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 شنايي با تصوف قبل از انحراف آ

 تعريف:

ديني است كه بعد از گسترش فتوحات وكثرت مال و دارائي، درجهان اسالم منتشرر  تصوف يك حركت
گرديد، به منزلهء مقابله با عياشي وفرو رفتن در خوشگذراني شروع شده بود، ابتداء بره خرا ر مقابلره برا 

ً  پيشرفته گرديده براي شان  ريقه و روش خاصي بنرام   «صروفيه»عياشي به زهد پرداختند بعدا كارشاُن
از  رير  كشرو و  درست شد، آنان به تربيهء نفوس وباال بردن آن، بخا ر رسيدن به معرفت خداونرد 

مشاهده، نه از  ري  تقليد و استدالل، پرداختند، ولي بعردا در  رير  خرويد مرداهنت ونررمد كردنرد، 
 هاي هندي، فارسي ويوناني مختلو در  ريقهء شان داخل شد.وفلسفه

 ده:تأسيس و افراد برازن

گويد كه صوفيه منسوب به مردي است كه برايد صروفه هر( چنين مي795ابن جوزي بغدادي )ت  -
 شد، نامد )غوث بن مر( بود و در دوران جاهليت درمصر ظاهر شده بود.گفته مي

اند كه صوفيه مشت  و مرخخو  از البيروني از علماء ساب  وفون هامر از دانشمندان جديد به اين نظر -
كند باشد، اين نظر قول كساني را تخييد ميباشد، سوفيا كلمهء يوناني بوده معنايد حكمت مي( مي)سوفيا
 گويند: تصوف اسالمي زادهء فلسفهء افال وني است.كه مي
هراي گرفته شرده زيررا صروفيه مشرهور بره پوشريدن لباس« پشم»گويد: صوفيه از صوف بعضي مي -

بعضي گفته: از صرفاء، و  رفته شده يعني صفهء مسجد رسول الله پشمينه بودند، بعضي گفته: از صفه گ
 بعضي ديگر گفته: از صو اول.

صوفي كسي است كه قلبد را پروردگارش صفائي بخشيده و نوراني كرده »گويد: ابو سعيد خراز مي -
بره ، وي در دوران محنت و عذاب صروفيه در بغرداد «باشد و كسي است كه با  كر خدا لذت احساس كند

 مصر فرار كرد.
ها و أخالق تصوف عبارت است از داخل شدن در تمام روش»گويد: ( مي133 -ابو محمد جريري )ت -

 نيك و خارج شدن از أخالق و عادات زشت.
تصوف أخالق است، و كسي كه در أخالق از ترو برترري حاصرل »گويد: ( مي133 -ابوبكر كتاني )ت -

 «.تصوف عبارت است از صفاء شدن و مشاهده»گويد: وي نيز مي «.كرد در صفاء نيز حاصل كرده است
تصوف عبارت است از انداختن نفس در عبوديت و خروج از »گويد: هر( مي143 -جعفر الخلدي )ت -

 «.بشريت و نظر كردن بسوي ح  به تمام معنى
 «.باشدابتداء تصوف معرفت خدا و انتهاي آن توحيد وي مي»گويد: شبلي مي -
 «.صوفي كسيست كه قلب خود را براي خداوند صفا كرده باشد»گويد: بن حارث مي بشر -
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 «.پرهيزگاري عبارت از ترك شبهات است»گويد: قشيري: كه صاحب رسالهء قشيريه است مي -
هرر 337هرر و يرا 331هر يا 317رود كه سال از شخصيات مشهورشان رابعهء عدوي نيز به شمار مي -

ين زهد وحب و يا به تعبير خودشران برين زهرد و عشر  الهري جمر  كررده برود، وفات كرده است، وي ب
 همچنان وي در غني ساختن بخد ادبي صوفيان سهم گرفته بود.

 هر( وي ملك و سلطنت را ترك نموده روي به زهد و تصوف آورد.363 -ابراهيم بن ادهم )ت -
زهرد در دنيرا »گويرد: رود، وي ميهر( از علماء زهاد به شمار مري363 -95همچنان سفيان ثوري ) -

 «.عبارت است از كوتاه كردن آرزوها، نه خوردن چيز درشت و پوشيدن خرقه
رسد، وي اولين هر( از مكتب زهد است، نسبد به اصل قبطي و يا نوبي مي347 والنون مصري )ت  -

پروردگرارم را »گويرد: كند  وريكه ميكسي است كه ظهور مذهب معرفت را در تصوف مقدمه گذاري مي
 «.شناختمبود وي را نميتوسط خود پروردگار شناختم و اگر پروردگارم نمي

هر( در اصل از نهاوند بود ولي تولد و نشخت وي در عراق شده، و شراگرد 395 -ابو القاسم جنيد )ت -
ده تصوف آنست كه ح  تو را از خودت بميرانرد و بره خرودش زنر»گويد: باشد، وي ميحارث محاسبي مي

ها و تقرب به سوي ، در بارهء گروهي از تصوف و اهل معرفت كه به ترك نمودن اعمال از قبيل نيكي«سازد
انرد كره در آنران گروهي»... رسند، از وي در بارهء آنان پرسيده شد، وي در جواب گفرت: مي خداوند 

كنرد ه دزدي و زنرا مياند، و اين نزد من چيز بزرگي اسرت، كسري كربارهء ساقط شدن اعمال سخن گفته
 «.گويدبهرتر است از كسي كه اين سخن را مي

( پدركالند مجوسي و پردرش از پيرروان زردشرت برود، چنرين 363هر يا 314با يزيد بسطامي )ت  -
روايت شده كه وي به  رف شخص مقصودي كه در زهد مشهور بود رفت، ديد كره آب دهرن خرود را بره 

ايرن »از وي صرف نظر نموده برايد سرالم هرم نرداد و چنرين گفرت:  رف قبله ميندازد، همان بود كه 
كند[ پس در آنچه وي دعروي مخمون نيست ]وآنرا مراعات نمي شخص در بارهء ادبي از آداب رسول الله 

 «. كند چگونه مخمون باشدمي
هر( در فارس تولد شده، نواسهء يرك مررد زردشرتي 119 -344ابو مغيث حسين بن منصور حالج ) -

رود، متهم بره ها به شمار ميها و اتحاديبود، در واسط عراق نشخت نموده است، وي از مشهورترين حلولي
كفر گرديده بخا ر چهار تهمتي كه به وي نسبت داده شده بود به دار كشيده شد، و آن چهار تهمت اشياء 

  يل بود:
 اش با قرامطه.رابطه -3
 .يعني من خدا هستم «أنا الحق»اش اين گفته -3
 اعتقاد پيرواند به الوهيت و خدائي وي. -1
اش در بارهء حج، زيرا وي معتقد بود كه حج كردن بيت الله از جملهء فرائضري نيسرت كره عقيده -4

 اداء آن الزم باشد.
يدگي وجود دارد. عالوه برآن وي متشردد، سرركد و افرا ري چدر شخصيت وي خيلي غموض و پي -
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 آن را ماسينيون اخراج و تحقي  نموده است.بود، كتابي دارد بنام ) وا سين( كه 
هر( در  وس كه از منا   خراسان اسرت تولرد 717 -471ابو حامد غزالي ملقب به حجة اإلسالم ) -

شده، به گرگان و نيشاپور سفر نمود با نظام الملك مالزمت داشت، در مدرسهء نظامي بغداد دروس خويد 
نشست، به قدس نيز سفر نموده از آنجا به حجاز رفرت بعردا را خوانده و در منارهء مسجد دمش  اعتكاف 

و  «تهافت  الالسفتال »هائي هم نوشته است كره از آنجملره اسرت دو باره به و ن خود عودت كرد، كتاب
است، غزالي رئيس مدرسهء كشو در « احياي علوم الدين»هايد ترين كتابو مهم «المنقذ من الضسل»

هاي هاي بزرگد شكست دادن فلسفهء يونان و ظاهر ساختن رسوائيار نامهرود و از كمعرفت به شمار مي
 فرقهء با نيه است.

هاي در سهرورد ايران تولد گرديده است سفر (1)هر(735 -749ابو الفطوح شهاب الدين سهروردي ) -
 باشد، مكتبي كره اسراس آن جمر خيلي زياد به هر  رف نموده. وي صاحب مكتب اشرافيهء فلسفيه مي

ها و مذاهب فارسيان قديم در بارهء دو بخد بودن وجود و برين فلسرفهء نمودن بين افكار مخخو ه از دين
باشد.وي توسط فترواي يوناني بشكل فلسفه و مذهب افال ونيهء جديد در بارهء فيض و ظهور دوامدار، مي

رود: بره شرمار مريهرايد كترب  يرل علماء حلب درسوريه محاكمه گرديده بقتل رسيد، از جملهء كتاب
 «. المقامات»و « التلويحات العرشية»و « هياكل النور»و « حكمة األشراق»

هر( رئس مكتب وحدت الوجرود كره خرود را 613 -761محي الدين ابن عربي ملقب به شيخ اكبر ) -
ديردن  داند، در اندلس تولد گرديده به مصر كوچ نمود بعدا به اداي حج رفرت و از بغردادخاتم االولياء مي

نمود و در دمش  جابجا گرديده در همانجا وفات يافت و دفن گرديد. قبرش در آنجا تا الحال وجود دارد و 
گويرد: از ميران تمرام ايكره چنرين ميشود، وي نظريهء انسان كامل را  رح نمرود، نظريهزيارت كرده مي

ردد، زيرا برراي انسران ايرن مخلوقات تنها براي انسان ممكن است كه محل تجلي تمام صفات خداوندي گ
هرا را بره هاي زيرادي دارد كره بعضري آنامكان وجود دارد كه در وحدانيت خداوند غرق شود. وي كتاب

ها تا الحال در كتابخانهء يوسو آغا در قونيه و در ديگر رساند كه تعدادي از آنچهار صد كتاب و رساله مي
 اند از:مشهورش عبارتهاي باشد، كتابهاي تركيه محفوظ ميكتابخانه
 روح القدس. -3
 ترجمان االشواق. -3
 فتوحات مكيه. -1
 فصوص الحكم. -4

 رود.ها فتوحات مكيه به شمار ميو بارزترين آن

                                                   
اي هم بنامش وجود بايد گفت كه اين شخص غير از آن سهروردي است كه در تصوف شهرت يافته وطريقه -1

از جملررهم مشرراي   هررـ وفررات نمررود  و232دارد، زيرررا وي رمررر بررن مامررد شررهاب افديررـن ابرروافص اسررـت كرره سررا  
ربررادت مشررهور بررودن وفرر  نويسررند م كترراب در بررد  وي ابررو اففتررو   رود، در تقرروي وصرروفيهم باررداد برره شررمار مرر 

 سهروردي را نوشته كه وي صوف  نه بلكه فلسف  بود و به اتهام زندقه كشته شدن م
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هرر( وي صراحب  ريقرهء شرا ليه بروده و از جملرهء اقروالد ايرن 676 -791ابو الحسن شا لي ) -
يم بناء ما از دليل و برهان غنري بروده كنبه چشم ايمان و يقين نظر مي ما به  رف خداوند »باشد: مي

 «.به آن ضرورت نداريم
هاي چهار گانه: عبد القادر جيالني، احمد رفاعي، احمد بدوي و ابراهيم دسوقي، شرح احروال قطب -
 ها خواهد آمد.اين

رود كه وي مسلمان شده  ري  تصروف را در از جملهء آنان فيلسوف فرانسوي رينه نيز به شمار مي -
ا پيد گرفت و خود را عبد الواحد يحيى نام كرد وي از روحانيت اسرالمي دفراع نمروده علرو مرتبرهء اروپ

باشرد هاي وي كترب  يرل ميمطاب  نظريهء خودش بيان نموده است، از جملهء كتاب –تصوف اسالمي را 
 .«الشرق والغرب»و  «رمزية الصليب»، «ازمة العالم الحديث»

 افكار و معتقدات: 

 ل و قواعد:اول: اصو
ايست كه باشد، شريعت ظاهر دين بوده و آن دروازهاند كه دين عبارت از شريعت و حقيقت ميمعتقد -

باشد كه در آن جز برگزيردگان و مختراران كرس ديگرر شوند و حقيقت با ن دين مياز آن همه داخل مي
 رسد.نمي
 تصوف در نظرشان هم  ريقت است و هم حقيقت. -
شود مگر به واسرطهء شريخي كره  ريقره را از باشد و آن حاصل نميروحي الزم مي در تصوف تخثير -

 شيخ خود گرفته باشد.
ترين درجات نزد آنران  كر، تخمل روحي و متوجه ساختن  هن بسوي مأل األعلى ضروري بوده و بلند -

 باشد.درجهء ولي مي
 رود:عمل كردن به اوامر شرع از جملهء ضروريات به شمار مي -

اصول  ريقه هفت چيز است: چنگ زدن به كتاب اللره، اقترداء بره سرنت، »گويد: * سهل تستري مي
 «.خوردن حالل، امتناع از ضرر رساني، دوري از گناه، الزم بودن توبه، و اداي حقوق

وقتي كه كشو تو با كتاب الله و سنت مقابل واقر  شرود بره كتراب و »گويد: * ابو الحسن شا لي مي
 «.موده كشو خود را ترك نماسنت عمل ن

وقتي كه فقير )يعني صوفي( برر نمازهراي پنجگانره در جماعرت حاضرر »گويد: * همچنان شا لي مي
 «.نشود به آن شخص اعتناء نكنيد

هائي است كره برهروا اگر شما شخصي را ديديد كه داراي چنان كرامت»گويد: * ابو يزيد بسطامي مي
تا وقتيكه ببينيد كه وي در مقابل امر و نهي دين و حفر  حردود و عمرل  رود به وي فريب نخوريدباال مي

 «.كردن به شريعت چگونه است
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اگر شخصي جاي نمراز خرود را برر روي آب گسرتراند و در هروا چهرارزانو »گويد: * وي همچنان مي
 «.باشدبنشيند بازهم به وي فريب نخوريد تا وقتيكه ببينيد در مقابل امر و نهي چگونه مي

زند ولي كراري نمايد و بر روي آب قدم مياگر انساني را ديدي كه در هوا پرواز مي»گويد: * غزالي مي
 «.دهد كه مخالو شريعت است در آنصورت بدان كه آن شخص شيطان استرا انجام مي

تواند و ضروري اسرت كره  رير  ديگرري غزالي معتقد است كه تنها عقل وسيلهء معرفت شده نمي -
باالتر از  ريقهء عقل وجود داشته باشد كه در آن چشم ديگري باز شود و توسط آن انسان غيبيات و امرور 

ته باشد و به نور شود كه ايمان عارفين را داشآينده را مشاهده كند، و آن  ري  تنها براي كسي حاصل مي
هاي درست وجود دارد و به خبر دادن پيامبر يقين مشاهده نمايد، در اين مسئله به عجايبري كه در خواب

  .از امور غيب و آينده استدالل نموده است 
باشد، ها مختص به اهل نبوت و واليت ميگويند، علمي كه به نظر آنصوفيان از علم لدني سخن مي -

ا از آن خبر داده مي اين علم حاصل بود، و خداوند  ي خضر چنانچه كه برا رُدنَّ ُه ِمرن لَّ مَۡنَٰ گويد: ﴿َوَعلَّ
 [. 67: الكهو] ﴾67 اٗ  ِعلۡم

رود، وي اين نظر را از شريخ فناء: أبو يزيد بسطامي اولين دعوتگر در اسالم بسوي اين نظر به شمار مي
بروده چنانچره در آخرر، ستهالك كامرل بره خداونرد خود ابوعلي سندي نقل نموده است، مراد از فناء ا

را فرامروش  انسان از احساسات خود غايب شده و مشاهده كننده فنا گرديده خود و ما سواي خداونرد 
كسي كه بااليد سلطان حقيقت به حدي غلبه نمود كه اغيار را نديد، نه عين »گويد: كند، قشيري ميمي
شود: آن شخص از خل  فنا شده وهمرراه حر  شان را در آنوقت گفته مي ها را، نه اثر شان و نه عالمهءآن

نامند كه آن عبارت اسرت از فنرا شردن بنرده از بلندترين درجات فنا را مقام جم  الجم  مي«. باقي است
 «. مشاهده فنا شدند توسط استهالكد در وجود ح 

كند كه آن دو قطب عبارت ان ميمقام فنا حالتي است كه تصورات سالك ميان دو قطب متعارض دور -
 است از تنزيه و تجريد از يك جانب، حلول و تشبيه از جانب ديگر.

 دوم: درجات سلوك:
ها اسلوب،  ريقه و هدف خاصي ميان صوفي، عابد، و زاهد فرق وجود دارد، زيرا براي هر يكي از اين -

 وجود دارد.
رود و آن مررور نمروده بره  ررف خداونرد مري مقامات: آن عبارت است از منازل روحي كه سالك به -

نمايرد، و بخا ر گذشتن از آن و رسيدن به منزلهء دوم مدتي از زمان توقو نموده مجاهرده و كوشرد مي
 براي گذشتن و نقل كردن از منازل به مجاهده و تزكيهء نفس ضرورت است.

ط آن چند لحظه نفس وي ترازه هائي كه باالي سالك ميوزد و توساحوال: احوال عبارت است از نسيم -
ت آن نسريم خروش گشرگذارد كه روح را شروقمند بازگذرد و بوي خوشي باقي ميشود، بعد از آن ميمي
 «.داشته باشدشود و دوام نميحال چيزي است كه بر قلوب نازل مي»گويد: سازد، جنيد ميمي
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احوال از »كنند: نين تعبير ميشود، از اين مطلب چاحوال تحفه است و مقامات به كسب حاصل مي -
األحتوال تتيتم متن  تين ال تود »« شرودسرچشمهء جود ميايد و مقامات به جهد و كوشرد حاصرل مي

 . «والمقاما  تحصل ببذل الم هود
 اولين درجات سلوك دوستي خدا و رسولد بروده كره عالمرهء آن اقترداء و پيرروي رسرول اللره  -
 باشد.مي

ٌ  َحَسرَنة «ة الحفن األفو»بعد از آن درجهء  - سۡرَو
ُ
ِه أ َقدۡ َكاَن َلُكمۡ ِفي َرُسوِل ٱللَّ ﴾ ٗ  اقتداء نيكو است: ﴿لَّ

 [. 33]األحزاب: 
بعد از آن درجهء توبه است: كه توسط دور شدن از گناه، ندامت از انجام دادن آن، و تصميم گررفتن  -

از حقروق انسران باشرد، حاصرل براينكه ديگر به گناه رجوع نكند، و بخشد خواستن از صاحب ح  اگرر 
 شود. مي

ورع: آن اينست كه سالك تمام چيزهائي كه درآن شبه وجود دارد ترك كند، چه در سخن باشد، چره  -
 در عمل و چه در قلب.

زهد: يعني دنيا بر پشت دستد باشد و قلب وي معل  به چيزي باشرد كره در دسرت خداونرد قررار  -
گويرد، خداونرد قلربد را از دنيرا پراك فالني راست مي»گويند: چنين ميدارد، يكي از آنان در بارهء زاهد 

باشرد و هرم گاهي انسان در يك زمان هم غني مي« كرده و دنيا را به دستد و به ظاهرش قرار داده است
 باشد.زاهد، زيرا مراد از زهد فقر نيست، بنابرآن هر فقير زاهد نيست همانطور كه هر زاهد فقير نمي

باشد، گرچه كه اعتمراد برر گويند كه توكل ابتداء است وتسليم درميان وتفويض آخرين ميميتوكل:  -
 «.خواهدتوكل عبارت است از رفتن با خداوند هر جا كه مي»گويد: خداوند نهايت است، سهل تستري مي

عالمهء محبت موافقت برا محبروب، رفرتن برا وي در »گويد: هر( مي331محبت: حسن بصري: )ت  -
هايد و درتمام امور، نزديكي جستن به وي با تمام وسائل، و دوري جستن از تمرام كارهرائي كره ام راهتم

 «. باشدكند، مياش ياوري نميوي را در ريقه
گويد: رضا به خداوند بزرگ جنت دنيا است، و آن اينست كه قلرب بنرده تحرت رضا: يكي از آنان مي -

رضا آخرين مقامات است كه بعد ازآن درپري احروال »گويد: مي سكونت داشته باشد. ديكري حكم الله 
 «.پردازدرود و به مطالعهء غيبيات وتهذيب اسرار، براي صفاء ا كار وحقائ  احوال، ميارباب قلوب مي

 سوم: مكاتب صوفيه:
عرهء انرد: رابباشرند، و از آنجملهمكتب زهد: پيروان اين مكتب نساك، زهاد، عابدان، وگريه گرران مي -

 عدويه، ابراهيم بن ادهم وسفيان ثوري.
مكتب كشو ومعرفت: اين مكتب به آن مفكوره بنا نهاده شده كره تنهرا منطر  عقلري در تحصريل  -

رسرد كره كند، و به رياضت نفسي، انسان بره جرائي ميمعرفت و درك كردن حقاي  موجودات كفايت نمي
نفس االمري وحقيقي در آئينهء دلد نقد بسته  پردهء جهل و ناداني از چشم بصيرتد دور شده، حقاي 
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 باشد.گردد، رهبر اين مكتب ابوحامد غزالي ميآشكارا مي
باشرد و از جملرهء پيرروان مكتب وحدٌ الوجود: رهبر اين مدرسه و مكتب محي الدين ابن عربي مي -

اين مكتب بر آنسرت كره: متآخرين وي جمال الدين افغاني بود )رسالهء الواردات را مطالعه نماييد( مبناي 
خداوند در هر چيز وجود دارد، خداوند هر چيز است، بنابراين همه چيزي كه در كاينات موجود است قابل 

از محققين ثابت شده كه در وجود جز خدا هيچ چيز ديگرر »گويد: باشد، ابن عربي ميتقديس وتعظيم مي
وجود وي است، بنابرآن در صحنهء وجرود جرز وجود ندارد، ما اگر چه موجود هستيم ولي وجود ما توسط 

ح  ديگر هيچ موجودي ظاهر نشده، و وجود همانا ح  است و آن يكي اسرت، لرذا هريچ چيرزي در آنجرا 
وجود ندارد كه مثل خداوند باشد، زيرا ممكن نيست كه اصال دو وجود موجود باشد، چره مختلرو باشرند 

 «.وچه مماثل وهمانند
ورهبر اين مكتب حالج بود، در اين مكتب اثرات تصوف هندي ونصرراني  مكتب اتحاد وحلول: زعيم -

كند كره خداونرد در وي حلرول كررده و او برا رسد، زيرا در اين مكتب صوفي چنين تصور ميبه چشم مي
متا »و « من ح  هسرتم» «أنا الحتق»خداوند يكي ومتحد شده است، از جملهء سخنان ايشان اين است: 

و أمثال آن، از سخنان شرطحياتي كره برر « درميان لباسم جز خدا كس ديگر نيست» «فم ال بتة ال  اللت 
 شود.جاري مي -گويندچنانچه مي -زبان شان در حالت نشه به شراب شهود

 چهارم: طرق صوفيه:
باشد هر( است، وي در بغداد مدفون مي763 -451قادريه: كه منسوب به عبدالقادر الجيالني ) -3

كنند، وي به بسرياري از از پيرواند بخا ر تبرك به وي، آن را زيارت ميو هر سال تعداد زيادي 
دهند، چهل و نرو فرزنرد هاي زيادي را نسبت ميعلوم زماند آشنا بود، پيرواند به وي كرامت

داشت كه از آنجملره يرازده ترن آن تعراليم وي را آموختنرد و آن را در جهران اسرالم بره نشرر 
 رسانيدند.

اي از هر( است، وي از بني رفاعه كه قبيلره731 -به سوي احمد رفاعي )ترفاعيه: كه منسوب  -3
نماينرد، وي باشد، گرروه وي از شمشرير و نيرزه در اثبرات كرامرات اسرتفاده ميعرب است مي

 پرهيزگار بوده خيلي رياضت نفساني داشت،  ريقه وي در غرب آسيا نشر شده است.
ترين اولياء مصر به شرمار ر( است، وي بزرگه675 -796احمديه: كه منسوب به احمد بدوي ) -1

رود، در فاس تولد شده، بعدا حج نموده به عراق كوچ كرد، و تا وقت وفاتد در  نطرا براقي مي
شود، در اسپكاري ممتاز بود، بره عبرادت روي آورد و از ازدواج ماند، و قبرش در آنجا زيارت مي

هائي باشند، آنان در مصرر شراخهصر منتشر ميامتناع ورزيد، اتباع و پيرواند در تمام ا راف م
 هم دارند مثل: بيوميه، شناويه، اوالد نوح، وشعبيه، عالمهء شان دستار سرخ است.

هر( است،  ريقرهء آنران بره سروي 656 -611دسوقيه: كه منسوب به سوي ابراهيم دسوقي ) -4
خلر ،  كنرد، سررمايهء شران دوسرت داشرتن همرهءخروج از نفس و خواهشات وي دعوت مي
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خوانرد و وتسليم و سكون زير اراده و فرمان شيخ است، اين  ريقه به سوي علم و عمل فررا مي
 داند، مگر در صورتي كه به امر شيخ باشد.گوشه نشيني را مستحب نمي

اكبريه: كه منسوب به سوي شيخ اكبر محي الدين بن عربي اسرت،  ريقرهء وي برر خاموشري،  -7
بناء نهاده شده اسرت، ايرن  ريقره داراي سره صرفت اسرت: گوشه نشيني، گرسنگي بيخوابي 

 شكيبائي در مقابل مشكالت و مصيبت، شكر در نعمت، و رضاء به قضاء و تقدير.
اي نزديك به قريهء هر( است، وي در قريه676 -791شا ليه: كه منسوب به ابو الحسن شا لي ) -6

وي »انرد: ، در برارهء وي گفتهمرسيه تولد گرديده، به تونس انتقال نمود، چنرد برار حرج كررده
ترين  ريقه بوده و به كثررت زيرا  ريقهء وي آسانترين و نزديك«  ريقه را براي خل  آسان كرد

علم و  كر بناء نهاده شده است، و در آن مجاهدت و كوشد زياد وجود نردارد،  ريقرهء وي در 
وي ايمان وعقيده عمير   مصر، يمن، و بالد عرب نشر گرديده است، مردم شهر )مخا( به واليت

و راسخ دارند،  ريقهء وي همچنان در مراكد، غرب الجزاير، شرمال غررب افريقرا بره صرورت 
 عموم به نشر رسيده است.

دانستند، ايرن  ريقره ترا حرال در هاي عثماني خود را به اين  ريقه منسوب ميبكداشيه: ترك -5
ها، ايرن  ريقره ست نسبت به تصوف سنيتر اها نزديكباشد، و به تصوف شعيهالبانيا منتشر مي

ها نقد مهم داشته است، و باالي پادشاهان عثماني سرلطهء ها و مغولدر نشر اسالم ميان ترك
 بزرگ داشت.

هرر( كره در قونيره مردفون 653 -مولويه: اين  ريقه را شاعر فارسي جرالل الردين رومري )ت -3
ر، بره داخرل كرردن رقرص و برازي در هاي ديگرباشد، ايجاد نموده است، اين گروه از گروهمي

انرد، در ايرام شوند، آنان در تركيره و آسرياي غربري منتشرر گرديدهحلقات  كر، امتياز كرده مي
حاضر براي آنان جز چند تكيه خانه در تركيه و حلب ودر بعضي منرا   شررقي، چيرز ديگرري 

 باقي نمانده است.
حمرد بخراري، ملقرب بره شراه نقشربند نقشبنديه: كه منسوب به شيخ بهاء الدين محمد برن م -9

باشد، در فارس، بالد هند هر(است، اين  ريقه مثل  ريقهء شا لي خيلي آسان مي593 -633)
 و آسياي غربي به نشر رسيده است.

هرر( 353 -مالمتيه: مؤسس آن ابوصالح حمدون برن احمرد برن عمرار معرروف بره قصرار )ت -31
ده با نفس و نواقص وي مخالفرت نفرس را جرائز باشد، بعضي از آنان به هدف مقابله و مجاهمي

اند كره بره اباحيرت و ال ابرالي هاي آنان در اين اواخرر در تركيره پيردا شردهاند، افرا يدانسته
 دهند.اند، و هر كاري را بدون مراعات و در نظر داشت اوامر و نواهي شريعت انجام ميرسيده

 پنجم: شطحيات صوفيه:
اند كه اينهم از تصوف است، چنانچه ضر ساختن ارواح را پيد گرفته معتقدبعضي از آنان  ريقهء حا -
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هاي اوليراء، اند، ايشان به آباد كردن و عمارت كردن مرقدها و قبربعضي ديگرش  ريقهء شعبده را پيموده
 ها، اهتمام و توجه زيادي دارند، در حاليكه همرهءها، زيارت كردن و دست ماليدن به آنروشن ساختن آن

 به آن دليلي نفرستاده است. باشد كه خدواند هائي ميها از بدعتاين
اند، يعني عبادت باالي وي الزم نيست، زيررا بعضي از آنان به دور شدن مكلفيت از شخص ولي قائل -

هاي شريعت اي رسيده كه ديگر به اداء عبادت ضرورت ندارد، و ديگر اينكه اگر وي به مكلفيتوي به مرتبه
اهر آن مشغول شود ازحف  با ن قط  شده توجه وي به  رف انواع واردات با نيره بخرا ر مراعرات و ظ

 شود.ظاهر خراب مي
هاي شران از غرالي بر كساني كه فريب و غرور باالي شان غلبه نموده، انتقاداتي نقل گرديده و فرقه -

 گردد[:را نيز شمرده است ]كه در  يل  كر مي
 اند.ئة و شكل و به منط  و سخن فريب خورده* گروهي به لباس، هي

 اند.گويند كه از مقامات واحوال گذشته* گروهي ادعاء علم معرفت و مشاهدهء ح  را نموده مي
* گروهي ديگر در اباحيت افتاده گليم شريعت را جم  كرده، احوال را ترك نموده بين حررام و حرالل 

 اند.به مساوات و برابري قائل شده
هاي ما شود و قلبها نظر كرده ميگويند: اعمال ظاهري هيچ ارزشي ندارد، به قلباز آنان مي* بعضي 

هاي خرويد امرور دنيرا را پريد باشد، برا دسرتمي واله و شيداء محبت خدا، و واصل به معرفت خدا 
ات هسرتيم هاي ما در حضرت پروردگار حضور دارد، بنابرآن ما در ظاهر با شهوات و خواهشميبريم و قلب
 نه در با ن.

شود، ولري هريكري از عبداللره هرروي )ت اقوالي وجود دارد كه به ابو يزيد بسطامي نسبت داده مي -
نمايند، يعني اقوال هر( و نيكلسون مستشرق در صحت نسبت اين اقوال به وي اظهار شك و ترديد مي433
 آتي:

 «.ت شخن منپاكي است مرا چقدر بزرگ اس» «سبحاني ما أعظم شأني»*: 

 «.من، نيست معبودي جز من پس مرا عبادت كنيد» «إني ال إله إال أنا فأعبدون»* 
 «.انداز بحري عبور كردم كه پيامبران در ساحل آن توقو نموده استاده* »
 «.بر آسمان باال رفتم و خيمهء خويد را در مقابل عرش نصب كردم* »
 شود نيز اقوالي دارد كه از آنجمله است:ميحالج كه صاحب مكتب حلول و اتحاد شمرده  -

 أنا من أهوي ومن أهوي أنا

 

 نـحن روحان حللـنا بدنا 

 

 فإذا أبصرتـني أبصـرتـه

 

 وإذا أبصـرته أبصـرتنا 
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 مزجت روحك في روحي كما

 

 تمزج الخمـرة في الماء الزالل 

 

 فإذا مسك شـيء مسـني

 

 فإذا أنت أنا في كل حال 

 

كسي هستم كه خودم آن را  لب ميكنم، و كسي را كه  لب ميكنم آن خودم هسرتم مرا من »يعني: 
و وقتري او را  -ايپس وقتي مررا ببينري او را نيرز ديرده –ايم دو روحي هستيم كه در يك بدن داخل شده

 -شرودشرراب در آب زالل و صرفا خلرط مي -روحت با روحم چنان خلط شده كه –اي ببيني مرا نيز ديده
 «.و در هر حال تو عين من هستي -رآن وقتي چيزي تو را مساس كند مرا مساس كرده استبناب

كنند، ولي ابن تيميه در مجموع الفتاوي مجلد تصروف ها لف  )غوث و غياث( را استعمال ميصوفي -
كس ديگر مسرتح  نيسرت، خدونرد اسرت كره  گويد: لف  )غوث و غياث( را جز خداوند مي 415ص 

باشد، بناء براي هيچ كس جائز نيست كه از ديگري فريادرسي بخواهد، نه به ملك خواهان مي فريادرس داد
 «.مقرب و نه به نبي مرسل

است همراه توجه به « الله»تمام  رق صوفيه به ضرورت  كر اتفاق دارند، و آن به نزد نقشبنديه لف   -
باشرد، البتره همرراه برا است، نزد ديگران شران نيرز مثرل آن مي« ال إله إال الله»سوي معنى، نزد شا ليه 
 ويند به لف  ضمير.گمي« هو هو»و بعضي از آنان در وقت شدت  كر  استغفار و درود به پيامبر 

اكتفا كردن به اسم مفرد، چه »گويد: مي 339ى ص ولي ابن تيميه در كتاب سلوك از مجموع الفتاو -
اسم ظاهر باشد چه ضمير، دليلي و اصلي ندارد، چه رسد به آنكه از  كرخواص و عرارفين باشرد، بلكره آن 

ال فاسرده، از احرواالت اهرل الحراد و اهرل ها بوده و سبب تصور احوها و گمراهياي به انواع بدعتوسيله
 «.شوداتحاد مي

گويد: هوهو و امثال آن، ضمير تنهرا گويد: يا هو ياهو، يا ميكسي كه مي»گويد: مي 335وي نيز در ص
رود و گراهي شود كه آن را قلب تصور نموده است، و قلب گاهي به راه صواب ميبه  رف چيزي راج  مي

 «.رودهم به بيراهه مي
دهند كارهراي عجيبري و خرارق العراداتي را انجرام بعضي از كساني كه خود را به تصوف نسبت مي -
اما برهنه كردن سر، بافتن موي، و مارهارا با خرود »گويد: مي 494دهند، ابن تيميه در كتاب تصوف صرمي

خ متقردمين و ها شعار و عالمهء هيچيكي از صالحين، و هيچ كرس از اصرحاب، ترابعين، شريوداشتن، اين
باشد، بلكه خيلي بعد از وفات شيخ اينكارهرا متخخرين مسلمانان نبوده و نه هم شعار شيخ احمد رفاعي مي

 «. اختراع و ابتداع گرديده است
اما نذر كردن براي مردگان از انبيراء و مشرائخ و غيرر »گويد: مي 714ابن تيميه در كتاب تصوف صر -

 «.باشداي مجاورين قبور شان، نذر شركي بوده و نافرماني خداوند تعالى ميشان، يا براي قبور شان و يا بر
اما قسم خوردن به غير خداوند، از مالئكه، پيرامبران، مشرائخ، »گويد: كتاب تصوف مي 716و در صر -
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 «.باشدپادشاهان، و ديگران، منهي عنه بوده جائز نمي
هرا دگي مردان با زنان بيگانه، و خلوت شان با آناما برادر خوان»گويد: كتاب تصوف مي 717و در صر -

و نظر كردن شان به عورت آنان، اين همه به اتفاق مسلمانان حررام بروده كسري كره آن را از امرور دينري 
 «.باشدشمارد وي از جملهء برادران شيا ين ميمي

كتراب  115يره در صرردر بارهء مقام فناء از شهود ما سواي رب، كه آن فناء از اراده اسرت، ابرن تيم -
]ترجمهء  «ما في الجبة إال الله»يا  «سبحاني»يا  «أنا الحق»گويند: گويد: در اين فناء گاهي ميسلوك مي

گويند كه توسط مشهود خود از شرهود خرود و توسرط موجرود اين عبارات پيشتر گذشت[، البته وقتي مي
شود كه همراه با موجود بودن خود از وجود خود فاني شوند، در مثل اين مقام مدهوشي و مستي واق  مي

ها كره عاشر  صرورتشود، چنانچه در مستي شراب و مستي كسري حالوت ايمان تمييز از وي ساقط مي
شود كه اگر عقلد به سبب امر مباح زائل شده باشد در شود.. در بارهء آنان چنين حكم مياست واق  مي

شود بر وي گناه نيست ]زيررا در ايرن صرورت معذورانرد[، آنصورت اگر از وي اقوال و افعال حرام صادر مي
. همانطوريكره بااليشران گنراهي نيسرت بخالف آن صورتي كه عقلد به سبب كار حرام زائل شده باشد..

ها در آن كار اقتداء كرده شود، وآن كارها وسخنان را درست دانسته شود، بلكه اينهم جائز نيست كه به آن
 «.اندآنان در آن حالت، در بارهء تكاليو ظاهري مثل غافل و ديوانه

سوم: فناء از وجرود »گويد: ك ميكتاب سلو 115در بارهء مقام فناء از وجود ماسوا، ابن تيميه در صر -
بيند كه الله عين وجود است وديگر هيچ چيزي وجود ندارد، نه وجود قائم بر ماسوا است، يعني چنين مي

هاي زندي  مترخخرين اسرت، مثرل: بليراني، تلمسراني وقونروي وي ونه به غير وي، اين حال حال اتحادي
گويند كه غيرش هيچ وجود دانند وميت كائنات ميوامثال شان، كساني كه ح  را عين موجودات و حقيق

ندارد، نه به اين معني كه بقاء وجود اشياء توسط وي است بلكه مرادشان اين است كه وي عين موجودات 
 «.باشد، بنابران اين قول وعقيده كفر وضاللت استمي

 :هاي فكري واعتقاديريشه

دد، يعني وقتي كه انسران بره ضررورت رياضرت و گرهاي صوفيه خيلي به زمان قديم باز ميمجاهده -
 مقابله با خواهشات آن احساس نمود.

به سوي آن فراميخوانند از امرور اسرالم … شكي نيست كه آنچه صوفيان از زهد، ورع، توبه و رضاء  -
 نمايد.ها و كار به خا ر آن دعوت ميبوده و اسالم به سوي عمل كردن و تمسك به آن

اند ز صوفيان، از حلول، اتحاد، فناء، واختيار  ري  مجاهدات صعبه، بره آن رسريدهلكن آنچه بعضي ا -
اند كه از مصادر بيگانه از اسالم مثل: هندويه، جينيه، بودائيه، افال ونيه، زردشرتيه و مسريحيه، در اموري

 اند.تصوف داخل شده
 ميركس مستشرق معتقد است كه تصوف از رهبانيت شام آمده است. -
 گرداند.س مستشرق آن را به فيداي هندوها باز ميجون -
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باشرد و بره تعبيرر دقيقترر گويد: تصوف زادهء اتحاد فكري يوناني با ديانات شرقي مينيكولسون مي -
 باشد.زادهء اتحاد فلسفهء افال ونيهء جديد و ديانات مسيحيى و مذهب غنوصي مي

عبور نمودن از امور شرعي كاريست كره بره  سقوط در دائرهء عدمي، توسط ساقط ساختن تكاليو و -
وقتيكه با براهما متحد شوم آنگاه به هريچ عمرل و فرضريه اي »گويد: آن براهمه آشنائي دارند، برهمي مي

 «.باشممكلو نمي
سخن حالج در حلول و سخن ابن عربي در بارهء انسان كامل مواف  به قول نصارا در برارهء عيسرى  -
 باشد.مي 
هاي زيادي مثل: تواكل، سرلبيت، الغراء شخصريت رف دروازهء بزرگي بوده كه از آن بديتصوف منح -

ها انسان را از اسالم هائي كه بعضي آنانسان، و تعظيم سخصيت شيخ، داخل شده است، عالوه به گمراهي
 سازد.خارج مي

 انتشار و جاهاي نفوذ:

لشركر مسرلمين فرتح نكررده برود مثرل:  هاي صوفيه در انتشار اسالم در جاهرائي كره آن را ريقه -
اندونوزيا، بخد بزرگ افريقا و ديگر منا   دور دست، فعاليت و كار زيادي نموده است، البته توسط ترخثير 

 كنند.روحي كه نزد آنان وجود دارد كه آن را بنام )جذب( ياد مي
نمرود نرد كره از يحكام در آمادگي روحي جهاد و بستن حمالت كفار بر اقطراب صروفيه اعتمراد م -

 اند.جملهء آنان احمد بدوي، ابراهيم دسوقي، وشا لي
هراي آنران تصوف به گذشت زمان به نشر رسيده بخد بزرگ جهان اسالم را در برگرفته است، گروه -

 در مصر، عراق، شمال غربي افريقا، و در غرب آسيا و ميان و شرق آن، ايجاد گرديده گسترش يافت.
موسيقي، و فنون غناء و انشاد تخثير مهمي داشرتند، و آثراري از قبيرل ايجراد زوايرا،  باالي شعر، نثر، -

 اند.ها، نيز از خود به جاگذاشتهها، و بندرگاهها، بيمارستانتكايا، پناهگاه
هاي مادي گرا به سروي اسرالم، داشرته و بعضري از آنران را روحانيت تخثيري در جذب نمودن غربي -

گويد: من يك شرخص اروپرائي هسرتم ولري ز جمله آنان است )مارتن لنجز، وي ميجذب نموده است كه ا
 نجات روح خود را در تصوف يافتم(.

صوفيان از اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم شرروع بره عقرب نشريني نمودنرد، و آن سرلطه و  -
 تخثيري كه ساب  داشتند باقي نماند.

 


