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عرفتتان و تدتتوف ر طتتول تتتاريخ ،همتتواره پناهگتتاه و التجتتای ل شکستتتگان و
رنجیدگان روزگار بو ه است ر روزگار آکنده از تعدبها و نارواييها و غارتگریهتا و ر
او نابساماني و ويرانگری قدرت جويان حاکم و بته تلتا آن آشتفتگيها ،روی آور ن بته
حريم عشق محلو ازلي ،آرامشي جاو انه به قلبها و جانها هديه ميکر
عاليترين و ماندگارترين تجلیات عرفان اسالمي را ميتوان ر شعر و نیر فارسي بته
ويژه ر حوزة تمدني -فرهنگي آسیای مرکزی و فرارو ان جست و جو کر گونته گتوني
مکاتب و سلسلههای عرفاني ،وجو خانقاههای عارفانه که مرکز تجما و تعالیم انستاني و
صلح جويانة تدوف به شمار ميآمدنتد ،همچنتین ظهتور و بتروز صتاحلدالني نامتدار ر
گسترة عرفان موجب شد تا از اين منطقه به عنوان يکي از کانونهای خیتزش عرفتان بتا
رويکر اجتمتاعي و انستاني يتا شتو نقتش بيبتديل و تتأثیر اخالقتي عرفتايي چتون
میرسیدعلي همداني ،ابوسعید ابوالخیر ،خواجه علداهلل انداری و خواجه علیتداهلل احترار،
طنین زنده و گیرای مهرورزی و محلت را و چندان ميکر و بذر همتدلي و آرامتش ر
لها ميافشاند تأکید بر تفوق بُعد روحاني انسان ،به انسانها اين امکان را مي ا تتا بتا
لذت فراوان بر احساس غربت و جدا افتا گي خويش چیره آيند و ختو را فراتتر از همتة
پديدههای خلقت بدانند
کااه ای بلند نظر شااهبا ساادره نشین
تااو را کن رة ااارش مااد نند صافیر

ناشیمن تو نه این کنج مدن
ندانم

بااد اس

که در این دام ه چه ایتاده اس

عارف با شناخت گوهر وجو ی خويش که بنیاني الهوتي ار  ،به سرچشمة جان و
جهان پیوند ميخور و مرتلهای واال و کرامتي آسماني مييابد
ماارغ باغ ملنااوتم نیم ا االم خااک

دز سه رز ی فسد ساخته اند ا بدنم

خرع ن رز که پرزا کنم تا بر دزس

به هاوای سر کاویی پاار ز بالد بزنم
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چنین وجو ی بايد همواره ر تعالي گام بگذار ؛ چرا که رکو و رختوت ،متر

وی

را ر پي خواهد اشت
ماااا باریااااایم ز باااار ماااادرزیم

مااا دریااااییم ز دریاااا ماااادرزیم

ماااا ا اینجاااا ز ا نجاااا نیساااتیم

ما باد جااییم ز باد جاا مادرزیم

بسیار زشت مينمايد که او خو را محدور ر خاکداني از غتم و هوسهتای متا ی
گرفتار بیند
حیف اس

اینااجا به شیان زیا مادیارستاام

طایری چو تو در خاکدان م

نميتوانتد گرفتتار و وابستتة توفتاني از

خانة مورو انسان خلد بترين استت ،پت

خواهشهای ما ی باشد و ملك وجو ی خو را نا يده انگار
اناادر این منزل زیرانه نشیمن چه کانم

حایظا خلد برین خانۀ مورزث من اس

ر صورتي ميتوانیم نیروهای روحاني بالقوة خو را بازيابیم کته ختو را بشناستیم
با اين وجو چنانکه تاريخ تدوف نشان مي هد ،مرز بین خو آگاهي و خو فريلي بستیار
ظريف و ملهم است
ینر خااود ز رای خود در االم رنادی نیس
کفر اس
سیر و سلو

در این مذهب خودبیند ز خودراید

معنوی به عارف امکان مي هد تا از نیتای هوسهتا و خواهشهتای

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

ابتراهیم ا هتم از جملته عرفتايي استت کته ر بیشتتر

کشورهای کنوني منطقه آمد و شد و با بسیاری از بزرگان عهد متراو ه اشتت و ستهمي
شايسته ر پديد آور ن نیای آرماني و صلح و صفای عارفانه بر عهده گرفت وی بیشتتر
وران زهد و رياضت را ر شام گذارند ،اما خاطره و آموزههای نیك منشانة او بتا صتوفیه
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خراسان همواره سرمشقي کم نظیر باقي گذاشت استان زندگي وی به ويژه توبه و تر
زندگي شاهانه و روی آور ن به زندگي زاهدانه و عرفاني ،سرچشتمة شايستته و پايتداری
شد که توانستت الگتويي ستازنده بترای ل بريتدن از کامرانيهتای نیتوی و وابستتگي
روزافزون به آن باشد تر

نیاجويي ،وارستتگي و رهتايي کتمنظیتری ر عرفتا و حتتي

زندگي اجتماعي مر م پديد ميآور تا يگتر بترای بته ستت آور ن مطتاما و مقامتات
نیوی ،خشونت و کینهورزی نجوينتد چنتین مناعتت طلتا زيلتايي ر اشتعار عارفانته
نمونههای بسیار ار
ز ناه باه شایرین

به خدا میو ندارع ناه باه چار

نه باادان کیساۀ پار ر ناه بااادان کاساۀ ریاان
همتااد کااه پااای باار تااارک هف ا
خش ا
دساا

اختاار مدنمااد:

یاار ساار ز باار تااارک هف ا

اختاار پااای

اادرت ن اار ز منصااب صاااحب جاااهد

امور نیوی و تنعّمات ،ر نگاه روشن و رهای صتاحلدالن اقلتیم عشتق ،چنتان نحیتف و
ناپايدار مينمو که اشتغال بدان را همچون طفلي مي انند که ر رؤيای کو کانتة ختو ،
سنگ و سفال مياندوز و چنان وابسته و پای بنتد ايتن ستنگهای نتاچیز گر يتده کته
خنده و لخوشي ،گريه و خشم او بسته به وجو چنان اشتههای کم ار است
چااون کنااار کااودکد پاار ا ساااافال

کو بر ن خندان بود چاون ر ّ ماال

گاار سااتاند پاااره ای گریااان شااااود

پاره گر باا ش دهااد خاندان شاود

پرکااردی تااو داماان ا جمااان

سیم ز ر چون کودکاان

ساان

هم سن

آموزههای عرفاني افق يد اجتمتاعي را گشتو هتر کتر و زمینته را بترای پتذيرش
زندگي مسالمتآمیز با يگر آيینها فراهم آور جزمانديشي و مطلقگرايي را کنتار ز و
از جنجالها و کشمکشهای بیهو ه و قیل و قالهای مذهلي رهايي بخشید
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جن

هفتاد ز دز مل

همه را اذر بناه

چو ندیدند حقیقا

ره ایساانه دناد

عرفان به آنان اين باور مسلم را يا آور شد که راه ر جهان يکي استت و آن کمتال
مطلو خداوندی است و رسیدن به اخالق انساني
مذهااب ااش

مذهبها جااداس

ااشقد گر ین سر ز گر ان سر اس

ااااش اسااطرر
اا ب ا

اساارار خداساا

مااا را باادان س ار رهباار اس ا

گونه ای از تعلیم اخالقي همراه با ارشا و موعظه خیرخواهانته را ر کتالم عرفتايي
ميتوان يافت که به نگرهها و مؤلفههای پا

انساني ،فارغ از هر گونه تعلّقي تأکید ارنتد

و ر پوستة ظاهری باورها و ر ايرة تنگ تعدب گرفتار نگر يدهاند
ای گاااااریتار تاعااصااااب ماااااده

دائماااا در حااابّ ز در بغااا

ماااده

چااارا دع ا تعصاااب مد ناااد

گر تو رف ا هوش ز ا لاب مد ناد

پااا

هین منن ازع ز ساخن کوتااااه کان

بااد تعصااب باااش ز ااازع راه کاان

ججج

فرارفتن و رهايي از پیلههای پنداری و سختگیری  ،ظاهرگرايتي و رياکتاری ،لتي
وسیا و انديشهای روشن و رها پديد ميآور تا باورها و آموزههای يگر را با وجو تلاين
آشکار و گونه گونيهای شاخص تحملپذير گر اند
نردبانهاااید اس

پناامان در جاامان

هااار گااره را نااردبان دیاا ری اسا

پاایااه پاایااه تا ااااناااان سااامان
هاار رزش را ساامان دیا ری اسا

ز آنکه خو ممدوح جز يك بیش نیست کیشها زين روی جز يك کیش نیست
«تعالیم صوفیه افتق بدتیرت مستلمانان را گشتو هتر کتر و آنهتا را بته تستاهل و
مسامحه و به تر

تعدب و غرور و عنا توجه ا و ر حقیقتت تدتوف بتو کته تتر

مشاجرات بيفايده و توجه به صدق و اخالص را الزمة نیل به سعا ت فتر ی و اجتمتاعي
شمر » (همايي1716 ،؛ )06
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تسامح و تکیرگرايي عرفا تتا فراستويي پتای بتر کته تعامتل و ارتلتاطي ستازنده و
آمیخته با احترامي و سويه با باورمندان بو ايي برقرار کر ند قرنها ر مشترق ايتران و
کشورهای فرارو ان ،بو ايي گستر هترين آيین بو و ر شتعر کهتن فارستي نتام بتکتدة
نوبهار بلخ بارها آمده است نیاکان برمکیتان کته ر ربتار خلفتای علاستي مقامتات بتاال
اشتند ،متولي بتکدة نوبهار بو ند به نوشتة ابوريحان بیروني ر تحقیق ماللهند
«پیش از آنکه زر شت از آذربايجان ظهور کند و ر بلتخ متر م را بته کتیش ختو
بخواند خراسان و عراق و فارس و موصل تا حدو شام شمني (بو ايي) بو نتد» (بیرونتي،
1732؛ )20
« ر مناطق شرقي ايران و آسیای میانه قدم به قدم بتخانههای بتو ايي بتو کته ر
آنها اسنا و مدار

و کتب بو ايي گسترش چشمگیری اشت و ر برخي ملاني عرفاني،

پیوندها و اشتراکاتي قابل اعتنا با عرفان فرارو ان يافته بو اين پیوندها موجلات رشد و
گسترش روحیة همتدلي و آزا انديشتيهای انستاني را پديتدار ميستاخت و تعدتلات و
خشونتهای حاصل از گوناگوني مذاهب را به طور چشتمگیری خنیتي ميکتر و ستلب
تقويت انديشههای آرماني صلح و اتحا ميشد
يدگاهي که برخي از عرفای خراسان پیرامون مر

عنتوان کر هانتد تتا حتد بستیار

شاخدي به آموزههای پیشگامان عرفان بو ايي نز يك ميگر يد مشر های عرفاني هندی
نیز بر بنیان آرامش و تسامح استتوار استت از ايتن روی استت کته هندوستتان بیشتترين
مشر ها و آيینهای موجو را ر خويش پرورانده است و آنچنتان کته ستهرا ستپهری
ميگويد ر بنارس سر هر کوچه چراغي ابدی روشن بو (شمیسا1710 ،؛ )101
بدون شك ،عرفا ر رشد و گسترش ملاني انستاني و استالمي ،تتأثیری بته مراتتب
بیشتر از حاکمان مسلمان و خلفتای بغتدا

اشتتهاند و نقتش آنتان ر تعمیتق روحیتة

وستي و برا ری ،نه تنها ر میان فرق مسلمین ،بلکه ر همراهي و همتدلي آيینهتايي
چون بو ايي و هندويي و مسیحیت و گسترش مهرورزیها بسیار چشتمگیر بتو ه استت
کانون اين عرفان و پسندهای صوفیانه ،بخشي به آسیای صغیر رفت و با آرا ابنعربي ر
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آمیخت و پارهای يگر به شله قاره هند رسید و با آموزههای آيین بو ا همتراه شتد ايتن
جابجايي ر باروری عرفان بسیار مؤثر بو و موجب ظهتور و بتروز سلستلههای متنتوع و
گستر های از متدوفه گر يد يکي از مهمترين و با نفوذترين نحلههای عرفاني که نقشتي
خاص و مؤثر ر گسترش اخالق و همدلي ر میان متر م فترارو

اشتته ،فرقتة عرفتاني

نقشبندی است که سنگ بنای آن ،با آرا ابو علي فارمدی از عرفای قرن پتنجم هجتری
قمری و خواجه يوسف همداني ر قرنهای پنجم و ششم نها ه شد و بته ستت خواجته
بها الدين نقشلند بخاری کمال يافت افزون بر اين ،وجتو خانقاههتای گستتر ه ر ايتن
منطقه ،نقشتي ستتر

ر گستترش روحیتة تحمتل ،متدارا ،تستامح و تستاهل اشتت

خانقاههای اين صوفیان شیخ محمتد تلا کتاني ،بوستعید ،شتاه قاستم انتوار ،ابوالمفتاخر
باخرزی و مالمحمد مؤمن از برجستهترين کانونهای صوفیه بو و مأمني برای علتا ت و
انجام سیر و سلو

عارفانه به شمار ميآمد

عارفان چنان جاذبهای ر مر م و فرمانروايان برانگیخته بو ند که بسیاری از امیران
با شوق و للستگي بسیار ،خانقاه و مراکز مشابه برای آنان ميساختند و با پیران تدتوف
مراو ههای گستر ه اشتند؛ به زيارت آرامگاه مشايخ بزر

ميرفتند و خانقتاه و لنگتری

بنا مينها ند تا رماندگان و مسافران را اطعام کنند شاهرخ تیموری ،پیوسته بته زيتارت
آرامگاه خواجه علداهلل انداری ميرفت و ر طول سفرهای خويش نیز ،به زيارت آرامگتاه
بزرگان تدوف ميشتافت
سلطان ابوسعید تیموری نیز که مريد عارف بزر

فترارو  ،خواجته علیتداهلل احترار

بو  ،بته پیتران طريقتت ارا تتي تتام و تمتام اشتت ر زمتان فرمتانروايي وی طريقتت
نقشلنديه ر سمرقند و هرات سخت گسترش و نیرو يافت عنايتت بته صتوفیان و بنتای
خانقاه ر نظام حکومتي سلطان حسین بايقرا و وزير ا

پرور او ،امیر علیشیر نوايي نیتز

پیگیری شد علدالرحمان جامي ر زمان وی ،نما محلوبیت طريقة نقشلنديه ر هترات
و به طور عام خراسان بزر

بو به طور کلي ،پیتران و مشتايخ ايتن سلستله از اقلتال و

شهرت ويژهای برخور ار بو ند و سلب اين اقلتال را ر يکتي از آموزههتای کلیتدی ايتن
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نحلة عرفاني بايد يافت "خلوت ر جما" بر اين اساس ،صوفي بايد ر ظاهر بتا خلتق و
ر باطن با خدای خويش همراه باشد آنان بتاور اشتتند کته شتريعت و طريقتت بتدون
همراهي پا شاهان به ظهور نخواهد رسید و بنابراين ،ميکوشیدند تا با ربار سالطین ر
پیوند باشند
اهل عرفان و خانقاه بخش عظیم و چشتمگیر از کتاروان راز آهنتگ فضتال و اهتل
بینش و هنر و روزگار بو ند که به هرات روی آور ند و ر زاويه و لنگر منزل گزيدند بته
تعلیری يگر ،ر اين عدر ،عرفان آستانة جالل و اقلتال اهتل ذوق بته شتمار ميآمتد و
گوشة عزلت و منزلت و شکوه خانقاهي خراسان نیز به شمار ميرفت
برخي از سلسلههای تدوف به ويژه ر شله قاره ،چون نقشلنديه و چشتیه با حکّام
و ربار آنها ارتلاط و پیوند اشتند ،زيرا بر اين باور بو ند که اصالح مر م جتز بتا اصتالح
حاکمان ممکن نیست صوفیان روشن ضمیر هیچگاه از ر مر م بتي خلتر نلو نتد و ر
تسکین آالم اجتماعي و ارشا و تهذيب حاکمان نقش اصلي را اشتند و تأثیر نقشلنديه
ر حکمرانتتي فرمانرواي تان هنتتد قابتتل کتمتتان نیستتت آنهتتا ر بستتیاری از تعتتامالت و
تدمیمهای سیاسي حکّام نقش اشتند و ر واقتا پنتاه و ملجتأ ر منتدان و رويشتان
بو ند «مکرر ر مدايب عام صوفیه با مر م همدر ی ميکر هاند و گاه فداکاری مهشتا
ينوری ر وقتي که وطنش ستخوش هجوم علّان قزويني سر ار مر اويج زيتاری واقتا
شد و عدة زيا ی از همشهريانش طعمه شمشیر شدند قترآن بته ستت گرفتته از شتهر
بیرون آمد و سر ار مهاجم را از خونريزی برحذر اشت تا جان خو را ر ايتن راه نهتا
شیخ شها الدين سهرور ی برای آنکته بتالی خوارزمیتان را از بغتدا و ناصتر خلیفته
بگر اند ر همدان به رسالت نز خوارزمشاه رفت و او را از شورش بر خلیفه تحذير کتر
و خو جفا و اهانت بسیار يد ر قتل عام خوارزم به ست مغول گويند بته شتیخ نجتم
الدين کلری پیشنها شد از شهر بیرون رو تا از قتل امان يابد نپذيرفت و گفت عمتری
با خوارزمیان بو هام ،ر اين زمان نامر ی است که آنها را تنها گتذارم گوينتد ر میتدان
جنگ او را میان کشتگان يافتند» (زرين کو )161 1731 ،

مقاالت 013 /

چنین نلو ه که اهل طريقت همگي تتر

معاشترت گوينتد و راه عزلتت و انتزوا از

مر مان پويند؛ بلکه بسیاری از اين افرا  ،علا ت را ر خدمت خلق مي انستند و آنهتا را
به کار و خدمت و معاشرت و نوع پرستي و همراهي يکديگر تشويق ميکر ند
مبااش در پد ار ز هر چاه خواهاد کن

که در طریق

ما یر ا این گنااهد نیسا

*****
ن نیس

طااا
ان

که بر خاک نمد پیشاند

صدق پیی ر که اخالص به پیشاند نیس

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

مر م به عنوان نما عشق و آزا گي جای مي ا نقش و تأثیر موالنا جالل الدين محمتد
بلخي را ر عوت به مدارا و تسامح و تحمّل ر کمتر شخدتیت فرهنگتي و ا بتي يگتر
ميتوان سراغ گرفت
نتیجه
آموزههای عارفان ،افتق يتد اجتمتاعي و جهتانبینتي متذهلي را ر جوامتا مستلمان
گشو هتر کر و زمینه را برای پذيرفتن و زندگي مسالمتآمیز با يگر آيینها فراهم آور
بدون شك تأثیر عارفان ،ر رشد و گسترش ملاني انساني و اسالمي به مراتب بیشتتر از
حاکمان مسلمان و خلفا بو و ر تعمیق روحیة وستي و برا ری نه تنها ر میتان مستلمین،
بلکه ر همراهي و همدلي آيینهايي چون بو ايي ،هندويي و مسیحیت نقش آشتکار اشتت
افزون بر اين ،عارفان با روشهای مهرورزانه موجب اقلال پا شاهان و فرمانروايتان ميشتدند و
زمینه را برای بسط و گسترش آموزههای رويشان از اين طريق فراهم ميآور ند
وستي و پیوند اجتماعي و معنوی با مر م همراه با روحیتة انستاني و مهربانانته بتا
طلقات اجتماعي مختلف ،پیران تدوف را ر ل مر م به عنوان نمتا عشتق و آزا گتي،
نمونة اعالی حسن خُلق و آ ا معاشرت و الگوی صلح و آرامش جای ا

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

منابع و مآخذ
حافظ ،شم الدين محمد ،1761 ،يوان حافظ ،به تدحیح قزويني -غني ،تهران اساطیر
زرين کو  ،علدالحسین ،1767 ،ارزش میرا صوفیه ،تهران امیرکلیر
______________ ،1730 ،بحر ر کوزه  ،تهران انتشارات علمي
______________ ،1717 ،تدوف ايراني ر منظر تاريخي آن ،ترجمه مجدالدين کیتواني،
تهران سخن
شمیسا ،سیروس ،1710 ،مینوی و چند استان ،تهران نشر قطره
غني ،قاسم ،1701 ،تاريخ تدوف ر اسالم تا عدر حافظ ،تهران سخن
فرشا  ،مهدی ،1761 ،عرفان ايراني و جهان بیني سیستمي ،تهران بنیا نیشابور
مولوی ،جالل الدين محمد بن محمد ،1776 ،مینوی معنوی ،به تدحیح نیکلسون ،تهران امیتر
کلیر
محمو ی بختیاری ،علیقلي ،1731 ،عارفان راز ،تهران رهیا
نفیسي ،سعید ،1707 ،سرچشمه تدوف ر ايران ،تهران انتشارات فروغي

