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شناختى درونى از دنيايى ماوراى دنياى .  است"  شناخت"  در توضيح فلسفى، عرفان از مقوالت 
نه شناختى متكى بر اعتقادات و استدالالت .  نه شناختى عادى و معمولى از محيط پيرامونى.  ظاهرى

بلكه شناختى متكى بر كشف و شهود و دريافت بالواسطه، شناختى الهام شده و تا اندازه اى محرمانه و  
بر اساس همين توضيح، از شروع جوامع بشری، تفكر عرفانى   .خصوصى، شناختى برخاسته از درون

ا نسان قبل از آن كه به دين و فلسفه بيانديشد، از چنين .  نيز در كنار افكار ديگر وجود داشته است
 .شناختی بيش ازعقل سليم  استفاده مى كرده است

 

در تمدن هاى اوليه، هنگامى كه علم و معرفت محدود بود، بشر در برخورد با معما هاى زندگى به 
ناچار به جاى عقل و تجربه بيشتر به توهم و خيال توسل مى جست و در كشف و حل مسايل از درون 

بر اين اساس پيش از آنکه بخواهيم را بطه عرفان را با دين و يا   .نگرى و نوعى الهام كمك مى گرفت
فلسفه بسنجيم بايد در نظر داشته باشيم که اين دين و فلسفه است که نخست از عرفان تاثير پذيرفته 

و اين يكى از ويژگى هاى تفكر .  قدمت شناخت عرفانى به قبل از دين و فلسفه بر مى گردد.  است
عرفانى است که لزوما در تضاد و يا تقابل با عقل و اعتقاد نيست و مختص فرد و گروه خاصی نبوده 

مسلمان و مسيحى و يهودى مى توانند   .فرد ميتواند عالم و دانشمند باشد و عرفانی نيز بيانديشد.  است
در تاريخ .  اختالفات جدى دينى با يكديگر داشته باشند، اما از تفكر عرفانى مشتركى بهره مند شوند

عرفان ايران نمونه هاى  فراوانی ديده شده است كه بزرگان آن با  عارفين ديگر كشورها به بحث و 
    .گفتگو و مكاتبه و همكارى دست مى زدند 

 

در توضيح تاريخى، آن چه امروزه ما در ايران به نام عرفان مى شناسيم به افراد و مكاتبى منتسب مى 
اين نبايد به آ ن معنا تلقی شود که  پيدايش عرفان ايرانى .  كنيم كه مختص دوره پس از اسالم است

صرفا  به دليل اسالمى شدن ايران است  و يا  در دوران پيش از اسالم پديده اى به نام عرفان وجود 
ريشه هاى تفكر عرفانى در ايران را مى توان حتى در دوران قبل از شكل گيرى دين   .نداشته  است

سيمرغ افسانه ای مردم ايران .  زردشت، يعنى دوران مهر پرستى و فرهنگ سيمرغى  نيز مشاهده كرد
آفريده مخلوق و بنده آفريدگار نبود بلکه .  زمين با گستردن پر و بال خود به دنيای هستی تبديل شد

بنابراين، در اين فرهنگ باستانى، آفرينش از آفريده .  آفريدگار خود را در آفريدگان متحول ساخته بود
درون نگرى در واقع راه اصلى كشف .  جدا نبود و گوهر آفرينش در هر آفريده اى نيز وجود داشت

 .حقيقت تلقى مى شد

 



از همان دوران .  در يونان باستان نيز قرن ها قبل از پيدايش دين مسيح تفكر عرفانى وجود داشت
اوليه پيدايش فلسفه در يونان، در كنار مكاتب فلسفى ماترياليستى يا ايده اليستى، عرفان نيز به مثابه 

( حکيم" )نوستيک"وجود داشت و عارفان آن را "  نه اين بود و نه آن"مكتب مستقلى در فلسفه كه 
قرار داشته (  مهر پرستى)فلسفه نوستيك هاى يونانى خود تحت تاثير ميتراييزم ايرانی .  ميناميدند

پس از فتح ايران توسط اسكندر هنگامى كه دين زردشت، دين رسمى دولت ساسانى، تضعيف .   است
بسيارى از افسران ارتش اسكندر در ايران، خود .  شد، ميتراييزم مجددا در ميان ايرانيان رونق گرفت

اعتقادات ميترايى در شكل گيرى افکار .  شيفته اين بينش شدند و افكار آن را با خود به اروپا بردند
  .مسيحيت نيز نقش بسيار مهمى ايفا كرده اند

 

با سركوب ميتراييزم توسط دو ابر قدرت جهان روم و ايران، دين ميترايى  بتدريج ريشه كن شد، اما، 
نفوذ آن نه تنها بطور كامل از ميان نرفت و در ايران، حتى در دوران اسالم، كماكان بقاياى آن 

جشن يلدا در بلند ترين شب  .مشاهده مى شد، بلكه برخى  از سنن آن تا به امروز نيز ادامه يافته است
بود، چرا كه پس از آن هر روز (  خورشيد)سال كه تا بامداد ادامه داشت در واقع جشن زايش ميترا 

حتى دين زردشت كه در تقابل با ميتراييزم شكل گرفت ميترا را به .  خورشيد بيشتر در آسمان مى ماند
عنوان يكى از ايزدان به رسميت مي شناخت و به همين دليل  يك ماه و يك روز را در سال را به مهر 

نيز به هفت سلسله آيين "  هفته هفت روزه"زردشت و يا "  هفت امشاسپندان"  .اختصاص داده بود
 .ميترايى منتسب شده است؛ و يا دست دادن به هنگام پيمان بستن که يكى از رسوم ميترايى است

 

. معروف بود(  سرزمين عرفان" )سرزمين نوستيك"در ميان انديشمندان باستانى يونانى، ايران به نام 
چندين قرن بعد از .  بسيارى از فيلسوفان يونا نى براى آشنايى با تفكرات ايرانى راهى ايران مى شدند

مسيح، هنگامى که آكادمى هاى فلسفى يونان زير فشار كليساى مسيحى تعطيل شدند، بسيارى از نو 
افالطونى ها و نوستيك هاى يونانى كه تحت آزار و ستم دولت روم قرار گرفتند، يا به اسکندريه رفتند 

. بنابراين متفكرين ايرانى از قبل از اسالم با فلسفه يونان آشنا بودند. ويا به دربار ساسانيان پناه بردند
و بسيارى از كتب فيلسوفان يونانى، منجمله اغلب آثار افالطون، در زبان اصلى يونانى از ميان رفته 
اند و آن چه امروز در دست داريم بر اساس نسخه هاى عربى است كه خود در دوره اسالمى از 

  .فارسى به عربى ترجمه شده اند

 

. اساسا دوران اسكندر خود در آشنايى اقوام مختلف با فرهنگ هاى مختلف نقش بسيار موثرى داشت
جنبش هاى دينى اين دوران غالبا از حوزه قومى و ملى خارج مى شوند و اشكال جها نى بخود مى 

او دينی را تبليغ ميکرد که بتواند اقوام گوناگون را .  مذهب مانى يكى از اين مذاهب جهانى بود  .گيرند
 –"  نوستيک"از لحاظ حکمای يونانی آن زمان دينی بود   .درسرتاسر قلمرو ساسانيان متحد سازد

مانی خود کامال با افکار يونانی آشنا بود و در نوشته های وی رد پای نه تنها نظرات .  عرفانی
در دين او عناصری از همه .  افالطون و ارسطو که نو افالطونی های اسکندريه را نيز ميتوان ديد

 .مذاهب و اعتقادات آن زمان ديده ميشود
 

جنبش های مزدکيان و مانويان در دوران ساسا نی هردو ناشی از خشم ايرانيان عليه امتيازات 
اساس تعليمات دينی مانی نيز تالشی فردی و درونی برای بر انداختن .  طبقاتی و دينی ساسانيان بود

در دين او همه افراد برابر بودند مگر آنکه از طريق عبادت به درجات باالتر .  اين گونه امتيازات است
مانی جهان را متكى بر دو اصل متضاد مى دانست كه هر دو را ازلى و ابدى تلقى مى   .دست يابند

خداوندگار، خداى خوبى و روشنايى، و اهريمن، خداى .   خوبى و بدى، يا روشنايى و تاريكى:  كرد
انسان، در .  اين دوگانه پرستى يا ثنويت در هستى در خود انسان هم وجود داشت.  بدى و تاريكى بود

در هر ا نسانى در مقابل فكر، حس و هوش .  آن واحد، از دو روح مخالف خوب و بد برخوردار بود
مانی رحم، ايمان، صبر و عقل را محصول روح .  نورانى، فكر، حس و هوش ظلمانى نيز وجود داشت

 .نورانى و كينه توزى، شهوت پرستى، خشم و سفاهت را مخلوق روح ظلمانى مى دانست



 

در دين او تزكيه و تقويت روح نورانى درونى و فراهم كردن راه براى بازگشت به نور ازلى از اعتقادات 
عابدين اين دين، چشم پوشی از مال دنيا، تامل درونی، خردورزی انديشمندانه، زيبائی .  اصلی  بود

در اين دين درک فيض شايسته هر .  شناسی، زيبا پروری و تاکيد بر نيکی و پاکيزگی را تبليغ ميکردند
و مليت نقش   فردی بود و راه کسب آن نيز در تربيت و ترقی فکری و معنوی تلقی ميشد ومقام و منزلت

او كتب دينى خود را با نقاشى تزيين مى كرد با اين اعتقاد که دنياى نور را بايد در زيبايى .  چندانی نداشت
 . اش شناخت

 

اسناد تاريخى نشان مى دهند كه اين دين در چند قرن قبل از پيدايش اسالم در مناطقى كه بعدا اسالمى 
شدند، بسيار با نفوذ بوده است و از اروپا و مصر تا آسياى مركزى و خاور دور  بسيارى را به خود جلب 

اديان رسمى آن دوران دين مانى را تهديدى براى خود تلقى مى كردند و تا قرن چهارم ميالدی .  كرده بود
حتی پس از قتل مانی و تعقيب و آزار مانويان .  حکم قتل حاميان آن در ايران، روم ومصرصادر شده بود

 .اين اعتقادات قرن ها در آسيا و اروپا رواج داشته اند

 

تمام شواهد تاريخى نشان مى دهند كه ايرانيان، در دوران اسالم، افكار باستانى خود را به كلى رها نكرده 
مثال، .   اند و حتى با لطافت و زبر دستى خاصى آن ها را در معتقدات اين دوره خود نيز جاى داده اند

شش قرن پس از اسالم، عارف مهم ايرانى عطار هنوز نه تنها با هستى شناسى باستانى ايرانى آشناست 
 :او مى نويسد. كه به آن اعتقاد نيز دارد

 
 دو جهان، پروبال سيمرغست    

 نيست سيمرغ و آشيانه، پديد
 سيمرغ مطلقی تو، برکوه قاف قربت
 پرورده هردوگيتی، در زير پروبالت

 

بسيارى از ساير بزرگان عرفان ايرانى در دوران اسالمى نيز در همين عقيده عطار مشترك القولند و آن 
شايد تعجب آور نباشد كه عرفان ايرانى پس از اسالم ابتدا در .  باور به وجود جوهرى است الهى در درون

ناحيه اى كه عليرغم پيشرفت اسالم به دليل نزديكى آن با ريشه هاى .  شمال شرقى ايران رشد كرد
   .اروپايى، هنوز يادگار انديشه هاى كهن آريايى بسيار تازه و زنده بود-فرهنگ هندو

 

 

مراحل سير و سلوك كه كم و بيش در همه گرايش هاى تصوف ايرانى مشاهده مى شود و اغلب هفت 
در كتاب معروف عطار، منطق .  درجه دارند، عينا در بين مانويان بلخ از زمان ساسانيان رايج بوده است

الطير، اين داستان ارتقا و پيمودن درجات هفت گانه براى رسيدن به نور ازلى به داستان مرغى تبديل مى 
اما .  شود كه از هفت وادى مى گذرد تا به آن جايى مى رسد كه كمال مطلوب خود، سيمرغ، را پيدا كند

و اين همان اعتقاد كهن است به متحول شدن خدا در دنيا،   .سيمرغ چيزى نيست جز عكس خود او در آب
حتى در دين زردشت با وجود اين كه آفريدگار از آفريدگان جدا .   به وجود گوهر الهى در هر موجود زنده

مى شود و بر فراز دنياى هستى قرار مى گيرد، هنوز جوهر خود را به صورت فر الهى در اختيار اين يا 
 . آن آفريده شايسته نيز مى گذارد

 

برخى آن .  عليرغم اين تاريخچه، در باره منشا عرفان ايرانى پس از اسالم مشاجره و تفاوت فراوان است
اسالميان آن چه غير اسالمى به نظر مى رسد كفر .  را كامال اسالمى مى دانند، برخى كامال غير اسالمى

برخى ويژگى آن را صرفا در تاثيرات .  مى دانند و غير اسالميان آن چه اسالمى است عرفان نمى دانند
. بوداييزم در ايران مى دانند، برخى ديگر ريشه اصلى آن را در تفكرات نو افالطونى جستجو مى كنند

شرق شناسان اروپايى سرچشمه تصوف ايران را در اسكندريه يافته اند و  محققان آريائی گرا هرگونه 
قبل از رد و يا پذيرش هر کدام از اين نظريات برخی از واقعيت .  نفوذ يونانى يا عربى را منكر مى شوند



  .ها را نميتوان انکار کرد 

 

عرفان ايرانى بايد از ويژگى هاى بارزى برخوردار بوده باشد، چرا كه اگر صرفا اسالمى يا بودايى بود، 
در بقيه ممالك بودايى يا اسالمى چيزى مشابه آن  وجود ميداشت ويا اگر منشائ آن نفوذ نو افالطونی از 

مسلم است كه انديشه هاى دوران .  غرب بود اين افکارميبايست در سرمنشا خود در غرب نيز موثر ميبود
باستان ايرانيان، ريشه هاى مشترك آن با ساير اقوام هندو آريايى و هندو اروپايى، دوران پيدايش و تسلط 
دين زردشت و دوران واكنش هاى عليه آن در ساسانيان همگى جزيي از اين تاريخچه را تشكيل مى 

خصلت تفكر عرفانى چنان است كه ذاتا نميتواند مرزهاى ملی و و دينی را به رسميت بشناسد و .  دهند
همواره از ابتدا تا کنون از آميزش با سايرين نه تنها دوری نکرده است  كه يكى از وجوه پيشرفت آن در 

. بنابراين کاهش ريشه های عرفان ايرانی به يکی از منابع آن خطاست.  ايران همين آميزش است
 .اين جنبه با تاريخ تصوف آميخته است. همانگونه که جنبه ويژه اسالمی آن نيز نبايد فراموش شود

 

آن چه ما تصوف مى ناميم نخست از ميان تارکان دنيا و راهبان ديرنشين و رياضت کش مسيحى عراق 
برخاسته است که بدسته ها و فرقه هاى بسيارى منقسم بودند و در اواخر دوره ساسانی برخی از اين 
فرق، ترک دنيا کرده در صومعه ها و ديرها شب و روز به رياضت مشغول بودند، لباس پشمين زبر و 

اشتقاق کلمه صوفی از .  درشت می پوشيدند که آزار تن با خود مياورد تا به  اين خشونت ها عادت کنند
صوفی در اصل بمعنی کسی است که جامه .  ازکلمه صوف بمعنی پشم  گرفته شده است.  همين جاست

را در همين مورد درباره صوفيان "  پشمينه پوش"پشمين بپوشد چنانکه در زبان فارسی هم مکرر کلمه 
اين اصول بعدها در ميان مسلمانان عراق نيز رايج شد و نخستين صوفيان اسالم بدين .بکار برده اند 
 .گونه پديد آمدند

 

بويژه   .در اين مرحله اوليه، تصوف چيزی جز  سير تكاملى گرايش هاى زاهدانه درون خود اسالم نبود
. در اواخر دوره حكومت اموى، بازگشت به زهد و تقواى رهبرى اسالم سده اول بسيار رايج شده بود

صوفيان آن دوران کسانی بودند که توجه به زندگی دنيوی و تجمل پرستی را مغاير با حقيقت دينداری و 
دانستند و الوهيت در زندگی را در رستگاری در آخرت و بهره مندی از نعمتهای اخروی  خداپرستی می

نوعى اعتراض به .  لم اسالم  استابنابراين، تصوف در آغاز نوعى سلوک باطنی دينی در ع  .مى دانستند
 . آلوده شدن دين در دنياى قدرت و خالفت

 

ميدانند چرا كه از نظر ايشان عرفان واقعی خصلتی "  عرفان عملی"به همين دليل برخی تصوف را نوعی 
نظری دارد و نوعی شناخت شناسی حقيقت نهائی يا موعود مطلوب است، در صورتيکه تصوف طريقت 

اما از لحاظ تاريخی، آن بخش از تصوف که نقدا .  نيل به موعودی است که نقدا شناخته شده است
آن پرداخته است و بنابراين "  شناخت"را می شناخته است، بوضوح کمتر به مساله "  موعود مطلوب"

ميتوان صوفی بود اما .  رفتن به حوزه عرفان برای آن معنی نداشته است، حال چه از نوع نظری يا علمی
اين نوع از تصوف با تاکييد بر زهد و تقوا، پرهيز از گناه و توکل به خدا، به   .عارف نبود و يا بالعکس

نه فقط در ايران که .  معروف است و شايد به همين صورت تا به امروز نيز ادامه دارد"  توکلی"تصوف 
در اغلب کشورهای اسالمی و يا غير اسالمی اين شکل از زهد و تقوا به نوعی در همه مذاهب نيز وجود 

 .دارد

 

سبب اصلی آن ظهور مشايخ بزرگ .  دستگاه تصوف اسالمى عراق از اواخر قرن چهارم از رونق افتاد
از دوران اوليه تصوف در .  ايرانی در مشرق ايران و بخصوص در خراسان و ما وراالنهر بوده است

بغداد چيزی جز جمالت و کلمات قصار مشايخ و داستان و احاديث به جا نمانده و آن چه امروزه اصول 
نخستين مساله اى كه عرفان ايرانى را با .  تصوف مينامند در واقع در بستر تصوف ايرانی مدون ميشود

 . دين رسمى رودررو كرد مساله رابطه انسان و خدا بود
 



مى توان گفت قتل منصور حالج در بغداد در آغاز قرن چهارم هجرى اثرى عميق بر تحوالت بعدى 
"تصوف ايرانى گذارد پايان خدا "حالج اين بود كه خدا را در خود يافته بود و اين به معنای "  گناه. 

اين  عصر از طرفى دوران قوام گرفتن مجدد فرهنگ ايرانى و از .  بود"  ساالری و آغاز انسان ساالری
طرف ديگر دوران علنى شدن شك و ترد يد دينى در ميان اقشار شهر نشين و انتقا دات روز افزون از 

عرفان تبلوری .  ناميده اند"  طغيانى"اين دوره را عصر تصوف .  اصول و عقايد دينى خلفاى اسالمى است
 . ميگردد و ازپيکارمعنوی اقشار شهر نشين ايرانى عليه باورها و اعتقادات خشك مذهبى

 

وجه .  قبل از اسالم نقش كليدى ايفا مى كند"  انسان خدائی"طبعا، بازگشت به ريشه هاى عرفا نى ايرانى 
خلفاى اسالمى "  خدا ساالرى"مشترك اغلب مكاتب مختلف صوفيه ايرانى االصل همين شكل از مقابله با 

اولين انشعاب به اصطالح عقيد تى است كه در ايران "  توحيد عددى"در مقابل "  توحيد اشراقى"    .است
را در توان همه انسان ها مى "  الوهيت"در اين تفكر، عرفان ايرانى رسيدن به .  اسالمى شكل مى گيرد

در ميان برخى از آنان نماز و روزه و اجراى فرايض دينى .  دانست و برای طبقه خاصی محدود نميکرد
برقرار كردن رابطه مستقيم و درونى با هر آن چه خدا يا .  سد راه و مانع حصول به حقيقت تلقى مى شد

حقيقت نهايى است كه از وجوه مشخصه عرفان باستانى ايرانى بود، در اين دوره در تصوف اسالمى 
 .مجددا زنده مى شود

 

و از لحاظ "  يك كل واحدند"گوهر مشترك اغلب فرقه هاى اين دوره همين است كه خالق و مخلوق 
اين عقيده در ".  پيوسته است سلسله ى موج ها به هم"صائب تبريزی ميگويد . جوهرى به هم پيوسته اند

  .عرفان ايرانى تا سال هاى سال برقرار مى ماند

 

 :چند قرن بعد، در ديوان شمس می خوانيم

 

 اى قوم به حج رفته كجاييد كجاييد         معشوق همين جاست بياييد بياييد

 معشوق تو همسايه ديوار به ديوار         درباديه سرگشته شما در چه هواييد

 

بدين ترتيب تصوف ايرانى در مقابله با برترى طلبى نژادى و اجتماعى حتى امتيازات دينى را نيز به كنار 
. گذاشته شاه و گدا، مسلمان و كافر را در برابر شيخ مرشد بطور برابر كنار يكديگر در خانقاه ها نشانيد

ادبيات صوفيان اين دوران پر است از تحقير صاحبان زر و زور و تمسخر زهد و عبادت دروغينى كه 
" شريعت معنوى"همانند جنبش مانويان، برترى در.  فساد و انحطاط صاحبان قدرت را مشروع مى سازد

بستگى به عبادت، معرفت، رياضت و ارتقا در درجات معنوى و اخالقى داشت و هر معتقدی مى توانست 
و اين درجات درفرق مختلف با يکديگر .  از درجات پست تر به واسطه شايستگى به درجات واالتر برود

تفاوت داشت، ولی اغلب يا مثل هفت مرحله تا نور ومهر پرستى هفت درجه داشت و يا  شبيه تقسيم 
پيدايش خانقاه های مشخص .  بندى دين مانى استاد، شاگرد، برگزيده و شنونده تنها چهار درجه داشت

 .متعلق به اين دوره است

 

در ميان صوفيان كشورهاى .  از جنبه هاى خاص تصوف ايرانى پديده خانقاه و آداب و رسوم آن است
اين جا نيز ايرانيان در خاطره تاريخى خود دوران مانى را به ياد .  ديگر كمتر اين رسم ديده مى شود

می گفتند و در هر شهرى كه طرفدار داشتند يک "  خانگاه "  مانويان به مراكز دينى خود.   آورده اند
خانگاه محلی براى گردهم آيى پيروان طريقت، عبادت، رياضت و تعليم و تربيت .  مى ساختند"  خانگاه"

قبل از   و يا پديده جوان مردى و فتوت كه از مختصات تصوف ايرانى است، در فرهنگ  .  هواداران بود
اغلب مشايخ بزرگ تصوف هميشه مردم عادى را به جوانمردى دعوت مى .  اسالم ايران ريشه دارد

آيين جوان مردى در ميان ايرانيان در مخالفت با امتيازات طبقاتى اجتماعى دربار ساسانى از   .كردند
و مى بينيم در دوران ابو مسلم خراسانى، يعنى از همان اوايل .  دوران مزدكيان و مانويان شکل گرفته بود



  .قرن دوم هجرى اين آيين به سرعت و در مقابله با قدرت حا كم احيا مى شود

 

هر چند امروزه با خانقاه مولويان در قونيه مرتبط مى .  سماع نيز از ويژگى هاى ديگر تصوف ايران است
از قرن سوم هجرى به بعد اشارات فراوانى در كتب   .شود، سماع مبحثى قديمى در تصوف ايران است

اسالمى به روا بودن يا حرمت سماع ديده مى شود و اين خود گويای آن است  كه رقص و پايكوبى و 
بسيارى از مشايخ تصوف در باره مجاز و مباح بودن آن .  دست افشانى در بين ايرانيان رواج داشته است

مى توان گفت از قرن پنجم هجرى به بعد داليل مباح بودن آن به اندازه اى استوار بود كه   .نظر داده اند
  .مخالفين آن به قشرى بودن و ظاهرى بودن متهم مى شدند

 

تنها عشق است كه در پى .  جنبه ويژه ديگر اين عرفان تاكيد آن بر عشق به منزله تنها راه كاميابى است
در اين عرفان نه تنها هستى خود حاصل عشق .  مصلحت و منفعت نيست و جوياى حق و حقيقت مى شود

عشق پيدا شد و آتش به "حافظ ميگويد .  نيز از طريق عشق صورت مى گيرد,  است كه بازگشت به مبدا 
به پاك انديشى و زيبا انديشى آيين مانى براى رسيدن به نور ازلى عشق نيز افزوده مى ".  همه عالم زد

اين نيز پديده اى نبود كه در ميان صوفيان عراق يا مصر مرسوم باشد و مختص صوفيان ايرانى   .شود
 حالج از جمله اولين صوفيانى بود كه لفظ عشق را براى توضيح رابطه انسان و خدا به كار گرفت. بود

 

زبان سرخ سر سبز "دورانى است كه .  ناميد"  تقيه"مرحله بعدى تصوف در ايران را بايد مرحله تصوف 

ايران وارد قرون دراز سياهى مى شود كه در آن مخفى كردن عقايد، به مساله مرگ و ".  ميدهد بر باد

اين دوران در تصوف ايرانى از لحاظ تاريخى با دوران يورش هاى پى در پى اقوام .  زندگى تبديل مى شود

وجوه  مشخصه تصوف در اين .  چادر نشين و حكومت هاى ملوك الطوايفى ايالت ترك مصادف مى شود

مرحله عبارت اند از پرهيز از مسايل جارى، حفظ ظاهر دينى، متابعت از مذهب روز و بطور كلى نوعى 

 .   مخفى كارى عقيدتى

 

بسيارى از .  شعر فارسى رونق جديدى بخود مى بيند.  دوران احيای زبان فارسی نيز هست,  اما اين دوران
در قرن پنجم و ششم ما با .  مشايخ تصوف از قرن پنجم هجرى به بعد سخنان خود را به فارسى مى گفتند

انقالب بزرگى در سبك، مضامين و طرز فكر در شعر فارسى مواجه مى شويم كه عمد تا مديون تصوف 
شعر فارسى نه تنها ابزار جالبى در اختيار عارفان ايرانى براى ابراز عقايد پيچيده، چند   .خراسان هستيم

پهلو و يا احساسى و قلبى عرفانى قرار مى دهد، بلكه به وسيله مناسبى نيز براى ابراز عقايد ممنوعه اما 
از سوى ديگر، روى آوردن صوفيان به شعر هرچه بيشتر به  .به زبان رمز و ايما و اشاره تبديل مى شود

قرن پنجم و ششم   .برجسته شدن عشق به منزله رابطه مطلوب با حقيقت در عرفان ايرانى كمك مى كند
خلق اين گونه آثار   .ادبيات ايران پر است از رساالت و منظومات در باره عشق و روان شناسى عشق

هنرى به چنان کمال بی نظيری ميرسد که نظير ديوان های ده ها شاعر آن از قبيل عطار، شمس، مولوى 
 .و حافظ هرگز تا کنون در ادبيات جهان ديده نشده است

 

صفويه خود .  در دوران صفويه  و بعد از آن تصوف و عرفان در ايران وضعيت پيچيده اى به خود گرفت
نخست اين كه فساد قدرت،   .اما سلطنت صفوى به افول تصوف انجاميد.  در اصل سلسله اى صوفى بودند

و دوم آن كه شيادان شهر در لباس تصوف در اين دوره .  به انحطاط اخالقى صوفيان حكومتى انجاميد
و سوم اين كه خود صوفيان صفوى بسيار انحصار طلب و خشك انديش بودند .  فزونى چشم گيرى گرفتند

اين دوره  به   بسيارى از صوفيان ايرانى در  .و باعث  طرد و سركوب بسيارى از فرق صوفيان شدند
بودن "  اسالمی"خارج از ايران مهاجرت كردند و ادبيات صوفيان اين دوران مملو از تالش برای اثبات 

 .اين عقيده است

 

مال صدرا، فيلسوف اسالمى دوران صفويه در دفاع از تصوف حقيقى و تعريف مجدد ايمان از ديدگاه 
او از كسانى است .  تصوف تاليفات مهمى دارد كه در تفكر صوفيانه بعدى در ايران بسيار موثر بوده است



در عرفان ايرانى را به شكلى جديد و اسالمى تر تعريف "  وحدت وجود"كه تالش داشت عقيده باستانی 
تبديل "  وجود فقط خدا ست"در وحدت وجود جديد به "  وجود خدا در همه جا هست"مفهوم ايرانى .  كند

اين مفهوم كه مورد قبول علماى اسالم نيز قرار داشت به برخى فرق تصوف اجازه فعاليت مى   .مى شود
اما عليرغم اين پذيرش رسمى، علماى شيعه به اتكاى شاهان صفوى مخالفت شديدى با تصوف را .  دهد

از اين دوران به بعد ما همواره شاهد كشمكش سلسله مراتب  .  آغاز كردند كه تا به امروز نيز ادامه دارد
 .شيعه با فرقه هاى تصوف بوده ايم

 

 

 

 


