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  مقدمه. 1
، تصنيف عبدالكريم بن هوازن قشيري، نويسنده و مفسر معروف قرن پـنجم  قشيريه ةرسال

تصوف خراسان اسـت كـه در نـوع خـود اثـري       حوزةاثري تعليمي در  ،)ق 386(هجري 
و نيـز ذكـر مشـايخ و اقـوال اهـل       ،اصـول و مبـاني، تعـاليم، آداب    دربـارة مرجع و مهـم  

  است.    تصوف
رود و  مي كار بهدر معاني و مقاصد مختلفي » شناسي روش«يا همان » روش«علم بررسي 

 هـاي  روش. يكي از معاني آن علم شـناخت  كنند مياستفاده از آن در علوم متعددي محققان 
ـ  مـي ازجهـات مختلـف    شناسـي  روشتحقيق در علوم مختلف اسـت. در ايـن معنـا      دتوان

 ،يـا در نسـبت بـا علـوم مختلفـي مثـل منطـق        ة علـوم مختلـف واقـع شـود و    زيرمجموع
اين حيـث    كه از ،واقع شود مضاف هاي فلسفهو  ،، روش تحقيق، فلسفة علمشناسي معرفت

  ، چراكه موضوع آن علمي دربارة علم است.شود ميدوم محسوب  ةدرجخود علمي 
ها از امور مهم و  يا علم شناخت روش) methodology( شناسي روشدر مطالعات علمي 

و امـور   ،مطلـوب در شـناخت حقـايق، حـوادث، موضـوعات      ةاساسي در رسيدن به نتيج
منتظم و منطقي اصولي اسـت   ةمطالع شناسي روش«اند:  در تعريف آن نوشته .مختلف است

  .)22 :1373 (ساروخاني» كند مي كه تفحص علمي را رهبري
 .نفسـانيات عـالم بـا روش صـحيح     ةمتـدولوژي يعنـي مطالعـ   «نويسد:  فيليپس شاله مي

كـه   كنـد  ميو تعيين  دارد ميي است دستوري، زيرا براي فكر قواعدي مقرر متدولوژي علم
  .)6 :1350(شاله » جو كندو انسان چگونه بايد حقايق را در علوم جست

 شناسـي  روشدر سطح اول «گرفت:  را در چند سطح در نظر مي شناسي روشبرايان في 
فنـون و   ةدربرگيرنـد   شناسـي  روشدر سطح دوم  ؛مطالب است ةعرضه و ارائ ةمتوجه شيو

هـا و گـزينش ميـان     شامل پارادايم  شناسي روشسطح سوم  ؛پژوهش است هاي روشانواع 
  .)118 :1392(ملك  »پرسش تحقيق است حوزةهاي رقيب در  پارادايم
معنـي   بـه  شناسـي  روشمفهـوم   تر بيشدر اين مقاله مدنظر است  شناسي روشاز  چه آن

و تحليـل   ،بنـدي  دسـته ) قشـيري، و توصـيف،   يافـت  ه ر(روش و رويكـرد و   ةمعرفي شيو
 رسـالة قشـيريه  وري و تحليل و دفاع از اطالعات و دعاوي در كتـاب  آاو در گرد هاي شيوه
ديد و نگرش جمعـي   ةرويكرد عبارت است از زاوي«در تعريف رويكرد آمده است:  است.

حكمـت   ةرد فالسفمعيني مانند رويك ةعالمان و متخصصان در پيدايش يك نظريه يا انديش
عبـارت اسـت از   «نيـز   يافت ه ر .)72 :1389(خسروپناه » و مسائل فلسفي ها نظريهمتعاليه به 
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 ةگران در پيدايش يك نظريه يا انديشـ  زاويه و افق ديد و نگرش شخصي عالمان و پژوهش
فلسـفي اسـتاد مطهـري در فهـم      يافت ه رشناسي دكتر شريعتي يا  جامعه يافت ه رمانند  ،معين
  .(همان)» هاي ديني آموزه
هاي مختلفـي   ارائه و از جنبه شناسي روشهاي ديگري نيز در بحث  بندي تقسيم توان مي

تاريخي بررسي كرد  شناسي روش ةتنها از جنب توان ميفرضاً هر اثر را  .كردرا واكاوي  ها آن
تطبيقـي يـا    شناسـي  روشيا بـا رويكـرد    و شناسي معرفتشناسي يا  و يا صرفاً ازديد هستي
 هـا و  يافـت  ه رفقـط   ،ضـيق وقـت   علـت  اما در ايـن مقـال، بـه    ...؛ رويكرد پديدارشناسي و
  .شود ميمعرفي و بررسي  رويكردهاي كالن قشيري

  
 تحقيقة پيشين. 2

، انـد  كـرده جـو  و كه نويسندگان مقاله جست تاجايي ،قشيريه ةرسال شناسي روشدرزمينة 
آثـار اهـل تصـوف     ةارائ هاي روش دربارةمقاله يا كتاب مستقلي تدوين نشده است، اما 

 كشـف بررسـي سـاختار مـتن در    «مثـلِ   ؛وجـود دارد كشف المحجـوب   مقاالتي دربارة
بوسـتان ادب   ةمجلـ  :1389(اكبر نحوي و ناهيـد دهقـاني    ةنوشت ،»هجويري المحجوب
 المحجـوب  كشـف بررسي و نقد اصطالحات صوفيه در « )؛4 ش ،2 س يراز،دانشگاه ش
 ة) و (درزمينـ نامـه كـاوش علمي پژوهشي  ةنام فصل :1389از شهره انصاري (» هجويري

از » هجويري در تعريف و نقد اصطالحات تصوف شناسي روش«تعريف)  شناسي روش
 ). تنها كتاب موجـود و 2، ش 5، س فارسي ادب ةمجل :1394سر ( عليرضا محمدي كله

در تحقيـق  كتاب  شده استقدر نياز استفاده  تناسب و به به هنسبتاً مربوط كه در اين مقال
را بررسي كرده از محرم رضايتي است كه نويسنده جوانب مختلف كتاب  قشيريه ةرسال
يا قشيري اين  رسالة قشيريهدربارة كتاب  توان مينمونه  رايصورت موردي و ب به .است

جوانب و اجزا و ابعاد مختلف آن تحقيق و تحليل  دربارةاالت روشي را طرح كرد و ؤس
  :كرد شناسي روش

شيوة  حيث ازكدام است؟ ( رسالهتحقيق (رسيدن به حقيقت) در كتاب  هاي روش ـ
و يـا شـيوة چيـنش،     هـا  دادهوري اطالعـات و  آدريافت و ابزار دريافـت و گـرد  

  )ها آنو داوري  ،مطالب و يا شيوة فهم، نقد ةپردازش و ارائ
ـ  هاي شيوه ـ مطالـب در كتـاب    ةخاص انشا و نگارش در تدوين و پرورش و ارائ

  كدام است؟رساله 
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  قشيريه ةرسالو اهداف تدوين در كتاب  ،رويكردها، منابع گردآوري، هاي شيوه. 3
  گردآوري هاي شيوه 1.3

هـا و   بررسـي رويكـرد  جـا   گردآوري و تحليل اطالعـات در ايـن   ةمنظور از رويكرد يا شيو
و دفاع  ها دادهوري و تحليل و ارزيابي اطالعات يا آي است كه مؤلف درمقام گردهاي يافت ه ر

  گرفته است. كار به ها آناز 
، امـا درمقـام   گيرد مياز روش تاريخي و گزارشي بهره  تر بيشوري آقشيري درمقام گرد

بر حجيت)  توصيفي و استداللي (مبتني ةاطالعات و دفاع از دعاوي از شيو تحليل و ارزيابي
پاسـخ بـه    يه ياآزمون فرض ياطالعات برا يآور جمع«شامل  توصيفي ة. شيوكند مياستفاده 

 يقتحق يكو  )210 :1378 ي(خاك است »موضوع مطالعه يفعل يتسؤاالت مربوط به وضع
در  اگرچـه  يريقشـ  .(همـان) » كند ميزارش و گ يينوضع موجود را تع يچگونگ«يفي توص
تصـوف و   ياو معرفـ  يامـا هـدف اصـل    كند، مينقد  ياو  يرتفسآرا و اقوال را موارد  يبرخ

اهـل  و كنـد   دارانه دفاع مي ها جانب آن يداز عقايف آن است و با استفاده از توص يها آموزه
 .(تـوجيهي، نـه تبيينـي) دارد    روش و رويكردي اسـتداللي  رو ازاينكند.  را تبرئه مي تصوف

فرضـيات و   تأييـد  در شواهدارائة  منظور به توصيفي روش از آثار مؤلفان ةاستفاد درحقيقت
ايـن  . آيد ميشمار  هم به يخيتار فيتوص كي قشيريه ةرسالآن  بر عالوه .خود است نظريات
 را رسـاله  يخيتـار  يـق تحق ةيوشـ  به يريقش يااما آ ،يخي استتار يبر اطالعات مشتملكتاب 

  است؟ كرده يف تأل 
 گيـري  شـكل  و پيدايش چگونگياز  كه ،توصيف از است عبارت تاريخيمطالعة فرايند 

 يا و ،فعلي وضعيت از جو و جست ،پيدايش از بعد تاريخي امر تطور چگونگي ،امر تاريخي
 آن در تـاريخي  ةيك امر يا حادث كه چرا كند مي بيان شيوة تبيين و كند مي بحث حادثه انجام
 تطـور  چنين و چرا يافته است تولد وضعيتي و بستر و در چنان آن شخص دست بهو  زمان

 و اسـت  كـرده  طي را مسيري چنين تاريخي اي هحادثچرا  ؛گرفته است صورت اي تاريخي
 يـن ا در و چنين انجامي داشته اسـت  تاريخي ةحادث چرا ؛است نيافته تحول ديگر اي گونه به

   .)279- 276 :1388 قراملكيفرامرز ( قرارگرفته است جايگاه و وضعيت
اين در ديگر،  اما ازطرف ،باشد يخيتار يقتحق يك دتوان مين يريهقش ةرسال يدگاهد يناز ا
ـ  ياز بزرگان تصوف، كسان يبا سرگذشت تعداد كتاب انـد   يسـته ز يمـ  يرياز قشـ  يشكه پ
 ينگار يخبلكه با تار ،يخيتار يقتحق يكبخش است كه نه  يندر ا ،درحقيقتو  يميرو روبه

اسـت   يمحدود به حدود يريقش يزقسمت ن ينو البته در ا شويم مواجه مي (البته با تسامح)
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و اصرار او به اختصـار   يبند پاينيز  ي. ازطرفكند ميدور  يخيخالص تار ينيتكه او را از ع
 يپنهان زندگ يايزوا جو از و جست يزافراد و ن يمختلف زندگ يها او را از پرداختن به جنبه

 يحتـ  يـا و  يو عرف يمذهب يها يتمحدود يگرد طرف از ؛دارد مي باز انآني و داوري و معرف
آغاز  يخ اين كتاب در. در بخش ذكر مشاشود ميامر  ينا باعث يزو ... ن يدتيعق يها تعصب

و  يـدايش پ يكـه از چگـونگ   شـود  ميديده محدود و مختصر  يخيتار يفتوص يكبحث م
ــريگ شــكل ــه ي ــياختصــار ســخن  تصــوف ب ــد م ــه در  يصــورت در ،گوي ــكك ــقتحق ي  ي

جـو از   و و جسـت  يـدايش پـس از پ  ،يخيتطـور تـار   يچگونگ بر عالوه ،يفيتوص  ـ  يخيتار
به اوضاع تصوف  كتاب ةدر مقدم يريقش .شود ميبحث انجام حادثه سر ياو  يفعل يتوضع

مرحلـه تحـوالت و    بـه  كامل كه مرحله يخيتار يقتحق يك يراما س ،پردازد ميخود  ةدر زمان
 يرسـ  يانو ب يسينو يختار يريكه قصد قش يداستپ .شود ميگيري كند ديده ن يتطورات را پ

است  يا پلهپايه و و  يلهوس درحقيقتو پرداختن به گذشته  يستنو تاريخ متصوفه تصوف 
و  از اتهامـات  يانصـوف  تبرئـة نيـز  آموزش اصول تصوف و  ي ديگر كهبه هدف يدنرس يبرا

يخي بـدانيم، از ايـن حيـث    روش تار اعم يمعنا را به ياگر روش نقل هرچند. انتقادات باشد
  شمار خواهد آمد.  يخي هم بهتار يقتحق يكرساله 

محـور محقـق غالبـاً     محور دارد. در تحقيقات موضـوع  رويكردي موضوعقشيريه  ةرسال
 شود ميمحور فعاليتي است كه با موضوع آغاز  تتبع موضوع«مقاصد آموزشي و اقناعي دارد. 

 :همـان » (آيـد  مـي ميـان   گاه هرگونه بحثي پيرامون موضوع غالباً بدون ترتيب منطقي به و آن
بينيم موضوعات متفاوت تصوف يكي پـس از ديگـري نقـل و     ميرساله  در كه چنان .)129

نظـر باشـد.    رداي نـوين و حـل آن مـو    قصـد طـرح مسـئله    كه اينبدون  ،شوند توصيف مي
آوري اطالعات تصوف و اقناع مخاطب عام يـا   ميان هدف قشيري آموزش و نيز جمع دراين

  خاص است.
  
  قشيري در تبليغ و دفاع از تصوف هاي يافت ه ررويكردها و  2.3

قشيري نمايندة متصـوفه در شناسـاندن و معرفـي آن بـه مخاطبـان اسـت. او از        درحقيقت
البته صوفي معتقد به شريعت و  ؛گويد ميعتقاد صوفيان سخن بلندگوي تصوف و از قول و ا

يـك صـوفي    منزلـة  بـه به مذهب اشعري، كه از اين حيث قشيري در كتاب خويش  بند پاي
، بلكه از همان آغاز كتاب بر اين نكته تصريح كند ميرنگ جلوه  نظر در اين زمينه كم صاحب

اين گروه و ايدئولوژي  ةنه يك فرد خاص. او نمايند ،دارد كه بحث از طايفة متصوفان است
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به عقايد و آداب صـوفيان بـراي مخاطبـان خـاص و      رساله در نگارش رو اين از ؛آنان است
  گر عقايد شخصي خود نيست.  ناگزير عام نظر دارد و الزاماً بيان

  :  شود مي بندي دستهمتعدد قشيري در اين زمينه معرفي و تحليل و  هاي يافت ه ررويكردها و 

  كالمي يا اهل كالم هاي يافت ه رقشيري و  1.2.3
  قشيري يك متكلم اشعري است و آراي كالمي او در آثارش نيز نمود يافته است.

بلكـه   ،تنهـا گسسـته نشـد    تصوف اين پيوند و تعلق نه ةبعد از پيوستن قشيري به جرگ
دانست درمقابل خطراتي كه ممكـن بـود    تر گشت، زيرا او خود را موظف مي مستحكم

مخـاطره   بهاصول و بنيان تصوف را  ومسلك صوفيه و پيروان حقيقي آن را تهديد كند 
  .)19 :1384 دفاع برخيزد (رضايتي بهبيندازد 

امـا   ،كنـد  مـي اساس اعتقادات اشاعره تفسير و بيان  مسائل كالمي را بررساله قشيري در 
تا به  كند ميو زبان بزرگان تصوف بيان  ازديدگاهمسائل را او به اين صورت است كه  ةشيو

هاي اصولي  كه استدالل بر درستي و اثبات اعتقاد آنان در موضوعات و مسئله ،هدف خويش
هاي خاص آنان را نيز در ايـن   آن اعتقادات اهل تصوف و ديدگاه بر عالوهشود و نائل  ،است

كـي اعتقـاد    .ها دليل است اندرين حكايت«گويد:  خود او مي كه چنانزمينه بيان كرده باشد؛ 
   .)21 :1383 (قشيري» پيران متصوفه موافق بوده است با قول اهل حق اندر مسائل اصول

  قشيري   كالمي هاي شيوه 1.1.2.3
  روش نقلي 1.1.1.2.3

هـاي نقلـي اسـت.     هايي كه اهل كـالم از آن اسـتفاده مـي كننـد حجـت      يكي از حجت
و احاديـث   قرآن، آيات است كه قشيري نيز از آن استفاده كرده ،كالمهاي نقلي اهل  حجت

آن اقوال بزرگان  بر عالوهروند.  شمار مي ديني به از ابزارهاي رويكرد درون درحقيقتاست كه 
حساب آورد كـه   خطابي به ةمقبوالت از ادل ءرا جز ها آن توان ميو مشايخ تصوف است كه 

 ، مورداعتماد است.اند كه غالباً اهل تصوف ،براي مخاطبان خاص او

  عقليروش  2.1.1.2.3
اسـت.   معتقـد  ... بـه اسـتدالل و بـراهين    و ،قشيري در شناخت خداوند، اثبات صـانع 

تقليد جايي ندارد و بزرگان طريقـت   ،ترين اصل ايمان است كه مهم ،او در توحيد اعتقاد به
  ند:  ا هنيز بنا كرد
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هاي خويش نگه داشـتند   هاي درست اندر توحيد و نيت لكارهاي خويش بر اص ةقاعد
اهـل سـنت بـر آن بودنـد بـر آن       چـه  آن... و  سلف را بر آن يافتنـد  چه آناز بدعت و 

هاي  ... و محكم كردند اصل نيت بيستادند اندر توحيدي كه اندر وي تشبيه و تعطيل نه
كه به علم توحيد  هر :گفت ابومحمد جريري كه كه چنانآشكارا و قوي.  داليل خويش به

نرسد به گوايي از گوايان او قدم وي بخزد و اندر هالك افتد و مراد بدين آن است كـه  
از راه نجـات   ،و داليل توحيـد نجويـد   ،و حقيقت طلب نكند ،تقليد دارد هركه ايمان به

 )13 :همانبيفتد (

  روش جدلي 3.1.1.2.3
عقايد خويش و رد خصم است. قشـيري از  جدل و مناظره از ابزار اهل كالم در دفاع از 

فن مناظره و جدل نيز دراثبات عقايد خود سود برده است؛ مثالً در بحث از اثبات كرامـات  
  :گيرد ميو جدلي بهره  ،نقلي، عقلي ةاز سه شيو

   نقلي ةادل 1.2.1.2.3
آصـف بـن    ةاسـت انـدر قصـ    قرآناين جمله يكي نص  داليلاز : «قرآناز نص  ـ

آنك گفت: انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك و آصف  ؛(ع) يار سليمان ،برخيا
  .)628 ،624 :همان» (پيغامبر نبود

مگـر   ،كس سخن نگفـت  اندر گهواره هيچ :گفت(ص) پيغمبر «از حديث پيامبر:  ـ
روزگـار جـريح راهـب و     و ديگـر كـودكي بـه    (ع) يكي عيسي بن مريم :سه تن

  .)636- 635 :(همان» (ع) كودكي ديگر در زمان يوسف
 از اقوال صوفيه: ـ

رنجانيـد و   را مـي  وقتي بر درازگوشي نشسته بودم و مگس وي :ابوسليمان خواص گويد
ميـان سـر    آن درزدم  مـي سـر وي   چوبي در دست داشتم بر ،كرد ميسر درميان دو دست 

ابوسليمان را  :. حسين بن احمد رازي گويدزني ميسر خويش  بزن كه بر :برآورد و گفت
   .)647: (همان شنوي ميچنان است كه  !آري :چنين گفت گفتم اين تو را افتاده است، هم

  عقلي ةادل 2.2.1.2.3
بدانك پيداآمدن كرامات بر اوليا جايز است و دليل بر جواز آن آن است كه هر كار كـه  

اصـول،   شدن آن ادا نكند بر داشـتن اصـلي از   حاصلبودن آن صورت ببندد در عقل و 
و چون واجب بود در مقدور  ،آفريدن آن كردن حق تعالي به قدرت بر  واجب بود وصف
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آمدن كرامات نشان صـدق آن كـس    شدن آن و پديد حاصلبايد كه روا بود  ،حق تعالي
مـا را   ،سـبحانه و تعـالي   ،ين آن است كـه قـديم  ا بود كه بر وي ظاهر گردد و دليل بر

آنك صادق بود اندر احوال و ميان آنك مبطل بود ازطريق  بشناساند تا ما فرق كنيم ميان
  ).626، 623- 622 :ست موهوم و.... (همانااستدالل كه آن كاري

  جدلي ةشيو 3.2.1.2.3
شدن كراماتي كه زيادت بود در معني بـر معجـزات    ظاهراگر گويد چگونه روا بود 

شود، زيراكه هركه انـدر   (ص)پيغمبر ما  ةها با معجز گوييم اين كرامت ،(ع) پيغامبر
كرامات بر وي ظاهر نگردد و هر پيغامبر كه در امت وي يكي را  ،اسالم صادق نبود

جمله معجزات آن پيغمبر بود، زيرا اگر اين رسول صادق  آن كرامت از ،كرامتي بود
   .)629 :1383كه متابعت او كرد (قشيري  كرامت ظاهر نشدي بر آن ،نبودي

  هاي قشيري در ذكر اقوال انواع شيوه 3.1.2.3
  اسناد ذكر سلسله 1.3.1.2.3

  .بحث اين شيوه بيان شد

  اسناد بدون ذكر سلسله 2.3.1.2.3
خبر داد كه گفت چون بنده به جايگـاهي   ،سبحانه و تعالي ،از حق اهللا عليه ليصرسول «
  .)101 :همان» (كي به من بشنود و به من ببيند ،رسد

  اند با آوردن كلماتي كه حاكي از نقل قول 3.3.1.2.3
در «، »انـد  گفتـه «، »گوينـد «، »آيد ميدر حكايت ه«، »حكايت كنند«كلماتي مانند قشيري 
  .اند قول آورد كه نشان دهندة نقل مي »معروف است«، »خبر است

  بيان سماع مستقيم 4.3.1.2.3
ميان الهام و وسواس فـرق   ،دو از استاد ابوعلي شنيدم كه هركه قوت او معلوم بو«مثال: 
   .)128 :(همان» نداند كرد

  بدون مقدمه و بيان مستقيم حكايت 5.3.1.2.3
» شـبلي از در درآمـد   .زن وي نزديـك او بـود   .روزي جنيد نشسـته بـود  «گونه:  به اين

   .)110 :(همان
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  با راوي نكره 6.3.1.2.3
...»  مانـدم  بـاز زلتي كردم از آن مقام  ،گشادند بازو يكي گويد وقتي دري از بسط بر من «
   .)96 :(همان

كـه راوي   ها آن از شود ميذكر » گويند«و » اند گفته«ميان، بسامد اقوالي كه با تعبير  دراين
  تر است. كم شود ميراويان نقل  ةمشخص دارد و سلسل

  رسالههاي بيان و كاربست اقوال و احاديث در  انواع شيوه 4.1.2.3
  ها گزارش ديدگاه 1.4.1.2.3

 شـيوة  بهموارد درباب موضوعي اقوال متعدد را بدون نقد و بررسي و  تر بيشقشيري در 
   :كند ميالتقاطي ذكر 

گروهـي   .تر است يا خاموشي و رضا كه خالف است ميان مردمان كه دعا فاضل و بدان
اگر از دعا  :ابوحازم اعرج گويد .... قول پيغامبر ازگويند دعا به سرِ خويش عبادت است 

خاموشـي و   :انـد  و گروهي گفتـه  ؛بر من دشوارتر باشد از آنك از اجابت ،محروم مانم
سـبحانه و   ،از پيش رفته است از اختيار حـق  چه آنمردگي در زير حكم و رضادادن به 

ال بـود و  ؤزبان صـاحب سـ   بهبنده بايد كه  :اند و گروهي گفته؛ ... تر و اولي تمام ،تعالي
  .)439- 438 :همان... ( رضا بوددل صاحب  به

  ر و رفع شبهه از اقوال و احاديثراه شرح و تفسي هم  گزارش، به 2.4.1.2.3
يـا   ... اي بـه وي دهنـد   كـه لقمـه   شـود  ميمسكين نه آن است كه  :گفت(ص) پيغامبر 

او را  چـه  آنكـه نيابـد    آن :اهللا؟ گفت پس مسكين كدام است يا رسول :گفتند. خرمايي...
درخورد بود و شرم دارد كه از مردمان خواهد و مردمان او را ندانند كه صـدقه بـه وي   

يعني از خـداي   ،ال كندؤكه گفت شرم دارد كه س آن :گويد ،رحمه اهللا ،دهند. استاد امام
  .)453- 452 ،272 :نه از مردمان (همان ،شرم دارد

  گزارش و نقد اقوال 3.4.1.2.3
تصـوف، گـزارش و    ةبرخي مباحث، مثـل وجـه تسـمي    دربارةا قشيري اقوال مختلف ر

  كند:  زمان نقد مي هم
تقمـص پيـراهن    كـه  چنانكه گويد اين صوف است و تصوف صوف پوشيدن است،  اما آن

وليكن اين قوم به صوف پوشيدن اختصاص ندارند و اگر كسي گويد  ؛بود اپوشيدن، اين رو
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و اگر  ،نيايد ،بر وزن صوفي “صفه”نسبت با  (ص)، اند با صفة مسجد رسول ايشان منسوب
    .)468 :همان... ( نسبت با صفا دور افتد بر مقتضي لغت ،اند گرفته “صفا”كسي گويد اين از 

  ه شطحياتويژ گزارش و توجيه اقوال، به 4.4.1.2.3
ال اله ” :از شيخ ابوالحسن خرقاني شنيدم كه گفت :از يكي شنيدم از درويشان كه گفت

از بن گوش گويم و هركه انـدر ظـاهر    “محمد رسول اهللا”از درون دل گويم و  “اال اهللا
زيراكـه   ،وليكن نـه چنـان اسـت    ؛پندارد كه شريعت خوار داشته است د،اين لفظ نگرد
  .)425 :اضافت با قدر حق خرد داشتن بود در تحقيق (همان اخطار اغيار به

  زارش اختالف آرا و ذكر نظر خودشگ 5.4.1.2.3
كـه رضـا از احـوال اسـت يـا از       ،خالف است ميان عراقيان و خراسانيان اندر رضـا و 

و  ؛... جمله مقامات بود و اين نهايـت توكـل اسـت    رضا از :مقامات. خراسانيان گويند
و سـخن  ؛ ... جمله احوال است و بنده را انـدرين كسـب نبـود    رضا از :عراقيان گويند

انـد، و   ال خـويش و شـرب خـويش خبـر داده    اند اندر رضا، و هركس از ح بسيار گفته
ند. اما شـرط علـم كـه از آن    ا اند در شرب و نصيب متفاوت در عبارت مختلف كه چنان

  .)296 :راضي به خداي آن بود كه بر تقدير خداي اعتراض نكند (همان ،چاره نيست

  ها و برگزيدن ديدگاه موافق گزارش ديدگاه 6.4.1.2.3
است يـا نـه،    وليداند كه او  وليروا بود كه  كه اين دربارة نهم (در واليت) و درباب سي

  .)545: (همان كند ميعقيده معرفي  نظر دو تن از مشايخ را بيان و خود را با يكي هم

  تأويل گزارش و 7.4.1.2.3
مناسـب بـا مـذاق اهـل      قـرآن در مواردي به تفسير و گاه تأويل آيات  رساله قشيري در

  :كند ميو گاه تفسير يا تأويل ديگران را از آيات بيان  پردازد ميتصوف 
انَّمايريد اهللاُ ليذًهب عنًكُم  :رهايي بود از ذلّ حرص. و معني اين آيه ،قَولُه تَعالي فك رقَبه
تيلَ الباَه سلَّ ،خداي الرِّجج زَّ ومن خواهم كه شما را از رجس پاك كنم كه  :گويد ،ع

يعني به سخاوات و  ،و شما را پاكيزه گردانم :يطَهرَكُم تَطًهيراو  ؛خل و طمع بودرجس ب
  ).243 :ايثار (همان

رويكـردي سـمنتيكي    تـر  بـيش  قـرآن ذكر است كه رويكرد قشيري به آيـات   شاياناما 
  ديني است.  (معناشناختي) است. رويكرد سمنتيكي يك نوع مطالعة درون
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داري اسـت كـه در علـم     اي مهم در معني فهم متون ديني نظريهآورد در  مبناي اين روي
معني در گرو قصد گوينده است و مخاطب سعي  “داللت تصديقي ةنظري”نام  اصول به

  .)236 :1387قراملكي فرامرز صيد كند (است را گوينده قصد كرده  چه آن كند مي

 دربـارة يكي يـا تعـاملي   با رويكرد هرمنوت تر بيشرسد در متون عرفاني  نظر مي به اگرچه
 ،. قشـيري شـود  مـي رويكرد سمنتيكي ديده  تر بيش رساله، اما در )240 ن:هما( آيات طرفيم

قـول يحيـي بـن     ازبنـدد. او   شدت مي باب تأويل را به ،اول ةبا استناد به اقوال صوفيان دور«
تأويـل. قشـيري سـخت بـر تصـوف       نويسد: ورع ايستادن بـود بـر حـد علـم بـي      معاذ مي
نويسد: اصـل تصـوف    و در تعريف تصوف از قول نصرآبادي مي كند ميمدار تأكيد  شريعت

» ها ناكردن ايستادن است بر كتاب و سنت و دست بداشتن هوا و رخصت ناجستن و تأويل
هاي آن پـيش از   بسيار اندك است كه نمونه رسالهميزان تأويل در  .)46- 45 :1389(فتوحي 

  :گيرد مياز روايات بهره  تر بيشر آيات اين ذكر شد. قشيري در تفسي
گويد كه پيغـامبر   اَلّذينَ هم في صالتهم خاشعونَ. عبداهللا ؛قَد اَفلَح المومنونَ :قالَ اهللا تَعالي

ايمـان انـدر    ذرةكبر اندر بهشت نشـود و مثقـال    ذرةمثقال  :گفت صلّي اهللا عليه و سلَّم
وي  ةاگر مرد دوسـت دارد و خواهـد كـه جامـ     ،اهللا دوزخ نشود. مردي گفت: يا رسول

جميـل اسـت و جمـال     عزَّوجـلَّ گفت: خـداي   سلَّمصلي اهللا عليه و پيغمبر  ،نيكو بود
 :1383دوست دارد و كبر آن بود كه نظر كند بر حق و مردمان را حقير دارد ( قشـيري  

  .)يريهقش ةرسالآغاز ابواب  بنگريد بههاي ديگر  ) (براي نمونه216

از ابزار كالمي سود جسته براي اين مقصود قشيري بين طريقت و شريعت جمع كرده و 
اگر دو تصوير از ماهيت علم كالم را يكي در هويت ابزاري و دفاعي و ديگري را در  .است

گاه اين تعريف كـه   آن ،)87 ،59 :1378قراملكي فرامرز زا دانستن آن بدانيم ( هويت معرفت
 (جبرئيلياست پذيرفتني خواهد بود  2»االسالم قانون علي موجود هو ماب موجود به علم«كالم 
  )»تحليل مفهوم تجدد در كالم جديد« ة، مقال231 :1386

از علم كـالم   تر بيشرسد كه قشيري  نظر مي به اين دو تعريف از علم كالم، به حال، باتوجه
از كالم با تصوير دوم  سعادتكيمياي در غزالي و كساني مانند  است اول سود جستههويت با 

اند. قشيري سعي در دفاع از عقايد اهل تصوف و تطبيق آن با عقايد اصول و اقنـاع   بهره گرفته
  . دگرد ميكالمي در نگارش كتاب به همين امر بر ةانتخاب شيو .مخالفان تصوف دارد

و مشـبهه   نامحـدث توجه گرايي معتزله و  نسبت به عقل اي انهاشعري راه مي ةشيو اگرچه
اثبات  اما گاهي از عقل نيز در ،به ظاهر نص بود و قشيري نيز در اين امر پيرو اشعري است



  1397 ، شمارة اول، بهار و تابستاننهمسال  ،حكمت معاصر   110

از عقل اسـت. ايـن    تر بيشي او به نقل بند پايحال، ميزان  اين با ؛برد عقايد مطروحه سود مي
ي به نقل باعث شده است كه در مواردي تناقضات و تكرارهايي در گفتـار او ديـده   بند پاي
كـه   شـود  مـي آن حكايات، روايات و حوادث غيرمنطقي نيز در كتاب او ديده  بر عالوهود. ش

ديگر صوفيه نيز كم نيست و اين مورد نيز نشان از اعتماد و اعتقـاد او بـه    هاي ابكتالبته در 
نقل و روايت است كه اين موضوع نيز درميان اهل تصـوف امـري شـايع اسـت. در اقنـاع      

كـه   اند كردهبه مشهوراتي عادت «ز برهان صحيح نيست و مردم عامه مخاطب عام استفاده ا
مخالف حقيقت است. اگر براي اقناع و هدايت آنان به صراط حقيقت از همان اموري كه با 

نتيجـه   ،)54 :1392(شـريعتي سـبزواري   » شود استفاده ،مشهورات ، يعنياند خو گرفته ها آن
صوفيه از اتهامات به داليل  تبرئة. قشيري نيز براي اقناع مخاطب عام و شود ميمحقق زودتر 

 جويد. نقلي يعني مقبوالت و مشهورات توسل مي

از استدالل كمـك   كه ايناز  تر بيشتوان گفت قشيري در شناخت خويش  كلي مي طور به
، احاديث و بر حجيت سود برده است. ميزان ارجاع به اقوال صوفيه مبتني هاي شيوهبگيرد از 

بـر ايـن امـر     در مشروعيت بخشـيدن بـه كـالم خـود     ها آنو اتكاي قشيري بر  ،قرآنآيات 
  3.كند مي  تأكيد

  اهل حديث هاي يافت ه رقشيري و  2.2.3
قشيري يكـي از علمـا و نيـز از بزرگـان تصـوف اسـت كـه از علـوم ظـاهر نيـز بهـره            

  است.  گرفته
 ةمعرفت انواع آن، قشيري از مشـايخ درجـ   بر احاديث و نقد و  اطالع و احاطه حيث از

سـبب   روايـت گرفتـه بـود و بـدين     ةكسان اجـاز  ي ازرفت و از بسيار شمار مي اول به
سمعاني هزاران كس از طالبان حديث و نيز بزرگـان ايـن فـن در     ةگفت كثير و به اي هعد

 دست آوردنـد  روايت به ةخراسان و شهرهاي ديگر از وي سماع حديث كردند و اجاز
  )25 :1383(قشيري 

و احاديث و نيز روايـات و   كند مياهل حديث رفتار  ةشيو اسناد به قشيري در ذكر سلسله
و اين از شـيخ ابوعبـدالرحمن   : «كند ميسند بيان  كلمات و حكايات صوفيان را با ذكر سلسله

ابـراهيم   سماع دارم كه بدو رسيده بود از ثقات كه ابراهيم بشار گفت كه با ،رحمه اهللا، سلمي
  .)594 ،25 :همان» (ادهم صحبت كردم...

مسـموعات خـويش را    رسالهتحمل حديث سماع است و قشيري در  ةين طريقتر بيش
  كه اشاره خواهد شد. بيان كرده است، چنان
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  اهل عرفان و سلوك هاي يافت ه رقشيري و  3.2.3
 ةتهذيب و تصـفي  بر اصالح و  طبق نظر برخي از اهل تحقيق در روش سلوك عرفاني تكيه

عبارت خود عرفا رسيدن  هدف عرفان رسيدن و يكي شدن با حقيقت است و به .نفس است
  .)178- 177: 1370مطهري  بنگريد به( به حق اليقين

 ،راهي كه عرفان براي معرفت و شناخت در نظر گرفت مقابل استدالل، يعني ذوق و دل
قلـب دريابنـد.    ةوسيل يافت آن نيست، بهرا كه عقل قادر به در چه آناست. آنان سعي كردند 

قلب محـل معـارف   «كه  كند ميدرنهايت بيان  ،نقل و عقل است بند پاي اگرچه ،قشيري نيز
اما قادر به درك حقايق پنهـاني   ،اي براي رسيدن به معرفت است ، عقل اگرچه وسيله»است

  .)46 :1389نيست (پورنامداريان 
 ،عقيده با اشعري اسـت  هم ها آنو در اكثر  كند ميقشيري عقايد كالمي را مطرح  اگرچه

  اما در برخي موارد مانند
با  ،عرش و استوا ةغيراز مسئل ،... صفات خبريه چون وجه و يدين و ضحك و نزول و

هاي شناخت خدا هم نظر ابوالقاسم قشـيري   ... در موضوع راه رأي اشعري يكي نيست
 ةاثبـات از كلمـ   ةجـاي كلمـ    قشيري بـه غيراز نظر اشعري و متكلمان ديگر است؛ اوالً

يـك از ابزارهـاي بشـري قـادر بـه       و ثانياً معتقد است كه هـيچ  كند ميمعرفت استفاده 
 ةاين شـيو  .منظر او شناخت خدا قلبي است و نه عقلي و نقلي ازشناخت خدا نيستند و 

  )17: 1389هاي صوفيانه و عارفانه قشيري است (احمدي  نگرش نيز منبعث از انديشه
ذكر شد كه قشيري موضوعات و مسائل كالم اشعري را با ذوق و روش صوفيانه تأويل 

بلكـه   ،قشيري بحث ذات و صفات خداونـد بحثـي كـامالً نظـري نيسـت      ازديدگاه .كند مي
 .)21 :1384 (رضـايتي  راه دارد هم راه با عمل باشد و هر معرفتي سلوكي به شناخت بايد هم

ضمن بيان اعتقاد اهل تصوف  ،رساله. در شود ميگرايش او به تصوف از همين اعتقاد ناشي 
  آداب و سلوك عملي آنان نيز تأكيد دارد:  رببه اصول، 

و ياد كنيم نام جماعتي از پيران اين طايفه از طبقات اول تا بدين وقت متأخران از ايشان 
ه دليـل كنـد بـر اصـول ايشـان و آداب      هاي ايشان و سخنان ايشان ك و ياد كنيم سيرت

   .)25 :1383شاءاهللا تَعالي (قشيري  انايشان 
و در  دارد مـي او صوفي معتدل و محتاطي است و درهرحـال جانـب شـريعت را نگـاه     

شدن دور نگه دارد؛  واقعمتهم و همواره سعي دارد خود را از  كند مينزاع ورود ن مسائل مورد
و غير آن. در شرح احوال نيز از پرداختن به احوال  ،الفاظ چه در شرح احوال، چه در شرح
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بينـيم كـه در    مي .كند ميكساني كه امكان دارد با ذكر احوالشان اتهامي متوجه او شود پرهيز 
چندين  اگرچه ،آورد نمي پردازد ميمشايخي كه به ذكر احوال آنان  ةرساله حالج را در جمل

، 373، 370، 344، 343، 250، 249، 194، 21، 15 :همـان ( كنـد  ميمورد سخناني از او ذكر 
عصـر اوسـت نـامي     نيز از ابوسعيد كه هـم  .)589، 562، 545، 472، 469، 390، 377، 376

  نويسد:  ميچنين باره  اين كوب در نبرده است. دكتر زرين
آيـا   .... اي ماليم از يك نوع فكر وحدت و فنا در اقوال [ابوسعيد ابوالخير] هست جلوه

كه  ،خويش ةقشيري ةرسالگونه سخنان بود كه امام ابوالقاسم قشيري... در  سبب همين به
از وي هيچ نـام نبـرد و    ،در آن از تعداد زيادي از مشايخ قدما و متأخرين ياد كرده بود

خواست هرگونه انتساب و ارتبـاط بـا او را از خويشـتن و از صـوفيه عصـر       گويي مي
  .)65 :1357كوب  خويش نفي كند ( زرين

از شرع و اقوال صحابه و پيـران   قشيريه ةرسالدر  .سماع هم معتدل است دربارةنظر او 
  :)85 :1383(قشيري  كند ميشواهدي در اباحه آن بيان 

شيخ جنيد بغدادي بود و روايات و حكايات  ةصحو و زاهدان در تصوف پيرو مكتباو 
ـ  )(ص بعد از روايات و سخنان رسول اكرم رسالهاو را در  از  رد.دوم قـرار دا  ةدر مرتب

حتي در  كه چناننتايج مهم التزام قشيري به اين مكتب آميزش طريقت با شريعت است. 
بلكه  ،منكر توحيد اهل سنت نيست ،مثل فنا و بقا در عرفان ،ترين مباحث صوفيانه دقيق

ن دليل به آ ،پيروان مكتب صحو .... داند توحيد صوفيانه را با توحيد اهل سنت يكي مي
از اسـتعمال آن   است، نرفته كار بهو احاديث معتبر  قرآنكه اين كلمه و مشتقات آن در 

جـاي   بـه رسـاله   انـد. قشـيري در   برده كار بهجاي آن لفظ محبت را  و به اند كردهاحتراز 
  .)24 :1384(رضايتي  ...است  استفاده كرده “شوق”و  “محبت”از  “عشق”

گونه است كه هـم   قشيري در كسب معرفت در تصوف اين ةشيو ،كه آشكار است چنان
داند و هم تكيه بر ذوق و كشـف و   علوم مدرسي و كسبي را در رسيدن به معرفت الزم مي

جمله فقـه،   از ،از علوم مكتسب خويشرساله شهود و الهامات رباني را. خود او در نگارش 
نگارش و رسيدن به معرفت قـرار   ةرا پايه و ماي ها آن... سود برده است و  و ،كالم، حديث

به اهميت فيض رباني و معرفت قلب نيز اشاره كرده است.  رسالهآن در  بر عالوهو است داده 
در  چـه  آن«بـاب   .توجه اسـت  قشيري در پرداختن به علوم نفس و اخالق و تربيت نيز قابل

نشان از آگاهي او به علم نفـوس   كند ميتعريفي كه از خواب ارائه » خواب بدين قوم نمايند
 .)45 :1383 (قشيري دارد
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اي كـه فراتـر از حـد     دسـته  :دهـد  دكتر شفيعي كدكني عارفان را در سه دسته قـرار مـي  
اي كه گاهي بـا الهـام از گـروه اول و گـاه بـا فـرورفتن در درون خـويش         اند؛ دسته نوشتن
و گروه سومي كه مدرسان عرفان  ؛آورند كاغذ ميروي  و آن را به كنند ميهايي كسب  تجربه

  :اند و تصوف
كوشـند   بلكه مي ،گويند تر از اجتهاد خويش و يا از تجارب شخصي سخن مي اينان كم
تـرين   ترين شكل و بـا فصـيح   اي از احوال و اقوال دو گروه پيشين را به منسجم گزيده

ب عشـق رنگـي   كـم از مركـ   و هاي اينان هم بيش كاغذ آورند. در نوشتهروي  عباراتي به
  .)282- 281 :1392آوردن (شفيعي كدكني  كاغذ بهيافت و هم از تجربه از دل  توان مي

او  .بينيم تر مي آراي عرفاني او را كمرساله در  رو اين ازسوم قرار دارد و  ةقشيري در دست
تـا   كنـد  مـي و كشـف و شـهود آنـان را بيـان      گويد ميزبان مشايخ تصوف سخن  از تر بيش

يكـي   ،هاي صوفيانه در نظر بگيـريم  اگر دو نوع آگاهي در نظام درحقيقتكشفيات خود را. 
: 1389(فتـوحي  اسـت   معرفت رسـمي و سـازماني   يكي از نوع و است عارفانه و شخصي

  معرفت سازماني و رسمي است.  ةنمايند قشيريه ةرسال .)50

  اهل فقه هاي يافت ه رقشيري و  4.2.3
فقـه پيـرو مـذهب شـافعي      او در .گيرد مياز دانش فقهي خويش نيز بهره رساله قشيري در 

 مـثالً  .كنـد  مـي برخي مسائل حكم فقهي خويش و يا ديگران را بيـان   دربارةگاهي است و 
  : گويد ميسماع  دربارة

و سـماع   ،چون مستمع را اعتقاد حرامـي نباشـد   ،و بدان كه سماع اشعار به آواز خوش
و بـر   ،دست هواي خويش ندهد و لگام به ،شرع نكوهيده استنكند بر چيزي كه اندر 

  .)592- 591 :1383اندر جمله مباح است (قشيري  ،سبيل لهو نبود

  : كند ميو نيز نظر امام شافعي را در اين زمينه اعالم 
اگر  كه چنان ؛ستا داشته مكروه را عوام لكنو ،يحرام نداشت ،اهللا عنه رضي ،امام شافعي

 است كرده رد او گواهي لهو رويبر ،ستا ايستاده آن بر و ستا گرفته يشآن را پ يكس
  .)594 :همانآن ننهاده است كه حرام بود ( ةجمل از لكنو ،است نهاده مروتيبي و

  و
 ... و انـدر حـالل فضـيلت    ،انـد كـه زهـد انـدر حـرام واجـب بـود        گروهي گفته

  .)175  :همان(
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او بـه ديـن و شـريعت در ذكـر آداب و      يبنـد  پـاي وجـود   بـا  ،توجه است كـه  اما قابل
كه در برخي كتب تعليمي ديگر ماننـد  ، .... و ،از فروعي مانند نماز، روزه، حج ،اصطالحات

در بخـش   كـه  اينجز  ،سخني نگفته است است، .... آمده و العباد مرصاد، كشف المحجوب
  طور بسيار مختصر و گذرا به برخي موارد اشاره دارد. وصيت مريدان به

  :كند ميشيري گاه از موضوعات فقهي حكم صوفيانه استخراج ق
 ،رخصت اندر شريعت كار ضعيفان بود و كار مشغوالن و اين طايفه را هيچ شغل نبـود 

 ةاند كه چون درويش از درج آوردن و از بهر اين گفته جاي مگر فرمان خداوند تعالي به
نيت خويش فسخ كرده باشد با خداي و عهـدي   ،حقيقت با مقام رخصت شريعت آيد

  .)729- 728 :(هماناست نقض كرده  ،عزَّوجلَّ ،كه او را بود با خداي
  
 ها آناستفاده از  هاي شيوهمنابع قشيري و  3.3

و عرفاني در تقرير و تثبيـت آراي   ،قشيري براي رويكردهاي مختلف كالمي، حديثي، فقهي
Ĥخاتمـة   بـراي كه در اين بخش،  گيرد ميخذ مشتركي بهره خود يا اهل تصوف از منابع و م

  . شود ميبيان  ها آنها يا اهداف او در استفادة از  طور جداگانه معرفي و شيوه بحث، به

  قرآن  1.3.3
 ازجمله: ؛با مقاصدي استفاده كرده است قرآنمتكلمان از آيات  ةشيو قشيري نيز به

  دليل مثابة بهقرآن استفاده از آيات  1.1.3.3
  آن در بخش قبلي نقل شد. ةنمون

  شاهد مثابة به قرآناستفاده از  2.1.3.3
  آورد. موضوع همان باب مي دربارةاي  آيه ،شاهد منزلة به ،او در آغاز هر باب

  حديث 2.3.3
قرآن و از حديث نيز چون  كند ميو حتي ائمه نقل حديث  ،از پيامبر، خلفارساله قشيري در 

ازجملـه دربـاب ورع از    ؛بسيار است رساله هاي آن در نمونه .گيرد ميدر همان مقاصد بهره 
 سـلم  اهللا عليـه و  صـلي و پيغـامبر  : «كند ميورع بيان  دربارةو نيز ابوبكر حديثي  (ص) پيامبر
... گفت  ابوبكر«و:  ؛)166 :همان» (ابوهريره را با ورع باش تا عابدترين مردمان باشي :گفت
  .(همان) »در حرام افتيم كه ايم از بيم آن تادگونه حالل دست بداشتهما هف
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  كتب آسماني ديگر اديان 3.3.3
پـاي   گري اندر دلش بـه  نوحه ،است كه چون خداي تعالي بنده را دوست دارد توراتاندر «

تا تـو را يـاد    ،است كه مرا ياد كن چون خشمگين گردي انجيلدر «و:  ؛)209 :(همان» كند
 ،گـر اسـت   است كـه قـانع تـوان    زبورو اندر «و:  ؛)353 :(همان» وقت خشم خويش كنم به

استشهاد و تأييد و تقويت  منزلة به تر بيش . از اين مصاديق)241 :(همان» اگرچه گرسنه باشد
  .كند استفاده ميكالم 

  كتب پيش از خود 4.3.3
قـوت   خصوصـاً م ،ترديدي نيست كه قشيري در تأليف اين اثر از منابع مقدم بـر خـود  

 378ابونصر سراج ( معلالو  ،ق) 390كالباذي ( التعرف ،ق) 38ابوطالب مكي (  القلوب
ق) به نيكي استفاده كرده است و اين امر در شباهت آشكاري كه حداقل در بخشـي از  

. قشـيري از شـيوه و   شـود  ميوضوح ديده  وجود دارد به ها آنابعاد فكري و حتي بياني 
و كالم براي تحكيم پيونـد شـريعت و    ،استفاده از فقه، حديث روش ابوطالب مكي در

از  تـر  بـيش هرچند به تصـوف عملـي   است، بوده  متأثرحقيقت (دين و تصوف) بسيار 
 ةكالبـاذي ازجهـت انگيـز    تعـرف و  قشـيريه  ةرسـال ابوطالب مكي توجه داشته است. 

  .)49 :همان(در تدوين آن آثار همانندي زيادي با هم دارند  ها آنمشترك مؤلفان 

طبقـات  و  اللمعهاي  ازجمله كتاب ،هاي ديگري نيز استفاده كرده است قشيري از كتاب
: كتـاب  كنـد  مـي اشـاره   هـا  آنبه  رساله و چند كتاب ديگر كه خود قشيري در متن الصوفيه
 :(همان االسرار بهجةصحاح سته است، ديگري كتاب  ءكه جز ،)638 :همانبخاري (صحيح 

  .)632 :(همان الكبير رؤيةو كتاب  ،)537

  يمجالس درسگيري از  بهره 5.3.3
، »اند گفته«كه منبع آن مشخص نيست و با كلماتي مانند  باشد رساله ممكن است مواردي در

اين  است ودر همين مجالس شنيده ها را  قشيري اينكه احتماالً آمده باشد، ...  و »گويند مي«
 مؤثر بوده است. او نگرشو  ةدست اقوال در فكر و انديش

  استادان و مشايخ 6.3.3
هاي آن  كه نمونه بوده است، ها آن مستمعو  او نزد آنان آموزش ديده كه ياستادان و مشايخ

 .شد ذكر
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  ها و شايعات داستان 7.3.3
ها گفتـه   و نيز برسر منابر و در خانقاه است كه معموالً بين مردم شايع بوده يي متداولها ناداست
و از  شود مياستفاده  رساله اشاره كرديم. نيز اشعاري كه در   آنهاي  كه به نمونه است، شده مي

  از ديگر منابع اوست.» مشهور است«و نيز برخي از حكايات مشهور با عنوان  ،خود او نيست
  
  عوامل آن نييو تب رساله نيهدف از تدو. 4

كه خـود بـه    ،متعدد بوده است است اهداف و مقاصدي كه قشيري در نگارش كتاب داشته
كه  نيست اما اهداف او منحصر به مواردي كرده است؛در مقدمة كتابش اشاره  ها آنبرخي از 

، بلكه به برخي اهداف نيز در مطاوي كتاب اشاره دارد و برخي را شود ميدر آغاز اثر متذكر 
  از مندرجات و رويكرد كتاب استنباط كرد. توان مينيز 

نخست اين گفتار نيز به اهداف روشي يـا بالغـي قشـيري در اسـتفاده از     البته در بخش 
شـدن اهـداف تعليمـي او     برآوردهابزار و فنون (احاديث، حكايات، آيات و اشعار) درجهت 

  اشاره كرده بوديم.
  
  اهداف و مقاصد 1.4
رد مجموع از مقدمه و متن و يا از مطاوي كتاب دربارة اهداف و مقاصد كلي نويسنده موا در

  : شود ميبسنده  ها ة آنبه اشارتنها  كه داردي تر بيشزير اهميت و تشخص 

  دفاع از اهل تصوف 1.1.4
از  دفاع از اهل تصوف دربرابر اتهامات متشرعه و اثبات اعتقادات آنان مطابق اصـول عقايـد  

  نويسد:  در آغاز باب اول مياو  اهداف او بوده است.
هـاي   كارهاي خويش بـر اصـل   ةكه پيران اين طايفه بنا كردند قاعد ،رحمكم اهللا ،بدانيد

ها دليل كند بر  ... اين فصل هاي خويش نگاه داشتند از بدعت درست اندر توحيد و نيت
  .)22، 13 :همان... ( عقايد مشايخ اين طايفه در مسائل توحيد كه ما ياد كرديم

  از سنتاثبات پيوند بين طريقت و شريعت و متابعت   2.1.4
فشاري دارد كه احكام شريعت و جوهر عقيـده از شـرايط اوليـه و     پااو پيوسته بر اين نكته 
تصوف است و حقيقت بدون اتكا به شـريعت و يـا تسـاهل در آن     ةاساسي ورود به جرگ
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مثالً با ادعاي محو و فنا و  ،يا نهانظر وي كوتاهي در عبادات به هر به يافتني نيست. به دست
انحـراف از   ،صـوفيانه كسوت ... با  و ،كردن گدايينشيني با نوجوانان،  هم ،يا دوستي با زنان

  .)52- 51 :1384(رضايتي  كرد ميشديداً با آن مخالفت  رو اين از ؛آيد ميحساب  حقيقت به

  حقيقيشده در تصوف و معرفي تصوف و مراد خالص و هاي وارد نفي بدعت 3.1.4
  گويد:  ميخود در مقدمه قشيري 

سبحانه ، مگر حق ،داشتم كه اين فترت بگذرد و بريده گردد و با صالح آيد چشم همي
طريقـت برگشـت انـدر      ايـن  كـه از  ،به فضل خويش بيداري پديد آرد آن را ،و تعالي
اهل زمانه اندر ديـار   تر بيشتر است و  كردن آداب اين طايفه و هر روز كار صعب ضايع

چنين بوده  ها كه اعتقاد كنند كي ابتدا اين طريقت هم افزايند و ترسيدم بر دل تباهي همي
 .)12- 11 :است... (همان

  كردن اصطالحات آسان 4.1.6
و ما شـرح كنـيم   «نويسد:  قشيري در بيان هدف و مقصود خود از شرح اصطالحات نيز مي

كـي بـدين راه    ،هـاي ايشـان   كه خواهد بدان رسيدن از معني ،اين الفاظ تا آسان گردد آن را
  .)88 :(همان» هاي ايشان بودند برفتند و متابع سنت

  
  علل و عوامل 2.4

مثل علل و عوامـل مختلـف    ،در تكوين و تدوين يك اثر ممكن است علل و عوامل زيادي
ابعـاد آن   كـه برخـي از اجـزا و    ،و عقيـدتي دخيـل باشـد    ،شناختي اجتماعي، سياسي، روان

ميـان ممكـن اسـت يـك يـا چنـد عامـل در         ايـن  شناخت و شمارش نباشـد، و نيـز در   قابل
 بايدچنين در بررسي علل و عوامل  آمدن اثر نقش كليدي و محوري داشته باشند. هم وجود به

 و به موقعيت و مقام علمي و اجتماعي نويسنده، مقـام و موقعيـت سياسـي و اجتمـاعي او،    
عوامـل زيـر    قشـيريه  ةرسالرسد كه در نگارش  نظر مي اني توجه كرد. بهشرايط زماني و مك

  اند: ي داشتهتر بيشتأثير 

  و علوم و عاليق عوامل شخصيتي، رواني، 1.2.4
بزرگ قرن پنجم بود كه در علوم مختلف زمـان خـود    ةقشيري از علما و محدثان و متصوف

... حظـي   و ،تذكير، نحو، لغـت، شـعر  در فقه، كالم، اصول، حديث، تفسير، «مد بود. او آسر
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اول بـود و از بسـياري    ة) و در علم حديث از مشايخ درجـ 6 :1384(رضايتي » وافر داشت
  .)35 :1383روايت داشت (قشيري  ةافراد اجاز

علت رفتار برخـي   كه غالباً به، آني و آتي خود و ديگر صوفيان تبرئةاو براي رفع اتهام و 
گريز و اهل اباحه متوجه اهل تصـوف شـده    نمايان شريعت صوفيصوفيان اهل تساهل و يا 

كه اثرش را براساس منابع شرعي و اعتقـادات و مسـلمات يـا مقبـوالت      كند ميتالش  ،بود
  .)12- 11 :هماننگارش درآورد ( ديني به

  عوامل مذهبي و اعتقادي 2.2.4
در اعتقادات ديني قشيري در كالم مذهب اشعري دارد و در فقه بر مذهب شافعي است. او 

   :خويش متعصب است
اي را چـون   سـاله  رسد كـه برنـاي هفـده    جايي مي تعصب او در فروع مذهب شافعي به

از  ،سـال  باوجود پيران كهن ،رياست خاندانش ةخاطر سابق به ،بن موفق محمد ،ابوسهل
يا  فقهاي حنفيه و شافعيه با اصرار و ابرام بر كرسي رياست مذهب در نشابور بنشاند و

هـاي   اعتقاد به اصول اشعري با اين و آن درآويزد و در خصومت رقيتبراثر اسارت و 
محلي شركت كند و نامه به علماي دين و شـهرهاي مختلـف بفرسـتد و مـردم را بـه      

 .)46 ،مصحح ةمقدم :مخالفت برانگيزد تا مجبور به جالي وطن شود (همان

  عوامل اجتماعي و سياسي 3.2.4
   ،جا سفر كرده بود قصد كسب علم به آن كه قشيري به، يشابورقشيري ن ةدر دور

ـ  ،ازلحاظ فرهنگي و نشر علوم، معارف اول و ماننـد   ةو ادبيات عربي و فارسي حائز رتب
از فقها و محدثين و مفسرين و لغويين و كتّـاب   يبسيار ةبغداد و بخارا يا برتر بود و عد

و نيز حكما و علماي رياضي و متكلمين از فرق مختلف و مشايخ صوفيه در  ،... و شعرا
اين شهر به نشر علوم و ادب و تربيت اخالقي و تهذيب نفوس مشغول بودند و مجالس 
درس و بحث و نظر و وعظ همه روزه داير بود و مـردم گـروه گـروه در ايـن مجـالس      

  .)17مصحح،  ةمقدم :هماندوختند (ان آموختند و معرفت مي يافتند و دانش مي حضور مي
 

  گيري نتيجه .5
 ،اقنـاع  آموزش، قصد بهي ريقش كه است محور موضوع وي فيتوص قيتحق كي هيريقش ةرسال
قشـيري در گـردآوري    .اسـت درآورده  شرنگا بهمنتقدان  اتهامات از انيوصوف خود تبرئة و
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 هـا  دادهي اطالعات يا ابيارزو  ،ليتحل ف،يتوص دري و و گزارش يخياز روش تار اطالعات
 هـاي  شـيوه شـامل   متفاوت او در ايـن زمينـه   هاي يافت ه رجويد.  ي سود مياستدالل ةويش از

، رو ايـن  ازهاي مختلفي از اهل علم مثل متكلمان و محدثان و عارفان و فقيهـان اسـت.    گروه
 هـاي  يافـت  ه ر شـامل  و است متعدد رسالهها يا رويكردهاي عمده يا كالن او در كتاب  شيوه
 هاي يافت ه راهل حديث،  هاي يافت ه رو جدلي)،  ،استفادة اهل كالم (روش نقلي، عقلي مورد
و از  گيرد ميعرفاني است. او از هويت ابزاري و دفاعي علم كالم بهره  هاي يافت ه رو  ،فقهي

مخالفان  آن براي دفاع استداللي از اهل تصوف و تطبيق آن با عقايد و اصول تصوف و اقناع
 ؛روش توصيف گزارشي است به تر بيشاو در برخورد با آراي ديگران  ةجويد. شيو سود مي

و رفع شبهه كردن از اقوال، گزارش و نقد اقـوال،   ،تفسير ،گزارش، شرح ،ها گزارش ديدگاه
ها و برگزيـدن   گزارش و توجيه اقوال، گزارش اختالف آرا و ذكر نظر خود، گزارش ديدگاه

  ويل است. أموافق و گزارش و گاه تديدگاه 
و اهـداف آموزشـي و شـرعي و     ،بـه روش، محتـوا   باتوجـه  ،نيز رساله منابع قشيري در

هـاي   ، حـديث، كتـب آسـماني ديگـر اديـان، كتـاب      قـرآن عرفاني خود متنوع اسـت او از  
 هـا  آن...، مجالس درسـي كـه در    والتعرف ، القلوب قوت، مانند رسالهشدة پيش از  تصنيف

  هاي متداول پيش از خود استفاده كرده است. داستانو است ور داشته حض
  
  ها نوشت پي

در ايـن سـطح بـه اجتمـاع نقيضـين       :سـطح تناقضـي يـا شـطحي     .1چهار سطح زبان عرفـان:  . 1
شويم و البته  در اين سطح با انواع صور خيال مواجه مي :سطح محاكاتي يا رمزي .2خوريم؛  مي بر

منتهي منظور آنان از رمز يك كاربرد خاص صـور خيـال بـوده     ؛اند را رمز ناميده ها آنعرفا خود 
سطح استداللي يا عقلي: در اين سطح انواع و اقسام رفتارهاي عقالني با دسـتاوردهاي   .3است؛ 
پـردازي مصـاديق اسـتداللي را در آثـار      پردازي و تقسيم تعريف. خورد چشم مي بهعرفاني  ةتجرب

سطح استنادي يا نقلي: تبويب مطالـب  . 4كشند؛  رخ مي بهاد و مكتب خراسان عرفاني مكتب بغد
 :1389(فـوالدي   گيـرد  مـي چنين استناد به احوال و اقوال متقدمان عرفا اصل قـرار   عرفاني و هم

151 -157(.  
 ،برمبنـاي ايـن تصـوير    .اين تعريف از علم كالم در منابع سنتي به ابوحامد غزالي منسوب اسـت  .2

پژوهـي   زايـي دارد و غـرض از كـالم    بلكه كالم هويـت معرفـت   ،كالم تنها هويت دفاعي ندارد
 )231 دين و كالم جديد ة(فلسفتحصيل معرفت به جهان هستي است 

 زير معرفي كرده است: ةدست چهارهاي آن را در  ساروخاني شناخت و شيوه .3
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ه آناني كه ازنظر علمـي و اجتمـاعي   بر حجيت: ازطريق استناد و مراجعه ب مبتني هاي شيوه. 1
 روند؛ شمار مي توليدكنندگان صاحب صالحيت علم به

 بر رمز و راز: ازطريق اتكا به نيروهاي برين؛ هاي مبتني شيوه. 2

 خردگرايانه: ازطريق منطق و استدالل؛ هاي شيوه. 3

(سـاروخاني   عينـي  هـاي  شيوهو ديگر  ،بر مشاهده، تجربه، آزمايش علمي: مبتني هاي شيوه. 4
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