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 چكیده
 ي منطقه در فرهنگي همگرایي در جایگاهي چه تواند مي تصوف که است این مقاله این اصلي سؤال
 براي ظرفيتي و بستر عنوان به تواند مي تصوف که است آن مقاله ي فرضيه باشد؟ داشته آسيا

 فرضيه، این بررسي براي. گيرد قرار برداري بهره مورد آسيا ي منطقه در فرهنگي همگرایي ارتقاي
 آسيا ي منطقه در تصوف جایگاه و سابقه به تصوف، و اي منطقه همگرایي مفاهيم تشریح از پس

 عنوان به نيز تصوف جریان آسيا، ي منطقه در اسالم گسترش با همزمان که شد مشخص و پرداخته
 تا گرفته مرکزي آسياي از قاره، این در اسالمي مناطق سرتاسر در عمده و مهم هاي جریان از یکي

 دليل به - نيز اسالمي غير مناطق در طرفي، از. است یافته گسترش جنوبي و شرقي غربي، آسياي
 دین مانند ادیان این هاي آموزه با دنيا ترک و کِشي ریاضت مانند تصوف هاي آموزه از برخي ارتباط

 مشترک نقاط این از استفاده با فرهنگي همگرایي براي زیادي ظرفيت  -...  و برهمایي و بودا
 است آسيا ي منطقه در مهم هاي جریان از یکي تصوف جریان که شد تأیيد نهایت، در. دارد وجود

 مانند تروریستي و گرا خشونت و  گري افراطي جریان با مقابله براي برداري-بهره ظرفيت که
 اي نقطه عنوان به بيت اهل به عالقه و محبت دليل به طرفي از. دارد را وهابيت و القاعده داعش،
 غير ادیان با مشترک هاي آموزه برخي از برخورداري دليل به چنين هم و سني و شيعه ميان مشترک
 همگرایي آن دنبال به و فرهنگي همگرایي ارتقاي موجب که دارد را ظرفيت این منطقه، در اسالمي

 هاي آموزه از بخش آن باید هدف، این به یابي دست براي. باشد آسيا ي منطقه در سياسي و اقتصادي
 از مختلف هاي برنامه قالب در و معرفي و برجسته دارد، سازنده و مثبت ي جنبه که تصوف مشترک

 فرهنگي، همگرایي مقاله، این فرض پيش مطابق. شود برداري بهره فرهنگي ارتقاي راستاي در آن
 تاکنون که موضوعي. شود منجر سياسي و اقتصادي یعني دیگر بُعد دو در همگرایي به تواند مي

 .است گرفته قرار توجه مورد کمتر
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1
 خارجه امور وزارت الملل بين و سياسي مطالعات مرکز پژوهشگر 

  sadatinejad@yahoo.com 
2
 سياسي علوم رشته ارشد کارشناس 

 mosahebi@yahoo.com 
 سياسي جغرافياي دکتراي دانشجوي 3

 mohammadzadeh@yahoo.com 

 27/8/97تاریخ پذیرش:  29/5/97تاریخ دریافت: 

mailto:mohammadzadeh@yahoo.com


 
 
 
 
 

 
 
 2 

 
 آسیا ی منطقه در فرهنگی همگرایی افزایش در تصوف جایگاه

 

 مقدمه
 در آن اهميت و تصوف به اوّل، بخش: شود مي تقسيم متفاوت بخش سه به مقاله این

 یک تصوف قاره، این در. پردازد مي آسيا ي قاره مشخص طور به و جهان شرقي ي منطقه
 از اعظمي بخش در ویژه طور به که است توجه قابل و مهم بسيار فرهنگي جریان

 منطقه، این. است دوانده ریشه( اسالم جهان و اسالمي کشورهاي شامل) آسيا ي قاره
 اندونزي، مانند) شرقي آسياي از هایي بخش و جنوبي آسياي و غربي مرکزي، آسياي
 به) منطقه این ادیان سایر با تصوف جریان. گيرد مي بر در را( دیگر کشورهاي و مالزي
 آیين با تفکر این. دارد هایي خواني هم و هماهنگي( دنيا ترک و کشي ریاضت در ویژه

 مانند آسيا شرق مناطق در خاص طور به که - مشابه هاي آیين سایر و برهمایي بودایي،
 از نيست، تصوف آن نام اگرچه که دارد هایي نزدیکي - دارد وجود غيره و ژاپن کره،
 .دارد شباهت مسلک و مرام نظر

 مقاالت همگرایي، خصوص در. است فرهنگي همگرایي به مربوط مقاله، این دوم بخش
  نوکارکردگرایي و کارکردگرایي چون هایي نظریه و است شده نوشته زیادي مطالب و

 زمينه تواند مي اقتصادي ي زمينه در همگرایي که هستند مطلب این ترویج دنبال به نيز
 زده مثال اروپا ي قاره همواره زمينه، این در. نماید فراهم نيز سياسي همگرایي براي را

 مقاله، این تمرکز. رسيدند سياسي همگرایي به اقتصادي همگرایي از چگونه که شود مي
 همگرایي با فرهنگي همگرایي متقابل ي رابطه تاکنون. است فرهنگي همگرایي بر

 فرض پيش اما است، نگرفته قرار آزمایي راستي و بررسي مورد سياسي و اقتصادي
 و باشد آگاهانه که صورتي در - فرهنگي همگرایي رویکرد که است آن نویسندگان

 و اقتصادي همگرایي به تواند مي - باشند واقف آن جایگاه و اهميت به سياسي نخبگان
 این در و نموده اکتفا اندازه همين به مقاله این که است بدیهي. شود منجر سياسي

 .نيست موضوع این اثبات دنبال به پژوهش
 جهان، از منطقه این در تصوف،. است متمرکز آسيا ي قاره بر مقاله این سوم بخش

 ریاضت و زهد دنيا، ترک به خاصي توجه و نگاه ادیان از بسياري و دارد واالیي جایگاه

 و دنيا ترک مورد در خاصي تعاليم نيز، منطقه اسالمي غير ادیان حتي اند؛ داشته کشي
 .دارند کشي ریاضت

 ي منطقه در فرهنگي همگرایي در تصوف جایگاه که است آن مقاله این اصلي سؤال
 ظرفيتي و بستر عنوان به تواند مي تصوف که است آن مقاله ي فرضيه چيست؟ آسيا
 .قرارگيرد برداري بهره مورد آسيا ي منطقه در فرهنگي همگرایي ارتقاي براي



 
 
 
 
 
 
3 
 

 وحید مصاحبی، سیدمحمد ساداتی، مهدی محمدزاده راوندی

 و جایگاه این به توجه که دارد اي ویژه جایگاه گرایي ریاضت و تصوف آسيا، ي قاره در
 باشد آسيا در اي منطقه همگرایي تقویت براي قوتي ي نقطه تواند مي آن نمودن برجسته

 به و جلوگيري گرا خشونت و گري افراطي جریانات و ها گرایش سوي به رفتن از و
 .نماید کمک سياسي و اقتصادي فرهنگي، همگرایي

 اي منطقه همگرایي گيري شکل و گرایي خشونت و افراط از پرهيز که این به توجه با
 جایگاه بتوان که صورتي در -است ایران اسالمي جمهوري منافع و اهداف راستاي در

 در واقعيت این از باید کشورمان -نمود تأیيد فرهنگي همگرایي در را تصوف ي ویژه
 باید  که چنان تاکنون، که امري. نماید برداري بهره اي منطقه همگرایي تقویت راستاي

 خارجي سياست دستگاه کار دستور در باید و است نگرفته قرار توجه مورد شاید، و
 .گيرد قرار

 تصوف جایگاه به سپس و داشت خواهيم همگرایي و تصوف مفهوم بر مروري اکنون
 .شد خواهد پرداخته آن آثار و فرهنگي همگرایي در آن نقش و آسيا ي منطقه در
 

 ای منطقه همگرایی
 هفدهم قرن اوایل از. شد شروع اروپا از اخير، دوران در اي منطقه همگرایي موضوع
 همگرایي موضوع پيوست، مي وقوع به اروپا در که اي مناقشه نوع هر دنبال به ميالدي،

 مي مطـرح( صـلح ایجـاد بـراي فدراسـيوني ایجـاد ماننـد) گوناگون هاي شکل در

 بود جهاني دوم جنگ دنبال به اروپا اقتصادي حيات تجدید از پس عمل در ولي. شد
 خاصـي اهميـت سياسـي ي جداگانـه واحـدهاي ميـان همکـاري و اتحـاد موضوع که

 ي ارائه بـه اروپـا مشترک بازار ي تجربه از استفاده با همگرایي پردازان نظریه. یافت
 .پرداختنـد همگرایي باب در جدیدي هاي فرضيه و مدل
 مي مجموع در. است شده ارائه گوناگوني هاي تعریف تاکنون همگرایي، ي پدیده براي

 هم، از مجزا سياسيِ واحدهاي یا ها دولت آن اساس بر که است فرآیندي: »گفت توان
 فرهنگي و اقتصادي سياسي، اجتماعي، مشترک مسائل در و کاهند مي اختالف عوامل از
 (27: 1395 زماني،) . «زنند مي دست جویانه همکاري اقداماتِ به

 مي اي منطقه همگرایي عامل را اقتصادي ي توسعه به یافتن دست نظران صاحب برخي

 خدمت در ابزاري عنوان به بلکه هدف عنوان به نه را گرایي-منطقه دیگر برخي. دانند
 شدت به را منطقه امنيت همگرایي،» که معتقدند و دهند مي قرار توجه مورد ها دولت

 خود، این که دهد مي افزایش بازیگران سایر نظر در را کشورها آن منزلت و برده باال
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 این بر(. 143: 1388زاده، نقيب) «آورد مي ارمغان به ها آن براي اي تازه امتيازات
 تمام از استفاده براي بازیگران تکميلي هم رویکرد و تعامل همان همگرایي» اساس،
 ارضي، تماميت و استقالل حفظ هدف با ژئوپليتيکي متغير و مثبت عوامل و ها ظرفيت
 همين در. است ملت -  دولت یک حياتي هاي ارزش تمام و ملي امنيت و وحدت
 ژئوپليتيکي هاي واقعيت با منطبق و منطقي رویکردهاي با نيز همکاري ژئوپليتيک راستا،

 دیگران، و پور )احمدي «است شده ارزیابي یکدیگر با مسامحه جهت در کشورها
1393 :4) 

 پيوند و همبستگي عمومي، توافق یک به یافتن دست امکان مشترک، هاي ارزش وجود»
 احساس هرگز ملي واحدهاي شود مي باعث نظر اتفاق این و دهد مي افزایش را

 (5: 1391 مقدم، حسيني) «دهند مي دست از همگرایي اثر بر را خود هویت که ننمایند
 تسري اصل همگرایي، مفروض نخستين: »است پایه و مفروض چندین داراي همگرایي

 به که است حاکم بشر رفتار بر فزاینده گرایي  تدریج منطق نوعي که معنا بدان است؛
 که یابد مي افزایش اعضا مشترک فعاليت ي دامنه و گيرد مي فرا را ملي جوامع تدریج،

 پيوند اي،  منطقه همگرایي مفروض دومين. شود مي اعضا منافع تأمين باعث نتيجه در
 با همگرایي دیگر، عبارت به است؛ سياسي مسائل با فرهنگي و اقتصادي و فني مسائل
 کشيده دیگر هاي  حوزه به سپس و شروع( بازرگاني مثل) فني و غيرسياسي مسائل

 و سياسي همکاري براي را زمينه سرانجام فرهنگي یا فني  هاي همکاري لذا. شود  مي
 اهميت از اي منطقه همگرایي که است این مفروض سومين. کند مي فراهم همگرایي

 وجود پيوند نوعي که فرهنگي - جغرافيایي مناطق ميان و شود مي ناشي جغرافيایي
 فرهنگي و جغرافيایي هاي تجانس که زماني عبارتي، به. گيرد مي شکل همگرایي دارد،

  سيف)  «کند مي فراهم همگرایي براي را زمينه شود، عجين فني و کارکردي مشترکات با
 (403: 1384  زاده،

 شناسایي لذا،. است قدرت افزایش و کسب هاي روش از یکي همگرایي جهتي، از
 از است. همگرایي ضروري آن روي پيشِ هاي چالش و همگرایي عوامل و بسترها
 در فراملي و ملي همگرایي تا و شود مي شروع همسوگرایانه پيوندهاي و مرزها درون
 .یابد مي گسترش فرامنطقه و منطقه
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 تصوف جریان
 صوفي که است اي طریقه شدن؛ صوفي معني به صوف ي ریشه از تفعل باب از تصوف

 افرادي به پشم معني به صوف به منسوب صوفي. است حق شناخت پي در وسيله بدان
 را گروه این: »گوید مي سراج ابونصر. شود مي اطالق دارند، تن بر پشمينه لباس که

 بوده زهاد و حواریون و انبيا روش لباس، آن و بودند پوش پشمينه زیرا خوانند، صوفي
 بوده اسالم نامي هاي شخصيت و بزرگان از بعضي لقب دوم قرن در واژه این و است
 (.70:1376 آباداني، مبلغي) «است

 لقب مانند است، عَلمي اسم و لقب صوفي: »که است معتقد قشيریه ي رساله در قشيري

 اشتقاقي وجه عربي زبان در آن براي و کنند اطالق اي طایفه به که دیگر اعالم و ها
 ظهور از قبل پوشي، پشمينه: »است معتقد نيز همایي(. 467:1361) «یافت توان نمي

 «است داشته وجود دنياگریزان و زهاد ميان نيز، صوفي کلمه پيدایش و تصوف
 (.61-60:1314همایي،)

 زهد، ي نشانه دیرباز از پوشي پشمينه: »که دارند نظر اتفاق محققان اکثر مجموع، در
 را لباس همين نيز صوفيان و بوده قناعت و تواضع از حاکي و دنيا ترک و پارسایي

 هاي انجمن با نزدیکي ي رابطه ایران در تصوف(. »468:1361 قشيري،) «اند کرده اختيار
 عميقي تأثير راه، این از و داشته جوانمردي هاي آیين و زورخانه با نيز و فتيان و اخوت

 نفوذ. است گذاشته برجا اسالمي ي جامعه اجتماعي و سياسي اقتصادي، حيات در
 در نيز توجهي قابل نقش و است نمایان جا همه در اسالمي ي جامعه اخالق در تصوف

 مهمي بخش که جایي آن از و داشته دیگر هاي سرزمين در آن ترویج و اسالم گسترش
 تأثيرات خود، عميق هاي حرکت با و داده اختصاص خود به را اسالم دنياي تاریخ از

 «است اهميت داراي گذارده، اسالم دنياي اجتماعي و فرهنگي وضعيت بر بسياري
 (.30: 1389 طاهري،)
 به را اسالم جهان اي اندازه تا و پيمود را کمال راه آرامي به تصوف تاریخ، طول در»

 آوردند روي گوناگون هاي دانش به صوفيان کم کم سوم، ي سده در. نمود متوجه خود
 بدین(. »130: 1361 قشيري،) «شمردند الزم را علوم دیگر حدیث و قرآن جز به و

 در ویـژه بـه. کرد پيدا زیادي گسترش کيفـي و کمّـي نظـر از تصـوف ترتيب،
 هاي سلسله و شـد افـزون صـوفيانه تعلـم و تعلـيم هـاي حلقه و عراق، و خراسـان

 ایـن در صـوفيانه اجتمـاع و حلقـه ها ده وجود. گرفت شکل مرادي و مرید متعدد
 از انبـوهي با -داشت قرار تصوف بزرگ مشایخ از یکي کدام هر صدر در که- دوره
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 شد موجب پرداختند، مي روح پرورش و نفس ي تزکيه به او گرداگرد کـه مریـدان
 (.67: 1387دهباشي،) «کند پيدا بيشتري نفوذ مسلمانان ميان در روز به روز تصوف

. گردید وضع نظري و عملـي تصـوف در کامـل نظـام یک هجري، چهارم قرن در
 هجـویري،. یافت سامان آن تشکيالت و ساختار و شهرت صوفيه هاي رساله و ها کتاب

 دستگاهي داراي هجـري، سـوم قـرن در اگرچـه تصـوف: »نویسـد مـي زمينه، این در
 توسـعه و رواج بـه رو صـوفيانه افکـار تـدریج بـه نبود، مشخص مکتبي و منظم

 و ترقـي مسـير در و یافـت مرتبـي تشـکيالت هجري چهارم قرن در و گذاشت
 استفاضه به مریدان و افاضه به مشایخ و شدند دایر زیادي هاي خانقاه. افتـاد تکامـل
 توان مي قمري، هجري چهارم قرن معروف صوفيان از(. 20:1371) «شـدند مشغول

 .برد نام را سراج ابونصر و شبلي
 بـارز خصوصـيات از. بود گسترش به رو تصوف و عرفان نيز هجري پنجم قرن در»

 جمله از. بود کتب تأليف و فارسي شعر در صوفيانه و عرفاني افکار تجلي قـرن، ایـن
 غزالي محمّد امام و ابوالخير ابوسعيد شيخ توان مي قرن این مشهور صـوفيان و عارفـان

 پنجم، قرن تصوف پررنگ هاي ویژگي از(. »146:1376آباداني، مبلغي) «برد نام را
 پرتحرک و پویا را صوفيان ذوق رهگذر، این از که بود فارسي شعر ي دامنه گسترش

 دوبيتي و انصاري عبداهلل خواجه اشعار ابوالخير، ابوسعيد به منسوب منظوم گفتار. نمود

 (.155:  همان) «است پنجم قرن عرفاني و صوفيانه اشعار جمله از باباطاهر هاي
 عرفان داد؛ نشان بيشتر را خود پنهان ابعاد تصوف نهم، قرن تا ششم قرن اوایل از»

. رسيد کمال به و شد مدون شيعي و ادبي و نظري عرفان و شد گسترده اي فرقه و عملي
 عرفان و تصوف بر سهروردي الدین شهاب شيخ ي وسيله به اشراق حکمت تدوین

 شعر و درآميخت شعر با عرفان و تصوف دوره، این ابتداي در. داشت شگرفي تأثير
 استداللي صدد در صوفيه و عرفا. یافت نضج عطار سپس و سنایي وسيله به عرفاني
 کمال به عربي ابن با مهم این بعد قرن در که چنان برآمدند خود هاي اندیشه کردن
 عطار مانند تأثيرگذاري و نامور عارفان با هفتم قرن پایان تا ششم قرن آخر ربع. رسيد

 سهروردي الدین شهاب ،(606م) بقلي روزبهان ،(672 م) مولوي ،(618 م) نيشابوري
. شد تشکيل دوره این در  عرفان طالیي عصر و عجين( 632 م) فارض ابن و( 688م)

 و ابن عربي الدین محي با نظري عرفان و عراقي و مولوي با ادبي عرفان دوره، این در
 فرزانگان از متأثر بسيار عرفان بعدي هاي دوره که اي گونه به رسيد اوج به شاگردانش

 .است دوره این
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 مکتب تدوین و اشراق حکمت و عرفان تلفيق شاهد عرفان و تصوف هفتم، قرن
 و یافت بيشتري رواج ها خانقاه. است عربي ابن دست به( نظري عرفان) عرفاني
. ق 616 در مغول یورش. بود گير چشم ها آن در اشراقي ي اندیشه و کبراویه ي طریقه

 دوره این در صوفيه بعضي افراطي انزواگري و شد صوفيه و علما پراکندگي موجب
 به عراقي فخرالدین و سعدي مولوي، مانند بزرگان از دیگر اي عده. گرفت شکل

 نيز دیگري کتب عربي، ابن الحکم فصوص بر عالوه. پرداختند مهاجرت و مسافرت
 و سهروردي المعارف-عوارف قونوي، صدرالدین آثار مانند تصوف کردن علمي براي

 کرماني اوحدالدین و مولوي سعدي، با عرفاني شعر. شد تأليف دایه، نجم العباد مرصاد
 نقد ضمن طوسي، نصيرالدین خواجه. گرفت قرار همگاني اقبال مورد و یافت رشد

 «بود بایزید و حلّاج چون بزرگاني و تصوف مدافعان از الابالي، درویشان و قلندران
 (.106: 1376 آباداني مبلغي)
 القضات عين غزالي، احمد از توان مي هفتم و ششم هاي قرن در صوفيه بزرگان از»

 یحيي الدین شهاب گيالني، عبدالقادر غزنوي، سنایي جام، احمد شيخ همداني،
 شهاب عطار، شيخ کبري، الدین نجم شيخ بقلي، روزبهان ،(اشراق شيخ) سهروردي

 مولوي، قونوي، صدرالدین عربي، ابن کرماني، اوحدالدین سهروردي، عمر الدین
 بهاءالدین و کامویي عبدالسالم باباافضل، نسفي، عزیزالدین رازي، الدین نجم سعدي،
: همان) «برد نام آفریقا شمال در الشاذلي مغربي ابوالحسن و هندوستان در مولتاني

108.) 
 و نزدیک تشيع به تصوف و گرفت قرار توجه مورد مدون و علمي تصوف هشتم، قرن»
 خراسان در جوریه شيخيه شامل شيعه ي صوفيه. شد متمایز سنت اهل تصوف با
 صوفيه و( مرعشي الدین ميرقوام پيروان) آمل در مرعشي سادات و( خليفه شيخ پيروان)

 و ذوقي عرفان. اند جمله آن از( اردبيلي الدین صفي شيخ پيروان) صفویه و قزلباش ي
 وزراي و مغول ایلخانان توجه مورد تصوف. رسيد کمال به حافظ دست به شاعرانه

 صوفيه کتب ترین مهم از. رفت فزوني به رو ها خانقاه ها آن کمک به و شد واقع ایشان
 اوحدي کرماني، خواجوي. است کاشاني محمود عزالدین الهدایه مصباح دوره این در

 سيد و سمناني عالءالدوله کاشاني، عبدالرزاق مغربي، شيرین خجندي، کمال اي، مراغه
 (.159:  همان) «بودند هشتم قرن شاعر عارفان از همداني علي

 از ولي یافتند فزوني آن فرق و متصوفه گري، صوفي به تيموریان توجه با نهم، قرن در
 و شریعت. شد نزدیک تشيع به بيشتر و بيشتر تصوف. شد کاسته آن کيفيت و عمق
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 «بودند هم شرع امور متصدي صوفيه بزرگ مشایخ بعضي لذا. آميخت هم به طریقت
 محمود شيخ: از عبارتند نهم و هشتم قرن صوفيه بزرگان از برخي(. »16: همان)

 بلياني الدین امين اي، مراغه اوحدي سمناني، عالءالدوله اردبيلي، الدین صفي شبستري،
 ولي، اهلل نعمت شاه شيرازي، حافظ کرماني، فقيه عماد کرماني، خواجوي کازروني،

 محمد سيد اردستاني، جمالي خوارزمي، الدین کمال جامي، شيرازي، داعي انوار، قاسم
 (.166: همان) «الهيجي محمد الدین شمس و نوربخش

 شروح و آمد پدید متعددي آثار و رفت ایران خارج به تصوف دوازدهم، قرن در»
 با صوفيه هاي سلسله بعد، به سيزدهم قرن و قرن این از. شد نوشته مثنوي بر زیادي

 واداشته حکومتي کارهاي در خود ي فرقه سود به مریدان و شد متعدد زیاد اختالفات
 بدویه، رفاعيه، قادریه،: از عبارتند صوفيه هاي سلسله از برخي(. 165: همان) «شدند

 مکيه، وفائيه، جوهریه، شاذليه، روشنيه، خلوتيه، زینبيه، جماليه، جالليه، سهروردیه،
 چشتيه، بندیه، نقش یوسفيه، حسبيه، ناصریه، شيخيه، خواتریه، قاسميه، عفيفيه، هاشميه،
 که یسویه و نوربخشيه اللّهيه، نعمت بکتاشيه، ارشادیه، مولویه، ذهبيه، شطاریه، اویسي،

 هند، ترکيه، و عثماني بالد مغرب، مصر، صغير، آسياي افغانستان، چون کشورهایي در
 .اند گسترده...  و پاکستان چين، حلب، جاوه، سوماترا،

 و فخرفروشي و ها فرقه در تعدد دستخوش مآب، طریقت عرفانِ و تصوف دوره، این در
 از دور به شيعه تاریخ در شيعه بين روشن عارف علماي همواره اما شد دنيوي منافع

 عرفان ،(عرفان نام با معموالً دوره این در) تصوف نام بدون و تصوف آداب و مظاهر
 استاد داشتن بر تأکيد با و خاص شکلي به دوره این در که دادند مي ترویج را اسالمي

 قاضي علي سيد مکتب آن بارز ي نمونه که یافت ادامه( تصوف در مرشدي جاي به)
 مجلسي چون علما از اي عده صفویه ي دوره و یازدهم قرن در. است معاصر عصر در

 ميرفندرسکي، ميرداماد، بهایي، شيخ اما. کردند مي رد را صوفيه...  و قمي محقق دوم،
 به نوعي به و بودند دین عارف و فيلسوف کاشاني فيض و اوّل مجلسي مالصدرا،

 مخالفت. بودند دور تصوف به تظاهر و طریقت آداب از اگرچه کردند مي التفات تصوف
 از دفاع در هم کتب بعضي  و انجاميد صوفيه بعضي طرد به تصوف با علما بعضي

 .شد نوشته تصوف
 نشان که است کليدي فرهنگي همگرایي بحث راستاي در شریعت با طریقت آميختگي

 که تدریج به و دارد اسالم در را شریعت با نزدیکي و ادغام ظرفيت جریان، این دهد مي
 به آن رفتن و شریعت با آن آميختگي ميزان است، نموده حرکت معاصر دوران سمت به
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 به پرداختن و تصوف جریان از صحبت بنابراین،. است شده بيشتر اسالمي عرفان سمت
 قرائت برخي نباید و باشد تصوف از جنبه این بر متمرکز باید همگرایي، براي تصوف

 عرفان و تصوف بحث کلي طرد موجب تصوف، در تفریط و  افراط داراي و نادر هاي
 .گردد اسالمي جامعه در
 

 آسیا ی منطقه در فرهنگی همگرایی  در تصوف جایگاه
 شرقي و جنوبي غربي، مرکزي، آسياي در و رواج آسيا ي قاره جاي جاي در اسالم دین

 یافته رواج نيز تصوف اسالم، با همراه که جا آن از. است یافته نفوذ روسيه در نيز و
 کرده، پيدا گسترش اسالم دین هرجا که کرد گيري نتيجه توان مي بنابراین، است،

 که مناطقي در حتي حال، عين در. است یافته راه نقاط بدان و شده رایج نيز تصوف
 هاي شاخه از بخشي دارد، وجود غيره و برهمني بودایي، مسيحيت، مانند دیگري ادیان

 این از. اند بوده تصوف با نزدیکي و سنخيت نوعي داراي ادیان، این گرایي ریاضت
 وجود صوفيانه و کشانه ریاضت رویکردهاي و ها گرایش برخي مناطق این در جهت،

 هاي آموزه ادغام و ترکيب حتي مواردي در و همگرایي و نزدیکي عامل خود که دارد
 .شود مي پرداخته آن به ادامه در که است شده یکدیگر از الگوگيري و صوفيانه
 دهنده پيوند عوامل از یکي عنوان به و همگرایي معمول هاي نظریه از فراتر تصوف،

 به آسيایي کشورهاي و ایران تعامل افزایش و نزدیکي موجب تواند مي مسلمانان، ميان
 وجود ریاضت و زهد به گرایش ها آن در که کشورهایي و مسلمان کشورهاي ویژه
 وحدت، عوامل به توجه منطقه، مردم دیني آگاهي افزایش مسير، این در. گردد  دارد،
 و شعر تآتر، فيلم، پخش چون هم فرهنگي اقدامات و مردم صوفيانه ي روحيه به توجه

 نکات این به توجه جلب براي مشترک تلویزیوني و رادیویي هاي شبکه اندازي راه
 تاریخي -فرهنگي مشترکات این به توجه جلب. است گشا راه بسيار فرهنگي مشترک

 نيازهاي ي تأمين کننده و شود منجر ها همکاري و روابط تعميق و گسترش به تواند مي
 همراه به  فرهنگ و اقتصادي سياسي، ابعاد در را گيري چشم منافع نيز و باشد کشورها

 .باشد داشته
 از که چرا کرد شروع ایران از باید آسيا، در تصوف جایگاه به پرداختن براي»

 بيشتر برخالف ایران، هویت و نام. است بوده منطقه این در تصوف اصلي هاي خاستگاه
 تقریباً و نيست خاص مذهبي یا دین زبان، قوم، از برساخته یا برگرفته جهان، کشورهاي

 و ادیان پيروان و گوناگون هاي گویش و ها زبان به متکلمان و اقوام از یک هيچ بين
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(. 178: 1384 قمري،) «انگيزد برنمي بيگانگي احساس سرزمين این در مختلف مذاهب
 گرفته قرار اقليت در سرزمين این در جمعيت لحاظ به که -نيز تسنن اهل براي ایران

 ایراني تسنن، اهل وکالمي فقهي مکاتب پيشوایان غالب. نيست بيگانه سرزميني - اند
 ایران، کنار و گوشه در سنت اهل مشایخ و عرفا اوليا، مقابر و ها آرامگاه. اند بوده

 تسنن پيرو هاي قوميت برخي. است ایران خارج و ایران سني و شيعه مسلمانان زیارتگاه
 ي حلقه خود و هستند ایران اصيل اقوام از( ها تالش و کردها ها، بلوچ جمله از) ایران در

 و تاریخ سرزمين، با کنوني ایران خارج در آنان قومي تبار هم سنيِ مسلمانان اتصال
 (.174: 1390 کاظمي،) «شوند مي محسوب ایراني هویت

 به ایران از و باشد داشته گيري چشم رشد توانست تصوف جغرافيایي، و فضا چنين در
 و صوفي اوّلين و تصوف منشأ مورد در. کند پيدا انتقال آسيا ي منطقه کشورهاي سایر

 نظرات از یکي نظران صاحب از کدام هر و  است شده بيان مختلفي نظرات خانقاه
 بود بصره در صوفيه ظهور اوّل: »گوید مي حنبلي ي تيميه ابن. اند برگزیده را شده مطرح

 بن عبدالواحد پيروان از بعضي ساخت، صوفيه براي کوچکي دیر که کسي اوّل نيز و
 و زهد در بصره ي صوفيه. است بصري حسن اصحاب از عبدالواحد و بودند زید

. بودند ممتاز شهرها سایر مردم از جهت این از و کردند مي مبالغه خدا از ترس و عبادت
 تيميه، ابن) «اي بصره عبادت و کوفي فقه: گفتند مي و شده المثل ضرب که است این

 (.15 و 14: 1348
 کوفي ابوهاشم گرفت، نام صوفي که کسي اولين معتقدند محققان و صوفيه بيشتر اما»

 این تأثير تحت و ایراني تمدن کنار در اسالم، ي اوليه هاي سال در کوفه و بصره. بود
 به اسالم گسترش هجري، اول قرن در منطقه این به اسالم گسترش و اند بوده تمدن
 منطقه این در «وائل بني» و «تميم بني» ي قبيله دو و بود ایران فرهنگي تمدن ي حوزه
 از توان مي اسالم در گري صوفي پيشگامان نخستين از. بودند ایراني فرهنگ تأثير تحت
 مبلغي) «برد نام ادهم ابراهيم و ثوري سفيان کوفي، ابوهاشم عدویه، رابعه بصري، حسن
 فرهنگ دار وام زیادي ميزان به اسالمي، بعدي قرون طي در تصوف.( 127:1376آباداني
 .نمود ایفا راستا این در را مهمي نقش نيز فارسي زبان و ادبيات شعر،. است ایراني

 و ترین مهم بر مشتمل صوفيان هاي نوشته و شده عجين اسالمي معارف با تصوف
 یا ترکي فارسي، ادبيات به جهاني توجه امروزه و است اسالمي ادبي آثار ترین جهاني
 تمدني هيچ که گفت بتوان شاید. است صوفيانه ادبيات برکت به تمامي، به تقریباً عربي

 هاي-زبان در امر این و ندارد عرفاني - ادبي شاهکارهاي اسالمي تمدن ي اندازه به
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 مشهود - است ها آن سرآمدِ جهت  این از که فارسي زبان ویژه به - اسالمي ملل مختلف
 صوفيه از مسلمان بنگالي و سندي گجراتي، ترک، عرب، شاعران ترین بزرگ. است
 و ترکي تا ایراني و عربي موسيقي از اسالمي، هاي سرزمين موسيقي ترین عميق. اند بوده

 هنرهاي بسياري در تصوف اهميت. دارد مستقيم پيوندي تصوف با اسالمي و هندي
 اسالمي عقلي علوم در آن سهم و است هویدا نيز نویسي خوش و معماري مانند دیگر،

 سوي به سير راه تنها نه تصوف صوفيه، هاي طریقه ایجاد با. انگاشت نادیده نباید نيز را
 درون در اي جامعه که آورد وجود به سازماني بلکه داشت، نگاه زنده ها سده طي را حق

 بر زیادي اثر دروني، و تر کوچک ي جامعه این. داد مي شکل اسالمي تر بزرگ ي جامعه
 هند، مانند مناطقي در اسالم ترویج در که چنان داشت، اسالمي تر بزرگ ي جامعه
 بسياري ي هنگامه در. کرد ایفا مهمي نقش زبان ترک قبایل بين نيز و آسيا شرقي جنوب

 اسالم توانست که بود تصوف شد، رو روبه آن با اسالمي ي جامعه که هایي دگرگوني از
 ي حمله هنگام در نمونه، براي. کند حفظ مناطق از بسياري در را اسالمي معارف و

 که بودند مراکزي از ها خانقاه گردید، ویران اسالمي مدارس که ایران به مغول
 از پس قفقاز، و مرکزي آسياي در چنين هم. گرفتند برعهده را طالب تربيت مسؤوليت

 بود عواملي از تصوف ها، کمونيست زدایي دین سياست اجراي با و لنين آمدن کار روي
 .کرد حفظ مخالف امواج مقابل در را اسالم که
 درآمده کشور آن رسوم و آداب طبق ملت، و کشور هر در حضور تناسب به تصوف»

 ميترایي، بودایي،: از اعم مختلف ادیان و ها فرقه تفکرات از اي آميزه تصوف،. است
 گفته مثال، عنوان به. است...  و اسالم یهود، برهمایي، مسيحي، تائو، مانوي، زردشتي،

 است هندوها آداب از طوالني هاي ریاضت پوش، خرقه فقر، چون هم مسائلي که شده
 ایران پرستي(خورشيد) مهر همان ميترا آیين که شده گرفته ميترا آیين از تشرف  و

 ها مسيحي تعميد غسل از ها گنابادي اسالم غسل» و( 27:1345 ورمازن،) «است باستان
 بيروني،) «است برهمایي آیين از تقليدي صوفي گدایي و پرسه. است شده اخذ

 باید که آمده زردشت آیين در عيناً ذکر مورد در صوفيان ي عقيده و قول(. »25:1377
 «نگردد غایب پير فکر از و است ناظر و حاضر که داند چنان و گيرند بدل را پير پيکر

 نورعلي به مشهور ،(مالسلطان فرزند) گنابادي ملّاعلي که چنان(. 181:1248 شيرواني،)

 و دارد جریان گنابادي اللهي نعمت ي فرقه در که - عشریه: »گوید مي ثاني، شاه
 انجيل: ک.ر) «است شده اخذ یهود و مسيح آیين از - است زکات و خمس جانشين

 (.23 شماره 23 باب متي
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 کنار در که است پتانسيل این داراي اندازه چه تا آسيا در تصوف که شود مي مشاهده
 در. شود تبدیل آسيا ي منطقه در فرهنگي همگرایي ارتقاي براي عاملي به دیگر عوامل

 ي منطقه در دیگر هاي فرهنگ با وسيع ارتباطات که - ایراني فرهنگ و تمدن ميان، این
 .داشت آسيا ي منطقه در تصوف گسترش و توسعه در زیادي نقش -داشت آسيا

-8 ي سده) تيموري ي دوره آن از پس و( م14-13/ق 8-7 ي سده) ایلخانان ي دوره»
 به ایران در تصوف رونق و گسترش براي مساعد هاي دوره از باید را( م16-14/ق10

 مشایخ ارادتمندان از آنان وزراي و مغول ایلخانان برخي اوّل، ي دوره در. آورد شمار
 را تصوف رشد موجبات ها، خانقاه ساخت و نذورات و هدایا تقدیم با و بودند صوفيه
- صوفيه هاي طریقه و باباها تصوفِ رو، این از(. »68: 1363 صفا،) «آوردند فراهم

 همواره -کرد مي ایفا صغير آسياي دیني و معنوي زندگي در که مهمي نقش از گذشته
 که بود سرزمين این در اجتماعي ارتباطات ي شبکه ي گسترده واحدهاي از یکي

 ویژه به جامعه، فرودست طبقات حقوق ي مطالبه و تمایالت بيان براي ابزاري همچون
 ي فرقه گذار پایه چشتي، الدین معين خواجه. کرد مي عمل روان کوچ و روستایيان

 بين بود، سازگارتر هند مردم فکر و روح با که اسالمي  عرفان طریق از هند، در چشتيه
 دین وي، هاي فعاليت اثر بر و شد برخوردار واالیي جایگاه از هند پادشاهان و مردم
 (.190 - 189: 1381 عطار، شيخ) »رفت پيش هند مغرب و شمال تا اسالم

 تحریر ي رشته به صوفيان را اخالقي هاي کتاب بيشترین که دهد مي نشان ها بررسي
. است نبوده کم هم است داشته اسالم گسترش در تصوف جریان که نقشي. اند درآورده

 فتوحات با وجه هيچ به اسالمي، کشورهاي ترین مهم از یکي عنوان به اندونزي،»
 به ها آن دعوت و تصوف جریان حضور اثر در اندونزي، شدنِ مسلمان. نشد مسلمان

 تصوف طریق از نيز اسالم به بنگال مردم گرایش از مرحله نخستين. افتاد اتفاق اسالم
 (.48:  1389 طاهري،) «است پذیرفته صورت

 توانستند سختي به -یافتند راه هند به هجري نخست هاي سده در که- عربي فاتحان»
 بزرگان توسط اسالم که بود بعد به غزنویان زمان از. ببرند فراتر سِند وادي از را اسالم
 ارتباط هاي نشانه ترین  کهن. یافت راه هند دوردست نقاط به صوفيان، ویژه به دین،

 دیدار. رسد مي قمري هجري چهارم و سوم هاي سده به قاره شبه با اسالمي تصوف
 این در ما آگاهي نخستين شاید( ق264 یا 261. م) بسطامي بایزید با سندي ابوعلي

 هند به دریا طریق از که است(  ق 309 م) حالج تبليغي سفر آن، از پس. باشد زمينه
 (.75:1381 سنایي،) «برگشت عراق به خشکي راه از و رفت
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 در( م16/ق10 ي سده در) را خود گسترش روسيه دولت که آن از پيش سده چندین»
 اطراف مرکزي، آسياي در که گوناگوني و متعدد اقوام کند، آغاز غرب و جنوب شرق،

 از بيشتر و زیستند مي...  و داغستان قفقاز، خزر، دریاي غرب و شرق ولگا، رود
 ترکي -  اسالمي فرهنگ و تمدن و آوردند اسالم بودند، ترک نژاد مختلف هاي شاخه
 سوي آن از که - جغرافيایي ي گسترده ي حـوزه این در. نمودند پيدا را خـود خاص

 اقـوام متناوب، جمعيتي امواج آن در و گرفت مي بر در را سياه دریاي تا ماوراءالنهر
 پر عوامل جمله از تصوف- راند مي غـرب سوي به شـرق از را گـوناگون زبان  ترک

 ترک، ي برجسته صوفي نخستين ظهور به آن تاریخي ي سابقه که بود اجتماعي قدرت
 او، درگذشت از پس. گشت مي باز پيروانش و( م1167/ ق562 م) یسوي احمد یعني

 منتشر نيز صغير آسياي در بلکه مناطق، این در تنها نه را یسویه ي طریقه پيروانش
 ظهور به مرکزي آسياي در بندیه نقش ي طریقه نيز آن از پس هاي سده در. نمودند
 .یافت گسترش مختلف هاي سرزمين در بندي نقش صوفيان کوشش با که رسيد

 و احترام از مـسلمانان بود، چين در مغول حکومت دوران که هشتم و هفتم قرن در
 سبقت گوي عـالي مناصـب از بـسياري احراز در چنين هم بودند، برخوردار ویژه نفوذ

. شدند موجب را چـين غربي شمال در اسالم نفوذ گسترش و ربودند دیگران از را
 ماوراءالنهر و ایران از اکثراً که- مهاجر صوفيان با آشنایي اثر در هند مسلمانان از بخشي

 فهم که عملي هاي شيوه با را اسالمي عرفان و تصوف و بودند کرده مهاجرت هند به
 مکتوب اسناد و آوردند اسالم -کرده عرضه مردم هاي توده به بود، آسان عوام براي آن

 مسلمان و اسالم معرفي در ها آن عملکرد و بوده مدعا این اثبات بر شاهدي نيز تاریخي
 (.185 و 184: 1381 عطار، شيخ) «نماید مي تأیيد را هندوها نمودن

 ارادت بر عالوه و بودند تر نزدیک شعيان به دیوبندیه خالف بر ها بریلوي پاکستان، در»
 مي شرکت نيز( ع) حسين امام عزاداري مراسم در اطهار،  ائمه و( ص) اکرم پيامبر به

 ائمه ویژه به اولياءاهلل به احترام جمله از مسائل برخي در فرقه این اعتقاد. کردند
: 1389 طاهري،) «است بوده نزدیک شيعيان به عزاداري و زیارت نذر، دعا، معصومين،

 به وجود، این با. دارند گرایش سنت اهل به سهروردیه و چشتيه هاي طریقت(. »46
 نيز امام دوازده و بيت اهل به و هستند معتقد( ص) اکرم پيامبر جانشينان تاریخي ترتيب
 و( ع) علي حضرت کبرویه طریقت پيروان( »249 و 304: 1376 رضوي،) «دارند ارادت
 (.249: همان) «دانند مي خود  ي سرسلسله را زیاد ابن کميل
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 کشور این در تصوف خاص ویژگي. گرفت رونق پاکستان تمام در سرعت به تصوف»
 است( سني و شيعه) گرایانه فرقه غير منش اتخاذ  منطقه، کشورهاي سایر با قياس در
 است شده باعث و نموده معطوف خود به را مذاهب سایر پيروان توجه دیدگاه این که
 دیگر عامل دو پي   در گرایش این. کنند پيدا گرایش آنان از برخي به نسبت شيعيان تا

 محبت و عالقه اظهار دیگري و صوفيه بزرگان بودن سادات یکي که     شد تقویت هم
 (.180: 1385 عارفي،) «است بوده صوفيان سوي از( ع) علي حضرت به نسبت خاص

 گروه این و دارد وجود نشين شيعه مناطق در پاکستان در گري صوفي حاضر، حال در»

 اخير هاي سال در و داده قرار خود تجمع محل را بزرگان و زادگان امام بقعه ها،
 ي اندیشه با که است درآمده جواني روحانيون تصرف به مراکز، این از تعدادي

: همان) «اند نموده تبدیل علميه ي مدرسه به را ها مکان این از برخي خود، اصالحي
17 – 18.) 

 نقش قاره، شبه استراتژیک ي منطقه در فعال اسالمي جریان یک عنوان به تصوف
 این در شدن بومي با و داشته منطقه کشورهاي ميان در اسالم گسترش در عظيمي
 تصوف مهم ي سلسله چهار. »است نموده ایجاد ادیان سایر با مثبتي تعامل منطقه،

 مورد امروز تا گذشته روزگاران از که( بندیه نقش و قادریه سهروردیه، چشتيه، شامل)
 حضرت براي هستند، شده شناخته ها نحله سایر از بيش و بوده مردم عالقه و توجه
 هر بزرگان و بوده قائل زیادي احترام و اهميت طهارت، و عصمت بيت اهل و( ع) علي

 معصومين  ائمه به بسياري ارادت -هستند مذهب حنفي و سني که- مذکور فرقه چهار
 (.50: 1389 طاهري،) «دارند
 غير و اسالمي هاي سرزمين در تصوف جایگاه و نقش ي دهنده نشان مسائل این ي همه

 همکاري ارتباط، موجب اندازه چه تا تصوف که این و است آسيا ي منطقه در اسالمي
 به اسالم گسترش در حتي و شده منطقه این در مختلف جوامع و ها فرهنگ تعامل و

 داده نشان و بوده فرهنگي که نقشي. است نموده ایفا نقشي نيز مختلف هاي سرزمين
 مي گري، افراطي و خشونت هرگونه از دور به فرهنگي، تعامالت و فرهنگ چگونه

 افزایي هم و همگرایي و جوامع در فرهنگي مشترک و مثبت نقاط ي توسعه به تواند
 .نماید کمک آميز مسالمت زیستي هم و همبستگي و آرامش صلح، مسير در جوامع

 شود، مي نشيب و فراز دچار گوناگون، دالیل به همواره، سياسي مسائل که جا آن از»
 عوامل مبناي بر همگرایي اما. نيست پردوام چندان سياسي عوامل مبناي بر همگرایي
 به -دارد نياز تري طوالني زمان به شدن استوار و گرفتن شکل براي اگرچه - فرهنگي
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  زماني،) «بود خواهد مستحکم و گرفت نخواهد قرار مقطعي تحوالت دستخوش سادگي
 جغرافياهاي چارچوب در و یکدیگر کنار در مختلف هاي اقليت حضور(. 28: 1395

 همگرایي اهميت بيانگر -است ها آن از یکي نيز خودمان کشور که- مختلف سياسي
. باشد داشته اقتصادي و سياسي همگرایي در تواند مي که مهمي نقش و است فرهنگي

 مختلف هاي فرهنگ و جوامع و ها اقليت شناخت تعميق در که فرهنگي عوامل جمله از
 جوامع در گري صوفي مختلف هاي طریقت وجود. است تصوف بوده، مؤثر یکدیگر از

 مهم جایگاه از نشان آسيا جغرافيایي مختلف هاي محيط در و شيعي و سني اسالمي
 جوامع ميان در. دارد سال هزاران طول در آسيا در فرهنگي همگرایي در تصوف

 عنوان به بيت اهل به تصوف مختلف هاي گرایش مندي عالقه خصوص به اسالمي،
 آسيا ي قاره در اسالمي مناطق ميان در مختلف قرون در سني و شيعه بين مشترک محور

 ترین مهم از هم صوفيه، مجالس. است نموده نقش ایفاي آسيا ي قاره از فراتر حتي و
 اسالمي تمدن در معنوي فرهنگ تجليات ترین برجسته از هم و تصوف عملي هاي جنبه

 .آیند مي شمار به
 از عظيمي بخش در فرهنگي همگرایي محورهاي از یکي اسالمي تمدن که طور همان»

 و قوت نقاط همه با - آسيا ي منطقه در تواند مي و توانسته نيز تصوف است، بوده آسيا
 ميان گسترش و همگرایي عامل عنوان به -دارد که هایي چالش و ها فرصت و  ضعف

 «گيرد قرار کشورها سایر و ایران ميان چنين هم و قاره این در مختلف کشورهاي
 یکدیگر با لحاظ این از بيشتري نزدیکي که جوامعي ميان خصوص به» (.29: همان)

 در مثال، عنوان به. باشد داشته بيشتر همگرایي در مهمي تأثير تواند مي تصوف دارند،
 زمينه کالمي، و فقهي مذهب منظر از چه و تصوف منظر از چه مرکزي، آسياي ي منطقه

 غالب شيعي، ضد تبليغات ي همه وجود با لذا. دارد وجود همگرایي براي زیادي هاي
 صوفيانه، رویکردهاي اثر در مناطق، این مردم. دارند شيعه به مثبتي نگاه منطقه مردم

 را بيشتر همگرایي ي زمينه موضوع همين و هستند قائل بيت اهل براي خاصي احترام
 مذهبي همگرایي افزایش جهت در ها فرصت این از توان مي رو، این از. کند مي فراهم

 و هراسي-شيعه هراسي، ایران بر مبني دشمنان انگيز اختالف هاي برنامه و نمود استفاده
 تا منطقه این مسلمانان. ساخت آب بر نقش آسيا، ي منطقه در حداقل را، هراسي اسالم
 (.30: همان) «دانست عاطفي شيعيان را ها آن توان مي که هستند بيت اهل محب جا بدان
 جمهوري ارتباط در خصوص به تصوف، با ارتباط در رو پيش هاي چالش از یکي

 سکوالر، هاي نگرش با صوفيانه و طریقتي اسالم  که است آن جریانات، این با اسالمي
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 آن در اعتراض و انقالبي روح که چرا. است غربي کشورهاي و غرب مطلوب گرایشي
 و ایران براي جدي خطري و چالش وهابيت، که نمود توجه باید حال، عين در. نيست
 تخریب بر افزون زیرا،. است سياسي ي عرصه در هم و مذهبي ي عرصه در هم اسالم،
 دیگر، تعبير به. سازد مي وارد ایران سياسي ي وجهه به را ها ضربه ترین بزرگ شيعه،

 خنثي که کند مي دنبال هم با همگام را هراسي ایران و هراسي شيعه سياستِ وهابيت

 براي مناسب بستري تواند مي تصوف. طلبد مي فراواني مراقبت و هوشياري آن کردن
 القاعده و داعش مانند تروریستي هایي جریان رشد و گري وهابي گري، افراطي با مبارزه

 شود، مي محسوب وهابيت با مقابله براي فرصتي تصوف هرچند. باشد آسيا ي منطقه در
 این در غرب موردنظر سکوالریسم رواج از حقيقي اسالم معرفي با تا کوشيد باید ليکن
 .شود جلوگيري منطقه

 
 تصوف مبنای بر همگرایی تعمیق و گسترش راهكارهای

 همگرایي عوامل به توجه به منوط المللي بين هاي همکاري و ارتباطات روشن ي آینده»
 همگرایي عوامل نقش از دقيق شناخت و آگاهي رو، این از(. 26: همان) «است

 این از تا نماید کمک کشورها ي همه کارگزاران به تواند مي آسيا ي منطقه کشورهاي
 سوي به را خود روابط تا ببرند بهره گذاري سياست در مناسب فرصتي عنوان به عوامل

 .دهند سوق بيشتر آفریني نقش و همکاري
 به مردم، ي توده و است رفته پيش طریقتي سيماي در مرکزي آسياي در اسالم»

 و بزرگان به و کنند مي اعالم صوفيه هاي فرقه از یکي در را خود عضویت صراحت،
 اسالم بروز و ظهور از مانع هرچند - تصوف رونق. گذارند مي احترام صوفي رهبران
 مناسب فرصتي جهت دو از -است شده مرکزي آسياي کشورهاي مردم ميان در انقالبي

 ایران مانند همسایه کشورهاي با و یکدیگر با مرکزي آسياي کشورهاي همگرایي براي
 سنّت اهل ميان در بيت اهل مقام افزایش باعث تصوف سویي، از: رود مي شمار به

 هاي اندیشه رشد و وهابيت برابر در پوالدین سدي تصوف طرفي، از و شود مي
 مذهب عقلي باورهاي با وهابي مبلغان دعاوي هرچند. است بار خشونت و گري افراطي
 ي روحيه و تصوف مرکزي، آسياي در وهابيت نشر اصلي مانع اما است، تضاد در حنفي

 و وهابيت دارد، رواج منطقه این در تصوف که زماني تا و است مردم صوفيانه
 ناسازگاري. بود نخواهد موفق آسيا ي منطقه در واگرایي عوامل عنوان به گري افراطي
 با...  و نشيني چله و قبور زیارت شفاعت، الهي، اولياي به توسل مانند صوفيانه، عقاید
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 برابر در گروه دو آرایي صف و تضاد دليل ترین مهم وهابيت، انحرافي هاي اندیشه
 موجب تواند مي مرکزي آسياي ي منطقه در تصوف بنابراین(. 30: همان) «است همدیگر
 بيمه خشونت و گري افراطي برابر در را کشورها این و شده فرهنگي همگرایي تقویت
 .نماید
 در دليل همين به و است داشته آسيا در اسالم نفوذ در اي عمده نقش تصوف طریق
 و روحانيون از بيش تصوف رهبران و بزرگان به مردم ي توده توجه نقاط، از برخي
 بي و طریقتي اسالم از نيز آسيا ي منطقه  در مردان دولت از برخي. است دیني شيوخ

 مقابله و تصوف نقد هرگونه رو، این از. کنند مي حمایت صوفيانه هاي گرایش با خطر
 و همکاري ارتقاي راستاي در تصوف از باید. است شکست به محکوم گري صوفي با

 ذکر به الزم. نمود برداري بهره و استفاده مثبت عاملي عنوان به همگرایي و افزایي هم
 از بسياري و نيست مشکل داراي نيز صوفيانه و تصوف هاي گرایش تمامي که است
 توان مي که دارد قرابت و نزدیکي اسالمي عرفان و اسالم تعاليم با تصوف هاي آموزه

 آن از و ایجاد آسيا ي قاره کشورهاي ميان فرهنگي قرابت مثبت، بخش همان بر تکيه با
 کردن پررنگ به درازمدت، در تواند، مي رویکردي و اقدام چنين. نمود برداري بهره
 .شود آن تقویت و ارتقا موجب و نموده کمک اسالم با تصوف هماهنگ هاي جنبه

 و وهابيت تهدید با مقابله براي مناسب فرصتي حتي و گري سلفي از بهتر بسيار تصوف
 ي عالقه به توجه با. است آسيا ي منطقه در تروریسم و گرایي خشونت و گري افراطي

 و معرفي براي هایي برنامه اجراي عرفاني، هاي شخصيت و تصوف به منطقه مردم
 در هایي کتاب انتشار. باشد سودمند تواند مي منطقه این صوفيان و عارفان بزرگداشت

 هاي زبان به...  و بند نقش بهاءالدین همداني، یوسف خواجه ولي، پوریاي جامي، مورد
 .است اقدامات دست این از محلي
 باشد اي گونه به نباید منطقه، در همگرایي جهت در تصوف هاي برنامه معرفي و تبليغ

 رویکردهاي سایر یا اسالم جایگزین عنوان به و کند حساس را مردان دولت و مردم که
 هاي جنبه کردن برجسته هدف،. است شکست به محکوم قطعاً که نماید جلوه اسالمي

 اسالمي رویکرد و اسالم تأیيد مورد که است مواردي و مشترک نقاط و تصوف مثبت
 و آثار داراي بلکه بود نخواهد اسالم با تقابل در وجه هيچ به رویکردي چنين. باشد

 در شيوه بهترین. بود خواهد آسيا ي منطقه در هم و اسالم جهان در هم زیادي برکات
 با فرهنگي تابلوي دادن قرار و فرهنگي هاي برنامه با حرکت هدف، این راستاي
 اسالمي هاي آیين و فرهنگي هاي همایش برگزاري چون هم متنوعي فرهنگي اقدامات
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 هاي برنامه توليد همه از تر مهم و شعر و موسيقي تآتر، هاي برنامه برگزاري تصوف،
 و نزدیکي احساس ایجاد و مشترک تمدني و فرهنگي ي حوزه در تلویزیوني مشترک

 طریق از چنين هم. داد افزایش را مشترک احساس این باید  سپس. است خاطر تعلق
 تورهاي اندازي راه. گذاشت اثر  منطقه مردم نگرش بر توان مي نيز آموزشي هاي برنامه

 شناخت افزایش در منطقه این مردم به تواند مي نيز مذهبي هاي گروه سياحتي و زیارتي
 خود هاي فرهنگ مشترک هاي جنبه با را ها آن و  نماید کمک  یکدیگر هاي فرهنگ از
 .کند آشنا بيشتر فرهنگي اتصال نقاط و
 

 گیری نتیجه
 سوي از شدن جهاني فرآیند به ورود براي اي شيوه تفکر، یک عنوان به گرایي، منطقه

 فرصت تواند مي و بوده توسعه حال در کشورهاي طيف ویژه به مختلف کشورهاي
 اي منطقه قدرت و نفوذ افزایش براي ایران ویژه به آسيا ي منطقه کشورهاي براي مناسبي

 این فضاي شدن امنيتي و المللي بين نظام در موجود تغييرات به توجه با. باشد خود
 براي ها راه از یکي جهان، در تروریستي حمالت موج افزایش و داعش از پس نظام

 تاریخي - فرهنگي همگرایي تواند مي آسيا سطح در خشونت و گري افراطي با مقابله
 دار ریشه جریان یک عنوان به آسيا ي منطقه در تصوف به توجه راستا، این در. باشد

 ارتقاي و تروریسم خشونت، گري، افراطي با مقابله به شایاني کمک تواند مي فرهنگي
 هاي دغدغه و نيازها از یکي شده ریزي برنامه و مؤثر ارتباط. باشد اي منطقه همکاري

 .است امر این تحقق براي اصلي
 و مثبت فرهنگي هاي ظرفيت از استفاده با تا نمایند تالش باید آسيا ي منطقه کشورهاي

 آن اساس بر که نمایند ایجاد را شرایطي دارد، وجود تصوف در چه آن مانند مشترک
 اي فرامنطقه و اي منطقه هاي مشارکت به معطوف هاي همکاري از اي گسترده طيف

 و آسيا ي منطقه در تصوف گسترش و گيري شکل ي تاریخچه بر مروري. گردد تسهيل
 بر آسيا ي منطقه در مختلف هاي فرهنگ تنيدگي هم در و تصوف مثبت پيامدهاي و آثار

 تا تصوف مثبت و مشترک هاي آموزه که کرد تأیيد را واقعيت این تصوف، تعاليم اساس
 .است گسترده آسيا ي قاره سرتاسر در اندازه چه

 همگرایي و گرایي عام فرهنگ، شدن جهاني با مرتبط کليدي و مهم هاي نگرش از یکي
 وگوي گفت تعامل، وحدت، بر تأکيد دنبال به فرهنگي گرایي عام. است فرهنگي
 تفکيک ضرورت رویکرد، این در. است بشري جوامع و افراد ميان آميز مسالمت
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 اساس، این بر. است آشکار سياسي و اقتصادي هاي حوزه از فرهنگي نفوذ هاي حوزه
 در فرهنگي گرایي عام یک برقراري براي را الزم ظرفيت تواند مي تصوف، جریان
 ایجاد قاره سرتاسر در فرهنگ این مشترک و مثبت هاي جنبه بر تکيه با آسيا ي منطقه
 گونه آن کنون، تا که ظرفيتي.  بود خواهد اقتصادي و سياسي همگرایي سود به که نماید

 .است نگرفته قرار برداري بهره مورد و نشده توجه آن به  باید، که
 رشد و خاورميانه ي منطقه خاص شرایط در چنين هم آن هاي آموزه و تصوف جریان
 در غيره و القاعده داعش، مانند تروریستي هاي گروه افزایش و خشونت و گرایي افراط
 شرق مناطق و چين فيليپين، و مرکزي آسياي تا گرفته خاورميانه از) آسيا مختلف مناطق

 قرار تکفيري جریان مقابل در جریاني عنوان به تواند مي( پاکستان و افغانستان و آسيا
 همگرایي و  روشنگري افزایش مقابل در و فرهنگي واگرایي و آن رشد مانع و گيرد

 .شود فرهنگي
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