
 

فاسالمیتکوینگفتمانتصوۀسیشیوربر

موفهبراساسرویکردالکالوو
 مرتضی میرهاشمی سید

 عبداهلل آقائی

 بندی شده تصوف اسالمی، نگرشی است که در بستر دین صورت گفتمانِ :چکیده

های آن  اما ریشه ،بندی شده است ، در اواخر سدة دوم هجری مفصلگفتماناست. این  

کرد. بنابراین برای بررسی روند  جوو جستش حیات گفتمانی پیش ازرا باید در سطح 

در ، فاست که رخداد تصو این درستشدن این نظام فکری، شیوة   هژمونی تکوین و

اسالمی،  فگنجینة تفسیری تصو بررسی شود. آن عصر در و ارتباط با عناصر دیگر

  کالم، فلسفه و...گذر چون فقاهت، رویکردهاییفراخی بود که از میان و  جریان آرام

 های کالن و ایدهشد که  مطرحبندی  کرد و درست زمانی در قامت یک صورت

های فقهی، مناقشات  گراییِ افراطی، جدل خردی بر پیکرة جامعه سیطره داشتند. عقل

در این  .ندبود  جامعه سایه افکنده سطوحهای سیاسی و اجتماعی بر غالب  فلسفی و نزاع

 و تصوف با بررسی و شناخت خألها نظران عرصة صاحبفضای پر از کشمکش، 

های غایب را  گزاره های تهیِ گفتمان حاکم، به مدد منطق تفاوت، دال

ودند نم  را ترمیم انیهای گفتم وة تأویل، فقر گزارهشی کردند و با استمداد از تر برجسته

شدند. از   خود نگرش فرادستیموجب  و کردند  را متزلزل ی دیگرها انسجام گفتمانو 

ساز الکالو و موفه با توجه به مبانی  ، رویکرد گفتمانهای موجود ها و روش نظریهمیان 

این  در ،است روشی کارآمد ر گفتمانتطو برای بررسی روند تکوین و اصول آن، و

 کار گرفته شده است. بهجستار  
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 :مقدمه
 وجودِن یا .تاس هایتن بی در صفر و نهایت بیر د نهایت بی تالقی جایگاهو  معماگونه انسان، هستیِ

 برخی وقوع که است ای ناشناخته بالقوة وی ذات استعدادهای و ها توانمندی صاحب ،الیتناهی ةپیچید

 از لختی ظهور وق تحق برای مناسب بستر شدن فراهم سبب تاریخ، طول در رخدادها و حوادث از

ة واسط بی رؤیت برای انسان تالش عنوان به صوفیانه نگرش ،دتردی بدون. است شده ها ویژگی این

 هاست. یکی از این ویژگی او به مستقیم قلبی نیل و حق

 ،یریگ شکل نةیزم ،یفکر و یاز تحوالت اجتماع یبرخ بروز براثر ،یسدة دوم هجر اواخر در

بزرگان  نیگشتند ا نام شهره نیا برفت و با شانینام برا نیا» :و نگرش فراهم شد نیا یو بارور رشد

 ن،یآغاز نیتکو پس از یو اندک .(25: 1385 ،یریقش) «از هجرت دیکش ستیسال بر دو هاز آنک شیپ

شد  انینما ،یریتفس مهم نةیگنج کیدر قالب  و افتیو قدرت  استعال ،ینهضت فکر نیج ایتدر هب

 :1357 ن،وکلسی)ن دیاهلل عزلت گز آورد و از ماسوا یاست که به خدا رو یشناخت وةیش نیدر پرتو ا و

  را رقم زد. یا تازه شناکیینظام اند و (74

 توأمان در جامعه است. متعدد و یها حضور گفتمان حوزه، نیدر ا گرینکتة مهم قابل ذکر د

دارند که  اعتقاد فوکو شلیموجود نسبت به دانش گفتمان برخالف م یکردهایرو تیامروزه اکثر

 یریتصو ها در مقابل، آن وجود داشته باشد؛تواند  نمی یگفتمان میرژ کی یخیدورة تار کیدر 

 یدر رقابت با هم برا ای و گریکدیکنار  مختلف در یها آن گفتمان کنند که در یارائه م پرتعارض

نظران عرصة گفتمان  صاحب .(36: 1389 پس،یلیو ف ورگنسنی)برند  یسر م به قتیحق فیکسب حق تعر

 وددارد و وج یگرید بیبه گفتمان رق ازیو تداوم، ن افتنی تیهو یبرا یگفتمان د که هرناعتقاد دار

نظام  کیعنوان  به زین یاسالمتصوف  است. ریدر اجتماع، ضرورت انکارناپذ گرید یها گفتمان

عنوان  کالم به تشرع، فقاهت، چون فلسفه، ییها افتیشکل گرفت که ره یزمان ،یو فکر ییمعنا

ها  گرفت و برآن تیفرد و تیها هو آن از یتصوف اسالم حضور داشتند. ،نگرش در جامعه کی

  :است شده نقل که اننهاد. چن قیعم ریثأت
گون  گونه دیعقا شد و اسالم مطرح فالسفة انیدر مپس از شهادت منصور سخن عشق 

گفت. پس از او،  عشق سخن یدر آثار خود از معنا نایس ابتدا ابن .دیگرد اظهار اریبس
 نیسبع ابن گرید و یحلب یسهرورد یکیبحث کردند  نهیزم نیدر ا گرید میدو حک
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باالخره و  کرد قیتحق یاسالم ةفلسف خیاو در تار .ستهیز یکه در اندلس م یمرس
 .(80 :1347 ون،ینیماس)مجذوب تصوف شد 

 کرد. ها عبور آن انیسرعت ازم به یفکر انیجر نیاما ا

 بستر ای یاجتماع تیتوان مستقل از موقع ینم» را یرخداد چیباور است که ه نیا بر نفیولوس

رخداد،  کیعنوان  به ،یمنظومة فکر که هرنیتوجه به ا با .(36: 1380)دانل،« آن درک کرد ةندییآفر

 الزماست، پس  افتهین یهست ،یاجتماع اناتیمجزا از جر شک مستقل و یدر اجتماع دارد و ب شهیر

خود مورد کنکاش قرار دهد تا بتواند  یزمان طیشرا آن را در بافت و گفتمان گر لیاست که تحل

 د. کنشدن را درک  یهژمون طیشرا و شیدایاقتضائات پ

و دامن  خیبستر تار است که در یو تبار نهیرید یدارا افت،یره کیعنوان  هم به یتصوف اسالم

و  انیدوران امو نیخون یها ها وآشوب مثل بحران یفکر ای یاجتماع و یاسیعوامل س» براثر نید

: 1357 ن،وکلسی)ن« بود فراگرفته یعصر نخست عباس را در نیکه مسلم یشک و تعصب عقل یها موج

 ریثأها ت برآن و رفتیاثر پذ نید یها اثر گذاشت و از آموزه خیتار الیس انیجر و بر افتهی یهست (152

 ها شد.  درآن یسیسبب دگرد گذاشت و یهنر

به  بلکه ست؛یبسته ن دةیپد کی یگفتمان چیه»است که  نیا گریقابل بحث د ذکر و انیلة شائمس

گو و گفت یبرا یروش خاص ک،یهر و شود یم رییها دستخوش تغ گفتمان ریتماس با سا واسطة

 نیبنابرا .(26: 1389 پس،یلیف و ورگنسنی) «گذارد یما م اریفهم آن در اخت و یدربارة جهان اجتماع

: 1392 ،ی)قجر دشو ینم تیتثب ییصورت نها معنا هرگز به و لیهرگز تمام و تکم یاجتماع یها دهیپد

در  ،خیتار از یئعنوان جز به یو نظام فکر دهیپد ه هرراست؛ بالضرو الیس خ،یجاکه تارازآن (.53

رشد است و  یوس  به رو زیانسان ن یآگاه و ییدانا دامنة آن،بر افزون شناور است و آن دةیچیپ بافت

ها و مفصل  بست یبرا یدیموارد مذکور، تهد نیهرکدام از ا نیبنابرا ابد؛ی یگسترش م وستهیپ

 درون خود نپردازد در یخألها ها و گزاره میترم و یکه گفتمان، به بازساز یگفتمان است، درصورت

 و از یقرار یب» خواهد داد و دچار خود را از دست یکپارچگیها،  نگرش و ها شهیآوردگاه اند

 کرده تالش ،یخیادوار تار شتریدر ب نگرش تصوف، رو، نیازهم خواهد شد. یگفتمان «یکندگجا

غفلت  خود یفکر یاصول و مبان یبازساز از یخیتار یها یدگرگون است تا همراه با تحوالت و

 است. ریپذ هیمنظر توج نیا از اصول و قواعد آن ر،یهرگونه اختالف در تعاب جهیدرنت نورزد؛
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از  ،یفکر یها نظام گریمانند د یخیرخداد تار کیعنوان  ف بهتصونگرش  دیبدون ترد

شده است و  خود پیش ازمد آناکار یها نگرش یبرا یمناسب لیبد و ت گرفتهئنش گرید یها گفتمان

شدن آن و  یتینوظهور، موجب چندهو دةیپد نیمختلف، درا یفرهنگ و یفکر یها انیتداخل جر

آن  ریثأت و ها شد و نشانه -یاسالمریغ ای یاعم از اسالم - یگوناگون فکر یها دگاهید یمحل تالق

 .(73: 1357 ن،وکلسی)ن داستیهو یدر اقوال معروف کرخ ژهیو در احوال و آثار تصوف به

وجود دارد  ییدایناپ نیقواعد و قوان» یگفتمان کرةیپ هر یاعتقاد داردکه در فراسو فوکو شلیم

 هر یورا در که دیگو یم او .(17: 1384 فوس،ی)در «دانشمندان خارج است یعرصة آگاه که از

 دیبا ،به آن قواعد بیایدست یاست که برا نهفته یا و نانوشته قیدق نیقواعد و قوان ،یمنسجم ساختار

که در بطن گفتمان همچون  یبه عمق آن گوهر میتا سرانجام بتوان» میزمان را درنورد فاصلة

  .میبشناسان و میآن را بشناس یقیحق یمایو س (13 :1379 ،کیتاج) «میاست برس یباق یرهایذخ

عوامل، سازوکار و روند  یف، به بررستصو تیه به اهمتوج با تا میصدد هستدر جستار نیا در

 :میدهب یپاسخ درخور ها، به این پرسش تیو درنها میتصوف بپرداز شدن 1یو هژمون نیتکو

این دال مرکزی چگونه سبب انسجام و  گاه گفتمان تصوف چیست؟ و گرانیگاه و گره .1

 است؟  یکپارچگی آن شده

« نظم گفتمانی» درحوزةفرادستی گفتمان تصوف  هایی سبب تکوین و دال چه عواملی و.   .2

 شده است؟

 حاکم شد؟  های گفتمان یا گفتمان «قراری ازجاکندگی و بی»سببِ هایی  چه دال .3

 و نیتر موفه مناسب الکالو و شنتال ارنستو افتیره گفتمان، لیتحل یکردهایرو انیاز م

آن محسوب  شدن یو هژمون نیو مراحل تکو ینقد گفتمان تصوف اسالم یبرا وهیش نیتر یکاربرد

الکالو و  ةیدانست، نظر یبه عکس سوسور که هدف علم را آشکارکردن ساختار م» رایز شود؛ یم

 ورگنسنی)« ساختار در قالب گفتمان است نیا رییساخته شدن و تغ یچگونگ لیبه تحل دمن هموفه، عالق

 ال،یس و یذومعان یها است که نشانه یندیفرا گفتمان نیتکو زوج معتقدندکه نیا (63: 1389 پس،یلیو ف

روان  یدال مرکز یسو گفتمان به دانیاز م یناگهان رییتغ با ن،یتکو نةیاز فراهم گشتن زم پس

 یو معرفت یریتفس نةیگنج و شوند یم یبند مفصل ،ییگرا و هم ییرابطة واگرا کیراثر بو  شوند یم

 کنند. یم یبند را صورت ینینو
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پرداخته و سپس  تصوف یمنابع معتبر گفتمانز پژوهش ا یها داده یبه گردآورجستار  نیما در ا

 قرار یرا مورد نقد و واپژوه یشدن گفتمان تصوف اسالم یو هژمون نیعوامل و مراحل تکو

  .میا داده

آن، پژوهش  یبند و علل صورت یف اسالمگفتمان تصو شدن  یهژمون ندیآفر وةیش نةیزم در

 یسینف دی. سع است  در منابع مختلف ازآن سخن رفته ختهیگر . بلکه جستهاست  امدهیبه عمل ن یمستقل

مردم  یبخش ییرا نجات و رها فتصو نیتکو یاساس لیدل رانیا ف درتصو یها سرچشمهکتاب  در 

 رمحققانه، تنها به ذکر تطو مکتب حافظدر  یمرتضو  دانسته است. منوچهر انیتاز یها یدادگریب از

 مختصر و یبه بررس زین ماسال ف درتصو خیتاره مولّف توج نیشتری. باست ف، بسنده نموده تصو

 یبررس به هیّصوف راثیارزش مکوب در  نیزرّ است.  ر تصوّف معطوف بودهو تطو ریس یگذرا

را  یارزش با یها و داده دهیورز  آن اهتمام نیدر تکو رگذاریعوامل مهم تأث نییف و تبخاستگاه تصو

از منظر  رانیجو در تصوف او جستو  روزگاراندر دو اثر . وی داده است پژوهشگر قرار یفرارو

 ندیاز سازوکار فرآ یگریو بخش د   پرداخته یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیاوضاع س یبه بررس یخیتار

 فتصو خیدر تار زین یاست. عبدالرحمن بدو کرده  ینظام تصوف را بررس تیو تثب شیرو ش،یدایپ

 دهکر  لیتحل یل هجردو قرن او یدر بازة زمانرا آن  یها شهیتصوّف و ر تیّموشکافانه، ماه یاسالم

و  هیو پژوهش بدون کاربست نظر قیپژوهشگران معتقدند در عرصة تحقآنجا که امروزه  . ازاست 

 یها با توجه به پرسش نیبسا ناممکن است، بنابرا چه دشوار و ق،یو عم قیدق یروش، رصد معان

 ندیآن، فرا یاریتا به  میا  کار بسته مقاله به نیو موضوع مقاله،کارکرد الکالو و موفه را در ا قیتحق

 .میکن یتصوف را بررس کردینضج رو و نیتکو

آن  بهتر نیبس دشوار است، بنابرا یف، امرتصو یایتمام ساحات و زوا یبررس کهنیتوجه به ا با

بر  هیبا تک نیآغاز یها ، در سدهفنگرش تصو یریگ شکل وةیعوامل و ش یتنها به بررسکه  میدید

 ةتذکر ،شرح تعرّف ،التّصوف یاللّمع ف، یریهجو المحجوب کشف ،هیّریرسالة قش ترجمة چند منبع
 .میبپرداز العلوم اءیاح  و ایاالول
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 مثابه یک گفتمان به اسالمی تصوف
و  ییساختارگرا ،یشناس دهیپد ک،ی( مانند هرمنوتInterpretative) یریعلوم تفس از» گفتمان ةینظر

 با متعددی فیگفتمان، تعار ةی. از بدو طرح نظر(134: 1378 ک،ی)تاج «ردیگ یم  الهام یشکن شالوده

در عرصة دانش  ردو پژوهشگ پس،یلیف زیو لوئ ورگنسنی انیمار است.   شده  ارائه آن تیتوجه به اهم

خاص  یا وهیش»است و  یمتفاوت به هست یا چهیدر یگفتمان معتقدندکه هرگفتمان  لیتحل و هینظر

  متذکر همچنین .(18 :1389 پس،یلیف و ورگنسنی) «است گفتن دربارة جهان و فهم آن   سخن یبرا

جهان به  یبند بلکه محصول مقوله ستیجهان خارج ن تیدانش ما از جهان بازتاب واقع» اند: شده

با  نیبنابرا .(23 :1389 پس،یلیف و ورگنسنی) «ندا گفتمانمحصول  ،یگفتمان لیتحل ریتعب به ای دست ما،

 هاست تیاز واقع یریتفس نةیگنج کی ،یداشت که تصوف اسالم باور توان یم فیتعر نیا بر هیتک

از  ینیفهم نو و افتی  نیبرساخت تکو کیدرقامت  یوآغاز سدة سوم هجراواخر سدة دوم  که در

 افراد در ییکنش و دانا ش،یل در نگرش،گراو تحو یسیدگرد ،ییایداد و سبب زا ائهجهان، ار

به  یرابعه و معروف کرخ ،یبلخ قیشق ادهم، میچون ابراه یدر ادوار مختلف، بزرگان جامعه شد و

وجد و محبت را با  توکل، چون رضا، یاتینظر» بدان بستند. را ییها استعاره و ها دال ط،یشرا یاقتضا

(. 147-148: 1357 کلسون،ی)ن «آوردند رونیب خدا ترس از  حالتِ خشکِ  آن را از و  اختندس  مانأزهد تو

تصوف،  دمانید یریگ شکل و شیدایگشت. با پ لیتبد ینهاد اجتماع کیتصوف به  تیدرنها

 قیعم یینظام معنا تر شد و کشف و برجسته نیمغفول در عرصة پهناور د مجهول و یاز معان یا پاره

شکل  یب یها و سازه دندیغلت یتأمّالت انفس مدار در ،یآفاق یها گشت و نگاه یبند رساختا یا و تازه

ها، بارور و  نشانه و 2یبند مفصل ،«ریپ» یِدال مرکز رامونیافادة مقصود، پ یشناور، در راستا و

 شدند رایرا پذ یا تازه یها و مدلول یبهساز

ف اسالمیبسته شدن شالودة گفتمان تصو زمینة تکوین و  

گفتمان درآن وجود داشته  کیتنها که  افتیتوان  یرا نم یا دوره چیهکه  موفه معتقدند و الکالو

تا نظم  کنند  یم  دارند که تالش  ها وجود از کردار ییها همواره شکل» در جامعه گرید یازسو .باشد

 نیتر بزرگ نیبنابرا .(25: 1391)موفه، « کنند  منهدم یاز هژمون یگرید  شکل جادیمنظور ا موجود را به

هستند و  گرید یها و خوانش ینیب جهان یسواز دیهم در معرض تهد ها یبند صورت نیتر منسجم و
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اسالم هم از  نید یها خوانش دیترد بدون و ستندیمانا و جاودانه ن ا،یپا شان،یها ها ومدلول نشانه بست

 و تحول است. یسیگمان در معرض دگرد یب و ستین مستثنیقاعده  نیا

و  دیهم فروپاش از یاسالم ةحاکم بر جامع یکپارچگی )ص(امبریپ با رحلت که است کهل نق

 جیتدر هب چندپاره شد و جامعة مسلمانان و افتیراه  ایشان روانیپ یگسست در افق فکر جیتدر هب

 جامعه باال مختلف در یها دسته انیها و تضادها در م تقابل و گرفت خالفت را یجا تیملوک

گفتمان حاکم  زیخ تصوف، نقاط بحران شمندانیدورة پر از کشمکش است که اند نیگرفت. در ا

 نییبرتر آ یها موجود و دال یته یها نشانه یساز با بهره جستن از منطق تفاوت به برجسته و افتندیرا 

و  حاکم شدند ینظام فکر یقرار یب و یجاکندگ از نةیسو زم کیروش از نیبد پرداختند و دخو

 تیتثب و یاجماع مخاطبان خود را رقم زدند و موجب فرادست ،یآرمان نةیمد میترس با گرید سویاز

 ند از:ا شده عبارت یساز برجستهغایب و خألهای  یها دال نیتر مهم خود شدندکه یها شهیاند

 اری. زمامداران دولت 1

برهه از  نیاسالم بود، در ا نید یها آموزه حاکمان،گسترش و توسعة یدغدغة فکر یاگر روز

 ی. حکام مقتدر(31-32: 1368 کوب، نی)زر «شراب و ،زن ،از شکار»عبارت بود  شانیمشغول دل خ،یتار

المال  تیبخلق،  دیتهد و فیبا قتل، توق «یعبداهلل قسر خالد بن و وسفی حجاج بن ه،یاب بن  ادیز»چون 

و  یتعد نیا (.31-32: 1368 کوب، نیزر) دادند یم شانیخود وخلفا یها یرا به غارت بلهوس نیمسلم

کاش جور : »گفت یعرب که م شاعر انزجار ادیگرفت و فر شدت  انیدر عهد عباس تجاوز، ازقضا

 .(60: 1368 کوب، نیزر« )رفت یو کاش عدل فرزندان عباس به دوزخ م گشت یم اوالد مروان به ما باز

 گریبرخالف اسالف خود دحاکمان  است. یسرخوردگ نیاز هم یریو تعب قتیحق نیا مونبازن

از مساجد  انیظاهر و مفت یها به جلب علما را نداشتند. آن عتیوقت و حوصلة پرداختن به علم شر»

 (.250: 1374 ،تری)ر« پرداختند یم

حاصل از  دیعوا زانیآوردن مردم م  اسالم داشتند  میباز این  ن،ید جیعوض ترو به یامو یخلفا

 فهیالمال خل تیدرواقع فقط ب گرید امیا نای در که– نیمسلم المال تیبه ب را بکاهد و هیجز افتیدر

 شانآوردن طبقات مجوس ن  به اسالم یا چندان عالقهرو  ازاین ،سازد  لطمه وارد - شد یمحسوب م

دور  نیبزرگ جهان آن روز از عرصة د یها نتمدها با درک  آن .(318: 1379 کوب، نی)زر دادند ینم

داده  سر  شکوه آن عصر، از بزرگان یکیکه  چنان شدند. یجهان نیا یزندگمجذوب زرق وبرق  و
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 صبر میشد مبتال یو به فتنة توانگر میکرد صبر و میمبتال شد یشیما به فتنة درو» است:  وگفته

از  یتر شد که مرکز حکومت اسالم برجسته یرخداد زمان نیا ژهیو هب .(347: 1377 ،ی)غزال «مینکرد

 نیپس از ا .نمود  یبزرگ آن روزگار تالق یها ها و تمدن به مرکز شام منتقل شد و با فرهنگ نهیمد

تواضع، استقامت، زهد، صبر  ثار،یا ،یستیز ساده ،فتقش نیگزیف، جاچون تکل 3ییها بود که وقته

 .دیجامعه گرد سطوحتمام در  4نیخون یها کشتار شدن آتش نبرد و  ور سبب شعله و و...شد

 گرمذهبانید و داران نید فرودستان، خشمگینیو  یبرآشفتگ .2

 یزگاریپره تقوا و از،یاساس امت (13: )حجرات «کمیإنَّ أکرَمَکُم عندَالّلهِ أتق»... با توجه به خطاب 

آن  یمغرور بودند و آمادگ زیاز هرچ شیب شیبه نسب خو» اسالم، دیاما اعراب برخالف تأک ست،ا

ها  آن ای کنند یتلق شیخواند اخوان  که اسالم آوردهخاطر آن را به شیتابع خو یایرا نداشتند که رعا

 و ینامناسب سبب آزردگ یرفتارها نیبرابر شمرند. ا شیبا خو یرا هم از لحاظ وضع اجتماع

 نشان یسرسختاز خود  یدربرابر اعراب بدو انیکه قبط ییجااقوام مختلف شد تا انیدر م یسرکش

دست  نیا از .(69-73: 1384،اشپولر) «زنند انیتا دست به طغ صدد برآمدندچندبار دربعدها  دادند و 

عهد  در» . نقل است کهشد یداشته م ا روهم  تر شیپ یاسالم ریغ دیدر حق صاحبان عقا یریگ سخت

الزنادقه  بغداد هم نزد صاحب یشعرا از یا بودند عده بیتعق عنوان زنادقه، تحتِ به انیکه مانو یمهد

گونه  نیمنصور به ا فهیدر عهد خل ممقفع ه که عبداهلل بن چنان متهم شدند. یمانو التیبه تما

 ها موجب خشم و سلوک نامناسب با آن نیهم و (158: 1368 کوب، نی)زر «ها منسوب گشت شیگرا

 شد. انشانیم در یختگیبرانگ

 دانشوران اهل صورت و متعصب . متشرعان3

 یو متول دهیکش  دستخود  نیادیبن فیو وظا نیدوره، از حوزة د نیمتشرعان ا از علما و یبرخ

 یها آموزه زین یگریدستة د بودند.  نصب کارگزاران شده در عزل و مشاور و یمناصب حکومت

 بودند. در  کرده برداشتن مخالفان خود انیم از معاش و لیتحص تقرب به امرا و لةیرا وس عتیشر

برداشتن  انیم از ی. او براختیانگ یبرم انیرا برکشتن صوف فهیآمده است که خل لیاحوال غالم خل

به نزد  شدند یشمرده م انیفرمانروا یبرا یدیتهد ینوع بودند و به یکه صاحبان سلطنت معنو هیصوف

 من او را بکشند... شانیفرمان دهد ا نیمنؤالمریاگر ام» از او درخواست نمود که رفت و نیمنؤالم ریام
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 تیروادسته از عالمان، بسنده کردن به  نیهمت ا تی. غا(466 :1372 )عطار،« لیجز یضامنم به ثواب ار

 عتیشر گونه رفتارها بود که نی. با اشد  ادتیصدور فتوا بر وفق مراد صاحبان ق و تیعدول از درا و

 و افتیل یتقل 5«کیحکم خون ک»خود تنزل و تا حد دانستن  یساحت قدس برتر و گاهیاز جا

 گشت. داران نیموجب آزرده شدن د

 منزلت انسان لیتقل .4

منزلت انسان، دچار زوال شد. او ناگهان از مقام  ،یدئولوژیبه مرتبة ا نید یها باتنزل گزاره

 یمعرفت یها شد. مهارت گرفتار یبردگ کیو سرنوشت تراژ اتیبند ح کرد و در  هبوط یخداوارگ

فرما شد. با  حکم او شةیکورکورانه بر وجود و اند یرو و دنباله دیتقل ،یر عادتاو الغرتر و تفک

 .گشت گر زهیمتعصّب و ست یموجود خو، عتیو شر مدار نیانسانِ د ،یچرخة فکر نیا شیدایپ

اما فاقد  دیرس یبه گوش م فینح ینیطن آوا و ،نیاز د هنوز یهرچند که درگوشه وکنار بالد اسالم

خود را  (Gestalt universal)بودن   شمول شاخصة جهان ن،ید بود و نیآن بهجت و طراوت آغاز

 بود.  داده  از دست

 ناهمسو یفکر یها نهضت.  5

 نیا انیم از .افتیتولد  یمتنوع یمناهج فکر ،یومرج در جامعة اسالم هرج و یسامانبنا جادیبا ا

 یشتریب یفرادست انیو عباس انیقدرتِ امو انةیبا پا وندیخاطر پ مکتب اعتزال به ،یفکر یها میرژ

 زین یبعد از و نکهیا مذهب و نیبه ا فهیمون خلأم شیگرا» .داکردیپ گرید یکردهاینسبت به رو

خود  دیعقا جیمعتزله ماندند معتزله را در ترو قةیطر همچنان بر زیپسر او واثق ن معتصم، و برادرش

 در فهیالقضات شد به اشارت خل یقاض فهیداود که از جانب خل یاب احمد بنالعاده داد.  فوق یآزاد

محنه  یخالفت عباس خیدر تار نچهآ و دیعقا شیمذهب کار را به تفت نیالزام مخالفان به قبول ا

 . (8: 1368 کوب، نی)زر «دیخوانند کشان یم

معرفت »مخلوق است و  ور بودند که قرآنبا نیعصر، بر ا جیرا دیبرخالف عقا اصحاب اعتزال،

بر  افزونها  . آن(392 :1389 ،یری)هجو «جز عاقل را بدو معرفت روا نباشد است و یحق، عقل

با  دندیکوش و دندیازی   خود به دامن فلسفه، دست یها انگاره یغنا و یبهساز یبرا سم،یونالیراس

 یها دادگاه ش،یخو ی، در دفاع از باورهامعتزل .ابندیرا در انیراز دولت روحان ان،یونانیحکمت 
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م قبوالندند. نقل مرد اعتقادات خود را بر ن،یکرد و با زندان و عقاب  پا در قلمرو خود بر دیعقا شیتفت

و  ریپ»که احمد نیا بهه توج اجبار واداشتند که قرآن را مخلوق بخواند. با حنبل را به است که احمد بن

 «یگو  بزدندش که قرآن را مخلوق انهیتاز و هزار دندیکش نیبود، دستهاش را بر عقاب فیضع

 یبا مبان یونانی یو التقاط بدقوارة افکار فلسف شانهیاند جزم یها رفتار گونه نیا (.178 :1389 ،یریهجو)

 ها را به واکنش واداشت. وآن ختیرا برانگ نیراست باوران نیخشم و انتقاد د ،ینیو د یدتیعق

 مقام»متوکل  ژهیو  به انیعباس تیدست دادن حما از و مدار نید شمندانیسرانجام با مخالفت اند

 . (97: 1374 تر،ی)ر «دادند  خود ادامه یطور پراکنده به زندگ فقط به دادند و  را از دست ینید یرهبر

در  .ردیدر اذهان قوت بگ یگفتمانِ تصوف اسالم یریگ شکل عوامل موجب شد تا نیمجموع ا

و وضع  نییتب به یفکر یها از بزرگان تصوف با توجه به مشرب یاست که برخ خیبرهه از تار نیا

 گفته است: دیجن ن کردند.یخود تدو یرا برا یاصول پرداختند و ییها مؤلفه
، اقامة نماز تصوف را پنج اصل است: روزة روزهاکه  ندیرأ همة اهل علم تصوف هم

 .توکل به خدا ،مل، اشراف به اعمالع ها، اخالص در در شب

 ند از: ا سه اصل دانسته است که عبارت آن را یابواحمد قالنس
 میدار یرا وام خود وستهیحقوق واجب خود را، پ یحت میخواه ینم یزیچ کس چیه از

را از خودمان  ریباز هم تقص میکن کویهرچه کار ن و میکه حقوق مردم را بازپس ده
 .(256 :1388، طوسی سراج) میدان  یم

تا توانستند در  گرفتند شیرا در پ ییراهبردها، افتنی تیمقبول و تیمشروع آمدن و قیفا یبرا و 

 .ابندی یهژمون «ینظم گفتمان»منطقة 

 یف اسالمگفتمان تصو یو فرادست نیراهبرد تکو

 یدالّ مرکز گاهیدر جا (Spiritual Master) ریپ .1

که  یبدون روابط قدرت یامر اجتماع چیه است و یسازندة امر اجتماع ءقدرت جز»موفه معتقد است 

و حفظ انسجام ساختار  نیتکو یبالطبع تصوف برا. (25 :1391 )موفه،« ندارد  وجود دهد یم  بدان شکل

در نقش  را ریمنظور پ نیبه ا لین یبرا هیصوف جهیداشتن قدرت برتر نداشت. درنت جز یا خود، چاره

از رفتار و اقوال  یرویپ زدند و  خود گره یها شهی(، در مرکز ثقل اندKey Signifiers) یدیدال کل

به عالم  یابی را شرط دست متابعت از او به حلقة تصوف و وستنیاو را ضرورت سلوک و شرط پ
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توجه به سخن  ها با . آنکردند  انیمطلوب خود ب و یا بسامان اسطوره تیو وضع تیفراواقع

 «دیگه به ما رسآن دیابیرا در اگر او .دیمتابع باشرا  است او یا را بنده ما»... که فرمود پروردگار

 دانیاز اشارات او را بر مر وچرا چون یو اطاعت ب ریشدن دربرابر پ میتسل ،(166 :1363 ،یبخار ی)مستمل

 تیاهم در یاو را برابر با فرمان خدا دانستند. ذوالنون مصر یها دستورالعمل و محتومخود، امر 

: 1357 ن،وکلسین) «تر نبود از خدا نبود که استاد خود را فرمانبردار دیمر هرگز». است  گفته ریوجود پ

 «اشدآمده ب رونیخدا به جنگ ب را برنجاند با من ییول یهرک»چون  ییها ها با وضع گزاره آن .(161

و مقصود حاصل نکرد از آن بود که به صحبت  دیبه مقصد نرس» یو اگر سالک (426: 1385 ،یری)قش

 یتنگ زمان راه و آگاه حصار یبه جهانِ فراسو ریشدند که پ یمدع (10 :1359 ،ی)نسف «دینرس ییدانا

مگر خاطر  را او ابدیخاطر ن چیاو نگهدارند تا ه فرستند و سرّ یخاطر او وح به»حالج  ریتعب به و دارد 

 :است  کرده ادعا ی. ابوالحسن خرقانرود یبه معراج م یسان نب هاو ب ی. حت(545: 1385 ،یری)قش «حق

 دمیهزاربار گرد آن چرخ و دمیبه عرش رس زیانگ العاده و هول خارق یسرعت من با
 .(16 :1390 )تورتل،

و  نیخود و نظارت براحوالشان، قوان روانیپ تیترب و ادیانق یبا قرارگرفتن در رأس هرم، برا ریپ

 نیکرد. از ا وضع ش،یخو یشهود یها و تجربه افتیبر در هیتک با ،ای یانضباط و یتیاصول ترب

  :یریمقوله است سخن قش

خلوت تا خواطر به خود راه  الکند اندر ح جهد عزلت و و ردیتا خلوت گ دیپس فرما
 (.734: 1385 ،یری)قش دارد گرداند از خود باز او مشغولکه دل  زهایچ ندهد و

نفوذ قدرتش به  بسط و ی. سپس براافتی طرهیس دانیمر اتیح یایتمام زوا بر وهیش نیبد او

 کردن  ندم نظام یبرا زد. او وندیرا پ یمیزبان، مفاه یها دست زد و به عناصر و نشانه یساز یمعن

 را رقم دانشیمر یفکر و یروح تیدر آنجا ترب کرد تا پا و بر  سیخانقاه را تأس نهاد ش،یها آموزه

 یها روزه ،ینینش چله اضت،یچون ذکر، ورد، ر یا یانضباط یها ابزار یریکارگ زند. با وضع و به 

 دانیمر یآگاهدانش و یها درگاه جیتدر هب و پرداخت دانیمر یراستگیپ و بیبه تهذ و... وستهیپ

هدف،  نیا یراستا در ریپ ماند. یباق ریقِبل پ از ییو دانا یمسدود گشت و تنها منبع حصول آگاه

در  بالمحجو  کشفافکند. صاحب  یم   ایشسته و به در بارها دانیمر حضور را در دانش خود دفتر

 نوشته است: یالحوار یاب ترجمة حال ابوالحسن احمد بن
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به  کتب خود برداشت و گاه د،آنیاندر ابتدا طلب علم کرد و به درجة ائمه رس یو

 ،یری)هجو بعدَ الوصولِ محالٌ لِیکنتَ وأمّا االشتغالُ بِالدّل لُینعمَ الدّل گفت: برد و ایدر

1389: 181). 

 دیبه تول ،یدر نقطة مرکز زانندهیو انگ برنده شیپ یرویو ن ایعنصر پو کیعنوان  به ریپ گونه نیبد

 یقابل سکونت برا یها پرداخت و جهان و اذهان سوژه اتیوکنترل ن دیجد فیتعار ،تازه یباورها

 .دیبخش یو فرادست یرا هژمون هیصوف ینگر کرد و جهان  فراهم هیصوف تیّجمع

 سازی برجسته منطق تفاوت و کاربست. 2

 و  ل به منعغالب با توس یها و گفتمان شده بودند ییفرسا جان یها زخم که مردم گرفتار  یدرحال

را بسامان نشان  ها یتا آشفتگ دندیکوش یم یارز و با تمسک به منطق هم یگارشیو ال یعادت یها ینه

 افتیدهند، کنشگران ره  جلوه یاجتماع اتیح یِذات و یعیطب یرا امر یومرج فکر و هرج  دهند

در عرصة  شانیساز و برجسته بیغا یها سو به طرح گزاره کیف با استفاده از منطق تفاوت، ازتصو

برخاستند.  یعمل و ینظر یها برتر خود در عرصه یها دال نییبه تب گرید سویگفتمانِ غالب و از

 افتیبرتر ره یها لدر نقش دا ها را و آن دندیمطلوب افراد جامعه را واپژوه و بیغا یها فیموت

بخش به چند مورد مهم  نیکار بستند که در ا خود به یآوردند و در نظام فکر  به متن هیخود از حاش

 :میکن یم  اشاره

 . زبان فاخر1 .2

 است:  گفته یشبل .اند آورده  انیاشارت سخن به م در آثار خود همواره از دو زبانِ عبارت و هیصوف

 (.632 :1372 )عطار، «زبان معرفت عبارت، زبان علم است و اشارت،»

 زبان عبارت .1. 1 .2

 ابالغ یرا برا آن ،یدر حالت خودآگاه ندهیو خودکار است که گو یارجاع یزبان ،زبان عبارت

بر خود و زبان و قواعدش  ،یسطح زبان نیدرکاربست ا . اوردیگ یم  کار به خود دیعقا منظور و

 نیا سخنور است. در یدرون یها افتهیو  یذهن یها معبر ارائة فرآورده کامل دارد و یآگاه و ییدانا

 یخودآگاه طةیح در ار،یها، مطابق با قواعد صرف و نحو زبان مع ها و جمله گزاره ،سطح از زبان

و  وران شهیپ بیشتر خیجاکه مخاطبان مشاآناز دارد. یکارکرد آموزش و زبان رندیگ یم  کاربر، شکل
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. بزرگان است  امسطح ، فاقد تکلّف و ابه نیشده در ا  گرفته کار زبانِ به جهیاند؛ درنت عامّة مردم بوده

 اند. کرده انیخود را ب یفکر یمبان و یدئولوژینوع از زبان ا نیا یاریبه  هیصوف

 زبان اشارت .2. 1. 2

نوع از زبان،  نیبستن ا کار  به در ،پرداز گفته زبان اشارت است. ،یعرفان کاررفته در آثار به گرِیزبان د

سازد.   را پنهان قتیتا حق دیگو یم  زبان سخن نیاتفاقاً او با ا را ندارد. یدغدغة انتقال تجربة عرفان

 نمود شتریزبان ب «سنف ثیحد»نقش  ،از زبان ةیرو نیاست و در ا یدرون «من»مخاطب او در اصل، 

در حوزة روحش رخ  ییها و تکانه کند یم  یاو تجل یدارد. خداوند بر دستگاه فکر یو برجستگ

 جهت، نیا از بندد. یکار م زبان اشارت را به دیاحوال سخن بگو نیا هرگاه عارف از دهد. یم

 انیب یبرا هیاست. صوف امو ارمغان اله یفاقد انسجام گرامر اغلب( و Figural) ادیسخنانش مجاز بن

احوال خود به  عیانتقال سر یبرا ،یستیمال ینیم یها و قصّه  لیاز تمث نوع از زبان نیا مقصود خود در

 «کرده یگریآن به د حوالة است و  باز بسته یتیاندر حکا یا لهئهرمس» یصوف .برند یم  مخاطب بهره

 و ردیگ یم را دربر ندهیگو و سندهینو ،حالت نی، زبان در افوکو شلیم ریتعب . به(238: 1389 ،یری)هجو

 ش،یها سازه و کالیپارادکس یها گزاره و یدگیتاب ،یدگیچیپ پر از ابهام، ،ارجاعیبرخالف زبان 

 .کند یم  ، حضور زبان را احساسخواننده است. الیّس شناور و

  لیتأو. 2. 2

 :عبداهلل معتقد بود سهل بن

و  رسد ینم  انیپا  کالم او هم به افتیندارد، درک و در انیگونه که خدا پا همان
 سراج) افتی  او درخواهد قیطر باشد از  را گشاده که خداوند دل او یزانیهرکس به م

 .(124: 1388 ،طوسی

ِمعارف  در خداوند ها، آن در و تأمّل اتیبار برگشتن به ساحت آ باورند که با هر نیا ها بر آن

نُرِي  لِكَوَکَذَ» :دید یم یفراز آسمان یآسمان )ع(میابراهگونه که  همان .دیگشا یم شانیبر ا یا تازه

 مسعود نقل شده است: نبا از .(75: )انعام «إِبْرَاهِیمَ مَلَکُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ

دوم در گوش من بگفت که اگر با  یمعنبا صحابه بگفت و  یمصطف تیفالن آ یمعن
 .(194: 1388 )موحد، برند صحابهمرا ب یگلو میشما بگو
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متون  یفهم ظاهر و اتیآ که به پوستة شیاند متشرّعانِ جزم از یبرخالف برخ معموالً عرفا

 یهرگونه اکتفا به فهم ظاهر ،ها آن اند و هیرو دو ریمانند حر اتیکه آ معتقدند کنند، یم  بسنده ینید

 یذووجوه و دارا ،ینیقرآن و مأثورات د اتیکه آ معتقدندو  دانند یآن م با مقصود یرا مناف اتیآ

باشد که افراد  یزیاز آن چ ریتواند غ یم کند یدرک م یکه شخص یزیهرچ و هستند متکثر یمعان

 (.184 :ق1407 عطا، )احمدکند  یم  مقام درک حال و ،ذوق ،از علم، عمل گرید

  انسان یخداوارگ .3. 2

انسان است. رابطة  یخداگونگ طرح شد، فکه درگفتمان تصو گریشاخصة برجسته و متفاوت د

در نظام  افت،ی رییبه ارتباط خائفانة برده با ارباب تغ جیتدر هحوزة فقاهت و تشرّع، ب انسان با خدا در

و اساس  کند یم    یحق بر آن تجلّ یاسما شد که صفات و یا نهییانسان آ ف، وجودتصو یفکر

خضر خواهد او »که  افتینگرش  نیا در یشد. انسان چنان منزلت یت مبتنرابطة انسان با خدا بر محب

برساخت، تمام موجودات  نیا در .(617: 4ربع  ،1377 ،یغزال) «حجاب شود در یو او از و ندیرا ب

 رسد یم یا مرتبه هب یاست. آدم  یتعال و وجودش منظور نظر حق کئاو مسجود مال و یمسخّر آدم

و  (135 :1388 ،طوسی سراج ) «گردد یخدا نم ریاز او به غ یعضو چیه» :خراز دیابوسع ریتعب هکه ب

عالم  نیکه به ااز آن شیپ دیعالم شهادت آ نیروانه شود تا به ا بیکه از عالم غ ییعطا ای ییهربال»

قلبُ  و ابدیهم در یو ابند،یدر انیانو روح انیچنان که کرّوب .آندیآ دایپ یدل و شهادت برسد بر

 .ندینش یبساط انبساط م بر (. با پروردگار237 :1388 ،طوسی سراج ) «المومنِ عرشُ اهللِ االکبرُ

 میبا خلق بگو دانم یتو م که آنچه از یکه هان! بوالحسنو! خواه دیشن یآواز (ی)خرقان
و  دانم یتا آنچه از رحمت تو م ی! خواهایخدا بار یگفت: ا خیتا سنگسارت کنند؟ ش

که نه از تو و  دیشن یآواز کست سجود نکند؟ چیتا ه میبا خلق بگو نمیب یکرم تو م از
 .(672 :1372 ،)عطار نه از من؟

 تسامح تساهل و. 4. 2

 ،یقوم یها کشمکش که آتش نزاع و افتی  نیو تکو یبند صورت یف و عرفان در روزگارتصو

فقها و دانشمندان  از یبرخ بود.  ور شده شعله ینقاط بالد اسالم یدر اقص ینیو د یمذهب یها تعصب

 ةیرا ما گریمقاالت فِرق و مذاهب د را صواب و شیخو یو باورها ها آموزه ن،ییتنها آ یمذهب

 دی. عقادادند یها فتوا م آن روانیکشتار پ و بر قتل و دانستند یم تیهدا قیاز طر رونیب ضاللت و
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بود و   نافذ شده یاسالم یاز امپراطور یعیبخش وس بر ان،یعباس غیدر یب تیخاطر حما معتزله به

 دیافکار و عقا یحاکمان عباس تیکنف حما در یکنار بالد اسالم گوشه و در زیمرجئه ن روانیپ

بود و جامعة   شده یتعصّب، حلقة مفتوحه در جامعة اسالم . تصلّب وکردند یم  غیخود را تبل

. قرار دادن برد یم  سر  ح و آرامش بهصل یو در آرزو زگاهیگر و پرتصادم و آشوب، دنبال مَفرّ

 شدن  یدر هژمون یآن، نقش اثربخش یساز ف و برجستهتصو گاهیمدارا در گران تساهل و تسامح،

 داشت.  هیگفتمان صوف

را  یا فهیطا هر یتعال حق از جانب خدا هستند و انیه تمام ادکنیا انیحالج، با ب منصور بن نیحس

است و از   نداشته یاریدر آن امر اخت فهیکرده و آن طا  و مذاهب مشغول انیاز اد یو مذهب نیبه د

 امحشخص در طرح انگارة تساهل و تس نیاگر نخست ندارد، یلتیفض گرید انیبر اد ینیجهت د نیا

 :اعتقاد داشت کرده است. او فایا کردن آن  در برجسته ییسزانقش ب شک نباشد بدون

 یاست برخ اریها به کعبه بس که راه ینیب یاست. نم یکیها مختلف است اما مقصد  راه
اما چون  داستیپ میاختالف عظ یکن یم  ها نظر . اگر به راهیاز خشک یو بعض ایاز در

ها که  معلوم شدکه آن جنگ دندی...چون به کعبه رس ند ا گانهیهمه  ینک به مقصد نظر
 (.74: 1390 ،ی)مولو است یکیراه بود مقصودشان  در

 :شد یحالج، مدّع ینگر فراخ نیاسبب  به
 )عطار، کردم  ارینفس اخت آنچه دشوارتر است بر یمذهب ام و از هر  مذهب نگرفته چیه

1372 :586).  

 کردند؛  یدعو یدر و انیکرد همة اد  وفات یمعروف کرخ» یسبب بود که وقت نیبه هم

وَالَّذِينَ  »...: چون یاتیاز آ یریرپذیتاث اب. متصوفه (329 :1372 عطار،) «منانؤو م انیجهودان، ترسا

 وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ وَالنَّصَارَى هَادُوا

را شرط رزق و  مانیو ا دندیکش  دست نوع مخاصمه و تعصّب از هر (62: )بقره «َعَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون

 :سر در خانقاهش نوشت بر یخرقان الحسنابو ندانستند. خدا بر انسان یروز

درگاه حق به  که آنکه بر دیمپرس مانشیاز ا و دینانش ده دیخانقاه درآ نیهرکه بد
 . ستین غیبوالحسن نان از او در یجان ارزد در سرا
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مبارک  عبداهلل بن بودن رایو پذ سایبه کل ارانیبا جمع  دیرفتن بوسع ده،یعق تیتساهل، حر مدارا،

 مقوله بوده است. نیاز ا همه او شدن  خوانده  نیالطرف یّرا در خانقاه و رض ثیو حد یاهل رأ

 :تینها یسلوک از نقطة صفر تا ب .5. 2

به  است و یتعال حق تیّبه فضل و مش انشیپا است که شروع و یندیفرآ ه،یصوف سلوک در باور

که نماز سبب  یپندار یاگر م» گفت: ییرو بود که صوف نیااز .ستیجدل و عبادت ن دانستن فقه،

 پر از طاعات است و یحق تعال نیخزا رایز. (181: 1372 )عطار، «یکن یغلط م ،یاست به خدا دنیرس

 راه نیا مودنیپ
 نیبست، ا  دوخت و به رشته برنتوان  به سوزن برنتوان نیا و دیآ  بنه میتعل و نی... به تلق

  .(288: 1381 منور، بن )محمد است زدیا یعطا

. سلوک همواره با حرکت همراه (148 :1363 ،یبخار ی)مستمل «به نمودن است نه به جستن»راه  نیا

 .ابدی یانجام م یآغاز و به مقصد ییمبدأ از ...«.به سفر» و «...از سفر». دو متمم است نیو قر است

لِکُل ّ جَعَلْنَا » :کرده است حیجوهر آن نهفته است. خداوند در قرآن تصر در رورتیحرکت و ص

 تینها «اهلل یف»و به  شود یم آغاز« اهلل یال ریس» راه با نیا دنی. بر(481: )مائده «مِنْهَاجًا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ

 . ستیآن متصوّر ن یبرا یتیو پس ازآن غا ابدی یم

است  ازمندیدان ن راه ریبه وجود راهبر و پ قیطر نیا یاست که رهرو در ط نیا هیصوفباورداشتِ 

 مودنیپ یبرا یابزار و لیرا سبب تسه عتیشر ه،یطور عقل است. صوف یورا قتیساحت حق و

 است: گفته ،یبغداد دیجن .دندیورز یم عتیشر وستهیپ دانستند و یم قتیطر
باشد و سنت   دست راست گرفته بر -تعالی – یرود که کتاب خدا یراه کس نیا رد

تا نه در مغاک بهشت  رود یدو شمع م نیا ییدست چپ گرفته و به روشنا بر یمصطف
 .(416 :1372 )عطار، نه در ظلمت بهشت فتد وا

 عتیقطعاً بر شر شود یم دهید یریگ خرده و عتیانتقاد از شر هیمتون صوف اگر در نصوص و 

به  یآسمان نییآ لیو تقل جوزهایال و جوزی ،یفقه یها مناقشات ناسودمند، جدل بلکه بر ،ستا دهنبو

 است.  بوده «کیخون ک» دانستن حکم
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 سفر به ملکوت درون و ییرها .6. 2

 دیبازنگرد طمع از صحبت حقّش ببا یزیبه چ نیت او در کونهرکس که هم»گفتمان تصوف  در

خطاب با بندگان،  در انیرو است که پروردگار عالم نی. از هم(123 :1363، یبخار ی)مستمل «دنیبر

وَلَا يَغُرَّنَّکُمْ  فَلَا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا» :است کرده  ینه منع و ادارانیدن با ینینش و هم ایرا از دن شانیا

که  یدل است که در هر نیا کردیرو نیدر ا یاساس یها از آموزه یکی .(5: )فاطر «بِاللَّهِ الْغَرُورُ

آن باشد که حالوت ذکر و مناجات از دل  کند یکه خدا با او م یزیکمتر چ»...باشد  ایدن یدوست

  گفته است: یمعروف کرخ .(52 :1372 )عطار، «برد یو
: 1372 عطار،) دیرا کن زیآن چ دیسجده که کن هر دیدل شما آ رد ایاز دن یاگر اندک

328).  

منع شده در مرکز توجه باور و  ایدن یکه در آن دوست یمأثورات و اتیسبب آ نیبه هم

 را ایو دن اند آن برحذر داشته یخود را از دوست روانیپها  آن گرفته و  ف قرارتصو یها ستاریا

عنها  زولُيعنها والمحبُّ لها ال نصَرِفُيَمنها حاجَته و أخذُيَ لبَمَزبلَهٌ ومجمعُ الکالبِ ...فإنَّ الک...»

 اند.  سد راه سالکان دانسته و (181 :1389 ،یری)هجو «بحال

سازی، خألهای موجود در جامعه را به تصویر  گیری از اصل برجسته وران تصوف، با بهره اندیشه

های زنجیرة گفتمان حاکم ایجاد کردند. این نخبگان نظام  دنبال آن، تزلزلی در بست کشیدند و به

های نظام فکری  گفتمانی، به طرح مؤلفه« اعتبار» و « دسترسی»فکری تصوف با پایبندی به دو اصل 

 .تحقق بخشندرا فرادستی، تداوم و سیطرة نگرش خود  خود پرداختند تا بدین شیوه،

 یگفتمان یدسترس اصلالف. 
 در دسترس بودن آن است. شدن گفتمان، یهژمون یاز اصول الزم برا یکیالکالو  کردیبراساس رو

آن تن  رشیفهم باشد مخاطبان از پذ  قابلریغ زبانش دشوار و که اصول گفتمان ابهام و زانیبه هر م

دارند  بهماصول م جهت تصوف برخالف فالسفه و متشرعان که زبان دشوار و نیاز ا خواهند زد.

از  یا  به عدد هرذره»به خدا  دنیرس یها معتقدند که برا بود.آن یمنظومة فکر نیتر در دسترس

 ازیاز ن تر کیبنده را به خداوند نزد  راه چیه» و (290: 1381 منور، بن)محمد« ست یموجودات راه

ذات  در» دیکه هرکس با کردند یخود را ملزم م روانی(. متصوفه پ251: 1381 منور، بن محمد) «ستین
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 «دیاین چیکه از قلم ه دیقصه را الم با نیا» و (25: 1348 ون،ینی)ماس «ابدیو ب دیرا بجو زدانی شیخو

 کسب آن طهارت نفس بود و ةویشهود و ش شانای شةیسرچشمة اند جهیدرنت .(192: 1372 )عطار،

 حدهواهلل ا  در نماز بدان محتاج باشند و فاتحه و قل» دانستند یضرورت م یا کسب دانش را تا مرتبه

  .(439 :1372 عطار،) «دیاین چیاز او ه سدیکه علم نو یدیهر مر و

 روانیپ که اغلب مخاطبان ونیتوجه به ا است. با هیزبان صوف موضوع قابل بحث وکنکاش،

و  حیصراغلب آن،  یها گزاره بودند، زبان گفتمان تصوف و اهل حِرَف عامة مردم و انیاز م هیصوف

مخاطبان و  یخود را برا یها زبان متمکن، آموزه نیها با ا آن .ابهام بود و یدگیچیپ از تکلف،  دور

 گفتمان تصوف، و... سبب شد تا شهیوسعت اند ،ینگر اخفر زبان ساده، کردند. یم انیب دانیمر

 . ابدی تیمشروع و تیگفتمان، مقبول «نیتر در دسترس»عنوان  به

 یاعتبار گفتمان اصلب. 
هر  یو ازطرف ردیگ یم تیهو ت وئنش گرید یها گفتمان از در جامعه دارد و شهیر یگفتمان هر

 ها از قداست و قاطبة مردم جامعه و سوژه نزد است که در ییها و باورها صاحب آرمان ،یا جامعه

گفتمان  هستند. بند یپا  باورها ها و ردم جامعه به آن ارزشبرخوردار است و م یبه نفاست معتنا

کالن  ی به هنجارها دینبا لزوماً ،آورد دست الزم را به تیّو مقبول تیّکه بتواند مشروعنیا یبراتصوف 

خود،  یاصول اساس نیدر تدو هیرو صوف نیاز هم شد. یم اعتنا یب در جامعه یسار یباورها خرده و

 انیخود قرار دادند و التزام به آن اصول را شرط سلوک ب نینصب ع را عتیحفظ شر و قرآن ن،ید

 «را نکوتر نگه دارد عتیتر شود شر هرچند مقامش بزرگ»سالک  که دندیورز دیکأت و کردند

 تصوف در نییآکه  ییها میکه همواره در اقلنیتوجه به ا با گرید سویاز .(177 :1363 ،یبخار ی)مستمل

عنوان  را به ها حرمت آن تیسبب رعا نیاند به هم ستهیز یهم م یگرید دیعقا ها رواج داشته، آن

 مطرح نمودند.  یاصل موزةآ

 یساختارشکن
 ندیآ یم  گاه گرد گره رامونیها درآن پ قهیو دق ها که وقته است یمند  نظام و قیسامانة دق کیگفتمان 

هرگاه  .شوند یم ینینو یریتفس نةیگنج کی یریگ موجب شکل و یکپارچگی سبب انسجام، و

 آموزه هرگفتمان،پس در  .شود یم دهیهمراه آن آفر به ییدئولوژیا باور و شه،یبسته شود اند یمفصل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            18 / 24

https://erfanmag.ir/article-1-970-fa.html


 229                                               موفه براساس رویکرد الکالو و  ّف اسالمی تکوین گفتمان تصو ۀسی شیو ر بر
 

گفتمان، انسداد داشته باشند،   ةریزنج که عناصر در بست یتا وقت وجود دارد و ییها دهیا و مؤلفه و

دارد. پس  یفرادست گرید یکردهاینسبت به خوانش و رو گفتمان در اوج و اقتدار است و تردید یب

دگرسان و  یها  شهیو اند دیجد ریاست تعاب ریباشد ناگز یکسب هژمون صدددر یکردیاگر رو

 جادیا یفکر یها نظام یستالیدر نقاط کر یدیترد طرح کند تا به مدد آن، یزیموضوعات هنجارگر

 ها را متزلزل کند. نظم آن کند و

 سیتقد کال،یپارادکس وحدت وجود، سخنان مغلوبانه و رینظ ییها شهیبا طرح اند زین تصوف

 چون مشاهده، یها استعاره انیب سلوک ناآشنا با اذهان مردم و یها وهیسماع و ارائة ش جیترو س،یابل

 رةیزنج و گرید یفکر یها سامانه ساختار مشان،یمتفاوت از مفاه ریتعب و فیمکاشفه و...، تعر

 را در درون انسان کشف یبرتر یایدن من وا ستگاهیسپس ز هم گسست، ها را از آن وستةیپ هم به

نماند تا کشف  زیکه نماند ودانش او ن دیبا یاو م» قتیحصول به حق یکه برا دیورز  دیکرد و تأک 

 است و طانیش انیو لشکر انیداشتند که عادت از سپاه  عتقادا هیصوف .(184 :1372 )عطار، «شود یقیحق

 یمعتاد است و با عادات مرآن را الفت ینفس آدم» :گقتند یسبب م نیبه هم .شود یم ابسبب حج

 ،یری)هجو «چون طبع شد حجاب گردد شود و یعتیرا عادت شد چون طب یو یزیچون چ بود و

 از هرگونه تعصب و یدور موارد فوق، بر عالوه هیصوف گریساختارشکنانة مهم د ةآموز .(71 :1389

نکند به طعام  زیتم»و  با همگان مجالست کند دیبا یکه صوف باورند نیا ها بر آن بود. ینگر جزم

از بزرگان تصوف با  یکی. نقل است که (357: 1385 ،یری)قش «ییول ایخورد  یکه کافر شیخو

 و: بود هیهمسا یمجوس

مقابل  شیچراغ خو خیشان چراغ نبود، ش و در خانه ستیگر یم یکودک و کشبی
 ةخانواد نیا خ،یشفقت ش ةیما نیگرفت و...ا امها نگهداشت تا کودک آر ن  روزنة آ

 .(39: 1357 کوب، نی) زر را سرانجام به اسالم رهنمون شد یمجوس

را به تفکر و تأمل  ها آن و کرد جادیمخاطبان خود ا در باور یدیترد راهبرد، نیتصوف با ا

 سکونت رقم زد. یرارا ب یجهان امن سبب انسجام و وحدت جامعه شد و گریاز جهت د واداشت و
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 یفرادست اجماع و
بر عمل طرد و  یمبتن یاجماع باور است که هر نیا در گسترة گفتمان برنظر  صاحب ت،یاشم

 یها شهیکردن اند یهژمون یدر راستا زین هیصوف .(18 :1391 )موفه، است (Exclusion) یگذار رونیب

 ها شدند. آن میتسل و ادیخود، سبب انق روانیو اِعمال انضباط بر پ فیوضع تکال نخست با خود

به  6یا اسطوره یفراواقع ینمودن فضا و یشکنگرفتن راهبرد ساختار شیپ با در گریدر گام د

 ،ها گرا با اهداف خود به دال هم یها با الصاق مدلول ها وضع موجود پرداختند.آن یمخالفت و نف

 حضور محبت، انس، ر،صب توبه، رضا، لیاز قب ییها دال انیکردند و با ب لیتبد« بُعد» عناصر را به نیا

 تئیبرتر خود در ه یها دال از یبستن برخ کار و با به کردند  دیرا تول یا تازه یمعان و... بتیغ و

موجود  یها یساماناز ناب یجهان عارو  محبت و... ،یمطلوب اخوت، همدل یاستعاره به طرح فضا

را  شانیا یفکر یها آوردند و افق  وجود  اطبة افراد بهنزد ق اجماع در و یتصور اجتماع پرداختند و

 گریکدیآن، به  یها استعاره مطلوب و یفضا دنیها با د سوژه جهینمودند. درنت کیبه هم نزد

و  افتندیخود  یو آالم درون یفکر یتنگناها نیرفت از ا برون یبرا یراه  وآن را فراخ وستندیپ

 یرامون دال مرکزیسپس پ گرفت.  جامعه شکل کنشگران و خاطر  شهیدر اند ینظر هم اجماع و

 شد. یو هژمون نیآمدند و سرانجام برساخت تصوف تکو گفتمان گرد

 :جهینت
پهنة  در یاست که هرگاه بستر یبالقوة نامکشوف یاستعدادها یدارا ذوجهات و یانسان موجود

به  انهیداشتن نگاه صوف شکوفا شده است. شیهاها و استعداد یتوانمند از یفراهم شده بخش خیتار

 و یآدم اههمر نشیکه از بدو آفر هاست یتوانمند نیمنظر، ازجملة ا نیا آن از ریتفس و ها تیواقع

بُعد در وجودش  نیا یمختلف با فراهم شدن ناگهان یها زمان شده است که در نهیدر سرشت او نهاد

 است. افتهی تیموضوع مجال تحقق و

 ،یا وقته است و هر دیهمواره در معرض تهد یگفتمان است که هر نیا گریذکر د انیشا ةنکت

 رةیزنج مفصل و گرید عبارت است. به یگونگ گفتمان دانیبازگشت به م بالقوه آمادة عنصر شدن و

ال یس انیگفتمان همگام با جر نکهیا گسست و تزلزل است جز یزود آماده برا ای ریهر ابرگفتمان د

خود بپردازد و به نظر  نیادیها و اصول بن مؤلفه یسیبه دگرد و یو اجتماع یتحوالت فرهنگ و خیتار
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تطور الزم را داشته  نیا ش،یخو اتیدر طول ح یریتفس نةیگنج کیعنوان  تصوف به رسدکه یم

 است.

 یا جامعه وجود دارد و یوگفتمان یچند نظام فکر یعصر است که در هر نیا گریمورد مهم د

 کیعنوان  به یگفتمان هر نیهمچن شود و دهیصدا از آن شن کیتوان سراغ داشت که تنها  یرا نم

 و ردیگ یم تیهو ت وئنش گریمختلف د یها از گفتمان و دارد  شهیدر جامعه ر ،یرخداد اجتماع

از  و نبوده یامر مستثن نیبرساخت از ا کیعنوان  به زینو تصوف  ردیگ یشکل نم ها جدا از آن

گذر  در گرید یازسو .ت گرفته استئتشرع و... نش فلسفه، زهد، ،تچون فقاه ییفکر یها انیجر

 تیجهت هو نیلذا از ا .اند کرده دایبا آن تداخل پ و وستهیبه آن پ یکالم و یفلسف یها انیزمان جر

 .است  داکردهیبسگانه پ وچندپاره 

 یتبار و نهیرید یخیحادثة تار است که تصوف مانند هر رخداد و نیا گرینکتة قابل بحث د

ضرورت  کی و دهیپد کیعنوان  فراهم شده تا تصوف به یطیشرا ،خیاز تار یا در دوره یعنی دارد.

ند یتر فرا عبارت واضح مند است. به قاعدهآن،  تیو تثب نیتکو نیاست. بنابرا   افتهی  نیزمان، تکو

 یو در ارتباط خط طول گرید یارتباط با رخدادها در آن در بستر زمان و نیشروع و تکو تصوف و

  .پژوهش استجو و و قابل جست یعلّ و

 ها: نوشت یپ
 یابتدا باورها ،وهیش نی. در اشود یحاصل م یآن اجماع یاست که در ط یی: استراتژیهژمون .1

با  و ینوشتار ای یگفتار یها استفاده از کنش با و شود یکنترل م ،میمستقریصورت غ مردم به

خاطر  بیها آزادانه و با ط که آن ردیگ یشکل م یقیطر اذهان به گر،ید یها افزار از نرم یریگ بهره

 (.112: 1387،کیدا )ون میخواه یدهند که ما م  را انجام یکه کار رندیپذ یم

 انیشود که م یاطالق م یکردار به هر ،(Articulation) یبند ، مفصلالکالو و موفه کردیدر رو .2

 یبند کردار مفصل نیا جةیها درنت آن تیآن هو یکه ط کند یم جادیا یا عناصر مختلف رابطه

 (. 171: 1393 )الکالو و موفه، کند یم رییتغ

ها معتقدند که   ها معانی متعدد و شناوری دارند.آن ها و دال : الکالو و موفه معتقدند که نشانهوقته .3

شود؛  بندی گفتمان، از میان معانی متعدد، یک معنی، موقتاً تثبیت می ها با قرارگرفتن در مفصل دال

 های مختلف معانی متفاوتی دارند. ها در گفتمان کدام از دالبنابراین هر
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المال مسلمین را به  عبداهلل قسری با قتل و توقیف و تهدید خلق، بیت یوسف و خالدبن بن حجاج .4

که در قیام اشعث در سیستان،  دادند تاجایی بردند و از قتل موالی هراسی به خود راه نمی غارت می

روی کرد که عبدالملک، خلیفة اموی، به وی  قدر زیاده یوسف در قتل موالی آن بن حجاج

 (.33:  1368کوب،  )زرینتراض کرد اع

بود   فاضل آورده یاز سرخس دانشمند خیبه تعصّب ش ،اهلل رحمه هیخواجو حمو هنه،یم سیرئ»... .5

 خیاز ش یآمد کس خیدانشمند به مجلس ش نیا یروز .داد یم یفتو و گفت یمجلس م هنهیتا در م

 تا به چه مقدار معفوّ است وتا چه مقدار روا بود که بازان نماز کیما سئوال کرد که خون ک

 نیا :گفت اشارت بدان دانشمند کرد و خواجه امام است و ک،یامامِ خون ک :ما گفت خیش ؟کنند 

 ( 220 :1381 منور، )محمد بن« دیاو پرس ثیحد دیما که پرس از دیپرس یها از و مسئله

ال و  دهیا یا ندهیآ میوضع موجود و ترس یکه به نف دانند یم یالکالو و موفه اسطوره را طرح .6

 از یدارد فضا یسازد که سع یرا م یدیجد کنندة  ییبازنما یو فضا پردازد یمورد انتظار م

 .(75-76 :1392 ،ی)قجر دیجاکنده را مرمت نما

 :نامه کتاب
 ،لیدارالج :روتیب ،االصاله و االقتباس نیب یالتصوف االسالم، (ق1407. )عبدالقادر احمدعطا. 

 سروش تهران: ،یخرمشاه نیبهاالدّ ه، ترجمفلسفه عرفان و ،(1385) ..تو س،یاست.  

 ( .جهان اسالم، ترجمه قمر آریان، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر1384اشپولر، برتولد ،) 

 فرهنگ گفتمانتهران:  ،یگفتمان لیگفتمان و تحل ،(1379. )محمدرضا ک،یتاج. 

 تهران: بخشان، چاپ چهارم، روح ع. هترجم ،یابوالحسن خرقان  خیش، (1390. )نیستیتورتل،کر 

  .نشر مرکز

 (یشابوریعطار ن نیدالدیفر  خیدر آرا و احوال ش یری)س جان یایدر، (1374. )هلموت تر،یر ،

 ی.الهد  یالملل نیانتشارات ب قم:آفاق،  و مهر ییخو ابیعبّاس زر هترجم

 ّریرکبیام تهران: چاپ دهم، ،هیصوف راثیارزش م، (1353. )نیعبدالحس کوب، ینزر. 

 ( . 1368ـــــــــــــــــــــــــــــ)، یر.رکبیام تهران: ،(2) رانیمردم ا خیتار 

 ----------------( .1357) ،ریکبریام تهران:م، سوچاپ  ،رانیجو در تصوّف اوجست. 

 تهران:  چاپ دوم، ،یمحبت یمهده ، ترجمالتصوفی اللّمع ف ،(1388. )ابونصر ،یطوس  سراج

 .ریاساط
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 چاپ  ،یاستعالم  محمد حیتصح ،ایاالول ةتذکر، (1372. )میابراه بن محمد نیفرالد خیش ،رعطا

 .زوار تهران: هفتم،

 به کوشش  ،یخوارزم  محمد  نیدالدیمؤ هترجم ،نیالد علوم اءیاح ،(1377. )محمد ابوحامد ،یغزال

 ی.وفرهنگ یانتشارات علم تهران: چاپ دوم، و،یخد نیحس

 تهران: ،یاجتماع قاتیتحق گفتمان در لیکاربرد تحل ،(1392ی. )نظر ی و جوادنعلیحس ،یقجر 

 .شناسان جامعه

 میکر قرآن. 

 یاحمد عثمان حسن بن یابوعل هترجم،رساله قشیریه ،(1385. )هوازن بن میعبدالکر ،یریقش، 

 ی.و فرهنگ یعلم انتشارات: الزّمان فروزانفر، تهران عیبد حیتصح

 ،ییمحمد رضا هترجم ،یستیالیسوس یو استراتژ یهژمون، (1393) .موفهو شنتال  ارنستو الکالو، 

 .ثالثتهران: چاپ دوم، 

 ادیبنجا:  بی ،یفرهاد  عبدالغفور روان هترجم ،حالج یقوس زندگ ،(1348ی. )لوئ ون،ینیماس 

  .رانیفرهنگ ا

 قاتیو تعل حیمقدمه و تصح ،دیسع یاب  مقامات ی ف دیاسرار التوح، (1381. )منور بن محمد 

 .آگاهتهران:  چاپ پنجم، ،یکدکن یعیمحمدرضا شف

 شرح تعرّف لمذهب التصوف، (1363. )محمد بن لیاسماع میامام ابوابراه  خواجه ،یبخار یمستمل ،

 تهران: اساطیر.محمد روشن،  حیتصح

 ،سخن تهران: ،یاز شراب ربان یخم، (1388ی. )محمدعل موّحد. 

 ،رخداد نو: تهران ،یمنصور انصار هترجم ،یاسیدربارة امر س ،(1391. )شنتال موفه. 

 بنگاه تهران:  چاپ سوم، ،یسبحان قیتوف حیتصح ،هیف ما  هیف، (1390. )محمد نیالدّ جالل ،یمولو

  .نشر کتاب پارسه ترجمه و

 ( 1359نسفی) 
 توس تهران: ن،یمحمدباقر مع ه، ترجمتصوف ریو س شیدایپ، (1357. ).انولدیر کلسون،ین. 

 .مطالعاتی در تحلیل گفتمان، چاپ دوم، تهران: دفتر مطالعات و  (1387) ون دایک، تئون

 ها. تحقیقات رسانه
 قاتیتعل و حیتصح مقدمه، ،المحجوب  کشف ،(1389. )عثمان بن ی عل ابوالحسن ،یریهجو 

 .سروش تهران: پنجم، چاپ ،یمحمود عابد
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 یهاد ه، ترجمگفتمان لیو روش در تحل هینظر، (1389. )پسیلیفو لوئیز  انیمار ورگنسن،ی 

 ی.نشر نتهران:  ،یلیجل
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