
 
۱ 

 

 

 

  دری اسالم عرفان نقش

 آنی فرهنگ روند و" بيتقر" جنبش

 

 

 

 

 

 يريتسخي محمدعل



 
۲ 

 

 

 مهربان بخشنده خداوند بنام

 

 آني فرهنگ روند و "بيتقر" جنبش دري اسالم عرفان نقش

 

 : شود يم رابيس اند، گرفته سرچشمه منبع كي از كهي جار آبشخور دو از "يبيتقر" فرهنگ

 .ابدي يم امتداد تيبشري ذهن عمق تا و دارد چشم سو هر به كه "يبيتقر"ي ها شهياند : نخست آبشخور

 نقـش  آبشـخورها  نياي دو هر ؛يانسان وي نيدي ها زهيانگ و دهيپسندي ها خصلت و واال اخالق : دوم آبشخور

 نزبـا  و اتيـ ادب صـفحات  بـر  آن انـگ  زدن و "يبيتقر"ي فرهنگ جنبش ميتحك و دنيبخش ژرفا دري مثبت و سازنده

 پشـتوانه  بـا  اساس نيا بري مبتني ها قرائت هيارا و "يبيتقر"ي ژگيو بايي ها شهياند طرح رايز كنند يم فايا "يبيتقر"

 و رفتـار  نيـ ا باشد؛ برداشته در بعد، نيا دري اتيح وي راهبردي ها جنبه باي حاصل تواند يم دارند، كهي سترگي علم

ي هـا  يهمبسـتگ  تيـ تقو و وسـتن يپ بهـم ي براي قدرتمندي پلها اندتو يم "يبيتقر" هيروح از برخاستهي ها شيگرا

 اخـتالف  رغـم  بـه  ـ را مذاهب نيا رهبران و بزرگان و سران انيمي عاطف روابط و سازد برقرار مذاهب انيمي اجتماع

 دهنـد  يمـ  پوشـش  را "بيـ تقر" گسـتره ي تمـام  آبشخور دو نيا كهيوجود با. دهد شيافزا ـ دارند كهي مشرب و رنگ

 از كـه  دارند هم با زينيي تفاوتها نحاليا با است، حاصله جهينت در وحدت و آنهاي همسنگ و تعادل بخش الهام نكهچنا

ي ها گستره بر كهي ا بگونه آنهاست بر مترتبي امدهايپ با ونديپ در گريدي سو از و كدام هر ساختار به مربوط سو كي

 كـرده  تحمـل  را آنها انيم موجودي ها تفاوت اي آنهاي وردهابرخي امدهايپ ازي بزرگي ها عرصه توانسته كهي مشخص

 بـه  مربـوط  خيتار طول در توانسته و بوده استثنا گستره كي تنها انيم نيا در البته كه گذارد انگشت توان ينم باشد،

ي هـا  هنـ يزم شيپـ  و امـدها يپ و آثار همه بر و كند هضم خود در راي جار آبشخور دو نيا تفاوتي ها عرصه همه آنها،

 .است ياسالم عرفان گستره ، گستره نيا باشد؛ داشته احاطه آنها



 
۳ 

 

 : ميبگذران نظر از] مسلماني عرفا وي اسالم عرفان مورد در[ را ريز نكات ديده اجازه ، ادعا نيا اثباتي برا

 حضـور  يخاليي فضا در كه ستيني ا هيما يب حجم اي يتهي اندام تنها سو كي ازي اسالم عرفان : نخست نكته

ي مـؤثر ي ها وهيش و ها نييآ از سرشار و آبادي ا گستره ـ متأخري خيتاري بزنگاهها در ژهيبو ـ عرفان نيا باشد؛ داشته

 در آنهـا  آثـار  ژهيبو كه ـي  علمي ها ارزش ازي بزرگ مجموعه با و گرفته شكلي متقتي علم شالوده اساس بر كه بوده

 و انـد  گشـته  احاطـه  ــ  شـده  آشـكار  ا،يدن در پرآوازه وي تخصصي اههادانشگ و اسالم جهان در گستردهي علم مراكز

ي هـا  گسـتره  و هـا  عرصـه  رنـگ  و انگ از كه اند زدهي ا بگونهي فكري مشربها و محافل اغلب بر را خود انگ نگونهيبد

ـ  ــ  وجـدان ي گـواه  بـه  ــ ] مسـلمان [ عـارف  گريدي سو از است؛ رفته فراتر گريد ي هـا  خصـلت  از گـران يد از شيب

 بـا  همـراه ي معرفتـ  وي معنو ميمفاه درك و پاك عواطفي سرشار و فيظر احساسات صدر، سعه چوني ا دهيندپس

 .است برخوردار فراواني اخالق وي عاطفي ها شيگرا

ي نـوع  وجـود  تگريحكـا  توانـد  يمـ ي عـاد  شـكل  بـه  عهيش وي سن محافل دري جاري عرفان اتيادب : دوم نكته

 كـه ي مشـابه ي فكر وهيشي حت باشد؛ گريكدي به آنهاي كينزد زانيم از رومنديني نشان و آنها انيم مشتركي نمودها

 كـه  باشـد ي نـوع  بـه  آنها انيم مشترك و عيوسي ها گستره وجود ليدل نيبرتر و نيبهتر تواند يم است حاكم آنها بر

 مـوردنظر  انـه يگرا حدتو بعد در را...  و نيد قيتصد و اعتقاد ليمسا و اتياله:  چوني معروفي ها عرصهي برخ بتوان

 .كردي زير شالوده برآنها

 يتوجه قابل وي جدي تضادها شاهد اجماالً ،ياسالم درمحافل عرفان تجربه : سوم نكته

 انـد  بـوده  خـود  نيمخـالف ي سـو  ازي اپيـ پي هـا  ورشي معرض در همواره خيتار طول در باًيتقر عرفا است؛ بوده 

 افتـرا  و آزار و نيك معرض در رفتارشان و وهيش و نييآ و شدند يم تحملم راي ديشد رنج و درد همواره كهي ا بگونه

 مخالفـان  برابـر  دري ا انهيانتقامجوي ها واكنش تا دندينكوش هرگز ـ ماتينامال نيا همه رغم به ـ آنهاي ول داشت قرار

 ازي برخـ ي سو از كهيي هااقدام مگر شندينديب مخالفان با مقابله بهي دتريشد و متقابل حمله با اي باشند داشته خود

ي بـرا ي آسـان  هـدف  و مخالفـان  حمـالت  معـرض  دري سادگ به كهي ا انهيآش و النه از دفاعي راستا در تنها و شانيا

 .است گرفته صورت بود، شده دشمنان حمالت

 و همـواره  كـرد  پهن نخبه محافل در را خود بساط و گشوديي علما جوامع در را خودي بالها كهيوجود با عرفان

 رايز نكردي انداز دست گريد محافل و ها فرقه به و نداد قرار هدف را گرانيد و ديچرخي واحد محور گرد بري كل بطور
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 در اشـعار  و متوني برخ انيم در است ممكن كهي اتيادب انيم نيا در جست؛ يم احترازي تصادم و برخورد هرگونه از

 آن از تيحما و عرفان سنگر از دفاعي برا عرفا كوشش و نهاآ بر گرانيد ورشي حاصل شتريب شود دهيد چارچوب نيا

 .آنهاست قدرتمندي خونهايشب برابر در

ـ يد كـه يي راهها همه به نسبت را عرفان روند نكهيا بر عالوهي ژگيو نيا : چهارم نكته ي هـا  شيگـرا  بـا ي گران

ي تلقـ  مـورد  نيا دري مؤثر اريبس عامل است، ساخته زيمتما معتزله، و اشاعره چوني گريدي ا فرقه وي فكر ،يمذهب

 .است بوده پررنگ و مؤثر اريبس نه،يزم نيا در شانيا انگ و رنگ و "بيتقر" عرصه در عرفا سهم كه شود يم

 مالحظـه  بـا  ديـ با اشـاره  مـورد ي ها يژگيوي قيحق ارزش كه ماند غافل نكته نيا به اشاره از دينبا استي عيطب

 .شود دهيسنج ،يزمان دوره هر در حاصلي عرفان يها شيگرا توان و قدرت و عرفا شمار

 د،يـ آ بعمـل  كـه ي اسـالم  جوامـع  از كيـ هر دري عرفـان ي ها شيگرا مورد در كهي ا مطالعه وي بررس نيتر ساده

 بركنـار  و كوچك هرچندي ها يريدرگ از شانياي خوددار و شانياي فكريي واال ازي آشكار نشانه مجموع در تواند يم

 نيهمـ  از برخاسـته  زيـ ن شـان يا از صـورت  نيـ ا به گرانيد نظر شدن جلب. باشدي نينچنياي ها يآلودگ از ماندنشان

 شـده  شناخته گران،يد از زيمتما وي ژگيو نيهم با چنانكه آنهاست روزمرهي رفتارها در آنهاي تجل و واالي ها يژگيو

 .اند گشته پرآوازه و

ي انـدك ي نوري ها تابش اند گرفته شكل عرفاني سو و سمت در كهي گوناگوني مذهبي دگاههايد : پنجم نكته

 بـا  هرچنـد  ــ  راي اسالم مذاهب ويي عرفاي ها انجمن انيم موجودي مرزها و حد آنهاي اري به توان يم كه اند تابانده

 .ساخت روشن ـ اديزي دشوار

 خـود،  توجه مورد سبتاًن و ثاقب نظر با دارند، كهي ا ژهيو تيروحان و تيمعنو بري مبتن نييآ به استناد با و عرفا

ي هـا  شيگـرا ي ريـ گ شـكل ي اصل ليدل ق،يعم درك و شناخت نيا. كنند يم درك راي اسالم جامعهي قيحق تيواقع

 هيـ علي خارجي ها مجموعه كه بودهي ا انهيوحشي ها ورشي برابر در عرفا انيم در "يبيتقر" التيتما و طلبانه وحدت

 كـه ي خطرات از كه گسترده و فراواني آگاه با وي نيب شيپ توان و هوش ليدل هب آنها. اند انداخته راه بهي اسالم محافل

 روبرو آنها با دارد، "يبيتقر" و انهيگرا وحدت رنگ و انگ شتريب كهيي ها وهيش با كوشند يم است، مسلمانان نيكم در

 .شوند

 نمانـده ي زيـ چ و ختسـا  مواجهي بزرگ خطرات با را اسالم جهان كه ـي  بيصلي جنگها درخصوص خيتار آنچه



 
٥ 

 

 نقـش  هيسـور  و شـام ي عرفـا  رايـ ز اسـت  نكتـه  نيـ ا بـر  ليـ دل نيبهتر كرده، تيروا ـ اندازد خطر به آنراي هست بود

 واژه كـاربرد  و هـا  يبيصـل  ورشيـ  بـا يي ارويـ روي بـرا  شانيا نظر جلب و مسلمانان افتني وحدت دري مهم العاده فوق

 انهيصوف اشعار وي عرفان اتيادب متون در كهييجا تا كردند فايا خود يگفتگوها و گفتارها در آن مشتقات و "يبرادر"

ي كـ ي عنوان به و داشتندي اديز مبالغه ها واژه نيا از استفاده در راستا نيا در كه تسنن اهل انيصوف ژهيبو و ـ شانيا

 با ختهيآم كه درآمدي خالصي عرفاني شعارها ازي كي همچون و شد مطرح آنها به مردم عموم توجه جلبي ابزارها از

 .ماندي بجا آن ازي روشن انگ ـ ديگرد چارچوب نيا دري كالم ـي اسيس طعم و رنگ

ي جنگهـا  ريـ درگ همزمـان  كـه  ــ  مسـلمانان  هيـ روح بـر  را خود مثبتي امدهايپ "يبرادر" شعار بيترت نيبد

 "يبـ ينقر" جنبـه ي اديز اريبس اندازه تا آن از پس و گذاردي بجا ـ بودندي بيصل ددمنشانهي ها ورشي هيعلي ديشد

 و بـزرگ  بخـش  و داد اختصاص بخود را عرفان خيتار ازي عيوس گستره كه ـ مسئله نيا ندارد امكان لذا. گرفت بخود

 شود مطرح ، واژه نياي فراسوي اسيس وي كالمي مبان به پرداختن بدون ـ كرد پر راي هنر وي عرفان اتيادب ازي مهم

 .است نبوده جدا طلبانه وحدتي سو و سمت و "يبيتقر" زشمنداري ها شيگرا از هرگز رايز

ي ميكر قرآن به مستندي نگاه نيچن رايز است "بيتقر" جنبشي محور وي مركزي شعارها ازي كي "يبرادر"

ا « :ديـ گو يمـ  رايـ ز رود يم بشمار آني شرع كامل مستند وي اصل گاه هيتك و پشتوانه واقع در كه است نُـونَ  إِنَّمـؤْمالْم 

 اتيـ ادب دري ا برجسـته  گـاه يجا "يبـرادر " واژه لذا.) برادرند هم با مؤمنان حقيقت در) (10ـ الحجرات سوره(» إِخْوةٌ

 افـراد  انيم در آني ط كهي خيتاري ها مقطع آن در ژهيبو ـ تصوف زبان دري پراعتبار و واال منزلت از و افتهي يعرفان

 نيـ ا كـه يبطور گشـت  برخـوردار  ــ  داد ليتشـك  آنـرا  غالب وجه و كرد دايپ گسترشي عرفان شيگرا مسلمان جامعه

 گـر يد از راي عرفـان  تيهو زيتما وجه شد يم قالب نيا به توجه با كه گرفت يم قراري خاص قالب در ريتعب اي اصطالح

 .افتيباز آشكارا ها تيهو

 وي سـت يهمز و صـلح ي برقـرار ي بـرا  آن ريـ گيپ وي جـد  كوشـش  عرفـان، ي هـا  يژگيو گريد از : ششم نكته

 شـدت  و دشمناني فراوان رغم به عرفا است؛ شيخوي خيتار مراحل طول در مصالحه و صلح به شيگرا ازي برخوردار

 دنبـال  از آنـانرا  قـدم  كي يحت گرانيد كه شوند آن از مانع اند دهيكوش همواره ، آنها با گرانيدي برخوردها قساوت و

 به آنها بازدارند؛ گران،يد به شدن كينزد و مصالحه و صلح چشمهسر از دنينوش اي خودي جو مسالمت عتيطب كردن

 جامعـه  عمومي براي ا ژهيو و گرانقدر خدمات همواره شد، يم گرفته بكار شانيا هيعل كهيي فشارها و انزواها همه رغم



 
٦ 

 

 اريبسـ ي هـا  نمونـه  قيطر از مردم انيم بزرگوارانه و واال اخالقي ها هيپا ميتحك:  چوني خدمات دادند؛ يم هياراي بشر

 شـان يا قهرمانـان  مواضـع ي واقعـ ي هـا  صحنه اند؛  داشته گرانيد ميتقد كهي هدفمندي هنر وي ادب قطعات ازي جالب

 و نـان ياطم بـا  ويـي  رو گشـاده  و خوب اريبس هيروح با و گشتند روبرو آنها با كهيي ها يدشوار و ها يسخت به نسبت

 همه كردند،ي ستادگيا ها يسخت و فشارها آن برابر در شيخو مساعد يپاسخها و هدفمندي گفتگوها از گرفتني اري

 .اند كرده ميتقد آن، خالق وي معنو روندي ساز پرنشاط و جامعه اخالق بيتهذ راه در عرفا كه استي خدمات همه و

 الماسـ ي معرفـ  و غيتبل ،ي اسالم جامعهي تمام به عرفا خدمت نيبزرگتر و نيتر برجسته جمله از : هفتم نكته

 در اسـالم  رايـ ز است بوده گريد جوامع به نيد نيايي واال و حسن موارد انيب دشوارتر بخش دنيكش دوش به و پاك

 و اسـالم  فـاتح  انيلشـكر  جـز ي ابـزار  گوناگون،ي خلقها انيم در گسترش وي تمدن وي فرهنگ رواج مراحل نينخست

 خـود ي هـا  ييتوانا و امكانات از و كردند يمي همراه ار انيلشكر حمالت، در معموالً كهي انيقار و خطبا و علما كمك

 نداشـت؛  گرفتند، يم بهره موردنظري خلقها برجستهي ها چهره و رهبران و سران با گفتگو و خطابه ويي سخنسرا در

 زيـ انگ شگفت وي گروه ورودي برا مردم عوام و شد پخش شانيا انيم در نيدي مبان و اطالعات شان،يا كمك با البته

 خـود  فعال عنصر نيمهمتر اسالمي غيتبل جنبش ،ينظام فتوحات مرحله افتني انيپا باي ول افتندي تيهدا سالم،ا به

 حلقه و متحرك پشتوانه نيتر عمده و داد دست از را) ص( اءياالنب خاتم نيدي معرف ابزار نيتر برجسته و سطح نيا در

 كـه ي متقـابل  اتيـ عمل سلسـله  از پـس  ژهيبـو  آنـان  نايم ميمستق تماس خط و شدي منتف خلقها نيا با اسالم وصل

 محافـل ي برخـ  در زيـ ن گسسـت  نيـ اي امـدها يپ و گسست زدند، يم دست بدان] يراسالميغ[ گريد جهان انيلشكر

 اريبسـ  وي منفـ  ريتـأث  انيـ م نيا در دشمني غاتيتبلي بوقها آنكه ژهيبو داد نشان رخي روشن اريبس گونه به و آشكارا

 و ـ ريشمش زور به و است مفرط خشونت و زور نيد اسالم كه كرد يم غيتبل رايز گذاشتي بجا نهيزم نيا دري بزرگ

 .است كرده دايپ گسترش ـ! آرامي گفتگو و قلم نه

 و اصـول  و اسـالم  غيـ تبلي ريـ گيپ و حاصل خالء كردن پر دريي بسزا ريتأث بازرگانان و عرفا نقش انهيم نيا در

ي بجـا  گـر، يد جهـان  در دهيد انيزي ها طرف و دشمنان مغرضانه وي غاتيتبلي بوقها با مقابله و آن اخالق و ها شهياند

 اخـالق  و انـه يجو مسـالمت  وي فكـر  مصـالحه  و آرامي گفتگو هيپا بر اسالم جيترو و غيتبل به اقدام آنها رايز گذاشت

 دشـمنان ي ادعاها و دنديكوب مدره را خصمانهي ها مقوله آني تمام و كردند، خواند يفرام بدان اسالم كهي ا دهيپسند

 تيـ تقو و ميتحكـ ي برايي ابزارها و اسالم مبلغان عنوان به ـ تجار و عرفا ـ آنها بيترت نيبد و ساختند آب بر نقش را



 
۷ 

 

 شـده  رمـق  يبـ  و سست رمسلمانيغي ها ملت و اسالمي جو مسامحه نيد انيم حاصل گسست فاصله در كهي روابط

 فـا يا را گـر يدي خلقهـا ي تمـام ي بـرا ي محمد مبارك رسالت اصول وي اخالقي مبان انيراهنما نقش و درآمدند بود،

 .كردند

 تيمـدن  از نشـان  كـه  راي ا شـرفته يپ شـده  ساختهي ها نمونه آنها داشتند؛يي بسزا بازرگانان نقش انيم نيا در

 و بودنـد  برخـوردار  آن از هـا  حرفه و صنعت عرصه در كه راي ا شرفتهيپي فناور زين و داشت مسلمانان و اسالم خالق

 خـود  معامالت در مسلمانان برخورد اخالق حال نيع در و گذاشتند يم شينما به را آنان ساخت و ديتولي ها مهارت

 بـه  را رمسـلمان يغ افـراد  برابر در كردار و رفتار زين و بود برخوردار آن از گرانيد با معامله در اسالم كه راي تسامح و

 .رساندند يم ظهور منصه

 كردنـد  فتح آنراي ها قله نيبلندتر و افتهي دستي هنر مراتب اوج بهي اله شعر و اتيادب در عرفا : هشتم تهنك

 ديـ عقا و فرهنـگ  و ادب روند ژهيبو وي بشر اتيادب روند كل بري مهم و بسزا ريتأثي داراي اسالم عرفان اتيادب رايز

 دگاريـ آفر بـا  شيـ آال يب وي ميصم روابط جاديا اتيادب نياي اصل و عمده اثر نيمهمتر بسا چه داشت؛ي اسالم جامعه

 نقـش  راسـتا  نيـ ا در ژهيبـو  كـه  بـود ي ا عارفانـه  اشعار قيطر از مرزها همه از فراتر و واسطه هرگونه بدون و انيجهان

 قالـب  در و كـرد  يمـ ي نـدگ ينما را هـا  شـه ياند نيا مجموعه كه بودي فراوان متون برگردان خود رايز كرد فايايي بسزا

 لياصـ  شـعر  انيـ م نيـ ا در كرد؛ يم خود فتهيش و سرخوش را جانها و جلب را دلها كه شد يم ختهيريي بايزي شعر

ي برجسـتگ  ،يشـعر  فـاخر ي هـا  قالـب  در وجود و خدا شناخت به متعلق كلمات قيعم ميمفاه دربرگرفتن باي فارس

 خـود ي خـدا  بـه  كهي عارف هنرمندان انگشتانسر با بايزي هنري تابلوها چون كهيي ها منظومه و اشعار دارد؛ي ا ژهيو

 اسـت؛  شـده  افـزوده  نـه يگنج نيـ ا بـه  بودنـد،  كـرده ي ط را عرفان و اخالص مراتب او به نسبت و دنديورز يم عشق

 .است ختهيدرآم بايزي شعر كالم با راي اله لياص عشق وي عرفان ديتوح فيظر ميمفاه كهيي تابلوها


