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مکتوبــات اولیانامــهای اســامی را میتــوان به شــیوههای مختلفــی در پژوهش تاریخی به کار بســت .از این
آثــار بــه طور قطــع میتوان برای نگارش تاریخ تصــوف و تاریخ یا زندگینامه تکشــخصیتها و نیز همچنین
بــرای نــگارش تاریخ اندیشــه مذهبی به طور عمومــی و حتی نگارش تاریخ اجتماعی بهــره برد 2.در این مقاله
خواهم کوشــید تا بر ســاختار روایی این آثار تمرکز کنم و این ســاختار را با هدف بنیادین نوشــتار اولیانامهای
در اســام؛ یعنــی زنده نگاهداشــتن کاریزمای قهرمانان این آثار پیوند زنم .برای نیــل به این مقصود به یکی از
تکنگار یهای اولیه فارســی میپردازم و آن را در کنار یکی از دیگر تکنگار یهای فارســی متعلق به شــرق
ً
ایــران در ســده ششــم هجری ،کــه تقریبا معاصر آن اســت قــرار میدهم .واپســین بخش این مقاله جســتاری
است در «خوانش دقیق» یکی از حکایتهای کرامات.
اولیانامههای فارســی را میتوان به دو زیرگونه 3متفاوت تقســیم کرد .متون بررسیشــده در این نوشــته به گونه
مقامات تعلق دارند که از گونه ملفوظات متفاوتاند 4.جایگاه اقوال گزارشیافته در هر دو اثر به نسبت نازل
1. Jürgen Paul, “Constructing the Friends of God. Sadī�d al-Dī�n Ġ� aznawī�’s Maqāmā-i Žinda-pīl (with some remarks on Ibn Munawwar’s Asrār al-tawḥīd) in, Stephan Conermann, Jim Rheingans (Eds.), Narrative Pattern and Genre in Hagiographic Life

Writing: Comparative Perspectives from Asia to Europe, Berlin: EB-Verlag, 2014

 .2نمونههای پژوهشهایی که در مورد موضوعات مذهبی از این آثار بهره گرفتهاند پرشمارتر از آن هستند که بتوان در اینجا به آنها اشاره نمود (در ادامه
به برخی از آنها استناد شده است) ،اما در مورد کاربرد این آثار در تاریخ اجتماعی خود من این موضوع را در مقاله زیر از خودم مورد بررسی قرار دادهام:
“Hagiographische Texte als historicshe Quelle”, in Saeculum 41,1 (1990), 17-43.
3. sub-genre

 .4برای مروری کلی بر ادبیات اولیانامهای فارسی ر.ک به:
Jürgen Paul, “Hagiographic Literature”, in Encyclopedia Iranica vol XI, 536b-539b, New York 2003.

یکی از آثار بسیار خواندنی درباره اندیشه و عمل صوفیان متقدم اثر زیر است:
Ahmet Karamustaf, Sufism, The formative period, Edinburg, 2007.

قرامصطفی همچنین کتابشناســی بســیار روزآمدی عرضه میکند که شــامل اولیانامههای فارسی و عربی نیز میشود .متونی که در این نوشته از آنها
استفاده میشود به این قرار است :سدیدالدین محمد غزنوی؛ مقامات ژندهپیل؛ به اهتمام حشمت مؤید؛ تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب1340 ،
همراه با ترجمه انگلیسی آن که توسط حشمت مؤید و فرانکلین لوئیس انجام گرفته است .اثر دیگر نیز عبارت است از محمد بن منور؛ اسرارالتوحید
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چکیده:
مکتوبات اولیانامه ای اسالمی را
می توان به شیوه های مختلفی
در پژوهش تاریخی به کار بست.
از این آثار ،به طور قطع ،می توان
برای نگارش تاریخ تصوف و تاریخ
یا زندگی نامه تک شخصیت ها،
و نیز برای نگارش تاریخ اندیشه
مذهبی به طور عمومی ،و حتی
نگارش تاریخ اجتماعی بهره جست.
نویسنده در مقاله حاضر می کوشد تا
بر ساختار روایی این آثار تمرکز کند
و این ساختار را با هدف بنیادین
نوشتار اولیانامه ای در اسالم ،یعنی
زنده نگاه داشتن کاریزمای قهرمانان
این آثار ،پیوند زند .وی برای نیل به
این مقصود ،به یکی از تک نگاری
های اولیه فارسی می پردازد و آن را
در کنار یکی دیگر از تک نگاری های
فارسی متعلق به شرق ایران در سده
ششم هجری که تقریبا معاصر آن
است ،قرار می دهد .واپسین بخش
مقاله جستاری در خوانش دقیق و
بحث پرامون یکی از حکایات کرامات
در اثر غزنوی است.
کلیدواژه:
اولیانامه های فارسی ،مقامات
ژنده پیل ،سدیدالدین غزنوی،
اسرارالتوحید ،ابن منور ،ساختار
روایی ،حکایتهای کرامات.
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مقاله

اســت ،در کار غزنــوی ایــن جایــگاه فروتــر و در کار ابــن منور ایــن جایگاه

شــده و سلســله شــیوخی که در این بقعــه زندگی میکردند بــرای دورهای

بســیار واالتر اســت ،هرچند که در نهایت باز هم جایگاه آن نازل اســت.

طوالنــی نفــوذ بســیاری داشــتند کــه در ســدههای هشــتم و نهــم شــاهد

افزون بر این این دو اثر تکنگاری هســتند؛ یعنی کتابهایی که تنها به

نوعی اوجگیری بود و حتی امروز هم مورد توجه اســت ،اما بقعه ابوســعید

زندگی یک شخصیت اختصاص دارند و از همین حیث با گونه طبقات
متفاوتانــد .طبقــات نوعــی فرهنــگ اولیا-زندگینامــهای اســت کــه از
فرهنگهای زندگینامهای علمای مســلمان الگو گرفته است 5.گذشته
ً
از این متون مزبور مســتقیما به فارســی نگارش یافتهاند و بر خالف متون
دیگــری کــه از همین دوره بر جــای ماندهاند (از عربی) ترجمه نشــدهاند.
ً
ایــن آثــار احتمــاال از یــک منطقــه مشــترک برخاســتهاند؛ یعنــی ایالــت
ً
خراسان در شرق ایران و تقریبا در یک دوره نوشته شدهاند؛ یعنی اواسط
و اواخر ســده ششــم .غزنوی به شــرایط پس از ســال  547ق یعنی زمانی
کــه ســلطنت ســلجوقی در شــرق ایــران برافتاد هیــچ اشــارهای نمیکند،
امــا اثر ابن منور حاوی چنین اشــاراتی اســت 6.با ایــن حال فاصله زمانی
میان متن و رویدادهای گزارششــده در اثر ابن منور بســیار بیشــتر است؛
چراکــه وی پنجمیــن نســل از احفاد ابوســعید بود ،حال آنکــه که غزنوی
از مریــدان بالفصــل شــیخ احمــد جام بــود و میتــوان گفت کــه مقامات
ژنــده پیــل بــا اتکا بــه تجربهای دســت اول نــگارش یافته اســت .میتوان
حدس زد که هر دوی این متون از خاستگاه مشترکی برخاستهاند؛ یعنی
آرامــگاه قهرمــان و ولیای که این آثار وقف آنها شــده اســت .با این حال
مجموعههــای آرامگاهــی مزبور سرنوشــت متفاوتی داشــتهاند .در حالی
کــه آرامــگاه احمــد جام تا بدان پایه شــکوفا شــد که امروز شــهری که این
آرامگاه در آن اســتقرار یافته ،پس از مرگ شــیخ احمد ،تربت جام نامیده

ابوالخیر در میهنه (مآنا در ترکمنستان امروزی) تا این اندازه بختیار نبود،

فی مقامات ابی اســعید؛ به تصحیح ذبیح اهلل صفا؛ تهران 1332 :همراه با ترجمه فرانســوی آن که
ُ
محمد آشــنا در پاریس منتشــر کرده اســت .همچنین به ترجمه انگلیســی این اثر که جان ا کین در
کاستامسا منتشر کرده است رجوع کردهام .به جز مواردی که بهصراحت اشاره شده است ،همواره
بــه متــون اصلی فارســی ارجــاع دادهام .بنابــر دالیل عملی ،ارجاعــات صورت گرفته بــه آثار در متن
اصلی نوشته حاضر درج شدهاند.
 .5منظــور از طبقــات در فرهنگهــای زندگینامــهای فارســی و عربــی آن اســت کــه مداخــل ایــن
فرهنگها بر مبنای «نســلها» (در اصل «نســلهای پس از پیامبر») تدوین شــدهاند و نظم الفبایی
اصلی ثانویه است.
 .6در مورد زندگینامهای کوتاه از شیخ احمد جام ر.ک به:
Heshmat Moayyad, “Ahmad-e Jām“, in Encyclopedia Iranica vol. 1, 648a-649a, Lon-

7

و در واقــع یکــی از اهــداف ابن منور از نگارش اثــرش احیای این بقعه بود
که این تالش تنها تا اندازهای موفقیتآمیز بود.

8

ســاختار هــر دو کتاب با یکدیگر نیز قابل مقایســه اســت .هــر دوی آنها با
ت یازیدن به نگارش این
مقدمهای آغاز میگردند که مؤلفان چرایی دس 
آثــار را بیــان میکنند .در هر دو نمونه حکایات کرامت ،بخش اصل متن
را تشکیل میدهند .کتاب غزنوی دارای فصلی درباره کرامات به عنوان
مســئلهای در علــم کالم نیــز هســت کــه در آن وی قائــل به تمایــزی میان
معجــزات پیامبــران و کرامات اولیــاءاهلل میگردد؛ تمایزی که مســلمانان
یتــوان در بســیاری از
بهخوبــی از آن آ گاهانــد 9.نظیــر چنیــن فصلــی را م 
کتابهــای اولیانام ـهای یافــت ،امــا در اثر ابــن منور چنیــن فصلی وجود
نــدارد .بــه دنبــال آن غزنــوی فصــل کوتــاه دیگــری را در بــاره فضایــل ویژه
قهرمان اولیانامه میآورد که یکی از این فضیلتها توانایی شــیخ احمد
جام در موضوع کرامت است.
در هر دو نوشــته هیچ ســیر زمانی واقعیای وجود ندارد .زمان روایتشده
در قالــب نوعــی الگــوی آغاز-بلوغ-پایــان ســازمان مییابــد کــه در تناظر
ً
شهــای مجــزای هر دو کتاب اســت؛ امــری که تقریبا بــه طور کلی
بــا بخ 
یهــای اولیانام ـهای اســت :آغــاز کار شــیخ و
خصیصــه نوعـ ِـی تکنگار 

پایــان کار او بخشهای مجزایی را تشــکیل میدهنــد ،در حالی که دوره
بلوغ در میانه کار در طول زمان ســاختاربندی نشــده اســت .بلوغ در سن
یشــود (بــه تبعیت از الگــوی زندگی پیامبــر) 10و بنا
چهل ســالگی واقع م 
بــر گــزارش ایــن متــون ،هر دو شــیخ فعالیــت خود در حــوزه عمومــی را در
 .7گزارشهــای باارزشــی دربــاره سلســله مشــایخی که در ایــن بقعه فعالیــت میکردنــد در مجموعه
نامههای گردآمده در کتاب فرائد غیاثی موجود اســت .این اثر را یکی از نوادگان شــیخ احمد جام
بــه نــام جاللالدین یوســف اهل در ســده نهــم گردآورده و حشــمت مؤید در دو جلد در ســالهای
 1356و  1358در تهران منتشر کرده است .گذشته از این نفوذ این خاندان را میتوان از ارجاعات
مکرری که در منابع عهد تیموری انجام گرفته مورد سنجش قرار داد .ر.ک به:

don 1985, and Fritz Meier, “Zur Biographie Ahmad-i Ğ� ām’s und zur Quellenkunde

Jürgen Paul, “The Khwājagān in Herat during Shāhrukh’s reign”, in: Ilker Evrim Binbaş

G. Schubert [eds], Bausteine. Ausgewählte Ausfsätz zur Islamwissenschaft von Fritz

& Nurten Kılıç-Schubel (eds.): Horizons of the World: Festschrift for Isenbike Togan.

von Ğ� āmī�’s Nafahātu’l-uns“, in ZDMG 97 (1943), 47-67 (reprinted in E. Glassen and
Meier, vol I, Istanbul 1992, 157-177).

مقالــه فریتــس مایــر دربردارنــده توضیحــات مهمــی دربــاره تاریخگــذاری اثــر غزنــوی اســت .او پس از
مالحظات دقیق تاریخ تقریبی  1200را پیشــنهاد میکند ،اما بر اســاس یادداشــتهای اولیهای که
وی فراهم کرده است ،آغاز نگارش کتاب در دهه  1150بوده است؛ (ص  .)56-55در مورد اسرار
التوحید بنگرید به پژوهش کالسیک فریتس مایر:
Abū Sa’id Abū l-Hayr (357-440/967-1409). Wirklichkeit und Legende. Tehran and
Liège, 1967.

Istanbul (Ithaki) 2011, 217-250.
8. Fritz Meier, Abū Sa’id, 407-9.

گرچه ابوسعید در شرق ایران و و ماوراءالنهر فوقالعاده مورد تکریم قرار میگرفت و فیالمثل در متون
نقشبندی ســده نهم به وی بســیار اشــاره شده اســت ،اما به نظر میرســد که آرامگاه وی به اندازه
آرامــگاه شــیخ احمــد در تربــت جــام محبوب نبــوده اســت .تالشهایی کــه غزنوی و نویســندگان
بعدی صورت دادند تا شــیخ احمد جام را در همان سلســله معنوی ابوسعید قرار دهند ،معطوف
ً
بــدان بــود تــا این سلســله را جایگزین سلســله قبلی ســازند و احتماال بــه دلیل نفوذ نــه چندان زیاد
آرامــگاه ابوســعید در میهنــه زندگینامهنویســان شــیخ احمــد موفقیت بیشــتری در نیــل به مقصود
خویش داشتهاند .ر.ک به:

(فریتــس مایــر؛ ابوســعید ابوالخیــر ،حقیقــت و افســانه؛ ترجمــه مهرآفــاق بایبــوردی؛ تهران :مرکز نشــر
دانشگاهی)1378 ،
بورینگ یادداشتی کوتاهتر درباره اسرارالتوحید دارد:

Fritz Meier, Abū Sa’id, 427-9

Gerhard Böwerin, “Abū Sa’id Fazlallāh b. Abī�l-Ḳayr“, in Encyclopedia Iranica vol. I,

9. Richard Gramlich, Die Wunder der Fruende Gottes, Freiburg (Br.) 1987.

377a-380a, London 1985.

26

 .10بنا بر سنت اسالمی در حدود چهل سالگی پیامبر ،وحی بر ایشان نازل شد.
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حــدود همیــن ســن آغازیدهاند .البتــه این ویژگــی بهوضوح نوعــی زمینه

دوران پیشــامغولی وجــود دارند که هــر دوی آنها در ابتدا به عربی نوشــته

مفهومی 11اســت و بررســی موشکافانه و ژرف نشــان میدهد که ابوسعید
ً
ایــن دوره را در نیشــابور بعــدا آغــاز کرده اســت 12.بــه طور کلــی هیچگونه

شــدهاند و نســخه اکنــون موجــود آنها ترجمه فارســی آنهاســت که بســیار

توالــی نظاممنــدی را نمیتــوان میــان حکایــات تشــخیص داد و از اینرو
نوشــتههای اولیانامهای را تنها میتوان با دشــواری بســیار برای بازســازی
زندگــی «بیرونــی» قهرمانانشــان بــه کار آورد .در عــوض زمــان در قالــب
اصطالحات مکانی ســازماندهی شده است؛ در عباراتی از این دست:
«در آن وقت که شــیخ ما به نیشــابور بود» (امری که در اثر ابن منور بســیار
مکــرر اســت) یا «در آن وقت که شــیخ به هرات بــود» (چنان که نمونه آن
را میتوان در اثر غزنوی بازجســت) .بنابراین مایه شگفتی نیست که این
آثــار هیچگونه ارجــاع زمانی واقعی ندارند .دلیلش هم این اســت که این
آثار «زندگینامه» نیســتند ،آنها زندگانی قهرمانانشان را شرح نمیدهند،
ً
حتــی زندگــی درونــی آنهــا را 13.فرآینــد درونــی زندگی شــیخ قطعــا یکی از
موضوعــات مطــرح در کتــاب اســت ،امــا تنهــا در بخــش یــا بخشهــای
نخســت نوشــته مطــرح میشــود .بخشهــای بعــدی یــک مرشــد کامــل
صوفــی را بــه تصویــر میکشــد کــه دیگر نیــازی به تکامــل روحانــی ندارد.
بــه همیــن نحــو آنجــا کــه مواعظ شــیخ بخشــی ســترگ از کار را تشــکیل
میدهــد (بخشــی اختصاصدادهشــده بــه ملفوظــات در کتــاب ابــن
منــور وجــود دارد) ،هیچ ســیر تطوری در این آثار وجود نــدارد .تمامی این
اقوال حکایات و گزارشهای کرامات در پیوندی سرراســت با وظیفهای
قــرار میگیرنــد کــه مؤلــف از پیــش برای خــود در نظــر آورده اســت؛ یعنی
زندهنگهداشتن خاطره نیروهای کاریزماتیک قهرمان کتاب.

بعدتر (دوران پســامغولی) انجام گرفته اســت :ســیرت شــیخ ابواســحاق
کازرونــی کــه در اصل به عربی پیش از ســال  502نوشــته شــده اســت 18و
ســیرت ابــن خفیف شــیرازی که اندکی پس از درگذشــت ابــن خفیف و
در ســال  371نگاشته شــده ،اما تنها نسخه ترجمه فارسی آن که متعلق
به اوایل ســده هشــتم است برجای مانده اســت 19.پیش از اسرارالتوحید
زندگینامــهای درباره ابوســعید نگاشــته شــده اســت با عنــوان حاالت و
ســخنان ابوســعید ابوالخیر که این را نیز یکی از احفاد ابوســعید و زمانی
پیش از کتاب مشــهورتر اســرارالتوحید به نگارش درآورده است 20.تصویر
ً
کالنــی که این تکنگار یها از مرشــدان صوفی عرضــه میدارند تقریبا با
تصویری که آثار اولیه در گونه طبقات ارائه میکنند متفاوت است .آنها
نشــان بسیار
ارتباط بیشــتری با زندگی اجتماعی دارند و بر افعال قهرمانا 
بیشــتر از مواعــظ او تمرکــز میکننــد .خلق ایــن گونه جدید ادبی را شــاید
بتوان ناشــی از نقش دگرگونشــده صوفیان در جامعه دانســت .تصادفی
کنــگاری اولیانام ـهای اولیه پیوند
نیســت که دس ـتکم ســه تا از چهار ت 
نزدیکی با تأسیس یک بقعه زیارتگاهی دارند و به همین قیاس در پیوند
نزدیکی با تأســیس سلســله موروثی شــیوخی هســتند که در ایــن بقعهها
فعالیت داشــتهاند .بقعهای از آن ابن خفیف در شیراز وجود دارد ،اما به
نظر نمیآید که مرکزی برای یک سلســله موروثی از احفاد شــیخ در دوران
پیشامغولی بوده باشد.
یکــی از اهداف تکنــگاری اولیانامهای تالش بــرای تبدیلکردن مریدان

14

و باورمنــدان یــک شــیخ خــاص بــه یک گــروه متمایز اســت و مقصــود از

تــا آنجــا کــه میدانیــم نــگارش تکنگار یهــای اولیانامهای به فارســی از

آن جاودانهســاختن نــام سرسلســله در گــذر نسلهاســت .از ایــن حیث

حــدود اوایــل قرن ششــم به بعد آغاز شــده اســت .آثار طبقات بــه عنوان
ً
نخســتین آثــار تمامــا صوفیانــه متقدمتــر هســتند و بــه اویــل ســده پنجم

کنــگاری صوفیانه کارکردی مشــابه بــا خود بقعــه دارد و نیز با
ایــن نــوع ت 
شــاخصهای آیینــی و روحانــی گروه مورد نظــر از جمله رســالههای آنان

میرســند (ســلمی  15،412-325ابونعیــم متوفــی  )43016و نخســتین

دربــاره اصــول نظری تصوف ،عملکرد مریدان ،البســه آنان ،کاله و امثال

نســخه فارســی طبقاتنــگاری بــه خواجــه عبــداهلل انصــاری (-396

آن مشــابهت کارکــردی دارد .مخاطــب ایــن آثــار کموبیــش بــا مر یــدان و

 17)485میرســد .گذشــته از دو اثــر مــورد بحــث ،دو تکنــگاری دیگر از

معتقدان به شیخ و متولیان گهگاهی بقعه یکی هستند؛ امری که غزنوی

متــون مورد بررســی در اینجــا در اصل در همین گونه ادبی ریشــه دارند.

11. Topos
12. Fritz Meier, Abū Sa’id, 52-9
13. Hamid Algar, „The Naqshbandi Order: a perlimenary survey of its history and significance“, in: Studia Islamica 1976, 123-152.
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میبایست مؤکد بر قرآن و حدیث باشد ،بنابراین وی بهسرعت اخبار متواتر را پیش از آغاز روایت خود عرضه
مــیدارد و بالفاصلــه نتیجهگیــری میکند که وجود اولیاء اهلل ،توانایی آنان یا برخورداریشــان از موهبت انجام
کرامــات در آیــات قرآن تشــریح شــده اســت و هیچ دلیلی وجــود ندارد کــه در روزگار طبعهای شــوریده ،نظیر
دورانــی کــه خود وی در آن میزید ،اســتثنائی در این زمینه وجود داشــته باشــد .غزنوی بــه مقابله با این ایراد
منکــران برمیخیــزد کــه اعجــاز در عصــر آنها امکانپذیر نیســت .مستمســک غزنــوی در این میــان این گفته
پیامبر اســت که «هميشــه در ميان امت من چهل مرد هســتند كه يقين ايشــان مثل يقين ابراهيم باشــد عليه
ً
الســام» 21و قطعــا پیامبــر از علمــای خودبیــن و صاحــب غرض بــه حقایق آ گاهتر بــود .حدیث دیگــری نیز از
نکــه هنگام درافتــادن امت وی به فســاد،
پیامبــر نقــل میشــود کــه در آن پیامبــر به مســلمین میگو یــد که آنا 
ســنت پیامبــر را نــگاه دارنــد ،در حیات اخروی خو یــش اجر عظیمی نصیبشــان خواهد شــد 22.وی در ادامه
از پیامبــر نقــل میکنــد کــه در چنیــن روزگاری از هر ده نفر ،نه نفرشــان حــق را انکار میکنند و تنهــا مؤمنین و
مؤمنات هستند که از این شر نجات مییابند (غزنوی ،ص  .)17گویا غزنوی زمانه خویش را از جمله همان
منکران حق قرار
روزگاران غلبه فساد میدانست؛ یعنی زمانی که بیشتر مسلمانان گمراه میگردند و در ِعداد
ِ

میگیرند .این تفاوت میان مؤمنین و مؤمنات با منکران یکی از بنمایههای 23اصلی در سراسر کتاب است.
ابن منور نیز چنین تمایزی را در کار میآورد ،تنها با این تفاوت که وی ذکری از پیامبر نمیکند .وی میگوید

مکتوبات اولیانامهای اسالمی
را میتوان به شیوههای
مختلفی در پژوهش تاریخی
به کار بست .از این آثار
به طور قطع میتوان برای
نگارش تاریخ تصوف و تاریخ
یا زندگینامه تکشخصیتها
و نیز همچنین برای نگارش
تاریخ اندیشه مذهبی به طور
عمومی و حتی نگارش تاریخ
اجتماعی بهره برد.

کــه بــه ســبب زندگی به ظاهر آســانگیرانه ابوســعید ،مردم به دشــواری وی را مرشــدی معنــوی میپذیرفتند و
گمراهانــه بــه انــکار او و خصایص معنویاش میپرداختند؛ ایشــان با این کار به زندقــه درمیافتادند؛ چرا که
بــود زندیق َ
«هرکــه حــق را منکــر َ
بــود» (اســرارالتوحید ،ص  .)41بدیــن قرار هر دو متــن قائل به نوعــی انفکاک
میــان امــت مســلمانان میگردند :هرکس که وجود و نیروهای معنوی اولیاءاهلل را منکر باشــد ،مؤمن نیســت و
اولیاءاهلل و مریدان معتقد آنان در شمار مؤمنان و مؤمنات قرار دارند .مخالفان آنان نیز منکران هستند؛ یکی
شهــای جداییناپذیر روایات
از چندیــن گروهــی کــه در مقابــل مؤمنین و مؤمنات قــرار میگیرند .یکی از بخ 
کرامت در هر دو منبع حکایاتی هســتند که در آنها منکران ایمان حقیقی را تجربه میکنند و این تجربه آنان
را به توبه وا میدارد .این حکایات بر توانایی یا استعداد کاریزماتیک قهرمان خود تأ کید میکنند تا امور را به
شیوهای سامان دهند که چنان تجاربی از سر گذرانده شوند.
این یکی از موضوعاتی است که روایات کرامت به طور عموم بر آن داللت دارند :گرچه ولی خداوند توانایی
یا اســتعداد خود برای نشــان دادن کرامت را بروز نمیدهد و بدین سان بسیاری از کرامات در عرصه عمومی
ً
یشــویم ،قطعا در حضــور عامه مردم بروز
اظهــار نمیشــوند ،امــا آن کراماتی کــه در این روایات با آنها مواجه م 
یافته و بنابراین به گونهای کموبیش آنی معطوف به مخاطبانی با ایمان اســتوارتر یا سس ـتتر بودهاند .صحنه
بســیاری از روایــات کرامــت در هــر دو اثر غزنوی و ابن منور مجالس وعظ عمومی هســتند که هم احمد جام و
ً
هم ابوســعید مرتبا برپا میداشــتند ،اما صحنههای دیگر در مســیر رفت و آمد شــیخ ،یعنی زمانی که وی در
حال ســفر بود تمهید میشــدند و این در حالی بود که شــیخ هرگز به تنهایی به ســفر نمیرفت و قس علیهذا.
کرامات تا حد بسیاری زیادی امری عمومی بودند و این سرشت عمومی کرامات نکتهای مهم است .نه تنها
کســانی که به هر شــکلی از کرامت شــیخ ســود میبردند (برای مثال بیماری که درمانی معجزهآســا را تجربه
میکرد) ،میتوانســتند به عنوان شــاهد اســتعداد و تواناییهایی کاریزماتیک شــیخ ایفای نقش کنند ،بلکه
دهها و صدها تن از شــاهدانی وجود دارند که از گزارش آنها میتوان بهره گرفت .تعدد شــاهدان به طور قطع
ً
 .21ظاهرا ونسینک این حدیث را در مجموعه خویش نقل نکرده است:
Wensinck, Concordance de la tradition musulmane, Leiden 1936-1969.

 .22این حدیث را هم ونسینک نقل نکرده است .احادیث بسیاری وجود دارند که فساد امت را به گروههای مشخصی از قریش منتسب میکنند،
Concordance vol 1, V, 144b.

متن عربی و ترجمه فارسی آن به نقل از مقامات چنین است:
«من تمسك بسنتى عند فساد امتى فله اجر سبعين بدريا» :هركه سنت من نگا ه دارد بعد از آنكه امت من در فساد افتند او را مزد هفتاد بدرى باشد .م
23. motives
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به تقویت حضور [معنوی] شــیخ در زمان غیبت یا حتی پس از مرگش یاری میرســاند .گروههای دیگری که
با مؤمنین به ستیز برمیخیزند غیر مسلمانان هستند .در هر دو کتاب حکایت متعددی درباره نصارا ،جهود
یشــود ،اما در برخی
و مجوس وجود دارد .البته تمامی این حکایات به گرایش این افراد به اســام منتهی نم 
از آنهــا چنیــن واقعــهای روی میدهد .این متون بر این امر داللت میکنند که وجود اجتماعات غیرمســلمان
ً
یکی از ویژگیهای کامال «عادی» حیات شهری بوده است و گذشته از آن اینکه در سدههای پنجم و ششم،
هنوز هم زرتشــتیان بخشــی مهم از جمعیت شــماری از روســتاها یا مناطق روســتایی را تشــکیل میدادند .از
دیگر گروههای مذهبی به گونهای صریح یادکردی نشــده اســت .البته اگر اســماعیلیان را به عنوان یک گروه
ویژه مذهبی ویژه در نظر نگیریم .در این منابع اســماعیلیان آشــکارا دشــمن به شــمار میآیند و در صدد قتل
قهرمان مؤمنین و ســلطان هســتند که در ظل حمایت آنان اســت .امرای ترک و عالیترین نمایندگان قدرت
سیاســی و مذهبــی گاه در ظــل حمایــت معنوی قهرمــان (هر دو) اولیانامه قــرار دارند .این امــر را بهویژه درباره
ســلطان ســلجوقی ســنجر بــن ملکشــاه در کتاب غزنــوی صدق میکنــد .ابن منــور حکایتی مشــهور را را نقل
میکنــد کــه طبــق آن حــکام اولیه ســلجوقی ،طغرل و چغری به دیدار شــیخ میآیند و شــیخ پــس از آن آینده
آنها را پیشگویی میکند (اســرارالتوحید .)1-170 ،از نگاه نویســندگان متون اولیانامهای ،شــیوخ و ســاطین
شاهان
جایگاه برابری دارند و در واقع هیچ پادشاهی بدون حمایت یا دعای یک شیخ کامیاب نخواهد بود؛
ِ
فی الحقیقه شــیوخ هســتند .این دیدگاه در عصر پســامغولی مقبولیت وســیعی یافت ،اما حتی در آثار ســده
ششم هجری از جمله دو نوشته مورد بحث نیز بهوضوح به چشم میآید.
ً
از نظــر ایــن متــون امرای پایینمرتبه عمدتا در شــمار دشــمنان قرار دارنــد؛ منجمله اقطــاعداران و محصلین
مالیاتی .اشــراف روســتایی ایرانی نیز که با عناوینی چون رئیس و مهتر شــناختهاند از هم تفکیک میشــوند:
24
نوعی منکران
برخی از آنان در شمار مؤمناناند و برخی در شمار منکران .علمای متنفذ از جمله نمونههای ِ

هســتند .در متون فوق ســه دلیل برای انکار چهرههای کاریزماتیک از ســوی علما ذکر شــده اســت .نخست

اینکــه علمــا بیــم آن را دارنــد کــه ارادتمندان خویش را از دســت دهند .دو دیگر اینکه ایشــان تصــور میکنند
ً
کــه هیــچ کــس نمیتواند بر اســرار الهی واقف باشــد و کســانی کــه چنین دعــویای میکنند قطعا شــیاداند.
دلیــل ســوم این اســت که نــه طریقت صوفیانه به طــور کلی ،و نه برخــی اعمال خاص صوفیــان هیچ پایهای
در قرآن و حدیث ندارد .اغلب حکایات درباره منکران به علمای دینی مربوط میشــود :در نوشــته ابن منور
ایــن امــر درباره نامدارترین چهرههایی که معاصر ابوســعید بودند صدق میکند .علمــای مذکور در اثر غزنوی
هیئتــی محلیتــر دارنــد .در حکایتــی که در ادامــه برای نمونه مورد بحــث قرار خواهیــم داد ،علما مورد هدف
یشــوند ،اما
قــرار گرفتهانــد .زهاد مکتب کهن [تصوف]؛ یعنی کســانی که درگیر تجارب عرفانی و معنوی نم 
در اعمال ریاضتکشــانه ید طوالیی دارند نیز در این متون حضور مییابند .اینان «مدعی» نامیده میشــوند
دیگــر منکران تــا انــدازهای میانهحالتراند .چندین پیشــهور هســتند که این
و در شــمار منکــران قــرار دارنــد.
ِ

متون مورد بررسی در
اینجا در اصل در همین
گونه ادبی ریشه دارند .تا
آنجا که میدانیم نگارش
تکنگار یهای اولیانامهای
به فارسی از حدود اوایل
قرن ششم به بعد آغاز
شده است .آثار طبقات به
ً
تماما
عنوان نخستین آثار
صوفیانه متقدمتر هستند و
به اویل سده پنجم میرسند
(سلمی  ،412-325ابونعیم
متوفی  )430و نخستین
نسخه فارسی طبقاتنگاری
به خواجه عبدهللا انصاری
( )485-396میرسد.

نقــش را عهــدهدار میشــوند؛ از جمله یک داسســاز و یک آرایشــگر .اولیــاء صوفی رقیب را نیــز باید در خاطر
داشــت .نزد غزنوی رقیب اصلی مودود چشــتی (درگذشــت  ،527یکی از اســاف معنوی اخوان چشــتی در

دورههــای بعــد) 25اســت و مواجهــه میــان دو رقیــب در دیهی از هرات ،دور از مســتقر شــیخ احمــد ،یعنی در
چشت (حواجچشت ،در حوالی صد کیلومتری هرات بر باالی رودخانه هریرود) صورت گرفته است .در این
رویارویی مریدان مسلح دو طرف در شمار چشمگیری حاضر بودند ،اما در انتها از خشونت پرهیز و چشتی
تسلیم شد( .ص  )74-70پس از آن شیخ احمد در جایگاهی قرار گرفت که در جایگاه مرشد چشتی عمل
ً
کند و به او بگوید که برو علم آموز (احتماال علوم شریعت) .ابن منور نیز نمونهای از باورداشتهای منطقهای
را به دســت میدهد .برای مثال ابوســعید محترمانه پرســید که آیا مجاز اســت که در ســر راه خود از میهنه به
 .24اشراف روستایی هنوز چنانکه باید مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفتهاند .ر.ک به:
Jürgen Paul, “Where did the Dihqāns go?”, in Eurasian Studies, XI (2013): pp. 1-34.

 .25ر.ک به:

.Gerhard Böwering “Č� eštī�ya”, in Encyclopedia Iranica vol1. V, 333b-339a, Costa Mesa 1992
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نیشــابور وارد تــوس شــود( .ص  )14میدانیــم کــه بعدها به مرور قلمرو بقعهها تعریف شــد و هــر بقعهای حوزه
خاص خودش را داشــت .اغلب این مرزگذار یها به این شــکل صورت میگرفت که هیچ منطقهگذاری در
آن قابــل رؤیــت نیســت .افراد هــم در یک گروه و هــم در گروه دیگری حضور داشــتند .تنها شــمار معدودی از
اســتثنائات در اینباره وجود دارد .یکی از این اســتثنائات صوفی سرشــناس نیشــابور ابوالقاســم قشــیری بود
که نقشــی بســیار مهم در کتاب ابن منور دارد .وی کســی اســت که نماینده جریانهای صوفی اولیه اســت،
ً
بنابرایــن مکــررا بــه عنــوان یک نوآموز ،به عنوان شــخصی کــه جایگاه معنــویاش به هیچ رو بــا جایگاهی که
ابوســعید میتوانســت مدعی آن باشــد ،قابل قیاس نبود .وی از هر جنبهای در مرتبهای فروتر از ابوســعید قرار
داشت ،همچنان که چشتی در برابر شیخ احمد؛ اما در مرتبه نخست این علم نیست که وی فاقد آن است،
ذاتی یک مرشد روحانی است.
بلکه خصایصی است که ِ
تصلــب ایــن مرزگذار یهــا همچنیــن دامــان نحــوه رویکــرد بــه مســلمانان عــادی و اوقــات فراغت آنــان را نیز

یکی از اهداف تکنگاری
اولیانامهای تالش برای
تبدیلکردن مریدان و
باورمندان یک شیخ خاص
به یک گروه متمایز است و
مقصود از آن جاودانهساختن
نام سرسلسله در گذر
نسلهاست .از این حیث
این نوع تکنگاری صوفیانه
کارکردی مشابه با خود بقعه
دارد و نیز با شاخصهای
آیینی و روحانی گروه مورد
نظر از جمله رسالههای آنان
درباره اصول نظری تصوف،
عملکرد مریدان ،البسه آنان،
کاله و امثال آن مشابهت
کارکردی دارد.

میگرفــت .در اینجــا بایــد ایــن تصور عمومی را کــه صوفیان «روادارتر» از دیگر مســلمانان ســنی هســتند کنار
گذاریــم .اســامی کــه احمــد جام هــوادار آن بود بســیار تنگنظرانه اســت 26.مؤلــف مقامات ژنده پیل شــیخ
احمد را به ســبب شــمار گسترده کسانی که بر دست او توبه کردهاند میستاید ،اما همچنین وی را به سبب
درهمشکســتن خمهای شــراب زرتشــتیان و شکستن آالت طرب تحســین میکند .تبعیت سفت و سخت
وی از ســنت پیامبــر اظهــر مــن الشــمس اســت و برخی خصایــص وی آدمی را به یــاد این واقعیــت میاندازد
کــه در شــرق ایــران ،پارسامنشــی مذهبــی اولیــه در اســام ســنی نمایندگانی چون عبــداهلل بن مبارک داشــته
اســت 27.همچنین باید اشــاره داشــت که در هر دو مورد نویســندگان دو کتاب اطالعات گســتردهای درباره
این امر میدهند که ابوســعید و احمد جام چه مطالعاتی در علوم شــریعت (به عنوان مرحلهای ضروری ،اما
مقدماتــی بــرای زندگی بعدی آنها به عنوان اولیای تصوف) داشــتهاند و ابن منــور به ویژه ابرام خاصی در نقل
قــول از قهرمــان خویــش به زبان عربی دارد .همچنان که درباره شــیخ احمد نیز غزنوی گاه به موقعیتی اشــاره
ً
ً
دارد کــه ظاهــرا در دورههــای بعدی کامال متدوال بوده اســت :شــما میتوانید بدون داشــتن چنین مطالعاتی
نیــز کار خــود را [در تجربــه عرفانی] از پیش برید ،اما در این مورد نوشــتههای احمد جــام وجود دارند تا اثبات
ً
کنند که وی در علوم دین کامال کارآزموده بوده اســت .غزنوی سرشــت فاضالنه این نوشتهها را از طرق اشاره
به لدنیبودن علم شــیخ احمد توضیح میدهد (ص  .)14بدین ســان متون اولیانامهای برتری قهرمانان خود
را بر دیگر گروههای مربوطه در حوزه مذهب و سیاست مصرح میدارند .آنان در حیطه مذهب مدعی نوعی
مرجعیــت بــرای اولیــاءاهلل هســتند کــه فراتــر از مرجعیت علما اســت .در حیطه سیاســت آنهــا مدعیاند که
ســاطین نمیتوانند بدون حمایت اولیاءاهلل کاری از پیش برند .در رابطه با علما اســتدالل اصلی این است
که اولیاءاهلل واســطهها را کنار میگذارند تا به تجربهای بیواســطه از حقیقت خداوند برسند .دستاورد روایی
این ادعا روایت کرامات اســت که در آن پیوســته منکران و شــکاکان دچار عجز میشــوند ،حال چه از طریق
زهاد مدعی گاه اولیاءاهلل را به چالش میکشــند ،اما در مجادالتی که از
توبهکردن آنان یا مکافات دیدنشــانِ .
پس این چالش شکل میگیرند ،مدعیان شکست خورده و به تمسخر گرفته میشوند.
 .26به سختی میتوان با دیدگاه فریتس مایر در اینباره همراهی کرد که:
“daß der unvoreingenommene Leser den Wunsch nicht unterdrücken kann, die Händelsucht des Scheichs einmal durch Entzug des
Charismas gestraft zu sehen“, “Zur Biographie“, p. 54.

الزم به ذکر نیست که چنین اتفاقاتی هرگز روی نمیداد.
 .27عبداهلل بن مبارک ( )181-118که یکی از چهرههای اصلی در تکوین اسالم سنی بود ،هم به دلیل حضور پیگیرش در جهاد و هم به خاطر نقش
مهماش در نقل احادیث نبوی شهرت دارد .ر.ک به:
Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra: Eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen
Islam vol. II, 551-5.

درباره خاستگاه غاز یگری سنی ر.ک به:
Deborah Torr, Violent Order: Religious Warfare, Chivalry, and the 'Ayyar Phenomenon in the Medieval Islamic
World, Würzburg 2007.
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مخاطبان
غزنــوی جزئیــات بیشــتری را دربــاره مخاطبانی که کتابــش را برای آنان بــه نگارش درآورده به دســت میدهد.
در بخشــی قابــل توجــه از کتــاب (فصل  ،3ص  )12-12وی دســت به نگارش آنچه برده اســت که در خدمت
احمد دیده و شنیده است .غزنوی پس از اندکی میگوید که او به غزنه برگشت؛ جایی که در اصل از آن آمده
بود و خاندان ،دوستان و یارانش را در آن گذاشته بود و شروع به سخنگفتن درباره زندگی خویش در خراسان
میکند .وی انتظار داشته است تا گوشهایی شنوا حیرت و پس از آن یقین را نزد آنان بازجوید ،اما هیچکدام
از اینها محقق نگشــت .مخاطبانش با پرســشها و اظهاراتی شکاکانه به او واکنش نشان میدادند .هنگامی
کــه وی به خدمت احمد بازگشــت ،البته شــیخ دریافــت که مرید جدیدش دگرگون گشــته و دیگر حکایات و
اقوال شــیخ را نمینویســد .با این حال وی را بر آن حالت باقی گذاشــت ،اما پس از سفری دیگر به غزنه مؤلف
خود اندیشــید که او نادانتر از شــکاکان و منکران اســت؛ چرا که وی و هزاران تن دیگر همراه او کرامات شــیخ
را دیده بودند ،اما او هنوز از ســوی کســانی که این کرامات را ندیده بودند به وادی شــک درمیافتاد .هنگامی
که وی دیگربار از شــیخ پرســید که چرا مردمانی هســتند که کرامات و ســخنان او را باور نمیدارند ،احمد این
پاسخ سلیمانوار را به او داد که باورداشتن در خور طبع ایشان نیست و افزود که« :اگر نه آنستی که شما قومی
در صحبت من میباشید و پیوسته این نوع معاینه میبینید ،شما را هم باور نيامدى كه من نيز وقتها باشد كه
گويم اين چگونه مىبينم و چون مىدانم كه چون است ،پس فرمود كه ايشان را مالمت مكنيد» .آنگاه غزنوی
شماری از رویدادهایی را که در آن استعداد کاریزماتیک احمد بهخوبی هویدا بودند فهرست میکند؛ به ویژه
حکایاتی را که شــامل حال ســاطین و امرا میشد ،نه به سبب بازیگران مشهور این حکایات ،بلکه به سبب
آنکه این حکایات را هزاران گواه بوده اســت که حتی گاه قریب به دههزار کس میشــده اســت .وی میگوید
هنوز هم هستند کسانی که میگویند همه اینها تنها افسانه هستند ،اما چه عجب! حتی خود پیامبران نیز با
معجزاتشان روزگار بهتری نداشتند .بنابراین غزنوی نتیجه میگیرد که «[ما] جمع كرديم و نوشت تا مؤمنان و
ّ
ن مىافزايد و از رحمت خداى عز و جل نوميد نباشند»(28.ص  )13خالصه
عارفان و مخلصان را يقين بر يقي 
آنکــه اذعــان میدارد که وی برای مؤمنین موعظه میکند بیآنکه امید چندانی داشــته باشــد به متقاعدکردن

منکرانــی که حقیقت بیانشــده بر دســت او را منکــر بودند .این کار دلیلی دارد؛ چنان کــه پیشتر رفت ،انکار
ً
مکررا از رهگذر تجربهای شخصی که شیخ میتواند آن را به مدد استعدادهای کاریزماتیک خویش خلق کند
ً
یا تعالی بخشد از میان برداشته میشود و ظاهرا این تنها راهی است که منکران را میتوان به مؤمنان حقیقی
بدل کرد .مؤلف خود در جریان چنان تجاربی قرار داشته است .حکایت خود او نخسین گزارش کرامت را در
این کتاب تشکیل میدهد .وی آن را دوبار تعریف میکند .بار نخست به شکلی مفصل و دیگر بار به شکلی
ً
کوتاه .غزنوی در راه مکه همراه با شماری از دوستان و یارانش بود که جمیعا حکایات بسیاری را درباره شیخ
میشــنیدند که در نقطهای نه چندان دور از مســیری که کاروانشــان طی میکرد مشــغول فعالیت بود .غزنوی
مصمم شد تا برود و آن مرد را امتحان کند .امتحان 29یکی از مقاصد اصلی منکران بود ،هنگامی که به دیدار
ً
شیخ میآمدند .از این قرار وی به محل مزبور رفت و آنجا را نسبتا شلوغ یافت .یکی از مالقاتکنندگان شیخ
خربــزهای آورده بــود و شــیخ به خــادم خویش فرمان داد خربزه را پــاره کند و هریک از حاضــران را پهلوی دهد.
نویســنده بــا خــود اندیشــید که باری اگر ده خربزه باشــد ،باز هم کافــی نخواهد بود ،اما البتــه همان یک خربزه
ً
برای همگان کافی بود (نوع کرامت :افزایش) 30.آنگاه وی اندیشید که اگر شیخ واقعا صاحب دید است ،وی
آخریــن پهلــو خربــزه را بدو خواهد داد .شــیخ بالفاصله او را به نام خواند و پهلو خربزه را بــه او داد (نوع کرامت:

از نظر این متون امرای
ً
عمدتا در شمار
پایینمرتبه
دشمنان قرار دارند؛ منجمله
اقطاعداران و محصلین
مالیاتی .اشراف روستایی
ایرانی نیز که با عناوینی چون
رئیس و مهتر شناختهاند از
هم تفکیک میشوند :برخی
از آنان در شمار مؤمناناند
و برخی در شمار منکران.
علمای متنفذ از جمله
نوعی منکران
نمونههای ِ
هستند.

 .28به جای نباشید ،نباشند خوانده شده است.
 .29گراملیش در  Wunderبحثی درباره «امتحان» نکرده است ،اما در ذیل عنوان «( »Die Gegner und ihre Widerlegungمخالفان و نحوه انکار آنها)
گزارش موجز و مفیدی از موضوع «انکار» عرضه کرده است .ص .110-98
 .30گراملیــش در همــان اثــر دربــاره این نوع از کرامت چیــز خاصی نمیگوید ،اما حکایات مربــوط به آن در ذیل عنوان « »Versorgungآمده اســت .ص
.337-322
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فراســت) 31.در نتیجــهٔ همه ایــن رویدادها مؤلف از دســت و پای درافتاد

مقاله
یشــوند .غزنوی ادعا میکند که خود شاهد عینی در اغلب
مشــخص م 

و خود را پیش شــیخ افکند یا به دیگر ســخن توبه کرد .ســر آن ندارم که بر

حکایتها بوده است و شماری از حکایتها به اتکای اقتدار خود شیخ

آمــوزه معنوی مندرج در این حکایت اصرار ورزم (نکته اصلی این اســت

تهــا فاصله زمانی
انتقــال یافتهانــد .ابن منور که در پوش ـشدادن حکای 

که شیخ غزنوی را میخواند بیآنکه او را پیشتر دیده باشد ،بنابراین وی

بیشتری میان رویدادهای روایتشده و لحظه روایت داشته است از ابزار

گونــهای جدید از تفرد 32را امکانپذیر مینماید ،یعنی خطابکردن باطن
درونی فرد به جای ظاهر بیرونی او و این منجر به ارتقای وضعیت روحانی
او میشــود) ،اما میخواهم چند مالحظه را درباره پیششرطهایی روایی
که در این بخش و سراسر کتاب مشهودند بیان کنم.

شــناخته شــده روایت بهــره میگیرد که همچــون زنجیرهای ناگسســته از

این پیششــرطها را غزنوی چنین بیان میدارد :العين صادقه و الســمع
كــذاب (ص  .)24تجربــه مســتقیم اســتعدادهای کاریزماتیکــی کــه
بعدهــا همــواره از شــیخ ســرخواهند زد؛ یعنی هنگامی کــه غزنوی پس از
مــرگ شــیخ احمد اثر خــود را مینگاشــت امکانپذیر بود :اســتعدادهای
کاریزماتیــک فانــی نیســتند ،آنهــا در گــور یــا بقعه شــیخ وجود دارنــد ،اما
شــیخ فقید از این اســتعدادها به همان ســان بهره نمیگیرد که هنگامی
کــه زنــده بود .بنابرایــن تجارب مزبور بایــد در قالب یک روایت بازســازی
شــوند یا به صورت دســت دوم و با فاصله زمانی و مکانی به ذهن سپرده
شــوند یا اینکه هردو .حکایات کرامات تالشهایی هســتند برای احیای
ً
مجــدد کاریزمــا و زندهکــردن آن ،امــا این تالشهــا هرگــز نمیتوانند کامال
موفق باشــند ،چنان که غزنوی خود بهخوبی این را میدانست :هنگامی
وی بخت خود را آزموده بود تا در شهر خویش از شیخ تقلید کند ،اذعان
داشته بود که در این کار شکست یافته است .مسموعات هرگز نمیتواند
جایگزینی برای تجربه مستقیم باشد .کاریزما ممکن است به ارث برسد
و نیــز در بقعه شــیخ حاضر اســت ،اما نه با همان شــدتی کــه در فرد زنده
وجود دارد و حکایاتی که در بقعه شــیخ بازگفته میشــود به شــکلی روح
آن را زنده نگه میدارند؛ البته تا حد معینی .آنچه که اهمیت دارد تجربه
شخصی و مستقیم است .غزنوی متقاعد شده است که تجربه کوتاهی
از این دست هیچ تأثیری بر مردم نخواهد گذاشت .حتی برای باورمندان
و مریدان چنان تجربهای باید تکرار شــود و چنانچه شــیخ استعدادهای
ً
کاریزماتیک خود را مداوما به نمایش نگذارد ،مردم خواهند پنداشت که
وی ایــن اســتعدادها را از دســت داده اســت .بنابراین ویژگــی یک مؤمن
نوعــی وضعیــت تعالییافته اســت .اگر مؤمنان پیوســته در معــرض تأثیر
بیواســطه ناشــی از تجربه شــخصی نباشند ،همواره در شــرف بازگشت
بــه یک شــرایط از حیث روحانی پســتتر هســتند و کاریزمــا و نیز تأثیر آن
در معــرض تباهــی قرار میگیرد .آثار اولیانامهای بررسیشــده میکوشــند
تــا ایــن مشــکل را به شــیوههایی چند به تصویــر درآورند .نخســت آنان از

واســطههایی که به یک شــاهد مســتقیم میرســد ظاهر میشــود .در این
زنجیرهها احفاد شیخ ابوسعید نقشی همیشگی دارند (نه فقط چون ابن
منــور خــود از نوادگان شــیخ بود) .با این حال ایــن زنجیره هیچ تضمینی
بــه مــا نمیدهــد تــا از حکایات و اقــوال ،حتی بــه گون ـهای محتاطانه ،به
شــیوهای «موثــق» بهرهگیریم؛ چــرا که انتقال روایــی در اینجا همانند روند
انتقال در روایت «علمی» نیســت ،که امری اســت متعلق به مدرسه و نه
خانقاه و یا بقعه صوفی .این شــکل ِحکایی 33را که حکایت یا داســتان
نامیده میشــود میتوان ریش ـهگرفته از شــکل اولیه خبر در متون مرجع در
شــماری از علوم رایج در فرهنگ اســام میانه دانســت و به نظر میرســد
کــه حکایت از خبر تقلید میکند 34.نوشــتار اولیانام ـهای بازتابنده نوعی
ســنت شــفاهی همراه با ( Sitz im Lebenحضور زنده) آن در بقعه اســت
و احفــاد شــیخ مدفون در بقعه (یا دیگــر آ گاهان) چنین حکایاتی را برای
ِ
زائــران هــر روزهٔ بقعه روایت میکنند .روند پیچیــدهٔ گذار چنان حکایاتی
از اشکال شفاهی به نوشتاری توسط دوین تشریح شده است 35.در این

فرآینــد پدیــده شناختهشــده ادبیــات اولیانامهای ســربر م ـیآورد که همه
حکایت مقتضی همراه با صحنههایشــان را تحت پوشش قرار میدهد.
افزون بر این مسئله مسموعات هم در خود کتابها ادغام میشود و هم
تــا انــدازه معینی در زندگینام ههــای قهرمانان .در هــر دو کتاب مورد نظر
قهرمانــان مدعیانــد که دورهای طوالنــی از انکار نفس و ریاضت شــدید
و دســتیابی بــه کمــال حقیقــی در اعمــال زاهدانــه را از ســر گذراندهانــد،
امــا مخاطبــان آنها شــاهد ایــن امــر نبودهانــد .در هــر دو زندگینامه نوعی
جابجایی مکانی میان آغاز و دوره بلوغ زندگی قهرمان وجود دارد .اعمال
شــدید زاهدانه در بیابان یا مناطق روســتایی دوردســت انجــام گرفتهاند
و پــس از آن شــیوخ بالــغ در یکــی از شــهرهای بــزرگ (ابوســعید) فعالیت
داشــته یا در یک منطقه زراعی پرجمیعت مشــغول شده و گاه سفرهایی
به مناطق شــهری داشــتهاند (شیخ احمد) .گذشــته از این،هر دوی آنها
از انکار نفس در دوران بلوغ دست شستهاند .ابوسعید حتی به شیوهای
ً
یشــده این کار را انجــام میدهد .بنابراین مخاطبان آنها
کامال برنامهریز 
ناگزیر از پذیرش حکایاتی هســتند که درباره توفیقات شــیخ شنیدهاند،
یچــون و چــرا میمانــد .در هر دو
چنان کــه ریاضتهــای آن کموبیــش ب 

روندهــای مألــوف بــرای ادعــای اقتــدار در اســام ســدههای میانــه بهــره
میجوینــد .در بســیاری از حکایــات انتقالدهنــدگان ایــن تجــارب
 .31گراملیــش موضــوع فراســه را تحــت عنــون « »Hellsehenمورد بحث قــرار داده .این نــوع خاص از
کرامت میتواند نمونهای از «غریبهشناسی» باشد .ص 153-152
32. individuation

32

33. anecdotal

 .34یکی از پژوهشهای خوب درباره مقوله خبر اثر زیر است:
Stefan Leder, Das Korpus al-Haitam ibn 'Adī� (st. 207/822). Herkunft, Überlieferung,
Gestalt früher Texte der ahbār Literatur. Frankfurt/Main, 1991.
35. Devin Dewesse, Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tiikles
and. Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition. University Park PA 1994.
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مــورد ایــن امــر بــه رویارویــی گاهگاه شــیخ با معارضــان انجامیده اســت.
(گزارشهای مربوط به رقابت در چلهنشینی ،غزنوی :ص  ،55ابن منور:
ص  .)136در چنین رقابتهایی گزارشهای مسموع تصدیق میشوند
و شک در صدق چنان گزارشهایی شکل ویژهای از انکار است.

.1 - 3

□□3

فرمود كه راست آيد.

.2 - 3

***

پس خادم را گفت سه دانه مرواريد و طشتى حاضر كن! خادم مرواريد و

ادامــه ایــن مقالــه را بــه معرفی و بحــث دربارهٔ یکــی از حکایــات کرامات
در اثر غزنوی اختصاص میدهیم .این امر به چند شــکل معمول اســت.

طشت بياورد .گفت :مرواريد بمن ده و طشت بنه.

.3 - 3

حکایاتی که شامل قلب ماهوی 36میشوند در این کتاب بسیار مکرراند

آنگه ائمه را گفت« :چه گوييد اصل اين مرواريد چه بوده است؟» ايشان

تــا جایی که میتــوان آن را به عنوان یکی از ویژگیهای اصلی آن قلمداد

گفتنــد« :قطــرات بــاران نيســانى صــدف گرفتــه اســت و حــق ســبحانه و

کــرد .افزون بر این حکایاتی درباره منکران وجود دارد ،حتی اگر اصطالح

تعالى بكمال قدرت خود در حوصله او مرواريد گردانيده است».

منکر در آن به چشم نیاید .این پیشزمینه خوبی به دست میدهد برای
نمودیافتــن برخی از ســطوحی که میتوان (یا شــاید بایــد) در آن یک متن
ً
اولیانامــهای را قرائــت کرد .قطعا قرائتهای بســیاری بیــش از قرائتی که
مــن میتوانــم انجــام دهــم وجــود دارد و البتــه تمامــی این قرائتهــا برای
تمامــی حکایــات کرامــت در اولیانامهنگاری اولیه فارســی کاربرد ندارد.
قرائــت «تاریــخ اجتماعــی» در ایــن مورد ویــژه موضوعیت نــدارد؛ چرا که
نمیتــوان آن را بهخوبی در حکایتهای منفرد به کار آورد .در عوض من

.3 - 4
پس شــيخ االســام اين مرواريدها را در طشت افكند و «فرمود كه هركه از
ســر تحقيق روى فرا اين طشــت كند و بگويد :بســم اهّلل الرحمن الرحيم،
اين هر ســه دانه مرواريد آب گردد و در يكديگر َد َود بقدرت حق ســبحانه
و تعالى».

.3- 5

کوشــیدهام تا بــه طور خالصه برخی از نکاتــی را توصیف کنم که به نظرم

ائمــه گفتنــد« :شــما بگو ييــد» .شــيخ االســام فرمــود «كه نخســت شــما

مناسب حال مؤمنان هستند ،یعنی مناظره با منکران.

بگوييد ،چون نوبت بمن رسد من بگويم».

غزنوی ،ص  ،78حکایت شماره .29
داستان آبگشتن مروارید و دوباره منعقدشدن آن
□□1

.3- 6
پس ايشان هر سه امام بگفتند ،مرواريد بر قرار خود بود.

حکایتــی اســت پیرامون اینکه چگونــه مرواریدها آب شــدند و پس از آن
دوبــاره بــه حالــت جامد برگشــتند .ایــن امر به ایــن صــورت رخ میدهد:
قاضــى ابوالفضل يحيى هروى و امــام ظهيرالدين زياد و فخرالدين على
هيصــم در شــهر هرات در خانقاه شــيخ عبداهّلل انصــارى قدس اهّلل روحه
العزيــز درآمدنــد و ميان ايشــان در توحيد و معرفت حق ســبحانه و تعالى

.3- 7
چون طشــت در پيش شيخاالســام نهادند ،حالتى بر وى ظاهر گشــت.
روى فــرا آن طشــت كــرد و گفت :بســم اهّلل الرحمن الرحيــم ،بقدرت حق
ســبحانه و تعالى هر ســه دانه مرواريد آب گشــت و در يكديگر دويد و در
طشت مىگشت.

.3- 8

سخنى مىرفت.

پس شــيخ االســام گفــت« :اســكن بــاذن اهّلل تعالى» ،يــک دانــه مرواريد

□□2
آنگاه بــر لفــظ مبــارك شيخاالســام رفــت كــه شــما ايــن ســخن بتقليــد

بفرمان خداى تعالى منعقد گشت ناسفته.

□□4

مىگوييد و با مقلد ســخن تحقيق چگونه راست آيد؟ ايشان ازين سخن
عظيم ّ
متغير شدند .گفتند :ما هر يكى را بر اثبات هستى صانع جل جالله

تهــا پيــدا آمــد .ائمــه
ت و حال 
جملــه متحيــر شــدند و فريادهــا برخاس ـ 

هزار دليل حفظ باشــد تو ما را مقلد خوانى پس محقق كرا خوانى؟ شــيخ

جمله شيخ االسالم را تصديق كردند و گفتند« :هرچه فرمايى همه عين

االســام فرمود كه اگر هريک ده هزار دليل حفظ باشــد جز مقلد نيســتى.

ن كرامت كه ظاهر شــد هيــچ نتوان گفت و
صــدق و تحقيــق اســت و بري 

ايشان گفتند :برين سخن ما را برهان قاطعتر ازين بايد كه فرمايى.

برين هيچ مزيد نيست».

□□5
و اهّلل اعلم.
36. transsubstantiation
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شرح این فقره

ً
این روایتی زنده و سرراست است و در آن کنش مستقیما از کالم نشأت
میگیــرد .ایــن امــر در هــر دو کتــاب چیزی اســت معمول و یــادآور قرابت
نوشــتههای اولیانامــهای بــا ادبیــات شــفاهی .افــراد حاضــر در صحنــه
نمونهای معمول از گروهی از علما هســتند که با شیخ مالقات میکنند.
صحنه ماجرا در محلی قرار دارد که متعلق به خود شــیخ نیســت ،بلکه
تعلــق بــه شــهری بــزرگ دارد که شــیخ احمد جــام در مقایســه با نیشــابور
رفت و آمد چندانی بدان نداشته است .به نظر میرسد که علمای مزبور
بــرای مخاطبــان بومــی ماجــرا بــه خوبی شــناخته هســتند ،چــهاینکه در
روایت فوق معرفی نمیشــوند 37.یکی از دالیل اینکه نقل مستقیم تا این
انــدازه در روایتهــای اولیانامــهای غلبه دارد به سرشــت تجربه صوفیانه
برمیگــردد .از نظر صوفیانی که هدف نهایی آنها تجربه شــخصی قرابت
و محبــت خداونــد اســت ،نقل باواســطه محلی از اعراب نــدارد؛ چرا که
ً
بیواســطگی را زایــل میســازد .چنان کــه پیشتــر اشــاره شــد آنچــه کال
اهمیت دارد ،مشــاهده با چشــم جســمانی و روحانی اســت و از آنجا که
این امر محقق نمیشــود ،مگر پس از درگذشــت شــیخ ،تالش میشود تا
روایت مزبور تا سرحد ممکن مبتنی بر مشاهده هرچه عینیتر و مستقیمتر

مقاله
 .2شیخ مداخله میکند و نخستین سخن جدلآمیز مطرح میشود.
 .3کنش اصلی درام انجام میپذیرد :مجادله.
 1ـ  .3شیخ میپذیرد تا برهانی بیاورد.
 2ـ  .3این برهان اما کالمی نیست :ابزار مورد نیاز تدارک میشود.
 3ـ  .3تبیین و مقدمه کالمی :مروارید چیست؟
 4ـ  .3تمهید مقدمات مجادله.
 5ـ  .3چه کســی آغاز میکند؟ ســکوت حاکم اســت ،اما زمینه برای
ورود به اوج داستان نیز فراهم میشود.
 6ـ  .3همان نتیجهای که انتظار آن میرود :علما مغلوب میشوند.
 7ـ  .3نتیج ـهای کــه انتظــار آن م ـیرود :در ادامه شــیخ پیروز میشــود
(البته در آن لحظه پیروزی از آن خود شیخ نیست).
 8ـ  .3امــر مز یــد :عمــل اصلــی دو بــاره انجــام میشــود (شــیخ مجــری
اصلی ماجرا است).
تهــا بــر آنهــا پیــدا
 .4پــرده نهایــی و اوج :علمــا متحیــر میشــوند ،حال 
میشود و توبه میکنند.
 .5نتیجهگیری یا تعبیر پایانبخش :واهلل اعلم.

باشــد .هرگز این پرســش مطرح نمیشــود که آیا شــیخ این ملفوظات را بر

تهــا را در ســطوح گوناگونی
در اولیانامهنــگاری اســامی میتــوان حکای 

زبان رانده است یا خیر .داستان ساختار دراماتیک خود را از رهگذر نقل

خوانش کرد .نخســتین ســطح در اینجا آن سطحی است که در آن شیخ

مستقیم به دست میآورد ،اما در ضمن از برخی اشارات ضمنی نیز سود

قادر به انجام یک کرامت اســت ،آن هــم از طریق تبدیلکردن مرواریدها

میجویــد (مانند دســتور شــیخ به خادم که «طشــت بنه») .بــه طور کلی

بــه آب و مه متــر از آن تبدیــل دو بــاره آب بــه مروار یــد .این نــوع کرامت که

میتوانیم این حکایت را همچون نمایشــنامه یا فیلمنامهای برای اجرا در

یشــود در کتاب غزنوی به کرات ثبت شــده
شــامل نوعی قلب ماهوی م 

تئاتــر یا ســینما بخوانیــم .صحنه به گونهای آشــکار در منطقــهای تمهید

است .نمونههایی هست که در آن توانایی تبدیل یک ماده به مادهای

شــده اســت کــه شــهرتاش آن اندازه هســت که حتــی در جام نیــز آن را

دیگــر بــه عنوان ابزاری بــرای اثبات ،تأیید و تثبیت جایگاه شــیخ احمد

بشناســند .آغــاز و پایــان ماجرا به گونــهای واضح تمایز یافتهانــد .در آغاز

در مقــام یکــی از اولیــاءاهلل بــه کار گرفتــه میشــود .گاه ایــن امــر حتــی به

داستان ائمه وارد صحنه میشوند و در پایان با عبارت پایانبخش «واهلل

درخواست دیگران صورت میگیرد .این سطح از روایت معطوف به توده

اعلــم» مواجــه میشــویم .همچنیــن نوعــی جهش به ســوی اوج داســتان

مردمی اســت که در زیارتگاهها تجمع میکنند؛ مردم پرهیزگار ،اما شاید

در چهــار بخــش انجــام میگیــرد ،آن هم هنگامــی که ائمه پــس از تجربه

جاهلــی کــه بدون هرگونه پرســش بیشــتری بــدان اعتقاد پیــدا میکنند.

وضعیتــی کــه تــا پیــش از آن بــا آن مواجه نشــده بودنــد تبصیر میشــوند.

یشــود و از اینرو حاوی
ســطح بعدی مربوط به برتری صوفیان بر علما م 

حکایت به قرار ذیل تکامل مییابد.

مضمون عاجزساختن منکران است .آنچه که در اندیشه یک منکر نفی

 .1علما وارد خانقاه میشوند ،در حالی که چنان که عادت ایشان است
مشغول رجزخوانیاند.
 .37زیاد بن الیاس ابوالمعالی ظهیرالدین نامی وجود دارد که یکی از شــاگردان َب َزدوی( ،درگذشــت
 482ق) محــدث معــروف حنفــی بــود .نــام وی و تاریــخ مزبور با هــم همخوانی دارند .بــا این حال
شــخص مورد نظر پیوندهایی محکم با دره فرغانه داشــته اســت( .ابن ابی الوفا؛ الجواهر المضیئه
فی طبقات الحنفیه؛ حیدرآباد ،1332 :ص  ،245ش  .)627شخصی به نام یحیی بن سعید بن
ســیار الهروی نیز وجود دارد که در ترجمه احوال یکی از اعضای خاندان ســمعانی (درگذشته سال
 )510به وی اشــاره شــده اســت .در اینجا نیز نام فرد مزبور و تاریخ ذکرشــده دســت کم با هم تطابق
دارند .ر.ک به :تاج الدین ســبکی؛ طبقات الشــافیعه الکبری؛ به تصحیح عیسی البابی الحلبی؛
ج  ،7ص  .10-9درباره امام ســوم من هیچ نظری ندارم و تردید نیســت که باید اشــخاص ذکر شده
در کتاب غزنوی با اطالعات رجالی مندرج در کتب طبقات تطبیق داده شوند.

34

38

میشــود ،کلیت قابلیتهای شــیخ اســت .منکران تصــور نمیکنند که
اولیــاءاهلل همراه با قابلیتهای کاریزماتیکشــان وجود داشــته باشــند و
اگــر چنانچــه زمانــی در تاریخ اســام وجــود داشــتهاند ،امــروز دیگر وجود
ً
ندارنــد .افــزون بــر این منکــران تصــور نمیکنند کــه خداوند مســتقیما با
انســان ارتباط برقرار میکند ،دس ـتکم از زمان ختم نبوت چنین چیزی
روی نمیدهــد .ختــم نبــوت بــه معنــای ختــم وحی نیز هســت و ســرآخر
البته ،نه با اهمیتی کمتر ،اینکه منکر بر آن نیستند که بتوان بر کنه ذات
 .38گراملیــش در  Wunderفصلــی را بــه کرامــات قلب ماهوی اختصاص داده اســت و به طور ویژه
در بخــش نخســت آن بــه کراماتــی پرداختــه که در آن مــواد گوناگون بــه طال و احجــار کریمه تبدیل
میشوند ،ص .270-268
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مقاله

خداونــد آ گاهــی یافــت .در همیــن ذات اســت که خداوند اســرار خویش را نهــان میدارد .بنابراین انســانها
نمیتوانند در چنین دانشــی ســهیم شــوند .برای مثال آنها نمیتوانند بر اندیشــههای انسانهای دیگر اشراف
یابنــد (تنهــا خداوند از ضمیر انســان خبر دارد) و نیز نمیتوانند از نیــت خداوند برای رویدادهای آینده مطلع
ً
گردنــد و ایــن یعنــی آنکه کســی از آینده خبر نــدارد .اما صوفیان دربــاره همه این موارد مواضــع کامال متفاوتی
یشــوند .راوی در این
دارنــد 39.واپســین ســطح در روایتهــای صوفیانــه مربوط بــه تعلیم طریقــت صوفیانه م 
ســطح مریدان و نســلهای احتمالی صوفیان بعدی را خطاب قرار میدهد و همین معنای باطنی اســت که
ً
یشــود؛ مثال هنگامی
اغلــب در کانــون روایــت اولیانامهای قرار میگیــرد .گاه این مضمون بهصراحت بیان م 
کــه راوی کلیــد فهــم روایت را در آیهای عرضه میدارد که بــه دنبال خود حکایت میآید 40 ،اما در اغلب موارد
ایــن ســطح باید از خود حکایت اســتنباط شــود و بهویــژه از اصطالحشناســی و تعابیری که شــیخ صوفی در
حکایــت بــه کار میگیرد .این اصطالحشناســی سرشــار اســت از ایهامهایــی که ایضاح نمییابنــد .میتوان
تصور کرد که مخاطبانی که از حیث معنوی ارتقایافتهتر هســتند از این بازی با معنای تخصصی متنوع این
اصطالحــات لــذت میبردهانــد و در ایــن ســطح و در چنــان بافتی به هیــچروی اهمیتی ندارد کــه اینها نص
صریح شیخ باشند.
حکایت مزبور درباره یک مجادله اســت و مســئله موجود در پس این جدال آن اســت که اشخاص حاضر در
محقق بنامد .دستکم دو برداشت از این
حکایت میخواهند بدانند که کدام یک از آنها حق دارد تا خود را ِ

اصطــاح در متــن حاضــر وجــود دارد .از یک ســو محقق در تضاد با مقلــد قرار میگیرد .در فقه اســامی مقلد
کسی است که نمیتواند پاسخهایی برای مسائل مستحدثه خود بیابد و از اینرو نا گزیر از رجوع به شخصی
ً
عالمتــر از خویــش اســت .تقلیــد در کالم نظــری نیز همین معنــا را میدهد 41.عادتا افرادی که پاســخ مســائل
فقهــی را مییابنــد مجتهد نامیده میشــوند؛ یعنی «کســانی که میتوانند با اســتفاده از مجموع ـهای از قواعد
درســت و تعریفشــده راه حل یک مســئله معین را از مجموعهای از متون و مســائل استنباط کنند» 42،اما از
آنجــا کــه مــا در این حکایــت نه با فقه بلکه بــا کالم نظری مواجهایم ،محقق میتواند کســی باشــد که قادر به
گفتن حقیقت اســت یا میتواند تشــخیص دهد که کدام یک از اســتداللهای نظری درســت است .در این
ً
زمینــه مســئلهای کــه علمــا دربــاره آن به بحث میپردازند مســئله توحید اســت کــه احتماال مســئله معروف

صفات و نامهای پرشمار خداوند نیز همراه با آن طرح میشد .این چیزی است که به نظر من عبارت معرفه
الحــق کــه درباره آن نیــز مباحثه میکردند ،بر آن داللت دارد .این موضوع معرفت عرفانی صوفیان درباره خدا
را تشــکیل مــیداد ،امــا به این مســئله نیز ارتباط مییافت که چه چیزی را میتوانســتی دربــاره خدا بدانی و بر
زبــان آوری و ایــن خــود یکی از مســائل الهیــات نظری نیز بــود .همین الهیات نظری اســت که بــه این نتیجه
رسیده که معرفت به اسرار خداوند امکانناپذیر است .بنابراین از نظر صوفیان این نوع الهیات نظری الگوی
اصلــی تفکــر نــزد منکران اســت .از ســوی دیگر از نــگاه صوفیان محقق یک عالم دینی نیســت .بنــا بر یکی از
متون راهنمای تصوف که در ادوار بعدی نگاشته شد ،محقق یا متحقق کسی است که «خداوند تعالی را در

تصلب این مرزگذاریها
همچنین دامان نحوه رویکرد
به مسلمانان عادی و اوقات
فراغت آنان را نیز میگرفت .در
اینجا باید این تصور عمومی
را که صوفیان «روادارتر» از
دیگر مسلمانان سنی هستند
کنار گذاریم .اسالمی که
احمد جام هوادار آن بود
بسیار تنگنظرانه است.
مؤلف مقامات ژنده پیل
شیخ احمد را به سبب شمار
گسترده کسانی که بر دست
او توبه کردهاند میستاید،
اما همچنین وی را به سبب
درهمشکستن خمهای شراب
زرتشتیان و شکستن آالت
طرب تحسین میکند.

 .39درباره موضع منکر ر.ک به گراملیش ،همان ،ص  .110-98برای درآمدی بر برخی از آموزههای بنیادین الهیات نظری ماتریدی ر.ک به:
Hans Diaber, The Islamic Concept of Belief in the 4th /10th Century, Tokyo 1995.

بخصوص مقدمه کتاب دایبر
Ulrich Rudolph, Al-Māturidi und die sunnitische Theologie in Samarkand, Leiden 1997; Lutz Berger, Islamische Theologie, Wien
2010.

 .40در اثر مورد نظر در این پژوهش هیچ نمونهای از این دســت ثبت نشــده اســت ،اما در دیگر آثار اولیانامهای فارســی پیوســته ضبط شــده اســت .برای
مثال ر.ک به :ابن بزاز اردبیلی ،صفوه الصفا؛ به تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد؛ تبریز.1373 :
 .41ر.ک به  :Daiber, Islamic Concept, 15از نظر عدهای تقلید راهی است برای رسیدن به معرفت دینی.
 .42این تعریف کوتاهی است که من برای این اصطالح پیشنهاد میکنم .درباره اجتهاد و موقعیت مجتهد ر.ک به:
D.B. Macdonald, “Idjtihād ii”, in Encyclopedia of Islam, vol. III, 1026b-1027a, Leiden 1971

برای دیدگاههایی جدیدتر در این باره ر.ک به:
Wael Hallaq, “Was the Gate of Ijtihād Closed?”, in IJMES 16,1 (1984), 3-41.
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هر چیز متعینی مشــاهده میکند ،بیآنکه بدان تعینی یابد» و این نوع مشــاهده (یا تحقق) به قرار زیر تعریف
میشــود« :مشــاهده حق در تجلیات اســماء الهی که در اعیان مشــهودند» و متحقق خاص کســی است که
«حقیقتی واحد را در میان همه اشــیاء مشــاهده میکند و میبیند که هر شــیئی را وجهی اســت مطلق و هر
شــیئ را وجهــی اســت کــه متعیــن بــه تمام تعینات اســت و آنکــه این جلــوه را بــا ذوق دریابد [در ایــن معنا]
متحقــق اســت» 43.بــه بیان صریحتر در حکایت مزبور ،شــیخ احمــد هنگام بهرهگیــری از اصطالح محقق به
تجربهای شــخصی اشــاره میکند که موضوع آن همســانی جوهر تمامی اشــیاء مادی هنگام اشــاره به قدرت
خداوند اســت .از این قرار اشــیاء مادی تنها در صفات عرضیشــان (مانند جامد یا مایعبودن) با هم تفاوت
دارند .چنان که پیشتر اشــاره شــد این حکایت درباره یک مجادله اســت .هم علما و هم شیخ میکوشند تا
عمل یکســانی را انجام دهند ،اما علما شکســت میخورند و شــیخ کامیاب میگردد :آنها تالش میکنند تا
ً
مرواریدهــا را بــه آب مبــدل ســازند یــا بالعکــس و از آنجــا که عامــل حقیقی در پس هــر کرامتی قطعــا خداوند
اســت ،ایشــان میکوشــند تــا تنهــا در ایــن موقعیــت و بنا بر خواســت خو یــش از قــدرت خداوند بــرای تبدیل

غزنوی جزئیات بیشتری را
درباره مخاطبانی که کتابش
را برای آنان به نگارش
درآورده به دست میدهد .در
بخشی قابل توجه از کتاب
(فصل  ،3ص  )12-12وی
دست به نگارش آنچه برده
است که در خدمت احمد
دیده و شنیده است .غزنوی
پس از اندکی میگوید که
او به غزنه برگشت؛ جایی
که در اصل از آن آمده بود و
خاندان ،دوستان و یارانش
را در آن گذاشته بود و شروع
به سخنگفتن درباره زندگی
خویش در خراسان میکند.

مرواریدها به آب اســتمداد جویند .از این قرار مجادله مزبور در نهایت این امر را آشــکار میکند که کدام یک
کتــر و به واقع مســتجاب الدعوه اســت و این یکــی از مهمترین
از حاضــران در ایــن تحــدی بــه خداونــد نزدی 
دعــاو یای اســت کــه اولیــاءاهلل میتوانند اظهــار دارنــد .در اغلب روایــات اولیانام ـهای این نــوع منازعات به
نمایــش کشــیده میشــوند .ایــن امــر تا انــدازهای طبیعی اســت؛ چرا کــه صوفیــان در این مقطع زمانی (ســده
ششــم) هنوز میبایســت برای به رســمیت شناخت هشــدن از ســوی عموم مبارزه کنند .آنان ناگزیر بودند تا در
وهله نخست اثبات نمایند که کردار و آموزههای آنها منطبق بر شریعت بود (واقعیتی که در مورد احمد جام
تصدیق میشــد ،اما در رابطه با ابوســعید گاهی در معرض تردید قرار میگرفت) ،اما صوفیان به همین مقدار
بســنده نمیکردنــد .آنــان تصــور میکردنــد خودشــان (و نــه علمــا) وراث حقیقــی پیامبــر و در واقــع مؤمنــان
نشــان راســت
فیالحقیقــه هســتند .در ایــن حکایــت شــیخ احمــد مدعــی میشــود کــه کــردار علما با عنوا 
نتــر از این عنــوان قــرار میگیرند ،به عبارتــی آنهــا «مقلد»اند [نه
درنمیآیــد و ایشــان همگــی در مرتبــهای پایی 
محقق] .البته وی اشــاره میکند که او خود مقلد نیســت ،واقعیتی که علما شــکیبایی الزم برای ادراک آن را
ندارند .از اینرو این شــیخ احمد اســت که آغازگر تحدی اســت .در حکایات دیگر این منکران هســتند که
شیخ را به منازعه میخوانند (مانند مورد چلهنشینی چهل روزه) یا خواهان نشانهای برای اثبات تواناییهای
ـت امتحان اســت که مؤلــف اولیانامــه در مورد
کاریزماتیــک شــیخ احمــد هســتند .ایــن نــوع از حکایت روایـ ِ
خویش نیز ذکر میکند .در نمونه مزبور این علما هســتند که بر آتش مجادله میدمند تا دالیل بیشــتری برای
اثبــات دعــاوی شــیخ بیابنــد .آنهــا بهصراحت منکر ایــن دعاوی نیســتند ،اما برخوردشــان با موضوع شــبیه
منکــران اســت .آنهــا بــاور ندارنــد که ارتباط مســتقیم خداونــد با انســان در روزگار مــا ممکن باشــد و از اینرو
بهترین راه برای تقرب به خداوند و اعتقاد به او آن است که تا جایی که میتوانیم دالیل و براهین نقلی را در
حافظــه داشــته باشــیم 44.از اینرو شــیوه منکــران در برخورد با این موضوع فضلفروشــانه و مالنقطی اســت و
یشــوند .به نظر میرســد که شیخ برای چنین رویاروییهایی
هیچ کدام ارجی برای تجربه شــخصی قائل نم 
بهخوبــی مهیاســت .در تمــام تحدیهــای اولیانام ـهای و روایــات امتحــان ،شــیخ بیدرنــگ ،در هرجــا و هــر
لحظهای پیشنهاد امتحان را میپذیرد .این امر باز هم میتواند ناشی از اصل بدیهی «بیواسطگی» باشد که
یکــی از مال کهــای اصلی تفوق صوفیان اســت .در اینجا هر چیزی در جای درســت خــود دارد ،پس چگونه
میتواند وضع از قراری دیگر باشد؟ اما در این حکایت خاص این شیخ است که صحنه ماجرا و مصالح آن
و ابزارهــای نیــاز برای انجام چنین نمایشــی را برمیگزیند ،حال آنکه همیشــه چنین نمیشــود و در حکایات
دیگــر ،ایــن مخالفــان هســتند که اختیــار انتخاب شــرایط هماوردجویــی را دارند .شــیخ صحنــه را بهخوبی
انتخــاب میکنــد .از آنجــا که امتحان نتیجه مناظرهای درباره صفات و اســمای الهی اســت ،وی کرامتی را
 .43کمال الدین عبدالرزاق القاشانی؛ اصطالحات الصوفیه؛ قاهره ،1981 :ص  76و .156
« .44گفتند :ما هر يكى را بر اثبات هستى صانع جل جالله هزار دليل حفظ باشد».
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محقق
برای ارتکاب برمیگزیند که در آن قلب ماهوی اشــیا صورت میگیرد .برای کســی که از نظر صوفیان ِ
است و از اینرو قائل به پیوندی مستقیم میان ماده (در همه اشکال آن) و خداوند است ،قلب جوهری کار
دشــواری نیســت .نکته ویژهتر در اینجا پرســش آغازین شــیخ احمد درباره اصل و منشــأ مرواریدهاســت .در
اینجــا علمــا بــا اتکا بر دانش ســدههای میانه باید اذعان کننــد که مرواریدها حاصل قلب جوهری هســتند و
خداوند به اراده خود بر آن شده است تا ماهیت قطرات باران را به مروارید تغییر دهد و بنابراین مرواریدها در
ابتــدا آب بودهانــد .افــزون بــر ایــن کرامات در نوشــتههای اولیانامهای اســامی خــرق عادت نیز نامیده شــده
ً
اســت .باید به یاد داشــته باشــم که در ادراک مســلمانان ســدههای میانه مطلقا هیچ قانون طبیعیای وجود
نداشــت ،بلکه این روالهای تکراری مورد نظر خداوند بود که در کار بود؛ هر گاه خداوند میخواســت تا آب
دیگــر آب نباشــد ،بلکــه تبدیــل به مروارید شــود ،این اتفــاق روی میدارد بدین قــرار در آغاز مجادلــه علما بر
اســاس جهانبینــی خود اذعان به پذیرش امکان قلب ماهوی اشــیا (به خواســت خداونــد) میکنند .نتیجه
منازعه در واقع از پیش معلوم اســت ،اما راوی در شــکلدهی به داســتان خود از عنصر تعلیق بهره میجوید.
این امر در بخشی از کتاب به چشم میآید که در آن شیخ و علما باید تصمیم بگیرند که چه کسی کار را آغاز
کنــد .البتــه ادب حکــم میکند که هر کس شــروع کار را به دیگری واگذارد ،اما در این حکایت روند داســتان
اقتضــا میکنــد کــه شــیخ آخرین نفر باشــد .اگر روند به شــکل دیگــری بود کل قضیــه جاذبه خود را از دســت
مــیداد .نه تنها شــیخ تمامی شــرایط تصریحشــده برای اثبــات دعوی خویش به عنوان یــک محقق را برآورده
میکند ،بلکه کاری میکند تا مرواریدی که از بقیه بزرگتر و ناسفته است دوباره در انتهای کار منعقد شود.
باید در اینباره کمی توضیح داد .نخست آنکه (یعنی در نخستین سطح خوانش که برای باورمندان معنادار
ً
اســت و نه احتماال مخاطبان جاهل حکایت) شــیخ عملی خار قالعاده را به نمایش میگذارد .باید اشــاره
داشــت که برای این دســت از مخاطبان بســیاری از کرامات قلب ماهوی که در کتاب بدان اشــاره میشود،
همواره منتهی به تبدیل شیئی بیارزش به شیئی ارزشمند میشود؛ برای مثال خاک تبدیل به طال میشود.
عکــس ایــن کار یعنــی تبدیل شــیئی ارزشــمند به شــیئی بــیارزش بر خالف اصول اســت ،چنان کــه در این
حکایــت مرواریدهــای ارزشــمند بــه آب معمولــی تبدیــل میشــوند ،امــا ســپس دوبــاره بــه حالــت اولیه خود
برمیگردند .از این قرار روند معکوس میشود و این میتواند داللتی معنوی نیز داشته باشد .در سطح معنوی
کار مرواریدهایــی کــه تبدیــل بــه آب میشــوند ،میتوانند نمادی از فنا باشــند؛ یعنی انحالل خود در هســتی
خداوند .بنابراین اتفاقی نیست که شیخ درخواست میکند تا سه مروارید بیاورند .تجلیات هستی خداوند
در جهــان مــادی چندگونه و پرشــمار اســت ،اما همــه آنها در جوهری یکســان تحلیل میروند که از آن ریشــه
گرفتهاند 45.پس از آن در مرحلهای که فراتر از فنا قرار دارد ،میتوان به مقام بقا دست یافت؛ مقامی که در آن
صوفیان از حضور و قربت به خداوند بهرهمندند 46.همین بهرهمندی از مقام بقا است که میتواند در تجسم
مادی دوباره مرواریدها دخیل بوده باشد .این امر نمادی است برای حضور مداوم خداوند و از اینرو تنها یک
مروراید در قلب ماهوی دوم در حکایت ظاهر میشــود .این مروارید ناســفته اســت .در ســطح نخست (برای
مخاطبان ناآ گاه) این ماجرا نشان میدهد که هیچکدام از اتفاقات رو یداده تردستی نیستند ،بلکه در واقع
مروارید جدید پیشتر در تشــت وجود نداشــته و در واقع در شــمار هیچ کدام از آن مرواریدهای قبلی نیست.
در سطح دیگر این مروارید ناسفته نمادی است از وحدانیت خداوند و این واقعیت که مروارید جدید سفته
نشده است میتواند دال بر ناتوانی ذهن انسان برای درک وجود خداوند در هر شکلی باشد .وجود خداوند را
میتوان تنها تجربه کرد ،نه درک.

مقاله

در اولیانامهنگاری اسالمی
میتوان حکایتها را در
سطوح گوناگونی خوانش کرد.
نخستین سطح در اینجا آن
سطحی است که در آن شیخ
قادر به انجام یک کرامت است،
آن هم از طریق تبدیلکردن
مرواریدها به آب و مهمتر
از آن تبدیل دوباره آب به
مروارید .این نوع کرامت که
شامل نوعی قلب ماهوی
میشود در کتاب غزنوی به
کرات ثبت شده است.

 .45برخی از من میپرسیدند که آیا تأثیر افکار مسیحی را میتوان در این بازی سه و یک جستوجو کرد؟ من فکر نمیکنم که چنین باشد .منطقهای
که متن مزبور در آن شــکل گرفته اســت هرگز تحت تأثیر گســترده مســیحیت نبود (حتی اگر در خود کتاب به وجود جماعات مســیحی اشــاره شــده
باشــد) .به هر روی مســئله ردیابی «اثرگذار یها» نیســت ،بلکه بحث بر ســر این اســت که چگونه به روایات اولیانامهای شکل میدادند و این روایات
در یک شرایط معین چگونه نقش خود را ایفا میکردند.
46. Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill 1975
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