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The Typology of Place and The Relationship between Place and
Subject in the Discourse of Tasawwuf; A Case Study in the Sufist
legacy of Abu Sa’eed AbolKhayr
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The issue of place, its typology, and the relations between the subject and the
place are important elements in any discourse and genre studies. To analyze
any discourse, it is also essential to discover the hidden layers in such
relations, and Tasawwuf, as a discourse is no exception to this rule. To
discover and spot such relations, the authors, by studying TheMaghamat of
Abu Sa’eed, and considering Neishabour as the bigger place and khaneqah
as the focal place of the discourse, intended to illustrate that before the
presence of Abu Sa’eed, Neishabour had enjoyed a civic structure, and
semantic continuity, and it also was a place of “integrations”, until the
distinguishing presence of Abu Sa’eed, affected the city’s integration and its
practical elements, and led to a “spatial disintegration”. In other words, the
agency of the subject “reconstructed” the authority of the place in such a
way that the governing discourse of religion faded and the mosque was
marginalized by the khaneqah. Meanwhile, khaneqah, on its route to gain the
discursive control, as a place for educating the Sufis, turned into a “network
of induction” in which the relationship between the sufi’s spiritual rank and
his position in the Khaneqah in one hand and the architectural arrangement
of the khaneqah and the geometry of power in the discourse of Tasawwuf on
the other hand were balanced. The present study showed that there were
three kinds of relationship between the participant and place: first, when the
primary function of the place is to set a context for the narrative domain, the
subject has superiority over the place; second, when the place gives the
participant a meaning and identity previously lacking, the place has
superiority over the participant; and third, when the intention of the subject
is to interact with the place and in so doing both give meaning to and get
meaning from each other. The study also showed that Abu Saeed’s agency in
all these acts and their interactions finally set the stage for the expansion,
spread and the entrance of the newly found discourse of the subject in power
relations.
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چکیده
مقولۀ مکان و گونه شناسی آن و مناسبات سوژه و مکان ،درون گفتمانهای گوناگون و در ژانرهای متفاوت قابل
بررسی است .ما در این پژوهش ،امر مذکور را درگفتمان تصوف کار بست دادهایم .و در این خصوص با مطالعۀ
مقامات های ابوسعید ،نیشابور را به عنوان مکان گسترده و خانقاه را به مثابۀ مکان کانونی گفتمان انگاشتهایم .و
نشان دادهایم نیشابور قبل از حضور ابوسعید ،دارای ساختار شهری و پیوست معنایی و مکانی«پیوستاری» است.
تکثر فرهنگی ،حضور سایهای گفتمانی ادیان  ،درکنار گفتمان غالب شریعت محور ،نیشابور را به ترامکان ،فراشهر و
مکانی«پدیداری» مبدل کرده است .حضور تمایز آفرین ابوسعید در نیشابور در شکل پیوستاری وکاربردی عناصر
شهری تصرف می کند؛ و در ادامه شهر را به مکان منازعه با زنجیرهای از هویت های هم ارزِگفتمانهای قطب
مخالف بدل میکند .و«ناپیوستاری مکانی» رقم میخورد .نگرش نوبنیاد ابوسعید به تصوف و پیدایش و زایش
گفتمانی نو ،نیشابور را دچار زایشی مجدد کرده است .فاعلیت سوژه در مکان ،مرجعیت مکانی را «باز پردازی» کرده
وحاکمیت گفتمان شریعتمدار را کمرنگ نموده و سایۀ خانقاه را بر مسجد انداختهاست .خانقاه درمسیر تغلب
گفتمانی به عنوان کارگاه تربیت صوفی ،مکانی شبکهای-القایی است که در آن ،بین مقام نفسی صوفی با مکانش
در خانقاه قید تساوی بر قرار است .و چیدمان معماری خانقاه برابر با چیدمان هندسۀ قدرت گفتمان صوفیه است .ما
سه گونه مناسبت بین سوژه و مکان برشمردهایم :وقتی که تنها وجه معنایی مکان بستر جریان یابی حکایت است،
سوژه بر آن غالب است .گاهی وجه زایندۀ مکان به سوژه معنا وتشخصی میدهد که تا قبل از آن فاقد آن بوده
است ،در این حالت مکان بر سوژه غالب است نمونۀ آن بسط روحی ابو سعید پس از حضور بر مزار ابوالفضل
سرخسی است .نوع سوم که به نظر میرسد تازگی دارد؛ زمانی است که قصد سوژه و مکان معنا دهی و معنا یابی
است ،نه غلبگی مطلق .دراین نوع عامل تعامل یا عینی است یا ذهنی .فاعلیت ابوسعید درهمۀ این تصرفات و
تغییرات در هویت و نوع مکان،غلبگی وتعامل مکانی ،تمهیدی برای گسترش ،انتشار و ورودگفتمان نوپدید به
مناسبات قدرت است.
واژههای کلیدی :گونهشناسی مکان ،گفتمان تصوف ،ابوسعید ،نیشابور ،خانقاه.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول مقاله:
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ژپوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

 ،سال  ،9شمارۀ  ،4زمستان 65/1399

 .1مقدمه
انسان و مکان ،به مثابۀ دو مادۀ خام ،در فرایند ارتباطی ساختِ گفتمان،اهمیتی بنیادین
دارند .هویت سوژۀ انسانی درون گفتمان شکل میگیرد و گفتمان با عنصر مکان ،همبسته
1
است .رِلف میگوید« :یکی از مؤثرترین ویژگیهای مکان ،تعامالت بین انسان ـ مکان و انسان ـ
انسان در آن مکان است» (به نقل از کاشی؛ بنیادی .)1392 :47 ،مکان ،کاربردی گفتمانی دارد و
کنشهای گفتمانی واجد وجهی مکانی هستند .پس رابطۀ سوژه ـ گفتمانـ مکان
برهمزدنی نیست .برای شناخت هر گفتمانی ،از جمله گفتمان تصوف ،کشف معانی نهفته
در این روابط ضروری است .مسئلۀ اصلی مقالۀ حاضر ،بررسی و تبیین نوعشناسی مکان و
مناسبات سوژه و مکان در برمال کردن ابعاد و زوایای پنهان گفتمان تصوفِ کرامتمحور
در میراث صوفیانۀ ابوسعید است .پرسشهای هدایتکنندۀ پژوهش از این قرارند:
 .1گونهشناسی مکان ،چگونه در شناخت روند تغلـب گفتمـان صـوفیانه و کرامـتمدارانـۀ
ابوسعید به ما یاری میرساند؟
 .2چه مناسباتی میان سوژه و مکانهای دخیل در متن برقرار است و ایـن روابـط چگونـه
قابل تبیین هستند؟
نگارندگان با هدف پاسخگویی به پرسشهای تحقیق ،پیکرۀ متنی مقاماتهای ابوسعید
و آثار همافق و همعصر را مطالعه ،و بـا اسـتفاده از روشـی کیفـی و کتابخانـهای تـالش
کردهاند ،ضمن بررسی گونههای مکان گفتمانی ،به تبیین روشنتری از مناسبات سـوژه و
مکان دست یابند.
 .2پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ چنین پژوهشی چندان درازدامن نیست .از میان پژوهشهای پیشین ،آنچـه تـا
حدودی به موضوع این تحقیق مربوط میشود ،از بین پژوهشگران خارجی میتوان به نظر
ژیل گاستون گرانژ اشاره کرد؛ او مکانهای عینی را مکانهای واقعی میداند ( Granger,
 .)1999: 10در مقابل ،باشالر به مکان تخیلی اشاره میکند و آن را مکانی میشمرد که با
آن زندگی میکنیم ،نه به معنای عینی و پوزیتیویستی ،بلکه به معنای تخیـل همـهجانبـه
( .)Bachelard, 2004: 17پانوفسکی هم به نامحدود بودن ،و پیوستاری ساختار مکـانی در
تولیدات هنری اعتقاد دارد ( .)Panofski, 1975: 156امـا ژان فرانسـوا لیوتـار بـه دخالـت
همیشگی احساس و ادراک در شکلگیری مکان و تحقق یافتن آن بـاور دارد ( Lyotard,
.)1985: 157

از میان پژوهشگران ایرانی ،شـعیری ( )1392در کتـا نشـانهـ معناشناسـی دیـداری بـه
گونهشناسی مکان پرداختهاسـت .ایشـان هـدف از دسـتهبنـدی مکـان را پـی بـردن بـه
کارکردهای گفتمانی و تبیین نقش مکان در تولید معنـا مـیدانـد (ر.ک؛ شـعیری.)219 :1392 ،
1. Relph
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اساس دستهبندی مکان در پژوهش حاضر نیز برگرفته از همین اثر است .سجودی ()1391
نیز با رویکرد نشانهشناسی فرهنگی به فیلم «لیال» ،با اشاره به تقابل درون و برون مکان و
رابطۀ مکان و جنسیت ،به نشانگی دوسویۀ معنادهی و معنایابی بین انسـان و مکـان بـاور
دارد (ر.ک؛ سـجودی .)84 :1391 ،ســقایان و همکـاران ( )1392در مقالـۀ خــود بـا تکیــه بــر
نمایشنامۀ «کانال کمیل» میگویند« :سیالیت مکان میتواند راه را بر توسعۀ انتزاعی آن بـاز کنـد»
(سقایان و دیگـران .)36 :1392 ،رضـایی و همکـارانش ( )1396نیـز ضـمن مقالـهای ،مکـان
آرمانگرا را در داستان «بزرگبانوی روح من» اثر گلی ترقی ،شناسـاندهانـد (ر.ک؛ رضـایی و
دیگران.)86 :1396 ،

پژوهشهایی از این گونه ،در جای خود آگاهیبخش هستند ،با این حـال ،تـاکنون در
حوزۀ گفتمان تصوف و ژانر مقامـات ،پژوهشـی در زمینـۀ گونـهشناسـی مکـان و تبیـین
مناسباتی که بین سوژه و مکان برقرار است ،صورت نگرفتهاست و تحقیـق حاضـر از ایـن
حیث ،تازگی دارد.
 .3چارچو نظری پژوهش
جستار حاضر ،در بخش گونهشناسی مکان ،از رویکرد نشانهـ معناشناسی بهره بردهایم؛ زیرا
در جریان تولید گفتمان ،مکانها به مثابۀ نشـانههـا ،نظـامهـای معنـایی متفـاوتی پدیـد
میآورند .دستهبندی آنها با این رویکرد ،کارکرد گفتمانی آنها را آشکار مـیکنـد (ر.ک؛
شعیری .)219 :1392 ،برای نشان دادن مناسبات سوژه و مکان و نیز نقش آنها در فرایند
هویتیابی ،تغلب و تسلط گفتمان خودی ،تعارض و شقاق با گفتمان غیرخـودی ،کـارکرد
مفاهیم قدرت ،کرامت و برجستهسازی و بهحاشیهرانی ،از رویکرد تحلیل گفتمان انتقـادی
سود جستهایم (ر.ک؛ بنسلطانی102 :1378 ،ـ.)114
 .4گونهشناسی مکان در میراث صوفیانۀ ابوسعید
دربارۀ تطور مناسبات سوژه و مکان در میراث صوفیانۀ ابوسعید ابوالخیر ،گفتنی اسـت کـه
حضورش در سرخس و ...در دورۀ جوانی او ،بر مدار اندوختن علم ،آموختن تصوف و تمرین
ریاضت میگشت (شفیعی کدکنی ،)70 :1381 ،اما ورود او به نیشـابور ،مبنـا و منـاط دیگـری
دارد .نیشابور برای او ،مهمترین مکانِ کاربستِ تجربههای صوفیانه اسـت .نشـاندار شـدن
نیشابور به عنوان «مکان انتشار گفتمان نوپدید بوسعید» تنها ،یک سـازوکار تولیـد معنـا و
هویتیابی تازه برای شهر نیست ،بلکه مرزبندی روابط قدرت نیز هست .به محـ بـروز
این نشانه ،کنشگران به ستیز و سازش با هویت و معنای نو برمیآینـد و نیـروی پیشـران
گفتمان در قالب «ما» و «دیگری» فرآوری میشود .بهعالوه ،شهر با دیگر عوامل مداخلهگرِ
گفتمانی ،مانند «طبقۀ اجتماعی ،ثروت ،قدرت سیاسی و ...نشـاندار مـیشـود .ایـن فراینـد
نشانداری ،بخش مهمی از فرایند تثبیت یک "خـود" در برابـر یـک "«دیگـری" اسـت»
(سجودی .)85 :1391 ،حضور سوژه در نیشابور ،چنان نیرومند و تفاوتگذار است که از دیدگاه
نوعشناسی مکان ،نیشابور را باید در دو بازه بررسی کرد :پیشابوسعید و پسابوسعید!
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4ـ .1نیشابورِ پیشابوسعید

برای آنکه تأثیرات حضور ابوسعید را در مکان گفتمانی نشان دهیم ،در آغاز نیـاز اسـت از
منظر گونهشناسی تحلیل کنیم که نیشابور پیشاابوسعید چگونه مکانی بودهاست.
4ـ1ـ .1نیشابور؛ مکانی پیوستاری با قابلیت تبدیل به مکان کاربردی

نیشابور قرن چهارم هجری به عنوان یک مکان انسانساخت ،نشان میدهد که مکـانهـا
در حالتی انفعالی نیستند .چینشهای همگون باعث برپایی رابطهای معنـادار بـین بناهـای
شهر شدهاست .این امر اثبات میکند که نیشابور شـهری سـاختمند اسـت و حاصـل ایـن
ساختمندی« ،رخدادِ پیوستِ معنایی» در مکان است.
نیشابورِ آن روزگار ،شهری با چهلوهفت محله بود که یکی از محالت متوسط آن ،سیصد
کوچه داشت ،با چندین میدان ،با دو مربعۀ اصلی (یعنی چهارسوی مرکزی) به نـام مربعـۀ
بزرگ و مربعۀ کوچک که قسمت اعظم بازارها بدان متصل میشد و چهارسوی کرمانیان،
یکی از مربعههای دیگر شهر بودهاست (ر.ک؛ شفیعی کدکنی.)74 :1381 ،
از این نظر ،راهها در نیشابور کنشگر را به یک نظام روایی وابسته میکنند که برای عبور از
یک راه و رسیدن به راه دیگر ،نیازمند برنامهای معنادار است .باسورث میآورد:
«در قرن دهم میالدی (چهارم هجری) ،نیشابور خیابانهای سهطرفه داشت که نمونۀ خیابانهای
شهرهای خاوری عالم اسالمی بود .نیشابور دارای اَرگی (قهندز) بود که جادهای مستقیماً از آنجـا
به شهر و حومه (رب ) باز میشد .رب گرد بر گرد قهندز و شارسـتان بـود» (باسـورث:1378 ،
.)159

اگر بپذیریم که هر مکانی خصلتهای ویـژهای دارد ،وجـود همـین پیوسـتگی راههـا،
محالت ،میدانها و مربعهها نیشابور را به عنوان «مکانی پیوستاری» معرفی خواهـد کـرد؛
زیرا مکانهای پیوستاری ،مکانهایی هستند کـه هـیچ چیـزی آنهـا را از یکـدیگر جـدا
نمیکند .اما همین که مکان پیوستاری ،مـا را در نظـام روایـی ،بابرنامـه و ضـرورتهـای
مربوط به آن قرار دهد« ،مکان ناپیوستار» شکل میگیرد .از چیدمان راهها مییـابیم همـه
چیز در اختیار یک پیوستار و نظام قرار دارد؛ مانند یک محیط شهری امروزی که خانه بـه
کوچه ،کوچه به خیابان ،خیابان به اتوبان ،و اتوبان به نقطهای دیگر از همـان کـالنشـهر
متصل است .وقتی کنشگران در چنین شرایطی حاضر می شوند ،به یک منطـق کنشـی و
عملکرد ثابت تن میدهند که تابع یک جریان روایی بابرنامه حرکت میکند .این مکانهـا
را می توان کاربردی نیز نامید؛ زیرا کنشگران از آن ها بیشـتر بـه عنـوان ابزارهـایی بـرای
رسیدن به هدفهای ویژه استفاده میکنند ،اما این مکانها الزامی ،ضروری و قدرتمند نیز
هستند؛ زیرا کنشگر نمی تواند آنها را تغییر دهد ،یا به سادگی در تعـارض بـا آن هـا قـرار
گیرد .از طرفی ،سوژه برای دستیابی به هدف های خود ،مجبور به گذر از آنهاست (ر.ک؛
شعیری224 :1392 ،ـ.)225
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در اینجا ناگزیریم برای نشان دادن فاعلیت ابوسعید در ایـن نـوع مکـان ،بـه نیشـابور
پساابوسعید گریزی بزنیم .حضور تمـایزآفرین ابوسـعید ،بـه مـرور در شـکل پیوسـتاری و
کاربردی اجزا و عناصر شهری تصرف میکند .او راهها و کویها ،بازارها و چهارسویهای
نیشابور را از عملکرد ثابت و تککنشی بیرون میآورد و هـر یـک را بـه مکـان آمـوزش
تصوف بدل میکند .برای آنکه حسن مؤد از سَرِ خواجگی خود برخیزد ،کوارهای با خون،
نجاست و شکنبه بر پشـت او مـیبنـدد و در چهارسـوی کرمانیـان مـیگردانـد .از چنـین
رهگذری است که بازار هویتی نو یافته ،به مکانی ناپیوسـتار تبـدیل مـیگـردد .یـا اینکـه
ابوسعید یهودی را در راهی میبیند ،همان دَم راه را به مکان دعوت یهودی به مسلمانی و
تصوف بدل میسازد (ر.ک؛ محمدبن منور 130 :1381 ،و  .)195بدین ترتیب ،هـر مکـانی در نظـر
شیخ ،با کنشی متفاوت ،معنایی دیگر مییابد.
این نوع تصرفات در کاربرد مکان ،برای کلّ شهر نیز اتفاق میافتد .ابوسعید نیشابور را
به مکان رویارویی با نمایندگان گفتمانهای قطب مخالف بدل میکنـد .شـیخ بـا قـدرت
کرامت خود بر طرف مقابل چیره میشود و او را به توبه و پیروی از خـود وامـیدارد .ایـن
روش یگانه ،دربارۀ قشیری به عنوان نمایندۀ گفتمان تصوف زاهدانـه ،و عمیـد خراسـان،
نمایندۀ گفتمان سیاسی (ر.ک؛ همـان 77 :و  .)88همچنـین ،شـحنۀ شـهر (نقیـب) ،نماینـدۀ
گفتمان نظامی و ابوالحسن تونی ،نمایندۀ گفتمـان فقـه (ر.ک؛ شـفیعی کـدکنی 151 :1386 ،و
 )155اِعمال میشود .همچنین ،میتوان زنی زاهد به نام «ایشی نیلی» ،نمایندۀ گفتمان زهد
(ر.ک؛ ابوروح )97 :1386 ،و ابوعلی سینا ،نمایندۀ گفتمـان فلسـفه (ر.ک؛ محمـدبن منـور:1381 ،
 )195را به این سرنوشت دچار دانست .پیامد این ناپیوستاری مکانی ،برجستهسازی گفتمان
صوفیانه و کرامتمدارانۀ ابوسعید و بهحاشیهرانی گفتمانهای قطب مخالف است.
4ـ1ـ .2نیشابور ،مکانی پدیداری

سالهای آغازین قرن پنجم ،آستانۀ ورود ابوسعید به نیشابور است .مـا بـرای نشـان دادن
تصویر و تصوری از شرایط مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی نیشـابور آن روزگـار ،بـه عنـوان
پدیــداری کــه در حــوزۀ حــس ،ادراک و آگــاهی انســان قــرار مــیگیــرد ،شــعار مشــهور
پدیدارشناسانه را پیش میکشیم که ادراک ،بدون متعلَّقِ ادراک وجـود نـدارد و امـر واقـع،
بدون ادراک ،قابلِ فهم نبیست« :ادراک ،همواره ادراکِ یک چیزی است» (نوالی.)99 :1369 ،
اکنون می خواهیم بدانیم که در یک فرایند پدیداری« ،نیشابور» میتوانـد متعلَّـقِ ادراکِ
مفهومِ ذهنیِ «فراشهر» باشد؟ اگر انسان را در جایگاه فاعلِ شناساییِ مفهومِ فراشـهر قـرار
دهیم ،آیا نیشابور ،متعلَّقِ شناسایی آن مفهوم قرار میگیرد؟ در دورۀ مورد بحث ،نیشابور از
مهمترین شهرهای خراسان بزرگ (ر.ک؛ مقدسی )447 :1361 ،و یکـی از چهـار تختگـاه آن
دیار بودهاست (ر.ک؛ نرشخی .)127 :1363 ،از مـتن اسـرارالتوحید برمـیآیـد کـه زردشـتیان،
یهودیان و مسیحیان در نیشابور زندگی عادی و عبادتگاههای دایر داشتند که حتی بعـد از
ورود ابوسعید هم بر قرارِ خود بودهاند؛ چنانکه در هنگام بیماریِ شیخ ،طبیب او بـر آیـین
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«گبر» است (ر.ک؛ محمدبنمنور .)113 :1381 ،شیخ با جمع صوفیان است که «یهودیی مـیآمـد،
طیلسانی بر سر افکنده و جامه های خو پوشیده ،به کنشت می شد» (همان .)130 :ترسایان
در پیش کلیسا صفه ای کرده بودند و صورت عیسی و مریم در پیش آن صفه انگیختـه ،از
دیوار نقش کرده ،روی بدان آورده (ر.ک؛ همان .)94 :بر اساس گزارش باسورث ،اوایل سـدۀ
پنجم هجری ،اوج درخشش ستارۀ اقبال فرقۀ کرامیه بود که در خراسان ،بهویـژه نیشـابور
نشو و نما یافته بود (ر.ک؛ باسـورث .)187 :1378 ،در همـین زمـان ،شـاهد حضـور معتزلیـان
هستیم ،اما به گفتۀ مقدسی ،بر شهر تسلط نداشتند و پیـروان ابوحنیفـه و شـافعی ،گـروه
غالب شهر بودند (ر.ک؛ مقدسی462 :1361 ،ـ.)467
در تصویرهای ارائهشده ،ادراکِ مفهومِ ذهنیِ بههمآمیختگیِ فرهنگی ،با مکان و حضور
کنشگران عینیت مییابد و در یک رابطۀ یکبهیک ،مسلمان به مسجد ،صوفی به خانقـاه،
یهودی به کنشت و مسیحی به کلیسا میرود و . ...وقتی «از دور به این شهر مینگریم ،میبینیم
نمایشگاهی بودهاست برای تمام اندیشه ها و آرای فرقه ها و مذاهب کالمی» (شفیعی کدکنی.)24 :1386 ،

میتوان گفت که شهر ،مرکزی برای اجتماع دینها و عقایـد و در الیـۀ ژرفتـر ،نماینـدۀ
مدنیت ادیان و فِرَق ،و صورتِ فشردۀ زندگی شهری آنان است .شـعیری مـیگویـد :دنـی
برتران 1برای توصیف چنین حالتی ،از «انتقال توانش رویآوردی و حضـورمدار سـوژه بـه
مکان» سخن به میان می آورد .به عقیدۀ او ،با هستی مکان مواجهیم و مکان به گفتمـانی
انفصالی تبدیل میگردد (ر.ک؛ شعیری .)245 :1392 ،نمیشود گفت مکانهای مورد اشاره بـا
مؤلفههای مشخص ،صرفاً مبنای فیزیکی دارند .بنابراین ،ارجاع به آنهـا بایـد هـم گونـۀ
ذهنی و هم صورت عینی داشته باشد و این قضاوتی است پدیداری؛ چراکه «ذهن و عـین
در پدیدار انحالل مییابند» (نوالی .)102 :1369 ،ویژگیهـای یادشـده نیشـابور را از نیشـابور
بودن خود خارج کرده است و «مکان به محل تالقی چنـد حضـور فرهنگـی تبـدیل شـده اسـت؛ فراینـدی
ترامکانی رخ دادهاست و مکان به محلی برای همآمیختگی فرهنگـی تبـدیل شـدهاسـت» (شـعیری.)110 :1391 ،

نیشابور از یک سو ،محل تالقی گفتمان کالمی ،کرامی و تصوف و از سوی دیگر ،مکـان
مشترک گفتمان ادیان زردشت ،یهود ،مسیح و اسالم است .عـالوه بـر ایـن ،هـر یـک از
گفتمانها ،مکان کانونی سازمانیافته دارند .مکان در اینجا ،راه عبور به تاریخ هر گفتمـان
میشود:
«مکان به بستری برای تکثر فرهنگی تبـدیل شـده اسـت و بـه ایـن ترتیـب ،اندیشـۀ خـودی و
غیرخودی ،به اندیشۀ هویت تعالیگرا تغییر یافتهاست .گویـا مکـان ،ناخالصـیهـای فرهنگـی را
تصفیه کرده است ،تا آنچه را جوهری پدیداری از حضوری متعـالی اسـت ،ارائـه نمایـد» (همـان:
.)111

1.Bertrand
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مسجد جامع پس از فتح نیشابور ،جای آتشکده ساخته میشـود و آتشـکده بـه حاشـیۀ
شهر منتقل میشود (ر.ک؛ حاکم نیشابوری141 :1339 ،ــ .)142ایـن نشـانۀ حاکمیـت گفتمـان
شریعتمدار بر دیگر گفتمانها است و مسجد به عنوان مکان کانونی گفتمانِ مسلط پدیدار
میشود .در این موقعیت ،دیگر مکانهای گفتمانی ،حضوری سایهای و وابسته بـه مکـان
کانونی گفتمان برتر خواهند داشت «و این جوهر پدیداری ،زمانی بیشتر نمایان می گردد که مسـجد
به عنوان مکانی پیوندیافته به همۀ مکان های دیگر ،در بلندی قرار گرفته است و گویا نـارری اسـت کـه
حضور هستیمدار همۀ مکانهای فرهنگی دیگر را تضمین میکند» (شعیری246 :1392 ،ـ.)247

ماجرای محضرسازی علمای شریعتپناه علیـه ابوسـعید و فرسـتادن آن نـزد سـلطان
غزنوی (ر.ک؛ محمدبن منور68 :1381 ،ــ ،)73عالوه بر پیامها و ابعاد قابلِ بررسی ،نشاندهندۀ
تسلط درازدامن گفتمان شریعتمحور است .آنان تا پیش از ورود ابوسعید به نیشابور ،مسئلۀ
صوفی ،خانقاه و شعر را در حوزۀ گفتمانی خود حل و تحمل میکردند (ر.ک؛ محبتـی:1390 ،
 )142و صدارت گفتمانی آنها بر نیشابور ،با همۀ تنوع فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی ادامـه
داشت ،اما اَعمال انقالبی ابوسعید ،علمـای فـرقین را مجـا کـرد کـه گفتمـان و مکـان
گفتمانی آنها در حال مصادره شدن به نفع نسخۀ جدیدی از گفتمـان تصـوف اسـت کـه
درصدد تغییر هویتِ مکان گفتمان شریعتمدار است.
4ـ .2نیشابورِ پسابوسعید

خبر ورود ابوسعید به نیشابور در قالب خوا دیدن یکی از صوفیان اسـت« :دوش بـه خـوا
دیدم که این کوه که از سوی طوس هست ،به دو نیمه شدی و ماه از میان هر دو کوه بیرون آمدی و بـه
کوی عدنیکویان به زمین آمدی .ای اصحابنا! شیخ بوسعید میآید .صـالی اسـتقبال!» (محمـدبن منـور،
 .)61 :1381این حالت رؤیایی و پیشگویانه ،مبیّن حضور قدرتمند سوژه در مکان گفتمانی و

تمهیدی برای بازپردازی نیشابور است.
4ـ2ـ .1نیشابور ،مکانی روایی (بازپردازیشده)

مؤلفههای پیدایی نیشابوری بازپردازیشده را باید در حـاالت و سـخنان ابوسـعید کاویـد.
حضور سوژه در مکـان ،پـیانـدازی و بـاوری تـازه را در زنـدگی و فرهنـگ شـهر باعـث
شدهاست .شیخی به شهر آمده که بر خالفآمد عادت ،الف برتری فقر بر نعمت نمیزنـد.
بر سفره ،گوسفندان زیربای مزعفز معطر میسازد و لوزینۀ بسیار و هزار شمع و عود به روز
برمیافروزد .به دو هزار مرد زیادت ،از خاص و عام طعام میخوراند و هرچه در حـق حـق
کند ،اسراف نمیداند (ر.ک؛ محمدبن منـور1381 ،ک  ،)98اسـالم را در گفـتنِ «ال الـه االّ اهللا»
نمیداند (ر.ک؛ همان ،)131 :در مواجهه با ادیان دیگر ،رفتاری انسانی دارد (ر.ک؛ همانک )210
و به میخوارگان آسان میگیرد (ر.ک؛ همـان .)237 :شیخی «سماعباره» آمده کـه «بـرای خـدا
میرقصد»؛ چه در خانقاه ،چه بر مزار مشایخ یا ...و گاه «سماع» را بـر «نمـاز» هـم برتـری
میدهد! (ر.ک؛ همان 226 ،85 :و  .)237صوفی به نیشابور آمدهاست که دانش و بینش تصوف
در دسترس اوست .کرامت او چنان انقیادآور است که شیر و اژدها را فرمانبردار مـیکنـد و
حدیث اِشراف بر ضمایرش متواتر (ر.ک؛ چشیدن طعم وقت141 :1386 ،ــ)152؛ امری که قطب
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مخالف ،فاقد آن است و از قِبَل این دو عامل برجستهاست که قدرت گفتمانی سوژه آشکار
و اِعمال میشود ،تا جایی که « برای شنیدن سخنان او ،زن و مرد ،پیر و جوان ،اَشـراف و بازاریـان و
مردمان کوچه و بازار هجوم میآوردهاند» (شفیعی کدکنی24 :1386 ،ـ .)25حضـور سـوژه ،مکـانی را
ملتهب می کند که قشر حاکم آن متنعّم ،سـختگیر در مـذهب و خواهـان حفـ موقعیـت
موجود شهر بود (ر.ک؛ باسـورث .)159 :1378 ،با بههمریزی نظری و عملی مناسبات ،پیدایش
و زایش معانی نو و شرایط گفتمانی جدیدی که سوژه در مکان بهبار آوردهاست ،مـیتـوان
با لحاظ نظر شعیری نیشابور را مکانی بازپردازیشده دانست:
«مکانی که یک بار مکان بودهاست؛ یعنی مرجعیتی مکانی داشته است و قالب های شـناختی خـود را دارد،
مکانی که به دلیل شرایط گفتمانی جدیدی که بر آن افزوده می گردد ،ویژگی های معنـایی جدیـدی پیـدا
میکند؛ گویا چنین مکانی دچار زایشی مجدد شدهاست .به همین دلیل است که این نوع مکان" ،زایشی"
نامیده میشود» (ر.ک؛ شعیری.)243 :1392 ،

این زایش که با فاعلیت و غلبگی سوژه ،روایتمندانه در مکان تسری یافتـهاسـت ،بـا
کنشِ انقالبیِ گفتهپرداز ،پیشاندازی میشود و تا قشیری و مانند او در «یجوز و الیجـوزِ»
شعر ،در تشکیکاَند ،ابوسعید «حرامی» را به «حرم» مـیآورد و در مکـان کـانونی گفتمـان
شریعتمحور (مسجد) ،راه میجوید .همان گونه که محبتی آوردهاست:
«درخانۀ خدا بر منبر پا مینهد و به جای قرآن ،دعا و حدیث ،شعر آن هـم شـعر فارسـی تغزلـیِ
اندامی میخواند .با این عمل ،از دید مخالفان ،شعر را از نامشروعی و نامحرمیِ مطلق بـهدرآورده
و آن اجنبی را به حریم شرع و حرم خاص خدا (مسجد) وارد کرده و جای ذکر و ورد ،شعر و ترانه
قرار دادهاست» (محبتی.)142 :1390 ،

نقطه و نطفۀ اوج روایت و بازپردازی مکان ،همین جاست .نزاع گفتمانی همین جاست؛
یعنی فرانمایی برابری شعر عاشقانه با قرآن ،دعا و ذکر ،و غصب مکان فقیـه و مفتـی بـه
دست صوفی و افتادن سایۀ خانقاه بر مسجد .با تمـایزآفرینی سـوژه ،مسـجد نیـز دو بـازه
میشود :پیشاابوسعید و پساابوسعید .در این حالت ،گفتمان مستقر ،هویت و اسـتمرار و نیـز
مقاومت مصالح خود را در آستانۀ فروپاشی میبیند و در پی آن ،مرزکشیها علیه گفتمـان
نوپدید شکل میگیرد .اکنون نیشابور ،مکان معمول خود نیست ،بلکه مکان ثبت و تثبیـت
روایتی برساختۀ نگرشی نوبنیاد به گفتمان تصوف است و با وضعیت نشانهـ معنایی جدید،
از مکان بودن آن کاسته شده ،بر وجه فرهنگی و اعتقادی آن افزوده شدهاست .شعیری در
این زمینه میگوید:
«این امر نشان می دهد که کارکرد مکان با توجه به فراینـد معنـایی ،همیشـه یکسـان نیسـت و
روایت میتواند مکان را بازپردازی ،و ارزشهای جدیدی را در آن ثبت نماید .پس روایت میتواند
در تغییر یا بازپردازی معنای مکان ،نقشی تعیینکننده داشته باشد» (شعیری.)244 :1392 ،
البته باید گفت« :چنین مکانی ،کنشیـ شَوِشی هم هست؛ یعنی به دلیل شرایطی که سـبب شـکل
گرفتن ویژگی معنایی خاصی در آن شده است ،کنش مدار بوده ،سپس به دلیل نمادین و اسطوره ای شـدن
آن ،ویژگی شَوِشی پیدا کرده است» (همان108 :1391 ،ـ .)109پس از نوع شناسی نیشابور به عنوان
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مکان گستردۀ انتشار گفتمان تصوفِ کرامتمحور ،اکنون به نوعشناسی مکان کانونی این
گفتمان ،یعنی نهاد خانقاه میپردازیم.
4ـ .3خانقاه به مثابۀ مکانی شبکهایـ القایی
خانقاه ابوسعید در وسط بازار اصلی نیشابور و در مرکز حیات شهری بود (ر.ک؛ ابوروح:1386 ،
 .)90برگزیدن این موقعیت مکانی ،حاکی از هوشمندی سوژه و از عوامل گسـتردگی نفـوذ
اوست .در ورودی خانقاه شیخ ،دکانی بود (ر.ک؛ محمدبن منور .)79 :1381 ،ورودی با بـاالن ـ
ـ به صحن راه پیدا میکرد (ر.ک؛ همـان 149 ،و شـفیعی کـدکنی:1388 ،

که داالن و دهلیزی بود
 .)246بر اساس یک تحقیق ،صحن مکانی ،روباز و حجـرههـا پیرامـون آن بـود و صـحن،
اجزای خانقاه را به هم می پیوست .خانقاه ،یک صفه یا ایوان داشت .برخی از حجـرههـا و
صومعۀ خانقاه در جوار صحن بود و درِ آنها به صفه گشـوده مـیشـد .معمـوالً صـفه بـه
جماعتخانه هم راه داشت و گاهی شیخ در صفه ،روی تختی مجلس میگفت و جماعـت
در صحن و بام مینشستند (ر.ک؛ قیومی بیدهندی و سلطانی.)77 :1393 ،
جماعتخانه ،مکان عمل عبادی فردی و جمعی است؛ چنانکه آمدهاست« :خلیفه ...چـون
در جماعتخانۀ درویشان آمد ،جمعی سخت نیکو دید ...از مشایخ و متصوفه بـر سَـرِ سـجادههـا نشسـته»
(محمدبن منور .)359 :1381 ،چون جماعتخانه سقفدار بود و چشم اغیار از آن دور ،سماع در
این مکان برپا میشد (ر.ک؛ همان )221 :و «حلقۀ ذکر» نیز در جماعتخانه برپـا بـودهاسـت
(ر.ک؛ غنـی358 :1387 ،ــ .)359در فرهنـگِ خانقـاه و صـوفی ،واژۀ «زاویـه» گـاه بـه معنـی

گستردنی و گاه به معنی جای قرار گرفتن زاویه و گاه معنی مکانی مخصوص داشت که در
آن صورت ،زاویهخانه هم نامیده میشد (ر.ک؛ ابوروح .)66 :1386 ،زاویـه ،مکـان اختصاصـی
ذکر و چلهنشینی (ر.ک؛ باخزری299 :1358 ،ـ ،)301صومعه ،حجرهای ویژۀ خلوت شـیخ (ر.ک؛
کیانی .)93 :1369 ،حجره نیز مکان خوا و خوراک و گاهی عبادت صوفی بود (ر.ک؛ چشیدن
طعم وقت )169 :1386 ،و مسجدخانه ،نمازخانهای درون خانقاه بودهاست (ر.ک؛ شفیعی کـدکنی،
 .)239 :1388مطبخ ،متوضّا و خزینه را زیرمجموعۀ «مَرافق» میشـمارند (ر.ک؛ همـان:1381 ،
.)631 /2

با این وصف ،خانقاه بنایی است که اجزای آن منقطع و گاه تودرتو است .تعیّن قلمرویی
به هر خردهمکان ،هویت مسـتقل بخشـیده ،امـا بـاز هـر جزئـی ،بـه ریزمکـان دیگـری
پیوستهاست .شولتز میگوید« :وقتی که مکانها با محیط و نسبت به یکـدیگر تـأثیر متقابـل داشـته
باشند ،موضوع درون و بیرون پیش میآید» (پرتوی )43 :1382 ،و این ارتباط درونـ برون است که
درجات متنوع معنی ،بسط ،توسعه و تمـایز را درون سـاختمان خانقـاه موجـب مـیشـود.
مکانشناسان در بحث شناخت مکان باور دارند که «آنچه واجد اهمیت حقیقی است ،وجود برخی
ارتباطات درونساختاری است که شاید بتوان یکی از مهمترین آنها را دیالکتیک درون و بیرون دانست»
( .)Seamon, 1982: 137اجزای درون خانقاه با ایجاد رابطۀ دیالکتیک ،شبکهای از معـانی

مرتبط به هم را پدید میآورند ،تا در خدمت کلّیت محیطی خانقاه باشند .نتیجۀ این انتظام،
رابطۀ تعاملی و همکنشی بین اجزای خانقاه است .در نتیجه« ،هر حصاری به نوبۀ خود تبدیل به
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یک مرکز میشود که ممکن است به مثابۀ نقطه کانونی برای اطراف خود عمل کند .هر مکانی که در آن
معنی آشکار میشود ،در واقع ،یـک مرکـز اسـت» ()Shultz, 1996: 43؛ مـثالً صـحن بـه مرکـز

مجلسگویی ،جماعتخانه به مرکز سماع و زاویهخانه به مرکز چلهنشینی بدل میشود.
اگر این تحلیل را دربارۀ روابط درونساختاری خانقاه با آرای اریک الندوفسکی 1در با
نوعشناسی مکان مطابقت دهیم ،باید ساختمان خانقاه را مکانی «شبکهای» به شمار آوریم.
این گونه که شعیری در تقریر نظر الندوفسکی میگوید:
«علت اینکه چنین مکانهایی را مکانهای شبکهای مینامیم ،این اسـت کـه ایـن مکـانهـا در
فواصل معیّن از یکدیگر متمایز میشوند و در فاصلهای مشخص به دو قطب تغییر مییابند ،تا به
این ترتیب ،چیزی از یکی به دیگری انتقال یابد» (شعیری.)220 :1392 ،
خانقاه به عنوان یک کلّیت مکانی و نظـام شـبکهای ،کاراکترهـایی دارد و «کـاراکتر ،بـه
اتمسفر عمومی مکان که در واقع ،جامعترین خاصیت هر مکانی محسو مـیشـود ،اطـالق مـیگـردد»
(پرتوی .)42 :1382 ،ایمن و حفارتکننده ،سکنیگزین ،مقدس و روحانی و نیز تربیتکننده،
کاراکترهایی است که ساختمان خانقاه از خود ارائه میدهد .از آنجا که «هر فعالیتی ،مکانهـای
ویژه با کارکترهای خاص را میطلبد و تنها به واسطۀ کاراکتر مکان است که میتوان با مکان ارتباط برقرار کـرد»
(شولتز به نقل از :پورمند و دیگران ،)88 :1389 ،پس مرید نوآموز باید کاراکتر یـا اُبـژههـای ارزشـی

خانقاه را بشناسد ،باور کند و با آنها در فرایند نظام شبکهای به تعامـل درآیـد ،تـا ارتبـاط
صورت گیرد.
ارزشهایی مانند سکنیگزینی ،تقدس و تربیت در سایۀ معماری یگانه ،به خانقاه تـوان
القایی و قدرت جذ میدهد؛ یعنی خانقاه ،خود بـا سـوژۀ مصـرفکننـده بـه هـمکنشـی
برمیآید؛ ارزشهای خود را به نومرید القا میکند و نوآموز این امکانات را با خـود سـازگار
مییابد و یک زندگی نامتعارف را در خانقاه شروع میکند .پس خانقاه به تعبیـری ،مکـانی
شبکهای است که میتوان آن را «مکان القایی» نیز نام داد:
«مکان های القایی ،مکان هایی هستند که در پی متقاعد نمودن سوژه هستند ،تا باوری را نسـبت
به چیزی در او ایجاد کنند .به همین دلیل ،می توان آن ها را مکان های باورانگیز نیز نامید؛ یعنـی
مکان ،خود به سوژهای تبدیل میشود که سوژهای دیگر را در تعامل با خـود قـرار داده و تـالش
دارد تا نظر او را به نفع خود تغییر دهد» (شعیری.)219 :1392 ،

اما خانقاه برای القای ارزشهای خود به نیروی پیشران نیازمند است ،تا منحصر به الیۀ
ایستا به معنی فیزیکِ بنا نباشد و الیۀ پویا به معنی ویژگیهای اجتماعی و ارزشها ،سنن
و ارتباطات بین ساکنان به آن ملحق شود و با لحـاظ کـردن عنصـر زمـان ،مؤلفـههـای
شکلدهنده به هویت مکان محقق شوند (ر.ک؛ علی الحسابی و دیگران .)55 :1395 ،در تصوف،
مدار و قدرتِ پیشرانِ گفتمان در اختیار پیر است (ر.ک؛ محمدبن منور .)46 :1381 ،قدرت ،مولّد
است و راهی ندارد ،جز آنکه دستگاههایی را برای شناخت به وجود آورد ،سازمان دهد و به
1.Landowski
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کار اندازد (ر.ک؛ لوکس .)339 :1370 ،یکی از اساسیترین این سازوکارها برای اِعمال قدرت،
«انضباط» است که عامل مراقبت و کنترل است (ر.ک؛ فوکو .)188 :1390 ،انضباط ،نخست به
توزیع افراد درون گفتمان در یک مکان میپردازد و از جمله تکنیکهـای آن ،اختصاصـی
کردن مکانی محفوظ با یکنواختی انضباطی اسـت (ر.ک؛ فوکـو )177 :1378 ،کـه درگفتمـان
تصوف ،خانقاه این امر را برآورده میکند.
چون گفتمان نوعی قدرت ،و راهبرد آن« ،حاکم شـدن» اسـت (ر.ک؛ خـالقی.)210 :1381 ،
پس مفاهیم قدرت و حاکمیت در مکان کانونی هر گفتمانی نیز باید نمود داشـته باشـد .از
این رو ،خانقاه شکلی هندسی از مکانیزم قدرت را نمایان میسازد .در این شـکل ،صـومعه
در رأس هرم معماری خانقاه است؛ زیرا مکان اختصاصی خلوت شیخ اسـت (ر.ک؛ محمـدبن
منور .)221 :1381 ،در مرتبۀ پایینتر ،زاویه ،جای خلوت و چلهنشینی صوفی بود (ر.ک؛ نسفی،
152 :1386ـ .)153زاویه برخالف صومعه ،در تملک دائمی صوفی نبـود (ر.ک؛ محمـدبن منـور،
45 :1381ـ .)49حجره نیز از مکانهای عبادت فردی است .در بخش میانی جماعتخانـه و
مسجدخانه و صحن جای میگیرد و در قاعدۀ هرم ،مَرافق.

تصویر  :1سیر توزیع مکانی صوفی در نظام شبکهایـ القایی خانقاه

از طرح باال دریافت میشود که سیر مکانی در معماری خانقاه از قاعده به رأس هـرم ،و
از عمومی به خصوصی است .بنابراین ،ریزمکانهای خانقاه ،ارزشهای یکسانی نداشتهاند،
بلکه نظامی شبکهای و سلسهمراتبی را تشکیل دادهاند و غایت هر دستگاه سلسـلهمراتبـی
که برای نظارت و مراقبت طراحی شده ،آن است که القاکنندۀ آثـار و نتـای قـدرت باشـد
(ر.ک؛ اِسمارت .)112 :1385 ،ویژگی نظارتی و انضباطی نهاد خانقاه ،محدودساز هم هسـت و
به همین سبب ،رابطۀ نامتقارنی از قدرت را به نمایش میگذارد که اشـخاص تـابع در آن،
حاشیۀ آزادی اندکی دارنـد .ایـن عمـل موجـب تغییـر و یـا جهـتدهـی بـه رفتـار افـراد
درونگفتمانی میشود (ر.ک؛ دریفوس ورابینو )358 :1379 ،و ابوسعید از چنین ساختار مکانی به
عنوان ابزاری انضباطیـ مراقبتی بـرای حدگـذاری و تفـاوتگـذاری بـین صـوفیان بهـره
میجوید.
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در چشیدن طعم وقت ،سخن از «رئیسبچهای» میرود که با ورود به خانقـاه ابوسـعید،
وارد چرخۀ اِعمال قدرت و روابطی اجبارآمیز میشود؛ چنانکـه عامـل قـدرت (پیـر) ،او را
درون عملکردهای خاص انضباطی و مراقبتی و نیز محدودیتهای ملمـوس مکـانی قـرار
میدهد و مرید نوآموز «توبه کرد و زر و سیم و اسبا مبلغ هرچه داشت ،همه در راه شیخ نهـاد» (چشـیدن
طعم وقت136 :1386 ،ـ .)139پس از رفتن مال ،ابوسعید جاه نومرید را هم میبرد« :یـک سـال
خدمتِ مِبرز پاک کردن فرمود و کلوخ راست کردن ،و یک سال دیگر حمام تافتن و خـدمت درویشـان ،و
یک سال دریوزه فرمود» (همان) .همچنانکه ابوسعید خودش نیز در ابتدای سلوک ،خـدمت در
مِبرز و متوضّا داشتهاست (ر.ک؛ همان .)131 :این تنظیم آرایش مکـانی افـراد ،راهـی بـرای
افزایش بازده کاربست قدرت است (ر.ک؛ اسمارت ،)116 :1385 ،تا انقیادآوری سـوژه مسـجل

شود .نومرید به امر ابوسعید اجازۀ حضور در مکانهای مصاحبت بـا درویشـان را نداشـت.
ابوسعید مرید را به هزار عجز میاندازد ،تا آخرین بُت در وجود او «چنین توانست شکست».
در پایان حکایت ،جوان پس از سِیر تربیتی در مکان خدمت ،شایستگی ارتقا به مکانهای
صحبت با شیخ و صوفیان را بهدست میآورد .در تصوف ،این به صورت یک رویه مطـرح
بودهاست که حضور در حلقۀ صحبت ،مستلزم پاک شدن در حلقۀ خدمت است؛ چنـانکـه
«نقل است که روزی جماعتی از مشایخ نشسته بودند .ابراهیم قصد صحبت ایشان کـرد .راهـش ندادنـد.
گفتند که "هنوز از تو گندِ پادشاهی میآید"» (عطار نیشابوری.)102 :1391 ،

میبینیم کـه رونـد تربیتـی مریـد نوآمـوز ،مکـانمحـور اسـت .ایـن شـیوه از رهگـذرِ
مکانبخشی ،آحاد گفتمانی را در جایی ثابت نمینشاند ،بلکه آنها را توزیع مـیکنـد و در
شبکهای از مناسبات به حرکـت مـیانـدازد (ر.ک؛ فوکـو .)182 :1378 ،زمینـۀ محدودسـازی،
تغییردهی رفتار و القای اُبژههای ارزشی ،مثل بیاعتنایی به مال ،جـاه و فضـیلت خـدمت
صوفیانه با سِیر در قاعدۀ هرم مکانی خانقاه (مکان خدمت) ممکن میشود .مکـان ،عامـل
مجازاتها و شایستگیهاست .این مناسبات مکانی هستند که مناسـبات تربیتـی را میسّـر
میسازند ،تا مرید سِیر مکانی را به سر نبرد ،سِیر صوفیانۀ او به سر نمیرود .پیرِ بابصیرت و
بصر ،میباید مرید را «استحقاق آن پدید آمد که از مقام خدمت قدمش فراتر آرد ،تا در میان این طایفه
[اهل صحبت] بتواند نشست» (محمدبن منور.)46 :1381 ،

«جماعتخانه» ،مکان کانونی اهل صحبت است .اهل صحبت آنانند که در جماعتخانـه
همنشین بودند ،تا به نور صحبت حجا ها را برطرف و خوی پسندیده را راهر کنند و قول
و فعل آنان به حرمت و اد مقید گردد ،تا بعد از آن ،شایستۀ مقام و مکان خلـوت شـوند
(ر.ک؛ کاشــانی 157 :1376 ،و ســهروردی .)169 :1375 ،مولــوی نیــز بــا مریــدان اهــل صــحبت در
جماعتخانه مینشست (ر.ک؛ افالکی1959 ،م .)255 :.پس مکانِ صحبت ،تمهیدی است تا از
قِبَل آن ،صوفی به رأس هرم قدرت گفتمان راه یابد و شایستۀ مکان خلوت شود .بنابراین،
شناسایی مقام صوفی در سلوک ،وابستگی تامی به شناسایی مکـان او در عرصـۀ درونـی
خانقاه دارد.
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درون خانقاه بودن ،کیفیتی مهم برای صوفی است .او به میزان تجربـۀ خـود از خانقـاه،
جایگاه مییابد و شناسایی میشود؛ زیرا در درون بودن یا عرصۀ درونی ،عامـل اصـلی در
تجربۀ مکان است ( .)Seamon, 2000: 10صوفی بر اساس تجربـۀ زیسـتۀ درون خانقـاه،
نشاندار میشود و معنا مییابد .از آنجا که مناسبات قدرت ،مناسباتی تفاوتگذارانهاند (ر.ک؛
دلوز )116 :1381 ،و طبقه بندی و منفردسازی ،از عناصر اساسی عملکرد قـدرت اسـت (ر.ک؛
دریفوس و رابینو ،)313 :1379 ،در مناسباتِ مفروضِ قدرتِ گفتمانِ تصوف ،منفردترین مقـام در
طبقهبندی ،از آنِ پیر است و منفردترین و کانونیترین مکان خلوت ،صومعه یا خلوتخانـۀ
پیر است .اینجا خانقاه خاصیت القایی خود را نمایان میکند؛ به این معنا کـه هـر مکـانی،
القاکنندۀ مقام و اُبژۀ ارزشی خاص خود است؛ به عبارتی ،توزیع مقامی ،نفسی و معنوی ،با
توزیع مکانی صوفی درون ساختمان خانقاه قید تساوی دارد؛ زیرا این مکانها هستند کـه
جاها را تعیین میکنند و ارزشها را مشخص میکنند و این مکانها هم اطاعـت افـراد را
تضمین میکنند (ر.ک؛ فوکو .)185 :1378 ،پس میتوان گقت که بر اساس قید تساوی مقـام
و مکان در مناسبات قدرت گفتمان تصوف ،خانقاه مکانی شبکهای با ویژگی القایی اسـت.
این مکان ،ابژههای ارزشی از قبیل خدمت ،صحبت و خلوت را بـه مریـد القـا مـیکنـد و
متناسب با هر یک از این ابژههای ارزشی و مطابق با نمودار هرم مکانی ،شـبکۀ سـهگانـۀ
مکـانی را تشــکیل دادهاســت .پــس مــیتــوان ادعـا کــرد کــه معمــاری خانقــاه ،صــورت
بازنماییشدهای از مناسبات قدرت در گفتمان تصوف است.
 .5مناسبات سهگانۀ سوژه با مکان
تجربۀ زیسته از حضور ما در مکانها به دست میآید .وقتی به این تجربهها بازمیگـردیم،
ناگزیر به این مکانها نیز ارجاع میدهیم و این به دلیل معنـاداری رابطـۀ سـوژه و مکـان
است .هر مکان ،بخشی از «من» ما را می سازد؛ یعنی آنچه که روانشناسان بـدان «هویـت
شخصی»میگویند .روانشناسانِ محیطی ،رابطۀ میان محیط کالبدی و هویت شخصی را در
ارتباط با مفهوم «حس خود» مطرح کردهاند؛ یعنی به نقش مکانها در تصویری پرداختهاند
که فرد همواره از خود دارد .در این زمینه ،مفهوم روانشناختی «هویت مکانی» که نخستین
بار پروشانسکی آن را مطرح کرده ،معرف جنبه هایی از شخصیت فرد است که بـه محـیط
کالبدی زندگی روزمرهاش مربوط میشود ( .)Proshansky, 1978: 155بنابراین ،در بازنمایی
هویت سوژه نمیتوان مکان را نادیده انگاشت .اکنون باید دید که این رابطه چگونه است.
سجودی بحث مناسبات سوژه و مکان را چنین تبیین میکند:
«به نظر می رسد یک رابطۀ نشانگی دوسویه بین انسان و مکان وجـود دارد .گـاهی ایـن انسـان
است که با مکان هویت مییابد و گاهی این مکان است که با انسان تشخص پیدا میکند .انسان
به مکان معنا می دهد و با مکان معنی می یابد .مکان وارد شبکه ای تمایزی می شـود کـه منشـا
معنای نشانههای مکانی میشود» (سجودی84 :1391 ،ـ.)85

شعیری همین رابطۀ دوگانۀ را با طرح تمایز فضا و مکان تدوین میکند و این مرزبندی
را وابسته به حضور سوژه میداند .از دید او ،مکان به سـوژه امکـان گـزینش و جداسـازی
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میدهد .بنابراین ،جنس مکان ،اتصالی و سوژه به نحوی بر آن مسلط است .اما فضا کمتر
امکان تفکیک و برش را به سوژه میدهد؛ چراکه بر او تسلط دارد و دارای محدوده و مرز
نیست .چکیدۀ سخن این میشود که یا فضا را حاکم بر سوژه و یا سوژه را حاکم بر مکان
معرفی مینماید (ر.ک؛ شعیری98 :1391 ،ـ .)102اکنون با کاربست این دو خط ارتبـاطی بـین
سوژه و مکان در میراث صوفیانۀ ابوسعید ،می خواهیم بدانیم که آیـا خـط سـومی هـم در
متون مطالعاتی بر ما مکشوف میشود یا نه!
5ـ .1غلبۀ سوژه بر مکان
برخی از حکایات بوسعید به گونهای است که راوی میتواند به میل خود مکان را تغییر
دهد ،بدون اینکه خللی به حکایت وارد آید .از جمله میتوان این حکایت را آورد:
«شیخ ما روزی در نیشابور بر اسب نشسته بود و جمع متصوفه در خدمت او .به بازار فرومی رانـد.
جمعی وُرنایان میآمدند برهنه .هر یکـی اِزارپـای چـرمین پوشـیده .یکـی را بـر گـردن گرفتـه،
می آوردند .چون پیش شیخ رسیدند ،شیخ پرسید که "این کیست؟!" گفتند :امیرِ مقـامران اسـت.
شیخ او را گفت که "این امیری به چه یافتی؟" گفت :ای شیخ به راست بـاختن و پـاک بـاختن.
شیخ نعرهای بزد و گفت :راست باز و پاکباز و امیر باش» (محمدبن منور.)216 :1381 ،

مکان کنش در این حکایت ،بازار است .راوی میل دارد تصویر سـوژه و جمـع متصـوفه از
یک سو ،و امیر مقامران و جمع ورنایان را از دیگرسو برجسـته کنـد و بـازار را بـه عنـوان
پسزمینه قرار دهد .ترکیببندی بصری این حکایت:
«بر پایۀ غلبه مرکز بر حاشیه بنا نهاده شدهاست .آنچه در مرکز تصویر قراردارد ،به عنوان هسـتۀ
اطالعات که تمام عناصر دیگر تابع آن هستند ،ارائه می شود .این امـر بسـته بـه تمـایز بنیـادی
ادراکی میان شکل و زمینه است .معموالً در تصاویر ،بعضی اشـکال برجسـته و بـاقی آنهـا بـه
عنوان پسزمینه تقسیم شدهاند» (چندلر140 :1397 ،ـ.)141

در این حالت ،بازار محو و مقهور سوژه است و به نظر میرسد تنها وجه معنـایی مکـان
این است که بستری باشد تا حکایت در آن جریان یابد .مغلوبیت بازار به قدری اسـت کـه
اگر محله و کوی ،خیابان و بیابان را جانشین آن کنیم ،خللی در بارِ معنایی حکایـت پدیـد
نمیآید .عالوه بر این ،در هستۀ مرکزی اطالعاتِ حکایت ،تصویری بر پایـۀ باالــ پـایین
دیده میشود :امیر مقامران در باال و جمع وُرنایان در پایین؛ چنانکه تصویر ابوسعید و جمع
متصوفه نیز بر پایۀ باالـ پایین است که خود حاکی از نظام ارزشی بیشتر و کمتر است .این
رابطۀ تقابلی در پایان حکایت ،به تعامل و در ادامه به غلبۀ سوژه میانجامد؛ چراکه چینش
روایی به گونهای است که امیر مقامران به خدمت ابوسـعید مـیرسـد ،نـه بـرعکس ،و در
دیالوگ آخر حکایت ،افعال امری ابوسعید نشانگر حاکمیت کنشگر بر مکان و دیگر جزئیات
آن است.
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5ـ .2غلبۀ مکان بر سوژه
در گفتمان تصوف ،ساخت و سازمان مکانهایی مانند رباط و خانقاه بر بنیـان غلبگـی بـر
صوفی است .صوفی باید روالها و روابط مکانی را بپذیرد ،تا چرخۀ طریقت را به سر بَـرَد.
در نتیجه ،حاکمیت مکان بر صوفی در مکانهای رسمی جریان تصوف ،هم عادی و هـم
ضروری است .از جمله تصاویر پربسامدِ وابسته به بحث ،حضور ابوسـعید بـر مـزار پیـران
تصوف است .نمونۀ برجستۀ آن ،رفتن شیخ بر خاکجای بوالفضل سرخسی اسـت کـه بـا
یک الگوی مفروض ثابت ،همراه است .در تصویر اول ،برای ابوسعید قبضی پدید میآیـد.
در تصویر دوم ،او به سَرِ خاک بوالفضل میرود و در تصـویر سـوم ،حالـت بسـط بـرایش
حاصل میشود و این الگوی حضور به صورت یک سنّت تکرار میشود .وقتی ابوسعید بـر
سَرِ مزار سرخسی میرسد .غلبۀ مکان بر سوژه چنان قدرتمند است که ابوسعید گِردِ خـاک
شیخ ابوالفضل طواف میکند و نعره میزند و میخواند« :معدنِ شادیست این و معدنِ جود
و کرم» ،و حالت بسط پدید میآید (ر.ک؛ ابوروح69 :1386 ،ـ .)70این متن ،آغاز ،میانه و پایان
و نیز علّیت و انسجام دارد .پس یک بسـتار روایـی اسـت (ر.ک؛ چنـدلر )143 :1397 ،کـه در
روابط الگوی آن ،مزار ابوالفضل سرخسی یک نظام ساختاری تمایزی است که حول قیـود
زمانی دوگانۀ «قبل از» و «بعد از» سامان یافتهاست« .قبل از» با قب و «بعـد از» بـا بسـط
معنا مییابد .با غلبگی مکان ،تنش روحی ابوسعید برطرف میشود .وجه آفرینشگر مکـان
به ابوسعید و صوفیان ،معنا و تشخصی میدهد که تا پیش از این ،فاقد آن بودند و اکنـون
واجد آنند .توانایی «مزار سرخسی» در تولید بساطت و اِعمال آن بر ابوسعید ،شیخ را بـر آن
میدارد تا بگوید« :این روز را تاریخ سازید که نیز این روز را بازنیابید».
ابوسعیدی که در زمان حیات ،قدرت گفتمان را در اختیار دارد ،بر آن است که در زمـان
ممات نیز در ساحتی دیگر قدرت خود را حف و اِعمال کند و استمرار بخشد .برای همین،
در روزهای پایانی عمر ،نیل به این منظور را تدارک میبیند .این تمهیدات کرامتمدارنـد.
پیشگوییهای ابوسعید از زمان مرگ ،حضور ،خدمت و سوگواری جنّیان بر مزارش ،معلـق
ماندن جنازۀ او در هوا (ر.ک؛ محمدبن منور337 :1386 ،ـ ،)348مرگ او را استعالیی و قدیسانه
ساختهاست .البته این رویّه دربارۀ بزرگان صوفیه معمول بودهاست؛ چنانکـه فرشـتگان از
آسمان فرود میآیند و خویشتن را بر جنازۀ سهلبن عبدهللا تسـتری مـیمالنـد (ر.ک؛ عطـار
نیشابوری )279 :1391 ،و یا شیر بر خاکجای ابوالحسن خرقانی طواف میکند (ر.ک؛ نوشته بر
دریا .)230 :1391 ،پیامد این گونه فضیلتهای برجسته ،نیرومندی و غلبگی مزار بوسعید بـر
کنشگران است .از این پس ،خودِ مزار ابوسعید است که تبدیل به نظامی تمایزی میشـود.
اکنون این مزار ابوسعید است که عامل بسط روحی پیران و صوفیان میشود (ر.ک؛ محمدبن
منور .)363 :1381 ،بدین ترتیب ،یکی از مجاری حف قدرت گفتمانی مشایخ تصوف پس از
مرگ ،انتقال این قدرت به مدفن پیران تصوف است.
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5ـ .3رابطۀ تعاملی و واسطهمند سوژه و مکان

غالباً تعامل و احساس فرد نسبت به مکان ،از اقامت و درگیری در مکـان پدیـد مـیآیـد.
ایجاد تعامل و مناسبات مکانی و حس کنشگر نسبت به مکان ،از ساکن شدن در محـیط،
آشنا شدن با خصوصیات فیزیکی و تعلق به یک محدوده منت مـیشـود ( Jakson, 1944:
 .)23بنابراین ،سطح اولیۀ مناسبات سوژه با مکان ،و تعامالتی که در پی آن رخ مـیدهـد،
بیشتر مربوط به فیزیک مکان و حضور فیزیکی در مکان است .اکنون بـا مبنـا قـرار دادن
فیزیک مکان به عنوان امری عینی ،با ذکر سه پاره حکایت از مقامات ابوسعید ،به بررسی
رابطۀ تعاملی سوژه و مکان میپردازیم.
ـ « ...خویشتن را از آن چاه بیاویخت ،سرزیر ،و قرآن ابتدا کرد ،و من گوش میداشتم .سحرگاه را قرآن
ختم کرده بود .چون قرآن به آخر رسانید ،خویشتن از آن چاه برکشید( »...محمدبن منور30 :1381،ـ.)31
ـ ...شیخ گفت« :ای جوان! این درخت می بینی؟ هشتاد ختم قرآن بـر آن کـرده ام ،نگونسـار از ایـن
درخت درآویخته» (چشیدن طعم وقت.)136 :1386 ،
ـ «شنیده بودیم که حق تعالی را فریشتگاناَند که سرنگون عبادت کنند .سر بر زمین نهادیم و پـای در
هوا کردیم .مادر بوطاهر را گفتیم تا به رشته ای انگشتِ پای ما به میخی بازبست و ختمـی ابتـدا کـردیم.
چون به این آیت رسیدیم که فَسَیَکْفِیکُهُمُ اهللاُ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ( البقره ،)137 /خون از چشـمهـای
ما بیرون آمد .از خود خبر نداشتیم و کارها بدل گشت» (ابوروح.)76 :1386 ،

در این سه برش که با اندک جابهجایی و جرح و تعـدیلی در مقامـاتهـای او بـه طـور
متوالی تدوین شده« ،فیزیک مکان» باعث ایجاد دلبستگی و وابستگی سوژه و پدید آمـدن
«حسّ مکان» در وجود او شدهاست .در این سه تصویر ،استعداد و قابلیـت مکـان در تغییـر
وضعیت سوژه عاملیت دارد .این معلق بودن و گذراندن تجربۀ جسـمی و روحـی ،تنهـا بـا
پذیرش چارچو های مندرج در فیزیک مکان به وسیلۀ سوژه ممکن میشود .باید پذیرفت
که سوژه در این زمینه به تعامل با مکان برخاستهاست ،اما اقتدار و کاریزمای مکـان بـدان
پایه نیست که سوژه را از مقام خود پایین بکشد و در خود مضمحل کند .عدم توفیق مکان
در این امر ،ناشی از مقاومت سوژه است؛ چراکه او سعی دارد در شـکل کـارکردی مکـان
تصرف کند .همان طور که از مکان معنا گرفتهاست ،میخواهد به مکان معنا هم بدهد .در
نتیجه ،مناسبات سوژه و مکان در بستر تعامل صـورت مـیگیـرد ،نـه در بسـتر غلبگـی و
حاکمیت مطلق یکی بر دیگری.
در هر سه تصویر« ،چاه»« ،درخت» و «خانه» پیش از حضور سوژه ،با کنش طبیعی خود،
در حالت مکانبودگی به سر بردهاند ،چراکه «مکان کنشی ،کاربردی روزمره دارد ،اما تهدیدی برای
معنا نیست .مکان ،عادتها یا تکرارهای کنش است» (شـعیری .)239 :1392 ،امـا بـا حضـور سـوژه،
فرایند تولید معنای نو رقم میخورد .نسبت «چاه» با «آ »« ،درخـت» بـا «سـایه» و «میـوه
دادن» و «خانه» با «مکان آسایش» فاصلهدار میشـود و هـر سـه مکـان موقتـاً از طبیعـت
نشانهای و مصرفی خود دور میشوند و به «مکان ریاضـت» تبـدیل مـیگردنـد .پـس بـا
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نشانه شدگی این مکانها (نشانهها) مواجه هستیم (ر.ک؛ همان .)238 :اینجاست کـه شَـوِشِ
مکان به وقوع میپیوندد.
ویژگیهای فیزیکی باعث تعامل ابوسعید با مکان میشـود و پیامـد آن ،تغییـر کـاربرد
مکان و شروع امر ریاضت و رسو آن در تـن و روان اوسـت .امـا در مقامـات ابوسـعید،
دستهای از حکایات هستند که مبنای تعامل سوژه با مکان در آنها ،امری عینـی نیسـت،
بلکه امری ذهنی و واسطهای است .شاهد ادعا ،حکایتهای زیر است.
ابوسعید روزی با مریدان به روستایی به نام «درِ دوست» وارد میشود .اصـحا از شـیخ
میخواهند ،به جای دیگر بروند .شیخ با استفاده از نام روستا ،نکتۀ بدیع صـوفیانهای بیـان
می کند« :بسیار قدم باید زدن تا مرد به دَرِ دوست رسد! چون ما اینجا رسیدیم ،کجا رویـم؟!» (محمـدبن
منور.)192 :1381 ،

در این حکایت ،فیزیک مکان مبنای تعامل نیست .اساس تعامل ،نامِ مکـان اسـت« .در
دوست» کیفیتی تأویلپذیر دارد و همین خاصیت ،واسطهای است که پیوند سوژه و مکـان
را برقرار میکند .همچنین ،هنگام رفتن به آمل به روسـتای «انـدرمان» مـیرسـد و آنجـا
اقامت نمیکند .به نظر او ،درآمدن به آن دیه ،به معنای «ماندن» و گرفتار شدن است.
در حکایت دیگری ،جمع به دیهی رسیدند .خواستند آنجا منزل کنند .شیخ ما گفـت کـه:
«این دیه را چه گویند؟ گفتند :دربند .گفت :در بند نباید .به دیهی دیگر رسـیدند .گفـت :ایـن دیـه را چـه
گویند؟ گفتند :خداشاد .گفت :خداشاد باید .شاد باید بود .آنجا منزل کردند!» (همان.)145 :

در این نمونهها ،سوژه به تفکیک بین مکانها مـیپـردازد و دو قطـب «مثبـت /مـا» ،و
«منفی /آنها» را پدید میآورد .عامل تأییـد یـا رد ،فیزیـک مکـان نیسـت ،بلکـه قابلیـت
تأویلپذیری نام مکانها به یکی از آموزههای صوفیانه ،واسـطهای مـیشـود تـا انسـان و
مکان به تعامل برسند .اگر اسامی مکانها را کنار بزنیم ،قیـد تسـاوی بـین آنهـا برقـرار
میشود .پس عامل پیوند سوژه و مکان میتواند کیفیتی ذهنی هم باشد؛ یعنی دلبسـتگی
به تنهایی ،تعامل انسان و مکان را رقم بزند .دلبستگی به مکان ،فرایندی ذهنی و فـردی
است و میتواند به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه ایجاد شود و تأکید بر روشی است که افراد
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به صورت شخصی ،معنای مکان را برای خود مـیسـازند ()Altman & Low, 1992: 28؛
چنانکه برداشتِ شخصی ابوسعید از «دوست»« ،خداوند» و از «اندرمان»« ،گرفتاری» اسـت.
در این نمونهها ،از وجه کارکردی مکـان کاسـته ،و بـر وجـه زیبـاییشناسـانۀ آن افـزوده
شدهاست .پس مبنای مناسبات سوژه و مکان ،تنها وابسته به امری عینی نیست ،بلکه این
امر میتواند به کیفیتی ذهنی هم واگذار شود.
 .6نتیجه
از کاربست نوعشناسی مکان در میراث صوفیانۀ ابوسعید و مناسبات سـوژه و مکـان ،ایـن
نتای به دست میآید:
ـ گفتمان برای رهور و بروز به مکان نیازمند است .ستیز ابوسعید با قطب غالب و مخالف،
نبرد بر سر مکان است .او با حضورش در مکان گفتمانی ،همۀ کـنشهـا ،اجـزا و عناصـر
مکانی موجود را به سمتی هدایت میکند که به تصرفات مکانی ،و از نظرگاه نوعشناسـی،
به تغییر نوع مکان منجر شود ،تا در پی آن ،بتواند مکان را به نفع گفتمان خودی مصادره
کند .سوژه ،هم مکان کانونی مسجد ،و هم مکان گستردۀ نیشـابور را نسـبت بـه شـرایط
پیشین خود «بازپروری» میکند و آنها را در یک تقابل دوقطبی و در یـک بسـتار روایـیِ
«پیشاابوسعید» و «پساابوسعید» قرار میدهد و با ایجاد تغییر در نوع مکـان ،زمینـه را بـرای
مسلط شدن گفتمان خودی و به شکست کشاندن گفتمان رقیب فراهم میکند.
ـ خانقاه ،مکان کانونی گفتمان تصوف ،مکانی شبکهای است که سه ابژۀ ارزشی «خدمت»،
«صحبت» و «خلوت» را به مرید القا میکند .برای این امر ،برابر با هر یک از این سه مقام
معنوی ،شبکههای سهگانۀ مکانی متنارر در معماری خود تشکیل دادهاست ،تا قید تساوی
مقام و مکان برقرار شود .پس معماری خانقاه ،صورت بازنماییشدهای از مناسبات و روابط
تفاوت گذارانۀ قـدرت در گفتمـان تصـوف اسـت .ابوسـعید بـرای جـذ  ،تفـاوتگـذاری،
محدودسازی ،تغییردهی و سامان سِیر تربیتی مریدان ،در مسیر رسیدن به تغلّب گفتمـانی،
از توان القاییـ شبکهای نهاد خانقاه بهرهمند است.
ـ رابطۀ سوژه و مکان سه نوع است :آنگاه که تنها الزام مکان برای سوژه ،محمل روایـت
بودن است ،سوژه بر آن غالب است .وقتی که سوژه متأثر از آثار تمایزی حضور در قلمـرو
دوگانۀ «قبل از» و «بعد از» مکان است ،مکان بر سوژه غالب است .نوع سوم کـه بـه نظـر
میرسد تازگی دارد ،زمانی است که رابطۀ سوژه و مکان ،معنادهی و معنایـابی اسـت ،نـه
غلبگی مطلق .در این نوع ،عامل یا عینی است ،یا ذهنی و بیشتر با قابلیت تأویـلپـذیری
زیباشناسانه همراه است .فاعلیت ابوسعید در همۀ این تصرفات و تغییرات در هویت و نـوع
مکان ،غلبگی یا تعامل ،تمهیدی برای حف  ،گسترش و استمرار گفتمان نوپدید و ورودش
به مناسبات قدرت است.
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