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 1/5/1411تاریخ پذیرش:            23/7/1311تاریخ دریافت: 

 چکیده

های دور جريان داشته است. اتهام مخالفت عارفان با گذشتهنگارش رديه برضد عارفان مسلمان از 

ويژه محور سوم  ستیزی آنان از آن جمله است. بر اساس دو محور اخیر بهگريزی و علمشريعت، عقل

ستیزی که مسئله اين پژوهش است، عارفان مسلمان، عامل رکود و بلکه انحطاط تمدن اسالمی علم –

های تاريخی، با روش توصیفی تحلیلی از خالل کوشد از خالل گزارهیاند. اين پژوهش مقلمداد شده

رزيابی قرار دهد. مروری بر منابع و میراث مکتوب عارفان، حقیقت امر را تبیین و مورد با

های دقیق تاريخی معطوف به مسئله پژوهش، از يک سو، نشان از خدمات ارزنده اين جريان  گزارش

ین، رويکردهای علمی اخالقی و درنهايت کارکردهای علمی تمدنی در سه ساحت دانشمندان و مؤلف

نهايت بلکه در نهان بی ها، های خرد و کالن آموزشی خانقاهآن دارد، حقیقتی که نه فقط در حلقه

طلب عارفان بلندآوازه در گستره تاريخ عرفان اسالمی متجلی شده ومیراثی فاخر را به وديعت نهاده 

بودن دانش در عرفان با اخالق وعلم با معنويت، ضمن مانا کردن کارنامه قريناست. چنان که ويژگی 

 علمی عارفان از سوی ديگر، الگوی دانش در طراز تمدن اسالمی را به ظهور رسانده است.

 دانش، تمدن اسالمی  : عرفان، تصوف، معنويت اسالمی، علم،کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسأله

قمری، دوره طاليی تمدن اسالمی بوده است. درتاريخ هر تمدنی هجری  5و 4به يقین قرون 

گیری آن تمدن است. در های آشکار  شکلدانش وشکوفايی آن در ابعادی چند، يکی از نشانه

ويژه در قرون  تاريخ تمدن اسالمی نیز يکی از ارکان اصلی و داليل موفقیت چشمگیر آن به

نهضت علمی جهان اسالم قلمداد شده است. امروزه  ابتدايی تا میانه، توجه به مسئله دانش و

ويژه درنگاه به آينده و نیل به تمدن  نیز اهمیت علم در گسترش، تعالی و پیشرفت جامعه و به

 عنوان هدف غايی انقالب اسالمی برکسی پوشیده نیست.  نوين اسالمی به

ه عنوان پرچمدار گیری جريانی بدر تاريخ تمدن اسالمی از قرن دوم به بعد شاهد شکل 

معنويت و اخالق و مداری اسالمی هستیم، که ابتدا در قالب عنوان زهاد و عرفا و در ادامه به 

های بعد به تعدادشان افزوده شد، شوند. اين افراد رفته رفته و در قرنعنوان صوفیان شناخته می

ی و هم در ايجاد مند معارف معنوی در قالب عرفان نظری و عرفان عملو هم در ارائه نظام

هايی داشتند و همواره در طول تاريخ تمدن اسالمی به های منسجم اجتماعی موفقیتتشکل

عنوان جريانی اثرگذار مطرح بودند. البته شايان ذکر است؛ اقبال عمومی و گستردگی اين 

های متعددی در درون جريان عرفان و تصوف اسالمی شد که جريان سبب پیدايش و انشقاق

اند و در برخی موارد نیز هايی در مسائل و مبانی نظری و يا سبک و سلوک عملی داشتهتتفاو

برخی از منسوبین به اين جريان دچار انحرافاتی نیز شدند. با توجه به آنچه ذکر شد، مسأله اين 

جو در ادوار تمدن اسالمی، است که آيا عارفان مسلمان به عنوان يک جريان دانشی معنويت

ی برای ارائه داشته و قابلیت الگوسازی دارد يا خیر ؟ به عبارتی، سازگاری پیشرفت و دستاورد

توسعه دانش و حرکت علمی با اخالق و معنويت اسالمی که در قالب عرفان اسالمی و در 

ای موفق بوده يا تنها به انزوای فردی و  تراث عارفان و صوفیان مسلمان تجلی کرده، آيا نمونه

د انجامیده است؟ اهمیت اين پرسش در وجود ذهنیت منفی جامعه نخبگانی اجتماعی و رکو

ها بیش از  ستیزی به آنگرا و اتهام علم و خردگريزی و حتی علم نسبت به جريانهای معنويت

 شود.پیش آشکار می

مطرح بوده است، از متقدمین های مختلف اتهامی که از گذشته تا امروز و به شکل

ويژه  نويسان، به و تعداد زيادی از رديه« تلبیس ابلیس»نويسنده « ابن جوزی»ستیز، مانند  عرفان
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و « احمد کسروی»در عصر صفويه و قاجار تا برخی متجددين و روشنفکران معاصر، مانند 

عنوان عرفا و  که به -گرا  و حتی برخی بزرگان و مراجع جريان معنويت« سیدجواد طباطبايی»

گريز دانسته و در نگاه تاريخی نیز قدرت ستیز و مدرسهذاتاً علمرا  -شوند صوفیه شناخته می

گرفتن و رواج اين تفکر در جوامع اسالمی را در هر عصر مساوی با افول و رکود علم و دانش 

، مکارم 141: 1311، طباطبائی،24: 1341کسروی،) دانند و درنتیجه افول تمدنی در آن دوره می

 (.132: 1311شیرازی،

ويژه در دوران اوج و  ستیزانه مدعیان عرفان و تصوف، به ان معتقدند؛ رويکرد علماين منتقد

اسالمی در اين دوره هیچ پیشرفت علمی و  شد که تمدن  رواج آن بعد از حمله مغول باعث

های برخی بزرگان عرفان  . استناد به آثار و نوشته(141: 1311طباطبائی،) اجتماعی نداشته باشد

و 1/101: 1430، عطار501: 1311غنی،) آموزی شواهد متعددی بر نهی از علمو تصوف و ارائه 

فیاض و همکاران، ) ، دوری از مدرسه و کتاب خواندن و نوشتن(32: 2002، میهنی،1/260

: 1311مکارم شیرازی،) (، تعطیلی و تقدم معرفت شهودی و عدم حجیت عقل303، 1321

کسروی، ورجاوندبنیاد،سال: ) عرفان و تصوف گريزانه ( و حتی تحلیلی بر خاستگاه علم124

 اسالمی و عارفان مسلمان است. گرايی ها به معنويت هايی از علل نقد آن (، نمونه23-24، 1341

گريز و  های عقل ها و گروه گرچه در میان جريان گسترده عرفان و تصوف وجود نحله

برخی مفاهیم يا معارف  استفاده ازفهم، سوءبرداشت و يا سوء خردستیز و يا افرادی که براثر سوء

عرفانی و صوفیانه با طرح نظر و يا در مقام عمل به ستیز و دوری از علم و دانش پرداختند، 

اند، ستیز دانستهطورکلی عرفان را تمدن اين بهانه و به  رسد؛ نگاه منتقدان که به نظر می ولی به

افراد و منسوبین به جريان عرفان و تصوف تمام  تعمیم به  الاقل دقیق نیست و يا حداقل قابل 

 اسالمی نیست.

کنکاش و بازبینی قرارگرفته و  مسئله مورد  های مختلف اين دارد، جنبه اساس ضرورت بر اين

گیرد، چراکه  خصوص نسبت عارفان و متصوفه با علم و دانش صورت  ای در بینانه قضاوت واقع

اسالمی و  آن هم در حرکتی تمدنی به نام عرفان  فقدان تجربه مفید از همزمانی علم و معنويت

آينده  ها، امیدها، خطرات و تحريفاتی است که در استفاده از بیم تنها منجر به عدم تخطئه آن، نه
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امکان وقوع داشته، بلکه ترسیم الگوی پیشرفت تمدنی مبتنی بر علم و معنويت اسالمی را 

 داد. عنوان جريانی پويا نشان خواهد به

 های پژوهشف و پرسشاهدا

-هدف اين نوشتار، ارائه الگو در نقش دانشی و پیشرفت تمدنی، از يک جريان متهم به علم

که باز کردن افق جديدی در بینانه است. چنانسوزی، بر اساس قضاوتی واقعستیزی و تمدن

که  بندی کارکردهای علمی عارفان مسلمان از ديگر اهداف است، امری موضوع عرفان و طبقه

های آينده و حرکت به سوی  ريزی افزون بر رد اتهام مذکور، منجر به استخراج الگويی در برنامه

 ها پاسخ دهد؛ رو می کوشد تا به اين پرسشتمدن نوين اسالمی تواند بود. پژوهش پیش

اند  و آيا نظريه ستیز بودهآيا جريان عظیم عرفان اسالمی و در نتیجه عارفان مسلمان علم -

 ستیزی صوفیه و عرفا از اتقان الزم برخوردار است ؟علم

 اند؟آيا عارفان مسلمان سبک خاصی در تعلیم و تربیت داشته  -

گرای اسالمی در چه ابعاد يا قالبهايی قابل  الگوی تمدنی و خدمات علمی جريان معنويت  -

 مطالعه، تبیین و تحلیل است؟

 پیشینه پژوهش 

يافت؛ دسته اول  ها دست توان به دودسته از آثار و نوشته میدر بررسی پیشینه موضوع موردنظر 

های موجود در تصوف و عرفان را  آثاری که در مقام نقد عارفان و متصوفه، يکی از آسیب

شده  های نگاشته توان گفت، اکثر رديه اند. می گريزی  متصوفه و عارفان دانسته ستیزی و علم عقل

عنوان نمونه کتاب تلبیس ابلیس  اند، به مسئله دانسته ن بر تصوف يکی از نقدهای خود را همی

، «کسروی احمد »نوشته « صوفیگری»است.  همین موضوع اختصاص داده جوزی، فصلی را به ابن

عبدالحمید »نوشته « در غیاب عقل»، «سیدجواد طباطبايی»نوشته « زوال انديشه سیاسی در ايران»

هايی  ازجمله کتاب« اهلل مکارم شیرازی آيت»نوشته  «صوفیگری از نگاه قرآن و حديث»، «ضیايی

اند. مقاالتی نیز در اين موضوع  ستیزی صوفیه نیز پرداخته هستند که در نقد تصوف به علم

، «اکبر کرباسیان»، نوشته «تقابل و تعارض صوفیگری با توسعه»توان به  نگاشته شده که می
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نیافتگی  شناسی توسعه تصوف و جامعه»، «سمات»در نشريه « مهدی نصیری»مقاالت متعددی از 

اشاره کرد. اين دسته از آثار با اشاره و استناد به « ابراهیم فیاض و همکاران»، نوشته «در ايران

-برخی از اقوال عرفا و صوفیان در نهی از تعقل، تعلم و کتابت آن را مانعی در توسعه و تمدن

 دانند.سازی می

های دانشی عارفان جريان عرفان و تصوف و ابعاد کوشش دسته دوم آثاری که به دفاع از

مسلمان پرداخته و ضمن نقد نگاه منتقدان در بیان خدمات عرفا و صوفیه به نقش آنان در علم و 

دکتر »، آثار «علم و تمدن در اسالم»ويژه  به« سیدحسین نصر»اند، آثار  ای داشته دانش نیز اشاره

جستجو در تصوف »های  ويژه کتاب فان و تصوف بهدر خصوص عر« کوب عبدالحسین زرين

جمله دانست.  توان از اين را می« اصغر حلبی تاريخ تصوف علی»و « ارزش میراث صوفیه»و « ايران

در نگاه اين دسته از آثارجريان عرفان اسالمی،  خدمات فراوانی در تولید علم و دانش دارد و به 

 م و توسعه علمی و تمدنی دانست.توان آن را مانعی بر سر علوجه نمیهیچ

توان، نگاه تمدنی با رويکرد به شواهد  به آثار قبلی را می رو نسبت  وجه تمايز پژوهش پیش

تاريخی و بررسی خدمات متعدد عرفا و صوفیه در عرصه علم و دانش، توجه به ويژگی تعلیم 

ا و ظاهر و باطن کردن علم و اخالق، لفظ و معن و آموزش در عرفان اسالمی يعنی؛ قرين

توان نکته ديگری در تمايز  بندی جديد و رويکرد تحلیلی به مسئله را میدانست. چنان که طبقه

 اين پژوهش با آثار قبل دانست.

 تعریف مفاهیم 

از آنجا که اين پژوهش بر اساس چارچوب نظری خاصی، سامان نیافته است اين رو به تعريف 

 شود.  مفاهیم اکتفا می

: در خصوص معنای لغوی و اشتقاق کلمه صوفی و تصوف نظرات صوفیهتصوف، 

: 1412مکی،) شده است که نیازی به توضیح و تفسیر آن در اين نوشتار نیست  متعددی مطرح

رسد بتوان (. با اين حال به نظر می134/5تا: ، ابونعیم، بی22ـ  21: 1420، سراج طوسی،42/ 4

به معنای عدل، رويگردانی را هماهنگ با بسیاری معانی يصوف، صاف عنی  -با تاکید بر صاف

که در معنای اصطالحی عوارف : ذيل صوف(. چنان1414ابن منظور،) اصطالحی دانست
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المعارف پس از ادعای فرا رفتن اقوال مشايخ در تعريف تصوف از هزار، يکی از تعاريف نسبتاً 

صافى کردن دل است از مراجعت  تصوف»کند که گفت:  نقل می« جنید بغدادی»جامع را از 

رانیدن صفات بشريّت و دور بودن از دواعى  خلقت و مفارقت از اخالق طبیعت و فرو مى

نفسانى و فرود آمدن بر صفات روحانى و بلند شدن به علوم حقیقى و به کار داشتن آنچه 

و متابعت حقیقت  جای آوردن بر کردن جمله امّت، وفا به االبد و نصیحت تر است الی اولى

 (. 23: 1420سهروردی، ) «کردن در شريعت پیغمبر

است و در « معرفت»، مرادف «شناخت»معنای  لغت مصدر و به  : عرفان درعرفان و عارف

هستی، با شناخت حضوری و با کشف و شهود  اساس آن حقیقت  بر است که  اصطالح، علمی

 علم هدايت معلم اين ت و باعرفان نظری( و از طريق سیر و سلوک و تحمل رياضا) قلبی

المنصرف بفکره إلی »سینا آورده است:  شود. ابن عرفان عملی( بر انسان و عارف سالک پديدار)

: 1413سینا،  ابن) «قُدس الجبروت مُستَديماً لشروق نُور الحقّ فی سِرّه يخصُّ باسم العارف

االهی را مشاهده  ماء و افعالداند که ذات، صفات، اس (. از عبدالرزاق نیز عارف را کسی می151

 (.15: 1311کاشانی،) آيد از شهود برمی کند، پس معرفت، حالی است که

اند، در  هايی که برخی بین عرفان و تصوف ذکر کرده رغم تفاوت که علی توجه اين نکته قابل

، «یزاده آملحسن»و « مالصدرا»، «ابن عربی»اين نوشتار به تبعیت از بسیاری بزرگان ازجمله؛ 

(، و 1/356: 1312مالصدرا،) شود کار برده می عرفان و تصوف به يک معنا و مرادف هم به

ره( تصوف را مرتبه باالتر ) شود. البته امام خمینی گرايی اسالمی اراده می عنوان کلی معنويت

داند. به نظر ايشان، صوفی کسی است که علم عرفان را عملی کرده و از مرتبه عقل عرفان می

 (. 152/ 2: 1311امام خمینی، ) مرتبه قلب آورده و در قلب داخل کرده استبه 

هاى آن بر محور دين اسالم  تمدن اسالمى، تمدنى دينى است که همه مؤلفهتمدن اسالمی: 

گردد، به دلیل وجود همین پسوند پرمايه، از يک سو قابلیت تحديد زمانى و تعريف معنايى  مى

مشخص است و از سوى ديگر، داراى گستردگى مفهومى و دارد؛ زيرا آغاز و انجامش 

به عنوان  -شمولى دين اسالم را ها، ظرايف و جهان همه پیچیدگى  موضوعى بسیارى است که

 ( 51: 1316جان احمدی، ) در خود دارد -دينى الهى
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: الگو در لغت به معنای شکل، نگاره، مدل، نمونه و طرح است.منظور از الگوسازی تمدنی

های توان  ارائه طرح و نقشه جامع برای رسیدن به تمدن در عرصهسازی تمدنی را میالگو

 مختلف دانست. 

 روش تحقیق

که اشاره شد، روش اين پژوهش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر متون اصلی عرفان و میراث چنان

-بندیشود با گزارش شواهد و قراين الزم در طبقهتاريخی عارفان مسلمان است و کوشش می

های پژوهش تطبیق شود. به ای موضوعی، عناوين و سر فصل مباحث مورد تحلیل و بر مسأله

بیان ديگر، اين پژوهش در سیری منطقی با معرفی عالمان جامع علم و معنويت و، تبیین سبک 

خاص آموزشی آنان و همچنین بیان عملکرد و دستاوردهای تمدنی جريان عرفان، عارفان 

 داند.سازان تمدنی در عرصه آموزش و پرورش میمسلمان را الگو

 های تحقیق یافته

شود. پس از طرح مباحث اولیه و مقدمات بحث، اينک به مباحث اصلی و محوری پرداخته می

تالش بر اين است با بررسی شواهد تاريخی، ضمن سنجش کارنامه عرفان و تصوف در زمینه 

جريان برای ارائه الگويی در زمینه آموزش و علم و دانش و خدمات تمدنی توانايی اين 

 پرورش نیز مورد ارزيابی قرار گیرد.

 ستیزی عرفان اسالمیو نقض علم دانشمندان اهل عرفان

گويی دارد، اين است که نسبت جريان عرفان و سوال نخست اين پژوهش که نیاز به پاسخ

گیری ، بقا و پیشرفت رکان شکلترين  اتصوف اسالمی با علم و دانش به عنوان يکی از اساسی

های تاريخی جريان عرفان، همانگونه که ادعا شده است، يک تمدن چیست، آيا بر اساس داده

يکی از شواهد در پاسخ به پرسش نخست ستیز بوده است؟ بیگانه با دانش و يا به عبارتی علم

توان، وجود  نان( را میستیزی آنه علم ) و ادعای اين تحقیق يعنی نقش تمدنی عارفان مسلمان

های مختلف علمی، دل درگرو عرفان و  رغم تبحر در رشته علما و دانشمندانی دانست که علی

عنوان عارف و صوفی،   اند. بزرگانی که عالوه بر حضور در کتب تراجم به معنويت نیز داشته
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ن نظری و چه چه عرفا) هايی ناظر بر معارف عرفانی در فهرست آثار و مکتوبات آنان نگاشته

توجه آنکه؛ اين افراد در مقايسه با ساير دانشمندان و يا  شود. نکته قابل عرفان عملی( ديده می

عرفا مقبولیت بیشتری در نگاه جامعه داشته و همین سبب اثرگذاری و ماندگاری هر چه بیشتر 

ب علم و تواند الگويی در سبک و روش کس اين جريان و آثار آنان شده است. موضوعی که می

 تخصص و يا الگويی برای سلوک در مسیر عرفان و معنويت باشد.

ای عالمان اين جريان  روشن است اگر محقق بخواهد حتی به اسم و مشخصات شناسنامه

رو در میان انبوه افراد  اشاره کند، بسیار طوالنی و به تعبیری مثنوی هفتاد من، خواهد شد ازاين

عنوان  اند، به نوعی نماينده جمع عظیمی شماری که هريک به با اين ويژگی، تنها به انگشت

دانشمندان شاخص در عرفان و در تاريخ تمدن اسالمی و با دو ويژگی علم و عمل و معرفت 

 شود. و معنويت، اشاره می

سینا به مفاهیم تمدنی اسالمی راه  با طلوع دانشمندانی نظیر ابن« رنسانس اسالمی»تعبیر 

( که نبوغ و تبحر وی در ق421-320) ابوعلی حسین بن عبداهلل بن سینا الرئیس، يافت. شیخ

ر متعدد وی در علوم مختلف از طب، رياضیات و نجوم گرفته تا علوم منقول و معقول و آثا

: 1352نصر، ) فلسفه، شعر، موسیقی و زبانشناسی نشان از جامعیت وی در علوم مختلف دارد

ويژه دو نمط آخر به  به« منطق المشرقیین و االشارات و التنبیهات»هايی چون  در کتاب(. 26

(. 1413و همو  1364سینا  ابن) م پرداخته استتبیین مقامات عارفان و دانش معنوی اسال

-عنوان صوفی تمام مکاتبات وی با برخی مشايخ صوفیه سبب شده تا از رئیس مکتب مشاء به

سینا در درگاه  بارانداز پايان عمر ابن (.215: 1322نصر،) ويژه در آخر عمر ياد شود عیار به

به لزوم و ضرورت همراهی علم و  دار مکتب مشاء را عمالًنوعی کرسی عرفان اسالمی به

 معنويت کشانده است.

ق( ديگر دانشمندی است که جامع  550ـ  450) «ابوحامد بن محمد غزالی طوسی»غزالی؛ 

های فارسی و عربی در حوزه فلسفه، فقه و های فراوانی به زبانفقه و عرفان بوده و نوشته

« فضائح الباطنیه»، «نصیحة الملوک»، «سعادتکیمیای »، «احیاء علوم الدين»عرفان نگاشته است. 

ترين آثار اوست. غزالی در تمام اين آثار کوشیده است ضمن گسترش مرزهای دانش،  از مهم

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B7%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B4%DB%B2%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B4%DB%B2%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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« احیای علوم الدين»علم و ايمان، حکمت و معنويت را قرين هم گرداند و اصوالً کتاب سترگ 

 شده است. او به همین منظور نوشته

اشاره داشت. « روزبهان بقلی شیرازی»ن علمی اسالمی بايد به از ديگر سرآمدان جريا

( در کنار تبحر در عرفان و 606-522) «نصر بن روزبهان فسايی شیرازیابومحمد بن ابی»

ويژه؛ علوم اسالمی مانند تفسیر، حديث، فقه، اصول فقه، کالم  تصوف اسالمی در ساير علوم به

است. در میان بیش از شصت اثر و نوشته منسوب به آور  و فلسفه اسالمی و ادبیات عرب نام

اَالِغانه يا شرح الحُجُبِ وَ االَستار فی »شود:  روزبهان مکتوباتی در عرفان و تصوف ديده می

االسرار و  االسرار، بیان المقامات، کشف مَقاماتِ اَهل االنَوْارِ و االسرار، االنوار فی کشف

لطائف البیان »وی آثار متعددی در ساير علوم نیز دارد: « . مکاشفات االنوار، عبهرالعاشقین و...

در تفسیر و تأويل مشتمل بر اقوال عرفا و احاديث امامان « فی تفسیر القرآن و عرائس البیان

های او در  تنوع نگاشته«. المکنون فی حقايق الکلم النبويه؛ المفاتیح فی شرح المصابیح»شیعه، 

ز سازواری و سازگاری و حتی همگرايی جريان معنويت های مختلف دانش، نشان ا حوزه

 (.1342پژوه،  دانش) اسالمی در رشد علمی است

، نوری ديگر در تاريخ تمدن اسالمی است. حاالت «طاووس سید بن»در اين میان، خدمات 

مشهور به « محمّد جعفر بن موسی بن بن علیّ»های خاص عرفانی  معنوی و گرايش

ويژه علوم اسالمی از او  ( در کنار تبحر او در علوم مختلف به664 -511) «طاووس سیدبن»

« فالح السائل»ها کتاب او گواه اين امر است. سید در  شخصیتی جامع و الگوساخته است و ده

نويسد؛ مبادا  ضمن تصديق برخی ادعاهای صوفیه در خصوص درک محضر خدای تعالی می

طور  نه اين …یرممکن و دروغ و کذب است ويک موقع انکار کنید و بگويید اين مطالب غ

و سیدبن 101 – 104و  6: 1406سیدبن طاووس،) ام نیست؛ من خودم اين مطالب را چشیده

های خردگرايی  ستايی و پیشرفتکه ابن طاووس در هیاهوی علم (.گو اين25: 1421طاووس، 

؛ معنويت، اخالق و اين دوره بیش از ديگران درصدد برآمده است تا بازوی مکمل تمدن يعنی

 تربیت ايمانی را موردتوجه قرار دهد.

اش بر ساير  داران خرد اسالمی که جنبه فلسفی و سیاسی و حتی کالمی از ديگر پرچم

ق( است. اما اين تأللؤ مانع از 622 -512) «نصیرالدين طوسی خواجه»های او سايه افکنده، جنبه
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و چه در حوزه عرفان عملی نیست. کتاب  های عرفانی او چه در ساحت عرفان نظری درخشش

ويژه وحدت  بستگی وی به معارف عرفانی به روشنی نشان از دل خواجه به« آغاز و انجام»

و بسیاری مقوالت در سلوک « فنا»، «اتحاد»عالوه وی هم درباره مسئله  وجود دارد. بهشخصیه 

أنا »اع از شطحیاتی نظیر ( و هم در دف16ـ  15: 1352طوسی، ) با استدالل سخن گفته است

ها ظن نبريد  به اين»گويد:  بايزيد تمام قد ايستاده و می« سبحانی ما أعظم شأنی»حلّاج و « الحقّ

« صدرالدين قونوی»های بسیار به   (. نگارش نامه12: 1352طوسی،) «که مطالب ايشان حق است

(، 14ـ  16: 1416وی و طوسی، قون) کاربرده ها درباره قونوی بهو تعابیری که وی در اين نامه

عرفاست. اهتمامی که سرانجام آن آمیختن علم و عمل های اهتمام او به عرفان و  از ديگر نشانه

 های اوست. و دانش و معنويت و بروز آن در ساير نگاشته

نیز « الدين شیرازی قطب»اما در میان نام خردمندانی که جامع علوم بودند، قطعاً نام 

ق( از دانشمندانی است که عنوان طبیب، شاعر، حقوقـدان و 210-634) الدين قطبدرخشد.  می

سیاسـتمدار باعث نشد در رياضی، فلسفه، حکمت و منطق ورود نکند. اما مهم آنکه در کنار 

نصر، ) گرايانه داشتتخصص در علوم مختلف و نگاشتن آثار متعدد، مشربی عرفانی و صـوفی

نهاية االدراک »های  های خاصی دارد. کتاب وم نیز آثار و نوآوری(. وی در نج331-335: 1313

در الشاهیه و اختیارات مظفری  تحفة، «التحفة الشاهیة فى علم الهیئة»و « فى دراية االفالک

« اصول اقلیدس»ترجمه فارسی کتاب  . نگارش(14/ 1 : 1310چانلو، قره) شده است زمینه تالیف اين

نیز نشان « النسبه بین المستوی و المنحنی حرکة الدرجه فی فی  رسالة» از خواجه نصیر در هندسه و

پوشی  الدين و حتی خرقه از تبحر وی درزمینه رياضی و هیئت است. هر چندگرايش عرفانی قطب

(، ازنظر زمانی مقدم بر 264/ 2شیرازی، بیتا: ) سالگی و ورود رسمی به سلک تصوف  در سن ده

گفته متمايز است، اما کارنامه او  جهت از دانشمندان پیش ت و ازاينهاس تخصص او در ساير رشته

اش، حقیقت دانش يعنی؛ معنويت و  دهد که در هیچ مقطعی از سیر و کوشش علمی نشان می

گرايی با تحصیل و تحقیق و  ثمره شیرين و ماندگار دانش غافل نبوده است و عدم تنافی معنويت

 است.  تفحص در ساير علوم را نشانه رفته

شده تنی چند از علما و دانشمندانی هستند که در تاريخ تمدن اسالمی،  های اشاره شخصیت

اند. مراجعه به کتب  عالوه بر تبحر در علوم مختلف، در عرفان و معنويت نیز تخصص داشته
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های مختلف به ما  فهرست و تراجم و همچنین طبقات صوفیه، دانشمندان متعددی را با گرايش

کند. نکته برجسته آنکه اين افراد که سرآمد عالمان اعصار تمدن اسالمی هستند و در  یمعرفی م

-ای نیست، چگونه امکان گفتگو از علم ها هیچ شبهه های معنوی و تمايالت عرفانی آن نگاشته

رسد چالشی مهم بر سر راه  ای که به نظر می ها میسر است؟ نکته ستیزی يا خردگريزی آن

 رفان اسالمی و آشکارا مدعای اين پژوهش را به اثبات رساند.منتقدان جريان ع

 ستیزی عرفان اسالمیهای عارفان و نقض علمانبوه نگاشته

ستیزی عارفان را مخدوش يکی ديگر از موضوعاتی که ناظر به پرسش نخست، نظريه علم

ساحت نظری های عارفان و صوفیان در حوزه، مبادی و مبانی عرفان چه در  کند، نگاشته می

ها و  و چه در ساحت عملی و مبانی سیر سلوک عرفانی و اجتماعی و اخالقی در شیوه

از دويست شرح،  عربی با بیش ابن« فصوص الحکم»اسلوب مختلف است. کتاب عظیم 

خواجه عبداهلل انصاری با « منازل السائرين»تحشیه و تعلیقه در عرفان نظری و کتاب فخیم 

فسیر در عرفان عملی، مصداق بارز اين ادعا و مبین اين دسته از بیش از پنجاه شرح و ت

ها تعريف علم در عرفان،  های سترگ است. کثرت اين سنخ از مکتوبات که در آن کوشش

های ناظر به  روشنی نظريه درستی و دقیق تبیین شده است، به موضوع، مسائل و غايت آن به

ستیزی را مورد ترديد قرارداد و گويای لمدوری جريان عرفان و تصوف از مباحث علمی و ع

دقت نظر عارفان در لزوم توجه به پیامد ايمانی علوم در تمدن اسالمی و گره زدن علم به 

 .منبع اليزال عالم مطلق، خداوند متعال است

 سبک آموزشی و تربیتی عارفان مسلمان و ساحت الگویی آن

-تصوف با ساحت علم و دانش مطرح میپرسش ديگری که در زمینه ارتباط جريان عرفان و 

شود، اين است که آيا جريان عرفان و عارفان مسلمان سبک خاصی درآموزش و پرورش 

اند؟ سبک خاصی که بتواند ضمن متمايز کردن نوع نگاه اين جريان به علم و دانش از داشته

 ها، به ارائه الگويی در زمینه آموزش و پرورش بیانجامد؟ساير جريان

های  گرای اسالمی يکی از جنبه تحلیل رويکرد تمدنی عارفان وجريان معنويتدر  -

توان محتوا و روش عرفا و صوفیه در امر آموزش و خدمت به علم و دانش  توجه را می قابل
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ترين عنصر تمدن اسالمی دانست. شواهد تاريخی از تالش جريان معنويت  عنوان اصلی به

کند که  ای نامدار آنان در آموزش و تولید علم حکايت میه ويژه بزرگان و شخصیت اسالمی به

تنها چالشی برای  توان چنین نتیجه گرفت که عرفان و دلدادگی معنوی نه از مجموعه آن می

های آينده و  گیری میراثی مانا برای نسل پیشرفت علم نبوده و نیست بلکه، موجب شکل

اند و هم  اغلب صوفیان، هم معلّم بوده»گويد:  شده است. نیکلسون مى  مجموعه تمدن اسالمی

در (. 363 :1325نیکلسون،) «از فدائیان با حرارت، تعلیمات آنان فضیلت و فلسفه بوده است

شود.  های متعددی در خصوص فراگیری علم ديده می سیره و سخنان بزرگان عرفان سفارش

پردازد و  اثبات علم میفصلی را به بیان « المحجوب کشف»در « هجويری»عنوان نمونه  به

فراگیری علومی که انسان بدان احتیاج دارد، چه شريعت و چه علومی که عمل به آن درست 

،  11 -11: 1422، سهروردی،110: 1313، غزالی،  12: 1325هجويری،) داند آيد را واجب می

 (.654: 1363و بخاری، 315: 1162، سنايی، 44: 1311انصاری،

بندی در فراگیری علوم، از ديگر خدماتی است که در مباحث  بندی و اولويت طبقه -

عنوان نمونه سلمی طبقات الصوفیه علوم در ده طبقه تقسیم  شود. به عرفا و صوفیه ديده می

اول علم توحید است، ديگر علم فقه و دين است، سه ديگر علم وعظ، چهارم علم »کند:  می

لم کالم، هشتم علم معاش، نهم علم حکمت، ، هفتم ع نجوم  تعبیر، پنجم علم طب، ششم علم

دهم علم حقیقت... اما علم توحید حیات است و علم فقه داروست و علم وعظ غذاست و 

علم تعبیر ظن است و علم طب حیلت است و علم نجوم تجربت است و علم کالم هالک 

است و علم معاش شغل عامه خلق است و علم حکمت آيینه است و علم حقیقت يافت 

(. عالوه بر پرداختن به خود علم و 11: 1325و هجويری، 6-5: 1424سلمی، ) «جود استو

گرفت نظیر توصیه  بندی و تحلیل، هر آنچه در اين آموزش نیاز بود، موردتوجه قرار می طبقه

، غزالی، بیتا: 54: 1363، همو، 21: 1422سهروردی،) به سفر جهت کسب دانش و معنويت

 (.360: 1313، غزالی،52

: سازیهای تعلیمی عارفان مسلمان و ابعاد الگويی آن در تمدنسبک و ويژگی -

توان آموزش مبانی عرفان  و مبتنی بر  سیر و  ترين محور آموزش عرفا و صوفیه را می اصلی

گرفته در مراکز اجتماع صوفیه بیشتر به تدريس و  های علمی شکل سلوک دانست. حلقه
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های سودمند اين نوع از آموزش در  گذشت. از اعتماد به فعالیت آموزش اين نوع از معارف می

عارفان برای آموزش سالکان به تبیین و تدريس سرگذشت ديگر صوفیان  عرفان همین بس که

بر   رفته، نوع جديدی از تدريس و تدرس و تکیه پرداختند. و اين عالوه بر اعتماد به راه می

گیری  های فرهیخته و مرشد و شیوخ بود تا سرگذشت پادشاهان و جباران. شکل شخصیت

عبداهلل  تدريس آن در قرون بعدی از سوی خواجهسلمی و نیز  الصوفیه کتاب عظیم طبقات

 (.322: 1311کیانی،) شد انصاری و ديگران يک نمونه است که در خانقاه تدريس می

اگرچه در ابتدا بیشتر فعالیت علمی خانقاه معطوف به آموزش روش سلوک بود، ولی 

های تدريس به  ل حوزهها، انتقا ويژه پس از حمله مغول و با ويرانى برخى نظامیه مرور و به به

آنچه گفته آمد، چهار ويژگی  با توجه به(. 310 /1: 1326توسلی،) ها رو به فزونى نهاد خانقاه

توان گستره و شمول  های آموزشی عرفا و صوفیه در تاريخ تمدن اسالمی را می مهم حلقه

و درنهايت  آموزی و تعالی معنوی مخاطب، تنوع و تعدد مسائل و مباحث، اهتمام به آداب علم

 ها دانست. توجه به نگارش و تالیف آموخته

چنان که متون و منابع اصلی  شمول مخاطب در سبک تعلیمی عارفان مسلمان: ویژگی -

های مختلف مشاهده  های آموزشی عرفا از اقشار و گروه عرفان اسالمی گواه است، در حلقه

در تعلیم، تعلم، تدريس و تشکیل شد و جالب آنکه در کنار مردان صوفی، زنان صوفی نیز  می

کند  اقطع ياد مى ابوالخیر تیناتى جده  ،«عنیده»از « القضات عین»های علمی مشارکت داشتند.  حلقه

حلقه شاگردانی داشت و برای « عايشه نیشابورى»که از زن و مرد پانصد شاگرد داشت و يا 

های  شاهده القاب و يا گروهعالوه م به (.42: 1126عین القضات،) پرداخت آنان به وعظ می

های ذکرشده برای  ها و القاب و شغل نامه اجتماعی مرتبط با عرفان و تصوف بر اساس فتوت

عنوان نمونه در  های آموزشی و تربیتی عرفاست. به صوفیان نیز نشانگر توسعه مخاطبین حلقه

داخته است، اشتهار نفر از صوفیان پر 311که به بررسی و معرفی « جامی« «االنس نفحات»کتاب 

ايست که در آن تخصص داشته و از آن ارتزاق  عنوان شغلی و حرفه نفر با توجه به 11

شده استخراج  های مطرح حرفه و شغل مختلف نیز از ترجمه 51توان  عالوه می کردند. به می

 (.1315سلمانی،  ) نمود
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ها است. آموزش  های اين حلقه از ديگر ويژگی تنوع و گستردگی مسائل موردبحث: -

های علمی و  ترين محور آموزش و تربیت، در تمام حلقه عنوان مهم قرآن و تفسیر همواره به

ها و ساير اجتماعات مرتبط به صوفیه  ها، تکیه ها و زاويه ها، رباط آموزشی صوفیان، خانقاه

خواجه توان به جلسات درس قرآن و تفسیر قرآن  عنوان نمونه، می موردتوجه قرار داشت. به

(.خواجه هروی همچون بسیاری ديگر از صوفیان 1/1: 1321میبدی،) عبداهلل انصاری اشاره کرد

داد، آغاز صد منزل  طور خاص با محوريت قرآن آموزش می مباحث طريقی و سلوکی را به

روشنی  السائرين با صد آيه و تفسیر و تحلیل هر منزل حول تفسیر و تأويل همان آيه به منازل

عالوه بر قرآن و حديث ساند. ر محوريت قرآن درابعاد مختلف تصوف و زندگی صوفیان را می

فقه و شريعت نیز موردتوجه قرار داشت. گرچه برخی طريقه تصوف را جدا از فقه و در برخی 

های غیر اصیل اين جريان که  رغم وجود گروه دانند و علی موارد معارض با شیوه عرفا می

جريان عرفان و اعتنايی به شريعت و فقه نداشتند، ولی مطالعه متون اصلی و زندگی بزرگان 

تصوف نشان از تقید تام آنان به فقه و شريعت حتی جزئیات و مستحبات دارد. از جنید 

اين طريقت ما مضبوط به کتاب و سنت است، هر کس قرآن را حفظ »شده که:  بغدادی نقل

، عطار 254اصفهانی، بیتا: ) «نکند و حديث ننويسد و فقه نیاموزد بدو نبايد اقتدا کرد

دفتر پنجم مقدمه و ،  121: 1321، مولوی،  356: 1310، کاشانی، 432: 1430نیشابوری،

توان يافت که منکر فقه و  توان گفت، هیچ صوفی را نمی جرأت می (. به43: 1324قشیری

 شريعت بوده و يا به تخطئه آن اقدام کرده باشد و در لزوم فراگیری آن انکاری داشته باشد

های علمی آموزش عرفا  کی از موضوعات موردبحث در حلقه(. بنابراين ي303: 1313حلبی،)

شده که ابوسعید ابوالخیر بر بوعلی فقیه، تفسیر، علم  عنوان نمونه نقل مباحث فقهی بود. به

 (.24: 2002میهنی،) خواند ص( را می) اصول و اخبار رسول

داشت. های تئوری، آموزش مسائل ورزشی و نظامی هم موردتوجه قرار  عالوه بر آموزش

شدند که در آنجا  های فتیان از نهادهاى مشابه خانقاه محسوب می ها يا خانقاه خانه فتوت

 (.251: 1311کیانی،) های ورزشى و حتى آموزش تمرينات نظامى معمول بود فعالیت
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های مورد اشاره،  تمام انواع آموزشآموزی و تعالی معنوی:  اهتمام  توأمان به آداب علم

آموزی و  گنجید. مباحثی که در اهتمام به آداب علم يش معنوی و اخالقی میدر طرح کلی پاال

عنوان نمونه غزالی در اين خصوص آداب  مشاهده است. به قابل  گرايی، اخالق  در موازات آن،

متعددی را چه در خصوص کسب علم و وظايف اخالقی خاص هر يک از ارکان مرتبط با نهاد 

های اخالقی و رفتاری  ( و بايسته311: 1416غزالى، ) ب معلمیدارد. آدا آموزشی را بیان می

چنین آداب متعلمی و دانشجوی و  ( و هم516: 1416غزالی، ) شايسته معلم، مدرس و مربی

 (.515و  311: 1416غزالی،  ) بايسته اخالقی موردنیاز او...

ان اوج نگرش تو يقین اهتمام به نگارش و تالیف کتب را می به آفتاب آمد دلیل آفتاب:

تمدنی عارفان و خدمت فرهنگی و تمدنی جريان عرفان و تصوف اسالمی در گذشته دانست. 

ستیزی عارفا ن است. میراث مکتوب عرفای مسلمانان حقیقتی که بدرستی ناقض نظريه علم

های اين جريان، موضوعات مختلفی اعم از علوم اسالمی و علوم تجربی  دهد، نگاشته نشان می

 گیرد. می را دربر

 الف: علوم اسالمی

خاستگاه درون دينی عرفان و پايبندی آنان به شريعت، دين و معارف اسالم و همچنین 

ابتنای مسائل نظری، معرفتی، عملی و سلوکی آنان بر مبانی دينی، موجب توجه اين جريان 

آن  های مختلف علوم اسالمی شد. علومی مانند عرفان، تفسیر، حديث و فقه از به شاخه

 جمله است.

ترين موضوعی که عارفان و صوفیان در آن به نگارش و  يکی از موضوعات و شايد اصلی

اند، مبانی عرفان آنچه در ساحت نظری و چه در ساحت عملی و مبانی سیر  تألیف پرداخته

خورد. کثرت  ها و اسلوب مختلف به چشم می سلوک عرفانی ، اجتماعی و اخالقی در شیوه

هايی که ناظر به دوری جريان عرفان  اهتمام جدی عرفا و صوفیه به نگارش نظريهمکتوبات و 

نقش و نگاه   تواند اثبات دهد و می و تصوف از مباحث علمی است، را موردترديد قرار می

تمدنی جريان عرفان و تصوف باشد. گستره فعالیت جريان معنويت اسالمی در حوزه قرآن و 

گیری يک مکتب مستقل در تفسیر قرآن با عنوان تفسیر  کلتفسیر به حدی است که، به ش
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ها و  عرفانی يا باطنی انجامید. کثرت کتب تفسیری نگاشته شده در میان صوفیان با شیوه

سوره، يک جز تا تفسیر کامل قرآن کريم، چنان  های متعدد، از تفسیر يک آيه، يک اسلوب

تفسیر »، «تفسیر سهل تستری»است.  کننده است که غور در آن نیازمند بحثی مستقل خیره

تفسیر خواجه عبداهلل »، «لطايف االشارات قشیری»از غزالى، « تفسیر سوره اخالص»، «رويم

، «تفسیر نجم الدين کبرى»، «عرايس البیان روزبهان بقلی»، «االسرار میبدی کشف»، «انصارى

های تفسیری  هايی از گونه هو ... نمون« تفسیر سوره الفاتحة فنارى»، «تفسیرنجم الدين دايه»

 مورداشاره است.

گرا، ساير متون صوفیه نیز از تفسیر قرآن  عالوه بر کتب خاص تفسیری جريان معنويت

طبق برخی نظرات به حدود سه هزار آيه از قرآن « مثنوی مولوی»عنوان نمونه  بهره نیستند. به بی

 میان در که انقالب رهبر (.1312 هی،خرمشا ) اشاره داشته و از مفاهیم قرآنی بهره برده است

 نظر مثنوی درباره اند، مطرح نظر صاحب عنوان به هنر و ادبیات قلم، اهالی و نظران صاحب

 معنوى و عرفانى مسائل متوجه تواند می ما آئینى شعر از مهمى بخش يک» دارند: تأملی قابل

 و گويد: می مولوی( ) ودشخ ببینید. را مولوى شعر است. عظیمى دريای  يک هم اين و بشود

 از مطهرى آقاى مرحوم وقتی است.يک همین هم من اعتقاد واقعاً الدين. اصول اصول اصول هو

 همین مثنوى من نظر به گفتم گفتم. را همین چیست، مثنوى به راجع شما نظر پرسیدند من

 ) «ستمه ام عقیده هم من است، درست کامالً گفت ايشان . اصول... هو و گفته: خودش که است

 (.12 سال شهريور شاعران ديدار

تنها قران و تفسیر بلکه حديث و علوم مرتبط با آن نیز از موضوعاتی است که عرفا و  نه

صوفیه همواره بدان اهتمام داشتند. نقل حديث و روايت، اجازه روايت، نگاشتن کتب روايی، 

ار منظوم و چه در آثار منثور شرح روايات و استفاده از مفاهیم روايات در آثار عرفانی چه آث

 (.145  /1  :1412 ، بغدادی ،434 :1424، سلمی) همواره موردتوجه بوده است

 میراث از استفاده در روزگار علمی قواعد از تنها نه  اسالمی، معنويت جريان عبارتی به

 افزود. را متنی و روشی های افزوده میراث اين به بلکه  برد، می بهره اسالمی

ق( کتابی حديثی و نخستین نمونه درآمیختگى يا  621) ابن میثم بحرانى« البالغه نهجشرح »

و  14/ 14: 1403و تهرانی، 16: 1312الشیبى،) شود نزديکى تشیع و تصوف به هم شمرده می
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های عرفان و تصوف، تبحر در روايت و حتی اجازه  (. برخی شخصیت2: 1412ابن میثم،

 از فرزندان قشیری« ابوسعید عبدالواحد»، «ابونصر عبدالرحیم»از  توان روايت نیز داشته که می

نام برد که آثار متعددی در « ابومنصور اصفهانی صوفی حنبلی»( و همچنین 52: 1324قشیری،)

« المکنون فی حقايق الکلم النبويه» کتاب دو(.10: 1361پورجوادی،) حديث و فقه دارد

 شیخ توسط که دانست حديثی نوشتارهای توان یم نیز را «المفاتیح فی شرح المصابیح»و

 اند. شده نوشته بقلی روزبهان

اهتمام عارفان و صوفیان راستین به فقه و شريعت، عالوه بر اينکه در بررسی سیره، منش و 

، 1: 1414، سلمی،331/ 2: 1312محمد ولد،) توجه است عنوان فقیه قابل اشتهار برخی از آنان به

، اصفهانی، 226: 1430، عطار نیشابوری، 330و 141: 1424، سلمی، 112/ 2 : 1111مناوی، 

: 1421، مهائمی،356: 1421، جیالنی،156/ 2 : 1422، موصلی، 2: 2002همدانی،  ، 10/23 بیتا: 

و  221،/1 و  226/ 1 : 1111، مناوی،1/435 : 1424، يافعی،12: 1430، عطارنیشابوری، 11

خوبی نمود دارد.  جامانده نیز اهتمام به فقه و اصول به های به از نگاشته برخی  (، در2/122 

 علم فی والمفتاح بالدلیل الشافعی قول ترجیح» و «االربعه المذاهب فی الموشح»های  کتاب

 ... و غزالی «الوجیز و البسیط» ،«الفروع فی البسیط» و «بقلی روزبهان شیخ» نوشته ؛«الفقه اصول

 است. جريان اين اصولی فقهی نوشتارهای از ای نمونه

 ب: علوم تجربی

منظور از علوم تجربی، دانشی است که منشأ آن متون دينی اسالمی نیست. جريان معنويت 

گذاشته است.  جای قدری به های گران اسالمی در اين عرصه نیز همانند علوم اسالمی نگاشته

ضیاءالدين مسعود طبیب بن »توان به  زجمله صوفیان طبیب میهاست. ا طب يکی از اين نمونه

« تحفة السعديه»ق( اشاره داشت. 210 -634) «الدين مسعود شیرازى قطب»و « مصلح کازرونى

رساله فی بیان الحاجه الی الطب و آداب »سینا است، همچنین  ابن« قانون»که شرحی بر کتاب 

پدر مولوی نیز « بهاء ولد(. »14/ 1 : 1310قرجانلو،) ستهای آنان ا ، از نگاشته«االطباء وصايائهم

های او از تخصص و آشنايی او با طب و داروشناسی خبر  يکی از عرفايی است که نوشته

 (.153، 145، 32ـ  2/30 :1312بلخی،) دهند می
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ادبیات، فلسفه، نجوم و هیئت، رياضیات و هندسه از ديگر موضوعاتی است که در 

آثار البالد و اخبار »اند.  عارفان و صوفیان، آثار متعددی را به خود اختصاص دادهنوشتارهای 

اثر « المخلوقات و غرائب الموجوداتعجائب » زکريای قزوينی در تاريخ و جغرافیا و  «العباد

 .زکريای قزوينی با موضوع جانورشناسی، از آن جمله است

 گرای اسالمی دیگركاركردهای تمدنی جریان معنویت 

سوال ديگری که در تحلیل کارکردهای تمدنی جريان عرفان و تصوف اسالمی، نیازمند پاسخ 

رتی کارکردهای تمدنی عرفان و تصوف گويی و بررسی است چگونگی اثرگذاری و يا به عبا

اسالمی است. به عبارت ديگر، آيا در کارنامه عرفان و تصوف خدمات تمدنی و حمايتی در 

 عرصه علم و دانش وجود دارد يا خیر؟

 ساخت و تجهیز مراكز علمی و خدماتی

همواره موردتوجه ها وحتی مقابر اکابر عرفا و صوفیه  ها، تکیه ها، دويره ها، لنگرها، زاويه خانقاه

يابد.  و محل اجتماع صوفیان بوده و در طول زمان کارکردهای تمدنی متعدد ديگری نیز می

ويژه خانقاه در طول حیات خود، يکی از  های تجمع عارفان و صوفیان به مراکز و مکان

ساير خدمات اين مراکز  (.361: 1311کیانی،) های تعلیم و تربیت اسالمی بوده است کانون

های سیاسی اجتماعی  ويژه بعد از حمله ويرانگر مغول و از بین رفتن ساختارها و سازمان به

ها جهت سکونت دانشجويان  عنوان نمونه، خانقاه (. به62: 1312نصر،) کند نمود بیشتری پیدا می

در شهرها جايی پیدا جهانگرد و برخی از دانشمندان مسافر و يا برای سکونت افرادی که هنوز 

کرد و با فراهم کردن خوراک، پوشاک و مسکن، آرامش خاطری جهت  نکرده، ارائه خدمت می

 (.320: 1313نصر،) داد کسب علم می

 سازی نهضت كتابخانه

از مسائل بسیار مهم در پیشرفت و توسعه علوم در اختیار داشتن منابع کتب و آثار علمی و 

های متعدد در سرتاسر قلمرو اسالمی با عناوين ديگری  ابخانهبه عبارتی کتابخانه است. کت

شود. جريان معنويت اسالمی نیز از اين مهم  نیز شناخته می« بیت الحکمه»يا « دارالعلم»چون، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_(%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C)
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ها، به اقتضای  اند. تقريباً در غالب خانقاه غافل نبوده و به ساخت کتابخانه اهتمام داشته

(. در ديوان 312: 1311کیانی،) گ يا کوچک وجود داشتای بزر موقعیت و محلش کتابخانه

 در کنار خانقاه بناکرده بود« منصور محمد بن»شود که  برده می ای نام سنايی از کتابخانه

ای وجود  نیز کتابخانه« حسن بن القاسم علی ابی»(. همچنین در خانقاه 1024: 1311سنايی،)

برد که در  ای در خانقاه مرو نام می ابخانهاز کت« ياقوت حموی(. »11: 1324العتبی، ) داشت

 ها استفاده نموده است بر دويست جلد کتاب ارزشمند وجود داشته و وی از آن آن بالغ

 متولی آن بود« ابن نجار»ای بود که  (. در رباط زوزنی نیز کتابخانه114/ 5: 1115حموی،)

بر  تابخانه وجود داشته و بالغنیز ک« زمرد خاتونسیده»(. در رباط 253/ 4: 1162فوطی، ابن)

طور در خانقاه  ( و همین313: 1311کیانی،) جلد کتاب در آن وجود داشته است 420

ای و از کتبی در موضوعات گوناگون سخن به میان آمده  دمشق نیز کتابخانه« سمیساطیه»

یز يکی از اساتید سلمی ن« اسماعیل بن نجید»(. کتابخانه غنی 115/  1: 1410الدمشقی،) است

 (.443/ 3 : 1361سلمى،) هاست ديگر از اين کتابخانه

هايی است که توسط جريان معنويت اسالمی احداث و  تنها بخشی از کتابخانه اين،

هايی نیز از اشتغال برخی از بزرگان اهل عرفان در کتابخانه  گرفت. گزارش مورداستفاده قرار می

  «سیدقاضى»معروف به « سیدمحمدکاظم»نوان نمونه، ع خورد. به عنوان کتابدار نیز به چشم می به

 (.11: 1320رياض، ) استادش بوده است  ، کتابدار کتابخانه«همدانی میرسیدعلی»از شاگردان 

قیمت بود و  توجه به دو نکته ضروری است اول آنکه؛ کاغذ و کتاب، کااليی بسیار گران

ای متعالی و خرددوست است و دوم آنکه؛  انديشهگذاری برای کتابخانه نیازمند  رو، سرمايه ازاين

ترين نماد علم، يعنی کتاب و  که مهم حالی شود در چگونه جريانی به علم ستیزی متهم می

 هاست. انکار آن های غیرقابل ازجمله میراث  کتابخانه،

 های خرد پایه آوری اشتغال در فن

علم، دانش و توسعه علوم تأثیر در تاريخ تمدن اسالمی يکی از اموری که در رشد چشمگیر 

بسزايی داشت، ورود صنعت کاغذسازی و نشر کتاب بود. پیش از آن، متون اداری و يا 

شد، اما پس از رسیدن  قرطاس( و يا پوست نگاشته می) های مقدس بر روی پاپیروس نوشته
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ورد، جای رفته اين دست آ های چین و آشنايی آنان با ساخت کاغذ، رفته مسلمانان به دروازه

های ساخت کاغذ، در اقصی نقاط سرزمین اسالم  افزارها داد و کارگاه خود را به ساير نوشت

برپا گشت و بالتبع بسیاری در اين صنعت مشغول به کار شدند. نیاز مسلمانان به نوشتن 

های تولید کاغذ و تعلیم شیوه  خصوص حفظ اسناد دولتی، باعث شد تا ايجاد کارگاه به

به وجود آيد. « کاغذگری»يا « وراقی»چنان پیشرفت کند که حرفه جديدی به نام ساخت آن، 

وراقون عالوه بر آنچه از چینیان آموخته بودند، خودشان تغییراتی در ساخت به وجود آورده 

ای عربی است که به  برگرفته واژه« وراقت»و کاغذ را از کتان و پنبه نیز تولید کردند. صنعت 

، ذيل وراقت(، ورقساز، 1312معین، ) نويسی و کاغذفروشیکتاب معنای کاغذتراشی،

 کاررفته است بردار به : ذيل وراق( و درنهايت نسخه1345دهخدا، ) نويسنده، صحاف

 (.353: 1326شبلی،)

اين حرفه و صنعت، در میان جريان عرفان و تصوف اسالمی نیز ورود کرده و عالوه بر 

صوف مطالبی در مورد آنچه در خصوص تمجید و تعريف که در میراث مکتوب عرفان و ت اين

ای  ( و چه در بیان بايدها و نبايدها يا به عبارتی اخالق حرفه11/ 5 غزالی، بیتا؛ ) از اين حرفه

شوند به اين  شود، افرادی نیز که در زمره عرفا و صوفیه شناخته می صنعت وراقی مشاهده می

عنوان نمونه  ی صفتی برای شناسايی آنان بود. بهای که وراق گونه حرفه اشتغال داشته به

 ،«ابونصر وراق»از شاگردان قشیری،« األنصاری أبوالقاسم»، «نیشابوری الصوفی الوراق أبوأحمد»

، عارف ايرانی «بلخی  عمر حکیم تِرْمِذی  اَبوبَکر وَرّاق، محمدبن»(، 100: 1115ابراهیم نمله، )

( و ... 12/ 2: 1430، عطار، 262-261: 1311انصاری، ،  216: 1424سلمی، ) سده سوم قمری

 اشاره کرد.

حال مرتبط با  های دوره خود به شمار رفته و درعین حضور در امری که يکی از فنّاوری

 ستیزی عرفا و متصوفه است.جريان علم و خرد است، نشانی ديگر از بی مبنا بودن علم

 گیری  بندی و نتیجه جمع

گزنده، انتقادات تند و فضای منفی ايجادشده پیرامون جريان عرفان و های  رغم نگاه به

تصوف اسالمی، که ناشی از عملکرد ناقص اقلیتی ناچیز و متحجر در اين جريان است، 



 111 ستیز یا...؛ محمد نصیری، رمضان رضایی، باقر مختاری، سیدمحمدرضا موسوی فراز/ عارفان مسلمان، علم

 

 

های تاريخی فراوانی حاکی از خدمات گسترده عارفان و متصوفه به تمدن اسالمی و  گزارش

ستیزی عارفان مسلمان، عنی؛ اتهام علمخصوص حوزه علم است. سوال نخست پژوهش ي به

سازواری و   های عرفانی، بازد که عالوه بر حضور دانشمندان نامدار در حلقه آنجا رنگ می

ها را شاهديم و در پاسخ به  سازگاری و حتی تشويق اين جريان به يادگیری و افزودن آموزه

روی  استعدادهای شگرف سوال دوم يعنی؛ نقش تمدنی عارفان نیز نشان دادن ابعاد فرا 

های مختلف علمی، اعم از اسالمی و تجربی و  عارفان  از يک  حوزه و ساحت دانشی به افق

جا نهادن  نیز در بر گرفتن مخاطبین متنوع، از اصناف و گروههای گوناگون و درنهايت به

تمام شد. به کارکردهای تمدنی عارفان اه  در عناوين متعدد،  کتاب(،) میراثی مانا و مکتوب

ها و مراکز موازی در کنار حضور عرفا و صوفیه در مشاغل  محور از خانقاه های دانش استفاده

مرتبط ، نظیر وراقی و نساخی و درنهايت اهتمام به نهضت کتابخانه سازی، توأم کردن علم و 

 عمل، دانش و معنويت، اخالق  نظری با رفتار و سلوک معنوی ابعاد الگويی اين جريان

 نماياند. م و میرات قويم اسالمی را میعظی

آوايی علم و اخالق، دانش و معنويت  واقعیتی که موجب ترسیم الگويی کاربردی از هم

  واسطه نور علم در مجاورت اخالق ومعنويت، دهد حتی اقلیتی مورد اتهام، به شده و نشان می

 اند. به جريان تاريخی تمدنی خود ادامه داده
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 نابع م

(، مناقب األبرار و محاسن األخیار فى طبقات الصوفیة، 1422) خمیس الموصلى، حسین بن نصر ابن -

 بیروت: دار الکتب العلمیة  چاپ اول.

  ، دمشق: وزارة ب االلقا  معجم  فی  االداب  مجمع  تلخیص(، 1162) فوطی، عبدالرزاق ابن احمد ابن -

  د القومی. واالرشا  فة الثقا

 شرح نهج البالغه، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. (، 1412 ) میثم بحرانی، میثم بن علی ابن -

(، االشارات و التنبیهات، تحقیق سلیمان دنیا، بیروت: نشر 1413) سینا، ابوعلی حسین ابن عبداهلل ابن -

 موسسه نعمان.

بیتا(حلیة االولیاء و طبقات االصفیاء، قاهره: دار ام القراء ) االصبهانى، ابو نعیم احمد بن عبداهلل -

 للطباعة و النشر.

 (، الذريعة الی تصانیف الشیعه، بیروت: داراالضواء.1403) بزرگ تهرانی، محمد محسن آقا -

 (، مجموعه رسائل خواجه عبداهلل انصاری،مشهد: توس.1311) انصاری، خواجه عبداهلل -

 (، فیه مافیه، عطار و فردوسی، تهران:..... 1321) محمد الدين مولوى(، جالل) بلخى -

 (، مثنوی معنوی، تهران: انتشارات ققنوس،چاپ پنجم.1310) محمد الدين مولوى(، جالل) بلخى -

 (، معارف، تهران: انتشارات طهورى، چاپ سوم.1312) محمد بلخى، بهاء الدين -

 ، صفحات  12و 16، معارف، شماره «منصور اصفهانی صوفی حنبلی ابو»(، 1361) پورجوادی، نصراهلل -

، در مجموعه مقاالت اولین «آشنايی با خانقاههای تاريخی ايران» (،1326 ) توسلی، حمیدرضا -

 کنگره تاريخ معماری و شهرسازی. تهران: سازمان میراث فرهنگی،

 (، تاريخ تصوف و عرفان، تهران: نشر زوار.1313) اصغر حلبی، علی -

 ، قم: بوستان کتاب.  (، فالح السائل و نجاح المسائل1406) طاووس ابن حلّى، سید -

 (، معجم البدان، بیروت: دار صادر، ط دوم.1115) عبداهلل بن ی، ياقوت حمو -

فرهنگواره تاثیر آيات قرآن در ابیات مثنوی(، قطره، ) ( قرآن و مثنوی1312) الدين بهاءخرمشاهی،  -

 تهران،

 (، تاريخ بغداد، بیروت: دارالکتب العلمیه.1412) ، احمد بن علی بغدادی  خطیب -

 سیدجعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.(، لغتنامه، زيرنظر محمد معین و 1354) اکبر دهخدا، علی -

 ، چاپ دوم. ، تهران: انتشارات نگاه (، تاريخ اجتماعى ايران1312)  راوندى، مرتضى -

http://www.lib.ir/book/77605144/%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8/
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&select-author=author-exact
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های  ، پژوهش«های مشارکت اجتماعی صوفیانعلل و انگیزه»(، 1313) رضايی، مهدی و همکاران -

 ادب عرفانی، سال هشتم شماره اول، صفحات

 (،ارزش میراث صوفیه، تهران: امیر کبیر،چاپ هفدهم.1314) عبدالحسینزرين کوب،  -

(، ديوان حکیم سنايی، تصحیح بديع الزمان فروزانفر، 1311) آدم بن المجد مجدود سنايی غزنوی، ابو -

 تهران: نشر آزادمهر.

 چاپ اول. (، عوارف المعارف، قاهرة: مکتبة الثقافة الدينیة،1422) الدين ابوحفص سهروردى، شهاب -

 (، آداب المريدين، تهران: نشر مولی.1363) عبداهلل بن سهروردی، عبدالقاهر -

 (، سعدالسعود، محل نشر: انتشارات دلیل، طبع اول1421) سیدبن طاووس -

(، تاريخ آموزش در اسالم، ترجمه محمدحسین ساکت، تهران: دفترنشرفرهنگ 1361) شبلی، احمد -

 اسالمی.

 (، درة التاج، تهران: حکمت، چاپ سوم.1361) ينالد شیرازی، قطب -

(، المراسالت بین صدر الدين القونوى و نصر الدين طوسى، بیروت: 1416) الدين قونوى، صدر -

 وزارت مرکزى علوم و فن آورى آلمان، چاپ اول.

 (، در غیاب عقل، تهران: فکر آذين.1310) عبدالحمید ضیايی، سید -

 (، زوال انديشه سیاسی درايران، تهران: کوير، چاپ نهم.1311) طباطبايی، سیدجواد -

(، تاريخ يمینی، ترجمه ناصح بن ظفر جرفادقانی، تهران: شرکت 1324) العتبی، محمد عبدالجبار -

 انتشارات علمی و فرهنگی. 

 (، تذکرة األولیاء، دمشق: دار المکتبى، چاپ اول.1430) عطار نیشابورى، فريد الدين -

 بیتا(، إحیاء علوم الدين، بیروت: دار الکتاب العربى، چاپ اول.) حامد محمد، ابوغزالى،  -

(، کیمیاى سعادت، تهران: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ 1313) حامد محمد، غزالى، ابو -

 يازدهم.

 (، مجموعه رسائل امام غزالی، بیروت لبنان: دارالفکر.1416) حامد محمد غزالى، ابو -

 (، تاريخ تصوف در اسالم، تهران: نشر زوار.1311) قاسمغنی،  -

، مطالعات «نیافتگی در ايران شناسی توسعه تصوف و جامعه»(، 1313) فیاض، ابراهیم و همکاران -

 ، صفحات...4الگوی پیشرفت اسالمی و ايرانی، شماره 

 (، مصباح الهدايه و مفتاح الکفايه، تهران: نشر علمی.1310)  علی عزالدين نمحمودبکاشانی، -

 ، صفحات... . 124، گزارش، شماره «تقابل و تعارض تصوف با توسعه»(، 1310) کرباسیان، اکبر -

https://www.gisoom.com/search/book/author-317909/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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 (، ورجاوند بنیاد، تهران: فرخی.1341) کسروی، احمد-

 ن: انجمن آثار ملی، چاپ اول. (، روزبهان نامه، تهرا1342) پژوه، محمدتقی دانش -

 ( فرهنگ فارسی معین، تهران: ورشان.1321) معین، محمد -

(، جلوه حق: بحثی پیرامون صوفیگری در گذشته و حال، قم: مدرسه 1311) مکارم شیرازی، ناصر -

 ع(، ) ابی طالباالمام علی بن

 اربعه، تهران: نشر مولی. (،حکت متعالیه اسفار عقلی1312) شیرازی مالصدرا، صدر المتالهین -

 (، سنت عقالنی اسالمی در ايران، تهران: قصیده سرا، چاپ دوم.1313) حسین نصر، سید -

(، سه حکیم مسلمان، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات فرانکلین، چاپ 1352) حسین نصر، سید -

 دوم.

انتشارات علمی و شرکت  ، تهران:(، علم و تمدن در اسالم، ترجمه احمد آرام1313) حسین نصر، سید -

 . فرهنگی

(، نظر متفکران اسالمی درباره طبیعت: خالصه ای از آراء اخوان صفا و 1312) نصر، سیدحسین -

 سینا راجع به جهان،تهران: دانشگاه تهران. بیرونی و ابن

 ، تهران: آيت اشراق االشراف اوصاف (،1316) محمد طوسی، محمدبن نصیرالدين -

(، الوراقه و اشهر اعالم الوراقین، مدينه منوره: مطبوعات مکتبه ملک فهد، 1115) ابراهیم بن نمله، علی -

 چاپ اول. 

(، تصوف اسالمی و رابطه انسان با خدا، ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: 1325) نیکلسون -

 سخن.

 (، لسان العرب، بیروت: دارصادر. 1414) الدين مکرم جمال بن منظور، محمدابن -

 https://www.khamenei.irسايت:  وب -

 

https://bookroom.ir/publications/2513/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://bookroom.ir/publications/2513/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://bookroom.ir/publications/2513/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

