مقاله

برآمدن
تصوف اولیه:

مروری بر پژوهشهای جدید دربارۀ
ابعاد اجتماعی تصوف

مقــالــه

حارث بن رمی(دانشگاه آکسفورد)/ترجمۀ محمد غفوری

مارشــال هاجســن که پژوهشــی ماندگار درباره تاریخ اســام بــا عنوان امر
شــگرف اســام 1نگاشــته اســت ،پیدایــش تجربــه و آموزههــای صوفیانــه
را بــه مثابــه یکــی از ســه جنبــه مهــم ســازنده در آنچــه کــه وی «تمــدن
اســامیوار» 2مینامید میدانســت (دو جنبه دیگر از نظر وی عبارت بود
از نظامیشــدن اقتــدار سیاســی و اعــان شــریعت به مثابه بنیــادی برای
مناســبات حقوقی و اجتماعی) 3.در اواخر دوره میانه ،تصوف حضوری
آشــکار در هر شــهر یا روســتای اســامی داشــت و صوفیان در بســیاری از
سطوح جامعه اسالمی حاضر بودند .با این حال اگر قرار باشد نگاهی به
پس افکنیم و به سدههای نخستین تاریخ اسالم بنگریم ،بسیار بهندرت
میتوانیم شواهدی را بیابیم دربارۀ افرادی که با توصیف شناختهشده از
«صوفی» همخوانی داشته باشند .افرادی با نام «صوفی» در حدود اواخر
ســده دوم هجری /هشــتم میالدی ظهور کردند ،اما تنها در اواســط سده
دوم/نهم میالدی اســت که ما تازه شــاهد استفاده از این عنوان در رابطه
1. The Venture of Islam.
. 2Islamicate civilization.
3. M. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization,
3 vols. (Chicago: Chicago University Press, 1974), 395 (Volume 1).
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چکیده :در اواخر دوره میانه ،تصوف حضوری آشکار داشت و صوفیان در بسیاری
از سطوح جامعه اسالمی حاضر بودند .با این حال ،اگر قرار باشد نگاهی به پس
افکنیموبهسدههاینخستینتاریخاسالمبنگریم،بهندرتشواهدیرامییابیم
پیرامون افرادی که با توصیف شناختهشــده از صوفی همخوانی داشته باشند.
افرادی با نام صوفی در حدود اواخر سده هشتم میالدی ظهور کردند ،لیکن تنها
دراواسطسدهنهممیالدیاستکهتازهشاهدبرآمدنگروهیویژههستیمکه
ازایننامبهرهمیجویند.اماچگونهوچراتصوفدرایندورهسربرآورد،ودالیل
دخیل در افزایش اهمیت آن برای جامعه اســامی چه بود؟ نویسنده در نوشتار
حاضر میکوشــد تا با نگاهی به پژوهشهای محققان در دهههای اخیر ،سیر
تکاملتصوفراازخاستگاههایاولیهاشتاتثبیتآنبهمثابهیکنهاداجتماعی
آشکاردرطولسدهدوازدهم،پیگیرد.ویتالشمیکندتابهجایآنکهبرتکوین
اندیشــه و آموزههای صوفیانه تمرکز کندّ ،
هم خود را بیشتر معطوف بر تکامل
تصوف به مثابه یک گروه اجتماعی و پیکرهای از ســنت نماید .از این رو ،بحث
اصلیمقالهایناستکهپژوهشدربابشکلگیریتصوفمیبایستپیوندآن
را با تحول کلیتر سنتها و مکاتب فکری اسالمی در نظر آورد .نویسنده پیش از
پرداختنبهمطالباصلی،نکاتیراپیرامونپژوهشدربارهتصوفدردورهمعاصر
متذکرمیشود.
کلیدواژهها :تصوف ،ابعاد اجتماعی تصــوف ،تکامل تصوف ،صوفی ،صوفیان،
شکلگیریتصوف،عرفاناسالمی.
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مقاله

برآمدن تصوف اولیه

بــا آموزهها و ســلوک صوفیانه هســتیم .در ایــن مرحله بســیاری از عرفای

زعــم بســیاری ،معنای اصلــی الفاظ
َ
صوفــی و تصــوف بــه ســبب اعمــال

بیشــتر در کانونهای فرهنگی ســرزمینهای اســامی عراق ،سوریه ،شبه

بســیاری از کســانی کــه بــه دالیلــی

جزیــره و ایران حضور داشــتند .مشــکل بتوان گفت که تا چــه اندازه این

نادرست جذب این سنت میشدند

مجموعــه از عارفــان و «ســالکان» منفــرد خــود را چونان یک گــروه متمایز

از دســت میرفــت .در قــرن چهــارم/

تلقــی میکردنــد و شــاید درســتتر باشــد کــه از «تصــوف» اولیه بــه مثابه

دهــم ما بــا یــک صوفــی مواجهیم که

پدیدهای متشــکل از شــبکههای بههمپیوسته سخن گوییم که از افراد یا

میگویــد «زمانــی تصــوف حقیقتــی

گروههایی کوچک تشــکیل مییافت که همیشه هم بر سر ابعاد آموزهها و

بــود بــدون اســم ،حــال آنکــه اکنــون

اولیــه کــه به عنوان پیشــگامان ســنت صوفیانه بعدی معرفی میشــوند،

تبدیــل بــه اســمی شــده اســت بدون

اعمال صوفیانه با یکدیگر توافق نداشتند.

4

بــا آغاز ســده چهارم/دهم ،بســیاری از اعضــای این شــبکهها به تدریج
پیرامــون چهــره مرکــزی ایــن مجموعــه ،یعنــی جنیــد بغــدادی (متوفــای

298ق) گــرد آمدنــد .این گروه به مرور و به گونــهای فزاینده از واژه صوفیه
بــرای توصیــف خــود و از واژه تصــوف بــرای توصیف تعالیــم خویش بهره
گرفتنــد 5.همینکــه تأثیرگذاری این گــروه افزایش یافت ،شــروع به ادغام
بســیاری از وجــوه گروههــای عرفانــی پیشــین در خویــش کرد .ایــن امر به
معرفیکردن چهرههای پیشــرو این گروه به عنوان اســاف صوفیان ســده
چهارم/دهم و ادغام آموزههای آنان در مجموعه روبهرشد ادبیات تصوف
منتهی شد .این نوشتهها را میتوان به مثابه بخشی از یک تالش وسیعتر
در میان صوفیه نیز دانســت که هدف آن رســمیتیافتن تصوف به مثابه
وجهی مشــروع از ســنت اصلی اســامی بود .هواداران تصوف بر آن بودند
که تصوف یک تحول فرقهگرایانه متأخر نیســت ،بلکه حاصل آموزههای
موثق باطنی پیامبر اســام (ص) و جامعه اولیه اســامی اســت که نقش
تکمیلکننــده آموزههــای علمای مذهبــی را ایفا میکنــد؛ آموزههایی که
در حوزههایــی آموزشــی همچــون قرائت و تفســیر قرآن ،فقــه و گردآوری و
نقــل حدیث و اخبار از همان آغاز حیات اســام نمــود مییافتند .از نظر
آنــان تصــوف نمایانگر آموزههــای باطنی یک گروه حاشــیهای نبود ،بلکه
معنــای غایــی و بــه منزله تحقق شــریعت و احکام اســام بــود .کامیابی
صوفیــه در اثبــات ایــن مدعا را نــه تنها میتــوان در افزایش شــمار افرادی
کــه تحــت عنــوان صوفــی معرفــی شــدهاند دیــد ،بلکــه در پیونــد فزاینده
اصطالح تصوف با هر آنچه که مربوط به تجربه عرفانی یا باطنی میگردد
نیز به چشم میآید .این موفقیت همچنین منجر به رشد اشکال عامیانه
تدیــن صوفیانــه از قبیل تکریم اولیاء و زیــارت مقابر آنان گردید .این روند
مردمیشــدن به طــور طبیعی به بهای خاصی برای تصوف تمام شــد .به
 .4کتــاب کارل ارنســت بــا عنــوان The Shambhala Guide to Sufism (Michigan: Shambhala

) Press, 1997مقدمهای مفید درباره این موضوع است.
 .5تبیینهای زیادی از این واژه شده است .برخی از آنها مدعیاند که ریشه آن به جامههایی پشمین
(صــوف) میرســد که برخی از زهاد نخســتین برتن میکردنــد .تبیینی دیگر ایــن واژه را به گروهی از
مســلمانان صــدر مربــوط میدانند کــه با عنوان اهل صفه شــناخته میشــدند و عادت به اســتقرار
بــر روی صفههــای مســجد پیامبر داشــتند .پیشفرض این تبیین آن اســت که اهــل صفه اخالف
اصلــی صوفیــان بودنــد .تبییــن دیگری این واژه را به ریشــه عربــی (ص و ف) میرســاند که یکی از
معانی آن صفای باطن است.
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حقیقت» .نزد برخی استفاده از لفظ
6

«صوفــی» حتی برای توصیف بعضی
افــراد بــه قصــد نشــاندادن فقــدان
تواضع و تمایل به تظاهر در میان آنان
به کار گرفته میشــد؛ اموری که برای
نیل به غایات تعالیم صوفیان بســیار
مهــم تلقــی میشــدند 7.بــرای درک
چنین اقوالی و نیز برای فهم شــیوهای
کــه از طریــق آن صوفیــان و تصوف به
گونــهای گســترده تبدیــل بــه وجوهی

در اواخر دوره میانه ،تصوف
حضوری آشکار در هر شهر
یا روستای اسالمی داشت و
صوفیان در بسیاری از سطوح
جامعــه اســامی حاضر
بودند .بــا این حال اگر قرار
باشد نگاهی به پس افکنیم
و به ســدههای نخســتین
تاریــخ اســام بنگریم،
بســیار بهندرت میتوانیم
شــواهدی را بیابیم دربارۀ
افــرادی کــه بــا توصیف
شناختهشــده از «صوفی»
همخوانی داشــته باشند.

پذیرفتنی از ســنت اسالمی شد .میبایست تاریخ تصوف را از نخستین
مراحــل پیدایــش آن پیگیریم و نگاهی به تحــوالت گوناگونی اندازیم که
منجــر بــه پیدایــش آن شــدند .مقاله حاضر میکوشــد تــا با امعــان نظر در
تالشهــای پژوهشــگران ده ههــای متأخر ایــن امر را محقــق کند و تالش
میکند تا به جای آنکه بر تکوین اندیشه و آموزههای صوفیانه تمرکز کند،
ِّ
هم خود را بیشــتر معطوف بر تکامــل تصوف به مثابه یک گروه اجتماعی
و پیکرهای از سنت نماید.

پیش از پرداختن به اصل مطلب ،ضروری است تا چند نکته مقدماتی
را دربــارۀ پژوهــش در بــاره تصــوف در دوره معاصر یادآور شــویم .نخســت
اینکــه بهرهجو یــی از لفــظ «تصــوف» بــه خــودی خــود از ســوی بســیاری
از چهرههــای مهــم ایــن حــوزه مــورد مناقشــه اســت .بحثی جامــع درباره
شهــای
اســتفاده مســئله از ایــن اصطــاح و خاســتگاههای آن در پژوه 
اروپاییــان ســده نــوزده را میتوان در اثر کارل ارنســت با عنــوان مقدمهای

 .6این گفته در طبقات الصوفیه سلمی ) (ed. J. Pedersen Paris: P. Geuthner, 1938, 459به نقل
از علی بن احمد البوشنجی (درگذشته  348ق) آمده است.
 .7بــه نظــر میآیــد که ســلمی واژه مزبور را به همیــن معنا در اثر کوچکتر معروف خــود با عنوان اصول
المالمتیــه و غلطــات الصوفیــه بــه تصحیــح عبدالفتــاح احمــد الفــاوی محمــود (قاهــره ،مطبعه
االرشــاد )1985 ،به کار برده اســت .مؤلف در این کتاب کســانی را که تحت عنوان صوفی معرفی
میشــوند و وضعیــت خاص خویــش را به عیان اظهار میدارند ،در مقابل مالمتیه قرار داده اســت
که با رفتاری عادی همانند رفتار مســلمانان متوســطالحال وضعیت خود را پنهان میدارند .برای
بحث بیشتر پیرامون سنت کمتر شناختهشده مالمتیه به ادامه مطلب توجه کنید.
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برآمدن تصوف اولیه

مقاله

بــر تصــوف از مجموعــه کتابهــای

ً
ایــن قبیل آثار ضرورتا افــراد حاضر در حلقههای صوفیانه را مخاطب خود

شــامباال 8یافــت .اســتفاده از چنیــن

نمیدانســتند ،بلکه مجموعهای وســیعتر از مخاطبــان فرهیخته را در نظر

اصطالحی بدون اعتبارسنجی آن نه

داشــتند .بنابراین باید از نتیجهگیریهای شــتابزده دربــاره فعالیتها،

تنهــا به تکــرار مخاطراتــی میانجامد

تعالیم و حیات اجتماعی متصوفه در این دوره اجتناب کنیم .افزون بر این

کــه در بطــن کاربســت غیــر انتقــادی

بیشتر آنچه که از این شواهد متنی برجایمانده تنها نمایانگر بخشی از آن

اصطالحاتــی همچــون «عرفــان» 9و

چیزی اســت که به نگارش درآمده و تا اندازهای بازتابدهنده ترجیحات

«معنویــت» 10وجــود دارنــد 11،بلکــه

و «تصحیحــات» مؤلفــان متعلــق بــه ســنتهای بعــدی صوفیانه اســت.

باعث میشود تا روایت صوفیانه قرن

همچنیــن باید توجه داشــت که به ســبب پیوند وثیق میــان انتقال تعالیم

چهارم/دهــم را ،چنانکه در ادبیات

شفاهی و متنی در این دوره ،فقر معلومات ما درباره شیوهای که از رهگذر

تصــوف در ایــن دوره بازنمایانــده

یشــد یا مورد اســتفاده قــرار میگرفت،
آن ایــن متون میبایســت خوانده م 

میشود ،بیچون و چرا مسلم گیریم،

امکانات ما را برای فهم اهمیت و کارکرد آنها محدود میسازد 14.همچنین

حــال آنکــه چنانکه در ادامــه خواهم

تمرکــز بــر روی متــون ایــن ســنت منجر بــه حذف شــماری از دیگــر عناصر

دید ،واقعیــت دوره مزبــور اختالفات

عرفــان ،همچــون عرفــان حلق ههــای شــیعی اولیه ،بر بســتر وســیعتر تاریخ

بســیاری بــا روایــت مــورد نظــر دارد.

اسالم صدر میشود .حتی ممکن است که اتکا بر شواهد متنی ،در درون
ً
ســنتهای اهل تســنن که به ســبب تنگی مجال در این مقاله صرفا بر آن

صوفــی بودند و نه تمامی کســانی که
ً
خــود را صوفــی مینامیدنــد ،لزومــا

تمرکز خواهیم کرد ،باعث شود تا محقق فرض کند که تمایز میان تصوف
و دیگر حوزههای آموزشی اسالمی پیش از پایان سده چهارم/دهم تثبیت

چنانکــه تصور میشــود دغدغههــای عرفانی داشــتند 12.با ایــن حال به

شــده اســت .چنانکه در ادامه خواهیم دید ،این تصور حتی در این دوره

ســبب کاربســت وســیع اصطالح «تصــوف» 13،حتــی در آثــار تخصصی

نیز بســیار دور از واقع بود .از این قرار بحث اصلی این مقاله این اســت که

آ کادمیــک ،من تصمیم گرفتهام تا همچنان از این اصطالح برای تحقق

پژوهش در باب شکلگیری تصوف میبایست پیوند آن را با تحول کلیتر

اهداف این مقاله بهره جویم.

سنتها و مکاتب فکری اسالمی در نظر آورد.

همچنیــن ارزش آن را دارد یــادآوری کنیــم کــه تنها منابــع اطالعات پیش
ً
روی مــا دربــاره ایــن دوره ،منابع مکتوب هســتند و احتماال بخش بســیار

 .14مقدمهای خوب درباره سرشــت درهمپیوســته اشــکال شــفاهی و متنی معرف در صدر اسالم را
میتوان در آثار پژوهشگر آلمانی گرگور شوئلر دید که مقاالتش اثر زیر گردآورده و ترجمه شده است:

برای درک چنیــن اقوالی و
نیز برای فهم شیوهای که از
طریق آن صوفیان و تصوف
به گونهای گســترده تبدیل
بــه وجوهــی پذیرفتنی
از ســنت اســامی شــد.
میبایســت تاریخ تصوف
را از نخســتین مراحــل
پیدایــش آن پیگیریــم
و نگاهــی بــه تحــوالت
گوناگونی اندازیم که منجر
بــه پیدایش آن شــدند.

بــه واقــع نــه همــه عرفــای مســلمان

15

اندکــی از تمامیــت فعالیتهــای صوفیان را بازتــاب میدهند .همچنین
8. C. Ernst, The Shambhala Guide to Sufism, 18–31.
9. mysticism
10. spirituality

 .11در اینجــا مجــال به راهانداختن بحثهایی نظری از این دســت نیســت ،اما این نکته شــایان ذکر
اســت کــه پژوهشــگران متأخر بهرهگیــری از اصطــاح « » mysticismرا به باد پرســش گرفتهاند .هم
امیــد صفــی و هم احمــد قرامصطفی به دال لتهای کلیگرای پساروشــنگری این اصطالح اشــاره
کردهاند امری که باعث جداکردن مطالعه تصوف از بافت سیاسی-اجتماعی و تاریخ آن میشود.
نک به:

The Oral and The Written in Early Islam, translated by Uwe Vagelpohl and edited by
James Montgomery (Routledge: New York, 2006).

 .15از همیــن جهــت برای مخاطبان ،رجوع به پژوهشهای دیگر درباره تکامل وجوه گوناگون ســنت
اسالمی سودمند خواهد بود .من شماری از این پژوهشها را در این مقاله در موقعیت مقتضی یاد
خواهم کرد ،اما بد نیست که به برخی پژوهشهای مفید مقدماتی اشارهای شود .دو جلد نخست
کتاب هاجســون با عنوان امر شــگرف اسالم که پیشتر بدان اشاره شد ،گرچه در دهه  1960منتشر
شــدند ،امــا هنــوز هم مقدمــهای خواندنی بــرای مطالعه تمدن اســامی (یا اســامیوار) هســتند.
پژوهشهای ماســینیون درباره عرفان اولیه اسالمی که حتی قدیمیتر از کتاب هاجسون هستند،
بهویژه اثر ســه جلدی او درباره مصائب حالج هنوز هم تصویری جزئینگرانه از جامعه اســامی در
این دوره عرضه میدارند ،هر چند که کتاب ماســینیون ،به ســبب آشــفتگی روششــناختیاش،
نیاز به بازنگری جدی دارد .این آثار از نسخه اصلی فرانسوی به انگلیسی برگردانده شدهاند:

O. Safi, ‘Bargaining with Baraka: Persian Sufism, ‘‘Mysticism’’ and Pre-Modern Poli-

Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic Mysticism, trans. B. Clark

tics’, The Muslim World, 90⁄ 3 (2000): 259–288; A. Karamustafa, Sufism: The Forma-

(Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1997). The Passion of al- Hallaj: Mys-

tive Period (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), vii–viii.

جولیــان بالدیــک بحث مســتوفایی را درباره تکامل اصطــاح « » mysticismبه عنوان مفهومی مدرن
در اثر زیر عرضه کرده است:
L. E. Schmidt, ‘The Making of Modern ‘‘Mysticism’’’, Journal of the American Academy of Religion, 71 (2003): 273–302.

 .12جولیان بالدیک بهدرستی اشاره کرده است که پدیده عرفان در اسالم منحصر به سنت تصوف
نمیشــود .دو نمونــه دیگــری کــه وی مثال میزند در شــمار نمودهای اندیشــه عرفانی اســت که در
هر دو ســنت فلســفی اســامی (که ملهم از تأثیرات نوافالطونی و غنوصی بود) و ســنت شــیعی به
چشم میآید .ر.ک به:
J. Baldick ,Mystical Islam (London: I.B.Tauris, 2000), 2–5.
13. Sufism.
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tic and Martyr of Islam, edited and translated by H. Mason (Princeton: Princeton
University Press, 1982).

برای فهم فرآیند تثبیت سنت اهل تسنن و رهبران فکری آن ،یعنی علما ،پژوهشهای جرج مقدسی
دربــاره تکامــل نهادهــای علمی در ســدههای ســوم/نهم تا پنجم/دهم مفید هســتند .ایــن آثار به
ترتیب زمان انتشار عبارتند از:
The Rise of the Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West (Edinburgh:
Edinburgh University Press, 1981); The Rise of Humanism in Classical Islam and
the West: with Special Reference to Scholasticism (Edinburgh: Edinburgh University
Press, 1990).

باید به خاطر داشــت که مقدســی توجه کمتری به تکامل تصوف نشــان داده و ترجیح داده تا به جای
آن بر تکامل مکاتب فقهی و کالمی تمرکز کند.
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مقاله
همــواره گفتــه شــده اســت کــه تصــوف از درون ســنت متقدمتــر زهــد در
اســام ســر بــرآورده اســت .ایــن نظریه تــا انــدازهای ریشــه در خود ســنت

تصــوف دارد .نخســتین آثــار زندگینامــهای متصوفــه ،همچــون طبقات
الصوفیــه ابوعبدالرحمــان ســلمی ( 412ق) ،بــر آن هســتند تــا پیوندی را
میان صوفیان ســدههای نهم و دهم میالدی و زهاد اولیه مســلمان برقرار
ً
ســازند .واژه زهــد معمــوال به ( asceticismریاضت) ترجمه شــده اســت؛
چرا که زهاد به سبب تحمیل زندگانی بسیار ساده و حتی سختگیرانه بر
خــود و نیز تقویت رویههــای پرهیزگارانهای که بر «تقوای خداوند» و «ترک
دنیــا» تأ کیــد میورزیــد معــروف بودند 16.به بیــان دقیقتــر ،اصطالح زهد
تطابق اندکی با کردارهایی همچون امســا ک یا ترک دنیا دارد (گرچه این
ً
کردارهــا احتمــاال یکــی از پیامدهای زهد هســتند) ،بلکــه این اصطالح
17
بیشتر نمایانگر نوعی رویکرد ذهنی است؛ یعنی احساس عالقه اندک.
امســا ک ،تــرک دنیا یا التزام به قواعد ریاضتکشــانه ،خــود به نوعی هنوز
نمایانگر ســطحی از تعلق است ،حال آنکه کمال مطلوب زهد آن است
که آدمی بتواند در دنیا حضور داشته باشد ،در حالی که بهسهولت از آن
رفع تعلق نماید .لئاه کینبرگ مقالهای درخشــان را درباره این موضوع به
نــگارش درآورده اســت که در آن برخی از تصــورات گوناگون راجع به این
موضع را خالصه کرده اســت 18.تصاویر آرمانیای که از زهد ترسیم شده
اســت را میتــوان در اقوالی یافــت که زاهد را اینگونــه توصیف میکنند؛
«مــردی کــه دلــش از لــذت شــادی و انــده تهی اســت؛ زاهــد بــا آنچه که
در ایــن جهــان مییابد شــاد نمیشــود و برای آنچــه که نــدارد اندوهگین
نمیگــردد»( 19ابن ســما ک 183 ،ه.ق) یا زاهد کســی اســت کــه «حرام بر
20
شکیباییاش چیره نمیگردد و حالل بر سپاسگزار یاش [از خداوند]»

برآمدن تصوف اولیه

(فضیل عیاض 187 ،ق).
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پژوهشــگران متقد متــر همچــون لوئــی
ماسینیون ( )1962-1883و مارشال
هاجســن ( )1968-1922این اشکال
پارســایی را در درون بافت گســتردهتر
تاریــخ اولیــه اســام قــرار میدادنــد.
ایدههــای پژوهشــگرانی کــه معتقــد
بودند ریاضتطلبی و عرفان اسالمی
خاســتگاههای بیرونــی داشــت
مخالفــان و موافقــان خــود را دارد ،اما
ماســینیون بــر آن بــود تــا نشــان دهــد
کــه ایــن پدیــده حاصــل یــک تحــول
ً
کامــا درونی در خود اســام بــود 22.به
نهــای گوناگون
بــاور هاجســن ،جریا 
اســام سنی و شیعی که در طی سده

با آغاز سده چهارم/دهم،
بســیاری از اعضــای این
شبکهها به تدریج پیرامون
چهره مرکزی این مجموعه،
یعنی جنید بغدادی (متوفای
298ق) گــرد آمدند .این
گروه به مــرور و به گونهای
فزاینــده از واژه صوفیــه
برای توصیــف خود و از واژه
تصوف برای توصیف تعالیم
خویــش بهــره گرفتند.

دوم/هشــتم و ســوم/نهم رو بــه تکویــن داشــتند ،از هســته اجتمــاع اولیه
«تقواباوران» 23ریشــه گرفته بودند .چهر ههــای عمدهای که با این اجتماع
پیونــد داشــتند ،خواهــان عطــف توجه بیشــتر به خــدا و زندگــی اخروی و
طــرد دغدغ ههــای دنیــوی بودند 24.بــه تازگی فــرد دانر و تامس ســیزگوریچ
کوشــیدهاند تا تکامل اولیه ایدههای اسالمی دربارۀ ریاضتطلبی و مقام
اولیــاءاهلل 25را بر بســتر فرهنگ وســیعتر عصر باســتان متأخر فهــم کنند.
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تاریخنــگاری اولیــه اســامی بالطبــع قهرمانان نخســتین خود را بــه مثابه
کســانی در نظــر میگرفت کــه واجد خصایصی شــبیه به قدیســان جوامع

 .16لئــاه کینبــرگ معنــای اول را پیشــنهاد میکنــد و اظهــار مــیدارد کــه « »asceticismبــا معنــای
ریشهشــناختی اصطــاح اصلــی عربــی قرابت کمتــری دارد .نــک بــهWhat is meant by Zuhd’,

21. Kinberg, ‘What is meant by Zuhd’, 31–32.

 .Studia Islamica, 61 (1985): 27–28.کریستوفر ملشرت معنای دوم را پیشنهاد میکند ،آن هم
به عنوان شیوهای برای اجتناب از دوگانه تضادآمیز زهد و عرفان که وبر واضع آن است .ر.ک به:

22. L. Massignon, Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic Mysti-

‘Early Renunciants as Hadıth Transmitters’, The Muslim World, 92 ⁄ 3–4, 407.

cism, trans. B. Clark (Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1997).

شــایان ذکــر اســت کــه ایــن ایــده بــرای بســیاری از علمــای ســلف جاذبه داشــته اســت .بــرای برخی
نمونههای مهم ر.ک به:

 . 17این مورد یک بار در قرآن کریم دیده میشود .در آیاتی از سوره یوسف که حکایت فروش یوسف
(ع) بــه عنــوان غــام را بیان میکنند روایت میشــود کــه چگونه برادران یوســف او را به ثمن بخس
فروختنــد ،آن هــم بــه این دلیل که «آنان در شــمار کســانی بودنــد که به وی عالقه اندکی داشــتند»
َ(و َك ُان ْوا ِف ِيه ِم َن َّالز ِاه ِد َ
ين)( .آیه شماره )20

Studies in Early Mysticism in the Near and Middle East. Being an Account of the

18. Kinberg, ‘What is meant by Zuhd’ Studia Islamica, 61 (1985): 27–44.

Rise and Development of Christian Mysticism up to the Seventh Century, of the Sub-

 .19صــورت کامــل گفته ابن ســماک بدین قرار اســت«:الزاهد قد خرجت األفــراح و األحزان من قلبه،
فهو ال يفرح بشيء من الدنيا أتاه و ال يحزن على شيء منها ،فإنه ال يبالي على عسر أصبح أم على
يســر».؛ ابوطالب مكى؛ قوت القلوب فى معاملة المحبوب؛ مصحح باســل عيون السود؛ بیروت:
دار الكتب العلمية 1417 ،ق ،ج ،1ص ( .469مترجم)
« .20الزهد فی الدنیا ان ال یغلب الحرام صبرک و ال الحالل شــکرک» .قابل ذکر اســت که مؤلف این
مقالــه بــه اشــتباه این گفتاورد را به فضیل منتســب کرده اســت .در متن مقاله مــورد ارجاع از خانم
کینبرگ گوینده این قول مشــخص نشــده اســت ،اما در «کتاب بیان العلم و فضله» از ابن عبدالبر
قرطبــی کــه منبــع خانــم کینبرگ اســت ،این گفتاورد بــه نقل از «ابن شــهاب» درج گردیده اســت.
ً
احتمــاال اشــاره خانــم کینبــرگ در مقالــه خود بــه فضیل ،چند ســطر پایینتــر از گفته ابن شــهاب،
نگارنــده مقالــه را دچــار این تصور کرده اســت که گوینــده آن فضیل بن عیاض اســت .رک به :ابن
عبدالبرقرطبی؛ جامع بیان العلم و فضله ،قاهره :اداره الطباعه المنیریه ،بیتا ،ج ،2ص  .16آنچه
کــه خانــم کینبــرگ از فضیــل درباره زهد نقل کرده اســت .این عبارت اســت« :الزهــد قناعه و فیها
الغنی»( .مترجم)

sequent Development in Islam, known as Sufism, and of the Relationship between
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I. Goldziher (1850–1921), Introduction to Islamic Theology and Law, trans. A. Hamori
and R. Hamori (Princeton: Princeton University Press, 1981), 129–134; M. Smith,

Christian and Islamic Mysticism. With References, A Bibliography and Two Indexes
(New York: Sheldon, 1931).
23. piety-minded
24. Hodgson, The Venture of Islam, 392–394 (Volume 1).
25. Sainthood.
26. F. Donner, Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing (Princeton: Princeton University Press, 1998). T. Sizgorich, ‘Narrative and Community in Islamic Late Antiquity’, Past and Present, 185 ⁄ 1 (2004):9–42.

ً
اثر دانر اخیرا در نوشته زیر مورد نقد قرار گرفته است:

A. Elad, ‘Community of Believers of ‘Holy Men’ and ‘Saints’ or Community of Muslims: The Rise and Development of Early Muslim Historiography’, Journal of Semitic
Studies, 47⁄ 2 (2002): 241–308.
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مقاله

اولیــه بودنــد .یکــی از شــاخصهای

بنابرایــن بــرای درک فرآینــد ظهــور تصوف ،ما بایســتی بــه تحوالتی که در

مهــم ایــن امــر را میتــوان در داســتان

جامعــه بزرگتــر مســلمانان رخ داد توجــه کنیــم؛ تحوال تــی کــه بــا فضای

راهــب مســیحی ،بحیــرا دیــد کــه

تقواباورانه اولیه نسبت داشتند .از اواخر سده دوم/هشتم به بعد ،به نظر

سرنوشــت مقــدر محمــد جــوان

میرســد کســانی که در پیوند با این گروه از پیشــگامان مســلمان تقواباور

(ص) را بــه عنــوان پیامبــر پیشگویی

قــرار میگرفتنــد ،اختالفــات و تمایــزات مهمــی را در درون جریانهــا و

میکند 27.ســیزگوریچ اظهــار میکند

اجتماعــات گوناگون مســلمان به وجود آوردنــد .میتوان گفت که برخی

که مســلمانان از سده نخست/هفتم

از ایــن تمایــزات در جبههگیریهــای سیاســی در قــرن نخســت از تاریخ

بــه بعــد ،نــه فقــط بــا کهنالگوهــای

اسالم رخ نموده بود؛ امری که میتوان آن را در تضادی دوقطبی مشاهده

قدیســان جهــان باســتان متأخر آشــنا

کــرد کــه میــان باورمنــدان بــه تعلــق انحصــاری رهبــری امت بــه اعضای

بودنــد ،بلکــه نیــز با متون اولیانامهای 28نیز آشــنایی داشــتند 29.به ســبب

خانــدان پیامبــر و باورمندان به مشــروعیت خلفای حا کــم به وجود آمد و

تطبــع ریچارد گراملیش و گردآوری اطالعاتی از منابع ادبی توســط او 30،و

منجــر بــه ایجاد دو فرقه بزرگ شــیعه و ســنی شــد کــه تا کنون نیــز برجای

نیز به سبب پژوهشهای مایکل بونر و دبراه تور که داللتهای اجتماعی

یتــوان گفت کــه تقســیمبندیهای دیگری کــه اغلب از
مانــده اســت .م 

و سیاســی زهــد را بررســیدهاند .ما اکنــون از وضعیت بهتری برای بررســی

جناحبندی شیعی ـ سنی برمیگذرند به سبب تکامل سنت علمپژوهی

زهــد و کســانی که بدان میپرداختند برخورداریــم .اثر مایکل بونر با عنوان

تخصصی اســامی شــکلگرفتهاند .تکامل نهادهای حقوقی اســامی

خشــونت اشــرافی و جنگ مقــدس 31به زهادی میپردازد کــه در جهاد در

بــه تکویــن شــریعت ،فقــه و ســنت انجامیــد کــه در مناطــق گونا گــون

ســرحدات مناطق هممرز با امپراتوری بیزانس از اواســط سده دوم/هشتم

نســخههای متفاوتی داشتند .به مرور زمان ،بسیاری از فقها و مسلمانان

تــا اوایل ســده ســوم/نهم مشــارکت داشــتند .چنانکــه در ادامــه خواهیم

دغدغهمند ،ضرورت همسازی میان فقه و آنچه را که سنت موثق پیامبر

دیــد ،ایــن افراد نه تنها به ســبب اینکه هــم جنگاور و هم اســوه تقوا بودند

و صحابهاش (یا جانشینان برحقشاش که از نظر شیعه اعضای خاندان

از دیگران متمایز میگشتند ،بلکه نیز به سبب آموزششان در زمینههایی

نبوت بودند) میدانستند احساس کردند .چنین مطالباتی مسلمانان را
بــه گــردآوری و نقــل اخبــار و احادیثی واداشــت که ّ
مبین حیات و ســیره

جنگجویان گروه عیاران که با پارسامنشــی عیارانه خویش متمایز بودند،

جامعــه اولیه مســلمین بودند .در طــول زمان ،گــردآوری حدیث نزد اهل

بــا اتــکا بر اثــر مایکل بونــر ،دامنه بحــث در این بــاره را به دورههــای بعدی

ســنت به طور انحصاری معطوف به جمعآوری احادیث شخص پیامبر

میکشاند 33.به اعتقاد تور در حالی که گروههایی از ریاضتطلبان مبارز

(ص) بــه عنوان منبع تقلید و شــریعت شــد .این فرآینــد همچنین منجر

در ســده دوم/هشتم جذب ســرحدات بیزانس میشدند ،تهدید فزاینده

به تکامل علم تخصصی گردآوری و توثیق احادیث شــد که ســردمداران

گرو ههــای مســلمان بدعتگــزار گروههــای بیشــتری را متوجه ســرحدات

آن گروهــی از مســلمانان بــا عنــوان محدثــان بودنــد کــه زندگی خــود را به

شرقی قلمرو اسالمی در سده سوم/نهم میکرد .چنین گروههایی به مرور،

صــورت اختصــای وقــف این فعالیــت کردنــد .جامعه بزرگتر مســلمین

هرچه بیشتر تحت عنوان عیار شناخته شدند ،بر تکوین تصوف و سنت

کــه پیرو و هوادار کوش ـشهای این محدثان بودنــد را اغلب تحت عنوان

فتــوت یــا جوانمــردی در میان مســلمانان تأثیــر گذاشــتند .همچنین این

اهل حدیث میشناسند .به طور طبیعی اهل حدیث به خود به مثابه

همواره گفته شــده است
که تصوف از درون ســنت
متقدمتر زهد در اســام
ســر برآورده اســت .این
نظریه تا اندازهای ریشــه
در خود سنت تصوف دارد.

همچــون فقــه و نقل حدیث مورد احترام بودنــد 32.پژوهش دبراه تور درباره

گروههــا در تحــوالت سیاســیای نظیر برآمــدن دولت صفــاری در ایران در
اواســط سده نهم/سوم تأثیر گذاشتند و نیز خصلتهای ریاضتطلبانه
و پارسامنشانه اسالف خویش را حفظ کردند.

34

35

 .34برای مطالعهای عمقی در روایتهای گوناگون مربوط به این موضوع ر.ک به:
W. Madelung, The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). See also Robert Gleave’s review of recent
scholarship on early Shi<ism: ‘Recent Research into the History of Early Shi <ism’,
History Compass, 7 ⁄ 6 (2009): 1593–1605.

27. Sizgorich, ‘Narrative and Community’, 26–29.
28. hagiographic

ً
 .35پژوهشهای معاصر دربارۀ پیرامون تکوین فقه و حدیث غالبا تحت تأثیر پژوهش شاخت یا در
واکنش به آن نگاشته شدهاند .ر.ک به:

29. Sizgorich, ‘Narrative and Community’, 29–33.

)Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1950

30. R. Gramlich, Weltverzicht: Grundlagen und Weisen Islamischer Askese (Weis-

وائل حالق مجموعه کتابهایی را در نقد تحقیقات شاخت و دیگر پژوهشگران را به عنوان صورتی
از شرقشناسی به نگارش درآورده است که تازهترین آنها اثر زیر است:

31. Aristocratic Violence and Holy War

The Origins and Evolution of Islamic Law (Cambridge: Cambridge University Press,

baden: Harrassowitz Verlag, 1997).
32. M. Bonner, Aristocratic Violence and Holy War: Studies in Jihad and the Arab-Byzantine Frontier (New Haven: American Oriental Society, 1996), 107–134.
33. D. Tor, Violent Order: Religious Warfare, Chivalry and the ‘Ayy_ar Phenomenon in

)2005

برای مروری بر آثار حالق در این زمینه به نوشته زیر رجوع کنید:
D. S. Powers, ‘Wael B. Hallaq and the Origins of Islamic Law: A Review Essay’, Islam-

the Medieval Islamic World (Wu¨rzburg:
Orient-Institut Istanbul, 2007).

20

ic Law and Society, 17 (2010): 126–157.

برای بحثی دربارۀ تکامل نهادی مکاتب فقهی اسالمی به عنوان سنتهایی محلی در آغاز پیدایش
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وارثــان «ســنت حقیقــی و موثق» مینگریســتند و از این رو خــود را تحت

واقعیــت را شــاید بتــوان تــا انــدازهای

عنوان اهل ســنت معرفــی میکردند .این گروه از مســلمانان که عنصری

بــا واقعیتــی دیگــر؛ یعنــی تخصــص

محوری در شــکلگیری تسنن حقیقی در سده سوم/نهم بودند ،بیشتر با

فزاینــده در هــر دو عرصــه حدیــث و
ســیره زاهدانــه توضیــح داد؛ چــرا کــه

عنوان «سنتگرایان» 36توصیف شدهاند.

37

برخــی از پژوهشهــای متأخــر با تبعیــت از دیدگاه ماســینیون که معتقد
بــود اغلــب عناصــر محرکــه مؤثــر در تکامــل عرفان اولیه ســنی ،ریشــه در
حلقههای ســنتگرای مزبور داشــت ،کوشیدهاند تا نقطهای را مشخص
حدیث متفقهتر از یکدیگر تفکیک
نمایند که در آن ریاضتطلبان و اهل
ِ

تخصــص در هــر یک از ایــن زمینهها
نیازمند صرف زمان و تمرکز بیشتر بود
و همیــن امر موفقیــت توأمان در هردو
زمینه را دشوارتر میکرد.

40

امساک ،ترک دنیا یا التزام
به قواعد ریاضتکشــانه،
خود به نوعی هنوز نمایانگر
سطحی از تعلق است ،حال
آنکه کمــال مطلوب زهد
آن اســت که آدمی بتواند
در دنیا حضور داشته باشد،
در حالــی که بهســهولت
از آن رفــع تعلــق نماید.

یافتند .مایکل کوپرسن با نظر به روایتهای تذکرهنامهای دگرگونشونده

بــا ایــن حــال و بــا وجــود ایــن

دربارۀ دو چهره محوری ســده سوم/نهم ،یعنی احمد بن حنبل محدث

تمایزگــذاری روبهرشــد ،هــر دوی

( 241ق) و بشــر حافی زاهد ( 277ق) نشــان داده اســت که شیوهای که

ایــن گروههــا به خود بــه مثابــه پیروان

از طریــق آن ایــن دو مورد فهم و پذیرش قرار میگرفتند ،تمایزی فزاینده را

ســنت اصیل پیامبر مینگریســتند و

میان کسانی که بیشتر درگیر گردآوری تخصصی و علمی احادیث نبوی
بودنــد و کســانی که بیشــتر بــر ریاضتطلبــی زهدگرایانه تمرکــز میکردند

ـتی چهرههای پیشــرو مســلمان در دو ســده نخســت پس از
در مورد کیسـ ِ

درگذشــت پیامبــر اتفاق نظر داشــتند .از این قرار حضــور ریاضتطلبان

بازتــاب میدهد 38.کریســتوفر ملشــرت نیــز در منابع حدیثــی تطبع کرده

زاهد به مثابه چهرههای محوری در روایت صوفیانه شکلگرفته در اواخر

است تا باورهای ذهنی دگرگونشونده درباره زهاد را در میان اهل حدیث

سده سوم/نهم را نباید به مثابه پدیدهای منحصر به تصوف قلمداد کرد.

بررســی کنــد 39.گرچه زهاد اولیــه مورد احترام چنیــن حلقههایی بودند و

بســیاری از دیگر روایتهای اســامی که در همین دوره شــکلگرفتند ،از

چهرههایی نظیر خود ابن حنبل کتبی را دربارۀ زهد به نگارش درآوردند،

قهرمانــان مشــترکی الهام گرفتنــد و نیز اغلب زندگینامــه این قهرمانان را

اما به نظر میرسد که در سده دوم/هشتم چهرههای فعال در عرصه زهد

یســاختند.
بــا خصلتهایی زاهدانــه ،اعجازآمیز و اولیامآبانه عجین م 

در این دوره ،به گونهای فزاینده در معرض ســوء ظن قرار میگرفتند .این

یکی از نمونههای مهم این امر که در تمامی روایاتی از این دســت حضور
دارد ،حســن بصــری ( 110ق) اســت کــه همزمــان بــه عنــوان بنیانگــذار
تصوف ،سنتگرایی سنیانه و مکتب کالمی معتزلی معرفی میگردد.

41

خود ر.ک به:
C. Melchert, The Formation of the Sunn_ı Schools of Law, 9th–10th centuries C.E.
(Leiden: Brill, 1997).

پژوهش ملشــرت مبتنی بر تحقیقات مقدســی اســت که پیشتر ذکر آن رفت .ملشرت همچنین اهل
حدیث را موضوع مقاالت پرشماری قرار داده است:

بنابرایــن بــه منظور جس ـتوجوی خاســتگاههای تصوف متقــدم اندکی
گام را فراتــر مینهیــم و توجــه خــود را به اواســط ســده ســوم/نهم معطوف

‘The Hanabila and the early Sufis’, Arabica, 48 (2001): 352–67; ‘Early Renunciants as

میکنیــم؛ یعنــی زمانــی که برای نخســتین بار شــاهد اشــاراتی بــه حضور

Hadith Transmitters’, The Muslim World, 92 (2002): 407–18; ‘The Piety of the Hadith

عرفــا در فضای ســنتگرایانه هســتیم .کریســتوفر ملشــرت مقاالتی چند

Folk’, International Journal of Middle East Studies, 34 (2002): 425–39.

نیز ر.ک به تکنگاری او درباره احمد بن حنبل با این مشخصات:
I. Hanbal, Ahmad ibn Hanbal (Oxford: Makers of the Muslim World Series, Oneworld,
)2006

لوکاس در اثر زیر بررســی مفصلی درباره رابطه میان ســنتگرایان و پیدایش اســام ســنی انجام داده
است:
S. Lucas, Constructive Critics, Hadith Literature, and the Articulation of Sunn_ı Islam:
The Legacy of the Generation of Ibn Sa’d, Ibn Ma’ın and Ibn Hanbal (Leiden:Brill,
)2004
36. Traditionalists.

را در رابطــه بــا ایــن موضــوع به نــگارش درآورده اســت .یکی از نخســتین
ً
مقــاالت وی معطــوف بــه اثبــات ایــن امــر اســت کــه ظاهــرا هیچ امــاره و
قرینــه مشــخصی وجــود ندارد دایــر بر اینکــه چهرههای اولیه ســده یکم/
ً
هفتــم و دوم/هشــتم کــه در متــون صوفیانه از آنها یاد شــده ،مشــخصا از
زبان عارفانه بهره جســته باشــند 42.چنین زبان عارفانهای تنها در حدود
اواســط سده ســوم/نهم ســربرمیآورد .پس از این دوره کســانی که درباره
تجــارب عارفانــه یــا آمخیتــه بــه کرامات ســخن میگوینــد ،درگیر نــزاع با

 .37ضمن در نظر گرفتن اهمیت ســنت در دیگر جریانهای فکری و تمرکز ســنتگرایان بر نصوص
ً
روایات نبوی ،احتماال درســتتر این اســت که ســنتگرایان را طبق نظر هاجســون ،تحت عنوان
«متنگرایــان» وصــف کنیــم )Hodgson, Venture of Islam, 1: 63–66.( .بایــد به یاد داشــت که
ً
در این دوره متن لزوما به معنای حذف ابعاد شــفاهی موضوع نبود .در این باره به آثار شــوئلر رجوع
کنید که پیشتر از آن یاد شد.

 .41یکــی از پژوهشهــای متأخــر به قلم ســلیمان علی مــراد نگاهی به شــکلگیری روایتهای متنوع
درباره این شخصیت انداخته است:

38. M. Cooperson, ‘Ibn Hanbal and Bish al-Hafi: A Case Study in Biographical Tradi-

Early Islam between Myth and History: Al Hasan al-Basri and the Formation of His

40. Melchert, ‘Early Renunciants’, 411.

Legacy in Classical Islamic Scholarship (Leiden:Brill, 2005).

tions’, Studia Islamica, 86 (1997): 71–101.
39. C. Melchert, ‘Early Renunciants as Hadith Transmitters’, The Muslim World, 92⁄

42. C. Melchert, ‘The Transition from Asceticism to Mysticism in the Middle of the
Ninth Century C.E.’, Studia Islamica, 83 (1996): 51–70.

3–4 (2002): 407–418.
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برآمدن تصوف اولیه

بنابراین بــرای درک فرآیند
ظهور تصوف ،ما بایســتی
به تحوالتی کــه در جامعه
بزرگتــر مســلمانان رخ
داد توجه کنیــم؛ تحوالتی
که بــا فضــای تقواباورانه
اولیــه نســبت داشــتند.

مقاله

بســیاری از زهــادی میشــوند کــه بــه

جامــع کــه بتــوان بــه اجماعــی علمــی در بــاره آن رســید خالــی اســت.

چنیــن تجاربــی بــاور نداشــتند 43.به

همچنــان که در مقدمه اشــاره شــد ،محدودیــت منابع مکتــوب کار را بر

گفتــه ملشــرت تعقیــب و آزاری که از

هرگونــه نتیجهگیری درباره این دوره دشــوار ســاخته اســت .افــزون بر این

این رهگــذر دامنگیــر گروههای مزبور

محققانــی همچون ماســینیون اظهار داشــتهاند که تصــوف را میتوان در

شــد ،ســبب شــده اســت تــا شــکل

نحوه دینداری مســلمانان متقدم و بهویژه در تالوت برخی از آیات قرآن

معتدلتــری از عرفان تحــت هدایت

توســط آنان مشــاهده کــرد و همین امر نیــز نتیجهگیری در بــاره اینکه آیا

چهره محــوری تصــوف ،یعنی جنید

ســده ســوم/نهم شــاهد ظهور صوفیان یــا مفصلبندی روشــن آموزههای

بغــدادی ( 298ق) شــکل گیــرد.

44

تنهــا بــا شــکلگیری ایــن حلقههــا
پیرامــون جنیــد اســت کــه مــا شــاهد

آغاز شکلگیری تصوف به معنای حقیقی کلمه هستیم.

48

صوفیانه بود را دشوار میسازد.
در ایــن برهــه از زمــان و نــه فقــط در میــان طالی ـهداران تصــوف در ســده
یتــوان تعالیــم صوفیانــه را در میــان جنبشهایی متنوع
چهارم/دهــم ،م 
و پرشــمار مشــاهده کــرد .تحقیقــات صورتگرفته در چند دهه گذشــته

در حالــی کــه برخی از پژوهشــگران به طور گســترده اذعان داشــتهاند که

کوشــیدهاند تا از جنبشهای متعددی که از درون این پدیده ســربرآورده

عرفان اسالمی تنها در اواسط سده سوم/نهم رو به ظهور میگذارد ،هنوز

و تحول یافتند پرده بردارند .تاکنون قانعکنندهترین پژوهش در این حوزه

هم نیازمند تبیینی قانعکننده دربارۀ ظهور تصوف در این برهه هســتیم.

پژوهشی است که درباره تحوالت این پدیده در شرق ایران صورت گرفته

ملشرت به گونهای محتاطانه اظهار داشته است که تحوالتی اجتماعی

است .مقاالت اولیه ژاکلین شبی به تنوع و تکثر جریانهای صوفیانه در

نظیــر افزایــش نیــروی خودســر نظامــی و پیشــرفت در تکامــل نهادهایــی

این منطقه پرداخته است .از متقدمترین و مهمترین جنبشهای دوره

کــه از علمــای مذهبــی حمایــت مادی بــه عمــل میآوردند ،میتوانســته

مزبــور در ایــن منطقه میتوان به جنبش کرامیه اشــاره کرد کــه نامش را از

اســت بــه ظهور تصــوف یاری رســانده باشــد 45.اغلب پژوهشهــا درباره

بنیانگــذار خو یــش محمد بن کرام ( 255ق) برگرفته اســت که در روزگار

تصــوف ،همچــون مقالــه مزبــور ملشــرت ،میــل به قبــول ایــن پیشفرض

خویــش بــه عنوان یک زاهد و متکلم شــناخته بود .اهمیــت اجتماعی و

داشــتهاند که تکامل تصــوف برآیند طبیعی ســنت ریاضتطلبانه اولیه

سیاســی ایــن گــروه را کلیفورد باســورث و ویلفــرد مادلونــگ در برخی آثار

بود .این پیشفرض متکی بر چند مبنا است .با این حال گرچه میتوان

اولیه خویش مورد بررســی قــرار کردهاند .فرقه کرامیــه که بازتاب دهنده

اذعان داشــت که فعالیتها و ســنن ریاضتطلبانه میتوانســته اســت

جریانهــای جمعیتــی و پیدایــش تمایــات نظــری کالمــی پیشگفتــه
ً
بــود ،ظاهرا به گونهای گســترده بســیاری از جدیداالســامهای متعلق به

تجار بــی را از ســر گذراندهاند ،ســر آن نداشــتهاند تا تجــارب خویش را در

طبقــات پایینتــر را بــه خود جذب کــرد و واجد آموزههــای کالمی خاص

قالــب آموزهها یا مکتوباتی مشــخص مدون کنند و بــرای دیگران برجای

خویــش شــد .بــا گذشــت زمان ایــن فرقــه محبوبیــت بیشــتری یافت و

گذارنــد .بــه احتمــال بســیار زیــاد ،نه خــود تجربه شــخصی دینــی ،بلکه

توانســت نفوذ خود را در دیگر مناطق جهان اســام گسترش دهد .توسعه

همین گفتمان گشــوده بود که ســبب خشم بســیاری از زهاد سده سوم/

و نفــوذ ایــن فرقــه بیــش از هرچیز مرهــون ایجــاد خانقاههایی بــود که آنان

نهم شد .یکی از دیگر تبیینهایی که در این زمینه عرضه میشود تبیین

در هرجایــی کــه پیروانی مییافتنــد بنا میکردند؛ امری که بعدها توســط

جمعیتشــناختی اســت .ریچــارد بولیــت معتقد اســت که بــه موازات
َ
گرونــدگان بــه آییــن اســام ،اشــکال جدیــد دیــنداری
شــمار
گســترش
ِ
ِ
ِ
47
عمومیت بیشتری یافتند.

صوفیــان ســدههای میانی اســام مورد تقلیــد قرار گرفت .نفــوذ فزاینده

بــه شــکلگیری تجربه صوفیانــه بیانجامــد 46،اما همه کســانی که چنین

نیــازی به گفتن نیســت که تبیینهای جالب پرشــماری درباره اشــکال
ً
مشــخصا صوفیانه اســام عرضه شــده اســت ،اما هنوز جای یک تبیین

49

50

51

52

کرامیه به گونهای اجتنابناپذیر زمین هســاز ستیز میان دیگر گروهها شد.
48. Essay on the Origins of the Technical Language of Islamic Mysticism, 34–36.
49. J. Chabbi, ‘Remarques sur le developpement historique des mouvements asc6tiques
et mystiques au Khurasan’, Studia Islamica, 46 (1977): 5–72; ‘Reflexions sur le soufisme iranien primitif’, Journal Asiatique, 266 (1978): 37–55.
50. C. E. Bosworth, ‘The Rise of the Kar_amiyyah in Khurasan’, The Muslim World,

43. Melchert, ‘The Transition from Asceticism’, 64–66.

50⁄ 1 (1960): 5–14; ‘Karr_amiyya’in Encylopaedia of Islam, 2nd edn. W. Madelung,

44. Melchert, ‘The Transition from Asceticism’, 66–70.

Religious Trends in Early Islamic Iran (Albany: State University of New York Press,

45. Melchert, ‘The Transition from Asceticism’, 62–63.

1988), 39–54.

 .46ملشرت این شکل تکاملیافته از «تصوف نابخردانه» را با این عنوان توصیف کرده است«:کف
نفس و تمرکز بر روی خداوند که با شتاب به سمت تصوف سوق یافت»:

 .51ژان سی واده در اثر زیر به جنبههای کالمی کرامیان پرداخته است:
‘Le Karramisme de la Haute- Asie au carrefour de trois sectes rivale’, Revue des Etudes
Islamiques Paris, 48⁄ 1 (1980): 25–50.

C. Melchert, ‘Basran Origins of Classical Sufism’, Der Islam, 82 (2005): 235.
47. R. Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period : An Essay in Quantitative

52. J. Chabbi, ‘Khankah’ in E. Van Donzel, B. Lewis and C. Pellat (eds.), Encyclopaedia
of Islam, 2nd edn.

History (Cambridge: Harvard University Press, 1979), especially 33–62.
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برآمدن تصوف اولیه

تعامــل و رقابت میــان جنبشهای مذهبی گوناگون در نیشــابور را برخی

است تا میان مالمتیه و سنت فتوت

از پژوهشگران مورد توجه قرار دادهاند .مارگارت ماالمود با اتکا بر شماری

کــه در طــی ایــن دوره در ایــران ظهــور

از پژوهشهــای صورتگرفتــه دربــارۀ برخــی از متون نویافتــه کرامی 53،به

کرد پیوندی برقرار نماید.

تفحــص دربــاره دالیــل اجتماعــی و عقیدتــیای پرداختــه اســت کــه در
مخالفت جنبش صوفیانه که از عراق در ســده چهارم/دهم آغاز شــد با
کرامیان مؤثر بودهاند.

54

60

نیشــابور تنهــا منطق ـهای نبــود کــه
جریانهــای صوفیانــه در آن تکویــن
ً
مییافتنــد .تصــوف تقریبــا در همان

در حالــی کــه برخــی از
پژوهشگران به طور گسترده
اذعان داشتهاند که عرفان
اســامی تنها در اواســط
ســده ســوم/نهم رو به
ظهور میگذارد ،هنوز هم
نیازمند تبیینی قانعکننده
دربــارۀ ظهــور تصــوف
در ایــن برهه هســتیم.

یکــی از گروههــای متقدمتــر و محلیتر که با کرامیان به ســتیز برخاســتند

دورههــای نخســتین در جنوب عراق

مالمتیــه بودنــد .ملشــرت شــکلگیری ایــن گــروه و روابــط آن بــا کرامیــه و

و بــه ویــژه در بصــره نیــز ظهــور کــرد.

نیــز ســربرآوردن تعالیــم صوفیانــه از عــراق در دوره بعــدی را مــورد مطالعه

مقالهای جدید از ملشــرت به بررســی

قــرار داده اســت 55.مالمتیــه بذر تجــارب درونی مذهبی را افشــاندند ،در
حالــی کــه بر خــاف کرامیــه کــه تظاهــرات بیرونی مشــخصی داشــتند،

گروهی ویژه در ایــن منطقه میپردازد
ً
کــه احتمــاال زمین هســاز بهرهگیــری از

آنــان فاقد هرگونه نمود بیرونی و ظاهری مشــخص باقــی ماندند 56.برخی

لفظ «صوفــی» در بغداد در دورههای

از تفاوتهــای میــان ایــن دو جریان مهــم را میتوان با توجــه به پسزمینه

بعــدی شــده اســت 61.بعدهــا حلق ـهای دیگــر گرد ســهل تســتری صوفی

اجتماعــی و پیــروان آنهــا تبییــن نمــود .مالمتیهــا کــه عالیــق شــهری و
ً
طبقهمتوســطی بیشتری داشــتند ،احتماال مخالف تمایل سهلانگارانه

( 283ق) شــکل گرفــت کــه موضــوع پژوهشــی مفصــل از ســوی گرهارد
بورینگ قرار گرفته است 62.همانطور که بصره زادگاه شماری از مکاتب

کرامیه در رابطه با مقوله امرار معاش بودند .با این حال بر خالف کرامیه و

کالمــی بــود ،جای شــگفتی نیســت که برخــی از مریدان تســتری مکتبی

صوفیان دورههای بعدی ،به نظر میرســد که این گروه هیچگونه ســندی

شهــای متمایز کالمی ،با عنوان ســالمیه شــکل داده
صوفیانــه را بــا گرای 

57

باشند .به لطف پژوهشهای محققان اسپانیانی در این زمینه ،ما اکنون

از ایــن قــرار به دشــواری میتوان تمایزی میــان مالمتیه و زهــد اولیه برقرار

آ گاهی بیشــتری از بخش غربی جهان اســام داریم .ابن مســره اندلســی

ســاخت ،بــه ویــژه با توجه بــه اینکه به نظر میرســد که مخالفــت با رفتار

( 319ق) تمایالتی صوفیانه را از نوع فلسفیتر آن به نمایش گذاشت که

زاهدانــه متظاهرانــه پیــش از ظهــور تصــوف در ســده ســوم/نهم نیز وجود

گویــا تحــت تأثیر نوافالطونیان بوده اســت .با این همه به نظر نمیرســد

داشــته اســت 58.ســارا اســویری و برنــارد راتکــه در نوشــتههای خویــش از

کــه پیــش از ایــن دوره مدرکی دال بر وجــود تصوف در ایــن ناحیه موجود

رهگــذر توجــه به آثار حکیم ترمذی صوفی( ،بیــن  295و  300ق) نگاهی

باشــد و به نظر میآید که به اســتثنای ابن مسره ،در این منطقه تصوف با

بــه شــکلگیری ایــن جریــان انداختهانــد 59.اســویری همچنین کوشــیده

ورود آن از شرق جهان اسالم است که ظهور میکند.

53. J. V. Ess, Ungenuẗzte Texte zur Karr_amiya (Heidelburg: Sitzungsberichte der Hei-

نهــای تصوف هنوز در انتظار توجه بیشــتر پژوهشــگران
شــماری از جریا 

1980). A. Zysow, ‘Two Unrecognised Karr_am_ı Texts’, Journal of the American Ori-

Gesselschaft, 136 (1986): 536–569. S. Sviri, ‘Hakim Tirmidhi and the Malamati Move-

ental Society, 108 ⁄ 4 (1988): 577–587. See also more recent research in Michael

ment in Early Sufism’, in L. Lewisohn (ed.), Classical Persian Sufism from its Origins

Bonner’s ‘The Kit_ab al-kasb attributed to al-Shayb_an_ı: Poverty, Surplus, and the

to Rumi (London: Khaniqahi Nimatullahi Publications, 1993), 583–613.

از تعالیــم صوفیانــه خویــش بــه صورت مکتــوب برجای نگذاشــتهاند.

63

64

delberger Akademie der Wissenschaften,

Circulation of Wealth’, Journal of the American Oriental Society, 121 ⁄ 3 (2001):
410–427.

برند راتکه نیز در مقاالت متعددی به حکیم ترمذی پرداخته است .ر.ک به:
al-Hakim al-Tirmidi:Ein islamischer Theosoph des 3. ⁄ 9. Jahrhunderts (Freiburg: Klaus

54. M. Malamud, ‘The Politics of Heresy in Medieval Khurasan’, Iranian Studies, 27⁄ 1
(1994): 37–51; ‘Sufi Organizations

Schwarz, 1980).
60. D. Tor, Violent Order: Religious Warfare, Chivalry and the ‘Ayy_ar Phenomenon in

and Structures of Authorities in Medieval Nishapur’, International Journal of Middle

the Medieval Islamic World (Wu¨rzburg:

Eastern Studies, 26⁄3 (1994): 427–442.

Orient-Institut Istanbul, 2007).

55. C. Melchert, ‘Sufis and Competing Movements in Nishapur’, Iran, 39 (2001):
237–247.

 .56منظــور نویســنده عــدم تمایــل ذاتــی کرامیه به نشــاندادن خود به عنــوان افرادی زاهــد و پرهیزگار
بود( .مترجم)

61. Melchert, ‘Basran Origins’.
62. G. Bowering, The Mystical Vision of Existence in Classical Islam: The Qur’anic
Hermeneutics of the Sufi Sahl al-Tustari (d.283 ⁄ 896) (Berlin: De Gruyter, 1980).
63. M. A. Palacios, The Mystical Philosophy of Ibn Masarra and His Followers, trans.
E. H. Douglas (Leiden: Bril, 1978).

57. Melchert, ‘Sufi and Competing Movements’, 240.
58. C. Melchert, ‘Basran Origins of Classical Sufism’, Der Islam, 82 (2005): 221–240

64. M. Fierro, ‘The Polemic about the Kar_amat al-Awliy_a and the Development of

(see in particular the section ‘The Enstrangement of Pre-Classical sufiyya and Pro-

Sufism in al-Andalus (Fourth ⁄Tenth–Fifth ⁄ Eleventh Centuries)’, Bulletin for the

to-Sunn_ıs, 229–234).
59. B. Radtke, ‘Theologien und Mystiker in Hur_as_an und Transoxianen’, Zeitschrift

School of Oriental and African Studies, 55⁄ 2 (1992): 236–249. M. Marıń, ‘Muslim
Religious Practices in al-Andalus’, in S. K. Jayyusi (ed.), The Legacy of Muslim
Spain (Leiden:Brill, 1994), 890.
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هســتند .صوفیــان مهمــی کــه اهــل

یشــود چنین عنوانی داشــته ،ابوهاشــم کوفی در عراق در اواســط
گفته م 

مصــر (ذوالنــون  215ق) و ســوریه

ســده دوم/هشــتم است .ملشرت در جستاری کوشــیده است تا تکامل

(ابوســلیمان دارانــی  215ق) بودنــد،

لفــظ صوفــی را از آغــاز تا زمانی که ســرانجام توســط حلقههــای جنید در

هنــوز بهتفصیــل مــورد بررســی قــرار

ســده ســوم/نهم بــه کار آورده شــد ردگیری کنــد .وی با برنــارد راتکه در

نگرفتهانــد و هنــوز میتــوان دربــاره

اینبــاره توافــق دارد کــه بــر تن کــردن چنان جامه ز بــر و ژنــدهای داللت بر

جریانهــای صوفیانــه ویــژهای در

رویکردهــای ضــد اجتماعــی و حتــی ضــد دولتی داشــت (گرچــه وی با

ایــن مناطــق بــه بررســی پرداخــت.

این گفته رادتکه مخالف اســت که این پوشــش داللتهای اباحیگرانه

هنگامــی کــه بــه شــرق ایــران

نیز داشــته اســت) .به دالیلی که ملشــرت بهروشنی توضیح نمیدهد،

بازمیگردیــم همچنین بایــد از بایزید

ایــن اصطــاح نخســتین بار در بصره ســده ســوم/نهم مورد اســتفاده قرار

بســطامی ( 234ق) یــاد کنیــم کــه

گرفــت ،بــه و یــژه در مورد کســانی کــه مر یــدان ابوحاتــم عطار (درگذشــته

بــه ســبب شــطحیات صوفیانــهاش

 260ق) .بــه زعــم ملشــرت هنگامــی که ایــن گروه بــا حلقه جنیــد پیوند

معروف اســت .جای پژوهشــی که به

یافــت ،تمــاس میــان آن دو ســبب شــد تا نــام «صوفــی» بر اعضــای گروه

بایزیــد بر بســتر جریانهــای گوناگون

جنیــد اطــاق شــود .احمــد قرامصطفــی بــر ایــن گمان اســت کــه اخذ
ً
چنیــن نامــی احتمــاال مهمتر یــن نمود نوعــی حالــت «القیدانــه» 70بوده و

ایــن گفتنــی اســت کــه رابطه میان تصوف ســنی و در ســده ســوم/نهم و

طنینــی «مرزشــکنانه» 71داشــته اســت 72.رابطــه میــان ایــن ژندهپوشــی و

حلقههای امام جعفر صادق (شهادت  148ق) و احفادش هنوز به طور
کامــل مــورد مداقــه قــرار نگرفته اســت .آنها نقشــی مرکــزی در روایتهای

یهــای ضدعرفــی بهوضــوح یــادآور ســبکهای محبــوب
موضعگیر 
ُمــد در میان جنبشهای ضد فرهنگ در ســده بیســتم اســت .اصطالح

شــیعی یافتنــد ،امــا جایــگاه مهم خــود را در ســنت اهل تســنن نیز حفظ

صوفی ،همچون اصطالح «هیپی» یا «خونسرد» ،بسته به جماعتی که

کردنــد .پژوهشهــای اخیــر نشــان داده اســت کــه تعالیــم امامــان شــیعه

از آن اســتفاده میکردهاند ،میتوانسته است داللتهای منفی یا مثبت

حکایت از ظهور نوعی اندیشه صوفیانه متأخر در سده دوم/هشتم دارد.

داشــته باشد .همچنین باید توجه داشــته باشیم که معنا و داللتهایی

پــل نویــا تحــت تأثیر کاوشهــای اولیه ماســینیون در این زمینــه ،نگاهی

کــه بــه یک اصطــاح داده میشــود ،میتواند به مــرور زمــان و از جایی به

به این آموزهها در تفســیر قرآن انداخته اســت و نیز محمدعلی امیرمعزی

جایی دیگر دگرگون شود.

فرقــه کرامیه کــه بازتاب
دهندهجریانهایجمعیتی
و پیدایــش تمایالت نظری
ً
کالمی پیشگفته بود ،ظاهرا
به گونهای گسترده بسیاری
از جدیداالسالمهای متعلق
به طبقات پایینتر را به خود
جذبکردوواجدآموزههای
کالمی خاص خویش شــد.

تصــوف ایرانــی که پیشتر ذکر شــد بپــردازد هنوز خالی اســت 65.افزون بر

مکتوبات اولیه مربوط به سنن شیعی را مورد بررسی قرار داده است.

66

67

68

69

73

74

75

ً
بنا بر تبیین قرامصطفی صوفیان بغداد احتماال به عمد اصطالح صوفی

چنانکــه در مقدمه اشــارت رفت ،از اوایل ســده چهــارم /دهم به بعد ما

را بر خود اطالق کردند یا شــاید به ســبب داللتهای مناقش ـهبرانگیزش

به مرور شــاهد هســتیم کــه اعضای ایــن جنبشهای گونا گــون صوفیانه

از ســوی دیگران بر آنان اطالق شــد ،اما این ایده که ایشــان خودخواســته

حول محور شخصیت جنید در بغداد وحدت مییابند و بسیاری از آنها

دنبال جنجال بودند یا آشــکارا میخواســتند عرف را به چالش بکشــند،

نام صوفی را برای خویش اختیار میکنند .گرچه آ گاهی بیشــتری درباره

در وهله نخست با یکی از تبیینهای غالب درباره ظهور صوفیه منافات

جریانهای متنوع تصوف در ســده ســوم/نهم داریم ،اما خاســتگاههای

دارد .پژوهشــگران تحت تأثیر مطالعه ماســینیون در بــاره تفتیش و اعدام

حلقههــای متصوفــه در بغــداد و دالیــل شــکلگیری آنهــا هنــوز در پــرده

حســین بــن منصــور حــاج (درگذشــته  309ق) ،اغلــب شــکلگیری

ابهــام هســتند .ریشــۀ اصطــاح «صوفی» موضــوع تأمالت بســیاری بوده
ً
اســت .احتماال این اصطالح نخســتین بار به مثابه شــیوهای برای اشاره

67. C. Melchert, ‘Basran Origins of Classical Sufism’, 221–240.

بــه انــواع خاصــی از زهاد نمــود یافت که جامههای خشــن پشــمین بر تن

76

68. Melchert, ‘Basran Origins’ 222–229. See B. Radtke’s article ‘Tasawwuf’ in Encyclopaedia of Islam, 2nd edn.
69. Melchert, ‘Basran Origins’ , 234–240.

میکردنــد (صــوف معــادل عربــی پشــم اســت) .نخســتین شــخصی که

70. hip
71. avant-garde

 .65برای پژوهشی عمومی درباره شطحیات ر.ک به:

72. A. Karamustafa, Sufism: The Formative Period, 7.
73. anti-establishment.

C. Ernst, Words of Ecstacy in Sufism (Albany: State University of New York Press,

74. Cool.

1985).
66. P. Nwyia, Exeǵes̀e coranique et langage mystique. Nouvel essai sur le lexique tech-

 . 75یکی از نمونههای گویای این امر اصطالح  Toryدر انگلیسی است که برای توصیف شورشیان
ایرلنــدی (اوایــل ســده هفدهــم) ،ژاکوبنهای هــوادار کاتولیکها و حــزب محافظــه کار جدید در
انگلستان به کار رفته است.

Sources of Esotericism in Islam, trans. D. Streight (Albany: State University of New

76. L. Massignon, The Passion of Al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam, 3 vols. (Princ-

nique des mystiques musulmans (Beirut:
Dar el-Machreq, 1970). M. A. Amir-Moezzi, The Divine Guide in early Shi‘ism: The
York Press, 1994).

24

eton: Princeton University Press,1982).
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تصوف بغداد را به مثابه واکنشی قلمداد کردهاند که هدف از آن تعدیل

وجــود داشــت کــه موضعگیریهــای

رونــد تعقیــب و آزار صوفیــان بــود کــه در آن دوره رواج داشــت .ملشــرت

متفاوتــی در بــاره موضوعــات تعالیــم

بــا ذکــر نمونههــای بســیار از جملــه مراســم تفتیشــی کــه تحــت زعامــت

الهیاتــی داشــتند .معتزلــه کــه یکــی

غــام خلیــل (درگذشــته  275ق) محــدث و خطیــب بصــری در بغــداد

از ایــن مکاتــب بودنــد ،در دوران

برگــزار شــد ،اســتدالل میکنــد کــه تصــوف در محیطی توســعه یافت که

خالفــت مأمــون ( 218-198ق) کــه

سرشــار از مخالفــت بــا عرفان بود .بر این اســاس جنید شــکلی معتدل و

در آن تعقیــب و آزار (محنــه) برخی از

«صحوآمیز» 77از زبان عرفانی را تدوین کرد که خصومت جامعه فراگیرتر

رقیبان آنها همچون ابن حنبل انجام

مســلمانان را برنمیانگیخت .این زبــان صوفیانه امکان تجربه عرفانی را

گرفــت ،در دربار خلیفــه نفوذ یافتند.

حفــظ میکــرد ،اما بــه منتقدان تصوف این اطمینــان را میداد که حدود

دوره محنــه تا خالفت متوکل (-232

عقیدتــی و تعهــدات اجتماعی افــراد را ،آنگونه که مد نظر شــریعت بود،

 247ق) استمرار یافت .در این دوره

همچنــان رعایــت میکند 78.در مقابــل قرامصطفی تالش کرده تا نشــان

بســیاری از ســنتگرایان مخالــف

دهــد کــه ایــن موارد تعقیــب و آزار نــادر بودنــد و نمیتوان از ایــن نمونهها

هرگونه اعتنایی به کالم بودند؛ با این

برای اثبات وجود یک فضای ضد صوفیانه بهره جســت .وی اســتدالل

اســتدالل کــه کالم پای ـهای در نــص

میکنــد کــه حــاج نه به ســبب اعتقــادش به تصــوف ،بلکه تا انــدازهای

ندارد و منجر به نشــر عقایدی کفرآمیز همچون عقاید اعتزالیون میشود.

بــه ســبب درگیریاش در سیاســت اعدام شــد 79.به اعتقــاد قرامصطفی
ً
از ســوی دیگر ،غالم خلیل نمایانگر یک اســتثنا در روابط عمدتا حســنه

میان این ســنتگرایان ســختگیر و اهل اعتزال ،علمایی قرار داشــتند
کــه معتقــدات ســنتگرایان را تأییــد میکردنــد ،امــا روشهــای کالمی را

میــان اعضــای حلقه جنید و ســنتگرایان بود 80.به واقــع صوفیان بغداد

بــرای اثبــات یــا دفاع از ایــن معتقدات بــه کار میبســتند 82.این مکاتب

توانســتند موضعی میانهروانه را بین تصوف و ســنتگرایی سنیانه اتخاذ

میانی که ملشرت آنها را «شبه خردگرا» نامیده است ،از درون حلقههای

کنند .اینان که بیشــتر از خاســتگاهی طبقهمتوســطی و شــهری برخوردار

امام شــافعی (درگذشــته  204ق) ســربرآورده و تکامل یافتند و رویکردی

بودنــد و گرچــه شــاید در ســطح نظــر و نه بــه طور عملــی ،نــگاه مثبتی به

خود جنید با دو تن
میانهروانه را بین کالم و ســنتگرایی پدید آوردند.
ِ

خانواده و فعالیت اقتصادی داشتند ،با طبقه علمای مسلط اهل تسنن

از چهرههایی که با حلقه شــافعی پیوند داشتند ،ارتباط داشت .یکی از

که در سده چهارم/دهم شکل میگرفت بهخوبی همسازی داشتند.

81

رو یهمرفتــه توصیــف قرامصطفــی از صوفیــان بغــداد روشــن میکند که
چگونــه آنــان توانســتند شــکلی از آموزههــای صوفیانه را عرضــه دارند که
از ســوی اجتماع پذیرفتنی باشــد ،اما توصیــف وی نمیتواند به گونهای
بسنده روشن نماید که چرا چنین تعالیمی رو به تکوین گذاشتند و نیز از
انشــعابات گونا گون در درون سنتگرایی اهل تسنن غفلت میورزد .در
این دوره تحوالتی چند در درون این اجتماع روی داده بود .هر انشــعاب
بزرگی تا آنجا میتوانســت موجودیت یابد که التزام به آن از نظر علم کالم
قابل قبول باشــد .علم کالم که از روشــی فلســفی برای مواجهه با مســائل
الهیاتــی و بــا اتــکا بــه اســتدالل بهــره میگرفــت( ،البتــه نباید ایــن نوع از
فلســفه را با ســنت فلســفی یونانی خلط کــرد) برای بســیاری از نخبگان
فرهیختــه شــهری جذابیــت داشــت .بهرهگیــری متکلمیــن از چنیــن
متونی ســبب شــده اســت تا در ادبیات آ کادمیک ،اهل کالم را با عنوان
ً
نســبتا مســئلهبرانگیز «خردگرایــان» وصــف کننــد .چنــد مکتــب کالمی

یکی از گروههای متقدمتر
و محلیتر که با کرامیان به
ستیز برخاســتند مالمتیه
بودند .ملشرت شکلگیری
این گــروه و روابــط آن با
کرامیه و نیز ســربرآوردن
تعالیــم صوفیانــه از عراق
در دوره بعــدی را مــورد
مطالعه قرار داده اســت.

83

اینان حارث محاسبی (درگذشته  248ق) بود که جنید با او مصاحبت
داشــت و دیگری ابوثور (درگذشــته  240ق) بود که جنید در زمینه فقه از
وی تبعیــت میکرد .به نظر میرســد که بســیاری از شــبه خردگرایان و نه
همــه آنهــا ،در ســده چهارم/دهم جذب مکتب فقهی شــافعی شــدهاند
و آن را بــا رویکــرد کالمــی مکتب اشــعری درآمیختهانــد .بولیت ،ماالمود
و ملشــرت بــه ایــن موضــوع پرداختهاند کــه چگونــه ظهور شــافعیگری و
اشعریگرایی در شرق ایران ،نشر تصوف بغدادی را در این منطقه تسهیل
کرد؛ گرچه بر ســر ماهیت انتشــار آن اختالف دارند 84.ملشرت همچنین
 .82سه اثر مقدماتی درباره تکوین کالم اسالمی عبارتند از:
M. Watt, Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985); T. Nagel, The History of Islamic Theology: From
Muhammad to the Present (Princeton: Markus Wiener, 2000); and J. Van Ess, The
Flowering of Muslim Theology, translated by J. M. Todd (Cambridge MA: Harvard
University Press, 2006).

مصطفی شاه در مقاله خود به مرور پژوهشهای جدید درباره این موضوع پرداخته است:
‘Trajectories in the Development of Islamic Theological Thought: The Synthesis of
Kal_am’, Religion Compass, 1⁄ 4 (2007): 430–454.

77. Sober.

83. C. Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th–10th centuries C.E.
(Leiden: Brill, 1997), 68–86;‘Adversaries of Ahmad Ibn Hanbal’, 245–253.

78. Melchert, The Transition from Asceticism’, 66–70.
79. Karamustafa, Sufism: The Formative Period, 25–26.

84. Bulliet, Conversion to Islam’, 59–62, Malamud, ‘Sufi Organizations and Structures’; Melchert, ‘Sufis and Competing

80. Karamustafa, Sufism: The Formative Period, 23.

Movements’, 242–243.

81. Karamustafa, Sufism: The Formative Period, 23–25.
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برآمدن تصوف اولیه

با این همه توسعه و انتشار
تصوف در ســده چهارم/
ً
کامــا
دهــم فرآینــدی
یکدست نبود .قراینی وجود
دارد مبنــی بر اینکه برخی
از اعضای حلقه خود جنید
در بغداد ،با شــکل جدید و
پذیرفتنیتر بیــان تجربه
صوفیانــه کــه وی عرضه
داشته بود مخالف بودهاند.

مقاله

همگرایــی موجود میان فرآیند جذب

ً
با این همه توســعه و انتشــار تصوف در سده چهارم/دهم فرآیندی کامال

اشــکال قدیمیتــر ســنتگرایی بــه

یکدســت نبــود .قراینی وجود دارد مبنی بر اینکــه برخی از اعضای حلقه

مکتــب شــافعی و جــذب مالمتیــان

خــود جنید در بغداد ،با شــکل جدیــد و پذیرفتنیتر بیان تجربه صوفیانه

محلــی بــه تصــوف بغــداد را تشــریح

که وی عرضه داشــته بود مخالف بودهاند .یکی از این مصاحبان جنید

کــرده اســت 85.وی همچنیــن نشــان

یتــوان گفــت نماینــده
ابوالحســین نــوری (درگذشــته  295ق) بــود کــه م 

داده است که چگونه در اواسط سده
ً
سوم/هشــتم ،ظاهــرا انشــعابی میان

شــاخهای از ســبک قدیمتر تصوف بود و مخالف این بود که شــیوه کهن
بیان تجربه صوفیانه را به دلیل قبول خلق کنار گذاشت 90.مخالفت وی

هواداران صوفیان همچون محاســبی

با ادعای نیاز به کنارگذاشــتن این رویهها را شــاید بتوان بخشی از موضع

و متعصبتریــن مکتــب فقهــی

فعاالنــه اجتماعــی وی قلمــداد کــرد کــه بــا گرایشهــای مصلحتآمیزتر

موجــود ،یعنی مکتــب حنبلی وجود

ک بار جامهای
جنیــد در تضــاد بود .نوری حتی تا آنجا پیش رفــت که ی 

داشــته اســت 86.چنانکــه در ادامــه

شراب متعلق به خلیفه را در هم شکست.

خواهیــم دید ،برخی از کســانی که به
گروه متقــدم صوفی متصــل بودند نیز
به کاربســت کالم به عنوان یک روش

الهیاتــی معترض بودند .چنیــن اختالفاتی که هم در حلقههای صوفی و

ظهــور تصــوف همچنیــن بــه گون ـهای اجتنابناپذیر بــه ســتیز آن با دیگر
اشــکال قدیمیتر [فرقههــای مذهبی] انجامید .در شــرق ایران میبینیم
کــه کرامیــون که چند ســده به بقــای خود ادامــه دادند ،حتــی در مواقعی
نخبگان سیاســی را به تعقیب و شــکنجه صوفیان یا آن دسته از علمای

هــم نزد ســنتگرایان وجود داشــت ،این ادعا را تقویــت میکند که رابطه

91

این دست از پژوهشها زمینهساز کاوشهای بیشتری درباره نشر تصوف

ایــن منازعات باعث شــد تا بعدها کرامیه در ادبیات بدعتشناســانه
ً
سنیان جایگاهی بیابند .پژوهشگران اخیرا همچنیــن ایــن ادعــا

از طریق علمای مسلمان در دیگر بخشهای جهان اسالم شدهاند .سارا

را کــه گــروه مالمتیــه ب هســادگی با صوفیان ادغام شــده اســت بــه چالش

اســویری در مقالهای جدید پیوندهای بیشــتری را میان بغداد و نیشــابور

کشــیدهاند .با وجود برخی شــباهتها ،از جمله داشــتن خصم مشــترک

کشــف کــرده اســت 87.فلوریــان ســوبیرج در یکی از آثــار خــود نگاهی به

(کرامیه) ،شــواهدی وجود دارد دایر بر اینکه مخالفتهایی میان صوفیه

نشــر تصوف در شــرق ایران انداخته است و پژوهشــگران اسپانیانی نظیر

و مالمتیه در ســده چهارم/دهم وجود داشــته اســت 93.همراه با کرامیه،

ماریبــل فیــرو و مانوئــا ماریــن بــه ردگیــری رونــد انتقــال تصوف به ســوی

گروه دیگری از صوفیان که متهم به انحراف شدند ،گروه سالمیه در بصره

غــرب و اســپانیای مســلمان پرداختهاند 88.کتاب قرامصطفــی با عنوان

بــود .هرچنــد کــه بر خــاف کرامیه ،مــا هنوز درک بســیار اندکــی از تضاد

«تصوف :دوره شــکلگیری» گزارشــی ارزشــمند عرضه میکند که اغلب

میــان اعضــای این گــروه و صوفیان ســده چهارم/دهم دار یــم .ابوطالب

پژوهشهای پیش گفته را دربرمیگیرد و همچنین نشــر تصوف بغدادی

مکــی (درگذشــته  386ق) از مؤلفــان تصوف از مصاحبان ســالمیه بود.

را در مناطقــی همچــون عربســتان و ماوراءالنهــر کــه تا کنون پژوهشــگران

با این حال اثر ســترگ وی ،قوت القلوب توانســت جایگاه بســیار مهمی

میان صوفیان متقدم و اردوی سنتگرایان نمیتوانست پایدار بماند.

شــافعی ـ اشــعری کــه تمایــات صوفیانــه داشــتند ترغیــب مینمودند.

92

را در ســنت بعــدی تصــوف حفظ کند و حتی بر برخــی از مراجع تصوف

اقبال چندانی به آنها نداشتهاند مورد بررسی قرار میدهد.

89

85. Melchert, ‘Sufis and Competing Movements’, 243.

برای بحثی عمومی دربارۀ نشر تصوف بغدادی ر.ک به فصل سوم همان کتاب ،ص 82-56

86. C. Melchert, ‘The Hanabila and the Early Sufis’, Arabica, 48⁄ 3 (2001): 352–267

90. Melchert, ‘The Transition from Asceticism’, 68–70.

87. S. Sviri, ‘The Early Mystical Schools of Baghdad and N_ısh_ap_ur, or: Ibn Search

نوری به ســبب فعالیتهای سیاســیاش سرشــناس بود ،بهویژه به دلیل درهمشکســتن خمرههای
شراب متعلق به خلیفه.
 .91برخــی از ســاطین غزنوی به دنبــال اخذ آموزههای کرامیه بودند؛ امری کــه منجر به تعقیب و آزار
علمای اشعری در سده یازدهم میالدی شد.

of Ibn Munazil’, Jerusalem Studies
in Arabic and Islam, 30 (2005): 451–482.
88. F. Sobieroj, Ibn Haf_ıf asˇ-Sˇ_ır_az_ı und seine Schrift zur Novizenerziehung (Kitab
al-Iqtisad) (Beirut: Orient-Institut der
Deutschen Morgenlan̈dischen Gesselschaft im Komission bei F.Steiner Verlag Stuttgart,
1998). M. Fierro, ‘Opposition to Sufism in al-Andalus’, in de Jong and Radtke (eds.),

Bosworth, ‘The Rise of the Kar_amiyya’, 11. C. Cahen, ‘The Political-Religious History of Nishapur in the Eleventh Century’, in D. S. Richards (ed.), Papers on Islamic
History III: Islamic Civilisation 950–1150 (Oxford: Bruno Cassirer, 1973), 71–92.

Islamic Mysticism Contested: Thirteen Centuries of Controversies and Polemics

92. heresiography

(Leiden: Brill, 1999), 174–206; ‘The Polemic about the Karamat al-Awliy_a and the

 .93ملشــرت به ما هشــدار میدهد که جذب ســنتهای محلی در نیشــابور فرآیندی تدریجی بود و
هرگــز در قــرن دهم میــادی کامــل نشــد ‘Sufis and Competing Movements’, 243. .همچنین
به نمونه ابوســعد خرگوشــی (درگذشــته  406یا  407ق) توجه کنید که مخالف ترکیب مالمتیه با
تصوف بود .این موضوع در اثر زیر به بحث گذاشته شده است:

Development of Sufism in al-Andalus (Fourth ⁄ Tenth–Fifth ⁄ Eleventh Centuries)’,
Bulletin for the School of Oriental and African Studies, 55⁄ 2 (1992): 236–249. M.
Marıń, ‘Abu Sad Ibn al-A’rabi et le dev́eloppement de sufisme dans al-Andalus’, Revue du monde musulman et la Med́eiterraneé, 63–64 (1992): 28–38.

Karamustafa, Sufism: The Formative Period, 65–66. For more on Khargushi, see Sviri,

89. Karamustafa, Sufism: The Formative Period, 58–59 and 69–70.
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مقاله
همچون غزالی در سده پنجم/یازدهم تأثیر گذارد.

برآمدن تصوف اولیه

دوره در حــال شــکلگیری بودنــد،

94

ً
ســوء شــهرتی که ســالمیه دچــار آن شــد ،احتماال بیشــتر مربــوط به عدم
توافق در گفتمان کالمی بوده اســت تا گفتمان تصوف .اعضای سالمیه
همچــون مکی مخالــف اقتباس گفتمان الهیاتــی مبتنی بر روش کالمی
مذکور بودند .همچنانکه پیشتر اشاره شد ،بسیاری از کسانی که تحت
تأثیر جنید بودند ،به اشــکال شــبه خردگرای کالم نیز تمایل داشــتند .با
ایــن حــال مقبولیت بهرهگیــری از چنان اشــکالی از گفتمان کالمی هنوز
هــم مســئلهای مورد مناقشــه در میان بســیاری از دیگر ســنتگرایان اهل
تســنن بود .گرچه این ســنتگرایان شــروع به قبول این واقعیت میکردند
کــه ابتنــای صرف فقه اســامی بــر روایات نبــوی و بدون هرگونه توســل به
اســتدالل عقالئــی 95،دشــوارتر میگــردد ،امــا اثبــات ضــرورت ایــن نــوع
اســتدالل بــرای تبیین آموزههــای کالمی دشــوارتر بود 96.ازاین قــرار گرچه
این سنتگرایان ممکن بود به دلیل ارج و قربی که برای اشکال گفتمان
صوفیانه قائل بودند با هم وحدت داشــته باشــند ،اما درباره بهرهگیری از
ً
کالم احتمــاال با هم اختالف داشــتند .قرامصطفی چند مؤلف تأثیرگذار
صوفــی را مورد بحث قرار داده اســت که منتقــد بهرهگیری از کالم بودند؛
از جملــه ابوطالــب مکــی و خواجــه عبــداهلل انصــاری (درگذشــته 481
ق) 97.وجود چنین تنوعی در وابستگیهای فرقهای و مذهبی میان خود
صوفیــان حکایــت از آن دارد کــه بایســتی جانب احتیاط را نگــه داریم و
بــه تصوف ســده چهارم/دهم همچــون یک جنبش یکدســت ننگریم.
گرچــه موفقیت آن را میتوان حاصل قاعدهمندی و انســجام آن از طریق
شــبکههای اجتماعی و گفتمان علمای ســنتگرای ســنی دانست ،اما
باید توجه داشــت که این شــبکهها و آن گفتمان خود نیز در حال تکوین
و شکلبخشیدن به خویش بودند.

صوفیــان نیــز مشــغول تدو یــن روایتی
دربــارۀ مشــایخ تصــوف در گذشــته و
دســترسپذیرکردن تعالیــم صوفیانــه
از طریق کتاب و رســاله بودند .گرچه
ً
این فعالیتها احتماال بخشی اندک
از فعالیتهــای بالفعــل صوفیــان را
تشــکیل مــیداد ،امــا نقشــی بســیار
حیاتــی داشــتند؛ چــرا کــه زمینهســاز
یشــد که
ایجــاد یــک ســنت موثــق م 
فعالیتهــای صوفیانــه را بــا دیگــر
دغدغههــای ســنتگرایی ســنتی
همچــون فقــه و حدیــث در یــک طراز
و ردیف قرار میداد .رســالۀ مقدماتی
ابونصر سراج درباره تصوف را میتوان
نمونــهای خــوب از ایــن امر دانســت؛
چرا که بهروشنی رابطه میان تصوف،
فقــه و علم حدیث را ترســیم میکند.
ســراج تصــوف را بــه ســبب پرداختن

سوء شــهرتی که سالمیه
ً
دچار آن شد ،احتماال بیشتر
مربوط به عــدم توافق در
گفتمان کالمی بوده اســت
تا گفتمــان تصوف .اعضای
ســالمیه همچــون مکی
مخالف اقتبــاس گفتمان
الهیاتی مبتنــی بر روش
کالمــی مذکــور بودنــد.
همچنانکه پیشتر اشاره
شد ،بســیاری از کسانی که
تحت تأثیر جنیــد بودند،
به اشکال شــبه خردگرای
کالم نیز تمایل داشــتند.

بــه مقامــات باطنــی و حقایــق متعالیتر دینــی ،علمی برتــر از علوم ظاهر
شریعت میداند که البته نقش مکمل آن را نیز ایفا میکند 99.قرامصطفی
بــه تبعیــت از محققانی چون پیر لوری علیه دیدگاهی اســتدالل میکند
که به «رســائل راهنما»ی 100تصوف ،از قبیل کتاب اللمع سراج ،همچون
ً
آثــاری بــا اهــداف صرفا توجیهــی و دفاعــی 101مینگــرد .در مقابــل به نظر
وی چنیــن راهنماهایی را باید نشــانهای اطمینانبخــش از این واقعیت

از ایــنرو و برای رســیدن به فهمی از شــکلگیری و تکویــن تصوف ،نباید

دانســت که تصوف در حال تبدیلشدن به بخشی جدانشدنی از بینش

آن را طــور مجــزا مطالعــه کــرد ،بلکــه بایــد بــه عنــوان بخشــی از تحوالت

غالب سنیانه بود.

فراگیرتــر ســنتگرایی ســنیانه در ســدههای چهارم/دهــم و پنجــم/
یازدهــم در نظــر گرفــت 98.هماننــد مکاتــب فقهــی و کالمــی کــه در ایــن
 .94برای بحثی درباره ابوطالب مکی و ســالمیه ر.ک به :بحث بورینگ درباره مریدان ســهل تســتری
در  .Mystical Vision, 75–99.همچنیــن بــه مقدمــه ریچــارد گراملیــش بــر ترجمــه آلمانــی قوت
القلوب رجوع کنید:
Die Nahrung der Herzen: Abu Talib al-Makkıs Qut al-Qulub, 3vols. (Stuttgart: Franz
Steiner, 1994–1995).
95. legal reasoning.

102

یکی از دیگر جنبههای مهم شــکلگیری ســنت تصوف نگارش طبقات
الصوفیههــا بــود .هــر یــک از اشــکال مشــروع گفتمانهــای ســنتگرایانه
ســنی نیــاز داشــت تــا اثبــات کند کــه ریش ـههایش بــه نهاییتریــن منبع
اعتبــار و وثــوق؛ یعنــی قهرمانــان صدر اســام برمیگردد .آثــاری همچون
طبقــات الصوفیــه ابوعبدالرحمــن ســلمی (درگذشــته  412ق) حکایت
از خواســت صوفیان برای انتســاب خویش به ســنت متقدم زهد داشت

 .96کریستفور ملشرت نشان داده است که قرن دهم میالدی شاهد نزول سطح تتبع در فقه اسالمی
ً
بود که کامال متکی بر نقل روایات شد:

 .99رینولد آلن نیکلسون این کتاب را در اختیار خوانندگان انگلیسی قرار داده است .ر.ک به:

‘Traditionist-Jurisprudents and the Framing of Islamic Law’, Islamic Law and Society,

A. N. al-Sarraj, al-Sarraj, in R. A. Nicholson (ed.), Kit_ab al-luma’ fi’l-tasawwuf (Lon-

8⁄ 3 (2001): 383–406.

don: Luzac and Co., 1914). A discussion of Sarraj can be found in Karamustafa, Sufism: the Formative Period, 67–69.

97. Karamustafa, Sufism: the Formative Period, 87–96.

 .98مروری جدیدی از این تحوالت را میتوان در اثر زیر یافت:

100. Manuals.
101. Apologetic.

A. El Shamsy, ‘The Social Construction of Orthodoxy’, in T. Winter (ed.), The Cambridge Introduction to Classical Islamic Theology (Cambridge: Cambridge University

102. P. Lory, A. N. ‘A b. ‘A. ‘al-Sarradj, Encyclopedia of Islam, 2nd edn. Karamustafa,
Sufism: the Formative Period, 68.

Press, 2008), 97–117.
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مقاله

و نیز نشــان مــیداد که ایشــان نه تنها

افزایش اهمیت ارشــاد فردی صوفی را به افزایش شــمار کســانی منتســب

نمیخواســتند خود را از سنت فراگیر

کرد که عالقمند به درپیشگرفتن مشــی صوفیانه بودند؛ از جمله کســانی
ً
که لزوما در شــمار اعضای تحصیلکرده طبقه متوســط شــهری نبودند .از

تــا نشــان دهنــد کــه آنهــا نیــز بــه یــک

آنجا که هنوز تاریخ اجتماعی این دوره نوشــته نشــده است ،فهم شیوهای

منبع مشــترک با این ســنت اســامی

که از رهگذر آن تصوف از ســوی گروههای گســتردهتری از مردم مورد اقبال
ً
قــرار گرفت دشــوار اســت .این گروهها احتماال باســواد یا قــادر به پرداختن

نــزد متصوفــه ،موضــوع پژوهشــی

هزینههای ســفر میان مرشــدان مختلــف نبودهاند .نیاز بــه توجه فردیتر و
ً
متمرکزتر ،احتماال زمینهساز ایجاد بناها و امکان اختصاصی برای تعلیم

قرار گرفته است که کوشیده تا فرآیند

تصوف شــده است .چنانکه دیدیم جنبشهای اولیهای همچون کرامیه

شــکلگیری ایــن روایات را بازســازی

در این زمان خانقاههایی ســاختند تا آموزش گروههای بیشــتری از مردم را

کند 103.کامیابی صوفیان را در ادغام

تسهیل نمایند .این واقعیت نباید مایه شگفتی باشد که همزمان با افزایش

روایــت صوفیانــه در ســنتگرایی

شــمار مر یــدان ،صوفیــان ســده پنجم/یازدهم از قبیــل ابوســعید ابوالخیر

ســنیان میتــوان در کتــاب حلیــه
االولیاء ابونعیم اصفهانی (درگذشــته  430ق) دید که تبار اولیاء اهلل را تا
اصلیترین صحابه پیامبر میرساند .ملشرت اشاره کرده است که نباید
ً
ً
کتاب ابونعیم را لزوما همچون اثری اختصاصا «صوفیانه» دانست ،بلکه
104
باید آن را چونان بازتابی از نوعی پارسامنشی سنتی فراگیر قلمداد کرد.
بــا این حال ،شــمار زیــاد صوفیانی که در زندگینامههای اولیاء در نســل
بعــدی در کتــاب اصفهانــی نمود مییابنــد ،بازتابدهنده ایــن واقعیت
اســت کــه بــه طــور فزاینــدهای «والیــت خداونــد» بــا تبعیــت از طریقــت
صوفیانه یکی دانسته میشده است.

(درگذشــته 440ق) نیز احســاس نیاز به ســاختن خانقاه نمودند .با ایجاد

افزایش محبوبیت تصوف
و مرشــدان صوفی نشــان
میدهد که در سده ششم/
دوازدهم ،تصوف در جامعه
اســامی تثبیت بیشتری
یافته بــود ،اما در شــکل
اولیــه آن که متشــکل از
حلقههای کوچک زهاد بود،
دگردیسی حاصل شده بود.

اســامی جدا کنند ،بلکه بر آن بودند

متصــل هســتند .ادبیــات طبقــات
متنشناختی توسط جاوید مجددی

مــزاری اختصاصی برای هریک از بزرگان تصوف ،محبوبیت آنها در میان
ً
107
گروههای معینی از مردم پس از مرگ آنها نیز احتماال ادامه مییافت.
افزایش محبوبیت تصوف و مرشــدان صوفی نشــان میدهد که در ســده
ششم/دوازدهم ،تصوف در جامعه اسالمی تثبیت بیشتری یافته بود ،اما
در شــکل اولیه آن که متشــکل از حلقههای کوچک زهاد بود ،دگردیسی
حاصــل شــده بــود .همچنان کــه حوزههای دیگــری همچون فقــه ،کالم
یتــری شــدند ،تصوف نیــز تبدیل به
و حدیــث تبدیــل به علــوم تخصص 
یــک علم مهم شــد که دغدغههایــی فراتر از حوزه محــدود زبان صوفیانه

محبوبیت فزاینده تصوف و گسترش آن در سده پنجم/یازدهم را میتوان

داشــت .برای بسیاری از ســنتگرایان فرهیخته ســنی ،تصوف نمایانگر

از خالل چند روند مشاهده کرد .یکی از روندها تکامل نقش شیخ صوفی

جنبــه درونــی مهمــی از اســام بــود .میــراث اخالقــی و مرامــی نس ـلهای

از شیخ التعلیم (معلم) به شیخ التربیه (مرشد معنوی فردی) بود .فریتس

مســلمانان متقدم به مرور پیوند بیشــتری با تصــوف مییافت .همچنان

مایــر بــه دگرگونــی مهمــی در ســده پنجم/یازدهم اشــاره کرده اســت که در

کــه گرایــش فکــری بیشــتری بــه تصــوف شــکل میگرفت ،تالش میشــد

آن نقــش شــیخ صوفــی متصلبتــر و صور یتــر شــد .در حالی کــه پیشتر

فتــر صوفیان با متافیزیک کالم و ســنت فلســفی اســامی
تــا تجــارب ژر 

ســالکان تصــوف برای کســب معرفت از مرشــدی به مرشــدی دیگر رجوع

تحــت تأثیــر یونان پیوند یابد .در ســطحی عمومیتــر ،طریقت صوفیانه و

میکردنــد ،پس از این دوره اهمیت بهرهگیری از ارشــاد فردی و خصوصی

مســیر رســیدن به مقام اولیاءاللهی به مرور با هم یکسان انگاشته شدند.

تحت هدایت یک شــیخ منفرد جنبهای حیاتیتــر یافت 105.اگرچه الوری

در ســده ششــم/دوازدهم ،تصــوف از شــیوهای بــرای زندگــی کــه بــذر آن

ســیلورس ـ آالریــو بــا مایــر موافق اســت کــه در ایــن دوره رجوع به مرشــدان

توســط شــمار محدودی از حلقههای زهاد افشــانده شــده بود ،تبدیل به

گونا گــون در میــان متصوفــه رواج کمتــری دارد ،امــا به وجود روابــط فردی و

یک پدیده اجتماعی گسترشیافته در سراسر جهان اسالم شد.

خصوصی مراد و مریدی در تصوف اولیه نیز اشــاره میکند 106.شــاید بتوان
103. J. A. Mojaddedi, The Biographical Tradition in Sufism: The tabaq_at genre from
al-Sulami to al-Jami’ (Richmond:Curzon, 2001).
104. Melchert, ‘Early Renunciants’, 410.
105. F. Meier, ‘Khur_as_an and the End of Classical Sufism’, in J. O’Kane (trans.), Fritz
Meier: Essays on Islamic Piety
and Mysticism (Leiden: Brill, 1999), 189–219.
106. L. Silvers-Alario, ‘The Teaching Relationship in Early Sufism: A Reassessment
of Fritz Meier’s Definition of the shaykh al-tarbiya and the shaykh al-ta’l_ım’, The
Muslim World, 93⁄ 1 (2003): 69–97.
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 .107این خالصهای اســت از بحثی درخشــان درباره جریانهای پرطرفدار تصوف در سدههای دهم
و یازدهــم میــادی کــه آن را میتــوان در دو فصــل از کتــاب قرامصطفــی Sufism: the Formative
 Period.مشاهده کرد.
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