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 نقدی بر عقاید صوفیه
 1سیده رقیه حسینی                                                                             

 چکیده:

 ابل ا در مقها و افکار باطل که غریبان آن رای است باطل با اعتقادات، اندیشهتصوف فرقه

این  کبران بهآن سبب شده که توجه مست های اعتقادی و اخالقیاند. ویژگیها ایجاد کردهانسان

شت بازگ فرقه بیشتر شود، یکی از اهداف دنیای غرب برای موفق شدن در دنیای اسالم کمک به

 ه از سویای کهای اسالمی است تا بتواند رقیبی برای اسالم به وجود آوردند. چارتصوف به جامعه

دلی و دینی مردم را به صورت ب غرب بدین منظور اندیشیده شده این است که؛ حس عرفانی

به  سش نه)دشمن( و به وسیله اسالمی دست کاری شده تخلیه نمایند، اسالمی که فرد تمام حوا

ود به ی و وراش با او باشد و علی الظاهر هیچ رنگ سیاسخدا بلکه به قطب فرقه و ارتباط فردی

 عنوان یک نقاب برزگ تحتمسائل اجتماعی نداشته باشد. صوفیان سالها است که خود را پشت 

ن و توا دهد که وقتای خود را جلوه میعرفان پنهان کرده و در لباسی از جنس دین به گونه

رسی کا بر هجوانان این مملکت را به تاراج برده و دل بندگان خدا را مجذوب خود کرده و سال

نگیزتر غم ا و صد البتهریاست خویش تکیه داده تا بلکه به اهداف پلید خویش دست یابند و جالب 

 ا مترادفهوشتهن!! اما االسف تصوف با عرفان در بسیاری از ها نظارت کنداینکه؛ کسی نیست بر آن

یامبر پسختانه ی باطل مورد مخالفت سررود در صورتی که کامال اشتباه است. این فرقهبه کار می

آن  سیاری ازوایات بقرار گرفت و ریه السالم( )علو ائمه اطهار )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  گرامی اسالم

معتبر  ز منابعافاده ای و با استبزرگواران وجود دارد که بیانگر آن است. این تحقیق با روش کتابخانه

د و آن م باشنگاشته شده است امید است این پژوهش بتواند راهگشای یکی از مشکالت سر راه اسال

 را رفع کند. 

 فرقه، عرفان، اسالم، مذهب صوفیه.  تصوف، ها:کلید واژه
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 مقدمه:

های ضاله و انحرافی علیه جهان تشیع به صورت نشر های ادیان و فرقهامروزه تحرکات و هجمه

گیرد که یکی از های باطل، در میان مسلمین صورت میها، شبهات، افکار و اندیشهها، خرافهبدعت

دی، اخالقی و رفتاری آن موجب شده است تا توجه های اعتقاها تصوف است که ویژگیاین فرقه

ی ضاله بیشتر شود و از آنجا که انقالب شکوهمند اسالمی ایران برگرفته استکبار جهانی به آن فرقه

های باشد. تصوف به عنوان یکی از فرقهی اثنی عشری میی شیعهاز اصول دینی و معارف حقه

بار جهانی در جنگ نرم برای به انحراف پازل استک ای در تکمیل کردنفعال در کشور نقش ویژه

کند. این جا است که همگی و به خصوص نسل از اصول اسالمی آن ایفا می« انقالب»کشاندن 

ی مدعیان دروغین را آویزه درباره)حفظه اهلل( ی ما باید این هشدار مقام معظم رهبری جوان جامعه

مواظب باشید توی دام »گیریم ایشان فرمودند: گوش خود کرده از این کالم گوهر بار درس ب

دارهایی دار وارد نشوید. االن این روزها از این چیزها زیاد است و دکانهای دنیادار دکانعنکبوت

کنند امام دیدیم فالن دیدیم هیچ واقعیتی هم ندارد. حواستان باشد که که به اسم معنویت ادعا می

ها و به برخی از بافتهتالش ما بر این بود که پاسخ بدهیم در این تحقیق « ها نشوید.اسیر آن

ها و انحرافات آنان و از آنجایی که و نیز آشنا ساختن خوانندگان با بدعت« ایتصوف فرقه»ادعاهای 

خواهد لذا های صوفیان بسیار گسترده است و هفتاد من کاغذ میپرداختن به این دعاوی و بدعت

گیریم: آشنایی اجمالی با ساختار های زیر پی میکلی در بخش آنان را در یک تقسیم بندی

ی پیدایش آن و تصوف از دیدگاه ائمه اطهار ی آن و زمینهی تصوف و پیشینهتشکیالتی فرقه

ها. ان شاء اهلل این نوشته بتواند برای خوانندگان عزیز مفید و نقدی بر عقاید باطل آن)علیهم السالم( 

 واقع شود.
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 مفهوم شناسی تصوف -1

است که در لغت به معنای صوفی شدن بوده، « تفعل»تصوف، مصدر الزم ثالثی مزید از باب 

دار شدن چیزی یا صفتی است، مثل تاهل؛ دارای اهل و یکی از موارد کاربرد این باب در عربی، بیان

  1عیان شدن و تالم؛ الم و درد شدن.

رود که از ها به کار میها و آیینن گرویدن به فرقهاین ویژگی باب تفعل، به خصوص در بیا

توان به تمجُّس، گرویدن به آیین مجوسی و تَهَوُّد؛ گرویدن به دین یهود اشاره کرد. به جمله می

نامی « تصوف»ی به این ترتیب، کلمه 2 ساخته شده است.« تصوف»، «صوفی»همین جهت از کلمه 

 اند.شوند دادهوانده میخ« صوفی»کسانی که « مسلک»است که به 

ه تعریف کگویند، باید اعتراف کرد می« صوفی»به چه کسی و اینکه « تصوف»ی معنی درباره

 یافتیم؛اشد نجامعی که طریقه و روش صوفیه را حاوی باشد و مورد قبول همگان نیز قرار گرفته ب

ت تطورا بر تحوالت وهای بسیاری در تفصیالت و وقایع تصوف وجود دارد و عالوه زیرا تفاوت

ه آثار های خارجی و تاثیرات تاریخی کهای تصوف حادث شده، عکس العملداخلی که در نهضت

ه سیار ببهای گوناگون تصوف نفوذ داشته است، منجر به اختالفات و انشعابات آنها در محیط

 ی نظری آنان گرویده است.انقساماتی در پایه

ق( در بغداد برحسب حروف ابجد با توجه به 429)متوفای « ابو منصور عبدالقادر»نقل است که 

 ی آنان ی تصوف و صوفیه و نظریهتالیفات بزرگان صوفیه در حدود یک هزار تعریف درباره

ی و هم درباره« تصوف»البته مشایخ صوفیه صدها تعریف هم برای  3جمع آوری کرده است.

وسای این فرقه چندین تعریف نقل شده است. اند و از هر کدام از اقطاب و رذکر کرده« صوفی»

ی حقیقت تصوف را بیش از آرای بزرگان تصوف درباره« عوارف المعارف»در کتاب « سهروردی»

  4«و اقوال المشایخ فی ماهیه التصوف تزید علی الف قول»گوید: داند و میهزار رای می

 87ری، توانسته است حدود ی کتب صوفیه تا اوایل قرن پنجم هجبعد از مطالعه« نیلکشن»

ی صوفیه»وی پس از انتخاب چند تعریف، در کتاب تعریف گوناگون را در مورد تصوف فراهم آورد. 

                                                
   . 107، ص1، ج1قسم. استرآبادی، 1
  . 74ی تصوف، ص. نفیسی، سرچشمه2
  .15، ص 2. جامی، نفحات االنس، ج3
   .57شهرودی، عوارف المعارف، ص. 4
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ی های بسیاری در فارسی و عربی از تصوف شده؛ ولی بعد از همهتعریف»نویسد: می« اسالم

  1«توان تعریف کرد.ها، باید گفت که تصوف را نمیآن گفته

گردد که تا چه اندازه در فروع و معانی تصوف اختالف وجود داشته و آشکار می بدین ترتیب

بیان کند و خود « تصوف»دارد که با وجود این همه تعریفات، کسی نتواسته تعریف جامعی برای 

ای برای آن این نکته )اختالف و مغایرت در تعاریف( کاشف از این است که هر کدام مفهوم جداگانه

مشایخ در بیان »نویسد: یکی از نویسندگان معروف در این باره می« علی دشتی»ند. اقائل بوده

کند؛ بلکه ی آنان چیزی را بر ما مکشوف نمیاند: ولی گفتهمعنی تصوف بسیار سخن گفته

به قول طالب قدیم، همه شرح االسم؛ یعنی عباراتی است در بیان خوبی تصوف، نه شرح 

  2«ماهیت آن.

ای ید گفت که تصوف یک مذهب خاص و منظم و محدودیت نیست؛ بلکه طریقهبنابراین، با

التقاطی است که از به هم آمیختن عقاید و افکار گوناگونی به وجود آمده و به همین جهت حد و 

حصاری ندارد و در طی قرون و اعصار یا مقتضیات و شرایط و افکار هر دوره تغییر شکل داده 

های صوفیه، بیش از تعداد مشایخ و است که بگوییم: تعداد تعریفپس حرف صحیح همان  3است.

 اند. سران صوفیه در طول تاریخ است؛ زیرا برخی از مشایخ برای تصوف بیش از یک تعریف گفته

 رادف تصوف با عرفان از دیدگاه برخی مستشرقان و اسالم شناسانت -2

دف به کار ها مترابسیاری از نوشتهدر « عرفان»با « تصوف»اما مع االسف این است که تصوف 

رخی حتی ب وگیرند رود؛ یعنی دو لفظ مختلف که برای بیان یک حقیقت مورد استفاده قرار میمی

تصوف  یهودی، هایی همچون: تصوفدانند. از این رو، ترکیبتصوف را مترادف با عرفان اسالمی می

 دانند. هندی و ... را جایز نمی

ان و اسالم شناسان، این اصطالح رواج دارد، به طوری که وقتی آنان از امروز در عرف مستشرف

در عرف مجامع گویند، منظوری جز عرفان اسالمی ندارند. البته سخن می« صوفسیم»تصوف یا 

رسد بار منفی تصوف ای با بار مثبت است به نظر میواژه« عرفان»بار منفی دارد و « تصوف»شیعی 

ق( و 1050های شدید افرادی همچون مالصدرا شیرازی )عد از مخالفتاز قرن یازدهم هجری و ب

                                                
  .10. الهامی، تصوف از دیدگاه ائمه اطهار )علیهم السالم(، ص1
  .9. دشتی، در دیار صوفیان، ص2
  .159. زنجانی، تاریخ تصوف، ص3
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ق( با صوفیان رواج پیدا 1111- 1073ق( و مالمحمد باقر مجلسی )1098مالطاهر قمی )متوفای 

 کرد.

 ار رفت؛ب به کای مقدس شمرده شد و برای عارفان حقیقی و نااز این تاریخ به بعد عرفان واژه

بدلی  ای کاذب وهمنفی پیدا کرد و بیشتر در مورد عارف نمایان یا عرفانبار « تصوف»ای اما واژه

ایی هخصیتاستعمال گردید. هنوز در مجامع شیعی این کاربردها رواج دارند. به همین دلیل، ش

ی خمین همچون: مالحسین قلی همدانی، سید علی آقا قاضی طباطبایی، عالمه طباطبایی، امام

بلکه  گوییم؛میرا هرگز صوفی ن)رضوان اهلل تعالی علیهم اجمعین( اهلل بهجت و مرحوم آیت )رحمه اهلل( 

 خوانیم.آنان را عارف می

هنگی عرفان به بعد فر»داند که: شهید مطهری نیز تفاوت عرفان و تصوف را در این می

ت ر طبقاتوضیح آنکه عارفان برخالف سای «عرفان اشاره دارد و تصوف به بعد اجتماعی آنان.

نکه آزون بر ن، افهنگی عالم اسالم، از قبیل مفسران، محدثان، متکلمان؛ فقیهان، ادبیان و شاعرافر

شود، می های علمی و نظری تقسیمبه شاخه« عرفان»ی فرهنگی هستند و علمی به نام یک طبقه

 وسالیق  غم تنوعرای که علی اند، به گونهی اجتماعی نیز شکل دادهپدید آوردند، یک طبقه یا فرقه

و  افکاره ای سلسلی اجتماعی که دارتوان از آنها به عنوان یک گروه به هم پیوستهعالیق آنان، می

 وها، پوشش، آرایش سر و صورت و محل خاص عبادت حتی آداب مخصوص به خود در معاشرت

 امثال آن هستند، یاد کنند.

 شوند و هر گاه به بعد مینامیده « عارف»این گروه هر گاه با عنوان فرهنگی یاد شوند 

ی عرفان و برای بیان رابطهبنابراین،  1شود.گفته می« متصوفه»و « صوفی»شان اشاره شود اجتماعی

تصوف، ابتدا باید منظور خود را از تصوف روشن کنیم. حقیقت آن است که تصوف در برخی از 

ژه عرفان عملی ندارد. به عنوان اند. تفاوتی با عرفان، به ویتعاریفی که صوفیان بزرگ بیان کرده

تصوف ذکری بود با اجتماع و وجدی با استماع و عملی با »گوید: مثال: جنید بغدادی می

تصوف آن جایی است » 3؛«التصوف ان تکون مع اهلل بال عالقه»اند: و یا در جایی دیگر گفته 2«اتباع

التصوف »گوید: ق( می311توفای و یا محمد جریری )م« که خدا باشی، بدون هیچ عالقه و پیوندی

                                                
  . 549 - 548. مطهری، مجموعه آثار، صص1
  .471، ص4. قشیری، رساله قشیریه، ج2
  .4. کاشانی، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، ص3
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تصوف داخل شدن در هر خوی بلند عالی » 1؛«الدخول فی کل خلق سنی و الخروج من کل خلق دنی

تصوف عبارت است از ترک »ابوالحسن نوری گفته است: « و بیرون شدن از هر خوی پست است.

ند، به جز صوفی آن است که اندر دو جهان هیچ نبی»گوید: شبلی نیز می 2«کل حظ نفس

« ؟ما التصوف؛ تصوف چیست»ابوسعید ابوالخیر در پاسخ به این سوال که:  3«خدای عزوجل

تصوف » 4؛«التصوف الصبر تحت االمر و الهی و الرضا و التسلیم فی مجاری االقدار»گفته است: 

 عبارت است از صبر در برابر امر و نهی خدا )صبر بر طاعت( و رضا به قضای الهی و تسلیم او

 « بودن.

آنچه سر داری، »گفته است:  چنین« تصوف کیست؟»در جایی دیگر، در پاسخ این سوال 

  5«بنهی و آنچه در کف داری، بدهی و از آنچه بر تو آید، نجهی.

الوقوف مع االداب الشرعیه ظاهرا و »گوید: میابن عربی نیز در پاسخ به سوال تصوف چیست؟ 

  7«فالتخلق باالخالق اهلل هو التصوف»گوید. ایی دیگر میدر ج 6«باطنا و هی مکارم االخالق

 گوید:فرید الدین عطار نیشابوری در تعریف تصوف می

 8ی عالم بریدنطمع از جمله        تصوف چیست؟ در صبر آرمیدن      

روشن است که اگر منظور از تصوف چنین معنایی باشد که در کالم این دسته از برزگان گفته 

ها، تفاوتی با عرفان ای نقدهای جزیی نسبت به برخی از این تعریفصرف نظر از پارهشود، می

تواند با آن مخالف باشد. اما اگر بخواهیم نخواهند داشت و هیچ اندیشمند و عالم مسلمانی نمی

چنین تعاریفی علما و عمال در حق بسیاری از تصوف را به مصداق تعریف کنیم، در این صورت 

شوند، قابل تطبیق نیست. اینان نه تنها به شرعیت عمل ه عنوان صوفی شناخته میکسانی که ب

دارند. همچنین این گروه نه تنها از دنیا و کنند؛ بلکه مریدان خود را نیز از عمل به آن باز مینمی

                                                
  .5همان، ص. 1
  .42، ص3. هجویری، کشف المحجوب، ج2
  .44. همان، ص3
  .292سرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، ص. میهنی، ا4
  .285. همان، ص5
  .125، ص2محی الدین عربی، الفتوحات المکیه، ج. 6
  .264. همان، ص7
  .314 - 313های عرفان و تصوف در ایران و جهان، صص. تدین، جلوه8
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ی مادیات گریزان نیستند؛ بلکه همواره در جمع مال کوششی بارز دارند و نه تنها طمع از جمله

اند. یا نه تنها از اسم و رسم گریزان نیستند، بلکه ی عالم بستهاند؛ بلکه طمع در جملهم نبردهعال

 تمام هم و غم آنان کسب اسم و رسم و دکان داری است. 

کنند؛ بلکه شدن خود را از توبه باالتر دانسته، نمی« توبه»فراتر اینکه نه تنها از گناهان خود 

ی آب کری که هیچ نجاستی در آن پندارند؛ به منزلهمطلقه میخویشتن را داری مقام عصمت 

نیز حاکی از آن است که مصداق چنین تعاریفی در عالم خارج « روایات»تاثیر ندارد! مذمت در 

)صلی اهلل علیه و آله و ی پیامبر گرامی اسالم وجود نداشته است؛ و اال جایی برای مخالفت سرسختانه

  1با صوفیان وجود نداشت.م السالم( )علیه و ائمه اطهار سلم(

 ی تصوفپیشینه -3

اند که بسیاری از دانشمندان، مورخان و نویسندگان غرب و حتی اهل قلم صوفیه، تصریح کرده

نبوده و این نام در اواخر قرن دوم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  نامی از تصوف در زمان پیامبر اکرم

 2شده است. هجری یا اندکی بعد از آن پیدا

ی گنابادیه )سلطان محمد گنابادی( خدمت کرد تا فرقهسال نزد موسس  32کیوان قزوینی که 

اولین »گوید: ی ابوهاشم میملقب شد و بعدها توبه کرد، درباره« منصور علی»یا « منصور علیشاه»

 ها به خود داد تاکسی که زیر بار این ننگ و بدعت رفت، ابوهاشم کوفی بود که رنج

 3«ی صوفی به راه افتاد.عراده

دوم نامید؛ چرا که با تشکیل سقیفه توانستند « ی بنی ساعدهسقیفه»توان این جریان را می

)علیهم السالم( بگیرند؛ ولی در مقابل معنویت ائمه )علیهم السالم( والیت و زعامت را از اهل بیت 

هایی بود که بتوان ساخت جریان و شخصیت ماندند و نتوانستند کاری کنند. از این رو، بهترین کار،

کرد و یک نوع والیتی را تعریف کرد که در عین تبعیت مردم )علیهم السالم( ها را جایگزین ائمه آن

های وقت کاری نداشته باشد. یعنی اسالم منهای سیاست. البته به دلیل آشنایی از آن، با حکومت

به دلیل گسترش قلمرو حکومت اسالمی، نقش سایر  های وقت، ومسلمانان با سایر ادیان و فرقه

  4توان نادیده گرفت.ها را در تاسیس این مسلک نمیآیین

                                                
  .32-31های کاذب، صص. شریفی، درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان1
 .28، ص 2نفحات االنس، ج. جامی، 2
  .232، ص1. بصری، البیان و التبیین، ج3
  .564. اردبیلی، حدیقه الشیعه، ص4
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 منشاء آداب و رسوم تصوف -4

ها و ادیان مختلف اعم از: بودایی، میترایی، زردشتی، در حقیقت تصوف مخلوطی از تفکرات فرقه

ی منشاء درباره»دکتر عبدالحسین زرین کوب مانوی، تائو، مسیحی، برهمایی، یهود و اسالم است. 

جستجوی یک منشاء غیر اسالمی برای تصوف »: نویسدغیر اسالمی بودن تصوف می

ای برای چندین نسل از محققان های دراز معمای جالب و سرگرم کنندهاسالمیان، قرن

گشته  های گوناگون در بیان اصل و منشاء تصوف اظهاراروپا شده و از این رو، فرضیه

  1«است.

هایی که ذکر شده، حقیقتی را شامل است، لکن وافی به مقصود و شامل البته هر یک از فرضیه

رسد که پیدایش ی حقایق نیست؛ بلکه با خود به مدارک و شواهد موجود، این طور به نظر میکلیه

رج و به باشد؛ بلکه عوامل یاد شده از خاتصوف معمول یک ماخذ خاص ومولود یک عامل نمی

ی تصوف و سیر تکاملی و نمو تدریجی آن در تاریخ ی عوامل داخلی، هر کدام در انعقاد نطفهاضافه

اند و تصوف به اصطالح اسالمی، از فعل و انفعال یک سلسله علل و اسالم تاثیر و نفوذ خاصی داشته

پیدایش مسلک  عواملی به وجود آمده است. بدیهی است احتمال اینکه هیچ عاملی جز اسالم در

ی تاریخ و توان با مطالعهباشد و این موضوع را میتصوف، دست اندر کار نبوده، کامال مردود می

 2ی آن دو به خوبی دریافت.تعلیمات اسالم و تصوف ومقایسه

 نقش مسیحیت در پیدایش تصوف -5

کاتب ت و ماگر فرضا تصوف را اقتباس و تقلیدی از یک مکتب بیگانه بدانیم، بدون شک مسیحی

وف ترین مکتب بیگانه نسبت به تصزدیکن -هر یک از جهتی –و ادیان هندی و تعالیم افالطونی 

 وخواهند بود. مسیحیت بیشتر از جهت تکوین قسمت عملی و ظاهری تصوف، و مکاتب هند 

 ی از جهت تکوین عرفان نظری و جهان بینی عرفانی.تعالیم افالطون

برای مثال: نیکلسن میل به زهد و تفکر صوفیان اسالم را اقتباسی از اعمال راهبان مسیحی 

 دکتر قاسم  3داند.دانسته و نیز پوشیدن لباس پشم را تقلید و اقتباسی از راهبان مسیحی می

به طوری که  -پشمینه پوشی یا تصوف»یسد: نونیز در این باره می -صوفی پژوه معاصر -غنی

                                                
  . 12. زرین کوب، ارزش میراث صوفیه، ص1
  .51. بیرانوند، همان، ص2
  .73. زنجانی، اسالم و تصوف، ص3
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ناشی از آن است، از عادات راهبین مسیحی بوده که « صوفی»ی کلمه -قبال گفته شد

  1«بعدها در صوفیه هم شعار زهد محسوب شده است.

دانند. حتی ها را نیز تقلیدی از طرز زندگی راهبان مسیحی میایشان زندگی در صعومه و خانقاه

 2ی شام، به دست یکی از امرای مسیحی بنا شده است.ی، خانقاه صوفیان در رملهبنا به روایت

ی سلوک تا مواردی از قبیل: کلمات پنهانی )راز(، مکاشفات روحی، سقوط تکلیف، درجات هفتگانه

  3شود.وصول به مقام اتحاد و غیره در تعالیم مسیحیت و پیش از اسالم دیده می

کسی که نزد او صوفیه ذکر شود و آنها را به زبان و به دل »مودند: فر)علیه السالم( امام رضا 

)صلی اهلل علیه و آله و انکار نکند از ما نیست وکسی که آنها را انکار کند گویا با رسول خدا 

  4«قیام کرده است.سلم( 

   5«صوفیان نصاری و مجوس این امتند.»فرمودند: )علیه السالم( امام علی نقی 

مخربوا شیاطین ولفاء الالخدا عین فانهم خ التلتفقوا الی هوالء»فرمودند: )علیه السالم( ی امام علی نق

ید، تنا نکنران اعگبه این حیله» ؛«قواعد الدین تیزهدون لراحه االجسام و یتهجدون لتصیید االنعام

ایشان هنتی بدباشند. زهد ایشان برای راحی قواعد دین میزیرا جانشینان شیاطین و خراب کننده

  «داریشان برای صید کردن عوام است.و تهجد و شب زنده

 برخی از عقاید و آداب تصوف -6

گاه باشد و آنل میشریعت و طریقت: شریعت برای ساکنان الی اهلل وسیله رسیدن به کما 1-6

، چون شوندکه سالک به مرتبه کمال و شهود و وصول به حق رسید، تکالیف شرعیه از او ساقط می

وام دنیا، شریعت ظاهر و پوسته دین است و مغز و باطن آن طریقت است که عبارت است از ترک د

 ذکر، توجه به مبدا هستی ....
گری های صوفیه، مساله تساهل و تسامح و اباحیگری: مشکل دیگر بسیاری از فرقهاباحه 2-6

فاصله گرفتن از شریعت نیز های جنسی و های اخالقی و انحرافآسیباست. سماع و آواز و غنا و 

                                                
  .73. غنی، تاریخ تصوف، ص1
  .75. همان، ص2
  .77. یثربی، عرفان نظری، ص3
  .223، ص12. نوری، مستدرک الوسایل، ج4
  .602. اردبیلی، حدیقه الشیعه، صص 5
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این انحراف بنیادین و اصوال برخی از گروندگان به تصوف نیز به همین جهت خود را منحرف  زاییده

 اند. ساخته

پشمینه پوشی: انحراف دیگر برخی از صوفیان، پیشمینه پوشی آنها است که در اواخر قرن  3-6

هت، نام صوفی بر آنها نهاده شد. پیامبر دوم هجری در میان مسلمانان رواج یافت و به همین ج

در آخر الزمان جماعتی »: هایش به ابوذر غفاری فرموددر سفارش)صلی اهلل علیه و آله و سلم( اکرم 

کنند که ایشان را به پوشند و گمان میخواهند بود که در تابستان و زمستان، پشم می

ئکه آسمان و زمین این گروه سبب این پشم پوشیدن، فضل و زیادی بر دیگران است. مال

  1«کنند.را لعنت می

  ارند.صوفیان معاصر، گر چه کمتر اهل پشمینه هستند، لکن ماهیت انحرافی را همچنان د

وشیده نیست پکشف و شهودهای شیطانی: انحراف و بدعت دیگر صوفیان است بر اهل فن  4-6

به  وبانی رای صادقه، شهود الهی و که کشف وشهود و اشراق بر دو نوع است، گاهی همچون رویاه

 ت رفت.توان بر مکاشفات شیطانی باید به سراغ کشف معصوم یعنی قرآن و سنهمین دلیل نمی

ه قرآن ستند بمها و ارشادات قطب و مرشد هیچ گونه حجیتی ندارد، مگر اینکه بنابراین، توصیه

معیار  ند تادینی را داشته باش و سنت باشد یعنی اقطاب باید قدرت اجتهاد و استنباط از متون

صوفیه  شیوع وتمییز شهود الهی از شهود شیطانی را در اختیار داشته باشند، در حالی که اقطاب 

 فاقد این ویژگی هستند.

 آداب و اصطالحات تصوف -7

ذاهای اشانه و غهای نفسانی از جمله؛ همسر، فرزند، خانه و کریاضت: یعنی ترک همه خواسته -

 گویند. به تعبیر دیگر کشتن نفس را ریاضت میمطبوع و 

ی ای برانهشود، که در خانگاه خاستقرار و اجرای مراسمات صوفیانه گفته میاخانگاه: به محل  -

 شود. محلی برای مراسم چله نشینی و سماع و وجود در نظر گرفته می قطب و مرشد و

 الک را قبول دارد.ستند برای کسی که سرپرستی سهقطب: و پیر مرشد، لقب  -

یا  شنوند حال یا به صورت جمعی وگران میخواند و دیسماع: مراسمی است که یک نفر می -

 شود که همراه با رقص و وجود است. ای خوانده میبه صورت دف و نی، سروده

                                                
  .93، ص77. مجلسی، بحاراالنوار، ج1
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 گویند که به آن شطح گفته شطحیات: صوفیان در حال وجد بی خود شده و مطالبی می -

اند. )یعنی به احکام و نیاز شدهکنند با خداوند متحد شده و از شریعت بیا میشود و ادعمی

  1دستورات الهی نیازی ندارند.(

 )علیهم السالم(تصوف از دیدگاه ائمه اطهار  -8

ام در کتابی به ن« وسایل الشیعه»ق( صاحب کتاب 1104مرحوم شیخ حر عاملی )متوفای 

 نویسد: نکوهش آنان نقل کرده است و می روایاتی در انکار و« االثنی عشریه»

اند و از امامان خویش احادیث بسیاری در نکوهش های صوفیه را انکار نمودهفرقه تمام شیعیان،»

ها و اثبات کفر آنان تالیف های بسیاری در رد این فرقهاند و علمای شیعه کتابآنان نقل کرده

د اصحاب حالج است که در رد آن آمده: صوفیه در اند که از آن جمله کتاب شیخ مفید در رنموده

 2«باشند.می« اتحادیه»و « حلولیه»ی اصل دو فرقه

)علیهم و امامان معصوم )صلی اهلل علیه و اله و سلم( کند بر اینکه پیامبر احادیث فراوانی داللت می

ان راستین و ناب که با روح عرف –از افراط و مبالغه در زهد و ریاضت سخت و غیر شرعی  السالم(

جلوگیری می کردند به عنوان مثال: وقتی عثمان بن مظعون به تقلید از زهاد  -منافات دارد

)صلی خواست خود را احضا نموده و زنش را طالق دهد و سر به بیابان بگذارد، پیامبر مسیحی، می

های روزه« ابن عمر»وقتی  مانع کار او شد و او را به اعتدالل دعوت فرمود. یااهلل علیه و آله و سلم( 

او را از )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  گذرانید، آن حضرتگرفت و تمام وقت را به مناجات میطوالنی می

 3افراط نهی فرمود.

در روایتی از لعن مالئکه بر این گروه خبر داده است، آنجا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( پیامبر اکرم 

یا اباذر! یکون فی آخر الزمان قوم یلبسون »فرمود: « ابوذر»خود به های که در اثنای سفارش

غیرهم الوئک یلعنهم مالئکه السماء و الصوف فی صیفهم و شتائهم یرون الفضل لهم بذلک علی 

شوند که در تابستان و زمستان لباس )صوف( ای اباذر! در آخر الزمان قومی پیدا می» 4؛«االرض

دانند. ی زهد و پارسایی میرا برای خود فضیلت بر دیگران و نشانهپوشند و این عمل پشمی می

 « کنند.آنان را فرشتگان آسمان و زمین لعن می

                                                
  .160، ص2. عطار، تذکره االولیاء، ج1
  .53. حر عاملی، االنثی عشریه، ص2
  .11-10. مهدی زاده، تاریخ تصوف در اسالم، صص3
  .362، ص3. صدوق، وسایل الشیعه، ج4
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و  افراطی شان همان دعوت به زهدمهمترین عقیده)علیه السالم( صوفیه زمان حضرت امام صادق 

خته شنا که به آن عدم کسب و کار و تالش برای رزق و روزی بوده است در واقع شاخصه فکرشان

هلل ااء فی شدند همین اندیشه باطل بوده است وعقایدی چون وحدت وجود، حلول و اتحاد و فنمی

 که  لیل استدها راه نداشته و شاید به همین های بعدی پیدا شد در آن... که در صوفیان دوره

نین چمستقیم  باشد سخنی در نقدبینیم تا زمان حالج که هم عصر دوران غیبت صغری میمی

   هایی و با اشاره مستقیم به گروه صوفیه در کلمات اهل بیت وجود ندارد. اندیشه

عباد  وهای فراوانی وجود دارد که حاکی از اعتراض سران صوفیه چون سفیان ثوری گزارش

طل یشه باوجود دارد که همگی نشانگر این است که عمده اند)علیه السالم( مصری به امام صادق 

 هداعتقاد به ز -اندالوه بر  اینکه همگی بر مذهب مخالفان اهل بیت بودهع-ها یه در آن دورهصوف

لمراد ار کشف داند. چنانچه عالمه حلی نیز افراطی، دنیاگریزی و عدم تالش برای کسب روزی داده

ن ات. ایشتر ایشان برای اثباتش گزارش شده اساز بعضی صوفیه این عقیده عجیب و ادله عجیب

با  صوفیه نویسد: عامه عقال بر این عقیده هستند که طلب روزی و رزق جایز است ولی بعضیمی

وط است ی مخلااین امر مخالف هستند و دلیل اولشان این است که مال حرام با مال حالل به گونه

ست ب انی واجتوان آن را جدا نمود و آنچه که چنین است باید آن را صدقه داد! پس بر غکه نمی

ه از کاست  آنچه از اموال در دست دارد به فقیر بدهد تا خودش فقیر شود و آن گاه بر او روا

ن ار شدصدقات دیگران استفاده کند! دلیل دوم ایشان برای نهی کسب روزی این است که مالد

ا نسان باکنند و شود حاکمان ظالم برای گرفتن مالیات و خراج به انسان مراجعه میباعث می

 ست! ااخت مالیات و خراج با ایشان همکاری نموده در حالی که همکاری با ظالم حرام پرد

هایی مخلوط باشد که قابل تمییز نباشد چرا که اوال این گونه نیست که حالل با حرام به گونه

شارع راه تمییز را نشان داده و گفته آنچه از اموال نزد مردم استحالل است مگر این که خالفش 

اش ایشان صحیح باشد و کسب مال از این جهت حرام باشد الزمهود. همچنین اگر سخن ثابت ش

دانند و ملزوم آن این است که غذا خوردن هم حرام باشد در حالی که همگی این الزمه را باطل می

باشد کند هدفش از زراعت یا تجارت نفع خودش مینیز باطل است. ثانیا کسی که کسب و کار می

 1ت ظالمان )پس او در ظلم ظالمان شریک نیست چون هدفش آن نیست.(و نه تقوی

 

 

                                                
  .463. کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد، ص1
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 نتیجه گیری:

ای باطل که فقط به دنبال اسم و رسم و مادیات هستند رو به مسلمانان و جهان اسالم با فرقه

روست که با اسم عرفان وارد شده است که تا به اسالم خدشه و آسیبی وارد سازد و اسالم را از بین 

اند، دار که با عرفان اصیل و ناب اسالمی غریبهای و دراویش دکانبنابراین، صوفیان فرقهببرند. 

پایه و اساس و کژ اندیشی خویش، اند تا با روشی شیادانه و با دعاوی بیدست به دست هم داده

 اسالم را هدف قرار دهند و اعتقادات مسلمانان را تضعیف کنند. لذا باید بیان کرد که گاه جاه

 های پیشوایان فرقه دارو مسلک ساز باعث شده است تا کج طلبیها و منفعتها، نادانیطلبی

های باطل دیگر به وجود آیند پس در چنین شرایطی به حکم اینکه هایی به نام صوفیان یا فرقهراه

 تر اینکه، سکوت نوعی موضع گیری است، در برابر انحرافات واقعی نباید سکوت کرد و مهم

 بایست در مقام پاسخگویی برآمد و واقعیت را برای نسل سوم انقالب روشن نمود.یم

متصوفه همیشه مدعی دخالت نکردن در امور سیاسی هستند و در مکتوبات خود به عنوان یک 

 اعتقاد به آن اذعان داشته و دارند اما امروزه صوفیه برخالف ادعاهایی که در این باره مطرح 

سیاسی پیدا کرده است به طوری که برخی از اقطاب فرقه یا قبال خود عضو کارکردی کنند می

احزاب سیاسی بوده و یا در مواردی به طور مستقیم در برخی امور سیاسی وارد شده، موضع گیری 

کنند و های سیاسی صادر کرده، برای نظام تعیین تکلیف میکنند و گاهی نیز بیانیهو دخالت می

یند که دین اسالم توسط دشمنان در حال لطمه خوردن است، به این تکلیف بلذا وقتی مومن می

و یارانش در روز )علیه السالم( رسد که با دشمنان دین خدا بجنگد همانند قیام امام حسین می

پرچم اسالم عالم گیر شود و )عج اهلل تعالی فرجه شریف( عاشورا و ان شاء اهلل با ظهور حضرت حجت 

                    ی روزگار محو شوند. ای باطل از صحنههدشمنان و فرقه
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