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بررسی تأثیر افکار غیراسالمی در طریقت صوفیانه و تصوف
چکیده
ت صوف و عرفان موضوع مهم و قابل بررسی در پیرامون فرهنگ و تمدن اسالم است که از زمان
پیدایش آن قرنها میگذرد .توجه به موضوع تصوف و عرفاان و بررسای تااریخ فیالیاتهاای ایان
مسلک و سنجش و باز نمودن بخشهای مختلف آن به وسیله پژوهندگان شرقی و غربی از مدتها
پیش در کشورهای اسالمی آغاز و پیگیری شده است .چنین اقدامی از آن جهات ضارورت داشاته و
دارد چون تصوف و عرفان در همه ادیان و مذاهب و حتی مکاتب فلسفی کم و بیش وجاود دارد .باا
این همه تحقیقات که دربارهی پیدا شدن صوفیگری و درویشی و طریقتها انجام شده های کا
نتوانسته منشاء الهی تصوف کجاست و یا چیست؟ زیرا هر یک از مذاهب و ادیان نشانههایی از زهاد
و پرهیزگاری و بی اعتنایی به امور مادی و دنیا را دارا هستند و شاید همین خصوصیات عمومی ادیان
و بیتوجهی به امور مینوی و دل بریدن از ظواهر مادی در بیضی آئاینهاا مانناد مسایحیتی ایاران
باستانی بوداییی تائوگرایی نشانههای مینوی بیشتری داشتهاند که عدهای بر این باورند بیضی از آئین
طریقت ها از آنها گرفته شده است .مقاله حاضر نگاهی است ناو و روشامند باه بررسای تاافیر افکاار
غیراسالمی در صوفیگری و تصوف و نقاد و بررسای بایطرفاناهای از تاافیر یاا عادم تاافیر افکاار
غیراسالمی در صوفیگری و تصوف اسالمی و ایرانی.
کلید واژهها :تصوفی عرفانی مکاتب فلسفیی صوفیگریی طریقتی ادیان.
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مقدمه
تصوف و عرفان از بحثهای بسیار مهمی است .در مورد منشاء پیادایش آن اخاتالف نظرهاایی
مشاهده میگردد .برخی بر این عقیده هستند که آداب و آئین و طریقتها و افکار غیراسالمی مانناد
بودای یونانی هند و غیره در تصوف اسالمی تافیرگذار بوده است .دستهای سرچشمه تصوف اساالم را
مسیحیت و رهبانیت شمردهاند .مدتها قبل از ظهور اسالم افکار عرفاانی در دیانات مسای و یهاودی
تمکین یافته بود و تیبیرات فیلون حکیم یهودی در سالهای اول قرن اول مایالد باا تاورات هماان
تاویالت و تفسیرات عارفانهای را کرد که بیدها صوفیه انجاام مایداد .آرا فلاوطین ( )Plotinکاه در
اصطالح ملل و نحل اسالمی شیخ یونانی نامیده شد فلسفه نو افالطونی هماه در مسایحیت رساوخ
بسیار داشته است .جماعتی به نام مرتاضین و توابین و تارکین دنیا در همه جای گشاتند و باه تبلیا
طریقت و آئین خود میپرداختند .عدهای تافیر افکار و آداب هندی و بودائی را بیشتر دانستهاند .برخی
بر این عقیده هستند که آداب و تیلیمات یونانی بودای چین هی گونه تافیری در آداب و رسوم تصوف
و صوفیگری نداشته است .آنها میگویند هر آنچه هست فقاط شاباهت اسات .عادهای دیگار نیاز
میگویند تصوف مطلق نمیتواند از سرچشمه حکمت افالطاونی جدیاد و یاا مسالک اساکندرانی و
هرسیها و نظایر آنها برخوردار باشد.
بنابراین دو نظریه افراطی و تفریطی (استفاده از افکار غیراسالمی و عدم استفاده) مطرح میگردد
اما ظاهر امر چیزی غیر از این دو میباشد .آنچه مهم است اینکه تصاوف اساالمی شااید تلفیقای و
تافیری از هر کدام طریقتها و آئینها را گرفته است .اسالم که به فاصله کمی بید از ظهور از حدود
عربستان خارج شده و به سرعت برق پیش میرفت .طولی نکشید که باه سارحدّ چاین رسایده و در
زمان بنی امیه و مناسبات تجاری و اقتصادی بین مسلمین و اقوام و قبایل که از حیث فکر و تمدن و
اخالق با مردم سایر قسمتهای جهان فرق زیادی داشتند مناسباتی برقرار ساخت و از قارن دوم باه
بید که مسلمانها به نقل کتب سایر ملل پرداختند دایره علاوم وسایت یافات .مقاداری آفاار باودائیی
هندی به عربی ترجمه شد که از جمله چیزهایی راجع به تصوف عملی یینی زهد و ترک دنیا و شرح
عادات را از مکاتب مختلف گرفت و به هیئت و شکل مخصوصی در آئین مختلاف اجارا شاد .آنچاه
مهم است اینکه تصوف در ابتدای امر میان مسلمین ساده و از حدود ریاضت و عزلت و مجاهدههای
نفسانی و اخالقی خارج نبوده و از قرن سوم به بید دامنه تصوف و صوفیگری تدریجاً وسیت یافته است.
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تصوف چیست؟
تصوف یینی صوفی شدنی به لباس صوفیان درآمدن و پشمینه شدن 1.اشتقاق ایان واهه همیشاه
مورد بحث بوده است محققین میاصر به این نتیجه رسیدهاند که به احتمال قوی مینی اصلی و اولیه
این واهه «پشمینه پوش» بوده است .تا قرن نهم رویکردهای بسیار متیددی به میارف اسالمی رشاد
و گسترش یافته بود .با این حال همین افراد خود را باه اساامی دیگاری مانناد «علمااء»ی «زُهااد»ی
«تارکین» و «فقرا»

مینامیدند2.

ابوریحان بیرو نی ریشه تصوف را سوف یونانی دانسته است و آن را دانایی و حکمتی میداند کاه
بخشی از کلمه فیلسوف است 3.عدهای این کلمه را بر اشتقاق عربی بنابر عقیده ابنخلدون به مینای
خر قه پوشی و پشمینه پوشی و خرقه پشمینه در برکردن را

میدانند4.

برخی کلمهی «صوفی» را منسوب به صفّه و مشتق از آن دانستهاند .اهل صفّه در تااریخ صادر
اسالم مهاجران فقیری بودند که با خلوص نیت در صفّه مسجد پیامبر اکرم(ص) اجتمااع کارده و آن
مکان را به عنوان میبد و خوابگاه و محل سکونت خود برگزیده بودند و حضرت رسول(ص) ایشان را
برای خوردن غذا میان اصحاب خودی که از تمکّن مالی برخوردار بودند تقسیم

میفرمود5.

عدهای تصوف را یک نوع روش خاص در زندگی میدانند که اطمینان و راحتی و تسکین درونی
و سیادت ایدهآل شخصی را از غیر راه و کار و کوشش و نظامات و فیالیتهای عادی زندگی باه وسایله
تحمل مشقات و زهد و ترک لذائذ و باالخره با پیروی از اصل «فرار از زندگی مادی» تامین

مینماید6.

تصوف مجموعهای از آداب سلوک صوفی به سوی خداوند است که در قرنهای نخسات اساالم
پدید آمد .در آغازی تجربهای کامالً فردی مبتنی بر ارتباط میان مرید و اساتاد او باود کاه باه تفااوت
شیخی مرشدی پیری استاد یا ایشان نامیده میشدی استاد مسئولیت پیشرفت سالک را در طی طریاق باه
سوی خدا به عهده

داشت7.

ابوالحسن هجویری غزنوی در کتاب کشف المحجوب میگوید «مردمان اندر تحقیق ایان اسام
«تصوف» بسیار سخن گفتهاند و کتب ساختهی که صوفی را از آن صوفی خوانند که جاماهی صاوف
داردی و گروهی گفتهاند که بدان صوفی خوانند که اندر صفّ اوّل باشندی و گروهی گفتهاند کاه بادان
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صوفی خوانند که تولّی به اصحاب صفّه کنندی و گروهی گفتهاند که این اسم از صفا مشتق است .امّا
بر مقتضای لغت این میانی بیید

باشد8.

با این حال هجویری بیان کرده که بین مینای «صوفی» و «صاوف» از نظار میناا همبساتگی
وجود ندارد و در اشتقاق شی از شیهای دیگر نوعی همبستگی الزم است.
ابونصر سراج در اللمع فی التصوف آورده است که صوفیان در پی ناوع خااص از علام نبودناد و
صفت اخالق ویژهای را نمیتوان به آنان نسبت دادی زیرا آنها سرچشمه تمام دانشها و دارای احاوال
بودند و به همین دلیل برخالف «زُهاد و فقها» براساس داشتن خصوصیتی اخالقی با علمای خااص
نامیده

نشدهاند9.

ابنخلدون اشتقاق کلمه صوفی را از واهه صوف به مینای پشم بر دیگر وجوه ترجی داده و میتقد
است این طایفه به پشمینه پوشی عادت

داشتند10.

سهروردی در کتاب «عوارفالمیارف» بیان میدارد که وجه تسمیه تصوف به خاطر همین لبااس
آنان است و صوفیه بدان خاطر لباس پشمین اختیار کرده بودندی چون رسول خدا لباس پشمین مای-
پوشید و انبیاء به تن

کردهاند11.

قشیری در رساله قشیریه میتقد است که صوفی لقب و اسم علمی اساتی چاون اجتهااد اساامی
اعالم دیگر که به طایفهای اطالق کنند و در زبان عربی وجه اشتقاقی بارای آن نمایتاوان یافات و
« این نام غلبه گرفته است بر این طایفهی گویندی فالنی صوفی است و گروهی را متصوفه خوانند و هر
که تکلیف کند تا بدین رسد او را متصوف گویند و این اسمی نیست که اندر زبان تازی او را باازتوان
یافت یا آن را اشتقاقی است و ظاهرترین آن است که لقبی است چون لقبهای

دیگر»12.

از علمای علم لغتی زمخشری (467-538ها.ق) در کتاب اساس البالغه دربارهی این واهه سه
نظر داده است
 -1صوفی را منسوب به (آلصوفیان یا صفران) که خادمین کیبه و راهنمایان حجاج در دوره-
ی جاهلیت بودهاندی دانسته و وجه نسبت را زهد و تیلیمات خاص بیان کرده است.
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 -2صوفی را منسوب به (صفّه) که (صفّی) با تشدید فاء و یاء میشودی یاد نموده و گفته اسات
که برای تخفیف یک (فاء) قلب به (واو) گردیده و (صوفی) شده است.
 -3آنکه این واهه را منسوب به (صوف) که لباس اهل زهد و صالح میباشد ضبط نموده

است13.

بیضی گفتهاند که لغت «صوفی» منسوب به «صوفه القفا» یینی موهانی است که سامت ماخخر
پشت سر میروید و نیز جماعتی گفتهاند «صوفی» منسوب به «صوف» است و این محتمل اسات و
این نام اندکی قبل از سنه دویست هجری پیدا

شد14.

گویند ابومنصور عبدالقادر بغدادی (متوفی  )429بر حسب حاروف ابجاد باا توجاه باه تالیفاات
بزرگان صوفیه در حدود یکهزار تیریف دربارهی تصوف و صوفیه و نظریه آنانی جمع آورده

اسات15.

سهروردی در کتاب عوارف المیارف صدها تیریف در ماهیت تصوف و صوفی مایشامارد .هجاویری
نیز در کتاب کشف المحجوب و قشیری در رسالهی قشیریه یک سلسله تیریف از تصوف به رؤساای
صوفیه نسبت میدهند.
همچنین نیکلسن بید از مطالیه کتب صوفیه تا اوائل قرن پنجم هجری توانساته اسات در حادود
 87تیریف گوناگون در مورد تصوف آورده

است16.

افکار صوفی در سرزمین هند
اصالت سرزمین هندوستان در پرورش افکار صوفیانه بقدری روشن است که با مختصر مراجیه به
عقاید و مذاهب هندی جای تردید باقی نمیماند تا آنجا که بیضی میتقد شدهاند که هند زادگاه اولیه
تصوف بوده و افکار صوفیانه از آنجا به محیطها و مذاهب دیگر سرایت و نفوذ کرده

است17.

در سنت فرهنگی هندوستانی افراد تحصیل کرده و فرهیخته را برهمن مینامناد کاه بیشاتر باه
مسائل دینی و اخالقی میپردازندی یینی اموری که گذشت زمان در آنها تافیر ندارد و در واقاع گاویی
خارج زمان قرار دارند و فی حدّ ذانه و بدون توجه به موارد مصداقی جلب نظر میکنند 18.قدیمتارین
و شایعترین ادیان هندی دو آئین میروف «برهمائی» و «باودائی» اسات .کلماهی براهماا در لغات
سانسکریت به مینی خدای خالق و جهان و ذات مطلق تفسیر شده اسات.بودا در زباان سانساکریت
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اصالً به مینی پیر و فرزانه و مرشد و حکیم است و هندیان میتقد بودند هر چند یکبار پیشاوایی باه
جهان میآید که بودا نام دارد.
شاید نخستین بار ابوریحان بیرونی به مشابهت برخی از اقوال و افکار صاوفیانه باا اندیشاههاا و
عقاید هندوان اشاره کرده باشد .او پارهای از مطالب پاتنجل را با میتقدات صاوفیه مشاابه مایداناد.
ابوریحان بخشی از مطالب این کتاب را دربارهی اینکه انسان میتواند بدون پاگذاشتن در وادی مرگ
به پایهای از رهایی دست پیدا کند که روح را از بند جسم آزاد سازد و به هار جاایی کاه مایخواهاد
انتقال دهدی مانند برخی از عقاید صوفیه

میپندارد19.

عرفان هندی مبتنی بر اندیشهی میرفتی ریاضت و فناست .این عرفان هندی که از آن به یوگاا
نیز تیبیر میکنند فلسفهی برهمنان و در حقیقت حاصل یک نوع تیقل اشراف منشااء هنادی اسات.
مخزن عمدهی آن نیز مجموعهی مشهور او پانیشاء یا حکمت و دانتا است 20.درین حکماتی برهماا
که مبدأ کل عالم است حقیقت همه چیز واصل تمام کائنات

است21.

اصوالً فقر از عادات مخصوص بودائیان و مرتاضان بودائی شمرده میشود و از این رو مرتاضاان
بودائی را به نام «فقرا» نیز مینامند 22.عقیده کسانی که تصوف را مولود عقائد هندی و بودائی مای-
دانندی حمل بر مبالغه شود الاقل باید گفت که افکار و عقائد و عادات هندی و بودائی در تصوف تافیر
بسیاری داشته

است23.

در هر حال هندیان از زمانهای بسیار قدیم همای سایادت را هماواره از راه پشات پاا زدن باه
عالئق دنیوی و ریاضت کشی جستجو میکردند و اساس تیلیمات تماام ماذاهب و مساالک هنادی
براساس بدبینی نسبت به زندگی و فرار از دنیا و رهائی از قیود و تمایالت و خوشیها و تن دادن باه
شدائد و شکنجه بوده

است24.

در نظر بوداییانی نیروانا چیزی جز رهایی از درد زندگی نیستی در حالی که فنا در عرفان اسالمی
تغییر و تحول درونی و به تیبیر دیگر سیر انفسی است که بصیرت عارف را به کمال میرساند و او را
یقین

میبخشد25.
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ابوریحان بیرونی میگوید «هندیان میگویند موجود حقیقت واحاد اسات و آن علات نخساتین
می باشدی که به صورتهای گوناگون در صحنه وجود پدیدار گشته و قوه اوست که به حالات متبااینی
که ظاهراً موجب تغایر و واقیاً یک چیز است در اجزاء و افراد وجاود و صاور آن حلاول کاردهی آنگااه
اضافه میکند که یکی از آنان (هندیان) به من گفت هر ک

به تمامی هساتی خاود باه علات اول

تشبه یابدی سرانجام با او متحد خواهد شد و این وقتی است که وسائط و عالئق خود را ترک

کند»26.

زرین کوبی منکر تافیر آراء و عقاید ملل بیگانه در تصوف به اصطالح اسالمی است و او تنهاا باه
صرف شباهت بین تصوف اسالمی با عرفان دیگر اقوام جهان قائل است .ولی طبق تحقیق بسایاری
از محققان مساله باالتر از شباهت است و جای انکار نیست که عرفان بیگانه به خصوص عرفان هند
در تصوف اسالمی تافیر فوق الیادهای داشته

است27.

در تصوف فنا پایان کار سالک محسوب نمی شودی بلکه فقط مقدمهای است برای دست یاافتن
به حیات واقیی و مینوی که جز با حضور روحانی در پیشگاه حق حاصل نمیشود .به این دلیل نیروانا
و فنا در هند و فنا در عرفان اسالمی مغایرت دارد .فنا در عرفان اسالمی چنین میرفی میشود «فناء
فی اهلل و بقاء باهلل»ی یینی انسان از آرزوها و خواستههای خویش دست میشاوید و تنهاا خواسات و
ارادهی حق را برمیگزیند و این همان حیات حقیقی و سیادتمندانه است .هندوان در نظار مسالمانان
مشرک محسوب میشوند و دیدگاه مسلمانان دربارهی مشارکان چنادان منفای اسات .آفاار هنادی
ترجمه شده به زبان عربی نیز نمیتوانسته در پیدایش تصوف نقش داشته باشدی زیرا اوالً این آفاار در
قرن دوم هجری و بید از شکلگیری تصوف عربی برگردانده شده و فانیاً این آفار بیشتر جنبه علمای
داشتهاند تا

اعتقادی28.

از قرن دوم به بید که مسلمانان به نقل کتب سایر ملل پرداختناد و دایاره علاوم وسایت یافاتی
مقداری آفار بودایی و هندی به عربی ترجمه شد که از جمله چیزهایی است راجع به تصاوف عملای
یینی زهد و ترک دنیا و شرح عادات و رسومی در این باب از هندیها و بوداییهاا .اضاافه بار نقال
کتب هندی و بودایی در قرن دوم هجری و مناسبات تجارتی و اقتصادی مسالمین باا هنادیهاای از
اوایل حکومت بنیعباس جماعتی از تارکین دنیاا و دورهگاردان هنادی و ماانوی در عاراق و ساایر
ممالک اسالمی منتشر بودند و همان طور که در قرون اول و رهبان سیّار مسیحی صحبت مایشادی
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در قرن دوم هم ذکر تارکین دنیای سیّار دیگری به میان میآید که نه مسلمانند نه مسیحی و جاحظ
آنها را «رهبان الزنادقه» مینامد و به موجب شرحی که میدهد از زهّاد مانویه

هستند29.

عده ای به نقل سخن جاحظ میگویند این سیاحان به نوباهی خاود در صاوفیه مسالمان ماخفر
شدهاند و آنها هستند که سرگذشت بودا را منتشر ساخته او را سرمشق زهد و ترک دنیا میرفی کردند
به طوری که مرتاضان در نوشتههای خود به عنوان سرمشق تزهّد مینویسند .امیر قوی شوکتی کاه
پشت پا به دنیا زد و خود را آزاد ساخت مرد راه بود یا آنکه گفتهاندی امیری درخور ساتایش و احتارام
است که به زیّ فقر درآید و این موضوع به اشکال مختلف قصصی به وجود آورده است .نکته مهمی
را که باید متذکر بود این است که متجاوز از هزار سال پیش از اسالمی مذهب بودایی در شرق ایرانی
یینی بلخ و بخارا و نیز در ماوراءالنهر شایع بوده و صومیهها و پرستشگاههای میروفی داشته اسات و
مخصوصاً صوامع بودایی بلخ بسیار مشهور بوده

است30.

دستهای دیگر چون ماسینیون نظر کسانی را که پیدایش صوفیگری را بیگانه از اسالم مایدانناد
به وجه میقول و مقنیی انتقاد کرده استی به طوری که او میگوید فقط ذکر اینکه مثالً ممکن اسات
در آسیای میانه و یا ایران پیروان اسالم و فلسفه هندوان تالقی کرده باشدی برای افباات تاافیر نفاوذ
هندی در تصوف کافی نیست .برای قبول این نظر باید به استناد مدارک دقیق فابت کارد کاه واقیااً
مبادله افکار بین اسالم و هند در فالن یا بهمان دوران صورت گرفته است .ماساینیون خااطر نشاان
می کند که ضمنا افبات وقاوع تاافیر غیراساالمی در تصاوف فقاط از طریاق مطالیاهی آفاار اصایل
نمایندگان دوران متقدم صوفیگریی یا به عبارت دیگر به کار بستن اسالوب تااریخی و فقاه اللغاوی
مقدور و میسر است .ماسینیون به آیاتی از قرآن اشاره کرده که به تفسیر آنها را با روح زهد و عرفان
جایز میتوان شمرد .وی تصوف را نتیجه سیر تکاملی درونی اسالم میداند و میگوید که صوفیگری
در خاک اعراب پدید آمده است .اگرچه افکاری چند از محیط غیرعربی در آن رخنه کرده

باشد31.

بدون شک آیین بودا نمیتوانست قبل از آن تافیر قابل مالحظهای در عقاید و آداب مردم بلاخ و
ماوراءالنهر باقی بگذارد از بین برود و البته در تصوف و زهد و عرفان مسلمانان نیز ایان تاافیر مای-
بایست نامحسوس اما قابل مالحظه بوده باشد با این همه تصور آنکه تمام پدیدهی تصوف و توسایه
آن را بتوان به نفوذ بودائی منسوب داشت البته واهی و بیاساس

است32.
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افکار صوفی در چین
بدیهی است چینیان که در همسایگی سرزمین هند منبع الهام بخش تصوف قرار داشتند و از نظر
وضع روحی و فکری و اجتما اعی و اقتصاادی در اوضااع مشاابهی باا هنادیان باه سار مایبردنادی
نمی توانستند از نفوذ افکار صوفیانه مصون بمانند .از یک طرف فساد اوضاع اجتماعی و اخالقای کاه
در قرنها قبل از میالد بر افر تحوالت حکومتی و شورشهای سیاسی و ملاوک الطاوایفی و هارج و
مرج و جنگهای خونین داخلی سراسر مردم چین را فراگرفته و آنها را با اشاکاالت اقتصاادی و عادم
امنیت دچار نموده بود و از طرف دیگر هم توسیه و نفوذ تیالیم بودا توساط مبلغاین و دوره گردهاا و
راهبهای بودائی در میان چینیان کامالً زمینه را برای بروز افکاار مشاابه باا عقایاد و آراء صاوفیانه
هندی فراهم

میساخت33.

نخستین سرزمینی که دین بودا را در خارج از هندوستان پذیرفت افغانستان امروز بود و هنوز هم
از هندوستان مهمترین ذخیرهی صنایع بودایی افغانستان و مخصوصاً نواحی مجاور شاهراههایی

پ

است که امروز از جاللآباد به کابل و از آنجا به بلخ میرود .اسنادی هم هست که میرساند در آغااز
دوره اسالمی بوداییان در ماوراءالنهر و مخصوصاً سمرقند و بخارا نیز بودهاند و این هم شگفت نیست
زیرا آیین بودا به چین رفته بود و یکی از راههای طبییی در میان هند و چین هماین ناواحی آسایای
مرکزی
پ

است34.

از آنکه دین بودا به چین رفته است از سال  67میالدی به بید گروهی از بوداییاان ایرانای

برای تبلی به چین رفته و کتابهای آسمانی بوداییان را به زبان چینی ترجمه

کردهاند35.

در پایان عهد ساسانی هم که هوان تسانگ زایر و سیاح چینی به حدود ایاران شارقی رساید در
درههای قندهار و کابل و حدود بلخ همچنان کیش بودایی غلبه دانست .در بلخ مقارن این ایاام صاد
صومیهی بودائی (=وهاره) و چندین هزار شمن وجود داشت .حتی در نوبهار میروف هم که وی طای
مدت یکماه در آنجا منزل داشت صدتن از شمنان بودایی باه تیلایم و خادمت و عباادت و ریاضات
مشغول بودند .زایران چینی در آنجا طشتی را که بودا با آن تطهیر میکرد و همچنین جاروب بودا و
یک دندان او را زیارت

کردهاند36.
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در یک چنین شرایطی حکمانی از قبیل کنفوسیوس و الئوتسه و چونگ تسئو ظهور میکنند کاه
در تیلیمات آنها افکاری از قبیل لزوم پیروی از اصل «ترک دنیا» و «زندگی ساده» و اجتناب از کاار
و کوشش برای زندگی و فراگرفتن دانش و هنر و نیز پارهای از مطالب عرفانی و تخیلای باه خاوبی
نمایان

است37.

کنفوسیوس که به زبان چینی کنگ تساو ( )Kong Tseoیاکناگ فوتساو ()Kong FouTseu
یینی «استاد اعظم» گفته میشود .در قرن ششم قبل از میالد زندگی میکرده است .حوادث و سایر
زندگانی او را براساس نوشتههای مریدانش تحت عنوان «خاطرات تاریخی» میشناسند و تیلیمااتش
را بیشتر از آفاری چون «کلمات قصار» که در واقع انیکاسی از گفتگوی استاد با شاگردانش استی یاد
میگیرند38.

کنفوسیوس نظرات و عقاید خود را بیشتر مبتنی به جنبههای اخالقی نموده بودی 39و اصول ساه-
گانه اخالق او شامل «قدرت نف » که با اعتدال شناخته مایشاود و «عادالت» و از هماه مهامتار
«انسانیت» است .در تیلیمات کنفوسیوس بیشتر دعوت به حفظ ارزشهای کهان و عادم تخطای از
آنها می کندی به نحوی که گویی خواه ناخواه هر تغییری نشاانی از انحطااط اسات و فقاط براسااس
صالبت وفاداری به گذشته و نوعی محافظه کاری است که میتوان زیر بناای مناسابی بارای تماام
فضایل فراهم

آورد40.

ولی الئوتسه حکیم چینی میاصر وی بیشتر به جنبههای عرفانی و تزهد میپرداخته و کتابی کاه
از وی باقی مانده پر از اصطالحات و مطالب عرفانی است و با وجود آنکه تفاسیر زیادی بر آن نوشته
شده باز همچنان مبهم و نامفهوم مانده است به طوری که خود پیروان این آیین میگویناد «کسای
که از آیین تائو چیزی میداند هی نمیگوید و کسی که میگوید چیزی

نمیداند»41.

عنوان کامل کتاب الئوتزه «تائو» یته جینگ به مینای راه فضیلت است که اصول مشرب تائویی
در آن آورده شده و مورد پذیرش گروهی از مردم چین است .هر چند که آنها نسبت به جمییت انباوه
چینیها همیشه در اقلیت بودهاند .بدون شک مفهوم تائو در درجهی اول داللات بار سایر و جریاان
طبییت دانسته

است42.
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در بین عقائد و مذاهب دیگری که وجود و رواج آنها در داخال قلمارو ایاران ساساانی اساتی در
پیدایش یا توسیهی تصوف تافیر کرده باشد .مذاهب گئوسی را میتوان ذکر کرد که سرخیل آنهاا از
نظرگاه وسیت و انتشار آئین مانی

بود43.

تمام منابیی را که سرچشمه تصوف را افکار غیر اسالمی فرض نموده و حکمهاایی کاردهانادی
همه تا اندازهیی و تا حد میینی صحی است و هر یک از آنها جزیی از علت تاماه اسات .ولای های
یک هم علت تامّه محسوب نیست .واقع امر این است که تصوف طریقهی مرکاب و بسایار پای در
پیچی است و منابع مختلف و متنوع داشته و از سرچشمههای متیدد آب خورده است .صوفیه هام از
حدیث مذاق و سلیقهی التقاطی بوده و مردمان متیصب و خشکی هی وقت پای خود را باه یاک جاا
نبستهاند .به این مینیی همین که رأی و عقیدهیی را موافق ذوق و حال خود یافتهاندی منتسب به هار
ک

و هر جا بوده گرفتهاند و همیشه لسان حالشان این

بود44.

ریشههای تصوف در یونان
گروهی دیگر از محققان اعتقاد دارند که اندیشه یونانی در پیدایش تصوف نقش داشاته

اسات45.

تصوف را متافر از آرای فیثاغوری و نوافالطونی دانستهاند و اشاره میکنند مفااهیم و عبااراتی مانناد
روحی که در تن زندانی شده استی چوبین بودن پای فالسفه برای سیر و سالوک و اشاراق باه آرای
فالسفهی یونان باز میگردد 46.بیشتر افکار و عقائد و مطالب عرفانی و فلسافی کاه از راه ترجماه و
نقل به جامیه اسالمی راه یافته استی متیلق به فلسفه و مکتب یونانیان مقیم اسکندریهی (افالطونیان
جدید)

میباشد47.

یونانیان از ابتدا نسبت به مسائل ذوقی و نظری و فلسفی و به طور کلی به جهانشناسای تمایال
زیادی داشته و بیشتر از سایر ملل در اینباره ابتکار و هنر و عالقه و استیداد نشان مایدادناد و ایان
موضوع شاید بیشتر با اوضاع جغرافیائی و اجتماعی و ذوق سرشار و قریحه مخصوص آناان بساتگی
داشت 48.تافیر اندیشههای یونانی را بر صوفیان مسلمان از چند طریق برشمردهاند که در ایان میاان
دو طریق از همه مشهورتر است.
 -1تافیری که آفار منسوب به هرم

بر عارفان مسلمان گذاشت .بنابراین نظر شیخ شاهاب-

الدین سهروردی و ابن عربی از جمله کسانی بودند که تحت تافیر این آفار قرار گرفتند .از طریق ایان
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آفار علم کیمیا نیز میان صوفیه راه پیدا کرد .برخی میتقدند انتساب آفاری در کیمیاگری باه ذوالناون
مصریی که در الفهرست ابنندیم نیز به آن اشاره شدهی ناشی از این تافیرگذاری

است49.

 -2مکتب نو افالطونیان مکتب یا فلسفهی نوافالطونی به فلسفهای اطاالق مایشاود کاه از
رساله فیلسوفی به نام پلوتینوس ( )Plotinusیا فلوطین به دست میآید .ایان فلسافه را فلاوطین از
استاد خرد آمونیوس ساکاس ( )Ammoniussaccasفراگرفته بود و به دیگران تیلیم

داد50.

مسیودی در کتاب التنبیه و االشراف میگوید «فلسفه شایع در زمان ماتلغۀ فیثاغورث اسات» و
مقصود از آنی همان فلسفهی افالطونیان جدید

است51.

عنوان نوافالطونی را برای اولین بار محققان اروپایی در اواسط قرن نوزدهم به کار بردند .آنها باا
این عنوان هم فلسفهی فلوطین را از افالطون متمایز کردند و هم نشان دادند که این نظام فلسافی
بر آراء افالطون و سقراط بنیان گذاشته شده است .البته فلسفه فلوطین هم از فلسفه افالطون و هام
از فلسفهی ارسطو الهام یافته بود .فلوطین اعتقاد داشت که ارساطو و افالطاون در جزئیاات باا هام
اختالف داشتند نه در کلیات و به رغم انتقادهای ارسطو از استادش افالطاونی نظاام فلسافی او بااز
براساس آراء مابیدالطبییه افالطون شکل گرفته بود 52.البته عدهای تصوف اسالمی را ناشی از افکاار
فلسفی میدانندی مخصوصاً فلسفهی نوافالطونی و شاهدی که اقامه مایکنناد ایان اسات کاه باین
فلسفهی اشراق و تصوف شباهتهای بسیاری وجود دارد و میگویند که تاریخ نشاان مایدهاد کاه
فلسفهی یونان قبل از اسالم و بید از آن در آسیای غربی شیوع یافته است .از طرف دیگر این نکتاه
را هم باید دانست که فلسفه نوافالطونی مقدار زیادی از افکار و آراء خود را از شارق گرفتاه اسات و
فلوطین برای اطالع بر آراء فلسفی شرقیها به مشرق مسافرت کرده

بود53.

یکی از آفار مهم افالطونیان جدید نوشتههائی استی که به غلط باه دیونیزیاوس شااگرد باول
رسولی منسوب است و قاعده متیلق به یکی از عرفای پیرو نوافالطونی موسوم به استفن بارسودایلی
سوری است که در اواخر قرن پنجم میالدی میروف و مشهور بوده استی این شخص تفاسایری بار
تورات و سایر کتب آسمانی نوشته که از طرف بیضی از میاصرین میروفش بدعت و کفر شمرده شده
استی مخصوصاً دو مساله از آراء او را کفر دانستهاندی یکی اعتقاد به اینکه مجازات گناهکااران در آخارت
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برای مدت مختصری است و دیگر عقیدهی وحدت وجودی او که میگفته همه دنیا نسابت باه خادا در
حکم اشیه است نسبت به آفتاب همهی موجودات صادر از خداست و باالخره به او باز خواهد

گشت54.

کتاب استفن مرکب از پنج فصل است که نویسنده در اول شرحی از اصل دنیا مینگاارد و مای-
گوید که دنیا صادر از خیر محض است و بید مقاماتی را شرح میدهد که عقل و ذهن انسان بایاد از
آن بگذرد تا به خدا متصل شود و باالخره انسان به مقام «الکلّ فی الکالّ» خواهاد رساید .دیگار از
محتویات کتاب این است که در ابتدا وجود محض و خالصی یینی هستی صرف بود که دنیا و روح و
ماده همه از او صادر شد .دیگر از مطالب این کتاب این است که ذهان انساان در ایان دنیاا در پای
کمال خود برمیآید و از مقامات و احوال مختلفی گذشته تا به آن هستی صارف متحاد مایشاود و
باالخره در آن هستی فانی شده و او میشود .از این قبیل گفتهها که شباهت تام با گفتههای صوفیه
دارد و در هر کتاب از کتب صوفیه نظایر آن را میبینیم .در کتاب استفن دیده میشود که هماه دال
بر تافیر شدید افکار و آراء فلسفهی نوافالطونی است در تصوف

اسالمی55.

بکیون عدهای از فالسفهی یونان قدیم هستند کاه دارای یاک مشارب خااص فلسافی و روش
عملی عجیبی بوده در درویش مسلکی و صوفیگری گوی سبقت را از مرتاضان هندی رباوده بودناد.
عقاید و طرز زندگی کلبیون بسیار حیرتآور است آنها میتقد بودند سیادت و فضایلت در تارک تماام
لذات و پشت پا زدن به کلیه تمنیات جسمانی و روحانی بوده و زندگی حقیقی همان زندگی با فقار و
تهیدستی و رنج و مشقت و ریاضت کشی

میباشد56.

بدون تردید اولین متفکری که عدل را در قاموس سیاسی وارد کرد و حکماران مدیناه فاضاله را
سفارش به رعایت آن کردی افالطون بود .از نظام فکری افالطون عدل بر این اساس از دو راه تیریف
میشود
 -1نخست با تحلیل سرشت آدمی که بنابر نظر افالطون از سه قوه فراهم میآید اول قوه تیقل
تمیز خوب از بدی که پیشینیان ما آن را قوت نطق نامیدهاندی دوم شهوت کاه آدمای را در پای جلاب
منافع و خورد و نوش و جفتگیری وامیدارد و رسوم قوهای که انگیزهی دفع ضرر و میلی برتاری و
بلندپروازی است و قدمای ما آن را قوت غضبی نامیدهاند .هر یک از این سه قوه در تن آدمی جاایی
میین داردی بدین گونه که نطق یا عقل در سر و شهوت در شکم و غضب در سینه آرمیده است و اما
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عدل صفتی است که از تیادل میان این سه قوه در سرشت آدمی پدید میآیاد و مارد عاادل کسای
است که حق هر یک از این سه قوه را ادا کند و نمیگذارد یک قوه بر دو قوهی دیگر تسالط یاباد و
فقط در این حالت است که انسان در زندگی خود از شادی بهرهمند میشودی بدین جهت بایاد گفات
واههی عدل در زبان فارسی و عربی چون به مینی اعتدال نیز هستی بهتر از میادل یوناانی آنکاه در
اصل مینای راستی استی مقصود افالطون را میرساند -2 .روش دیگر افالطون آن است که عادل
را به عنوان یکی از فضایل چهارگانهای که در نزد یونانیان ارجمند بود در نظار مایگیارد و آن ساه
فضیلت دیگر فرزانگی (=حکمت) و دلیری (=شجاعت) و خویشتن داری (=عفت) است.
هر یک از این سه فضیلت اخیر به نظر افالطونی خاص گروه میینی در مدینه فاضله استی بدین
شرح که فرزانگی از آن فرمانروایان و دلیری از آن پاوران (به ویژه سپاهیان) و خویشاتن داری از آن
تودهی مردم است .و اما عدلی فضیلتی است که در پرتو آن هر یک از این سه گروهی فقاط باه کاار
ویژه ی خویشتن مشغول باشند به همین سان هر ک
استیدادش را داردی انجام دهد و در کار دیگری دخالت

فقط کاری کاه بار آن سااخته شاده اسات و
نکند57.

در نزد یونانیان قدیم نیز در ضمن مراسم و تشریفاتی که به نام اسرار و رموز به جا آورده میشدی
ریشهی بیضی تمایالت قدیم عرفانی را میتوان جست در قسمتی از این مراسم که غالباا تطهیار و
روزه و نوعی تیمید در آن ضرورت داشت سالک مبتدی درون غارهایی تاریک که عباور از آنهاا باه
منزله عبور از عوام زیرزمینی تلقی میشد به جذبه و خلسه نائل میآمد و از تیلقاات فاردی وا مای-
رست و به خدا اتصال مییافت .بدین گونهی مراسم مربوط به «رموز و اسرار» منسوب به دیاونیزوس
تا حدی متضمن فکر عرفانی اتحاد انسان با خدا

بود58.

در نتیجه تافیر عمیق فلسفه نو افالطونی و یک سلسله مخفرات خاارجی دیگار (عقایاد باودائیی
هندیی مانوی) تصوف به شکلی درآمد که مورد تکفیر واقاع شاد و جمااعتی از بزرگاان صاوفیه باه
زحمت افتادند و بیضی به قتل رسیدند و ایان پیشاامدها سایی شاد کاه صاوفیان اسارار خاود را از
نامحرمان مکتوم بدارند و کلمات خود را ذو وجوه و مرموز ادا کنندی ظواهر شرع را رعایات نمایناد و
مخصوصاً درصدد برآمدند که عرفان و تصوف را به وسیله تفسیر و تاویلی با قرآن و حادیث تطبیاق
کنند و انصاف این است که از عهده این مهم به خوبی برآمدند و پایهی تاویل را به جاائی گذاشاتند
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که دست فیلونی تاویل کننده تورات هم به آن نخواهد رسید و از آن به بید تصوف و عرفان را اسالم
حقیقی و دیانت واقیی جلوه داده و گفتند ما ز قرآن مغز را

برداشتیم59.

فلسفه نو افالطونی اسمندریهی همان رنگی را به تصوف اسالم زده که قبالً به تصوف مسایحیت
زده بود .از اشخاصی که تافیر بسیاری در فلسفه اسالمی داشتندی اعضاای اخاوان الصافا باه عناوان
روشنفکران دینیی با درک صحی از موقییت زمانی خویشی سایی کردناد تاا باا اساتفاده از عقال و
فلسفهی تبیین و تحلیلی 60جدید از میتقدات دینی ارائه دهندی که در سایه آن تمامی افراد جامیاه را از
هر طبقه و هر دین و مذهب و به خصوص کسانی را که به علوم جدید رو آوردهاندی باه دیان اساالم
دعوت کنند و در این راستا حقانیت کامل بودن این دین را فابت کنند .آنها باا اعتقااد باه همااهنگی
کامل میان عقل و دینی هدف غایی فلسفه و شرایع دینی را یکی میدانستند و با استفاده از کتااب-
های دانشمندان یونانی و ایرانی که در زمینههای علوم مختلف نوشته شده باودی باه قاول خودشاان
برای پاک کردن شرییت از جهالت و ضاللتی به نشر فلسفه پرداخته 61و میتقد باودهاناد کاه چاون
فلسفه یونانی و شرییت اسالم با هم آمیخته شودی کمال حاصل خواهد

شد62.

حتی ابوعلی سینا که بزرگترین میلم و شارح فلسفه ارسطو در اسالم محسوب اسات در قسامت
الهیات و روح عرفان و تصوف نشان میدهد که از آفار فلسفه نو افالطونی

است63.

از طرفی عصر قدیم متاخری و در واقع فلسفهی اسالمیی نیزی اسطورهی خود را در مینای وسایله-
ای برای شکل دادن پیامی خاص و نقل آن (به دورههای بید) داشتند .و آن اسطوره نو افالطونی بود
که عمداً با استفاده از نظریه فیض و به منظور برقراری رشتهی پیوندی هر قدر هم جزئای وضاییت
بین شناخته شده ناسوتی و ناشناختنی الهوتی ساخته شد .اینجا بود که اسطوره شناسی با آن خدایان
و نیروهای فوق طبییی به عقول تبدیل شاد کاه «نقاش میانجیهاایی را میاان نیروهاای زَبَارین و
انسانهای فُرودین» ایفا

کردند64.

ریشههای تصوف در ایران باستان
اگر درست است که تصوف در دنیای اسالم از زهد و فقر آغاز شد و با عشق الهی و ذوق وحدت
وجود و شهود به کمال خویش رسیدی ظهور و توسیهی آن در سرزمین ایرانی در طی قرون نخساتین
اسالمیی خالی از غرابتی به نظر نمیرسد چرا که ایران به عنوان مهد دیرینه آیین زرتشت باا عاوالم
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زهد و فقر آشنایی و توافقی نداشت تا از این حدیث آمادگی خاصی برای پرورش تصاوف نشاان داده
باشد65.

برخی از محققان مانند فالوک ()Tholuckی گوبینو ()Gobineauی فریدریش دلی ()Delitzschی
رنان ()Renanی بلوشه ( )Belochetو پالمر ( )Palmerبر این باورند که سرچشمهی تصوف افکار و
ادیان ایرانی پیش از اسالم از جمله آیین زرتشت است .آنها برای افبات نظریه خود چناین اساتدالل
میکنند که وقتی قوم ایرانی از اعراب مسلمان شکست خوردی درصدد برآمد در برابر فاتحان مسلمان
ایستادگی کند و چون از نظر سیاسی و نظامی توان مقابله با مسالمانان را نداشاتی از حرباه تصاوف
برای رسیدن به این هدف خود بهره برد .پ

روشن میشود که تصور بر محور زهد و بیاعتنایی باه

دنیا شکل گرفت و در قرن دوم هجری افکار و اعمالی که به نام تصوف شاهرت یافات از صابغهی
زهد برخوردار بود .بررسی احکام آیین زرتشتی نشان میدهد کاه در ایان آیاین زهاد و بایتاوجهی
پسندیده نبود و تیالیم مزدیسنا و طرز تلقی آن در زندگی جهانی با زهد و ریاضت ناسازگار

بود66.

البته تذکر این نکته الزم است که آئاین زرتشات از ابتادا باه جهات افکاار و عقایاد پیچیاده و
نامفهومی که داشته مورد تفسیرهای مختلف واقع شده مخصوصاً پ

از حمله اساکندر مقادونی باه

سال  330قبل از میالد که اغلب متون و کتابهای مذهبی آیین زرتشت از بین رفت .در این مادت
تحوالت و تغییرات زیادی در عقاید و آداب این آیین رخ داد و لذا پیچیدگی عقاید از یک طارف و از
دست رفتن متون و منابع اولیه از سوی دیگر و تحوالت و اوضاع آشفته اجتماعی ایاران از طارف دیگار
دست به دست هم داده و زمینه هرگونه انحرافی را دربارهی تفسیر آیین زرتشت فراهم ساخته

بود67.

عرفان زرتشت بخشی الینفک از نظر او درباره رابطه با اورمزدی و مبتنی بر تالش فردی بر ضاد
اهریمن است .چکیدهی تیالیم اوی که عمل خیر انسان را سهم وی در ساختن جهانی بهتر مایدانادی
درجهای از ارتباط شخصی با مقام الوهیت استی معذلکی نه به این دلیل خاص که بیضای محققاان
نسلهای پیشین تالش کردهاند تا ریشههای تصوف اسالمی را در آیین زرتشتی پیادا کنناد .اگرچاه
این آیین روح را از بدن یا باقی را از فانی جدا نمیکندی معذلک بر این باور است که وجود در حاالتی
فنوی آغاز میشود و در نوعی وحدت پایان میپذیرد .و این تقریبا همان نتیجهگیری فلسفی است که
شاعر عارف مسلمان عطار ( )1220/617در منطق الطیر خود بدان

میرسد68.
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یگانگی هستی یا وحدت وجود در تیالیم دینی زرتشاتی بادین میناسات کاه منظاور از یگاانگی
هستی این است که در جهان هستی حقیقت یکی است و سرچشمه و منشااء وجاود هماان حقیقات
یکتاست که اهورا یا «بود» نامیده شده و همه موجودات نمودهائی از آن «بود» اصالی مایباشاند و
بازگشت همهی نمودها به «بود» اصلی است .کلمه «بود» از نخستین بخش نام اهورا که «اه» باشد
گرفته شده و از آن ریشه و واهه فارسیی است و هست و بودن و هستی به دست آمده واهه انگلیسای
«ایز» ( )isو فرانسه است  estاز آن ریشه است اصل وحدت وجودی امروزه با دالیال علمایی چاه در
جهان مادی و چه مینویی به فبوت رسیده

است69.

دربارهی خود زرتشت قول کسانی که او را نوعی عارف متاله و شاعر کاهن و اهل کشف و شهود
خواندهاند شاید قابل توجیه باشد و در حقیقت شوق و عالقهای هم که او نسابت باه نوشاابه هئوماه
(شیرهی انگوری شراب) نشان میدهد با توجه به جنبه هنری و لطف و جاذباهیای کاه در سارودهای
گاتهایش هست به او بیشتر سیمای نورانی پرشور و هیجان یک شاعر صوفی باستانی را میدهد .اما
اینکه احوال او را بتوان با شَمنان آسیای مرکزی تطبیق کرد و نقاش جذباه و بیخاودی مرباوط باه
مکاشفات او را از مقولهی احوال شَمنان در عروج روحانی و هباوط جسامانی آنهاا و ناشای از تاافیر
مراسم رقص و آواز بنگ تصور کرد .دعوایی است که شواهد و قراین موجود برای انباشتن کافی باه
نظر

نمیآید70.

گروهی از زرتشتیان و مه آبادیان نیز اهل حال هساتند و طریاق ریاضاات و مجاهادات و روش
باطن میسپارند و از این راه در تزکیه نف

و تخلیه سری و تخلیه روح میکوشند و به حالت تجرید و

پرهیزکاری و توکل و بردباری به سر میبرند و به عقیده این گروه طالب یزدان باید از نخستی ترک
دین و مذهب آباء خویش نماید و با همهی خلق صل کند و خلوت یابناد و از غاذای میتااد روزاناه
مقداری کم کند و طریقهی ریاضت را از راه گرسنگی و خاموشی و بیداری و تنهاایی و یااد یازدان
دنبال نماید 71.سیی و عمل از اصول تیالیم زرتشت به شمار میرفت و در این آیین بارای مباارزه باا
دیوان و عناصر شر الزم بود که زمین آباد شود و کشتزارها از آفتاب محفوظ بمانند و گلاه و چراگااه
پرورش و توسیه یابد .در وندیداد خجسته ترین نقطه روی زمین آنجاست که انسان عبادت میکنادی
یا خانه و رمه و زن و فرزند به جود میآوردی یا غله و میوه به دست میآورد .یاا گلاه و چهارپایاانش
فزونی مییابد .این باور و اعتقاد فضای مناسبی برای نشو و نمای زهد و ریاضت باقی نمیگذارد .بار

بهار93

بررسی تافیر افکار غیراسالمی در طریقت صوفیان و تصوف

117

مبنای این اعتقاد بود که روزه داری و گرسنگی که نزد صوفیه اهمیت زیادی داشت در نظار پیاروان
زرتشتگناه به شمار میآمد و حتی کسی که روزهداری را سفارش و ترویج میکرد از دیادگاه وندیاداد
مستوجب کیفر

بود72.

آیین زرتشت هم که در اواخر عهد ساسانی کیش رسمی ایاران محساوب مایشاد و از ماذهب
زروانی که ظاهرا در همین ایام تافیر بارزی در نشر و ترویج نوعی جبرگرائی در بین مزدیسنان نشان
داده بود باید یاد کرد چرا که تصوف در سرزمین ایران البته ممکن نیست از نفوذ عقاید و رسوم ایان
آیین کهنه ملی برکنار مانده باشد .آیین زرتشت در دورهی ساسانیان به سبب حمایتی که از آن می-
شدی توسیه و کمالی یافت و جمع و تدوین زند و اوستا به موبدان آن فرصتی داد تا هر چه باا سانت
سلف (= پوریوتکیشان) مخالف به نظر میرسید به عنوان بدعت نفی کنند و کسانی را که در تاویال
تیلیم زرتشت از حدود تفسیر رسمی خارج شدندی نام زنادیک (= زنادیق) بخوانناد .اینکاه در سانت
زرتشتی فروخواندن و آموختن تیلیم دینی را با قصد فریفتاری از طرف کسانی که خود را هیربد می-
خوانند تخطئه کردهاند نشان میدهد که این نوع بدعتگرائیها در جامیه مزدیسنان اماری رایاج باوده
است و طبییی است که این امر به پیدایش فرقههای مختلف نیز منجر

شود73.

با این همهی اصلیترین علت روانشناختی شکوفایی تصوف در خالل سدههاای میاانی را شااید
بتوان چیزی فرض کرد که عبدالحسین زرینکوب آن را میلی فطری در روح ایرانی به طرف عرفاان
میخواندی یا آنچه هانری کربن « ...استیداد ویژه روح ایرانی»

مینامد74.

افرادی دیگر چون سیید نفیسی در مورد سرچشمه تصوف در ایران چنین بیان میکنند اگار باه
آیین زرتشت برگردیم میبینیم در جاهای بسیار با آیینهای آریاییان هنادی هماننادی خااص دارد.
نخست در میان خدایان هندی و ایرانی قدیم اشتراکهایی هست از آن جمله آن اهمیتی که در آیین
زرتشت به گیاه «هئومه» یا موم و شیره متبرک آن در مراسام دینای داده مایشاود و در میتقادات
هندوان نیز دارد و آنها بدان «سومه» میگویند و در این شک نیست که ریشاه هار دو یکای اسات.
چیزی که شگفت تر است این است که لحن تارنم و زمزماه و سارودخوانی و آنچاه ایرانیاان قادیم
زندخوانی و زندبافی میگفتند عیناً همان لحنی است که در هند هنوز برای سرودهای ودا باقی اسات
و مخصوصا زرتشتیان هند سرودهای اوستا را به همان آهنگ یکنواخت میخوانند .پ

آیین باودائی
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یکی از سرچشمه های الهام تصوف ایران شده است .یکی از وجوه اشاتراک جالاب آیاین زرتشات و
آیین بودائی این است که دین زرتشت را ویشتاسب یا گشتاسب نام پادشااه پاذیرفت و انتشاار داد و
دین بودا هم اسوُکه پذیرفت و رواج داده

است75.

حقیقت آنست که تصوف جریان فکری واحدی نیست مجموع جریانهای گوناگون است و ناچار
منشاء آن همه را نمیتوان با یک عبارت بیان کرد در تصوف اسالمی مبادی و اصولی هست کاه باا
پارهیی افکار و عقاید غیراسالمی مناسباتی دارد و شاید از بیضی از آنها نیز متاافر باشاد لایکن های
یک از این موارد شباهتی منشاء تصوف را بیان نمیکند .چنان که اندیشهی تجارد و توکال صاوفیه
بیشباهت به اخالق و آداب راهبان عیسوی نیسات .همچناین «فقار» و «سایاحت» و «سابحه» و
«کشکول» و «مقامات» صوفیه یادآور نظایر و امثال آنهاست در نزد فقر بودایی .احوال ابراهیم ادهمی
داستان بودا و سرگذشت مشهور یوذاسف و بلوهر را به خاطر میآورد و سخنان ذوالناون مصاری در
باب میرفت از خیلی جهات با تیالیم افلوطین که مسالمانان او را مسای یوناانی خوانادهاناد ارتبااط
دارد76.

البته در «یشتها» و وندیداد اوستا که مستند قسمتی از موارد شباهت بین عقاید صوفیه با تیاالیم
زرتشتی است چون بیضی اجزاء متیلق به ادوار بید از زرتشت استی ممکن است که پارهای از عناصر
تحت تافیر عقاید غیرزرتشتی وارد شده باشد هر چند اینکه عناصر مسیحی یا بودایی هم در قسامتی
از این مجموع راه یافته باشد افباتش ناممکن نیسات .بااز وجاود تماام ایان عناصار در مجموعاهی
اوستای ساسانی و قبل از اسالم نشان میدهد که در هنگام ظهور و توسیهی تصاوف اساالمی ایان
گونه عقاید در نزد مزدیسنان و در روایات و اقوال منسوب به زرتشت وجود داشاته اسات و ساابقهی
ان

یا آنها تیالیم صوفیه را در محیط فکری و دینی قوم با حسن قبول مواجه میکرده است .در هر

حال در آیین زرتشت تصور همکاری نزدیک و مستمر انسان با مبدا خیار حااکی از تصاور وحادت و
اتحاد انسان است با خدا .به عالوه تصور عالم غیب و عالم منیوی هم امریست که تیلیم زرتشات را
با تیلیم عرفا خوشایند

میکند77.

بهار93

بررسی تافیر افکار غیراسالمی در طریقت صوفیان و تصوف

119

نکته مهمی را که باید متذکر شد این است که متجاوز از هزار سال قبل از اسالم مذهب باودائی
در شرق ایران یینی بلخ و بخارا و نیز ماوراءالنهر شایع بوده و صومیهها و پرستش گاههاایی میاروف
داشتند و مخصوصا صوامع بودائی بلخ بسیار مشهور بوده

است78.
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ریشه های تصوف در اسالم
با توجه به ریشه و منشا تصوف این مطلب به طور اجمال روشن میگردد که تصوف یک مسلک
نوظهوری بود که پ

از قرنها از آغاز طلوع اسالم در تاریخ اسالم به وجود آمد و از همان ابتدا باه

صورت یک مذهب وابسته به آیین اسالم میرفی گردید و بدین وسیله در ردیف سایر مذاهب انشیابی
اسالم که در طی قرون اولیه یکی پ

از دیگری به وجود میآمدند قرار گرفت .بنابراین بایاد گفات

هر کدام از علل و منابع که قبالً به آنها اشاره شده است در پیدایش و نمو تصاوف تاافیر بخشایده و
مجموع پیدایش تص وف و قسمت دیگر در نمو تدریجی و سیر تکاملی آن ذی دخال باوده و در هار
مرحله از این مراحل شاکل و صاورت تاازهای باه ایان مسالک داده اسات .عادهای از ماورخین و
مستشرقین اروپائی که مطالیات و تحقیقاتی در زمینه تاریخ تصوف داشتهاند روی پارهای از قرائن که
به نظرشان قطیی رسید ه هر کدام پیدایش تصوف را میلول یاک ماخاذه خاصای دانساته و مسالک
تصوف را تنها مولود یک عامل پنداشتهاند .چنانکه بیضی از آنها تصوف را در اساالم مولاود افکاار و
مااذاهب هناادی شاامرده و بیضاای دیگاار آن را میلااولی فلساافه نااو افالطااونی و دیگااری از افکااار
«پلوتینوس» و جمیی هم مولود عک الیمل فکر آریائی در مقابل افکار عربی و ...دانسته اند.
بسیاری از متفکران صوفیی نسبت خود را به اهل «صفّه» در زمان پیاامبر اساالم مایرساانند و
پدران مینوی خود را اهل صفّه میدانند 79.آنان مهاجران فقیری بودند که با خلاوص نیات در صافّه
مسجد پیامبر اکرم(ص) اجتماع کرده و آن مکان را به عنوان میبد و خوابگاه 80محل ساکونت خاود
برگزیده

بودند81.

در دوران نبوت رسول خدا و کمی بید از آنی همه صحابه و تابیین (امت رسول خدا) تقوا و پرهیز
از گناهان را سرلوحه خود قرار داده بودند 82.پرهیزگاران فقیری بودند که بهجهت زهد فاوقالیااده در
سکوی جنب مسجد رسول خدا بیتوته داشته و عمالً از صدقات مخمنان گذران میکردناد 83.صااحب
عوارف المیارف تیداد آنها را چهارصد نفر ذکر کرده و حافظ اباونییم در حلیاه االولیااء تیدادشاان را
بیش از این گفته است .مشاهیر آنها عبارتند از ابوذر غفاریی سلمان فارسیی عماریاسری باللی عبداهلل
بن مسیود .در عوارف المیارف آمده که فرقه شکفتیه در خراسان که در غارها زندگی مایکنناد و در
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شهرها و آبادیها رفت و آمد نمیکنند از بقایای اصحاب صفه اند و در سارزمین شاام ایان فرقاه را
جوعیه

مینامند84.

حتی در بسیاری از کتابها نقل شده ابوذر غفاری در ابتدا یکی از همین صفّه نشینان باه حسااب
می آمده و با آنان محشور بوده است آنان آنقدر فقیر بودند که حتی برای عبادت و نمازگزاردنی لباس
نوبتی می پوشیدند و این امر نشانگر فقر زایدالوصف ایشان میباشد که حتی پوششی مناساب بارای
خود نداشتند 85.اما آنچه مهم است این که در زمان حیات پیامبر اکرم مسلمانان پیرو همان نوع طرز
فکر و روش عملی میتدل و حد وسط بودند و آن را از کردار و گفتار رهبر عالیقدر اسالم تیلایم مای
گرفتند و شئون مختلف زندگی خود را باا آن تطبیاق مایدادناد .تربیات یافتگاان ایان مکتاب کاه
شخصیت روحی آنان با تیلیمات و روحیه دینی تشکیل و انیقاد یافته باود هماواره در فاراز و نشایب
زندگی پرماجرای خود تا آخرین دقایق عمر نسبت به این مکتاب و روش «وساط» اساالم و پیاامبر
وفادار ماندند و پ

از رحلت آن حضرت علی رغم فساد زمان و مقتضیات روزی اعتدال و میانهروی را

از کف نداده و به حقیقت از اسالم پیروی نمودند 86.بادون شاک در دوران ابتادایی اساالم تصاوفی
عرفان اسالمی بود و سیرت پیغمبر و صحابه و مخصوصاً قرآن و حدیث منشاا و اصالی آن شامرده
میشد حتی صوفیه نسبت فرقه و سابقهی آداب و رسوم خود را از طریق صحابهی خاصه علیبنابای-
طالب به پیغمبر میرسانیدند سهل است غالباً طریقه خود را عبادت از پیروی دقیق از سیر و شارییت
رسول تلقی مینمودندی این ائمه و فقهای بزرگ دنیای اسالم مثل امام شافییی احمدبن حنبالی اماام
غزالی به طریقه صوفیه با نظر تایید نگریستهاند.
نشان میدهد که اصل شرییت این طریقه را از تیلیم قرآن خارج نمیدیدهاندی بلکه به قول حنید
آن را امری میدیده اند که سنت و کتاب آن را تایید و تشدید

میکند87.

با فوت پیامبر(ص) مدتی نگذشت که کم کم مسلمانان این رویه پسندیده اسالم را ترک گفتاه و
راه انحراف پیش گرفتند و جز عدهی میدودی در این راه اعتدال فابت قدم نماندند و بهتدریج انحراف
در دو طرف افراط (جاه طلبی و دنیاپرستی) و تفریط (تزهید و اعتدال و زندگی فاردی) پدیاد
پ

آماد88.

از آنکه وضع اقتصادی مسلمانان در افر فتوحات و به دست آوردن غنائم سرشار جنگی و باالخره

گسترش حکومت و سلطه اسالم بهبودی یافت و مازه فریبناده «جااه و ماال» در کاام عاده ای از
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محرومین و عناصر سست ایمان به خوبی انیکاس یافت زمینه مساعدی برای پرورش یاک انحاراف
مخوف پدید آمد.
اما قبل از آن باید به اولین نمود این انحراف که همان اوضاع و جنجالی بود کاه پا

از رحلات

پیامبر اسالم برسر خالفت و جانشینی آن رخ داد و با کمال تاسف این زمینه روزبهروز در افر توسایه
روزافزون قدرت و نفوذ اسالم و سرازیر شدن گنجها و فروتهای ملل مغلوب و شکست خاورده باه-
سوی مرکز و مقر حکومت اسالمی مدینه مساعدتر و در نتیجه دامنه انحراف نیز وسیعتر و عمومیتر
گردید .گویند زبیر پ

از مرگ فروت هنگفتی در حدود  40میلیون درهم از خاود بااقی گذاشات و

همچنین قیمت امالک و مزارع طلحه بن عبداهلل در حدود  30میلیون درهم برآورد میشد .به عالوه
هنگام مرگ در خزانهاش بال بر دو میلیون و دویست درهم نقد موجود بودی از این نمونههاا در باین
یاران پیامبر(ص) و مسلمانان اولیه زیاد یافت میشود که جهتی جز انحراف و افراط و تمایل به دنیاا
و افزون طلبی که در اسالم مردود شمرده شده بودی ندارد و از همین جا طرز تفکر عماومی و روحیاه
توده مسلمانان آن عصر نیز روشن می گردد.
البته باید گفت نام صوفی در روزگار پیامبر(ص) شناخته نبود و ما کسی را نمیشناسیم که در این
دوره یا خود یا دیگری او را به این نام خوانده باشد .اگرچه گفتهاند بیش از اسالم وقتی مکاه خاالی
شدی چنانکه هی ک

به طواف کیبه نمیآمدی مردی صوفی از راهی دور میآمد و خانه خدا را طواف

میکرد و باز میگشت .اگر این روایت درست باشد باید گفت این نام پیش از اسالم نیز شناخته بوده
و بیشتر پارسایان و اهل فضل و صالح بدان نامیده میشدهاند 89.اما آنچه مهم اسات ایانکاه قارن
دومهجری تصوف اسالمی به صورت مشخص و متمایز به عنوان یکی مشارب فکاری و عملای در
میان مسلمانان پدید

آمد90.

چنانکه پیش از این گفته شد عناصر و عوامل مختلفی از صدر اسالم تا قرن دوم هجری شایوه
ساده زیستی و زاهدانه مسلمانان را به مشرب خاصی باهناام تصاوف ساوق داد و سابب پیادایش و
شکلگیری آن شد .در قرن دوم هجری تصوف اسالمی بهصورت مشخص و متمایز به عناوان یاک
مشرب فکری و عملی درمیان مسلمانان پدید آمد .درباره چگونگی و زمان پیدایش تصوف ابوالقاسام
قشیری و ابوالحسن علی هجویری به صراحت سخن گفتهاند .آنها که در یک روزگار مایزیساتند در
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این باره اعتقاد داشتند که مسلمانان درصدر اسالم هی نام خاصی را جز «صحابی» برنگزیدناد و در
دوره دومی یینی دوره بید از صحابه نیز کسانی را که با صحابه همنشین بودناد «تاابیین» نامیدناد و
نسل سوم را «اتباع التابیین» خواندند 91.در قرن دوم هجریی مخصوصا در نیمه آخر آنی یک دساته
مردمی در بین مسلمانها دیده میشوند که زندگی عجیب و خاصی دارند .به این مینی کاه رفتاار و
ظواهر حاالت آنهای هی شباهتی به سایر مردم ندارد و قهراً اسم مخصوصی مایبایسات باه آنهاا
داده شود و آن نام صوفی است .به مناسبت آن که این مردم به لباس پشمینه دهاتی خشنی ملب -
اند .بیضی از آنها در نقاط دور از جمییت صوامیی برای خود ساختهی در آنجا زندگی میکنند .بیضای
در مغازهها گوشهنشین شده و دستهای در صحراها میگردند .یکی از اینهای ابراهیم بن ادهم است که
میروف است شاهزاده بلخی بودهی از شهر و مقام خود صرف نظر نموده و باهقاول شایخ فریدالادین
عطار در تذکره االولیاء نه سال در غاری در نزدیکی نیشابور به سر برده و چهارده ساال در صاحراها
گذرانده است .این دسته در ریاضت و زهد و ترک دنیای مراحلی از زهّاد عهد اول پیش افتادند .در بین
اینها بشرحافی را میبینیم که شرح زندگی اوی دیوجان

یوناانیی را باه خااطر مایآورد و او را بادان

مناسبتی حافی یینی پابرهنه میگویند که روز نزد کفشدوزی رفتهی میخی بارای نیال کفاش خاود
طلبیدی چون کفش دوز با او درشتی نمودی بشر کفشها را دور انداخت و دیگار تاا زناده باودی کفاش
نپوشید که احتیاج به خلق پیدا

کند92.

اما نکته مهمی که در باب دوم رساله قشریه بیان شده آن است که قشیری در ذکر ناام مشاایخ
اول بار به میرفی «ابراهیم ادهم» (متوفی 162ها.ق) میپردازد .در واقع با این کاری قشیری آشاکار
میسازد که از دیدگاه او تصوف حقیقی از نیمه دوم قرن دوم هجری آغاز شده است و ابراهیم ادهام
از نخستین مشایخ تصوف به شمار میرود.
در یک دوره طوالنی از صدر اسالم تا نیمه دوم قرن دوم هجری تحوالت مختلفی پدید آماد تاا
به شکل گیری تصوف انجامید از این نظر این دوره را میتوان به چند مرحله تقسیم

کرد 93

مرحله اول که به صورت دوری از دنیای انزوای گوشهگیری از ماردم و عبادتهاای طاوالنی اداماه
داشت و گروهی از صحابه زهدورزی را در برابر دنیاپرستی در پایش گرفتناد و آن را شایوهای بارای
مبارزه خود قرار

دادند94.
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مرحله دوم اما دستهای دیگر با تسخیر نواحی غیرعربی و فت شام و فلساطینی مصاری عاراق و
قسمتی از ایران بزرگ قدرت و فروت اعراب فزونی یافت و متناسب با افزایش فروت و قدرتی اخالق
خاص اشرافیگری که همانان ناهنجاریهای اخالقی و مالی بود رو باه ازدیااد نهااد و حتای جنباه
نژادپرستانه نیز یافت و اعراب احساس کردند که آقای تمام کشاورهای اساالمی هساتند .در چناین
فضای ناعادالنهی که دنیاطلبی و افزونخواهی اساس آن بودی جماعتی از مسلمانان در مکه و مدینه و
بیدها در سایر کشورهای تازه مسلمان به پا

خاستند95.

نتیجه گیری
در مورد پیدایش تصوف و کلمه صوفی و آغاز تصوف در اسالم بحثهای فراوانای مطارح شاده
است و با توجه به تحقیقات انجام شده هنوز نمیتوان پاسخ درستی به این سخال داد که منشاء اصلی
تصوف چیست؟ حقیقت این است که تصوف جریان واحدی نیست بلکه مجموعهای از جریاانهاای
گوناگون است و نمیتوان منشاء آن را در یک عبارت بیان کرد.
عرفان اسالمی با شباهتی که به مذاهب غیراسالمی داردی پدید آوردهی هی یک از آنهاا نیسات
کلیه محققان عرفان و تصوف اسالمی برآنند که رواج واقیی تصوف در قرن دوم هجری بوده اسات.
گرچه در صدر اسالم و در قرن اول عباد و نسّتک با اسلوب صوفیانه زندگی کردهاندی اما به هی یک
نام صوفی اطالق نگردید .در اواخر قرن اول به بید از عصر خلفا که مردم سارگرم شار و شاور دنیاا
بودند گروهی از خواص که عنایت خاصی به امور دینی داشاتند «زُهااد و عبّااد» نامیاده مایشاوند.
افرادی چون ابوذر غفاریی عمران بن حصیل و ...نمونه زهد و تقوا بودهاند .صوفیه در قرن دوم بسیار
با ورع و تقوا زیسته از امور دنیا و تمام همّ و غمّ آنها متخلق باودن باه اخاالق اساالمی و دوری از
منکرات و مباحثی چون محبت الهی و عشق و فنا و بیخودی از خاود در ایان دوره مطارح گردیاد.
تصوف واقیی به دست مردمان در این عهد تاسی

شد و اساس محکمی پیادا کارد البتاه در طاول

زمان تغییرات دیگری یافت که بیشتر آن راجع به تیبیرات و اصطالحات و رسوم و ظواهر و چگونگی
مقامات سیر و سلوک و امثال آن است.
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