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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the concepts that is inherently 
associated with the concept of otherness is "highlighting". The basis of 
emphasis is to place the "us" at the positive pole. Emphasis appears in various 
forms in the realm of discourse. In order to examine the ways in which Abu 
Sa'id's dignity-oriented discourse interacts and conflicts with other discourses, 
it must be shown what highlighting tools this discourse has used to 
consolidate power and become hegemonic. The components of highlighting 
the text are: creating a kind of connection between the attributed places, 
monasteries and shrines of the elders, with the Prophet and the prophets and 
diverting the minds from the pilgrimage to the Kaaba to the shrines of the 
elders, simulating events, actions and Sufi figures with religious leaders for 
legitimacy. Highlighting the sanctity of Sufism to avoid criticism and 
highlighting religious tolerance for the development of discourse.
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical 
and the method of data collection is documentary (library).
FINDINGS: Abu Saeed authorities are detained in a bipolar prison. The basis of 
these confrontations is "contradiction". And in this contradiction, there is a 
hierarchical relationship. In this duality, the approval of Abu Sa'id is a denial 
other than him; So the value of one is always superior to the other. The basis 
of emphasis is to place the "self" at the positive pole.
CONCLUSION: Place in any discourse is a prominent component. With this 
knowledge, the author highlights the attributed places such as the monastery 
and the shrines of the elders, and in this way uses the authoritative elements 
in rival discourses such as building a monastery by the order of the Prophet, 
equality of the shrines with the shrines of the prophets, superiority of the 
shrines over the Kaaba.
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 مقاله پژوهشی
 های برجسته سازی در گفتمان تصوف؛ مطالعۀ موردی: میراث صوفیانۀ ابوسعید ابوالخیرشیوه 

 
 ، نصراله امامی، قدرت قاسمی پور*محمدعلی بیدلی، محمدرضا صالحی مازندرانی

 .ایران شهید چمران اهواز، اهواز،دانشگاه  ،زبان و ادبیات فارسی گروه
 

 

 چکیده:
، همراه است در ذات خود با مفهوم غیریت یکی از مفاهیمی كه زمینه و هدف:

در قطب مثبت است. « خود»سازی قرار دادن اساس برجسته است. «سازیبرجسته»

. برای بررسی ودیشمنازعات گفتمانی ظاهر م ۀبه اشکال مختلف در عرص سازیبرجسته

گفتمانهای غیر، باید نشان داد كه این محور ابوسعید با  های تعامل و تنازع گفتمان كرامتشیوه

است.  هژمونیک شدن، بهره برده سازی برای تثبیت قدرت وگفتمان از چه ابزارهای برجسته

سازی متن عبارتند از: ایجاد نوعی ارتباط بین مکانهای منتسب، خانقاه و مزار های برجستهمؤلفه

سازی به به زیارت مزار مشایخ، شبیهمشایخ، با پیامبر و انبیا و انحراف اذهان از زیارت كع

سازی حوادع، اعمال و شخصیتهای تصوف با بزرگان دین برای كسب مشروعیت. برجسته

 سازی تساهل دینی برای توسعۀ گفتمانی. قُدسیت تصوف برای گریز از نقد و برجسته

ا سنادی تحلیلی و روش گردآوری اطّالعات، -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی :مطالعه روش

 ای( است.)كتابخانه

« تضاد»ابوسعید در یک زندان دوقطبی گرفتار است. پایه و اساس این تقابلها  مقامات ها:یافته

مراتبی( برقرار است. در این دوگانه، تأیید ابوسعید ای پایگانی )سلسلهاست. و در این تضاد رابطه

سازی قرار اساس برجسته دیگری است.بمنزلۀ نفی غیر اوست؛ پس همواره ارزش یکی برتر از 

 در قطب مثبت است.« خود»دادن 

نویس با این آگاهی ساز است. مقاماتای برجستهمکان در هر گفتمانی مؤلفه گیری:نتیجه

مکانهای منتسب مانند خانقاه و مزار مشایخ را برجسته میکند، و در این راه از عناصر معتبر در 

تن خانقاه به امر پیامبر، برابری زیارت مزار مشایخ با مزار انبیا، گفتمانهای رقیب از جمله ساخ

 به زیارت كعبه بهره میبرد. برتری زیارت مزار مشایخ نسبت

  

 4344شهریور  55: دریافت تاریخ

 4344مهر  45: داوری تاریخ   

 4344مهر  65: اصالح تاریخ   

 4344آذر  45: پذیرش تاریخ   
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 مقدمه
ای زیستی و باوری برای وصول به حق، طول و عرض تاریخی و جغرافیایی ادبیات فارسی را تصوف بعنوان شیوه

های گوناگون به تحلیل مقولۀ تصوف برردازند. چون كاركرد پژوهشگران از نگرهاست كه است. و بدیهی دربرگرفته

صوفیه و نگرش آنان به هستی بمثابه یک گفتمان مطرح است، پس میتوان متون صوفیه را از منظر تحلیل 

است گفتمان نیز واكاوی كرد. از این دیدگاه هیچ متنی بیطرف نیست بلکه هر متنی در مناسبات و روابط قدرت 

پژوه  حاضر با درک ضرورت آشکارسازی  (.465زاده: ص)درآمدی بر تحلیل گفتمان، صالحی كه شکل میگیرد

دهد چرا در در مقاماتهای ابوسعید میکاود كه نشان « سازیهای برجستهشیوه»روابط قدرت، با تحلیل  گفتمانی  

پنهان بماند؟ به تعبیری، متن چه چیزی  شده تا بخشهای دیگریزمان و مکان خاص بخشهایی از متن برجسته 

 باشد؟را میگوید تا چه چیزی را نگفته 

ای دارد )قدرت، نگری جایگاه ویژهبدلیل كالن« تحلیل گفتمان الكالو و موفه»های گفتمان، در میان نظریه

چگونگی جریان  (. یکی از ابزارهای كارآمد این نظریه در تحلیل متون و شناخت451گفتمان و زبان، سلطانی: ص

 از ایهاله كشیدن در سعی خود، قوت نقاط كردن برجسته با گفتمان هراست. « سازیبرجسته»قدرت در متن، 

 در (.451مقدمی: ص ،و نقد آن دارد )نظریۀ تحلیل گفتمان الكالو وموفه خهود اطهراف بهه نایافتنیدست قدرت

)نظریۀ است  گفتمان هژمونیهک دوام و قهدرت استمرار و حفظ برای ایسازی شیوهبرجسته گفتمانی، منازعات

-برجسته»(. این پژوه  اشکال مختلف 319گفتمان الكالو وموفه ابزاری كارآمد، كسرایی و پوزش شیرازی: ص

 است.را مبنای نظری قرار داده« سازی

 

 سابقۀ پژوهش

ای است نگاشتۀ میرهاشمی و آقائی یکی از نوشتارهایی كه به موضوع و نظریۀ پژوه  حاضر مربوط است، مقاله

نویسندگان برای بررسی «. بررسی شیوۀ تکوین گفتمان تصوف اسالمی بر اساس رویکرد الكالو و موفه»با عنوان 

و بروز تصوف را ناشی از  روند و تکوین و هژمونی شدن تصوف به ارتباط آن با دیگر عناصر همعصر پرداخته

-كالن»اند. مقالۀ دیگری به قلم پورمظفری، با عنوان جتماعی خواندهكشمکشهای فقهی، فلسفی، سیاسی و ا

وجود دارد كه نویسنده با اشاره به ساختار ثابت ژانر مقامات، « ساختار مقاماتهای صوفیان و نق  ایدئولوژیک آن

انع شدن ساختار، نق  عمدۀ آن را در مقامات صوفیان اثبات كرامت و مپس از برشمردن اجزای شاكلۀ این كالن

و در موضوع « الكالو و موفه»است. نوشته بر پایۀ نظریۀ گفتمانی دسترسی دیگران به این منبع قدرت دانسته

های تحلیل انتقادی زندگینامه» است. فتوحی و وفایی در مقالۀ « راسل»و « فوكو»تحت تأثیر افکار « قدرت»

ه گفتمان اقتدارگرا را پس از مولوی نشان دهند. اند نحوۀ تبدیل ارزشهای معنوی موالنا بسعی كرده« مولوی

اند؛ و مناسبات بدین منظور پژوهشگران سه زندگینامه از مولوی را با دیدگاه تحلیل انتقادی گفتمان بررسی كرده

اند. همۀ این آثار در جای خود مفید و كارآمد هستند؛ اما هیچکدام به صورت گفتمانی و تفاوت آنها را نشان داده

 اند و از این جهت مقالۀ حاضر نوآور است.در ژانر مقامات نررداخته« سازیبرجسته»ه به مبحث ویژ

 

 محوردر گفتمان تصوف كرامتبرجسته سازی  هایشیوهبحث و بررسی: 
وجود غیر برای بقای هر گفتمانی ضرورت دارد. هیچ جامعۀ یکدستی را نمیتوان تصور كرد كه در آن فقط یک 

یابی ناگزیر شروع به تولید دشمن میکنند )قدرت، جهانبینی حاكم باشد. گفتمانها بمنظور هویتگفتمان یا یک 

زاده: (. و برای نزاع به منبع قدرت نیازمندند )درآمدی بر تحلیل گفتمان، صالحی444گفتمان و زبان، سلطانی: ص
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است. پس اشکال مت، وابسته(. در گفتمان ابوسعید هر نشانۀ گفتمانی وجودش به نیروی پیشران، كرا465ص

محور با های تعامل و تنازع گفتمان كرامتسازی نیز به كرامت متکی است. برای بررسی شیوهمختلف برجسته

شدن  هژمونیک سازی برای تثبیت قدرت وگفتمانهای غیر، باید نشان داد كه این گفتمان از چه ابزارهای برجسته

 است. بهره برده

 

 های گفتمانیسازی مکانبرجسته 

ای مکانمند است و كنشهای انسان درون گفتمان تحلیل میشوند. هر تصوری كه ما از خود داریم با گفتمان مقوله

ای معنادار گفتن یا فکر كردن به مکان ارجاع میدهیم. پس بین ما و مکان رابطهمکان پیوند دارد. هنگام سخن 

بخ ، کانی است. مکان در گفتمان تصوف مانند هر گفتمانی، هویتهایی از هویت ما مبرقرار است. بنابراین جنبه

 ساز است. ساز و برجستهغیریت

 

 سازی خانقاهبرجسته
كانونیترین مکان گفتمان صوفیانه، خانقاه است. بیشتر حکایتهای ژانر مقامات بر دوگانۀ صوفی / خانقاه استوار 

راندن این دو ركن كل گفتمان را تحت تأثیر قرار  حاشیهپس به است. و تصور هر یک، بدون دیگری ناممکن. 

سازی خانقاه را شکل میدهد تا بتواند در برابر مکان نویس با آگاهی از این امر، فرایند برجستهمیدهد. مقامات

است همانگونه كه پیامبر و بزرگان دین با مدار پایداری كند. بر این اساس سعی شدهكانونی گفتمان شریعت

مدار، پیوند دارند، اینان نیز بین پیامبر و خانقاه ارتباط ایجاد كنند و از این ، مکان رسمی گفتمان شریعتمسجد

استاد  راه به خانقاه تقدس و مشروعیت ببخشند. لذا حکایاتی طرح میکنند مبنی بر ساختن خانقاه به امر پیامبر:

از جهت صوفیان »ا به خواب میبیند كه میفرماید: بوعلى برای زیارت تربت مشایخ به نسا میرود. شب پیامبر ر

بامداد او «. موضع كه اكنون خانقاه است، اشارت كرد و خطى گرد آن دركشید و بدان«. اى سازآنجا بقعه

همچنان ظاهر بود و همگنان بدیدند و استاد هم بر آن »بود، كشیده )ص( برمیخیزد و آنجا میرود، خطی كه پیامبر

(. یا حکایاتی مبنی بر حضور 34)اسرارالتوحید: ص « اه و آن بقعه متبركه بنا نهاد و تمام كردخط، دیوار خانق

گویی ابوسعید كه به نوعی نیتمندانه در جهت تأیید ابوسعید و دادن ایشان به مجلسپیامبر در خانقاه و گوش 

 (.455خانقاه است )همان: ص

 

 سازی مزار مشایخ تصوفمقدس
نویسان و مریدان مایلند مکانهای منتسب به دس بخشی محدود به مشایخ نمیشود، مقاماتدر گفتمان تصوف تق

سازی مزار مشایخ از این جمله است. برای این امر در مقامات ابوسعید گفتمان آنها نیز جنبۀ قدسی یابد. مقدس

ز مرگ ابوسعید، مزار او رفتن بر مزار مشایخ بسیار تکرار میشود، تا در اذهان زنده بماند. براین اساس پس ا

مركزیتی قُدسی پیدا میکند و محل زیارت پیامبران میگردد و زیارت او با زیارت انبیا برابر میشود. قاضی 

بر تو بادا به »گفت: «. مرا وصیتى كن»پیامبری از بنی اسرائیل را به خواب دیدم به او گفتم: »سرخسی میگوید: 

او خاموش بود و « یا رسول اقو نماز و روزۀ تطوع اوالتر یا زیارت شیخ؟»من گفتم: « زیارت شیخ بوسعید بلخیرو

« من برخاستم و به زیارت آمدم« زیارت او برابر است با زیارت انبیا علیهم السالم.»هیچ جواب نداد. او گفت: 

ها مزار شیخ میشود (. یا اینکه از دورۀ كودكی ابوسعید پیامبران الوالعزم در مکانی كه بعد376)اسرارالتوحید: ص

(. و در نهایت تربت شیخ بمثابۀ 343-346اند )ر.ک: همان: صصاند و آن را حرمت مینهادهوآمد داشتهرفت
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به »پس گفت: «. از خراسانم از مرو»پدرم گفت: »گاه گفتمان ایدئولوژیک ب دل میشود: جایگاهی مقدس به قبله

شیخ بوسعید  زیارت»گفت: « ام.رسیده»گفت: « اى؟به میهنه نرسیده»گفت: « آرى.»پدرم گفت: « اى؟حج آمده

راه دراز به چه كار  پس اینجا چه میکنى و این»شیخ عبدالملک طبرى گفت: « ام.كرده»گفت: « اى؟بلخیر نکرده

ام هر ام بر خویشتن فریضه كردهاز آن وقت باز كه من این سخن بشنوده»تاج االسالم بوسعید گفت: « آمدى؟

 (. 373)همان: ص« سال كه مردمان به حج شوند من به زیارت شیخ آنجا آیم.

شیخ مزار بلفضل سرخسی قبلگاه است؛ چراكه در زمان حیات دار در گفتمان ابوسعید بودهو این امری پیشینه   

طریقت بایستی مدام بازتولید شود تا  پیران مزار سازیمقدس امر كه است است. آشکارمریدان ابوسعید بوده

های بعد مزار مولوی قبلگاه مریدان فرقۀ عاملی برای حفظ و استمرار قدرت گفتمان باشد. همچنانکه در دوره

رانی اماكن گفتمان حاشیهسازیها دقیقاً به(. این مقدس19توحی و وفایی: ص های مولوی، فمولویه شد )زندگینامه

گرد تو طواف میکند،  یا شیخو ما میبینیم كه هر شب كعبه»است: شیخ بلحسن گفت: مدار را هدف گرفتهشریعت

به مکه مرادف با (. و در نهایت به این ختم میشود كه رفتن 439)اسرارالتوحید: ص« چه كار؟ بازگرد ترا به كعبه

 كه هركس را كه خدا راه مکّه -و این هفتاد سوگند است -خداى داند»شیخ ما گفت: »دوری از حق میشود: 

 (.694)همان: ص « فراپی  او نهاد، آن كس را از طریق حق بیفکنده بود

 

 پیوند گفتمان تصوف با گفتمانهای مسلط

 هر»ید را به گفتمان اولیۀ اسالمی مستند میکنند چراكه نویسان با چند شیوه مبانی گفتمان ابوسعمقامات 

 میکوشد خوی  اصول بخشیدن بهمشروعیت  و مجازكردن سازی،عمومی توجیه، و ارزشها تثبیت برای گفتمان

 (.11های مولوی، فتوحی و وفایی: ص)زندگینامه« دهد پیوند مسلط و مشروع گفتمانهای با را خود

 

 سازینسب
دادن نژاد یک صوفی برجسته به بزرگان دین و سازی امری معمول است و بیشتر با نسبت نسب مقاماتدر ژانر  

نویسی سروسامان دادن بندی میشود. گویی كه قاعدۀ مقاماتیا انتساب پیران طریقت  آن صوفی به خلفا صورت

عید میکند و جدای از معلمان سازی را معطوف به پیران ابوسابوروح نسب است.به نسب و نژاد صوفی برجسته 

، و وى را مرید حضرت امیر میخواند. و بیان بصرى علوم متداول، از ابوالفضل بشر یاسین شروع مینماید، تا حسن

(. و بدین شکل اصالت 43-45است )حاالت و مقامات ابوسعید: صص )ص(میکند كه وى، یار و خلیفه و داماد پیامبر

 بخشی نژادی و طریقتی ایدئولوژیک در ژانر مقامات بسامد دارد.صوفیانۀ ابوسعید را سامان میدهد. هویت

 

 سازی به اولیا و انبیاشبیه
نویس هاست. مقاماتسازی حوادع و شخصیتبندیهای هرگفتمان با گفتمانهای مشروع، شبیهیکی از صورت 

 یا قرآن از آیاتی غالباً سازی میکنند.غالباً كردار و رفتار نمایندگان گفتمان را با روش پیامبران و اولیا شبیه

های )زندگینامهمیدهد  قرار غیرخودی رفتارهای و نفی عقاید و خودی ارزشهای بیان خدمت در را احادیث

را « كمال والیت»را در پیامبر اسالم میداند، « كمال نبوّت»همچنانکه ابوروح  (.15مولوی، فتوحی و وفایی: ص 

لیس فى »چون نور والیت ظاهر و باطن او را شامل شد عبارت از آن این آمد كه » منحصر به ابوسعید میشُمُرد

 (. 59: ص )حاالت و مقامات ابوسعید« چون محقّقان این بشنیدند، گفتند: والیت به كمال رسید« الجبّۀ غیر اللّه
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سازی دیگری پدید میآید و آن سازی شد، درنتیجه مشابهتچون كمال والیت با كمال نبوت پیامبر شبیه   

سمعت أباسعید فضل اق بن أبی الخیر »است: « خاتمیت پیامبر اسالم در نبوت»با « خاتمیت ابوسعید در تصوف»

م و قال لی: یا أباسعید بک یختم التصوف كما ختمت المیهنی یقول: رأیت النبی صلی اق علیه و سلم فی المنا

پیامبر در میان »با « شیخ در میان صوفیان»سازی و مشابه  (.6435)بازخوانی انتقادی، طائفی: ص« بی النبوه

(. به همان 445)اسرارالتوحید: ص« كالنبىّ فى امّته  مدار طریقت بر پیر است كه الشیخ فى قومه«: »امت 

است، ابوسعید نیز از جانب خدا صاحب اصحاب عشره است كه یکی از داشته« اصحاب عشره»ر شکلی كه پیامب

است. ما را نیز خوانده اند كه ایشان را اصحاب عشرهرسول را صلعم ده یار بوده»است: « بوسعد دوست دادا»اینان 

 (.353)همان: ص« ردانیدحق جل و عال ده مرید داد بر متابعت مصطفى صلعم و ایشان را اصحاب عشره ما گ

اشاره كرد احادیثی مانند این نمونه: أَقْرَبُکُمْ غَداً م نِّی م جْل ساً و  « شفاعت»سازیها میتوان به مسئلۀ از دیگر مشابه

فیع بودن پیامبر (. كه داللت بر ش655: ص6أَوْج بُکُمْ ع لَیَّ شَفَاع ۀً أَصْد قُکُمْ ل س اناً و  أَحْس نُکُمْ خُلُقا )مجموعۀ ورّام، ج

اى كه به دوزخ  شیخ ما گفت: آن بنده»است: شدهدارد در مقامات ابوسعید به پیران صوفی كاربست داده 

میبرند، از دور نورى بیند. بررسد كه آن چه نور است؟ گویند نور فالن پیر است. او گوید من در دنیا آن پیر را 

در حضرت حق سبحانه و تعالى سخن  د. آن عزیز به شفاعتدوست داشتمى. باد آن سخن به گوش آن پیر رسان

 (. 64)اسرارالتوحید: ص« عزیز، او را آزاد كند آن عاصى. خداوندتعالى، به شفاعت  آن گوید، در حق

را هم به گفتمان پیامبر پیوند میزنند تا بدین وسیله به آن مشرعیت بخشند وآن را به « ریاضت»صوفیه مسئلۀ 

لهی گره میزنند از این رهگذر در اعمال هم خود را تابع محض رسول خدا به حساب میآورند تا از امر و توفیق ا

چنانک »ببرند: ریاضت را هم به توفیق حقّ میدانند قدرت گفتمان وحی نیز در خدمت گفتمان تصوف بهره 

خصائص است. و پیغامبر، علیه  و نیز در ریاضت« اذا اراد اللّه بعبد خیرا یوفّقه للعمل الصالح»فرمود:  )ص(رسول

 (.59)حاالت و مقامات ابوسعید: ص « السّالم، به نور نبوّت آن بدید و امّت را بدان فرمود

صوفیان خود مدعیند كه الباس »سازی با پیامبر باید دید. صوفیان را نیز در راستای مشابه« الباس خرقۀ»مسئلۀ 

است كه این مسئله دروو است... اما  اینکه رسم پوشاندن خرقه، به خرقه از پیامبر آغاز میشود و طبیعی و آشکار 

)تعلیقات اسرارالتوحید، شفیعی « است هیچ سندی وجود نداردمعنی ظاهری آن یعنی الباس از كی شروع شده

از  ما خرقه و شیخ»داری ابوسعید میگوید: نویس دربارۀ نسب و سلسلۀ خرقه(. درحالیکه مقامات143كدكنی: ص

و تا اینکه الباس خرقۀ خود را به امام صادق میرساند و از این طریق به « ست شیخ بوعبدالرحمن السلمى داردد

 (. 33 )اسرارالتوحید: ص« حضرت امیر و از ایشان به پیامبر اسالم

است، بنابراین سنت او محسوب نبوده )ص(پوشاندن لباس به مردمان عادت رسول اسالم»براساس یک پژوه  

اند، اما برخی از آنان اصرار داشته )ص(نمیشود و اگرچه بسیاری از صوفیان در پیوستن سلسلۀ خرقه خود به پیامبر

الدین سهروردی بر این نظر اند. شهاباند، سلسلۀ اسناد خرقه را از زمان جنید فراتر نمیبردهتر بودهكه واقعبین

پوشی در میان صوفیان نهادینه شد بعدها كه خرقه (. در هرصورت365پور: ص)نقدصوفی، یوسف« استبوده

است و خرقه در خرقه پوشیدن رمز دخول رسمی در حوزۀ ارادت و حلقۀ خاص مریدی  شیخ یا پیری خاص بوده»

مؤلف اسرارالتوحید « خرقۀ ارادت»و « خرقۀ تبرک»حقیقت روی دیگر سکۀ وجود پیر است. تقسیم خرقه به 

)تعلیقات اسرارالتوحید، شفیعی كدكنی: « آن را در قرون گذشته جایی نمیتوان یافت است ولی سابقۀوجود داشته

 (. 141-145ص

و  در اسرارالتوحید داستان مهیجی از گسترش خانقاه در شروان از ق ب ل بردن خرقۀ ابوسعید به آن دیار آمده

م هر جمعه به زیارت جامۀ ابوسعید ای كه مرداست؛ به گونهكرامات خرقۀ شیخ به یک باور و ایدئولوژی درآمده



 473/ شیوه های برجسته سازی در گفتمان تصوف؛ مطالعۀ موردی: میراع صوفیانۀ ابوسعید ابوالخیر

 

میآیند و بدان تبرک میجویند. زیرا آن را مایۀ دفع بال از آن سرزمین میدانند، تا جایی كه مردمان آن والیت آن 

(. پس صوفیه با پیوند زدن الباس خرقه به 435-436میخوانند )اسرارالتوحید: صص« تریاک مجرّب»جامه را 

به نظام اعتقادی پیوند زده و از این راه به آن غنا بخشیدند، و بعنوان یک نشانۀ را « خرقه»گفتمان وحی واژۀ 

 ایدئولوژیک گفتمان تصوف خصلتی مقدس به آن دادند.

 

 ارتباط با علم غیبی

 غیبی  بیان روابط با میکوشد گفتمان این». استشدهدر مقامات ابوسعید به ارتباط با عوالمی غیبی پرداخته 

های مولوی، فتوحی و وفایی: ص )زندگینامه« دهد پیوند قدس عوالم با را خود غیبی، تأییدات و گروه بزرگان

اى برفت. شیخ ما، در نیشابور سخن میگفت. در اثناء سخن بر زبان او كلمه»به این حکایت توجه كنیم:  (.15

این سخن غیب »كه  خواجه ابوالحسن ناصحى گفت: فقیهى به نزدیک من نشسته بود. این فقیه با من گفت

اى فقیهو نه هرچ به نزدیک تو غیب بود به نزدیک دیگران غیب بود. هر »شیخ روى به ما كرد و گفت: « است.

انّ من العلم كهیئۀ »اى فقیهو نه خبر رسولست، علیه السّالم: »پس گفت: « خلقى را بدان دانا گردانیدند از غیب.

 (.94)حاالت و مقامات ابوسعید: ص«« ذا نطقوا به ال ینکره الّا اهل الغرّۀ باللّهالمکنون ال یعلمه الّا العلماء باللّه فا

است كه نویسان است؛ از جمله در حکایتی آمدهارتباط پیوستۀ ابوسعید با حضرت پیامبر از موارد ادعایی مقامات

ن روز است كه مصطفی گفت: چندی« شیخاو خیر بودو»كس ابوسعید را ندید، پس از آن گفتند: پانزده روز هیچ

است و صفایی ام تا آن غبار برخاستهشیخ گفت من عذر میخواسته»است. صلی اق علیه و سلم با من عتاب كرده

 (.455نام: ص)چشیدن طعم وقت، بی« استآمدهكه بود وادید می

ه بسیار حکایت كردند و عامّه میهن» یکی دیگر از مصادیق این امر به ارتباط ابوسعید با حضرت خضر برمیگردد:

گفت: « آن پیر كى بودى؟»اند با پیرى مهیب سریدجامه، بعد از آن از شیخ پرسیدند كه كه وى را در بیابان دیده

-غیب ادعای و اثبات و رد قابل است غیر امری غیب با ارتباط»(. 74)حاالت و مقامات ابوسعید: ص« خضر بود»

  (.15های مولوی، فتوحی و وفایی: ص)زندگینامه« است بوده مردم تهدید و ترغیب راههای از یکی شناسی

 

 پیوند با گفتمان سیاسی
یکی از نقاط تماس و درهمرفتگی گفتمانی، آمیختگی گفتمان اهل كرامت، با گفتمان سیاسی حاكم است. 

وابستگیهای  میتوان بهاند كه از آن جمله قدرتمندان سیاسی و صوفیه به دالیلی مورد توجه همدیگر بوده

است، و كرد. یکی از منابع درآمد خانقاهها ثروت حاكمیت بودهاقتصادی و امنیتی برای بازتولید قدرت خود اشاره

اند. مایر میگوید: حکومت سلجوقی از از آن سو نیز حاكمان سیاسی، صوفیه را در كانون قدرت خود نگاه میداشته

است. برداری كردهمؤلفه برای رسیدن به  اهداف سیاسی خود بهرهنفوذ صوفیه بین مردم باخبر بوده و از این 

(. حتی 396اند )ابوسعید حقیقت و افسانه، مایر: صطغرل و چند تن از وزیران  سرسرردۀ مشایخ صوفیه بوده

در كنار ساخت مدارس معروف، به ساختن  و خواه ابوسعید بودهالملک وزیر ملکشاه سلجوقی هواهخواجه نظام

اه نیز پرداخته است. محمدبن منور از ساخت خانقاهی در اصفهان به دست او گزارش میدهد. در این دوره خانق

آید و آن برافتادگی آشکارای فرمانروایان سلجوقی برابر میشود كه بمثابۀ یک رسم درمیپدیدۀ تأثیرگذاری دیده 

خ صوفی را میبوسند )شرایط تاریخی صوفیه است. سالطین سلجوقی در نظر عموم دست و یا حتی پاهای مشای

(. افزون بر این میتوان به پیشگویی ابوسعید كه، اواخر حکومت غزنویان  و اوایل 441-443تصوف، د باشی: صص

هركه »كرد كه روی به جمع كرد و گفت: الملک نیز اشارهاست، دربارۀ آیندۀ نظامسلجوقیان در اوج شهرت بوده
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الملک در دیداری دیگر با نظام (.44)حاالت و مقامات ابوسعید: ص« ین جوان استخواهد خواجۀ جهان را بیند ا

 برخی مشایخ صوفی میگوید هر موفقیتی را كه داشته مدیون ابوسعید است. 

در این عصر مقامات سیاسی چه از سر ترس چه سیاست به مشایخ تصوف رسیدگی میکردند )شرایط تاریخی 

-454)اسرارالتوحید: صص« ملک عراق را به طغرل دادیم»ابوسعید كه ما  (. این سخن653تصوف، د باشی: ص

ای از نفوذ و قدرت او در گفتمان سیاسی آن روز است و نشان میدهد كه او روابط قدرت را خوب ( نشانه459

از . در آن سو نیز خود طغرل قدرت گفتمان تصوف را میشناسد و سعی دارد با مهار نمایندۀ گفتمان، میشناسد

مند بوده است كه در درگیری بین اتسز آن به نفع خود استفاده كند. نیز ابوسعید از چنان جایگاه و پایگاهی بهره

(. بنابراین این آمیختگی گفتمانی سیاست و تصوف به 395-379گری میکند )همان: صصو سنجر واسطه

ن گفت گفتمانها همیشه در نزاعند بلکه رو نمیتوااست. ازاینخدمات متقابلی در عصر مورد مطالعه منجر شده

گاهی برای حفظ و استمرار قدرت خود با هم تعامالتی دارند كه به نفع طرفین میانجامد. و هر گفتمانی از پرتو 

 این عمل گفتمانی وجهی از قدرت خود را برجسته میکند تا از جهتی گفتمانهای متخاصم را به حاشیه براند. 

 

 صوفیهانگیز پیران مرگ شگفت

انگیز شیخ صوفی، با نمایشی استعالیی است، البته كه ساز در گفتمان تصوف مرگ شگفتیکی از جوانب برجسته

آگاهی باشد. یکی از عناصر دخیل در مرگ شگفت صوفیان مرگواقعی باید هم پایانی شگفت داشته زیست فرا

(. 345)همان: ص« زحمتى عظیم خواهد بودخواهد بود. و روز آدینه  روز پنجشنبه ما را وفات»گفت: است. 

روزى به خدمت شیخ رفتم و سالم كردم. شیخ هیچ نمیگفت. »الدین بلیانی است: آگاهی امینای دیگر مرگنمونه

(. 665)مفتاح الهدایه و مصباح العنایه: ص« است و سفر خواهم كرداى فرمود كه هنگام رحلت رسیدهبعد از لحظه

آگاهی جنبۀ تبلیغی قوی برای گفتمان دارد زیرا باعث تولید قدرت و جذب آحاد ، مرگبدلیل بار ایدئولوژیک

 گفتمانی میشود. 

از دیگر عناصر مرگ شگفت، حضور موجودات فراطبیعی مانند جنیان و فرشتگان و سوگواری آنها در عزای شیخ 

اندوه خورشید و ماه در مرگ (. و یا تغییرات شگفت ناشی از 641نام: صصوفی است )چشیدن طعم وقت، بی

و آن روز، روشنایى آفتاب چنان كاسد شده بود كه گویى در حجاب است؛ و آن شب ماه چون برآمد »شیخ: 

)مفتاح الهدایه و مصباح « نور بود؛ چون به میان آسمان در باالى قبر شیخ رسید، سه ساعت به كلى ناپدید شدبى

الیی صوفی در میان عوام به یک باور جمعی میرسد؛ درنتیجه به (. آشکار است كه مرگ استع665العنایه: ص

امری ایدئولوژیک تبدیل میشود و مایۀ ادامۀ حیات گفتمان میگردد. این حالت استعالیی پس از مرگ شیخ نیز 

 افتد و جنبۀ راهنمایی مرید را دارد )اسرارالتوحید:ادامه مییابد اما بیشتر در قالب خواب دیدن شیخ اتفاق می

 (. 371ص

 

 سازی علم باطن در برابر علم ظاهربرجسته
یکی از محورهایی كه در مقاماتهای ابوسعید با آن روبرو هستیم، ناكارآمدی علم ظاهر در مقایسه با علم باطن 

است. بهترین سخنی كه میتوان آن را بر پیشانی این بخ  نشاند، كالم پیر قصاب خطاب به ابوسعید است كه 

شت مکن. پس ابوسعید از علم قال به علم حال ، یعنی علم ظاهر را رها كن و به آن بازگ«با مُطَلَّقه صحبت مکن»

)همان: « بود، در واقع علم ظاهر را در وجود خود میکُشدو نوشته  آورد و با دفن كردن كتابهایی كه خواندهروی 

 (. 16ص
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روزى به »بازگشت و یا نیت به بازگشت به علم ظاهر با تهدید همراه بوده است و راه رفع تهدید توبه كردن:     

خواهى كه با سر  با سر جزو میشوى؟»زوى از آن خواجه امام مظفر حمدان فرومینگریستیم. ما را گفتند: ج

(. و ظاهراً علم ظاهر 11)همان: ص« تا توبه كردیم و بسیار استغفار، تا آن از ما در گذاشتند« جزوت فرستیم؟

درپی داشت: ابوسعید یک شب شیخ چنان در تصوف مطرود و منفور است كه اگر تهدید كارگر نمیشد، عقوبت 

شیخ گفت: « آمد؟اى شیخو دوش چه بود كه تا روز ناله شیخ مى»تا بامداد مینالد. روز دیگر از وی میررسند، كه 

درد تاوان این كار دندان«. دى در دست دانشمندى جزوى كاغذ دیدیم، از وى بستدیم و به وى فرونگریستیم»

 (. 497نام: ص)چشیدن طعم وقت، بی« اى بازان میگردى؟كه طالق دادهمیگفتند: چرا آن چیز را »است. 

سازی  كارآمدی علم باطن و ناكارآمدی علم ظاهر، در رفتار بزرگان  این دو مقوله های برجستهاز دیگر جنبه

راد به اسالم میشود. در مقامات ابوسعید، فقیه و عالم دینی كه مُب لَّن رسمی دین اسالم است، از دعوت افبرساخته 

نویس در این زمینه دست برتر را به شیخ میدهد. گویی اسالم در وجود شیخ صوفی تبلور عاجز است و مقامات

میکند بسیاری از دارد. و این مسئله به صورت یک باور به مخاطب القا میشود. محمدبن منور در حکایتی بیان 

امام محمد جوینی آرزو داشتند كه  مۀ نیشابور بویژه شیخجهودان و ترسایان به دست شیخ اسالم آورده و همۀ ائ

وكیلى جهود داشت، پیوسته » اند. امام محمد جوینیكسی به دست ایشان مسلمان شود، اما در این كار درمانده

او را به اسالم دعوت میکرد، و او اجابت نمیکرد ... در نهایت به مدد یک چشمه از كرامت شیخ اسالم میآورد و 

 بگوى، بیت:»شیخ گفت: « چه گویم؟»آن جهود گفت: «. بگوى»او را گفت: شیخ 

 من گبر بُدم كنون مسلمان گشتم          بدعهد بُدم كنون به فرمان گشتم                               

)همان: « پی  خواجه امام بومحمد شو تا ترا مسلمانى بیاموزد»آن جهود این سخن بگفت. شیخ گفت: 

-صدایی است كه تنها از نای شیخ برمی(. اسالم آوردن غیرمسلمان در مقامات ابوسعید امری تک454-459صص

 آید و این نکته جلوۀ دیگری از ایدئولوژی حاكم بر متن مقاماتهای ابوسعید است.

 

 سازیِ راه درآمد یا نمایش قدرتبرجسته

مالی و خادم خاصّ وی بود، در اول كار حسن،  نویسان  ابوسعید، خواجه حسن مؤدب كارگزاربه گزارش مقامات

فردی متمول بود و شیخ در مجلسی ذهن و ضمیر او را میخوانَد و با آزمونی دشوار وی را به مریدی میرذیرد و 

(. بخشیدن 43ایستد )اسرارالتوحید: صمؤدب همۀ دارایی خوی  را نثار شیخ میکند و به خدمت ابوسعید می

های ا عمال قدرت گفتمان مقامات بشکل یک رسم مطرح میشود. این امر یکی از نشانهكار در مال صوفی تازه

تصوف برای نیل به انقیاد مرید و راهی برای اقناع و سرسرردگی صوفی به پیر است. مرید بلحاظ اقتصادی نیز 

باشد. تصرف مال مرید در  رفتی نداشتهگیرد و راه برونباید در بند شیخ باشد تا در دایرۀ ناگریزی از اجبار قرار 

آنچ در سر داری »مقامات ابوسعید بر پایۀ باوری ایدئولوژیک و توصیفی از تصوف است كه در آن تصوف یعنی: 

(. یعنی كه حفظ 654نام: ص)چشیدن طعم وقت، بی« بنهی و آنچ در كف داری بدهی و آنچ بر توآید نَج هی

سازی همسان توصیف از تصوف اصل مالکیت را میشکند و برثروت با ریاضت در طریقت جمع نمیشود. و این 

وری از اموال عضو یکی از منابع اقتصادی در زندگی اشتراكی درویشان، بهره»اقتصادی تأكید میکند. براین اساس 

نی: )تاریخ خانقاه، كیا« كار بمثابۀ یکی از مراحل سلوک بودمرید تازه وارد به آیین طریقت بود و ترک مالتازه

 (.357ص

میشد، راه دیگر ادارۀ خانقاه و صوفیان بود و  ها كه فتوح خواندهبراین كمکهای مردم بصورت نذورات و هدیهعالوه

هرچه شیخ، قدرت (. 414)اسرارالتوحید: صاست تر بودهدر این امر خانقاه ابوسعید در نیشابور از همه ببرگ
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وۀ قدسی برتری مییافت و نزد مردم اعتبار مضاعفی پیدا میکرد و صوفیانۀ خود را بیشتر به ظهور میرسانْد، جل

روزۀ ابوسعید در باورد كه مهمان  عریف بود، نکه در اقامت سیهدایا و فتوح بیشتری به خانقاه سرازیر میشد. چنا

كت وجود (. و مردم از بر499میزبان هر روز یک دینار زر فتوح میآو رد تا در وجه درویشان خرج  شود )همان: ص

شیخ صوفی، خانقاه را به نام شیخ مینامیدند مثالً در نیشابور خانقاه به نام ابوسعید ابوالخیر بود )دو مکتوب، 

(. گاهی ابوسعید حتی با ش کوه و تهدید از محبان خود پول میگیرد. این اتفاق دربارۀ بوعمرو 1پورجوادی: ص

تو باز  همّت ما را از اعلى علّیّین بتخوم ارضین »و گفت:  حسکو بیّاع نیشابور رخ داد و شیخ به او عتاب كرد

میآوری و به هزار دینار میبازبندى. اگر میخواهى كه دل ما با تو خوش گردد هزار دینار نقد كن تا ترا معلوم 

دستۀ دیگری كه  (.451-453)حاالت و مقامات ابوسعید: صص« كنیم كه آن قدر در میزان همّت ما چه سنجد

)اسرارالتوحید: اند، وزیران سالطینی مانند بومنصور ورقانی وزیر طغرل هستند خ سیم خرج كردهبرای شی

سالطین چهارصد اسب با زین و ستام برای ابوسعید میفرستند. این كمکهای اقتصادی به همراه (. 445ص

روزگار پایانی حیات در  (.344)تاریخ خانقاه، كیانی: صحمایتهای مردان سیاسی، تثبیت تصوف را در پی داشت 

ابوسعید، شیخ بوسعید دوست دادا را نزد سلطان محمود غزنوی روانه میکند تا سلطان وام سه هزار دیناری  عهدۀ 

شیخ را برردازد تا شیخ آرام گیرد. این حادثه در فضایی كرامتوار روی میدهد. سلطان چهل شب شیخ را به خواب 

-351برآن ولیمۀ مرگ شیخ را نیز سلطان غزنه میرردازد )همان: صصهمیبیند؛ این كرامت مؤثر میفتد، و عالو

355.) 

تر میگرداند. اینگونه حمایتهای مالی افراد سیاسی به صوفیه قدرت اقتصادی میبخشد و نهاد تصوف را برجسته

(.  634-635صصدارد، مانند دعای ابوسعید در حقّ بلفضل فراتی )همان: كمک قدرتمندان دعای شیخ را درپی

ولی در آن سر طیف هرگاه سلطانی به شیخ كمک نمیکند؛ نیروی پیشران گفتمان به حركت درمیآید و سرنوشت 

شومی را برای سلطان خاطی رقم میزند. دقیقاً اوج نمای  قدرت گفتمان تصوف در این نقطه حادع میشود و 

وام  درویشان را وجهی »دم را فرستاد كه: وقتی شیخ، خا روی دیگر قدرت كرامت بشکل عقوبت رخ مینماید:

افتد و امیر طعمۀ سگان غوری سازی به راه میامیر اجابت كرد اما هیچ نداد. درنتیجه دستگاه كرامت«. بفرست

(. شالودۀ نوشتار ایدئولوژیک حول باور گوینده میگردد. 473-476نام: صص)چشیدن طعم وقت، بی« میشود

ا انکار نمیباشد، در متن ایدئولوژیک مخالف، حقّ حیات ندارد و منکران جریان قدرت باوری مطلق كه قابل رد و ی

  (.39های مولوی، فتوحی و وفایی: ص)زندگینامه« باید حذف شوند

انتشار و بازگوكردن اینگونه كرامات مشایخ صوفیه از جانب مریدان بخصوص آگاهی شیخ از سرنوشت پنهان،   

(. 147ریم در دل اُمرا و سالطین میاَفکنَد )فرهنگ اشعار حافظ، رجایی بخارایی: صهراسی آغشته به تعجب و تک

گفتمان اهل كرامت، ایدئولوژیک و امری مقدس است به همین دلیل در متن مقامات مورد نقد قرار نمیگیرد. 

وفیان بی  از آیند این مسئله این میشود كه صهای خود شکلی ماندگار بدهد. پیگفتمان تالش دارد به گزاره

گذشته در كانون توجه قرار گیرند و همین امر عامل تولید و بازتولید قدرت گفتمان تصوف میگردد؛ بنابراین 

 سازی منابع درآمدی، قدرت گفتمان خود را نیز به نمای  میگذارند. صوفیه از راه برجسته

 

  سازی تسامح و تساهلبرجسته

گری را كافری و قضاوت در باب دیگران را فقط كار خدا میدانست. از نظر ابوسعید داوری دربارۀ باور و كن  دی 

(. ژرفساخت این 76االولیاء، احمدی: صاو بنده باید به طاعت و وظیفۀ خود برردازد )چهار گزارش از تذكره

رای شناسی تصوف است. یعنی تساهل و رواداری روحیۀ مدارا با دیگران مبنا و مناط دیگر بسخن، اساس معرفت
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رفتارهای آسانگیرانه در تصوف، این باور است كه انسان، تنها محل دریافت فعل است و در ایجاد آن دخیل نیست 

هایی است كه در آنها تعزیری برای خطا ها سرشار از نمونه(. مقاماتها و اولیانامه449نامه، خرمشاهی: ص)حافظ

آسان گرفت: گویند كه یک روز در حوالی خانقاه مشغله  كاران نیست و بر مست و مُقام ر و فاسق و اوباش باید

سرانجام صبر اصحاب سرآمد و شیخ را  میکردند، خمر میخوردند و بانگ میزدند، و سرود به اصحاب میرسید.

ای سبحان اقو ایشان در باطل خوی  چنان مستغرقند كه پروای حقِّ شما را » گفت:« چنین باید؟»گفتند: 

 (.    497نام: صدر حقِّ خود غرق نیستید كه به باطل آنها بیتوجه باشید )چشیدن طعم وقت، بی اما شما«. ندارند

ابوسعید و یاران  با امیر مقامران و ورنایان همراه  به هم میرسند و شیخ میررسد كه كیستی و او میگوید: 

ساز به آمیز و زبانی دوگانهر بیانی تساهلام. و شیخ دبازی و پاكبازی یافتهو این مقام را به راست« امیر مقامرانم»

(. قلمرو تسامح و تساهل تا تبرئۀ شیطان هم 644)اسرارالتوحید: ص« باز و امیر باش باز و پاکراست »او میگوید: 

میشود. آورده شده و به حلقۀ جوانمردان و اهل فتوت پیوسته میشود و ابلیس از دایرۀ لعینان بیرون گسترده 

ت ابلیس را ستای  میکند؛ زیرا از نگاه او شیطان توحید خدا را حفظ كرد )تصوف اسالمی و رابطۀ حالج فتوّ

 (. 44انسان و خدا، نیکلسون: ص

های تسامحی صوفیه، تأیید همۀ مذاهب است: چون دین اختیاری نیست و از جانب خداست. پس از دیگر شیوه

ون بر یک چیز است و همۀ دینها یکی هستند و اختالفی ترسایی، جهود، اسالم و دینهای دیگر لقبهای گوناگ

(. در این راستا داستانی شورانگیز از من  345میان آنها نیست )مبانی عرفان و احوال عارفان، حلبی: ص 

حالتها پدید »ها كرد و ای به كلیسا رفت و با ترسایان گفتگواست: شیخ یکشنبهشده آمیز ابوسعید بیانتساهل

كردی، همه زنارها باز كردندی. شیخ ما گفت: ماشان ور یکی گفت: اگر شیخ اشارت»شیخ بیرون آمد  وقتی«. آمد

(. شیخ به مردی یهودی پند میدهد كه فقط زمانی كه از 645)اسرارالتوحید: ص« نبسته بودیم تا باز بگشاییم

رک تعلق از همۀ اینها نیاز است. وگرنه آوردن به تمال دنیا و جان خود بیزار شد، اسالم آو ر د، زیرا برای اسالم 

كه منافقانه خوانده شود( اسالم نخواهد آورد )چهار گزارش از تذكره « ال اق اال اق« )»الالی منافقان»كسی با 

خدایا اینان مشتی استخوانند، غذابشان »(. بایزید از گورستان یهود میگذشت و میگفت: 75االولیاء، احمدی: ص

ای و اگر بسوزانی مشتی آنها را بیامرزی مشتی خاک آمرزیده»، و باز میگفت: «اندقدرات تو بودهمکن كه تسلیم م

 (.143)دریای جان، ریتر: ص« ایغبار سوزانده

میشوند تا جایی كه شیطان هم در حلقۀ موحدان این نگاه آمیخته با آسانگیری كه در آن تمام گناهان بخشیده 

شناسی كه در های هستیگفتمان تصوف میشود. اساساً هر نگاه متفاوتی به مقولهسازی درمیآید، باعث برجسته

سازی میشود. از جمله نگاه  متفاوت كانون توجه افراد قرار میگیرد، خود عامل جذب و توسعۀ گفتمان و برجسته

ف دست زند و از باشد كه بتواند به توسعۀ گفتمان تصوحسین منصور حالج به دین هم شاید، به این دلیل بوده 

(. وقتی 644: ص 4این جهت باشد كه نگاهی پلورالیستی به دین دارد )تاریخ ادوار تصوف، اوحدی و قندهاری، ج

ساز هم میگردد. گونه نگاه از سر آزادی به مقولۀ دین با زبان تأویلی همراه میشود، بدیهی است كه برجستهاین

به گفتمانهای دیگر د آوردن برداشتهای دیگرگونه، صوفیان را نسبتخلق معنی  متفاوت از راه تبیین زبانی و پدی

مدخلی اندی  بودند برجسته میکند، و زهد را به حاشیه میبرد )ر.ک: اندی  و خشکبخصوص زاهدان كه جزم

پذیری بدون هیج سندیتی برخی از آیات قرآن را (. ابوسعید از راه تأویل13ستاری: ص بر رمزاندیشی عرفانی،

فَلَمَّا أَتاها نُود ی  م نْ شاط ئ  الْواد  الْأَیْم ن  ف ی الْبُقْع ۀ  »یل میکند. از جمله كسی از او دربارۀ این آیه میررسد: تأو

پس چون به آن ]آت [ رسید، از جانب (. 35)قصص، « اللَّهُ ر بُّ الْعالَمینَ إ نِّی أَنَا الْمُبار كَۀ  م نَ الشَّج رَۀ  أَنْ یا مُوسی

 .ای موسی، منم، من، خداوند، پروردگار جهانیان»راست  وادی، در آن جایگاه مبارک، از آن درخت ندا آمد كه: 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=28&AID=30
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=28&AID=30
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=28&AID=30
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سازی به سادهپویایی زبان تأویلی ابوسعید، مخاطب را با ساحت جدیدی از محل سکونت خود آشنا میکند و با 

اشاره به همین درخت « م نَ الشَّج رَۀ »در قرآن دشت خاوران « م نْ شاط ئ  الْواد  الْأَیْم ن »مخاطب القا میکند كه 

-و دست به سینه زد. و كارخانۀ كرامت«. اشاره است به ایشان« إ نِّی أَنَا اللَّهُ»اشاره به مُقری « أَنْ یا مُوسی»عنّاب 

را از « إ نِّی أَنَا اللَّهُ»اه میفتد: وقتی كه شیخ به درخت عنّاب اشاره میکند همه آشکارا ندای سازی ابوسعید به ر

كردن مفهوم آیه و همراهی  سازی آیات و مجسم(. این عینی443نام: صدرخت میشنوند )چشیدن طعم وقت، بی

لی بلکه بر مبنای شیوۀ شهودی ای عقمیشود؛ نه بر پایهعنصر كرامت با آن، نزد مخاطب به یک باور مبدل 

میآید. در آیۀ مذكور پدید « درخت»در دشت خاوران و « درخت عنّاب»صوفیانه و با این كار رابطۀ داللتی بین 

ابوسعید درپی آن است كه جامعه گفتمانی را بر سر یک مفهوم خاص برای یک دال تثبیت كند و افراد، معنایی 

مشخص را كه شیخ میخواهد، برذیرند تا آن دال را در ذهن مخاطبان هژمونیک كند و در پی آن كل مکان 

ذر تثبیت معانی حاصل میشود. بدین ترتیب شود و میدانیم دستیابی به هژمونی از گگفتمانی ابوسعید هژمونیک 

شکنی بر پایۀ خاصیت تأویلی زبان، مفهوم وادی اَیمن و صحرای سینا از آیه جدا شده و به جای آن در یک دال

)نظریۀ گفتمان الكالو وموفه ابزاری كارآمد، كسرایی و پوزش شیرازی: مفهوم دشت خاوران به آن آیه میریوندد 

  (.355ص

ذرگاههای رسیدن به تساهل و تسامح در گفتمان صوفیانه زبان تأویلی است و اساساً شهودگرایی پس یکی از گ

مایۀ تأویل و تأویل عامل لغزان شدن زبان است و هنگامی كه زبان تأویلی شد، حقیقت، نسبی بیان میشود. 

بت و در داستانی درنتیجه صوفی دیگری ممکن است در شهودی دیگر درخت را كه در قرآن در یک موقعیت ثا

باشد كه كامالً با قرائت ابوسعید است؛ به گونۀ دیگری تأویل كند و از آن قرائت دیگری داشته واحد بیان شده

متفاوت باشد؛ یعنی بیانی هرمنوتیکی. اما منظور نگارنده این است كه تساهل و تسامح در سلوک ابوسعید و یا 

عُقالیی از هستی است كه از گذرگاه زبان رمزی و تأویلی به  صوفیی غیر او بر مبنای دریافت شهودی و نه

مخاطب میرسد و این امر بر پایۀ ناپایداری معنا از نگرگاه صوفیان است. و از طرفی ذهن انسان فی نفسه بدنبال 

گفتمان »چنین، باعث جذب افراد به رسیدن به هدف از راهی ساده است. درنتیجه تساهل و تسامح در اموری این

میشود. آشکار است كه تساهل بر پایۀ تأویل آیات قرآنی با این هدف است كه مهمترین نشانۀ مکتوب و « خودی

مدار را به سود گفتمان تصوف مصادره كند و وقتی این دال به نفع تصوف هژمونیک محوری گفتمان شریعتدال

حداقل یک انتساب گفتمانی میان تصوف آید و یا اینکه بندی گفتمان رقیب پدید میشد، حفرۀ بزرگی در مفصل

« رانحاشیه»ساز عاملی و گفتمانی كه پیامبر نمایندۀ آن است حاصل میشود. بدیهی است كه هر عنصر برجسته

سازی كه حاصل میشود، امر دیگری به حاشیه میرود. بدین خاطر ما ضمن بحث نیز هست و به ازای هر برجسته

 اراتی كردیم.رانی نیز اشبه مواردی از حاشیه

 

 گیرینتیجه
-است. و در این تضاد رابطه« تضاد»ابوسعید در یک زندان دوقطبی گرفتار است. پایه و اساس این تقابلها  مقامات

مراتبی( برقرار است. در این دوگانه، تأیید ابوسعید بمنزلۀ نفی غیر اوست؛ پس همواره ارزش ای پایگانی )سلسه

در قطب مثبت است. مکان در هر گفتمانی « خود»سازی قرار دادن اساس برجسته یکی برتر از دیگری است.

نویس با این آگاهی مکانهای منتسب مانند خانقاه و مزار مشایخ را برجسته ساز است. مقاماتای برجستهمؤلفه

، برابری زیارت مزار میکند، و در این راه از عناصر معتبر در گفتمانهای رقیب از جمله ساختن خانقاه به امر پیامبر

ها عبارتند از: میبرد. دیگر شیوهمشایخ با مزار انبیا، برتری زیارت مزار مشایخ نسبت به زیارت كعبه بهره 
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سازی حوادع، آداب و اَعمال شخصیتها به بخشی  نژادی و طریقتی به پیامبر و شبیهسازی از راه هویتبرجسته

سازی  پیوند با گفتمان بخشی به گفتمان خودی، برجستهت مشروعیتپیامبر، مانند خاتمیت در تصوف و به نی

ها و گریز از سازی علم باطنی، القای قُدسی بودن تصوف برای ماندگاری گزارهسیاسی برای تولید قدرت. برجسته

 سازی نیتمندانۀ تساهل دینی وسازی منابع درآمد برای نمای  قدرت و تثبیت گفتمان، برجستهنقد، برجسته

 زبان تأویلی برای توسعۀ گفتمان.

 

 نویسندگان مشاركت

 دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 بر را نامه پایان این راهنمایی محمدرضا صالحی مازندرانیآقای دكتر . است شده استخراجشهید چمران اهواز 

 گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای محمدعلی بیدلی. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده

 كمک با نیزنصرت امامی و آقای دكتر قدرت قاسمی پور آقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم و ها داده

 تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این انمشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به

 .است بوده پژوهشگرچهار  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و شهید چمران اهواز دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این. دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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