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چکیده 
در بررسـی هر متن، آنچه که به آن دسترسـی داریم حوزۀ کالم و واژه هاسـت. در مطالعۀ تصوف 
مـا بـا اصـل تجربۀ عـارف هیچگونه تماسـی نداریـم و آنچه در اختیار ماسـت و میتوانـد در حوزۀ 
تحقیـق مـا قـرار بگیرد، تجلیـّات این تجربه اسـت در عرصۀ زبان با تمام مفاهیمـی که کلمۀ زبان 
آن را در بـر میگیـرد. بحـث این مقاله بررسـی گفتمان چند تن از افرادی اسـت که مبلغ عرفان و 
تصـوف محسـوب میشـوند. از آنجا کـه تصوف همواره نهادی بـوده که عالوه بر ارتبـاط یا تقابل با 
قدرت، بیان ویژه و ایدئولوژیک و مفاهیم خاص و فرهنگ خاص خود را داشته است و به تعلیم و 
آمـوزش حداقـل بخشـی از آموزه های خـود و تربیت مریدان همت گماشـته اسـت. در این مقاله 
 مبنـا بـر این بوده اسـت کـه در خالل متـن و نتیجه گیری مقاله به پرسشـهای زیر پاسـخ گوییم:
 1. دیدگاه حاکم بر کلیت هر یک از متون انتخابی چه تأثیری درگزینش های زبانی و غیر زبانی آن دارد؟

2. در تـک تـک متنهـای مـورد بررسـی آیـا ایدئولـوژی بـه صـورت صریح بازتـاب یافته اسـت یا 
بصـورت ضمنی؟

3 .آیـا محتـوای هـر متـن مولـود دریافـت آزادانـه و تخیـل فردی اسـت یا وابسـته بـه حافظۀ 
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گروهـی و باورهـای جمعی؟
4 . متـون صوفیانـۀ انتخاب شـده به چه شـیوه هایی سـاختارهای ایدئولـوژی را تقویت و تثبیت 
میکننـد یـا بـه چـه شـیوه و با چـه طرز تفکری دسـت به سـاختار شـکنی و حتی بدعـت گزاری 

میزنند؟

کلمات کلیدی: عرفان، گفتمان، احمد غزالی، عین القضات همدانی، نجم الدین رازی

مقدمه
رویکردهـای تحلیـل متـن پیشـینۀ گسـترده ای دارنـد و نظریـه هـای گوناگون همـواره متون 
را بـه دو شـیوۀ اصلـی صـوری و معنایـی ارزیابـی کرده انـد. یکـی از رویکردهای مؤثـر در تحلیل 
متـون ادبـی کـه بیـش از گرایشـهای دیگر به معنـا و موقعیـت زادن متـن توجه میکنـد، تحلیل 
گفتمـان انتقـادی اسـت. ایـن رویکرد عمومـاً به دنبـال تثبیت معنـای پنهان از گذرگاه کشـف و 
شـناخت موقعیتی اسـت که معنا در آن زاده میشـود. براسـاس این رویکرد، هر متنی در شـرایط 
ویـژه، بـا درجـات متفاوتـی از انتخاب و در نسـبت با قـدرت و ایدئولوژی تولید میشـود. زبان ابزار 
مهمـی بـرای برقـراری و حفـظ روابـط و دیدگاه هـای اجتماعـی – سیاسـی اسـت. همچنـان که 
واقعیـت نـاب اجتماعـی وجـود نـدارد، گفتمـان خنثـی و بـی طرف نیـز وجود نـدارد. بلکـه ما با 
گفتمانهـا یـا متنهای وابسـته به شـخص خـاص ، جناح خـاص ، ایدئولوژی خـاص و ... مواجهیم . 
) بهـرام پـور ، درآمـدی بر تحلیـل گفتمان ص 50، همچنیـن نک . آقـا گل زاده، تحلیل گفتمان 

انتقادی صـص183 -182 (.
 بـراي شـناخت نـوع ارتبـاط متـن بـا سـاختارهای اجتماعـی، تنهـا پرداختـن به صـورت متن 
کافـی نیسـت؛ زیـرا ارزش ویژگیهـای متنـی تنهـا بـا واقع شـدن در تعامـل اجتماعی اسـت که 
جنبـه ای واقعـی مییابـد و از نظـر اجتماعـی عملـی میشـود. در ایـن مرحلـه اسـت کـه متـون 
براسـاس پیش فرضهایـي مبتنـی برعقـل سـلیم ) بخشـی از دانـش زمینـه ای کـه بـه ویژگیهای 

متنـی ارزش مـی دهنـد(، تولید و تفسـیر میشـوند. 
روش کار

شـیوۀ کار در ایـن مقالـه بدیـن صـورت اسـت کـه ابتـدا به صـورت ظاهر متـن موجـود و فارغ 
از نقـش زمینـه میپردازیـم. ایـن مرحلـه، مرحلـۀ توصیـف نـام میگیـرد کـه بـه تحلیـل مقولـه 
هـای صـوری زبـان میپـردازد. در مرحلـۀ اول پرداختـن بـه ویژگیهای ظاهـری و بالغـی تنها در 
 سـطح توصیفـی و بـدون پیشـداوری عمـل میکنـد و ایـن بررسـی قـدم اّول این پژوهش اسـت .

در مرحلـۀ دوم یـا مرحلـۀ تفسـیر بـه روابـط موجـود بیـن روندهـای تولیـد و درک گفتمـان 
میپردازیـم. پرسـش کلیـدی مـا در ایـن مرحلـه دانـش زمینـۀ تولیـد متن و نسـبت گفتمـان با 
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سـاختارهای اجتماعـی اسـت. آگاهـی از پیـش زمینه هـای مربوط بـه جغرافیا، تاریـخ و حوادث 
اجتماعـی رخ داده در تاریـخ و جغرافیایـی خـاص در بخـش تفسـیر اثـر بـه مـا کمـک میکنـد.

در مرحلـۀ سـوم یـا مرحلـۀ تبییـن بـه بررسـی گفتمـان بـه عنـوان جزئـی از رونـد  فعالیـت 
اجتماعـی در ظـرف مناسـبات قـدرت میپردازیـم . در ایـن مرحلـه به تقابلهـا ، دالیـل انتخاب یا 
پررنـگ کـردن برخـی از حوادث و اشـخاص، پررنـگ کردن برخـی مفاهیم و اصطالحـات مربوط 
بـه تصـوف و نادیـده گرفتـن بعضـی دیگـر از آنها پرداخته میشـود. سـطح تبیین سـطحی اسـت 
کـه عمیقتریـن اهـداف ایدئولوژیک نویسـنده و دیدگاههـای نهایی او در آن نهفته اسـت. ) قبادی 

و دیگـران، تحلیـل گفتمانـی جزیرۀ سـرگردانی ص55 (. 
 اگـر سبک شـناس بتوانـد نقطـۀ اتـکای اندیشـۀ مؤلـف را کشـف کند، مرحلـۀ اصلـی کار را در 
دریافـت سـبک شـخصی او بـه انجام رسـانیده اسـت. پـس کار او این اسـت که مـدام از پیرامون 
ایـن دایـره بـه سـمت مرکـز حرکت کنـد و رابطۀ میـان عوامل سـازندۀ سـبک را بـا آن محتوای 
اصلـی پیـدا کنـد. در آخـر سبک شـناس دوبـاره به متـن باز میگـردد تا بـرای تایید و درسـتی و 

اصالـت آن کشـف شـهودی الگوهایی پیـدا کند. 
بحـث ایـن مقالـه، بررسـی گفتمانـی سـه تـن از افـرادی اسـت کـه مـدرس عرفـان و تصـوف 
هسـتند. در ایـن مقالـه بـه توصیـف، تفسـیر و تبیین گفتمـان شـاخص دو تن از برجسـته ترین 
صوفیـان قـرن ششـم کـه نماینـدۀ عرفـان ذوقـی و جمالـی هسـتند یعنی شـیخ احمـد غزالی و 
شـاگرد او عین القضـات همدانـی پرداختـه میشـود و سـپس به قرن هفتـم میرویم و نـوع دیگری 
از گفتمـان کـه گفتمـان صوفیانـۀ زاهدانۀ مدرسـی اسـت را بررسـی میکنیـم. نماینـده ای که از 

صاحبـان ایـن نـوع تصـوف برگزیده ایـم، شـیخ نجـم الدیـن رازی و کتـاب مرصادالعباد اوسـت. 
ضرورت تحقیق

از آنجاکـه تصـوف همـواره نهـادی بـوده کـه عـالوه بـر ارتبـاط یـا تقابـل با قـدرت، بیـان ویژه 
و ایدئولوژیـک و مفاهیـم خـاص و فرهنـگ خـاص خود را داشـته اسـت و بـا ابزارهـای گوناگون، 
علنـی یـا مخفیانـه بـه تعلیـم و آمـوزش حداقـل بخشـی از آمـوزه هـای خـود و تربیـت مریدان 
همـت گماشـته اسـت، بـه نظر میرسـد که تحلیـل گفتمان مدرسـان صوفیـه و صاحبـان مکاتب 

بـه منظـور دریافـت اهـداف نهانـی آنها و نـوع ارتباطاتشـان مفید باشـد. 
 تـا کنـون بـرای شناسـایی گفتمان هـای متعدد خرد یـا کالن ادبی در ایـران مخصوصا در یک 
متـن خـاص صوفیانـه، تالش چندانی نشـده اسـت و امید اسـت کـه از رهگذر چنیـن مقاالتی به 
دیدگاه هـای اصلـی حاکـم بـر کلیت چند متـن صوفیانه دسـت یابیم، نـوع ارتباط زبانـی مفاهیم 
صوفیانـه بـه عنـوان یـک مقولـه ایدئولوژی بنیـان را با محتوای متـون درک کنیـم و در نهایت به 

جهان بینـی خالقـان این آثار پـی ببریم.
پیشینۀ تحقیق
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پیـش از ایـن کتابـی با عنـوان "سبک شناسـی انتقادی "و با نـام فرعی سبک شناسـی نامه های  
امـام محمدغزالـی بـا رویکـرد تحلیل گفتمان انتقادی نوشـته مریم درپر در سـال 1392 توسـط 
انتشـارات علـم بـه چـاپ رسـیده اسـت. ایـن کتاب بـه مفاهیم پایـه در سـبک  شناسـي انتقادی 
و ابزارهـاي کارآمـد در آن پرداختـه و ویژگیهـاي سـبکي را بـر پایـۀ تحلیـل گفتمـان انتقـادی؛ 
مقوله هـاي قـدرت و اقتـدار، ایدئولـوژی، گفتمان طبقاتـي، گفتمان غالـب، ارجاعـات بینامتني و 
بیناگفتمانـي را توصیـف کـرده اسـت. امـا این اثر بطـور مختصر فقط پنـج نامۀ امـام محمد را در 

برمیگیـرد و اسـتفاده از آن بـرای بررسـی ژانـر مکتوبـات یا نامه ها کاراسـت.
متـون نثـر صوفیانـه ای کـه ایـن مقالـه بـرای دریافـت شـواهد منبع کار خـود قرار داده اسـت 
شـامل آثـار فارسـی احمـد غزالـی ) بحر الحقیقه، سـوانح العشـاق، رسـاله الطیـر، رسـاله عینیه، 
نامـه هـا، وصیـت نامـه هـا ( بـا تصحیـح و تعلیقـات احمـد مجاهـد ، آثـار فارسـی عین القضـات 
همدانـی ) تمهیـدات و نامـه هـا ( تصحیـح و تعلیقات عفیف عسـیران و علینقی منـزوی و کتاب 
مرصادالعبـاد مـن المبـداء الـی المعـاد از نجـم الدیـن رازی ، تصحیـح محمد امین ریاحی اسـت. 

پرسشهای پژوهش 
در ایـن مقالـه مبنـا بـر ایـن بوده اسـت کـه در خالل متـن و نتیجه گیـری مقاله به پرسشـهای 

زیر پاسـخ گوییم:
1. دیـدگاه حاکـم بـر کلیـت هـر یک از متـون انتخابی چـه تأثیری درگزینشـهای زبانـی و غیر 

زبانـی آن دارد ؟
2. در تـک تـک متنهـای مـورد بررسـی آیـا ایدئولوژی به صـورت صریـح بازتاب یافته اسـت یا 

بصـورت ضمنی ؟
3. آیـا محتـوای هـر متـن مولـود دریافـت آزادانـه و تخیـل فردی اسـت یا وابسـته بـه حافظۀ 

گروهـی و باورهـای جمعی ؟
4. متـون صوفیانـۀ انتخاب شـده به چه شـیوه هایی سـاختارهای ایدئولـوژی را تقویت و تثبیت 
میکننـد یـا بـه چـه شـیوه و با چـه طرز تفکری دسـت به سـاختار شـکنی و حتی بدعـت گزاری 

میزنند؟ 
بحث اصلی

1 : شیخ احمد غزالی
1-1 : ظاهر کالم و الیۀ توصیف متن

شـیخ احمـد غزالـی بـرادر کوچکتر امام محمد غزالی، نخسـتین کسـی اسـت کـه در این مقاله 
بـه بررسـی گفتمـان وی میپردازیـم. او در قـرن پنجـم و ششـم میزیسـت و زبـان او در نوشـتار 
یعنـی اسـتفاده از ویژگیهـای زبانـی، لغـوی و نحوی کاماًل تحت تأثیر سـبک دورۀ اوسـت. در این 
دوره رفتـه رفتـه نثر پارسـی از اسـلوب فخیـم و در عین حال سـادۀ عصر سـامانی و اوایل غزنوی 
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دور میشـد و اگرچـه هنـوز ویژگیهایـی از آن نـوع نثـر را بـا خـود داشـت امـا بـه تدریـج درگیر 
دشـواری در زبـان میشـد. نثـر ایـن دوره کـه تا اوایـل قرن هفتـم بدین اسـلوب و روش بـود نثر 
بینابیـن نـام گرفت. متون نگاشـته شـده توسـط احمـد غزالی از لحاظ اسـلوب ظاهر کالم شـبیه 
سـایر متـون بینابیـن ایـن دوره اسـت. از جملۀ ایـن ویژگیها میتوان بـکار برد زیاد ضمایر اشـاره، 
اسـلوب اسـتثنای عربـی، تقدیـم فعـل ربطی بـه صفات نهـاد، تأخیر قیـد یا متمم و حـرف اضافۀ 

آن نسـبت بـه فعـل جمله اشـاره کرد. 
عناصـر تکـرار شـونده در متـون احمـد غزالـی بـه ایـن دلیـل مهـم تلقـی شـده انـد کـه ایـن 
تکرارهـا معنـی دار اسـت و بـه مفاهیمـی میپـردازد کـه مـورد عالقـۀ شـیخ احمـد بوده انـد و به 
مثابـۀ تفسـیر همـان رمزهایـی هسـتند که او بـرای بیان غیر مسـتقیم اندیشـه  و باور خـود بکار 
گرفتـه اسـت. مثـالً در کتاب سـوانح العشـاق که در حقیقت عشـق نامه اسـت واژگانی بیشـترین 
بسـامد را دارنـد کـه یـا از مصـدر َعَشـَق گرفتـه شـده انـد یا به لحـاظ محتوایـی با مفهوم عشـق 
مرتبـط هسـتند. بـه عنـوان مثال تکرار واژگان عشـق و عاشـق و معشـوق یا تکرار عبـارت قرآنی 
" یُحّبُهـم و یُحّبونـه " در سرتاسـر کتاب سـوانح العشـاق و نیز تکرار کلمۀ "گاه" در فصل سـوم، 
" خـود " در فصـل دهـم،" وقـت" در فصل دوازدهم،" نشـان " در فصل سـی و هشـتم،" سـاز" 
در فصـل سـی و نهـم، "ادراک" در فصـل چهـل و هفتـم کـه هر کدام بـا محتوای ایراد شـده در 
هـر فصـل ارتبـاط مسـتقیم دارد. یعنی احمد غزالـی با اسـتفاده از این الفاظ و شـیوه ها تالش بر 
ایجـاد گذرگاهـی از زبـان بـه ذهـن دارد. مثـالً تقدیم و تأخیـر در اجزای جمله را بـا هدف خاص 
برانگیختـن توجـه بـه کلمـه یـا مفهـوم خاصـی در جملـه و غافلگیرکـردن خواننده، رفع شـک و 

تردیـد یا القـای تعظیـم و تکریم بـکار میبرد:
" ملـک سـیمرغ گفـت: ایشـان را بگوییـد کـه مـا پادشـاهیم، اگر شـما گوییـد و اگر نـه و اگر 
گواهـی دهیـد و اگـر نه " ) رسـاله الطیور، احمـد غزالی( که تأکیـد بر مفهوم پادشـاه بودن دارد. 
در اسـتفاده از بدیـع لفظـی حضـور سـجع و جنـاس پررنـگ تر اسـت. سـجع عامـل هماهنگی 
در متـون نثـر اسـت و جنـاس باعـث تـوازن و تـوازی متن میشـود. اسـتفاده از بدیـع معنوی در 
ایـن آثـار در حـد اسـتفادۀ متناسـب از تناسـب ، مراعـات النظیـر و تضاد اسـت. در مبحـث بیان 
و اسـتفاده از صـور خیـال احمـد غزالـی بیشـتر از تشـبیه و تشـبیه بلیغ بهره جسـته اسـت و در 
میـان انـواع تشـبیه، تشـبیهات عقلـی به حسـی کـه بهتریـن نـوع تشـبیه در تقریر حال مشـبه 
اسـت در نظـر احمـد غزالـی بیشـتر رسـانای مطالـب و مفاهیـم اسـت و از اسـتعاره بسـیار کـم 

اسـتفاده شـده است.
غزالـی هرگـز معنـا را فـدای لفـظ نکـرده اسـت و اسـتفاده از ایـن آرایه هـا بـرای وی تـا حدی 

بـوده اسـت که بـه مفهوم آسـیب نرسـاند.
او ارکان مختلفـی بـرای هـر جملـۀ خبـری وضع کرده اسـت ) برای مسـند و مسـندالیه ( و به 
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جمـالت پرسشـی و ندایـی توجـه خاصی داشـته اسـت. اسـتفهام تـوان باالیـی در انگیزش حس 
کنجـکاوی مخاطـب دارد و او را بـه تفکـر و یافتن پاسـخ وا میدارد . به عبـارت دیگر این جمالت 
مخاطـب را از یـک شـنوندۀ منفعـل بـه یـک مخاطـب فعـال کـه اجـازۀ اظهـار نظـر دارد ارتقـاء 
میدهـد. دایـرۀ واژگانی احمد غزالی بسـیار گسـترده اسـت و تنـوع الفاظ و نحوۀ همنشـینی آنها 
بـا یکدیگـر بگونـه ای اسـت کـه مخاطب گاه اصالً تکـرار کلمه یا مضمـون را در بیـن اینهمه واژۀ 
جدیـد حـس نمیکنـد و اگـر حـس کند بـا التذاذ همـراه اسـت و همینجاسـت که تکـرار واژگان 
بـه ظاهـر ناپیـدا اهمیـت مییابنـد. اگرچـه بهـره بـردن از تکـرار و ایجاز بطـور همزمـان متناقض 
مینمایـد، امـا هنـر غزالـی در همیـن اجتمـاع ضدیـن بوده اسـت و موضوعـات مورد نظـر گرچه 

بارهـا تکـرار شـده اند باز هـم دارای ابهام و دشـواری هسـتند. 
  هر مضمون و عاطفه، زبان خاص خود را طلب میکند و نیز بر حسب حال و شخصیت مخاطب، 
لحن و کیفیت سخن چه از حیث مفردات و ترکیبات ، چه از حیث بافت نحوی باید تغییر کند. 
این مورد در آثار فارسی احمد غزالی بوضوح قابل مشاهده است مثال در بحرالحقیقه، رساله الطیور 
سبک  ولی  است  فنی  کاماًل  لحن سخن  است،  سلوک  مراتب  شرح  موضوعشان  چون  سوانح  و 
نگارش غزالی در رسالۀ عینیه، نامه ها و رسالۀ وصیت بگونۀ دیگری است و اغلب زبان نرم و بدون 
 پیچش و تکلف و صمیمی متن را تحت تأثیر قرار میدهد. به نمونه هایی از این متون توجه کنید: 
 " از آن طلب بباید آسود و بر سریر حدها امر حق باید نگاه داشت تا از این درنگذرد که در وی 
وادی است، تا در وادی تشبیه و تعطیل نیفتد. “ ) بحرالحقیقه، احمد غزالی،بحر اول( همانگونه که 
مشاهده میشود افعال امری چون بباید آسود یا نگاه باید داشت لحن را جدی و از موضع استادی 
نشان میدهد. یا مثالً در متن سوانح: “ اینجا که عاشق را معشوق را از او اوتر بود، عجایب عالیق 
تمهیداتند به شرط بی پیوندی ...، و این نقطه بجایی رسد که اگر روزی معشوق و اجمال تر بود، 
عاشق رنجور شود و خشم آیدش و این معنی تا کس را ذوق نبود، دشوار فهم تواند کردن " ) 
سوانح العشاق، احمد غزالی: 137( متن کاماًل جدی، اصطالحی و دشوار بیان شده است و احمد 
غزالی در اینجا به عدم درک مرید دلسوزی نشان نمیدهد و فهم آن را منوط به درک و ذوق 
سالک میداند در حالیکه در مثالهایی که از رسالۀ عینیه و نامه ها داریم صمیمیت غزالی کاماًل 
مشخص است و از عبارت بسیار عاطفی "ای عزیز روزگار" استفاده میکند و مانند پدری مشفق 
به پند و نصیحت میپردازد: " بدان ! ای عزیز روزگار، که لوح دل از اغیار ستردن بدایت است، و 
جملۀ عوام بر آنند که با آن یکی به دو کنند، و جملۀ خواص بر آنند تا هزار با یکی آرند. به چه 
اعتماد  اینهمه غرور باشد که اجل ناگاه از کمینگاه درآید و کار ناساخته و بی زاد، بمانی و هیچ 

عذری نباشد. «)رسالۀ عینیه، احمد غزالی: 210 (. 
" ای دوسـت! بـدان کـه اشـتیاق آن عزیـز نـه بـدان صفـت اسـت کـه در خاطـر میگنجـد 
 وانموذجـی پیـش آن عزیـز اسـت “ ) نامـه هـا، احمـد غزالـی ،نامـۀ سـوم بـه عین القضـات (.
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1-2 الیۀ تفسیر متن
 بـا اینحـال اغلـب در الیـه هـای فکری اسـت کـه جنبه هـای فـردی سـبک وی رخ مینمایند .

نیمـۀ دوم قـرن پنجـم ، تمـام قـرن ششـم و آغـاز قـرن هفتـم دوران تاخـت و تـاز غالمـان و 
قبایـل زرد پوسـت ) تـرک ( و ویرانگریهـای آنـان اسـت و پـس از آنـان نابسـامانیهای فراوانی در 
ایـران بوجـود آمـد. اینـان معمـوالً مردمـی متعصـب در عقاید، سـختگیر در نشـر مذهـب خود و 
نسـبت بـه کسـانی کـه بـا عقایدشـان همراهـی نداشـتند بـد رفتـار و قّتـال و سـفّاک بودنـد. به 
همیـن سـبب بـا تسـلط آنهـا سیاسـت دینـی خاصـی در ایـران رایـج شـد و ایـن امر بـه تقویت 
علمـای شـرع و فقیهـان و مفتیـان منجرگشـت. ترکمانـان سـلجوقی و دیگـر طوایـف تـرک نیز 
کـه بـر مذاهـب اهـل سـنت بودند، افـرادی خرافـی و متعصـب بودند و همیـن سیاسـت را دنبال 
میکردنـد و مخصوصـا در تأییـد و حمایـت از خلفای عرب اهتمام تمام گماشـتند. اما سـختگیری 
غزنویـه و سـالجقه نسـبت بـه صوفیـان و اهل سـایر مذاهـب در حقیقت باطن سیاسـی داشـت. 
سیاسـت دینـی سـالطین سـلجوقی کـه خـود حنفـی مذهـب بودنـد و گـروه کثیـری از رجـال 
متنفـذ شـافعی در دسـتگاه حکومتـی خود داشـتند ایجـاب میکرد که بـه بغداد، مرکـز خالفت و 
 پایتخـت دیـن اسـالم، توجـه خاصی مبـذول دارند. ) تاریـخ ادبیات ایـران، صفـا،ج 1،ص 170 (.

از خصوصیـات تصـوف مدرسـی ایـن دوره تعصـب و دوری از آزاد اندیشـی و اظهـار رأی آزادانـه 
بـود. همچنیـن آنـان هرگونـه دور شـدن از مذهـب و اصـول مربـوط بـه آن را ناروا میدانسـتند و 
ایـن در حالـی بـود کـه افرادی مثـل احمد غزالـی و عین القضات همدانی سـعی در هم شکسـتن 

مرسـومات صوفیـه و پـی نهـادن بدعتی جدیـد بودند.
ابن الجوزی در کتاب تلبیس ابلیس دربارۀ این افراد چنین مینویسد: “ صوفیه بر بساط بطالت 
نشسته و تصوف را عبارت از بیکاری دانسته و در تاریکی هواجس نفسانی فرو رفته اند... و بعضی 
صوفیه در نکوهش اهل علم کوشیده اند و اشتغال به علم را تلف کردن وقت پنداشته اند ... علم 
اند علم باطن تیر  نامیده اند و گفته  شریعت را علم ظاهر و هواجس نفسانی خود را علم باطن 
اولیای خود می افکند. ) تاریخ تصوف در اسالم، غنی ص 342  الهی است که خداوند به قلوب 
عین القضات  شاگردش  و  غزالی  احمد  مورد  در  مطلب  این  که  است  این  حقیقت  اما   .)  343  ،
امام  برادرش  بجای  سال  مدت 10  به  ق  تا 498  از 488  غزالی  احمد  نمیکرد.  همدانی صدق 
محمد غزالی در نظامیه بغداد تدریس میکرد؛ و عین القضات همدانی نیز قبل از گرفتار آمدن در 
 سمت قاضی القضاتی شهر همدان مشغول بکار بود و جلسات درس و بحث وی نیز برقرار بود.

  احمد غزالی در زمان خود بزرگترین سخنگو و مبلغ تصوف ذوقی و جمالی بوده و در وعظ و 
سخنرانی کم نظیر بود . او به هیچ روی فردی محتاط و محافظه کار نبود. در بیان عقایدش بی 
پروا بود و به راحتی بر مخالفان میتاخت. مخالفان او هم البته قدرتمند بودند و اگر میتوانستند 
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او را به سرنوشت حالج و عین القضات دچار میکردند. در حقیقت منتقدان غزالی به خونش تشنه 
بودند. ابن جوزی از قول سمعانی میگوید: "احمد غزالی یک دروغگو و بهتان زن است و برای 
رسیدن به مال و منال دنیا چه دروغ ها که سر هم نمیکند! او در سخنانش آشکارا کفر میورزد 
و فتنه می انگیزد. آیا در این زمانه بزرگ مردی پیدا نمیشود که با ریختن خون این تبهکار، به 
خداوند تقرب جوید؟" ) مرآه الزمان ، ابن جوزی : 189 (. اما مقبولیت تمام و کمال خواجه در 
بین خاص و عام کارش را بجایی کشاند که تهدید  او برای هر حکومتی هزینه بردار بود. مقبولیت 

عامه بزرگترین سپر غزالی در برابر همۀ تهدیدها بود.
1-3 : الیۀ تبیین 

مهمتریـن ویژگیهایـی در نوشـته هـای احمـد غزالـی بـود و او را بـه طریقـی سرسلسـلۀ همـۀ 
کسـانی کـه عرفـان جمالـی را برگزیده اند نشـان میدهـد، عبارتنـد از 1 . پیگیری جریـان عرفان 
جمالـی کـه پیـش از آن به صورت بسـیار مختصر و نه مدون در برخی نوشـته های حالج و اقوال 
منسـوب بـه رابعۀ عدویه نشـانه هایـی از آن دیده میشـود. درحالی که صحبت از عشـق و محبت 
در زمانـه ای کـه در سـطور بـاال ویژگیهـای آن ذکر شـد خارج از دردسـر نبود و بـا محدودیتهای 
فـراوان همـراه بـود. امـا خواجـه احمـد غزالی نـام کتاب خویش را سـوانح العشـاق نهاد و بر سـر 
منبـر از آن سـخن گفـت. 2. مریـد پـروری: پـس از معـروف کرخـی و جنیـد بغـدادی، تدوینگر 
سالسـل صوفـی خواجـه احمـد غزالی بود. او کسـی بود که به سلسـله بندی مراتب رسـمیت داد 
و مسـئله اجـازات را مطـرح نمـود؛ یعنـی سلسـلۀ اجازات هر سلسـله بایـد به امام معصوم برسـد 
و طـرح ایـن مسـئله آن هـم در زمان پادشـاهان سـلجوقی از بزرگترین خطراتی بـود که صوفیان 
میتوانسـتند بجـان بخرنـد.3 : ورود احادیـث شـیعه از سـوی او و شـاگردانش به حـوزۀ تصوف: او 
حداقـل دو شـاگرد شـیعی مشـهور تربیت کرده اسـت: عبدالواحـد آمدی ) م 550 ق ( نویسـندۀ 
غـرر الحکـم و ابـن شهرآشـوب مازندرانـی ) م 558 ق ( محدث بزرگ شـیعی کـه مقدمۀ کتابش 
مناقـب، از اسـناد اسـتادش احمد غزالـی نام میبرد. 4 . منبـر وعظ و مقبولیت و نفـوذ فوق العاده 
در میـان مـردم: او جمیـع شـرایط یـک واعـظ را بـرای وعـظ و خطابـه در اختیار داشـت. از همه 
باهوشـتر و سـخنورتر بـود، خـوش منظـر و زیبا بـود تا جایی کـه او را جمال االسـالم میخواندند. 
خـوش هیبـت و باوقـار بـود و همـواره لباسـهای گرانقیمـت بـه تن میکـرد و حتی خـط خوب و 
زیبایـی داشـت. او هنرمنـدی نـازک طبـع و حسـاس و کم گـوی و گزیـده گوی بـود. 5 . انقالب 
ادبـی: هنـر احمـد غزالـی این بـود که بـه موضوعات مـادی، جسـمانی و ظاهری اصالـت روحانی 
، باطنـی و دینـی میـداد و آن سـخنان را در مکتبـش بـکار میبسـت. احمـد غزالی کسـی بود که 
خمیـرۀ عرفانـی عشـق را ، سـخاوتمندانه در اختیـار ادیبان گلشـن زبان فارسـی قـرار داد و آنان 
را واداشـت کـه تـا ابـد درباره اش شـعر بسـرایند و سـخن بپرورنـد. )عرفـان جمالـی، رودگر،ص 
99( وجـه تمایـز احمـد غزالـی در ایـن اسـت کـه او از عشـق به گونـه ای سـخن میگویـد که چه 
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عاشـق خـدا باشـد، چـه انسـان، فرقـی نمیکنـد و چه معشـوق خـدا باشـد یا انسـان بـاز تفاوتی 
نـدارد، صرفاً از مراتب عاشـقی و معشـوقی بطور مطلق بحث میشـود. محدودیتـی در موجودات و 
مفاهیـم نـدارد و میتوانـد در حوزه هایـی غیـر قابـل تصور ظهور کنـد. او کلمۀ مجاز هـم در مورد 
 عشـق انسـانی بیـان نمیکنـد، آن را حـق میداند و تفاوت را در راسـتای شـدت و ضعـف میبیند. 
 احمـد غزالـی و شـاگردش عین القضـات همدانـی گفتمانی غیر مرسـوم و متفاوت بـا فقهای اهل 
شـریعت دارنـد. در حالـی که  اهل شـریعت روح شـریعت را بـه مصلحت و مصلحت اندیشـی فرو 
کاسـته انـد. عین القضـات همچـون او معتـرف اسـت کـه مذهب چیزیسـت نـه بر مذهـب و ملت 

شـافعی و ابوحنیفـه و غیـره ) تمهیـدات، عین القضـات همدانی، تمهید اصل سـادس(.
بسـیاری ازعقایـد و افـکار احمـد غزالـی و عین القضـات همدانی مشـترکند و پرداختـن به یکی 
بـه منزلـۀ توجـه بـه دیگـری نیز هسـت امـا روی هم رفتـه تفاوت عمـدۀ ایـن دو فـرد در تأکید 
بیـان آنهاسـت کـه احمـد غزالـی را روانشـناس و تبیین گـر عرفـان جمالـی معرفـی مینمایـد و 

عین القضـات همدانـی را تأویلگـر قـرآن مجید.
2. عین القضات همدانی 

2-1 : الیۀ ظاهری و توصیف کالم 
کالم عین القضـات همدانـی کامـالً بـه نثـر احمد غزالی شـباهت دارد. نثـر او نثریسـت بینابین 
ماننـد نثـر احمـد کـه بـه منابـع آهنگیـن زبـان فارسـی نزدیکتـر اسـت و بـار سـنگین تکلفهای 

زبانـی را بـر دوش نمیکشـد و از صراحـت و صالبـت برخوردار اسـت.
سـجع و جنـاس و تکرارهـا در آثـار او بـر پایۀ تشـابه ادبی، آوایی و نوشـتاری اسـت، تکرارهای 
واجـی، هجایـی و آوایـی ماننـد نثـر رایـج ایـن دوره در کالم او هـم بـه چشـم میخـورد. مثـال 
تکـرار صامـت خ و الم: " آیتـی از آیـات خـدا، اختـالف خلقـت خلق آمـده اسـت ." ) تمهیدات ، 
عین القضـات همدانـی ، تمهیـد اصـل ثامن( یا  تکرار صامـت دال و نون و مصوت الـف: “ای عزیز 
جمـال لیلـی دانـه ای دان بـر دامـی نهـاده، چه دانی کـه دام چیسـت ؟!« )همان: اصل سـادس( 
و یـا سـجع هـا: “ گاه معاینـۀ صفـات میکنم و گاهـی مخاطبـۀ ذات مییابم". )همـان: اصل ثانی( 
و جناسـها: “ عاشـق بـه معشـوق توانـد رسـیدن و معشـوق را بـر قـدر عشـق بینـد. “) همـان: 
اصـل عاشـر(. تـوازن واژگانی اصلـی ترین عامل موسـیقیایی شـدن تمهیدات عین القضات اسـت. 
همانگونـه کـه در بررسـی آثـار احمـد غزالی گفته شـد، تکرارها بسـیار مهـم و قابـل توجهند. در 
آثـار عین القضـات همدانـی نیز تکرار از عناصر بسـیار پرکاربرد در زبان اسـت بخصـوص در کتاب 
تمهیـدات و واژگان و مفاهیمـی کـه بصـورت مکـرر ذکـر شـده اند حتمـاً در پی القـاء مفهومی با 
اهمیـت از دیـد او هسـتند. مثـالً تکرار واژۀ "نور" : " چون سـوخته شـدی نور باشـی " نورٌ  علی 
نـورٍ  یهـدی اهلل  لنـوره َمـن یشـاء " و خـود نـور تـو باطل اسـت و نور وی حـق و حقیقـت ، نورِ  
او تاختـن آرد، نـور تـو مضمحـل گـردد و باطل گـردد، همه نور وی باشـی " )همـان: اصل اول(. 
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تـوازن نحـوی بـر اسـاس تکـرار نیز که در سـاختارهای نحـوی پدید مـی آیند میتوانند به شـکل 
تکـرار یـک سـاخت، همنشـین سـاز عناصر هـم نقش یـا جابجا کنندۀ نقـش عناصر سـازندۀ یک 
جملـه و ایجـاد یـک جملـۀ جدیـد  باشـد. زیباسـازیهای کالمـی و آرایـه هـای ادبی چـون لف و 
نشـر، تقسـیم، اعداد، تنسـیق صفـات در کالم و بیان عین القضـات باعث نوعی همنشـینی عناصر 
زبانـی و در مرکزیـت آن نوعـی جانشـینی عناصـر زبانی میشـود. از بیـن صناعات نام برده شـده، 
اعـداد بیشـترین کاربـرد را در کالم عین القضـات همدانـی دارد. اعـداد یعنـی آوردن چنـد اسـم 
کـه متوالیـا بـرای یـک منظـور در کالم جـای گرفته انـد و برای همـۀک فعل یا صفت قید شـده 
اسـت. “ طـواف کعبـه و سـعی و خلـق و تجرید و رمی و حجـر و احرام و احالن و قـارن و مفرد و 
ممتنـع در همـۀ احوالهاسـت. )همـان : اصل خامـس(. اما صناعـات دیگر که حاوی تـوازن نحوی 
اسـت در آثـار او کـم بـکار رفته اسـت. در عـوض در نثر عین القضات موسـیقی بسـیار چشـمگیر 
اسـت و بـه نظـر میرسـد کـه بخشـی از آن حاصـل تأمـل در نظـام ایقاعـی ترتیـل آیـات قـرآن 
باشـد. شـاید افزونـی  چشـمگیر آمیـزش نثـر عین القضـات به آیات قرآن سـبب شـده باشـد که 
ناخـودآگاه همـان نظـام ترتیلـی در نثر او نیز شـکل بگیـرد. ) زبان شـعر در نثر صوفیه، شـفیعی 
کدکنـی ص 400 (. سـبک او نثـری سـاده و عـاری از تصنع اسـت. امـا نمیتوان گفـت تحلیلهای 
او روشـن و به سـادگی قابل درک اسـت. کالم او مملو از الفاظ نمادین برخاسـته از الهام شـاعرانه 

و اطالعـات فلسـفی – کالمـی پـر طـول و تفصیـل و تأویلهای غنی عرفانی اسـت.
2-2 : الیۀ تفسیری 

در همـۀ آثـار عین القضـات همدانـی اسـتفاده از آرایـه هـای ادبـی بـه منظـور پـل زدن از عالم 
مجـاز بـه سـوی عالـم معنـا و حقیقـت اسـت. او همچنیـن از تشـبیه، اسـتعاره، کنایـه و تمثیل 
بعنـوان واسـطه هـای اصول جمال شناسـی در زبـان عرفانی اسـتفاده میکند. مثاًل ایـن  بخش از 
تمهیـدات دیـدگاه عین القضـات را راجـع به اسـتعاره و تمثیل بخوبی مشـخص میکند: “ کسـانی 
کـه یؤمنـون بالغیـب میشـوند از کاربـرد ایـن الفـاظ ناگزیرنـد، اگرچـه ایـن دقیقاً همـان معانیی 
نیسـت کـه در عالـم غیب شـنیده انـد. “ ) عین القضات همدانی، نامـه ها، ج 2، نامۀ 94( تشـبیه 
و تشـابه نیـز از نظـر عین القضـات بـدان معناسـت که یـک کلمه در متـون عرفانی در دو سـاحت 
عقـل و فـرای عقـل میتوانـد بـکار رود. وی بـر این عقیده اسـت کـه بیـان تجربۀ عرفانـی با زبان 
گفتـار بایـد بـا واژگانـی با معنای چند وجهـی بکار رود. از دیـدگاه عین القضات لفـظ وجود ملکی 
دارد و حامل معنی نیسـت زیرا معنی ملکوتی اسـت و از جنس عالم ملک نیسـت. بنابراین حامل 
ملکـوت، خـود نیـز بایـد ملکوتی باشـد و آن ملکوتـی تنها دل اسـت. دل نیز با توجه به رشـدش 
در سـاحت طـور ورای عقـل قـادر بـه دریافـت معنـای متـن میشـود. )همو، نامـه هـا، ج 1: نامۀ 
29(. آنچـه عین القضـات همدانـی بـدان اشـاره کرده اسـت به بعد تأویلـی متون نظـر دارد. تعبیر 
اشـارت عبـارت در آثـار احمـد غزالی نیـز به این بعد نظـر دارد. " بـا تو گویم کـه مخاطب تویی! 
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 امـا مقصـود مخاطبـان غایبند کـه پس از ما خواهنـد آمد ) همـو، تمهیدات: تمهید اصل عاشـر(.
عین القضـات هنگامـی کـه از غلبـۀ هیجانـات روحـی و عاطفی خـود در باب حقایق الهی سـخن 
میگویـد از زبـان سـمبلیک بهـره میجویـد و در حقیقت رمز در نظـر عرفا نقطۀ تالقـی عالم غیب 
و شـهادت و یـا حـق و خلـق اسـت. وی بـه کرات اشـاره میکنـد که " بیـان معرفـت ذات الهی و 
یقیـن حقیقـت تنهـا در پـردۀ رمز امکان پذیر اسـت. چـون اگر صریح بیان شـود افهـام خلق آن 

را احتمـال نکننـد.  )همـان: تمهید اصـل ثالث(.
ریشـۀ گرایـش بـه تأویـل آیـات قـرآن پیامـد آشـنایی و انـس وی بـا قـرآن اسـت. از نظـر 
عین القضـات “ إّن لِلُقـرآن ظهـراً و بطنـاً و لبَطنـه بَطنـاً إلـی سـبعه الُبطن "، هر آیتـی از قرآن 
را ظاهریسـت و پـس از ظاهـر باطنـی، تـا هفت بطـن؛ ظاهر آن همیـن حروف و کلماتیسـت که 
در کتـاب ثبـت شـده اسـت و مفسـران و ناقـالن و حافظان قـرآن آنرا فـرا میگیرند. امـا در ورای 
ایـن حـروف و کلمـات، باطـن و حقیقـت قـرآن نهفته اسـت. ایـن حقیقت کـه عین القضـات گاه 
آن را “نـور” و گاه “ صفـت مقـدس “ میخوانـد از دسـترس عـوام و ظاهربینـان خـارج اسـت. 
)همان:تمهیـد اصـل اول(. در تأویـل سـورۀ لیل وی ابتدا بـه معنای ظاهری آیات اشـاره میکند و 
مینویسـد: “ وَ الَلیـل إذا یغشـی و الّنهـار إذا تجلّـی " " لیل 1و 2" ، این شـب و روز ظاهر اسـت 
کـه در عالـم ملـک میبینـی " و مـا َخلَـق َذَکـر و ااُلنثی " “لیـل 3". ایـن قالب ظاهر بـود که از 
عالـم ملـک بـود. سـپس بیـان میـدارد که تفسـیر ایـن آیـات بدیـن روش از طریق تفکـر به دور 
اسـت و بدایـت حقیقـت زهـد بـر کسـی حاصـل نمیشـود تـا فهم باطـن قـرآن حاصل نشـود. به 
اعتقـاد او راهیابـی بـه عالم ملکوت با تفسـیر ظاهری حاصل نمیشـود و تفسـیر باطـن را میطلبد. 
و سـپس میگویـد: “ واللیـل إذا یَغشـی " ظلمـات بشـریت در فهـم اسـت. “ والنّهـار إذا تجلّی" 
روی دل بـود کـه " َفُهـو َعلـی نـوٍر ِمـن ربِـه " و " مـا َخلَـق َذَکـر و ااُلنثـی " صفت جـان بود نه 
صفـت قالـب. ) همدانـی، نامـه- هـا، ج2، نامـۀ هشـتاد و نهـم(. او سـپس وارد سـاحتی دیگـر از 
تأویـل از ایـن دو آیـه میشـود و میگویـد: “والیلِ إذا یَغشـی"، صفت "یَِضّل َمن یَشـاء اسـت و آن 
نـور سـیاه را نقـط بریـد دان و" الَنهـار إذا تََجلّـی "صفـت "یهـدی َمـن یَشـاء " و" ما َخلَـق َذَکر 
و ااُلنثـی " آنکـه صفـت یهـدی و یضـّل هـر دو در آن صفـت محـو شـود ...، پـس یهـدی و یضّل 
یکـی باشـد. )عیـن- القضـات همدانـی، نامه هـا، ج 2، نامـۀ 89( وی با اسـتفاده از ایـن تأویل به 
دفـاع از ابلیـس میپـردازد و اصطـالح نـور سـیاه تعبیر متناقیسـت کـه برای وصف شـیطان وضع 
کـرده اسـت. یعنـی نـور ابلیـس در مقایسـه با نـور الهـی، ظلمت اسـت. او نور و ظلمـت و ملک و 

ملکـوت را از خداونـد میداند.
2-3 : الیۀ تبیین

عین القضـات از یکسـو حامـل میـراث تصـوف و عرفـان افـرادی چـون اویـس قرنـی، حسـن 
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بصـری، حـالج، ابوالحسـن خرقانـی، ابوسـعید اباالخیر، خواجه عبـداهلل انصاری و بـرادران غزالی و 
میـراث بـر شـیخهایی چـون شـیخ فتحه و شـیخ برکـه و بابا طاهـر و بابـا جعفر و میـراث عرفان 
خـاص جبـال از سـویی دیگر اسـت؛ امـا جان بیقـرار، او را به عرصـه های خطرنـاک تجربۀ فردی 
رسـانید. مسـالۀ راز و افشـاگری خطرنـاک آنهـا. کالم عین القضـات را از جهت افشـای سـّر ربوبی 
کالم الُسـکران خوانـده انـد. یکـی از علل متهـم کردن وی به فسـاد در عقیده و در نتیجه کشـته 
شـدنش همیـن نـوع کالم بـوده اسـت. مثـاًل بـه عقیـدۀ وی تمـام نکوهشـهایی کـه در قـرآن و 
حدیـث از شـیطان شـده اسـت، جنبۀ مجـازی دارد. او شـر را در زندگی انسـان اعتبـاری میداند. 
عین القضـات از آن دسـته صوفیانـی بـود کـه هیـچ پروایـی در بیـان عقایـد تنـد خود نداشـت و 
برداشـتهای فلسـفی و کالمـی خود را با تسـلط کاملش بـر تأویل قرآن در هم مـی آمیخت و این 
امـر احادیـث را نیـز در بـر میگرفت و همین مسـئله زنگ خطـر را برای متعصبان شـریعتمدار به 
صـدا درآورده بـود. در میـان بـزرگان متصوفه کمتر کسـی را میتوان یافت کـه اینچنین از قرآن و 
احادیـث بـرای القـای نظریات خویش سـود جسـته باشـد. حداقل ایـن امر در قرن ششـم هجری 
کـه عین القضـات در آن میزیسـت امـر تـازه ای بود که از سـوی خلفـای بغداد و امرای سـلجوقی 
تحمـل نمیشـد و آراء متعصبیـن تنـدرو و خطـر حضور و شـیوع اسـماعیلیان و عقاید اسـماعیلی 
هـم بـر آن دامـن میـزد. ریـا، نفـاق، ظاهر بینـی و ظاهر سـازی ای که بـه دنبال اسـتفاده ابزاری 
از دیـن در عصـر عین القضـات بوفـور شـیوع داشـت و توسـط نظـام حکومتـی ایجـاد شـده بـود 
پیوسـته مـورد انتقـاد و اعتـراض عین القضـات همدانـی بـود. عین القضـات در آغـاز تمهیـدات به 
ظاهـر بینـی اشـاره میکند و آنرا بـالی دین و دنیـا میخوانـد. )همو،تمهیدات، تمهیـد اصل اّول(. 
“ اسـالم نـزد رونـدگان آنسـت کـه مـرد را به خـدای رسـاند، و کفر آن باشـد که طالـب را منعی 
یـا تقصیـری در آیـد کـه از مطلـوب بـاز مانـد. طالب را بـا نهندۀ مذهب کار اسـت نه بـا مذهب" 
)همـان: تمهیـد اصـل ثانـی( و نیز گویـد: “ ای عزیز هرچه مرد را به خدا میرسـاند اسـالم اسـت 
و هرچـه مـرد را از راه خـدا بـاز میـدارد آن کفـر اسـت” ) همـان (. عین القضـات بر طبـق قاعدۀ 
تمثـل معتقـد اسـت کـه مـرگ، عـذاب قبر، نکیـر و منکـر، بهشـت و جهنـم و ... همـه در وجود 
انسـان اسـت و اینگونـه تحلیـل میکننـد کـه وی معـاد جسـمانی را مـردود میدانـد " آخـر دانی 
کـه مـرگ نـه مـرگ حقیقـی بلکـه فنا باشـد. دانـی کـه چـه میگویـم ؟ ...” و “آدمـی را در گور 
عـذاب باشـد؟ گـور همـه عذاب اسـت: یعنـی وجود بشـریت آدمـی خود همـه عذاب اسـت. گور 
 طالبـان قالـب باشـد بعـد مـا که همـه را گـور قالب خواهـد بـود “. )همـان: تمهید اصل عاشـر(.
عین القضـات بـه سـبب شـور و غلبـۀ جوانی و عشـق و غلیـان عواطـف صوفیانۀ خود اسـرار را بی 
محابـا فـاش میکـرد و مذهـب خود را که گویـی پیروی از مکتـب وحدت وجودیان بـود بی محابا 
اظهـار میکـرد و بـر متعصبیـن قـوم بـه شـدت میتاخـت. نقـار و کدورتی کـه بدین طریـق میان 
عین القضـات و علمـای متعصـب و عـوام الناس ایجاد میشـد، همـواره در حال گسـترش بود و آن 
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روزگار پـر تعصـب و پـر غلبـۀ عوام سـرانجام به قتـل این جوان فتـوا داد.
مکتوباتـی کـه از عین القضـات بجـا مانـده اسـت هیچکـدام در زمـرۀ مکاتیـب عـادی اخوانـی 
نیسـت و همـۀ آنهـا در مسـائل حکمـی و عرفانـی و مملـؤ از مطالـب عالـی اسـت. ایـن مکتوبات 
غالبـاً بـا یکدیگـر مرتبـط هسـتند به نحوی کـه اجزاء یـک مکتوب را نویسـنده در چنـد مکتوب 
دیگـر بـا حفـظ تسلسـل فکری بیـان کرده اسـت. بعضـی از این مکتوبات حکم رسـائل مسـتقلی 
را دارنـد و نامـه بـه شـکل متعـارف آن نیسـتند و شـبیه یادداشـت هایـی هسـتند که نویسـنده 

روزانـه مینوشـت و نـام مکتـوب به آنهـا میداد .
در عرفـان اسـالمی، رابطـه قـرآن و عرفـان ناگسسـتنی و تنگاتنـگ اسـت. قـرآن کریـم افزون 
بـر اینکـه کتـاب دینـی مسـلمانان اسـت، متنـی ادبـی و هنـری اسـت و همـه خصوصیـات یک 
اثـر هنـری را چـه از لحـاظ شـکل و چـه از نظـر محتـوا داراسـت. عین القضـات و احمـد غزالـی 
هـر دو معتقدنـد کـه دریافـت قـرآن بـرای عـوام و خـواص متفاوت اسـت. این اندیشـه ای اسـت 
کـه پیوسـته در زمینـه هـای گوناگـون از زبـان آنهـا نقل شـده اسـت. عین القضـات همدانی در 

مکتوبـات خـود از نظریـات احمـد غزالـی نیـز در ایـن بـاب یـاد میکند.
" جوانمـردا ! در همـۀ آیـات قـرآن پانصـد آیـت به علم فقـه ظاهر تعلـق دارد، باقی به سـلوک 
راه حق اشـاره دارد و جز سـالکان را نرسـد کـه در آیات آن تصـرف کنند.”)عین القضات همدانی، 

نامـه هـا ، ج3 : نامۀ 145(.
شـاید بتـوان گفـت که نابتریـن خصیصـۀ دیـدگاه ادبی عین القضات دریافت ممتـاز و متمایز او 
از تأویـل اسـت. احتمـاالً در کل آثـار منثور فارسـی تا قرن ششـم بجز ناصرخسـرو که دیدگاهی 
اساسـاً باطنی دارد، هیچ نوشـته یا نویسـنده ای را نمیتوان یافت که بدین گسـتردگی به مسـئله 
تأویـل متـن و الیه هـا و اقسـام آن پرداختـه باشـد. اگرچـه در آثـار منثـور پس از قرن ششـم نیز 
کمتـر متنـی را میتـوان دیـد کـه همسـان عین القضات از جوانـب گوناگـون بدیـن گسـتردگی و 
ژرفـی بـه ایـن موضـوع پرداخته باشـد. تمامی آثار او شـرح و بسـط مراتب رمـزی و معنایی کالم 

است.
 در کالم عین القضـات بهره گیـری از آیـات بـه انـدازه ای اسـت کـه یـک تمهیـد از تمهیـدات 
دهگانـه خـود را بـا عنـوان "اسـرار قـرآن و حکمـت خلقـت انسـان" بیـان کـرده اسـت و افزون 
بـر آن، در تمهیـدات دیگـر نیـز از آیـات و روایـات قرآنـی بهـره ای وافـر گرفته اسـت. در مجموع 
میتـوان گفـت: در کتـاب تمهیـدات 4999 آیه از آیات قرآنی به کار رفته اسـتـ  بدون احتسـاب 
تکـراری بـودن و روایاتـی کـه از پیامبـر نقـل شـده اسـتـ  کـه بـا توجـه بـه حجم کتـاب و این 
مقـدار اسـتعمال آیـات، در نـوع خـود بینظیـر اسـت. حـال این سـؤال مطرح میشـود کـه هدف 
قاضـی از ایـن مقـدار کاربـرد آیـات چیسـت؟ آیا ایـن میـزان بکارگیری آیـات و روایـات به قصد 
تفاخـر بـوده یـا هـدف قاضـی از کاربـرد آیـات همـراه بـا تفسـیر آن در راسـتای فهـم مخاطبان 
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اسـت؟   عامی 
آنچـه کـه نـگاه عین القضـات را بـا نـگاه هماننـدان او در بهره گیری از آیـات متمایـز و متفاوت 
میسـازد، نـوع خـاص تأویلهـای او از آیـات کتـاب الهی اسـت. او حکمت ذوقی خود را با شـریعت 

و آداب و سـنت وفـق میدهد.  
عین القضـات در تمهیـد هشـتم پیرامـون خـود قـرآن اظهارنظرهایـی کـرده اسـت کـه در این 
قسـمت بـرای روشـن شـدن بهتـر مباحث بـه ذکـر آن میپردازیـم. به بیـان عین القضـات، در هر 
عالـم از عالمهـای خـدا، قـرآن را بـه نامـی خوانند کـه در عالم دیگـر نخوانند و باید سـمع درونی 

داشـت تـا این نامهـای پوشـیده بـا وی در میان نهاده شـود:
در پـرده ای، قـرآن را "َمجیـد" خوانند که "بَْل ُهَو ُقْرآٌن مَِّجیٌد" در پـرده دیگر، "ُمبین" خوانند 
کـه "َوِکَتـاٌب ُمِبیٌن"؛ در پـرده دیگر، "َعظیم" خواننـد "َولََقْد آتَْیَناَک َسـْبعا ِمَن الَْمَثانِـي َوالُْقْرآَن 
ُه لَِکَتـاٌب َعِزیـٌز"؛ در عالمـی دیگـر، "کریم"  َـّ الَْعِظیـَم"؛ در پـرده دیگـر، "عزیـز" خوانـد کـه "َوإِن
ُه لَُقـْرآٌن َکِریـٌم"؛ در جهانـی دیگر، قـرآن را "حکیم" خواننـد که "آیَـاُت الِْکَتاِب  َـّ خواننـد کـه "إِن
الَْحِکیـم." قـرآن را چندین هزار نام اسـت، به سـمع ظاهر نتوانی شـنید؛ اگر سـمع درونی داری، 
در عالـم "حـم عسـق"، سـوره این نامها پوشـیده با تـو در صحرا نهنـد. عین القضات بـر قرآن دو 
لفـظ "حقیقـی" و "مجـازی" اطـالق میکند و معتقد اسـت افـراد زیادی بـا قرآن ارتبـاط دارند، 
ولـی درک و فهـم هریـک از آنها بـا دیگری متفاوت اسـت: بوجهل و بولهب قرآن دانسـتند یا نه؟ 
دانسـتند از جهـت عربیـت حـروف، امـا از حقیقت او کور بودند؛ و قرآن از ایشـان خبـر داد: "ُصمٌّ 
بُْکـٌم ُعْمـٌي." ای عزیـز، بدان کـه قرآن، مشـترک الّدالله و اللفظ اسـت: وقت باشـد کـه لفظ قرآن 
اطـالق کننـد، و مقصـود از آن حـروف و کلمـات قـرآن باشـد؛ و این اطـالق مجازی بـود. در این 
مقـام، قـرآن چنین گویـد که کافران، قرآن بشـنوند: "َوإِْن أََحٌد مَِّن الُْمْشـِرِکیَن اْسـَتَجاَرَک َفَأِجْرُه 
" امـا حقیقـت آن باشـد کـه چـون قـرآن را اطـالق کننـد جز بـر حقیقت  َحتَّـی یَْسـَمَع َکاَلَم اهللِّ
قـرآن اطـالق نکننـد، و ایـن اطـالق حقیقی باشـد در این مقـام که گوید کـه کافران نمیشـنوند 
کَ اَل تُْسـِمُع الَْمْوتَـی" )عین القضـات همدانـی ، تمهیـدات ، تمهیـد اصل ثامـن(؛ ... ابولهب از  "إِنَـّ
“تَبَّـتْ یَـَدا أَبِـي لََهـٍب” چیـزی دیگر شـنود، و ابوجهـل از "ُقْل یَـا أَیَُّهـا الَْکافُِروَن" چیـزی دیگر 
 فهـم کـرد؛ ابوبکـر و عمـر از "تََبّـت" و "ُقـْل یَـا أَیَُّها الَْکافِـُروَن" چیـزی دیگر شـنیدند.) همان (.

از نظر عین القضـات، دلیـل بـر عظمـت حروف قرآن آیـۀ : “ُکلُّ َحْرٍف فـی اللَْوِح الَمحفـوِظ أْعَظُم 
ِمـْن َجَبـل قـاٍف” اسـت و لـوح محفـوظ بـه تعبیر قاضـی، همـان دل اسـت و قـاف "ق َوالُْقـْرآِن 
الَْمِجیـِد" و در توضیـح آن میگویـد: "قـرآن را در چندیـن هزار حجاب به خلق فرسـتادند که اگر 
جاللـت نقطـه بـای بسـم اهلّل بر عـرش یا آسـمانها و زمینهـا می آمد پسـت  وگداخته میشـدند:"لَْو 

ِ. “)همان ( . عـا ِمْن  َخْشـَیِه  اهللَّ ََّرأَیَْتُه  َخاِشـعا ُمَتَصدِّ أَنَزلَْنـا َهـَذا الُْقـْرآن َ َعلَـی  َجَبٍل  ل
3 . نجم الدین رازی 



بررسی گفتمانی متون نثر فارسی صوفیانه )آثار فارسی احمد غزالی ، عین القضات همدانی و ... / 83

حـال بـه زمانـی حـدود یک قـرن بعدتـر قـدم میگذاریـم. زمـان پادشـاهی خوارزمشـاهیان بر 
ایـران و حملـۀ مغـول و تزلـزل و در نهایـت برچیـده شـدن خالفـت بغـداد . نجـم الدیـن رازی 
متعلـق بـه ایـن دوره اسـت و کتـاب مورد بررسـی نگارنـدۀ این مقاله کتـاب مرصادالعباد اوسـت. 

3-1 : الیۀ ظاهری و توصیف متن 
نثـر مرصادالعبـاد در مجموع نثری رو به فنی اسـت اما در سراسـر کتاب شـیوۀ مؤلف یکدسـت 
و بـر یـک نسـق نیسـت، وی برای بیان هـر نوع از مطالب شـیوۀ خاصی را پیشـنهاد کرده اسـت. 
اسـتاد بهـار درکتـاب سبک شناسـی ایـن موضـوع را عیبـی بـر نثـر نجـم الدیـن میدانـد و آن را 
مینکوهـد ولـی تأمـل در سرتاسـر کتـاب نشـان میدهـد که این شـیوه هنـر بزرگ مؤلف اسـت؛ 
زیـرا بـه نظـر میرسـد کـه او بخوبـی دریافته اسـت که هر مطلـب و معنایـی جایگاه خـاص خود 
را میطلبـد. آنجـا کـه بیـان اصول کلـی و تعلیمات تصوف مطرح اسـت زبان خشـک و بـی پیرایۀ 
عـادی را بـکار میگیـرد و آنجـا کـه حکایتی را تعریـف میکند زبان سـاده و لطیف میشـود و آنجا 
کـه حکمـی را بـه اسـتناد فرمـان خـدا و اشـارت رسـول ) ص ( توجیه میکنـد از آیات شـریف و 
احادیـث نبـوی بـه وفـور بهـره میجوید و آنجا کـه اقتضای وقت و حال را مناسـب میبیند سـخن 

از دل و عشـق و شـور خدایـی در میـان آورده و مضامیـن لطیـف و نغز شـاعرانه بـکار میبرد. 
نجـم الدیـن رازی از آنگونـه صوفیـان نیسـت که در هنگام نـگارش متن حال جذبـه و بیخودی 
وی را فراگیـرد و عنـان خـود را بـه دسـت حـال و قلـم و کشـف بسـپرد. او با بکارگیـری جمالت 
خطابـی، کارکـرد انگیزشـی پیـام را تقویـت کـرده و مخاطب را تحـت تأثیر قرار میدهـد تا بتواند 
بـه هـدف خـود کـه تعلیـم مؤثر اسـت دسـت یابـد، در عیـن حال آشـکار اسـت که اگـر مطالب 
تعلیمـی بـدون در نظـر گرفتـن احـوال مخاطـب و بـه صـورت پـی در پـی ذکـر میشـد و خالـی 
ازحکایـات و اشـعار و تفاسـیر عرفانـی و تمثیـل بـود نـه تنهـا خسـته کننـده و مـالل آور بـود و 

جذابیتـی نداشـت، بلکـه سـؤاالت بی پاسـخ بسـیاری در ذهـن مخاطـب بر جـای مینهاد.
ویژگیهـای عمومـی و پربسـامد یافـت شـده در ظاهـر الفـاظ و عبـارات کتـاب مرصادالعبـاد به 

زیرند: شـرح 
تکرار: تکرار لفظ یا عبارت از مقوالتی است که در متنهای صوفیانه و از جمله مرصادالعباد بسیار 
است و هدف آن نیز بطور واضح تاکید بر امری خاص و متوجه ساختن و تنبیه ذهن مخاطب و 
تثبیت آن در ذهن مخاطب است. در بررسی آثار احمد غزالی و عین القضات همدانی نیز از تکرار 
و غرضهای آن سخن گفتیم. تکرار وجوه مختلف دارد: گاه تکرار بصورت واج آرایی و جناس خود 
را در عبارات و جمالت نشان میدهد و هدف نویسندۀ متن نوعی بازی آوایی به منظور تسهیل 
آنها هم  اول  امر فراگیری و حفظ توسط مخاطبین است: آوردن واژه هایی که دست کم حرف 
آوا است: جام جهان نمای )نجم الدین رازی ، مرصادالعباد ص 15 (، فسق فّساق ) 16 (، ظلم 
ظلمه ) 16 (، فیضان فضل ) 128 (، تزکیت و تربیت )174 (، ترّفع و تکّبر )178 (. یا بصورت 
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واج آرایی در جمله: شومی معامله ما مدعیان بی معنی )18(، شاخ شجرۀ آفرینش )62 (، نسیم ِ 
صبای ِ سعادت )216 (. یا به صورت انواع جناس: از آنجا به مناء منیت منا برآ )نجم الدین رازی، 
مرصادالعباد: 171(، روح را بر بساط انبساط راه دهد )همان: 218(، آن عنقای مغرب از غراب 

غریبتر) همان: 543 (. 
در مرصادالعبـاد در میـان جمـالت، جمـالت امری بسـیار بـکار رفته اسـت. نویسـنده بویژه در 
آغـاز هـر بنـد یـا مطلـب افعالی بـکار میبـرد کـه بیانگر تشـبیه و هشـدار و انـذار اسـت. اینگونه 
فعلهـا کـه نثـر را خطابـی میکننـد بیانگـر این موضوعند که نویسـنده خـود را در مقام شـیخی و 
هدایـت میبینـد و از امـوری مطلـع اسـت کـه مخاطـب از آنها بی اطالع اسـت و به همین سـبب 
اسـت کـه از موضـع اشـراف و برتـری نسـبت بـه مخاطب سـخن میگویـد بـکار بردن عبـارات و 
افعالـی چـون: بـدان کـه، بدانیـد کـه، تا بدانی کـه، بر تو بـاد که، بدانک و ...  نشـانه هـای حضور 
ایـن عنصـر در متـن اسـت: “ بدانک حق تعالـی راهی از ملکوت ارواح به دل بنده گشـاده اسـت، 

و از دل راهـی بـه نفـس نهـاده ... ")همان، باب سـیم، فصـل پنجم(.
گاهـی نیـز مؤلـف مرصادالعبـاد بجـای فعـل امـر بدان یـا بدانید کـه، ترجمـۀ عربـی آن یعنی 
"إعلمـوا" را بـکار میبـرد: “ و امـا بعـد إعلمـوا اخوانـی فـی الهـدی کـه مقصـود و خالصـه از 
جملگـی آفرینـش وجـود انسـان بـود ... “) همـان، مقدمـه(. نجم الدیـن وقتی مراحل سـلوک را 
مطـرح میکنـد از نوعـی آمـوزش یقینـی و متمکـن مربوط به دسـتگاه تصـوف سـخن میگوید. او 
در ایـن نـوع گویـش از توصیـه فراتـر رفتـه و بـه امـر و نهی صریـح میرسـد و این مسـئله بیانگر 
ایـن اسـت کـه وی نسـبت به مخاطـب در موضـع ضعف نیسـت بلکه برتـر و باالتر اسـت. آوردن 
مکـرر جمالتـی چـون: بـر پادشـاه واجب اسـت که یا پادشـاه بایـد کـه، مخصوصـاً در فصل دهم 
مرصادالعبـاد خـود شـاهدی بر ایـن مدعاسـت. همچنیـن در مرصادالعباد حکمها قطعـی و قاطع 
اسـت. جمـالت اغلـب خبـری هسـتند و از شـک و شـبهه و وجـه التزامـی در آن کمتـر خبـری 
هسـت. نجـم الدیـن وقتـی مراحـل سـلوک را مطـرح میکنـد از نوعی آمـوزش یقینـی و متمکن 

مربـوط به دسـتگاه تصـوف سـخن میگوید.
او معمـوالً ادات پرسـش را نیـز بـرای ترغیـب مخاطـب و تشـویق او بـه عملـی پسـندیده بکار 
میبـرد: “ چـون میتوانـی بـه تربیـت و تزکیـت ازین حبس خـالص و فـالح یابی، چـرا توقف روا 
داری ؟ و کمـر جـدّ  و اجتهـاد بـر نبنـدی، و چون لئیمان بدین حضیض و اسـفل راضی باشـی؟" 
) همـان، بـاب چهـارم، فصـل دوم(. بـه نظر میرسـد کـه پرکاربردتریـن نوع جمالت پرسشـی در 
ایـن متـن از گونـه جمـالت پرسشـیی باشـد کـه در ژرف سـاخت خـود حـاوی نوعی انـکار و در 
نتیجـه ترغیـب و تنبیـه مخاطب اسـت: “این چه اشـارت اسـت ؟ دوزخ به حقیقت در توسـت، و 

آن صفـات ذمیمـۀ نفـس امـاره اسـت ". )همان، بـاب چهارم، فصـل اول (. 
در نثـر مرصادالعبـاد ظاهـراً بـه دلیـل رعایـت مقتضـای حـال مخاطبـان کـه بیشـتر آنـان از 
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قشـر متوسـط یـا اقشـاری هسـتند کـه کمتـر بـا کتابـی از نـوع کتابهـای صوفیانه فارسـی سـر 
وکار داشـته انـد و یـا زبـان فارسـی زبـان دوم آنهاسـت، از میـان وجـوه صـور خیـال از تشـبیه 
فـراوان اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن متـن، تشـبیه تنهـا جنبـۀ یکـی از صـور خیـال را نـدارد، 
بلکـه توضیـح و تبییـن مسـائل ذهنـی و مجرد از طریـق ملموس کـردن آنها نیز هدف نویسـنده 
اسـت. زیـرا نویسـنده در بسـیاری مـوارد از امـور مجـرد و ذهنـی سـخن میگویـد و یـا تأثیـر 
امـور محسـوس و ظاهـری را بـر باطـن و دل آدمـی توضیـح میدهـد. بـه همیـن سـبب بـرای 
تبییـن بیشـتر مطالـب از تشـبیه هـای حسـی و یـا مثـال و تمثیـل بهـره میگیـرد و یکـی از 
 دالیـل فراوانـی تشـبیه هـای گسـترده در متـون صوفیانـه و مرصادالعبـاد همیـن امـر اسـت. 
از نظـر سـاختار صـوری، چنـد نکتـه در تشـبیهات این متـن قابل ذکر اسـت: یکی آنکـه پاره ای 
از مشـبه به ها بـا مضـاف الیـه یـا صفـت مقیـد شـده انـد و این بـدان منظور اسـت که یـا توضیح 
بیشـتری در مـورد مشـبه بـه داده شـده و یـا مبالغـه ای در آن شـده باشـد ماننـد آب حیـات یا 
جـالب معانـی ، اینگونـه قیدهـا یـا عطفهـا گاه گاه در مشـبه هـا نیـز وجـود دارد و دیگـر اینکـه 
مضـاف الیـه در بسـیاری از ایـن ترکیبـات پـاره ای از حدیـث یـا آیـه ای از قـرآن اسـت ماننـد 
“سـبزۀ انّـی ذاهـبُ  الـی ربّی “ )سبک شناسـی نثرهـای صوفیانـه، غالمرضایی، ص420 (. سـایر 
مثالهـای مشـابه از ایـن قرارنـد: تختـۀ ابجـد عشـق: 93 / جـامِ  یسـقینی: 135 /جبـل الرحمـۀ 
عنایـت: 171 / چـاووِش ال الـه: 207 / خاصگیـاِن صفـات حمیـده: 207 / دامِ یحبهـم: 381 / 
دریچـۀ ملکـوت: 241 / دولـتِ  اقـرار لسـان و تصدیـق جـان: 389 / دهقنـت و نفخـتُ  فیـه من 
 روحـی  111و 113 / رایـتِ  ثنـا خوانـی محمـد: 63 / رحـم صفـات حیوانی و سـبعی : 354, ... .
 یکـی از ویژگیهـای مهـم نثـر صوفیانـۀ مرصادالعبـاد، فراوانـی حکایـت ، تمثیـل و مثال اسـت . 
اهمیـت ایـن عناصـر در ایـن نثـر ، نخسـت از آن جهـت اسـت کـه زبان نویسـنده از خشـکی به 
نرمـی و لطافـت میگرایـد و صبغـۀ تخیـل میگیـرد . دو دیگـر اینکـه در مباحـث تعلیمـی با ذکر 
داسـتان و تمثیـل و ماننـد آنها مطلـب حالت روایت میگیـرد و در آن تحرکی بوجـود می آید که 
در نتیجـه ذهـن آن را پذیراتـر اسـت و بـه لحـاظ روانشناسـی، با حیـات و حرکتی کـه در وجود 
آدمی اسـت سـازگارتر. شـاید به همین سـبب اسـت کـه بعضی از نویسـندگان، بعضـی از مطالب 
را از حالـت گـزارش واقعیـت بیـرون مـی آورنـد و بـه آن رنـگ روایـت میدهنـد. )غالمرضایـی، 
سبک شناسـی نثرهـای صوفیانـه : ص 489 (. سـه دیگـر اینکـه، تمثیـل جانشـین اسـتداللهای 
عقلـی میشـود و از آنجـا کـه مخاطبـان متصوفـه، بیشـتر مـردم متوسـطند و ذهن آنـان را یارای 
شـنیدن اسـتداللهای خشـک عقلـی نیسـت، متصوفـه هـر جـا خواسـته انـد موضوعی دشـوار و 
پیچیـده را بیـان کننـد، بـا ذکر داسـتان یـا تمثیلی یـا مثالـی آن را توضیح میـداده انـد. )فرزاد، 
لـزوم بیـان مسـائل عرفانـی: ص 486(. در مرصـاد- العباد نویسـنده از ضرب المثل نیـز به عنوان 

یکـی از انـواع تمثیل بسـیار اسـتفاده میکند.



86 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی - شماره پی در پی 37 - پاییز 1396

خواهـر حسـین منصـور حـالج کـه جمالـی داشـت و نیمـی از صـورت را میپوشـانید ) عـدم 
وجـود مـرد واقعـی در بغـداد و تنهـا نیـم مـردی ) حـالج ( در بغـداد بـودن. )نجم الدیـن رازی، 

مرصادالعبـاد : ص 119(.
تشـخیص نیـز یکـی آرایـه هـای بـه نسـبت پرکاربـرد در نثـر کتـاب مرصادالعبـاد اسـت. باید 
توجـه داشـت کـه در برخـی از نثرهـای صوفیانـه از جمله مرصادالعباد تشـخیص و جان بخشـی، 
تنهـا بـر اسـاس تخیـل نویسـنده در کالم بکار نمیـرود بلکه جنبۀ اعتقـادی نیز دارد زیـرا به نظر 

اکثـر عرفـا ، خداونـد معرفـت خویـش را به همۀ کائنات بخشـیده اسـت.
" خـاک را چندیـن رسـول بـه حضرتـش میخواندنـد و او نـاز میکـرد و میگفـت: ما را سـر این 

حدیث نیسـت ". )همـان : 75(.
" آتش به زبان شجره ندا میکند که ای بیخبران من آتشم نه شجره ". )همان:236 (.

3-2 : الیۀ تفسیری 
قـرن پنجـم تـا هفتـم و نیـز اوایـل قرن هشـتم، دورانی اسـت کـه حـوادث و مصائـب تاریخی 
در جامعـه ایرانـی سـیر صعـودی دارد و بـه نظـر میرسـد کـه همیـن حـوادث یکـی از علتهـای 
رشـد و رواج تصـوف و عرفـان در میـان مـردم باشـد. یکـی از نمودهـای ایـن رشـد، پیدایش آثار 
ادبـی – عرفانـی اسـت کـه بخشـی مهـم از آن را نثرهـای صوفیانـه تشـکیل میدهـد و جالب آن 
اسـت کـه نثر نویسـی در تصـوف ایرانی، مقدم بر پیدایش اشـعار عارفانه اسـت. نثرهایـی از قبیل 
مرصادالعبـاد نجم الدیـن رازی، بیشـتر بـا هـدف تعلیـم و تبلیـغ تصـوف در میـان امـرای عصر و 

طالبیـن و سـالکین و مـردم متوسـط پدید آمده اسـت.
اگرچـه ایـن آثـار شـبیه آثـار مدرسـی بـوده و همانگونـه که ذکر شـد جنبـۀ تعلیمی ایـن آثار 
پررنگتـر اسـت امـا بـه هر حال از زبان اشـارت و عبارت نیز خالی نیسـت. از نظـر نجم الدین رازی 
هـدف از تألیـف کتابـی چـون مرصادالعبـاد تعلیم شـیوه ها و آداب و رسـوم سـلوک و خصوصیات 
سـالک راه دیـن و خداونـد اسـت و بنابرایـن هـدف تعلیم و آموزش شـیوۀ بیان و صـورت کالم را 
تعییـن میکنـد. اسـتفاده از کالم عربـی به هر روی نشـان از عالمـه بودن متکلـم و تحصیل او در 
حـوزه هـای علـوم دینی داشـت و ذهـن مخاطب و مرید جسـتجوگر بـرای پذیرفتن سـخن عالم 

علـوم دینی آمـاده تـر و راضیتر بود.
بسـیاری از مؤلفـان کتابهـای  منثـور متصوفـه – چنانکه خود در کتابشـان ذکر کـرده اند – اثر 
خویـش را بـدان سـبب بـه پارسـی تألیف کـرده اند که مخاطبانشـان پارسـی گوی بـوده و عربی 
نمیدانسـته انـد، بـه همیـن دلیـل ضرورت داشـته اسـت کـه آیـات و احادیـث و کالم بـزرگان و 
اشـعار عربـی را کـه به مناسـبتهای گوناگون از آنها اسـتفاده کـرده اند را به فارسـی ترجمه کنند 
تـا بـرای مخاطبشـان مفهوم باشـد. البته نباید پنداشـت کـه مؤلفان همـۀ عبارات و اشـعار عربی 
را بـی اسـتثنا بـه پارسـی ترجمه میکرده انـد بلکه میزان ترجمـه و کیفیـت آن در متون مختلف 
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یکسـان نیسـت و ظاهـراً بسـته به اینکـه جملۀ عربـی درکجای متن و بـه چه منظور آمده باشـد 
و نویسـنده ضـرورت ترجمـه را تـا چـه حـد تشـخیص بدهـد و مخاطبان چگونـه باشـند، میزان 

ترجمـه و چگونگی آن متفاوت اسـت.
و آشوب در عرصه های سیاسی،  فتنه  پر  کانونهای  از  یکی  دیرباز  از  الدین  نجم  زادگاه   ری 
اجتماعی، فکری بوده است. حضور شیعیان و اهل سنت هر کدام با گرایشهای گوناگون فقهی و 
المی از یک سو و برخی اقلیتهای دینی از سوی دیگر، در کنار جبهه گیری ارباب قدرت و مصلحت 
اندیشی سیاسی و اقتصادی آنها، بستر الزم را برای برخورد آرا و افکار گوناگون فراهم میکرد. آنگاه 
که سودجویان و عوام الناس، آتش بیار معرکه میشدند، کشمکشهای ذهنی به درگیریهای خونین 
و تسویه حسابهای ویرانگر منجر میشد. ) ری باستان ،کریمان ،ج2 ص60 (. فضای سیاسی حاکم 
بر روزگار نجم الدین رازی، یکی از پیچیده ترین و بحرانیترین دوره های تاریخ ایران و عالم اسالم 
است. غرب عالم اسالمی  که با مسیحیان هم مرز بود از عصر سلجوقیان به اینسو، دستخوش 
و  نبردی فرسایشی، دولت عباسی  و  فرودی دراز دامن  و  فراز  و در  بود.  جنگهای صلیبی شده 
سلجوقی را به چالش میکشید. در این نبرد گاه پیروزی از آن مسلمانان بود و گاه مسیحیان. بر 
این آشفتگی تا نیمۀ قرن ششم یعنی سال 567 و شکست فاطمیان از صالح الدین ایوبی، و جدال 
بین خالفت فاطمی و عباسی را نیز بیافزایید. از سویی تضاد بین اسماعیلیان و خالفت و بغداد و 
ترک به عصر محمود غزنوی میرسید؛ از سوی دیگر حکومت سلجوقی پس از سلطان سنجر تجزیه 
بود. خوارزمشاهیان که زمانی دست نشاندۀ  تبدیل شده  الطوایفی  به حکومتهای ملوک  شده و 
سلجوقیان بودند برای خود قلمرو حکومتی از خوارزم تا خراسان بنیان نهاده بودند و در شرق و 
غرب به گسترش تصرفات خود میپرداختند. و بهرحال شمار کسانی که از 550 تا 617 ) آغاز 
حملۀ مغوالن( بر ایران فرمانروایی کرده بودند و عزل و نصبها و تأسیس سلسله ها و فروپاشیها 

نشانۀ تالطم بیش از حد جامعۀ ایران و حکومت اسالمی است.
نجـم الدیـن رازی شـاهد تاخـت و تـاز مغوالن به ایـران بوده و خانـه و محل زندگیـش را ترک 
گفتـه اسـت. توجـه بـه ظلـم و سـتم شـاهان و دگرگونیهای پـی در پـی روحیـه ای در وی پدید 
آورده بـود کـه بـا تندخویـی و اعتراض همراه بـود. نجم الدیـن رازی اگرچه در کتـاب خود مدعی 
سـلوک و تذهیـب و پاکسـازی روح و روان اسـت امـا در عمـل میبینیـم کـه خـود بـر خالف آن 
آموزه هـا عمـل میکنـد و در بزنـگاه تاریخـی حملـۀ مغـوالن به ایـران، خانـه و زن و فرزنـد را رها 
کـرده و میگریـزد و ایـن هـم برخـالف نرمخویـی و مهربانـی اهـل تصـوف اسـت و هـم برخـالف 
روحیـۀ ظلـم ستیزکسـانی چـون نجـم الدیـن کبـری و شـیخ عطـار کـه همزمـان بـا او زندگـی 
میکردنـد و در مقابـل مغـوالن تـا لحظـۀ شـهادت ایسـتاده بودنـد. نجم الدیـن رازی معلم تصوف 
و متصـوف اسـت نـه عـارف و صوفـی. او در سـلوک عرفانی نگرشـی غیر فـردی دارد و با کسـانی 
کـه عرفـان و سـلوک را در زاویـه هـا و خانقـاه ها و به شـیوۀ ریاضت دنبـال میکنند همداسـتان 
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نیسـت. و همـگان را بـه فراخـور شـغل اجتماعیشـان به نوعی سـلوک فـرا میخواند.
گارش مجـدد مرصادالعبـاد، بیـرون از اهداف مالی و قدرت طلبانۀ  نویسـنده، نشـان میدهد که 
او بـر خـالف سـایر هم اندیشـان خود، آمادگـی تعامل با ارباب قـدرت را داشـته و آن را بطور کلی 
نفـی نکـرده اسـت. گویـا نجم الدیـن در طرح مباحثـی چون فطـرت ارواح ، آفرینـش آدم و انبیا، 
احتیـاج بشـر بـه نبـی و راهنمـا، ختم نبوت و مسـئله معـاد همۀ اقشـار جامعه را در نظر داشـته 
اسـت. امـا در برخـی از بابهـا بویـژه بـاب سـوم بـرای مریدانـی سـخن گفته اسـت کـه از غوغای 
جامعـه بـه خلـوت خویـش پنـاه بـرده انـد. بنابراین بـا ایـن جماعـت از آداب شـیخی و مریدی، 
تلقیـن ذکرهـا و شـیوه های خلـوت نشـینی سـخن گفتـه اسـت. او میـل دارد کـه تمـام افـراد 
جامعـۀ پیرامونـش از ایـن روشـها و سـخنان بهـره ببرنـد، بنابراین نه تنهـا فرایند عمومی سـازی 
ایـن سـخنان را در پـی میگیـرد بلکه روی سـخن را به اهل سیاسـت و تجـارت بازمیگرداند و آنها 
را بـه دادگـری و رعایـت عـدل و انصاف و سـتم سـتیزی فـرا میخواند کـه این مسـائل هم جنبۀ 
اجتماعـی دارد و هـم از خلـوت نشـینی به دور اسـت. این مقولـه بیش از هر جای کتـاب در باب 

پنجـم نمـود پیدا کرده اسـت.
3-3 : الیۀ تبیین 

شـاید بتـوان گفـت کـه چارچوب کلـی دیدگاه هـای اجتماعـی نجم الدیـن رازی بر ایـن اصول 
اسـتوار اسـت: 1. نظـام منـدی عالـم و پیونـد آن بـا ارکان اجتماعـی 2. اسـوه گرایـی 3. عدالـت 
محـوری و رعیـت پـروری. بیشـتر این محورها پیوند اسـتواری بـا یکدیگر دارند و گاهی گسسـت 
ناپذیـر مینماینـد. در نگـرش او آسـمان و زمیـن و افـالک و آنچـه در آن اسـت بعـالوۀ انسـانها 
همگـی اجزایـی از یـک کل واحدنـد. و در نهایـت تمامـی هـدف آفرینـش را آفرینـش و پرورش 
انسـان میدانـد. و بنابرایـن مجموعـه ای کـه آغـاز و اهـداف تابناکـی دارد ، روا نیسـت کـه لجـام 
گسـیخته رهـا شـود و نظـام سیاسـی آن به دسـت مشـتی فاسـد اداره شـود. پس باید چـاره ای 
اندیشـیده شـود کـه از شـخص پادشـاه تـا کوچکتریـن اجـزای جامعه از میـان افـراد خداترس و 
پارسـا و رعیـت نـواز انتخـاب شـوند. او از دو جنبـۀ ثبوتی و سـلبی به ایـن قضایا نـگاه میکند؛ از 
سـویی بـه تبییـن ویژگیهایـی میپـردازد که یـک ملک عـادل و خداترس بایـد واجد آنها باشـد و 
مثـال داوود و سـلیمان نبـی را پیـش مـی آورد که ملـک دین و دنیـا همزمـان اداره میکرده اند و 
از سـوی دیگـر بـه بازگویـی و شـرح صفاتـی میپـردازد که ملـک بایـد از آن عاری باشـد و وجود 
ایـن صفـات در ملـک و رعیـت باعث به فسـاد کشـیده شـدن جامعه میشـود. او میگوید که سـه 
حـق بـر گـردن پادشـاه اسـت: حـق نفـس ، حـق مـردم و حـق خداونـد. و بـرای تحقـق عدالت 
در جامعـه، تنهـا انتخابهـای صالـح را کافـی نمیدانـد بلکـه معتقـد بـه نظـارت دائمـی بازرسـان 
پادشـاه بـر احـوال کارکنـان ملک اسـت. نجـم الدین معتقد اسـت که لغزشـهای صاحبـان ملک، 
افـراد زیـر دسـت سـرزمین را نیـز به فسـاد و تباهـی اخالق میکشـاند و بـه صفات ناپسـند بغی، 



بررسی گفتمانی متون نثر فارسی صوفیانه )آثار فارسی احمد غزالی ، عین القضات همدانی و ... / 89

طغیـان، کبـر، اعـراض از خـدا، تکبـر و خودپسـندی، تکاثـر، دلمشـغولی، بخـل و تبذیـر مبتـال 
میکنـد. جبرگرایـی جـزوی از جهـان بینـی اوسـت و جبـر سیاسـی بر ذهـن او سـنگینی میکند. 
او بجـای آنکـه بـه ریشـه هـای تاریخی حملۀ مغـوالن توجـه کند بـه آسـانی آن را نتیجۀ غضب 
الهـی بـر مـردم میدانـد. “ مـردم بـه فرامیـن الهـی پایبنـد نبـوده انـد و غفلـت و معصیـت اهل 
اسـالم زیـادت شـده اسـت و در اثـر شـومی ایـن احوال اسـت کـه غضب و قهـر الهـی در صورت 
کفـار تتـار بـر مـردم نازل گردیـده اسـت. ) نجـم الدیـن رازی، مرصادالعبـاد ص394 (. بـا توجه 
بـه پیونـد اسـتواری کـه میـان ذهـن و زبان آدمـی برقرار اسـت، میتـوان گفت که نجـم رازی در 
کلـی گوییهایـش، تصویـر معینـی از سیاسـت و حکومـت در ذهـن دارد. زیـرا گذشـته از فصـول 
پایانـی مرصادالعبـاد کـه بطـور مسـتقیم بـه آن میپـردازد، هنگام سـخن گفتن از اوصـاف فردی 
انسـان نیـز، گاه اندیشـه های خـود را از رهگذر تصویرهای سیاسـی تجسـم میبخشـد. بـی تردید  
اسـتفادۀ او از ترکیبهای سـلطان ِ عشـق، شـحنۀ شـوق، سیاسـتگاِه دل، تیغ ِ ذکر، اوباش و رنود 
ِ صفـات ذمیمـۀ انسـان، سـرهنگی درگاهِ  دل )همان صـص227-206 ( و نظایر اینهـا برای بیان 
چگونگـی سـلطۀ عشـق بـر وجـود آدمـی، با اندیشـه هـای سیاسـی و ایدئولوژیـک او بـی ارتباط 
نیسـت. بنابراین بایسـت بسـیاری از ناگفتـه های سیاسـی، اجتماعی و ایدئولوژیـک او را از خالل 

عبـارات و واژه هـای وی دریافت.
طریقـت نجم الدین رازی بر پایۀ شـریعت قرار دارد و شـگفت نیسـت کـه در مرصادالعباد آیات 
و احادیـث بسـیاری زینـت بخـش متـن شـده و مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد. در آغـاز تمامی 
چهـل فصـل کتـاب ابتـدا یک آیه و بـه دنبال آن یـک حدیث نبوی برای تبرک نقل شـده اسـت 
و آنـگاه مؤلـف سـخن را بـا "بدانـک " آغاز کرده اسـت و آیه و حدیـث آمده در هر سـرفصل، در 
تمامـی فصـل مـورد توجه، تفسـیر ظاهری و تفسـیر باطنی صوفیانه اسـت: قـال اهلل تعالی “ إنّی 

خالق بشـراً مِن الطین ". 
قـال النبـیَ  صلـی اهلل علیـه و سـلّم حکایـه عن تبـارک و تعالـی: “ خّمـرتُ  طینـۀ آدم بیدی 
اربعیـَن صباحـا ".   بدانـک قالـب انسـان را چـون از چهـار عنصـر آب و آتـش و بـاد و خـاک 
خواسـتند سـاخت آن عناصـر را بـر صفـت عنصـری و مفـردی بنگذاشـتند ، آن را بـه درکات 
دیگـر فـرو بردنـد... )نجـم الدیـن رازی، مرصادالعبـاد، بـاب اول، فصـل دیّـم(. عالوه بـر آن مؤلف 
بـرای اثبـات سـخنان خـود جـای جـای به آیـات و احادیـث استشـهاد کرده اسـت و آنرا بیشـتر 
شـاهدی بـر درسـتی معانـی ذکر شـده در نثر خود بـکار گرفته و یـا به قصد تکمیل سـخن قبلی 
مـی آورد. زیـرا مخاطبـان در هر حال میبایسـت بـه یاد آورند که بـا عالمی دینی سـر و کار دارند 
کـه جـز در مسـیر خداوند، قرآن و سـنت سـخن نمیگوید: " فـردا نگویند چون دیگر متحسـران، 
کـه مـا از دولـت ایـن حدیث بـی خبر بودیـم " لو کّنا نسـمع و نعقل مـا کّنا فی اصحاب السـعیر 
". ) همـان، بـاب اول، فصـل اول (. او بـا حضـور پشـتوانه های محکـم فرهنگی و دینـی یعنی آن 
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پشـتوانه ای کـه متکـی بـه قـدرت و ایدئولوژی غالب اسـت به فیلسـوفان و صاحبـان عقاید دیگر 
میتـازد و خـود را بـر ایـن محـق میدانـد کـه دیگـران را تحقیر کـرده ، کوچـک بشـمرد یا حتی 

تکفیرکند.

نتیجه گیری 
1. دیـدگاه حاکـم بـر ذهـن و جهـان بینی نگارنـده بر کلیت هر متـن وگزینشـهای زبانی و غیر 

زبانی او تأثیر مسـتقیم دارد.
2. در گونـۀ ادب صوفیانـه، ایدئولـوژی بصـورت صریـح و ضمنـی بازتـاب یافتـه اسـت. گاهـی 
اوقـات ایدئولـوژی وابسـته بـه قـدرت و درخدمت حاکمیـت و یا نهاد شـریعتمدار اسـت. آنچنان 
کـه نجـم الدیـن رازی کتـاب خـود را به حاکم سـلجوقی تقدیم کـرده و حتی به منظـور فهم وی 
نـگارش کتـاب را از بار نخسـت سـهلتر انتخاب کـرده اسـت. گاه ایدئولوژی صوفیانـه در رقابت با 
ایدئولـوژی حاکـم و مـوازی و شـانه به شـانۀ قـدرت حرکت میکنـد آنچنانکه احمـد غزالی زمانی 
بجـای بـرادر در نظامیـه بغـداد تدریـس میکـرد و زمانـی بجـای اعتـراض مسـتقیم بـه حکومتی 
کـه متشـرعان در مسـند قدرتـش تصـوف عاشـقانه او را بـر نمیتافتنـد در زاویـۀ خـود در قزوین 
گوشه نشـینی اختیـار کـرد و جـز خـواص مریـدان را نمیپذیرفـت. و در نهایـت گاهـی ایدئولوژی 
در تقابـل و تضـاد کامـل بـا قدرت حاکم اسـت چنانچـه که تعلیمـات عین القضات نـه با حکومت 
امـرای سـلجوقی سـر سـازگاری داشـت و نه  بـا خالفت بغـداد. متشـرعین متعصـب و فقیهان با 
وی مخالـف بودنـد و او خـود پرچمـدار تصوفی بـر پایۀ عشـق و تأویل آیات قرآن خـارج از قاعدۀ 

بود. گشـته  فقاهت 
3. درگونـه ای کـه ایدئولـوژی حاکـم بـه صـورت صریـح در آن بازتـاب یافتـه اسـت، متـن 
معمـوالً وابسـته بـه حافظۀ جمعـی و باورگروهی اسـت. هنگامی کـه از ایدئولـوژی حاکم صحبت 
میکنیـم تنهـا بـه گرایشـهای مذهبی و اجتماعـی حاکمان عصر توجـه نداریم بلکه نـوع تصوف و 
شـریعتمداری آن تصـوف، و گرایشـش بـه زهد یـا ذوق مد نظر اسـت. در گونه ای کـه ایدئولوژی 
در آن بازتـاب کمرنگتـر یـا ضمنیتـری دارد متـن مولـود تخیـل فـردی خالقانه تری اسـت و این 
زمانـی اسـت کـه در متنهـا بـه سـطرهایی بـر میخوریـم که شـطح گونه و بسـیار ذوقی هسـتند 
و گویـی نگارنـده عنـان قلـم را بـه دسـت تخیـل خـاّلق سـپرده و در حالـت وجـد و دریافـت 
مینگاشـته اسـت. طبیعتـاً تخّیـل خـاّلق نویسـنده در متونـی کـه همجهـت و همسـو بـا حافظۀ 
جمعـی و گروهـی نیسـتند و بـه تعبیـری به طرز تازه سـخن میگویند بیشـتر عمل کـرده و نمود 
یافته اسـت. در متـون مـورد بررسـی ایـن مقاله، کتاب سـوانح العشـاق احمد غزالـی و تمهیدات و 

نامـه هـای عین القضـات همدانـی اینگونه هسـتند. 
4. برخـی از متـون مـورد بررسـی بیشـتر در جهـت تثبیـت و تقویـت سـاختارهای ایدئولـوژی 
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هسـتند. نجـم الدیـن رازی در تمام بخشـهای مربوط به حکومت و ویژگیهای شـاه و زیر دسـتان 
آن نگاهـی دارد کـه متأثـر از نـگاه فارابـی در ترسـیم یـک مدینـۀ فاضلـه اسـت. او حتـی حملۀ 
مغـوالن را نتیجـۀ گنـاه و آلودگـی مـردم میدانـد و نـه سسـتی خوارزمشـاهیان و بدیـن ترتیـب 
پایـه هـای حکومـت ظالم را گرچه شـاید ناخواسـته تقویت میکند. بـرای حاکم فارسـی زبان، در 
تعالیـم تصـوف کتـاب فارسـی مینویسـد و هنگامـی که در نـزد خلیفۀ بغداد اسـت بـه عربی دانی 
و عربی نویسـی خـود فخـر میکنـد، در حالیکـه متنـی ماننـد تمهیـدات عین القضـات همدانـی 
سـعی در شکسـتن سـاختارهای ایدئولـوژی حاکـم دارد و پایه هـای حکومت و تصـوف متعصبانۀ 
شـریعتمدار را میلرزانـد. بارزتریـن ویژگی سرکشـی عین القضات همدانـی در عرصۀ کالم و عقیده 
اعتقـاد بـه مقـرب و عاشـق بـودن ابلیـس ) بحـث نـور سـیاه (، تأویـل آیـات قـرآن و مخصوصـاً 
آیـات حـاوی حـروف مقطعـه، انکار معاد جسـمانی و تقدیم عشـق بر تمـام فضیلت هاسـت. نامه 
هـای وی نیـز آنچنـان کـه از فحـوا و بررسـی تاریخی آنهـا بر می آید بطـور مخفیانه میـان وی  و 
مریدانـش رد و بـدل میشـده و بارهـا اتفـاق افتـاده اسـت کـه نامۀ وی به مقصد نرسـیده اسـت .

 5. بررسـی متـون بـه شـیوۀ تحلیـل گفتمـان انتقـادی بـه پژوهشـگر امـکان تمییـز متـون 
ایدئولـوژی محـور و سـاختار شـکن را خواهـد داد. در مجمـوع میتـوان کتابهـای صوفیانـه احمد 
غزالـی و عین القضـات همدانـی را در زمرۀ متون سـاختار شـکن و کتاب مرصادالعبـاد نجم الدین 

رازی را در زمـرۀ کتابهـای ایدئولـوژی محـور طبقـه بنـدی کرد.
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