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 چکیده
دادن ابعاد اجتماعی تصوف، با تاکید بر دو طريقت نقشبندی و  هدف از اين مطالعه نشان

گیری  شناسی وبر از دو تیپ عارف و زاهد، فهم جهت گیری از تیپ با بهره. الهی است نعمت

های سیاسی و اقتصادی مطمح نظر بوده  در حوزه( ت مذکوردو طريق)های صوفیانه  طريقت

اين پژوهش با روش تحلیل اسناد . دورة تاريخی مورد بررسی دورة تیموری است. است

الهی در  دهد که دو طريقت نقشبندی و نعمت نتايج تحقیق نشان می. تاريخی انجام شده است

شناسی وبر برای فهم  رسد تیپ نظر میاند و به های سیاسی و اقتصادی بسیار فعال بوده حوزه

گیری  از نظر وبر جهت. ها در تصوف اسالمی، ابزار کارآمدی نیست های طريقت گیری جهت

گیری  دهد که جهت اما نتايج اين تحقیق نشان می. گیری عارفانه است صوفیانه از تیپ جهت

شناسی  ت از تیپهای اقتصادی و سیاسی متفاو الهی در حوزه های نقشبندی و نعمت طريقت

گیری صوفیانه در امور دنیوی تیپی مستقل از دو  رسد برای فهم جهت نظر میبه. وبر است

نتايج حاصل از اين تحقیق مويد نفوذ تصوف . بندی کرده مورد نیاز است تیپی که وبر صورت

 . در دورة میانی در حیات اجتماعی است
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 طرح مساله

سو،  از يک. های سیاسی و فرهنگیِ ايران دارد تصوف در حال حاضر موقعیتی ژانوسی در حوزه

شود و از سوی ديگر صوفیگری نشان زوال  تصوف حاصل مواجهة ايرانیان با اسالم معرفی می

در کتابی چهار (  95 ) هانری کربنمحققانی مانند . شود گ ايران پنداشته میانديشه و فرهن

گويد که ايرانیان باطن و حقیقت اسالم را درک کردند و آن را به  ، می"اسالم ايرانی"جلدی 

( 915 )لويی ماسینیون قالب انديشة عرفانی و صوفیانه درآوردند، يا متفکران ديگری همچون 

در ( 511 )مارشال هاجسون و  "های معنوی اسالم و نخستین شکوفهسلمان پاک "در کتاب 

گويند و به برداشت ايرانیان از اسالم يعنی  سخن می  از اسالم ايرانی "حکايت اسالم"کتاب 

ايرانیان نه فقط به صورتبندی فهم خويش از اسالم . پردازند همان تفکر صوفیانه و عارفانه، می

ای که نفوذ اسالم به مناطق ديگر از  آن هم تالش کردند به گونهپرداختند که در نشر و گسترش 

 (.95: 959 پازوکی، )های ايرانی صورت گرفت  طريق تصوف با ريشه

نمونة افرادی  اما بر طبق تفسیری ديگر تصوف عامل انحطاط فرهنگ ايرانی است؛ احمد کسروی

در کتابی با نام  (911 )د کسروی احم. گذارند است که به اين انديشه پايبندند و بر آن صحه می

کسروی تفکر عارفانه و صوفیانه را صوفیگری قلمداد . پردازد به طرح اين انديشه می "صوفیگری"

انديشة خوارشماری جهان مادی در قالب صوفیگری، . کند که ويژگی آن خوارشماری دنیا است می

های ايرانیان  يدگاه عامل همة مصیبتدر اين د. ها شد در کشورهای اسالمی نفوذ کرد و سبب زوال آن

صوفیگری است، از نظر کسروی علت شکست ايرانیان در برابر يورش مغوالن رواج 

نشینی، دروغگويی،  صوفیگری از نظر کسروی مساوی با بیکاری و گوشه. صوفیگری بود انديشه

تی نسبت به جهان تفاو دشمنی با عقل و خردورزی، تجرد، مدام مشغول رقصیدن و آواز خواندن و بی

از ديدگاه افرادی مانند کسروی انديشة صوفیگری همه جا پراکنده است و محدود به . اطراف است

. آنکه خود بدانند پیرو آن هستند زيرا که در فرهنگ مردم نفوذ کرده است ها نیست و مردم بی خانقاه

زلیات مولوی و آثار سعدی هايی نظیر تذکره االولیای عطار مثنوی معنوی و غ از نظر کسروی کتاب

 .اند مروج انديشة صوفیگری در فرهنگ ايرانی بوده

شويم اين است که آيا بايد کل جريان تصوف را به دلیل  رو می اما سوالی که اينجا با آن روبه

ها و انحرافاتی که در آن ايجاد شد ناديده بگیريم؟ در اين صورت بسیاری از آثار بزرگان  نقصان

بدست فراموشی سپاريم چنانکه احمد کسروی مثنوی معنوی و تذکره االولیا را  خويش را بايد
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رسد که دستاوردهای فرهنگی و  در اين حالت به نظر می. به دلیل تفکر صوفیانه باطل اعالم کرد

صورت ديگری از مواجهه، تفکیک عرفان از تصوف . هیم فکری خويش را به تمامی از دست می

گذشته رايج است؛ تفکیک عرفان از تصوف به منزلة تفکیک بعد نظری است که امروزه بیش از 

عرفان معرف بعد نظری و تصوف به بعد عملی اين سنت اطالق و تقبیح . از بعد عملی آن است

های فرهنگی و مدنی خويش  در اين حالت هم بخشی از سنت(.  5 : 959 پازوکی، )شود  می

های پرورش و تهذيب نفس را  ترين تکنیک مهمچرا که تصوف سنت . ايم را ناديده گرفته

عرفان هم . شود، تن دهیم گسترده بود که با کسر آن ناگزيريم به هر آنچه مدرن انگاشته می

اکنون مد روز هندی و سرخپوستی در همین خالء درصدد ايجاد و معنويتی هستند که خود 

د عملی تصوف جا برای با حذف بع. حاصل اتمیزه شدن فرد و در عین حال گسترش آن است

چرا که تنها با تکیه بر ابعاد نظری تصوف تحت نام عرفان .شود تفکرات معنوی رقیب باز می

های وارداتی و جديد از  در غیاب بعد عملی تصوف، عرفان. توان به تربیت نفس پرداخت نمی

های جديد  رفانع. کنند خالء بوجود آمده سود برده و بازار خويش را در میان نسل جديد پیدا می

کنند همة مسايل را به ابعاد ذهنی و فردی  با پذيرش مسئلة اتمیزه شدن انسان جديد، تالش می

اين در حالی است که بر خالف تفکر . اعتنا سازند تقلیل داده و فرد را نسبت به امر اجتماعی بی

اعی در ايران های قويا اجتم ای که دربارة تصوف وجود دارد، تصوف در پیوند با سنت کلیشه

 . بوده که نمونة آن پیوند تصوف و اصناف از طريق آيین فتوت بوده است

ای  رسد برای غلبه بر ابهام موقعیت و جايگاه تصوف، بايد تصوف را بسان پديده نظر می به 

ای اجتماعی و جريانی اجتماعی  تصوف به مثابه پديده. اجتماعی در متن تاريخ ايران بررسی کرد

پرسش اصلی اين . بستر فرهنگی، اجتماعی و تاريخی متنوعی قرار گرفته است است که در

اين تحقیق در . شناسانه دربارة رابطة میان تصوف و حیات اجتماعی است تحقیق پرسشی جامعه

شوند که خود  هايی بررسی می شود و به پیروی از او، گروه پارادايم تفسیری ماکس وبر انجام می

هايی هستند که خود  های صوفیانه، آن گروه به عبارت ديگر طريقت. دانند را طريقت صوفیانه می

های  شوند طريقت دو طريقتی که در اين تحقیق بررسی می. دانند را متصف به صفت تصوف می

های گوناگون زيست اجتماعی  منظور از حیات اجتماعی هم حوزه. اللهی است نقشبندی و نعمت

 .شود حوزة سیاسی و اقتصادی تاکید میمردم است در اين تحقیق بر دو 
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 مبانی نظری

دين، قدرت و جامعه در کتاب  "گیری آن دنیاگريزی مذهبی و جهت"ماکس وبر در مقالة 

( 561 ) جامعه شناسی ديندر کتاب  "زهدگرايی، عرفان و رستگاری مذهبی"ی و مقاله( 919 )

الت وبر دو تیپ ايده آل را مطرح در اين مقا. پردازد سازی دو نوع زاهد و عارف می به تیپ

به .شود کند که در اديان مبتنی بر رستگاری برای حل تعارض میان دين و دنیا مطرح می می

عبارت ديگر اين اديان برای دستیابی به رستگاری به عنوان هدف غايی، چنین راهکارهايی را در 

های  مذهبی را تحت نامگیری کسب رستگاری و دنیاگريزی  وبر دو نوع جهت. گیرند پیش می

 . دهد توضیح می "ای عرفان مراقبه"و  "کش فعاالنه رياضت"

"زهد اين دنیايی"يا  "کشی فعاالنه رياضت"اولین راهکار، تیپ 
 

است که با روش پاک دينی  

"ای عرفان مراقبه"منطبق است و دومین تیپ 
وجه تمايز . که با روش مراقبه و تامل همراه است 9

که در تیپ اول فرد موظف به  در اين جهان است؛ در حالی "عمل"یپ مسئلة اصلی اين دو ت

تواند مبدل به  عمل است چون ابزار خداوند است، در تیپ دوم فرد تنها با تامل و مراقبه می

ظرف خداوند شود؛ بنابراين اعمال اين جهانی مذموم است چراکه فرد را از توجه به خداوند 

کوشد تا ازطريق تسلط  کند و می فرد در چارچوب اين جهان عمل میدر تیپ اول . سازد دور می

ای زمینی امر خداوند را محقق سازد؛ اما در تیپ دوم فرد از جهان  بر جهان و با تالش در حرفه

  .ماند شايد خداوند به سخن آيد کند و خاموش می فرار می

اما کیفیت اين . است وجه اشتراک هر دو تیپ انکار اين جهان برای رسیدن به رستگاری

کند اما در موقعیتی متضاد نسبت به آن  زاهد در جهان فعالیت می. انکار در هر تیپ متفاوت است

کند اما به لحاظ روانشناختی در  قرار دارد؛ به عبارت ديگر زاهد عمل گرايانه در جهان زيست می

در جهان دست به عمل بزند او برای رسیدن به رستگاری بايد . موقعیت نفی اين جهان قرار دارد

اما همواره بايد خويش را از اغواهای اين جهان دور نگه دارد؛ او در تمام اجزای زندگی اين 

 .کند اما با حفظ فاصلة روان شناختی خود با آن جهانی فعالیت می

شرط مراقبه و تامل دوری از . اما روش عارف برای رسیدن به رستگاری، مراقبه و تامل است

از اين رو . دوری از جهان در معنای عارفانة آن به معنای فرار از جهان است. ستجهان ا

آيد که  وقتی خداوند در درون انسان به سخن می. شود کمترين فعالیت در اين جهان توصیه می

                                                           
1 Inner- Worldly Asceticism 
2 Mysticism 



  
 
 
 
 
 

 845  ... گیری دو طريقت نقشبندی و نعمت الهی در   تصوف و حیات اجتماعی؛ بررسی جهت
 

 

مراقبه مستلزم عدم فعالیت، توقف تفکر و هر . تمام گرايشات اين جهانی انسان خاموش شود

تواند به لحاظ ذهنی و روحی به حدی برسد  عارف با مراقبه می. هان استچه که يادآور اين ج

. شود در عرفان ساختار اجتماعی دنیای پذيرفته اما کوچک شمرده می. که ظرف خداوند شود

های اجتماعی نیست؛ او در پی تحول عقالنی نظم  ای در فعالیت يک عارف هرگز فرد برجسته

انی موجب شکل گیری کنش جمعی و اشتراکی بوده مبنای هر جا هم که تفکر عرف. مادی نیست

 .آن نه کنش عقالنی معطوف به موفقیت بلکه بر اساس عشق به همگان بوده است

ها و معرف تیپ عارفان اهل مراقبه، مذاهب  مصداق تاريخی زاهد اين جهانی، پروتستان

ز جزئی از عارفان اهل در اين میان وبر صوفیان را نی. بودايی و آسیايی و خاور نزديک است

ها يا صوفیان برای دستیابی به رستگاری روندی  از نظر وبر درويش. کند بندی می مراقبه دسته

کنند اما نهايتا اين جستجوی رستگاری سمت و سويی عارفانه دارد  برنامه ريزی شده را طی می

ممکن است دارای مسیر کسب رستگاری در اين آئین . و متاثر از منابع هندويی و پارسی است

9، روح باورانه کیفیات سرمستانه
9يا مراقبه ای 

زهد . باشد که متفاوت با زهد اين جهانی است 

ها يا صوفیان بر مبنای تعهدی اخالقی به کار و حرفه در اين جهان نیست يعنی کار و  درويش

غیر  حرفه و موفقیت در آن نشان رستگاری نیست بلکه تامل و و خويشتن داری از هر چه

از نظر وبر کنش مذهبی صوفیان رابطة خیلی کمی با . خداست که تعیین کنندة رستگاری است

ها تاثیر مستقیمی بر کار  مشاغل اين جهانی شان دارد هر چند که ممکن است سلوک معنوی آن

ها داشته باشد؛ به عنوان مثال يک صوفی پارسا بسیار قابل اعتمادتر است تا يک فرد  و حرفة آن

شود اما اين رابطه يک رابطة بیرونی میان  ر مذهبی و اين خصلت موجب رونق کار او میغی

 .رستگاری و حرفه است

شده با هدف کسب رستگاری  ريزی ها در اسالم، روندی برنامه نظم اين جهانی درويش»

اما اين روند، نهايتا جستجويی عارفانه است که صوفیان برای رسیدن به رستگاری در . است

ها متاثر از منابع هندوئی و پارسی  از سوی درويش[  عارفانه]اين جستجوی . گیرند ش میپی

گرايانه  گرايانه و تامل ، سرمستانه و روح[راه دستیابی به رستگاری نزد صوفیان]ويژگی . است

ها، برخالف  زهد درويش. متفاوت با زهدگرايی است[ اين روش کسب رستگاری. ]است

ها  به دلیل اينکه کنش مذهبی درويش. ای نیست اخالق مذهبی حرفه[ ی برمبتن]ها،  پروتستان

                                                           
1 Orgiastic 

2 Spiritualistic 
3 Contemplative 
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ای کامال بیرونی با  شان رابطه های دنیايی شان دارد و حرفه رابطة بسیار اندکی با مشاغل اين دنیايی

البته راهکارهای کسب رستگاری ممکن . شده برای دستیابی به رستگاری دارد ريزی روند برنامه

يک درويش پارسا قابل اعتمادتر از يک . ای فرد تاثیر مستقیمی داشته باشد حرفهاست بر رفتار 

گونه که يک پارسی پرهیزگار، به دلیل پايبندی به اصول درستکاری،  همان. فرد غیر مذهبی است

 (.19 : 561 وبر، )« تاجری ثروتمند و موفق است

جهان تنها مختص از نظر وبر رستگاری بر اساس عمل عقالنی و فعالیت در اين 

های متفاوتی به خود  ، در حوزة اقتصاد و سیاست صورت"عمل"اين نحوة . پروتستانتیزم است

 .گرفته است که شرح داده خواهد شد

شود تعارض اين اديان با ساحت اين جهانی  تر می در حوزة اقتصاد هر قدر اقتصاد عقالنی

 .دهند ی به اين تعارض پاسخ میا هرکدام از دو تیپ مذکور به گونه. شود تر می فزون

کشی فعاالنه، فرد با محروم کردن خود از مالکیت کاالهای اقتصادی و با اتکا به  در رياضت

کشی خود منجر به تولید ثروتی  آورد اما اين نوع رياضت کار خود تنها به رفع نیازهايش روی می

به اين ترتیب از نظر وبر . دکش آن را از آن خود نمی داند و مصرف نمی کن شود که رياضت می

کشی در عین پذيرش  در اين نوع رياضت. شدند "ها کانون اقتصاد عقالنی معابد و صومعه"

شود و  ارزش و پست است؛ اين وضعیت امری خداخواسته تلقی میجهان اقتصاد، جهان بی

 .ندمومنین تنها بايد به وظايف خود عمل کنند در اين صورت شايد به رستگاری دست ياب

شود بنابراين  ای کار موجب غفلت از مراقبه و تامل محسوب می اما در تیپ عرفان مراقبه

گیری اقتصادی  در اين جا جهت. عارف تنها بايد از هدايای مردم و طبیعت و صدقات بهره ببرد

عارف فارغ از هر نوع حسابگری به . مبنی بر خیرخواهی و فداکاری عارف به طور عام است

 .ورزد ها عشق می همة انسان

کشی فعاالنه و  برای رفع تنش در حوزة سیاسی نیز، دو تیپ زهدگرايی اين جهانی يا رياضت

به دلیل تاکید "تیپ زهدگرايی : دهند ای هر کدام به نحوی به اين تعارض پاسخ می عرفان مراقبه

ند اعتقاد شدة خداو های ثابت و نازل کشی شغلی به فرمان بر رستگاری برگزيدگان و رياضت

ها بايد با توسل به اسباب اين جهان، يعنی زور، بر جهان مخلوقات تحمیل  اين فرمان. دارد

کم به معنای  اين عقیده دست. گردند زيرا جهان محکوم به خشونت و توحش اخالقی است
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 "گذاشتن بر وجود موانعی است که بر سر راه برادریِ مبتنی بر خواست خداوند قرار دارند صحه

 (.911: 919 بر، و)

دارد و برای  "ضدسیاسی"ای در اديان رستگاری طلب ديدگاهی کامال  اما تیپ عرفان مراقبه

کند و هر چیزی غیر از خداوند را  کسب رستگاری، برادری و نیک خواهی همگان را طلب می

پیش "شود و شعار  ترويج می "مقاومت نکردن در مقابل شرارت"در اين تیپ . شود منکر می

 .شود سر داده می "وردن طرف ديگر صورتآ

کشی فعاالنه مبتنی بر عمل به ارادة خداوند هرچند با  بنابراين در حوزة سیاسی، تیپ رياضت

ای دارای نگرش ضد سیاسی و تبری  که تیپ عرفان مراقبه توسل به فشار و زور است در حالی

بر شر و جدايی و پرهیز از امر جستن از هر چیزی غیر از خداوند است و مقاومت نکردن در برا

 . شد سیاسی تاکید می

های متفاوتی در عرصة سیاسی و  گیری دو تیپ ذکر شده، زاهد و عارف، دارای جهت

الهی با دو تیپ مطرح  اقتصادی هستند و هدف اين تحقیق مقايسه دو طريقت نقشبندی و نعمت

در اين تحقیق تالش شده . دهد وبر صوفیان را جزو تیپ عارفان قرار می. شده توسط وبر است

 .است، صوفیان در دو طريقت يادشده را با ديدگاه وبر دربارة صوفیان مقايسه کند

 شناسی روش

. ها بود ها و سوبژکتويست شناسانه در زمان وبر، منازعه میان پوزيتويست يکی از منازعات روش

بودن علوم  بودند و علمی ها معتقد به شباهت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی پوزيتويست

ها بر تفاوت میان  دانستند؛ اما سوبژکتويست اجتماعی را منوط به پیروی از روش علوم طبیعی می

های  کردند چرا که علوم اجتماعی را بررسی معانی و ارزش علوم طبیعی و اجتماعی تاکید می

تیو بود که فقط به مطالعة ها دانش ذهنی و سوبژک دانستند و دانش اجتماعی از نظر آن انسانی می

 .پرداخت های انسانی می معانی و ارزش

از نظر سوزان هکمن موضع وبر ترکیبی از هر دو ديدگاه بود، اما به هر دو ديدگاه نیز 

از نظر وبر هر دو ديدگاه با وجود اختالفی که داشتند (. 99: 951 هکمن، )کرد  انتقاداتی وارد می

فرض يکسانی داشتند يعنی هر دو ديدگاه  دو ديدگاه پیش هر. در يک موضوع مشترک بودند

واسطه ممکن است؛ با  فرض و بی قايل به اين بودند که شناخت و فهم واقعیت عینی بدون پیش

ها درک واقعیت اجتماعی را منجر به صادرشدن قوانین عام  اين تفاوت که پوزيتويست
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فرد بودن و يکتايی واقعیت اجتماعی تاکید  ها بر منحصر به که سوبژکتیويست دانستند در حالی می

شناسی درست  فرض مشترک میان دو ديدگاه به لحاظ معرفت از نظر وبر اين پیش. کردند می

 .فرض قابل دستیابی نبود از ديدگاه وبر شناخت و فهم واقعیت عینی بدون پیش. نبود

دربارة ماهیت  اول فرض او: شناختی وبر مبتنی بر دو فرض اساسی است  موضع معرفت 

بر اين اساس واقعیت جريانی . هاست شناخت و واقعیت است که متاثر از رهیافت نوکانتی

هر نوع شناختی مستلزم انتزاع واقعیت . نامتناهی است که نمی توان بطور کامل آن را درک کرد

هیچ  اند؛ ابزار فهم واقعیت عینی، مفاهیم. انضمامی و فروگذاشتن بخشی از واقعیت عینی است

فرض دوم دربارة تفاوت علوم اجتماعی با علوم . پردازی ممکن نیست شناختی بدون مفهوم

های کنشگران  معانی و ارزش. اين دو دسته از علوم در موضوع با يکديگر متفاوتند. طبیعی است

که در علوم طبیعی اين امر صادق  ای در موضوعات علوم اجتماعی دارد در حالی کننده نقش تعیین

تفاوت . ست؛ به عبارت ديگر در علوم اجتماعی کنشگران سازندة موضوع مورد بررسی هستندنی

پیش از وبر، ريکرت به . های مورد استفادة آنان است ديگر میان اين دو دسته از علوم در روش

از نظر ريکرت، علوم فرهنگی و اجتماعی، علوم فرديت بخش و . اين مسئله پرداخته بود

دف اين علوم نشان دادن يکتايی واقعیت اجتماعی و منحصر به فرد بودن آن است اند، ه نگار يکه

اند؛ در واقع به دنبال کشف قوانین  گذار و عامیت بخش که علوم طبیعی، علومی قانون در حالی

بندی ريکرت از علوم بر اساس روش را ناکافی دانست و از دو گانة  اما وبر تقسیم. اند عام و کلی

 . آل تايپ را مطرح کرد ت و مفهوم ايدهاو فراتر رف

سه تفاوت عمده میان مفاهیم در .اند و نه کامال عامی ها نه کامال مفاهیمی فردی آل تايپ ايده

اول (: 99-91: همان)گیری مفاهیم در علوم طبیعی وجود دارد  علوم اجتماعی و فرهنگی با شکل

های مشترک و عام هستند و در واقع  ژگیاينکه مفاهیم عام در علوم طبیعی حاصل ترکیبی از وي

ها حاصل  آل تايپ که در علوم اجتماعی ايده اند؛ در حالی های مشترک میانگینی از ويژگی

دومین . اند های مهمی هستند که دارای سازگاری منطقی و معنادار بر ويژگی "تاکیدی يک جانبه"

آل فرضیه  های ايده تند، در واقع تیپآل دارای اعتبار عام نیس های ايده تفاوت اين است که تیپ

ها در علوم طبیعی با يک  فرضیه. نیستند که با آوردن مثالی نقض، اعتبار خويش را از دست دهند

که در علوم اجتماعی به جای اعتبار يا عدم  هند در حالی مورد خالف اعتبار خود را از دست می

سومین تفاوت مربوط به . آيد سخن به میان می آل های ايده اعتبار از توانايی يا عدم توانايی تیپ
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آل متناسب با تغییرات فرهنگی و  های ايده در علوم اجتماعی مفاهیم و تیپ. تحول مفاهیم است

ها را در همة جوامع و در همة  توان آن کنند از اين رو نمی اجتماعی جامعه و محقق تغییر می

 .ها يکسان به کار بست زمان

ای هستند که از تاکید تحلیلی بر برخی از عناصر  های ترکیبی ساختهآل بر های ايده تیپ

بنابراين اين مفاهیم يوتوپیايی هستند يعنی در عالم واقع و به صورت . آيند واقعیت بوجود می

های  اند و حاصل ترکیبی از عناصر زيادی از پديده آرمانی. تجربی به طور کامل وجود ندارند

ساختن . اند آل فرضیه نیستند اما راهنمای ساخت فرضیات های ايده تیپ. باشند منفرد انضمامی می

 (. 1 -11 : 919 وبر، )ها نه هدف بلکه ابزاری برای سنجش واقعیت است  اين تیپ

گرايانه  گرايانه و ذات های طبیعت فرض دهد که ناشی از پیش وبر نسبت به سه موضوع اخطار می

دوم اينکه . و جوهر واقعیت در اين مفاهیم نظری وجود دارداول اين تصور که محتوای حقیقی : است

آل مانندتخت پروکرست در نظر آيد و تالش شود که  های ايده های نظری يعنی تیپ اين برساخته

های نظری،  سوم تصور اين موضوع که برساخته. واقعیت انضمامی به هر قیمتی در آن جا شود

که فراتر از جريان »نظر گرفته شود و واقعیاتی تلقی شوند  آل، همچون واقعیت عینی در های ايده تیپ

 (. 11 : همان)« سازند کنند و خود رادر تاريخ محقق می حقیقی عمل می

آل اعتبار نسبی و غیر قطعی دارند و فقط ابزاری برای  های ايده بنابراين از نظر وبر تیپ

آلی همچون  های ايده یب تیپهای خود دست به ترک وبر در پژوهش. اند سنجش واقعیت تجربی

ها را در  توان هر کدام از اين تیپ شناسی وبر می بنا به روش. داری زد بوروکراسی، سرمايه

 .معرض سنجش با واقعیت تجربی نهاد و به نتايج جديدی رسید

آلی که وبر از زاهد و عارف ساخته است به محک واقعیت تاريخی  ايده در اين تحقیق نیز دو تیپ 

برای . به اين منظور از روش تحلیل اسناد تاريخی در اين تحقیق استفاده شده است. شود ه میگذاشت

دلیل انتخاب اين دو طريقت اين . الهی انتخاب شدند تحديد موضوع دو طريقت نقشبندی و نعمت

ی دورة تیمور. اند ها در ايران بوده بوده است که در دورة تیموری اين دو طريقت بانفوذترين طريقت

 .نیز به اين دلیل انتخاب شده که دورة اوج نفوذ تصوف در جامعه بوده است

هايی برای هر دو دسته  وبر صوفیان را در دستة عارفان اهل مراقبه قرار داده است و ويژگی

ها راهنمای عمل در اين تحقیق بوده و  اين ويژگی. در حوزة اقتصادی و اجتماعی برشمرده است

 .کند مقايسه شوند طريقت ياد شده با مشخصاتی که وبر ذکر میتالش شده صوفیان دو 
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 های پژوهش یافته
های دو تیپ زاهد و عارف که وبر مطرح کرده، در اين تحقیق دو طريقت نقشبندی و  با توجه ويژگی

 :شود ها اشاره می ابتدا به تاريخچة مختصری از اين طريقت. اللهی بررسی شده است نعمت

 طریقت نقشبندی 

های صوفیانه است که حتی هم اکنون نیز طرفداران  ترين طريقت قة نقشبندی يکی از مهمطري

اين طريقت در آغاز با نام خواجگان شناخته . بسیاری در خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد

رويی در  گذار طريقت خواجگان، عبدالخالق غجدوانی متعلق به جريان میانه شدکه بنیان می

تعلیمات او در صدد بود میان . ی علیه جريان خوارشماری دنیا بودتصوف است که واکنش

ی آشتی میان تصوف و معیشت  تصوف و امور معیشتی دنیوی سازگاری ايجاد کند دربرگیرنده

فرد مهم ديگری که تاثیری قاطع بر اين جريان فکری گذاشت (. 911 رسولی و ديگران، )بود 

 .گرفت که بعدها اين طريقت نام خود را از او میبود،(  15-1 1)خواجه بهاالدين نقشبند 

خلفا و جانشینان بهاالدين نقشبند . نقشبنديه به سرعت در خراسان و ماورالنهر گسترش يافت

عالءالدين عطار : در اشاعة اين طريقت سهم مهمی داشتند که مشهورترين آنان عبارتند از 

اوج نفوذ و شهرت . داهلل احرارو عبی(  19)، يعقوب چرخی (199)، محمد پارسا (119)

 .نقشبنديه در دورة تیموری در عهد عبیداهلل احرار است

وران شهری رايج شد و بعد طبقات ممتاز جامعه از قبیل  اين طريقه ابتدا در میان پیشه

گرايی نقشبنديان موجب  روی و شريعت روحانیون، مالکان و امیران به آن اقبال نشان دادند میانه

 .اری از عالمان دين هم به آن گرايش بیابندشد که بسی

 اصول طریقت نقشبندی 

هوش در دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت : طريقت نقشبنديه يازده اصل دارد که عبارتند از

. در انجمن، يادکرد، بازگشت، نگاهداشت، يادداشت، وقوف عددی، وقوف زمانی و وقوف قلبی

شود، زيرا که ابعاد اجتماعی اين  و يادکرد توضیح داده میدر اين جا دو اصل خلوت در انجمن 

 . دهند طريقت را به خوبی نشان می

 خلوت ظاهری و خلوت : در تعالیم صوفیانه دو نوع خلوت وجود دارد - خلوت در انجمن

خلوت ظاهری، عزلت گزينی و دوری از مردمان است و خلوت باطنی همان خلوت . باطنی
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در اين طريقت اصل بر . میان مردم بودن و دل در ياد خدا داشتن در جمعیت است؛ يعنی در

خلوت باطنی يا همان خلوت در انجمن است؛ به عبارت ديگر توجه به حق از خالل 

غجدوانی . شود؛ يعنی بايد در جمع باشی اما به ياد خدا باشی مراودات اجتماعی میسر می

، در خلوت را دربند و در صحبت را ی را دربند و در ياری را گشای در شیخی": گويد می

بهاالدين نقشبند نیز اين گفته را (.  19: 996 و واعظ کاشفی،  91: 991 پارسا، ) "گشای

طريقة ما صحبت ": شود پذيرد و با اتکا به آن وجه اجتماعی طريقة نقشبنديه را متذکر می می

است و  خیريت در جمعیت. شهرت است و در شهرت آفت[ ظاهری]در خلوت . است

:  91 و بخاری،  959: 916 جامی، ) "جمعیت در صحبت به شرط نفی بودن در يکديگر

نشان دهندة اهمیت مشارکت در زندگی  "جمعیت در صحبت"تاکید بهاالدين بر (. 19 

 .اجتماعی در اين طريقت است

  وانی غجد. ذکر لسانی و ذکر قلبی: ذکر دو نوع دارد. ياد کرد به معنی ذکر است -یاد کرد

دانست هرچند که از دورة محمود انجیر فغنوی ذکر لسانی يا  ذکر قلبی يا خفی را مهم می

اما از زمان بهاالدين نقشبند به بعد است که ( 996 :95واعظ کاشفی،)جهر هم مرسوم شد 

 .ذکر جهر منسوخ شد و بر ذکر خفی تاکید شد

ذکر جهر مستلزم آداب، وقت و . کند تفاوت میان دو نوع ذکر است آنچه اين اصل را مهم می

که  در حالی. نشینی و عزلت از جماعت و توقف فعالیت اجتماعی است مکان خاص، گوشه

زدايد و توجه قلبی را موجب  توصیه به ذکر خفی تفاوت ظاهری میان سالک و مردمان را می

دهندة لزوم نشان ( 191: همان) "دست به کار و دل به يار"اين عبارت بهاالدين که . شود می

 .های اين طريقت است همزيستی و همگامی با زيست اجتماعی مردم در آموزه

 دست به کار و دل به یار": گیری اقتصادی جهت" 
به عبارت ديگر از نظر وبر، . ای بیرونی بوده است از نظر وبر رابطه صوفیان با کار و حرفه رابطه

اما . کرده اند دا از رستگاری تلقی میصوفیان کار و حرفه و موفقیت اين جهانی را امری ج

دهد که کار و حرفه داشتن يکی از لوازم سلوک  های صوفیان نقشبندی نشان می بررسی آموزه

از بهالدين نقشبند، رويکرد نقشبنديان  "دست به کار و دل به يار"عبارت باال، . معنوی بوده است

کار کردن موجب تصفیة نفس، دوری . دده به کار و حرفه و بطور کلی امر اقتصادی را نشان می

های  شده و همواره بر کسب و کار در آموزه از ريا و استقالل و بی نیازی از ديگران می
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در واقع کار کردن و دل در ياد خدا داشتن همان رستگاری است . شده است نقشبنديان تاکید می

، رستگاری اخروی از طريق در اين طريقت، به پیروی از سنت اسالمی(. 99 : 911 نیشابوری، )

 . های اين جهانی تحقق پذير است فعالیت

ها و سیرة بزرگان طريقت نقشبندی نشان دهندة اهمیت کار و  بررسی آثار مهم دربارة آموزه

ای زمینی مشغول  بسیاری از بزرگان اين طريقت خود به پیشه. ها بوده است تالش در میان آن

، 19 - 1 ، 6  :  91 بخاری، )کرد  نقشبند زراعت و بنايی میاند؛ برای مثال بهاءالدين  بوده

، شیخ شادی غديوتی و خواجه محمد بابا (61 : همان)کرد کاری می شیخ امیر حسن پنبه(55 

کرد  می( گری کوزه)، شیخ سراج کالل پیرمسی کاللی(991، 1 9: همان)کردند کشاورزی می

واعظ کاشفی، )کردند  میر حمزه صیادی میو خواجه انجیر فغنوی گلکاری و ا( 91 همان، )

وران و کشاورزان اين بود  يکی از داليل نفوذ طريقت نقشبندی در میان پیشه(. 99و 15: 996 

 .که بزرگان اين طريقت، مانند عامة مردم به کسب و کار مشغول بودند

شود  در اين طريقت کار کردن و شیبه مردمان ديگر بودن موجب دوری از ريا دانسته می

های پیامبران بر ضرورت  در آثار مهم اين طريقت با استفاده از حکايت(. 56 : نیشابوری، همان)

 (. 91: همان)شود  و کسب لقمة حالل شرط تصفیه نفس تلقی می( 56 : همان)کار کردن تاکید 

 ها و زندگی آموزه. است( 159-116)يکی از بانفوذترين صوفیان اين طريقت، عبیداهلل احرار 

 .احرار بیانگر اهمیت کار و پیشه داشتن نزد وی بوده است

او فرد ثروتمندی بوده که میزان . ای بوده است شیخ احرار صاحب زراعت و تجارت گسترده

ها و  ها ودام های زراعی و درآمد ناشی از محصوالت آنها، تعداد گله ثروتش اعم از وسعت زمین

شیخ، )های اين طريقت شرح داده شده است  ب ر کتاتعداد مباشران و کارگران در خدمت او، د

 (.911 قاضی، )و ( 991-996و  119-111: 996 واعظ کاشفی، )و ( 9 9: 911 

های اعتقادی طريقتی و هم به دلیل شرايط  رونق کار شیخ عبیداهلل احرار هم به سبب پايه

مان ماورالنهر يکی از در آن ز. اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ماورالنهر در دورة تیموری است

اين منطقه در اين دوره به . مراکز مهم جادة ابريشم و نقطة تالقی راههای مختلف تجاری بود

البته کاريزمای صوفیانة احرار به عنوان يک صوفی در تحکیم . لحاظ اقتصادی شکوفا و پويا بود

  .  پايگاه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی او و خانواده اش موثر بوده است
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شیخ عبیداهلل احرار از قدرت خويش برای سود رساندن به مردم مانند قبول پرداختن مالیات 

او به هنگام مرگ وصیت (. 695و  619و  951: 911 شیخ، )کرده است  ها استفاده می به جای آن

 (.699: همان)کرد که بخشی از اموالش به ساختن رباط و مدرسه تخصیص يابد 

گیری دنیاگريزانة  ار دو تیپ زاهد و عارف، به عنوان نمايندگان جهتاز نظر ماکس وبر راهک

اقتصاد عقالنی بر اساس . اديان رستگاری طلب، در برابر تناقضات اقتصاد عقالنی متفاوت بود

در . ها بر اساس پول و رقابت در عرصة بازار بود مبارزه بر سرمنافع و محاسبه و تخمین قیمت

کشی فعاالنه، با کار و  مانعی برای رستگاری بود، تیپ زاهد يا رياضتبرابر اقتصاد عقالنی، که 

تالش بی وقفه و محروم کردن خويش از مالکیت کاالهای اقتصادی به وظیفة خويش عمل 

اما تیپ عارف که با . کرد رنج خويش استفاده می کرد و فقط در حد رفع نیازهايش از دست می

فرد . کرد داشت، کار و تالش اين جهانی را انکار می مراقبه و تامل قصد رسیدن به رستگاری

گرفت که فقط به تامل و مراقبه مشغول بودند و  صوفی از نظر وبر در تیپ عارفانی قرار می

های  اما بررسی طريقت. فعالیت اجتماعی نداشتند و جايگاه مهمی را در جامعه اشغال نمی کردند

های  ها در هیچ کدام از تیپ برخی از طريقتدهد که  صوفیانه همچون شیخ احرار نشان می

شیخ احرار همچون زاهدان مورد نظر وبر در کار و حرفه . نظری ماکس وبر قرار نمی گیرند

برده و هم از آن به عنوان اهرم  بسیار موفق بوده است اما از اموالش هم بهرة شخصی می

همچنین از قدرت . ه استبرد قدرتمندی در معادالت اقتصادی و سیاسی زمان خويش سود می

 .کرده است اقتصادی خويش برای نفع رساندن به مردم استفاده می

صوفیان نقشبندی نه فقط مانند تیپ عارف مورد نظر ماکس وبر کار و تالش اين دنیايی را  

کردند و از قواعدی عقالنی  مذموم نمی دانستند بلکه در فعالیت اقتصادی خويش حسابرسی می

به عنوان مثال خیرخواهی جمعی خواجه احرار مانع از . برده اند خويش سود می برای رونق کار

او به حسابرسی اموالش . اين نبود که وی کردارهای حسابگرانة اقتصادی نداشته باشد

آمدند و هر کدام میزان محصولی را که جمع کرده بودند  مباشران او به نزدش می. پرداخت می

 (. 691: ، همانواعظ کاشفی)دادند  گزارش می

توانايی . اند شیوخ نقشبندی در امور اقتصادی و سیاسی قدرت چانه زنی با حاکمان را داشته

نیشابوری، )های اقتصادی و اجتماعی مانند لغو مالیات تمغا  شیوخ در تاثیرگذاری بر سیاست
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ط مستمر و ها در میان مردم و هم حاصل ارتبا ، ناشی از نفوذ اجتماعی و معنوی آن(999: 911 

 . ها با امرا و حکام بوده است نزديک آن

 در شیخی را بند، در یاری را بگشای": گیری سیاسی جهت" 
منطق . اسناد تاريخی نشانگر آن است که صوفیان نقشبندی در تعامل نزديکی با حکام بوده اند

ظ جايگاه کرده است که اين صوفیان برای حف حاکم بر اين تعامل از قواعد عقالنی پیروی می

ها در حالی که با امرا و حکام ارتباط نزديکی  آن. کردند مادی و معنوی خويش آن را رعايت می

در واقع رابطة صوفیان . کردند استقالل خود را هم از حکام به نمايش بگذارند داشتند، تالش می

ارتباط میان . های سیاسی و اقتصادی و معنوی بوده است بستان با حکام پیچیده و مبتنی بر بده

های نقشبندی  همچنین در آموزه. صوفیان و حکام برای هر دو طرف مشروعیت بخش بوده است

بنابراين نزديکی . نشینی و سر در کار معنوی خود داشتن برتری داشت کمک به خاليق، بر گوشه

ام کردند و نقش میانجی میان مردم و حک به صاحبان قدرت را راهی برای کمک به مردم تلقی می

 .کردند را بازی می

فیرحی، ) های طريقت نقشبندی، مطابق با نظرية سیاسی مرسوم در دورة میانی در آموزه

شد  ، حاکم اگر پیرو سنت و مجری شريعت اسالمی بود، ظل اهلل محسوب می(911-919: 916 

د و به عبارت ديگر دستگاه سلطنت ذاتا بد نبو. و وجودش ماية برکت و شکرگذاری مردمان بود

آنچه که موجب فساد دستگاه . شد کارکرد درست آن ابزاری برای خشنودی خداوند محسوب می

در اين وضعیت ارتباط داشتن با . سیاسی بود ناديده گرفتن احکام خداوند از جانب حاکمان بود

 .شد دستگاه حاکمه موجب گره گشايی از کار مردم می

ش تربیتی و ارشادی قايل بودند و امید به نقشبنديان برای خود در ارتباط با حاکمان نق

اسناد تاريخی حاکی از آن است که اين صوفیان در عمل نیز ارتباط . اصالح حاکمان داشتند

های مردم را به صاحبان قدرت سیاسی منتقل  ها خواسته آن. نزديکی با حکام و امرا داشتند

کردند و  های مهم سیاسی دخالت می ها در تصمیم گیری کردند و با ايجاد رابطة نزديک با آن می

های خود  کردند و خواسته صوفیان از قدرت و نفوذ خود بر حکام استفاده می. تاثیر گذار بودند

های کامال  دهد که درخواست ها به سالطین نشان می های بجا مانده از آن نامه. بردند راپیش می

 . حاکم اين جهانی داشتند مانند لغو مالیات يا سفارش فردی نزد
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ارتباط شیوخ نقشبنديه با حکام و مداخلة آنان در امور سیاسی، در آثار نوشته شده شان، در 

درِ خلوت را بند، درِ صحبت "عبارت، . توضیح داده شده است "خدمت به خاليق"قالب اصل 

 ، که به انحاء مختلف از قول عبیداهلل احرار و"بگشای، درِ شیخی را بند، درِ ياری را بگشای

بهاالدين نقشبند به نقل از غجدوانی بیان شده است، گويای اهمیت کمک و خدمت به مردم و 

اگر کار کردن معادل اعمال . رسانی بر عزلت گزينی و کناره جويی از مردم است ارجحیت ياری

توجه و مراقبه و ساير اسباب "از  "امداد و نصرت مسلمین"و مناسک معنوی تلقی شود، 

 (.5 9: 911 نیشابوری، )شود  شمرده میتر  مهم "جمعیت

از آنها، مراوده باحکام و دستگاه حاکمه  "دفع ظلم"ترين مجاری کمک به مردم و  از مهم 

 : کند واعظ کاشفی از قول يکی از مريدان احرار نقل می. بوده است

و پادشاه و امرا و اعیان سمرقند به ... روزی حضرت ايشان از سفری مراجعت کرده "

گشت و اين تمنا بر  در آن ايام بسیار اين معنی در خاطر می... زمت آن حضرت آمدن گرفتند مال

گذشت که کاشکی حضرت ايشان را با سالطین و حکام اختالط و آمیزش نبودی و در  دل می

زاويه وطن ساختندی تا به از اين به حال طالبان پرداختندی با اين خیال و اين مالل به مالزمت 

وقتی مرا ديد از يک بزرگی نقل کرد که در مقابل شاگرد خويش که از اين همه . تمايشان رف

نشینی با حکام سئوال کرده گفته بود که وقتی میتوان سالطین و حکام ظلمه را تحت تاثیر  هم

قرار داد و مسلمانان را از ظلم و جور ستمکاران نجات داد و باعث از میان رفتن عادات بد 

واست که مظلومان را در دست ظالمان گذارد و در کنج کوهی رود و به عبادت جباران شد آيا ر

 (.951: 996 واعظ کاشفی، ) "و تربیت اهل ارادت مشغول شود؟

ترين داليل ارتباط با دستگاه قدرت، آموزش و اصالح  در اين طريقت يکی از مهم

مصروف فکر "قات خود را شیخ احرارکه او. فرمانروايان است تا بر مسیر شريعت برقرار باشند

داند تا در مسیر  ها می داند، نصیحت به امرا را لطفی به آن می "پادشاهان و انديشة اضطرار خلق

 (. 11 : 911 نیشابوری، )حق قرار بگیرند و در پناه عدل آنان مردم آسوده زندگی کنند 

ها به دربار  نآ. فعالیت سیاسی اين طريقت محدود به نصیحت و ارشاد حاکمان نبوده است

مانند وقتی که . کردند؛ هر چند که گاه اين مراوده همراه با حفظ فاصله بوده است آمد می و رفت

نیازی  پذيرد و اظهار بی خواجه بهاالدين هدايای ملک حسین حاکم هرات و خاتون وی را نمی

 (.911و  91 :  91 بخاری، )رود  پذيرد و به دربارش می کند اما دعوت وی را می می
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حاکمان هم به دلیل نفوذ . کردند استقالل خود از حکام را نشان دهند صوفیان سعی می

کردند و با نمايش دوستی با مشايخ سعی  ها را رعايت می فراوان مشايخ در میان مردم احترام آن

توان قاطعانه گفت که ابراز ارادت  البته نمی. کردند در میان عامة مردم مشروعیت کسب کنند می

ها از دوستان  بسیاری از آن. انديشانه بوده است مرا به بزرگان مذهبی يکسره نمايشی و مصلحتا

توان از يکی از نزديکان بهاالدين نقشبند به نام  برای نمونه می. اند و شاگردان صوفیان بوده

ص درويش خلیل نام برد که بعدها حاکم يکی از مناطق ماورالنهر شد و همواره بهاالدين از خوا

های رفتار  ابراز فروتنی به صوفیان يکی از ويژگی(. 11-19:  91 بخاری، )رفت  وی بشمار می

 .سیاسی حکام در دورة تیموری است

حکام گاهی نفوذ و . اما رابطة میان حکام و مشايخ خالی از تضاد منافع و تخاصم نبوده است

کند که چگونه  ات نقل میواعظ کاشفی در کتاب رشح :آوردند مقبولیت صوفیان را تاب نمی

رو  کند، هرچند در نهايت با روبه خوارزمشاه از محبوبیت خواجه علی رامتینی احساس خطر می

. شود می "از جمله محبان و مخلصان"شود و  زده و منفعل می شدن با حسن رفتار شیخ خجلت

ز شتران شیخ ای که ا يافت؛ وقتی اعرابی البته همیشه تخاصمات با صلح و دوستی پايان نمی

کرد، خواجه داروغه را نفرين  کرد از آزار و اذيت داروغه نزد او شکايت می احرار نگه داری می

رسانی، باری يقین دان که من نیز طريق  تو کسان من لت کرده ايذاء می": کند و به او گفت می

. "طريق پیش آئیمدانم از آن روز بترس که ما نیز به نسبت تو به اين  کردن را بسیار خوب می لت

دهد که درگیری میان امرا و مشايخ اين طريقت صرفا به سبب دفاع از مردم  اين موضوع نشان می

 .توانست موجب تخاصم شود نبوده است؛ دفاع از منافع خود نیز می

. مشايخ همچون ديگر اعیان شهر نقش کلیدی در تصمیمات سیاسی و نظامی شهر داشتند

. رقتند که در زمان حمله و يا محاصرة شهر تسلیم شوند يا مقاومت کنندگ نخبگان محلی تصمیم می

بردند؛ شیخ احرار میان نوة شاهرخ و  ها از نفوذ خود برای برقرای صلح میان امرا هم سود می آن

يا وقتی عمر شیخ میرزا و سلطان محمود به (  16: 911 سمرقندی، )کند  ابوسعید صلح برقرار می

دند و سلطان احمدمیرزا به مقابله برخاست و جنگ درگرفت، شیخ احرار سمرقند لشکرکشی کر

ها به احترام خواجه به طور موقت دست از جنگ کشیدند تا علت آمدن  آن. به میان لشکريان آمد

شیخ احرار هر سه را دعوت به صلح کرد و ملزمشان کرد که تا آخر عمر با . خواجه را بدانند

 (.15 -1  : 911 خواندمیر، )اين پیمان باقی ماندند ها بر  يکديگر نجنگند و آن
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دهد که صوفیان نقشبندی در حوزة سیاسی هم مانند تیپ عارف مورد  های تاريخی نشان می يافته

اين فعالیت گاه در شکل همکاری و . ها فعاالن عرصة سیاست بودند آن. کردند نظر وبر عمل نمی

شیوخ نقشبندی بسان عارفان مورد نظر وبر از . و تضاد دوستی با حاکمان بوده، گاه در شکل تخاصم

 .بردند کردند و از قدرت خويش برای نفوذ در حاکمان سود می ورزی پرهیز نمی سیاست

 اللهی طریقت نعمت 

های با نفوذی است که از قرن هشتم تا کنون يعنی به مدت  اللهی يکی از طريقت طريقت نعمت

نام اين سلسله برگرفته از . اورالنهر و هند رواج داشته استشش قرن در مناطق مختلفِ ايران، م

آنچه طريقت . زيسته است است که در دورة تیموريان می( 191- 19)اهلل ولی  شاه نعمت

های آن و تاکید بر لزوم رعايت دستورات  گرايی در آموزه کند اعتدال اللهی را متمايز می نعمت

 .شرعی است

 اللهی اصول طریقت نعمت 

های  که در طريقت غلبة حالت بسط بر قبض، در حالی: اين طريقت به اختصار عبارتند از اصول

در اين طريقت لباس خاصی برای سالکان در نظر گرفته نشده . ديگر بیشتر قبض مستولی است

ها را از مردم ديگر متمايز  های ديگر لباس خاص آن است؛ در حالی که در برخی از طريقت

اصل اين طريقت پیروی . ضروری است و ترک کردن کسب وکار جايز نیستکار کردن . کند می

ذکر جهر و . است( ع)و پذيرفتن واليت حضرت علی ( ع)از شريعت و اطاعت از ائمه اطهار

گزينی،  تاکید بر خلوت در انجمن به جای عزلت. اللهی وجود ندارد سماع در طريقت نعمت

معصوم علیشاه، )، از ياد خداوند غافل نیست يعنی در حالی که سالک در جامعه فعال است

 919  :991-999 .) 

توان گفت هرگاه تعالیم صوفیانه، مانند هر آموزة ديگری، با زندگی روزمرة مردم  می

در اين طريقت الزم نیست که مريدان لباس خاصی . سازگاری داشته، دوام و قوام يافته است

به گفتة . ايد با مردم عادی جامعه تمايزی داشته باشندبپوشند؛ معنای اين امر آن است که آنان نب

اهلل ولی نبايد کسب و کار را به بهانة قرب به خداوند ترک کرد؛ در واقع تهذيب نفس  شاه نعمت

ولی نیز با مردم  اهلل نعمت شیوة لباس پوشیدن شاه. ها امکان پذير است در متن زندگی جاری انسان

 .عادی تفاوت نداشت
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های مهم اين طريقت آمده است که انسان سه نیاز اساسی  الحقايق، از کتاب ائقدر کتاب طر

. اول کارکردن دوم دزدی و سوم گدايی: رفع اين نیازها سه راه دارد. غذا، پوشاک، مسکن: دارد

اين تعالیم با . دو راه آخر ناپسند و فقط کار کردن است که نه تنها ضروری بلکه پسنديده است

از نظر وبر صوفیان برای . وصیف عارفان و از جمله صوفیان آورده متفاوت استآنچه وبر در ت

دهندة ضرورت کار کردن  در حالی که عبارات اين کتاب نشان. کنند رفع نیازهای خود کار نمی

 (.15: 999 اللهی،  نعمت)در اين طريقت است 

 کیمیا خواهی، زراعت کن": گیری اقتصادی جهت" 

ولی به عنوان  اهلل نعمت تصادی اين طريقت، بررسی گفتار و کردار شاهگیری اق برای فهم جهت

شواهد تاريخی حاکی از اين است که او به کار کردن . موسس اين طريقت ضروری است

استفاده کرده که تعبیری  "کیمیا"داده و برای توصیف کشاورزی از اصطالح  اهمیت می

تفاوتی صوفیان به امور دنیايی، شاه  ی بر بیرغم نظر وبر مبن گرايانه است؛همچنین علی مادی

ورزيده  اهلل ولی ضمن آنکه خود فرد ثروتمندی بوده، نسبت به رفاه عمومی هم اهتمام می نعمت

نگاهی به تالش او در ساختن بناها و فضاهای عمومی در حین سفرهای مختلفی که داشته . است

در گزارش اين سفرها موارد . بوده استاش به خیر جمعی  مشغولی ، بیانگر دل(911 فرزام، )

متعددی از اقدام وی به ساختن بناها و فضاهای عمومی مانند باغ، خانقاه، چاه، کاريز و مسجد 

اند اما  قابل ذکر است که از نظر وبر عارفان در جامعه نقش اجتماعی مهمی نداشته. آمده است

ولی در امور اجتماعی بسیار  اهلل نعمتای مانند شاه  شواهد تاريخی حاکی از اين است که صوفی

 .فعال بوده است

اهلل ولی بیانگر اين است که او نه فقط به رفع نیازهای شخصی خود  زندگی شاه نعمت

کرده است؛ برای مثال او  پرداخته بلکه برای خیر رساندن به عموم مردم کار و تالش می می

کرده و خود  ی استفادة عموم احداث میکرده و در سفرهايش باغات و بناهای برا کشاورزی می

 (.5 :همان)صاحب باغ و عمارت بوده است 

داند و نگرش  های سنخ عارف را اجتناب کردن از انجام هر نوع کاری می وبر يکی از ويژگی

کشاورزی برای راهب بودايی ": کند راهب بودايی را به کاری مانند کشاورزی چنین توصیف می

يرا موجب آسیب شديد به اشکال متنوع حیات بر روی زمین منفورترين مشاغل است ز

ماجرا فقط آسیب رساندن به زمین نزد بودايیان نیست بلکه هر (. 19 : 561 وبر، ) "...شود می
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وبر صوفیان را . نوع کاری است، زيرا که هر کاری دست آخر مبادلة میان انسان و طبیعت است

داند که کار کردن را مانعی برای مراقبه و تامل  پ عارفانی میها از تی مانند بودايیان و متاثر از آن

گونه که ذکر شد از نظر وبر عارفانی نظیر بودايیان از کشاورزی و هر نوع کاری  همان. دانند می

اهلل ولی به کشاورزی  دهد که صوفی مانند شاه نعمت اما شواهد تاريخی نشان می. پرهیز دارند

 .دانسته است در حکم کیمیا میاهتمام جدی داشته و آن را 

آوری ثروت  های پروتستان بودند، به جمع از نظر وبر تیپ زاهدان که مصداق آن پیوريتن

اما اين . بردند کردند و فقط در حد رفع نیاز از آن بهره می پرداختند اما خود از آن استفاده نمی می

ها نه فقط کار  آن. صحت ندارددانستند،  موضوع دربارة صوفیانی که کار کردن را مذموم نمی

کردند؛  مندی از مواهب اين دنیايی را مذموم تلقی نمی دانستند بلکه بهره کردن را ضروری می

 (.59: 999 کرمانی، )ولی ثروتمند و صاحب جالل و شوکت بوده است  اهلل چنانکه نعمت

قدرتمندی مندی از مواهبی چون ثروت و دارايی نشانة بزرگی و  رسد بهره نظر می به

مندی اين جهانی  شايد در نظر قدما بهره. اند شده و مناقب نويسان آن را نقل کرده محسوب می

مندی و در عین حال عدم  در واقع تزکیه نفس را در بهره. نشانی از عنايت خداوند بوده است

الواعظ از خلفای طريقت  نظام الدين محمود. دانستند دلبستگی به مواهب اين جهانی می

در راه . کند که به همراه چند نفر ديگر برای ديدار شاه ولی به کرمان سفر کرد الهی نقل می عمتن

شناختند  پرسیدند، همگان او را به دنیاداری می رسیدند از احوال شاه ولّی می به هر جا که می

 (.11: همان )

اماکن و ولی در طی سفرهای مختلف، به ساختن  اهلل نعمت گونه که ذکر شد شاه همان

و درويشان و صوفیان ديگر را ( 15 -11 و  61 : 999 مستوفی يزدی، )فضاهای عمومی اقدام 

شرکت جستن درويشان در (. 11 : 999 واعظی، )کرده است  به انجام اين عمل ترغیب می

از نظر وبر . دهد ها ارائه می ساختن بناهای عمومی خیلی متفاوت از تصويری است که وبر از آن

اند و فقط از نذورات  دانند و دائم در حال مراقبه ان، کار کردن را دور شدن از خداوند میدرويش

اما صوفیانی که ذکرشان رفت در حیات اجتماعی نقش داشتند و در . کنند و صدقات استفاده می

 .جامعه فعّال بودند
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 دنیا را چون حکّام عادل دار و عقبی را چون اولیاء کامل": گیری سیاسی جهت" 
در آن رساله . را شاه ولی در نصیحت فرزندش نوشته استرساله در نصیحت سید خلیل اللّه 

دنیا را چون حکام عادل دار و عقبی را چون اولیاء کامل تا سلطان صورت و "آمده است که 

 (. 99-99:  999 اهلل ولی،  نعمت) "...معنی باشی

مده است و دنیا مذموم نیست و صورت در اين عبارات، دنیا و عقبی، صورت و معنی با هم آ

گیری سیاسی طريقت   اين عبارت نقطه شروع خوبی برای طرح جهت. کنندة معنا است کامل

صوفیان و   اللهی است اما پیش از آن اشاره به ديدگاه فوربز مانز، تصوير جامعی از رابطه نعمت

 .دهد حکام در دورة میانی ارائه می

دهد که در  ، نشان میرت، سیاست و مذهب در عصر تیموريانقدفوربز منز در کتاب خود، 

توان از کار او نتیجه گرفت که  می. دورة میانی، قدرت مذهبی و قدرت سیاسی در هم تنیده بود

اعتنا به قدرت سیاسی نبودند بلکه در تعاملی دائمی با آن به سر  نه تنها مشايخ صوفی بی

مشايخ صوفی و علما در دورة میانی در امور سیاسی دهد که  شواهد تاريخی نشان می.بردند می

بئاتريس فوربز منز معتقد است که در دورة میانی قلمرو امور فراطبیعی . بسیار فعال بوده اند

. توانستند به اين قلمرو دسترسی داشته باشند همة افراد می. منحصر به قشر يا گروه خاصی نبود

لما و مشايخ صوفی امکان ارتباط برقرار کردن با امر به عبارت ديگر از مردم عادی گرفته تا ع

مردم عادی با اعمالی مانند زيارت کردن قبور متبرکه، خواب . فراطبیعی را در اختیار داشتند

نیاز افراد برای ارتباط . امکان ارتباط برقرارکردن با قلمرو فراطبیعی را داشتند... ديدن، نذر کردن 

جهانی هم بود و به  داليل معنوی نبود بلکه برای رفع حاجات اينبا قلمروی امور مقدس فقط به 

عبارت ديگر قلمرو طبیعی و فراطبیعی در هم تنیده بودند اما میزان دسترسی افراد به آن قلمرو 

تلقی عموم آن بود که علما و مشايخ صوفی به جهت درسی که خوانده بودند و . متفاوت بود

عنوان  ها به د، بیش از ديگران به امور معنوی اشراف دارند؛ آنهايی که انجام داده بودن مجاهدت

دانستند و با استفاده از اين علم بسیاری از حوادث زندگی مردم را  مثال، علم تعبیر خواب را می

کردند؛ همچنین مشايخ صوفی با اتکا به علم خود در زمینة تعبیر خواب به  پیش بینی می

ها يا شکست دشمنان حاکمان هم  م و به قدرت رسیدن آنهای سیاسی حکا بینی موقعیت پیش

توان گفت که قلمرو امور فراطبیعی، که متشکل از معجزه و طلب رحمت و  می. پرداختند می

شفاعت و تعبیر خواب بود، نوعی فضای سیاسی برای نخبگان مذهبی بود که برای دستیابی به 
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باور عمومی ديگری در دورة میانی . ندکرد شان در درون آن فعالیت می قدرت و حفظ موقعیت

اين بود که حاکمان و سالطین هم به قلمرو فراطبیعی دسترسی بیشتری دارند چرا که موقعیت 

به عبارت ديگر هم بزرگان (. 991-9 9:  95 فوربز منز، )شد  حاکم بودن امری معنوی تلقی می

امور فراطبیعی بودند که اين  دينی، علما و مشايخ صوفی، و هم حکام مدعی ارتباط با قلمرو

رابطة مشايخ صوفی و علما با حکام . کرد وضعیت، رابطة حکام و مشايخ صوفی را پیچیده می

هم حکام و هم مشايخ صوفی مدعی بودند که . ای از دوستی، رقابت و تضاد و تخاصم بود آمیزه

ها با  ت بود که ارتباط آندر ارتباط نزديک با قلمرو فراطبیعی و امور معنوی هستند؛ در اين حال

به عبارت ديگر امور معنوی موضوعی برای رقابت، دوستی و تخاصم . شد يکديگر بغرنج می

اهلل ولی، که در  به عنوان مثال نحوة برخورد تیمور با شاه نعمت. میان مشايخ صوفی و حکام بود

 . شود، به خوبی بیانگر اين مسئله است ادامه ذکر می

ای مانند مشايخ صوفی و علما نبود،  ت معنوی منحصر به نخبگان مذهبیگونه که قدر همان

مند از  قدرت سیاسی و مادی هم فقط منحصر به حاکمان سیاسی نبود و مشايخ صوفی نیز بهره

های مذهبی با معیارهای دنیوی  قدرت دنیوی و مادی بودند؛ حتی بخشی از جايگاه و اعتبار مقام

ای و خانوادگی  های سلسله ثروت شخصی، اوقاف، ارتباط"چون شد؛ معیارهايی هم سنجیده می

و يا داشتن مناصبی چون تدريس و قضاوت همچنین توانايی جذب شاگرد و مريد بواسطة 

تعیین کنندة منزلت و قدرت مشايخ  "قدرت شخصیتی يا پشتیبانی مادی و معنوی زيردستان

نیز صوفیان دارای جايگاه مادی و اللهی  در طريقت نعمت(. 9 9: همان)صوفی و علما بود 

 .اند سیاسی مهمی در جامعه بوده

اللهی به عنوان صوفیانی که در  دهد که ارتباط مشايخ طريقت نعمت اسناد تاريخی نشان می 

اللهی با دستگاه سیاسی و  ارتباط صوفیان نعمت. زيستند، مويد نظر فوربز منز است دورة میانی می

در ذيل به مقوالت استخراج . و دشمنی، رقابت و همکاری بوده است ای از دوستی حاکمان آمیزه

 .دهد شود که رابطة مذکور را نشان می شده از منابع دست اول تاريخی اشاره می

اللهی با حاکمان سیاسی است،  مقوالتی را که بیانگر نحوة ارتباط صوفیان طريقت نعمت 

ورات از سالطین و حکام مناطق مختلف دريافت هدايا و نذ: بندی کرد توان چنین دسته می

، دوستی و (51 : 999 مستوفی يزدی، )و ( 999: 1 9 سمرقندی، )اهلل  توسط صوفیان نعمت

، شرکت در ضیافت حکام (69 -61 و  99 : 999 کرمانی، )دشمنی میان مشايخ و حکام 
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صوفیان برای کردن سالطین و حکام از دريافت مالیات از اموال  ، اجتناب(69 -61 : همان)

، استفادة صوفیان از نفوذ (51 -15 : 999 مستوفی يزدی، )حفظ مشروعیت خويش نزد مردم 

، تشويق (16 : همان)معنوی و قدرت سیاسی حاصل از آن برای حل منازعات سیاسی و نظامی 

، پیش بینی موقعیت سیاسی حکام با اتکا به منزلت (1: همان)امرا به انجام خدمات عمومی 

و قبول مناصب حکومتی ( 5 9، 1 9: همان)خويش، ازدواج میان مشايخ و شاهزادگان  معنوی

 (. 999، 999-999: همان)از سوی صوفیان 

علت فتور آن از . اين طريقت از اوايل قرن دهم تا اواسط قرن دوازهم به ضعف دچار شد

بود و با عزيمت اللهیان در مناصب حکومتی و دنیوی  طرفی به دلیل اشتغال بیش از حد نعمت

. ها به هندوستان، مرکز اصلی طريقت از ماهان کرمان به دکن هندوستان منتقل شد تعدادی از آن

افاغنه، افشاريه )از طرف ديگر، در فاصلة میان صفويه و قاجاريه، به دلیل فقدان حکومتی مقتدر 

:  95 فرزام،)فتاد شد و تصوف هم از رونق و اوج ا از اهل علم و عرفان حمايتی نمی( و زنديه

ای از بزرگان اين طريقت از هند به ايران در دورة قاجار اين طريقت  در پی بازگشت عده(. 1 9

 .دوباره رونق گرفت

 . صوفی نه عارف است نه زاهد :نتیجه
الهی، با تیپ عارف مورد نظر وبر،  در نهايت بايد گفت که صوفیان دو طريقت نقشبندی و نعمت

ها برخالف نظر وبر، کار کردن و عمل در اين جهان را بخشی از سلوک  آن. متفاوت هستند

دانستند اما در عین  مندی از اين جهان را خالف تزکیه نفس نمی ها بهره آن. دانستند شان می معنوی

. داند همان چیزی که وبر خود پروتستانتیسم می. حال معتقد بودند که نبايد دلبسته ماديات شد

های صوفیانه همانند پروتستانتیسم بوده است، زيرا اين  یست که نهادها و انديشهالبته ادعا اين ن

اند اما تاکید بر اين است که انديشه وبر در مورد صوفیان درست  دو متن تاريخی متفاونی داشته

زاهد مورد نظر . تفاوت تیپ صوفی با عارف، به معنای شباهت آن با تیپ زاهد نیست. نیست

که برخی از  برد؛ در حالی اما فقط در حد رفع نیازهای طبیعی خود از آن بهره می کرد وبر، کار می

 . دانستند مندی از مواهب را منافی سلوک معنوی نمی صوفیان بهره

در عرصة سیاست را مانعی برای سلوک  "عمل"بودند چرا که  "عارفان"صوفیان متفاوت از 

صه را فرصتی برای خیر رساندن به مردم دانستند؛ برعکس حضور در اين عر معنوی خود نمی

 . دانستند و در عین حال ضروری برای حفظ جايگاه معنوی و اقتصادی و اجتماعی خود می
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دهدکه صوفیان تیپی مستقل از زاهدان و عارفان مورد نظر وبر  های اين تحقیق نشان می يافته

ماهری در اجتماع زمانة خود  نشینانی سر در گريبان خويش که بازيگران ها نه گوشه آن. هستند

اند؛ چنانکه با درک قواعد عمل در آن دوران توانستند جايگاه مادی و معنوی خويش را  بوده

 .هايشان از نسلی به نسل ديگر منتقل شد هايشان دوام آورد و آموزه حفظ کنند، طريقت

يان داشت هدف در اين تحقیق، ارائة تصويری از تصوف بود که در متن حیات اجتماعی جر

ای و نادقیق  رسد فضای فکری ما بايد ديگر از ارائة سخنان کلی، کلیشه نظر می به. و اثرگذار بود

. الی سطرهای تاريخ، در جستجوی فهم وثیقی از گذشته باشد گذر کند و صبورانه در البه

نی يک بازخوانی تاريخ گذشته به معنای تکرار آن نیست اما از نظر ما شناخت سازوکارهای درو

کور ناشی از مواجهة سنت و مدرنیته   کند که گره جامعه و نهادهای آن در گذر زمان، کمک می

 .   را نه با دندان که با استفاده از خرد بگشايیم
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