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پناهگتتاه و التجتتای  ل شکستتتگان و  ر طتتول تتتاريخ، همتتواره عرفتتان و تدتتوف 

هتا و  ر  ها و غارتگری و ناروايي ها  ر روزگار آکنده از تعدب  بو ه است رنجیدگان روزگار

ها، روی آور ن بته  او  نابساماني و ويرانگری قدرت جويان حاکم و بته تلتا آن آشتفتگي

    کر  هديه ميها  ناها و ج قلب بهآرامشي جاو انه  ،حريم عشق محلو  ازلي

توان  ر شعر و نیر فارسي بته  مي را ميترين و ماندگارترين تجلیات عرفان اسال عالي

جو کر   گونته گتوني و  و فرارو ان جست مرکزیفرهنگي آسیای  -تمدني ةحوز ر ويژه 

های عارفانه که مرکز تجما و تعالیم انستاني و  های عرفاني، وجو  خانقاه مکاتب و سلسله

متدار  ر چنتین ظهتور و بتروز صتاحلدالني ناهم ،آمدنتد تدوف به شمار مي ةصلح جويان

های خیتزش عرفتان بتا  کانون از اين منطقه به عنوان يکي از شد تاعرفان موجب  ةگستر

اخالقتي عرفتايي چتون تتأثیر بتديل و  و   نقتش بييتا  شت انستانياجتمتاعي و  رويکر 

 ،خواجه علیتداهلل احترار ابوالخیر، خواجه علداهلل انداری و میرسیدعلي همداني، ابوسعید

 ر و بذر همتدلي و آرامتش  کر   و چندان ميرورزی و محلت را طنین زنده و گیرای مه

 ا  تتا بتا  مياين امکان را  ها انسانبه  ،عد روحاني انسان  تأکید بر تفوق بُافشاند ها مي  ل

ة لذت فراوان بر احساس غربت و جدا افتا گي خويش چیره آيند و ختو  را فراتتر از همت

 های خلقت بدانند  پديده

 ظر شااهبا  ساادره نشینکااه ای بلند ن

  نند صافیر تااو را   کن رة ااارش مااد
 

 ناشیمن تو نه این کنج مدن   بااد اس  

 ندانم  که در این دام ه چه ایتاده اس 
 

جان و ة به سرچشم ،عارف با شناخت گوهر وجو ی خويش که بنیاني الهوتي  ار 

 يابد   مي ای واال و کرامتي آسماني خور  و مرتله جهان پیوند مي

 ماارغ باغ ملنااوتم نیم ا  االم خااک

 خرع  ن رز  که پرزا  کنم تا بر دزس 

 دز سه رز ی  فسد ساخته اند ا  بدنم 

 به هاوای سر کاویی پاار ز بالد بزنم
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متر  وی  ،رکو  و رختوتچرا که  ؛ ر تعالي گام بگذار  هموارهچنین وجو ی بايد 

  را  ر پي خواهد  اشت

 رزیم ایم ز باااار ماااادماااا  باریاااا

 ماااا ا  اینجاااا ز ا   نجاااا نیساااتیم
 

 رزیم مااا   دریااااییم ز دریاااا مااااد 

 رزیم ما   باد جااییم ز باد جاا ماد
 

هتای متا ی  خو  را محدور  ر خاکداني از غتم و هوس اونمايد که  بسیار زشت مي

  گرفتار بیند

 حیف اس  طایری چو تو در خاکدان  م
 

 یارستاام  ماد  اینااجا به  شیان زیا  
 

توفتاني از  ةتوانتد گرفتتار و وابستت پت  نمي ،مورو  انسان خلد بترين استت ةخان

    و ملك وجو ی خو  را نا يده انگار  باشدهای ما ی  خواهش

 حایظا خلد برین خانۀ مورزث من اس 
 

 اناادر این منزل زیرانه نشیمن چه کانم 
 

  و  را بازيابیم کته ختو  را بشناستیمخ ةتوانیم نیروهای روحاني بالقو صورتي مي  ر

مرز بین خو آگاهي و خو فريلي بستیار  ، هد تاريخ تدوف نشان مي چنانکهبا اين وجو  

 ظريف و ملهم است  

 ینر خااود ز رای خود در االم رنادی نیس 

 کفر اس  در این مذهب خودبیند ز خودراید

هتای  هتا و خواهش هوس هد تا از  نیتای  سیر و سلو  معنوی به عارف امکان مي

کاهش يابد، هر چه وابستگي انسان به عالم   نفساني جدا و به  نیای الهوتي نز يك شو 

استت کته  ر بیشتتر  ي  ابتراهیم ا هتم از جملته عرفتايگر   به عالم معنويت نز يك مي

 اشتت و ستهمي  عهد متراو ه منطقه آمد و شد و با بسیاری از بزرگانکنوني کشورهای 

  وی بیشتتر عهده گرفتپديد آور ن  نیای آرماني و صلح و صفای عارفانه بر شايسته  ر 

او بتا صتوفیه  ةهای نیك منشان خاطره و آموزه اما ، وران زهد و رياضت را  ر شام گذارند
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   استان زندگي وی به ويژه توبه و تر  گذاشتخراسان همواره سرمشقي کم نظیر باقي 

شايستته و پايتداری  ةسرچشتم ،گي زاهدانه و عرفانيزندگي شاهانه و روی آور ن به زند

هتای  نیتوی و وابستتگي  شد که توانستت الگتويي ستازنده بترای  ل بريتدن از کامراني

حتتي  نظیتری  ر عرفتا و وارستتگي و رهتايي کتم تر   نیاجويي،  باشدروزافزون به آن 

مقامتات  تا  يگتر بترای بته  ستت آور ن مطتاما و آور  زندگي اجتماعي مر م پديد مي

چنتین مناعتت طلتا زيلتايي  ر اشتعار عارفانته   ورزی نجوينتد خشونت و کینه ، نیوی

 های بسیار  ار   نمونه

 به خدا میو ندارع ناه باه چار  ز ناه باه شایرین

 نا ریاۀ دان کاسااااپار  ر ناه ب ۀدان کیسااانه ب

  :نمااد همتااد کااه پااای باار تااارک هفاا  اختاار مد

  خشاا   یاار ساار ز باار تااارک هفاا  اختاار پااای

 دساا   اادرت ن اار ز منصااب صاااحب جاااهد
 

چنتان نحیتف و  ، ر نگاه روشن و رهای صتاحلدالن اقلتیم عشتق ،ماتامور  نیوی و تنعّ

 ،ختو  ةيای کو کانت انند که  ر رؤ طفلي مينمو  که اشتغال بدان را همچون  ناپايدار مي

کته  های نتاچیز گر يتده اندوز  و چنان وابسته و پای بنتد ايتن ستنگ سنگ و سفال مي

 های کم ار  است  چنان  اشتهخوشي، گريه و خشم او بسته به وجو   خنده و  ل

 چااون کنااار کااودکد پاار ا  ساااافال

 گاار سااتاند پاااره ای گریااان شااااود

 ساان  پرکااردی تااو داماان ا  جمااان
 

 کو بر  ن خندان بود چاون ر ّ ماال 

 پاره گر باا ش دهااد خاندان شاود

 هم   سن  سیم ز  ر چون کودکاان
 

 پتذيرشو زمینته را بترای  کتر تر  گشتو ه راافق  يد اجتمتاعي  نيهای عرفا وزهآم

 کنتار ز  وگرايي را  انديشي و مطلق   جزمآور ها فراهم  آمیز با  يگر آيین زندگي مسالمت

 های مذهلي رهايي بخشید  یل و قالهای بیهو ه و ق ها و کشمکش از جنجال
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 جن  هفتاد ز دز مل  همه را اذر بناه
 

 ندیدند حقیقا  ره ایساانه  دناد چو 
 

عرفان به آنان اين باور مسلم را يا آور شد که راه  ر جهان يکي استت و آن کمتال 

    و رسیدن به اخالق انسانياست مطلو  خداوندی 

 ها جااداس  مذهااب ااش    مذهب

 ااشقد گر  ین سر ز گر  ان سر اس 
 

 ااااش  اسااطرر  اساارار خداساا  

 ر رهباار اساا اا باا  مااا را باادان ساا
 

ای از تعلیم اخالقي همراه با ارشا  و موعظه خیرخواهانته را  ر کتالم عرفتايي  گونه

تأکید  ارنتد  تعلّقيفارغ از هر گونه  ،های پا  انساني لفهؤها و م توان يافت که به نگره مي

 اند  ة تنگ تعدب گرفتار نگر يدهظاهری باورها و  ر  اير ةو  ر پوست

 اصااااب  مااااادهای گاااااریتار تاعا
 

  ناد گر تو رف ا  هوش ز ا  لاب مد

 هین منن ازع ز ساخن کوتااااه کان
 ججج

 دائماااا در حااابّ ز در بغااا   ماااده 

  ناااد پااا  چااارا دع ا  تعصاااب مد
 

 بااد تعصااب باااش ز ااازع راه کاان
 

گرايتي و رياکتاری،  لتي  گیری ، ظاهر های پنداری و سخت فرارفتن و رهايي از پیله

های  يگر را با وجو  تلاين  باورها و آموزه تاآور   و رها پديد مي ای روشن وسیا و انديشه

 پذير گر اند   های شاخص تحمل آشکار و گونه گوني

 هاااید اس  پناامان در جاامان نردبان
 

 هااار گااره را نااردبان دیاا ری اسا 
 

 پاایااه پاایااه تا ااااناااان  سااامان 

 هاار رزش را  ساامان دیا ری اسا 
 

 ها زين روی جز يك کیش نیست کیش   آنکه خو  ممدوح جز يك بیش نیست ز

را بته تستاهل و آنهتا تر کتر  و  تعالیم صوفیه افتق بدتیرت مستلمانان را گشتو ه»

قیقتت تدتوف بتو  کته تتر  مسامحه و به تر  تعدب و غرور و عنا  توجه  ا  و  ر ح

به سعا ت فتر ی و اجتمتاعي نیل  ةفايده و توجه به صدق و اخالص را الزم مشاجرات بي

  (06؛ 1716)همايي، « شمر 
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تسامح و تکیرگرايي عرفا تتا فراستويي پتای بتر  کته تعامتل و ارتلتاطي ستازنده و 

ها  ر مشترق ايتران و    قرنکر ندآمیخته با احترامي  و سويه با باورمندان بو ايي برقرار 

 ةکهتن فارستي نتام بتکتد آيین بو  و  ر شتعرترين  بو ايي گستر ه ،کشورهای فرارو ان

برمکیتان کته  ر  ربتار خلفتای علاستي مقامتات بتاال نیاکان آمده است   بارهانوبهار بلخ 

 ابوريحان بیروني  ر تحقیق ماللهند   به نوشتة نوبهار بو ند  ةمتولي بتکد ، اشتند

پیش از آنکه زر شت از آذربايجان ظهور کند و  ر بلتخ متر م را بته کتیش ختو  »

بیرونتي، « )سان و عراق و فارس و موصل تا حدو  شام شمني )بو ايي( بو نتدبخواند خرا

  (20؛ 1732

های بتو ايي بتو  کته  ر   ر مناطق شرقي ايران و آسیای میانه قدم به قدم بتخانه»

 ،اسنا  و مدار  و کتب بو ايي گسترش چشمگیری  اشت و  ر برخي ملاني عرفانيآنها 

با عرفان فرارو ان يافته بو   اين پیوندها موجلات رشد و   اپیوندها و اشتراکاتي قابل اعتن

ستاخت و تعدتلات و  انستاني را پديتدار ميهای  همتدلي و آزا انديشتي ةگسترش روحی

کتر  و ستلب  های حاصل از گوناگوني مذاهب را به طور چشتمگیری خنیتي مي خشونت

 شد  های آرماني صلح و اتحا  مي تقويت انديشه

انتد تتا حتد بستیار  از عرفای خراسان پیرامون مر  عنتوان کر ه يدگاهي که برخي 

های عرفاني هندی  گر يد  مشر  های پیشگامان عرفان بو ايي نز يك مي شاخدي به آموزه

از ايتن روی استت کته هندوستتان بیشتترين   نیز بر بنیان آرامش و تسامح استتوار استت

چنتان کته ستهرا  ستپهری  و آنهای موجو  را  ر خويش پرورانده است  ها و آيین مشر 

  (101؛ 1710 ر بنارس سر هر کوچه چراغي ابدی روشن بو  )شمیسا،   گويد مي

تتأثیری بته مراتتب  ،سترش ملاني انستاني و استالميگعرفا  ر رشد و  ،بدون شك

 ة ر تعمیتق روحیتنقتش آنتان اند و  بیشتر از حاکمان مسلمان و خلفتای بغتدا   اشتته

هتايي  بلکه  ر همراهي و همتدلي آيین ،ها  ر میان فرق مسلمیننه تن ، وستي و برا ری

 بسیار چشتمگیر بتو ه استت ها  و مسیحیت و گسترش مهرورزی وييهند يي وچون بو ا

عربي  ر  و با آرا  ابن رفتبخشي به آسیای صغیر  ،کانون اين عرفان و پسندهای صوفیانه
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ايتن   های آيین بو ا همتراه شتد وزهو با آم رسیدای  يگر به شله قاره هند  آمیخت و پاره

های متنتوع و  و موجب ظهتور و بتروز سلستله بو ثر ؤجابجايي  ر باروری عرفان بسیار م

های عرفاني که نقشتي  ترين و با نفوذترين نحله گر يد  يکي از مهم متدوفهای از  گستر ه

رفتاني ع ةفرقت ، ر گسترش اخالق و همدلي  ر میان متر م فترارو   اشتته مؤثرخاص و 

هجتری  ابو علي فارمدی از عرفای قرن پتنجم آرا با  آن،بندی است که سنگ بنای  نقش

خواجته   ستتو بته  نها ه شدهای پنجم و ششم  و خواجه يوسف همداني  ر قرن قمری

 ايتنهتای گستتر ه  ر  وجتو  خانقاه ،بها الدين نقشلند بخاری کمال يافت  افزون بر اين

 اشتت  تستامح و تستاهل  ،متدارا ،تحمتلروحیتة گستترش نقشتي ستتر   ر  ،منطقه

شیخ محمتد تلا کتاني، بوستعید، شتاه قاستم انتوار، ابوالمفتاخر های اين صوفیان   خانقاه

علتا ت و  صوفیه بو  و مأمني برایهای  ترين کانون من از برجستهؤباخرزی و مالمحمد م

  آمد و سلو  عارفانه به شمار مي انجام سیر

بو ند که بسیاری از امیران  برانگیخته ر مر م و فرمانروايان ای  چنان جاذبه عارفان

ساختند و با پیران تدتوف  ميبرای آنان  مشابهخانقاه و مراکز  ،شوق و  للستگي بسیار با

خانقتاه و لنگتری  رفتند و ميبه زيارت آرامگاه مشايخ بزر    اشتند؛گستر ه  های مراو ه

زيتارت  ، پیوسته بته  شاهرخ تیموریکنندرا اطعام نها ند تا  رماندگان و مسافران  بنا مي

به زيارت آرامگتاه نیز، و  ر طول سفرهای خويش  رفت ميآرامگاه خواجه علداهلل انداری 

 شتافت   بزرگان تدوف مي

خواجته علیتداهلل احترار  ،سلطان ابوسعید تیموری نیز که مريد عارف بزر  فترارو 

 اشتت   ر زمتان فرمتانروايي وی طريقتت  بته پیتران طريقتت ارا تتي تتام و تمتام ،بو 

  عنايتت بته صتوفیان و بنتای سخت گسترش و نیرو يافتنقشلنديه  ر سمرقند و هرات 

امیر علیشیر نوايي نیتز  او، پرور خانقاه  ر نظام حکومتي سلطان حسین بايقرا و وزير ا  

 ر هترات نقشلنديه  ةنما  محلوبیت طريق ،شد  علدالرحمان جامي  ر زمان وی پیگیری

پیتران و مشتايخ ايتن سلستله از اقلتال و  ،  به طور کليبو و به طور عام خراسان بزر  

هتای کلیتدی ايتن   ر يکتي از آموزه را اين اقلتال بو ند و سلبای برخور ار  شهرت ويژه



 0931 بهار، 66، ش 01ی، س / فصلنامه تاریخ روابط خارج 011
 

صوفي بايد  ر ظاهر بتا خلتق و  ،بر اين اساس  "خلوت  ر جما" بايد يافت عرفاني  نحلة

بتاور  اشتتند کته شتريعت و طريقتت بتدون  آنان  خويش همراه باشد ر باطن با خدای 

 ر تا با  ربار سالطین  کوشیدند و بنابراين، ميهمراهي پا شاهان به ظهور نخواهد رسید 

    پیوند باشند

از کتاروان  راز آهنتگ فضتال و اهتل  چشتمگیراهل عرفان و خانقاه بخش عظیم و 

بته   روی آور ند و  ر زاويه و لنگر منزل گزيدندبینش و هنر و روزگار بو ند که به هرات 

آمتد و  ذوق بته شتمار مي جالل و اقلتال اهتل  ةعرفان آستان ، ر اين عدر ،تعلیری  يگر

 رفت  عزلت و منزلت و شکوه خانقاهي خراسان نیز به شمار مي ةگوش

 حکّامچون نقشلنديه و چشتیه با  ،های تدوف به ويژه  ر شله قاره برخي از سلسله

که اصالح مر م جتز بتا اصتالح   اشتند، زيرا بر اين باور بو ندارتلاط و پیوند آنها و  ربار 

صوفیان روشن ضمیر هیچگاه از  ر  مر م بتي خلتر نلو نتد و  ر   حاکمان ممکن نیست

نقشلنديه تأثیر  و  اشتندرا تسکین آالم اجتماعي و ارشا  و تهذيب حاکمان نقش اصلي 

 ر بستتیاری از تعتتامالت و  آنهتتا  ان هنتتد قابتتل کتمتتان نیستتتفرمانروايتت حکمرانتتي ر 

ام نقش  اشتند و  ر واقتا پنتاه و ملجتأ  ر منتدان و  رويشتان های سیاسي حکّ تدمیم

اند و گاه فداکاری  مهشتا   کر ه مي مکرر  ر مدايب عام صوفیه با مر م همدر ی» بو ند 

زيتاری واقتا  مر اويج ار ان قزويني سر ينوری  ر وقتي که وطنش  ستخوش هجوم علّ

زيا ی از همشهريانش طعمه شمشیر شدند قترآن بته  ستت گرفتته از شتهر  ةشد و عد

بیرون آمد و سر ار مهاجم را از خونريزی برحذر  اشت تا جان خو  را  ر ايتن راه نهتا   

کته بتالی خوارزمیتان را از بغتدا  و ناصتر خلیفته  شیخ شها  الدين سهرور ی برای آن

همدان به رسالت نز  خوارزمشاه رفت و او را از شورش بر خلیفه تحذير کتر   بگر اند  ر

و خو  جفا و اهانت بسیار  يد  ر قتل عام خوارزم به  ست مغول گويند بته شتیخ نجتم 

نپذيرفت و گفت عمتری   الدين کلری پیشنها  شد از شهر بیرون رو  تا از قتل امان يابد

را تنها گتذارم  گوينتد  ر میتدان آنها نامر ی است که   ر اين زمان ،ام با خوارزمیان بو ه
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اه عزلتت و انتزوا از تتر  معاشترت گوينتد و ر همگيکه اهل طريقت  نلو هچنین 

را  آنهتاو   انستند ، علا ت را  ر خدمت خلق مياين افرا مر مان پويند؛ بلکه بسیاری از 

 کر ند  تي و همراهي يکديگر تشويق ميکار و خدمت و معاشرت و نوع پرسبه 

 مبااش در پد   ار ز هر چاه خواهاد کن
 

 که در طریق  ما  یر ا  این گنااهد نیسا  
 

***** 

 طااا   ن نیس  که بر خاک نمد پیشاند
 

 صدق پیی  ر که اخالص به پیشاند نیس  
 

را  ر  ل  آنهتا، و مهرورزی مشايخ طريقتت بیني روح خوشان  و ارتلاط با مر م و 

موالنا جالل الدين محمتد تأثیر  ا   نقش و  جای ميمر م به عنوان نما  عشق و آزا گي 

ل  ر کمتر شخدتیت فرهنگتي و ا بتي  يگتر و تحمّ تسامحمدارا و   عوت به  ر را بلخي

 توان سراغ گرفت  مي

 

 نتیجه

بینتي متذهلي را  ر جوامتا مستلمان  نافتق  يتد اجتمتاعي و جهتا عارفان،های  آموزه

    آور ها فراهم  گر آيینيآمیز با   و زمینه را برای پذيرفتن و زندگي مسالمت کر تر  گشو ه

 ر رشد و گسترش ملاني انساني و اسالمي به مراتب بیشتتر از  عارفان،تأثیر بدون شك 

 ،نها  ر میتان مستلمین وستي و برا ری نه تة و  ر تعمیق روحی بو حاکمان مسلمان و خلفا 

  نقش آشتکار  اشتتو مسیحیت  ييهندو ،ييهايي چون بو ا بلکه  ر همراهي و همدلي آيین

و  شتدند مياقلال پا شاهان و فرمانروايتان  موجبمهرورزانه های  با روش عارفان ،افزون بر اين

    آور ند ميفراهم  از اين طريق رويشان های  زمینه را برای بسط و گسترش آموزه

و مهربانانته بتا  ة انستاني وستي و پیوند اجتماعي و معنوی با مر م همراه با روحیت

 پیران تدوف را  ر  ل مر م به عنوان نمتا  عشتق و آزا گتي، طلقات اجتماعي مختلف،

 جای  ا  لق و آ ا  معاشرت و الگوی صلح و آرامش اعالی حسن خُة نمون
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