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  چکیده
نگـاري   از تـاریخ  اي گونـه مثابـۀ   نویسی مسـلمانان و بـه   نویسی عرفا ذیل سنت طبقه تذکره

ـ  ،ي عطـار االولیا   ةتذکرهاي عرفا،  ایرانی شکل گرفته است. از میان تذکره ـ اسالمی جـاي   هب
هـا، سـبک    و وفـات، شـاگردان و اسـتادان سـوژه     ،نسب، تولـد  کید برأگزارش مستقیم و ت

کنـد.   آنان بازنمایی مـی » ۀطبق ـ هویت« قصد برساخت ها را به یا وجوه ریاضت آن ،زندگی
 ،پـس از برابرخـوانی ریاضـت    االولیـا    ةتذکردر این نوشتار سبک بازنمایی طبقات عرفا در 

شناسـی سـلیقه    متفکران مطالعات فرهنگی و جامعهبر آراي   با تکیه ،مثابۀ سلیقه و مصرف به
دهد که انواع ریاضت یا سـلیقه و   یابی و تفسیر شده است. نتیجه نشان می و مصرف داللت
در قالب پـنج عنصـرِ پوشـاك، تغذیـه، عبـادات و مناسـک،        االولیا   ةتذکرمصرف عرفا در 

به برسـاخت و تمـایز    هاي عارف هاي سوژه و تعلقات و دارایی ،گفتن و حرکات بدن سخن
ـ  انجامیده اسـت. طبقـۀ عـارف   » عاشق ـ عارف«و » زاهد ـ عارف«طبقۀ  دو کالن زاهـد بـا    ـ

بـه قطعیـت معنـا بـاور      دار نشانشکل  گرایش به وجه سلبی انواع ریاضت یا اصل امتناع به
خـواري یـا    یـا عریـانی، غـذاهاي سـاده و کـم، گیـاه       ،خشن، فرسوده داشته است. پوشاك

ناکی  گفتن تردیدآمیز، خوف باره، سخن مستمر یا یک ةفروکاهندنخوردن، عبادات و مناسک 
ایـن   هـاي نـاچیز شـاهد    دارایـی و گریزي،  همراه احساس گناه و بدن منقبض، زن و فرزند

عاشق اگرچه در برخی موارد مثـل پوشـاك یـا تغذیـه بـه       ـ طبقۀ عارف ،ادعاست. درمقابل
و  ،شـکل ایجـابی، گشـوده    ریاضت آنان عمـدتاً بـه   ،ت توجه کرده استسویۀ سلبی ریاض

هـاي   طلبـی در تغذیـه، شـوریدگی    پوشی، تنـوع  سیال سامان یافته است. گریز از الزام خرقه
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و تعلـق و   ،سـتیز  گریـز و واسـطه   بـدنیِ فاصـله   ــ  هـاي زبـانی   فزا، گستاخی وارِ بدن خلسه
  این سبک از زندگی است. ۀآور نمون الزام گزینی غیر دارایی
طبقـات عرفـا،    ،ریاضـت، سـلیقه و مصـرف   عرفا،   نویسی تذکره ،االولیا   ةتذکر :ها ژهکلیدوا
  نیشابوري. عطار

  
  . مقدمه1

نگاري اسالمی است. از قرن دوم هجـري سـنت    هاي تاریخ نویسی یکی از شاخه سنت طبقه
آن حضـرت آغـاز شـد. ازنظـر      ۀ(ص) و صـحاب  تألیف آثاري درباب افعال و اقـوال پیـامبر  

 يها نامه لیف زندگیأت طور خاص اي از تنظیم مطالب و به نگاري اسالمی، طبقات شیوه تاریخ
و اي،  اشخاص است که براساس اشتراك در معیارهاي زمانی، مکانی، اعتقادي، علمی، حرفه

. قـرن  )93: 1391زاده  شود (سـجادي و عـالم   بندي می هاي جسمی یا شخصیتی دسته ویژگی
توان  می هاي طبقات، ب نخستین کتا میانِ نگاري مسلمانان است. از سوم آغاز شکوفایی طبقه

ق) نام بـرد؛ ایـن کتـاب حـاوي شـرح       240 بن خیاط العصفري (د ۀخلیف الطبقاتاز کتاب 
سـعد   ابـن  الکبـري    الطبقـات تن از اصحاب پیامبر (ص) و تابعین آنان اسـت.   3325احوال 

 انـد  ق) نیـز از ایـن دسـته    261 - 206مسلم بـن حجـاج نیشـابوري (    الطبقات) و ق 230  (د
  ).159: 1379  (اگل

نویسی رواج یافته بود، توجه اهل تصوف و  مثابۀ شکلی از تاریخ که به ،نویسی سنت طبقه
هـاي   که این شکل از نوشتار درمقـام یکـی از زیرگونـه    طوري به ؛عرفا را به خود جلب کرد

میزان دربردارندگی افراد  نویسی متصوفه و عرفا را ازمنظرِ گرفت. طبقه قرار ژانر عرفانی کالن
صـورت   کـه اولـی بـه    ،توان بـه دو دسـتۀ فـردي و جمعـی تقسـیم کـرد       موضوع بحث می

کثیـري از متصـوفه یـا     شماردومی زندگی  و 1اختصاصی دربارة یک صوفی یا عارف است
 طبقاتنگاريِ جمعی دربارة صوفیان، کتاب  طبقه هاي اولیۀ از نمونه کند. بازنمایی می را عرفا

 ق) اسـت کـه نویسـندة کتـاب     412 - 325ابوعبدالرحمان محمد بن حسین سلمی ( ۀالصوفی  
نگار زنـدگی صـوفیان ابـونعیم اصـفهانی      کند. دومین طبقه صوفیان را به پنج طبقه تقسیم می

به شرح حال حـدود   االصفیا   طبقات و االولیا   ۀحلیق) است که با نگارش کتاب  430 - 336(
صوفیان کتـاب    نویسی طبقه ةتن از زهاد و نساك مسلمان پرداخت. سومین کتاب دربار 800

 الصـوفیۀ    طبقـات ق) است که بازخوانی  481 - 396انصاري (  خواجه عبداهللا ۀالصوفی   طبقات
  سلمی به فارسی هروي است.



 157   سلیقه و مصرف مثابۀ به ریاضت: االولیا   ةتذکر در عرفا طبقات بازنمایی

ي فریدالـدین  االولیـا    ةتذکرکتاب  یادشدهحوزة  مشهورترین نوشتار در ،پس از این آثار
تن از اولیا و مشـایخ   97ق) است؛ این کتاب شرح حال  618 - 540محمد بن ابراهیم عطار (

و بر اشاره به نسب، تاریخ تولد،  هاي طبقات معموالً مبتنی صوفیه است. ساختار اغلب کتاب
صـوفیان را  » طبقۀ ـ هویت«مبسوط شکلی  اما عطار با وجوهی دیگر و به ،تاریخ وفات است

 ،االولیـا    ةتـذکر راوي  ــ  لـف ؤبرمبناي سبک زندگی آنان بازنمایی کرده یا برساخته اسـت. م 
ازجملـه گفتمـان    ،پـردازي کالسـیک فارسـی    هاي رایج در سـنت روایـت    گویی لیرغم کُ هب

شخصـی توجـه    هاي زندگی تر به ویژگی که در بازنمایی هویت افراد کم ،نویسی عرفا  تذکره
عرفانی، وجوه تمایز آنان را برمبناي سبک زندگی یا  ۀکرده است، براي معرفی افراد و طبق می

 االولیـا    ةتذکر؛ همین امر است همان سلیقه و مصرف در معناي اصطالحی آن بازنمایی کرده
به زبـان امـروز   را که  چه رسد آن نظر می به ،کند. البته هاي عرفانی متمایز می از سایر تذکره را
آن  ةدر معنـاي گسـترد  » ریاضـت «تـوان بـا مفهـوم     شـود مـی   نامیده مـی  »سلیقه و مصرف«

بلکه داراي وجـه   ،برابرخوانی کرد. در این خوانش، ریاضت فقط امتناع یا فروکاستن نیست
 .گیرد می افزایی را هم دربر گرایش به امري هم هست یا حتی وجوهی از بدن چون همایجابی 

» نگـاه  ــ  بـدن «شود کـه   ریاضت بر انواعی از انضباط خودخواسته اطالق می ،دیگر عبارتی به
سازد. در این نوشتار وجوه بازنمایی طبقات عرفانی در  برمی گوناگونهاي  ها را به شکل سوژه
مصرف هر طبقه  ي عطار برمبناي تمایزهایی مندرج در وجوه ریاضت یا سلیقه واالولیا   ةتذکر

مفـاهیم و آراي برخـی    و تفسیر شـده اسـت. مبنـاي نظـري بحـثْ      ،بندي یابی، طبقه داللت
شناسی سلیقه و مصرف اسـت. بـراي تبیـین     مطالعات فرهنگی و جامعه ةنظران حوز صاحب

یعنی پوشاك، غذا، عبادات  ،ۀ اصلی بازنمایانندة ریاضت یا سلیقه و مصرفمؤلفبه پنج  ،بحث
  تکیه شده است. ،ها هاي سوژه و تعلقات و دارایی ،گفتن و حرکات بدنی و مناسک، سخن

  
  . پیشینه و ضرورت پژوهش2
دربـاب  اسـت  اول شامل مقـاالتی   ۀتوان سه دسته پیشینه معرفی کرد: دست این نوشتار می در

  نگاري یا وجوه برساخت واقعیت: تاریخ نویسی عرفانی ازمنظرِ سنت تذکره
» هاي بنیادي تصوف عطار و جامی، تداوم نوشته هاياالولیا   ةتذکر«) در مقالۀ 1379اگل (

   نفحـات عطـار و   ياالولیـا    ةتـذکر پردازد و درادامـه   نویسی می به بررسی سیر تاریخی طبقه
نگـاري در   طبقات ۀپیشین«) در مقالۀ 1381فروشانی (  کند. صفري جامی را مقایسه می االنس

نگاري مسلمانان اهل سنت و شیعه را از آغاز تا اواخر قرن چهاردهم  طبقات» میان مسلمانان
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اي  شـیوه  ؛نگـاري  طبقات«) در مقالۀ 1395برجکی (  کند. رضوي و رضایی هجري معرفی می
گیـري   چگـونگی شـکل  » نگاري اسـالمی و تأثیرپـذیري از سـاختارهاي اجتمـاعی     از تاریخ
نگـاران   طبقـات ر دتأثیر فضاي اجتماعی  نیزو هاي مختلف آن  نگاري اسالمی و شیوه طبقات

برسـاخت گفتمـانی   «) در مقالـۀ  1396سرایی و رحیمی ( جنبه  را بررسی کرده است. یعقوبی
بخشـی بـه    وجـوه مشـروعیت  » هاي حالج ايِ عرفانی: روایت هاي تذکره رنگ در گزارش پی

  .اند کردهاي تبیین  تذکره  زدایی از وي را در پانزده روایت حالج و مشروعیت
 اسـت: رمضـانی  شـده  به مفهوم ریاضت پرداخته در آن  کهاست دوم نوشتارهایی  ۀدست

مجموعه گفتارهایی در بیان طریقۀ سـیر   عرفان عرف در ریاضت) در کتاب 1388خراسانی ( 
و سلوك عرفانی آورده و به شرح مرحلۀ ریاضت از منازل سیروسـلوك عرفـانی بـا نگـاهی     

ریاضـت و تـأثیر آن بـر    «) در مقالـۀ  1392خـواه (  است. مطهري گویانه پرداخته لیذوقی و کُ
را با نگاهی تربیتـی بررسـی کـرده اسـت.      اهداف و اهمیت ریاضت» تربیت نفسانی سالک

در سخنان صوفیان تا قـرن   “مجاهده”و  “ریاضت”تفاوت و تشابه «) در مقالۀ 1393افضلی (
هفت اثـر صـوفیانه بررسـی کـرده      کاربرد جداگانه یا عطفی ریاضت و مجاهده را در» هفتم

بـا  » و مراتـب آن  ،ریاضـت؛ اقسـام، درجـات   «) در مقالـۀ  1394است. ناصري و احمدپور (
مفسران و متون دینی به بررسی مفهوم ریاضت و موانع و آفات آن پرداختـه   آراياستفاده از 

النفس و ریاضـت در سـبک زنـدگی اشـراقی       ۀفگفتمان معر«) در مقالۀ 1395است. بهشتی (
النفس و ریاضت تبیـین کـرده اسـت.      ۀفمعرپایه و اساس منش اشراقی را با گفتمان » عرفانی

» بینـی عطـار   مصادیق ریاضت حقیقی (مشـروع) در جهـان  «) در مقالۀ 1397دینی و اکرمی (
  .اند کردهی هاي عطار نیشابوري معرف هاي ریاضت حقیقی و مشروع را در مثنوي نمایه

از منظرهـاي   االولیـا    ةتـذکر سوم مقاالتی است که موضـوع تحقیـق آنـان تحلیـل      ۀدست
نقد صـوفی و  «) در مقالۀ 1389رضایی ( حسن مختلف سبکی و مضمونی است: رضابیگی و 

و  ،به بررسی درك و فهم چهار مقولۀ کرامت، خرقه، سماع» عطار ياالولیا   ةتذکرتصوف در 
. انـد  دهکـر بررسی را آداب و ادب صوفیه  و احوال صوفیه و تصوف چنین و هم  دنیا پرداخته

بـه بررسـی   » عطـار  ياالولیا   ةتذکرمحتوا و ساختار در «) در مقالۀ 1390مهر و برزي ( مشتاق
چنین ارزش تاریخی و ادبی  و اعتقادات عرفانی مؤلف و هم االولیا   ةتذکرصورت و محتواي 

بـه بررسـی   » االولیا   ةتذکرهاي  حکایت ۀمای درون«) در مقالۀ 1390اکرمی ( .اند کتاب پرداخته
کـه نگـرش خـاص عرفـانی اسـت،      ، االولیـا    ةتذکرهاي  مایه و محتواي اصلی حکایت درون

ها بـا عنـوان    جنبی حکایت ۀمای ترین درون در کنار نگرش خاص عرفانی، به مهم ،پرداخته و
  خته است.گریزي پردا نگرش زاهدانه و حکومت
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 بلکـه  ،دهشنۀ سلیقه و مصرف تلقی مثاب بهتنها ریاضت  نه یک از نوشتارهاي فوق در هیچ
طبقات  ترین معیارهاي تبیین که یکی از اصلی کید شده است. درحالیأبر وجه سلبی آن ت تر بیش

 ایجابی است. سلبی و ـ ریاضت در معناي خودانضباطی عرفا تحلیل سبک زندگی آنان ازمنظرِ
  برمبناي آن انجام گرفته است.یادشده این نوشتار براي معرفی این منظر و تحلیل متن 

  
  . مبانی نظري تحقیق3

 ــ  و اجتماعی ،ها و مبناهاي آن ازجمله عوامل سیاسی، اقتصادي پشتوانه برتوان بنا طبقه را می
نگـاران طبقـه را در    بسیاري از تاریخکه فرهنگی تبیین کرد. پاتریشیا کرون بر این باور است 

گروه  چون همبر مفاهیمی  تر بیشاند و واژة طبقه در اشارة آنان  کار گرفته همعناي نادقیق آن ب
گرایی کامـل اقتصـادي،    معناي دقیق کلمه حاصل هم  طبقه به ،وي ازنظرِ .و دسته اشاره دارد

کـه در جهـان   کنـد   کید مـی أبر این نکته ت ،اساس  همین بر ،سپس .و سیاسی است ،فرهنگی
مندي ذیـل موقعیـت مـوروثی قـرار      بندي سیاسی است و ثروت کالسیک عموماً مبناي گروه

 تر بیش »فقیر«کند که در جهان قدیم واژة  به این نکته اشاره می ،براي اثبات این ادعا .گیرد می
شـد.   بر و زیردست اطالق می بر نداشتن فرمان ،ی داللت کندیکه بر نداشتن پول و دارا آن از
تر از طبقۀ خود ثروت داشـت یـا    در جهان اشرافی کالسیک کسی که بیش ،اساس  همین بر

بنگریـد  یافت ( ا با اعطاي لقب اشرافی ازجانب باالدست ارتقا مییشد  باید از آن محروم می
نبـود و اشـرافیت   میسـر  گذر طبقاتی براي افـراد   ،مبنا  همین ). بر190 - 185: 1395 کرون به

  گرفت. ن کالسیک با همین تلقی فردیت افراد را نادیده میحاکم بر جها
داري سـامان    و بـا رواج سـرمایه   اسـت جهان معاصر  ۀطبقه با پشتوانۀ اقتصادي خصیص

 بـاوجود  ،مـارکس و مـاکس وبـر    چـون  هـم شناسـان بزرگـی    یافته است. در تلقـی جامعـه  
 ،اقتصاد است. در سـنت مارکسیسـتی   نظرهایی که میان آنان وجود دارد، اساس طبقه تفاوت

هـاي   یندهاي اسـتثمار و پیونـددادن مفهـوم طبقـه بـه نظـام      اتعریف مفهوم طبقه برحسب فر
ۀ شکلی از تولیـد  مثاب بهمناسبات طبقاتی  ،دیگر عبارتی به .متفاوتی از مناسبات اقتصادي است

هـاي   ر محور شانسطبقه ب ،). در تلقی وبري19: 1395شود (اُلین رایت و دیگران  فرض می
هـاي کـار    استخدامی موجود در بازارها و سـازمان  زندگی اقتصادي مردم و ویژگی مناسبات

بـر   ،بر زمینۀ اقتصادي طبقـه  تأکیدضمن  ،یر بوردیو پی ،ها بر این ). افزون78گردد (همان:  می
 دربردارنـدة کلیـت تقسـیم   را کنـد. وي مفهـوم سـاختار طبقـاتی      مـی  تأکیدوجه نمادین آن 

دهـد کـه    اي کار نظامی را سامان می داند. براساس این دیدگاه، تقسیم حرفه اي کار می حرفه
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در توزیع سـرمایه  یادشده شود که ریشۀ عوامل  ي درون آن بنابه عواملی معنادار میها جایگاه
با خوانشی جدید از مفهوم سرمایۀ مارکس، آن را به چهار  ،). بوردیو131 نهفته است (همان:

ترتیب شـامل    و فرهنگی. سه دستۀ اول به ،اقتصادي، نمادین، اجتماعیکند:  تقسیم میه دست
اسـت و   ،از خویشـاوندي و غیرخویشـاوندي   اعـم  ،و روابـط اجتمـاعی   ،منابع مالی، شهرت

و سـایر فضـایل و آداب    ،وتربیـت  سرمایۀ فرهنگی شامل اشکالی از دانش، مهـارت، تعلـیم  
درقالب انواع اشیاي فرهنگی مثـل  » یافته عینیت«صورت   هگاهی ب هاست. این شکل از سرمای

شـکلی   ادوات موسیقی وجـود دارد. گـاهی هـم بـه    و خانۀ شخصی،  تابلوهاي نقاشی، کتاب
و مـواردي   ،هـا و مشـاغل   نامۀ مهارت صورت انواع مدرك تحصیلی، گواهی  به» شده نهادینه«

  ).31 - 27: 1395حکمت  مؤیدبنگرید به یابد ( مشابه نمود می
شود پیوندي مداوم با سبک زندگی  چه در تلقی بوردیو درقالب انواع سرمایه مطرح می آن

زندگی بر انـواع   گوناگونهاي فرد در وجوه  باور وي، انتخاب رو سلیقه و مصرف دارد. بناب
دهنـد خـود نیـز     اي که انجام می بندي طبقه باهاي اجتماعی  سوژه گذارد و وي اثر می ۀسرمای
ـ  بـه سـلیقه   ،دیگـر  عبارتی به .)29: 1395 شوند (بوردیو دي میبن طبقه ۀ انـواعی از اعمـال   مثاب
سبک زندگی است که مجموعۀ متحدي از  هزایند  کننده و ضابطۀ بندي شده و طبقه بندي طبقه

قصد ابرازگري واحدي در منطق خاص هر خرده فضاي نمادینی  را به ترجیحات تمایزبخش
گذارد. هر جنبه از سبک زندگی  نمایش می یا حرکات و سکنات بدنی به ،مانند پوشاك، زبان

  ).243کند (همان:  ها را متجلی می شود و خود نیز سایر جنبه ها متجلی می در سایر جنبه
تر از بوردیو، تبیین طبقه و هویت افراد برمبناي سـبک زنـدگی یـا مصـرف و      پیش ،البته

هاي تورستین وبلن و گئورك زیمـل هـم آمـده اسـت. وبلـن بـا طـرح دو         سلیقه در نظریه
معمـولی یـا    ۀمرفـه از طبقـ   ۀوجه تمایز طبق »فراغت نمایشی«و  »مصرف نمایشی«اصطالح 

بر امتناع از کار  عالوه ،هفمردر تلقی وي، شخص منسوب به طبقۀ  کند. فرودست را تبیین می
کـه   هر کـاري بسـیار هزینـه کنـد تاحـدي      دادنِ کند در انجام سعی می ،سو یديِ رایج، ازیک

خود را به انـواع   ،رود می  درپی انواع فضایل یا فرهیختگی ،دیگر ازسوي ؛نظر برسد اسراف به
دهـد. نمـود ایـن مصـرف      هاي خـاص عـادت مـی    و بدن را به ریاضت ،کند می آداب ملزم

رفـتن،   پوشـیدن، راه  گفـتن، غـذاخوردن، لبـاس    توان درقالب انواع آداب سخن نمایشی را می
  :). در نگاه وبلن114 - 92: 1395و غیره دید ( ،مطالعه

رسـوم مصـرف تظـاهري را فرامـوش      ۀنواترین آن، همـ  حتی بی ،ي از جامعها هیچ الیه
شـود. هـیچ طبقـه یـا      گاه فراموش نمـی  مصرف هیچ ۀکنند. آخرین حالت این مقول نمی
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چـاره شـود کـه     تأمین نیازهاي جسـمی بـی  مقابل  چنان در اي وجود ندارد که آن جامعه
عنـوان وسـیلۀ    به ،فایدة مصرف .کلی فراموش کند مین نیازهاي عالی معنوي را بهألذت ت

در  ،در بهترین شکل خـود  ،دادن آراستگی و کمال کسب اعتبار و نیز عنصري براي نشان
صورت  جامعه به هاي انسانی اشخاص و تحرك آن بخش جامعه مؤثرتر است که ارتباط

  ).124 - 122: همان( گسترده وجود دارد

 درنظرِ ،البته .، به نسبت سبک زندگی و تمایز طبقاتی پرداختمدبا نوشتن رسالۀ  ،زیمل
اي از موضوعاتی است کـه کـنش انتخـاب     بلکه مجموعه ،مد فقط به لباس اشاره ندارد ،وي

مـد   ،زیمـل  ). درنگـاه 16: 1397 هاست (اسونسـن  گیرد و لباس یکی از آن ها تعلق می به آن
 ،سـو  ازیـک  .مان استأمحصول تمایز طبقاتی و شامل دو اصل بنیادین وحدت و جدایی تو

هاي  از همۀ حلقه ،دیگر ازسویی ؛سان تعلق دارند هایی است که به طبقۀ یک نشانۀ وحدت آن
  ).50: 1395زیمل شوند ( دیگر متمایز و جدا می

و دورکیم بهـره بـرده    ،هاي مارکس، ماکس وبر مطالعات سبک زندگی از آبشخور نظریه
این شکل از خوانش در دامن  ند.ستهو بوردیو  ،هاي اصلی آن وبلن، زیمل ولی چهره .است

مصـرف و  «، »فلسفۀ فشـن «، »فهم فرهنگ مادي« چون همهایی  مطالعات فرهنگی ذیل عنوان
نمـادین   یـین نسـبت  و مواردي از این دسـت بـه تب   ،»شناسی سلیقه جامعه«، »زندگی روزمره

پردازد. در این نوع از مطالعات  ها می سوژه ۀسبک زندگی یا سلیقه و مصرف با هویت و طبق
پیوستۀ  هم سبک زندگی کل به«شود که  بندي می چنین صورت نسبت سلیقه با سبک زندگی

هـاي خودشـان و    هاي درونی و سـلیقه  هایی است که افراد یک جامعه، مطابق انگیزه صورت
رسـانند،   انجام می شان به تالشی که براي ایجاد توازنی میان شخصیت ذهنی و عینی ۀسطوا به

مصـرف   « ،از همـان منظـر   ،دیگر ). ازطرفی96: 1381(باکاك » گزینند براي زندگی خود برمی
ییـد  أهایی براي معنابخشیدن یـا ت  بل فرصت ،ونقل نیست شامل خرید یا شرایط حمل صرفاً

 ،دیگـر  عبـارتی  ). بـه 137: 1397 (وودوارد» تر است جهان اجتماعی وسیعروابط اجتماعی در 
اي از فراینـدها   کننـده در مجموعـه   ادي اسـت کـه طـی آن مصـرف    خـد هر کنش مصرف ر

هـا را   آن کنـد و  مـی مشارکت و به ایماژها و مفاهیم ضمنی نهفته در موضوع مصرف توجـه  
ارتقـاي   ضـمنِ  ،از سـلیقه و مصـرف  ). چنین تعاریفی 21: 1398 آورد (پاترسون دست می هب

هـا را در برسـاخت    نقـش آن  ،ها از شکل مادي و اقتصادي صرف به وجه نمادین معناي آن
  تر کرده است. طبقاتی برجسته ـ هویتی

 ةعناصر بازنمایانندة سبک زندگی را که موضوع سلیقه و مصرف افراد در زندگی روزمـر 
در پنج ، البته با اندکی تسامح، یادشدهن زاپردا نظریهبندي  طبقه به توان باتوجه هاست می انسان
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و  ،و حرکـات بـدنی   گفـتن  پوشاك، تغذیه، عبادات و مناسک، سـخن بندي کرد:  طبقهعنوان 
  تعلقات و دارایی.

چه امروزه با عنوان سبک زندگی یا سلیقه و مصـرف   آنکه الزم است یادآوريِ این نکته 
ع گفتمان انضـباطی اسـت کـه شـخص خودآگاهانـه و      کارکرد نو شود ازمنظرِ فراخوانده می

دهد؛ چنین مفهومی را در آن بخش از جهان قدیم کـه بـا    درقالب انواع انتخاب بدان تن می
توان با اصـطالح ریاضـت    سامان یافته است می ،مثل نگرش عرفانی ،عملی ـ مبنایی معرفتی

درآوردن  کنتـرل  آمـوزکردن و بـه   معنـاي دسـت   برابرخوانی کرد. ریاضت در معناي لغوي بـه 
) 372 :ق 1423 اصفهانی  دادن (راغب کردن و تمرین ) و تربیت164، 7: جق 1414 منظور (ابن

اما در معناي  ،سلبی یا فروکاهنده برجسته نیست هآمده است. در تعریف لغوي این واژه وج
عرفـانی،  شناسـی   هسـتی  ــ  اصطالحی عموماً همین وجه برجسته شـده اسـت. در معرفـت   

نوعی سلیقه و مصرف است که به برسـاخت طبقـاتی    ،بنابه خودانضباطی نهفتهکه،  ،ریاضت
طورکـه در   بلکه وجه ایجابی هم دارد. همان ،صرفاً امري سلبی نیست ،شود میمنجر خاص 

). 10: 1384 کننده و ارتقادهنـده دارد (میلـر   سرکوب هتلقی فوکو هم اصطالح قدرت دو وج
  توان به سخن مالصدرا استناد کرد: می ،ضت به معناي اخیربراي تبیین ریا

قسم جسمانی  :شود جسمانی و روحانی تقسیم می قلمرو به دو قسم ریاضت ازمنظرِ
دارد که ریاضت خارجی همان محاربه با دشمنان » داخلی«و » خارجی«نیز دو نوع 

 ؛ت ظاهريخداست. ریاضت داخلی نیز بر دو قسم است: الف) تطهیر بدن از نجاسا
تکرار. امـا   تکرار است و یا غیرقابل ب) ریاضت مالی یا بدنی. ریاضت مالی یا قابل

دادن. ریاضت مربوط به   ریاضت بدنی یا مربوط به ترك است و یا مربوط به انجام
مثل روزه و یا ترك متعدي است. فعل متعدي ماننـد ذبـح    ،ترك یا ترك الزم است

و تسبیح. اما ریاضت روحانی به دو  ،م مانند نماز، ذکرقربانی براي مساکین و فعل الز
شود. تزکیه مربوط به رذایل قواي نفس، مثل کبر،  تقسیم می» تحلیه«و » تزکیه«نوع 
 به تحصیل فضایل و معـارف نظـري اسـت   و حرص است. و تحلیه مربوط  ،حسد

  ).688 -687: 1363 شیرازي  (صدرالدین
  

  االولیا   ةتذکر. برساخت طبقاتی عرفا در 4
بـه   ویژه در سـطح گفتمـانی آن، نسـبت    هب ،لحاظ نوع بازنمایی به ،ي عطاراالولیا  ةتذکرکتاب 

گیـري یـا    هاي عرفانی متمایز و برجسته است. این ویژگی برآمده از نوع موضـع  سایر تذکره
بازنمایانندة هاي متنی  رنگ در آن متن است که سبب شده تا همۀ نشانه برساخت گفتمانی پی

شناسی  معرفت ـ گفتمانی در خدمت نمایش هستی سبک زندگی یا نوع ریاضت عرفا ازمنظرِ
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و  ،گزینی سالک با خدا، هستی بنابه نوع مواجهه و فاصله ،طبقات عرفانی باشد. در این کتاب
کـه   ،اول ۀدسـت  :کـالن را از هـم متمـایز کـرد     ۀتوان دو سبک زندگی یا دو طبق می ،اجتماع

منـد از خـدا و    بـا نگـاهی فاصـله    ،انـد کـه   نامید، کسانی» زاهد ـ عارف«طبقۀ آن را توان  می
 ــ  عـارف «طبقـۀ   ،دوم ۀدسـت  ؛انـد  اجتماع، دل در گرو معرفت و شناخت حقیقـت گذاشـته  

 همـین  . بـر اند ستیز درصدد وصال و واسطه ،گریز اي عاشقانه، گستاخ، فاصله با رابطه ،»عاشق
ها و ریاضت یا سلیقه و مصـرف برسـازندة آن نیـز بنابـه همـان       سبک زندگی سوژه ،اساس 

هـاي   را برمبنـاي مؤلفـه   یادشـده تفاوت طبقاتی متمایز است. برسـاخت طبقـاتی دو گـروه    
عبـادات و   و حرکـات بـدنی،   گفـتن  سـخن پوشاك، غـذا،   چون همسبک زندگی  ةبرسازند
  :دکرو معرفی  بندي توان صورت نیز تعلقات و دارایی به شرح زیر میو  ،مناسک

  
  پوشاك و سهم آن در برساخت طبقاتی عرفا 1.4

گزینی نهفتـه اسـت. لبـاس     پوشش ةنمایش سلیقه و مصرف در نوع و شیو ازبسیاري بخش 
ثر عامل را در اعالن منزلت وي به جهـان ایفـا   ؤبیش از هر عنصر دیگري در فرهنگ نقش م

برخی اطالعات اجتماعی مفید را  کند و در یک سطح وسیع هر کسی قادر خواهد بود تا می
 چون همهایی اجتماعی  تواند داللت ). پوشاك می308: 1396ان کاز روي لباس بخواند (کاری

ها  جنبۀ رسمی یا غیررسمی رابطه، نمایش جذابیت، احوال شخصی افراد، عضویت در گروه
ن دهـد  یی یـا فاصـله از عـرف اجتمـاعی را نشـا     سـو  هـم نیـز میـزان   و  ،هـا  فرهنگ یا خرده
  .)328 - 313: 1393  (آرگایل

کاتبـان   :شـدند  در جهان قدیم اسالم سه گروه مهم رجال دولتی با لباسشان مشخص می
طیلسـان و سـرداران    )قضات و فقیهان رسمی(پوشیدند که از جلو باز بود؛ عالمان  دراعه می

  ).129: 1362(متز  پوشیدند میقباهاي کوتاه ایرانی 
 ،هـا  هـاي بازنمایاننـدة سـبک زنـدگی آن     بنابـه ریاضـت   ،هـم طبقات صوفیان و عارفان 

 ــ  مؤلـف گرفتند. شکل و نوع ریاضت پوشاك در بازنمـایی   هاي خاصی درپیش می انضباط
  :توان مشاهده کرد را به شرح زیر می االولیا   ةتذکرراوي 

  زاهد ـ گزینی طبقۀ عارف پوشاك 1.1.4
؛ آگاهانه و خودخواسـته لباسـی   ندبا زندگی روشی متفاوت درپیش گرفت هزاهدان در مواجه

 ــ  بـا هسـتی   سـو  هـم ، دار نشـان شـکلی   بـه  ،متمایز از طبقات رایج اجتماعی برگزیدند کـه 
  لباس عرفا چنین آورده است:  ةگرن دربار شناسی آنان بود. ویدن معرفت
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هـاي گونـاگون یـا     ها و وصله اي از پاره و درویشان مسلمان اغلب جامه ،عرفا، متصوفان
ژنده اعتـراف و اقـرار    ۀپوشیدند. پوشیدن جام دار و ژنده می دیگر ردایی وصله عبارتی به

عارف به خضوع و فروتنی کامل است. این کوشش آگاهانه براي نیل به کمال با انکـار،  
  ).24: 1393گرن  ویدنو ناچیزانگاشتن خویشتن خویش است ( ،تحقیر

تـوان در   را مـی ي عطـار  االولیـا    ةتـذکر زاهد در  ـ رفپوشاك طبقۀ عاي دار نشانوجوه 
  یافت. یا امتناع از پوشیدن آن ،لباس کهنگی، دوخت جنس، رنگ، تازگی/

جـنس اصـلی   «آنان اسـت.   ۀلباس عارفانِ زاهد جنس و کیفیت جام دار نشاناولین وجه 
نیکلسـون   ).171: 1350 سـبزواري   (کاشـفی » پشم، پنبه، پالس، پوست :ها چهار است خرقه

اي پشـمین بپوشـند و    عادت بر این بود که زاهدان، چه مرد و چه زن، ردا یا جبه«گوید:  می
  ).111: 1357» (بر سر بیفکنند “خمار”برآن، پوششی از همان جنس به نام  افزون ،زنان

قصـد ریاضـت بـا     خشن پشمین به ۀاگرچه پوشیدن جامکه ست ا تأمل ایندرخور ۀنکت
ساري و  در سخنان برخی عرفاي زاهد این خاك ،انگاري بوده است سلبی و خودنادیدهوجه 

شـکلی مضـاعف برجسـته     هـا هـم بـه    هاي رمزگان لباس در زبـان آن  تواضع فراتر از داللت
خشـن   ۀانگـاري برآمـده از جامـ    هـاي خودنادیـده   کنند داللت که سعی می طوري به ؛شود می

  صوف را انکار کنند:
صوف. گفت: صـوف   ۀبن مسلم شد با جام ۀقتیبسع] یک روز پیش [محمد بن وا

اي؟ خاموش بود. گفت: چرا جواب ندهی؟ خواهم که بگویم از زهـد   چرا پوشیده
 کـرده باشـم   نه که بر خویشتن ثنا گفته باشم یا از درویشی نه که از خداونـد گلـه  

  ).49: 1396 نیشابوري (عطار

  انگیزاند: رقّت اطرافیان را برمیبودگی لباس تا حدي است که  گاهی خشن
د، به میان شهر درآمد، پیراهنـی پشـمین   ی[محمد بن اسلم الطوسی] چون به نیشابور رس

اي کتاب بر دوش. مردمان چـون او را دیدنـد،    پوشیده و کالهی نمدین بر سر و خریطه
  ).248(همان:  توانیم دید ا تو را بدین صفت نمیبگریستند و گفتند: م

بـا کیفیـت خشـن جـنس جامـۀ عرفـاي زاهـد، کهنگـی نیـز شـکلی دیگـر از             سـو  هم
  کند: به آن اشاره می االولیا   ةتذکرراوي  ـ مؤلفهاي آنان است که  بودگی لباسدار نشان

نقل است که [یوسف اسباط] هفتادهزار دینار میراث یافت و هیچ از آن نخورد و بـرگ   
گفت: چهل سال از مـن بگذشـت و مـرا    ساخت و  بافت و از مزد آن قوت می خرما می

  ).437ي کهنه (همان: ا پیراهنی نو نبود و مگر خرقه
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نقل است کـه روزي [ابـراهیم ادهـم] بـر لـب دجلـه       «گوید:  ابراهیم ادهم می ةنیز دربار
یکی آمد و گفت: در گذاشتن ملـک بلـخ چـه     .زد خود را بخیه می ةژند ۀنشسته بود و خرق

زاهد در بازنمایی عطـار   ـ کهنگی لباس عارف ).108(همان: » ادیافتی؟ سوزنش در دجله افت
ـ دا«و بـا اسـتفاده از قیـد    ، بـدون اشـاره بـه واژة کهنـه     ،گاهی غیرمستقیم همـان مفهـوم   » مئ

 ي داشـت بـر چهـار سـو. و    ا حبیب عجمی] در بصـره خانـه  «[رساند:  میرا بودگی  مستعمل
رنگ لباس ایـن طبقـه هـم عمومـاً سـیاه      ). 53: (همان» م آن پوشیديئپوستینی داشت که دا

رنـگ   پاره پوشید و او خـود سـیاه   مرقعی پاره ،کوفه رسید ةخیر نساج چون به درواز«است: 
  ).477(همان: » نماید که هرکه او را دیدي، گفتی: این مرد ابلهی می چنان ؛بود

مثابـۀ وجهـی از رمزگـان سـبک زنـدگی       بـه  دار نشانشکل   اگرچه پوشیدن لباس به
ترین اشیا  کننده ها نگران قول الیزابت ویلسون در جهان مادي لباس به زیراآید،  می شمار به

امـا   انـد،  ءهـا شـی   آن .حیات او درگیرند ۀها از نزدیک با بدن انسان و چرخ هستند؛ آن
 ؛کنـد  ارتبـاط برقـرار مـی    هاتر از بسیاري از اشیا و کاال لباس زیرکانه .تصویر نیز هستند

 ،)، یـا 11: 1394ویلسـون  صمیمی با بـدن و خودمـان دارد (   ۀاین دلیل که رابطدقیقاً به 
  :اسونسن تعبیرِ به

وجـو   گیري هویت آدمی دارد. ما هویت را در بـدن جسـت   بدن نقش محوري در شکل
کننـد و بـه آن    ها بدن را بازنویسـی مـی   کنیم و لباس تداوم بالفصل بدن است. لباس می

و مـذهبی   ،دهند؛ لباس به انسان هویـت فرهنگـی، اجتمـاعی    شکل و بیانی متفاوت می
  .)87: 1397اسونسن دهد ( می

ساز  مثابۀ وجهی متمایز داللت با وجوه دیگر یا به سو همتواند  امتناع از پوشیدن آن نیز می
هایی  ماندند یا فقط با برگ کردند و عریان می باشد. در مواردي عارفان زاهد لباس به تن نمی

این رویۀ خودخواسته نیـز در خـدمت بخشـی از بازنمـایی      .پوشاندند ن خود را میاز گیاها
  بِشر حافی آورده است: ةدربار االولیا   ةتذکرراوي  ـ مؤلف .جهان معرفتی آنان بود

بزرگی گفت پیش بشر حافی بودم و سرمایی سخت عظیم بـود. او را برهنـه دیـدم کـه     
گفت: درویشان را یاد کردم. مال نداشـتم   ؟این چه حال است ،گفتم: یا بانصر .لرزید می

  ).112: 1396 نیشابوري که با ایشان مواسا کنم به تن موافقت کردم (عطار

او [اویـس قرنـی] کهنـه     ۀو جامـ «... شـد:   یا لباسی که از مزبله و گیاهان پژمرده تهیه می
  ).25 (همان:» بودي که از مزابل برچیدي و نماز کردي
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  عاشق ـ گزینی طبقۀ عارف پوشاك 2.1.4
بر تعاملی صمیمی و گستاخانه میان انسان و خداسـت و شـخص    عاشق مبتنی ـ تعبیر عارف

 سـرایی  جنبـه   یعقوبیبنگرید به گیرد ( ستیز با خدا درپیش می گریز و واسطه اي فاصله مواجهه
منـدان   و وضعیت گران ؛ کنشاستلحاظ شمول مفهومی مدرج  به یادشدهرابطۀ  ،البته ).1390

اساس،   همین گریز نیستند. بر ستیز/ به یک میزان فاصله و واسطه ،آن شکل از تعامل، همگی
قلندریـه و   و مالمتیـه  چـون  هـم عاشق طیفی از عرفاي منسوب بـه فرَقـی    ـ اصطالح عارف

 چـون  همهایی  شدگان به وضعیت اوباش یا متصفو رند، قالش،  چون همدارندگان عناوینی 
کـه ظـاهر و بـاوري     ،گیرد. برخالف برخی صوفیه مستی و موارد مشابه را دربر می و جنون

منـد بـا    اي رسمی و فاصـله  کردند برحسب ارادت یا خوف رابطه زاهدانه داشتند و سعی می
 ،اي دیگر هـم وجـود داشـتند کـه     شدن در امان بمانند، دسته خدا درپیش گیرند تا از مالمت

اي از اینـان بـه    گرفتنـد. دسـته   باکانه درپیش می رفتاري بی ،عاشقی و وجد برآمده از آن رب بنا
اي از صوفیه که ظـاهري زاهدانـه داشـتند،     برخالف دسته ،اند. مالمتیه مشهور شده »مالمتیه«

هـاي   دادند تا مالمت شوند. آنان زشـتی  ظاهر خالف شریعت بود انجام می کارهایی را که به
کنند و از هر مذهبی که در آن مبـارزه   ها را پنهان می دهند و زیبایی ردم نشان مینفس را به م

 »قلندریـه «اي دیگـر هـم بـه     ). دسته98: 1376کنند (عفیفی  با نفس موجود باشد تبعیت می
  اند. هشدمشهور 

و  ،به پوشـاك، آداب  که نسبت شد اطالق می احوال قلندریه به درویشانی الابالی شوریده
قلندریه بـه   ،دیگر عبارتی به .قید و بناي کار آنان بر تخریب عادات استوار بود طاعات بی

برخالف سایر مالمتیه کـه مقیـد بـه کتمـان      ،شود که اي از صوفیان مالمتی گفته می فرقه
اند و جز صفاي  داده اند، از عبادات بیش از فرایض کاري انجام نمی اسرار و عبادت بوده

از مختصات این فرقه تراشـیدن مـوي    .اند اندیشیده کس نمی چیز و هیچ یچدل خود به ه
  ).551: 1375بخارایی   سر و صورت و حتی ابروست (رجایی

ها هـم متمـایز اسـت. در     گزینی آن پوشش ،عاشق ـ ادراك و عمل ویژة طبقۀ عارف بربنا
جـنس، رنـگ،    عاشق، عنصر پوشـاك ازمنظـرِ   ـ زندگی طبقۀ عارف  بازنمایی عطار از سبک

آور معرفـی نشـده    ۀ امري الزاممثاب بهی و سایر معیارهاي کیفی و کم ،کهنگی دوخت، تازگی/
صورت گشوده و اختیاري آمده که این گشودگی با جهان معرفتی و باورهـاي   بلکه به ،است

این  ،االولیا   ةتذکرراوي  ـ مؤلفها نسبت دارد. با نگاهی به کنش و قول عرفا در بازنمایی  آن
  توان به شرح زیر معرفی کرد: می نکته را
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با طبقۀ خـود   سو همو  دار نشانگاهی مالمتیان از پوشیدن خرقه یا هر گونه لباس رسمی 
د. شوها از مردم عادي جامعه ن چیز باعث تمایز آن کردند تا هیچ جستند و تالش می دوري می

اهل مالمت و صوفیان آن است که یک اختالف دیگر بین «نویسد:  باره می کوب در این زرین
انـد   خوانـده  برخالف صوفیه، لبـاس خاصـی را کـه صـوفیه خرقـه و پشـمینه مـی        ،مالمتیان

توان به سـخنان ابوسـفیان ثـوري و     می ،با این فرض سو هم ).338: 1386» (اند پسندیده نمی
د در دنیا نه گوید: زه سفیان ثوري می«ابوالحسن نوري و غیره در بازنمایی عطار اشاره کرد: 

لکن دل در دنیا نابسـتن اسـت و امـل کوتـاه      ،پالس پوشیدن است و نه نان جوین خوردن
هوشـیار   ،اي جـوانمردان  ابوالحسن خرقانی گفت:«). یا 197: 1396 نیشابوري (عطار» کردن

بار [احمد   نقل است که یک«). نیز 609(همان: » مرقع و سجاده نتوانید دید  باشید که او را به
بلخی] به خانقاهی درآمد با جامه خَلَق و از رسم صوفیان فارغ. به وظایف حقیقت  ۀخضروی

تر از همـۀ   ). و جالب306(همان: » مشغول گشت. اصحاب خانقاه به باطن با او انکار کردند
نقـل اسـت کـه [بایزیـد بسـطامی] چهـل سـال در        «هاي مناسبتی بایزید است:  ، لباسها این

» طهـارت جـدا   ۀخانه جـدا و جامـ   ۀمسجد جدا داشتی و جام ۀجاممسجدي مجاور بود و 
  ).145(همان: 

برمبناي کنش یا سخن برخی عرفـاي  ، االولیا   ةتذکرراوي  ـ لفؤ، میادشده درمقابل تلقیِ
عاشـق حتـی امتنـاع از پوشـیدن خرقـه را       ـ دهد که عرفاي طبقۀ عارف نشان می ،سرشناس

مقدار هـم   بل گاه لباس خشن یا بی ،دهند جدید رواج نمیمثابۀ یک سنت یا امر انضباطی  به
شیخ [بایزید] گفت این ساعت برو و موي سـر و محاسـن بـاز کـن و ایـن      «کنند:  به تن می

او [شبلی] خود در « :). یا149(همان: » جامه که داري بیرون کن و ازاري از گلیم در میان بند
سیاه بیرون کرد و   ۀاین حدیث بر وي افتاد، جامگاه که پرتو جمال  ابتدا قبا سیاه داشت تا آن

  :چنین ). هم539(همان: » مرقّع درپوشید
نقل است که یک بار به عید سه روز مانده بـود. شـبلی جـوالی سـرخ کـرد و بـه سـر        

گشـت و   اي کَنَـب بـر میـان بسـت و مـی      ي نان در دهان نهـاد و پـاره  ا  فروافگند و پاره
  (همان). نایافته بود به عید، این کندامه گفت: هر که را ج می

که در  ،زاهد ـ عارفعاشق با طبقۀ  ـ میان عرفاي طبقۀ عارف یادشدهفراتر از تمایز اولیۀ 
شـکل   گـاهی تقابـل میـان ایـن دو طبقـه در سـبک پوشـش بـه         ،بازنمایی عطار آمده است

گیـر   تقـابلی چشـم  ها از تمـایز عـادي بـه     تفاوت پوشاك آن ؛است ي برجسته شدهدار نشان
  آید:  میان می منصبان به پوشاك صاحب هاي فاخر یا که پاي لباس طوري به ؛رسد می
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یکـی حبشـی    :رفت با چهار غالم نقل است که [ابوعثمان حیري] روزي به دبیرستان می
تی زرین در دست داشت و دسـتاري  او یکی رومی و یکی کشمیري و یکی ترك. و دو

  ).415(همان: قصب بر سر و خزي پوشیده 

  :یا
چـه   ،رسم علما پوشیدي. اصحاب گفتنـد: اي پیـر طریقـت    نقل است که جنید جامه به

ـ    باشد اگر براي خاطر اصحاب مرقّ ع کـاري  ع درپوشی؟ گفت: اگر بـدانمی کـه بـه مرقّ
از آهن و آتش لباس سازمی و درپوشمی. ولکن به هر ساعت در باطن ما نـدا   ،برآمدي

  ).368(همان:  ر بالخرقه، انما العتبار بالحرقهالیس االعتب: کنند که می

 ،). البتـه 303(همـان:  » رسم لشکریان پوشـیدي  بلخی جامه به ۀاحمد خضروی« ،چنین هم
  شیوة اخیر گویی برآمده از وجه مالمتی باورهاي آنان است.

ریاضت پوشاك دو طبقۀ موردمقایسه را در بازنمایی عطـار بـه ایـن شـکل      ،وصف بااین
گزینـی طبقـۀ    برخالف انضباط ویژة حاکم بـر منطـق پوشـش    ،بندي کرد که صورتتوان  می

 ــ  زاهد، نوعی گشودگی و سیالیت در انتخاب و پوشیدن انواع لباس طبقـۀ عـارف   ـ عارف
ـ      پروایـی  شود که البته با بـی  عاشق دیده می آنـان در   ۀبرآمـده از باورهـاي مالمتـی و قلندران

  دارد.مواجهه با خدا و خلق نسبت 
  
  غذا و سهم آن در برساخت طبقاتی عرفا 2.4

هاي نمایش ریاضت یا سلیقه و مصرف نوع تغذیه  ها یا محمل یکی از آشکارترین مؤلفه
مند از تصویري است  کنند وجهی جهت است. سبک و سیاق غذایی که مردم انتخاب می

 هخـوا  تصـویر دل خواهند با غذاخوردن از خود ارائه دهند و دیگـران را نیـز بـه     که می
توانـد   برساخته از خود سوق دهند. بوردیو بر این باور است که سبک و سیاق غذا مـی 

 باشـد  و فرهنگی زندگی آنان ،تجلی سیستماتیک عواملی مانند خط سیر اقتصادي، اجتماعی
بخشـی از هویـت شخصـی خـود را      تواننـد  افراد می ،دیگر عبارتی ). به123 :1395(بوردیو 

کننـد،   برحسب غذایی که براي خوردن انتخاب مـی  هیژ و هب ،هاي مصرف خاصبرمبناي الگو
غذا موضوعی صرفاً مادي و منسوب بـه   ،وصف ). بااین13: 1394برسازند (جرمو و ویلیامز 

تی هاي فرهنگی است که با برساخت طبقـا  شناختی نیست، بلکه حاوي داللت حوزة زیست
  دارد. افراد نسبت
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  زاهد ـ تغذیۀ طبقۀ عارف 1.2.4
 ۀهایی ساده به عضویت در گـروه اجتمـاعی متفـاوت از طبقـ     زاهدان ازطریق انتخاب غذایی
 برترتیـب تمـایز اجتمـاعی و هویـت شخصـی خـود را بنـا         موروثی خود درآمدند و بدین

مند بـا   بر تعامل فاصله شناسی مبتنی ریاضت یا سلیقه و مصرف جدیدي سامان دادند. معرفت
داري مضاعفی را بر سبک زندگی  داد، خویشتن را شکل می زاهد ـ عارفباور طبقۀ  که ،خدا

بخشـی از ریاضـت و    ،اسـاس  سـاخت. بـرهمین   ازجمله نوع و شیوة تغذیۀ آنان جاري مـی 
غذایی بود. سادگی یـا تنـوع غـذا، مقـدار غـذا، خـام یـا         ةانضباط بدنی در گروه رژیم ویژ

و درنهایت امتناع از غذاخوردن وجوهی از نظم نشانگانی رمزگان تغذیۀ طبقـۀ   ،خواري پخته
 توان بخشـی دیگـر از برسـاخت هـویتی آن     گشایی از آن می است که با نشانه زاهد ـ عارف

  تبیین کرد. االولیا   ةتذکرهاي  یطبقه را در بازنمای
زاهد بر غذاي ساده و کـم   ـ طبقۀ عارف ۀبخشی از وجه ایجابی تغذی ،در بازنمایی عطار

  نان خشک همراه آب یا نمک استوار است: چون هم
گفت:  خورد و می زد و می [محمد واسع] در ریاضت چنان بود که نان خشک در آب می

و گاه بودي که از غایت گرسنگی بـا   .نیاز گردد که بدین قناعت کند از همه خلق بی هر
  ).49 :1396 نیشابوري  (عطار فتی بخورديچه یا حسن بصري شدي و آن ۀاصحاب به خان

خوردن نمکـدان بیاوردنـدي    بوسلیمان دارایی گفت: مرا عادت بودي که به وقت نان« :یا
تا نان بر نمک زدمی. شبی در آن نمک کنجدي بود که خورده شد. یک سال وقت خود گم 

  ).239(همان: » کردم
از مقدار و تنوع غذا بر امتنـاع از   فراتر زاهد ـ عارفبخشی دیگر از انضباط غذایی طبقۀ 

آشکار آن تناول گیـاه و امتنـاع از غـذاهاي     ۀبرخی غذاها و تناول مواردي دیگر است. نمون
رکالري مثل گوشت است: قیمتی یا پ  

نقل است که در ابتدا اصحاب شیخ [ابواسحاق کازرونی] ازغایت فقـر و اضـطرار گیـاه    
زیر پوست ایشان پیدا بودي. و عهد کرد که تـا زنـده   که سبزي گیاه از  چنان ؛خوردند می

  ).665بود گوشت نخورد (همان: 

  :یا
و کارهاي او [عبداهللا مغربی] عجب بود؛ و هر چیزي که دست آدمی بدان رسیده بودي 
نخوردي و بیخ گیاه خوردي؛ و مریدانش هر جا که بیخ گیاه یافتندي پـیش او بردنـدي   

  ).488(همان:  عادت کرده بود و بدین کار بردي؛ قدر حاجت به تا به
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وجه سلبی دارد و بر امتناع از تنـاول   زاهد ـ عارفسومین شکل انضباط تغذیه در طبقۀ 
  غذا استوار است:

... و فراغت او [ابوحازم مکی] از خلق تاحدي بود که به قصابی بگذشت، گوشت فربه 
من  :را زمان دهم. گفت وت :گفت .سیم ندارم :گفت .داشت. گفت: از این گوشت بستان
که تو مرا زمان دهی و مـن خـود را آراسـته گـردانم.      خویشتن را زمان دهم نکوتر از آن

کرمان گـور را ایـن    :ست. گفتهاي پهلوت پدید آمده ا استخوان ،قصاب گفت: الجرم
  ).58: همان( بس بود

ارزان کنـیم.  نقل است که [به ابراهیم ادهم] گفتند: گوشت گـران اسـت. گفـت: تـا     «یا: 
  ).104(همان: » گفتند: چگونه؟ گفت: نخریم و نخوریم

  عاشق ـ تغذیۀ طبقۀ عارف 2.2.4
عاشق این نکته پیداست کـه ایـن دسـته از     ـ از تغذیۀ طبقۀ عارف االولیا   ةتذکردر بازنمایی 

صورت ممتد و همیشـگی انضـباط تغذیـه را رعایـت      به ،زاهد ـ برخالف طبقۀ عارف ،عرفا
گرفتنـد، برخـی    خـوري را درپـیش مـی    زاهدان ساده و کـم  ةکردند. اینان اگرچه به شیو نمی

خواه غذا  فرادست به دل ۀکه البته هم کم نیست، به شیوة عموم مردم یا حتی طبق ،اوقات نیز
  کردند. انتخاب و میل می

تـوان وضـعیت مـرزي در     عاشق گاهی می ـ هاي عطار از تغذیۀ طبقۀ عارف در توصیف
ـ    الً،تغذیۀ یک شخص دید. مث شیوة مین أابوحفض حداد گاهی روزي خـود را از گـدایی ت

  کند: کند و به تره و نان اکتفا می می
داشت و هر روز یک دینار کسب  خود نهان می ۀکرد، واقع گري می ابوحفص حداد آهن

 کـه ندانسـتی. و   چنـان  ؛دان انداختی کرد و شب به درویشان دادي و در کلیددان بیوه می
کـه تـره    ،نماز خفتن دریوزه کردي و روزه بدان گشادي. وقت بـودي کـه در حوضـی   

  ).341: همان( خورش ساختی ایاي آن برچیدي و نانبق ،شستندي
با و حلوا  ابوحفض گفت: دیگی زیره«کند:  با و حلوا طلب می هم او در جایی دیگر زیره

که چهـار مـاه    ). یا آن344(همان: » جنید اشارت به مریدي کرد تا بساخت .فرماي تا بسازند
  نهد: رنگارنگ پیش شبلی می ةسفر

هر روز چند لـون و چنـد گونـه     .نقل است که شبلی چهار ماه بوحفص را مهمانی کرد
اگر وقتی به نیشـابور آیـی، میزبـانی و     :گفت ،حلوا آوردي. آخر چون به وداع او رفت
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تکلف کـردي و متکلـف    :چه کردم؟ گفت ،یا اباحفض :گفت .تو آموزم مردي به جوان
  ).345(همان:  مرد نبود جوان

 ـ شکل قیاسی میان دو عارف گاهی هم سیالیت انتخاب و تناول غذا در بازنمایی عطار به
و » هــا یکـی بــه دوکـردن  «کــه  ،ابوالحسـن خرقـانی   الً،عاشـق نشـان داده شــده اسـت. مــث   

  گیرد: گاهی اوقات بسیار بر بدن خود سخت می ،خدا مشهور استهاي او با  گستاخی
چیز نساختم مگر بـراي   [ابوالحسن خرقانی] گفت: چهل سال است تا نان نپختم و هیچ

مهمان و ما در آن طعام طفیل بودیم. و گفت: چهل سال است تا نفس مـن شـربتی آب   
  ).621(همان:  ام خواهد. وي را نداده غ ترش میسرد یا شربتی دو

ــه ابــوحمزة بغــدادي راه تکلــف را   عطــار نشــان مــی ،دیگــر ازســويِ دهــد کــه چگون
  گیرد: می  درپیش

گاه او خدا بود، هرگز در غربت نبود. چون ایـن   ا[ابوحمزه بغدادي] گفت: هر که را مأو
پس یکی گفت که او را سویق دهیـد. گفـتم:    .با من انس گرفتند ،سخن از من بشنودند
کـه   به شکر و قنـد چنـان  سویقم دادند  ،با شکر و قند نباشد. درحال من سویق نخورم تا

  ).632(همان:  خواستم

شکل ثابـت و   زاهد ریاضت غذایی به ـ در بازنمایی عطار از تغذیۀ طبقۀ عارف ،بنابراین
در انتخـاب و   ،شود. درمقابل خوري یا امتناع سوق داده می و ساده  کم هسوي وج به دار نشان

آوري کـه   هـیچ امـر الـزام    ،گزینی آنان همانند شیوة پوشش ،عاشق ـ تناول غذاي طبقۀ عارف
  شود. می تثبیت کند دیده نمیئشکل دا و کیفیت آن را به ،بتواند نوع، مقدار

  
  ها در برساخت طبقاتی عرفا عبادات و مناسک و سهم آن 3.4

اي از ریاضت یا سلیقه  است که بخش عمده عبادات و مناسک شکلی از انضباط ذهن و بدن
بنابـه   ،گیرد. عارفان نیـز  یا گرایش معنوي را دربر می ،و مصرف باورمندان به یک دین، آیین

و موارد  ،د در زندگی خود فراتر از ریاضت لباس، تغذیهنکن سعی می ،خود ةباورشناسی ویژ
به مدیریت بدن خود بپردازند.  شکلی آشکارتر به ـ از انضباط بدنی است یکه وجوه ـ مشابه

شـکلی مضـاعف یـا     بـه  ،واجبـات و مسـتحبات   دادنِ بـر انجـام   افـزون  ،هـا  این نوع ریاضت
 هاي ویژه و البته داللت اجتماعی رسانند و همین امر داللت انجام می ها را به شده آن بازخوانی

درك خـود تاحـد زیـادي بـا     «گویـد:   اسونسن مـی  ،اساس کند. برهمین فرهنگی ایجاد می ـ
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» هایی مثـل ریاضـت یـا رژیـم غـذایی دیـد       توان در کنش یابد که می نمایش بدن شکل می
  کند: صورت مصداقی بیان می ان این نکته را بهک). کاری85: 1397(

کنـد تـا    دار سعی می داري و منزلت اجتماعی ارتباط وجود دارد. شخص روزه بین روزه
هاي  خواست شود بر ازطریق محدودکردن غذاي دریافتی اعمال میازطریق انضباطی که 

فیزیکـی فراتـر رفتـه و تـالش      مبتذل و پست بدن غلبه کند و بنابراین از سـطح صـرفاً  
بـودن اجتمـاعی نیـز     معنـوي  دست آورد که درعـینِ  هکند تا نوعی احساس لذت را ب می

 کنـد  صلی بدن خود اعمال مـی فرد ازطریق نظم و انضباطی که بر امیال ا ،است. بنابراین
  ).226: 1396( تر بیابد تواند وضعیتی قدسی می

بـه شـرح زیـر     االولیـا    ةتذکرطبقۀ موضوع بحث در  ریاضت عبادات و مناسک دو کالن
  :تبیین شده است

  زاهد ـ عارفآداب عبادات و مناسک طبقۀ  1.3.4
بـراي افـراد آن    شدن به طریقت خاص، حاالت جسمانی و سبک زندگی خاصـی را  ترغیب

بر ریاضت متعلـق   کنند. افزون گیرانه بدن خود را کنترل می کند. زاهدان سخت آیین فراهم می
و  ،هـاي مـداوم، تـالوت قـرآن     گـرفتن  گیري، نمازخوانـدن و روزه  عزلت و گوشه ،به تغذیه

بدن خود ها  دادن به آن هایی هستند که زاهدان با تن خوابی و غیره ازجمله عبادات و کنش بی
  کنند. بازتولید می دار نشانشکل  را به

گیري استوار اسـت کـه در آن    زاهد بر عزلت و گوشه ـ اساس بازتولید بدن طبقۀ عارف
گیـري در   شـکل چشـم   شود و بدن بـه  شکل مضاعف برگزار می آیینی به ـ انواع اعمال دینی

هاي عطار از ریاضـت   ییشود. در بازنما سارانه می خاك ،حال درعین ،ظاهر فرسوده و نحیف
 استمرار و مـدت  ،نوع عبادت یا منسک ،تر از موضوع ریاضت زاهد مهم ـ بدنی طبقۀ عارف

خوبی دریافتـه کـه کـنش ریاضـت      به االولیا   ةتذکرمؤلف  ـ هاست. راوي آن دادنِ انجام زمان
شکل پدیداري  نمایاند چه ریاضت را به مفهوم واقعی آن می و آن استامري پدیدارشناختی 

شود و همین امر ماهیت ریاضت یا  که به ریاضت اختصاص داده میاست آن یا میزان زمانی 
 ايِ چنددهـه  عطـار گـاهی بـه اسـتمرارِ     ،اساس کند. برهمین عبارتی اصالت آن را تعیین می به

ـ  ان اشاره میزاهد ـ عارفاز  عضیب يِها برخی ریاضت آنـان   ۀکند که گویی به عادات روزان
  تبدیل شده بود:

چنان خویشتن را [حسن بصري] در انواع مجاهده و عبادت افگند که در عهـد او کـس   
کشیدن ممکن نبود تا در ریاضت به جایی رسـید کـه گفتنـد هفتـاد      را باالي او ریاضت



 173   سلیقه و مصرف مثابۀ به ریاضت: االولیا   ةتذکر در عرفا طبقات بازنمایی

ـ    سال طهارت او در طهارت جاي باطل می  ۀشد و در عزلت چنان شد کـه امیـد از جمل
  ).28: 1396 نیشابوري خلق بریده شد (عطار

کـرد و در   داشت و خدمت می خواجه بازآمد و پیوسته به روز روزه می ۀرابعه به خان«یا: 
  ).62: همان» (بود خدمت خداي تا روز برپاي ایستاده می

  یا: 
[ابوبکر کتانی] از اول شب تا آخر شب نماز کردي و قرآن ختم کردي، و سی سـال در  

بود که در این مدت در شبانروزي یک بار طهـارت کـردي و   حرم به زیر ناودان نشسته 
  ).492العمر خواب نکرد (همان:  مدت

نقل است که سر زانوي او [ابوحنیفه] چون سر زانوي شتر شده بود از بسـیاري کـه   «یا: 
  ).211(همان:  »در سجده بود

 اسـت  زمـانی میزان  بل ازنظرِ ،استمرار عادتی آن زمان ریاضت نه ازمنظرِ  در مواردي هم
شود. در این شـکل فرسـایندگی بـدن     دادن کنش بدان اختصاص داده می که در هر بار انجام

  آید: چشم می تر به بنابه عدم عادت به کنش بیش
 ،برفتم تا اویس را بینم. در نماز بامداد بـود. چـون فـارغ شـد     :ربیع بن خیثم گوید

چنان از جاي برنخاسـت تـا    مه ؛گفتم صبر کنم تا از تسبیح بازپردازد. درنگی کردم
نماز پیشین بگذارد و نماز دیگر بکرد. حاصل، سه شبانروز از نماز پرداخت و هیچ 

 آمـد  مشداشتم، خواب در چشـ  وش مینخورد و هیچ نخفت. شب چهارم او را گ
  ).23(همان: 

  یا:
مـن در   .کـردم  سفیان گفت: در نزدیک رابعه شدم. در محراب شد و تـا روز نمـاز مـی   

کردم تا وقت سحر. پس گفتم: به چـه شـکر کنـیم آن را کـه مـا را       دیگر نماز می ۀگوش
  ).74که فردا روزه داریم ( همان:  بدان :توفیق داد تا همه شب وي را نماز کردیم؟ گفت

   یا:
... وقت نماز اول بیرون شدي و پس از نماز خفتن بازآمـدي و بـه    فاروق اویس را دید

هاي من باریـک اسـت،    ساق وي را سنگ زدي و گفتی:هر محلی که فروشدي کودکان 
مـاز اسـت نـه    آلود از نماز بازنمانم و مرا غم ن خردتر بردارید تا پاي من شکسته و خون

  ).25 :(همان غم پاي
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  عاشق ـ آداب عبادات و مناسک طبقۀ عارف 2.3.4
عاشـق فراتـر دو    ـ از عبادات و مناسک طبقۀ عارف االولیا   ةتذکرراوي  ـ در بازنمایی مؤلف

خورد: شکل اول ریاضت همان سویۀ سلبی و  چشم می ها به نوع ریاضت و دو مواجهه با آن
بند بودنـد. بنابـه    بدان پاي دار نشانشکل  زاهد به ـ که طبقۀ عارف ست؛ همانا آن ةفروکاهند

عاشق حـداقل در بخشـی از زنـدگی یـا در شـرایطی       ـ بازنمایی عطار، عارفان طبقۀ عارف
نقل است که [بایزید بسطامی] شبی بر سر « الً،اند. مث فرسا تن داده هاي تن به ریاضتخاص 

کـرد و خـون از    انگشتان پاي ایستاد، از نماز خفتن تا سحرگاه. خادم آن حال مشـاهده مـی  
 ،درکل، این دسته از عرفـا  ،). اما161(همان: » ریخت. در تعجب ماند چشم شیخ بر خاك می

گاهی هم اعمال و  اند، تنها ریاضت بدنی را رها کرده ز مواجهه با خدا، نها هبنابه خوانش ویژ
شـکل   به ،بنابه منش مالمتی و قلندري ،روزه را چون هم  مناسک دینی با جنبۀ سلبی ریاضت

  : اند دهز نمادین پس می
بایزید با جماعتی روي به بسطام نهاد در شهر افتاد. اهل بسطام به دور جایی به اسـتقبال  

ماند. چون نزدیـک   او شدند. بایزید مراعات ایشان مشغول خواست کرد و از حق بازمی
شیخ قرصی از آستین بگرفت و رمضان بود بـه خـوردن ایسـتاد. جملـه آن      ،او رسیدند

اي از شریعت کار بستم  لهئبدیدند، از وي برگشتند. شیخ اصحاب را گفت: ندیدیت مس
  ).141همه خلق مرا رد کردند (همان: 

  یا:
دار بود و روز دیگر به نماز دیگـر رسـیده    نقل است که [معروف کرخی] یک روز روزه

رحمـت   ،خداي، عزوجـل  !گفت: رحم اهللا من شرب رفت. سقایی می بود و در بازار می
دار بـودي؟   و بـازخورد. گفتنـد: نـه روزه    ،بسـتد  ،کناد بر آن کس که از این آب بخورد

  ).285(همان:  کردم: آري، لکن به دعاي او رغبت گفت

ایجـابی ریاضـت    هعبادات و مناسک، وج ةبر ریاضت با وجه سلبی، عرفا در حوز افزون
رواج دادند. برخـی از رفتارهـاي بـدنی نمـادین      ند وتر معمول نبود انتخاب کرد را که پیش

را کـه سـبب     هـاي شـوریدگی   ها و دیگر مصـداق  نعرهو عرفانی کالسیک مثل سماع، ذکر، 
 ةتـذکر راوي  ــ  توان از این زمره خواند. مؤلف شد می روحی سالک می آرامش بدن و سبک

 هنـوع ریاضـت از ایـن وجـ     عاشق ازمنظرِ ـ در بازنمایی برساخت هویتی طبقۀ عارف االولیا  
در دو گـزارش عطـار    . ماجراي شـبلی و ابوالحسـن خرقـانی   انضباط بدنی هم غافل نیست

  ریاضت ایجابی است: هایی از  نمونه
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گفـت:   کـرد و مـی   نقل است که یک بار شبلی چند شبانروز در زیر درختی رقـص مـی  
گویـد   این چه حالت است؟ گفت: این فاخته است بر ایـن درخـت مـی    گفتند: .هوهو

و چنین گویند تـا شـبلی خـاموش نشـد،      ».هوهو گویم کوکو؟ من نیز موافقت او را می
  ).  539: همانفاخته خاموش نشد (

  یا:
نقل است که شیخ بوسعید و شیخ ابوالحسن خواستند که بسـط آن یـک بـدین آیـد و     

دیگر را برگرفتند، هر دو صفت نقل افتاد. شیخ بوسعید آن  قبض این یک بدان شود. یک
شـب   هگریست و شیخ ابوالحسن هم گفت و می شب تا روز سر به زانو نهاده بود و می

  ).582(همان:  کرد زد و رقص می نعره همی

و عادتی یـا   ،مستمر، زاهد با گرایش به انواع ریاضت سلبی ـ ترتیب، طبقۀ عارف  این  به
افراد طبقـۀ   ،درمقابل .داد باره با حجم زیاد بدنی نحیف و فروکاسته براي خود سامان می یک

گذاشـته  سر   پشتیادشده هایی مثل موارد  گاه تجربه هایی گاه عاشق اگرچه در زمان ـ عارف
حتی حریم اعمال و مناسک با وجـه سـلبی    ؛ندکرد عموماً از ریاضت سلبی امتناع می ند،بود

بـه سـطحی دیگـر از ریاضـت      ،درمقابـل  .کردنـد  رعایت نمی هریاضت را نیز بنابه باور ویژ
  ایجابی درقالب انواع شوریدگی جسمی و روانی تن دادند.

  

  برساخت طبقاتی عرفا ها در گفتن و حرکات بدنی و سهم آن سخن 4.4
گشـایی   گـذاري و نشـانه   هاي نشانه بر کنش مواجهه با دیگري و مبتنیاز ارتباط حاصل 

نـه لزومـاً شـفاف یـا      ،گذاري، زبان آشـکارترین  در کنش نشانه .مان استأصورت تو به
حرکات بدنی نیز معناي آن را تقویت یـا تضـعیف    ،درکنار آن ؛رسانه است ،رساناترین

توانند غیرمستقیم به تولید معنا  ها هم می ها و انتخاب سایر کنش ،ها بر این افزون. کنند می
از عوامل  ،گفتن و حرکات بدنی یعنی سخن ،هاي مشهور تولید نشانه د. شکلنشومنجر 

کمک زبان و حرکات بدن  اصلی توزیع فضا میان مشارکان هر تعامل رودروست. افراد به
 .شـود  هـا نیـرو وارد مـی    یا از مجراي همان عناصـر بـر آن   کنند بر دیگران نیرو وارد می

شود. زبان و حرکات  اقتضاي نیروي واردشده، فاصله و جهت تعامل تنظیم می به ،سپس
، اسـت شده  مند و انتخاب بدن اگرچه همیشه یا کامالً خودآگاهانه نیست و عموماً هدف

کنـد.   وجوهی از ریاضت یا سـلیقه و مصـرف را افشـا مـی     ،مثابۀ نوعی انضباط بدنی به
اولـی   :گویـد  سـخن مـی  » تویی ـ من«و » آنی اویی/ ـ من«مارتین بوبر از دو نوع رابطۀ 
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و بنابـه ماهیـت    ،کننـده  ، تجربهتیعلبر قانون  سازي و مرزبندي مبتنی بر ابژه کامالً مبتنی
تویی سرشـار   ـ رابطۀ من ،درمقابل .مند است به دیگري کامالً فاصله تسخیري آن نسبت
آداب  ،حضوري است. در این شکل از رابطه گریزي و درخدمت هم از حیرت و عاملیت

 ،22 :1378 بوبر بنگرید بهست (ا واسطگی بر آن جاري مراتب معنا ندارد و بی و سلسله
عاشـق در   ـ زاهد و عارف ـ براي تبیین تمایز دو طبقۀ عارف ).111 ،110 ،63 ،62 ،33

توان از معیارهاي توزیع فضـا در سـخن بـوبر     می ،بدنی  گفتن و حرکات ریاضت سخن
  بهره برد.

  زاهد ـ گفتن و حرکات بدنی طبقۀ عارف سخن 1.4.4
  گفـتن و حرکـات   در سخن ،سلبی ریاضت یا سلیقه و مصرف هبنابه وج ،زاهد ـ طبقۀ عارف

در مرز اهل شـناخت و اهـل وصـال قـرار      زاهد ـ عارفدان است. طبقۀ  بدنی شدیداً آداب
هـد و  اگرچه قصد ندارد مثل اهل شناخت خدا را موضوع شناخت قطعی خود قرار د .دارد

کنـد و ایـن    ناخواسـته او را از خـود دور مـی    ،دسترس بیاورد، بنابه اصل زهـد و خـوف   به
ـ  به گیرد. سازي و مرزبندي اصل شناخت بهره می دورنمایی از همان روش ابژه  ،دیگـر  ارتیعب

گفـتن و   سـپارد، سـبک ریاضـت او در سـخن     اگرچه همه چیز را به خدا مـی  زاهد ـ عارف
  دهد. حرکات بدن او را دور از خدا نشان می

بـر نـوعی    االولیـا    ةتذکرراوي  ـ در بازنمایی مؤلف زاهد ـ عارفگفتن طبقۀ  شیوة سخن
 جهـت عمـودي و ازلحـاظ    و احساس گناه استوار است که ارتباط را ازمنظرِ ،تردید، خوف

کـه برآمـده از جنبـۀ سـلبی      ،دهد. ایـن شـکل از مواجهـه    غریبگی نشان می چون همفاصله 
به  ،سرسپردگی تمام از حضور محروم است. براي نمونه باوجود ،گفتن است ریاضت سخن

  ادهم توجه شود:ابراهیم و سخنان حسن بصري، مالک دینار، 
نالید. گفتنـد: ایـن نالـۀ تـو از چیسـت بـا چنـین         نقل است که شبی حسن در خانه می

علم و قصد من بر من کاري رفته   گفت: از آن است که مبادا بی ؟روزگاري که تو داري
پـس حسـن    .باشد یا قدمی به خطا جایی نهاده باشم، که آن به درگاه حق پسندیده نبود

 هیچ طاعت تو را قبول نخواهنـد کـرد  تو را بر درگاه ما قدري نماند و  را گویند: برو که
  ).31: 1396 نیشابوري (عطار

نقل است که [مالک دینار] همه شب بیدار بودي. دختري داشـت، شـبی گفـت: اي    
ترسد و نیـز از   پدرت از شبیخون قهر می ،آخر یک لحظه بیاساي. گفت: اي فرزند ،پدر

  ).47(همان:  من نهد و مرا خفته یابده لتی روي بدوترسد که نباید که  آن می
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نقل است که [ابراهیم ادهم] گفـت: طـواف کـردم و دسـت در حلقـه زدم و عصـمت       
خواهی تو از گناه. و همه خلق از من این  عصمت می :خواستم از گناه. ندایی شنیدم که

و رحمانی  دریاهاي غفوري و غفّار و رحیمی ،اگر من همه را عصمت دهم .خواهند می
  ).94 (همان: اللّهم اغفرلی ذنوبیمن کجا رود و به چه کار آید؟ پس گفتم: 

هاي ارتباطی  هاي موقعیتی یا کنش از ژست اعم ،گفتن، حرکات بدنی بر شیوة سخن افزون
وار است. در بازنمایی عطـار   اي رسمی یا غریبه هم حاکی از رابطه ،زاهد ـ عارفدیگر طبقۀ 

  هرگز کسی ابراهیم ادهم را در حالت چهارزانو ندیده است:آمده است که 
چرا هرگز مربع  :را کسی ندید مربع نشسته. او را پرسیدند که ]ابراهیم بن ادهم[ هرگز او

 ،اي پسـر ادهـم   :ننشینی؟ گفت: یک روز چنین نشسته بودم، آوازي شنیدم از هـوا کـه  
  ).101(همان:  و توبه کردمنشینند؟ راست بنشستم بندگان در پیش خداوندان چنین 

  با عرف خنده و گریه بلد نبود: سو همیا اویس قرنی درکی از غم و شادي نداشته و 
[اویس قرنی] مردي شعرانی بود و بر پهلوي چپ و بر کف دست وي چنـد یـک درم   

منین ؤاما نه برص است. یکی گفت: اویس از آن حقیرتر است که امیرالم ،سپیدي است
ها نیایـد و بـا کـس     در آبادانی. ي احمق و از خلق وحشی باشدا دیوانه .او را طلب کند

چـون مردمـان    .غم و شادي ندانـد  .خورند او نخورد چه مردمان می صحبت ندارد و آن
  ).19و  18: همان( او بگرید و چون بگریند او بخندد ،بخندند

 بـاوجود  ،کنـد کـه   دانی امام ابوحنیفه را بازنمایی مـی  سو با همین سنت، عطار، آداب هم
خـود بـا وي را    ۀکند با درازنکردن پاها حتی در خلوت فاصـل  سعی می ،سرسپردگی به خدا

  رعایت کند:
در این مدت او را  .نقل است که داوود طائی گفت: بیست سال پیش امام ابوحنیفه بودم

در خأل و مأل سر برهنه ننشست و از براي استراحت پاي دراز نکـرد. او را   .نگاه داشتم
چه باشد؟ گفت: با خـداي ادب   ،در حال خلوت اگر پاي دراز کنی ،گفتم: اي امام دین

  ).212: همانتر ( گوش داشتن در خلوت اولی

  عاشق ـ گفتن و حرکات بدنی طبقۀ عارف سخن 2.4.4
گفتن و حرکات بدنی شاید گاهی بنابه منطق حال یـا   عاشق در ریاضت سخن ـ طبقۀ عارف

 ،باشـند   مند با خداوند مواجه شده برگزیده و با نگاه فاصلهرا وقت سویۀ سلبی موضوع 
دیگـر   عبارتی ستیزانه به گریزانه و واسطه آنان با خداوند فاصله ۀاما صورت غالب مواجه
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و ح و ستایش از حیـرت، جنـون،   گیري سنت شط انواع تابوشکنی بوده است. شکل بر مبتنی
دانی و رعایت فاصله نگذاشت و گستاخی برخاسته از صمیمیت  جایی براي آدابمستی 

). در ایـن  1390 سـرایی  جنبـه  یعقـوبی بنگرید بـه  ( تویی جاي آن را گرفت ـ رابطۀ من
ها را  جاي توصیف حاالت، آن هب ،»هاي گفتاري کنش« چون همها، سخنان  »وضعیت ـ کنش«
اجرا گذاشتند و مرز حرف و عمل یا سخن و حرکت درهم آمیخته شد. در بازنمایی عطار  به

گفـتن و   در سطح سـخن  را توان دو شکل اصلی ریاضت ایجابی می ،عاشق ـ از طبقۀ عارف
دچـار   ،بنابـه تمنـاي اتحـاد    ،اول زبان و حرکـات بـدن عـارف    ۀدر دست :حرکات بدنی دید

بایزیـد بسـطامی]   «[ شطح بایزید و حالج نمونۀ آن اسـت:  شود. تجربۀ انگاري با او می یکی
. گفتند: انی انا اهللا، ال اله اال انا، فاعبدونیگفت:  .به ایشان نگریست ،سپس .نماز بامداد بگزارد

  .)140: 1396 نیشابوري (عطار» این مرد دیوانه شد. او را بگذاشتند و برفتند
  یا:

. هوالحـقُّ بگوي  :گفتند .اناالحقگفت:  که می آن جمله بر قتل او [حالج] اتفاق کردند، از
دار کنند. صدهزار آدمی گرد آمدند و او چشم گـرد   پس بار دیگر حسین را ببردند تا بر

  ).516(همان:  قحق، حق، حق، اَنَا الح گفت: کرد و می می

کـه واسـطۀ انسـان بـا      ،را آیینـی  ــ  عاشق برخی مقدسات دینـی  ـ عارف ،در دستۀ دوم
 ها با نوعی از گستاخی هکشاند؛ این دست به پرسش میو  کند میمثابۀ مانع فرض  خداست، به

  همراه است:» دوکردن به یکی«
نقل است که [ابوالقاسم نصرآبادي] یک روز در طواف خلقی را دیـد کـه بـه کارهـاي     

پرسـیدند: چـه خـواهی     اي آتش و هیزم بیاورد. از وي برفت پاره ؛دنیوي مشغول بودند
عبـه فـارغ آینـد و بـه خـداي      خواهم که کعبه را بسوزم تـا خلـق از ک   گفت: می ؟کردن

  ).685(همان:  پردازند
جمله قنادیل مسجد بشکنم  ،ابوحفص گفت: به عزت تو که اگر چیزي به من ندهی«یا: 

  ).345 (همان:» و در طواف آمد
بـه نـوعی    زاهـد  ـ عارفگفتن و حرکات بدنی طبقۀ  به این مقدمات، شیوة سخن باتوجه

احوال آنان را دور از خدا  هشنوند ـ شود خواننده شده است و همین امر سبب میمنجر آداب 
هاي گفتاري طبقۀ  که در کنش ،هاي برآمده از صمیمیت گستاخی ،و در حاشیه ببیند. درمقابل

حاکی از آن است که گویی از مقام حاشیگی به  ،شود دیده می االولیا   ةتذکرعاشق در  ـ عارف
  ).1397 سرایی جنبه  یعقوبیبنگرید به اند ( نشینی با متن و البته حال حضور رسیده هم
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  ها در برساخت طبقاتی عرفا ها و سهم آن تعلقات و دارایی 5.4
هاسـت. تعلقـات و    بخشی از برساخت ریاضت یا مصرف و سلیقه برعهدة تعلقات و دارایی

کار  و خدمت ،ها در مواردي شامل افرادي است که درقالب همسر، فرزند، خویشاوند دارایی
 .گـذارد  برساخت هویت شخص اثر میر دها  یابی با آن یابد و نسبت یا موارد مشابه نمود می

نمـایش   مصـرف نیـابتی را بـه    ،نیابـت از شـخص   بـه  ،بنابه تعبیر وبلن ،ها در برخی موقعیت
). در مواردي هـم شـامل اشـیا و کاالهاسـت.     115 - 110: 1395 وبلن د بهبنگری( گذارند می

هسـتم،   “من”شخصیت، یعنی کسی که «: ویلیام جمیز درباب نسبت افراد با اشیا گفته است
اسـت نیـز    “مـال مـن  ”چـه   یعنی بدن و افکار من درك نشده، بلکه شامل آن “رام”فقط با 
  ).201: 1397 (وودوارد »هست

در نظام ارزشی غرض از شیء و دارایی فقط لباس، اتومبیل، خـوراك،   ،بودریار نظرِ بنابه
چه در مصـرف مـا از شـیء و دارایـی      کنیم. آن یا چیزهایی نیست که ما مصرف می ،پوشاك
هـایی اسـت کـه درقالـب گفتمـانی       اي تقریبی از کلیۀ اشیا و پیـام  مجموعه«نظر است  مطمح

منـد   کاري نظام که معنا پیدا کند، همان دست براي آنشود. مصرف  کمابیش منسجم ایجاد می
بنابه وضـعیت اجتمـاعی    ،هاي عارفان ). تعلقات و دارایی214: 1393 (بودریار» هاست نشانه

گیـر   قـدر متنـوع یـا چشـم     ها آن اجتماعی آن ـ هاي معرفتی گرایشچون  همنیز  ،دنیاي قدیم
ر ریاضـت بـراي تبیـین طبقـاتی آنـان      ثر دؤمثابـۀ عـواملی مـ    ولی همان مقدار هم به ،نیست

  است.  مهم

  زاهد ـ تعلقات و دارایی طبقۀ عارف 1.5.4
وجـود   ،البتـه  .کـار اسـت   زاهد زن و فرزند و در مـواردي احیانـاً خـدمت    ـ عارف تعلقات
هـا وجـود    بلکه در اغلب خانـه  ،نبوده استل وتمحاکی از  ،کار در خانه، مثل امروز خدمت

هـایی   آن ؛کردنـد  زاهدان سرشناس از ازدواج و فرزندآوري امتناع میداشته است. بسیاري از 
پرداختند. در بازنمایی عطـار   تر داشتند به ترك زن و فرزند و البته ترك خانه می هم که پیش

در مواجهه با تعلقات خانوادگی هـم همـین نکتـه مشـخص      زاهد ـ عارفاز ریاضت طبقۀ 
نوشتن مشغول شـد، روي   ه نکاح و سفر و حدیثابوسلیمان دارائی] گفت: هر که ب«[است: 

نقل است که [ابـراهیم ادهـم] چـون از بلـخ     « :). یا243: 1396 نیشابوري (عطار» دنیا آورد به
نقـل اسـت کـه او [ابـن سـماك]      «). یا: 91(همان: » برفت، او را پسري مانده بود شیرخواره

  ).247(همان: » و شیطان ندارمکه من طاقت د ازآن :عزَب بودي. گفتند: چرا زن نکنی؟ گفت
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گیـري ایـن طبقـه را بـه      موضع ،عطار ،االولیا   ةتذکرراوي  ـ مؤلف ،با همین تلقی سو هم
اي از زاهـدان از   کنـد: دسـته   که مبناي کاالگزینی است، افشا می ،کنش کار و گذران معیشت

یکی شقیق «بودند:  نهاي دیگرا ها و کمک کردند و مهمان سفره فرط امتناع حتی کار هم نمی
خورد. بیا تا مـن   گویند که از دسترنج مردمان می کنند و می را گفت: مردمان تو را مالمت می

  ).203(همان: » تو را اجرا کنم
  یا:

محمد رازي گوید: چندین سال درخدمت حاتم بودم. هرگز ندیـدم کـه در خشـم شـد     
شاگرد او را بقالی گرفته بود و گذشت.  و آن چنان بود که در میان بازار می ؛مگر یک بار

  ).256(همان:  اي و خورده، سیم بده ي من گرفتهگفت: کاال می

کردنـد و   رنـج خـود رزق روزانـه را تحصـیل مـی      اما گروهی دیگر از زاهدان با دسـت 
نقل است کـه  «ست: ها اینبود نه فتوحات. ابراهیم ادهم یکی از  وکار کسبدرآمدشان از راه 
نقـل  ). «95(همان: » گفت: من از درویشان هیچ نگیرم .دینار آوردند که بگیرابراهیم را هزار 

  ).105(همان:  ... چینی رفتم است که [ابراهیم ادهم] گفت: وقتی به خوشه
اي میزان و نوع دارایی آنان هم مشخص است. در بازنمایی عطـار دارایـی    هبا چنین روی

قیچی، عصا و جامۀ فرسوده و کیسۀ اسباب ، ریسمان، کوزه، نشامل سوز زاهد ـ عارفطبقۀ 
همـه هرگـز سـوزن و     ابراهیم خواص] در توکل یگانه بود و باریک فراگرفتی و بااین«[بود: 

مـرا [ابـوعلی دقـاق] در    «یـا:   ).523(همان: » ریسمان و رکوه و مقراض از وي غایب نبودي
» دارم صوفیان دوسـت مـی   ةع صوفیان رها کن و رکوه و عصایی به دستم ده که من شیومرقّ

 ؛بـه میـان شـهر درآمـد     ،بن اسلم الطوسی] چون به نیشابور رسید محمد«[). یا: 575(همان: 
  ).248(همان: » اي کتاب بر دوش پیراهنی پشمین پوشیده و کالهی نمدین بر سر و خریطه

ا با بخشیدند ی یا آن را می ،شد در مواردي هم اگر بنابه سنت ارث دارایی نصیب آنان می
  کردند: اعتنایی در آن زندگی می بی

بسـیار بـود. یـک خانـه خـراب       اي هجا خان نقل است که سرایی بزرگ داشت و در آن
کنـی؟ گفـت: مـرا بـا      نشست. گفتند: چرا عمارت خانه نمـی  دیگر می ۀشد و با خان می

سـراي او فروافتـاد، جـز دهلیـز. آن      ۀخداي عهدي است که دنیا را عمارت نکـنم. همـ  
سـقف   شب که او را وفات رسید، دهلیز نیز فروافتاد. یکی دیگر پیش او رفت و گفـت: 

ام  بیست سال است تـا سـقف را ندیـده   خانه شکسته است و بخواهد افتاد. داود گفت: 
  ).228(همان: 
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  عاشق ـ تعلقات و دارایی طبقۀ عارف 2.5.4
 ــ  عـارف طبقـۀ   درباب ریاضت تعلقـات و دارایـی   زاهد ـ عارفدر بازنمایی عطار از طبقۀ 

رابعـۀ عدویـه نـه از     ،سـو  ازیک .شود اي نسبت به زن و فرزند دیده می مواجهۀ دوگانه زاهد
نقل اسـت کـه   «توجه است:  غیرت عاشقانه و تجربۀ اتحاد به ازدواج بی بل ازسرِ ،روي زهد

جـا   کاح بـر وجـودي وارد بـود. ایـن    حسن رابعه را گفت: رغبت شوهر کنی؟ گفت: عقد ن
کنـد، همسـري    تنهـا ازدواج مـی   عارفی دیگر نه ،دیگر ). ازسوي67وجود کجاست؟ (همان: 

که عیال  ،رسم لشکریان پوشیدي. و فاطمه و احمد جامه به«... گزیند:  امیرزاده و زیبارو برمی
طـرف   که ازیـک  ،. جنید)303(همان: » در طریقت آیتی بود و از دختران امیر بلخ بود ،او بود

دادگی شـطحیات   بستۀ عرفان عاشقانه است و بنابه این دل دیگر دل عالم و دانشمند و ازسويِ
[جنید] گفت هر مریـدي کـه زن    و گوید: کند، چنین می بایزید را با روي نیک آن تفسیر می

  ).383کند و علم نویسد از او هیچ نیاید (همان: 
هـا   ست به اسـامی آن ا عاشق کافی ـ درآمدزایی طبقۀ عارفدر بازنمایی عطار از شغل و 
فروش بود؛ شقیق بلخی بازرگان بود؛ ابـوحفض نیشـابوري    رجوع شود: سري سقطی دست

ترتیـب    گري داشت؛ ابواسحاق خواص خرمافروش بود و دیگر عارفان نیز بـدین  شغل آهن
گیـري کـرده    وکار کنـاره  که از کسب ،انبرخالف زاهد ،زندگی داشتند و شغلی براي گذرانِ

  خاصی بودند. ۀبودند، عارفان داراي حرف
 دار نشـان شـکل   بـه را  زاهـد  ــ  عـارف ریاضت دارایی طبقۀ  االولیا  ةتذکرراوي  ـ مؤلف

اقتضـاي   ها هـم بـه   هاي آن برخی فقیر و دارایی ،ندمند ها ثروت برخی از آن .کند برجسته نمی
تر بـه   که پیش ،ها مثابۀ شکلی از دارایی آن تغذیه به و به پوشش ،الًمث .موقعیت متفاوت است

  آن پرداخته شد، رجوع شود.
  

  . نتیجه5
از  بخشـی  مثابـۀ  و بـه  گرفتـه   مسـلمانان شـکل   یسـ نوی سنت طبقـه  لیعطار ذ یسنوی تذکره

ـ ارا یعرفـان  هاي . سنت غالب تذکرهمفروض است یاسالم ـ یرانیا نگاري خیتار گـزارش  ۀ ئ
، نـام اسـتادان و شـاگردان،    تولد و وفـات  خیبود که تار یعرفان هاي از احوال سوژه میمستق

. برخالف کرد گذرا معرفی میرا آنان  یاز زندگ هایی ههم گوش يو در موارد ،مشرب و فرقه
 را عـارف  هاي سوژه ۀطبق ـ تیهو االولیا   ةتذکر يراو ـ لفؤم نویسی عرفا، تذکره جیرا ةویش

و  قهیاشـکال سـل   ایـ  یجـاب یو ا یسـلب  اضتیو درقالب انواع رها  آن یزندگبر سبک  هیبا تک
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ـ ا نـد ی. برآکنـد  یم ییست، بازنماامند  هدف هاي که حاصل انتخاب ،مصرف  نیـی کـار تب  نی
بنابـه تمسـک    یکعاشق است که هر ـ و عارف زاهد ـ عارف طبقۀ دو کالن تیوضع افشف

تعلقـات   ، وبدنی حرکات و گفتن عبادات و مناسک، سخن ه،یپوشاك، تغذ اضتیبه انواع ر
  .شوند یم زیاز هم متما ییو دارا
کـه   مخـوری  یبرمـ  هـایی  به سوژه زاهد ـ عارف ۀطبق یعطار از سبک زندگ ییبازنما در

ـ  ،اسـتوار اسـت: پوشـاك خشـن، فرسـوده      یسـلب  هبا وج اضتیها بر ر آن یخودانضباط  ای
ـ امتنـاع از خـوردن؛ عبـادات و مناسـک مسـتمر       ایـ  يخوار اهیساده، کم، گ یۀتغذ ؛یانیعر  ای

رازخـوف  پ و زآمی دتردی گفتن فراوان؛ سخن یستگو خ یخواب همراه کم ادیبا حجم ز هبار کی
ـ بر د؛یـ فروبسته و مق یحرکات بدن ،همراه احساس گناه  هـاي  یـی از زن و فرزنـد و دارا  دنی

و منطـق   یسـبک زنـدگ   ،طبقـه اسـت. درمقابـل    نیا یسبک زندگ دار نشان هاي الزام زْیناچ
 يبند صورت گرید یشکل به توان یعطار را م ییعاشق در بازنما ـ عارف ۀطبق ورزيِ اضتری

بـه   شیحـال گـرا   نیعبادات درعـ  دادن انجام ه،ی، تنوع در تغذپوشی از الزام خرقه زیکرد: گر
 بـدنی  حرکـات  و ،گفـتن  سـخن  افـزا،  بدن هاي یدگشوری انواع درقالب وار منسک يرفتارها

تعلـق و   تیـ و درنها زیسـت  و واسطه زگری فاصله یبدن ـ یزبان هاي گستاخانه در قالب داللت
  .آور رالزامیغ ینگزی ییدارا

 تـوان  یم نیدو طبقه چن هاي اضتیو ر یعطار از سبک زندگ ییبنابه بازنما ،وصف نیباا
از بـاور بـه    یحاککه  ،ها اضتیوجود انواع الزام در ر زاهد ـ عارف ۀاستنباط کرد که در طبق

 بـاوجود  ،زاهد ـ عارف ةسوژه است و گویی دانجامی مند فاصله اي رابطه به ،معناست تیقطع
. اما در باورداشـت  ایستاده و با او غریبه استتمام در منطق تعامل، دور از خدا  یسرسپردگ

شود.  یم دهیدر معنا د تیالیو س یگشودگ ینوع ،يزگری بنابه انواع الزام ،عاشق ـ عارف ۀطبق
و فارغ از  پرده یب اي سبب شده است تا رابطه تیمیبرآمده از صم هاي یگستاخ سو با آن، هم
  عاشق متصور باشد. ـ عارفي اعضاي طبقۀ برا یگیحاش ممقا

  
  نوشت پی

  .العارفین   مناقبو ، التوحید اسرار، خفیف  ابن ةسیرمثل  .1
  
 نامه کتاب
 .رشد ۀجوان: تهران ،یمرجان فرج ۀترجم ،بدن حرکات رسانی پیام شناسی روان ،)1393( مایکل ،آرگایل
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  .درصا: دار وتبیر ،بلعرا نلسا ،)ق 1414( ممکر بن محمد ر،منظو بنا
  تهران: مشکی. ،ترجمۀ آیدین رشیدي ،فشن فلسفۀ ،)1397( الرس اسونسن،
 ،»هفـتم  قـرن  تـا  صـوفیان  سـخنان  در “مجاهده” و “ریاضت” تشابه و تفاوت« ،)1393( زینب افضلی،

  .1ش ،فارسی ادب
 دانشـگاه  فارسـی  ادبیات و زبان ۀمجل ،»االولیا   ةتذکر هاي حکایت ۀمای درون« ،)1390( محمدرضا اکرمی،

  .3 ش ،، واحد فسااسالمی آزاد
 ترجمـۀ  ،»تصـوف  بنیـادي  هـاي  نوشـته  تـداوم  جـامی،  و عطـار  هـاي االولیـا    ةتذکر« ،)1379( دنیز اگل،

  .3 ش ،17 ةدور ،معارف ۀمجل بخشان، روح عبدالمحمد
  .الهیتا :تهران ،یوسف صفاري ترجمۀ ،طبقاتی تحلیل به رویکردهایی ،)1395( دیگران و اریک رایت، اُلین

  تهران: شیرازه. ،ترجمۀ خسرو صبري ،مصرف ،)1381( رابرت باکاك،
  .جیحون: تهران ریگی، خسرو ترجمۀ ،تو و من)، 1378، مارتین (بوبر

  تهران: ثالث. ،ترجمۀ پیروز ایزدي ،اشیا نظام ،)1393( ژان بودریار،
  تهران: ثالث. ،ترجمۀ حسن چاوشیان ،تمایز ،)1395( یر پی ،بوردیو
 نامـۀ  فصل دو ،»النفس و ریاضت در سبک زندگی اشراقی عرفانی  ۀفمعر گفتمان« ،)1395( محمد بهشتی،

  .2 ش ،زندگی سبک ۀنام پژوهش تخصصی ـ علمی
 ،مرنـی   ترجمۀ جمال محمدي و نرگس ایمانی ،روزمره زندگی و مصرف ،)1398( مارك پاترسون،
  .نی :تهران

ترجمـۀ همـا    ،اجتمـاعی  اشـتهاي  ؛تغذیـه  و غـذا  شناسـی  جامعـه  ،)1394( ویلیامز لورن و جان جرموو،
  .شناسان جامعه: تهران ،زاده زنجانی

 عطـار  بینـی  جهـان  در) مشـروع ( حقیقـی  ریاضـت  مصـادیق « ،)1397( اکرمـی  میرجلیل و هادي دینی،
  .52 ش ،شناختی اسطوره و عرفانی ادبیات نامۀ فصل ،»نیشابوري

  لقربی.ذوي اقم:  ،آنلقرا غریب فی داتلمفرا ،)ق 1423( محمد بن حسین ،صفهانیا غبرا
  تهران: علمی. ،حافظ اشعار فرهنگ ،)1375بخارایی، احمدعلی ( رجایی

 ،»عطـار  ياالولیـا    ةتـذکر  در تصـوف  و صـوفی  نقـد « ،)1389( رضـایی  حسین حسن رضابیگی، مریم و
  .31 ش ،عرفان و ادیان تخصصی نامۀ فصل
 نگـاري  تـاریخ  از اي شـیوه  ؛نگـاري  طبقـات « ،)1395( برجکـی  رضایی اسماعیل و سیدابوالفضل رضوي،

  .97 ش ،فرهنگ و تاریخ ،»اجتماعی ساختارهاي از تأثیرپذیري و اسالمی
  .اشراق آیت: قم ،کوشش طاهره جوادي به ،عرفان عرف در ریاضت ،)1388( حسن خراسانی، رمضانی

  .امیرکبیر: تهران ،ایران تصوف در جوو جست)، 1386، عبدالحسین (کوب زرین
 دنیـاي : تهـران  ،بهیـان ترجمۀ شـاپور   ،کراکاور زیگفرید مقدمۀ با مقاالت، گزیدة ،)1395( گئورگ زیمل،

  .اقتصاد
  تهران: سمت. ،اسالم در نگاري تاریخ ،)1391( زاده عالم هادي و سیدصاق سجادي،
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 ،مقدمـه و تصـحیح محمـد خواجـوي    بـا   ،لغیبا  مفاتیح ،)1363شیرازي، محمد بن ابـراهیم ( لدین رادص
  .فرهنگی تتحقیقا و مطالعات سسۀمؤ: انتهر
  .55ش  ،دین: ماه کتاب ،»مسلمانان میان در نگاري طبقات پیشینۀ« ،)1381( اهللا  نعمت فروشانی،  صفري

  .زوار: تهران استعالمی، محمد تصحیح ،االولیا   ةتذکر ،)1396( محمد یندر نیشابوري، فریدالعطا
  .الهام: تهران فروهر، اهللا  ترجمۀ نصرت ،فتوت و ،صوفیه مالمتیه، ۀرسال ،)1376( ابوالعالء عفیفی،

  .آذین گل: تهران صدراالشرافی، سعید ترجمۀ ،مصرف شناسی جامعه)، 1396یکان، پیتر (کار
تهـران: بنیـاد    ،تصحیح محمدجعفر محجوب ،سلطانی ۀنام فتوت ،)1350( واعظ حسین سبزواري، کاشفی

  فرهنگ ایران.
 ،ترجمۀ مسعود جعفري ،پیشامدرن جهان کالبدشکافی: صنعتی ماقبل هاي جامعه ،)1395( پاتریشیا کرون،

  تهران: ماهی.
ترجمـۀ   ،پساسـاختارگرایانه  و ،مـدرن  پست مدرن، هاي نظریه: بدن شناسی جامعه ،)1395( کیت کریگان،

  .نگار و نقش: تهران ،راد  محسن ناصري
: تهـران  قراگزلـو،  ذکاوتی رضا علی ترجمۀ ،2 ج ،هجري چهارم قرن در اسالمی تمدن ،)1362( آدام متز،

  .سپهر
 ادب و زبـان  ،»عطـار  ياالولیـا    ةتـذکر  در سـاختار  و محتـوا « ،)1390( برزي اصغر و رحمان مهر، مشتاق

  .223 ش ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز ة، نشریۀ دانشکدفارسی
 پژوهشـی  ـ علمی نامۀ فصل ،»سالک نفسانی تربیت بر آن تأثیر و ریاضت« ،)1392( اله  ذبیح خواه، مطهري

  .17 ش ،فارسی ادب در عرفانیات
تهـران:   ،بوردیو شناسی روش و نظري رویکرد بر درآمدي: فرهنگی سرمایۀ ،)1395( ناهید حکمت، مؤید

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  .نی: تهران ،دیده ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهان ،قدرت و ،استیال سوژه، ،)1384ر، پیتر (میل

 عرفـان  نامـۀ  فصـل  ،»آن مراتـب  و ،درجـات  اقسام، ریاضت؛« ،)1394( احمدپور علی و محمود ناصري،
  .49ش  ،اسالمی

  تهران: توس. ،ترجمۀ محمدباقر معین ،تصوف سیر و پیدایش ،)1357( رینولد ون،نیکلس
  .لوگوس: تهران لواسانی،  مدنی شایسته ترجمۀ ،مادي فرهنگ فهم ،)1397( یان وودوارد،

  تهران: آگه. ،ترجمۀ بهار مختاریان ،صوفیان دلق و درویشان ۀخرق در پژوهشی ،)1393( گئو گرن، ویدن
  تهران: علمی و فرهنگی. ،ترجمۀ ناصرالدین غراب ،مدرنیته و مد ،)1394( الیزابت ویلسون،
  .14 ش ،عرفانی مطالعات ،»عرفانی متون در تابوشکنی« ،)1390( پارسا سرایی، جنبه  یعقوبی
 هـاي  گـزارش  در رنـگ  پـی  گفتمـانیِ  برسـاخت « ،)1396( رحیمـی  منصور و پارسا سرایی، جنبه  یعقوبی

  .42 ش ،ادبی نقد ،»حالج هاي روایت: عرفانی اي تذکره
 و مـتن  بـازي  از گـذر  تـا  هـا  حاشـیه  فراخوانی از: عرفان در حاشیه« ،)1397( پارسا سرایی، جنبه  یعقوبی

  .44ش ، ادبی نقد ،»حاشیه


