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 وگو در اسرارالتوحید و نقش آن در پردازش شخصیت بوسعید بررسی گفت
 ابراهیم میر

 كارشناس ارشد ادبیات عربی

 محمود شاهرودی

 چکیده

ی دو شیوه. گیردهایی است كه در بررسی هر اثر داستانی مورد توجه ویژه قرار میپردازش شخصیت، یکی از جنبهی شیوه

ی توصیف  صریح و مستقیم و ای است كه بر اساس آن، نویسنده به وسیلهیکی شیوه. اصلی برای پردازش شخصیت وجود دارد

وگو و نشان دادن و دیگری این كه به طور غیر مستقیم و از راه گفت. دهدمطابق میل خود، شخصیت را مورد بررسی قرار می

های امروزی است كه نامه و داستانوگو عنصری مهم و اساسی در  نمایشگفت. شناساند، او را به مخاطب میكنش شخصیت

 . در شخصیت پردازی داستان نقش زیادی بر عهده دارد

در این . وگو مورد توجه و استفاده قرار گرفته استی گفتی است كه در آن، شیوههایترین كتاباسرارالتوحید یکی از قدیمی

. شودآن در پردازش شخصیت بوسعید اشاره میگیرد و به نقش وگو در اسرارالتوحید مورد بررسی قرار میمقاله، انواع گفت

ی رفتار او از گیرد تا شیوهررسی قرار  میوگوی بوسعید با اشخاص گوناگون به تفکیک مورد ببرای سهولت در این كار، گفت

  .وگوهای وی با اشخاص مختلف تجزیه و تحلیل شودخالل گفت

های شود كه به هیچ وجه در توصیفاتی كه از زبان شخصیتهایی از شخصیت بوسعید نشان داده میدر این بررسی جنبه

-چنین ویژگیهم. ها اشاره نشده استی اسرارالتوحید به آنشود و یا حتی توصیف نویسندهی بوسعید بیان میگوناگون درباره

های گفتاری بوسعید نشان داده در پایان نیز ویژگی. شودهای شخصیتی كه برای بوسعید بیان شده است، راستی آزمایی می

 .شودمی

 وگو، بوسعید، شخصیت، اسرارالتوحیدگفت: هاکلیدواژه

 مقدمه.4

اولین شیخ بزرگ صوفی است كه سماع و قول و غزل را در خراسان در »خیر معروف به پیر میهنه، ابوسعید فضل اهلل ابن ابی ال

سره از اشعار عاشقانه و غزل كه در مشایخ یک»هر چند قبل از ابوسعید نیز (. 64: 4913كوب،زرین)«بین صوفیه رواج داد

-تندروی»اما (. 34و33: 4916برتلس،)«كردندد تفسیر میخواستناند و آن را هر گونه كه میجستهستایش دنیوی بوده، سود می

های او خاصه در وجد و رقص و سماع و خواندن شعر موجب خشم بسیاری از عاما و فقهای عصر شد و به قصد ها و گستاخی

وسعید چنان اب. های او را تحمل كندتوانست تندرویجان او مکرر توطئه كردند و حتی صوفی معتدلی مثل امام قشیری نیز نمی

وی نه . به وجد و سماع رغبت و اعتقاد داشت كه مریدان را گفته بود اگر صدای موذن بشنوند هم از رقص خویش بازنایستند

داشت و گویی خواند و در مسجد مجلس قوالی داشت بلکه مریدان را گه گاه از سفر حج نیز بازمیفقط بر منبر ابیات عاشقانه می

 (.63: 4931كوب،زرین)«شمردبه مقصد رسیده باشد زاید میشریعت را برای كسی كه 

ها بود كه باعث شد او همین ریاضت. های سخت كشیده بودها ریاضتابوسعید پیش از آن كه به این مقام و جایگاه برسد، سال

وب به او و هم به عامه به جهت كرامات منس». به كرامات گوناگون دست یابد و یا دست كم، آن كرامات به او منسوب گردد

خاطر سخنان گرم و جذاب او بیش از پیش گرد وی جمع شدند و نیشابور و طوس و میهنه جوالنگاه فعالیت یاران او و شهرت و 

گون كرامات گونه. ی او را حتی به خارج از حدود خراسان منتشر كردمجالس دعوت وسماع او مخصوصاً آوازه. ی او گشتآوازه

شود و این همه او را در انظار مهیب و در عین حال محبوب اشراف بر ضمایر یا اعالم حوادث بود از او نقل میتر از نوع كه بیش

 (.62: 4913كوب،زرین)«كردمی

-عالوه بر مجالس، ابوسعید در برخورد با اشخاص و گفت. دادهایش را به مریدانش تعلیم میابوسعید در مجالس خویش، اندیشه

ها و تعلیمات ابوسعید را از نگاه عطار به پانزده دكتر پورنامداریان اندیشه. كردها منتقل میکرات خویش را به آنها تفوگوی با آن

-اعتباری دنیا و تعلیقات آن، بیهای نقد شعر، بیمربوط به مقوله»ها را به طور كلی كند و پس از آن، آندسته تقسیم بندی می
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، تصوف و شرط سلوک و صفات صوفی حقیقی، حقیقت و حاصل وصول به های مادی و جسم انسانارزشی جنبه

 .داندمی( 249: 4932پورنامداریان،)«آن

آن چه در این مقاله اهمیت دارد، شخصیت ابوسعید، نه به عنوان شخصیتی تاریخی، بلکه به عنوان یک شخصیت داستانی، و نه 

-برخورد وی و نیز گفت ار و شیوهن منور از وی، بلکه بر اساس گفتبر اساس تعریف و تمجید دیگران، و نه حتی توصیف محمد ب

 .گیردوگوی وی با اشخاص گوناگون و یا با من درونی خویش مورد بررسی قرار می

 وگو در اسرار التوحیدگفت.1

-اصر داستانترین عنوگو یکی از اساسیگفت(. 414: 4939شاهین،)«هاستداد وستد كالمی میان شخصیت»وگو به معنای گفت

وی علت وجودی شخصیت را . ترین آن استگوید، اصلیپرداز مشهور روسی میگونه كه باختین، نظریهآن و. نویسی معاصر است

سخن گفتنی كه با آن هستی او پدیدار : شوداول برای سخن گفتن خلق می شخصیت در درجه»: گویدداند و میوگو میگفت

بنابراین شخصیت . پس هر سخن كنشی است و هر كنش برابر با سخن گفتن. شودمی سخن گفتن منجر به كنش. شودمی

 (. 426: 4914اخوت به نقل از باختین،)«گوستی اوّل یک انسان سخنداستانی در درجه

كارگیری  نویسنده با به». كندوگو میها را وادار به گفتهای داستانی، آنواقعی میان شخصیت نویسنده برای نشان دادن رابطه

كند تا روابط اشخاص با هم شروع شود، تعمیق پیدا كند، تصدیق یا مجدداً تصدیق شود، تداوم پیدا كند یا وگو كاری میگفت

تر وگو در بیشگفت كند به وسیلهكاركردی، تالش می اسرارالتوحید با آگاهی از چنین نویسنده(. 943: 4913بیشاپ،)«شودتمام 

های موجود در حکایات، به ویژه ابوسعید ابوالخیر به عنوان شخصیت اول ، روابط حقیقی میان شخصیتهای كتاب خویشحکایت

های خود مردم هنگامی كه صحبت می كنند صفات و خصوصیات خویش را از خالل گفته». كتاب را به معرض نمایش بگذارد

شان ها را بشناسد و با خصوصیاترانند آنكه بر زبان میتواند از خالل جمالت و عباراتی ای دقیق میدهند و شنوندهبروز می

 (. 443: 4934یونسی،)«آشنا شود

علت سابقه ه هر شخصی یا شخصیتی، ب»  .های داستانی رعایت شود، لحن استوگوی شخصیتیکی از مسائلی كه باید در گفت

شود كه این فضا، با فضاهای زبانی دیگر، دار میكند؛ فضای كالمی خاصی در ذهنش پدیخاص خود، بیانی خاص پیدا می سائقه و

-اجتماعی او، زمینه حوادث شخصی، خانوادگی و های درونی وبه دلیل این كه تجربیات آن شخص یا شخصیت، جدال. فرق دارد

بدون این خصائص كالمی متکی بر . سازند كه دارای خصائص كالمی خاص باشداجتماعی او، از او آدمی می های فردی و

 تجربی یک فرد وجود داشته باشد، آن یاگر لحنی از خصائصی جدا از سابقه تجربیات خاص زندگی، لحن بوجود نخواهد آمد؛ و

های ویژگی بارز گفتار شخصیت (.923و926: 4962براهنی، )«دور از واقعیت عمل خواهیم نامید را لحنی انتزاعی، پا درهوا و

ها، متناسب با موقعیت و جایگاه اجتماعی و بیان هر یک از شخصیت ت كه لحن و شیوهرالتوحید این اسموجود در حکایات اسرا

های مختلف، حتی یک شخصیت در موقعیت. لحن یک قصاب با یک تاجر، و این دو با عالم دینی متفاوت است. فکری آنان است

 .گزیندلحنی متناسب با همان موقعیت را برمی

خصوصیات . 2 .بردداستان را بسط می دهد و وقایع را جلو می. 4: خصوصیات را داشته باشد وگوی تمام عیار باید اینیک گفت

-كنند نشان میكسی را كه از او صحبت می شود وكند، كسی را كه با او صحبت میرا، كسی را كه صحبت می داستاناشخاص 

-دیگر مشخص میها را با یکنسبت آن و داستانروابط بین اشخاص . 4. كندرا بیان می داستاناشخاص  یاندیشه فکر و.9 .دهد

گوید كه تصویری ی در صحنه باز میاافتد به گونهكند؛ یعنی وقایعی را كه در خارج از صحنه اتفاق میتصویر سازی می. 3 .كند

فضاسازی . 3 .كندزمان را مشخص می .1 .سازدمکان را مشخص می. 6 .ترسیم شود مخاطبچه واقع شده است، در ذهن  از آن

 (.491-441: 4939مکی،)كندمی

. ی این معیارها را داشته باشد و در عین حال طبیعی بنماید، بسیار دشوار است و حتی غیر ممکنوگویی كه بتواند همهگفت

وگو نوشتن به خصوص وقتی چه دشوار است گفت»: نویسددر دفتر خاطرات خود چنین می« مادام بواری»هنگام نوشتن « فلوبر»

وگو به كاری است بزرگ وسنگین كه آدم بخواهد از گفت. وگویی شخصیت خاص خود را داشته باشدخواهد هر گفتآدم می

سرزندگی و دقت خود آن  ها بهره جوید و در عین حال نگذارد چیزی از حیات وها وشخصیتعنوان ابزاری برای ترسیم چهره
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و من هیچ كس . یابدوگویی برجستگی و اعتبار ببخشد كه بر سر مسائل پیش پا افتاده ادامه میبه گفت وگو كم شود، یعنیگفت

 (.11: 4934عبداللهیان به نقل از فلوبر،)«شناسم، كه توانسته باشد در هیچ كتابی از پس این كار برآمده باشدرا نمی

شود تا در این مقاله، تالش می. وگو استفاده كندتواند از گفتیش، میی استعداد و توانایی خوای به اندازهبنابراین هر نویسنده

وگوهای برای این منظور، گفت. وگوی اشخاص گوناگون و نقش آن در شخصیت پردازی بوسعید مورد توجه قرار گیردگفت

 . ر استاین تقسیم بندی شامل موارد زی. شوداشخاص موجود در حکایات اسرارالتوحید به انواعی تقسیم می

 گوی بوسعید با اشخاص شناخته شدهوگفت.4-1

وگوهای بوسعید با پدرش در دوران كودكی و جوانی اوست و معموالً از زبان خود او گفت :وگوی بوسعید با پدرشگفت.4-4-1

یی كه در مکالمه. برد ها پیتوان به تقابل میان آنوگوها كم است، اما از میان همین اندک نیز میهر چند این گفت. شودنقل می

 .شویمهای پدر و پسر آشنا میگیرد تا حدی به ویژگیها در دوران كودكی بوسعید صورت میمیان آن

 چه معنی دارد؟ –گفت و درویشان را از آن وقت خوش گشته بود كه قوال می-این بیت : شیخ، پدر را گفت»

 (.46: 4934محمد بن منور،)«را بازان چه كار؟كه تو معنی آن درنیابی و ندانی، تو ! خاموش: پدر گفت

 :پدر این گونه گفت ها بعد، هنگامی كه بوسعید عارفی برجسته شده بود، در جواب گفتهسال

 (.46: همان)«ای آن وقتشنودهای كه چه میدانستهباید تا بازو بگوییم كه تو خود نمیبابوابوالخیر امروز می»

 .اندیشیدپدر می گونه درباره؟ و بوسعید نیز چهفرزند چه بوده است دیدگاه پدر بوسعید دربارههد كه دوگو نشان میاین گفت

 :خواهدوگوی دیگر دوران جوانی بوسعید است كه از پدرش میگفت

 (.41: همان)«ی من باشد و هیچ كس را در آن تصرف نباشدمرا درین سرا، یک خانه بنا كن چنانک آن خانه خاصه»

وگو تفاوت عقیده وتقابل میان پدر این گفت در ادامه. شودالً مشخص میطلبی بوسعید در دوران جوانی از گفتار او كاماستقالل 

اش را از تصویر سلطان دهد كه او تمام خانهبوسعید می ژه با توضیحی كه نویسنده دربارهبه وی. تر آشکار می شودوپسر بیش

 «اهلل اهلل اهلل»دهد بر دیوار و سقف آن بنویسند بوسعید دستور می. است محمود و ذكر خدم و حشم او پر كرده

 این چیست؟! یا پسر: پدرش گفت»

 (.41: همان)«خویش نام امیر خویش نویسد هر كسی بر دیوار خانه: شیخ گفت

است كه شخصیت هر دو  بدین گونه است كه وی با رفتار و كردار خویش پدر را متنبه و آگاه می كند و با این گونه مکالمات

یی میان پدر و پسر روی می كند نیز مکالمههای خویش را زیر خاک میهنگامی كه بوسعید كتاب. برای مخاطب آشناتر می شود

 :دهد

 آخر این چیست كه تو می كنی؟! ای پسر: پدر شیخ بیامد و گفت»

ها چه در ها چیست و درین انبانم كه درین خریطهیاد داری آن روزگار كه ما در دوكان تو آمدیم و سوال كردی: شیخ گفت

 تو مدان بلخی؟: ای؟ تو گفتیكرده

 .دارم: گفت

 (.49: همان)«این تو مدان میهنگی است: شیخ گفت

( افکار شخصیت باشد و یا شخصیت ضمن آن ب( الف یا باید دربردارنده»ی آن جمله وگوی مناسب آن است كه هرویژگی گفت

وگو هم به شناسایی شخصیت و افکار بوسعید و پدرش یاری این گفت(. 963و966: 4934بوئن،)«ش را افشا كندغیر عامدانه خود

 .ی آن دو را به خوبی نمایش می دهدی تقابل گونهرساند و هم رابطهمی

ها از آن وگوهای مستقیم بوسعید با استادانش، احترام وپیرویدر گفت :گفت وگوی بوسعید با استادان خویش.1-4-1  

 .های بارزآن استبوسعید با پیر بلفضل حسن یکی از نمونه همکالم. خوردكامالً به چشم می

 .ای همی ندانی پس و پیشمستک شده: چون پیر بلفضل ما را بدید گفت»

 چه فرمایی؟! یا شیخ: گفتیم

 .درآی و بنشین و این كلمه را باش، كه این كلمه با تو كارها دارد: گفت

 .های گوناگون بینیتو تاختن آرد، وادی اكنون لشکرها به سینه. بگشادند درهای حروف این كلمه بر تو! یا باسعید: ی گفتروز...

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

994 
 

و چنانک از خود معرضی از خلق معرض باش، و در كار با . برخیز و خلوتی طلب كن. ترا بردند، ترا بردند، ترا بردند: پس گفت

 (.23و26: 4934،محمد بن منور)«نظاره و تسلیم باش

یی بزرگ وگوهای او، گونهی مریدان راه حقیقت از پیر خود پیروی می كند، اما از میان برخی گفتهر چند بوسعید مانند همه

هم چنین این گونه . دهندی وی میشاید این بزرگ بینی به دلیل خبرهایی است كه بزرگان از آینده. بینی مشاهده می شود

 .تاَثیر نباشدید شاید در رفتار پیران با او بیی بوسعخبر از آینده

 خواهی كه با خدای سخن گویی؟! ای پسر: ما را گفت( بشر یاسین)»

 خواهیم، چرا نخواهیم؟: گفتیم

 :هر وقت كه در خلوت باشی این گوی و بیش ازین مگوی: گفت

: همان)«یک شکر تو از هزار نتوانم كرد/ ن شود هر موییگر بر تن من زفا/ احسان ترا شمار نتوانم كرد/ بی تو جانا قرار نتوانم كرد

43.) 

ای از در عده. زمان با بوسعید برخوردهای گوناگونی دارند اشخاص برجسته: وگوی بوسعید با بزرگان عصرگفت.9-4-1

دهند ه او خبر میمانند امام بلحسن تونی كه وقتی ب. آیند واین مخالفت خویش را آشکارا بیان می كنندمخالفت با او درمی

 :گویدآید؛ او بعد از نفرین بوسعید میبوسعید به سالم تو می

 .جای او آن بود. او را به كلیسیای ترسایان باید شد. او به نزدیک ما چه كار دارد»

 (.39و34: همان)«فرمایدبسم اهلل الرحمن الرحیم چنان باید كرد كه پیر می: گفت...شیخ ...

 :گویدكند و میبوسعید پس از آن رو به جمع می. شوندی زیادی مسلمان میبوسعید به كلیسا، عدهاتفاقاً با رفتن 

 .هر كه بر اشارت پیران رود چنین باشد و این همه از بركت اشارت آن پیر بود»

آن چوب پاره : و گفت امام بلحسن را حالتی پدید آمد. این خبر به امام بلحسن تونی بردند كه شیخ را چه رفت و او چه گفت... 

از در خانقاه شیخ به پهلو ...چون به در خانقاه شیخ رسید . ...و مرا در آن جا نهید و به خانقاه شیخ بوسعید برید پیش وی...بیارید 

 (.34: همان)«زد تا پیش تخت شیخ رسیدگشت و نعره میمی

 .كندلفان وی را به موافقان وی تبدیل میاین چنین رفتار و گفتار بدون غرض ورزی وانسانی وی بسیاری از مخا

یکی از این بزرگان، شیخ .ها هویدا می شودشان از گفتار آنآیند و ارادتمندان بوسعید به شمار میبرخی از بزرگان عصر از ارادت

شیخ . دهدوگوی طوالنی میان او و بوسعید، عالقه وارادت خویش را به بوسعید نشان میبلحسن در خرقان است كه در گفت

 :گویدبلحسن  كه پسرش را از دست داده بود، با دیدن بوسعید می

 (.496: همان)«چنان داغ را مرهم چنین نهند و چنین قدم را، قربان، جان بلقسم سازند»

 :وگوی با بوسعید می گویداو در گفت. او به بوسعید كامالً مشخص می شود از این گفتار وی ارادت خالصانه

ایم كه دوستی از دوستان خویش بفرست تا ما این سرّهای ما از خدای تعالی به حاجت خواسته. یی از خدای تعالیتو حاجت ما

ترا به . من پیر بودم و ضعیف به تو نتوانستم آمدن ترا قوّت بود وعدّت؛ ترا به ما آوردند. تو آن حاجت مایی. تو بدو هوژ گوییم

 (491: همان)«كعبه را به تو آرند، تا ترا طواف كند. به مکه برند تو عزیزتر از آنی كه ترا. مکه نگذارند

 :حکایت می گوید او در ادامه

حج . آوردنداین می بینیم كه هر شب كعبه گرد تو طواف می كند، ترا به كعبه چه كار؟ بازگرد كه ترا برایما می! یا شیخ»

بلقسمِ . های وی بدیدیرمی جمار نفس. عرفات وی شدی در صومعه. لبّیک نیاز وی شنیدی .اندوه بلحسن گذاشتی بادیه. كردی

ن بازگرد، كه اگر جز چنی. فریاد و اندوه سوختگان شنیدی. بلحسن را بر جمال خود قربان دیدی و بر یوسف وی نماز عید كردی

 .عالمی تو معشوقه. بودی بلحسن نماندی

 .بازگردیم به جانب بسطام شویم و زیارت كنیم و: شیخ بوسعید گفت

 (.493:همان)«حج كردی، عمره خواهی كرد: شیخ بلحسن گفت

به عبارت دیگر، نباید آن . باید مفید ومختصر و باربط باشد»وگو آید در حالی كه گفتگفتار بلحسن در این جا طوالنی به نظر می

اما با توجه به شرایط روحی شخصیت . (932: 4934پروست،)«وگو داد تا ثقل هاضمه بگیردقدر جزییات واطالعات به خورد گفت
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و حوادثی كه برای او پیش آمده است هم چنین احساسی كه نسبت به بوسعید دارد، این نوع گفتار با روحیات و موقعیت وی 

 .پذیردكند ومخاطب آن را میمطابقت می

كند تا بوسعید را از تصمیمش تالش میها از منظر خویش، از سوی دیگر، شیخ بلحسن با بیان آن چه روی داده است وشرح آن

كند تا ها را ارائه میهای ردوبدل شده میان شخصیتوگو صحبتگفت» .این مسئله نیاز به گفتاری طوالنی دارد. منصرف كند

ی هاها با هم پی به ویژگیوگوی شخصیتما از گفت... خلقی افراد را نشان بدهد  ویژگی های روحی و انفعال افکار و فعل و

 (.414: 4916میرصادقی،)«بریمها میهای روحی آنخصلت خلقی و

 مندانشوگوی بوسعید با ارادتگفت.1-1

آمدند و یا اگر پرسشی داشتند، قاصدی را نزد وی مندانی داشت كه یا خود به محضر وی میبوسعید در مناطق گوناگون ارادت

آید، شخصی به نام از قاصدانی كه برای شنیدن پاسخ به نزد بوسعید می یکی. ها برساندفرستادند تا پاسخ بوسعید را به آنمی

 .وگوی میان او و بوسعید ابعادی از شخصیت دو طرف مکالمه را نمایش می دهدابوبکر خطیب است كه گفت

ا منزل به منزل ای مداری، سخن او به نزدیک ما عزیز است و تا تو از مرو بیامدهاگر تو رسالت آن پیر سبک می: گفت( شیخ)»

 .شماریممی

 بیار تا چه داری؟ و آن پیر چه گفته است؟: شیخ گفت... 

 .ی راه استام و در جیب جامهبر كاغذی نبشته. ای شیخ بر یادم نیست: گفتم... 

 متفق و مختلف یاد داشتی سوال پیر یاد نتوانستی داشت؟: شیخ گفت

 آید؟اگر با تو بگویم، سوال وی یادت : شیخ گفت... 

 .فرمان شیخ را باشد: گفتم

 سوال این است كه محو آثار ممکن است؟: شیخ گفت

 .چنین است كه بر زفان شیخ می رود: گفتم

اكنون شغلی كه هست بگزار، چون می روی جواب . اگر جواب گویم بر تو الزم شود كه حالی بازگردی: شیخ مرا گفت

 (.34و32: 4934محمد بن منور،)«بگویم

وگو های نویسنده را از میان گفتدخالت. وگو آن قدر طبیعی وكامل است كه الزم نیست نویسنده در آن دخالت كنداین گفت

وگو، اقتدار معنوی بوسعید وجایگاه او نسبت این گفت. ی بدون نقص استها یک مکالمهبینید  بدون آنبرداشتیم وچنان كه می

یکی از ». شودشود مخاطب با شخصیت ها همراه وگو وجود دارد باعث میكه در گفتتقابلی . دهدبه مخاطبش را كامالً نشان می

-اگر دیالوگ درست شکل گرفته باشد، مخاطب درگیر می. شرایط دیالوگ خوب این است كه مخاطب را با خود همراه كند

 (.916: 4936قادری،)«شود

-ند كه وجوهی را جهت مصرف در خانقاه بوسعید پرداخت میمندانی هستمندان بوسعید، تاجران وثروتگروه دیگری از ارادت

كنند با پرداخت وجوهی، بوسعید این اشخاص به دلیل اعتقادی كه كرامات ومقام معنوی بوسعید دارنذد، تالش می. كنند

 .ا با هم آشکار شودآوریم تا ارتباط آن هوگوی بوسعید را با یکی از این اشخاص در این جا میگفت. واطرافیانش را خشنود سازند

 .این از جهت ره آورد شیخ: صد دینار دیگر بداد وگفت»

 ای بلفضل چه دعات گویم؟: شیخ ما گفت...

 .هر چه شیخ فرماید: گفت

 بگویم تا حق تعالی دنیات بازستاند؟: شیخ گفت

یمی و مرا قدرت فراغت دل شما كه اگر دنیا نبودی قدم مبارک شما این جا نرسیدی وما خدمت شیخ درنیافت! نه، یا شیخ: گفت

 .نبودی

 (.294: 4934محمد بن منور،)«بار خدایا او را به دنیا باز مگذار و دنیا را زاد راه او كن، نه وبال وی: شیخ ما گفت

در این مکالمه، بوسعید به مخاطب و خوانندگان به طور ضمنی می فهماند كه مال دنیا برای وی ارزشی ندارد و حتی پذیرفتن 

 . تر آشکار می كنددر پایان نیز دعای وی این مفهوم را بیش. ل دیگران به سود تاجران است نه خود ویپو
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 وگوی بوسعید با مریدانگفت.9-1

ترین ارتباط را با از آن جایی كه بوسعید بیش. تواند از چندین منظر مورد مطالعه قرار گیردوگوی بوسعید با مریدانش میگفت

وگوهای موجود در اسرارالتوحید ترین آمار را در میان گفتدهد بیشوگویی كه میان آن ها روی می، گفتمریدان خویش دارد

 .توان به چند دسته تقسیم كردوگوها را میاین گفت. دارد

به این معنی كه بوسعید دستوراتی به . این گونه گفتار معموالً یک سویه است: دستورات بوسعید به مریدانش.4-9-1

وگوهای توان به گفتاما از میان همین گفتارها نیز می. دهندها بدون هیچ گونه كالمی آن را انجام میدهد و آنانش میمرید

 .كنیموگوها را دراین جا نقل مییکی از این گفت. دوسویه دست پیدا كرد

 صوفیان چند تن اند؟! ای حسن: شیخ مرا بخواند و گفت»

 .هشتاد مسافر و چهل مقیمصد و بیست كس اند، : گفتم

 شان چه خواهی داد؟فردا چاشت: گفت

 !آن چه شیخ اشارت كند: گفتم

پاشند و هر كسی را رطلی حلوای تر پیش نهی و شکر كوفته بسیار بیاری تا بر آن مغز می فردا باید كه هر كسی را سر برّه: گفت

های ریزیم و كرباسسوزیم و گالب بر ایشان میما عود میخلیفتیِ بشکر وگالب پیش نهی و عود و گالب بسیار بیاری تا 

كنند به رای العین ببینند كه حق گازرشوی بیاری و این سفره در مسجد جامع بنهی تا آن كسانی كه ما را در غیبت غیبت می

 (.63: همان)«خوراندغیب چه می ی عزیزان درگاه عزّت را از پردهسبحانه و تعال

كنند و كند كه هیچ گاه به دستورات پیر خود شک نمیمریدان را اشخاصی تابع و مجذوب بوسعید معرفی میاین گونه مکالمات، 

دهد و او نیز هیچ گاه اعتراض ترین دستوراتش را به حسن مودب میبوسعید بیش. كنندبدون چون وچرا فرمان وی را اجرا می

 :خواهد كهبوسعید از او میمریدان،  او همان است كه برای ورود به جرگه. كندنمی

كواره برباید گرفت و به سر چهارسوی كرمانیان باید شد و هر شکنبه وجگربند كه یابی بخرید و در آن كواره نهاد و در ! یا حسن»

 (.433: همان)«پشت گرفت و به خانقاه آورد

 :گویدسپس می

نمازی  اكنون غسلی بباید كرد و جامه.... ب روان و بازآوردحیره باید برد و پاكیزه بشست بدان آ این را هم چنین به دروازه»

رسید كه هیچ مردی پاهل بازار می ن جا به حیره بباید شد و از همهمعهود پوشید و به سر چهارسوی كرمانیان باید شد و از آ

 (.436: همان)«پر شکنبه بر پشت؟ دیدی با كواره

 :گویدآموزنده را به حسن می توجه نکرده است، بوسعید نکته اوكس به یابد كه هیچكه حسن درمیپس از آن

آراید او آن نفس توست كه ترا در چشم تو می. بینی و اال هیچ كس را پروای دیدن تو نیستآن تویی كه خود را می! ای حسن»

نی كه او را پروای خود وخلق و چنان به حقش مشغول ك. باید كرد و بمالید مالیدنی كه تا بنکشی دست از وی بنداریرا قهر می

 (.436و431: همان)«نماند

آید و منیّت وخودپرستی خویش را از دست آموزد كه راه چیست؟ او نیز از این آزمون سربلند بیرون میاین گونه به حسن می

 :كند كهبه همین دلیل است كه بوسعید در پایان حکایت به درستی اشاره می. دهدمی

 (.431: همان)«!خوریدكه امشب خواجه وای حسن می بخورید! ای اصحابنا»

دهد ای انجام میترین شک و شبههدستورات بوسعید را بدون كم رسد كه همهكه به جایی می هاستحسن با این گونه آزمون

در داستان »گوها واین نوع گفت. كند تا دیگر به خطا نرودبیند او را تنبیه میترین خطایی میوآن جا كه بوسعید از او كوچک

 (.31: 4932رضایی،)«برددادهای داستان را به پیش میكند؛ و رویها را معرفی میگذارد؛ شخصیتمایه را به نمایش میدرون

هایی پیرامون مسائل گوی پرسشدر این جایگاه بوسعید به عنوان مرجعی است كه عموماً پاسخ: پاسخ به سواالت.1-9-1

این گفتارها معموالً یک سویه است؛ یعنی شخصی تنها پرسشی مطرح . راه ورسم طریقت وی آشکار گردددینی وعرفانی است تا 

وگو بیان اما گاهی این نوع گفتار هم، با هنرنمایی نویسنده، به صورت گفت. دهدكند ومنفعالنه به پاسخ بوسعید گوش فرا میمی

 .كندده ایجاد میشود كه در عین طبیعی بودن، جذابیتی هم برای خواننمی
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 ورد شیخ در شب چیست؟: از شیخ سوال كردند»

 .فردا صوفیان را چیزی خوش ده كه بخورند! گوییم یاربما همه شب می: شیخ ما گفت

 این چه ورد باشد؟! ای شیخ: گفتند...

 .فی عون اخیه المسلم ان اهلل تعالی فی عون العبد مادام العبد: مصطفی صلوات اهلل وسالمه علیه گفته است: شیخ ما گفت

 (.226و221: 4934محمد بن منور،)«تر است و هیچ ورد ورای این نیستایشان جمله اقرار دادند كه ورد شیخ ما تمام

آن گویا است و در بسط داستان یا وصف اشخاص یا انتقال محیط آن  وگویی این است كه هر جملهن گفتچنی وجه مشخصه»

نقش معینی دارد و الفاظ و عباراتی كه نویسنده در دهان اشخاص نهاده است با خصوصیات فردی، یعنی خصوصیات روحی و 

 (.23و23: 4934یونسی،)«ها داده سازگار استاخالقیی كه بدان

پردازد و رانی میبه این معنی كه بوسعید به سخن. تر حالت تک گویی داردعید بیشهای بوسرانیسخن: هارانیسخن.9-9-1

-وقتی فقط یک نفر با مخاطب یا بی مخاطب صحبت كند به آن تک گویی گفته می». از مخاطبان آن هیچ سخنی نیست

 (.213: 4932گری،)«شود

رانی وی گوید كه با سخنهایی را باز میمعانی، جملهگوید، به صورت تداعی در برخی موارد، بوسعید در حالی كه مجلس می

سخن یاری  دارد و به شخصیت پردازی گوینده های زیادیهای درونی در اسرارالتوحید نمونهاین گونه تک گویی. ارتباطی ندارد

راب وپریشانی كشانده تک گویی روشی است كه نویسنده برای نشان دادن افکار واحساساتی كه قهرمانانش را به اضط». رساندمی

 (.434: 4934كهنمویی،)«دهدگیرد واز این طریق تجزیه و تحلیل روانی بر روی شخصیت نمایشی خود انجام میاست به كار می

 وگوی بوسعید با مردم عادیگفت.1-1

او . باشدشخصیت وی میی مردم به او و و همین موضوع، دلیل عالقه. كندوگو میبوسعید با مردم عادی با نرمی ومهربانی گفت

بنابراین این . در برخورد با مردم آن چنان با عطوفت است كه حتی غیر مسلمانان نیز مجذوب شخصیت وگفتار وی می شوند

 .كنیمبخش را به دو قسمت تقسیم می

پردازد و یا وگو میهنگامی كه شخص یا اشخاصی از مردم عادی با بوسعید به گفت: وگوی بوسعید با مسلمانانگفت.4-1-1

گران كند در ضمن پاسخ، موضوعی عرفانی را به پرسشگوید وتالش میها پاسخ میكند؛ او با شکیبایی به آنسوالی مطرح می

 .آموزش دهد

 ظریف كیست؟: شیخ ما را پرسیدند، در سرخس، كه»

 .در شهر شما، لقمان: گفت
 .ترتر نیست و شوخگندر شهر ما هیچ كس از او بشولیده! ای سبحان اهلل:گفتند 

-ظریف، پاكیزه باشد و پاكیزه آن بود كه با هیچ چیزش پیوند نباشد، وهیچ كس از او بی. شما را غلط افتاده است: شیخ گفت

: 4934محمد بن منور،)«تر نیست كه با هیچ چیز پیوند ندارد، نه با دنیا نه با عقبی نه با نفستر و پاكیزهعالقهپیوندتر و بی

433.) 

بوسعید عالوه بر مسلمانان، با غیر مسلمانان نیز برخوردی انسانی و همراه با : وگوی بوسعید با غیر مسلمانانگفت.1-1-1

رفتار و گفتار انسانی و معقول وی با غیر مسلمانان، . شودها آشکار میوگوی بوسعید با آناین مطلب از میان گفت. احترام دارد

ی گفتار بوسعید وبه دست زیادی نیز به وسیله وعده. در محافل خویش دعوت كنند رانیرای سخنشود كه بارها وی را بباعث می

شود نیمی از مال خویش را به وی كه یکی از بزرگان حاضر می در حکایتی، داستان مرد جهودی است. شوندوی مسلمان می

-آید، در پس ستون پنهان میته در مجلس بوسعید مییک روز كه او به صورت ناشناخ. پذیرددهد تا مسلمان شود؛ اما او نمی

 !از آن پس ستون بیرون آی وبرخیز! ای مرد جهود: گفت» بوسعید خطاب به او. شود

 .شیخ او را گفت بگوی. بی خویشتن برپای خاست و پیش شیخ آمد

 چه گویم؟: آن جهود گفت

 (.492: همان)«كنون به فرمان گشتمبد عهد بدم / من گبر بدم كنون مسلمان گشتم ... بگوی : شیخ گفت
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، «وقت»گوید ی شخصیت وی ونیز گیرندگی گفتارش، و آن چنان كه خودش میفضای خاص مجلس بوسعید، همراه با جذبه

زیرا »وگوی پایانی حکایت نقشی انکار ناپذیر در جذابیت حکایت بر عهده دارد این گفت. باعث مسلمان شدن آن جهود می شود
 (.416: 4933داد،)«ها معرفی شوند وعمل داستانی پیش برودمایه ظاهر شود، شخصیتیرنگ گسترش یابد، درونسبب می شود پ

 وگوی بوسعید با درون اشخاصگفت.0-1

های زیادی در باب در اسرارالتوحید داستان. یکی از كرامات بوسعید كه در بسیاری از حکایات آمده است، اشراف او برضمایر است

ها را همین اشراف اگر آماری از كرامات بوسعید در اسرارالتوحید بگیریم، هشتاد درصد آن». بوسعید آورده شده استاین كرامت 

 (.كتاب، ص نود و نه و صد مقدمه: 4934محمد بن منور،)«دهدبر ضمایر و نوعی خواندن افکار تشکیل می

هایی است كه در دل و ضمیر اشخاص گویی به پرسشوپاسخها نیز بر اساس همین اشراف بوسعید بر ضمایر بسیاری از حکایت

 .كنیمای از این موارد را نقل مینمونه. شودمختلف مطرح می

 به دل درویشی بگذشت كه آیا منزلت این هر دو بزرگ چیست؟»

وقت بر یک هر كس خواهد كه دو پادشاه بهم بیند در یک جای در یک : شیخ ما بوسعید حالی روی بدان درویش كرد و گفت

 !دل، گو درنگر

 ای هست بزرگتر از این دو شخص؟به دلش بگذشت كه آیا خداوند را تبارک وتعالی امروز در زمین هیچ بنده... 

مختصر ملکی بود كه هر روز در آن ملک چون بوسعید و بلقسم هفتاد : شیخ ما ابوسعید حالی روی بدان درویش كرد و گفت

 (.61: همان)«!بنرسدهزار فرا نرسد و هفتاد هزار 

بن ونیست تک  بنا به عقیده». شودی وی بنا میی تک گویی مخاطب بوسعید وتک گویی نمایشساختار این گونه حکایات بر پایه

شنونده « من»گوینده و یک « من»وگویی در قالب كالم درونی كه میان یک وگوی درونی، گفتگویی عبارت است از یک گفت

حضور او برای . كند و با وجود این، من شنونده هم چنان حضور داردمن گوینده به تنهایی صحبت می گاهی: پذیردصورت می

 (.211: 4939شاهین،)«معنادار ساختن ارتباط كالمی من گوینده، ضروری وبسنده است

صی با خود آن جا كه شخ. شودتر مشخص میشنونده در حکایتی دیگر بیش« من»گوینده و « من»وگوی درونی میان گفت

 :گویدسخن می

و این هزار درم سیم در ... هزار درم بسختم از آن سیم . كردم كه فردا به سالم شیخ شوم و او را چیزی برمیک شب اندیشه می»

. پس به خاطر من درآمد كه این بسیار باشد... تایی كاغذ پیچیدم تا چون روز شود به سالم شیخ روم و این سیم پیش وی بنهم 

 (.33: 4934بن منور،محمد)«سیم به دو نیمه كردم. بود درم تمام پانصد

 :توان به دو دسته تقسیم كردوگوی بوسعید با درون اشخاص را میگفت

وسعید را می پذیرند؛ ولی شود كه شخصیت عرفانی بمرددان به كسانی خطاب می: وگوی بوسعید با مرددانگفت.4-0-1

اینان عموماً عالمان دینی و افراد صاحب نظر در امور دینی هستند كه . دهد، تردید دارندام میبرخی از اعمالی كه وی انج درباره

تر مواقع در ذهن و دل بینند وگاهی آشکارا، اما بیشبرخی از رفتارهای بوسعید را با مبانی تعلیمات دینی خویش در تعارض می

یابد و با استفاده از ها را درمیل آگاهی بر ضمایر افراد تردید آنیبوسعید نیز به دل. خویش، به رفتارهای بوسعید شک می كنند

گوید، دانشمندی فاضل در حکایتی، هنگامی كه شیخ مجلس می. ها را قانع سازدكند آنكرامات و نیز دالیل خویش تالش می

 :حاضر است

 .گوید، در هفت سبع قرآن نیستاندیشید كه این سخن كه این مرد میبا خود می»

گوییم در سبع این سخن كه ما می. خاطر تو برما پوشیده نیست اندیشه! نشمندای دا: شیخ، حالی روی بدان دانشمند كرد وگفت

 (.412: همان)«هشتم است

ای در روایت است كه به شیوه»و آن . دهد غالباً به صورت تک گویی نمایشی استپاسخی كه بوسعید به درونیات اشخاص می

بلند بلند با كس دیگری حرف می زند ودلیل خاصی برای گفتن موضوع خاصی به مخاطب خاصی موجب آن راوی 

-سعید بشنود، تنها سخنان وی را میدر این موارد، خواننده بدون این كه گفتاری از سوی مخاطب بو(. 461: 4933داد،)«دارد

 :شنود
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تقرب خلق است، والّا مقصود حق است جل  قالب ما قبله .د، از بهر او كندتو ندانی هر كه ور ما سالم كن! ای درویش: گفت»

 همه كعبه را قبله... تر بود تر بود به قبول نزدیکایم وهر خدمتی كه از بهر وی كنند با خشوعجالله، ما خود در میان نه

خلق گردانیده است تا ما را  و ما را حرمت قبله. در میان نه كنند و كعبه خوداند تا خلق او را سجود میهمسلمانان گردانید

 (.294: 4934محمد بن منور،)«حرمت دارند و ما در میانه نه

حتی اگر منکران وی به او . كندبوسعید با انکار كنندگان خویش نیز با مدارا رفتار می: وگوی بوسعید با منکرانگفت.1-0-1

بسیاری نیز از رفتار خویش . كند تا او را تاَیید كنندرا مجاب می هادهند، او با رفتار و گفتار مالیم و انسانی خویش، آندشنام می

بیند، با خود از جمله، حکایت قصابی كه چون بوسعید وجمع ایشان را می. شوندكنند و به معتقدان بوسعید مبدل میتوبه می

 :می گوید

 (.441: همان)«!ی علفیسر و گردن ایشان نگر چون دنبه. اندمشتی افسوس خواره! هاای مادر و زن این»

برد كامالً با شغل و جایگاه به این نکته توجه كنیم كه این گونه توهین و دشنام زشت به دیگران و حتی تشبیهی كه به كار می

دهد او را به گرمابه برند و لباس نو برایش بدوزند و صوفیان وی بوسعید در جواب این توهین دستور می. اجتماعی او تناسب دارد

 :گویدخدمت كنند و به حسن می را

 (.441: همان)«!گوی، چون سیم برسد بیا و دیگر برهمان كه گفتی می: آن را در آن پیر پوش و صد درم به وی ده و گو»

-دوستشود روز به روز به این گونه گفتار و رفتار با منکران ودشمنان سبب می. های تربیتی بوسعید استاین شیوه یکی از راه

 .گذارداز سوی دیگر این چنین گفتارهایی شخصیت آزاد اندیش و به دور از تعصب وی را به نمایش می. بوسعید افزوده شودداران 

 وگوی بوسعید با اشیا و حیواناتگفت.6-1

اشیا و  وگوی وی با حیوانات وگفت. جان و حیوانات ارتباط برقرار می كندیکی دیگر از كرامات بوسعید این است كه با اشیای بی

ی بوسعید و دیگران، جامدات نیز با اما در برخی حکایات، بر اساس گفته. توان نوعی تک گویی به حساب آورداز جمله دنیا را می

گفت كه همه چیزها از تو دنیا دست در دامن ما زده بود و می»: گویدمثالً در حکایتی بوسعید می. گویندبوسعید سخن می

 (.433: همان)«تو نصیبی بایدنصیب یافتند ما را از 

ها، یا شاید منظور او از این گفته. شاید بتوان این گونه سخنان را حاصل تخیالت و تصورات وی از دنیای پیرامونش دانست

های شود و نقشكند كه بوسعید وارد كلیسایی میاما در حکایتی دیگر، نویسنده خود بیان می. آموزش مطالبی به دیگران باشد

گویی مرا و مادر مرا به خدایی گیرید؟ اگر محمد و دین محمد حق است تویی كه می»: دهدیوار را مورد خطاب قرار میروی د

-های بوسعید واكنش نشان مینقش عیسی و مریم در مقابل گفته(. 34: همان)«درین لحظه حق را سبحانه و تعالی سجود كنید

 .كنندمی افتند و به سوی قبله سجدهدهند و بر زمین می

حتی برای متنبه كردن یکی از شاگردان خویش، او را . گویدبوسعید در چندین حکایت، از دوستی خویش با اژدهایی سخن می

گوید و شخصی خواند و به گوش او چیزی میدر حکایتی نیز بوسعید شیری را فرامی. فرستدوگوی با آن اژدها میبه دیدار وگفت

 . تا او را از بیابان نجات دهد كندرا بر روی آن سوار می

اندازد و چشم در چشم آید و خود را به زمین میكند كه آهویی از صحرا به سوی جمع شیخ مینویسنده در حکایتی روایت می

گوید دانید كه این آهو چه می گوید؟ می»: گویدكند و میپس از آن بوسعید رو به جمع می. گویدبوسعید ظاهراً با او سخن می

-او الحاح می. نباید، كه فرزندان داری: گوییمو ما می. ام تا خود را فدای اصحابنا كنم تا فراغت دل شما حاصل شودآمده

 (. 439: همان)«كند

سزا دارد، هم وگو هم در آن نقشی بهرسد اما با توجه به فضاسازی داستان كه گفتاین گونه حکایات هر چند عجیب به نظر می

جان، خود عاملی وگوی بوسعید با حیوانات و اشیای بیگفت. شوددازی قوی، برای مخاطب قابل پذیرش میچنین شخصیت پر

 .شودهایی از شخصیت وی تلقی میمهم در شخصیت پردازی بوسعید و نمایش جنبه

 وگوی بوسعید با عالم غیبگفت.1- 

این تک گویی . با خداوند و به طور كلی عالم غیب است هاتک گویی در اسرارالتوحید، سخن گفتن انسان یکی از اشکال عمده

. گذاردو بسیاری از مسایلی است كه انسان با خدای خویش در میان می( 243: 4931كادن،)ها ها و مرثیهشامل دعاها و نیایش
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ها شخصیت. كنندهای پنهانی شخصیت خویش را آشکار میها با بیان مسائل درونی خویش با خداوند، بسیاری از جنبهشخصیت

ها های آنآورند كه ممکن است با اشخاص دیگر در میان نگذارند، بلکه با توجه به گفتهدر این حالت، تنها مسائلی را بر زبان می

هنگامی كه بوسعید در جوانی از . ها كه حتی خودشان نیز از آن آگاهی ندارند، پی بردهای شخصیت آنتوان به برخی از جنبهمی

مرا . مانیمگشادگی نباشد در باطن و به خواندن این از تو واز میها مییارب ما را از خواندن این علم»خواهد كه می خداوند

با این تک گویی، به عدم (. 49: 4934محمد بن منور،)«مستغنی كن به چیزی كه تو را در آن چیز بازیابیم تا ازین همه بیاساییم

شود كه او سبب می همین اعتقاد. بریمتر او به عرفان عملی پی میتن دانش و نیز توجه بیشاعتقاد وی به خواندن كتاب و آموخ

 .نوشتن شرح احوال و گفتار خویش را ندهد به كسی اجازه

به این معنی كه میان او و عالم غیب . ای كه قابل توجه است این است كه بوسعید با عالم غیب ارتباط كالمی دوسویه داردنکته

هر وقت نعستی یا غفلتی از بشریت به ما »: گویددارد، میاو هنگامی كه شرح حال خود را بیان می. شودگو برقرار میوگفت

تر، و بانگ بر ما زدی و ای آتشین از آن پیش محراب ما پدید آمدی، با هیبتی و سیاستی هر چه تمامدرآمدی، سیاهی با حربه

 (.26: همان)«قل اهلل! یا باسعید: گفتی

كند كه او ی زكریا نقل میبوسعید درباره. كندهای دیگر نیز نمود پیدا میوگوی با عالم غیب، عالوه بر بوسعید در شخصیتگفت

كشد، از عالم برند و زكریا آه میهنگامی كه درخت را و او را با اره می. از خداوند خواست تا به درخت بگوید كه او را نگه دارد

اگر اعتماد بر ما كردیی هم بیرون درخت ترا نگاه . آه كنیتو اعتماد بر درخت كردی و اكنون می! وشخام»: گویندغیب می

خاموش باش اگر دم زنی و یک آه دیگر بکنی جهان بر تو زیر و زَور . اكنون گله همی نمایی و بانگ كنی. داشتیمی

 (.233:همان)«كنم

ها بینند كه هاتفی از غیب با آنها در هنگام خواب میشخصیت. دهدیوگوی با عالم غیب در خواب و رویا روی مگاهی گفت

پذیرد، در خواب شیخ بوعبداهلل باكو كه سماع و رقص بوسعید را نمی. سازدگوید و موضوعی را برای شخصیت آشکار میسخن می

شود شود تا این كه شیخ قانع مییا تکرار میچندین بار این رو(.  33: همان)«قوموا وارقصوا هلل»: گویدبیند كه هاتفی به او میمی

 . آیدكه هاتف غیب است كه به خواب او می

زیرا در رویا شخصیت با مسائلی . توان ارتباط با عالم غیب دانستوگو با هاتف غیبی در خواب، هر رویایی را نیز میعالوه بر گفت

آید كه باعث بروز ها پدید میوگویی میان شخصیتدر رویا نیز گفتگاهی . شودناخودآگاه مربوط می شود كه به حوزهرو میروبه

. بیند كه در جایگاهی نامناسب نشسته استشخصی بوسعید را در خواب می. شودوگو میهایی از شخصیت دو طرف گفتجنبه

 .كنیمآید كه آن را نقل میوگویی به وجود میمیان او و بوسعید گفت

 .ایچیست كه بر جایگاه خویش ننشستهای شیخ : من شیخ را گفتمی»

 .من در جایگاه خویشم: شیخ گویدی

 .ای، خیر هستای شیخ تو بر جایگاه خویش ننشسته: دیگر بار من با شیخ مراجعت كنمی كه

ح نشینیم برای مصالو این كه ما در مکان می. مرا مکان نیست و نه تحت و نه فوق و نه یمین و نه شمال و نه جهت: شیخ گفتی

 (.416: همان)«مردمان است و برای آنک تا حوائج خلق از ما روا شود و كار ایشان به سبب ما برآید

شخصیت با زبان خویش، مقام و موقعیت معنوی (. 411: 4933داد،)«كندفکر و اندیشه را مستقیماَ ارائه می»وگوی موجود گفت

 .دهدخویش را به مخاطب توضیح می

 ها با همتوگوی دیگر شخصیگفت.3-1

-های گوناگون روی میوگویی كه میان شخصیتبا توجه به این كه شخصیت محوری اسرارالتوحید بوسعید است، معموالً گفت

اجرای . وگوی میان اشخاص، بوسعید استتر موارد، موضوع اصلی گفتدر بیش. شوددهد به نحوی به بوسعید مربوط می

بنابراین چنین . وگوهاسترفتار و گفتار وی از سوی اشخاص گوناگون موضوع این گفت دهد، یا تایید و رددستوراتی كه وی می

های گوناگون هایی كه از جنبهشخصیت. وگوهایی نیز در شناخت شخصیت بوسعید و شخصیت پردازی وی بسیار موثر استگفت

چه عالمان . كنندشخصیت وی داوری می رهدهند و درباو تحلیل قرار می اندازهای مختلف شخصیت وی را مورد تجزیهو از چشم

های آنان مخاطب از میان گفته و كنندوی بیان می ان، نظر خویش را آزادانه دربارهدینی، چه مردم عادی، مسلمان یا غیرمسلم
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ضمنی  لباس وظاهر بوسعید نیز به طور ها حتی دربارهاین شخصیت. ناسندشهای روحی و عادات اخالقی بوسعید را میخصلت

مردی دیدم بلند باال، سپید پوست، »: كنددر حکایتی، شخصیت داستانی، ظاهر بوسعید را این گونه توصیف می. گویندسخن می

ای بر دوش افکنده و ضخم، فراخ چشم، محاسنی تا ناف، مرقعی صوفیانه پوشیده و عصایی و ابریقی در دست گرفته و سجاده

 (.66: همان)«تافتمی در پای كرده و نوری از روی او میكالهی صوفیانه بر سر نهاده و جمج

ی ، كه همه«جامع»و او را به عنوان شخصیتی . كنداین موارد، در شناساندن شخصیت بوسعید به مخاطب بسیار كمک می همه

كند شخصیتی  اگر شخصیتی با تمامی وجوه خود در داستان حضور پیدا». دهدابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته، نمایش می

 (.93: 4934مستور،)«جامع خواهد یافت

 :های گفتار ابوسعیدویژگی.9
-آوردن شعر در میان گفت. كندوگوهای خویش از شعر استفاده میدر بسیاری موارد بوسعید در گفت :استفاده از شعر. 4-9

هر چند بسیاری از این اشعار، از . دهدمی ای از شخصیت وی نشانوگو، لطافت طبع و توجه به موسیقی و شعر را، به عنوان جنبه

. ها جذابیتی دو چندان بخشیده استها، در هر موقعیت ویژه به آنی مناسب از آنآن دیگران است كه بوسعید با استفاده

 :كندگویند، این گونه خطاب میبوسعید به قاضی صاعد كه وی را ماه نشابور می

محمد )«با ما بنگویی كه خصومت زچرا؟/ آن تو ترا و آن ما نیز ترا / ماه نشابور نشابور ترا ای / گفتی كه منم ماه نشابور و سرا »

 (.19: 4934بن منور،

 :دهدپرسد، این گونه پاسخ مییا در پاسخ به استاد امام كه از شریعت و طریقت می

 (.31: همان)«بردار   اینک طریقتمهر دل پیش آر و فضول از ره / از دوست پیام آمد كاراسته كن كار   اینک شریعت »

او گاهی با تکرار عبارتی، منظور . وگو استویژگی دیگر گفتار بوسعید، تکرار واژه یا عبارت در ضمن گفت: تکرار در کالم.1-9

 :آیدوگوی بوسعید واستاد بوعلی دقاق چنین میدر گفت. فهماندخویش را به مخاطبش می

 این حدیث وردوام بو؟! استاد: كهشیخ ما از استاد بوعلی سوال كرد 

 .نه: استاد گفت

 این حدیث وردوام بو؟: ساعتی بود سر برآورد و دیگر بار گفت. شیخ ما سر در پیش افکند

 .نه:استاد گفت

این حدیث ! ای استاد: چون ساعتی بگذشت باز سر بر آورد و سدیگر بار سوال كرد كه. شیخ ما دیگر بار سر در پیش افکند

 و؟وردوام ب

 .اگر بود نادر بود: استاد بوعلی گفت

 (.34: همان)«این از آن نادرهاست: گفتزد و میشیخ ما دست به هم می

وگوی با افتد كه بوسعید در گفتبارها اتفاق می: گرفتن نکته از کالم مردم عادی و برداشتی عرفانی از آن گفته.9-9

روزی بوسعید . كندوتوجه مخاطبان خویش را به آن جلب می كندهمراه میبا برداشتی عرفانی  مردم عادی، سخنانی از آنان را

 :خواست مجلس بگویدمی

 .خدایش بیامرزاد كه هر كسی از آن جا كه هست یک گام فراتر آید: معرف برپای خاست و گفت»

 . وصلی اهلل علی محمد وآله اجمعین: شیخ گفت

اند، او بگفت كه از آن چه هستید یک قدم فراتر پیغامبران بگفته همه هر چه ما خواستیم گفت، و: تو دست فرو آورد و گف

 (.211: همان)«آیید

رود، برای اقامت در هر جایی، ابتدا نام آن مکان را بوسعید در هر راهی كه می: توجه به نام مکان برای اقامت در آن.1-9

 .گذردمی پرسدو اگر نام آن منطقه از نظر وی نامناسب باشد، از آن مکانمی

 این دیه را چه گویند؟: شیخ ما گفت»

 .كلف: گفتند

 .نباید: شیخ گفت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

1112 
 

 این دیه را چه گویند؟: به دیهی دیگر رسیدند، شیخ ما گفت

 .دربند: گفتند

 .بند نباید: شیخ گفت

 این دیه را چه گویند؟: به دیهی دیگر رسیدند، شیخ گفت

 .خدا شاد: گفتند

 (.443: همان)«باید بود خدا شاد باید، شاد: شیخ ما گفت

طنزی شیرین و لطیف كه ». گفتار بوسعید، طنز انسانی ونجیب اوست یکی از مشخصات برجسته: طنز در گفتار بوسعید. 0-9

بوسعید هم خود طناز بوده و هم از طنز دیگران . رودهای خود به شمار میترین نمونهدر تاریخ این گونه سخنان از برجسته

 (.مقدمه ص صدوسه: همان)«برده استاست و لذت میشده سرخوش می

ای دیگر را در این جا نمونه. های فراوانی از طنز بوسعید را ذكر كرده استاسرارالتوحید، نمونه استاد شفیعی كدكنی در مقدمه

 . آوریممی

 ود كه بازان نماز كنند؟خون كیک تا به چه قدر معفوّ است؟ و تا به چه مقدار روا ب: كسی از شیخ ما سوال كرد كه»

: همان)«!پرسید« او»از ما كه پرسید، حدیث . ها از وی پرسیداین چنین مسئله... امامِ خونِ كیک خواجه امام است: شیخ ما گفت

221.) 

این كاربرد، زمانی . كندمحلی خویش استفاده می سعید گاهی در كالم خویش از لهجهبو :محلی به کاربردن لهجه.6-9

-اهمیت جلوه دادن موقعیت اجتماعی شخصیت مقابل خویش استفاده مییابد كه بوسعید از آن، برای بیتری میبیشاهمیت 

محلی پاسخ  بوسعید سه بار به لهجه. بپذیرد خواهد كه او راهنگامی كه ابراهیم ینال، برادر كهین سلطان طغرل از شیخ می. كند

اهمیت بودن مقام محلی به طور ضمنی بی دادن بوسعید و استفاده از لهجه تاه جواباین گونه كو(. 446: همان)«نت وا»: دهدمی

 . دهدو موقعیت شخص را، از دیدگاه بوسعید نشان می

 نتیجه گیری.1

وگوی گفت. ها دست یابدوگوی اشخاص مختلف با بوسعید، به پردازش شخصیت آناسرارالتوحید توانسته است از گفت نویسنده

وگوی اشخاصی كه از وی جایگاه برتری دارند،گفت. اطرافیان، بسته به این كه چه جایگاهی داشته باشند، متفاوت است بوسعید با

تر از وی هستند نیز هایی كه در مقامی پایینحتی شخصیت. هاستها بر مبنای احترام به موقعیت معنوی آنبا آن شخصیت

تر دشمنان و منکران وی، به دلیل همین گفتار و رفتار همراه با عطوفت، به بیش. كندها برخورد میبوسعید با مهربانی با آن

-به طور كلی گفت. شوندبسیاری از غیرمسلمانان نیز مجذوب گفتار وی و به دست او مسلمان می. شوندهواخواهان او مبدل می

ها به مخاطب بسیار یاری خت شخصیتوگوهای موجود در اسرارالتوحید طبیعی و متناسب با شخصیت هر فرد است و در شنا

 . رساندمی

 منابع

 . فردا: ، اصفهان دستور زبان داستان ، (4914: )اخوت، احمد -

 . نو: ، تهرانقصه نویسی، (4962: )براهنی، رضا -

 .امیر كبیر: ، ترجمه سیروس ایزدی، تهرانتصوف و ادبیات تصوف، (4916: )ا.برتلس، ی -

 .سوره: ، ترجمه محسن سلیمانی، تهرانداستان نویسی هایی دربارهدرس، (4913: )بیشاپ، لئونارد -

امیر كبیر، : ، ترجمه محسن سلیمانی، تهراننویسیفن داستان، «نویسیرمان هایی دربارهیادداشت»، (4934: )بوئن، الیزابت -

 .939-916صص

-414امیر كبیر، صص: ترجمه محسن سلیمانی، تهران، نویسیفن داستان، «وگوهای قویراز گفت»، (4934: )پروست، گری -

933. 

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ، تهراندیدار با سیمرغ، (4932: )پورنامداریان، تقی -

 .مروارید: ، تهرانفرهنگ اصطالحات ادبی، (4939: )داد، سیما -
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 .فرهنگ معاصر: ، تهرانواژگان توصیفی ادبیات، (4932: )رضایی، عربعلی -

 .امیر كبیر: ، تهرانارزش میراث صوفیه، (4931: )كوب، عبدالحسینزرین -

 .امیر كبیر: ، تهرانجستجو در تصوف ایران، (4913: )--------------- -

 .دانشگاه تهران: ، تهرانفرهنگ جامع تحلیلی تئاتر، (4939: )شاهین، شهناز و قویمی، مهوش -

 .آن: ، تهرانشخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر، (4934: )عبداللهیان، حمید -

 .نیستان: ، تهرانآناتومی ساختار درام، (4936: )…قادری، نصر ا -

 .شادگان: ، ترجمه كاظم فیروزمند، تهرانفرهنگ توصیفی ادبیات و نقد، (4931: )ای.كادن، جی -

 .دانشگاه تهران: ، تهرانفرهنگ توصیفی نقد ادبی ،(4934: )كهنمویی پور، ژاله، خطاط، نسرین دخت و افخمی، علی -

 .پژوهشگاه علوم انسانی: زاده، تهران، ترجمه منصوره شریففرهنگ اصطالحات ادبی، (4932: )گری، مارتین -

 .آگاه: محمد رضا شفیعی كدكنی، تهران: ، مقدمه، تصحیح و تعلیقاتاسرار التوحید، (4934: )محمد بن منور -

 مركز: ، تهرانمبانی داستان كوتاه، (4934: )مستور، مصطفی -

 . سروش: ، تهران، شناخت عوامل نمایش(4939: )مکی، ابراهیم -
 .سخن: ، تهرانعناصر داستان، (4916: )میر صادقی، جمال -

 . نگاه: ، تهرانهنر داستان نویسی، ( 4934): یونسی، ابراهیم -

 

 

 

 

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

