسان، همان الفاظ آشناي مرسنومي هسنتند کنه بنه      ةگيرد. واژگان براي بيشترینمي

امنا پينر ميهننه مني     شنوند، مني  له اسنتعمال طور متعارف در معناي به اصطالح وُضِع

خویش، همچون شاعري هنرمند و با همنان  ة در جامعخواهد فضاي تهي از عشق را 

شناعران،  »با نگاهي زنده و بيدار، پر کند؛ گویي عارفان چنون   اماکلمات متعارف، 

کنند و جانشان هنوز از مينرا  ازلني و    گذاري ميخود نام ةجهان را دوباره به سليق

(. ابوسعيد، ميان بننده و  45: 1394)شميسا، « خور استع لَّم  آد م  االَسماء  کُلَّها روزي

مهنم در   ةاما نکتن  ،«نهادن یک گام از خود بيرون پا»داند: مي« یک قدم»حق را تنها 

با شنيدن آواز مکنرر آن   وي ست کها جاپيوند گفتار او با محيط بيروني و عيني آن

 بنا ذوق شنگفت هنرمنند خنویش،    « کماي و همه نعمتي»فروش که گرد سبزيدوره

کار در راستاي نگرشي تازه و عارفانه به ة نو راشنود و سچس این یافتچيزي دیگر مي

را فریناد و   -هاي بهاري خراساننوعي از رویيدني- «کماي»فروش، گيرد. سبزيمي

اما برداشت و  ،رساند و همه نعمتي )سبزي و چيزهاي دیگري( هم داردبه فروش مي

ميزي با جناس ناقص، چنان است آشنيدن شيز به اسلوب جناس مرکب و البته با هم

جنا  (. آن62: 1، ج 1381)محمدبن منور، « همه شمایيد کم آیيد و»گوید: که او مي

داند کنه  را آناني مي« درویشان»راند نيز که شيز در مورد صفت درویشان سخن مي

اند؛ اگر ایشان بودندي، ایشنان ننه درویشنان    درویشان، نه ایشان»اند: «در وي ایشان»

ندي. اسم ایشنان صنفت ایشنان اسنت. هنر کنه بنه حنق راه جویند، گنذرش بنر            بود

گوننه نگناه بنه الفناظ و     (. اینن 295: همنان « )انددرویشان باید کرد که در وي ایشان

ها، صفت هر انساني است که جهان را نردباني براي وصال به معشوق حقيقني  پدیده
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مظناهر سناده و بنه ظناهر      ةميانداند. نگرش و بينش در ایجاد پيوند در و مهرباني مي

 طلبد.هستي با حقایق عالم، البته نگاهي هنري و عاشقانه مي ۀپيش پا افتاد

 

 . کنایه و ایهام 4-3-2

-پيش از این، باز کردیم که ایهام و کنایه، هر دو از ترفندهاي شاعرانه و از شنيوه 

سننخنور بننا اننند. ترفننندهایي شنناعرانه کننه ي بننازنمود اندیشننه در قالننب زبننانيهننا

اي مفهنوم، آن را بنه شنيوه    -کارگيري آنان به جاي بينان آشنکار ینک اندیشنه    به

پنذیر و  دوست را به درنگي دلگونه، سخنگوید و بدینميباز -با کنایه-پوشيده 

: 1386خوانند )کنزازي،   مني بردن بنه مقصنود او فنرا   فرجام براي راهتالشي خوش

اي فریبننده در  عبارتي چنندمعنایي را بنه شنيوه   (. در ایهام نيز سخنور، واژه یا 156

برد، اي که خواننده، نخست به معناي غيرمقصود گمان ميآورد به گونهسخن مي

یابند. در اینن   آمده به معنيِ مقصود دست مني اما با درنگ و تأمل از این دام به در

-پنذیر مني  اي شنيرین و دل شگرد بدیعي، سخنور، خواننده را به حيرت و دودلني 

اند و هنر واژه ینا عبنارت چندسنویه و     امروزه، گسترۀ ایهام را بازتر گرفته»افکند. 

(. پينر  234: 1382)راسنتگو،  « انند رفته در دو یا چند معني را نيز ایهام ناميدهکاربه

اي مالزم خانقاه اي مؤثر بهره برده است. وي تنها صوفيميهنه از این شيوه به گونه

ه و در ميان مردم حضور داشته است. حکایت مورد نظر ما، نبوده، چه بسا در جامع

و اینن بنار نينز ابوسنعيد، همچننان      « حمام»دهد: این بار در فضایي متفاوت رخ مي

رفنتنِ وي، خواجنه محمنود مریند، خنادم       الوقت است هنگام حمنام اندرزگو، ابن

و پنيش   گينرد مني کند و زودتر از حمامي، دستار از سر فرودستي ميصوفيه، پيش

کنه  زند و بندون آن دهد. شيز رفتار را با انگيزۀ عارفانه پيوند ميميپاي شيز قرار
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مبارک! چون »کند که: بگيرد، برداشتي چنين، شگفت ميغرور و عُجبي او را فرا

(. 61: 1، ج 1381)محمندبن مننور،   « خطري نباشند  محمود کاله بنهاد، دیگران را

اي؛ معناي نخسنتين گنزاره در محنور    و نيز کنایهدر این سخن، ایهامي نهفته است 

چه پيش آمد، مشخص است، اما معناي دیگنر را بنا توجنه بنه     عمودي سخن و آن

تحقنق  « خطنر »و « محمود»گيري دو واژۀ معناي قاموسي واژه بنگریم که با به کار

هناي  چه محمود پسنندیده اسنت رخ دهند، غنم    گونه که اگر آنیافته است؛ بدین

ارزش و خطري ندارد؛ حال، دیگنر هرچنه پنيش آیند، خنوش اسنت.        دیگر هيچ

زندگي ابوسعيد، سنلطان  ۀ در دور»آید: عالوه بر این، معنایي دیگر نيز به ذهن مي

 شود عبارت کننایي کناله  محمود به شکوه و عظمت شهره بوده است، فهميده مي

)طناهري،  « کنند نهادن نيز با توجه به داللت محمود بر سلطان محمود معنا پيدا مي

( و این معنایي سوم است! ابوسعيد با خلق زباني چننين تنازه و هننري،    116: 1382

چنه سننجيده و   دل است و چننان  ةبوتگل ۀسعي در اصالح رفتار دارد. سخن، ثمر

آورد. ارزنده در لباس هنر آراسته شود، اعجازي شگفت در جان شنونده پدید مي

یابند در اجتمناعي کنه    متن جامعه کنارکرد مني   در این هنگامه، ادبيات در بطن و

فریبند، مردي بندان  الناس را مياند و ریاکارانه، عوامبزرگان بر مسند غرور نشسته

هنا و  یابد تا کلمنات را بنا زینور آراینه    روشن ضميري و روان تابندگي، ظهور مي

 ریزد.را در کام جامعه فرو« او»بالغت بياراید و حالوت حدیث ة پيرای

مي« دربند»ماند به دیه گذرد و درآن نميمي« کلف»که از دیه ز پس از آنشي

رسنند.  به دیهي دیگنر مني  «. بند نباید»گوید: کند و ميجا نيز اقامت نميرسد. آن

خداشاد بایند، شناد   »گفت: « خداشاد»گفتند: « این دیه را چه گویند؟»شيز گفت: 

کشد و چون ميدم، گوسفندان را ميجا منزل کردند. پس از آن، خاآن«. باید بود
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بگفنت تنا حنال جگربنندها قلينه      »سنازد،  خواهد زودتر براي درویشان غذا فراهم 

خنادم  «. بایند خنورد  اول قندم، جگنر مني   »کردند و پيش شيز آورد. شيز گفنت:  

شيز را خنوش آمند و گفنت:    «. امبقا باد شيز را که پارگکي دل در کرده»گفت: 

ننور،  )محمندبن م «« جویند بود. بوسعيد خنود دلني مني   چون دل در باشد، خوش »

گنوي کوتناه، گنواه فراسنت،     و(. پاسز سریع شيز در این گفت145: 1، ج 1381

سننج کنه درکني هوشنمندانه از     اندیشي و هوشمندي منردي اسنت موقعينت   مثبت

خواهند بنا گفتناري    گزیده از رننگ و رینا، مني   هاو رفتارها دارد. او، دوريلحظه

کنند و  ار مریدان را پيراسته کند. بوسعيد در وراي این الفاظ سنير مني  آراسته، رفت

هنا و  نماید که نگناه و نگنرش مشنفقانه و آسنماني او بنه محنيط، پدینده       چنين مي

رو بودن، نيست؛ هم از اینها، مستلزم دربندِ خانقاه و دیر و مسجد و محراب شنيده

الف سننت راینج زمنان و بناور     و با چنين نگرشي است که براي او، منبر نيز بر خن 

دلي و دالن را زندهتواند پایگاه قرائت ابيات و اشعاري باشد که افسردهفقيهان، مي

. وقتني پنس   ربوبيّت رسيمة کعب گذارد که بهدریغا که بشریّت نمىپویایي بخشد. 

گذارنند، شنيز   مریدان بناي رفتن مني « درِ دوست»از یک روز مقام در دیهي بنام 

جنا  زدن باید تا مرد، به درِ دوست رسد؛ چنون منا اینن    بسيار قدم»ت: گویدگفمي

« انندرمان »(. این در حالي است کنه او در دینه   193: همان« )رسيدیم، کجا رویم؟

(. حرکت، پویایي، نشاط و لنذت و سرمسنتي   39: همانرود تا اندر آن نماند )نمي

 در زندگي جمعي در احوال بوسعيد، سخت هویدا است.
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 انگاری. آنیمیسم؛ جاندار4-3-3

مکنيّنه:  ۀ خناص اسنتعار   ةمکنيّه وینا گونن  ۀاي است فراتنر از اسنتعار  ، مقوله1آنيميسم

اي است از این استعاره. توضني  اینن  انگارانه، خود گونهدر نگاه ساده ، اماتشخيص

شننود کننه در قالننب خيننال،   کننه در آنيميسننم، چيننزي داراي جننان انگاشننته منني    

آمده، آنيميسم هاي پيشسخت محال است. بوسعيد بنا به موقعيت جاندارپنداري او،

رسد و پنس از سناعتي توقنف مني    بست. یک روز او به در آسيایي ميکار ميرا به

انند کنه   زده، بازماننده یناران شنگفت  «. گویند؟ دانيد که این آسيا چه ميمي»گوید: 

رسنش خنویش   بنه پ بوسنعيد، سنچس خنود    سخنِ آسياب، چگونه سخني تواند بود؟ 

تصوف این است که من در آنم: درشت »گوید: دهد که: آسياب ميچنين پاسز مي

کني، تا هر چه نباید، از خود دور دهي و گرد خود طواف ميستاني و نرم باز ميمي

گوننه غافنل  (. اینن 274: همنان « )کني؛ نه در عالم، تا زمين به زینر پناي بازگنذاري   

اي نغنز  نکته بردارندۀورزي را درپي دارد که درهاي کالمي، تحریک اندیشهگيري

 است.

اي که کنّاسان، چاه مبرز پناک  حکایت رسيدن شيز به همراه صوفيان به محله

گریزنند، امنا شنيز در چننين     گرفته، مني کردند نيز شنيدني است. صوفيان بينيمي

بخشني را فنرو  بخشني و تعلنيم  حال و در چنان محيطني، همچننان جاننب آگناهي    

گویند:  خوانند و مني  برد. او صوفيان را به خویش مينهد که از وقت بهره مينمي

ما آن طعنام »گوید: گوید؟ با ما ميدانيد با ما چه مياین نجاست به زبان حال، مي

ها از بهر ما فشاندید و جانبوي که شما سيم و زر بر ما ميایم و خوشهاي با لذت

ما صحبت داشتيم، به رنگ شما شدیم؛ از ما کردید... به یک شب که با شنثار مي

                                                           

1- Animism 
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« گيریند کنه منا رننگ و بنوي درون شنماایم      ميگریزید و بيني فرابه چه سبب مي

(. شگفتا که این پدیدۀ شگرف صوفيان خراسان به چه جان و جهناني  265: همان)

 رسيده بود! در 

از دانسنتند و  روي خنود مني  عارفان دوران کهن حرف و کالم را منانع پنيش  »

ناليدنند کنه حنروف و کلمنات     کردنند و از آن مني  تنگي ميدان سخن شِکوه مني 

(؛ هنر چنند   89: 1391)الحکنيم،  « گنجایش تجربة دروني و شهود آننان را نندارد  

چنين، اما تالش بوسعيد آن است کنه از محنيط بيرونني و ملمنوس در جهنت      این

رآینند تنالش   تفهيم معارف ناب بهره گيرد و آشکار کند کنه شنناخت حقيقنت ب   

هاي ادبي و آميختگي آن شناسانه و معناخواهانة خردمند است. کاربرد آرایهژرف

شناسني و حنظّ   با زندگي، بيانگر این نکته است که ادبيات فقنط در حنوزۀ جمنال   

هنا بنا جامعنه، منا را از سنطحي     گيرد. پيوند آراینه ادبي مخاطبانِ خاص، قرار نمي

دهند تنا   کشد و به منتنِ جامعنه سنوق مني    ن ميشدن به متن، بيرو نگري و محدود

هاي بنيادین جامعه بگذارد. مگر نه اینن اسنت کنه    بتواند اثر عميق خود را در الیه

زبان، ابزار ارتباط و تفهيم و تفاهم است و انسان، موجودي است اجتماعي و همة 

 جامعه در بياني مثالي، همچون یک تن؟

 

 گیرینتیجه

 سازد:پژوهش، ما را به نکات زیر رهنمون ميهاي این نتایج و یافته

گویي به نيازهاي عاطفي و رواني جامعنه را دارا  ادبيات، توانایي و ظرفيت پاسز -1

هاي ادبي در زنندگي اجتمناعي و آميختگني بنا آن بينانگر اینن       . کاربرد آرایهاست
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شناسيک و حظّ ادبي مخاطبانِ خناص،  جمال ۀمطلب است که ادبيات فقط در حوز

 شود.خالصه نمي

عرفاني از طریق زبان هنري موجب مني  -پيوند عواطف بشري با تعاليم صوفيانه -2

هناي روان انسناني در پرتنو گفتنار و رفتنار      هناي روح و نابسناماني  شود تا آشنفتگي 

 راستين آرام و قرار یابد. 

ق و ل دقين ئدوسنتي بنود کنه بنا بينان مسنا      کارِ مردمابوالخير، شيز شيرینابوسعيد -3

ظریف عرفاني به زباني ساده و در خور فهم عوام، زباني تازه و به دور از ماللت در 

 هاي دین آفرید.تعليمات و آموزه

ر هنر  هاي ادبي در متون غني ادب فارسي بهر چند جایگاه هنري و بالغي آرایه -4

از رهگذر ادبيات و زبان برتر ادبني و هننري و    صاحب ذوقي روشن و آشکار است

گوي نياز معنوي و رواني منردم  توان پاسزکردن آن در متن جامعه، مي کاربردي با

تفهيم و تفاهم و انس و مهرورزي را در بنين منردم هرچنه بيشنتر      ةجامعه شد و زمين

اگر زباني که براي امر به معنروف و ینا    رسددیگر، به نظر مي به عبارت. کردفراهم 

چنه در آن اسنت،   دیع باشد و بينان، جهنان و آن  گيریم زبان بکار مينهي از منکر به

 کرد.انسان را عاشقانه و به طور مطلوب، رهسچار دیار معشوق خواهد
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