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در این مقاله برآنیم تا مهمترین اثر ش یخ احمد جام نامقی را از منظر تحلیل گفتمان بررسی
کنیم .بدین منظور پس از ذکر مقدمهای دربارة نویس ند ،به شناسایی نظم گفتمانی خراسان
روزگار ش یخ احمد جام پرداختهایم و ضمن شناسایی گفتمانهای اصلی موجود در جامعه
نسبت آنها را با یکدیگر نیز نشان داد،ایم .این بحث تصویری دقیق از «بافتی» ارائه میدهد
که اثر در دل آن ش کل گرفته است .در مرحلة بعد به سراغ نظم گفتمانی درون متن رفتهایم
و تقابل دو گفتمان اص لی را در آن برجس ته کرد،ایم و در مرحلة سوم به این پرسش پاسخ
داد،ایم که چه نس بتی میان نظم گفتمانی برون و درون متن وجود دارد .ش ناسایی بافتی که
انس التائبین در دل آن پدید آمد ،و بررس ی نس بت متن با برونمتن دو هدف اص لی این
مقاله است.
کلیدواژهها :انس التائبین احمد جام نامقی تحلیل گفتمان عرفان و تصوف.
 .1طرح مسأله

اگر این اص ل را بذییریم که آثار و پدیدارهای ادبی در خ شکل نگرفتهاند و با متغیرهای برونمتنی
اطراف خود ت ثثیر و ت ثثر متقابل دارند آنگا ،روش تحلیل گفتمان این فرص ت را فراهم میکند تا به
پرس شهایی دربارة رابطة اثر میکور با متغیرهای برونمتنی پاس خ دهیم .انسالتائبین جامعترین اثر شیخ
جام اس ت که در «دورة گیار» نوشته شد ،و در کنار چند اثر دیگر ویژگیهای دورة میکور را بهخوبی
بازتاب میدهد .درس ت به همین علت اس ت که اثر میکور را برای تحلیل و روش تحلیل گفتمان را به
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عنوان مبنای نظری تحقیق برگزیدیم .این مقاله هم تص ویر دقیقتری از انسالتائبین و رابطهاش با بافتی
ک ه در دل آن ش کل گرفته به ما میدهد و هم در عین حال نظم گفتمانی خراس ان در قرن پنجم و
ش ش م را بهروش نی نمایان میکند و این هر دو نتیجة استفاد ،از روش تحلیل گفتمان است .از این رو
به تناس م مس ثلة تحقیق هم از نظرات فرکالف )2002( 1و جفریز )2010( 2بهر ،خواهیم کرد و هم
اید،های الکالو و موفه (2001( 3را به کار خواهیم گرفت .مس ثلة اص لی مقالة حاض ر این اس ت
انسالت ائبین در چ ه ب اف ت گفتمانیای ش کل گرفت و چه ارتباطی با گفتمانهای اطراف خود دارد؟
طبیعتاً سؤاالت ضمنی دیگری هم به ذهن متبادر میشود که در متن بدانها خواهیم پرداخت.
 .2پیشینۀ پژوهش

در میان محققان و منتقدانی که به ش یخ احمد جام پرداختهاند دو نام برتر مینش یند نتس ت علی
ف اض ل ک ه ب ا کارنامة احمد جام نامقی ( )1333و نقد و تحلیل آثار احمد جام ( )1333از منظرهای
نس تهش ناس ی تصحی سب شناسی بررسی محتوایی و گا ،با رویکردی انتقادی به آراء و آثار شیخ
جام پرداخته و دیگری اس تاد محمدرض ا ش فیعی کدکنی ( )1393 1331 1333که با نگا ،عمیق و
دقیق خویش زوایایی از فکر هنر و ش تصیت او را پیش چشم متاطم میآورد که کمتر مورد توجه

قرار گرفته اس ت .در ادامه نص یری جامی در ادامة کار فاض ل کنوز الحکمه بحار الحقیقه و س را
الس ائرین ( )1339 1333را تص حی کرد ،و البته پیش از او حشمت مؤیدد سنندجی مقامات و کرامات
ژن د،پی ل ( )1311را تص حی کرد ،بود؛ همین نویس ن د ،بع دها ( )1333پس از مقایس ة مقامات
س دیدالدین ززنوی و اس رارالتووحید محمدد بن منودر به این نتیجه رس ید که مقامات ززنوی شبیه اسرار
التووحید و متثثر از آن اس ت .مقامات میکور س الها بعد توجه امیر مدنی ( )1391 1339را هم به خود
جلم کرد .او بر آن اس ت که فاص لة تص ویر ش یخ در مقامات سدیدالدین ززنوی با سیمای او در آثار
خودش فاص لة افس انه تا حقیقت اس ت .حسین قربانپور آرانی و ناهید حیدری رامشه ( )1393هم به
بررس ی مقایس های کرامات منس وب به ابوسعید و احمد جام پرداختهاند .مسثلة سیمای شیخ در آثارش
دزدزة س ید محمد راس تگو ( )1331نیز بود ،اس ت .حامد ش مس و زالمرضا مستعلی پارسا ()1393
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هم بر این باورند که در دل افس انههای س دیدالددین ززنوی حقیقتی از اندیشه و زندگی شیخ جام نهفته
اس ت و این خالف نظر مؤیدد س نندجی و مدنی اس ت .مس ثلة نس بت شیخ احمد جام با کرامیه نیز از
موض وعاتی اس ت که توجه محققانی م ل محمدکاظم رحمتی ( )1331را به خود جلم کرد،اس ت.
ی دا بهمنی مطلق و محم د خ دادادی ( )1391 1333از دیگر محقق انی هس تن د ک ه با رویکردی
س ب ش ناس انه به بررس ی آثار ش یخ پرداخته این نتیجه رس ید،اند که ن ر شیخ دنبالة ن ر دورة سامانی
اس ت .مقالة س ید محمد اس توار نامقی ( )1392که س عی دارد پیوند شریعت طریقت و حقیقت را در
آثار ش یخ نش ان دهد از آخرین تحقیقاتی اس ت که در این حوز ،انجام گرفته اس ت .ما اثری نیافتیم که
آثار شیخ جام را با رویکرد تحلیل گفتمان بررسی کرد ،باشد.
 .3اهمیت انسالتائبین

تاریخ دقیق تثلیف انسالتائبین معلوم نیس ت «اما از آنجا که در س را السائرین (تثلیف در  113ق).
مفت ا النوجات (تثلیف در  122ق ).و بحار الحقیقه (تثلیف در  123ق ).از این اثر یاد ش د ،طبیعتاً باید
در فاص لة میان دهة پایانی قرن پنجم و دهة آزازین قرن ش ش م تثلیف ش د ،باشد» (احمد جام 1391
 .)33ما در بررس ی مجموعه آثار ش یخ به این نتیجه رس یدیم که آنوه را وی در دیگر آثار به اجمال یا
تفص یل بیان کرد ،در انس التائبین به صورتی مدون و مرتم گرد آورد ،است تا آنجا که میتوان گفت
عص ارة اندیش ههای شیخ در این کتاب گرد آمد ،است .مؤلف در مفتا النجات به اعتقادات اهل سنت
و جماعت میپردازد و دربارة «گش ایش مش کالت تائبان روش زهد زاهدان و سما » ستن میگوید.
در س را الس ائرین ش یخ بیشتر به مشت

کردن کنشهای نی

و بد فضایل و رذایل و «خانقا،داری

و دکانداری» نظر دارد و در بحار الحقیقه بنا به خواهش مریدان به توض ی اندیش ههای ص وفیان و
«ش ر و تفس یر آیات» گرایش یافته اس ت؛ در آخرین اثرش یعنی کنوز الحکمه (تثلیف در  )133نیز
همونان آموز،های ص وفیانه «علم لدنوی منازل س لو و ش ر و تفسیر آیات» دزدزههای اوست .از
فحوای انس الت ائبین چنین برمیآی د که انگیزة او از تثلیف این اثر مبارز ،با بدعتگیاریهای س نت
روش نکردن «طریق درویش ان» حقیقی و مش روعیتبتش ی به نظام انگار،ای خویش اس ت؛ نظامی
س تت منتقدانه اس ت که در مقابل بدعتهای رایج در تصوف خانقاهی عصر موضعگیری تند و تیزی
دارد .همین رویکرد تند انتقادی ش یخ جام که وجه تش ت

و تمایز شتصیت اوست سبم شد ،که
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ش فیعی کدکنی او را «درویش ستیهند »،بنامد و ما فکر میکنیم این وجه شتصیتی وی بیش از همه در
انسالتائبین بازتاب یافته است.
 .8نظم گفتمانی برونمتن

ش ناخت نظم گفتمانی جامعهای که انس التائبین در دل آن پدید آمد ،ما را در دس تیابی به تصویر
دقیقتری از زمینههای ش کلگیری این اثر یاری میرس اند .مقص ود ما از تعبیر میکور این اس ت که
گفتمانهای برجس تة جامعه و عصر شیخ جام را شناسایی کرد ،نسبت آنها را با ی دیگر نشان دهیم.
تنها در این ص ورت اس ت که میتوان از تحلیل گفتمانی انس التائبین ستن گفت .شیخ جام در فاصلة
س الهای  111تا  135در خراس ان (نامق س رخس و منطقهای که بعدها تربت جام نامید ،شد) زندگی
میکرد .دورة زندگی وی یکی از دور،های گیار فرهنگی

ادبی اس ت (زرقانی  311 1333به بعد).

هر چند جدال میان گفتمانها ویژگی دائمی آنهاس ت اما این جدال در دور،های گیار شدت بیشتری
به خود میگیرد؛ چرا که گفتمانهای مس لر رو به س س تی نهاد،اند و گفتمانهای رقیم قدرت گرفته
س تت در ص دد به حاش یه راندن آنها هس تند و این تناز بقا به بر هم خوردن نظم گفتمانی موجود
منجر میش ود .ما در ادامه میکوش یم به تص ویر دقیقی از نظم گفتمانی حاکم بر خراس ان دورة مورد
بحث دست یابیم.
 -1-8گفتمان فقهی

مقص ود ما از «گفتمان فقهی» همة عناص ری اس ت که با محوریت فقه در خراسان فعال بود،اند؛ از
م دار

علمی ه گرفت ه تا مس اجد فقهیان و پیروان میاهم فقهی و نیز جریانهای فردی و اجتماعی.

ش یخ جام حدود س ی و پنج سال نتست زندگی خویش را در نامق از توابع شهرستان کاشمر کنونی
و باقی عمر خویش را در روس تای زام با مرکزیت بوزجان گیراند و این دو مکان در آن روزگاران از
نظر جغرافیایی و فرهنگی از توابع نیش ابور بود .دو گرایش اص لی فقهی در نیش ابور و خراس انِ دورة
مورد بررس ی ما حنفی و ش افعی بود .دیگر گرایشهای فقهی اهل س نت م ل حنبلیها و نیز گرایش
فقهی ش یعی در حاش یه قرار داش تند .در فاص لة قرن اول تا چهارم حنفیها گرایش زالم خراس ان را
تش کیل میدادند .در دورة س الجقه نیز حنفیها یکی از گرایشهای اص لی فقهی در خراس ان بودند.
س لطان س نجر از خاندان آل ماز( ،ریاس ت حنفیان) در بتارا حمایت میکرد (راوندی .)13 1353
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علمای حنفی خلیفة عباس ی را جانش ین حقیقی پیامبر میدانستند و به پیروی از آنان شاهان سلجوقی
به ویژ ،طغرل و آلم ارس الن پیرو و فرمانبردار خلیفه بودند (بنداری  .)3-11 1315عمیدالمل

ابو

نص رکندری وزیر طغرل س لجوقی (از  113تا  )115هم به میهم حنفی گرایش داش ت و در روزگار
وزارتش موجی ض د ش افعی در خراس ان به را ،انداخت .مدارس ی م ل مدرس ة صابونی (جرفادقانی
132 1331؛ حاکم نیش ابوری  )132 1331و مدرس ة ص علوکی (محمد بن منور  )33-39 1335در
نیش ابور به فقیهان حنفی اختص اد داشت و به احتمال زیاد در مدرسة سعیدیه نیز (جرفادقانی 1331
 )113فقه حنفی تدریس و تبلیغ میش د .در شهرهایی م ل خوارزم و بلخ نیز میهم حنفی زلبه داشت
(علمالهدی  .)91 1351گرایش برخی ص وفیان به میهم حنفی نیز در رونق این میهم تثثیر داش ت.
هجویری ( )115 1333خود ابوحنیفه و ش اگردش عبدا بن مبار را در ش مار ص وفیان نتستین به
ش مار میآورد و مطابق گزارش او ص وفیانِ بنامی چون ابراهیم ادهم (ف  )151احمد بن حرب (ف

 )231و بایزید بس طامی(ف  )251حنفی بودند .ابوبکر کالباذی (ف  )331هم حنفی بود و التعرف
لمیهم التصوف را برای پیوند برقرار کردن میان تصوف و میهم حنفی نوشت.
با روی کار آمدن خواجه نظامالمل
عمیدالمل

توازن قوا به نفع فقه ش افعی به هم خورد .خواجه دستور قتل

را ص ادر کرد و ش افعی را بر ص در نش اند (ابن خلکان 113-111/1 1331؛ بنداری

351 1315/2135؛کم الی و آزاد ارمکی  .)133-131 1391اینک ه انگیزة او از این ک ار چ ه بود،
درس ت بر ما معلوم نیس ت اما ظاهراً قص دش این بود ،تا با تکیه بر میهم شافعی در بدنة امذراتوری
س لجوقی وحدت س یاس ی ایجاد کند .به همین علت هم نظامیهها را تثس یس کرد تا در آنها با تربیت
کارگزاران ش افعی همگرایی و وحدت میهبی و در نتیجه وحدت س یاس ی در امذراطوری س لجوقی
تحقق پیدا کند .این س یاس ت مقبولیتی هم نزد حاکمان س لجوقی یافت؛ چنانکه برکیارق در سال 191
ق .فرمان قتل باطنیه را ص ادر کرد و به دس تور ابوالقاس م مس عود بن محمد خجندی فقیه ش افعی
«باطنیه را دس تهجمعی و جداگانه میآوردند و در آتش میانداختند» (ابن اثیر  39 1353و  .)239بدین
ترتیم بود که میهم ش افعی بهتدریج در ش مال خراسان هرات مرو مروالرود سرخس سیستان و
نیش ابور گس ترش یافت (مقدسی  .)133-131/1331 2گرایش صوفیان خراسان در اوایل قرن پنجم به
میهم ش افعی نیز در این تغییر وض عیت به نفع ش افعیها مؤثر واقع ش د (ابن اثیر  .)51/9 1113ابو
نص ر س را اللمع را و کمی بعدتر ابوالقاسم قشیری رسالة قشیریه را برای برقراری آشتی میان میهم
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02

علمیهای هم که در این سالها به تدریس و تبلیغ

فقه ش افعی مش غول بودند رو به فزونی نهادند .زیر از نظامیه در خراس ان مدرس ههایی م ل مدار
ابوس عد زاهد دقاقیه نیش ابوری (بکائیان  )111 1392بیهقی (فارس ی  111 1352و  )123قشیریده
س معانی (همان  )135-133و مدرس ة ش حامی در اختیار شافعیها بود .به همین ترتیم نباید از ظهور
دانش مندان برجس تة ش افعی س د،های پنجم و ش ش م که اک راً در خراسان اقامت داشتند زافل ماند؛
دانش مندانی م ل ابوبکر باقالنی (ف  )113ابن فور (ف  )115اس ماعیل بن علی بن م نی ابوس عد
اس ترآبادی (ف  )111عبدالکریم ش هرس تانی ( 113 – 139ق( ).س بکی  )293/1 1951عبدا بن
احمد قفال ص غیر ابومحمد عبدا ابن یوس ف جوینی (ف ( )133س بکی  1951م )33/1 .ابوع مان
ص ابونی (فارس ی  )135-131 1352عبدالرحمن بن محمد فورانی مروزی (ف ( )151سبکی 1951
م )119/1 .ام ام الحرمین جوینی ( 115-133ق ( ).ف ارس ی  )113 1352و ابوح امد محمد ززالی
( 111-111ق .).اما هیچکدام از این اتفاقات نتوانس ت فقه حنفی و پیروانش را کامالً از ص حنه خار
کن د .فقه ش یعی و پیروان آن در نیش ابور چندان مجالی برای فعالیت نداش تند .خواجه نظامالمل
طرفدار س رس تت تس نن شافعی بود و بر شیعیان بهخصود اسماعیلیه ستت گرفته سلطان را از
واگیاری مناص م حکومتی به آنان بر حیر میداش ت (قزوینی  .)223 1313آلم ارسالن با آگاهی از
اینکه یکی از س ردارانش فردی از ش یعیان را به عنوان دبیر خود برگزید ،س ردار را به دشمنی با خود
متهم کرد ،او را س تت عقوبت نمود (نظامالمل

)191 1332؛ دانش مندی چون فصیحی استرآبادی

(ف  )115که تش یع خویش را انکار نکرد از تدریس در مدرس ة نظامیه و مس کن و مزایای آنجا
محروم ش د (حموی  1991م111/11 .؛ نظام المل

 .)211 1331این س تتگیریها علویان را بر

آن داش ت تا به جای نیش ابور در س بزوار و ش هرهای دیگر اقامت کنند (فارس ی 531 339 1352
 .)332 331 333 531البته اینها هیچکدام به اض محالل فقه ش یعه در خراس ان منجر نش د .مدار
تاریتی نش ان میدهد که ش یعیان در عرص ة س یاس ی و اجتماعی فعال ماندند وکارگزاران و وزرای
ش یعی چون مجدالمل

رئیس دیوان اس تیفای مل ش ا ،و وزیر برکیارق س عدالمل

رازی (آوجی)

وزیر س لطان محمد س لجوقی و شرفالدین ابوطاهر سعد بن علی قمی وزیر شیعه بودند و در دستگا،
س لجوقیان نفوذ داشتند (مطهری و اسماعیلزاد .)35 1391 ،نگاهی به فهرست فقیهان و عالمان شیعی
نیش ابور تص ویر دقیقتری پیش چش م ما میآورد فتال نیشابوری (ف ( )113حاکم نیشابوری 1331

جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)
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 )291ابوالحس ن فنجگردی (ف ( )113س معانی  1933م )113/1 .ابوالمعالی محمد حس ینی علوی
س الر بن عبدالعزیز (ف  )113قاض ی عبدالعزیز بن برا (ف  )131طبرس ی ملقم به شیخ المفسرین
(ف ( )113کریمیان  )211 131 31 1311حس ن تمیمی نیش ابوری جعفر بن محمدد بن مظفور
حس ن بن یعقوب نیش ابوری و محمدد بن احمد علوی نیشابوری (جعفریان  )131 1335از چهر،های
ش اخ

ش یعه در خراس ان عهد سلجوقی بودند .شیعیان قرن پنج و شش گرایشی به تصوف نداشتند.

حتی قزوینی رازی ( )133 113 1313ص وفیان را اهل ضاللت میشمارد و مطابق با گزارش عطامل
جوینی ( )21/2 1329سبزواریان صوفیستیز بودند.
س تتگیریهای صاحممنصبان و اربابان میاهم سبم بروز درگیریهای میهبی شدیدی میشد؛
بهخص ود که در این دور ،نوش تن کتابهای ردیده هم رونقی گرفت و این آثار بر آتش اختالفات
م یهبی دامن میزد ام ام الحرمین مغیثالتلق فی اختیار الحق را در برتری میهم ش افعی بر حنفی
نوش ت (س بکی )131/1 1955؛ محمد ززالی رس الهای در اصول فقه بر ضد ابوحنیفه و میاهم او به
رش تة تحریر درآورد (بنداری )231 51 1315؛ کتاب بعض فض ائ الروافض در نقد ش یعیان نوشته
ش د و قزوینی رازی در پاسخ به آن بعض م الم النواصم فی نقض بعض فضائ الروافض را به رشتة
تحریر درآورد؛ ش اهفور اس فراینی التبصیر فیالدین و تمییز الفرقه الناجیه عن الفرق الهالکین را نوشت؛
ش هرس تانی الملل و النحل را علمالهدی تبصرة العوام را و بغدادی الفرق بین الفرق را نوشتند (روحی
 .)13 1393در چنین ش رایطی رفتارهای متعص بانه در میان عوام گس ترش روزافزونی یافت چنانکه
بعد از رفتن ززان از نیش ابور به س بم اختالفات میهبی هر ش م فرقهای و محلوهای از متالفان را به
آتش میکش یدند و ویران میکردند (راوندی  )32 1353و در سال  133ق .در همین شهر و در جدال
میان میاهم متتلف عددة زیادی کش ته ش دند (ابن اثیر  1113ق .)351/5 .میاهم حنفی و ش افعی
درخراس ان این سالها به او رونق و شکوفایی خود رسید و دیگر فرقههای سنی م ل مالکی و حنبلی
پیروان اندکی داشتند .این فضایی بود که شیخ جام در آن میزیست.
 -2-8گفتمان کالمی

مقص ود ما مجموعة فعالیتهای عملی و نظری اس ت که بر گرد دالو مرکزی «1علم کالم» ش کل
گرفته است .در خراسان این سالها چند گرایش کالمی فعالیت میکردند که در ادامه خواهد آمد.
1. nodal point
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 -1-2-8اشعری ،کالم غالب

حلقة اش عریان نیش ابور در بازة زمانی مورد نظر ما را دو نسل از متکلمان تشکیل میدادند نتست
ابواس حاق اس فراینی ابن فور و قاض ی باقالنی؛ س ه یار دبس تانی که با تش کیل محور «ش افعی -
اش عری» تبدیل به اثرگیارترین و برجس تهترین رگة کالمی در نیش ابور و بلکه خراس ان آن روزگاران
ش دند .ابواس حاق اس فراینی (ف  )113از بغداد به نیش ابور آمد و در «مدرسهای بینظیر» به تدریس و
تبلیغ مش غول ش د .مناظرة کوتا ،او با عبدالجبار معتزلی و تبدیل ش دن مقبر،اش به زیارتگا ،او را در
عص ر خودش و تا س الها بعد در مرکز توجه قرار داد؛ بهعالو ،که تربیت ش اگردان برجس تهای م ل
ابوبکر بغدادی حاکم نیش ابوری احمد بن حس ین بیهقی و ابوالقاس م قش یری او را به عنوان یکی از
معلمان برجس تة کالم اش عری تبدیل کرد (س معانی 295/1 1332؛ فارسی  1113ق112/1 .؛ سبکی
 1955م251/1 .؛ نووی بیت ا 131/1؛ ش یرازی  1111ق .)123/1 .ابن فور (ف  )115م دتی در
اص فهان و ش یراز زندگی کرد اما ش یعهبودن مردمان و حاکمان آن نواحی و سنیبودن مردمان خراسان
او را به نیش ابور کش اند .او که خود از شاگردانِ باواسطة ابوالحسن اشعری بود همانند ابواسحاق استاد
همان چهر،های حلقة دوم اش عریان نیش ابور ش د (س بکی  1955م1/123 .؛ ابن فور

 1111ق.

113/1؛ س بکی  1955م .)123/1 .قاضی ابوبکر باقالنی (ف  )113هر چند بر میهم فقهی مالکی بود
و در بص ر ،و ش یراز حضور داشت و هیچگا ،موفق نشد به خراسان بیاید اما تثثیر او و آثارش بر سنت
کالمی خراس ان چندان بود که متکلمان اش عری بزرگی چون جوینی و ززالی نظر بر مقاالت و دالالت
او داش تند .او را پس از ابوالحس ن اشعری دومین مؤسس کالم اشعری دانستهاند .درست است که زمان
حیات این س ه یار دبس تانی با ش یخ جام فاصله دارد اما اینان تربیتکنندگان نسلی از متکلمان اشعری
خراس ان ش دند که همزمان با ش یخ جام میزیستند و از آن گیشته در شکلدهی به سنت کالمیای که
احمد جام از دل آن س ر برآورد نقش تعیینکنند،ای داش تند .در کنار اینها متکلمان اش عری دیگری
م ل ابو طیم ص علوکی (ف  )111هم بودند که در گس ترش میهم ش افعی و کالم اش عری تالش
میکردند.
نس ل دوم متکلمان اش عری خراس ان زالباً ش اگردان گرو ،نتس ت بودند .امام محمد جوینی (ف
 )133و فرزن د ن امدارش امامالحرمین جوینی (ف  )133امام محمد ززالی (ف  )111که ش اگرد امام
الحرمین جوینی بود ابو منص ور بغدادی (ف  )129که ش اگرد ابواس حاق اسفراینی بود و بعد از مرگ
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اس تادش در مس جد عقیل نیش ابور به جای او تدریس میکرد و ابوالقاس م قشیری (ف  )151بودند که
ویژگی ش اخ

ش ان حرکت بر همان مدار «شافعی  -اشعری» بود که استادانشان ترسیم و تعیین کرد،

بودن د .در کن ار اینه ا ب ای د از چهر،های نامداری چون خطیم بغدادی (ف  )153هم یاد کنیم که در
بغداد به دنیا آمد اما در طلم علم راهی ش هرهایی چون بص ر ،اص فهان همدان و نیش ابور ش د (ابن
عس اکر  1313ق11/1 .؛ نووی بیتا 53/1؛ ذهبی  1113ق32/3 .؛ س بکی  1955م .)33/1 .با روی
کار آمدن س لجوقیان و بهخص ود پس از وزارت خواجه نظامالمل

که ش افعی را میهم راس ت

میدانس ت و از جهت کالمی هم عالقة وافری به محمد ززالی داش ت این خر ش افعی  -اشعری در
خراسان به او اعتالی خود رسید.
این البته بدان معنا نیس ت که اش عریان در خراس ان متالفانی نداش تند یا حتی میان ش افعیان و
اش عریان وفاق کامل برقرار بود .مدار تاریتی نش ان میدهد که اش عریگری متالفان س رستتی در
میان ش افعیان و معتقدان به دیگر گرایشهای کالمی داش ت .م الً عمید المل

کندری ( 115ق ).لعن

اش اعر ،و شیعه را در مجالس وع و بر روی منابر نیشابور الزامی کرد (ابی اسحاق شیرازی  1119ق.
 12مقدمه)؛ طغرل بیگ در س ال  111ق .اش عریان را مرتد اعالم نمود و فرمان لعن اشاعر ،بر منبرها را
ص ادر کرد (ابن جوزی  1111ق113/3 .؛ ابن عس اکر  1399ق113 .؛ س بکی  1955م.)311/2 .
موض عگیری عمید المل

کندری س بم شد که بزرگان اشاعر ،از جمله امام الحرمین جوینی ابوالقاسم

قش یری و ابوس هل ابن موفق در تنگنا قرار گیرند؛ قش یری و ابوسهل به زندان افتادند و امام الحرمین به
حجاز رفت (ذهبی  1111ق .)123 .اما در مجمو کالم اش عری از طریق پیوندی که با فقها ص وفیه
و س یاس یون برقرار کرد توانس ت به مؤثرترین و مهمترین گرایش کالمی در خراس ان آن س الها بدل
شود.
 -2-2-8کرامی ،کالم معطوف به انقالبیگری

کرامیه از میاهم کالمی تس نن بودند که در س دة سوم از خراسان سر برآوردند .اهمیت این گرو،
را باید در تثثیر مهمی س راغ گرفت که در گس ترش اسالم در شرق ایران بهخصود خراسان و تحول
در س اختار نظام آموزش ی داش تند (رحمتی  .)19 13 1331منطقة زور تا قرن چهارم به دارالکفر
مش هور بود و در نتیجة تالشهای کرامیان بود که اس الم در آنجا گسترش یافت (جیهانی 159 1353؛
ابن حوق ل  111/2 1311به نقل از رحمتی  .)31 1331دربارة س ابقة فرقة میکور این قدر میدانیم

سال چهل و نهم

تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام

05

که در روزگار عبدا بن طاهر به نیش ابور رفتند (بغدادی بیتا  )251و در آن شهر خانقا،ها و مدارسی
تثس یس کردند که مرکز جنبش فرماندهی کرامیان محس وب میش د (مقدسی  .)139 1331محمد بن
کرام خود چندی در نیش ابور بود اما از آنجا اخرا ش د و در س ال  211در ش هر زغزرر درگیشت و در
بیتالمقد

مدفون ش د (رحمتی  .)51 1331بغدادی (بیتا  )151از جدالهای عقیدتی میان کرامیان

و ش یعیان نیشابوری میگوید و منابع تاریتی دیگر از درگیریهای خونین آنها با شافعیان خبر میدهد
(ابن اثیر  .) 5/351 1353او قدرت کرامیان زمانی بود که به رهبری ابوبکر محمد بن اس حاق کرامی
و حمایت و همراهی رهبر حنفیان نیش ابور ( قاضی صاعد) ریاست شهر نیشابور را در دست داشتند و
در همین زمان اس ت که در آزار ابوس عید و دیگر ص وفیان نیش ابور افرا میکنند (محمد بن منور
 .)53 1335این ریاس ت چندان دوام نیاورد .به واس طة همین قاض ی ص اعد که کرامیه را رقیبی برای
خود یافت محمود ززنوی ریاس ت ش هر را از آنها گرفت و به میکائلیان س ذرد (جرفادقانی 1331
 .)391-112کرامیه و ش یعیان در دورة حکومت طغرلبیگ در منابر نیشابور لعن و نفرین میشدند .ابن
اثیر از س تیز حنفیان و ش افعیان با کروامیان نیش ابور در سال  133خبر میدهد (ابن اثیر .)351/5 1353
گزارشهایی م ل قتل فقهای ش افعی به دس ت کرامیها (س بکی  1955ق 35 .به نقل از رحمتی
 )31 1331و اتهام مس مومکردن ابن فور به دس ت کرامیه (دائرة المعارف بزرگ اس الم مدخل «ابن
فور » به نقل از رحمتی  )31 1331نمودگاری است از روابر متشنج شافعیها و کرامیها.
جدالهای میهبی و کالمی میان اش عریان اعتزالیان ش یعیان و صوفیه گرو،های متتلف اجتماعی
را خس ته و س رخورد ،کرد ،بود .مؤمنان در جس تجوی فردی بودند که ویژگی ی
کامل را به زبان س اد ،و واض

مس لمان واقعی و

بیان کند و معانی قرآن و احادیث را برای به آنها آموزش دهد .در این

ش رایر میهم حنفی و کالم محمد بن کرام با در پیش گرفتن س یاس ت تس اهل دینی موافقان زیادی
پی دا کردن د .آنه ا در همین راس ت ا پ ایگا ،مرجئیان را حف کردند و عمل را جز الینف

میهم

نمیدانس تند و ایمان را اقرار به زبان نه تص دیق به قلم و دیگر اعمال قلمداد میکردند (ش هرس تانی
 .)31 1351به زعم آنها بش ر میتواند بدون وحی تا انداز،ای خوب و بد را تمیز دهد و انس ان ناچار
اس ت که وجود خدا را از طریق خرد اثبات کند (مادلونگ  .)31 1333کرامیه عمل به احکام ش ریعت
را از ایمان نمیدانس تند و آن را از فرایض میش مردند (احمد جام 321 1391؛ رحمتی .)35 1331
چنین اعتق اداتی ج ایگ ا ،کرامی ان را در میان پیروان ادیان دیگر باال برد اما کرامیان در مجمو متالفان
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زی ادی در می ان فرق ههای متتلف کالمی ص وفیانه و میهبی پیدا کردند .منابع کالس ی

تص ویر

ناخوش ایندی از آنها ارائه میدهند .کرامیه با ماتریدیه نیز س ر ناسازگاری داشتند و دلیل آن ناسازگاری
س اختار کالمی نس بتاً عقلگرایانة ماتریدیه در مقایس ه با کرامیه بود (رحمتی  .)51 1331ش فیعی
کدکنی ( )32 1331نش ان داد ،که هر آنوه نویس ندگان ملل و نحل دربارة ابن کرام گفتهاند از روی
دش منی و دروغ بود ،اس ت .بهخص ود که ایش ان بر جانم انقالبیگری و درگیری با حکومت
ش تصیت محمد بن کرام انگشت میگیارد و اعتقادات ستتگیرانة او دربارة مالکیت و مشروعیت را
از عل ل اص لی دش منی ح اکم ان و مالکان با محمد بن کرام میداند (همان  .)33گرایش کرامیه به
تس اهل مقبولیتش ان را در میان نامس لمانان و باورهایشان را دربارة مالکیت و مشروعیت و محبوبیتشان
را در میانة تود،ها افزود و در میان فرقههای کالمی میهبی و حاکمان س یاس ی کاهش داد .این خصلت
دوگانة انقالبی و منعطف در میان هیچکدام از دیگر فرقههای کالمی عص ر دید ،نمیشود؛ خصلتهایی
که باعث ش د کرامیه از حدود  133در خراس ان رو به زوال روند .دنبالة اضمحالل آنها را باید در سال
 191پی گرفت که قدرت س یاسی حامی خود یعنی سالطین زوری را از دست دادند (رحمتی 1331
.)53
 -3-2-8شیعی ،کالم مغلوب

هر چند کالم ش یعی دارای زیرش اخههای امامی زیدی و اس ماعیلی اس ت و هر کدام با وجود
ش باهتها تفاوتهایی هم دارند در خراس ان مورد بحث ما بیش تر دو شاخة اسماعیلی و امامیه مطر
بودند که از قض ا هر دو هم بهش دت مورد متالفت اص حاب قدرت و دیگر متکلمان قرار داشتند و به
همین جه ت در وض عی ت «کالم مغلوب» قرار گرفت ه بودن د .خواج ه نظامالمل
س یاس ت ض د ش یعی و همردیف کردن آنها با گبران و جهودان (نظامالمل

با در پیش گرفتن

 )211 1332عمالً را،

رش د و گس ترش کالم شیعی را مسدود کرد و بهتدریج همة فرقههای شیعه نزد اهل سنوت که اک ریت
را در اختیار داش تند منفور ش دند .در این دور ،اختالفهای کالمی میان ش یعه و س نی آش کار شد و
چن دین مرتبه میان آنها جنگهایی س تت درگرفت .ابن اثیر از چندین جدال خونین میان ش یعه و
س نی در س الهای  133 111 113 132خبر میدهد (ابن اثیر  .)122/5 1353در این میان منتقدان
ش یعة امامی میکوش یدند با اش ار ،به تش ابههایی که میان مالحد ،و شیعه در برخی از اعمال و باورها
وجود داش ت آنها را مرتد قلمداد کنند اما علمای ش یعه با دقت و فراس ت زیاد در پی آن بودند تا
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تفاوت ش یعة امامی با قرامطه و باطنیه را برای مردم و زمامداران آش کار س ازند (همان  .)121-131در
حالیکه نویس ندة بعض فضائ الروافض با خلر نظرات زالت و اخباریه حشویه با آرای اصولی شیعة
اثنیعش ری همه را در ی

گرو ،قرار میدهد س ید مرتض ی تالش میکند مرزهای کالم امامی را از

دیگر کالمهای ش یعی و نیز مالحد ،روش ن س ازد .کالم شیعة امامی در چنین وضعیتی قرار داشت اما
البته تا آنجا که به حوزة زمانی و مکانی تحقیق ما مربو میش ود قدرت در اختیار دش منان و متالفان
سرستت این کالم بود.
 -8-2-8ماتریدی ،کالم در حاشیه

کالم ماتریدی نه پش توانة علمی و حمایت س یاس ی کالم اش عری را داش ت و نه انعطاف و
انقالبیگری کالم کرامی را؛ کالمِ در حاش یه بود .خاس تگا ،این گرایش ش هر س مرقند بود و با اینکه
پیروانی در بلخ و مرو خراس ان داش ت (مادلونگ  )33 1333حتی نتوانس ت همة ماوراالنهر را به
تس تیر خود درآورد .در تاریخ علمای نیش ابور هیچ نشانهای از حضور ماتریدیه در بین حنفیان نیشابور
به چش م نمیخورد چنان که از حض ور آنان در بغداد بهویژ ،پیش از اواخر س لجوقیان نیز خبری
نیست.
اگر بتواهیم گزارش ی کوتا ،از نظم درونگفتمانی متکلمان خراس ان را نش ان دهیم باید به س ال
 111بازگردیم که طغرل بیگ اش عریان را مرتد اعالم نمود و فرمان لعن اش اعر ،بر منبرها را ص ادر کرد
(ابن جوزی  1111ق .)113 .در س ال  115عمیدالمل

کندری بر ض دد اش اعر ،و تش یدع قیام کرد.

اقدامات او س بم ش د که بزرگان اش اعر ،از جمله امامالحرمین جوینی ابوالقاس م قش یری و ابوس هل
موفوق در تنگنا قرار گیرند؛ برخی به زندان افتادند و برخی به حجاز گریتتند (ذهبی  1111ق.)123 .
اش عریهای نیش ابور که در حجاز گرد آمد ،بودند همرا ،با ص دها عالم حنفی را ،خرو از این
وض عیدت را به بحث گیاش تند و فتوا صادر کردند .وقتی فتوای آنها به بغداد رسید ابواسحاق شیرازی
فتوایی ش بیه آنان ص ادر کرد و اظهار داش ت که اش عریها از عوامل اهل سنوت و یاران شریعت هستند.
هر کس به آنها طعنه زند به اهل س نوت طعنه زد ،اس ت ( بنداری  )233 1315و اینگونه اش اعر،
قدرت یافتند .جوینی در حدود  153به درخواس ت نظامالمل

زیاثاالمم را نوش ت که نظرات اشاعر،

را دربارة امامت و رهبری تبیین میکرد؛ کتابی که به میاق حاکمان بس یار خوش نش س ت .این پیوند
کالم اش عری و س یاس ت را باید از علل اصلی گسترش اشاعر ،در نیشابور آن روزگاران به شمار آورد.
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در س ال  119خلیفة اس المی القادر با ( 331-122ق ).که خطر ش یعیان و معتزله را در کرد ،بود
«العقیدة القادریه» را منتش ر کرد و در آن به شیعیان و معتزلیان تاخت (ابنجوزی  .)119/3 1111ورود
س الجقه به بغداد نهضت عقیدتی نوینی را پدید آورد که مبنای آن متالفت با شیعهگری باطنیگری و
اعتزالگرایی بود .هم اینها و هم وزارت کندری و خواجه نظامالمل

که در مبارز ،با تش یع و اعتزال

توافق نظر کامل داش تند نیز عامل دیگری ش د برای در حاشیه قرار گرفتن کالم شیعی و اعتزالی و زلبة
کالم اش عری در خراس ان آن روزگ اران .همونین کالم کرامی ب ا نظرگ ا ،ویژ،اش دربارة مالکیت و
مش روعیت نمیتوانس ت نزد حاکمان مقبولیت داش ته باشد و به همین علت به حاشیه راند ،شد .کالم
ماتریدی بیش تر در ماوراءالنهر و بهخص ود س مرقند طرفدار داش ت و در خراس ان چنان جایگاهی
نیافت.
 -0-2-8گفتمان تصوف

س ابقة کهن تص وف خراس ان و ظهور چهر،های اثرگیاری م ل ابوتراب نتشبی (ف  )211احمد
بن خض رویه (ف  )219ابوالحس ن خرقانی (ف  )121و بایزید بسطامی (ف  )251خراسان را به زمینة
مناس بی برای گس ترش آن تبدیل کرد .در دورة مورد بررس ی ما دو حادثة مهم س بم شد که تصوف
رش د فوقالعاد،ای داش ته باشد و در ادامة کار خود به گفتمان زالم عصر تبدیل شود .یکی پیوندی که
میان تص وف و فقه ایجاد ش د .کالبادی مس تملی بتاری ابونص ر س را ابوالقاس م قشیری خواجه
عبدا انص اری محمد و احمد ززالی و ش یخ احمد جام از چهر،های ش اخص ی بودند که با تثلیف
آثاری در این پیوند نقش اس اسی را بازی کردند .در عین حال باید برای محمد ززالی حسابی جداگانه
ب از کنیم ک ه هم ب ه حی ث ق درت علمی و مرجعی ت دینی و هم ب ه اعتب ار مقبولیتی که نزد خواجه
نظامالمل

داش ت عالمان ش ریعت و ص وفیان را متقاعد کرد که بر س ر سفرة واحدی بنشینند .تسننِ

خراس ان بیش تر حنفی و ش افعی بود و دیگر فرقههای آن هموون مالکی و حنبلی پیروان اندکی داشت.
آموز،های ص وفیه تا قرن پنجم در میان حنفیان بیش تر متداول بود .اینکه منابع نتستین خود ابوحنیفه و
ش اگرد او عبدا بن مبار را از ص وفیه به ش مار آورد،اند (هجویری  )115 1333حتی اگر واقعیت
نداش ته باش د نش ان از تالش صوفیه دارد برای تقرب به عالمان شریعت .پس از قرن چهارم که رابطة
میان حنفیان و ص وفیه در خراس ان ش کرآب شد (محمد بن منور  )53 1335نزدیکی میان شافعیان و
ص وفیان را مش اهد ،میکنیم که باز از مصادیق پیوند تصوف و فقه است .مدار ما از تالشهایی خبر
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میدهند که س عی دارد میان میهم حنبلی و تص وف نیز نزدیکی ایجاد کند .علی بن ع مان هجویری
(151ق) عبدا انص اری و احمد بن س لمان نیشابوری (ف )111از صوفیان حنبلی بودند که در پیوند
ش ریعت و طریقت نقش بارزی داش تند (حائری 23 1353؛ س بکی  1951م323/1 .؛ فارسی 1353
 .)121این وض عیت آنقدر گس ترش یافت که مطابق با گزارش جوزجانی ( )392/1 1312بیش تر
ص وفیان این دور ،ابتدا علوم ش رعی را میآموختند و س ذس قدم در طریقت ص وفیه میگیاشتند .این
البته بدان معنا نیس ت که گفتمان تص وف در خراس ان این س الها متالفینی نداش ت .ابن جوزی (ف
 )193درهمین س الها تلبیس ابلیس را نوش ت و تقریباً تمام مناس

تصوف را خالف سنت رسولا

قلمداد کرد؛ فترالدین رازی (ف  )515نیز در آثارش (رازی 1113ق )122 .س از متالفت با آنها را
کو کرد؛ قزوینی رازیِ ش یعه ( )133 113-113 1313هم آنها را باطل و منفور میش مرد .در
گزارش جوینی ( )21/2 1329نیز نشانههای صوفیستیزی مردم سبزوار را میتوان دید.
عامل دیگر گس ترش تصوف در این عصر حمایت نهاد قدرت سیاسی از تصوف و متصوفه بود .ما
درس ت نمیدانیم انگیزة واقعی آنان اعتباریابی و جیب حمایت تودة مردم برای س رکوبی جریانهای
میهبی متالف دس تگا ،حکومت م ل اس ماعیلیه و باطنیه بود ،یا واقعاً به تصوف عالقهمند بود،اند و یا
ش اید هر دو؛ اما کامالً معلوم اس ت که ش اهان سلجوقی و هم وزیرانشان عالقة وافری به این گفتمان
داش تهاند .نش انههای این گرایش به تص وف را در منابع تاریتی میتوان یافت دیدار و دس تبوس ی
طغرلبی

و چغریبی

پیش از نبرد دندانقان در میهنه با ابوس عید ابوالتیر (محمد بن منودر 1335

 )131دیدار طغرل با باباطاهر همدانی بابا جعفر ش یخ حمش اد و پند نیوش یدن از آنها (راوندی
 )93-99 1353مالقات س لطان س نجر با ش یخ جام در معد آباد (ززنوی  )11-15 1331و دیدار
ابراهیم ینال برادر مادری طغرل با ابوس عید (محمد بن منودر  )252 1335نش انههای این پیوند اس ت.
این هم که س نجر پس از فرار از دس ت ززان به میهنه روی آورد «چون جایی مبار بود» و کارهایی
برای آبادانی آن منطقه انجام داد (همان  )113-119یا اینکه س نجر خرقة قطمالدین ش الوس ی را
میپوش ید و عادت داش ت به ص ومعة او بیاید (ابن اس فندیار 131/1 1355؛ ظهیرالدین نیش ابوری
 .)11 1332راوندی از احترامی که س نجر به «ابدال و زهاد» میگیاش ت س تن میگوید (راوندی
 )11 1353حتی اگر با ازراقهای مورخان کالس ی

آمیتته باش د نهایتاً از حادثة مهمی خبر میدهد

پیوند تص وف و س یاس ت و اعتباریابی س یاس یون از اتص ال با نهاد تص وف .حتی خواجه نظامالمل
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س یاس تمدار هم ابوعلی فارمدی ص وفی را در محض ر خویش بر همة علما و فقها مقدم مینش اند
(همایی  )111 1353از ابوالقاس م قش یری س مع حدیث میکرد و با وی ارتبا داش ت (قش یری
 )13 1331خود را مرید ابوس عید ابوالتیر نش ان میداد و اظهار میداش ت که «من هرچه یافتم از
برکات ش یخ بوس عید یافتم» (محمد بن منودر  .)93-99 1335ابن خلکان هم اذعان میداردکه «مجلس
خواجه [نظامالمل ] معمور به فقها و ص وفیه بود و ص وفیان را انعام بس یاری میداد» (ابن خلکان
 .)333 1331حتی معزی امیرالش عرای مل ش ا ،از اینکه خواجة بزرگ به شعر اعتقادی نداشته و فقر
به متص وفه میپرداخت ش کایت داش ت (نظامی عروض ی  .)52 1332س اختن خانقا ،برای صوفیه
(محم د بن منور  135 91 19 13 1335و  )131از دیگر اق دام اتی بود ک ه در این راس تا انجام
گرفت خانقا ،طرس وس ی خانقا ،قش یری خانقا ،ابوالفض ل حس ن خانقا ،ش یخ عمو خانقا ،بوسعد
دوس ت دادا خانقا ،ابوالفض ل س رخس ی خانقا ،خالو خانقا ،عبدا باکو و ( ...محمد بن منور 1335
 331 131و .)21-23
اگر پیوند ش ریعت و طریقت زمینة رش د هر دو را فراهم س اخت و مانعی ش د برای درزلتیدن
تص وف به دامان انحرافات ناش ی از کژفهمی و جهالت ص وفیان پیوند آن با سیاست موجم فساد هر
دو گردید .تص وف س یاس یش د ،مجبور است از اصول بنیادین خود (تر دنیا) عدول کند و سیاست
ص وفیانه باید اص ولی را در پیش گیرد که بهتدریج آن را به تباهی میکشاند .چنانکه عوامل دیگری هم
در بنیاد تصوف بود که از همان آزاز زمینة انحراف آن را فراهم کرد .مسثلة زلبة نظام مرادی
ی

مریدی

طرف معادله را به قدرت بیانتهای متافیزیکی متص ل میکند و جانمِ دیگر را چونان رمهای سر به

زیر بار میآورد «مریدان را بر پیران اعتراض نبایدکردن تا ادب ص حبت نگا ،داش ته باش ند و نیز دلیل
اس ت که چون از مریدی بیادبی در وجود آید نه به اختیار حقو ص حبت آن اس ت کز او تجاوز کند»
(مس تملی بتاری 1131/1 1355برای نمونههای دیگر بنگرید به قش یری  211 135-133 1331و
 329و هجویری  231 1333و .)111فقر تود،ه ا و فراهمبودن اس ب اب معیش ت و برطرف کردن
نیازهای جنس ی در خانقا،ها نیز زمینة ش کلگیری انحرافاتی ش د که گزارشهای آن حتی به متون
ص وفیة همین دور ،را ،یافته اس ت (همان 311؛ مس تملی بتاری 1191/3 1355؛ احمد جام 1353
 233 231و  .)21همونین تض اد می ان ب اور و عم ل مریدان را به ورطة ریاکاری میکش اند که از
کلیدواژگان منتقدین تصوف انحرافی است.
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 -7-2-8گفتمان سیاسی

در گفتمان س یاسی این دور ،دو نکته حائز اهمیت است نتست ارتبا حاکمان خراسان با خلفای
بغداد و در مقابل با مفاهیمی که با فرهنگ س یاس ی ایرانیگرا پیوند داش ت و دیگر نس بت س یاست و
زمین هه ای عقیدتی جامعه .از اوائل قرن پنجم بهتدریج گرایش قدرت س یاس ی به ایرانگرایی رو به
کاس تی نهاد و جهت قطمنمای س یاس ت به س وی بغداد متمایل شد .در گفتمان سیاسی این دور ،دو
دالو مرکزی قابل تش تی

است «سلطنت» و «خالفت»« .خلیفه» بر فعالیتهای میهبی و دینی جامعه

نظارت داش ت و «س لطان» امور دنیوی حکومت را پیش میبرد اما از آنجا که س الطین س لجوقی
مش روعیت خود را از خلیفه میگرفتند و خلیفه قدرت اجرایی خود را در بازوی س الجقه میدید این
دو به اتوحادی رس یدند که یکی دیگری را تثیید و ت بیت میکرد .از این روی اس ت که سلطان سلجوقی
پس از پیروزی در نبرد دندانقان ( 131ق ).نامهای به خلیفة عباس ی مینویس د و خود را مطیع و هوادار
دولت عباس ی و به عنوان مس لمانی معرفی میکند که به جهاد در را ،خدا مش غول اس ت .این هم که
س الجقه خود را طرفدار حکومت بر اس ا

دین و فرمان امیرالمؤمنین (نیش ابوری )112 1332

معرفی میکردن د و خلیف ه هم دس تور داد «بر من ابر بغداد به نام طغرل خطبه کنند و نام او بر س کة
دارالض رب نقش زنند» (همان  )13-19نش انههای شکلگیری گفتمان سیاسی جدیدی است که مبتنی
بر «پیون د تر و عرب» بود .ازدوا خلیف ه ب ا دختر مل

داود س لجوقی ( 113ق ).و خطبهخوانی

طغرل به نام خلیفة عباس ی ( 111ق( ).بنداری اص فهانی 22 1315؛ ابن اثیر  )211/11 1353او این
اتحاد را به نمایش میگیارد .پیوند س الجقه با خلیفة س نی شیعیان را در گفتمان سیاسی به حاشیه راند
و نهض ت ض دد ش یعی و ض دد معتزلی س الجقه با محوریت نظریة س یاس ی کس انی م ل ماوردی که
خالفت را به رس میت میش ناخت آزاز شد؛ سیاستی دینی در چارچوب «اهل و سنت و جماعت» و
در ق ال م میاهم اربعة فقهی س نی با پوش ش حمایتی س الجقه و حکومتهای برآمد ،از دولت
س لجوقی در دنیای اس الم .در همین راس تا اندرزنامهها سیاستنامهها و نصیحةالملو ها هم به رشتة
تحریر درآمد تا پش توانة نظری گفتمان س یاس یِ تاز ،ش کلگرفته را تقویت کند امامالحرمین جوینی
زیاثاالمم را نوش ت؛ خواجه نظامالمل

س یاس تنامه را به رشتة تحریر درآورد؛ طرطوشی (ف )121

س را الملو را نگاش ت؛ ززالی نصیحة الملو را به رشتة تحریر درآورد (به شر صحت انتساب)؛
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االس د و الغواد توسر نویسند،ای که بر ما معلوم نیست تحریر شد و عبدالرحمن شیزری (ف )139
المنهج المسلو فی سیاسة الملو را نوشت.
دربارة رابطة دولتمردان س لجوقی با ص وفیان پیش تر س تن گفتیم .مطابق با روایت س دیدالدین
ززنوی از کرامتهای ش یخ جام یکی این بود که مثموریت الهی مراقبت از س لطان س نجر در واقعهای
به ش یخ جام س ذرد ،شد (ززنوی  .)31 1331ی بار هم شیخ در واقعهای به دربار سنجر رفت و جام
زهری را که به قص د کش تن س نجر به او داد ،بودند بر زمین ریتت (همان  )35و در واقعهای دیگر
ش یخ سلطان را از میدان جنگ نجات داد (همان  .)33حتی در جدال سنجر با اسماعیلیه نیز باز ردد پای
این حکایتهای ص وفیانه را میتوان مش اهد ،کرد .در یکی از آنها میخوانیم که ش یخ جام پس از
کش تن ی

داعی اس ماعیلی که قص د سلطان را کرد ،بود از دفتری پنهان خبر داد که در آن نام افرادی

از مردم مرو و دیگر جاها ثبت ش د ،بود که قص د کش تن س لطان را داش تند (همان  .)35حتی
حکایتهایی نقل ش د ،که در آنها اس ماعیلیه خواس تهاند ش یخ جام را ترور کنند اما ش یخ همه را
بهکرامت دریافته و نقش ههایش ان را نقش برآب کرد ،اس ت (همان  123و  .)139این حکایتهای
برساختة گفتمانی است که سعی دارد پیوند سیاست و تصوف را امری قدسی و الهی نشان دهد.
 -7-2-8نسبت گفتمانها

خر کش ی دن میان گفتمانهای موجود در ی

دور ،تنها در مقام بررس یهای نظری معنا دارد و

گرنه در واقعیت بیرون از ذهنِ تقس یمگرِ ما این گفتمانها در دل هم قرار دارند و بر روی هم جامعة
گفتم انی ی

ج امعه در ی

بازة زمانی خاد را تش کیل میدهند .همین امر ما را به نتیجة دیگری

میرس اند و آن اینکه جس تجوی گفتمانهای خال

نیز در جهان بیرون از ذهن عمالً ممکن نیس ت.

حتی گفتم انه ای متت اص م و متق ابل چونان دایر،های متداخلی هس تند که در مواردی با یکدیگر
همپوش انی دارن د .بنابراین وقتی از نس بت گفتمانی س تن میگوییم باید به دنبال پیدا کردن نقا
مش تر و متباین گفتمانها باش یم و آنها را به منزلة جزیر،های مس تقل و بیارتبا با یکدیگر تص ور
نکنیم .منته ا این ق در هس ت ک ه در دور،های گیار که نظم گفتمانی جامعه به هم میریزد نس بت
ت داخلی گفتم انها دیگرگون میش ود و گا ،از طریق تلفیق گفتمانهای پیش ین گفتمانهای تاز،ای
شکل میگیرد که ممکن است خود به یکی از گفتمانهای زالم عصر تبدیل شوند.
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در دورة مورد بررس ی ما گفتمان فقهی (با محوریت فقه ش افعی و بعد حنفی) با گفتمان تص وف
بیش ترین تداخل را پیدا کرد،اند تا جاییکه میتوانیم از ش کلگیری گفتمان تاز،ای به نام گفتمان «فقه
ص وفیانه» یا «تص وف فقیهانه» ستن بگوییم؛ تالش نویسندگانی م ل ابوبکر کالبادی مستملی بتاری
ابونص ر س را هجویری و بیش از هم ه محم د ززالی تم ام اً در این راس تا بود .از دیگر س و
همپوش انیهای بس یار میان کالم و تص وف نیز س بم در هم فرو رفتن این دو گفتمان شد تا جاییکه
میتوان از گفتمانِ تاز،ش کلگرفتة «تص وف کالمی» یا «کالم ص وفیانه» س تن گفت که در آثاری م ل
اللمع التعرف و ش ر تعرف و کمی بعدتر در حدیقة س نائی تعین زبانی  -نوش تاری یافته اس ت.
درواقع نتس تین متون ص وفیانة ما در نقطة تالقی دو گفتمان تص وف و کالم (با گرایش زیاد به کالم
اش عری) ش کل گرفتهاند .در دور،های بعد که تصوف تبدیل به گفتمان زالم جامعه میشود بهتدریج
خود را از زیر یوغ دو گفتمان دیگر (فقهی و کالمی) بیرون میکش د و آنها را در درون خود هض م
میکن د ام ا در دورة گ یار این گفتمانها چنان تلفیق ش د،اند که نمیتوان گفت کدامی

بر دیگری

ترجی و زلبه دارند .گفتمان س یاس ی عص ر نیز به ش دت حامی این تلفیقهاس ت و عمالً از نظمی
گفتمانی پش تیبانی میکند که در آن فقه (با دو گرایش ش افعی و حنفی) کالم (با گرایش اش عاری) و
تص وف با ی دیگر همنش ین و تلفیق ش د ،باشند .حمایت همزمان شاهان سلجوقی و وزیران آنها از
«فقها متکلمین و ص وفیه» دقیقاً در این راس تا ص ورت میگرفت .تلفیق گفتمان س یاس ی عص ر با
گفتمانهای فقهی کالمی و ص وفیانه آزاز ش د ،اما هنوز به مرحلهای نرس ید ،که بتوانیم از گفتمان
«تص وف س یاس ی» یا «س یاس ت ص وفیانه» یاد کنیم مهلتی بایس ت تا خون شیر شد .گفتمان فلسفی
معتزلی و علمی (علوم تجربی) در این می ان جایگاهی ندارند و به م ابه گفتمانهای رقیم تلقی ش د،
بهش دت به حاش یه راند ،میش وند .در نظم «درونگفتمانیِ» کالمیون زلبه با اش عریان است که بهتر از
دیگران توانس تهاند خود را با ش رایر تطبیق دهند و کالمهای شیعی معتزلی و کرامی به عنوان رقیبانی
که نتوانس تهاند خود را با نظم گفتمانی جدید س ازگار کنند به حاش یه راند ،میش وند .ماتریدیه در
خراس ان این س الها حضور پررنگی ندارد و به عنوان «کالم در حاشیه» نقش چندانی در نظم گفتمانی
موجود بازی نمیکند .در نظم درونگفتمانی فقه نیز فقه حنفی و ش افعی میداندار اص لی هس تند و فقه
ش یعی در این میان نتوانس ت خود را با ش رایر تطبیق دهد و به حاش یه راند ،شد .شیخ جام در چنین
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ب افتی انسالت ائبین را نوش ت .اکنون باید ببینیم چه نس بتی میان اثر میکور با نظم گفتمانیِ پیشگفته
وجود دارد.
 .0تقابل گفتمانها در متن

ش فیعی کدکنی ش یخ جام را «درویش س تیهند »،معرفی میکند .بیش ترین ستیز او در انسالتائبین با
ص وفیانی اس ت که به زعم وی از طریق درست دور افتاد،اند .این ستیز منجر به شکلگیری دو گفتمان
متقابل در کتاب میکور ش د ،که یکی مورد تثیید ش یخ جام اس ت و بر دیگری شدیداً حمله میکند .ما
بهصورت قراردادی اولی را «تصوف شریعتمحور» و دومی را «تصوف شریعتابزار» مینامیم.
دالو مرکزی گفتمان نتس ت ش ریعتورزی اس ت و دیگر عناص ر آن را میتوان با عنایت به
تثکیدها و توص یههای ش یخ در س رتاس ر متن استترا کرد زیر از «شریعتمداری» که با بسامد بسیار
در متن آم د( ،احم د ج ام  251 253 111 111 115 33 99 91 21 23 13 1391و  )293و
دالو مرکزی گفتم ان اس ت عن اص ری م ل زهد (همان  113و  )111بدعتس تیزی (همان )11
مت الفت با مدعیان (همان  13و  )91نفسس تیزی (همان 131 51 91 13 13 115 112 321
 199 139و  )211تر ری ا (هم ان  131 133 91 13و  )311و اخالد (همان 23 15 11 11
 21 21و  )11کنار یکدیگر قرار گرفته و در مفص لبندی تاز،ای کلیتی را ش کل داد،اند که ما آن را
گفتمان تص وف ش ریعتمحور مینامیم .تمام همد و زمد ش یخ احمد تبلیغ و ت بیت پایههای این گفتمان
در متن و س ذس در ذهن متاطم است .دالو مرکزی گفتمان دوم «شریعتابزاری» است و نقطة مقابل
عناصر فوق هویت گفتمان رقیم را شکل میدهد.
ش یخ ج ام از تمهیدات و ش گردهای متعدد و متنو بالزی -زبانی بهر ،برد ،تا هم تقابل این دو
گفتم ان را نش ان ده د و هم در عین حال اولی را ت بیت و تبلیغ و دومی را نکوهش و تقبی کند .از
جملة این تمهیدات نامدهی 1و ص فتس ازی 2اس ت .بدین ترتیم که عناص ر گفتمان رقیم (تصوف
ش ریعتابزار) را به ص فاتی متصف میکند و با نامهایی مینامد که به نظر متاطم زشت آید .از طریق
این دو ش گرد ابتدا دالهای گفتمان رقیم از معنای اولیه و م بت تهی میشوند و سذس بر مدلولهایی
دالل ت میکنند که هویت آنها را در نظر متاطم ناپس ند جلو ،میدهد .متزلزل کردن معنایی دالهای
1. naming
2. describing
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گفتمان رقیم یکی از را،هایی اس ت که گفتمانهای متتاص م در پیش میگیرند تا حریف را از میدان
به در کنند .این ش گرد همونین منجر به شکلگیری تقابل میان «من» و «دیگری» میشود« .من» و هرکه
و هرچه با من اس ت خوب و پس ندید ،اس ت و «دیگری» و هرچه و هرکه با دیگری اس ت بد و
ناپس ند اس ت .در این راستاست که شیخ جام عناصر گفتمان رقیم را با صفات و نامهایی نظیر «مغنویان
رقاص ان مس ترگان قواالن مطربان» (همان « )253پیران کرکسطبع» و «پیر مردارجوی» (همان )31
تعبیر میکند و از عناص ر گفتمان خودی با نامها و ص فاتی نظیر «عاش ق دلسوخته» «مفلسان نیازمند»
«قلواشان و عامیان و شکستهدالن» یاد میکند.
ش گرد دیگر وی قرینهس ازی تاریتی است؛ بدین ترتیم که میان عناصر گفتمان خودی و رقیم با
عناص ر م بت و منفی تاریتی تقارنی برقرار میس ازد که اس توار اس ت بر معادلس ازی عناصر گفتمان
خودی با ش تص یتهای م بت تاریتی و عناص ر گفتمان رقیم با شتصیتهای منفی تاریتی «هرکه
را را ،راس ت و در را ،بدعت نیس ت با ما بدین جنگ نکند  ...همچنان که س ورة برائت در ش ثن
مشررکان و منافقان آمد؛ ایشران را فض یحتی بود و مؤمنان را نازشی؛ این کتاب [انسالتائبین] همونان
اس ت؛ مخلصران و محققان را نازش است و مدّعیان دروغزن را و زندیقان را گدازش» (همان .)13
این هم که برای «علمای قوم» ص فت «رش وتس تانی» و «طمعکاری» را به کار برد ،و آنان را چون
«نهنگان و پلنگانی» میبیند که «بر س ر مردار دنیا نش س تهاند و فتوای دروغ میدهند و مردار میخورند»
(همان  )153و ص وفیة عص ر خودش را با «مار» نامدهی کرد( ،همان  )133و در مقابل عناصر متعلق
به گفتمان خودی را با تعبیر «خداوندان طریقت» نامدهی میکند (همان  )211از مص ادیق و نشانهای
همین ش گرد نامدهی و ص فتدهی اس ت .حتی آنجا که میخواهد عنص ر مش ترکی را که در هر دو
گفتمان حض ور جدی دارد معرفی کند باز با اس تفاد ،از همین تکنی

تقابل ارزش ی ایجاد کرد ،یکی

را بر ص در مینش اند و دیگری را به حض یض میافکند «س ما » در تص وف ش ریعتابزار با صفت
«س ما فس ادانگیز» نامدهی ش د ،و در تص وف ش ریعتمحور با تعابیری نظیر «آب بر آتش شوق» و
«مرهم ریش» (همان  .)223چنانکه برای نامیدن طریقِ اولی از تعابیری نظیر «ش اهدبازی رقاص ی
ززلگویی و لوطیگری» (همان  )233یاد میکند و در مورد دومی تعبیر «قطع عالیق» را به کار میبرد
(همان).
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ش گرد دیگر وی ب ازنم ایی زم ان مک ان و اجتما  1اس ت که در آنجا نیز از تمهید نامدهی و
ص فتس ازی بهگونهای دیگر اس تفاد ،میکند .این زمانها و مکانهای بازنماییشد ،دو دستهاند برخی
واقعی هس تند و مابهازای بیرونی دارند و برخی نمادین و برس اختة ذهن نویس ند ،و متن هس تند م ل
درگا ،معش وق ازلی .بنابراین ما با دو زمان و مکان واقعی و نمادین س ر و کار داریم که نویسند ،در هر
دو مورد از ش گرد ص فتس ازی و نامدهی بهر ،برد ،تا گفتمان خودی را تبلیغ و ت بیت کند و گفتمان
رقیم را توبیخ و تحقیر .م الً دربارة ص ومعه که به زعم وی جایگا ،صوفیان آلود ،است مینویسد «با
مار در س وراب به از آن که با قّرواء در ص ومعه» (همان  .)133از نمونههای زمان و مکان نمادین در متن
«س احل دریایی» است که اهل طریقت راستین بر سر را ،خویش مییابند «اکنون (زمان نمادین) مینگر
آنجا (مکان نمادین) احرام چون میباید گرفت .کس ی که در س راپردة عزوت (مکان نمادین) ش ود در
ظلو س یاس ت او را برپای کند و به خودی خود او را گوید  ...اما چون کسی بدین مقام (مکان نمادین)
رس د و بر کنارة این دریا (مکان نمادین) را ،یاود باید که  ...در کش تی تفویض (مکان نمادین) بنش یند
 ...و در دری ای مب ا (مک ان نمادین) به حجت میرود  ...تا آنگا( ،زمان نمادین) که در آن مس تقیم
گردد  ...و از پهن ا و باالی آن دریا [مکان نمادین] خبر یاود» (همان  .)233طبیعتاً بازنمایی زمان و مکان
نمادین در مورد گفتمان رقیم (تص وف ش ریعتابزار) نیز انجام گرفته اس ت «کس ی که در را ،خدای
عزووج ل بنی اد چنین نه د واالد از لواط ه بر ب ای د نه اد و زنا و زندیقی و اباحتگری منزل او (مکان
نمادین) باش د» (همان  .)231آنجا هم که از چراغ معرفتی س تن میگوید که اگر «در خانهای (مکان
نم ادین) رود ی

ذر ،ظلمت در آن» خانه نگیارد (همان  )21یا آنجا که به زبان تم یل از «مرززاری»

یاد کرد ،که چون ش یر در آن باش د آرامگا ،نتویر نباش د (همان) و یا از «جای تهمتزد »،و «خانة
مفلس ان» (همان  )33یاد کرد ،نمونههای دیگری از همین بازنمایی زمان و مکان نمادین اس ت .این
ش یو ،چون اس توار بر کالم پوش ید ،و استعار،سازی است تثثیرگیاریاش بر ناخودآگا ،متاطم بود،
به همین دلیل عمیقتر است.
ش گرد دیگر ش یخ جام در ت بیت و تبلیغ گفتمان خودی و انکار و ردد گفتمان رقیم اعتباربتش ی
اس ت .طبیعتاً منابع اعتباربتشی متعدد است اما وی بیشتر از قرآن و حدیث و اقوال مشایخ صوفیه بهر،
گرفته اس ت .م الً آنجا که میخواهد تر دنیا را به عنوان یکی از کنشهای ارزش ی مورد تثیید تصوف
1. presenting the time, space and society
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ش ریعتمحور تبلیغ کند بالفاص له دس ت به دامان آیة «زغیِّنر للنوا ِ حغمُّ الش َهاوات» (آل عمران )11
میش ود (احمد جام  )135 1391تا خوانند ،متقاعد ش ود که کالم ش یخ تثیید قرآنی دارد .یا آنجا که
میخواهد «زهد» را به عنوان عنص ری از گفتمان تص وف شریعتمحور برتر نشاند به آیة بقیَّةّ ا ِ خیر
لرکّم ان کّنتّم مغؤمنینر» (هود  )35اس تناد میجوید و پیش از آن عبارت «کما قال ا تعالی» را میآورد
(احم د جام )113 1391؛ ترکیم «کما»  -به معنای همونانکه  -این فرض را به ذهن متاطم متبادر
میکند که گویا آیة میکور تثییدی اس ت برای ایدة مورد نظر ش یخ .در مواردی هم از احادیث پیامبر
اعظم برای اعتب اریابی اید،هایش بهر ،میبرد .م الً ی

جا پس از نقل باور خودش مینویس د «اخبار

بدین ناطق اس ت» و بالفاص له حدی ی از رسولا را ذکر میکند (همان  .)211استفاد ،از اعتبار مشایخ
ص وفیه که در س نت عرفانی به نیکی ش هر ،بود،اند نیز در همین راستا قرار میگیرد یکی دو مورد به
کالم ابوذر بوزجانی تمس

جس ته (همان  )115 51یا در تعریف لف پر مس ثلة «عشق» فهرستی از

«اجلة مش ایخ» را به کار میگیرد «باز از خداوندان طریقت بعض ی از اجلة مشایخ چون شیخ ابوسعید و
عبدا مبار

و از متقدمان چون ش یخ ش بلی و جنید و حس ین منص ور و ذوالنون مص ری و عمرو

ع مان مکی رض ی ا عنهم اجمعین و زیر ایش ان لف عش ق را اطالق کرد،اند» (همان  .)211گاهی
هم اعتباربتش ی از طریق اس تناد به گویندة حکیمی اس ت که نامش ذکر نمیش ود «چنانکه حکیمی
گفته است ( »...همان  .)31این تمهید در واقع در جهت اقنا متاطم به کار گرفته میشود.
ش گرد دیگر ش یخ برای تبلیغ گفتمان خودی و انکار گفتمان رقیم عاطفیسازی کالم است که به
نویس ند ،کم

میکند تا ص میمیتی میان خود و خوانندة فرض یاش برقرار کند .اگر خوانند ،متعلق به

گفتمان خودی باش د پیوندهای او با گفتمان محکمتر ش د ،زنجیر،های همارزی اس توارتری ایجاد
میش ود و اگر متعلق به گفتمان رقیم باش د زمینة جیب او به گفتمان خودی فراهم میگردد .تعابیری
نظیر «زینهار ای دوس تان و عزیزان من( »....همان « )33الحیر الحیر ای دوس تان و عزیزان من»... .
(هم ان  )31و «زنه ار ای برادران و عزیزان من( »... .هم ان  )91از این قبی ل اس ت .گ اهی هم از
من اداس ازی برای تقبی عناص ر گفتمان رقیم بهر ،میگیرد «ای بیخبران میندانید که چه دارید »...
(همان  )211یا «برو ای مدبر سیا،گلیم که اوست( ».همان .)233
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 .5رابطۀ گفتمانی متن و برون متن

در بررس ی نظم گفتمانی جامعة عص ر ش یخ جام دیدیم که فقه و تص وف با هم درآمیتتند .این
آمیتتگی که نقش ش ریعت را در طی نمودن طریقت عرفانی برجس ته میس ازد آش کارا در آثار شیخ
جام بازنمایی ش د ،و به همین اعتبار هم هست که ما تصوف مورد تثیید وی را شریعتمحور مینامیم.
از طرف دیگر دیدیم که در متن انسالتائبین دو گفتمان متتاص م ش کل گرفته اس ت .این دو س وی
م اجرا را ب ای د بازنمایی نظم گفتمانی در متن و در عین حال تثثیرپییری متن از نظم گفتمانی برونمتن
ب ه ش م ار آورد .این متن در دل آن نظم گفتمانی ش کل گرفته و هم از آن تثثیر پییرفته و هم آن را
بازنمایی کرد ،و هم بر آن تثثیر گیاش ته اس ت .ش یخ جام از ی

طرف به مبارز ،با تصوف انحرافی در

حال ش کلگیری پرداخته زوایای پنهان و آش کار آن را بر آفتاب میافکند تا مردمان را ظاهر آراس تة
ص وفیان آلود ،نفریبد از طرف دیگر به تبلیغ و ت بیت گفتمانی میپردازد که در جامعة بیرون از متن هم
وجود دارد و خود او نیز از طرفداران آن اس ت .او هم در متالفت با تص وف آلود ،هش دار میدهد
«نه هرکه از حقیقت س تن گوید گنجدار بود؛ یا از زر س تن گوید زرش نا

بود ...نه هر که آتش

گوید زفانش بس وزد و نه هرکه ش کر گوید دهانش ش یرین بود» (همان  )39-91و آنان را به کفر و
زندقه محکوم میکند «آن س وداس ت که کس ی گوید به حقیقت رس یدم و آن بر شریعت نباشد و آن
زندیقی اس ت زنهار از آن زرور نتری که به را ،ش یطان گردی و هرگز با را ،نتوانی آمد» (احمد جام
 )131 1313و با آنان که فقر باطن را اص ل میدانند و جانمِ ظاهری دین یعنی ش ریعت را به چیزی
نمیگیرند س ر متالفت و ناس ازگاری دارد «باطن راس ت باید باش د ظاهر از هر گونه خواهی باش.
نگر از آن س تنان نترید که آن همه نهاد قومی اس ت که ایشان منکر شریعتاند و سر همة بیراهیها
تر ش ریعت اس ت» (احمد جام  .)33 1391هم از س وی دیگر همنوا با گفتمان رایج در عص ر
خویش تص ری میکند که «هر که را می حقیقت باید ش ریعت باید برزید؛ تا درخت ش ریعت آبادان
ن داری ب ار حقیق ت ندهد» (همان  .)91این هم که ش ریعت را به درختی تش بیه میکند که بار آن
حقیقت اس ت (همان  )33-33تثکیداتی اس ت بر همراهی تص وف و ش ریعت که در نظم گفتمانی
عصر هم نشانههای آن را دیدیم.
متالفت ش یخ با ادعای کرامت را نیز باید در قالم همین تقابل دو گفتمان تصوف شریعتمحور و
ش ریعتابزار دریافت و تفس یر کرد؛ چون تقریباً در همة مواردی که در برابر مدعیان کش ف و کرامات

سال چهل و نهم

تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام

75

قد علم میکند از ش ریعتی دفا میکند که در نظر مدعیان به چیزی گرفته نمیش ود .به عنوان م ال
تقابل مدعیان کرامت و پیروان ش ریعت را در این جمالت مالحظه کنید «هرکه ظاهر وی به ش ریعت
آبادان نیس ت در هر مقام که هس ت نگر از وی قبول نکنی اگر چه میبینی که وی در هوا میپرد و بر
آب میرود و در آتش میش ود و به ش بی از مش رق به مغرب میرود نگر .نذنداری که وی از دام دیو
جس ته اس ت .زیرا که ابلیس هم آن میکند و همه جادوان که در کار خویش اس تاد باش ند به شبی به
چا ،بابل میروند و بازمیآیند .نگر .بدان فریفته نش وی که گویی کس ی می چند فرس نگ برود و یا
ش بی به کعبه میرود و یا میگوید من خض ر را ص لوات ا علیه را میبینم .زنهار که هر کس ی را بر
شریعت نبینی از اینها هیچ قبول نکنی» (همان .)313
مس ثلة دیگر طرز مواجهة ش یخ با کرامیه اس ت .در بررس یهای پیش ین نشان دادیم که کرامیه در
دورة مورد بررس ی ما مورد بیمهری گرایشهای فقهی کالمی و عرفانی خراس ان قرار داش تند اما
حض ور این فرقه در کالم ش یخ پر رنگ اس ت .این بدان معناست که متن گاهی در مقابل نظم گفتمانی
بیرون از متن قرار میگیرد .از نش انههای این امر یکی عرض ارادت و احترام ش یخ احمد اس ت به
بزرگان کرامی یعنی کس انی م ل محمد بن کرام عبدان زاهد بوذر بوزجانی و ابوبکر عتیق س ورآبادی
(احمد جام 221 1391؛ ش فیعی کدکنی  .)139 1393آنجا هم که نویس ند ،به اقوال بزرگان کرامی و
پیروانش ان اس تناد میکند (احمد جام  )159 113 51 213 1391باز قیام متن در برابر نظم گفتمانی
ح اکم بر جه ان بیرون از متن تحقق میی ابد .در همین راس تا قرار میگیرد حکایتهایی که در آنها
بزرگ ان کرامی مورد احترام واقع ش د،ان د (همان  .)139 159 221حتی این هم که ش یخ احمد بر
خالف گفتم انه ای زالم بیرون از متن ایمان را عبارت از «قول به زبان» دانس ته (همان  )29باز از
نش انههای گرایش او به کرامیه است .این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که شیخ احمد حنفی بود،
و میان فقه حنفی و کرامیه پیوندهای نزدیکی وجود داش ته اس ت .ما حد

میزنیم اقامت ش یخ در

روس تاهای دورافتاد،ای م ل معدآباد بدان جهت بود ،که وی چنین باورهایی را تبلیغ میکرد ،اس ت؛
باورهایی که در نظم گفتمانی حاکم بر جامعة بیرون از متن جایگاهی ندارد.
متالفت با فلس فه یکی دیگر از ویژگیهای بافتی اس ت که ش یخ جام در آن میزیس ته است .نیمة
دوم قرن پنجم تا پایان قرن ش ش م دورة گیار فرهنگی اس ت و در این چرخش پارادایمی تعریف و
ک ارکرد عق ل نیز تغییر میکند .بدین ترتیم که هرچه به طرف قرن چهارم برمیگردیم عقل زمینیتر و
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میشویم عقل آسمانیتر و دینیتر میشود .او این

چرخش مفهومی و کارکردی عقل در همین دور،ای اس ت که کس انی م ل شیخ احمد خاقانی سنائی
و ززالی زندگی میکنند .آثار اینان آش کارا نشان میدهد که چگونه عقل دارای کارکردها و خصلتهای
دینی میش ود و به همان نس بت فلس فه به حاش یه راند ،میش ود سنائی متاطبان را توصیه میکند که
«عقل را قربان کن اندر بارگا ،مص طفا» (سنائی  )23/1 1393و فالسفهای م ل ابن سینا را «هو گویان
یون انی» مین ام د (همان  )115/1ززالی در مجموعة تقریراتش عقلی را تبلیغ و تعریف میکند که در
برابر وحی س ر تعظیم فرود آورد ،و تهافت الفالس فه و منقی من الض الل را مینویس د و ش دیداً به
فیلس وفان مش ائی حمله میکند خاقانی «دانش فلس فی» را «کم از فلس» میشمارد .این در حالی است
که در آثار ش یخ نه از ض دیت با فالس فه س تنی به میان آمد ،و نه در تثیید آنها اش ارتی .این موضع
خن ی نس بت به جریان فکر فلس فی در چنین بافت ض دد فلسفی را چگونه میتوان توجیه کرد؟ به نظر
پاس خ را باید در جای دیگری جس ت .در آثار ش یخ مفص لبندی تازة س ه عنص ر «ش ریعت عقل و
معرف ت» گفتم انی را ایجاد کرد ،که میتوان آن را گفتمان عقل ش رعی نامید؛ «عقلی» که در مس یر
«ش ریعت» قرار گرفته و بر آن اس ت تا به «معرفت» دس ت یابد .درس ت به این علت است که در آثار
ش یخ پیوس ته این س ه عنص ر در ارتبا با یکدیگر مطر ش د،اند عقل وزیر و ندیم معرفت اس ت
(هم ان )21؛ معرفت آفتاب اس ت و دل خانة تاری

و عاقل خداوند خانه (همان )21؛ عقل نورانی

اس ت و معرف ت نور (هم ان) و «تا نور معرفت با نور عقل فراهم نیاید او را عاقل خواندن نه از عقل
باش د» (همان) .معرفت میکور در آثار ش یخ کامالً ص بغة دینی به خود میگیرد و اص رار او در جای
ج ای آثارش به «علم ش ریعت» (احمد جام  53 53 51 53 1391و 31؛ مفتا النجات  31و31؛
س را الس ائرین  111و  )131ضلع سوم این م لث را شکل میدهد .بنابراین گرچه شیخ جام صراحتاً
فلس فهس تیزی نمیکند اما متاطم را از مس یر دیگری میبرد و نهایتاً به همان جایی میرس اند که
فلسفهستیزان در نظر دارند.
 -7خالصه و نتیجه

آث ار ادبی در دل گفتمانها پدید میآیند و در رابطهای دوس ویه از آنها تثثیر پییرفته بر آنان تثثیر
میگیارند .انسالتائبین ش یخ احمد جام یکی از آثاری است که در دورة گیار فرهنگی قرن پنج و شش

سال چهل و نهم

تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام

72

تثلیف ش د ،و نش انههای دورة گیار را بهخوبی تبدیل به نش انههای زبانی کرد ،اس ت .نظم گفتمانی
موجود در خراس ان قرن پنج و ش ش اس توار بر جابهجایی گفتمانهای زالم اس ت .گفتمان تص وف
کالم و علوم ش رعی با جهتگیری واحد در حال تبدیل ش دن به گفتمانهای زالم هس تند و کیفیت
ارتبا آنها با یکدیگر تلفیقی اس ت .انسالتائبین این تلفیق و نظم گفتمانی را بهخوبی بازنمایی کرد،
در عین حال به تص وف آلود،ای که در حال گس ترش اس ت واکنش نش ان میدهد .آن ستیهندگی که
محققان در ش تص یت ش یخ دید،اند دقیقاً در همین مبارز ،با تصوف آلود ،تحقق یافته است .تقابل دو
گفتمان ش ریعتمحور و ش ریعتابزار در متن شکل گرفته و بیانگر دیدگا ،خاد شیخ جام در واکنش
ب ه نظم گفتمانی محیر اس ت .اهمیت انسالتائبین در این اس ت که اوالً ویژگیهای دورة گیار را به
نش انههای زبانی تبدیل و آنها را بازنمایی کرد ،و ثانیاً در مقابل نظم گفتمانی بیرونمتن مواجهة فاعالنه
و مؤثر دارد.
کتابنامه

قرآن کریم
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ابن عند کر 8601ق ) ت یین کذب المفتری فیم ندب الن االم ب ابن السندن االنعری چ پ حن ب الّین
قّسن ق هره.

________  8611 .ق ) ت یین کذب المفتری فیم ندب الن االم ب ابن السندن االندعری چ پ د ب دمشق:
دارالفشر.

ابااسس ق نیرازی 8018ق 8111/ب ).ط ق ت الفقه ء ج 8به کانش احن ن ع س بیر ت
_______ 8081ق ) االن ره الن مذهب اهل السق تسقیق مسمیّ زبیّی دار الشت ب العربن
احمّ ج ب  )8601مفت ح النج ت تصسیح عبن ف ضل تهران :بنی د فرهنگ ایران
_______  )8611وضۀ المذ ین .تصسیح عبن ف ضل تهران :بنی د فرهنگ ایران
_______  )8631منتخب سراج الن ئرین تصسیح عبن ف ضل مشهّ :آست ن قّس رضای
_______  )8611کناز السشمه پژ هش عبن ف ضل تهران :پژ هشگ ه عباب ا ن ن
_______  )8611سدراج الند ئرین مقّمه ،تصدسیح تاضدیح حندن صدیری ج من تهران :پژ هشگ ه
عباب ا ن ن مط لع ت فرهنگن

_______  )8611ا

الت ئ ین تصسیح عبن ف ضل تهران :تاس

اسددتاار مقن ،سددیّ مسمّ « )8611مراتب معرفت نددن سددن ظرا ه احمّ ج ب مقن» .فصددبن مۀ ادب
عرف ن همّان به ر ش  80صص .803-831

بغّادی ،ع ّ الق هر بنت ) الفرق بین الفرق به کانش مسمّ بّر ق هره :شر مسمّ ص یح ا الده
بش ئی ن ،ه دی  )8611یش بار در عصر ترک ن مشهّ :مر ّیز

بنّاری اصددفه ن ،اباالفتح بن عبن بن مسمّ  )8613/1163ت ریخ سددبنددبۀ سددبجاقن زبد النّصددره نخبۀ
العصره ترجمۀ مسمّحنن جبیبن تهران :بنی د فرهنگ ایران

بهمنن مطبق ،یّاهلل؛ خّادادی ،مسمّ « )8611تسبیل افش ر معرفن آث ر نددیخ احمّ ج ب» فصددبن مۀ
تخصصن عرف ن س  3ش  10ت بنت ن صص 881-863
________________________ « )8611 .تسبیل سد خت ر زب ن ثر عرف ن ندیخ احمّ ج ب بر اس س کناز
السشمه ا

الت ئ ین» فصدبن مۀ تخصدصدن سد

ندن سدن ظم ثر ف رسن به ر ادب) س  0ش

 6پ ییز صص 181-161
ج من ،اباالمش رب بن عط ء المب

 )8663خالصۀ المق م ت قنّه ر.
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صح بن ففر  )8611ترجمۀ ت ریخ یمینن به اهتم ب دکتر جعفر نع ر تهران :عبمن

جرف دق ن ،اباالشدر
فرهنگن

جعفری ن ،رسال  )8613ت ریخ تشییع تهران :عبم.

جازج ن ،منه جالّین سدراج  )8601ط ق ت صدری تصسیح ع ّالسن ح ی ن قنّه ری ک بل :ا جمن
ت ریخ افغ نت ن.

جاینن ،عط مب

 )8611ت ریخ جه گش تصسیح مسمّ بن ع ّالاه ب قز ینن لیّن :مط عۀ بریل.

جیه ن ،اباالق سددم بن احمّ  )8631انددش ل الع لم ترجمه عبن بن ع ّالنددوب ب مقّمه تعبیق ت فیر ز
منصاری تهران :به شر
ح کم یش باری  )8611ت ریخ یش بار ترجمۀ خبیفۀ یش باری تصسیح نفیعن کّکنن تهران :آاه
ح ئری ،ع ّاله دی  )8631ایران جه ن اسوب مشهّ :آست ن قّس رضای.

حمای ،ی قات بن ع ّاهلل 8111 .ب ) معجمال بّان ج  81 81بیر ت :دار ص در
خااجه ظ بالمب

تاسن  )8611سی ست مه تصسیح جعفر نع ر چ پ پنجم تهران :بنی د

ذه ن ،مسمّ بن احمّ 8016ق 8116/ب ) سیر اعوب الن وء به کانش نعیب ار ؤ ط بیر ت
ذه ن  )8088ت ریخ اسوب بن ج  :دار الشت ب العربن.

راستگا ،سیّ مسمّ « )8611نیخ ج ب در ا

الت ئ ین» آینۀ پژ هش س  8ش  3صص 13-01

رازی ،فخرالّین مسمّ بن عمر  8086ق ) اعتق دات فرق المنددبمین المشددرکین تسقیق مسمّ زینهم
مسمّ عزب ق هره :مشت ه مّبالن.

را ّی ،مسمّ بن عبن بن سددبیم ن  )8636احۀ الصددیّ ر آیۀ النددیر ر به سددعن اهتم ب مسمّ اق ل
چ پ د ب تهران :عبناک ر عبمن
رحمتن ،مسمّک فم « )8611پژ هشن درب رۀ کرامیه» کت ب م ه دین تهران :خ ۀ کت ب
ر حن ،عبیرضد « )8616مذهب در خراسد ن عصدر سدبجاقن» پژ هش مۀ ت ریخه ی مسبن ایران س 1
ش  1به ر ت بنت ن صص 11-31
زرق ن ،سیّ مهّی  )8611ت ریخ ادبن ایران قبمر زب ن ف رسن تهران :سخن
سد د شن ،ت جالّین ابا صدددر  8130ب ) ط ق ت الشد د فعیه الش ری ج  0 6تسقیق ع ّالفت ح مسمّ حبا
مسماد مسمّ الطن جن ط عه السب ن
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سدد شن ،ت جالّین ابا صدددر  8133ب ) ط ق ت الشد د فعیه الش ری ج  1 0 ،1 ،8تسقیق ع ّالفت ح مسمّ
حبا مسماد مسمّ الطن جن ط عه السب ن
سمع ن ،ع ّالشریم ابن مسمّ 8611ق 8131/ب ) اال ن ب حیّرآب د دکن
سمع ن 8111 ،ب ) اال ن ب تعبیق ع ّاهلل عمر ال ر دی بیر ت :دار الجن ن
سن ئن ،مجّ د بن آدب  )8616دیاان حشیم سن ئن تصسیح مسمّرض برزار خ لقن تهران :ز ار
نفیعن کّکنن ،مسمّرض  )8616در یش ستیهنّه تهران :سخن

____________________ « )8616سددفینهای از نددعره ی عرف ن قرن چه رب پنجم» جشددن مۀ اسددت د
ذبیح اهلل صف صص .011-011

___________________ پد ییز  8616بهد ر « )8610ر ابط ندددیخ ج ب ب کرّامی ن عصدددر خایش» مجبۀ
دا ششّۀ ادبی ت عباب ا ن ن دا شگ ه تربیت معبم س  1ش  3-1صص .61-61

____________________ « )8611چهرۀ دیگر مسمّ بن کراب سددجنددت ن» ارج مۀ ایرج به کانددش
مسنددن ب قرزاده به خااسددت ری انددرا

مسمّتقن دا شپژ ه ع س زری ب خاین ج 1تهران:

تاس صص. 38-880

نهرست ن  )8638المبل سل به کانش مسمّرض جولن یینن تهران :اق ل
عبمالهّی ،سدیّ صدفنالّین مرتضدن بن داعن بن ق سم حننن رازی  )8630تبصر العااب تصسیح ع س
اق ل آنتی ن تهران :اس طیر
غز ای ،سددّیّالّین مسمّ  )8610مق م ت ژ ّه پیل به اهتم ب حشددمت مؤییّ چ سدداب تهران :عبمن
فرهنگن

ف رسددن ،الس فا اباالسنددن ع ّالغ فر بن اسددم عیل  8631ش  8016 /ق ) ت ریخ یندد بار ،المنتخب من
النی ق تصسیح ک فم مسمادی قم :جماعۀ المّرسین فن الحةز العبمیه.

ف رسددن ،ع ّالغ فر  )8636ت ریخ یند بار المنتخب من النددی ق اردآ ردۀ ابراهیم صددریفینن قم :جماعۀ
المّرسین فن الحةز العبمیه فن قم المقّسه.

ف ضل ،عبن  )8616قّ تسبیل آث راحمّ ج ب مقن تهران :تاس
_______  )8616ک ر مۀ احمّ ج ب مقن تهران :تاس
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قرب نپار آرا ن ،حنددین؛ حیّری رامشدده ،هیّ « )8616از کرام ت ت خراف ت ب تأکیّ بر اسددرار التّاحیّ
مق م ت ژ ّه پیل» فصبن مۀ ادی ن عرف ن س  01ش  1پ ییز زمنت ن صص116-680
قز ینن رازی ،ع ّالجبیل  )8611النقض تصدددسیح سدددیّ جولالّین مسّث ارمای تهران :ا جمن آث ر
مبن
قشدیری ،اباالق سدم  )8611رسد لۀ قشدیریه ترجمۀ اباعبن حنن بن عثم ن تصسیح بّیع الزم ن فر زا فر
چ پ هم تهران :عبمن فرهنگن.

کریمی ن ،حنین  )8601ط رسن مجمع ال ی ن تهران :دا شگ ه تهران
کم لن ،مریم؛ آزاد ارمشن ،تقن « )8618مشدددر عیت سدددی سدددن سدد خت ر قّرت در د رۀ سدددبجاقی ن»
ج معهنن سن ت ریخن د رۀ  0نم رۀ  1پ ییز زمنت ن صص881-806
م دلا گ ،یبفرد  )8611ت ریخ فرق اسومن ترجمۀ اباالق سم سری تهران :اس طیر
مسمّ بن منار میهنن  )8613اسددرار التاحیّ فن مق م ت الشددیخ ابن سددعیّ تصددسیح مسمّرضد نددفیعن
کّکنن تهران:آا ه
مّ ن ،امیرحندین « )8618احمّ ج ب ،از افند ه ت حقیقت» مط لع ت عرف ن مجبۀ عبمن پژ هشن) ش
 83پ ییز زمنت ن صص181-101
مدّ ن ،امیرحندددین؛ کهدّ ین ،مسمّک فم؛ مب

ث بت ،مهّی « )8611ندددیخ احمّ ج ب افند د ۀ

کرام ت» ادب پژ هن ایون ش  86پ ییز صص 11-811
منددتعبن پ رسدد  ،غومرضدد نددم  ،ح مّ « )8616قّرت سددبطنت معنای ا لی در گ ه احمّ ج ب»
متنپژ هن ادبن س ل  81ش  31پ ییز صص11-18

مندتمبن بخ ری ،اباابراهیم اسدم عیل بن مسمیّ  )8633ندرح التعر لمذهب التصدا  :ار المریّین
فضیحۀ المّیعین ب تعبیق ت مسمّ ر نن ج  0چ پ د ب تهران :اس طیر.

مقّسددن ،اباع ّهلل مسمّ بن احمّ  )8611احنددنالتق سددیم فن معرفۀ االق لیم ترجمۀ عبینقن منز ی
تهران :کامش
مطهری ،حمیّرضدد ؛ اسددم عیلزاده ،صددّراهلل « )8610ک رازاران نددیعۀ ام میه در دسددتگ ه حشامتن
سبجاقی ن» د فصبن مۀ عبمن-تر یجن سخن ت ریخ س ل  1نم رۀ  18به ر ت بنت ن صص68-03
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منتجدبالّین ،اباالسندددن عبن بن ع یّاهلل ابن ب بایه رازی  8010ق ) فهرسدددت اسدددم ء عبم ء الشدددیعه
مصنفینهم تصسیح ع ّالعزیز ط ط ین قم :مجمع الذخ ئر االسومیه
منتجدبالدّین ،بدّیع اتد بد

جاینن  )8611عت ده الشت ده تصدددسیح مسمّ قز ینن ع س اق ل تهران:

نرکت سه من چ پ
مؤییّ سددننّجن ،حشددمت « )8611ط س عبیین؛ درب رۀ ژ ّهپیل احمّ ج ب نددیخ اباسددعیّ اباالخیر»
مجبۀ ایراننن سن ش  06صص 101-101
ظ بالمب  ،اباعبن حنددن طاسددن  )8611سددیرالمباک سددی سددت مه) به اهتم ب هیابرت دارک تهران:
عبمن فرهنگن
ظ من عر ضددن سددمرقنّی ،احمّ بن عمر بن عبن  )8661چه ر مق له تصددسیح مسمّ قز ینن چ پ
ساب تهران :ز ار
ا ی ،یسین بن نر

بنت ) تهذیب االسم ء البغ ت ق هره :اداره الط عه المنیریه.

یش باری ،فهیرالّین  )8661سبجاقن مه تهران :کوله خ ر
هجایری ،عبن بن عثم ن  )8616کشف المسجاب تصسیح مسماد ع بّی تهران :سر ش.

هم ین ،جولالّین  )8631غزالن مه تهران :هم
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