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   دهيچك
ها،  دادهبيق تط توانايي ست،، پذيرش استداللهاي درانتقادنظير جستجوگري،  شاخصهاييبا  خلّاقتفكر 
 ست.اآموزشي  آثاركي از مولفه هاي مدرن در بررسي ي ن،موضع كرد تعصب، اتخاذ نداشتنو  يپذيرانعطاف

يتي را فكري و ترب پوياييهاي  بنمايه معه،هاي فكري جا شالودهشكن در هاي سنت انديشهآموزه هاي عرفاني با 
نخست به منظور آموزش و تربيت مريدان  عرفاني آثاردو از هر  الصوفيهقشيريه و طبقات  رساله ارد.با خود د
 –در اين پژوهش تالش شده است كه براي نگاه همه جانبه به اين آثار هم از مولفه هاي تربيتي  است.شده  تاليف

تعبير و تفسير و ... و هم از مولفه هاي  ت،مورد مانند استنباط، شناسايي مفروضا 5آموزشي ( مدل واتسون گليرز) شامل 
سي پس از برر د.استفاده شو ...و  انتقادطنز و  ت،يتمثيل و حكا كاربرد قبيل؛مورد از  5ادبي (مدل مايرز) شامل 

بوده  اقترخلّ استنتاجقشيريه در مولفه هاي آموزشي در  رسالةمشخص شد كه   ادبي -ها در مدلهاي تربيتي داده
كار برده و در را ب ادبيهر پنج مورد از مولفه هاي  الصوفيهنويسندة طبقات  است.كمتر پرداخته  ادبيي و به مولفه ها

  است.بوده  خلّاقترمولفه هاي آموزشي در تعبير و تفسير 
  تفكر انتقادي، رساله قشيريه، طبقات الصوفيه، مدل واتسون و گليرز كلمات كليدي:

                                                            
 )safataslimi @yahoo.comاحد گرگان، گرگان، ايران (استاديار دانشگاه آزاد اسالمي و -1
  )Baharedarzi@yahoo.com( تراي زبان و ادبيات فارسيدك -2
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 مقدمه -1
تفكر انتقادي و خلّاق بيان  ةدربار ،پژوهشگران علوم مختلف تعاريف زيادي از متفكران و

يلي)، ك چارچوب تحليعني قـدرت تنظيـم كليات (توانايي ايجاد يشده است. تفكر انتقادي 
پذيرفتن احتماالت نوين (پرهيز از پيش داوري ها) و توقف داوري (ترديد سالم، پرهيز از 

عبارتست   در حقيقت تفكر انتقادي و خالق ).38تعجيـل درقضاوت) (آموزش تفكر انتقادي: 
از فرآيند درك مشكالت، مسائل، كمبود اطالعات و عوامل جا افتاده، حدس زدن و فرضيه 

ها و حدسها، اصالح و ارزيابي مجدد ساختن در مورد اين كمبودها، ارزيابي و آزمون فرضيه 
  ).18سئله: (تفكر خالق و حل خالقانه م» نتايج ةآنها و باألخره ارائ

طور طبيعي تفكر انتقادي را در عرفان عملي و نظري ميتوان جست. با اينكه در عرفان به
ويژه در تعاريف و اصطالحات هاي عرفاني به گريزي وجود دارد، اما با نگاهي به آموزه منطق

توان ها، كه نوعي روش انتقادي و خالق در آموزش است مي ها و استعارهيا بكارگيري تمثيل 
هاي عرفاني در حقيقت  پردازي در حكايت آن را مشاهده كرد. همچنين با نگاهي به شخصيت

 بسياري از مصاديق تعريف تفكر خالق مثل؛ پويايي، انتقاد، جستجوگري، تحليل و ارائة ديدگاه
ها و ... را ميتوان در اشخاص مشاهده كرد. اين پژوهش به دنبال دستيابي به پاسخ اين 

 ا طرح ريزي شده است:پرسشه
 هاي اساسي تفكر انتقادي در آثار تعليمي عرفان پيش از حملة مغول چيست؟ مولفه -1
 ميزان كاربست تفكر انتقادي و يا انحراف از آن در آثار مورد بحث چگونه است؟ -2

 هايي كه در آن مولفه تحليلي خواهد بود. نخست داده –روش كار بر پايه روش توصيفي
ها ديده شده انتخاب و سپس با تفكيك به دو دستة آموزشي و ادبي تالش شد هر دو جنبة 
خالّقيت يك متن سنجيده شود زيرا هر دو نويسنده براي تكميل بحث خود به سخن ادبي 

  ند.  ا توجه نشان داده
  پيشينة پژوهش -2

و بيشتر در علوم  روز در تحقيقات انديشمندان ايراني استتفكر انتقادي از مباحث به
تربيتي، اجتماعي، فلسفه و به تبع آن در تجارت و بازرگاني تحقيق شده است. در كنار 

اي در رشتة ادبيات فارسي نيز به  پژوهشهاي علوم تربيتي، برخي پژوهشهاي ميان رشته
 اند. از آن جمله ميتوان ا در روش از اين شيوه استفاده كردهيا در موضوع يچشم ميايد كه 

   به موارد زير اشاره كرد:
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تفكر خالق و حل خالقانه مساله، خيريه بيگم و ليلي محمد حسين حائري زاده، نشرني،  -
   .1382تهران، 

   .1391آموزش تفكر انتقادي، چت مايرز، ترجمه دكتر خدايار ابيلي، سمت، تهران،  -
قاسم صحرايي، بازجست تفكر خالق و انتقادي از ديدگاه مولوي، علي فتح اللهي،  -

   .160-137، صص1392پژوهشنامه ادبيات تعليمي، سال پنجم، 
بررسي مهارتهاي تفكر انتقادي در داستانهاي كودكان و نوجوانان، مرتضي كوكبي، عباس  -

   .194-157، شماره دوم، صص1389حري و ديگران، مطالعات ادبيات كودك ، سال اول، 
   تعريف تفكر انتقادي -3

دانه ميسنجد شكافد، اجزاي آن را دانه يتفكر تحليلي است؛ يعني موضوع را م تفكر انتقادي،
از واژه يوناني   criticalو در ادامه شيوه تركيب آنها را وارسي ميكند. از نظر لغوي ، واژه

Kritikos  به معني پرسش كردن، درك كردن و توانايي تحليل گرفته شده است (بررسي
 ). آيزنر از نظريه13آنها:  در تفكر انتقادي و داللتهاي تربيتيمقايسه اي سه ديدگاه رايج 

نام برنامه درسي با تاكيد بر ضرورت پرورش تفكر انتقادي در برنامة آموزشي انسان پردازان به 
فرهيخته، معتقد است كه تنها هدف تعليم و تربيت بايد تقويت قدرت مباحثه و مناظره 

چنان كه بتوانند عقايد (شخصي) را از حقايق، سفسطه را فراگير آن در كالس درس باشد، آن
از استدالل منطقي، شايستگي را از ناشايستگي، به ويژه در فرهنگهايي كه از هر سو در 

، نقل از  Eisner, 1983معرض بمباران اطالعاتي قرار گرفته اند، تشخيص و تمايز دهد (
. 2منابع؛  اعتبار دربارة . قضاوت1ميداند:  مهارت ده شامل را انتقادي تفكر همان). انيس

 پذيرش قابل جمله از بحث، كيفيت دربارة . قضاوت3نتايج؛  داليل،فرضها و نمودن مشخص
 سؤاالت . پرسيدن5انتقاد؛  جريان از حمايت و . گسترش4مدارك؛  و فرضها داليل، بودن

 . تعريف7مايشي؛ آز طرحهاي قضاوت و آزمايشها ريزي . طرح6بخش؛  شفافيت و مناسب
 گيري. نتيجه10زياد؛  اطالعات . كسب9باز؛  ذهن بودن . دارا8زمينه؛  با متناسب ها واژه

  به اطمينان (همان). رسيدن از پس محتاطانه
گويد؛ منظور غايي از خالقيت، تغيير پندارها با پديد آوردن پندارهاي ديگر دو بونو مي

پديد  -2گريز از انگاره هاي كهنه يا مرسوم؛  -1است كه در اين راستا دو اتفاق رخ ميدهد 
  ). 244-243آوردن انگاره هاي نو (تفكر جانبي(كتاب درسي خالقيت) : 
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  گليرز -واتسون  فرايند تفكر انتقادي بر اساس آراء -1 -3
ا گليزر جزئي نگري آن است و ب –تفكر انتقادي واتسون  ةاصول پنجگان مهمترين ويژگي

ند گيري بهتر ميشود. هر چارائة فرمول و مبنا، پژوهشگر را در تنگنا نميگذارد و باعث نتيجه
 همبرخي از موارد به صورتهاي گوناگون در آراي ديگران نيز ديده شده ولي به صورت به 

  پيوسته و يكپارچه در اين مدل بررسي شده است.
  استنبـاط -1-1-3

هاي به وقوع پيوسته به دست مياورد؛ مثالً اگر اي است كه فرد از پديده استنباط نتيجه 
اي روشـن باشد و از داخـل خـانه صداي موسيـقـي شنيده شود، شخص  چراغهاي خانه

خانه است. البته اين استنباط ميتواند درست يا  ميتـواند استنباط كند احتـماالً كسي در
نادرسـت باشد؛ مثالً ممكن است اهل خـانه هنـگام بيرون رفتن چراغها و راديو را خاموش 

هاي درست از نادرست از ميـان نكرده باشند. در حقيقت استنباط توانايي تشخيـص داده 
  )32اطالعات داده شده ميباشد. (واتسون و گليـزر : 

حب رساله در برخي موارد تنها اقوال و احاديث را مطرح ميكند و تشخيص درستي و صا
) اما در بسياري 485 -477نادرستي از آن به دست نميدهد. مانند باب چهل و سوم (صص 

موارد استنباطهاي شخصي خود را براي خواننده توضيح ميدهد. دريافت استنباط در حكايتها 
  وان به فراست ابراهيم ستنبه اشاره كرد:كمي دشوار است از جمله ميت

گويند ابراهيم دوحه با ابراهيم ستنبه اندر باديه شده، ابراهيم گفت عاليقها كه با تو است «
بينداز. همه بينداختم. گفت همه بينداختم مگر ديناري گفت سر من مشغول مكن هر چه 

ز. گفت مرا ياد آمد كه با من داري بينداز. دينار نيز بينداختم گفت هر چه داري همه بيندا
 »دوالها نعلين بود همه بيفكندم. ابراهيم ستنبه گفت هر كه با خداي بصدق رود چنين باشد

). در اين حكايت ابراهيم ستنبه از مشغول بودن سر خود به اين نتيجه 31-330(همان: 
او را به ترك  رسيده بود كه حتماً از دنيايي چيزي همراه همسفر وي است از اين رو سه بار

مال دنيايي دعوت كرده بود. حال آن كه حتّي خود فرد هم وجود دوال نعلين را فراموش 
  كرده بود. اين به فراست و تيزبيني وي برميگردد. شاهد ديگر :

ابن سماك گويد ميان شاه كرماني و يحيي معاذ دوستي بود به يك شهر جمع آمدند «
دند از اين گفت صواب اندرين است، پس معاودت شاه به مجلس يحيي نشدي، او را پرسي

كردند تا روزي اتفاق افتاد كه به مجلس شد و جايي نشست كه يحيي ندانست. چون يحيي 
بسخن درآمد خاموش شد و گفت اينجا كسي است به سخن گفتن اولي تر از من و سخن بر 



  ١١١/... اساس بر الصوفيه طبقات و قشيريه رسالۀ در انتقادی تفکر بررسی
 

 

   

). در اين 186(همان: » وي بسته شد، شاه گفت نگفتم شما را كه آمدن من صواب نيست
حكايت هم يحيي معاذ از روي فراست و با توجه به نشانه بسته شدن سخنش به اين درك 
و استنباط رسيد كه كسي در اينجا حضور دارد كه در مجلس گرداني از وي برتر است و 

  ). 485-477،  122و  116ديگر مانند گذشته نميتواند سخنوري كند (موارد ديگر: صص  
فت. كي وي به مصر شد، ششصد فرسنگ به يك سوال به اسرافيل چون شيخ االسالم گ«

افت پرسيد از وي: هل تعذب االشرار قبل الزلل؟ گفت مرا صبر ده سه روز. روز چهارم يفرصت 
گفت: مرا جواب دادند: ار روا بود ثواب پيش از عمل، هم روا بود عذاب پيش از زلل. اين 

آن سه روز بزيست و برفت. شيخ االسالم گفت: كه  اي بزد و در شوريد، پس بگفت و زعقه
آن سه روز جواب آن سه روز درنگ خواستن بود، اگر در وقت جواب دادي در وقت برفتي. 

هايي است كه در متن وجود دارد. ) نظر شيخ االسالم بر اساس نشانه 20:طبقات الصوفيه(
  سه روز وقت خواستن نشانه اي بر سه روز زيستن است.

  شناسايي مفروضـات -2-1-3
، بديهـي فـرض شده يا بـراي شوديمفـروض عبارتي است كه از پيش در نظـر گرفتـه م

د من در مـرداد ماه فـارغ التحصيل خواهم ييپذيرفتـه شـدن پيشنهاد ميگردد. وقتي ميگو
 شد، فرض ميكنيد تا مـرداد ماه زنده خواهيـد بود يا دانشكده، فارغ التحصيـلي شما را در

مـرداد اعالم خواهد كرد و مواردي از اين قبيــل شنـاسايي مفروضـات در حـقيقت تـوانايي 
  ).44تشخــيص مـفروضات پيشنـهـادي از عبارات بيانـي است (واتسون و گليرز: 

درك و شناخت نويسنده از پيشفرضهايي است كه به كار ميگيرد تا بتواند مطلب و مفهومي 
د. در حقيقت آن بصيرت و فراستي است كه گويندة متن از آثار خود را به خواننده منتقل كن

عقيده شود و اين نشانه هايي ارائه ميدهد تا خواننده با وي همدارد و آن را با كمك نشانه 
زده و انتقال داوري، قضاوت شتاب ها بايد صريح و شناخته شده باشند. در اين مورد پيش

  دار سازد.نباط نويسنده را خدشه هاي شخصي ميتواند استانديشه 
مفروضات و بديهيات در آثار عرفاني، اخبار متواتر، روايات و ماثورات است كه از آن نشانه 

مييافتند مانند آياتي كه اشاره به حب و بغض، جوانمردي، فتوت و سماع، دارد؛ از هايي در
). به نظر عارف آنچه كه در 355(رساله: » قال اهللا تعالي انهم فتيه آمنوا بربهم«آن جمله 

قرآن و ماثورات صوفيه بيان ميشود حكم مفروضات قابل اعتمادي دارد كه برايش قابل استناد 
  است و در رساله برخالف طبقات مجال بحث و به چالش كشيدن اين عقايد ديده نشده باشد. 
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ي دقاق شنيدم (رحمه از استاد ابوعل«در باب پنجاه و دوم در سماع از قول مشايخ  ميگويد: 
اهللا) كه سماع حرام است بر عام زيرا كه ايشان را نفس مانده است و زاهدان را مباح است از 
(بهر) آنك ايشان مجاهدت كرده باشند و مستحب است اصحاب ما را از (براي) زندگي دل 

را  آن ايشان. حارث محاسبي گويد سه چيز است كه آنرا چون بيابند بدان بهره گيرند و ما
ايم، روي نيكو با صيانت و آواز خوش با ديانت و دوستي با وفا. ذوالنون مصري را  گم كرده

پرسيدند از آواز خوش گفت مخاطبات. اشارات است كه خداوند آن را وديعت نهاده است اندر 
  ).601-600(رساله: صص » مردمان و زنان

وان مفروضات بيان ميكند آن اقوال چنانچه ديده ميشود در چنين موارد كه نويسنده به عن
را قول صحيح پنداشته و براي رسيدن به معني و مقصود مورد نظر خود بدان توسل ميجويد.  
صاحب رساله به هيچ روي در مباحث انتقادي عصرش نظر شخصي خود را بيان نميكند ولي 

ي ندارد و تا پايان باب تمام مفروضات وي بر اين اصل مسلم آمده است كه سماع اشكال
صاحب سماع صاحب علم الهي است و به طور غير مستقيم نظر مثبت خود را با جمع آوري 
اقوال و حكاياتي در تاييد سماع بيان كرده است . تنها در يك يا دو حكايت آن را از ابليس 

دهي فكري  ). در برخي از اقوال هيچ جهت620دانسته آن هم براي عارف مبتدي (رساله: 
ه انكار ميتوان به آن مراجعه كرد؛ بقابلنظر نيست بلكه به عنوان اصل مسلّم و غيرخاصي مد 

از جنيد حكايت كنند كه گفت فتوت به شام است و زبان « عنوان مثال؛ اين سخن جنيد: 
  ).355(همان: » به عراق و صدق به خراسان

ها دانسته و به  هنويسنده رساله اساس بنيان نهادن چنين اثري را هم در بيان همين نكت
ترتيب نميتوان در چنين اثري به دنبال نقد و تحليل نظرات پيشينيان باشيم. بلكه برعكس اين

هاي قديمي كه سدي در برابر تفكر انتقادي  بنا به نظر دوبونو، كه پيش از اين بيان شد، انگاره
ادند. از موارد ديگر هاي فكري او را تشكيل ميداست، براي صاحب رساله خميرمايه و شالوده 

  حكايت زير است:
جنيد گويد يكي از صالحان نزديك من آمد، روز آدينه و گفت درويشي با من فرست تا «

مرا شاد كند و بخانة من چيزي خورد بازنگريستم درويشي را ديدم فاقه اندرو اثر كرده اشارت 
كردم، فراز آمد گفتم با اين شيخ برو وي را شاد كن بس برنيامد كه درويش را ديدم همي 

رد را ديدم كه از پس وي ميامد و مرا گفت يا اباالقاسم آن درويش جز يك آمد و حالي آن م
لقمه نخورد و بيرون آمد گفتم مگر سخني گفت كه وي را خوش نيامد هيچ چيز نگفتم 
بازنگريستم وي را گفتم چرا آن شادي را بر وي تمام نكردي گفت يا سيدي از كوفه بيرون 
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راهيت داشتم كه بي ادبي كنم و فاقه اظهار كنم آمدم تا به بغداد هيچ چيز نخوردم و ك
بحضرت تو، مرا بخواندي و شاد شدم كه ابتدا از تو رفت، با وي شدم لقمه برگرفتم و گفت 
بخور اين كه بر من دوستر از هزار درم چون اين بشنيدم دانستم كه مرد دون همت است 

ه رده گفت يا ابالقاسم توبدست از طعام او بازكشيدم جنيد گفت نه ترا گفتم ترك ادب ك
  ). 5-484كردم ديگر بار باز منش فرست، باز فرستادم (رساله: 

ترك ادب در اين حكايت همان مفروضاتي است كه سخي و كريم هيچگاه به مهمان خود 
). در طبقات 158هاي خود را با معيار درم و دينار نميسنجد (نيز همان،  ها و محبتعالقه 

 الصوفيه نظر شخصي وي را در همه جا ميبينيم.
 گفت: كيست؟ مراد و كيست؟ مريد كه گفتند: را ذوالنون كي گفت: االسالم شيخ«

 مراد و نياز، صدهزار بازو و ميطلبد گفت: مريد االسالم هرب. شيخي والمراد طلبي المريد
 احمد ماليد، من پاي در موي كسي كه پيشين گفت: و نياز صدهزار او با و ميگريزد
 معلم رسيد بابوسعيد من فرا ربض در سراي در پيلوران بازار بسر وقتي كه بود، حبشي

 با ايشان آخرها الى القصه بپارس. گورست در شهريار ابواسحق شيخ تربت بنزديك كي
 حاكم آنكه گفتند:  رسيدند من فرا مراد؟ چون اي مريد مه كي بودند، مناظره كديگر دري

 بالكل هوالكل و الرسم الحد و و استخبار ال و الخبر و مراد ال و گفت: المريد من آمد.
 پاي در حبشي و رفت، بكرد و چند بانگي و بينداخت سپيد داشت مرقعي بوسعيد آن
  ).27، نيز 15الصوفيه: (طبقات » پاي من ميماليد در سپيد موي و افتاده من

 گفت: مغربي بوعثمن فرا كاتب بوعلي كه گفت: االسالم شيخ«در جايي ديگر ميگويد: 
 افتاده ايحادثه  مملكت در گفت: دادند نخورد او فرا آب شربتي بود بيمار البرقي ابن كه
 افتاده در حرم قرامطه كي آمد تاخبر نخورد، چيزي روز سيزده نياشامم. نيارم بجاي تا
 بوعثمان اين كاتب بخورد. بوعلي پس بشكستند اسود حجر و ركن بكشتند، خلق و اند

 بگو كه تو نيست كاري ار گفت: نيست. كاري بس درين گفت: بوعثمان بگفت: را مغربي
 و ميغست زير در مكه همه كي ميغست مكه در امروز گفت: چيست؟ مكه در امروز

 سرخ. دستار و سياه وراسپ مردي است مقدمة طلحيانو طلحيان.  بكريان ميان جنگست
 مغربي بود. بوعثمان گفته وي بود كه همچنان روز آن راست رسيدند، بر بنوشتند آن

 عقيلي به بلخ حمزه كرد. و اجابت ويرا مملكت كرد، اجابت را حق كي هر كي گويد:
 نبود؟ شيخ خبر وي را كي بزايد اي بجنبد چيزي مملكت در كي بود، عارف كه گفت:

 و بعضي برتابد، كي نهند آن بنده بر برنتابد اين عبوديت باطل است، اين گفت: االسالم
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 الغيب. همه علي ليطلعكم اهللاّ كان ما و احداً غيبه علي ظهري همه. فال نه چيزي بعضي
  ).11(همان: » بس و داند اهللاّ
 اي بندي آنهاست تا هر دسته ها و مفاهيم دسته گذاري براي پديدههاي ارزش كي از راهي

بندي و بخشارزش تلقي شود. در رساله دستهگوياي خصلت بارز دستة خود باشد و هم 
بندي ديده نميشود . مطالب به صورت كلي و بدون هيچ تفكيكي ارائه ميشود. در مواردي 

  باب چهل و چهارم در سفر:  بنديهايي در متن وجود دارد از آن جمله دربسيار نادر دسته
و گروهي از ايشان سفر اختيار كرده اند و بر آن بوده اند تا آخر عمر چون ابوعبداهللا «

مغربي و ابراهيم ادهم (و ديگران كه بوده اند) و بسياري بوده است از ايشان كه به ابتدا، اندر 
ي بوعثمان حيري و شبلحال جواني سفر كرده اند بسيار، پس بنشسته اند به آخر حال چون ا

» ( هايي بودست كه بر آن بنا كرده اند كار خويش و جز ايشان هر يكي را از ايشان اصل
و بدانيد كه سفري بود بر تن. آن از جايي به جايي انتقال « ). در ادامه ميگويد:478همان: 

  ).488همان: » ( كردن بود و سفري بود به دل و آن از صفتي به ديگر صفتي گشتن بود
بندي و تفكيك وجود دارد. باب سوم كه در شرح الفاظ آمده است در هر دو مثال دسته

مهمترين باب رساله در ارائة دسته بندي است. اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه نكاتي 
بنديها هاي مشايخ پيش از وي بوده است و دسته كه در اين باب بيان شده بر اساس ديدگاه

گذاري ويسنده نيست با اين حال تعاريف و اصطالحات كه گونة ديگري از ارزشاز آن خود ن
به  مفاهيم است در اين باب بيشتر از بابهاي ديگر به چشم ميايد . بنظر ميرسد نويسنده در 
ارائة تعريفي دقيق و قابل فهم براي مخاطب به دشواري افتاده است. وي تالش ميكند هر 

ك به آن جدا كند و در نهايت اين اتفاق ميافتد كه گويا بسياري مفهومي را از مفاهيم نزدي
از اين مفاهيم به يكديگر شباهت دارند و تنها چند نام مختلف براي بيان مقاصد نزديك به 

)؛ و  120-119هم هستند. مانند تعريفي كه از لوائح و طوالع و لوامع دست ميدهد (همان: 
). همچنين قبض و بسط كه آن را با 8-117(همان:  يا از محاضره و مكاشفه و مشاهده است

  ). 97 -94خوف و رجا مقايسه ميكند ( همان: 
 حالوت :اندهبداد زيچ سه را او دوستان يك: گفته) اسباط وسف(ي او كه گفت االسالم خيش«

 حالوت لفظ يبجا لكن ،يو از پس گفته سخن نيا يمصر ذوالنون و محبت و مهابت و
 قرب نور ان برو ست؟يچ از مالحت و حالوت آن كه يدان: گفت االسالم خيش... گفته مالحة
 اال يك است دل دولت محبت آن و ستين حالوت جز اوست، كه حضرت آن در و برو، است
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 دهيد درو و يشنود يو از ليدل و نشان خودة جست و شده گم از وي. افتي او دست به خود
  ).19: الصوفيهطبقات » (ينهاد برو مهر ،يديد خود ور

  استنـتـاج -3 -1 -3
داوريهاي ذهني نبايد در استنتاج از مقدماتي منطقي نتيجه يا نتايجي گرفته ميشود و پيش

كند منطقي خـود خارج مي ةگيري تأثير بگذارد؛ زيرا اين فرآيند را از شيو بر قضاوت و نتيجه
ذهني از جزء به سوي كل است؛ گيري نادرست ميشود . در استنتـاج حركت نتيجه    و باعث

 كلي گرفته ميشود. همچنين در استنتـاج توانايي ةبـدين ترتيب كه از مقدمـاتي جزئي نتيج
  ).61كلي حائــز اهميت است (واتسون و گليرز:  ةها از نتيجتفكيك مقدمات و داده

همان م گويند گبري از ابراهيم عليه السالم مهماني خواست گفت اگر مسلمان شوي تو را«
دارم گبر برفت خداي عزوجل وحي فرستاد كه يا ابراهيم از دين خويش برنگردد وي را طعام 
نخواهي داد، هفتاد سال است تا ويرا روزي همي دهيم بر كافري اگر امشب تو او را طعام 
دادي و تعرض او نكردي چه بودي ابراهيم از پس آن گبر بشد و باز آورد و مهمانيش كرد 

بب اين چه بود ابراهيم عليه السالم قصه بازگفت گبر گفت اگر خداي تو چنين گبر گفت س
  ).202كريم است  با من اسالم بر من عرضه كن و مسلمان شد (رساله: 

در اين حكايت گبر پس از مقدماتي كه بر وي عرضه شد و درك روزي دادن خدا به او با 
ت. ابراهيم (ع) نه او را مجبور كرد و وجود كافريش به اين نتيجه رسيد كه وقت مسلماني اس

نه اين كه قصد استدالل و جدل و بحث با وي را داشت بلكه تنها اصل ماجرا همان طور كه 
عمر عبدالعزيز رضي اهللا عنه شبي چيزي همي «اتفاق افتاده بود را برايش بيان كرد. نيز: 

مهمان گفت چراغ را نيكو  بايست كرد،نبشت و مهماني نزديك او بود و چراغ را روغن در مي
كنم گفت نه، از كرم نبود مهمان را كار فرمودن، گفت آن غالم را بيدار گردانم، گفت نه، كه 
نخستين خواب است، برخاست بتن خويش و چراغ را روغن كرد، مهمان گفت خود برخاستي 

  ).219به نيكو كردن چراغ گفت بشدم و عمرعبدالعزيز بودم و بازآمدم و همانم (همان: 
در اين جا سه بار با خود استنتاج منطقي داشت اول مهمان را به كاري وا نداشت، ديگر 
غالم را بيدار نكرد، چه خواب سر شب او بود و آخر خود به انجام آن كار مبادرت ورزيد. 

 137استنتاجش اين بود كه هيچ در شخصيت و ماهيت او تغييري ايجاد نشد (ر.ك: رساله: 
،124 .(  

 قدس گفت االسالم خيش. اهللا رحمه يمصر ذوالنون خيمشا از است متقدمان از يزيعز«
 يزيعز .افتين آن جاء يو در مسأله، به يزيعز به شد مغرب به يمصر ذوالنون يك :روحه اهللاّ
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 رو را نيا ،ياموزيب نيآخر و اولين علم يك يا آمده ار ؟يآمد چه به من به :گفت راي و
 يا آمده ور. داند خالق همه نيا .نداند آن خلق كه ،يآموز يزيچ يك ست،ين تينها و ستين
 از او يعني بود آنجا خود او ،يبرگرفت گام اول كه آنجا حق، طلب در يعني ،ييجو راي و يك

 تو به راي و چون و وراست باشد درست تو عزم و قصد و يجو كه آنجا. جست ابديينم جاء
 او يك: گفت االسالم خيش .علم و نظر و صحبت و تيعنا به يعني است، تو با آنجا بود تيعنا
 :گفت و. نازانديم خود طلب در گرفته، خودة نديجو دست و است، همراه خود يندهيجو با
 افتندي تو جستن به من ار :گفت و .نكند طلب دياوين تاش ابدي طالب اما ابندين طلب به را او

  ).16:طبقات الصوفيه» (ديبگداختن تو حسرت در من
 -2 و است تينهاي ب -1 اورد؛يم مقدمه دو نكرد مطرح ذوالنون كهي سوال هري براي زيعز
 جستنة دربار دوم سوال. ستين روا نيآخر و نياول علم آموختن جهينت در. داند خالق را همه
 تيعنا جا همه درست عزم با پس. جست دينبا جاء از را او -2 و بود قدم نياول در -1 حق؛

  .است فرد با او
 .محبت قيطر و توكل قيطر در كوين معاملت و ورع و زهد در بودند بزرگان يو از شيپ و«
 بسط و است بوده تنگتر تصوف قيطر ميقد در و. اند گفته راي و نخستي صوف نام نيا لكن
 دند،يكوشيم عاملت در شانيا يك بودند، نتريصا سخن در و بود، نازكتر روزگار كه بود، نشده

 تيوال متأخران در آخرتر در كنيل بودند متمكنان شانيا كه. سخن و مقال ياريبس در نه
 در مضطر، و گشتند، طاقتيب بودند، مغلوبتر يك ضتر،يعر يدعو و سخن و گشت ظاهرتر

 يثان طبقه در قيطر نيا  وغستن و كردند، ظاهر سخن افتند،ي آنچه انيغل و قلق و سكر
  ).11: طبقات الصوفيه» (بود شتريب

 روزگار( بود تنگتر تصوف ميقد در -1 كه اورديمي طوالنة مقدم دو تصوف قيطرة دربار
 و دهستن متمكنان قدما جهينت در ،)مقالت در نه معاملت به توجه( نتريصا سخن -2) نازكتر

  ).112: نيهمچن( شده ظاهرتر تيوال متاخران در
  تعبير و تفسير -4 -1 -3

تعبير و تفسير توانايي پردازش اطالعات و تعيين اعتبار آنها است. در اين فرآيند بـايد 
هاي خود گرفتـه شده است يا قضاوت شــود كه آيا نتــايج بطور منطـقي از داده و مقدمـه 
ترس ما رد بلكه نتايج در دسيخيـر؟ بنـابراين در تعبيــر و تفسيـر استنتاجي صورت نميگ

ها تجـزيه و تحليـل شوند و برآورد شود ها و مقدمه ميباشد و موضوع مهم اين است كه داده 
) اين ويژگي 72كه آيا نتايج گرفته شده از آنها درست است يا نادرست؟ (واتسون و گليرز: 
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رز آيد و در تعريف گليبايد از طريق توانايي پردازش اطالعات و تعيين اعتبار آنها به دست 
گيري بايد رخ دهد. در شواهد زير از رساله چنين مواردي ديده آمده كه بدون ارائه نتيجه

  شده است. 
قال اهللا تعالي يمحو اهللا ما يشاء و يثبِت گفته اند محو كند از دل عارفان ذكر غير و اثبات «

كن اثبات آنرا بود كه سزاي آن كند بر زبان مريدان ذكر خويش. و محو همگنان را بود و لي
بود هر كي او را حق محو كرد از شاهد نفس او، اثبات كرد او را به حق خويش و هر كرا محو 

رساله، »(هاي تفرقه وي را بازداشتكرد از اثبات او بدو، او را در ميان اغيار اَوكند و اندر وادي
عرفاني محو  و اثبات ميكند(موارد  ). در اينجا براي آيه مورد بحث تعبير به دو  اصطالح116

  ).93 -592، 55-554، 488، 422ديگر: 
 با بودم حجر زمين به يك :ديگو عماره عثمان يك :روحه اهللاّ قدس ديگو االسالم خيش«
 پس ديمر نشسته، فراتر بود يجوان گفتميم سخن يمنقر عباد و ثوبان محمد و ادهم ميابراه

 م،يجويم شما صحبت و شما  وگرد گردم،يم كار نيا گرد مدام من! جوانمردان يا :گفت .ازين با
 و كنم حج سال ك. يامدهيببخش شيخو عمر و خورم،ينم چيه روز و خسپمينم چيه شب و
 چه شما يك ابميينم در دل در و بابم،ينم زيچ چيه بود،ينم يبو چيه مرا چون. غزو سال كي
 .رفتند شيخو سخن در و ندادند، باز يو جواب و نگفتند زيچ كس ما از كه :گفت د؟ييگويم

 نيا گرد كه شانيا !جوانمرد يا :گفت بسوخت، يو ازين آن بر دل :گفت ما اراني از يكي آخر
 در شانيا كوشند،يم خدمت و طاعت يفراوان در نه اند، طالب و خواهان را آن و گردند،يم كار

 است، آن نه نيا يك :وجهه اهللاّ كرم گفت االسالم خيش. كوشنديم ينيب زيت و نظاره نگرستن
» ناتانم را ترك من يك :گفت و ديبايم گريد زيچ آن به يعني كرد، دينبا طاعت و خدمت يك
  ).  27 ص(

 ار طاعت و خدمت كه ستين آن مقصود كه است آن تيحكا نيا از االسالم خيش ريتفس
 يك د،يگو يكتان بوبكر: «نيهمچن. تواندينم آن ترك كه استي گريد زيچ به بلكه شود رها

 جاهالن نيجاهلتر نفس و الجاهلين عن واعرض :ديگويم تعالى اهللاّ كه د،يگو يبغداد حمزه
 نيجاهل ازي انصار ريتعب). 48: طبقات الصوفيه» (يكن اعراض يو از كه است آن سزاتر است،
 . است نفس
  هاي منطقيارزشيـابي استدالل -3-1-5

انتخـاب استداللهاي قــوي و ضعيـف، مطلوبتر آن  ةگيري دربار در موارد مهم تصميم
است كه بتـوانيـم استداللهاي قوي و ضعيف را تشخيص دهيم. يك استدالل منطقي وقتي 
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است كه مهم و هم در ارتباط مستقيم با سؤال باشد و يك استدالل وقتي ضعيف است  يقو
از اهميت زيادي برخوردار باشد) يا كم كه مستقيماً در ارتباط با سؤال نباشد (حتي اگر 

هاي علمي و كم اهميـت سـؤال در ارتبــاط باشد ( واتسون و  اهميـت باشد يا تنها با جنبه
  ). 89گليرز: 
 با عشق و دلية پا بري بحث انتظار و ديايم چشم بهي زيگرخرد و منطق هيصوف آثار در
ة ويش بهي منطقي كبر وي صغر و مقدمات حال نيا با. شوديم دهيچيپي كمي ورزخرد

 استدالل بهي ازين اول مقدمه كه تفاوت نيا با داردي جا ها بحث نيا در خودي سقراط
 نددويپيم وقوع به آن از حاصل استدالل سپس و شوديم مطرح دوم مقدمه و نداشتهي منطق
 ابلق خود بشناسند زيچ سه به را دوستان شاهد نيهم در. استي عرفان وي ديتجر هم باز كه

 حاصلة جينتي حت و شود انيب آن از پس كهي ا مقدمه هر جهينت در ستين كذب و صدق
  .بود نخواهد ونيمنطقة ويش به اثبات اي رد قابلي عن. يبود نخواهدي مستثن امر نيا از آن از

 ريتحر هنوز بود كرده فيتصن معرفة كتاب يمحاسب حارث يك :گفت االسالم خيش: «زين و
 مرد. ستينگريم آن در بود، نهاده شيپ در نمودن شاگردان با اورده،ين بيرون و بود، نكرده

 مسئله كه خواهديم كه استي مرد :گفت ست؟يك :گفت يو شاگردان از نبود كس درآمد فرا
 بر است حق حق آن است غالف در كه يبيغ معرفت آن :گفت شد در ي!درا :گفت .پرسد
 حق كه :گفت شيدرو آن .بنده بر است حق حق: گفت جواب بشتاب برو؟ است بنده اي بنده،

 حق نه :گفت حارث .بنده بر وغندديم او و يا بنده بر است عطا چون پس بنده، بر است او
 كانوا و نستاند او كه يعني :گفت االسالم خيش. دياين داديب ازو :گفت شيدرو برو است بنده
 بر ما يك كنديم مطالبت آن به را ما او كه :ديگويم يواسط. لكم اهللاّ كتب ما وابتغوا بها، حق
 جز كه حقست كه بر ارا ي!اله .ستين همچنين قتيحق در دارد، ما بر او آنكه به نه م،يدار او
 ييش لى نيفا منه به و له كل. استي كي قتيحق و حق كه نشان، يكس چه از ست،ين تو ز

  ).33: طبقات الصوفيه» (لسانها فطاح فاوثره
 يو سخن دييتا در زيني انصار و كنديم عوض را نظرش -مرد ديترد و پرسش بار دو با
  .ما از را خود حق نه كنديم طلب ما از خود بر را ما حق او كه دهديم ادامه
  كاربرد حكايت و قصه -4

 يك معاني مختلف سطوح بر كه الگويية ارائ با كه بود كسي نخستين هولمبرگ، كارول
 استفاده تشبيه و استعاره از آنها در كه متوني تفسير به را خود شاگردان ميكند، داللت متن
 ،)فكري( عقالني ،)عيني( حسي سطح چهار شامل كه الگو نيا .كرد تشويق بود، شده
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 كالس براي يافته سازمان اصل يكة منزل به بود، )اسطورههاي( فرضي و ،)استعار( تخيلي
 شد منجر شاگردان در ادراك و شناخت قوه انتقادي هاي شيوه پرورش به و درآمد درس

 است؛ نهفته عميقتري استعاري مفهوم بزرگي داستان هر وراي ).27: آموزش تفكر انتقادي(
  ).14: كردن فكر براي داستانهايي( كرد تأييد را آن بعدها فيشر كه بود اي نكته همان اين
 چه به و چگونه داستان كه دهديم پاسخ پرسش اين بهي گريدي جا در نيهمچني و

 به ميكند؟ كمك )انتقادي تفكّر مهارتهاي ويژه به( يهايمهارت چنين گيريشكل به دليل
 اي بالقوه چالشهاي هستند، نيرومند عاطفية زمين در اينكه بر عالوه داستانها ،يو اعتقاد

 است مختلفي روابط و موضوعات عناصر، چون .ميكنند فراهم شناخت پردازش براي نيز را
 موضعي توجه مستلزم داستان درك و دريافت .ميشوند آشكار رويدادها خاص روند در كه

  ).137 همان،...» ( است فهميدن براي تالش و مكرر
 ارائه نويسنده سوي از كه آنچه و داستان در مستتر فرضهايپيش تهايحكا بيشتر در

 تالش مولف و است اثر خلق زمان در ويژه به جامعه رايج فرضهايپيش با همراه ميشود،
ي شكن شالوده و باشد كينزدي و مخاطبي ذهني فرضهاشيپ با كه ديبازگوي ا قصه كنديم

 جاديا و احتمال شيافزا وي تصادفي رنگهايپ داشتن ليدل به ها قصه اغلب بيترت نيا به. كند
 خارجي منطق وي عيطب حالت از شيب كما عرفاست توجه موردي ها مقوله از كه عادت خرق

 بيعج يريگ جهينت هر باشد آشناي بيغ دست ويي گرا جبرة مقول با كهي مخاطب و شوديم
 راي انتظار نيچني عرفان اثر از نكهيا كما و كنديم باوري منطق جينتا از شتريب راي نامحتمل و
 الودهش رايز است متفاوت اريبسي شكن شالوده با مقول نيا كه داستيپ ناگفته. دارد زين

 نگاه تسلط اما است؛ي انتقاد تفكري ها مقوله ازي ا دهيپد هر به متفاوت و نو نگاه وي شكن
 و هااستنباط. شوديمي كنجكاو و جستجو و تعمق جهينت در و متفاوت ديد جاديا مانعي جبر

 شماريبي افتهايدر مانع و هستند گر مداخله گاه زين شوديم افتيدر داستانها از كهي تفاسير
 ربي سد و شوديم مخاطبي افتهايدر مانع خودي افتهايدر و ليتاو با سندهينو. شد خواهد

 هرگونه بدون و يخط اغلب نيز روايتها كه بويژه. كنديم جادياي و استنباط و درك راه سر
 .شوديم ارائه ساختار و فرم دري نوآور
 به استي اخالقي استداللها تيقابل افزود، ها قصه نيا بر ديبا كهي گريدي هايژگيو از
 اخالقي پيامي صورت به خواه و داستان يها گفتگو ميان در خواه گوناگون، هايشيوه

 .كرد مشاهده توانيم آنها در داستان، كليت از برخاسته
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 نيا و است شمندياند و جسوري تهايشخص حضور تها،يحكا نيا ازي برخ تياهم با وجه
ي تيصشخ تا كننديم تالش محور، حادثه نه شونديمي طراح محور تيشخص اغلب كه داستانها

 را است شدهي تيشخص پيت به ليتبدي عرفان ديعقا ازي ا درجه و مرحله كي در عموما كه
 افتيدري برا تيشخص نيا كوشش. دهند قراريراه دو انيم دري كار وي امر انجامي برا

 دافكنيم داستان در جذابي كشش شد خواهدي عرفان راز درك به منجر كهي عرفاني هامقوله
 اي كي بر كماكان تهايحكا ساختار چه اگر بيترت نيا به. سازديم همراه خود با را مخاطب و

 و ندهسينو به عمل قدرت انتخابگر،ي تهايشخص حضور است شده نهادهي تكراري الگو چند
 انتخاب ديبا منظر نيا از. سازد همراهي وي كوششها و كششها با را خود تا دهديم مخاطب
 دري عرفان سخن سبك. برشمردي انتقاد اثر كي يهامولفه از راي عرفاني تهايحكا اشخاص

ي رانيا خرد از برخاسته" را آني كدكني عيشف كه است تيحكا و قصه با همراه آثار اغلب
  ).منبع ذكر( "دانديم

 محمد يك نديگو زد،ي در شد عطار بوحاتم يسرا در فرا يمرد يك :گفت االسالم خيش«
 يك :ديگوي م يك است شيدرو: گفت ست؟يك: گفت يو بزد در اتيالز عقوبيابو بود وهب
: گفت افتاد يو يپا فرا وستهيپ و خاك در نهاد يرو و افتاد، بيرون و كرد باز در حاتم بو! اهللا
 و بود آئين و بودند آراسته بغداد يوقت :گفت االسالم خيش !اهللا :ديگويم يك مانده كس و

 ييگويم تو يك يبود آن نه ار يك: ديگفت يو فرا يك ديد خواب به يشبل بوديم اريبس فسق
 يك مييگو هم زين ما يك: گفتند رايو. گفت باز آن يشبل. ديبسوخت انيبغداد همه ما اللّه، كه
 قةيحق: ذرهم ثم اهللا قل. بحق حقاً اهللا ميگويم من و .بنفس نفساً اهللا: دييگويم شما: گفت. اهللا

 نديگويم خلق همه يك: گفت االسالم خيش ديتجر حق هيف المجرد اال/  عرفهي سيل يش الحق
 زنديگريم خود نشان از و ،يكي يك نديگويم قوم نيا و زند،ياويم در هزار صد از و ،يكي يك

: هيالصوف طبقات» (ليزا محالة ال مينع كل و/ باطل هللا خال ما ءييش كل اال: ذرهم ثم اهللا قل
 تيكاح نيا دري اخالقي امهايپ ارئه تعارضات، انيب گفتگو، ر،يتفس و ريتعب احتجاج،). 33
  .است بارز
 تا ر،منتظ جمله بغداد اهل و جنازه منتظر بودم نشسته هيزيشون مسجد اندر ديگو ديجن«
 نشتيخو با مردمان، از خواستيمي زيچ ظاهر،ي) و بر عبادت اثر( دميدي شيدرو. ميكن نماز
 شتم،بازگ چون ،يبود بهتري كرد انتيص را شتنيخو تاي بكردي ك كار شيدرو نيا گفتم
 گران من بر ها ورد همه آن گر،يدي زهايچ و ستنيگر و نماز از بود مانده من بر شب ورد
 رب اوردنديب را او كه دميد بخواب را شيدرو آن گرفت خوابم نشسته، بودميم داريب و آمد
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 دايپ مرا حال وي كرد بتيغ را او تو كه او گوشت از بخور گفتند و من شيپ نهاده،ي خوان
ي باشن جمله آن از تو گفتند گفتم،ي زيچ شتنيخو با نكردم، بتيغ را او من گفتم كردند

 كردم، اريبس طلب را او بود بامداد چون خواه،ي حاللي و از دهند، رضا تو از آن مثل كه
 ترها برگ آن بودند شسته تره كهيي جو كناره بر دميد را او ار،يبس دنيگرد از بعد افتم،يبازن
 القاسماب اي نه اي يشو خاطر آن سر باز گفتي و بر كردم سالم بود، فتادهيب آن از كه ديچيم

 دري حت بتيغ ذم انيب قصد تيحكا نيا با) 237: رساله.» (لك و لنا غفراهللا گفت نه گفتم
 فراخوري تهايحكاي عرفان متون در. نديبيم خواب در هم را هيآ قيمصاد نيع كه. دارد را دل
  .شوديم بسنده نمونه دو نيبهم و است اديز مقام و حال
  انتقاد و طنز -1 -4

شود كه در آن نويسنده ياي در نويسندگي (اعم از نظم و نثر) اطالق مژه يطنز به روش و
ها و روابط ده ينواقص پدانتر جلوه دادن جهات زشت و منفي و معايب و يو نما ييبا بزرگنما

ايد. بدليل دشواري تعريف و يحاكم در حيات اجتماعي، درصدد تذكر، اصالح و رفع آنها برم
 گوناگون تعاريف ياندازهامختلف و از چشم يپيچيدگي مرزبندي هجو، هزل و طنز، بگونه ها

  شده است.متفاوتي از آن ارائه 
) گروهي 51: مفلس كيميا فروشاند. ( نستهدا» تصوير هنري اجتماع نقيضين«بعضي آن را 

صناعتي كه  -آيروني  يةاند كه با دستمااي اطالق كرده  يديگر آن را به آن دسته از آثار ادب
هكُّم و تَ -آن معنايي مغاير با بيان ظاهري را در نظر داشته باشد ةنويسنده يا شاعر به واسط

د. پردازيها و مفاسد فرد و جامعه ميا، نادرستهيبها، زشتيو طعنه، به استهزا و نشان دادن ع
: 1شود: ين چهار محور در هر طنزي نمودار مي) بنابرا208: 1392 ،يادب اصطالحات فرهنگ(

يك زندگي شةي: بيان تضادهاي عميق موجود با اند2ها و معايب؛ يزشت يياغراق و بزرگنما
: استفاده از شگرد هاي  4) 2: 36، ماياز صبا تا ن: اصالح جامعه و گروه (3عالي و مأمول؛ 

زباني براي عرضه اين نوع هنر، مانند؛ ايهام، استعاره تهكميه، انواع مجازها براي خارج كردن 
ن تهكم، ايهام، ذم شبيه به مدح، يزبان از حالت عادي و دريافت مفهوم طنز از قبل آن؛ همچن

 ). 57-50ه: صص جديد و مطايب زشيوه ها و شگردهاي طناسلوب الحكيم، توجيه و... (ر.ك: 
 چون فتگ و ستاديا بانگ فرا. ديبشني شبلي. بدانگ ده اريخ كه داديم آوازي كس نديگو«
ي معن به اريخ با سندهينو جا نيا در). 617: رساله» (بود خطر چه را هينُفا بودي بدانگ ده اريخ

  .بود داده انجامي فيظري شوخ معروف وهيمي معن به اريخ كنار در دهيبرگز



  ١٣٩٧ تابستان/ ۴٠ پياپی شماره/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ ١٢٢
 
 

ي ارب نكندي ريخ اگر بخسبد كه بود وقت آن راي عاص حال نيكوترين كه اند گفته و«
 بستر گفت ببنده درآمد شب چون ديخر بندهي مرد« و) 702: همان.» (ديايني و ازي شر
 هن گفت بخسبدي و گفت هست گفت هست خداوند چيه ترا خواجهي ا گفت بنده كن فرو

  )703: همان» (ينخسب تو و نخسبد تو خداوند كهي ندار شرم تو گفت
 سهيخو يجيرفت عمران يموس خيش با يهنگام را فيخف بوعبداللّه كه :گفت االسالم خيش«

 رازمان يشب خواهم ناريد هزار يكي هر از كه دارم، ديمر هزار شيراز در من كه نامه بود، افتاده
 جيرفت در من كه فرستاد باز جواب عمران يموس. نخواهندي غاميپ اي يبو فرستاده بجيرفت

 شب بنگذارند زنده، و من؟ اي يتوئ يصوف تا مرا ابدي دست من بر كه هر كه دارم، دشمن هزار
 و ناريد گرفتن و دوست و دشمن انيم شاهد نيا در) 143: هيالصوف طبقات.» (ندهند درنگ
 هيكنا با را مقام و مال حب درجات تفاوت آن در كه. ساخت برقرار راي طنز نگذاشتن زنده

  . كنديم انيب
  تمثيل -2 -4

قالب زباني اهل معرفت تمثيل يا تشبيه معقول به محسوس است. هر چند تمثيل، مخاطب 
را به وجهي بقصد نزديك ميكند، چه بسا از وجوهي ديگر از آن دور كند، اما در كالم عارفان 
معموال با حفظ جنبه تعالي و با رعايت احتفاظ تقدس ممثل، بكار گرفته ميشود. تفاوت 

جنبه محاكاتي آن از عوالم باالتر است. ايشان از تمثيل حق متعال بنور  تمثيلهاي عارفان در
يا تمثيل نور خداوند به چراغ و چراغدان در قران كريم استفاده كرده و به وحدت وجود 

د. اناند و تمثيلهايي مانند؛ موج و دريا، آفتاب و نور، آينه و جسم و .... را بر ساختهرسيده 
  ) 94:ينظر عرفاني مبان(نقل از 

در فرهنگ اصطالحات ادبي در تعريف تمثيل آمده است : در روايات تمثيلي به شكل 
برقراري رابطه معنوي و مساوي ميان حكايت ظاهري و اوليه با معني پنهاني و ثانوي تجلي 
ميكند. از اينرو تمثيل در حوزه ادبيات داستاني كه حوزه رشد و گسترش آن محسوب ميشود 

يند كه تمامي عوامل و اعمال داستاني و گاه محيط ظاهري در آن تنها به حكايتي را گو
اهيم اي ميان اشياء، مفمفهوم خودشان حاضر نيستند، بلكه براي بيان نظم ثانوي و همبسته 

و حوادث حضور دارند. به تعريف ديگر، در حكايت تمثيلي،  اشيا و موجودات معادل مفاهيمي 
روايت قرار دارند. به اين خاطر در روايات تمثيلي، اشخاص اغلب هستند كه خارج از حوزه آن 
: يادب اصطالحات فرهنگاي از معاني انتزاعي هستند. (يافته  چهره هاي آدمگونه و تشخص
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بارزترين نمونه تفكر انتقادي را بايد در استفاده از تمثيل و قصه و حكايت در آثار عرفاني 
ملموس كردن مسائل آموزشي از طريق توجه به زندگي عرفاي  -1بررسي كرد طوريكه باعث؛ 

زمانه  ميشود. طبقات الصوفيه با اشاره هايي از زندگي انسانهاي حقيقي زمانه نويسنده، در 
هرچه ملموس كردن اصطالحاتي ميكوشد كه شايد قابل فهم و درك انسانهاي عادي نباشد. 

فاهيم انتزاعي و تجريدي را با واقعيتهاي پذيري است و م زيرا مقوله عرفان مقوله تشكيك
توجه به فرهنگ و  -2عيني ملموس كردن خود تاثير به سزايي در فهم مخاطب ميگذارد. 

خرد ايرانيست. چنانچه گذشت فرهنگ ايراني از دير باز با مقوله تمثيل بيگانه نبوده و اين 
  نوعي ديگر از خالقيت نويسنده تمثيلگرا را باز ميشناساند. 

 يباق برو ترا شهيهم ،يباق برو ترا و ،يآگاه سه هر نياز كه باهللاّ كه :گفت االسالم خيش
 خود ملك همه ار بود، يباق برو ترا كند چه هر م،يك من يك مينما باتو يك د،يافريب ترا او بود،
 يك اند، هم همه او جز چه هر د،يبا يم او تو يبود،ك يباق برو ترا خود، صحبت بدل دهد، ترا
 و كرد؟ يخواه چون او داريد در مخلوق ديخرش و ،يدارينم ديخورش در نگرستن طاقت تو
 ديگو و كند پر وجود نور از تو جان و كند پر قرب نور از تو دل و كند پر فضل نور از تو دةيد

 در قوم و روانند اجال نظر در يقوم .آنست داريد ينگريم يو در دهيد بسه آنكه ! نگر بمن
  ) 21: هيالصوف طبقات( .اكرام نظر
   پرسش طرح -3 -4
ي اهناآگ و نادانستن و ميتسل ازي ناش سوال طرح رايز است؛ي عاطف وجه بايي ها مولفه از
 مساله به هك پرسديمي فلسف نياديبني پرسشها نيچنيي دانا نيع در سندهينو البته و است

 بلكه ،ندينب ثابتة مقول كي در را بحث مورد مساله و كند نگاه زيمتما و متفاوت وجه چند از
  .داشت جانبه چند وي  منشور نگاه آن به توانيم

ي رتيادبي پرسشها با ما است شتريب آني عاطف وجه كه طبقات متن در رسديم بنظر
ي سو و سمت به متن چون رساله دري. ريتقر وي انكاري استفهامها نوع از ميهست مواجه

 دهيد ركمت باشد خواننده اعجابي حت وي سردرگم با كهيي پرسشها طرح روديم شيپ ميتعل
 زا شتريبي سقراطي پرسشها رساله در. شوديم كاسته اثري آموزش وجه از ايگو شود؛يم

  . شوديم مطرحي ادبي پرسشها
 قح در چنانك بود معصوم كه نكند واجب كه مييگو نه اي بود معصومي ول نديگو اگر«
 در چه اگر ديننما اصرار گناه بر تا بود محفوظ كه ديبا مييگو اما مييگو السالم هميعل ايانب
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 كنداف شيپ در سر كند زنا عارف گفتند را ديجن. بود روا نيا از و ديآ بحاصل زالت ازو اوقات
  :ديگويم گريديي جا در و) 631: رساله» (مقدورا قدرا اهللا كان و گفت و برآورد سر پس
 اهدش از بود مصطلمي ول چون كه آنست جواب شود ليزاي ول دل از مكر خوف نديگو اگر«
 ودبي مستولي و بر آنچه در بود مستهلكي و ش،يخو احساس از بحال بود مختطف شيخو
  )633: همان. (شانيا با بود حاضران از خوف و

 زا. است مطرح شبهات به پاسخي فقه رساالت مانند رساله در شوديم دهيد كه همانطور
 پرسشها همه دنبال به و است شتريب آني آموزش بار. ندارد وجودي ادب نگاه آنها در رو نيا

  .شوديم ارائه زيني قطع پاسخ
 و معرفت در نكرد، سبق برمعروف بمعرفت عارف افتي مگر ست؟ياوچ شناخت پاداش«

 كرد؟ چه عارف .بود را او گه يبود كه بود، ترا او كه ؟يبود كجا تو .است يدوگانگ هم افتي
 او راست، ديرس تو فرا ختيگر او راست، و چپ از برو بگرفت راه ،ينبود تو از جز نگرست در
: هيالصوف طبقات.» (دينرو تو افتي طالب، پندار آب از .دينرو تو طلب كه داند شناسد خاك كه

166(  
  ومناجاتي ادب سخن -4 -4
 يبرا كه ميهستي ادب سخن و شعر به استشهاد شاهد مواردي برخ در هيريقش رساله در
 هك شوديم انيبيي مناجاتها موارد نيا بر عالوه طبقات دري ول شوديم آورده بحث ليتكم

ي تقادان تفكر در شعر آوردن. گذرانديم خوانندگان نظر از اثر خلق لحظه در را ندهيگو احساس
 شدني كي يول ستيضروري امر شد انيب نيا از شيپ چنانچه مطلب شتريب و بهتر فهمي برا

 Ĥورديم بارمغان راي جذابتري ها جنبه آنست انيب حال در خود كهي مطلب با ندهيگو احساس
  . كنديم كترينزدي ادب وجوه به را متن و

 ي!اله :گفت بود استاده يكي جوانمردان نياز عرفات در يوقت يك :گفت االسالم خيش«
 و گشت خشك يو زبان ساعت در. نستود چنان كس هرگز يك م،يبستا و كنم ادي ترا امروز
 اي كنم ادي بسزا ترا يك توانم، من يك ام، توبه بهي! اله: گفت درآمد يو بدل آخر .گنگ
 ساعت در .كنم ادي ترا وار مفلس توانم چنانك خود، يسزا به خود، آلوده زبان نيا به .ميبستا
 ترا خود اديب كچندي باز دميورز تو ادي بكسب كچندي كه :گفت االسالم خيش. افتي باز زبان
 ديپد انيع چون دميساز يم همه آن غفلت و خبر در  پرداختم بانظاره آمد، تو بر ديد .دميناز

 نيا يك ستيك من چون  دميگز يخاموش را مرو نشناختم، تو ادي .دميبپرداز همه آن از آمد،
  )48: رك زين و 25: هيالصوف طبقات» (دميپسند ادي از را مرتبه
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 رحش در سوم باب در. شوديم استفاده بحث ليتكمي براي عرب اشعار از شتريب رساله در
  . كنديم استفاده شعر از بندرت و گاه گه هم رساله هيبق در و  شتريب الفاظ
هر گاه آسمان دل ايشان تاريك شود بميغ حظوظ، برق كشف بدرفشد ايشانرا و لوامع «

ها ويد: يا ايقرب رخشنده گردد و ايشان در وقت ستر منتظر (باشند) لوائح را چنانك هميگ
لمع من ايِ اكناف السما تسطع109و نيز ص 120(همان: » البرقُ الذي ي (  

  الگوهاي  مشابه تفكر انتقادي در دو اثر  -5
اساس كار اين اثر بر پاية دو ديدگاه متفاوت بود. در پنج مولفة تربيتي ديدگاه هاي واتسون 

منطقي   و تفسير، ارزشيابي استداللهاي و گليزر استنباط، شناسايي مفروضات، استنتاج، تعبير
بررسي و نشان داده شده است كه رساله در زمينه شناسايي مفروضات به ويژه دسته بندي 
بهتر عمل كرده هرچند نتوانسته تمايز و تفاوت هر دسته را به خوبي نشان دهد.  ونيز استنتاج 

  موفق بوده اند.هر دو به خاطر رويكردهاي عرفاني متن در تعبير و تفسير هم 
در پنج مولفه ادبي تفكر انتقادي كه شامل به كارگيري حكايت و تمثيل، سخن ادبي و 
مناجات و شعر، طنز و انتقاد و در نهايت تمثيل و طرح پرسش است طبقات الصوفيه خالقتر 
و ادبيتر ظاهر شده است . به ويژه در سخن ادبي و ايجاد فضاي شاعرانه موفقتر عمل كرده 

همچنين در بخش طرح پرسشهاي ادبي به عنوان يكي از وجوه خالقيت در طبقات  است.
پرسشها ادبي هستند ولي در رساله قشيريه پرسشها سقراطي هستند. در قسمت تمثيل، در 

  رساله تمثيلي ديده نشده است و البته در طبقات نيز نادر و كمياب بوده است. 
حتمالي و همراه شدن با مقوله هاي جبرگرايي در بيان قصه ها نيز پيرنگهاي تصادفي و ا

و دست غيبي جاي خود را به منطق و استدالل ميدهد و البته توجه به استداللهاي اخالقي 
و ديني در هر دو اثر از وجوه امتياز تفكر خالقانه است و نيز وجود شخصيتهاي جستجوگر و 

نست كه با مقولة آموزشهايي كه تشنه دانايي را بايد از مولفه هاي ديگر اين نوع تفكر دا
نويسندگان ميدهند كمي دور از ذهن است. باين معني كه شخصيت داستانهاي آنها اغلب به 
دنبال كشف و رسيدن بĤگاهي هايي هستند كه بر خالف سنت زمانه در جريانست حال آنكه 

  دو نويسنده خالف اين موضوع به آموزش ميپردازند. 
بي است در  طبقات ولي ذوق عرفاني و نگرش همه جانبه طبقات صوفيه با اينكه كتا

نويسندة آن سبب شده تا حدودي اين اثر به صورت اثري انتقادي مطرح باشد . همچنين 
بايد گفت در طبقات الصوفيه گرايش به اطناب وجود داشته ولي در رساله با ايجاز و اختصار 

مقاله  قابل دريافت است. ميتوان به ذكر مواجه ايم كه اين مطلب از مثالهاي پراكنده در متن 
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) و در طبقات در حدود سه صفحه 67شيخ ابوحمزه در رساله كه تنها در دو پاراگراف (ص 
  ) 47-45 اشاره كرد. (طبقات الصوفيه:

  مولفه هاي متفاوت تفكر انتقادي در دو اثر  -6
و دانست نگاه نويسنده مهمترين تفاوت نگاه انتقادي دو اثر را بايد در نگاه عرفاني هر د

طبقات بر پايه جذبه و الهام است و  نويسندة رساله بر اساس اصول و منطق و ايدئولوژي 
مشخصي كه اساس كتاب را تشكيل ميدهد. يعني تمايز دو اثر به تمايز نگارش دو تاليف 
 برميگردد. در رساله خواننده پس از پايان متن باين نتيجه ميرسد كه نويسنده به خوبي

توانسته انديشه و نظر خود را به خواننده بفهماند. اما در طبقات شور و مستي حاصل از 
نگارش به اين اثر نگاهي منشوري و چند جانبه ميدهد كه خواننده را نيز در انديشه خود 
سهيم ميكند. به تعداد خواننده ها ميتوان دريافتهاي متفاوتي از مساله داشت و اين در 

  اعرانه هم نداريم.حاليست كه نثر ش
 هترب دركي براي آموزشي اثر رساله. رساله در آن نبود و طبقات در استنباط و ريتفس) 1
 انينيشيپي سنتها و فتندين اوهي سخنان دام در آن با مراجعه با تا است آمده فراهم دانيمر
 بعالوه و كرد تصور حدود نيهم در هم را طبقات نگارش هدف توانيم. رنديگ فرا نيبع را

 هك مطلب نيبا توجه با. آثارشان و اقوال انيب خ،يمشا مقام علو ذكر مانند گريدي موارد
 نسبت اثر نياي آموزشي ها جنبه پس نهاده هيپا نيهم بر را اثرش زين آغازهمان دري ريقش
 نيمضام بسط و شرح و...  و ضاحيا ر،يتفس استنباط، در ديباي عن. يباشد شتريب ديبا طبقات به
 دهيد كمتر ريتفس و بسط رساله در آنكه حال.  كند عمل قتريدق دهديم بدست كهي موارد و

 گونه هب طبقات كتاب به نسبت قتيحق در. است اقوال ذكر و مطالب انيب تنها و است شده
 جوهو از زيني بند دسته نيهم البته. آنهاستي بند دسته و خيمشا اقوالي گردآور تنهاي ا

 طبقات رد نحاليا با.  ميپردازيم آن به گريد بند در كه طبقاتست به نسبت اثر نيا ازيامت
 در خطر نيا البته.  هستند راهگشا اريبسي اطالعاتي ها داده ليتحل و ريتفس ان؛يب بر عالوه

 چشم چهيدر از تنها را مسائل داردي سع سندهينو كه افكنده هيسا اثر نيا بر موارد ازي اريبس
 قاءال را خود نگرش دانيمر به قتيحق در و كندي بررسي عرفان مسائل قتيحق در و خودش

 وحر و كنديم حركت آن خالف بر و ستين راستا همي امروز و مدرني انتقاد تفكر با و كند
 چشم وي مبان و اصول تنها و رديگيم شاگردان و دانيمر از را فعال تفكر و جستجو ويي ايپو

  . دهديم بسط را خودي فكري اندازها
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 زاتيتما نيبارزتر و نيمهمتر از: طبقات در آن نبود و رساله در كيتفك وي بنددسته) 2
 ممتاز يبنددسته به فصول تمام. است نيمضام كيتفك وي بند دسته در اثر دو نياي اصل

 ستايي محتوا چه بسط و شرح دنبال به كه كرده مشخص سندهينوي بخش هر در و هستند
 صرفي آموزشي اثر كه رساله وهيش به نه اما دارد وجودي بند دسته هم طبقات در البته و

 كه. نوع نيا از وي ثان طبقه ،ياالول طبقه  ليقب ازي سينو تراجم و طبقات وهيش به بلكه است
 وهيش نيا رد همي تيخالق چيه و نگرفته صورتي خاص كيتفك وي بند دسته رساله به نسبت
 زا خود چه اگر رساله در اما. است كرده اقدام عصر جيرا وهيش همان به بلكه است نداده ارائه
 زا النعل به نعل تابعي گاه و جسته سود گرانيد و سراج ابونصر جمله ازي متعدد منابع

  .تاس برده كار به تيخالقي ا گونه به خودي هايبند دسته در اما كرد استفاده آنها سخنان
 كي يهايژگيو از: رساله به نسبت طبقات در شاعرانه نيمضام و استعاره شتريب كاربرد) 3
 وي يسنا و عطاري هايمثنو مانند. است آن در ليتمث وي استعار نيمضام كاربست خالق اثر

  ليتحل و بسطي برا شعري حت و استعاره و ليتمث از استفاده ،يآموزش خالق اثر كي در. موالنا
 كه سوم فصل در زين رساله در. برديم كار بهي آموزشي محتوا كردن قيعم و نيمضام

 آن از فصول گريد در اما Ĥورديمي رو شعر بهي حدود تا دهديم شرح راي عرفان اصطالحات
 .كردي تلق ديبا كالمعدوم النادر كه ليتمث كاربرد. كنديم اجتناب

  نتيجه  -7
 كه مجموعهبلآنچه گذشت درباره رساله قشيريه شرح و تفسير و تاويل ديده نميشود. بر بنا

اي از مقامات عرفا گردآوري شده و بدانگونه كه در آثار شاعران بزرگي مانند عطار و موالنا 
ديده ميشود تحليل و استنتاج و ارزشيبابيها دقيق ديده نيست. مهمترين نكته را بايد در 

نباطهاي تتعبير و استنباط دانست كه نويسنده از البالي اقوال و ماثورات و آيات قرآني به اس
نسبتا بدون پيشداوري دست يافته است. اما اين مطلب را نيز بايد پذيرفت كه رساله در موارد 
چالش برانگيزي مانند سماع و يا فتوت و ... وارد پرسشهاي  بحث برانگيز نشده بر خالف 

برانگيزي قصد  كشف المحجوب كه در همين حدود نوشته شده و دربارة هر نكتة چالش
  يده شخصي و حتي تاويل داشته است. اظهار عق

در باره پنج شاخص اصلي تعريف گليرز درباب تفكر انتقادي رساله تنها در تعبير و تفسير 
و استخراج مفروضات توانسته موفق باشد و به اين ترتيب تبادل نظر، مباحثه، مناظره و ... در 

ده شده است؛ نخست درآمدي اي يكسان نهااين اثر به چشم نميĤيد و تمام بابها به شيوه 
براي تبيين مساله و سپس بسط مطلب در اقوال مشايخ و احاديث و قرآن و در نهايت بيان 
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حكايتهاي مختلف از سير و سلوك مشايخ بزرگ. بدون هيچ كم و كاستي اين شيوه تا پايان 
 ر شدهرساله وجود دارد و مشايخ هم اغلب همان مشايخي هستند كه در طول همه بابها تكرا

اي هم ندارد. اما در طبقات الصوفيه نيز نشانه  اند به نظر ميرسد با هيچ يك اختالف عقيده
- هاي پيشداوري وجود دارد كه مانع تفكر خالق است. در مورد مفروضات و استنباط و نتيجه

ايخ شگيري از آراء متر عمل كرده است. يعني همراه با بهرهاي خالقانه گيري نويسنده به گونه
گذشته اظهار نظرهاي مخالف را نيز بيان داشته و نظر نهايي خود را چنانچه در برخي موارد 
نشان داديم بيان كرده است. شيوة درج مناجات و كالم منظوم بسخن وي رنگ و بوي 
ادبيتري داده است. در معيارهاي ادبي  طبقات الصوفيه را نسبت به رساله بايد ادبيتر دانست. 

ايطي است كه هر دو اثر آموزشي تعليمي است و قصد ارائة ديدگاه هاي آموزشي اين در شر
  خود را در حيطه هاي عرفاني دارند. 
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