
 

 

 

 نطقة اکودر مگرایی  افراط رزه باقش عرفان در مبان
 1محسن حیدرنیا

 

 چکیده 

سعه ز شنویاید تمدند داشاته اسا . ایراط گراید همواره نقی منفد ز مخربد در مسیر تو

اساساد تمرکاز ایان مقالاه  ۀن نقطهای این جریان ز چ ون د ممار   بررسد ز تدلیو ریشه

 زرده به شمار  شوع درزن تمدند دیدةرا به انوان پگراید  ایراط در این مقاله . نویسندهاس 

دهاد. اریاان ناا   به دسا د درزن تمدند نیز برای مقابله با  ن تا راه حلّ ز کوشیده اس 

هاای  تواناد باا ایجااد یریی  ده، میراث مشترک اظیمد اسا  کاه مداسالمد ا  ن اه نویسن

راهنارهاای اساساد مقابلاه باا به مثابه یند ا  کار مادترین  ،ای ز منطقهالمللد  بینگفتماند 

 . کند ءگراید در جوامع اسالمد نقی ایفا ایراط
 

 :واژگان کلیدی

 مبار هگراید،  منطقه اکو، اریان، ایراط
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 )ره( عضو هیأت علمي و مدير گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي،  انشگاه آزا  اسالمي، واحد يا گار امام خمیني  1
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 ای در طرح و بیان موضوع مقدمه

توان از منتاظر و بتا رويکر هتای متفتاوت بررستي  هر موضوع تحقیقي را مي مسلماً

هتا بته موضتوع واحتد  ت نگاه، تفاوجاریملاحث   ر نطقييکي از مشکالت فني و م  کر 

به همین ستلب،  اند و بحث نرسیده محل ةهنوز به تعريف مشترکي از پديدطرفین  ؛است

 شو    مشخدي عايد و حاصل نمي ةنتیج معموالً  ر بحث،تشريك مساعي  با وجو 

 ماان بااه هاار جمعیتااد ناااارن شااادع

 هر کسد ا  یّن خاود شاد یاار مان
 

 جف  خوش حارن ز بد حارن شدع 

 ا  درزن مان نجااس  اسارار ماان

، امتا زيرا هتم نالته واحتد استت و هتم نالنتده واحتد اشکال از ناله نیست، ،بنابراين

نلايد فهم و  ر  و موضا  و طلعاً  ای ناخوش اند و عده ای خوش عده  مستمعین متفاوتند

 يکساني را از اين  و  سته، نسلت به ناله عارف انتظار  اشت  

 ،بته  يگتر ستخن  استت ر جهتان استالم گرايي  افراط ةرشد پديد ورةروزگار ما،  

 ستر   ر رفتار اجتمتاعي  ر جوامتا استالمي شتاهديمرا وضعیتي غیر معمول و ناهنجار 

يتت ؤهای وحشتنا  و قابل ر يکي از اين ناهنجاری ،پرچم اسالم بريدن به نام  ين و زير

ونته اعمتال از گ ار  و اينکته ايتنحقیقتت استالم نتد است  اينکه چنین اعمالي ربطي بته

قضیه را به چالش علمتي  اينچه قابل اجماع است  اما آن واقعیتياند،  گرايي مدا يق افراط

بته ع تفسیری است کته از ايتن پديتده ، نوکند و اتفاق آرا  را  چار اختالف مي کشاند مي

تي آن، هتای  ور و نز يتك آن، تفستیر از ذات و چیست   تفستیر از ريشته هیم  ست مي

تتوان  ر ابعتا  مختلتف ايتن  مل قريب و بعید آن و  يگر تفسیرهايي که ميتفسیر از عوا

بتاز گرايتي  افراط ذات و چیستتي عتدکه شايد بته بُ ،مطرح کر   از يك منظر شوم ةپديد

خارجي قلمدا  کر  و  ر عتین  أسیاسي و منش باراين موضوع را  ارای  توان ميگر  ،  مي
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نظتر اللتته هتر  و   انست و اخلي  أفرهنگي و با منش سنخ مسائلاز  آن را توان ميحال 

  ر جای خو  سخت قابل تأمل هستند  

استالم و  ةستال 1011تاريخ، فرهنتگ و تمتدن   راين سطور با امعان نظر  ةنويسند

تتر از عامتل  قتوی ،گرايتي  اخلي  ر پیتدايش افتراطبر اين باور است که عامل مسلمین، 

ضمن اينکه نقش عامل سیاسي و خارجي را به عنوان عوامل تشتديد   است بو ه خارجي

کننده  "تشديد"اما فقط به عنوان عوامل  ؛کند ره برنده از اين پديده انکار نميکننده و به

    کننده "تشیید"و نه 

 نجتارناهتمرکز بر نقش  و عامتل سیاستي و ختارجي، متانا فهتم و حتلّ معضتل 

عوامتل تتأثیر ای، تحت  زيرا وقتي عوامل اولیه و ريشه ت،اسای  به طور ريشهگرايي  افراط

وجتو  آن  ةشوند،  يگر مجالي برای معالجثانوی و تشديد کننده،  ر بوته فراموشي واقا 

را  ايتن  ر  کهنته  بر معالجه آن است ممقدّ ،مشکل ةمعاين بديهي استو  نخواهد  اشت

  رمان کنیم؟  آن را خواهیم مي نلینیم، چگونهکه 

 اج دهر تبه شد ا  ایان باال حاای مز
 

 کجاس  ینر حنیمد ز رأی برهمند 

 گرایی تعریف افراط

د و نیز به معني تجتاوز به معني اسراف و تجاوز از ح "طفرُي  ط ر ف "از کلمه  "افراط"

( 01 /0) "انا نخاف ان يفرط علینا"مده است  آ کريم هم نآکه  ر قر چنان است؛ی و تعدّ

مقابتل  ةنقطت )طريحتي، مجمتا اللحترين( "ما تعدی کننتد یم که برترس ما مي" يعني 

ن توان چنی مي راگرايي  افراط ،نابراينروی و حد نگه  اشتن است  ب اعتدال و میانه ،افراط

ها، گفتارها و رفتارهايي که از توازن عقالني و فطری و قانوني خار   انديشه" تعريف کر  

ابعا  اجتماعي  ةاين تعريف  ر هم  " هد د قرار ميجامعه را  ر معرج تهدي و فر  و شده

شو   اللتته هنتوز تعريتف مشتخص و  نميمحدو   يني  ار  و به حوزه باورهای  مدداق

تعريف را کالم آخر تلقتي  توان اين نمينشده است و  به  ست  ا ه از اين موضوع معیني

 کر  
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 دینی  گرایی  افراط ةریش

زيترا  ر  ،ارتلاط نیستت لغوی و اصطالحي فوق بي  يني با معانيگرايي  افراط ةريش

بتا کتج فهمتي از  يتن يتا شترايط  ،ذهلي و سیاستيافراطیون مت هم، تاريخ صدر اسالم

 فتاع از حتريم  ةبته بهانت   ووهای خ و پافشاری بر باورها و  ريافتاجتماعي و با تعدب 

 را اند که متا آن ست ز هو به اعمالي   اند کر هی خو ، به  يگران تعدّ قوم ين يا  فاع از 

شتو   بر اشت غلط و فهم نا رست آغاز مياز    بنابراين، اين پديدهخوانیم ميگرايي  افراط

هتایِ آن  ها و کجي زشتي ،مل ر ع  نهد شني تعدب کور پا به میدان عمل ميو بعد با چا

 ته شو  کهجا نیست اگر گف شو   از اين رو بي آشکار ميبسیار بیشتر ها،  ها و فهم بر اشت

، آگتاهي و ناشي از فقتدان معرفتتهای  کج فهمييکي،  عمیق  ار  ة و ريشگرايي  افراط

و  يگران   انستن "مطلق حقّ"حق و بلکه  تعدب و لجا  و خو  را بر ،عقل سلیم و  وم

  اين  و عامل است کته فتر  افراطتي، فرقته افراطتي، مکتتب انگاشتن "باطل محض"را 

حتال آنکته  ر  ،افکند ميرا به ورطه و منجال  اعمال ضد انساني افراطي و گروه افراطي 

لهتي ايت اکستب رضت او، اين اعمال چیزی جز اجرای عتدالت و حقانیتت و احیانتاً پندار

 اخلتي  ؛  عامل سیاسيافتد به کار ميیاست س ست است که  نقطهاز اين  و اتفاقاً نیست

و کوشتش  بتر  ميبهتره  اين جريان ازهاست که  ارجي با آگاهي کامل از اين ويژگييا خ

را به میابه ابزاری کارآمد و اللته به شکلي رندانه  ر جهت مقاصد ختو  بته کند تا آن  مي

شو  و از ساحت اعتقتا ی عمتالً  نقطه است که اين جريان تشديد مي از همین  کار گیر 

    کند ميو اجتماع را ويران  نهد ميی  ر میدان سیاست و جامعه پا

نتهتي به جنگ نهروان م حکمیت و پیدايش خوار  که نهايتاً ةو غائل 1ینجنگ صف

آغاز گر يتد از کج فهمي  است  اين جريانگرايي  افراط ای روشن و قديميه از نمونه ،شد

                                                           
ع( و ستپاهیان معاويته، بته ق  نلر  سپاهیان امتام علتي ) 73ای است بین عراق و شام که  ر سال  صفین، منطقه  1

ماه  ر آنجا روی  ا    ر پايان همین جنگ و  ر آستانة پیروزی سپاه امام علي)ع( شامیان، قترآن بتر نیتزه  7مدّت 

برافراشتند و جمعي از ظاهربینان سپاه امام علي )ع(  ست از جنگ کشیدند و کار را به حکمیت ستپر ند؛ بته ايتن 

 رة  عاوی و آنچه موجب اين نلر  شد،  اوری کنند معني که کساني از  و سو،  ر با
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 سترانجام و شتدتشتديد  با  خالت عامل سیاسي فرصت طلتب ،با تعدب به میدان آمد و

  کشاندرا به هر  و مر  و جنگ و کشتار  جامعه

 

 مشکل اساسی امروز مسلمین چیست؟

ي امتروز گتويیم، امتا مشتکل اساست سخن متيگرايي  افراط ة رست است که ما  ر بار

ری عظیمتي بتو ه و هستت، امتا چته گرفتتا اگترگرايي  افراط  نیستگرايي  افراط مسلمین،

اين سطور، عدم تجان  فرهنتگ و  ةمشکل اساسي مسلمین به باور نگارند ،تر از آن  ر نا 

اسالم  ين کمال است که  انیم  ميتمدن امروز مسلمانان با گوهر متعالي  ين اسالم است  

ال اينجاست که چترا اوضتاع ؤاما مشکل و س  میت آن هم،  لیل همین کمالیت استو خات

طح کشتورهای ؟ چرا مسلمین امتروز  ر ستو تمدني مسلمین  ر حد کمال نیست فرهنگي

برای تشکیل  مسلمانانهای ما ی و معنوی  ظرفیت ةشوند؟ چرا هم توسعه نیافته مطرح مي

چرا مسلمین زو تتر از غتر  بته انقتال   ؟رو  به کار نميفوق پیشرفته  و متمدن ای جامعه

بهتره از اين ظرفیت توانند  نميصنعتي نرسیدند؟ آيا بضاعت اسالم همین است، يا مسلمین 

تتا گرايي  افراط گری و افراطي را محقّق کنند، ها اين ظرفیتاند  توانستهنمین ؟ اگر مسلبلرند

آنهتا طترح  فت ِکته ن  ؤاالت بستیار مهمتي استتها همه ستاست؟ اين چه حدّ سهم  اشته

  تا  ر باشد،فکران و  لسوزان جواما اسالمي مت بايد ماية تأمل و تفکر ژرفو  استارزشمند 

ال ؤحستن الست"به حُکتم بپر ازند   گشايي رانجام مشکلسبه بحث و تلا ل نظر و آنها  ةبار

و احستاس از عقالنیت و واقتا بینتي  ای هخو  نشان ،االتؤ، طرح اين گونه س"ندف الجوا 

وريتم و مدتمم  غوطه آنعمیق و اساسي مشکالتي که  ر  رسیدگيبرای  ست،ما مسالولیت

 آيیم  برآنها هستیم تا با اجماع عقلي  ر صد  حل 

 

 دینیگرایی  افراط دن مسلمین وانحطاط تم

گرايتي  افراط رهین تعا ل و توازن و آرامش و ثلات استت و ،رشد و ترقي هر جامعه

 ،منظر تاريخي د  ازکن زم برای رشد را به جِدّ تهديد ميهای ال اساس ةعاملي است که هم
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هلي برشمر  که اين جريان  ر اشکال سیاسي يا فکری يا متذ بسیاریهای  توان نمونه مي

تتوان  مي ؛استت کر هند يا متوقف تمدن اسالمي را کُ ةبارها و بارها روند توسع ،و کالمي

يا انحطتاط تمتدن مستلمین را، بته ويتژه از هنگتام هجتوم عقب ماندگي  عللترين  مهم

فری  انست وگرايي  افراط شوم ةهمین پديدمغوالن،  و اشتعری  2و قرمطیتان 1خوار  صتُ

پتیش از  های متذهلي و سیاستي و کالمتي،  ر عرصهگرايي  راطاف بارز ةنمون سهرا  7گری

های خوار  و قرمطیان و  از ويژگي ،مسلحانه با  يگران ةارزهجوم مغول به شمار آور   مل

 را ازختو   راهعلويتاني کته   اشتتند؛م علوی ه ن س بِبو  که حتي   يگر از طوايفبرخي 

چنتان تنگنتا و  "بتدعت"ر و نستلت اشتاعره بتا تکفیت جدا کتر ه بو نتد اطهار )ع(  ةائم

وجو  آور ند که رفتته رفتته، نته تنهتا ه ای  ر حیات فکری و علمي و اجتماعي ب مضیقه

کته  کتار بته جتايي رستید آنها برکنار نماندند غضب  از آتشفلسفه، بلکه علوم  يگر هم 

و   )صفا، تاريخ علتوم عقلتي  ر تمتدن استالمي( نوشته شد "ابطال علم الطب"آثاری  ر 

، و  انشي مسلمین  ر رياضیات، نجتوم ر همان زمان که میرا  عظیم علمي  ،بدتر از آن

 6هتای صتلیلي و بیت المقدس  ر طول جنگ 1و سیسیل 0اندل  راهطب و علوم  يگر از 

                                                           
های  اند، برخالف خوار  اباضتیه کته  ر مقايسته بتا  يگتر  ستته های افراطي خوار  بو ه   صفريه و ازرقیه از شاخه1

 اند   اند و تاکنون هم باقي مانده خوار ، نوعي توازن و اعتدال فکری  اشته
های اطراف خلتیج فتارس از  که  ر نیمة اول سدة چهارم هجری  ر سرزمینای افراطي از مذهب اسماعیلیه    شاخه2

ق  حجراالسو  را نیز از مکه به غارت بر ند، اما بعتد از بیستت ستال، بتا  713بدره تا عمان نفوذ يافتنند و  ر سال 
 پا رمیاني خلفای فاطمي مدر به جای خو  بازگر انده شد  

سن اسماعیل اشعری، متتکلم معتروف ستدة چهتارم و مؤلتف کتتا  مقتاالت   اشاعره، پیروان مکتب کالمي ابوالح7
گری از نیمة  وم سدة پنجم هجری، يعني بتیش  االسالمیین، نمايندة جريان فکری متدلب و افراطي بو ند  اشعری

 از صد سال بعد از مر  اشعری با روی کار آمدن سالجقه و تسلط آنها بر بغدا ، او  گرفت  
ق ( جزئتي از فرهنتگ و تمتدن و 02 -103به مدت هشتدد سال )  -ای اسپانیا و پرتغال امروزیکشوره -اندل   0

 حکومت مسلمین بو ه است )علداهلل عنان، تاريخ  ولت مسلمین  ر اندل ( 
ای  ر جنو  ايتالیا که  ر سدة سوم هجری تحت حکومتت مستلمانان و بته ويتژه بنتي  سیسیل يا صقلیه، جزيره  1

 )لین پول، طلقات سالطین اسالم، ترجمه  علاس اقلال(  اغلب بو ه است
هتا بترای اشتغال  بته رهلتری پا  های صلیلي مشهور، شامل هشت جنگ بزر  بو  که کشورهای اروپايي جنگ  6

ها  ر زمتان ضتعف خالفتت فتاطمي بتو ه  المقدس و به بهانة آزا سازی قلر مسیح به راه انداختند  شروع جنگ بیت
ايوبیان و ممالیك بحری مدر موفق شدند که  ر چند مرحله  صلیلیان را بیرون کنند  مدت حضتور است، اما بعدها 

رسد  آنها  ر اين فرصتت طتوالني بتا  آنها  ر منطقه بیت المقدس و شام و آسیای صغیر و مدر به  ويست سال مي
 لي(های صلی )رانسیمان ، تاريخ جنگ  فرهنگ و تمدن مسلمین آشنا شدند
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جهتان آن روز های  تترين  انشتگاه بتزر از  - ر مدارس نظامیته 1 شد ميبه اروپا منتقل 

 اشتغال به اين گونه علتوم بتهنداشتند و  جايي -هجری های پنجم و ششم اسالم  ر سده

  (1711، )کسايي شد منسو  ميد يني و زندقه و کفر و الحا  ب

 

 دینی  گرایی  افراط های مبارزه با راه

تتوان  نمتي ،انحرافي و هر ناهنجاری مدني برای ملارزه با هر جريان بديهي است که

هتا راه  استالمي نیتز، شتايد  هگرايتي  افراط به يك راه خاص بسنده کر   برای ملارزه بتا

 يني های  و تعمیق بینش و آگاهيسازی  از برخور های نظامي گرفته تا فرهنگ ،مختلف

و آن عرفتان  های قابل توجه است سر يکي از راه اينجا بر اما سخن  ر ،ثر و مفید باشدمؤ

   است راييای با افراط گ ريشه ةلیین نقش بسیار مهم آن  ر ملارزو ت اسالمي

 

 مسلمین "سواء ةکلم"عرفان ناب اسالمی 

بتر کمتتر  ،مینمستل میتانسخن مشتر (  ر  =) "سوا  ةکلم" اهمیت رسیدن به

ها و  هتا و نحلته امت ةاسالم، کلمه سوا  میان هم عام  ر معنایاللته  است  پوشیدهکسي 

شتترا   ر ستلمین بتا وجتو  اکه م شو  مالحظه مياما  ،مذاهب و مکاتب اسالمي است

حتي  چار شکاف و نقار و م امروز، با  واعي سیاسي و مذهلي، هم  ر گذشته و هاسالم، 

ی  رون هتا نتاگزير بترای گفتمتان ،بنتابراين  انتد های خونین بو ه   هو ستیز گرفتار نلر ها

عرفتان بته معنتي   هستیم تر نیازمند موضوعات محدو تر و  قیق ،تمدني و بیرون تمدني

 ويکي از همین  ستاويزهای مشتر  فرهنگ و تمدن اسالمي است  تر يد ، بي رست آن

بسیار ارزشمند  تقريب بین مذاهب، گرچه اقدامکمتر از اين منظر بدان توجه شده است  

بحتث ثقتل  ةهای تقريب نقط اسالمي بو ه است، اما  ر کنفران  از سوی نظام جمهوری

ی بترمتذاهب رو مشتتر  ةکته نقطت  لياستت،  ر حتا قرار  اشتهمذاهب فقهي  غاللاً بر
                                                           

زمینه بنگريد به  اسالم  ر غر  از نورالدين آل علتي،  انتش مستلمین از محمدرضتا حکیمتي و علتم  ر     ر اين1

 اسالم از سیّد حسین ندر 
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سال رفته  1011 ر طول زماني به مدّت اين مذاهب   مذهلي استملاحث فرافقهي و فرا

و اختالف میان آنها کمتر جنلة بنیتا ی و اساستي  ار ، بته همتین اند  رفته شکل گرفته

 ةسلمان به هر يتك از متذاهب پنجگانتشیخ شلتوت مفتي االزهر مدر، عمل هر م سلب،

جعفری( را عمل به عتین استالم  ةشیع حنللي و مالکي، شافعي، )حنفي، هور اسالميمش

  انست و بدان فتوا  ا   

بر سر اخالق و معنويت  بحث   ارند حقوقيغیرعرفاني ماهیتي  موضوعاتملاحث و 

نفت  "  ر راه سترکو تمتام  ر پرتو نور حق و اهاست، و همگرايي و همزيستي انساني 

 ر عرفتان حقیقتي، هتدف   هاستت و ستتیزه ها نزاعشرور و  ةهم منشأکه  ،"بالسو  ةارامّ

قر  به خداوند هستي برساند و اين  ةکسب فضايلي است که عارف را به نز يکترين  رج

نه تنهتا  ر   هنده،تواند به شايستگي نقشي وحدت بخش و پیوند  مي موضوعي است که

    کندهای  يگر ايفا   مي با تمدن، بلکه میان تمدن اسالاجزا   روني تمدن اسالمي

از موضوعات  يگر استالمي، ماننتد کتالم و متذهب و  مانند بسیاریعرفان هم  گرچه

عرفتان  ،جتاست، اما مرا  ما از عرفتان  ر اينهای افراط و تفريط فرو غلتیده ا به راه ،سیاست

   ار  تمتامی و معنوی استالم انطلتاق نا  و  رست و صحیحي است که با حقیقت توحید

عرفتان نتا  آن حقیقتتي 1 ، تکمیل مکارم اخالقيبر توحید است و هدف نهايي ين اساس 

شتو ،  اگتر  رستت  ر  ،است که هم با توحید و هم بتا اختالق مالزمته  ار  و از ايتن رو

 ةکلمت"توانتد بته عنتوان  و متي خواهد  اشتالم ها و اهداف اس بیشترين انطلاق را با ريشه

ستازی متوثر و  هتای عظیمتي را بترای گفتمتان مسلمین، ظرفیتت يا سخن مشتر  "سوا 

پوشي و  ، نه خرقهپ  مرا  ما از عرفان نا   کندکاربر ی و مور  نیاز  ر عدر جديد تمهید 

مالمتي و قلندری و نه سُکری و ش طحي، بلکه مرا  ما از  نهاست و  ي رويشي و عزلت گزين

، همنوع  وستتي، معرفتت ختواهي ن رحمت، ريافت لطافت و ظرافت اسالم  ي ،عرفان نا 

نتاظر بتر استاس توحیتدی  يتن  و همین اوصاف است کهکمال جويي و صلح طللي است 

                                                           
 ( هالحکم )محمدی ری شهری، میزان "انما بعیت  التمم مکارم االخالق"    قال رسول اهلل )ص(1



 013/  مقاالت

 

اخالقتي و انستاني و  ة، يعنتي ستاخت فتر  و جامعتمشعر بر غايت نهايي آن واست اسالم 

 الهي   ةما ی و معنوی بشری با صلغ ةتشکیل تمدن پیشرفت سرانجام،

 

 تمدن اسالمی  های  دیگر میراثعرفان با  ةمقایس

ستال پتیش  1011اسالم و تمدن مسلمین  ر طول مسیر پر فتراز و نشتیب ختو  از 

و ارزيابي  يكعمق و ارزش هر  ةبار سنگي بر جای نها ه است که  رهای گران تاکنون میرا 

یر  تا حتق هتر های مستوفي و مستقل صورت گ بايد بحثآنها میزان کارآيي و ارزشمندی 

   لارتند ازها به طور کلي ع اين میرا  ةشو   از جمل  ای ا ا به نحو شايسته کدام

و فقه و اصول و شامل  علوم شريعت از جمله حديث و رجال  ،های مذهلي میرا  -

 تفسیر و قرائات

 های فلسفي و کالمي  یرا م -

 های علمي و فني میرا  -

 های ما ی و معماری و شهری میرا  -

 های هنری و ذوقي میرا  -

 های عرفاني و ا بي میرا   -

 مذاهب فقهي و کالمتي که  ر با  گفتفوق بايد  ةهای شش گان  ر توضیح میرا 

اصول مشتر  اسالمي و نیز   رامیدوار باشیم که مذاهب اسالمي با امعان نظر  توانیم مي

 ستت بر ارنتد و  نزاعاز جنگ و تفرقه و  ،با  ر  فضای سیاسي و اجتماعي جهان امروز

 ريلي  نلال کنند  مشي تق

 ر مقتاطعي از تتاريخ تمتدن  نداشتته؛انسجام و استمرار تتاريخي  ،خالف فقه فلسفه بر

استت   بتو هو بلکه مظنون به کفر  شده اسالمي خوش  رخشیده است و  ر مقاطعي خاموش

بتا معتارف  فلستفهمانند فارابي و ابن ستینا بترای آشتتي و انطلتاق  ،مسلمان ةفالسف کوشش

االسالم امام محمد غزالتي  ةحج عالماني چونافزو ، اما حمالت  آنچندی به رونق اسالمي تا 

 و تتأثیر کتالم هتر چته بیشتتر اونفتوذ بتر مدارس نظامیته نها های مهم آموزشي، مانند که 
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چنتد فیلستوف  ضتربه ز   ظهتور ر جهتان استالم  تفکر فلسفي، به ساحت فلسفه و افزو  مي

استالمي را بته  ةفلستف ،ق( و خواجته ندتیر و مالصتدرا)شیخ اشترا همچون سهرور ی  يگر،

همتان  ؛استالمي  ر تتاريخ متوقتف شتد ةفلستف ،یا و به گونه نکر عدر جديد متدل  ةففلس

ر آمدنتد  علتومي کته مستلمین  ر بته آن گرفتتا نیز يا علوم ما ی محضسرنوشتي که علوم 

ماننتد  ،هتاني تولیتد کر نتدآثار جآنها پنجم هجری  ر های سوم و چهارم و تا نیمه سده  سده

يا آثتار ختوارزمي  ،يا آثار ابن هییم  ر فیزيك ،زکريای رازی و ابن سینا  ر طب بن محمد آثار

 ،هتای علمتي  يگتر و رياضیات و  يگر آثار  ر زمینته و بوزجاني و بیروني  ر مهندسي و نجوم

، گتری اشتعری ةبانتسلط تفکر متحجرانه و مقتدس مآو تکه اين علوم نیز با گسترش اما  ري  

امتوری "و  جز به عنوان از میرا  فلسفي و علمي خ  ر حال حاضرما  ،بنابراين  متوقف شدند

 ای  اشته باشیم   توانیم انتظار ويژه نمي "تاريخي

کته بته نظتر  استت جای مانتده میرا  مهم  يگر تمدن اسالمي، شهرها و آثار ما ی بر

شتند  های  رون تمدني استالم با ها برای گفتمان سوژهتوانند از بهترين  اين سطور مي ةنگارند

تتا کابتل و  ختالن و خوقند و بدخشان گرفتته راز و فارا  و ازاز کاشغر گرفته تا بیشکك و ط

رآبا  و سند و کشمیر گرفته تا تاشکند و ترمتذ و از الهور و مولتان و  هلي و حید بلخ و هرات

هان و طوس و گرگتان و بیهتق تتا ری و اصتف شابور وو از مرو و خوارزم و نی و سمرقند و بخارا

همدان و تلريز و ار بیل و باکو و شروان و  ربند تا موصتل و بغتدا  شیراز و شوشتر و يز  و از 

قتاهره و قیتروان و تتاهرت و  و بدره و کوفه و  مشق و از استانلول و قونیه و صقلیه گرفته تتا

ه  ر  رون خو  سرشتار از آثتار معمتاری زيلتا و فاس و غرناطه و قرطله و اشلیلیه، همه و هم

هتا و متدارس و مستاجد و متزارات و   ر قالب شتهرقلعه ،اسالمي هستندمعنوی و آرام بخش 

هتزاران نهتا  تتاريخي  و (ها بیمارستتان =)ها  و مارستتان هتا و  ارالعلم ها رصدخانه و کتابخانه

 کننتد  ها را خیتره مي چشتمماری ثار معپرصالبت آ پیکربر  هنوز ،هنرها  يگربديا   يگر  آثار

هتای  هتای باشتکوه و گتره چینتي استلیمي خیتال انگیتز و مقرن های  طرحها و  انواع کاشي

نقاشتي و مینتا کتاری و      هنرهتای مستتظرفه چتوناز جملتهيا با هويت مستتقل  ،هندسي

 شوند  شناخته مي خوشنويسيقمکاری و قلمزني و خاتم و 
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استتان خو   استاني  يگتر استت کته  ر واقتاِ امتر،   ،فانمیرا  عر  ر اين میان،

ستاني به اهتمام عارفان پاکلاختته و بتا اختالص  ر عتالم ان های عالم معناست که زيلايي

هايي امید بختش از    عرفان که با اکسیر نور الهي جلوهاست گری يافته مجال بروز و جلوه

ی افسار گستیخته و  ر پت  ما  تمدن بشری را منعک  ساخته و  ر پ  غوغای تمدن

 است اجتماعات انساني  ةی برای آيندامید منشأگرايي،  گری و افراط های افراط زشتي

 

 عمق عرفان ناب اسالمی   گستره و

 ر هتی    ار  ازه عمر اسالم و جواما اسالمي به اندعرفان نا  اسالمي، سرگذشتي 

عتد اما  ر بُ ،دنبرنخاسته باشاسالمي نیست که عارفي   ر  ورةشهری از شهرهای باشکوه 

سوم، عمق عرفان است که شايد  لیل بقا و استواری و استمرار و جاذبیتت آن هتم بتو ه 

است و هم متناظر بر هدف اسالم  منطلق توحیدبا ريشه و اساس اسالم، يعني هم   است

ة صتفات جمالیته و کمالیتة اخالقيِ متجلي کنند ةکه همانا تربیتِ انسان اخالقي و جامع

  استحضرت حق جلّ و اعلي 

 

 در جهان اسالمتاریخی عرفان و تصوف  سیر

  مستلم استتوستگي عرضتي و استتمرار طتولي آن پی ،های ممتاز عرفان يکي از ويژگي

يرا عرفای ز ،بر تاريخ عملي عرفان است خرأنظری و مکتو  عرفان  ر اسالم مت است که تاريخ

جتای ه از ختو  بتآثتار مکتتوبي  عمتالً ،زيستتند مي وم  های اول و  ر سده متقدم که عمدتاً

 ر چند کتتا  عمتده  مرهون ،آنهاو اطالعات ما از مراتب زهد و مقامات عرفاني  گذاشتند نمي

   اند چهارم و پنجم هجری بر جای مانده های است که از سده تذکره و شرح احوال متدوفه

 ( ق731از ابوندر سرا  طوسي )   ،اللما في التدوف  1

 ( ق731کالبا ی)   از ابوبکر ،التدوف أهلِ عرف لمذهبالتّ  2

 ( ق716از ابوطالب مکي )   ،المحلو  مُعام ل ةِوت القلو  في قُ  7
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 ( ق012)   ابوعلدالرحمن سُل مياز  ،ةت الدوفیطلقا  0

 ( ق071از ابونعیم اصفهاني )   ،حلیه االولیا   1

 ( ق061از ابوالقاسم قشیری )   ،هقشیريّ ةرسال  6

 ( ق061جويری)  ي بن عیمان هُاز علّ ،و کشف المحج  3

های  اول تتا ستده ةرونتد عرفتان از ستد ةبار نه تنها معلومات گرانلهايي  ر آثاراين 

سرگذشت و اقوال و ترين اطالعات از   قیقشامل بلکه  ، هند چهارم و پنجم به  ست مي

تتوان  ه متيهای مهمي ک سده هستند؛های  وم و سوم و چهارم  سده ةعرفای برجستآثار 

زهتد و علتا ت و  مفهومي فراتتر از معنا وگیری عرفان به  های تحول و شکل از آن به سد

ستلمان و ابتوذر و  ماننتدعرفايي چون صحابه  ،نخست ةزيرا  ر سد يا  کر ،خوف و رجا 

ه عنوان صوفي يتا اهل زهد بو ند و  ر جامعه هم ب به طور عمده آنهااوي  قرني و امیال 

ای چتون حستن   وم هتم افترا  برجستته ةر اوايل ستدشدند  حتي   نميعارف شناخته 

ظهتور کستاني  با ،مفهومي که  ر همین عدر ؛شهرت  اشتند "اصحا  خوف"بدری به 

 از خوف به مهر و محلت و شوق و عشق تلديل معنايي يافت   ،چون رابعه عدويه

نیتز بته وفي را عین حال عرفايي ظاهر شدند که مفهوم عرفان و ص  ر ، وم ةسد  ر

، شتقیق بلختي، )بتاني طريقتت ذهلیته( اند  معتروف کرختي از آن جملهو هم پیوستند 

از شتاگر ان  آنهتامالك  ينار که برختي از  و ، ابراهیم ا همضیل عیاجفُ ابوهاشم کوفي،

کته  ابوهاشتم کتوفي اولتین کستي بتو  ،اند گفته اند  بو ه )ع( يا امام رضا)ع( امام صا ق 

 اند   رو به او ابوهاشم صوفي نیز گفته از اين کر  وپوشي را مرسوم  پشمینهصوف و 

هتای  قتتملنايي برای ايجتا  نخستتین طري ،سوم با ظهور عرفای برجسته ةسد  ر

و خراسان مقابتل  که  و سلك متفاوت  ر عراق بو  ر اين سده  هم  گرفتصوفیه شکل 

  شديکديگر مطرح 

د یتنجُ ،()پیشتوای مکتتب خراستان 1بستطامي يدبايز  اين عرفا علارتند از ةاز جمل

 ا ،ار، ابوحفص حتدّدّابوحمدون ق  طي،ق ری س ، حال ، س ()پیشوای مکتب عراقي 1بغدا ی

                                                           
   بنگريد به  زرين کو ، جستجو  ر تدوف ايران، فدل  وم1
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به قتول   ذی و حار  محاسليرم ، حکیم تِابوالحسین نوری ری،ست سهل تُ ابوسعید خرّاز،

 طیفوريته، هتای ريقتتط انتد و آنهتا بو هبانیان طرايق عرفاني و تدتوف اولین  ،جويریهُ

 بیتات،) اند شتهرت  اشتته آنهتابه نتام  خرّازيه حکیمیه، ،سهلیه نوريه، قداريه، جنیديه،

را  ر  نیتد انند و جُ مي "کریسُ"يزيد را باني عرفان با ، ر اين میان  (110 -216  1730

شترع وجتو  نتدار    ل خالف ظاهرئطح و مساکه  ر آن ش  "حویص "باني عرفان  ،مقابل

عتلتار أللی  ا"گفت  رسم متدوفه هم عنايتي نداشت و ميپوشي به  ید حتي به خرقهجن

عتارف  ستت   که گويد است ای شريعتمداری جنید تا پايه  "ةحُرقبل االعتلار بال ةبالخرق

 ت است  ن و  ست چپ سنّآراست قر

ن پیشتوايا ا  را ازار نیشابوری و ابوحفص حتدّدّابوحمدون ق  مذکور،از جما عرفای 

و بته صتنف خرقته پتوش  کر ند تلقي مياند  آنان خو  را با مر م يکسان  مالمتیه  انسته

 ةماننتد پیشت شتان ه از مشاغلکت ،نیتز آنان  القا  تقل و مجزای از مر م باور نداشتدمس

 زرين کو ،) استاز همین باور و خاستگاه مر مي ناشي  ،قدابي يا آهنگری حکايت  ار 

1760  703- 773)  

ها  تهمت عرفايي  فاع از عرفان و تدوف و ر ّهجری قمری، چهارم و پنجم  ةد ر س

احتوال صتوفیان و عارفتان و نیز بیان ملاني و توصیف مقامات و حاالت عرفتاني و شترح 

ن   میرا  علمي اين  سته از عرفتا نته تنهتا ملتیّجهة همّت خويش قرار  ا ندرا و بزر 

تلیتین میترا   نقش سترگي  ر انتقال و معرفتي و آنهابلکه  ،شان است مقام بلند عرفاني

 ،چهتارم ة ر ستد آنهتاتترين  از برجستته  اند  اشته تاکنون های بعد عظیم صوفیه به سده

 ،ميل پتنجم علتدالرحمن ستُ  ةسد  ی و  رالباا  طوسي و ابوبکر کِرّابوطالب مکي و ابوس 

هتای چهتارم و  ستده استت  علتدالکريم هجتويری یری وش یم اصفهاني و ابوالقاسم قُع ابونُ

ن شللي و ابوعلتداهلل خفیتف بزرگان  يگری چو ،افرا افزون بر اين  هجری قمری، پنجم

   نیز ظهور کر ند 

                                                                                                                                        
 ششمفدل  ،مان  ه1
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نظتم و کمتال تدتوف و عرفتان  ةرحلتم محققتان،ششم را برختي از  ة پنجم وسد

تلیین  یر ون از نظم و کار تألیف،ی که عرفای بزر  به ا مرحله ؛(1761 يیربي،) اند  انسته

شکل گرفتنتد های مشهور صوفیان  سلسله اين  وره ر  پر اختند نظری و حکمي عرفان 

  سده ششم هجری علارتند ازة برجستترين عرفای  مهم و

 ةمنتازل الستائرين، عتین القضتا مؤلتفابوسعید ابوالخیر، خواجته علتداهلل اندتاری 

 ،يوستف همتداني ه ابتوخواجت ، ابتن فتارج،ارسنايي، عطّ ،غزاليمحمد و احمد  همداني،

 آنهتابته  هتا سلستلهکته ايتن رفتاعي  یخ روزبهان بقلي و سید احمدش علدالقا ر گیالني،

سه  ( ق 117)متوفي يوسف همداني  قا ريه و خواجگان پیروان خواجه ابومنسو  است  

ه منستو  بته ويّتلر کُ (، ق 167متتوفي ) ویست  ه منسو  به خواجه احمتد ي ويّس ي ة شاخ

 هفتم( و نقشلنديه منسو  به خواجه بها  الدين نقشتلند ة)سد الدّين کُلریخواجه نجم 

هشتم( که  ر کشورهای قزاقستان و ترکمنستتان و ازبکستتان و  يگتر کشتورهای  ة)سد

ارضتیه و رفاعیته، روزبهانیته و ف  د ارنت  للستتگانيسند  و هند و آسیای مرکزی و قفقاز

  (011 -013  1702 پاکتچي،)اند  منسو  آنهاسهرور يه به 

سخت ترويج  ،گری اشعری وهان اسالم بو  سالجقه  ر ج او  قدرت ،ششم ةسد ر 

عرفتان و  ،تللی  ابلتی  مؤلف ،ابن جوزی مانند رغم مخالفت برخي از فقها علي شد  مي

عرفان و تدتوف  ر  ،به هر حال  آثار بزر  و ارزشمندی پديد آمدنديافت و  رشدتدوف 

السفه و فیلسوفان نقارهايي معرفت شناسانه  اشتند و هم با فقهتا و هم با ف ،مسیر تاريخ

  1اهل ظواهر شريعت

 التدين عمتر با ظهور برختي عرفتای بلندمرتلته چتون شتها  ،هفتم ة ر اوايل سد

 مؤلفابن عربي  او، محیي الديناز  تر عوارف المعارف و مهم مؤلف(  ق 672)   سهرور ی

ي مدون و مستقل با ملاني نظتری و حکمتي تتدوين عرفان به عنوان علم ،فدوص الحکم

مواجته ستیل هجتوم مغتول  باجهان اسالم  ، ر اين سده ( 110  1760 زرين کو ،) شد

                                                           
 به بعد  71  بنگريد به  علدالحسین زرين کو ، تدوف ايراني  ر منظر تاريخي، صفحه 1
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و برختي  به شها ت رستیدندها  برخي  ر مقابل مغول عرفان و تدوف اشاعه يافت  شد و

ين کلتری مولوی صاحب مینوی و نیز نجم التد ،از خراسان مهاجرت کر ند به نقاط امن 

 ةستالجق به حوزة حکومتيو  رفتندمرصا العلا  به سمت آسیای صغیر يا آناطولي  مؤلف

انسان کامتل  مؤلفالدين نسفي يزهمچون عز کساني ،   ر همین زمانرخت کشیدندروم 

 التدين چشتتي چتون معتین کستاني  ستته مزار او  ر ابرقتواينك  و راهي فارس شدند

فتارس،  ن  يار امن بعتد از آنتاتولي وسومی ،هند  ر  لیااسراراالو مؤلف( ق  677متوفي )

(  ر ايتن  ق 671متتوفي ا شیخ اکلتر )ظهور ابن عربي ي های عرفاني را گستراندند  حلقه

( و  ق 632 متتوفي) بلختي محمتد بزرگتاني چتون موالنتا جتالل التدين ة، به اضافسده

 611متتوفي متداني )و فخرالدين عراقي کمیجتاني ه ( ق 616متوفي ابوالحسن شاذلي )

هتای خانقتاهي  هتا و نظتام گیتری سلستله عرفتان و شتکل ةد رو به رشد و توسعرون ،( ق

 های جديدی چون مولويه  ر آسیای صغیر و اکلريه  ر و سلسله بخشیدتداوم  راانه صوفی

 شامات و اطراف آن و شاذلیه  ر شمال آفريقا پديدار شدند  

الدولته عال  ظهور کر ند، همچتون ي  ر ايران عرفا و شعرای بزرگ ،هم هشتم ة ر سد

 ،رين کو )زای  اشت  شايسته که  ر  ربار ايلخانان ايران جايگاه ( ق 376متوفي ) سمناني

و  ر آسیای صتغیر، باباهتا و  ( ق 316متوفي د علي همداني )سیّ و  ر هند میر (31  1760

 نقشتلند ( و بها الدين ق 660 ة)منسو  به حا  بکتاش ولي نیشابوری  رگذشت ها بکتاشي

( صتاحب گلشتن راز و  ق 301متتوفي ) ، محمو  شلستریماورا النّهر(  ر  ق 301متوفي )

   ( ق 170 -371) و شاه نعمت اهلل ولي ( ق 302متوفي ) حافظ شیرازی

بزرگتان  وبه نتوعي از همتین اقطتا  تا به امروز، کمابیش های تدوف  سلسله ةهم

 اند   زيسته مي قمری نهم هجری ةابتدای سد که تا اند سرچشمه گرفته

 

 ادبیات عرفانی 

قتراری ارتلاطتات علمتي و ترين گنج کشتورهای اکتو بترای بر بزر ا بیات عرفاني 

بته  ،بي تر يد ا بیات عرفتاني  ر جهتان استالم  و اين سخن، گزافه نیست فرهنگي است
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هتا و  تترين اندوختته غنتياز  ،هتا های فارسي و عربتي و ترکتي و ار و و  يگتر زبتان زبان

خطتي  ستت  آثاربه صورت  بسیاری از آنها همچنانکه  ،تمدن اسالمي است های میرا 

شتهر تاشتکند   ر انستیتوی بیروني ةاز کتابخان ،   ر سفر ازبکستاناند باقي ماندهنخور ه 

را  ر ختو  نسخ خطي جهان های  ترين گنجینه ای که يکي از بزر  کتابخانه ؛ يدن کر م

عربتي و  هتای بته زبانهتزار  ستتنوي   121   ر اين گنجینه  ر حدو  ی  ا ه استجا

 شو   نگهداری مي فارسي و ترکي

اينجا  ما  راست و و برجسته  از منیور و منظوم بسیار واال اعمّ ،سهم ا بیات عرفاني

 کنیم  اللته فتح با  نوشتتارهای علمتي فقط به ا بیات عرفاني به زبان فارسي بسنده مي

 ، ر عهتد ستامانیانو کته  ر ورارو   ،گتر   ميقمتری بتاز هجتریچهارم  ةفارسي به سد

 ةريتدين و روضتالمُ کتا  انی  ،تفسیر عرفاني ةتفسیر طلری به فارسي ترجمه شد  نمون

  استت يوستف ةتفسیر سور  ر  (ق 031 )متوفيین ابوندر احمد بن احمد بخاری حلّالمُ

تفستیر ابوالفضتل رشتیدالدين   ر ايتن زمینته، ستيرني فاعرفااثر ترين  تر يد مهم اما بي

روايتتي ا يلانته از آرا  عرفتاني صتوفي حنللتي  ، ر نوبت ستوم به ويژهکه  است میلدی

  استتتا  ندتتراهلل  هتتد بتته  ستتت مي ( ق011متتتوفي خواجتته علتتداهلل اندتتاری ) ،هتترات

  کر ه است عرفاني فارسي را به هفت  سته تقسیم آثار 1جوا یپور

هايي بترای   ستورالعملبا همراه  ،ل نظریئای از مسا شامل مجموعه ها، ستینهد .1

سلو  و نیز آور ن شرح احواالت و مقامات مشايخ و شرح اصطالحات و مفاهیم عرفتاني 

 بته قلتمابوبکر کالبا ی  "عرفتّشرح الت" ترين آنها به فارسي علارتند از  که از جمله مهم

هُجتويری  همچنتین کشتف المحجتو  از علتي بتن عیمتان  ملي بخاریست ابراهیم مُ ابو

متضتمن ملاحتث  ،( که عالوه بر اطالعات جاما عرفتان نظتری و عملتي ق 061متوفي )

االحلتا  و فدتوص  اورا  ،کیمیای سعا ت از ابوحامد غزالتي و نیتز  نیز هستاجتماعي 

    ( ق 376 )متوفي ا  از ابوالمفاخر باخرزی اآل

                                                           
  11المعارف بزر  اسالمي، جلد  هپورجوا ی، مقاله ا بیات عرفاني به زبان فارسي،  اير  1
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واقا شتکل مستتقلي از بختش   رکه  و مقامات و آداب کوتاه در احوال آثار .2

، مانند کتا  صد میدان خواجه علتداهلل اندتاری اند جاماهای  مقامات موجو   ر  ستینه

 و يابتد  همچنتین  متي بقا  پايتان ،و به میدان صدم شو  آغاز ميتوبه  ،که از میدان اول

( و  ق 103 متوفيا ی مروزی )الدين عل الدوفیه  ر احوال و مقامات از قطب کتا  مناقب

آثار مهمي به شمار  ا  خانقاهي خراسان آالدين کلری  ر شناخت  آ ا  الدوفیه از نجم

مقامتات  بتا  ر  ( ق 632متتوفي اوصاف االشراف خواجه ندیرالدين طوستي ) روند  مي

 به صد میدان خواجه علداهلل انداری بي شلاهت نیست   ،سلو 

چه آنها که به شرح احوال يتك صتوفي يتا شتیخ  شایخ،اولیاء و م ةزندگینام .3

ور  ر شترح حتاالت و مقامتات از محمتد بتن منّت اسرار التوحیتدمانند  ،پر از  مي بزر 

 پتنجم هجتری ةستد ر مکتب عرفان عشتقي خراستان  ةابوسعید ابوالخیر صوفي برجست

اح روزبهتان شطّشیخ  ةبار جام و روزبهان نامه  ر داحم ةو مقامات ژنده پیل  ر بار قمری

فارستي  ةترجمت ماننتد پر اختته استت، موار ی که به شترح احتوال  و صتوفييا  ؛بقلي

  ر شرح احوال ابوعلداهلل ابن خفیف شتیرازی و ابتو ةفي اسرار الدمدي ةفر وس المرشدي

و چته متوار  بستیار  قمری چهارم هجری ةاسحاق کازروني  و عارف بزر  فارس  ر سد

 صتوفیان يتا جمعتي از صتوفیان يتك منطقته بتزر  ةوال همارزشمندی که به شرح اح

(  ر  ق 361متتوفي ) الدين افالکتي مانند مناقب العارفین از شم  اختداص يافته است،

با  مشايخ مولويه و ثمرات القدس من شجرات االن  میرزا لعتل بیتگ لعلتي بدخشتي 

عطتار نشتابوری   ولیااال ةتذکر نفر از مشايخ شله قاره و 111 ة(  ر بار ق 1122 متوفي)

اوال  شتیخ احمتد  ةو رشحات الرياحین  رويشعلي بوزجاني  ر بتار و فراگیر است که عام

مشتايخ  ة ر بتار ( ق 070 متتوفيجام و رشحات عین الحیات فخرالدين علتي کاشتفي )

دس علتدالرحمن جتامي القُ راتِض االن  من ح  حاتُف تر از همه ن  لنديه و مهمنقش ةسلسل

نفتر  07 آنهتااست و  ر میان  عارف 611احوال  ةترجم که مشتمل بر ( ق 101 متوفي)

  هستند زن
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شتاگر ان  وانتد  مشايخ بزر  مجالسي  اشتته. نویسی گویی و مجلس مجلس .4

تتوان بته  متي اين گونه آثار عرفاني ةاز جمل کر ند  سخنان و نظرات ايشان را مکتو  مي

(  ق 376متتوفي ستمناني ) ة  عال  الدولتمجال  سلعه موالنا بلخي رومي و چهل مجل

 تعلیتر "مقتاالت"يتا  "ملفوظات"به  را ها گويي يا مجل ها  نويسي کر   اين مجل  اشاره

  آثار است ات خواجه علیداهلل احرار نقشلندی از اين  ستظملفو واند  کر ه

ن  يگتر بترای بیتا های  يا رموز و ستملل ،از زبان پرندگانهای تمثیلی،  داستان .5

پیشتگام استت و نیتز  یغزالي که  ر نوع ختو  اثتر الطیر احمد ةمانند رسال ،مقاصد عارفانه

 ،مرا  او از زنده پسر بیدار  پورسیناشیخ الرئی  از  (= زنده پسر بیدار)قظان بن ي  يّح  ةرسال

و ستالك  ال کته راهنمتای پرسشتگرعّهمان عقل ف  ؛جوان است با چهرةخوش سیما  یپیر

نايي غزنوی  ر سیرالعلا  من الملدا الي المعا  و نیز عطار  ر الهي نامته ايتن   ساست طريق

اند و شیخ اشراق سهرور ی هم  ر متون  العشتاق از ايتن  نظم کشیده استان ابن سینا را 

   کر ه است يا  "جاويد خر "شخدیت پیر صورت جوان يا عقل فعال به عنوان 

ین و تحلیل عمیتق یندگان به واکاوی و تلنويس آثار ر اين گونه  .ها عشق نامه .6

کتا   وپیشگام است نیز احمد غزالي  ر اين نوع  اند  و ذات عشق پر اخته أمفهوم و منش

او  ملاحتث ژرف و نغتز  ر بتا  عشتق استت  شامل ، ر عین ايجاز "سوانح" ،ارزشمند او

  لمعتات معشتوق استت عاشق و ةکه واسط ماورا  الطلیعي  انستهعشق را وجو  مستقل 

تکلتف و  وجتو علهر العاشتقین رزوبهتان هتم بتا  فخرالدين عراقي هم تقلیدی از اوست 

آثاری چتون غزلیتات حتافظ نیتز شتکلي  و هاست اثری ارزشمند از نوع عشق نامه ،تدنا

  است  يگر از اشعار عاشقانه

 ةالقضتا اثتر مشتهور عتینتمهیتدات  .های تعلیمی حکمت صوفیانه و مثنوی. 7

شتاگر  احمتد  وی  فارسي منطلق بر حکمتت صتوفیانه استت کي از انواع نیري ،همداني

 ةبترای افتا  استتای  هايي عارفانه کته گونته  ر مینوی گرفت  ميتأثیر و از او  بو  غزالي

مینتوی   عظار نام بر  ةالحقیقه سنايي و الهي نام ةبايد از حديقتر،  و وسیا مفاهیم بیشتر
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يتك   رکه مانند آثار پیشتین فقتط محدتور تر  ر و جامات معنوی موالنا اثری است کامل

 ر آن مطترح شتده عظیمي از ملاحتث عرفتان نظتری و عملتي  ةو گستر نیست استان 

  او ةحکیم سلزواری  ر بار است؛ چندان که به قول

 گااویم کااه  ن اااالد جنااا  ماان نمد
 

 هساا  پیغمباار، زلااد دارد کتااا  
 

 گرایی  افراط عرفان برای مبارزه باهای  ظرفیت

فعتال و پويتا های  مضامین و موضوعات اساسي و انسان  وستانه برای ايجا  گفتمان

 الجترم ،ستازی نکننتد و پرثمر بسیار مهم استت  جوامتا استالمي اگتر فعاالنته گفتمتان

امتي نیست کته ة اين زيلند  يگران منفعالنه شرکت جويند وهای  بايست  ر گفتمان مي

عرفتان يکتي از ايتن  و  ر  رون نهفتته  ار  را متانيعظتیم گفتهتای  اين همته ظرفیت

 هاست   ظرفیت

 ،عرفان به اعتلار ابعا  مستمر زماني و پیوسته مکاني و ريشه  ار معنتوی و استالمي

هتای گفتمتاني را  میراثي که بهترين و بیشترين ظرفیت ؛تر يد میرا  گرانلهايي است بي

ترين  و پستنديدهترين  يکي از عاقالنتها ، میراين    هد مي  ر اختیار جواما اسالمي قرار

 ر خو پرستتي و گرايي  افراط است  اگر ريشهگرايي  افراط ای با ريشهة ملارز ها برای روش

برای فهمي عمیق از عتالم  خو یريشه  ر فنا و ملارزه با  ،نافهمايي است، عرفان برعک 

معرفت توحیدی او بته  فهم و ،سان و بدين کشد که عارف را به سمت معلو  برمي ،هستي

عشق و محلت الهي و بلکه عشق ورزی بته جهتان هستتي وخلقتت بته عنتوان تجلیتات 

شو   وقتي از بطن فرهنگ و تمدن اسالمي چنتین مفتاهیم متعتالي و  مي معشوق منجر

    ماند جای نمي بر و سرکشي و کشتارگرايي  افراط  يگر مجالي برای ،آيد ميبلندی بر
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 نتیجه

مايلم به سته ظرفیتت مهتم عرفتان  ر ملاحتث  ،اين مقاله ةعنوان نتیج رپايان به 

 کنم های تمدني و اجتماعي اشاره  گفتمان

 و جهانیالمللی  بینعرفان برای گفتمان های  ظرفیت .1

جوامتا  ة ار  کته  ر  مشتتر  همت نیتاز هاييامروزه فضای جهاني به گفت و گو

و اقتوام و ملتل را از جنتگ و  اندرستبه صلح و  وستتي يتاری  کهاني مگفت ؛بشری باشد

  ار   تجاوز و خشونت باز

جواما بشتری خو ختواهي و هتوای نفت  های  بسیاری از گرفتاری أمنش ،تر يد بي

همتین خو ختواهي و هتوای نفت  استت کته بته  ،است و  رستت  ر عرفتان و تدتوف

زيترا عتارف  ر مستیری راه  ،شتو  متيتلتديل  ختواهيخداخواهي و خیرختواهي و  يگر

صتفات کمتال و  آنجتا کتهتا  ،رو  مي که قدم به قدم به سمت فنا في اهلل پیش سپر  مي

آغتاز گوهری است کته استالم از  همانجمال الهي  ر وجو  و رفتار او متجلي گر    اين 

عالي  ر  يهاي تواند ظرفیت مي عرفان به معني واقعي کلمه ،بنابراين  آن بو ه است  ر پي

 د علي همداني سیّمیر   به گفتةو جهاني قرار  هدلمللي ا بینهای  اختیار گفتمان

 ار باد اااد کرد ایزد مر از را یااکه ما را ی هر

 اداوردار باکه ما را خوار کرد ا  امر برخ هر

 منداماد ا  دشااری نادر راه ما خااکه ان هر

 خار باد ز باغ زصو اش بشنفد بدلد کهر گُ

 ار از  بدر دز االم نیس  ما را با کسد گرد 

 ار بادای بسیاجه دارد راحتاهر که ما را رن

هر ک  بر سرای ابوالحسن وار  شد نان اش  هیتد "  ابوالحسن خرقاني يا به گفتة

از ايمانش نپرسید که هر که  ر نز  خداوند به جان بیرز  نتز  بوحستن بته تکته نتاني  و

 "بیرز  
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 و حافظ گويد  

 مباش در پد   ار ز هر چه خواهد کن
 

 که در شریع  ما جز این گناهد نیس  
 

 ا بیات عرفاني ما متو های  بسیاری از اين سخنان نغز و استوار و محکم  ر گنجینه

 زند و اکنون جای طرح آنها نیست   مي

  قول رسول خداستمتناظر  ،اين ساحت عظیم و رفیا عرفان نا 

 «نشدم مگر برای تکمیل مکارم اخالقملعو  »

 

 اکو ای  منطقهبرای گفتمان  عرفانهای  ظرفیت .2

از کاشتغر   استت پديتد آمتدهاکتو  ةثار عرفاني  ر منطقآترين عرفا و برترين  بزر 

و از خوقند و بدخشان گرفته تا کابل و بلخ و  و فارا  و سیحون طرازگرفته تا بیشکك و 

ذ رمِتتِ ، تا تاشکند وو  هلي و حیدرآبا  و سند و کشمیرهرات و مزار و از الهور و مولتان 

طوس و گرگان  و سمرقند و بخارا و جیحون و از مرو و خوارزم و مهنه و جام و نیشابور و

و بیهق گرفته، تا ری و اصفهان و شیراز و شوشتر و يز  و کرمتان و از همتدان و تلريتز و 

ار بیل و باکو و شیروان و  ربند تا استانلول و قونیه، همه و همته  ر  ل ختو  عارفتان و 

اند  کشورهای اکتو بتا چنتین  بزرگي را به عالم انساني و جهان بشری هديه کر هصوفیان 

سالکان طريتق الهتي  برایبزرگداشت  با برگزاریفضاهای گفتماني را  بايد مي ،ای پشتوانه

ها فراهم شو  و هم انديشته و  تا هم موجلات  وستي بین اين ملت برقرار کنند،و انساني 

 اشاعه گر    افکار اين بزرگان ترويج و 

 

 عرفان برای گفتمان علمی و پژوهشیهای  ظرفیت .3

 ر طتول  ،ای از تاريخچه و سیر تحوال ت عرفان و تدوف  يده شتد چنانکه  ر شمه

 ةهتزاران نستخ اينتكجای نها ند   عارفان و سالکان آثار بسیار از خو  بر ،قرون اعدار و

اکتو  ةويژه  ر منطقته اسالم و بخطي از ا بیات منیور و منظوم عرفاني  ر سراسر جهان 
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تحقیقتات مشتتر   انشتمندان و محققتان های  موجو  است که به میابه بهترين ستوژه

علمي و تعاطي فرهنگي، با محوريتت های  مناسلي برای گفتمان زمینةتواند  مي اکو ةحوز

  زبان و ا بیات فارسي و عربي و ترکي و ار و )چهار زبان مهم جهان استالم( فتراهم آور 

مل  ر مفاهیم عمیق و ژرفي استت کته أغور و ت ،تر از آن کتب و شايد مهم ،افزون بر اين

تواننتد هتر کتدام  متي آن مفتاهیمانتد و  هتا پر اختته مسلمان  ر آثار خو  بتدان عارفان

چه ختو  استت  مشتر  باشند های  مهمي برای تحقیق و پژوهش و همايشهای  سوژه

 ای کشتورهای اکتو امتیتازات ويتژه مستالوالنامکان  ر صورت  ،که برای تحقق اين هدف

شايستته  ايتن افترا  تتا گیرند ر نظر برای محققان اين حوزه  "کارت سلز"مانند اعطای 

سفیران فرهنگتي بتدون " و کشورهای اکو سفر کنند ةبتوانند بدون  اشتن روا يد به هم

های يکتديگر رفتت و به کشوراروپا بدون تشريفات  ةکشورهای اتحا ي باشند  اهالي "مرز

کتر ه  را  ر آن مطترح "امت واحتده ةنظري"ن آکه قر ،اما  ر جهان اسالم کنند، آمد مي

بلکته محققتان و نخلگتان و فرهیختگتان هتم  ،مر مان به طتور عمتوم کته هتی  است،

نته افرهنگي متعلق به خو  آزا های  معنوی و اقلیمهای  توانند به راحتي  ر سرزمین نمي

  رفت و آمد کنند
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