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چکیده
اسرارالتوحید از برجسته ترین منابع عرفانی با نثری آمیخته به نظم که بیانگر زبردستی نویسنده
در شیوه های گوناگون بیان ،شیوه های داستان پردازی ،اطالعات تاریخی و اجتماعی ،وصف دین
و مذهب و غیره در صدر میراث ادبی قرار گرفته است .تلفیق نظم و نثر در ساختار این اثر به نقش
و جایگاه شعر و کارکردهای آن اهمیتی وصف ناپذیر بخشیده است واکاوی و تأمل در اسرار التوحید
نشان می دهد :که شعر به عنوان یک اصل سازنده و مفید ،نقش و کارکردهای متنوعی دارد که
راهگشای فهم ساختار کلی و مضامین حکایات نیز می باشد.نام ابوسعید با عرفان و شعر آمیختگی
عمیقی دارد.این پژوهش با هدف شناخت کارکرد شعر در اسرارالتوحید به بررسی و تبیین
کارکردهای لفظی و معنوی شعر در آن پرداخته و می کوشد میزان بهره گیری نویسنده از شعر را
بسنجد و اهداف و کارکردهای آن را با روش توصیفی-تحلیلی تبیین کند .برآیند پژوهش نشان می
دهد در مجموع کارکردهای شعری در اسرارالتوحید ،کارکرد روایی ،کارکرد عرفانی-غنایی و کارکرد
ادبی -آرایه ای در مقایسه با سایر کارکردها ،بسامد و حضور بیشتری دارد.
کلید واژه ها :اسرارالتوحید ،کارکردهای شعر ،کارکرد روایی ،کارکرد عرفانی -غنایی و ادبی
-1مقدمه
ابوسعید فضل اهلل بن احمد معروف به ابوسعید ابوالخیر از عارفان بزرگ قرن چهارم و نیمه اول
قرن پنجم هجری است.محمد بن منور از نوادگان ابوسعید ابوالخیر ،کتاب اسرارالتوحید را در شرح
-1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات غنایی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
-2استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد Email: r.ac.mshdiau@adu.ac.ir
 -3ا ستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
تاریخ دریافت98/9/8 :

تاریخ پذیرش99/۴/19 :
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کرامات جدّ خود نوشته است و چون اثر مکتوبی در مورد ابوسعید وجود نداشته است از منابع
شفاهی آن روزگار بهره جسته و گاه با چند واسطه حکایات را بیان نموده و کتاب اسرارالتوحید را
در سه باب تنظیم نموده است .نویسنده با مهارت و شگردهای ادبی نظم و نثر را در کنار یکدیگر
به کار گرفته است و بدین وسیله جذابیت اثر خود را دو چندان نموده است« .قراین چنین می نماید
که ابوسعید ظاهراً در میان صوفیه نخستین کسی است که عقاید صوفیانه خود را به نظم پارسی و
گاهی نیز تازی ادا کرده است و در این زمینه وی را به حق باید پیشرو سنایی و عطار و جالل الدین
محمد بلخی دانست .چه رباعی های منسوب به بوسعید ابوالخیر در شمار نخستین شعرهای صوفیانه
فارسی است و حتی برخی دالیلی آورده اند که حکیم عمر خیام ،در سرودن رباعی به زبان پارسی
از ابوسعید پیروی کرده است (» .دامادی )37 :137۴ ،اشعار اسرارالتوحید دارای زبانی ساده ،نرم و
لطیف و نمایانگر جزیی از تاریخ تحول زبان در قرن پنجم و ششم هجری است« .میراث روحانی
بوسعید بیشتر در آموزش های عرفانی اوست و در رفتار شگفت انگیز او در طول زندگی اش،ولی
در تاریخ فرهنگ ایران نام او در صدر شاعران زبان فارسی در کنار خیام و بابا طاهر و مولوی و
عطار همواره تکرار شده است ...به علت شعر دوستی بیش از حد وی و گفتن چند شعر اندک،
مردم او را در عالم شاعری نیز به رتبه ای رسانده اند که کمتر نصیب شاعر دیگری شده است و
رباعیات منسوب به او را از حد شعر فراتر برده و به گونة ادعیه و اورادی مقدس درآورده اند(.شفیعی
کدکنی)19-20 :138۴،تلفیق نظم و نثر در کتاب اسرارالتوحید از مهم ترین ویژگی های آن
است...«.با این که خود بوسعید چندان شعر نمی سرود اما شعر در سراسر زندگی او از کودکی تا
پیری جریان داشت و اشعار فراوانی را از حفظ بود.شعر همواره ورد زبانش بود و بسیار مواقع بر
منبر هم به جای حدیث شعر می گفت تا جایی که بر سنگ قبر او هم دو قطعه شعر عربی را که
بسیار می خواند و دوست داشت حک کردند (».همان) 111 :
 -1-1بیان مسأله وسواالت تحقیق
مسأله مورد نظر در این جستار این است که بررسی کارکردهای شعر ،نقش و اهمیت آن را
آشکار ساخته و نگرشی تازه پیرامون جایگاه شعر پیش روی عالقمندان و اهل ادب و هنر می
گذارد .شعر هر شاعری حاوی دیدگاه ها ،سرگذشت انسان ها ،تمدن ،اجتماع ،فرهنگ ،هنر و...
عصر زندگانی اوست که بررسی و تحلیل آن عالوه بر نشان دادن جایگاه شعر در میان اقوام ،سیر
شکل و ساختار و تغییر کارکردهای شعر را نیز نشان می دهد .مهم ترین سواالت این پژوهش ،یکی
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چرایی به کارگیری شعر در کنار نثر در اسرارالتوحید؟ و دیگر اینکه کارکردهای شعری اسرارالتوحید
کدامند و دارای چه بسامدی؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
اهداف اصلی این پژوهش ،شناخت کارکرد شعر در اسرارالتوحید و بررسی و تبیین کارکردهای
لفظی و معنوی شعر در آن است و می کوشد میزان بهره گیری نویسنده از شعر را بسنجد و بسامد
هر یک از کارکردها را با روش توصیفی-تحلیلی تبیین کند.
-3-1روش تفصیلی تحقیق
در این جستار با توجه به هدف و فرضیه های مطرح شده با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی
کارکردهای شعری و بسامد بهره گیری نویسنده از شعر و نوع کارکردهای آن پرداخته و می کوشد
کارکردهای روایی ،عرفانی – غنایی ،آرایه ای ،تفسیری ،استداللی و استنتاجی شعر در خالل نثر در
اسرارالتوحید را تبیین کند.
 -4-1پیشینة تحقیق
مطالعه و کندوکاو در آثار و ادب عرفانی و آشنایی با گفتار و رفتار جذاب و دلنشین عرفا همواره
مورد توجه صاحبان اندیشه و هنر بوده است .بررسی ها نشان می دهد تاکنون اثر مستقلی دربارة
کارکرد شعر در اسرارالتوحید انجام نگرفته است .برخی پژوهش ها که تا حدی به این موضوع
نزدیک بوده اند به صورت کلی(تلفیق نظم و نثر) و بیشتر پیرامون اصالت اشعار منتسب به ابوسعید
پرداخته اند و به طور خاص به این موضوع پرداخته نشده است .اکبر صیادکوه و مهسا مؤمن
نسب( )1380در مقاله ای با عنوان «بررسی جلوه های زیبایی زبان در رباعیات اسرارالتوحید »به این
نتیجه رسیده اند که مهارت و قدرت تسلط شاعر بر موسیقی واژگان و شناخت قابلیت های زبان و
نحو کالم و ایجاز هنری برجسته ترین حرکت خالقانه ابوسعید برای برکشیدن شعر خود بوده است.
زهرا مظفری( )1389در پایان نامه ای با عنوان« :بررسی نکته های بالغی در اسرارالتوحید فی مقامات
الشیخ ابی سعید» به بررسی جنبه های بالغی اسرارالتوحید پرداخته است.اما نوآوری این پژوهش
در این است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی کارکردهای لفظی و معنوی شعر ،بسامد و
چگونگی به کارگیری هر یک از این کارکردها پرداخته و جمع آوری اطالعات به صورت اسنادی
و کتابخانه ای صورت گرفته است.
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-2بررسی کارکردهای ابیات در اسرارالتوحید
 -1-2کارکرد قصه روایی
منظور از کارکرد قصه روایی شعر آن است که نویسنده شعر را زمانی به کار می گیرد که قصد
دارد بخشی از حکایت یا قصه را به وسیلة آن کامل کند .در این حالت شعر با پیشبرد حکایت،
وظیفة روایتگری نثر را بر عهده می گیرد به طوری که حذف آن شعر موجب ناقص شدن قصه می
شود .بدین ترتیب تداوم روند طبیعی حکایت از طریق شعر صورت می پذیرد .در حقیقت بیان
روایی در شعر ،ایجاد مجالی است برای نویسنده تا با استفاده از شعر عالوه بر بیان یک واقعیت بر
اساس منطق روایی قصه گویی در وصف های شاعرانه ،ساختار شعر را در کنار نثر به صورت طبیعی
به کار برده و بر جذابیت و تأثیرگذاری سخن خود بیفزاید و با ایجاد این تحرک ،قابلیت های
شاعرانه خود را نیز به نمایش بگذارد .کارکرد قصه روایی در ابیات اسرارالتوحید با بسامد  32مورد
به نثر گره خورده و مورد توجه و استفاده نویسنده بوده است .به عنوان نمونه در حکایت« ...گفتیم:
«خواهیم ،چرا نخواهیم؟» گفت :هر وقت که در خلوت باشی این گوی و بیش ازین مگوی:
بــی تــو جــانــا قــرار نـتــوانـم کـــرد

احـسـان تــرا شــمـار نـتـــوانـم کــــرد

گــر بـر تــن مـن زفــان شــود هر مــویی

یـک شــعـر تــرا هــزار نـتــوانـم کـــرد

(محمد بن منور،1388،ج)19 :1
حکایت با سخن منظوم بشر یاسین به پایان می رسد .راوی قصه را با شعر شاخ و برگ می دهد
و برای القای داستان خود عنصر شعر را در کنار نثر به کار می گیرد .بیان منظوم و ترفندهایی شاعرانه
که به اصل روایت افزوده شده و روایت را تأثیرگذار تر می کند .گاه شرح روایت در اثنای آن با
زبان شعر بیان شده است «  ...همه خداوندی و نظر عنایت ماست تا چنان شدیم که همی گفتیم:
هـمـه جـمـال تـو بـیـنـم که چشم باز کنم

هـمـه تـنـم دل گـردد چـو بـا تـو راز کنم

حــرام دارم با دیــگران ســخـن گــفتـن

کـجـا حـدیــث تـو آمـد سـخـن دراز کنم

( همان)3۵ :
پس چندان قبول پدید آمد از خلق که مریدان می آمدند و توبه می کردند و همسایگان از حرمت
ما نیز خمر نخوردند »...تنوع کارکرد قصه روایی شعر در اسرارالتوحید متفاوت است ،گاهی شعر را
در انتهای روایت و گاهی در اثنای آن به کار می گیرد و بدین ترتیب می توان گفت مهم ترین هدف
راوی از اینگونه به کارگیری شعر ،افزایش جذابیت متن و رسایی سخن است.شعر را برای بیان
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بخشی از وقایع و رخدادهای حکایات خود به کار می گیرد تا موجب دلزدگی و مالمت خواننده
نگردد در حکایتی دیگر«...او روی از دیگر سوی داشت که سخن می گفت من او را باز شناختم.
روی سوی من کرد و گفت :های!
نــشـنودسـتی هـــر آنـــچ در ویـرانـی

بــیـنـند نــگـویــنــد در آبــادانـــی ؟
(همان) ۶۸ :

چون او این سخن بگفت نعره ای از من برآمد و بیهوش گشتم و نیز از خود خبر نداشتم » ...در
این حکایت نیز راوی ،حادثه و واقعیتی را که به صورت مناظره بین دو نفر رخ داده است ،یکی در
قالب نثر و دیگری در قالب نظم درآورده به طوری که با حذف بیت ،حکایت ناقص می شود.
بنابراین شعر یاری دهندة نثر است و رویکرد روایی نه تنها جذابیت متن را افزایش می دهد بلکه
تکمیل کنندة روایت و انتقال دهندة دقیق و کامل رخداد است راوی نیز به کمک شعر با هدف
تأثیرگذاری بیشتر مقصود خود را بیان می دارد و گویی در بیان پاره ای از آموزه ها ،گوی سبقت را
به شعر می دهد .برای اثبات این امر نیز شرح تأثیرگذاری ابیات در احواالت شنوندگان را به وضوح
بیان می دارد ...«.و قاضی صاعد را از نیکورویی که بود ماه نیشابور گفتندی .شیخ این بیت بگفت:
گـفــتی کــه مـنــم مـاه نـشـابور و سـرا

ای مــــاه نـشــابـــور ،نــشــابــور تــرا

آن تــــو تـــرا و آن مـــا نــیــز تـــرا

بــا مــا بـنـگـویـی که خـصـومت ز چــرا؟

( همان) 73 :
چون این بیت بر زبان شیخ برفت قاضی صاعد در پای شیخ افتاد و استغفار کرد» ...
تقریباً در اکثر حکایات اسرارالتوحید ،شعر به دلیل جذابیت و تأثیرگذاریش در کنار نثر به کار
رفته است .این جنبه تفننی شعر ،نثر را از یکنواختی و ماللت دور می سازد .کارکرد قصه روایی
شعر به نویسنده متون نثر یاری می رساند تا با بیان بخشی از روایت خود به وسیلة شعر ،میزان
آشنایی خود از ادبیات و فنون ادبی و نویسندگی را نیز به نمایش بگذارد و بدین ترتیب بر ادبیت
متن خود بیفزاید ... «:شیخ ،در میان سخن ،روی بدان درویش کرد و گفت :ای درویش:
آری جـــانـا دوش بـه بـــامـــت بــودم

گــفــتـی دزد اسـت دزد نـبــو مـن بـودم
( همان) 1۰4 :

آن درویش فریاد درگرفت و پیش شیخ آمد»...
نویسنده مهمترین سخنان بوسعید را گاهی در اثنای حکایت و گاهی در پایان با یک یا چند بیت
بیان می دارد ... :باز پسین سخن شیخ به ایشان این بود که گفت:
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آنـجــا شــوم و روی کــنـم در دیــوار
( همان)14۹ :

پس شیخ ما جمع را وداع کرد و برفت به سوی عَقَبَة زُشک در شد» .
در زیر به علت محدود بودن این جستار و برای پرهیز از اطالة کالم برای شواهد دیگر رجوع
شود به (همان73،1۸۵،1۹4،217،224،2۶۶،2۶۹،7۸،1۶۰،73،74،132 :و)...

-2-2کارکرد عرفانی – غنایی
اسرارالتوحید از جمله کتب عرفانی -غنایی است که آموزه ها و زیبایی های اخالقی ابوسعید را
بیان نموده است .میراث روحانی بوسعید در آموزش های اخالقی .در بعضی از حکایات تعلیمی
اسرارالتوحید ،نویسنده در کنار نثر ،اشعاری را که دارای مضمون های اخالقی وعرفانی -غنایی
است به کار می گیرد و دلیل اینکه بیشتر از اشعار به منظور طرح پیام های اخالقی و تربیتی استفاده
برده است نقش ترغیبی است .این کارکرد شعر با بسامد  38مورد در میان ابیات اسرارالتوحید با
هدف بیان واضح تر و سهولت فهم ضمن زیبایی بخشی به متن و برانگیختن حس توجه و لذت
بخشی خواننده به کارگرفته شده است:
-1-2-2انسان دوستی
از بارزترین ویژگی های شخصیتی ابوسعید ،انسان دوستی وی است.این اندیشه در رفتار و
گفتار وی هویداست« .بودند صوفیانی که از سر تعصبات عقیدتی به آزار و ایذا و گاه تکفیر
وتفسیق مخالفان خود دست می یازیدند.امّا ابوسعید همه جا و همواره انسان را محترم می شمارد
و نسبت به او از محبّت و دوستی و مهربانی دریغ نمی کند(».اسفندیار )124 :13۸4 ،بوسعید مردی
با اخالق و انسان دوست بود ،بسیاری از مخالفان و دشمنان وی به جهت کرامات و اخالق نیک
بوسعید به جمع ارادتمندان و مریدانش پیوستند .از نمونه های بارز نگرش انسان دوستی بوسعید
داستان کنیزک مطربه است که چنگ می زد و ابیاتی را می خواند:
امروز در ایـن شــهر چــو مـن یـاری نـی

آورده بـــه بـــازار و خـــریـــداری نــی

آن کـس کــه خــریـدار ،بــدو رایـم نـه

وآنــکـس کـه بــدو رای خـریــدارم نــی
(محمد بن منور،13۸۸،ج)1۰۸ :1

شیخ با شنیدن این ابیات از زبان وی ،او را از صاحبش می خرد و به معشوق می رساند.استفاده
از شعر به دلیل تغییرناپذیری و مصون ماندن از تحوالت ناشی از دستبرد نسخه نویسان وورّاقان،
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بهتر و موثّق تر از نثر می تواند واقعیت ها را بیان کند .دراسرالتوحید بیان آموزه های ناب عرفانی
با استفاده ازشعر،به دلیل بهترمتوجه شدن خواننده وتأثیرگذاری بیشتراست.مثال ارادت ومحبت
بوسعید به استادان و صاحبان کرامت که نشان ازکمال انسان دوستی وی است را درقالب شعر بیان
می دارد:
معـدن شـادی سـت ایـن و مـعدن جود و کرم

قبـلـة مـا روی دوسـت قـبـلة هر کس حرم
(همان )۵3:

در این بیت به مدح پیر بلفضل حسن و ذکر کرامات وی می پردازد.بوسعید بر خالف صوفیانی
که به زنان نظر چندان مثبتی نداشتند و آنان را شایستة ورود در وادی طریقت و سیر و سلوک نمی
دانستند ،به زنان توجه و عنایت خاصی نشان می داد .ابوسعید از میان زنان ،محبان و مریدانی داشت.
در حکایت زن مطربة مست که بر سر راه شیخ ظاهر می شود و شاگردان شیخ او را از سر راه شیخ
دور می کنند ،شیخ مانع شده و رو به سوی زن با خواندن بیت زیر آن زن را متوجه خطایش کرده
و بدین ترتیب زن با شنیدن بیت از جمله زنان نیک می گردد .بوسعید حتی با گناهکاران نیز رفتار
محبت آمیز و انسانی دارد و گاه با زبان آهنگین شعر و با استفاده از حسن خلق ویژة خود تلخی
پندش را به شیرینی تمجید از بین می برد تا سخنش تأثیر بیشتری بر او بگذارد:
آراســتـه و مـسـت بــــه بــــازار آیــــی

ای دوسـت نـتـرســی کـه گـرفـتـار آیــی
(همان)271:

-2-2-2رضا ،تسلیم و صبر
ادبیات عرفانی در حوزة ادبیات غنایی جای دارد« .یکی از آموزه های مهم عرفانی بوسعید رضا
و تسلیم است.رضا ،نگاه دل است به اختیار خداوند برای بنده ،چه بنده می داند که خدا برترین
را برایش برمی گزیند.پس بدان خشنود می شود و ناخشنودی را رها می سازد( ».سراج
طوسی )5۴ :191۴،بوسعید به تسلیم بودن و رها کردن تدبیر فرا می خواند .از دیدگاه وی ،مرد
خدای باید صبور باشد .وی آرامش و رهایی را در تسلیم و رضا می داند و همواره بر غم ،بال و
مصیبت دعوت به شکیبایی و صبر کرده و تأکید می کند که صبر ،رضا و تسلیم توأمانند و این
آموزة اخالقی را بیشتر به زبان شعر و احساس بیان می دارد .شادی،ناامیدی،رضایت،دنیای آرمانی
و ...اندیشه هایی است که فحوای شعر غنایی را تشکیل داده و در ترغیب و تشویق عالوه بر
تأثیرگذاری ،از صداقت بیشتری برخوردار بوده و به راحتی چندین آموزه را درخود جای می دهد:
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زشـت بــایـد دیــد و انـگــاریـد خـوب

زهـــر بـایـد خــورد و انـگــاریـد قــنـد

تــوســنـی کــردم نــدانـسـتـم هــمــی

کـز کــشــیـدن سـخـت تـر گــردد کمـند
(محمد بن منور،13۸۸،ج)1۹3 :1

در ابیات زیر عالوه بر آموزش تسلیم بودن در عشق،خصوصیات عشق را نیز بیان داشته و
راهکارهای مواجه شدن و چگونگی برخورد با آن را برمی شمارد:
از دوسـت بــه هــر چـیز چـرا بایـدت آزرد

کـین عـشق چـنین باشدگه شـادی و گه درد

گـر خـوار کـند مـهتر خـواری نکـنـد عـیب

گـر بـاز نـوازد شــود آن داغ جــفـا ســرد

صد نیـک بـه یک بـد نتـوان کـرد فـرامـوش

گــر خــار بـر اندیـشی خـرما نتـوان خورد

او خشـم هـمی گـیرد ،تـو عـذر هـمی خـواه

هــر روز بنــو یـار دگــر مـی نتـوان کـرد
(همان)7۸ :

-3-2-2عشق
یکی از چشم اندازهای مهم در شعر شاعران عشق است« .شاعران با این جانمایه های گران
سنگ خود را به ابدیت زندگی و عظمت ارزش ها پیوند می زنند و مردم را از سختی ها و مشکالت
دور ساخته و آنان را به سوی پایداری و شور و شعف سوق می دهند(».کیخای
فرزانه)210،1390،هیچ شاخه ای از اشعار روایی و آثار ادبی،جذاب تر و پرکشش تر از قصه های
عشقی نیست .رواج قصه های عاشقانه در ادب فارسی به واسطه شعر صورت گرفت.عشق در
تعریف ابوسعید؛دام خداوند است«العشقُ شَبَکَهُ الحَقَّ» (همان )310 :بوسعید تعبیراتی دلکش از عشق
دارد .زیباترین مفهوم عشق در دیدگاه وی آن است که عشق؛ لطیفه ای از سوی خداست که بر دل
بنده پدید می آید.از شروط افتادن در دام عشق الهی ،فراموش کردن هر عشق دیگری به جز عشق
الهی است .عشق در نگاه بوسعید تعبیرات متفاوتی دارد و بیشتر آنها را با استفاده از زبان شعر بیان
می دارد در ابیات زیر قلّاشی و عاشقی را می ستاید و خود پرستی و با خود نشستن که شیوة زاهدان
و قرّایان است را نکوهش می کند:
قلـّاشــی و عـاشقـی ،سـرِ مـایـة ماسـت

قــرّائـی و زاهــدی ،جــهـانـی دگــر است
( همان)32۹ :

ای جان و جــهـان تــو راه اســالم گزیــن

بـا مــار سـیـه نـشـین و با خـود مـنشـیـن
(همان)33۰ :

در بیت زیر به یک آموزة اخالقی اشاره می کند،اینکه عاشق و جوانمرد حقیقی آن است که جانش
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را در راه حق فنا کند .شعر در اینجا توانسته قاعده و اصل اخالقی را که بوسعید قصد بیان آن را
دارد ،تحکیم و تقویت کند:
ایـن عــشق بلــی عــطای درویــشان اســت

خــود کــشـتـنشـان والیـت ایـشــان است

دیـنـار و درم نـــه رتــبــت مـــردان اســت

جــان کــرده فـدا ،کـار جـوانـمــردان است
(همان)1۶ :

در ابیات زیر به ویژگی تدبیربردار نبودن عشق اشاره می کند و از شعر به عنوان راهی برای
پذیرش آسان تر مفهوم مدنظر خود استفاده می کند ،در واقع با زبان آهنگین شعر می خواهد بگوید
که این قضیه مفهومی باارزش و حائز اهمیت است:
بـس کـه جـسـتم تا بـیـابم من از آن دلبر نشان

تـا گمان اندر یقین گـم شد ،یقین اندر گمان

 ...چــند گــاهی عاشـقی برزیـدم و پنداشـتم

خویشتن شـهره بکـرده تو چنـین و من چنان

در حـقیقـت چون بـدیـدم زو خـیالی هم نبود

عـاشق و مـعشوق من بودم ببین این داسـتان
(همان )32۹:

برای شواهد دیگر رجوع شود به

(همان333،۵۹،313،2۹3 :و)...

-4-2-2رجا
«ابوسعید را از بنیان گذاران مکتب شادی و سرخوشی در تصوف شمرده اند؛ زیرا او بر خالف
دیگر مشایخ تصوف هیچ گاه نگفت که در ازای شادی اخروی باید در این دنیا محزون و اندوهناک
بود .شادی عنصر اصلی زندگی اوست(».مایر )158:1378،وی نشانه های شادی و غم را به بندگان
نسبت می دهد و معتقد است امید و شادی از جلوه های جاللی خداوند است .همواره دعوت به
سماع و شادباشی می کند .میل ابوسعید به امید و شادی نسبت به خداوند بیشتر از ترس و حیرت
از جلو ه های جاللی اوست و اصالت را به شادی می دهد و برای جذابیت هر چه بیشتر فحوای
کالم و دیدگاه خود از شعر در خالل متن استفاده می کند:
جــایــی کـه تــو بـاشـی اثـر غــم نــبـود

آنــجــا کـه نــبـاشــی دل خــرم نــبـود

آن را کــه ز فــرقـت تـــو یـکــدم نــبـود

شـادیــش زمـیــن و آسـمــان کــم نبــود

ای ســاقــی پــیـش آور ســرمـایـة شــادی

زان مــی کـه هــمی تابـد چـون تـاج قبادی

زان بـاده که با بـوی گـل و گـونــة الله اسـت

قــفل دَرِ گُــرم اســت و کلــید د ِر شــادی
(محمد بن منور،13۸۸،ج)332: 1

غم وجود ندارد و اگر هم وجود دارد نصیب دل دشمنان و بدسرشتان است .مضمون کالم را با به
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کارگیری اسباب موسیقیایی در قالب شعر بیان می دارد:
سـاقـی تـو بـده بـاده و مـطـرب تـو بـزن رود

تـا می خـورم امـروز که وقت طرب ماست

می هـست و درم هست و تب الله رخــان هست

غـم نیسـت و اگر هست نصیب دل اعداست
(همان)2۰1 :

بوسعید شاد زیستن و شاد مردن را هدف و معنای زندگی و وارستگی می داند:
جــایـی کــه حـدیـث تــو کنـنـد خــندانـم

برای شواهد دیگر رجوع شود

خــنـدان خــنـدان بـه لـب بـرآیـد جـانم

به(همان،332،331،2۰2 :و)...

(همان)243:

-3-2کارکرد ادبی – آرایه ای
به کارگیری شعر در کنار نثر از ساختارهای مهم ادبی است .گاهی شعر در فنون نثر برای افادة
کارکرد ادبی به کار می رود .در اسرارالتوحید وجهة ادبی هم در نثر و هم در شعر به کار گرفته شده
است .نویسنده بدین وسیله عالوه بر افزودن جنبة زیباشناختی اثر خود ،برای دوچندان نمودن قدرت
تأثیر آموزه ها و افزایش توان ادبی متن خود نیز از آرایه های ادبی با بسامد  ۴9بیت که هر کدام
دارای چندین آرایه ادبی در کنار یکدیگر می باشد ،استفاده می کند« .یکی از عوامل مهم در متمایز
کردن گفتمان شعری از دیگر گفتمان ها ،نشانه های بالغی است .نشانه های بالغی سبب برجستگی
قسمت هایی از شعر و به تبع آن برجستگی گفتمان می

شود( ».فیاض منش و همکاران)17۶:13۹7،

-1-3-2استعاره
در اسرارالتوحید ،استعاره در جای جای حکایات و برخی ابیات به کار رفته که نمونه های
بسیاری از آنها از نوع استعاره مصرحه است .آنجا که عارف می خواهد جامهة معقوالت بر جان
محسوسات بپوشاند از ابزاری چون استعاره ،تمثیل ،تشبیه و ...استفاده می کند .کاربرد استعاره در
اسرارالتوحید عالوه بر اینکه بر میزان تخیل ،عاطفه و تأثیر آنها می افزاید شرایط ماندگاری و سهولت
فهم را نیز فراهم می کند:
گـفـتـی کــه مـنـم مـاه نـشـابــور و ســرا

ای مـــاه نـــشـــابــور،نــشـابــور تــرا

ماه نشابور(در مصرع دوم) استعاره مصرحه از قاضی صاعد

(محمد بن منور،13۸۸،ج)73 : 1

کاربرد اضافه استعاری زمینة تنوع تصویری و عاطفی بودن کالم را فراهم ساخته است:
تــا روی تـو را بـدیـدم ای شـمـع طـــراز

شمع طراز ،استعاره مصرحه از معشوق

نــه کــار کـنـم ،نـه روزه دارم ،نـه نـمــاز
(همان) 331 :
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-2-3-2طباق
به کار گیری صنعت طباق و تضاد در ابیات اسرارالتوحید به متن زیبایی ادبی بخشیده است.
تضاد از مباحث مهم در نقدهای ساختارگرایانه بر زیبایی شعر است« .موسیقی نثر تنها محدود به
قلمرو صوت ها و آواها و تکیه و درنگ واژه ها نیست بلکه هر گونه تناظر و تقابلی را چه در حوزة
صوت و چه در حوزة واژه در بر می گیرد( ».رضوانیان و حقیقی )12۶ :1390،در ابیات زیر تقابل
به کار رفته عالوه بر ایجاد موسیقی ،موجب گستردگی معنا و مفهوم مورد نظر گوینده نیز گردیده
است:
گـر خوار کـند مـهتر خـواری نـکنـد عـیـب

گـر باز نــوازد شــود آن داغ جـفـا ســرد
(همان) 7۸:

گــو خــواه زمـانـه آب و خـواه آتـش بــاش

برای شواهد دیگر رجوع شود به

تـو شـاد بـزی و در مـیـانه خــوش بـاش

(همان193،28۶،330،۶8،31 ،:و)...

(همان)73:

-3-3-2ارسال المثل
گاه بوسعید برای تفهیم مقصود خود و جلب توجه مخاطب به موضوعی مهم به منظور تنبیه و
ایجاد نگرشی عمیق به شگردهایی مبتکرانه به کاربرد تمثیل در قالب شعر متوسل می شود .زبان
تمثیل که غالباً در ارتباطات کالمی صوفیه مشهود است ،از متنوع ترین شگردهای ارتباط کالمی
ابوسعید به شمار می رود:
عـزّ والیــت بــه ذلّ عَــزل نــیــرزد

گـرچـه تـو را بـو زچـاچ تا بـه مـدینه
( همان) 32۹ :

عز والیت به ذل خواری عزل شدن نمی ارزد.

کاربرد تمثیل در ابیات اسرارالتوحید نیاز زبانی عارف را در بیان رسا و زیبای معنای مورد نظر
او برآورده ساخته است:
هــر آن شـمــعــی کــه ایــزد بر فــروزد

کـسی کـش پف کنــد سبــلت بـسـوزد
( همان) 1۰4 :

برای شواهد دیگر رجوع شود به

(همان2۵،1۸1،2۵۸،313،1۰۸،14۸ :و)...

-4-3-2قلب
در ابیات زیر صنعت قلب هماهنگ با عاطفة شعری و بی تکلف به کار گرفته شده است و بر
تأثیرگذاری و زیبایی کالم افزوده است:

| 38

پژوهشنامه ادب غنایی سال  18شماره 35پاییز و زمستان1399

چـون بـا تـو بُـوَم  ،مجاز مــن جـمله نماز

چــون بــی تـو بُـوَم ،نمـاز من جمله مجاز

بس کـه جستم تـا بیـایم من از آن دلبر نشان

تـا گمان اندر یقین گم شد ،یقین اندر گمان
( همان) 32۹ :

اَلــَـومُ لـا یَــرفَـعُ غَــیــرِی ذَیـلِــی

لَیـلِـی نَــهَــارِی وَ نَــهــارِی لَــیــلــی
( همان) 24۹ :

-۵-3-2تقسیم
با به کار گیری این صنعت در شعر موجب ایجاد نحو هنری گشته و بر قدرت تأکیدی و القایی
کالم افزوده است :
خـوبتر انـدر جـهان ازین چه کار بود کـار؟

دوسـت بَـرِ دوسـت رفــت و یـار بـرِ یـار

آن هـمه انـدوه بــود ویــن هـمــه شادی

آن هـمـه گـفــتار بـود ویـن هـمـه کـردار

بـه فـلک بَــر دو مـرد پــیـشـه وَرَنـــد

زان یــکـــی دَرزی و دِگــر جــــواله
( همان) 1۰۶:

پس اشارت به درزی کرد و گفت:
ایـن نـدوز مـگـر قـبـای مـلـوک
آنگه اشاره به جواهر کرد و گفت :وان نـبـافـد مـگر گــلــیـم سـیـاه

( همان) 1۵۸ :

-۶-3-2تکرار
در ابیات اسرارالتوحید ،صنعت تکرار به منظور تأکید و تأثیرگذاری بیشتر کالم به کار گرفته
شده است .به کارگیری تکرار و واج آرایی از جمله شگردهایی است که شاعر جهت غنی سازی
موسیقی کالم خود در شعر استفاده می کند« تکرار چند کلمه در یک بیت عالوه بر آنکه در تکمیل
موسیقی کالم نقش مؤثرتری دارد عواطف شدید شاعر را هم حسی و ملموس می سازد و در زیبایی
آفرینی و پیوند عاطفی خواننده با متن نیز مؤثرتر خواهد بود(».خلیلی جهانتیغ)۶0:1380 ،به نظر می
رسد ،بازی با واژگان ،عمده ترین بخش برجسته سازی های زبانی است که در اشعار ابوسعید دیده
می شود .پس از آن بیشترین توجه شاعر به هم حروفی به وسیله انواع جناس بوده است .واج آرایی
حرف « الف » در ابیات زیر موجب برجستگی موسیقی درونی شعر گردیده و تداعی فریاد و شیون
می کند:
 -گـفتـی کــه مـنم ماه نـشابـور و سـرا

ای مــــاه نــشـــابـور ،نــشـــابـور تــرا

آن تــو تــرا و آن مــا نـیـــز تـــرا

بــا مــا بنــگویی کــه خـصـومـت ز چـرا

تحلیل اشعار و کارکردهای عرفانی – غنایی آن در اسرار التوحید
فَـــاِذا اَبــصَــرتَــنـی اَبــصـــَر َتـــهُ
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وَاِذا اَبـــــصَــرتَــــهُ اَبــصَـــرتَــنــــا
(محمد بن منور،13۸۸،ج) 247 :1

واج آرایی «چ» و تکرار کلمات «چنان و چنین» با ایجاد نوسان و تغییر در موسیقی کالم روایت را
دلپذیر و خواننده را با حکایت همراه می سازد:
بـه چـون و چــرا در شــدم ســالـیــان

کــه چــون ایـن چـنـیـن و چرا آن چـنان

تـو چـنان که تـرا بخت چنان است و چنان

مـن چنین ام که مرا بخت چنین است و چنین
(همان)3۰۵:

برای شواهد دیگر رجوع شود به

(همان3۰۵ ،173،۸4،172،243،2۰1،332،313،۸4 :و)...

-7-3-2رمز
در اسرارالتوحید ،نویسنده به جهت لذت بخش نمودن درک مفاهیم از رمز استفاده می کند و به
وسیله آن قصد دارد با به کارگیری یک واژه به یک مضمون معنوی تر که کامال قابل تجسم نیست،
اشاره کندبنابراین واکنش خواننده را برمی انگیزد ومخاطب رامیان ادراک وعدم ادراک شناورمی کند:
تـا هـر کــه در آیـد بـنـهد او دل و جان

رعـیت چــه کـنـد گـرد ســرای سـلـطان
( همان) 1۶۰ :

 -نــزدیـکـان را بـیـش بــود حـیـرانـی

کـایـشــان دانــنـد ســیـاسـت سـلـطانی
( همان) 2۹۸ :

در ابیات ذکر شده «سلطان» رمز و نماد حضرت «حق» است .سلطان و پادشاه از پربسامدترین
نمادها در اسرارالتوحید است که گاهی به خداوند و گاهی به عارف و یا پیری اشارت دارد«.نزدیکان»
نماد از مقربین درگاه حق است.

( همان) 24۶ :

-۸-3-2تشبیه
در اسرارالتوحید بیشتر تشبیه بلیغ از نوع عقلی به حسی به کار رفته است که از ارزش هنری
بیشتری برخوردار است .از این صنعت بیشتر به جهت ملموس شدن مطلب و تأثیرگذاری بیشتر و
ایجاد موسیقی استفاده گردیده است عالوه بر این هم از جهت اشتمال بر خیال شاعرانه و صورت
های خیالی درخور توجه است «.صورت های خیال عالوه بر آن که زبان شعر را به سهم خود از
زبان نثر متمایزمی کند،مثل موسیقی ،ظرفیت زبان را برای برانگیختن عاطفه افزایش می دهد».
( پورنامداریان)۸۵ :13۸1،
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ای روی تـو چـو روز دلـیـل مــوحــدان

وی مـوی تو چـنان چـو شب ملـحد از لحـد

هـر شـب نـگرانـم به یمـن تـا تو بـرآیـی

زیـرا که ســهیـلی و ســهیـل از یمــن آید
(محمد بن منور،13۸۸،ج)2۸2: 1

زلفـت سـیه اسـت مشـک را کـان گشـتی

از بـس کــه بـجـستی تـا هـمه آن گـشـتی
(همان) 2۹۸ :

-4-2کارکرد تفسیری – توصیفی
در این نوع کارکرد شاعر برآن است تا با استفاده از شعر ،مضمون ،رخداد ،شخصیت و سخن
خود را روشن و تبیین سازد و با توصیف و تفسیر به شفاف سازی موضوع دست یابد«.ارتباط
معنایی شعر و نثر ،در پنج دستة تتمیم و تکمیل ،تنظیر و تطبیق ،تمثیل و تشبیه ،توضیح ،تأیید ،تأکید
و توصیف صورت می گیرد(».خطیبی )222-21۶ :137۵ ،در برخی از حکایات اسرارالتوحید برای شرح
و بسط حادثه یا موضوع مدنظر گوینده با استفاده از شعر ،خوانندگان را به اقناع می رساند تا با
سهولت بیشتری آن را درک کنند.این کارکرد با بسامد  2۴مورد در خالل متن به کارگرفته شده
است.در حکایتی با مضمون فضل ،توفیق و عنایت الهی برای تفسیر و شفافیت هر چه بیشتر این
مضمون از شعر استفاده کرده و بیان می دارد که خیر و شر هر دو بالی سالک است .در عرفان
بهشت و جهنم ،نور و ظلمت دنیا و آخرت حجاب است و تنها چیزی که حجاب و مانع نیست«با
ما بودن» است ،خود را در وجود حق فنا کردن است و هر چه دارد و ندارد را از آن او دیدن است.
آن زمان که مردم در تو نظر کنند و به عین تعظیم تو رامی بینند ،آن لذتی که از این معانی می یابی،
طعم نفس است:
تـا شـیـر بُـدم شـکـار مـن بـود پـلـنـگ

پــیـروز بُــدم بـه هـر چـه کـردم آهـنـگ

تـا عـشــق تــرا بـه بـر درآوردم تـنــگ

از بـیـشـه بــرون کـرد مــرا روبَــه لـنـگ

پیروزی واقعی در مکانی است که حضرت حق (مرکز قدرت) آنجاست:
امــروز بــه هــر حـالی بغـداد بـخــاراسـت

کـجا مـیر خراسـانسـت پیـروزی آنجـاست
(محمد بن منور،13۸۸،ج) 3۶ :1

در حکایتی دیگر برای توضیح و تفسیر عبارت « کم آیید و همه شمایید! » را می آورد:
فـاساخـتن و خوی خوش و صفرا هـیچ

تــا عــشـق مــیـان مــا بـمـاند بــی پیـچ
( همان) ۶2 :

درجایی دیگر برای تفسیر و توضیح بیشتر سخنی از رسول اکرم (ص) نیز از شعرکمک می گیرد:

تحلیل اشعار و کارکردهای عرفانی – غنایی آن در اسرار التوحید
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«...چنانک رسول صلّی اهلل علیه و سلّم گفت :اِتَّقُوا فِرَاسَهَ اَلمُومِن فَاِ َّنهُ یَنظُرُ بِنُورِ اهللِ» پس گفت:
مرا تـو راحـت جـانی معـایـنه نـه خـبر

کـرا مــعاینـه باشـد خـبر چـــه ســود کنـد
( همان) 1۰2 :

توصیف صحنه ها ،حاالت و چهره ها گاه به وسیله شعر در خالل نثر از ویژگی های منحصر به
فرد اسرارالتوحید است .در بیت زیر صحنه ای را توصیف می کند و مضمون«شیخ در هیچ حال از
مریدان خود غافل نیست و پیوسته همراه آنهاست ».را تفسیر می کند ...« :گویند :دزد بود ،گویند
نبود .فرستادة ما بود تا از خوابت بیدار کند تا ساعتی با ما حدیث کنی:
مـه روی بـتـا دوش بـه بـامـت بــودم

گـفــتی دزد اســت دزد نبــو مــن بـودم
( همان) 122 :

 ...آنجا که اثری از انوار حقیقت کشف گردد آنجا نه ولوله بود نه دمدمه و نه تغیّر و تلوّن .لَیسَ
مَعَ اهللِ وَحشَهٌ وَ ال مَعَ النَفسِ راحَهٌ .پس گفت:
مـرد بـایـد کـه جگر سوخـته خندان بودا

برای شواهد دیگر رجوع شود به

نـه همــانـا کـه چـنین مـرد فـراوان بــودا

(همان)314،۹2،3۰۵،2۸۹،7۸،3۰1،3۰۰ :

(همان)2۹4:

-۵-2کارکرد استداللی شعر
گاه نویسندة متن های منثور ،مطلبی را می گوید و برای استدالل مطلب و سخن خود شعری را
به عنوان دلیل و برهان آورده و بر اساس آن بیت استدالل می کند که آن سخن و مطلب صدق دارد.
در برخی از حکایات اسرارالتوحید نیز استدالل بر شعر از مهم ترین شیوه های اثبات کالم است«.
استناد به شعر در اثبات کالم ،همانند تمثیل ،از ضعیف ترین انواع استدالل است؛ با این حال ،تکیه
راوی و شخصیت ها بر شعر و گرایش نداشتن به تفکر منطقی و براهین عقلی ،با محتوای عامیانة
حکایات و شیوة روایتگری تناسب دارد(» .دهقانیان)۴9 :1391،در اسرارالتوحید نویسنده معموالً
گاهی شعر را به مثابة ابزاری استداللی و استنادی برای تأیید گفتة خود به کار می گیرد چه معلوم
و مقرر است که هر چند آدمیان را روزگار دورتر در انجامد ،در همت ها قصور زیادت بود و سالک
راه کمتر یافته شود .علم هر کسی را دست ندهد و معامله خود کبریت احمر است .کم از آن نباشد
که به سخن آن بزرگ دین و یگانة عهد ،اسماع معتقدان خوش گردد و دل و جان مدعیان طریقت
را استرواحی باشد و چنان باشد که گفته اند:
گـر تُنگ شکر خـرید مـی نتـوانم کــرد

بــاری مگــس از تُنـگ شـکر مـی رانــم
(محمد بن منور،13۸۸،ج) 7: 1
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راوی برای تصدیق سخن خود ،بیتی ازسروده های یکی ازبزرگان و صاحب نظران دین می
آورد تا استنادی باشد جهت اثبات کالم خود .دراسرارالتوحید گاهی راوی برای تأیید گفتة خویش،
بیتی را از شخصیتی صاحب نظر و عارف می آورد و گاهی سخن خود را با بیت یا ابیاتی از سروده
های خود تأیید می کند ...:هر که را به آتش زنده می سوزندش ،چه در این جهان و چه در آن
جهان ،پس این بیت بگفت:
آتش نمرود هـرگـز پـور آذر را نسـوخت

پور آذر پیش او آتش چو خاکستر شده ست

تا بدین آتـش نسوزی تـو یقین صافی نشی

خواه گو دیوانه خوانی خواه گویی بیهده ست
(همان)2۹۶:

در این حکایت پیرامون«سوز دل و آتش نیاز و اینکه خداوند دو آتش آفریده است ،آتش مرده
و آتش زنده .آتش زنده ،آتش نیاز است که در سینه های بندگان قرار داده تا نفس را سوخته گرداند
و دیگری آتش مرده که هر کس به اندازة ایمانش قادر به دیدن آن است »،در ضمن حکایت با
آوردن سخنی از پیامبر اکرم (ص) و ابیاتی ،کالم خود را تأیید می کند .در حکایتی دیگر ،بیتی از
پیر بلقسم بشر یاسین را به عنوان استدالل و برهانی برای تأیید و تصدیق کالم خود می آورد...«:
پیر بلقسم بشر یاسین بسیار گفتی،
گر مـن این دوستی تـو ببـرم تـا لـب گـور

بـزنـم نـعــره و لـکــن ز تـو بـینــم هــنرا
( همان) 312 :

در حکایت زیر بوسعید؛ دلیل رفتارش که مخاطبین را به تعجب واداشته بود با یک بیت بیان
می دارد ... «:و شیخ همچنان مجلس می گفت .مردمان ،از گفتِ شیخ تعجّبها کردند .شیخ گفت:
او حکم کرد ما را ،او کــی بـود کـه مـا را

مـا حـکم کـردیـم او را او کـی بود خـدا را

کارکرد استداللی شعربا بسامد  8مورد دراسرارالتوحید،به کار گرفته شده است.

(همان)173:

-۶-2کارکرد استنتاجی شعر
گاه پایان حکایات از طریق ابیات صورت می گیرد .ابیاتی که سرانجام نهایی حکایات را بیان
می دارند این کارکرد با بسامد  10مورد در اسرارالتوحید به کار رفته است.در حکایت زیر ،راوی
آن را با یک بیت حسن ختام می بخشد ... «:آتش در روی و موی و جامة محتسب افتاد و بیشتر
بسوخت .شیخ گفت:
هـر آن شـمـعی کــه ایـزد بــرفــروزد

کـسی کـش پـف کــنـد سـبلــت بـســوزد
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آن محتسب در پای شیخ افتاد و توبه کرد ( .همان) 1۰4 :در حکایتی دیگر در باب دوم اسرارالتوحید
،نتیجة نهایی حکایت در قالب دو بیت بیان می شود ...«:روی سوی من کرد و گفت :ای خواجه!
چـندیـن چـه زنـی نـظـاره گـرد مـیـدان

اینـجــا دم اژدهـــاسـت و زخــم پـیـــالن

تـا هـر کـه درآیـد بـنـهد او دل و جــان

رعــیت چــه کنـد گــرد سـرای سـلـــطان
( همان) 1۶۰:

« ...شیخ گفت« :ای حسن! پای افزار ایشان بیار»حسن پای افزار ایشان بستد و پیش شیخ آورد.
شیخ از حسن بستد و بر َزوَر سر بداشت و گفت:
آن را کـه هـمی جـامـه بـبایـد زد و بـرد

زانســت کــه هــمی بـزرگ را دارد خـــرد

وَ صلَّی اهللَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَجمَعینِ»...

( همان ) 1۶۹:

پایان دادن به یک حکایت با یک بیت که گاهی نتیجة نهایی یک حکایت را بیان می دارد و حسن
ختامی بسیار دل انگیز که مانع ماللت خاطر خوانندگان می شود عالوه بر این بی گمان زبان شعر
قدرت تفهیم باالتری دارد .ابوسعید در نهایت هنرمندی برای لذت بخش کردن و تأثیرگذار کردن
آموزه های اخالقی خود تلفیقی از هر سه فن را به کار گرفته است ... « :وشیخ نظاره می کرد
وخاموش بود تا بسیار بپرسیدند .آخرشیخ گفت:
بـاورد و ســنا و طــوس یــار مــن بــس

گــر مـن بـه چــنیـن ز یــار وا دارم دســت

( همان) 22۰:
شکل -1تحلیل اشعار و کارکردهای عرفانی-غنایی آن در اسرارالتوحید
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قصه روایی

-3نتیجه
گستردگی کارکردهای شعری و تنوع مضامین در اسرالتوحید ،اهمیت و جایگاه شعر در این اثر
را به وضوح نشان می دهد .راوی با آگاهی تمام از کارکردهای لفظی و معنوی شعر در متن اثر خود
استفاده نموده است .در این اثر گرانبهای عرفانی شعر با کارکردهای روایتی ،آرایه های ادبی ،توصیفی
– تفسیری ،استداللی ،استنتاجی وعرفانی-غنایی به کار رفته است.هدف نویسنده از به کارگیری این
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کارکردهای شعر در متن منثور عالوه بر قدرت تأثیرگذاری شعر در مقایسه با نثر،پیشی گرفتن شعر
نیز در تفهیم مفاهیم از نثر است.همچنین از تلفیق نظم و نثر برآن بوده تا متن اثر خود را از یکنواختی
نثر و ماللت آوری آن دور سازد و جذابیت اثر خویش را دو چندان کند و با ایجاد این تحرک
قابلیت های شاعرانه ی خود را نیز به نمایش بگذارد.در کارکرد روایتی شعر ،بخشی از شرح حکایت
خود را در کنار نثر در قالب شعر بیان می کند.گاه آموزه های اخالقی و تعلیمی و عرفانی خود را با
استفاده از شعر قابل تفهیم و جذاب تر می سازد.گاه ،برای افادة کارکرد ادبی ،شعر را به کار برده و
بدین وسیله بر جنبة زیبایی شناختی اثر خویش می افزاید.در پاره ای از حکایات برای شرح و بسط
کالم خود ،مضمون ،رخ داد و شخصیت های حکایات و روشن و تبیین ساختن آنها از کارکرد
توصیفی – تفسیری شعر مدد می گیرد تا خواننده را به اقناع برساند.گاه نیز برای اثبات و تصدیق
س خن خود ،شعری را به عنوان برهان و دلیل می آورد چرا که استدالل بر شعر از مهم ترین شیوه
های اثبات کالم است.در برخی حکایات ،شعر را برای بیان نتیجة نهایی یک حکایت و گاه پایان
یک حکایت را در قالب شعر بیان می کند و حسن ختامی بسیار دل انگیز می سازد.در مجموع
کارکرد روایتی ،عرفانی-غنایی و آرایه ای در مقایسه با دیگر کارکردها،بسامد و حضور بیشتری دارد.

-4منابع
-1قرآن کریم
-2ابوالخیر ،ابوسعید ،سخنان منظوم ،به اهتمام سعید نفیسی ،تهران ،انتشارات سنایی 137۶
-3احمدی ،بابک ،ساختار و تأویل متن ،تهران ،نشر مرکز 1373
-۴اسفندیار ،محمودرضا ،آشنایان ره عشق (مجموعه مقاالتی در معرفی شانزده عارف بزرگ )زیر
نظر نصراهلل پور جوادی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی 138۴
-5بهار ،محمد تقی ،سبک شناسی ،جلد دوم ،تهران ،انتشارات امیر کبیر 1370
-۶پورنامداریان ،تقی ،سفر در مه ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات نگاه1381
-7خالقی ،روح ا ،...نظری به موسیقی ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات محور 1378
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-8خطیبی ،حسین ،فن نثر در ادب پارسی (تاریخ تطور و مختصات و نقد نثر پارسی از آغاز تا قرن
هفتم) ،تهران ،انتشارات زوار 1375
-9خلیلی جهانتیغ ،مریم ،سیب باغ جان ،تهران،انتشارات سخن 1380
-10دامادی،سید محمد،ابوسعید نامه ،تهران ،مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 137۴
-11دهقانیان ،جواد و همکاران «،کارکرد لفظی و معنوی شعر در حکایت های هزارویک شب »
تاریخ ادبیات ،شماره  ۶9/3صص1391 ،5۴-31
-12رستگار فسایی ،منصور ،انواع شعر فارسی ،شیراز ،انتشارات نوید1380
-13زرین کوب ،عبدالحسین ،ارزش میراث صوفیه ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر 135۶
-1۴رضوانیان،قدسیه وحقیقی ،مرضیه ،موسیقی نثر در تاریخ بیهقی ،نشریه مطالعات زبانی و بالغی
 ،سال دوم ،شماره چهارم،صص، 107-13۶دانشگاه سمنان ،پاییز و زمستان 1390
-15سراج طوسی ،ابی نصر عبداهلل بن علی(بی تا) ،اللمع فی التصوف ،تصحیح رنولد الّن نیکلسون،
تهران ،انتشارات جهان191۴
-1۶شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،زبان شعر در نثر صوفیه (درآمدی بر سبک شناسی نگاه عرفانی)،
تهران ،انتشارات سخن 1392
-17ـــــــــــــــــــــــ ،حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر ،تهران ،سخن 138۴
-18ــــــــــــــــــــــــــ،موسیقی شعر ،چاپ دهم ،تهران ،انتشارات آگاه138۶
-19ــــــــــــــــــــــــــ،صور خیال در شعر فارسی ،تهران ،انتشارات آگاه1370
-20صفا ،ذبیح اهلل ،تاریخ ادبیات ایران (از میانة قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری) ،جلد دوم،
تهران انتشارات فردوس 1381
-21غزالی ،طوسی ،ابوحامدامام محمد ،کیمیای سعادت ،جلد ،2به کوشش حسین خدیوجم،تهران:
انتشارات علمی و فرهنگی138۶
-22فیاض منش ،سنگری و چراغی ،پرند ،علی و رضا ،تحلیل نشانه های بالغی در عاشقانه های
شمس لنگرودی ،پژوهشنامةادب غنایی ،سال شانزدهم ،شماره،31صص ،171-19۴دانشگاه سیستان
و بلوچستان ،پاییز و زمستان 1397
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-23کیخای فرزانه ،احمدرضا ،عشق و امید در شعر برخی از شاعران معاصر ،پژوهشنامة ادب
غنایی،سال نهم ،شمارةهفدهم ،صص،191-210دانشگاه سیستان و بلوچستان ،پاییز و زمستان 1390
-2۴مایر ،فریتس ،ابوسعید ابوالخیر ،حقیقت یا افسانه ،ترجمه مهرآفاق بایبوردی ،چاپ اول ،تهران،
مرکز نشر دانشگاهی 1378
-25محمد بن منور ،اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا
شفیعی کدکنی ،جلد،1چاپ سوم ،تهران ،انتشارات آگاه 1388
-2۶مشتاق مهروبافکر ،رحمان وسردار ،شاخص های محتوایی و صوری ادبیات غنایی،پژوهشنامة
ادب غنایی،سال چهاردهم،شمارةبیست و ششم،صص ،183-302دانشگاه سیستان و بلوچستان،بهار
و تابستان1395
-27نفیسی ،سعید ،سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر،چاپ پنجم ،تهران انتشارات سنایی 1373

