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چکیده
فضا و رنگ يكی از بنیادي ترين عناصر داستانی است که در هنرهاي تصويري و کالمی وجود دارد و
هنرمند به آن می پردازد .مفهوم پیچیده ي فضا و رنگ در عرصه ي ادبیات داستانی معنايی ويژه يافته است؛
چنان که در حوزه ي ساختار شناسی عناصر داستان نقش عنصر فضا به عنوان امري مرکب که با عناصر ديگر
داستان ارتباطی تنگاتنگ داشته و جداي از آن ها نیست مورد بررسی قرار می گیرد .حكايات عرفانی
اسراالتوحید که با توجه به واکنش مخاطب می تواند در هر دوگونه ي متقابل تخیلی و رئالیستی البته رئالیست
فلسفی جاي گیرد از ديدگاه عنصر فضا سازي در اين مقاله مورد بررسی قرار گرفته است تا سه هدف زير را
دنبال کند:الف -تبیین سا ختار فضا و رنگ در حكايات مورد نظر که در واقع مدخلی براي پاسخ به اين سؤال
اصلی است که فضا در حكايات عرفانی وجود دارد.ب -تأثیرپذيري فضا و رنگ از ديگر عناصرداستان مثل
گفت و گو ،روايت ،لحن و رويكردهاي ديگر که چرخشی در ساختار اولیه ي اشخاص حكايات به وجود می
آورد .ج -و سر انجام توصیف اين مسأله که چگونه فضاسازي هاي متفاوت با فضاي گفتمانی حكايات
اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعیدابی الخیر ارتباط برقرار میکند.
واژه های كلیدی :اسرارالتوحید ،روايت ،عناصر داستان ،فضاسازي
__________________________
*استاديار دانشگاه پیام نور مرکز رودسر
** کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر ادبیات

مقدمه
يكیازگونه هايروايت در ادبیات کالسیك ايران،گونهيحكايت عرفانیاست .صفت عرفانی که در
پس واژهي حكايت در اينگونهي خاص قرار میگیرد ،نشان از تجربهاي ويژه دارد که آن را از تجربیات
معمول زندگی متمايز می سازد .حكايت هاي عرفانی ،بسته به واکنش مخاطب میتواند در هر دو گونهي
متقابلی تخیلی و رئالیستی جاي گیرد  :از آن رو که کنشها و رويدادهاي اين داستانها ،با وقايع و تجربیات
زندگی هرروزه متفاوت است و بیش تر ناظر بر تجربیات آگاهانهي او ،در گونهي تخیلی جاي می گیرد؛ اما در
صورت باور و اعتقاد مخاطب به ماوراء الطبیعه ،می تواند در زمرهي گونهي واقعگرا قلمداد شود که با رئالیسم
به معناي متأخران در قرن نوزدهم ،متفاوت است و بیش تر با رئالیسم خاص فلسفی هم خوانی دارد ( .نك:
پاينده)
با اين فرض حكايات عرفانی چونان ساير حكايات و داستانهاي رئالیستی بايد از عناصر داستان
برخوردار باشند من جمله فضا و رنگ که يكی از عناصر مهم در حوزهي ادبیات داستانی است «چنان که
صاحب نظران ادبی فضا و رنگ را فضاي ذهنی و حال و هواي يكی و روح حاکم بر داستان میدانند؛ با چیزي
که حاصل کار نويسنده است و در خواننده ايجاد می شود و موجب میگردد تا او حال و هواي اثر را درك و
حس کند»( .نك :بی نیاز) يا به قول هنري جیمز« کوشش نويسنده براي انتقال حالت درونی خود به خواننده
است» .مفهوم فضا و رنگ گر چه در تمام حكايات و داستانهاي به يك شكل درك نمیشود اما همهي حوزه-
هاي ادبیات داستانی حضوردارد با اين تفاوت که میتواند به شكل هاي گوناگون درك شود .پس اصلی ترين
وجه تمايز فضا وجو در حوزه هاي گوناگون ادبیات داستانی اين است که چگونه دريافت و درك میشود،
نشانههاي آن چیست و چه کاربردي دارد؟
بنابراين فضا و رنگ استعاره ي وسیعی است براي کل احساس و حال و هواي داستان که حاصل عناصر
ديگري چون پیرنگ ،شخصیت ،سبك ،نماد و ضربآهنگ اثر است ( .میرصادقی)843::455 ،
کتاب اسرار التوحید ،شرح احوال ،اقوال و کرامات عارف بزرگ و انسان نمونهي تاريخ فرهنگ ايران
ابوسعیدبن ابی الخیر میهنی

(  334-483هـ.ق) است .مؤلف اين کتاب محمدبن منور از نوادگان ابی سعید

ابی الخیر می باشد که در اوايل قرن ( )6می زيست .چیزي کم از  :44سال از مرگ ابی سعید گذشته بود که

محمدبن منور به علت دلبستگی زيادي که به جد خود داشت همتی کرد و اسرارالتوحید را تألیف نمود .اين
کتاب که سندي برجسته در رابطه با زندگی نامه  ،اقوال و احوال بسیاري از عارفان خراسان است از لحاظ
ادبی و هنري نیز جاي بحث بسیاري دارد چرا که حكايات آن در بخش ادبیات داستانی می گنجد و اين
سؤاالت را پیش می آورد که به عنوان دا ستان حكايات مزبور از عناصر داستان برخوردارند؟ آيا فضا و رنگ در
اين حكايات نقشی را برعهده دارند؟ و اگر وجود دارند نوع اين فضاها چگونه ادراك می شود؟
نگارنده دراين نوشتار قصد دارد به کمك خوانش نقادانهي متن عناصر داستانی حكايات را يافته ؛
بخصوص روي عنصر فضا و رنگ تأکید ويژه نمايد ،انواع فضا هاي درونی و حس برانگیز حكايات را يافته و
نحوه ي ارائه ي آنها را با ذکر نمونه گزارش دهد .چرا که فضاهاي متفاوتی در بازخوانی حكايات
اسرارالتوحید رخ می نمايد و ابن منور فضا و رنگ حكايات خود را از زواياي گوناگون به خواننده ارائه می
دهد مانند نوع مكان و فضاسازي يا محیرالعقول ،تلخیص ،توصیف ،گفتار ،صحنه و صحنه آرايی و ابزار
صوفیانه ،حیوانات  ،جمادات ،پديده هاي طبیعی و صحنه هاي گفتاري با فضاسازي که هر يك به طور مبسوط
و با ذکر نمونه در ادامه ي گفتار بررسی خواهد شد.
فضاسازی از قصه تا مخاطب
می توان گفت گوهري ترين ويژگی قصه گويی عرفانی  ،گره زدن قصه است با مخاطب  .در اين جا
قصه را در معناي وسیع خود در نظر داريم؛ از حكايت واره ها تا قصه هاي دراز آهنگ و در گونه هاي
مختلف  .در رفتار عارفان با قصه يك جهت گیري نمايان به چشم می خورد  :راوي می کوشد قصه و به
خصوص موقعیت قهرمان را به مخاطب نزديك سازد و زمینه اي فراهم آورد تا مخاطب بتواند خود را به جاي
شخصیت قصه بگذارد از اين رهگذر آن چه از چشم عارف در فرآيندروايت گري اهمیت دارد ،تأثیري است
که قصه بر مخاطب می نهد .پیداست صورت قصه يا اعتبار تاريخی آن و حتی واقعی بودن يا نبودن آن ،در
مرکز توجه نیستند .به گفته ي شمس تبريز « :غرض از حكايت معامله ي حكايت است؛ به ظاهر حكايت( .
بورگل ) 2 / 455 –9 : :453 ،

دگرگون سازي مخاطب به عنوان آرمان روايت  ،جدا از مسأله ي خطاب  ،در ساختار روايت نیز اثر
می نهد  .بسیاري از قصه هاي عرفانی عمالً دگرگونی شخصیتی را گزارش می دهند  ( .فروزانفر : :484 ،
) 442
با اين توصیفات فضاي حاکم بر حكايات اسرارالتوحید فضايی عرفانی و نامحدود است و به اين دلیل
است که در بسیاري از حكايت ها به مكان وقوع حادثه ،اشاره اي نمی شود ؛ شايد بتوان آن را جنبه ي مثبت
حكايت عرفانی تلقی کرد که حوادث را محدود به مكانی خاص نمی کنند؛ و يا در برداشتی ديگر می توان
گفت از شدت وضوح و براي ايجاز از آوردن نام مكان خاصی خودداري می نمايند  .و يا در طی اين حكايت
ها هیچ گاه  ،محیط به ويژه اوضاع اجتماعی توصیف نمی شودۀاز چگونگی زندگی مردمی که در آن زمان و
در آن محیط می زيسته اند ،خبري نیست و اگر اشاره اي به شخصیتی تاريخی می شود از آن روست که او در
آن داستان نقش دارد  .اما توصیف محیط و فضاي فكري و اجتماع در برخی از حكايت ها ،نه به عنوان زمینه
ي داستان ،بلكه به دلیل نقشی که در داستان بر عهده دارند ،بیان می شودچنان که در ماجراي ابوسعید ابوالخیر
با قاضی صاعد و ابوبكر اسحاق کرامی ( .ابن منور ) 65 : :455 ،
به هر روي فضاي حاکم بر حكايات عرفانی عموماً آمیخته به اقتدار معنوي شیخ است  .حال و هواي
ارتباط انسان دوستانه ي شیخ با ساي ر مردم از همان ابتداي حكايات با حضور و وجود ارادت قشرهاي مختلف
مردم به او و اهل خانقاه  ،آرايش صحنه به سادگی  ،ارائه ي محیط  ،گفتار راوي و وصف ايجاد می شود و در
سراسر داستان بسط و گسترش دارد  .محمد منور براي تنوع بخشیدن به حكاياتش و کم کردن التهاب درونی
يا کاستن اندوه درگیري انسان با من نفسانی خويش ،صحنه هايی متفاوت با افت و خیزهايی ويژه ايجاد می
کند که البته براي درك آنها وجود حال و هواي خاص الزم است  .صحنه هاي وجد و سماع صوفیان  ،توبه و
انابه  ،اشراف بر ضماير افرد و غیره هر يك فضاي خاصی دارد  .البته نبايد تصور شود که اين فضاها مستقل از
فضاي کلی داستان است در مجموع اين حال و هواها در راستاي مبانی عرفان و تصوف حرکت می کنند و با
هم تار و پود داستان را می سازند.
فضاسازي در حكايات عرفانی از قبیل حكايات اسرار التوحید با فضاسازي در حكايات غنايی يا
حماسی بسیار متفاوت است زيرا اين خواننده است که از البهالي حادثه ،فضا را تصور می کند .کالم شیخ

اغلب آمیخته با طنز و تعريض و کنايه است يا کالم حسن مؤدب حاکی از خصلت هاي ارادت مريد به مراد،
صحنه ي تمايل و کشش روحی بوسعید و شیخ خرقانی طی سفري به نیت حج تجلی میکند .فضاهاي ديگر
نیز تحت پوشش عمومی رنگ و بوي عرفانی قرار دارد.
مکان و فضا
مكان عنصري است که محمد منور تأکیدي بر آن ندارد و در بیشتر موارد با يك کلمه يا يك ترکیب
کوتاه بیان می کند .اما نحوه ي بیان و ترتیب قرار گرفتن کلمه طوري است که وسعت فضاسازي آن جالب
توجه است .يك ک لمه گستره ي عظیمی می شود که بدون آن فضاسازي مختل و حس برانگیزي ناکام می
گردد .
کشتی :مكانی مناسب براي حلم و صبر
بازار :مكانی است که به تنهايی فضاي تحول شخصیت  ،خود بینی و اعتراض هاي بزرگ و تأثیر گذارنده را
القا می کند .
گرمابه :مكانی مناسب براي راز داري و علم خدا
مسجد :مكانی مناسب براي خلوص و طهارت و شكر
بیابان :مكانی مناسب براي آفت تنهايی مريد
کلیسا :مكانی مناسب براي طهارت يا سالمت
صومعه :مكانی مناسب براي کرامت و منزلت و هیبت شیخ
رباط :مكانی مناسب براي تحول شخصیت و سخن نغز و شكر
محیر العقول و فضا

يكی از عواملی که در ايجاد فضاسازي عرفانی نقش به سزايی دارد اعمال خارق العاده قهرمانان است
محمد منور بدون اينكه در اين باره وصف مستقیم داشته باشد از طريق تصوير آفرينی آن هم به طريق ايجاز –
بدون اينكه مخاطب متوجه باشد – با نشان دادن نماهاي متفاوت از قهرمان در ذهن مخاطب نفوذ می کند .
مثل ماجراي مرد حلواگر که از قافله عقب مانده و راه گم کرده ،به اشاره ي ابوسعید سوار بر شیر می شود و به
قافله می رسد( .ابن منور) 64 ::455 ،
گرچه پرداخت چنین فضاهايی ،به ظاهر سبب تضعیف پیرنگ داستان می شود .نويسنده به نقل از
راوي داستان  ،حوادث ،وضعیت ها و موقعیت هايی ايجاد می کند که با واقعیت هاي زندگی قابل تطبیق
نیست و در زندگی عادي امكان وقوع ندارد .اين نويسنده است که حادثه آفرينی می کند و از آن جا که ،خود
نیز بر اين موضوع واقف است ،با نتیجه گیري و پايان بندي خاصی ،آن حادثه را توجیه می کند  .و گاهی
حضور محیر العقول در حكايات  ،براي اظهار کرامت و جهت اندرز عملی به مريد است مثل حكايت مريد
ناهموار ( همان  ) 99 :و يا اين ارتباط از سر مهر و شفقت است ،مهربانی با خلق  ،به مهربانی با حیوانات و
جانوران تسري می يابد؛ چنان که ابوسعید ابی الخیر گويد « :هر که راه خلق رود  ،همه چیزها به خُلق ،پیش او
باز آيد  ،چنان که ابراهیم بود ،صلوات اهلل علیه که راه او خلق بود ،الجرم آتش به خلق او پیش او باز آمد»( .
همان ) :53 :
تلخیص و فضا
راوي اسرارالتوحید اغلب براي ايجاد فضا چه فضاهاي مادي چه درونی ،سخن را به درازا نمی کشاند
و به جزئیات نمی پردازد بلكه با نقل فشرده ي حوادث ،حال و هواي يك رشته وقايع را انتقال می دهد .
براي نمونه در حكايت بوالحسن تونی می خوانیم :
شیخ ما را عظیم منكر بودي و انكار وي بدان درجه بود که هر وقت که پیش او ،سخن
شیخگفتندي ،او بر شیخ لعنت کردي و تا شیخ ما در نیشابور بود ،او به کوي عدنی کويان
که شیخ ما و خانقاه وي در آن محله بود ،فرو نیامده بود از غايت انكار ( .ابن منور::455 ،
) 94

و با اين توضیح مختصر خواننده را وارد فضاي منكران در حكايات عرفانی می کند که شامل طبقات
مختلف مردم می تواند باشد .گرچه با توجه به اين حكايت ،فقیهان حاکم شرع ،در هر دوره اي مقتدرترين و
بزرگ ترين منكران اهل تصوف قلمداد می شوند.
وصف و فضا
شخصیت هايی که در دنیاي داستان زندگی می کنند معموالً از دو راه به خواننده معرفی می شوند ؛
گاه مستقیم و صريح و ساده ،راوي ،جزئیات ظ اهري و باطنی آن ها را بیان می کند و گاه خواننده از گفتار و
کردار آن ها به شخصیت و خلق و خويآن ها پی می برد که شیوه ي دوم طبیعی تر و در ذهن خواننده،
ماندگارتراست .در داستان کوتاه که مجال براي توصیف جزء به جزء شخصیت و فضا وجود ندارد بیش تر از
شیوه ي دوم توص یف استفاده می شود و شايد به همین دلیل در حكايت ها که داستان هاي کوتاه کهن هستند
راوي معموالً از توصیف نوع دوم بهره می گیرد.
از آنجا که وقايع در حكايت ها در محیط  ،فضا ،زمان و مكانی نامشخص و مبهم می گذرد و «
قهرمان ها » به دلیل متنزع شدن از موقعیت هاي مكانی و زمانی ،هیأتی کلی يافته اند ( براهنی) 48 ::462 ،
محوريت شخصیت و کنش قوي در حكايت هاي عرفانی اسرارالتوحید سبب شده که توصیف از اهمیت
چندانی برخوردار نباشد .و غالباً در حكايت ها ،نام کلی مكان يا زمانی ذکر می شود و هیچ گونه توصیف
ديگري از آن ارائه نمی گردد.
« يك روز شیخ ما  ...در نیشابور  ،در خانقاه خويش نشسته بود ( ...ابن منور  ) 2:6 : :455 ،محمد
منور گاهی اين توصیفات را به جهت فضاسازي با جزئیات بیش تري می آورد که البته اين گونه توصیفات
خاطره ي خود راوي است که براي راست نمايی آن ،به شرح جزئیات نیز می پردازد و در حكايات اسرار
التوحید نمونه هاي بسیاري ديده می شود که نويسنده از هر دو گونه توصیف در آن استفاده کرده است:
شیخ ما گفت ،قدس اهلل روحه العزيز « :چون به نسا رسیديم ،قصد بیسمه کرديم که زيارت
تربت شیخ احمدعلی بر پیش بود» و ابن بیسمه ،ديهی است بر دو فرسنگی شهر ساو تربت

اين شیخ احمد نسوي آن جاست .او از مشاهیر مشايخ خراسان بوده است و مريد شیخ بو
عثمان حیريو شیخ بوعبدالرحمن السُلمی در کتاب طبقات ائمة الصوفیه ،نام او ،محمد
علیان نسوي می آرد اما در واليت نسا به احمدعلی معروف است و او را حاالت شريف و
کرامات ظاهر بوده است و از آن جمله يكی آن است که ( همان ) 3: :
راوي اسرار التوحید در آغاز باب اول کتاب  ،توصیفی از ابوسعید به دست می دهد که تا حد زيادي نشان
دهنده ي فضا و حال و هواي شخصیت ابوسعید است:
بدان که شیخ ما  ،قدس اهلل روحه العزيز ،هرگز خويشتن را « من » و « ما » نگفته است هر
کجا ذکر خويش کرده است ،گفته است :ايشان چنین گفته اند و چنین کرده اندۀ ( همان :
) :8
آن گاه به توصیف ساده و مستقیم می پردازد :
بدان که پدر شیخ ما  ،ابوسعید  ،قدس اهلل روحه العزيز  ،ابوالخیر بوده است و او را در
میهنه با بو ابوالخیر گفتندي و او عطار بوده است و مردي با ورع و ديانت و از شريعت و
طريقت با آگاهی .و پیوسته نشست او با اصحاب صفه و اهل طريقت بوده است و والدت
شیخ ما  ،ابوسعید قدس اهلل روحه العزيز ،روز يك شنبه  ،غُرّه ماه محرم سنه ي سبع و
خمسین و ثالثمائه بوده است.
سپس با ذکر حكايت هايی ،به شیوه ي غیر مستقیم ،شخصیت ابوسعید را آرام آرام براي خواننده
توصیف می کند؛ آن چنان که در پايان حكايت ها ،تصويري که خواننده از ابوسعید شخصیت او در ذهن دارد،
با آغاز ،کامالً متفاوت است .اما توصیف وضعیت ظاهري او به شیوه اي ماهرانه ،در قالب حكايتی و از زبان
يكی از شخصیت هاي داستان بیان می شود  .اين حكايت از نظر توصیف و فضاسازي دقیق ترين حكايت
اسرار التوحید به نظر می رسد.

 ...چون اول زوال بود از دور از آن بیابان ،سیاهی اي پديد آمد ،روي بدين آب نهاده،
چون نزديك تر آمد ،آدمی بود .با خود گفتم :اهلل اکبر .خالص مرا دري پديد آمد .
چون نزديك آمد مردي ديدم بلند باال ،سپید پوست ،ضخم ،فراخ چشم  ،محاسنی تا
ناف  ،مرقعی صوفیانه پوشیده و عصايی و ابريقی در دست گرفته و سجاده اي بر دوش
افكنده و کالهی صوفیانه بر سر نهاده و جمجمی در پاي کرده و نوري از روي او می
تافت ( .همان ) 63 :
گذشته از توصیف شخصیت  ،وصف فضا  ،زمان  ،مكان و حالت نیز در اين حكايت قابل توجه است.
 ...روي بدان طرف نهادم و می رفتم تا شب در آمد ،تشنگی و گرسنگی در من اثري
عظیم کرده بود  ،که گرماي گرم بود  .چون هوا خنك تر شد  .من اندکی قوّت گرفتم  .با
خود گفتم به شب روم بهتر باشد از آن که به روز به گرما  .آن شب همه شب می دويدم
تا بامداد  .چون روز آمد  ،بنگريستم  ،همه صحرا ريگ ديدم و خار خاشاك و هیزم و
هیچ جايی اثر آبادانی و آب و حیوانی نديدم  .شكسته شدم و بر آن تشنگی و گرسنگی و
ماندگی ،همچنان می رفتم تا آفتاب گرم شد و تشنگی به حد رسید که نیز طاقت حرکت
نداشتم .بیفتادم و تن به مرگ نهادم پس با خويشتن انديشه کردم که در چنین جايگاهی
جز جهد ،هیچ ،سود  ،ندارد و تن به مرگ نهادن بعد از همه جهدها باشد .مرا يك چاره
ي ديگر مانده است و آن ،آن است که از اين باالهاي ريگ  ،بااليی که بلندتر است طلب
کنم و خويشتن را به حیلتی به سر آن باال کشم و گرد اين صحرا برنگرم  ،باشد که جاي
آبادانی يا آبی يا خانه ي عرب يا ترکمان ببینم . ...
اين حكايت ،تفاوت اساسی با حكايت هاي کهن دارد ،گذشته از وصف همه ي عوامل فضاساز ،ذکر
انديشه و احوال درونی شخصیت  ،از اهمیت خاص برخوردار است .و سخن آخر اينكه در برخی از حكايت
ها توصیف اين عوامل فضاساز به عنوان زمینه ي رخداد بلكه از آن رو که در پیشبرد داستان نقش دارند ،از
اهمیت برخوردار است.

آورده اند که شیخ ما ،ابوسعید ،قدس اهلل روحه العزيز ،به نیشابور در گرمابه بود ،شیخ
بومحمد جوينی ،قدس اهلل روحه العزيز  ،به سالم شیخ آمده بود ،به خانقاه .گفتند :شیخ
به حمام است  .او نیز موافقت کرد .چون در آمد و پیش شیخ بنشست ،شیخ گفت  :اين
گرمابه خوش هست ؟ گفت :هست .ديگر بار گفت :اين گرمابه از چه سبب خوش است
؟ گفت :از بهر آن که شیخ در اين جاست  .شیخ گفت :بهتر از اين بايد .گفت :تا شیخ
بگويد .شیخ گفت :از بهر آن که با تو ازاري و سطلی بیش نیست و آن نیز ،آن تو نیست.
( ابن منور) 2:: : :455،
گفتار و فضا
گفت و گو :صحبتی که در میان شخصیت ها ،يا به طور گسترده تر ،آزادانه ،در ذهن شخصیتی واحد
در هر اثر ادبی ،صورت

می گیرد « ،گفت و گو » نامیده می شود ( .میر صادقی) 364 : :436 ،

و چون مبناي بسیاري از حكايت هاي عرفانی  ،پند و موعظه و تعلیم است  ،گفتار در فضاسازي
صحنه هاي داستان نقش برجسته اي ايفا می کند  .قوي ترين عنصر ساختاري حكايت هاي عارفانه گفت و گو
است  .همان پند و اندرز وقتی به منطق مكالمه در می آيد ،به داستانی تأثیرگذار تبديل می شود  .که در قصه
هاي کوتاه و بلند فارسی  ،گفت و گو جزء روايت قصه است و از خود حد و رسمی ندارد  .میان روايت قصه
و گفت و گو  ،فاصله و نشانه اي نیست  .گف ت و گوهاي شخصیت ها يا قهرمان هاي قصه ،به دنبال روايت
قصه می آيد  .در واقع گفت و گو از خود استقاللی ندارد و جزء پیكره ي روايت قصه است  ( .همان ) 366 :
گفت و گو در ايجاد فضاي حكايات عرفانی اسرارالتوحید عنصري فعال است که سبب می شود
خواننده به طور طبیعی به قل مرو احساس و افكار شخصیت هاي داستان راه يابد و داستان از حالت انتزاعی
خارج شود و واقع نما شود  .اما آنچه در منطق گفت و گو قابل اهمیت است  ،شیوه ي بیان گفت و گو و به
عبارتی هماهنگی آن با فضا  ،شخصیت و انديشه ي طرف هاي گفت و گوست(.نك :رضوانیان)

در حكايت هاي ا سرار التوحید انواع گفت و گو ديده می شود  :صمیمانه  ،عاشقانه  ،خالصانه  ،منطقی
 ،خطابی  ،عتابی و  ...به عنوان نمونه گفت و گوي شیخ صاحب نفوذي چون ابوسعید با حاکمان  ،از موضع
قدرت معنوي و با ابزار منطق غالب  ،همراه است در حكايت ديدار سلطان محمود ار شیخ ابوالحسن خرقانی
و گفت و گوي آن ها با يكديگر .در اين کتاب « مؤلف  ،بسیاري از قهرمانان را واداشته تا با لحن و زبان
مناسب طبقه يا محیط خاص خويش سخن بگويند .
 ...ابراهیم ينال پیش تخت شیخ آمد و بايستاد .شیخ گفت « :چیست ؟ گفت « :مرا
بپذير » گفت « :نت وا » گفت:

« بايدم » شیخ گفت « :نت وا » گفت  « :بايدم »

چون سه بار گفت  ،شیخ تیز در وي نگريست .گفت  « :نعمتت برود » گفت « :شايد»
گفت « :شايد»گفت  « :امیريت نباشد » گفت  « :شايد» گفت « :جانت ببرد  » .گفت « :
شايد» شیخ گفت « :دوات و پاره اي کاغذ بیاريد » حسن دوات و پاره اي کاغذ پیش
شیخ برد .شیخ بر آن کاغذ نبشت که:

« ابراهیم مِنّا .کتبه فضل اهلل بن ابی الخیر

المیهنی» (ابن منور ) 244 : :455 ،
در اين حكايت  ،عالوه بر عناصر فضا  ،شخصیت و گفت و گو  ،هماهنگی لحن بیان داستان با اين
عناصر و تغییر آن به تناسب وضعیت روحی شخ صیت ها  ،به داستان قدرت تأثیر بسیاري داده است  .حالت
بی اعتنايی ابتدا و آن گاه جدي و تا حدي خشن بعد را  ،از لحن ابوسعید در می يابیم .
اما در حكايت دلنشین و غريب « خواجه واي حسن » همین شخصیت در فضايی ديگر  ،متناسب با
آن  ،لحنی صمیمی  ،دوستانه  ،شوخ طبعانه و طنز آمیزي می يابد  .چنان که پس از رياضتی که حسن مؤدب
متحمل می شود و ترك خواجگی و جاه و غرور  ،ابوسعید به صوفیان می گويد  « :امشب خواجه واي حسن
می خوريد  ( » .ابن منور) :98 : :455،
در بررسی انواع گفتار در اين حكايت ها که بسیار متنوع هم هستند به يك نكته ي قابل اهمیت نهفته
در آنها می توان پی برد و آن نكته « زبان هستی » است  ...هیدگر در کتاب هستی و زمان از نسبت زبان با
هستی سخن می گويد .او زبان را به گسترده ترين معناي ممكن آن به کار می برد .کالمی يا جمله اي در يك

گفت و گو ،همان قدر روشنگر معناست که قطعه اي م وسیقی يا نهادي اجتماعی سخن گفتن نیز به اين اعتبار
معناي گسترده تري می يابد .می توان گفت که ستارگان يا اين قطعه ي موسیقی  ،با من سخن

می

گويند  .ادراك يا شهود من  ،گونه اي به زبان آمدن و سخن گفتن جهان است  .پس انسان در زبان زندگی می
کند و هم چون زبان است  .هیدگر به تأکید می گويد که  :هستی ما زبان گونه است و ما فقط در زبان زندگی
می کنیم  ...انسان و معنا در مكالمه زنده اند  .انسان مكالمه است  ( .احمدي ) 886 : :435 ،
برداشت هیدگر از زبان و مكالمه همان است که در برداشت عارف از زندگی تصوير می شود  ،سخن
گفتن موجودات غیر سخن گو  ،حرکت و پويايی آن ها  ،رفتن آن ها به سوي کمال  ،ناشی از ديد هستی
شناسیك عارف به کل وجود است  .شايد به اين دلیل است که سخن تك گفتار او نیز شاعرانه است چرا که
شعر با عمق هستی پیوند دارد ؛ از دنیاي ظاهر در می گذرد  ،فاصله ها را در می نوردد و به گوهر هستی می
رسد  .و می بینیم که در اسرار التوحید يك باب جداگانه به گفتار شیخ اختصاص داده شده  ،که بسیاري از اين
گفته ها منطق نثر را پشت سر نهاده و به سرزمین شعر گام نهاده اند و اين امر  ،بیان کننده ي سیالیت روح
زبان است در همه چیز :
شیخ ما را گفتند  « :يكی توبه کرده بود ،شكست » شیخ ما گفت  « :اگر توبه او را بشكسته
بودي  ،او هرگز توبه بنشكستی» (ابن منور ) 253 : :455 ،
شیخ ما گفت  « :تصوف دو چیز است  :يك سو نگريستن و يكسان زيستن» ( همان ) 238 :
محمد منور براي ايجاد فضاي مناسب با حالت پريشانی و اضطراب  ،از حالت رفتاري و واکنشهاي
عاطفی و از تك گويی هاي درونی استفاده می کند  :بوالقاسم هاشمی بر بام به انتظار معشوقه بود و در خواب
ماند  .پس از بیداري سراسیمه می شود .راوي براي اينكه فضاي مناسب با حس صحنه ي پريشانی را القا
کند.از تك گويی درونی استفاده می کند :
در ديده به جاي خواب آبست مرا

زيرا که به ديدنت شتاب است مرا

گويند بخسب تا به خوابش بینی

اي کم خردان چه جاي خوابست مرا ( ابن منور::455،
) 89

گفتار شیخ با بوالقاسم يك فضاي غنايی آمیخته به عرفان را ترسیم می کند و عوامل ديگر بدون گفتار بوالقاسم
هاشمی فضاي صحنه را کامل نمی نمايد ( .همان ) 64 :
گفتار تند منكران « قاضی صاعد و بوبكر اسحاق » و محضر نوشتن به سلطان به قصد بردار کردن
شیخ و صوفیان  ،فضايی ايجاد می کند که آشفتگی درونی آنها را به وضوح نشان می دهد و در اين گستاخی ،
زمان و مكان نمودي ندارد.
گفتار در ايجاد حال و هواي مناسب صحنه ي التماس آمیز از اهمیت بااليی برخوردار است به
طوريكه حتی عوامل ديگر را کمرنگ می کند به عبارت ديگر عناصر ديگر حكايت به تبعیت از گفتار ملتمسانه
در فضاسازي شرکت می کنند .نمونه ي عالی اين نوع گفتار در بخش سوم  ،حكايت قرآن خواندن بوطاهر
است ( .همان ) 463 :
فضاي اين گفت و گو ،فضاي گفت و گوي فرزندي کوچك با پدر خويش است .لحن التماس آمیز
فرزند که مرحله به مرحله بر تقاضاي خود می افزايد بر وقوف مؤلف اسرارالتوحید بر عناصر داستان و تأثیر آن
بر ذهن مخاطب ،تأکید دارد .پرداخت فضا ،گفت و گو و لحن و شخصیت در اين بخش از اسرارالتوحید به
وقت صورت گرفته است .افزودن بر لحن ،اصطالح محاوره اي « ظاهره کردن » نیز در ايجاد فضاي صمیمی
حكايت قابل توجه است .
بخش چهارم همین حكايت  ،مخالفت علوي با نظام الملك بر سر کمك به صوفیان است  .اين علوي
که به نوعی  ،همان معلم قرآن است ،به همین دلیل در اسرارالتوحید ،از نظر جامعه شناختی  ،نكته اي در سخن
مالمت آمیز او قابل تأمل است « :مال خويش به جمعی می دهی که ايشان وضو به سنت نتوانند ساخت و
ندانند که در دو رکعت نماز  ،فريضه چند است و سنت چند و از علوم شرعی بی بهره باشند .مشتی جاهل

دست آموزه ي شیطان » و پاسخ به جاي نظام الملك  ،به وي که در واقع همان پیغام شیخ است به معلم قرآن
که « ما از ايشان مقريی و امامی بر نخواهیم ساخت چندان می بايد که در نماز به کار آيد » .
آنگاه وارد بخش پنجم حكايت می شويم که گفت و گوي نظام الملك با علوي است ،در فضايی
کامالً جدل آمیز .از آن جا که نظام الملك ،سیاست مداري متدين و معتقد به صوفیان است .الزم است علوي ،
به گونه اي مستدل او را متقاعد کند .و اين فضاسازي با پرسشهاي اقرار انگیز علوي و پاسخ هاي تأيید آمیز
نظام الملك انجام می شود  .علوي ابتدا در دو سوال ،از نظام الملك اعتراف می گیرد که بوطاهر قطب است ؛
آن گاه در جمله اي کوتاه و کوبنده  ،ضربه را وارد می کند « :خواجه بوطاهر قرآن نداند» .نظام الملك با
اطمینان و مكرر پاسخ می دهد که « :داند » و چون اين مشاجره ،به نتیجه اي نمی رسد ،تصمیم بر اين می شود
که بوطاهر را در بوته ي آزمايش قرار دهند .
و باز نكته ي قابل توجه اين حكايت چگونگی برخورد علوي با بوطاهر است « :رسول غرنین گفت :
بگوي تا انا فتحنا برخواند .نظام الملك ،خواجه بوطاهر را گفت  :خواجه ! انا فتحنا برخوان ! » اين برخورد
غیر مستقیم علوي با بوطاهر دقیقاً يادآور اين مطلب است که « :علوي  ...صوفیان را عظیم منكر بود» عالوه بر
اينها لحن گفت و گو ،متناسب با فضا ،طبقه ي اجتماعی و شخصیت هاي داستان است « :نظام الملك از
خواجه ابوطاهر پرسید :سبب خوش گشتن شما و گريستن جمع چه بود؟ خواجه بوطاهرگفت :بدان اي صدر
بزرگوار که من قرآن ندانم  » ...همچنین توجه به کنايه اي که در سخن بوطاهر به رسايی و کاملیآمده در خور
توجهاست »  ...آن روز که آن رخنه که سنگ طعنی به وي در خواهند انداخت چنین برآرد» زيرا کاربرد اين
تمثیل فكري يا عبارت کنايی فضاي ،کالم را ارزشمند و وزين ساخته است.
در کل اين حكايت و بسیار حكايت هاي ديگر در اسرار التوحید نشان دهنده ي برخورد تأويلی
ابوسعید با قرآن است بوسعید برداشتی تأويلی ،زنده و پويا از قرآن دارد  .او اهل بسط و گشايش است و با
اين بینش به جهان و مردم جهان می نگرد  .جهان از ديدگاه ابوسعید ،مجموعه اي لطیف است که با ديدگانی
زيبانگر بايد بدان نگريست .او به فرزندش سفارش می کند که از قرآن « انا فتحنا » را بیاموز ،اين اصطالح،
خود ،تأويل فضاي همه ي انديشه هاي اوست و زيباترين و عمیق ترين شكل ايهام در اين سفارش نهفته است
« انا فتحنا » سرآغاز سوره اي ايست که درون مايه ي آن گشايش ،رهايی ،پیروزي و  ...است « :انا فتحنا لك

فتحاً مبینا ،ما گشايشی آشكار براي تو پديد آورديم» اين آيه ي آغازين سوره اي است که پايانی روشن براي
بوطاهر دارد.

فضاسازی و صحنه
هر صحنه مجموعه اي از عوامل و عناصري است که در يك تشكل بر روي هم فضاي مناسب آن
صحنه را تولید می کنند ،تا حس مورد نظر به مخاطب انتقال يابد .صحنه کاملترين عنصر داستانی است که يك
فضاي کامل را نیز در خود دارد.
در حكايت « حديث آن انگشتري » ( ابن منور ) :46 : :455،وقتی بوالقاسم پیامبر را در خواب می
بیند که ابوسعید را نگین انگشتري می خواند در مجموع حال و هوايی ايجاد می کند تا مخاطب به راحتی به
اشتهار  ،فراست و کرامت شیخ و نیز عرفانی بودن حكايت پی ببرد .از طريق اين صحنه ،شیخ در محور فكر
مخاطب قرار می گیرد ب ه طوريكه مخاطب به همراه شیخ وارد عوالم خواب

می شود و در تمام

طول ماجرا در کنار او باقی می ماند.
و يا در حكايت « همسر قشیري در مجلس شیخ» ( همان  ) 54 :عالقه بی رياي فاطمه به مجلس
شیخ ،همه چیز دست به دست هم

می دهند تا کل صحنه ،فضاي خاص تعلیمی پیدا کند .و به عبارت

ديگر فضاي کامل ،با صحنه حاصل می شود و در آن نمود پیدا می کند .وگرنه پوشیده رفتن فاطمه  ،شیخ و
فاطمه ،هر يك به تنهايی نماينده ي هیچ فضايی نیستند اين عوامل میتوانند در يك جا فضاي غم و اندوه و در
جاي ديگر فضاي عشق ،جشن و سرور و  ...را ارائه بدهند .

صحنه هاي جدل ،با اجزا و عناصر تشكیل دهنده اش بر روي هم حال و هواي خاصی ايجاد می کند .و در هر
داستان بهترين فضاي عرفانی در اشارات و اشراف شیخ بر ضماير اشخاص برتر حكايت  ،ساخته و پرداخته
می شود .در گفت و گوهاي دو طرفه يا تك گويی ها رن گ و بوي عرفانی به شديدترين مرحله ي خود می
رسد .بديهی است که صحنه به طور کامل ،يك فضاي کاملرا می سازد .

صحنه آرایی و فضا
آرايش محیط صحنه :يكی از موارد حساس و دقیق در ايجاد فضاي صحنه است  .منور براي شروع
صحنه  ،هر جا الزم باشد ابتدا بسیار عادي به تزيین محیط و قرار دادن ابزار و وسايل الزم صحنه می پردازد و
حتی نوعی آرايش چهره می کند براي فضاي ابراز عشق و سرّ خلوت را در نظر می گیرد  ،محیط را از صوفیان
با آالت و پوشش هاي صوفیانه سرشار می سازد يا در فضاي فیزيكی خانقاه و محل نشست شیخ عود می
پراکند و شمع بر می افروزد  .هنگام ورود مهمانان به محیط خانقاه آنجا را آرايش مخصوصی می دهد براي
قربان شدن پسر ابوالحسن خرقانی شب خاصی را در نظر می گیرد  .و نیز درمجلس شیخ  ،صوفیان و مريدان
و اردتمندان ،توانگران و اربابان قدرت و بازرگانان و ساير مردم را با آرايش مخصوص خودشان قرار می دهد
و با تخت و منبر و خانقاه ضمیمه می کند .به عنوان نمونه حكايت « استاد استاد است ».
از خواجه بلفتوح غضايري و شیخ ابوبكر جانارو شنیدم که گفتند هر روز نماز
ديگر در خانقاه شیخ در نیشابور در کوي عدنی کويان بودي  .آن را آب زدندي و

 - :در قرون گذشته بیشتر داستان سرايان محیط داستان را به شكل مستقیم و مستقل و به صورت کامل وصف می کردند و از اين طريق به صحنه پردازي
می رسیدند اما محمد منور با حداقل کلمه به حداکثر صحنه آرايی دست می يابد  « .خورشید شاه و فرخ روز  . ...تا به مدتی نزديك به کنار بیابانی رسیدند
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برُفتندي و فرش افكندندي و شیخ آنجا بنشستی و پیران پیش شیخ بنشستندي و
جوانان صف زدندي و بايستادندي .و آن موضعی با نزهت و گشاده و خوش
بودي  ( .ابن منور) 39 : :455،
صحنه در حكايات اسرارالتوحید عبارتند از کانون تمرکز راوي در داستان و جذابترين قسمت آن را
شامل می شود .راوي از طريق دو ابزار ديگر پرداخت « توصیف و تلخیص » وقايع داستان را به پیش می برد
تا به نقطه اي حساس می رسد ،در آنجا حرکت داستان را کند می کند تا مخاطب بتواند به خوبی عملی را در
مكان و زمان خاص و با جزئیات بیشتر ببیند .معموالً صحنه  ،آن دسته از حوادثی است که به همان شكل و
ترتیب قابل تكرار شدن نیست .به همین دلیل گاهی لحظه پردازي نیز نامیده می شود  .صحنه ها در حكايات
مورد نظر ما از نماهاي متفاوت با فاصله هاي مناسب راوي از محل واقعه به نمايش گذاشته می شود .همچنین
اين صحنه ها عالوه بر فاصله ي راوي از تحرك ،شلوغی و درجه ي بی اهمیت نیز با هم تفاوت فاحشی
دارند .راوي هر جا حادثه اي را که تأثیر گذارتر و داراي اهمیت بیشتري می باشد از طريق صحنه آن چنان به
ديدگان مخاطب می نشاند که احساس کند در آفرينش آن سهیم است و بايد آن را عزيز و گرامی بدارد.
در اسرار التوحید عموماً با دو نوع کلی صحنه روبرو هستیم :
الف  :صحنه ي گفتاري

ب  :صحنه ي غیر گفتاري

صحنه های گفتاری
گفتگو و انديشه از آنجايی که حاوي حرکت داستانی است 2و در حوزه ي داستان فرعی عمل
محسوب می شود و نیز به مفهوم واقعی کلمه ،وصف و توصیف نیستند در زمرهي صحنه محسوب می شوند.
حتی از جمله صحنه هايی است که به داستان شكل واقع نمايی می دهد و سبب می شوند مخاطب بی واسطه
به فضاي داستان جلب شود و بی منطقی هاي آن را حس نكند .بدون گفت و گو ،قبول و پذيرش داستان و

 ( -1میر صادقی  ) 364 : :436 :منظور از حرکت  ،حرکت فیزيكی نیست بلكه پیش بردن وقايع داستان به سوي اوج است اين حرکت در حكايات عرفانی از طريق
گفتار انجام می شود .

حكايت عرفانی دچار اشكال می شود .زيرا همان گونه که زندگی در بیرون از داستان بدون صحنههاي گفتاري
لطف خاصی ندارد ،در حوزه ي داستان نیز شكل عادي خود را از دست می دهد.
در حكايات اسرارالتوحید ،محمدبن منور ،صحنه هاي گفتاري متنوع و رنگارنگی را به کار می برد .در
واقع گفتار در هرحكايت حاکی از هنرمندي بی شائبه ي نويسنده و تخیل سرشار اوست .يكی از عالیترين
شگردهاي راوي  ،بیان شخصیت افراد از طريق گفتار خود يا گفتار اشخاص ديگر بازي است  .و نمود ديگر
چیره دستی راوي در گفتار و صحنه سازي در حضور عوامل خارج از طبیعت در حكايات است  .اين حضور
با گفتار و دي گر عوامل طوري با مهارت عجین شده که مخاطب به آسانی آن را می پذيرد .
و کالم آخر اينكه  ،صحنه هاي گفتاري اين حكايات در سراسر داستان از ابتدا تا به اوج و حتی پس
از اوج به اشكال و انواع متفاوت گسترده است .کمتر صحنه اي غیر گفتاري است که به گفتار ختم نشود  .به
عن وان مثال در حكايت انكار قاضی صاعد و ابوبكر اسحاق کرامی و توطئه و دسیسه ي آن ها علیه او و بر
انگیختن خلیفه بر ضد او ،صوفیان از اين توطئه با خبر شده و هم اندوهگین اند .در همین موقع  ،ابوسعید از
حسن مؤدب می خواهد که دعوتی با تكلف برگزار کند تا نه تنها منكران  ،بلكه صوفیانرا نیز متنبه سازد:
« خواجه حسن مؤدب گفت :چون اين روز نماز ديگر بگزاريم  ،شیخ مرا بخواند و
گفت « :اي حسن ! صوفیان چند تن اند؟ » گفتم « :صد و بیست کس اند ،هشتاد
مسافر و چهل مقیم» گفت « :فردا چاشتشان چه خواهی داد ؟ » گفتم « :آنچه شیخ
اشارت کند ! » گفت « :فردا بايد که هر کسی را سر بره ي تر پیش نهی و
شكرکوفته ي بسیار بیاري تا بر آن مغز می پاشند و هر کسی را رطلی حلواي
خلیفتی بشكر و گالب  ،پیش نهی و عود و گالب بسیار بیاري تا ما عود می
سوزيم و گالب بر ايشان می ريزيم و کرباس هاي گازرشو بیاري و اين سفره در
مسجد جامع بنهی تا آن کسانی که ما را در غیبت غیبت می کنند به رأي العین
ببینند که حق سبحانه و تعالی  ،عزيزان درگاه عزت را از پرده ي غیب چه می
خوراند ( » .ابن منور) 69 : :455،

در اين حكايت که بر محور گفتار با زبردستی خاصی به پیش می رود راوي از طريق گفتار لحظه به
لحظه بر شدت بحران می افزايد و با پیچ هاي مناسب داستان را به چالشی اخالقی و تعلیمی ختم می کند .
حال اين لحن خطابی عتاب آلود را با حكايتی که ابو سعید از توس قصد نیشابور کرده و به همراه خواجه
محمود مريد  ،مقايسه کنید .
او خوابی ديده بود که شیخ را در خانقاه بوعلی طرسوسی فرود آوردند  .خواجه
محمود گفت « :تا ما ترتیب طبخی سازيم دراز شود .حالی از بازار سربريان بايد
آورد» سربريان آوردند و سفره نهادند و سر بريان پیش شیخ نهادند .شیخ گفت« :
مبارك باد ! از سردر گرفتیم» چون فارغ شدند ،خواجه محمود مريد گفت « :اي
شیخ ! حمام را چه گويی؟ شیخ گفت « :ببايد رفت » و شیخ و جمع به حمام شدند،
چون سجاده ي شیخ باز افكندند ،حمامی ازاري که پاکیزه تر بود  ،پیش شیخ آورد .
خواجه محمود زود دستار خويش از سر فرو گرفت و بوس برداد و پیششیخ
داشت .شیخ گفت «:مبارك! چون محمود کاله بنهاد ،ديگران را خطري نباشد ( .ابن
منور) 6: : :455،
سخن طوالنی و توأم با توصیف و توضیح حكايت اول به همان اندازه متناسب با وضعیت و موقعیت
و بیان کننده ي روحیه ي شیخ است که سخن طنز آمیز و کوتاه و دلنشین او در حكايت دوم .
ابزار صوفیانه و فضا
وسايل مادي خاصی که در ايجاد حال و هواي عرفانی دخیل است ابزار آالت صوفیان و لباس
آنهاست محمد منور با آوردن نام وسايلی چون  ،خالل دندان ،سجاده ،رکوه ،عصا و البسه اي چون خرقه،
مرقعه ،صوف ،دستار خشن ،هزار میخی ،پشمینه و اجزاي اين لباس ها چون :قب ،تیريز ،فراويز ،دو آستین،
کمر ،گر يبان و حتی رنگ هاي آنها از قبیل کبود ،سفید و ملمع ،به فضاي حكايات غناي خاصی می بخشد .

ابزار صوفیانه در حكايت درويشی را که به نیم لوزينه از شهر بتوان راند چرا بايد جامه بر کشید (
همان  ) 52 :عبارتند از  :حبل ( از لوازم صوفی ) خرقه ( تبرك ) ،تخت ،نیم جبّه ،عصا ،ابريق  ،راويه و دلو،
ردا ،سجاده  ،فرش ،فوطه ،کاله صوفیانه ،کوزه ،لباچه صوف ،بالش ،ازار  ،کبود پوشی ،کاله صوفیانه ،چهار
بالش ،دراعه ،رومی ،پوستین ،قبا و  . ...که بعنوان نمونه در حكايت محضر نوشتن قاضی صاعد و بوبكر
اسحاق در انكار شیخ و صوفیان ( همان  ) 65 – 34 :و حكايت کوتاه به چهار بالش منگر به خلق و خو بنگر
( همان  55 :و  :43و  ::3و  :43و  ) :85می توان اين ابزار و نحوه ي استفاده از آن را براي فضاسازي ديد .
حیوانات جمادات و پدیده های طبیعی و فضای عرفانی
عرفان و نويسندگان متون عرفانی براي غنا بخشیدن به فضاي عرفانی و تعلیمی  ،بیشتر از نام حیواناتی
استفاده می کنند که تحت نفوذ شخصیت اصلی  ،شیخ  ،به شكلی طبیعی عمل می کنند و به نوعی مريد شیخ
هستند مانند ماجراي مرد حلواگر که از قافله عقب مانده و راه گم کرده  ،به اشاره ي ابوسعید سوار بر شیر می
شود و به قافله می رسد ( .ابن منور ) 64 ::455،اين حیوانات گاهی در طی حكايت ها در جايگاه شخصیتی
داستانی  ،نقشی بر عهده دارند  .اين شخصیت هاي انتزاعی و يك بعدي  ،به گونه هاي مختلف در اين
حكايت ها حضور می يابند؛ گاه نقش تمثیلی و نمادين دارند اما چندان مبهم و پیچیده نیستند و غالباً زمینه ي
حكايت به گونه اي است که خواننده به راحتی آن نماد را در می يابد و يا شخصیت اصلی داستان آن را توضیح
می دهد .
گاهی حضور اين جانوران  ،براي اظهار کرامت و جهت اندرز عملی به مريد است مانند حكايت مريد
ناهموار که با سر و صداي کفش و حرکات ناآرام خود آرامش صوفیان را بر هم می زد  ( .همان  ) 99 :و طی
ماجرايی در کوه با اژدهايی سیاه روبرو می شود که از سر ترس و بی خويشتنی مريد می گويد  « :شیخ سالم
گفته است  » .آن اژدها  ،روي در خاك می مالید و تواضع می کرد و آب از چشمش می دويد  ...چون
درويش ،سخن تمام بگفت آن اژدها بازگشت .
گاه ،يك حیوان ،تجسم و تبلور يك صفت است که در اينصورت نیز ،نقش آگاهی دهنده و
برانگیزاننده دارد  :حكايت متوسطِ مسعود بنجر راسگان غوري او دريدند ( .ابن منور) :5: :

گاه اين ارتباط از سر مهر و شفقت است  ،مهربانی با خلق  ،به مهربانی با حیوانات نیز تسري می يابد:
حكايت آهوکی که گوشت خود را مايه ي آسودگی صوفیان کرد ( .همان ) :52 :
خالصه اين که نام اين حیوانات در اثناي کالم و در تشبیه سازي عامل مؤثر ديگري در ايجاد حال و هواي
عرفانی است  .حیوانات در حكايات اسرار التوحید عبارتند از  :شیر ،اژدها ،سگ ،آهو ،موش ،گربه ،اسب ،بره
و . ...
انواع گفتار
در اسرار التوحید با انواع گفتار روبرو هستیم که عبارتند از :
الف -انواع گفتار از نظر تكنیك:
 – :تك گويی درونی در شرايط متفاوت روحی  :آسیاي حسین اباد ( ) 249
 – 2تك گويی با مخاطب غايب  :خواجه واي حسن ():98
 – 4تك گويی ب ا مخاطب حاضر بدون نیاز به پاسخ  :ديدار شیخ با معشوق طوسی ( ) 83
ب -انواع گفتار از نظر محتوا و درون مايه:
 – :مسخره کردن  :انسان راستین و ما را بهشت نبايد ما را دوزخ بايد ( ) 245
 – 2نفرين کردن  :مردمی بدين بزرگی و عتابی بدين خردي ( ) 2::
 –4وصیت کردن  :يك گام فراتر آمدن ( ) 244
 – 3وصف کردن  :پیش بینی در باب آينده ي نظام الملك ( ) 89
 – 8آفرين خوانی  :آخرين جمله ي اولیا ( ) :43
 – 6مفاخره  :ورود شیخ به نیشابور و خانقاه کوي عدنی کويان ( ) 64

 –3پرسش و پاسخ  :راه به خدا يك قدم است که از خود بیرون آيی ( ) 62
 – 5پیشگويی  :دستار طبري حسن مؤدب (  ) 62و ...
 – 9راز گفتن  :اشراف بر ضمیر امام قشیري ( ) 38
 – :4پند و اندرز  :گرفتن شیخ در يك دعوت هزار دينار خرج می کند ( ) 96
 – ::مرثیه  :زيارت خاك بايزيد (  :43به بعد )
 – :2گاليه و شكوه  :کی ما را در صف گواهان نشسته ديدي ( ) 36
 – :4فرمان  :همسر قشیري در مجلس شیخ (  ) 54و برخیزيد و براي خدا رقص کنید ( ) 58
 – :3نهی  :درويشی را که به نیم لوزينه از شهر بتوان راند چرا جامه بر بايد کشید ؟ ( ) 52
 – :8به شكل نامه  :آثار را محو بود) 9: – 94 (.
 – :6پیام دادن  :بوسعید در کلیساي ترسايان نیشابور ( ) 94
 – :3گفتار با غیر جاندار  :با استاد امام بر سر خاك بومنصور ورقانی (  ) ::8و موشی و گربه اي را بفرمايید
تا بر بالین تو بر يكديگر آويزند ( ) :22
 – :5گفتار با ماوراء طبیعی  :سبع هشتم (  ) :42در خواب با صاحب شريعت (  ) :48و اين اژدها ( ) :84
 – :9پوزش خواهی  :چهله نشینی شیخ با مرد مدعی (  ) :28و با محتسب کرامی نیشابوري ( ) :26
 – 24گفتارهاي دسته جمعی  :درويش گنج رودي و خشم گرفتن بررزك ( ) :23
 – 2:گفتار به شكل فرياد  :يتعجل علی ام ( ) :23
ویژگیهای گفتار در اسرار التوحید
 – :بسیار مت نوع اند  :محضر نوشتن قاضی صاعد وبوبكر اسحاق در انكار شیخ و صوفیان ( ) 65

 – 2مخاطب را به فضاي داستان می برد و عامل اتصال بین مخاطب و فضاي داستان می شود  :حكايت ايشی
نبلی ( ) 34
 – 4به داستان روح واقع نمايی می دهد  :غالم برزگري که خیار تلخ را شیرين می خورد ( ) 33 – 35
 – 3افراد حكايت را می شناساند  :درويشی را که به نیم لوزينه از شهربتوان راند چرا جامه بر بايد کشید ؟ (
) 52
 – 8با خصوصیات تیپی افراد همخوانی دارد  :ابو عبداهلل باکو و انكار بوسعید ( ) 53
 – 6با موقعیت هاي مكانی و روحی افراد متناسب است  .اگر هم تضادي ديده می شود براساس هدفمندي
گفتار  ،طرح ريخته شده است  :به چهار بالش منگر به خلق و خو بنگر ( ) 56
 – 3گفتگو در داستان حادثه زايی می کند و هدف دار است  :نظام الملك در خانقاه شیخ و نظر شیخ به او (
) 99 ( ) 94
 – 5گاهی گفتار از حد و مرز طبیعی کالم خارج است و مفهوم بسیار وسیع تر از معناي کالمی دارد  :شیوه ي
شیخ در تهذيب مريدان
 – 9گفتارها بدون استثنا با حس صحنه ها هماهنگی کامل دارد  :پیر چنگی در گورستان حیره ( ) :43
 – :4گفتارها روح کلی عرفانی حكايات را القا می کند  :ديدار بوالحسن خرقانی و زيارت خاك بايزيد ( :48
)
 – ::کالم در فضا سازي دخالت مستقیم دارد  :ديدار بوالحسن خرقانی و زيارت خاك بايزيد ( ) :48
 – :2کالم به حكايات نیروي زندگی می بخشد  :آن يك دانه تويی ما هیچ نیستیم ( ) :92
 – :4کالم درون افراد را آشكار می کند  :خواجه واي حسن ( ) :98

فضای گفتاری و رابطه اش با جهان بینی
محمد منور از طريق گفتار قسمت عمده اي از جهان بینی و اعتقادات درونی افراد را به نمايش می
گذارد و در اين باره خود به اظهار نظر مستقیم نمی پردازد .شخصیت بايد از زبان پديدار شود و زبان با طبیعت
شخصیت ،منطبق باشد .زبان هر شخصیتی ،بیان کننده ي محتواي ذهنی و سوابق زندگی است .زبان در اسرار
التوحید به دلیل وجود يك شخصیت اصلی ثابت در کل اثر  ،يك دست است در طی حكايات شاهديم که او
شخصی است با عمیق ترين احساسات معنوي که هنگام شادي ،شاد است و هنگام غم ،اندوه ناك .
فضاي حاکم بر بسیاري از داستان هاي عرفانی ،فضاي گفتاري است و کالم پارسايان ،محوريت دارد.
وقتی در خانقاه عدنی کويان ،ياران شیخ ابوالقاسم قشیري از ابوسعید می پرسند که :
« دي گفتی که مرد به يك قدم به خداي رسد » شیخ گفت  « :بلی امروز همین
می گويیم و تا قیامت همین می گويیم» گفتند « :چگونه اي شیخ ؟ » گفت« :
میان بنده و حق » يك قدم است و آن  ،آن است که يك قدم از خود بیرون نهی،
تا به حق برسی  ،در جمله تو می نوايی در میانه  » ...چون شیخ اين سخن
بگفت ،بر در خانقاه ،طوّافی آواز می داد که « کما و همه نعمتی ! » شیخگفت« :
از آن مرد غافل بشنوي و کار بندي» کم آيید و همه شمايید ! (ابن منور ::455،
) 62
بنده ي خدا بودن  ،جانب حق را گرفتن  ،بی نیازي از مردم  ،متكی به خويشتن بودن  ،اعتقاد به تقدير
داشتن وارسته و آزاد بود از مشخصه هاي اعتقادي اين گفتار است .
لحن و گفتار
لحن و آهنگ درونی گفتار در اسرارالتوحید مت ناسب با حس صحنه است محمد منور با تبحر ويژه به
هر نوع گفتار لحن خاصی می دهد .

لحن فرمان  :در فرمان نهی از کلمه هاي بازدارنده استفاده می شود و گفتار حالت کوبنده و قاطع دارد
مثل حكايت ماجراي انكار قاضی صاعد و ( ...ابن منور) 69 : :455،
لحن طنز آمیز  :در اينگو نه موارد از کلمه هاي کوتاه و دلنشین استفاده می شود و گفتار حالت نرم و
صمیمی دارد مثل حكايت ورود شیخ به نیشابور و خانقاه کوي عدنی کويان ( همان ) 64 :
لحن گفتار به منظور دلداري  :لحن و آهنگ چنین گفتاري طوري است که به شخص داستان آرامش
می بخشد و از التهاب داست ان کم می کند و مخاطبش را به آرامش می رساند  .نمونه اش حكايت ديدار
بوالحسن خرقانی و زيارت خاك بايزيد  ( .همان  « ) :48 :شیخ بلحسن گفت  :اي دوست پدر چه بود که
تو کردي و چه کرديی که نكرديی ؟ » و يا در همان حكايت  :شیخ بلحسن خرقانی ،شیخ بوسعید را گفت« :
سخن بواژ  ،مرا نصیحتی بكن » و يا « دستی به نور باقی  ،می هوژارم »  (.همان  ( ) :46 :اين عبارت ها
گفته هاي ابوالحسن خرقانی است در سوگ فرزندش که او را در شب عروسی اش ،کشته بودند و سر بريده
اش را جلوي خانهي شیخ نهاده بودند) تناسب لحن و واژه با فضاي غم آلود و حزن انگیز سوگ فرزند ،بسیار
قابل توجه است .
لحن متناسب با فكر و فضا  :که دايره ي تناسب واژگان چنان گسترده می شود که با موقعیت،
شخصیت ،فضا و  ...اشخاص حكايت هماهنگی کامل می يابد مثل حكايت :پذيرفتن ابراهیم نیال ( :همان :
) ::6
لحن با استفاده از زبان محاوره یا مثل های عامیانه
استفاده از زبان محاوره ،گاه از حد يك واژه ي عامیانه يا محلی فراتر می رود و از مثل هايی که در زبان عوام
رايج است بهره می گیرد :
روزي [ ابوسعید ] با خواجهامام بلحسن روقی نشسته بود و  ...سخنی می
گفت .شیخ را مهمی در پیش بود .ايشان در آن سخن بودند که مهم شیخ ناگاه
میسر شد .برزفان شیخ برفت که « الحمدهلل رب العالمین ،کارهايما خداساز

باشد» خواجه امام بلحسن روقی گفت « :اي شیخ ! پس کار ما ،بوعلی
درودگرترا شد؟ » ( همان ) :96 :
خالصه اينكه گرچه منطق سخن عرفانی و منطق حاکم بر حكايت هاي عرفانی با زندگی توأم با خرد
و خردورزي امروز در تقابل است ،اما الزمه ي درك اين منطق  ،همدلی با مردان و زنانی است که در آن فضا
می زيستند .درك آن فضا براي انسان امروز دشوار است .بنابراين نويسندگان حكايت هاي عرفانی  ،براي
ملموس کردن آن فضا و ايجاد ارتباط و نزديكی با شخصیت هاي آن ،روايت و لحن آن ها را داستان گونه
کرده اند .اصوالً هر شكل روايت ،داستان گونه است ؛ هر چه هم ادبیات به بازتاب ذهنی واقعیت نزديك شود،
بازگويی بیانگر ،روايت گر و داستان گو باقی می ماند ( .احمدي ) :3: : :435 ،

نتیجه گیری
اسرارالتوحید مجموعهاي از حكايت هاي کوتاه و بلند می باشد که فضاي غالبش داستان رشد و کمال
است حكايات اسرارالتوحید از عناصر داستان به معناي امروزي کامالً برخوردار ند؛و عنصر فضا و رنگ در آنها
بسیار پررنگ می باشد البته فضاي درونی اغلب حكايات آن بیانگر ارادت مؤلف به شخصیت اصلی داستان و
عالقه و میل او به شرح و توصیف و ذکر جزئیات و فضاسازي ها به منظور ايجاد جو راست نمايی و صحه
گذاشتن بر کرامات مراد مريد است .به عبارت ديگر هر يك از حكايات اسرارالتوحید را می توان داستان
شخصیت نامید چرا که فضاهاي متفاوت کنش هاي داستان ها دست به دست هم داده اند تا شخصیت اصلی

داستان را معرفی نمايند .در اين مقاله تالش نگارنده بر آن بود که رابطه ي عناصر داستان را همچون گفت و
گو  ،لحن ،توصیف ،تلخیص ،صحنه آرايی را با فضاسازي با ذکر شواهد و نمونه ها عینی نمايد.و نتیجه اينكه
ابن منور تاکیدي بر توصیف عنصر مكان ندارد ام ا نحوه ي بیان و ترتیب قرارگرفتن کلمه در متن طوري است
که فضاساز است؛ همچنان که محیر العقول حس رئالیست فلسفی را به خواننده منتقل مینمايد چون نتیجه ي
اينگونه فضاسازي اظهار کرامت واندرز عملی است .راوي از طريق توصیف و تلخیص و صحنه آرايی وذکر
ابزار صوفیانه و جمادات و پديده هاي طبیعی و لحن وقايع داستان را به پیش می برد و در نقطه ي حساس
حرکت داستان را کند می کند تاخواننده بتواند به خوبی عملی را در مكان و زمان خاص و با جزئیات بیشتر
ببیند .و سرانجام اينكه گفت و گو در ايجاد فضاي حكايات عرفانی عنصري فعال است تا خواننده را به طور
طبیعی به قلمرو احساس و افكار شخصیت هاي داستان وارد کرده ؛ داستان را از حالت انتزاعی خارج نموده و
آن را واقع نما کند .
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