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  مقدمه. 1

  
اثري است از » سير تطور عرفان اسالمي از آغاز تا قرن ششم هجري): جلد اول( تاريخ تصوف«كتاب     

سازمان مطالعه و (دكتر سيدعلي اصغر ميرباقري فرد كه بنا بر سخن سمت آقاي دكتر مهدي دهباشي و
تمام براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي در ) ؛ ص چهارتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

به دست عالقمندان ) 1394زمستان (و ويراست دوم آن در چاپ هفتم) 1384زمستان (مقاطع تدوين شده
بررسي شكلي، محتوايي و ارزيابي كلي اين اثر . ريخ و فرهنگ ايران اسالمي رسيده استاين دامنه از تا

همين هفتم نوبت چاپ بررسي حاضر با توجه به  .به عنوان يك كتاب درسي هدف جستار پيش رو است
به جهت  .آن نيز به بازار نشر آمده است) 1396(شود و چاپ هشتم انجام مي) 1394(اثر با ويراست دوم 

  .شوداختصار، ارجاع به كتاب مورد بررسي در پرانتز و تنها با ذكر شماره صفحه درج مي
  
 معرفي و توصيف شكلي اثر .2

  
هاي مطالب و منابع و ، داراي فهرستبا جلد شوميز در قطع وزيري )جلد اول(كتاب تاريخ تصوف

در  ارجمند و چهار فصلمؤلفان اي از دو صفحه اين كتاب از دو پيشگفتار. الم استفاقد فهرست اع
  :به قرار زير برخوردار است صفحه 264

 ) صفحه 32(جايگاه عرفان و تصوف در معارف و علوم اسالمي  :فصل اول -

 )صفحه 18(عرفان اسالمي   سرچشمه: فصل دوم -

 ) صفحه 112( سير تصوف و عرفان اسالمي از آغاز تا قرن هفتم هجري: فصل سوم -

 )فحهص 87( سير و سلوك: فصل چهارم -

كتاب ياد شده به برنامه ريزي درسي توجهي نداشته و براي يك نيمسال سازماندهي نشده و فاقد اهداف 
سرچشمه عرفان (همچنين به جز پايان فصل دوم  .هاي الزم در پايان آن استز هر درس و پرسشادرسي در آغ

اي از بنديها تحليل و جمعفصل بندي و نتيجه گيري به چشم مي خورد، در انتهاي ديگركه يك جمع) اسالمي
اي از گوناگوني منازل عرفاني جمع بندي) سير و سلوك(؛ البته در ميانه فصل چهارم شودچه گذشت ديده نميآن

در نمايش اسباب و دو الگو  219صفحه مودار است ولي در ن و ولاجد كتاب فاقد. با درج عنوان انجام شده است



ارجاعات به صورت پانوشت با ذكر نام كتاب و شماره  .وجود دارد» ف مكرخو«و  »خوف عقوبت«هاي نشانه
  .جلد و صفحه انجام شده است

  
 تحليل و ارزيابي محتوايي اثر .3

 
  :شوداين بخش از تحليل و ارزيابي محتوايي اثر با توجه به ساختار كتاب انجام مي

  :پيشگفتارها. 3-1
ترين منابع در زمينه متون عرفاني هاي صوفيانه، مهمتذكرهاز يك سو ) 1384( در پيشگفتار نخست كتاب

و در متن ) ص يازده(و در ادامه بخش زيادي از آنها متعارض با مستندات تاريخي دانسته شده  معرفي شده
اي در اين مورد بدون توجه به همين مهم تذكره و احوال هر يك از عارفان توصيف شده و نقد و بررسي

ها خالف مستندات تاريخي است و اگر اين روشن نيست ها در اين تذكرهه كدام گزارهشود كانجام نمي
  !؟چگونه در آغاز چنين حكمي داده شده و ارجاعات كتاب تاريخ تصوف بر آن استوار شده است

هاي پيدايش تصوف و آراي زمينهمؤلفان گرامي در پيشگفتار نخست به درستي بر ضرورت توجه به 
اي در بررسي كلي تصوف و نه در مورد أليف متون عرفاني تأكيد كرده و اين مهم را تا اندازهمشايخ و سير ت

  .اندرساندهمشايخ و آثار آنان به انجام 
كنند كه براي كه در سه جلد منتشر شود و مؤلفان ارجمند ب روشني اشاره نمي اين مجموعه قرار بوده

اند ولي حسب اطالع نگارنده اين ايي آن را در نظر گرفتههچه عنوان درسي در چه مقاطعي و در چه رشته
در رشته االهيات و معارف اسالمي گرايش اديان و عرفان  3تا  1تقسيم بندي با سه درس تاريخ تصوف 

سال پس از چاپ نخست  10جلد دوم اين اثر به كوشش دكتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد . مطابقت دارد
  ).1394( جلد اول منتشر شد

  جايگاه عرفان و تصوف در معارف و علوم اسالمي: فصل اول. 3-2
معيار از تعريفي  ري انداخته است؛ از يك سو با ضرورتدر اين فصل مؤلفان را به دشوا» مسئله معيار« -

با در نظر گرفتن رئوس ثمانيه منطقي در احصاء علوم و اند رويكردي حكمي و فلسفي گراييده تصوف به
اقليم عرفان اي در ند تا تصوف را در زمره علوم اسالمي و مترادف با عرفان و گاه زير مجموعهاكوشيده
براي پردازش به تاريخ تصوف دو راه . )ص يازده(تلقي كنند) به نحو عموم و خصوص من وجه(اسالمي 

اري به دست داد توان در نظر گرفت يا آنكه كوشيد تا مانند مؤلفان گرامي تعريفي مختار و مالك و معيمي
گرايي هر آن كس كه در هاي آن را در گذر زمان توصيف و تحليل كرد يا آنكه با روش نمونهسپس نمونه

گري و توجه به اوصاف و امتيازات طول تاريخ به اسم و رسم صوفيان ياد شده را برشمرد و بعد با غربال



ه به دامنه تاريخي مورد نظر كتاب كه از آغاز تا بر اين اساس با توج. آنان به معيار و تعريفي از تصوف رسيد
اي كه مؤلفان ارجمند براي كار خود قرن ششم هجري است و متأخر بودن تعاريف حكمي و منطقي

اي اشاره«نويسندگان ارجمند در . تاريخي مغايرت دارد اي مناسب نبوده و با رويكرداند شيوهانتخاب كرده
و وجود ) 14ص (را روشي زاهدانه كه از شرع كمك گرفته بيان كرده  آن» به تعاريف متقدمان از تصوف

حق را از حيث اسماء و صفات موضوع عرفان به عنوان علمي كشفي معرفي كرده و چگونگي تجلي و 
هاي عرفان نظري كه اين مسائل و پردازشحال آن) 15ص (اند صدور كثرات از واحد را مسائل آن دانسته

  .از تصوف بيگانه استبا تعاريف متقدمان 
در ابتدا را » تصوف«و » عرفان«بي آنكه سند و گواهي ارائه كند دو واژه عرفان و تصوف  تعريفدر كتاب  -

گفته در كتب متقدمان آن را  در مدعاي شرح االسمچندان از يكديگر متفاوت ندانسته و و در مباني نظري 
عت و با تهذيب نفس و اعراض از تمايالت نفساني و متاع اند كه با تكيه بر مباني شريطريقتي روحاني دانسته

؛ حال )9ص (دهددنيوي، از طريق سير و سلوك باطني، كمال نفس و و صول حق را غايت خود قرار مي
كه به هيچ عنوان اين دو واژه در علم لغت با هم ترادفي ندارند و تازه در اصل واژه تصوف اختالف آن

. الدين همايي در مقدمه مصباح الهدايه به كفايت به آن پرداخته استجالل بسيار است و شادروان استاد
قدم بر تصوف دانسته و به قرآن و جوامع روايي اشاره سالمي، ممؤلفان، واژه عرفان را در متون قديم ا

 به معناي اصطالحي ديده»  صوفي«و » تصوف«اند كه در قرن اول هجري، نشاني از كلمه اند و افزودهكرده
؛ كه )9ص (شود و از كلمات دخيل در زبان عربي است كه بيشتر فارسي زبانان آن رابه كار برده بودند نمي

 .خود اين بيان مغاير با سخن آغازين مؤلفان گرامي است

بيشتر » معرفت«و » عرفان«است در اينجا مؤلفان گرامي به معناي واژه » تاريخ تصوف«با آنكه عنوان كتاب 
اند و از گزارش معناي تصوف به اندازه سه خط هم خودداري سه صفحه به آن پرداختهتوجه كرده و 

پس از آن، مؤلفان ارجمند بخشهايي را درباره عرفان در نهج البالغه يا االشارات و التنبيهات ابن  .اندكرده
با  25ز در صفحه خالق بررسي كرده و باانسبتش را با اقسام عرفان نظري و عملي و آورده و ) ق 428(سينا 

 32تا  25از صفحه  »تصوف«در قسمتي ديگر در بيان معناي واژه  نقل قول همان گردآوري استاد همايي
صفحه چه اندازه از تصوف  32اند و اگر اين قسمت هم نبود روشن نبود كه در اين بعينه فصل را پايان داده

  !متقدمان سخني آورده مي شد و آن نبود مگر اندكي
با تكيه بر ضمن آنكه مباني آن دو را يكسان مي دانند  »تفاوت عرفان و تصوف«ن ارجمند در بيان لفاؤم -

جنبه عملي و عرفان را بر جنبه نظري تفكيكي از شادروان استاد مرتضي مطهري كه تصوف را ناظر بر 
جاي تأمل اند؛ حال آنكه در نسبت بين تصوف و عرفان اختالف جدي است و نظر استاد مطهري دانسته



شادروان سيد ضياءالدين  معاصر مانند توان دست كم به آثاري از پژوهشگراندر اين خصوص مي. دارد
يا صوفيان ) 224-219، 1383؛ 42-38، صص 1395(و استاد منوچهر صدوقي سها) 8، ص 1375(سجادي

دهد و اهل خراسان را توجه كرد كه تصوف را به عراق نسبت مي) ق 407(متقدم مانند ابوسعد خرگوشي 
  ).24ق، 1427(داندرهروان راه مالمتيه و محزونان مي

وجود برخي مدعيات در متن بدون ذكر منبع و گواه يا استداللي براي آن نوشته را از اقبال جامعه علمي  -
بر « بر اساس نظر مال عبدالكريم الهيجي مؤلف گوهر مراد نوشته شده كه 6براي نمونه در ص . كنددور مي

اند و براي نمونه حتي يك نفر از آنان را اين اساس، تمام اكابر صوفيه در ابتداي امر به تحصيل علم پرداخته
اين سخن اگر چه بر اساس نظر تني چند » .توان يافت كه بدون علم به مقام شيخي و قطبيت رسيده باشدنمي

» مجذوبان سالك«هايي در سالكان مانند سامها و انقاز صوفيان باشد مورد اتفاق نيست و از قضا اصطالح
  .خالف آن است

  
  عرفان اسالمي] هاي[سرچشمه: فصل دوم. 3-3

اين فصل جز آنكه عنوان عرفان اسالمي جايگزين تصوف شده و شايد با اين توجيه كه اعم از آن گرفته 
مؤلفان . ي ضمني هم مي كندبندشده قابل مسامحه باشد، پردازشي منسجم و به اندازه داشته و در پايان جمع

توانستند به برخي از آثاري كه در پژوهشهاي اخير در كاوش از آراء و اقوال فقها و حكما و گرامي مي
ند نقد صوفي براي مطالعه بيشتر دانشجويان اشاره كنند و از ذكر برخي از آثار غير متخصصان متكلمان مان

اين فصل از يادكرد آثار  .خودداري كنند) 1362مطهري، (اين حوزه مانند كتاب آشنايي با علوم اسالمي 
مين خصوص كه در ه )1379(اهللا صفاو ذبيح )1383( استادان ارجمندي در اين خصوص مانند سعيد نفيسي

  .ي استاند خالكاوش بيشتري كرده
  
  سير تصوف و عرفان اسالمي از آغاز تا قرن هفتم هجري: فصل سوم. 3-4
ز زهد به سمت يك سبك ا در قرن دوم غازينآاز پيدايش تصوف  با بيانيصل سوم كتاب پيش رو ف

پس از آن با ياد برخي از شخصيتهاي آن قرن و ). 54و  53ص ( كندزندگي باطني و مشرب فكري ياد مي
هاي به طور كلي اين روند در قرن ).67و  66ص ( دهداي از خصوصيات اين قرن آن را پايان ميخالصه

 اي از خصوصيات تصوف دريابد ولي در آن قرون مانند قرن دوم خالصهن قرن ششم ادامه ميبعدي تا پايا
اي ضمني مي توان در آغاز هر قرن مواردي مانند آن و به گونه شودآن قرن به دست داده نمي بررسي پايان

ها و طبقات رهترين فصل كتاب هم هست يك بازنويسي نو از تذكتوان اين فصل را كه طوالنيمي. را ديد



و ديگر آثاري كه مؤلفان ارجمند به آن صوفيان قرون مختلف نام بردن آثار چاپ شده . ها دانستالصوفيه
بيان روشمند تحول و تطور مفاهيم و  .هاي پيشينيان استاند از امتيازات اين فصل بر تذكرهاطالع داشته

اي ديگر از تاريخ آنها را به دست دهد زاويه تواندهاي تصوف يا عرفان اسالمي در طول تاريخ ميمشخصه
  .نويسي بسنده نيابدو كار به تكرار تذكره

  
  سير و سلوك: فصل چهارم. 3-5

توجه » منزل«ن فصل با توجه به مفهوم سفر، با درج قيد تسامح و اغماض، به اصطالح در اي مؤلفان گرامي
اند و و شماري از آن به دست نداده» بيشتري از عرفا استبرگزيده عده «اند كه آن اند و نوشتهتري داشتهبيش

تواند است كه كاربرد بيشتري داشته اين بسته به زبان و ادبيات هر قرن مي» مقام«به نظر نگارنده اين اصطالح 
در ادامه بحث از مقامات و منازل سير و سلوك نظر . بايد در اين باره دقت بيشتري كردمتفاوت باشد و مي

بيان ) 177-173صص . (اندن متقدم را از كتاب تفسير قرآني و زبان عرفاني اثر پل نويا به دست دادهصوفيا
القضات سينا، عينگوناگوني صوفيان متقدم از مقامات و منازل در اين فصل به خوبي انجام شده و نظر ابن

كلي از مراحل سير و  گيريپس از آن نتيجه. همداني و عطار نيشابوري در همين خصوص درج شده است
 بندي آن مؤلفان را به در نظر گرفتن هشت مقام كه شايد خود بياني جديد از مقامات باشدسلوك و جمع

يقظه و انتباه، اراده و طلب، تزكيه نفس، احوال، عشق، سكر و : اين هشت مقام عبارتند از. شودختم مي
در پايان اين فصل مؤلفان به گزارشي از . منزل توحيد حيرت، فناء في اهللا و بقاء باهللا و باالخره در پايان

گيري زبان و ادبيات عرفاني از قول تفاسير عرفاني قرآن كريم پرداخته و نقش و اهميت آن را در شكل
  .اندمحققاني مانند لويي ماسينيون و پل نويا گزارش كرده

  
  ارزيابي كلي اثر. 4
گزارش از پيشينه تحقيق و آثار فراوان منتشر شده در خصوص  فاقد هر گونه» )جلد اول(تاريخ تصوف «كتاب 

تاريخ تصوف و امتيازهاي اين كتاب بر آنها است و از نظر نگارنده امتياز بارزي بر آثار پيشين ندارد و فاقد 
مانند پژوهشي در نسبت نسبت تصوف و عرفان با دين ، )1389فوالدي، ( زبان عرفان و تصوف مباحثي مهم مانند

- و توجه الزم به جغرافياي متنوع پيدايش جريان) 1385الشيبي، (يا تصوف و تشيع ) 1389يثربي، (و عرفان  دين

هاي متمايز فرهنگي هر كدام از آنها است و اگر انتشارات سمت آن را منتشر نكرده هاي عرفاني و تصوف و زمينه
تر و منسجم از جمله از منقحاي زمينه به گونه بود بعيد بود كه توفيقي پيدا كند چرا كه آثار فراواني در همين

به دست انتشار رسيده است و اين كتاب براي رشته ) 1375سجادي، (همين انتشارات سمت براي رشته ادبيات 



بيش از پيش  تابايد بازنگري شده و آثار و آراء بيشتري از پژوهشگران را در نظر بگيرد باشد اديان و عرفان مي
  .دجامعه علمي اين دامنه باشرد اقبال مو
  

  منابع
  

، به كوشش امام تهذيب االسرار في اصول التصوف، )ق 1427(خرگوشي، ابوسعد عبدالملك بن محمد  -
 .سيد محمدعلي، بيروت، دارالكتب العلميه

سير تطور عرفان اسالمي از ): جلد اول(تاريخ تصوف، )1394(اصغرفرد، سيدعليدهباشي، مهدي و ميرباقري -
، چاپ )سمت(، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها تا قرن ششم هجري آغاز
 .هفتم

، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم اي بر عرفان و تصوفمقدمه، )1375(سجادي، سيد ضياءالدين -
 .، چاپ پنجم)سمت(انساني دانشگاهها 

، ترجمه عليرضا ذكاوتي آغاز سده دوازدهم هجريتشيع و تصوف تا ، )1385(شيبي، كامل مصطفي  -
 .قراگزلو، تهران، اميركبير

 .، تهران، انتشارات آفرينشفوائد، در عرفان و فلسفه و تصوف و تاريخ آن، )1383(صدوقي سها، منوچهر  -

، به كوشش محمود شيخ، گفتگو با استاد منوچهر صدوقي سها: حكيم عشق، )1395(صدوقي سها، منوچهر  -
 .دانشگاه آزاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات تهران،

 .، تهران، فردوستاريخ ادبيات ايران، )1379(اهللا، صفا، ذبيح -

 .، تهران، فراگفتزبان عرفان، )1389(فوالدي، عليرضا  -

ر و مركز ، تهران، اساطيدار زه رب ج  م ري ك دال ب ع كوشش  ه ب ، ران در اي  وف ص ت  ه م ش رچ س، )1383(نفيسي، سعيد  -
 .المللي گفتگوي تمدنهابين

، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، چاپ ، پژوهشي در نسبت دين و عرفان)1384(يثربي، يحيي  -
 .چهارم

  رن ا ق ت  ان ي وف ص  وال ر اق ب  ه ي ك ا ت ب  وف ص ت  خ اري ت  ادي ق ت ان  ي ررس ب: نقد صوفي، )1380(پور، محمدكاظميوسف -
  .روزنه تهران،  ،هفتم

 


