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چکیده
موضوع مرگ و زندگی از دیرباز تا کنون یکی از دغدغههای اساسی ذهن بشر بوده و بستر
مناسبی برای محققان ادیان و مذاهب گوناگون و عرفا فراهم آورده است .متون منثور خلّاق
صوفیه که در گروه نثرهای ذوقی و تغزلی جای میگیرند با مرگ و زندگی برخوردی ذوقی،
فعّال و هنرمندانه دارند .در این متون به دلیل غلبۀ حال صوفیانه و عمق تجربه های عرفانی،
غالباً با عوامل هنری مختلفی چون صورخیال ،عاطفه ،چندالیگی معنا ،موسیقی کالم ،نگارش
خودکار ،شطحپردازی ،رمز ،وجود فضای هرمنوتیکی و جنبه های بالغی زبان روبرو هستیم
که بیانگر بکارگیری امکانات زبانی و فرازبانی نویسنده برای ایجاد ظرفیت قابل قبولی در
زبان جهت بیان معانی واالی عرفانی است .از منظر آنان بین زندگی و مرگ با وجود درک
حضور حقتعالی تفاوتی وجود ندارد و مرگ پلی است که دوست را به دوست میرساند
کلمات کلیدی :زندگی ،مرگ ،صوفیه ،خلّاق ،جمال شناسی ،ابوسعید ابوالخیر ،شیخ
احمد غزالی ،عین القضات همدانی

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی(نویسنده مسئول) ،دانشگاه خوارزمی ()n.moosavand@yahoo.com
 -2استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه خوارزمی ()dabiran@tmu.ac.ir
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 -1مقدمه
در جهانبینی اســـالمی ،مرگ و زندگی از جایگاه ویژهای برخوردارند .زندگی موهبتی
الهی ا ست که فر صتی برای ر سیدن به کمال را در اختیار ان سان قرار میدهد و مرگ نقطۀ
پایان این فر صت ا ست و مرحلهای برای ورود به جهانی دیگر .اگر بپذیریم که عرفان  ،نگاه
هنری به دین و الهیات اســـت ،پرداختن از این دیدگاه هنری به موضـــوع مورد نظر ما،
جذاب یّت آن را دو چندان میکند .این نگاه هنرمندانۀ عارفان و صـــوفیان همواره با بیان
هنرمندانه همراه بوده است و در دو حوزۀ شعر و نثر شاهد تجلّی آن بوده ایم .در ابتدا الزم
به نظر میرسد تا مقصود خود را از متون خلّاق صوفیه تبیین نماییم.اگر متون منثور عرفانی
را به دو دستۀ نثرهای تعلیمی و تبلیغی؛ و دستۀ نثرهای تغزّلی و ذوقی تقسیم نماییم ،بی
شــک دســتۀ دوم ( نثرهای تغزّلی و ذوقی) از آنجا که به دنیای شــاعرانه نزدیکترند ،بســتر
مناســبی برای بروز و ظهور نگاه هنرمندانۀ نویســندگان و بیان اندیشــه های ناب و تجربه
های عرفانی آنان ا ست.برای ک شف عوالم روحی و تجربه های معنوی صوفیه چاره ای جز
ل آنها تنها وســـیلۀ منعکس کنندۀ
پناه بردن به قلمرو ز بان هنری آنان نداریم زیرا زبان قا ِ
حال آنان است.
زبان در شــکل طبیعی خود از انعکاس تجارب و اندیشــه های عارفانه عاجز اســت ؛ لذا
صوفیان خلّاق با بهره گیری از امکانات زبانی و فرازبانی سعی در باز نمایی و بازسازی تجربۀ
خویش دارند تا مخاطب را در التذاذ از کشـــف مفاهیم روحی و معنوی با خود ســـهیم
سازند.به همین منظور در این پژوهش به برر سی و جمال شنا سی این امکانات زبانی و فرا
زبانیِ متون خلّاق صــوفیه پرداخته ایم و عوامل هنری مشــترک را که در این متون ســبب
برجستگیِ کالم و آشنایی زدایی از زبان آنها در حوزۀ مرگ و زندگی شده است ،استخراج
و بررســی کرده ایم و یافته های خود را در چهار حوزۀ «عاطفه»« ،تخیّل»« ،چندمعنایی»
و «رمز» ارائه داده ایم.
 -2قلمرو ،پیشینه و پرسش های تحقیق
در این پژوهش ســعی بر آن اســت که با رهیافتی به حوزۀ زیبایی شــناختی نثر عارفانه،
ارتباط مبانی جمال شناسانۀ آن با فراز و فرودهای روحی عرفا در مسیر کشف و شهودهای
عارفانه در حیطۀ مرگ و زندگی در متون خالّق صوفیانه با تأکید بر آثار به جامانده از سه
عارف برج سته مورد بازبینی و باز شنا سی قرار گیرد و با مقای سۀ متغیرهای زیبایی گرایانه
در این کتب به راز زیبایی و رمز جاودانگی آنها (البته در حد توان) دســت یابیم و قابلیت
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هرمنوتیکی هر متن را ب سنجیم .برر سی این نوع نگاه هنری به مرگ و زندگی در چند اثر
خالّق صــوفیانه محدود شــده اســت .قلمرو تحقیق در متون صــوفیانه با تأکید بر آثار زیر
تعیین شده است:
 ابوسعید ابوالخیر :حاالت و سخنان ابوسعید ،اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید،چشیدن طعم وقت.
 شیخ احمد غزالی :سوانح ،عینیه ،نامههای احمد غزالی به عین القضات. عین القضات همدانی :تمهیدات ،نامههای عین القضات.اگرچه دربارۀ آثار و نویســندگان متون مذکور کتب و مقاالت متعددی به رشــتۀ تحریر
درآمده( که در فهرست منابع به برخی از آنان اشاره شده است) اما این موضوع پژوهش در
نوع خود تازه و بدیع به نظر میرسد.
 -3اهداف و پرسشهای تحقیق
 )1کیفیت برخورد متون خالّقه منثور صوفیه با مرگ و زندگی چگونه است؟
 )2چه میزان این نویســـندگان به مرگ و زندگی نگاه هنری دارند؟ و عوامل هنری
در نثر آنان چگونه است؟
 )3ســاختار نثر و بوطیقای مرگ و زندگی در این آثار با فراز و فرود روحی و تجارب
صوفیانۀ نویسندگان آنها چه تناسبی دارد؟
 -4جمال شناسی متون خالّق صوفیه
درگذ شته جمال شنا سی شاخهای از علم فل سفه شمرده می شد و اندی شمندان و فال سفه
سعی داشتهاند تا برای سؤال «زیبایی چیست؟» پاسخ مناسبی بیابند ،به عنوان مثال« :به
نظر افالطون هنر و آفرینش زیبایی محصول از خود به درشدگی هنرمند در لحظۀ آفرینش
هنری است .این نکته ما را به مفهوم «الهام» میرساند که برای رمانتیکها و فیلسوفان سدۀ
نوزدهم مهم ا ست .درآثار افالطون اثری از نظام زیبایی شنا سانه نی ست ،اما میتوان دیدکه
بردا شتی کارکردگرا از اثر هنری مطرح می شود ،و به همین دلیل نیز آثار هنری بر ا ساس
سود و زیانهای شان مورد داوری قرار میگیرند ( ».ساختار و تأویل متن ،احمدی)59-58 :
«ارسطو به کارکردهای فردی ،درونی و ژرف هنر فکرمیکرد ،و آنها را با واژۀ «کاتارسیس»
یعنی پاالیش یا تطهیر مشخص میکرد .چنان مینماید که کاتارسیس نزد او به این معنا بود
که هنر ،روح و جان آدمی را میپاالید ،از بدیها پاک میکند ،و به زبان آشـــنای متفکران و
عارفان ما ،اســـباب تزکیۀ نفس را فراهم میآورد( ».همان  64 :و  )67فلوطین برای تعریف
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زیبایی پا را از این فراترگذاشـــته و زیبایی روح را ارجمندتر از زیبایی طبیعت میداند« :ما
وقتی که متعلق به خویش هســـتیم زی باییم؛ ولی همین که گام در هســـتی بی گا نهای
میگذاریم ز شت می شویم .هنگامی که خود را می شنا سیم ،زیباییم و اگر خود را ن شنا سیم
زشتیم .بنابراین زیبایی درآن باالست و از آنجا میآید( ».همان)72-71 :
واقعیت این اســت که امروزه دیگر کســی برای یافتن پاســخ «زیبایی چیســت؟» تالش
نمیکند زیرا این سؤال به تاریخ زیبایی شنا سی مربوط می شود ،د شواری تعریف زیبایی به
عوامل مختلفی مربوط میشود که در تعریف علم جمالشناسی یا زیباییشناسی باید به آنها
توجه کرد ،از جمله :نســـبی بودن مفهوم زیبایی و تعریف ناپذیری دقیق آن ،شـــناخت
ارزشهای عاطفی و ذوقی هرجامعه ،شناخت عواطف سازگار هنرمند با زمینۀ عاطفی جامعه
(ارزش اخالقی) ،نوآوری و آ شنایی زدایی هنرمند در اثر خویش ،بینهایت بودن شیوههای
خلق اثر هنری و ...
در جمال شنا سی کال سیک به مواردی همچون و ضوح (در مقابل ابهام) ،توازن و تقارن،
خوشـــایندی ،معنامداری (تک معنایی) ،محاکات و غیره به عنوان عناصـــری ارزشـــمند
نگری سته می شد اما جمال شنا سی معا صر قلمرو نمایش قریحه و ذوق و خلّاقیت ا ست و
مدعی تعریف جمال یا کشــف ماهیّت جمال نیســت  .جلوه گاه اصــلی این نگاه هنری در
متون ادبی ،زبان اســت .زبان در متون صــوفیه ،وســیلۀ کشــف عوالم روحی و تجربههای
معنوی است ،و بیان این تجربههای عرفانی چه در سیر انفسی و چه در سیر آفاقی ،مبتنی
بر تداعی اســت و تفاوت در کیفیت بیان این تداعیها بســتری برای جمالشــناســی زبان
عرفانی فراهم میکند .اگرچه تجارب عرفانی واقعاً بیان ناپذیر ا ست اما بیان آنها در واقع به
دست دادن دورنمایی از این گونه تجربههاست .قلمرو نثر در ادبیات عرفانی نیز در بسیاری
از متون ادبی و عرفانی در ایجاد التذاذ هنری ســـهم به ســـزایی داشـــته که در مباحث
جمال شناسی کمتر مورد مداقّه قرار گرفته است .متون منثور صوفیه از جهات مختلف قابل
تق سیم ا ست اما آنچه در این پژوهش قابل اعتنا ست تق سیمبندی از نظر مو ضوع و شیوۀ
بیان مطالب اســت که از این منظر میتوان این متون را در دو دســتۀ کلی تقســیم نمود:
نثرهای تعلیمی و تبلیغی ،نثرهای تغزلی و خالّق .نثر تعلیمی که ســـهم عمدهای از متون
صــوفیه را در بر میگیرد شــامل تعلیمات و آداب و رســوم صــوفیان ،دفاع از تصــوف ،نقد
مخالفان و تبلیغ آموزههای صــوفیه در میان مردم اســت که ویژگی غالب زبان این آثار در
قلمرو «زبان ارجاعی» جای دارد و نویســنده میکوشــد با زبان علم و معرفت درپی تعلیم و
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اثبات نظر و مدعای خودش باشــد .به عبارت دیگر نویســنده ،خود شــکل دهندۀ گفتمان
ا ست و از نقش تنظیم کنندگی زبان بهره میگیرد تا به مق صود خویش بر سد؛ اما منظور از
متون خالّق ،متونی اســت که از تجربیات ناب عرفانی و دســتاوردهای هنری و زبان خاص
صوفی م شحون ا ست و نوی سندگان آنها میکو شند تا این عوالم روحی را از دل به کاغذ
آورند و با مرکب ع شق بنوی سند .در این متون به دلیل غلبۀ حال صوفیانه و عمق تجارب
عرفانیِ نوی سنده ،غالباً با چندالیگی معنا و وجود ف ضای هرمنوتیکی و شطحپردازی مواجه
هستیم که نشان دهندۀ اوج تجربۀ صوفیانۀ نویسنده و زبان ماورایی و هنری اوست .ویژگی
زبان این آثار در قلمرو «زبان عاطفی»جای میگیرد و نویســنده در پی اثبات چیزی نیســت
بلکه به دنبال اقناع مخاطب به وســیلۀ برانگیختن عواطف و احســاســات اوســت و از نقش
خالّقانۀ زبان بهره میگیرد و اغلب در پیساختار شکنی است.
این پژوهش سعی دارد تا این متون خالق را از نظر منظومۀ فکری و میزان خالقیّت آنان
در عر صۀ جمال شنا سی و نوآوری در صور خیال و عاطفه برر سی نماید  .به همین منظور
برای سهولت در د ستر سی به الگویی قابل سنجش و جلوگیری از ورود متغیرهای مزاحم،
متون مورد بحث را در چهار حوزۀ عاطفه ،تخیل ،چند معنایی و رمز بررســـی کردهایم تا
میزان بهرهمندی و برخورداری هر یک از متون از حوزههای یاد شــده ســنجیده و بررســی
شود ،اگرچه این حوزهها در بسیاری موارد با یکدیگر آمیختهاند و قابل جداسازی از یکدیگر
نیستند.
 -1-4عاطفه
عنصر بنیادین و شکلگیری هر اثر ادبی ،عاطفه یا احساس است .عاطفه ،واکنش طبیعی
انسـان در برابر تجربیات درونی و بیرونی اسـت .عاطفه در واقع رشـتهای اسـت که عناصـر
شــعری را به هم متصــل میکند و مهمترین عامل پیوند دهندۀ اجزای هنری اثر اســت و
موجب می شود که تمام عنا صر شعری به شکلی هماهنگ در را ستای عاطفه حرکت کنند.
عواطفی مانند شادی ،خ شم ،غم ،ع شق و  ...موجب تحریک ذهنی هنرمند شده و او را در
خلق اثر یا بیان هنری یاری میکند .نویســنده یا شــاعر تحت تأثیر این عواطف و هیجانات
ذهنی از ه مۀ ظرف یت ها و ام کا نات ز بانی خویش در انت قال تجر بۀ عاطفی خویش بهره
میگیرد تا از این طریق بتواند با عینی کردن و ملموس کردن تجربۀ شخصی خود ،مخاطب
را نیز در این التذاذ هنری سهیم گرداند.
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بوسعید ابوالخیر دارای بیان صمیمانه و عاطفهای نیرومند است و از پرچمداران تساهل و
تسامح به شمار میآید .او با پرهیز از تعصب ،به همۀ افراد بشر بدون در نظر گرفتن دین و
آیین آنها احترام میگذاشت.عاطفۀ نیرومند و وسعت مشرب او با همگان حتی با دشمنان و
مخالفانش ،سبب تأثیرگذاری او بر دیگران شده تاجایی که مخالفانش را به فروآوردن سر
تعظیم در برابر او وادار نموده ا ست .او عارفی اهل ب سط بود و با به کارگیری ا شعار فراوانی
در سخنان خود ،از ذوق شاعرانه و زیبا پسندانۀ خویش خبر میدهد.
عرفان ابوســعید نســبت به عرفان شــیخ احمد غزالی و عین القضــات ،واقعیتر و زمینیتر
ا ست و انطباق بی شتری با زندگی طبیعی و عادی مردم پیدا میکندکه حکایت از ت ساهل و
ت سامح این عارف برج سته دارد.کرامات ب سیاری به ابو سعید ن سبت دادهاند اما ا شراف بر
ضمایر و خبر دادن از اندی شههای درونی افراد در زندگی ابو سعید نمود بی شتری دا شته
است که این کرامت هم نشان از مردمی بودن او و زندگی کردن همراه با مردم است که در
زمینیتر کردن عرفان او نقش بر ج سته ای دارد .البته ح شر و ن شر او با مردم سبب ن شده
است تا او لحظهای از یاد خدا غافل شود.
یکی از محورهای اساسی تصوف ابوسعید «خود را در میانه ندیدن و به خود ننگریستن»
ا ست تا جایی که از به کاربردن لفظ «من» و «ما» بیزار بود و از تعبیر «ای شان» برای خود
اســتفاده میکرده اســت .صــمیمیّت ،عشــق و محبت ،آزادگی و وارســتگی و تواضــع از
برج سته ترین عواطف ابو سعید ا ست که در سخنانی که از او نقل شده ا ست دیده می شود.
خوشــی و توصــیه به خوش بودن در تصــوف او جایگاه ویژهای دارد چنانکه معتقد اســت:
«خوش بودن فریضه است» (چشیدن طعم وقت ،ناشناس )20 :و سخن خود را مایۀ خوش
وقتی میداند « :هر جای که ســـخن بوســـعید رود همه را وقتها خوش شـــود زیرا که از
بوسعیدی با بوسعید هیچ نمانده است( ».همان)126 :
او نیز همچون عرفای مکتب خرا سان د ستگیری از مردم را چه در دنیا و چه در قیامت
وظیفۀ خود میداند که نشـــان دهندۀ عظمت روحی و مهرورزی بیاندازۀ اوســـت چنانکه
تو صیه میکند که « :سر در این سخن جنبانید تا روز قیامت از شما سؤال کنند که شما
ن توایم تا به نقد نیک از شما بردارند( ».ا سرار
کی ستید؟ گویید :سرجنبانان سخن ک سا ِ
التوحید فی مقامات الشیخ ابیسعید ،محمدبن منور )303:عاطفۀ سرشارِ ابوسعید را میتوان
در نثر ساده و صمیمانۀ محمدبن منور و جمالالدین ابو روح و شخصی ناشناس که مقامات
ابو سعید را به ر شتۀ تحریر درآورده ا ست ،م شاهده کرد .این نوی سندگان با برگزیدن نثر
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دلنشــین در بازنمایی عواطف انســانی و تبلور اندیشــههای واالی عرفانی ابوســعید نقش
ماندگاری از خود بر جای گذا شتهاند .از منظر ابو سعید نیز که طعم وقت را در مح ضر الهی
چشــیده بود ،لذت بودن با حق برای او دیگر تفاوتی میان مرگ و زندگانی باقی نگذاشــته
بود زیرا مرگ از منظر او به معنای پایان حیات نیست ،لذا خوشی مطلق را در بودن با حق
و ترکِ خود میداند.
شــیخ احمد غزالی در کتاب ســوانح که از گنجینههای با ارزش ادب فارســی محســوب
میشود ،وجد و شور و سرمستی خود را با عباراتی دلنشین بیان کرده است .محور و موضوع
ا صلی این کتاب دربارۀ ع شق و حاالت آن ا ست .اگرچه به گفتۀ غزالی ع شقی که در این
کتاب از آن سخن گفته است ،عشق به مفهوم مطلق است و به جانب خاصی تعلق ندارد اما
با مطالعه و بررسی سخنان او میتوان دریافت که عشق الهی و مباحث مربوط به آن در این
کتاب نمود بیشتری دارد.
غزالی معتقد ا ست که سالکی که هنوز در قید خویش و تمنیّات نف سانی خویش ا ست،
اســیر وقت اســت و حاالت متضــادی چون قبض و بســط و فراق و  ...بر روحیات او تأثیر
میگذارد در حالیکه سالکی که از خود فارغ شده ا ست از تأثیر این احوال مت ضاد در امان
مییابد و خداوند وقتِ خویش میشود1.
او نیز چون صوفیان دیگر ،مفهوم ع شق واقعی و کمال آن را در جان باختن عا شق برای
معشوق و کمترین درجۀ کمال را یافتن رضای معشوق حتی به قیمت از دست دادن جان
عاشق میداند .احمد غزالی تحمل رنج را در راه عشق ،اصل و راحتی را رعایت دانسته و بعد
اعتراف میکند که «البتّه هیچ راحت اصــلی ممکن نیســت در وی( ».مجموعه آثار فارســی
احمد غزالی )168:شیخ با ن شان دادن بزرگترین و عمیقترین عاطفۀ ان سانی ،یعنی ع شق،
همۀ ابعاد زندگی و مرگ را تحت شعاع آن معرفی کرده است و با تبحر و استادی خاصی به
توصــیف حاالت روانی و درونی عاشــق و معشــوق پرداخته و حتی در زمینۀ روانشــناســی
ع شق ،اعماق روح و روان عا شق و مع شوق را واکاوی نموده که یافتن اثری م شابه را برای
مخاطبان دشوار کرده است.
ذوقی بودن تصــوف احمد غزالی و اســتفاده از زبان اشــاره ســبب شــده اســت تا اغلب،
مخاطبان او را خواص ت شکیل دهند و د ستِ عوام از دامن عبارات و ا شارات آن کوتاه ماند.

 -1مجموعه آثار غزالی140 :
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ن خویش فرود نمی آید تا با مردم همراه
او مانند خرقانی و ابوســـعید ابوالخیر از اوج عرفا ِ
شــود و دســت مردم را گرفته و تا اوج مراتب ســلوک آنها را همراهی کند ،بلکه او در اوج
سرم ستی و وجد و سرور قرار گرفته و با نمودن گو شهای از حقایق به زبان رمز و ا شاره
انتظار دارد که تنها کســانی به قلمرو عرفانی او وارد شــوند که از قدت ذوقِ دریافت معانی
برخوردار باشند.
غزالی در ر سالۀ عینیه بیش از سوانح از واژۀمرگ و مترادفات آن ا ستفاده کرده ا ست و
همگان را به پرهیز از غفلت و آمادگی برای رویارویی با مرگ فرا میخواند و مرگ را برای
مؤمن غنیمتی میداند( .همان)283 :
ابوسعید ابوالخیر با ذکر مصادیقی از زندگی شخصی خویش و ا ستفاده از ضمایر شخصی
ارتباط عاطفی بی شتری با مخاطب خود برقرار کرده؛ اما احمد غزالی با بهرهگیری از ضمیر
ســوم شــخص و ذکر نکردن مصــادیقی از زندگی خویش علیرغم بهرهگیری از تصــاویر و
ترکیبات بدیع ،ارتباط عاطفی کمتری با مخاطب برقرار کرده است.
تأثیر اندیشههای شیخ احمدغزالی بر مرید و شاگرد او ،عین القضات همدانی ،به روشنی
قابل دریافت ا ست .عین الق ضات نیز با بهرهگیری از ت صوفی ذوقی ،عقل را از ادراک عوالم
عشـــق و احوال آن ناتوان میداند .او اغلب در بیان حاالت و تجارب عرفانی خود در عالم
بیخودی و شیفتگی به سر میبرد و در این حالت حقایقی را بیان میکند که وقتی به عالم
حضور و آگاهی باز میگردد از ذکر برخی از آنها اظهار پشیمانی میکند.
عین القضــات نیز همچون احمد غزالی از نایافت بودن مخاطبی که بتواند تجارب عرفانی
خود را با او در میان بگذارد ،ناراحت اســـت .او دریافت حقایق ســـخنان خود را تنها برای
کسانی مقدور میداند که روزگاری دراز در راه سلوک به سر بردهاند زیرا نوشتههای خود را
محصــول پانزده ســال ســلوکی میداند که با پنجاه ســال ســلوک دیگران برابری میکند.
(نامههای عین القضــات همدانی ،ج )205 :2آراء و اندیشــههای عین القضــات در تمهیدات
اگرچه مانند صـــوفیان پیش از اوســـت ،اما آزادی  ،جرأت و بیپروایی در بیان حقایق از
ویژگی های ت صوّف او ست .صداقت عین الق ضات در بیان تجارب شخ صی خویش و تطابق
آنها با زندگی او نشان دهندۀ وارستگی ،شهامت و ارادۀ اوست که مخاطب را بیش از پیش
تحت تأثیر قرار میدهد .اگرچه عرفان عین القضـــات در نقطۀ اوجی قرار داد که دســـت
همگان از دریافت معانی بلند آن کوتاه ا ست اما توجه او به مخاطب با به کارگیری جمالت
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خطابی ،ا ستفاده از تمثیل و تأویل ن شان میدهد که او همواره سعی دارد فا صلۀ خود را با
مخاطب کم کند و از نظر عاطفی به او نزدیک شود.
زبان عین الق ضات در نامههایش سادهتر ا ست و برای برقراری و ارتباط صمیمانهتری با
مخاطب خویش سعی میکند تا از پیچیدگی و ابهام دوری گزیند و لطیفترین رموز عرفانی
را با بیانی ســـاده و بدون ترس و نگرانی به مخاطب منتقل کند .دردمندی او را در زمینۀ
دین و فرهنگ ان سانی به راحتی میتوان از میان نامههایش فهمید .روحیۀظلم ستیزی او و
دعوت به انصــاف و عدالت و ضــعیف نوازی او در ســخنانش نشــان دهندۀ عواطف لطیف و
انسـانی اوسـت که غیرتمندی و بیتفاوت نبودن او را نسـبت به سـرنوشـت دیگران نشـان
میدهد.
قا ضی نیز مانند دیگر صوفیان توجه ویژهای به مرگ دا شته ا ست چنانکه همواره خود را
ب مرگ معرفی کرده و مرگ اندی شی را ضرورتی برای زندگی ان سان دان سته ا ست.
در طل ِ
(همان ،ج )139-135 :2او با آوردن م صادیقی از مرگ دو ستی اولیا و آوردن ه شدارهای
قرآنی ،مردم را به بیداری از خواب غفلت فرا میخواند و در این زمینه از هیچ کوشـــشـــی
فروگذار نمیکند .نگاه عاطفی شیخ ابو سعید ابوالخیر به مرگ و زندگی بیش از شیخ احمد
غزالی و عین القضات مشهود است.
زندگی از نظر این صــوفیان در اتّصــال به وجود حیّ و نامیرایی معرفی شــده که منشــأ
حیات اســت و لذّت چشــیدن طعم خوش زندگی با حق با عباراتی دلنشــین در شــواهد
مختلفی که به دســـت آمده ،به زیبایی بیان شـــده اســـت .از این منظر زندگی به معنای
خوشــی ،امید ،نشــاط ،حرکت و یقین اســت که در آن پژمردگی و یأس و ناامیدی راهی
ندارد.
 -2-4تخیل
تخیل عبارت ا ست از کو ش شی که ذهن هنرمند در ک شف روابط پنهانی ا شیا دارد .به
تعبیر دیگر،تخیل نیرویی است که به شاعر یا نویسنده امکان آن را میدهد که میان مفاهیم
و اشــیا با آفرینش انواع تشــبیهات ،اســتعارات و مجازها ارتباط برقرار کند .تخیل از طریق
ساختن تصویرهای گوناگون سبب آشناییزدایی در زبان میشود و ظرفیت آن را برای بیان
تجارب شاعرانه و هنرمندانه افزایش میدهد ،البته ارز شمندی و تأثیرگذاری این ت صاویر و
صور خیال به میزان برخورداری آنها از عاطفۀ راستین هنرمند وابسته است .فضای عاطفی
حاکم بر متون خالّق صوفیه سبب شده ا ست تا اغلب ،بهرهمندی آنها از صور خیال نه به
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منظور تزئین کالم بلکه به منظور ای ضاح معانی و بیان تجارب ماورایی خود از تمام امکانات
زبانی ا ستفاده نمایند تا بتوانند در باز سازی ،ثبت مکا شفهها و تجربیات ذهنی خود از آینۀ
سخن خویش بهره ببرند.
در این پژوهش وجوه هنری زبان صوفیه در دو سطح ادبی و فکری برر سی شده ا ست.
در سطح ادبی به فنون و آرایههای بدیع و بیانی که در متون مذکورکاربرد بی شتری دا شته
ا ست ،ا شاره شده و در سطح فکری به محورهای ا صلی اندی شه و عواطف برج سته در آثار
منثور آنان پرداخته شده است.اگر متون مورد نظر را درسطح ادبی بررسی کنیم و آن را به
دوبخش بدیع و بیان تقســیم نماییم ،در ســطح بدیع چهار آرایه کاربرد بیشــتری در این
متون داشــته اســت :جناس ،ســجع ،واجآرایی و تضــاد .در ســطح بیان نیز آنچه در متون
مذکورکاربرد بیشــتری داشــته اســت عبارتند از :تشــبیه ،تمثیل ،متناقضنما (پارادوکس)،
استعاره و کنایه .
شیوۀ داستانپردازی و قدرت احضار کلمات در «اسرار التوحید» سبب شده تا آن را یکی
از ارزشمندترین میراث ادبی زبان فارسی بدانیم .از میان صور خیال ،کنایه ،تشبیه و پس از
آنها تشخیص و پارادوکس در اسرار التوحید نمود بیشتری دارند که در کنار حکایتپردازیِ
محمدبن منور برای خلق تصــاویری دلنشــین به او کمک کرده اســت .البته ســادگی کالم،
مو سیقی طبیعی کالم و عاطفۀ نیرومندی که بر ا سرار التوحید سایه افکنده ،او را از خلق
تصاویر پیچیده و استعارات دور از ذهن باز داشته است .نمونه ای از تشبیه در اسرارالتوحید:
« اهل دنیا ،صید شدگان ابلی سند به کمند شهوات و اهل آخرت ،صید شدگان حقند به
کمند اندوه» (اسرار التوحید ،محمد بن منور)291 :
جمال الدین ابوروح نیز در نقل احوال و حکایات شیخ ابو سعید به همان شیوۀ محمدبن
منور عمل کرده و سادگی کالم و حکایتپردازی و گاهی تمثیل را برای انعکاس اندی شه و
تجارب روحانی ابوسعید ابوالخیر برگزیده است.
نثر موزون و شاعرانۀاحمد غزالی ب ستر منا سبی برای ظهور ت صاویر بدیع و صور خیال
رنگارنگ پدیدآورده ا ست که درکالم او با ا ستفاده از صور خیالی چون ت شبیه ،ا ستعاره،
ت شخیص ،تمثیل و کنایه به نمایش در آمدهاند .ب سامد آرایۀ ت شبیه به ویژه ت شبیه بلیغ در
سوانح بی شتر از سایر آرایههای ادبی برای انتقال عوالم روحی غزالی به کار رفته ا ست .او
برای ساختن تشبیهات خود از لوازم طبیعی زندگی و عناصر طبیعت استفاده کرده است و
به همین سبب در عین برج سته سازی کالم خویش با ا ستفاده از ترکیب سازیهای بدیع،
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تشـــبی هات طبیعی و نزد یک به ذهن او در برقراری ارت باط مؤثر با ذهن م خا طب نقش
برجســتهای را بر عهده دارند .از جمله« :در دیگ عشــق تو ،نمک تجرید و زلت در میباید،
که زمین وصــال ،نیســتی آمد و زمین فراق،هســتی» (مجموعه آثار فارســی احمد غزالی :
)161
عبارات موزون و موسیقی حاصل از برقراری سجع و جناس در تمهیدات و نامههای عین
القضـات فضـای شـاعرانهای را فراهم آورده اسـت که در برانگیختن احسـاسـات و عواطف
مخاطب و انتقال حاالت نویســنده به خواننده نقش مؤثری را به عهده دارند .از میان صــور
خیال ،تشبیه درتمهیدات و نامههای عین القضات جایگاه ویژهای دارد .قاضی برای ملموس
کردن مفاهیم عقلی و تجارب روحانی برای کســـانی که عمدتاً با اســـتداللهای عقلی و
مفاهیم معنوی سرو کار ندارند ،از ابزار تشبیه به فراوانی استفاده کرده که سبب شاعرانگی
نثر او نیز شده است.
یکی از ویژگیهای تشبیه در نثر عین القضات بهرهگیری فراوان او از آیات و روایات برای
ساختن ارکان ت شبیه ا ست که اغلب بخ شی از آیه یا روایت وحدیث به عنوان م شبهٌ به به
امری مح سوس افزوده شده ا ست ،از جمله« :قومی را هر لحظه در خرابات خانۀ «فألهمها
فجورها» شربت قهر و کفر میدهند و قومی را در کعبۀ «أنا مدینۀ العلم و علیٌ بابُها» شربت
«أبیت عند ربّ» میدهند( ».تمهیدات ،عین القضات )120 :
یکی دیگر از صور خیال پرکاربرد در نثر او ،تمثیل ،مثال و حکایت ا ست که برای انتقال
مو ضوعی د شوار و اقناع ذهن مخاطب از آن ا ستفاده کرده ا ست .او اغلب برای تو ضیح و
تبیین مطلب از داســتان یا تمثیلی کوتاه و گاهی ضــرب المثل به کار برده اســت که تأثیر
ســخن خود را دو چندان کرده اســت.اســتعاره نیز در نثر عین القضــات کم و بیش دیده
میشود که حکایت از ذوق هنری او دارد .از جمله« :به مرگ بند اجل از پای آن مرغ قفصی
برگیرند( ».نامه های عین القضــات ،ج )139 :2کنایه نیز از صــور خیال فعال در نثر عین
الق ضات ا ست« :اگر میدانی که مرگ ضرورت ا ست؛ خود را خوابِ خرگوش مده! و پنبه از
گوش برگیر!» (ه مان ،ج )137 :2خواب خرگوش دادن ک نا یه از غف لت کردن و پن به از
گوش گرفتن کنایه از پرهیز از غفلت و بیخبری است.
متناقض نما نیز از صــورخیال پرکاربرد در این متون اســت .ابوســعید در جایی از تعبیر
آتش زنده و آتش مرده اســتفاده کرده اســت و آتش مُرده را همان آتش دوزخ دانســته و
سپس «آتش ظلمت و وحشت» را مخصوص دوزخیان دانسته است«:و آن آتش مُرده ،آتش
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دوزخ اســـت ،آتش ظلمت و وحشـــت هرکه را به آتش زنده می نســـوزند ،به آتش مرده
میســوزندش ،چه در این جهان و چه در آن جهان» (اســرارالتوحید ،محمدبن منور)296 :
عبارتی که در آن ابوســـعید پارادوکس لفظی را به زیبایی و با رعایت ایجاز به کار برده،
اینگونه آمده اســت« :و گفت :درویش نبود ،که اگر درویش بود ،درویش نبود( ».چشــیدن
طعم وقت ،ناشناس)201 :
عین القضـــات در نامۀ یازدهم خود ،آخرین حجاب میان بنده و خدا را «نوری ســـیاه»
نامیده که از جمله حجابهای ملکوتی است( .نامه های عین القضات ،ج)91 :1
در سطح فکری به محورهای ا صلی اندی شه و عواطف برج ستۀ نوی سندگان متون مذکور
که موجب پیدایش تصاویر ذوقی و خلّاق در این آثار شده است اشاره میکنیم:
 جوانمردی و ان سان دو ستی ،گرایش به سکر و شطح پردازی ( که مح صول بی خویشنویسی و نگارش خودکار است ،).تمایل به تأویل ،اندیشۀ آزاد و خلّاق ،عشق.
 -3-4چند معنایی
یکی از تفاوتهای متون خالّق با سایر متون ،داشتن ویژگی چند الیگی معنایی و فضای
هرمنوتیکی اســت ،چنانکه در این گونه متون ،ســخن محصــول واقعه و الهام و بی خویش
نوی سی ا ست و قلمرو معنایی گ ستردهای دارد و معانی متناقض و بی شمار و ابهام ویژگی
این متون است.
در متون خلّاق صــوفیه گاهی تنوع و ازدحام تجارب عرفانی در ذهن صــوفی ،او را وادار
میکند تا به گریزگاه زبان رمزی و تأویل پناه ببرد و برای رهایی از تنگنا و محدودیت زبان
از امکاناتی که ســاختارشــکن و فرازبانی هســتند اســتفاده نماید.ویژگی رمز و چند معنایی
دارای نقاط اشتراک زیادی هستند و تفکیک آنها از یکدیگر کار دشواری به نظر میرسد ،به
همین منظور ویژگی چند معنایی را در دو ســطح «شــطح» و «تأویل» بررســی میکنیم تا
مرز مشخصی برای جداسازی آن از حیطۀرمز مشخص کرده باشیم.
 -4-4شطح
مق صود از شطح «ا صطالحاً یک نوع خالف آمد ا ست که در آن امری متناقض با ظاهر
شرع صادر می شود( ».فوالدی )285 :1389 ،از برج ستهترین شطحیاتی که صوفیانِ مورد
بحث ما به آن پرداختهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
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 ادعای یگانگی با خدا و مفاخره به خویشتن:
« شیخ ما گفت :چندگاه آن بود که حق را میج ستیم ،گاه بودی که یافتیمی و گاه بودی
که نیافتیمی .اکنون چنان شدیم که هرچند خود را میجوییم میباز نیابیم ،همه او شدیم
زیرا که همه اوست( ».اسرارالتوحید،محمدبن منور)305:

 بیاعتنایی به بهشت و دوزخ:
«انّ اصــحاب الجنه الیوم فی شــغل فاکهون»1یعقوب چون از کنعان به مصــر آید ،به طلب
یوســف آید؛ اگر نه ،نان گوشــت و حلوا به کنعان هم بود؛ چه در دنیا خوردن و در آخرت
هم خوردن ،حاشا و کالّ! بهشت مائدهایست نهاده تا خود عاشقان بهشت کدامند و عاشقان
خدا کدام( ».نامه های عین القضات ،ج)76 :1
وقتی ابو سعید یارانش را به خوان آرا ستهای دعوت کرد ولی آنان دعوت او را نپذیرفتند،
شــیخ چنین گفت« :خداوندا! اگر فردا این مشــتی ســرگردانان را در بهشــت نکنی هزار
]خوان[ بهشت از ]خوان[2بوسعید بیرونقتر بود( ».چشیدن طعم وقت،ناشناس)178 :
 ترک ادب شرعی (گفتگوی جسورانه با خداوند)
«گی رم که خلق را ا ضالل ،ابلیس کند ،ابلیس را بدین صفت که آفرید؟ مگر مو سی از بهر
این گفت« :ان هی فتنتک ت ضّل بها من ت شاء و تهدی من ت شاء»3دریغا! گناه خود همه از
اوست .کسی را چه گناه باشد؟» (تمهیدات،عین القضات)189-188 :



دفاع از ابلیس
ادعای زوجیّت پیامبر(ص) و ابلیس در آفرینش (همان267-266 :و )229

 فنا و بقا (جدا شدن از خود و فرورفتن در وجود خدا)
شــیخ احمد غزالی شــطح فنا و بقا را مانند شــطح حالج و بایزید و حضــرت ابراهیم(ع)
دان سته است « :خود را به خود بودن ،خامی بدایت ع شق ا ست .چون در راه پختگی خود را
نبود و از خود برسد ،اینجا بود که فنا قبلۀ بقا آید و مرد محرم شود به طواف کعبۀ قدس و
از ســـرح ّد فنا به خطّۀ بقا نقل کند و در این علم نگنجد ا ّال از راه مثال« .هذا ربّی»4و «اَنا

 - 1یس.55/
 - 2در اصل کتاب «خان» آمده است.
 - 3اعراف.155/
 - 4انعام.76/
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الحق» و « سبحانی» همه بوقلمون این تلوین ا ست و از تمکین دور ا ست( ».مجموعه آثار
شیخ احمد غزالی)140-139 :
 -5-4تأویل
از میان صـــوفیان خالّق مورد بحث در میزان بهرهمندی از تأویل برای گزارش و نمایش
اندیشههای خالّق خود «عین القضات همدانی» مقام نخست را به خود اختصاص داده که
عالوه بر نشــان دادن دریافتهای تازۀ خود مبتنی بر شــهود معنی ،زبان تازهای را به وجود
آوردهکه با ســایر زبانها متفاوت اســت.او با به کارگیری آیات قرآن و احادیث و روایات در
بافت کالم خود نه تنها از نحو و ترکیب آنها در برجستهسازی سخن خود بهره برده بلکه به
ا صل تنوع فهمها در یافتن معانی پنهانی متون مقدس صحه گذا شته ا ست .عین الق ضات
همدانی در میان صـــوفیان مورد بحث این حوزۀ پژوهش بیش از دیگران از آیات قرآن در
کالم خویش اســـتفاده کرده و از جنبۀ تأویل آیات نیز بهره برده اســـت .او اغلب مطلبی را
بیان کرده و سپس آیهای از قرآن را جهت تأکید آن مطلب و یا برای مستند ساختن سخن
خود به کار برده و گاهی تأویل خویش از آیات قرآن را با جزئیات بیشتری ذکر کرده است:
« باش تا این آ یت تو را روی ن ما ید که «یوم یکونُ ال ناسُ کالفَراش المبثوث »1و جای
دیگر گفت« :کأنــــَّهم جَرادٌ مُنرت شر ،»2این پروانهها و این ملخها که از گور برآیند سیرت و
حقیقت تو با شد ،چنانکه امروز صورت ا ست ،فردا سیرت به رنگ صورت با شد؛ این همه
نهادهای خلق باشد( ».تمهیدات،عین القضات)145-144 :
عین القضات در تأویل زیبایی از آیات قرآن دوزخ را در واقع دوری از حضرت حق دانسته
و از آن به دوزخ و آتش معنوی تعبیر کرده اســـت( .ه مان )291 :و در تعبیر دیگری با
اســتفاده از آیات قرآن تعریف دیگری از قیامت ارائه داده اســت که با قیامتِ عوام متفاوت
اســت و در آن آشــکار شــدن باطن را قیامت دانســته اســت که پرده از روی باطن آدمی
بردا شته می شود و باطن نورانی نمایان می شود3.در بند دیگری از کتاب تمهیدات تأویل «مَنر
مات فقد قامت قیامَتُهُ» را اینگونه بیان کرده است:
« دریغا کمترین مقامی که مرد از قرآن آگاه شــود آن باشــد که به آخرت رســد؛ زیرا که
هرکه به آخرت نر سید .قرآن را ن شنید« .مَنر ماتَ فقد قامت قیامَتُه» او را آن با شد که در
 -1قارعه.4/
 -2قمر.7/
 -3نامه های عین القضات ،ج326 :2
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خود قیامتی برانگیزد( ».همان )177 :عین القضــات از گور و قبر معنای دیگری به دســت
داده که با معنای متداول آن ،متفاوت است:
«گور را نیز در خود طلب میکن .مصــطفی -صــلعم -همه روز این دعا کردی :اللّهُمَّ اِنّی
اَعُوذُبِکَ مِنر عذابِ القَبْر» .ب شریّت آدمی خود همه گور ا ست .از آن بزرگ ن شنیدهای که او
را گفتن« :هَلر فی القَبرِ عذابٌ؟» فقالَ :القبرُ کُلُهُ عذابٌ گفتند :آدمی را در گور عذاب باشد؟
گفت :گور ،همه عذاب اســت؛ یعنی وجود بشــریّتِ آدمی خود همه عذاب اســت» (همان:
)288
قا ضی همدانی فارغ از معنای متعارف مرگ و حیات ،معنای بودن یا نبودن با مع شوق را
با توجه به حدیثی از پیامبر(ص) بیان کرده و در آن زندگی را در مع یّت معشـــوق معنی
کرده اســت1.او در نامهای «ارض» را به معنای دل مرده آورده که پروردگار با واجب کردن
نماز و روزه و حج و زکات ،زمینۀ زنده شـــدن آن را فراهم کرده اســـت( .نامه های عین
القضات ،ج)16 :2
عین القضــات در تأویل آیۀ «یَوم یَفرّ المَرءُ مِن اَخیه ،و اُمّه و اَبیه »2اتصــال مردان حق و
اولیای الهی را جدایی ناپذیر میداند و تعبیر آیه را برای کســانی میداند که در ظلمت وجود
خویش از نور مردانِ الهی میگریزند( .همان،ج)45-44 :2
او در تعبیر زیبایی که برگرفته از داسـتان مریم(ع) و تولد حضـرت عیسـی(ع) از سـخن
مریم(ع) دارد مبنی بر اینکه :ای کاش پیش از این مُرده بودم و فراموش میشــدم ،مقصــود
مریم(ع) را ترس از مالمت مردم نمیداند بلکه این ســخن را ناشــی از شــفقت او بر مردم
میداند که مبادا به سبب بداندیشی نسبت به او دچار معصیت شوند3.
ابوسعید ابوالخیر نیز از برترین صوفیانی است که از عنصر تأویل به زیبایی استفاده کرده
ا ست .عاطفۀ نیرومندی که در سخنان ابو سعید اح ساس می شود همراه با تأویل گریهای
خالّقانۀ او ،دنیای جدید و لطیفی خلق میکند که به مدینۀ فاضـــله و اتوپیای هر انســـانی
نزدیک اســت .در جهان فکری ابوســعید هر پدیدهای میتواند موضــوعی برای تأویل او قرار
گیرد از آیات قرآن گرفته تا احادیث ،اشـــعار و تمام پدیدههای جهان .او از رفتار و ســـخن
انســانها مانند دوره گردی ســبزیفروش زمینهای برای خلق معنایی جدید و تأویل فراهم
 -1همان320 :
 - 2عبس.35-34 /
 -3همان192 :
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میکند ،حتی اصــطالحات صــوفیه نیز بســتری برای بازنمایی اندیشــۀ خالق اوســت که با
تعاریف جدید از ســوی ابوســعید ،جان و زندگی تازهای میگیرند .او حتی در مرگ فرزندان
خردسال خود از تعبیر زیبایی استفاده کرده است که در حوزۀ تأویل جای میگیرد:
«بعد از آن پســری دیگر خُرد از آن شــیخ ما فرمان یافت .برزفان شــیخ رفت که :اهل
بهشـــت از ما یادگاری خواســـتند ،دو دســـتنبویهشـــان فرســـتادیم تا رســـیدن ما بود».
(اسرارالتوحید ،محمدبن منور)193 :
جایی دیگر تأویل زیبایی از ابوســـعید دربارۀ آیهای از قرآن میبینیم که به حادثۀ قیامت
مربوط است:
«یکی از ماوا النهر حا ضر بود ،این آیت برخواند «و قودها الناسُ و الحجاره - »1و شیخ ما
در آیت عذاب کم سخن گفتی -گفت :چون سنگ و آدمی هر دو به نزدیک تو به یک نرخ
است دوزخ به سنگ میتاب و این بیچارگان را مسوز( ».همان)274 :
شیخ احمد غزالی نیز با ا ستفاده از آیات قرآن د ست به تأویل زده و م صادیقی ملموس
برای تأویل ذوقی خود فراهم کرده اســت .او حتی از حروف نیز برای ســاختن معانی بدیع
بهره برده و تصویری تازه و نو از مفاهیم تکراری و مبتذل ساخته است( .مجموعه آثار شیخ
احمد غزالی )167 :اما قدرت تأویلگری او نســـبت به صـــوفیان مذکور پیش از وی کمتر
اســت و به این مقوله کمتر توجه کرده اســت .غزالی در قســمتی از عینیۀ خویش برای آیۀ
«یخرج الحیَّ من المیت »2مصـــداق ابراهیم(ع) را ذکر کرده اســـت که از بتخانۀ ظلمانی
عمویش به سوی زندگی جاودان خارج شد و در نقطۀ مقابل آن کنعان را ذکر کرده که از
سرای هدایت نوح نبی(ع) به سمت مرگ و ظلمت رفت( .همان)236 :
در مبحث تأویل عین الق ضات و شیخ ابو سعید ابوالخیر در ارائۀ تعابیر ذوقی و هنرمندانه
مرتبط با مرگ و زندگی گوی سبقت را از شیخ احمد غزالی ربوده اند.
 -6-4رمز
گســترۀ معنایی رمز ســبب شــده اســت تا بتوان هر آنچه را که بر معنایی غیر از معنای
ظاهری داللت کند و معنی مجازی داشــته باشــد ،در حوزۀ رمز قرار دهیم چنانکه «رمز تا
آنجا که بر معنایی غیر از معنی ظاهری داللت میکند -یعنی معنی مجازی دارد -به عنوان
یکی از صور خیال در ردیف استعاره قرار میگیرد و چون عالوه بر معنی مجازی ارادۀ معنی
 -1انعام.91/
 -2روم.19/
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حقیقی و وضعی آن هم امکان پذیر است ،باز به عنوان نوعی از صور خیال یک کنایه است؛
اما از آنجا که به علت عدم قرینه ،معنی مجازی آن در یک بُعد و یک ســـطح از تجربههای
ذهنی و عینی و به طور کلی فرهنگی انســان محدود و متوقف نمیماند ،از صــور خیال جدا
می شود و از نظر ابهام ،از ا ستعاره و کنایه در میگذرد و در حدی باالتر از آنها قرار میگیرد».
(رمز و داستانهای رمزی ،پورنامداریان)25 :
بیان رمزی ممکن اســت با صــور خیال همراه باشــد در این صــورت وظیفۀ صــور خیال،
روشـن کردن معنی و انتقال احوال نفسـانی گوینده یا نویسـنده به مخاطب اسـت ،به ویژه
وقتی موضــوع ســخن مربوط به حقایق عرفانی و هیجانات روحی و شــخصــی عارف باشــد.
باتوجه به گســـتردگی حوزۀ معنایی رمز ،در این پژوهش زبان رمزی در آثار صـــوفیه را به
منظور تحدید مو ضوع و م صادیق آن در دو سطح «نماد» و «دا ستانهای رمزی» برر سی
میکنیم.
نماد «قفس» که رمز جســم و کالبد یا جهان مادی اســت در این متون از بســامد باالیی
برخوردار اســت« :نابینا چون قفص بیند گوید :این مرغ خود قفص اســت! اما بینا در نگرد،
مرغ را در میان قفص بیند ،داند که قفص از برای مرغ باشد ،و از برای مرغ به کار دارند؛ اما
مرغ را خالص دهند ،قفص را کجا برند؟» (تمهیدات ،عین القضات )160 :
نمادها گاهی جنبۀ ا سطورهای مییابند مانند «ر ستم» که در متون صوفیه به دفعات به
کار رفته و گاهی نمادها جنبۀ شخصی و ذوقی مییابند که در مطالعات مربوط به هر صوفی
به صورت جداگانهای قابل بررسی است .
برای یافتن داستانهای رمزی در میان صوفیان مورد بحث ،شیخ احمد غزالی رسالهای
با عنوان «رســـاله الطیر» دارد که در واقع ترجمۀ رســـاله الطیر برادرش امام محمد غزالی
است که با افزودههایی از جانب شیخ احمد به گرفتاری مرغ جان در قفس بدن و سفر وی
به سوی سیمرغ اشاره شده است.
 -7نتیجه
 کیف یت برخورد متون خالّق صـــوف یه با مرگ و ز ندگی برخوردی ف عال ،ذوقی وهنرمندانه اســت .در عرفان ذوقی آنان نگریســتن به زندگی از منظر مرگ ،ســبب شــده تا
نقشــۀ زندگی انســانی وســعت یافته و عواطف و روحیات انســانی در برخورد با حوادث و
مصائب تلطیف شود .از دیدگاه صوفیه زندگی حقیقی در معیّت با حق و درک لذّت حقیقی
آن ا ست که الزمۀ ر سیدن به آن،گذر از مرگ اختیاری در جریان زندگی ا ست تا با پرهیز
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از خوا سته های نف سانی و دنیوی ،شای ستگی م شاهدۀ ا سرار الهی در پرتو زندگی حقیقی
میسر گردد.
در این متون به دلیل غلبۀ حال صوفیانه و عمق تجاربِ عرفانی نویسنده ،غالبأ با عوامل
هنری مختلفی چون صـــورخیال ،موســـیقی کالم ،عاطفه ،رمز ،چندالیگی معنا ،فضـــای
هرمنوتیکی ،نگارش خودکار ،شطحپردازی و جنبههای بالغی زبان مواجه ه ستیم تا جایی
که با افزودن چنین امکاناتی به زبان صـــوفیه ،ظرفیت قابل قبولی برای بیان معانی واالی
عرفانی به وجود آمده است.
با بررسی این متون در سطح ادبی زبان و محور فکری آنها به عوامل مشترکی رسیدهایم
که عالوه بر نشــان دادن ذوق مشــترک در قلمرو زبان عاطفی آنها ،معیار و مقیاســی برای
بررسی و مقایسۀ میزان بهره مندی از این عوامل در هر یک از متون مذکور به دست میآید.
نگاه هنری نویســندگان متون صــوفیه به مرگ و زندگی با اســتفاده از چنین ابزارها و
امکانات زبانی و فرازبانی با خلق تصاویر و ترکیبات بدیع و تازهای صورت گرفته که در سایر
متون ادبی کمنظیر و بلکه بی نظیر اســت و عمدتأ کارکردی شــادیآفرین و نشــاطانگیز
دارند .از این میان تصــاویری که دربارۀ لذت برخورداری از معیت حق در زندگی و مرگ ،و
تعابیری از جان سپاری و شهادت در راه معبود خلق شده در نوع خود کم سابقه است .همۀ
این عوامل بیانگر عاطفهای نیرومند و اندیشـــهای واالســـت که حاصـــل پرهیز از نگاهی
جزئینگر و انح صارطلب ن سبت به زندگی و مرگ همۀ افراد ب شر ا ست .چنانکه این عاطفۀ
صمیمانه در فضای روحانی این آثار ،ضمن بخشیدن روح هنری ،طراوت زندگی و سرزندگی
برای همگان به ارمغان میآورد.
اندیشــهها و تجارب صــوفیانۀ نویســندگان این متون بر ســاختار نثر و بوطیقای مرگ و
زندگی در آثار آنان تأثیر گذاشته ،چنانکه فراز و فرودهای تجارب عرفانی در آینۀ زبان آنان
منعکس ا ست .آنجا که نوی سنده در اوج تجربۀ عرفانی ا ست ،زبان او نیز در اوج هنری خود
قرار گرفته و آنجا که تجربۀ عرفانی او رو به افول گذاشــته ،زبان او نیز از اوج فاصــله گرفته
است .یکدست نبودن نثر نویسندگان این متون از نظر برخورداری از عوامل هنری ،شاهدی
بر این مدّعا ست .نثر این متون گاه خ شک و ر سمی و فل سفی ا ست ،گاه به زبان عامیانه
نزدیک میشود و گاهی لبریز از عاطفه و طراوت و تصاویر بدیع میشود.
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ب سامد باالی واژۀ مرگ با نگاه مثبت در این متون بیانگر آن ا ست که مرگ هرا سی نزد
آنان به مرگ دو ستی تبدیل شده ا ست؛ زیرا مرگ از منظر آنان ،انتقال از سرایی به سرای
دیگر است نه نقطۀ پایان حیات.
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