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زبان عرفان و قدرت در عصر ايلخانان

زبان عرفان از تجربيات دروني انسان ناشي ميشود و مربوط به حواس ظاهر نيست؛ ولي آثار عرفا به

مقدمه
در قرن هفتم و هشتم هجري زبان تصوف چه در صورت تفسير و چه در حالت نظم و چه

در حالت نثر -چنانكه استاد شفيعي كدكني معتقد است -به آخرين حد امكانات خود ميرسد

)شفيعي كدكني ،١٣٩٢ ،ص .(١٥٣در اين عصر است كه در گستره ايران زير سلطه ايلخانان
٢٣٨

متوني چون ديوان شمس ،مثنوي معنوي ،بوستان و گلستان سعدي و صدها اثر عرفاني و

صوفيانه ديگر توليد ميشود؛ چنانكه شفيعي كدكني در باب مختصات زبان عرفان در عصر
طلايي آن مينويسد:

نگاهي به متنهاي ادب صوفيه چه در نظم و چه در نثر ،اين حقيقت را
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روشن ميكند كه با تكامل زبان صوفي است كه تصوف تكامل مييابد و از

مرز تجارب اوليه زاهدان قرن اول و دوم به مرحله شطحيات بايزيد ميرسد
و از اين مرحله نيز در ميگذرد تا خود را به جهان پيچيده و پررمز و راز

قرن هفتم و هشتم در شعر و نثر صوفيه ميرساند .وقتي دو پاره از زبان قرن

دوم و قرن هفتم تصوف را در كنار يكديگر قرار دهيم ،فاصله سادگي و
پيچيدگي از يك سوي و محدوديت و گستردگي از سوي ديگر چندان است

كه نميتوان اين دو را از يك مقوله دانست و حكمي مشترك در مورد آنها
صادر كرد .تنها به دلايل تاريخي و خارجي است كه ميگوييم اين همان
پديده است كه چنين تحولاتي به خود ديده است )همان ،ص.(٢٨٠

چنانكه بعد از اين در ايران و هند عصر تيموري و صفوي و قاجاريه زبان تصوف رو به

ضعف مينهد؛ همچنانكه تجارب صوفيه تكراري است و تازگي ندارد ،در تفاسير عرفاني
نيز اين خصوصيت مشاهده ميشود )همان ،ص.(٢٦١

پرسش اصلي مقاله اين است زبان عرفان در دوره طلايي خود در دورهاي كه به قول

جورج لين عصر رنسانس تمدن ايراني محسوب ميشود )لين ،١٣٨٩ ،ص ،(٣٠-٢٠چه

رابطهاي با تجربيات بيروني محيطي دارد؟ اگر از نگاه تئوري گفتمان به تحليل اين موضوع
بنشينيم ،متوجه ميشويم زبان و بدن اولين محل نمود و تجلي استراتژيهاي قدرت و مقاومت

است )دريفوس .(١٣٧٨ ،در اينجا سعي ما برقراركردن نسبت بين زبان و قدرت است؛ چراكه

اين قدرت در معناي موسع آن است كه به بخشي از تجربيات پردوام در حيات بشري تبديل
ميشود .در پژوهش پيش رو از دو تئوري زبانشناختي ويتگنشتاين و تئوري قدرت /دانش
فوكو استفاده ميشود .بر اساس تئوري زبانشناختي ويتگنشتاين ،بازيهاي زباني هر كدام

تابعي از نظامات معيشت محسوب ميشوند و بنا بر تئوري تبارشناختي قدرت /دانش فوكو،
معرفت و قدرت در چارچوب هر نظام دانايي تأثيرات متقابل نسبت به هم دارند .قدرت

سياسي متشكل از دو واژه قدرت و سياست است .قدرت در معاني متفاوتي چون توانايي ٢٣٩
انجام كاري خاص ،توانايي امتناع و انقياد و توانايي واداشتن ديگران به اطاعت به كار رفته
فرمان ميدهند و انبوه خلق فرمان ميبرند؛ چون ميدانند دارنده قدرت داراي وسايل تأمين
برتري است )همان( .ذكر دو نكته در اينجا لازم است .١ :در هرجا كه دانشي است ،هرچند
ظريفترين مفاهيم و تعابير عرفاني ،نميبايست از استراتژيهاي قدرت غافل بود .٢ .قدرت
در نگاه فوكويي مقاله حاضر معنايي موسع دارد ،بسيار فراتر از مرزهاي سياسي است و تقريباً

هر رابطه اقتداري در كوچكترين تعاملات بشري را شامل ميشود.

الف( زبان در نگاه ويتگنشتاين

نظريه ويتگنشتاين بهطورعمده حول واژه »بازي« شكل ميگيرد .به اعتقاد وي ميتوان زبان

را براي بيان مقاصد گوناگوني به كار گرفت .او از اين كاربردهاي مختلف با عنوان بازيهاي

زباني ياد ميكند .ويتگنشتاين معتقد است بازيهاي زباني به نسبت محيط اجتماعي شكل
ميگيرد؛ يعني بازي زباني هر كس كامل ًا در گرو فرهنگ و محيطي است كه در آن زندگي
ميكند؛ به اين ترتيب با فرض وجود محيطهاي مختلف زندگي و شيوههاي مختلف تجربه،
بازيهاي زباني متفاوتي وجود خواهد داشت .بازيهاي زباني مختلف در هر نحوه معيشتي

كه هستند ،زبان متناسب با آن نحوه را طلب ميكنند؛ به گونهاي كه زبان هر صنفي نمايانگر
دنياي خاص خودش است كه براي فهم دنياي او بايد آن را بررسي و مطالعه كرد .گونه
معيشتي كه يك فيلسوف زندگي ميكند با يك دانشمند دنياي تجربي كه در آن به سر ميبرد،

كاملاً متفاوت است .دنيايي كه يك عارف در آن تنفس ميكند با دنيايي كه يك عالم فيزيك
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است )آقابخشي ،١٣٨٣ ،ص .(٥٣٥قدرت ،حاصل عمل اراده است .كساني كه آن را دارند،

در آن به سر ميبرد ،دو دنياي متفاوت است؛ بنابراين زبان يك عارف با زبان يك فيزيكدان
از يكديگر متمايز خواهد بود )(Wittgenstein, 1953, p.23؛ به عبارتي هر بازي زباني

بخشي از يك نظام معيشت است و براي فهم هر بازي زباني ميبايست در آن نحوه معيشت

حضور داشته باشيم ) .(Ibidويتگنشتاين بر اين نكته بسيار تأكيد دارد كه هر واژهاي تنها در
درون بازي زباني خاص خود و نحوه معيشت آن معنا دارد و خارج از آن بيمعناست؛ درنتيجه

٢٤٠

ميان بازيهاي مختلف زباني مفاهيم مشتركي نيست؛ يعني ساختار و محتواي هر زباني بيانگر
نحوه انديشهها در خصوص عالم واقعي است )اكوان ،١٣٨٠ ،ص .(٢٩٣-٢٨٣البته بايد اضافه

كرد همانگونهكه تنها يك نوع بازي وجود ندارد ،واژهها هم يك نوع كاربرد ندارند .واژگان
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در متن زندگي يا به گفته وي در »صور حيات« معنا دارند )استيور ،١٣٨٤ ،ص .(١٤٠شرايط

زيستن در هر جهاني از سويي رنگ و بوي ويژه خود را به زبان ميبخشد و از ديگر سو آنها
را پيش ميآورد؛ ازاينرو راهبردن به ژرفاي عبارات و واژهها و حسكردن آن براي كسي
ممكن است كه آن زندگاني و زبان را زيستهاند؛ به عبارت ديگر بايد اهل زبان بود و يك

زندگي را بيواسطه زيست؛ به عبارت ديگر بايد اهل زبان بود و يك زندگي را بيواسطه
زيست و دريافت )آشوري ،١٣٧٧ ،ص(٢٠-١٢؛ بنابراين نحوه معيشت عارفانه مستلزم استفاده

از زبان عرفاني است و نحوه معيشت علمي مستلزم استفاده از زبان علمي؛ درنتيجه براي
ادراك و فهم هر زباني بايد نحوه معيشت يا دنياي متناسب با آن را شناخت .اگر كسي بخواهد

معناي واقعي زبان عرفاني را بفهمد ،بايد وارد دنياي عرفان شود تا بتواند به فهم دنياي آنان

نايل شود؛ چنانكه عطار به نقل از ابنعطا ميگويد» :هر علمي را بياني است و هر بياني را

زباني و هر طريقتي را جمعياند مخصوص؛ پس هركه ميان اين احوال جدا تواند كرد ،او را
رسد كه سخن گويد« )عطار ،١٣٨٤ ،ص.(٤٨٥

ب( زبان عرفان

عرفان نوعي استحاله و انقلاب عظيم در نحوه رويكرد به خدا ،هستي و انسان است .رويكردي
كه با قوانين و قوالب معهود يا عقلي هيچ سازگاري و تطابقي ندارد و آشكارا قواعد منطقي
آنها را نقض ميكند .دنياي بيروني ،دروني ميشود و در دل جاي ميگيرد ،تجربههاي حسي

و عقلي بيهوده انگاشته ميشوند و در يك كلام زندگي يك عارف صحنه نمايشي از
عادتستيزي ،منطقگريزي ،عقلستيزي ،هنجارستيزي و عبور از ارزشهاي موجود ميشود.

تجربه عرفاني چيزي از سنخ تجربيات معمول زاده ديدهها و شنيدههاي حواس ظاهر نيست
و بديهي است كه با تغيير متعلق شناخت ،ابزارهاي شناسايي نيز كارايي خود را از دست

خواهند داد و جاي خود را به اندامهاي روحاني يعني شش حس باطني ،عقل ،دل ،سر ،روح،
خفي و اخفي ميدهد .تجربههاي عرفاني نهتنها از طريق حواس ظاهر نيست ،بلكه بر ويراني ٢٤١
آن و درنتيجه گشودهشدن چشمها و اندامهاي روحاني و حس باطن استوار است؛ به عبارتي
اينكه اين تجربيات بسيار متكثر و متشتت است .حالهاي عرفاني بسيار شخصي و فردي
است؛ به گونهاي كه هيچگونه واژهاي نميتوان يافت كه به كمك آن ديگران نيز آن حال را
دريابند .وقتي اين حال عمومي نباشد ،وضع واژه براي آن تنها ميتواند از جانب فردي باشد
كه آن را انجذاب كرده است )سليمانيان ،١٣٨٩ ،ص .(١٦٦-١٤٣مسئله اين است تجربيات
عرفاني متعلق به شخصيترين تجربههاي انسان و ساحت رازآمير هستي انسان هستند .در

محدوده عقل جاي نميگيرند و با مدرِكات روحاني درك ميشوند؛ به عبارتي حالهاي
عرفاني بسيار فردي و شخصي است و چون شخصي است ،لاجرم هيچگونه واژهاي نميتوان
يافت كه ديگران آن حال را دريابند .خود عرفا هم با اينكه هركدام تحت اشراقهاي خاص

خود قرار گرفتهاند ،بين خود نميتوانند واژه خاصي را وضع كنند؛ چون وضع واژه به محدوده

عقل بر ميگردد )ضرابيها ،١٣٨٤ ،ص .(٣٢درواقع پارهاي قدما چون ابوسعيد ابوالخير ،مولانا
و سنايي قلمرو عرفان را قلمرو »تو مدان« گفتهاند )ابنمنور ،١٣٩٣ ،ج ،١ص /٤٣مولوي،
 ،١٣٧٨ج ،١ص .(٢١در تمام مصاديق هنرهاي ناب در تمام شرحهاي صوفيه ،در تمام

مناجاتهاي متعالي و جاودانه ،صبغهاي از ادراك بلاكيف و احساس بيچگونه وجود دارد...

سنايي در حديقه ميگويد» :چه كني جستجوي چون جان ،تو مدان نوش كن چو ايمان تو«
)مدرس رضوي ،١٣٨٧ ،ص.(١١٤

پرسش اين است اين تجربيات چه نسبتي با زبان كه از تجليات خارجي و متعلق
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عرفان نحوي تجربه دروني است كه از گذر فاهمه و اسباب خمس حاصل نميشود و دوم

هستي طبيعي انسان محسوب ميشود ،دارد؟ خاصه اينكه زبان بنا بر تئوري گفتمان تابعي
از استراتژيهاي قدرت محسوب ميشود .اين قدرت سياسي است كه به زبان عرفا يعني
تراوشات روحاني عرفا جهت ميدهد .دو نكته شايسته يادآوري است:

 .١بالاخره آنچه مافي ضمير عارف است به زبان )يا به زبان سر و يا به زبان بدن( بيان

شده است؛ اگرچه براي كساني كه شريكالاذواق عرفا هستند و حتي براي عرفاي غيرخودشان
٢٤٢

قابل درك نيست .عرفا معترف به اين نارسايي زبان خود هستند و بسيار اين مهم در گفتههاي

آنها منعكس شده است .تأكيد عرفا براي انتقال معرفت و حالتهاي عرفاني نه آموزش عرفان،
بلكه دعوت به تجربه عرفاني است.
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 .٢وقتي صحبت از استراتژيهاي قدرت است ،نه به اين معناست كه زبان عارف لزوم ًا

معلول قدرت ،بلكه متأثر از استراتژيهاي قدرت است؛ مثل ًا وقتي يك قدرت سياسي مانند
مغولان امپراتوري جهاني تشكيل ميدهند ،مرزهاي ميان ملتها را بر مي دارند و بيشترين
آميختگي بين ملتها را فراهم ميكنند و علاوه بر دردسترسقراردادن داستانها ،تجربيات

آداب و رسوم و فرهنگهاي مختلف زبانهاي مختلف را در كنار هم مينشانند؛ واقعيتي كه
نتيجه آن دردسترسبودن انبوههاي از كلمات است .چنانكه عارف ،صوفي ،شاعر و هنرمند
قدرت مانور بيشتري روي كلمات خواهد داشت؛ براي مثال ميتوان در مثنوي معنوي

انبوههاي از كلمات مغولي ،تركي ،ايغوري ،يوناني ،فارسي ،عربي ...يافت نمود .واقعيتي كه
پيش از اين در تاريخ تصوف مصداق ندارد )سبحاني /١٣٨٩ ،عابدي .(١٣٩٣ ،در آثار ديگر
عارفان اين عصر نيز لغاتي ديده ميشود كه پيش از اين در ادبيات فارسي ديده نميشود؛ از
جمله اين شعر خواجوي كرماني عارف شهير قرن هفتم است كه در يازده بيت بالغ بر بيست

كلمه مغولي دارد.

مثال دوم ناظر بر تئوري معروف عرفان ،نتيجه سرخوردگي از قدرت سياسي است

)طباطبايي ،١٣٧٣ ،ص .(٢٨١محتواي اين تئوري آن است كه وقتي قدرت سياسي زمختي
حاكم ميشود و بساط پرسشهاي اساسي چون پرسش از فضيلت ،عدالت و حكومت خوب

)تجربه آتن قبل از تسلط اسكندر( برداشته ميشود ،آگاهان اجتماعي ،مهاجرتي از بيرون و

از شرايط اجتماعي نامطلوب و تحملناشدني به درون و اعماق اسرار هستي آدمي شروع
ميكنند .ذيل اين تئوري ،اگرچه شطحيات عارف به زبان قلب و دل بيان ميشود و از ماوراي

طور عقل صحبت ميكند ،تبلور خارجي آن بيتأثير از امكانات زباني و معرفتي و حتي
بيتأثير از تسلط ظالمانه قدرتهاي سياسي نيست؛ ازاينرو هر يك از شاخصههاي زبان

عرفاني چون عقلگريزي ،رازآميزي ،عادتشكني ،تعدي به تابوها و رمزگرايي بيتأثير از
استراتژيهاي قدرتهاي سياسي نيست.

ج( زبان عرفان در عصر مغولان

كه طي قرون هفت و هشت وجود داشت .اين امپراتوري از آسياي ميانه آغاز ميشد و سرانجام

از اروپاي شرقي به درياي ژاپن كشيده شد و قسمت عظيمي از سيبري را تحت پوشش قرار
ميداد و به سوي جنوب پيش رفته و جنوب شرقي آسيا ،شبه قاره هند و خاورميانه را شامل

ميشد؛ به همين دليل بزرگترين امپراتوري در تاريخ جهان شناخته ميشود .اين امپراتوري
در بيشترين حد خود به  ٩٧٠٠كيلومتر ٦٠٠٠/مايل ميرسد كه  ٢٤درصد مساحت كل زمين

را تحت پوشش قرار ميداد و بر جمعيتي بالغ بر صد ميليون نفر حكمراني ميكرد .امپراتوري
مغولان از دهه دوم قرن هفتم شروع شد و تا نيمه اول قرن هشتم در ايران ادامه يافت؛ البته

تيمور لنگ كه در قرن هشتم هجري ايران را تصرف كرد ،خود را از نوادگان چنگيز ميدانست.
فرزندان چنگيز تقريبا سهچهارم اراضي معموره دنياي متمدن آن روز را به تصرف خود در

آوردند .قلمرو مغولاني كه قسمت اعظم روسيه را در تصرف داشتند ،موسوم به اردوي زرين،
آسياي ميانه با عنوان خانات جغتاقي ،خاورميانه موسوم به ايلخانان و در چين موسوم به
امپراتوري يوان بود .مغولان از كوههاي اورال گذشتند و بر بخشهاي زيادي از قاره اروپا
مسلط شدند .تنها امپراتوري روم غربي با محوريت پاپ در غرب اروپا و حكومت مسلمان
مماليك در شمال آفريقا و بخشهايي از شام تحت تصرف آنها نبود .مغولان تقريباً بساط تمام

پادشاهيهاي آسيا و اروپا را برچيده بودند .در چنين فضايي تحت يك حكومت واحد جهاني
برخوردهاي فرهنگي ،مبادلات تجاري و آميختگي قومي نژادي شدت ميگيرد و طبيعت ًا زبان
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امپراتوري مغول كه در ابتدا حكومت بزرگ مغول نامگذاري شده بود ،امپراتوري بزرگي بود

٢٤٣

انسانها از غناي بيشتري برخوردار ميشود ،چه از نظر ساختار ،چه از نظر لغات و چه از
بعد محتوا و مضمون .شما تصور كنيد افراد يك قبيله دورافتاده از دايره لغات محدودي

برخوردارند ،مسلم ًا مرزهاي جهان اين افراد همين مرزهاي زبان مختصرشان است ،نه چيزي
بيشتر؛ ولي اگر يك جامعه تبلور و تجلي فرهنگها و عوالم مختلف فرهنگي متفاوت باشد،
مرزهاي جهان افراد اين جوامع هم گسترش مييابد؛ بهويژه زبان اهل علم و عرفان .چنين

٢٤٤

شرايطي است كه به تصريح شفيعي كدكني زبان ،عرفان را در قرن هفتم به كمال آن ميرساند.
به گفته جورج لين پيامدهاي ناشي از حاكميت گسترده مغولها كه شرق و غرب آسيا را به

هم پيوسته بود و زمينههاي تداخل فرهنگها و گسترش افقهاي فكري را هموار كرده و با
پي
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رونقبخشيدن به طرق تجاري ،تعامل بيشتر اقوام و ملل را موجب شده بود ،واقعيتي بود كه

بر ويژگيهاي مثبت اين عصر ميافزود .حكومت مغولان رهاورد هويتي ممتازي داشت )لين،
 ،١٣٩٠ص.(٨
زبان عرفان با وجود تنوع زيادي كه دارد ،در چارچوب بازي زباني عرفان محسوب

ميشود؛ يعني اول ًا كلمات در اين چارچوب معنا ميپذيرند و اگر با واژگاني خارج از اين
بازي مشترك هستند ،صرف ًا مشترك لفظي محسوب ميشود ،نه معنوي و ثاني ًا ميتوان

ويژگيهاي مشتركي براي زبان عرفان برشمرد كه البته ذيل گفتمانهاي مختلف سياسي-
اجتماعي سمتوسوي خاصي به خود ميگيرند .اين ويژگيها نظر به شرايط گفتماني دچار

شدت و ضعف ميشوند .از محتواي كتاب زبان شعر در نثر صوفيه اثر شفيعي كدكني
ميتوان از چند ويژگي عقلگريزي ،رازآميزي ،عادتشكني ،تعدي به تابوها ،رمزگرايي...

براي زبان عرفان نام برد .به تصريح مقاله حاضر اين ويژگيهاي زبان عرفان در قرن هفتم به
سبب استيلاي مغولان و شرايط اجتماعي حاكم سمتوسوي ويژهاي به خود ميگيرد .واقعيتي

كه موجب تمايز آن از زبان عرفان در قبل و بعد از خود است.

د( عرفا و نكوهش عقل

نكوهش عقل از اجزاي لاينفك انديشه عرفاني محسوب ميشود .مطالعهاي اجمالي آثار
متصوفه در طول تاريخ اسلامي نشان از تحقير بيرحمانه عقل محاسبهگر دارد .به تصريح

مولانا »عقل اگر قاضيست كو خط و كو منشور او« )ديوان شمس ،١٣٩١ ،غزل  (٤٦٢يا به

گفته سعدي صوفي مشهور قرن هفتم »عقل ورزيدم و عشقم به ملامت برخواست« )سعدي،
 ،١٣٩٣غزل .(٥٠عقلستيزي در انديشه حافظ با نكوهش بيسابقهاي مواجه ميشود »عاقلان

نقطه پرگار وجودند ولي عشق داند كه در اين دايره سرگردانند« )حافظ ،١٣٩٠ ،غزل .(١٩٣

اين نكوهش عقل در آثار عرفا خودبهخود و غيرمستقيم ستايش چيز ديگري را به همراه دارد
كه ممكن است در نخستين مراحل نام آن عشق نباشد؛ بلكه ايمان يا هدايت باشد.

در طول تاريخ اسلامي ميتوان به ستيزه اشاعره و معتزله اشاره كرد؛ اما قبل از آنكه

يوناني« خود را در تاريخ انديشه اسلامي آشكار كرده بود .حق اين است كه همواره ميان اهل

ايمان و اهل منطق ،ستيزي پنهان و آشكار وجود داشته است .در همه ادوار تاريخ و در برابر
تمام انبيا عدهاي بودند كه احساس ميكردهاند گفتار انبيا و پذيرش عقايد الهي با خرد ايشان
سازگار نيست .جدال ايمان و عقل با ذهنيت بخشي از بشريت ملازم بوده است .در اسلام نيز

اگر بخواهيم جاي پاي اين انديشه را تعقيب كنيم ،در نخستين مراحل بعثت رسول و در ميان
نخستين مخاطبان آن حضرت ،صاحبان اين انديشه و طرفداران منطق در برابر ايمان كم

نبودهاند و در صدر ايشان ابوجهل است كه كنيه اصلي او »ابوالحكم« بود؛ يعني خداوند خرد؛
ولي چون با انديشه خود به ستيزه با پيامبر برخاست ،كنيه او از ابوالحكم به ابوجهل يعني

خداوند ناداني تغيير يافت.

علاءالدوله سمناني از عرفاي برجسته قرن هفتم ،داستان دشمني ايمان با عقل يوناني را

با اشاره به داستان ابوجهل توضيح ميدهد:

و از اينجا بود كه رسولالله هيچكس را دشمنتر از ابوجهل نداشتي و او

در آن وقت در علم حكمت سرآمد فقها بود و پنجاه تن از حكماي مغرب
پيش او سبق ميخواندند و او را ابوالحكم خواندندي؛ بدين سبب مصطفي

او را ابوجهل نام نهاد كه هرچه آن حضرت از غيب خبر دادي ،او با عقل
موازنه كردي؛ اما حقتعالي آن علم را بعد از آنكه نور نبوت قوت گرفت،

ناپديد كرد و مادام كه مصطفي در حيات بود ،كسي نام حكمت يونان نميبرد
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صفآرايي معتزله و اشاعره در تاريخ اعلام شود ،اين مسئله نكوهش عقل يا ستيزه با »عقل

٢٤٥

و بعد از او مادام كه خلفا اربعه بودند ،همچنين پيدا نميشد .چون خلفا

نماندند و در ميان صحابه واقعات حاصل شد ،شيطان لعين اين علم را بر

باطن بعضي منحرفان القا كرد و ظاهر گردانيد و اول مسئله كه ميان ايشان

برانداختند ،مسئله قضا و قدر بود و بعضي را در طاعت سست كرد كه هرچه
تقدير رفته رفته ،به طاعت چه احتياج است و ساكن ساكن مسائل در ميان

خلق بسيار شد و اين علم شوم را به دشمني اهل اسلام انتشار دادند تا مردمان

٢٤٦

را از متابعت انبيا بگردانند؛ چون مسلمانان مسائل ايشان ديدند ،از خوف

اينكه نبايد جماعتي ضعيفعقلان به سخن ايشان ميل كنند ،از براي شفقت

آغاز كردند و بر رد مسائل ايشان سخن گفتند و نبشتن علم كلام از اينجا آغاز
شد و در بعضي سهو بدان سبب افتاد كه به رد قول آن بدبختان حريص بودند
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و پيش از آنكه بر ايشان روشن شدي ،قول ايشان را به كلي رد كردند؛ اما

اميد است كه چون شفقت دين كردهاند با آنچه ثواب گفتند ،ثواب يابند و به
خطا عقوبت نيابند« )علاءالدوله سمناني ،١٣٧٩ ،ص.(١٨١

از سخنان شيخ چنين بر ميآيد عقل قاصر از درك ايمان و الهام است و به تبع موجب

انحراف مردم از متابعت راه انبيا ميشود .عرفا خود را ميراثدار پيامبران ميدانستند ،نه عقلا
و فلاسفه و زبان ايشان زباني است كه با عقل و علم قابل تبيين و توضيح نيست .بحث فلسفي

در اين مورد را عينالقضات مطرح ميكند» :معرفت آن معناست كه هرگز تعبيري از آن
متصور نشود مگر به الفاظ متشابه« )عينالقضات ،١٣٧٩ ،ص .(٦٧عينالقضات مكرر در

تمهيدات خود گوشزد ميكند:

پس هرچه در مكتوبات و امالي اين بيچاره خواني و شنوي ،از زبان من

نشنيده باشي ،از دل من شنيده باشي ...دلم از روح مصطفي دستوري يافت،
حقيقت از دلم دستوري يافت و زبانم از نهاد و حقيقتم دستوري يافت )همان،

 ،١٣٧٧ص.(١٧

اما نكته دوم در نگاه شيخ اين است :عقلي كه مدافعانش متكلمان و فلاسفه است ،در

ذات خود اعتقاد به قضاوقدر را ملحوظ دارد .شيخ اين اعتقاد را موجب سستي در اطاعت
ميداند .نكتهاي كه در باب كلام اخير شيخ ملحوظ است ،اينكه عقلي كه در ستيز با عشق و

ايمان ،گردنفرازي ميكند ،همان عقل محاسبهگر معيشتانديش است كه راهي به ايمان و

عالم اسرار ندارد ،وگرنه زبان عرفا و بخش اعظم تراوشات عرفاني آنها داير مدار عقل الهي
است كه منشأ تمام هستي با تمام قوانين و پديدههاست.

عرفا معتقدند دور فلكي بر منهج عقل است؛ عقلي كه همه چيز را متوازن ميكند و

يكسره مبتني بر عدل است» .بالعدل قامت سماوات و الارض« )مطهري ،١٣٥٧ ،ص (٥٠اين

تلقي عرفا از عقل الهي نقطه پيوند زبان عرفا با شرايط سياسي-اجتماعي حاكم است .تصوف
قرن هفتم كه شاهد استيلاي مغولان است ،واجد مشابهت فوقالعاده با اندشه رواقيون است ٢٤٧
كه بعد از حمله اسكندر مقدوني به يونان و برچيدهشدن بساط فلاسفه شكل گرفت .اين فقط
شكاكين واجد بيشترين مشابهت با انديشههاي رواقي است كه در يك دوره زماني شكل

گرفتند )عنايت ،١٣٧٧ ،ص .(١٢٢فلسفه رواقي كه مانند انديشههاي عرفاني قرن هفتم
ماحصل استيلاي عريان قدرت زمخت و مهاجرت عالمان و عارفان به اعماق دروني نفس

است ،چند اصل اساسي دارد كه از قرابت زباني آنها با عارفان قرن هفتم حكايت دارد.
رواقيون معتقد بودند:

 .١عقل ،هستي ،خدا ،زئوس يا نموس همه چيز را به بهترين صورت سامان داده است؛

يعني به خوشايندترين صورت ،از اين نگاه دور فلكي بر منهج عقل ميگردد و آرايه اين

جهان به عادلانهترين صورت ممكن است.

 .٢وقتي جهان يا دور فلكي بر منهج عقل است ،بهترين كار رضا به قضا و گره از جبين

گشودن است؛ اگرچه اقتضاي عقل ممكن است ناخوشايند باشد .در اين شرايط رواقيون

ميگفتند وقتي امور بر وفق مراد شما نيست ،شما مراد خود را بر وفق امور كنيد؛ به عبارتي

ديگر وقتي »ب« به مراد »الف« نيست» ،الف« را به مقتضاي »ب« دگرگون كنيد؛ يعني وقتي
نميتوانيم جهان بيرون را موافق درون و اراده خود كنيم ،اراده خود را بر وفق امور بيروني

كنيم.

 حميد عنايت پرهيز از جزمانديشي و توصيه به آرامش مطلق روان را دو اصل مشترك اين مكاتب ذكر

ميكند.
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رواقيون نبودند كه در وضعيت جديد ظهور يافتند ،سه مكتب ديگر اپيكوريسم ،كلبيون و

 .٣در انتخاب بين تغير جهان بيرون و تغيير جهان درون ،تغيير جهان درون آسانتر
است .از اين نگاه براي تغيير جهان بيرون هزاران عامل بايد دستبهدست هم دهند تا يك
پديده در جهان بيروني تغيير يابد .از اين بينهايت عامل فقط يكي تابع اراده من است و

كاري از اراده واحد من بر نميآيد .اينجا انسان مانند بزي ميماند كه بخواهد با شاخهاي
ضعيف خودش كوهي را بكند و جابهجا كند و البته درنهايت چيزي نميماند مگر خرد و

٢٤٨

شكستهشدن شاخ بز ،وگرنه تغيير محسوسي در عالم اتفاق نميافتد؛ لذا انديشمند رواقي به

اين نتيجه ميرسد به جاي اصلاح جهان بيرون ،بهتر است خودت را اصلاح كني.

 .٤حال كه لازم است خودم را اصلاح كنم ،اصلاح من از كجا آغاز ميشود؟ اينجا لازم
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است درون را از لحاظ نيت ،قصد ،آهنگ و انگيزه عوض كنم .هرچه من درونم را داراي
حسن نيت بيشتر كنم ،هرچه قصدهاي پاكتري داشته باشم ،بيشتر اصلاح شدهام .هرچه نيت
انسان پاكتر باشد ،كمال وي بيشتر ميشود و هرچه پاكتر ،يعني داشتن آرامش بيشتر )پاپكين
و استرول ،١٣٨٩ ،ص .(٨٠-٢٠معلوم نيست اين انديشه رواقيون به عرفاي قرن هفتم رسيده

باشد ،نگارنده مقاله هم چنين اعتقادي ندارد؛ ولي ميتوان قايل بود هر دو منظومه نظري از

شرايط سياسي-اجتماعي كموبيش يكساني برخوردارند؛ واقعيتي كه به نزديكي زبان آنها به

هم منجر شده است .چنانچه انديشه سعدي ،مولانا ،حافظ ،علاءالدوله سمناني ،عزيزالدين

نسفي و صدها عارف ديگر اين عصر را ملاحظه كنيم ،متوجه ميشويم تذهيب ،آرامش و

اشتياق درون و رضايت به قضاي الهي نقطه اشتراك عارفان اين عصر است .حمله وحشيانه
و بنيانافكن مغول عرفا را بيش از هر زماني به مهاجرت به اعماق درون انسان كشاند و در

عين حال ايشان را ميتوان خوشحالترين انسانهاي عصر خود قلمداد كرد.
عارفان را شمع و شاهد نيست در بيرون خويش
خون انگوري نخورده ،بادهشان از خون خويش
خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال

هر غمي كو گرد ما گرديد گشت اندر خون خويش
)ديوان شمس ،غزل شماره (١٢٤٨

ه( رمزگرايي و رازداري عارفان
رمزگرايي و رازورزي در تراث حكمي اسلامي مختص و محدود به متصوفه نيست .اين فقط
عارفان و اهل راز نيستند كه صورت انديشهها و يافتههاي رازآميز خود را در سطح تصور

عوام و ظاهرانديش متوقف ميكنند .اشتروس در مطالعه فلسفه اسلامي تأكيد ميكند فلاسفه

دوره ميانه اسلامي چون فارابي و ابنميمون به روش پنهاننگاري روي آوردند .از اين ديدگاه،

پنهانكاري شيوهاي است كه در آن فيلسوف به جاي اينكه مطالب فلسفي را آشكار و مبرهن ٢٤٩
روي خطوط بنويسد ،مطلب را پوشيده و رازآميز ميان سطور و خطوط منتقل ميكند؛ به

آن براي همگان ممكن نيست ) .(strauss, 1952اشتروس پنهاننويسي را تاكتيكي براي
درامانماندن از تعقيب و آزار حاكمان و عوام معرفي ميكند .البته اين ديدگاه اشتروس مصون

از نقد نيست؛ ولي در وادي تصوف و عرفان اين قاعده مسلم ًا مصداق دارد؛ چه اينكه در آثار
عرفا به كرات ديده ميشود پيران حقيقت ،مريدان واصل را به رازداري و سرپوشي توصيه
ميكنند.

آن يار كزو گشت سر دار بلند

جرمش اين بود كه اسرار هويدا ميكرد
)ديوان حافظ ،غزل (١٤٣

استدلال ابنعربي اين بود» :قاب و قالبهاي واژگاني نميتوانند ديد و دريافتهاي

عرفاني را برتابند و بگذارند« )ابنعربي ،١٣٨٠ ،ج ،١ص(١١٦؛ لذا بيان بدون ملاحظه تجربيات
عرفان ،آزارها و سختگيريهاي فقيهان و ديوانيان را به دنبال داشت .ابنعربي ميگويد:

مردان خدا -كه خويش را ويژه بندگي او كردهاند و از راه دانشي كه او خود

بدانان بخشيده ،شناساي او شدهاند و به اسرار او و به اشارات كتاب او آگاهي
يافتهاند -دشمني بدتر از عالمان رسمي و ظاهري ندارند .عالمان ظاهر ،براي

عارفان همچون فرعوناناند براي پيامبران و ازآنجاكه هرچيز همانگونه پيش
ميرود كه خدا از ازل دانسته و خواسته است ...ياران ما به زبان اشاره رو
كردند؛ همانگونهكه مريم از ترس تهمت كژدلان و بيدينان زبان اشاره پيش
گرفت؛ ازاينروي سخن اينان -كه خدا از آنان خرسند باد -در شرح و
گزارش كتاب خدا -كتابي كه باطل را از هيچ روي بدو راهي نيست -به

زبان عرفان و قدرت در عصر ايلخانان

عبارتي فيلسوف ايدهها و انديشههاي خود را به گونهاي به نگارش در ميآورد كه فهم واقعي

شيوه اشارت است )ابنعربي ،ج ،١ص .(٢٧٩

افشاي اسرار از نگاه عزيزالدين نسفي از عرفاي قرن هفتم هجري )در قلمرو ايلخانان(

بر خلاف ابنعربي كه در قلمرو مماليك ميزيست ،بيشتر تأثيرات وجودي دارد تا اينكه مبين

ترس از عذاب خلق باشد .از نگاه نسفي افشاي اسرار باعث بينتيجهماندن رياضتها ميشود

)نسفي ،١٣٨٦ ،ص .(١٢٨گويا افشاي اسرار قبل از اينكه باعث رنجش عوام و اهل ظاهر
٢٥٠

شود ،رگ غيرت خداوند را به جوش ميآورد؛ البته وي بياشتياق به بيان كليشهها نيست:

بدان كه بعضي از مبتديان و ضعيفان باشند كه چون آغاز آن شود كه سخن
فهم كنند ،نگاه نتوانند داشت و بياختيار ايشان از ايشان سخنها در وجود

آيد و باين سبب كه از عوام بايشان ملامت و زحمت بسيار رسد ،پس تدبير

پي
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ايشان آن است كه زبان نگاه دارند و يا بديوانگي خويش را مشهور سازند تا
هرچه بگويند عوام از شنيدن آن زيان نكنند و ايشان از زحمت عوام ايمن

باشد .اي درويش بعضي از سالكان و مخلصان ضعيف باشند و صبر و تحمل
بار اسرار نتوانند كرد؛ چنانكه جويي كه خورد و باريك باشد و ناگاه سيل و
آب بسيار در وي تحمل نتواند آورد و از سر بيرون رود ،آنگاه نه جوي ماند

نه آب .بجايگاهي رسد كه همچنان ضعيفان باشند كه ناگاه واردي بايشان

فرود آيد و از آن سخن شنوندگان را فايدهاي نباشد؛ بلكه نقصان باشد و

گوينده را زيان دارد و حال او به گدايي ماند كه ناگاه گنجي بيابد و گدا چون
گنج يافت ،البته نهان نتواند داشت از جهت آنكه قوت و استعداد آن را ندارد

گنج از دست او برود و سر او هم در سر گنج برود )همان ،ص.(٩

عزيزالدين در ادامه اين مطلب جملاتي ميگويد كه بيارتباط با روح زمانه نيست؛ زمانهاي

كه مخزن خرد عرفاني تلقي ميشود:

هر دانايي كه دُر معاني را بيصدفهاي صورت ظاهر گردانيد ،زحمات بسيار

بوي رسيد؛ اما اين بيچاره در اين كتاب كشف الحقايق دُر معاني را بيصدف

صورت خواهد آورد و سخن مرموز و در لباس نخواهد گفتن؛ چون اين
گفته ديگران است) «.همان ،ص .(١٠-٩

اينكه عزيزالدين در بيان دُر معاني بدون صدف صورت بيباكانه مينمايد ،نميتواند

دليلي غير از اقتضائات گفتماني داشته باشد .عزيز مربوط به عصري است» :كه هر انساني

تعلق خاطري به پيري از پيران طريقت دارد و خود مغولان به سبب جهانبيني خاص خود
در تكريم اهل عرفان و اهداي نذورات و هدايا به آنها بيمضايقت عمل ميكنند) «..بياني،
 ،١٣٨٦ص(٢٥٤؛ ولي داستان ابنعربي متفاوت است .ابنعربي در قلمرو مماليك مسلمان

ميزيد كه افرادي چون ابنتيميه و ديگر فقيهان هنوز متوليان عقل عملي اين اجتماع محسوب
ميشوند .به جرئت ميتوان گفت هيچ عارفي در جغرافياي ايلخانان به سعايت فقيه يا اهل

شريعتي گرفتار نيامد .در اين دوره نه حلاجي به صليب كشيده شد ،نه پوست عينالقضاتي ٢٥١
را كندند ،نه سهروردياي گردن زده شد و نه ملاصدرايي آواره بيابانها گشت .عصر حكومت
شطحيات ندارند؛ لذا بيدليل نيست در اين عصر زبان عرفان به كمال خود ميرسد.

و( تعدي به تابو – عادتشكني
تابو يا تَبو يا پَرهيزه آن دسته از رفتارها ،گفتارها يا امور اجتماعي است كه بر اساس رسم و

آيين يا مذهب ،ممنوع و نكوهشپذير است؛ براي نمونه نامبردن از اندامهاي تناسلي در
محافل رسمي در بسياري از اقوام جهان يك تابو است )راسل ،١٣٤٥ ،ص .(٦١تابو
محدودهاي است كه نبايد به آن نزديك شد .تابو را ميتوان مرزهاي غيريت گفتماني هم تلقي

كرد ،با اين تفاوت كه پيرامون تابوها ،عصبيت و حميت بيشتري وجود دارد .چنانكه تاريخ

اسلامي نشان ميدهد ،اهل شريعت انعطاف كمتري در تقابل با تعدي به تابوها داشتهاند .دوم
اينكه تابوها تا حدودي نقطه اشتراك مذاهب مختلف اسلامي تلقي ميشوند؛ بهويژه هنگامي
كه تابوها از ناحيه قرائتهاي غيرفقهي از دين مورد حمله واقع شوند .تابوها را نميتوان
متوقف بر نظامات اعتقادي دانست ،بسياري از مناسك عملي چنانكه از ناحيه متصوفه انجام

ميشده ،خشم متشرعان را برانگيخته است.

در تصوف اسلامي تعدي به تابوها به اوج خود ميرسد؛ چنانكه شفيعي كدكني عنوان

ميكند ،تجاوز به تابو ستون فقرات جريان فكري و عملي تصوف است )شفيعي كدكني،
 ،١٣٩٢ص .(٤٣٧گاهي اين هنجارشكنيها صورت ملايمي داشتهاند؛ به اين معنا كه متصوفه

توانستهاند اسنادي از روايات شرعي از كتابهاي مرجع مذاهب در تأييد آداب و مناسك

زبان عرفان و قدرت در عصر ايلخانان

ايلخانان عصر آزادي عارفان است و هيچ محدوديت اجتماعي در بيان اسرار و كشفيات و

خود ذكر كنند؛ مثل ابنالقيسراني در كتاب صفوة التصوف روايات معتبري از صحيح بخاري
و صحيح مسلم در تأييد عمل صوفيه ذكر ميكند )ابنالقيسراني .(١٩٩٩ ،با اين تفسير ،متصوفه

ديالوگ جديدي با نص اسلامي رقم ميزند .توجيهات شرعي ميتوانست از بار حملات
متشرعان به آنها بكاهد؛ اگرچه در بيشتر ادوار اسلامي )به غير از مقاطعي چند مانند عصر

ايلخانان و در ازمنهاي كه حاكمان مدافع متصوفه بودند( تيغ متشرعان عليه صوفيان برنده
٢٥٢

است.

در آثار قرن هفتم جملاتي از امثال شمس تبريزي و مولانا ثبت شده است كه اگر پيش از

اين و در عصر حلاج و بايزيد اتفاق ميافتاد ،يقين ًا سرنوشتي بهتر از حلاج نداشتند؛ براي مثال
پي
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جملات ذيل را ملاحظه كنيد.

شمس تبريزي ميگويد» :اگر كافري بر دست من آب ريخت ،مغفور و مقبول شد! زهي

ت من ...چندين گاه ،خويشتن را نميشناختم ...زهي عزت و بزرگي من« )شمسالدين
ع ّز ِ
محمد تبريزي ،١٣٩١ ،صص٢٠٣و.(١٨٧

يك بار مولوي به خادم خود شيخ محمد گفت» :فلان كار را به اتمام برسان .شيخ محمد

در جواب گفت انشاءالله .مولانا بانگ بر وي زد كه اي اَبلَه! پس گوينده كيست؟« )ناطور

افلاكي ،١٣٨٥ ،ص) .(٣١٢يعني خواست و اراده من ،خواست خداست(.

در مقالات شمس )كه گفتار شمس ميباشد( درباره مولوي آمده است:

اگر از تو پرسند كه مولانا را چون شناختي؟ بگو :اگر از قولش ميپرسي :انما
امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون! ...و اگر از صفتش ميپرسي :قل هو

الله احد ،و اگر از نامش ميپرسي :هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و
الشهادة هو الرحمان الرحيم و اگر از ذاتش ميپرسي :ليس كمثله شيٌ و هو

السميع البصير )شمسالدين محمد تبريزي ،١٣٩١ ،ص .(٢٠٣

كار شطاح و درحقيقت شاعر بدون هيچ ترديد گريز از هنجار عادي زبان است .راههاي

گريز از هنجار حد و حصري ندارد .سادهترين شكل آن ايجاد مجازهاي تازه است و دادن
نظم خاص به اجزاي جمله كه محسوسترين آن همان وزن و قافيه است در قديم و الان هم

براي بيشتر مردم علامت شعر همان وزن و قافيه است و اين را همه كس ميتواند در حدودي

بياموزد؛ اما فرمولهاي كشفناشده و توجيهناشدني آن بسيار است و اين راه را نهايت صورت
نميتوان بست.

در گفتمانهاي خلافتمحور اسلامي كه عقلانيت آن مبتني بر امرونهيهاي فقهي است،

شطحيات تابوشكن متصوفه نميتوانست بدون عقاب و آسيب بماند .جمله »انا الحق« حلاج
چنان گستاخانه مينمود كه زبان و سرش را بريدند ،پيكرش را سوختند و خاكسترش را بر

دجله ريختند )عطار ،١٣٨٣ ،صص .(٢٦٦ ،١٦٦واقعيت اين است كه بعد از حلاج افق توقع ٢٥٣
مخاطبان اينگونه گزارهها چنان وسعت يافته بود كه هركس هرچه گفت ،زيرمجموعه تعدي

اينكه بعدها شاهد چنين جملاتي از ناحيه متصوفه خاصه در قرن هفتم هستيم؛ هرچند ماهيت

اين جملات متفاوت است؛ چنانكه در بالا از مولانا ذكر كرديم؛ ولي چنين عاقبتي چون عاقبت

حلاج به دنبال ندارد .واقعيت اين است قرن هفتم ،قرن برچيدهشدن نظام چندصدساله خلافت
است .مغولان نهتنها به مذاهب و مسالك متساهلاند ،بلكه ارادتي وصفناشدني به صوفيان

دارند .نهتنها مانع فعاليت آنها نميشوند ،عمده هزينه نظام تصوف خانقاهي از طرف آنها
تأمين ميشود .در اين زمان تفكر عرفاني از حوزه گفتمانگونهگي خارج شده و شاخص خرد

اجتماع تلقي ميشود .در آثار سعدي صوفي و شاعر پرآوازه اين عصر ،تابوشكنيهاي عارفاني
چون بايزيد و حلاج با شور و حرارت ذكر ميشود .مولانا موقع نماز به سماع است و بعدها

شاعراني چون حافظ از »خطابودن قلم صنع« )غزل شماره  (١٠٥سخن ميگويند؛ ولي
مزاحمتي از ناحيه متشرعان و فقها در برابر آنها ديده نميشود .علت اين است كه در گفتمان

سياسي بعد از خلافت ،خلفا و امرا خود را مقيد به مرزهاي شريعت در قرائت فقها نميبينند؛

وگرنه اگر امثال مولانا دو قرن قبل در بغداد و بصره چنين گفته بودند ،سرنوشتي بهتر از

حلاج نداشتند.

ز( زبان عرفان و عادتستيزي

در نگاه عارفان حقيقت و عادت قابل جمع نيست؛ چراكه عادت حقيقت را از آنچه هست،

تهي ميكند .عطار داستاني جالب مؤيد تقابل عادت و حقيقت ذيل مناظره حضرت مسيح و
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به تابوي حلاج قلمداد ميشد .اگرچه ميتوانست شديدتر و گستاخانهتر از آن باشد؛ بهويژه

شيطان ذكر ميكند:
شيطان ميگويد من از عهد قديم ،از روزگار قرب حق كه ملكي مقرب بودم،

چنين عادت كردهام و هنوز آن عادت را رها نكردهام .مسيح در پاسخ به او
گفت :آنچه از سر عادت برخاسته باشد ،به درگاه او ارجي ندارد و آن را با

حقيقت سر و كاري نيست«؛ يعني ميان عادت و حقيقت رابطه عكس وجود

٢٥٤

دارد .هر جا حقيقت هست ،عادت نيست و هر جا عادت باشد ،حقيقت
وجود ندارد )شفيعي كدكني ،١٣٦٨ ،ص.(٢٨-٢٩

اين نكته كه حقيقت نقطه مقابل عادت است ،قرنها قبل از عطار در ميان ارباب معرفت

صوفيانه امري شناختهشده بود .حتي در متون نه چندان صوفيانه هم اين نوع نگرش عرفا
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تأثير خود را داشته است .ابوعبدالله حاكم نيشابوري ) (٤٠٥-٣٢١معروف به ابنالبيع كه خود

بيشوكم پرورش عرفاني هم داشته است ،در شرح حال عبدالله منازل ميگويد» :عبدالله بن

محمد بن منازل النيشابوري ،ابومحمد الصوفي المجرد علي الصحة و الحقيقة لا علي مجري
العادة« )الحاكم ،١٣٥٧ ،شماره.(١٤٦١

بايزيد ،خرقاني ،ابوسعيد ،عينالقضات ،احمد غزالي ،مولانا و شمس تبريزي ،گفتارها و

زندگينامههايشان سرشار است از عادتستيزي و در آموزشهاي عرفاني ايشان مهمترين
نقطه شكستن اين عادتهاست .از مهمترين اين داستانها داستان گفتگوي بايزيد با يكي از

مريدانش است كه مريد معترض است پس از سي سال عبادت و رياضت ،حض و حصهاي

از كشف و كرامت ندارد؛ به عبارتي حالي و وجدي به او دست نداده است .بايزيد به او
تفهيم ميكند اين سبحاناللهگفتن وي كه از روي عادت است ،نه از روي اقبال به حقيقت،
نهتنها حال و وجدي به دنبال ندارد ،بلكه خالي از كفر نيست؛ چراكه وي در حجاب نفس

است ،اگرچه پيوسته سبحانالله بگويد .سبحاناللهگفتن او درحقيقت سبحان نفسي است،
تنزيه خويشتن است ،نه تنزيه ذات حق )شفيعي كدكني ،١٣٧٢ ،صص٢و(٥٦٢؛ اما همين
بايزيد در يكي از شطحيات خويش يك بار گفته است »سبحاني ما اعظم شاني« و به گونهاي

ديگر عادت را شكسته است .به ظاهر خويشتن را ستوده است؛ ولي درحقيقت ذات حق را
تنزيه كرده است و انيت خويش را فاني در هستي حق ديده است .جملهاي كه دوازده قرن

است در باب لطايف و زيباييهاي آن ،عارفان بزرگ اسلام مانند مولوي و عطار سخن گفتهاند.
عادتستيزي در عرفان روي ديگر تئوري صورتگرايي روسي است .ذيل اين تئوري

هنرمند عادتستيزي ميكند و زبان را از شكل معتاد و دستماليشده آن خارج ميكند و در
برابر چشم ما بدان طراوت مي بخشد ) .(Lemon and Marion, 1965, p.12

درواقع هنرمند اگر از كليشههاي موجود عبور نكند ،نميتوان عنوان هنرمند بر او اطلاق

كرد .در تصوف و عرفان نيز به همين منوال عارف از مرزهاي متعارف زبان عبور ميكند و ٢٥٥
چيزي به زبان ميآورد كه شناختهشده نيست .در طول تاريخ تصوف ،هزاران مورد از اين
نميتوان اين عادتستيزي صوفيانه را لزوم ًا از سر تعلق به حقيقت دانست؛ چه بسا بسياري

از چنين كنشهايي سنخيتي با حقيقت نداشه باشد و از سر لااباليگري باشد؛ با اين حال
نميتوان كتمان كرد عادتستيزي مؤيد سوژگي عارفان در عبور از مرزهاي متعارف انديشهاي
است .سوژه در چارچوب گفتمانهاي غالب ،مؤثر است نه متأثر؛ آفريننده است نه متابع.
اميرالمؤمنين در گفتگو با كميلبن زياد مردم را به سه دسته تقسيم ميكند :عالم رباني،
متعلم علي سبيل رشاد و همج رجاع» .لم يستضيئوا بنور العلم و لم يلجئو الي ركن وثيق اتباع

كل نائق ،يميلون علي كل ريح« )حراني ،بيتا ،ص .(١١٣مهمترين فرق عالم رباني از نگاه
حضرت امير اين است كه عالم رباني در افق فكري عوام متوقف نميشود ،عادتها را در
مينوردد و همچون همجالرعاع پيروي بيبصيرت نيست كه به هر بادي در آيد .عالم رباني

وقتي بر ركني وثيق استوار است ،چرا بايد به مدح و ذم عوامالناس پايبند باشد؟ البته اين
حكايت عارفان است كه از ملاحظات عوامانه عبور ميكنند ،عادتها را در مينوردند و
قطبنماي مسيرشان حقيقت است.
عادتستيزي در عرفان مصاديق بسياري در قرن هفتم دارد .مثال بارز آن خود شخص

مولاناست كه محفل درس و وعظ مقام قضا و افتاي فقيهانه ،شوكت علمايي و حشمت دنياي

عالمان را به كناري مينهد و يكسره دل در گروه حقيقت ميگذارد؛ اگر چه عملش مطابق
عادت عوام نباشد؛ ازاينروست كه كلام وي يكسره عادتستيزي و عبور از تصورات عوامانه
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عادتستيزيها را ميتوان مشاهده كرد كه زبان نقد اهل ظاهر را بر آنها دلير كرده است؛ البته

است؛ اما چرا در اين عصر طلايي عرفان چنان زباني خلق ميشود كه از يك سو ريشه در
امكانات زباني شگرف و از سوي ديگر عدم وجود موانع سياسي و غيرسياسي بايد دانست.

نتيجهگيري

شعر و ادب صوفيانه در عصر ايلخانان منبع ارزشمندي براي بررسيهاي تاريخي ،اجتماعي
٢٥٦

و سياسي است .حجم عظيم آثار توليدشده در اين عصر در مقايسه با ادوار تاريخي قبل و
بعد از خود بسيار شگفتانگيز و مهمتر پرسشبرانگيز است .اينكه صوفيان و شعراي عصر

ايلخاني در دوراني ميزيستند كه حمايت از هنر گسترده بود و در عاليترين محافل مورد

تشويق قرار ميگرفت ،در نوع خود ماهيت اين دوران را آشكار ميكند .خاندان جويني

پي

 /١٣٩٧ويژهنامه فلسفه عرفان /وليمحمد احمدوند ،محمدرضا تاجيك

حاميان جدي تعدادي از شعرا بودند كه چهره شاخص آنها سعدي شيرازي است .مكاتبات
ميان شمسالدين صاحب ديوان )وزير اعظم( و برادرش عطاملك جويني حاكم بغداد با

سعدي شيرازي قابل ملاحظه و بيانگر روابط صميمي مابين آنها بوده است .عنايت آنها بر اين
شاعر در داستاني درباره ملاقات سعدي با آباقا نمود يافته است.

مولانا ستاره پرفروغ اين عصر مستظهر به حمايت معينالدين پروانه دستنشانده مغولها

در قونيه است .زندگينامهنويساني چون سپهسالار از مراتب ارادت عميق پروانه به مولانا

حكايت دارند .غازان پادشاه مغول بر دستان علاءالدوله سمناني بوسه ميزند و ديگر پيران
طريقت اين عصر در كمال اعزاز و اكرام ميزيند .اختصاص اموال و اراضي در اين دوران به

خانقاهها و پيران طريقت قابل مقايسه با ديگر ادوار تاريخي نيست و مطابق گزارش نويسنده
تاريخ خانقاه در ايران ميتوان از تأسيس هزاران خانقاه در اين عصر سخن گفت .زبان
فارسي در نيمه قرن هفتم هجري در بيشتر نقاط امپراتوري مغول يك وسيله ارتباطي مهم و

پيوسته از ناحيه ديگر زبانها و فرهنگها اشراب ميشود؛ البته عارفان و صوفيان ،متقدمان در
غناي زبان عرفان در درجه اول و غناي زبان فارسي در درجه دوم محسوب ميشوند.
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