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 چکیده
 

ترين الگو را در اين زمینه، نـورمن  تحلیل گفتمان انتقادی روشی برای تحلیل متن است و جامع
( ارائه كرده است كه در سه سطحِ توصیف، تفسیر و تبیین، رابطة مـتن را بـا بافـت    1393فركالف )

های جديد در تحلیل متون، بررسی متون كهن از اين رش شیوهسازد. با گستموقعیتی آن آشکار می
های درونی و به دور از مبارزه با نمايد. هرچند متون عرفانی بیشتر با انگیزههای تازه ضروری میافق

های اند و گفتمانشدند؛ اما از تاثیر اجتماع و دوران خود مصون نبودهسیاست و اجتماع نگاشته می
. هـای مهـم تصـوف اسـت    هاست. قرن پنجم يکی از دورهتاثر از شرايط دوران آنها، ممسلط بر آن

در پیِ ايجاد انحراف در تصوف، برای تبیین اصول و عقايد صوفیه ابوالقاسم قشیری در همین دوره 
. در اين پژوهش باب آخر از اين اثر را كه دربرگیرنـدة سـفارش بـه    كندرسالة قشیريه را تألیف می

ايـدئولویی   كه دهدمی نشان بررسی نتايجايم. بر اساس نظرية فركالف تحلیل نمودهمريدان است؛ 
های مسلط بر اين باب شـامل  شود. گفتمانقشیری در شیوة استفاده از عبارات و كلمات آشکار می

تعظیم صوفیه، تسلیم مريد در برابر پیر و زهـد هسـتند كـه عـالوه بـر بازنمـايی اوضـاع اجتمـاعی و         
 اند.سیاسی، به بازتولید شرايط جديد و بهبود وضع موجود نیز كمک نمودهفرهنگی و 
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 .تحلیل گفتمان انتقادی، فركالف، قرن پنجم، رسالة قشیريه، مريد :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

-رود؛ در حقیقـت، نامـه  رسالة قشیريه كه از منابع مهم تصوف در قرن پنجم به شمار مـی 

نگاشــته و بــه  499تــا اوايــل  491( آن را در ســال 996-464ايســت كــه ابوالقاســم قشــیری )

(. در قرن هفتم يکـی از شـاگردان   62: 1991صوفیان شهرهای اسالم فرستاده است )قشیری، 

 است. كردهبه فارسی ترجمه آن را  احمد عثمانیبنو مريدان قشیری به نام ابوعلی حسن

عموال به ساخت يا بافت زبان مو ای است رشته، مفهومی میان(discourseن )گفتما     

(. 4: 1939شـود. )يارمحمـدی الـف،    می اطالقدر مراحل باالتر از جمله و كاركردهای آن 

پردازد كه چطور جمالت، واحدهای معنادار بزرگتری ماننـد  تحلیل گفتمان به اين مقوله می

فتمـان انتقـادی   تحلیـل گ . (143: 1932زاده، )آقاگـل كنند مکالمه يا انواع متون را ايجاد می

امیــده ( نCritical Discourse Analysis) CDAكــه در متــون التــین بــه اختصــار 

كنـد )نورگـارد،   دهد كه چگونه گفتمان، ساختارهای قدرت را خلـق مـی  شود، نشان میمی

1934 :146 .) 

 له    ئبیان مس -1-1

فـاهیمی  شناسـی م هـای رايـج در زبـان   گران انتقادی گفتمان، جهـت رفـع كاسـتی   تحلیل

هـای  همچون قدرت و ايدئولویی را وارد تحلیل گفتمان كردند و در عین اسـتفاده از روش 

تـر اجتمـاعی و فرهنگـی نیـز پیونـد      های وسیعسنتی تحلیل متن، بافت كاربرد زبان را با بافت

تـرين  منسجم( كه Norman Fairclough) نورمن فركالف(. 91: 1932زدند )سلطانی، 

ايـدئولویی را   ؛(64: 1932ل گفتمـان انتقـادی ارائـه داده اسـت )سـلطانی،      نظريه را در تحلی

كنـد كـه در تولیـد، بازتولیـد و يـا تمییـر مناسـبات قـدرت         ای معرفی مـی های معنايیساخت

معتقد است كه در جوامع مـدرن، اعمـال قـدرت از طريـق     و  (91: 1332موثرند )فركالف، 

(. وی بـرای يـک تحلیـل    2: 1393)فركالف،  شودكاركردهای ايدئولویيک زبان انجام می

-: بررسـی ويژگـی  (description) . توصـیف 1كند: می ه تعیینگفتمان انتقادی، سه مرحل

نظر گرفتن متن به عنوان محصـولی از  با در: (interpretationر: ). تفسی2های صوری متن 

دسـت آمـده از   ههـای صـوری بـ   ، بـه تفسـیر ويژگـی   فرايند تولید و منبعی برای فرايند تفسیر
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و بافـت  مـتن  : بررسـی ارتبـاب بـین    (explanation) . تبیـین 9 پـردازد  مرحلة توصیف مـی 

از  (.26: 1393ها )فركالف، اجتماعی با عنايت بر تولید و تفسیر متن و تاثیرات اجتماعی آن

های پنهـان در مـتن را آشـکار و ارتبـاب     آنجا كه تحلیل گفتمان روابط قدرت و ايدئولویی

توان گفت كه متون عرفانی نیز در اين شیوه نمايد؛ میرا با بافت موقعیتی آن بررسی می متن

قابل بررسی هستند. هرچند عرفا كمتر با اجتماع و سیاست درگیر بودند؛ اما از تاثیر اجتمـاع  

های مسلط بر متون عرفانی، متاثر از بافـت و شـرايط   اند و گفتمانو دوران خود مصون نبوده

سالة قشیريه نیز از اين امر مستثنی نیست و مـا در ايـن پـژوهش بـه تحلیـل و بررسـی       ر است.

های مسلط بر باب آخر اين اثر و ارتباب ايدئولویی نويسنده با اوضاع اجتماع دوران گفتمان

 ايم.وی پرداخته

 پیشینة تحقیق -1-2

ويکرد تحلیل های غزالی با رشناسی نامهسبک»در كتاب خود تحت عنوان  (1932درپر)

 وایگـانی، ای، در دو سـطح خرداليـه )بررسـی    شناسـی اليـه  با ارائة سـبک «  گفتمان انتقادی

( بـه بررسـی   گفتمانی و بافـت مـوقعیتی  اليه )بررسی ( و كالنكاربردشناسی و بالغی نحوی،

بـه عنـوان يـک    نگـاری غزالـی   است كـه نامـه   و به اين نتیجه رسیدههای غزالی پرداخته نامه

 تقويـت را موضع اقتـدار نويسـنده   ، گفتمان زاهدانه وجودابزاری برای كنترل است و كنش، 

 مـذكور هـای فـركالف در سـه مرحلـة     طور مشخص و به پرسـش وی هرچند بهكرده است. 

با نگاهی بديع، رويکرد فركالف را در تحلیل يک متن عرفـانی كهـن   پاسخ نداده است؛ اما 

 سیاری را در اين متن رمزگشايی نموده است.كار گرفته است كه روابط پنهان ببه

خـوانش انتقـادی گفتمـان حلمانیـه بـا      »نامة خود با عنوان ( در پايان1932) محمدزاده    
بررسی عقايد دو گفتمـان  به « تاكید بر رباعیات اوحدالدين كرمانی بر اساس روش فركالف

هـا؛ يعنـی اوحدالـدين    هـای ايـن گفتمـان   رقیب حلمانیه و مذهبی با توجه به آثـار شخصـیت  

هــای زبــانی كرمــانی و ابــن جــوزی؛ و در خــالل ســه ســطح فــركالف، بــه بررســی انتخــاب

اوحدالدين با هدف موجّه جلوه دادن ايدئولویی پنهان متن و تبیین شرايط اجتمـاعی حـاكم   

استفاده از شیوة مقايسة دو گفتمان رقیب، مسیر دستیابی بـه نتـايج    بر آن دوره پرداخته است.

 ا برای مخاطب شفاف ساخته است.ر

 



 132 44شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 تحقیقضرورت و اهمیت  -1-3

هـای  تـرين پديـده  يکی از منابع مهم فکری و فرهنگی در زبان و ادبیات فارسی و از مهم     

های پنجم سده. فرهنگی ايران دورة اسالمی، ظهور جريان عرفان و تصوف است -اجتماعی

هرچند تا یت خاصی برخوردار است. و ششم هجری، به لحاظ رشد گستردة تصوف، از اهم

نگاشته شده است؛ اما هر اثـر ادبـی در   رسالة قشیريه كنون مقاالت بسیاری در تحلیل ترجمة 

های منحصر به فردی نیز دارد كه آن را مستعد بررسی و های خود، ويژگیوكاستیكنار كم

اسـت و مـا نسـخة    های جديد خواهد كرد. از اين ترجمه چندين نسخه موجود تحلیل از افق

امـروزه كـاربرد    ايـم. تصحیح شدة استاد فروزانفر را برای اين پژوهش اساس كار قـرار داده 

از جمله مسائل مورد توجـه پژوهشـگران اسـت و     مختلف های جديد نقد ادبی در آثارشیوه

 هاست.تحلیل گفتمان انتقادی يکی از همین شیوه

 

   بحث -2
ترجمة رسالة قشیريه بـا انتخـاب بـاب آخـر ايـن       در اين پژوهش، مدل فركالف بر روی

مـا  و كنـد  را مطرح می هايیگیرد. فركالف در هر سطح پرسشرساله مورد ارزيابی قرارمی

 ايم.دهدا پاسخها را با توجه به باب آخر رساله قشیريه اين پرسش

 توصیف -2-1

نـی اشـاره كـرده    ، بینافردی و متانديشگانیبه سه فرانقش ( Halliday( )2444) هلیدی

كنـد  است و فركالف به تبعیت از او، در سطح توصیف، از تمايز سه نوع ارزشی بحـ  مـی  

 experiential) های تجربیها باشند: ارزشهای صوری ممکن است واجد آنكه ويژگی

values)ای، رابطه (relational values) و بیانی (expressive values)  ،فركالف(

1913 :119-111 .) 

 فرانقش اندیشگانی )ویژگی صوری دارای ارزش تجربی( -2-1-2

ارزش تجربی با محتوا، دانش و اعتقادات سـروكار دارد. ويژگـی صـوری دارای ارزش    

دهد كه در آن تجربة تولیدكنندة متن از جهان طبیعی تجربی، سرنخی از روشی به دست می

ــینِ متــون در هــای ايــدئوشــود؛ يعنــی چگونــه تفــاوتيــا اجتمــاعی مــنعک  مــی لویيک ب
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هـا رمزگـذاری مـی شـود     دهنـد در وایگـان آن  های مختلفی كه از جهان ارائـه مـی  بازنمايی

 (. 111)همان: 

 ایای و غیرهستهواژگان هسته -2-1-2-1

های مختلف گفتمان بـا توجـه بـه موضـوع، هـدف و عوامـل ديگـر بـا         طور كلی گونهبه

هـای توصـیف گفتمـان    سـی وایگـان يکـی از راه   وایگان خاصی تناسب دارند. بنابراين، برر

معتقـد اسـت    (McCarthy) رتیكـا ک(. م43: 1939شود )يارمحمدی الف، محسوب می

كه تمام لمات زبان دارای شأن و كاركرد مساوی نیستند و با توجه به نقـش خـاخ خـود در    

: 1939، به نقل از يارمحمدی الـف  1334كارتی، کگیرند )ممركزيت يا در حاشیه قرار می

ای يــا ای و غیرهســته( نیــز وایگــان را بــه دو گــروه هســته1391 :3) (Carter) (. كــارتر66

نشـان و  بـی  چاقكند. مـثال  وایة  تقسیم می (unmarked) نشانو بی (marked) دارنشان

(. در وصیت مريدان، 66: 1939دار است )يارمحمدی الف، يک وایة نشان تپلیدر مقابل، 

 :شودمورد ديده می 144دار در حدود های نشانوایه

 (.126: 1991قشیری، « )است عظیمجاه خويش ديدن در آن طريقت، مهلکة » -

 (.126)همان: « بود سهمگینمريد را خالف پیر، اندر اوّل كار، زيانی » -

« داند بزرگ نعمتیو اگر چنان بود كه پیر او را اهل آن دارد تا خدمتی كند »...  -

 (.194)همان: 

 «.فرا وی رسد شومیه دل پیری از پیران او را، ردّ كرد آن هرك» -

 (.194)همان: « برو پیدا شد بدبختیهركه حرمت پیر فرو نهد نشان » -

در موارد بسیاری نیز با افزودن پسوندهای تفضیلی بار معنايی صـفات تشـديد شـده و در         

 تحقیر يا تعظیم افراد و موضوعات از آن استفاده شده است:

بـود از حجّـت همگـان و قاعـدة      ترقویها حجّت ايشان )صوفیان( اندر مسئله »... -

 (.124)همان: « بود از آنِ ديگران... ترمحکمو  ترقویمذهب ايشان 

 بزرگترررینهاســت و پیــران ايشــان اصــل بزرگترررینچــون اصــل ايــن طايفــه » -

 (.129)همان: « مردمانند...

چه انـدر سـرا او پیـدا    ه شاد بود بدانچیزی مريد را آن است ك گارترینزیان»...  -

 (.199)همان: « آيد
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 (.144)همان: « خصلت مريد آن بود كه باز سر شهوتی شود... ترینزشتو » -

و ذكر نام اشخاخ خاخ نیز يکی از عناصـر ايجـاد   « شیخ»هايی چون استفاده از شاخص     

 قطعیت در كالم است:

      (.129)همان: « گفت كه... شیخ ابوعبدالرّحمن سلمیو از اين بود كه » -

ای كـارآيی بیشـتری   در ارائة نظر و عقايد، لمات غیرهسـته و ای؛ در متون علمی، لمات هسته

رود كـه  ، در متون ادبی كه متونی ارزشی و شخصی هستند، انتظار مـی در همین راستادارند. 

ای عـالوه بـر عینیـت    كارگیری لمـات هسـته  ای بسامد بیشتری داشته باشند. بهلمات غیرهسته

شـود )يارمحمـدی ب،   بخشیدن به نظر، از شگردهای گفتمانی در اعمال سلطه محسوب مـی 

دهد ای در متن مورد بررسی، نشان میهای غیرهستهبسامد باالی وایهبنابراين، (. 191: 1939

 نويسنده در اين زمینه هرچند در پی راهنمـايی صـوفیان و يـادآوریِ آداب مريـد و مـراد     كه 

وایگـان   همچنـین، خود بدون ايجاد سلطه اكتفـا نمـوده اسـت.    و عقايد بوده؛ اما به بیان نظر 

ای در متن موردنظر بر تخصصی بودن مـتن و معـانی خـاخ عرفـانی تاكیـد دارد و      غیرهسته

كنـد. در  عالوه بر تاكید بر فنی بودن متن،  اين خاخ بودن مخاطب قشـیری را آشـکار مـی   

توانـد بـه پیـام مـورد نظـر      ا بدون آشنايی با اصـطالحات تخصصـی نمـی   واقع، خوانندة ناآشن

ها گاه برای ای در اين متن سه نقش اساسی دارند. آنلمات غیرهستهقشیری دست پیدا كند. 

های گروه مقابـل، گـاه بـرای منفـی جلـوه دادِن مريـدانی كـه در        اغراق در اعمال و ويژگی

و گاهی نیز در جهت تعظیم پیر و مراد صـوفیه   اندآداب و اصول صوفیه دچار گمراهی شده

 اند.مورد استفاده قرار گرفته

 روابط معنایی واژگان -2-1-2-2

های خـاخ دانسـت. بنـابراين،    توان مرتبط با ايدئولوییروابط معنايی بین كلمات را می

جهت تبیین كلمـات دارای ارزش تجربـی، هـم شناسـايی روابـط معنـايی در متـون و انـواع         

ها ضروريسـت. روابـط معنـايی    های ايدئولویيک آنو هم مشخص كردن شالوده هاانگفتم

در مـتن  . (111: 1913)فركالف،  معنايی، شمول معنايی و تضاد معنايیاصلی عبارتند از: هم

. مـثال  در عبـارات زيـر،    دشومی ديدهمعنايی و تضاد؛ مورد بح ، شمول معنايی كمتر از هم

 ذلا، درويشی، درد و بیماری را نیز شامل شود: تواند، می«سختی»وایة 
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« درد و بیمرراریو  و درویشری  سررختی و   ّهرچـه او را پـیش آيـد از    »...  -

 (.121:  1991قشیری، )

 شود:مورد ديده می 94تر است و در حدود معنايی در اين متن بسیار برجستهنقش هم     

 (.121)همان: « پیشه نگیرد کاهلیو  آسانیتنو » -

 (.129)همان: « عزلتگیرد و  خلوتپ  فرمايد تا » -

 (.191و  194)همان: « يابد، فترت بدو راه يابد آسایشو  راحتجوان چون » -

روبرو هسـتیم  « بندی افراطیعبارت»معنا تا حدودی با در اين متن، در كاربرد وایگان هم     

كنـد و  ارت معرفی مـی معنا در يک عبكه فركالف آن را كاربرد شمار زيادی از كلمات هم

ای از واقعیـت و كـانون احتمـالی مبـارزات ايـدئولویيک      دهندة شیفتگی به جنبهآن را نشان

معنا، به بزرگنمايی قـبح ايـن   مثال  در عبارت زير صفات هم (.111: 1913)فركالف،  داندمی

 صفات در مريد، كمک نموده است:

قشـیری،  « )ز وی هـی  نیايـد  بـود ا  پیکارو  لجاجو  ستیزههر مريدی كه در وی » -

1991 :191.) 

خـدمت انتقـال   شـود؛ در اينجـا اغلـب در    مورد ديده می 24تضاد معنايی كه در كمتر از      

جامعیت بخشیدن به شرايط و كلیت بخشـیدن بـه قـوانین و     دقیق پیام و معنی به مخاطب، در

ت اغـراق و تبیـینِ صـفت    معنـايی اغلـب در جهـ   نشینی هـم چنین، با همبايدها و نبايدها و هم

 شده به كار رفته است تا حجت بر مريدان تمام باشد:ذكرشده يا موقعیت توصیف

 (.124)همان: « باشد ظاهرباشد، ايشان را  غیبچه مردمان را آن» -

)همـان:  « صرییره و کبیرره  و  پنهران و آشرکارا  ها دست بـدارد،  از همه زلات» -

124.)  

 (.194)همان: « نزديک وی، هردو يکی بودآن چیز  بودن و نابودنِبايد كه » -

 بررسی فرایندها -2-1-2-3

هـا دو فرآينـد اجتمـاعی    كند كـه در آن فركالف متون را فضاهايی اجتماعی قلمداد می

 نگـاهی چندنقشـی   پ افتد: شناخت و بازنمايی جهان، و تعامل اجتماعی. زمان اتفاق میهم

(multifunctional)    ــی ــتن ضــروری م ــه م (. ديــدگاه a 1334 :6)فــركالف، نمايــد ب

سـازند، بـه   ( را مبنی بـر آنکـه مـتن و گفتمـان جامعـه را مـی      1312چندنقشی، ادعای فوكو )
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دهد و فركالف در راستای همـین نظـر دسـتور نقشـگرای هلیـدی را      صورت عملی نشان می

(. هلیـدی معتقـد اسـت مجموعـه     64: 1932دهـد )سـلطانی،   مبنايی برای تحلیل متن قرار می

توان در شش فرآينـد خالصـه كـرد. )هلیـدی و     های دنیای درون و بیرون انسان را میتجربه

ــادی    114-111: 2444متیســن،  ــام م ــه ن ــد اصــلی ب ــه فرآين ــد از: س ــدها عبارتن ــن فرآين  ( اي

(material)ذهنی ، (mental) ایو رابطه (relational)   و فرآيندهای فرعی كه در مـرز

 ، كالمـی (behavioral) هـای رفتـاری  گیرنـد بـه نـام فرآينـد    میان اين فرآينـدها قـرار مـی   

(verbal) و وجودی (existential) . از آنجا كه اين فرآيندها با تجربیات سروكار دارند؛

هـای صـوری دارای ارزش تجربـی بررسـی     ها را در ذيل فـرانقش انديشـگانی و ويژگـی   آن

   :مطابق نمودارِ زير استنظر شمارِ اين شش نوع فرايند در متن مورد نمايیم. می

 
در باب آخر ترجمة رسالة قشیريه، گـاهی نـوع فراينـدها در عمـل بـا آنچـه كـه بـه نظـر               

استفاده شده كـه در ظـاهر   « اعادت كردن»رسد متفاوت است. مثال  در حکايتی از فرايند می

امـا چـون عمـل مـورد      ؛رسـد ل( به نظر میيک فرايند مادی )به معنای انجام دوبارة يک عم

يعنـی  شـود.  پ  در واقع اين فرايند كالمی محسـوب مـی   ،نظر، بیان كردن يک سخن است

از اين دسـت فراينـدها   . در واقع يک نوع استعاره دستوری از نوع گذرايی اتفاق افتاده است

نـدها، نامشـخص   مورد در متن مورد بررسی يافت شد. نکتة ديگر در بررسی فراي 94بیش از 

بودن كنشگران است. در اين متن نیز در تعدادی از فرايندها، با وجود مجهول نبودن ساختارِ 

 ای نشده است:طور مشخص اشارهجمله، به كنشگران به

 (.124: 1991)قشیری، « اندهبنای اين كار بر فراغت دل نهاد» -

 (.199)همان: « زود بود كه او را از اين حال بربايند...» -
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ها و روابـط میـان مشـاركین، از میـان     ها، وضعیتنويسنده برای بازنمايی رخدادها، كنش     

 ایبینـی و ايـدئولویی او را بـر   زند و اين انتخاب جهـان شش نوع فرايند دست به انتخاب می

توانـد  مـی ايـن   جا حدود نیمی از فراينـدها مـادی هسـتند و   سازد. در اينمیمخاطب آشکار 

هـای فـردی و   ستین در ذهـن قشـیری را بـه عنـوان يـک فـرد فعـال در عرصـه        چهرة مريد را

اجتماعی ترسیم كند. در واقع، از ديدگاه قشیری مريد بايد برای طیّ طريق تصـوف، بايـدها   

از سوی ديگـر كـاربرد انـدر فراينـدهای ذهنـی بـا       را انجام دهد و از نبايدها اجتناب كند. 

. تاكید قشیری بـر اعمـال و عینیـت آنهـا، بجـای      سوستمحتوای باب يعنی وظايف مريد هم

-ای نیز در ايـن مـتن حـدود يـک    فرايند رابطهطرح شرايط ذهنی و انتزاعی قابل تامل است. 

در تعیین روابط مربوب به موقعیت، وضعیت و يا مالکیـت   و گیردچهارم فرايندها را دربرمی

دهندة توصـیف و تعیـین دقیـق    نشانتواند كارگیری آن در اين متن مینقش دارد؛ بنابراين به

كند تا مواضع در رابطة مراد و مريد باشد. قشیری با ذكر جزيیات و مصاديق عینی تالش می

مسیر حقیقی سلور مريد و انحرافات و آفات آن را مشخص نمايد. باب آخر رسالة قشیريه 

بـودن   توانـد دلیلـی بـر انـدر    مـی كـه   تـری دارد هـای ديگـر، حکايـات كـم    نسبت به بـاب 

؛ چراكه در چنین متنی كه هدف آن تعلیم و تبیین اصول يـک فرقـه   فرايندهای رفتاری باشد

اســت؛ اغلــب فراينــدهای رفتــاری در غالــب توصــیف رفتــار و ســکنات اشــخاخ در میــان  

افتد و كم يا زياد بودن حکايات، تعـداد ايـن فراينـد را تحـت تـاثیر قـرار       حکايات اتفاق می

 دهد.می

 ت معلو  و مجهو جمال -2-1-2-4

است و به بـیش از   در بابِ مربوب به وصیت مريدان، شمارِ جمالت مجهول بسیار اندر

تاكیدی بـر نقـش برجسـتة كنشـگر اسـت كـه در اغلـب مـوارد ايـن          اين رسد. ده مورد نمی

كنشگر مريد است. اين شیوه، بازنمودی از سلطه و قطعیت در وظايف مريد است. حتـی در  

تر بوده نیز به جای جمـالت مجهـول، از جمـالت    كنش از كنشگر برجسته مواردی كه نقش

چنین ساختی مجال تعمیم و عبور از كنشـگر خـاخ    ؛كنشگر استفاده شده است معلوم بدون

 .  دهدرا به خواننده می
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 جمالت منفی -2-1-2-5

خـورد كـه اغلـب در جهـت     مورد به چشم مـی  144جمالت منفی در اين متن تقريبا  در 

عـدم  »و اشاره به انحرافات صوفیان در طريقت و يـا در تبیـین   « نبايدها»بیین اصول صوفیه و ت

. در واقع اين افعـال از نظـر   شوندآن دسته از مريدانی است كه از اصول منحرف می« وصولِ

شوند؛  امّـا چـون از نظـر دسـتوری، ويژگـی صـوری       معنايی به نوعی فعل نهی محسوب می

بـا توجـه بـه تعلیمـی بـودن      ايم. ها را از ذيل وجه جمالت جدا نموده، آنافعال نفی را دارند

 :كتاب برای مريدان، كاربرد جمالت منفی قابل توجیه است

 (.126)همان: « بر پیر خويش... نکندشرب او آن است كه به دل اعتراض » -

 (.121)همان: « كه پیر زلات از مريدان اندر گذارد... نبودروا » -

 «.  كه طريقت او را قبول كندپیش از آن نشود بیرونبه سفر » -

البته در مواردی نیز در ترجمة جمالت دارای ادات استثناء از افعـال منفـی اسـتفاده شـده          

 است: در عقايد قشیری است كه بیش از نفیِ چیزی، دربردارندة مفهوم انحصار يک چیز

)همـان:  « بـوده اسـت...   كه درو پیـری  الّااز ابتدای اسالم  نبوده استوقت  هی » -

124.) 

 (.194)همان: « پراكندگی دل مگر نیفزایداز سفر ايشان را » -

 (.199)همان: « كه بیزاری ستاند از حول و قوّت خويش... نرسد مگرو بدين » -

 اسـت تـرين روش بـرای تشـخیص واقعیـت     نفی آشـکارا دارای ارزش تجربـی و اساسـی        

باب شگردی برای سـلطة بـر    مالت منفی نیز در اينكارگیری ج(. به131: 1913)فركالف، 

چنین، قشیری با نفی موفقیت كسـانی كـه دچـار    هاست. هم«نبايد»مريد در جهت اجتناب از 

كند و ايدئولویی اعمـال ممنوعـه بـرای مريـد را در     اند؛ آينة عبرتی ترسیم میانحراف شده

 كند.اين جمالت پنهان می

 ای(ی صوری دارای ارزش رابطهفرانقش بینافردی )ویژگ -2-1-3

ای سرنخی از آن دسته از روابـط اجتمـاعی اسـت كـه از     ويژگی صوری دارای ارزش رابطه

ها و روابط اجتماعی سـروكار  ، با رابطهويژگیاين  آيند.طريق متن در گفتمان به اجرا درمی

 (.112: 1913دارد )فركالف، 
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 وجه جمالت -2-1-3-1

های متفـاوت قـرار   را در جايگاه یِ دستوری و امری( فاعلسه وجه جمله )خبری، پرسش

جايگـاه دهنـدة اطالعـات؛ و جايگـاه     ، دهند. در مورد يک جملة خبـری، جايگـاه فاعـل   می

كننده است. در جمالت امری، گوينده در جايگاه خواستن چیـزی  مخاطب، جايگاه دريافت

بـديهی اسـت كـه ايـن     ت. در حالی كه مخاطب بـازيگری فرمـانبردار اسـ   ، از مخاطب است

گیرد؛ امّا قشیری در اغلب موارد بـه جـای اسـتفادة مسـتقیم از     مقوله افعال نهی را نیز دربرمی

تـر در  افعال نهی آن را در پوشش افعال نفی و در قالب نبايدها جای داده است كـه مـا پـیش   

از مخاطب در پرسش دستوری، گوينده چیزی را ايم. به بررسی آن پرداخته« جمالت منفی»

دهندة اطالعات خواهد كه در اين مورد اطالعات مطرح است و مخاطب در جايگاه ارائهمی

دسـتور فارسـی، وجـه التزامـی فعـل      وه وجيکی ديگر از (. 131: 1913قرار دارد )فركالف، 

آمیزد و انجـام آن فعـل را بـا میـل و     است كه ذهن و عواطف گوينده را با جريان فعل درمی

مـا ايـن   ؛ (946: 1966، 2كنـد )خـانلری،     ترديد، شرب، لزوم و ... همراه مـی آرزو، قصد، 

نمايیم. وجه پرسشـی دسـتوری در مـتن مـورد نظـر      مورد را در بخش وجهیت نیز بررسی می

د. وجه امری نیـز در كمتـر   شومیديده در حکايات  ههای انجام گرفتتنها در پرسش و پاسخ

-مـی « بـدان كـه...  »تنبیه و توجه ابتدای جمله و با فعـل  مورد وجود دارد كه اغلب در  24از 

د و بـا يـک اخـتالف انـدر،     نـ . دو وجه اخباری و التزامی بیشترين میزان كاربرد را داررود

گیـرد. شـمارِ   مورد، در باالترين مرتبـه در میـان وجـوه قـرار مـی      964وجه التزامی با بیش از 

مـورد(   944بـاالی وجـه خبـری )بـیش از     وجوه امری و پرسشی دستوری، در تقابل با شمار 

سازیِ سلطه و قدرت برای قشیری اهمیـت بسـیار داشـته    نمايانگر اين حقیقت است كه پنهان

نبوده و با استفادة بسیار از جمالتی با وجـوه التزامـی    است. او در پی اوامر مستقیم بر مريدان

كـرده و يـا از امـوری بـر حـذر داشـته اسـت.         و خبری مريدان را مکلاف به انجام دستورات

وجوه خبری نمايانگر قطعیت و موضع مقتدرانة قشیری در برابر مخاطب و ايدئولویی مسـلام  

 شده است.  او دربارة موضوعات بیان

 ایوجهیت رابطه -2-1-3-2

وجهیت با اقتدار گوينده سروكار دارد و بسته به اينکه جهت اقتدار به كدام سو اسـت از  

وجهیـت بیـانی را در ادامـه    ای و وجهیـت بیـانی.   گردد: وجهیت رابطـه بُعد برخوردار می دو
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مسـالة اقتـدار يکـی از    افتـد كـه   زمـانی اتفـاق مـی    ایرابطـه  وجهیـت بررسی خواهیم نمـود.  

بوسـیلة افعـال كمکـی وجهـی نظیـر       د. اين وجهیـت مشاركین در رابطه با ديگران مطرح باش

های صـوری مختلـف ديگـری ماننـد قیـد بیـان       و نیز ويژگیدن بايستن، توانستن و ممکن بو

(. نکتة حائز اهمیت در مـتن مـذكور، بسـامد بـاالی     134و  139: 1913گردد )فركالف، می

را به جای استفاده از وجه امـری  است كه قشیری بار ديگر سلطة خويش  بايستنفعل كمکی 

برای مستلزم ساختن مريـد و مـراد   و به طور غیرمستقیم  ایمستقیم، در پوشش وجهیت رابطه

گـذارد. در بـاب آخـر ترجمـة رسـالة قشـیريه وجهیـت        بـه نمـايش مـی    شان،فدر انجام تکالی

 شود:مورد ديده می 14ای نقش بسیار فعالی دارد و در حدود رابطه

 «آمد... بایدو چون از مال بیرون آمد از جاه نیز بیرون »...  -

)همـان:  « بر ايشان كه آن زهری كشنده است واجب بوداز جاه بیرون آمدن »...  -

126.) 

 (.129)همان: « بر زبانت جز آن ذكر نرود توانیو تا » -

هـای عقلـی او را تلقـین    چـون او را زيـرر يابـد كـه حجّـت      واجب بودبر پیر » -

 (.123)همان: « كند...

كه ايشان را  واجب بودكه مريد اعتقاد دارد كه پیران معصوم باشند بلکه  نباید» .1

 .(199همان: )« ازِ احوال ايشان گذاردب

 فرانقش متنی )ویژگی صوریِ دارای ارزش بیانی( -2-1-4

ويژگی صوریِ دارای ارزش بیانی سرنخی از ارزشیابی تولیدكننده از بخشی از واقعیـت  

هـای اجتمـاعی   هـا و هويـت  دهد كه مرتبط با اين ويژگی است. ارزش بیانی با فاعلارائه می

 (. 112: 1913فركالف، سروكار دارد )

 استفاده از استعاره -2-1-4-1

ای از تجربـه بـر حسـب جنبـة ديگـری از آن اسـت       ای برای بازنمايی جنبهاستعاره وسیله

يــابی بــه كشــف شناســی، دسـت هـای نــوين زبــان آنچــه در نظريــه(. 192: 1913)فـركالف،  

ظـر شـناختی اسـت. در ايـن     كند؛ بررسی اسـتعاره از من تر میپیوندهای فرم و محتوا را آسان

شـود؛ مـراد از اسـتعاره،    بررسی كه پیوند میان استعاره و ذهنیت نويسنده )محتوا( آشکار مـی 

هـای مجـازی زبـان اسـت، يعنـی همـة اقسـام تشـبیه و اسـتعاره و نمـاد و تمثیـل            كل صورت
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 ديـده رسـالة قشـیريه   موضع در باب آخر  24اين مقوله كه در حدود (. 922: 1934)فتوحی، 

شود؛ شگرد ديگريست كه قشیری آن را در ايجاد قطعیت و تمايز بین نیروهای خودی و می

و ... سعی در « آفت»، «زهر كشنده»هايی مانند كارگرفته است. وی با ذكر وایهغیرخودی به

و « آفتـاب »هـايی ماننـد   نمايی اعمال منحرفان از تصوف دارد و در نقطة مقابـل آن وایه سیاه

هــای مختلــف دارای گیــرد. در واقــع اســتعارهكــار مــیای نیروهــای خــودی بــهرا بــر« نــور»

 (:199: 1913های ايدئولویيک متفاوت هستند )فركالف، وابستگی

 (.124: 1991)قشیری، « و ديگران اهل استدالل اندخداوندانِ وصا ايشان » -

« اسـت  کشرنده  زهرری از جاه بیرون آمدن واجب بود برايشان زيرا كـه آن  »...  -

 (.126)همان: 

وصـال انـدر دل    آفتابقبول از دل وی برافـروزد و   نوراو را صبر فرمايد... تا »...  -

 (.123)همان: « او برآيد

 (.194)همان: « بود زهری قاتلسفر مريد را در نه در وقت خويش » -

 وجهیت بیانی -2-1-4-2

زنمـايی واقعیـت مطـرح    با احتمال يا صـدق با  ارتبابلة اقتدار گوينده يا نويسنده در ئاگر مس

يعنی وجهیت ارزيابی گوينده از صدق يـک موضـوع روبـرو هسـتیم      وجهیت بیانیبا  ،باشد

ــه رابطــه در ايــن مــتن، (. اگرچــه 139: 1913)فــركالف،  ای نقــش وجهیــت بیــانی نســبت ب

در پوششـی از  نـ توانسـته  مـوارد انـدر   ین همـ بـا اسـتفاده از    قشـیری تری دارد؛ امّا كمرنگ

 دهد و ايدئولویی خود را پنهان نمايد:واقعیت جلوه 

« هرك  كه تبرار كند به مريد برو ستم كرده باشد كـه آن او را زيـان دارد...  »...  -

 (.199: 1991)قشیری، 

 همپایگی و وابستگی در جمالت مرکب -2-1-4-3

كند و آن را در تقابل بـا  های پیوندی نیز اشاره میفركالف در بخش توصیف، به ارزش

پیونـدی اغلـب    دهد. اقالم صوریِ دارای ارزشای و بیانی قرار میی تجربی، رابطههاارزش

هـای پیونـدی   های ديگری نیز دارند. يکـی از مـواردی كـه در ارزش   زمان ارزشبه طور هم

گیرد وجود همپايگی يا وابستگی در جمالت مركب است )فـركالف،  مورد بررسی قرار می

ها را لة قشیريه مشحون از جمالت مركب است كه ما آن(. باب آخر ترجمة رسا139: 1913
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هـا نیـز حـروف    از لحاظ وابسته يا همپايه بودن بررسی نمـوديم. حتـی در ابتـدای پـاراگراف    

خورد كه ما با تسـامح ايـن مـوارد را در تعـداد جمـالت همپايـه بـه        سازی به چشم میهمپايه

 رسد:مورد می 244به بیش از  ايم؛ با اين وجود تعداد جمالت همپايهحساب نیاورده

امیـدواريم بـه خـدای     وخواستیم كه اين رسالت را ختم كنیم به وصـیت مريـدان   » -

محـروم نگـذارد مـا را از قیـام     و  عزاوجلا، كه توفیق دهد ايشان را به اسـتعمال آن 

 (.113: 1991)قشیری، « برما حجتی نکند وبدان 

« ستورش بـر جـای بمانـد    نهبرود و  راه نهزده كه در خبر آمده است كه شتاب»...  -

 (.129)همان: 

اند و بیش از تری را تشکیل دادهجمالت وابسته در مقايسه با جمالت همپايه بخش عظیم     

 جملة وابسته در متن يافت شده است: 924

« اگر گامی از نفـ  خـويش فراتـر نهادنـدی ايشـان را بهتـر بـودی از هـزار سـفر         » -

 (.194)همان: 

)همـان:  « صیّت ايشان خرد دارد، زود بود كه در آن فضـیحت شـود  هرك  كه و» -

141.) 

بـا   ت. ویهای قشیری اسـ جمالت مركب، يکی ديگر از مواضع پنهان كردن ايدئولویی     

هـا،  كارگیری جمالت همپاية بسیار و حتی استفاده از حروف عطف در ابتدای پـاراگراف به

هـای  ور واحديسـت و تمـامی سـفارش   كنـد كـه سـخن او حـول محـ     به مخاطب تفهـیم مـی  

ذكرشده به مريدان و پیران از اهمیت يکسانی برخوردارند و بايد تمام و كمال انجام شـوند.  

ها را مورد تاكیـد قـرار   در جمالت وابسته نیز با ذكرِ اهمّ موضوعات در بندِ اصلی جمله، آن

 رسـد. او بـا بـه   به نظر میشده دهد و حتی در مواردی بندِ اصلی تقريبا يک گزارة طبیعیمی

كارگیری جمالت وابستة طوالنی و پیچیده، قطعیت و اقتدار خويش را در بیان شـروب الزم  

 دهد. برای تصوف و حتی تهديد مريدان در سرپیچی از اين شروب نشان می

 

 تفسیر -2-2

سـازند و تفسـیر   ای ذهـن مفسـر را فعـال مـی    های صوری متن عناصر دانش زمینهويژگی

: 1913)فـركالف،   اسـت ای ذهن مفسـر  و دانش زمینه هاول ارتباب متقابل اين ويژگیمحص
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توان بر آنچه كـه در آن دوران در خانقـاه بـه مريـدان آمـوزش داده      (. در باب آخر می214

شده و آنچه كه بر عهدة پیران و مشايخ بوده، اشـراف يافـت. قشـیری در پنجـاه و چهـار      می

تبیـین انحرافـات و اصـول تصـوف پرداختـه       زهد، ورع و ... بهباب در مسائل مختلفی چون 

و آن را خـتم رسـاله قـرار     گويـد سـخن مـی  از وظايف مريـد   پنجاه و پنجم،است و در باب 

دهد. اين ايدئولویی در ذهـن قشـیری وجـود دارد كـه تـا شخصـی بـر تمـامی اصـول و          می

و شـناخت   یـری زمـة آن فراگ موازين پیشین آگاهی نیابد؛ اليق مريد بودن نخواهـد شـد و ال  

شـگردهای  و هـای مسـلط بـر مـتن     كامل اصول است. در مرحلة تفسـیر بـه بررسـی گفتمـان    

 (.244پردازيم )همان: ها میشده در آنكارگرفتهصوری به

 گفتمان زهد -2-2-1

كند. در قرون اولیه از نظـر  زهد در انديشة صوفیه به تدريج يک مسیر تکاملی را طی می

منـدی از هـر آنچـه متعلـق بـه      ارباب دنیا مايـة تشـويش وقـت اسـت و بهـره     صوفی صحبت 

اصحاب قدرت است، سـبب تیرگـی دل و مخـالف زهـد و ورع سـالک اسـت؛ هرچنـد بـه         

تدريج و به خصوخ پ  از قرن پنجم، اين مفاهیم دستخوش تمییراتی شد كه البته ريشه در 

(. قشـیری در ابتـدای   31: 1911نیـا،  تشکیک در مبانی نظری مشايخ پیشین داشـت )صـدری  

گیـری از  قرن پنجم هنوز تاحدودی بر آن مبانی زهد پیشین پايبند است و اين گفتمان با بهره

چه كه در زهد واجب بود(، استعارات، كلمـات  ای )در بیان آنوجه التزامی و وجهیت رابطه

معنـايی وایگـان   ، ذكر مبانی زهد در بندِ اصلی جمالت وابسته، روابـط  تجربیدارای ارزش 

)شمول، تضاد و ترادف( و جمالت منفی )شامل نواهی و اعمالی كه منجر به عدم توفیـق در  

 شود( در باب آخر بازنمايی شده است.زهد می

 گفتمان تسلیم -2-2-2

های مسلط بر اين باب تسلیم محض مريد در برابـر مـراد اسـت. در قـرن     يکی از گفتمان

صوف در حال تحوّل اسـت. ايـن جايگـاه در قـرن سـوم صـرفا        جايگاه پیر و مراد در ت پنجم

كشـید؛ اّمـا بـا تحـّول در طـول قـرون، در قـرن        چهرة يک معلام و استاد علم را به تصوير می

: 1999رانـد )مـاير،   هشتم به پیر و راهنمای مبدّل شد كه مريد را در سیر و سلور پیش مـی 

له است، ما در میانة اين تحولاـات قـرار   ( و در قرن پنجم كه قشیری در حال نگارش رسا191

داريم. با اين وجود، چهرة پیرِ راهنمای سلور در اين باب بیش از يک معلاـم و مـدرس بـه    
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خورد. در صور مختلفی كه در مرحلة توصیف بررسی نمـوديم، از جملـه جمـالت    چشم می

 تجربـی ای ارزش دار و كلمات دارمنفی )و جمالت منفی دال بر انحصار پیر(، وایگان نشان

)با بارِ معنايی مثبت در تعظیم اطاعت از پیر و با بارِ معنايی منفی در پیامـدهای عـدم اطاعـت    

ای به تسلیم مريد در برابر مراد اشاره شده اسـت.  از پیر( و قطعیت و اقتدار در وجهیت رابطه

-ت رابطـه حتی مريد را از جستجوی درستی اعتقادات پیر، بر حذر داشته است كه در وجهیـ 

ای مصاديق آن را آورديم. امّا اين باب، اگرچه به وصیت و سفارش مريـدان اشـاره دارد؛ از   

حقوقی كه مريد بر گردن پیر دارد نیز غافل نمانده و در خالل گفتمان تسلیم مريـد در برابـر   

ای )اغلب بـا فعـل كمکـی بايسـتن( و     كارگیری قطعیت در وجهیت رابطهپیر، گاهی نیز با به

زنـد و از حقـوق مريـد بـر     مـی  گفتمان رقیرب اره به پیر در جمالت وابسته، گريزی به اش

 كند تا پیران نیز آگاه باشند و خود را مبراا از انحراف و خطا ندانند. گردن مراد، ياد می

 گفتمان تعظیم صوفیه -2-2-3

نتظار نیسـت  شود، به دور از اوقتی متنی با انگیزة تبیین احکام و آداب تصوف نگاشته می

هـای مسـلط بـر ايـن بـاب، تعظـیم       نمايی صوفیه اغراق نمايد. يکی از گفتمـان كه در بزرگ

و جمـالت   تجربـی صوفیه است كه در پوششِ تضاد معنايی، استعاره، كلمـات دارای ارزش  

وابسـته بازنمـايی شــده اسـت. در بســیاری از فراينـدهای مــادیِ حکايـات كــه بخـش اعظــم       

اند؛ تعظیم مشايخ و صوفیان آشکار است. حتی در حکـايتی، فقیهـی   دهفرايندها را تشکیل دا

به نام ابوعمران با فرايندهايی مانند برپای خاستن دربرابر شبلی يا بوسه زدن بر سـر او، شـبلی   

( و اين تايیـدی بـر تسـلط ايـن     122: 1991نمايد )قشیری، را به عنوان يک صوفی تعظیم می

خود يک فقیه است ولی در بزرگداشت صـوفیان، از بیـان   گفتمان اين است؛ چراكه قشیری 

 پوشی نکرده است.اين حکايت چشم
 

 تبیین -2-3

فركالف با نقد رويکرد توصیفی، توصیفِ صرف و عدم توجه جدی به تبیـین هنجارهـا   

(. كـردار اجتمـاعی در كنـار    49: 1913دانـد )فـركالف،   را سبب ممفول مانـدن قـدرت مـی   

گیـرد. پـ  تحلیـل گفتمـان بـه بررسـی       غیرگفتمانی را نیـز دربرمـی  عناصر گفتمانی، عناصر

عناصر فرهنگی و اجتماعی نیز نیازمند است و محور اصلی مدل فركالف اين اسـت كـه هـر    
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(. از ايـن  129: 1934متنی را بايد در پیوند با بستر اجتماعی آن فهمید )يورگنسن و فیلیـپ ،  

فرهنگی اواخر قرن چهارم و اوايل قـرن پـنجم    رو، در اين بخش به تبیین شرايط اجتماعی و

 پردازيم.می

كـه   صـوفیه شود. محسوب میدر تصوف قرن چهارم و آغاز قرن پنجم، دورة مهمی      

در قرون گذشته با ظهور مشايخ بزرگی شکل گرفته بـود، در ايـن دوران بـا ادامـة تعلیمـات      

دكتر صفا با  اشاره به وجـود   آنان توسط مردان بزرگی در بالدی چون خراسان قوت يافت.

سیصد تن از مشايخ بزرگ صوفیه در خراسان در قرن چهـارم و اوايـل قـرن پـنجم، از شـیخ      

به سـبب زهـد   اين زمان كند. صوفیه در ابوالقاسم عبدالکريم قشیری نیز در میان آنان ياد می

جـه قـرار گرفتـه    ويژه در خراسان و عراق و فـارس مـورد تو  ها، بهو رفتار نیک و نظم خانقاه

بودند و در میان مردم عامه نفود داشتند. قرن چهارم و اوايل قرن پنجم زمان استقرار مذاهب 

در نواحی مختلـف ايـران در آن زمـان جـدال و     . ها بر برخی ديگر بودو برتری برخی از آن

ز مهـم  افتاد. نیشابور نیز در آن زمان يکـی از مراكـ  راه میخونريزی بر سر تعصبات مذهبی به

انجامید فقها و صوفیه گاهی كارشان به تهديد قتل میو  درگیری بر سر تعصبات مذهبی بود

هـا دخیـل   هـا خـود را در ايـن نـزاع    (. در قرن چهارم معموال  حکومـت 294 /1 :1963)صفا، 

ها نیز وارد میدان شدند و شاهان و رجال مملکـت بـا   كم آنكردند؛ اما از قرن پنجم كمنمی

كردند. فقها و علما نیز با آنـان همداسـتان   گیری میها مخالف بودند سختكه با آن مذاهبی

(. بحـ  در  294گیری نسبت به معتزله نیـز از همـین زمـان آغـاز شـد )همـان:       شدند. سخت

اصول عقايد صوفیه و تعلیل كرامات آنان، همچنین تـالیف كتـب مقامـات صـوفیه بـا شـرح       

( امّا پـ  از شکسـت معتزلـه، بحـ  و     241ه بود؛ )همان: تصوف نیز از قرن چهارم آغاز شد

نظر جای خود را به تقلید و تکیه بر قضا و قـدر داد. تمـام آثـار و كتـب نقـل قـول و عقايـد        

پیشینین و يا اثبات اقوال آنان بود و اين تفکر حتی فالسفه و علما را نیز تحت تاثیر قـرار داد.  

و آيات و احکام را نزديکی بـه كفـر دانسـتند و    اهل حدي  و سنت نیز تفکر در اصول دين 

مخالفت فقها و پیشروان مذاهب اسـالمی بـا حکمـا و علمـا از همـین دوران آغـاز شـد و در        

(. رساله قشیريه نیـز مشـحون از اقـوال مسـتقیم     244قرون پنجم و ششم شدت گرفت )همان: 

طريـق احاديـ  و    تـرين علـوم از  تـرين و طبیعـی  ای كه ملموساست؛ مشهود است در دوره

ماند و هنرمند به شد؛ فضايی برای ابتکار و تعقل باقی نمیاخبار گذشتگان تبیین و توجیه می
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هـا  های ديگران را بهتر تفسیر كرده و يا بـر آن ها و نوشتهشد كه بتواند گفتهكسی اطالق می

رن پـنجم،  (. قرن چهارم بستر تاريخی رشد و روا  تصـوف و قـ  144ای بزند )عابدی: حاشیه

ها در جهت نظم و كمالِ تعالیم صوفیان است. در واقـع، در ايـن دو   زمان قدرت يافتن تالش

توان كمابیش هم رشد و روا  و هم نظم و كمال تصوف را مشاهده كـرد. )يثربـی،   قرن می

ه و شريعت در قـرن چهـارم و اوايـل قـرن پـنجم ديگـر ماننـد دورة قبـل،         علم فق (.3:  1911

متوجه ابتکار نیست و تنها به اعتقاد بـه فقهـای بـزرگ قـديم و بحـ  در احـوال و عقايـد و        

(. قشـیری نیـز   214 /1 :1963پـردازد )صـفا،   هـا مـی  هـای آن ها و رد و قبول روشاحکام آن

قشیری بـا  (. 66: 1969كوب، داند )زرينی میرعايت ظواهر شريعت را برای سالک ضرور

هـای مسـلط دوران خـود را بازتولیـد كـرده      های مذكور؛ بخشی از گفتمـان تركیب گفتمان

ها، به آشکارسازی اوضاع جامعـه  است. همچنین، در باب آخر رساله با بازتولید اين گفتمان

ع بـا ايـدئولویی غالـب    بنابراين رسالة او در مجموو بهبود وضع صوفیان كمک كرده است. 

 .راستا استدوره، تاريخ اجتماعی سیاسی و جايگاه تصوف در جامعه هم

 

 گیرینتیجه -3

ويژه در سدة پـنجم هجـری كـه    اهمیت عرفان و متون عرفانی بر كسی پوشیده نیست؛ به

های طاليـی گسـترش عرفـان و تصـوف اسـت. رسـالة قشـیريه يکـی از آثـار          يکی از دوران

همین دوران است كه به دنبالِ پیـدايش انحـراف و فسـاد در تصـوف در قـرن       برجستة متولد

های نوين تحلیـل  پنجم نگاشته شده است. از ديگر سو، تحلیل گفتمان انتقادی يکی از روش

متن است كه رويکردهای مختلفی دارد. در اين پژوهش رويکرد نورمن فركالف را اسـاس  

هـای  قرار داديم و عالوه بر روشن سـاختن گفتمـان  تحلیل باب آخر از ترجمة رسالة قشیريه 

مسلط بر متن، به ارتباب متن بـا شـرايط اجتمـاعی و فرهنگـی و سیاسـی دوران نويسـنده نیـز        

كـارگیری  آشکار پرداختیم. قشیری با استتار ايدئولویی خويش در وایگـان و عبـارات و بـه   

رابر پیر و زهد را در باب آخـر  های تعظیم صوفیه، تسلیم مريد در بشگردهای زبانی؛ گفتمان

ها عالوه بر بازنمايی اوضاع اجتمـاعی و فرهنگـی   رسالة قشیريه جای داده است. اين گفتمان

بـا  ری انـد. قشـی  و سیاسی، به بازتولید شرايط جديد و بهبود وضع موجود نیـز كمـک نمـوده   

اری كـرده  نگارش اين اثر، به تمییز اصول راستین و انحرافی موجود در تصوف كمـک بسـی  

http://www.ensani.ir/fa/20424/magazine.aspx


 141 ... یریقش دگاهیاز د «دیمر فیوظا» یانتقاد گفتمانلیتحل                  97 یز و زمستانپای

مداخلـه   بـین فقهـا و صـوفیه    است. از اوايل قرن پنجم به تدريج، حکومت نیـز در درگیـری  

نمود. در اين بحبوحه، تالیفات و مباحثی كرد و گاهی علما و فقها را با خود نیز همراه میمی

ويـژه  گیـری هـا و بـه   جهت تبیین اصول و عقايد صوفیه صورت گرفت. در ادامة اين سـخت 

کست معتزله؛ تقلید و نقل قول صرف جای خود را به بح  و تحقیق داد و قشیری پ  از ش

 نیز تاحدود بسیاری به نقل اقوال و حکايات مشايخ صوفیه پرداخته است.
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