نقش عرفان در مبارزه با افراطگرایی در منطقة اکو
محسن حیدرنیا

 چکیده
ایراط گراید همواره نقی منفد ز مخربد در مسیر توسعه ز شنویاید تمدند داشاته اسا .
بررسد ز تدلیو ریشههای این جریان ز چ ون د ممار ن نقطۀ اساساد تمرکاز ایان مقالاه
اس  .نویسنده در این مقاله ایراطگراید را به انوان پدیدة شوع درزن تمدند به شمار زرده
ز کوشیده اس

تا راه حلّد درزن تمدند نیز برای مقابله با ن به دسا

اسالمد ا ن اه نویسنده ،میراث مشترک اظیمد اسا

دهاد .اریاان ناا

کاه مدتواناد باا ایجااد یریی هاای

گفتماند بینالمللد ز منطقهای ،به مثابه یند ا کار مادترین راهنارهاای اساساد مقابلاه باا
ایراطگراید در جوامع اسالمد نقی ایفاء کند.
واژگان کلیدی:
منطقه اکو ،اریان ،ایراطگراید ،مبار ه
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 1عضو هیأت علمي و مدير گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي ،انشگاه آزا اسالمي ،واحد يا گار امام خمیني (ره)
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مقدمهای در طرح و بیان موضوع
مسلماً هر موضوع تحقیقي را ميتوان از منتاظر و بتا رويکر هتای متفتاوت بررستي
کر يکي از مشکالت فني و منطقي ر ملاحث جاری ،تفاوت نگاههتا بته موضتوع واحتد
است؛ طرفین هنوز به تعريف مشترکي از پديدة محل بحث نرسیدهاند و به همین ستلب،
با وجو تشريك مساعي ر بحث ،معموالً نتیجة مشخدي عايد و حاصل نميشو
خوش حارن ز بد حارن شدع

ماان بااه هاار جمعیتااد ناااارن شااادع

جف

هر کسد ا یّن خاود شاد یاار مان

ا درزن مان نجااس

اسارار ماان

بنابراين ،اشکال از ناله نیست ،زيرا هتم نالته واحتد استت و هتم نالنتده واحتد ،امتا
مستمعین متفاوتند عدهای خوشاند و عدهای ناخوش و طلعاً نلايد فهم و ر

و موضا

يکساني را از اين و سته ،نسلت به ناله عارف انتظار اشت
روزگار ما ،ورة رشد پديدة افراطگرايي ر جهتان استالم استت بته يگتر ستخن،
وضعیتي غیر معمول و ناهنجار را ر رفتار اجتمتاعي ر جوامتا استالمي شتاهديم ستر
بريدن به نام ين و زير پرچم اسالم ،يکي از اين ناهنجاریهای وحشتنا

و قابل رؤيتت

است اينکه چنین اعمالي ربطي بته حقیقتت استالم نتدار و اينکته ايتنگونته اعمتال از
مدا يق افراطگرايياند ،واقعیتي قابل اجماع است اما آنچه اين قضیه را به چالش علمتي
ميکشاند و اتفاق آرا را چار اختالف ميکند ،نوع تفسیری است کته از ايتن پديتده بته
ست مي هیم تفستیر از ريشتههتای ور و نز يتك آن ،تفستیر از ذات و چیستتي آن،
تفسیر از عوامل قريب و بعید آن و يگر تفسیرهايي که ميتتوان ر ابعتا مختلتف ايتن
پديدة شوم مطرح کر از يك منظر ،که شايد بته بُعتد ذات و چیستتي افراطگرايتي بتاز
ميگر  ،ميتوان اين موضوع را ارای بار سیاسي و منشأ خارجي قلمدا کر و ر عتین
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حال ميتوان آن را از سنخ مسائل فرهنگي و با منشأ اخلي انست و اللتته هتر و نظتر
ر جای خو سخت قابل تأمل هستند
نويسندة اين سطور با امعان نظر ر تاريخ ،فرهنتگ و تمتدن  1011ستالة استالم و
مسلمین ،بر اين باور است که عامل اخلي ر پیتدايش افتراطگرايتي ،قتویتتر از عامتل
خارجي بو ه است ضمن اينکه نقش عامل سیاسي و خارجي را به عنوان عوامل تشتديد
کننده و بهره برنده از اين پديده انکار نميکند؛ اما فقط به عنوان عوامل "تشديد" کننده
و نه "تشیید" کننده
تمرکز بر نقش و عامتل سیاستي و ختارجي ،متانا فهتم و حتلّ معضتل ناهنجتار
افراطگرايي به طور ريشهای است ،زيرا وقتي عوامل اولیه و ريشهای ،تحت تتأثیر عوامتل
ثانوی و تشديد کننده ،ر بوته فراموشي واقا شوند ،يگر مجالي برای معالجة آن وجتو
نخواهد اشت و بديهي است معاينة مشکل ،مقدّم بر معالجه آن است ايتن ر کهنته را
که نلینیم ،چگونه ميخواهیم آن را رمان کنیم؟
مزاج دهر تبه شد ا ایان باال حاای

کجاس

ینر حنیمد ز رأی برهمند

تعریف افراطگرایی
"افراط" از کلمه "فرط يفرُط" به معني اسراف و تجاوز از حد و نیز به معني تجتاوز
و تعدّی است؛ چنانکه ر قرآن کريم هم آمده است "انا نخاف ان يفرط علینا" ()01 /0
يعني "ما ميترسیم که بر ما تعدی کننتد" (طريحتي ،مجمتا اللحترين) نقطتة مقابتل
افراط ،اعتدال و میانهروی و حد نگه اشتن است بنابراين ،افراطگرايي را ميتوان چنین
تعريف کر "انديشهها ،گفتارها و رفتارهايي که از توازن عقالني و فطری و قانوني خار
شده و فر و جامعه را ر معرج تهديد قرار مي هد" اين تعريف ر همة ابعا اجتماعي
مدداق ار و به حوزه باورهای يني محدو نميشو اللتته هنتوز تعريتف مشتخص و
معیني از اين موضوع به ست ا ه نشده است و نميتوان اين تعريف را کالم آخر تلقتي
کر
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ریشة افراطگرایی دینی
ريشة افراطگرايي يني با معاني لغوی و اصطالحي فوق بيارتلاط نیستت ،زيترا ر
تاريخ صدر اسالم هم ،افراطیون متذهلي و سیاستي ،بتا کتج فهمتي از يتن يتا شترايط
اجتماعي و با تعدب و پافشاری بر باورها و ريافتهای خو و بته بهانتة فتاع از حتريم
ين يا فاع از قوم خو  ،به يگران تعدّی کر هاند و به اعمالي ست ز هاند که متا آن را
افراطگرايي ميخوانیم بنابراين ،اين پديده از بر اشت غلط و فهم نا رست آغاز ميشتو
و بعد با چاشني تعدب کور پا به میدان عمل مينهد ر عمل ،زشتيها و کجيهتایِ آن
بر اشتها و فهمها ،بسیار بیشتر آشکار ميشو از اين رو بيجا نیست اگر گفته شو که
افراطگرايي و ريشة عمیق ار يکي،کج فهميهای ناشي از فقتدان معرفتت ،آگتاهي و
عقل سلیم و وم ،تعدب و لجا و خو را بر حق و بلکه "حقّ مطلق" انستن و يگران
را "باطل محض" انگاشتن اين و عامل است کته فتر افراطتي ،فرقته افراطتي ،مکتتب
افراطي و گروه افراطي را به ورطه و منجال اعمال ضد انساني ميافکند ،حتال آنکته ر
پندار او ،اين اعمال چیزی جز اجرای عتدالت و حقانیتت و احیانتاً کستب رضتايت الهتي
نیست و اتفاقاً از اين نقطه است که ست سیاست به کار ميافتد عامل سیاسي؛ اخلتي
يا خارجي با آگاهي کامل از اين ويژگيهاست که از اين جريان بهتره ميبتر و کوشتش
ميکند تا آن را به میابه ابزاری کارآمد و اللته به شکلي رندانه ر جهت مقاصد ختو بته
کار گیر از همین نقطه است که اين جريان تشديد ميشو و از ساحت اعتقتا ی عمتالً
پای ر میدان سیاست و جامعه مينهد و اجتماع را ويران ميکند
جنگ صفین 1و غائلة حکمیت و پیدايش خوار که نهايتاً به جنگ نهروان منتهتي
شد ،از نمونههای روشن و قديمي افراطگرايي است اين جريان از کج فهمي آغاز گر يتد
 1صفین ،منطقهای است بین عراق و شام که ر سال  73ق نلر سپاهیان امتام علتي (ع) و ستپاهیان معاويته ،بته
مدّت  7ماه ر آنجا روی ا ر پايان همین جنگ و ر آستانة پیروزی سپاه امام علي(ع) شامیان ،قترآن بتر نیتزه
برافراشتند و جمعي از ظاهربینان سپاه امام علي (ع) ست از جنگ کشیدند و کار را به حکمیت ستپر ند؛ بته ايتن
معني که کساني از و سو ،ر بارة عاوی و آنچه موجب اين نلر شد ،اوری کنند
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و با تعدب به میدان آمد ،با خالت عامل سیاسي فرصت طلتب تشتديد شتد و سترانجام
جامعه را به هر و مر و جنگ و کشتار کشاند
مشکل اساسی امروز مسلمین چیست؟
رست است که ما ر بارة افراطگرايي سخن متيگتويیم ،امتا مشتکل اساستي امتروز
مسلمین ،افراطگرايي نیست افراطگرايي اگتر چته گرفتتاری عظیمتي بتو ه و هستت ،امتا
ر نا تر از آن ،مشکل اساسي مسلمین به باور نگارندة اين سطور ،عدم تجان

فرهنتگ و

تمدن امروز مسلمانان با گوهر متعالي ين اسالم است مي انیم که اسالم ين کمال است
و خاتمیت آن هم ،لیل همین کمالیت است اما مشکل و سؤال اينجاست که چترا اوضتاع
فرهنگي و تمدني مسلمین ر حد کمال نیست؟ چرا مسلمین امتروز ر ستطح کشتورهای
توسعه نیافته مطرح ميشوند؟ چرا همة ظرفیتهای ما ی و معنوی مسلمانان برای تشکیل
جامعهای متمدن و فوق پیشرفته به کار نميرو ؟ چرا مسلمین زو تتر از غتر بته انقتال
صنعتي نرسیدند؟ آيا بضاعت اسالم همین است ،يا مسلمین نميتوانند از اين ظرفیت بهتره
بلرند؟ اگر مسلمین نتوانستهاند اين ظرفیتها را محقّق کنند ،افراطيگری و افراطگرايي تتا
چه حدّ سهم اشته است؟ اينها همه ستؤاالت بستیار مهمتي استت کته نفت ِ طترح آنهتا
ارزشمند است و بايد ماية تأمل و تفکر ژرف متفکران و لسوزان جواما اسالمي باشد ،تا ر
بارة آنها به بحث و تلا ل نظر و سرانجام مشکلگشايي بپر ازند به حُکتم "حستن الستؤال
ندف الجوا " ،طرح اين گونه سؤاالت ،خو نشانهای از عقالنیت و واقتا بینتي و احستاس
مسالولیت ماست ،برای رسیدگي عمیق و اساسي مشکالتي که ر آن غوطهوريتم و مدتمم
هستیم تا با اجماع عقلي ر صد حل آنها برآيیم
انحطاط تمدن مسلمین و افراطگرایی دینی
رشد و ترقي هر جامعه ،رهین تعا ل و توازن و آرامش و ثلات استت و افراطگرايتي
عاملي است که همة اساسهای الزم برای رشد را به جِدّ تهديد ميکند از منظر تاريخي،
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ميتوان نمونههای بسیاری برشمر که اين جريان ر اشکال سیاسي يا فکری يا متذهلي
و کالمي ،بارها و بارها روند توسعة تمدن اسالمي را کُند يا متوقف کر ه استت؛ ميتتوان
مهمترين علل عقب ماندگي يا انحطتاط تمتدن مستلمین را ،بته ويتژه از هنگتام هجتوم
صتفری 1و قرمطیتان 2و اشتعری
مغوالن ،همین پديدة شوم افراطگرايي انست و خوار ُ
گری 7را سه نمونة بارز افراطگرايي ر عرصههای متذهلي و سیاستي و کالمتي ،پتیش از
هجوم مغول به شمار آور ملارزة مسلحانه با يگران ،از ويژگيهای خوار و قرمطیان و
برخي يگر از طوايف بو که حتي نسبِ علوی هم اشتتند؛ علويتاني کته راه ختو را از
ائمة اطهار (ع) جدا کتر ه بو نتد اشتاعره بتا تکفیتر و نستلت "بتدعت" چنتان تنگنتا و
مضیقهای ر حیات فکری و علمي و اجتماعي به وجو آور ند که رفتته رفتته ،نته تنهتا
فلسفه ،بلکه علوم يگر هم از آتش غضب آنها برکنار نماندند کتار بته جتايي رستید کته
آثاری ر "ابطال علم الطب" نوشته شد (صفا ،تاريخ علتوم عقلتي ر تمتدن استالمي) و
بدتر از آن ،ر همان زمان که میرا عظیم علمي و انشي مسلمین ر رياضیات ،نجتوم،
طب و علوم يگر از راه اندل  0و سیسیل 1و بیت المقدس ر طول جنگهتای صتلیلي
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 1صفريه و ازرقیه از شاخههای افراطي خوار بو هاند ،برخالف خوار اباضتیه کته ر مقايسته بتا يگتر ستتههای
خوار  ،نوعي توازن و اعتدال فکری اشتهاند و تاکنون هم باقي ماندهاند
 2شاخهای افراطي از مذهب اسماعیلیه که ر نیمة اول سدة چهارم هجری ر سرزمینهای اطراف خلتیج فتارس از
بدره تا عمان نفوذ يافتنند و ر سال  713ق حجراالسو را نیز از مکه به غارت بر ند ،اما بعتد از بیستت ستال ،بتا
پا رمیاني خلفای فاطمي مدر به جای خو بازگر انده شد
 7اشاعره ،پیروان مکتب کالمي ابوالحسن اسماعیل اشعری ،متتکلم معتروف ستدة چهتارم و مؤلتف کتتا مقتاالت
االسالمیین ،نمايندة جريان فکری متدلب و افراطي بو ند اشعریگری از نیمة وم سدة پنجم هجری ،يعني بتیش
از صد سال بعد از مر اشعری با روی کار آمدن سالجقه و تسلط آنها بر بغدا  ،او گرفت
 0اندل  -کشورهای اسپانیا و پرتغال امروزی -به مدت هشتدد سال ( 02 -103ق ) جزئتي از فرهنتگ و تمتدن و
حکومت مسلمین بو ه است (علداهلل عنان ،تاريخ ولت مسلمین ر اندل )
 1سیسیل يا صقلیه ،جزيرهای ر جنو ايتالیا که ر سدة سوم هجری تحت حکومتت مستلمانان و بته ويتژه بنتي
اغلب بو ه است (لین پول ،طلقات سالطین اسالم ،ترجمه علاس اقلال)
 6جنگهای صلیلي مشهور ،شامل هشت جنگ بزر بو که کشورهای اروپايي بته رهلتری پا هتا بترای اشتغال
بیتالمقدس و به بهانة آزا سازی قلر مسیح به راه انداختند شروع جنگها ر زمتان ضتعف خالفتت فتاطمي بتو ه
است ،اما بعدها ايوبیان و ممالیك بحری مدر موفق شدند که ر چند مرحله صلیلیان را بیرون کنند مدت حضتور
آنها ر منطقه بیت المقدس و شام و آسیای صغیر و مدر به ويست سال ميرسد آنها ر اين فرصتت طتوالني بتا
فرهنگ و تمدن مسلمین آشنا شدند (رانسیمان  ،تاريخ جنگهای صلیلي)
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به اروپا منتقل ميشد

1

ر مدارس نظامیته -از بتزر تترين انشتگاههای آن روز جهتان

اسالم ر سدههای پنجم و ششم هجری -جايي نداشتند و اشتغال به اين گونه علتوم بته
بد يني و زندقه و کفر و الحا منسو ميشد (کسايي)1711 ،
راههای مبارزه با افراطگرایی دینی
بديهي است که برای ملارزه با هر جريان انحرافي و هر ناهنجاری مدني ،نمتيتتوان
به يك راه خاص بسنده کر برای ملارزه بتا افراطگرايتي استالمي نیتز ،شتايد ههتا راه
مختلف ،از برخور های نظامي گرفته تا فرهنگسازی و تعمیق بینش و آگاهيهای يني
مؤثر و مفید باشد ،اما سخن ر اينجا بر سر يکي از راههای قابل توجه است و آن عرفتان
اسالمي و تلیین نقش بسیار مهم آن ر ملارزة ريشهای با افراط گرايي است
عرفان ناب اسالمی "کلمة سواء" مسلمین
اهمیت رسیدن به "کلمة سوا " (= سخن مشتر ) ر میتان مستلمین ،بتر کمتتر
کسي پوشیده است اللته ر معنای عام اسالم ،کلمه سوا میان همة امتهتا و نحلتهها و
مذاهب و مکاتب اسالمي است ،اما مالحظه ميشو که مستلمین بتا وجتو اشتترا

ر

اسالم ،هم ر گذشته و هم امروز ،با واعي سیاسي و مذهلي ،چار شکاف و نقار و حتي
گرفتار نلر ها و ستیزههای خونین بو هانتد بنتابراين ،نتاگزير بترای گفتمتانهتای رون
تمدني و بیرون تمدني ،نیازمند موضوعات محدو تر و قیقتر هستیم عرفتان بته معنتي
رست آن ،بيتر يد يکي از همین ستاويزهای مشتر

فرهنگ و تمدن اسالمي است و

کمتر از اين منظر بدان توجه شده است تقريب بین مذاهب ،گرچه اقدام بسیار ارزشمند
از سوی نظام جمهوری اسالمي بو ه است ،اما ر کنفران های تقريب نقطة ثقتل بحتث
غاللاً بر مذاهب فقهي قرار اشته استت ،ر حتالي کته نقطتة مشتتر

متذاهب روبتری

 1ر اين زمینه بنگريد به اسالم ر غر از نورالدين آل علتي ،انتش مستلمین از محمدرضتا حکیمتي و علتم ر
اسالم از سیّد حسین ندر
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ملاحث فرافقهي و فرامذهلي است اين مذاهب ر طول زماني به مدّت  1011سال رفته
رفته شکل گرفتهاند و اختالف میان آنها کمتر جنلة بنیتا ی و اساستي ار  ،بته همتین
سلب ،شیخ شلتوت مفتي االزهر مدر ،عمل هر مسلمان به هر يتك از متذاهب پنجگانتة
مشهور اسالمي (حنفي ،شافعي ،مالکي ،حنللي و شیعة جعفری) را عمل به عتین استالم
انست و بدان فتوا ا
ملاحث و موضوعات عرفاني ماهیتي غیرحقوقي ارند بحث بر سر اخالق و معنويت
و همگرايي و همزيستي انساني است ،ر پرتو نور حق و اهتمتام ر راه سترکو "نفت
امّارة بالسو " ،که منشأ همة شرور و نزاعها و ستتیزههاستت ر عرفتان حقیقتي ،هتدف
کسب فضايلي است که عارف را به نز يکترين رجة قر به خداوند هستي برساند و اين
موضوعي است که ميتواند به شايستگي نقشي وحدت بخش و پیوند هنده ،نه تنهتا ر
اجزا روني تمدن اسالمي ،بلکه میان تمدن اسالمي با تمدنهای يگر ايفا کند
گرچه عرفان هم مانند بسیاری از موضوعات يگر استالمي ،ماننتد کتالم و متذهب و
سیاست ،به راههای افراط و تفريط فرو غلتیده است ،اما مرا ما از عرفتان ر اينجتا ،عرفتان
نا و رست و صحیحي است که با حقیقت توحیدی و معنوی استالم انطلتاق تمتام ار
اساس ين بر توحید است و هدف نهايي ،تکمیل مکارم اخالقي 1عرفتان نتا آن حقیقتتي
است که هم با توحید و هم بتا اختالق مالزمته ار و از ايتن رو ،اگتر رستت ر

شتو ،

بیشترين انطلاق را با ريشهها و اهداف اسالم خواهد اشت و متيتوانتد بته عنتوان "کلمتة
سوا " يا سخن مشتر

مسلمین ،ظرفیتتهتای عظیمتي را بترای گفتمتانستازی متوثر و

کاربر ی و مور نیاز ر عدر جديد تمهید کند پ

مرا ما از عرفان نا  ،نه خرقهپوشي و

رويشي و عزلت گزيني است و نه مالمتي و قلندری و نه سُکری و شطحي ،بلکه مرا ما از
عرفان نا  ،ريافت لطافت و ظرافت اسالم ين رحمت ،همنوع وستتي ،معرفتت ختواهي،
کمال جويي و صلح طللي است و همین اوصاف است که نتاظر بتر استاس توحیتدی يتن
1

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

مقاالت 013 /

اسالم است و مشعر بر غايت نهايي آن ،يعنتي ستاخت فتر و جامعتة اخالقتي و انستاني و
سرانجام ،تشکیل تمدن پیشرفتة ما ی و معنوی بشری با صلغة الهي
مقایسة عرفان با دیگر میراثهای تمدن اسالمی
اسالم و تمدن مسلمین ر طول مسیر پر فتراز و نشتیب ختو از  1011ستال پتیش
تاکنون میرا های گرانسنگي بر جای نها ه است که ر بارة عمق و ارزش هر يك و ارزيابي
میزان کارآيي و ارزشمندی آنها بايد بحثهای مستوفي و مستقل صورت گیر تا حتق هتر
کدام به نحو شايستهای ا ا شو از جملة اين میرا ها به طور کلي علارتند از
 میرا های مذهلي ،شامل علوم شريعت از جمله حديث و رجال و فقه و اصول وتفسیر و قرائات
 میرا های فلسفي و کالمي میرا های علمي و فني میرا های ما ی و معماری و شهری میرا های هنری و ذوقي میرا های عرفاني و ا بير توضیح میرا های شش گانة فوق بايد گفت که ر با مذاهب فقهي و کالمتي
ميتوانیم امیدوار باشیم که مذاهب اسالمي با امعان نظر ر اصول مشتر
با ر

اسالمي و نیز

فضای سیاسي و اجتماعي جهان امروز ،از جنگ و تفرقه و نزاع ستت بر ارنتد و

مشي تقريلي نلال کنند
فلسفه بر خالف فقه ،انسجام و استمرار تتاريخي نداشتته؛ ر مقتاطعي از تتاريخ تمتدن
اسالمي خوش رخشیده است و ر مقاطعي خاموش شده و بلکه مظنون به کفر بتو ه استت
کوشش فالسفة مسلمان ،مانند فارابي و ابن ستینا بترای آشتتي و انطلتاق فلستفه بتا معتارف
اسالمي تا چندی به رونق آن افزو  ،اما حمالت عالماني چون حجة االسالم امام محمد غزالتي
که نها های مهم آموزشي ،مانند مدارس نظامیته بتر نفتوذ و تتأثیر کتالم هتر چته بیشتتر او
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ميافزو  ،به ساحت فلسفه و تفکر فلسفي ر جهتان استالم ضتربه ز ظهتور چنتد فیلستوف
يگر ،همچون سهرور ی (شیخ اشتراق) و خواجته ندتیر و مالصتدرا ،فلستفة استالمي را بته
فلسفة عدر جديد متدل نکر و به گونهای ،فلستفة استالمي ر تتاريخ متوقتف شتد؛ همتان
سرنوشتي که علوم محض يا علوم ما ی نیز بته آن گرفتتار آمدنتد علتومي کته مستلمین ر
سدههای سوم و چهارم و تا نیمه سده پنجم هجری ر آنها آثار جهتاني تولیتد کر نتد ،ماننتد
آثار محمد بن زکريای رازی و ابن سینا ر طب ،يا آثار ابن هییم ر فیزيك ،يا آثتار ختوارزمي
و بوزجاني و بیروني ر مهندسي و نجوم و رياضیات و يگر آثار ر زمینتههتای علمتي يگتر،
اما ري که اين علوم نیز با گسترش و تسلط تفکر متحجرانه و مقتدس مآبانتة اشتعریگتری،
متوقف شدند بنابراين ،ما ر حال حاضر از میرا فلسفي و علمي خو جز به عنوان "امتوری
تاريخي" نميتوانیم انتظار ويژهای اشته باشیم
میرا مهم يگر تمدن اسالمي ،شهرها و آثار ما ی بر جای مانتده استت کته بته نظتر
نگارندة اين سطور ميتوانند از بهترين سوژهها برای گفتمانهای رون تمدني استالم باشتند
از کاشغر گرفته تا بیشکك و طراز و فارا و از ختالن و خوقند و بدخشان گرفتته تتا کابتل و
بلخ و هرات و از الهور و مولتان و هلي و حیدرآبا و سند و کشمیر گرفته تا تاشکند و ترمتذ
و سمرقند و بخارا و از مرو و خوارزم و نیشابور و طوس و گرگتان و بیهتق تتا ری و اصتفهان و
شیراز و شوشتر و يز و از همدان و تلريز و ار بیل و باکو و شروان و ربند تا موصتل و بغتدا
و بدره و کوفه و مشق و از استانلول و قونیه و صقلیه گرفته تتا قتاهره و قیتروان و تتاهرت و
فاس و غرناطه و قرطله و اشلیلیه ،همه و همه ر رون خو سرشتار از آثتار معمتاری زيلتا و
معنوی و آرام بخش اسالمي هستند ،ر قالب شتهرقلعههتا و متدارس و مستاجد و متزارات و
رصدخانه و کتابخانهها و ارالعلمهتا و مارستتانها (= بیمارستتانها) و هتزاران نهتا تتاريخي
يگر آثار بديا يگر هنرها ،هنوز بر پیکر پرصالبت آثار معماری چشتمها را خیتره ميکننتد
انواع کاشيها و طرحهای استلیمي خیتال انگیتز و مقرن هتای باشتکوه و گتره چینتيهتای
هندسي ،يا با هويت مستتقل از جملته هنرهتای مستتظرفه چتون نقاشتي و مینتا کتاری و
قمکاری و قلمزني و خاتم و خوشنويسي شناخته ميشوند

مقاالت 000 /

ر اين میان ،میرا عرفان ،خو

استاني يگتر استت کته ر واقتاِ امتر ،استتان

زيلاييهای عالم معناست که به اهتمام عارفان پاکلاختته و بتا اختالص ر عتالم انستاني
مجال بروز و جلوهگری يافته است عرفان که با اکسیر نور الهي جلوههايي امید بختش از
تمدن بشری را منعک

ساخته و ر پ

غوغای تمدن ما ی افسار گستیخته و ر پت

زشتيهای افراطگری و افراطگرايي ،منشأ امیدی برای آيندة اجتماعات انساني است
گستره و عمق عرفان ناب اسالمی
عرفان نا اسالمي ،سرگذشتي به اندازه عمر اسالم و جواما اسالمي ار

ر هتی

شهری از شهرهای باشکوه ر ورة اسالمي نیست که عارفي برنخاسته باشند ،اما ر بُعتد
سوم ،عمق عرفان است که شايد لیل بقا و استواری و استمرار و جاذبیتت آن هتم بتو ه
است هم با ريشه و اساس اسالم ،يعني توحید منطلق است و هم متناظر بر هدف اسالم
که همانا تربیتِ انسان اخالقي و جامعة اخالقيِ متجلي کنندة صتفات جمالیته و کمالیتة
حضرت حق جلّ و اعلي است
سیر تاریخی عرفان و تصوف در جهان اسالم
يکي از ويژگيهای ممتاز عرفان ،پیوستگي عرضتي و استتمرار طتولي آن استت مستلم
است که تاريخ نظری و مکتو عرفان ر اسالم متأخر بر تاريخ عملي عرفان است ،زيرا عرفای
متقدم که عمدتاً ر سدههای اول و وم ميزيستتند ،عمتالً آثتار مکتتوبي از ختو بته جتای
نميگذاشتند و اطالعات ما از مراتب زهد و مقامات عرفاني آنها ،مرهون چند کتتا عمتده ر
تذکره و شرح احوال متدوفه است که از سدههای چهارم و پنجم هجری بر جای ماندهاند
 1اللما في التدوف ،از ابوندر سرا طوسي ( 731ق )
 2التّعرف لمذهب أهلِ التدوف ،از ابوبکر کالبا ی( 731ق )
 7قُوت القلو في مُعاملةِ المحلو  ،از ابوطالب مکي ( 716ق )
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 0طلقات الدوفیة ،از ابوعلدالرحمن سُلمي ( 012ق )
 1حلیه االولیا  ،از ابونعیم اصفهاني ( 071ق )
 6رسالة قشیريّه ،از ابوالقاسم قشیری ( 061ق )
 3کشف المحجو  ،از علّي بن عیمان هُجويری( 061ق )
اين آثار نه تنها معلومات گرانلهايي ر بارة رونتد عرفتان از ستدة اول تتا ستدههای
چهارم و پنجم به ست مي هند ،بلکه شامل قیقترين اطالعات از سرگذشت و اقوال و
آثار عرفای برجستة سدههای وم و سوم و چهارم هستند؛ سدههای مهمي که متيتتوان
از آن به سدهای تحول و شکلگیری عرفان به معنا و مفهومي فراتتر از زهتد و علتا ت و
خوف و رجا يا کر  ،زيرا ر سدة نخست ،عرفايي چون صحابه ماننتد ستلمان و ابتوذر و
اوي

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

عارف شناخته نميشدند حتي ر اوايل ستدة وم هتم افترا برجستتهای چتون حستن
بدری به "اصحا خوف" شهرت اشتند؛ مفهومي که ر همین عدر ،با ظهتور کستاني
چون رابعه عدويه ،از خوف به مهر و محلت و شوق و عشق تلديل معنايي يافت
ر سدة وم ،ر عین حال عرفايي ظاهر شدند که مفهوم عرفان و صوفي را نیتز بته
هم پیوستند و از آن جملهاند معتروف کرختي (بتاني طريقتت ذهلیته) ،شتقیق بلختي،
ابوهاشم کوفي ،فُضیل عیاج ،ابراهیم ا هم و مالك ينار که برختي از آنهتا از شتاگر ان
امام صا ق (ع) يا امام رضا (ع) بو هاند گفتهاند ،ابوهاشتم کتوفي اولتین کستي بتو کته
صوف و پشمینه پوشي را مرسوم کر و از اين رو به او ابوهاشم صوفي نیز گفتهاند
ر سدة سوم با ظهور عرفای برجسته ،ملنايي برای ايجتا نخستتین طريقتتهتای
صوفیه شکل گرفت هم ر اين سده بو که و سلك متفاوت ر عراق و خراسان مقابتل
يکديگر مطرح شد
از جملة اين عرفا علارتند از بايزيد بستطامي( 1پیشتوای مکتتب خراستان) ،جُنیتد
بغدا ی( 1پیشوای مکتب عراقي) ،حال  ،سری سقطي ،ابوحمدون قدّار ،ابوحفص حتدّا ،
1

بنگريد به زرين کو  ،جستجو ر تدوف ايران ،فدل وم

مقاالت 009 /

ابوسعید خرّاز ،سهل تُستری ،ابوالحسین نوری ،حکیم تِرمذی و حار محاسلي به قتول
هُجويری ،اولین بانیان طرايق عرفاني و تدتوف آنهتا بو هانتد و طريقتتهتای طیفوريته،
جنیديه ،قداريه ،نوريه ،سهلیه ،حکیمیه ،خرّازيه به نتام آنهتا شتهرت اشتتهاند (بیتات،
 )110 -216 1730ر اين میان ،بايزيد را باني عرفان "سُکری" مي انند و جُنیتد را ر
مقابل ،باني عرفان "صحوی" که ر آن شطح و مسائل خالف ظاهر شترع وجتو نتدار
جنید حتي به خرقهپوشي به رسم متدوفه هم عنايتي نداشت و ميگفت "لی

األعتلتار

بالخرقة بل االعتلار بالحُرقة" شريعتمداری جنید تا پايهای است که گويد عتارف ستت
راست قرآن و ست چپ سنّت است
از جما عرفای مذکور ،ابوحمدون قدّار نیشابوری و ابوحفص حتدّا را از پیشتوايان
مالمتیه انستهاند آنان خو را با مر م يکسان تلقي ميکر ند و بته صتنف خرقته پتوش
مستقل و مجزای از مر م باور نداشتد القا آنان نیتز ،کته از مشاغلشتان ماننتد پیشتة
قدابي يا آهنگری حکايت ار  ،ناشي از همین باور و خاستگاه مر مي است (زرين کو ،
)773 -703 1760
ر سدة چهارم و پنجم هجری قمری ،عرفايي فاع از عرفان و تدوف و ر ّ تهمتها
و نیز بیان ملاني و توصیف مقامات و حاالت عرفتاني و شترح احتوال صتوفیان و عارفتان
بزر

را وجهة همّت خويش قرار ا ند میرا علمي اين سته از عرفتا نته تنهتا ملتیّن

مقام بلند عرفانيشان است ،بلکه آنها نقش سترگي ر انتقال و معرفتي و تلیتین میترا
عظیم صوفیه به سدههای بعد تاکنون اشتهاند از برجستتهتترين آنهتا ر ستدة چهتارم،
ستلمي،
ابوطالب مکي و ابوسرّا طوسي و ابوبکر کِالبا ی و ر سدة پتنجم علتدالرحمن ُ
ابونُعیم اصفهاني و ابوالقاسم قُشیری و علتدالکريم هجتويری استت ستدههتای چهتارم و
پنجم هجری قمری ،افزون بر اين افرا  ،بزرگان يگری چون شللي و ابوعلتداهلل خفیتف
نیز ظهور کر ند

1

همان ،فدل ششم
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سدة پنجم و ششم را برختي از محققتان ،مرحلتة نظتم و کمتال تدتوف و عرفتان
انستهاند (يیربي)1761 ،؛ مرحلهای که عرفای بزر

به کار تألیف ،از نظم و نیر و تلیین

نظری و حکمي عرفان پر اختند ر اين وره سلسلههای مشهور صوفیان شکل گرفتنتد
و مهمترين عرفای برجستة سده ششم هجری علارتند از
ابوسعید ابوالخیر ،خواجته علتداهلل اندتاری مؤلتف منتازل الستائرين ،عتین القضتاة
همداني ،محمد و احمد غزالي ،سنايي ،عطّار ،ابتن فتارج ،خواجته ابتو يوستف همتداني،
علدالقا ر گیالني ،شیخ روزبهان بقلي و سید احمد رفتاعي کته ايتن سلستلههتا بته آنهتا
منسو است قا ريه و خواجگان پیروان خواجه ابو يوسف همداني (متوفي  117ق ) سه
شاخة يسويّه منسو به خواجه احمتد يستوی (متتوفي  167ق ) ،کُلرويّته منستو بته
خواجه نجم الدّين کُلری (سدة هفتم) و نقشلنديه منسو به خواجه بها الدين نقشتلند
(سدة هشتم) که ر کشورهای قزاقستان و ترکمنستتان و ازبکستتان و يگتر کشتورهای
آسیای مرکزی و قفقاز و هند و سند للستتگاني ارنتد رفاعیته ،روزبهانیته و فارضتیه و
سهرور يه به آنها منسو اند (پاکتچي)011 -013 1702 ،
ر سدة ششم ،او قدرت سالجقه ر جهان اسالم بو و اشعریگری ،سخت ترويج
ميشد عليرغم مخالفت برخي از فقها مانند ابن جوزی ،مؤلف تللی
تدوف رشد يافت و آثار بزر

ابلتی  ،عرفتان و

و ارزشمندی پديد آمدند به هر حال ،عرفان و تدتوف ر

مسیر تاريخ ،هم با فالسفه و فیلسوفان نقارهايي معرفت شناسانه اشتند و هم با فقهتا و
اهل ظواهر شريعت

1

ر اوايل سدة هفتم ،با ظهور برختي عرفتای بلندمرتلته چتون شتها التدين عمتر
سهرور ی (  672ق ) مؤلف عوارف المعارف و مهمتر از او ،محیي الدين ابن عربي مؤلف
فدوص الحکم ،عرفان به عنوان علمي مدون و مستقل با ملاني نظتری و حکمتي تتدوين
شد (زرين کو  )110 1760 ،ر اين سده ،جهان اسالم با ستیل هجتوم مغتول مواجته

1

بنگريد به علدالحسین زرين کو  ،تدوف ايراني ر منظر تاريخي ،صفحه  71به بعد
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شد و عرفان و تدوف اشاعه يافت برخي ر مقابل مغولها به شها ت رستیدند و برختي
به نقاط امن مهاجرت کر ند از خراسان ،مولوی صاحب مینوی و نیز نجم التدين کلتری
مؤلف مرصا العلا به سمت آسیای صغیر يا آناطولي رفتند و به حوزة حکومتي ستالجقة
روم رخت کشیدند ر همین زمان ،کساني همچون عزيزالدين نسفي مؤلف انسان کامتل
راهي فارس شدند و اينك مزار او ر ابرقتو هستت کستاني چتون معتینالتدين چشتتي
(متوفي  677ق ) مؤلف اسراراالولیا ر هند ،سومین يار امن بعتد از آنتاتولي و فتارس،
حلقههای عرفاني را گستراندند ظهور ابن عربي يا شیخ اکلتر (متتوفي  671ق ) ر ايتن
سده ،به اضافة بزرگتاني چتون موالنتا جتالل التدين محمتد بلختي (متتوفي  632ق ) و
ابوالحسن شاذلي (متوفي  616ق ) و فخرالدين عراقي کمیجتاني همتداني (متتوفي 611
ق ) ،روند رو به رشد و توسعة عرفتان و شتکلگیتری سلستلههتا و نظتامهتای خانقتاهي
صوفیانه را تداوم بخشید و سلسلههای جديدی چون مولويه ر آسیای صغیر و اکلريه ر
شامات و اطراف آن و شاذلیه ر شمال آفريقا پديدار شدند
ر سدة هشتم هم ،عرفا و شعرای بزرگي ر ايران ظهور کر ند ،همچتون عال الدولته
سمناني (متوفي  376ق ) که ر ربار ايلخانان ايران جايگاه شايستهای اشت (زرين کو ،
 )31 1760و ر هند میر سیّد علي همداني (متوفي  316ق ) و ر آسیای صتغیر ،باباهتا و
بکتاشيها (منسو به حا بکتاش ولي نیشابوری رگذشتة  660ق ) و بها الدين نقشتلند
(متوفي  301ق ) ر ماورا النّهر ،محمو شلستری (متتوفي  301ق ) صتاحب گلشتن راز و
حافظ شیرازی (متوفي  302ق ) و شاه نعمت اهلل ولي ( 170 -371ق )
همة سلسلههای تدوف تا به امروز ،کمابیش به نتوعي از همتین اقطتا و بزرگتان
سرچشمه گرفتهاند که تا ابتدای سدة نهم هجری قمری ميزيستهاند
ادبیات عرفانی
ا بیات عرفاني بزر ترين گنج کشتورهای اکتو بترای برقتراری ارتلاطتات علمتي و
فرهنگي است و اين سخن ،گزافه نیست بي تر يد ا بیات عرفتاني ر جهتان استالم ،بته
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زبانهای فارسي و عربتي و ترکتي و ار و و يگتر زبتانهتا ،از غنتيتترين اندوختتههتا و
میرا های تمدن اسالمي است ،که بسیاری از آنها همچنان به صورت آثار خطتي ستت
نخور ه باقي ماندهاند ر سفر ازبکستان ،از کتابخانة انستیتوی بیروني ر شتهر تاشتکند
يدن کر م؛ کتابخانهای که يکي از بزر ترين گنجینههای نسخ خطي جهان را ر ختو
جای ا ه است ر اين گنجینه ر حدو  121هتزار ستتنوي

بته زبانهتای عربتي و

فارسي و ترکي نگهداری ميشو
سهم ا بیات عرفاني ،اعمّ از منیور و منظوم بسیار واال و برجسته است و ما ر اينجا
فقط به ا بیات عرفاني به زبان فارسي بسنده ميکنیم اللته فتح با نوشتتارهای علمتي
فارسي به سدة چهارم هجتری قمتری بتازميگتر  ،کته ر ورارو و ر عهتد ستامانیان،
تفسیر طلری به فارسي ترجمه شد نمونة تفسیر عرفاني ،کتا انی المُريتدين و روضتة
المُحلّین ابوندر احمد بن احمد بخاری (متوفي  031ق ) ر تفسیر سورة يوستف استت
اما بيتر يد مهمترين اثر عرفاني فارستي ر ايتن زمینته ،تفستیر ابوالفضتل رشتیدالدين
میلدی است که به ويژه ر نوبت ستوم ،روايتتي ا يلانته از آرا عرفتاني صتوفي حنللتي
هتترات ،خواجتته علتتداهلل اندتتاری (متتتوفي 011ق ) بتته ستتت مي هتتد استتتا ندتتراهلل
پورجوا ی 1آثار عرفاني فارسي را به هفت سته تقسیم کر ه است
 .1دستینهها ،شامل مجموعهای از مسائل نظری ،همراه با ستورالعملهايي بترای
سلو

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

که از جمله مهمترين آنها به فارسي علارتند از "شرح التتّعرف" ابوبکر کالبا ی بته قلتم
ابو ابراهیم مُستملي بخاری همچنتین کشتف المحجتو از علتي بتن عیمتان هُجتويری
(متوفي  061ق ) که عالوه بر اطالعات جاما عرفتان نظتری و عملتي ،متضتمن ملاحتث
اجتماعي نیز هست کیمیای سعا ت از ابوحامد غزالتي و نیتز ،اورا االحلتا و فدتوص
اآل ا از ابوالمفاخر باخرزی (متوفي  376ق )
1

پورجوا ی ،مقاله ا بیات عرفاني به زبان فارسي ،ايرهالمعارف بزر

اسالمي ،جلد 11
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 .2آثار کوتاه در احوال و مقامات و آداب که ر واقا شتکل مستتقلي از بختش
مقامات موجو

ر ستینههای جامااند ،مانند کتا صد میدان خواجه علتداهلل اندتاری

که از میدان اول ،توبه آغاز ميشو و به میدان صدم ،بقا پايتان متييابتد همچنتین و
کتا مناقبالدوفیه ر احوال و مقامات از قطبالدين علا ی مروزی (متوفي  103ق ) و
آ ا الدوفیه از نجمالدين کلری ر شناخت آ ا خانقاهي خراسان آثار مهمي به شمار
ميروند اوصاف االشراف خواجه ندیرالدين طوستي (متتوفي  632ق ) ر بتا مقامتات
سلو  ،به صد میدان خواجه علداهلل انداری بي شلاهت نیست
 .3زندگینامة اولیاء و مشایخ ،چه آنها که به شرح احوال يتك صتوفي يتا شتیخ
بزر

ميپر از  ،مانند اسرار التوحیتد از محمتد بتن منّتور ر شترح حتاالت و مقامتات

ابوسعید ابوالخیر صوفي برجستة مکتب عرفان عشتقي خراستان ر ستدة پتنجم هجتری
قمری و مقامات ژنده پیل ر بارة احمد جام و روزبهان نامه ر بارة شیخ شطّاح روزبهتان
بقلي؛ يا موار ی که به شترح احتوال و صتوفي پر اختته استت ،ماننتد ترجمتة فارستي
فر وس المرشدية في اسرار الدمدية ر شرح احوال ابوعلداهلل ابن خفیف شتیرازی و ابتو
اسحاق کازروني و عارف بزر

فارس ر سدة چهارم هجری قمری و چته متوار بستیار

ارزشمندی که به شرح احوال همة صتوفیان يتا جمعتي از صتوفیان يتك منطقته بتزر
اختداص يافته است ،مانند مناقب العارفین از شم الدين افالکتي (متتوفي  361ق ) ر
با مشايخ مولويه و ثمرات القدس من شجرات االن

میرزا لعتل بیتگ لعلتي بدخشتي

(متوفي  1122ق ) ر بارة  111نفر از مشايخ شله قاره و تذکرة االولیا عطتار نشتابوری
که عام و فراگیر است و رشحات الرياحین رويشعلي بوزجاني ر بتارة اوال شتیخ احمتد
جام و رشحات عین الحیات فخرالدين علتي کاشتفي (متتوفي  070ق ) ر بتارة مشتايخ
سلسلة نقشلنديه و مهمتر از همه نفحاتُ االن

من حضراتِ القُدس علتدالرحمن جتامي

(متوفي  101ق ) که مشتمل بر ترجمة احوال  611عارف است و ر میان آنهتا  07نفتر
زن هستند
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 .4مجلسگویی و مجلسنویسی .مشايخ بزر

مجالسي اشتتهانتد و شتاگر ان

سخنان و نظرات ايشان را مکتو ميکر ند از جملة اين گونه آثار عرفاني متيتتوان بته
مجال

سلعه موالنا بلخي رومي و چهل مجل

عال الدولتة ستمناني (متتوفي  376ق )

اشاره کر اين مجل نويسيها يا مجل گوييها را به "ملفوظات" يتا "مقتاالت" تعلیتر
کر هاند و ملفوظات خواجه علیداهلل احرار نقشلندی از اين ست آثار است
 .5داستانهای تمثیلی ،از زبان پرندگان ،يا رموز و ستمللهای يگتر بترای بیتان
مقاصد عارفانه ،مانند رسالة الطیر احمد غزالي که ر نوع ختو اثتری پیشتگام استت و نیتز
رسالة حيّ بن يقظان (= زنده پسر بیدار) از شیخ الرئی

پورسینا مرا او از زنده پسر بیدار،

پیری خوش سیما با چهرة جوان است؛ همان عقل فعّال کته راهنمتای پرسشتگر و ستالك
طريق است سنايي غزنوی ر سیرالعلا من الملدا الي المعا و نیز عطار ر الهي نامته ايتن
استان ابن سینا را نظم کشیدهاند و شیخ اشراق سهرور ی هم ر متون

العشتاق از ايتن

شخدیت پیر صورت جوان يا عقل فعال به عنوان "جاويد خر " يا کر ه است
 .6عشق نامهها .ر اين گونه آثار نويسندگان به واکاوی و تلیین و تحلیل عمیتق
مفهوم و منشأ و ذات عشق پر اختهاند احمد غزالي ر اين نوع نیز پیشگام است و کتا
ارزشمند او" ،سوانح" ر عین ايجاز ،شامل ملاحتث ژرف و نغتز ر بتا عشتق استت او
عشق را وجو مستقل ماورا الطلیعي انسته که واسطة عاشق و معشتوق استت لمعتات
فخرالدين عراقي هم تقلیدی از اوست علهر العاشتقین رزوبهتان هتم بتا وجتو تکلتف و
تدنا ،اثری ارزشمند از نوع عشق نامههاست و آثاری چتون غزلیتات حتافظ نیتز شتکلي
يگر از اشعار عاشقانه است
 .7حکمت صوفیانه و مثنویهای تعلیمی .تمهیتدات اثتر مشتهور عتینالقضتاة
همداني ،يکي از انواع نیر فارسي منطلق بر حکمتت صتوفیانه استت وی شتاگر احمتد
غزالي بو و از او تأثیر ميگرفت ر مینویهايي عارفانه کته گونتهای استت بترای افتا ة
مفاهیم بیشتر و وسیاتر ،بايد از حديقة الحقیقه سنايي و الهي نامة عظار نام بر مینتوی
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معنوی موالنا اثری است کاملتر و جاماتر که مانند آثار پیشتین فقتط محدتور ر يتك
استان نیست و گسترة عظیمي از ملاحتث عرفتان نظتری و عملتي ر آن مطترح شتده
است؛ چندان که به قول حکیم سلزواری ر بارة او
ماان نمدگااویم کااه ن اااالد جنااا

هساا

پیغمباار ،زلااد دارد کتااا

ظرفیتهای عرفان برای مبارزه با افراطگرایی
مضامین و موضوعات اساسي و انسان وستانه برای ايجا گفتمانهای فعتال و پويتا
و پرثمر بسیار مهم استت جوامتا استالمي اگتر فعاالنته گفتمتانستازی نکننتد ،الجترم
ميبايست ر گفتمانهای يگران منفعالنه شرکت جويند و اين زيلندة امتي نیست کته
اين همته ظرفیتهتای عظتیم گفتمتاني را ر رون نهفتته ار و عرفتان يکتي از ايتن
ظرفیتهاست
عرفان به اعتلار ابعا مستمر زماني و پیوسته مکاني و ريشه ار معنتوی و استالمي،
بيتر يد میرا گرانلهايي است؛ میراثي که بهترين و بیشترين ظرفیتهتای گفتمتاني را
ر اختیار جواما اسالمي قرار مي هد اين میرا  ،يکي از عاقالنتهترين و پستنديدهترين
روشها برای ملارزة ريشهای با افراطگرايي است اگر ريشه افراطگرايي ر خو پرستتي و
نافهمايي است ،عرفان برعک  ،ريشه ر فنا و ملارزه با خو ی برای فهمي عمیق از عتالم
هستي ،که عارف را به سمت معلو برميکشد و بدينسان ،فهم و معرفت توحیدی او بته
عشق و محلت الهي و بلکه عشق ورزی بته جهتان هستتي وخلقتت بته عنتوان تجلیتات
معشوق منجر ميشو وقتي از بطن فرهنگ و تمدن اسالمي چنتین مفتاهیم متعتالي و
بلندی برميآيد ،يگر مجالي برای افراطگرايي و سرکشي و کشتار بر جای نميماند
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نتیجه
رپايان به عنوان نتیجة اين مقاله ،مايلم به سته ظرفیتت مهتم عرفتان ر ملاحتث
گفتمانهای تمدني و اجتماعي اشاره کنم
 .1ظرفیتهای عرفان برای گفتمان بینالمللی و جهانی
امروزه فضای جهاني به گفت و گوهايي نیتاز ار کته ر مشتتر

همتة جوامتا

بشری باشد؛ گفتماني که به صلح و وستتي يتاری رستاند و اقتوام و ملتل را از جنتگ و
تجاوز و خشونت باز ار
بيتر يد ،منشأ بسیاری از گرفتاریهای جواما بشتری خو ختواهي و هتوای نفت
است و رستت ر عرفتان و تدتوف ،همتین خو ختواهي و هتوای نفت

استت کته بته

خداخواهي و خیرختواهي و يگرختواهي تلتديل متيشتو  ،زيترا عتارف ر مستیری راه
ميسپر که قدم به قدم به سمت فنا في اهلل پیش ميرو  ،تا آنجتا کته صتفات کمتال و
اين همان گوهری است کته استالم از آغتاز

جمال الهي ر وجو و رفتار او متجلي گر

ر پي آن بو ه است بنابراين ،عرفان به معني واقعي کلمه ميتواند ظرفیتهايي عالي ر
اختیار گفتمانهای بینالمللي و جهاني قرار هد به گفتة میرسیّد علي همداني
هر که ما را یاااد کرد ایزد مر از را یااار باد
هر که ما را خوار کرد ا امر برخاوردار بااد
هر که اناادر راه ما خااری ناماد ا دشامند
هر گُلد کز باغ زصو اش بشنفد بدخار باد
در دز االم نیس

ما را با کسد گرد ز باار
هر که ما را رناجه دارد راحتای بسیاار باد

يا به گفتة ابوالحسن خرقاني "هر ک

بر سرای ابوالحسن وار شد نان اش هیتد

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

مقاالت 010 /

و حافظ گويد
مباش در پد ار ز هر چه خواهد کن

که در شریع

ما جز این گناهد نیس

بسیاری از اين سخنان نغز و استوار و محکم ر گنجینههای ا بیات عرفاني ما متو
ميزند و اکنون جای طرح آنها نیست
اين ساحت عظیم و رفیا عرفان نا  ،متناظر قول رسول خداست
«ملعو نشدم مگر برای تکمیل مکارم اخالق»
 .2ظرفیتهای عرفان برای گفتمان منطقهای اکو
بزر ترين عرفا و برترين آثار عرفاني ر منطقة اکتو پديتد آمتده استت از کاشتغر
گرفته تا بیشکك و طراز و فارا و سیحون و از خوقند و بدخشان گرفته تا کابل و بلخ و
هرات و مزار و از الهور و مولتان و هلي و حیدرآبا و سند و کشمیر ،تا تاشکند و تِرمِتذ
و سمرقند و بخارا و جیحون و از مرو و خوارزم و مهنه و جام و نیشابور و طوس و گرگان
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
صوفیان بزرگي را به عالم انساني و جهان بشری هديه کر هاند کشورهای اکتو بتا چنتین
پشتوانهای ،ميبايد فضاهای گفتماني را با برگزاری بزرگداشت برای سالکان طريتق الهتي
و انساني برقرار کنند ،تا هم موجلات وستي بین اين ملتها فراهم شو و هم انديشته و
افکار اين بزرگان ترويج و اشاعه گر
 .3ظرفیتهای عرفان برای گفتمان علمی و پژوهشی
چنانکه ر شمهای از تاريخچه و سیر تحوال ت عرفان و تدوف يده شتد ،ر طتول
اعدار و قرون ،عارفان و سالکان آثار بسیار از خو بر جای نها ند اينتك هتزاران نستخة
خطي از ا بیات منیور و منظوم عرفاني ر سراسر جهان اسالم و به ويژه ر منطقتة اکتو
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موجو است که به میابه بهترين ستوژههای تحقیقتات مشتتر

انشتمندان و محققتان

حوزة اکو ميتواند زمینة مناسلي برای گفتمانهای علمي و تعاطي فرهنگي ،با محوريتت
زبان و ا بیات فارسي و عربي و ترکي و ار و (چهار زبان مهم جهان استالم) فتراهم آور
افزون بر اين ،کتب و شايد مهمتر از آن ،غور و تأمل ر مفاهیم عمیق و ژرفي استت کته
عارفان مسلمان ر آثار خو بتدانهتا پر اختتهانتد و آن مفتاهیم متيتواننتد هتر کتدام
سوژههای مهمي برای تحقیق و پژوهش و همايشهای مشتر

باشند چه ختو استت

که برای تحقق اين هدف ،ر صورت امکان مستالوالن کشتورهای اکتو امتیتازات ويتژهای
مانند اعطای "کارت سلز" برای محققان اين حوزه ر نظر گیرند تتا ايتن افترا شايستته
بتوانند بدون اشتن روا يد به همة کشورهای اکو سفر کنند و "سفیران فرهنگتي بتدون
مرز" باشند اهالي کشورهای اتحا ية اروپا بدون تشريفات به کشورهای يکتديگر رفتت و
آمد ميکنند ،اما ر جهان اسالم ،که قرآن "نظرية امت واحتده" را ر آن مطترح کتر ه
است ،مر مان به طتور عمتوم کته هتی  ،بلکته محققتان و نخلگتان و فرهیختگتان هتم
نميتوانند به راحتي ر سرزمینهای معنوی و اقلیمهای فرهنگي متعلق به خو آزا انته
رفت و آمد کنند

مقاالت 019 /

منابع و مآخذ
آل علي ،نورالدين ،1731 ،اسالم ر غر  ،تهران انشگاه تهران
بیات ،محمدحسین ،1730 ،ملاني عرفان و تدوف ،تهران انشگاه عالمه طلاطلايي
پاکتچي ،احمد ،1702 ،جريانهای تدوف ر آسیای مرکزی ،تهران انتشارات بینالمللي الهدی
پورجوا ی ،ندراهلل" ،ا بیات عرفاني به زبان فارسي" ،جلد پانز هم ،تهتران ايترۀ المعتارف
بزر اسالمي
حکیمي ،محمدرضا ،1701 ،انش مسلمین ،نشر لیل ما
حللي  ،علي اصغر ،1710 ،شناخت عرفان و عارفان ايراني ،تهران زوار
زرين کو  ،علدالحسین ،1760 ،ارزش میرا صوفیه ،تهران امیرکلیر
______________ ،1760 ،جستجو ر تدوف ايران ،تهران امیرکلیر
______________ ،1760 ،نلالة جستجو ر تدوف ايران ،تهران امیرکلیر
______________ ،1717 ،تدوف ايران ر منظر تتاريخي آن ،ترجمته کتتر مجدالتدين
کیواني ،تهران انتشارات سخن
شم  ،حسین" ،سیر تحوالت عرفان وتدوف اسالمي" ،جلتد پتانز هم ،تهتران ايترۀالمعتارف
بزر اسالمي
شیمل ،آنه ماری ،1713 ،ابعا عرفاني اسالم ،ترجمه علدالرحیم گواهي ،تهتران نشتر فرهنتگ
اسالمي
قشیری ،ابوالقاسم ،1761 ،رساله قشیريه ،به تدحیح بديا الزمتان فروزانفتر ،تهتران انتشتارات
علمي و فرهنگي
کربن ،هانری ،1713 ،انسان نتوراني ر تدتوف ايرانتي ،ترجمته فرامترز جتواهری نیتا ،شتیراز
انتشارات آموزگار خر
کسائي ،نوراهلل ،1711 ،مدارس نظامیه و تأثیرات اجتماعي و فرهنگي آن ،تهران انشگاه تهران
کالبا ی ،ابوبکر ،التعرف لمذهب التدوف ،به کوشش جوا شريعت،
مظاهری سیف ،حمیدرضا ،1711 ،تجربههای عرفاني ر ا يان ،تهران انتشارات بوستان کتا
ندر ،سید حسین" ،ملاني و اصول عرفان و تدوف اسالمي" ،جلد پتانز هم ،تهتران ايترۀالمعتارف
بزر اسالمي
هجويری جالبي ،علي بن عیمان ،1707 ،کشف المحجو  ،به کوشتش کتتر محمتو عابتدی،
تهران انتشارات سروش
يیربي ،سید يحیي ،1761 ،سیر تکاملي و اصول و مسايل عرفان و تدوف ،تلريز انشگاه تلريز

