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چکیده: بسیاری از علوم می توانند از منظر موضوع با یکدیگر وجه اشتراک داشته باشند 
برای علوم دیگر  باورهای یک علم، در عمل  با  بعضی موضوعات  یا ممکن است  و 
پیامدهایی داشته یا موضوعات قابل بررسی به وجود آورند و این قبیل موضوعات چندان 
قابلیت کارکرد بینا رشته ای دارند. عرفان و جامعه شناسی را می توان ازجمله این علوم 
دانست. عرفان و جامعه شناسی از جهت موضوع با یکدیگر وجه اشتراک ندارند، بلکه 
عرفان از حیث جلوه ها و پیامدهای اجتماعی مسائلی را پدید می آورد که قابلیت مطالعه 
جامعه شناختی دارد و از این حیث می تواند مطالعه بینارشته ای میان عرفان و جامعه شناسی 
صورت گیرد. عرفان به معنای شناخت بوده و برای یافتن و پیوستن به حقیقت از طریق 
»شهود«، »تجربه درونی« و »حال« آدابی دارد و با چنین نگاهی، بیشتر دارای حالت فردی 
و شخصی است. ما در جامعه شاهد بسیاری از کنش ها و رفتارهایی از افراد هستیم که به 
زبان جامعه شناسی، نمی توان تعریفی از آنها به دست آورد، ولی با زبان عرفانی، قابلیت 
بیان و مطرح شدن را دارند. به طورمثال، تصور و تلقی بسیاری از مردم از جایگاه الهی و 
معنوی امام خمینی، مبنای بسیاری از موفقیت های ایشان در هدایت انقالب بود. تا جایی 
که حتی دیدن تصویر امام در ماه را باور داشتند. مقالۀ حاضر در تالش است تا نشان دهد 
که می توان میان جامعه شناسی و عرفان ارتباط برقرار کرد. به همین دلیل، موضوعاتی را 
که می تواند از عرفان به جامعه شناسی و بالعکس مباحثی که از جامعه شناسی به عرفان پل 

بزند، دسته بندی کرده و در حد بیان صورت مسأله به آن پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: : عرفان، جامعه شناسی، سلوک، فطرت، جمع.
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 مقدمه 
و  اهداف  موضوعات،  قبیل  از  مختلف،  معیارهای  و  مسائل  از  مجموعه ای  با  علوم  اینکه  با 
روش های تحقیق از یکدیگر جدا و متمایز می شوند، ولی در عین حال دارای روابطی با یکدیگر 
هستند که هر کدام می توانند موضوعاتی برای مطالعه علوم دیگر فراهم آورند و یا تا حدودی 
به حل مسائل علم دیگر کمک کنند. دراین میان، می توان از علم جامعه شناسی و عرفان نام برد. 
هر چند روش هایی متفاوت از یکدیگر دارند، ولی به لحاظ های مختلف، می توانند ارتباط هایی 

با یکدیگر برقرار کنند. 
هدف از عرفان، شناخت خداوند، اسماء و صفات اوست. براین اساس، عرفان دارای یک 
سلسله مباحث و دستورالعمل هایی است که سالک با به کار بستن آنها به مجاهدت با نفس خود 
با  انسان  نایل شود. عرفان، رابطۀ درونی  به شناخت حق  بند آن، رها و  از  بتواند  تا  می پردازد 

خداست و به عبارت دیگر، معرفت و پرستش خداوند از طریق پاک کردن درون است.1  
برنامه ها  از  مجموعه ای  عملی،  عرفان  می شود.  تقسیم  عملی  و  نظری  بخش  دو  به  عرفان 
و دستوراتی است که  سالک عماًل در خود پیاده می کند تا آنکه منازل سلوک را یکی پس 
از دیگری طی کند و به حق نایل شود. عرفان نظری، علم به خدای سبحان از حیث اسماء و 
صفات و مظاهرش و علم به احوال مبدأ و معاد و به حقایق عالم و کیفیت رجوع این حقایق به 
یگانه حقیقتی که همان ذات احدی است، به شمار می آید )قیصری، 1384: 7(. در نوشتار حاضر، 
بیشتر عرفان عملی مورد نظر است. با توجه به آنچه گذشت، عارف، جهان بینی خاصی نسبت 
به مسائل و اتفاقات محیط پیرامون خود پیدا می کند که براساس آن، تمام هستی، محل ظهور و 
تجلی خداوند قرار دارد، یعنی جنبۀ درک شهودی و هستی شناسانه پیدا می کند. در اینجا عرفان 
حالت و جنبۀ فردی دارد که قابلیت تسری به مباحث و موضوعات علوم اجتماعی را ندارد، ولی 
شاید بتوان تعریف جامع-تری از عرفان ارائه داد که شامل آموزه ها و مفاهیم بسیاری باشد که با 
استفاده از آنها با علوم اجتماعی نسبت برقرار کرده و بسیاری از مسائل جامعه شناسی را در ارتباط 

با افراد که قابل تبیین نیستند توسط زبان عرفان ترجمه کرد. 
ارتباط جامعه شناسی با عرفان را می توان به دوگونه تعریف کرد: 1. در ذیل عنوان جامعه شناسی 
و عرفان با واو عطف؛ 2.جامعه شناسی عرفان، یعنی رابطۀ این دو به صورت مضاف ومضاف الیه. 
باید اشاره شود که در اینجا بحث از جامعه شناسی عرفان نیست؛ زیرا شامل مجموعه ای از مباحثی 

1. عبدالرزاق کاشانی در تعریف عرفان می گوید: »عرفان حالتی است که از شناخت قلبی خداوند توسط عارف 
حکایت می کند« )عبدالرزاق کاشانی، 1340: 104(.
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است که اخص از آن مسائلی است که در این مقاله قصد بحث در رابطه با آن را خواهیم داشت. 
رابطۀ محل بررسی این جستار، همان رابطه با واو عطف است که بین جامعه شناسی و عرفان، 
ارتباط برقرار می کند. علت تمایز این دو رابطه )واو عطف و مضاف ومضاف الیه( این است که در 
جامعه شناسی عرفان، جامعه شناس با یک دیسیپلین و با یک رویکرد روش شناسی و معرفت شناسی 
خاص خود، به عرفان و عرفا نگاه می کند، یعنی جامعه شناس و علم جامعه شناسی در خدمت 
تبیین مناسبات و ویژگی های روابطی است که در بین عرفا برقرار می شود و اجتماعات عرفانی 
و شخصیت های عرفانی و اثری که آن شخصیت ها در جامعه و دیگران می گذارد، مورد بحث 
از منظر روش شناسی و موضوع شناسی،  این  نگرش، رویکرد ما در بحث علمی چه  است. در 
و  سوژه ها  عرفا،  بین  روابط  همین طور  و  عارفان  و  عرفان  حقیقت  در  است.  جامعه شناختی 
موضوعاتی است که در جامعه شناسی مورد بررسی قرار می گیرد. همان طور که پیش تر گذشت، 
این نگاه خاصی است و در پژوهش انجام شده در این مقاله، کمتر مورد توجه است. آنچه در اینجا 
بحث خواهد شد، معنای عام تر، به عنوان رابطه جامعه شناسی و عرفان مورد نظر است. در یک نگاه 
کالن می توان با دو تقسیم بندی متفاوت به رابطه جامعه شناسی و عرفان نگریست. یکی اینکه چه 
مباحثی از عرفان می تواند با جامعه شناسی ارتباط بر قرار بکند و دربارۀ آنچه از عرفا، علم عرفان 
و جامعه عرفانی با جامعه مرتبط می شود، سخن بگوید. در نقطۀ مقابل این ارتباط، می توان از 
بحث هایی صحبت کرد که می تواند از جامعه شناسی به عرفان پل بزند. در حقیقت چه موضوعات 
و مباحث جامعه شناختی، می تواند با عرفا و عرفان رابطه برقرار کند؟ در ادامه دربارۀ نگاه نخست 

و تقسیم بندی های آن بیشتر سخن به میان می آید.

مقوله های عرفانی تأثیرگذار در جامعه شناسی 
اگر بخش اول مورد نظر قرار گیرد، باید بررسی کرد چه مباحثی از عرفان می تواند با جامعه 

ارتباط برقرار کند؟ در ادامه به این نکته اشاره خواهد شد. 
نگاه خوش بینانه به افراد و جامعه 

زمانی که عرفان به عنوان یک رویکرد معرفت شناسی و انسان شناسانه، یک نوع نگاه خوش  بینانه 
به جامعه و تودۀ مردم دارد، به عبارت دیگر، تا زمانی که شما انسان ها و تودۀ مردم را فی نفسه 
بر اساس نگاه عرفانی مخلوق الهی بشناسید که فطرتاً پاک، منزه، قابل احترام و غیر شر آفریده 
اجتماعی صورت ویژه ای  نگاه، روابط  این  با  باشید،  نداشته  انسان ها  به  نگاه شرورانه  و  شدند 
می یابد، می توان این نوع نگاه را یک مشرب عرفانی تلقی کرد؛ نگاه خاصی که عارف خداجو 
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نسبت به همنوعان خود و دیگران دارد هر چند که آنها را در مسیر الهی کاماًل مبتدی بداند، 
فی نفسه خمیرمایۀ وجودی انسان ها )افراد ساده و عامی( را فطرتاً پاک و خداجو، در حقیقت 
نوع  این  بی تا، ج5: 105(.  غیر شر و خیرخواهانه می بیند )فیض کاشانی، 1427، ج5: 103؛ غزالی، 
با  مرتبط  مقررات حقوقی  بحث  نظام حقوقی،  تربیتی،  نظام  هنجارها،  اجتماعی،  روابط  نگاه، 
جامعه پذیری، کنترل اجتماعی و انضباط اجتماعی را با نگاه کاماًل متفاوتی می نگرد. انسان ها در 
این رویکرد، در اصل پاک، منزه و غیر مجرمند، مگر اینکه خالفش ثابت شود. به عبارت دیگر، 
این نگاه به زبان امروزی همان مبنای اصل بر برائت است، یعنی انسان ها، گناه، آلودگی و جرمی 
ندارند، مگر اینکه جرمشان ثابت شود. این نگاه نقطۀ مقابل نگاهی است که طی آن انسان ها را 
زمانی می توانیم پاک و غیرآلوده بدانیم که پاکیشان اثبات شده باشد؛ زیرا اصل بر این است 
که انسان ها، شرور، خودخواه، منفعت-طلب، ذاتاً تجاوزکار و فاسد هستند، مگر اینکه بتوان 

شواهدی بر فاصله گیری آنها از طبیعت شرورانه شان ارائه داد تا بتوان به آنها اعتماد کرد. 
در دیدگاه این دسته از عارفان، خداوند، انسان ها را فطرتاً پاک و مطهر خلق کرده است، اما 
چون در این عالم مادی به دنبال کمال و سعادت بودند، گروهی فریفته دنیا شده و از اصل خویش 
بازماندند )نسفی، 1386: 116؛ غزالی، 1386، ج1: 197(. همچنین از دیدگاه ایشان تنها حقیقت عالم 
خداوند است و باقی موجودات صرفاً جلوه هایی از او  هستند. خداوند این عالم را به صورت 
خویش آفریده است. انسان آینۀ جمال نمای حق است و عارف با فنای خویش در ذات الهی، او 
را متجلی در تمام هستی می بیند و نمی تواند حقیقت یگانگی خداوند را انکار کند. سالکان برای 
رسیدن به این مرتبه از کمال، مقدمات و اعمالی برای مریدان خویش برمی شمارند تا با استفاده 
از این اعمال و مجاهدات، جان خود را از شهوات و وسوسه های شیطان پاک کرده و با قلبی 
سلیم بتوانند این مرتبه را درک کنند. در این نگرش، آلودگی به شهوات و وسوسه های شیطانی، 
امری ذاتی است. انسان هایی که در دنیای مادی دنبال سعادت و کمال هستند و برای اینکه از این 
آلودگی پاک شوند، باید با رعایت دستورالعمل های خاص و مجاهدات نفسانی، به فطرت اولیه 

رجوع پیدا کنند. آنان این معنا را در تمام بخش ها و مراحل  زندگی خویش به کار می بندند.  
عارفان با نگاه توحیدی و اصل خلقت پاک انسان ها، نسبت به مسائل پیرامون خود واکنش 
نشان می دهند و گزارش ارائه شده از آنها، از آن حکایت دارد که نحوۀ برخوردشان با افراد 

خطاکار و عاصی بر اساس فطرت پاکشان بوده و امید به اصالحشان داشتند. 
اگر اصل همۀ انسان ها بر خیر و پاکی است دیگر نمی توان آلودگی به شهوات و وسوسه های 
شیطانی را ذاتی آنها دانست بلکه باید گفت عارضی انسان ها بر حسب تعلقات مادی است به ویژه 
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که می گوید انسان ها با مجاهداتشان می توانند به فطرت پاک اولیه باز گردند اما اگر آلودگی 
ذاتی آنها باشد تغییرناپذیر است ولی چون خیر و پاکی ذاتی آنهاست و هیچ گاه از سرشت آنها 

از بین نمی رود بلکه مغفول واقع می شود و یا محجوب می گردد می توان آن را احیا کرد.
مسئولیت عارف در سلوک جمعی

نکتۀ دیگر از مباحث عرفانی این است که سالک، به تنهایی قادر به طی مسیرحق، نخواهد بود 
)هجویری، 1375: 441-442(. به این معنا که سلوک و حرکت فردی سالک نمی تواند منجر به 
رسیدن کمال درست و تمام شود و در اصل سلوک ناقص خواهد بود. زمانی سالک می تواند 
در مسیر درست کمال قرار بگیرد که نگاهش نسبت به مردم، جامعه و اطرافیانش، دستگیری و 
همراهی آنها در مسیر کمال باشد )نسفی، 1386: 350(. درواقع به نحوی در هدایت دیگران نقش 
داشته باشد. به عبارت دیگر، یک نوع کمال جویی جمعی را مدنظر داشته تا کمال طلبی شخصی 

و خود عارف )نسفی، 1386: 138(. 
اگرچه در بخشی از مباحث نظری عرفان، تالش در جهت کسب مراتب به صورت فردی 
است و عارف در خلوت با خدای خود و به دور از جمع و حضور دیگران، مراتب کمال را 
طی می کند، ولی در پاره ای از مباحث و نگاه های عرفانی همچون نمونۀ فوق، حداقل مراتبی 
از کمال، جز از طریق حرکت جمعی و کمک به تعالی دیگران حاصل نمی شود. در بعضی از 
مباحث عرفان، مراتبی از عرفان حتماً با حرکت جمعی و نقشی که عارف در هدایت جمع دارد، 
با هم دیده می شود. درواقع این نوع نگاه می تواند در نگاه جامعه شناس در حوزۀ جامعه شناسی به 
موضوعات انسانی ، اثر داشته باشد. دراین رابطه، می توان به سفر چهارم از اسفار اربعه اشاره کرد.1     

َسَفرهای  با  را  آن  فصول  و  خود  کتاب  مهم ترین  نام  که  مالصدراست  از  اربعه  اسفار  از  تقریر  مشهورترین   .1
چهارگانه تطبیق داده  است. اصل این تقریر ریشه در کلمات داودبن محمود قیصری، شارح فصوص الحکم دارد. 
بیان قیصری نیز ناظر به تقریر مالّ عبدالرّزاق کاشانی در شرح منازل السائرین است و وی نیز صورت آن را از 
عفیف الدین تلمسانی در شرحش بر منازل السائرین گرفته  است. سفر معنوی به چهار قسم تعریف شده است که 
عبارت است از: سفر اول: سفر من الخلق الی الحق، در سفر اول سالک از مظاهر حق که به نوعی تجلی و به نوعی 
هم حجاب است، عبور می کند. با پشت سر گذاشتن حجاب ها که عرصۀ کثرات است، به سوی حق نایل می شود 
که حقیقت محض است. او در این مرحله توحید افعالی را به چشم می بیند. محو در جمال حق می شود. وجودش 
حقانی گشته و شروع به شطح گفتن می کند )صدرالدین شیرازی، 1384، ج1: 13- 14 (. سفر دوم: سفر بالحق 
فی الحق، در سفر دوم که وجود سالک حقانی گشته است، او به مقام والیت نایل آمده است. حال باید سفر را از 
ذات خود آغاز کند تا مراحل را یکی پس از دیگری طی کند و جایی تمامی اسماء و صفات حق را مشاهده کند. 
در این مرحله صفات حق تعالی تجلی پیدا کرده و سر قدر بر او معلوم می شود. در این مرحله است که او مأمور 
به رسالت و ابالغ می شود. یعنی در خود این احساس را پیدا می کند. سفر سوم: سفر من الحق الی الخلق بالحق، 
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از:  است  عبارت  به خدا«  »رسیدن  برای  »مراحل عملی«  اربعه  اسفار  عارفان  تعلیمات  بنابر 
سفر من الخلق الی الحق، سفر بالحق فی الحق، سفر من الحق الی الخلق بالحق و سفر فی الخلق 
بالحق. سالک پس از طی سه سفر به سفر چهارم می رسد. سفر چهارم که سفر از خلق به سوی 
خلق که به وسیله حق تعالی است. سالک در این مرحله همۀ اسرار خلقت و رموز بسیار را به 
روشنی می بیند. خیر را از شر، نیکی را از بدی و سود را از زیان تشخص می دهد. او از کیفیت 
رجوع همه به سوی خداوند و نتایج خوب و بد همه چیز آگاه است. او از سعادت و شقاوت 
خبر می دهد. همه این امور را به وسیله خداوند انجام می دهد. در این مرحله هرگز توجهش را از 
حق باز نمی دارد. سالک در سه سفر اول سلوکش به تنهایی و فردی است، اما در سفر چهارم، 
احساس می کند باید مردم را از سعادت و شقاوت امور با خبر کند، اسراری را که می داند با آنها 
در میان بگذارد تا بتواند دست آنها را گرفته و در این سفر راهنمایی کند. در سفر چهارم عارف 
به صورت جمعی که توسط حق انجام می شود، سلوک خود را آغاز می کند تا به آن حقیقت 
یگانه نایل شود. هما ن طور که قباًل اشاره شد، سلوک فردی، سلوک کامل و تمام نیست؛ زمانی 

کامل خواهد بود که در یک مرحله با جمع همراه باشد. 
نوع نگاه عارف در هدایت دیگران

بحث سوم اینکه چه مباحثی از عرفان ضمن توجه به هدایت دیگران، به صفت فردیشان نگاه 
نمی کند، بلکه در دیدگاهشان، دیگران به صورت جمع هستند، یعنی در ذیل روابط جمعی که آنها 
با یکدیگر دارند، عارف درصدد تعامل و هدایت آنهاست. این بحث با مبحث قبلی شباهت هایی 
دارد. با این تفاوت که از نظر جامعه شناس، جنس و قانونمندی های ارتباط و تعامل فرد در ارتباط 
با جمع و گروه، متفاوت است. بحث بر این است که آیا عارف  در ارتباط با دیگران و کمک به 
هدایت و ارتقای آنها، آنها  را در قالب فرد می بیند  یا اجتماع انسانی. در این رابطه باید گفت شاید 
برنامه های سلوکی عارفان به صورت فردی باشد، ولی طبق مبنای بیان شده، سالک زمانی می تواند 
به سعادت کامل دست پیدا کند که سلوک را به صورت جمعی انجام دهد. بر اساس نگاه وحدت 
وجودی، همۀ انسان ها به صورت جمع انسانی گذشته از فرد و اجتماع افراد، همگی به یک نحوی 
مظاهر حقیقت واحدی هستند )ابن عربی، 1946: 291؛ خوارزمی، 1379: 328(. اینها به صورت واحد 

در سفر سوم سالک از حق به سوی خلق به وسیله حق می آید. در این سفر حالت محو از بین می رود و صحو برای 
سالک پدیدار می شود. سالک عوالم جبروت و ملکوت و ناسوت را طی می کند تا آنچه را در این عوالم است، 
مشاهده کند. او در این مرحله از ذات و صفات و اسمای حق سخن می گوید. کثرات را در عین وحدت و حق را 

در همه چیز مشاهده می کند و او به قضا و سر القدر الهی واقف شده است.
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سلوک خود را آغاز می کنند تا بتوانند )به سعادت جمعی که رسیدن به حق تعالی است(، دست 
یابند ) ابن عربی 1946: 293؛ خوارزمی، 1379: 835(. به همین دلیل، افراد سلوک را ابتدا از درون خود 
آغاز می کنند تا بتوانند به مرتبه ای که در آن دیگر خبری از فرد و جزء نیست برسند و با دستگیری 

از یکدیگر خود را به آن واحد جمعی برسانند )نسفی، 1386: 350؛ جامی، 1858: 8-7(.
در مرحله قبل به سفرهای چهارگانه اشاره شد. سالک در سفر چهارم به صورت جمعی 
سلوکش را آغاز می کند. او که این مسیر را قباًل طی نموده، در نگاهش افراد به صورت فرد 
نیستند، بلکه به صورت واحد هستند، یعنی جمع واحد، نه جمع فرد. در این رابطه می توان به 
داستان منطق الطیر اشاره کرد )نیشابوری، 1373(. در داستان، گروهی از مرغان برای جستن و 
یافتن پادشاهشان، سیمرغ، سفری را آغاز می کنند. در هر مرحله، گروهی از مرغان از راه باز 
می مانند و به بهانه هایی پا پس می کشند، تا اینکه پس از عبور از هفت مرحله، تنها »سی مرغ« باقی 
می ماند و با نگریستن در آینۀ حق در می یابند که سیمرغ در وجود خود آنهاست. در نهایت با 
این خودشناسی مرغان جذب جذبۀ خداوند می شوند و حقیقت را در وجود خویش می یابند. در 
این مسیر، هدهد هدایت مرغان را  به سوی سیمرغ به دست می گیرد و خود را پیغام رسان سلیمان 
معرفی می کند. در این داستان که مرغان بسیاری برای طی مسیر آماده شده بودند، زمانی که با 
سختی و دشواری های مسیر روبرو شده، هر کدام به بهانه ای از ادامه این سفر منصرف می شوند 
که در نهایت 30 تن از آنها موفق به طی مسیر می شوند. می توان گفت: در این سلوک تک تک 
افراد مورد نظر نبوده، بلکه جمع به صورت واحد است. در اینجا دو تلقی از جمع وجود دارد: 
یکی جمع برآمده از  تک تک افراد و دیگری جمع به ما هو جمع و با قوانین و مناسبات حاکم 
بر آن است. به ظاهر در عرفان تلقی که از جمع وجود دارد، همان جمع برآمده از  تک تک افراد 
است. به هرحال، اینها مقوله هایی از عرفان است که می-تواند در جامعه و مناسبات اجتماعی اثر 

داشته و مورد مطالعه جامعه شناس باشد. 
تقرب الهی از مسیر خدمت به خلق

یک مفهوم دیگر از مباحث عرفانی این است که جنس خداجویی چه نسبتی با خلق خدا دارد؟ 
آیا اساساً می شود تقرب الهی را از مسیری جستجو کرد که از مردم عبور کند؟ به نحوی که 
رابطه خدمت و دستگیری از مردم و در واقع خدمات اجتماعی، در یک نگاه عرفانی، ابزار تقرب 

الهی تلقی  شود؟ 
در ادبیات فارسی از این گونه مباحث عرفانی، بسیار داریم. مثاًل شعر مشهور که می گوید: 

عبادت به جز خدمت خلق نیست                  به تسبیح و سجاده و دلق نیست
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در این آموزه ها گویا جنس مسیر عبادت و تقرب الهی، انجام این گونه کارها و خدمت به 
خلق اهلل و نوع مردم است.  در این دیدگاه، این نوع کارها فی نفسه عبادت محسوب می شود و 
راهی به سوی تقرب الهی است. حاال سؤال این است که آیا واقعاً ما مشرب یا  تعالیم عرفانی 
معتبری داریم که به این نوع موضوعات بها دهد و کانال ارتباط و تعالی فرد را از مسیر خدمات 
اجتماعی و کمک به مردم ببیند؟ اگر چنین دین ورزی و عرفانی داشته باشیم، به میزانی که این 
اجتماعی  و خدمات  تلطیف شده  بسیاری  اجتماعی  روابط  باشد،  جامعه  در  عرفانی  نگاه  نوع 
گسترده می شود و آثار و پیامدهای اجتماعی بسیاری خواهد داشت. درواقع اینها مفاهیمی از 
عرفان است که در مناسبات اجتماعی اثر خود را می گذارد. عارفان، خدمت به خلق را راهی 

برای تقرب الهی می دانند. در آثار و متون عرفانی، می توان نمونه هایی را مشاهده کرد. 
گویند: زمانی که ابراهیم ادهم از بلخ رفت، پسری شیرخواره داشت. وقتی پسر بزرگ شد، به 
دنبال پدر گشت. گفتند: در مکه است. پس عزم مکه کرد. در مسجدی، مرقع پوشانی را دید که از 
آنها نشان پدر را جویا شد. گفتند: ابراهیم شیخ ماست که به دنبال هیزم به صحرا رفته. او در صحرا 
پدرش را دید و هیزم های جمع کرده را در بازار  بفروخت و با آن نان و آرد برای مریدانش خرید 

و آنها را به مریدان داد و خود به نماز مشغول شد... )عطار نیشابوری، 1905، ج1: 90(. 
از سهل روایت است که همراه ابراهیم به سفر رفتم. در مسیر بیمار شدم. او آنچه را داشت، 
برای من هزینه کرد. او خری داشت که آن را برای من نفقه کرده بود. زمانی که بهتر شدم، 
پرسیدم خر کجاست؟ گفت: فروختم. گفتم: من ضعیف هستم. بر چه سوار شوم؟ گفت: ای 

برادر بر گردن من نشین )عطار نیشابوری، 1905، ج1: 96(.
روزی ابراهیم دیر کرده بود. یارانش دیدند او دیر کرده است. خودشان نانشان را خوردند 
و خوابیدند. چون ابراهیم آمد، آنها را خوابیده دید. با خود گفت: چیزی نخورده اند و گرسنه 
خفته اند. پس آتش را روشن و برای آنها غذایی فراهم کرد تا بخورند و فردا گرسنه روزه نگیرند. 
یارانش از خواب بیدار شدند. گفتند: یا شیخ چه می کنید؟ گفت: شما را در خواب دیدم. گمان 
کردم چیزی نخورده اید و گرسنه اید. به همین جهت برایتان غذایی فراهم کردم تا زمانی که بیدار 
شدید، بخورید. یاران گفتند: ما با او در چه اندیشه ای بودیم و او با ما در چه اندیشه ای است! )عطار 

نیشابوری، 1905، ج1: 97(. 
بدان! رعایت شفقت و مهربانی بر بندگان خدا سزاوارتر است از غیرت ورزیدن برای خدا 
)ابن عربی، 1946: 289(. چون دانستی که خداوند این نشأه را مراعات نموده و آن را برپا داشته، پس 

تو، به مراعات آن سزاوارتری، زیرا تو را به مراعات آن سعادت الزم می آید )ابن عربی، 1946: 293(.
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به کارگیری مفاهیم عرفانی در تحلیل و تفسیر رخدادهای اجتماعی 
از مباحث دیگری که می توان به آن اشاره کرد به کارگیری برخی از مفاهیم و مقوله های عرفانی 
از آن  لیال عشقی  »وقته« )که  اجتماعی است.1 در کنار مفهوم  تفسیر رخدادهای  در تحلیل و 
برای تحلیل انقالب ایران به کارگرفته(، می توان از مفاهیمی چون رندی، عیاری و فتوت نام برد 
که در زبان مرسوم جامعه شناسی جایی ندارند. در مناسبات و حیات اجتماعی، می توان جنس 
متفاوتی از تحلیل ها داشت. انسان هایی که رفتارهایشان را بتوان در قالب مفاهیم رندی و عیاری 
توضیح داد و مناسبات خاص اینها را با جامعه بررسی کرد. همۀ اینها یک مجموعه موضوعات و 
مقوله هایی هستند که با وام گیری از دانش و معرفت عرفانی می توان آنها را  به مناسبات اجتماعی 
کشاند و مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی و قانونمندی هایش در اجتماع را به نحو دیگر 
دید، فهمید و تفسیر کرد. در موارد بسیاری زبان معمول جامعه شناس، قاصر است و نمی تواند 

1. برای مثال، کاری که لیال عشقی در تبیین و توضیح  انقالب اسالمی در کتاب زمانی ما بین زمانها کرده است. 
نویسنده در آنجا اصطالح عرفانی »وقته« را به کار می گیرد که گویا یک لحظه ای از حیات اجتماعی و متمایز از 
تاریخ انگاری حیات اجتماعی، دچار  سیر روزمره و زمانمندی عادی اجتماعات و مردم است. آن سیر زمانی و 
به  نیستند که  انسان ها از جنس آدم های معمولی  یک دگریسی و تفاوت می شود که در آن لحظات و دوره ها، 
دنبال نیاز و منافع و مطالبات خود می باشند. گویا به گونه ای از این عالم جدا شده و می توانند نقش آفرینی های 
معنویت گرایانه، ایثارگرایانه و از خود گذشتگی های فوق العاده از خودشان بروز دهند.  عشقی به مدد این مفهوم 
آن حرکت ایثارگرایانه و شجاعت هایی که از مردم ایران در سال های 56 و 57 در مقابله با رژیم شاه ظاهر شد، 
ذیل این مفهوم تبیین و توضیح داده و می گوید تا این انقطاع و جدایی زمانی و کنده شدن آدم ها اتفاق نیفتاده 
باشد، انقالب رخ نمی دهد. گویا شعار توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد که در زمان انقالب مطرح بود، از 
دل چنین فضایی متصور است؛ زیرا واقعیت اجتماعی این بود که توپ، تانک، مسلسل اثر دارد. مردم شب و روز 
در خیابان ها شاهد کشتارهای آن بودند. در آن زمان تلقی از تانک، توپ، مسلسل اثر ندارد، در واقع نوعی نگاه 
متفاوت است که جامعه و آدم ها می توانستند پیدا کرده باشند و در ذیل آن شرایط، این آدم ها کاماًل جسور، خالق 
و نترس می شوند. مفهوم » النصر به رعب« در واقع حربه اصلی حکومت های طاغوتی بود که مردم را می ترساندند و 
بر گرده مردم سوار می شدند. »وقته« به بیان عشقی، زمانی است که در آن شرایط این اسلحه از کار می افتد. در زبان 
جامعه شناسی و مطالعات علوم سیاسی در تبیین انقالب از این بحث ها بسیار داریم که در شرایط خاص و دوره ای 
از انقالب، احساس می شد گویا مردم، تهدیدهای رژیم شاه و آمریکا را جدی نمی گرفتند و به دعوت امام در واقع 
آنها را به تمسخر می گرفتند، ولی این در چه فضایی ممکن است؟ نویسنده آن را در ذیل اصطالح مفهومی »وقته« 
به کار گرفته و توضیح می دهد: شاید برای جامعه شناس این مفهوم خیلی ملموس نباشد که عشقی چه می گوید، ولی 
عارفان می توانند با دقت بیشتری به این کار بپردازند که چگونه این مفاهیم از عالم عرفان به سطح جامعه می آید و 
در تحلیل مناسبات اجتماعی کارآمدی خیلی متفاوتی پیدا می کند. به هرحال، ما شاهد این بودیم که جنس تحلیل  
عشقی به عنوان انسانی که با وام گیری از عرفان به تبیین انقالب پرداخته بود، یک تبیین متفاوت و ویژه و منحصر به 

فرد ارائه داد که در کار هیچ یک از مفسران و شارحان انقالب اسالمی، چنین نگاهی نیست.
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رفتار مردم را توضیح دهد. ما با استفاده از این مفاهیم نشان می دهیم که مناسبات این نوع تحلیل 
اجتماعی برای جوامع شرقی و جوامعی که انسان ها کاماًل مادی تعریف نشده، درواقع با استفاده 
از این مفاهیم می توان کنش های متفاوت مردم جامعه را  توضیح داد و تبیین کرد. برای نمونه، 
در آثار عرفانی می توان از مفاهیم چون فتوت و تواضع استفاده کرد تا این نوع نگاه را نشان داد. 
عارفان در رابطه با مسائل نوعدوستی و کمک به یکدیگر از مفاهیمی چون فتوت و تواضع 
استفاده می کنند. در تعریف فتوت آوردنده اند: فتوت آن است که بنده مدام در کار دیگران 
باشد. در مقام مقایسه با دیگران نبوده و خود را برتر از آنان نداند. خصومتی با دیگران نداشته 
باشد، به داد دیگران برسد و از کسی چیزی نخواهد. به زیردستان تفاخر نکند. در نزد او فقیر و 

غنی یکی باشد. داشته هایش را انفاق و  از رنج دیگران بکاهد )قشیری، 1374: 377-355(.
بارزترین ویژگی جوانمردان، اخالص و یکدلی در اعتقاد و عمل است. توحید ایشان از 
هرگونه شائبه شرک و غیریت مبراست. خدا برای ایشان همه چیز است و مرکز اندیشه و گفتار 
و کردار آنان خداست. شیخ خرقانی می گوید: »هرکسی بر در حق رفتند، چیزی یافتند و چیزی 
خواستند و بعضی خواستند و نیافتند و باز جوانمردان را عرضه کردند، نپذیرفتند« )عطار نیشابوری، 
1905: 58(. شیخ خرقان، اخالص را در آن می بیند که بنده به جز خدا کسی در میان نبیند و 
فقط او را ببیند )عطار نیشابوری، 1905 :68(. جوانمردان در معامله با حق، به چیزی غیر از او رضا 
ندهند و او را از او طلب کنند )عطار نیشابوری، 5091: 06(. خالی کردن دل از همه خواهش ها، 
شرط اخالص و صحت توحید است. از دیگر ویژگی های جوانمردان، پرهیز از توجه به غیر و 
احتراز از افتادن به دام ریاست )جامی، 8681: 403(. اساس طریقت، جوانمردی، خدابینی و خدا 
محوری است، ولی توجه و نیازمندی به حق و استغنا از رد و قبول مردم، به معنی رویگردانی 

عارف از خلق و بی اعتنایی به سرنوشت و غم و شادی مردم نیست.
  ابوالحسن خرقانی در رابطه با صفات جوانمردان می گوید: خبر داده است: رسول درویشی 
اختیار کرده و درویشی اختیار ماست. با سخاوت بود و با خلق نیکو بود و بی خیانت بود، با دیدار 
بود، رهنمای خلق بود، بی طمع بود، شر و خیر از خدا دید و با خلقش غش نبود، اسیر وقت نبود، 
هر چه خلق او بترسند، نترسید و هرچه خلق بدو امید دارند، او نداشت. به هیچ غره نبود و این 
جمله، صفات جوانمردان است )عطار نیشابوری، 1905: 696(. درجای دیگر، در رابطه با صفات 
جوانمردان می گویند: جوانمردی دریایی است به سه چشمه: یکی سخاوت؛ دوم شفقت و سوم 
نیازمندی به حق )عطار نیشابوری، 1905: 695؛ مینوی، 1363: 110(. از دیگر  بی نیازی از خلق و 

صفات جوانمردی، سخاوت، مدارا و نیکویی به خلق، شفقت، ایثار و عشق به خداست.



ی
اس
شن
عه
جام
و
ان
رف
ۀع
بط
را

 11

استفاده از مفاهیم جامعه شناسی در مباحث عرفانی 
نقطۀ مقابل مباحث پیشین، این است که ببینیم چگونه می توان از مفاهیم جامعه شناسی به مفاهیم 
و مباحث عرفانی پلی زد و در مطالعات و مباحث عرفانی از مفاهیم جامعه شناسی وام گرفت. 

مواردی که می توان در این زمینه به آن اشاره کرد. 

اسطوره شناسی
یکی نقش اسطوره شناسی و وجود انسان هایی است که از جنس اسطوره های خداجو که رفتار و 
نگاهشان به دیگران و در واقع نهراسیدن در مقابل قدرت ها و امثال آن از یک جنس دیگر ظاهر 
می شود. برای نمونه، در جامعه می توان کنشی را شاهد گرفت که حالج در مقابل ظلم انجام 
داد. همچنانکه در عرفان مسیحی به عنوان مسیح صلح جوی عارف که به صلیب کشیده می شود، 
ولی دست از آرمان هایش نمی کشد، می تواند یک نمونه و اسوه رفتاری برای مناسبات اجتماعی 
تعریف کرد. به هر حال، ما در جامعه شناسی مقوله ای به اسم اسطوره ها داریم. مفهوم و جایگاه 
اسطوره در ادبیات، حیات اجتماعی و مناسبات اجتماعی جایگاه ویژه دارد. این بحث در واقع 
قابل ترجمه به زبان عرفانی است و می تواند در آنجا مطرح و بررسی شود. در عرفان کم نیستند 
اشخاصی که تأثیر بسیاری در جامعه و معرفت مردم گذاشتند. می توان از کسانی چون حالج، 
عینالقضاة و ... و در عصر حاضر هم از امام خمینی نام برد. در رابطه با حالج گفته اند: حالج به 
خاطر صحبت هایش از جانب فقها و صوفیه و متکلمان مورد حمله قرار می گرفت. او با وجود 
تمام سختی ها وآزار و اذیت هایی که به خاطر بیان عقایدش به او وارد می شد، تحمل کرد که 
در نهایت در این راه جان خود را از دست داد )زرین کوب، 1357: 138(. زمانی که حکم حالج 
را صادر کردند، اهل بغداد تصور روشنی دربارۀ حقیقت احوال او نداشتند )زرین کوب، 7531: 
است. عین القضاۀ در کتاب خود شکوای  بیان شده  نیز  برای عین القضاۀ  241(. همین حاالت 

غریب علت متهم شدنش را چنین بیان می کند: 
... طایفه ای از علمای عصر که خداوند آنان را بتوفیق نیک یار باد، و به نیکی هر دو 
جهان آنان را به آسانی دسترسی دهاد، کینه را از سینه هاشان دور داراد و طریق رشد 
را بر آنها هموار کناد، در باب کلمه یی چند پراکنده که من در طی رساله یی که بیست 
سالی پیش ساخته ام نوشتم بر من به انکار برخاسته اند. مقصود من از امالء آن رساله، 
شرح احوالی بود که اهل تصوف دعوی آن احوال دارند و ظهور چنان احوال موقوف 
بر ظهور طوریست ورای طور عقل، فالسفه نسبت به آن احوال بی خبرند از آنکه در 
تگنای عقل محبوسند ... باری علماء عصر در بین آنچه بر من انکار کرده اند در این 
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سخن ]هم[ بر من به انکار برخاسته اند از آنکه پنداشته اند. هرکس طوری ورای طور 
عقل را ادعا کند راه ایمان یافتن به نبوت را بر کافه خلق فروبسته است ... )زرین کوب، 

 .)195-194 :1357
شخصیت عارف براساس آموزه هایش به گونه ای است که در نظرش فقط رضا و محبت حق 
قرار دارد و عمل، رفتار و گفتار خود را بر اساس آن تنظیم می کند. او خود را در چارچوب های 
اجتماعی و سنتی قرار نمی دهد، به همین جهت از هیچ کس و هیچ چیز ترسی ندارد و آنچه را 
که برای رضای خدا باشد، بیان می کند و انجام می دهد، به همین دلیل است که در اقوال آنها 
شاهد آموزه ها و نصیحت های بسیار نسبت به افراد صاحب قدرت و حکام هستیم که به مدارا با 
خلق، دستگیری از مظلوم، احقاق حق بی گناهان و ... سفارش می کنند. نمونه های این اقوال را 
می توان در شرح حال زندگی آنان مشاهده کرد. عارف به خاطر شجاعت و نهراسیدن از خلق، 
بسیار جسورانه و خداپسندانه عمل می کند. او حتی ممکن است در این راه، خود را به زحمت 
و رنج بیندازد یا جان خود را فدا کند. تأثیرگذاری برخی از این عارفان بر جامعه، آنچنان بود 
که چون حالج برای دوره های بعد به عنوان یک الگو و نماد آزادی و احقاق حق تبدیل شدند. 
این گونه عارفان به معنی کامل در زندگی عملی و واقعی، اسطوره بودند. این مسأله می تواند 
مسیری برای پیوند مفهوم اسطوره در جامعه شناسی با عرفان باشد. حال سؤال این است که تلقی 
و برداشت عارفان از اسطوره با تلقی جامعه شناسان از اسطوره چگونه است؟ آیا هر دو با یک 

تلقی به کار می روند یا خیر؟ 
اقتدار کاریزماتیک

یک مفهوم دیگر از این مفاهیم در جامعه شناسی به خصوص جامعه شناسی کنش های جمعی، 
بحثی است که ماکس وبر تحت عنوان اقتدار کاریزماتیک1 مطرح کرده که در مقابل دو گونه 
اقتدار معمولی به اسم  اقتدار قانونی و اقتدار سنتی است. وبر از سبک دیگری از رابطه، تحت 
عنوان اقتدار کاریزماتیک یاد می کند؛ به طوری که در این رابطه پیروان نه به زور آنچنان که 

1. کاریزما در اصطالح به خصوصیت کسی گفته می شود که بشخصه یا به عقیده دیگران، دارای قدرت رهبری 
فوق العاده است. در ادبیات یونانی به عنوان نماد زیبایی و جذابیت است. کاریزما در لغت به معنای موهبت، جذابیت 
غیر عادی و دارا بودن صفت های ویژه و ممتاز و منحصر به فردی است که مورد پسند و ستایش تعداد زیادی از 
دیگر انسان هاست ) کاظمی، 1385، 19(. جاذبه انفرادی، اثری اجتماعی دارد. واژۀ کاریزماتیک نیز برای توصیف 
ابر انسانی به کار می  رود که فراتر از اراده و اختیار مردم آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و هیچ کس یارای مقاومت 
در برابر او یا حق انتخاب یا انتقاد را ندارد. ماکس وبر به  عنوان مبدع و نشر دهندۀ نظریۀ رهبری کاریزماتیک شناخته 

شده  است )مشیری، 1384 : 115؛ وبر، 1374: 397؛ آرون، 1396: 113؛ حاضری، 0831: 137-133(.
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در اقتدار سنتی مطرح است و نه تابع قرارداد اجتماعی و منافع، آنچنان که در اقتدار قانونی و 
عقالنی مورد نظر است، بلکه از صمیم قلب و با همه وجود از رهبر پیروی می کنند و در این 
پیروی هیچ گونه منافع متقابل و خیر و پاداشی را از رهبر طلب نمی کنند. این از جنس رابطه ای 
است که در زبان عرفان تحت عنوان رابطه مرید و مرادی قابل توضیح می باشد. رابطه مرید 
و مرادی ممکن است در حیات اجتماعی، ذیل عنوان اقتدار کاریزماتیک ظاهر شود. اتفاقاً بر 
بازی می کرد،  ایران  انقالب  امام خمینی در  اساس همین معنا، خیلی ها، رابطه و نقشی را که 
به عنوان اقتدار کاریزماتیک و شخصیت کاریزماتیک برای امام طرح می کردند. البته مفهوم 
کاریزما در زبان جامعه شناسی اعم از این وجه ارزشی عرفانی است، مثاًل قابل اطالق به اطاعت 
مردم  و  ظاهر شد  ایران  انقالب  در  که  این جنس  ولی  است،  هیتلر  از  فاشیست ها  کوکورانه 
یکپارچه، یکدست و کاماًل خالصانه و از صمیم قلب از امام اطاعت می کردند، نمونه بارزی از 
اقتدار کاریزماتیک معرفی شده است. امام با این حربه هم انقالب را به پیروزی رساند و هم با 
این نوع از روابط، توانست جنگ را اداره کند و ما یکی از استثنایی-ترین جنگ های تاریخ را 
داشتیم. تقریباً تمام سربازان این جنگ به خصوص خط مقدم جبهه ها را بسیجی های داوطلب 
تشکیل می دادند. حتی یک بسیجی نبود که  طبق الزام قواعد حقوقی، به جنگ فراخوانده شده 
باشد یا در قبال نقش جنگی و مأموریت جنگی، پاداش و حقوق دریافت کند. ارتش نوعاً در 
نگهداری پشت خطوط به کار گرفته می شد. بخش عمده ای از عملیات جنگ تقریباً توسط 
نیروهای بسیجی اداره می شد که اینها همه رابطه شان با امام به عنوان فرماندهی کل قوا از جنس 

رابطه کاریزماتیک بود.
بحث  با  بی ارتباط  که  دارند  روح  بزرگواری  و  بزرگ  با  رابطه  در  بحثی  مطهری  استاد   
کاریزما نیست. افراد کاریزما دارای خصوصیات ویژه ای هستند که دیگران را به خود جذب 
می کنند. از دیدگاه شهید مطهری، میان روح بزرگ و بزرگواری روح تفاوت است. صاحبان 
روح بزرگ افرادی با همت  هستند. کسانی که در راه رسیدن به اهداف خود زحمت می کشند، 
به تن و جان خود سختی می دهند، کم می خوابند و معموالً هم کم عمر می کنند. ایشان در راه 
رسیدن به خواسته هایشان از هیچ کاری روی گردان نیستند. می توان به ابوریحان بیرونی اشاره 
از  تا ده ها روز حتی کفش  برد که گاهی در لشکرکشی هایش  نام  را  افشار  نادر شاه  یا  کرد 
پایش بیرون نمی آورد و... می توان روح بزرگواری را در انسانی دید که اهداف زندگی خود 
را بر پایۀ کرامت و شرافت قرار می دهد و برای رسیدن به آن اهداف و فضایل تالش می کند. 
بزرگواری یعنی حس شرافت، احساس بزرگی در ضمیر و فطرت. خود را نه برتر از دیگران، 
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از  نه  اما  باشد،  بزرگ  می خواهد  بزرگوار  دیدن.  خودپرستی  و  خودپسندی  هر  از  برتر  که 
دیگران، بلکه از هر پستی که امام علی )ع( فرمود: 

رذایل  راه  در  که  است  روحی  پست،  روح  می داند.  برتر  پستی  هر  از  را  روح خود 
حرکت می کند و در این راه و برای رسیدن به اهداف شوم خود کوتاهی نمی کند. 
برای مثال، می توان به موسولینی اشاره کرد که به یکی از نزدیکانش در خلوت گفت : 
ترجیح می دهم که یک سال شیر باشم و بدرم تا صد سال گوسفند باشم و دریده شوم. 
باید گفت: در هر فرد صاحب روح بزرگ، قسمتی از وجود او رشد کرده است. یکی 
صاحب یک کینه توزی بزرگ و یکی صاحب ثروت اندوزی بزرگ و یکی صاحب 
جاه طلبی بزرگ یا بندگی بزرگ یا یک علم آموزی بزرگ یا یک خودپرستی بزرگ 
است. هر روح بزرگواری یک روح بزرگ است، اما هر روح بزرگی، بزرگوار نیست. 
هر روح با همت یک روح بزرگ است، اما یک روح زمانی بزرگوار است که همراه 
با فضایل، عزت و کرامت باشد و یک روح، زمانی پست است که همراه با رذایل و 
دئانت باشد و در همین راستا باید دانست که در راه بزرگوار کردن روح خود اوالً باید 
همت کرد و مرحله دوم قدم نهادن در مسیری است که خداوند برای کرامت انسان 
ترسیم نموده و آن، همان مسیر و دلیل بعثت و والیت رسول آخرین و آل طاهرین 
ایشان است. چراکه پیامبر فرمودند من برای تکمیل اخالقی بزرگوارانه بر پایۀ کرامت 

و آقایی بشر بر پستی مبعوث شدم )مطهری، 7831: 202-691(.
  کاریزما هم این گونه است افرادی چون هیتلر و موسولینی یا امام هر کدام کاریزما بودند، 
ولی تفاوتی با هم داشتند. هر کدام از آنها روح بزرگ داشتند، ولی بزرگواری روح را نداشتند. 
امام به عنوان یک فرد کاریزما هر دو  خصوصیت را داشت. ایشان دارای روح بزرگ و بزرگواری 
بودند. عارفان هم به دنبال کرامت، شرافت و عزت بودند و حتماً از این خصیصه ها بهره داشتند. 
البته برخی نیز شاید فقط دارای روح بزرگ بودند و مریدانی را به دنبال خود داشتند. نباید این 

نکته را فراموش کرد. در این رابطه می توان به نهضت سربداران و صفویه اشاره کرد. 
  تصوف در قرن ششم به صورت طریقه سازمان یافته ایجاد شد و از لحاظ اجتماعی رشد 
و توسعه نظام مندی پیدا کرد. در این قرن، صوفیان وضعیت بهتری داشتند و مورد توجه برخی 
از خلفا و امرا بودند و برای آنها خانقاه بنا می کردند و حتی برخی از صوفیان توانسته بودند 
وارد دستگاه خالفت شوند. زندگی اجتماعی و خانقاهی تشکیل داده و تجمعات صوفیانه چون 
مجلس ذکر برگزار می کردند. خانقاه به عنوان نهاد رسمی و اجتماعی تعریف شده بود که در 
اصل، حکومت نیز در تشکیل آن مؤثر بود. یکی از عوامل مهم گرایش مردم به تصوف وجود 
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خانقاه ها بود. تصوف توانست در اکثر سرزمین های اسالمی گسترش یابد و عامه با اندیشه های 
عرفانی آشنا شوند. مفاهیم عرفانی وارد ادبیات عرفانی شد. گروهی اشعار را وسیله ای برای بیان 
عقاید و مخالفت های خود با حکومت و بی عدالتی های اجتماعی قرار داده بودند. تصوف در 
ابتدا به صورت یک جریانی که از جامعه کناره گیری می کرد و گوشه نشین بود، به نظر می آمد 
با جریان تشیع و آموزه-های عرفانی چون عدالت خواهی  یافتن  پیوند  با  بعد  و در دوره های 
به صورت تشکل اجتماعی و سیاسی در آمد. البته قبل از آن در تشکالت اجتماعی تصوف 
همچون مجالس سما و ذکر وجود داشت، ولی همانند حالج، به صورت گسترده تر و سیاسی با 
ورود تشیع همراه بود. حالج سعی می کرد با استفاده از نفوذ خود دیگران را به فاطمی ها دعوت 
کند.  این جریان در نهایت موجب تشکیل نهضت صفویه توسط نوادگان شیخ صفی الدین شد. 
مریدان نسبت به خلفای خود اعتقاد کامل داشتند. به گونه ای که مرشد کامل خود را به چشم 
تجسم اولوهیت می دیدند. کسانی که شیخ حیدر و پسرش اسماعیل را شیخ و پیر و مرشد کامل 
خویش می شمردند، ظهور الهی را به منزلۀ صاحب مقام والیت و وحی می شمردند. قزلباش  
خود را مریدان دودمان صفوی می شمردند  مرشد کامل خود را تجسم الوهیت و مظهر حق 
می پنداشتند. چنان به اولوهیت شیخ قائل بودند که هر چند جسد شیخ در میدان جنگ افتاده 
بود اگر کسی از مرگ جنید با آنها سخن می گفت وی را می کشتند. این جنگجویان که جان 
باختن در راه مرشد کامل را پایین ترین مراتب اظهار اخالص تلقی می کردند، » صدای قربان 
اولد یغم صدقه ولد یغم پیرم مرشدم« بود، و این مریدان چنان در همه چیز به شیخ و مرشد 
استغاثه می کردند که برای یک ناظر خارجی، ممکن بود این توهم پیش آید که گویی...» نام 
خدا را در سراسر ایران فراموش کرده و فقط اسمعیل را به خاطر سپرده اند« ) زرین کوب، 1362: 
227-229(. سؤال مهم این است که رابطه سالک با مریدان، رابطه مریدان با مراد و رابطه قطب 
و مرشد با پیروان در ادبیات عرفانی و صوفیانه چه نسبتی با مفهوم اقتدار کاریزماتیک در ادبیات 

جامعه شناسی دارد؟
جامعه ذره ای و توده وار

جامعه توده وار، بحثی در جامعه شناسی و به خصوص در جامعه شناسی جنبش هاست که نشان 
اجتماعی  روابط  آن  و  می شود  هم گسسته  از  اجتماعی  پیوندهای  شرایطی،  در چه  می دهد 
و  می شود  کنده  و  سست  دارند،  هم  با  اجتماعی  روابط  در  انسان ها  که  پناهگاه هایی  آن  و 
این وضعیت، خاص جوامعی است که حرکتشان  بی پناه و ذره ای می شوند.  آنها در جامعه 
از جامعه سنتی به جامعه مدرن تا حدی سریع اتفاق می افتد که انسان ها از اجتماعات سنتی 
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این حرکت، آنقدر سریع  و محلی خود، جدا و وارد مناسبات جامعه مدرن می شوند، ولی 
احزاب،  مثل  مدرن  مدنی  نهادهای  پیوند  در  و  مدرن  جامعه  در  نتوانسته اند  آنها  که  است 
باشگاه هاو اتحادیه ها وارد شوند که نوعی همبستگی جامعه مدرن است، اما از آن طرف در 
همبستگی های قبیله ای و محلی، ارتباطات سنتی از هم گسسته شده و در اجتماعات شهری 
زبان جامعه شناسی  در  را  از جاکندگی  این حالت  ندارند.  محلی  نوع همبستگی های  این  از 
رفتارهای  ظرفیت  جامعه شناسی،  زبان  به  توده وار  جامعه  گویند.  توده وار  جامعه  سیاسی، 
بسیار  تحرکات  انسانی،  گسترده  امواج  صورت  به  می تواند  واقع  در  که  دارد  را  هیجانی 
انقالب ها  از  شماری  و حتی  اجتماعی  جنبش های  انواع  برخی  و  آورد  وجود  به  را  وسیعی 
انسان ها  چگونه  که  بحث  این  به هرحال،  می دانند.  دست  آن  از  جامعه شناسی،  زبان  در  را 
است  مباحثی  از  می کنند،  وجودی  خأل  احساس  و  نیستند  متکی  و  وصل  جایی  به  وقتی 
از  استفاده  با  عرفانی  مشرب  از  می تواند  عارف  یک  اما  است،  مطرح  جامعه شناسی  در  که 
مفهوم سازی، این نوع وضعیت را توضیح دهد. این نگاه را به عنوان جامعه ای که انسان ها در 
آن احساس حقارت کرده و تحقیر شده اند و به لحاظ احساسی یک نوع حس هویت یابی و 
تأکید بر هویت های گمشده در آنها زنده می شود. این موضوعات در بحث های رفتار جمعی 
نوعی  مباحث،  نوع  این  به  عرفانی  نگاه  با  بتوان  شاید  دارد.  موضوعیت  اجتماعی،  کنش  و 
غنای مفهومی و معرفت شناسی بیشتری را مشاهده کرد و به آنها جان و رمق تازه ای داد. اینها 

از جمله مفاهیمی هستند که می توان از جامعه شناسی به عرفان پل زد. 
در رابطه با بحث فوق در عرفان می توان از مفاهیمی یاد کرد که با ارزش گذاری بر فطرت 
پاک و تکریم انسان صحبت می کند. همان طور که در سطرهای قبلی اشاره شد، یکی از اصول 
اعتقادی عرفا، این است که همه چیز نمود و ظهور حق تعالی است. پس چیزی که نمود و 
ظهور او باشد، دارای ارزش است. در عرفان اصالحاتی چون توبه، عزم، فقر، تواضع، جود و 
... داریم. هر کدام از آنها دارای تعریف و ارکان خاصی هستند که به فرد خاطی یک فرصت 
می دهد تا خود را به ارزش وجودی برساند تا دیگر احساس کوچک بودن نکند. او در ابتدا 
مجازات  توبه  برای شکستن  ولی  بشکند،  را  توبه خود  است چندین  بار  توبه می کند. ممکن 
نمی شود، بلکه او را بیشتر ترغیب به توبه مجدد می کند تا آنجا که بتواند در این راه عزم راسخ 
را کسب نماید یا صوفی در اصطالح فقر، نیاز شدیدی به خداوند احساس می کند و خود را 
در مقابل خلق بی نیاز می-داند. این خود به فرد در مقابل دیگران، حس عزت نفس می دهد، یا 
فرد سالک با این رفتار، در تواضع نوعی اقتدار شخصیتی در مقابل محیط اطراف دارد؛ زیرا در 
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نزد او همه یکسان هستند. اصاًل توجهی به تعریف ها و تمجیدهای دیگران ندارد، بلکه خالصانه 
برای رضای الهی خدمت خلق را می کند.

جامعه  از  که  بود  آنهایی  برای  امن  مأمن  همیشه یک  تصوف  که  است  این  دیگر  بحث 
در  تصوف  بودند.  آمده  ستوه  به  زمانه  بی عدالتی های  و  ظلم  از  یا  شده  تحقیر  یا  سرخورده 
قرن های اولیه، بیشتر جنبۀ فردی داشت و بیشتر جلسات صوفیان، پنهانی برقرار می شد و افراد 
به مجالس  با گذر زمان و راه یافتن مسائل عرفانی  به این جلسات نداشتند، ولی  عامی راهی 
بحث و درس و کوچه و بازار، مردم تا حدودی نسبت با مسائل آن آشنا شدند. آنها می دیدند 
و  است  آن  سختگیری های  و  فقهی  سخت  چارچوب  بدون  و  آزاد  اندیشه ای  تصوف،  که 
تعالیمی چون برابری، کمک به خلق، جوانمردی، عدالت و ... دارد. آنان بیشتر گرایش هایی 
اثر آن را می توان در زمان شیخ نجم الدین و حمله مغول دید. او ولی تراش  پیدا کردند که 
لقب گرفت؛ زیرا ولی بسیاری را تربیت کرده بود. بعد از حمله مغول و ویرانی های بجا مانده 
از آن و نا امیدی و سرشکستگی مردم در آن شرایط سخت و بی کفایتی امرا و ...، جایی برای 
تسکین روح تحقیر شده و نا آرام آنها نبود. صوفیان در آن زمان با کمک به این افراد، موجب 
به  مردم  اهل تصوف، موجب شد که  رفتار  و  تعالیم  مردم شدند.  میان  در  محبوبیت تصوف 
آنها اعتماد کنند و با بکارگیری تعالیم آنها، وجود تحقیر شده ی خود را مجدداً ارزش بدهند. 
کم کم محبوبیت تصوف در جامعه و قشرهای ستمدیده و سرخورده از ظالمان زمان، موجب 
نهضت هایی چون سربداران شد که در نهایت به تشکیل حکومت صفوی در ایران انجامید. در 

این رابطه زرین کوب می گوید: 
پایدارترین و مؤثرترین نهضت اجتماعی صوفیه در ایران، دعوت صفویه بود که منجر 
به تأسیس یک دولت شیعه و ایجاد حکومتی شد که می توان آن را حکومت ملی نیز 
ایران، طریقه خود  اردبیلی در  این اخالف شیخ صفی الدین  از آنکه  قبل  اما  خواند، 
را - شاید با استفاده از سرمشق نهضت بابایی بابا اسحق و سرخ کالهان او و مخصوصاً 
یک  اداره  و  تأسیس  برای  از  صغیر  آسیای  در  بدرالدین  شیخ  نهضت  با  ارتباط  در 
نهضت آماده کنند، تجربه نهضت های اجتماعی مبتنی بر دعوت صوفیه به وسیلۀ شیخ 
خلیفه مازندرانی و شاگردش شیخ حسن جوری منتهی به تأسیس نهضت سربداران در 
خراسان شد... درمورد کثرت مریدان شیخ صفی الدین و پسرش صدرالدین نیز مثل 
پیروان شیخ خلیفه، اهمیت نقش طبقات روستایی و عشایر را که از قدرت حکام و 

علما ناراضی بودند باید عامل قابل مالحظه ای تلقی کرد )زرین کوب، 1362: 49(. 
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با توجه به آنچه گذشت، می توان گفت جامعه ذره ای و توده وار، خود به نحوی بستری برای 
ایجاد رابطۀ کاریزماتیک در عرفان شده است. در رابطه با اخالف نهضت ها به خصوص نهضت 
صفویه، نقل است که مریدان تا حد جان به مراد خود که شیخ باشد، وفادار بودند. زرین  کوب 

در این رابطه، مجدداً اشاره دارد:
سخنان  می ساخت،  ناراضی  خلیفه  شیخ  تعالیم  از  را  فقها  که  امری  شک  بدون 
تحریک آمیز او بود که طبقات روستایی و محترفۀ شهری را از تحمل جور و تعدی 
بایزید،  به طریقه  انتساب خویش  با  ارباب قدرت سرزنش می کرد و چون  حکام و 
ظاهراً تعلیم خود را دایر بر لزوم قیام بر حکام جور به طور غیر مستقیم با تعلیم سری 
می نمود؛  مربوط  می شد،  خوانده  او  خاص  مرید  و  شاگرد  بایزید  که  صادق  امام 
توجه و عالقۀ  عوام شیعه را هم در سبزوار جلب و تأمین می نمود. اینکه در روایات 
آن عصر از وی به عنوان قطب العارفین و شیخ بزرگوار صاحب االسرار و نظایر این 
القاب یاد می شده است، نشان می دهد که پیروان وی در واقع وی را به چشم یک 
شیخ و مرشد راستین و همچون خلیفه ای از امثال بایزید بسطامی و شیخ کبری تلقی 

 .)51  :1362 )زرین کوب،  می کرده اند 
سؤال این است که آیا می توان میان این حاالت و هویت یابی افراد تحقیر شده و جامعه ذره  

شده، نسبتی برقرار کرد؟

مفاهیم پیونددهنده عرفان و جامعه شناسی
از جامعه شناسی  اینکه چه موضوعاتی  بر  دیدگاه دیگری وجود دارد که در آن بدون اصرار 
به عرفان یا از عرفان به جامعه شناسی پل می زند، می توان به یک سری مباحثی اشاره کرد که 

موجب پیوند جامعه شناسی و عرفان با یکدیگر است.
خداجویی فارغ از قالب خاص

قالب رسمی و معرفت شناسی  اینکه خداشناسی در  بر  در عرفان بحث هایی وجود دارد مبنی 
معینی قرار ندارد و می تواند برای یک انسان عامی بی سواد که فارغ از جلوه های معرفت شناسی 
است، ارتباط قوی و سطح باالی خدایی برقرار کند. در زبان ادبیات عرفانی هست که یک 
چوپان ساده هم می تواند نماد یک کنشگر تعالی جویی خدایی باشد. شایان ذکر است که این 
نوع نگاه در عرفان، می تواند روابط اجتماعی را تلطیف کند و خیلی ساده، نگاه انسان ها را با 
از  استانداردهای کاماًل  با  باشیم که آدم ها  نداشته  انتظار  لزوماً  یکدیگر حداقلی کند. درواقع 
قبل تعیین شده، بتوانند سلسله مراتب و منزلت و موقعیت اجتماعی را پیش بگیرند. به راحتی 
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از معیارها نمی تواند جایگاهی را در  به علت فقدان خیلی  می توان پذیرفت که یک فرد که 
جامعه اشغال کند، ولی در معرفت عرفانی می تواند مرتبه باالیی را اشغال کند. 

همان طور که بیان شد، در عرفان، قالب های خاصی برای تقرب الهی وجود ندارد؛ زیرا فرد 
در اثر یک نوع کشش الهی وارد طریق سلوک می شود. اگر زندگی عارفان را بررسی کنیم، 
خواهیم دید بسیاری از آنها دارای گذشتۀ خوبی نبودند. مثاًل فضیل عیاض یک دزد بود که در 
اثر شنیدن آیه ای از قرآن، دزدی را رها کرد و وارد طریق سلوک شد یا ابراهیم ادهم، پیش از 
سلوک از حکام بود. او نیز در اثر شنیدن ندای الهی وارد سلوک عرفانی شده است یا بشرحافی 
که مجالس شرب داشت و خیلی های دیگر که می توان سرگذشت شان را در تذکره ها مطالعه 
کرد. آنها برای تقرب الهی به دنبال قواعد سخت فقهی نبودند، یعنی لزومی نداشت حتماً از 
یک سلسله مراتبی عبور کنند تا بتوانند یک فرد خداجو شوند. در این نگاه، فردی که از لحاظ 
است.  الهی  لقای  در عرفان  اصل  باشد.  ندارد، می تواند خداجو  اجتماعی جایگاهی  موقعیت 
هر چیزی که انسان را به سمت خدا رهنمود کند، برایش محترم است. همچنین انتقادات فقها 
دنبال  باشد،  این دارد که خداشناسی را که در غالب های رسمی و سنتی  از  نشان  به صوفیه، 
نمی کند. از نظر او هر چیزی که موجب رهنمون او به خداوند شود، ارزش دارد. آنان جمله ای 
این  با  انسان هاست.  اندازۀ نفس کشیدن های  به  انسان به خدا  دارند که تعداد راه های رسیدن 
نگاه، نظام ارزش ها و سلسله مراتب اجتماعی صورت بندی متفاوتی می یابد و می توان گفت 

جامعه ای با قواعد و هنجارهای متفاوت بنا می کند. 

جایگاه فطرت در مناسبات اجتماعی
گویا  که  است  عرفانی  مباحث  از  جلوه هایی  کرد،  اشاره  بدان  می توان  که  دیگری  نگاه 
رسمیت قواعد و هنجارهای تعریف شده اجتماعی چه به لحاظ دینی به عنوان قواعد شرعی 
را  آنها  اجتماعی، همۀ  قواعد هنجارهای  لحاظ  به  متسلب شریعت گرایانه، چه  و هنجارهای 
در هم می ریزد. در عرفان نمونه هایی از افرادی هستند که اصاًل سبک زندگی آنان از سبک 
زندگی عادی اجتماعی نیست. آنان انسان های کاماًل متفاوتی هستند و به زبان جامعه شناسی 
یا زبان حقوقی یا فقهی، درواقع افراد موجهی نیستند. امکان دارد در زندگی اجتماعی، طرد 
شده باشند، اما با یک معرفت و نگاه عرفانی، امکانی پیش می آید که همۀ آنها به جای طرد، 
همان کارتون خواب  شاید  می گوییم:  امروزی  عبارت  به  باشند.  پذیرفته شده ای  انسان های 
همان طورکه  عرفانی،  نگاه  در یک  اعتیاد  مثل  اجتماعی  مفاسد  از  بسیاری  به  آلوده  بی پناه 
قباًل  گذشت، بر اساس فطرت پاک می تواند نگاه پاک کند. در اینجا می توان به انسان های 
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طرد شده اجتماعی، نگاه متفاوتی داشت. به نظر می رسد که با استفاده از این مفاهیم عرفانی، 
ارزش های  و  مراتب  سلسله  و  کرد  تعریف  نو  از  دیگر  بار  یک   را  اجتماعی  مناسبات  باید 
اجتماعی را حداقل در تعامل جدید با یکدیگر قرار داد. با این رویکرد، افراد با نگاه فقهی 
و حقوقی و هنجارها اجتماعی، موجه نیستند. کسانی چون حالج، بهلول، شبلی و ... در نگاه 
توجه  مورد  آثارشان  و  اقوال  و  هستند  برخوردار  واالیی  جایگاه  از  عرفانی  معرفت شناسی 
بسیاری از عرفا قرار گرفته و برخی نیز آنها را سر سلسله خود قرار داده اند. البته شایان ذکر 
است که در مقابل، افرادی نیز هستند که قبل از وارد شدن به سلوک از منزلت و جایگاه ویژه 
اجتماعی و فقهی برخوردار بودند، اما زمانی که وارد سلوک شدند، از جایگاه اجتماعی آنها 

کم شد و از جامعه طرد شدند.
تقوا، معیار سنجش و اعتبار رفتار

نکتۀ دیگر اینکه در جامعه شناسی سنتی، همۀ افراد باید از یک نظام هنجاری و قواعد واحدی 
تبعیت کنند و گرنه ناهنجار و بی هنجار تلقی می شوند. گویا معیار واحدی برای سنجش اعتبار 
و ارزش رفتار انسان ها هست که فقط با همان می توان نگاه کرد. البته در جامعه شناسی جدید 
و نگاه پست مدرن، این نگاه زیر سؤال قرار گرفته است. پست مدرن ها آنقدر نسبیت انگاری و 
نسبیت اندیشی را توسعه می دهند که گویا هیچ قاعده و نظام ارزشی واحدی به رسمیت شناخته 
نمی شود. حاال اگر نگاه سنتی تری از جامعه شناسی مبنی قرار دهیم که هنجارها و قواعد در آن 
تعریف شده، با دید عرفان به این برهم ریختگی و نسبیت انگاری نگاه کرد. آیۀ »إِنَّ أَْکَرَمُکْم 
ِ أَتَْقاُکْم«، معنای خاصی پیدا می کند. گویا اگر مالک تقوا در اینجا، انجام مناسک دینی  ِعنَد اهللَّ
شناخته شده باشد، مثاًل کسی که نمازش را این گونه می خواند و مناسبات و مناسک شرعی 
را به نحو احسن انجام می دهد، نشان از این دارد که فرد طبق قواعد شرعی، متشرع است، اما 
امکان دارد، کسی تمام مناسک دینی را انجام دهد، اما به یک معنا آدم متقی نباشد، ممکن 
است در کارهایش مراتبی از ریا وجود داشته باشد. آن وقت تقوای حقیقی جایی است که 
هیچ یک از این معیارها کار نمی کند. آنجا نشان می دهد که با مشرب عرفانی، تقوا را به گونۀ 
دیگر تعریف کردید که فراتر از قواعد فقه، حقوق و جامعه شناسی است. براساس آن، انسان ها 
می توانند کرامت داشته و محترم باشند. درحالی که با معیارهای رسمی شناخته شده حقوقی، 
فقهی یا اجتماعی، نمی توان این اعتبار را  برای آنها قرار داد. آن دیدگاه در واقع یک نوع نگاه 

خاص عارف به تقوای الهی است. 
در دیدگاه عرفا، تقوا به معنای رعایت سخت ظواهر فقهی نیست. در اصل تقوا بر پرهیز 
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از شرک، معاصی و هر چیزی است که او را از خدا دور می کند. با رعایت این اصل، هرکس 
می تواند متقی باشد )قشیری، 1374: 161(. 

با بیان مطالبی که گذشت، ذکر یک نکته ضروری است، اصل تمام مطالبی که بیان شد بر 
مخالفت نفس و تربیت آن قرار دارد. از دیدگاه عرفا نفس دشمن انسان است. فرد باید آن را 
تحت اختیار خود در آورد تا او را به ضاللت نکشاند. از طریق مجاهده و مبارزه نفس است که 
انسان به راحتی می تواند از ظواهر و مادیات دنیایی بگذرد و همزیستی مسالمت آمیزی در جامعه 

داشته باشد.
مجاهده در اصطالح عرفا به معنای مخالفت با نفس و هواهای آن می باشد. اصل مجاهدت، 
محروم کردن نفس و مخالفت با خواسته های شهوانی است. مجاهدت با نفس از مجاهدت با 
دشمن در میدان جنگ بسیار مشکل تر است. عرفا به مجاهدت نفس توجه و اهمیت بسیاری 
نشان داده اند و توصیه های فراوانی را برای آن بیان نموده اند؛ زیرا مخالفت با نفس موجب از 
بین رفتن منیت و خودبینی عارف شده تا بتواند با تربیت نفس خویش، خود را برای رسیدن 
به کمال مطلق آماده کند. مجاهدت با نفس یک امر بسیار مهم در سلوک عرفانی است؛ زیرا 
با از بین رفتن منیت، سالک به راحتی می تواند خود را در خدمت خدا و خلق قرار دهد. در 
اندیشه دیگران، عرفا این کارها را فقط برای ارتقای فردی خویش انجام می دهند، ولی این گونه 
نیست. از دیدگاه آنها تربیت فردی یک اصل مهم است. فرد زمانی که بتواند بر خود مسلط 
باشد، آنگاه آمادگی هدایت دیگران را پیدا می کند. توصیه های بسیاری که در این زمینه دارند، 
وجود منیت و نفس، یک حجاب در راه طریقت است. خداوند خواری نفس را به بنده نشان 
می دهد تا او هیچ کس را خار نکند؛ زیرا همۀ انسان ها دارای حرمت هستند و یکی از وظایف 
سالک حفظ حرمت آنهاست. ارتباط مجاهدت نفس با تقوا در این است که سالک با خوار 
کردن نفس، سعی در رسیدن به پرهیزگاری و اینکه هیچ چیزی را با خدا شریک قرار ندهد؛ 
زیرا او چیزی از خود ندارد. اگر این مفاهیم در جامعه و مناسبات و دیدگاه های افراد نسبت 
با یکدیگر تسری پیدا کند، آنگاه بسیاری از قواعد و مناسبات پیچیده، فقهی و اجتماعی ساده 

می شود.
مفاهیمی از عرفان که تسری آن به جامعه، مناسبات اجتماعی را تلطیف می کند، این نگرش 
آنها  براساس ظرفیت وجودی و وسع روانی و شخصیتی  انسان ها  از  اساساً خداوند  است که 
انتظار دارد، اگر در مناسبات اجتماعی جاری شود، اثر ویژه-ای خواهد داشت. به این معنا که 
ما دیگر از انسان ها، انتظارات یکسان نداریم. در این نگاه،  هرکس بر اساس وسع و ظرفیت 
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به دیگری نخواهد  بنابر ظرفیت خود، تقرب جسته و چشم  وجودی خود حرکت می کند و 
حسادت  و  نارضایتی  عقب ماندگی،  احساس  دیگری  با  مقایسه  مقام  در  گاه  هیچ  و  دوخت 
نخواهد کرد. طبق این نگرش، نوعی احساس رضایت شغلی و اجتماعی در مفهوم وسیع کلمه 
در مناسبات اجتماعی جاری می شود. به مدد این نگاه، آیه »الیکلف اهلل ...« گویا یک اصل قرار 
گرفته است. وسع انسان ها متفاوت و مشکک است و مراتب دارد. اساساً نباید انتظار حرکت 
یکسان از افراد داشت. در اینجا، انسان ها با ظرفیت های مختلف، هر کدام بر حسب توانشان 
حرکت کرده و تکلیفشان را انجام داده اند و خداوند نیز از آنها راضی است )مستملی بخاری، 
1363، ج 3: 1259(. به نوعی انسان هایی هستند که از خودشان رضایت و آرامش دارند. نقطه 
مقابل این دیدگاه، باور به کمال جویی انسان هاست، یعنی انسان ها نمی توانند به حد خودشان 
جای  هنوز  شود،  بررسی  جا  هر  که  است  متعال  و  دور  آنقدر  کمال،  نقطه  و  دهند  رضایت 
حرکت دارد. شاید عرفان دو حالت کاماًل متضاد دارد: یک بار افراد را تشویق به اوج تکاپو 
می کند که به هیچ وجه به وضعیت موجودشان رضایت نمی دهد و جامعه پرتکاپو و خالق، پر 
تحرک می شود و یک بار هم آنها را به لحاظ نداشتن ها، نرسیدن ها و موفق نبودن ها، سرزنش 
و تحقیر نمی کند و دچار سرشکستگی و افسردگی نمی شوند. آنها احساس می کنند تالششان 
را کردند و راه حق، بی نهایت است. هر کس بر حسب استعداد خود مسیرش را کامل می کند، 
اما چون این راه نهایت ندارد و استعدادها گوناگون است، هرکس دوست دارد بیشتر از ظرفیت 
خویش حرکت کند، یعنی در کنار رضایت خاطر از انجام تکلیف، دوست دارد بیشتر از آن 
را طی کند. این تلقی از یک سو آرامش و رضایت به دو داشته ها را فراهم می کند و از دیگر 
سو، تکاپو برای تعالی، پویایی و حرکت به هر دو سوی این کار را می توان با نگاه عرفانی، 

نگاه کرد. 

آسیب مباحث عرفانی در جامعه شناسی
ممکن است گاهی تعمیم برخی از مباحث عرفانی به بحث های جامعه شناسی، یک نوع آسیب 
در جامعه ایجاد کندکه از این زاویه بحث قابل توجه است. شهید مطهری در این رابطه بیان 

می کند:
تعلیمات عرفا و متصوفه خودمان نکات برجسته و تعلیمات عالی زیاد دارد، ولی یکی 
از خسارت های بزرگی که اسالم از راه تعلیمات عرفا و متصوفه دید، این بود که اینها 
تحت تأثیر تعلیمات مسیحیت از یک طرف و تعلیمات بودایی از طرف دیگر و تعلیمات 
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مانوی از سوی دیگر در مسأله مبارزه با نفس و به اصطالح خودشان، نفس کشتن و 
در مسأله خود را فراموش کردند، حساب از دستشان در رفت )مطهری، 1387: 206(. 
مثاًل اگر رابطه مرید و مرادی در عرفان و تبعیت محض مرید از مراد را یک ارزش بدانیم و 
به روابط اجتماعی و مناسبات حقوق شهروندان تسری دهیم و انتظار داشته باشیم شهروندان از 
حاکم این گونه نگاهی داشته باشند، اساساً چیزی که بعداً اتفاق می افتد، اطاعت کورکورانه از 
حاکم است. در واقع نوعی والیت بر مردم خواهد داشت. اگر این نوع رابطه را در جامعه دینی 
تسری دهیم، ممکن است یک نوع سلطه شدید در جامعه به وجود بیاید. پس لزوماً تسری هر نوع 
مفاهیم و مناسبات عرفانی به حیات اجتماعی موجب خیر در حیات اجتماعی نخواهد شد. در این 

رابطه می توان به اقوال مشایخ صوفیه در رابطه با آداب مرید مرادی اشاره کرد: 
بدان که ارکان سلوک هم شش است: رکن اول، هادی است که بی هادی سلوک  میسر 
نشود؛ رکن دوم، ارادت و محبّت است با هادی. سالک چون به هادی رسید و قبول  
هادی یافت، باید که در وقت وی در عالم هیچ کس را چنان دوست ندارد که هادی 
خود را تا زود به مقصد رسد که مرکب سالک درین راه ارادت و محبّت است؛ رکن 
سوم، فرمان برداری است در همه کارهای اعتقادی و عملی، یعنی سالک را تقلید مادر 
و پدر ترک باید کرد. و پیروی هادی باید کرد، هم در اعتقاد و هم در عمل، از جهت 
آنکه هادی به مثابه طبیب است؛ رکن چهارم، ترک رأی و اندیشه خود است. سالک 
باید که هیچ کاری به رأی و اندیشه خود نکند، اگرچه طاعت و عبادت باشد و هر 
کاری که به امر هادی کند، سبب نزدیکی وی شود؛ رکن پنجم، ترک اعتراض و انکار 
است. سالک باید که بر گفت هادی اعتراض نکند، و بر فعل هادی انکار نکند... پس 
مصلحت مرید آن است که به یک  بار ترک اعتراض و انکار کند، و هر چه از شیخ 

شنود، نیک شنود، و هرچه ازو بیند، نیک بین ) نسفی، 1386: 128 و 145(.
سالک باید در مقابل هادی بی اختیار باشد و هرچه او دستور داد باید بدون هیچ اعتراضی 
انجام دهد، یعنی تبعیت کامل از شیخ را داشته باشد. حال اگر این نوع مفاهیم در روابط اجتماعی 
ناهنجاری های اجتماعی در سطح فردی، فرهنگی و حکومتی  از  یابد، موجب بسیاری  تسری 
خواهد بود و خیلی  ها در این میان مورد سوء استفادۀ افراد قدرتمند قرار خواهند گرفت. اینها 
بحث های ابتدایی است، اما می تواند خطوط و راهنمای عملی باشد که دو گروه جامعه شناسان و 
عارفان باید هر چه بیشتر به اینها بپردازند و ما در آینده می توانیم یک رابطۀ تنگاتنگ میان عرفان 

و جامعه شناسی شکل دهیم.
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نتیجه گیری
در پژوهش فوق، ارتباط جامعه شناسی با عرفان به صورت واو عطف مورد بررسی قرار گرفت و 
در یک نگاه کالن، سه تقسیم بندی بر اساس این نگرش ارائه و در قسم اول مشخص شد که چه 
مقوالت و مباحثی از عرفان می تواند در سطح جامعه شناسی مطرح و بررسی شود. این مباحث 
عبارتند از: نگاه خوش بینانه به افراد و جامعه؛ مسئولیت عارف در سلوک جمعی؛ نوع نگاه عارف 
در هدایت دیگران؛ تقرب الهی از مسیر خدمت به خلق؛ به کارگیری مفاهیم عرفانی در تحلیل 

و تفسیر رخدادهای اجتماعی.
در قسم دوم، مشخص شد چه مفاهیمی از جامعه شناسی می تواند در عرفان مطرح و به زبان 

عرفانی بیان شود که عبارتند از: اسطوره شناسی؛ اقتدار کاریزماتیک؛ جامعه ذره ای و توده  وار.
عرفان،  یا  به جامعه شناسی  داشتن  انتساب  بدون  مفاهیم  از  برخی  است که  این  قسم سوم 
قابلیت پیوند بین این دو را دارند که شامل: خداجویی فارغ از قالب خاص؛جایگاه فطرت در 

مناسبات اجتماعی؛ تقوا، معیار سنجش و اعتبار رفتار.
و در پایان بررسی شد که با تسری کدام از مفاهیم عرفانی به جامعه شناسی، جامعه دچار 
آسیب می شود. تمامی تالش ها و بررسی های فوق در مقاله به این منظور است که نشان دهد 
چه مفاهیمی از عرفان و جامعه شناسی، قابلیت طرح در هر دو طیف را دارد و محقق می تواند با 
نگرش عرفانی یا جامعه شناسی به این مفاهیم بپردازد و توضیح دهد. عارف با نگاه توأم با فطرت 
پاک و وحدت وجودی به جامعه و افراد آن توجه دارد، ولی جامعه شناس بر اساس رفتارها و 
کنش های اجتماعی افراد قضاوت می کند. تمامی مباحث مطرح شده در نوشتار، به صورت طرح 
مسأله است تا نشان دهد که امکان بررسی مسائل و موضوعات مختلف با این دو رویکرد وجود 
دارد و تفصیل این موضوعات، خود بحث جداگانه ای است که باید در مباحث تکمیلی به آن 

پرداخته شود.
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