
 

 

 

 

 

 

 

 «گويند؟آيا صوفيه و دراويش درست مي»

 
 »و انّ هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلّكم تتّقون.«1
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 «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»
 

 1.«عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلّكم تتّقونو انّ هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرّق بكم »

 

 )پيش گفتار(:

 موضوع تحقيق: -1
عصرر با استعانت از خداوند تبارك و تعالى و روح پاك همه انبياء و با طلب كمك از آقا و مواليمان حضرر  ولرى

حردّ بضراعت خرود ارا ره )عجل اللّه تعالى  فرجه الشريف( اميدوارم بتوانم نظر فقهاى شيعه را درباره مسلك تصوف در 

 ى صحيح زندگانى دنيوى و اخروى را بهتر بپيماييم.نموده تا در پرتو نور اسالم بتوانيم برنامه

هايى كه بعضى از مسلمانان در طى طريق الى الحق ممكرن اسرت موضوع تحقيق بنده با توجه به تندروى و كندروى

عقا د اعمرا  »دراويش   )صوفيه وخالف افراط و تفريط است رو و مداشته باشند و دين اسالم هم دين وسط و ميانه

 كه اميد است بتوانيم حق را از ميان كلما  بزرگان بهتر دريابيم و بدان عمل كنيم.در بوته نقد و تحليل (« و رفتار 

 تعريف موضوع: -2

و آراء و آداب و رسروم  مراد از رد صوفيه و دروايش، ابطا  و نقد و روشنگرى و رسيدن به حق و حقيقت در عقايد

باشد و ما به بيان عقايرد اهل محافل و مجالسى به نام مجالس انس و رقص سماع و ذكر و ورد صوفيه و دراويش و ... مى

سرپاريم گرهره پرردازيم و قضراو  را بره خواننردگان محتررم مرىو آداب صوفيه و بعضى از ادله بطالن اين مسلك مى

 اند.جديد كتابهايشان حذف نمودهصوفيان برخى مطالب را در هاپ 

تذكر :مطالب ما نظر به فرقه خاصي از صوفيه ندارد زيرا فرق صوفيه در عرين بعضري جهرا  اشرتراك داراض بعضري 

مشخصاتند كه كه ممكن است در فرقه ديگر نباشد بنابراين بحث ما پيرامون جنبه هاض خصوصي اين فرق نيست بلكه به 

پرداخته ضمنا در اينجا كليه مباحث تصروف و تمرام جهرا  هرر بحرث عنروان نشرده ) واال هيزهاض عمومي تر بين آنها 

 مثنوض هفتاد من كاغذ شود ! (

 

 هدف تحقيق: -3

هدف ارا ه اطالعاتى در زمينه تصوف و نقد برخى اعمالشان است تا گروندگان به تصوف و مسرلك درويشرى و يرا 

و گرداب به ظاهر قشنگ هستند را متوجه نادرست برودن كلمرا  ايرن كسانى كه در آستانه و شرف ورود به اين ورطه 

گروه و عدم رضايت خدا و ا مه از آن فرقه و دعو  به تفكر و تامل و پرهيز از همكارى و مجالسرت برا محرافلى كره 

 دهند نماييم.تحت لواى دين اعما  خالف انجام مى

و تشيع و زدودن بعضي توهما  هردفي نرداريم و در ايرن پروردگارا ما جز دفاع از حريم دين مقدس اسالم و قرآن 

 راه مقدس از پيشگاه پر فيض و بركت تو مدد مي جوييم .
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 روش تحقيق: -4
 روشهاى تحقيق هند نوع است:

نويسد و از داخل كتابها مطالب و مواد اى: يعنى شخصى تحقيق و نوشته يا كتاب خود را در كتابخانه مىكتابخانه -1

 نمايد.ا فراهم مىنوشته خود ر

ميدانى: يعنى كتاب يا نوشته آمارى و عددى و نياز به مراجعه و پرسش و پاسخ از مردم و اصناف و اقشار مختلف  -2

و فحص و جستجو در كوهه و بازار و غيره دارد. نوع تحقيق هم يا )عقلى( است كه متكى بر استدالال  عقل و نظرا  

هراى ديگرران آورى و كنار هم قرار دادن نظرا  و نوشرتهيا )نقلى( كه صرفا به جمع نويسنده و افكار و منطق او است و

 اى و از نوع عقلى، نقلى است كه دربردارنده نقل و عقل است(.اكتفا شده اما )روش ما در اين تحقيق بيشتر كتابخانه

برراى تفصريل و تاييرد موضروع از جهتى هم تحقيق ما تفصيلى يا تاييدى است كه به دنبا  شرواهد و داليرل مبسروط 

پردازيم نه از نوع ابتكارى كه مستلزم نوجويى جديدى و يا كشف حقيقتى جديد كه بر ديگران مجهو  است باشريم مى

شود البته انواع ديگرى نيز برراى تحقيرق هاى تحقيقى ديگران نيز استفاده مىمنتها در اين جزوه از تجربيا  علمى و يافته

 اى و عمومى.وصيفى و تاريخى، مشاهدهاند مانند تشمرده

 روش ما:
باشرد و هنانهره در گاه مطالب اين نوشتار در تمام بحثها قرآن و كلما  پيشوايان بزرگ اسالم و منطق عقل مىتكيه

 مواردى به كلما  علما و دانشمندان استشهاد شود فقط به منظور تاييد و تقويت استدالال  اصلى است.

  تعصب در بحثهاى علمى و تحقيق كار غلطرى اسرت سرعى شرده خرالى از جنجالهراى غيرعلمرى و از آنجا كه اعما

اند و بسيار ديده شده  كه برا كلمرا  ها درباره مخالفين خود هنين كارى را نكردهحقايق بيان گردد اگرهه خود صوفى

دم منصرفى برا ديرده نفرر  بره آن كننرد كره هرر آتند و زننده حمال  ناروايى به بزرگان دين و دانشمندان و علمرا مرى

و من النّاس من يجاد  فى اللّره بييرر »فرمايد: نگرد، و اين همان روش مذمومى است كه قرآن به آن اشاره كرده و مىمى

 .1«علم و ال هُدى و ال كتاب منير

وعا  مختلرف اما اشتباه نشود، اين روش هيچ گونه منافاتى با انتقاد منطقرى و سرختگيرى و دقرت در بحرث از موضر

 ندارد.

 

 پيشينه تاريخى تحقيق: -5
اينكه اولين نوشتار صوفيه و دراويش و يا اولين رد و يا تحقيق درباره اين مسلك كدام نوشته است دقيق معلوم نيست 

و اما از بزرگان صوفيه و نيز بزرگان فقهاء و دانشمندان شيعه در اين باره مطلب و كتاب در طو  تاريخ زياد ديده شده 

تا آنجا كه بنده اطالع دارم حتى حدود بيست كتاب فقط به نام الرد على الصوفية و از همان زمان ا مه و بعد در دوران 

 فقهاء و علماء اختالفاتى بين صوفيه و مراجع و متشرعين بوده است و سابقه بيش از هزار ساله دارد.
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و ضراللت برر اهرل علرم  و سرربازان امرام هون محافظت حصن حصين شريعت و سردّ غيرور شربهاد  اهرل بردعت 

 الزم است و صوفيان و دراويش نيرز سرر راه زن و مررد را گرفتره شربهاد  باطلره را بره 1اندزمان)عج( كه حصون اسالم

برنرد، ايرن عبرد صور  حق جلوه داده و جمع كثيرى را از جاده حقيقى كه شريعت شيعه و اغنى عشرى است بيرون مى

به جهت ردّ شبها  واهيه و ترويج طريقه انيفه شيعه ناجيه به تاليف رساله نقد صوفيه و دراويرش  ضعيف را بر آن داشت

 بپردازم.

 

 ضرورت تحقيق: -6
از آنجا ى كه در بين عقا د و آغار و اعما  و رفتار صروفيان و دروايرش مرواردى از خطرا و انحرراف و كرش انديشرى 

ان است از باب اينكره وظيفره شررعى و اجتمراعى هرر كرس مخصوصرا وجود دارد و مضرّ براى جامعه و مخصوصا جوان

تر لذا بايد پاسرخگو باشريم آگاهان نسبت به ديگران بيشتر است و مسئو  بودنشان در قبا  خداوند متعا  و ا مه)ع( عظيم

هراه اسرت اگرر  اگر كه پرسيدند هرا شما تحقيق نكرديد تا حق و درست را بفهميد و بفهمانيد، و هو بينى كره نابينرا بره

اى مرردم و بعضرى از جوانران ضرعيف العقيرده و كرم اطرالع را خاموش بنشينى گناه است. از طرفى تبلييا  و زبان عده

اى و علمراء و فقهرا و مراجعرى يافرت اى و ا مرهكشاند كره در سرنت هريچ نبرىفريفته و به مسلك صوفيه و درويشى مى

انشعاب در دين ضرور  تحقيق و روشنگرى در اين راستا را براى ابقراء شود و ترس از بدعت در دين و انحراف و نمى

 سازد.در دين و آ ين قرآن و سنن ا مه اطهار و بعد هم مراجع آشكار مى

 ومتاسفانه بيشتر مردم آلوده به بدآموزيهاض صوفيگرض اند بي آنكه خودشان بدانند. 

خبرنرد و مردم به واسطه توجه به امور مادض از امور دينري بيو به قو  استاد مطهرض در كتاب انسان كامل بسيارض از 

همين باعث شده در گوشه و كنار بعضي دين مردم را به خرافا  و موهوما  سوق دهند و به گمراهي اندازند بعضي از 

انرد ها بازكردهشود راه را براض آنمتدينين هم به عذر اينكه ايجاد اختالف نشود يا به عذر اينكه باطل به سكو  زايل مي

كردنرد آيرا نحري از منكررض كره ضررر و حا  آنكه اگر بنا بود به سكو  باطل محو شود پييمبران و امامان سركو  مي

برا كمرا  باشد واجب نيسرت  شخصي دارد واجب است ولي نحي از بدعت كه باعث شقاو  ابدض و تفرقه مسلمين مي

شناسران از شرد كره شررقلوى قرار داشت و از سالها ديده مىتاسف ترويج صوفيگرى در جان سياست رژيم طاغو  په

افزاينرد. وزار  افزودنرد و گراه مرىشرق و غرب و وزار  فرهنگ از ايران دست به دسرت هرم داده و برر اون آن مرى

فرهنگ ايران )در عصر طاغو ( صوفيگرى را درسى در دانشگاهها گردانده بود و ساالنه بودجه هنگفترى در راه هراپ 

 نمود.ب صوفيان مصروف مىكتا

 فرمايد:استاد شهيد مطهرى در كتاب انسان كامل مى

خبرند و همين سبب شده كه در گوشه و كنار بعضى بسيارى از مردم بواسطه توجه به علوم مادى از علوم دينى بى»

 دين مردم را به خرافا  و موهوما  سوق دهند و به گمراهى اندازند.
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شود راه را براى آنها عذر اينكه ايجاد اختالف نشود يا به عذر اينكه باطل به سكو  زايل مىبعضى از متدينين هم به 

كردند. آيرا نهرى از منكررى اند و حا  آنكه اگر بنا بود به سكو  باطل محو شود پييمبران و امامان سكو  مىباز كرده

 باشد واجب نيست .تفرقه مسلمين مىكه ضرر شخصى دارد واجب است ولى نهى از بدعت كه باعث شقاو  ابدى و 

 
 چكار به صوفيها داريد؟

آور بود، خالصه هندى قبل در يكى از جرايد معروف پايتخت خبرى ديدم كه از جهتى مضحك و از جهتى تأسف

 خبر هنين بود: 

  در كنرار برراى تماشراى زيرار "يكى از شهرهاى نزديك كرمران"« ماهان»اى از ساكنان )در ايام نوروز كه عده    

، مرردى كره سرراپاى او لخرت برود و از آلرت ندبرا منظرره عجيبرى روبررو شرد ندرفته بود« اللّهشاه نعمت»مقبره معروف 

زد: قطرع نفرس كرردم، قطرع نفرس كرردم! ... ايرن حادغره ريخت وارد آستانه شد، و مرتب فرياد مىاش خون مىتناسلى

كردنرد  حاطه كردنرد و دربراره ايرن جريران از يكرديگر سر ا  مرىرا ا وموجب ناراحتى شديد مردم گرديد و اطراف ا

است از مدتها قبل اشتياق به ورود در جرگه دروايش و صوفيه را داشرته و « علمدار»باالخره معلوم شد اين آقا كه نامش 

اند كره درويشرى و ادهها مراجعه كرده بوده و باالخره به او جواب دتبه به يكى از پير دليل ربراى نيل به اين منظور هندم

تصوف كار مشكلى است و شرط او  آن قطع نفس است، اين بيهاره مطلب را عوضى گرفته و دو عدد تيغ ژيلت  تهيه 

كرده و به گورستان شهر رفته و به عشق تصوف... بريده و به دور انداخته است و خواجه شده است  و با انجام اين عمل 

هنگامى كه به هوش آمده است براى ايمكه اقدام خود را به رخ همه بكشرد برخاسرته و اى افتاده بيهوش شد، و به گوشه

يه كسر به مقبره شاه نعمت اهلل آمده است كه موضوع قطع نفس را با مردم و مخصوصا دروايرش در ميران بگرذارد! )جرا 

 داشت آن قدر مرتيكه را بزنند تا به غلط كردن بيفتد(

او را براى پانسمان و جراحى به بيمارسرتان هنرگ كرمران منتقرل سراختند  )نقرل از هون وضع حا  او خوب نبود     

 (.1341فروردين  21كيهان 

ما قبالً اين خبر عجيب را از دوستانمان كه از كرمان به قم آمده بودند با اضافا  بيشرترى شرنيده بروديم، از جملره     

به كرمان آمده بوده وقتى خود را با سيل اعتراض مرردم كره اينكه مقارن هنين حادغه يكى از مبليين معروف صوفى كه 

گرردد و ترا بيند فورا سفر خود را قطع كرده و از همان راه كه آمرده برود برمرىها بوده مواجه مىتوام با سخريه و متلك

 مدتها اين جريان و حواشى آن نقل محافل و مجالس بوده است.

رويشى نادرويشى كررد و از روى هيجران و شرور عشرق دسرت بره عمرل در اينجا ممكن است شما بگوييد گيرم د    

گيرى كنيد اى زد اين مربوط به اصل تصوف و صوفيگرى نيست كه شما بخواهيد در يك بحث علمى از آن نتيجهابلهانه

 خواهيم هنين نتيجه بگيريم كه اين عمل طبق دستور قطب و مرشدى بوده است. البته حق با شما است ما هم نمى

تواند پايه و اساس بحث ما را كه تصوف از يك نروع اتحرراف فكررى سرهشرمه ميگيررد هاست كه مىو همين    

تشكيل دهد. ولى با كما  تاسف بايد اعتراف كرد كره در حراال  سرران صروفيه كره در كتابهراى معرروف خرود آنهرا 

 شود كه دست كم از اين داستان هم ندارد.منعكس است مطالبى ديده مى

 



 

 

 

 :اسخ دندان شكنپ

جواب س ا  مكررض كه غالباً از ما كرده و مي كنند و مي گويند: آقايان ! شما هكار به صوفي ها داريد  آخر يرك 

تهذيب نفس و درك حقيقت از دينا گذشته ها ، سوته دالني كه دور هم جمع شده و براض  فقراد الي اهلل ،مشت اهل اهلل ،

كننرد، هره گنراهى گون هستند و مردم را به درستى و پاك دلى و صرفا دعرو  مرىمشيو  مجاهدا  و رياضتهاى گونا

 شود.ايد  داده مىدارند كه شما با نيش قلم به جان آنها افتاده

پاسخ اين سوا  تكرارى با توجه به مطالب گذشته خيلى روشن است اگر تصروف سرر انجرامش آن نروع اعمرالى     

و قطعا همين خواهد بود( در اين صور  نه تنها وظيفه ما و ساير روحانيين مبارزه عليه كر شد )ذهاى آنها  باشد كه نمونه

مند به حفظ اصو  انسانيت در اجتماع بشرى آنست بلكه هر فرد نوع دوست و هر عالم اجتماعى خالصه هر كسى عالقه

 آن نجا  و رها ى بخشد. است بايد با اين انحراف فكرى و بيمارى روحى بجنگد و هم نوعان خود را از هنگا 

از اين گذشته مگر راه براى تهذيب نفس و تقويت اصو  اخالقى، پيمودن مقاما  معنوى و روحانى، آشرنا ى بره     

هرا و توحيد و اسماء و صفا  خدا كره پييمبرران خردا سلسرله جنبران آن بودنرد، قحرط اسرت كره انسران در ايرن بيراهره

و ا مه هدى عليهم السّالم كى بره مرردم اينگونره تعليمرا  دادنرد  ايرن اشرتباه و  سنگالخهاى خطرناك بيافتد  پييمبران

 ها بجا ى برسد!...گمراهى است كه كسى بخواهد به اين وسيله

  
  استفاده ديگران از اين دسته بنديها: 

ا و پراكنردگيها موضوع ديگرى كه امروز براى ما اهميت حياتى دارد اين است كه دشمنان ما از ايرن دسرته بنرديه    

دارنرد شرواهد و مردارك كنند و همانها هستند كه تنور تصوف و امثا  تصروف را گررم نگره مرىحداكثر استفاده را مى

زيادى در دست است كه فعاليتهاى اخير صوفيه در نقاط مختلف كشور ما طبيعى نيسرت و دسرتها ى برراى تقويرت ايرن 

 جمعيت در كار است.

 
 مقدمّه تحقيق:

بعاد مهم روح انسان گرايش به معنويا  و عطش نسربت بره مسرا ل عرفرانى اسرت و ايرن بعرد روح انسرانى يكى از ا

اختصاص به مسلمانان نداشته و تمامى انسانهاى طالب كما  اظهار عالقه به بحثهاى عرفانى دارند. امّا آنهره مهرم اسرت، 

كه در اين بحث بيش از هرر جراى ديگرر مرورد  شناخت عرفان حقيقى و تمييز دادن آن از ادعاهاى كاذب عرفانى است

 ابتال است.

 اى بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد غش باشدنقد صوفى نه همه صافى بى

 و بايد بين ادعاهاى جهله صوفيه با گفته صدرالمتالهين و محققان از فيلسوفان و عارفان تفاو  قا ل شد.

ا نظريه حلو  و اتحاد سازگارى دارد و نزديكتررين سرخن وحد  وجود آن گونه كه جهله صوفيه ادعا دارند كه ب

 پرستى است نه با عقل سازگارى دارد نه با شرع.به ماده

امّا توحيد به معنى وحد  حقه حقيقيه و تجلّى دانستن تمام مخلوقا  برا توجره بره مسراله تشركيك خراص و اخرص 

 مباينه صحيح است.ء ال بء ال بمقارنه و غير كلّ شىالخواص و به معنى مع كل شى



 

 

 

شرود هاى بزرگ كتابهايى كه در رد و پاسخ دور افتادگان و فِرَق منحرف نوشته مىمطلب ديگر آنكه: يكى از عيب

ها غالبا تحت تاغير احساسا  مذهبى واقع شده و از حدود بحثهراى علمرى و منطقرى خرارن اين است كه نويسندگان آن

ى )راهنمرايى و گذارنرد. لرذا ايرن كتابهرا بريش از آنكره جنبرهمى قدم مىشوند و در وادى تعصبا  خشك و غير علمى

گرذارد و برا كمرا  توزى را داراست و به همين دليل كمتر اغر عميقى از خود مرىهدايت( داشته باشد جنبه انتقام و كينه

خالى نيست. بديهى است  شود غالبا از اين نقطه ضعفتاسف بايد اعتراف كرد كه كتابهايى كه در اين قسمتها نوشته مى

هاى منفى آنها شرده و كند موجب تحريك جنبهاين طرز نويسندگى عالوه بر اينكه گمراهان را هدايت و راهنمايى نمى

 كند!تر هم مىتر و عصبانىشايد آنها را متعصب

تماد باشد ذكر نكننرد طرف قابل اعهمهنين نويسندگان اين كتابها بايد هيچ مطلبى را بدون مدركى كه براى افراد بى

 .كندهاى آنها را كنتر  و نقادى مىاى از مخالفين سرسخت جلوى روى آنها نشسته و نوشتهو هميشه فكر كنند كه دسته

 

و مذموم  و نيز آيا هدف و مقصرود رد كرل دراويرش و صروفيه   اند آيا علماو عرفاض ما هم صوفى بوده

 است 
از صوفيه و دراويش است كره يرا مباليره و غلرو در ارتبراط برا خرداى تعرالى و يرا اوالً: مراد از جزوه حاضر رد جهله 

نمايند و يا اعما  و گفتارى دارند كه در سيره ا مه نبوده و آنها به ظاهر اين اعما  و گفتار معتقدند و راه رإ ّ ا مه)ع( مى

 دانند و بس.فقط همين مى

اى ديگر از علما يا بزرگان و يا مردم عادى كه گاهى كلما  و يا و گاه ممكن است صوفى هم ناميده شوند اما عده 

دهندوگاه ممكن است صوفي هرم ناميرده شروند  لكرن تمرام ضرروريا  ديرن اسرالم و بعضى حركا  آنها را انجام مى

گرفتره و  كنند و در غيبت سيره مجتهدين را پريشكلما  و سيره ا مه اطهار عليهم السّالم را قبو  دارند و بدان عمل مى

در احكام مقلد فقهاء و مراجع هستند اگر بعضى از حركا  و سخنان صوفيه را كه حرام است كنار گذاشته و باقى را كه 

 .مباح و گاه كلما  خوبى هم هست بگويند دليل بر صوفى بودن او نيست

ها را تاييد كنند مورد رد ا مه و ما نامّا اگر با برهان و دليل مانند جاهلين و گمراهان از صوفيه تمام افعا  و كلما  آ 

شود كه او هم صروفى باشرد هستند ولى اگر هيزهاى خوب آنها را گرفته و از آن استفاده كنند عيبى ندارد و باعث نمى

شود و عيبى ندارد كه مرا هرا كه فساد و بطالن هر كس يا گروهى دا  بر ضاللت و بطالن تمام افعا  و كلما  آنها نمى

ها گاه با بعض سخنان صروفيه توافرق اى از علماى ما كه سخنان آنهاى هر گروهى استفاده نماييم. بنابراين عدهاز خوبى

شود هرا كه حرف اسالم و حرف خوب را مشتركا هند گروه ممكن است بگويند اما بايد دارد دليل بر تصوف آنها نمى

صوفيه خوش آمده آيا اين علما تمرام اعمرا  و گفترار و مرذهب اند و به مذاق ديد همان عده از علما كه اين هنين گفته

اند يا نه  كه مسلما آنها شيعه اغنى عشرى و پيرو سيره ا مه و مراجع بزرگ هستند. عوام مردم هرم صوفيه را تاييد كرده

ال  و خرزعمال  و به شرح ايضا اگر عالماً و عامداً و اعتقاداً حرف جهله صوفيه را بزنند حتما مردودند اگر كه الطرا 

زوا د انحرافى تصوف را كه با دستورا  ا مه سازگار نيست دور ريخته و باقى را تاييد نمايند مرا نيرز آنهره را كره طبرق 

 قرآن و عتر  صحيح باشد مانند ايشان صحيح دانسته و با آنها موافقيم.



 

 

 

وفى ناميد و يرا حرفشران را باطرل دانسرت  مرا دو توان صغانياً: اصال علمايى مانند: ابن عربى و مالصدراها و ... را نمى

 دانيم:دسته از صوفيه يا دراويش را باطل مى

انرد و از فقره و اصرو  و اند و خودشان هم خيلى علم و عمل ندارند و رياضت نكشريدهكسانى كه دكان بازكرده -1

انرد و ندانسرته و برا انردكى علرم نهشريده فلسفه و كالم و عرفان و تفسير و رجا  و درايه و تهذيب نفس و ... نخوانرده و

كننرد و بيشرتر دنبرا  مريردبازى و دم و دسرتك و ميرازه و تشركيال  و خرافرا  و ...انرد و لبراس ادعاهاى برزرگ مرى

دهند و خودنمايى و كسب شهر  و دنبا  هاى بلند و ادا اطفارهاى خاصى نشان مىپوشند و موها و سبيلمخصوصى مى

 ها باطل است.اند كه اينجاه و مقام و كرسى

شوند كره فريرب سواد مىالناس غافل كم سواد و يا بىدسته دوم از مطرودين  مقلدين اينها هستند كه شامل عوام -2

نماها، عالم نمايان غيرعالم و غير عارفان حقيقى و غير اهل كراما  و مكاشرفا  و شرهودا  حقيقرى كره وانمرود و دين

كننرد و نادانسرته و كوركورانره از آنهرا پيرروى رونرد و حررف آنهرا را تكررار مرىكنند مىىتظاهر به تهذيب و عرفان م

 كنند.مى

اند خرود را بره اند خواستهامّا دسته ديگرى هستند كه مورد تاييدند و هه بسا اين عده از صوفيه كه اكنون گمراه شده

فهميدند لذا منحررف شردند. امرا ايرن عرده م نبودند و نمىآنها بزنند و بهسبانند و تظاهر به همان سيره كنند اما هون عال

شوند امثا  مالصدراها كه ديده علم و عمل مىخوب شامل بزرگان علم و عمل و علما و دانشمندان زحمت كشيده رنج

شران خيلرى اند، ديگران هم ولو در مذهبعشرى و خالص و مخلص بودههيچ شك و ترديدى نيست كه اينان شيعه اغنى

توان مرتهم بره كفرر، زندقره، الحراد و ام امثا  بايزيد بسطامى، منصور حالن، ابن عربى و ... امّا هيهگاه نمىيق ننمودهتحق

گذارد بين أناالحق گفتن مانند منصور با أناالحق گفتن فرعون. اگر فرعون جهله از صوفيه نمود هرا كه هر عاقلى فرق مى

دانست و باقى را عبد و تحت امر خود اما بس روشن اسرت كره گفتره ردم مىگفت: خدا را حاكم و والى و موالى ممى

ديدنرد برين ذى اى نمىمنصورها نه از روى كفر بوده بلكه در اغر تفكر و تعمق و مجاهده با نفس بين خود و خالق فاصله

دايم و خالق همه شما هرا كه اگر گويد: ما فى جبّتى اال اللّه نه اينكه من خديدند و يا آنكه مىربط و مربوط ربط را نمى

ديدند و گفت من خالق و خداى همه شما هستم بلكه اينان همه بندگان را نزديك به خدا مىشد نمىاز خود او س ا  مى

شود كه با ظاهر قررآن و روايرا  و برا عقرل نراقص و حكمرت و يا اگر در كالم ابن عربى و يا مالصدرا هيزى ديده مى

انده ما سازگار نباشد به معناى كفر و كافر بودنشان نيست هرا كه در قرآن هم آيا  متعرددى داريرم فلسفه و عرفان نخو

 كه شايد طبق ظاهرش اگر بخواهيم برداشت و معنا كنيم صحيح نيست مثل:

 و ...« و جاء ربك و الملك صفا صفا»،«الرحمن على العرش استوى»،«يداللّه فوق ايديهم»

يم كه ا مه فرمودند: زمين بر روى شاخ گاوى است و آن گاو روى سنگى است الى... و يرا و يا روايا  متعددى دار

كنم و يا امام صادق)ع( فرمود: نحن هو و هرو گاه پرستش نمىالسالم فرمود: من خداى نديده را هيچعليهحضر  على

د با نصروص يقينيره تعرارض دارد و ايرن نحن و ... و يا هو ولينا و... كه اگر قرار باشد مالك ظاهر آيا  و روايا  باش

كنيم و حكم به فاسد و باطرل و صروفيه دانيم و در برابر محكم توجيه و تاويل مىروايا  و آيا  را هگونه ما متشابه مى

توان با يك هروب رانرد و زود قضراو  كنيم كالم اين عده از عرفا و مهذبين و فالسفه را هم نمىبودن خدا و ا مه نمى

خير بلكه بايد تا آنجا كه ممكن است كالمشان را تأويل برد و  -پس مالصدرا يا فالن كس صوفى يا كافر شده كرد كه 



 

 

 

انرد اند هرا كه اينها از ما بهتر بودهفهميد مرا د و منظورشان هيست  آنها كه از روى غرض و مرض خداى نكرده نگفته

جرا (. على اى حا  اگر ديديم قابل توجيره نيسرت بايرد گفرت ايرندر علم و عمل و آگاهى به ما جاء به النبى و اال مه)ع

اند يا زمين خوردند يا ميرور شدند يا نفهميدند يا يك طرف قضيه را ديدند مثل منصور گرهه فقرط گفرت: اشتباه كرده

امرا از جهرت ديگرر رويم و همه اوييم به معنايى  أنا اللّه و از يك جهت قابل تفسير است كه ما از اوييم و به سوى او مى

و ...« ما عرفنراك حرق معرفترك »سا  آخر عمرى فرمود:انى عبداللّه  و فرمود:  63هم عبديم. هگونه پيامبر)ص( بعد از 

فقط جنبه اتصا  و نورانيت ما كه همان اتصا  به خداست را نديد بلكه از جهت ديگر ما ضاللتيم و ما كجا و خدا كجرا 

ياضت نفس و كشتن آن و فنا و پاگذاشتن بر نفس به خدا رسيد خود را بره خردا نزديرك و ما عبد اوييم پس منصور با ر

انرد كره ها كه در نيّت به قدرى صاف و پاك و خرالصها يا بههديد. ديد گويا هر هه او گفته امتثا  كرده و مثل مبتدى

خواننرد گويرا خردا دارد برا آنهرا مرىكنند و قرآن كه كنند االن خدا اينجاست و دارند با او صحبت مىگويا احساس مى

روند كه گويا صداى خداست و گويا خطورا  و الهاما  بره آنهرا كند و گاهى به قدرى به حا  معنوى مىصحبت مى

توان همره عرفرا را ها ناشى از ظرفيت و علم كم است منصور و ديگران هم حرفشان عرفانى است و نمىشود همه اينمى

گروييم كره آلود نمود بنابراين اگر آيا ، روايا  و مطلبى را ما در ايرن جرزوه مرىيز و شركهاى كفرآممتهم به حرف

شان با خدا و ا مره خروب بروده و بره اند مراد علما، بزرگان، عرفا و فالسفه بزرگ شيعه كه رابطهاند و هنانصوفيه هنين

اند هايشان هم اعتقادشان پيداست نيست بلكه مراد كسانىاند و در كتابنمودهاند بهتر از ما عمل مىتمام آنهه آنها فرموده

هاى فعلى كنند و يا آنهه در رسالهكه يا واجبا  و محرما  و مستحبا  و مكروها  را قبو  ندارند و يا بدان عمل نمى

ادمران غلروّ شرنوند و نيرز مرمراجع تقليد هست را معتقد نيستند و نه خود مجتهدند و نه رهبرانشان كه از آنهرا حررف مرى

كنندگان در مجالس يا محافل رقص و اند و يا مبليين و يا شركتكنندگان درباره ا مه است به غير آنهه كه خود فرموده

كنندگان با آنان هرا كه اينان اعمالشان و گفتارشان با مراجع كه در زمان غيبت نا بان ا مه سماع و ساز و غيره و همراهى

نتيجه اينكه در حا  حاضر نيز اگر كسانى از علما و فقها و عرفا ادعاى بعضى از مكاشفا  و  هستند كامال مباين است. و

يا كلما  عرفانى به زبان آورند بعد از تحقيق از صحه و سقم و با توضيحى كه گذشت مقبو  است اما از غير اينهرا ايرن 

ن و ديگرانى است كه در دامى كه آنها پهرن هيزها مقبو  نيست و دكان و انحراف است و هدف ما نيز آگاه شدن جوانا

دهند مانند رقص سماء و غيره كه انسان از بيان آن شرم دارد و مخالف صريح اسالم افتند و اعمالى انجام مىاند مىكرده

 و حرام قطعى است.

 :فرمايدمى 7عالمه محمّدتقى جعفرى)ره( هم در مقدمه كتاب اصالحيه بر تفسير و تحليل مثنوى صفحه 

درباره عقايد بعضى از متصوفه مانند: حسين بن منصور حالن و بايزيد و شبلّى و غيرهم آنهه مخالف عقرل سرليم و »

تواند آن را مورد ترديد قرار بدهد و آنهه مخرالف منرابع وجدان )فطر  ناب( و آيا  قرآنى نبوده باشد هيچ كس نمى

البته بايد كوشش كررد، ترا آخررين حردّ ممكرن عبرارا  همره اساس هيزى نخواهد بود. مذبوره باشد جز تخيال ِ بى

هاى فلسفى و عرفانى را تفسير و توجيه نمود و اگر قابل تفسير و توجيه نباشد همان عبارا  را بايد كنار زد و شخصيت

رفا نيز مطلبى باشد بپذيريم. در واقع اگر عواقعيا  را از منابع عقل و وجدان و عوامل شهود ناب كه موافق كالم الهى مى

خالف عقل و شرع گفته باشند بايد با ادب و متانت علمى مورد نقد قرار بگيرد و يا برا احتمراال  معقرو  آن رإ ّتّ توجيره 

 كرد.



 

 

 

 

 بخش اول : بعضي از مفاهيم ، اصطالحات و واژه ها
 ريشه لغوى صوفى:

 .1تصوَّفَ: صار صوفيّاًاا تخلّقَ باخالق الصوفيّه

 .2درويش و صوفى مسلك شدتصوَّف: صوفى شد، 

تصوُّف مصدر باب تفعّل از غالغى مزيد و حروف اصلى آن )ص و ف( است و از ريشه و خانواده صوفى است منتهرا 

پوشرى داشرته باشرد سرخنى باشد و صوفيه زىّ پشرمينهصوفى اسم منسوب است. و در اينكه صوفى منسوب به صوف مى

 نيست.

صوفى: پيرو  -ف است به معناى يك تكه پشم. الصُّوفى: منسوب به صوف، پشمى الصُّوفة: مفرد صو -الصُّوف: پشم 

 4...خانقاه، رباط و -. صوفى خانه: محل صوفيان 3آيين تصوف

تخلّرق براخالق الصروفيه. الصروفية: فئرة مرن  -صوَّف هُ: جعله صوفيا، تصروّف: صرار صروفيا  -الصواف: بايع الصوف 

ندهم مرن كران فانيراً بنفسره باقيرا باللّره تعرالى مستخلصراً مرن الطبرا ع متصرال بحقيقرة المتعبدين، و احدهم الصوفىّ، هو ع

 5.الحقا ق

 درويش و صوفى مسلك شد. -تصوّف صوفى شد  -صوّفه: به فرقه صوفيه درش آورد  -االصوف: پشمالو، پرپشم 

 .6الوالصاف و الصافى و االصوف و الصا ف: پشمدار، پشمالود، پشم -الصوف: پشم ن اصواف 

 

الصروفَيررَ::  -صوف يصوف صوفا الكبش: قوچ پرپشم شد. صوفان: قارچ روى تنه درخت. الصوفى: پشرمى، پشرمينه 

 .1وسيله سو  زدن

عن االمر: از آن كار برگشت، راه  -2الحيوان: حيوان پشم درآورد، پرپشم شد.  -1صاف يصوف: صوفا. )ص و ف( 

 كج كرد.

صوّفه الكرم: بد  نواميه بعد الصدام. الصروفى عنرد  -و صاف عنّى وجهه: ما  ]صاف السهم عن الهدف صوفا: عد  

اهل التصوّف: من هو فانٍ بنفسه باق باللّه تعالى مستخلصٌ من الطبرايع متصرلٌ بحقيقرة الحقرايق ن صروفية. التصروف: هرو 

مجانبرة الردعاوى النفسرانية و منازلرة  تصفيه القلب عن موافقة البرية و مفارقة االخالق الطبيعية و اخماد الصفا  البشرية و

                                                        

 443المنجد، ص  -3

 136هنگ جديد عربى فارسى، ترجمه منجد الطالب، ص فر -3

 فارسى -فرهنگ الروس، عربى  -1

 3311، ص 3فرهنگ معين، ج  -4

 443المنجد، ص  -5

 136ترجمه منجد الطالب، ص  -6

 

 3310، ص 3فرهنگ بندرريگى، ج  -3



 

 

 

الصفا  الروحانية و التعلّق بعلوم الحقيقية )خرقة التصوف( ما يلبسه المريد من يد شيخه الذى يدخل فى ارادتره و يتروب 

 1.على يده

خالصه: )ص و ف( به معناى پشم و معناى ليوى آن: پشمينه پوشيدن منسوب بر پشم )پشمى( است كه بعدا علم شرد 

اى گروه خاصى و يا اينكه ]عربى االصل نيست زيرا تا قرن دوم هجررى از صروفى اسرمى نبروده و پرس از ورود ملرل بر

االصرل باشرد و از اند كه يونانىمختلف در اسالم و فرق گوناگون صوفيه در اسالم پديدار شدند مثال بعضى احتما  داده

 .2صوفيا به معناى دانش و حكمت گرفته شده باشد

 3:يت صوفى در ليت نامه دهخداريشه ل

در فارسى پشم خوانند و طبيعرت آن گررم و خشرك برود. و نيكروترين آن نررم برود و پشرم  -صوف: پشم گوسفند 

سوخته خشك بود در سيم و مجفف... و خرقه صوف هون بر گردن روندگان بندند خستگى بر ايشان كار نكند و هريچ 

 گويد:زحمت نرسد. همانطور كه عطار مى

 يابمصوف صفاى د  نمى از

 از درد ميان صفا همى جويم

 شود.و صوف گاهى به نوعى از جامه گنده پشمى اطالق مى

صوف زمينى كه شاؤ  در آنجا وارد گشته و در يكى از شهرهاى غير مذكور آن سمو يل را مالقا  نمرود. و برخرى 

شرمو يل ورشليم و پنج ميل به جنروب غربرى بنرىرا گمان هنان است كه صوبا كه به مسافت هفت ميل به طرف ميرب ا

 باشد صوف است.مى

 صوف: الوى قها ى كه يكى از اجداد شمو يل بود. و به اين اسم افراد و اماكن زيادى بوده است.

 هاى موسيقى است و آن سه ضرب است ديك دك سر انداز، نام آهنگى.صوفيانه: نام يكى از ضرب

 اند.و تعبد طالب راه يافتن به حق و حقيقت صوفيه: آنان كه از طريق رياضت

گروهى كه از اواخر قرن دوم هجرى در اسالم پيدا گشتند و به خاطر طرز تفكر، لباس، خوراك، عباد  و رياضرت 

 مخصوص، بدين نام معروف گشتند.

 ريشه صوفى و تصوف:

ر مراتب معنروى و حضرور است. هون صوفيه از نظ« صف»كشف المحبوب گفته اصل كلمه صوفى و تصوف از  -1

قلب و مناجا  و بلندى همّت و تقرب به خداوند در صف او  محسوبند و نيز از نظر مراتب ظراهرى در نمراز زودترر از 

 اند.گرفتهشوند و در صف او  قرار مىديگران حاضر مى

 شدند. نه صوفى.گفته مى« صفى»امّا اشكا  اين است كه در اين صور  الزم بوده 

قل تلبيس ابليس منسوب به صوفه يا )صوفة القفا( هستند زيرا صوفيه مانند موهاى پشت سر، نررم و لطيرف طبق ن -2

 باشند.مى

                                                        

 610، ص 3اقرب الموارد، ج  -3

 (، )مقدمه مصحح35نفحات االنس ص  -1

 114، ص 33دهخدا، ج  لغت نامه-4



 

 

 

اما اشكا  اين است كه اين تفسير بعد الوقوع است و مدتها پس از پديد آمدن كلمه، با ذوق ساخته و پرداختره شرده 

 است.

ازك و كوتاه و زرد رنگ است و صوفيه هرم بره گياهران صرحرا از كلمه )صوفانه( مشتق شده و صوفانه گياهى ن -3

 شود نه صوفى.كردند. اما اشكا  شده كه از نظر ادبى نسبت به صوفانه صوفانى مىقناعت مى

از صفو مشتق شده  و صفو به معنى برگزيده است و هون صوفيه برگزيدگان خلقند بدان منسوب شدند كره البتره  -4

 .314دهد. به نقل از صاحب رشحا  و رساله قشيريه و رياض السياحه ص بى وفق نمىاين وجه هم با قواعد اد

نويسد: شايد صوفيه به )آ  صوفان( منتسب است. آ  صوفان كسرانى بودنرد كره در تان العروس: شرح بر قاموس مى

گويد: مى« صوف»ر ليت اند و در قاموس دها تشبيه كردهكردند. صوفيه هم خود را در عباد  به آندر كعبه خدمت مى

 صحيح اين است كه خدام كعبه آ  صفوان بودند نه آ  صوفان.

ترين كتاب موجود درباره تصوف مانند كتاب اللمع نويسنده آن ابونصر سران درباره اينكره هررا صروفيه بره در كهن

 اند آمده است:اين اسم ناميده و نسبت داده شده

 «.شاك پشمى، لباس انبياء و اولياء و برگزيدگان خداوند بوده استاين اسم متوجه پوشاكشان است زيرا پو»

پايى است و هيچ يك از اصحاب پيامبر)ص( و تابعين به اين صوفيه يك واژه تازه»كند كه: سران اين گفته را رد مى

اسند و به هيچ يرك شنهيزان را به اين اسم مىاند و مردم هم فقط عابدان و پارسايان و درويشان و بىاسم توصيف نشده

 گويد:از اصحاب پيامبر)ص( صوفى گفته نشده است وى مى

شد و بديهى است كه مصاحب رسو  خدا بودن به مراتب برتر از علت اين است كه به ياران پيامبر صحابى گفته مى»

سفيان غرورى ه و 111كند كه در دوره حسن بصرى متوفى انتساب به صوف و صوفيه است. على اى حا  سران ادعا مى

دهد كه اين اسم قبل از ه و حتى هه بسا قبل از اسالم هم اين اسم بوده كه اگر اين خبر درست باشد نشان مى161متوفى 

كند درست باشد بايرد گفرت كره واژه اسالم هم شناخته شده بود. و نيز اگر آنهه از حسن بصرى و سفيان غورى نقل مى

 .1شدى پيش از آن شايع بوده و به افراد زاهد و عابد اطالق مىصوفى در اوا ل قرن دوم هجرى يا اندك

گويد: نخستين كسى كه واژه صوفى را بر خود داشت ابوهاشم كوفى بود كره در ه مى898عبدالرحمن جامى متوفى 

 م( 815) 211ه معتقد است كه اين اسم پريش از سرا 464. و قشيرى متوفى 2زيسته استنيمه نخست قرن دوم هجرى مى

 3.شايع بوده است

انرد. مرا گزارهشراى كتبرى معتبررى از زيسرتهها از آن كسانى است كه پس از قرن دوم هجرى مىولى همه اين گفته

كنرد و هاى او  و دوم هجرى نداريم كه در آنها واژه صوفى بكار رفته باشد و قشريرى هرم نظرر سرران را نقرد مرىسده

 اند.لباسهاى ديگرى هم داشتهگويد كه پوشاك صوفيه فقط پشم نبوده و مى

                                                        

هاى ؛ جلوه36تاريخ تصوف اسالمى از آغاز تا پايان سده دوم هجرى، ص  -3

 تصوف و عرفان در ايران و جهان

 14نفحات االنس، ص  -3

 32الرسالة القشيرية، ص  -1
 

 

 



 

 

 

امّا صاحب كتاب تاريخ تصوف اسالمى نظر سران را درباره اشتقاق لفظ تصوف و وجره تسرميه آن برر ديگرر اقروا  

 داند اما اهم اين آراء:دهد و آراء ديگرى كه در اين زمينه در منابع عربى آمده را بسيار ضعيف مىترجيح مى

اند كه به اهل صُفّه منسوبند. صفه لقب برخى فقيران مسلمان بود كه هون خانه گفتهصوفيان را به اين دليل صوفى  -1

اى نداشتند به زير سقفى در بيرون مسرجد پيرامبر در مدينره كره بره دسرتور آن حضرر  سراخته شرده برود پنراه و كاشانه

رسرد يامبر به مسلمين بعيد به نظر مىخوردند. ]كه البته به نظر حقير با توجه به اهتمام پآوردند و از صدقا  روزى مىمى

كردند بعد هم به نام صوفيه معروف شدند عالوه اينكه پيردايش ايرن اسرم در كسانى در سرما و گرما اينگونه زندگى مى

آن زمان هنوز معلوم نيست و نيز نسبت صفه صفى است نه صوفى و آن عده كه در مسجد پييمبرر بودنرد اصرحاب صرفة 

 [.هبودند نه بنام صوفي

است زيرا صوفى از صفاى باطنى برخوردار است و كسى است كه پاكيزه و پيراسته از « صفا»اسم صوفيه مشتق از  -2

 دهد.باشد. كه البته با قواعد ادبى وفق نمىپليديها و بديها و تاريكيهاى دنيا و شهوا  آن مى

 اند.صوفيان به صف اوّ  م منان از نماز منسوب شده -3

انرد و برا اى بيابانگرد بوده و در دوران جاهليت خرادم كعبره برودهاند كه قبيلهبه )بنى صوفه( منسوب شدهصوفيان  -4

 اند.زيستهزهد مى

 .1هستند و آن نوعى سبزى است« صفوانه»صوفيان منسوب به  -5

گفتره  2ه كه قشريرىگونتر است و به نظر حقير هم همانظاهراً همان اتصاف به صوف )پشم( با مرام اين دسته مناسب

 اساس و عارى از قياس ليوى در ادبيا  عرب هست.اين حرفها بى

دهرد آورد و نشران مرىشواهدى كتبى از سرده او  و دوم هجررى مرى Noldeke .Th پس تئودور نلدك

انرد. پوشيدن پوشاك پشمى درشت، در آن دوران بين مردم رايج بوده مخصوصاً نزد كسانى كه مسرلك تصروف داشرته

 گويند.پوش مىگويد: در زبان فارسى به )صوفى( پشمينهكلسون هم كه نظريه )نلدك( را گرفته مىني

اند. اين عبار  را از راهبان مسيحى گرفته بودنرد. پوشيدهو نيز پارسايان اوليه مسلمان كسانى كه پوشاك پشمى مى]»

م( بره بصرره آمرد بره فرقرد سرنجى )يرا  784)م "حماد بن سرلمه"شاهدى كه در اين مورد ارا ه شده اين است كه وقتى 

 3سنجى( كه در جلويش پوشاكى از پشم داشت گفت: اين نشانه مسيحيت را از خود دور كن

شد. حديثى منسوب بره پيرامبر اسرالم)ص( اسرت كره و اين پيراهن پشمى همانى بود كه به آن لباس راهبان گفته مى

 «.پوشيدعيساى مسيح پشمى مى»فرموده: 

داند و شايد هم هنين باشد زيرا هه بسا راهبان مسيحى ه آقاى سران تاغيرپذيرى  از مسيحيت را خيلى صحيح نمىالبت

 .پوشيدندكردند و نيز هه بسا صوفيان هميشه پشمينه نمىبه پوشاك پشمى بسنده نمى

 

نراض فقررا و تصوف به معناض پيمودن مرام صوفي است و اين طور نيسرت كره هرم مع معناي اصطالحي صوفي:

                                                        

 سمعانى در االنساب نيز اين وجوه را ذكر كرده است -3

 336رساله قشيرى، ص  -3

 148، ص 1 العقد الفريد، ج -1

 



 

 

 

تا را گرد آورده منتهرا بيشرتر آنهرا جنبره ادبري و بالغري  87عرفا باشد . تعريفهاض متعددض از تصوف شده تنها نيكلسون 

 دارند .

اند و راهى و صوفيه گروهى هستند كه در كشف حقايق هستى به ذوق و اشراق و نه به برهان و استدال  توسل جسته

 اند، تصوف خوانده شده است.كه براى وصو  به حقيقت برگزيده

عبدالقادر بن عبداللّه سهروردى گويد: بيش از هزار نظريه درباره معناى تصوف وجود دارد و سپس گويد: كسى كه 

، زيرا از 1شود. داورى درباره درستى يا نادرستى اين تعريفها الزم نيستدا ماً در حا  تصفيه نفس باشد صوفى ناميده مى

اد در معناى صوفى كامال روشن است كه معناى صحيح و دقيقى براى اين كلمه وجرود نردارد، و هرر اختالفا  بسيار زي

كس طبق ذوق و سليقه خود آن را تفسير كرده است بدون آنكه به يك منبع ليوى يا سند تاريخى استناد كرده باشرند. و 

به قدرى زياد است كه امكران نردارد بتروان هاى مختلف درويشان و صوفيان بهتر آن است كه گفته شود: اختالفا  فرقه

هاى مختلف را بيان كرده ها و سلسلهيك تعريف كامل و جامعى از تصوف ارا ه داد به طورى كه تمام خصوصيا  فرقه

هراى آنران باشد. عالوه بر آنكه تيييرا  زياد هر فرقه در طو  زمان، و غابت نبودن آداب و روش آنان، و نيز كثر  فرقه

 افزايد.ل بودن اين مطلب مىبر مشك

هاى آنان را ذكر نمود، مرثالً صروفى كسرى اسرت كره معتقرد بره توان خصوصيا  و نشانهقدر مسلم آن است كه مى

خانقاه بوده و به فقه و فقها و به طور كلى به شريعت نظر تحقيرآميز داشرته و هميشره ادعراى معنويرت و انرس برا خردا و 

 2.كندگرى و مسامحه و سهل انگارى در دين زندگى مىو با نوعى اباحهخوشبينى زياد به خود داشته، 

تصوف مسلك و روش ليزنده و »شود كه: پس، از مجموع تعاريفى كه تاكنون از تصوف شده، اين نتيجه حاصل مى

ايران، متييرى است كه نقطه شروع آن زهد و نقطه پايان آن عقيده وحد  وجود است و در بين اين دو نقطره شرروع و پ

انواع و اقسام رنگهاى عقايد و مسالك گوناگون پيدا شده است. و بنابراين تصوف يك مذهب خاص و منظم و محدود 

نيست بلكه يك طريقه التقاطى است كه از به هم آميختن عقا د و افكار گوناگون بوجود آمده لرذا از ايرن روسرت كره 

 .3هاى بسيارى پيدا كرده استصوفيه در طو  تاريخ فرقه

 خالصه معناى اصطالحى صوفيه )تصوف(:

زده و لباسرهاى گيرى از دنيا مىگروهى كه از همان اوا ل اسالم به ظاهر بيشتر از ديگران دم از زهد و تهجد و كناره

اند به مرور زمان براى خود مسلك و اى از اينان عارف و م من و خوب بودهپوشيدند كه عدهپشمين يا احيانا مندرس مى

اى مخلوط از فلسفه و مذهب درست كردند كه به عقيده صوفيان راه وصو  بره ى متمايز از ا مه را گزيدند و طريقهروش

نشده است هرا كه اسالم دين اعتدا   حق منحصر بدان است وتهجدض واعمالي كه به شكل فعلى آن در سنت ا مه ديده

 است نه افراط و تفريط.

كند و آخر  را هدف نهايى مسرلمان به پرستش خدا و ترك هواى نفس امر مىو در عين حا  كه پيروان خود را 

                                                        

 51 - 58عوارف المعارف، ص  -3

 36گذرد؟، ص در خانقاه بيدخت چه مى -3

 34، ص 3خيراتيه در ابطال طريقه صوفيه، ج  -1

 

 
 



 

 

 

 فرمايد:داند، مانع تمتع او از نعمتهاى اين جهان نيست. قرآن مجيد مىمى

ابتغ فى ما آتاك اللّه الدار االخر: و ال تنس نصيبك من الدنيا و احسن كمرا احسرن اللّره اليرك و ال تبرغ الفسراد فرى »

قل من حرم زينة اللّه التى اخرن لعباده و الطيبا  من الرزق قل هرى »فرمايد:   و نيز مى«ه ال يحب المفسديناالرض انّ اللّ

 «.للّذين آمنوا فى الحيا: الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل االيا  لقوم يعلمون

 

 وجه تسميه صوفى:

هم درباره علت نامگذارى اين لفظ دهار تحيرر خالصه اينكه: آراء و عقا د به قدرى گوناگون است كه خود صوفيه 

 1.اند كه با هيچ يك از قواعد زبان عربى سازگار نيستاند و نظرياتى ابراز كردهشده

تصوّف گرايشى است كه صوفيه آنرا به عنوان راهى براى عباد  و تقرب به خدا در پيش گرفتند اال اينكه در خال  

ونان و هند و بالد فارس و غيره ... هم تاغير پذيرفت تا جرايى كره رويكرردى غيرر زمان از گرايشا  ديگر مانند صوفيه ي

مذهبى هم در آن ايجاد شد و بعضى از متفكران سرعى كردنرد برا شرواهد تراريخى صروفيه را بره فكرر اسرالمى شريعى و 

 hlh. 2اعتقادا  و اشراقا  ربط دهند  اما مباين عقيده شيعه است

 ريشه لغوي درويش:

نهاد: صوفى، قلندر/ درويش -3نشين زاهد، گوشه -2فقير، تهيدست، بينوا، گدا، مقابلش توانگر، مالدار  -1درويش: 

 3.آاليشساده، بى -3صادق  -2آنكه طبعا درويش است  -1

خواهنده از درها. گدا. )ليت محلى شوشتر( سا ل يعنى گدايى كه با آوازى خوش گاه پرسه زدن شعر خواند. فقيران 

يى كنند و در آن گاه به آواز خوش شعر خوانند و موى ريش و سبيل ناپيراسته و ژوليده دارند )يادداشت مرحوم كه گدا

اند، و درويز در اصل درآويز بروده بره معنرى آويزنرده از در، دهخدا(. در اصل درويز بود زا را به شين معجمه بد  كرده

انرد گيرد لهذا گدا را درويش گفتند و بعضى محققران نوشرتها مىآويزد يعنى درها رهون گدا به وقت سوا  از درها مى

كه درويش در اصل دريوز بود در ميان ياء و واو قلب مكانى كردند درويز شد بعد زاء را بره شرين برد  كردنرد، و يروز 

صرادق  نشرينصييه امر است از يوزيدن كه به معنى جستجو كردن است. و هون اطالق اين لفظ بر خدا رسيدگان گوشه

نمايد لهذا فقير صاحب معرفت را به جهت تميز درويش ]دُ[ به ضم دا  بايد گفرت، در ايرن صرور  آيد و زيبا نمىنمى

مركب باشد از دركه به معنى مرواريد است و ويش كه در اصل واش بود مزيد عليه وش كه كلمه تشبيه است. در قديم 

اند هنانكه سعدى گويد: ظاهر درويشى جامه ستردهدارند، موى مىدرويشان برخالف زمان ما كه موى سر و ريش دراز 

 ژنده است و موى سترده...)ياداشت مرحوم دهخدا(.

هيز، مفلرس، محتران، بضاعت، بىدرويش د ، گدا طبع، گدا طبيعت، خسيس، بخيل، گداصفت// فقير، مسكين، بى

 گويد:نوا، تهيدست. همانطور كه فردوسى مىبى

 درويش را درم بخش هر ماه
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 مده هيز مرد بدانديش را

 گر از كوه داريم زر بيش ما

 توانگر خداى است و درويش ما

 گويد:يا مولوى مى

 صوفيان درويش بودند و فقير

 كاد فقرٌ ان يكن كفراً يبير

 گويد:يا سعدى مى

 گر كسى خاك مرده باز كند

 نشناسد توانگر از درويش

 درويش و گدا بنده اين خاك درند

 ترندترند محتانكه غنىآنان

 ده درويشى در گليمى بخسبند و دو پادشاه در اقليمى نگنجند.

 :معناى اصطالحى درويش
 خيلى اوقا  مراد از درويش همان صوفى مسلك استبنابراين با معناى اصطالحى صوفى گاهى تداخل دارد. 

شروند. و نيرز ايرن نام درويش خوانرده مرىاخوان طريقت و سالكان طريق و تمام اعضاى سالسل صوفيه نيز عموما به 

 شده است.لفظ در او  نام بعضى از مشاهير صوفيه به منزله يك عنوان استعما  مى

انرد. به هر حا  استعما  اين لفظ در حق صوفيه مخصوصا از جهت اهميتى است كه ايرن فرقره برراى فقرر قا رل بروده

ه معنى فقير و سا ل تداو  دارد. لفظ درويش در اين معنى سابقه دراز گذشته از اين در مقام اطالق نيز اين لفظ در ادب ب

 دارد و در آغار خواجه عبداللّه انصارى و ساير قدماى صوفيه مكرر آمده. در امثا  و حكم آمده:

 اگر از خرقه كس درويش بودى

 ر يس خرقه پوشان ميش بودى

 .1اندبدان مشهور و معروف بوده و اسم و لقب افراد يا اماكن زيادى به نام درويش بوده و

 شطح وبطالن شطحيات متصوفه و زيان آن براى مسلمين:

 گردد:شود اطالق مىشطح به دو گونه از سخنان كه از اين گروه شنيده مى

يكى از ادعاهاى بلند پروازانه كه درباره عشق با خدا و وصا  او كنند، بره طرورى كره گويرا آنران را از پررداختن بره 

هرا شروند و اينكره او را نياز كرده است، تا جايى كه بعضى مدعى اتحاد و رفع حجرابظاهرى و عبادا  بدنى بىاعما  

 گويند.بينند و با او سخن مىحضورا مى

 و ...« به ما هنين گفته شد»و « هنين ديديم»گويند مى
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ميراند و كار به جايى كشيده است كه مىتر از زهرهاى قتاله است كه تنها بدن را بخشاين گونه سخنان عوام را زيان

هرا طبرع اند، هررا كره هنرين گفترهاى از كشاورزان كشاورزى را رها كرده و به اظهار هنين ادعاهايى پرداختهحتى عده

آيند است هون در اين ميدان براى درك مقاما  و احوا  سخنى از تزكيه نفس در ميان نيست و حترى مردمان را خوش

ز هنين ادعاها توانند كرد و از اين سخنان ظاهر آراسته به هم توانند بافت. و اگر كسى اين سخنان برر آنهرا افراد كودن ني

خيزد، و از اينكه علماى ظاهر را توان درك اين انكار از علم جد  برمى»گيرد در جواب او درنمانند هون توانند گفت: 

هرا و امثرا  آن ب است و جد  عملى است نفسانى، و اين گفتههاى ما نباشد هون علم حجاژرفاى سخنان و اسرار گفته

 «.جز از باطن و به مكاشفه نور حق ظاهر نگردد، و جز اهل مكاشفه فهم ان نتوانند كرد

اين يكى از وسا ل اين قوم براى به غلط افكندن ديگران و راهى براى افساد عقا رد مسرلمانان و گمرراه نمرودن آنران 

هاى بندگان را فرا گرفتره اسرت و كسرى كره هنرين سرخنان گويرد مه جا پراكنده و شر آن قلباست، كه زيان آن در ه

 كردن ده كس برتر است.اعدامش به خاطر دين خدا از زنده

نره لفظرا درسرت اسرت و نره « سبحانى سبحانى ما اعظم شأنى»و سخنى هم كه از ابويزيد بسطامى نقل كنند كه گفته: 

كه هنين گفتارى از او شنيده شده هه بسا سخنى بوده كه از زبان خداوند متعا  و او آن را به  معنياً  و اگر هم غابت شود

 گفته است.عنوان ذكر پيش خود مى

ميز و معنى است با ظاهرى فريبا و عباراتى مطرنطن كره در پرس آنهرا هيرزى دوم گونه از شطحيا  اينان سخنانى بى

زند و ... و يا تفسيرهايى براى آنها كنند كه نه مقصود از آن سخنان بوده است و ها را گيج ساباشد، جز اينكه ذهنننهفته 

 نه گوينده هنين اراده كرده است، مگر اينكه سخنان را تنها عقل و خيا  درهم و پريشان او ساخته است.

امور باطنى كه  گاهى نيز از قبيل طاما  است، يعنى برگرداندن الفاظ شرعى از مفاهيم ظاهرى و اصلى خود به سوى

 ها خطور نكنند، مانند تأويالتى كه باطنيان كنند. اين قسم نيز شرعا و عقال حرام است.به ذهن

ها مقابل يكديگر، و به همان سان كه حشويه و كراميه احكام را يك اما از نظر عقلى: هون عوالم برابر همند و نشأ 

نماينرد، باطنيران نيرز هنرين حرالى عالم اسرار و معدن انوار را انكار مرىكنند و نگرند و تنها به ظواهر بسنده مىبُعدى مى

گذارند و از عمل به شريعت حقه سررباز زننرد و آن ها و آداب ظاهر را مىدارند  ليكن در طرف مقابل اينان، هون گفته

 را به دور افكنند.

ا هشم راسرت نابيناسرت و آن دگرر را اند، جز اينكه گروهى روار در ادراك حقايق يك هشمىاين دو گروه دجا 

نگرد، نه هرون حشرويان و باطنيران يرك هشم بيناست كه به همه هيز درست مى وهشم هپ كوره و عارف محقق را د

هشرمى جراهالن گرفترار و نره كرورى عروامش هشم است و نه هون اشعريان و معتزليان مبتال به ضعف بينايى، نه به برى

گذارد و احكرام دارد و هيچ نشأتى را وا نمىان به هشم درد مبتال. او پاس هر دو جانب مىگير و نه هون ماده پرستدامن

 كند.هيچ عالمى را رها نمى

 

 وجه حرمت شرعى:

اگر بتوانيم الفاظ را بدون وجود دليل نقلى و يا برهان عقلى از ظاهر و مدلوال  معمو  آنها برگردانيم، الفاظ اعتبرار 

داد. و اگر برگرداندن الفاظ شرعيه از مفاهيم اولى آنها بدون داشرتن دليلرى عقلرى آزاد باشرد، خود را از دست خواهند 



 

 

 

فهمد، نخواهد بود و آنهره اى در سخنان خدا و رسو  نماند، هرا كه اعتبارى به آنهه ذهن از اين سخنان مىديگر فايده

بلكه به خاطر هر كسى هيزى خطرور كنرد و آن را برر  اى ندارد،را هم به عنوان باطن اين الفاظ ذكر كنند معيار و قاعده

 وجوه گون گون تفسير توان كرد.

هايى است كه ميان صوفى نمايان شريوع يافتره و باطنيران نيرز ضرر اين مفسده نيز بسيار سنگين است و خود از بدعت

رأى خرود تأويرل و تنزيرل انرد، يعنرى ظرواهر را طبرق براى منهدم ساختن جميع بناهراى شرريعت از ايرن راه وارد گشرته

 نمايند.مى

ها از شر شياطين براى دين بيشتر باشد، هون شياطين ها واجب است، هه شر اينهشيار بودن در برابر اين فريب كارى

 هم به وسيله هنين كسان دين را از د  مسلمانان بيرون سازند

اند در صورتى كه رهروان و زاهدان مانند كردهپس اى مسكين! از همنشينى اين هنين نادانان دور باش كه خود را به 

 1.باشندبهره و از عقل و دين تهى مىاز معرفت و يقين آنان بى

 خرقه:

را خرقره نامنرد  يرا بره تعبيرر « اسررار واليرت»وصله كهنه است ولى در اصطالح آنها و خرقه از نظر ليت عربى، پاره 

وم كتاب باب واليت و راه هدايت  آمرده خرقره عبرار  اسرت از جلد د 351هبةاللّه درويش گنابادى در صفحه  يجذب

شود، به عنوان نمونه، كميليه از صوفيه اهل بيت به كميل و از او منصب ارشاد كه از طرف شيخ طريقت به مريد داده مى

 .رساندمي به موال 

 28سيرض كوتاه در مرام صوفي گرض و درويشي  محمد مرداني ص 

 عرفان و حكمت: .

با حكمت الهى وجه مشتركى دارد و وجوه اختالفى وجه مشترك اين است كه هدف هر دو معرفة اللّه اسرت.  عرفان

امّا وجوه اختالف اين است كه از نظر حكمت الهى هدف خصوص معرفة اللّه نيست. بلكه هردف معرفرت نظرام هسرتى 

البته معرفة اللّه ركرن مهرم ايرن نظرام دهد كه است آن هنانكه هست معرفتى كه هدف حكيم است نظامى را تشكيل مى

 است ولى از نظر عرفان هدف منحصر به معرفة اللّه است.

از نظر عرفان معرفة اللّه، معرفت همه هيز است در پرتوى معرفة اللّه و از وجه توحيدى بايد شرناخته شرود و اينگونره 

 شناسا ى فرع معرفة اللّه است.

دان از تفكرر در مسرا ل و ذهنى است نظير معرفتى كه برراى يرك رياضرى غانياً معرفت مطلوب حكيم معرفت فكرى

شود ولى معرفت مطلوب عارف معرفت حضورى و شهودى است نظير معرفتى كه براى يك آزمايشرگر رياضى پيدا مى

 شود.حاصل مى

عرارف در كما  فطرى و مترقّب انسان از نظر  حكيم در فهميردن اسرت و  كمرا  فطررى و مترقرب انسران از نظرر 

رسيدن است. از نظر حكيم انسان ناقص با انسان جاهل و از نظر عارف انسان ناقص مساوى است با انسان دور و مهجور 

 مانده از اصل خويش.

                                                        

 51تا  60عرفان و عارف نمايان ترجمه كتاب كسر أصنام الجاهلية، ص  -3

 343عرفان شهيد مطهرى، ص  -3
 



 

 

 

اند در عين حا  الزم است، افرراد متخصرص و وارد در عرفران و در معرارف عميرق ما معتقديم عرفا سوء نيت نداشته

 2.سا ل عرفانى و انطباق آنها با اسالم بحث و تحقيق نمايندطرفانه درباره ماسالمى بى

 تعريف زهد و عرفان:

بوعلى سينا در اشارا  كه ظاهراً آخرين اغرش است  فصلى را به )مقاال  العارفين( اختصاص داده اسرت و در نمرط 

شود. آنكه بر انجام هد ناميده مىفرمايد آنكه از تنعم دنيا رو گردانده است زانهم آن در تعريف زاهد و عابد و عارف مى

شود و آنكه ضميرش را از توجه بره غيرحرق براز عبادا  از قبيل نماز و روزه و غيره مواظبت دارد به نام عابد خوانده مى

شود البته گاهى دو تا از اين عناوين يا هرهره در داشته و متوجه عالم قدس كرده تا نور حق بدان بتابد عارف شناخته مى

 شود.ر جمع مىيك نف

توضيح مطلب اين است كه ميان زاهد و عابد عموم و خصوص من وجه است و ممكرن اسرت فرردى زاهرد باشرد  و 

عابد نباشد و يا عابد باشد و زاهد نباشد و هم زاهد هنانكه همه اينها واضح است ولى ميان هرر يرك از زاهرد و عابرد برا 

 د و عابد هست  ولى هر زاهد و يا عابدى، عارف نيست.عارف عموم و خصوص مطلق است يعنى هر عارفى زاه

 فرق زهد عارف با غيرعارف:

زهد عارف با زهد غزرعارف دو فلسفه دارد. فلسفه زهد زاهد و غيرعارف يك هيز است و فلسفه زهد زاهد عارف 

ست بلكره روح هيز ديگر است، همهنان كه فلسفه عباد  عارف يك هيز است و  فلسفه عباد  غيرعارف هيز ديگر ا

 و ماهيت زهد عارف و عباد  عارف، با روح و ماهيت زهد و عباد  غيرعارف متفاو  است.

دهد كه كاالى آخرر  را بگيررد امرا گويد: زهد غيرعارف نوعى داد و ستد است گويى كاالى دنيا را مىبوعلى مى

د  غيرعارف نيز نوعى معامله است از قبيل زهد عارف نوعى پاكيزه داشتن د  است از هرهه د  را از خدا باز دارد عبا

كند كه در آخر  مزد خويش را كه همران اجرر و غوابهرا اسرت كار كردن براى نمره گرفتن گويى در دنيا مزدورى مى

دريافت كند اما عباد  عارف نوعى تمرين و ورزش روح براى انصراف از عالم غرور و توجه به غبا  حق اسرت ترا برا 

 .1بدان سو كشيده شودتكرار اين تمرين 

 زهد صوفى و زهد اسالمى:

عدم  درسد جنبه غبوتى آن در آيا  و روايا  در حزهد صوفيانه يك جنبه غبوتى دارد و يك جنبه سلبى، به نظر مى

گيرى مطلرق از امرور اجتمراعى و وظرايف رغبتى به دنيا ترغيب شده است اما جنبه سلبى آن يعنى كنارهافراط زهد و بى

 طعا مردود اسالم است.جمعى ق

پوشرى و رياضرت دادن نفرس از طريرق گرسرنگى و پرهيرز از لرذا  و تصوّف در دورانهاى نخست بر اسراس ژنرده

ضرورا  زندگى قرار داشته است. هنانكه در صفحه بيست رساله قشيريه آمده كه جنيد در تأكيد اين مطلب گفته است: 

هرا بره ن را از تحمل گرسنگى و تررك دنيرا و بريردن از تعلقرا  و خوشرىايم بلكه آما تصوف را از قيل و قا  نگرفته

 ايم.دست آورده
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در رساله قشيريه آمده است كه ابوتراب تخشبى يكى از اقطاب صوفيه به صوفى كه از شاگردانش بود نگريست كره 

ابروتراب بره او گفرت: اى كرده و او سه روز گذشته كه هيزى نخورده و گرسنه بروده اسرت، دستش را به پوست خربزه

كنرى  تصروف ترو را شايسرته نيسرت بررو و در برازار براش و وى را از ميران دستت را به سوى پوسرت خربرزه دراز مرى

 شاگردانش بيرون كرد.

كردند تا عوام را گمراه و ارزشهاى اسالمى را  از مفاهيم خرود كره بره عقرل و فطرر  اما صوفيان بدين ها تظاهر مى

محتوا سازند، و در عوض بر اعمرا  خرود جامره زهرد و ورع دروغرين و ترقى همگام است خالى و بىهمراه و با تكامل 

 بپوشانند.

مرد پشمينه پوشى نزد مالك آمد كه پس از نشستن هشمانش را بر زمين دوخته و سر فررو انداختره و آغرار عجرب و 

هاى خويش جا دادند و افزود كه را در سينه خودپسندى در او نمايان بود مالك گفت: اگاه باش گروهى كبر و خودبينى

برد، از آن حضر  پرسش شد كه زى منافقان هگونره اسرت فرمرود پيامبر خدا)ص( از طرز لباس منافقان به خدا پناه مى

 خشوع لباس بدون خشوع د .

دن و خروددارى از دهد اما زهرد ورزيركند و ازدوان را پايه و اساس زهد قرار مىزهد اسالمى با رهبانيت مبارزه مى

كوشش در تحصيل دنيا، و بداحوالى و تن فرمرايى و امثرا  اينهرا كره از مفراهيم زهرد صروفيان اسرت از حسراب اسرالم 

گمان جز براى تأمين سعاد  آيد. و نيز براى هم دين آسمانى كه بىجداست و اين مطلب از آيا  و روايا  بدست مى

ه ترك دنيا و تن فرسايى و تحمل گرسرنگى و شركنجه دادن خرويش دعرو  انسان فرود نيامده غيرممكن است بشر را ب

كند كه انسان باى براى تأمين دنياى خود كار كند و بهرره خرويش را از دنيرا بره فراموشرى كند. بلكه قرآن تأكيد مىمى

 نسپارد و با زندگى و دگرگونيها و پيشزفتهاى آن در درازناى زمان همراه باشد.

شود كه مراد آنها از زهد بيش از اين نبوده كه انسان در طلب دنيا حردّ اعتردا  را زهد استفاده مىاز مجموع روايا  

 آورد نسازد.اى كه خود را بنده آنهه از آن بدست مىنگه دارد، به گونه

و با مطالعه  كرد تا انسان سربار ديگران نباشدبا اين حا  پيامبر خدا)ص( مسلمانان را به كار و عمل وادار و تشويق مى

روى و اسراف باشرد ترا انسران را بره كند كه نه در آن زيادهشود كه اسالم به روش زندگى معتدلى دعو  مىمعلوم مى

عيش و نوش و فسق و فجور و تكبر و گردنگشى بكشاند و نه در آن سختگيرى وامساك باشد تا موجب خرود آزارى و 

و اگرر اسرالم انسران را از دنيرا و توجره بره خوشريها و لرذتهاى آن برحرذر اهانت به نفس و جدا شدن غرا ز از او گردد. 

دارد، براى اين است كه رو آرودن به تمتعرا  و لذايرد زنردگى، منجرر بره اصررار و مرداومت در شرهوا  و سربك مى

 گردد كه انسان در برابر خداوند و ديگران برعهده دارد.شكمردن حقوق و وظايف واجبى مى

لى بن ابراهيم از نوفلى و سكونى از امام صادق)ع( از اميرالم منين)ع( نقل كرده آمده اسرت كره آن در روايتى كه ع

حضر  در پاسخ كسى كه از او درباره زهد در دنيا پرسش كرده فرموده است: آن عبرار  از دورى جسرتن از حررام 

 است.

و شكر هر نعمرت و پرهيرز از هرر هيرزى  در روايت ديگرى همين بزرگوار فرمودند: زهد در دنيا كوتاه كردن آرزو

است كه خدا حرام كرده است. در روايت اسماعيل بن مسلم از امام صادق)ع( است كره فرمروده: زهرد در دنيرا از ميران 



 

 

 

بردن ما  و حرام كردن حال  نيست، بلكه زهد در دنيا اين است كه بره آنهره در دسرت دارى بريش از آنهره در دسرت 

 اشى.خداست اعتماد نداشته ب

شك نيست كه شكنجه دادن نفس، خواه از طريق گرسنگى و تشنگى به مد  هنردين روز يرا خروردن آرد كراه بره 

ساعت كه صوفى در ايرن مرد   24اند يك به مد  مد  هندين روز و يا اينكه آنان براى گرسنگى دو زمان قرار داده

سراعت  72سد رمق كند بخورد، دوم پرس از گذشرتن اى كه تواند به اندازهحق خوردن هيزى ندارد ولى پس از آن مى

است و امثا  اين كارها كه موجب ضرر زدن به نفس است و خواه به وسيله بيدار خوابيهراى مرداوم و آنهره حرز ايرن از 

نامنرد طبرق آنهره پريش از ايرن آيد، هنانكه درست باشد كه اين نوع كارها را تصوف مىشرايط صوفيگرى به شمار مى

ين تصوف از بزرگترين محرما  الهى در اسالم است. توضيح بيشتر و پاسخ به شبها  در همين كتاب و كتب ايم اگفته

 1.ديگر موجود است

 عرفان نظرى:

نمايرد ، موضروع و مسرا ل و پردازد، درباره خدا و انسان و جهان بحث مرىعرفان نظرى به توضيح و تفسير هستى مى

دهرد و آنگراه آنهرا را برا زبران دى و اصو  به اصطالح كشفى را مايه استدال  قرار مىنمايد منتها مبامبادى را معرفى مى

 دهد.عقل توضيح مى

تفسير عرفان از هستى و به عبار  ديگر جهان بينى عرفانى هستى با تفسير فلسفه از هستى، تفاوتهاى عميقرى دارد، از 

ه خدا واجرب الوجرود و قرا م بالرذا  اسرت و غيرر خردا تظر فيلسوف الهى هم خدا اصالت دارد و هم غيرخدا. اال اينك

ممكن الوجود و قا م به غير و معلو  واجب الوجود ولى از نظر عارف غيرخدا به عنوان اشيايى كره در برابرر خردا قررار 

سماء و گرفته باشند هرهند معلو  او باشند وجود ندارد بلكه وجود خداوند همه اشياء را در برگرفته استيعنى همه اشياء ا

صفا  و شئون و تجليا  خداونداند نره امرورى در برابرر او، نروع بيرنش فيلسروف برا عرارف متفراو  اسرت، فيلسروف 

 خواهد تصويرى صحيح و نسبتا جامع و كامل از جهان در ذهن خود داشته باشد.خواهد جهان را فهم كند، يعنى مىمى

ان را آن هنان كه هست با عقل خود دريابد به طورى كره از نظر فيلسوف حد اعالى كما  انسان به اين است كه جه

جهان در وجود او وجود عقالنى بيابرد و او جهرانى شرود عقالنرى. ولرى عرارف بره عقرل و فهرم كرارى نردارد، عرارف 

 خواهد به كنه م حقيقت هستى كه خداست برسد و متصل گردد، آن را شهود نمايد.مى

است ولى ابزار كار عرارف د ، مجاهرده و تصرفيه و تهرذيب و حركرت و  ابزار كار فيلسوف عقل، منطق و استدال 

 1.تكاپو در باطن است

 عرفان و تصوّف:

ها و حتى آداب مخصوص در معاشرتها و لباس پوشيدنها و احيانا آرايش سر و صرور  و يك سلسله افكار و انديشه

صوص مذهبى و اجتماعى رنگ مخصوص داده و ها و غيره به عرفا و متصوفه به عنوان يك فرقه مخسكونت در خانقاه

 دهد.مى
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عرفايى بوده و هستند كه هيچ امتياز ظراهرى برا ديگرران ندارنرد و در عرين  -خصوصاً در ميان شيعه  -و البته همواره 

اند نه گروههايى كه صردها آداب باشند، و در حقيقت عرفاى حقيقى اين طبقهحالل عميقاً اهل سير و سلوك عرفانى مى

 اند.ها ايجاد كردهز خود اختراع كرده و بدعتا

 ي:فان عملعر

 عرفان به عنوانِ يك دستگاه علمى فرهنگى داراى دو بخش است:  عملى و نظرى.

كنرد و بخش عملى عبار  است از آن قسمت كه روابط و وظايف انسان را با خودش و با جهان و برا خردا بيران مرى

شود، اين عملى است با تفاوتى كه بعداً بيان مى« علم»نند اخالق است، يعنى يك دهد. عرفان در اين بخش ماتوضيح مى

 شود.بخش از عرفان علم )سير و سلوك( ناميده مى

توحيد عارف يعنى موجود حقيقى منحصر به خداست جز خدا هر هه هست نمود است نه بود توحيرد عرارف يعنرى 

و رسيدن به مرحله جز خدا هيچ نديدن، اين مرحلره از توحيرد  جز خدا هيچ نيست، توحيد عارف يعنى طى طريق كردن

كنند و احياناً آن خالى از شرك نيست از نظر عرفا رسيدن به اين مرحلره كرار عقرل و انديشره را مخالفان عرفا تاييد نمى

سران برا نيست كار د  و مجاهده و سير و سلوك و تصفيه و تهذيب نفس اسرت.  و عمرده نظرر عرفران دربراره روابرط ان

 خداست.

و سير و سلوك عرفانى همهنان كه از مفهوم اين دو كلمه پيداست پويا و متحرك است، برخالف اخالق كه ساكن 

است يعنى در عرفان سخن از نقطه آغاز است و از متصدى و از منازلى و مراحلى كه به ترتيب سالك بايد طى كند تا به 

بدون هيچ شا به مجراز برراى انسران صرراط وجرود دارد و آن صرراط را بايرد  سر منز  نهايى برسد از نظر عارف واقعاً و

بپيمايد و مرحله به مرحله و منز  به منز  طى نمايد و رسيدن به منز  بعردى بردون گرذر كرردن از منرز  قبلرى نراممكن 

ت كره طبرق است، لهذا از نظر عارف روح بشر مانند يك گياه و يا يك كودك است، و كمالش در نمروّ و رشردى اسر

نظام مخصوص بايد صور  گيرد ولى در اخالق صررفا سرخن از يرك سلسرله فضرا ل اسرت از قبيرل راسرتى، درسرتى، 

عدالت، عفّت، احسان، انصاف، ايثار و غيره كه روح بايد به آنها مزيّن و متجلى گردد. از نظر اخرالق روح انسران ماننرد 

ها مزيّن گردد بدون اينكه ترتيبى در كار باشد كه از كجا ها و نقاشىاى است كه بايد با يك سلسله زيورها و زينتخانه

 .1آغاز شود و به كجا انتها يابد. مثالً از سقف شروع شود يا از ديوارها و از كدام ديوار، از باالى ديوار يا از پايين

 

 بخش دوم : پيشينه تاريخي تصوف
 هند زادگاه تصوّف:

كنيم كه طرز تفكر صوفيانه در اغلب مذاهب كهنسا  و اديان و عقا دشان مشاهده مىبا مطالعه در اقوام و ملل پيشين 

و مكاتب فكرى قديم ريشه دوانيده و به طور مناسب با آداب و تعاليم هر آ ين و مكتبى به يك صور  و رنرگ خراص 

 ظاهر گشته است.
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مين باستانى از زمانهاى بسيار قديم محيط آيد اين سرزبه طورى كه از مطالعه تاريخ عقا د و مذاهب هند به دست مى

اى معتقدند هند زادگاه اوليه تصوف بوده است. گذشته اينكه مرذاهب و مناسبى براى پرورش افكار صوفيانه بوده و عده

عقا د هندى در اين اصل مشتركند كه پايه و اساس سعاد  و نجا  همانا فرار از دنيا و ترك جميرع لرذا  و مشرتهيا  

 باشد.كشى مىمراه با تعذيب و شكنجه بدنى و دوام به رياضتجسمانى ه

دانند مباليه باشد الاقل بايرد گويد: اگر عقيده آنان كه تصوف را زا يده افكار هندى و بودا ى مىدكتر قاسم غنى مى

 2.گفت: كه از هيزهايى كه تاغير بسيارى در تصوف اسالمى داشته افكار و آداب هندى و بودايى است

توانيم با قطع نظر از تصوف و صوفى همان عقا د و تعليماتى را كره در ميران مسرلمين اسراس مسرلك تصروف مىما 

 ها قبل از اسالم در هند و هين و ايران و يونان و فلسفه نو افالطونيان مشاهده نما يم.شود در قرنمحسوب مى

كه بره مررور زمران در افكرار هينيران نفروذ و تراغير زاى برهما ى و بودا ى و نيز افكار صوفيانه مانى تعليما  تصوف 

تر نموده و ريشه افكرار صروفيانه را در قالرب و نموده بود زمينه را براى پرورش و نمو روح تصوف در كشور هين آماده

 رنگ عقا د و مذاهب هينى بوجود آورد.

 هاى تصوّف در يونان:ريشه

د كه كما  مطلوب و هدف وجودى و كمالى انسران عبرار  از هاى فلسفى يونان در اين اصل متفق بودنهمه مكتب

كما  فردى اوست و بايد تمام قوا را براى نيل به اين سعاد  متمركرز سراخت و هرون ايرن سرعاد  مربروط بره روح و 

 سرنوشت روحانى انسان است لذا بايد در اين راه از تمتعا  جسمانى و لذا ذ دنيوى هشم پوشيد و به رياضت تن درداد.

دهد و در حقيقت عبار  از يرك نروع تصروف علمرى و هاى يونانى تعليم مىاين روشى است كه علم اخالق فلسفه

 باشد.طرز تفكر صوفيانه مى

شرمارد برا االتبراع مرىآ  انسرانى الزماى كه علم اخالق يونان براى نيل به سرعاد  ايردهناگفته پيداست كه اين رويه

فرق فاحشى دارد. و اجما  اين است كه تعليما  اخالقى اديان آسمانى معتدالنه و برر  ها و تعليما  اخالقى اديانروش

 1.ريزى شده استاساس دو جنبه حيا  جسمانى و حيا  معنوى و روحى )اخروى( پى

 

 هاى تصوّف در ايران باستان:ريشه

نفوذ داشت بيشرتر روح تصروف هاى نظرى و عرفانى تصوف در آن آ ين مانى بر خالف فلسفه باستان ايران كه جنبه

 عملى را در خود پرورانده است.

خواهند به مرتبه جاودانى نور )فنا( برسند بايد از توالد و تناسل و لذا رذ مرادى اجتنراب گفت: آنهايى كه مىمانى مى

 كنند و به تجربه و رياضت و فقر و توكل بپردازند و به حالت روزه وصا  باشند و ...

ناميرده شرده و بره منزلره « صرديقون»اى بود كره بره نرام وفيانه در آ ين مانى بيشتر مربوط به طبقهاين روش افراطى ص

 شدند.كشيشهاى اين آ ين محسوب مى

پس از آنكه مانى به دستور پادشاه ايران كشته شد مانويين در نقاط مختلف و كشورهاى همسايه پراكنده شده اغلرب 

سياحت پرداختند و از اين رو آ ين مانى پس از مرگ وى در هرين و تركسرتان و بدوشى به ى و خانهدگربه حالت دوره
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اى از نقاط آفريقا هون مصر و الجزيره انتشار يافت. تعداد مرانويون و ميرزان نفروذ النهرين و ميولستان و همهنين پارهبين

گى نسبت به عقا د مسلمين محسروب اى زياد شده بود كه خطر بزرآنها در زمان خالفت المهدى خليفه عباسى به اندازه

اى از آنها كشته و باقى با تييير نام در شدند از اين رو به دستور مهدى عبّاسى همه مانيون تحت تعقيب و باالخره عدهمى

 جامعه مسلمين مستهلك شدند.

ورزى برا تجرد و عشرق گردى ورفته: دورهدهند و از امتيازا  آنها به شمار مىاز جمله آدابى كه به مانيون نسبت مى

باشد. و قسمت عمده اين افكار به توسط مانويين فرارى در كادر نرو بنيراد تصروف كره در آن گرفتن مىمردان و عشريه

 .1زمان در ميان مسلمين پيدا شده بود ماهرانه به كار رفت

 در آئين مسيحيت: رهبانيت  و تصوّف

ا به قسمتهاى مربوط به امور آخرتى و زهد و انقطاع از دنيا و تحقير رسالت مسيح براى تعليم آ ين رهبانيت نبود و تنه

حيا  مادى اختصاص نداشت منتها به جهت تكميل اديان گذشته و نيز روى مقتضيا  زمران اسراس دعرو  و رسرالت 

وجره خود را بر پايه زهد و سادگى در امور زندگى و تامين سعاد  حيا  اخروى نهاده و لرذا بره حيرا  مرادى كمترر ن

 نموده است.

هراى فسراد و وضرع نراامن اجتمراعى و دادن خرود از گررداباى از مومنين افراطى مسيحى بره منظرور نجرا امّا عدّه

اختالفا  و تناقضا  نظرى و فكرى روش زهد و انقطاع از دنيا و اعتزا  و تبعا  آن را كه به پندار خود آن را مطابق با 

 ديدند پيش گرفته و رهبانيت را پيشه خود ساختند.همان روش عملى مسيح و حواريون مى

هاى ششم و هفتم ميالدى كه مقارن با ظهور اسالم بود تصوف مسيحى به كما  اون و اشتهار رسيده بود و و در قرن 

پوش مسيحى در بالد اسالمى مخصوصا سوريه و عراق و مصر و بعضى از نقاط حجاز گردان پشمينهعده كثيرى از دوره

هاى تنرد صروفيانه از قبيرل تررك ازدوان و حترى نرامرد اى از روشلمين از نزديك در تماس بودند و مسلمين پارهبا مس

پوشى و افراط در عشرق و غيرره پوشى و روزه وصا  گرفتن و ترك حيوانى و توكل افراطى و دلقنمودن خود و پشمينه

وه اينكه تعاليم اخالقى و زهدى كره حضرر  عيسرى)ع( تعلريم را از اينان ديده بودند و به مرور متأغر از آنان شدند. عال

نمودنرد و زنردگى را بره رياضرت ها اعتكاف مرىكه بعدها پيدا شد و در ديرها و صومعه 2داد غير از آن رهبانيتى بودمى

 فرمايد:مى 27گذراندند. لذا خداوند متعا  در سوره حديد آيه مى

كره مرا ، يعنى آنها رهبانيت را بدعت گذاردند و حرا  آن«عليهم الّا ابتياء رضوان اللّهو رهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها »...

 آن را بر آنان مقرر ننموده بوديم.

رهبانيرت امرت مرن هجرر  اسرت و »مسعود نقل شده كه پيامبر اسالم)ص( فرمرود: و در ذيل تفسير آيه مزبور از ابن

 «.جهاد و روزه و حج و...
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صوفيگرى همهون بسيارى از هيزهاى ديگر، از فلسفه يونان برخاسته است و از بنيانگزار آن يعنرى بلوتينروس كره از 

فيلسوفان يونان يا روم است جمالتى در كتاب سير حكمت در اروپا آمده كه جمرال  دراويرش كنرونى اسرت. مرثال او 

هرايش گريرزان باشرد و ... يز هر كسى بايد از اين جهران و از خوشرىگويد: ما همگى از خداييم، از او جدا گشته و نمى

جوييم از ما دور نيست بلكه در خور ماست. كه بايد پرسيد پس اين خوشريها بهرر آنگاه ديده خواهد شد كه آنهه ما مى

 كه هست  و نيز اين سخنش را اگر بشكافيم معنايش اين است كه خدايى نيست و ما خود خداييم و ...

هاى يونانيان و همهنان فلسفه يونانى به ميان مسرلمانان آمرد ايرن نيرز هاى نخست اسالم كه دانشن سخنان در صدهاي

افتراد كره شنيد آدمى با خدا يكى اسرت، خروش مرىافتاد كه مىهمراه آنان رو به شرق آورد و اين به بسيارى خوش مى

 خود را خداشناس  و زبان بالف أنا اللّه بگشايد.

ها پديد آمد و خانقاها برپا گرديد و پارسايى يا روگردانى از خوشيهاى جهان كه پلوتينوس گفته ان كمى دستهدر زم

آسايى كرردن و يرا از شرهرى بره شرهرى رفرتن اى خزيده تنكار زيستن و زن نگرفتن و به گوشهبود در اينجا آنرا به بى

گروهى يكى پير باشد، ديگران سرسرپردگان او و هرر پيررى  عوض گردانيدند و پير و مريدى را پديد آوردند كه در هر

 بايد )خرقه( از دست پير ديگرى پوشد. 

تراشريدند. نيرز پيرروان انرد سررهاى خرود را مرىهاى كبود و پشمين پوشيده به نام آنكه از جهان رو گردانيردهو جامه

انرد كره رشرته كارهراى جهران در دسرت ودهاند به گزافگوييهرا پرداختره هنرين وانمرصوفى بدعوى آنكه به خدا پيوسته

 ايشانست و ...

پوشرى از جهران و خوشريهاى آن زنرى كره هرر دو از كارهراى بسريار برد اسرت اينران نرامش را هشرمكارى و بىبى

 گذارند.مى

كار باشد و دست از خانه و زندگى برداشته در خانقاه به ديگرران پيونردد و اگرر كسرى گرهه يك صوفى بايستى بى

گفتنرد كره ته باشد به صوفيگرى گرايد بايستى سرمايه و دارايى خرود را بره درويشران خورانرد و يرا جمالترى مرىخواس

هرا در زنردگى در برداشرت و برا تنبلرى و پذيرشش براى مسلمانان گران بود ليكن از آنجا كه صوفيگرى برخرى آسرانى

يكدسرته جداگانره برودن را دوسرت دارنرد روان آن شدن از مردم و ساخت و از آنسوى انبوه كسان كنارهپرورى مىتن

روزافزون شد. از آن سو صوفيان دست و پايى كرده براى خود ريشه اسالمى درست كرده بودند. بدينسان كه برخرى از 

 رسانيدند.طالب)ع( و برخى ديگر به ابوبكر مىآنان سلسله خود را به امام على بن ابى

يولست صوفيگرى، هه در ايران و هه در هنرد و خروارزم و بخرارا، تركسرتان و تا آغاز قرن هفتم كه زمان هيرگى م

آسياى كوهك و عراق و سوريا و مصر و ديگر جاها، پيش رفتره و در همره جرا خانقاههرا برپرا گرديرده برود و هنانهره 

 خواهيم ديد يكى از داليل هيرگى ميوالن همين بوده است.

زيرا با آن داستانى كه ميوالن ميليونها مردان را كشته و ميليونها  .گرديدسپس در زمان ميو  روان آن هر هه بيشتر 

زنان و دختران را به بردگى برده و سراسر كشور را تاران و ويران كرده بودند ايرانيان يا بايستى دامن مردانگى به كمر 

بازجويند و يا از همه هيز هشم پوشيده  يروز آيند. كينه گذشته راپگذشته برخيزند و به دشمنان زنند و غيرتمندان از جان

و كشور را به دشمنان سپارده از زندگانى تنها به خوردن و خوابيدن و روزگزاردن بس كنند و براى آرامش د ، خود را 

داشرتند ايرن يكرى را به دامن صوفيگرى يا خرابراتيگرى اندازنرد. و ايرانيران هرون پيشرروان كراردان و غيرتمنردى نمرى



 

 

 

خواستند و اين به اين بود كه صوفيگرى و همهنين خراباتيگرى فزونى يافت. به ويشه كه ميوالن نيز آنرا مىبرگزيدند و 

 سود ايشان بود[

 

 1:عوامل پيدايش تصوّف در اسالم

در مورد پيدايش تصوف در اسالم بايد دو عامل را در نظر داشت يكى خارجى و ديگرى منابع اسرالمى. منرابع مهرم 

ار  است از ديانت مسيحى، اعما  رهبانان، افكار هندى و ايرانرى و برودا ى كره مخصوصرا از جنبره خارجى تصوف عب

اند سپس فلسفه يونان. بعضى از نظر شباهت تامى كه در غالب مسا ل بين تصوف اسالمى رياضت و ترك دنيا م غر بوده

 دانند.برخى مولود افكار بودا مى اند وو بعضى از فرق هندى موجود است تصوف را زاييده افكار هندى شمرده

 

 تاريخ پيدايش تصوّف در اسالم:

توان گفت كه اين نام هه وقت پيدا شد ولرى آنهره مسرلم اسرت اينكره در دوره كوتراه پيرامبر البته به طور دقيق نمى

ابوبكر و عمر هرم از  در عصر -ها و ابتداى مسلمانى بحثى دراين باره نبوده اسالم)ص( به خاطر اشتيا  مسلمانان به غزوه

نظر بساطت فكر و يا مشيو  جنگ بودن اين مجادال  به آن صور  مطرح نبود و كال شايد بتروان گفرت در قررن او  

بين يك صوفى و يك مسلمان ديگر اختالفى اساسرى نبرود. منتهرا صروفى انزواطلرب برود و بيشرتر دنبرا  اوراد و اذكرار 

اش به توكل و تفويض بر خدا طرورى برود كرد و گاه عقيدهكمتر دخالت مىرفت و در مناقشا  اجتماعى و سياسى مى

 .دانستكه جستجوى غذا و كسب و حتى درمان بيماريها را خالف توكل مى

نام صوفى در روزگار پيامبر شناخته نبوده است و اين نام حتى بر حسب ادعاى صوفيه در پايان قررن دوم هجررى يرّ ّتّ 

 .1ه استاندكى بعد از آن پيدا شد

 2كند كه: اواخرر قررن دوم هجررىخالصه كالم ابن جوزى در تلبيس ابليس را هنين بيان مىمرحوم محمدطاهر قمى

يك دسته مردمى بين مسلمانها ديده شدند كه ظواهر و حاال  آنها هيچ شباهتى با مسلمانان نداشت هون لبراس پشرمينه 

آنها در نقاط دور از جمعيت صوامعى براى خود سراخته در آنجرا  پوشيدند نام صوفى گرفتند. بعضى ازدهاتى خشنى مى

 گرديدند.اى در صحراها مىنشين شده و دستهها گوشهكردند، بعضى در ميازهزندگى مى

تصوف در آغاز به صور  ترك دنيا و زهدى »نويسد: دكتر طه حسين درباره پيدايش تصوف در محيط اسالمى مى

افزايرد: تصروف روى كردند و رسو  اكرم)ص( آن را ناروا شمرد. طره حسرين در پايران مرىبود كه طرفداران آن زياده

هاى ديگر و به خصوص كيش مسيحى نيز شناخته شده است. ليكن متصوفه اسالم بر منحصر به اسالم نيست، و در كيش

برازى و انرواعى از حقرهروى و ستم كردند و كار تصوف پس از شيوع نرادانى و خفتگرى بره خود و سپس بر مردم زياده

                                                        

 116، ص 33نامه دهخدا، ج لغت -3
 

 1به نقل از رساله قشيريه، ص . 34تحفة االخيار، ص  -3

 35همان، ص  -3

 116، ص 33لغت نامه دهخدا، ج  -1
 

 



 

 

 

ديدنرد سرخت از آن بره دروغ كشيد و شرى بسيار از آن به عموم مردم رسيد، شرى كه اگر پيشوايان اوليره تصروف مرى

 3.نمودندآمدند و آن را به شد  انكار مىتنگ مى

ه نيرل بره ترين ازمنه به صور  يك ايد ولوژى حاد و افراطى درباره اصرل حيرا  و راگفتيم روح تصوف از قديمى

آ  تحت شرا ط و مقتضيا  و علل خاصى در اغلب اديان و مذاهب و مكاتب فكرى قديم نفوذ داشته و بره سعاد  ايده

 اشكا  گوناگون در قالب آنها ظاهر گشته است.

 ظهور و توسعه اين نوع تصوف از اواخر نيمه او  قرن دوم هجرى آغاز شده و تا قبل از آن نام و نشانى از اين مسلك

 شود.نوظهور در تاريخ اسالم و منابع اصلى آ ين اسالم مشاهده نمى

انرد تصروف همران حقيقرت و براطن و روح ايم كه با اصرار تمام مدعىاى قرار گرفتهولى ما در اينجا در مقابل دسته

 آ ين اسالم است.

مسرلمين پيردا شرده ترديردى و البته بايد دانست در اين كه نام و نشان تصوف و صوفى از قرن دوم هجررى در ميران 

االنس قبو  دارند كه اطالق و استعما  كلمه اى نيست و اين مطلب را حتى سران صوفيه نيز مانند: جامى در نفحا شبهه

دربرراره مسررلك جديررد و پيررروان آن از قبيرل ابوهاشررم كرروفى و ذوالنررون مصرررى و همقطرراران و « تصرروف»و « صروفى»

 ى آغاز گرديده است.مسلكان آنها از قرن دوم هجرهم

اما سوا  اين است كه آيا مجموعه مسا ل و مبانى و تعليما  مخصوصى كه در ميان مسلمين از قررن دوم بره بعرد بره 

 عنوان تصوف و پيروان آن به نام صوفى شناخته شده همان فرمايشا  قرآن و روش عملى پيامبر است  

 خاصى از اختالط طرز فكرهاى مختلف پديد آمده يا اينكه اين فكر و مسلك نوظهور است و تحت شرايط 

توان دريافت كه اولين شكل و نمود تصوف در محيط اسالم از افراط در زهد و فرار از تمتعا  دنيا و با مطالعه مى چ

كشى و ... آغاز شده است. و حا  آنكه دو پايه و شاخص آ ين اسالم اعتردا  و فطرر  اسرت. و فقر اختيارى و رياضت

كند و فطرر  را بره عنروان شراخص اصرلى و پايره و ه جميع ش ون زندگى اجتناب از افراط و تفريط را توصيه مىدربار

 نامد.مى« امت وسط»و « ملت نمونه»نمايد و پيروان خود را اساس تعاليم خود معرفى مى

 1گونره شرما را امرتنبردي«»و كذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسرو  علريكم شرهيدا»

 «.رو و معتد  كرديم تا براى مردم ديگر گواه و نمونه باشيد و پيامبر بر شما گواه و نمونه باشدميانه

هاى معنوى و روحى و آباد ساختن آخر  مردم نپرداخته بلكه در عرين پس اسالم آ ين رهبانيت نبوده و تنها به جنبه

بط گوناگون اجتماعى، سياسى، حقوقى، خانوادگى و نيز ترغيب و تحرريص بره هايى هم براى رواحا  دستورها و برنامه

هاى جنسى و غريزى و هاى اقتصادى و سعى و عمل درباره رفع نيازمندىهاى الهى دنيوى و فعاليتبردارى از نعمتبهره

شر ون مربروط بره آن ... داده است. و قسمت عمده فقه اسالمى را هم تعاليم و دسرتورا  مربروط بره زنردگى دنيروى و 

دهد. از طهار  و زكو: و صدقا  و معامال  و جهاد و قضاء و شهادا  و حقوق مدنى و نكاح و طالق و تشكيل مى

 ... همه به نوعى مرتبط با زندگى روزمره ما است.
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و روش  نگررد بلكره راهپس ديديم كه دين اسالم يك آ ين معتد  است و نه تنها حيا  دنيوى را به ديده تنفرر نمرى

دهرد و در آن اغررى از روح تصروف و روش افراطرى صروفيانه بردارى از مظاهر آن تعليم مىاى را در زمينه بهرهعادالنه

شود. بلكه تضاد روشنى بين ايد ولوژى اسالم و طرز تفكرر تصروف دربراره مسرا ل مربروط بره حيرا  دنيروى ديده نمى

 گردد.مشاهده مى

 2فرمايد:عثمان بن شرريك كروفى كره بره ابوهاشرم كروفىسس تصوف اسالمى مىمرحوم مقدس اردبيلى درباره م 

اميه اين مذهب و اين طريقه را وضع نمود و ابن حمزه در كتاب هادى الرى النجرا: مرن مشهور بود در آخرهاى زمان بنى

  ذكر كررده و از جميع المهلكا  و كتاب ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب آورده و سيد مرتضى رازى در كتاب فصو

كه از مشاهير علماى اين طايفه اسرت در كتراب تصرفيةالقلوب قا رل شرده و قشريرى كره نسقي مشايخ صوفيه شيخ عزيز 

 .گويند كه از بزرگان علماى نواصب و صوفيه است و صاحب تصانيف بسيار استسنيان او را امام قشيرى مى

الجامى در اوا ل كتاب نفحا  االنس از او نقل كرده و خود بره اش اعتراف به اين نموده و مدر هند كتاب و رساله 

بايد ديد كه جمعرى از هاى شيعه و سنى مضبوط است با وجود اين مىاين قا ل است و به غير از اين در بسيارى از كتاب

 .انداند و هه وجوه در هم بافتهمتعصبان در معنى صوفى و وجه تسميه ايشان هه دست و پاها زده

اند و طايفه فريبنردگان از جهرت رونرق اند كه عبار  اصحاب صفه بوده كه صوفى كردهبعضى از ايشان گفته حتى 

كار و روان بازار خود، دانسته بآن توجيها  فاسد قا ل شده و گروهى از غافالن نادانسته به آن ترأويال  فاسرد معتررف 

 اند. داختهاند و به آن سخنان واهى سفيهان را در وادى گمراهى انشده

اند ابوهاشم كوفى بود. و آن ملعرون مثرل نصرارى بره و او  كسى را كه صوفى گفتند هنانكه شيعه و سنى نقل كرده

حلو  و اتّحاد قا ل شد ليكن نصارى درباره عيسى)ع( به حلو  و اتحاد قا ل بودند و او از براى خرود ايرن دعروى بنيران 

 نهاد. 

است كه او در ظاهر امورى و جبرى و در باطن ملحد و دهررى برود و مررادش از الديانا  مسطور و در كتاب اصو 

وضع اين مذهب آن بود كه دين اسالم را بر هم زند و از ا مه معصومين عليهم السالم هند حديث در طعن او وارد است 

 .اندصوف )پشم( پوشند صوفيه گفتهو پيروان او را كه هون 

پدر او ايشان را منسوب گردانيده، هشميه و هاشميه و عثمانيه و شريكه خواندند و هون  گاه به كنيت او و گاه به نام  

سفيان غورى طريقه و روش او را خوش كرده صور  و رؤيت و تشبيه و تجسيم بر مذهب او افزوده و عرصه اين مذهب 

 باطل را وسيع گردانيد اين فرقه را غوريه و سفيانيه نام كردند.

را به ابويزيد بسطامى نسبت داده يزيديه و بسطاميه لقب كردند و بره اعتبرار قا رل برودن بره حلرو  و  بعد از آن ايشان 

اتحاد ايشان را حلوليه و اتحاديه خواندند و هون جمعى از ايشان در اتحاد مباليه نمروده بره وحرد  وجرود قا رل شردند 

نصوب ساخته منصوريه و حالجيه گفتند و به جهت ايشان را وحدتيه نام كردند و به حسين بن منصور حالن ايشان را م

آنكه در باب مشايخ خود غلو نموده به خدايى ايشان را بر وجه حلو  و اتحاد قا ل شدند و بر گمراهى خود و ديگران 

و  افزودند ايشان را غال  و غاليه و غاويه نام كردند. و به سبب مكر و شيد و رزق و خدعه و مرد فريبى ايشان را زراقيره

 خداعيه موسوم ساختند.

                                                        
 



 

 

 

در زمان حيا  پيامبر)ص( مسلمانان پيرو همان نوع طرز تفكر و روش عملى معتد  و حد وسط بودند پس از رحلت 

اى بره روى بود اما به تدريج انحراف در دو طرف افراط و تفريط پديد آمرد عردهپيامبر هم تا مدتها روش اعتدا  و ميانه

هاى آن حسن بصرى، رابعه گيرى و رياضت رفتند اولين نمونهتفاوتى و كنارهاى به دامن بىهدنيا و رياست پرداخته و عد

 عدويه، سفيان غورى و غيره است.

 تصوّف اسالمى تحت تاثير عوامل بيگانه بوده است؟ آيا پيدايش
يهوديت، هندوستان و نظريا  قا لين به تاغير از ايران مسيحيت و  65تا  52در كتاب تاريخ تصوف اسالمى از صفحه 

گيرد كه تصوف، پيدايش اسالمى خالصى داشته داند و در پايان نتيجه مىيونان را طرح نموده امّا ادله آنها را محكم نمى

 1.ولى در طى تحو  و تكامل خود از عوامل بيگانه تاغير پذيرفته است

اميرى ترساى مسيحى در رمله شرام سراخت و  گويد اولين خانقاه رانفحا  االنس مى 31امّا هنانكه جامى در صفحه 

را از علرى)ع( بگيرنرد، و « خرقره»كنند تاريخ خود را به آغراز اسرالم برسرانند و حترى اينكه بعضى از صوفيان تالش مى

سلمان و ابوذر و مقداد را از مشايخ خود بشمرند، تالششان، تالش مذبوحانه است، و در تراريخ اسرالم هريچ شراهدى برر 

اى افكار و عقايد غير اسرالمى مطابقرت ادعاها نيست عالوه اينكه در تصوف مبادى و اصولى هست كه با پارهوجود اين 

 تواند اسالم و قرآن باشد.باشد، و لذا منشا واقعى آن نمىدارد و كامال با مبادى و اصو  اسالمى در تضاد مى

 :2نويسدصوف مىاستاد عباسعلى عميد زنجانى در كتاب تحقيق و بررسى در تاريخ ت

باشد و لرذا در بيشرتر مروارد روشهاى صوفيانه اغلب با آزادى كامل نسبت به قيود و حدود مذاهب و اديان همراه مى

رهايى از جمود و نظاما  محدود كننده دينى خود علت تمايال  صوفيانه كسانى كه داراى روح سركش و خيا  پرور 

 شود.محسوب مىانضباط هستند و از نظر زندگى و تعقل بى

 امّا علت پيدايش طرز تفكر صوفيان:

تر از هر كس ديگرى به خصوصيا  جسمانى و روحانى انسان است. و همو ديرن خداوند كه خالق انسان است آگاه

اسالم را دين اعتدا  و متناسب با انسانها فرو فرستاده و هرگونه افراط و تفريط در دين با سرشرت طبيعرى  و اوليره انسران 

گيرد و آنها هم از شررايط و اوضراع خرارجى و ر همگون است. تفكر صوفيانه از همين افراط و تفريطها سرهشمه مىغي

محيط زندگى در محيطى كه ظلم و ستم و فساد روان دارد و مردم با محروميت و ناكامى و ياس و بدبينى روبررو شروند 

 برند.افراط و تفريط مى از زندگى مادى متنفر شده و پناه به تخيل و درويش منشى و

از طرفى هم مشكال  فكرى و نظرى بشر كه از روز او  در جلوى ديد عقل وى بوده در سوق دادن او به ايرن طررز 

 فكر افراطى م غّر بوده است.

 داشتند و در زيرزمينها برانمودند و اعتقاد باطل خود را پنهان مىكردند و تشعف مىدر واقع اين گروه اظهار زهد مى

صروفه گفتند تا شبلى بهم رسيد و بعضى از رازهاى ايشان را كه افشاى آن را بىيكديگر از عقايد باطله خود سخن مى

دانستند بر سر منبر بيان كرده و پيش از او بعضى از روساى اين فرقه به كنايه و رمز بعضى اسرار خرود را كره همره نمى

سراختند اال بايزيرد كره مكررر ا در آن حالرت مسرت و مردهوش مرىكردند و خود رمحض كفر بوده در مجالس ادا مى
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ليس فى جبتى سوى اللّه و سبحانى سبحانى ما اعظم شأنى و رأيت اللّه فى المنام و رأيت اللّه فرى صرور: شريخ »باكانه بى

باطن ملحد و نمود و در گفت و او در اصو  به ظاهر حلولى و مشبهى بوده و در فروع به مذهب مالك عمل مىمى« هرم

اند و بره ظراهر شربلى مرالكى كردهزنديق بود و اكثر اين طايفه به ظاهر به مذهب احمد حنبل و مالك در فروع عمل مى

مذهب بود و ذوالنون شاگرد مالك بود و عاد  متعصبان سنّى است كه هر كس را از اين طايفه ببينند كه رسروايى را از 

ا د ناصحيح خود برانداخته مانند بايزيد بسطامى و حسين بن منصور حالن گويند حد گزرانيده و پرده از روى بعضى عق

كنند با آنكه در ديگر جاها باتحاد قايلند در اين طور جاها از غلبره دو تا بودند و اكثر صوفيه نيز دعوى دوتايى ايشان مى

گويند دو حسين بن منصور حالن و دو شوند و مىتعصب قاعدتا مذهب باطل خود را فراموش كرده به دو تايى قايل مى

بايزيد بسطامى بودند يكى از ايشان كافر بوده و ديگرى مومن بوده و از اكابر اولياءاند، و شيعه بايد كره گرو  نخرورد و 

 اند.بداند كه از امامان ما احاديث بسيار در طعن اين طا فه و متقدمين علماى ما در مذهب اين فرقه كتابهاى بسيار نوشته

خالصه اينكه رفته رفته كار اين روش مفرط و حاد باال گرفت و به تدريج از آن صور  سادگى و انفرادى و عادى  

خود به صور  يك كادر ممتاز و مسلك نوظهورى تييير شكل داد. و مردم در قررن دوم برا گروهرى هرر از هنردگاهى 

لباس خشن و پشمينه، كره گراهى از غارهرا و صرومعه  نمود. افرادى باكردند كه بر ايشان عجيب و جديد مىبرخورد مى

 - 83پرداختند. با در نظر گرفتن زمران حيرا  امرام صرادق)ع( )اى هم در صحراها به گردش مىآمدند و دستهبيرون مى

شود كره پيردايش تصروف در ه( و سا  فو  سفيان غورى و ابوهاشم كوفى كه به نام صوفى ناميده شدند معلوم مى 148

 و  قون دوم هجرى بوده است.نيمه ا

شعبه دوم از تصوف در اواسط قرن دوم هجرى در خراسان پديد آمده، اما هون دور از مراكز آن طريقه بروده بيشرتر 

 مند گشته است.از افكار را ج در نقاط شما  شرقى ايران بهره

دارد و اسراس آن را محمرد برن  اند تفاو  آشكارى با تصوف ايران و هنردشعبه سوم از تصوف كه ميرب نيز ناميده

 ه( نهاده است. 319عبداللّه بن مسر: ابن نجيح معروف به ابن مسره )م 

( تكميرل و تردوين شرد و تفراو  فراحش آن برا 561الدين معروف به ابرن عربرى )م تعليما  وى بعدها توسط محى

 .1ستتصوف ايران اين است كه پر از اسرا يليا  و تعليمكا  يهود و نصاراى ميرب ا

استاد عميد زنجانى در بحث دورنما ى از تصوف در اولين دوران تكوين آن و مشخصا  اين فرقه و پس از بررسرى 

تروان از آن اى كه از نظر تراريخى مرىفرمايند: خالصه مطالبى كه در اين بحث گذشت و نتيجههاى صوفيه مىسرسلسله

روند همگى بر مذهب اهل لى و سران اوليه تصوف به شمار مىگذاران اوليه تصوف كه طبقه اوگرفت اين است كه پايه

بين عليهم السالم )هه از نظرر اى براى تشيع و ارتباط خاص آنها با ا مه اهلكنندهسنت بوده و نه تنها مدرك و شاهد قانع

اكنون گفته شد هاى قديمى صوفيه( در دست نيست بلكه مطالب و شواهدى كه ترجا  و تاريخ شيعه و هه از نظر تذكره

هاى قبل از عصر صفويه )كه تصوف رنگ تشيع به خود گرفت( از مشرايخ صروفيه بازمانرده و نيز كتابهايى كه از زمان

 گردد.است بهترين گواه و دليل تسنن مشايخ اوليه تصوف محسوب مى

                                                        

 با تلخيص 350تا  35تحقيق و بررسى تاريخ تصوف، صفحه  -3

 



 

 

 

حجوب( و )رساله قشيريه( و و با قطع نظر از خيلى مطالب تنها مطالعه كتبى از قبيل )اللمع فى التصوف( و )كشف الم

)تذكر:االولياء( و )نفحا  االنس( كافى است كه موضوع مذهب را در مراحل اوليه تصوف به طور غيرر قابرل ترديردى 

 روشن نمايد.

آمده است كه دكتر طه حسين در آ ينه اسرالم )ترجمره محمرد  9، صفحه «گويند عارف و صوفى هه مى»در كتاب 

گويرد تصروف در آغراز بره صرور  تررك دنيرا و زهردى برود كره طرفرداران آن ( مى274 و 273ابراهيم آيتى صفحه 

روى كردند و رسو  اكرم)ص( آنرا ناروا شمرد ليكن هيزى نگذشت كه اين ترك دنيا تييير قيافه داد ترا آنكره در زياده

گان شد  يافت دشروارتر و اواخر قرن او  هجرى تصوف از آن پديد آمد و هنگاميكه ارتباط مسلمانان با فرهنگ بيگان

تر شد هيزى نگذشت كه تصوف تحت تأغير آشنا ى مسلمانان با فرهنگ هند و ايران و بره خصروص يونران قررار پيهيده

شردن سبك زندگى و مظاهر خارجى رفتار و روش صوفيه و تقسريم -گرفت پس تصوف به مذاهب باطنيان آميخته شد 

اند شيو  مراقبره شدهاى از صوفيان در عمل مخصوصى جمع مىى هر دستههجر 151هاى مختلف كه از حدود دسته 1به

ها شده يا الاقل تأغير هندى در ايرن اعمرا  و عرادا  اند در همه اين هيزها تقليد از هندىشدهو ساير اعما  صوفيانه مى

هرا كه بعضى از اينفنا خدا شود شود و با اين هست اما پيدا شدن افكارى مانند اينكه انسان در ذا  الهى محو و فانى مى

صريحا مخالف با عقيده اسرالمى اسرت باعرث شرد كره صروفيه مرورد تكفيرر و مزاحمرت فقهرا قررار گيررد صروفيه كره 

خواستند از اسالم خارن باشند يا شمرده شوند از يك طرف دست به تاويل و تفسير عارفانه قرآن زده تصروف را برا نمى

 اسالم توفيق دادند.

 

 

 

 
 زمانى صوفيه، صوفى ناميده شدند؟ از چه

پييمبرر  1كنرد كره: بزرگران مسرلمينجامى كه در كتاب خوداز قشيرى كه سنى و اوهم مدافع تصوّف است نقل مرى

صحابه و بعد از او تابعين و بعد از او اتباع تابعين بودند بعد اختالف افتاد و مراتب از هم جدا شد تا اينكه به خواص مردم 

                                                        

گويند اسماعيل فرزند اى از اسماعيليه هستند كه مىباطنيان فرقه-3

در حيات پدرش فوت كرده است و پسر اسماعيل را كه محمد امام صادق)ع( 

نام داشت پس امام صادق امام دانستند. فرقه ديگر اسماعيليه در قبال 

اينان اسماعيل فرزند امام صادق را زنده و غائب دانسته و چشم به 

راه وى هستند با اينكه مورخان فوت او را در زمان خود امام صادق)ع( 

اند كه پيش خود ول را از اين روى باطنيان ناميدهاند فرقه انوشته

اند بعضى براى آيات قرآن و شرايع اسالم تاويلى و باطنى قائل شده

اند تأويالتى زاده بودهگذاران اين كيش چون مجوساند بنياننوشته

اند كه زناشوئى با دختر و خواهر و ديگر چيزهاى ناگوار را براى كرده

اند و اينان دين خود را جز بر كسى كه ودهپيروان خود تجويز نم

اطمينان كامل به گرايش او داشته باشند آشكار نكنند آن هم پس از 

 سوگند به آنكه راز آنان را در نزد ديگرى باز نگويند

  نفحات االنس جامى، صدر زمان -3



 

 

 

گفتند سپس بدعت ظاهر شد و اختالف شد و هر كرس ادعرا مام بيشترى به امر دين داشتند زهاد و عباد مىو آنها كه اهت

كردنرد و كرد كه زهاد در بين آنها است تا اينكه خواص اهل سنت كره نفرس خرود را نسربت بره خردا مراعرا  مرىمى

 هجرى بود 211ين اسم قبل از سا  نمودند، به اسم تصوف مشهور شدند و اهاى خود را از غفلت محافظت مىقلب

 تصوف در قرن اوّ  كه گذشت امّا تصوف از قرن اوّل تا قرن حاضر:
 تصوّف در قرن دوّم: 

در قرن دوم دسته مخصوصى در اسالم پيدا شد كه به خاطر لباس و روش و سكونت مخصوص خود بايد بردانها نرام 

 رخى، سرى سقطى. جداگانه داد مانند: ابراهيم ادهم، بشرحافى، معروف ك

در اين قرن نيز در تصوف از وحد  وجرود و اسرتفاده از الفراظ محبرت الهرى بره  -نشينى را گزيده بودند كه گوشه

شرود كره آغرار تصروف بره مفهروم واقعرى از آن معناى خاص و غيره در ميان نبود فقط در آغار رابعه مضامينى ديده مرى

پيدا شرد و  211جوزى در تلبيس ابليس آرد: اسم صوفى اندكى قبل از سا   پيداست )رجوع شود به تذكر:االولياء(. ابن

اى براى آنران آنان در ابتدا متخلص به زهد و حلم و غيره بودند امّ گق سپس ابليس آنانرا بفريفت و هر روز تلبيس تازه

 پيش آورد.

العراده سرا  بعرد اهميرت فروق 51ب آيد كه: كلمه صوفى كه در ابتدا در كوفه شايع شد قرياز سخنان محققين برمى

يافت زيرا در آن تاريخ مقصود از صوفيه جامعه عراق بود مقابل مالمتيه كه عرفاى خراسان بودند و از قرن ههارم به بعد 

 اين حد از ميان رفت و همه عرفاى مسلمان را صوفى گفتند.

 دانند.بعضى آنرا پيش از ظهور اسالم مىشمارند و حتى البته برخى از بزرگان صوفى كلمه صوفى را مستحدث نمى

 تصوّف در قرن سوّم و چهارم:

در قرن سوم تصوف به شكل خوب و فرقه خاصى درآمدند و به مرحله كما  و رشد رسيد. البته تقسريم مرا بره قرنهرا 

رك دنيا و ( مردى تا211تقريبى است هرا كه ظهور صوفيه و عقا دشان به تدريج بوده است. هرا كه معروف كرخى )م 

خواهد تنها پيراهنى را كه دارد به صدقه بدهد تا همانطور كه برهنه به دنيرا آمرده برهنره از دنيرا به قدرى زاهد بود كه مى

شرمرد و از حقرا ق، ( عالوه بر آن زهد و غيره شفقت و ايثار به خلق را مهم مرى225برود بعد از او مريدش سرسقطى )م 

( كه مريد او بود، مظهر كما  تصوف معتدالنه است و در اين دوره 297رن سوم جنيد )م كرد اما در قتوحيد و عشق مى

 هاى مفرط و غيره برداشتند.صوفيان دست از رياضت

 شود.اما باز جنيد مورد اعتراض فقها و اهل ظاهر واقع شد و مكرر به كفر و زندقه منسوب مى

تفحا  االنس( و حين بن  261( و بايزيد بسطامى )م 245رى )م ساير بزرگان صوفيه اين عهد هم از قبيل ذوالنون مص

كنند ولى همه ( اگر هه هر يك با زبان مخصوص افكار صوفيان را بيان مى334( و ابوبكر شبلى )م 319منصور حالن )م 

م برا / و بينند. لذا سالخوردگان صروفيه و مرردآنها كم يا بيش متمايل به عقيده وحد  وجوداند و جز خدا هيزى نمى

دادند كه از افشاى اسرار خوددارى كنند و ايرن احتيراط از آن برود كره تصروف رنرگ تجربه آنها به سايرين تعليم مى

                                                                                                                                                                                
 



 

 

 

گويند كه )خالقى است ديگرى گرفت و از زهد ساده عهد او  خارن شده بود. عقيده به وحد  وجود با آنهه فقها مى

داننرد. و فقهرا ايرن بود. و بعضى از صوفيان وقعى باحكام شررعى نمرىخارن از خلقى هستى غير ممازن بااشياء( مخالف 

 ساختند.گذارى و گاه الحاد و كفر متهم مىشمردند و صوفيه را به بدعتافكار را براى جامعه مسلمين خطرناك مى

 بايزيد بسطامى از ذوالنون مصرى و جنيد بيدادى قدم پيش نهاد و افكار وحد  وجود را بيان كرد. 

پيمايرد و آشركارا أنرا گويد و حالن در طريقه وحد  وجود راه افرراط مرىآنجا كه )يس فى جبتى سوى اله( مىتا 

سرايد. و سخنان اوست كه بعدها به دست مردمان اين عهد تاسيس شد. البته در طو  زمان تيييرا  و اصالحا  الحق مى

 و رسوم و ظاهر و غيره داده شد.

 اعتى از قبيل غزالى و ابن العربى و سهروردى تحقق يافت.جنبه فلسفى تصوف به دست جم

توفيق بين شرع و تصوف و دستورهاى سير و سلوك با رعايت اصو  شررع و اسرتناد بره قررآن و حرديث بره همرت  

 مردمى از قبيل قشيرى و ابونصر سران و هجويرى و غزالى صور  پذيرفت.

[ اسرت، هنانكره مرذكور شرد و اسرالم ]ابوهاشرم كروفىمعنى صوفى كه الحا  معروف صوفيان است مختررعش در 

اميه نمود، و نامش عثمان بن شريك بود و بره آنهره گفتريم تصرريح نمروده اختراع مذهب تصوف را در اواخر عصر بنى

و « فصو »و « تبصر العوام»و سيد مرتضى رازى در كتاب « ايجاز»و كتاب « هادى»است فاضل محقق ابن حمزه در كتاب 

 .1و در زمان دوانقى وفا  يافت« نفحا »و قُشيرى در كتبش، و جامى در « تصفيه» شخصى در

 تصوّف در قرن پنجم:

هاى مسرلمانان شريوع ى تسلط تركان سلجوقى است. در اين عصر تعصب و نزاعهاى مذهبى بين فرقهقرن پنجم دوره

قسرمت اخيرر قررن پرنجم بسريار متعصرب و يافت. از عجا ب آنكه بسيارى از معاريف صوفيه اين قرن مخصوصاً صروفيه 

اند و هامنطور كه غزالى به تكفير فالسرفه برخاسرته برود و مطلرق مباحرث و آراء حكمرت خشك و پايبند به ظواهر بوده

نوشت خواجه عبداللّه انصارى از صوفيان اواخر قررن پرنجم از مى« تهافت الفالسفه»ماوراء الطبيعة را باطل و كفر شمرده 

رفت محروم بود و راه وصو  به حرق را در اتبراع از ظرواهر و حريّت ضميرى كه از شيوخ صوفيه انتظار مى آزادمنشى و

دانسته است و در امر به معروف و نهى از منكر و حتى تفسيق و تكفير صوفيه كه از رعايت ظواهر شرع مذهب حنبلى مى

 گرفته است.قيهى مراحلى پيشى مىاند بر هر محتسب و فجستهو بجا آوردن مذهب حنبلى انحراف مى

صوفيان قرن پنجم با يكديگر تفاو  بسيار دارند. و هر يكى از آنها داراى فكر و سيلقه و طرز زندگى و تعليم خاصى 

توان گفت در قرن پنجم بر تصوف از حيث مبرانى و اصرو  هيرزى افرزوده نشرد ولرى همران هستند. اما به طور كلى مى

تر گشت و كتب فرراوان در مبحرث تصروف نهاى پيش به صوفيان اين قرن به ميراث رسيد پختهمسا ل و اصو  كه در قر

 نگاشته شد.

 2.گرديدتر مىنكته ديگر اينكه در قرن پنجم نفوذ تصوف و عرفان در شعر شروع شد و هر روز بيشتر و عميق

 تصوّف در قرن ششم:

                                                        

 310، ص 3آئينه اسالم، ج  -3

 با تلخيص 183و  1، ص 33لغت نامه دهخدا، ج  -3
 

 



 

 

 

ا بر حضور خود در اجتماع و سياست  افزوده بودند، وارد قضا در اين قرن صوفيه احترام بيشترى پيدا كردند. زيرا علم

و تدريس در مدارس و توليت امور اوقاف و وعظ و احتساب و... شدند و گاه مشراهده شرد كره از ديوانيران  جانبردارى 

ند و از دانسرتگيرر و مشريو  خرود مرىطرف و غير مداخله كننده در امور و كنارهكردند اما صوفيه هميشه خود را بىمى

هاى خود با استشهاد به آيا  طرفى هم مشايخ صوفيه تصوف را به رنگ دين و مذهب آراسته بودند و در كتابها و نوشته

ساختند. حتى گذشته از زهد و اجتناب از معاصرى، بعرض مشرايخ قرآن و احاديث اين مسلك را در نظر عوام دلپسند مى

 ى به سزا داشتند.در امر به معروف و نهى از منكر نيز اهتمام

طمعى و اعراض از دنيا از يكسو و مباليه مريدان در مقاما  روحانى مشايخ و علم بر مييبرا  و... سربب شرده اين بى

 بود كه مورد احترام بيشترى واقع شوند.

 .1نمودندديگر اينكه صوفيان از )عشق و محبت( و )صلح و صفا( به عنوان ابزار خود استفاده بيشترى مى

 در قرن هفتم: تصوف
الدين رومى به كما  نضج و پختگرى رسريد و الدين بن عربى و جال با ظهور بعضى از بزرگان عرفا مخصوصا محى

 رنگ علوم و مباحث فلسفى به خود گرفت.

قونيروى و « فكروك»هاى ديگر از قبيرل ابن عربى و به تبع آن كتاب« فصوص الحكم»از اواخر اين قرن به بعد كتاب 

 ابن فارض كتاب درسى تصوف گرديد.« قصا د»شيخ عراقى و  «لمعا »

الدين بن العربرى صراحب فتوحرا  مكيّره و فصروص الحكرم اسرت و پرس از او شراگردانش پيشواى اين دوره محى

 مخصوصا صدرالدين قونيوى است.

فاهى و تعليمرا  ها به تعليما  شرها است. در خانقاهاز خصوصيا  تصوف قرن هفتم نفوذ و كثر  و اهميت خانقاه

 پرداختند.علمى مثل ذكر و هله نشينى و گدا ى و درسهايى از قبيل آداب سماع و... مى

ه( به قتل رسيد. مشايخ معروف قرن هفتم به ترتيرب تراريخ 618 - 541ه( شيخ فريدالدين عطار )616در حمله ميو  )

 وفا  عبارتند از:

ابروالفخر اوحدالردين حامرد  -ه( 632ابروحفص عمرر سرهروردى )الدين شهاب -ه( 618فريدالدين عطار نيشابورى )

 -ه( 672الردين محمّرد بلخرى )جرال  -ه( 645الردين محمّرد برن علرى برن ملرك دادتبريرزى )شمس -ه( 634كرمانى )

ه( از مقدمه كتاب عوارف المعارف تاليف 721سعدالدين محمود بن عبدالكريم شبسترى ) -ه( 673صدرالدين قونيوى )

 2.الدين سهروردى ترجمه ابومنصور عبدالمومن اصفهانى )قرن هفتم( به اهتمام قاسم انصارى استبشيخ شها

 تصوّف در قرن هشتم:

فرارض رونرق يافرت و كتابهرايى ماننرد عروارف المعرارف، عربى و ابرندر قرن هشتم مكتب عرفانى سهروردى و ابن

نها نوشته شد. اولرين قرنرى كره تصروف و عرفران برا فصوص، تا يه جزء كتب درسى شد و شرح و تعليقا  مهمى بر آ

 يكديگر آميخته شد.

                                                        

 با تلخيص 181، ص 33لغت نامه دهخدا، ج  -3

 با تلخيص 184، ص 33لغت نامه دهخدا، ج  -3

 

 



 

 

 

ترين قرن هشتم عصر ظهور عارف بزرگ حافظ شيرازى است كه پورشورترين مضامين عرفانى را در قالب دلهسب

 الفاظ آورده است.

ه از نكروهش آنران ]حافظ در اشعار خود عرفا را ستوده است. ليكن به متصوفه عصر هندان خوشبين نبود و گراه گرا

الردين خرافرى ظهرور الدين تاهبادى و زينالدين و ابوالوفا و زيندريغ نكرده. در اين قرن عرفاى بزرگى مانند شيخ امين

 كردند و هر يك سرگرم مسا ل عرفانى بودند.

هرايى فرقره اى است و سپس فرقره وى برهه( كه موسس سلسله827 - 731اللّه ماهانى كرمانى )در اين قرن شاه نعمت

 اند.[زيستههاى عرفانى او شهر  دارد نيز مىتقسيم شد و نورالدين عبدالرحمن جامى كه كتب و منظومه

در اين قرن تصوف كمى دستخوش تزوير و رياى صوفى نمايان شرد و لرذا دامرن تصروف را بره لروث جراه طلبرى و 

داشرت ترا زبران بره طعرن و لعرن متصروفان بگشرايند: نامجويى آلودند. تا جايى كه بسيارى از صروفيان واقعرى را برر آن 

 گويد:اى در جام جم مىاوحدالدين مراغه

 پير شياد دانه پاشيده

 گرد او هند ناتراشيده

 ريش را شانه كرده پره زده

 سركه بر روى نان و تره زده

 پنج شش جا نشانده حلقه ذكر

 سر خود را فرو كشيده به فكر

 آورد ز در خوانىتا كه مى

 يا كه سازد برنج و بريانى

 گويد:و يا حافظ مى

 غش باشدنقد صوفى نه همه صافى بى

 اى بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد

 خوردمىصوفى شهر بين كه هون لقمه شبهه

 پاردمش دراز باد اين حيوان خوش علف

 صوفى منهاد دام و سر حقه باز كرد

 باز كردبنياد فكر با فلك حقه

 نمودند از جمله:اند مذمت مىء نيز اصحاب صوف را به عنوان اينكه پشمينه خويش را دام راه كردهو بعضى از شعرا

 صوفى آن باشد كه شد صفو  طلب

 نه لباس صوف و خياطى و دب

 صوفيى گشته به نزد اين لئام

 الخياطه و اللواطه و السالم

 كم برى زر ز زرق نپذيرد



 

 

 

 پر برى زود در بيل گيرد

 ن كبود جامه شدههمهو گردو

 صيد را گرگ اين تنها مه شده

 هاى صابونىاز برون خرقه

 و ز درون صد هزار مابونى

 فقر بيرون ز ازرق است و كبود

 نام آتش هرا نهى بر دود

 شيخ بايد كه سيم و زر سوزد

 تا ازو ديگرى نياموزد

 فقر اگر خوردن است و گا يدن

 اى هند بر درا يدنهرزه

 تو هست اين حا  همه را بهتر از

 بر سر جاه و حسن و شوكت و ما 

 

 تصوّف از دوره صفويه تا عصر حاضر:

در عهد صفويه تصوف وارد مرحله نوينى شده است. زيرا در قرون گذشته وظيفه صروفيان تهرذيب و تكميرل نفرس 

شريخ جنيرد شراه اسرماعيل كره  خود و مريدان بود و به دنيا توجهى نداشتند. اما در قرن نهم يكى از مشايخ صوفيه، يعنى

معاصر با امير جهانشاه تركمان قراقويونلو بود در صدد برآمد كه از گروه صوفيان و مريدان خود برراى تحصريل قردر  

 استفاده كند. بدين منظور صوفيان را به جهاد با كفار تحريض كرد و خود را سلطان جنيد خواند.

درآمدند و هندى نگذشت كه شيخ جنيد با ده هزار تن صوفى به عزم پوش به لباس رزم از اين تاريخ صوفيان صوف

جهاد با عيسويان حركت كرد و از رود ارس گذشت ولى در آن جنگ به قتل رسريد. امرا ايرن جنرگ را صروفيان ادامره 

ى از ناميدند. در زمان شاه طهماسب گروهدادند تا اينكه شاه اسماعيل صفوى به حكومت رسيد و او را صوفى بزرگ مى

شيعيان و اوالد و مريدان قديم صفويه از ديار بكر و ساير نواحى آسياى صيير به ايران آمدند و به مجمع صوفيان پيوستند 

و هنگام مرگ شاه طهماسب شماره صوفيان در قزوين بره ده هرزار ترن رسريده برود. صروفيان از ديگرر طوايرف بره شراه 

گفتند و ر يس تمام صوفيان خليفه الخلفاء لقب داشت و همگرى ليفه مىتر بودند و ر يس صوفيان هر طايفه را خنزديك

 دانستند.اطاعت احكام او را مانند احكام شاه الزم و واجب مى

اما شاه عباس صوفيان را از نظر انداخت و مشاغل مهمى را كه در دست داشرتند از آنهرا گرفرت ترا آنجرا كره كرار 

وكشى عمارا  دولتخانه و دربانى و دژخيمى و امثا  آن گرا يد. البته گروهى ايشان از مالزمت و نگاهبانى شاه به جار

كردنرد از اواسرط ها مريردان را تربيرت مرىصوفيه به پيروى از مشايخ سلف سرگرم مسا ل عرفانى بودند و در خانقاه 1از

هاد و مخالفرت برا آنران دولت صفويه قدر  علماى شريعت افزايش يافت و به همان نسبت كار صوفيان روى به مراجع ن
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آغاز شد و صحبت ارتداد و كفر و زندقه آنان به ميان آمد تا آنجا كه در اوا ل حكومت قاجاريه معصومعلى شاه دكنرى 

 به قتل رسيد و گروهى از صوفيه ايران را ترك كرده به خاطر حفظ جان به هندوستان و ديگر نقاط گريختند.

نداشتند، ليكن بر اغر استقرار حكومت و آرامشى نسبى از هجروم و حملره و  در عصر قاجاريه هر هند صوفيان رونقى

 2.هاى منظم و تعليما  پرشور ديگر وجود نداشتآزار مصون بودند ليكن آن سازمان وسيع و خانقاه

 متصوفه از قرن دهم به بعد:

آن برجستگى علمى و فرهنگى  از قرن دهم به بعد شكل و وضع ديگرى پيدا شد. اوال ديگر اقطاب متصوفه همه غالبا

اند را ندارند شايد بشود گفت كه تصوف رسمى از ايرن بره بعرد بيشرتر فررق آداب و ظرواهر و احيانرا كه پيشينيان داشته

اى كه داخل در هيچ يك از سالسل تصروف نيسرتند در عرفران نظررى شود. غانيا عدهبدعتهايى كه ايجاد كرده است مى

شرود. مرثال صردرالمتالهين شريرازى و كه در ميران متصروفه رسرمى نظيرر آنهرا پيردا نمرىشوند الدين متخصص مىمحى

الدين بيش از اقطاب زمران خودشران شاگردش فيض كاشانى و شاگرد شاگردش قاضى سعيد قمى از عرفان نظرى محى

داشته اسرت، مرثال مرحروم اند، اين جريان تا زمان ما ادامه بلد بوده است. با اينكه جزء هيچ يك از سالسل تصوف نبوده

اى و مرحوم آقا ميرزا هاشم  رشتى از علما و حكماى صرد سراله اخيرر متخصرص در عرفران آقا محمّدرضا حكيم قمشه

 اند بدون اينكه خود عمال جزء سالسل متصوفه باشند.نظرى

فان عملرى و سرير و از قرن ده به بعد اين وضع يعنى پديد آمدن قشرى متخصص در عرفان نظرى كه يا اصال اهل عر

 اند كامال مشخص است.از سالسل صوفيه رسمى بركنار بوده اند.بيش بوده اند و غالبا كمااند و يا اگر بودهسلوك نبوده

خوريم كه اهرل سرير و سرلوك و عرفران عملرى غالثا از قرن دهم به بعد، ما در جهان شيعه به افراد و گروههايى برمى

اند، بدون آنكه در يكى از سالسرل رسرمى عرفران و تصروف وارد را به بهترين وجه طى كردهاند و مقاما  عرفانى بوده

 اند.كردهباشند و بلكه اعتنا ى به آنها نداشته و آنها را كال يا بعضا تخطئه مى

انرد وفراق و انطبراقِ كامرل ميران آداب سرلوك و آداب فقره از خصوصيا  اين گروه كه ضمنا اهل فقاهت هم بوده

 1.است

 تشيع در ايران تا پايان دوره صفوى:

هاى فكرى علويان در شرق ممالك اسالمى به ويشه ايران محيط آماده پرذيرش يرك از جنبه تاريخى: پس از نهضت

 قيام كننده علوى و از هم پاشيدگى دولت ميو ، ضمينه مساعد  موفقيت صفويان بود.

ظهور مهردى)عج( و فسراد اوضراع كره اذهران را انباشرته برود، با توجه به استقبا  مردم از دعو  نوربخش و انديشه 

جنبش اسماعيل صفوى پس از كوششهاى گذشتگانش به مثابه حركت نها ى علويان رخ داد و هنان توفيق بارزى يافرت 

 كه تمامى شرق اسالمى را تكان داد.

اى صيير را ضرميمه متصررفا  شاه اسماعيل توانست تمام ايران را زير پرهم خود درآورد و نزديك بود حتى آسي

 خود سازد. اين جنبش بيشتر سياسى بود تا مذهبى و صوفيانه.
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اى به جنيد رسيد. در واقع طريقه صفوى بدست جنيد تبديل به جنبشى شد كه جنبه سياسرى رياست صفويه در مرحله

گرى شده بودند كه شيعهآن غلبه داشت. و آنهه مسلم است در آن مرحله صوفيان تبديل به يك حزب سياسى شورشى 

 يابد.غاليانه در عقا دشان رخنه كرده بود و اين حالت در زمان پيشواى بعدى وضوح بيشترى مى

حيدر فرزند جنيد جانشين پدر شد در آغاز ظاهرا وى به نحو مشخصى از روش تصوف اتباع خرود بره طررف فترو  

تييير سمت داد و بردين لحراظ ديگررى ر پريش رانردن صوفيانه كه از روزگار صدرالدين داخل طريقه صفوى شده بود 

گردونه طريقه صفوى به سوى تشيع دوازده امرامى برداشرت  و آن عبرار  برود از تعيرين عالمترى كره پيرروان وى را از 

كرد، اين عالمت و شعار خاص كاله قرمز رنگ و دوازده ترك بود كه دستارى برر گررد آن پيهيرده ديگران متمايز مى

 شد.مى

از كشته شدن حيدر در درگيرهاى مرديدانش در اردبيل به دور پسر بزرگش يارعلى شاه جمع شدند، ولى ديرى پس 

نگذشت كه وى با دو برادرش ابراهيم و اسماعيل و مادرشان حليمه بيگه دستگير و به شيراز تبعيد شدند و ههار سرا  در 

 آنجا محبوس ماندند.

شيراز و بازگشت به اردبيل كشته شد. كمى بعد ابرراهيم و اسرماعيل موفرق بره يارعلى، در اغناء كوشش براى فرار از 

 اسماعيل به گيالن، رشت و سپس الهيجان انتقا  يافت. 898فرار شدند ولى ابراهيم نيز در اين راه جان باخت. به سا  

تختى برگزيرده شراه در تبريز دست يافت و آن شهر را به پراي 917آغاز شد و در  915به هر صور  جنبش در محرم 

به سن سى و هشت سالگى در حالى كه موفق شرده برود نخسرتين  دولرت صروفى شريعى را  931اسماعيل  در ماه رجب 

گذارى كند جوانمرگ شد و منتقل به ديار باقى. شيعه كه از ديرباز در اشتياق آن بود ترا از تصروف بره نفرع دعرو  پايه

زويش به نحو كاملى تحقق يافت و از هدف خود نيز فراتر رفت، بره طرورى شيعيانه بهره گيرد، در دولت صفوى اين آر

كه تصوف در شيعه ذوب شد و استقال  و موجوديت خود را از دست داد و دسرت آخرر تبرديل بره سرايه و ترابع تشريع 

 گرديد.

يانه و در اينجا بايد يادآورى كنيم كه نهضرت اسرماعيل صرفوى دعروتى برود برا جروهر صروفيانه در هرارهوبى شريع

دانست عبار  بود از همين ظرواهر سرطحى و گرى در نظر  اسماعيل كه خود را نا ب امامان و باب مهدى)عج( مىشيعه

شعارهاى ساده و پس از مرگ بود كه ترتيب و تنظيم  و استقرار آيين تشع انجام گرفت. بعد از او طهماسب متوجه جبل 

نوى خواست، محقق كركى را فرا خوانرد ترا ايرن مسر وليت را تقبرل عامل سوريه شد. و از فقيهان جبل عامل كمك مع

كند. او نخستين كسى بود كه فتوى داد روزهاى جمعه در مساجد خلفاء را لعن كنند. از جمله اجتهادا  وى مهر تربترى 

 كند.است كه هم اكنون نيز شيعه در نماز بر آن سجده مى

صوف به عنوان گرايش اصلى اشراف همهنران براقى برود. ضرمنا بايرد الزم است در اينجا گفته شود كه با اين همه ت

افزود كه محقق كركى تنها فقيه جبل عاملى نبوده كه به ايران آمده بلكه همراه وى جماعت ديگرى نيرز بودنرد  از آن 

جمله برادران كركى و شيخ حسين بن عبدالصمد حارغى پدر شيخ بها ى مشهور بود كه پرس از كركرى منصرب شريخ 

 .1الدين عاملى معروف به شهيد غانىاالسالمى يافت و نيز زين
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 طرد تصوف و شيوع تشيع:

گرى و تمايال  صوفيانه در ميان شيعيان ادامه داشت، تا آنكه حوادث جديدى ايران درآميختگى صوفيگرى و شيعى

ين هنگام بود كه اوضراع بره را تكان داد و خودسرى امراى صوفى غزلباش به خطرى عليه حكومت تبديل گرديد و در ا

اش ضرر تصوف تييير يافت. جنگ ميان تصوف و تشيع به فرو افتادن تصوف از جايگاه سياسرى و اجتمراعى و فرهنگرى

انجاميد. در اين ميان يك فقيه شيعى ايرانى قدم پيش گذاشت ترا ايرران را بره شريوه خرالص شريعيانه و مخرالف تصروف 

گرى پدر خرود را منكرر شرد و اعرالم شيخ االسالم محمدباقر مجلسى بود. وى صوفىسازمان دهد. ايفا كننده اين نقش 

كرد از اين نسبت مبرى بوده است، و مشايخ زهد و تصوف را مورد حمله قرار داد و پشمينه پوشى را رد كرد و برخالف 

 سيره فقهاء، غناء را بر فقر برترى داد و باالخره صوفيان را تكفير نمود.

ى نيز حكومت صوفيان را تحت فشار و پيگرد قرار داد و تمامى را از پايتخت )اصفهان( تبعيد كرد برر پرا از جنبه عمل

هاى ذكر ممنوع و همه مراسم صوفيانه قدغن شد. از جمله به منظرور زدودن آغرار تصروّف، حكومرت حترى كردن حلقه

 كم در سر تا سر اصفهان به راه افتادند.گفتن منع كرد و شاگردان مجلسى براى اجراى اين ح« يا هو»مردم را از 

با ظهور مجلسى و از آن تاريخ به بعد تصوف از تشيع جدا شد و هر يك وارد عاملى خاص گرديد و اهميت تصوف 

 در محيطهاى شيعى كاستى گرفت و ديگر فعاليتى بدان گونه هشمگير از خود نشان نداد.

 ى تشيّع و تصوّف:رابطه

 1.هاى شيعه بيشترندهاى سنّى از صوفىاى از اهل سنت. لكن صوفىاند و هم عدهىاى از شيعه صوفهم عده

صروفى  2اى از شريعه نيرزابوالمظفر اسفراينى نقل كرده كه تصوف مذهبى از مذاهب اهل سنت است. منتها هون عده

كه هنوز مفهوم و سلوك  شدند ما در پى رابطه اين دو با هم شديم و ديديم تداخل شيعه و تصوف مربوط به زمانى است

 و روش و نظم ادارى تصوف دقيقا مشخص و جدا نشده و به خانقاه كه محل عباد  صوفيان است روى نياورده بودند.

اى از شيعيان در حرب با تصوف و رجرا  آنران اما بعد از آن هون تصوف به اهل سنت گرويدند باعث شهاد  عده

 ين علماء و فقهاء شيعه افتاد.شد بعد از آن مسئوليت مقابله با آنان ب

 هاى تصوف:فرقه

است و البته آن هم حد « عرفان بافى»هاى اصلى تصوف اعما  زهد و استحسان و به قو  بعضى هون يكى از سرمايه

اى اختراع آمد، روز به روز مطالب تازهو حدود معين و ميزان غابتى ندارد و همهون موم به آسانى به هر شكلى بيرون مى

 -ديد و هيزى نگذشت كه انشعابا  بسيارى در اين رشته پيدا شد كه هر كدام روش و مرام معين و ممتازى داشرتند گر

كتابها و مخصوصاً اشعار زيادى در اين باره نوشته و سروده شده و به حدى رسيد كه اگر امروز بخرواهيم دربراره شرعب 

 تگو كنيم قطعا خالى از اشكا  نيست.ها و عقايد عجيب و غريب هر يك گفمختلفه تصوف و مرام

ايرن  1هرا در همره جرا در اقليرت هسرتند وبا اينكه صوفى«.و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب اال من بعد ما جا تهم البينه»

وضع طبعا بايد آنها را در مقابل مخالفين خود كه اكثريت را در همه جا دارند فشرده و متحد كند در عين حا  آنقردر 
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شرود كره هاى مختلف با عقا د گوناگونى در ميران آنهرا ديرده مرىها و سلسلهر ميان آنها هست و آنقدر رشتهاختالف د

 شماره و احصاء آن راستى خسته كننده است.

كننرد و هرر يرك ديگررى را ننرگ عرالم شود كه پيروان دو فرقه صوفيه يكديگر را آشكارا لعن و نفرين مرىبسا مى

بينند، هر دسته براى خرود خانقراه و دسرتگاه فا  و رؤياهاى نامطلوبى براى يكديگر هم مىداند، ضمنا مكاشتصوف مى

كنند، اين وضع در ميان جمعيتى كره از يرك طررف خرود را مستقلى دارند و از حضور در مراكز ديگران خوددارى مى

 آور است.دانند  بسيار حير يگانه طرفدار تهذيب نفس و اخالق و صلح كلى مى

شمارى براى اين جمعيت غبت كرده است و عقا د و كارهاى عجيب و غريبى هاى بىها و سلسلهتصوف رشته تاريخ

تروان آنهرا را براور كررد، ولرى اصرل اى غرابت دارد كه به زحمت مىبراى هر يك نقل شده كه بعضى از آنها به اندازه

ل ترديرد نيسرت ولرى خوشربختانه بسريارى از هاى مختلف هه در گذشرته و هره در حرا  قابرموضوع، يعنى وجود رشته

اند و لذا بحث درباره آنها دهند منقرض شدههاى سابق به خصوص آنهايى كه عقا د خيلى غريبى به آنها نسبت مىسلسله

 هاى فعلى پرداخت.ها و سلسلههم امروزه بيهوده است و بايد به همين دسته

بينرد از بعضرى همنوعران خرود گيررد مرىز فررق تصروف تمراس مرىجالب توجه اينكه انسان وقتى با پيروان بعضى ا

كنند كه در اشعار شرعراى آنهرا اند ناله مىها دارند و از افرادى كه خرقه و خانقاه را وسيله دنياپرستى خود كردهشكايت

 هم اين امر به خوبى منعكس است.

 

 حروفيگرى و صوفيگرى:

پوشى نيست با تصوف مربوط است و هه بسا به صوفيگرى ار و هشماى كه قابل انكحروفيگرى و صوفيگرى به گونه

 گرى بهسبد.بيش از شيعه

ترر از تصروف اسرت. حروفيره متعررض شود كه معتقدند نحله ايشان بسيار دامنهاما استقال  حروفيان از آنجا آغاز مى

بر مجاهرده بره عنروان راهِ خداشناسرى ايرراد افكار و مفاهيم صوفيانه شده آن را مورد مناقشه و انكار قرار دادند. از جمله 

 اند.گرفته و گرسنگى را به مثابه طريق كسب معرفت رد كرده

اند و نيز با ذكر هند نمونه از مهمترين تاويلهاى اصيل صوفيانه، توانرايى ايشران را بنابراين صوفيان را اهل ظاهر ناميده

اند، همهنين در ايرن مرورد ها به كلى نفى نمودهى سرآغاز سورهدر تأويل و به ويشه تاويل آيا  متشابه و حروف مقطعه

 1كنند آنان را مورد حمله قرار داده و به دليل تفاو  گذاشتن ميرانكه صوفيه در دين و توحيد از يك مرجع پيروى نمى

مشرايخ تثبيرت  هاى صوفى را به گونه دشنام آميزى هجو كرده، حترىاند و نيز فرقهاحديت و واحديت مشركشان دانسته

 اند:شده و مسلم را به پيروان يزيد و قاتالن امام حسين تشبيه نموده، به امويان منسوب داشته

 اى كه پيش خود به رتبت بايزيدى يوف يوف

 قاتل نفس حسين)ع( و بايزيدى يوف يوف
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وفيه از تصوف هرهه را با عربى نيز تاخته او را قرين ابليس شمرده. پس حرباال گرفت، به شخص ابنباالخره اختالف

 نمود برداشتند، و آنهه تأغيرى در تأييد نداشت واگذاشتند.عقايدشان كه التقاطى از همه عقايد بود سازگار مى

 

 بخش سوم : اعتقادات صوفيه و نقد و بررسي آن
 منابع عقايد صوفيه:

اند گويند ايد اسالمى مخالف يافتهبعضى محققان شرقى و غربى هون و برخى از عقايد صوفيه را با صور  ظاهر عق

انرد. مرثالً آن عقايد از منابع غيراسالمى وارد تصوف شده، و هر يك تصوف را به منبع و منشاء خاصرى منصروب داشرته

اند و جماعتى منشراء را تعليمرا  جماعتى تصوف را عكس العمل فكر ايرانى ميلوب در مقابل مذهب سامى فاتح دانسته

اند كره هرر يرك و بعضى فلسفه افالطونى و حكمت عرفا و اشراقيون قبل از اسالم را سرهشمه شمردهاند بودايى شمرده

 شايد اشكاالتى داشته باشد.

دانند و هر جا هم كه ظاهر قرآن با استناد آنان موافق نباشد البته خود صوفيان ماخذ تصوف را فقط قرآن و حديث مى

انرد هريرك جز رى از علّرت هست كه منابعى را كه سرهشمه تصوف فرض نمودهامّا حق اين  -اند به تاويل متوسل شده

اى اند و همين كه عقيدهتامّه است و تصوف منابع مختلف و متنوع دارد و صوفيه هم از حيث مذاق و سليقه التقاطى بوده

 اند.اند از هر كس و هر جا بوده گرفتهرا با ذوق و با حا  خود موافق يافته

ترين منابع غيراسالمى ديانت مسريح و فلسرفه نروع افالطرونى ع مهم تصوف هم ديانت اسالم است. و مهميكى از مناب

هاى سيار و راهبين، مخصوصاً قبل از اسالم و افكار و آراء بودا است. و خالصه آنكه مسيحيت از طريق مرتاضين و فرقه

بسريار هيزهرا آموختره اسرت. زنردگى در صروامع و  كردند به صوفيه اسالماى كه در اطراف گردش مىهاى سوريهفرقه

اى تقليد از مسيحيان و راهبان است. از نكا  قابل توجه يكى اين است كه جنيد بيدادى كره اصرم م  خانقاه نيز تا اندازه

اند از ردهايرانى و نهاوندى بوده و اهميت او در صوفيه فراوان است و عبداللّه خفيف كه اين دو را از پنج تن مقتدايان شم

 اند.اند. پدر و مادر معروف كرخى هم از مسيحيان صابى بين بصره و  واسط بودهپدر و مادر مسيحى

نتيجه آنكه: عاملى كه سبب اقبا  مردم به تصوف گرديد يكى زهد و پارسايى بود كره اسرالم آن را سرتوده اسرت و 

و ديگر اينكه در بحثهاى دينى به عقل و منطق كره صرالح  دانندصوفيان با اختيار اين شيوه خود را در د  مردم جاى مى

 1.كوشيدند تا قلب و احساسا  عامه را تسخير كنندشدند و مىخواص است متوسل نمى

:برخي از مستندات عقايد باطله صوفيه از آيات
2 

  و دنيرا و بدان كه! جماعت متصوفه در عقايد باطل خود از قبيل وحد  وجود و جسميت خدا و رويت او در آخر

 اند به بعض آيا  متشابها  و بعض روايا  مجعوال .در افعا  عاطله خود از قبيل... متشبث گرديده
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  2«استوى الرّحمن على العرش» و در سوره طه «فاينما تولّوا فثمّ وجه اللّه»امّا آيا  مانند قو  حق تعالى در سوره بقره 

  «و السماوا »  4«تى على ما فرطت فى جنب اللّهيا حسر» و در سوره زمر 3«و لتصنع على عينى»

  2«ناظره ربّها وجوده يومئذ ناضر: الى»  و در سوره قيامت 1«يداللّه فوق ايديهم»  و در سوره فتح 1«مطويا ٌ بيمينه

 :3مستندات عقائد باطله صوفيه از روايات

الت در جمله حديثى كه مضمونش ايرن اسرت اند مانند قو  حضر  رساى كه بدان استدال  كردهامّا روايا  ضعيفه

و )در  5و )د  مومن ميان دو انگشت خداست4كه: )جهنم از نعره و فرياد ننشيند تا حق تعالى پاى خود را در آن نگذارد(

خنديد كره  و )آنقدر6شب معران خدا دست خود را در ميان دو شانه من گذاشت كه خنكى سرهاى انگشتانش را يافتم(

كره شرك و  و )به تحقيق كه به زودى پروردگار خود را ببينيد مانند مراه شرب ههرارده 7 جدش نمايان شد(دندانهاى نوا

صرور   و )ديدم پروردگرار خرود را در 8 ها(و )ديدم پروردگار خود را در بهترين صور  7 شبهه نداشته باشيد در آن(

تعرالى آفريرد  يعنى به درستى كره حرق11رته(و ديگر حديث )ان اللّه خلق آدم على صو9ريش خوش موى سر(پسرى بى

 آدم را بر صور  خودش.
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ذر عقيلى پرسيد از رسو  خدا كه كجا بود پروردگار ما پيش از اينكه خلرق را و ديگر حديث ترمذى است كه: )ابى

 .1(خلق كند، فرمود: بود در ابرى نازك نه بر سرش هوا ى بود و نه در زيرش هوا ى و آفريد عرش خود را بر آب

 خالصه اعتقادات صوفيه:

انرد زيسرتهپس از بررسى اعتقادا  صوفيان و شمارش و مقايسه آنها با عقايد اقروامى كره پريش از ظهرور اسرالم مرى

منرد و اى كره تصروف بره طرور فرراوان از آن بهررهرسد كه نخستين سرهشمهپشوهشگر با اطمينان خاطر به اين نتيجه مى

ى درازى پيش از ظهور اسالم و مسيحيت، در هين ظاهر شده و وجود آن بريش از همره هاسيراب گرديده، در طو  قرن

منابع ديگر در تصوف نمايان است. و پس از آن نوبت به هند بره ويرشه ديرن برودايى كره از اديران برزرگ جهران اسرت 

و عقايرد اساسرى آنران را هاى ايرانرى اسرت. رسد، سپس نوبت به يونان و فلسفه نوى افالطونيان و زردشتيان و مانوىمى

 توان در عناوين زير خالصه كرد:مى

حقيقت محمّديه، اولياء، نظرام هسرتى، بهشرت و دوزخ، كرامرا ، عمرل و جهراد و علرم و رهبانيرت و تفسرير قررآن. 

انرد و ايرن طايفره در بيشرتر ايرن ترين مطالبى باشد كه صروفيه بره آنهرا شرناخته شردهموضوعا  مذكور شايد از برجسته

ضوعا  داراى آراء و نظرياتى كه با آنهه اسالم آورده است و مسلمانان و رهبران اسالم تا آخرين لحظره عمرر بردان مو

انرد و اند اختالف كلى دارد. و اين اختالفا  بجايى كشيده كه صوفيان به كفرر و الحراد و زندقره مرتهم شردهپايبند بوده

ه مقصود از واژه زنرديق تنهرا صروفيانند و برخرى از منرابع كره از هنانكه هاشم معروف به الحسنى در همسن كتابش گفت

 كند به اين نكته اشاره دارد.تصوف و شطحيا  صوفيه بحث مى

هراى آنران را خرورده، و در جرگره الزم است گفته شود دسته بزرگى كه فريب تظاهرا  صوفيان و نيرنگها و طريقه

آنكه اهداف اين عناصرر شرعوبى را كره در زيرر پوشرش اسرالم نتيجه بىاند جهالت بر آنان هيره شده و در آنان درآمده

انرد و شرايد اند، بدانند، فارق از اينكه انديشه بدى نسبت بره اسرالم و تعراليم آن داشرته باشرند بره آنهرا پيوسرتهپنهان شده

اى كره برا آرا و ى به گونرهاى رسيده باشد كه معتقد باشند با تفسير نصوص و اصطالحا  اسالماطالعى آنها به اندازهبى

دهند و پرده از اهداف و مقاصرد اسرالم كره برر روشهاى صوفيان هماهنگ باشد، خدمت بزرگى در راه اسالم انجام مى

 دارند.بسيارى از مردم پوشيده مانده برمى

 

 اسقاط تكاليف هنگام رسيدن به مراحل باال:ر  1
در ذكرر بعضرى از  3وحيد بهبهانى در جلد دوم خيراتيه در صفحه  عالمه ذوفنون فقيه متبحر آقا محمّدعلى بن عالمه

گويد: مانند ديگران )از صوفيه( قا ل به سقوط تكاليف شررعيه شرده و گفتره اسرت هاى مولوى رومى مىترها  و هرزه

گرردد كه: هون كسى به رياضت د  خود را معالجه كند و صحّت يابد و به حقيقت رسد، كه امور عقا د بر او منكشف 

كه از براى او يقين به آنها حاصل شود... جميع تكاليف شرعيه و احكام شريعت از وى ساقط گردد و جميع محرمرا  

مثل زنا و لواط و شراب و بنگ و غير اينها بر او حال  شود. مولروى اسرتدال  كررده كره ]لرو ظهرر  الحقرا ق بطلرت 
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[ و شيخ عطار هم در تأييد آنهرا در و  مذموممدللاالوصو  الى اللّه  [ و نيز ]طلب الدليل قبيح، و ترك الدليل قبلالشرايع

 كتاب جوهر ذا  گفته است:

 خدا را يافتم ديدم حقيقت

 1برون رفتم من از عين شريعت

به ايرن مضرمون فرمروده كره: صروفيان « تبصره»اند. و سيد مرتضى در كتاب اى ديگر از صوفيه كه هنين گفتهو عده

واصليم به حق، و نماز و روزه و زكا  و حج و احكام ديگر مقرر شده كه سالك بدان مشيو  شرود، و  گويند كه مامى

تهذيب اخالق حاصل نمايد و او را معرفت حاصل گردد، يعنى به حق رسد، و هون واصل شد تكليف از وى برخاست، 

خواهر و دختر و پسر و شرب خمر و ما   و هيچ از شرايع دين  بر او واجب نيست، هرهه او كند نيكو كند، وطى مادر و

مردم بر وى حال  باشد، و كسى را بر وى اعتراض نبود، و اگر ديگرى با او مباشر  كند مباح باشد، و اگر يكى از ايرن 

واصالن را شهو  حركت كند و خواهد كه با واصل ديگر كه به مرتبه كما  معرفت رسيده مباشر  نمايد، و آن واصل 

 ضايقه كند، از درجه كما  بيفتد، و از داريه اعتبار خارن گردد، بلكه كافر شود.كامل ابا و م

و اگر كودكى يا زنى كه در مرتبه نقص باشد، كامل واصلى به ايشان دخرو  كنرد، ايشران بره مرتبره عاليره واليرت و 

انرد، بعرد از آن رسرانيدهآنكه مجاهده و رياضتى كشيده باشد، زيرا كه راحتى به واصرل كراملى كما  معرفت رسند، بى

گفته است كه اين مذهب همه عارفان است كه در زمان مايند. و ايشان اعتقاد ندارند به سوا  قبر و قيامت و حشر و نشر. 

 .2گويند كه عالم قديم است

از  بعد از آنكه ابطا  مذهب حلو  و اتحاد نموده درباره صوفيان مطالبى فرمروده« كشف الحق»عالمه حلّى در كتاب 

كردند جمله فرموده كه: من مشاهده كردم جماعتى از صوفيه را در روضه حضر  امام حسين)ع( كه ايشان نماز شام مى

كرد، بعد از آن يك ساعت گذشت نماز عشا كردند سواى آن شخص كه سواى يك شخصى كه نشسته بود و نماز نمى

رك نماز آن شخص، گفت كره آن شرخص هره حاجرت بره نشسته بود و نماز نكرد، پس از بعضى از ايشان پرسيدم از ت

نماز دارد و حا  آنكه واصل شد! آيا جايز است كه بگردانند در ميان خود و خدا حاجبى و مانعى  گفتم: نه، پس گفت 

 نماز حاجب ميان بنده و خداست.

ن هنان كه گفتره شرد، و بعد از آن عالمه فرمود كه: نظر كن اى عاقل به اين جماعت و اعتقادا  ايشان در معرفت آ

 عبادتشان آن هنان كه مذكور شد.

« واعبد ربّك حتّى يأتيك اليقين»اسقاط تكليف بعد از وصو  سالك كه عقيده فاسده اكثر صوفيه است به استناد آيه 

در جوابش اين است كه: مراد از يقين در اين مقام مو  است هنانكه در آيه ديگر صريح در اين معنا است كه خداونرد 

 فرمايد:حكايت قو  كفار در دارالبوار مى

                                                        

، نقذل از جذوهر 311؛ تحفه االخيار، ص 4، ص 3خيراتيه، ج  -3

 تحفه االخيار است   350الذات عطار؛ مشابه اين مطالب ص 

؛ 42بذذه نقذذل از تبصذذرا العذذوام، ص  1، ص 3خيراتيذذه، ج  -3

 511حديقة الشيعة، ص 
 

 



 

 

 

 1.«و كُنّا نخوضُ مع الخا ضين و كنّا نُكذّب بيوم الدين حتّى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين»

و امام متقين و پيشواى موحدان تا شب شهاد  و ليله الوصا  الى رضوان الملك المتعا  اعما  موظفه و نوافل مقرره 

ك و اهما  نفرموده كه از آن جمله هزار ركعت بروده و همهنرين اهرل بيرت طراهره و عبراد  سريد السرجاد خود را تر

 معروف بين العباد است.

و اوصانى بالصال: و الزكو: ما »فرمايد: و از حضر  عيسى)ع( مادام الحيا  ساقط نشد هه جاى ديگران، هنانكه مى

مرحروم شريخ 2«زمانى ككه در قيد حيا  هستم نماز و روزه را به جاى آورمخداوند به من سفارش نموده تا »  «دُمت حيّاً

فرمايد: دليل قطعى و يا ظنى براى سقوط تكاليف نداريم اذ  ترك واجبا  و از اغنا عشريه مى 88حرّ عاملى در صفحه 

الجرنّ و االنرس اال  و مرا خلقرت»فرمايرد: ذاريا  مرى 56حال  شمردن حرامها جايز نيست. دوم اينكه خداوند در سوره 

 «.ليعبدون

والّذين »  3«اقيموا الصال: و آتوا الزكو: و اطيعوا اللّه و رسوله و اعبدوا ربّكم و افعلوا الخير»سوم  اينكه عالوه بر آيا  

تمسرك بره   و احاديرث زيرادى نيرز از ا مره در وجروب4«هم على صلواتهم دا مون و الّذين هم على صلواتهم يحافظون

ستمرار آن تا وقت مو  و اينكه حال  محمّد حال  است تا روز قيامرت و حررامش هرم حررام اسرت ترا روز شريعت و ا

ى اينها تصريح به وجود تكليف تا آخر را دارند ههارم اينكه: تمام شيعه اماميه بلكه جميع اهرل اسرالم قيامت داريم همه

ر هم هست. پنجم اينكه اصل و وجود اين عبرادا  كه شاهد بر دخو  معصومين در اين اجماع بر وجوب تكاليف تا آخ

و تكاليف قطعا و يقينا غابت شده و عدو  از اينها جز با يقين مثل آن صحيح نيست. ششم آنكه اين اعتقاد فاسد مبنرى برر 

كنند و معلوم است كه اصل اين اعتقاد باطل است پس فرع هم كشف و وصو  و حلو  و اتحادى است كه آنها ادعا مى

الم هميشره برر انجرام عبردا  و طاعرا  مواظبرت مرىل مىباط كردنرد در تمرام شود. هفتم آنكه پيامبر و ا مّه عليهم السرّ

عمرشان حتى در مرض مو  هشتم آنكه دين محمّد)ص( ناسخ اديان است و بعد از آن پيامبرى و شرريعتى نيسرت پرس 

 هه، مريض، مجنون.گويد تكليف فقط از سه گروه: باش اين است  كه حديث مىالزمه

كنيم تكاليف را تا مخالفت آن آشكار شود. دهم آنكه اگرر بعرد از معرفرت تكليرف سراقط نهم اينكه استصحاب مى

 است پس قبل از اسقاط معرفت نبوده و تكليف و عمل بدون معرفت پس عبث است.

پس از بيانا  سابقه معلوم »يسد: نومى 14رهبر عاليقدر انقالب حضر  امام خمينى كبير در كتاب اسرار نماز صفحه 

شد كه آنههه پيش بعضى اهل تصوف معروف است كه نماز وسيله معران وصو  سالك است و پس از وصو  سالك، 

ميزى است كه با مسرلك اهرل اللّره و اصرحاب قلروب مخرالف اصل و خيا  خام بىمستينى از رسوم گردد امر باطل بى

 است.

 سرحد يقين كدامست؟
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انرد يعنرى خردا را گويد . ا مه اطهار )عليهم السّالم( يقين را به مرگ تفسير نمودههه مى« واعبد ربّك»ى پس آيه    

پرستش كن تا وقتى كه مرگت فرا رسد و به هگونگى عاقبت و به رستگارى خويش مطمئن شوى و در حقيقت، آدمرى 

ص باايمان تا آخرين نفرس از سروء عاقبرت، گردد و شخبه سر حد مرگ كه رسيد، خوشبختى يابد بختى خود آگاه مى

 ،  و در اداء وظا ف بندگى خواهد كوشيد. 1هراسان است و عذاب خدا را پست نخواهد شمرد

ايرد، وقترى گويد شما فرمودهابوالخطاب مى 2به امام صادق)ع( گفتند:»كند كه عالمه مجلسى در بحار االنوار نقل مى

 سخن راست است  حق را شناختى هرهه خواستى بكن! اين

 رهبران نامبرده منطق اين بنابراين. امنگفته هنين هرگز من خدا به سوگند را، اباالخطاب كند لعنت خدا: فرمود امام    

 .است بيگانه اسالم از معنى تمام به و گريست، صوفى مشرب شده زا يده طريقت،

 جواب قائلين به اسقاط تكاليف:

د تكليف و احكام از وى ساقط نگردد زيرا خطاب شارع براى همگان است و كس را تا هنگامى كه بنده عاقل بالغ ش

اند و جاى شبهه نيست، و اگرر صررف اينكره بنرده بره نهايرت استثناء ننموده و نيز همه مجتهدان بر اين معنى اجماع كرده

بيرره مرتكرب گرردد دوستى و محبت پروردگار و د  پاكيزه رسيده موجب اسقاط تكليرف شرود و هرر هنرد گناهران ك

خداوند او را به دوزخ نبرد و از هنين شخصى تفكر كافى و عباد  است، پس پييمبران كره اكمرل مردماننرد و ايمران و 

اللّه مفتخر است و از همه محبت پروردگار در آنها از هر كس بيشتر است به ويشه حضر  محمّد)ص( كه به لقب حبيب

از اداء تكاليف شررع فروگرذارى نداشرتند بلكره بهترر و بيشرتر اين حا   ادارد وب ترضپييمبران هم در مقام محلت خدا بر

اى را دوسرت گيررد اشكا : كه هرگاه خداوند بنده آوردند، پس هگونه از ديگران ساقط خواهد بود  لذا اينبجاى مى

كنند و يا در كنار ز رقص مىها كه يا بجاى نماهرآينه هيچ گناهى او را زيان نرساند باطل است و اين عمل بعضى صوفى

كنند ناصحيح است، هون طبق نظر مراجع كه نا ب امام زمان)ع( در زمران غيبرت كبررى هسرتند ايرن نماز رقص هم مى

  .رقصِ صوفيان حرام است

 

 

 كنند:قول بعض مشايخ صوفيه دربارة عدم اعتناء به كسانى كه شرع را رعايت نمى

پرد، بلكه ببين در رعايرت امرر و نهرى و ى كراما  آن كس مشو كه در هوا مىهفريفت»از بايزيد نقل است كه گفت: 

راهرى جماعرت و حضرور و از همو نقل است كه گفت: هر كس قرا ت قرآن و پارسا ى و هم«. حفظ شرع هگونه است

نقل است كره ى سقطى رها و عياد  مريضان را ترك كند و دم از تصوف زند، اهل بدعت باشد  و از سدر تشييع جنازه

كند غلط كار است  و جنيد گفته است ايرن مرذهب مرا مقيرد گفت هر كس مدعى شود كه علم باطن ظاهر را نقض مى

است به اصو  كتاب و سنّت  و نيز گفته است علم ما منوط است به كتاب و سنّت، هرر كرس قررآن و حرديث و فقره را 

نايع ضرست كه گفت: هر كس حدود امر و نهرى را در ظراهر رعايت نكند قابل پيروى نيست  و از ابوبكر شفاف نقل ا

ى قلبى در باطن محروم شود  و حسين نورى به يكى از يارانش گفت هر كه را بينرى كره مردعى حرالتى دارد از مشاهده

                                                        

 مضمون حديث -3

. پاورقيها بايد بيشتر دقت شود 306، ص 33، ج 1حديث  -3

 خيلى ناقص است...



 

 

 

 كش مرو  و هر كه را بينى كه مدعى حالتى است كه حجّتى ندارديبرد، نزداست با خدا كه وى را از حدّ شرع بيرون مى

ى آنهره از قرو  مشرايخ گذشرت، بره علرت نرادانى، اشرتباهاتى از دارد در دين مرتهمش بردار، برا همرهو پاس ظاهر نمى

روانره اسرت، ى كرجمالحظگى در امر حقيقت بايد گفت و ايراد ما به سخن و عقيدهشان رُخ داده كه به خاطر  بىبعضى

 گو از هر كس باشد.

اند محرض بيران را غلط فراوان است  و علما پيوسته خطاهاى يكديگر را تذكر دادهاين از صوفيان  امّا صوفى نمايان 

 .جو ىحق نه عيب

 توان امام شد:صوفيه معتقد است به رياضت مىر  2
اعتقاد مولوى و جمعى ديگر  از صوفيه آن است كه هون كسى به رياضت و مجاهده صاحب خلق و خوى شد، امام 

كند، خواه از اوالد عمر و خواه از اوالد على باشد، و هر د و هفتصد پرده نور حق را طى مىتواند شوو خليفه و هادى مى

پيررش  .و اعتقرادش دربراره1پرده تا آن وقت كه بوده طى كرده 698شود و مولوى پرده طى كند قنديل امام مى 691كه 

شك نيست در كفر صاحب اين اعتقراد پرده را طى كرده و امام هادى مهدى شده. و  711شمس تبريزى هنين بوده كه 

طبقه را طى نموده، امام و هادى گرديرده و بلكره  711و مولوى به اعتقاد مريدانش در آخر به مرتبه كما  رسيده و تمام 

 باالتر هنانكه تصريح به آن از شمس تبريزى گذشت.

گفته و حا  آنكه اين  51/3ى در مثنوى دانند هنانهه مولوجمعى از صوفيان دعا را براى دفع قضا و بال حرام مى ر  3

 منافى نص كتاب است..

 

 :ـ  صوفيه معتقد به جبرند 4
شود از خير و شرّ از مظاهر صرفا  الهيره گويند كه: جميع آنهه مىدر معتقدا  صوفيه قو  به جبر است، هنانكه مى

 است.

 

 

  :اعتبارى عبادات در نظر  صوفيانـ بى5
گويد: اگر كسى گويد كه: و ساير عبادا  را در نزد صوفيه اعتبارى نيست. مثال عطار مى بدان كه نماز و روزه و حج

هگونه روا باشد كه شيخ كسى را گويد نماز مكن و بخسب  گو يم كه: ايشان طبيبانند، گاه طبيب عالن به پرهيز فرمايد 

 شناسم كه به مكه در موسم حرجكسى را مى و از نفحا  از شيخ االسالم نقل كرده كه او گفت: من 1و گاه به غير پرهيز

 .2رفت به زيار  پير خود ابوالحسن و حج نكرد  كه زيار  او آميخته به حج نشود

 كعبه تو همين جاست!
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آمده است كه بايزيد عازم مكه بود . پيرض را در شام ديد و قصد خود را براض او  163صفحه  2در تذكره عطار جلد 

: پولت را به من بده و هفت بار به دور من طواف كن حج تو همين است، بايزيرد هرم هنران  اظهار داشت ، آن پير كفت

 .3كرد . كه مولوض هم اين داستان را به شعر درآورده است

 گويد: آرى اين پير ارشاد از كعبه باالتر بوده، مولوى مى  

 كنندابلهان تعظيم مسجد مى 

 كننددر جفاى اهل د  جد مى

 ن حقيقت اى خرانآن مجازست اي 

 نيست مسجد جز درون سروران!

اين پير كور كه حتما روشنى دلش را هم از دست داده بوده، آيا به هه شريعتى فتوى دارد، بايزيد زيار  بيت اللّه     

را را ترك گويد  و به دور او بگردد و غواب باالتر از حج ببرد . عجب است از مولوى كه اين داسرتانهاى ميالطره آميرز 

 دهد! مگر پييمبر نفرمود:آب و تاب مى

 .4«اگر كسى به اندازه كوه ابوقبيس زر در راه خدا انفاق كند جاى حج را نخواهد گرفت»    

 خواهيم چه كنيم؟نماز و مصال مى 

ز گفت: بارها به من گفته شد تو احتيان به نماز ندارى، معطل نمراو در نفحا  جامى است كه روزبهان مصرى مى    

توانم هنين كار بكنم، تكليف ديگرى به من بنما، )مقصود روزبهان اين است كه خدا به او نشو، من گفتم: خدايا من نمى

 گفته تو احتيان به نماز ندارى(.  

 ـ  عشق از ديدگاه صوفيه: 6

 .1اق و لوطيان استاز عقا د باطله اين طا فه تعشق با امردان گلرخان و فتح باب اين نوع فسق و عصيان از براى فس

 ـ  مذمت غنى بودن: 7

دانند و حرا  اينكره برر مشرروعيت و و يا سعى براى رزق و طلب معاش و تجمل و مانند اينها را منع كرده و باطل مى

 .2رجحان اينها مرحوم شيخ حر عاملى در اغناعشريه فقط دوازده وجه و حديث و آيه و غيره آورده است

 و علم به غيب راادعاى اكثر ايشان كشف  (1

رود كه خدا واجب نبودن امر به معروف و نهى از منكر بلكه جايز نبودن آنها زيرا در مورد هر شخصى احتما  مى (2

 را شناخته باشد و با او يكى )متحد( شده باشد لذا امر و نهى و اعتراض بر او جايز نيست.

 عدم وجوب جهاد به شرح ايضا (3

رود و تظاهر به هر معصيتى نمايد هون احتما  اتحاد او و بالطبع سقوط تكاليف از او مىعدم جو از لعن احدى ول (4

 و حا  اينكه در قرآن و سنت عموما و خصوصا لعن زياد واقع شده

 توان داد به خاطر احتما  مذكور در افراداقامه حد و حكم به فسق هيچ كس نمى (5
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 اختيارات آنها و فرق قطب با امام : اعتقاد به اقطاب بجاي امام و خطر آن و حدود

 فرق اعتقاد شيعه به امامت با اعتقاد آنها به اقطاب:

 قطب در اعتقاد صوفى:

يك مشخص است در هر زمان كه مورد نظر خداى تعالى است كه به آن نمونه )باران( يا قطب االقطاب قطرب اكبرر 

 .3گويندقطب االرشاد و قطب المدارهم مى

داند هه كسى را به نبرو  يرا امامرت صب الهى است كه خداوند تعالى از روى علم قبلى خود مىامام امامت يك من

كند نبى را به اينكه امت را بر آن امام راهنما ى كند و شيعه معتقد است كره خداونرد امرر كررد بره انتخاب كند و امر مى

 .1پييمبر)ص( كه على)ع( را به امامت بعد از خود منصوب كن

اد شيعه برگرفته از اين قاعده است كه خداوند تعالى هيهگاخ زمين را از حجّت )نبى يا وصى( بر بنردگان و اين اعتق

 كند هه ظاهر باشند يا مستور و هر يك از ا مه هم امام بعد از خود را مشخص كردند تا امام دوازدهم)عج(.خالى نمى

مراجع تقليد است تا احكام الهرى را برراى مرردم اسرتنباط امّا در زمان غيبت امام)ع( رهبرى مسلمين بر عهده فقهاء و 

ترين كند و فتوا دهد و نيز قضاو  كند و واليت تصرف در اموا  و انفس را دارد اما صوفى اعتقاد دارد كه قطب كامل

و مانند هرخد و اانسان است و فقط او مدّ نظر خداوند در زمين است در هر زمانى و به خاطر او است كه احوا  خلق مى

ها و او خالفت عظمى از حق را به صور  مطلق بر عهده دارد و مادامى كه خدا است او هم خليفه روحى است در جسم

رسد مگر بره حكرم قطرب و تمرام و بريش از است در تمام آنهه كه خدا در همه وجود اختيار دارد و هيزى به خلق نمى

شرود و گويند اگر قطب بميرد زمرين فاسرد مرىكنند و مىاقطاب ادعا مىكنيم آن را براى آنهه ما نسبت به ا مه ادعا مى

تر از آنها نجباءاند كه تعدادشان هفتاد نفر است و بعد از آنهرا آيد كه تعداد آنها ههل نفر هست و پايينبعد از او بد  مى

 نقباءاند كه سيصد نفراند.

 قطب آنها اصال به امور دينى و سياسى مسلمين كارى  خالصه آنكه حرفهاى صوفيه كجا و با امامت شيعه كجا  زيرا

 .2ندارد و از اجتهاد و عدالت و اقامه و عدالت بين اقوياء و ضعفاء در دولت اسالمى صحبتى نيست

 اختيارات قطب:

رهبرى در تصوف، فردى و استبدادى است، صدور حكم جنبه مشرورتى نردارد. كيروان قزوينرى ملقرب بره )منصرور 

د  هفده سا  منصب قطبيت داشت و سپس پشيمان شد و از آنها بيزارى جست و كتابها در بطرالن طريقره عليشاه( كه م

 نويسد:آنها تأليف كرد درباره حدود اختيارا  اقطاب مى

 حدود ادعاء قطب هند ماده دارد:

 آنكه من داراى همان باطن واليت هستم كه خاتم االنبياء داشت. -1

 آزادم.من از قيود طبع و نفس  -2

 آنكه معارف دينى و عقايد قلبى اگر با امضاء من باشد مطابق واقع است و اال عين خطا است!. -3
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 من در عقايد خودم آزادم.  -4

 من تقسيم كننده بهشت و دوزخم و ...  -5

ولرى برا صرفاى اند بسيارى از بزرگان صوفيه از جنبه علوم اكتسابى از عوام بوده و با دفتر و كتاب سر و كارى نداشته

اند  در برين صروفيه كسرانى از مشرايخ قلب و شور و حرار  و ذوق، دانشمندان بزرگى را پيرو افكار و آراء خود ساخته

 بودند كه حتى سواد نداشتند.

الدين رومرى را شريفته و آيد از اهل علم نبوده اما با وجود اين جال شمس تبريزى هنانكه از كتب احوا  عرفا برمى

شمرد و به مقام پرستش به او اراد  الدين رومى او را مظهر تام و كامل خدا مىخود ساخته بود تا آنجا كه جال  دلباخته

 .1ورزيدمى

دهند كه به عقيده آنها در سير و سلوك اسرتيناى نامند و معموال اين عنوان را به كسى مىمى« قطب»صوفيان رهبر را 

كه « شيخ مجاز»ما و رهبر نباشد، اما اگر هنوز استيناى كامل پيدا نكرده است او را كامل پيدا كرده باشد و محتان به راهن

 نامند.مى« مرشد»را از قطب دريافت داشته، يا «! فقراء الى اللّه»اجازه هدايت 

گوينرد( بايرد بره اجرازه شريخ و قطرب و صوفيان معتقدند كه همه هيز، اعم از اعما  و گفتار )حتى ذكرهايى كه مى

 د و اذكار و اعما  كه بدون اجازه باشد هندان اغرى در طى مقاما  معنوى نخواهد داشت!.مرش

گويند فالن ذكر را تا ههل روز هر روز اين مقدار و آن تعداد بگرو، و بعرداً آن را تررك اقطاب و شيوخ آنها هم مى

 ...2كن و فالن ذكر را

كيروان قزوينرى « استوار نامره»سيعى دارند تا آنجا كه نويسنده العاده ودر هر حا  اقطاب از نظر صوفيه اختيارا  فوق

 نويسد:ملقب به منصور على شاه كه زمانى خود از اقطاب صوفيه بوده است مى

حدود ادعاء قطب ده ماده است. اوّ  آنكه من داراى همان باطن واليت هستم كه خاتم االنبياء داشرت و بره نيرروى »

اى را توانم عردهاال آنكه او م سس بود و من مرون و مدير و نگهبانم! دوّم اينكه مى آن تأسيس احكام تصوف را نمود 

تكميل كنم به طورى كه روح قبا ح را در تن آنها بميرانم يا از تن آنها بيرون كرده به تن ديگران )كفار( بينردازم. سروّم 

  مريدان بايد باجازه من باشد! پنجم هر اسم را ى عبادا  و معامالآنكه من از قيود طبع و نفس آزادم ههارم آنكه همه

شود و بقيه از درجه اعتبار ساقط است! كه من به مريدان تلقين كنم و اجازه دهم به د  يا بر زبان بگويند آن اسم خدا مى

ن ششم آنكه معارف دينى و عقا د قلبى اگر با امضاء من باشد مطابق واقرع اسرت و اال عرين خطرا اسرت! هفرتم آنكره مر

مفترض الطاعه و الزم الخدمه و الزم الحفظ هستم! هشتم من در عقا د خودم آزادم نهم من هميشه حاضر و ناظر احروا  

با تلخيص( ... البته اين عقا د همره فررض  116تا  95قلبى مريد دهم من تقسيم كننده بهشت و دوزخم! )نقل از صفحا  

 يد هه اختيارا  و مقاماتى براى اقطاب قا ل هستند(.صوفيه نيست، اما منظور اين است كه اجماال بدان

گونه هون و هرا در برابر مرشد و قطب نردارد و كروهكترين مقراومتى در برابرر آنهرا در حقيقرت صوفيه حق هيچ

شود، يعنى همه هيز خود را به يك نيز به همين مناسبت گفته مى« سر سپرده»شود، و شايد عنوان محسوب مى« ارتداد»
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 گويند:سپارند و مىدهند و سر بآستانش مىطبق اخالص گذارده و در اختيار قطب و مرشد قرار مى بار در

 اگر مخلصى سر بر اين در بنه

كاله خداوندى از سر بنه!    )حتّى اينكه بسيارى از صوفيان معتقدند كه سالك بايد صرور  مرشرد خرود را در همره 

كه از حاميان سرسخت اين طا فره « العابدين شيروانىحان زين»ت كند، هنانكه حا  در نظر داشته باشد و كمتر از او غفل

 نويسد:مى 155در صفحه « رياض السياحة»است در كتاب خود 

غافرل نشرود، و در هنگرام « مرشرد»پس در اين حا  سالك بايد در جميع احوا  و افعا  و اقوا  از مراقبت صرور  »

خود غافل نگردد، تا آنكه سالك را از كشمكش خيا  و اضطراب باز دارد،  ذكر و ورد و طاعت و خدمت از وجه شيخ

 «.و در نتيجه خطرا  نفسانى و وساوس شيطانى نگذارد

و بر اغر همين اختيارا  و دعاوى عجيب ممكن است بعضى از دستوراتى كه از شرع مقدس رسريده برراى عمروم يرا 

هراى صروفيان كرد كره يكرى از فرقرهستان مورد اعتماد من نقل مىبراى بعضى علناً نقض كنند، به طورى كه يكى از دو

خوانند وقتى تحقيق كردم گفتند: فقيررى شيراز قرا ت نماز ميرب و يا عشاء را )ترديد از نويسنده است( رسماً آهسته مى

 ت كررده، فقيرر از در حالت توجه و جذبه معنوى بوده، ديگرى در كنار او به نماز ميرب يا عشاء مشيو  شده و بلند قرا

آن حا  خوش بدر رفته، مرشد را هون اين قضيه مسموع افتاد دستور داد كه همگان نماز خود را آهسته بخوانند، نكنرد 

 .!1فقير ديگرى را از حا  خوش باز دارند

 شمس من و خداى من:

ميزان اعتماد او را نسبت بره را كه در ديوان شمس )تاليف مولوى( ذكر كرده و « مولوى»بد نيست هند بيتى از اشعار 

سازد نقل كنيم  زيرا موقعيت مولوى و شمس در ميان صوفيان بسيار زيراد اسرت، لرذا شمس كه قطب او بوده روشن مى

 تواند مدرك خوبى براى اين بحث باشد.اين اشعار مى

 پير من و مريد من درد من و دواى من

 فاش بگفتم اين سخن شمس من و خداى من

 شق تو زانكه شه دو عالمىما  شوم ز ع

 تا تو مرا نظر كنى شمس من و خداى من

 محو شوم به پيش تو تا كه اغر نماندم

 شرط ادب هنين بود شمس من و خداى من

 شهپر جبر يل را طاقت آن كجا بود 

 كز تو نشان دهد مرا شمس من و خداى من

 عيسى مرده زنده كرد ديد فناى خويشتن

 ن و خداى منزنده جاودان تو ى شمس م

 ابر بيا و آب زن مشرق و ميرب جهان
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 رسد شمس من و خداى منصور بدم كه مى

 حورو قصور را بگو رخت برون بر از بهشت

 رسد شمس من و خداى منتخت بنه كه مى

 كعبه من كنشت من دوزخ من بهشت من

 مونس روزگار من شمس من و خداى من

 نعره هوى و هاى من از در روم تا به بلخ

 اصل كجا خطا كند شمس من و خداى من

اى است كه هر آدم معتد  و صراحب حساب گويى در آن به اندازهنياز از بيان است زيرا غلو و بىوزن اين اشعار بى

 تواند درباره آن قضاو  كند.فكرى به آسانى مى

 گويد:مولوى در كتاب مثنوى نيز درباره مرشد و يا ولى مى

 ا م استپس به هر دورى وليى ق

 تا قيامت آزمايش دا م است

 پس امام حىّ غا ب آن ولى است

 خواه از نسل عمر خواه از على است

 مهدى و هادى وى است اى راهجو

 هم نهان و هم نشسته پيش رو

دارد كره حردود سرازد و معلروم مرىاين اشعار نيز، به خوبى طرز عقيده صوفيان را درباره قطب و مرشرد روشرن مرى

دانند. بديهى است منظور از اين اشعار امامان اهل بيت نيست، زيرا جمله   آنها را هه اندازه وسيع و نامحدود مىاختيارا

 سازد.موضوع را روشن مى« خواه از نسل عمر خواه از على است»

 وضع خطرناك:

اسرت زيررا: اوالً ايرن اعتقاد صوفيان به قطب و شيخ و مرشد با ترتيبى كه گفته شد از هر نظر حساب كنيم خطرناك 

طرز عقايد يك نوع تجلى فرد پرستى است و ممكن است تدريجا سر از شررك بيررون آورد هنانكره مراقبرت صرور  

قطب و مرشد حتى در عبادا  ولو به اسم اينكه او مظهر كامل خالق است خواهى نخواهى به شرك منتهى خواهد شرد، 

 ا  معصومين عليهم السّالم براى ما نقل شده:هقدر تفوا  است بين اين عقيده و آنهه از كلم

  يعنى هرهه تو را از خدا مشيو  سازد بت ترو اسرت، حترى انبيراء و ا مره هرگرز «كلّما شيلك عن اللّه فهو صنمك»

اى متوجه ذا  مقردس دانند بدون در نظر گرفتن هيچ واسطههنين دستورى را به احدى ندادند، بلكه مردم را دستور مى

 كند.، خالصه روح توحيد اسالمى با اين گونه آغار شرك و بشر پرستى مبارزه مىالهى شوند

توانند حداكثر سوء استفاده را از اين موقعيت بكنند، و احكام و قوانين به ميل نامبارك خرود غانياً اقطاب صوفيه مى

معلوما  درستى ندارند خطرناك بودن اند( و با توجه به اينكه بيشتر اقطاب، و مرشدها سواد و وضع كنند )هنانكه كرده

وشد و بايد گفت اعتقاد مريدان به هنين مقامرا  موهروم و خيرالى برراى بسريراى از اقطراب تر مىاين موقعيت محسوس

 كند.را پيدا مى« تيغ دادن در كف زنگى مست»مصداق 



 

 

 

گونه دليرل قابرل اعتمرادى ا لند هيچحدّ و حساب كه براى اقطاب قغالثاً صوفيان براى اين همه مقاما  واختيارا  بى

واصربر نفسرك مرع الّرذين »يعنى: با راستگويان باشيد و گراهى بره آيره « كونوا مع الصادقين»ندارند، گاهى به آيه شريفه 

طلبنرد و خواننرد و او را مرىيعنى با كسانى باش كه صبح و شام خدا را مرى« يدعون ربّهم باليدا: و العشىّ يريدون وجهه

من لم بيكن له واعظ من قلبه و زاجر عن نفسه و لم يكن له قرين مرشرد »حديثى كه از امام صادق)ع( نقل شده  گاهى به

 شود.  كسى كه واعظ قلبى و مانع درونى و رفيق راهنما ى نداشته باشد شيطان بر او مسلط مى«يتمكن عدوّه من عنقه

قصود آنها ندارد، زيرا با صادقين و راستگويان بودن ابدا واضح است كه هيچ يك از اين دو آيه و روايت داللتى بر م

ارتباطب با مسئله سر سپردن و او را نافذ االمر و واجب االطاعة دانستن ندارد، همهنان كه معاشر  با نيكان و مردان خدا 

مرن »يراسرت عبرار  داشتن ربطى به مسئله مريد و مراد و خرقه و خانقاه ندارد. روايت هم اتفاقا دليل عليره آنهاسرت، ز

دليل روشنى است بر اينكه منظور داشتن يك حالت خداترسى باطنى است و به عبار  ديگر روايت مزبور دستور « نفسه

دهد كه هر كس بايد داراى وجدان بيدار و ايمان قوى و ملكا  فاضضله همهنين همنشين خوبران باشرد كره او را از مى

هرون و هررا از ير و صالح دعو  كند، اين هه مربوط به سرسرپردن و اطاعرت برىانحرافا  باز دارد همواره او را به خ

انرد يرا در روايرا  اسرت، ولرى گويرا آنهرا نفهميرده« مرشرد»مرشد و قطب است . گويا منشا اشتباه آنها استعما  كلمره 

ى اصطالحى صروفيان ناگفتره استعما  شده، نه به معن« راهنما»اند بفهمند كه اين كلمه به همان معنى ليوى يعنى نخواسته

شرناس بينند كروهكترين سرنديت نردارد امرا ولرىپيدا است خوابهايى هم كه صوفيان در اين باب براى خود و مرشد مى

شدن بسيار مشكل است، هر كس كه ادعاى عرفان كنرد صراحب واليرت نيسرت. آن كرس كره عرفران را برراى عرفران 

 .1بخواهد در واقع نوعى شرك است

 د هوا:يك بام و ص

گويند دو قطب در يك زمان معنى ندارد، و لذا اقطاب هر عصرر، هرر يكرى، از عجا ب اينكه صوفيها از طرفى مى    

اند، باز هم اين تنراقض را ملترزم جداند، از طرفى براى اينكه شيعه مذهبها را از خود نرنخود را حق و رقيبش را باطل مى

اند، هم حسرن بصررى و حبيرب عجمرى و داود طرا ى، هرم اقطاب طريقت بودهگويند: هم على)ع( و اوالد او شده و مى

هاشم كوفى هم معروف كرخى و هم بايزيد و هرم حرالن، برا اينكره نامبردگران برا ا مره هرم عصرر سفيان غورى هم ابى

طراب زمران گو يد دو قطرب در يرك زمران غلرط اسرت  اگرر واقعرا ا مره را اقپرسيم شما كه مىاند... ما از آنها مىبوده

 اند . دانيد، پس حسن بصرى و معروفها هكارهمى

قبرل از وفرا  « معرروف كرخرى» 2نكته جالب ديگر اينكه: بنا به گفته صاحب طرا ق كره از خرود صروفيان اسرت    

يعنى سره سرا   213و وفا  حضر  رضا)ع( در سا   2 بوده( 211حضر  رضا)ع( در گذشته )زيرا وفا  معروف سا  

گو يم: اگر معروف در زمان حضر  رضا)ع( قطب بوده، كه به قو  خودتران دو وف اكنون به اين آقايان مىبعد از معر

مي پرسيم اگر معرروف ، قطرب نبرود، هگونره برا قطب در يك زمان غلط است، پس ناهار قطب نبوده، اكنون از شما 

تان خرود   )سررض سرقطي و ...( خرقرة بودن حضر  رضا عليه السالم كه به قو  شما قطرب العرارفين بروده بره زيردسر
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طريقت را داد  مگر خودتان نمي گوييد كسي غير از قطب نمي تواند مقام ارشاذ و قطبيت را به ديگررض بدهرد بنرابراين 

 معروف هيهكاره بوده است.

 زيررا! اسرت براقي اشركا  همران براز باشرد، كررده وفرا  السالم عليه رضا حضر  از بعد معروف شايد بگوييد اگر

 هيهكراره معروف باز بدانيد قطب و امام را حضر  آن شما اگر و بوده( السالم عليه) جواد امام همعصر بنابراين معروف

 را طريقت تاب و پيچ پر سلسلة يا و ، كنيد راحت را ما و  خودتان و نيستيم امامي دوازده شيعه:  بگوييد يا پس شود  مي

 !1نماييد باز خود پاض از

 و صوفيه:شفاعت اسالمى 

در برخى آيا  قرآنى و نيز احاديث منقو  از پيامبر اكرم)ص( و ا مه اطهار)ع( از شفاعت ياد شده و همره مسرلمانان 

بر اين اصل كه پيامبر)ص( داراى مقام شفاعت است اتفاق دارند گرهه شايد از اصو  و اركان مذهب نباشرد امرا آنهره 

 شود.فاعت دارند و هه هيزهايى شفاعت مىاختالف است اين است كه هه كسانى استحقاق ش

گفتره « الينيرة لطرالبى طريرق الجنّرة»آيد در كتاب خود به نام هاى تصوف به شمار مىعبدالقادر گيالنى كه از استوانه

ايمان به اينكه خداوند شفاعت پيامبر را درباره اهل كبا ر و گنهكاران همه امتهاى م من به خدا بيش از ورود در آتش و 

پذيرد، واجب است. و پيامبر در قيامت از هر كسى كه در دلش ه ويشه براى امت پيامبر)ص( پس از دخو  در آتش مىب

آورنرد كره شريعه مضرامين ايرن روايرا  را كند. و روايراتى در همرين راسرتا مرىاى ايمان باشد شفاعت مىبه اندازه ذرّه

ر پيامبرى كه باشرد ترديرد نردارد و معتقرد اسرت كره ايرن نروع پذيرد هرا كه هيچ كس در ردّ اين نوع شفاعت از هنمى

 روايا  ناشى از غلوّ و زيان روى است.

 اى معين قبو  دارند. و اگر شفاعت برر طلرب افرزايش غرواب مطيعران و تقاضراى هشرماماميه شفاعت را در محدوده

 كاران تاويل شود با اعتقاد شيعه منافا  ندارد.پوشى از عقوبت توبه

گويند: در توان نبى و ولى است كه از همگى كسانى كه مستحق عذابند شرفاعت كنرد و احردى را در وفيه مىاما ص

جهنم باقى نگذارد. و گاه آنهه را كه اين روايا  حتى براى پيامبر)ص( هرم قا رل نشرده اسرت بره اوليراى خرود نسربت 

 اند.داده

قابل شرفاعت باشرد پيرامبر اكررم)ص( بره قرريش دسرتور  غزالى در جلد سوم احياء العلوم گفته است: اگر هر گناهى

تواند هيزى از عذاب خردا را از فرمود كه در عمل بكوشد هه او نمىداد و به فاطمه)س( نمىطاعت و فرمانبردارى نمى

ى رغم كوشش غزالى در اين زمينه نتوانسته است صوفيه را از زياده روى در شفاعت باز دارد و حدى بررااو بردارد على

رفتند شمار غلو كنندگان باره به اعتدا  مىآن قرار دهد. از اين رو پس از درگذشت غزالى و كسانى ديگرى كه در اين

 1.هند برابر شد و شفاعت در نزد صوفيه از بهترين و سودمندترين وسا ل فريب مردم گرديد
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 5:زيارت قبور نزد شيعه و صوفيه اهل سنّت

الم از جمله هيزهايى كه متمايز  شده شيعه اماميه به وسيله آن از سا ر مسلمين زيرار  قبرور انبيراء و ا مّره علريهم السرّ

هاى ا مه عليهم السّالم و ترغيب شيعيانشان برر است. عالوه  اينكه بارگاه نيز براى آنها ساخته است كه برگرفته از وصيت

از بهترين طاعا  و مقربا  بعد از عبادا  واجبه زيار  ناشى شده است كه داراى غواب زياد نزد خداوند است. هرا كه 

 3.شويماست و اينكه قبور ا مه از بهترين مكانها براى استجابت دعا است و مشمو  وساطت ا مه مى

 2.گويد اين عقيده را همه مسلمين غير از وهابيت دارند و مراد، زيار  آنها است نه عبادتشانگرهه محسن امين مى

 ه درباره علم لدنّى:اختالف شيعه و صوفي
اينكه ابونصر سرّان طوسى در اللمع فى التصوف گفته: اينكه ارتباط شيعه و تصوف در اين است كه هرر دو قا رل بره 

كنند با علم لدنى شريعه نسربت بره اى كه صوفيه براى شيوخ خود ادعا مىعلم لدنّى هستند را قبو  نداريم زيرا علم لدنى

 ا مه فرق دارد.

آيرد و برراى نفرس از لردن  ه شيعه علم لدنى، علمى است كه از ناحيه علّام الييوب، به نحو الهام و وحى مىاز نظر ا م

شود نه از خارن برا تعلريم و كسرب. پرس از لردن خداسرت و اينگونره علرم مخرتص ا مره نفس )داخل نفس( حاصل مى

التشيع و التصوف لقاء ام افتراق نيز  99ا ت 94معصومين است به دال لى كه در كتب عقا دى مكتوب است و در صفحا  

كنند يعنى علمى كه عبد آن را از خداوند آموخته بدون واسطه اى كه صوفيه براى شيوخشان ادعا مىآمده امّا علم لدنى

ملك يا پييمبرى مانند حضر  خضر)ع( و يا منظور شناخت ذا  خدا و صفا  اوست از راه علم يقينى پيردا كرردن بره 

جوزى هم از يكى از صوفيه نقل كرده كه علم ما بدون واسطه اسرت و اهده و هشم د  و مبارزه با نفس. و ابنوسيله مش

نتيجه اينكه فرق علرم صروفى و علرم ا مّره آشركار  4اى با خدا هستىيا در كالم ابوالقاسم جنيدآمده كه شما بدون رابطه

اند امّا صوفيه كره از طررف خردا هبرى مسلمين، اين علم داده شدهاند براى راست زيرا ا مه به خاطر اينكه خلفاء الرسو 

آورنرد در ضرمن آنهره كره صروفيه ادعرا هنين منصبى را ندارند علومشان را از طريق كسب و جد و اجتهاد بدست مرى

است اما  كند منحصر در دوازده اماماى كه شيعه ادعا مىكنند دارند علوم نيست حاال  است. گذشته اينكه علم لدنىمى

 علم لدنى از نظر صوفى غيرمحصور به عددى از اولياء و شيخشان است.

 

 نظر تصوف درباره حضرت مهدى)عج(:

هاى ظهور حضر  مهدى )عج( را معين نموده امّا آيا عقيرده شريعه دربراره پيامبر)ص( صفا  مصلح و اسماء و نشانه

 يا خير . حضر  مهدى)عج( با مسأله قطب در اعتقاد صوفى رابطه دارد

اى مثل احمد امين در ضحى االسالم گمان كرده اعتقاد شيعه درباره امامت برگرفته از عاد  فارس نسربت بره عدّه

                                                        
 

 

 

 



 

 

 

ملوك خود و موروغى بودن آن است و حا  اينكه ردّ كالم او پرواضح است كه نبو  و واليت و امامت ا مره از ناحيره 

 وانى در كتابى كه ابتداءً شرح و ترجمه جلرد سريزدهم بحرار برود و بعرد... به نقل آقاى د1خداوند و تنصيصى بوده است

بصور  كتاب مستقلى درآمده از نظر مولوى كه برگرفته از صوفيه است حضر  مهدى يك واحد شخصى نيست بلكه 

تا قيامت آزمايش دا رم اسرت( اشراره بره ايرن  ،به عصرى ولى الزم است سيك واحد نوعى است و اين شعر مولوى )پ

 نظريه است.

 عصمت از ديدگاه شيعه و صوفيه:

كنند از معرفرى اوليراى خرود بره عنروان شيعه هم براى انبياء و هم ا مه خود قا ل به عصمت است و صوفيان سعى مى

معصوم اجتناب كنند و هنانكه در رساله قشيريه آمرده اسرت برخرى از آنران، عصرمت را از اوليراء و اقطراب خرود نفرى 

اى برتر و باالتر از عصمت قا لند و اين مرتبه عبار  از اتصا  به خداوند و رسيدن به مقرام ر ايشان مرتبهكنند. ليكن بمى

اى ديگر هم صور معصيت از آنها ناشى از قضاى حتمى خداوند كه مسئوليت آن را برعهده ندارنرد اتحاد با اوست. عده

قدرتى نيست به همين سبب از كلما  نادرستى كه برر زبران  آورند، زيرا در برابر قضا و قدر الهى كسى رابه حساب مى

گويند، خداونرد اينهرا را برر مرا مقردر كررده و بره آورند عذر خواسته مىآورند و از معاصى و منكراتى كه به جا مىمى

 ه و حتمرىفرمران خردا حسراب شرد»  2«و كان امر اللّه قدرا مقردوراً»گويند: ارتكاب آنها ما را ناگزير ساخته است و مى

  «.است

برخى از صوفيان در بزرگداشت و عصمت اولياء و اقطاب خود به باالترين حدّ مباليه كررده و مرتبره آنهرا را برترر از 

انررد، اوليرراء در دوران زنرردگى خررود از نيررروى قدسررى مقررام پيررامبران و صررديقان و شررهداى صررالحين قرررار داده و گفترره

انكه تعلم و شاگردى كنند: زيرا اسم اعظم و علم لوح و قلرم و علرم شوند بىرا مىبرخوردارند كه بوسيله آن علوم را دا

توانند جهان هستى را مسخر اراده خويش كنند. همهنين آنها از هرر آنهه در ام الكتاب است همه در نزد آنهاست، و مى

آلوده به گناهى بيابند آنران را معرذور  گناه و خطايى معصوم و منزهند و اگر مردم از آنها خطا ى مشاهده كنند يا آنها را

 1.بدارند كه شرايع و احكام دين براى آنها و به خاطر آنها نيامده است

 

 فرق عصمت نزد شيعه و صوفيه:

گويد از شبها  شيعه با تصوف اين است كه همانطور كه شيعه معتقد به عصمت ا مره خرود كامل مصطفى شيبى مى

كه در نظر شيعه همه مسلمانان به وجود عصرمت تمرام انبيراء شايخ خوداند. و حا  آنهستند صوفيه هم قا ل به عصمت م

معتقدند و شيعه در دوازده امام هم معتقد است. و عصمت پاك بودن از گناه است هه صيير و هره كبيرره و ادلره فقهراء 

احيه خردا برراى هردايت بشرر شيعه بر وجوب عصمت انبياء كه متقن است در مورد ا مّه هم جارى است هون او هم از ن

 منصوب است.

گويند بلكه صرف حفظ خرود در اما صوفيه قا ل به عصمت با آن قرصى و محكمى كه ما در مورد ا مه قا ليم نمى
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دانند و قا ل به عصمت شيوخ خود نيستند. و جنيد هم كه شروط شريخ را بالتفصريل گفتره از برابر غيرصواب را كافى مى

 اش سرالكين  و. و قشريرى  در رسراله2ه خصوصا اينكه گفته: فقط بايد از معاصى و پليديها بترسدعصمت آنها حرفى نزد

گويد: شايسته نيست براى مريد كه معتقد به عصمت دارد و مىمريدين را از اعتقاد به عصمت اولياء و مشايخ برحذر مى

عصمت مشايخشان باشند و اما صوفيه غالبا تعبير  مشايخ شود. گرهه به ندر  در اينها ممكن است يافت شوند كه قا ل به

 به حفظ دارند نه عصمت.

 

 شريعت، طريقت و حقيقت:

يكى از موارد اختالف مهم ميان عرفا و غيرعرفرا، خصوصراً فقهراء، نظريره خراصّ عرفرا دربراره شرريعت، طريقرت و 

 حقيقت است.

سالمى مبنى بر يك سلسرله حقرايق و مصرالح اسرت. اند كه شريعت يعنى مقررا  و احكام اعرفا و فقهاء متفق القو 

كنند كه انسان را به سعدا  دينى حد اعالى ممكرن اسرتفاده از مواهرب فقهاء معموال اين مصالح را به امورى تفسير مى

شود و همه مصالح و حقايق از نوع شرايط و رساند، ولى عرفا معتقدند كه همه راهها به خدا منتهى مىمادى و معنوى مى

 دهد.امكانا  و وسا ل و موجباتى است كه انسان را به سوى خدا سوق مى

گويند، در زير پرده شريعت )احكام و مقررا ( يك سلسلع مصالح نهفته است، و آن مصالح بره فقهاء همين قدر مى

معتقدنرد كره  رود، تنها وسيله نيل به آن مصالح عمل بره شرريعت اسرت. امرا عرفرامنزله علل و روح شريعت به شمار مى

مصالح و حقايقى كه در تشريح احكام نهفته است از نو  مناز  و مراحلى است كه انسان را به مقام قرب الهى و وصل به 

 دهد.حقيقت سوق مى

 

 

 اعتقاد صوفيه درباره شريعت، طريقت و حقيقت:

و وصو  به حق رسيد تكاليف دانند و هون سالك به مرتبه كما  و شهود صوفيه )شريعت و دين( را وسيله كما  مى

 شود.شرعيه از او ساقط مى

 خدا را يافتم ديدم حقيقت

 برون رفتم من از قيد شريعت

لذا داستان مشيو  شدن عاشق به عشق نامه خواندن و مطالعه كردن عشرق نامره در حضرور معشروق و معشروق آن را 

 بالعلم بعد الوصو  الى المعلوم مذموم را معتقدند. ناپسند داشتن كه طلب الدليل عند حصو  الدليل قبيح و االشتيا 

كند و بس، ولى )راهرروى( شود حقيقت. و شريعت راهنمايى به هدايت مىو نتيجه و نهايت سلوك در طريقت مى

اند مثل اينكره: شرريعت به طرف كما  عين طريقت است كه غايت آن وصو  به حقيقت است و مثالهاى متعددى زده
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موختن از استاد يا از كتاب و طريقت و پرهيز كردن به موجب علرم طلرب و دارو خروردن و حقيقرت همهو علم طلب آ

 1.صحت يافتن صحت ابدى

 : بطور كلى ظواهر شريعت و اعما  صورى در هشم صوفى ارزش ندارد زيرا لسان حرالش ايرن2گويددكتر غنى مى

د ممكن اسرت هررا بايرد وقرت خرود را بره ظراهر و كناست كه تا پيروى از مسلكى كه مستقيما از خدا كسب فيض مى

اى است براى رسيدن به حق همينكه عارف به حق و صور  و توسل به راههاى غيرمستقيم هدر داد به اضافه شرع وسيله

گوينرد حقيقت رسيد ديگر احتياجى به اين ظواهر ندارد. و به عقيده او خدا را فقط در قلب پاك بايد پرستش كرد و مى

قيقى كعبه د  است نه خانه سنگ و گل و اين حرف به جهتى صحيح و از جهتى هم ناصرحيح اسرت. زيررا هرم كعبه ح

 فايده است.بايد قلب و هم عمل و گفتار هم صحيح و پاك باشند و يكى بدون ديگرى بى

ور  شرمارد و اخرتالف مرذاهب را اخرتالف در رنرگ و صراى را غلط نمىنويسد: صوفى هيچ عقيدهدكتر غنى مى

 شمارد.مى

 

 نظر و گفتارهاى صوفيه درباره شريعت:

شريعت از نظر  تحقيق عرفا و صوفيه وسيله كما  سالك است وهون سالك مرتبه كما  و شرهود و وصرو  بره حرق 

 رسيد، تكاليف شرعيه از او ساقط است.

 خدا را يافتم ديدم حقيقت

 برون رفتم از قيد شريعت

امور به تربيت خلق گردد كه از جهت ارشاد و تعلريم و تربيرت و تكميرل ديگرران هر كسى كه مبعوث به رسالت و م

 بايد باز آداب و قوانين شرع را رعايت نمايد.

گويد: وهون به مقصود رسيدى آن حقيقرت اسرت هررا كره لرو ظهرر  مالى رومى در ديباهه جلد پنجم مثنوى مى

زر بود او را نه بع لم كيميا حاجت است كه آن شرريعت برود و الحقا ق بطلت الشرايع همهنانكه مسى زر شود يا خود از 

 نه خود را در كيميا ماليدن كه آن طريقت است:

 هون به مطلوبت رسيدى اى مليح

 شد طلبكارى علم اكنون قبيح

 هون شوى بر بامهاى آسمان

 سرد باشد جستجوى نردبان

 جز براى يارى و تعليم غير

 سرد باشد راه خير از بعد خير

 ينه روشن كه شد صاف و جلىآ
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 جهل باشد برنهادن صيقلى

 پيش سلطان خوش نشسته در قبو 

 جهل باشد بستن نامه و رسو 

تّ! ''داستان مشيو  شدن عاشق به عشق نامه خواندن و مطالعه كرردن عشرق نامره در حضرور معشروق و معشروق آن رإ 

 گويد:ناپسند داشتن و يا شبسترى مى

 پيوست هو عارف با يقين خويش

 1رسيده گشت ميز و پوست  بشكست

 
 بيان شريعت و طريقت از زبان دراويش:

ايد، فهم اين اسررار منروط بره ايرن درويش سياح با لحن تندى گفت: شما پايبند شريعت و در راه طريقت وارد نشده

شرويدد ترا بره حقيقرت  است كه سالكِ راه طريقت شويد و به رياضت حاضر  گرديد. به خانقاه درآ يد و تسرليم مرشرد

رسيده از جامِ وحد  بنوشيد و واصل به حق گشته و در اين هنگام آگاه به همه اسرار گرديد و از خود بيرون شده غيرر 

 او نبينيد.

شريعت )نماز و روزه و زكوه و...( براى كسى است كه از خود فانى نشده و واصل به حق نگرديده و اما طريقت پس 

و سلوك و رياضت كشيدن و هله نشينى با اجازه و دستور مرشد و رعايت آداب و شرايط آن و  آن عبار  است از سير

 گويند.اين را طريقت مى

هنانكه صنعى در كتاب ديوان خود گويد روح و باطن احكام شريعت مهمتر از صور  ظاهر آن است، ظواهر شررع 

به حقيقت واصرل  شرد تكراليف ظراهرى از او سراقط  نماز، روزه، حج و... وسيله كما  مبتدى است پس از آنكه سالك

 شود.مى

 امّا دكتر حسينخان در جواب درويش گفت:

قرآن در بعضى از آيا ِ خود مردم را به نماز و روزه و زكوه و حج و امر به معروف و نهى از منكرر و صرله رحرم و 

اند كه پير  شما ست كه در مرتبه تفرقه و كثر ترحم بر ايتام و همين عبادا  ظاهريه امر نموده، دستورا  براى كسانى ا

 گفته از اين عبادا  به جا ى نخواهند رسيد .

در حالى كه قرآن مجيد رسيدن به درجا  عاليه بهشت  و مقام قرب پروردگار را براى م منين و عمل كننردگان بره 

نمروده و از جانشرين رسرو  اكررم)ص(  همين عبادا  قرار داده، بلكه م منين و متقين را به اين صفا  و عبادا  وصف

 1.كه على و يازده وصى اويند درباره نماز و روزه و غيره آنقدر روايا  رسيده كه قابل شمارش نيست

 شيعه دوازده امامى شدن درويش:

بعد از مناظرا  و شنيدن آيا  قرآنى و احاديث ا مه درباره خداشناسى )كه مفصل در كتاب مناظره دكتر با سرياح 

 ود است( درويش هم به جلگه عقايد فقهاء و اماميه پيوست و گفت:موج
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زنم هون حقيقتاً خودم هم ناراحتم و لكن پييمبر هم گاهى گيسروان ام، شاربم را مىمن هم از اين به بعد از شما شده

كرن در داشته و گيسوان ضررى ندارد اما ديگرى گفت: در زمان حضر  رسو )ص( شايد اين عمرل پسرنديده برود و ل

زمان ما گيسوان اختصاص به دو دسته دارد: يكى زنان و ديگرى دراويش و به همين جهت از ديگرران متمايزنرد عرالوه 

قانع شد و گيسروان سياح فرمود مردها موى خود را به سمت هپ يا راست را شانه كنند كه بعدا اينه نقل شده پييمبر مى

 خود را زد.

هرا ن طريقت احوا  من و حقيقت همان حا  من است را كره بعضرىى شريعت اقوا  مسوا : آيا جمله

  1نه دهند درست است ياكنند و آن را به پيامبر نسبت مىنقل مى

توانيرد بره مجلردا  جواب: اين نيز از كلما  صوفيه و از احاديث نيست. راجع بره ايرن سر ا  مرى    

ى بخش پاسرخ بره سر اال  مجلره78و  54صفحه  �73و  52صفحه  61و  61ص  22و  79بيست صفحه  

هراپ جديرد در 331كتراب نفرس الررحمن هراپ قرديم صرفحه  79پاسدار اسالم و همهنين بره صرفحه  

جلد سروم اطيرب البيران 173توانيد به صفحه  احواال  سلمان تاليف محدث نورى مراجعه نماييد و باز مى

آيت اللّه مرعشى نجفى (اعلى اللّه مقامره)  سطر هفتم مراجعه نماييد. و اما درباره حديث قبلى س ا  شد از

 نويسد: در پاسخ آقاى جعفرى از تهران هنين مى79ص  �21مجله پاسدار اسالم شماره  

تاآخر...) متاسفانه آن هنان معروف و مشهود شده كه گويرا خداونرد در ى (من طلبى وجدنىجمله    

وند نسبت داده شده است و هيچ سندى نردارد و قرآن فرموده است  اين جمله از راه حديث قدسى به خدا

معنى است و هيچ تناسبى با ذا  اقدس بارى تعالى ندارد. بايرد ايرن گونره شرعارهاى از نظر معنا سخنى بى

 معنى را از فرهنگ خود بزداييم.بى

 

 صلح كل يعنى چه؟ 

ر نزاعهرا و جردالها برين مرذاهب نويسد: مشايخ صروفيه دمى 54يكى از صوفيان در كتاب ههل مقاله خود در صفحه 

 كردند و نسبت به همه على السويه مهربان بودند.مختلف داخل نشده، با همه فرق به صلح و صفا سلوك مى

اين هم منطق عجيبى است، آيا راستى به عقيده شما هر كس ولو مرتكب هزاران خيانت و جنايرت و پشرتپا زدنرد بره 

بايد با او مهربان بود  مگر در ميان مسلمانان يك دسرته نبودنرد كره برا اظهرار  دستورا  دينى شود باز هم محترم است و

تواند داشتند! كدام مسلمان باغير  مىاسالم، همه گونه سب و دشنام نسبه به وجود مقدس مولى الموالى على)ع( روا مى

 اى كامال به صلح و صفا سلوك كرده و با آنها مهربانى كند !.با يك هنين دسته

شود مبارزه كنند و دامن اسالم وظيفه دانشمندان بزرگ اين نيست كه با خرافاتى كه در ميان مسلمانان ظاهر مى آيا
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را از لوث آنها پاك نمايند  آيا با ديدن آن همه انحرافا  مهر سكو  بر لب زد و به قو  شما با همه على السويه مهربان 

 خوانيم:اقض تمامش درست باشد در كلما  قصار على)ع( هم مىدانيم كه محا  است مطالب متنبود  از طرفى مى

دو نفر برا هرم اخرتالف نكردنرد مگرر اينكره دعروى يكرى از آن دو »  «ما اختلفت دعوتان اال كانت احديهما ضاللة»

 با اين حا  آيا با همه صلح و صفا بودن جز نفاق هيز ديگرى خواهد بود .« گمراهى بوده است

اذا خلوا الى شياطينهم قرالوا انّرا معكرم انّمرا نحرن و اذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنّا »ضمون آيه شريفه اينان در واقع به م

مختلفره در  ها و مرذاهبنمايند. البته اشتباه نشود آنهه گفته شد هيچ منافاتى با تشريك مساعى دستهعمل مى 1«مستهزؤن

همروار  شروندهاى بزرگرى كره راه درآمردن ميروالن را بره ايرران. يكى از 2راه پيشرفت هدف مشتركى كه دارند، ندارد

بود وگرنه ايرانيان را كه سالهاى پيش از آن « صوفيگرى»گردانيده و ايرانيان را در برابر آنان خوار و زبون ساخت همين 

مانى هنين كردند هه شده بود كه در اندك زخود داوطلبانه در جنگهاى صليبى با ديگر مسلمانان همدستى و كمك مى

 پَست و ناتوان گردند و در برابر يك مشت مردم بيابانى سرفرود آرند.

م لف گويد: آرى روحيه مصالحه با همه حتى دشمن و انزوا و عدم پرداختن به مسا ل سياسرى، اجتمراعى و صررف 

 .3كندتفاو  مىى خود بىزهد منزويانه كه مطرود اسالم است انسان را نسبت به مسا ل حاشيه

 صور صورت در عبارت:ت

گويد حتى صور  پييمبر و امرام را نبايرد اصوال مسئله صور  پرستى، در اسالم جز شرك نامى ندارد  اسالم مى    

اى كره عكسرى در عباد  به نظر گرفت، حتى عكس پييمبران را از ديوار خانه كعبه پاك كردند به نظر اسرالم در خانره

اهت دارد، اساس تعليما  دين اسالم خداپرستى خالص است، صورتها هرهه باشرد ، نماز خواندن كر1وجود داشته باشد

 و هرطور بايد هم از لوح كعبه و عبادتگاه زدوده شود و هم از لوح دلها.

 كى درآيد فرشته تا نكنى 

 سگ ز در دور و صور  از ديوار

 را در عبادا  به نظر آورد.     گويند مريد بايد صور  قطباين نظر اسالم بود، اما رهبران طريقت مى    

گاه خداست و كاملتر از هر موجودى انسان است به خصوص نظر ارباب طريقت اين است كه هون همه هيز جلوه    

 اولياء خدا و اقطاب ما هم از اولياء هستند. 

ايشگاه قرار دهيم، پييمبر رسد، بايد به عنوان تماشاى جما  حق جما  پيران را نمما كه دستمان به عالم مجرد نمى    

 هم فرموده: )ان اللّه خلق آدم على صورته( خداوند آدم را به صور  خود آفريده.

 پرتگاه صور  پرستى:  

ميانهاى سرينه اقطراب رانگيز است كسانى كه از قرآن و حديث اطالع جامعى ندارند و علوم خود را اراستى اسف    

شوند به روايا  متشابهى كه تفسير آن را از ا مه معصرومين بايرد كه گرفتار مى دانند، باز هم در بن بست اشكاال مى
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 هسبند و تفسير به راى نموده، و مس بدعت را به زر ميااليند.خواست مى

نمودند ديگرر بره ايرن دادند، و آيا  و روايا  را بررسى مىاگر اين آقايان، قدرى زحمت مطالعه به خود راه مى    

لرذى فطرر لانرى وجهرت وجهرى »ايستيم آيه كردند، مگر رهبران ما به ما نگفتند: وقتى به نماز مىرد نمىاشكاال  برخو

را بخوانيم. مگر نگفتند آدمى در موقع عباد  بره هريچ هيرز غيرر خردا  2«السموا  و االرض حنيفا و ما انا من المشركين

ا تراشيدن و به او توجه كردن )و مثال صور  قطرب را خد 3مظهرى را براى« اياك نعبد»نبايد توجه كند . پس به گفتن 

 بيرون آمد به نظر گرفتن( از قوطى كدام عطار

 گويد: خدا مانند و نظير ندارد پس هما  پير جما  اللّه است يعنى هه .  مى« ءليس كمثله شى»از طرفى آيه     

 تفسير صحيح:  

گفت: از امام باقر)ع( تفسير را پرسريدم حضرر  فرمرود: صرور  محمد بن مسلم «. انّ اللّه خلق آدم على صورته»    

آدم عبار  است از صورتى كه خداوند از عدم بوجود آورد، و بر صور  ساير مخلوقا  برترى داد، از ايرن رو نسربت 

 آن را بخود داده.

صدها آيه و روايت نظير براى « نفخت فيه من روحى»و « بيتى»هنانكه كعبه و روح را به خود نسبت داده و فرموده     

نموده و به فرمايش امام باقر)ع( روايت نامبرده كه ممكن است دسرتاويز بعضرى از  1اينها مشابهت خالق و مخلوق را نفى

گيرند دهد پس آنان كه صور  اقطاب و غيره را در نظر مىاهل بدعت قرار گيرد، بو ى از مشابهت خالق و مخلوق نمى

 وايت حقيقت را دريابند هون نديدند حقيقت ره افسانه زدند.اند از قرآن و رنخواسته

 عشق و عاشقى در مكتب صوفيان:

ها ديگر از بدعتهاى اين طا فه عاشقى دختران و زنان و پسران است، اين جماعت در باب فضل عشق و عاشقى رساله

هاى پيران و اولياى خود را در كتابهاى ىبازاند و حكايت عشقاند و مردمان را بدان ترغيب نمودهو كتابها تصنيف كرده

اند. به طورى كه ما را شرم از نقل آنان است. امّا جواب مختصر به صوفيه )عاشقان به زيبرا رويران(: بسرى خود نقل كرده

جاى شگفت است از شارع مقدس اسالم كه با اهتمامى كه در دعو  و سوق مردم به سوى خدا داشته هگونه اين پل و 

ورزى به حسان الوجوه( را كه مطلوب همه نفوس و اقالً به گفته بعضى مطلوب نفوس ظريفه و لطيفه ايى )عشققنطره خد

 است از قلم انداخته و اين راهِ وصو  را نعوذ باللّه نفرموده است.

 نويسد:آ  عمران مى 32و  31از مجلدا  ههار گانه ذيل آيا   353زمخشرى در تفسير كشاف جلد او  صفحه 

كند كنند كه خدا را دوست دارند اما كسى كه ادعاى محبت دارد اما با سنت رسولش مخالفت مىقوامى گمان مىا»

كشرد و خوانرد و نعرره مرىزند و طررب مرىگويد و اگر كسى كه ادعاى خدا را نمايد و همراه آن كف مىاو دروغ مى

بلكره او شركلهاى ملريح را در نظرر خرود مجسرم و  شناسد و نه محبت خردازند شك نكن كه او نه خدا را مسفرياد مى

 زند و...خواند و دست مىگذارد و مىاسمش را خدا مى

ريزند و قلب خرود را اى از عوام هم اطراف آنان جمع شده و اشك مىو هه بسا كه در آن حا  محتلم شده و عده

 نمايند.با اعما  و كردارشان به آنها متمايل مى
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 و مراجع عظام :عشق از منظر روايات 

كند كه ايشران بسريار مرذمّت از عشرق نمروده و در سفينة البحار مرحوم محدث قمى از استادش عالمه نورى نقل مى

 باشند مانند:فرموده كه اخبار و احاديثى از طريق سنت راجع به عشق آمده كه تماماً مجعو  مى

عشقته و من عشقته قتلته و من قتلتره فعلرىّ ديتره، و من طلبنى  وجدنى و من وجدنى عرفنى و من عرفنى »خبر مجعو  

هراى ، كه اين را به عنوان حديث قدسى بخورد غير محققين داده، در يك سرى از مفاتيح الجنران«من علىّ ديته فأنا ديته

 كنند.جديد الهاپ آورده و آن مفاتيح را وقف مى

ت همرين مطلرب جويرا شرده و جوابهرا ى دريافرت براى روشن شدن مطلب، از آقايان مراجع، راجع بره سرند و داللر

 آوريم:ايم كه جهت بصير  در اينجا مىنموده

 جواب آية اللّه مرعشى نجفى: اين از كلما  عرفا و صوفيه است و حديث نيست.

 آيت اللّه فاضل لنكرانى: ظاهرا مجعو  است.

 آيت اللّه مكارم شيرازى: اين حديث در منابع معروف نيست.

 ام.ى روايتى نيافتهصافى گلپايگانى: تاكنون روايت مذكور را در كتب معتبرهآيت اللّه 

شود كه حديث قدسى است امّا اصل حديث بودن آن غابت نشده فضال از آيت اللّه حان شيخ جواد تبريزى: گفته مى

 اعتبارش.

 .1عه و كتب اربعه پيدا نشده استآيت اللّه علوى گرگانى: اين حديث در مصادر معتبره مثل بحاراالنوار، وسا ل الشي

 مدح عشق و مذمّت عقل:

هرا هاى بعضى تابعان حالن و بايزيرد ايرن اسرت كره عقرل و دليرل و اسرتدال  را مرذمتها و ضاللتاز جمله بدعت

 اند.ها كردههوشى را مدحعقلى و بىاند و مقام عاشقين و بىنموده

و استدال  است. از ابيا  مالى رومرى در مثنروى در مرذمت  بدان كه غرض مرتبه زوا  عقل و مذمت عقل و هوش

 عقل و دليل و استدال  آمده است:

 پاى استدالليان هوبين بود

 تمكين بودپاى هوبين سخت بى

مالى رومى عُقال را تشبيه به كوران كرده و دليل ايشان را به عصا تشبيه نموده، و اهل عشق را بينا دانسته و گفته كه تا 

عصا به جايى نتوانند رسيد. شك نيست در اينكه اين كالم نامعقو  است و آن عاشقانى كره مرال نباشند كوران بىبينايان 

توان مذمت كرد ! و حا  آنكه حرق تعرالى در هنردين عصايند، عقل و فكر را هگونه مىايشان را بينا دانسته نابينايان بى

 كر مدح نموده و از آن جمله فرموده:اند به تفآيه از قرآن اولواااللباب را كه عاقالن

 انّ فى خلق السرماوا  و االرض و اخرتالف الليرل و النهرار»و گفته كه:  «و يتفكرون فى خلق السماوا  و االرض»

 هاسرت از برراى كسرانى كرهيعنى در خلق آسمان و زمين و آمدن و رفرتن شرب و روز دليرل»  2«اليا  الولى االلباب

 1«عاقالنند.
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عقلى است و تشبيه عقال به كوران باشند محض سفاهت و بىمي ل و عاقل و استدال  كه ممدوح خدا پس مذمت عق

 سازيم:و تشبيه دليل ايشان به عصا به غايت قبيح است  و تشبيه مناسب اين است كه مذكور مى

ان و امامران بره بدان كه عقل به منزله كشتى است كه درياى تكليف را بدون آن قطع نمودن ممكرن نيسرت و پييمبرر

رهاند، از اين جهت است كره جمراعتى از عقرال كشتيبان كسى را از خطر دريا نمىشك كشتى بىاند. بىمنزله كشتيبانان

انرد در بانانند ننمرودهاند و پيروى انبيا كه كشتىمثل افالطون و ارسطو و امثا  ايشان كه بر كشتى عقل خود اعتماد نموده

 اند.اند و اشتباها  عظيم كردهبحر ضاللت غرق گرديده

 عقلت كشتى امام كشتيبان است

 بى علم و امام عقل سرگردان است

 شك رهاند  ز طوفانبى

  كشتى خالى اگر از وجود كشتيبان است

 
   آيا داستان موسى و شبان صحيح است؟

اقعا بايد تامل كرد. آيرا براسرتى كند وى داستان موسى و شبان كه مولوى به صور  داستان و شعر نقل مىدرباره    

رسد. مگر موسى(ع) مأمور دعو  به توحيد پاك و درست نبرود . توحيرد خرالى از اين حرفها با عقل درست به نظر مى

دانست! . حا  اگر اين پييمبر هر آلودگى جسمى، روحى، امكان، قياس و مگر خداى حكيم او را اليق اين منصب نمى

ى، شبانى را راه و رسم بندگى بياموزد كه براى خدا هارق و شپش و گيسوان درسرت نكنرد، كرار بيايد و به زبان پييمبر

اشتباهى كرده . و مورد عقاب خداوند واقع شده  سند اين داستان دركدام كتاب روايى و غيره معتبر از موغقين آمده، و 

 هندين اشكا  ديگر...

نحرن معاشرر االنبيراء امرنرا ان «شى گفت از پييمبرر روايرت شرده: دروي: 2نويسدجناب آقاى رهبر در كتابشان مى    

الطررق «  هونكه با كودك سر و كار  فتاد هم زبان كودكى بايد گشاد. كالم معرروف »نتكلّم النّاس على  قدر عقولهم

  .  هم فراموش نشود»الى اللّه بعدد انفس الخال ق

تند، راه بسوى خدا هم به شماره نفوس مردم است. هر كرس در گفپييمبران با هر كس به اندازه عقل او سخن مى    

 .پرستد پس اشكالى به مثل داستان شبان نبايد شودو ادراك خويش خدا را مى حدود ظرفيت توانا ى

مورد باشرد. اگرر ايرن جواب مختصر اين است كه روايتى كه خوانديد درست امّا اين طرز نتيجه گيرى شايد، بى    

گفتند، كرد كه دست از بت پرستى بردارند زيرا آنها هم مىپرستان جنگ مىخود با بتييمبر اسالم بىطور است، پس پ

پرستيم اندازه فهم و ادراكشان بيش از اين نبود وانگهى مگر پييمبران آمدند براى هر ما بتها را بخاطر نزديكى به خدا مى

هر طرور د ِ مرردم خواسرت بسرازند  و مرردم را بره پرسرتش دسته و بلكه هر فردى، دينى مستقل و معبودى جداگانه، 

 گردد.خودسرانه تشويق كنند . به هر حا  از اين داليل روشن نيز برترى عقل بر عشق هويدا مى
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 عشق وجريانات مربوط به آن از ديدگاه شهيد مطهري

عقل و اراده تسلط پيدا كند، حرالتى  محبت وقتى به آن حالتى برسد كه زمام امور و اراده و فكر انسان را بگيرد و بر 

ه به جنون. شبه جنون يعنى عقل را در او راهى نيست اين هنرين حراال  را عشرق گوينرد. ايرن حالرت عيرب يشود شبمى

اش اين است كه از اختيارا  انسان خارن است يعنى قابل توصيه نيست كه به كسى توصيه كنند كه تو برا دسرت اساسى

 نمايند.اند و آن را به حقيقى و مجازى تقسيم مىفالسفه براى عشق تقسيماتى قا ل شده خود هنين باش. عرفا و
 عشق حقيقى است مجازى مگير

 م شير است به بازى مگيرداين 

 

نمايند كه آيراتى از قررآن نيرز دانند. در عوض محبّت را مطرح مىولى متشرعه عشق به خدا را منكرند و درست نمى

 شاهد ادعاى آنهاست.

كنند هر كس گفرت پروانره صرفت از آترش ى عشق و عاشقى عالقه بسيار دارند و خيا  مىولى مردم عوام به كلمه

خورنرد و هرون گويد و واقعاً داراى معرفتى است و لذا گو  مرىعشق سوختم و خود را در عشق يار با ختم، راست مى

 ا هم عاشق كنند.هواى نفس ايشان مايل عشق است ميل دارند خدا  پيامبر، امام ر

 .77، هاپ دهم ، دض  191به نقل از كتاب فطر  شهيد مطهرض ص 

 رسوا ي عشق:

شخصي در شب مهتابي در طشت آب نگاه مي كرد ء كسي پرسيد :عمو جان هره مري كنري   گفرت: مراه را تماشرا 

 لك  بنگرض ميكنم گفت:اگرپشت گردنت  دمل ندارض هرا  سر باال نميكني وماه جهان آرا را در دامنه ف

 حاال داستان اينهاست....اگرعيبي در كارشان نيست  هرا خدا را ازالبالض زلف وخط وخا  جستجومي كنند  

 مرحوم نراقي هه خوش گفته:

 –از هه بر فرخ همي افتي نگون –گرندارض صد مرض در اندرون 

 هرا نرد عشق با زلف وگيسو ميبازند .—اينها اگر از قيد طبيعت آزادند

 كسي كاندر مقاماتست و احوا . –يد از رخ وزلف وخط وخا  هه جو

وانگهي هرا جما  جوانان  زيبا را براض ايرن كرار انتخراب كردنرد  مگرر آغرار  قردر  وعظمرت  آفريردگار جهران  

 طاقت وعظ نباشد سر سوداءض را .—منحصر در همين هاست وبه قو  سعدض: ال ابالي ههكند دفتر داناءض را

مود: ما جعل اهلل لرجل من قلبين في جوفه: خدا براض آدمي دو د  قرار نداده پس دو محبرت هرم در مگر خداوند نفر

دلها ي هند از ذكر خدا غافرل :يك د  نميگنجد آنهم محبت شهو  آميز در مقابل محبت خدا .امام صادق)ع( فرمود 

 (81انقاه صمي شود  خدا هم در عوض  محبت ديگران را در آن دلها قرار ميدهد)ارميان خ

 چگونه درس خواندن قاچاق بود؟

 عورتت را بپوشان:



 

 

 

بررد و گراهى در يكى از صوفيان معروف ابو سعيد الكندى در خانقاهى منز  داشت و در جمع دراويش بره سرر مرى

شد روزى در خانقاه دواتش از جيبش بيرون افتاد و رازش كشف شد، يكى از صوفيان به پنهانى! به حوزه درس وارد مى

 او گفت: عورتت را بپوشان!

روزى شبلى دواتى در دست حسين ابن احمد صفار ديد به او گفت: سياهيت را از پيش من ببر كره مررا سرياهى دلرم 

 بس است.

اى كه دوا  و مركب را عور  بدانند و درس خواندن در ميان آنها قاهاق باشد هه اميردى بره نگارنده گويد: دسته

 داشت به قو  ظريفى:توان خير و صالح آنها مى

 ميان اين سخن با حكم اسالم

 تفاو  از زمين تا آسمان است!

كنيم مرحوم صدوق در كتاب امرالى اينك براى نمونه يك روايت از پيشواى مذهب جعفرى امام صادق)ع( نقل مى

ازين فتوزن دمراء الشرهداء اذا كان يوم القيمة جمع اللّه الناس فى صعيد واحد و وضعت المو»كند: از آن بزرگوار نقل مى

در روز قيامرت خداونرد متعرا  مردمران را در يرك نقطره جمرع » «مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء

هراى دانشرمندان و علمراء را در كفره ديگرر هاى شهيدان راه حق را در يك كفه ميزان و مركربكند، آن وقت خونمى

 «.آوردباشد سر فرود مىهاى علما مىمركباى كه حامل نهند، آن كفهمى

هراى اين بود مختصرى از عقا د و آراء بزرگان صوفيه درباره عقل و عشق و استدالال  عقلى و علوم نقلرى و دانرش

 هاى منسوب به آنها نقل شده است ذلك مبليهم من العلم!آموختنى كه تماما از كتاب

ن منكر وجود عقل هستند يا اهميت آن را به كلرى منكرنرد  مقصرود ايرن خواهيم بگو يم صوفياولى اشتباه نشود نمى

 دانند!است كه آنها عقل را تحت الشعاع عشق و گاهى هم راهزن مى

 

 

 دشمنى با علم و خرد:

 بعضى گويند:

 عشق آمد عقل او آواره شد

 صبح آمد شمع او بيهاره شد

 پاى استدالليان هوبين بود

 تمكين بودپاى هوبين سخت بى

 عشق آمد و كرد عقل غار 

 اى د  تو به جان بر اين بشار 

انرد كره پراى باشد. در جهرانىاند كه واالتر از خرد و داورى مىخواهند بفهمانند كه آنان در جهانىبا اين سخنان مى

ا كنار گردانند اند خرد رخردانه بوده ناهار شدهخرد به آنجا نرسد و راستى همان است كه هون كارهاى آنان آشكارا بى

 و به خوار گردانيدن آن كوشند.



 

 

 

كار نشستن، نان از دست ديگران خوردن، در بازارها به گدايى برخاستن، زن نگرفتن و فرزند نداشتن، ها بىدر خانقاه

 با ريش و پشم پاى كوبيدن و دست افشاندن و به خود هرخيدن، با خرد كمترين سازشى نداشته.

الردين مرد  زيرادى را برا پسرر و زن زشتى را از مولوى و شمس تبريزى نوشته كه شرمسدر نفحا  االنس داستان 

غيرترى كره مولوى در خلو  بوده و يا درخواست شراب از مولوى كرده كه اين داستان اگر راست اسرت پرس هره برى

ا را به نرام بزرگران اند كه اينهمولوى بوده و هه زشتى كه شمس كرده و اگر راست نيست پس هه نادانى آن كسان بوده

 اند.خود ساخته و در كتابها نوشته

زنى كه ما از گناهان صوفيان شرمرديم در همره هيزى كه بايد در پايان اين گفتار ياد كنيم آن است كه بيكارى و بى

 اند.ها نبوده و بعدها بعضى خالف اين را هم گفته و كردهسلسله

گيررى آيرد امرا تابعران صروفيه گوشرهاى از آن در ذيل مىاء كه اشارهعليرغم اينهمه تأكيدا  در فضا ل علم و علم

 اند.اختيار نموده و ترك پيروى و متابعت اهل علم نموده

و  و احاديرث در فضرل علرم«. ترسند بندگان خدا از خدا، غير از علماءنمى»   1«انّما يخشى اللّه من عباده العلماء»آيه 

 كنيم.به قليلى اكتفاء مى علما بسيار است و ما در اين مقام

اذا كان يوم القيامة يوزن مداد العلمراء مرع دمراء الشرهداء فيررجح مرداد العلمراء علرى دمراء »قا  رسو  اللّه)ص(:  -1

 هراىكنرد مرداد علمرا برا خرونشود مداد علماء با خونهاى شهداء، پس زيرادى مرىيعنى روز قيامت وزن مى»  «الشهداء

 2«.شهداء

جلوس ساعة عند العلماء احبّ الى اللّه تعالى مرن عبراد: »م منين)ع( روايتى كه بعضى از آن اين است: و از اميرال -2

سنة ال يعصى اللّه فيها طرفة عين و النظر الى العالم احبّ الى اللّه من اعتكاف سنة فى البيت الحرام و زيار: العلمراء احربّ 

 3.«طوافاً حو  البيتالى اللّه من سبعين حجة و عمر: و افضل من سبعين 

نشستن يك ساعت نزد علما پيش خدا بهتر است از عباد  يك سا  كه در آن به اندازه يك هشم برر هرم زدن هرم 

معصيت خدا نشود و نگاه به عالم بهتر است نزد خدا از اعتكاف يك ساله در بيت اللّه الحرام و بره زيرار  علمراء رفرتن 

 «.است از هفتاد طواف برگرد خانه خدا بهتر است از هفتاد حج و عمره و افضل

 كنند از براى طالب علم هرهيز حتى ماهيان در دريا و مرغان در هوا.در حديثى ديگر وارد شده كه استيفار مى -3

طلرب »شيخ كلينى به سند متصل از امام جعفر صادق)ع( روايت كرده كه آن حضر  فرمرود كره پيرامبر فرمرود:  -4

 دارديعنى طلب علم واجب است بر هر مسلم و خدا دوست مرى»  «لم اال ان اللّه يحب بيا: العلمالعلم فريضه على كل مس

 4«.طالبان علم را
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ين ا 36، ص 30؛ بحاراالنوار، ج 315، ص 3امالى طوسى، ج  -3

، ص 3، و بحاراالنوار ج 31روايت در كتاب روضة الواعظين ص 

 با كمى تفاوت از امام صادق)ع( نقل شده است 34

 43، ص 1كافى، ج  -1

 13، ص 3اصول كافى، ج  -3



 

 

 

   1«اعلموا أن كما  الدين طلب العلم و العمل به»و نيز بعضى سخنان حضر  على)ع( در فضل علم اين است كه:  -5

 «.علم يعنى بدانيد كه كما  دين طلب علم است و عمل نمودن به»

 2«عرالمٌ ينتفرع بعلمره افضرل مرن سربعين الرف عابرد»شيخ كلينى به سند متصل از امام محمد باقر)ع( فرمود كره:  -6

 و هزاران حديث و حكمت ديگر« عالمى كه منتفع شوند از علم او افضل است از بيست هزار عابديعنى» 

 دشمنى با علم:

اى را دهرار حيرر  و تعجرب اند كه مطالعه احوا  آنها هر خوانندهاى در اين موضوع پافشارى كردهبعضى به اندازه

گونره مخالفرت نشران دهرد، مرا برراى كند ممكن است بعضى اين سخن را باور نكنند كه بشرى با علرم و دانرش ايرنمى

( در 79تأليف دكتر قاسم غنى )بنا بر نقرل ههرل مقالره صرفحه « تاريخ تصوف»اطمينان خاطر هند نمونه آن را از كتاب 

 كنيم.اينجا بيان مى

خوانردن و نوشرتن »بوده است معتقد بود كره « سرى»جنيد بيدادى كه يكى از سران بزرگ صوفيه و شاگرد شيخ  -1

گيررى از فرمودند سبب اطالع و بيردارى او و كنرارهنگارنده گويد خوب بود مى«! سبب پراكندگى انديشه صوفى است

تمام دنيا هر هه داريم از بركت همين خواندن و نوشتن است، با اين حا  جراى رويه تصوف است خوب فكر كنيد ما و 

 اى اين دو را سبب پراكندگى حواس بدانند.تعجب نيست كه دسته

هفت صندوق از كتب حديث داشت همه را در زير خاك دفن »شيخ عطار در شرح حا  بشر حافى نوشته است:  -2

 كرد!

رم كه وارد صوفيه نشد مگر اينكه جميرع دارا رى خرود را انفراق كررد و هفتراد كسى را سراغ دا»گفت: شبلى مى -3

صندوق كتاب )آرى هفتاد صندوق كتاب!( را كه خود نوشته و حفظ كرده و به هندين روايت درست كرده بود در اين 

 بينيد، غرق كرد مقصود شبلى از اين آدم خود او بود!رودخانه دجله كه مى

ارى كه از بزرگان صوفيه است، كتب خود را به دريرا ريخرت و گفرت: نعرم الردليل كنرت  و احمد ابن ابى الخو -4

االشتيا  بالدليل بعد الوصو  محا !... اين كار و اين سخن اگرهه در كتاب تاريخ تصوف باحمد ابن ابى الخوارى نقرل 

ز ابوسعيد نقل شده كه گفت: رأس ا -اند كه كتابهايش را به دست خود در زير خاك كرد و گفت نعم الدليل الخكرده

هذا االمر كبس المحابر و خرق الدفاتر و نسيان العلم! يعنى: آغاز اين كرار پنهران كرردن دوا  و مركرب و پراره كرردن 

 دفترها و فراموشى علم است!...

اده بودند، كردار و دانم اين افراد تا هه اندازه از تعليما  اسالم و دستورا  پيشوايان اين آ ين مقدس دور افتمن نمى

انرد، اى ننوشريدهرفتار آنها درست مانند كسانى بوده كه در محيط دينى اسالم پرورش نيافتند و از سرهشمه قررآن قطرره

هاى كتاب را در آب غرقه ساخته يا در د  خراك جراى دهنرد و كردند كه دفترها را پاره كرده و صندوقآنها سعى مى

هاى زمين كنند  ولى برعكس، پيشوايان اسرالم تأكيردا  زيرادى ماهيان دريا يا موريانهى احاديث پييمبر خدا را طعمه

 اند.درباره حفظ كتب و نگاهدارى آغار پيشوايان بزرگ يعنى پييمبر اكرم)ص( و ا مه هدى)ع( كرده
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دستور داد  نويسد: وقتى ذوالنون مصرى )مرشد او( باوشيخ فريدالدين عطار در شرح حا  يوسف بن حسين رازى مى

اى فراموش كه از مصر خارن شده و به شهر خود بازگشت كند، يوسف دستورى خواست ذوالنون گفت: هر هه خوانده

اى گذارد كما اينكه ابوسعيد ابوالخير اى بشوى تا حجاب برخيزد. پس بال تشبيه قرآن را هم به گوشهكن و هر هه نوشته

 نار گذاردم.كند كه من در نهايت قرآن را هم كنقل مى

اما اگر بخواهيم درباره قرآن و اهميت تالو  و تدبر در آن و نيز علم سخن بگو يم شايد از اصل مقصرد دور شرويم 

اما آنقدر آيا  و روايا  و تاكيدا  درباره تالو  قرآن در تمام حاال  كسب علم وارد شده كه جاى شك و شبهه از 

 .ناحيه كسى نيست

 .61 -59 جلوه حق، ص

 علم هم حجاب است؟!آيا 

خير، بلكه يكى از بزرگترين افتخارا  ما مسلمانان اين بوده و هست كه اسالم فرا گرفتن علوم را بر هر فرد مسرلمان 

در حدود استعدادش الزم دانسته و تعليم و تعلم را واجب شمرده است، آيا  و اخبار فراوانى از قرآن مجيد و پيشروايان 

رسيده كه شرح آن نيازمند به كتابهاست. دستوراتى كه درباره حقروق اسرتاد برر شراگرد و بزرگ اسالم در اين موضوع 

حقوق شاگرد بر استاد و مقررا  مجلس درس و بحث و تاكيداتى كه درباره حفظ و ضبط علوم و مرذاكره و بحرث در 

 پيرامون مسا ل علمى رسيده همگى شاهد صدق اين گفتار است.

اى علم و دانش را آور نيست كه دستهو بيش آنها را شنيده است، آيا با اين حا  تاسفو خوشبختانه هر مسلمانى كم 

 ها بدانند !.بزرگترين موانع و حجابها دانسته و شرط رسيدن به معرفت الهى را پاك نموده لوح د  از نقش آموختنى

 فلسفه و تعقل: 

در غير شرا ط الزم صد در صد برا واقرع مطرابق اسرت،  خواهيم بگو يم همه احكام عقلى ما مطلقا حتىاوال ما نمى    

توان همه احكام عقلى را ناديده گرفتره هاى خود يافتيم مىپرسيم آيا به محض اينكه اشتباهاتى در انديشهولى از شما مى

 و خود را سرگردان وادى شك و سفسطه بنما يم. 

ابزار تفكر و تعقل كما  استفاده را بنمايد اگر مردم يك  خدا به انسان عقل داده تا بتواند در راه كشف حقيقت از    

انديشه بودند، معنى نداشت خداوند حكيم، از عقل و فكر ترها  انگيز آنها داورى بخواهد. خطاب مشت كر و ال  و بى

ادى عقرل خرداد ازو صدها نظا ر آن كه متكى به برهان عقل است متوجه همين مرردم برود كره هررا« قل هاتوا برهانكم»

توانند در راه حقيقرت طلبرى از شد مردم مىآورند معلوم مىخواهند و اگر دليلى بر ادعاهاى خود دارند نمىكمك نمى

دانيم، بيش از ايرن نيسرت نره سالح تعقل كمك خواسته و به واقع دست يابند، غرض ما هم كه احكام عقلى را معتبر مى

ا پيشنهاد كرد پذيرفته و گناه را به گردن عقل بگذاريم. غانيا بره صررف اينكه هرهه هر عقل ناقص، آميخته به اغراض بم

دهد، به دور همه علوم آنهرا خرط اينكه در استنباطا  حكما و فالسفه، اشتباهاتى وجود داشت آيا وجدان ما اجازه مى

نريم و حربره تكفيرر بطالن كشيده، و حتى در علومى كه مانند حساب )دو دو تا ههار تا( غابت و مسلم است، ترديرد ك



 

 

 

براى آنان برداريم، و مانند غزالى )صوفى( يكباره فالسفه را احمرق و ملحرد بردانيم و تكفيرر دانشرمندانى برزرگ ماننرد 

 .1بوعلى سينا را واجب بشماريم -فارابى  -سقراط  -ارسطو  -افالطون 

گرو يم  ل فلسرفى بپرردازيم همرين قردر مرىخواهيم به طور مطلق به دفاع از كليه مسراالبته توجه داريد كه ما نمى    

تفكرا  فالسفه بزرگ در راه پيشرفت فكرى بشر خالى از اغر نبوده و ما بايد تا سرحد لزوم از نتا ج افكارشان قردردانى 

سينا، خواجه نصيرالدين طوسى، صدرالدين شريرازى و ماننرد ايشران در شود گفت تفكرا  فارابى، ابنكنيم، هرگز نمى

 دهد.  مقدار بوده، امانت علمى به ما اين اندازه جر ت نمىپوچ و بى« شرى و اسالمىب»جامعه 

وانگهى، غرض از استدالاللت عقلى، تنها تفكرا  ميز فالسفه نيست، بلكه منظور مرا آن سلسرله افكرار صرحيحى     

تفكرا  را، اسرتنباطا  عقلرى  هنما ى ديدبان شرع درست از آب درآيد، نام اين دستهقل و رااست كه در پرتو هراغ تع

هراى اميرالمرومنين)ع( و خطبره .2گذاريم و ناگفته نماند كه اين طرز فكر خود از راهنما يهاى قرآن و روايرا  اسرتمى

همهنين مناظراتى كه ا مه عليهم السّالم به خصوص حضر  امام صادق)ع( و حضر  رضا)ع( با ارباب اديان و منكران 

 اى از اينگونه تفكر عقلى است.  توحيد، مينمودند نمونه

شرود البالغه، توحيد و عيون صدوق، بحاراالنوار و... شاهد مدعاست و با اين حا  هگونه مرىو كتابهاى مهم: نهج    

 (43)ارميان خانقاه ص حقا ق عقلى را منكر شد . 
 

 

  

 نقد مخالفين عقل ) تمجيد اسالم از عقل(:

شود و احاديث نيز در ايرن براب بسريار اسرت. از آن رى از آيا  قرآنى استفاده مىبدان كه فضل عقل و عقال از بسيا

من كان عاقال كان له ديرن و مرن كران لره »جمله كه در كتاب كلينى از حضر  امام صادق)ع( روايت شده كه فرموده: 

 «هشت شوديعنى هر كه عاقل باشد او را دين باشد و هر كه او را دين باشد داخل ب» 3«دين دخل الجنة

از امام صادق عليه السالم از پييمبر )ص( نقل شده كره فرمودنرد بره زيرادض نمراز و روزه  26ص  1و نيز در كافي ن 

 كسي فخر نكنيد تا ببينيد عقلش هگونه است .

باز در كتاب كلينى از حضر  صادق)ع( روايت شده كه حضر  رسو )ص( فرمود كه: هرگاه به شما خبرر خروبى 

اذا بليكم عرن رجرل حسرن »شود مگر به عقلش. رسد پس نظر كنيد در خوبى عقلش كه او جزا داده نمىاز حا  كسى ب

 4 باز در كتاب كلينى از محمد بن سليمان روايرت فرمروده و او از پردرش«حا  فانظروا فى حسن عقله فانما يجازى بعقله

كه: فالن شخص از اهل عباد  و دين و روايت كرده و گفت كه پدرم گفت كه به حضر  امام جعفر صادق)ع( گفتم 
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دانم پس حضر  فرمود كه: غواب به مقدار عقرل اسرت  فضل است حضر  فرمود: عقلش هگونه است گفتم: كه نمى

 .1نماينداسرا يل بوده نقل مىبعد حضر  ذكر حكايت عابد كم عقل كم غواب را كه در زمان بنى

صديق كل »فرمود: ه كه گفت: شنيدم كه حضر  امام رضا)ع( مىو باز در كتاب كلينى از حسن بن جهم روايت شد

 «.يعنى دوست هر انسان عقل اوست و دشمن هر مرد جهل او است»  «امرء عقله و عدوه جهله

اگر پرسند مراد از اين عقل كه ممدوح خدا و رسو  ا مه است كدام است  در جواب گرو يم كره در كتراب كلينرى 

 )ع( پرسيدند كه: عقل هيشت  آن حضر  فرمود كه:روايت شده كه از امام جعفر

شود بعد از آن حضر  پرسيدند كه آنهه شود و بدان بهشت كسب مىعقل هيزى است كه بدان رحمان عباد  مى

 2.در معاويه بود هه هيز بود  فرمودند: آن مكر و شيطنت بود  اين مكر و شيطنت شبيه عقل است اما عقل نيست

گويد: در كافى است كه حضر  كاظم)ع( به هشام فرمود: مى 93مناظره دكتر باسياح صفحه  عالمه نمازى در كتاب

 بر خلقش دو حجت است:

 (حجت ظاهر كه انبيا و مرسلين و ا مه معصومين)ع( هستند.1

 هاى بندگان خداست.(حجت باطنى كه عقل2

 ردّ علم:

ليس العلم بكثر: »حقيقا  علمى حديث معروف تر اينكه براى كوهك كردن مقامهاى دانشهاى آموختنى و تعجيب

هرا هرا و نوشرتنىگوينرد ايرن خوانردنى  را آلت دست قرار داده و مى«التعليم و التعلم بل نور يقذفه اللّه فى قلب من يشاء

 رساند.انسان را به جايى كه بايد برسد نمى

و پيروي از طريقه فقهـا و نقد مخالفين علم)رد مخالفت صوفيه با كسب علم و لزوم اخذ راهنمايي 

 عرفاي اسالمي(

تواند با عالم غيب متصل شود و رابطه درست است كه خداوند باليريزه و بالفطره نيرويى در انسان نهاده است كه مى

ليت برقرار نمايد، ولى آيا اين نيرو در جميع مردم عالم بالفعل موجود است !. و يا بايد در اغر تربيت و تعليم استاد اين قاب

 به فعليت رسد  و اين استعداد بروز و ظهور نمايد . و اين غنهه نهفته تو در توى عميق شكوفا گردد .

ى مردم جهان از عالم و عامى، عالى و دانى، داراى اين قدر  هسرتند  كره بتواننرد از عرالم غيرب حقرايق را آيا همه

در اين صور  احاطه به عالم غيب، غير از احالره بره شريطان و شود  ها نفر هم يك نفر پيدا نمىبگيرند  يا نه! در ميليون

خاطرا  ابليسيه در طى طريق و به اوهام و افكار جنّيان متمرده و تسويال  ضاله و مضله نفس اماره، غمر ديگررى در برر 

 دارد !.

و تردريس و تردرس و  راه كسب احكام در زمان غيبت، طريقه مألوفه فقهاست  و بايد عامه مردم از راه تعليم و تعلم

بيان روايا  ا مّه معصومين)ع(، احكام را اخذ كنند و به اعما  و وظايف خود رفتار نمايند. طبق ادلره قطعيره و شرواهد 

يقينيه مطلب از اين قرار است و به ضرور  مسلميت اجماع مسلمين و همه شيعه، راه منحصر به فرد است. برراى عامره 

ا و فقهاء نيست وگرنه در كام شيطان فرو رفتره و لقمره هربرى برراى يرك برار بلعيردن او اى جز به رجوع علممردم هاره

 .1شوندمى
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گيرى از فقها و عرفاى اسالمى است، راهى است به بيراهه نياز به استاد صوفيان جلسا  ذكر دارند اما هون بدون بهره

توان فراتر نهاد. و شب ترا بره صربح را دور ا نمىو داشتن ذكر و فكر و مراقبه، از اركان سلوك است و بدون آن قدمى ر

هم جمع شدن و به خواندن اشعار حافظ و ذكر خوبان و سرگذشت طالبان و گرم كردن مجالس را به اين نحو، و سرپس 

شام خوردن و باز مشيو  بودن به همين گونه امور تا پاسى طوالنى از شب برآمدن، و بدون تهجد خوابيدن و تنها به نماز 

 دارد.كند و مانع و سدى را از جلوى پاى سالك برنمىح فريضه قناعت نمودن، دردى را دوا نمىصب

البته اين مجالس خوب است در صورتى كه توأم با دستورا  عميق سلوكى از مشارطه و مراقبه و محاسربه باشرد، بره 

همهون ايرن مجرالس، بانشراط و مراقرب  طورى كه سالك را در بازار و كنار ترازو، و در معامال  تجارى و ساير امور،

 گرداند 

نه آنكه بدون تعهد و التزام باطنى، صبح دنبا  كار رود، و با بعضى از معرامال  ربروى و برانكى و عمرل بره هرك و 

سفته، و يا خداى ناكرده عدم عمل صحيح و راستين در هنگام كار و گيرو دار بازر، خود را به دريا زده و هرگونه كارى 

فعاليت خود انجام دهد  آنگاه به حضور در جلسه شبها دلخروش باشرد، ايرن راه غلرط اسرت و جرز اترالف عمرر و را با 

 2.گونه مزيتى و فضيلتى نيستسرگرمى به بعضى از امور دلپسند همانند ساير طبقا  حاوى هيچ

 جواب مخالفين علم )كوسه ريش پهن(

نويسد: با تمام اينها نبايد از فحواى ايرن كلمرا  ا  سابقه مىيكى از نويسندگان صوفى پس از نقل بسيارى از حكاي

انرد!. امرا مرا اينطور استنباط كرد كه صوفيه اساسا مخالف علم و كتاب و مزاحم دانش و دشمن دفتر و قلم و دوا  بروده

است ريشش هم گو يم: استيفراللّه، مگر هنين هيزى ممكن است  مگر مانعى دارد كه انسان در عين حالى كه كوسه مى

 گو يم:پهن باشد !. و در دفاع از علم مى
 هون و هراسالك آن نبود كه بى

 شود با هر صدا ى همصدامى

 مولوى يا فرخى يا عسجدى

 گاه گويد ناحقى گاهى حقى

 رنگ خود بينى ز قلبت دور كن

 هشم د  از حرفِ حق پرنور كن

 لوح د  را از تعصب پاك كن

 نجامه تقليد بر تن هاك ك

 حق اگر خواهى بسان آفتاب

 بشنو از قرآن كه شد فصل الخطاب

 )عقل( را بستوده در قرآن بسى

 حق )تدبر( خواسته از هر كسى
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 شمارحق نموده مدح )برهان( بى

 )صدق( را دانسته بر آن استوار

 بشنو اين گفتار و بترس تو از خدا

 تا نبندى بر خدايت افتراء

خواهيم با اين بيانا  از فلسفه يونان بطور كلرى و دربسرت طرفردارى كنريم، مرا آن ا نمىاين سخن ناگفته نماند كه م

 ستا يم كه در پرتو نور قرآن و سخنان پيشوايان بزرگ اسالم پرورش يافته است.عقل و استدال  و دانشى را مى

كرده كه از اصل حرفشان شرورتر اين را هم ناگفته نگذاريم كه نويسنده دانشنامه براى توضيح عشق ضمناً مثالى بيان 

است، عشق را تشبيه به يك جوان كرده كره در كنرار او دخترر زيبرا ى، آراسرته نشسرته باشرد و عقرل را تشربيه )پيرمررد 

گويد: البته كلما  اين مرد پير در هنرين جروانى تراغيرى كند كه در جانبى قرار گرفته باشد، آن وقت مىاى( مىافسرده

 ن او ميلوب عواطف جوان خواهد بود.نخواهد داشت و سخنا

ما گفتار ايشان را در مورد مثا  و نظا ر آن قبو  داريم، اما بايد اين مثل را درباره كسانى گفرت كره قروه عاقلره آنهرا 

مانند قواى بدنى آن پيرمرد تحليل رفته و برعكس سا ر غرا ز آنها قو  گرفته است، بطورى كه عنان اختيار را از دسرت 

 گو يم اشخاص معتد  هميشه قوه عاقله آنها بر تمام غرا ز قاهره و قالب خواهد بود.له بدر برده باشد ولى ما مىقوه عاق

از پييمبرر اكررم)ص( نقرل « محاسرن»مرحوم احمد بن محمّد خالد كه يكى از راويان بزرگ شريعه اسرت در كتراب 

ار مجيد هيزى بهتر وباالتر از )نعمت عقل( در ميران بنردگانش   پروردگ«ما قسّم اللّه للعباد شيئاً افضل من العقل»كند: مى

 تقسيم نكرده است.

 

 محال است عشق بر تخت شاهى بنشيند:

گويند سلطنت كشور تن و جان به عشق و غريزه واگرذار شرده اسرت در حقيقرت از موقعيرت عقرل و كسانى كه مى

 خبرند.عشق هر دو بى

اى كه مربوط به ن وظيفه قوه مقننه است در كشورهاى دنيا، يعنى هر ال حهوظيفه قوه عاقله در اين كشور درست هما

كارهاى داخلى و خارجى، فردى و اجتماعى بدن باشد و از طرف غرا ز به پيشگاه عقل تقديم شود، با كما  دلسوزى و 

كند و بقيه ويب مىخيرخواهى، در اطراف آن عميقانه بحث و تفكر كرده و آنهه را كه حافظ منافع اين كشور است تص

 دهد.نمايد و بالفاصله دستور اجراء قسمت اوّ  را به قواى بدنى و غرا ز مىرا رد مى

تر باشد به سعاد  و خوشربختى تر و از منافع و مضار آن آگاهگذارى آن كاملهمانطور كه هر كشورى هيئت قانون

برد هروى و هروس محفروظتر باشرد سرعادتمندتر از دستتر و نزديكتر است، همهنين هر انسانى كه نيروى عاقله او قوى

 خواهد بود.

 

 هاى كاخ سعادت انسان:پايه

شود كه تنها راه مستقيم سعاد  بشر به كار انداختن قوه عقل و تفكر است و براى رسيدن به از آنهه گفتيم روشن مى

تروان از راه اهيم كررد كره نمرىحقا ق راهى غير از آن در دست انسان نيسرت و در مبحرث كشرف و شرهود اغبرا  خرو



 

 

 

كشفهاى خيالى به حقايق پى برد، ولى براى تكميل اين منظور و دور ماندن از خطاهراى فكررى بايرد از علروم نقلرى نيرز 

استمداد نموده و در پرتو آن راه نجا  و حقيقت را پيدا كرد، و از طرف ديگر الزم است كره آ ينره عقرل و فكرر را بره 

لح صيقل داده تا بتوان حقا ق را به صور  واقعى خود، در اين آ ينه مشاهده كرد، علماى بزرگ وسيله تقوى و عمل صا

اند  به اين قسمت اهميت فراوانى و دانشمندان تعليم و تربيت در طى كتابها ى كه در موضوع آداب دانش اندوزى نوشته

 اند.داده

 ته است:بنابراين كاخ سعاد  انسان در واقع روى سه پايه قرار گرف

 علومى كه از سرهشمه نبو  و واليت صادر شده است. -1

 به كار انداختن نيروى عقل و فكر. -2

 .1تقوى و پرهيزگارى -3

 در ادامه جواب مخالفين علم مي گوييم :

 ها دو ايراد اساسى داريم:در مقابل اين گفته ما

رسريدن بره حقيقرت علرم دسرت از تعلريم و تعلرم  به فرض اينكه مراد از آن حديث اين باشد كه انسان بايد براى -1

كشيده و در گوشه خانقاه مشيو  ذكر و ورد شود، تا اينكه از عالم غيب علم بصور  مرغى به قلب او پرواز كند، ولرى 

توان به اين حديث دست از آن همه آيا  و اخبار كره دربراره اهميرت تعلريم و تعلرم وارد شرده، و آن دو را راه آيا مى

توانند تقريبرا كشرف حقرايق كننرد پرس هررا رسيدن به سعاد  قرار داده است، بكشيم . اگر تعليم و تعلم نمى نجا  و

اينقدر درباره مذاكره علم، و بحث و غور در مسا ل علمى، و حضور در مجالس عالم، و غبت و ضبط علوم، و انتشار آن 

 در ميان مردم، تاكيد شده است .

شواى بزرگ مذهب جعفرى امام صادق)ع( مجلس درس عظيمى داشت و ههار هزار نفر ايد كه پيمگر مكرر نشنيده

اند، اگر تعليم و تعلم راه وصرو  بره حقرا ق نبرود، هررا اند و از بيانا  آن حضر  استفاده نمودهدر آن زانو بر زمين زده

 كرد !امله نمىها با آن شاگردان معنشينحضر  اين روش را تييير نداده و مانند مراشد و خانقاه

كردند، بلكه هر قسم مسا ل دينى و علمى اسرتداللى و تصور نشود كه آن بزرگوار در آن مجلس تنها بيان احكام مى

شد، كسانى كه با اخبار سر و كار دارند به خوبى اين سرخن را تصرديق غير استداللى در آن مجلس مورد بحث واقع مى

 نمايند.مى

اند در ها صور  بر خاك خانقاه گذاردهكند هرا آنها يكه سا دانش را در د  روشن نمىاگر تعليم و تعلم، نور  -2

مسا ل علمى و آنهه مربوط به توحيد و معاد و تفسير قرآن مجيد و فهم اخبار اهل بيت است، اينقدر عاجزند  اينهرا كره 

الدين يا حسين برن منصرور حرالن خ صفىعلوم اصطالحى و يونانى نيست كه بگو يد با آنها كار ندارند، هرا سخنان شي

هراى آنهرا ... طرف نسبت با سخنان عالمه حلى و عالمه مجلسى و سيد مرتضى و شيخ انصرارى نيسرت  اينرك كتراب

برداريد و مطالعه كنيد و قضاو  نما يد و اگر اتفاقا در ميان متصوفه كسانى پيردا شروند كره اطالعرا  دينرى و علمرى 

 آن هم از بركت همين تحصيال  است!« لىغزا»داشته باشند مانند 
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هاى آنها توانند به نتا ج دانش برسند، و از منافع علم برخوردار شوند و د كرده وقتى مىاشخاص دانشمند و تحصيل

به نور علم روشن گردد، كه دانا ى را با تقوى و تهذيب اخالق توأم نمايند و گويا مراد از آن حديث شريف هرم همرين 

بايد تنها به تعليم و تعلم اكتفا كرده، بلكه عالوه بر تعليم و تعلم به تقوى و تهذيب اخالق هم بايد اهميت داد و باشد كه ن

 تمام فيوضا  و بركا  را از ناحيه خداوند دانست.

از  افتم وكنم به ياد كيميا سازان قديم مىمن وقتى به سخنان صوفيه درباره علوم سرى و مطالب ناگفتنى! برخورد مى

ها نبايد د  خوش كرد و بدون منطق و دليل خود را به اين و آن سپرد، و به فررض آنها بايد عبر  گرفت و به اين وعده

گونه اشخاص درست نباشد، نبايد به اميد رسيدن به مقاما  و درجا  اينكه هيچ مدركى راجع به فساد عقا د و افعا  اين

اه اغبا  ديگرى ندارد!( اكتفا كرده، و عنان عقا د و افكرار خرود را بره خيرا  هنين و هنانى )كه جز به رفتن و رسيدن ر

كند كه مرد عاقل و دانا اسرار مكنونه مكمونه! به دست هر مدعى سپرد، شكى نيست كه هيچ عقل و دانشى قضاو  نمى

ر پريچ و خمرى، بره دست از راه راست روشن كه همه كس به نجا  سالك آن معترفند برداشته و در راههاى تاريرك پر

 گويد:راهنمايى يك عده مردمان متهم، قدم بگذارد، گو اينكه از اسرار پشت پرده هيچ خبرى نداشته باشد. قرآن مى

 دانرى پيرروىاز آنهره نمرى» «و ال تقف ما ليس لك به علم، ان السمع و البصر و الف اد كل اولئك كان عنه مس وال»

 1«.گى مسئولندها هممكن، هه آنكه گوش و هشم و د 

هـاى علمـى شـيعه بـراى مقابلـه بـا اهـل لزوم تدريس اخالق و عرفان و فلسفه و تفسير در حوزه

 ها:بدعت

كردنرد. هاى علميه شيعه بحث حكمت و فلسفه رايج بود به خالف اشاعره كه بحث در مطالرب عقليره نمرىدر حوزه

اند و علما و فقهاء زيادى كه شمارش آنها ممكرن پيروز بودهفلذا متكلمين شيعه در طى بيش از هزار سا  هميشه مظفّر و 

انرد. روى ايرن اسراس، اند و پاسدار و حافظ دين و قرآن و شريعت سيدالمرسلين و ا مه طاهرين بودهنيست تربيت نموده

ايرن هاى عرفان واخرالق از لروازم الينفرك بحث تفسيرى قرآن كريم و تدريس حكمت و فلسفه و علوم عقليه و حوزه

ها گرم برود، در ايرن حرا  اسرتعمار كرافر آمد. و اين مباحث تا انقالب مشروطيت در حوزههاى فقهيه به شمار مىحوزه

ها را متفرقرا بره جاهراى ديگرر نقرل دهرد و غانيرا سعى كرد تا اوال نجف را از پايگاه علمى و فقهى بودن بياندازد و حوزه

هاى شيعه براندازد تا علماى آنان را كم محتوا بنمايد تا در برابر يه را از حوزهتدريس قرآن و تفسير و علوم عقليه و فلسف

 ها پايين آيد.آنان كسى نايستد و قيام نكند و قدر  بحث و تفكير و مسا ل عقليه و علميه در حوزه

 

 كرامت اولياء  )عوام فريبى صوفيان( :

ت)ع( هسرتند از برراى فريرب عروام و ملروك اهرل سرنت ان متابعرت اهرل بيركتارهمان تابعان صوفيه كه عده اض از 

 اما برخي از آن ادعاها از اين قبيل است: اندشدهاند و عوام به محض دعوى فريفته ايشان مىكردهمى ادعاهايي 

 نمودند.دعوى مصاحبت و آشنايى و شاگردى خضر)ع( مى -1

اند كه رجا  الييب قادرند بر دفع هر بال و بر منافع گفتهاند و مىكردهدعوى مصاحبت و آشنايى رجا  الييب مى -2

 اند.دادهدنيويه و اخرويه و عوام را از اين راه فريب مى
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بينيم و بر وى تسلط داريم و او ما را يار و مددكار است و از ما خوف و تررس دعوى ميكردند كه ما ابليس را مى -3

 دارد.

خواب ببينند و گاهى مصطفى و گاهى دعوى وحى و شنيدن ندا از خدا دعوى خوابها كنند مثال گاهى خدا را به  -4

 به واسطه ملك هستند و ابلهان اين را تصديق كنند.

 اند.دعوى معجزا  و كراما  عظيم از براى خود و از براى زنان و كنيزان سياه بلكه از براى گربه و سگ نموده -5

 

 اعتقادات صوفيه درباره كرامت اولياء خود:

دانسرتند و اند بعضى از آنها مقام واليت را برتر از مقام نبو  مرىه براى واليت و ولى اهميت خاصّى قا ل بودهصوفي

ولى به علم سر هيزها داند كه نبى را از آن خبرر نيسرت بره اعتقراد  -مدعى بودند كه نبى علم وحى دارد و ولى علم سرّ 

موسى بود از آنكه خضر ولى بود و موسى نبى. خضرر علرم لردنى صوفيه فرق بين ولى و نبى همان است كه بين خضر و 

شمردند اما غالب آنهرا حترى كرامرا  بهره بود هرهند از صوفيه كسانى اين دعاوى را باطل مىداشت و موسى از آن بى

لرى بره گويد كه هرگاه هيچ كرامتى از ولرى صرادر نشرود خلپذيرفتند. از آن طرف قشيرى مىاولياء را تا حد معجزه مى

كننرد رساند در حالى كه صدور معجزه از نبى واجب است اما جواب كراما  زيادى را صروفيه ادعرا مرىواليت او نمى

رود گفرت شريطان هرم در يرك گونه داده است كه وقتى به بايزيد گفتند كه فالن شخص در يك شب به مكره مرىاين

تر از رود و گفت ماهى در آب و مرغ در هوا عجببر آب مىرود و نيز به او گفتند كه فالن لحظه از شرق به ميرب مى

آورد و نيز بايزيد گفته كه اگر بينيد مردى سجاده بر آب گسترده و در هوا مربرع نشسرته ترا اعمرا  او را در آن به جا مى

انرد ولرى ا بودهگويد حاصل آنكه بزرگان صوفيه داراى اين قبيل نظرهاوامر و نواهى نبينيد فريب نخوريد. دكتر غنى مى

اند و به هاى بعد راه افراط و مباليه پيموده و هزاران كراما  خوارق عادا  به اوليا نسبت دادهپيروان، مخصوصا در زمان

اند زيرا قوه تخيل عامه در اين زمينه قوى است اند بر ساز و برگ آن افزودههر اندازه كه از عهد ولى و مرشد دورتر شده

انرد خالصره در هرر قرنرى قصرص كرامرا  اند نه هنانكه برودهكه به عقيده عاميانه بايد باشند سخن راندهو از اوليا هنان 

 منصوب به اوليا بيشتر شده و به جايى رسيده كه مجلدا  بسيارى در اين زمينه بوجود آمده است.

 : نظر ما درباره كرامت اوليا صوفيه و سرّ موفقيت اولياء صوفيه

گرردد هاى راجع به كراما  اولياء صوفيه تأمل دقيق شود بر هر شخص بيدار منصف واضح مىتاگر در انواع صحب

شود با همه سر و صدايى كه دارد اوال وقوع آنها غابرت نيسرت و غانيرا برر كه آنهه درباره آنان به عنوان كرامت گفته مى

و واليرت و تقررب شرخص نرزد خرداى  گو يم مجرد صدور امر خارق عاد  دليل بر حقانيتفرض وقوع بعض آنها مى

هراى باطلره خرود موفرق بره امرور عجيرب و غريبرى باشد همهنانكه جوكيهاى هند در راه باطل و اغر رياضرتمتعا  نمى

  و «من كان يريرد العاجلره عجلنرا لره فيهرا»اسرا يل بنى 19و  21گردند و سر موفقيت اولياء صوفيه با استناد به آيا  مى

 19  و آيره ...«من كان يريد الحيا: الدنيا و زينتها نوف اليهم اعمالهم و هم فيهرا ال يبخسرون »ه هود سور 17و  18آيا  

و مرن يريرد غرواب »عمرران آ  139  و «و من كان يريد حرث الدنيا ن ته منها و ما له فى االخر: من نصيب» سوره شورى

به مقتضاى حكمتش هريچ رياضرت و سرعى و كوششرى را از هرر  شود كه خداوند متعا   استفاده مى«الدنيا نُ ته منها و...



 

 

 

غمرره نخواهرد نتيجره و برىكس باشد در راه حق يا باطل و به هر منظور و به هدف دنيوى و يا اخروى باشد بره كلرى برى

 گذاشت.

 كشف و شهود و نقد آن  : 

 اسرار ناگفتنى:

سراليان دراز برراى پيشررفت مسرلك و مقصرد نقرش مهمرى را كره صروفيه در طرى «. بل سوّلت لكرم انفسركم امرراً»

اند و قسمتى از موفقيت آنان مرهون آن بوده است، همان مشيو  سراختن افكرار تروده بره يرك مشرت ،بازى كرده1خود

گويند براى ايشان كشف شده، و از ديگران مخفرى مانرده اسرت. و نره زبران يراراى حقايق و اسرار ناگفتنى است كه مى

اى از دلها هم از نهفتن آن گدازان خواهد شد. خالصه مطرالبى اسرت گوش طاقت شنيدن! بلكه پارهگفتن آن را دارد نه 

گويند بايد مهر سكو  را برر لرب اند مىاند و رسيدهكه تا كسى نرود نبيند، و تا نخورد نداند! و به اشخاصى هم كه رفته

 زده و سخنى نگويند. و اللّه عالم.

 كشف و شهود و رؤيا:

 دهد مسئله كشف و شهود و رؤيا است.هاى مسلك آنها را تشكيل مىدعاوى صوفيه كه يكى از پايه از جمله

صوفيه معتقدند كه سالك در اغر رياضا  شاقه و تصفيه نفس ممكن است به جايى برسد كه درهاى عوالم غيبرى برر 

عاينره ببينرد بلكره بره گفتره شريخ روى او گشوده شده، و حقا ق اشياء عرالم مراوراء طبيعرت را در پريش هشرمان خرود م

 !2الدين اردبيلى جما  خدا با ديده خداداد بنگردصفى

اند كه هر شخصرى از شرنيدن عبرارا  آنهرا در تعجرب اى در اين موضوع بلند پروازى كردهاى از آنها به اندازهپاره

دارد! بعضى ديگر قدم را فراتر نهاده گويد آيا اين بشر است كه اين همه دعاوى در سر رود، و با خود مىعميقى فرو مى

 اند!.و دعوى معران معنوى يا نظير آن را كرده

اينگونه دعاوى اگرهه در آغاز كار خيلى دلفريب و جالب توجه است و ممكن اسرت موجرب تحريرك احساسرا  

ولى «. لم يجده شيئا حتى اذا جاءه»تشنگان حقيقت گردد به طورى كه آن بيهارگان را به اميد آب در پى سراب بدواند، 

اى از آنهرا در طرى به همان اندازه كه دلفريب است عواقبى وخيم و خطرناك در پى دارد كه خوانندگان محترم به پراره

 اين كتاب آشنا خواهند شد.

موضوع كشف و رؤيا از نظر اينكه سند و مدرك بسيارى از عقا د و مرامهاى صوفيه است و غالب اذكار اختراعى و 

شود، بايد مورد دقت و توجه فراوان قرار گيرد تا معلوم شود كه شالوده كارشان بر هه مرشد سازيها و... به آن منتهى مى

رؤيا( از دست آنها گرفته شود، دستشران خرالى شرده و دسرتگاه   پايه سستى است، و انصافا اگر اين دو موضوع )كشف

 كراما  آنها همه به هم خواهد خورد.

ناگهان يك شب در عالم خواب، و به واسطه همرين افكرار و رياضرا  اشركالى در حردود مقصرود او در برابررش 

د با مقدارى توجيه و تفسرير آن را كند، او هم فورا به آن هسبيده و اگر بر مقصدش هم كامال تطبيق نشوخودنما ى مى

 شود!.ترميم كرده و بدين وسيله شالوده اراد  او ريخته مى
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گاهى ممكن است نظير اين قضيه در عالم بيدارى اتفاق بفتتد زيرا هشم و گوش اين سالك بيهاره دا ماً متوجه عالم 

ا سروشى به گوش او برسرد، ناگراه در اغرر غيب است و همواره منتظر است درى از آن عالم بر روى او گشوده شود و ي

خورد كره بالفاصرله توجره او را بره خرود جلرب كررده و تفسريراتى برراى آن فعاليت قوه خيا  صداها ى به گوشش مى

 كند!.مى

اند )در صورتى كه اهل خدعه نبوده و واقعا به كار اما كسانى كه وارد مرحله غانوى، يعنى مرحله ذكر و رياضت شده

دهنرد مرى دفيلره  شوند، افكار گوناگونى را در برابرر ميرز خرودمند باشند( هنگامى كه وارد صحنه خانقاه مىدهخود عقي

گردد و در اغر شنيدن مطالرب شود، خواندن اشعار مثنوى يا غير آن با آن آهنگهاى مخصوص آغاز مىمجلس شروع مى

ير شرده، و روح حالرت تعراد  طبيعرى خرود را از دسرت شود، فكر او تخدذوقى و نشاطآور كه با آن آهنگها سروده مى

شود اين حالت تاييد شده و سالك يك حالت انبساط دهد، در اغر تلقينا  قبلى، و گفتگوها ى كه در آن مجلس مىمى

كند. گاهى اوقا  هم ممكن است در اغر شد  فررح و فرح كه با رخو  و سستى اعصاب توأم است در خود حس مى

دست دهد!... در اين هنگام اذكار يرا « جوش و خروش»كامالً تحريك شده و به اصطالح خودشان حالت و انبساط ميز 

گردد و بر اغر آن، انحرراف روح از حالرت شود، و روى آهنگ مخصوصى مرتبا تكرار مىاشعار دسته جمعى شروع مى

 طبيعى بيشتر شده، و قوه

كند، از طرف ديگر كثرر  تكررار ذكرر يرا ليت قوه وهميه خالى مىگردد و ميدان را براى فعاعاقله كامال تخدير مى

 -كنرد شعر يك حالت خستگى توأم با حرار  و جوش و خرروش ايجراد كررده، و مرتبراً نيرروى تروهم را تقويرت مرى

 رياضتهاى سابقه هم، كار خود را كرده و زمينه را براى فعاليت قوه خيا  مهيا كرده است.

كند و سالك بيهاره را كه دا ما در خيا  كشف و مشاهده عروالم غيبرى ر دست هم مىتمام اين موضوعا  دست د

دهد: درياهاى نور، و كوه طور، سماوا  سبع  و ارضرين سربع را در برابرر هشرمان او مجسرم است در عالمهايى سير مى

ش هشمان سالك خودنما ى كند. خالصه هر شكل و صورتى كه قوه وهميه به آن تمايل داشته باشد، به آسانى در پيمى

كند: او هم از ديدن اين مناظر به شد  فرحناك شده، و به گمان اينكه شراهد مطلروب را در آغروش كشريده، نعرره مى

 رود!.شود و باالخره در يك حالت شبيه به اغماء فرو مىزند و باز اين حالت تاييد مىمى

ف البته موضروع كشرف و شرهود اختصراص بره ايرن اين بود سرگذشت يك مرشد يا مريد كار كرده در حالت كش

صورتى كه شرح داديم ندارد، بلكه ممكن است، در تحت همان قوانين، روانشناسى و تلقين و مسا ل ميناطيسى به انحاء 

 گيريم كه:مختلفه در خلو  و جلو  و خانه و بازار، اتفاق بيفتد از آن هه گفته شد هنين نتيجه مى

كنند )به فرض اينكه دروغ نگويند( در بسيارى اوقا  ناشرى از فعاليرت قروه وهميره ادّعا مىاين كشفياتى كه صوفيه 

توان آن را تشبيه به سرابهايى باشد، بنابراين مىاست و آن هم نيز معلو  يك سلسله قوانين روانشناسى غير قابل انكار مى

ين تفاو  كه سراب معلو  انعكاس نرور خورشريد و كند با اكرد كه در بيابان در برابر ديدگان مسافرين خودنما ى مى

قوانين انكسار نور )الندا در فيزيك( و امثا  آن است، ولى اين كشفيا  معلو  فعاليت نيروى توهم اسرت امّرا در ايرن 

 اند.جهت شركت دارند كه هر دو عارى از حقيقت

هند نمونه از كشفياتى كره ايرن جمعيرت ادعرا  براى اينكه خوانندگان محترم كامالً به اين موضوع اطمينان پيدا كنند

 كنيم:اند بيان مىكرده، و در كتابهاى خود نوشته



 

 

 

الدين اردبيلى به قلم يكى از مريدان او نوشرته  شرده اسرت، در كتاب صفو: الصفا كه در شرح حاال  شيخ صفى -1

ن شيخ از عرش بودى ترا سررا... شريخ نقل شده كه يكى از مردان كار كرده به شيخ گفت در عالم خواب ديدم سر آستي

 «!!!.اندگفت فرزند اين را به قدر حوصله تو به تو نشان داده

 اىآستين بر عالم كون و مكان افشانده

 ماوراى اين و آن در آستين داريم راز

 هد شد.نگارنده گويد: جايى كه سر آستين او به اين فراخى باشد  بقيه لباس به همين نسبت معلوم است هقدر خوا

اى كه به خردمت شريخ صرفى رسريدم )حالرت جبر يل گيالنى نقل كرد از برادر خود پيرمحمّد، گفت: او  مرتبه -2

اى بر من دست داد( ديدم پاى شيخ به تحت السراء و سرش بره عليرين و دوش راسرت او بره كنرار كروه قراف و مكاشفه

ا  كررد هررا نعرره زدى. آن صرور  كره ديرده برودم عررض اى زدم و از خود برفتم، بعد از ساعتى شيخ از من س نعره

 1...كردم

 كنيد هرقدر حس ظن داشته باشيد.خوانندگان محترم، آيا محملى براى اينگونه سخنان جز فعاليت قوه توهم پيدا مى

 از خواجه محمّد سراوى كه از پير محمود، خادم خواجه افضل سراوى شنيدم: وقتى خواجره افضرل از اردبيرل از -3

كرد، شيخ به او گفت در برابر من سوار شو، خواجه افضل سوار شرد و حركرت كررديم سر او خدمت شيخ صفى، قصد 

اى كره تمرام واليرت شد! به اندازهشد و بزرگ مىهون به نيم فرسنگى اردبيل رسيديم نگاه كردم ديدم شيخ بزرگ مى

درافتادم، خواجه افضل از مشاهده اين حالت خوشش نيامد  خود گرديدم و از اسباى زدم و بىاردبيل از او پر شد! نعره

و متحيرانه به من نگاه كرد، من آنهه را ديده بودم بازگفتم گفت اى كور بصر، يعنرى شريخ بره آن انردازه اسرت كره در 

 2!واليت اردبيل بگنجد آنهه را ديدى به قدر خود  ديدى

حرق تعرالى مررا بره جرايى »كند كه گفرت: د بسطامى نقل مىشيخ عطار در كتاب تذكر: االولياء در حاال  بايزي -4

مردتى خانره را »كنرد كره و باز در همان صفحه نقل مى«! رسانيد، كه خال ق را به جملگى در ميان دو انگشت خود ديدم

 3«كردكردم، هون به حق رسيدم خانه را ديدم كه گرد من طواف مىطواف مى

زار مقام پيش خود حاضر كرد و در هر مقام مملكتى بر من عرضه داشت من بايزيد گفت: حق تعالى مرا در دو ه -5

ايد يكى از پييمبران بزرگ خدا، يا يك نفر از ا مه اطهار)ع( هنين سخنانى برر قبو  نكردم! نگارنده گويد: هرگز شنيده

ال  و موهومرا  در كترب زبان رانده باشند ! آيا اين مقاما  خيالى، مولود نيروى توهم نيست  خالصه نظيرر ايرن خيرا

 4.صوفيه فراوان است و اين نوشتار مختصر، گنجايش بيش از اين مقدار را ندارد

 اشتباهات عجيب كشف اهل كشف :

كند  و نظريه خيالى بودن بسيارى از ايرن كشرفيا  را هيزى كه آخرين لطمه را بر پيكر مذهب اهل كشف وارد مى

شود، خيلى عجيب است در ميران بزرگى است كه نصيب بزرگان اين سلسله مىنمايد، همان اشتباها  جدّاً تقويت مى

انرد! اشخاصرى پيردا دانند، بلكه گراهى دعروى معرران معنروى هرم كرردهكسانى كه خود را به حقا ق و ضما ر دانا مى

                                                        

 113صفوا الصفا، ص  -3

 110صفوا الصفا، ص  -3

 303صفوا الصفا، ص  -1

 303صفوا الصفا، ص  -4



 

 

 

ر اغبرا  عقا رد آنهرا شوند كه تمام عمر  و يا الاقل قسمت زيادى از آن را در زمره اهل تسنن به سر برده  و كتابهرا دمى

 اند، با آنكه مسئله امامت براى اهل استدال  )در صورتى كه از تعصب دورى كنند( يكى از مسا ل روشن است.نوشته

اند و يا كشف توانند بگويند كه آنها اهل كشف نبودهطرفداران كشف، در مقابل اين ايراد هه پاسخى دارند  آيا مى

دانند  آيا نبايد اين سخنان را در برابر عقل گذارند و او را به داورى طلبند  آيرا وقرت تر مىخود را از كشف آنها كامل

 هاى وحشتناك در پى عنقا و سيمرغ ندوند !آن نشده كه سنگالخ

 1«ألم يأن للذين آمنوا أن تَخشع قُلوبهم لذكر اللّه و ما نز  من الحق»

 كنند و عدم حجّيت آن:در ابطال كشفي كه ادّعا مى

اى بر حصو  كشف و يا وجوب تحصيل و يا مشروعيت آن نداريم هه رسد به حجيت آن. و به استناد دليل قطعى -1

پرس هگونره يرك مسرلمان « فان الظنّ ال يينى من الحق شيئاً»  و بر فرض دليل ظنى «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين»

 ق حرف آنها قا ل به اسقاط تكاليف شود.مطلب ظنى را بپذيرد و حكم به مشروعيت آن نمايد. و بر طب

شود و دهد هرا كه فساد آنها بعد از مدتى گاه براى همان شخص كشف مىبر فرض وقوعش هم افاده يقين نمى -2

 اگر هم براى كسى ظن بياورد پس جزم بدان جايز نيست.

  اينكره قرو  بره عصرمت بر فرض صحت كشف ديگر نبايد از صاحب آن خطا سرزند يعنى آنها معصومند و حا -3

 غير ا مه فاسد است.

اش افضل و اعلرى اش علم به غيب و معرفت بسيارى از امور غيبى است بلكه الزمهاگر كشف صحيح باشد الزمه -4

دانم پشت ديوار را هم نمى»مرتبه بودن صاحب كشف از جميع انبياء حتى حضر  محمّد)ص( است. زيرا پييمبر فرمود: 

ى پس تصريح كرده كه قادر به كسب علم و تحصيل كشف نيست و معلوم است كه وحى هرم كسربى مگر به وسيله وح

انرد و... پرس آيرا اينهرا از ا مره و پيرامبران نيراز از كشرف از طريرق وحرىكنند كه بىنيست و حا  آنكه صوفيه ادعا مى

 باالترند !.

شرود. و امكران آوردن يراء و ا مره باطرل مرىبر فرض صحت كشف و باقى ادعاهاى اينان بسيارى از معجرزا  انب -5

 2.شود و حا  اينكه اين فساد عظيمى در دين استكند يا شك در ادّعاى آنها مىمشابه معجزا  ا مه وجود پيد مى

 :  اعتقاد صوفيان درباره ابليس و دفاع از او در آغار بزرگان صوفيه
ت خدا رانده شده و گاه معاد  شيطان به معناى تمام به كلمه ابليس در قرآن به معنى موجود خاصى است كه از رحم

كار رفته است، ابليس به سبب اطاعت نكردن از امر خداى از روى استكبار مطرود و مرردود از مقرام قررب الهرى شرد و 

يرن ها خواهد كرد، از اباشد و تا روز باز پسين )وقت معلوم( سعى در گمراه ساختن انسانمستحق عذاب ابدى و لعن مى

 جهت عدو مبين انسان است.

ها توصيه شده است كره او و نيز در قرآن عدو اللّه خوانده شده و يكى از صفا  او رجيم است و در قرآن به انسان

 را دشمن بدارند.

                                                        

 36حديد/  -3

 83اثنا عشريه، ص  -3



 

 

 

هاى گونراگون بيران بار و داستان سرپيهى او از امر الهى و استكبار او بارها به صور  11كلمه ابليس در قرآن كريم 

 اند.است، كه در اين باره دانشمندان علم كالم و مفسران به تفصيل سخن گفتهشده 

شود، كوششرى اسرت كره در دفراع از ابلريس و موضوع بسيار عجيبى كه در آغار گروهى از بزرگان صوفيه ديده مى

با ابليس، حسن نظرر بره دردى دلى و هماند. در اقوا  برخى از صوفيان، عباراتى كه حاكى از همتوجيه نافرمانى او كرده

 شود.گناهى اوست ديده مىاو، كوهك شمردن گناه او و حتى اغبا  بى

  و اگر نور خود را به خلق ظاهر كند به خردايى «ان نور ابليس من نار العز:»اند كه گفت: از قو  حسن بصرى آورده

 شود.پرستيده مى

كند. بايزيد بسطامى برر او در بندگى با تحسين ياد مى تزلز  و كما  اخالصذوالنون مصرى از طاعا  و عبادا  بى

كند. جنيد بيدادى از استدال  او بر اينكه جز خداى را سجده كرردن سوزاند و براى او طلب بخشايش مىحا  او د  مى

 1آمردگويد: كه راه رفتن را از ابليس بايد آموخت كه در راه خود مررد ماند. ابوبكر واسطى مىنارواست در شگفت مى

ابلريس  شبلى در وقت نزع از اينكره خطراب )لعنترى( برا .2افتدسهل تسترى از سخن گفتن او در علم توحيد به حير  مى

 ابوالعبراس قطراب سرنگ انرداختن برر ابلريس را دور از جروانمردى .3برردكرد و برر او رشرك مرىتابى مىبوده است بى

آمرروزى وى شناسررى و عبررر ابوالحسررن خرقررانى از حررق .4نرردداشررمرد و او را شايسررته مقررام بررزرگ در قيامررت مررىمررى

 6.خواندمىمحجوران گان( و سرور را )خواجه خواجهكركاني ابوالقاسم  .5كندمى ياد

هرايى ماننرد يزيديره اند و فرقهخالصه اينكه: اهل تصوف درباره علت عصيان ابليس توجيها  و تصوراتى ذكر كرده

 يس دارند.اى از ابلالعادهكه تقديس فوق

و امّا در آيا  كريمه مكرر از شيطان مذمت شده و آنكه او دشمن خدا و پييمبران و دوستان خداست و امر فرمروده 

كنرد بره كارهراى زشرت و فحشرا، و دهد و امرر مرىكه با او دشمنى نما يد و در قرآن خود خبر داده كه او وعده فقر مى

كنيد امّا نزد آقايان صوفيه شيطان مظهر حق است و فعل او فعرل خداسرت و فرموده عباد  نكنيد شيطان را و مرا عباد  

گويند كه مى . ايشان7انددوستى با او دوستى با خداست و عباد  او عباد  خداست، مانند بت هر دو مظهر هستى مطلق

 در قرآن مجيد فرموده: بينيم و بر وى تسلط داريم و او يار و مددكار ماست. با اينكه خداوند تعالىما ابليس را مى

 8«يعنى بدرستى كه شيطان دشمن شماست پس او را دشمن خود بگيريد»  «ان الشيطان لكم عدوّ فاتّخذوه عدّوا»

 

                                                        

 313، ص 3همان، ج  -3

 358، ص 3همان، ج  -3

 310، ص 3ان، ج هم -1

 386، ص 3همان، ج  -4

 310، ص 3همان، ج  -5

 21، ص 3عين القضاءنا، ج  -6

 
 

 68مناظره دكتر باسياح، ص  -3

  333تحفةاالخيار، ص  -3

 البالغه خوئىنهج -1

 310 - 313مثنوى مولوى، ص  -4



 

 

 

 تمجيد صوفيان از ابليس: 

ناميده است و يرك روز براالى منبرر بره « سيد الموحدين»شيخ احمد غزالى كه از بزرگان تصوف است، شيطان را     

شيطان از موسى بن عمران »و هم او گويد: « كسى كه از شيطان درس توحيد نياموزد زنديق و كافر است!»ه: گفتمردم مى

 . 1«برتر بوده است

 گويد: داند آنجا كه مىگناه را نادرست مىعالوه اينكه مولوى هم در اشعارش لعن بر شيطان بى

 ترك سجده از حسد گيرم  كه بود 

 وداين حسد از عشق خيزد نز جح

 هر حسد از دوستى خيزد هنين 

 كه شود با دوست غيرى همنشين

 گنه لعنت كنى ابليس را!بى 

 4هون نبينى از خود اين تلبيس را

بررد د كرد زيرا از شد  عشقى كه به خدا داشت رشرگ مرىيگناه را لعنت نباخواهد بگويد: ابليس بىمولوى مى    

  كه به آدم سجده كنند، لذا خودش سجده نكرد...مسجودى غير از خدا وجود داشته باشد و مال

آدم اسرت، هره شرد آنجرا عشرق را از آدم  از زيركى ز ابليس و عشرق»گفت: مولوى مى  البته در جاض ديگر هم     

گويد از شرد  عشرق خردا بره غيرر خردا دهد و مىگناه! مىدانست و زيركى را از ابليس و اينجا حق را به ابليس بىمى

. 2«ابليس تكبر ورزيد و سجده نكررد و در زمرره كرارفران درآمرد»فرمايد د از اين تناقض گذشته خداوند مىسجده نكر

 . 3 «گنه لعنت كنى ابليس را...بى»گويد: هنوز هم مولوى مى
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 امام حسين )ع(:

 زنى و زنجير زنى داريد كه نوعى ديگر از رقص ما صوفيان است   :  شما شيعيان نيز براض امام حسين و ... سينهاشكا

دانند اما به سرر و سرينه زدن و روضره خروانى در عرزا را اگرر جواب: مجتهدين رقص را حرام وبدعت در عباد  مى

داننرد بلكره بره عنروان شرعا ر اسرالمى نيكرو نيرز كرروه نمرىباعث مفسده كثيره و اضرار زياد به بدن نباشرد را نره تنهرا م

 شمارند.مى

ى الفاظ نيست تا بگوييد اين زنجير و سينه است و آن يكى هم رقص و سراز اسرت يرا ايرن حسرينيه و بحث ما درباره

ايت شود است و آن يكى خانقاه بلكه حرف اين است كه يك سرى مالك و معيارهايى در اسالم داريم كه آنها بايد رع

و اگر آنها باشد صحيح و اال خير. و هه بسا مسجدى كه مانند مسجد ضرار اسمش مسجد است اما هون اعمرالى كره در 

شود و هدف آن فاسد بود خدا و پييمبر دستور تخريب آن را دادند و بالعكسرش را هرم خداونرد متعرا  در آن انجام مى

 فرموده: 41قرآن كريم سوره حج آيه 

و اگرر »، «دفع اللّه النّاس بعضهم ببعضٍ لهدمت سوامع و بيعٌ و صلوا  و مساجد يذكر فيها اسم اللّره كثيررا... و لوال»...

ها، و معابد يهود و نصرارا، و مسراجدى كره نرام خداوند بعضى از مردم را بوسيله بعضى ديگر دفع نكند، ديرها و صومعه

 «.گردد...شود، ويران مىخدا در آن بسيار برده مى

شود كه فقط مسجد خصوصيت ندارد، بلكه خداوند از معابد يهرود و نصرارا هرم كره در زمران از اين آيه استفاده مى

 كند.خودشان به حق و هدف صحيح ساخته شده بودند و يا مراكز منحرفى نباشد دفاع مى

ش خدايى باشرد نره فسراد، هدف -2اماكن يا اعمالى كه اوال در هارهوب قرآن و سنت باشد.  -1ها: اما بعضى مالك

قصد قربت در آن باشد و مبدا و مسير و منتهاى همه االهى باشد و خالصا لوجه اللّره بخواهنرد بره  -3دارى و... ريا، دكان

بدعت، انحراف، اختراع و... در دين كه برا مضرمون و محترواى ديرن منافرا  دارد  -4كماال  برسند نه هيزهاى ديگر. 

كارشناسان و خبرگان در دين اعم از  -6ره عقال و مجامع علمى و عقاليى و متشرعين موافق باشد. با عقل و سي -5نباشد. 

 پييمبران و ا مه و نوّاب خاص و  عامشان آنها را تاييد كنند و...

حا  اگر مكانى يا عملى در اين هارهوب بود مورد تاييد است، از هر كه باشد و اال مورد تكذيب است باز از هر كه 

 شد. پس اشكا  ما به محتواى اماكن و اعما  است.با

 
 

 :كنندفضيلت گريه بر امام حسين)ع( در جواب صوفيان كه شيعه را بر عزادارى امام حسين)ع( مذمت مى

كنيم كه محمد بن بابويه قمى رحمة اللّره عليره از حضرر  امرام رضرا)ع( حرديثى و ما در اين مقام به قليلى اكتفا مى

شبيب گفرت كره اى ايرن شربيب پردرم از مضمون بعضى از آن حديث اين است كه آن حضر  به ابنروايت كرده كه 

آمررزد پدرشان روايت نموده كه اگر از براى حسين گريه كنى، تا اشك بر رخسار  بريزد خداى تبارك و تعرالى مرى

ن كشندگان امرام حسرين دارى كه ساكن قصرهاى بهشت گردى، پس لعن كگناهان تورا. اى ابن شبيب اگر دوست مى

دارى كه تو را غواب شهيدان كربال بوده باشد هرگاه ياد كنرى حضرر  امرام حسرين را را. اى ابن شبيب اگر دوست مى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

رسريدم اى ابرن شربيب بودم و به سعاد  عظيم كه شهاد  است مىبگو كه كاشكى در كربال با حضر  امام حسين مى

هاى بلند بهشت پس غمگرين براش از برراى غمگينرى مرا و شراد براش از برراى اگر دوست دارى كه با ما باشى در درجه

 .شادمانى ما

باز محمد بن بابويه رحمة اللّه عليه در كتاب امالى از حضر  رضا)ع( نقل نموده كه آن حضر  فرمود كره هرر كره 

وز قيامرت و هرر كره يراد كنرد هراى مرا در رياد كند مصيبت ما را و بگريد و بگرياند مردم را با ما خواهد بود در درجره

ها همه بگريند و هر كه در مجلسى بنشيند و احيا نمايد دين ما مصيبت ما را گريه كند نگريد هشم او در روزى كه هشم

ها همه بميرد. باز محمد بن بابويه حديثى نقل نموده كه مضمون بعضى از آن ايرن اسرت را نميرد د  او در روزى كه د 

كرد و در پريش او طعرامى لعابدين)ع( بيست سا  تا ههل سا  بر حضر  امام حسين)ع( گريه مىاكه حضر  امام زين

فرمود كه ياد نكردم قتلگاه فرزنردان فاطمره را مگرر اينكره شد و مىشد مگر آنكه ديده مباركش گريان مىگذاشته نمى

وايت كرده كه او گفت كه حضر  رضا)ع( باز محمد بن بابويه از ابراهيم بن ابى محمد ر -گريه گلوى مرا گرفته است 

دانستند اين امت حال  دانستند در اين مراه فرمود كه محرم ماهى است كه اهل جاهليت در آن حرب و قتا  را حرام مى

هاى ما را و هتك نمودند در اين ماه حرمت ما را و اسير كردند در اين ماه ذريه و نساء مرا را و آترش انداختنرد در خون

هاى ما و غار  كردند در اين ماه اسباب ما را و رعايت حرمت رسو  خدا)ص( ننمودند به درستى كره در خيمه اين ماه

 هاى ما را.هاى ما را و روان گردانيده اشكروز قتل حسين)ع( جراحت نموده است هشم

كره كنندگان به درستىبه كرب و بال انداختند تا وقت وفا  و هنگام مما  پس بايزيد كه بگريند بر حسين)ع( گريه

سازد گناهان عظيمه را پس آن حضر  فرمود كه هرگاه ماه محرم داخرل شردى گريه كردن بر آن حضر  برطرف مى

شد آن روز، روز مصيبت و حزن ديد و غمگين و دلگير بود تا گذشتن ده روز و هون دهم مىكسى پدر مرا خندان نمى

امام حسين در آن كشته شده پس اگر شيعه با اين حا  در هر محرم به عزا  گفت اين روزى است كهو گريه او بود و مى

و ماتم حسين معصوم و مظلوم مشيو  شوند هگونه مستحق مالمت و مذمت شوند و حا  آنكره مولروى روز عاشرورا را 

قاتالن حسين)ع( را دانسته و شود كه او روز عاشورا روز سرور خود مىداند و از كالم وى هنين استفاده مىروز فرح مى

اند كه روح آن حضر  از زندان ترن خالصرى يافتره بره مقرام دانسته از اين جهت كه باعث اين شدهناجى و رستگار مى

 شاهنشهى رسيده هنانهه ابن ملجم را رستگار دانسته...

 

 برخي از آيات قرآن راجع به بطالن عقائد و اعمال صوفيه:

بخوانيد پروردگار خرود را بره زارى و »  «كم تضرّعاً و خفية، انه ال يحبّ المعتدينادعوا ربّ: »54( سوره اعراف آيه 1

 «.پنهانى زيرا خداوند دوست ندارد اهل تعدى را

 كنند.زنند و گاهى غش مىصوفيه برخالف اين آيه در ذكر جلى صداها را بلند كرده و گاهى فرياد مى

گويد براى عارف واصرل صوفى برخالف اين آيه مى««. اال ليعبدونو ما خلقت الجنّ و االنس »( سوره والذاريا : 2

 عبادتى نيست.

دهرد و م من بره نمراز دوام مرى»  «الذينهم على صلواتهم دا مون و الّذينهم على صلواتهم يحافظون»( سوره معارن: 3

 گويد بر مرشد واصل نماز نيست.صوفى مى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

  پييمبرر )ص( و حضرر  «يعنري متابعرت كنيرد ملرت ابرراهيم را»  «اواتبعروا ملّرة ابرراهيم حنيفر»عمرران: ( سوره آ 4

 اند:صادق)ع( فرموده

 گذارند.متابعت ملت ابراهيم در ده هيز است: او  آنها شارب زدن. صوفيه برخالف اين آيه شارب مى

نيست براى ترس و گويند جايز ، صوفيه مى3«خدا را از ترسِ عذاب و طمع رحمت بخوانيد»  «داعوه خوفاً و طمعاً( »5

 .طمع خواندٍ خدا را

 
 

 اى از اخبار)روايات( در مذمّت صوفيه:نمونه
شود ترا آنكره قرومى از : روٍز قيامت برپا نمى3ر رسو  اكرم)ص( از پديد آمدن اين گروه هنين خبر داده و فرموده 1

زننرد و صرداهاى خرود را دور هم حلقه مىاى از دين من ندارند، آنها براى ذكر امت من به نام صوفيه برخيزند آنها بهره

ترند و آنها را صدايى ماننرد كنند بر طريقت و راه من هستند، نه بلكه آنان از كافرين نيز گمراهنمايند و گمان مىبلند مى

ان از كنند و ايمان ندارنرد و بهرره ايشرو كالمشان كالم ابرار است اما عملشان عمل فجار و با علما منازعه مى 3االغ است

 اعمالشان خستگى است.

گرى در عصر پيامبر)ص( نبوده و آن حضر  به عنوان معجرزه از غيرب خبرر شود كه صوفىاز اين حديث معلوم مى

شود و ديگر اينكه در اين خبرر تصرريح شرده اى پيدا مىداده و پيشگويى كرده است كه قبل از برپايى قيامت هنين فرقه

 نيستند.است كه آنان بر طريقت پيامبر 

( حديث دوّم: پيامبر اكرم)ص( در روايتى از لعنت كردن مال كه بر اين گروه خبرر داده اسرت، )و ايرن حرديث در 2

هند كتاب از كتابهاى قدماى شيعه هست و از متأخرين شيخ ورام فراس در مجموعه خود ذكر كرده( آنجا كه در اغناى 

آيرد و در تابسرتان و زمسرتان لبراس پشرمينه خر زمان قرومى پديرد مرى: اى اباذر در آ3د به ابوذر فرمودهوهاى خسفارش

داننرد، آنران را فرشرتگان آسرمان و زمرين لعنرت پوشند و اين عمل را براى خود فضيلت و نشانه زهد و پارسرا ى مرىمى

 .3كنندمى

ا مه با تصروف جنرگ ( حديث سوّم: در عهد ا مه عليهم السّالم خصوصاً عهد امام جعفر صادق)ع( و بعد از ايشان 3

داشتند زيرا صوفيه قبل از امام صادق)ع( به آن صور  تبلور ذهنى و فكرى و عملى نداشتند و فقط يك سررى حراال  

زهدى بود اما بعد از قرن دوم هجرى بود كه تصوف مانند فكر مستقلى ظهور پيدا كرد كه گاه موافق با عقا د ا مه و گاه 

اند كه مردى به امام صادق)ع( عرض كرد در ايرن ز احمد بن محمد بزنطى روايت كردهغيرموافق بود.   به سند صحيح ا

هرا دشرمنان مرا : صروفى3فرماييد  حضر  فرمرودگويند درباره انها هه مىاند كه به آنها صوفى مىزمان قومى پيدا شده

شروند كره ودى كسرانى پيردا مرىهستند، پس هر كس به آنها ميل كند از آنان است و با آنان محشور خواهد شد و بره ز

دهند خود را بره ايشران تشربيه نمروده و لقرب آنران را برر خرود كنند و به ايشان نيز تمايل نشان مىادعاى محبت ما را مى

نمايند، بدان كه هر كس به ايشان تمايل نشان دهرد از مرا نيسرت و مرا از او گذارند و سخنانشان را تأويل و توجيه مىمى

 ...بيزاريم



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 . از اين3هر كس آنان را رد و انكار كند مانند كسى است كه در حضور پيامبر اكرم)ص( با كفار جهاد كرده استو 

 شود:روايت هند هيز معلوم مى

( تا زمان امام صادق)ع( در ميان مسلمانان صوفى و درويش نبوده و از آن به بعد پيدا شرده اسرت، پرس اگرر كسرى 1

 اطالعى او است.على)ع( را صوفى نام بگذارد، دليل بىاصحاب پيامبر و اميرالم منان 

فرمايرد: ادعراى دهد، در آنجرا كره مرىلوحان زمان ما خبر مى( اين خبر كرامتى از امام صادق)ع( است كه از ساده2

بر)ص( بيت پيامباشند كه ادعاى محبت اهلكنند و به دشمنان ما مايل هستند، مراد صوفيان به ظاهر شيعه مىمحبت ما مى

 نمايند.مى

 نمايند.گذارند و طرز رفتار و ظواهر حا  خود را به آنها تشبيه مى(لقب صوفى را بر خود مى3

گويند و دم از شراب و مطرب كنند، مثال شعر عاشقانه مى(آنكه فرمود: گفتارشان را كه كفر و فسق است تاويل مى4

عشق به خدا و علم و نماز است آيا صحيح است كه عشق به خرالق گويند مقصودشان گران مىزنند اما تاويلو ساقى مى

 شدگان در امور دنيا بزنند. يكتا و عظمت و غيره او را با اين كلما  جلف و  

انرد كره ( روايت ههارم: به سند صحيح از بزنطى محمد بن اسماعيل برن بزيرع از حضرر  رضرا)ع( روايرت كررده4

كر بشود و به زبان و د  انكار ايشان ننمايد هنين كسرى از مرا نيسرت و هرر كرس : هر كس در نزد او از صوفيه ذ3فرمود

صوفيه را انكار كند مانند آن كسى است كه در راه خدا و در حضور رسو  خدا)ص( با كفرار جهراد كررده باشرد. پرس 

 3.كند شيعه نيستشود كسى كه از صوفيه طرفدارى مىمعلوم مى

اند از حضر  امام حسن عسگرى)ع( كه فرمرود از امرام صرادق)ع( از ايت كرده( روايت پنجم: در كتب معتبره رو5

اش فاسد است و اوست كه مذهبى را بنام صوفيه بردعت : او جدا عقيده3حا  ابوهاشم كوفى صوفى س ا  كردند فرمود

 اش قرار داده است.گذاشته است و آن را محل فرارى براى عقيده فاسده

اند كه او به سند صرحيح از حضرر  امرام مرتضى از شيخ مفيد)ره( با واسطه نقل كردهمرحوم سيد  ( روايت شش: 6

الخطاب گويد: من با امام على النقى)ع( در مسجد النبى بودم على النقى)ع( روايت كرده است كه محمّد بن الحسين ابى

يشان ابوهاشرم جعفررى كه در آن حا  جمعى از اصحاب آن حضر  شرفياب حضور آن حضر  گرديدند و در ميان ا

بود كه او مردى بسيار بليغ و باكما  برود و در پريش آن حضرر  مقرام و منزلرت عظيمرى داشرت، و هرون اصرحاب در 

: بره 3كنارش قرار گرفتند به ناگاه جمعى از صوفيه داخل مسجد شدند و حلقه زدند و مشيو  ذكر شدند حضر  فرمرود

باشرند، زهرد خدعه بودند و جانشينان شياطين و خراب كننده قواعد دين مىاين جماعت اعتنا نكنيد كه آنان اهل مكر و 

داريشان براى صيد كردن كردن عوام است عمرى را در گرسنگى بسر برند ايشان براى راحت ابدان و تهجد و شب زنده

 تا عوامى را مانند خرها پاالن كنند و زين بر پشت آنها گذارند.

كنند مگر براى پركردن قدم و ربودن د  احمقران و مردم و خوراك خود كم نمى گويند مگر براى فريبذكر نمى»

با مردم دم از دوستى خدا زنند تا ايشان را به هاه اندازند اوراد و عباد  ايشان رقص و كف زدن و آواز خوانى اسرت و 

اشد هر كس كه به زيار  يكرى كسى به سوى آنها ميل نكند و تابع ايشان نگردد مگر آنكه از جمله سفيهان و احمقان ب

از ايشان در حا  حيا  و يا بعد از مو  برود مثل اين است كه به زيار  شيطان و ستايش كنندگان بتان رفته باشد و هر 

 .3«كس يارى ايشان كند گويا معاويه و يزيد و ابوسفيان را يارى كرده است!



 

 

 

                                                                                                                                                                                

اللّه)ص(  اگرهه او به حقوق شرما اقررار داشرته در همان موقع مردى از اصحاب آن حضر  عرض كرد يابن رسو  

 باشد ! )فسئل احد من االصحاب يابن رسو  اهلل )ص( و ان كان معترفا بحقوقكم(.

بشناسرد  دانرى هرر كرس حرق مرا رامگر نمرى : اين سخن را ترك كن،3حضر  نگاه غضب آلود به او كرد و فرمود

باشند و ايرن فررق صروفيه تمامرا مخرالف مرا ترين طايفه صوفيه مىپستدانى ايشان مخالفت امر ما را روا ندارد، آيا نمى

باشرند و آنران سرعى در هستند و طريقه آنان باطل و بر خالف طريقه ماست و اين گروه مجوس و نصاراى اين امت مرى

د. اگرر هرم كند اگرهه كافران خوش ندارنخاموش كردن نور خدا و دين اسالم را دارند و خداوند نور خود را تمام مى

گرو يم: روايرت از كسى مثل سلطان حسين تابنده گنابادى بگويد بر فرض صحت سند منظور صوفيه اهل سنت است مى

اشكا  است و ناظر بر اين است كه صوفيه مطلقا هه شيعه و هه سنّى در خطّ امامت نيستند )حساب عرفرا نظر سند كه بى

فرمايد: ، حضر  مى«و ان كان معترفا بحقوقكم»كند: راوى س ا  مىجداست( و حديث انى تارك را عمل نكرده، زيرا 

شود از اين روايت و امثا  آن استفاده نمود كه منظور ، هگونه مى«دع ذا عنك من اعترف بحقوقنا لم يذهب فى عقوقنا»

 فقط اهل تسنن هستند. 

 

 شود كه:از اين روايت معلوم مى

است و تصريح به اينكه آنها عموما مخالف طريقه اهل بيت و ا مه اطهرار  ( مضمون آن افكار و مذهب قاطبه صوفيه1

 باشند و اگر هه دم از على و اوالد على بزنند.مى

كنرد يعنرى آنران را در ادعراى خرود ( اينكه حضر  فرمود: كسى كه معترف به حقوق ما باشد با ما مخالفرت نمرى2

 باشد.گرى سازگار نمىبودن، با صوفى دروغگو هستند و به اين معنى محبت اهل بيت و شيعه

( زيار  ايشان خواه زنده باشد و خواه مرده زيار  شيطان است، هون شيطان خود را براى قطب و مرشرد مجسرم 3

دهد و پيداسرت كره برين مرشرد و شريطان رابطره تنگاتنرگ گويى و كرامت به او ياد مىكند و مطالبى به عنوان غيبمى

 وجود دارد.

نمايند، ولرى در ميران ها گرهه خود را مسلمان مىنها تعبير به نصارى و مجوس شده است بنابراين صوفى(هون از آ4

 باشند.مسلمانان مانند نصارى و مجوس مى

حديث هفتم: به سند معتبر از حسين بن سعيد و ابن حمزه و غيره ايشان از غقا  علماى شيعه از شريخ مفيرد )ره( و ( 7

از حضر  رضا)ع( س ا  كردم از حا  صوفيه، آن حضرر  فرمرود: كسرى قا رل بره  :3ه گفتغيره روايت شده است ك

شود مگر از روى خدعه و مكر يا جهالت و حماقت وليكن اگر كسى خود را صوفى نامد تا از شرر آنهرا در تصوف نمى

 امان باشد بر او گناهى نيست به شرط آنكه از عقا د باطلشان هيزى نياموزد.

گويد: به هيچ وجه جايز نيست كسى خود را صوفى بنامد مگر از روى تقيه و اگر احيانا يرك احتا مىاين روايت صر

 فرمود از آنها بودن اشكا  ندارد.دسته صوفى سالم وجود داشت كه عقا د آنها صحيح بود، امام مى

اى از قررآن را ذكرر گويد: به حضر  باقر)ع( عرض كردم: گروهى هستند كه هروه آيره( حديث هشتم: جابر مى 8

هرا يرا پاهرايش را قطرع كننرد نمايرد كره اگرر دسرتهوش گردند و هنران مرىع خوانده شود بى77كنند و يا براى آنهّ 

اند و تاغير از قرآن با نررم شردن : سبحان اللّه اين كار شيطان است و به هنين هيزى توصيف نشده3فهمند  امام فرمودنمى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

س است. فاضل محالتي در ذيل اين روايت مي گويد ايرن حرديث صرريح اسرت در د  و رقت قلب اشك ريختن و تر

اينكه بيهوشي حضرا  صوفيه اگر راست بگويند از جانب شيطان است و هررخ زدن ايشران از شروق امرردان و آغروش 

 آوردنشان است و در اين عصر در مجالس ذكر ايشان اين مطالب مشاهد و عيان است .

ا ى در شرح باب حادى عشر روايت كرده است كه س ا  شد از حضرر  اميرر از صروفى، ( حديث نهم: و شيخ به9

پس حضر  فرمود: )صوفى كسى است كه پشم را با صفاى قلرب پوشرد و دنيرا را پشرت سرر انردازد، و سرلوك طريرق 

از هرزار  مصطفى نمايد و طال با سنگ و نقره با كلوخ در نظرش مساوى باشد، و اگر نه پس يك سگ كوفى بهتر اسرت

 صوفى.

كنرد از احمرد ( حديث دهم: حديثى است كه سيد مرتضى بن الداعى الحسينى الرازى رحمة اللّه عليه روايت مرى11

بن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد و او از سعد بن عبداللّه و او از محمد محمد بن عبردالجبار و او از حضرر  امرام 

: اى ابوهاشم )ابو هاشم جعفررى شراگرد 3فرمود و ابوهاشم جعفى را حسن عسكرى)ع( كه آن حضر  مخاطب ساخت

هايشران بزرگ امام هادى)ع( و از اوالد جعفر طيار( زمانى بر مردم خواهد آمد كه در ظاهر خندان و خوشروى ولرى د 

ن آنهرا مروقر ... تيره و گرفته، سنت پييمبر در نظر آنها بدعت و بدعت سنت، مومن در بين آنها پست و خوار و فاسق ميا

افتند، هر نادانى در نزد آنها دانا، و هرر نيرنرگ هاى آنها از بزرگان جلو مىدزدند و كوهكاغنياى آنها توشه فقرا را مى

گذارنرد و نره گوسرفند را از گررگ تشرخيص بازى در پيش آنها يبنا است نه فرقى ميان افراد برااخالص و شركاك مرى

باشند. سعى در محبرت مخالفران مرا دارنرد و وف دارند به خدا آنها دشمن و منحرف مىدهند. علماى آنها ميل به تصمى

كنند ... هر كس آنها را درك كرد بايد از آنها دورى جويد و خود و ايمانش را حفرظ شيعيان و دوستان ما را گمراه مى

 كند.

به من خبر دادند اين از اسرار است،  سپس فرمود: اى ابوهاشم! اين هيزى است كه پدرم از پدرانش از امام صادق)ع(

 3.پس آن را جز از اهلش پنهان دار

فرمايرد: شريخ مفيرد برا هنرد كتاب حديقره الشريعه مرى 251( حديث يازدهم: مال احمد مقدس اردبيلى در صفحه 11

تند و راه و اى فرمودند: همه صوفيه مخالف مرا هسرواسطه از امام هادى)ع( نقل فرموده كه امام در ضمن حديث طوالنى

 اند.روششان مياير ماست و ايشان انصارى يا مجوس اين امت

( حديث دوازدهم: روايتى است كه شيخ صدوق در عيون اخبار و معانى االخبار و غيرر ايرن دو و نيرز طبرسرى در 12

هواى نفسش و به كسى كه تبعيّت كند از » :3اند كه فرمودهاحتجان و جماعتى از اصحاب ما از امام صادق)ع( نقل كرده

گذارنرد و از او تعريرف شود كه من شنيدم مردم خيلى به او احتررام مرىنظرش عُجب داشته باشد مانند مردى صوفى مى

دزديد و به مريضى داد وقترى امرام)ع( از او پرسريد گفرت: كنند و خالصه حديث اين است كه آن مرد نان و انار مىمى

ام هون هر حسنه ده برابرر غرواب دارد و سرئيه فقرط ار كم كنيم باز من سود كردهوقتى تعداد سيئا  را از حسنا  اين ك

اجرازه و عرالوه هرون برى« و انّمرا يتقبرل اللّره مرن المتقرين»يك گناه. امام فرمود بله اگر از ما  خود  باشرد نره دزدى. 

گننرد و قبريح مسرتنكر گمرراه مرىصاحبش به ديگرى داد فقط گناه براى تو غبت شده پس امام فرمود: به مثل اين تأويل 

 شوند.گمراه مى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

در كتاب احتجران از امرام رضرا)ع( و ايشران از  3اى از روا  من جمله طبرسىر حديث سيزدهم: روايتى كه عده 13

كند كه امام)ع( فرمود: اگر ديديد كه شخصى اخالقش زبانزد است و در رفترارش خضروع بره امام سجاد)ع( روايت مى

رود باعث فريب شما نشود، هقدر زيادنرد كسرانى كره پيرروى كند كه پيش مىه همين ترتيب رفتار مىدهد و بخرن مى

اى دنيا و انجام حرام آنها را عاجز كرده است و اين به خاطر سستى نيتشان و ترسو بودنش است. لذا دين را به عنوان تلره

دهرد و اگر قادر بر حرامى باشد آن را يقيناً انجرام مرى دهد هونبراى دنيا قرار داده و به همين صور  مردم را فريب مى

كند )و مانند اين موارد( باعث فريب شما نشود، هرا كه شرهوا  هنگامى كه او را ديديد به ما  حرام دست درازى نمى

ى كشند اما نفسش را برر انجرام شرهوتهاهر كس مختلف است و هه بسيار كسانى كه از ما  حرام ولو زياد آن دست مى

شود پرس هنگرامى كره او را ديرد از ايرن مرورد و مروارد ديگرر دسرت دارد لذا مرتكب آن حرام خاص مىديگر وا مى

كشد، باز موجب فريبكارى شما نشود، تا اينكه ميزان عقل و خردش بر شما آشكار شرود، هررا كره خيلرى از انسرانها مى

اش به سبب جهلش بريش از اصرالحى اشند، پس خرابكارىبكنند اما داراى عقل سالم نمىتمام اين شهوا  را ترك مى

دهد اگر هم ديديد عقلش متين است باز فريب نخوريد تا ببينيد آيا هنگام هرواى نفرس است كه به وسيله عقل انجام مى

هاى باطل را دوست دارد و زهدش در اين مورد هگونه اسرت دهد يا نه  و ببينيد هقدر رياستهم عقلش را ترجيح مى

بينرد كننرد هررا كره مرىا كه بعضى از مردم خسر الدنياو االخره هستند زيرا براى بدست آوردن دنيا، دنيا را ترك مىهر

هاى مباح حال  است پس به ظاهر ترك دنيا كرده اما براى طلرب هاى ناصحيح بهتر از لذ  اموا  و نعمتلذ  رياست

شرود پرس او ماننرد خربط تمرام روند مرىا گناه به جهنم مىرياست و مشمو  آيه شريفه كسانى كه كسب عز  نمايند ب

برد و خداوند نيز دستش را باز هاى ممكن پيش مىبرد و اولين باطلش او را تا آخرين خسار اعمالش را دارد از بين مى

و حرال  كند، پس حرام خردا را حرال  اش وا مىگذارد بعد از اينكه اين شخص از خدا طلب قدر  بر تمام ناتوانىمى

دهد، هرا كه اين رياست او را در امان كند و به آنهه كه از تقواى دينى از دست داده است اهميت نمىخدا را حرام مى

نگه داشته است. پس آنهايند كسانى كه خدا بر آن غضب كرده و آنها را لعن نموده و عذابى سخت براى آنهرا تردارك 

اش را در ت كه هواى نفسانيش را تابع امر خدا قرار دهد و قواى جسامنىديده است لكن انسان كامل و بهترين كسى اس

راه رضاى خدا بكار برد پس ذلّت همراه با خوف را نزديكترر از عرزّ  در باطرل نسربت بره عرز  ابردى بدانرد و بدانرد 

ن نرفتنرى شرود منجرر بره نعرت ابردى در جايگراهى كره تمرام ناشردنى و از بريصورهاى كمى كه در اين دنيا متحمل مى

شرود كره پايردار و رسد منجر به عرذابى مرىشود... زيادى كه در صور  تبعيت از هواى نفسانى در اين دنيا به او مىمى

هميشگى است، اين انسان بهترين انسان است. پس به وى تمسك كنيد و بره راه و روش او اقتردا كنيرد و بره وسريله ايرن 

 ماند.شود و درخواست طلب بدون اجابت نمىدعاى او رد نمىشخص به پروردگارتان متوسل  شويد هرا كه 

اند كه وى گفت: استدال  كردم نسبت به مردى كه روايت كرده 3ر حديث ههاردهم: شيعه و سنّى از شقيق بلخى 14

خواهرد سرربار مرردم اى بود و هيزى هم همراهش نبود پيش خود گفتم اين مرد صوفيه  است و مىرنگ صورتش نقره

. آن مرد به من نگاه كرد و گفت اى شفيق از بسيارى از گمانها بپرهيزيد همانا بعضرى از گمانهرا گنراه اسرت، پرس باشد

پشيمان شدم و گفتم اين مرد صالحى است كه بدون اسنكه حرفى من بزنم از آنهه كه در ذهنم بود خبر داد و مرا به اسم 

ه ديگر مرا ديد اى شفيق، من كسى را كره مرومن باشرد و عمرل كنم، هنگامى كه دفعصدا كرد لذا از او عذرخواهى مى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

بخشم و بعد به طرف مكه رهسپار شد. از مردم كه پرسيدم گفتند او موسى برن صالح انجام بدهد، سپس هدايت شود مى

 جعفر)ع( است.

بره اجتنراب از آن  شود كه متصف به صوفى بودن در شرع نه تنها وارد نشده بلكره امررو از اين افكار امام فهميده مى

 شده است.

 عالمه نمازى در ذم صوفيه آمده است: 87از كتاب مناظره دكتر با سيّاح صفحه 

و اگر شما اندكى از كتب دينى و كلما  پيشوايان دين را كه بر رد اين دسته و طا فه نوشته شده مطالعه بفرماييد پى 

 بريد.به صحت كلما  فقهاى اماميه مى

خوانند نوشته شده و علماى برزرگ شرريعت صوف در كتابهايى كه مردمان ساده و فارسى زبان مىتمام روايا  ذمّ ت

اند كه مردمان ساده لوه گرفتار اهريمنان و راهزنان دين نبوى نشوند  شما عين الحيا  و احمدى)ع( به فارسى هم نگاشته

گويم احتجران و كرافى و اخبار الرضا)ع( نمىگويم  توحيد صدوق و عيون حديقد الشيعه را اجمال  بررسى كنيد  نمى

تحف العقو  و بحاراالنوار تا آنكه بگرويى عربرى اسرت و فهمرش بررايم مشركل اسرت  ترا ببينيرد بزرگران ديرن و ا مره 

اند. حديقه الشيعه و عين الحياه كتراب خروبى اسرت و معصومين عليهم السّالم هگونه اين دسته را به جامعه معرفى نموده

فارسى زبانان الزم است داشته باشند. آيا هنوز بعد از اين همه آيه و روايا  وقت آن نرسيد، زمانى كه به نرور  براى تمام

امنيت آ  محمّد)ص( از طريقه صوفيان و كسانى كه با راه انبياء راهشران دو ترا اسرت دسرت بردارنرد و هونره بره دامران 

قطب روى بردارند و مرشد و راهنماى خود را امرام عصرر قررار عنايا  آ  محمّد)ص( بزنند و از پير طريقت و مرشد و 

 دهند.

اند: پس اگر اعتقاد به روز جزا دارى امروز حجرت خردا را دوسرت فرموده 363عالمه مجلسى در عين الحياه صفحه 

هى كن كه هون فردا حق تعالى از تو حجت طلبد جواب شافى و عذر سنديده داشته باشى تا آنجا كره گويرد: آيرا خروا

ام كه هند حديث در لعن او وارد شرده يرا مطابعرت سرفيان غرورى كره برا امرام جعفرر گفت مطابعت حسن بصرى كرده

 114كرد و پيوسته در مقام معارضه بود يا مطابعت ديگران از توابع ايشان. عالمه نمازى در صرفحه صادق)ع( دشمنى مى

 گويد:كتاب مناظره دكتر باسياح مى

 

 زد امام)ع( است.تمام علوم قرآن ن 
دانسرت بعرد از پييمبرر خداوند علوم و مطالب قرآن را در نزد ا مه دين صلوا  اللّه عليهم قرار دارد برراى آنكره مرى

نمايند، پس نتوانند ادعاى علم قرآن نمايند و مجبور شوند كه به اهل بيت پييمبر)ص( مراجعره كننرد، غصب خالفت مى

دم باز شود و از اين جهت است كه رسو  اللّه)ص( در خطبه شريفه خرود بعرد از پس راه خداشناسى و سعاد  براى مر

 مدح اهل بيت خود فرمودند:

كسى كه اكرام كند آنان را مرا اكرام نموده و كسى كه يارى كند ايشان را مرا يارى نموده و كسى كه تررك كنرد »

و كسى كه «. س به تحقيق مرا تكذيب نموده استآنان را مرا ترك كرده و كسى كه طلب كند هدايت را در غير آنان پ

 به غير قرآن و اهل بيت پييمبر )ص( متمسك شود شيعه نيست.



 

 

 

                                                                                                                                                                                

گويرد مرى ،3كذب من زعم انه يعرفنا و هرو متمسرك بعرروه غيرنرا»هنانكه امام به حق ناطق جعفر صادق)ع( فرمود: 

راى اينكه متمسك و تابع باطل شده. هنانكه امرام كند ما را شناخته و او متمسك به ديگران گرديده بكسى كه گمان مى

اهل بيت پييمبرر  هرآنهه خارن نشده از اين خانه كه مراد خانه» ،«كلمّا لم يخرن من هذا البيت فهو باطل»باقر)ع( فرمود: 

ى غيرر آ  محمرد )ص( كسرب طريقره و پيشوايان دين است، پس آن باطل اسرت و علمراى طريقره بشرريت از در خانره

 آمده است: 66و در سوره نحل آيه  3.«اندهنمود

، نزو  قرآن را به پييمبرر)ص( «و ما انزلنا عليك الكتاب اال لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه، و هدى و رحمة لقوم ي منون»

جهت رفع اخرتالف و هردايت را برراى مر منين قررار داده و وظيفره رسرولش را رفرع اخرتالف و خرارن كرردن بشرر از 

 .3گمراهى و رساندن به جانب نور هدايت معين فرمودهتاريكيهاى 

و در جرا ى « ما اهل بيتى هستيم كه علم ما از جانب خداست، اگر تابع ما شرويد هردايت يابيرد»و امام باقر)ع( فرمود: 

 «.كسى كه دين خود را از غير امام)ع( بگيرد روز قيامت سرگردان باشد»ديگر فرمود: 

يه و انتقاد از روش آنان وارد شده، نوعراً از حضرر  امرام صرادق)ع( بره بعرد اسرت. آن احاديثى كه در خدمت صوف

 17و  15و  11اگرهه مدرك اين روايرا  تنهرا كتراب )حديقرة الشريعه( نيسرت بلكره مرحروم عالمره مجلسرى در جلرد 

ارد شرايد بره بحاراالنوار رواياتى در اين موضوع نقل كرده ولى هون احاديثى كه در آن كتاب اسرت شرد  بيشرترى د

همين مناسبت است كه طرفداران تصوف براى اينكه موقعيت خود را حفظ كنند به دست و پا افتاده و دو راه فررار پيردا 

گويند كتراب )حديقرة الشريعه( از گويند اين اخبار در مذمت صوفيه اهل تسنن وارد شده و زمانى مىاند گاهى مىكرده

اردبيلى نسربت داده شرده، هرون شخصريت آن بزرگروار در ميران شريعه بره  خود به مرحوم مقدسمجعوال  است و بى

 اى است كه كسى جرا  انكار نقل او را ندارد.اندازه

اى از آنها صاحب تاليفا  بسيارند و يك عمر سرر و كرار آنهرا برا كترب از طرف ديگر جمعى از دانشمندان كه عده

قه الشيعه( از تاليفا  مرحوم مقدس اردبيلى قدس سره است اينك اند كه كتاى )حديدانشمندان شيعه بوده تصريح كرده

 كنيم:نام برده است در اينجا بيان مى 57هند نفر از آنها را كه محدث قمى در جلد دوم سفينة البحار صفحه 

 .1114محدث بزرگوار مرحوم شيخ حرّ عاملى صاحب كتاب )وسا ل الشيعه( متوفى سا   -1

 .1186خ يوسف بحرانى صاحب كتاب )حدا ق( متوفى سا  محدث فقيه، مرحوم شي -2

 عالم متبحر مرحوم ميرزا عبداللّه تبريزى صاحب كتاب )رياض العلماء(. -3

 .1321محدث شهيد مرحوم حاجى ميرزا حسين نورى صاحب كتاب )مستدرك الوسا ل( متوفى سا   -4

 عالم ربانى مرحوم شيخ سليمان بن عبداللّه بحرانى. -5

 وم مولى محمّد طاهر قمى.مرح -6

 مرحوم شيخ عبداللّه صالح سماهيجى. -7

از جلرد دوم سرفينة البحرار يكرى از  315ضمنا خود مرحوم محدث قمى ايرن سرخن را تصرديق كررده و در صرفحه 

 شمارد.مصنفا  مرحوم اردبيلى را همين كتاب مى

  سفيان غورى دشمن اهل بيت:



 

 

 

                                                                                                                                                                                

ت كه محمد بن يعقوب كلينى در كتاب كافى از سدير روايت كررده كره از جمله احاديث مذمت او، اين حديث اس

يا سدير فاريك الصادين عن دين اللّه غم نظر الى ابى حنيفه و سفيان الثورى فى ذلك الزمان و هم »امام باقر )ع( فرمود :  

 الء االخابرث لرو جلسروا فرى حلق فى المسجد فقا : هوالء الصادون عن دين اللّه بال هدى من اللّه و ال كتاب برين ان هر

بيوتهم فجا  الناس، فلم يجدوا احدا يخبرهم عن اللّه تبارك و تعالى و عن رسوله حتى ياتونا و نخبرهم عن اللّه تبارك و 

 «.تعالى و عن رسوله

دا سدير گفت: كه حضر  امام محمد باقر)ع( فرمود كه يا سدير آيا به تو بنمايم آن كسانى را كه مانعنرد از ديرن خر

بعد از آن نظر كرد به ابوحنيفه و سفيان غورى در آن وقت و ايشان حلقه زده فرموده بودند در مسجد پس گفت كه ايرن 

گردنرد و هاى خود بنشينند پس مردم مرىترين خلق اگر در خانهاند اين خبيثجماعتند كه، راه دين خدا را بر مردم بسته

و  از براى ايشان بگويد پس نزد ما خواهند آمد و مرا حرديث از خردا و كسى را نخواهند يافت كه حديث از خدا و رس

 حرمرت سراختند و مردمران را از ايشرانرسو  از براى ايشان خواهيم گفت. شك نيست كه اين مدعيان اهل بيرت را برى

 .3بيگانه گردانيدند

 

 مصاحبه صوفيان با امام صادق)ع(:

 اشكال به لباس امام)ع(:

اى سپيد و بسيار لطيف پوشريده اسرت. بره عنروان اعترراض صادق)ع( وارد شد، امام را ديد جامهسفيان غورى بر امام 

اسمع منّى »بايست خود را به زيورهاى دنيا آلوده سازى. امام صادق)ع( فرمود: گفت: اين جامه سزاوار تو نيست، تو نمى

خوب گوش كن كره از »  «و لم تمت على بدعة ما أقو  لك فانه خير لك عاجال و آجال ان أنت متّ على السنّة و الحق

دانرى، اى و حقيقت نظر دين اسالم را درباره اين موضروع نمرىبراى دنيا و آخر  تو مفيد است، اگر راستى اشتباه كرده

سخن من براى تو بسيار سودمند خواهد بود، امّا اگر منظور  ايجاد بدعت در اسرالم اسرت ايرن سرخنان بره ترو سرودى 

 «.تنخواهد داش

ممكن است تو وضع ساده و فقيرانه رسو  خدا)ص( و صحابه آن حضر  منظور  باشد اما رسو  خردا در زمران و 

محيطى بود كه فقر و سختى و تنگدستى بر آن مستولى بود اما اگر در عصرى وسرا ل زنردگى فرراهم شرد سرزاوارترين 

بينرى از و بردكاران. اى سرفيان  مرن در عرين اينكره مرى مردم براى بهره بردن از آن نعمتها نيكان و صالحانند نره فاسرقان

گذرد مگر آنكه مراقرب هسرتم كره ام شب و روز بر من نمىكنم از زمانى كه بحد بلوغ رسيدهنعمتهاى الهى استفاده مى

وهى بره اگر حقى در مالم پيدا شود فورا آن را به موردش برسانم. سفيان نتوانست پاسخ منطقى امام)ع( را بدهد، بعدا گر

ايم با دال رل روشرن خرود ترو را اتفاق آمدند و گفتند: رفيق ما نتوانست خوب دال ل خودش را ذكر كند اكنون ما آمده

 محكوم سازيم.

ال »كنرد: امام)ع( فرمود: دليلهايتان را بيان كنيد. گفتند: خدا در قرآن يكجا گروهى از صحابه را اين طور ستايش مى

 در عرين اينكره خودشران در  3«كان بهم خصاصة و من يوق شحّ نفسه فاولئرك هرم المفلحروني غرون على انفسهم و لو 

دارند، كسانى كه بخل بورزنرد آنهرا رسرتگارانند. و در جراى تنگدستى و زحمت هستند، ديگران را بر خويش مقدم مى

ين اينكه به غذا احتيان و عالقره دارنرد آن آنها در ع« و يطعمون الطعام على حبّه مسكيناً و يتيماً و اسيراً»فرمايد: ديگر مى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

كنيرد محكرم و متشرابه و ناسرخ و خورانند، امام)ع( فرمود: آيا شما كه به قررآن اسرتدال  مرىرا به فقير و يتيم و اسير مى

 دهيد ! هر كس از اين امت كه گمراه شد از همين راه گم شد كه بدون اينكرهدهيد يا تميز نمىمنسوخ قرآن را تميز مى

اطالح صحيحى از قرآن داشته باشد به آن تمسّك كرد  احاديث پييمبر هم مثرل آيرا  قررآن اسرت اطرالع و شناسرا ى 

 كامل الزم دارد.

هاى الهى داللت نردارد. ايرن آيرا  مربروط بره امّا آياتى كه از قرآن خوانديد، اين آيا  بر حرمت استفاده از نعمت

 آنها امر نكرده بود كه بايد هنين كنند و البته نهى هم نكرده بود كه نكنند. گذشت و بخشش و ايثار است. و خداوند به

نما يرد از ايرن كره از مرا  خودشران كند، زيرا شما مردم را منع و مالمت مىپس اين آيا  با مدعاى شما تطبيق نمى

طرف خداوند رسيد، حدود اين استفاده كنند. آنها آن روز بذ  و بخشش كردند و لى بعد در اين زمينه دستور جامعى از 

كار را معين كرد و البته اين دستور كه بعد رسيد ناسخ عمل آنهاست ما بايد تابع اين دستور باشيم نره آن عمرل خداونرد 

براى اصالح حا  م منين و به واسطه رحمت خاص خويش نهى كرد كه شخص خود و عا له خود را در مضيقه بگذارد 

شوند كه ان ببخشد زيرا در ميان عا له شخص، ضعيفان و خردساالن و پيران فرتو  پيدا مىو آنهه در كف دارد به ديگر

باشرم تلرف دار آنهامىطاقت عمل ندارد. اگر بنا شود كه من گرده نانى كه در اختيار دارم انفاق كنم، عا له من كه عهده

 خواهند شد، ولهذا رسو  اكرم)ص( فرمود:

قرص نان و يا هند دينار دارد و قصد انفاق آنها را دارد، در درجه اوّ  بر پدر و مادر  كسى كه هند دانه خرما يا هند»

خود بايد انفاق كند، در درجه دوّم خودش و زن و فرزندش و در درجه سوّم خويشاوندان و برادران م منش و در درجه 

 اين ههارمى بعد از همه آنهاست.«. ههارم خيرا  و مُبرا 

كه شنيد مردى از انصار مرده و كودكان صييرى از او باقى مانده و او دارا ى مختصر خرود را رسو  خدا)ص( وقتى 

گذاشتم او را در قبرستان مسلمين دفن كننرد، او كودكرانى در راه خدا داده فرمود: اگر قبال به من اطالع داده بوديد نمى

 «.گذارد كه دستشان پيش مردم دراز باشد!باقى مى

ع( براى من نقل كرد كه رسو  خدا)ص( فرموده اسرت كره هميشره در انفاقرا  خرود از عا لره خرود پدرم امام باقر)

 تر است.شروع كنيد به ترتيب نزديكى، كه هر كه نزديكتر است مقدم

والّذين اذا انفقوا لم يسررفوا »فرمايد: عالوه بر همه اينها در نصّ قرآن كريم از روش شما نهى شده است. آنجا كه مى

 كنند و نه كندروى و راه اعتردا  متقين كسانى هستند كه در مقام انفاق و بخشش نه تندروى مى3«ن بين ذلك قواماو كا

 گيرند.را پيش مى

گويد انسان هرهه دارد به ديگران ببخشد و خودش تهى دست بماند و آنگاه دست به دعا بردارد كه خدايا قرآن نمى

كند زيرا پييمبر اكرم)ص( فرمود: خداوند دعاى هنرد عا ى را هرگز مستجاب نمىبه من روزى بده. خداوند اين هنين د

 كند:دسته را مستجاب نمى

 كسى كه از خداوند بدى پدر و مادر خود را بخواهد. -1

كسى كه مالش را به قرض داده و از طرف، شاهد و گواه و سندى نگرفته و او مالش را خورده و حاال دسرت بره  -2

شود زيرا او بدست خرودش راه هراره را از برين بررده و خواهد، البته دعاى او مستجاب نمىو از خداوند مىدعا برداشته 

 ما  خويش را بدون سند و گواه به او داده است.



 

 

 

                                                                                                                                                                                

كسى كه از خدا دفع شرّ زن خود را بخواهد زيرا هاره اين كار بدست اوست كه اگر واقعا ناراحت اسرت طرالق  -3

 دهد.

 خواهد.خانه نشسته و از خدا روزى مىكسى كه در  -4

كند كه خدايا كسى كه خدا به او ما  و غرو  داده و او با بذ  و بخششهاى زياد آنها را از بين برده و بعد دعا مى -5

 روى نكردى !.گويد مگر من به تو روزى فراوان ندادم هرا ميانهبه من روزى بده، خدا در جواب مى

 رحم دعا كند. و كسى كه درباره قطع -6

خداوند در قرآن مخصوصاً به پيامبر خويش)ص( طرز و روش بخشش را آموخت  زيرا داستانى واقع شد كه مبليرى 

اش خواست آنها را به مصرف فقرا برساند و ميل نداشت حترى يرك شرب آن پرو  در خانرهطال پيش پيامبر بود و او مى

د و بامداد ديگر سا لى پيدا شد و با اصررار از پيرامبر كمرك خواسرت و بماند، لهذا در يك روز طالها را به اين و آن دا

كه به سا ل بدهد، از اين رو خيلى ناراحت شد، اينجا برود كره آيره قررآن نراز  شرد و پيامبر هم هيزى در دست نداشت

 نره»  3«ومراً محسروراًال تجعل يدك ميلولة الى عنقك و ال تبسطها كل البسط فتقعد مل»دستور كار را داد، آيه آمد كه:   

 دستهاى خود را به گردن خود ببند و نه تمام گشاده داشته باش كه بعد تهى دست بمانى و مورد مالمت فقراء واقع شوى.

دانيد كه در صدر اسالم آن وقت كه عده مسلمانان كم بود قانون جهاد اين بود كه يك نفر مسلمان در برابرر هيچ مى

شد ولى بعد كه امكانا  بيشترى پيدا شد خداوند كرد گناه محسوب مىو اگر ايستادگى نمىده نفر كافر ايستادگى كند 

به لطف و رحمت خود تخفيف بزرگى داد و اين قانون را به اين نحو تييير داد كه هر فرد مسلمان موظف است كه فقط 

 در برابر دو كافر ايستادگى كند نه بيشتر.

كنم فرض كنيد يكى از شما در محكمه هسرت و محاكم قضا ى اسالمى س ا  مىاز شما مطلبى راجع به قانون قضاء 

كنرد  آيرا عرذر كند كه نفقره زنرت را بايرد بردهى در اينجرا هره مرىو موضوع نفقه زن او در بين است قاضى حكم مى

 ام  آيا اين عذر موجه است .آورد كه بنده زاهد هستم و از متاع دنيا اعراض كردهمى

دهرد، مرثال اردى هست كه مسلمان در آن موارد يك سلسله انفاقهايى واجب يا غيرواجب انجرام مرىمطلب ديگر مو

دهد، حا  اگر فرض كنيم به معناى زهد اعراض از زنردگى و مايحتاجهراى زنردگى اسرت و فررض زكا  يا كفاره مى

دنرد، پرس تكليرف كفرارا  و كنيم همه مردم مطابق دلخواه شرما )زاهرد( شردند و از زنردگى و مايحتران آن رو گردان

 شود شود  تكليف زكاتهاى واجب هه مىصدقا  واجب هه مى

رسراند كره هردف دستان زندگى بهترى پيدا كنند، اين خود مىمگر نه اين است كه اين صدقا  فرض شده كه تهى

و هردف ديرن فقيرر مند شدن از آن است، و اگر مقصرود دين و مقصود از اين مقررا  رسيدن به مواهب زندگى و بهره

بودن بود و حد اعال تربيت دينى اين بود كه بشر از متاع اين جهان اعراض كند و در فقر و مسكنت و بيهارگى زنردگى 

بايست به آنها هيزى داد كه آنها از حا  سرعادتمندانه خرود خرارن اند و و نمىكند، پس فقراء به آن هدف عالى رسيده

خوانيرد رويد و مرردم را هرم بره آن مرىباشند بايد بپذيرند و... راهى كه مىعاد  مىشوند و نه هم آنها هون غرق در س

ناشى از جهالت به قرآن و اطالع نداشتن از قرآن و از سنت و احاديث پيامبر است...ولى شما احاديث معتبر پيامبر را اگر 

 كنيد و اينهم نادانى ديگرى است.آيد رد مىبا روشتان درست درنمى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

را راجع به قصه سليمان بن داود بدهيد كه از خداوند ملكى را مسألت كرد كه براى كسى باالتر از آن ميسرر جواب م

خواست، نه خداوند در قرآن و نه هيچ فرد م من ايرن نباشد و خداوند هم هنان ملكى به او داد البته سليمان جز حق نمى

خواسته همهنين است داستان داود پييمبر كه قبل از سليمان بود را بر سليمان عيب نگرفت كه هرا هنين ملكى را در دنيا 

 و همهنين داستان حضر  يوسف)ع(.

فتأدّبوا أيها النفرر برآداب اللّره عرزّ و جرلّ للمر منين و »امام)ع( در پايان اين گروه صوفى را مخاطب ساخت و فرمود: 

ال علم لكم به ردّوا العلم الى اهله توجروا و تعذروا عنداللّره  اقتصروا على امر اللّه و نهيه و دعوا عنكم ما اشتبه عليكم ممّا

 3«تبارك و تعالى و كونوا فى طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه و محكمه

 

 مناظره متصوّفه به امام رضا)ع(:

اى از صوفيان در خراسان وارد محضر امام رضرا)ع( شردند و برر آن حضرر  اند كه عدهدر كتب معتبر روايت كرده

اعتراض كردند و گفتند اميرالمومنين مامون امامت و واليت را به تو داد و آن حق كسى است كه غرذاى زبرر بخرورد و 

اى !. حضر  فرمود: يوسف پيامبر و پشم بپوشد و بر خر سوار شود و به عياد  مريض رود ولى شما لباس فاخر پوشيده

كررد، واى برر شرما از امرام توقرع عردالت و درسرتى اسرت كره مىفرعون تكيه پوشيد و بر مسند آ قباى ديبان مطال مى

راستگو بوده و به عدالت رفتار كند و هون وعده دهد وفا كند، خداوند كه لباس و طعرام را حررام نكررده اسرت ! پرس 

 سوره اعراف را خواند كه: 33حضر  آيه 

گو هه كسى زينتهاى خدا را كه براى بنردگان خرود ب»، «قل من حرّم زينة اللّه التى اخرن لعباده و الطّيبا  من الرّزق»

 3«آفريد، حرام كرده است و از صرف روزى حال  و پاكيزه منع كرده است

روايا  زيادى به اين مضمون وارد شده كه صروفيان و رياكراران بره روش زنردگى سراير ا مره اطهرار نيرز اعترراض 

 3.انداند و پاسخهاى محكمى شنيدهكرده

يهاى نسلهاى بعد براى جلب عوام سلسله ارشاد خود را گاهى بره ا مره اطهرار مرا نسربت داده و عجيب است كه صوف

كردند و به اند در حالى كه نياكانشان در حا  حيا  ا مه با آنان معارضه مىبرخى از آنان را جزء مشايخ طريقت شمرده

 شد  مورد غصب و ردّ و انكار آنان بودند.

 

 اغنا عشرى است: ملت شيعه 73گروه ناجى از 

  «انّى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابداً كتاب اللّه و عترتى اهل بيتى و لن يفترقا حتّى يرردا علرىّ الحروض»

گذارم كه اگر بدان تمسك جو يد هرگز گمراه نشويد كتاب خدا و عتر  من كه اهل بيت من در ميان شما دو هيز مى»

 شوند تا نزد حوض به من رسند.است و اين دو هيز از من جدا ن

 بيرون مرو از طريق حق اى سالك

 زنهار مكن پيروى هر هالك

 كن پيروى كسى كه بنهاد نبى

 بر تارك او افسرانى تارك



 

 

 

                                                                                                                                                                                

اند و اند و در كتابهاى معتبر خود نقل نموده و حكم بر صحتش كردهدين نيز روايت كردهو اين احاديث را سنيان بى

اهل سنت گفته باشد كه مراد از اهل بيت صحابه است سواى مالى رومى كه در مثنوى به نظرم آورده ايم كسى از نديده

 كه مراد از اهل بيت صحابه هستند.

 

گروه شوند، يك گروه  73  يعنى عنقريب امّت من «ستفرق امّتى على غالغة و سبعين فرقة منها ناجية و الباقى فى النّار»

 3.باقى از اهل نارند. اين حديث را شيعه و سنى روايت كرده و در صحتش خالفى نيست از ايشان ناجى و رستگارند و

افترقت امّة موسى على احد و سبعين فرقه كلّها فى النّار اال واحرد: و »و در طريق شيعه به اين عبار  نيز روايت شده: 

فرقره كلّهرا فرى النّرار اال واحرد: و هرى الترى هى الّتى اتبعت وصية يوشع بن نون و افترقت امته عيسى على اغنين و سبعين 

 3«اتبعت وصيه شمعون و ستفترق امّتى على غالث و سبعين فرقة كلّها فى النّار اال واحد: و هى الّتى يتبع وصيى عليّا

گروه شدند جميع ايشان در آتشند اال يك گروه كه پيروى وصى موسى كه يوشع است نمودنرد.  71امّت موسى)ع( 

گروه شدند جميع ايشان در آتش شدند اال يك گروه كه پيروى وصى عيسى كه شمعون است كردنرد  72ى و امّت عيس

 گروه خواهد شد جميع ايشان در آتشند اال يك گروه كه پيروى وصى من كه على است بنمايند. 73و عنقريب امت من 

اتره مذكوره نمايد، حكم جزم كند پس هر كه اندك فهم و شعورى داشته باشد و مالحظه احاديث صحيحه غابته متو

گروه امت سواى يك گروه ناجى و رستگار نيست و آن گروه ناجى شيعه اغنى عشرى است كه متابعرت اهرل  73كه از 

اند و اين طرفره اسرت كره تابعران اند و متابعت غير ايشان را جايز ندانستهبيت)ع( را بر خود در اصو  و فروع الزم دانسته

 اند.گروه را ناجى و رستگار دانسته 73ريق مستقيم عقل و نقل بيرون رفته تمام اكابر تصوف از ط

گروه امت سواى شيعه اغنا عشرى ناجى و رستگار نيسرت  73و ديگر از احاديث صحيحه غابته كه دليل است بر اينكه 

 اين حديث است كه حضر  رسالت پناه)ص( فرموده:

و ايرن معنرى « خليفه است كه همه ايشان از قريش باشد 12بعد از من »  «يكون بعدى اغناعشر خليفة كلّهم من قريش»

در كتب اهل سنت به عبارا  مختلفه نقل شرده و حكرم برر صرحتش نمروده و آن را در كترب صرحاح سرته خرود نقرل 

 اند.كرده

 از آن جمله كه در صحيح بخارى يك حديث است و در صحيح مسلم يرازده حرديث اسرت و در تفسرير غعلبرى سره

حديث و در كتاب جمع بين الصحيحين هفت حديث است و در كتاب الجمع بين الصحاح الستة دو حديث و در كتاب 

 مسند احمد بن حنبل از حضر  رسو  اكرم)ص( به اين عبار  وارد شده:

د نقيبران بعرد از مرن خلفراء بره عرد»  «اسرا يل اغناعشر: خليفة كلّهم من قريشيكون بعدى من الخلفاء عد: نقباء بنى»

 «.باشداسرا يل دوازده خليفه است كه جميع ايشان از قريش مىبنى

و دليل واضحى است بر اينكه شيعه دوازده امامى در ميان هفتاد و سه گروه ناجى و رستگارند زيرا كه در ميان هفتراد 

 و سه گروه كسى امام و خليفه را دوازده ندانسته سواى ايشان.

 

  

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 شود به او شيعه گفت؟.كه على افضل است مى آيا هر كه اقرار كرد
جواب: اگر هنين باشد معاويه، عمرو عاص، يزيد بايد شيعه باشند زيرا مسابقه گذاشتند كه هرر يرك در فضرل علرى 

 شعرى بگويند معاويه گفت:

 خير البريّة بعد احمد حيدر

 فالناس ارضٌ و الوصىّ سماء

 عمرو عاص گفت:

 كمليحةٍ شهد  لها ضرّاتها

 الحسن ما شهد  به الضّراء و

 و يزيد گفت:

 و مناقب شهد العدوّ بفضلها

 3و الفضل ما شهد  به االعداء

و عمرر « اقيلونى اقيلونى و لسرت بخيرركم و علرى فريكم»بلكه بايد ابوبكر و عمر اولين شيعه باشند زيرا ابوبكر گفت: 

مطالب مربوط به روايا  جعلى را در كتراب معرارف  «.لوال علىٌّ لهلك عمر»گفت: نه يك مرتبه بلكه مراتب متعدد كه 

 به بعد مطالعه فرما يد همراه با جواب. 362دين جلد او  آية اللّه صافى از صفحه 

 بخش ههارم : اعما  و رفتار صوفيه و نقد و بررسي آن 

 

 بدي هايي كه از صوفي گري مي توان شمرد :

 ( بيكارى و خانقاه نشينى:1

بايرد ترا خروراك و پوشراك و دانرد كره در زنردگانى كوششرهايى مرىاست، زيرا هر كس مىاين كار گناه بزرگى 

گستراگ و ديگر نيازمنديهاى زندگى تأمين شود و كسى كه مفت خورد و نكوشد ناراستى برا تروده كررده اسرت شرايد 

گمنرام بروده، ولرى  ارن وگردى كه از صوفيان شناخته شرده كرار درويشران برىكسانى هنين دانند كه گدايى و دريوزه

اند مانند شيخ  ابوسعيد ابوالخير كه از دريوزه و گردايى در پرداختهراستش اين است كه بزرگان و پيرانشان نيز به آن مى

ها خود و نيز دراويش ديگر را به در اين تروانگر و آن داده، صبحبيداد خانقاهى ساخت و به كاروان حاجيان مهمانى مى

داد با آن دشمنى كرده و بدگفته و بيمش خواست و اگر كسى نمىاز ايشان پو  يا هيزهاى ديگر مىفرستاد و توانگر مى

 داد.مى

 كتاب بزرگى كه به نام )اسرار التوحيد فى مقاما  الشيخ ابوسعيد( به هاپ رسيده پر از اينگونه داستانهاست.

ت هيزى نردارم شريخ گفرت: دريروزه كرن و نويسد: شيخ از زنى براى درويشان مهمانى خواست او گفدر يكجا مى

 .3بدست آر

 

 اعتبارى مسجد نزد اهل خانقاه:ر بى2

 شبهه مساجد در پيش اهل خانقاه قدر و اعتبارى ندارند و بنابراين است كه مولوى در مثنوى گفته:بى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 كنندابلهان تعظيم مسجد مى

 كننددر جفاى اهل د ، جد مى

 آن مجاز است، اين حقيقت اى خران

 نيست مسجد جز درون سروران

 مسجدى كان اندرون اولياست

 گاه جمله است آنجا خداستسجده

آيد يكى آن كه د  اهرل خانقراه را منرز  خردا و سرجدگاه بدان كه از اين كالم كفر صاحبش از دو جهت الزم مى

نيده و احاديرث اهرل بيرت خلق دانسته و ديگر آنكه استخفاف به حرمت مساجد كه نزد خدا به غايت محترم اسرت رسرا

اطهار)ع( در بيان فضل مساجد بسيار است  از آن جمله روايت شده كه يك نماز در مسجد الحرام صد هزار نماز است و 

ى عمر بجا آورند مقبو  اند و جميع نمازهايى كه در بقيهموجب اين است  كه جميع نمازهايى كه در مد  عمر خوانده

 .3و حج و ساير عبادا  و مساجد نزد اين طايفه كم قدر استدرگاه خدا شود. امّا نماز 

 

 صوفيه و خانقاه:

اند كه در ميران اهرل اسرالم هرگرز صرومعه و خانقراه نبروده بلكره او  اى غير از مسجد عبادتگاهى درست كردهعده

كردنرد و او   اى بود كره حسرن بصررى و شراگردانش در بصرره بنرااى كه در بالد اهل اسالم ساخته شد صومعهصومعه

خانقاهى كه ساخته شد خانقاهى بود كه امير ترسايان آن را در رمله شام از براى جمعيرت اوليراى اهرل سرنت سراخت و 

اى عنقريب مذكور خواهد شد. اگر پرسند كه فرق ميان صومعه و خانقاه هيست  در جواب گروييم كره صرومعه حجرره

اى است مشتمل بر هند حجره كه تابعان حالن و بايزيد بسطامى ه خانهاند و خانقااست كه نصارى از براى عباد  ساخته

 سازند و هرگز در ميان شيعه صومعه و خانقاه متعارف نبوده است.از براى جمعيت خود مى

مطلب ديگر اينكه: امروز نيازمندى ما به اتحاد از هر هيرز بيشرتر اسرت  و اسرالم برا اخرتالف انگيرزان يرك دشرمنى 

 فرمايد:ارد و مىناپذير دآشتى

سراختند  كسانى كه دين خود را پراكنده» «ء انّما امرهم الى اللّهانّ الّذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعاً لست منهم فى شى»

 فرمايد:و در جاى ديگر مى 3«اند و كارشان واگذار به خداست.اى تشكيل دادند از تو بيگانههاى مختلف الكلمهو دسته

متفرق  نباشيد از مشركان، از آنهايى كه دين خود را» «المشركين  من الّذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعاً و ال تكونوا من»

رو طعمره   گوسرفندان ترك3«الشراذ مرن اليرنم للرذ ب»گويرد: هاى مختلفى تقسيم شدند!. اسالم مىاند و به دستهساخته

 گرگانند!.

جد كره يگانره مركرز اسرالمى اسرت و در قراموس اسرالم مركرز با اين حا  مضحك نيست، ما بيراييم در مقابرل مسرا

بندى نيست! اسالم برا دو هيرز اجتماعى جز آن وجود ندارد خانقاه بسازيم  و حا  آنكه امروز روز خانقاه سازى و دسته

شديدا مبارزه كرده است. دسته بندى در داخل اسالم و دكران درسرت كرردن در مقابرل مسراجد كره نمونره آن دسرتور 

 يعنرى»  3«ال تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من او  يوم احقّ ان تقروم فيره»ريب مسجد ضرار بود كه آيه آمد: تخ



 

 

 

                                                                                                                                                                                

گاه قيام مكن )و نماز مخوان( آن مسجدى كه از روز نخست بر پايه تقوا استوار شده سزاوار و شايسته در آن مسجد هيچ

 لوده نفاق بنا شده است.است كه در آن قيام كنى، نه اين بنايى كه بر شا

اند، مركز جردا، اى حساب خودشان را از ما جدا كردهاى زير نيم كاسه آنان نيست هرا دستهعلى اى حا  اگر كاسه

اند !. خانقاه سازى و افكار مخصوص و شعارهاى خاصى براى خود ساخته و حتى آداب مجلس و مصافحه را تييير داده

 د دارد .مرشد تراشى در كجاى اسالم وجو

دانيم كه قرآن و كلماتى كه از پيشوايان بزرگ اسالم رسيده است هيچ مطلبرى را فررو گرذار نكررده اسرت، همه مى

دستور عباد ، تهذيب نفس، رابطه با خدا، كسب صفاى روح و د ، ذكر و فكر و خالصه آنهه بخواهيم در آنها هست 

گيرى و دعو  به سوى خود و در بندى و تحزّب و گوشهدسته هر كس مرد عمل است بسم اللّه. اين ديگر سر و صدا و

 گوشى و اسرار مگو ندارد.

جوييهرا برداريرد و مثرل شما را به خدا قدرى به خود آييد و در اين موقعيت حساس و خطرناك دست از ايرن تفرقره

 تشكيل دهيم: سايرين به صفوف مسلمانان بپيونديد و به مساجد برگرديد تا در برابر دشمنان صف واحدى

انّ اللّه يحبّ الّذين يقاتلون فى سبيله صفّاً كانهم بنيان مرصوص انّ فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع »

 3«و هو الشهيد
 

 خانقاه كجاست و در آنجا چه خبر است ؟ 

و حقيقت است. يعنى طور كه در مسجد جاى اهل شريعت و متدينين است، خانقاه هم مكان فقرا و اهل طريقت همان

ى دراويرش خانقراه، مركرز اسرتراحت، شوند و لكن آنها عباد  ديگررى دارنرد. بره گفترهها در خانقاه جمع مىدرويش

شود، هنانكه كسى مايرل بره عباد ، ذكر سرور و صفا است  يعنى از واردين و مهمانان به طور صدق و صفاپذيرايى مى

اى مرد  يرك اربعرين بره رياضرت مشريو  گر طالرب رياضرت باشرد در گوشرهنشيند و اعباد  باشد در حلقه ذكر مى

گردد و هر كه بخواهد با اهل صدق و صفا به خواندن اشعار و كلما  پير مشيو  شود  و هر كس طالب راحتى باشد مى

املره استراحت كند و آنهه بخواهد برايش فراهم باشد خالصه خانقاه مركزى است كه با هرر كرس موافرق برا طربعش مع

 شود و در آنجا قيودا  و موانع شرعى وجود ندارد.مى

عجيب اين است كه صوفيان با اينكه طرفدار پشت پازدن به لذا ذ جسمانى هسرتند در بعضرى از لذا رذ مرادى ولرع و 

دهند. موضوع تمايل به خوانندگى و موسيقى و رقص )كه در ميان آنها به عنوان وجرد و حرص عجيبى از خود نشان مى

هراى صروفيه طرفرداران بسريارى دارد  مخصوصرا قسرمت ماع معروف است( يكى از اين موراد است كه در ميان فرقهس

 ها را ج است.خوانندگى كه در غالب خانقه

هايى كه به وسيله جوانران نورسرى و زيبرا اند حكايا  فراوانى از خوانندگىها رفت و آمد داشتهافرادى كه به خانقاه

 اند!.دهند نقل كردهمى« فقراء الى اللّه»بصرى را در يك لحظه به هم آميخته و تحويل  كه لذا  سمعى و

 دانند.مى« ش ن»و « هاى جذبهتر اينكه، اينها را وسيله توجه به خدا و درنورديدن وادىعجيب

 

 معايب عدم توجه به مسجد و تلبيس ابليس بر صوفيان در مسكن :



 

 

 

                                                                                                                                                                                

ست به عمل عبادت پيشگان سلف كه چايگاههائى ويـهه عبـادت بناى رباط هاى صوفيانه مسبوق ا

 :اختيار كردند؛ كه آنان نيز هر چند قصد نيكو داشتند اما كارشان از شش جهت خطا است

 ى عباد  در اسالم مسجد است( بدعت است و محل ويشه1

 كاهد( وجود رباطها از جمعيت مسجدها مى2

 مسجد محروم داشتند( خود را از غواب راه پيمودن به سوى 3

 ( به ديرنشينى مسيحيان تشبّه جستند4

 ( در سن جوانى به حا  عزب زيستند حا  آنكه بيشترشان نياز به نكاح داشتند5

 ( مركز ساز و آواز ساختند كه...6

 

 مسجد و خانقاه در يك نگاه:

 قبلگاه اهل ايمان مسجد است

 پايگاه عد  و احسان مسجد است

 خانقاههيچ پييمبر نرفتى 

 بهر پييمبر گلستان مسجد است

 هر نفاق و تفرقه از خانقاه

 جاى جمع حق پرستان مسجد است

 گشته ابزار اجانب خانقاه

 جاى رفع كفر و طييان مسجد است

 دار پر ننگ خرافت خانقاه

 بيت ذى فضل فراوان مسجد است

 شير حق هرگز نرفتى خانقاه

 گاه شير يزدان مسجد استسجده

 ى تضعيف و غنا شد خانقاهجا

 بر م ذن جاى اعالن مسجد است

 اختراع خانقه ترسا نمود

 ليك اوّ  بيت يزدان مسجد است

 خانقه گويد كه هر هيزى خداست

 3سدّ راه شرك ايشان مسجد است
 

 در نصيحت صوفيان به نحو اختصار:

 خواجه عالم رسو  معتمد



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 زندنعره الفقر فخرى مى

 طلوب خداستليك آن فقرى كه م

 افتخار انبياء اولياست

 در خور هر مرشد و درويش نيست

 نوا درويش ... بيش نيستبى

 كار درويش از شريعت رستن است

 بلكه از قيد حقيقت جستن است

 زنندهر زمان دم از حقيقت مى

 زنندالف از سرّ محبت مى

 دين و آ ين را به دنيا باخته

 آخر  را پشت سر انداخته

 گويد سخنخدا هرگز نمىاز 

 يا على را كرده ورد خويشتن

 كندبا يكى هون خويش بيعت مى

 كندلعن بر اهل شريعت مى

 فقر آن دارد كه تن ويران كند

 ترك دنيا در ره جانان كند

 اى از بهر قو نان جو خشكيده

 خورد از بهر قو  ال يمو مى

 زهد آن باشد كه با رنج و تعب

 باشى روز و شبصا م و قا م تو 

 زهد را با علم اگر دارا شوى

 تارك دنيا و مافيها شوى

 كنىايكه دينت را ريا ى مى

 كنىبت پرستى خودنما ى مى

 اىبهر دنيا ترك خالق كرده

 اىزهد از بهر خاليق كرده

 ايكه گو ى خوف دارم از خدا

 فرق دارد ادّعا با مدّعا

 خوف آن باشد كه شبهاى دراز

 خويش گو ى تو راز با خداى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 زنىايكه دم از خوف و خشيت مى

 زنىبا خدا الف محبّت مى

 يا بيا بر مدّعا پاينده باش

 يا كه از اين ادّعا شرمنده باش

 آنكه صاد از قاف را نشناخته

 در كتاب مثنوى بشتافته

 مثنوى او هو قرآن مُدّ 

 هادى بعضى و بعضى را مُضلّ

 ندكمرد دانا را هدايت مى

 شخص نادان را ضاللت افكند

 گر تو دانا ى برو قرآن بخوان

 3ور كه نادانى ترا هبود به آن

 

 ( اجتناب از ازدواج )سنت نبوي(:2

اين كار صوفيان نيز گناه ديگرى است، زيرا خدا مرد را از براى زنان و زنان را براى مردان آفريده، گذشرته از آنكره 

اند. اين است بهه بازى )يا بگفته خودشان شاهد برازى( كره شدهشان دهار زشتكاريها مىاند بيشترگرفتهصوفيان زن نمى

تر آنكه به هنان ناپاكى رخرت پوشرانيده و آن را برا ها روان داشته و از اين زشتترين گناهان است و در خانقاهاز زشت

 اند.ها انداختهرا بر زبان« الحقيقةالمجاز قنطر: »بودند بهم بسته گردانيده و جمله كه مدعى مى« عشق خدايى»

كردند مثالً: در نفحا  االنرس نرام بوده كه به هر كار بدى از خودشان، عنوان نيكى درست مىاين شيوه صوفيان مى

 نويسد:ياد كرده و هنين مى« شيخ اوحدالدين حامد كرمانى قدس اللّه تعالى سره»يكى از بزرگان صوفيان را 

و بره «. نمرودكرده و جما  مطلق را در صور مقيدا  مشراهده مرىوسل به مظاهر صورى مىوى در شهود حقيقت ت»

كرده. ببينيد اندازه گستاخى و گويد: زيبايى خدا را در روى جوانان ساده تماشا مىزشتكارى او جامه ديگر پوشانيده مى

  21، ص  1325شرمى آنها هه قدر است !. از كتاب صوفيگرض احمد كسروض ، هاپ سوم بى

 

 در پيشگاه قرآن عذر صوفيه از خواندن اشعار و اغانى چيست؟

پس اگر قرآن كتاب ما و شماست، هه معنى دارد با عذرهاى بدتر از گناه، از آن آفتاب هدايت هشم پوشريده، و     

پييمبرر سرخن شرعر  مرا بره»اين قدر به غزلخوانى و قصا د و مثنويا  و اغانى و ذوقيا  بپردازيم! مگر خداونرد نفرمرود: 

 .3«نياموختيم، و اليق او نيست كه يك شاعر باشد

ايد تا آنجا كه همه هيز و گوييم شما كه اين قدر به شعر هسبيدهگوييم به كلى طومار شعر را بايد پيهيد مىالبته نمى

دهران دلبرران و  زنيرد، و غنهرهاش از مرى و مطررب و زلرف و ابررو  دم مرىحتى عباداتتان شعر و ذوق شده است، همره

گذاريرد بوسيد و به هشم مىهسبانيد و مىگيريد كتاب مثنوى و حافظ و گلشن راز را به سينه مىميبهگان را اندازه مى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

نموديد!. كه فرداى قيامت در پيشرگاه اى كاش نصف )آرى نصف!( اين احترام را به قرآن كه وحى پروردگار است مى

 .3خواهيد، و قرآن كتاب شعر و ذوق نيست(ا شعر مىعد  الهى سرافكنده نباشيد! ولى شم

 

 رقص و سماع از عبادات صوفيان:

هاى اين طايفه اينكه در خانقاه و در مسجد كه بيت اللّه است بنام عشق برازى برا خردا آواز خوانرده و ديگر از بدعت

هانشان كف كند و سرهايشان گريج كوبند و دست افشانند، بهرخند و بجهند، آنقدر كه دنوازند، پاى مىهنگ و نى مى

 :ى عشق استهايشان پر از واژهخورده به زمين افتد و سراسر گفته

 هرهه دارم اگر به عشق دهى

 كافرم گر جوى زيان بينى

رقصريدند شرعرهاى عاشرقانه انرد و بره يراد او مرىگرفترهى خوبرو ى يا زنرى را بديرده مرىبيشتر ايشان، هر يكى بهه

دانند، با آنكه احاديرث بسريار در منرع و نامند و وسيله قرب الهيش مىكنند و طاعتش مىند مينيان غنا مىخوانند و مانمى

 شود كه غنا از گناهان كبيره است.نهى از غنا وارد شده و از بعضى از آن احاديث مستفاد مى

شاد او در مذهب اماميه رسوخ تمام عالمه حلى )ره( كه از اكابر علماى اماميه است و شاه سلطان خدابنده به بركت ار

اش اين اسرت كره عبراد  اند كه معنى، كالمى ادا فرموده«كشف الحق و نهج الصدق و الثواب»به هم رسانيد در كتاب 

اين طايفه رقص و دستك زدن و غنا است و حا  آنكه عيب كررده اسرت اللّره تعرالى كفرار جاهليرت را در ايرن براب و 

و كردام غفلرت اسرت ابلرغ از غفلرت كسرى كره عبراد   3«التهم عند البيت االمكاء و تصرديةو ما كان ص»فرموده است 

هاى سر ايشان كور نيست ولرى هشرم كند به آنهه اللّه تعالى عيب كرده است. بدان كفار را، پس به درستى كه هشممى

ع( كره ايشران نمراز شرام د  ايشان كور است و من مشاهده كردم جماعتى از صوفيه را در مجلس حضر  امام حسرين)

كردند سواى يك شخص كه نشسته بود و نماز نكرد بعد از آنكره يرك سراعتى گذشرت، نمراز عشرا كردنرد سرواى آن 

شخص، پس از بعضى از ايشان پرسيدم از سبب ترك نماز آن شخص گفت كه اين شخص هه حاجت بره نمراز دارد و 

گفرتم: نره، پرس گفرت: نمراز  -خود و خدا حاجرب و مرانعى  حا  آنكه واصل شده آيا جايز است كه بگرداند در ميان

 .3حاجب است ميان عبد و رب

گويد: حاصل آنكه صوفى پخته ميل ندارد خود را به زنجيرهاى قوانين شرع و آداب و عرادا  ابوالسعيد ابوالخير مى

مردم به حكم عاد  و تقليرد گاه به آسانى زير بار آنهه كه مصنوعى اجتماع و اخالق مصنوعى عرفى مقيد سازد و هيچ

شمارد و هيچ وقت با تررازوى عقرل و عررف عامره، رود و خود را برتر از هر بدى و خوبى مىدانند، نمىبد يا خوب مى

 سنجد.اعما  خود را نمى

بعد از اين حكايت عالمه )ره( گفته: نظر كن اى عاقل به اين جماعت  اعتقادا  ايشان در معرفرت آنهنران برود كره 

ت  عبادتشان آنهنان كه مذكور شد، و عذر ايشان در باب ترك نمراز آنهنران كره گفتره شرد و برا ايرن حرا  ايرن گذش

 دانند، اجهل جاهلند.اند، پس اين مخالفان كه ايشان را ابدا  مىجماعت در پيش مخالفين ابدا 

بر از زمان ما نداشته كه شيعيان نيز اند و خاى عزيز من، عالمه )ره( سنيان را مذمت كرده كه فريفته اين جماعت شده

گران خواهند شد. در واقع از سنيان عجب نيست اگر فريب اين جماعت را خرورده بنا بر جهل و نادانى  فريفته اين حيله



 

 

 

                                                                                                                                                                                

اند نشناختند و بره نرور ارشراد ايشران هردايت باشند زيرا كه ايشان امامان آ  محمد)ص( را كه پادشاهان دين و دنيا بوده

ند پس با اين حا  هه عجب است كه ايشان گرفتار دام غوالن باديه ضاللت شروند امرا از دوسرتان اهرل بيرت)ع( بره نيافت

 غايت عجب است كه فريفته اين نوع گمراهان و گمراه سازندگان شوند.

 «.و اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم»

 گويد: مرحوم نراقى در طاقديس شرحى از رقص صوفيان را بيان كرده و

 اى در ذكر بودصوفيان را حلقه

 كارشان در حلقه فكر و ذكر بود

 كردند با رقص و نشاطذكر مى

 پاى كوبان كف زنان با انبساط

 از سماع و وجد رفتندى ز هوش

 مست ال يعقل هو رند باده نوش

 گه فتاوندى به روى يكديگر

 اين شدى در زير و آن يك در زبر

 اىهدر ميانشان بود زيباى ساد

 اىعقل از عقلش د  از كف داده

 ها جمله اندر دام اومرغ د 

 مادرش بنهاده فرخ نام او

 شيخ را هون گاه غشيان آمدى

 هشى او را به طييان آمدىبى

 خود ز جاى خود بلندشدى بىمى

 فكندخويش را بر روى فرخ مى

 گرفتى در بيل او را هه گومى

 سينه بر سينه نهادى رو به رو

 يكى كردش مالمت زين عمل آن

 كين هه رسوايى است اى شيخ دغل

 شيخ و شاهد اين باز نبود پسند

 خرقه شيخى بيفكن اى لوند

 گفت او را شيخ شياد اى عمود

 هوشان مجواختيار از فون بى

 گفت رو رو اى سرابيلىّ شوم

 اى تو رونق بخش فتواى سروم



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 گر ندارى صد مرض در اندرون

 همى افتى نگوناز هه بر فرخ 

كنند صاحب )حيا: الحيوان( نقل زنند و خوانندگى مىرقصند و دستك مىهرخند و مىاين طايفه كه هنگام ذكر مى

كرده كه اين اعما  اوال از پيروان سامرى صادر شده و در هنگامى كه مردمان را گوساله پرست ساخت، گوساله پرستان 

گرديدنرد و بدان كه در زمان جاهليت پيش از اسالم مشركين بر گرد كعبه مىكردند و بر گرد گوساله رقص و وجد مى

زدند و حق تعالى ايشران را برر ايرن عمرل مرذمت نمرود و ايشران بعرد از هرخيردن و دسرتك زدن و دستك و صفير مى

ت در كتراب آوردند و بعضى از فضال كه از اهل تقوى و ورع اسهوشان درمىافتند و خود را به صور  بىرقصيدن مى

ماع و غنرا مرى كننرد و )الهام المارقه( از شيخ مفيد نقل نموده كه در كتاب )رد حالجيه( گفته كه احروا  جمراعتى را سرَ

و كلهرم مرن »شوند از حضرر  هرادى)ع( پرسريدند فرمرود: هوش مىكنند و بىرقصند و فرياد مىزنند و مىدستك مى

يعنرى ايرن جماعرت از اهرل ريرا و »  «عما  اال ليرور الناس فانهرا مرن الشريطانالمرا ين و الخداعين و ال يشيلون بهذه اال

بعرد از آن بره « شوند مگر از براى فريب مردمان زيرا كه اين اعما  از شيطان اسرتاند و مشيو  به اين اعما  نمىخدعه

نيسرت حضرر  ايرن آيره را  گويند كه در بعضى از اين اعما  ما را شرعورىآن حضر  گفتند: كه يابن رسو  اللّه! مى

 خواند:

دهنرد دهند خدا را و مومنان را و فريرب نمرىيعنى فريب مى»  «يخادعون اللّه و الذين آمنوا و ما يخدعون اال انفسهم»

به حديثى روايت شده كه مضمونش اين است: جابر گفت به حضرر  امرام « روضه الواعظين»و در كتاب «. مگر خود را

هوش افتد كه گمان كنى اگر تند كه هرگاه ذكر كنند هيزى از قرآن را، بعضى از ايشان هنان بىباقر)ع( گفتم قومى هس

شود امام)ع( از روى تعجب فرمودند: سبحان اللّه اين از شريطان اسرت اللّره تعرالى دست و پاى او بريده شود خبردار نمى

خروف و تررس از ايشران خواسرته. و مثرل ايرن  ايشان را به اين امر نفرموده. رقت و نرمى و نازكى د  و اشرك هشرم و

 گويد:حديث در كتاب كلينى مذكور است. صاحب كتاب فضايح الصوفيه مى

فاضل كامل دميرى شافعى در كتاب حيا: الحيوان گفته است كه: نقل كرده اسرت قرطبرى كره سر ا  شرد از ابروبكر 

اى قردرى شرعر از خوانند، بعرد از آن خواننردهمىشوند و قليلى از قرآن طرطوشى از حا  جمعى كه در مكانى جمع مى

شركنند، زنند و انگشتان سبابه را به هم مىكنند و دف مىرقصند و طرب و وجد مىخوانند پس مىبراى ايشان به غنا مى

 آيا حضور مجلس ايشان حال  است يا نه 

ت اسرت و نيسرت اسرالم مگرر پس ابوبكر جواب گفت به اين مضمون كه: مذهب صوفيان بطالت و جهالت و ضرالل

متابعت قرآن و سنت پييمبر آخرالزمان، و اما رقص و طرب پس او  كسى كه اختراع و بدعت آن مذهب نمود اصحاب 

برخاستند  -و آن جسدى بود كه صدايى داشت  -سامرى ملعون بود، در وقتى كه سامرى گوساله از براى ايشان ساخت 

ظهار وجد و حا  نمودند، پس اين عمل دين و آ ين كافران و گوساله پرستان بوده و بر دور آن هرخيدند و رقصيدند و ا

و همانا نبود مجلس رسو  مختار با اصحاب كبارش مگر مانند مجلس كسانى كه گويا مرغان بر سرشان دارند، از نهايت 

لس آنها حاضر شود، يا آنها را تمكين و وقار و حال  نيست از براى كسى كه ايمان به خدا و روز جزا دارد اينكه در مج

بر امر باطلشان اعانت كند، اين مذهب امام مالك است و امام شافعى و امام ابوحنيفه و امرام احمرد و غيرر ايشران از ا مره 

 3.مسلمانان



 

 

 

                                                                                                                                                                                

در ترجمه ابراهيم بن نصر بن عسگر فقيه شرافعى هنرد دربراره صروفيه ذكرر « وَفيا  االعيان»و ابن خلكان شافعى در 

 ه كه مضمونش اين است:نمود

اند مردم كه سنّت باشد در دينشان غنا كردن و شنيدن  و پر خوردن  و در ميران مرردم رقصريدن و از هه وقت شنيده

خور باشد از براى رقرص و وجرد بره هرم نرسرد، و حرا  حا  رفتن و افتادن  و حا  آنكه اگر كسى رياضت كش و كم

هروش رويرم و برىايم كه از حرا  مرى، و گويند كه ما از عشق خدا مست شدهگوش دادن به غنا و رقاصى به هم نرساند

 شويم و...مى

عمرران هنرين   در سروره آ «ان كنتم تحبون اللّه فراتبعونى يحبربكم اللّره»و زمخشرى صاحب كشاف در تفسير آيه: 

رقصرد و نعرره كند و مرىفرموده كه: هر كس دعوى محبت خدا كند و هرگاه بينى كه كسى را كه ذكر محبت خدا مى

هروش داند كه هه هيز است محبت خدا، و دستك زند و برىافتد پس شك مكن در اينكه او نمىهوش مىزند و بىمى

 3... افتد به ياد آن صورتى كه تصور نموده و

دار قربح دين و در كتاب )بشار: الشيعه( در مقام مذمت اين طايفه و اعما  ايشان هيزهايى نوشته كه هر انسان عاقل و

شود كه بسيارى از ايشان نظر به عدم اعتنا به شرع مرتكب سحر و جرادو و امرور فهمد و از كلما  او ظاهر مىآن را مى

گردنرد، هنانكره از كتراب )كلره سرر( و )اسررار قاسرمى( مى -شود كه موجب مهر و محبت و جلب قلوب مى -محرّمه 

آورند و هر كه خواهد بر مزخرفا  ايشران اطرالع كرافى بره هرم رسراند، مىگردد و مشتهيا  نفس را به عمل معلوم مى

مطالعه )نفحا  جامى( و )مجالس المومنين( قاضى و )مجالس العشاق( بايقرا و )رياض الشعراء( و غير اينها از كتب آنها 

هى كره ايرن طايفره بره آن الجمله اطالع از شريعت نبوى دارد، مخفى نيست كه اين مناهى و مالنمايد. و بر كسى كه فى

باشد و بر هر يك از آنها عقوبا  دنيوى و اخروى در شريعت مقررر دانند تمامى حرام و منهى عنه مىمشيو  و مباح مى

 شده است.

اند هيچ خالفى در حرمت گويد: آنهه را كه صوفيه درباره سماع با آال  اختراع كردهشيخ طيبى در شرح مشكا: مى

كنند اين كار نيكرى اسرت و حرا  دهند و گمان مىكه بعضى از قا لين به جبر اين افعا  را انجام مىآن نيست، در حالى 

 اينكه اين كار زندقه است.

 فرمايد:از اغنى عشريه در ابطا  رقص صوفيان مى 112مرحوم شيخ حر عاملى در ص 

 عدم وجود دليل شرعى در مشروعيت اين كار -1

 تشريع و ابداع است. -2

 ماع شيعه بر ترك و انكار و شنيع بودن اين كاراج -3

 در طريق نبى و ا مه)ع( اين افعا  نبوده است. -4

 اين افعا  از روش دشمنان خدا و رسو  بوده است و شبيه شدن به دشمنان حرام است. -5

هرايى اسرت ان و بههگبعضى از اين اضطراب، و افتادن بر زمين و غيره عقل را از بين برده و مانند حركا  ديوانه -6

 اى در آن نيست. و امرى به اين افعا  وارد نشده است.كه قدر  تميز ندارند و فايده



 

 

 

                                                                                                                                                                                

ها )غنا و سو  زدن و رقص و فريراد روايت شيخ مفيد از ابوالحسن على بن محمد الهادى)ع( كه فرمود: كل اين -7

يخادعُون اللّه والّرذين »فرمايد: ى است و خداوند مىكارى ايشان و از اعما  شيطانزدن و دست زدن و بوسيدن( از فريب

 3«آمنوا و ما يخدعون اال انفسهم و ما يشعرون

سبحان اللّه اين از جانب شيطان »كند كه امام درباره اين افعا  آنها فرمود: و نيز جابر جوفى از امام باقر)ع( نقل مى -8

 كه ايشان هم فرمود اين از شيطان است. -كند ىاست و نيز كلينى در كتاب قرآن از ابى جعفر)ع( نقل م

 خود شدن آنها است.وجوب حفظ عقل بر همگان معلوم است و اين اعما  باعث رفتن شعور و از خود بى -9

و ما كان صلواتهم عند البيت الّرا مكراءً و تصرديةً ذوقروا »فرمايد: در مورد باطل بودن رقص و فرياد زدن قرآن نيز مى

 :عبداللّه)ع( نقل نموده و ايشان از پيامبر)ص( كه فرموداما روايت شيخ كلينى در باب غناء از ابى  و 3«العذاب

 ذفن كه همان رقص است و روايتى ديگر كه شيعه و سرنى  3«انهاكم عن الذفن و المزمار و عن الكوبا  و الكبرا »

نشستند كه گويا رو سرشان هيزى سرنگينى ر مىاند رسو  اللّه)ص( و اصحابش در مسجد و غيره طورى با وقانقل كرده

خوردند اين كجا و عمل صوفيان كجا و يا در روايتى در احاديرث متعرددى از بلنرد كرردن صردا در كند و تكان نمىمى

 مسجد نهى شده است. و شاعر هه زيبا گفته است:

 أيا جيل التصوف شرّ جيلٍ

 ء مستحيللقد جئتم بشى

 ىأفى القرآن قا  لكم اله

 كلوا مثل البها م و ارقصوا لى

 و شاعر ديگرى گفته:

 لو كان موالنا يحبّ الينى

 ارسل مع كلّ نبىٍّ رباب

 او كان بالرقص ينا  المُينى

 ما دخل الجنّة غير الدباب

دهد و البته در عرين حرا  غالبراً عمرل جروارح را هرم تررك عارف عمل قلب را بر عمل اعضاء و جوارح ترجيح مى

گويند بهترين عمل آن است كه د  را برانگيزد لذا غالب بزرگان صروفيه داند و مىكند ولى اساس را عمل قلب مىنمى

 گويد:اند. مثال شبلى مىداشتهسماع را وارد حق دانسته و آن را معمو  مى

يما از خدا كسب فيض گويد تا پيروى از مسلكى كه مستق  و به طور كلى صوفى مى«السماع ظاهره فتنة و باطنه عبر:»

كند ممكن است هرا بايد وقت خود را به ظواهر و صور  و توسل به راههاى غيرمستقيم هدر داد، لذا اكثرر عرفراى مى

گويند سماع حالتى اند و مىاند بلكه قوال و عمالً ان را بسيار ممدوح و مطلوب شمردهصوفيه سماع را نه تنها جايز دانسته

آورد كره اگرر غيرمروزون باشرد شود و اين وجرد حركرا  بردنى بوجرود مرىكه وجد ناميده مىكند در قلب ايجاد مى

اضطراب و اگر حركا  موزون باشد كف زدن و رقص است امرا نرزد متشررعين و فقهراء مرذموم اسرت و گنراه شرمرده 

 شود.مى

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 سَماع:

لب اوقا  خود را در فراق شرمس بره ه اتفاق افتاد، غا645الدّين رومى پس از غيبت شمس تبريزى كه در سا  جال 

 گذرانيد هندان كه مورد انكار و اعتراض شديد فقهاء و متشرعين قونيه واقع شد ولى او توجهى نداشت.سماع مى

گويد: هون صوفى در حا  رقص و غلبه شور و وجرد و آشرفتگى پشرت پرا بره دنيرا زده جامره پراره و دكتر غنى مى

انداخته كه به موجب آداب مخصوصى و در بين آنهرا وانندگان يا در جمع حضار مىكرده و به طرف نوازندگان و خمى

 شده.قسمت مى

اند امرا اشركا  اينجاسرت با وجود همه اينها بعضى صوفيه با سماع مخالف بوده و بعضى عرفا جواز آن را مقيد نموده

 كه:

 فرمودند.د خود و ديگران مىاگر دف و سماع در مرگ اولياء اللّه ممدوح بود حتما ا مه در مور -1

در شريعت مقدّسه كه مقرّب بندگان به سوى خداوند متعا  است، سماع نه تنهرا بايرد مرورد مرذمت و نهرى واقرع  -2

نشود بلكه بايد مرغوب و مطلوب و مأمور به باشد و حا  آنكه از واضحا  است كه هنين نيست. و طبق نظر مراجع كه 

ن غيبت هستند رقص حرام است هه مانند بعضى جهّا  بجاى نماز آورده شود، هه در كنرار نا يان امام زمان)عج( در زما

 نماز و هه در غير آن.

 

 :3ى سماعكلما  اهل سنّت درباره

 آمده است كه: 541صفحه « كشف المحجوب»كنند كه در تاييد سماع روايتى غيرصحيح را از پيامبر نقل مى

د رسو )ص( وارد شد و گفت يا رسو  اللّره فقررا امّترت نصرف روز )كره آن عبدالعزيز بن صهيب از انس گفت  نز

شوند پس رسو )ص( شرادمان شرد و گفرت: آيرا ميران شرما كسرى پنجاه هزار سا  است( پيش از اغنياء وارد بهشت مى

دوش هست كه براى ما بخواند  عربى از ميان جماعت خواند و رسو )ص( به تواجد درآمدند به طورى كه ردايرش از 

فرو افتاد. پس از آن معاويه گفت: هه نيكوست وجد شما! حضر  فرمودند: آرى. كسى كه هنگام شنيدن نام حبيب بره 

 وجد درنيايد بزرگ نيست. آنگاه ردا را به ههارصد پاره كرد.

و اين روايت دستاويز خوبى براى صوفيه اسرت ولرى غيرر از ايرن مرورد هيرز ديگررض كره برر وجرد داللرت كنرد از 

حرا  ببينيرد م لرف كتراب سرماع در  امبر)ص( نقل نشده است. سرى سقطى نيز در صحت ايرن حكايرت ترديرد دارد.پي

 تصوف نيز اعتراف به ضعف مستندا  سماع دارد.

اند و در مواردى هرم كره معلروم نباشرد كنند يا آن شعرا خود صوفىو گاهى هم كه صوفيه به اشعار بعضى استناد مى

كنند بايد درسها خواند ارشان قبل و بعدى دارد و مراد ظاهر لفظ نيست كه آنها بدان تمسّك مىجواب اين است كه اشع

 تا مراد آنها معلوم شود.

كند و حرا  آنكره غزالى كه يكى از حاميان سماع است كلما  علماى مذاهب اربعه در نكوهش سماع را توجيه مى

حا  ابن جروزى در تلبريس ابلريس در نكروهش صروفيه و سرماع عبارا  بسيارى از ايشان هم دا  بر نهى است على اى 

 گويد:مى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

يرابم كره از حرق فررود شرنوم بلكره در آن اشراراتى مرىگويد من غناء را براى كسب لذايذ دنيوى نمىكسى كه مى»

ميرل  آيد از دو جهت در اشتباه است يكى اينكه طبع آدمى پيش از رسيدن بدان اشارا  به مقصود خود )لهو و لعب(مى

انديشم. كنم ولى در عمل بد نمىگويد من به اين زن زيبا نظر مىكند و اين سخن وى مانند سخن كسى است كه مىمى

ديگر آنكه مقام خداوند تبارك و تعالى باالتر از آن است كه گفته شود عشق ورزى مري كنرد و ايرن اشرارا  ناشرى از 

كننرد. مرثال از ر ردّ غنراء بره قررآن و سرنّت و معنرى اسرتدال  مرىافزايرد اصرحاب مرا دسماع  از جانب اوست آنگاه مى

 غناء است.« و من النّاس من يشترى لهو الحديث»مسعود روايت شده است كه گفت مقصود از لهو در قو  خداوند ابن

رام امامه روايت شده كه گفت رسو  اكرم)ص( خريد و فروش مينيه و تعلريم و كسرب آنران را حرو امّا سنّت از ابى

ام براى هند هيز مبعوث شده« بعثت بكسر المزامير»دانسته است. نيز از حضر  رسو )ص( روايت شده است كه فرمود: 

 يكى هم: براض شكستن ساز و دهل مبعوث شدم.

صوفيه و اصحاب سرماع سرخت تاختره و گفتره « اغاغة اللهفان»قيم الجوزيه نيز در بكر شهير بابنعبداللّه محمّد بن ابى

از مكايد دشمن خدا )شيطان( بر اشخاص جاهل مشيو  ساختن آنان به غناء و سو  كشريدن و كرف زدن اسرت »ت اس

كنند كه از خواص اسرالم اينان كه شيطان از راهشان بدر برده و از لذ  قرا ت و استماع قرآن مهجورشان كرده فكر مى

ى مختلفى دارد از قبيل )لهو، ليو، باطل، زور، رقيرة هستند اين سماع شيطانى مخالف سماع روحانى است و در شرع اسام

و الّرذين »ى الزنا، قرآن و شيطان، صو  االحمق، صو  الشيطان و غمود و مانند اينها مثال زور در قرو  خداونرد در آيره

يت اسرت از به غناء تفسير شده است. و هون غناء از بزرگترين دواعرى معصر« يشهدون الزور و اذا مروا بالليو مروا كراماً

 .248و  224آن به صداى شيطان تعبير شده است. از كتاب اغاغه اللهفان ن او  هاپ مصر ص 

 

 سماع در مذهب شيعه:

 دانند:فقهاى شيعه اكثرا سماع را به عنوان غناء حرام مى

دق)ع( ( شيخ كلينى در كتاب كافى اخبارى در ردّ غناء نقل كرده و از جمله گفته است: مرويست از حضرر  صرا1

 كنم شما را از پاى كوفتن و رقص كردن و نى زدن و نواختن طبل.كه رسو  خدا)ص( فرمود نهى مى

( صاحب تبصر: العوام بر فرق صوفيه تاخته و رقص و سماع آنان را بره سرختى مرورد حملره و نكروهش قررار داده 2

شش فرقه باشند او  ايشان كه دعروى اتحراد برا است. از جمله گويد: و ايشان )صوفيان( از اهل سنّت باشند و... اين قوم 

خدا كنند فرقه دوم از صوفيان كه خود را عشّاق خوانند فرقه سوم از صوفيان كه ايشان را نوريه خوانند... و فرقه ههرارم 

ظرر و از صوفيان ايشان را واصليه خوانند گويند ما واصليم به حق... فرقه پنجم از صوفيان ايرن فرقرت گوينرد اعتبرار بره ن

استدال  نباشد... و علماء و اهل بيت را دشمن دارند. فرقه ششم از صوفيان  قومى باشند كه همّت ايشان جز شكم نبود و 

ها درپوشند وخرقه و سجاده ترتيب دهند و از حرام احتراز نكنند و... و هميشه طالب رقص باشند و حكايت ايشران خرقه

هاى نيكو سازند و سماع و رقص نيكو كنند و صروفيه باشرد كره از راه دور طعامهمه آن بود كه در فالن شهر در خانقاه 

بدان قصد بيايد. اين جمله اصناف صوفيانند كه بعضى دعروى ربوبيرت كننرد و بعضرى دعروى معجرزا  و كرامرا  )از 

 3(كراما  شيخ صوفى آن بود كه وقتى عسل خورد گفت شيرين است



 

 

 

                                                                                                                                                                                

هاى صوفيه تاخته و رقص و سماع آنان را ناپسرند دانسرته اسرت. از يعة( بر فرقهمقدس اردبيلى نيز در )حديقة الش (3

ى حاليه گويد  اين طايفه گويند دست زدن و رقص كردن و نعره زدن اختيارى نيست و ايرن كرذب ى فرقهجمله درباره

انرد و حا  نام كردهمحض است و اگر هنانهه اختيارى نباشد هم از جانب شيطان است و اين جماعت رقص و سماع را 

هوش شويم خدا به نزد ما آيد و سر ما را در كنار گيرد و برا مرا راز گويرد و مرا برا او راز گروييم و گويند هون ما بىمى

دست در گردن ما كند و ما دست در گردن او كنيم. اين عين كفر و ضاللت است. ديگرر گوينرد رقرص كرردن و نعرره 

واسطه تجلى حق است در ما و صفا  خدا حالى است كه در وقت سماع و حا  برر كردن و شادى و طرب نمودن ما به 

 3...توان يافتما ظاهر شود و در ما پديد آيد و در حالت سماع صفا  خدا را در ما مى

الدين محمّد( در شرح لمعه نيز فروش خمر و آال  لهو و لعب اعم از دف و مزمرار و غصرب و شهيد غانى )زين (4

 .3شماردو شطرنج و مانند آن را جزء كسبهاى محرمه محسوب مى قمار و نرد

در مُحجّة البيضاء و وافى قا ل به نهى غناء و نرد و كوبه و عرطبه )تنبور و عود(  1191مال محسن فيض كاشانى م  (5

 .3است

و لعرب را جرزء در وسايل الشيعه نواختن بربط و مزمار و فروش هر آلت مربروط بره لهرو  1114( شيخ حر عاملى م 6

 .3كسبهاى حرام دانسته و اخبار و  احاديثى در باب  غناء ذكر كرده است

 3.فرمايد خالفى در حرمت غناء نيست( شيخ مرتضى انصارى در مكاسب نيز مى7

 

 گرى سماع:در ذكر داليل بر منع خنياگرى و نوحه

 در قرآن كريم سه آيه در اين معنا داريم:

 3«ترى لهو الحديثو من النّاس من يش»ر   1

 3ر و أنتم سامدون ،،سمد لنا:غنا لنا  2

 . امّرا3انردكه صور  شيطان را بعضى در اين آيه به ساز و آواز تعبير كرده«. ر و استفزز من استطعت منهم بصوتك 3

مبعروث در سنت روايا  فراوانى از اهل سنت نقل شده من جمله پيامبر)ص( فرمودند: من براى نابود كرردن طبرل و نرى 

 ام.شده

رواياتى هم داريم كه ساز و آواز را از عاليم آخرالزمان يا مقدما  نزو  بالهايى از قبيل براد سررخ و زلزلره و فررور 

 اند.رفتن زمين و مسخ و... شمرده

گويد بر فرض كه حدود ههار حديث ساختگى از بعض اهل سنّت مثل ابوهريره در باره غناء و يرا تجرويز م لف مى

آن توسط پيامبر)ص( داشته و در زمان يا حضور عايشه و عمر و ابوبكر داشته باشيم امّا همان علمراى اهرل سرنّت ضمنى 

 اند كما اينكه نظراتشان در همين نوشتار آمده است.اين عمل را ممنوع دانسته

: اوال غناى مذكور در گويدجوزى كه خود نيز از علماى عامه است در جواب ابتدايى به اين روايا  مىابوالفرن ابن

بررد و در آن زمران اين احاديث هيزى جز تكرار منظم كلما  و برگردان آنها نبوده و اين اندازه، طبع را از اعتدا  نمى

ى هوس است وانگهى خواندن سرودهاى جنگ بُعاث )جنگهاى دلها صاف و ساده بوده برخالف امروز كه دلها سرپنجه

خوانند كجا . و نيز در حديث ديگرر احتمراالً ى امردان كه در مجالس صوفيه مىدربارهبين اوس و خزرن( كجا و تيز  



 

 

 

                                                                                                                                                                                

ى شعر در عروسى است و حديث ديگر نيز تشبيه است و اشكالى ندارد مشبّه به امر حرام باشد هنانكه مراد خواندن ساده

صو  حزين ترنم كرردن آن اسرت و در بگوييم عسل از خُمر گواراتر است. حديث ديگر هم مراد از تينى به قرآن و با 

شرود حترى بعضرى حديث ديگر هم كه غناى حال  و حرام را با مالك دف زدن تفكيك كرده حجّت تجويز دف نمى

شكستند. روايت ديگر هم هون از محمّد بن طاهر است كه غقه نيست و... البته ابوحامد غزالى اسرتدال  تابعان دف را مى

ماع و غناء كرده كه دون شأن فهم فقاهت اوست، گويد هون اجزاء غناء مبراح اسرت جمرع به نفى صوفيان در تجويز س

 آنها هم مباح خواهد بود  كه جاى تعجب است.

 

 ذكر داليل منع سماع:

پندارنرد پيشرينيان اند دو ضرر بر كارشان مترتب است  يكى اينكره عروام مرىمتاخران صوفيه كه لهو را رخصت داده

سازند و حجّت و بهانه شوند، ديگر اينكه عامّه را به لهو و لعب جرى مىاند و به آنان بدگمان مىان بودهاينان نيز مثل ايش

 دهند.به دست آنان مى

دهند و هنان رقت قلب در سماع به ى سماع هنان در د  بعضى صوفيان گرفته كه بر قرا ت قرآن ترجيحش مىشعله

توان معتقد به قو  ايشان شد كره دهد. و هگونه مىحالت به ايشان دست نمىدهد كه با شنيدن قرآن آن ايشان دست مى

 آيد. و يا دعاها مستجاب است آيا با خواندن اشرعارى بره يراد سرعدى و ليلرىهنگام سماع بر اين طايفه رحمت فرود مى

 3.توان به خدا تقرب يافتشود. و آيا با حرام و مكروه مىرحمت ناز  مى
 

 صوفيان در سماع و وجد و رقص:تلبيس ابليس بر 

( انسان را بره 2دارد ( د  را از تفكر در عظمت خدا و قيام به خدمت او باز مى1بدان كه سماع جامع دو جهت است: 

  ساز و «اليناء رقية الزنا»انگيزد  در حديثى هم آمده: برخوردارى از لذا  آنى و اين جهانى مخصوصا هم آغوشى برمى

 .آواز افسون زناست

خواننرد را گروش داد و يرا سررود كه براى شتران مرى« حدض»اند كه پيامبر)ص( و اگر هم بعض اهل سنت نقل كرده

زدنرد بايرد اعراب حين ورود پييمبر)ص( به مدينه در اين حدش حرام نبود و يا در روايت عايشه كه دو دخترى دف مى

اند عالوه اينكه نروع هيزهرايى كره در آن زمران دصيير بودهديد در آن موقع عايشه هند سا  بوده و آن دو دختر هم الب

خواندند كه پيداست اينها مبراح هاى امروزى فرق داشته و گاه نيز اشعار زهديا  مىهايشان با دفخواندند و نيز دفمى

مالرك برن انرس هرم دانرد. ى فراتر از اينها است لذا احمد بن حنبل هم ساز و آواز را جايز نمىاست. امّا بحث ما درباره

 قا ل است غناء كار فاسقان است.

اند به نام )تيبير( و مرردم را داند. شافعى هم گفته زنادقه در عراق هيزى ابداع كردهابوحنيفه نيز شنيدن آن را گناه مى

 .3دارندبا آن از قرآن خواندن باز مى
 

 تلبيس ابليس بر صوفيان در وجد:



 

 

 

                                                                                                                                                                                

ند و كف زنند و نعره كشند و جامه درند و ابليس در اين براب ايشران را سرخت صوفيان هون غناء شنوند به وجد آي

اند. به فررض هرم كره فريفته است. استنادشان در اين حركا  به حديثى دروغى از سلمان و ديگران است. كه مشكوك

دعى وجرد كسى از خوف خداى غش كرده و يا از ترس ال  مانند شده باشد حالتش هه مناسبت دارد برا كسرى كره مر

 افتد.كند هنانكه اگر بر سر ديوارى باشد نمىاست امّا متوجه است كه هه مى

ترين مسلمانان بودند جز اينكه در حا  )وجد( بر گريه و خشوعشران افرزوده از اصحاب رسو  اللّه)ص( كه پاك د 

سى آه بلندى كشيد حسرن اند در مجلس وعظ صوفيان يعنى حسن بصرى كشود هيزى سراغ نداريم عالوه اينكه آورده

فخررّ »گفت اگر اين آه للّه بود كه خود را انگشت نما كردى و اگر للّه نبود كه هالك شدى. و اگر كسرى بگويرد آيره 

   هيست و يا وقتى به عبداللّه بن وهب كتاب احوا  القيامه خوانده شد بيهوش افتاد و بسيار كسان كه از اغر«موسى صعقا

گوييم حركا  تظاهر كنندگان به وجد طورى است كه مصنوعى بودن آن . مى3اند هيست دهموعظه مرده و يا غش كر

آشكار است و كمك شيطان در آن روشن )و به رأى مولف اين دكان و بازارگرمى اسرت( و برا فعرل بعرض صرحابه يرا 

بوده فرق دارد نه اينهرا  هاى شب با خشوع و گريه و تضرع و زارى و همراه با آيا  و ادعيهحضر  على)ع( كه در نيمه

كه يكى محور شود و بخواند و مجلس گرم كند و شور بگيرد و جمالتى پشت سر هم آنقدر بخوانند و آنقدر بهرخنرد 

 كه سرگيجه بگيرند و بيفتند و ....

امّا اينكه هنگام غناء هون به وجد آيند كف زنند اين شبيه همان حركا  مشركان است كره در مراسرم حرج سرو  

 3(زدند )التصديهكشيدند )المُكاء( و دست مىمى

اسرتدال    و اين«واركض برجلك»آورند كه خداوند به ايوب فرمود: صوفيان براى رقصيدن از آية قرآنى حجت مى

، ايوب كه از فرح پاى نكوفت، او به امر خدا پاى بر زمين زد تا آب سرد براى شت و شو و خروردن بيررون 3پست است

  امرر بره نوازنردگى برا هروب )مضرراب( را «واضررب بعصراك الحجرر»ى گويد البد بر اين قياس از آيهآيد. ابن عقيل 

 استفاده كنند!

ى جامه دريدن صوفيان س ا  شد گفت: خطا و حرام است. پييمبرر)ص( از تبراه كرردن مرا  نهرى عقيل دربارهاز ابن

هاى جامه قابل استفاده است و تفريط نيست گوييم پارهاند كه آن فرموده است. البته بعض فقهاى صوفيه در جواب گفته

پس تفريط هيست . و نه اينكه هر هيزى ناقصش هم شايد به كارى آيد كه اين جواب نشد هر اندازه كه از قيمت كلى 

 3.آن كم شود اتالف است
 

 حُرمت غنا و موسيقى:

و  3ادريرسو ابرن 3و عالمره 3شريخ طوسرى امّا غنا و موسيقى، پس در حرمت آن ميان علماى شريعه خالفرى نيسرت و

. 3داننردمرى . و در نزد اهل سنت خالف است و اكثر ايشان نيز حرام3اندجمعى كثير از علما نقل اجماع بر حرمتش نموده

اند و احاديث در حرمت غنا بسياراست بلكره از بعضرى و در بعضى از صوفيه ايشان و قليلى از علماى ايشان حال  دانسته

 شود كه از گناهان كبيره است.اينطور معلوم مى روايا 

كنند ايمن نيسرت آن خانره از نرزو  اى كه در آن غنا مىو به سند صحيح از حضر  صادق)ع( مروى است كه خانه

 .3گرددشود و ملك داخل آن خانه نمىبالهاى دردناك، و دعا در آن خانه مستجاب نمى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 3(روياند نفاق را، هنانهه آب گياه را. و از حضر  امرام رضرا)عر د  مىو در حديث فرموده كه شنيدن لهو و غنا د

مروى است كه هر كس نفس خود را منزه گرداند از غنا و نشنود آن را، پس بدرستى كه در بهشت درخترى هسرت كره 

يده فرمايد كه آن درخت را حركت دهند، پس از آن صداى خوشرى خواهرد شرنيد كره هرگرز نشرنخدا بادها را امر مى

 .3باشد، و كسى كه غنا را شنيده باشد آن را نخواهد شنيد

 3.شودبابويه به سند معتبر از حضر  امام صادق)ع( روايت كرده است كه غنا موّرث نفاق است و باعث فقر مىو ابن

مان و در كافى به سند موغق روايت كرده است از عبداالعلى كه گفت سوا  كردم از امام صادق)ع( كه اهل سنت گ

اند و حضرر  پييمبرر رخصرت كنند كه پييمبر)ص( رخصت غنا و خوانندگى داده است  امام)ع( فرمود دروغ گفتهمى

 .3نداده است

و اخبارى كه در اباحه غنا وارد شده تمامى اخبار ضعيفه و از طريق اهل سنت است كه نرزد شريعه اعتبرارى نردارد، و 

 از آنهه به پييمبر نسبت بدهند و غيره.باقى احاديث هم مجعو  و اصلى ندارند اعم 

فرمايد: بعضى از كراميه و مبتدعين از صوفيه قا لنرد بره جرواز جعرل عالوه اينكه شهيد غانى در شرح بداية الدراية مى

 حديث براى ترغيب و ترهيب مردم در طاعت خدا و ترك معصيت او.

نى آورده است. مثالً فرموده غنا از اعما  دشمنان خدا و مرحوم شيخ حرّ عاملى در تحريم غنا ادله عقلى و نقلى فراوا

براز « الينراء عشرر النفراق»عبداللّره)ع( نقرل نمروده: رسو  است. و از عالما  نفاق و زندقه است و از شيخ كلينرى از ابرى

 اء، نفراق را در قلربشرنيدن لهرو و غنر  3«القلرب كمرا يَنبرتُ المراء البيرل استماع اللهو و اليناء ينبتُ النّفاق فرى»فرمودند:

اليناء ينبتُ »عبداللّه)ع( نقل كردند كه فرمود: باوبيه در خصا  از ابىروياند. و يا ابنروياند همانطور كه آب سبزى مىمى

 :3فرمايد و يا خداوند مى«النفاق و يورث الفقر

  P}كرده كه مراد غناء است و يراعبداللّه)ع(نقل كه كلينى به سند صحيح از ابى  3«والّذين ال يشهدون من الزور»

 {P .6لقمان/  -

  «و من النّاس من يشرى لهو الحديث ليذ ّ عن سبيل اللّه بيير علم و يتّخذها هزواً اولئرك عرذاب مهرين»قو  خداوند 

 ان انكرر االصروا  لصرو »  و يرا «واجتنبروا قرو  الرزور»فرمايرد: غناء است و نيز خداوند مى« لهو الحديث»كه مراد از 

عبداللّه)ع( نقل نموده اند مراد غناء است. و نيز شيخ كلينى به سند صحيح از ابىكه بعضى از اصحاب نقل كرده 3«الحمير

 كه فرمودند:

آيرد ايمرن از اى كره از آن غنراء مرى  خانره3«بيت اليناء ال تأمن به الفجيئه و ال تجاب فيه الدعو: و ال يدخلهُ الملك»

شوند و يا كلينى از امام صرادق)ع( نقرل كررده كره فرمودنرد: ابت نشده و مال ك وارد آن نمىبالنيست و دعا در آن اج

 .كند، خداوند به اهل مجلس غناء نگاه نمى3«اليناء مجلس ال ينظر اللّه الى اهله»

الريراح ان من نزّه نفسه عن الينراء فران فرى الجنرة شرجر: يرامر اللّره »الحسن نقل كرده كه فرمودند: شيخ كلينى از ابى

هست  هر كسى كه از غناء دورى جويد در بهشت درختى  3«تحركها فيسمع لها صو  مثله و من لم يتنزّه عنها لم يسمعه

شرنود ولرى هرر كرس از غنراء دهد كه آن را به حركت دربياورند پس مانند همان صدا را مرىكه خدا به بادها فرمان مى

 شنود.دورى نكند آن صدا را نمى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 اند باطل اسرت و مرثالكند آن طور كه بعضى ادعا كردهاز روايتها كه داللت بر جا ز بودن قسمى از غنا مى امّا بعضى

 3.  و اين روايت ضعيف است3«تينوا بالقرآن فمن لم يتين بالقرآن فليس منّا»حديث 
 

 رياضت صوفيه:

ر كتب و سرهولت ارتباطرا  و عوامرل از طرف ديگر در اغر فعاليت دانشمندان و علما متشرعه فراهم شدن وسا ل نش

 ها باز و پرده از روى بسيارى از كارها برداشته شد.ديگر، هشم و گوش

ههل شبانه روز به يك وضو نماز »الدين اردبيلى را كه روشنتر بگو يم امروز روزى نيست كه كسى گفتار شيخ صفى

باشرد كره بره او گفتنرد « بايزيرد بسرطامى»عجيرب  ( و يا خريدار دعاوى258باور كند )صفو: المصافحه صفحه « خواندم

يعنرى « لوا ى اعظم من لرواء محمرد)ص(»فرداى قيامت مردمان در زير لواى پييمبر اكرم)ص( باشند. گفت: به خدا قسم 

را بشرنود و « حسين بن منصور حرالن»تر است  و يا اينكه بعضى كارهاى در آن روز لواء من از لواء آن حضر  بزرگ

كند كه حسين بن منصور حالن دلقى داشت كره نقل مى« تذكر: االولياء»د، از آن جمله شيخ عطار در كتاب خرده نگير

هراى الزم را كررده و غسرلداند كه هگونه آلودگى را از خود دور مرىبيست سا  از بدنش بيرون نياورده بود )خدا مى

كه شپش زده يكى از آنها را وزن كردنرد نريم دانرگ! داده است( روزى به زور از بدنش بيرون آوردند ديدند انجام مى

يك سا  در مقابل كعبه در آفتراب ايسرتاد ترا « حسين بن منصور حالن»كند كه: وزن داشت باز در همان صفحه نقل مى

 ريخت!روغن از اعضاء او بر سنگ مى

سيار خواهد ديد  آيا كيست كه هاى خودشان مطالعه كند نظير اينها را باگر كسى حاال  بزرگان صوفيه را در كتاب

 امروز اين سخنان را ببيند و هواخواه هنين مسلكى باشد.

اند به واسطه آن است كه در وضع و روش خود تجديد نظر كررده و مقردارى از بينيد ماندهاين جمعيتى را هم كه مى

اى با وضرع افكرار محريط تا اندازهعقا د و كردارهاى پيشينيان را از آن حذف كرده و آن را به صور  آبرومندترى كه 

 اند.سازگار باشد در آورده

و « ترذكر: االوليراء»هراى پيشرينيان صروفيه از قبيرل اگر كسى بخواهد صدق اين گفتار كامال بر او روشن شود كتاب

 دهد، با كتب امروزى مقايسه كند.و نظا ر آنها كه شرح احوا  رؤسا متصوفه را مى« صفو: الصفا»

 

 يه و فساد آن:رياضت صوف

ى دكتر با سيّاح آمده است: دكتر پرسيد دستور مرشد نسربت بره رياضرت هيسرت  و رياضرت شرما در كتاب مناظره

هگونه است . درويش )سياح(: رياضت عبار  است از ترك حيوانى و تررك ترزويج و نشسرتن در خلرو  و مشريو  

رقه  اسرت  و البتره خرقره را برا اجرازه قطرب پوشريده ذكر پنهان و آشكار شدن و انجام دادن دستور مرشد كه صاحب خ

 است.

خان: اين دستورا  بررخالف عقرل و دانرش و مخرالف دسرتورا  انبيراء و مرسرلين اسرت. شرما هرگرز دكتر حسين

 توانيد با اين دستورا  خود را به سعاد  برسانيد و از مهالك نجا  دهيد هه رسد به اينكه بشر را راهنمايى كنيد.نمى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

فرمايد نكاح و ازدوان سنت من است و هر كس از سنت من اعراض كند از من نيست. و اما در ر اسالم)ص( مىپييمب

هاى زيادى براى مالقا  با برادران ايمانى و تشييع خلو  نشستن و دور از خلق بودن  دين اسالم اجتماعى است و غواب

برآوردن حاجتهاى برادران ايمرانى و غيرره قررار داده  هاى م منين،جنازه مومن، حضور در نماز جماعت، عياد  مريض

خواهيد بشرر را خداشرناس كنيرد  اگرر بگوينرد راه كه تمام اين امور از لوازم معاشر  است، آيا شما با اين طريقت مى

گوييد بايد گوشت نخوريد با مردم معاشر  نكنيرد، در خلرو  بنشرينيد و از زنران خرود دسرت خداشناسى هيست  مى

راستى فقط به اين طريقه كه راه خداشناسيش اين بود،  -يد و زندگى انفرادى آغاز كنيد تا خداى خود را بشناسيد بردار

 جز خنده و استهزاء كارى نخواهند نمود.

انرد و تررك گوشرت و غيرره دال رل درباره باطل بودن نشستن آنها در زمستان و رياضتهايى كه از خود اختراع كرده

 زيادى وجود دارد:

 دليل قطعى بر صحت و مشروعيت اين اعما  نداريم. -1

 اين اعما  تشريع و ابداع و ادخا  در دين است. -2

 دادند.هيچ يك از اين اعما  را شيعيان در زمان ا مه)ع( انجام نمى -3

 اجماع تمام شيعيان بر عدم مشروعيت است. -4

 اند.كردهكه انكار مىپيامبر و ا مه)ع( اين قبيل كارها را انجام نداده، بل -5

يا ايها الّذين آمنروا ال تحرّمروا طيّبرا  مرا احرل اللّعره لكرم و ال تعتردوا ان اللّره ال يحرب »آيا  شريفه قرآن مثل:  -6

قل من »و قوله تعالى:  3«يا ايها النّبى لم تحرم ما احل اللّه لك»و قوله تعالى:  3«المعتدين و كلوا ممّا رزقكم اللّه حالال طيبا

 .و غيره3«زينة اللّه التى اخرن لعباده و الطيبا  من الرزق رمح

 المقدمه باطل است.اگر هم اين اعما  مقدمه و وسيله براى كشف و سقوط تكليف باشد واضح است كه ذى -7

 بسيارى از احاديث امر به اعتدا  در عباد  و نهى از افراط در آن نمودند. -8

ن نشستن در سفره را و اجابت دعو  مومن و اطعام طعام و خوردن با برادران را بسيارى از احاديث طوالنى نمود -9

 مستحب دانسته است و اين با قاعده صوفيه منافا  دارد.

ترتّب مفاسد زيادى بر اين افعا ، مثالً اضرار بدن و نفس يا محجور شدن مساجد و مشاهد مشرفه و نيز محجرور  -11

اجابت ايشان و قطع رحم و نيز انزواگرى و ترك طلب علم و عدم مذاكره با علما  شدن برادران و ترك معاشر  و عدم

شود و نيز ترك عياد  مريض و زيار  مومنين و ترك مشايعه جنرازه و تسرليت كه منجر به جهل يا عداو  با علما مى

ى حيروانى تكيره هراگفتن به مصيبت ديده ترك خوردن گوشت. گذشته از احاديثى كه بر فضريلت گوشرت و فرراورده

 .98دارد، همه اينها از مفاسد اعما  صوفيه است. از كتاب اغنا عشريه شيخ حر عاملي ص 

 

 ترك حيوانى در چهل روز:

باشد، موضوع ترك حيوانى در ههل روز يا بيشتر از رياضت ساده صوفيان است كه در ميان بسيارى از آنها را ج مى

است، زيرا روايا  متعددى از پييمبر اسالم)ص( و علرى)ع( و سراير امامران  اين موضوع نيز بر خالف دستورا  اسالمى

 عليهم السّالم در مذمت اين عمل نقل شده است. ده حديث از معصومين )ع( با اين مضمون وارد شده كه :



 

 

 

                                                                                                                                                                                

شود و در هنرد حرديث   كسى كه ههل روز گوشت نخورد خلق او بد مى«من ترك اللحم اربعين صباحا ساء خلقه»

ستور داده شده كه در گوش هنين شخصى اذان بگو يد )شايد منظور ايرن اسرت كره هرون ايرن شرخص از دسرتورا  د

اسالم دور افتاد بايد روح ايمان را در او به وسيله اذان تجديد كنيد و در يكى از آنها دارد كه هنين شخصى حتما قرض 

 كند!كند و گوشت بخورد و خدا قرض او را ادا مى

 نويسد:ى گرسنگى و بگذاشتن شهو  مىدرباره 14ى خود در باب ى در رسالهمرحوم قشير

بدان كه گرسنگى يكى از صفا  اين قوم است و ايرن يكرى از اركران مجاهرد  اسرت. و سرالكان ايرن طريرق بره »

 .3اند و از طعام باز ايستادندگرسنگى بدين درجه رسيده

ريردان را از رياضرت برود و تا بران را تجربرت برود و زاهردان را كند از يحيى معاذ كه گويد گرسرنگى مبعد نقل مى

 سياست و عارفان را مكرمت بود.

كند كه عبدالعزيز بن عمير گويد: نوعى از مرغان ههل روز گرسنگى كشيدند پس اندر هوا پريدند پس و يا نقل مى

ربانى به ههل روز نخورد و صرمدانى » يا ابوعثمان ميربى گفت: -از هند روز بازآمدند، بوى مشك همى آمد از ايشان 

 نويسد:در صفو: الصفا مى«. به هشتاد روز

گويد ههل شبانه روز به يك وضو نماز خواندم، شاه نعمت اللّه هم نظير اين را مردعى شيخ صفى الدين اردبيلى مى»

 «.است

سالم با افراط و تفريط البته مخالف و عباراتى از اين قبيل امّا بايد عرض كرد آن هه قشيرى نقل كرده افراط است و ا

 است.

 ها:رياضتهاى عجيب صوفى

ها را كه به نام رياضت در ميان آنها را ج است شرح دهيم، خوب است نظر اى از انحرافا  صوفىقبل از آنكه گوشه

 م:اسالم را به طور كلى درباره استفاده و تمتع از مظاهر زندگى و لذا ذ مادى در هند جمله خالصه كني

 داند.مى« علم»روى را نشانه و رعايت اعتدا  و ميانه« جهل»اسالم افراط و تفريط را نشانه 

اسالم در موضوع خواب، خوراك، پوشاك، استراحت و تفريح و خالصه استفاده از لذا ذ دنيا و مواهب حياتى ايرن 

 ت.هاى افراط و تفريط آن را نكوهش كرده اساصل را كامال رعايت كرده و جنبه

ميراند و انسان را از هدف اصرلى آفررينش و اسالم با توجه زياد به لذا ذ مادى و غرق شدن در شهوا  كه د  را مى

 دارد به شد  مبارزه كرده است.)تحصيل كماال  معنوى( باز مى

 محدود كرده است.اى بردارى از اين لذا ذ را به كلى قدغن يا تا اندازهعالوه بر اين اسالم در دو مورد تمتع و بهره

ر در صورتي كه از مجالي غير مشروع به دست آيد، در اين صور  شديدا از آن جلوگيرض كرده است تا آنجا كه  1

عباد  هفتاد جرزء دارد و از همره مهمترر بره »، « العباد سبعون جزءا افضلها طلب الحال »پييمبر اسالم ) ص( مي فرمايد: 

 «.دست آور ن روزض حال  است

مواردض كه ساير مسلمانان در زحمت و فشار باشند اسالم دستور مي دهد از مخارن غير ضرورض كم كرده و  ر در 2

 حتي االمكان به فكر برادران ديني بوده باشند، و يكي از علل زهد امير م منان )ع( رعايت همين موضوع بوده است.



 

 

 

                                                                                                                                                                                

در « شريخ عطرار»را حيرران مري كنرد از جملره  كارهايي از بعضي صوفيان به عنوان رياضت نقل شده كه عقل انسران

 «.يك بيل هوب را به جان خود خورد مي كرد»مي نويسد: « شبلي»در شرح حا  « تذكره االولياء»

نقل است كه شبلي سردابه اض داشتي كه در آنجا همي شدض و آغوشي هوب با خود بردض و هرگاه غفلتي به د  او  

و گاه بودض كه همه هوبهاض كه بشكستي دست و پاض خود برر ديروار همري در آمدض خويشتن بدان هوب همي زندض 

 زدض.

شما را به خدا قسم كدام عقل كدام منطق كدام دين و مذهب و مذهب اجاره مي دهد كه انسان يك بيل هروب را  

هريچ يرك از  بر جان خود خرد كند تازه دست بردار هم نباشد و دست و پاض خود را به ديوار بكوبد  و آيا در حراال 

 اولياء اهلل هنين اعمالي بوده است 

 

 

 خود را در وسط هاه معلق ساخت:

 خوانيم:در حاال  ابوسعيد كه از صوفيان معروف و به عقيده متصوفه داراى مقاما  بسيار عالى است هنين مى

ر گوشه مسجد هاه آبى آمد درفتند آهسته برخاسته به مسجد مىدر جوانى شبها پس از آنكه اهل خانه به خواب مى»

بست و سپس هوب را روى دهانه هراه گرذارده و بود طنابى را به وسط هوبى بسته و سر ديگر طناب را به پاى خود مى

خواند، آخر شب از هاه بيرون آمده و آهسته بره ساخت و قرآن مىخود را در وسط هاه تا نزديك طلوع صبح معلق مى

 .3«ندخانه برميگشت تا پدر و مادرش نفهم

« روزه»گويد: جان خود را به دست خود به هالكت نيندازيد و حتى عبادا  و وظايف اهمّ دينى را مانند دينى كه مى

دهد كسى دست به هنين اقدامى جاهالنره و در صورتى كه زيان بخش باشد قدغن و ممنوع كرده است هرگز اجازه مى

 كند ويه است  هيچ عقلى باور مىرخطرناكى بزند  آيا راه تحصيل كما  اين اعما  بى

است، نامبرده پس از هفده سرا  رياسرت و قطبيرت و « منصور على شاه»معروف به « كيوان قزوينى»استوارنامه تأليف 

جمع كردن سه هزار مريد فدا ى دور خود بر اغر ترسش از خدا و بيدارى وجدان و شهامت روحى پشت پا به همره آنهرا 

نوشرته اسرت فراش و « اسرتوار نامره»را در كتاب نفيسى كه به نام « گنابادى»مخصوصا سلسله  زده و اسرار اقطاب تصوف

 برمال نمود.

آورى از طرز رفتار اقطاب صوفيه با مريدان، و طرز تشررف مريردان بره حضرور نامبرده در كتاب خود مطالب حير 

اضا  صوفيه مطالب جالبى دارد از جمله اينكه اقطاب كه ساليان دراز خود ناظر آن بوده است نوشته، همهنين درباره ري

 گويد:مى

كه از اين جهت صوفى «! پوست پوشى»و در پوشاك بايد به كهنه پوشى تن داد و به تدريج هم كم كرد تا برسد به »

پوشيد هاى دور ريخته مردم را بايد جمع كرده به هم دوخت و اند و تنها ستر عور  يا مرقع يعنى پارهه كهنهناميده شده

 ...«.شود و هم مرقع كه اين هم خرقه مى

هراى صروفيه كرامال مختلرف اسرت و اگرر نگارنده گويد: همانطور كه اشاره شد طرز رياضت كشيدن در ميان فرقره

هراى ديگررى ندارنرد، بره طرور كلرى ها نبينيم دليل بر اين نيست كه رياضتاى از فرقهبعضى از انواع رياضت را در پاره



 

 

 

                                                                                                                                                                                

اند همه گواه بر اين است كه آنها براى رياضت شاقه حد و حردودى قا رل وا  سران بزرگ صوفيه نقل كردهآنهه از اح

دانسرتند بردون هريچ قيرد و شررطى تجرويز اند و آنهه را به عقيده خود باعث دورى از خلق و نزديكى به خردا مرىنبوده

  غزالرى آن معصريت صرورى! را بعردا جبرران اند حتى اگر از جملره معاصرى و گناهران بروده اسرت، و بره قروكردهمى

 كردند.مى

سا  متوالى، و آنقدر زير آفتاب ايستادن تا روغن بدن به زمين بريزد  و شب تا بره  21موضوع ترك نظافت در مد  

هراى گذشرته بره هاست كه در بحثهايى از رياضت شاقه سران صوفىصبح روى سر ايستادن )به صور  باالنس( نمونه

اى اسرت كره هرر وجردان و عقرل گونه كارها عالوه بر اينكه غالبا جنبه نامشروع دارد كارهاى ابلهانرهشد. اين آن اشاره

 سليمى از آن جدا متنفر است.

 

 تلبيس ابليس بر صوفيان در پوشاك و خوراك:

هاى خشن و لباس فريفت كه بايد خيلىكنند شيطان قدمايشان را مىدر اين زمينه نيز بعضى افراط، و بعضى تفريط مى

هاى فاخر را هره كسرى بهترر از شرما فريبد كه دنبا  ما  رويد و لباسپشمينه و وصله زده و بد بپوشند متاخرينشان را مى

بپوشد، در امر خوردن و نوشيدن نيز ابليس صوفيان قديم را به كم خوردض و غذاى ناباب خوردن و آب سررد ننوشريدن 

انرد بلكره او را بره ا پرخورى و رفاه طلبى خود نه تنها ابليس را از رنج تلبيس آسوده داشرتهفريفته بود اما صوفيان متأخر ب

 3.اندشگفت آورده

كنند و يا تفريط كه تفصريل افرراط و خالصه از روى جهل و تندروى و كم علمى هميشه در اكثر مسا ل يا افراط مى

 تفريطها در تلبيس ابليس مذكور است.

 

 استفاده از مواهب دنيا هه گفتند: سفراء الهى درباره 

بعثت انبياء هم به منظور اين بود كه راه استفاده از ذخا ر مادى و روحى را به مرردم بياموزنرد آنهرا در عرين اينكره     

آورند  هيهگاه به مردم نگفتنرد از زنردگى دنيرا و بيشتر توجهشان  به آخر  بود و هر دم مردم را به ياد دنياى ديگر مى

 مشروع و خوراك و پوشاك و همجنس هشم بپوشند و از اجتماع و فعاليتهاى حياتى گريزان و فرارى باشيد. لذا 

خدايا مرا بيامرز و هنران ملرك و پادشراهى بره مرن ارزانرى دار كره در  جهران بشرر »حضر  سليمان عرض كرد:     

 .3«سابقه باشدبى

ود: پادشاها خزانه اموا  را به من بسپار، زيرا به امر نگهردارى يوسف صديق همينكه از مقربان پادشاه مصر شد فرم    

ما ايرن منزلرت را بره او داديرم ترا از نعمتهراى مرا برر » :3فرمايدو مصرف آن دانا هستم. خداوند در باره همين يوسف مى

 .3«خوردار شود

كرد، به مردم هرم گفرت: خواب و استراحت را بر خود حرام ن -زن گرفت  -پييمبر اسالم)ص( غذاى مطبوع خورد 

از غذاهاى پاكيزه و حاللى كه خدا آفريده در حد اعتدا  بخوريد ولى فرمان شريطان را نبريرد كره از سرعاد  آخرر  »

 عمل پييمبر براى ما سرمشق است. «. محروم بمانيد



 

 

 

                                                                                                                                                                                

گيررى و ه گوشرهترين اديان جهان است، على رغم يهود كه در ماديت فرو رفتند، و نصارى كره براسالم كه كامل    

اين بود منطق دين امرا از آنجرا ى « و جعلناكم امّة وسطا»رهبانيت گرويدند، در حفظ اين تعاد  كما  اهتمام را ورزيده 

گيرند در اسالم نيرز از همران روزهراى او ، اى راه تفريط را پيش مىاى راه افراط و دستهكه در هر مرام و مذهبى دسته

 اين كج رويها، شروع شد.  

كشى و خيانت خوددارى نكردند گروهى به زهد خشك گروهى هنان در ماديگرى فرور فتند كه از هرگونه حق    

 طلبان بايد سپرد بنده زاهد خدا را به رياست هه كار !.  متمايل شدند و گفتند: ما  و جاه را به جاه

ترك زناشو ى، پشمينه پوشى، رياضرا  شراقّه، اى به اعراض از دنيا، تحريم لذا  حال  روى اين پايه غلط، دسته    

گيرى عدم شركت در جهاد ووو خو گرفته  و كليه امور دنيوى را سد راه عشق خدا دانستند، در صورتى عزلت و گوشه

كه اعما  نامبرده به رهبانيت مسيحى و رياضت جوكيان و مرتاضين هنردى، نزديكترر برود ترا روح اجتمراعى و متكامرل 

 اسالم.  

از مصاديق اين طرز فكر انحرافى روش بسيارى از رهبران تصوف است كه حتى بطرز رفتار رهبران اسرالم نيرز بره     

 آوريم: گرفتند اكنون براى نمونه شواهدى مىسليقه نارساى خود، خرده مى

  

 فروش بصره:  زهد 

 فهاى آقاى فاضل توجه كرد...اينجا درويش سر باال كرد، و هشمانش خيره شد و با كما  حواس جمعى به حر    

نويسد: پس از آنكه اميرالمومنين)ع( بر لشكر عايشه پيروز گشت و با موكب فرتح و ظفرر رهسرپار آقاى فاضل مى    

گرفت، فرمود: اى حسن وضويت را شاداب كن. حسن گفت: بود، به حسن بصرى برخورد نمود كه در كنارى وضو مى

گرفتند! حضر  فرمود: هرا به كمكشان نرفتى . حسن گفت: اتفاقا غسل داب مىديروز كسانى را كشتيد كه وضوى شا

بيايم، و ترديد نداشتم كه تخلف از لشكر عايشه كفر اسرت! حركرت « ام المومنين»كرده و زره پوشيده بودم كه به يارى 

آتشند، من هرم برر گشرتم، ... كردم، همين كه به خرابه بصره رسيدم هاتفى ندا داد: حسن مرو! مرو كه قاتل و مقتو  در 

 روز دوّم شد حركت نمودم مجددا همان جريان روز قبل اتفاق افتاد.

آمردى و از لشركر مرا حضر  فرمود، آن هاتف رفيقت شيطان بوده و راست گفته، زيرا اگر به يرارى عايشره مرى    

ى و هره مقترو ( در آترش برودى شدى، در هر دو صور  )هه قاترل برودكشتى و يا به دست لشكريان ما، كشته مىمى

 .3جنگيدند و جز شمشير و آتش، جزا ى نداشتند(زمان خود مى )زيرا لشكر عايشه با امام مفترض الطاعه

 

 ذكر و فكر:

جميعت صوفيه روى همان اصل سابق يعنى تقدم عشق بر عقل و فكرر عمرال ذكرر را برر فكرر مقردم داشرته و اوقرا  

نمايند كه اگر اصل ذكر اختراعى نباشد الاقل حد و حدود و كيفيت اداء خود مى زيادى را مصروف اذكار مخصوص به

 آن ساختگى است، مدرك اينگونه اذكار غالباً نظر و ذوق مرشد و يا خوابهاى او و مريدان اوست!.

عجيب اينجاست كه هر كسى را ذكر مخصوصى است كه بايد به اذن مرشد و با عردد مخصروص در مواقرع خاصرى 

 ورد.بجا آ



 

 

 

                                                                                                                                                                                

البته اين موضوع مخالف صريح اخبار و آياتى است كه مردم را همگى و به طور دسته جمعى بهر ذكرى از اذكار يرا 

كنرد بردون اينكره اينگونره حرفهرا در كرار باشرد، خصوص بعضى از اذكار مانند ال اله الّرا اللّره و نظرا ر آن، دعرو  مرى

انرد يرا ى)ع( پدر مهربان روحانى و مربى اخالقى همه پيروان خود بودهخواهيم بدانيم آيا پييمبر اكرم)ص( و ا مه هدمى

كننرد در تربيرت افرراد مردخليت تمرام دارد، بره مرردم اند پس هرا آن سنخ تعليماتى كه صوفيان گمان مىنه . اگر بوده

هيزى است كه به مرزان اسرت كره بره اند  آيا ذكر و ياد خدا هم اجازه الزم دارد . آيا ال اله الّا اللّه و سبحان اللّه، نداده

 مزان كسى سازگار و به مزان ديگرى ناسازگار باشد .

كننرد در ترقرى روحرى آيا اين اطوار و آهنگهاى مختلفى كه در هنگام ذكر گفتن بعضى از صوفيه از خود ظاهر مى

 ها در جواب اين س اال  هه خواهند گفت.مدخليت دارد ! معلوم نيست صوفى

متعددى در مرورد عبرادا  وارد شرده كره از هرر گونره دخرل و تصررفى در كيفيرت و كميرت آن جردّاً  اساساً اخبار

رسد، با اين جلوگيرى نموده است ولو اينكه آن تصرف به زياد كردن كلماتى باشد كه خيلى خوب و مناسب به نظر مى

ه هريچ مردركى برراى آن در دسرت توان كيفيا  مخصوصى از براى اذكار قا ل شد در صورتى كحا  با هه جراتى مى

 نيست.

تر و باالتر اسرت، الدين اردبيلى تصريح شده كه ذكر از فكر فاضلدر كلما  بعضى از رؤسا صوفيه مانند شيخ صفى

الّرذين »در شررح حراال  او نگاشرته در ذيرل آيره شرريفه « صرفو: الصرفا»يكى از مريدان معروف او در كتابى كه به نام 

 از او نقل كرده كه براى اغبا  برترى ذكر از فكر به دو دليل متوسل شده است:...« يذكرون اللّه قياماً

او  اينكه ذكر توجه به خداست و اما فكر در غير ذا  پاك او است )زيرا تفكرر در ذا  پراك او روا نيسرت( پرس 

 فكر توجه به غير خداست!.

تر است بنابراين است به صواب و صحت نزديكشود پس فكرى كه نتيجه آن ديگر اينكه ذكر سبب تصفيه قلب مى

گرردد كره يگانره وسريله سرعاد  بشرر تفكرر و ذكر بر فكر مقدم است ولى از آنهه سابقا بيان شد به خروبى روشرن مرى

 باالترين سرمايه انسان عقل و تدبّر است.

كه به زيادى تفكرر در عباد  به زيادى نماز و روزه نيست بل»مرحوم مجلسى از حضر  رضا)ع( نقل كرده است كه 

سرّ آن هم بر هر  فرد بافكرى روشن و هويداست، هون در اغر تفكر پايه ايمان و دانش انسان براال رفتره و « كار خداست

گويد همه از روى خلوص نيت و كما  معرفرت خواهرد برود، و البتره يرك هنرين ذكرر و در اين هنگام اذكارى كه مى

 نيست.عبادتى هيچ طرف مقايسه با غير آن 

البالغه نقل شده اين موضوع با بهترين وجهى بيان در كلما  قصارى كه از حضر  مولى الموحدين على)ع( در نهج

 گرديده است:

كم من صا م ليس له من صيامه اال الجوع و الظماء، و كم من قا م لريس لره مرن قيامره اال السرهر و العنراء حبرذا نروم »

داران برند، و اى بسا شب زنردهاى از روه نمىدارانى كه جز گرسنگى و تشنگى بهرهاى بسا روزه»  «االكياس و افطارهم

 «.گيرند، اى خوشا خواب و خور مردمان فهميده با فكراى نمىخوابى و مشقت نتيجهاى كه جز بىعباد  كننده



 

 

 

                                                                                                                                                                                

ايم و اگر بگروييم يراد گفتهبنابراين اگر بگو يم ذكر زبانى به منزله جسد و فكر قلبى به منزله روح است هيچ گزاف ن

ايم قررآن مجيرد يعنرى آن نسرخه خدا مانند پوست و تفكر در آيا  عظمت  و قدر  او همهون ميز است مباليه نكرده

 نمايد.كامل سعاد  فردى و اجتماعى، مكرر مردم را به تفكر و تدبر دعو  مى

عضى از ايشان آنهه را كه مجتهدين از طريق ظن اكنون توجه كنيد ببينيد اينها كه مدعى كشف و شهودند و به قو  ب

 خواهند دعاوى خود را اغبا  كنند.دانند! با هه سخنان سطحى مىدانند آنها به طور قطع و يقين مىمى

گويد هون ذكرر توجره بره شيخ صفى اردبيلى براى اينكه حرف خود يعنى تقدم ذكر را به فكر به كرسى بنشاند، مى

گويند هنگام اللّه است پس ذكر بر فكر مزيت دارد. عجبا! مگر هم مسلكان شما نيستند كه مى خداست و فكر در ماسوى

ذكر و عباد  بايد صور  مرشد و يا امام زمان و يا نقش يا على به صور  كشتى بادبانى يا غير اينها را در نظر گرفت و 

دانيم پس ياد ا ايشان را مظهر كامل صفا  حق مىگوييد مآن را عنوان و اشاره به سوى ذا  پاك حق قرار داد. اگر مى

 آنها ياد خداست ما هم ممكن است همين عقيده را درباره فكر به شما الزام كنيم.

از كتراب منراظرا  و مكاتبرا  خرود  31خود به آقاى تابنده گنابادى كه در صفحه  1369/3/8آقاى مردانى در نامه 

 گويد:آورده مى

باشد و براى هر كدام از آيا  شاهدى داريم و در اصو  كافى رواياتى داريم كه در آنهرا ذكر داراى هفده معنى مى

فهمند و بعضرى از آيرا  را اهل ذكر را معرفى نموده و بايد دانست آن هيزى را كه سالسل صوفيه از آن ذكر خفى مى

كننده بايد توجه داشرته، نبايرد تنهرا نيز شاهد ميگيرند احتماالتى بيش نيست و منظور از تضرع و خوف آن است كه دعا 

زبانش هيزى بخواهد بلكه بايد روح دعا را در درون جانش و در تمام وجودش منعكس نمايد و زبان تنهرا ترجمران آن 

است و لفظ خوفيه در آيه براى اين است كه در پنهانى خدا را خواندن از ريرا دورترر و بره اخرالص نزديكترر و تروأم برا 

توانيد باشد و سخن ما اين است كه شماى صوفيه هرهه باشيد معصوم از خطا نيستيد و نمىر قلب مىتمركز فكر و حضو

زيرا شرما بره تمرام « و له االسماء الحسنى فادعوه بها»دهيم كه فرموده: به طور جزم بگوييد كه ما تعليم اسماء الهى را مى

ر نداريد هرا اذكار و ادعيه همانها نباشد كه از اهل بيت نكا  و اسماء احاطه نداشته و هيچ نوع مدركى جهت تعليم ذك

به اسناد صحيح در صحيفه سجاديه و ادعيه اميرالم منين)ع( و غيره آمده است آيرا صرحيفه سرجاديه برراى كامرل شردن 

آن  كافى نيست  و ما بايد به اذكار و سخنان غيرمعصوم گوش فرا دهيم تا كما  پيدا كنيم  و سزاوار نيست كره سرخنان

 بزرگواران معصومين را رها كرده و به غير آنها متوسل شويم.

گويد: كسى مخالف ذكر نيست، ذكر جلى و ذكر خفرى دكتر احمد عابدى در مقدمه كتاب مناظرا  و مكاتبا  مى

ظراهر ، ولرى آيرا برا عردم تقيّرد بره «انّ اولياء اللّه سكتوا فكان سركوتهم ذكرراً»به هر حا  ذكر خداست و ممدوح است. 

رساند  و آيا مگر توان به باطن آن رسيد  آيا هر ذكرى هر هند غيرمأغوره باشد، باز انسان را به كما  مىشريعت باز مى

نه اين است كه برخى از اذكار و برخى از تناكح اسماء اغر يكديگر را خنثى و بلكه تاغير منفى در كمرا  انسران دارنرد ! 

هاى صروفيانه  كره در هريچ منبرع رين ذكر خدا است  يا برخى از ذكرهاى خفى فرقهآيا نماز كه عمود دين است، باالت

 اند.دينى حتى مورد اشاره نيز واقع نشده

 

 حقيقت ذكر:



 

 

 

                                                                                                                                                                                

اى را بره انردازه« يا هو يرا مرن هرو»و يا «  ال اله الّا اللّه»از همه گذشته منظور از ذكر نه فقط اين است  كه انسان جمله 

ف كند و به سر گيجه دهار شود، بلكه بنا به گواهى خبرى كره مرحروم عالمره مجلسرى در كتراب بگويد كه دهان او ك

بحار االنوار نقل كرده، حقيقت ذكر اين است كه شخص در موقع انجام هر كارى به ياد خدا افتاده و به او توجه كند ترا 

 و آن را ترك كند. اينك متن روايت: اگر آن كار از كارهاى ناپسند و خالف دستورا  الهى است از خداوند بترسد

يا على غلثة ال يطيقها هذه االمة: المواسا: لالخ فى ماله، و انصاف النّاس من نفسه و ذكر اللّه على »قا  رسو  اللّه)ص(: 

ف اللّره و كل حا  و ليس هو سبحان اللّه و الحمدللّه و ال اله الّا اللّه و اللّه اكبر، و لكرن اذا ورد علرى مرا يحررم عليره خرا

الم نقرل «تركه   مرحوم محقق قمى در جامع الشتا  گفته است اخبار زيادى به اين مضمون از ا مه معصومين عليهم السرّ

 شده است.

گيريم: كه گفتن الفاظ ذكر و دعا اگر هه مطلوب است ولى روح آن همان توجه قلبى از آنهه گفتيم هنين نتيجه مى

عنى عين فكر است... پس هقدر خوب بود كه ايرن مريردان سراده ذهرن بره عروض به خدا است و شكى نيست كه اين م

اينكه مدّ  زيادى از شبانه روز خود را صرف اذكار و تكرار الفراظ اختراعرى و يرا غيراختراعرى كننرد سراعتى از آن را 

و ايمران را كره مايره وسريله روح و معرفرت سكو  كرده و به تفكر و تدبر كه ريشه علم و ايمان است بپردازند تا بردين

 سعاد  هر انسانى است در خود تقويت دهند.

 (3)دهر/ « انّا هديناه السبيل امّا شاكراً و امّا كفوراً»

فرمايد: از امام)ع( روايت داريم كره جاهرل يرا اهرل تفرريط يرا افرراط مى 148شيخ حرّ عاملى در اغنى عشريه صفحه 

فرمايد صوفيه نيرز گراه در ذكرر افرراط و گراه آن روايت شده است و بعد مىاست. كما اين كه در بحاراالنوار نيز مشابه 

 كنند و اين كار آنها موافق با شرع نيست به دليل اينكه:تفريط مى

 اى بر اين اعما  آنها نداريم.داللت قطعيه -1

 مخالف عمل شيعه و اجماع است. -2

 مخالف طريقه پييمبر)ص( و ا مه)ع( است. -3

و اذكرر ربرك فرى نفسرك »قرآنى كه دا  بر نهى از افراط در بلند كردن صدا در ذكر اسرت ماننرد  آيا  شريفه -4

ادعروا ربكرم »  3«و ال تجهر بصوتك و ال تخافت بها و ابترغ برين ذلرك سربيال»  3«تضرعا و خفية و دون الجهر من القو 

 .3«خفية انه ال يحب المعتدين تضرعا و

واذكر ربك »نويسد و از طرفى هم خداوند فرمود شنود نمىملك جز آنهه را مىو روايتى كه در كافى نقل شده كه 

داند به خاطر عظمت آن ذكر و يا شيخ بهايى در كشكو  از ، و غواب آن ذكر در نفس را كسى جز خدا نمى«فى نفسك

من به نام صوفيه كه اينها شود تا اينكه خرون كند قومى از امت پيامبر)ص( روايت كرده كه فرمودند روز قيامت برپا نمى

كنند گمران زنند صدايشان را با ذكر بلند مىاز من نيستند و اينها يهود امت من هستند و سرهايشان را براى ذكر حلقه مى

 3.كنند از ابرار هستند و حا  بدتر از كفارند و از اهل آتش و صدايى دارند مانند صداى حمارمى

دهند و معتقدند كه ذكر با از اذكار را با شروطى در نمازهاى پنجگانه ترجيح مىصوفيه بعضى »نويسد: دكتر غنى مى

 .3«شازد تا نماز و ساير فرايضكيفيت خاص بيشتر آنها را به خدا نزديك مى

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 ى او در ذكر:اللّه ولى و طريقهشاه نعمت

شود، به اين ترتيرب كره مريرد بره طريقه شاه نعمت اللّه ولى كه يك صوفى خالص بوده با شيوه ذكر خفى متمايز مى

گردانرد حالت نشسته، دست راست را بر زانوى هپ و دست  هپ را بر زانوى راست، بدن خود را از هپ به راست مى

كروبى و جسرت و خيرز گذراند و اين براى اجتناب از رقص و فريراد كشريدن و پراىرا در د  مى« ال اله االّ اللّه»و كلمه 

گرفته است. با ايرن حرا  از موسريقى برراى شرور انگيخرتن در بسيار مورد ايراد متشرعان قرا مى مرسوم صوفيان بوده كه

بردند از جمله آداب طريقه نعمت اللّه اين بوده كه مريدان پيش از شد ولى فقط نى و دف به كار مىمريدان استفاده مب

ى پيوستن مريرد اشتند كه بعدها تييير كرد. نشانهكردند و نيز جامه مخصوصى دذكر، شيخ، يعنى نعمت اللّه را سجده مى

نهاد و اين كاله بعداً به تان پنج ترك )اشاره بره پوشيد و بر سر كالهى درويشى از نمد مىبه طريقه اين بود كه خرقه مى

ابتكرار  ترك( تييير شكل يافت، اين يكى را سيّد منهان يكى از خلفراى نعمرت اللّره 12پنج تن آ  عبا( و سپس به تان )

 كرد و اجازه گرفت كه براى مريدان بدوزد. اما آيا واقعاً نعمت اللّه شيعه بوده است .

 .3شويمسخاوى، نعمت اللّه را حنفى دانسته و دال لى هم آورده كه ما وارد بحث آن نمى

 

 دسيسه ازدواج پسران فرقه اسماعيليه با دختران شيعه:

توسرعه درون بره »انرد و برا روش هاى خود را افرزايش دادههاى اخير فعاليت پيروان فرقه اسماعيليه در كرمان در سا

قصد گسترش دامنه نفوذ افزايش پيروان را دارند يكى از ترفنردهاى مرورد توجره و اسرتفاده ايرن فرقره، سرفارش « بيرون

تواننرد برر تعرداد پيرروان خرود باشد تا به اين ترتيب بدون كرار تبلييرى بازدوان پسران فرقه اسماعيليه با دختران شيعه مى

 بيفزايند.

هاى آب كشاورزى و... نموده و برا اين گروه در استان كرمان اقدام به خريد زمين، ساخت و ساز و گرفتن امتياز هاه

 اند.داشتن عواملى در ادارا ، تاكنون موفق نيز بوده

باشرند و بسريار حسراب شرده عمرل ون مىهاى مدپيروان اين فرقه در كشور، داراى هار  سازمانى مشخص و برنامه

باشد و از غروتمندان بزرگ جهان است، مدتى است هاى انگليس مىكنند. آقاخان، ر يس فرقه اسماعيليه كه از مهرهمى

 .3باشدساز براى تقويت فرقه خود مىكه در صدد گسترش نفوذ خود در ايران از طريق خريد هتل و ساير مراكز پو 
 

 پوشيدند؟شمينه مىآيا پيامبرهم پ

 باشد.پوشى به پييمبر اسالم و اصحاب آن حضر  كامال نادرست و ناروا مىولى نسبت پشمينه

رساند كه آن حضر  لباس مخصوصى نداشتند و از همه رقم )كتان و پنبه و پشم و مطالعه سيره رسو  اكرم)ص( مى

 پوشى و شباهت به رهبانان وارد شده است.كرده و حتى رواياتى از آن حضر  در ذم پشمينه برد( دربر مى

شرود كره هرر دو پوشى به عنوان زهد و پارسا ى خود خالى از ريا نبوده و لباس شهر  محسوب مرىبه عالوه پشمينه

 حرام و در ذم آن احاديثى از نبى اكرم)ص( نقل شده است.



 

 

 

                                                                                                                                                                                

شرده حترى بانران مسريحى شرمرده مرىپوشى تا اواسط قرن دوم هجرى لباس مسيحيان و از خصا ص رهاساسا پشمينه

كند كه سفيان غورى به كسرى كره لبراس شمردند هنانهه صاحب اغانى نقل مىگذاران تصوف هم آن را بدعت مىپايه

 .3پشم )صوف( پوشيده بود گفت: اين لباس بدعت است

جروزى در ه ابرنانتساب پوشيدن پشم به پيامبر نادرست است و احاديث در مذمت پوشيدن پشم زياد است مرن جملر

 گويد:مى 174تبليس ابليس صفحه 

پوشيد و حا  آنكه آوردند به اينكه پيامبر اكرم)ص( لباس پشم مىپوشيدند و دليل مىبعضى از صوفيه لباس پشم مى

كرد، بلكه بعضى از اوقا  ملبس به اين لباس بود. پوشريدن لبراس پشرم رسو  اكرم)ص( همه وقت لباس پشم در برنمى

اصل و اساس است و در اين موضوع سند صحيحى كنند بىه عرب نبود و آنهه از فضيلت لباس پشم روايت مىمعمو  ب

پوش خالى از اين نيست كه يا عاد  به لباس پشم و البسه غليظ دارد يا نردارد، اگرر دارد در دست نيست شخص پشمينه

هون اضرار و صدمه به خرود اسرت و مسرلما مشرروع اين عمل براى او فضيلتى نيست و اگر ندارد سزاوار نيست  بپوشد 

 نخواهد بود و در پوشيدن لباس پشم جمع ميان لباس شهر  و اظهار زهد نموده و هر دو مذموم است.

كند كه فرمود: هر كس لباس پشمينه بپوشد براى اينكره مرردم او را بشناسرند برر انس از رسو  اكرم)ص( روايت مى

 يى از جرب بپوشاند تا رگهاى او از تنش بريزد.جامهخداوند حق است اينكه او را 

ى زند به سوى خدايش از كسرانى كره جامرهكند كه فرمود: زمين فرياد مىابن عباس از رسو  اكرم)ص( روايت مى

 .3پوشندپشمينه براى ريا مى

 

 تأويل آيات:

لفاظ است. آنها زياد مقيرد بره حردّ و يكى از راههايى خطرناك صوفيان راه تاويل و تفسيرهاى پيش خود و بازى با ا

شود كلما  را با كوهكترين مناسبت بر يك سلسله معرانى كره ميرل دارنرد حدود و الفاظ و معانى آنها نيستند بسيار مى

 كنند بدون اينكه ابدا مراعا  ليت و موازين سخن سنجى و ادبى را بنمايند.تطبيق مى

كنرد و ارزش همره تمام دستورا  و معارف و حقايق دينى ايجاد مىروشن است اين جريان، هرن و مرن غريبى در 

 شود و غالب مطالب را ممكن است تاويل كرد.برد، زيرا با اين ترتيب بيشتر سدها شكسته مىآنها را از بين مى

ر كره به زبان عربى روشن و همه كس فهم ناز  شده، يعنرى همرانطو« بلسان عربى مُبين»گويد: قرآن صريحا به ما مى

دهد، منتها قرآن طورى است كره هرر هره در آن كنند قرآن حقايق را شرح مىمردم مقاصد خود را به يكديكر القاء مى

 آيد، بدون اينكه الزم باشد انحرافى از موازين لفظى پيدا كرد.ترى بدست مىبيشتر تعمق شود مطالب تازه

 اين خود دليل روشنى بر ابطا  طرز تفكر صوفيان است.از طرفى قرآن پيروى از متشابها  را قدغن ساخته است و 

دانيم كه از روز نخست الفاظ و كلما  براى اين بوجود آمد كه مردم مقاصد خود را طبق قراردادهايى كه در ما مى

اخبرار در اند( به يكديگر حالى كنند، الفراظ قررآن و معانى و الفاظ دارند يعنى )هر لفظى را نشانه معناى معينى قرار داده

 عين اينكه عميق و پرمعنى است  باز خارن از حدود موازين لفظى نيست.

اگر راستى باب تاويل و تفسيرهاى دلخواه باز شود ممكن است كسى بگويد منظور از بريدن دست دزد كره در آيره 

و كمك الزم مالى نماييم وارد شده اين است كه دزد را آنقدر نصيحت كنيم « السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما»شريفه 



 

 

 

                                                                                                                                                                                

كه در آينده دستش از دزدى كردن قطع و كوتاه شود! منظور از صد ضرب تازيانه كه درباره زن و مررد بردكار در آيره 

آن است كه آنها را صد مرتبره آنران را مالمرت و سررزنش « و الزانية و الزانى فاجلدوا كلّ واحد منهما ما ة جلد:»شريفه 

ها بزنيم البته با اين وضع ارزش همه قوانين و دستورا  از بين خواهد رفت و حدود شكسرته ه آنكنيم و تازيانه روحى ب

اسرت... خداونرد متعرا  « قانون شركنى»خواهد شد اينجاست كه بايد گفت يكى از عيوب بزرگ مسلك تصوف همان 

 گشتگان را هدايت فرمايد.همه ما را به لطف خودش حفظ كند و در تمام عمر آنى به حا  خود وا مگذارد و گُم 

 

 اند:دفاع از علماى تشيع كه متهم به تصوّف شده

 اللّه استرآبادى:فضل

گويرد: او فقيره مرتكلم و از هگونه او را صوفى بدانيم و حا  اينكه سيد محسن امرين در موسروعه اعيران الشريعه مرى

را  قهاء مخالف با تصوف است كه حديقه الشيعهبزرگان و شاگردان مقدّس اردبيلى است و اردبيلى هم كه از بارزترين ف

در رد صوفيه تاليف كرده، حا  هگونه او از بهترين و بارزترين و بزرگترين شاگردان مقدس اردبيلى است و همفكرر او 

 .3اما خود صوفى باشد

 

 محمّد بن فهد االسدى الحلّى:

دهند به اين جهرت برود يد: تصوفى كه به او نسبت مىفرمااند او ميل به صوفيه داشته اما سيد محسن امين مىكه گفته

تعالى است و زاهد در دنيا است. امّا اعتقادا  فاسد صوفيّه مثل حلو  را احدى از فقها  كه ديدند او فانى در حب خداى

دند و هنوز نمواند. عالوه اينكه در كتب و خطابا  و مجالس خود آنها را ذم مىو شيعه قا ل نبوده و بدان گرايش نداشته

اى نمايند و تا زمانى كه شيعه هست و افكار و اعما  ناصحيح آنها هم باشد اين طرد وجرود دارد در ذيرل قصريدههم مى

 الدين محمد كه درباره ذم صوفيه و برحذرداشتن مسلمانان از آنها است:است از قطب

 ايّاك و الذين قد تكلّفوا

 و فى لباس الفقر قد تصوّفوا

 ر بمحض الدعوىتقمصوا الفق

 قدخلعوا عنهم لباس التقوى

 و زوّدوا لباس اهل شهيد

 ما قيدوا انفسهم بقيد

 بل قد اباحوا حرما  اللّه

 و استنكفوا عنها عن التناهى

 و لم يزكوا النفس بالصفا 

 بل نطقوا بالشح و الطاما 

 و ليس عندهم سوى الدعاوى

 بل قد اضلوا النّاس فى المهاوى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 لصوفيه الذّيناليسوا من ا

 قد دخلوا فى الفقر عارفينا

 بل انّهم عار كرام الفقراء

 بهم يالم العرفاء الكبراء

 انّ اشتراك االسم و اللباس

 قد يوقع النّاس فى االلتباس

 للّه درّ العلماء الفضالء

 فى ذمّ مثل ه الء الجُمالء

كه منشأ صوفيانه حكومت و واگذارى قدر   در مورد تاغير تصوف در آغاز تشيع عصر صفوى  به جاست گفته شود

به شيعه نزديكى اين دو گرايش را ممكن ساخت تا آنجا كه درآميخته شدند  بدين لحاظ غريب نيست كه در باب فقيره 

اند: در سلوك و تصوف، تصوف كامل داشت، و به همرين ترتيرب كرامال عرادى بره نظرر معروف شيعى شهيد غانى گفته

ق در هند به جررم تشريع( صراحب مجرالس المرومنين را يرك صروفى نوربخشرى 1119للّه )مقتو  آيد كه قاضى نورامى

 اند.اند و باز در اغر همين درآميختگى تصوّف و تشيع بود كه شيخ بهايى را نيز از پيروان نوربخشيه شمردهدانسته

شريخ بهرايى بروده بلكره اشراره  اند صروفى و شراگردهمهنين در مورد محمّدتقى مجلسى عالم اخبارى، نه تنها نوشته

 اند.اند كه از اوالد حافظ ابونعيم صاحب حليه االولياء بوده و نيز بعضى صوفيان قادرى نزد وى درس خواندهكرده

مثالً مرحوم آقاى حان شيخ محمّدجواد انصارى همدانى كه متهم به تصوف بود از مخالفين طريقه صروفيان اسرت و 

راه تكامل به جا آوردن اعما  تقربى  فرمايند:داند نه راه فناى نفس. ايشان صريحا مىنفس مىآن راه را راه ترقى و قو  

سرواد مرا، و يرا هاى برىو متاسفانه در عرف عوام و درس خوانده است، خواه ظهور داشته باشد خواه ظهور نداشته باشد.

مگر از شقاو  و بخت برگشتگى مدعيان فهم ترا اند و اين نيست دانشمندان باسواد به بعضى از علماء تهمت تصوف زده

 هه رسد به عوام.

مگر مرحوم آخوند مال حسينقلى همدانى را در نجف صوفى نخواندند. مگر مرحوم حران ميررزا علرى آقرا قاضرى را 

صوفى نشمردند ! مگر مرحوم حان شيخ محمّدحسين اصرفهانى كمپرانى را صروفى نشرمردند، و رسراله متبوعره او را در 

ه بدين تهمت آتش نزدند  مگر مرحوم حان ميرزا جواد آقاى تبريزى ملكى را صوفى نگفتنرد  عزيرز مرن بره ايرن مطبع

 حرفهاى ميرضين و معاندين و دنياپرستان گرهه در هر لباسى باشند نبايد گوش فرا داد!.

فى دارند و جلروى تهمرت شما تصور نفرماييد كه اتهام به هنين اشخاصى سهل است  هر كدام از اينها در قيامت موق

 گذارند يك قدم پيش بروند.گيرند و تا از عهده جواب برنيايد نمىزننده را مى

 در پايان آنهه مهم است آنكه فيض كاشانى فرمود:

 «.من نه فيلسوفم و نه متكلم و نه صوفى و نه عارف، بلكه مقلد و تابع محض قرآن و سنتم»

 419ترا  362البالغه از صفحه بيب اللّه هاشمى خو ى در جلد سيزدهم شرح نهجو نيز آيت اللّه العظمى آقاى ميرزا ح

اى جهرت پيشربرد مقاصرد خرود آنهرا را صروفى اى راجع به علماى بزرگ كه همگى عارف بوده و عردهمطالب ارزنده

 اند به رشته تحرير درآورده.معرفى نموده



 

 

 

                                                                                                                                                                                

شهيد دوّم و شيخ بهايى و مجلسى او  و بحرالعلوم و آقامحمّد ضمناً بايد دانسته شود كه ابن فهد حلى و شهيد اوّ  و 

اى، آقا ميرزا حسين سبزوارى، ميرزا ابوالحسن جلوه، مال عبداهلل زنوزى، آقا على حكيم، ميرزا هاشرم رشرتى، رضا قمشه

د تبريزى، مرحروم اكبر يزدى، سيد على قاضى، ميرزا جواآبادى، حان شيخ مهدى مازندرانى، ميرزا علىميرزا محمّد شاه

زاده و جوادى آملى، و خيلى از آقايران ملكى، عالمه طباطبايى، آية اللّه بهاءالدينى، امام خمينى، آيت اللّه بهجت، حسن

عارف بوده و هستند و اين آقايان مجتهدى عالى مقام بوده كه نه به كسى خرقه پوشانده و كرسى نامه داده و نه از كسى 

اند بلكره ديگرران از اند و نه از جرگه علما خارن شدهاند و نه دم از تصوف زدهمه دريافت نمودهخرقه گرفته و كرسى نا

دانند و اگر اختالفى هم باشد اجتهرادى آن هرم در فرروع ديرن اسرت كره اجتهراد علما را نيز عارفين به حق دانسته و مى

 .3داننده خدا مىمقتضى آن است وهمه آنان قطب حقيقى را خليفة اللّه منصوص از ناحي

بله فقرا براى اينكه بناى كارشان را محكم كنند، دست به دامن بعضى از بزرگان شيعه شده و آنها را بره خرود نسربت 

 دهند. مى

دانند، گاهى مجلسى او  را. گاهى شهيد غانى را ووو در صورتى كه ابدا دليلرى برر گاهى شيخ بها ى را صوفى مى    

اند، مثالً عالمه نامى وحيد بهبهانى در حاشيه منهج ذا علماء شيعه در مقام دفاع از اين تهمتها برآمدهاين ادعاها ندارند و ل

 نويسد: مى« احمد بن محمد بن لوح»المقا ، ذيل ترجمه 

مجلسى او ، و  -شيخ بها ى  -شهيد غانى  -خواجه نصرالدين طوسى  -ابن فهد  -اما نسبت تصوف به ابن طاوس »    

غلرط ايرن فرقره برر هريهكس  گرى و از جمله عقيدهاساس است، زيرا فساد صوفىزرگان شيعه، نسبت ناروا و بىديگر ب

 .3«اندپوشيده نيست در صورتى كه دانشمندان نامبرده از اين عقا د و رسوم كامال مبرا بوده

است... خود مجلسرى او  هرم  مجلسى نيز ضمن نكوهشها ى كه از صوفيه نموده، از مقام پدر خود دفاع كرده عالمه

بادروا الى رياض الجنة، قالوا يا رسو  اللّه و ما رياض الجنرة قرا )ص(: »در شرح حديث « شرح من ال يحضره الفقيه»در 

ذكرر »اى است كه در آن علوم دينيه يا مواعظ حسنه گفته شود اما هاى ذكر جلسهنويسد: مقصود از حلقهحلق الذكرر مى

 .3مه هيزى بما نرسيده و از سنيها گرفته شده و فاسد و باطل و مخالف آيا  قرآن استاز ا « جلى صوفيه

از تصوف جداست آن همه آداب صوفيگرى در اين عرفان بيگانره اسرت، اصروال « عرفان حقيقى»خلط مبحث نشود 

سرنديده ولرى كلمه عرفان از معرفت است، معرفت يعنى شناسا ى خداو كوشش در عبوديت، عارف بره حرق را علمرى پ

روشن و قلبى فارغ از هر آلودگى است، عارف به حق در اداء وظيفه بندگى، طريق سفيران حق را خواهد پيمود، در اين 

 –صور  پرستى و شاهد برازى  -رياضت نامشروع و هله نشينى  -پوست و خرقه و خانقاه  -عرفان، كشكو  و تبرزين 

بنردى و همره بره براد مسرخره گرفتره حرزب برازى و دسرته -ه غزلخوانى فرار از قرآن و انس ب -وجد ورقص و موسيقى 

 شود.  مى

افرزا و اند، سرخنان و اشرعار و ادبياتشران، برا آن همره لطرا ف روحامثا  شيخ بها ى، باالتر از اين عرفان قالبى بوده    

 دهد.استعارا  دلنشين، بو ى از اين نوع عرفان نمى

 خ بها ى صوفى نبوده هرا كلما  صوفيه را در كتاب خود نقل كرده است .يكي از دراويش گفت: اگر شي   

شود اگر اينطرور باشرد از خيلرى كسران جواب اين است كه: اين شما و وجدانتان آيا اين دليل صوفى بودن او مى    

صروف بره شريخ هاست! ناگفته نماند كه تنهرا نسربت تشيخ بها ى كلما  يا اشعارى نقل كرده، پس هم مشرب همه فرقه



 

 

 

                                                                                                                                                                                

اند و... در صورتى كه مقام آن اند دسته ديگر او را سنى پنداشتهبها ى داده نشده بلكه گروهى ديگر نسبت غلو به او داده

 . 3مرد بزرگ از اين نسبتها به دور است
  

 اند و نام برخي از آن كتب :علما ى كه در ردّ صوفيه كتاب نوشته

اند و اى بر تصوّف نگاشتههاى برجسته اسالمى كتب رديهاز مجتهدين و شخصيتبايد توجه داشت كه افراد فراوانى 

اللّه محالتى در مقدمه كتاب السيوف البارقة آورده و غير آنها نيز بعداً تراليف و جلد از آنها را مرحوم شيخ ذبيح 124نام 

 توانند پيدا كرده و مطالعه نمايند.تصنيف گشته كه طالبين مى

و فاضل كامل نبيل الحسين ابن سعيد اهوازى كه از بزرگان حضرر  رضرا)ع( و جرواد)ع( بروده و سرى ( غقه جليل 1

 كتاب نوشته است از آن جمله:

 كتاب الردّ على الصوفيه و الياليه است هنانهه در كتاب التفتيش از او نقل فرموده است.

شرته كره آن را سرهام المارقره مرن اغرراض ( شيخ جليل و فاضل نبيل على بن محمّد حسن بن شهيد غرانى كترابى نو2

 الزنادقه در ردّ صوفيه نام نهاده است.

 ( شيخ حرّ عاملى كتاب االغنا عشرية فى الردّ على الصوفية.3

( فقيه كامل و عالم عامل شيخ يوسف صاحب حدا ق كتابى موسوم به نفحا  ملكوتيه در ردّ بر صوفيه نوشته است 4

طرا ق نقل نمروده اسرت و غيرر از ايرن فقهراء و علمراى زيرادى در ردّ صروفيه كتابهرا  و هنانكه كه در كتاب روضا  و

اند كه فرصت به ذكر اسامى آنها نيست در كتاب كشف االشتباه عردد آنهرا را بره ههرل ترن رسرانيده و در كتراب نوشته

و: بيانا  بسريار در ردّ و ذمّ ايرن شريف التفتيش آنها را به نود رسانده و عالمه مجلسى در كتاب بحار االنوار و عين الحي

 ها در السيوف البارقة آمده است.جلد از رديه 124دسته فرموده است. و هنانكه گذشت نام 

( شيخ مفيد محمّد بن محمّد بن نعمان كتاب الردّ على اصحاب الحرالن را نوشرته و در آن همره كسرانى كره در ردّ 5

 گويند.وفيه به شيخ بد مىاند را ذكر كرده و لذا صصوفيه كتاب نوشته

( شيخ جليل ر يس محدغين ابوجعفر بن بابويه كه در كتاب اعتقاد و كتب حرديث  در ردّ صروفيه زيراد گفتره مثرل 6

 عيون االخبار و معانى االخبار و التوحيد و العلل و غيره كه احاديثى در ردّ آنها روايت كرده است.

اند و در كتب كالميش هم در هنرد جرا ه كه بسيارى از علما هم نقل كرده( سيّد مرتضى كه كتابى در ردّ آنها نوشت7

 در ردّ آنها مطلب دارد.

كه به صور  عمومى يا خصوصى در كتب كالمى و غيره و « قدس سره»( شيخ جليل ر يس طا فه ابوجعفر طوسى 8

 نيز كتاب الييبه خود در ردّ صوفيه گفته است.

 لى النجا: من جميع المهلكا  اخبار زيادى در ردّ و مذمت صوفيه نقل كرده است.حمزه كه در كتاب الهادى ا( ابن9

 ( شيخ جليل و معتمد جعفر بن محمّد دورسى)ره( در كتاب اعتقاد در ردّ آنها مطالبى را دارد.11

 ( عالمه حلّى جما  الدين حسن بن مطهر حلى در هندين جا از كتبش مثل كشكو  و ...11

ر العالى العاملى الكركى كه در ردّ آنها كتابى نوشته به نام مطاعن المجرمية كه در آن احاديث و ( شيخ على بن عب12

 اخبار زيادى نقل كرده در ردّ و مذمت ايشان به عالوه ادله عقلى.



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 ( فرزند محققش شيخ حسن در كتاب عمد: المقا  فى كفر اهل الضال .13

 كتاب حديقه الشيعه.( شيخ االجل االكرم مال احمد اردبيلى در 14

گويند اسم كتراب بيران االديران اسرت و ( سيد جليل ابوالمعالى محمّد بن احمد بن عبداللّه الحسنى البته بعضى مى15

اسم مولفش ابوالمعالى محمّد بن عبيداللّه بن على بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيداللّره برن الحسرين برن علرى برن 

 طالب است.ابى

 ءالدين در كشكو  و موش و گربه...( شيخ بها16

 ( شيخ طبسى در شرح مشكا: درباره حرمت رقص و سماع.17

 3.( دميرى صاحب كتاب حيو: الحيوان18

 اند.( و همينطور مالصدرا كتابى بر رد صوفيه نوشته است كه امام خمينى در ههل حديث نيز فرموده19
 

 جنب و جوش اخير صوفيان:

ها، اشيا  بعضرى شود ساختن خانقاهاز فرق مختلف تصوف مخصوصا در كشور ما ديده مىهاى زيادى اخيرا فعاليت

هرا )ماننرد نقرش از مقاما  حساس، تبلييا  و دعو  به تصروف و نصرب شرعارهاى مخصروص براالى سرر درب خانره

يرك جنرب و مخصوص يا على به صور  يك كشتى بادبانى( همهنين نشر كتاب يا جزوه به نفع آنان و ... همره شراهد 

 جوش صوفيانه است.

اين فعاليت در بعضى از نقاط دور دست جنوب مانند كرمان و شيراز و بعضرى از نقراط شرما  و همهنرين در تهرران 

 بيشتر محسوس است.

 شود:مفسرين اجتماعى درباره علت اصلى اين جريانا  نظرهاى اجتماعى دارند كه ذيال به بعضى از آنها اشاره مى

گذرد، عامل و انگيزه سياسى يد ندارند كه اين جريانا  مانند بسيارى از حوادغى كه در اجتماع ما مىاى تردعده -1

دانند، اى از رجا  مملكت هم كه معموال شترشان به اين واديها نخفته است دليل به اين موضوع مىدارد و همكارى عده

 دانند!شود مىكه در نقاط مختلف اجرا مى« مذهبىهاى تقويت اقليت»و خالصه اين سياست را جز ى از سياست كلى 

هاى تصوف هه نتيجه سياسى دارد نيرز حررف بسريار هاى مذهبى و از جمله سلسلهدرباره اينكه تأييد و تقويت اقليت

شود، به عالوه قسمتى از آن هندان احتيان بره توضريح نردارد ماننرد است كه به علل معلومى از شرح آنها خوددارى مى

اى كه مقاومرت در برابرر آن يرى از تمركز قواى معنوى ملتها و ممانعت از تشكيل نيروهاى عظيم و ناراحت كنندهجلوگ

 كار بسيار دشوار است!

بعضى ديگر معتقدند كه اين جريان يكى از لوازم و آغار تمدن جديد است زيرا بسيارى از مردم )مخصوصاً مردم  -2

ادگى و محيط به مسا ل مرذهبى عالقره مخصوصرى دارنرد و خالصره ميرل دارنرد مشرق زمين( روى اقتضاء تربيت خانو

مسلمان و ديندار باشند، از طرفى بهره بردارى كامل و بدون قيد و شرط از وسا لى كه تمدن جديد در اختيار آنهرا قررار 

هرا ى در هرر حساب است كه با مذاق متشرعين و دستورا  مرذهبى كره محردوديتداده محتان به يك آزادى عمل بى

پوشرى كننرد يعنرى  بره خواهند از هيچ يك از اين دو قسمت هشرماى كه نمىدهد، لذا عدهقسمت قا ل است، وفق نمى

سروق « سرير در براطن»زنند كه بشتر آنهرا بره خواهند هم ديندار باشند و هم آزاد، دست به دامن تصوف مىاصطالح مى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

كند مخصوصا بعضى از فرق آنها نسبت به ظرواهر كه متشرعين دارند، نى دهد و نسبت به ظواهر شرع آنقدر پافشارىمى

و به گفتره بعضرى « نگرند، نى برون و قا  رادرون و حا  را مى»باشند، يا به قو  بعضى اعتنا مىدستورا  دينى كامال بى

 در همين كتاب خواهد آمد.هاى متعددى از آن با ذكر مدارك روشن دهند نه به قشر! كه نمونهديگر به ميز اهميت مى

زمرره »بند و بار و يك مشت خوانين ظرالم و كسرانى كره شريلهاى نامشرروعى دارنرد در وجود يك عده از افراد بى

دانند. البته آن آزادى نسبى كه صوفيان براى پيرروان خرود قا لنرد يا الاقل در سلك ايشان دليل اين مطلب مى« درويشان

در مقابرل « قابليرت انعطراف و وسرعت مشررب»و « لطافرت!»يمت است و نام آن را يرك نروع براى اينگونه افراد بسيار غن

هاى گوناگون هاست كه جمعى از اين قماش اشخاص را سرسپرده سلسلهدانند! و همينخشكى و خشونت اهل شرع مى

 تصوف كرده است.

ست! و خالى از تفرن و تنوع هرم ها يك نوع مجمع انس و ذوق و لطف و ادب و شعر ااز همه گذشته مجامع صوفى

نيست، مخصوصا براى افرادى كه كار روزانه خشن و سنگينى دارند وسيله خوبى براى رفع خستگيهاى روحى و فكررى 

 و مايه تجديد نشاط است!

شود انسران اشعار ذوقى بهترين شعرا و شاهكارهاى عرفانى آنها كه معموال با آهنگها و صداهاى دلنوازى خوانده مى

شود جا رد و بد  مىهاى ذكر و اشارا  و كنايا  به اصطالح پرمعنى كه در آندهد، حلقها در عوالم ديگرى سير مىر

بخشرد و روى هرم رفتره تراغير تخرديرى غيرر قابرل هاى روحانى و مقدس، لطف و طراو  ديگرى مىبه آن شب نشينى

 انكارى دارد.

دهرد و االن هرم در در كتناب مختلف صوفيه بر آن گواهى مى« اعوجد و سم»همان طور كه بحث  -در قديم االيام 

ها و حركا  ميان بعضى از فرق صوفيه متداو  است مجالس صوفيان از اين نظر آب و رنگ بهترى داشت و خوانندگى

در واقع يك نوع رقص و موسيقى بود در ميان آنها روان داشت، مخصوصا « وجد و سماع»مخصوص دسته جمعى به نام 

شرد، برديهى اند فرصت بسريار خروبى محسروب مرىبراى افرادى كه به اقتضاى محيط در اين قسمتها در محروميت بوده

 دهد.است بعضى اينگونه جلسا  را بر مجالس اهل شرع و نماز جماعتها ترجيح مى

عر و ادب مرا اى هم معتقدند كه جنبش اخير تصوف يك جنبش ملى و ادبى است. زيرا بعضى از بزرگان شردسته -3

اند و احياء آغار آنها به طور غيرمستقيم با احيراى تصروف ارتبراط دارد، و هرون اخيررا برراى زنرده در زمره متصوفه بوده

 شور تصوف هم مورد توجه زيادترى واقع شده است.كردن اينگوه آغار كوشش بيشترى مى

اى از هراى دسرتهى تصوف عكس العمل تنردروىهابعضى هم عقيده دارند كه پناه بردن بعضى از مردم به سلسله -4

منتسبين به روحانيت است  اين دسته با اينكه بطور مسلم جزء روحانيين واقعى ما نيستند و افراد مطلع و آشنا به اوضاع نيز 

جش حرا  ها مقياس سرنخبر و ساده لوح اعما  آنشناسند  اما در عين حا  از نظر افراد بىهرگز آنها را به اين مقام نمى

كنيد كه برخالف دستورا  عالى دينى، اين دسته توجه خاصى و جرار و شود لذا وقتى مالحظه مىديگران محسوب مى

 اند.جتجالهاى مادى پيدا كرده

 كوشند.برند كه اولياى آن الاقل در حفظ ظواهر مىنسبت به علما و متشرعين بدبين شده به خانقاه پناه مى

كنند و البته تشخيص عامرل اصرلى از ميران ايرن عوامرل احتيران بره بار ياين جريان ذكر مى اى كهاين بود علل عمده

 .3تاغير نباشدمطالعه و غور بيشتر دارد، ولى ممكن است كه همه اين جها  در اين جريان بى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 سؤاالتى از صوفيه )دراويش(و طرفداران آنها:

 يحاً بيان نما يد ى مراجع تقليد و آيا  عظام صر( نظر خود را درباره1

 ( خرقه پوشيدن يعنى هه و مدرك آن را براى همه بيان نما يد 2

 ى ارشادى خود را با ذكر مذهب آنها براى ما روشن نما يد شود سلسله( اگر مى3

 ى رواياتى كه در مذمّت صوفيه رسيده و در كتب بزرگان موجود است هه نظرى داريد ( درباره4

باشرند يرا نره . لطفرا برخرورد آنهرا را برا سفيان غورى هه نظرى داريد آيا از مفاخر شما مى( دربار: حسن بصرى و 5

 امامين همامين امام على)ع(، و امام صادق)ع( براى ما بنويسيد 

( آيا همه شما اعم از قطب و غيره تا آخر عامل به قوانين دين و شرريعت هسرتيد يرا بعرد از مردتى قروانين و رسروم 6

 شود جواب دهيد برداشته مىشريعت از شما 

 گو يد ى امام زمان )عج( هه مىدانيد يا نوعى  درباره( آيا شما امامت را شخصى مى7

گو يد، مقام و موقعيت او مدرك انتساب او به قطبيرت را بره طرور ى او هستيد هرا قطب مى( به كسى كه سرسپرده8

 واضح بنويسيد 

 لى بنويسيد( عقيده خود را نسبت به رويت حق تعا9

( آيا مرشد ولى امر هست يا نه  و مدرك اينكه مريد بايد مانند ميّت در دست غسّا ، در اختيار مرشد قرار گيررد 11

 كدام است و مرشد از هه مقامى اجازه ارشاد را گرفته است 

 ( نظر خود را نسبت به بنگ و هرس و حشيش بيان نما يد.11

 بيان نما يد( مدرك غناء، رقص و سماع خود را 12

نما يرد و حرا  آنكره آنهرا ( شما هگونه افرادى هون فيض كاشانى، مال صدرا، مجلسى اوّ  را به خود منتسب مى13

حقايق فيض هاپ بيرو  و كتراب كسرر االصرنام  135اند. )لطفا صفحه شما را ردّ نموده  و مطالبى در بطالن شما نوشته

 را مطالعه نما يد(. 283لسي صفحه مالصدرا و جلد اوّ  مرآ: العقو  عالمه مج

 ( آيا همة فرقة صوفيه برحق و همة اقطاب ولىّ هستند يا يك فرقه حق و بقيه باطل، لطفا معين كنيد.14

ايد. خواهشمنديم شررافت خانقراه ( هرا مساجد را ترك كرده و به خانقاهى كه م سس آن مسيحى است پناه برده15

 بر مسجد را بنويسيد.

 عنى هه و مراتب آن را براى ما بنويسيد.( واليت ي16

 ( راه شناسايى قطب حقيقى و برحق بودن آن قطب از ميان اقطاب كدام است براى همه ما روشن نما يد.17

انرد توضريح ( آيا قطب امام است يا نا ب است يا باالتر از امام يا معاند با امام  در هرحا  اقطاب قبلى هگونه بروده18

 دهيد.

 شود قطب را امتحان كرد يا از او دليل خواست يا نه  هرا و هگونه ى( آيا م19

 ( آيا مهدويت در مرام شما نوعى است يا شخصى  و غايب بودن يا ظاهر بودن امام در مرام شما يعنى هه 21



 

 

 

                                                                                                                                                                                

طرب ( آيا خصايص النبى )ص( يا خصا ص ا مه )معصوم بودن( و )غيره( به قطب هم اختصاص دارد يا نه  و آيا ق21

 از باطن افراد باخبر است يا نه 

( سند و مدرك )الشريعه اقوالى و الطريقه احوالى و الحقيقه الحالى( و همهنين سند و مدرك )من اراد ان يجلس 22

 كنيد كدام است براى ما بنويسيد مع اللّه...( و همهنين سند و مدرك رواياتى كه راجع به عشق بيان مى

ا كه آنهه كسى ندارد شما داريد هيست  و آيا مرامها و سالسل ديگرر تصروف مرورد ( مدرك ادّعاى سلسله شم23

 قبو  و تاييد شماست يا نه  هرا 

شرود  لطفرا مردرك ارا ره ( آيا اين حرف درست است :كسى به قطبيت نرسد درهاى حقيقت به روى او باز نمرى24

است و پيش از آن هيزى نمودار نيست و مطلرب ى اسرار پشت پرده قطبيت دهيد و آيا اين حرف صحيح است كه همه

 تدريجى نيست بلكه آنى الحصو  است.

با تصوف سازگار است يا نه  اگر سرازگار نيسرت هررا بره قرو  « مسلم يا غير مسلم»( آيا كينة فردى از افراد بشر 25

نامره دانشروران  5جلرد الدين به جنگ رفت و يا جنيد بيدادى به جنرگ نصرارا رفرت، احروا  جنيرد را در خودتان نجم

 بخوانيد.

 نمايد ( قطب با هه مجوّزى، عشريه، فطر و نذر را از مريدان گرفته و باقى اموا  را بر مريدان حال  مى26

( آيا تحصيل اجازه قطب واجب عينى است يا كفايى  و دست اراد  به او دادن از كدام نروع اسرت و آيرا عمرل 27

مقلّد از مجتهد بايد تقليد كند و طبق دستور او عمل نمايد تا اعمالش صحيح باشد يا بايد تقليد باطل است يا نه  و آيا بى

 مجتهد و مقلد از ناحيه قطب مجاز باشند تا اعمالشان صحيح باشد 

نما يد شكى نيسرت كره هريچ كردام آوريد كه در آنها عشق به خدا را گوشزد مى( مطالبى را به عنوان روايا  مى28

 .3شته و جعل بعضى از افراد استسند صحيح ندا

 و امّا راجع به عشريه نيز ٍخواهشمنديم فتاواى مراجع مورد اعتماد حىّ را مطالعه فرما يد.

 

 نتيجه گيرض : 

 علّت دورى جستن تشيع از تصوّف چيست؟

ه دليرل برر اى بر وجوب يا استحباب يا رجحان نسبت صوفى و اعتقاد و اعمالشران نرداريم بلكرزيرا داللت شرعيه -1

ها از مهما  دين است  زيرا احكام كلى و اعتقادا  اصولى كه بر آن مترتب است گرى نداريم با اينكه اينجواز صوفى

 .3مباين با اعتقادا  اماميه است

ر در اعتقاد شيعه در تمام احكام و امور مهم بايد به اهل عصمت رجوع شود و بدون دليرل و مردرك عمرل كرردن  2

 .3نسبت به صوفيان از ناحيه ا مه معصومين عليهم السّالم هيزى كه دا  بر امر بر متابعت آنها باشد نداريم جايز نيست و

انرد و نره شيعيانشران را بردان بينيم كه نه خودشان منسوب به صوفى برودهر با تتبع در سيره پيامبر)ص( و ا مه)ع( مى 3

 .3را دادنداند و نه امر بدان كردند و اجازه آن دادهنسبت مى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

ها اتفاق دارند بر ترك اين انتساب و دورى و جدايى از اين نسبت اهل آن از زمان ر تمام شيعه و تمام دوازده امامى 4

ا مه)ع( تا نزديك حاال )زمان شيخ حر عاملى( كه احدى از شيعه صوفى نبود بلكه در كتب شيعه و كالم ا مه)ع( درباره 

 .3مذمّت شد جز بهتصوف و اهلش ذكرى نمى

 در مقابل بدعت و بدعتگران سكو  هرا 

 روايت شده كه هر كه به نزد صاحب بدعتى رود و او را تعظيم نمايد پس در خرابى دين سعى كرده است:

 3«من اتى ذا بدعة فعظمه فانما سعى فى هدم االسالم. من مشى الى صاحب البدعه فوقره فقد مشى فرى هردم االسرالم»

حت و سالمت دنيا در سكو  و خاموشى است پس هه لزومى دارد اينگونره گفتگوهرا نمرا يم و اگر كسى بگويد كه را

 اهل بدعت و ضاللت را به مالمت خود وادار نموده و با آنها درگير شده و يا بحث نما يم .

توان خاموش شد و حا  آنكه در شك راحت در سكو  و خاموشى است اما هگونه مىگوييم كه بىدر جواب مى

 تاب كلينى و محاسن برقى روايت شده كه حضر  رسو )ص( فرمود:ك

بايرد  هون بدعت در امّت من ظراهر شرود» «اذا ظهر  البدع فى امتى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنه اللّه»

در كتراب  . و براز در كتراب كلينرى و3«كه ظاهر سازد عالم علم خود را و اگر ظاهر نسازد پس برر او اسرت لعنرت خردا

محاسن برقى حديثى از امام جعفر صادق)ع( روايت شده و آن حضر  از پدرانش روايرت نمروده و حاصرل معنراى آن 

 حديث اين است كه:

طالب)ع( گفت: عالمى كه علم خود را بپوشراند حرق تعرالى در روز قيامرت او را زنرده خواهرد حضر  على بن ابى

 ود و جميع دواب او را لعنت خواهند كرد.ساخت و از همه اهل قيامت بدبوتر خواهد ب

 3«ان العالم الكاتم علمه يبعث انتنّ اهل القيامة ريحاً تلعنه كل دابّة حتى دواب االرض الصّيار»

و باز در كتاب كلينى از حضر  صادق)ع( روايت شده كه حضر  رسو  اللّه)ص( فرمودند كه هون ببينيرد بعرد از 

اظهار بيزارى كنيد و ايشان را بسيار سب و مزمت نماييد تا طمع در فسراد ديرن اسرالم  من اهل ريب و بدعت را از ايشان

هاى ايشان نياموزند و هون هنرين كنيرد بنويسرد اللّره تعرالى از نكنند و مردمان از ايشان حضر و پرهيز نمايند و از بدعت

 براى شما جنّا  و بلند گرداند از براى شما درجا  در آخر .

هل الريب و البدع من بعدى فاظهروا البرا ة منهم و اكثروا من سبّهم و القو  فيهم و الوقيعه و باهتوهم كيال اذا رايتم ا»

يطمعوا فى الفساد فى االسالم و يحذر النّاس و ال يتعلمون عن بدعتهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسرنا  و يرفرع لكرم بره 

روايت شده كه معناى بعض آن اين اسرت كره بره حضرر   و از حضر  امام حسن عسگرى)ع( 3«الدرجا  فى االخر:

امير)ع( گفتند كه بهترين خلق اللّه بعد از ا مه كيانند  آن حضر  در جواب گفت ايشان عالمانند اگر صالح باشند و باز 

به آن حضر  گفتند كه بدترين خلق بعد از ابليس و فرعون و غمود و بعد از آن كسانى كه غصرب حرق شرما كردنرد و 

اند  حضر  فرمود: عالمانند هرگراه صرالح نباشرند و فاسرد باشرند و ايشران سم و لقب شما بر خود گذاشتند هه كسانىا

 سازند و حق را بكشند و حق تعالى در حق ايشان گفته كه:اند كه باطل را ظاهر مىكسانى

خاموش شرد  تواننان و اى شيعه! هگونه مى. پس اى مسلما3«اولئك يلعنهم اللّه آيه و يلعنهم الال نون اال الّذين تابوا»

توان مخفى داشت و حا  آنكه نهى از منكر به اجماع اهل اسالم واجب است و از اعظم و عقايد فاسده اهل بدعت را مى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

شده كه بدعت كفر  . و در بعضى وارد3منكرا  بدعت است تا آنكه در بعضى روايا  وارد شده كه بدعت شرك است

 .است

كلّ بدعة ضالله و كرلّ »ارد شده كه بدعت ضاللت است از آن جمله در كتاب محاست وارد شده كه و در بعضى و

بدعت    يعنى هر بدعت ضاللت است و هر ضاللت راهش به سوى جهنم است و حق تعالى اهل3«ضالله سبيلها الى النّار

هر كه »  3«بما انز  اللّه فاولئك هم الكافرونو من لم يحكم »را در كالم مجيد كافر و فاسق و ظالم خوانده زيرا كه گفته 

انز  اللّه فاولئرك هرم  من لم يحكم بما». ديگر فرموده كه: 3«حكم نكند به آنهه خدا ناز  گردانيده پس ايشان كافرانند

بمرا و مرن لرم يحكرم : »و ديگر فرموده«. هر كه حكم نكند بر آنهه خدا ناز  گردانيده پس ايشان ظالمانند»  3«الظالمون

 .3«فاسقانند هر كه حكم نكند به آنهه خدا ناز  گردانيده پس ايشان»  «انز  اللّه فاولئك هم الفاسقون

 

 گران قبو  نيست:توبه بدعت

انرد، شك نيست اهل بدعت كه در دين اختراع نمايند و دين را تييير دهند حكم به آنهه خدا ناز  گردانيرده ننمروده

« توبره»آيرد كره باشند. مخفى نماند كه از احاديث به نظر مرىمه كافر و ظالم و فاسق مىپس به مقتضاى اين سه آيه كري

صاحب بدعت مقبو  نيست و از آن احاديث يكى اين است كه در بصا ر الدرجا  و محاسرن برقرى بعضرى از جراهالن 

تابعران صروفيه شريعه امرامى  انرد كره بعضرى ازاند و اطالعى بر مذهب شيعه ندارند گمان كردهكه تتبع كتب شيعه نكرده

اند كه طريقه اين طايفه هرگز از ا مه شيعه و اصحاب ا مه نقل نشده و از اين جهت كه يكى از اوليراى اند و ندانستهبوده

آنها كه در تذكر: االولياء و نفحا  االنس و مثنوى رومى و غيرر آن مذكورنرد از اهرل نجرف  و كرربال و حلره و جبرل 

اند و كسى از سادا  مدينه كه مذهب حق قم و استرآباد و سبزوار و حلب و غير آن از بالد شيعه نبودهالعامل و جزايز و 

اند صاحب اين مذهب نبوده و در كتب رجرا  كره اكرابر علمراى را دست به دست به حضر  رسالت پناه)ص( رسانيده

اند كه صاحب احوا  و اوضاع ى را نام نبردهاند كساماميه در بيان احوا  صحابه رسو  و اصحاب ا مه)ع( تصنيف نموده

 صوفيه باشد.

در كتاب كلينى احاديث متعدده وارد شده كه داللت دارند بر اينكه اهل تصوف برا اهرل بيرت)ع( مناقشره و مجادلره 

گوينرد كره طريقره مرا از اسررار اسرت و نمودند و آنهه اين جماعرت مرىاند و اهل بيت)ع( ايشان را مذمت مىكردهمى

ضر  پييمبر)ص( اين سر را به همه كس نگفته و دست به دست اين اسرار از حضر  رسو )ص( به ما رسيده اسرت ح

 باشد.حرفى باطل و خالف سيره ا مّه عليهم السّالم مى

 

 صوفيگرى از اسالم بيگانه است:

ن برا اسرالم ارتبراط و شود، صوفياجاى هيچ گفتگو نيست كه صوفيگرى از اسالم بيگانه است ليكن هنانكه ديده مى

اند و اين كار براى دو جهت بوده است: يكى آنكه در ميان مسرلمانان در امرن باشرند و ديگرر آنكره سازش برقرار كرده

لوح را به سوى خود بكشند و هر سلسله از ايشان گاه خود را به يكرى از يراران پييمبرر از ابروبكر و بتوانند مسلمانان ساده

اند كه پييمبرر دو گونره تعراليم داشرته، يرك رشرته بره نرام و ديگران رسانيده و هنين وانمود كردهاميرالم منين على)ع( 



 

 

 

                                                                                                                                                                                

اى بوده و آن را به كسرانى از )شريعت( كه براى همه مردم بوده و ديگرى )طريقت( كه تنها براى كسان برگزيده و ويشه

 ابوبكر و على)ع( آموخته است كه از ايشان به صوفيان رسيده است.

زننرد بره جراى آنكره خرود پيرروى از انت ديگرشان اين است كه تا آنجا كه بتوانند به اسالم رنگ صوفيگرى مىخي

اند و بعضى از مردم سراده و اند، و عرفان و تصوف وارداتى را به نام اسالم خواندهاسالم كنند، اسالم را پيرو خود ساخته

پذيرفته و در احكام اسرالمى هيرزى معرارض آن نيسرت و بهتررين پندارند كه اسالم اصو  تصوف را اطالع هنين مىبى

 تعريف براى اسالم در نظر اينگونه اشخاص اين است كه اسالم جزء همان مسلك صوفيه هيز ديگرى نيست!

گويد: در اينجا س الى وجود دارد و آن اينكه شهر  دارد كه نظريه تصروف و بزرگران آنران ايرن محمّد مردانى مى

گرى مايع سعاد  بشر است، آيا صوفيگرى براى همه بشريت است يا اختصاص به قشر خاصى دارد  اگر است كه صوفي

عام است هرا پيامبر رسما از عموم دعو  به تصوف ننمود و هرا ا مه اطهار متظاهر به تصوف نشده و دعو  را رسرمى 

 نكردند.

به مانند اويس، كميل، معروف كرخى آموختند و  و اگر دعو  خصوصى بوده و اسرارى را پيامبر و يا ا مه)ع( فرضا

نخواستند ديگرى مطلع گردد اگر سر بود كه بايد ديگرى پى نبرد هرا اين بزرگان فاش كردند و نگذاشتند آن سرّ و يرا 

آن اسرار مكتوم بماند و آن اسرار هيست  و اگر فاش نكردند براى هيچ كس فاش نشده و تازه اوّ  صرحبت اسرت كره 

 . 3شده آن اسرار كدام است  و بهر حا  ادعاى اسرارى را كه تصوف دارند هگونه بايد توجيه نمود اگر فاش
 

 يك شاهكار:

 3«فبشّر عباد الّذين يستمعون القو  فيتبعون احسنه»

ها موجوديرت صوفيها هم براى خود شاهكارهايى دارند و مانند همه اقليتها بيشتر از راه همين شاهكارها و فو  و فن

 كنند.ود را در مقابل مخالفين خود حفظ مىخ

هاى مناسب خود عنوان شود ولى خواهيم همه آنها را شرح دهيم زيرا بعضى از آنها بايد در ضمن بحثدر اينجا نمى

كوشند كه خود و هواخواهان خود آنهه را در اينجا لزوما بايد تذكر داد اين نكته است كه روساى صوفيه با تمام قوا مى

ك طبقه عالى و ممتاز اجتماع انسانى معرفى كنند و خود را اهل يقين، اهل د ، اهل معنرى، اهرل اللّره و ديگرر آن را را ي

 اهل ظاهر، اهل صور ، و اهل قشر قلمداد كنند.

اند ولى با همه اين دعاوى هون افراد با سواد و دانشمند در ميان آنها كمياب است )البته دانشمندانى در ميان آنها بوده

سوادها است( لرذا برا تشربث بره سوادها يا بىاند اما معموال غلبه با كمكه در بنيه علمى مسلك آنها كوشش فراوان كرده

هراى كنند افراد پيروان خود را از علما و روحانيين بزرگ دور نگاه دارند، زيرا ممكن است با منطقهمان دعاويسعى مى

هاى پير مرى فرروش يكرى ر جلب اتباع خود در هم بريزند، لذا از نخستين موعظهنيرومند علمى زحما  فراوان آنها را د

 همين است كه روحانيون احتراز كنند.

ها هميشه براى بدبين ساختن توده مردم نسبت به علما دين كه يگانه سدّ راه پيشرفت آنهرا هاى مهمى كه صوفىحربه

كنند و به اهل دنيا و آلوده به ريا و خودنمايى و دورويى معرفى مىبرند اين است كه آنها را شوند به كار مىمحسوب مى

 شوند:اين گونه اشعار متمثل مى



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 كنندواعظان كاين جلوه در محراب و منبر مى

 كنندروند آن كار ديگر مىهون به خلو  مى

 مشكلى دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

 كنندتوبه فرمايان هرا خود توبه كمتر مى

 اعظ شهر اين سخن آسان نشودگرهه بر و

 تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشود

 ام بس است كه هون واعظان شهراين تقوى

 كنندناز و كرشمه بر سر منبر نمى

شد كه در مقدمه صف مبرارزى جراى دارنرد! « واعظان»كنيد تكيه به خصوصى روى عنوان همانطور كه مالحظه مى

هرا بره شرمار هراى غيرعلمرى صروفىترين اسلحه براى كوبيردن منطرقه خطرناكضمنا براى تحقير سرمايه علمى علما ك

كنند و مانند اينها ياد مى« الفاظ و اصطالحا »و « علم قيل و قالى»و « علم ظاهر»و « علم رسمى»رود، از آن به عنوان مى

گويند اگر ما خوانند، و نيز مىمى« راهزن راه حق»و علماى بزرگ دينى را قشرى و ظاهرى و گاهى پا را باالتر گذارده 

اند به واسطه همين بوده كه به عمق مطالب باريك ما معرفى كرده« كافر و ملحد»و يا در بعضى از موارد « اهل بدعت»را 

 اند.اند يا به اصطالحا  اهل د  آشنا نبودهنرسيده

ى برا اهرل علرم و روحرانيين داشرت بره جوانى در شيراز در سلك آنها درآمده بود، با اينكه قربال حشرر و نشرر زيراد

طوركلى معاشر  خود را قطع كرد و مانند كسى كه از مريضى كره مبرتال بره بيمرارى مسررى اسرت فررار كنرد از آنهرا 

گيررى جردى از علمرا اى كه به او داده شده اجتناب كامرل و كنرارهگريخت، بعدا معلوم شد از جمله دستورا  اوليهمى

اند، البتره اينگونره تبلييرا  سروء كرار خرود را در افرراد با يك سم مهلك براى او قلمداد كردهبوده است كه آن را تقري

كند، به طورى كره بعضرا حاضرر نيسرتند كروهكترين اطالع نموده و يك حسّ بدبينى و تنفر شديد در آنها ايجاد مىبى

ين قسمت را بخوانند و اين مطالب را توضيحى درباره وضع مسلك خود بشنوند، و يا يك صفحه از كتابهاى مربوط به ا

 سدّ راه وصو  حق بدانند.

اند در مقابل سيل تبلييا  بهرههاى علمى بىهمين شاهكار عجيب است كه افراد اين جمعيت را كه معموال از سرمايه

علمرى در كند و انصافا بايد تصديق كرد كه از نظر سياست داخلى، براى حفظ يك جمعيرت غيرعلمى مخالفين بيمه مى

را ساز كرده و علم بزرگتررين مرانع « العلم هو الحجاب االكبر»مقابل حمال  اهل علم، راهى بهتر از اين نيست كه نيمه 

 راه حق قلمداد كنند و افراد را نسبت به علما و دانشمندان بدبين سازند به طور يكه آنها را دشمن خود بدانند.

دهد كه در مقابل بيان نافذ و منطق علمى نيرومند پييمبران بزرگ نيز همين قرآن جمعيتهاى متعددى را به ما نشان مى

 گفتند:داشتند و مىروش را معمو  مى

پييام  ها اين گوش به اين قرآن نگيريد و در آن هرزه درايى كنيد. ولى قرآن به آن«ال تسمعوا لهذا القرآن و اليوا فيه»

 :3نورانى را رسانيد



 

 

 

                                                                                                                                                                                

 بره بنردگانم» «تمعون القو  و يتبعون احسنه اولئك الّذين هرداهم اللّره و اولئرك هُرم اولوااللبراببشّر عباد الّذين يس»

كنند آنها كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده شنوند و از بهترين آنها پيروى مىبشار  ده، به آنهايى كه سخنان را مى

 .3«و هم ايشانند صاحبان عقل

مستبصر در كتاب )هداية الضالين( كه در ردّ نصارى نوشته شده، هنين فرموده كره: فاضل متبحر مال على قلى يادرى 

دهند، همه را از كتب نصارى اكثر عقا د باطله و افعا  عاطله دعاوى فاسده و اكثر هيزهايى كه نسبت به مشايخ خود مى

مدارك و داستانهايى از كتب مسيح و  اند. و م يدا  واند و نصارى آنها را از كتاب جوك هندوان فرا گرفتهاخذ نموده

 كند.غيره در تأييد آن نقل مى

مرحوم عالمه آقامحمود بن آقا محمّدعلى )آ  آقا( در كتاب تنبيه اليافلين و ايقاط الرّاقدين كه ضميمه كتاب فضايح 

شويد كره هنود متوجه مىفرمايد: با مطالعه عقايد فاسده صوفيه و عقا د كفار با اندكى تلخيص مى 33الصوفيه در صفحه 

طابق النعل بالنعل و القذه بالقذه يعنى مو به مو اين عقايد باطله از ايشان ماخوذ و با آراء فاسرده ايشران موافرق و و مطرابق 

 .3پردازداست و بعد به ذكر عقايد كفار هنود مى

 

 پاسخ به برخى شبهات صوفيه:

ست كه قرآن محكم دارد و متشرابه و ناسرخ و  منسروخ، خراص و گو يم كه در اخبار بسيار وارد ابه طور خالصه مى

 3.عام و مطلق و مقيّد

اند: احاديث ما محكمى دارند مثل محكرم قررآن و متشرابهى و از حضرا  ا مّه معصومين)ع( مروى است كه فرموده

 .3دارند مثل متشابه قرآن و همهنين ناسخ و منسوخ، عام و خاص و مطلق و مقيد دارند

اخبار، احاديث دروغ و مجعو  و وارد بر سبيل تقيه بسيار است. پس معتمد از اخبار و صحيح از آغار، همران  بلكه در

ا مه اطهارند 6است كه مضمونش مشهور و معمو  به باشد ميان فقهاى اخبار خصوصاً قدماى ابرار، كه وسايط ميان ما و 

راض فرموده باشند، پس آن حرديث مرردود و غيرمقبرو  و هر حديثى را كه اصحاب ما خصوصاً قدما از مضمون آن اع

 است.

ها و خنديدن او و در احسن صور  و امثا  آن همه از از آن جمله احاديث دالّه بر جسميت خدا و رؤيت آن به ديده

الزم  طريق سنّيان و صوفيان است نه شيعيان و م منان و بر تقدير صحت آنها تأويل و حملش بر مجاز و تشربيه و اسرتعاره

 است.

نظر به اقربيت مرجع ضمير، معنيش آن است كه آفريرد آدم را برر صرور  آدم، « خلق اللّه آدم على صورته»حديث 

 يعنى بر صورتى كه اليق او بود از تناسب اعضاء و استقامت قامت و حسن صور  و استجماع انواع حكمت.

و زخم خوردن خدا و نجا  نمرود و صلح يزيد با  و حديث بر عرش نشستن و به قدر ههار انگشت كم يا زياد بودن

سيدالشهداء و مجعو  عالءالدوله بر حضر  صادق)ع( همگى هرزه و پوچ است و ظاهر است كه تمامى از طريرق اهرل 

 سنت است.

« نالفرقان برين اوليراء الشريطان و اوليراء الرحمرا»تيميه حنبلى در كتاب و فاضل احمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم ابن

اند از پييمبر كه شاعرى در خدمت آن حضر  شعرى خوانرد پرس حضرر  آنقردر وجرد گفته كه: آنهه روايت كرده



 

 

 

                                                                                                                                                                                

نمود كه ردا از دوش مباركش افتاد، پس اين حديث دروغ است به اجماع اهل علم، و امثا  اينها از جمله هيزهايى است 

انرد. امّرا احاديرث همه دروغ است و برر آن حضرر  بسرته دانند كه اينهااند مىكه كسانى كه حضر  رسالت را شناخته

عايشه ظاهر است كه از طريق اهل سنّت است و از موضروعا  عايشره اسرت و بره جهرت اظهرار اختصراص محبرت آن 

حضر  است نسبت به عايشه از ساير زنان و يا شايد نفعى به خلفراى غالغره و عايشره و امثرالهم رسراند هرر هنرد كره آن 

 عاد  و رتبه و جاللت شأن پييمبرى باشد.حركا  منافى 

ذكرر )يرا علرى(  77219باشند و در اكثرر اوقرا  بره طالب)ع( مىو ديگر آنكه اكثر صوفيه مدعى محبّت على بن ابى

 شوند و حا  آنكه محبت على با معصيت الهى سودى ندارد، هنانهه طاعت الهى با بيض على نيز غمرى ندارد.مترنم مى

 كافى در حديث مفصّلى از جابر جعفى روايت نموده كه حضر  امام محمّد باقر)ع( به او فرمود:كلينى در اصو  

نمايم و حرا  دارم و توال به او مىفايده مكن آيا بس است كسى را كه گويد على را دوست مىاى جابر! خيالهاى بى

دارم و حا  آنكه رسو  اللّه بهتر از على بود  آنكه اطاعت او نكند و فرمان او نبرد  پس اگر بگويد رسو  اللّه را دوست

و پيروى او نكند و عمل به سنت او ننمايد، محبت او آن كرس را هريچ سرود ندهرد، پرس از خردا بترسريد و بپرهيزيرد و 

اطاعت خدا نما يد . هيچ كس را به دوستى ما دسترسى نيست مگر به طاعت خردا و فرمران برردارى، و ورع از معصريت 

 .3خدا

بودند كره مرردم را برر امرام داللرت ف ديگر امام محمّد باقر)ع( فرمودند كه: اگر بعد از غيبت قا م ما علما نمىاز طر

مانرد مگرر كنند و به سوى او خوانند و نجا  دهند ضعفاى شيعه را از دامهاى مكر شيطان، هر آينه كسى از شيعيان نمرى

دارد، ن شيعه را دارند هنانهه كشتيبان به لنگرر كشرتى را نگراه مرىشدند و ليكن ايشان مهار دلهاى ضعيفااينكه مرتد مى

 .3ايشان بهترين مردمانند نزد خدا

و نظرا  فقهاى شيعه هم نسبت به ردّ بعض اعما  صوفيه معلوم است. از طرفى هگونه ممكن است پييمبر و ا مه كه 

انرد نتساب دين و يا هيچ يك از ا مه به صروفيه نشردهاند متعرض ااين قدر شفقت به شيعه و اعتناء به تقرير شريعت داشته

 كند.اند و اين را عقل قبو  نمىولى آداب و احكام بو  و جماع و غيره از جز يا  را فرموده

 3:فرمايدمرحوم شيخ حرّ عاملى مى

هنرد مرثالً فرقره گرذار و گمرااش حتما بدعتاند كه به اعتراف علماء خودشان يازده فرقهصوفيه حداقل دوازده فرقه»

شوند و اين خالف سنت رسرو  اللّره)ص( اسرت پرس گويند سماع و رقص مباح است و در سماع مدهوش مىحاليه مى

گويند نگاه به صور  پسر بهه امرد زيبرا و زنران حرال  اسرت  و در حالرت نظرر بدعت است و ضاللت. و يا حلوليه مى

خدا حلو  كرده برر مرا و در آن حرا  بوسريدن و معانقره حرال  گويند در حالت رقص صفتى از صفا  رقصند و مىمى

 «است و حا  اينكه اين كفر محض است.

 

 ى صوفيه )خانقاه، مراسما  آنها، عشريه...(:نظر آيا  عظام و مراجع بزرگوار تقليد درباره

 نويسد:الدّين مرعشى نجفى در تعليقا  جلد او  احقاق الحق مىآيت اللّه سيّد شهاب

كند و ظاهر شد بر ظر من مصيبت صوفيه بر اسالم از بزرگترين مصيبتها است كه اركان و بنيان اسالم را منهدم مىبه ن»

شان اينكه از رهبانان نصرارا من بعد از فحص زياد و گردش در كلما  آنها و تامل در مطالبشان و نشست با رؤساى فرقه



 

 

 

                                                                                                                                                                                

ايت كرده و كار به جا ى رسيد كه سرنگ روى سرنگ براقى نگذاشرتند اند سپس به بعضى از شيعيان نيز سرتاغير پذيرفته

داد اند و با احكام فطرى عقلى مخالفت كردند و بر وردها ى كه بوى كفر مىهمه نصوص قرآن و روايت را تأويل كرده

شود و ه او ما مىمداومت كرده و آن را ذكر خفى قلبى ناميدند و بعضى از آنها ادعا كردند كه ما با خدا حاالتى داريم ك

ها در قرن ههارم بود و لباس مخصوص اسالمى پوشريدند و آن شويم خالصه اينكه شيوخ تصوف و بناى خانقاهما او مى

اى براى فرقه خود قرار دادند و توسرعه دادنرد تصروف را ترأويال  و كشرفهاى خيرالى و اوهرام و كترب را علم و شاخه

 فا  كردند و انشاء اللّه خداوند ما و شما را از اين گروه دور بدارد.متعددض نيز تأليف كردند و مردم را اغ

انرد و هگونه در صدق دعاوى و گفتار بزرگان عرفا به شك و شبهه نيافتيم با اينكه فقها هم حامى و حافظ دين بروده

 اند.لفت ورزيدهاند نوعاً در هر زمان با توحيد آنها مخاجز أخذ معالم و تعاليم دين و نشر آنها همى نداشته

 ى صوفيه:ى عشريهشؤال از مراجع درباره

باشرد يرا نره . س ا : آيا عشريه ريشه اسالمى دارد و اگر كسى پرداخت جاى خمس را گرفته و مكفّى از خمس مرى

اللّه صافى: گرفتن و پرداختن عشريه به جاى خمس اصل شرعى نردارد و كفايرت از اداى خمرس جواب آيت اللّه لطف

 اى حرام و بدعت است.ند و عالوه عمل به هنين برنامهكنمى

 آيت اللّه ناصر مكارم شيرازى: عشريه دراويش ريشه اسالمى ندارد و...

 كند.آيت اللّه جواد تبريزى: عشريه مشروع نيست و كفايت از خمس نمى

خمس كره مسراوى عشرر  آيت اللّه محمّدتقى بهجت: هيزى به نام عشريه در شرع غير از زكا  در مواردى و نصف

 كند.است نداريم و در هر صور  اگر غير از سهم امام و سهم سادا  باشدكفايت از خمس نمى

 كند.آيت اللّه سيد موسى شبيرى زنجانى: عشريه در غير باب زكا  ريشه اسالمى ندارد، كفايت نمى

اى است كه بر زمينهراى مفتوحره عنرو:ً آيت اللّه محمدفاضل لنكرانى: ظاهرا مقصود از عشريه همان خران و مقاسمه

 كند.شود و اين داراى ريشه اسالمى است و در عين حا  كفايت از خمس نمىبسته مى

آيت اللّه سيد محمد على علوى گرگانى: عشريه از امور حكم حكومتى است و كفايت از خمس نميكند لذا شرايط 

 آن را هم ندارد.

است و حرام و گيرندگان او بايد به جامعه معرفى شوند تا مردم فريب آنان را آيت اللّه يوسف صانعى: عشريه بدعت 

 .3نخورند

 ى مسأله زير مرقوم فرما يد:پس از سالم و عرض اراد  خواهشمند است حكم اللّه را درباره

 رد شركت در مجالس و محافل صوفيه و انجام اعما  و گفتن اذكار آنان و حضور در خانقاه آنها هه صورتى دا

باسمه تعالى. جايز نيست و كسانى كه اوامر و نرواهى قررآن كرريم را قبرو  داشرته باشرند، و بره اطاعرت ا مره)ع(  -1

معتقدند، هه بهتر كه اسم جداگانه و آداب و رفتار جداگانه را كه الزم نيست بلكه مضراست كنار گذاشته در جماعرت 

 اى(خامنه عظيم ملّت بزرگ مسلمان خود متسمك باشند. )سيد على

بسمه تعالى. هرگونه عملى كه موجب تقويرت و روان آنهرا باشرد جرايز نيسرت. )دفترر آيرت اللّره فاضرل  بخرش  -2

 استفتا ا (



 

 

 

                                                                                                                                                                                

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. شركت و حضور در آن محافل ترويج حررام و باطرل اسرت. و اللّره العرالم. )لطرف اللّره  -3

 صافى(

 ك به اهل بدعت است. )ناصر مكارم شيرازى(بسمه تعالى. جايز نيست و كم -4

 اجتناب از حضور در مجامع آنان و دور كردن مردم از آنها الزم است. )سيد على سيستانى( -5

اى در آن جمع و مدح س ا  از محضر آيت اللّه فاضل لنكرانى: در بعضى از  نقاط خانقاهى وجود دارد كه عده -ب 

 ند وظيفه هيست .كنحضر  على را به قو  خودشان مى

جواب: معبد مسلمانان مسجد است و رفتن به خانقاه اگر براى اين باشد كه گمان كنند آنجا خصوصيت و شرافتى برر 

ساير امكنه دارد، صحيح نيست. بلكه اگر به عنوان و اعتقاد اين بروند كه آنجا شرعا پايگاه ذكر و مدح و منقبرت اسرت، 

اى خوانده شود، اگر مدرك معتبر نداشته باشد و به قصرد ورد جا به هر اسم و عقيدهباشد و ذكرهايى كه در آنحرام مى

بخوانند، جايز نيست. و هه بسا رفتن به خانقاه ترويج باطل باشد مضرافاً برر اينكره يكرى از طررق پراكنردگى و اخرتالف 

ند لرذا برر عمروم مسرلمانان اسرت ااساس است. كه بنامهاى مختلف بوجود آوردهافكنى بين مسلمانها همين تشكيال  بى

انّما يعمّرر مسراجد اللّره مرن آمرن »براى امور عبادى، مذهبى، اعياد، مواليد ا مه عليهم السّالم در مساجد اجتماع كنند كه 

 «.باللّه

س ا : حضور در خانقاه و اقتدا به نماز جماعت و پيروى از دستور قطب و در اصطالح ايشان تشررف و بيعرت و  -ن 

 ى علويه و احكام مربوط به آن هگونه است .اليت خاصهقبو  و

باشد و شرركت در آنهرا جرايز نيسرت. ايرن دو جواب: مسا ل فوق همگى انحراف از راه حق و ا مه عليهم السّالم مى

 جامع المسا ل آيت اللّه فاضل لنكرانى موجود است مراجعه فرما يد. 628در صفحه  2197و  8هاى س ا  و جواب شماره

 :1مجمع المسا ل ن  182صفحه  571اما سوا  از مرحوم آية اللّه العظمى گلپايگانى: س ا   - د

كنم هون هاى جمعه براى دعا و انابه به درگاه خدا در خانقاه شركت مىهند ماهى است كه ضمن تكاليف دين شب

دهنرد حراال ديگرى در آنجا انجام نمرىام به جز قرا ت قرآن و دعا و غناء و يك ذكرى هم براى موال هيز مشاهده كرده

 رفتن من در آنجا غواب دارد يا نه .

جواب: واضح است كه معبد مسلمانان مسجد است و رفرتن بره خانقراه اگرر برراى ايرن باشرد كره گمران كنيرد آنجرا 

خرتالف خصوصيت و شرافتى بر ساير امكنه دارد، بدعت و حرام است، و عالوه اين تشكيال  موجب تفرقه مسلمين و ا

شود اگر مدرك و سرند معتبررى نداشرته باشرد، خوانردنش بره باشد و ذكرها ى كه در آنجا خوانده مىو ضعف آنها مى

قصد ورد جايز نيست و اگر عبار  آن هم با عقا د حقّه موافق نباشد خواندنش مطلقا حرام است. شما در وظرايف خرود 

 ا مانند مفاتيح الجنان رجوع كنيد.هاى عمليه و در اذكار و ادعيه به كتب دعبه رساله

مجمع المسا ل جلد او : رفتن به خانقاه دراويش جهت استماع مرغيه و سروگوارى ا مّره  182صفحه  571هر ر  سوا  

عليهم السّالم و اقامه فاتحه مردانه و زنانه با وجود مساجد و شركت نمودن در اجتماع آنان به عنوان اعياد و غيرره و منبرر 

 آنجا جهت ختم فواتح و كمك به ساختمان خانقاه جايز است يا نه .رفتن در 

 جواب: امور مذكوره ترويج باطل است و جايز نيست. اعاذنا اللّه من فتن آخر الزمان.



 

 

 

                                                                                                                                                                                

هاى عمليه فرمودند عمل كند باطل اسرت و تررويج و اعانرت و هر مسلمانى كه برخالف آنهه علماى شيعه در رساله

 رخالف آنهه علماى شيعه فرمودند تشكيل شود مشروعيت ندارد. )آية اللّه تبريزى(شركت در مجالسى كه ب

تمام فرق صوفيه داراى انحرافاتى هستند و شركت در فعاليتهاى آنان و كمك به اهدافشان جايز نيست. )آية اللّه ناصر 

 مكارم شيرازى(

ر يك سرطح نيسرتند و بسرا كره برخرى از آنران از ها و انشعابا  بسيارى كه دارند اگرهه در انحراف دصوفيه با فرقه

اى كه دارند غير اسالمى است. بنابراين مشاركت در بناها ى اسالم شمرده نشوند در مجموع منحرفند و عقايد خاصهربقه

 و مراكز تبلييى آنها و شركت در محافل آنها خالف شرع و حرام است. )آيت اللّه سيد محمّدرضا گلپايگانى(

 ايز نيست، هنانكه شركت در مجالس آنها هم حرام است. )آيت اللّه مظاهرى(كار آنها ج

تصوف با تمام انشعابا  خود يكى از مذاهب باطله و مشاركت در ايجاد بناها و مراكرز تبلييرى و محافرل آنهرا حررام 

 است. )آيت اللّه حسين نورى همدانى(

نيست و از نظر عقايد آراء ناصحيحى دارنرد كره مرردم  گروهى كه به عنوان صوفيه در حا  فعاليت است مورد تأييد

متدين بايد توجه به تبلييا  آنان داشته باشند و با اين گروه همكارى ننمايند و مشاركت در ايجاد مراكز تبلييرى آنران و 

 .3شركت در محافل آنها شرعا جايز نيست

 

 در ذكر كلما  علماء بزرگ راجع به صوفيه:

 شود:م تندى در مذمت صوفيه آمده كه به برخى فقط اشاره مىاز مال احمد نراقى كال

اندازند با ايرن حرا  ايشران را از حقيقرت ( صوفيه گاهى با كالمى از توحيد و يا شعرى از عشق خود را به زمين مى1

 شوند.توحيد و محبت خدا مطلقا اطالعى نيست و هنان پندارند كه با اين حركا  تارك دنيا و درويش مى

 ، در تاريخ خود صوفيه را در شماره پييمبران دروغى شمرده است. 481يحان بيرونى: م ابور

عالمه محمّدباقر مجلسرى: در رسراله اعتقرادا  خرود مطالرب زيرادى در ذمّ تصروف آورده. مرثال فرمروده: از جملره 

و خردا را برا دم گررفتن و  بدعتهاى صوفيه ذكر جلى است كه آوازه خوانى و زمزمه كنند به اشعارو ماننرد... صردا كننرد

كنند عبادتى مانند اين دو بدعت نيست.وما كان صرلواتهم اال مكراء و كف زدن و هٍتٍو حق گفتن عباد  كنند و گمان مى

نمرود و مرن جست و در عقا د باطله ايشان را تكفير مىنويسد پدرم نيز صريحا از ايشان بيزارى مىو در آخر مى« تصديه

 پدرم. بهتر آگاهم به طريقه

اند كه عاد  صوفيه آن است كه براى تررويج البالغه و بسيارى از علماء ديگر ذكر كردهعالمه خو ى: در شرح نهج

 مرام فاسد خود بسيارى از علماء شيعه را داخل خود حساب كنند.

 گويد:شيخ صدوق: محمد بن على بن بابويه در كتاب اعتقادا  خود راجع به صوفيه در پايان مى

 «.دانند مگر حيله و گو  زدن مسلمين. خدايا ما را از ايشان قرار ندهدعاى علم كيميا كنند و حا  آنكه نمىو ا»

 باشند.شيخ مفيد: در شرح عقا د صدوق گفته: حزب صوفيان صاحب قو  اباحه و قو  به حلو  مى

 و نقد نموده است.خواجه نصيرالدين طوسى: در قواعد العقا د درباره اعتقاد به حلو  صوفيان بحث 



 

 

 

                                                                                                                                                                                

نويسد: صوفيه براى جذب قلوب مرردم بره مرواعظ خرود احاديرث دروغ شهيد غانى: در رساله علم درايه در پايان مى

اذا مرررتم فرى ريراض الجنرة »فرمايد: مراد از اين حديث پييمبر كه فرموده كنند. و در كتاب منيه المريدش مىجعل مى

مجالس علم است نه آنهره « ياض الجنّة قا  حلق الذكر قا  هى مجالس الحال  و الحرامفارتعوا قالوا يا رسو  اللّه و ما ر

 اند.صوفى از خود بدعت كرده

فرمايرد: امرا اللّه جزايرى: در انوار نعمانيه بعد از آنكه عقا د ناصحيح صوفيه را به تفصريل ذكرر نمروده مرىسيد نعمت

 براى هه اين مذهب اختراع شد:

گرو ى بتراشرند ترا بتواننرد برا ا مره عباس ميل داشتند مردانى را به نرام زهرد و عبراد  و غيربه و بنىامي( خلفاء بنى1

معصومين معارضه كنند و علم و زهد و كماال  اهل بيت را در نظر مردم كوهك كنند، نيافتند كسى را كه اقدام به اين 

 كار كند مگر همين فرقه.

روزى گوشره تراريكى هلره  41تواند نش مشگل است زيرا هر عوامى مى( آنكه اين مسلك آسان است ولى راه دا2

 سا  درس بخواند. 51بنشيند و بسا شياطين جن خود را به او نشان بدهند پس بيرون بيايد و ر يس بشود بدون آنكه 

 .3تواند با اين مذهب خود را به ما  و مقام برساند و همه هيز را براى خود مباح بداند( آنكه مى3

 

 مع بندي : ج
 

 عشرهر كه را مذهب بود اغنى

 در ره حق است نى راه دگر

 هر كه بيرون شد ز راه مستقيم

 ضا  و ميضوب است نى اهل نعيم

اند و تعجب اين است كره گروهرى در شيعه نبايد فريب بعضى از فريبندگان را بخورد كه نام تصوف را بر خود نهاده

انرد و خوانردن قررآن و ذكرر اند. صوفيه با اينكه نام مسلمانى برر خرود بسرتهها برآمدهمقام توجيه و تأويل عقا د فاسده آن

كنند كنند، مخالف قرآن و حديث و سيره و روش ا مه و علما و مراجع عمل مىحضر  يزدان را وسيله خود معرفى مى

 ورزند.اند اصرار مىها كه اختيار نمودهو بر بعض بدعت

اين كه فالن شيخ يا فالن مال يا... هنين گفته يا هنين نوشته گو  نخورد و بداند كه غلط برر  ديگر اينكه شيعه بايد به

توان يافت از قدماى علماى شيعه كه اشاره همه كس رواست غير از ا مه معصومين عليهم السّالم حا  آنكه يك تن نمى

اند ها در مذمت اين فرقه نوشتهارى از ايشان كتاببه خوبى اين طايفه كرده باشد و به حقيقت ايشان قايل شده باشد و بسي

اند پس متمسك شدن به اينكه فالن كس هنين گفته يرا نوشرته و اخبار و آغار و احاديث بسيار، در طعن ايشان نقل كرده

يا هنگ زدن به اخبار ضعيفه و متشابه و يا قررآن و حرديث را بره مردعا و راى خرود تفسرير و تأويرل كرردن، خرود را و 

 ديگران را گو  زدن و بر ضاللت افزودن است.

 اند و نتوان گفت.مطلب ديگر اينكه موافق اخبار  احدى از پيامبران و ا مه عليهم السّالم و اكابر امت را صوفى نگفته



 

 

 

                                                                                                                                                                                

اى كه گويندگان شهادا  سه گانه و عامل به احكام شريعت و مقيد به اجراء بعرض سرنن و ديگر آنكه فرقه و سلسله

ين به وجود امام زمان حضر  حجة ابن الحسن)ع( بوده و هيچ يك از ضروريا  دين را منكر نباشند هه مانعى دارد قا ل

كه لفظ تصوف را از خود كنار زده و كلمه مقدس تشيع را كه از زبان مبارك رسو  به پيرروان اميرر اطرالق شرده و در 

 كتب فريقين است جايگزين بنمايند.

اى امرام معصروم منصروص را رهرا كررده و بره غيرر امرام ماننرد ادبى است كه عدهن اهانت و بىى ديگر اينكه اينكته

ها( تازه دربان امام بودن او هم مشكوك است جهت تربيت مراجعه شود  عالوه بر اينكه مذهب افرادى )معروف كرخى

يست و برخى از نويسندگان آنها را سنى و از آنها هون كرخى، سدّى، جنيد، ابوسعيد، بايزيد و... تحقيقاً براى ما روشن ن

اند مانند آيت اللّه مرعشى نجفى و عميد زنجانى در دو كتاب تحقيرق و بررسرى در تراريخ دشمن اهل بيت معرفى نموده

 تصوف و كتاب پشوهشى در پيدايش و تحوال  تصوف و عرفان و آقاى دوانى در كتاب وحيد بهبهانى.

 كى محمّد در كفش كشكو  بود

 به سر فكر و هواى پو  بود كى

 كى تبرزينى على بودش شعار

 بيل بودى در كفش يا ذوالفقار

گروييم پس بايد گفت در ردّ و تأييد موضوعى، شاخصى بايد تا روى آن معيار، موضروع سرنجيده گرردد و لرذا مرى

الم دوازده گانره سالكانى كه سلوك آنان بر اساس معيارهايى است كه در كتاب خدا و سنت پيامبر و امامان ع لريهم السرّ

هاى ديگرران باشرد، كره ها و تخيال  خود آنها و بافتهباشند ولى اگر معيار، خواستهآمده است، داراى عرفانى مثبت مى

اى احياناً رنگى از اسالميت و تشيع را هم به آن زده باشند، نه تنها عارف نبوده، بلكه دزدى است كه باعرث بردبينى عرده

شود، پيروان راستين اسرالم هرون اسرالم را همره جانبره پذيرفتنرد، دنيرا را وسريله و رفاى حقيقى قرآنى مىنيز نسبت به ع

ى گرانبهايى براى آخر  قرار اى بزنند، دنيا را سرمايهاى براى آخر  دانسته و بدون اين كه به آخر  خود لطمهمزرعه

ش اقتصادى، داخل شدن در مسايل سياسى و اجتماعى و درگير دادند و اين ماديت را مبدّ  به معنويت نموده، كار و تال

  همره «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قُوّ: و من رباط الخيل تُرهبون به عدوّ اللّه و عدوّكم»شدن با دشمن خدا و دين را كه 

زرگرواران را برراى ب بودنرد و اعمرا  و كرردار آن 3«ساسة العباد»را معنويت دانسته و حكومت پيامبر)ص( و على)ع( كه 

ى خود با دشمن دين و برراى قطرع و خشركاندن خود الگو قرار دادند يعنى اوالً صلح كلى نشدند، بلكه با جهاد و مبارزه

ها «عاصم بن زياد»ى خود نساخته و به امثا  هاى غيرشرعى و غيرانسانى آنها جنگها نمودند و هرگز رهبانيت را پيشهايده

هراى سياسرى و در صرحنه و 3هبانان شب و شيران روز بودنرد و در اجتمراع حضرور فعّرا  داشرتهنصيحتها نموده و خود ر

تررين كارهراى آنهرا و رسولش بودند و مهرم« اللّه»اجتماعى شركت نموده و به فكر ساختن اجتماع سالمى در زير لواى 

ى شيدند و عبرادا  دسرتور داده شردهانديالتزام به شريعت بوده و به حال  و حرام و مستحب و مكروه و مباح خوب مى

دانستند و تا آخر عمر مقيد بره شرع را از قبيل نماز و روزه و حج و زكا  و خمس را يكى از معيارهاى عرفانى خود مى

هراى دشرمنان عرفران و را از بافتره 3«اذا ظهر  الحقا ق بطلت الشررايع»ى شريعت بوده و هرگز آن را رها نكرده و جمله

نستند و به مانند امام على)ع( و اوالد طاهرينش عليهم السّالم و رسو  خردا)ص( اقتردا نمروده كره ترا آخررين داعرفا مى

ى غير اسالمى را حق ندانسته، بلكه به هر ى حيا  خويش در حا  عباد  بودند، و نه تنها ملل و نحل و اديان باطلهلحظه



 

 

 

                                                                                                                                                                                

الحمدللّه ربّ العرالمين. »كوشيدند. درصدد اصالح آنها مىطريق ممكن از راه نصيحت، مناظره و بحث، جنگ و جدا  

 «صلوا  بر محمّد و آ  طاهرينش عليهم السّالم
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