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چکیده

عرفان که آن را میتوان نقطة مشترک تمامی آیینها و مذاهب انسانی دانست راهی است برای کشف و
شناخت حقیقت بر اساس ذوق و اشراق .درارتباط با اصل و منشأ عرفان و تصوف دیدگاههای متفاوتی
وجود دارد .برخی عرفان را آیینی التقاطی میدانند که از مذاهب و عقاید و آیینهای مختلفی سرچشمه
گرفته است .در این مقاله ضمن بیان تاریخچة کوتاهی از عرفان و تصوف اسالمی به بیان دیدگاههای
مختلف درزمینة سرچشمة عرفان و تصوف پرداخته شده
واژگان کلیدی :عرفان ،تصوف ،سرچشمه ،مذهب ،عارف.

است.
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مقدمه

واژة "عرفان " در لﻐت به مﻌنای "شناخت" است و در اصطالح به مﻌرفت قلبی خداوند ،که از
طریﻖ کشف و شهود و صفای باطن حاصل میگردد ،گ.فته میشود؛ و مﻌرفت عرفانی عبارت است از
«باز شناختن ذات و صفات الهى در صور تفاصیل بﻌد از آنكه بر سبیل اجمال مﻌلوم شده باشد که
موجود حقیقى و فاعل مطلﻖ اوست( ».عزالدین کاشانی :1367 ،ص)80
اگرچه بسیاری از محققان میان تصوف و عرفان تفاوت قائل شده و تصوف را جنبة عملی سلوک و
عرفان را جنبة علمی آن دانستهاند؛ اما در این مقاله موافﻖ عقیدة عدهای از پژوهشگران این دو مرادف
هم به کار رفته است.
می توان گفت عرفان ،عمری به قدمت عمر بشریت دارد و محدود به هیچ ملت و مذهبی نیست.
عرفان را ناشی از فطرت آدمی دانستهاند ،آنگونه که مذهب و دین ناشی از فطرت آدمی است .عرفان
را میتوان وجه مشترک همة آیینها و مذاهب دانست«.عرفان راهی است برای درک حقایﻖ ادیان در
برابر راه ظواهر دینی و راه تفكر عقلی(».طباطبائی :1348 ،ص)64
عرفان در حقیقت مكتبی است که بر جهانبینی عشﻖ استوار است و راهی است برای کشف حقیقت
نه براساس عقل و استدالل بلكه بر مبنای ذوق و اشراق .عرفان امكان ارتباط و وصال آدمی با حقیقتی
واحد را که ورای ماده و طبیﻌت است فراهم میکند؛ که این وصال و ارتباط نه در غایت و آخرت،
بلكه در هرزمانی که عارف اراده کند و برای آن تالش کند و در همین دنیا صورت میپذیرد« .عرفان
به طور بالقوه پدیده ای است کامالً خودجوش که پاسخی به اشتیاق و عطش روح بشر برای تجربة
دیدارمستقیم وشخصی با خداوند به حساب میآید؛ و نیز بیانگر نظریة ارتباط بین روح و خداست که
آن اشتیاق و عطش را ارضا میکند(».اسمیت :1390،ص)344
با توجه به تﻌریف عرفان ،عارف کسی است که خدارا به اسماء و صفات بشناسد وحقایﻖ را از
طریﻖ کشف و شهود دریابد .کسی است که خدا را میجوید و خواستار شناخت اوست نه به جهت
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میل و طمع به چیزی و یا خوف از خدا بلكه تنها به جهت عشﻖ و اشتیاق به او« .عارف سالكی است
که از مقام تقیّد به مقام اطالق رسیده(».الهیجی :1387 ،ص)26
در فرهنگ اصطالحات عرفانی عارف اینگونه تﻌریف شدهاست« :عارف کسی است که مراتب
تزکیه و تصفیة نفس را طی کرده و اسرارحقیقت را دریافته باشد»( .سجادی :1370 ،ص)566
مهمترین عنصرمشترک درمیان مذاهب عرفانی ،مﻌرفت قلبی است؛ عارفان ،شناخت علمی و عقالنی
را برای رسیدن به مﻌرفت کافی نمیدانند و مﻌتقدند تنها از راه مراقبه و مكاشفه میتوان به مﻌرفت
دست یافت .باوم گارت محقﻖ آمریكایی میگوید« :میستیسیزم1با هیچ چیز جز یک تجربة اساسی در
ارتباط نیست که آن هم عبارت است از :وحدت انسان با بی نهایت ،اتحادآگاهی انسان با حقیقت
مطلﻖ ،وحدت عرفانی و یا زفاف روحانی ،که درآن انسان میکوشد هویت خود را در یک حیات
بسیار عظیمتر از حیات خود گم کند .درحیات خدا ،حیاتی که همه چیز را در بر میگیرد .این آرزوی
بزرگ ،کوشش به الهی شدن ،میل به امتزاج روح و انسان و مطلﻖ مسلماً یكی از انگیزه های مرکزی و
اصلی رازدانان (عارفان) فراوان درتمام قرون و همة سرزمینهاست(».آشتیانی :1376،ص)10
تصوف را جریان روحانی عظیمی که از میان همة ادیان میگذرد ،خواندهاند؛ و در وسیعترین مﻌنا
میتوان آن را "وجدان حقیقت واحد" مﻌنا کرد( .شیمل :1374،ص)36
زمانی که سالک در این وادی گام مینهد ،نوری درونی هدایتگر او میگردد که هرچه انسان خود
را از تﻌلقات دنیوی بیشتر رها سازد و آیینة دل خویش را صیقل دهد این نور باطنی قویتر خواهدشد؛
و پس از تطهیر و تهذیب روحانی سالک به مرحلة مﻌرفت دست خواهد یافت.
1

 Mysticismکه به مكاتب عرفانی غرب اطالق می شود ،مشتﻖ ازریشة یونانی فﻌلی است که مﻌنی "بستن"

دارد و منظور ازآن بستن چشم ها وگوش ها و لب ها است .بربستن این حواس شرط اصلی و ضروری هرادراک
ماوراء حسی و عقلی ،یﻌنی وصول به مﻌرفت و یا گنوسیس است که از طریﻖ تجربه های حسی قابل دست یابی
نیست و درواقع قدرت شناخت ارزشهای مطلﻖ از طریﻖ وحی ،از طریﻖ درک روحانی و حساسیت روانی ،بیواسطة
تصورات حسی است( .پورنامداریان )60 :1386 ،در یونان و روم باستان همگام با مﻌتقدات اساطیری مذاهبی رواج
یافتند که بیشتر آنها به صورت فرقههای مخفی و جمﻌیتهای سری متشكل از همپیمانانی که به حفظ اسرار فرقه
موظف میگشتند ،فﻌالیت میکردند .به همین دلیل نام  Mysterionرا برای این مذاهب برگزیده بودند ،که میتوان
آن را مذاهب اسراری توجیه کرد .میسترین به مﻌنی سر ورازی است که به شرط سكوت و خاموشی میتوان به آن
آشنا شد(.آشتیانی)10 :1386 ،
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انسان متفكر همواره به دنبال پاسخ سواالتی است از قبیل« :سرچشمة آفرینش از کجاست؟»،
«سرانجام سیر آفرینش چه خواهد بود؟»« ،هدف از آفرینش انسان چیست؟»« ،غایت و سرانجام انسان
چه خواهدشد؟»« ،سﻌادت نهایی انسان از چه طریقی به دست میآید؟» و....که بسیاری از این مسائل،
از طریﻖ عقل و استدالل حل ناشدنیاست ،و انسان خود را از حل مﻌماهای آفرینش ناتوان مییابد.
پس تالش میکند این مسائل را از طریقی جز عقل که آن مكاشفه و اشراق است برای خود حل و
تفسیر نماید .و از آن رو که این مسائل و پرسشها در همة ادوار و درمیان همة اقوام و ملل وجود داشته
است ،طرز تفكر عرفانی و مكاشفهای در میان همة مكاتب فكری و مذهبی ریشه دوانده است؛
وعلیرغم تمام تفاوتهایی که میان این مذاهب عرفانی وجود دارد ،میتوان شباهتهای فراوانی درمیان
آنان یافت و « اساس آن ازجهت نظری عبارت است از اعتقاد به امكان ادراک حقیقت ازطریﻖ علم
حضوری و اتحاد عاقل و مﻌقول؛ وازجهت عملی عبارت است ازترک رسوم وآداب قشری وظاهری و
تمسک به زهد و ریاضت ،و خالصه گرایش به عالم درون(».زرین کوب1389 ،الف :ص)9
در حقیقت عرفان شكلی از پرستش خالﻖ است نه بخاطر ترس از عذاب و امید به پاداش بلكه از
روی عشﻖ و محبت به خالﻖ  ،و از آنجا که این ویژگی یﻌنی میل به پرستش خالﻖ از روی عشﻖ در
سرشت و فطرت همة انسانها به ودیﻌت نهاده شده ،نمودهای عرفان را در میان همة اقوام و ملتها
میتوان مشاهده کرد؛ حتی در میان اقوام بدوی و کهن.
همة اهل عرفان درهمة ادیان و مذاهب دارای تجارب وآداب مشترکی هستند ،ازآن جمله :تالش
پایان ناپذیر برای رسیدن به حقیقتی واحد که آن خداوند یگانه است ،پاالیش و تبدیل روح از طریﻖ
تحمل ریاضت و درد و محنت ،احساس دلتنگی و غربت دردنیا و میل به وصال و اتحاد با خداوند.
درتجارب صوفیانة همة ادیان ،وجودالهی ،وجودی ورای همة موجودات است که ازلی و نامحدود و
خارج از زمان و مكان است.
اما تصوف و عرفان اسالمی نیز مﻌرفت کشفی و شهودی به حﻖ تﻌالى و رسیدن به مقام قرب
الهی است .تصوف اسالمی در آغازین روزهای پیدایش و شكل گیری جنبة فردی داشت و طریقة
عملی بود نه نظری باین مﻌنی که زهاد صدر اسالم عمل صادقانه به احكام شرعی و زهد و امساک را
عامل دریافت حقایﻖ مجرد و الهی میدانستند ،و مفهوم تصوف نزد صوفیان ازحدود قرآن و حدیث و
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اقتدا به پیﻐمبر و اولیای دین و زهد و تﻌبد و مقدم شمردن آخرت بر دنیا خارج نمیشد؛ و در حقیقت
خوف و ترس از خدا محور اساسی تﻌالیم و آداب صوفیه بود و هنوز از مطالب نظری و مباحثی که
بﻌدها با تصوف آمیخته شد چیزی در میان نبود.
اما به مرور ایام مایههای ذوقی در تصوف وسﻌت یافت ،رابﻌه (135 -95ق) را آغازگر تصوف
عاشقانه دانسته اند که در مناجات های عاشقانة خود صحبت از محبت الهی و عشﻖ و فنا و بیخودی
به میان آورده است(.زرینکوب1389 ،الف )58 :از قرن سوم هجری به بﻌد و با ظهور عارفانی چون
بایزید بسطامی ( 234 -161ق) و منصور حالج(298 -244ق) و سرانجام ابوسﻌید ابوالخیر(-357
 440ق) به تدریج خوف از خدا و زهد و ریاضت جای خود را به عشﻖ و محبت الهی و رقص و وجد
وسماع داد و تصوف عاشقانه جای تصوف زاهدانه را گرفت و سرانجام با ظهور ابن عربی بحث
مﻌرفت در آن پررنگتر شد و در حقیقت ابن عربی بود که عرفان را به صورت مكتبی منظم درآورد و
با طرح مسألة وحدت وجود ،عرفان نظری را پیریزی کرد .در این عصر توجه به مباحث نظری،
جنبه های عملی تصوف را تحت الشﻌاع قرار داد و اگر تصوف را جنبة عملی و عرفان را جنبة نظری
سلوک در نظر بگیریم شاید بتوان اینگونه تﻌبیر کرد که در این دوران تصوف به عرفان تﻐییر یافت .در
حقیقت قرن هفتم را میتوان نقطة اوج اعتالی عرفان دانست که با ظهور بزرگانی چون ابن عربی(560
– 638ق) ،موالنا جالل الدین ،صدرالدین قونوی ( 673 -607ق) ،فخرالدین عراقی(-610
688ق)و...بسیاری از آثار ارزشمند در زمینة عرفان و تصوف به نگارش درآمد.
هجوم مﻐول در اوایل قرن هفتم را میتوان زمینه ساز گسترش عرفان در میان ایرانیان دانست؛ که
در این دوران عرفان در شﻌر فارسی نیز گسترش مییابد و عالوه برآنكه شاعران این عصر به مضامین
عرفانی روی میآورند ،عارفان این دوره اندیشههای عارفانة خود را در قالب اشﻌار شورانگیز بیان
میکنند.
عارفان پیرو محبت  ،عرفان عملی را مورد تاکید قرار دادهاند و عارفان پیرو مﻌرفت ،به جنبة
نظری عرفان اهمیت بیشتری داده اند .عرفای نخستین با فلسفه و فیلسوفان به شدت مخالفت میکردند،
اما زمانی که عرفان جنبة نظری یافت  ،عرفا خواسته یا ناخواسته از اصطالحات فلسفی جهت تبیین
عرفان نظری استفاده کردند .عرفان نظری همانند فلسفه درصدد تفسیر و توضیح هستی است با این
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تفاوت که فلسفه در استدالل تكیه بر عقل و اصول عقلی دارد اما عرفان بر مكاشفه و اشراق تكیه دارد.
با پایه ریزی عرفان نظری زمینه برای انشﻌاب در میان متصوفه فراهم گردید و چندین فرقة صوفیانه
شكل گرفت که حتی در برخی عقاید با همدیگر دارای اختالفاتی بودند.
با تشكیل حكومت صفویه در ایران ،صوفیان از انزوا به در آمدند و تصوف جنبة سیاسی اجتماعی
یافت و در عین حال غرق در بدعتها و آداب و ظواهر شد .با این وجود عدهای از عالمان شیﻌه در
عرفان نظری تخصص یافتند که منسوب به هیچ کدام از فرقههای صوفیانه نبودند؛ از آنجمله
صدرالمتألهین شیرازی ( 1050 -980ق) و مالمحسن فیض کاشانی ( 1090 -1007ق).
در عصرجدید نیز با وجود از بین رفتن روح مﻌنویت در جهان و گرایش به مادیات ،تمایل به
گونهای از عرفان در میان ملتها بویژه در جوامع غربی در حال گسترش است؛ که البته میتوان گفت
هدف این گونه عرفان بیش از آنكه متوجه خالﻖ باشد متوجه انسان است؛ یﻌنی هدف اینگونه عرفان
خدایی شدن انسان نیست بلكه دست یابی به آرامش و سكون از دست رفتة اوست .
بحث

بی شک عرفان که بیانگر رابطة توحیدی انسان مﻌتقد با عوالم برتر از ماده و خالﻖ جهان ماده است
همچون دین و مذهب ،جزء فطرت بشریت بوده و عمری به درازی عمربشر دارد؛ و در میان همة اقوام
و مذا هب از مسیحیت و یهود وزردشت گرفته تا مذاهب اسراری کهن نشانه های آن موجود میباشد.
پس نمیتوان مدعی شد که عرفان اندیشهای کامالً اسالمی و ایرانی است و بی شک متأثر از آراء و
عقاید دیگر نیز بوده است .اگرچه مطالﻌات و پژوهشهای فراوانی دربارة پیدایش تصوف و سرچشمه
های آن صورت گرفته و نظرات مختلفی در این باره مطرح شده اما هنوز نظری به قطع و یقین در این
باره بیان نشده است .با وجود اینكه عرفا خود براین اندیشه پافشاری میکنند که عرفان اسالمی منشأ و
سرچشمهای جز اسالم ندارد و تصوف را لب وعصارة قرآن ،اسالم و احادیث پیامبر(ص) میدانند،
دیدگاههای متفاوتی که بیشتر از جانب محققان مﻌاصر و مستشرقین بیان شده عرفان را متاثر از عقاید
خارج از اسالم دانسته .البته در این زمینه نیز دیدگاهها بر دوگونه است ؛ تﻌدادی از محققان که اصرار
دارند که عرفان و اندیشههای دقیﻖ و لطیف عرفانی همه از خارج از جهان اسالم به عقاید مسلمانان
راه یافته ،و عدهای دیگر که دیدگاه منصفانهتری دارند و مﻌتقدند که عرفان مایههای اولیة خود را از
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اسالم گرفته و تحت تاثیر اندیشه های خارج از اسالم و عقاید فلسفی و کالمی قرار گرفته و سرانجام
به شكل عرفان اسالمی درآمده است.
آن عده از محققان که بر غیر اسالمی بودن ریشههای عرفان اصرار دارند را می توان دو دسته دانست.
یک دسته متشرعینی که با عرفان مخالفاند و آن را گونهای بدعت به شمار میآورند و بر آناند که این
عقیده ،اندیشهای غیر اسالمی است .شاید بدان جهت که آداب و آراء و عقائدی در آن یافتهاند که بـا
مبانی اسالم سازگـاری نداشتهاست؛ از جمله سماع ،شاهدبازی ،اعتقاد به حلول و اتحاد ،شطحیات و...
از دید آنان «تصوف یک مذهب خاص و منظم و محدود نیست و با در نظر گرفتن علل پدیدآورندة آن
مﻌلوم میشود که یک طریقة التقاطی بیش نبوده و از بهم آمیختن عقائد و افكار گوناگونی بوجودآمده
است و به همین جهت حد و حصاری بهخود ندیده و همواره در طی قرون و اعصارمتمادی با
مقتضیات و شرائط و افكار هر دوره تﻐییرشكل داده است(».عمیدزنجانی :1346 ،ص)173-172
و دستة دوم گروهی که به علت دیدگاههای ناسیونالیستی و عرب ستیزی ،عرفان را اندیشهای غیر
سامی و عكس الﻌملی در مقابل اسالم عربی دانستهاند ،که از آنجمله میتوان سﻌید نفیسی را ذکر کرد.
سﻌیدنفیسی تصوف را یک اندیشة کامالً ایرانی میداند و آن را از اندیشه های سامی برکنار میداند و
آن را آریایی محض میشمرد که مطلقاً از تاثیر تﻌالیم نصارا و یهود و حكمت افالطونی و هرمسی و...
برکنار بوده و حتی مﻌتقد است اگر هم شباهتی در میان این عقاید هست ،ناشی از تاثیر پذیری این
آیین ها از تصوف آریایی ایرانی است .به عقیدة نفیسی تصوف ایران ،که اساس آن بر نفی امتیازات
نژادی و طبقاتی و حتی دینی بود ،واکنش و پاسخ مردانهای در برابر برتری جویی و برتری سیاسی
تازیان بوده است.ایشان علت راه یافتن بﻌضی از افكارمﻐرب زمین و اسرائیلیات را در تصوف ایران،
ظهور ابن عربی در مﻐرب میداند ،که تا پیش ازو این افكار و اندیشهها به تصوف ایرانی راه نیافته بوده
است(.رک نفیسی :1385 ،ص)79-72
نفیسی مﻌتقد است برخی از مﻌتقدات یهود و نصارا و یونانی از طریﻖ کیش مانی وارد تصوف ایرانی
شده و متصوفة ایرانی آن را از یهود و نصارا و یونانیان نگرفتهاند بلكه از کیش مانی اقتباس کرده
اند(.نفیسی :1385 ،ص)124
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و ادوارد گرانویل براون مستشرق بریتانیایی ،تصوف را واکنشی آریایی در برابر دین جامد سامیان
دانستهاست(.اقبال الهوری :1380 ،ص)75
شباهت آداب و عقاید صوفیه با آراء و آداب مانوی باعث شده عدهای آنرا متأثر از مانویت بدانند .از
جمله دوره گردی و تجرد و عالقه به موسیقی و سماع و اعتقادات مربوط به نور و ظلمت و بدبینی به
دنیا و نﻌمتهای دنیوی و ...تقی زاده در مطالﻌات خود در زمینة مانی شناسی به این نكته اشاره کرده
که بسیاری ازتﻌالیم صوفیه شباهت به آداب مانویان دارد و بﻌیدنیست که یكی از ریشه های تصوف،
طریقه های گنوستیک و ازآن جمله کیش مانوی بوده باشد(.تقی زاده :1383 ،ص)333
گروهی نیز منشاء اندیشههایی چون فقر ،فنا و مراقبه در تصوف را ناشی از اندیشههای هندی و بودایی
دانسته اند که این عقاید را متأثر از اندیشة ریاضت کشی و نیروانا و مراقبه در ادیان هندی و بودایی
دانستهاند .فن کرمر( )Alfred von Kremerشرق شناس اتریشی مﻌتقد است تصوف اساساً از عقاید و
افكار هند برخاسته و مبدأ و مبنای آن را یكی از مذاهب فلسفی هند مﻌروف به "ودانتا" میداند.
(عمیدزنجانی :1346 ،ص)32
گروهی سرچشمة تصوف را رهبانیت مسیحی دانستهاند .اما عدهای نیز مﻌتقدند عرفان اسالمی از
فلسفه و بویژه فلسفة نوافالطونی سرچشمه گرفته و در طی قرون رنگ دیانت اسالمی پذیرفته
است.دیدگاههای مربوط به مﻌرفت اشراقی و کشف و شهود و عشﻖ ورزی به خداوند و تاویل آیات
قرآن و...را ناشی از فلسفة نوافالطونی دانستهاند .تشابه دیدگاه نظری عرفا با فالسفة نوافالطونی عدهای
را برآن داشته که قسمت نظری و ذوقی تصوف را مأخوذ از فلسفة نوافالطونی بدانند( .رک .الفاخوری،
الجر :2535 ،ص)254-253
عدهای نیز عقاید مربوط به مﻌرفت اشراقی را برگرفته از حكمت کهن ایرانی و آیین زردشت میدانند و
میگویند سرچشمة فكر عرفان ایرانی را باید در گفتههای زردشت جستجو کرد (.رک.کیایینژاد،
 :1377ص)28
قاسم غنی با نظر کسانی که تصوف را نتیجة عكس الﻌمل فكر ایرانی در مقابل اعراب فاتح
میدانسته اند ،مخالف است بدین جهت که بﻌضی از پیشروان تصوف از بومیان سوریه و مصر و از نژاد
خالص عرب بوده که هیچ مناسبتی با افكارآریایی و نژاد ایرانی نداشتهاند .و نظر آنانی را که منشأ
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تصوف را تﻌلیمات بودایی و یا فلسفة نوافالطونی میدانند نیز رد میکند و البته با خود صوفیان نیز که
قرآن وحدیث را تنها منشأ تصوف میدانند موافﻖ نیست ،و مﻌتقد است که نباید یک منبع و منشأ
خاصی برای تصوف قائل شد ،به عقیدة او تصوف طریقة مرکب و بسیارپیچ درپیچی است و منابع
مختلف و متنوع داشته و از سرچشمههای متﻌدد آب خورده است .غنی مسلک صوفیان را ازحیث
مذاق و سلیقه التقاطی میداند که مانند مردمان متﻌصب و خشک هیچ وقت پای خود را به یک جا
نبستهاند و همین که رای و عقیدهای را موافﻖ ذوق و حال خود یافتهاند ،منتسب به هرکس و هرجا
بوده گرفته اند .اما این اقتباس  ،اقتباسی خشک و ساده نبوده بلكه آن عناصر خارجی را در بوتة ذوق
خویش ذوب نموده و به شكل امری مستقل و بدیع درآوردهاند( .غنی :1375،ص)65-62
نیكلسون نیز با این عقیده که تصوف واکنش دماغ آریایی در مقابل دینی سامی است ،مخالف است و
تصوف را جریان فكری پیچیدهای میداند که به پرسشِ چگونگی نشات گرفتن آن ،آسان نمیتوان
پاسخ گفت( .نیكلسون  :1382،ص )49اقبال تصوف را آمیزهای از مﻌتقدات سامی و اندیشههای آریایی
دانسته که با روانشناسی مخصوص صوفیان چنان دگرگون شده که از هر دوی آنها مستقل گردیده
است .در عین حال مﻌتقداست که جنبة آریایی تصوف بر جنبة سامی آن غلبه دارد( .سرگل زایی،
 :1378ص)17-15
با این حال نمی توان تشابه یا حتی ارتباط میان عرفان اسالمی با عرفان های سایر اقوام و ملل را انكار
کرد .برعكس ضمن اذعان به این گونه ارتباطات و اقتباسها ،آن چه مورد بحث است آن است که
نمی توان صرفاً با مالحظة شباهت های صوری و محتوایی میان آداب و عقاید عارفان مسلمان و سایر
ملل ،وجود رابطه علی  -مﻌلولی میان آن ها را حتمی دانست و یا با مالحظة تقدم بسیاری از این
مسالک عرفانی بر عرفان اسالمی از لحاظ زمانی حكم داد که عرفان متقدم عامل ایجاد و منشأ عرفان
متأخر است.
عالوه بر این در مورد این اقتباس ها نیز باید این مسأله را مدنظر قرار داد که این أخذ و اقتباس ها در
مرحلة خاصی از تاریخ و سیر عرفان یا سرآغاز و ابتدای آن رخ نداده است .بلكه سرآغاز و ابتدای
عرفان همان تﻌالیم قرآن و سنن اسالمی بوده و به تدریج از عوامل خارجی نیز متأثر شده و تطور
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پذیرفته است .ماسینیون میگوید« :بذرحقیقی تصوف در قرآن است و این بذرها آنچنان کافی و وافی
هستند که نیازی بدان نیست که برسفرة اجنبی نشست( ».الفاخوری ،الجر :2535 ،ص)244
ز رین کوب نیز مﻌتقد است که تصوف جریان فكری واحدی نیست و مجموعة جریانهای گوناگون
است .و با وجود مناسباتی که با پاره ای از عقاید و افكارغیراسالمی دارد؛ نمیتوان منشأ واقﻌی تصوف
را چیزی جز قرآن و اسالم دانست( .زرین کوب :1389،ص)13
چنانكه پیش از این گفتیم تصوف وعرفان درهمة ادیان ومذاهب وجود دارد .چنانكه خود عرفا گفتهاند:
«الطُرُق الی اهلل بﻌدد انفاس الخالیﻖ»(.الهیجی :1387 ،ص )44پس وجود تشابهات در میان عرفان های
گوناگون امری اجتناب ناپذیر است؛ واگر چه اختالفاتی وجود دارد ،از آنجا که عرفان هرملتی رنگ
قومی و بومی آن ملت را داراست ،این اختالفات فرعی و ظاهری است؛ و اصل و اساس آن که راه
وصول به حقیقت مطلﻖ و شناخت وجودِ الیزال است ،در همة ادیان یكسان میباشد ،و جریان روحی
و فطری عظیمی است که در طول تاریخ از میان همة ادیان گذشته و باورها و شیوه ها و دریافتهای
گوناگونی از اقوام و مذاهب مختلف داشته و در میان مسلمانان نیز در بستر خاص خود تحت تاثیر جو
فكری و دینی عصر به ظهور رسیده است.
صوفیان دست به انتخاب و گزینش زدهاند ،یﻌنی از مذاهب و اندیشه های گوناگون آنچه به نظرآنها
سودمند بوده گرفتهاند؛ و هرچند ریشهها و منشأ اصلی تصوف اسالمی در سیره و احادیث پیامبر
اسالم(ص) و آیات قرآن است؛ اما صوفیان مسلمان ازآیین زرتشت و مذهب مانی و اندیشه های
نوافالطونی و هندی و بودایی و مسیحی و گنوسی نیز نكاتی اقتباس کرده ،مذهب نوینی ساختهاند که
مالیم طبع همة انسانها و مخالف تﻌصبات و سختگیری های مذهبی است .وآنگونه که نیكلسون بیان
داشته « :حتی اگر اسالم به گونه ای مﻌجزه آسا راههای تماس با ادیان و فلسفه های بیگانه را بسته بود،
شكلی از عرفان از بطن آن بر میخواست ،چه بذرهای آن از پیش درکشتزار اسالم وجود
داشت(».نیكلسون :1382 ،ص)56
تﻌالیم صوفیه که از قرآن و احادیث پیامبر سرچشمه گرفته بود ،درابتدای کار از نوع عملی و زاهدانه
بود و بﻌدها جنبة نظری و عاشقانه به خودگرفت .محققان ظهور رابﻌه و تﻌالیم و راز و نیازهای
عاشقانة او را به درگاه خداوند ،نقطة شروع عرفان عاشقانه میدانند ،و تاپیش ازو عرفان مبتنی بود بر
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زهد خشک مبتنی برخوف .اما باگذشت زمان این تﻌالیم از تأثیر فلسفه و اندیشه های دیگرهم برکنار
نماند ،و محیط فكری شهرهایی چون بﻐداد ،صوفیه را با تﻌالیم فالسفة یونان و نوافالطونیان آشناکرد.
بدین ترتیب مباحث مربوط به وحدت وجود نیز وارد اندیشة عارفان مسلمان شد .ازسوی دیگر مباحثه
و مناظرة متكلمین اسالم با علماء یهود و مجوس و نصاری و مانوی ،صوفیه را با اندیشة آنان آشناکرد
و باعث شد اصول و مباحثی از آیینهای مختلف در اندیشة صوفیان مسلمان راه پیداکند و سبب غنای
تﻌالیم عرفانی اسالمی شود.
همین نكته بود که بﻌضی از محققان را به اشتباه انداخت به گونهای که منشأ تصوف را تنها همین
مأخوذات و یا حتی فقط بﻌضی ازآنها بشمار آوردند و فراموش کردند که مدتها قبل از شروع به این
اقتباسات ،عرفان و تصوف در بین مسلمانان به وجودآمده بود( .زرین کوب1389 ،الف :ص)58

نتیجه گیری

از آنجایی که عرفان همچون دین ناشی از فطرت آدمی است ،وجود تشابهات درعرفانهای گوناگون
امری اجتناب ناپذیر است .برخی از این شباهت ها ناشی از توارد اندیشههاست و بﻌضی از این
شباهتها را میتوان ناشی از تأثیر پذیری آیینها از یكدیگر دانست؛ اما نمیتوان عقیدة آن دسته از
محققان را که عرفان و تصوف ایرانی– اسالمی را به طور کامل متأثر از عرفان مانوی یا کیش گنوسی و
یا سایر آیین های عرفانی میدانند ،پذیرفت .بیشک سرچشمة اصلی تﻌالیم و عقاید عرفانی اسالم،
آیات قرانی و احادیث و سنن پیامبر(ص) بوده که با گذشت زمان و در اثر مجاورت با آراء و عقاید
عرفانی دیگر از آنان نیز تأثیراتی پذیرفته و آیینی نوین ایجاد کرده که مالیم طبع همة انسان ها و
مخالف با همة تﻌصبات است.
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The Origins of Iranian Sufism and Mysticism
Abstract
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Sufism, which can be considered as the common point of all human religions and ritual, is
a way to discover truth based on enthusiasm and illumination. There are different
perspectives on the origin and source of mysticism and Sufism. Some researchers believe
that mysticism is an eclectic ritual that originates from different religions and beliefs. In
this paper, while expressing a brief history of mysticism and Islamic Sufism, various views
on the origins of mysticism and Sufism have been presented.
Key words:
mysticism, Sufism, origin, religion, mystic.
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