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کـه   گرایـی گشـود    اي در برابـر مـادي    اي در پی داشت و زهد، جبهه تازه  منفی از سوي عده
در این زمان گروهی شـکل گرفتنـد کـه همـواره     . براساس دوري از دنیاخواهی بنا شده بود

در سـده دوم هجـري   . خواندند و از زندگی دنیایی به شکلی افراطی، فاصله گرفتنـد   نماز می
النهرین بـه    در همین زمان، جنبش زهاد از بین. بود که زهاد مسلمان، به صوفی مشهور شدند

ابراهیم . ال یافت و در بلخ، مرکز فعالیت ابراهیم ادهم و شقیق بلخی متمرکز شدخراسان انتق
او در . غالب سخنان ادهم زاهدانه هستند. ادهم، نخستین مکتب عرفانی خراسان را بنیان نهاد

زهد و تسلیم و تأکیدي که بر ترك دنیا دارد، به طور کامل نماینده تصـوف زاهدانـه اسـت؛    
از عطار نیشابوري درباره ابـراهیم  . گرفت  ع از دنیا به خاطر آن انجام میهمان هدفی که انقطا

ادهم نقل شده است که وي در نیشابور به دنبال عزلتی بود و نه سـال در غـاري بـه تنهـایی     
تا عیال خود را چـون بیوگـان نکنـی و فرزنـدان خـود را      « :ادهم بر این باور بود که. زیست

خاکدان سگان نخسبی، طمع مدار کـه در صـف مـردان راه    چون یتیمان نکنی و در شب در 
  :اش پرسیدند  آنجا که درباره حرفه ».دهندت

معتصم پرسید از ابراهیم که چه پیشه داري؟گفت دنیا را به طالبان دنیا و عقبـی را بـه   ... 
. ام و بگزیدم در جهان ذکر خـداي و در آن جهـان لقـاي خـداي      طالبان عقبی رها کرده

رکنـان خـداي را بـه    اي که کا  تو ندانسته: و پرسید که پیشه تو چیست؟ گفتدیگري از ا
  .)158و155: 1394عطار،( پیشه حاجت نیست

بزرگان این دوره در خراسان، توکل نامحدودي به خداوند داشتند و تنها بـه رحمـت او   
کـار و  خانمانی، عدم کسب و   زهد و ورع، دوري از مردم و عزلت گزینی بی. امیدوار بودند

چنـین نگرشـی، عبـاد را بـه انـزوا و      . هـاي زهـدورزي ایشـان بـود      سؤال از جمله ویژگـی 
تصـوف در خراسـانِ اعصـار نخسـتین اسـالمی،      . نشینی در برابر اراده الهی سـوق داد   گوشه

باوجود حضور افرادي همچون ابراهیم ادهم و شقیق بلخی چندان مورد توجه مردم و زمانه 
هـاي صـوفیان و بـه ویـژه       سوم هجـري نیـز بـاوجود برپـایی خانقـاه      قرن. آن روزگار نبود

، گفتمان مسـلط در  )540، 5ج:1962سمعانی،( عمروبن سلم نیشابوري  هاي ابوحفص  فعالیت
در یـک  . سازي شیوخ صوفی نداشـت   اي براي حمایت از برجسته  جامعه آن روزگار، انگیزه

هـاي    تساهل و رواداريِ سرزمین خراسـان در سـده  باوجود : توان گفت  گیري اولیه می  نتیجه
سوم و چهارم در حـوزه اندیشـه، تصـوف در معنـاي بغـداديِ آن نتوانسـت در بـین مـردم         

هـاي صـوفیانه بـا      به عبارت دیگر آموزه. ویژه نیشابوریان، جایگاهی کسب کند  خراسان و به
. ایی بـراي رشـد نداشـت   هاي قدرت در جامعه سامانی آن روزگار در تضاد بود و جـ   گزاره
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بنـابراین بـه   . کـرد   تعلیمات صوفیان، چرخه پر رونق زندگی شهري و روستایی را مختل می
بـا  . شد و هواخواه زیادي نداشـت   رغم حضور صوفیه، صداي ذکرشان در جامعه شنیده نمی

شهر نیشابور بـه عنـوان مرکـز ایالـت     . حال در همین زمان بود که گسستی شکل گرفت  این
گریـز    گیري مکتبی زهدگرا به نام مالمتیان شد که مانند صوفیان، اجتماع  اسان شاهد شکلخر

اش دسـت    پذیرفت و براي تبلیغ اندیشه  و برپاکننده خانقاه نبود و افراط دینی کرامیان را نمی
  :از حمدون قصار مالمتی روایت شده است. تفاوت این دو آشکار بود. زد  به کتابت نمی

یـا  : گفـتم ... عیاري بود به فتوت معروف. رفتم  ي در جویبار حیره نیشابور میروز: گفت
جـوانمردي  : گفـت . جوانمردي من یا تو؟ گفتم هـر دو : نوح جوانمردي چیست؟ گفت

من آن است که قبا بیرون کنم و مرقع درپوشم و معاملت مرقع پـیش گیـرم تـا صـوفی     
نم؛ و جوانمردي تـو آن اسـت کـه    شوم و از شرم خلق در آن جامه از معصیت پرهیز ک

پس جـوانمردي مـن حفـظ    . مرقع بیرون کنی تا تو به خلق و خلق به تو فریفته نگردند
ــود و آنِ  ــریعت ب ــظ حقی  ش ــو حف ــت   ت ــیم اس ــلی عظ ــن اص ــرار و ای ــر اس ــت ب  ق

  )417  :1394عطار،(

هاي مالمتی چگونه با شرایط اجتماعی و مقوله قدرت همسـو    حال باید دید اصول و ارزش
د؛ در فضاي فکري آن روزگار رشد کرد و در مقابل تصـوف بغـداد، پـرچم خـود را بـه      ش

برافراشـت؟  ) هاي پنجم و ششم هجـري   نویسان سده  به اذعان دستینه(عنوان مالتیان خراسان
هایی داشت که آن را در تناسب با گفتمـان جامعـه     به عبارت دیگر، زهد مالمتی چه ویژگی

داد یا به سـخن دیگـر، قـدرت چـه امکـانی        وف و کرامیان قرار میسامانی و در تقابل با تص
کرد که به گفتمان جدید عالقمند شـوند؟ متأسـفانه هنـوز باستانشناسـی       براي افراد خلق می

  .هاي عرفانی اسالم صورت نگرفته است  دقیقی از فرقه
 دیگـر  گفتمـانی  گیـري   شـکل  یـک  با گفتمانی گیري  شکل یک اینکه گفتن است، دانسته
 مفـاهیم  و ها  پردازي  گزاره ها،  ابژه از جهان یک کل که نیست آن معناي به شود،  می جایگزین

 ایـن  کـه  متنـی  در یافته  سازمان کامال جهانی کند؛  می ظهور جدید کامال نظريِ هاي  انتخاب و
 دگرگـونی  یـک  کـه  اسـت  آن معناي به بلکه داده ترتیب و نظم همیشه براي یکبار را جهان

  .است داده روي ها  نسبت عمومی
تـر آن اسـت کـه      دهـد و در معنـاي دقیـق     این دگرگونی لزوما همه عناصر را تغییر نمی

ها   کنند اما به معناي آن نیست که همه ابژه  گیري تبعیت می  ها از قواعد جدید شکل  گزاره
  ).250: 1392فوکو،(شوند   هاي نظري ناپدید می  یا مفاهیم یا همه انتخاب
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هـا را    کوشـد، تفـاوت    به عبارت دیگر، تبارشناس در پژوهش بر روي گفتمان جدید مـی 
 تفـاوت  از توان  می بنابراین. ها بپردازد  ها و برش  ها، غیبت  جدي بگیرد و به بازتوزیع گسست

 روح نـه  و متعـدد  هـاي   تاریخ از و برداشت پرده مالمتیه، و صوفیه براي دانش شکل دو بین
کدکنی نیز بـه ایـن مسـئله توجـه       شفیعی. گفت سخن زمینه این در عصر یک بخش  وحدت

هـاي    هاي زهـدآمیز خراسـان در سـده     مشی  او بر این باور است که اگر چه خط. جدي دارد
اي   هاي ریشـه   اي از تصوف در خود دارند اما باید به تفاوت  وجوه اشتراکی و صبغه نخستین، 

 ممکـن  زمانی مالمتیان عقاید از صحبت). 27و23- 24: 1386کدکنی،   شفیعی(ها توجه کرد  آن
  .بود شده فراهم صوفیه و دانش کرامیه جایگزینی با فکر این خاموشی مقدمات که شد

جریان فکري مالمتیه در نیمـه دوم سـده سـوم هجـري در شـهر نیشـابور و مقـارن بـا         
خراسان و مـاوراءالنهر گسـترده   حکومت سامانیان ظهور کرد و در دو سده بعد توانست در 

به . مسلک مزبور از ابتدا تا انتها عملی بود و بعد نظري نداشت). 19: 1378گولپینارلی،( شود
بعدها . همین دلیل است که از زندگی و سلوك شیوخ ایشان، رساله مستقلی در دست نیست

که گـروه مزبـور را    غالب محققان معتقدند. سلمی عقاید ایشان را مکتوب کرد  ابوعبدالرحمن
در زهـد  » اخـالص «وي مبناي سـلوکش را  ) 123: 1997سلمی،.(حمدون قصار تأسیس کرد

و جنیـد بغـدادي، مؤسـس مکتـب بغـداد در      ) 99- 107: 1384محقق نیشـابوري،  ( گذاشت
اگر روا بودي که پـس از احمـد مرسـل پیغمبـر بـودي، از      «: توصیف بزرگیِ مالمتیان گفت

گولپینارلی معتقد است که ظهور مالمتیان، واکنشـی علیـه   ).59: 1370جامی،( »...ایشان بودي
رسد مالمتیه، نوعی واکنش علیه زهد کرامیه و تا انـدازه      فقها و متشرعان است؛ اما به نظر می

آنچـه  ). 338: 1385کـوب،    زریـن ( تري برضد مناسک سکرآمیز صوفیه بـوده اسـت    رنگ  کم
بندي مشخصی از صـوفیه و    محققان حوزه تصوف، تقسیم جاي شگفتی دارد، اینکه برخی از

 سـجادي یا  غنیبه عنوان نمونه . اند  شناسی این مقوله نپرداخته  و به باستان   مالمتیه ارائه نداده
اي   در توضیحات مربوط به تصوف قرن سوم در آثارشان به ظهور مالمتیه در خراسان اشـاره 

که البته نشان از پـذیرش اشـتراك در   ) 236- 240: 1379، سجادي،53: 1383غنی، ( کنند  نمی
به عبارت دیگر، . اصول نظري و مبادي عملی این دو جریان از سوي نویسندگان مزبور دارد

بندي عرفان   آنماري شیمل،طبقه. اند  ایشان مالمتیه را درون نظام گسترده تصوف بررسی کرده
 عبدالحسـین ). 162: 1381شـیمل، ( گیري ندارد  کند، اما موضع  به صوفیه و مالمتیه را ذکر می

که عنوان ایشان در خراسان  معرفی کرداي   ، مالمتیه را طایفهبار  براي اولینکه  بودکوب   زرین
کدکنی نظریـه وي را    اما شفیعی )86: تا  کوب، بی  زرین( در تقابل با عنوان صوفی به کار رفت
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دینیِ سده سـوم هجـري در خراسـان بـزرگ را بـه      هاي   تر تپش  ادامه داد و در نگاهی دقیق
و از آن نگاه ) 22- 23: 1386کدکنی،  شفیعی( صوفیه، مالمتیه، کرامیه و جوانمردان تقسیم کرد

  .دهد  کلی فاصله گرفت که تصوف را به یک واحد فکري و روانی، تقلیل می
اشـاره  اي آشـکار    نـه بـه گو ها به تفاوت صوفیه و مالمتیه   دستینهمنابع و تقریبا در تمامی 

، در اثر خود که در سده چهارم تألیف کـرده اسـت، اربـاب علـوم را سـه      سلمی. شده است
مالمتیـه و البتـه گـروه آخـر را بـه دلیـل اصـل ونسـب         . 3صـوفیه  . 2فقها . 1: داند  دسته می

سـلمی،  (دهـد   اش و سکونت در نیشابور، و همچنین نفوذ خـود مالمتیـه برتـري مـی      مالمتی
چندین سال بعد، امام قشیري، از استاد خود، سلمی کـه تمـایالت مالمتـی    ). 27- 33: 1389

داند، درصورتی کـه احتمـاال اینجـا      گوید و دلیل آن را ایجاز می  سخنی نمی رسالهداشته، در 
او حتی در فصلی کـه بـه تعریـف مفهـوم     . هاي معرفتی، مطرح است  بحث جایگزینی گزاره

، اختصـاص داده اسـت، روایـات و    ]وم دینـی در میـان مالمتیـه   تـرین مفهـ    بنیـادي [اخالص
نظـر    بـه . آورد  گیرد و از بزرگان صوفی مثال می  هاي مالمتیه را در این زمینه نادیده می  داستان

 رسـاله . ها در متن، دقت بسیار کرد  رسد گاهی باید روي کوچکترین و آشکارترین غیبت  می
هجري و در سده پنجم نگـارش یافتـه، از ایـدئولوژي    438 اي که در  قشیري به عنوان دستینه

هاي قدرت نیـز همسـو     کند که با تغییر گزاره  مالمتیه فاصله گرفته و از تصوف جانبداري می
هجـري، هجـویري، بـاوجود اینکـه عقایـد مالمتیـان را در       469سال بعد یعنی در  30. است

داند، چون مالمتیـه هنـوز بـه      تحسین کرده اما صوفیه را باالتر از ایشان می المحجوب  کشف
الـدین سـهروردي در     در سـده هفـتم نیـز شـهاب    . اند  وحدت دست نیافته و با خلق مشغول

دانـد و بـه     درنخستین صفحات اثرش، مالمتیـه را برتـر از متصـوفه و نـه البتـه صـوفی مـی       
ــز مالمت  هــاي تحســین  ویژگــی ــد دســتینهبرانگی ــان مانن ــرار نمــی   ی ــدم، اق ــد  نویســان متق  کن

. هـاي مالمتـی در عرفـان اسـالمی دارد      که نشان از افول اندیشه) 27-32: 1386سهروردي،(
هاي صوفیه و مالمتیـان    به تفاوت االنس  نفحاتجامی نیز در سده نهم هجري در   عبدالرحمان

هرچـه زمـان بـه    ). 6- 8: 1370جـامی،  (کند  اشاره کرده و معایب اندیشه مالمتیان را ذکر می
تـر    رنـگ   تر و نقش ایشان در حـوزه اجتمـاع کـم     رود، زبان نقد علیه مالمتیه گشوده  جلو می

هجویري یا قشیري در آثارشان، در واقـع بـه عنـوان نماینـده دانـش صـوفیه علیـه        . شود  می
ـ   . کنند  معرفت مالمتی انتقاد می اي صـورت    ازنگري دوبـاره با این توضیحات احتمـاال بایـد ب

بـه کـار نرفتـه کـه     » صـوفیِ مالمتـی  «گیرد؛ چون هیچگاه در آثار صوفیانه، اصطالح جعلیِ 
: 1392هجـویري، .(هاي بنیادین و جدال پنهانی بین این دو گفتمـان اسـت    حکایت از تفاوت
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هـاي فکـري تصـوف      پیدایش مالمتیه، با جنـبش : بنابراین باید گفت). 85،90،264،277- 91
مهمتر از همه آنکه باید . مربوط نیست و نباید آن را زیرمجموعه تصوف اسالمی قلمداد کرد

هاي سوم و چهارم، نوع خاصـی از اخالقیـات را     پذیرفت مناسبات قدرت در خراسان سده
بـدون  . شـود   آفریند که در برابر صوفیه و کرامیه قرار گرفته و به نام مالمتیـه مشـهور مـی     می

متـی بـا سـنت باسـتانی فتـوت و جـوانمردي در خراسـان بـزرگ، پیونـد          شک اخالق مال
. شـود   بـرداري از متـون عرفـانی، ایـن موضـوع آشـکار مـی         تري داشت که با الیه  ناگسستنی

: نویسـد   به مناسبت معرفـی ابـوحفص حـداد مالمتـی مـی      تذکره االولیافریدالدین عطار در 
در جایی دیگر نیز روایتی درباره پرسش جمـاعتی  . »نظیر  فتوت بی... پادشاه مشایخ بود و در«

، عفیفـی ). 410و407: 1394عطار،(کند   از مردم بغداد درباره فتوت از ابوحفص حداد نقل می
محقق حوزه مالمتیه نیز معتقد است که جنبش مالمتی در پیوند با جوانمردان و فاقـد رنـگ   

یره مالمتیـان، بـدبین بودنـد؛    شیوخ صوفی نیز دربـاره سـ  ). 56: 1376عفیفی،(صوفیانه است
شـیخ شـما بـه چـه امـر      : صوفی وارد نیشابور شد از مالمتیـه پرسـید   واسطیِچنانچه وقتی 

کنـد،    گريِ محض امـر مـی    شما را به مجوسی«کند؟ پس از شنیدن پاسخ ایشان گفت که   می
 »کنــد؟  چــرا بــه غیبــت از طاعــات و مشــاهده صــاحب طاعــات یــا منشــأ آن امــر نمــی 

  ). 43 :1385قشیري،(
ها را بررسی این نوشته به بررسی محض اندیشه مالمتیان نخواهد پرداخت و نقش سوژه

، رابطه قدرت را بـا  Genealogy) (نخواهد کرد؛ بلکه قصد دارد با استفاده از روش تبارشناسی
 مالمتی در فضاي فکري و اجتماعی خراسان، مورد کاوش قرار دهد  )(Acknowledge دانش

هـاي نخسـتین اسـالمی و روایـات تکـراري کـه از         و مشخصا از میان منابع محدود درسده
جا مانده است تاحد امکـان بـه معرفـی دانـش مالمتـی و        ها به  ها و تذکره  صوفیان در دستینه

هـاي تحقیـق در ایـن      براي پاسخ به پرسـش . نقش قدرت در تأسیس اخالق مالمتی بپردازد
دهد   تبارشناسی توضیح می. اي راهگشاست  ، روش تبارشناسی تا اندازهرسد  نوشته به نظر می

دانسـته  . شـود   که در این موارد چگونه خواست داناییِ مالمتی با خواست قدرت همسو مـی 
اي در خأل و به دور از از بسترهاي اجتماعی، اقتصـادي و فرهنگـی در     است که هیچ اندیشه

. ن خراسـان نیـز از ایـن موضـوع، مسـتثنی نیسـتند      مالمتیـا . گیـرد   جوامع بشري شکل نمـی 
ها در نیشابور تبلیغ کردند، نوعی عملگرایی را در رویکرد مؤمنان نسبت بـه    اخالقیاتی که آن

گرفـت    الجزایريِ قدرت در آن عصر سرچشمه می  امور دنیوي ایجاد کرد که از فضاي مجمع
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شـد و بـا هنجارهـاي      تحمیـل مـی  و از سوي شرایط اقتصادي و اجتماعی بر این اخالقیات 
  .تشویق شده از سوي قدرت تطابق داشت

در این روش که میشل فوکو آن را در تحقیقـات مربـوط بـه    : گفت باید خالصه طور به
هاي بین   علوم انسانی به کار گرفت، به جاي تعبیر خطی از تاریخ به طور پیوسته بر گسست

توان به عنوان مثال، یک نظـام صـوفیانه را     آن میشود و از طریق   هاي تاریخی تکیه می  بلوك
 معنـی  ایـن  به تبارشناسانه، روش در قدرت مفهوم. دانش توصیف کرد  اي از قدرت  در شبکه

 هـیچکس  و) 183، 1390فوکو،(است متفاوت هاي  قدرت از الجزایري  مجمع جامعه که است
 سـاختار  شناسنده است و یکنیست؛ قدرتی که فاقد فاعل  تاریخی حدوث و ظهور مسئول

و ویژگـی اساسـی    )1382،315 رابینو، و دریفوس(نبوده و به نهادهاي سیاسی محدود نیست
 عملکـرد  هـدفش  کـه  دارد وجود قدرت از تنیده هم در اي  شبکه. آن در پراکنده بودن است

 اعمـال  انضـباط  و حـق  عنصـر  دو هـر  طریـق  از قدرت. است سازي   انضباط قالب در بهتر
 تولیـد  کنـد، بلکـه    قدرت صرفا سرکوب، سانسور یار طرد نمـی «). 81 ،1389،فوکو،(شود  می
: 1389گیلیرمـه، (»کنـد   مـی  تولیـد  هـا را   و قلمـرو ابـژه   حقیقـت  هـاي   آیـین  قـدرت،  کند؛  می

 کـه  نـدارد  وجـود  دانشـی  هـیچ : گفت توان  می معرفت، اصطالح درخصوص بنابراین).156
 بـه  دانـش  گونـه  هـر  امکان شرایط). 61: 1385 فوکو،(باشد نداشته مفروض را قدرت رابطه
 فـردي  هـاي   امکـان  روي قدرت و است وابسته فرهنگی هر در خاص اي  دوره معرفتی بنیان
در اینجـا بایـد نشـان داد کـه چگونـه متصـدیان       . گذارد و تأثیر آن مسـتقیم نیسـت    می تأثیر

گاه فوکـو قـدرت و دانـش، وحـدتی     از دیـد . کننـد   گوناگون سلطه از یکدیگر پشتیبانی مـی 
آنچه در نهایت بـه  . ناپذیر دارد که حاکی از پیوند این دو در علوم انسانیِ جدید است  تجزیه

آید اینکه دانش، قدرت است و بیانگر رابطه قدرت و اساسـا درون رابطـه قـدرت      دست می
  . آید  است که دانش پدید می

  
  ها  تغییر گزاره.2

نویسـان      هاي متفاوتی در برابر صوفیه و کرامیه به اذعـان دسـتینه    خصیصهشیوخ مالمتی، چه 
داشتند که باوجود حضوري قاطع در خراسان ازحمالت حکیم سمرقندي مصـون ماندنـد و   

به ندرت از زهاد و اولیاء ذکري به میـان   سواداالعظمدر نیشابور شهرت یافتند؟ نویسنده اثر 
کنـد، لحـن و مخـاطبش متوجـه بزرگـان        اي نیز مـی   که اشاره آورد؛ با این حال آنجاهایی  می

درایـن بـین مشخصـا بـه احمـد حـرب       . مالمتی و عناصر جـوانمردي در خراسـان اسـت   
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گـري    کـه بـه جـوانمردي و مالمتـی    .نیشابوري، فضیل عیاض و احمدخضـرویه اشـاره دارد  
برخـی از ایـن    اکنـون بـه  ). 143- 152و 104:تـا   سمرقندي،بی(درمتون صوفیه شهرت داشتند

  :شود  ها اشاره می  ویژگی
  

  گرایی  اجتماع 1.2
ها در خفا عبـادات و    آن. کرد  گرایی را تقویت می  بدون تردید باورهاي دینی مالمتیان، اجتماع

کردنـد و ظاهرشـان     هایشان را پنهان مـی   دادند اما در جامعه تفاوت  مناسک خود را انجام می
مالمتـی کسـی   «: نویسـد   ایزید بسطامی در تعریف مالمتی مـی ب. همسان و همرنگ مردم بود

هـا در خـوردن و نوشـیدن و      است که حال خود را از مردم، تماما پنهان دارد، هرچند بـا آن 
کردن و خرید و فـروش، همراهـی دارد؛ امـا قلـب وي متعلـق بـه ملکـوت قـدس           شوخی

کـه از برخـی مشـایخ     کنـد   در جایی دیگر سـلمی روایـت مـی   ). 107: 1376عفیفی،(»است
جویی در هـر آنچـه آدمـی را از خلـق       فروهشتن نام«:طریق مالمت چیست؟ گفتند: پرسیدند
: 1389سلمی،( »برخاست با ایشان بر ظاهر احکام  و  کند؛ در پوشش و رفتار و نشست  جدا می

پنهـان  اند که طریق مالمت، نمایش مقام تفرقه است بـراي خلـق و     از این رو گفته). 27- 33
مالمتیان با تبلیغِ پوشـیده داشـتن احـوال و پرهیـز از     ). همان(داشتن مقام جمع است با حق

جلب نظر مردم، بـرخالف صـوفیه و کرامیـه، جریـان خاصـی از زهـدگرایی را در جامعـه        
هـا    آن. کرد و ضد اجتماع نبـود   ریزي کردند که رشد فکري و اقتصادي جامعه را سد نمی  پی

مالمتیان در کوچه و بـازار بـا مـردم در تمـاس     . ودبینی در همه سطوح بودندمبلغ نبرد با خ
از شـهرت  . دادنـد و بـا همسایگانشـان معاشـرت داشـتند       بودند، واجبات شرع را انجام مـی 

آنها حتی براي جذب سالک و . هاي اصلی طریقت مزبور بود  گریختن و حفظ اسرار، از پایه
در واقع ایـن نظـم و قاعـده اجتمـاعی در     . زدند  تاب نمیاي، دست به تألیف ک  تبلیغات فرقه

ها را از تبلیغات علنی در   داد و آن  عصر سامانی به گفتار و زبان مالمتیان در نیشابور شکل می
به همین دلیل بود که ابوحفص نیشابوري در پاسخ به سـوال  . داشت  می   حوزه زهدگرایی باز

مشـایخ مـا بـا    : اید؟ جـواب داد   خود انتخاب کرده رهروي که گفته بود چرا سکوت را براي
نام مشایخ مالمتی براي نخستین بار در آثـار  ). 110: 1376عفیفی،(اند  داشتن علم، ساکت بوده

شــود   سـلمی نیشــابوري، صـوفی ســده چهـارم و پــنجم هجـري دیــده مـی       ابوعبـدالرحمن 
زمـانی توضـیح و شـرح     و هموست که سیره این فرقه را در این برهه) 309: 1376برتلس،(

یکـی از  ).16: 1376عفیفـی، (داده و نوشته است که از مالمتیان، متنی مـدون موجـود نیسـت   
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اصول مالمتیه بر رابطه مستقیم هر فردي با خداوند و پرهیز از قضاوت دربـاره ظـاهر افـراد    
کردند و   رد میگرایانه برخو  معروف و نهی از منکر، نتیجه  ها حتی در مقوله امربه  آن. مبتنی بود

پیامد این نوعِ اندیشه، تقویت هنجارهاي . سعی داشتند بر عیوب نفس خویش متمرکز شوند
ــلوك     ــوع س ــر از آن ن ــود و مهمت ــطکاك ب ــارض و اص ــه تع ــاعی و دوري از هرگون اجتم

هـاي سـه و چهـار      شان، شرایط پویاي تجاري و اقتصادي خراسان بزرگ را در سـده   مذهبی
  .کرد  هجري، حفظ می

  نهی از سرزنش دنیا 1.1.2
. انگیز دیگر این بود که در نظام اندیشگیِ مالمتیان، سرزنش دنیا وجـود نداشـت    نکته حیرت

اي کارآمد، حتی مالمت دنیا را بر پیـروان خـود نهـی      مالمتیان در راستاي همسویی با جامعه
یاران خـود را دیـد کـه    اند که بعضی از   در جایی از ابوحفص نیشابوري روایت کرده. کردند

شـما آنچـه راه و طریـق شـما اسـت و بایـد مخفـی        « :کنند، پس گفـت   دنیا را سرزنش می
). 31: 1376عفیفـی، ( »کردید، ظاهر کردید، از این پس با من مصاحبت و مجالست نکنید  می

تـا تـوانی از   : مرا وصیتی کن، گفت«: گوید  در جایی دیگر عبداهللا منازل به حمدون قصار می
مالمتیان در راستاي نهی از سرزنش دنیا، بـاوجود  ). 50: 1385قشیري، ( »بهر دنیا خشم مگیر

دادند تا کسـی از    شان به مستمندان، خود را در چشم جامعه ثروتمند نشان می  بخششِ دارایی
هـاي    هـا شـالوده    هـاي آن   آمـوزه ). 95- 112: 1385اکبـري و نجفـی،   ( ها مطلع نشود  فقر آن
به همین دلیل بود که سالم باروسی، اسـتاد مالمتـیِ حمـدون    . کرد  گرایی را حفظ می  اجتماع

اگر رغبتـی کـه در بـاطن    : کرام درباره مریدان وي، گفت  قصار در پاسخ به پرسش محمدبن
دارند در ظاهرشان و زهدي که در ظاهرشـان اسـت در باطنشـان بـود، هـر آینـه از رجـال        

بینم و روزه فراوان اما از نور ایمان هـیچ چیـز بـر ایشـان       شدند، نماز بسیار می  محسوب می
  ). 60: 1370جامی،.(نیست

  پوشی  جلوگیري از پشمینه 2.1.2
گرایـی، مالمتیـان، خرقـه و پشـمینه       به دنبال پرهیز از ریاکاري و پیروي از سیاست اجتمـاع 

یـث بـا صـوفیان    شـدند و از ایـن ح    پوشیدند و در جامه اهل بازار در جامعه ظاهر مـی   نمی
فعالیت بسیاري از مالمتیان، از جمله ابومحمد حجام و خراز رازي در عرصه . تفاوت داشتند

). 114،57همـان، ( اقتصادي، در ترجیح لباس عادي از سوي ایشان بر مرقع صوفیانه مؤثر بود
ص و پوشی، آدابی داشتند که ایشان را از توده مردم کامال مشـخ   در مقابل، صوفیه براي خرقه
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کبري، صوفی بزرگ قرن هفتم هجـري در اثـر خـود شـرحی       الدین  شیخ نجم. کرد  متمایز می
  ).28: 1363کبري،  الدین  نجم( دقیق از مناسک مزبور ارائه داده است

  گزینی از دعوي کرامات  دوري 3.1.2
و  گرایی بود که مالمتیان، ادعـاي کرامـت و دعـوي نداشـتند      به دنبال همین سیاست اجتماع

» ولـی «انجام چنین اعمالی را داللت بر جهل و همچنین غیبـت از قـوت کرامـات را نشـانه     
یکـی از عیـوب نفـس،    : نویسـد   چنانچه سلمی در جایی می). 414: 1394عطار، (دانستند  می

لطـف  ... کنـد و   بازگو کردنِ بسیاري کرامات است و مـداومت بـر آن، انسـان را فاسـد مـی     
هــا قــرار   هــا را خــارج از ایــن امــر و سبکســري  اســت کــه آن خداونــد بــر اولیــاءش ایــن

کردنـد    جویی را تبلیغ نمی  مالمتیان هیچگونه هنجارستیزي و نام). 445: 1369سلمی،(دهد  می
  .و به دنبال همرنگی در ظاهر با خَلق بودند

 دوري از مراسم سماع 4.1.2
مکـن اسـت در نتیجـه    سماع در تصوف به معنی تجربه خاصی است همراه بـا وجـد کـه م   

). 3- 78: 1367پورجـوادي، (شنیدن آواز خوش، تالوت قرآن، یا موسیقی در سالک پیدا شود
یکی دیگر از نکات متضاد مالمتیه و صوفیه، این بود که مالمتیـان در مراسـم سـماع حاضـر     

 ها دالیل اعتقادي خودشان را داشتند که به عنوان مثال، این عمل باعـث فـاش    آن. شدند  نمی
کنیم، اما کامال مشخص بود که از متفاوت   آن را پنهان می) مالمتیان(شدن حاالتی است که ما

ابوحفص، بزرگ مالمتی نیز نسبت به این عمـل،  . کردند  بودن در جامعه، به شدت احتراز می
  ). 46: 1385قشیري، (داد  روي خوش نشان نمی

  فقدان اصطالحات آرمانی در زبان شیوخ مالمتی 5.1.2
هاي عملی بین صوفیه و مالمتیه، تنها به آداب و رسوم محدود نمانـد، بلکـه حـوزه      تعارض

اهللا، حلـول،    فـی   فنـاء : هاي آرمانیِ صوفیان مانند  مقام. اصطالحات را هم تاحدي در برگرفت
: عفیفـی نیـز معتقـد اسـت    . در زبان مالمتیان جایگـاهی نداشـت  ... وصول، وحدت وجود و

دانستند کـه از هرگونـه     و ادراك بودند و غایت اخالص را در اعمالی می مالمتیه اهل صحو«
تمرکز بر روي معناي اخالص و نبـرد  ). 43: 1376عفیفی،(»شائبه ریا و تزویر آزاد بوده باشد

کرد و منجـر بـه خلـق      همیشه با نفس، ایشان را مبدل به سالطین دین در چشمان عوام نمی
هدف مالمتیه رسـیدن بـه مقـامی    . شد  شدن با معبود نمی  ادعاهاي صوفیانه در خصوص یکی
. شناختی و فضائل معنوي کامال حالت بـاطنی پیـدا کنـد     بود که در آن تمامی مکتسبات روان
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در مقابلِ مالمتیان، کرامیه و صوفیه قرار داشتند که از سوي حکیم سمرقندي بـه ریاکـاري و   
حکـیم سـمرقندي، کلیـد    ). 186: تا  ، بیسمرقندي(عدم اخالص در زندگی دینی متهم بودند

کـه همـان شـعار    )77:تـا   سمرقندي،بی(دانست   رسیدن به خدا را دوري از ریا و اخالص می
پـذیر    او بر ایـن بـاور اسـت کـه گـذر مـؤمن از صـراط بـا اخـالص امکـان          . مالمتیه است

  ).80و128: تا  سمرقندي،بی(شود  می

  قدرت انضباطی 6.1.2
خ مالمتی در برابر مریدان پیگیري کردند، استفاده از قدرت انضباطی سیاست دیگري که شیو

این شبکه انضباطی و آموزش سختگیرانه مالمتیان که جنید بغـدادي در اولـین برخـورد     .بود
بـر کنترلـی دائمـی و مراقبـت از     ) 407و507: 1385قشـیري، (در شهر بغداد به آن اشاره دارد

تر اینکـه زهـد مالمتـی بـا چنـین        حکایت دارد و مهمها براي رهروان   نفس در تمامی لحظه
نشینی یا تأسـیس    انضباطی دشوار، قرار نبود به نحوي در جامعه رشد کند که منجر به گوشه

مهمتـرین  . خانقاه و خلق سپاه بیکارگانی از زهاد در آن شود و اقتصاد جامعه را از پا درآورد
کاربرد قدرت جامعه سـامانی را بـا نیـروي    ویژگی قدرت انضباطی این بود که تأمین امکان 

در واقع شبکه انضباطی مالمتیه، رهروانی مطیع و . کار محدود و باکمترین هزینه تضمین کند
کرد که جامعه عقالنی و کارآمد و فنی بـه    هاي اجتماعی و اقتصادي خلق می  فعال در عرصه
نـیِ خـود را از بازارهـا شـروع     به همین دلیل بـود کـه مالمتیـان، فعالیـت دی    . آن نیاز داشت

  .کردند  می
  
  فضیلت کسب و کار 2.2

گرفتن از دنیا امري مهم بود کـه    در تصوف و اندیشه کرامی، ترك تالش براي روزي و کناره
کردنـد و البتـه مـورد      ها، بازارها را مناطقی مسموم تلقی می  آن. شد  با مفهوم توکل مرتبط می

پیشـتر  ). 149و151، 145- 146، 129: 1368جوزي،  ابن(گرفتند  شماتت اهل سنت نیز قرار می
هایی از عقاید حکیم سمرقندي درباره کسب و کار و حمله وي به کرامیان در واکـنش    نمونه

  . به انزواي اجتماعی ایشان ذکر شد
در طریقت . در زهد مالمتیِ مبتنی بر اخالص در عهد سامانی، اوضاع قدري متفاوت بود

و  ]در معنـاي صـوفیانه  [رفت و افـراط در توکـل     مفهومی کانونی به شمار می »کار«مالمتی، 
گرفتن صدقات، جایگاهی بنیادي در طریقت مزبور نداشت، اگر چه گهگاه مرید را بـه آن وا  
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اي در بـازار و تهیـه وسـایل معیشـت از مهمتـرین        از نظر مالمتیان، انتخابِ پیشه. داشتند  می
هـاي سـوم و چهـارم      ه بود که مناسبات قـدرت در خراسـان سـده   اینگون. فرایض دینی بود

کنـد کـه بـه اخـالق مالمتـی مشـهور         هجري، نوع خاصی از اخالق زاهدانه را تأسیس مـی 
حکیم سمرقندي، به نحو پر رنگـی در سراسـر کتـابش بـه ارزش کـانونی کـار در       . شود  می

. آن را توجیه کرده است) ص(بر اکرمجامعه پرداخته و با ذکر آیاتی از قرآن و روایاتی از پیام
هر که حـالل خـورد   «: کند که فرمود  نقل می)ص(حکیم سمرقندي در روایتی از رسول اکرم

  ).204: سمرقندي،بی تا( »هر آیینه در بهشت شود... و کار به سنت کند
مالمتیان به لحاظ گرایش نسبت به ایثار با جوانمردان در بازار، احساس ارتبـاط نزدیکـی   

شتند و زندگی عرفانی خود را زیر پوشش فتـوت اجتمـاعی و در میـان اصـناف شـهري،      دا
هـا را    بسیاري از معلمان و شاگردان مالمتی عناوینی داشـتند کـه شـغل آن   . کردند  مخفی می
ابوحفص حداد نیشابوري، شیخ مالمتی معتقد بود که سالک همواره باید افعـال  . داد  نشان می

همواره در کسـب و بـازار   «: بنابراین اعتقاد داشت. اب و سنت بسنجدو احوال خود را با کت
- 33: 1389سـلمی،  (»باش و زنهار تا از دسترنج خویش نخوري و آن را به مستمندان دهـی 

اي در بـازار    داد، انتخاب پیشـه   ابوحفص حداد، نخستین آزمونی که براي مرید قرار می ). 27
اگر قصد این طریق داري، اول «: وي آمد، وي را گفتبه نحوي که وقتی مریدي به نزد . بود

نفحـات  (».برو و حجامی بیاموز تا نام حجامی بر تو نهند نـه از ابتـدا تـو را عـارف خواننـد     
وي دوازده سال در دکـان آهنگـري در   . سیره ابوحفص، کامال عملی بود). 57: 1370االنس،

وسیلتی که بنده بـدو تقـرب کنـد بـه     نیکوترین «: بازار، فعالیت اقتصادي داشت و معتقد بود
هـا و طلـبِ     ها و مالزم گرفتن سنت اندر همه فعـل   خداي، دوام فقرست بدو اندر همه حال

بنابراین حکایت متضادي از وي کـه شـغلش   ) 458: 1385قشیري،(»قوت حالل کردن است
؛ 139و110: همـان (رسـد   را رها کرد و دست از کسب بداشت، دور از واقعیـت بـه نظرمـی   

حمدون قصار، بزرگ مالمتیان نیز، پیوسته دیگـران را بـه داشـتن شـغل     ). 414: 1394عطار،
مباالتی که هـم طلـبِ روزيِ حـالل نداشـته باشـد،        به باور وي، از انسانِ بی. کرد  تشویق می

ــه هــر کــاري دور از انتظــار نیســت  ــونعیم اصــفهانی، ج(دســت زدن ب ). 231: 1988، 10اب
از آداب کسب، رعایت عقل معـاش،  : نویسد  در تأیید کسب و کار میعبدالرحمن سلمی نیز 

سعی و کوشش و داشتن آرامش معنوي و التزام به حق است و مهمتر از همه اینکه خـدا را  
دهد در صورت ترك کسـب،    و هشدار می) 376- 377: 1369پورجوادي،(دهنده بدانی  روزي

تـرین رزق، را    او پـاکیزه . دست خواهید دادروزيِ شما کم شده و به مرور، روزيِ پاك را از 
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و مخلصان را اینگونه معرفـی   ]مالمتیان[داند و راه اخالص  نشأت گرفته از توکل به رزاق می
او توکل به خدا را منافی کسب . دهد  در همان حال تعریف خود را از توکل ارائه می. کند  می

کند و در   وفیه به رها کردن کار تشویق نمیو مانند بسیاري از ص) 441: همان(داند  و کار نمی
در کراهت گـدایی همـین بـس کـه چیـزي بـدتر از خـودش        «: گوید  باب کراهت سؤال می

پیشـه عصـر     آموزه کار در اندیشه مالمتیان، با جامعه عقالنی و تجـارت ). 360همان، (»نیست
هـا    چراییِ تغییر این گـزاره . کرد  سامانی منطبق بود و اخاللی در زندگی توده مردم ایجاد نمی

از حکـیم سـمرقندي    سـواداالعظم باتوجه به آرشیو محدود این عصر ازخالل بررسی کتاب 
  . قابل ردیابی است

  
  1هاي کناره و خاموش  کرامیه و صوفیه؛ خرده گفتمان.3

به عنوان نماینده عصـر سـامانی و بـه دسـتور امیـر       حکیم سمرقنديبا شروع عهد سامانی، 
نامه دینیِ جامعه آن روزگار بـود    نوشت که در حکم اعتقاد سواداالعظماسماعیل کتابی به نام 

امـا  «: شـود   کتاب با این جملـه شـروع مـی   . توان به مسائل بسیاري پی برد  و از خالل آن می
ن و مبتـدعان و هـواداران بـه سـمرقند و     راهـا   بدانک سبب تصنیف این کتاب آن بود که بی

هدف نگـارش اثـر مزبـور از سـوي     ). 17: تا  سمرقندي، بی(»بخارا و ماوراءالنهر بسیار شدند
او معتقد است که پشـت سـر زانـی و    . حکیم، همین شناسایی اهل بدعت عنوان شده است

ن این جملـه چـارچوب   نویسنده با بیا. شود  توان نماز گزارد اما مبتدع را شامل نمی  لوطی می
کنـد و وقتـی از هفتـاد و دو      عقاید پذیرفته شده از سوي قدرت را در حوزه دین ترسیم می

تر و مؤسس فرقـه    برد، کرامیه را از تمام فرق اسالمی بدتر و جاهل  فرقه ضاله اسالمی نام می
وه دانـد و صـفحات بیشـتري از اثـرش را بـه وصـف ایـن گـر          را در کفر همانند فرعون می

  .اند  ها، همین کرامیه  به اعتقاد وي سمبل بدترین بدعت). 186همان، (دهد  اختصاص می
تـر از فتنـه     چرا کرامیه را نشانه گرفته و فتنه آنـان را صـعب   حکیمپرسش اینجاست که 

آیـد بـه     داند؟ در توضیحات بعدي که بالفاصله بعد از تشـریح عقایـد کرامیـه مـی      دجال می
هـا    عملی و عدم کسب و کار ایشان و برپایی خانقـاه   این پرسش را در بی شکلی پنهان پاسخ

  :نویسد  او می. داند  می
، ...عالمان مدینه جمع شدند و اتفـاق کردنـد کـه امتـان بـه دوازده مسـئله کـافر شـدند        

هـر کـه دنیـا طلـب کنـد از      : و رسول علیه السالم گفت ...کسب را حق نبیند: دوازدهم
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ه تا بر عیال خود نفقه کند و بر همسایه مهربانی نماید و از بهر آن تا از حالل، از بهر آنک
  .)188- 189:همان( نباید کردن حق تعالی از وي خشنود باشد سئوالکسی 

کنـد کـه ایشـان ظهـور       و براي اینکه ضربه نهایی را بزند، احادیثی از پیامبر اکرم نقل می
با تأکید بر کسـب و کـار برمبنـاي     حکیم سمرقندي،. بینی کردند  اي را پیش  چنین فرقه ضاله

: او بر این بـاور اسـت  . برد  روایات اسالمی، مناسک کرامیان را به طور مستقیم زیر سئوال می
و گدایی و سؤال در جامعـه اسـالمی،   )120:تا  سمرقندي،بی( »اند  بنده را قوت کار کردن داده«

  :نویسد  درجایی دیگر، ذیل مسئله چهلم می. بدعت است
و کسب کردن به قول بعضـی  ... کردن به حال ضرورت، فریضه بینی  آن است که کسب

: و بعضـی گفتنـد  ... فقهاي ما سنت است و کسب ناکردن و نادیدن، هوا و بدعت است
حـق تعـالی تندرسـت فـارغ را     . حق تعالی کسب فرمود تا بنده به فساد مشغول نشـود 

  ).126- 127: همان(. و نه کار آن جهانر این جهان کند دشمن دارد، که نه کا

دانـد و    با ذکر روایات مذکور، فساد انسان را نتیجه بیکاري مـی  سواداالحکامنویسنده اثر 
اش را بیش از هر گروه ظاله دیگري در جهان اسـالم متوجـه     به این طریق نوك پیکان حمله

ان در عصـر سـامانی از زبـان    جامعه پررونق ماوراءالنهر و خراسـ : باید گفت. کند  کرامیان می
حکـیم، تـوانگران و   . کنـد   حکیم سمرقندي از فرد فرد اجتماع، فعالیت اقتصادي طلـب مـی  

صالح بعضی دوستان خدا : نویسد  دهد و می  لقب می» دوستان خدا«بازاریان را همانند زهاد، 
 ). 112:تا  سمرقندي، بی(به توانگري است

یس خانقـاه بـراي نخسـتین بـار در جهـان اسـالم،       دانسته است که فرقه کرامیه بـا تأسـ  
 نشینی و انزواي اجتماعی را نظم جدیدي بخشید و کسب و کار را به شدت نهی کـرد   گوشه

هاي معرفتی فرقه کرامیه که مبتنـی بـر     بنیان: توان گفت  بنابراین می). 55- 70: 1378ماالمود، (
گزینـی    ها و عزلـت   دت در خانقاهجمعی و عبا  منع تالش و کوشش اقتصادي و زندگی دسته

کرد، جایگاهی در گفتمـانِ عصـر سـامانی      بود و در یک کالم، اقتصاد پررونق را تضعیف می
نداشت و برخورد با آن از سوي علما و بخش مهمی از جامعه یعنی بازرگانـان کـه دشـمن    

هـر  حکـیم سـمرقندي در عصـر خـود،     . نمود  سرسخت کرامیان بودند، ضروري و الزم می
). 184: تـا   سـمرقندي،بی ( دانـد   انـد، دوزخـی مـی     اي که از مردم فاصله و عزلت گزیـده   فرقه

بیش از آنکه اثري دینی محسـوب   االعظم  سوادتوان ادعا کرد که تار و پود کتاب   بنابراین می
تازد کـه    شود، از شعار حمایت از کار و کسب و تقدس آن تشکیل شده و به هر گروهی می
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به همین دلیل است که بیشترین صفحات این اثر به عقاید کرامیـان  . آن را تبلیغ کند مخالفت
و نـه  » نیـت «او در این راستا با بحثی کالمی، مقولـه  . و حمله به ایشان اختصاص یافته است

شـود و از ایمـان     کـردار بـر تـن وارد مـی    : داند و معتقـد اسـت    را در ایمان مهم می» عمل«
هـاي    نتیجـه چنـین بـاوري قطعـا بـه بیهـوده شـمردن آمـوزه        ). 122: تا  سمرقندي،بی(نیست

هـاي    نهضت کرامیـان بـه رغـم فعالیـت    . شد  سختگیرانه و افراطی کرامیه و صوفیه منجر می
وکیلـی، حسـینی شـریف،    (گریزانه، از زمـان حکومـت طاهریـان     هاي اجتماع  گسترده و پیام

و افراد کم درآمد، بخـت و اقبـالی بـراي     اي روستایی  ، به جز جذب عده)133- 154: 1390
رشد و شکوفایی در مراکز تمدنی همچون نیشابور نداشت و باید تا زمـان روي کـار آمـدن    

جرفادقانی چگونگی رشد ایـن فرقـه را تشـریح    . داد  سلسله تُرك غزنوي، شکیبایی نشان می
نـوي، همسـو بـا    هاي کرامیه در عصر غز  گسترش آموزه).392: 1345جرفادقانی،(کرده است

: 1383رحمتـی، (پـذیر کـرد    اضمحالل گفتمان جامعه سامانی، انتشار آثار مکتوبشان را امکـان 
  .و در نیشابور بر سریر قدرت نشانید) 18- 65

بـه عنـوان   . تـر و غیرمسـتقیم بـود     تر، کمرنگ  با صوفیان پنهانی سمرقندي حکیمدشمنی 
اي   کند و اشاره  ا اهل حدیث معرفی میگوید، وي ر  نمونه آنجا که از حسن بصري سخن می

در ). 202: تـا   سمرقندي،بی( به اینکه وي جزو نخستین زهاد تاریخ جهان اسالم است، ندارد
آل یک زنـدگی فـردي را در اجتمـاع، سـنت و       جایی دیگر براي مؤمن مسلمان، فضاي ایده

گـزارم    من باري نماز می«: که فرمایند  داند و از ایشان نقل می  می) ص(سیره معتدل پیامبر اکرم
. »این سنت مـن اسـت  . کنم  گشایم و با عیاالن صحبت می  دارم و می  خسپم و روزه می  و می

گزینـی،    هاي هویتی صوفیه مانند عزلیـت   ، مؤلفه ها  در واقع حکیم سمرقندي با ذکر این گزاره
. کنـد   را بـه آن حملـه نمـی   کشد امـا آشـکا    تجرد و افراط در اعمال دینی را نیز به چالش می

هایی   ستاره  توان چنین نتیجه گرفت که تصوف نیز مانند فرقه کرامیه، با وجود تک  بنابراین می
کـارگیريِ زبـان     رغـم بـه    مؤلفان صوفی بـه . درخشان، اقبالی در جامعه عصر سامانی نداشت

 کتـاب مزبـور از مسـتملی بخـاري     شرحکالبادي و  التعرفهایی همچون   فلسفی در دستینه
کوشیدند حوزه فعالیت عقـل را    ،به علت اینکه می)918و916: 1378شعردوست و سلیمانی،(

. رنـگ در جامعـه خردگـراي آن روزگـار داشـتند       محدود کنند، در عرصه فرهنگی نقشی کم
م ابوالحسن عامري، فیلسوف بزرگ عصر سامانی عالئق مردم زمانه خود را به خـوبی ترسـی  

شـانند، زیـرا     عامه مردم، شیفته و آمخته گفتار بزرگان و سیاستمداران«: نویسد  وي می. کند  می
زندگی راحت و آسوده و مال گشاده و منافع فراوان و کسب پیوسته و رونق بازار و فزونـی  
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معناي دیگرش این است که اغلب مـردم،  ). 80: 1939ابوحیان توحید،(»دارند  سود را امید می
: تـوان گفـت    گیري اولیه مـی   در یک نتیجه. کنند  ها را طلب نمی  ه پوسیده و گوشه دویرهخرق

هاي کرامیان جایگاهی در گفتمـان نخبگـان و تـوده عصـر سـامانی        اندیشه صوفیانه و آموزه
به عبارت دیگر، دو گروه مزبور به رغم حضور و برپایی خانقاه، مورد تأیید جامعـه  . نداشت

خوارزمی که بـه   العلوم  مفاتیحرفتند با نگاهی به کتاب   ی غیررسمی به شمار مینبوده و معرفت
شـود کـه تصـوف جایگـاهی در       عتبی وزیر آل سامان تقدیم شده است، این نکته آشکار می

میان علوم دینی، نداشت و در قرون پنجم و ششم بود که آثاري در حوزه علـوم صـوفیه بـه    
). 129: 2االنسـاب،ج : 1962سـمعانی، ( خن به میان آمـد نگارش درآمد و از دانش تصوف س

باوجود بزرگانی در این عرصه، دانش صـوفی، معرفتـی خـاموش و کـم     : توان گفت  پس می
تر از سطح مطلوب علمیت قرار دارد، تا اواخر دوره   شرح و بسط، به عنوان معرفتی که پایین

تیان براي رسیدن به رسـتگاري اُخـروي،   سامانی باقی ماند اما مسیر آرمانیِ فرقه زاهدانه مالم
از میان بازارهاي نیشابور، رفاه و ثبات و امنیت اقتصادي، تندرستی مردم و خوشباشی جامعه 

  .گذشت و با فرهنگ نیشابور و خواست قدرت در عصر سامانی همسو بود  می
  

  گیري  نتیجه .4
یـایی در تجـارت و   هاي سوم و چهارم هجـري، بـه حـد اعـالي پو      خراسان بزرگ در سده

. پـذیر کـرد    هاي دینیِ بسیاري را امکـان   فرهنگ رسید و رواداري موجود، امکان فعالیت فرقه
در ایـن زمـان   . با این همه صوفیه و کرامیه نتوانستند در ایـن دوره رشـد چشـمگیري کننـد    

مکتبی زهدگرا در نیشابور شکل گرفت که توانسـت بـا اتخـاذ رویکـردي متفـاوت در ایـن       
مشرب، تبدیل به نماینده زهدگرایی در شـرق    نویسان صوفی  ین ببالد و به اذعان دستینهسرزم

فـردي در    هـاي هـویتی منحصـربه     مالمتیان ویژگـی . جهان اسالم در برابر تصوف بغداد شود
فضـیلت  . داد  ارتباط با اجتماع داشتند که آن را در تناسب با گفتمان عصر سـامانی قـرار مـی   

پوشـی    پوشی، چشم  گرایی، سرزنش نکردن دنیا، دوري از سماع صوفیانه و خرقه  کار، اجتماع
هـایی بـود کـه      نکردن در خانقاه از جملـه ویژگـی    نشینی و اقامت  از کتابت، عدمِ تبلیغِ گوشه

  .داد  دانایی مالمتی را همسو با خواست قدرت در این دو سده قرار می
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  نوشت پی
 

گیـرد کـه از سـوي قـدرت در      میشل فوکو معرفت کناره و خاموش را براي دانشی بـه کـار مـی    1.
 .شود اي خاص به رسمیت شناخته نمی دوره
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