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Abstract 

Taṣavvuf and Karramiyya were both influential forces in Eastern Iran. An instance of their 

social influence was the spread of Islam in this area. The present paper uses the comparative 

approach to explore the reasons behind Ṣūfīs’ and Karramiyya’s success in spreading Islam. 

The study applies the descriptive-analytical method in an attempt to answer this question: 

What was the main cause of Ṣūfīs’ and Karramiyya’s success in spreading Islam? The paper 

reveals that this success can be attributed to the Ṣūfīs’ manners and ways of communicating 

with people, in addition to the fact that they adopted the right commercial methods. These 

commercial methods include asceticism, simple and clear language, slogans aiming for 

equality, and making use of the Khānqāh. The Karramiyya’s success in spreading Islam can 

be attributed to their ʾIrjāʾī beliefs, asceticism, simple language, applying the Fiṣalī Method, 

and making use of the Khānqāh in order to spread their beliefs. The Ṣūfīs achieved more 

success in spreading Islam, compared to Karramiyya. That is because alongside employing 

the aforementioned methods and ideas, they talked about a God whose kindness overrode 

his anger. Such a view would surely appeal more to the people.  
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 چکیده
ایو  یکی از تأثیرات اجتماعی آنان گسترش اسالم بوود  تأثیرگذار در شرق ایران بودند که ه، دو جریان تصوف و کرامی

هدف از ای  تحقیق که با  .پردازدبررسی با رویکردي تطبیقی به دالیل موفقیت صوفیان و کرامیه در گسترش اسالم می
صووفیان و کرامیوه در نشور که رمو  موفقیوت است  تحلیلی صورت گرفته است، پاسخ به ای  پرسش –روش توصیفی 

های مناسب تبلیغی ازجمله هد، نحوۀ رفتار و سلوک صوفیه با مردم و استفاده از شیوهداسالم چه بود؟ نتایج نشان می
زهد ورزی، کالم ساده و صریح، شعارهای تساوی طلبانه و استفاده از خانقاه، رم  موفقیت آنوان در گسوترش اسوالم 

گرایانه از ایمان، زهد ورزی، کوالم سواده، اسوتفاده از روش وفقیت کرامیه در گسترش اسالم، دیدگاه ارجاءرم  م بود 
تر از کرامیان عمل کردنود، البته صوفیان در نشر اسالم موفق فصالی و بهره بردن از خانقاه برای ترویج عقاید خود بود 

راندند که لطفش بر قهرش چیرگی از خدایی سخ  میمذکور های ها و روشبر سود جست  از شاخصهعالوهزیرا آنان 
 دارد و مسلما چنی  نگرشی نسبت به خداوند با اقبال بیشتری  از سوی مردم مواجه گردید 

  صوفیه، کرامیه، گسترش اسالم، شرق ایران :هاکلیدواژه

 99 - 727، ص 7000و زمستان  زییپا -701شماره پیاپی  - 2شماره  – 35سال 

 
x607-2222 پی شاپا چا

HomePage: https://jhistory.um.ac.ir 
 

 2312-4143شاپا الکترونیکی 

 21/33/3400تاریخ دریافت: 

 

 32/03/3403تاریخ پذیرش:33/03/3403/تاریخ بازنگری: 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jhistory.2022.75193.1110  پژوهشی :مقاله نوع

 

https://jhistory.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jhistory.2022.75193.1110


101/ رانیدر گسترش اسالم در شرق ا هیو کرام انیصوف یهاتیفعال یقیتطب یبررس؛ و دیگران انیگاراژ          

 

 مقدمه
منود شوده اسوت  یان متعددی بهورههای ادبه معنای پشمینه انشقاق یافته و از آموزه« صوف»تصوف از واژۀ 

کید می وتعالی بیشتر بر کشف ودر پرستش خدای تبارک صوفیان ورزند  از سودۀ دوم هجوری، نوام شهود تأ
شد که اعراض از دنیا را صوفی و جماعت صوفیه در کشورهای اسالمی پیدا شد و صوفی به کسانی گفته می

اند  برخی بر ای  باورنود عبادت و خداپرستی مبذول داشتهوجه همت خود قرار داده و تمام توجه خود را به 
هوای اجتمواعی اسوت، اموا تواریخ، کشی موان  فعالیوتهای متصوفه مانند ان واطلبی و ریاضتکه دیدگاه

های اجتماعی صوفیان، پیامودهای گونواگونی در های اجتماعی صوفیان را ثبت کرده است  فعالیتفعالیت
هوای هوا و جریوانای  پیامدهای اجتماعی، گسترش اسالم است  هرچنود گوروهپی داشته است که یکی از 

یو  در زمینوها اسوالم اند، اموا هی دیگر هم در گسترش اسالم نقش ایفا کرده و به ای  مهم مبادرت ورزیده
 اند  مادلونگ بر ای  باور است که صوفیان بیش از فقهوا و متکلمواننکرده آوردن مردمان مانند تصوف عمل

اند  مورگان هم معتقد است، اسالم آوردن سولجوقیان، در نتیجوه ها مؤثر بودهمذهبی در مسلمان شدن ترک
 گرد صورت گرفته است تبلیغ صوفیان دوره

هاي مذهبی سدۀ چهارم و پنجم هجري که در شرق ایران مطرح بوود و در ها و فرقهیکی دیگر از جریان
کرام سیستانی نسبت داده امیه است  کرامیه به مؤسس آن محمد ب  گسترش اسالم نقش مهمی ایفا کرد، کر

نظر وجود دارد؛ اما غالبًا به فتح کواف و شود  دربارۀ القاب او که نام ای  فرقه برگرفته از آن است اختالفمی
ل شود  محمد ب  کرام در زادگاه خود سیستان به تحصیل علوم مشوغوتشدید راء و بر وزن جمال خوانده می

شد و بعد برای تکمیل تحصیالت خود به هرات، نیشابور و مناطق دیگر سفر کورد  ابوعبداللوه محمود بو  
ق( فراگرفت  سپس به مکه رفت و پنج سال در ای  شهر 214کرام، زهد را از احمد ب  حرب نیشابوری )د  

البته اب  کرام بار دیگور  ر داد اقامت گ ید و بار دیگر به نیشابور بازگشت و ای  شهر را مرک  فعالیت خود قرا
ابوراهیم، عامول آل  به سیستان بازگشت تا اموالی که از عمویش به ارث برده بود، بی  فقرا تقسیم کند، ولوی

کرام بعد از اینکه از سیستان تبعید شود بوه  طاهر به تحری  برخی از فقها، وی را از سیستان بیرون کرد  اب 
هوا، اسوالم رفت و به امر تبلیغ دی  اسالم پرداخت و حاصول ایو  تالشمناطق غور، شورمی  و غرجستان 

کرام و مریدانش به مناطق مذکور محدود  های اب دامنه فعالیت .آوردن گروه بسیاري از مردم ای  مناطق بود
های اسوالمی نیو  بوه تبلیوغ از دیو  اسوالم نشد، بلکه آنان در خراسان و فرارودان و حتی در غرب سرزمی 

داختند  جالب است که بدانیم در گوزگانان و شهرهاي فرغانوه و ختول کوه از مراکو  اصولی مسولمانان و پر
کردنود، اسوالم کراموی رسوود کورد  غیرمسلمانان بسیاري زنودگی می هاشهرهاي ب رگ دور بودند و در آن

غ نوی را جوذب بر ای ، کرامیان موفق شدند، برخی از حکام وقت، نظیر سبکتکی  و پسرش محمود عالوه
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خود کنند  به گفته فرای، فرقه کرامیه نهضت تبلیغی جدیدی بود که بوه تبلیوغ اسوالم پرداخوت و توانسوت، 
تحلیلوی صوورت گرفتوه -های گوناگون رشد دهد  در ای  مقاله که بوه روش توصویفیاسالم را در سرزمی 

امیوه در گسوترش اسوالم چوه ها است: رم  موفقیت صووفیان و کراست، درصدد پاسخگویی به ای  پرسش
 تر عمل کردند و چرا؟بود؟ و کدام جریان در ای  زمینه موفق

الی ها و روش صوفیان و کرامیه در گسترش اسالم در برخی از منواب  و مخخوذ در البوهدر مورد فعالیت
رد که به مقدسی را نام ب احسن التقاسیمتوان کتاب مطالب دیگر اشاراتی مختصر شده است  برای نمونه می

قاره هند از غزنویان تاا نقش صوفیه در گسترش اسالم در شبهنامۀ زهد ورزی کرامیان اشاره کرده است  پایان
« سهم صوفیان در اسالم پذیری بومیان در هند عصر ترکان»از مریم علی پور جیرنده و مقالۀ  آغاز گورکانیان

ر دو تحقیق، به نقش صوفیه در گسترش اسوالم حمید حاجیان پور موجود است؛ که ه از اسماعیل قادری و
نقش تصوف و عرفوان اسوالمد در گسوترش اسوالم در »اند  مقالۀ قاره هند پرداختهدر حوزۀ جغرافیایی شبه

از فائ ه رحمان و محمدرضا اسفندیار نی  فقط به منطقه ماالیی پرداخته است، اموا در موورد « جهان ماالید
در مناطق شرقی جهان اسالم، تحقیقی مستقل وجود ندارد  در موورد نقوش عملکرد صوفیان در نشر اسالم 

بر نقش محمود عملکرد کرامیان در گسترش اسالم در شرق ایران با تکیه » کرامیه در گسترش اسالم، مقالۀ 
گوذار فرقوه کرامیوه در هوای بنیاناز مهرداد صیادی فر موجود است؛ که ای  مقاله بیشتر به فعالیت« ب  کرام

بور آن پردازد  عالوههای آنان در گسترش اسالم چندان نمیپردازد و به دیگر کرامیان و فعالیتنشر اسالم می
های صوفیه و کرامیه در گسترش اسوالم بپوردازد ها و روشصورت تطبیقی به فعالیتای که بهکتاب یا مقاله

ر مکتووب و با رویکردی تطبیقی که در نوع وجود ندارد  در ای  راستا پژوهش پیش رو با محور قرار دادن آثا
هوای گسوترش اسوالم توسوط صووفیان و کرامیوه را موورد ها و روشنظیر است، قصد دارد، فعالیتخود کم

 بررسی قرار دهد 

 عوامل موفقیت جریان تصوف در نشر اسالم

و سلوک روحوانی خوود، بردند، بلکه از طریق زندگی پاک صوفیان در تبلیغ اسالم، زور و اجبار به کار نمی
های مردم را کردند  صوفیان با اعمال نی  و حس  اخالق موفق شدند که دلمردم را به دی  اسالم جلب می

کردند و از ن دی  با مردم در تماس بودنود و مشوکالت آنان همچون مردم عادی زندگی می به دست آورند 
رفتنود بوا خوود آراموش بوه صوفیان هر جا کوه می گشای مشکالت مردم بودند کردند و گرهآنان را درک می

های دیگر هم در گسترش اسالم نقش ایفا کورده و بوه ایو  مهوم ها و جریانآوردند  هرچند گروهارمغان می
اند  مادلونگ بر ای  نکرده ی  در زمینها اسالم آوردن مردمان مانند تصوف عملاند، اما هی مبادرت ورزیده
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مورگوان هوم  1انود ها مؤثر بودهبیش از فقها و متکلمان مذهبی در مسلمان شدن ترکباور است که صوفیان 
در ای  مجال بر  2گرد صورت گرفته است معتقد است، اسالم آوردن سلجوقیان، درنتیجه تبلیغ صوفیان دوره

 آنیم تا به دالیل موفقیت صوفیان در نشر اسالم بپردازیم 
 رفتار همراه با تساهل و تسامح-1

سوواهل و تسووامح، یکوود از ارکوووان تعوووالیم ب رگوووان توووصوف اسوووالمد اسووت  تعصووبات مووذهبی و ت
ای در تصوف جایگاهی ندارد  در نظر صوفیه، گبر، ترسوا، یهوود، مسولمان و حتوی های فرقهانحصارطلبی

دیگر ها حتی پیروان در مناب  عرفانی، حکایات متعددی موجود است کوه بور طبق آن 3پرست یکسانند بت
ادیان ازجمله یهودیوان و مسیحیانی که با صوفیان مسلمان مرتبط بودند، با مشاهده منش هموراه بوا تسواهل 

 آورند  در نظر صوفی تمام ادیان سرشتد یکسوان دارند و پیروان هموه ادیوان در مراتووبصوفیان، اسالم می
کنود  او تنهووا محودود نمویپرستند  عارف حقیقی خود را به مذهب و مسل  خاصوی مد مختلف حق را

پرستد؛ به همی  دلیل احتیاجد ندارد به اینکه بعضد مسالك و مذاهب را بور بعضود حقیقوت واحود را مد
ها وجود دارد  نمونۀ کامل ای  اندیشه ابوسوعید دیگر ترجیح دهد  در اندیشه صوفی، عشق خدا در همه دل

هواي اربواب وسوعید، تعصوبات موذهبد و سوختگیريهوای دوران حیوات اباست  یکی از ویژگویابوالخیر
هاي داخلد و خارجد بود، اما ایو  افکوار ها و جدلهوا و جنگموذاهب و عقایود و آرا، تکفیرهوا، تفسویق

ها و ترك تعصوبات موذهبد توانسوت در اندیشه ابوسعید جایگاهی نداشت  او با یکسان دانست  همه انسان
معرفد کند  وی از رفت  به کلیسا امتناع نکورده و از اههوار دوسوتی بوا  مذهب عشوق و محبت را به جامعه
چه شیخ به کلیسا رفته بود، ترسوایان هموه او را خودمت کردند و چنان 4گبران و یهودیان پرهی  نداشته است،

ا بواز کرد، همه زنارهوا ربسیار احترام نمودند  چون یکد از مریودان بوه شویخ گفوت: اگور شویخ اشارت مد
 5« ماشان ورنبسته بودیم توا بازگشاییم»کردند، شیخ گفت: مد

هورکس در ایو  »نمونۀ دیگر شیخ ابوالحس  خرقانی است  وی بر سر در خانقاه خوود نوشوته اسوت:  
کس کوه بوه درگواه خودا بوه جوان ارزد، البتوه برخووان سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید؛ چه آن

رفتاري با پیروان هموه ادیوان، راه حووق را بوه هموه صوفیان با نیکد کردن و خوش 6« رزدابوالحس  به نان ا

                                                 
  33، ترجمۀ جواد قاسمی، های میانههای اسالمی در سدههها و فرقمکتب  مادلونگ، 1
  33، ترجمۀ فرد جوانمردیان، های میانهایران در سده  مورگان، 2
  55، های تصوف در ایرانسرچشمه  نفیسی، 3
  32، آنسوی حرف و صوت  شفیعی کدکنی، 3
  230/ 3، سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابی  محمد ب  منور، 5
  23، تاریخ عرفان و عارفان ایرانی  حقیقت، 6
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ها نشان داده و با دوری از تعصبات، باعث شدند کوه افراد زیادي به دیو  اسوالم کوه راه حوق اسوت، انسان
 بگروند 

کید بر لطف خداوند-2  تأ
انود و صوفات طف، رضا و رحمت او متعلقتجّلی حق دو گونه است: جمالی و جاللی  صفات جمال به ل

هایی مانند جمیل، لطیف، انیس و رحویم، ترتیب، نامای جالل با قهر و غضب و نقمت وی ارتباط دارند  به
های جلیل، قّهار، حال، نامکنند  درعی های جمال خداوند هستند و از لطف و رحمت حق حکایت مینام

صوفی به لطف  های جالل هستند و بر قهر و غضب خداوند داللت دارند  ها نی  ناممنتقم، جبار و امثال آن
صوفیان از رحمت، مهربانی و جمال پروردگار بیشتر از غضب و قهر و جوالل  و کرم خداوند مطمئ  است 

مایه اصلِی تعلیمات صوفیان بر ای  اصل استوار است کوه رحموِت خداونود بسویار ب   گویند او سخ  می
پیشی بر غضبش دارد  نمونۀ بارز چنی  تفکری ابوسعید ابوالخیر بود  او بر ای  بواور بوود کوه وسی  است و 

وی حّتی در تالوت قورآن هوم از  1تر از قهر او و رحم وی نیرومندتر از خشم اوست کّفه لطف الهی سنگی 
-معّلم مکتب او حّتی به 2« آن ما همه بشارت و مغفرت آمده است»گفت: گذشت و میآیات عذاب درمی

 3آمی  را به کودکان بیاموزد خانه توصیه کرده است که آیات بشارت
چرخیود؛ البته باید توجه داشت که تا قبل از قرن سوم هجری، دیدگاه صوفیان بیشتر برمدار خووف موی

آن است که البته ی  حرکت نتواند کرد کوه نوه گموان او  خوف»شده است: که از حارث محاسبد نقلچنان
که صوفیان با افکار و عقاید دیگور اما زمانی 4،«ن بود که م  به ای  حرکت مأخوذ خواهم بود در آخرتچنا

ملل آشنا شده و از فرهنگ و مشرب آنان تأثیر پذیرفتند، راهد تازه در پیش گرفتند  صوفیان با ایو  دگرگوونی 
نهایت ایشان از خدا ثر آن، ترس بدفکری از آیات الهد رابطه دیگري میان انسان و خدا کشف کردند که بر ا

نهایت به او داد؛ زیرا از خالل آیات کشف کردند که خدا نی  عاشق انسان و مشتاق جاي خود را به عشق بد
ها به اسالم بسویار موؤثر واقو  توانست در جلب انسانچنی  تصوری از لطف و رحمت الهی، می 5اوست 

 شود 
 خانقاه و ترویج عقاید دینی-5 
اضافه ک تصغیر است و بر ی  واحد مسکونی که در آن چندی   اه مرکب از واژۀ خان به معنای خانه بهخانق

                                                 
  152، ترجمۀ مهرآفاق بایبوردی، ابوسعید ابوالخیر: حقیقت یا افسانه  مایر، 1
  251/ 1، سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابیمحمد ب  منور،   2
  211/ 1  همو، 3
  273، تذکرة االولیاء  عطار نیشابوري، 4
  161، رندی در شعر حافظعرفان و   آشوري، 5
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در اصالح صوفیه، خانقاه مکانی است برای اقامت  1شده است خانه کوچ  )خان ( وجود دارد اطالق می
  صوفیه از اولوی  به همی  دلیل مناب 2و عبادت صوفیان مقیم و مسافر  خراسان مهد تصوف اسالمی است؛

اند  ای  شهر در قرن چهارم و پنجم هجری از مراک  مهوم ویژه شهر نیشابور یاد کردهها در خراسان بهخانقاه
-هاي متعددي در ای  شهر فعال بودند  صوفیه در خانقواهعلمد و فرهنگد و عرفاند بود و مدارس و خانقاه

ابوسوعید  3پرداختنود ضت و مراقبت و تهذیب نفس مدهاي خود به تعلیم مباند دی  و اصول طریقت و ریا
ابوالخیر سرآمد صوفیان ای  عصر بود و با ههور او تصوف وارد مرحله جدیدی شد و نظام خانقاهی تحولد 
اساسد یافت  ابوسعید در زمینها شیوۀ تربیت مریدان و مخارج و مصارف خانقاه و رسوم خرقه و سماع و     

به همی  دلیل نخستی  خانقاه رسومی و دارای برناموه را  4از او سابقه نداشته است اصولد وض  کرد که قبل 
های دیگری هم وجود داشته که در منواب  در نیشابور خانقاه 5اند به ابوسعید ابوالخیر در نیشابور نسبت داده

و خانقاه محمود  شده است؛ مانند خانقاه ابوعلی طرسوسی، خانقاه ابوالفضل العمید خشاب ها اشارهبه آن
ها در سراسر جهان اسالم گسترش یافتند و ای  رواج خانقاه در سراسور عوالم البته خانقاه  6در سکه مسیب 

 اسالمد خود دلیلد است بر اهمیت خانقاه 
نشیند اشاره کرده است  بوه نوشوته وی  ها، فواید متعدد داشتند  کاشاند به سه فایدۀ مهم خانقاهخانقاه 

اي بود که سوکند و موأواید نداشوتند و نشیند یکد اینکه محل ن ول و سکون طایفههای مهم خانقاهاز فایده
شد  سوم اینکه از احوال یکودیگر مراقبوت و بور اعموال دیگر اینکه همدلد و الفت آنان در خانقاه بیشتر مد

کید مد سوان دوسوتانه، غیور صووفیان رفتارهوای ان 7شودند کردند و بر تهذیب اخالق آراسوته مودعبادي تأ
چه کیانی در باب فایده و کارکرد خانقواه دادند، چنانمتعصبانه و آزاد نگری را در خانقاه، تعلیم و ترویج می

ای رایگان بود که مکان و غذای مجانی در اختیار صوفیان، غریبان بر ای  اعتقاد است که خانقاه، مسافرخانه
خانقاهیوان بورخالف  3یافوت ول انسوانی و اجتمواعی، ارتقواء میداد و از ای  طریق اصو مسافران قرار می

 1اصحاب مدرسه، نوعًا اهل دعوي نبودنود و محبوت و خدمت و ایثار را در سرلوحه تکالیف خود داشوتند 

                                                 
  132، اسرارالتوحید  شفیعی کدکنی، مقدمۀ 1
  151-155، تاریخ خانقاه در ایران  کیانی، 2
  11، مقدمه، رساله قشیریه  قشیري، 3
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شد که ای  خود عواملی بورای جوذب موردم بوه ها اصول اخالقی ترویج میتوان گفت که در خانقاهپس می
اي داشت  خانقاه مکانی بود که صوفیان ها اهمیت ویژهای  آموزش علوم دیند در خانقاهبر اسالم بود  عالوه

کردند که ایو  شواگردان بوا سوفر بوه نقواط در آن به تعلیم مسائل دینی پرداخته و شاگردان متعدد تربیت می
گورایش موردم بوه ها، کارکرد دینی هم یافتنود و در ترتیب، خانقاهای مختلف باعث گسترش اسالم شدند  به

 اسالم بسیار مؤثر واق  شدند 
 کالم ساده و جذاب-0

کردند  آنان برای هدایت افرادی کوه بوه افعوال منکور صوفیان به زبان ساده و صریح، تعالیم دینی را بیان می
-هکردند که بسیار تأثیرگذار بود  در مورد ابوسوعید ابووالخیر آوردآوردند، از زبان خوش استفاده میروی می

رفت چون به سر خاک مشایخ رسید جمعی را دید شیخ به نیشابور بود، روزی به گورستان حیره می»… اند: 
صوفیان ]همراهان شیخ[ در اضطراب آمدند و خواستند که ایشان را  .زدندخورند و ساز میآنجا که خمر می

دل ایو  جهوان خووش برنجانند  شیخ مان  شد و چون ن دیو  ایشوان رسوید گفوت: خداونود چنانکوه در
 1« دلتان دارادباشید، در آن جهان نی  خوشمی

تصوف راه برقراری تماس مستقیم میان انسان و خدا را برای افرادی که خود قادر به تمواس مسوتقیم بوا  
عنوان یو  عامول واسوط، های محلی بوهبر ای  صوفیان مردم را به استفاده از زبانخدا نبودند، گشود  عالوه

که زبان عربی بر ایشوان دشووار بوود و آن را نیاموختوه نمودند  بدی  ترتیب اسالم به میان کسانیمیتشویق 
بودند نی  راه یافت  نظریه دیگر که در تصوف مطرح شد و در گسترش اسالم نقش مهمی ایفا کرد و توانست 

بدون واسطۀ علما که ساختار قدرت توانند مستقیمًا و اسالم را به میان توده مردم ببرد، آن بود که صوفیان می
 2را در دست داشتند به حقیقت الهی دست یابند 

 رفتار زاهدانه -3
ای از اعمال پرهی گارانه مبتنی بر ترِک نفسانیات و لذائذ دنیوی به جهِت درِک حقایق توان مجموعهزهد را می

دیگر زهد ورزیدن راهی است  بیانبه  3گردد های رفتاری، اعمال میهایی در شیوهالهی دانست که با تفاوت
 برای تصفیه و پاالیش جسم و روح 

تصوف اسالمی، در طول تاریخ، نسبت به زهد، دو رویه متمای  و متفاوت را مورد توجه قرار داده است؛ 
هوا و تعوالیم قرآنوی و دینوی جریاِن غالب در تصوف، زهد را در شکل پارسایی و پرهی گاری مبتنی بور آموزه

های افراطی نی  ایجاد شده است  عمید یرفته است  در برابر جریان مثبت زهد در تصوف اسالمی، جریانپذ
                                                 

  237/ 1، سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابیمحمد ب  منور،   1
  51، ترجمۀ محمدحسی  وقار، الم در قرون میانهگروش به اس  بولت، 2
  56-55، جامع السعادات  نراقی، 3
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زنجاند به ای  مطلب اشاره کرده که تصوف در قرن دوم هجوری تنهوا یوك مسوولك و روش عملود بووده و 
قات و دوري از اساس آن را همان تعبد و ت هد و اعتراض و توکل نامحدود، تسلیم، سلب اراده، تحمول مشو

شوده کوه آمده است که از قول ابراهیم ادهم نقول  رسالۀ قشیریهای  تعبیر از زهد در  1دنیا تشکیل داده است 
مرد به جایگاه نیکان نرسد تا شش عقبه بگذراند، اول درب نعمت در بنودد و درب سوختی بور »گفته است: 

م درب توانگری ببندد و درب درویشی بگشاید و خود بگشاید و دوم درب عّ  ببندد و درب ذّل بگشاید و سو
چهارم درب سیری ببندد و درب گرسنگی بگشاید و پونجم درب خوواب ببنودد و درب بیوداری بگشواید و 

اما زهدی که در قرن چهوارم و پونجم هجوری  2« ششم درب امید ببندد و درب منتظر بودن مرگ را بگشاید
شده م برخی از عرفای ب رگ همچون ابوسعید ابوالخیر جاری شد، همان است که در کالمورد قبول واق  می

مرد آن ُبَود که در میان خلق بنشیند، بخوورد، بخسوبد، بَخوَرد و بفروشود و در بوازار در میوان خلوق » :است
در ایو  رویکورد، زهود،  3« لحظه از خدای غافول نباشوددادوستد کند و زن بگیرد و با خلق درآمی د و ی  

رو مووردم سوواده هوواي پرشووور آشوونا بووود؛ ازایو های ساده و جانحبت داشت و با دلچاشند عشق و م
 4وران، بازاریان و روستاییان بدان روي آوردند خاصوه پیشه

 شیوه تبلیغی موعظه -6
های فرهنگوی و اجتمواعی و سیاسوی و تبلیغ ی  فعالیت آموزشی است که هدف از آن نشر دانش و آگاهی

های تبلیوغ دیو  اسوالم تبلیغ از دیدگاه اسالمی، رساندن پیام الهی اسوت  شویوه 5قی است های اخالآموزه
گاه بودند؛ به هموی  خواطر  بسیار مهم است، چون تأثیر بس ایی در گسترش دی  دارد  صوفیان به ای  مهم آ

ه بردنود، موعظوه های تبلیغی که صووفیان از آن بهورهای تبلیغی مناسبی اتخاذ کردند  یکی از ای  شیوهشیوه
پرداختند و مردم ها بوه وعظ و سخنراند مدبود  برخد صوفیان آشنا به فرهنگ اسالمد و سخنران، در خانقاه

، موعظوه کورده و بوه بیوان اصوول و مقاصود دیو  اسوالم احکوام شورع خودا، لو وم رعایوت بوه ایمان را به
کردنود  موواعظ صووفیان بسویار شوهاد میاست آیات قورآن و احادیوث آنان در سخنان خود به 6پرداختند می

ها و ترك هواهاي نفساند، مجه  به تجربووه تأثیرگذار بود، زیرا آنان به سبب انجام دادن یك سلسله ریاضت

                                                 
  145، تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف  عمید زنجاند، 1
  253، رساله قشیریه  قشیری، 2
  111/ 1، سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابی  محمد ب  منور، 3
  66، ارزش میراث صوفیهکوب،   زری 4
  31،  مبانی تبلیغ  زورق، 5
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توان نمونۀ ای  مجالس موعظه را می 1نشست برآمده آنان بر دل مدعینود و شخصی بودنود و سوخنان ازدل
َالَحیوُه بالِعلم »ابوالخیر مشاهده کرد  ابوسعید روزی در میان مجلس گفت  دربارۀ ابوسعید اسرارالتوحیددر 

وه َوَثوواُب َاَداء اأ مور و الَراَحُه فِی الَمعِرَفِه َوالذوُق فی الِذکِر َو َثواُب الَتوحید الَنَظُر الی اللوِه َتعوالی ِفوی الَجنو
ها الناُس َانُتم الُفَقرا ِالی اللِه َو اللُه ُهَو الَغِنیُّ  ُثمو « الَجنُه َوَثواُب ِاجِتناِب الَنهِی الخالُص مَ  النار َقَرأ الشیخ )َایُّ

 2« الَحمید ِان َیَشا ُیذِهبُکم َویأِت ِبَخلٍق َجدیٍد َو ماذِلَ  علی اللِه ِبَع یٍ (
کید بر اصل برابری -1  تأ

الم دانست  محتوای اصولی ها در گسترش اسمحتوای دعوت صوفیان را باید یکی از علل اصلی موفقیت آن
ها، تواض ، متخلق شدن به اخالق الهی و رسیدن بوه ها، تساوی حقوق انساندعوت صوفیان، برابری انسان

خدا از طریق کم  به خلق و درماندگان بود  دعوت به برابری انسان و تساوی حقوق آنان، تأثیر فوراوان بور 
راه در روند و همه یو سوی خدا میم برابرند، چون همه بهها باهمردم داشت  از دیدگاه صوفیان همه انسان

شناسوند  پیش دارند و آن راه، رسیدن به خداست  آنان مفاهیمی چون شوریف و رذیول و آقوا و بورده را نمی
ای خواص و صوفیان گرچه معتقد بودند که تقوا عامل برتری است ولی ای  برتری را به معنوای ایجواد طبقوه

ها از زن و مرد، نمونه بارز چنی  تفکری ابوسعید ابوالخیر بود  وی تمام انسان 3دانستند میگرفت  امتیازات ن
دانست، به همی  دلیل در پاسخ کسوی کوه بوه او وسفید، کافر و مسلمان و جوان و پیر را با هم برابر میسیاه

داری و در تفرقه میان ب رگ و بر مینشانی و خردان را با ب رگان براجوانان را به پیران می» اعتراض کرده، چرا 
کس از ایشان در چشم ما خرد نیست و هر که قدم در طریقت هی »گفته است: « کنی   خرد هی  فرق نمی

انود، روا بوود کوه نظر پیران بدو چنان باید کرد، که آنچه به هفتادسال به ما بداده -اگرچه جوان باشد  -نهاد 
آرنولد هم بر ای  باور است  4« کس در چشم خرد ننماید   چنی  باشد هی روزی بدو دهند  چون اعتقاد به

آنوان بوا رواج  5ها بوود تری  اب ار تبلیغد صوفیان پیوام قسوط، عودل و برابوري انسوانتری  و جاذبکه مهم
ویژه فرودستان در گروش بسویاري از موردم بوه طلبانه در میان طبقات گوناگون جامعه بهشعارهاي مساوات

کردنود و سالم نقش به س اید داشتند  صوفیان از ن دی  با مردم در تماس بودند و همچون آنان زنودگی میا
گشوای آوردنود و گرهرفتند بوا خوود آراموش بوه ارمغوان میکردند و هر جا که میمشکالت آنان را درک می

 مشکالت مردم بودند 
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 عوامل موفقیت جریان کرامیه در نشر اسالم

اي فقهی و کالمی توانستند در طول قرن سوم تا پنجم هجوري در شورق ایوران جایگواه نوان فرقهعکرامیان به
ها در میان عامه موردم و از تأمل در مورد ای  فرقه، گسترش آناي را در میان مردم کسب کنند  نکته قابلویژه

ي در ای  مناطق که بیشتری  هاي زیادتر غیرمسلمانان است  اب  کرام و بعد از او، مریدانش تالشهمه مهم
طوور کوه گفتوه غیرمسلمانان را داشت، انجام دادند تا مردم غیرمسلمان را به دی  اسالم رهنمون کنند  همان

کرام  بعد از اینکه از سیستان تبعید شد، به مناطق غور، شورمی  و غرجستان رفت و به امر تبلیغ دی   شد اب 
های دامنه فعالیت .اسالم آوردن گروه بسیاري از مردم ای  مناطق بود ها،اسالم پرداخت و حاصل ای  تالش

کرام و مریدانش به مناطق مذکور محدود نشود، بلکوه آنوان در خراسوان و فورا رودان و حتوی در غورب  اب 
های اسالمی نی  به تبلیغ از دی  اسالم پرداختند  جالب است کوه بودانیم در گوزگانوان و فرغانوه و سرزمی 

کردنود، غیرمسولمانان زنودگی می هاکه از مراک  اصلی مسلمانان و شهرهاي ب رگ دور بودند و در آنختل 
بر ای ، کرامیان موفق شدند، برخی از حکام وقت، نظیر سبکتکی  و پسرش عالوه 1اسالم کرامی رسود کرد 

بود که به تبلیغ اسالم  به گفته فرای، فرقه کرامیه نهضت تبلیغی جدیدی 2محمود غ نوی را جذب خود کنند 
در ادامه قصود داریوم بوه  3های گوناگون رشد دهد و گرایش به آن پرداخت و توانست، اسالم را در سرزمی 

 دالیل موفقیت کرامیه در گسترش اسالم بپردازیم 
یر کرامیه از ایمان -7  تقر

  باورند که ایمان فقط اقرار بوه زبوان آنان بر ای 4هاي ارجاءگرایانه داشتند کرامیان به پیروی از حنفیه اندیشه
اش کفر باشد  طبوق است و بس  مادام که انسان لفظًا اههار ایمان کند، مؤم  است، حتی اگر اعتقاد باطنی

ای  نگرش اگر شخصی تنها با زبان، به خدا و پیامبر اسالم اقرار کند و شهادتی  را بر زبانش جواری سوازد، 
اعتقادی به خدا و پیامبر نداشته باشد  بر اساس ای  دیدگاه، حتی منافقان مؤم  است هرچند در قلبش هی  

کردنود  شدند، چون به زبان شهادتی  را گفته و به خدا و پیامبر اقرار مویصدر اسالم هم مؤم  محسوب می
ا آنجا که ها میان مسئله مؤم  خواندن انسان تالبته آن 5کردند هرچند در قلبشان خدا و پیامبر را تصدیق نمی

سو و تا آنجا که بوه شورایط حیوات اخوروی و به امور هاهری دنیا و فرایض حیات دینی مربوط است از ی 
کند، که در دنیا زندگی میسان، منافق تا زمانینهند  بدی ثواب نهایی مربوط است از سوی دیگر، تمیی  می

                                                 
  556/ 3، الکامل فی التاریخ  اب  اثیر، 1
  331، تاریخ سیستان  2
  155  ترجمۀ مسعود رجب نیا، عصر زرین فرهنگ ایران  فرای، 3
  203/ 2، ترجمۀ محس  مؤیدی، مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین  اشعری، 4
  61، الملل و نحل؛ شهرستانی، 11-13 التبصیر فی الدین و تمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکین،  االسفراینی، 5
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ها کرامیان با چنی  اندیشوه 1ابدی است  به کیفرمؤم  به معنای حقیقی کلمه است، ولی در آخرت محکوم 
چنی  تقریوری از  2از زرتشتیان و اهل ذمه به کیش اسالم درآیند  یشمارهایی باعث شدند، گروه بیو آموزه

کردنود، بسویار جوذاب بوود  های اسالمی زنودگی مویایمان برای بسیاری از غیرمسلمانانی که در سرزمی 
-راحتی اسوالم را مویعتقادی بلکه به دالیل اجتماعی تغییر کیش داده و به بسیاری از اهل ذمه نه به دالیل ا

شدند که بورای پوذیرفت  آن تنهوا پذیرفتند  چون از دینی با آداب پیچیده )مثل دی  زرتشتی( به دینی وارد می
 ن واقو اقرار به شهادتی  کافی است  با پذیرفت  چنی  اسالمی ذمیان بدون انجام تکلیفی در جرگه مسولمانا

شدند  البته صوفیه نی  موض  ارجاءگرایانه نسبت به ایموان داشوتند، و از پرداخت ج یه نی  معاف می 3شده
در  4چون در نظر صوفیه، جوهر ایمان نه تصدیق و شهادت است، نه عمل به تکلیف، و نه معرفت فلسوفد 

  5غیار اندیشه صوفیان، ایمان عبارت است از اقبال به خداوند و اعراض از ا
برخی از احکام فقهی کرامیه نی  که نشان از تساهل و تسامح آنان داشت، کرامیان را در گسترش اسالم  

سجود، بدون قیام، قعود، تشوهد دانستند؛ بی رکوع، بیکم  کرد  کرامیه نماز مسافر را به دو تکبیر کافی می
دانسوت  و یا به زمی  نجس را صحیح می ای که همه آن نجس باشدکرام صحت نماز در جامهو سالم  اب  

های واجب است نه چی های نجس و نی  غسل میت و نماز بور میوت واجوب به گفته وی طهارت از حدس
دانست و ودف  اوست و همچنی  نماز و روزه و حج واجب بدون نّیت را درست مینیست و کار واجب کف 

 6کنود ت هر عمل واجبی از واجبات اسالم، کفایوت مویبر ای  باور بود که نیت مسلمان بودن، مقدم بر نی
چنی  احکامی نشان از تساهل و تسامح در آراء فقهی است که خود توانست عاملی بورای جوذب موردم بوه 

 باشد  کرامیان و اسالم کرامی
 خانقاه -2

فتوه و اصوطالح رمقدسی بر ای  عقیده است که نام خانقاه در ابتدا فقط براي محل تجم  کرامیان به کار می
وي آشکارا حساب صوفیان را از خانقاهیان جدا  7کار رفته است خانقاه بعدها براي محل تجم  صوفیان به 

در محافول دعووت شودم و در مجوالس سوخ  گفوتم  بوا صووفیان هریسوه »کرده و در جایی نوشته است: 

                                                 
  143، ترجمۀ زهرا پورسینا، مفهوم ایمان در کالم اسالمی  ای وتسو،  1
  72، ترجمۀ ابوالقاسم سري، های اسالمیفرقه  مادلونگ، 2
  71، «مرجئه و نشر اسالم»  مفتخری، 3
 .11،  ایمان و آزادي  شبستري، 4
 .312، نفحات االنس  جامد، 5
  212، الفرقة الناجیة منهمالفرق بین الفرق و بیان بغدادی،   ال6
  233، 132، 176، احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم  مقدسی، 7
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ق( نی  خانقواه را بوه پرستشوگاه 727 یاقوت حمووي )د 1« خوردم و با خانقاهیان ترید و با کشتیبانان حلوا
 2کرامیان معنا کرده است 

های مختلوف هوای بسویار در سورزمی و آنان خانقاه سرعت در میان کرامیان رایج شدخانقاه سازی به 
کرامیان در خراسان، ماوراءالنهر، جرجان، طبرسوتان و در غورب توا  3کردند داري میها نگهساختند و از آن

آنووان زنوودگی خوود را وقووف  .هوایی بوراي خوود داشوتندجا خانقاهراکنده بودند و در همهالمقدس، پبیت
مثابه مدارس علوم دینی بود که در آن به آموزش تعالیم اسوالم کردند  خانقاه کرامیان بهعبوادت و موعظه می

مختلف مشوغول بودنود و بوا وآمد در مناطق ها به رفتعالمان کرامی با توجه به همی  خانقاه پرداختند می
های متعدد در مناطق غیرمسلمان نشوی  و همچنوی  بوا تعلویم عارفوان کورام مسول  در ایو  ایجاد خانقاه

ها و فرستادن آنان به مناطق مختلف، تالش زیادي در مسلمان کردن مردم شرق به خرج دادند  حوزۀ خانقاه
تند، اسالم را در منطقه غور که تا قرن چهوارم هجوری فعالیت کرامیان محدود به شرق نبود، بلکه آنان توانس

چه اب  اثیر، کرامی بودن غوریان را تأیید و بیوان کورده اسوت، چنان 4مشهور بود، گسترش دهند  به دارالکفر
کرامیوان همچنوی   5تری  پادشاهان غور، کرامی بودند الدی  ب رگشهاب الدی  غوري و بعد برادرشغیاث

توانستند، امیر ناصرالدی  سبکتکی  و پسرش )محمود( را به فرقه کرامیه جلب کنند  هرچند عوامل دیگوری 
 هم در گسترش اسالم توسط کرامیه دخیل بود، ولی در ای  زمینه خانقاه نقش مهمی داشت 

 کالم ساده و جذاب -5
دادند  کالم ساده و صریح الیم مذهبی را به مردم آموزش میدور از پیچیدگی، تع کرامیان، با زبانی ساده و به

تنها برای مردم عادی که حتوی بورای سوالطی  کرامیان که بر هواهر دی  مبتنی بود و پارسایی آشکار آنان نه 
با  -مؤسس فرقه کرامیه -بر ای  اعتقاد است که محمد ب  کرام 7اب  حبان، 6غ نوی هم جاذبه بسیار داشت 

رفت  مطلق قواعد دستوری و گفتاری زبان عربی، مناس  مذهبی را انجام داده و پیروان خوود را بوه نادیده گ
ای  مسیر سوق داده است  رعایت قواعد گفتاری و دستوری زبان عربی، برای افراد دانش نیاموخته ایرانوی و 

را از عامه مردم، بر گرد ابو   توانست طرفدارانیسواد، بسیار سخت بود و نادیده گرفت  آن قواعد میافراد کم
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کالم ساده و صریح کرامیان سبب شد که در مناطق شرقی سیستان، دی  اسالم که توسوط  .کرام، فراهم آورد
رو گردیده و تعوداد زیوادی از موردم آن منواطق از محمد ب  کرام سیستانی مطرح شد، با استقبال مردم روبه

گفت و گاهی در سخنان و تألیفات کرام، غالبًا به فارسی سخ  میمحمد ب   1مریدان و پیروان کرامیه شدند 
بستگی به زبوان فارسوی بوود  گویوا ابو  کورام آمیخت که نشان از فرط دلخود عربی و فارسی را به هم می

گونه سخ  گفت  و نوشت ، باعث فهموی البته ای  2دانست واژگان زبان عربی را برای بیان مقصود کافی نمی
توانست عواملی باشود در جوذب موردم بوه رای کسانی بود که به زبان عربی آشنایی نداشتند و میتر براحت

 اسالم کرامی 
 رفتار زاهدانه -0

کوه جرفادقوانی مودعی شد تا جواییزهد و تقوی پیشوایان کرامی عامل مهمی در جذب مردم محسوب می
راموی بوا رفتوار زاهدانوه خوود، شوماری از پیشوایان ک 3است علت استیالی کرامیه، ت هد و تعبد آنان است 

بوه اعتقواد برخوی از  4ها را به خوود جلوب کردنود ویژه یهودیان و مسیحیان و زرتشتیهای مذهبی بهاقلیت
پوشی کورد و نویسندگان، حکمران وقت سیستان، به سبب تقوا و پرهی کاری محمد ب  کرام، از قتل او چشم

محمد ب  کرام پس از خروج از سیستان به نیشابور رفوت و گروهوی از  5وی را به خارج سیستان تبعید کرد 
کرام و مریدانش را مقدسی نی ، تعبد و زهد اب   6اهالی نیشابور به سبب زهد و پرهی کاری، فریفته او شدند 

حتی  7شمارد را برای آنان برمی« پرهی کاری، تعصب، پستی و گدایی»تأیید کرده است و خصوصیاتی چون 
نیشابوری با آنکه از کرامیه، آزار بسیار دیده بود، از رفتار زاهدانه محمد ب  کورام شورح کواملی آورده  حاکم
 1گذار آن بود ترتیب یکد از دالیل رونق گرفت  تعالیم کرامیه هاهر زاهدانه و ساده زیستد بنیانای به 3است 

د بوود کوه در اوایول دورۀ غ نویوان در دیگر پیشوای کرامی، ابو یعقوب اسحاق ب  محمشاد، زاهد عصر خو
ضم  بیان سخنان زهد آمی  وی به نقل از حاکم نیشابوری از گروش بیش از  15زیست  سمعانیخراسان می

پنج ه ار نفر از اهل کتاب به وی سخ  گفته است، گویی ایو  امور را نتیجوه زهود او دانسوته اسوت  دیگور 
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نموایی و  اصی ن د سوالطی  غ نووی داشوت و زهود، صووفیپیشوای کرامی ابوبکر بود  او نفوذ و وجهۀ خ
پس تردیدی نیست  1ویژه شخص او سبب شد تا سبکتگی  در سل  پیروان کرامیه درآید کرامات کرامیه و به

کارهای نفوذ و گسترش مذهب کرامی در مناطق مختلوف، پرهی کواری، زهود و دنیوا گریو ی که یکی از راه
 پیشوایان ای  فرقه بود 

 های تبلیغیوشر  -3
که ابو یعقووب اسوحاق بو  کرامیه نی  از روش وعظ و موعظه برای گسترش اسالم بسیار سود جستند  چنان

های معروف کرامیه بود و در نیمه دوم قرن چهوارم هجوری، رهبوری کرامیوه را در محمشاد که یکی از چهره
ابو یعقووب در تبلیوغ شوهرت فراوانوی  نیشابور به دست داشت، در وعظ و موعظه بسیار توانا بود  همچنی 

 داشت و توانست در نیشابور بیش از پنج ه ار نفر از اهل کتاب و زرتشتیان را بوه موذهب خوویش درآورد 
ق درگذشت، هر کس که در ای  شوهر 121محبوبیت وی در میان اهالی نیشابور چنان بود که چون در سال 

 2های شهر از مردم پر شد ه وی تمام میداناش نماز خواند و در تشی  جنازبود، بر جنازه
هوای جودلی و تربیتوی نیو  بورای تبلیوغ عقایود خوود اسوتفاده بر وعظ از فعالیوتعلمای کرامی عالوه

های تبلیغی کرامیه دانسته است کوه بعودها روش فصالی را یکی دیگر از شیوه 4شفیعی کدکنی، 3کردند می
به گردش افراد در کوی و برزن و بیان موعظوه در قالوب عبوارات به صوفیان و دراویش منتقل شد  ای  روش 

شود  شهرت برخی از علما ب رگ کرامی همچون ابوالقاسم هیصمی و ابوالحس  المذّکر مسج  اطالق می
ها در بازار و فعالیت آن 6وران به مذهب کرامیمؤید آن است  با توجه به گرایش برخی پیشه 5عنوان فّصالبه

وران و توان گفت که بخشی از عقاید کرامی از طریق پیشهمی 7بور در سدۀ سوم و چهارم هجریپررونق نیشا
 .یافته استبازرگانان گسترش 

 استفاده از شعارهای تساوی طلبانه -6
کید داشته و بر ای  اعتقاد بودند که مردمان مسلمان و معتقد به کرامیان بر برابری و تساوی حقوق انسان ها تأ

الم باید ازلحاظ مادی و معنوی باهم برابر باشند  لذا فقرا و افرادی که از لحاظ حقووق اجتمواعی اصول اس

                                                 
  331، تاریخ سیستان  1
  63-62/ 11  سمعانی، االنساب،2
  255، المختصرمن کتاب السیاق لتاریخ نیسابور؛ الفارسی، 213، الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم  البغدادی، 3
  37-36، قلندریه در تاریخ  شفیعی کدکنی، 4
  117، منتخب من السیاقتاریخ نیسابور ال  الفارسی، 5
  433، 16  همو، 6
  433-432، صورةاالرض  اب  حوقل، 7
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 و اسوالم تبلیوغ 1مورد تبعیض و اجحاف طبقات فرادست جامعه قرار گرفته بودند، از کرامیان استقبال کورده
د، گروهی از طرفدارانش با وی به کرام از غرجستان به نیشابور آم پذیرفتند  وقتی اب شده از سوی آنان را می

ای  مطلب حواکی  2خوانده است « فقراء»نیشابور آمدند  سبکی به نقل از حاکم نیشابوری، ای  هواداران را 
از آن است که طرفداران کرامیه در ابتدا بیشتر از فقرا و طبقه فرودست جامعه بودند و یکی از دالیل گوروش 

ای تساوی طلبانه پیشوایان ای  فرقه بود  ماالمود هم بر ای  باور اسوت کوه ای  مردمان به فرقه کرامیه شعاره
کید کرامیان پیوستند و اسالم کرامی را درآمد جامعه به کرامیان  علت اینکه روستائیان و افراد کم پذیرفتند، تأ

 3گونه و برابری اجتماعی بود بر زندگی ریاضت

 گیرینتیجه

 سترش اسالم و تعمیق باورهوای اسوالمی و دینوی در میوان موردم داشوتند صوفیان نقش مهم و مؤثری در گ
اي در میوان در شرق ایوران جایگواه ویوژه یکرامیان نی  توانستند در طول سه قرن سوم، چهارم و پنجم هجر

بینی ابو  کورام و درك درسوت او از ویژه غیر مسلمانان کسب کنند  آنان با تعالیمی که حاصل جهانمردم به
ای و فشار مذهبی بر غیر مسلمانان بوود، های فکری و فرقهه شرق و شرایط سیاسی، مذهبی و جنجالجامع

 موفق به نشر اسالم در ای  مناطق شدند 
های خاص به خود، موفق به نشر اسالم در میان غیرمسلمانان شدند  البته در صوفیان و کرامیه، با روش

هوای صوورت تطبیقوی بوه روشبودند  در ای  تحقیوق کوه بهها مشترک و در برخی متفاوت برخی از روش
 گسترش اسالم توسط صوفیان و کرامیه پرداختیم، نتایج زیر به دست آمد:

ها مخالف هرگونه انحصارگری موذهبی یکی از علل  موفقیت صوفیان تساهل و تسامح آنان بود  آن -3
ها نی  نشان از تساهل و تسامح کرامیان داشت کوه آن بودند  البته تقریر کرامیه از ایمان و برخی از آراء فقهی

 آنان را در نشر اسالم یاری کرد  
کید داشتند که چنی  نگرشی به خداوند برای موردم بسویار جوذاب -2 صوفیه بسیار بر لطف خداوند تأ

 بود 
وایان رفتار زاهدانه صوفیان یکی دیگر از راهبردهای آنان در گسترش اسالم بوود  زهود و تقووی پیشو-1

شد، اما زهد صوفیان قرن چهارم و پنجم هجری ماننود کرامی نی  عامل مهمی در جذب مردم محسوب می
 زهد پیشوایان کرامی سخت و خش  نبود 

                                                 
  326، «ها و رویکردهاپنج مکتب کالمی دورۀ سلجوقی؛ چالش»جاللی،   1
  354/ 2، طبقات الشافعیه الکبری  سبکی، 2
  20، ترجمۀ محمد نظری هاشمی، «کرامیه در نیشابور»ماالمود،   3



111/ رانیدر گسترش اسالم در شرق ا هیو کرام انیصوف یهاتیفعال یقیتطب یبررس؛ و دیگران انیگاراژ          

 

صوفیان و کرامیه هر دو از روش موعظه و پند و اندرز در گسترش اسالم سود جسوتند، ولوی کرامیوه -4
 برآن از روش فصالی هم بهره برد عالوه
کید میمحتوای دعوت صوفیان و کرامیه که بر تساوی حقوق انسان -3 ورزیدند و همچنی  کوالم ها  تأ

 ساده و صریحشان یکی دیگر از عوامل موفقیت آنان در گسترش اسالم بود 
صوفیه و کرامیه هر دو از خانقاه برای تبلیغ عقاید دینی بهره بردنود، هرچنود کرامیوان در ایو  زمینوه -7

 ند پیشگام بود

 منابع فهرست
 ق  3240تصحیح ابوالفداء قاضی  بیروت: دار الکتب العلمیه،   بهالکامل فی التاریخاب  اثیر، علی ب  محمد  

 م 2555ریاض: دارالصمیعی،  .تحقیق حمدی عبدالمجید سلفی  بهالمجروحین من المحدثیناب  حبان  
 م 1167ز  لیدن: بریل، تحقیق کرامر  بهصورةاالرضحوقل، ابوالقاسم محمد   اب 
 ش 3166کوشش محس  باقرزاده  تهران: انتشارات توس،   بهنامۀ ایرجارج

تحقیق کمال یوسف الحووت    بهالتبصیر فی الدین و تمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکیناالسفراینی، ابوالمظفر  
 .ق1453بیروت: عالم الکتب، 

تهوران:  .  ترجموۀ محسو  مؤیودیاالت االساالمیین و اخاتالف المصالینمقاشعری، ابوالحس  علی ب  اسماعیل  
 ش  3172امیرکبیر، 

 تهران: سروش ترجمۀ زهرا پورسینا،   مفهوم ایمان در کالم اسالمیای وتسو، توشی هیکو  
 ش  3132  ترجمۀ ابوالفضل ع تد، تهران: دانشگاه تهران، تاریخ گسترش اسالمآرنولد، سیرتوماس  

  3122تهران: مرک ،  .  چاپ چهارمعرفان و رندی در شعر حافظیوش  آشوري، دار
  3171تهران: موسسه مطبوعاتی عطایی،   نای هفت بند محمدابراهیم  باستانی پاری ی،

  ترجمۀ محمود رضا افتخار زاده  قم: دفتر تاریخ تصوف اسالمی از آغاز تا پایان سدۀ دوم هجریبدوی، عبدالرحم   
  3163می، نشر معارف اسال

  بیروت: دارالجیل و داراآلفواق الجدیود ، الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهمالبغدادی، عبدالقاهر ب  طاهر  
 ق 1453

-326(: 3176) 41، ش  معاارففصلنامۀ  .ترجمۀ اسماعیل سعادت«  ههور کرامیه در خراسان»بوزورث، ادموند 
311  

 ش  3174تهران: نشر تاریخ ایران،  .  ترجمۀ محمدحسی  وقارقرون میانه گروش به اسالم دربولت، ریچارد  
 ش  3177تهران: پدیده خاور،  تصحیح ملك الشعراء بهار   بهتاریخ سیستان 



 701،  شمارة پیاپی 2، شماره سوم، سال پنجاه و تاریخ و فرهنگنشریه / 111

  با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابودي  چواپ چهوارم  تهوران: نفحات االنسجامی، نورالدی  عبدالرحم   
 .ش1332اطالعات، 

 ش  3164تصحیح جعفر شعار  تهران: علمی و فرهنگی،  بهترجمۀ تاریخ یمینیی، ابوالشرف ناصح  جرفادقان
)پوایی  و  24، 23، ش  مشاکوه«  هوا و رویکردهواپنج مکتب کالموی دورۀ سولجوقی؛ چوالش»جاللی، غالمرضا 

  310-331(: 3121زمستان 
 ش  3162ران: کومش، ته .2  چاپ تاریخ عرفان و عارفان ایرانیحقیقت، عبدالرفی   

 م  2002تحقیق عمر عبدالسالم تدمري  بیروت: دارالکتب العربی،   بهتاریخ اسالمالدی   ذهبی، شمس
 ش  3171تهران: امیرکبیر،  .  چاپ ششمارزش میراث صوفیهکوب، عبدالحسی   زری 

 ش  3172  تهران: سروش، مبانی تبلیغزورق، محمد حس   
تحقیق محمود محمد الطناحی و عبدالفتاح محمد الحلوو،   بهطبقات الشافعیة الکبری  سبکی، عبدالوهاب ب  علی

 م 1112قاهره: داراالحیاء الکتب العربیه، 
حیدرآباد: مطبعة مجلس، دایور   .تصحیح عبدالرحم  ب  یحیی معلمیبه  األنسابسمعانی، عبدالکریم ب  محمد  

 ق  3122المعارف العثمانیه، 
تأملی بر عرفوان و تصووف در شورق ایوران و توأثیر متقابول عرفوا و صووفیان »پناه  و منصور نی  یدوستعل سنچولی،

(: 3114)زمسوتان  23، سال ششوم، ش  خراسان بزرگ«  سیستانی و خراسانی بر یکدیگر در قرون نخستی  اسالمی
46-37  

 ش  3122 ، تهران: سخ آنسوی حرف و صوت )گزیدۀ اسرارالتوحید(.شفیعی کدکنی، محمدرضا  
   ش 1337  تهران: سخ ، قلندریه در تاریخشفیعی کدکنی، محمدرضا  

 ش  3173کوشش محمدرضا جاللی نایینی  تهران: اقبال،   بهالملل و النحلشهرستانی، محمد ب  عبدالکریم  
  145-152(، 1315، )مهار«  تاریخ تعلیم و تربیت در ایوران»صفا، ذبیح الله  

 ش  3120زوار،  :تصحیح محمد استعالمد  تهران  بهتذکرة االولیاءریدالدی   عطار نیشابوري، ف
 ش  3176جا: دارالکتب االسالمیه،   بدتحقیق و بررسی در تاریخ تصوفعمید زنجاند، عباسعلد  

 .تحقیوق محمودکاهم المحموودی  بوهالمختصرمن کتاب السیاق لتااریخ نیساابورالفارسی، عبدالغافرب  اسماعیل  
 ش 1334ان: میراث مکتوب، تهر

تصوحیح محمودکاهم المحموودی  قوم:   بوهتاریخ نیسابور المنتخب مان السایاقالفارسی، عبدالغافرب  اسماعیل  
 ش  3172جماعة المدرسی  فی الحوز  العلمیة، 

 ش  3132نیا  تهران: سروش،   ترجمۀ مسعود رجبعصر زرین فرهنگ ایرانفرای، ریچارد  
  3112  بیروت: دارصادر، ار البالد و اخبار العبادآثق وینی، زکریا  

شورکت انتشوارات علمود و   تصحیح بدی  ال مان فروزانفر  چاپ هفتم  تهوران:  بهرسالۀ قشیریهقشیري، ابوالقاسم  
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 ش  3123فرهنگد، 
 ش  3121  تهران: طهوری، تاریخ خانقاه در ایرانکیانی، محس   

الودی  همواید  چواپ سووم   تصوحیح جوالل  بهباح الهدایه و مفتاح الکفایهمصب  علد   کاشاند، ع الدی  محمود
 ش  3176تهران: نشر هما، 

 ش  3166  ترجمۀ ابوالقاسم سري  تهران: اساطیر، های اسالمیفرقهمادلونگ، ویلفرد  
هوای د پوژوهشبنیوا :  ترجمۀ جواد قاسمی  مشهدهای میانههای اسالمی در سدهها و فرقهمکتبمادلونگ، ویلفرد  

 ش  3163اسالمی، 
)بهوار و 3  سوال سووم، ش  پژوهایخراساانترجمۀ محمد نظری هاشومی  «  کرامیه در نیشابور»ماالمود، مارگارت 

    61-17(:3161تابستان 
چاپ اّول، تهران: مرک  نشر دانشگاهی،  .  ترجمۀ مهرآفاق بایبوردیابوسعید ابوالخیر: حقیقت یا افسانهمایر، فریتس  

 ش  3162
  ش 1334  چاپ پنجم  تهران: طرح نو، ایمان و آزاديمجتهد شبستري، محمد  

  مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعد کدکند  سعیداسرار التوحید في مقامات الشایخ ابیمحمد ب  منور، 
گاه،    3123، 3163چاپ سوم، چاپ ششم  تهران: آ

  24-61(: 3163)زمستان   70-31، دفتر هاو بررسی مقاالت«  مرجئه و نشر اسالم»مفتخری، حسی  
تهوران: شورکت مولفوان و  .  ترجموۀ علینقلوی منو ویاحسن التقاسیم فی معرفه االقاالیممقدسی، محمد ب  احمد  

 ش  3173مترجمان ایران، 
  3107ریل، ق؛ لیدن: ب 3433  قاهره: مکتبه مدبولی، احسن التقاسیم فی معرفه االقالیممقدسی، محمد ب  احمد  

مقری ي، تقی الدی   المواعظ و االعتبار بذکر الخطط و اآلثار المعروف بالخطط المقری یه  با حواشی خلیل منصور، 
 ق  3432بیروت: دارالکتب العلمیه، 

 ش  3162بطوطه  تهران: طرح نو، موحد، محمدعلد  اب 
 ش  3164ن  تهران: فروهر،   ترجمۀ فرد جوانمردیاهای میانهایران در سدهمورگان، دیوید  

 تا   قم: دارالکتب العلمیة، بیجامع السعاداتنراقی، مال مهدی  
 ش  3163  چاپ هشتم، تهران: فروغی، سرچشمه تصوف در ایراننفیسی، سعید  

حس  الخلیفوه النیشوابوری  چواپ بهمو     تلخیص و ترجمۀ محمدب تاریخ نیشابورنیشابوری، ابوعبدالله الحاکم  
 ش  3116، تهران: کتابخانه اب  سینا، کریمی

عنووان نووعد ادب گووید صووفیانه بوهسویر تطوور مجلوس»وفاید، عباسعلد؛ اسپرهم، داوود و ذبیح الله طباطبایی  
  64-11(: 3111)پایی  21، ش  7 پژوهشنامه ادبیات تعلیمينشریۀ «  تعلیمد؛ از آغاز تا پایان دورۀ صفوي
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 م  3137-3136  بیروت: معجم البلدانله  ، یاقوت ب  عبدالییاقوت حمو
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