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همدلی| شبکههای اجتماعی حاال به یکی از اجزای موثر و قابل اعتنای زندگی
بسیاری از آدمها بدل شده اســت؛ آنقدری که برخی معتقدند از آن سبب که
کاربران این شــبکهها زمان زیادی در این فضاهای مجازی ســپری میکنند،
مناسبات پدید آمده در این تو در تو نه مجازی که واقعیتر از مناسبات کاربرانش
در دنیای فیزیکی اســت .گویی برای جمع قابل اعتنایی از آدمها ،این دنیای
مجازی اســت که تصاویر ذهنی ،خواستها ،آرزوها ،امیال ...،را میسازد .با این
مقدمه ،از جمله تاثیرات با دوام شــبکههای اجتماعی ،شبیه کردن آدمها به
یکدیگر است؛ اینکه آدمها در شبکههای اجتماعی سعی میکنند شبیه یکدیگر
رفتار کنند و تفاوتهای خود را به حاشیه برانند.
این پدیده را در همه شبکههای اجتماعی بسته به محتوایی که آنها به اشتراک
میگذارند میتوان دید .مثال در اینســتاگرام بسیاری از کاربران عالقه دارند از
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فیلتر برای عکسهایشان استفاده کنند؛ شاید به این دلیل که بسیاری چنین
میکنند .یا اینکه بسیاری از عکسهای منتشر شده در اینستاگرام ،تصاویر غذا،
طبیعت و سفر است .یا مثال در توئیتر ،توئیتهایی بیشتر دیده میشود (اصطالحا
فیو استار میشوند) که در یک ژانر خاص نوشته شده باشند و کاربرش هم عضو
یک گروه (یا به تعبیر بدبینانه گنگ) باشد .سوال این است که چرا؟ چرا کاربران
شبکههای اجتماعی روز به روز بیشتر شبیه هم میشوند؟ مگر جز این است که
فلسفه ایجاد این شبکهها ،توجه به فردیت آدمها ،فارغ از هر هژمونی دیگری
بود؟ در توضیح این «شبیههمشدگی» میتوان فرضیه جلوگیری از طردشدگی
را پیش کشید .اینکه در شبکه اجتماعی مانند هر اجتماع دیگری به مرور زمان
هنجارهایی شکل میگیرند و همین هنجارهاست که چنین اجتماعات مجازیای
را کنترل میکند .مطابق این فرضیه ،هرکس که میخواهد عضو موثر این اجتماع
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شود ،باید هنجارهای آن جمع را بپذیرد و این به معنای نفی تفاوتهاست.
ویل استور ( )Will Storrدر کتاب ســلفی( )selfiبه این موضوع پرداخته
است .اینکه طردشدگی چگونه بر آدمی اثر میگذارد .مقاله زیر ،ترجمه نوشتهای
است که گزارشی از این کتاب به دست میدهد .این مقاله را وبسایت ترجمان
با ترجمه محمدابراهیم باســط منتشر کرده اســت .نویسنده پس از توضیح
مفهوم طردشدگی ،در قسمت پایانی این مقاله مینویسد :در فرهنگ امروزی،
این پدیده(طردشــدگی) را میتوان اغلب در رسانههای اجتماعی ،روزنامهها و
پردیسهای دانشگاهی مشاهده کرد« .این را در هر دو جناح میبینید ،هم در
راستها و هم چپها .فشار ســنگینی برای هماهنگشدن تحمیل میشود و
واکنش مســتقیم و فوری این است که پیوندهای افرا ِد ناهماهنگ قطع شود یا
طرد شوند».

چرا شبیه هم میشویم؟

گاهی اوقات ترجیح میدهید از درد به خود بپیچید ،ولی از یک رابطه بیرون انداخته نشوید

ویل استور

نیویورک مگزین

ســالها پیش ،کیپ ویلیامز ،استاد روانشناسی ،در
حالــی که بعدازظهر خــود را در پیکنیک میگذراند
چیزی بهیادماندنی را تجربــه کرد و این تجربه بعدها
منجر به نتایجی شد .او با ســگش کنار دریاچهای در
آیووا نشسته بود که ناگهان یک فریزبی (نوعی وسیله
بازی) کنارش افتاد .ســرش را باال گرفت و دید دو مرد
منتظرند که او فریزبی را به سمتشان پرت کند .ماجرا
را برای مــن این طور تعریف کرد کــه «من هم بلند
شــدم و فریزبی را به سمت آنها انداختم .میخواستم
بنشینم که با کمال تعجب دیدم دوباره آن را به سمت
من انداختند .این طور شد که شروع کردیم به انداختن
فریزبی برای همدیگر».
ایــن بازی تا مدتی خیلی خــوب ادامه پیدا کرد ،اما
بعد اتفاقی مبتذل و هراســناک رخ داد .او میگوید «از
یکجا به بعد آنها دیگر فریزبی را برای من نینداختند.
هیچ حرفی هم نزدند .حواسشــان به خودشــان بود و
دیگر به من نگاه نکردند» .ویلیامز فقط همان جا ســر
جایش ایســتاده بود ،کنار ســگش ،و احساس هراس
میکرد« .تعجب کرده بودم که این تجربه واقعا کوچک
طردشــدن چقدر قدرتمند اســت .با جان و دل آن را
احساس میکردم .با تمام وجودم آن را حس میکردم.
من آسیب دیده بودم».
آنچه آن مردان نمیدانســتند این بــود که ویلیامز
متخصص علوم اجتماعی اســت و دنبــال راهی برای
مطالعــه روی طردشــدگی میگردد .آنهــا ایدهای
درخشان در اختیار او قرار داده بودند .او تصمیم گرفت
همین موقعیت را دوباره و این بار در آزمایشــگاه ایجاد
کند :یک نفر را با دو غریبه مشغول بازیای مانند فریزبی
میکرد و ناگهان این فرد از بازی طرد میشــد و او هر
چــه اتفاق میافتاد را ثبت میکرد .او میگوید این کار
«اثری فوقالعاده بر افراد داشت .بر اعتمادبهنفس آنها،
بر احساس کنترلشان بر محیط و بر آنچه بدان «حضور
معنادار» میگوییم اثر میگذاشت ،یعنی اینکه آیا فرد
احساس میکند تایید شده یا نادیده گرفته شده است.
همینطور بر احساس خشــم و ناراحتی آنها نیز اثر
میگذاشت» .ویلیامز برخی از این آزمایشها را از پشت
یک آینه یکطرفه مشاهده میکرد« .آنقدر قدرتمند
بودند که گاهی تحمل نگاه کردنشان را نداشتم».
همه اینهــا این حقیقت عامیانه را که «حرف مردم
باد هواست» زیر سوال میبرد .حرفها میتوانند آسیب
برســانند و واقعا هم چنین میکنند .ویلیامز میگفت
«مردم میگویند درد اجتماعی فقط در ذهن شماست

غافل از اینکه درد جسمانی نیز در ذهن ثبت میشود».
(واقع مطلب اینکه برخی از پژوهشگران معتقدند این
دردها در عمل از شــبکههای مغزی یکسانی استفاده
میکننــد اما در هنگام نوشــتن ایــن مقاله ،مباحثی
آکادمیک درباره میزان همپوشانی اینها جاری است).
و درد جسمانی دردناکتر از درد اجتماعی نیست .دکتر
جورجیا سیالنی از مدرسه بینالمللی مطالعات پیشرفته
در ایتالیا به من میگفت «گاهی اوقات شــما ترجیح
درد اجتماعی انواع بسیار متعددی دارد:
خجالتزده شدن ،مورد خیانت واقع شدن،
داغ نزدیکان را دیدن ،دشنام شنیدن،
طردشدن از یک گروه یا یک فرد ،تنها
ماندن ،دلشکستگی .وجه مشترک همه
اینها طردشدن است

میدهید درد جسمانی داشته باشید ولی از یک رابطه
بیرون انداخته نشوید .این درد را در بدن خود احساس
میکنید .مثل این است که بدن شما مریض شده باشد.
انگار که یک ویروسی گرفته باشید» .گروه پژوهشی او
مجموعه مطالعاتی را از طریق اسکنر مغزی روی افرادی
انجام دادهاند که مانند آزمایش ویلیامز از بازی طرد شده
بودند ،با این تفاوت که اینبار به آنها شوک الکتریکی
هم داده میشد تا مقایسهای بین این دو نوع درد صورت
بگیرد« .ما دیدیم که درد اجتماعی هم میتواند با همان

گوشه

یاسمین البیه
وقتی محمد ســامی در دهه  ۱۹۹۰در یک خانواده صوفی بزرگ
میشــد ،در خانه هرگز واژه «تصوف» به گوشش هم نخورده بود .تا
حــدودی فهمیده بود که همه اطرافیــان او طوری بار نیامدهاند که
برای نماز جمعه به مسجد الحسین بروند یا قصیده البرده بوصیری
را بخوانند؛ و در عین حال میدانست که مناسک دینی خانوادهاش را
جریان اسالمی رایج محکوم میکند.
سامی ،به عنوان یک دانشجو ،در بحبوحه آشوب سیاسی انقالب
مصر ،ترغیب شــد که به دنبال معنایی شخصی در زندگی بگردد .او
جریان کاوشش در جنبههای عقالنی و روحانی ایمان را برای المانیتور
چنین شرح میدهد« :مدتی یک بحران وجودی داشتم .نمیخواستم
باورهای متناقضی داشته باشــم .فکر میکردم که اگر دین معنای
عمیقتری نداشته باشــد ،اگر حقیقت نباشد و منشا االهی نداشته
باشد ،شاید من هم تمایلی به حفظ آن نداشته باشم ».سامی متوجه
شد که با ورود اخوانالمسلمین به حوزه عمومی ،بسیاری از جوانان
ایمانشان به دین را از دست دادهاند و یا با این که به مذهب مشتاقتر
شــدهاند ،به دنبال تفسیر جایگزینی برای آن میگردند و آن تفسیر
اغلب «تصوف» بود.
آن وقت ،پس از ماهها مطالعه ،مشــاهده ویدئوهایی در یوتیوب،
و شــرکت در کالسهــا و اجتماعات گروههــای مختلف صوفیه،
سامی توانســت رابطهاش با دین را مشــخص کند .در این بین ،از
تاثیرگذارترین اتفاقها برای او تماشای یکی از برنامههای تلویزیونی
اولیه علی الجعفری ،با عنوان «مرید معنوی» ،بود .چند ویدیوی آخر
این مجموعه به اهمیت پیروی از یک شیخ ،یا رهبر معنوی ،در حلقه

قدرت درد جسمانی احساس شود».
درد اجتماعی انواع بسیار متعددی دارد :خجالتزده
شــدن ،مورد خیانت واقع شدن ،داغ نزدیکان را دیدن،
دشنام شنیدن ،طردشدن از یک گروه یا یک فرد ،تنها
ماندن ،دلشکستگی .وجه مشترک همه اینها طردشدن
طردشدگی تهاجمی سنگین به خود است و گاهی
است.
ْ
اوقات آن را «مرگ روانشناختی» مینامند( .بیدلیل
نیست که قدیس بندیکت مجازات نهایی برای راهبان
متمرد را «داغ تکفیر» میدانست) .تصور میشود دلیل
اینکه ما طردشدن را با چنین رنج طاقتفرسایی تجربه
میکنیم به زمانی بازمیگردد که بهصورت قبیلههایی
آسیبپذیر در این ســیاره زندگی میکردیم .سیالنی
میگفت «قبیله از شــما حفاظت میکند و آب و غذا
برایتــان فراهم میآورد .برای شــکارکردن ،احتماال به
پنج یا شــش نفر نیاز دارید .خودتان بهتنهایی از عهده
آن برنمیآیید» .اگر از گروه طرد میشــدید ،احتماال
معنایش این بود که محکوم به مرگ هستید.
احتماال دلیل رشدیافتن درد اجتماعی در ما همین
اســت :درد اجتماعی زنگ هشــداری بوده که به شما
اعالم میکرده چیز نادرســتی در حیات اجتماعیتان
وجــود دارد و باید بالفاصله برایش کاری بکنید .از این
جهــت ،درد اجتماعی تفاوتی با درد جســمانی ندارد،
چون آن هم زنگ هشداری است که برای مثال به شما
میگوید به زخم باز دست نزن ،یا با پای شکسته راه نرو.
درد یعنی اطالعات .ویلیامز میگفت «افرادی هستند
که توانایی تجربه درد جسمانی را ندارند و معموال هم

در دهه سوم زندگیشان از دنیا میروند» .امروزه ،برخی
از پژوهشگران معتقدند انزوای اجتماعی برای انسان به
اندازه سیگارکشیدن خطری کشنده محسوب میشود.
اما درد اجتماعی فقط هشــداری به خود ما نیست.
وقتی میبینیم شــخص دیگری طرد میشود نیز درد
اجتماعی را تجربه میکنیم .سیالنی روی مجموعهای
از مطالعــات کار کرده که واکنش افراد به طردشــدن
دیگــران را بررســی میکنند .او میگویــد «آنچه ما
دیدیم بازفعالشــدن ناحیهای از مغز بود که در تجربه
درد بهصورت اولشــخص مشاهده کرده بودیم .از این
رو مشــاهده تجربه طردشــدن وقتی برای دیگری رخ
میدهد میتواند همانقدر دردناک باشــد که خودتان
آن را تجربه کنید» .درســت است ،ما به این احساس
«همدردی» میگوییم .گفته میشــود ما درد دیگران
را به این دلیل احســاس میکنیم که الزم بوده زندگی
قبیلهای تداوم پیدا کند ،ما مجبور بودهایم که چیزی ما
را به مجازات کســانی که با دیگران بد رفتار میکردند
تحریک کند .او میگوید «در یک محیط اجتماعی ،اگر
شما بیعدالتی مشاهده کنید ،احتماال سعی میکنید
بــرای آن رفتار مجازاتی در نظر بگیریــد تا دوباره رخ
ندهد».
ولی ما نســبت به هر کســی احســاس همدردی
نمیکنیم .پروفســور جیمز کوان در دانشگاه ویرجینیا
توضیح داده است که ما تنها نسبت به کسانی که متعلق
به گروه خودیها هستند همدردی را تجربه میکنیم.
گروه پژوهشی او گزارش کرده که وقتی شرکتکنندگان

در یک اسکنر اف.ام.آر.آی باور میکنند قرار است یکی
از دوستانشان شوک الکتریکی بگیرد ،نواحیای از مغز
آنان که نوعا در واکنش به تهدید درگیر میشود فعالیت
بیشتری نشان میدهد؛ این همان چیزی است که در
آزمونهای جورجیا سیالنی مشاهده شده بود .اما وقتی
آن تهدید روی یک غریبه اعمال میشود ،فعالیت بسیار
کمی در آن ناحیه مشاهده میشود.
مطالعات پژوهشگران دانشگاه شنژن در
چین ،نشان داده است که ما به سختی ممکن
است در قبال کسانی که جایگاه باالتری نسبت
به ما دارند احساس همدردی کنیم .این اثر را
میتوان در این واقعیت دید که اغلب احساس
میکنیم حق داریم با سیاستمداران ،مدیران و
سلبریتیها بسیار سبعانه و ناعادالنه برخورد
کنیم ،در حالی که آنها هم در نهایت به اندازه
ما انسان هستند

مطالعات دیگر ،توسط پژوهشگران دانشگاه شنژن در
چین ،نشان داده اســت که ما به سختی ممکن است
در قبال کســانی که جایگاه باالتری نسبت به ما دارند
احســاس همدردی کنیم .این اثــر را میتوان در این
واقعیت دید که اغلب احســاس میکنیم حق داریم با
سیاســتمداران ،مدیران و سلبریتیها بسیار سبعانه و
ناعادالنه برخورد کنیم ،در حالی که آنها هم در نهایت
به اندازه ما انسان هستند.

وقتی خشونت اخالقی آغاز میشود ،عطش ما برای
انتقام هم شعلهور میگردد .مسلما ما هنوز هم از سالح
طرد کردن بــرای حمله اســتفاده میکنیم ،چنانکه
همیشــه میکردهایم و علــم درد اجتماعی میگوید
این کار گاهی همانقدر ســبعانه اســت که گونههای
جسمانی آن سبعانه هســتند .کیپ ویلیامز میگفت
«انسانشناسها تصور میکنند طردشدگی بنیاد تمدن
بوده اســت ،چون ترس از آن شما را شبیه به دیگران
میکند .اما اگر در آن زیادهروی شود ،همه شبیه به هم
خواهند شد .چون برای تکثر و خالقیت مجازات تعیین
میکند .آنقدر گرفتار هماهنگبودن با دیگران خواهید
شد که جرئت نخواهید کرد هیچ چیز منحصربهفردی
ارائه کنید» .در فرهنگ امروزی ،این پدیده را میتوان
اغلب در رسانههای اجتماعی ،روزنامهها و پردیسهای
دانشــگاهی مشــاهده کرد« .این را در هــر دو جناح
میبینید ،هم در راستها و هم چپها .فشار سنگینی
برای هماهنگشدن تحمیل میشود و واکنش مستقیم
و فوری این اســت که پیوندهای افرا ِد ناهماهنگ قطع
شود یا طرد شوند».
آنچه در علم درد اجتماعی در حال روشن شدن است
خطای پنهانی است که در کانون فردگرایی نهفته است.
ما گونهای هستیم که آنقدر اجتماعی است که استاد
روانشناســی ،جاناتان هیت ،ما را « ۱۰درصد زنبور»
دانســته اســت .ما طوری تکوین پیدا کردهایم که در
جامعه رشد کنیم .ما به هم نیاز داریم و وقتی این نیاز
برآورده نمیشود آسیب میبینیم.

گرایش نسل جوان مصر به تصوف
تصوف میپرداخت .سپس سامی به دنبال آیین و فرقهای گشت که
بتواند با آن ارتباط برقرار کند ،و نهایتا خودش را با علویههایی همدل
یافت که عمدتا در یمن سکونت داشتند .او میگوید« :پیش از این،
مذهب تنها بخشــی از هویت من بود ،اما بعد تبدیل به رابطه من و
پروردگارم شد».
ســامولی شــیلکه ،مردمشــناس و محقق در زمینــه مطالعات
شرقشناســی مدرن در برلین ،به المانیتور میگوید« :قطعا تصوف
در مصر احیا شــده اســت ،و به طور خاص این اتفاق در بین طبقه
سرمایهدار ،گروههای شــهری ،مشخصا گروه جوانان و افرادی که از
ســطح تحصیالت باال برخوردارند افتاده اســت؛ اما من معتقدم که
دامنه آن از محدودههای طبقاتی و سیاســی فراتر میرود .وقتی که
در ســالهای  2002تا  2005داشــتم تحقیقات میدانیام را انجام
میدادم ،واقعا احســاس میکردم که دارم در حوزه یک سنت رو به
زوال تحقیق میکنم .آن موقع ،جوانان در پرتو گفتمان دینیای تربیت
میشدند که طبق آن [سنتهای صوفیانه] مردود بودند و بدعت تلقی
میشدند ».شیلکه ،که در زمینه مراسم جشنهای میالد پیامبر اسالم
که با تصوف مرتبط اســت مطالعاتی کرده ،همچنین توجه ما را به
نفوذ سلفیگری ،اخوانالمسلمین و «جریانهای سیاسیای که در
اوایل قرن بیستم گسترش یافتند» جلب میکند که دامنهشان از دهه
 1970میالدی وسعت یافته است.
شــیلکه میگوید احیای جریانهای اصلی اسالمی پیش از سال
 2011صوفیــان را به حاشــیه رانده بود ،اگرچــه او در همان وقت
متوجه گرایش شمار اندکی از «روشنفکران با گرایش سیاسی چپ»
به تصوف شــده بود .بخش عمده دیگری از جامعه هم جذب چیزی

شده بود که چهره دانشگاهی مطالعات اسالمی ،مارک سجویک ،آن
را «تصوف گزینشی» میخواند ،یعنی تفسیر بازتری که تحت تأثیر
منابعی است مانند افکار «دوره جدید» که در رمانهای نویسنده ترک،
الیف شفَک ،هست یا در کنسرتهایی که سرودههای صوفیان را در
آنها میخوانند و توســط افرادی مانند احمد التونی اجرا میشود و
با بهره از بلندگوهای بزرگ و آالت جدید موســیقی شکل و ظاهری
مدرن پیدا کرده است.
به دنبال انقالب سال  ،2011و به طور مشخص از سالهای 2013
و  2014به بعد ،شــلیکه شاهد رواج اندیشه در حال گسترشی بوده
است که بر اساس آن «شما میتوانید هم مخالف رئیس جمهور سابق،
حسنی مبارک ،باشید و هم مخالف اخوانالمسلمین» ،و راه را برای
یک «فضای باز تجربهگرا» باز میکند .بســیاری از کسانی که قبال
تمایلی به سلفیگری داشتند ،حاال نسبت به تصوف ذهن بازتری پیدا
کــرده بودند ،و «حتی در کوچه و خیابان هم گذر از این مرزبندیها
مشــکل بود ».شــیلکه میگوید برای افراد مختلفی ،از کسانی که
یک دهه پیش او را به خاطر تحقیق در باب جشــن میالد رســول
نقد میکردند تا کســانی که خودشان را یکباره با اخوانالمسلمین
همدل میدیدند ،اهمیت تحقیق درباره معنای تصوف روشــن شده
بود .او توضیح میدهد که «یک حمایت آگاهانه از ســوی رژیم برای
ترویج تصوف وجود داشت» و «اکنون هم در االزهر ،بسیاری از مطالب
درســی گرایش صوفیانه دارند ...دولت و جریانات صوفیانه هم یک
دشمن مشترک دارند» که همان اخوانالمسلمین است.
ســوزان رضوان ،که یک هنردرمانگ ِر ســی و چند ساله و میزبان
اجتماعات صوفیانه در آپارتمان خانوادگیشان در محله اعیانی معادی

است ،به المانیتور از تجربه شخصیاش در خصوص «رهایی از اضطراب
مادیگرایــیای که وهابیت ایجاد کرده و تداوم دارد» میگوید .او در
بیست و چند سالگی از دیدگاههای دینیای که به نظرش از وهابیت
تاثیر گرفته بود زده شد و حجاب را ،که قبل از گرویدن به تصوف به
عنوان یک فرد بالغ انتخاب کرده بود ،کنار گذاشت و پس از آن دوباره
به حجاب روی آورد .او میگوید« :شیوه آموزش دین توسط وهابیها
یک شیوه تحریفشده است ».به نظر او« ،تصوف چیز جدیدی نیست،
همواره از بنیانهای اســام بوده است .دین ما آموزشدهنده تکبر
و بحثهای سیاسی نیســت ...تصوف تواضع را آموزش میدهد ،ما
را بــه خدا نزدیکتر میکند ،و مــا را به آن جوهر حقیقی معنوی و
اخالقی اسالم وصل میکند ...دینی که رسانهها نشان میدهند یک
ِ
دین موازی اســت ،ادعا میکنند که اسالم است ،اما حقیقتا اسالم
نیست ».محل فعالیت رضوان یک «زاویه» یا مدرسه است ،جایی که
فعالیتهای آن توسط یک شیخ رهبری میشود و متعلق به شاخهای
از تصوف به نا م حمدیه شاذلیه است که ریشه در مراکش دارد و او و
بسیاری از همراهانش پیرو آن هستند.
مهمانان مجالس معمول دعا و «ذکر» عصرهای پنجشنبه در منزل
رضوان ،که به آنها «فقرا» (جویندگان غنای روحانی) میگویند ،اغلب
آشنایان او و خانوادهاش هستند .بسیاری از آنها جوانان بیست تا سی
ساله و دارای تخصص حرفهای هستند ،دانشجویان کمسنوسالتر
و نوجوانان هم همراه با پدر و مادر یا خواهر و برادرشــان در مراسم
شــرکت میکنند؛ این گروه جوان هم بیشتر به خاطر خود مراسم
میآیند نه همراهی کردن با بزرگترها .عالوه بر اینها ،دوستان سن
و سالدارت ِر مادرش هم به جلسات میآیند .این تصویر با چیزی که

شیلکه یک دهه قبل ترسیم میکند تضاد کامل دارد ،وقتی که بیشتر
حاضرانی که او دیده بود ،به ویژه در مراســم میالد پیغمبر اســام،
«کامال سالخورده به نظر میرسیدند».
احمد الدامنهوری ،از استادان دانشــگاه االزهر ،که خودش هم از
شیوخی اســت که اهمیت آموزههای صوفیه را به عنوان بخشی از
مراســم عبادی اسالم آموزش میدهد ،به همین نحو شاهد افزایش
اقبال دو نسل جوان اخیر به معنویت (در قالب دنبال کردن تصوف)
بوده است ،رویکردی که واکنشی به اثرات رواج وهابیت و سلفیگری
در چند دههی اخیر است .او به المانیتور میگوید« :جوانان فقط دارند
به اصل دین توجه میکنند ،چرا که میبینند آن چیزی که در قالب
دین به آنها عرضه شــده خأل قلبیشان را پر نمیکند ...تصوف امر
جدیدی در اسالم نیست؛ همیشه عالمان سرشناس بسیاری صوفی
بودهاند .از لحاظ تاریخی ،تصوف انکارناشــدنی بود؛ تا این که تعالیم
وهابی رواج بیشتری یافت و [مناسک صوفیانه از جمله] زیارت مدفن
ســرورمان امام حســین و امثال آن را ممنوع کرد ،و کارهایی مانند
آن را در زمره مناســک منحرفان از دین میدانســت ».او همچنین
میگوید که اقبال به تصوف در ده ســال اخیر آشــکارا مشهود بوده
است .دامنهوری میگوید« :فکر میکنم که امروزه جوانان با آگاهی
بیشتری به تصوف میپردازند ،در گذشته [به طور مشخص ،تا پیش
از سقوط امپراتوری عثمانی] ،شاید آنها تصوف را به این دلیل دنبال
میکردند که ســنت معمول آن زمان بود؛ اما امروزه نمیتوانید یک
جوان صوفی را پیدا کنید که قبل از این که صوفی بشود ،انبوهی از
عقاید و اندیشهها به او عرضه نشده باشد».
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