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شود. امـا وي،   كننده انواع مثالي اقتدار شناخته مي ماكس وبر، عموماً به عنوان ارائه چكيده:

هاي ديني را نيز مطرح كرده است. تاكيد من بر انـواع مثـالي در    همچنين انواع مثالي نگرش
شناسي و نيز   شناسي دين وي، بر اين واقعيت شكل گرفته است كه كتب اصلي جامعه جامعه
شناسي ديني ارائه شده توسـط وي را   شناسي دين، گرايش به اين دارند كه نوع جامعه  منابع

هايي معـين   بندي بندي مبتني بر مقوله شناسي،يك طبقه ناديده بگيرند، در حالي كه اين نوع
را بـا   -يا شـايد رفتـار انسـاني در كـل     -دهد تا رفتار ديني كند كه به ما اجازه مي را ارائه مي
سـه نـوع مثـالي اصـلي را در      شده بررسي نماييم. ايـن مقالـه،   انواع مثالي پيشنهاد رجوع به 

توانند به وسيله نـوع   ها مي دهد كه چگونه آن كند و نشان مي شناسي دين وبر ارائه مي جامعه
درباره تصوف، بـه   مثالي چهارمي تكميل شوند. چهارمين نوع مثالي، بر پايه مطالعات نگارنده

  گيرد.  مثابه طريقت ديني در اسالم،شكل مي
  .عرفانزهد، سي دين، شنا جامعه تصوف، انواع مثالي،  مفاهيم كليدي:
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  مقدمه
شناسي، مي باشد، يك نگرش اصـلي در ديـن ،    هاي تخصصي جامعه شناسي دين يكي از حوزه جامعه

شناسـي عرفـان و تصـوف،     جامعـه  باشد. بنـابراين،  ميكه نگرش معنوي به آن است، عرفان و تصوف 
آيد كه عرفان و تصوف را به عنوان يـك واقعيـت و    شناسي دين به شمار مي اي در درون جامعه شاخه

كنـد.   نظر از اين كه خوب است يـا بـد، درسـت اسـت يـا غلـط، بررسـي مـي         صرف آنچه كه هست،
ر مورد اين مفـاهيم وجـود دارد، مـورد بررسـي قـرار      شناسي عرفان و تصوف، واقعيتي را كه د جامعه

توان كاركردهاي اين واقعيت را نيز بررسي كرد. در انجام اين امر، بايسـتي توجـه    دهد و البته مي مي
هاي فزاينده ديـن و مفـاهيم دينـي در جهـان      اي كه با پويايي در زمانه طور حتم، داشته باشيم كه به

هـا و ابزارهـاي پژوهشـي     كـارگيري روش  گيرنـد، بـه   مينه صورت ميمواجهيم، مطالعاتي كه در اين ز
باشد.  ماكس وبر مي 1شناسي ديني كنند. يكي از اين ابزارهاي پژوهشي، نوع اي را اقتضا مي جانبه همه

شناسي است كه در آثارش به عرفان و تصـوف   وي يكي از مهم ترين متفكران كالسيك حوزه جامعه
اسالمي نيز پرداخته است. البته در بيشتر آثاري كه به دنبال مطالعات وبر درباره ديـن و بـا تـاثير از    

ح وي از جايگاه مذهب پروتستان اند، دين عمدتاً در زمينه شر كارهاي وي در اين زمينه منتشر شده
شناسي ديني وي، به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته و  در اروپا مورد مداقه قرار گرفته است و نوع

بندي  شناسي، يك طبقه شايد حتي بتوان گفت كه از قلم افتاده است. اين در حالي است كه اين نوع
ـ  هاي معين ارائه مي بندي داراي مقوله ه پژوهشـگران ايـن حـوزه، اجـازه بررسـي رفتارهـا و       كند كه ب

دهـد.وقتي بـه    هاي گوناگون و متفاوت دينـي را بـر اسـاس فهـم معـاني كنشـگران مـي        گيري جهت
 3"جامعه شناسي ديـن "و  2"دين،قدرت،جامعه"شناسي ديني وبر كه شرح آن ها در كتبي نظير  نوع

عرفـان  "و  "زهـد فـارغ از دنيـا   "،"هـد در دنيـا  ز"گانـه   سه 4كنيم،با انواع مثالي آمده است،رجوع مي
اگر به دنبال شويم.حال  كه هر يك، راه مخصوصي براي كسب رستگاري هستند،مواجه مي "دنياگريز

يابيم كه ايـن معيارهـا،خود را در اسـامي ايـن      شناسي وي باشيم، در مي معيارهاي جداكننده در نوع
جهان  "و  "جهان اين"هايي اساسي درباره  گيري ، جهتدهند و در واقع خوبي نشان مي انواع مثالي، به

سازند كه اديان مختلف، رستگاري را يا از  گذارند، بدين معني كه مشخص مي را به نمايش مي "ديگر
كنند. اين تقابل به شكلي  دنبال مي "بيرون رفتن از جهان"و يا از طريق  "درون جهان بودن"طريق 

دنيايي، فارغ ازدنيا و دنياگريز قابل مشاهده است كـه مـورد اول بـر     روشن در انواع راهبردهاي درون

 
1 .religious typology 
2 .From Max Weber: Essays in Sociology 
3 .The Sociology of Religion 
4 .Ideal Types 
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درگير دنيا بودن و اهميت و توجه به واقعيت مادي داللت دارد، در حالي كه دو مورد بعدي، مستلزم 
   باشند. دوري و اجتناب از دنيا و پرداختن به امور فرامادي مي

شناسي وبر وارد كرد و آن، مورد  وان نقدي را بر نوعت جا و با در نظر گرفتن توضيحات فوق، ميدر اين
توانست آن را در نوع مثالي چهارمي جاي دهـد كـه تركيـب وتلفيـق      باشد كه وبر مي مذهب تائو مي

آن نداشـته و بـه    خاصي از دو نوع مثالي زهد در دنيا و عرفان دنياگريز باشد؛ امري كه وي توجهي به
تواند با عرفان دنياگريز تركيب شـود و ايـن    يافت زهد در دنيا ميدر واقع،ره كل ناديده گرفته است.

تـرين حـد    كند ولي در ضـمن،كم  تركيب،ويژگي مذهب تائو است كه بر پذيرش اين جهان تاكيد مي
كند و هدف نهـايي   هاي دنيوي را به باورمندان خويش، توصيه مي درگير شدن در مسائل و مسئوليت

). يـك پيـرو   247: 1394(هميلتـون،  يا اتحاد با مرجع الهـي اسـت   انديشي انديشي و روشن آن، ژرف
براي وجود زميني ارزش بااليي قائل است و خواستار عمر دراز و حتي جـاودانگي مـادي    مذهب تائو،

  است، اما تنها به اين دليل كه كماكان به حقيقت عارفانه بينديشد و آن را دنبال نمايد.
در فرصتي ديگر مورد بررسي و مداقه قرار خواهد گرفت و موضوع نقد فوق، با همه اهميتي كه دارد، 

اصلي مقاله حاضر نيست، بلكه مسئله اين مقاله، در واقع اين است كه وبر، عرفا و صـوفيه اسـالمي را   
اسالم را ديني معطـوف بـه جهـان ديگـر      در نوع مثالي عرفان دنياگريز جاي داده و تحت تاثير آنان،

يعنـي وبـر، عرفـا و صـوفيه      جهاني پيروان خويش ناتوان اسـت.  هي حيات اينداند كه از سامان د مي
داند و معتقد است كه نزد آنان،اعمال دنيوي،  گزين مي ها، دنياگريز و عزلت اسالمي را نيز نظير بودايي

توجه به جامعه و اشتغال به كار و پيشه مذموم و نكوهيده است. اين در حـالي اسـت كـه در اسـالم،     
ي و فرادنيوي، نه تنها از هم جدا نيستند، بلكه با يكديگر داراي آميختگي هستند و به بيان امور دنيو

خداوند در قرآن، با بيان اين كه مسـلمانان را امتـي ميانـه،     .1گذرد ديگر، راه آخرت از اين جهان مي
اي كسب معاش ، بر لزوم تالش آنان بر2يعني داراي اعتدال و به دور از افراط و تفريط قرار داده است

سـازد كـه بزرگـان صـوفيه و اساسـاً مكتـب        . رجوع به واقعيات تاريخي نيز روشن مي3كند تاكيد مي
اند. پس در واقع، مسئله ايـن   تصوف، به امور دنيوي و مسائل جاري در جوامع خويش بي توجه نبوده

  -بـين ديـدگاه وبـر    مقاله از مشاهده ناسازگاري ميان معرفت و واقعيت، يعني از مشاهده ناسـازگاري 
و رجـوع بـه    -توجه بـودن عرفـا و صـوفيه اسـالمي نسـبت بـه جامعـه        مبني بر دنياگريز بودن و بي

  گيرد. هاي تاريخي شكل مي واقعيت

 
  الدنيا مزرعة اآلخرة. 1
  143.سوره بقره،آيه  2
  11.سوره نباء،آيه  3
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توان گفت كه يكي از حـامالن اصـلي اسـالم از نظـر وبـر،       بندي دراين مقدمه، اين مي به عنوان جمع
باشـد و بـر اسـاس     اند كه ديدگاه وي درباره آنان، به شكلي پراكنده در آثارش موجود مي صوفيه بوده

عرفـان دنيـاگريز    داند و لذا، در نـوع مثـالي   اين ديدگاه، آنان را از نوع عارفان اهل مراقبه و تامل مي
گونـه كـه وي، انـواع     دهد. از نظر نگارنده، اين ديدگاه وبر محل مناقشه و نقد است و همـان  جاي مي

داند، ضروري است كه ديدگاهش درباره صوفيه و جـاي   مثالي را ابزاري براي فهم واقعيت تجربي مي
رفته و به محك واقعيت درآيد. دادن آن ها در نوع مثالي عرفان دنياگريز، با دقت مورد بررسي قرار گ

در واقع، هدف مقاله نشان دادن اين واقعيت است كه عرفا و صوفيه اسالمي، نه تنها دنيـاگريز و  پس 
اند، بلكه داراي تـاثيرات گونـاگون و متنـوع اجتمـاعي      توجه به جامعه و مسائل جاري در آن نبوده بي

شود و انواع مثالي  شناسي ديني وبر توضيح داده مي اند. بدين منظور و در ادامه مقاله،مبناي نوع بوده
  شوند: شناسي است، طرح و بررسي مي گانه كه منبعث از اين نوع سه
  

  مباني نظري
هـايي را حـائز اهميـت دانسـته و مطـرح       شناسي ديني خويش، آن ويژگي وبر مدعي است كه در نوع

ديـن از اديـان ديگـر را فـراهم      كرده كه مختص هر يك از اديان هستند، موجبات تمايز ميـان يـك  
هايي را كه در تصوير كلي يك دين و در  اند را مطرح كرده او همواره،آن ويژگي آورند حائز اهميت مي

شكل دادن به روش عملي زنـدگي و نيـز در ايجـاد تمـايز ميـان يـك ديـن بـا اديـان ديگـر نقـش            
  ).292-294: 1946(وبر، اند مورد تاكيد قرار داده است كننده داشته تعيين

توان تعدادي  هاي دين وجود دارند كه در اين گوناگوني،مي بر اساس نظريات وبر،انواع گوناگون صورت
هـاي   حـل  از انواع بنيادي را تشخيص داد،يعني انواعي كه به نظر وي، از امكانات موجـود در ذات راه 

هاي زنـدگي و جهـان    تگيرند. بدين صورت كه، اگر رويدادها و واقعي مسئله رستگاري سرچشمه مي
اي براي دنبال كـردن نـوعي رسـتگاري     پيرامون، تهديدكننده معناي وجودي شخص باشند و انگيزه

كوشد از جهان بگريزد يا در صدد يافتن راهي براي پذيرش يا سازگاري با  فراهم آورند، شخص يا مي
ري ديگرجهاني و مقصودش از گي ، نوعي جهت"گريز از اين جهان"ها برآيد. منظور وبر از  اين واقعيت

جهاني است كه افـراد پـس از پـذيرش هـر كـدام از ايـن        گيري اين ،نوعي جهت"سازگاري با جهان"
كساني كه رهيافت سـازگاري   گيرند. ها، راه خاصي براي جست وجوي رستگاري در پيش مي رهيافت

د و كسـاني كـه   كننـ  گيرند، رسـتگاري را از طريـق تسـلط بـر خويشـتن دنبـال مـي        را در پيش مي
جويند. وبر، راه  گيري مي گيرند، رستگاري را از طريق كناره گيري گريز از جهان را در پيش مي جهت

). بر 151-165: 1964(وبر، نامد مي "اي عرفان مراقبه"و راه دوم را  "كشي فعاالنه رياضت"نخست را 
  توانيم مشاهده كنيم:  سه نوع مثالي را در آثار وبر مي همين اساس،
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،كه جايگاهي ويژه در تفكر وبر دارد و رستگاري بـر اسـاس آن، صـورت    1"زهد در دنيا".نوع مثالي 1
ها با هـدف   گيرد و مستلزم وقف تام و تمام همه فعاليت جويي فعاالنه به خود مي جهاني يا رياضت اين

شـديد در   خدمت كردن به خداوند است.در اين نگرش، اطمينان از رستگاري از طريق فعاليت و كار
همـراه  -تنهـا در حـد رفـع نيـاز    -تـرين حـد مصـرف    آيد و بـا تاكيـد بـر كـم     اين جهان به دست مي

باشند كه در  ها) مي ها و خصوصاً ناب دينان (پيوريتان است.مصداق برجسته اين نوع مثالي، پروتستان
ط بر دنيـا و بـا   كوشند تا از طريق تسل جويي فعاالنه، مي كنند و با رياضت چارچوب اين دنيا عمل مي

  ).479-543: 1978(وبر، تالش در يك حرفه، امر خداوند را محقق سازند
يابي به رسـتگاري از طريـق تسـلط كامـل و     ،كه بر اساس آن،دست2"زهد فارغ از دنيا".نوع مثالي 2

پذير است، يعني همان اميالي كه باورمندان را به استغراق در جهـان   غلبه بر همه اميال دنيوي امكان
خواهـد بـر    تفاوت نيست ولي مي جو به اميال دنيوي بي در اين جا، فرد رياضت دهند. ادي سوق ميم

باشـند كـه دنيـا را     مصداق برجسته اين نوع مثالي،راهبـان مسـيحي ديرنشـين مـي     ها غلبه كند.آن
جـب  هايي كه مو كنند و معتقدند كه فعاليت دنيوي، انسان را از تمركز بر فعاليت ارزش قلمداد مي بي

دارد و از اين رو،بـه دنبـال غلبـه بـر همـه اميـال دنيـوي         شوند، باز مي يابي او به رستگاري ميدست
  ).506-542: 1978(وبر، آيند مي بر

رسد اين است كه اساساً در مسيحيت، امكان جمع توامان بين  جا الزم به نظر ميتوضيحي كه در اين
يستي به امور دنيـوي پرداخـت و از امـور فرادنيـوي     اين جهان و جهان ديگر وجود ندارد، يعني يا با

پوشي كرد و همين ويژگي  غفلت نمود و يا برعكس، به امور فرادنيوي پرداخت و از امور دنيوي چشم
  دهد.   است كه دو نوع مثالي فوق را شكل مي

ـ   ،كه بر اساس آن،جز با طرد زندگي و دنيـا، نمـي  3"زهدفارغ ازدنياگريز".نوع مثالي 3 ه هـدف  تـوان ب
هـاي   ها و درگيري ها، مسئوليت رستگاري دست يافت و اين امر،خود به معناي طرد همه اميال، پيشه

هـاي مـادي و    كنـد و لـذت   توجهي به دنيا را توصيه مـي  تفاوتي و بي دنيوي است. عارف دنياگريز، بي
لي، پيـروان اديـان   داند. مصداق برجسته اين نـوع مثـا   آميز و گذرا مي ارزش، توهم اميال دنيوي را بي

توانـد بـه ظـرف     باشند كه معتقدند فرد، تنها با تامـل و مراقبـه مـي    ها مي آسياي شرقي نظير بودايي
دانند، چرا كه فـرد را از توجـه بـه خداونـد دور      خداوند تبديل شود و لذا، اعمال دنيوي را مذموم مي

ا دوري گزيند و خاموش بماند تا شايد سازد، در نتيجه، ايشان بر اين باورند كه فرد بايستي از دني مي
گزينـي   گيري كه مسـتلزم عزلـت   ). بر اساس اين جهت234-236: 1978 (وبر، خداوند به سخن آيد

 
1 .Inner-worldly asceticism 
2 .World-rejecting asceticism 
3 .World-flying mysticism 
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شود. پس بايسـتي كـه    اي است،كار و پيشه دنيوي موجب غفلت از مراقبه و تامل محسوب مي مراقبه
  ).172: 1964(وبر، دگي بهره ببردفرد، تن ها از نذورات، صدقات و مواهب طبيعي جهت ادامه زن
جهـاني   نظـم ايـن  «معتقـد اسـت:   دهد و وبر، عرفا و صوفيه اسالمي را نيز در اين نوع مثالي جاي مي

ريزي شده با هدف كسب رستگاري اسـت امـا، ايـن رونـد در نهايـت،       صوفيه در اسالم، روندي برنامه
گيرنـد و متـاثر از منـابع     پـيش مـي   جستجويي عارفانه است كه ايشان براي رسيدن به رستگاري در

اسـت. ويژگـي راه و روش دسـتيابي بـه رسـتگاري نـزد صـوفيان، سرمسـتانه و          1هندويي و پارسـي 
است. ايـن روش كسـب رسـتگاري، متفـاوت بـا       -مبتني بر تامل و مراقبه -گرايانه گرايانه و تامل روح

اي نيست، چون  ها، مبتني بر اخالق مذهبي حرفه زهدگرايي است و زهد صوفيان بر خالف پروتستان
شـان   هـاي دنيـايي   شـان دارد و حرفـه   بطه بسيار اندكي با مشاغل ايـن دنيـايي  كنش مذهبي آنها، را

: 1964(وبـر،  »شان براي دسـتيابي بـه رسـتگاري دارد    ريزي شده اي كامال بيروني با روند برنامه رابطه
182.(  

اي مواجه شـده اسـت و    البته الزم به توضيح است كه مطالعات وبر درباره اسالم،با انتقادات گسترده 
مـاكس وبـر و   يعني  ترين منتقدان وي در اين زمينه،برايان ترنر است كه در كتاب خود، كي از مهمي

شناختي خود نبوده است، به رويكرد  بند اصول روش كند كه وبر در مطالعه اسالم، پاي ، ابراز مياسالم
ز، تـالش  ماركسيستي نزديك شده و علل ساختاري را در بررسي خود مد نظر قـرار داده اسـت و نيـ   

اي كه كنشگران براي كـنش خـويش قائلنـد،مورد شناسـايي قـرار       نكرده تا اسالم را مبتني بر معاني
اش از اسالم را بر پايه باورهاي قالبي اروپايي  ). بعالوه، وبر نوع مثالي برساخته5-12: 1390دهد(ترنر،

ريـزي و ارائـه كـرده     طـرح متداول زمان خويش و بيشتر، تحت تاثير آراء مستشرقان در مورد اسالم، 
است. يكي از داليل مهم اين امر،شايد اين باشد كه وي كوششي انجام نداده تا به مطالعه اسـالم، در  

يهوديت باسـتان، مسـيحيت پـس از جنـبش      -مدت زماني به همان اندازه كه به مطالعه ساير اديان
  ).134: 1992(صدري، اختصاص داده بود، بپردازد-اصالح ديني، اديان چين و هند

تـوانيم انـواع مثـالي مطـرح شـده وبـر در        صرف نظر ازاين انتقادات، بر اساس مطالب اين بخش، مي
 3يا توجه به امور فرادنيـوي  2ها در توجه به امور دنيويشناسي دين وي را، بسته به رويكرد آن جامعه

بر اساس آنچه در اين بخش گفته شـد،   شان در جدولي به شكل ذيل به نمايش درآوريم: و مصاديق 
شناسي ديني وبر و انواع مثالي  پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه با در نظر گرفتن مباني نوع

 
  باشند. متون ديني زرتشتي مي .منظور از منابع پارسي، 1

2 .immanence 
3 .transcendence 
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شده در آن، آيا جاي دادن عرفا و صوفيه اسالمي در نـوع مثـالي عرفـان دنيـاگريز، بـا واقعيـات        ارائه
  تاريخي مطابقت دارد يا خير؟

 
  مصاديق تاريخي  توجه به امور فرادنيوي  امور دنيويتوجه به  نوع مثالي
  هاي پروتستان... پيوريتان - + زهد در دنيا

  راهبان مسيحي ديرنشين... - + زهد فارغ از دنيا
 اديان آسياي شرقي، + - عرفان دنياگريز

  صوفيه اسالمي ها، بودايي
  

  روش پژوهش
گانه مطرح  اساس كار ما، مبتني بر انواع مثالي سهطور كه در عنوان مقاله حاضر مشخص است،  همان

شناسي به منظور اصالح و تكميل آن  شناسي ديني وبر و سپس، ارائه انتقاداتي بر اين نوع شده در نوع
جانبه بر يك يا چند ديـدگاه اسـت و از طريـق    نوع مثالي حاصل تاكيد يك«است. مطابق تعريف وبر،

آيد كه در واقعيـت، پراكنـده و     هاي منفرد انضمامي به دست مي تركيب كردن شمار زيادي از پديده
هاي مذكور، در يك برساخته  بيش موجود و گاهي ناموجودند و بر مبناي همان ديدگاه و منفصل و كم

شوند. اين برساخته ذهني، به مفهوم خالص خود، در عالم واقع و به صـورت   تحليلي واحد، مرتب مي
هاي تاريخي اين اسـت كـه در هـر مـورد مشـخص،       ود. وظيفه پژوهشش تجربي هيچ كجا يافت نمي

: 1949(وبـر،  »تعيين كنند كه واقعيت، تا چه حد به اين برساخته مثالي نزديك يـا از آن دور اسـت  
هـاي مفهـومي انتزاعـي و ابزارهـايي جهـت       توان گفت كه انواع مثـالي،طرح  ).به عبارتي ديگر مي90

  سازند و محقـق بـا رجـوع بـه      پذير ميها را امكان اساسي پديدههاي  مقايسه هستند كه درك ويژگي
تفـاوت يـا    -چه را كه در واقعيت مشاهده كرده، چقدر با آن نوع مثالي فاصلهنيابد كه آ ها در ميآن

دارد. پس، ساختن انواع مثالي، في نفسه هدف نيست بلكه ابـزاري بـراي سـنجش واقعيـت     -شباهت
  است.

هـاي اجتمـاعي    گيري ها و جهت رجوع و تحليل متون و اسنادي كه به فعاليت با در اين پژوهش نيز،
كنيم تا رويكرد وبر مبنـي بـر جـاي دادن آنـان در نـوع       اند، تالش مي عرفا و صوفيه اسالمي پرداخته

آزمايي قـرار دهـيم. در واقـع،براي روشـن سـاختن موقعيـت و        مثالي عرفان دنياگريز را مورد راستي
اش بررسي خواهيم كرد و اگر موفـق   اي اجتماعي در متن تاريخي سان پديده ن را بهجايگاه تصوف، آ

شديم تا نشان دهيم كـه جـاي دادن عرفـا و صـوفيه اسـالمي از سـوي وبـر در نـوع مثـالي عرفـان           
تواند با واقعيات تاريخي مطابقت داشته و صحيح باشد، آنگاه به عنوان اصالح و تكميـل   دنياگريز،نمي

هايي براي آن در نظـر   ديني وي، به برساختن يك نوع مثالي اقدام خواهيم كرد و ويژگيشناسي  نوع
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تا بتوانيم عرفا و صوفيه اسالمي را در آن جاي دهيم. -در مقايسه با انواع مثالي ديگر -خواهيم گرفت
م در گيري دو مفهوم مه مان،ابتدا به اختصار به واكاوي بستر تاريخي شكل براي تحديد گستره بررسي

ها خواهيم پرداخت. سپس اي آن و بيان تفاوت ريشه "Mysticism"و  "Sufism"اين مقاله، يعني 
اللّهـي   اهللا ولي، به عنوان يكي از بزرگان و مجددان سلسـله نعمـت   نگرش و رويكرد دنيوي شاه نعمت

در تاريخ ايـران   مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه دليل اين انتخاب نيز، نفوذ و جايگاه سلسله مزبور
اهللا ولي بر تصوف و حيات اجتماعي ايران بوده اسـت. سـرانجام،به بررسـي     سزاي شاه نعمت و تاثير به

گيـري كلـي صـوفيه بـه كـار و پيشـه دنيـوي و         ها خواهيم پرداخت چون بيانگر نوع جهت نامه فتوت
  اند. دهنده رابطه تصوف با اقشار اجتماعي ايران،نظير اصناف بوده همچنين،نشان

   
  ها يافته
 Sufismو  Mysticismتفاوت بين الف.

در ابتدا توجه به اين نكته الزم است كه در معارف اسالم،دو واژه اصلي وجود دارند كه بر بعد معنوي 
هاي اروپايي اما، براي  باشند. در فرهنگ دو، واژگان عرفان و تصوف ميكنند و اين اين دين داللت مي
كنند كه اصطالح گويايي در اين زمينه  استفاده مي "mysticism"معموالً از واژه  رساندن اين معنا،

توان معادل عرفان يا تصوف اسالمي در نظر گرفت . چون،اين واژه در غرب،بـه   باشد و آن را نمي نمي
 خصوص در چند قرن اخير ،تحت تاثير فضاي فكري مذهب پروتستان و مكتب فلسـفي رومانتيسـم،  

هاي عاطفي و احساسي اديـان داللـت    عاطفي و انفعالي پيدا كرده است، يعني بر جنبهبيشتر مدلول 
قدري دامنه شمول آن گسترده شده است كه اكنون، هرگونه امور غيرعقلي و مجهول، از  كند و به مي

توان ذيل اين واژه جاي داد. عرفـان و   اسرار و رموز ديني و غير ديني، اعم از حقيقي و مجازي را مي
به همين دليـل محققـان    معاني دقيق و روشني دارند. شناسي اسالمي، در معرفت صوف اسالمي اما،ت

ــالم ــك در       اس ــام چيتي ــر ويلي ــاخران نظي ــون و از مت ــه گن ــر رن ــدمان نظي ــي، از متق ــناس غرب ش
دهند و با ذكر داليل مفصلي حكـم   را معادل عرفان و تصوف اسالمي قرار نمي mysticismآثارشان،
و مشـتقاتش اسـتفاده كننـد     "Sufism"دهند كه از همـان واژه   دهند و ترجيح مي آنها ميبر تمايز 

ناميد زيـرا   mysticسادگي  توان به عربي و ... را نمي ابن اند كه كساني مثل مولوي، چون متوجه شده
 كنـد و بعـد معرفتـي نيـز دارد و صـرفاً عـاطفي،       تفكر اينان، بر يك طريقت ديني معنوي داللت مي

  احساسي و يا توجه به عجايب و غرايب نيست. نفعالي،ا
كه اهل سـلوك  باشد، بي آن mysticتواند  از طريقت خبري نيست و هر كسي مي mysticismدر 

هاي اسرارآميز و آميخته به رمز بگويـد يـا بـه     يا اصوالً اهل دين و دينداري باشد. يعني هر كه سخن
در حالي كه، در عرفان و تصوف اسالمي،بيش از هـر چيـز   است  mysticاين امور توجه داشته باشد،
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اهللا با رعايت دستورات اسالمي و آداب معنوي و احكامي كه در آن هسـت،   ديگر به طريق سلوك الي
اي دارد ولـي در   تـر، معرفـت در عرفـان و تصـوف اسـالمي اهميـت ويـژه        تاكيد شده و از همه مهـم 

mysticism پس منظـور مـا از مفهـوم عرفـان و     1-3: 1393ي،اصوالً معرفت مطرح نيست(پازوك. (
تصوف اسالمي اشاره به شناخت و معرفتي است كه بر پايه يك طريقت ديني استوار است و عالوه بر 

باشد. مراد از طرح اين بحث، آگاه نمـودن خواننـده    اين، جامع بين امور دنيوي و امور معنوي نيز مي
توان و نبايد عرفان  كه اساساً نمياست و اين Sufismو  Mysticismاي بين  نسبت به تفاوت ريشه

را در مورد آن بـه   Mysticismو تصوف اسالمي را معادل عرفان مورد نظر وبر در نظر گرفت و لفظ 
ها توجه داشت.با در نظر داشتن اين مهم،در ادامه مقاله، رويكـرد  كار برد و بايستي به تفاوت بين آن

  دهيم: به امور دنيوي را مورد بررسي قرار مي -آوران صوفيهوان يكي از نامبه عن-اهللا ولي شاه نعمت
  

  اهللا ولي گيري دنيوي شاه نعمت ب.جهت
گـري و گـدايي    هاي صوفيه ايران اسـت كـه پيـروانش از تكـدي     اللّهي از امهات سلسله طريقت نعمت

: 1389كننـد (سـيدين،   مـي پرهيز دارند و با اشتغال بـه كـار و پيشـه و از كـد يمـين امـرار معـاش        
باشد. دستورات  اهللا ولي مي كه از نامش پيداست، منسوب به شاه نعمت ). اين سلسله، چنان330و332

اهللا، به اقتضاي زمان و جامعيت آن كه مبتني بر جمع صورت و معني، يعني  خاص وي در سلوك الي
بـود، در زمـاني    "با يار داشتن دست را به كار و دل را"جمع بين كار دنيوي و عمل معنوي يا همان 

كه مدعيان تصوف بسيار بودند، مقبول خاطر طالبان راه قرار گرفت...و در زماني كه سنت ترك كار و 
داد كه بـه   زني در ميان بعضي صوفيان مرسوم شده بود، به پيروان خود دستور مي گاه تكدي و پرسه

). زندگي خود وي 119و131: 1385 (پازوكي، كاري اشتغال ورزند و به نام تصوف امرار معاش نكنند
نيز بيانگر اين است كه نه فقط در رفع نيازهاي دنيوي خويش كوشا بوده، بلكه براي خير رساندن به 

كرده و صاحب باغ و عمارت بوده  كرده است. براي مثال،كشاورزي مي عموم مردم نيز،كار و تالش مي
: 1307اللهي، كرده است (نعمت اده عموم مردم احداث ميها و بناهايي براي استف و در سفرهايش، باغ

و از وي فراوان نقل شده اسـت كـه   » آن حضرت را در فالحت يد طوالني بود«). مشهور است كه 89
  »:كيميا خواهي زراعت كن«كرده كه  به پيروان خويش توصيه مي

  ست و ثلث باقي هم زر استكه گفت        زرع را ثلثان زر اكيميا خواهي زراعت كن كه خوش گفت آن
  ).106: 1335(كرماني،

اهللا ولي اشاره دارد كه ضمن دستور به كار و منع از بيكاري  بيت فوق، در واقع به ابياتي از شاه نعمت
  و امر به كسب حالل، به كيمياي زراعت نيز اشاره داشته است:

  از ما بشنو نصيحتي خوش     نيكي كن و نيكيش جزا جو
  ن گدايي     از كسب حالل خود نوا جودهقاني كن مك
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  گر طالب علم كيميايي     از خاك سياه كيميا جو
   ).693: 1386اهللا ولي، (شاه نعمت

يعني از نظر وي، پيروان صوفيه بايستي اشتغال به كار و آن هم كار حالل داشـته باشـند و نيـز، بـه     
را داشته و موجب فراهم كردن رفاه و دهد كه كار كشاورزي بر روي زمين، حكم كيميا  آنان توجه مي

  باشد. آسايش مي
اهللا ولي داراي مال و مكنت و جاه و حشمت فراوان بوده است و همگان او را به دنياداري و  شاه نعمت

). 579و581: 1374انـد (فـرزام،   ها نقل كرده شناختند و معاصرانش،در اين باره حكايت ثروتمندي مي
سفرها نيز از امكانات مـادي و معنـوي خـويش بـراي مشـاركت در       طور كه گفته شد، در وي، همان

كرده است، به طوري كه در گزارش اين سـفرها، مـوارد    المنفعه استفاده مي هاي جمعي و عام فعاليت
متعددي از اقداماتش نظير ساختن بناها و فضاهاي عمومي مانند خانـه، بـاغ، مزرعـه، خانقـاه، چـاه،      

  ).39-52: 1335ان شده است (كرماني،قنات، مسجد، مدرسه و... بي
اهللا ولي، بهترين سرمشق كار و كوشش براي مريدان و اطرافيان او بوده، چـرا   روش زندگي شاه نعمت

ها و همچنين آثـار فراوانـي كـه از     كه در تمام عمر طوالني خود، به گواهي مندرجات تواريخ و تذكره
سرودن اشـعار و كتابـت رسـائل و ارشـاد و هـدايت      وي به جاي مانده، همواره به تحقيق و مطالعه و 

مردمان و عمران و زراعت و...اشتغال داشته و ديگران را نيز بـدين شـيوه زنـدگي تشـويق و ترغيـب      
) زيرا اهميت اشتغال به كار تا جايي است كه بيكـاران و سـرباران   585: 1374كرده است (فرزام، مي

هاي مهم پذيرش افراد در اين سلسـله،   و يكي از مالكاللّهي نيست  جامعه را راهي در طريقت نعمت
: 1389باشـد (سـيدين،   تقيد به كار و پرهيز از بيكاري و امرار معاش از كد يمين و عـرق جبـين مـي   

182.(  
اهللا ولي، جمع ميان صورت  هاي ارزشمند طريقت شاه نعمت توان گفت كه از ويژگي بندي مي در جمع

دنيـا را  «...گويـد:  اش مـي  ت، چنان كه در دستوراتي به فرزند و خليفهو معني و دنيا و عقبي بوده اس
ــي...     ــي باش ــورت و معن ــلطان ص ــا س ــاي كامل،ت ــون اولي ــي را چ ــادل دار و عقب ــام ع ــون حك  »چ

شود، لزوم توجه توامان و متعادل به امور  ). همان طوري كه مالحظه مي75-76: 1311(ذوالرياستين،
  باشد. ت مشهود ميدنيوي و امور معنوي، در اين جمال

هاي نوع مثالي  رسد.وبر، يكي از ويژگي پس از اين شرح مختصر، توجه به برخي نكات الزم به نظر مي
داند و نگرش راهبان بودايي به كاري ماننـد   مي  عرفان دنياگريز را اجتناب از انجام هرنوع كار و پيشه

بـودايي، منفـورترين مشـاغل اسـت زيـرا      كشاورزي براي راهب «كند: كشاورزي را چنين توصيف مي
). البتـه،اين  172: 1964(وبـر،  »شـود...  موجب آسيب شديد به اشكال متنوع حيات بر روي زمين مي

نكوهش در بوديسم فقط متوجه آسيب رساندن به زمين نيست، بلكه به شكلي كلي، متوجـه هرنـوع   
انسـان و طبيعـت هسـتند. بـر ايـن      باشد چون همه كارها در مرحله آخر، شكلي از مبادله  كاري مي
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هـا، از  نكته قابل توجه براي ما اين است كه وبر، صوفيان را نيز مانند بوداييـان و متـاثر از آن   اساس،
داننـد. در واقـع از    داند كه كار كردن را مانعي براي مراقبه و تامل مـي  نوع مثالي عارفان دنياگريز مي

گونه كه  هرنوع كار و پيشه ديگري گريزان هستند اما، هماننظر وبر، عارفان دنياگريز از كشاورزي يا 
به عنـوان يـك    -اهللا ولي شواهد تاريخي حاكي از اين هستند كه صوفياني نظير شاه نعمت اشاره شد،

به كشاورزي و زراعت و باغباني اهتمام جدي داشته و آن را در حكـم   -هاي بسيار نمونه از بين نمونه
اللّهي نيز، هـر يـك بـه اقتضـاي      يعني ساير بزرگان سلسله نعمت شينان وي،اند. جان دانسته كيميا مي

شرايط جامعه، به كسب و كارهايي نظير شباني، تجارت، زراعت و كشاورزي و احياي زمين، تـدريس  
: 1385اند(سـلطاني،  معارف ديني، حكاكي، خياطي، كالهدوزي و ساير فنون و حرَف اشـتغال داشـته  

كنيم كه بزرگان صوفيه، همگي بـه كـار و    به واقعيات تاريخي، مشاهده مي). پس با رجوع 266-181
  اند.  كرده اي اشتغال داشته و پيروان خويش را نيز به اشتغال به كار توصيه مي پيشه

شناسي دين وبر توضيح داده شد كه از نظر وي، در نوع مثـالي   بعالوه، در شرح انواع مثالي در جامعه
پرداختنـد امـا    آوري ثروت مـي  هاي پروتستان، به جمع لي آن يعني پيوريتانزهد در دنيا، مصداق اص
بردنـد. ايـن موضـوع امـا، در نگـرش       كردند و تنها در حد نياز از آن بهره مي خود از آن استفاده نمي
منـدي از مواهـب    داننـد، بلكـه بهـره    ها نه فقط اشتغال به كار را ضروري ميصوفيه جايي ندارد و آن

  كنند. در واقع بـه عقيـده صـوفيه، داشـتن ثـروت      را نيز به خودي خود، مذموم تلقي نمي دنيايي اين
مادي نيز مانند ساير مواهب، نشان از عنايات خداوند كريم دارد و تزكيه نفس حقيقي، نه در دوري و 

به  بستگي و وابستگي مندي از مواهب دنيوي و در عين حال عدم دل گيري از دنيا بلكه در بهره كناره
ها با كالم مخصوص به خويش، چيزي شبيه به اين عبارت سـفيان ثـوري را   آن است. هر كدام از آن

زهد دردنيا،نه پالس پوشيدن است و نه نان جوين خوردن است و لـيكن دل  «اند كه گفت: نقل كرده
شـتن  ).بر اساس آيات قرآن نيـز، دا 247: 1388عطار،»(در دنيا نابستن است و امل كوتاه كردن است

ثروت،اوالد، كسب مواهب و...حالل،مادامي كه انسان را در سلوك به سوي خدا يـاري دهنـد مثبـت    
هستند و هر لحظه كه سلوك و حركت به سوي خدا را متوقف يا منحرف سـازند و سـالك را از يـاد    

  . 1خدا غافل كنند،موجب هالكت و خسران خواهند بود
و پيشه دنيوي و مسائل جـاري در جامعـه و همچنـين     توان گفت كه توجه صوفيه به كار در كل مي

دهد. در واقع وبر معتقد است  ها ارائه مينوع زندگي آنان،بسيار متفاوت از تصويري است كه وبر از آن
دانند و همواره در حال مراقبه و تامل هستند  كه صوفيه،كار كردن را موجب دور شدن از خداوند مي

  )، امـا  172: 1964گذراننـد (وبـر،   و صدقات و مواهب طبيعي روزگار مـي و تنها با استفاده از نذورات 
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مندي از مواهب دنيوي، تاثيرات اجتماعي و  توجه به كسب و كار و بهره چنان كه توضيح داده شد،آن
  توان مطابق با رويكرد وبر دانست. حضور فعال آنان در جامعه خويش را نمي
هـاي   موجود در ايـن زمينـه، تصـوف بـا سـاير سـنت      1لبيعالوه بر مطالب فوق و برخالف تفكرات قا

اجتماعي نيز در پيوند نيرومندي قرار داشته است كه يك نمونه از آن، پيوند با اصناف، از طريق آيين 
هـا توسـط بعضـي بزرگـان صـوفيه، در واقـع        نامه ها بوده است.نگارش فتوت نامه فتوت و تدوين فتوت

گامي آن با عمل معنـوي را  وف به كار و پيشه دنيوي و لزوم هماي ديگر از نگرش و رويكرد تص جنبه
    كند:   بازنمايي مي

  
  ج.ارتباط تصوف و اصناف

شده در اين بخش، بايستي كار بـا توضـيح مختصـري در مـورد      جهت آشنايي بيشتر با مطالب مطرح
  ها آغاز شود: نامه مفهوم فتوت و چيستي فتوت
ديني،صـوفيانه و اجتمـاعي آن، عنـوان مسـلكي خـاص اسـت كـه بـه         فتوت(جوانمردي)، در معناي 

نفع بـه دوسـتان رسـانيدن و ضـرر دشـمنان از ايشـان       "توان گفت كه مبتني بر  ترين بيان مي ساده
رسـد. مـثالً نبـي     باشد و به نظر برخي مورخان، سابقه آن به دوران پيش از اسالم مـي  مي "بازداشتن

ل از بعثـت، خـود از اعضـاي گـروه فتيـان مكـه بـوده و در واقعـه         اكرم(ص)، بنا بر بعضي منابع، قبـ 
"لفكه شـهرت بسـيار دارد شـركت داشـته اسـت. ايـن جريـان، عهـد و پيمـان بسـتن            "الفُضول ح

 1382جوانمردان مكه براي دادرسي مظلومان و بينوايان و مبارزه با سـتمگران بـوده اسـت (ريـاض،    
 در ر كشورهاي اسالمي رواج داشته است و به عنوان نمونه). فتوت، پس از ظهور اسالم نيز د16و29:

 1383(نفيسـي، ايران، يكي از جنبه هاي بسيار مهم تاريخ اجتماعي اين كشور محسـوب مـي شـود    
:154 .(  

 و دينـي  اعتقـادات  و مفـاهيم  بـا  هاي مبتني بـر آن، بـه تـدريج    البته با ظهور اسالم، فتوت و پيشه
انبيـاء،   بـه  را نسبت خود تا پيروان مسلك فتوت،كوشيدند كه طوري شد، به آميخته خواهي معنويت

علـي(ع) برسـانند    اسـالمي، يعنـي امـام    فرهنـگ  در فتـي  يـا  جوانمرد اولين و دين اولياء، پيشوايان
). بعضي بزرگان صوفيه نيز، آداب مسلك فتوت را رنگ و بويي اخالقي و عرفـاني  11: 1374(يعقوبي،

). 46: 1382هاي فتوت و تصوف، ارتباط ايجـاد كننـد (ريـاض،    بين پيشهبخشيدند و تالش كردند تا 
هاي تصوف اسالمي، نه تنها اعمال ظـاهري از اعمـال    دليل اين كار اين بوده است كه بر اساس آموزه

باطني جدا نيستند ، بلكه هر عملي كه به نيت جلب رضـايت الهـي انجـام شـود، عبـادت محسـوب       
كلــي دنيــا دســتور داده نشــده و حتــي نبــي اكــرم(ص) فرمــوده شــود يعنــي در اســالم، تــرك  مــي
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. البته در تصوف و در موارد خاصي مثل رياضت نفس، ممكن 1»رهبانيت در اسالم وجود ندارد«است:
چنان كه پيـامبر اكـرم(ص) قبـل از بعثـت در غـار حـرا خلـوت          -است فرد براي مدتي خلوت كند

شـود   تغال به حرفـه، از لـوازم سـلوك محسـوب مـي     گزيني نيست و اش ولي اصل بر خلوت  -كرد مي
  ).130: 1385 (پازوكي،

بر همين اساس، صوفيه همواره بر اشتغال به كار و پرهيز از بيكـاري و سـربار جامعـه بـودن، تاكيـد      
كمال در آن است كه جمع بـين ظـاهر و بـاطن شـود و احكـام      «اند چون معتقدند كه  فراوان داشته

باشد و پيروان، جامع بين شريعت و طريقت باشند و دنيا و آخرت را بـا   شريعت با مراتب سلوك توام
، به ظاهر مشغول كـار دنيـا و در   "دست به كار و دل با يار"هم جمع كنند، يعني طبق مثل معروف 

معني متوجه حق باشند. عرفان و تصوف، مخالف كار دنيا نيست و پيغمبـر اسـالم گوشـه نشـيني و     
هر كسـي بايـد بـراي كسـب     «،).بنابراين162: 1347تابنده گنابادي،»(است ترك دنيا را منع فرموده

معاش و آباداني دنيا كار كند و به هر كاري كه عالقه دارد و مخالف شرع نيست،از زراعت يا تجـارت  
: 1350تابنده گنابـادي، »(ها مشغول باشد و معاش خود را از راه حالل تامين كنديا صنعت يا غير آن

179.(  
طـور كـه    قرار، آنان معتقدند كه سالك بايستي به شغل و حرفه اشتغال داشـته باشـد و همـان   بدين 

، 2»خداوند مومن كوشا و مشغول به داد و ستد و اهل حرفه را دوسـت دارد « پيامبر اكرم(ص) فرمود:
ها كه بالطبع مدني آفريده شده و بـه يكـديگر محتاجنـد،كمك بـه هـم       بايد انسان«اعتقاد دارند كه 

مايند و هر كسي كاري انجام دهد كه پيكر بيهـوده و بـار بـر جامعـه نباشـد...و در كـار كـردن كـه         ن
طـوري كـه در ميـان     ). بنابراين، همان66: 1372(بيچاره بيدختي، »پسنديده خداست بايد كوشيد...

 پسسـ  و كشـاورزي  در جواني بـه  نبي به نجاري، داوود پيامبر به عنوان نمونه زكرياي انبياي الهي،

 حضـرت موسـي بـه    و خياطي، حضرت ابـراهيم  بافي، ادريس نبي به به زنبيل بافي، سليمان نبي زره

)، مشايخ بـزرگ  95: 1379(گولپينارلي، پرداختند مي تجارت نبي به جرجيس و صالح نبي و چوپاني
بعضـي از آنـان، از ميـان     پرداختنـد و حتـي   صوفيه نيز اكثراً به كار كشاورزي و زراعت و باغباني مي

جعفـر حـذاء بـه كفشـگري ،ياسـين       اند چنان كه ابوحفص نيشابوري به حدادي، وران برخاسته پيشه
  ).151: 1353اند(زرين كوب، الدين زركوب به زرگري اشتغال داشته مغربي به حجامت و صالح

 مريـدان  و پيروان اخالقي آموزش براياند،  داشته كه خود به كار اشتغالبزرگان تصوف، عالوه بر اين

 كتبـي  و ها هاي تصوف، رساله گام با اشتغال ايشان به كار و پيشه حالل، بر اساس آموزهخود نيز، هم

ناميدند  نامه مي ها را فتوتنوشتند كه در زبان فارسي آن مي را به نظم و نثر و به زبان عربي و فارسي
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هـاي   ها بين دين و حرفه افراد كه يكـي از عرصـه   نامه فتوت)و از رهگذر تدوين 156: 1383(نفيسي،
اند و مشاغل را از اعمال صرفاً اقتصادي كه از هر  كرده ها بوده، پيوند ايجاد ميتاثيرگذار بر زندگي آن

متـرادف   اند و انجام هر شغل را با انجـام عبـادت،   كرده راهي تنها در پي سود بيشتر باشند، خارج مي
هاي عرفاني، از طريق تدوين  گامي كار و پيشه با آموزهتوان گفت كه فرايند هم عني مياند. ي كرده مي

شده است و مترادف نمودن انجام كار بـا عبـادت، موجـب خودآگـاهي پيـروان       ها انجام مي نامه فتوت
شده است و پيـروان   صوفيه نسبت به خداي خويش، خود خويش، عمل خويش و اجتماع خويش مي

نف،كاالهاي توليد شده و خدمات ارائه شده توسط خود را وسـيله كسـب روزي و در   شاغل در هر ص
 فرهنـگ  تـاريخ  در هـا  ترتيـب، پيشـه   اند. بـدين  گرفته جهت گره گشايي از كار خلق اهللا در نظر مي

 مطـرح  ها پيشه در اخالقي رمزهاي و راز منزله به ها  نامه فتوت و تلقي عرفان و اخالق اسالمي، بنياد

 و دهنده كار، ماهيت قدسـي  معنوي انجام نگرش سبب به نيز كار و حرفه تعبيري ديگر، به يا شدند
)و پيوندي ميان اعمال دنيوي و اعمال معنـوي ايجـاد شـد. از    184: 1386(شوئون، پيدا كرد مقدس

عبـدالرزاق كاشـاني،     نامـه  تـوان بـه فتـوت    شده بـه وسـيله صـوفيه، مـي     هاي تدوين نامه جمله فتوت
الدوله بيابانكي، مير سيد علي همداني، درويش كركهـري،   الدين زركوب، عالء لدين آملي، نجما شمس
-28: 1370الـدين سـهروردي و... اشـاره كرد(كُـربن،     نامه از شـهاب  سازان و دوفتوت نامه چيت فتوت

ها، از اصول سلوك عرفاني و تهذيب نفس آغاز شدند و سـپس بـه تبيـين اصـول      نامه ).اين فتوت13
).بـه عنـوان   24: 1390گسترش و توسعه يافتن د(موسـوي،  القي و عرفاني در عرصه كار و زندگي،اخ

نامه سلطاني كه مفصل ترين كتاب در اين زمينه است، براي  نمونه، ملّا حسين واعظ كاشفي در فتوت
 اي ).در واقع رابطـه 183: 1383كند(نفيسي، هر صنف و هر گروه از مردم،آيين هاي خاصي را ذكر مي

ورزي،  ديـن  و شـغل  ميـان  كـه  شـد  اصناف به وجود آوردند موجـب  و مشاغل ميان ها نامه كه فتوت
داشـته   مـردم  توده اي حرفه زندگي بر اخالقي ها، نظارتي نامه فتوت و آيد وجود به تنگاتنگ ارتباطي

هـا، در شـكل گيـري     نامه ).بدين ترتيب، صوفيه از طريق تدوين فتوت120: 1379باشند(گولپينارلي،
توان نتيجـه گرفـت    اي آنان،نقش مهمي ايفا كردند. بنابراين مي اي اصناف و هويت حرفه اخالق حرفه

و اصناف بوده  هاي صوفيانه تنيدگي تصوف و اجتماع، ارتباط ميان طريقت هاي درهم كه يكي از جلوه
هـاي   ها و تشكيالت دروني اصناف، همانندي زيادي با تشكيالت و سلسله مراتب طريقت است و آيين

) و 216: 1363صوفيانه داشته كه خود همين امر،نشانه تاثير تصوف بر اصـناف بـوده اسـت (كُـربن،    
ـ    نامه تدوين فتوت ا كـار و تـالش   هاي اصناف به وسيله برخي بزرگان صوفيه بوده كه موجـب شـده ت

  اي مشروعيت يابد و اصناف و هويت صنفي شكل بگيرد و سازمان يابد.   حرفه
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  گيري نتيجه
گيـري   جهـت  ،Mysticism و Sufismاي ميـان مفـاهيم    در اين مقاله،پس از بيان تفاوت ريشـه 

نسـبت بـه كـار و پيشـه دنيـوي و       -آوران صـوفيه بـه عنـوان يكـي از نـام    -اهللا ولي دنيوي شاه نعمت
توجه همزمان صوفيه به كار  المنفعه به اختصار ارائه شد. سپس، هاي اقتصادي و اجتماعي عام فعاليت

 -به مثابه اعتدال در جمع ميان امور دنيوي و امور معنوي-دنيوي و لزوم همراهي آن با اعمال معنوي
گرفت. البته عـالوه  دهي اصناف انجاميده است، مورد بررسي قرار ها و سازمان نامه كه به تدوين فتوت

هايي ديگر از تاثيرات اجتماعي مكتب تصـوف و بزرگـان صـوفيه،موارد     بر اين موارد و به عنوان نمونه
  توان ذكر كرد: ذيل را نيز مي

  گيري نهضت سربداران، اهتمام و توجه به جامعه در هنگام حمله مغوالن به ايران و شكل-
  بداران و بسط و استقرار تشيع در ايران،هاي صوفيانه پس از نهضت سر گيري نهضت شكل-
  حفظ تمدن و فرهنگ اسالمي در برابر هجوم بيگانگان،-
  نشر و گسترش دين اسالم،-
  پاسداري از مرزهاي اسالم در برابر متجاوزان،-
  مبارزه با استعمارگران و غاصبان و-
طـوري كـه مشـاهده     ).بنابراين،همـان 125: 1394آبـادي،  اتحاد و تقريب مذاهب اسـالمي و...(فـتح  -

هاي گوناگون اجتماعي، تـاثيرات فـراوان و در عـين حـال      توان گفت كه تصوف در حوزه شود، مي مي
توان گفـت كـه    ) و بر اساس اين مطالب مي70: 1380متنوعي در تاريخ ايران داشته است (پارسانيا،

هـاي   دنياگريز، با واقعيـت ديدگاه وبر، مبني بر جاي دادن عرفا و صوفيه اسالمي در نوع مثالي عرفان 
عرفا و صوفيه اسـالمي   توان گفت كه شناسي وي، مي تر به نوع تاريخي مطابقت ندارد و با نگاهي كلي

توان جاي داد. لذا جهت رفع اين كمبود،  كدام از سه نوع مثالي مطرح شده توسط وبر نمي را در هيچ
هايي كه در جمع توامـان بـين امـور     ژگيبايستي نوع مثالي چهارمي برساخته شود كه با توجه به وي

بنـاميم. منظورمـان از    1"عرفان جامع"توانيم آن را نوع مثالي  جهاني دارد، مي جهاني و امور ديگر اين
اين مفهوم برساخته شده جديد، عرفاني است كه شناخت و معرفت در آن مبتنـي بـر يـك طريقـت     

نيـوي (مـادي) و هـم بـه امـور فرادنيـوي       معنوي است و همچنين، به شكلي متعادل هم بـه امـور د  
اي معتـدل در   (معنوي) توجه و اهتمام دارد و به دور از هرگونه افراط و تفريط و با پيش گرفتن رويه

گـامي اعمـال   ،مسـتلزم همراهـي و هـم   "دست به كار و دل با يار"امور،همواره بر اساس بيان مشهور 
گيري از  لي،بر خالف نوع مثالي زهد فارغ از دنيا،كنارهباشد. در اين نوع مثا دنيوي با اعمال معنوي مي

گري، گدايي و سربار جامعه بـودن منجـر    گزيني و نپرداختن به كار و پيشه كه به تكدي دنيا و عزلت

 
1 .Sufism 
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شود و بر خالف نوع مثالي عرفان دنياگريز، نه فقط اشتغال بـه كـار و پيشـه     شود مذموم تلقي مي مي
منـدي از مواهـب ايـن     مچنين، بر خالف نوع مثالي زهد در دنيا، بهرهدنيوي نكوهيده نيست، بلكه ه

مندي از ثروت مادي نيز مانند ساير مواهب، نشان از عنايـت و   دنيا نيز مذموم نيست و داشتن و بهره
مندي  گيري از دنيا، كه در بهره بخشش خداوند كريم دارد و تزكيه نفس حقيقي، نه در دوري و كناره

و در عين حال، عدم دلبستگي و وابستگي بـه آنهاسـت. در كـل، توجـه بـه دنيـا و        از نعمات دنيوي
مندي از مواهب دنيوي حالل،مادامي كه انسان را در سلوك به سـوي خـدا يـاري دهنـد، مـورد       بهره

پذيرش و مقبول هستند و هر لحظه كه سلوك و حركت به سوي خدا را متوقف يا منحرف سـازند و  
افل كنند، موجب هالكت و خسران خواهند بود. بر ايـن اسـاس، مصـداق نـوع     سالك را از ياد خدا غ

توان جدول انـواع مثـالي    توان عرفا و صوفيه اسالمي دانست و در نتيجه مي مثالي عرفان جامع را مي
  شناسي دين را به شكل ذيل تكميل كرد: وبر در حوزه جامعه

  مصاديق  فرادنيويتوجه به امور  توجه به امور دنيوي  نوع مثالي
  هاي پروتستان... پيوريتان - + زهد در دنيا

  راهبان مسيحي ديرنشين... + - زهد فارغ از دنيا
 اديان آسياي شرقي، + - عرفان دنياگريز

  ها... بودايي
  عرفا و صوفيه اسالمي + + عرفان جامع

  
مثالي عرفان جـامع، بـه شـكلي    در واقع، در اين مقاله تالشي صورت گرفت تا از طريق برساخت نوع 

شناسي ديني وبر،معيارهـاي درگيـر بـودن توامـان و      بخش بتوانيم به عنوان نقد و تكميل نوع رضايت
را در يك نوع مثالي  -توجه همزمان به امور مادي و معنوي -همزمان در امور دنيوي و امور فرادنيوي

 به نمايش بگذاريم.
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