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ادرسهای کتب اسلامی عربی  اهل سنت از مکتبة الشامله گرفته شده است 

وامکان متغیر بودن ادرس وجود دارد



 

ناان درااار رعاال ی  ای آادرشاان را بااام و وبا  وپدر مها آن گناهان ،یبار اله

 نان را در اوم قاامت ش مسار مگ دانآ ایطا کن و

 وقف ل   تعالی

 



 

 مقدمه

                           [881 عمران:]آل 

                                    

                            :[8]النساء 

                                        

                  :[68 -68]الأحزاب. 

               [.88: بة]التو 

خاااود را هااا  بااا   ، ی  ااااي دينااای ودروي اااانال ااا ی ااااوز او  ااااان وننااا اناانيهود

 ح ال خدا را ح ام، و حا ام خادا را ح اال دروي ان اند ]وي ا ی  اي وپذي عت  الوهات

نامناااد و ب ناااد و ااااننان آناااان را ديااان میديگااا ان هااا  او اي اااان ع ماااان می ،کننااادمی

 .ندگ دمی کورکوران  ب  دنبال ان روان

                     :[72]الحداد. 

 .آوردند ما آن را ب  اي ان مق ر نك دي با بدیت ان و ]اما[ رهباناتی ک  

 

 أمابعد...

                            

                              :[.88]الأعراف 

کررد ستایش خدایى را که ما را بدین ]راه[ هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبرى نمى

فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند و به آنان ندا یافتيم در حقيقت ما خود هدایت نمى

دادیرد ميررا  شود که این همان بهشتى است که آن را به ]پاداش[ آنچه انجام مىداده مى
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 .ایدیافته

الله تعالی را شكر گزارم که بنده را به راه راست هدایت کررده اسرت ومررا ازبنردگی 

فتخار را نصيب من کرده اسرت کره بره خرافات وشرك وکفر رهایی بخشيده است واین ا

 :ریسمان عروة الوثقی چنگ زنم

                              

                                

                          [ :16 -18یس]. 

آیا به جاى او خدایانى را بپرستم که اگر ]خداى[ رحمران بخواهرد بره مرن گزنردى 

 .توانند مرا برهاننددهد و نه مىشان به حالم سود مىبرساند نه شفاعت

.در آن صورت من قطعا در گمراهى آشكارى خواهم بود

.من به پروردگارتان ایمان آوردم ]اقرار[ مرا بشنوید

]سرانجام به جرم ایمان کشته شد و بدو[ گفته شد به بهشت درآى گفت اى کاش قوم 

 .دانستندمن مى
ت ام گ  اهان را هداات کند وح ااور توحااد واا اان را با  ه  ک  خوامی او ال  

 .ما بچ اند

ت  ک  ب اا هداات داگ  ب ادران  ب  خود وااب دانسچ ا ک  بندز بعد او هداات 

 اااار اااان ع قاا  سااال  اااات را خواااات الهاای کتااابی را کاا  در باا  گا ناادز ک  باا 

 منان ب  دارآاو نقاب ک   وش کاار وچه ز   بنواس

 ياا واقعاا فاوع   رها و قا ان واانت اااتآ پااا  گاويا  ااوالاتز او قب ا ن آوب  

وظاايف ماا اناد م تداناد اين چنا ن بادیت گذار ت ام ش وخ فوع   ياآ)مورد تائ د اات( 

  ن چ ستآدر قبال 

کا   شاوندمز توس حاتز او چند وچون فوع   بايد داد اين اات ک  فاوع  انز پ ادا

را دارنااد ولااز بايااد دانساات کاا  فااوعز گاا پ وای ااال ادیاااپ پايبناادپ باا  قاا ان وااانت 

ن را باا افاول شا یز در ام نات وبا  آن تاوان ز منسوب ب  ان بدیت اات وها  گا 

و ان را ت  اا   معطاا کنا  خاورد ماا دم داد ااانن انااان ماننااد ايان اااات کاا  ن ااااتز را

 با اپ او با ن فاوع   نباودز ااات راول ال ا  پنداري  حتز نامز او فوع   در ومان

را ها  افاحاب وخ  اا  ب دن باط  بودن خود کاار را بالاا با دز کا  حتاز رااول ال ا 
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نان آاو  ب  دور خود ه  نطور ن   با ا ل ک دن یوامان پولدار فوعز نام ب دز و... و

 ومااان بن اا  (ديگاا هاپ بهاناا  اخااا)پ)گ عتن پااول باا  وااا    حباات م ياادپ او وپ و

اع ايناد و چا  ماز وبا  شاه ر در بن ا  ب نادزم يد ث ور را با نام خود ب  پاياانآمز

 :خوب ع مودز ال   تعالز در مورد اينان

                              

                           

      [.43: بة]التو 

بسا ارپ او دان ا ندان يهاود و راهباان اماوال ما دم  ،ايداپ کسانز ک  اي ان آوردز

کا  ور و اا   را  دارناد و کساانزخورند و ]آنان را[ او راز خدا باو مزرا ب  ناروا مز

کنناد اي اان را او یاذابز دردناار خبا  ند و آن را در راز خدا ه ينا  ن ازکنگن  ن  مز

 .دز

 بايد دانست ک  ث ور يك کس متع ق ب  خاود اواات وحاق بن ا  را خاود بنادگان

هاد در خوامی ويك ش   حق ندارد شغ ز ب  نام م شاد باودن داشات  باشادواگ  دانندمز

با اا  می بكوشد ه انند داگ  ی  اا وحتی افحاب وا ف فالحاف اح اامع  اا ا

عق   ااات  درياووگز نكناد  اگ  ه  دهندمی رساا ال   ـ م دم را ب  اوا ال   دیور

كا   وکاار رابگ ا د نا  با  قادرپ کا  درياا دراات کناد ب وکار کند واگ  ه  توان ندارد

  عقط در حداق  دارايز باشد

اياان اند کاا  باا  حق قاات رااا دز کنناادمز عكاا  کنناادمز فااوع ان باا  حااالز کاا  پ اادا ثاا :

 ک اات  گويندمز ن اننآنان او آحق قتز ک  

ا امز یق ز ونق ز وعط پ شكار خواه   داد وب هانهاپ اآتوس حات ان را با دلاي  

باااقز ن اناد ودر ساا ن در اياان   تااا اااپ شااك وشابه ن باا  کاار خااواه   با دآرا با اپ 

افاول اخ اااقز باا  دور او اعتاا ا و..  ن در چهااار چااوبآرد  کتااب اااعز شاادز کا  باا اپ

يااان وفااوع   در فااورر مااورد م اماات حااق او اااات ادز شااود ومنااابل را )کاا  کناا   تااا

او ش ا خاواه  دارم تاا در اعا اي  قادرر ايان کتااب باا   اگ  نن ق ار آاشتباز بودن 

بادیت گا اران  نان اع اي  ده د تاا حكا آدلاي  و کتب فوع   با )ک  منابل اات ادز او 

 :شودت  اشكار

                                 

                               

                  :[16]اونس. 
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اى[ از قررآن نخروانى و هريچ و در هيچ کارى نباشى و از سوى او ]=خدا[ هيچ ]آیه

وزن ورزیرد و هرمکارى نكنيد مگر اینكه ما بر شما گواه باشيم آنگاه که بدان مبادرت مى

و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نيست و نه کوچكتر و نه بزرگترر اى نه در زمين ذره

 .از آن چيزى نيست مگر اینكه در کتابى روشن ]درج شده[ است

ن اگاه است وبه عزت اوقسم که آما را نگاشته وخود به چند وچون  الله کتاب زندگی

مگر  گویدمین خنکه هيچ سای فرقه کدامين فرقه حق است شودمی در روز قيامت معلوم

 :دانندمی که خواب وخيال شيوخشان را سندای فرقه با قران وسنت ویا

                                  

                             

                       :[.68]الأنعام 

رساند و نه زیانى و آیرا بگو آیا به جاى خدا چيزى را بخوانيم که نه سودى به ما مى

اینكه خدا ما را هدایت کرده از عقيده خود بازگردیم مانند کسى که شريطانها او را  پس از

اند و حيران ]بر جاى مانده[ است براى او یارانى است کره وى در بيابان از راه به در برده

خداست که هردایت ]واقعرى[ خوانند که به سوى ما بيا بگو هدایترا به سوى هدایت مى

 .میم که تسليم پروردگار جهانيان باشيااست و دستور یافته



 

 :کنمبهشت و ترس از آتش عبادت نمیرا به خاطر میل به الله من 

 ااد خواندز ا اين انن را ه   او ه  فوعز در ه  کتاب فوع 

یباادر ناام ااامعی ااات کا  شاام  ه ا  گ تاار و »گوياد: ش   الإا ام ابن ت   ا  می

دارد و مااورد رساااات را دوااات ماایهااا آن دای ااال ظاااه  و باااطنی اااات کاا  خداوناا

 «اوات.

 :گوادمی ی ام  ابن الق  

 
بندگی خداوند ن ان دهندز نهاات دوات داشتن او ب  ه  از خضوع بنادز ااات کا  

 آن دو ه انند دو قطب هستند.

اعتاد مگا  یبادر ب  آن دو ااتوار اات ک  اان چ خا  با  ح کات و گا دی ن ی چ خ 

 اان ک  آن دو قطب )یبادر و خ وع ب اا خدا( ب پا شوند.

اند: کسای کا  خادا را عقاط باا محبات با  او ب  ه ان دلا  بعضی او گذشتگان گ ت 

با اماد پ ات  کند او او م ائ  پ ات  کند ونداق اات. و کسی ک  خداوند را عقط 

و  محباتاات. و کسی او را با ت س یبادر ن ااد ح وراای ااات. و آنكا  او را باا 

 مؤمن موّحد اات. کندمی ت س و اماد پ ات 

باید در حين ادای عبادت از عذاب وعقاب سخت الهی بترسرد ونيرز بره  مسلمان ،بلی

وطمرع  اطر دوری ونجرات از جهرنمبلكه بره خر .رحمت وفضل بيكران او اميدوار باشد

وشوقی در بهشت خدا را عبادت کند. 

 ...:دليل قرآنی آیه                      

 [.53]الأعراف: 

 (کنيد طلب. )بخوانيد واميد ترس با – الله –او را و :یعنی

  :دليل از حدیث

 از خداوند طلب جنت کررده واز جهرنم بره او پنراه :(از دعاهای رسول اکرم) :یعنی

 .(روایت در سنن أبی داود) برم(.می

های متأخر ای از صوفیبه این دليل است که عده: »گویدمی /شيخ الإسلام ابن تيميه

اند کره ملاحظگی و سبكی کشراندهوعی از بیآنقدر ادعای محبت دارند که تصوف را به ن
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و زیادی از سالكان به خاطر ادعای محبرت »همچنين گفته است: «. با عبادت منافات دارد

اند؛ و علاقه داشتن به خدا به انواع مختلفی از جهل و نادانی نسبت به دیرن کشريده شرده

عاهای باطل کره هريچ مانند تجاوز از حدود و دستورات و ضایع کردن حق خدا و یا با اد

 8«.حقيقتی ندارند

ای که در گوش دادن به قصائدی با مضامين، حب، شوق، : مشایخ صوفيهگویدمی

پردازند هدف اصليشان اینست. به همين دليل خداوند آیه ملامت، سرزنش و عشق می

د. کنتا دوستدار واقعی را به وسيله آن آزمایش  کندمی محبت را به عنوان امتحانی نازل

   ید:فرمامی پس               [ :88آل عمران]. 

 .دارید از من پيروی کنيد تا خدا شما را دوست بداردبگو: اگر خدا را دوست می

کنرد، و اطاعرت و پيرروی از دوستدار خداوند فقط کسی است که از پيامبر او پيروی 

فقط با عمل کردن به ]وظایف[ بندگی و پرستش اسرت، بسرياری از کسرانی کره  پيامبر

، و چنران شروندمی خرارج ادعای محبت به خدا دارند، از شریعت و سنت رسول خدا

هرا آن توان بدان پرداخت تا جایی که یكی ازرؤیاهایی در سر دارند که در این بحث نمی

 سط خودش معتقد است.به لغو احكام اسلامی و حلال کردن حرام تو

 زیادند تعداد گمراهانی که از در زهد و عبادت از بدعتها پيرروی: »گویدمی و همچنان

را ندارند و اینان دچار اشرتباهی  ای از کتاب خداوند و سنت پيامبرو هيچ بهره کنندمی

برا اند که ]قبل از آنان[ نصارى، به خاطر داشتن ادعای محبت و عشق به خدا، همراه شده

 «.مخالفت با شریعت و دوری از مجاهدت در راه او، به دام آن افتاده بودند

آید، بلكره صراحب چنان که بيان شد فقط محبت داشتن نه تنها عبادت به حساب نمی

 کشاندخود را به گمراهی و خروج از دین می

                                           
 ، چاپ الرئاسه العامه للإفتاء.18لام ابن تيميه، صفحه العبودیه، شيخ الإس -8



 27 کنممیل به بهشت و ترس از آتش عبادت نمیمن الله را به خاطر 

یات زیادی در نقض این اعتقاد وجود دارد که تاکيد برر جمرع ميران خروف چنانچه آ

 رجا در عبادت دارد:و

                                 

      اعراف 

شوند ( همان کسانی روند و غرق نعمت جاوید یزدان میآیا اینان ) که هم اکنون به بهشت می 

خوردید : ممكن نيست خداوند رحمی بدیشان کند ) و آنان را به نيستند که ) در دنيا ( سوگند می

بهشت نائل گرداند ؟ ای مؤمنان ! به کوری چشم کافران ( به بهشت درآئيد . نه ترسی متوجّه شما 

 آئيد .  گردد و نه به غم و اندوهی گرفتار میمی

                            

            البقره 

اند ، آنان رحمت اند و در راه خدا جهاد کردهاند و کسانی که هجرت نمودهکسانی که ایمان آورده 

 مهربان است . دارند ، و خداوند آمرزنده و خدا را چشم می

                                     

           الاعراف 

برای شما جز خدا معبودی  ما نوح را به سوی قوم خود فرستادیم . او بدیشان گفت : ای قوم من !

 . سم دچار عذاب آن روزِ بزرگ شوید ترمی مننيست . پس تنها خدا را بپرستيد . 

                    

ترسند و آنچه بدانان دستور داده شود انجام از پروردگار خود که حاکم بر آنان است می 

 دهند . می

 

 رسول خود ما را تهدید ميكند  توسطیات است که الله در آ

 يفرماید:ه دیگر الله تعالی مشریف ودر آیه
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  ۇئۆئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې     ې  ې

 ېئ  ېئ          ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ

 پيامبران و امامانهمچون آنان که از همه مقرّبترند ) به درگاه یزدان ،  ندخوانآن کسانی را که به فریاد می 

جویند ) که طاعات و عبادات است ( و به رحمت خدا اميدوار ( برای تقرّب به پروردگارشان وسيله می

و از عذاب او هراسناکند . چرا که عذاب پروردگارت ) چنان شدید است که ( باید از آن خویشتن را 

 دور و برحذر داشت . 

 

 

افعال  ءن ميدارد که با خوف ورجا الله را عبادت کردن جزالله تعالی نيز در این ایه بيا

 بزرگان دین بوده است

رواز کار دو بال هستند که باید باهم برای پعلمای دین بيان ميدارند که خوف ورجا مانند 

 کنند

 :اختيار جبر و وصوفيه 

گوینرد کره: جميرع آنچره قول به جبر است، چنانكه مى انصوفيبرخی از در معتقدات 

صوفيانی مانند برن رخی از منسوبان به بشود از خير و شرّ از مظاهر صفات الهيه است.مى

 دانستندمی ئز ناجا و اتخاذ اسباب را در توکل به جائی برده بودند که دعا  را کار عربی

 گوید:دیوانش می 886و  181و  188در صفحات شاه نعمت الله مكرر 

 

 دان خدا از خود مداناز خدا می               گر خدا خواهی جدا از خود مدان     

 فاعل مختار در عالم یكی است                       در حقيقت فعل ما از خود مدان

                                           
با الف لام از علمای اسرلام اسرت وبردون الرف لرام از شريوخ  .این شخص با ابن العربی اشتباه گرفته نشود 8

 متصوفه است
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 یك فاعل و فعل او یكی هم                          گه نيك نماید و گهی بد

 نمایچون کردهء او است کردهء ما                         جمله حسنات می

 

 شيخ محمود شبستری که از صوفيان است گوید:

 

 تهر آن کس را که مذهب غير جبر است            نبی فرموده کو مانند گبر اس

 گوید :مي 58در غزل شماره حافظ 

 "گناه من است"ادب باش و گو  قیما حافظ         تو در طر اريگناه اگر چه نبود اخت

لوی و.. با این عقيده مخالف هستند و باید دانسرت کره البته برخی از صوفيان مانند مو

سری تفكرر ربرغالب صوفيان یا اشعری هستند یا ماتریدی هدف از باز کرردن ایرن براب 

 برخی از متصوفه بوده است 

 در اهل عقيده اهل سنت:
قاعده چنين است که هرگاه شخص اسباب را جهت رسيدن به مقاصد خویش بكار 

ف سخت یا ناممكن خواهد شد. بكارگيری اسباب و وسائل نبندد، پس رسيدن به هد

تعالی نيست اما لزوما شرعی جهت منع وقایع ناخوشایند منافی با توحيد و توکل بر الله 

مقدر فرموده نخواهد شد مگر اینكه آن را  بكار بستن اسباب باعث منع تقدیر الهی که قبلا

 فرمودند: پيامبر روایت است که لاز عایشه الله بر آن اراده کند،

 
که شده وآنچهکه نازل شود و دعا درباره آنچهیعنی: پرهيز و حذرمانع قضا و قدرنمی

 ودعا با آن برخورد شودمی ت نازلشد. بلا و مصيببامی نازل نشده است سودمند و مفيد

 زند.پردامی روز قيامت با هم بنزاع و ستيزو تا  کندمی
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بنابراین بكار بستن اسباب و وسائل شرعی برای رسيدن به مقصود امری مطلوب است 

 قضای الهی را چنانكه برر آن اراده فرمروده باشرد رد ،اسباباما لازمست اعتقاد داشت که 

  کند.نمی

: شرودمی در حدیث ترمذی آمده آن هنگام که گفته»ید: فرمامی الاسلام ابن تيميه شيخ

یابيم و پراکی می و دعایی که با آن بهبود مکنيمی آیا دوایی که با آن مداوا یا رسول الله

گردانرد. در جرواب یم از تقدیرات الهری چيرزی را بره عقرب برمریگيرمی که از آن بهره

سبب آن این است که  «.این هم داخل در تقدیر خداوند است» فرمودند

، و بردان علرم دارد و بره ندگيرمی الله تعالی اشياء را به همان صورت که هستند و شكل

. پس هنگامی که الله تعالی دانسرت کره چيرزی بره کندمی را کتابتها آن همان شكل نيز

مترجم( و قضا و قدرش نيرز  –شد )مثلا دعا کردن واسطه عملی یا سببی موجود خواهد 

بر آن جاری گردید دیگر جایز نيست که گمان شود آن امور بدون اسبابی که اللره تعرالی 

آن را سبب امر نموده است تحقق خواهد یافت و این مسئله در تمامی حواد  عموميرت 

 «دارد.

 خلاصه مطلب اینست که:

رسيدن به مقصد است و دعا خود تقردیر الهری  دعا کردن یكی از اسباب مشروع برای

باری تعرالی برر ی ن چنانكه ارادهتوامی این تقدیر، تقدیر دیگر الهی رای است که بوسيله

کنرد و برا آن می آن باشد، تغيير داد، بعبارتی خدا از اول تقدیر نموده که فلان شخص دعا

 عا نيز از اول کتابت شده است.کند و بنابراین خود دمی دعا فلان تقدیر را از وی دور

 فرمودند: چنانكه در حدیث ترمذی آمده است که پيامبر

یابد جز با نيك نمی شد جز با دعا و عمر فزونینمی یعنی: قضا رد 

 8بودن.

                                           
 داند.البانی حدیث را حسن می -8
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 و در حدیث دیگری آمده کره:
8

ند، رسامی یعنی: دعا به آنچه که مقدر شده و آنچه که هنوز بر شخص نازل نشده سود

 پس ای بندگان خدا دعا کنيد.

 .شودمی د یا باعث ممانعت از وقوع بلاگردمی یعنی دعا یا باعث کم شدن بلا

رای رسيدن به مقاصد اسرت و فقط نباید فراموش کرد که دعا یكی از اسباب مشروع ب

اگر کسی دعا کند و خدا از ازل بر اجابت آن اراده کرده باشد پس خداوند نيز بلایی را از 

کند، بنابراین خود دعا نيز نوعی قضای الهری اسرت کره کتابرت شرده می او دور و یا کم

 خير لرذانيم که آیا دعای ما کتابت شده که موجب دفع بلا شود یا دانمی است. و چون ما

ن از دعا کردن دریغ ورزید به این بهانه که سرنوشت ما هرچره باشرد قبلرا تعيرين توانمی

 شده!

دعا جزو قضای الهی است و دعا قضای الهی را چنانكه خداونرد اراده کنرد، برا »پس: 

 1.«کندمی قضاء دیگری رد

رینش خداوند : افعال بندگان از خلق وآفیدگومی امام طحاوی در باره اعتقاد اهل سنت

 . دهدمی هستند اما بنده است که فعل را انجام

: در باره افعال اختياری بندگان اختلراف وجرود دارد، جبریره کره یدگومی ابن ابی العز

 کنردمی ه افعال بندگان را خداوند تدبيرهم که معتقدند جهم بن صفون است،ها آن رئيس

: همره افعرال گویندمی که ندگيرمی ه قراروهمه اجباری هستند. ودر برابر این گروه معتزل

 خداونرد آفررینش وبرا شودمی آفریده و خلقها آن خود توسط اختياری از همه حيوانات

دگان مطيرع وعاصری بنرها آن انجام با که افعالی: گویندمی حق واهل. ندارد ارتباطی هيچ

                                           
 .رواه الحاکم وغيره، وحسنه الألبانی -8

 .ودیةفتاوى اللجنة الدائمة بالسع -1
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نست کره خداونرد در ، اینگونه افعال را خداوند آفریده است و واقعيت ایشوندمی شمرده

 8.آفرینش هستی، یگانه وتنها است

: انجام دهنده حقيقی افعال، بندگان هستند خداوند فقط یدگومی /علامه ابن تيميه

است واین بنده است که مومن وکافر ونيكوکار فاجر ونماز گذار و ها آن خلق کننده افعال

چنين دارای اراده هستند و روزه دار است وبندگان براعمال خود شان قدرت دارند، وهم

 ید:فرمامی خداوند آفریننده خودشان وقدرت و اراده شان است، چنانچه     

          [11 :التكویر] .بخواهيد جز چيزهایی که  نيدتوانمی و

 .خداوند جهانيان بخواهد

ید: عمرل بنرده از یرك اراده قلبری وقردرت فرمامی مينوشيخ محمد بن صالح بن عثي

د گيررنمی واگر این اراده وقدرت وجود نداشته باشرند عملری انجرام شودمی بدنی ایجاد

وکسيكه این اراده وقدرت را خلق کرده است همان خداوند است و خالق سبب )قردرت 

 آفررینش، برا نردخداو به بنده عمل نسبت پس است( عمل) مسبب خالق واراده( در واقع

 را عمرل مسرتقيماً کسريكه زیررا نيسرت مستقيم نسبت ویك است سبب به مسبب نسبت

 خراطر همين به است بنده. دهدمی انجام را عمل خاطر همين به است بنده. دهدمی انجام

واز نظر تقدیر وآفرینش به خداوند  شودمی ب وایجاد، به بنده نسبت دادهکس نظر از عمل

 1ودشمی نسبت داده

                                           
 (.888شرح العقيدة الطحاویة ) -8

 ( ابن عثيمين.865عقيدة الواسطيه)ال -1



 

 رقص و سماع از عبادات صوفیان:

               :[.68]الأنعام 

 اندکسانی را ترك کن که آئين ) فطری و آسمانی ( خود را به بازی و شوخی گرفته

ِديَة   ُمَكاء   إِّلَ  ال بَي تِ  ِعن دَ  َصََلتُُهم   َكانَ  َوَما﴿  ﴾َوتَص 
 باشد .زدن نمیکشيدن و کفو تضرّع ایشان در کنار مسجدالحرام جز سوت دعا

 

    ز قرآن سه آیه در این معنا داریم، یكی آیةا     

همچنين «. لهو به خدا سوگند همانا غناء است»گفته است:  که ابن مسعود 8[3]لقمان: 

و مجاهد و عكرمة و حسن )بصری( و سعيد بن جبير و ابراهيم است قول ابن عباس 

که از ابن عباس نقل  1[38]النجم:     نخعی، آیة دوم این است:

به زبان حميری سمدلنا = غنی لنا، و مجاهد گوید: اند کرده

که  8[38]الإسراء:       آیه سوم این است: 

 مجاهد صوت شيطان را در این آیه به ساز و آواز تعبير کرده است.
اول ن کسانز ک  م اا  دف وع ور ونز را در م الس فوع   راز داد اح د گواند 

ا اال  ناانه چ و بودناد یبد القاادر گ  اانزاو ش    بعد م يدانز ک  چند نس  رعایز و

 -الدين ب نز

 باا  کااار (ع ااور ع اا پ دف و نااویزها قادرياا  باا  ااااپ موااا قز ب خاای طاا   در

 کنندمی رقصش وع ها وفوعز رودمز

در ش ح حال اباوبك  شاب ز نوشات  شادز ااات کا : يكباار چناد شابان  روو در ويا  

ن عاخت  گ ت: اي درختز رقص مز ک د و مز گ ت: هو هو. گ تند: اين چ  حالت اات؟

 !!ب  اين درخت مز گويد: کوکو، من ن   مواعقت او را مز گوي : هو هو.

                                           
 . «خرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازندو بعضى از مردم سخنان بيهوده را مى»یعنی:  -8

 .«بریدو پيوسته در غفلت و هوسرانى به سر مى»یعنی:  -1

 .«توانى با صدایت تحریك کنا مىها رهر کدام از آن»یعنی:  -8
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ه  در آن وقات کا  شا   »او ابواع د ابو الن   روايت ک دز اند يكز اين اات ک : 

مااا )يعنااز شاا   ابواااع د( باا  قاااين بااود امااامز ديگاا  بااود آن ااا، ااانت ب رگااوار او را 

ما آن ا را د او ب  ن ديك ش   آمد ب  اا ام  خواا  امام محّ د قاينز گ تندپ چون ش  

و ب  اات  اوقااار در خاادمت شاا   بااودپ و باا  هاا  دیااوتز کاا  شاا   را ب دناادپ او باا  

مواعقت ش   حاس  آمدپ و ب  ا اع بن ستز، رووپ بعد او دیاور، اا اع م ك دناد 

 ا ل در آن حالت بودند و وقتز خوی پدياد او ش   ما را حالتز پديد آمدز بود و ا   

آمد مؤ)ن بانگ ن او پ   ن گ ت و ش   ه چنان در حال باود و ا ال در وااد، رقاص 

ک دند و نع ز مز ودند و در م ان آن حالت امام محّ د قاينز گ ت ن او ن او، شا    مز

ما گ ت: ما، در ن اوي  و ه چنان در رقص بودند اماام محّ اد اي اان را بگذاشات و با  

 .( 661اا ار التوح د )ف ح   «ن او شد

هاااا : رقصگوااادمی دکتاا  فاااب  طعا اا  در کتاااب )النااوعا  معتقاادا  ومساا كا (

هاا ا اان تولااد هاااا فااوعا  باا  مناااابتها ناا د ب رگتاا ان ط اقتاداااد فااوعی

اا بااا اا ا ااال کااا دن ه ااا  و پاااا وان آناااان بااا اا شااانادن ب رگان ااان بااا  وااااا  

پ داوناد تبادا  شادز موااقی ک  گاهی دواست نواوندز ون و م د ب  ناواختن آن می

کام اا شاب   با  کنسا ر  )مولف: من خودم رقص فوع ان مولويا  را ديادم کا  و اات.

و ب رگتا ان اعا اد فاوعی ناا  در  پ ا باود(ووم الس خوانندگان يهود وننارپ وا

ک ااادند، ب رگااان قااوم بااا پا وان ااان باا  نااد و ااااگار میک دمی ها شاا کتمناااابت

 پ داختند.شد، می ان نسبت دادز میب رای خ اعاتی ک  ب  م دگان

هاپ هاپ بعضز او ط يق اي  ب ا را دز ک  ت ان زو با مطالعار ويادپ ک  ان ام داد

 فوعز او )کورال ف وار الآحاد ال س ح  ( گ عت  شدز اات.

شا  الإا ام ابن تا ا  باا تواا  با  وماان با  وااود آمادن ااان مساگل  و داادگاز 

.. باادان کاا  در اوائاا  .:گوااادمی ساای کاا  آن را باا  واااود آوردامامااان دربااار  آن و ک

ادهاا اوم ن  در ح او و ن  در شام، ن  در ا ن و ن  در من ، ن  در مغا ب و نا  

در ی ا  و ن  در خ ااان، کسی ک  او اه  داان و وهاد و یباادر باا شانادن اا  و 

با چوب، اان چ  با دف و چ  با کف و اا  ک دن ی فدا و اور و کف ودن مواعقت

]ای ال[ در اواخا  ااد  دوم بوااود آماد. هنگاامی کا  اماماان آن را دادناد، ما دودی 

کا  آن را )تغباا (،  دهنادمی گ ت: در بغداد، ونادق  ی  ی ان اام :دانستند. امام شاععی

 گ داننااد، ا اااد باان هااارونو بااا آن ماا دم را او قاا آن ب می گواناادمی )خاکپاشاای(

پاشاند، خاار پاشاادن چا  وماانی اااق با  روا خاود خاار می: عقاط اعا اد عگوادمی

 .ا و اا ام بودز اات...

در اان بارز او امام اح د پ اادند، او گ ت: بدت ان آنان کسی اات ک  آن را ب  

چناان ه ا  اماماان معاش ر دارا، گ ات: نا . ه ها آن واود آوردز اات، گ تند: آيا با

رگااان قااوم ماننااد، اباا اها  ضدهاا  و عضااا  باان انااد و حتاای ب دااان او آن متن اا  بودز
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یااااو و معاا وف الك خاای و ابوااا ا ان الاادارانی، و اح ااد باان اباای الحااوارا و 

 ند.شدن ی ها[ حاس الس ا السقطی و غا ز هاچكدام ]در ا سار آن

عاسا  کاما  دم ا پ شااععز در کتااب  گوياد:و فاحب کتااب عضاايح الناوع   ماز

نق  ک دز اات ق طبز ک  اؤال شد او اباوبك  ط طوشاز ح ا  الح وان گ ت  اات ک : 

خواننااد، بعااد او آن شااوند و ق   ااز او قاا آن ماازاو حااال ا عااز کاا  در مكااانز ا اال مااز

رقنند و ط ب و واد خوانند پس مزاپ قدرپ شع  او ب اپ اي ان ب  غنا مزخوانندز

ضاور م  اس اي اان شكنند، آياا حونند و انگ تان اباب  را ب  ه  مزکنند و دف مزمز

 ح ال اات يا ن ؟

پس ابوبك  ااواب گ ات با  ايان مضا ون کا : ماذهب فاوع ان بطالات و اهالات و 

س الت اات و ن ست اا ام مگ  متابعت ق آن و انت پ غ ب  آخ ال مان، و اما رقص 

و ط ب پس اول کساز کا  اختا اع و بادیت آن ماذهب ن اود افاحاب ااام پ م عاون 

و آن اسدپ بود ک  فادايز  -واال  او ب اپ اي ان ااخت بود، در وقتز ک  اام پ گ

ب خااااتند و باا  دور آن چ خ دنااد و رقناا دند و اظهااار واااد و حااال ن ودنااد،  -داشاات 

پس اين ی   دين و آئا ن کااع ان و گوااال  پ ااتان باودز و ه اناا نباود م  اس رااول 

شاان دارناد، منتار با افحاب کباری مگ  مانند م  س کسانز ک  گويا م غان ب  ا 

او نهايت ت ك ن و وقار و ح ال ن ست او ب اپ کسز ک  اي ان ب  خدا و روو ا ا دارد 

را ب  ام  باط  ان ایانت کناد، ايان ماذهب ها آن حاس  شود، ياها آن اينك  در م  س

امااام مالااك اااات و امااام شاااععز و امااام ابوحن  اا  و امااام اح ااد و غ اا  اي ااان او ائ اا  

 مس  انان.

در ت ا ا  ابا اه   بان ننا  بان یساگ  « َوع ار الای ان»خ كان شاععز در و ابن 

 عق   شاععز چند دربارز فوع   )ک  ن ودز ک  مض ون  اين اات:

انااد ماا دم کاا  اااّنت باشااد در دين ااان غنااا کاا دن و شاان دن؟ و پاا  چاا  وقاات شاان دز

کساز  خوردن؟ و در م ان م دم رقن دن و او حاال رعاتن و اعتاادن؟ و حاال آنكا  اگا 

خور باشد او ب اپ رقص و واد ب  ه  ن اد، و حال گوی دادن با  رياست ک  و ک 

ايا  کا  او حاال غنا و رقافز ب  ها  ن اااند، و گويناد کا  ماا او ی اق خادا مسات شادز

 شوي  و...هوی مزروي  و بزمز

 قّ اال او يااران ماذهب ماا )شااععز( :کند ک ق طبز در ت س  ی او ابوال  ج نق  مز

درفااور ماان النااوع ب او ابااو خااوان و رّقاااي پذي عتاا  ن ست.شااهادر آواوز ياادگومااز

 الع اي  ااد الك ي  بك  

 : مدز اات ک  آنس ز"او "ش ح الكن  در 

)ک  قول نبز ف ز ال   ی    وا  : )ک ُّ َلِعِب ابن آدم ح اٌم إلا ث اثب: م ایبب  بعد

  ااات در تح  حانص ف  ناا  ال ا  ضه  ، وتگديب  لَ َ ا ، ومُّناَسَ ت  لقوا (

ا اع   ناو ه انا در ا باک دز اات متنوع  ین  و ا اع ط یرقص  ک  مس 

 ب  ان انتهز اخ رانواع عسق واود دارد و انواع یذاب در 
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 " ش ح ال نهاج ".در الدَِّم  پ ال اععز و ه چنان

ب  کتب " إمام ش ف الدين إا ای   بن ال ق پ ال  نز ال اععز فاحو)ک  ک دز   ـ

 روو الطالب " و " إرشاد الحاوپ " در عق  شاععز، در قن دز ای در )ّم رقص: 

 : َرقْننا ک ا الگُّْحبویُّ قد رقنوا ب س د ال نط ز، قُّ نا: ب ا َکِذِبقالوا

 ما رقنوا، لـكنه  َلِعبـوا ِمْن آلـب الَحْ ِب بالآلار والَ َ ِب الحُّْب ُّ

 عز ال  ع ل ح ب تدريبا  لكّ  غبزال ـعبُّ منـدوٌب َتع ُّّ ُّ   و)لـك

))نگاز ب  : راالب الّ هص والوقص ل ستحّ  ال قص ) حُّك  الحض   عز الإا ام ( 

 ،.37هـ فاحب کتاب )م تقز الگبح ( ي651ل ع ّامب إب اه   بن مح د الح بز الحن ز 

 

ا اات  نص ق آن ب  نهز او رقص : ))َوَل یامام ضبو الوعاي ابن َیق  : کاع  داوگو

 َتْ ِ  ِعز اْلَگْرِو َمَ ح ا((

بدع  دادز  ی امب مح د تقز الدين اله الز تق ب ب  ال   با رقص را او بدیت  وق ار

  یقاحق قز، اات  واپس در عن  اوم او  الحسام ال احق: ) و داخ  شد   بدیت حق

 ( اهـ نهاامانند تق ب إلز ال   با رقص ، و و طب  ودن  و امثال ا

 و ننارادف داتك در )ک  ال  ( او بدیتهاپ يهود غانز واارقص وا اع )

 اات ک  وارد اا ام شد اات

ن در شان  کف ودن رقص و(: وضما 646_4/641اب  الس ام ) در فنعانز امام 

 اات ودر اند ودنبال هوا و هوس روندگانی ک  یق  خود را اودات دادز   عسقضه  

 . اهـخ ات دارند کسانی ناست ک  ال   را دوات واو او شگن 

 :734إغاثب ال ه ان ي   کتاب دربابن قّ   ال ووي

 ت ز الكتاب عگط قوا لاخ  ب **** لكن  إط ا  ااز لاهز 

 وضتز الغناي ، عكالح    تناهقوا * *** وال   ما رقنوا لگا  ال   

 دف وم مار ونغ ب شادن ***** ع تز رضيت یباد  ب  اهز

 

ت را ب اپ تقوات اا ان ان اخت اع ک ند چ ا با مع وم اات ک  فوع ان اين بدی

توانستند ب  ال   ب اند چنان ک دند تا ق ون ب  اان کار م غول ن ی داگ  ک  ّاار

ع ابند ن  ال   را شا  فالح مغامسی گواد )ب  شوند غاع  او اان ک  خود را می

 ام رب دهد الا کن ی غا ( بداناد ک  ق ب را هاچ چا  تدهادمی اناشاد گوی

 وک ام راول ال  

ب خای اناد را گ ت اناشااد  ب خای اه  انت ناااائ  باودن ااات اع حتی ی  اا کبار

 اند را اائ  دانست  نآب اا اهاد وت غاب ب  ا ک  ب خی او قنائد واشعار عقطنا  

هاى این طایفه اینكه در خانقاه و در مسجد که بيت اللّه است بنام عشق بازى از بدعت

کوبند و دست افشانند والله الله نوازند، پاى مىآواز خوانده و چنگ و نى ودف مى با خدا
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گویند، بچرخند و بجهند، آنقدر که دهانشان کف کند و سرهایشان گيج خورده بره زمرين 

 ى عشق است:هایشان پر از واژهافتد و سراسر گفته

 هرچررره دارم اگرررر بررره عشرررق دهرررى
 

 کرررافرم گرررر جررروى زیررران بينرررى 
 

انرد و بره یراد او گرفترهى خوبروئى یرا زنرى را بدیرده مرىر ایشان، هر یكى بچهبيشت

نامنرد و کنند و طاعتش مىخوانند و مانند مغنيان غنا مىرقصيدند شعرهاى عاشقانه مىمى

دانند، با آنكه احادیث بسيار در منع و نهرى از غنرا وارد شرده و از وسيله قرب الهيش مى

 شود که غنا از گناهان کبيره است.اد مىبعضى از آن احادیث مستف

از عقائد باطله این طائفه تعشق با امردان گلرخان و فتح باب این نوع فسق و عصريان 

 8از براى فساق و لوطيان است

گوید: حاصل آنكه صوفى پخته ميل ندارد خود را به زنجيرهراى ابوالسعيد ابوالخير مى

اع و اخلاق مصرنوعى عرفرى مقيرد سرازد و قوانين شرع و آداب و عادات مصنوعى اجتم

داننرد، گاه به آسانى زیر بار آنچه که مردم به حكم عادت و تقليد برد یرا خروب مرىهيچ

شمارد و هريچ وقرت برا تررازوى عقرل و رود و خود را برتر از هر بدى و خوبى مىنمى

 سنجد.عرف عامه، اعمال خود را نمى

          . 

الحيوان( نقل کرده که این اعمال اولا از پيروان سامرى صادر شده و در  ةصاحب )حيا

هنگامى که مردمان را گوساله پرست ساخت، گوساله پرستان برر گررد گوسراله رقرص و 

کردند و بردان کره در زمران جاهليرت پريش از اسرلام مشررکين برر گررد کعبره وجد مى

زدند و حق تعالى ایشان را بر این عمل مرذمت نمرود و ستك و صفير مىگردیدند و دمى

هوشران افتند و خود را به صورت بىایشان بعد از چرخيدن و دستك زدن و رقصيدن مى

 آوردند درمى

                                           
 .861، ص فضایح الصوفيه -8
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اصحاب را در مسجد جمع کرده  یا رسول اللهآما گوئيم  ،یند ما ذکرالله کنيمنان گوآ

مده کره رسرول واصرحاب بعرداز آنه بلكه در سنن  ؟صيدندميرق ميگفتند و واینگونه ذکر

صروفيان بردعت گرذار طریرق به ختند نه پردامی طلوع نور به ذکر نمازادای صلاة صبح تا

خواندن قران ذکر الله است بلی امروزه یك صوفی تجوید  نامدمی والله قران خود را ذکر

 د شمارمی وصدها شيخ فدبامی بپرسی سلسله خود را قران را بلد نيست ولی از او

 ید:فرمامی الله تعالی

                           :[.1]الأنبياء 

 .کنان آن را شنيدنداى از پروردگارشان نيامد مگر اینكه بازىهيچ پند تازه

         :[.3]لقمان 

 یعنی کسانی کره اشرعار زهدیره« اصحاب قصائد»که از محمد بن منصور دربارة اند آورده

اینان از خدا گریختگانند، اگرر خلروص برا خردا و رسرول » ندند سوال شد. گفت:خوامی

و بازدید  که از این دید کردمی ورزیدند خدا در دلهایشان چيزی افاضهمی داشتند و صدق

 «. ندشدمی مردمان فارغ

ترو  که کسی راجع به استماع غنا پرسيد، پاسخ داد:اند از قول ابوعبدالله بن بطة آورده

رند و سفها آن دانمی این کاری است که علما خوش»، و چنين افزود: کنممی را از آن نهی

زند. آن پردامی دانباند انگارند و جمعی که در نام صوفی و به حقيقت جبریمی را خوش

دون همتان بدعت آیين زاهد نمای تاریك بين که دعوی شوق و محبت خدا داشته خوف 

 روندمی با آواز پسران و زنان به طرب و اشتباق آمده از خود اند،و رجا به کناری گذاشته

اندازندمی و در واقع خود را به حال غش دهندمی بلكه جان
هنگ باوپ هائز ک  او مس ح ان ب  ارث ب دز آقص فوع ان حتز در اين ا اع ور

)مساحاان ب اا یبادر او الار موااقی ااات ادز ماكنناد وحتای ع قا  اا او  بودند

  مساحاان نا  رقص را با ادیا  مننوي یبادر ما  ارند (
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کاا   کنادمی رقاص ودف ناای خاود باا  حاداثی اشااارز کاا دن  ا  باا اا توااافاوع

 نااد واااان شااع  راودمی باا  مداناا  دف اااول ال اا ونااان وماا دان درهنگااام ورود ر

 ندند:خوامی
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/  51) "الفوائد  "رواه أبو الحسن الخلعی در  511حدیث 38ص 1البانی گوید ضعيف جز

/  1) "تخرریج الإحيراء  " درحافظ العراقری  (ط - 188/  1) " ةدلائل النبو "بيهقی در (1

 8881رقرم 36ص 8)ج حجر منقطع و سنده معضل)روضه المحدثين فی احكام بن (188

 38ص 1منقتع اعلام کرده( مردود طرح تثریب العراقی جزء  8858ودر رقم 

 وسه راوی از راویانش حذف شده است1وهمينطور اسنادش منقطع است

نقل نشده است ثانيا بلفرض درست بودن و هريچ ربطری بره  از رسول الله این شعر

 رقص وسماع ندارد 

ن آ..و.ما استاز سماع حرام سماع صوفيان زمان  :یگوید علامه محمد شكری الوس

 رسند(الله می)که به قربت  کنندمی نان فكرآ )سماع(ومفاسد است       
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و اما در رابطه با آنچه به نام موسيقی و سرودهای دینی یرا تواشريح اسرلامی و دیگرر 

ل و شرناخته شرده و سرودهاست، باید بگویم که بجز در ميان صوفيها کره معمروها ترانه

                                           
 و... 138/6 الباری فتح -8

 شودکه دراسنادش یك یا چند راوی حذف شده باشد.به حدیثی گفته می -1

 .65 در تفسيرش ص -8
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واین چيزی است که خداونرد  کنندمی است با خواندن آن خودشان را به خداوند نزدیك

 جایز قرار نداده و از شریعت، خداوند نيست، اصلاً شناخته شده نيست. 

 نرام دارد،« السرماع لةالأسماع فی مسأ هةنز»حافظ ابن رجب در کتاب ارزشمندش که 

دیكی و تقرب به خداوند متعال با سرودها و آهنگها بویژه تردیدی نيست که نز: »گویدمی

توان دریافت از دین اسلام می وقتی که با آلات موسيقی باشد، از مسایلی است که بروشنی

 نيست و حتی از شریعتهای دیگر پيامبران هم نيست.

 توان به خداوند نزدیك شد و دل و قلب را برا آننمی و باید دانست که به این وسيله

تزکيه و پاك نمود؛ زیرا خداوند بر زبان پيرامبران هرر چره دل را از زنگارهرا و ناپاکيهرا، 

، بيان کرده است. و بر زبان کسی از پيامبران در هريچ دینری چيرزی از ایرن کندمی پاکيزه

 موضوع بيان نشده است.
نان ابن باند ونند، چنانك  آوردزمز آيند کفمز اه  تنوف هنگام غنا چون ب  واد

. مؤلف گويد: اين شب   ه ان ودمز ن ود و ابواع د خ او ب اي  داتمز واد

ند ودمز و دات« ال ُّكاي»ند ک  دمز ح کار م  کان اات ک  در م اا  حج اور

 آمدز اات(: 45)آنك  در اور  ان ال، آيب « يةالتند»           

     دن و ک  اور ا  چ  پ[ خدا] خان  کنار در دیاي ان و ن او و 

و شب    رودمز . ودر اين کار شنص او وقار و یق  و ایتدال ب  ونکف ودن نبود

 !شودمز ونان

 آورند ک  خداوند ب  ايوبمز فوع ان ب اپ رقن دن ان او آيب ق آنز ح ت

  ع مود:
را اات ادز  مض اب]ب  نواوندگز با چوب [ ام  [37]ي:  8

ب ي  او باوپ ک دن با ش ع. بعضز ن   او حديث وي  ب  اواو مز کنند! ب  خدا پناز

او  و ی ز  ع مود: ب  ی ز پ غ ب  اند:رقص ااتدلال ک دز

شو  دو ا  قدم ب  يك پا راز رعت )لنگ  رعت( و ن   ب  اع   ع مود: 

ب   . اع   او شو  دو ا  قدم ب  يك پا راز رعت )لنگ  رعت( و ن   پ غ ب 

                                           
 . «گفتيم: بزن زمين را بپاى خود» -8
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، ويد او شو  دو ا  قدم روپ يك پا راز رعت )لنگ   ويد ع مود:

رعت(  اما يكز دو قدم ب  يك پا راز رعتن ک ا و رقن دن ک ا؟ بعضز ه  ب  

و آن نویز   اند:ث آمدز ااتناد ک دزح کار خاي حب  ان ک  در حدي

 راز رعتن بودز اات ب  ی امت اوانز و انگاورپ و دیور ب  روم. 

ک  اع د بن مس ب با شن دن شع پ پاپ ب  وم ن کوعت، ک  اند حكايتز ه  آوردز

اولا حكايت دروغ يا م كور اات و ثان ا  يك دو بار پاپ ب  وم ن کوب دن ک ا و 

ک ا؟ اين ه   بگذار، یق  را داور کن   وبب ن   رقص اگ  کار بچگان  ن ست رقص 

، آيا اين ا  وور گ تن بز شودمز پس چ ست؟ و چگون  با رقص دلها متوا  آخ ر

م ز چ   ديگ پ اات؟ او غ الز نق  شدز اات ک  

  ن او رقص نهز ع مودز آن ا ک  گويد:ابوالوعاي بن یق   گويد: ق آ 

     :و آن ا ک  گويد: [42]الإا اي        

 8 :اات. کدام تحق   وتوه ن ب  خ د و « منتال»ک  شاهد درک  ب 1 [66]لق ان

ند چ  راد ب  اينك  ري  ا  دباشد، بويژز ت ك ن او اين بالات  ک  آدم ري دارپ ب ق

با آواو ونان و پس ان بز ري ! آيا ب  آنك  م گ و اؤال قب  و ق امت و پ  ف اط 

و اهن  يا به ت در پ   دارد شايست  اات ک  مث  چارپايان چ وی دات ب   اند و 

ابوالقاا   لگد ب نداود و مث  ونان کف ب ند، حال آنك  ما پ  انز با وقار ديدي  ه چون

بن ويدان و یبدال  ك بن ب  ان و ابوطاه  ی اف و ان د و دينورپ، و با واود طول 

م اهدز نك دي  چ  راد ب  خندز )پايان ک ام ها آن مدر معاش ر يك لبنند او

 ابوالوعاي بن یق  (. 

 دگ ا مز دات يكاز او حاسا ان را رادمز وقتز فوعز در رقص ب  حال ط ب

کاا  ب قنااد و باا  آن کااس روا ن ساات کاا  باا  نن اا د، وقتااز ب خاااات  کناادمز و ب ناادی

خ  ناد، و چاون يك  اان اا  ب هنا  اااود ديگا ان ها  با  ماز ديگ ان ه  ب  تبل او ب 

ند و ب  ه چ یاق ز پوش دز ن ست ک  ا  ب هنا  کا دن ااومز پ  وپ اووپ ا  ب هن 

 اا  ب هنا  چقدر وشت و بز شنن تز و ت ر ادب ااات[!] و اينكا  درمناااك حاج

 او باب تعبد اات و اظهار خوارپ درب اب  خداوند.  کنندمز

اعكنناد، ياا دراات ياا چاار مز و چون ط ب ان ب  شدر راد، اام  ب  اوپ مغنز

نند دان ز واند «غ بت»ک  اينان در  گويندمز ودز، و بعضز ااه ان در توا   اين کار

                                           
 .«و مرو در زمين خرامان»یعنی:  -8

 .«توانى به کوه رسىمين را بشكافى و در بلندى نمىتوانى زتو نمى»یعنی:  -1
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تااز او طااور باوآمااد و گواااال  ااااپ م اماات ن ساات، ه چنانكاا  مواااز وق کنناادمز چاا 

 پ اتز قوم را ديد الواح را شكست. گوي  : 

او ن ساات، ه چنانكاا  مواااز وقتااز او طااور باوآمااد و گواااال  پ اااتز قااوم را ديااد 

الواح را شكست. گوي  : او ک اپ مع وم ک  شكست  شد؟ و او ک ا مع وم ک  مواز ب  

قا آن عقاط با  اناداختن الاواح با   قند شكستن الواح را ب  وم ن انداخت  باشد ويا ا در

در آن ما او خود ب نود حتز اگ  درياپ آت  در  وانگهز مواز 8وم ن اشارز شدز

ک  فاوعز در حاال رقاص  کندمز رعت، چ  کسز ثابتمز پ   روي  بود در آن ع و

اپ شناااد و اگا  چااز و چالا ماز او خود غايب باشد حال آنك  مغّنز را او ديگ ان باو

 ن حال انب ا را با اين ا  هان ان  د؟توامز اعتند! چگون ن ز   باشدپ   پاي

 رعاات و ع يااادمااز ماان خااود اااوان فااوع ز را دياادم کاا  در باااوار راز مؤلااف گويااد:

. ه او با  کا دمز اعتادند و او ب  آنان پ خای و اشات  مز و کودکان ب  دنبال  ک  دمز

ند، راال با  ن ااو خوامز و ن او ک  دمز راها و ه ان نع ز شدمز ن او ا ع  حاس 

او او من اؤال ک دند گ ت : اگ  در حال نع ز ک  دن او خود ب نود، پس وسوي  ه  

. و اين ما د تواناا [و حضور ق ب ندارد]شد بامز باط  شدز و اگ  با خود اات متننل

 ناداو اندناد با  اگ دمز کا د ب كا  ه ا  رووز با اي  ونب ا ن از و چالار باود اماا کاار

 و اين م تنوارگز اات ن  توّک .  شدمز خورار خود و ياران  ا ل

ک ااند پااس مااز )باا  ااا  مط ااب باا وي ( گ اا ي  کاا  فااوع ان در حااال ب نااودپ نعاا ز

 ن ديااك شاادن و دااات ياويدن ااان باا  ااا اع کاا  او وور خوشااز چناا ن پاا دز باا  یقاا 

یا  م ناوع ااات. ک د نهز شدز اات ه چناننك  پ داختن ب  کارپ درد آور ن   شا مز

خطا و ح ام او ابن یق   دربار  واد ن ودن و اام  دريدن فوع ان اوال شد، گ ت: 

او تباز ک دن مال نهز ع مودز اات و ن   او گ يبان دريادن [در  اات، وي ا پ غ ب 

. کندمز ند چ دان ز منل ک دز اات. کسز در آن م ان گ ت: فوعز در حال واد ی ا]

 طاا ب باا  اي ااان چ اا ز دانناادمز اد، وارد شدن ااان در م  سااز کاا اباان یق اا  پاااا  د

خ اااف اااات و پ ه اا  وااااب، و  کنناادمز ربايااد و ااماا  درپمااز و یق  ااان شااودمز

با   شاودمز نوشاد و مساتماز د، ک ا اينكا  او کساز کا  مساك شون ز مسئول ت ااقط

 د. شون ز یذر مستز مسئول ت ااقط

فااوع ان، ح اات ديگاا پ ياعتاا  و آن حااديث مح ااد باان طاااه  باا اپ ااماا  درياادن 

پ د  ح  ا  را ک ا د و چاار ود. عقاهات ايان ب چاارز را  اات ک  پ غ ب  لیاي  

اپ )بدون قند و بب ن ک  اام  دريدن و مال تباز ک دن فوع ان را با پارز شدن پارچ 

! و گ  ه  ی دپ بودز ب  لحاا  تنااوي پ باودز کا  آن پا دز داشات  کندمز ی  ( ق اس

مث اا با اپ دور  کنادمز دان   شاارع او بااب ت اّدد در منه اار چنا ن کارهاامز اات، و

                                           
 .858و  858سورة اعراف، آیات  -8
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شاكند. و اگا  فاوعز گوياد کا  حا ن ااما  دريادن او خاود ماز رينتن ش اب خ هاا را

 کا دمز غايب بودم گوي  : ش طان تو را او خود ربودز و اگ  با حق بودپ حق ح ظت

 ن ايد. ن ز ک  حق ام  ب  تباهكارپ

دريادز شادز در اا اع ن ا  ح عهاا دارناد، مح اد بان هاپ ي  فوع   دربار  اام م ا

و اناد دريادز شادز او آن کساز ااات کا  با  خااط  او ااما  را دريدز ااماب طاه  گوياد:

دل ا  با  آنكا  ا ایات حاسا  حا ن ااما   و ن ا  گوياد:8آوردماز حديث ا ي  را دل  

ا ب  کساانز کا  باا ک اتز او حب ا  دريدن ن   اه ز دارند حديث ابومواز اات، ا دن

بنگ يد اين م د چگون  شا يعت را بااز  مؤلف گويد:. 1اه  دادباو آمدند او غناي  خ ب  

باوپ گ عت  تا با عه  کاژ خاود آنچا  مواعاق ماذهب متاگخ ان فاوع   ااات با  حادس و 

گ ان ااتن اج کند وي ا او متقدمان فوع   در اين باب چ  پ ب  دات نداري . ب  ها  

حال، اگ  آن ک  اام  را دريدز و ب  اوپ کسز اعكناد ياا باا خاود ااات کا  افا  پاارز 

ک دن ااي  نبودز، و اگ  ب نود اات ک  تن ف او در مال  ااي  ن ست ک  ببن د ياا 

اعكند مانند چ  پ باشد ک  او مز آن اامب دريدز ک اند ب  وشد، و اگ  آن چنان ک  گ ت 

ز حاق نادارد آن را ت  اك ن اياد، و اگا  باا خاود باشاد و انسان ب  تد و گ  شود پاس کسا

دريدز را ب  كند ن  ب  ینوان شنص مع نز ک  باو تن ف در آن ااي  ن ست، و  اامب

د، چا ا کا  ت  اك اا  باا شاون ز اگ  خنوفا  ب  اوپ مغنز ب  كند باوه  او آن وپ

 دن د و چ ا پ را با  فاورر کساز اعكنادن و پ تااب کاگ ا ن ز یقد ش یز فورر

 یقد ش یز ن ست!

بعد او اين ه  ، گ  ي  ک  او آِن مغّنز باشد، واا  تنا ف ديگا ان در آن چ سات؟ 

ک  اين خود اسایب مال ااات و خ ااف  کنندمز و حال ک  تن ف ک دند چ ا تك  تك 

د، شاون ز ؟ حاديث ابوموااز در اين اا ح اتدهندمز ش ع  و بعد غايبان را چ ا اه 

شاهدان وقع  خ ب  اااوز گ عت  و ب  او راز را دگان اه ز دادز چ ا ک  بسا ا دنا او 

 و يا او مح  خ س غناي  ک  حق خود ا دنا بود دادز اات. 

و « بح اا  »مااذهب فااوع ان در اياان باااب شااب   اااات باا  احكااام ااه  ااان دربااار  

ک  او خود وسل ک دز بودند. مح د بن طااه  گوياد:  8«حام »و « وف  ب»و « اائبب»

درات هاپ دريدز شدز در ا اع و اام هاپ   آراپ م اي  ب  اين اات ک  با اام ات ا

، باا ايان اااتدلال شاودمز او آِن ا ل اات و با نظ  ش   تق سا اند ک  ب  مواعقت اعكندز

                                           
جاء قوم محتابی النمار فحض رسول الله علی الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة فتتابع الناس، حتی  -8

رأیت کومین من ثیاب وطعام...

 ایت بخاری و مسلم(. )رو  -1

 م.  -رجوع به توضيح صفحات گذشتهء همين کتاب. -8
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دريادز هاپ . اما ش   ابواا ای   اننارپ گ تا  ااات ااما ک  

، ب  دل   رادمز و آنچ  درات اات ب  قوال شودمز ل تقس  آن ب  ا هاپ شدز و پارز

پ ااا د: چاا  کسااز دشاا ن را ک اات ؟ گ تنااد: ااا  ب باان اکااوع حضاا ر  کاا حااديث ااا  ب: 

  در اين ا ه  قوال بودز ک  باا آواو رادمز دش ن ب  ا    ع مود: ت ام غن  ت و اامب

  خود فوعز را ب  اام  دريدن واداشت  و او پاپ اعكندز اات!

مؤلااف گويااد: بنگ يااد شاا طان چگوناا  اياان ااه ااان باا  شاا يعت را ع ي تاا  و بنگ يااد 

ارود. اما عق هان اا اع دارند ب  اينك  ها  ن ز اروناا اع م اي  اينان را ک  ب  يك 

و در ت اب    اناد،کا  بادو هبا  ک دز راادمز چ  هب  شود درات يا پارز با  ه تاان کاس

ها  اشاكالها  نادگ  مز غن  ت و اام  اپ او وپ ب فوعز او پاعتادز ب  ک تب انگ و 

 هست، و اين ه   ا  هذيان و محالباعز چ  پ ن ست. 

نق  اات ک  ابوال توح اا  اينز در ا عز چندان رقن د تا داتاری او ا  اعتاد، 

 رداپ گناز آن ک ار  بابت او – خطاات آن و –رقن دز مز ناگاز متوا  شد ک  با ک  

. ک دند تقس   ک دز پارز پارز را آن و اعكند م ان در و ب کند دوی او را خود منق 

 ک دند،ن زای پارز پارز و خ يدمز ا ل او را ردا بود خوب شود گ ت  اات م كن

مؤلف گويد: ل ومز ب   : داري  حديث در: گويد طاه  بن مح د

د(. بعضز شون ز اعكندن، مال غ   خ يدن نبود چون ردا در مالك ت  باقز بودز و با

اند تباز ک دن مال اات گ ت ها عقهاپ فوع   در اواب اين اشكال ک  پارز ک دن اام 

قاب  اات ادز اات و اين ت  يط ن ست، گوي  : پس ت  يط چ ست؟ ی ب ها ک  آن پارز

  اات او ابوحامد غ الز ک  گ ت  اات پارز ک دن اام  ب  م بعها ک  ب  کار وا 

 شودمز دووپ و ن   ا ادز ب ايد ب  اين طاي   مباح اات ه چنانك  پارچب اال  ب يدز

دراو ه  هاپ دوخت  را ب  فورر رشت  تا او آن اام  دوخت  شود! گوي  : اگ  اامب

آن ن    و گ سوبند را شايد، ه چنانك  اگ  ش     را ب كنند ن  بايد بب ند باو ب  کارپ

اد انت اع خاي ن ست اود گ عتن یام و به ز ب داشتن او ک  يك اما م  ايد،ب  کارپ

چ   اات، و ه  انداوز او اود آن ک  شود ات اف محسوب اات. ب  ه  ن دل   

. شگ ت او شودمز وي ا قدرپ او ق  ت آن ک اند شكستن دره  درات را نهز ک دز

  ب خز عق هان را اين اات کت  اين ن ست ک  اب  س فوع ان نادان را ع ي ت ، شگ ت

او راز ب دز و بدیتهاپ فوع   را ب  احكام ابوحن    و مالك وشاععز و اح د حنب  

اينان در بدیتهاپ خود غ ايب آوردز  اند.)رسوان ال   ی  ه  ضا ع ن( ت ا ح نهادز

، چنانك  مح د بن طاه  در کتاب  بابز منعقد اندباب 

و حديث کعب بن مالك را آوردز ک  ب اپ توب  او گناز « غ  » ک دز تحت ینوان

بن   ا دنا مز ش کت نك دن در انگ تبور خودی پ  نهاد ک د ک  ه ب مال  را

يك اوم آن ک ايت اات، و باب ديگ پ منعقد ک دز  ع مود:  راول
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و حديث  وي  ینوان 

ي  با گ  مز آنچ  بديهز دارد مانل ال کا »را شاهد آوردز ک  او  معاويب بن اعد 

ب  باوپ و اه   )البت  شاععز اين حديث را قبول نداشت(. مؤلف گويد:« ننف مال 

اينان بنگ  ک  مع ن ک دن ا ي   و غ امتز را ب اپ يك خطا کار ب اپ وپ ال ام 

وحال آنك  ه  کس غ   واابز را وااب ب  ارد کاع  اات. و  ننددامز آور و وااب

او ا    بدیتهاپ اينان ا  ب هن  ک دن اات هنگام ااتغ ار و اين خ اف 

م ور)شنن ت( و مناعز ادب اات. و اما تطب ق حديث کعب بن مالك و حديث 

آن را بندند و مز اپ ک  او اانب خود ب  م يدبن اعد  ب  غ امت و ا ي  معاويب

انگارند ا  باوپ با ش يعت ن ست، حقا ک  اينان خ وج کنندگان ب  مز ال ام آور

 اند!ش يعت

، ودماز اپو نعا ز کا دمز او اح د بن یطاي نق  اات ک  شب ز روو ا ع  نظا پ

رووپ چنان ع ياد ک  د ک  م دِم دور و ب ی م وی گ ديدند، و ابوی  ان اش ب کا  

 داشت خ  گ ن گ ديد.در کنار م  س شب ز م  س 

مساا  انان بودنااد ااا  اينكاا  ت ين کاا  پاکاادل مؤلااف گويااد: او افااحاب راااول ال اا 

با  گ ياا  و خ وی اان اعاا ودز شاود چ اا پ اا اغ نااداري  و اگا  کااار « واااد»درحاال 

ز اات. او انس روايت ااات کا  ک دمز خود ا دنا ب  آن کار انكار دادمز شگ تز رخ

شانوندگان را  ع ماود تاا آن اا کا  فاداپ نالابماز ظا افحاب را موی رووپ پ غ ب 

شن دي ، اما ها چ کدام اان با  وما ن ن  تااد. و در حاديث ی بااو بان اااريب ااات کا  

« ما را مویظ  اپ مؤث  ک د چندان ک  چ  ها پا  آب و دلهاا ب تااب گ دياد پ غ ب »

کوب ادي    ابوبك  آا پ اع ودز اات: اما ی بااو نگ تا  کا  ع يااد ک ا دي  و با  اا ن 

 . کنندمز کارپ ک  اين ااه ان باويچب ش طان

( پ اااا دم کااا  افاااحاب بحنااا ن یبااادال ح ن گوياااد: او ااااا اي دختااا  اباااوبك  )

آن چناان کا  ال ا  توفا ف ع ماودز:  هنگام ق ائت ق آن چگون  بودناد؟ گ ات: پ غ ب 

پ . گ ات : کساانز هساتند کا  چاون فاداشدمز چ  ان ان گ يان و پوات تن ان ل وان

 ، گ ت: روندمز شنوند او هویمز ق ائت ق آن

پ ااا د آيااا او گذشااتگان کسااز او خااوف ال اا   بیك مااب او اااا اي دختاا  ابااوبك 

 گ يستند. مز ن ، اما ؟ گ ت:شدمز ب هوی

ب  کسز گذشت ک  ب هوی اعتادز باود، گ ات: ايان را چا  شادز ااات؟  بابن ی  

اعتاد. ابان مز شنود ب  اين حالمز اقز اات ک  وقتز فداپ ق ائت ق آنگ تند: يك ی 

 اعتادي !ن ز ت ا دي  اما ب  وم نمز ما ه  او خدا ی   گ ت:
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روايت اات ک  ن د او او خوارج و حالتز ک  او شن دن فاداپ  باو ابن یباس

پ نااد، گ اات: در یبااادر او يهااود و ننااارک دمز فااحبت دهاادمز قا آن باا  آنااان دااات

  اند.نباشند، ک  اينان گ  از کنندزت  انتكوی

 گ تنااد: کسااانز هسااتند کاا  بااا شاان دن ق ائاات قاا آن او هااوی باا  انااس باان مالااك

 ، گ ت: اين کار خوارج اات!روندمز

ن ا ند کا  هنگاام شان دن ماز گ تند: پس ر یاام  باا کساانز بب  یبدال   بن وب  

اگا  ديگا  باا  خطااب با  یاام  گ ات: ونند،مز فداپ ق ائت ق آن خود را ب  ب هوشز

خااوب  اپ،ن سات  کننادمز کاا  وقات قا آن خوانادن تظااه  باا  غا هاا اين خبا  شاوم باا

 ون !مز تاويان  ار

ک اا او خود یاام  بان یبدال ا  بان وب ا  روايات ااات کا  نا د پادرم رعات ، پ اا د: 

 ل ود و غا مز ن انبا )ک  خدا ت ام،بهت  نديدزها آن بودپ؟ گ ت : ا ایتز ياعت  ک  او

مان عه  اد کا   ، قدرپ با اي ان ن ست . گ ت: ديگ  باا آناان من ا ن! و او چها  کنندمز

ناد و اباوبك  وی ا  را خوامز را ديادم کا  قا آن پ غ با  ح ع  اث پ نك دز، گ ات:

د، آيا ايناان کا  دان ز يز ب  اي ان داتگومز ندند و اين حالت ک خوامز ديدم ک  ق آن

يز او ابوبك  و ی  ، خدا ت س ت ند؟ یام  گويد: عه  دم قضا   ه ا ن ااات گومز تو

   ديگ  با آن ا ایت نن ست .يدگومز ک  پدرم

، ناگااز يكاز او حاسا ان با  وما ن غ ت اد و گ تمز نق  اات ک  ابوال وواي حديث

ش وع ب  ل ويدن ک د، ابوال وواي ب  اوپ او دويد، گ تند: ايان ياك آدم غ از ااات، 

اات  بگاوي  او خوامز ونند،مز ک  خودشان را ب  م دن هااتاين : خ ال ک دم اوگ ت

 مس د ب  ون  کنند. 

ه  نق  اات ک  ابوال وواي ب خاات ک  ب  ااوپ او با ود، گ تناد: ايان آدم ما ي  

باود پااي  هاا آن ونناد، اگا  اومز ک  خود را ب  م دن هااتاين پنداشت  او اات، گ ت:

 گذاشت ! زم را پ ت گ دن 

 شانوند غا ماز کسانز هستند ک  وقتز فداپ ق ائات قا آنب  ابن ا  ين گ ت  شد: 

يك  ان روپ ديوارپ بن  ند و ق آن را او اول تاا آخا  با اي  بنوانناد  ، گ ت:کنندمز

اگ  اعتاد، رااتگوپ اات )يعنز آن کارشان تننعز اات(. او ط ياق ديگا  ها  شاب   

  اند.آوردز اين حكايت را او ابن ا  ين

ک  کسز در م  س ویظ حسن )بن پ( آز ب ندپ ک  د. حسن گ ت: اند و ن   آوردز

اگ  اين آز ِلّ   بود ک  خود را انگ ت ن ا ک دپ و اگ  ِل   نباود کا  ه اار شادپ. و ن ا  

شا طان ااات کا  ه ا ن الاآن  در م  س او کسز گ يست و فدا ب ند ک د، حسن گ ات:

 گ يد!مز دارد

ع وناد، اگا   عض   ی او ب  پس ی ک  ب  اث  واد ب  وم ن غ ت د گ ات: اندآوردز

 اين ب  حق قت اات خود را راوا ن ودپ واگ  بدروغ اات خود را ه ار ک دپ. 
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ن اود ماز اع د بن یث ان وایظ ب  کسز کا  نا د او اظهاار وااد و ح کاار ب تابانا 

  دروغ ااات کا  پ و اگايز ک  راو درون را اع ا ک دگومز ع وند، اگ  رااتگ ت: 

 . [ريا ش ر خ ز اات]اپ ب  خدا ش ر ورويدز

و اگ  کسز بگويد ک  انن در احوال رااتان اات ن  رياکاران. گاوي  : وااد ابتادا 

ااپ کن شدنز اات در باطن، اگ  انساان خاود را نگا  دارد و کساز ن ه اد شا طان او 

نز را وقتز س ن انن گ تن د. چنانك  ايوب انت اگ دمز و دور شودمز وپ مگيوس

 ک ا دمز ات ب ايد دات ب  ب نزخوامز و اشك  دادمز و حديث گ تن رقت ق ب دات

: چ  وکام انتز! اما اگ  انسان اه ال ن ايد و م ال ظهور ب  واد بدهاد ياا گ تمز و

دماد و ها  اناداوز کا  ماز دوات داشت  باشد ک  م دم حال او را ب ه ناد، شا طان در او

 و تح کار باز اخت اار او خاود ن اان شودمز در او ب  ت  بدمد ب  ت  ااپ کنش طان 

 داهدمز

 گ تاا  شااد: اين ااا کسااانز هسااتند کاا  وقتااز ق ائاات قاا آن بباا  یبدال اا  باان ی اا 

 کوباد! یبدال ا  گ اات: چنا ن چ اا پمااز شانوند يك  ااان او تا س خادا پاااپ با  وما نماز

ن ن اات ش طان در قالب آن يك ن   اگ  چ د، گويندز قس  خورد. یبدال   گ ت:شون ز

 چن ن نبودند.  رعت ، افحاب پ غ ب 

و اگ  کسز بگويد ک  گ  ي  فاحب واد کوش د آن را دعل کند و اظهار نن ايد اما 

 نتوانست در اين ا دخالت ش طان چ ست )يعنز چگون  اين قس  واد را کار ش طان

 ست   اما ی امت فاد  بودن ن ش  د(؟ گوي  : ما منك  سعف بعضز طبايل نتوامز

در ع و ش ا اين اات ک  نتواند آن حالت را او خود ب اند و نداند ک  چ  ب  ا ی 

 ب هوی ب  وم ن غ ت د: آيد، آن گون  ک  موازمز آمدز اات و    

    :مةضهوال الق ا»ب  یبدال   بن وهب کتاب اند چنانك  آوردز [634]الگی اف »

اپ نگ ت تا بعد او چند روو م د. و بس ار کسان او ع و خواندند ب هوی اعتاد وک    را

الا اينك  ح کار تظاه  کنندگان ب  واد طورپ  اند،يا غ  ک دزاند اث  مویظ  م دز

اات ک  مننویز بودن آن اشكار اات و ک ك ش طان در آن روشن. اگ  اؤال 

ده  : آرپ، وي ا اولا مز قنز اات؟ پاا را در واد راات ن ن« من ص»شود ک  آيا 

داشت، ثان ا  به  حال ی    ب  خ اف فحاب  و مز ه  گاز ی   داشت خود را نگ 

ل ويد اب اه   بدو مز تابعان اات. او خّوار نق  اات ک  هنگام )ک  )ياد ک دن خدا(

ا ب  کس ن  ک  تو رتوامز رپ پسدان ز نز خود را نگ  دارپ و نگ توامز گ ت: اگ 

نز خود را نگ  دارپ پس ب  خ اف گذشتگانز  آنان ک  او تو توان ز ن  ارم، و اگ 

 بهت  بودند. 
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یند: فرمامی که در جایی دیگر، در مقابل حدیث حضرت رسول
ا از این عرالم سره چيرز را اختيرار : مگویدمی ، مولوی8

 1!کردیم: یكی سماع و یكی فقاع)ابجو( و یكی حمام.!

 : انبيا توجه و رویكرد به خدا را در قالب نماز به مردمگویدمی فرزند خلف مولوی نيز

 8ندند؛ اما اوليا )صوفيه( آن نماز حقيقی را به صورت سماع به عالميان رساندند.رسامی

: شريخ جنيرد بغردادی در سرماع حاضرر برود و سرماع در گویدیم نجم الدین کبری

گرفت. شيخ فرمود: بنگرید که هيچ عامی)منظور غيرر صروفی( در ميران مرا هسرت؟ نمی

شيخ فرمود: بهتر طلب کنيد! چون طلب کردند، کفش عامی با کفرش صروفی  ....نيافتند و

 8گرفتعوض شده بود و به این دليل در نمی

 

 حلول و جود حدت وو

  هستندجود  وحدت و متصوفه معتقد به حلول وبرخی از 

 یكری یو اتحراد بره معنرا ،یفرود آمدن و نازل شدن در محل یحلول در لغت به معنا

 است. زيشدنِ دو چ

 دو نوع است : حلول

همانا  لاهوت حل شده درناسوت مثرل   ندیگويکه که م یخاص :  حلول نصار حلول

در   یالله تعرال ندیاست که گو زياز غلاة رافضه ن یبعضقول  نیحلول اب در  ظرف  ، و ا

 بن أبی طالب است   یعل دنايس

                                           
 ئی واحمد و..سنن نسا -8

 881ومولانا جلال لدین، ص  883مناقب العارفين، ص  -1

 .818و مناقب العارفين، ص 881ص  ولد نامه، -8

 .18اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن، ص  -8
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: إن اللره  نردیگوياز طائفه جهمية متقدمين است کره م یقول برخ نیعام :  وا وحلول

 تفاوت   یقول معتقد هستند با کم نیبر ا زين انیاز اشعر یبرخ یبذاته فی کل مكان وحت

))الرَّّحْمَّنُ عَّلَّى الْعَّرْشِ اسْتَّوَّى(( مجبور هیکنند ا حيبتوانند توج هنكیا یدو طائفه برا نیا

 قول شدند  نیبه اوردن ا

 :میپردازيم هيجهم دهيبه عق یکم اما

 مریسی از جمله شاگردان جهم بن صفوان است بشر

پدر بشر مریسری یهرودی برود ودربرازار نضرربن  مالرك گرازری » ميگوید :  ابونصر

حردیث :  -ذکرر بشرر المریسری. -السنة لأبی بكرر برن الخلرال   -. ورنگزری داشت .))

8618)) 

 

جعد بدعت خود را از ابران برن سرمعان ،و ابران از طرالوت » ابن عساکر ميگوید :  و

شوهر دختر وخواهرزادهء لبيد بن أعصم گرفت، لبيد همان کسی که پيامبر را جرادونمود، 

فوان آموزه اش را  ازجعرد فراگرفرت لبيد دریمن ازشخص  یهودی آموخت وجهم بن ص

 ))قال ابن عساکر وغيره((

زنجيربندی می بينيم که معلم وآموزگار اول یهودی است، آری این گزاف گوئی  درین

ها وخرافه سرای هارا درحقيقت یهودی ها دیكته نموده اند،کسانی که فوقيت الله برعرش 

 . را نمی پذیرند باید پاسخ این یهود منشی را بدهند 

جعد » علامه ابن کثير از زبان جمع کثيری پيشوایان دین ، جعد را معرفی مينماید :     

استاد مؤسسِ جهميت، جهم بن صفوان بود کسانی که الله بزرگ را درهر مكان ميداننرد ، 

خداوند ازسخنان مزخرف آنها پاك است، جعد این مفكورهء پليد وناپاك خودرا از مردی 

 ..... « بنام أبان گرفت...

جهم شاگردی داشت که او را احترام ميكررد وجهرم را از » ابونعيم بلخی ميگوید :     

دیگران برتر ميدانست ، روزگاری جهم را گذاشت ودرمتعلق جهم زشت ميگفت ، برایش 
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مرن چيرز هرای ازاو دیرده ام کره قابرل › گفتم که آخر سر این ماجرا چيسرت ؟ گفرت : 

می نمود وقرآن در آغوشش بود  وقتيكه به  لاوته طه را تبرداشت نيست ، یك روز سور

 پاك قرآن از را آیه این ميداشتم چاره اگر گفت رسيد ﴾ استوی العرش علی الرحمن﴿آیه  

 محمرد گفرت ميخواند را آیه دیگری روز ، نمودم برداشت را آن حرف این من ، ميكردم

 را وقررآن ميخوانرد ار قصرص سروره دیگرری روزگرار ، اسرت کارنگرفتره ازهوشمندی

آغوش داشت  به آیه رسيد که ذکر موسی عليه السلام بود قرآن را دور انرداخت ولگرد در

کوب کرد وگفت ایرن چره چيررزی بری ارزشری اسرت کره ازمرروسی یراد کرررده ولری 

مرا حفظرت فری جهرم وبشرر  -السنة لعبد الله بن أحمد« سرگرزشت آن را تمام نكرده . 

 المریسی.

حجابی  درميان الله و مخلوق  وجود ندارد ، از عرش اللره واز » ند : ها ميگوی جهمی

فوقيت الله برعرش وازفوقيت الله برآسمان ها منكراند وميگویند که الله درهرجا است نه 

مخلوق ازخالق  ونه خالق از مخلوق جدا است واین اتصال تا وقتی ادامه خواهد یافت که 

ق است این امترزاج هم خرواهد بود ، خردای متعرال ، تاکه مخلو دتمامی مخلوق فنا شون

 کتاب العرش وماروی فيه لإبن أبی شيبة.«  ازین هرزه سرای های آنان پاك وبلرند است. 

اصطلاح اتصال به خدا نطریهء جهمی ها است ، آنها بدین نظراندکره مخلروق بعرد    

طلاح را بكار ميبرنرد ، ازوفات به خداوند می پيوندد ، برخی ازصوفيهء معاصر هم این اص

باید بدانيم که چنين نظریه گمراهی است زیراکه خداوند از مخلوق مباین وجردا اسرت ، 

وجود مخلوق به ذات الله نمی پيوندد ، از چنين گفتار ها بوی وحدة الوجودی احسراس 

 ميگردد .   

ستند و از صوفية است  ، که الله و وجود شئ واحد ه یريکث دهيالوجود : ان عق وحدة

 نیعالم  عين وجود الله است  ، ودر  حقيقت وجود ا نیغير منقسم اند  ، و همانا وجود ا

در نزدشان  رب وعبد ونه مالك ومملوك ، ونه راحم ونه مرحوم ، ونه عابد  ستيعالم ، ن

 نفس معبود است ((.  مانونه معبود ، و عابد ه
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 رابطه: نیدرا انيصوف اقوال

است که  یعارف کامل کس: »دیالحكم گو از کتاب فصوص یدر فص هارون یعرب بن

که حق در آن صورت خراص، عبرادت  نديحق بب ر جلوه یرا ر در هر صورت یهر معبود

که آن معبود، گاه سنگ است  نیاند با ا دهينام« اله»روست که همه آنها را  نیشود. از ا یم

 «.ره است و گاه فرشتهانسان، و گاه ستا اهاست و گ وانيو گاه درخت، گاه ح

معبود است همانطورکه خداوند هم فرموده است:  نیبالاتر ینفسان یهوا: »دیگو یم و

 «.خود را معبود خود گرفته است یآن کس را که هوا یدید ایآ

 یهر معبود داندیم یاو آگاه باشد به خوب یکه به خدا و مظهرها یکس: »دیگو یصريق

محسوس باشرد ماننرد  یايچه به صورت اش باشد؛یمکه باشد، همان حق  یدر هر صورت

حس و تجردند مانند جن و چه به صرورت  نيکه برزخ ب یبتها و چه به صورت موجودات

 «.موجودات مجرد مانند ملائكه

کل  یكیو آن  ستندين شيب یكیجهان  یزهايهمه چ ": دیگو یم نوزايمنظر اسپ نیا از

است و نره زاده شرده ونره  ميو عظ یه ازلدر کل است...آن که کل درکل است خداست ک

و اکهارتانتشرارات هررمس  یابن عربر تیقاسم. وحدت وجود به روا ،یکاکائ ".رديم یم

 31صفحه  8818تهران 

اسپانيا و در عرفان کار می کرد، « اندلس»شخصيتی بود با مذهب مالكی، در ،«فولوتين»

آورده باید قبل از اشرياء را به وجود  به این نكته توجه نكرد، خالقی که اشياء« فولوتين»و 

 باشد، چگونه می تواند هم خالق باشد و هم عين اشياء؟!

من شبه الله بخلقه فقرد "بن حماد خزاعی استاد امام بخاری رحمه الله می گوید: نعيم

 «.هرکس خداوند را به مخلوقاتش تشبيه کند کافر شده است» "کفر

 تان بایزید دیدیم)معراج( چه کرد وشدبالا از نبی و.. که در داس شودمی

 شوند به صفات اللهها متشابه میها در حلول آنکنند به تاکيد آنشباهت می هاصوفی
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گفته که: چون سالك به ریاضت مشرغول شرود « معرفة السالكين»در کتاب  سهروردی

 متصف به صفات حق گردد و حق در وی متجلی شود و او را فنا گرداند.

اید خود را حق بيند و علم وی بر جميع معلومات محيط گردد از آن فنا باز اگر بندة و

 و همه اشيا وی را عبادت کنند، چنان که گفته:

 علم من علم حی قدیم نباشد بجز من خدای کریم بود

 داند: را برای همه چيز جایز می« انا الحق»شبستری در گلشن راز گفتن  محمود

ق بجز حق کيست تا گوید انا الحرق همره ذرات عرالم الحق کشف اسرار است مطل انا

اند دائرم بردین همچو منصور تو خواهی مست گير و خواه مخمور در این تسبيح و تهليل

 معنی همی باشند دائم.

مری نویسرد : “ فتوحات مكيه ” که ازبزرگان صوفيه است درکتاب“ابن عربی اندلسی:”

است خدایی که اشياء را آشكار کرد و خود او  الاشياء و هو عينها= منزهسبجان الذی اظهر 

 عين اشياء است .

آورده باید قبل از اشياء باشد ، چگونه می تواند هم خرالق که اشياء را به وجود  خالقی

 باشد هم عين اشياء؟!

 : دیگوعربى مى ابن

مرن  هيفما وصفناه بوصف الاّ کنّا نحن ذلك الوصف، فوجودنا وجوده، ونحن مفتقر ال"

 .838فصوص الحكم، ص  "ظهوره لنفسه. ثيمن ح نايوجودنا، و هو مفتقر ال ثيح

 م؛یراو از خود گفتره میااز خود وصف کرده قتيدر حق میي: ماهر چه از او بگوترجمه

و او براى ظاهر شدنش  میازمنديهستى ماهستى او است، ما براى هست شدن به او ن رایز

 است ازمنديبه ما ن

فولوتين می گيرد و متاسفانه عرده ای “ علم الاربوبيه ” قيده راازکتاباین ع“عربی ابن”

عررفا و مرتصوّفه پيرو ایرن عقيده  می شوند و رونرق کرار از آنررجایی بيشرتر ميشرود از 
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زیبایش به آنان می پيوندند و عطار ، سنایی ، شريخ شبسرتری کره با اشعار “ مولوی”کرره

 کامل می کنند .مع آنان را مسلك بودند ج وفیهمه از شعرای ص

کردن فعل  حيقران در صدد توج اتیا یباطن ريبا استفاده از تفس انياز صوف یعده ا اما

 خود بر امده اند مثل دهيو عق

  کفرشان  نیا یانان برا ادله

هِمْ فَّمَّنْ نَّكَّثَّ فَّإِنَّّمَّرا یَّنْكُرثُ } إِنَّّ الَّّذِینَّ یُبَّایِعُونَّكَّ إِنَّّمَّا یُبَّایِعُونَّ اللَّّهَّ یَّدُ اللَّّهِ فَّوْقَّ أَّیْدِی-8

 نَّكَّ( {  إِنَّّ الَّّذِینَّ یُبایِعُو88عَّلَّى نَّفْسِهِ وَّمَّنْ أَّوْفَّى بِمَّا عَّاهَّدَّ عَّلَّيْهُ اللَّّهَّ فَّسَّيُؤْتِيهِ أَّجْرًا عَّظِيمًا )

 -بره حدیبيره تحرت الشرجره -إِنَّّما یُبایِعُونَّ اللَّّهَّ: بدرستى که آن کسها که بيعت کردند ترا

بدرستى که آن بيعت با خداى کردند، یعنى به امر خداى و رضاى خداى مرى کردنرد یَّردُ 

 اللَّّهِ فَّوْقَّ أَّیْدِیهِمْ:

خداى به توفيق و عصمت به عون و نصرت ایشان را به از دستهاى ایشان برود  داشت

 در بيعت. و گفته اند معناه: نكو داشت خدا ایشان را به ثرواب و کرامرت و افزونرى از آن

دستهاى ایشان به بود به بيعت فَّمَّنْ نَّكَّثَّ فَّإِنَّّما یَّنْكُثُ عَّلى نَّفْسِهِ: و هر کره عهرد بشركند 

عهد که مى بشكند تن او را زیان دارد وَّ مَّنْ أَّوْفى بِما عاهَّدَّ عَّلَّيْهُ اللَّّهَّ: و هر  آنبدرستى که 

راً عَّظِيماً: زودا که بدهيم که بجاى آرد آن عهد که با خداى خویش کرده باشد فَّسَّيُؤْتِيهِ أَّجْ

 ما او را مزدى بزرگ.

 (رهميوغ یاباد رسوريآیت در شأن حدیبية آمده است)تفس این

لَّّم م یبه نب ی: الله تعال جواب :) إِنَّّ الَّّرذِینَّ   دیرفرمايخود  محمد صَّلَّّى الله عَّلَّيْرهِ وَّسرَّ

با دشرمن ، ولرا  یاروئیدر رو  که  فرار نكنند  نییُبَّایِعُونَّكَّ ( در حدیبية از أصحابت  بر ا

إیاك الله، لأن الله ضمن لهم  همیولُّوهم الأدبار) إِنَّّمَّا یُبَّایِعُونَّ اللَّّهَّ ( یقول: إنما یبایعون ببيعت

 الجنة بوفائهم له بذلك.

 (853للهِ وَّ إِنَّّا إِلَّيهِ رَّاجِعُون )بقره/ ِإِنَّّا
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دِیدَّ بِمَّرا کَّرانُواْ یَّكْفُررُون  فِی الردُّنْيَّا ثُرمَّّ إِلَّينَّرا مَّررجِعُهُمْ مَّتَّاعٌ ثُرمَّّ نُرذِیقُهُمُ الْعَّرذَّابَّ الشرَّّ

 (68)یونس/

دریا که یك حقيقت بسيط و یك پارچه است اما چون موج بر می دارد ، اشركال  مثل

گيرد ، امواج هم دریاهستند ، هم نيستند ، یعنی دریا می تواند بدون گوناگون به خود می 

 موج هم دریا باشد .

حقيقت عرالم هسرتی اسرت کره “ وجود”: عالَّم حقّ و خلق چنين حالتی دارد ،  تندگف

متأیی شده مخلوقات پدید آمده اند وچون ازتأیی باز ایسرتاده او هنروز خرالق خداست و 

دریا بود و چون ازحالت تأیی باز گشت همان دریا شد  است ، چنانكه موج ، حاصلِ تأیی 

 . 

عامل بيرونی چون فشار هوا دارد ، یعنری اگرر فشرار هروا  داند که ایجاد موج یك می

 دریا عامل ایجاد موج نيست .نبود ، موجی هم نبود ، خود 

 : گریو وسوال د شبهه

بپذیریم که ذات الله فوق عرش است برای خداوند متعال مكان را ثابت نموده ایم   اگر

است همواره مكرررا اصررار که خداوند لا مكان  ندی. وميگوگردديمحسوب م ميتجس نیوا

خداونرد »شرود  یمر نيتعبير شان ایرن چنر ایمی ورزند که خداوند در هرجای است گو

تنقراض  یمنطرق را خروب خوانرده انرد ولر«  لامكان است خداوند در هر مكران اسرت 

رافراموش کرده اند ، شگفت آوراست کسی که یك مكان را برای الله قائل نيسرت اینرك 

 رای خدای بزرگ قائل می شود ، آری دروغگو را حافظه نباشدمليون ها مكان را ب

« قولراً ةٍيرفيّمنه بدا بلرا ک: »دیگو ینكته اشاره کرده م نيرحمه الله به هم یطحاو خيش

 نیرکه خدا چگونه به آن تكلم نمروده اسرت. ا ستيقرآن از خدا سر زده و معلوم ن یعنی

را آورده است  قتيصدر نشان دهنده حقنموده است،که م ديتأک« قولاً»مطلب را به عبارت 

 یو نفر قرتيرا به صورت مصردر ثابرت کننرده حق «ميتكل» متعالهمان گونه که خداوند 
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و خردا برا (: »838آورده است: وَّکَّلَّّمَّ اللَّّهُ مُوسَّى تَّكْلِيمًا )النساء:  هیآ نیکننده مجاز را در ا

 هست؟! یچ یپس، بعد از حق جز گمراه«.سخن گفت! یبه طرز خاص یموس

: یخواهم بخروان یاز قراء سبعه گفت: م یكیها به ابوعمرو بن علاءِ ،  یاز معتزل یكی

 ،یمنصوب باشد تا موسر« الله»اسم  یعنی«. با خدا سخن گفت یموس: »«یوکلّم اللهَّ موس»

 نیرخواندم، اما برا ا نيرا چن هیگفت: فرض کن که آ یمتكلم باشد نه خدا. ابوعمرو به و

ى لِمِيقَّاتِنَّرا وَّکَّلَّّمَّرهُ رَّبُّرهُ دیفرما یکه خداوند متعال م یکن یچه کار م هیآ : وَّلَّمَّّا جَّراءَّ مُوسرَّ

؟ پرس «به وعده ما آمد و پرورگارش با او سخن گفرت یو چون موس(  :»888)الأعراف: 

 ماند! ريمتح یآن معتزل

ان بر عررش اسرت وبرر  میبنا بر نص واضح قران کر یاست که الله تعال نیما ا دهيعق

 انیرداشته اند بره پا انيو رسولش ب یرا در همان گونه که الله تعال نیا دیاستوا دارد اما با

شكوه او و متناسب با عظمت و جمالش می باشد، پرس  ةمرتفع نمودنی که شایست  میببر

 "و مالك و فرمانروای هستی است.  شداو بر بالای عرش می با

مرا  یبه طرور مثرال وقتر كنديم دايمعنا پ در نظر داشت که جمله با صاحب جمله دیبا

کررده  دايرسر انسان جمله ما با صاحب جمله )انسان و کروه( معنرا پ ایسرکوه و  گوئميم

نه برا تفكرر  كنديم دايپ یمعن یالله تعال یعنیجمله استوا با صاحب جمله  نیاست  و در ا

که منظرور  میردفورا درك حاصل ک یکو و سر انسان بود سرچون ما شاهد  یعنیانسان  

 نيبره چنر مینردار یاز استوا الله تعال یچون درك کاف یسر مشخص است ول كیاز سر 

 (ميترس از تجس یاورده اند )انكار ان برا یرو یقول

برای الله تعالی بدانصورت که خود منظرورش اسرت و  "استوی"ایمان داریم که  بلكه

ی پرسريم زیررا سروال در مرورد بدون تحریف و تغيير معنا است و زیاد از آن سروال نمر

چگونگی کيفيت صفات خداوند بدعت است و هرگز صحابه رضری اللره عرنهم در ایرن 

 بلكه می گفتند بدان ایمان داریم. ردند،مورد از پيامبر صلی الله عليه وسلم سوال نك
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مشهور است که در این مورد شخصی از امام مالك رحمه الله سوال کررد کره؛  چنانكه

 چيست؟« الرَّّحْمَّنُ عَّلَّى الْعَّرْشِ اسْتَّوَّى» ستوی در آیه منظور از ا

مالك رحمه الله در پاسخ بدان مرد فرمود: استواء خدا معلوم است اما کيفيرت آن  امام

مجهول و پرسش از آن بدعت است و تو که از آن می پرسی مرد خروبی نيسرتيد. )شررح 

. ابرن عبرد البرر در التمهيرد  86و عقيدة السلف صرابونی  8/811اصول اعتقاد اهل سنت 

آنرا روایت کرده اند .  888و ابن ابی زید قيروانی در رساله خود و ذهبی در العلو  6/881

 نگاه کنيد( 65به اجتماع الجيوش الاسلامية 

امام بيهقی با سندش از اوزاعی روایت می کند: ما همه اعتقاد داریم که خداونرد برر  یا

الاسرماء والصرفات هر روایت در مورد صفات ایمان داریم. )روی عرش قرار دارد و به ظا

 (5/81و مجموع فتاوی  585

 :انیعلماءدر مورد وحدت وجود اقوال

 شيخ الإسلام رحمه الله تعالى کما فی حكم المرتد : یقول

 "شاعر اتحادیة است    یو نكهیا ی، برا"کفر صریح است  ") وأما شعر ابن الفارض :

به وحدة الوجود  ندیگويبلكه م "عابد ومعبود ورب ومربوب نيب گذارندينم یکه فرق یانان

 و از طائفه  ابن عربی 

بره  نیهر کس در کفرر طائفره )معتقرد "که گفته  ابن المقری شافعی در مورد انان  : 

والله أعلم وصرلى اللره علرى محمرد، وآلره  "شك کند کافر است  ی(ابن عرب یو دهيعق

 وصحبه وسلم (. إهر

فری کتراب ]  "کتاب حكم الاتحادیة ومن اعترذر عرنهم  شتربهيکسب اطلاعات ب یبرا

در  كندياز علماء نقل م یتوحيد الربوبية [ من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله که از تعداد

  دهيعق نیرد ا

 ((نهايو هُوَّ ع اءي: ))سبحان من اظهر الاش دیگو یاکبر ابن عرب قیزند
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 هيرعل یموسرسريدنا  و عتابی را عين الله پرستی ميداندودر جائی دیگر گوساله پرست

را  یکه چررا هرارون، گوسراله پرسرت اینگونه است السلام  هيالسّلام به برادرش هارون عل

 :  مُنكَّر و زشت شمرده و سعه صدر نداشته است

 

 إنكراره و عَّردَّم اِتِّسراعِهِ ، فَّراِنَّّ یاخاهُ هارون لمّا وقع الرامر فر موسی عَّتَّبَّ فكان …»

فرص فصروص الحكرم ، )) « …ٍٍ ئيکُرلِّ شرَّ  نَّيعَّ راهیَّبَّل  ءیکلّ ش یالحَّق ف یَّریَّالعارفَّ مَّن 

الطبعةالثّالثره واولراده بمصرر ، یالحلبر یالبراب یمطبعة مصطف ،یشرح عبدالرزاق کاشان، 115،ص  یهارون

 ((م . 8116=  8886

 

شخص خواهد شد که م دیبا دقت بنگر یبيصل یو جنگ ها نیالد یحبه قسمت م اگر

و   شرودي, ولا و براء, و فعل مقردس جهراد ضرد کفرار م ديتوح یباعث نابود دهيعق نیا

 دنايخود عبادت س دهيعق نیبا ا تواننديم یو نصار گردديم یافراط سميپلورئال جادیباعث ا

 کنند حيرا توج یسيع

نرد چررا کره براز ک یابواب کفر و شرك را در امت اسلام تواندياست که م دهيعق نیوا

چررا کره افعرال   شرونديمانع مورد ملامت قرار گرفتن خرود م دهيعق نیبا ا هيصوف وخيش

داشرتن  انيربا ب دهنديو حلاج انا الحق سر م دیزیبا یعنی شوديم یاله یواعمال انها در قالب

 تواننرديم نیرفراتر از ا یکند و حت حيخود را توج یو کفر یقول شرک توانديم  دهيعق نیا

 دهند حيتوج زيپرستان  را ن حيپرستان و مس فعل بت

و سرپس برا تعامرل  تيحيمس نیبت پرست وارد د لسوفانيف دهيابتدا از عق دهيعق نیا

برره  شررتريکسررب اطلاعررات ب یشررد برررا هيصرروف دهيررو تصرروف وارد عق ینصررار دهيررعق

 ( 38/ صیکتاب)وحدة الوجود عند ابن عرب

 همچون:  میاوريب دهيعق نیرد ادر  ميتوانيرا ما م یفراوان ثیو احاد اتیا

 



 لفی ضلال مبین   48

هِ ))وَّلَّا تَّدْعُ مَّعَّ اللَّّهِ إِلَّهًا آَّخَّرَّ لَّا إِلَّهَّ إِلَّّا هُوَّ کُلُّ شَّیْءٍ هَّالِركٌ إِلَّّرا وَّجْهَّرهُ لَّرهُ الْحُكْرمُ وَّإِلَّيْر

 تُرْجَّعُونَّ((

 ))وَّیَّبْقَّى وَّجْهُ رَّبِّكَّ ذُو الْجَّلَّالِ وَّالْإِکْرَّامِ((

 ))لَّنْ تَّرَّانِی((

 عَّلَّى الْعَّرْشِ اسْتَّوَّى مَّنُالرَّّحْ

( وَّلَّرمْ یَّكُرنْ لَّرهُ کُفُروًا أَّحَّردٌ 8( لَّمْ یَّلِدْ وَّلَّمْ یُولَّدْ )1( اللَّّهُ الصَّّمَّدُ )8))قُلْ هُوَّ اللَّّهُ أَّحَّدٌ )

(8))) 

در کل باید بيان داشت که این عقيده مصدرش یهرود و عقيرده فيلسروفان یونرانی کره 

ان نمود  که برا پشرت سرر گرذران دوران تكراملش در  تاثيرش در نصرانيت بوده است بي

 عقيده جهميه وارد دوره بلوغش در صوفيه  شده است 

نوشته  ملا علری قراری از علمرا کبرار  "الرد على القائلين بوحدة الوجود" کتابی به نام

 احناف که خواندن ان را به شما توصيه ميكنم }نویسنده {

 :انبودائي با حلول صوفيان مطابقت حلول

گران هندی در عرراق و دیگرر عباس جماعتی از تارکان دنيا و دورهاز اوائل عصر بنی 

ممالك اسلامی پراکنده شدند مرتاضان بودائی در آن زمان در نواحی بلرخ و بخرارا دارای 

ویدآمرده »به نام ها آن ختند. در کتاب مذهبیپردامی معابد بودند که به نشر افكار خویش

و  لكن بسيار خواهم شدمن واحدم و»یعنی خدا در موقع خلقت فرمود:  «برهمه»است که 

و همان یك خداست که گاهی به شركل »در جای دیگر از همان کتاب چنين آمده است: 

د. و غلّره گشرته سازمی ، و آب شده زمين را سيرابکندمی زارع درآمده در زمين زراعت

 8یدنمامی همة مخلوقات را سيراب

 :ورافضيان مسيحيانصوفيان با وحدت وجود  ل ومطابقت حلو
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طبری مورخ راجع به راوندیه )که شيعيان غالی عباسی بودند( آورده است کره معتقرد 

و از او به ائمه منتقل شده تا به ابرراهيم  عيسی بن مریم به علی بن ابيطالب بودند روح

شتند. اسد دانمی دریغامام رسيده. این گروه اباحی بودند و حتى ناموس خود را از مهمان 

بن عبدالله )قسری( ایشان را کشت و مصلوب نمود، اما عقيده شران براقی مانرد چنانكره 

ء بالا کشيده ازآنجا پرایين الخضراقبةپرستيدند، و از می ابوجعفر منصور )خليفه عباسی( را

« ر أنت أنتیا أباجعف»ند: زندمی کشتند، و نيز مسلحانه بيرون آمده فریادمی پریده خود را

وصروفيان نيرز بره  8یعنی ای منصور تو تویی [ یعنی تو همانی که خود دانی، تو خدایی!].

 شتند پندامی پيروی از از انان شيوخ خود را این چنين

همامنطور که بيان کردیم ریشره برخری از طررق صروفيه نشرات گرفتره از مسريحيت 

 ی کره از حضررت عيسریکارهرای خردایاست وشروع ان نيز ورافضيسم افراتی دارد

 ای از مسيحيان تن به حلول دادند.عده شدمی صادر

 :در همين راستا صوفيه گفته است

دیروان »کرردمی فيض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بكنرد آنچره مسريحا

 «حافظ.

                   :[.85]الزخرف 

و براى او بعضى از بندگان را جزئى قرار دادندبره راسرتى کره انسران برس ناسرپاس 

 .آشكار است

را الله اورده اسرت کره قرولی اسرت یعنری (؛ )ان الانسانکندمی این ایه این گونه بيتان

 در کفرر وضرلالت افرادی غير الله به مقام سربحانی ربوبيرت والوهيرت او نزدیرك کنريم

 شویممی
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: گفتمی ، سپس«سبحانی سبحانی ما أعظم شأنی» :گفتمی هم از بایزید نقل است که

اگر این نقل راست باشد بسا راوی نفهميده )و یرا کلرامی را از « حسبی من نفسی حسبی»

نموده است. اگر غير از این می نيمه شنيده( بسا بایزید ذکر تمجيد خدا را از قول خدا بيان

کره گفرت:  کنردمی برد، مثلا جعفر خلردی از جنيرد روایرتنمی ه جاییتوجيه شود راه ب

بایزید مستهلك در شهود جلال بوده و حق وی را از شهود خودش باز داشته و جز حرق 

 8ای بيش نيست.ها افسانهمؤلف گوید: اینچيزی ندیده پس همان را وصف کرده است. 

وتابعين چنرين چيرزی شرنيده  از خود رسول الله وهمينطور از صحابه رسول الله

با روایات کره بره  ن بایزید راتوامی بگویند و... پس نشده است که نه ان را تایيد کنند ونه

 .کفر گوی خواند و واجب التكفير دانست گمراه کنندای دهندمی او نسبت
یام  دوم در گ اي  فوع   ب  ح ول و اتحااد خداوناد  دااتانهاا فوعا  وح ول:

اند درحاالی کا  دااتانهايز اات ک  ب رگان فوع   ب اپ خودشان ااخت  با من وقات 

م اااا روماای ونا ااابورا هاااا هاااچ اااند تااارانی باا  ااا  اااك م اات خ اعاا  باعی

قاا ار گ عتاا  شاادز هااا ناساات البتاا  گ ااا  م كاان اااات کاا  مااورد دااات باا د غ بی

باشاد( م كان ن   باور ا ک دز باشند)ب  م ور وماان ااان گونا  ااا اعتاادز  باشدووم دم

هاا آن بااور ن ايناد کا  خداوناد در ب رگاانها آن ک  بایث شدز ک اات اپ اين مسگل  ک 

ح ول ن ودز و يا متحد شدز اات. چ  اينك  ه  ن مسگل  يعنز اين مقايس  باطا  با  حاق 

 درات ن ست وال   ای  

 
 یک توضيح 

اشاا  انااد در مااورد اوج اا ااان ب خاای او فااوعا  عنااا و وحاادر واااود را باااان د

اعنای ااان م ح اا  اا و بالاات ان م احاا  ااا  و اا ور فااوعا  ااات ولای اهاا  

را باا  اااا ام اا ااان و احسااان ت سااا   نااانت ت سااا  داگاا ا او افااول ان دارد  وا

 و حداث م هور اب ئا  ب  اان قضا  گواز اات :ماكند  

 ، ما دپ با  ماا گ ت: رووپ ما نا د پ اامب  اکا م ي ن سات  باودي  ه چن ن او ی   بن خطاب 

وارد شد ک  اام  او بس ار ا  د بود، و موهاپ ا ی بس ار ا از، و کسز او ما او را ن ز شاناخت، و 

  ی ال   ی ا  وا  ه چ اث  ا   ب  او نبود ک  بگوي   او اايز دور آمدز اات، تا اين ک  ن د پ امب  ف
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چسباند، و دو داات  را با  دو  وا   ی ال   ی ا  ن ست، و دو وانوپ خود را ب  دو وانوپ پ امب  ف

 نهاد، وگ ت: اپ مح د! م ا او اا ام خب  دز.  ی ال   ی ا  وا  ران آن حض ر ف

در پااا  ع ماود: ااا ام یباارر ااات او ايان کا  گاواهز دهاز و يقا ن   ی ال   ی ا  واا  پ امب  ف

ااات، و با  پاا بادارپ داشت  باشز، معبودپ ب  حق ا  خاداپ يكتاا ن سات، و آن کا  مح اد ع ااتادز خد

ن او را، و وکار بادهز، و رووز]مااز مباارر[ رمضاان بگ ا پ، و حاج خانا  خاـدا کناز، اگا  تواناايز 

 بدنز و مالز و توش  راز و وا    اپ ب اپ ا   داشت  باشز.

 آن م د گ ت: راات گ تز.

ستن اات( و ما ب  شگ ت آمدي  ک  او راول اک م ي اؤال م كند )در حالز ک  اؤال، ی امت ندان

تنديق مز ن ايد )در حالز ک  تنديق ن ان  دانستن اات(. گ ت: پس ما ا او اي اان خبا  دز، حضا ر 

ع مود: اي ان یبارر اات او اين ک  اي اان ب ااورپ با  يگاانگز خادا )در )ار و   ی ال   ی ا  وا  ف

 ام راانان م ان خدا و ف ار و اععال  ک  ه چ ش يكز ندارد(، و اي ان ب اورپ ب  ع شتگان خدا )ک  پ

پ امب ان هستند(، و اي اان ب ااورپ با  پ اماـب ان خاـدا )کا  با اپ راهن اايز ب اـ  ع ااتادز شادز اناد(، و 

اي ان ب اورپ ب  روو ق امت)و آن چ  شام  آن مز شود او ا اپ ای ال و حساب و به ات و دووخ(، 

 ب  خ   و ش  آن.و اي ان ب اورپ ب  ا نوشت  )يعنز تقدي (، و اي ان ب اورپ 

 آن م د گ ت: راات گ تز.

گ ت: م ا او احسان و ن كوکارپ خب  دز، ع ماود: ن كوکااريز یبارتسات او اينكا  

چنان خدا را بندگز کنز گويا او را مز ب نز، و اگ  تو او را ن ز ب ناز، يقا ن بادار کا  

در اياان او تااو را مااز ب نااد. گ اات ماا ا او روو ق اماات خباا  دز، ع مااود: پ ااا دز شاادز )

مسگل ( داناات  او پ ااندز ن سات، آن ما د گ ات: پاس ما ا او ن اان  هااپ ق امات بااخب  

ااو، ع مود: آنكا  کن ا  آقااي  را ب اياد، )يعناز ماادران را خاوار و حق ا  ش ارناـد و 

خود را آقاپ مادر بدانند(. و آنك  پا و تن ب هنگان ب نوا، و چوپان گوا ندان را بب ناز 

اخ )و ويادز روپ در ااخت ان( بپ داوند. پس آن ما د رعات، و مان ک  ب  ب اع اشتن ک

ع مود: اپ ی  ! م دانز کا  ااؤال   ی ال   ی ا  وا  چندپ ن ست ، و آن حض ر ف

کنندز چ  کسز بود؟ گ ت : خدا و راول خدا بهت  دانند، ع مود: او اب ي  بود، ک  آمدز 

 ب اموود.بود )تا با پ ا  و پاا  ک دن ( دينتان را ب  ش ا 

ب   اك مس  ان  اادز ت ان وح  اا ان را دارد ااات م تبا  بعادا ماومن باودن 

اات و  بعد ان محسن بودن اات و ه  محسنی مومن اات و  ه  ماومنی مسا   ااات 

 و لی ه  مس  انی مومن و ه  مومنی محسن ناست 

 ومحسن بودن اوج اا ان اع اد اات  

 



 

 :شرعیکالیف ط تاسقا

رومى: مانند دیگران )از صوفيه( قائل به سقوط تكاليف  لایهاى مبعضى از هرزه

شرعيه شده و گفته است که: چون کسى به ریاضت دل خود را معالجه کند و صحّت یابد 

حاصل ها آن و به حقيقت رسد، که امور عقائد بر او منكشف گردد که از براى او یقين به

وى ساقط گردد و جميع محرمات مثل شود... جميع تكاليف شرعيه و احكام شریعت از 

بر او حلال شود. مولوى استدلال کرده که ها این زنا و لواط و شراب و بنگ و غير

و نيز  

 فته است:در کتاب جوهر ذات گها آن و شيخ عطار هم در تأیيد 

 خرررردا را یررررافتم دیرررردم حقيقررررت
 

 8برررون رفررتم مررن از عررين شررریعت 

 

یرد بری آنكره شرمعی نمامی شریعت همچون شمعی است که راه: »8گویدملای رومی 

ریقرت دد چون در راه آمدی این رفتن ترو طبدست آری راه رفته نشود و کاری کرده نگر

لرو ظهررت » انرد:رمودهاست و چون به مقصود رسيدی آن حقيقت اسرت جهرت آنكره ف

الحقائق بطلت الشرایع همچنانكه مسی زر شود یا خود از اصل زر بود او را نره بره علرم 

کيميا حاجت است که آن شریعت بود و نه خود را در کيميا ماليدن که آن طریقرت اسرت 

 انرد:چنانكه گفته

حاصل آنكه شریعت همچون علم کيميا اموختن است از استاد یا از کتاب و طریقت 

استعمال کردن داروها و مس را در کيميا ماليدن و حقيقت زر شدن آن مس. بعضی به 

دانيم، و عمل کنندگان کيميا به عمل شادند که ما می علم کيميا شادند که ما این علم را

، و حقيقت یافتگان به حقيقت شادند که ما زر شدیم و از علم و عمل ميکنمی چنين کار

   ایم،کيميا آزاد شدیم و ماعتقاءالله         [ :58المؤمنون]  یا

                                           
 .جلد پنجم مثنویی در دیباچه -8



 51 اسقاتط تکالیف شرعی

مثال شریعت همچون علم طب آموختن است و طریقت پرهيز کردن به موجب علم طب 

یفتن صحت ابدی و از آن هر دو فارغ شدن. چون آدمی  و دارو خوردن و حقيقت صحت

 از این حيات مرد شریعت و طریقت هر دو از او منقطع شد حقيقت ماند اگر دارد نعره

یا ليت قومی یعلمون بما غفرلی ربی و جعلنی من المكرمين، و اگر حقيقت  که: زندمی

: زندمی ندارد نعره

. شریعت، علم است، طریقت، عمل و حقيقت، 

 الوصول الی الله.

معنی در مقدمه دفتر پنجم مثنوی به شكل دیگری آمده است: می گوید چون  همين

وْ ظَّهَّرتِ الْحَّقائق بَّطَّلَِّت رسيدی به مقصود، آن حقيقت است و جهت این گفته اند: لَّ

سپس شریعت را به علم کيميا «! هرگاه حقایق ظاهر شود شرایع باطل می گردد»الشَّّرایعُ: 

تشبيه می کند )علمی که به وسيله آن می توان مس را طلا کرد( و می گوید: چيزی که از 

چنانكه گفته اند: اصل طلا است، یا به مرحله طلا بودن رسيده، چه نيازی به کيميا دارد؟! 

مطالبه دليل بعد از رسيدن به مطلوب زشت »طَّلَّبُ الدَّّلِيْلِ بَّعْدَّ الْوُصُوُلِ اِلَّی الْمَّدْلُوْلِ قَّبيحٌ! 

 «!)است

 دايراه راپ یكیدرتار ینموده که وقت یرابه منزله شمع معرف عتیعبارت شر نیدرا

عارفان  یگرید ليتمثدر ی.ومولوستين عتیبه شر اجيگراحتید یديوبه مقصد رس یکرد

که دردرون کعبه بخواهند نمازبخوانند.روشن است که  كنديم هيتشب یواصل رابه کسان

 که نمازبخوانند قبله است. ی.به هرسوردنددنبال قبله بگ ستيلازم ن یافراد نيچن

 ستين لهيچه غم ارغواص راپاچ       *               ستيقبله رسم قبله ن دردرون

 رفو یی*                جامه پاکان راچه فرما  مجو       یاووزقل توزسرمستان

 *               عاشقان راملت ومذهب خداست  جداست     نهایعشق ازهمه د ملت

 ستيغم غمناك ن یای*          عشق دردر           ستيراگرمهرنبود باك ن لعل

 8668-8631 اتيدفتردوم اب یمعنو یمثنو
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غرض از شرایع و اعمال و عبادات ظاهره و باطنيه، قرب و (: »18گلشن راز) شرح

وصول به حق است و سالك چون به متابعت اوامر و نواهى به نهایت و کمال وصول مى 

رسد و در بحر وحدت، محو و مستغرق شده و از آن استغراق و بى خودى مطلق، بار 

گشته به اتفاق اوليا، تكاليف  مسلوب العقل وندیگر به ساحل و مرتبه عقل باز نيامده و چ

 «.شرعيه و عبادات از این طایفه ساقط است

 .858ر لاهيجى، شرح گلشن راز، ص 18

 

 چاپ سپهر تهران. 181پنجم مثنوی صحفه  دفتر

 ضهیانجام فر یبرا ميكنيم حتشانيکه نص یاز اقوال عوام الناس جاهل را  زمان یاريسی

 "دلت پاك باشد ":  ندیگويم مينيبيترك شده توسط انا م

 رایکرده اند ز ليرا تعط عتیاست که شر یباطن انيدرست مثل اقوال رافض زين نیا

الله را همان قول مشرکان بت  میو درك کرده ا ستيچ ميدانيرا م قتيما حق ندیگويم

 زنده شده است یدیپرست که به شكل جد

را هم شطح گو وهم فرعون  داننديخدا منمو نه ای از  زيبت ران)غلاة صوفيه ( انان

 ؟ ستين سهيدس نیا ایا یزيچه چ یکرده اند برا ليرا هم تعط عتیاکنون شر

 :ميكنياقول را در اقول کفار بت پرست هم مشاهده م نیا

من براین باورهستم که هدف اصلی زندگی جست »لاما: ميگوید: یدالائ

يروکدام مذهب وجویخوشبختی است.اینكه معتقد به دین باشيم یا نباشيم ،واینكه پ

هستيم،تفاوت زیادی نمی کند.به نظرمن هدف زندگی رو به سوی خوشيختی 

شادمانگی  رایشانالبته شادمانگی ولذت  موردنظ 1هنرشادمانگی .دالایی لاما ص«است

 مادی ولذت جنسی وحسی نيست. بلكه شادمانگی ذهنی ودرونی است.
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خود از اسلام بوده است  یه هاهم جدا کردن اموز قتیمانند طر یساختن الفاظ ليدل و

 لينبوده و به دل انيبدعت و اقوال صوف یبرا یاسلام مجال یچرا که با وجود نصوص قطع

 بودند قتیطر لهيو کفر شرك به وس یگر یکردن باطن ادهيان خواهان پ

 :در صوفية نآاعمال امثال  و خود زنیسحر

هااپ چا ا کا  م تاو دگ ا مز نناارپ ن اار ق   ونز او یقايد باودائز ورهباانز

ولاز  ندک ا دمز خوردناد وياا روپ ما   و.. رياساتن از ب اپ رياسات ياا غاذادپ هن

داولا باياد متاذک  شاد کا  اياا کادام ك او افاحاب ش ارمز فوع   اين ی   را ک امت

 اند چن ن ک دزوحتز خود راول بدن خود را  راول ال  

 کا دمز کاار ن الاار در بادن انهاابدیت بود ايا اات ک  اگ  اين کار گويندمز یوام

 ولز در بدن انهاکارگ  ن ست پس درات اات؟

رناد و در بعضای پندامی او اان چنان اع ادا واادند ک  خود را ولی ال ا  اواب

، مث ااا ، باا  دهناادمی اا ان ااامو کارهاااا خااار  العااادز کنناادمی هاایاو امااور ک ااف

وا با  مّكا  ااا ااهااا داگا  ماا د ااا در هاو آن شانص می کندمی شننی اشارز

رود، اااا بعضاای او ماا دم او او ط ااب اااارا و ، اااا روا آب راز ماایکناادمی پاا واو

، کنادمی با آوردزهاا آن و او در حالاك  غائب و اا مُّ دز اات، حاات کنندمی ک ك

هاا آن و اا م دم را او آنچا  کا  او آناان دوداادز شادز و ااا حاال و وساعاتی کا  او

، و ااان اماور کنادمی با اار و چا هااای او ااان قباا ، بااخب غائب ااات و ااا 

 هاچ کدام دلا  ب  آن ناست ک  فاحب آن، ولی خدا باشد.

اولااي خدا ات ا  نظ  دارند ک  چنانچ  ع دا در هوا پ واو کند اا حتای روا آب 

و دااتورار و  شود مگ  آنكا  اطایات او او پااامب راز ب ود مورد قبول واقل ن ی

 (اات )حديثز ن   در اين مورداو ثابت شود. نواهی

ک امار اولااي ال   او اان امور ب رگتا  ااات. ااان اماور خاار  العاادز ااات و 

را ان اام دهاد. هاا آن اگ  فاحب آن ولی خدا باشد، م كن اات دش ن خدا نا  بتواناد

ها، ناا  وا ا کاع ان و م  کان و اها  کتااب و منااعقان و اها  بادیت و شااطان

 توانادمی دهند، پس نباااد ها  کسای را کا توانند اان ای ال خار  العادز را ان ام یم

کارا او اان قبا  ان اام دهاد، ولای خادا دانسات. کساانی اولاااا خداوناد هساتند کا  

، باا ناور کننادمی داراا ف ار، اععال و ضحوالی هستند کا  کتااب و اانت با  آن دلالات

اطنی اا ان و ]ریااات[ قاوانان ظااه ا ااا ام اا ان و ق آن و ب  واا   حقائق ب

. باا اا مثااال امااور )کاا  شاادز و ماننااد آن، م كاان اااات در اشنافاای شااوندمی شااناخت 

 نااد و ناا  ن اوهاااا وااااب راگا می ناا  وسااوهااا آن شااود کاا  هاااچ کاادام اودااادز 

ها و ها م اودز و ه ن انی دارد در آلاچاقند، ب ك  با چا هاا ن س و اگخوامی
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و طهااارر  دهاادمی ، بااوا بااداباا دمی ها پنااازدانیها و قب اااتانها و باا  وبالاا وباا خاک 

: اگااا  شااانص باااا ااااان گواااادمی کناااد. در ادامااا شااا یی و نظاعااات را ریااااات ن ی

دارد، ت ااس ن دااك داشات  را دوات مایها آن ها و پ اداهاای ک  شاطانن اات

ااا ماار و یقا ب و  با دمی زها ک  شاطان در آن حاس  اات پناباشد و ب  خاک وب 

پ ادا و ه وگی هستند، و اا ادرار و ها اان ونبور و گوی اگ را بنورد ک  ه  

نوشاد، ااا با  چا هاای او ااان قباا  ن اااار کا  شااطان آن را دواات دارد می

و ااا  کنادمی هااآن و رو با  کندمی ، و او من وقار ط ب ااراب دمی غا  خدا پناز

پ اتند، ااا باا ااگ و و خداا اهاناان را من نان  ن ی ب دمی ب  شا  خود ا دز

ها و با  وااژز هاا ن س اا ب  قب ااتانها و مكانآت  رابط  دارد و اا ب  خاک وب 

، اااا او شاانادن قاا آن باا دمی قب اااتانهاا ک ااار و اهااود و ننااارپ و م اا کان پناااز

ن و شاانادن ک ااام هاا شاااطان را باا  قاا آن اا ر دارد و شاانادن ت اناا  و شع ااا ودز

هاا اولااااي شاااطان هااا و ن ااان ی امتهااا اان ، پااسدهناادمی خداونااد تعااالی تاا ااح

 8اات ن  اولااا خداوند

 مح ود شبست پ در شع پ درمورد اينان گويد

 ک امار تو اندر حق پ اتز اات   اين کب  و ريا و ی ب و مستز اات 

  شود فادر ه اران خ   یادرو اب  س لع ن بز شهادر 

 در آرد در تو ک   و عسق و ین ان ه ز داند و تو احوال پنهان 

 گهز در دل ن  ند گ  در اندام گ  او ديوارر درآيد گاز او بام 

 ن ايد ه گ  او وپ خودنام ز کسز کو را اات با حق آشناي 

 امام بن اووپ در مورد اينان گويد:

 در ت ب س اب  س ب  اه  دين او راز ک امار ن ايز

گ ت   ک  ه  قدر انسان ااه ت  باشد تس ط ب  وپ ب  ه ان نسبت ب  ت  اات  پ  ت 

و ه  قدر دانات  باشد تس ط اب ا س با  وپ ک تا . او یباادر پ  اگان کاس باشاد کا  در 

را دريااعت ، و اگا  در « ل  ب القادر» ماز رمضان شبز روشنايز در آا ان ب ند و گويد:

آياد آن را ماز ن گ ودز شد. چ  پ ب اي  پ  در آا ان ب  م ماز رمضان نباشد گويد:

د و بسا آن چ   ات اقز بودز يا او طا ف خادا با اپ امتحاان آن شانص پندارمز ک امت

بودز و يا او ت عندهاپ اب  س بودز اات  و ب  خ دمناد شايسات  ن سات کا  باا ايان گونا  

 امور ب ارامد ه  چند ک امت باشد. 

 ب ی  ااز آوردياا  کاا  شاا طان بااا قاا اي باااوپپ  اات  او قااول مالااك باان دينااار و حب اا

 ه چنانك  کودکان با گ دکان! کندمز
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ش طان حتز بعضز واهدان سع ف الن س را با نویز ک امت ن ايز ع ي ت  و ب  

ادیاپ پ غ ب پ انگ نت  اات. حارث )کذاب( او اه  دم ق، و مولاپ ابوال  اس بود 

در پ    و پاراا بود ک  اگ  اكونت داشت. و حارث چنان یبا« غوطب»و پدری در 

 پوش د وهدی او وراپ آن آشكار بود و چون ش وع ب  ح د خدامز اامب ورين ه 

م ا درياب! » ک  اابق  نداب . ب  پدری نام  نوشت ک : گ تمز ن ود چنان اننمز

پدری دراواب نوشت: « ک  ب   دارم او اانب ش طان باشد ب ن مز در خود چ  ها

م  شدز روپ آور ک  ش طان طبق گ تب ق آن: ب  بهتانگ  گناهكار پس م بدانچ  ا»

پس حارث ش وع ک د در مسااد «. ، و تو ن  بهتانگ پ ن  گناهكار8شودمز ناول

يك ب  يك م دان را تب  غ ک دن ویهد گ عتن ک  راوی را عای نكنند، و بعضز 

و  ودمز  ب  اپکارهاپ شگ ت آور بدي ان ن ان داد. مث ا ب  م م  مس د با دات س

 خوران د، و ن  مز ، و ن   در ومستان م و  تابستانز ب  اي انگ تمز آن م م  تسب ح

ب د و مز : ب اي د ب وي  ع شتگان را ب  ش ا ن ان بده  و آنان را ب  دي  م انگ تمز

ن ود. کار او شه ر ياعت و آشكار شد و ياران  بس ار مز م دانز ااب اوار بدي ان

را د و او ن د قاا  گ ت ک  من پ ام آورم! قاا   خب  ب  قاا  بن من     شدند تا

بد ک دپ ک  با او ن مز يز اپ دش ن خدا! ابوادريس ب  قاا  گ ت: گومز دروغ گ ت:

گ ي د  و او آن ا ب خاات  خود را ب  یبدال  ك راان د و مز ب  خ ج ندادپ، اکنون

ث کس ع اتاد اما نتوانستند ب  او دات دااتان باو ن ود، یبدال  ك ب  ط ب حار

رعت ک  ل ك يان وپ پ  و مز يابند. و یبدال  ك ب  ینب    [ ؟] رعت و احت ال

حارث شدز باشند. حارث ب  ب ت ال قدس گ ينت و آن ا من ز شد و م يدان ، اع اد 

ب دند. تا آنك  يك م د بن پ وارد ب ت ال قدس شد. او مز را )ب اپ ب عت( ن د او

من پ غ ب م! م د بن پ را ن د حارث ب دند، حارث پس او ب ان ح د خدا گ ت: 

ح عهايت خوب اات، اما در پ غ ب يت تگم  دارم. بار دي  ن د او رعت و  گ ت:

 ام،و اندي  دزام ک دز در کار تو نظ  حارث ه ان دیوپ باو ن ود م د بن پ گ ت:

ث را خوی آمد و داتور داد ک  ه  وقت ح عت ب  دل  ن ست  و ب  تو اي ان دارم. حار

تا  ک دمز م د بن پ آمد مانل دخول وپ ن وند، و م د بن پ ن د او رعت و آمد

راز درون شد و ب  ون شد و گ ي گاه  را ب د شد. اپس او حارث اااو  مساع ر 

روم ک  در آن ا ننست ن دایز و مب غ مز ب  بن ز ک ا؟ گ ت:خواات، حارث گ ت: 

! حارث ا)ن داد و م د بن پ مستق   ن د یبدال ك آمد و خ ور ط ب د، تو باش 

                                           

8- ﴿                         ﴾  :[111 -118]الشعراء 

گنهكار نازل  بهتانگر ها بر هرشوند؟! آنا به شما خبر دهم که شياطين بر چه کسى نازل مىآی»یعنی: 

 .«گردندمى
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هز خوامز یبدال  ك خ ور ک د و او را ن د تنت خوي  خواند و پ ا د: چ 

خب  حارث را دارم! یبدال  ك خودی را او تنت ب  وي  اعكند و بگويز؟ گ ت: 

ز ورود و حارث در ب ت ال قدس اات و من را ک اات؟ م د بن پ گ ت:گ ت: 

ام و ماا اپ خوي  را با حارث باو گ ت. یبدال  ك را ب د شدز خ وج نهانگاز وپ

 . و تو او اين لحظ  ام   ب ت ال قداز! ه  چ کن مز گ ت: تو را مگمور گ عتن او

نند تحت ام  من ق ار دان ز را ک  وبان )ی بز(اپ یدز هز بنواز. م د گ ت:خوامز

اپ را تحت ام  او ق ار داد، و نام  اپ ب  حاک  ب ت  غان بدز. یبدال  ك چه  م د ع

ال قدس نوشت ک  او ام وو ام   تو ع ان کس اات )يعنز م د بن پ( تا وقتز 

آن اات در ه  چ  گويد اطایت  کن! م د بن پ ب  ب ت ال قدس رعت و نام  را ب  

ود را هز بگو، گ ت: م دان خخوامز ه  چ  حاک  شه  ن ان داد، حاک  گ ت:

ب  مايز تا ه  يك ش عز در دات گ  ند و در ت ام گوش  و کنار ب ت ال قدس و 

آن پ اکندز شوند و چون تو ع مان دهز ش عها را ب اع ووند، حك  چنان هاپ کوچ 

ک د ک  او گ ت  بود. م د بن پ آنگاز ب  من ل حارث رعت و در ود و گ ت: او 

ب   تا فبح اااوز ن ست، گ ت: ربان گ ت:ب اپ من ا)ن دخول بگ  ! د« پ غ ب  خدا»

دربان رعت و  ام!بگو ک  من او شو  ديدار وپ ن او ننواندز ب  اين ا آمدز« پ غ ب »

پ ام رااند، حارث گ ت: در بگ اي د  تا در گ ودز شد، بن پ ع ياد ود ش عها را 

روشن کن د! و ه ب مح ط مث  روو روشن شد. م د بن پ ب  مگموران خود گ ت: 

 دادمز ه  کس خواات یبور کند بگ  يدی. و خود وارد خان  شد و آن ا ک  احت ال

پ غ ب  ب  آا ان فعود : ندگ تمز حارث هست رعت، اما حارث آن ا نبود و م يدان 

ک د! م د بن پ ب  ا دابز ک  حارث ب اپ چن ن مواقل ااخت  بود رعت و در 

  د و ب  ع غان ان ه  اه  گ ت: اوراخز او را ياعت او لباا  گ عت و ب  ون ک

 ب دندی، گ ت:مز اين را ببنديد، بستند  و هنگامز ک  ن د یبدال  ك     

    : يكز او ع غان ان گ ت: اين ک امت ما بود تو ه  اگ   8[76]غاع

 ک امتز دارپ بن اپ! 

نا وب  ک دناد و با  ما دپ گ ات کا  باا و چون ن د یبادال  ك راا د دااتور داد م

ح ب  )ن    کوتاز يا کارد ب ند( ب ندی، اما ح ب  با  دناد  حاارث عا ود آماد و منحا ف 

! ما دپ او مسا  انان کنادن ز شد، حاس ان ع ياد ب داشتند ک  ا اح در انب اي ال   کاار

خالاد بان ک  اند ود و کاری را بساخت. آوردزهاي  ن ديك رعت و ح ب  را م ان دندز

اگا  مان نا د تاو ي يد بن معاوي  [مع وف ب  حك   بنز ام  ] بعدا  ب  یبادال  ك گ ات: 

با اپ آنكا  باز گ عتاار  گذاشت  او را بك از، یبادال  ك پ اا د: چا ا؟ گ ات:ن ز بودم

                                           
 .«است« اللَّّه»گوید: پروردگار من خواهيد مردى را بكشيد بخاطر اینكه مىآیا مى»یعنی:  -8
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ياد و گ دمز ب طا ف« ماذهب»آن  شادمز بود و اگ  با  وپ گ اانگز دادز 8«مُّْذِهب»

 .ک دمز ت ک 

ب دناد او را با  ون  اا پ ماز يگا پ وقتاز حاارث را نا د یبادال  كطباق روايات د

بست  بودند. در راز دوبار آي  اپ خواند ک  ون    او دات و گ دن  ع و اعتااد، و ن ا  

ک د یبدال  ك ب  آن مگمور گ ات: ن ز هنگامز ک  من وب  ک دند و ح ب  در او کار

 تو در او کار کند! نام خدا را ب ار تا ح بب

چنانكاا  او ع قااد ااابنز )واهااد( نقاا  اند ک امااار ن ااايز شاادزار کسااان ع ي تااب و بساا 

ش  دره  مال ار بادهز داشات  و در عكا  باودم اات ک  ب  اب اه   ننعز )عق  ( گ ت: 

رعت  ش  دره  ياعت  بز ک  و مز ک  او ک ا باي م، او قضا هنگامز ک  کنار ع ار راز

منظااوری آن بااود کاا  پااول او آن تااو ن ساات، و  آن را فاادق  باادز! وياااد. اباا اه   گ اات:

ناد. دان ز ک ت  او ياك ديناار اسات وپ فااحب لقطا  را لااوم عقهاپ کوع  ب اپ لقطب

 بب ن د عق هان چگون  او ع يب خوردن و ع يب دادن بدورند.

ساواکز او اب اه   خ ااانز نق  اات ک  رووپ احت اج ب  وسو پ ادا کا دم ناگااز م

اپ گوه پ پديد آمد، مسوار ک دم و وسو گا عت  و آن و کووز ا   ن ب  ن مز ح ي 

را ب  اا گذاشت  و گذشت . مؤلف گويد: ايان قنا  دروغ ااات و اگا  رااات باشاد، کا  

ک  ندانست  ااتع ال مسوار نق ز روا ن ست و  دهدمز اط ایز اين م د را او عق  ن ان

، مگ  آنك  او کندن ز اک ام روا ن ست کسز را خداوند با چ  پ ک  ااتع ال آن ش یا 

 راز امتحان باشد. 

محد بن ابز ال ض  اله دانز ماورخ او پادری نقا  کا دز ااات کا  اا مقانِز مُّقا پ 

مكاان داشات، « وی  انز»ند و در )اتاقز او( مس د کوپ خوامز ن د ابن ی اف درس

مقانز او تا اينك  ايام قحطز و تنگسالز پ   آمد. رووپ ابن الع اف متوا  شد کا  اا 

چ ناد ماز آورد ب گ کاهوهايز ک  دور رينت  شدز باود با مز ک  دا  هايز م ان وبال 

                                           
دهرد ترا عجایب نشان میفریبد وآید و آنان را میشيطانی است که به خدمت عبادت پيشگان در می« مذهب» -8

اند مردی مهمان زاهدی شد و چند روز نزد او دچار عُجب شوند و در خود گمان کرامات برند، چنانكه آورده

شد بی آنكه در آن صومعه بجز آن زاهد کسی بود و هر شب هنگام افطار چراغ و خوان و خوراکی حاضر می

رفت تا پس از اصرار مهمان و زاهد از پاسخ طفره میپرسيد باشد و مهمان در شگفت شد و از زاهد سبب می

خواهد من این را بر کرامات خود حمرل کرنم امرا مرن آورد و میها را میشيطانی هست که این»زاهد گفت: 

تا این را گفت آن چرراغ خراموش گردیرد و آن افسرون زایرل شرد. )رك: « ها از شيطان استدانم که اینمی

. )نيز رك: 818(، چاپ فاروق سعد، ص 311الموجودات، زکریا قزوینی )متوفی عجائب المخلوقات وغرائب 

( لسران العررب 88، ص 8836زندگی و آثار جاحظ، عليرضا ذکاوتی قراگزلو، انتشرارات علمری و فرهنگری، 

 م. -را به وسواس و جنون معنی کرده است.« المُذْهِب( »8/818)
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. اين ب  ابن الع اف خ  ز گ ان آمد و ن د رئا س ال وساااي رعات و وپ را خوردمز و

او وساال ااا مقانز باااخب  کاا د. رئاا س ال سااااي غ ااام  را ع اااتاد کاا  باادون آنكاا  

ق  بساوند، و داتور داد ه   رووز اا  رطا  ناان اا  د ا مقانز ب هد ک  دپ ب اپ اتا

و يك اواب ب يان و مقادارپ ح اوا شاك پ با اي  بب ناد. روو اول کا  اا مقانز در 

اتا  خود را گ ود و آن ا  ز را در ا ت قب ا  م ااهدز کا د در شاگ ت شاد و باا خاود 

  وي ا ک  ش ط به تز اات، بايد اين راو را پنهان دارم و با کس نگويگ ت: اين هديب 

لايق راو نباشاد. با  ها  حاال پاس او « اا ار هويدا کند»ک امت کت ان اات و ه  ک  

ابب چ ست کا  حالات با   چند روو ک  شاداب و ع ب  گ ديد، ابن الع اف او او پ ا د:

شاادز اااات؟ ااا مقانز شاا وع کاا د بااا کناياا  و ابهااام حاا ف ودن و او فاا احت ط اا ز 

او راهز ک  ب ا  »اف ار ورويد ا مقانز اا الا  گ ت: رعتن  چون ابن الع اف خ  ز 

ابن الع اف گ ت: با و او رئا س ال ساااي بپا س  کا  او «! رادمز نداند ب  من رووپ

اين کار را ک دز اات. دراين ا بود کا  اا مقانز اوقاات  ت ا  شاد و ی امات شكساتگز 

 آشكار گ ديد. ای )و ا خوردگز( در چه ز

اب  س را دانستند او چ  هايز کا  فاورر ک امات دارد  خ دمندان چون ع يبكارپ

حذر ک دند ک  مبادا ت ب س اب  س باشاد. او وها ون نقا  ااات کا  در ب اباان اا گ دان 

اپ شا طان، اپ! گ ات : وه ون تو گا  شادز بودم م غز اپ د ب  من ن ديك شد و گ ت:

اپ شا طان،  :ديگ پ را ب  يب! بااو با  شاان  ام ن سات و ه اان اانن را گ ات، گ ات 

ديگ پ را ب  يب! بار اوم گ ت: تو گ  شدز اپ و من ش طان ن ست ، م ا با  ااوپ تاو 

چاا ا اااااوز  اياان بگ اات و غايااب گ ديااد. او رابعاا  نقاا  اااات کاا  گ تناادی: اند.ع اااتادز

 ب ايناد کا  چا ؟ ب ايناد و ب وناد او مان کارهاايز کا  ن  دهز م دم ب  دينت ب ابند؟ گ ت:

، و دياگ مان بادون کن ماز : من وي  اان اوم پاول پ اداگويندمز ند!حكايت کنام نك دز

شاوم. پ اا دند مز ، در حالز ک  اگ  چن ن چ  ها بب ن  دچار وح تشودمز آت  پنت 

اگاا  هاا  چناا ن  اپ؟ گ اات:اپ )او غ ااب( ياعتاا کاا  آيااا در مناا ل خااود خااورار و نوشاااب 

 ون !ن ز چ  پ بب ن  دات

در روو اا دپ رووز باودم گ ات : کاای غاذاپ    گ ات:و ن   او رابع  نقا  ااات کا

گ مز داشت  و با آن اعطارم ك دم، قدرپ پ ا  درمنا ل باود باا خاود گ ات : اگا  پ ااو ياا 

پنات ، در ايان م اان گن  اكز آماد و پ ااوپ او منقااری با  مز اب پ بود با آن چ  پ

 االز کا  کا دز باودم راز اعتاد. تا اين منظ ز را ديدم ت ا دم ک  او شا طان باشاد و او خ

 گذشت .

مبادا اين  :گ تمز گ يست ومز م دم ه   ب  آن بودند ک  وُّه ب به تز اات و او

 القاي او ش طان باشد )ک  م ا دچار یُّ ب کند(.

و حاساا ان را  گ ااتمز شاا   ابااوح ص ن  ااابورپ رووپ در ب اا ون شااه  م  ااس

د و ن د ش   رعت و واناو وقت خوی گ ديد. در آن م ان يك ب کوهز او کوز پاي ن آم

چون ویظ ک دم و شا ا ود، ش   تكانز خورد و ب در گ يست. ابب پ ا دند، گ ت: 



 62 اسقاتط تکالیف شرعی

 م و شا ا را دیاورکا دمز را وقت خوی شد، با خود گ ت  کای ق بان ز داشت  ک  )بح

م، در اياان خ ااال بااودم کاا  اياان ب کااوهز آمااد و پاا   پاااي  وانااو ود و بااا خااود کاا دمز

  ع یون باش  ک  خداوند در اين اهان حتز رود ن   را ه  طبق م   اندي  دم نكند مث

 او اارپ ااخت، اما او نع تهاپ آن هانز مح وم باش ! اين عك  تكان  داد. 

ش طان فوع ان متگخ  را ع ي ت تا ک اماتز ب اپ اول ا اع  کند و ب  گ ان خوي  

توارپ خود ن او ب  باط  تنوف را تقويت ن ايند حال آنك  اگ  ام پ بحق باشد در اا

ااه  بان یبدال ا  چها  ما د  کا  گ ات:اناد ندارد. چنانك  او ی  و بن واف  نقا  ک دز

موي ن  پوی را در راز مك  دياد کا  در مسا دپ ن ااو گ اردناد و او ياك درخات اناار 

و تاوز چ دند و رعتند وچون اه  او اي ان درخواات ت  بدون م وز، ه  کدام يك انار

رئ س آن گ وز گ ات  -ک  گ ان  بود -وپ ن   انن بگويند و موااار کنند ن ود ک  با

ک  تو با آنچا  دارپ مح اوبز، با و ها  چا  دارپ پ ات ع اان کاوز ب ناداو و ب اا، ااه  

در خار ک د و ب گ ت. رئا س آن را  رعت اما دل  ن امد ک  مال خود را دور انداود،

ها چ! گ ات: چ  ديدپ؟ گ ات:   ا د:آن گ وز پ ا د: دور انداختز؟ اه  گ ت: آرپ، پ

اپ ب و آنچ  دارپ دور ب نداو و ب اا. ااه  گوياد: رعات  و آنچا  داشات  پس دور ن نداخت 

پ ت کوز انداخت  ناگاز نور ولايت م ا ع و گ عات، باوگ ات  و اناارپ با  درخات ديادم 

ر آن را چ اادم و خااوردم و او گ ااانگز و ت اانگز رااات . تااا آن روو کاا  آن گاا وز را د

مك  م ان وم م و مقام )اب اه  ( ديدم ک  ه گز ب  من ا ام دادند و حاال  را پ اا دند. 

من ديگ  او ش ا و انن گ تن با ش ا بز ن اوم  آن طور کا  شا ا باز  گ ت : اه  گويد:

 ن او بوديد  اکنون در من ب اپ غ   خدا اايز ن ست.

دو راوپ م هاول  مؤلف گويد: ی ا  و بان وافا  را تضاع ف ک دناد و در روايات

هست، گذشت  او اين ن ان ااختگز بودن حكايت، دااتور دور اناداختن ماال ااات کا  

ن ايناد، و آن ن از ، و اين خ اف ش ع اات و اول ا حك  ب  خ اف ش عدهندمز ب  اه 

ح عاز ااات باز معناز! اها  ی ا  گاول چنا ن « ناور ولايات ما ا عا و گ عات»ک    ک  

 . شودمز ه  بز بن  ر ع ي ت خورند اما اان ز اپ راقن 

 کاا  کسااز ناا د باي يااد آمااد و ديااد اناادکز آب پاا   روپ اوااات و تكااانانااد آوردز

م دپ آمد و پ ا د ح ا چ ست؟ من چ ا پ ، پ ا د: اين چ ست؟ باي يد گ ت: خوردمز

ب نااز! مااز در باااب ح ااا باا اپ او گ اات ، چ خااز باا د و اعتاااد و آب شااد  ه اا ن اااات کاا 

ک  او آن آب، چ  پ ماند مانند گوه   و اح د بان خضا وي  او آن  راوپ اع ودز اات

شن د قدرپ او آن مز يا گ تمز نگ ن انگ ت  بساخت و ه  گاز او ک ام فوع ان چ  پ

 تا او آن چ  پ باقز ن اند.  شدمز نگ ن آب

آن ه  ااناد، و اگ  ن  آن اات  اند،مؤلف گويد: اين دروغ وشت را ااه ان ااخت 

انگارند ياد نك دن  اولز بود. او یبدالع ي  بغدادپ مز  ان اين قن  را چ  پک  ااه

 ندم، رووپ ب  پ ت بام رعت  فدايز شن دم ک خوامز نق  اات ک  حكايار فوع   را
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ب  اط اف نگ يست  کسز را  8[661]الگی اف:     :گ تمز

اين دروغز اات ن دنز، و درهوا بايستادم! مؤلف گويد:  نديدم، خود را او بام ب  كندم

و اگ  ب  ع و محال راات باشد کارپ خ اف ش ع ک دز  او ک ا اط  نان ياعت  بود 

  ک  در ش ار فالحان اات؟ و مگ  در ق آن ننواندز بود ک         

  چگون  خوي  را  ک دمز خ اف ام  خداو در حالز ک   1[665: ة]البق

خود را  گ ت: پنداشت؟ پ  ت  آن حكايت را آوردي  ک  ش طان ب  ی سزمز فالح

ند ک  بندز را توامز گ ت: خدا (. ی سزکندمز او کوز پاي ن ب نداو )خدا ح ظت

 امتحان کند اما بندز را نس د ک  خدا را ب اومايد. 

کاا  باشااطح گااويز و ک امااار ن ااايز دل یااوام را  انااداپ فااوعز ن ااا ن اا  بودزیاادز

نظ   حكاياتز ک  او ح اج هست. نان و کباب و ح وا در گوش  اپ او فح ا اند ربودز

 ااااخت، آن گاااز باا  افااحابمااز و يااك ياااِر راودار را باا  آن واقااف کاا دمز پنهااان

 خاات و ه  از حاسا ان با  فاح امز چطور اات ک ز گ دی کن  . و ب  :گ تمز

هاد! ح ااج خوامز : دل ان نان وکبااب وح اواگ تمز ، در اين ا ک  يار راوداررعتندمز

گا ارد، آن ماز رعات و دو رکعات ن ااوماز و ب  ه اان گوشا  ک دمز آن ا ل را ت ر

با د و او هاوا چناد ااك  ماز آورد. ح اج گاز دااتمز گاز نان و کباب وح وا را ب  ون

 رايااج اااات، اگاا  رااااتهاپ   او اااك اينكاا ب مااز گ عاات، رووپ کسااز باادو گ اات:

! ح اج تاا رووپ او هوا ب ار ک  نام تو و پدرر ب  آن منقوی باشدهايز يز اك گومز

 ه اان روو کا  با اپ قتا اناد . آوردزدادماز ک  من وب  ک دند او اين ت دات ها ن اان

مان ااز روو ديگا  نا د شا ا بااو خاواه   با دن ، با  يااران  گ ات: شا ا نت اا د!مز

 گ ت!

 ن  نند وآاا بزمز اندايند و در تنورمز ه  او متگخ ان کسانز هستند ک  تن ب  ط ق

 .کنندمز ب نند، و اين را ک امت وان ودن ز

اشات و ابن ال باس )و پ   او او پدری ن  ( کبوت هااپ ناما  با  د ابن یق   گويد:

و هاا آن ل شاه آمدند تواط کباوت  او وسامز اپ ن دیيارانز در ه  شه   چون یدز

و با  یناوان غ بگاوپ  ک دمز حوادثز ک  بعد او مساع ر اي ان گذشت  بود کسب خب 

چنا ن ات اا  تااوز اپ  ايد،: ه  اکنون ک  ش ا اين اا ن سات گ تمز ن ود و مث امز باوگو

 اعتادز اات. آنان پس او باوگ ت ب  ولايت خود اظهارار ابن ال اباس را مطاابق واقال

ند کا  او غ اب خبا  ياعتا  ااات ک دمز ند و يق نشدمز ح  ت دز و مدهویياعتند و مز

                                           
 .«ندکو او همه صالحان را سرپرستى مى»یعنی:  -8

  .«يفكنيدن[ نابودى و خویشتن را به ]دست خویش به ورطه»یعنی:  -1
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کاا  در ع ااان دز انااگ و ااات  پ واقاال شاادز و او اف اح ااان دادز اااات! و اياان ه اا  باا  

و در دل  شادمز تواط دو ا  پ ند  دات آموو و باا ه دااتز غ اماان و يااران  ان اام

 گذاشت. مز یوام تگث  

را نوشت  ک  مع وم شود اين گون  کارها ب  باوپ باا ديان و  ايناع ايد: مز ابن یق  

. مؤلف گويد: ابان ال اباس، ی از بان الحسا ن بان شودمز آا ب ودن ب  ش ع ه  من  

مح ااد بغاادادپ اااات کاا  کن اات خااودی ابویبدال اا  و کن اات پاادری ابوالحساا ن بااود. اباان 

ااکن بنا ز در بن ز وعار ياعت و خودی و پدری و ی وي   333ال باس ب  اال 

اماامز ياا  بودند و یقايد واقع  ان با  ما دم من از باود الاا اينكا  با  احت اال وپ شا عب

ک  چگون  يكز او ياران  ام ک دز  : ال نتظ ] )ک غالز باطنز بودند و من درتاري  [

وپ را عااای ن ااود و مع ااوم « ک امااار»کاا  او شاا ع  امام اا  باطن اا  بااود راو يكااز او 

وندز ن اان داد و  ب يان ب غالب چگون  ب  ااپ ااتنوانها ب غالب داشت ک  ابن ال باس

 دوبارز ب غالب ب يان ديگ پ او ه ان اا ب  ون آورد؟

کا   کا دمز مؤلف گويد: ما در ومان خود کسز را ديدم ک  ن د م دم چنا ن وان اود

کا  ا او  کا دمز وتعاارف 8: گ اتمز واند م ائك  ن د او آمدز

 اينااد! وهاا  باا  رووگااار مااا کسااز اب يااق ااا ال ن نااوپ را ننساات بااا یساا  پاا  کاا د باا  ب

 و باا  ياااران  کا دمز طاورپ کاا  در ااا ال طعا  یساا  ن ااو) کا د و در ااا   آن را پاا 

آب اب يق او طع  یس  دارد! ب ن اين اور آدمها کسز او خدا بت اد : ندگ تمز ،دادمز

 ب ي  او خوارپ و راوايز.مز ا پنازيا خدا را ب نااد واود ندارد، و ب  خد

 صوفيه در مورد دیگر فرق:موقوف 

 ن در لغت عام به پلوراليسم تفسير کردتوامی البته ان را

پلوراليسم به معنای تكثر و تنوع و به رسميت شناختن تمام فرهنگها و دینهرا و زبانهرا 

دین و مرذهب و است، به این معنا که حقيقت مطلق، نجات و رستگاری منحصر در یك 

پيروی از یك شریعت و آیين نيست بلكره حقيقرت مطلرق مشرترك ميران همرة ادیران و 

هرای های مختلرف در حقيقرت جلروهها و آیينمذاهب است و ادیان و مذاهب، شریعت

                                           

  ﴿ تلميح به آیة -8          ﴾  :آیا خبر »یعنی:  [18]الذاریات

 .«مهمانان گرامى ابراهيم به تو رسيده است؟
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اند و در نتيجه پيروان همة ادیان و مذاهب به هدایت و نجات دست حق مطلق»گوناگون 

 8یابندمی

برای اولين برار توسرط یوحنرای دمشرقی مطررح گردیرد و حتری او  گویا این اندیشه

ای در این باره به رشتة تحریر درآورد. رساله

های تصوّف مسريحيت اسرت، ایرن اندیشره )تكثرگرایری( از از آنجا که یكی از ریشه

گيرد. تا از این طریق تعصب دینی مسرلمانان را پوشان مورد استقبال قرار میطرف پشمينه

نفروذ کننرد و در نتيجره افكرار و )صروفيه( نمروده و بيشرتر در جوامرع اسرلامی  رنگکم

 های باطل خویش را به راحتی بيان نمایند. اندیشه

را هرا آن گردنرد و اختلرافاز این رو تصوف مبلغ حقانيت همة ادیان و مرذاهب مری

 د: گویدانند. ملای رومی در این مورد میجدی، اساسی و اختلاف حق و باطل نمی

 از نظرگاه است ای مغز وجود اختلاف مؤمن، گبر و جهود 

1از نظرگه گفتشان شد مختلف آن یكی دالش لقب داد این الف

خواهد بگوید که: اختلاف این سه یعنی مؤمن، گبرر و صاحب مثنوی در این اشعار می

ان جهود اختلاف حقيقی نيست بلكه دقيقاً اختلاف دیدگاه است آن هرم نره دیردگاه پيررو

ادیان بلكه دیدگاه انبياء، حقيقت یكی بوده است که سه پيرامبر از سره زاویره بره آن نظرر 

اند یا بر پيامبران سه گونه و از سه روزنه تجلی نموده است و لرذا سره دیرن عرضره کرده

را به عنروان تمثيرل اندیشرة « فيل و تاریكخانه»اند: مولوی داستان معروف و مشهور کرده

کند و آن اینكه: گروهی از مردان که هرگز فيل ندیرده بودنرد در ذکر می تكثرگرایی دینی

گوید: که پای فيل را لمس کرده بود میها آن گردند یكی ازای مواجه با فيل میتاریكخانه

گویرد: فيل چون ستون بزرگی است. دیگری که دستش را به خرطوم فيل رسانده بود مری

گوید: فيل چون بادبزن است يل را لمس کرده بود میفيل مانند ناودان است. آنكه گوش ف

                                           
 .888ل شماره چهارم، ص گلپایگانی، ربانی، کتاب نقد سال او -8

  .ش 8811، تهران، هرمس، اول 818مثنوی معنوی، ص  مولوی، جلال الدین، -1
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کنرد و مقصرود خرود را در قالرب و و هر کدام به یك جنبه از کرل واقعيرت اشراره مری

 دارند. تمثيلهایی بيان می

 گوید: گيری نموده و میو در انتهای داستان نتيجه

رسنيست کف را بر همه آن دست * چشم حس همچون کف دست است و بس

دید حس و تجربه مانند نظر کردن در تاریكخانه به فيل است و قدرت احاطه به  یعنی

ای قرار داریم و خواهد بگوید که همه ما در چنان تاریكخانههمه چيز را ندارد. مولوی می

ای و از گيریم هر کس بره انردازهلذا هيچگاه همه واقعيت را آنچنان که باید در چنگ نمی

کند.یابد و به همان اندازه هم توصيف میدر می بيند ومنظری آن را می

دانرد و بر همين مبنا است که ملا رومی جنگ موسی با فرعون را حقيقی و جدی نمری

 گوید: آن را یكنوع بازی زرگری دانسته که برای سرگرم کردن ظاهربينان بوده است او می

چون به بيرنگی رسی کان داشتی موسی و فرعون دارند آشتی

 ه جنگ است این برای حكمت است همچو جنگ خر فروشان صنعت است یا ن

8دان از کليمهای باژگون است ای سليم نفرت فرعون مینعل

گوینرد: و از همه مهمتر اینكه: تصوف معتقد بره تسراوی کفرر برا اسرلام اسرت و مری
د یعنی صوفی هيچ مذهبی ندارد به این معنی کره هريچ مرذهبی را بر1

گوید: هيچ چيز را نباید بد گفت بلكه همه داند تا جایی که یكی از طوائف صوفيه مینمی

را باید دوست داشت، کفر و اسلام، ابراهيم و نمرود، موسی و فرعون، محمد و ابوجهرل، 

 8اندو....همه خوب

 

                                           
  .881مثنوی معنوی، ص  -8

 .1/111عطار، فریدالدین، تذکرة الاولياء،  -1

 .881ص  آل آقا، فضایح صوفيه، -8
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 ند و خود را به امامشدمی در ایران شيعی .چون صوفيان به ایران :احمد کسروی گوید

 ند و سلسله خود را به ابروبكر خليفرهبودمی بستند و در عثمانی سُنّیمی علی بن ابيطالب

نيدند. رسامی

8نرددافرعرون را مرؤمن و نراجی مری« فصروص الحكرم»الدین عربی در کتراب محی

گوید: قوم فرعون در بحر علم غرق شد و گفته که حق تعالی هارون را یاری نكرده او می

پرست گردانيد بنابراین بود که خردا خواسرت غالب شده، مردم را گوسالهتا آنكه سامری 

1ها پرستيده شودکه در همة صورت

ها مخالف صریح قرآن کریم است زیرا خردای سربحان در بدیهی است که این سخن 

فرماید: که همة پيامبران الهی مأمور به تبليغ یك حقيقت بودنرد: )از دیرن، آیات متعدد می

ریعت شما قرار دادیم که شریعت نوح قرار داده و بره ترو وحری کرردیم و بره همان را ش

 8ابراهيم و موسی و عيسی توصيه نمودیم که این دین را اقامه کرده و متفرق نشوید

همچنين آیات دیگر وجود دارند بر اینكه تفرقه در دین از ناحية پيامبران نبروده بلكره 

فس و انحراف از مسرير پيرامبر خرویش بره دامرن به جهت پيروی از هوای نها آن پيروان

 اند.تفرقه افتاده

علت اسرار صوفيه بر حقانيت و به رسميت شناختن تمرام ادیران و مرذاهب دو چيرز 

تواند باشد یكی از بين بردن تعصب پيروان ادیان نسبت به مذهبش، که به این وسريله می

يغ و ترویج عقاید و باورهرای انحرافری نفوذ نموده و به تبلها آن بتواند به راحتی در ميان

خویش بپردازند.

بندوباری در جوامرع اسرلامی اسرت وقتری همرة ادیران و گری و بیدوم ترویج اباحه 

مذاهب از حقانيت مساوی برخوردار شد و حقانيت مطلق در کار نبود دیگر کسی خود را 

                                           
 .861ابن عربی، فصوص الحكم، ص  -8

 .888همان، ص  -1

 .88آیة  شورا، -8
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ریعتی، بره شرریعتی داند و برای رهایی از قيرود شرملزم به پيروی از شریعت خاص نمی

آورند. دیگر رو می

به معنای بره رسرميت شرناختن همرة دینهرا و « پلوراليسم»در نتيجه تكثرگرایی دینی 

ند. کره شود و مكمل همدیگرابندوباری و لامذهبی به یكجا ختم میها و ترویج بیمذهب

 گيرد. می به قصد ضربه زدن به اسلام صورت

 :قال الله تعالی

          :[81]آل عمران. 

 .قيقت دین نزد خدا همان اسلام استدر ح

والله بندگانش را موظف  شودمی بله با امدن احكام دین اسلام احكام دیگر ادیان باطل

 شودمی ح احكام دین یهود با طلمثلا با امدن احكام دین مسي کندمی به پيروی از ان دین

 به مسيح ایمان بياورند وبا نزول احكام دین یهود احكام دیرن قبلری باطرل ویهودیان باید

  شودمی

 هيچ وقت ایمان به الله، همراه حب و دوستیِ دشمنانِ الله در قلب مؤمن یكجرا جمرع

د. چگونه به خدا و رسولش ایمان داری در حاليكه محبت شخصی که بره خردا و شونمی

 ورزد، در دل داری؟ این امری عجيب و غيرممكن است!رسول خدا کفر می

 صوفيان در موردبزرگان خود غلوّ

ل ُواْ لَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَق ِ وَلاَ تَت َبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَل ُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَ) قُلْ يَا أَهْ

 [ . 77كَثِيرًا وَضَل ُواْ عَن سَوَاءِ الس َبِيلِ ( . ] المائدة : 

إنما أهلك من كان قبلكم الغلو : ) إياكم والغلو في الدين ، ف-صلى الله عليه وسلم  -والنبي 

 [ . "صحيح الجامع  "في الدين ( . ] أخرجه النسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني في 
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مانند وادز گوئی در حق انباا  معنی غ و در ش اعت :بالا ب دن شنص او من لت 

و اولاا و دادن ف ار الوهاتی و ربوباتی ب  و تبدا  شدن احت ام  و محبت ب  

  اع اطیتقداس 

ب  نظ  بندز)مولف( با ت ان س ر را او اول خ قت تا ه  اکنون غ و و اع اط 

با  او حد در فالحان و ب  ب دگی دادن اختاارا خود ب  اع اد را ب  توحاد ودز 

اات در حالی ک  ما موظف هستا  ک  عقط در اطایت او ال   و راول  بدون چون 

اولان ش ر ه  ب  دلا  غ و در  وچ ا باشا  ان ه  با ننوي ق ان وانت و

او ب رگان و  یب خ و شاهد غ و در فالحان بودز اات و هنوو ه  ادام  دارد

غ و کند و  یانسان فالح اا امب اه کس ک  در خنوي پ بااد دانست و  ام ا

 اارام ا  یا ورم ع ان ا: ادااو قائ  شود، مث ا  بگو ارا ب ا تااو الوه ینوی

 ااچ ا ک  خداوند پار و ب ندم تب  انب اات یش ر وگ  اه لاقو ناا یت ام راان،

و ه  از او  شود دزاپ ات یكانگاناول ک دز اات. تا او ب   ایرا ع اتادز و کتابها

را  اگ اک  ه  از خدا معبودان د یخواندز ن ود، کسان اداب  ع  اگ امعبود د

ا مواودار را خ ق ک دز ع شتگان و بتها ایتقاد ندارند ک  آنه ح،امث  مس خوانند،یم

ب ك  تنها آنها را  انند،ارویرا م اهاناگ نك اا اا بارانندیباران را م اا

َما َنْعبُّدُّهُّْ  )): گ تندیو م تدنداپ ایآنها را م اها س  م ااگورها  اا دنداپ اتیم

مگ  بدان   اکنی  ن : ما آنان را پ اتیعنا( 4)ال م : ِإلَّا ِل َُّق ِّبُّوَنا ِإَلز ال َِّ  وُّْلَ ز 

 ااوند. كاخاط  ک  ما را ب  خداوند ن د

: ) اتََّنذُّوْا َضْحَباَرهُّْ  َورُّْهَباَنهُّْ  َضْرَباب ا مِّن  ال   در مورد اهود و ننارا ما  مااد 

 [ . 46دُّوِن ال ِ  ( . ] التوبب : 

آِلَهَتكُّْ  َولا َتَذرُّنَّ َوَقالُّوا لا َتَذرُّنَّ ) بود :و ش وع ش ر در قوم نوح با تقداس اشناي 

 [ 74َودّ ا َولا اَُّوای ا َولا َيغُّوَث َوَيعُّوَ  َوَنْس  ا ( . ] نوح : 

وام ووز شاهد اان هستا  ک  مقدمار ش ر در ماان فوعا  باو ه  اغاو شدز  

ه انگون  ک  در قوم نوح ش وع شدز مانند )بح نذر طواف قبور و تب ر ب  قبور 

 احت ام و.. ت ئان قبور ب  بهان 

) لَا  :شاهد اان هستا  ک   اهود و ننارا  کاع  شدند با غ و در پاامب ان ان 

َتْغ ُّوْا ِعز ِديِنكُّْ  َولَا َتقُّولُّوْا َیَ ز ال ِ  ِإلاَّ اْلَحقِّ ِإنََّ ا اْلَ ِس حُّ ِی َسز اْبنُّ َمْ َيَ  َراُّولُّ ال ِ  

مِّْن ُّ َعآِمنُّوْا ِبال ِ  َورُّاُِّ ِ  َولَا َتقُّولُّوْا َث َاَثٌب ( . ] النساي :  َوَکِ َ تُّ ُّ َضْلَقاَها ِإَلز َمْ َيَ  َورُّوٌح

626 . ] 
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 اختيارات قطب:
است، صردور حكرم جنبره مشرورتى نردارد.  و رهبرى در تصوف، فردى و استبدادى

کيوان قزوینى ملقب به )منصور عليشاه( که مدت هفرده سرال منصرب قطبيرت داشرت و 

ترأليف کررد هرا آن بيزارى جست و کتابها در بطلران طریقرهها آن ازسپس پشيمان شد و 

 نویسد:درباره حدود اختيارات اقطاب مى

 حدود ادعاء قطب چند ماده دارد:

 آنكه من داراى همان باطن ولایت هستم که خاتم الانبياء داشت. -8

 من از قيود طبع و نفس آزادم. -1

ا امضاء من باشد مطابق واقع است و الا عين آنكه معارف دینى و عقاید قلبى اگر ب -8

 خطا است!.

 من در عقاید خودم آزادم. -8

 ...من تقسيم کننده بهشت و دوزخم و -5

بسيارى از بزرگان صوفيه از جنبه علوم اکتسابى از عوام بوده و با دفتر و کتاب سرر و 

بزرگرى را پيررو اند ولى با صفاى قلب و شور و حرارت و ذوق، دانشمندان کارى نداشته

 در بين صوفيه کسانى از مشایخ بودند که حتى سواد نداشتند. اندافكار و آراء خود ساخته

آید از اهل علم نبوده اما با وجود ایرن شمس تبریزى چنانكه از کتب احوال عرفا برمى

الردین رومرى او را الدین رومى را شيفته و دلباخته خود ساخته بود تا آنجا که جلالجلال

 8ورزید.شمرد و به مقام پرستش به او ارادت مىمظهر تام و کامل خدا مى

 دهند که به عقيردهنامند و معمولا این عنوان را به کسى مىمى« قطب»صوفيان رهبر را 

در سير و سلوك استغناى کامل پيدا کرده باشد و محتاج به راهنما و رهبر نباشد، اما ها آن

                                           
 .13تحفة الاخيار، ص  -8

 .886ى حق، ص جلوه -1
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فقرراء الرى »که اجازه هردایت « شيخ مجاز»نكرده است او را  اگر هنوز استغناى کامل پيدا

 نامند.مى« مرشد»را از قطب دریافت داشته، یا «! اللّه

گویند( باید صوفيان معتقدند که همه چيز، اعم از اعمال و گفتار )حتى ذکرهایى که مى

در طرى  به اجازه شيخ و قطب و مرشد و اذکار و اعمال که بدون اجازه باشد چندان اثرى

 مقامات معنوى نخواهد داشت!.

گویند فلان ذکر را تا چهل روز هر روز ایرن مقردار و آن هم مىها آن اقطاب و شيوخ

 بخوان تعداد بگو، و بعداً آن را ترك کن و فلان ذکر را

که از حاميان سرسخت این طائفه اسرت در کتراب خرود « العابدین شيروانىحاج زین

 د:نویسمى 8«حةریاض السيا»

پس در این حال سالك باید در جميع احروال و افعرال و اقروال از مراقبرت صرورت »

غافل نشود، و در هنگام ذکر و ورد و طاعت و خدمت از وجه شيخ خرود غافرل « مرشد»

 نگردد

را که در دیوان شمس )تاليف مولوى( ذکر کرده « مولوى»بد نيست چند بيتى از اشعار 

سرازد نقرل کنريم؛ زیررا شمس که قطب او بوده روشن مرى و ميزان اعتماد او را نسبت به

تواند مدرك موقعيت مولوى و شمس در ميان صوفيان بسيار زیاد است، لذا این اشعار مى

 خوبى براى این بحث باشد.

 پير من و مرید من درد من و دواى من

 مات شوم ز عشق تو زانكه شه دو عالمى

 محو شوم به پيش تو تا که اثر نماندم

 هپر جبرئيل را طاقت آن کجا بود؟ش

 عيسى مرده زنده کرد دید فناى خویشتن

 ابر بيا و آب زن مشرق و مغرب جهان

 فاش بگفتم این سخن شمس من و خداى من

 ر کنى شرمس مرن و خرداى مرنتا تو مرا نظ

 شرط ادب چنين بود شمس من و خداى مرن

 کز تو نشان دهد مرا شمس من و خداى مرن

 زنده جاودان توئى شمس مرن و خرداى مرن

 رسد شمس من و خداى منصور بدم که مى

                                           
 .855در صفحه  -8
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 حورو قصور را بگو رخت برون بر از بهشت

 کعبه من کنشت من دوزخ من بهشت من

 نعره هوى و هاى من از در روم تا به بلخ
 

 رسد شمس من و خداى مرنتخت بنه که مى

 مونس روزگار من شمس مرن و خرداى مرن

 اى مرناصل کجا خطا کند شمس من و خرد
 

اى حسراب گرویى در آن بره انردازهنياز از بيان است زیرا غلو و بىوزن این اشعار بى

 تواند درباره آن قضاوت کند.است که هر آدم معتدل و صاحب فكرى به آسانى مى

برخى از صوفيان در بزرگداشت و عصمت اولياء و اقطاب خود به بالاترین حدّ مبالغه 

تر از مقام پيرامبران و صردیقان و شرهداى صرالحين قررار داده و را برها آن کرده و مرتبه

اند، اولياء در دوران زندگى خود از نيروى قدسى برخوردارند که بوسيله آن علروم را گفته

انكه تعلم و شاگردى کنند: زیرا اسم اعظم و علم لوح و قلم و علم آنچره شوند بىدارا مى

توانند جهان هستى را مسخر اراده خویش و مى ،هاستآن در ام الكتاب است همه در نزد

خطرائى هرا آن از هر گناه و خطایى معصوم و منزهند و اگر مرردم ازها آن کنند. همچنين

را آلوده به گناهى بيابند آنان را معذور بدارند کره شررایع و احكرام ها آن مشاهده کنند یا

 8نيامده است.ها آن و به خاطرها آن دین براى

 

 یقومره کرالنب یف خيالش نه قولی کفری  را نيز برخی از متصوفه بيان داشته اند :این گو

 امته یف

( صرریحاً فتروی 88، 1، ج8861کسانی نظير غزالی در کتاب کيميای سعادت )غزالی، 

انرد و حتری خطرای او را نيرز بهترر از به اطاعت مطلق و تسليم مرید نسبت به مرراد داده

لوی نيز به تبع این طایفه حتری امتحران کرردن پيرر و سروءظن اند. موصواب مرید دانسته

 .دانديداشتن به پير را نشانه جهالت و حماقت سالك م

  

 کو پيشوا و رهبر است شيخ

                                           
 .885 - 883به نقل از کتاب تلبيس ابليس، ص 818تصوف و تشيع ص  -8
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 مریدی امتحان کرد او خر است هر 

 (566، 8866)مولوی،

 او به ز طاعت نزد حق زلت

 ها خَّلقکفرش جمله ایمان پيش 

 (68)همان، 

 

 حافظ می گوید:

 که سالك بيخبر نبود زراه و رسم منزلها *بمی سجاده رنگين کن گرت پير مغان گوید

 

نكته دیگر که بی ربط به مبحث بعدی نيست ؛ صوفيه برای اثبات قول شرکی خود بره 

 استناد ميكند  مغيره بن شعبهحدیث 

او  اما روایتی آمده که در صفه غلامی از مغيره بن شعبه سكونت داشت، پيامبر درشرأن

 فرمودند : ) هذا واحد من السبعة ( ترجمه : این غلام یكی از ابدال هفتگانه است .

این حدیث به اتفاق علماء جعل ودروغ است ، با آنكه ابو نعريم در کتراب ) الحليره ( 

 ذکر نموده است ، وهمچنان هر حدیثی که در تعداد اولياء ، ابدال ، نقباء ، نجباء اوتاد ،

ار ، یا هفت ، یا دوازده ، یاچهل ، یا هفتراد ، یرا سيصرد ، یاسيصرد مثل چه و اقطاب

 وسيزده ، ویك قطب روایت شده ، صحت ندارد بلكه هيچ لفظی از این الفاظ بجز از لفظ

ابدال به زبان گذشتگان ذکر نشده است ، در حدیثی در مسند امام احمد به روایرت علری 

در شام اند ، این حدیث متصل وثابت نيست ، رضی الله عنه آمده که : ابدال چهل مرد ، و

                                           
 )این الفاظ والقاب مراتب ولایت در نزد صوفيها می باشد ، در نزد آنها یك قطب ویا 8

، و اوتاد چهارگانه حفاظت عالم را از غو  اعظم وجود دارد که رهبری اوتاد چهارگانه بدوش وی می باشد 

چهار طرف عهده دار اند ، واقطاب هر کدام در قاره یی از قارات زمين وجود وسلطه دارند ، وابدال در عالم 

زندگی وحفاظت آنرا می نمایند ، ونجباء عهده دار کار های مردمان می باشند . مراجعه به ) الفكر الصوفی ،ص 

 ( شود (( 856
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وآنچه به همه معلوم است علی رضی اللره عنره وطرفدارانشراز معاویره رضری اللره عنره 

وهمراهانشكه در شام قرار داشتند بهتر بودند ، بناء امكان ندارد که بهترین مردم در لشكر 

نوشرته  طانيش ایيواولرحمن  ایياول نيفرق ب)نگا به کتاب  معاویه باشند نه درلشكرعلی

 دکتور محمد ابراهيم بلخیبن تيميه و ترجمه 

 این حدیث از لحاظ سندی نيز مشكل دارد 
 

 

 

 صوفيه: کفر و شركاثبات 

 فااوعاان خداونااد را در ی اا  باا  وحاادر دهاادمی بحااث مااان دلاااا ی را کاا  ن ااان

 وک  ااتی نسبت ب  وا دارند  اندشنان ی

را باااان کنااا  وباا   بحااث نظاا ا منتناا ا توحاااديااد قباا  او وارد شاادن باا  مااا با 

 وحدر شناختن را ش ح دها 

ب   نوع ضول: توح د ربوب ت: و آنه  توح دپ اات ک  ک ار ق ي  در ومان پ امب 

آن اق ار و ایتا اف داشاتند، ولاز باا اينحاال اق ارشاان آناان را در إاا ام داخا  نكا د، 

 داختناد، و ااان و ماال آناان را ح اال با آنان در راز خدا با  اناگ پ ب ك  راول ال  

 ع مودند. و اين توح د بارپ تعالز در ضععال و ضی ال اوات.

   ع مايد:مز خداوند                    

                               

     :[.64]يونس 

دهاد؟ ياا ک سات کا  حااک  با  ماز بگو: چ  کسز او آا ان و وما ن با  شا ا رووپ

آورد، و ماا دز را او مااز گااوی و دياادگان اااات؟ و ک ساات کاا  وناادز را او ماا دز ب اا ون

کناد؟ خواهناد گ ات: خادا. ماز آورد؟ و ک ست کا  کار)هساتز( را تادب  مز ب  ونوندز 

 .کن د؟ن ز پس بگو: آيا پ وا

 دل ااا  اثباااار توح اااد ربوب ت:بايساااتز بااا  ناداناااانز کااا  وااااود ال ااا  تعاااالز را منكااا 

کناد کا  اثا پ بادون ماؤث  و ياا عع از بادون ن از ، گ ت  شاود ها چ یااق ز قباولشوندمز
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قباول آن را  قز بدون خالق وااود داشات  باشاد.و چ ا پ کا  ت اام یق اايعای  و يا من و

دارند اين ااات کا  اگا  انساان ااوونز بب ناد يقا ن پ ادا خواهاد کا د کا  ايان ااوون را 

فانعز دُّرات ک دز اات. پس چگون  امكان دارد ک  اين یال  پ  یظ ت بدون خالق 

نها و ت اام من وقاار چا  در باشد؟ و با اين نظا  ی  باز کا  در با ن اا ارار و کهك اا

ز باشد؟ب اااتز ها  کاس کا  وم ن و چ  در آا ان واود دارد، بدون مَُّنظِّ  بوااود آماد

 اپ یق  و عه  باشد، پز بواود خالق آا ان و وم ن خواهد ب د.فاحب )رز

 يد:ع مامز ال   تعالز

               [ :43الطور.] 

. باديهز اناد؟ياا اينكا  خاود شاان، خاود را خ اق ک دز اند؟آيا بدون خالق خ ق شادز

آيد و ه چنا ن امكاان نادارد کا  چ ا پ ن ز اات ک  ه چ من وقز بدون آع ينندز بواود

خالق خود باشد. چون در اين فورر آن چ   بايستز در آن واحد ه  خالق باشد و ها  

 دارد.من و ، و اين امكان ن

ماند اين اات ک  ال ا  تعاالز، خاالق آاا انها مز در اين فورر تنها اوابز ک  باقز

 يد:ع مامز و وم ن اات. ب  اين مط ب حتز م  ک ن ن   اق ار داشتند. ال   تعالز

                      

 [.6]ال خ ف:

اپ راول ال  ! اگ  او اين م  ک ن بپ از ک  چ  کسز آاا انها و وما ن را خ اق 

 .را ال   ی ي  و ی    خ ق ک دز ااتها آن ک دز اات، خواهند گ ت:

 اما ده يون و ک ون ستها معتقدند اين طب عت اات ک  ه   چ   را خ ق ک دز اات.

پ اتند در واقل ه  ن من وقاتز هستند ک  مزآن را  راا هاين دان   طب عتز ک مز ما

را خ ق کا دز ااات، مانناد آاا ان و وما ن و خورشا د و مااز و درياهاا ها آن ال   تعالز

ن  داراپ ح ار اات و ن  ی   و ن  شنوائز و نا   ب ن  مز و... و اين طب عت آنچنان ک 

اقااد اينگوناا  فاا ار اااات ب نااائز و ناا ... پااس چطااور م كاان اااات طب عتااز کاا  خااود ع

 شد؟بامز من وقز ه چون انسان ب اع يند ک  داراپ اين ف ار

پس واسح اات ک  اين ده يون و ک ون ستها عقط ب  خاط  اه  و دش نز با اديان 

 . واين انكار مع ولا او چهار چوب وبان ع اتا شوندمز اات ک  واود خالق را منك 

وقتز ک  من بتز ب  او واقل گ ت  ببن د، خواه د  راها آن رود. و اگ  ش ا کسز اون ز

کناد و اعكاار ک ا  ماز دانست کا  چطاور در آن موقال رو بساوپ خاالق وما ن و آاا ان

 د. اما وقت ك  من بت او او دور شاد، دوباارز با  انكاار کسازااومز آم   خود را رها

 ود ک  تا چندپ پ   رو بسوپ او آوردز بود.پ دامز

کناد ايان ااات کا  انساان توانسات  ماز الق باودن طب عات را ردو دل   ديگ پ کا  خا

کنااد، مااز اااات در بساا ارپ او امااور باا  طب عاات چ اا ز شااود. انسااان کوههااا را فاااف
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، و در رودماز آورد، ب  ای ا  اق انواهامز درياهاپ خ وشان را در کنت ول خود در

او ب   آن را ب  روو  با اات ادز رادمز کند، و هنگام ك  شب ع امز دل آا انها ن و)

کنااد و... پااس بايااد پ ااا د اياان چاا  خااالقز اااات کاا  اينگوناا  او من ااو  خااود مااز تباادي 

 شكست خوردز اات؟!

 يد اين اات ک :ع مامز پس حق ه انطور ک  ال   ابحان  و تعالز

                : [.27]ال م 

 .لق ت ام من وقار ال   اات. و او اات ک  تدب   ت ام چ  ها را بدات داردخا

نوع دوم: توح د ضلوه ت: وآنه  توح دپ اات ک  در آن، در وماـان قادي  و در حاال 

 حاس  اخت اف شدز اات، و آن توح د خداوند اات ک  ضععاال و ضی اال بنادگان را ب اان

م د و آروو و وح ت و توک  و شو  و م   و کند، مانند: دیاي و نذر و ق بانز و ضمز

ت س و ب   و راوع و إنابات، و ها  کادام او ايان یبادتهااپ بالاا دل  از او قا آن با  آن 

 وارد شدز اات.

ت اور ب ن توح د ربوب ت و توح د الوه ت: ب  ه  ع د مس  ان لاوم اات ع   با ن 

 ارپ او مس  انان ع   اين دو توح د ربوب ت و توح د الوه ت را بداند. اما متگا ان  بس

کنناد کا  ک  ا  إلا  يعناز خاالق و مالاك در ماز نند. و ب  ه  ن ابب ن   گ ااندان ز را

حال ك  اين تنور خطا و اشتباز اات و معنز حق قز ک  ا  إلا  يعناز معباود. خاواز ايان 

ونادز معبود بحق باشد )يعنز ال   تعالز( و خواز باط  )مث  بتها و درختهاا و انساانهاپ 

و ب  ه  ن ابب ن   هنگام ك  راول «. کنندمز را یبادرها آن و يا م دز ک  م  ک ن

بگوئ د معبود بحقز ا  ال   » ب  م  ک ن ق ي  گ ت:  ال  

 حكايااتهااا آن در اااواب ه ااانطور کاا  قاا آن او«. واااود ناادارد تااا کاا  راااتگار شااويد

 کند، گ تند:مز

                           

                                   

      :[.2 -3]ي 

يك معباود قا ار دادز؟ باز شاك ايان اما  بسا ار تع اب آور  ،آيا ت ام معبودار را

: ب وياد و نادگ تمز ب خااتند و رعتند در حال كا  با  يكاديگ ها آن اات. اپس ب رگان

ب  یبادر ک دن معبودار خود ااتوار باش د و بز شك اين ام  )يعنز دیور ب  يكتاا 

هد ب  آقاايز و ريااات شا ا ب ااد. ايان خوامز  د بوا    آنپ اتز( ام پ اات ک  مح

ايان اما  چ ا پ  اي ،ام  )يعنز يكتا پ اتز( را ما حتاز در ديان ننا ان ت ن ا  ن ان دز

 باشد.ن ز ا  دروغ و اعت اي
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 .نوع اوم: توح د )ار و ف ار و نام خدا

       ع مايد:مز خداوند             

       :[.4 -6]الإخ اي 

بگو: خداوند يگان  ااات. خداوناد باز ن ااو ااات. ن )ع وناد( وادز، و نا  وادز شادز 

 .اات. و ه چ کس ه تاپ او)نبودز( و ن ست

  ع مايد:مز و ه چن ن                       

                  :[.661]الگی اف 

و خداوند نامهاپ ن ك دارد. پس ب  آن)نامها( او را ب )دیا( بنوان د، وآنان را ک  

 .ک دند، خواهند ديدمز را کنند، رها کن د، )ا اپ( آنچ مز در نامهاي  ک  وپ

 ع مايد:مز و                   :[.66]ال ورپ 

 .چ  پ مانند او ن ست. و او شنواپ ب ناات

پ اا وپ او پ  ااوايان و رهباا ان دينااز و ا ااااز در ح ااال دانسااتن ح امهااا و حاا ام 

 ربوب ت آنان اات:دانستن ح الهاپ الهز، ب عنز 

ي : رااول گاومز ت اا  او آاا ان با  شا ا، اانگ بباارد.ماز گ ت: بابن یباس

اند.ي د: ابوبك  و ی  ، چن ن گ ت گومز چن ن گ ت  اات. آنگاز ش ا ال  

و ب  انن  دانندمز : من او م تز ک  حديث فح ح رايدگومز /اح د بن حنب 

 يد:ع مامز ک  ال  ،اند مگ  ن ن دز .کن مز وروند. تع بمز ا  ان، ااتناد  

                       [24 نور:ال]. 

، بايد پ ه ا  بكنناد کا  کنندمز منال ت ،کسانز ک  با داتور راول ال   ت ا  :

 .وندذاب دردناکز ن دچار عتن  و يا ی

شاد. بامز دان د کا  عتنا  چ سات؟ ما اد او عتنا ، شا رمز : آيايدگومز /امام اح د

انحا اف بوااود را رد بكناد، م كان ااات در دلا   وي ا کسز ک  انن رااول ال ا 

 ب ايد و ه ار ب ود.
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 آيب: ،روايت اات ک  راول ال   و او یدپ بن حات ،          

   8  را خواند. يعنز اه  کتاب، پ  وايان دينز خود را، ب  ربوب ت

ها آن ع مود: مگ  ک دي . راول ال  ن ز را پ ات ها آن یدپ گ ت: ما اند.گ عت 

ها آن ک دند و ش ا اون ز ح الهاپ ال   را ح ام، و ح امهاپ ال   را، ح ال

 ي عت د؟پذمز

 ند. ع مود: ه  ن اات پ ات  آنان. )اح د و ت مذپ با تحس ن(.ک دمز گ ت : چن ن

سرخن بره « لا إله إلا اللره»در این بحث و بحثهای آینده، از مقتضيات توحيد و لوازم  

 ميان آمده است.
چون بوا  ب ی  ا بايد ننوي ق آن و انت را شناخت، پ  وپ او آنان، ب عنز 

شد. البت  پ  وپ مط ق و مستق  عقط او آن خداوند بامز و پ امب یپ  وپ او خدا 

لاوم و س ورپ اات بناط  اينك  خداوند ما را ب  آن  ال   راول پ  وپ اات. اما

 يد:ع مامز ام  ک دز اات چنانك                  

 .[24 نساي:ال]

 پ ا وپ خادا، ا)ن با  او او اينكا  بناط  مگ  ن  اتادي  پ امب پ چه  ما: ت ا   

 .شود

خورد، ن ز حك ز در ق آن و انت ب  چ  ها آن و در مساي  ااتهادپ ک  پ  امون

 بناط  اين حك  خدا ک  ع مود: شودمز او ی  ا پ  وپ            

     ن ددان ز او آگاهان بپ ا د اگ  خود يعنز. 

ال ا  تعاالی  واين ااتهاد بااد ب امبناا ق ان واانت باشاد نا  خوابهااا شااوخ شا ا

 اد:ع مامی نا  تاکاد ک د اات و

                     :[6]الحشر. 

                     :[8 -8]النجم. 

                         آل[

 .[88عمران: 

                                           
 .[88 :]التوبة-8
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    :[18]الأحزاب. 

                       

                      :[35]النساء. 

                   :[51]النساء. 

           :[18]النساء. 

                  :[58 -51]الشوری. 

                          

  :[38]النور. 

:ىو قال تعال                 :[88]الأحزاب. 

 .بگيریدآن را  شما را بدهد آنچه رسول اللهید: فرمامی خداوند

او هواپ ن س خاوي ، ن سات قا آن، مگا  وح از  يدگون ز اننيد: ع مامز و ه 

.شودمز ک  بسوپ او ع اتادز

 فرمود: که رسول اللهروایت است  از ابو هریره

 ، مگر کسی که سرباز زند.شوندمی همهء امتم به بهشت داخل

 یا رسول الله؟ زندمی گفتند: چه کسی سرباز
د و آنكا  ناع ماانز ما ا کناد گا دمز ع مود: آنك  او مان پ ا وپ کناد، داخا  به ات

 8بتحق ق ا باو ودز اات.

                                           
 مَنْ  إِلا َ الْجن َةَ یدْخُلُونَ أُم َتِی کُل ُ: قال وسَل َم عَلَیْهِ اللهُ صَل ى الل َه رسول أَن عنه الل َه رضی هریرة أَبِی عنْ -8

 .خاريالب رواه «أَبِی فَقَدْ عصَانِی ومنْ، الجن َةَ دَخَلَ أَطَاعَنِی منْ»: قال الل َه؟ رسول یا یَأَبى وَمَنْ قِیلَ. «أَبِی
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 وی نيرك اسرت بررای آنكره توقرعپيرر هر آینه شما را به پيرامبرید: فرمامی و هم

 .داشت روز آخرت رامی داشت خدا را و توقعمی

پس قسم به پروردگار تو که ایشان مسلمان نباشرند ترا آنكره حراکم ید: فرمامی و نيز

کنند ترا در اختلافی که واقع شود ميانشان، باز نيابند در دل خویش تنگی از آنچره حكرم 

 .فرمودی و قبول کنند بانقياد

بخدا و رسول رجعت دهيد، اگرر آن را  اگر در چيزی منازعه کردید،ید: فرمامی نيز و

 .مؤمن بخدا و روز آخرت هستيد

 رجعت داده شود. : معنایش اینست که بكتاب الله و سنت رسول اللهگویندمی علماء

کسيكه از رسول فرمانبرداری کند، همانرا از خردا اطاعرت کررده ید: فرمامی خداوند

 .تاس

 1.کنی، راه خدامی همانا تو به راه راست هدایتید: فرمامی در جای دیگر چنين

کننرد از اینكره مری باید بترسند کسانيكه از امر او )پيرامبر( مخالفرتید: فرمامی و نيز

 1برسد بر ایشان فتنه یا عذاب دردناك

در  شودمز ت اورياد کن د آنچ  را ک   اپ ونان پ امب يد: ع مامز در ااپ ديگ 

 8.ش ا او آيار خدا و حك تهاپ خان 

، ب اانگ  دياد واا ل و عقاهات اي اان ااات کا  مقاب ا  باا بو اما انن ابان یبااس

ند گ  چ ، گوينادز اباوبك  ياا ی ا  دان ز را ب  ه چ وا ، ااي  ن   انن راول ال  

 باشد تا چ  راد ب  بعديها؟!

و م تهدين در مقابا  اانن فاح ح و ثابات هچن ن امام اح د، پذي عتن انن کسز ا

 ان امد.مز ک  ب  ش ر اکب  داندمز را نویز ش ر راول ال  

                                           
 .58 ،51 :شوری -8

 .38: نور -1

 .88:احزاب -8
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يا با ب ان چن ن توس حار واسحز ک  دادز شد اان اورادا ک  فوعا  ان را در آ

رااول  ااا پ ات کا دن با  اانتآ ند چا  حك ای داردشا ارمی وان را محت ماند اوردز

 :ناست ال  

              [.41: بة]التو 

 آيا : و او یدپ بن حات  روايت اات ک  راول ال         را ت ااور

 8.. بايد دانست ک  اين نوع اطایت ب  دو قس  اات:.ک د و

کا  ها   ـ پ  وپ او پ  وايان دينز در تح    ح ام و يا تح ي  ح ال، با اين ایتقااد6

چ  را آنان ح ال بدانند، ح ال اات و ه  چ  را ح ام بدانند، ح ام اات و معتقد باودن 

 شد.بامز ب  تعظ   آنان، ش ر اکب  و ک  

ـ اما اگ  چن ن ایتقادپ نسبت ب  آنان نداشت  باشد، ب ك  س ن ایت اف با  گنااز و 7

، حك ا  مانناد حكا  بناط  شو  گناز و يا دواتز با آنان، م تكب چن ن چ  پ ب اود

 ااي  گناهان اات.

  :جنس بتهای مشرکين

ودااان اااادنا  ائی نبودنااد کاا  او باابااان پااادا کاا دز بودناادگهبتهاااا م اا کان ااان

بودناد کا  اناان  ت ثالهاا فالحان قوم اانها اان اب ها  را کنار گ اردز باشند ب ك 

 1ات پادا ک دند گذو ومان مقام الوه ند بادادمی را بان خود وال   وااط  ق ار

اكی اومسائ  بساار خط نار وانح اعی مسال  ت س  فاورر م شاد دریباادار 

اااات. عاا اوردز انح اعاای تواااط مااا وا وااان العاباادان شااا وانی مساات ی ا اااز 

ااخت  شد.ونات ق ب  الی ال   دریبادار ی  ا با  ق با   وب خز ش وخ متاخ  نق بندپ

 !الا ال   مبدل شد.

:دراان حااال باادکاا  اااالك نواساادمی در داااتوری  وانز العاباادين شااحاااج وياان

)کا و  درم امل واحوال واععال واقوال اوم اقبات فاورر م شادغاع  ن اود.درهنگام

8ورد وطایت وخدمت اووا  شا  خودواا  نگ دد

                                           
 .تلبيس ابليس -8

 .نگاه به تفاسير ایه سه سوره زمر -1

 .868ریاض السياحه ص -8
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 :8گواادمی وم اا طان گنابادا ب اا تئاورا ز کا دن ااان انحا اف درااعادتنام 

فاورر هواهااا ن ساانی کا   ظا  نداشات  باشاداه ا راخاال درناگ فورر م شدظ

 بت ت اشی ن سند هاچوقت او نظ  اون ود

مق اااد ناچاااار ااااات کااا  دروقااات ی ااا   :1گواااادمی م ااا ی ااای گناباااادا درفاااالحا 

درنظ آورد را مطاع)م شد(

:تواا  دل با  گوادمی ودر ه ان راااتا ماا  قطاب الادان ینقاا قطاب اواساا 

ا ااوگا ا اوغ  اات وواااان وت  قاا  فااورر ب اا ا م ادمواااب ت  اال عك وااابب 

8اات

بعضاای اوفااوعا  باا اا  نتوااا  باا  فااورر پااا را :گوااادمی ودرااااا داگاا 

8حضور ق ب حتی اون اولاومت  دانست .....

اين نوع ش ر تواط ب خز ش وخ م تد متاخ  نق بندپ ن   در کتب انان امدز 

 پ مث گ  مز ظ با اين ع   ک  بعد ق ائت ه  اي  او اورز ح د ش   را در ن اات

       اورپ بعد اي  بعدپ را مز ت ام شد رينت ش   را ب  ياد

 اورپ ب   حتزمز ن   خواندپ بعد پايان شك  ش   را ب  )هن وبان    

      !ن   مستثنا ن ست؟ 

چنانچره ابرو نصرر سرراج  .داننردمی گاه الهیمشایخ صوفيه خود را باب غفران در در

 :گوید

ها هر جنازه که پيش من بگذارند، مغفور بوَّد و به حكم این بشارت، اهل توس جنازه 

5را پيش از خاك، نزد وی آوردندی و زمانی بداشتندی و آنگاه ببردندی.

                                           
 .81 -88صفحه  -8

 .511حقيقت 888چاپ دوم ص -1

 .388عنقای قاف غناص -8

 .381همان مدرك ص -8

 .انچاپ زوار تهر 881ص 1نيشابوری جتذکره الاولياء عطار  -5
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وح حرق را لر :یردگومی کنرد ومری آقای بایزید بسطامی خود را لوح محفوظ معرفی 

  8.محفوظ و علم همه چيزی در اوست و من جمله لوح محفوظم

سحرگاهی بيرون رفتم حق پيش من باز آمد  :ابوالحسن خرقانی صریحا گفته است که

با من مسارعت کرد من با او مسارعت کدم در مسرارعت براز برا او مسرارعت کرردم ترا 

 بيفكند. 

 :یدگومی آقای ملاشاه بدخشانی هم 

 دا دارمپنجررررره در پنجررررره خررررر
 

 1مررررن چرررره پررررروای مصررررطفی دارم 
 

چنانچه قاضی روز بهان بغلی شريرازی دربراره  دانندمی صوفيه خود را معلم فرشتگان

 :بایزید بسطامی چنين نوشته است

ملائكره هرا این گفرت .بينيممری بایزید را گفتند پيش تو شبه زنان و مرردان خلقری را 

 8پرسند. می هستند که از من علم

هستند. مولروی در مرورد بایزیرد ها آن مدعی وحی از جانب خداوند به سوی صوفيه 

  :یدگومی بسطامی

 بایزیررد انرردر فریرردش ره چرره دیررد
 

 8نررام قطررب العررارفين از حررق شررنيد 
 

 :استمتصوفه جعل حدیث دیگر کفریات از 
احادیرث  ،دیگر و سازندگانصوفی اسماء و صفات خدا، دروغ پردازان ی درمحدوده5

از جمله: ای رسول خرداپروردگار مرا از  اند.ری راساخته و به رسول خدا نسبت دادهبسيا

چه آفریده شده ؟فرمود:از آب متحرك که نه در زمين و نه درآسرمان اسرت. او اسربی را 

                                           
 .18حسنات العارفين دارالشكوه صو  881و  881صو شرح شطحيات  181تذکره الاولياء ص -8

 .به نقل از سایت گناباد11 ص 8خيراتيه ج -1

ببين زن باهره گی خود را)والله اعلم( چگونه توجيح مولف: ،881شرح شطحيات صو  865تذکره الاولياء ص -8

 .کندمی

 .پ تهرانچا 811شرح مثنوی ميرخوانی ص -8

 .عبدالرحمن عبدالخالق تاثير احادیث ساختگی و ضعيف بر عقيده اسلامیبرگرفته از  -5
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وحردیث  8آفرید و بحرکت درآورد پس براق و نورانی شد نفس خودرا از آن آب آفریرد.

درروز عرفه و عروج به آسمان از بالای سنگ بزرگ  نزول وپایين آمدن خداوند بر شتری

زمانيكه شب، به بيت المقدس  امّا متن حدیث نسبت داده شده به پيامبر: .در بيت المقدس

 ودو بيرا پرایين برده شدم، جبرائيل درکنار قبر ابراهيم به من رسيد گفت: ای محمّد اینجرا

 هرم رکعرت دو و بيا پایين مّدمح ای :گفت من به لحم بيت در سپس. بخوان نماز رکعت

 بره بزرگری سرنگ کنرار در سپس. قراردارد عيسی برادرت اینجا که چرا بخوان اینجا

ابن  .ئيل(که پروردگارت از اینجا به آسمان عروج نمودجبر یعنی: )گفت من آمدوبه پيشم

 راوی این روایت دروغ، بسيار طولانی ترآنرا بيان نمروده اسرت امّرا مرن :یدگومی جوزی

واحادیرث  .بخاطر زشتی ورکاکت کلمات به نسبت خداوند از آوردن آن خودداری کرردم

فراوانی دیگر، اسباب فاصله انداختن وحجاب بين خداوند وبندگان شده وکتابهای مربوط 

که البته درتمام این احادیث عبدالمنعم  اند.ذکر نمودهآن را  به احادیث موضوع وساختگی

 .و او از جدش وهب بن منبّه، متهم به دروغ و افترا شده استبن ادریس از طریق پدرش 

عبردالمعنم وپردرش هرر دو از طررف تمرام  :یدگومی دارقطنی محد  و دانشمند بزرگ

وحدیث من گنج مخفی وپنهان بودم دوست داشرتم کره  .محدثان مطرود ومتروك هستند

الاسلام  شيخ .شناختندشناخته شوم پس مخلوقات راآفریدم وبدین وسيله ایشان وجودم را 

نيسرت. واز  این حدیث موضوع وساختگی است وسخن پيامبر :یدفرمامی /بن یتميه

داشتن هرگونه سند صحيح ویا ضرعيف بری بهرره اسرت. زرکشری و حرافظ ابرن حجرر 

رنرد. اسرتاد اسرماعيل برن وسيوطی درالآلی المصنوعه وغير ایشان با امام ابن تيميه هم نظ

عقاید خود ها آن ید:چنان جملاتی درسخنان صوفيه فراوان، واصلاًمافرمی محمد العجلونی

 .وباز حدیث هر کس خود رابشناسد خدا شرناخته اسرت 1اندرا برچنين توهمات بنا نهاده

آورده امام آن را  الذیل()وآن نيزحدیثی موضوع وساختگی است که علامه سيوطی درکتاب

                                           
 .888ص-8زیه الشریعه ابن العّراق جتن .85ص8ج -منبع، الموضوعات ابن جوزی -8

 .881ص 1ج–منبع کشف الخفاء  -1



 لفی ضلال مبین   84

ساختگی دانسته آن را  د.ابن یتيمه نيزابت نموبعنوان حدیث ثآن را  تواننمی نووی فرمود:

 مرن نيرز .این سخنی است بری اصرل وپایره :فرموده است 8استاد ناصرالدین الالبانیو نيز 

یم این دوحدیث پایه وستون عقائرد صروفيه خصوصراً آنانكره معتقرد بره وحردت گومی

للره چيرزی طرفداران عقائد وحدت وجود معتقدند که درکائنرات جرز ا .شدبامی وجودند

او هستند. انسران مظهرر ومحرل تجلری های مخلوقات مظاهر ونشانهی وجود ندارد. همه

هرر کرس خرود را شرناخت  :خداست. به گمان آنان معنای من عرف نفسه فقد عرف ربّه

اسرت کره خرودش اللره بروده وصرورت وشركلی اسرت  خدا را شناخت. یعنری دانسرته

آنان خداوند درموجودات متعدد متجلّی شده  ازصورتهای خدا. چرا که در اعتقادات باطل

درعباء ودامن  :یدگومی وحدت وجودیی . اینجاست که مثلاً یك متصوفهشودمی وظاهر

 :من جزالله کسی نيست. ونيز گفته است

 یك بدن در روحيم دو ما من او هستم و من او

 مقصودش خداست )استغفرالله العظيم(.

ینكه خدای ما باشد. وخدا کسی وچيزی نيسرت یاعطار گفته سگ چيزی نيست، جز ا

وچرنردیات کفرآميرز از طررف هرا جز یك راهب درکنيسه )پناه برخدا از این یراوه گویی

 :تدشمنان توحيد وفاسدان زندیق ومرتد 

 :یدگومی شيخ محی الدین عربی در کتاب فتوحات المكيه -

بسياری از احادیث که » 

اند( فلان نفر از اهل کشف و کرامت، از نظر روایتی صحيح بوده)و علما آن را تأیيد کرده

از پيامبر در باره آن پرسيد، پيامبر آن را انكار کرد و فرمود هرگز آن را نگفته و به آن 

پس برای شيخ ما ضعف حدیث مشخص شد و عمل به آن را ترك کرده  ام،حكم نكرده

                                           
 .33یدرکتاب سلسله الاحادیث الضعيفه به شماره -8
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یث صحيح گمان کرده بودند که حدها آن هرچند که محدثين به آن عمل کرده باشند چون

.«است اما در واقع صحيح نبوده است

رسريده و  نند به محضر مبارك رسول اکرمتوامی هاآن با این ادعای پوچ و واهی که

از وی ضعف و قوت احادیث را جویا شوند، احادیث صحيح را رد کرده و بره امامران و 

 اند.محدثين بزرگواری همچون بخاری، مسلم و غيره ضربه زده

بی قائل و معتقد به کفر صریح وحدت ادیان بوده و یهودیت، مسيحيت و ابن عر -1 

 :یدگومی بت پرستی را همانند اسلام به عنوان دین حق معرفی کرده و

قبلاً کار دوستم را که دین » 

م اما امروز دلم هر حالتی را قبول دارد پس کردمی د، انكاردانمی خود را به دین من تغيير

ای برای بتها، در حال حاضر دل من چراگاهی برای غزلان، عبادتگاهی برای راهبان، خانه

دیان و مصحفی جهت کتابت قرآن تورات یهوبرای نوشتن هایی کعبة عربستان و لوحه

 «.است

 ید:فرمامی این حالی است که الله تعالی وی را تكذیب کرده و           

                      [.15]آل عمران 

د و در آخرت از جملة شونمی را برگزیند از او پذیرفتهو کسيكه غير از اسلام، آئينی 

 .زیانكاران خواهد بود

معتقد به کفر وحدت وجود)یعنی یكی بودن پروردگار و بندگانش( هستند، ها آن -8 

هر کدام از پروردگار و بنده،  گویندمی ، ودانندمی خالق را مخلوق و مخلوق را خالق

 :یدگومی ان ابن عربی. رهبرشکنندمی همدیگر را پرستش

، او مرا عبادت کرده و من نيز او کنممی او مرا ستایش کرده و من او را ستایش» 

 «.کنممی را پرستش
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کفر وحدت وجودشان به حدی رسيده، کره شريخ ابرن عربری ملعرون در کتراب  -8 

وقتری مرردی »  :یدگومی فصوص الحكم

شيخ عبدالغنی نابلسی  «، با پروردگار خود همبستری کرده است.کندمی با همسرش جماع

منظرور ابرن »  :یدگومی در تأیيد گفتة ابن عربی آن را شرح داده و

« آورد.می عربی از یضاجع الحق این بوده که آن مرد، پروردگار را به نكاح خود در

 :یدگومی شيخ بایزید بسطامی در مناجات خود خطاب به الله تعالی -5 

مرا به » 

ی را بر من بپوشان و مرا به درجه صفت یكتایی خود مزین گردان و لباس پروردگاریت

یكتایی و بی شریكی خود برسان، به شيوه ای که اگر بندگانت مرا دیدند، احساس کنند 

  :یدگومی همچنين« اند.که تو را دیده

بهشت بازیچة  پاك و منزه و مقدسم من، چه شأن و عظمت و منزلتی دارم، براستی که»

 «کودکان است.

 :یردگومی شيخ جلال الدین رومی -3 

 و مسيحی همينطور و مسلمانم من» 

 .«(ردندا فرقی) خانه بت یا معبد یا مسجد ندارم، معبود یك جز ام،زرتشتی و برهمایی

 :یدگومی اششيخ ابن الفارض در قصيدة تائيه -6  

الله تعالی برای عاشقانی همچون » 

قيس، کثير و جميل در شكل و صورت معشوقه هایشان ليلی، عزه و بثينه خود را نمایان 

 «کرده است.

از رابعه عدوی پرسيدند:آیا از شريطان نفررت و بيرزاری در دل داری؟ در جرواب  -1

براستی که محبرت خردا در دلرم جرایی »  گفت:

 «برای کينه و نفرت کسی نگذاشته است.
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و آن را شيخ عثمان برهانی سودان، کتابی سراسر توهين به اهل توحيد تأليف کرده  -1

نامگرذاری کررده و در ایرن کتراب، اهرل « انتصار اولياء الرحمن علی اولياء الشيطان» بنام

 توحيد را دوستان شيطان و اهل تصوف را دوستان پروردگار معرفی کرده است.

 

 

 کفریات و شرکیات موجود در قصیدة بردیه

قصريدة  شرودمی یكی از قصائد معروف اهل تصوف که در مراسرم مولرودی خوانرده

بردیه است؛ این قصيده از شاعر معروف صوفی مسلك بوصيری است کره او را بره امرام 

آوریم تا مردم بدانند کره در می حال چند بيت از این قصيده را اند.بوصيری معروف کرده

 :کنندمی مراسمات خود چه خطری را زمزمه

: ای بزرگروارترین فررد در ميران مخلوقرات، یردگومی شاعر خطاب به پيامبر اکرم 

 و دشتواریهای زندگی، جز تو کسی را ندارم که به او پناه ببرم.ها بهنگام سختی

این گفته، شرك اکبر است و گویندة آن در صورتيكه به شرك بودن آن آگاهی داشته 

 ید:فرمامی ، به ابدی در جهنم خواهد ماند. الله تعالیباشد، توبه نكرده و پشيمان نشود

                            

 [.883]یونس: 

 و به جای خدا کس و چيزی را پرستش مكن و به فریاد مخوان که به تو نره سرودی

نند و نه زیانی، اگر چنين کنی)دعرا و فریراد خرود را متوجره مخلروق سرازی( از رسامی

 )مشرکين( خواهی شد. ستمكاران

 ید:فرمامی و پيامبر اکرم 

کسی که در زندگی از غير الله تعالی یاری و کمك » 

 بخاری «بخواهد، پس از مرگ داخل جهنم خواهد شد.
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که بوجود آمدن جهان هستی، از بخشش پيامبر است و علم لوح و  کندمی شاعر ادعا

 ید:فرمامی شی از معلومات اوست، در حاليكه الله تعالیقلم نيز بخ        

    :و قطعاً آخرت و دنيا همه از آن ماست.[ 88]اليل 

هيچ تصرفی در آن  اکرم پس دنيا و قيامت ملك و خلق الله تعالی است و پيامبر 

لوح و قلم مطلع نيست، و این بيت نهایت غلو و نداشته و کسی جز الله تعالی نيز بر علم 

 ید:فرمامی زیاده روی در مقام و منزلت پيامبر است در حاليكه خود پيامبر

ده در شأن و منزلت من زیا» 

مبالغه و زیاده روی کردند،  روی نكنيد همچنانكه قوم مسيح، در حق عيسی پسر مریم

 بخاری «من بندة پروردگارم؛ پس بگویيد)محمد(بنده و فرستادة خدا.

و به پيامبر پناه برده  مفهوم این بيت این است که هرگاه به مرض یا دردی مبتلا گشته

 ید:فرمامی ام. در حاليكه الله تعالی از زبان پيامبر خود ابراهيمباشم، حتماً شفا یافته

         :و هنگامی که بيمار شوم اوست که مرا [ 18]الشعراء

 .دهدمی شفا

 ید:فرمامی و همچنين                  :[ 86]الأنعام

 .ند آن را برطرف سازدتوانمی اگر خداوند زیانی به تو برساند هيچكس جز او

  ید:فرمامی همچنين پيامبر اکرم

 «لله تعالی بخواه و هرگاه یاری جستی از او یاری بجوی.هرگاه چيزی خواستی از ا»

 ترمذی

همين که اسمش محمد و هم نام پيامبر است از آتش جهنم در امان  کندمی شاعر ادعا 

بسياری از انسانهای است. آیا این عهد و پيمان را از چه کسی دریافت کرده؟ در حاليكه 
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به  فاسق، فاجر، ظالم، خونخوار و حتی کمونيست نيز محمد نام دارند و پيامبر اکرم

از ثروتم »  ید:فرمامی دختر بزرگوار خود

 بخاری «ی برایت انجام دهم.نم کارتوانمی هی طلب کن، اما نزد خداخوامی هر چه

شاعر اميدوار است ملاك و معيار دستيابی به بيشترین اندازه از رحمت خدا هنگام 

تقسيم نزول از جانب پروردگار، گنهباری بيشتر باشد و هرکس بيشتر گناه کرده باشد، 

 ید:فرمامی افت کند. در حاليكه الله تعالیبيشترین رحمت را دری        

       :بی گمان رحمت یزدان به نيكوکاران نزدیك [ 53]الأعراف

 است.

 ید:فرمامی همچنين                       

                :و رحمت من همه چيز را در [853]الأعراف

برگرفته، پس آن را برای کسانی مقرر خواهم داشت که پرهيزگاری کرده و زکات را 

 پرداخته و به آیات ما ایمان بياورند.

آمد، در حاليكه خود نمی که اگر بخاطر پيامبر نبود، دنيا بوجود کندمی شاعر خيال

پيامبر یكی از افراد جامعة انسانی است و بنا بشهادت قرآن، جن و انس، برای عبادت 

 اند.آفریده شده             من جن و  [53اریات: ]الذ

 ام.انس را جز برای عبادت نيافریده             

پس ثابت شد ) .آیدمی و پروردگارت را پرستش کن تا مرگ به سراغ تو [11]الحجر:

بادت نيز برای ع که نه تنها دنيا بخاطر پيامبر خلق نشده، بلكه شخص پيامبر اکرم

 «پروردگار خود آفریده شده است.(
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در  کنردمی شاعر در این بيت به ماه که بوسيلة معجزة پيامبر دو نيم شرد، سروگند یراد

لله تعالی سروگند هرکس که بغير ا»  ید:فرمامی حاليكه پيامبر

)البته باید توجه داشت که سوگند بغيرر . ()رواه احمد«. یاد کند، مرتكب شرك شده است

 (.کندنمی الله تعالی همانند ریاء و سمعه شرك اصغر است و انسان را از اسلام خارج

که قدر و منزلرت  کندمی از الله تعالی ایراد گرفته و احساس شاعر در اینجا مثل اینكه

، شدمی پيامبر بسيار بيشتر از معجزات اوست و بایستی هنگام شنيدن نام پيامبر، مرده زنده

معجزة ها آن در حاليكه الله تعالی آگاهتر از هرکس به مقام پيامبران است و به هر کدام از

 وده است.مخصوصی، مناسب احوال او عطا فرم

ایرن اسرت کره گویرا انرد )یكی از دروغهای شاخداری که در ميان مردم منتشرر کرده

صاحب این اشعار به نوعی مرض پوستی مبتلا بروده و مرردم از وی بيرزار و متنفرر شرده 

و این اشعار را برای او بازگو کرده  بودند، پيامبر را در خواب دیده و عبای وی را پوشيده

رسيده و حتی نصفی از یك بيت آن را پيامبر برایش سروده است. بردین  و به تأیيد پيامبر

شيوه که شاعر در حضور پيامبر گفته مولای صلّ وسلّم دائما ابدا و پيامبر نيز نصف دیگرر 

( زمانيكره از خرواب بيردار شرده  :علی را کامل کرده و فرموده

 خود را بنام برده یا برئه نامگذاری کرده است. مریضيش شفا یافته و به همين علت قصيدة

که فردی در  بينيممی پناه بر خدا از این دروغ و افترای خطرناك، ما در حدیث صحيح

هر چه الله تعالی و تو »  محضر مبارك پيامبر و خطاب به ایشان گفت:

آیا مرا شریك »  پيامبر در جواب فرمود: «اراده کنی.

 رواه النسائی «دهی؟ فقط بگو هر چه الله تعالی اراده کند.می خدا قرار

 این کلمه را تحمل نكرده چگونه این اشعار مملوء از شررك و کفرر را تأیيرد پيامبر 

 ید؟فرمامی
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جواب اهل تصوف ادعای دیدن الله تعالی در دنيا را دارند در حاليكه خداوند در 

  ید:فرمامی خواستة پيامبر خود موسی             موسی

غزالی در  .بينینمی )خود را( به من بنمای تا تو را ببينم. فرمود: مرا گفت: پروردگارا

ا ذکر این داستان دروغين ر« احياء علوم الدین باب حكایت المحبين و مكاشفتهم»کتاب 

دیدی. دوستش گفت: من می کرده که روزی ابوتراب گفت: ای کاش بایزید بسطامی را

مشغول دیدن الله تعالی بودم! دیدن خدا مرا از دیدن بایزید بسطامی بی نياز کرده است. 

سپس ابوتراب گفت: وای بر تو، دیدن خدا تو را مغرور کرده، اگر فقط یكبار بایزید 

: یدگومی از آن است که هفتاد بار خدا را دیده باشی. سپس غزالی بسطامی را ببينی بهتر

 8اینگونه کشف و کرامتها را انسان مسلمان نباید انكار کند.

 مورد ان:نظر اهل سنت و جماعت در کرامت و

 ثبوت کرامات اولياء

در لغت و در عرف ائمره و دانشرمندان متقردم ]همچرون امرام  1جزهشرح عبارت: مع

د گيرمی ای را در برالعادهنامند[ هر کار خارقاحمدبن حنبل و دیگران که آنان را آیات می

انرد، کره معجرزه را بررای فرق نهادهولی بسياری از علمای متأخر ميان معجزه و کرامات 

. جامع و قدر مشترك ميان معجزه و کرامت، امر دهندمی پيامبر و کرامت را برای ولی قرار

 العاده است.خارق

                                           
 .8/835احياء علوم الدین  -8

. پس این عبارت از این کتاب نقل شده و آنچه ميان دو کروشه اسرت از 885-88/888، «مجموع الفتاوی»نگا:  -1

 اوست.



 لفی ضلال مبین   91

نيازی. این سه چيز بره صرورت گردد: علم، قدرت و بیصفات کمال به سه چيز برمی

چيرزی احاطره علمری  کامل فقط برای خداوند یكتا درست است، چون اوست که بر هرر

دسرتور  نياز است. به همين خاطر به پيامبردارد و او بر هر چيزی توانا و از جهانيان، بی

 ید:فرمامی داده که از ادعای این سه چيز، اعلام برائت نماید، آنجا که

                               

       :[.58]الأنعام 

و نه بره شرما  دانممی گویم که خزائن خدا نزد من است، و نه غيببگو: به شما نمی

 .کنمپيروی نمی شودمی ام. جز از آنچه به من وحیگویم که فرشتهمی

ای است که ن اولوالعزم و اولين فرستادهنوح نيز چنان گفت. پس این یكی اولين پيامبرا

خداوند او را به سوی مردم روی کره زمين فرستاده است، و این یكری خراتم پيرامبران و 

جوینرد. ایرن بردان خراطر خاتم اولوالعزم است، که هر دو از ادعای آن سه چيز تبری می

 شد، مانند این آیه:است که گاهی علم غيب از آنان خواسته می

               :[.81]النازعات 

 .اش کی است؟پرسند که برپاییاز تو درباره رستاخيز می

 ستند مانند این آیه:خوامی گاهی از آنان تأثير قرار دادن در چيزی را

                       :[.18]الإسراء 

ای بررای مرا و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نخواهيم آورد تا آن کره از زمرين چشرمه

 .بجوشانی

 مانند این آیه: دانستندمی و گاهی نياز بشر بودن را بر آنان عيب

         [.6فرقان: ]ال 

 .رود؟خورد و در بازارها راه میو گفتند: این چه پيامبری است که غذا می
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امر شد که بدان خبر دهد که او فرشته نيست و به آن سه چيز تنها بره  پس به پيامبر

العاده و غيرعادی آنچه را یابد. پس از امور خارق، دست میدهدمی ای که خدا به اواندازه

و بر آنچه که خداوند او را بر آن توانا ساخته، قادر است و  داندمی یاد داده، که خدا به او

نيراز اسرت. پرس تمرامی معجرزات و نيراز سراخته، بیاز آنچه که خداوند او را از آن بی

 .شوندمی کرامات، از این سه نوع خارج

از  کننده عادت، اگر فایده مطلوبی در دین به وسيله آن حاصرل شرود،سپس امر خرق

امر شده که در ایرن صرورت یرا ها آن ای است که در دین و شریعت بههای شایستهکرده

واجب هستند و یا مستحب و اگر امر مباحی به وسيله آن حاصل شود، در این صورت از 

ای باشد های دنيوی است که مقتضی شكرگزاری برای خداوند است و اگر به گونهنعمت

نهی )اعم از نهی تحریمی یرا نهری تنزیهری( باشرد، در ایرن که در بر دارنده چيزی مورد 

ها و العاده سبب عذاب یرا خشرم اسرت. ماننرد کسری کره نشرانهصورت، این امر خارق

بهرره شرد. عاری و بیها آن را از دست داد و ازها آن هایی به او داده شد و سپسکرامت

العراده در کار بردن این امرر خارق کند که بهبود. حالا فرقی نمی 8این فرد بلعام بن باعورا

موارد نهی شده به خاطر اجتهاد یا تقليد، یا نقص عقل یا نقص علم، یا به خاطر غلبه حال 

یا به خاطر عجز یا ضرورت باشد. در هر حال چون در موارد نهی شده به کار برره شرده، 

 .باشدمی سبب عذاب یا حرمان از آن

 ند و مباحالعاده پسندیده و ناپسامور خارق

( نوعی مذموم و 1( نوعی در دین پسندیده است، 8العاده سه نوع است: پس امر خارق

العاده مباح، منفعتی باشد، نعمت است ( نوعی دیگر مباح است. اگر در امر خارق8ناپسند، 

                                           
کرد. خواست، خداوند به او عطا میاسرائيل بود که هر چيزی را از خدا میبلعام بن باعورا، از عبادتگزاران بنی -8

ومش کند، او پس از اصرار و پافشاری زیاد، این درخواست قومش از وی خواهش کردند که نفرین موسی و ق

هرای تفسرير بهره نمرود. بره کتابرا اجابت نمود از این رو خداوند کرامت را از وی گرفت و او را از آن بی

 مراجعه کنيد. 865سوره اعراف، آیه 
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نيست. ها آن و اگر در آن منفعتی نباشد، همانند سایر امور مباحی است که هيچ منفعتی در

جوزجانی گوید: خواستار استقامت و پایداری باش، نره خواسرتار کرامرت، چرون ابوعلی 

 نفس تو به دنبال کرامت در حرکت است ولی پروردگارت استقامت و پایرداری را از ترو

 هد.خوامی

ها سالم باشند، تأثيرشان ها دارند، اما اگر قلبها تأثير بيشتری از جسمبدون شك قلب

لم نباشند، تأثيرشان ناسالم و فاسرد اسرت. بنرابراین احروال سالم و خوب است و اگر سا

انسان گاهی تأثيرشان محبوب و پسندیده خداوند متعال است و گاهی تأثيرشان مكرروه و 

 ناپسند.

انرد. کشد، سخن گفتهفقها راجع به وجوب قصاص بر کسی که دیگری را در باطن می

ینی هستند و صرف خرق عادت یكی از های خود شاهد امر تكوها و قلبو اینان با باطن

نند که دانمی آورند که آن کرامتی از جانب خدا برای اوست وآنان را چنين به حساب می

و خداون متعال کرامتری را بره  باشدمی در حقيقت، کرامت تنها لزوم استقامت و پایداری

دارد و بردان  کند که بزرگتر از موافقت او با خردا در آنچره کره دوسرتاش عطا نمیبنده

و دوسرتی برا دوسرتان  راضی است، باشد. و آن هم، اطاعت از خدا و اطاعت از پيامبر

 خدا و دشمنی با دشمنان خداست.

 ید:فرمامی شاناینان همان اولياء خداوند هستند؛ کسانی که خدا درباره

                      :[.31]یونس 

 .شوندمی آگاه باش که اوليای خدا را نه بيمی است و نه اندوهگين

دستی و ضرر و زیانی که خداوند متعال به وسريله خررق عرادت یرا اما فراخی یا تنگ

سازد، به خاطر کرامت یا خواری بنرده برر پروردگرارش اش را مبتلا میچيز دیگری، بنده

اگر خدای را اطاعت کنند و  شوندمی بدان خوشبختنيست، بلكه امری است که گروهی 

 اگر خدای را نافرمانی کنند؛ همچنران کره خداونرد متعرال شوندمی گروهی بدان بدبخت

 ید:فرمامی
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                     :[.86 -85]الفجر 

اما آدمی را چون پروردگارش بيازمایرد و او را گرامری داشرته نعمرتش دهرد گویرد: 

خدایم مرا گرامی داشت. و اما چون او را بيازماید و روزیش را تنرگ سرازد پرس گویرد: 

 .رم مرا خوار کرد. هرگز چنين نيستپروردگا

ای بره وسريله خررق اند: دسرتهالعاده سره دسرتهبه همين خاطر مردمان در امور خارق

ای ؛ و دستهشوندمی ای به وسيله آن گرفتار عذاب خدارود؛ دستهشان بالا میعادت، درجه

 اشاره شد. طور که قبلاً بدانخرق عادت به نسبت آنان همانند امور مباح است همان

اهل سنت عقيده دارند که کرامات اولياء به ثبوت رسيده و واقع است، و دليل آنان نيز 

مسائل وارده در کتاب خداوند همانند اصحاب کهرف و دیگرران، و همچنرين مشراهدات 

و  انرد،شد. معتزله در این مورد با اهل سنت مخالفت نمودهبامی مردم در هر زمان و مكان

اثبات کرامات برای اولياء موجب اشتباه گررفتن  گویندمی نان این است کهدليل مخالفت آ

 د. کره بردین ترتيرب بره آنران پاسرخگردمی «ولی»با  «ساحر»، و همچنين «نبی»با  «ولی»

 دهيم.می

کرامت بوسيله دليل شرعی و مشاهده ثابت شده است، و انكرار آن تكبرری بريش  -8

 نيست. 

 که اثبات کرامرت موجرب اشرتباه گررفتن ولری برا نبری ندکنمی آنچه که آنان ادعا -1

 د نيز مردود است.گردمی

 نبری کره هنگامی گذشته این از و.بود نخواهد دیگری نبی محمد سيدناچون بعد از 

واو را همایرت مينرد ترا بره کنردمی تایيد را اواش معجزه با خداوند ،کندمی نبوت ادعای

که او نبی است. و همچنرين ادعرای آنران مبنری برر  یدگونمی غایت برسد، اما ولی هرگز

مشتبه شدن ساحر با ولی نيز غير صحيح است. چون ولی مردی است مومن و براتقوا کره 

 د، و هرگرزگرردمی بدون دست زدن به عمل مخصوصی توسط خداوند صاحب کرامرت
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ن با کرامت ولی معارضه نمود. اما ساحر شخصری اسرت کرافر و منحررف کره برا توانمی

ن برا سرحر دیگرری سرحر او را توامی زد، وپردامی مسك به اعمالی مخصوص به سحرت

 درهم کوبيد. 

ادعای کرامت کردند وبعرد از مردتی مشرخص شرد کره انران  ای بودند کهگرچه عده

ر بره کرامرت شخص ولی اگر ود که ولی لقب گرفتنداین به دليل جهالت مردم باند ساحر

د چه بسد به فرائض امروزه مبينريم کره گردنمی ترك برسدهرگز کوچكترین سنّتی از وی

کفرر اميرز یرا های را برا بهانرهیا مثال اسرلام شيوخ همچو دم گوسفند ریش سبيل نجس 

ت دائمرا از اوليرا وباید دانسرت کره کرامر کنندمی مثل رسيدن به حقيقت و..ترك کوچك

 افتدندرت اتفاق می وبه صادر نمشود

 

 

 

 ت چيست؟و کرام ولایت ؛ولی کيست

 ((ال َذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَت َقُونَ))

ئمه تفسيربا استناد به این ایه قران این را برداشت ميكنند که مومنان متقی اوایاء برخی ا

 الله تعالی محسوب ميگردند 

 المراد بولی الله المواظب على طاعته " ر در تعریف ولی گوید:الحافظ ابن حج 

  "المخلص فی عبادته  

 راد از ولی بودن برای الله مواظبت و محافظت بر طاعت مخلصانه  در عبادات است م

 

سربحانه بطاعتره خلص المؤمنين کأنهم قربوا من الله  "م: أن أولياء الله ه گوید : شوکانی 

  "واجتناب معصيته 
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ه اللره برا  بر دتقرب مری جوینرد و که  خالص ترین مومنانن دهمانا اوليا الله کسانی هستن

  شطاعتش و اجتناب از معصيت

  

 خداوند .ولایت با فتح واو )واو مفتوحه( به معنای کمك و یاری رساندن استر  

 ید:فرمامی                            

   دان و زنان با ایمان یاری کنندگان یكدیگرند که به کارهای مر[ 68: بة]التو

 .دارنددارند و از کارهای ناپسند باز میپسندیده وا می

. و کنندمی باشد به گونه ای که بعضی از مردم گماننمی ولایت مختص یكی از مؤمنان

آن را  ولی کسی نيست که بعضی از کارهای خارق العاده انجام دهد کره دیگرران نتواننرد

انجام دهند بلكه هم چنان که بيان کردیم ولایت مترادف ایمان است پس ولی همان مؤمن 

است پس ولایت نيز همانند ایمان همان گونه که مذهب اهل سنت و جماعت بر آن است 

 .پذیردمی فزونی و نقصان

ولی هر شخص مومن و باتقوا است که از طریق مطلوب شرع قائم به طاعت خداونرد 

د. و کرامت امر خارق العاده ای است که خداوند جهت تكریم اوليایش و یرا نصررت باش

 کرامت بدین ترتيب است:های د. و فایدهسازمی دینش توسط ولی ظاهر

 بيان قدرت خداوند.  -8

 نصرت دین و یا تكریم ولی. -1

زیاد شدن ایمان و ثبات ولی که توسط او کرامت ظراهر شرده اسرت و همچنرين  -8 

 ران.دیگ

 کرامت مژده ای برای ولی است.  -8

ای است برای رسولی که ولی، متدین به دین او است. چون عبرارت کرامت معجزه -5

 شد. بامی از شهادتی است برای ولی مبنی بر اینكه او بر حق
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 و فرق ميان کرامت و معجزه این است که کرامت برای ولی، و معجزه برای نبی اتفاق

 بر دو نوع است:  افتد. و کرامتمی

د که دیگران را حاصل نشود، یا گردمی کرامت بدین معنی که ولی صاحب علمی -8

د. )نه علم غيب چنانچه شونمی اینكه امر غائبی بر او کشف گردد که بر دیگران آشكار

  :گوید الله به رسول الله                               

                               :الكهف[

افراط و غلو صوفيان در مقام و منزلت اولياء و شيوخ برخلاف عقيده اهل سنت و  [888

يده دارند که باید با اولياء الله دوست و با دشمنان آنان جماعت است، اهل سنت عق

 ید:فرمامی دشمن بود. خداوند تعالی                   

                [.55: ة]المائد 

و پيغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه نمراز تنها خدا 

 .کنندمی آورند و زکات مال به دررا به جای می

 اند:و فرموده                        [8: الممتحنة.] 

 .ن خویش را به دوستی نگيریدای مؤمنان! دشمنان من و دشمنا

دارند، و زکات مرال اولياء خدا مؤمنان با تقوایی هستند که نماز را خاضعانه به پای می

را دوست داشته باشيم، و به آنان اقتدا کنيم. ولایت فقرط برر ها آن پردازند، و ما بایدرا می

از خطا معصوم  عهدة اشخاص معينی نيست، هر مؤمن باتقوایی، دوست خدا است، و ولی

نزد اهل سنت و جماعت است. اما اولياء نزد ها آن نيست، این معنی ولایت و اولياء و حق

های دیگری دارند، اینان ولایت را، بدون هيچ دليلری از شرارع، صوفيه اعتبارات و ویژگی

کره نره تنهرا  دهندمی ، چه بسا ولایت را به کسانیدهندمی ولایتشان را به اشخاص معينی

ؤمن و متقی نيستند، بلكه گاهی به ضد آن مثل شعبده برازی و سرحر و حلرال شرمردن م
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هرا آن اند. چه بسا افرادی را ترجيح دهند که خواهان برترریحرام معروف و شناخته شده

 : گویدمی هاآن بر پيامبرانند ر صلوات الله وسلامه عليهم ر چنان که یكی از

 

 
 

 تر از ولی است.مقام نبوت در برزخ بالای پيامبر و پایين

 کررده و بره رسرول: که اولياء از همان منبعی که فرشته وحری را دریافرت گویندمی و

 ند و معصوم نيز هستند.گيرمی ند، نيز وحی خود رارسامی

 ، گمرانکننردمی اشرتباه: بسياری از مردم در این مورد گویدمی :شيخ الإسلام ابن تيميه

، و هر کراری شودمی که فلان شخص ولی خدا است و هر چه بگوید، از او قبول کنندمی

را که انجام دهد درست است، اگرچه با کتاب و سنت مخالفت داشرته باشرد. و برا ولری 

. و با آنچه که خدا به وسيله رسولش فرستاد، و تصدیق کردن اخبار آن و کنندمی موافقت

 گویردمی . در ادامهکنندمی کردن دستورات رسول را واجب شمرده بود، مخالفت اطاعت

 فرمود:ها آن اینان به شبيه نصارى هستند که خداوند تعالی در مورد

                           

                       [.88: بة]التو 

یهودیان و ترسایان علاوه از خدا، علماء دینری و پارسرایان خرود را هرم بره خردایی 

، و کننردمی لاند ]زیرا علماء و پارسایان، حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلراپذیرفته

برنرد و سرخنان آنران را نمایند، دیگران هم از ایشان فرمران میخودسرانه قانونگذاری می

ند. ترسایان افزون بر آن[ مسريح پسرر گردمی نامند و کورکورانه به دنبالشان رواندین می

ند. ]در صورتی که در همره کتابهرای آسرمانی و از سروی همره شمارمی مریم را نيز خدا

ان الهی[ بدیشان جز این دستور داده نشده است که: تنها خدای یگانه را بپرسرتند و پيغمبر

 ورزی و چيزهایی است که ایشرانبس. جز خدا معبودی نيست و او پاك و منزه از شرك

 .دهندمی را شریك او قرارها آن
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ر افتاد، و این اتفاق هنگرامی برود کره او د همانند اتفاقی که برای عمر بن الخطاب

مدینه مشغول به ایراد خطبه جمعه بود و در مورد یكری از لشركرهای محاصرره شرده در 

عراق اموری بر او کشف شد. و در همان حال در مدینه به فرمانده لشكر خرود در عرراق 

)ای ساریه به کوه پناه ببرر.( و  «الجبل یا ساریه»بود ندا داد که:  «ساریه بن زنيم»که نام او 

 دای او را شنيد و به کوه پناه برد.ساریه در عراق ص

کرامت در قدرت و تاثيرات: بدین معنی که ولی دارای قدرت و تاثيراتی گردد کره  -1

اتفاق افتراد و در  «علاء بن الحضرمی»شند. همانند واقعه ای که برای بامی دیگران فاقد آن

 از دریا گذشت.  زدمی حالی که بر آب قدم

ند که چنانچه فردی در هوا پرواز کنرد یرا حتری روی آب راه اولياء خدا اتفاق نظر دار

و دسرتورات و نرواهی او  شود مگر آنكه اطاعت او از پيرامبربرود مورد قبول واقع نمی

 ثابت شود.

کرامات اولياء الله از این امور بزرگتر است. این امور خارق العاده است و اگر صاحب 

را انجام دهد. زیرا کافران و ها آن يز بتواندآن ولی خدا باشد، ممكن است دشمن خدا ن

توانند این اعمال خارق ها، نيز میمشرکين و اهل کتاب و منافقين و اهل بدعت و شيطان

کاری از این قبيل انجام دهد، ولی  تواندمی دهند، پس نباید هر کسی را کهالعاده را انجام 

وصل شدن به خداوند است و حق ای برای کسی که ادعا کند ولایت درجه خدا دانست.

یا قادر به انجام کاری است که  داندمی تصرف در جهان هستی را دارد یا این که او غيب

 غير از خداوند کسی قادر به انجام آن نيست یا این که تكاليف شرعی از گردن اوساقط

الله  بر خداوند دروغ بسته و به مقام ربوبيت و الوهيت نيز تجاوز کرده است شودمی

  ید:فرمامی خطاب به پيامبر            بگو [. 18]الجن

 .من مالك و قادر بر خير و شر شما نيستم
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   ید:فرمامی و                       

                [.811]الأعراف 

بگو من مالك نفع و ضرر خویش نيستم مگر آنچه خدا بر من خواسته باشرد، و اگرر 

افرزودم و آگاه بودم بر خير و نفع خود هميشه مى دانممی من از غيب جز آن چه به وحی

 .یدمدنمى هيچ گاه زیان و رنج

چنين باشد که نتواند به خود نفع و ضرری برساند مگر با اجازه خدا،  گر رسول اللها

را کره بعضری از این کار را بكند( پس آن عقيرده  تواند)میپس چگونه غير از او دیگری 

، دارنرد، عقيرده باطرل شودمی نسبت داده كه به خویشان رسول اللهيمردم در باره کسان

 است.

د، و آنان هريچ مشرارکتی در شونمی الهی در انبياء و اولياء یافتههيچ صفاتی از صفات 

منحصر به ابلاغ رسالت و تبشير و انذار است.  †انبياءی افعال الهی ندارند، بلكه وظيفه

مردم را ارشاد کنند و مردم را به الله و قرران بخواننرد سرنن تررك شرده اند واوليا موظف

کره برا نشران دادن یرك جرادو د قالرب  ز این ندارندای جرا احيا کنند ویفه رسول الله

 کرامت مردم را بفریبند وخانقاه خود را تبدیل به دکان کنند 

و ذاتشان محدود و علمشان محدود اند انبياء و اولياء محدود و موجود در مكان واحد

، و نه هم ایشران بره هرر دانندمی است و حاضر و ناظر در هر مكان نيستند و نه هم غيب

  اند.چيزی احاطه کننده

وقدرت پایان نراپزیر  دعاء از غير الله و طلب نيازمندیها از غير او مستلزم اعتقاد مالك

است و دانستن غير است برای مدد غيبی که فوق الاسباب باشرد بره هريچ نحرو درسرت 

 نيست بلكه شرك است در عبادت خدا

متصرف شرود دوسرت چنين است هر کس مرید شيخ خيالی خود که برخلراف واقرع 

رزق و نصرت خود بداند، ی مریدانش بداند، و او را واسطهی دارد، مثلا او را شفيع درباره

 و گرفتاری او را برطرف کند و غيبها بداند.
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ای نشان دهد مردم گویند تاسف بر این که امروزه شيخی که از خود چيز خارق العاده

 بله او حق است 

 شيوخ نيز برای انان کرامت بافی کنند  پی انان روند ومریدان ومردم

عبدالمنعم الجداوی در کتاب اعترافات یك قبر پرست گوید من برای بحرث برا یرك 

اعتماد و اطمينان کامل داشرتم کره به نزد او رفتم و  عالم مقداری کرامت اوليا حفظ کردم

او را  د چون مرن در منرزل او هسرتم و طعرامشونمی عمل و تهاجم من باعث ناراحتی او

بدین وسيله از خشم او در امان هستم عبارتی به این معنری را برا وی در ميران  ام،خورده

کنند که در صفا و شفافيت نفس به درجه و مقام می تنها کسانی مقام اولياء را درك»نهادم 

بره آنران های آنان رسيده باشند زیرا آنان مردان مخلص خدایند لذا خداوند آیات و نشانه

.. دکتر منتظر ماند تا من حرفم را بره آخرر .ده که به سایر اشخاص نبخشيده است وبخشي

کرردم چيرزی می رساندم و تهاجمات خود را بر وی ریختم و من در درون خود احساس

ندارد که در مقام پاسخ به من بگوید.

دکتر در پاسخ گفت: آیا اعتقاد داری که یكری از ایرن مشرایخ نرزد خداونرد از پيرامبر 

 باشدتر محترم

 زدگی گفتم: نهدر کمال بهت 

هرای کننرد یرا ميوهمری یا در هروا پررواز روندمی روی آبها آن پس چطور برخی از

.. در حاليكه رسول خدا هيچ یك از این کارها را .چينندمی بهشت را در روی همين زمين

 نكرده است؟

خداونرد  .. اما تعصب.افی بودهمين اندازه برای قانع شدن و برگشتم از عقيده قبليم ک

 .. .شوم تسليم سادگی این به که شد آن از مانع –بكشدش 

با دليل  به اندازه انگشتان دست معجزه داشت نه بلكه رسول الله بله ایا رسول الله

   ونور قران جلو رفت
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وگوینرد  ؛نرهها مشرکين زمان پيامبر این دلایل رسول الله را قبول کردند ولری صروفی

ایا این قران برای عرب بيابرانگردی نرازل شرد واو وافررادی از  داندمی ن را فقط شيخقرا

عجم را با عمل کردن به ان به سلطنت جهان رساند نه برادران این چنين نيست بودائيران 

  کنندمی نيز کارهای خارق العاده

 اول ا واقعز ک ست:

             

                   :[24-27 ]يونس  

       :[64 ]الح  ار. 

 اان  پس تقوا وااتناب او مح مار وبدیت وطایت ال   با پ  وپ او ق ان وانت ن

ولز بودن اات ن  غ   وغ   اين را ه کس ولز داندوان شانص اها  بادیت باشاد ان 

 کودن اات نامدمز شنص م عون وان شننز ک  وپ را ولز

 اقسامی که تصوف برای ولی قائل شدند:

فناء فی اللره و بقراء  .قطب: مثل امام در نزد شيعه هميشه و در هر زمان یك نفر است

 بالاترین مراحل سير و سلوك هم مال اینهاست .برای قطب قائلند بالله دو قيدی است که

 سدشنانمی راها آن سه نفر و گمنام هستند که کسی :افراد

 : چهار نفرند8اوتاد

 نفرند 6 :بدلاء )ابدال(

 نفرند 88 :نجباء

 1نفرند 888 :نقباء
 شدز اا ام ااعت  او ک اااان م اتب 

 ن:افوسيلتصوف وف
 کننادمز کارشان ب  اايز راا دز کا  ها  ديگا  را تك  ا اند   ه اين دو دش ن دي ين

 ع ساا  ون را کاااع  ای ااان   و... واعاا ادپ مثاا  ن اا  الاادين داياا  مولااوپ غ الااز م حااوم

                                           
 تاد در لغت یعنی ميخها او -8

 .دت نيز امدهر کتاب توشه راه سعاد -1
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اناد مط ق معتقد با  ی اقها وبايد دانست ک  حق قت اين دو اين اات ک  فوعز کنندمز

 اند ولز ع س  ون معتقد ب  یق  مط ق

باياااد بااا  ااااااس افاااول حق قاااز ااااا ام  ايااان دوع قااا  را :ااااات کااادام حاااق ااااوال

 در ت اووپ ق ان وانت قا ار دها  ت  واو ه   مه  وات اقاتز)پ   امدهاپ اين یقايد(

 حق قت مع  ن شود  تا

ودر  کنندمز وعقط ب  ان ااتناد ند در ک ف امورپندارمز ع س   یق  را رکن اف ز

نكاوه  کا دز حتاز بعضاز او یقاياد را کا   ع س   مننوب ب  اا ام ه  ک ز ی ق را

یق  ک اف درر ان را ندارد راه  ب  ا و رعتا  مث اا مع ا ز را )بعضاز او اع اط اون 

 اع ادپ مانند  دانندمز ویق  را ب ايدانستن ت ام امور کاعز کنندمز رد (ع س ز

 واو ان باا اپ رااا دن باا  ال اا  تعااالز ااااتناد کنناادمز عقااط ی ااق را تائ اادها فااوعز

س او اهاان  ونع اات به اات تاا  ااانن معاا وف فااوع ان کاا  ماان ال اا  را باا اپ کنناادمز

او هااا ع سا   او باا  دور بااود ع ساا   گ  و دشاا نز انااان بااا داننادمز ه اا  کاان ن ااز یباادر

  ی ق اات

موسل اا ام ناب در اين مورد اين اات ک  ه  ی ق را ب  کار ب دز)ن  ی اقز کا  

 ندادن یق  ادمز در ب خز او امور منظور اات(ب  فوع   منسوب اات ب ك  دخالت 

کا  حاق را او ناا حاق با اپ  کنادمز ویق  ادمز ها  رکان افا ز را در ايان ماورد اي اا

شد ال   تعاالز او را ن ز گويند ک  اگ  پ امب پ ب  ادمز ناول ه  ادمز مع ن م كن مث ا

 نكا دز اپدر اخ ر م امات کا دز ووپ را یاذاب خواهاد داد کا  چا ا او یقا  پ ا وپ 

کا  در ر ان هااپ چا ا کا  م و رودماز با  شا ار ارکان اف ز وبايد دانست ک  یق او

 يد:ع مامز ال   در اورز کهف اات ب اپ ادمز م كن ن ست را ال   تعالز مع ن ک دز

                                  

             :بايد  وايار دگ  اما [71]الكهف

 :اورز الحج درها درمورد بعضز او چ   يدع مامز دانست ک  ال  

                  :گ  با تو م ادل  و ا [26]الحج

 .کن د دانات  ااتک دند بگو خدا ب  آنچ  مز

انساان را او کااعز  انكاار در قا ان غ ا ز قابا  ال   تعالز ب  واا    مع ا ار ی  از

 .در ب خز او موارد اشكار ک دز ااتنبودن یق  وپ 

اا ام شد  ب اد ع س   يونانز واردهاپ ونكت  مه  در ق ن چهارم ب  ه ت  ا   ت ا  

 دادماز د وااا ام را در حاال نقساان یق ادتز قا ارپندارمز   در ان یق  را اااس کارک

را پ ادا شاد  کننادمز ع س  ون را دش نان ويادپ را ک  با  فاورر افاولز او ان انتقااد
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 -532بن م كا البغدادپ: متوعاپ ال   بن ی زهبةک  امثال ان مانند ابن رشد ابوالب کار 

 امام عن  راوپ -بن غ  ان ب نزا -یبدالك ي  شه اتانز

 خویحكيم زشرتتاکی از کاهل نمازی ای

 صدق بوبكری و حذق حيدری کردن رهرا

 عقل نبود فلسرفه خوانردن زبهرر کراملی
 

 همچو دو نان اعتقاد اهرل یونران داشرتن 

 پس دل اندر زهره فرعون و هامران داشرتن

 خروان داشرتنخواه و بنیبنیعقل چه بود جان
 

مقدمه  -متذکر شد که یكی از دلایل اضلال صوفيه عقاید نو افلاطونی بود است اید البته ب

 جامی در پایان بحث خود راجع به تصوف می نویسد: « نفحات الانس»نویس کتاب 

، دارای اصالت خاصی است که فقط در کادر !به طور خلاصه، تصوف اسلامی ایرانی»

، زیرا اصول طریقتِ تصوف، در بسياری اسلام، بایستی مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد

موارد با قوانين دین مبين اسلام معارض است. در حقيقت، تصوف اوليه اسلامی با پوسته 

های رهبانيت مسيحی به وسيله ایرانيان با استادی کامل، در قالب افكار ایرانی که متكی به 

. بعد با فلسفه یونان به فلسفه ایران باستان بود ریخته شد و شكل کاملا جدیدی پيدا کرد

خصوص افكار افلاطونيان جدید که خود از فلسفه ایران باستان متأثر بودند آميخته گردید 

و سپس با فلسفه و افكار هندی تلفيق و تكميل شد تا به مرحله ذوق و رشد و کمال 

جامی،  «به طوری که به هيچ وجه قابل مقایسه با تصوف اوليه اسلامی نبود.... ;رسيد

 36؛ و مقدمه چاپ جدید تحفه الاخيار، ص888عبدالرحمن، مقدمه نفحات الانس، ص

خوانده است. هم او اول  انيصوف سياو را رئ یاهل مصر است جام ی. ویذوالنون مصر

کرد که فقط  انيب یرا با اصطلاحات رمز یاست که رمز به کار برد و مسائل عرفان یکس

 یمعمول شد، معان جایروش تدر نینفهمند. ا یزيچکه واردند بفهمند و ناواردها  یکسان

از  یاريکه بس تقدندمع یشد. برخ انيب كيسمبول راتيبه صورت غزل و با تعب یعرفان

تصوف در  خیذوالنون وارد عرفان و تصوف شد تار لهيوس یفلسفه نو افلاطون ماتيتعل

 55اسلام ص 
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 سنایی غزنوی:

 : 1اسلامي تزکيه نفسگذار بنيان

 :غ الز اننانز در مورد ع س   باط  اراطوئز دارد ک امام  

اند کا  ديانات آمادز ااات تاا ب  م دم چن ن وان ود ک دز يدگومز .شودمز ب اپ یوام

اپ م تز و اين ب  خ اف روی ا ف فاالح اپ وایظ و یدزاپ قاسز ب وند و یدزیدز

. وپ معتقاد اات. امام مح د غ الز ه چن ن منالف ا انت ع سا ز کا دن ديان ااات

ناد بعضاز او مساائ  ديناز مانناد توان ز بود ک  ع س   آن ه  با  روی ارااطو ه چگااز

مسااائ  ماااوراي الطب عاا  را شاا ح دهااد. بع اااوز اياان کااار مواااب خواهااد شااد کاا  نااویز 

هاا آن آشنايز اکث يات ما دم باا ع سا   و در نت  ا  یدم ب دگز دينز بواود آيد. ب  ی ت

بوااز و پابوااز ع ااا   ب وناد ه چناان کا  در ديان با  داتند ب اپ عها  شدمز ناچار

ماذهب تنااوف اياان رااا  ب قاا ار اااات. اياان تنهاا امااام مح ااد غ الااز نبااود کاا  منااالف 

ها قب  او او در دوران مگمون خ     نهضت سد ع سا   ااوپ دين بود ب ك  ق نع س ز

  اخااوان الناا ا اپ او دان اا ندان اااا امز کاا  باااراااطو باا  راز اعتااادز بااود تواااط یاادز

م هورند. اين دان  ندان ب اپ اينك  تحت تعق ب ق ار نگ  ناد رااالار خاود را بادون 

ا اد دو رااالار تگک اد داشاتند. آدم کاما   457در فا ح  هاا آن نوشاتند.نام و ن ان مز

کسز اات کا  در ديان ی باز، نسابت اي اناز و ماذهب حن از باشاد. ع سا   ارااطو در 

چ ا کا  باا پا داختن با  مساائ  نظا پ ورد ت  با  با  دور و حق قت تعط  ز ی   اات 

ان امااد. م تضاز راوناادپ در کتاااب تحولاار اات ااایز در اروپاا باا  نقاا  او تس سا  مز

 6661-6761: ک  ساا با  توفا   آلبا ر کب ا  )نويسدمز شنااان ب رگ غ بزاامع 

تومااس  م  ادپ( ب  محاعا  روحاانز خاود توفا   کا د کا  باا ارااطو آشاتز کنناد. اان

م  ادپ( اين کار را ان اام داد. ايان ا ياان بایاث رکاود ی  از پانناد  6723-6773)

.1-گ ايز او  داد. اال  در اروپا شد وي ا آنان را ب  )هن

                                           
 .از تاریخ ایران بعد از اسلام تاليف فریدون اسلام نيابه نقل  -8

 .888تاریخ تحولات در اروپا، مرتضی راوندی، ص -1



 227 اسقاتط تکالیف شرعی

فاضل ترین علمای زمان خود، آگراه در مسرائل مهرم، در علرم کلرام 8همچنين آمدی، 

، در نهایت، کرارش بره هم به همين صورت /دچار سرگشتگی و سرگردانی شد. غزالی

توقف و سرگشتگی در مسائل کلرامی انجاميرد، سرپس از آن راههرا روی گردانيرد و بره 

برر روی « صرحيح بخراری»روی آورد و زمانی وفات یافت کره کتراب  احادیث پيامبر

بود. همچنين ابوعبدالله محمدبن عمر رازی در مسائل کلامی دچار سرگشتگی و اش سينه

 :گویدمی کتابش پریشانی شد. او در

 

 
 

 «.نهایت کار عقلها، سربند است و سرانجام تلاش جهانيان، گمراهی است»

 

 
 

ا، اذیرت و گرفتراری روحهای ما از جسم هایمان در وحشت است و نتيجه دنيرای مر»

 «.است

 

 
 

« قرالوا»و « قيرل»های خویش در طول عمر هيچ استفاده ای نبردیم جز اینكه از بحث»

 «.در آن جمع کردیم

 

                                           
او ابوالحسن علی بن ابی علی بن محمدبن سالم تغلبی، فقيه و اصولی، ملقب به سيف الردین اسرت. در آغراز  -8

در بغداد و شام علرم را یراد گرفرت  اشتغالش به علم، حنبلی مذهب بود سپس به مذهب شافعی انتقال یافت.

اش در آنجرا مشرهور شرد. و افرراد زیرادی در سپس به قاهره رفت و آنجا تدریس نمرود و فضرل و بزرگری

حضورش مشغول کسب علم شدند و از وی بهره گرفتند. سپس جمراعتی از فقهرای منراطق بره او حسرادت 

قيده و انحراف از منهج صحيح نسبت دادند. پرس ورزیدند و عليه او تعصب به خرج دادند و او را به فساد ع

هر.ق در دمشق وفات یافت و در دامنه  388آمدی به طور مخفيانه به حماة و از آنجا به دمش رفت و به سال 

، «الإحكرام فری أصرول الأحكرام»های خویش در اصول فقه، کتراب کوه قاسيون به خاك سپرده شد. از کتاب

آمده  188شماره:  11، ج«سير أعلام النبلاء»سيده است. شرح حالش در کتاب، باشد که این کتاب به چاپ رمی

 است. 
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که  یدردها و معضلات انيروزگارش، علاوه بر ب یبا نقد اوضاع اجتماع ییسنا
 یانيو وح یبر تفكر شرع یونانیکه ، تفكر شبه  دهدیزمانه شده است، نشان م ريگدامن

و شكر  ريمجالس ذکر، مجالس برنج و ش ست؛ين ییصفا ان،يغلبه کرده است؛ در صوف
از  یاند؛ و نشانشده یخوب کردار منزو انیو پارسا جیرا یخوارشده است ؛ حرام

 .شودینم دهید یدفر یمنش كيبسامان و ن یجامعه
 یاجتماع یبر مدار انتقادها ییسنا دیدر قصا شهیو اند هیمااز درون یاعمده بخش

موارد متوجه زراندوزان و حكام ظالم است.  ترشيزبان او در ب غيت زيت ی. لبهگرددیم
دارد  یسع د،یبر آن در قصا ديو  صحابه و تأک امبريپ یزاهدانه یزندگ ریبا تصو ییسنا
 مورد نظر خود را نشان دهد. یه آرمانجامع

 ییسنا دیدر قصا یموضوع یمحورها نیتراز مهم زيزهد و عرفان ن یهاآموزه جیترو
 جیو حصر، ترو حدیب یبه گسستن از آرزوها هيتوص ،یشیمرگ اند ا،ياست. نكوهش دن

 ،یآدم یقيبه جوشش در آوردن گوهر حق یکوشش برا ،یو مناعت طلب یگشهيقناعت پ
 اوست: دیقصا جیرا نيز مضاما

  
 اندمعروف، منكر کرده ،یحرمتیاز سر ب      *اند         کرده گریحال د ق،یمسلمانان! خلا یا

 اندباور کرده نوس،يو جال وسيقول بطلم     *و شر        ريسو نهادستند، اندر خ كیرا  شرع

 انداصحاب لشكر کرده یرا، سخره شتنیخو      *حرص و امل       تیاز غا عمل،یب عالمان

 اندمهتران دولت اندر جام و ساغر کرده *است، آن که در وقت صبوح   وگانيچشم ب خون

 ساختن دارالقرار یاز دارالفرار یتا ک   *ساختن دارالسرور    یاز دارالغرور یک تا

 ن کار و بارو چندا وید یدر ره رعنا سرا   *ناز و نوش   نیو چند نید یدر ماتم سرا بر

 

 

را وامدار  شیکه خوباید توجه داشت که عطار و دیگر ان خود را پی رو خط سنائی ميدانند و 

عطار روح بود »ارادت را نشان داده و گفته است:  نیا یاز مثنو یتيدر ب داندیم ییعطار و  سنا

 «میو عطار آمد ییسنا یدو چشم او/ ما درپ ییو سنا
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داشت که این بعيد نيست  که وی بنيان گذار تمایلات صوفيه معتدل در البته این  را باید بيان 

بلاد ما باشد  بوده و شخص معتدل در این باب بوده باشد وبعد از وی صوفيان و متصوفه عقاید 

ومع هذا  شاهد ذم پيروان فلاسفه از سنائی هستيم ند ه اخرافی و شرکی را به عقاید صوفيه افزود



 

 منهج  و هدف صوفیه

 صوفيه:هدف  و  وشر

هرگزبر مبنای قران و سنت نيست و روشری جردا گانره از سرلف  صوفيهتفكر و مرام 

امت دارند و ميخواهند با عرفانهای گزائی خود را به اوج ایمان برساند در حالی کره ایرن 

ترك دعروت و  ,روش باطل است روشهائی مانند ترك دنيا ترك مال و همسر ترك جهاد

يل و قال کردن از اقوال صوفيان متاخر و متقردم و دوری از طلرب علرم خانقاه نشينی و ق

 . ء و تفسير  کردن اسلام به اسلام خودحدیث و قران و دوری از ولاء وبرا

 اگر صوفيه را عابد هم بدانيم باز هم دردی را از امت اسلام دوا نميكند 

بصير بحلرال اللره  موت ألف عابد أهون من موت عالم: »ميفرماید  عمر رضى الله عنه

 «. وحرامه

 «.عالم آگاه به حرام و حلال خدا است كیتر از مرگ مرگ هزار عابد آسان»و فرمود: 

صوفيه هرگز و هرگز پی روی از رسول الله بر اساس اصرول ان نيسرت بلكره هدف »

ادعائی تو خالی است که  که افعال غير شرعی وی باعث به تحقق نرسيدن قول وی است  

و امثالهم که هرگز از قران وسرنت اخرذ نشرده حدت وجود حلول رقص و سماع مانند و

  . است  ووی را به حقيقت نميرساند

صوفيه هرگز منهجی را سر لوحه ندارد که بدان رسول الله و اصحاب کرام دستور و انجام 

وسلم  هيالله عل یصل امبرياست که پ نيمنهج سلف صالح همان اسلام نخستداده اند 

است که ابوبكر و عمر و  یعرضه نمود و همان اسلام ارانشیناب و خالص به  بصورت

و  دنديآن جنگ یاست که خالد و سعد برا یو روشآنرا شناختند، همان راه  یعثمان و عل

است که ابن مسعود و ابن  یاجاده مانه دند،يآن به شهادت رس یحمزه و مُصعب برا

 ميآن را ترس یشَّعبو  یو نَّخَّع یکه حسن بصراست  یو آن راه مودند،يعباس آن را پ

 یبخارکردند. راه  یو احمد ط یو مالك و شافع فهياست که ابوحن یريکردند. همان مس
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و  رتيکه س مودنديراه را پ نيکه هم گرید یاري... آنان و بسیو مسلم و ابوداود و ترمذ

 موجود. شانیهامشخص و کتاب شانیپا یاست و جا یباق شاننامهیزندگ

است،  نيو تابع تابع نيهمان عصر سلف صالح امت از صحابه و تابع ،ییدوران طلا نیا و

و اعتقاد و  نیو در د میريبگ شيپس بر ماست تا راه و روش سلف صالح خود را درپ

از سلف صالح، ما را از  تيچرا که تبع م،يکن یروياز آنان پ ستهیو اخلاق شا كويکردار ن

 :دیگویآنچنان که شاعر م دارد،یباز م نحرافو خطر ا راههيافتادن در ب

 ابتداع من خلف یاتباع سلف                و کل شر ف یف ريخ فكل

روافض و  روند؛یکه در دوران معاصر؛ نمود بارز اهل بدعت بشمار م یاز جمله کسان

 نیبا ا ینياز مصاحبت و همنش یدر نه یادیهستند. در کلام سلف صالح اقوال ز هيصوف

روشن بخش اسلام خارج گشته اند  ريچرا که آن دو فرقه از مس م،يکنیدو فرقه مشاهده م

 اند! دهیيو به خرافات و باطل گرا

اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء »عن یحيى بن معاذ یقول: ابن الجوزی:  قال

 «.المداهنين والمتصوفة الجاهلين

از »آورده: از یحيی بن معاذ نقل است که فرمود:  «سيابل سيتلب»در کتاب  یجوزامام ابن 

 «جاهل انيصحبت سه گروه بپرهيزید: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوف

کان یقال: خمس کان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم »عن الأوزاعی، قال: 

وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد  والتابعون بإحسان، لزوم الجماعة، واتباع السنة،

 «.  فی سبيل الله
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وسلم و  هيالله عل یبود که اصحاب محمد صل زيپنج چ»رحمه الله فرمود:  یامام اوزاع

بودند: التزام به جماعت،  بندیکه در نيكى از آنها پيروى کردند همواره بر آن پا ینيتابع

 «.قرآن، و جهاد در راه خدا مسجد، و تلاوت یآبادان ،یاز سنت نبو یرويپ

خيْرُ القرون القرن الذی بُعِثْتُ فيهم، ثم الذین »وسلم فرمودند:  هيالله عل یصل امبريپ

 و مسلم. یبخار«. یَّلُونَّهُمْ، ثم الذین یَّلُونَّهُم

که به دنبال  یاست که من در آن مبعو  شده ام سپس کسان یبهترین دوران، زمان: »یعنی

 . «آیندیدنبال آنها مهم که به  یپس کسانو س آیندیآنها م

 لتياز علم و فض یقرن از مردمان بروند، به همراه آنان قسمت كی اینسل  كیهر چه  پس

با متأخران آن، مانند  نیهر د روانيپ نينخست انيامت خواهد رفت، لذا تفاوت م انياز م

همان آب بر اثر و  جوشدیسرچشمه م یاست که از منبع اصل یآب زلال انيتفاوت م

. رسدیخته شدن با انواع خاك و خاشاك به دست متأخران ميو آم یطولان یمسافت مودنيپ

 ایسرچشمه جو یرا از منبع اصل شیو اعتقاد خو نیکه د یپس خوشا به حال آن کسان

اعتقاد  یکج کرده و آنرا با صاف یبا بدعت و انحراف رو ختهيو از اسلام آم شوند،یم

 .رندیپذیکرده و بعد م هيو تصف شیپالا سلف صالح امت

 یاست قطعا در زندگ شیمسلمان متعهد که نگران سلامت اعتقاد و فكر خو كی ن،یبنابرا

 .کندیامت اخذ م نیو اعتقادش را از سلف صالح ا نیخود همواره د

 ی صوفيهخردستيز

لم کان ما یفسرد من تعبّد بغير ع»کتب عمر بن عبد العزیز رحمه اللّه إلى أهل المدینة: 

 «. أکثر ممّا یصلح

هررکس خردا را بردون علرم »نوشرت:  نرهیاهل مد یرحمه الله برا زیعمر بن عبدالعز

 .«کندیاست از آنچه اصلاح م شتريب کندیعبادت کند، آنچه را که فاسد م
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داننرد، بلكره بدین جهت صوفيه برای معرفت خداوند عقل را نه تنها پرای چروبين می

برای آن قائل نيستند، و چه بسا عقل و علوم عقلانی به معنری عرام کلمره را  اصلاً اعتباری

کاریهای علم هندسه + یا نجوم و علم و طب و فلسرفه ایرن همره از کنند: ریزهتحقير می

بنای آخر است + که عماد گاو، بز و شتر است. علم راه حق + صاحب دل دانرد آن را برا 

 دلش 

اعتبرار شود که عقل کلاً بیروش و هدف باعث نمی ولی واقعيت این است که تفاوت

ارزش تلقی شود، بلكه در اموری که عقل قادر بره درك مسرتقيم و بلاواسرطه برا آن و بی

 نيست، عقل از آن ساکت و خاموش است.

ارزشی عقل از نظر گاه تصوف صرفاً معلول دو علت یعنی تفراوت روش و هردف بی

حرد و مررز ه صوفيه برای مكاشفات و ذوقيات بیدر تصوف نيست، واقعيت این است ک

عقلی را قبول ندارنرد. بنرابراین اگرر آنران عقرل را بره رسرميت شرعی وخود هيچ معيار 

بشناسند مجبورند از ادعاهای ضد عقلی خود دسرت بكشرند. در حرالی کره آنچره بررای 

ابليس  صوفی مهم است همان کشفيات آنان است، این کشفيات بعضا خردستيز است، مثلاً

را یكسان شمردن و همگری را « مسجد»و « بتكده»، «ميخانه8را نمونه اعلای فتوت دانستن

برای تقرب به حق و وصول به آن مفيد و مرؤثر دانسرتن، سرخنان قلندرانره و خردسرتيز 

از کعبه رهی است به مقصد پيوست + از جانب ميخانه رهی دیگرر : »گویندمی است. زیرا

طبيعری  1دسرت بره دسرت رودمری ه ز آبادی + راهی است که کاسههست + امّا ره بتخان

یابد که شيطان مطرود و ملعون حضرت است که عقل با تصدیق حكمت خداوندی در می

                                           
، 883ر  888رضرا شرفيعی کردکنی، ص  نيكلسون، رینولد، تصوف اسلامی و رابطه آن با خدا، ترجمه محمد -8

 .8868انتشارات سخن تهران، چ دوم، سال 

 .، شعری از ابوسعيد ابوالخير811عرفان، ص  فلسفه -1
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و « رجرس»، «برت»، «می»ند الگوی مناسب باشد و توانمی وهرگز برای فتوت 8حق است

پليدی است،.

ه برای این که به سخنان قلندرانره هرگز طریق تقرب به خداوند نيست، بنابراین صوفي 

خویش اعتبار دهند، ناگزیرند از عقل سلب مسئوليت کننرد و بررای عقرل هريچ اعتبرار و 

 1ارزشی قائل نشوند.

وان را اگرر بره  داندمی قل را مخل کارهای خودعن بيان کرد که توامی در جمع بندی

ا کره در شررع اسرلام برخری جراید کار بنددد باید از عقایدی که غيره عقبسی است کوتاه

موارد را الله تعالی بيان فرموده است مانند وحی قيامت را که فلاسفه وانان که کاملا عقرل 

گرایند ان را قبول ندارند والله تعلی برای درك ان راه دیگری گزارده اسرت کره اگرر بره 

نظمری  ...اعرم از اقتصراد اجتمراع وها تمدن اسلام بنگریم هيج عيب ونقصی د تمام زمينه

را در نظرگرفته است که زنجير اخر ان به ایمران بره ها شگفت انگيز را دارد که تمام جنبه

مثال چرا که در غرب ایمران بره اخررت واجرر وجرود نردارد وان باعرث  رسدمی اخرت

فروپاشی اخلاق وانحطات جامعی که روبه رشد بوده وهنوز کمال اعلای ان را نيافته است 

فكر را فقط بره معرده ودر اوردن پرول بيشرتر منعطرف خواهرد کررد را خواهد داشت وت

وجامعه را به گرگی تبدیل خواهد کرد که برای به دست اوردن مقرداری پرول بيشرتر بره 

 قتصاد صفر واخلاق صفر بازوجامعه را دوباره به اول یعنی ا کندمی دریدن همدیگر وادار

عنی اقتصاد غرب که پيشرفت زیرادی تاند وان هم در حال به وقوع پيوستن است یگردمی

کرده است برای پيشرفت بيشتر یا باید علوم بيشتری را به دست اورند ان هم با توجه بره 

ربی با نداشتن ایمران رو همدیگر را بدرند جامعه غ یا بایدگرگ خوئی مردم سخت است 

د رفرت به افول است جامعه شرقی )بخش اسلام( با تعطيل کردن عقل ررو به افول خواه

                                           
 .61ر  66صافات،  و 83ر  85حجر،  -8
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چرا که تا قرن ششم ؛ هفتم ميلادی با برقراری ارتباط ميان این دو دارای ایمان وپيشررفت 

 اخروی ودنيوی بود 

 موضعگيری اسلام در مورد عقل انسان چيست؟

و شاگن و  دهادمی شااد اا ام تنها دانی باشد ک  تا اان اناداوز با  یقا  انساان بهاا

 تك ااف و مسائولات ااات و با  اابب آن، شا ط . پس یقا ،ب دمی من لت آن را بالا

و  ب دمی شنااد و ب  اا ار آع ان  و یظ ت آع انندز پیانسان آع ادگاری را می

و او را ب  نظ  در هستی  دهدمی ق آن در خطاب  ب  انسان، یق  او را مناطب ق ار

و ب رای و تادب  در آن، بنااط  ااعادر ب ا  و آبااد کا دن وماان او لحاا  ماادا و 

. هاچ چا ا در اا ام ناست ک  با یق  مناعار داشات  باشاد کندمی وا، ت واقمعن

 اا با عك  اال  و حقائق ی  ی افطكار پادا کند.

اا ام او انسان خواات  ااات کا  حت اا او یقا  خاود بها ز بگاا د و کساانی را کا  

و مننوفا  یق  را او ان اام وظا هاای اند نا وهاا ادراکی خود را تعطا  ک دز

و آناااان را او انساااانهاا بااا  حسااااب مااااآورد کااا  او  کنااادمی اااا ون  اند،او داشااات بااا

 :ادع مامی انسانات خود دور ماندهاند و

                                    

         :[.626]الگی اف 

و  بانناادن ی و چ اا انی دارنااد کاا  باادانها عه ناادن ی آنااان، دلهاااا دارنااد کاا  باادانها

شاااانوند. اانااااان ه سااااان چهااااار پاااننااااد و ب كاااا  گوشااااهاا دارنااااد کاااا  باااادانها ن اااای

 .ت ندا گ ت 

خاط  ب  نقا  ق آن، یدم ب  کارگا ا یق  را گناز ب  حساب ماآورد و ب  ه ان 

 :ادع مامی ت،مااو ک ار در روو قا

                             

[.66 -61]ال  ك:

ه گا   گا عتا می اا یق  خاود را بكاار داشتا می اگ  گوی شنوا گواندمی و

 .کنندمی ا  پس ب  گناز خودشان ایت افدشن ی او وم ز دووخاان

ک  خداوند ت ام اان هساتی را مسان   کندمی اا ام، انسان را متوا  اان واقعات

 او ک دز اات تا او ب اا اعادر ب   و آباد ک دن ومان، یق  خاود را بكاار گاا د.

 :ادع مامی
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                  [.26ود: ]ه 

 .آن را ب  ش ا واگدار ن ودز اات او اات ک  ش ا را او ومان آع ادز و آبادانی

                                      

 [.64: ثية]ال ا 

چ  کا  در وماان ااات ه ا  را او ناحاا  خاود مسان  و آنچ  ک  در آا انها و آن

 .اندا ندش ا ااخت  اات. قطعا  در اان، ن انهاا مه ی اات، ب اا کسانی ک  می

بناب اان ت ام هستی اولانگاز یق  و عك  انساان ااات و ماداماكا  در خادمت با  

م ها  را توقااف کناد و ااا اهاا آن تواناد، کسای ن ایشاوندمی اعادر ب   بكار گ عتا 

 .کندمی آنچ  را ک  ب  اود م دمان اات، ت واق

، اماا کنادمی ننوي دانی، مس  ان را م  م با  ریااات افاول و قاوانان داان

ب  ااان مساگل   در ااتهاد در امور دناا، او را آواد گذاشت  اات. ه چنانك  پاامب 

ک دز ااات. شا ا مس   در کتاب ال ضائ  رواات   کندمی اشارز

 هستادت  نسبت ب  امور دناااتان، آگاز

مساحت آوادا عك  و باان و بحث ی  ی در اا ام، مساحتی اات بساار گسات دز 

و تض ان شدز ب اا انسان، اما ب اا کسی روا ناست ک  ح مت مقدااار دانای را 

اااته اي ، کنادمی نادادز بگا د. ه  دانی ب اا خود مقدااتی دارد ک  ب  آن اعتناار

 :قطعای ااات، ماننادها آن ننوي دانی ک  فحتها آن ب  اان مقداار و در رضس

 هاا،آن وحی ق آنی و انت فحاح، ب  ه  شاك ی باشاد با  هادف تغااا  ااا تبادا 

اقادامی ما دود و  هاا،آن فورر گا د اا ب  منظور حذف، اساع  اا مسن ز کا دن

 اوو ب  نظ  ی ومی اامع  نا ، با  گناهكاران  اات و گذشت  او اانك  گناز اات، ت

ااات، ها آن آاد. بغا  او آن، ت ام هستی با ومان و آا ان  و آنچ  بانحساب می

اولانگاز یق  آدمی ب اا بحث و ب رای، اخت اع، ابتكار و ابداع اات با ت ام ضشكال 

8 ع اا   : آن.

كاان بااو اااوا ع اا    گويند بدن آدمی اس  اات بعد او ما گ مت اشای شادز و ام 

ماند. ويا ا روح ت ک بای نادارد و اسا  می آن واود ندارد. ولی روح آن ااويدان باقی

ن ست. و اوه  م ائك  چون او اس  ن سات و او روح ااات پاس عناناپاذي  ااات. اها  

ولای ا ال  شاودمی انت و ا ایت گويند تن آدمی اس  ااات و بعاد او ما گ مت اشای

ار آن را خ ااق کاا دز و آن را او هاا چ آع يااد ااانت و کاا دن آن باا اا خداوناادا کاا  يكباا

                                           
 .توان به کتاب تهافة الفلاسفه مراجعه کردمی و -8
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اناد کا  گ دمی را ونادزهاا آن کسی کا يابد. می دشوار ننواهد بود، پس اين ام  تحقق

 26ـيس  را آع يدز ااتها آن ننست ن بار

 اشعار ی ام  ب قعز

 ترررك آن بنمررا کرره مسررجد شررد دکرران
 

 صررروفيان خانقررراه مسرررجد گشرررت 
 

 :يدگومز ودر اائز ديگ 

 یكرری بررا فلسررفه دیررن کرررده مهجررور

 یكرررری شرررريخی شررررده آورده آفررررات
 

 ز قررررآن خلرررق را او کررررده برررس دور 

 یكرررری صرررروفی بيرررراورده خرافررررات
 

 8شع پ را در بارز ع س   گ پ دارد ع دواز ن  

 دان بسرررريار گررررویآیررررا فلسررررفه

 بنرررا گفرررتن و گفرررتن ایرررزد یكيسرررت
 

 سررخن هرريچ بهتررر ز توحيررد نيسررت 

 ینپرررویم براهررری کررره گرررویی بپرررو
 

 صوفيه: طرق

 ـ6 ـ ف وي 2ـ نوربن    2 ـ مولوي 3 ـ مع وع  4ا اري ـ 4 ـ شطاري 7ـ اده    6

ـ قونوي  64ا ال    ـ64 ـ نق بندي 67 ـ رعای  66 اغت اش   ـ61 ـ )هب  6 کب وي 

 ـ76ـ ق ندري  71 ح وع  ـ 66 ـ شا)ل  66خ وت ان  ـ62خوااگان  ـ62ـ ه دان   63

ـ 76 ـ ش س  72 ابدال   ـ72 ح دري  ـ73اام    ـ74اويس    ـ74ن عت ا ـ77 ک امّ  

 ـ44 ـ ح اا  44 وحدت   ـ47 ـ اتحادي 46 ـ ح ول  41 ـ بسطام  76 ا  ان   يا ثوري 

 ـ46 ـ متنّ   46 ـ مُّ ائ  42 ـ مبتدی 42ـ وراق   يا خدای   43 غال   يا غاوي 

ـ 43 ـ مونس ی   اهز44 ـ یال   44 ـ ا هوري 47 ـ ی اق  46اوري   ـ41 باطن  

ـ 31 ـ اه وردي 46 ـ قادري 46 ـ طاوا  42 ـ معنوم ی   اهز42 ف ز ی   اهز

ـ 33 ـ اه  حق آت  ب گز34 ـ اه  حق خاموشز34 ـ نقطوي 37 ـ ک     36 کوث ي 

ـ 26 ـ نن  ي 21 ـ اول ائ  36 خاکسار ـ36 بكتاش   ـ32ال ه   ـ نع ت32 چ ت  

 ـ ولائز م ارک   يا اعض   22 ـ حب ب  23ت ق ن    ـ24 ـ الهام  24 ف   ـ وا27 حال  

                                           
سری برردم فردوسی از اهل سنت والجماعه بود ونكته قایل توضيح این است که وی گویيد بسی در این سال  -8

رنج عجم زنده کردم... ایا با خرافات خان هفتمی ودیو سپيد و رستم و... ایا عجم زنده شد ایا وی در این سی 

سال چه کار مثبتی جز خرافات نامه داشته بود. متاسفانه اشعار بسيار زیادی را دارد مانند عرب را به شير شرتر 

که این اعمال منافات با اسلام دارد زبران عربری نخرتص  خوردن ارزو کند تخت کيانی را واما باید متذکر شد

 .اعراب نيست زمانی که انان مبلغ اسلام شدند زبان عربی زبان اسلام شد نه اعراب



 لفی ضلال مبین   228

 ـ کام    يا کاه   23 ـ مدهوش  24 ـ م امت  24ـ مباح   27 ـ اه   26 ـ ش  اخ  21

ـ 67 ـ حك    66 ـ قناري 61 ط  وري  ـ26ـ الهام   26 ـ محااب  22 ـ وقوع  22

 ي يدي ـ 66 خاکساري  ـ62 اه    ـ62 ي  اند ـ63 ـ خ     64 ـ خ اوي 64 ان دي 

ـ 63 مهدي  ـ64 ديوبنديب ـ64اکب ي   ـ67دم  داش   ـ 66 پ   حاا   ـ61 کبوري ـ 66

 بك ي ـ 616خ وت    ـ611 ا ال  ـ 66 ح دون  ـ 66ت  ان   ـ 62 ب ي وي ـ 62 ب هان  

 ـ612 يوا   ـ 612وعائ   ـ 613اوه ي   ـ614 خواط ي ـ 614خ   ز  ـ617

 ـ664 ی دروا بـ 667اباحتّ   ـ 661اباحّ    ـ616حق  يا حاق  ـ 616کب اوي  

السعديب  ـ666 ال اا بـ 662القُّب س ب ـ 662 الدِّاوق َّبـ 663البدويب  ـ664 ننا ّا 

 الك واويب -674کسن انا  -677الح  ويب  ـ676 القاس  اديَّبـ 671 البدريبـ 666

  و...

ط اقت ما ود ک  او ق   ع اائی با ت   ااتناب  ک  با  او فد پن از یط ق

 ک دز ام 

بعضاز او  وبايد توا  داشات کا  اماام فوع گ پ ن ستندهاپ ع ق  مات اها اين ع ق 

ند دادمز   ان م دم را ع يبعاه  تنوف نبودند ويا ک ار وم حدين در اامها اين ع ق 

نز را کاا  ااوراد و..اااننهااا آن شاااگ دانهااا آن ک اا  بودنااد کاا  بعااداو اهاا  وهااد وتويااا 

با  یباد القاادر هاا آن تاوان او يا نماز واناد دانستند را ا ال اورپ ک دز امنسوب ب  انه

ب خاای  کاا  اهاا  مااذاهب راعضاا  ااااتها اياان ع قاا  اا عاا ن  وبعضااز او /گ  ااانز

فا وا  و ووننا ا   مانند اه  حق ی واا را   تنوف داشتندتنوع ت اا ار 

... 



 

 :صوفیه های برخی طرق  سلسله به ینگاه

کره اصرحاب  صوفيه از علم شرع ان چنان بهره نداشرتند دیدنرد برقعیشيخ  قول  به

نندرسامی با واسطه حدیث احادیث خود را به رسول الله

خرقه کثيف خود را با واسرطه بره ,سلسله واقطاب خود  برای قبولی ومشروعيت خود

 "رساند رسول الله

 دهيممی رد برسی قرارماهم سلسله واقطاب انان را مو

یكی ازمسائلی که برای صوفيه بسيار مهم است مساله اجازه درصوفيه واثبات سلسرله 

 است.

 خودشان معتقدند اگر کسی ازاثبات سلسله برنياید ارشاد اوقانونی نيست

یرد بره یرد بره امرام برسرد اش :اگر کسی اجازهگویدمی نور علی تابنده قطب گنابادیه

 1قطع شده استاش شرعی وقانونی است والا رشتهرهبری وارشاد او 

است که بشناسد نسبش را و رجرال  دی: بر مردیگو 83 1در تنویر القلوب ، ص یکرد

 تيربطوانرد طلرب روحان نكهیا یوسلم برا هيالله عل یصلب یسلسله اش را از مرشد تا نب

او مقطروع  ةیرکه متصل نشد سلسله اش به حضررة النبو یو هر کس  تشانيبكند از روحان

 وسلم هيالله عل یرسول الله صل یابر یوارث ستيخواهد بود  و ن ضيالف

مشركل دارد وطبرق هرا این به چند دليرل سلسرله دراین سلسله معروف کرخی است.

سالگی بدسرت سريدنا رضرا  1معروف در گویندها میاین اعتقاد خود قانونی نيست.خود

                                           
 ان اگاه شده شيعی وهم دوره خمينی بوده است داز مجته 8

 .6/81فصلنامه عرفان ایران -1
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ان وی بوده بر اثر ازدحام جمعيت جران رض مسلمان شده ودر سن پيری درحالی که درب

 هجری188باخته است.درسال 

باشرد  گونرهبردنيا آمرده واگرر این 858ویرا  881که رضا رض درسال  این درحاليست

ساله بوده کره جران  83یا  85ودرزمان رضا رض معروف را مسلمان کرده شاید معروف 

 داده است.واین بسيار جالب است

ا وجود خارجی ندارد وآنكه ازاصحاب رضا رض است ضمنا معروف بن فيروزان اصل

 معروف بن خربوزان کرخی است که ازاصحاب سيدنا صادق وسيدنا کاظم بوده است.

البته در برخری از منرابع از وجرود شخصريتی بره نرام اند.ها این معروف را ساختهاین

یرن معروف کرخی امده است انهم در صفوف زاهدین امرده نره صروفيان چنانچره اگرر ا

 شخص وجود داشته باشد صوفی نبوده 

 :گویدمی نعمت الله ولی در مورد معروف

 او زمولررررا جررررواز احسرررران یافررررت

 یافررررت درخرررردمت امررررام مجررررال
 

 کفرررر بگذاشرررت نرررور ایمررران یافرررت 

 8بررررود دربرررران درگهررررش سررررال
 

بعد دیدند بسيار مشكل شده ودستشان روشرده سرلطان حسرين تابنرده درنابغره علرم 

عروف خدمت صادق وکاظم ورضا )رض( رسيده واز طرف سريدنا گفته:م 51وعرفان ص

 رضا مامور به دعوت بود

یا سلطان حسرين  گویندمی حال یا نعمت الله ولی وچندین تن ازبزرگان صوفيه دروغ

 یا هردو گروه.

بافند.پس طبرق اهل بيت برسانند چه چيزهایی مینوادگان ببينيد برای اینكه خود را به 

ویا تمام طریقتهائی که خرد را بره وسريه معرروف بره ی طب نعمت اللهنظر خود تابنده ق

                                           
 .851ص 1وطرائق الحقایق جلد دیوان اشعار -8
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منقطرع اسرت هرا آن ارشادشران قرانونی نيسرت چرون سلسرله نندرسرامی رسول اللره

8وجوازشان باطل

تذکره الاوليا عطار رابنگرید از همنشينی ابویزید وجعفر  اگر :جعفر صادق وابویزید-1.

ميران ان دو  نند در حرالی کرهرسامی به رسول اللها هآن وسلسله را با بردمی صادق نام

 1بيش از هشتاد سال اختلاف زمان وجود دارد 

هرر.(....... 886بكر صردّیق )م. هر.(به...... قاسم بن محمّد بن ابی 88سلمان فارسی )م. 

 هر.( 138.................. بایزید بسطامی )م. .هر.(و881امام جعفرِ صادق )م. 

ه چرين: )..........( نمایرانگر پررورش و نسربت )طریرق اویسری( و عردم توضيح: نقطر

 همزمانی مشایخ است.

حال جای سوال دارد که اقطاب شما که عالم به خفيات هستند واز همه چيز عالم خبر 

 نند دانمی وحتی سلسله خود رااند دارند چرا اینقدر پراکنده گویی کرده

 !؟شودمی مقام قطب ازکجاست از طرف که تائین

که ثابت کند که تاسيس کنند طریقتها از جانب الله ورسولش به این  تواندمی چه کسی

 دهندمی مقام رسيدند واوراد بدعتی خود را به چه کسی نعمت

 اجازه دروغين؟

صوفيه اینست که قطب باید یدا بره یرد اجرازه های سران فرقهبزرگ یكی از حرفهای 

 برسد  رسول الله قطبيتش به

                                           
انتشرارات  مولانا خالد نقشبندی و پيروان طریقت او؛ نوشتة دکترر مهينردخت معتمردی؛ چراپ اول، نقشی از -8

 .8831بهار  پاژنگ، تهران،

احوال و آثار خواجه عبيدالله احرار؛ به تصحيح و با مقدمه و تعليقات: دکتر عارف نوشاهی؛ چاپ اوّل، مرکرز  -1

  .81صفحة  ،8818نشر دانشگاهی، تهران، 
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 نتقال ارثی علم قطعاً کذب است و همين خرافه مستمسك صوفيّه و قلنردران شرده وا

ميرد و فرزندش مقرام پردر را اند. مرشدی مینيز مدّعی توریث ارشاد و قطبيّت شدهها آن

  !!علم به فرزندش ار  برسد شودمی مگر !!شودمی و مرشد بردمی به ار 

  كتاتوری وپادشاهییهمانند حكومتهای د

 

 

 برسی سلسله نقشبندی 

اسررناد  588صررفحة  در ( و8881حمررد امررين الكررردی )ت ماز "تنررویر القلرروب"در

 ! "تشان را بيان ميداردطریق"
 شيخ را  85ذکر  سپس ذکر ميكند اسم حمد أمين الكردی عن عمر بن عثمان عن ........

ریقةَّ عرن سريدی الشريخ أميرر حضرة الشيخ محمد بهاء الدین ) شاه نقشبند ( الخلافةَّ فی الطَّّ سپسو 

کُلال، وهو عن سيدی الشيخ محمد بابا السمَّّاسی، وهو عن سيدی الشيخ علی الرامِيْتَّنِی، وهو عرن سريدی 

الشيخ محمود اإلنجير فغنوی، وهو عن سيدی الشيخ عارف الرَّیروكٍَِّری، وهرو عرن سريدی الشريخ عبرد 

دانی، وهو عن سريدی الشريخ الفضريل برن محمرد الخالق الغُجْدَّوانی، وهو عن سيدی الشيخ یوسف الهَّمْ

الطوسی الفارْمَّدِی، وهو عن سيدی الشيخ أبی الحَّسَّن علی بن أبری جعفرر الخرقرانی، وهرو عرن سريدی 

الشيخ أبی یزید البسطامی، وهو عن سيدی الشيخ الإمام جعفر الصادق، وهو عن جدِّه سيدی الشيخ قاسرم 

الصحابی الجليل سيدی الشيخ سلمان الفارسی، وهو عرن خليفرة بن محمد بن أبی بكر الصِّدیق، وهو عن 

سيدنا رسول الله محمد سيدی الشيخ أبی بكر الصِّدیق الأکبر، وهو عن سيد السادات، نبع الخير والبرکات، 

 "أعظم المخلوقات: سيدنا رسول الله محمد .

 اما

 815توفی مو  851 متولدالخرقانی :  -8

 !! سال 18= انقطاع 138-815

 138توفی مو  811ولد متالبسطامی : -1

 !! سال 88= انقطاع 811-811

 881توفی مو 18ولد متجعفر الصادق : -8
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 سند دوم:

 : گوید الفارْمَّدِی
عن سيدی الشيخ أبی القاسم الكرکانی، وهو عن سيدی الشيخ أبی عثمان المَّغْرِبِی، وهرو عرن سريدی 

ی علی الرُّوْذَّبَّارِیُّ، وهو عن سيد الطائفة الصوفيَّّة: حضرة الشيخ أبی علی الكاتب، وهو عن سيدی الشيخ أب

قَّطِی، وهرو عرن  رِیّ السّرَّ الإمام الشيخ أبی القاسم الجنيد بن محمد الخَّزَّّاز، وهو عن خاله سيدی الشيخ سرَّ

 :سيدی الشيخ معروف الكرخی، وهو عن شيخين

يخ موسى الكاظم، وهو عرن والرده أول: عن سيدی الشيخ الإمام علی الرضا، وهو عن والده سيدی الش

سيدی الإمام الشيخ جعفر الصادق، وهو عن والده سيدی الشيخ محمد الباقر، وهو عن والده سيدی الإمرام 

الشيخ علی زین العابدین، وهو عن والده سيِّد الشهداء سيدی الشيخ الحُسين، وهو عن والده سريدی أميرر 

طالب ، وهو عن سريد السرادات، نبرع الخيرر والبرکرات، أعظرم المؤمنين مولانا الإمام الشيخ علی بن أبی 

 المخلوقات: سيدنا رسول الله محمد .

 

الثانية: عن سيدی الشيخ داود الطائی، وهو عن سيدی الشيخ حبيب العجمی، وهو عرن سريدی الإمرام 

، وهرو عرن  الشيخ الحَّسَّن البصری، وهو عن سيدی أمير المؤمنين مولانا الإمام الشيخ علی بن أبی طالرب

 "سيد السادات، نبع الخير والبرکات، أعظم المخلوقات: سيدنا رسول الله محمد . 

 اما

 را! داود الطائیبرای معروف الكرخی  تحباصمالسير  درذهبی  کرده امام نفى

ا بوده باشد )مصراحبتش علی الرضکرخی در با معروف  که السير  درذهبی کرده نفى و

 را (!

 ریقت شما باطل خواهد بود؟ای نقشبندیان حالا ط

 دیگو یم«  یبسطام دیزیبا»  در جائی دیگر از بایزیدقول متناقضی  نقل شده است که:

که مرا معرارف خرود را از  یدر حال د؛یريگ ی: شما دانش خود را از سلسله مردگان فرا م

 !!زنده است و نخواهد مرد. شهيکه هم میريگ یحضرت حق فرا م

 (88/ص8/جیابن عرب هي)فتوحات مك 
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بره ار  رسريدن تراج و  که شيخی فوت کرده برود و فرزنردش  شاهد قضه ای بودم

ور کره طر رزی بود که حتری قواعرد نمراز را انتخت! به وی در حالی که فرزندش کشاو

 بتواند تعليم دهد نميدانست

 داندیو م داندیکه م یمردم چهار دسته هستند: مرد»بن احمد رحمه الله فرمود:  ليخل

کره  دانردینمر یولر دانردیکه م یو مرد د،یاموزياو عالم است پس از از او ب داند؛یه مک

کره  دانردیو او مر دانردیکه نم یو مرد د،ياست پس آگاهش کن یاو انسان غافل داند؛یم

و  دانردیکه نمر یو مرد د،یاموزيرا ب یاست پس و یريادگیخواهان  یاو انسان داند؛ینم

 .«ديکن یدور یاست پس از و یاو انسان احمق ؛داندیکه نم داندینم

هم اکنون برخی صوفی از افرادی تقليد ميكنند که احمق هستند و خرود نميداننرد کره 

 احمق هستند وادم احمقی با روش احمقانه به عده ای جاهل  راه را یاد دهد چه ميشود؟

 

حردیث فقره و ای صوفيان همانا اگاه باشيد که شيوخ هدایت شيوخی هستند که قران 

سيره رسول الله  صلی الله عليه وسلم و اصحاب  و جهاد و.. راميداننرد و عمرل ميكننرد 

 ش برای یاد دادن ان هستند در تلاو

 

 از ديدگاه صوفیه شیوخ مقام 
 

 

گوید از اداب مرید در مقابل شيخش عردم اعترراض برر وی در  القلوب در تنویرکردی 

ظاهرش حرام باشد و باید باشد در مقابرل شريخش  تمام افعال شيخش است و لو این که

 مانند ميّت در مقابل غسل دهنده  

 فاصرنع الملامة عنك ورفعنا ، السلامة أصحبناك له یقال مبلغاً الولی شاذلی گوید : یبلغ

 شئت!! ما
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قشر ی گوید:  هر کس مصاحبت بر شيخی کرد سپس اعتراض کرد بروی و  و اجرب 

 دو استاد )شيخ (  توبه ندارد عاق  –ميشود بر وی توبه 

(بيران ميردارد کره:  ( 838القشريریةص  و در الرسرالة 8/181"الإشرارات  ))در لطرائف القشيری

 جميع الزلات  عن وجه بكل معصوماً"ازصفات ولی عصمت وی است 

سهروردی گوید : شيخ برای مریدش امين الهام است همان گونه نبی امين وحی است  

نميكند جبرئيل در وحی شيخ نيز خيانت نميكند در الهام  همانگونره  همانگونه که خيانت

الله صلی الله عليه وسلم از هوس سخن نميراند شيخ نيز مقتدی بر رسول اللره  که رسول

 ، 185 ص ، والمصرادر المنشأ ))التصوف است  ظاهرا و باطنا و سخن نميگوید از هوا و هوس

 ((888 ص ، سهروردی المعارف عوارف کتاب نقل از 
 در حالی که ما ميبينيم :

 : فرمایدمی( رح) مالك امام

 در شرما پرس آیرد،می در آب از نادرست و درست سخنانم، هستم، انسانی من ر الف

 کره را آنچره و بپذیرید یافتيد، سنت و خدا کتاب موافق که را آنچه کنيد، دقت من، آرای

 .کنيد ترك دیدید، آن مخالف

 کره نيست چنين هاانسان از دیگری کس رصلی الله عليه وسلم،پيامب شخص بجز ر ب

 کرد ترك یا پذیرفت را سخنش توانمی بلكه شود، پذیرفته سخنش حتماً

 اخلراق و آداب بره را خودشران کننردمی ادعرا کره کسرانی زمان، این هاینابته عقيدة

 برر نابته این دارند، را آنها زمرة در گرفتن قرار آروزی و اند،آراسته تصوف اهل پيشوایان

 تكيره و اعتمراد شرده، نقل هایکتاب در آنها از صادره سخنان و صوفيان رومزة احوالات

 برا کره چند هر کنند،می قبول طریقت اهل منهج و دین عنوان به را منقولات این و دارند،

 برا و باشد، داشته مخالفت صالح سلف روش و راه با یا ر سنت و قرآن ر شرعی نصوص

:  گوینردمی بلكره کنرد،نمی توجره عرالمی هريچ نظر و ایمفتی هيچ فتوای به آنها ودوج

 اگرر و! است حق گفته، یا داده انجام که آنچه هر  شده ثابت ولایتش سخنان، این صاحب
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 شرریعت بره کره است کسانی جملة از نيز او باشد؛ ر سنت و قرآن ر هم شریعت مخالف

 !است خواص راه او، راه ولی است، آزاد عموم برای دین در آگاهی و کرده اقتدا

 افعرال و اقروال ایرن بره نسبت که بينیمی حالی در را هانابته این وضعيت این با پس

 عرين ایرن و ندارنرد، ظرن حسرن محمد شریعت به نسبت اما اند،کرده پيدا ظن حسن

 آن از آنچره که نشده ثابت هنوز این، وجود با باشد،می حقيقت ترك و هاانسان از پيروی

 معلروم و عمرشران، آغراز در یا داده روی آنها عمر آخر در آیا شده، نقل قدیمی صوفيان

 از گراهی همچنرين،. نره یرا دارنرد قبول اندداده انجام که را اقوالی و افعال آنها که نيست

  اآنه است، واجب امروزه که داده روی اشتباهاتی و هالغزش آنها، امثال و تصوف پيشوایان

 و کلی آموزش تصوف طریق بر هنوز که شخصی شود،می دیده ولی بپوشانيم، برایشان را

 افعال کردن نقل به شروع باشد داشته خبر آنها وضع و حال از اینكه بدون ندیده، درستی

 .کندمی آنها اشتباه و منحرف اقوال و

 
 قلرب فی وصورته الشيخ یستحضر بأن حاصر دانستند و صورتش در لب ذاکر وذلك 

 اللره الرى بره یتقررب الله الى الذاکر المرید وسيلة الشيخ أن أساس على. الذکر عند الذاکر

 شيخه روحانية من المرید استمداد عن عبارة' بأنها الرابطة البغدادی خالد عرف وقد. زلفى

 تحقيرق فری رسرالة .(8)'کالحضرور الغيبرة فی منه ویستفيض ليتأدب صورته رعایة بكثرة

 ترکيا – الحقيقة مكتبة الاخلاص وقف: ط 8 الرابطة

 والتوجره الرابطرة سرر فی والعرفان الهدایة نور8فنا در شيخ مقدمه فنا ء فی الله اس)) 

 ((.68 الربانی الامام مكتوبات 81 ص

 سرر فری والعرفران الهدایرة ))نورو تاکيد شده ااب در عبادت است  مهمات أهم واین از . 

 ((.55 ص خواجكانال وختم والتوجه الرابطة

برای مرید است حاضر دانستن شيخ در قلبش اثناء ذکرش و قرار  ": رفاعيون ميگویند 

دادنش در مقابل چشمانش قبل ذکرو همانا شيخش درب دخرولبر اللره اسرت و اسرتنداد 
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و بشود شيخ در نزدش مانند قبله و با ان متصل ميشود برر وی نروری از قبرر شريخ -ازاو

 .((866: الجواهر قلادة )) "رفاعی

 إلره لا درجة در  شيخبرای لمرید: )  الدباغ گوید (  188:  ص)  " الإبریز " کتاب در 

 و ، بره وی اسرت  متعلق و ایمان ، الله است  رسول وسلم عليه الله صلى محمد ، الله إلاّ

 اللره مرن أخراف إنری:  -شراگرد  – مبارك ابن گفت به وی  ،!  ودنيوی دینية أمور سائر

، وگفت بر وی انچه  ؟ ان چيست :  و گفت بر من  ،!  در اموری که انجامش دادم  عالىت

حقرت  الكبرائردر أکبرر ولكن ،!!!  نتر از این أشياء:  و گفت برمن  که حاصل شده است 

و ایرن اسرت معصريتی کره ضررر  ، و نباشد در خراطرت )شريخ( بگزرد بر تو لحظه ای 

 ! ( .!!!! ميرساند در دینت و دنيایت 

 : الفتوحات گوید  صاحب عربی ابن 
 فری( 818: البراب) المكيرة، الفتوحراتبالله  لله أدباً بها فقم*******   الله حرمة إلا الشيخ حرمة ما 

 أولش

باللره  عرارفون تربيرة خ شريو  ، صروفية در نرزد  الأمر أولو( :8)  السكندری عطاء ابن

شادی و سختی در تمامی امور و هر کرس ،و واجب ميشود بر مرید طاعتشان  در  هستند 

 البحرر"، هرر گرز  و ابردا رسرتگار نخواخرد  مخالفتشان کند  ویا بگوید بره انره  چررا ؟

 1/15المدید

همانا از خواص قطب امداد اللره بره وی بوسريله رحمرتش و   ": لی الشاذ الحسن أبو

 881 عربی ص بنلا التراجم کتاب عن نقلاً ، 881 ص ، والمصادر المنشأ عصمت التصوف

 
طریقرت تجانيرة حاضرر دانسرتن شرمایل  شرروط از" الشرط فی التجانی سعد محمد

 .1: السنية الدرر . شيخدر هنگان قرائت اوراد و استمداد از وی است 

 
 :الجيلانی القادر عبد و 
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 الرأنوار))أبرداً    مفلح نخواهرد شرد  کمال هرگز  شيخش نباشد در هر کس معتقد من

 حاشا و کلا که شيخ عبد القادر رحمه الله عليه این سخن را گفته باشد  (.8/868: )القدسية

 :العجمی یوسف و

انچره کره بره  وانجام بدهد  ایستادن در کلام شيخش وتأویل  نكردنش ، أدب مرید از

 (.1/83: )القدسية الأنوار)و اگر چه ظاهر شود که بر خطا است  وی أمرکرده 
 :گوید  الشعرانی و

دوسرت    شريخ حربّ حقيقرت: کره گویرد   الله رحمه الدین أفضل از برادر شنيدم  

 ربمران  داشتن أشياء بخاطرشمكروه  دانستنشان نيز بخاطرش همان گونه که است در شأن

 (.8/831) القدسية )) الأنواروجل عز

 
 :النقشبندی الخانی محمد المجيد عبد وگوید 
 ولرو بالخيرال، صرورته وحفرظ...الكامل بالشيخ القلب ربط نع عبارة الرابطة أن المؤمن الأخ أیها اعلم

 إلرى یتوجه ثم عينيه، بين الكامل شيخه صورة المرید یتصور أن أهونها صور، ولها وفاته، بعد أو غيبته عند

 وهكرذا...الجرذب أثرر أو الغيبرة لره یحصل حتى بكليته إليها متوجهاً یزال ولا الصورة، تلك فی روحانيته

 أن إلرى ذلرك بعد الشيخ روحانية فتربيه...الشيخ صورة فی وصفاته ذاته عن یفنى حتى رابطةال على یداوم

 مرن الأحيراء یسرتفيض فبالرابطة المغرب، فی والآخر المشرق فی أحدهما کان ولو تعالى، الله إلى توصله

 (.18 ،11:ص) الأبدیة، المتصرفين)) السعادة الأموات

 
 (:عليهم الخلاف وترك المشایخ قلوب حفظ باب) در  الرسالة در  قشيریو

 ترراب وأبرا البلخری شرقيق همانرا  که گویرد  السلمی الرحمن عبد أبا شنيدم از شيخ

به جروان خردمت  وارد شدند بربایزبد البسطامی سفره پهن شد و شيخ بو یزید   النخشبی

بخور  :تراب به وی گفت  کاربگفت که با ما بخور جوام جواب داد که من روزه هستم أبو

بخور و بر تو اجر روزه یرك : و بر تو اجر روزه یك ماه باشد  جوان نخورد شقيق گفت 

   سال نخورد ،



 219 نگاهی به سلسله واقطاب صوفیه

 تعالى؟  الله عين من سقط من دعوا: یزید گفت  أبو

 ))گرفتند اینگونه جوان را بعد یك سال در هنگام سررقت و دسرتش را قطرع کردنرد 
 (.858:ص) القشيریة، الرسالة

 

 

 از مشایخ کبار صوفیهسرگذشت برخی 
حْسَّبُونَّ فَّرِیقًا هَّدَّى وَّفَّرِیقًا حَّقَّّ عَّلَّيْهِمُ الضَّّلَّالَّةُ إِنَّّهُمُ اتَّّخَّذُوا الشَّّيَّاطِينَّ أَّوْلِيَّاءَّ مِنْ دُونِ اللَّّهِ وَّیَّ 

 أَّنَّّهُمْ مُهْتَّدُونَّ 

 
ابوعبدالرحمن سلمی گفته است: اول کسی که در سرزمين خود از احروال و مقامرات 

سخن گفت ذوالنون مصری بود. عبدالله بن عبردالحكم فرمرانروای مصرر کره  يةولااهل ال

مالكی مذهب بود بر او انكار کرد و علمای مصر از او کناره گرفتنرد، چرون علمری آورده 

بود که پيشينيان در آن باب حرفی نزده بودند، پس ذوالنون را متهم به زندقه نمودند. و نيز 

 انی را از دمشق اخراج کردند چون مدعی برود کره ملائكره راسلمی گوید: ابوسليمان دار

؛ و نيز عليه احمدبن ابی الحرواری گرواهی داده شرد کره گویندمی بيند و با وی سخنمی

، بناچار از دمشق به مكه گریخت؛ و اهل بسطام ابویزیرد را دهدمی اوليا را بر انبيا تفضيل

معراجی داشته است. پس به مكه رفرت و  بيرون کردند چون مدعی بود که مانند پيامبر

بعد از دو سال بازگشت و در جرجان ماند و آنجا بود تا حسين بن عيسری مررد، آن گراه 

 کهاند از قول سهل بن عبدالله تستری آورده توانست به بسطام بازگردد. وهم سلمی گوید:

یم. عروام ایرن وگمی آیند و من با آنان سخنمی : ملائكه و جن و شياطين نزد منگفتمی

را بر وی انكار کردند و نسبتهای زشت بدو دادند، مجبور شد به بصره برود و آنجا مرد. و 
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حار  محاسبی در باب کلام و صفات سخنانی گفت که احمد حنبرل از  نيز سلمی گوید:

 او کناره گرفت وحار  ناچار متواری شد تا در گذشت. 

بسريار حرذر  حنبل نقل کرده است که گفت: از احمد بن« السنة»ابوبكر خلّال درکتاب 

کنيد از حار  که اصل فتنه اوست؛ فلان و فلان با وی نشستند، ایشان را به رأی جهرم در 

 آورد؛ و این حار ، شيری است در کمين نشسته، تا چه روزی در مردم بجهد و بدرد. 

امام احمد  ونقل است کهاند مشاهير حدیث و فقه، همه بر ضرورت تحقيق تأکيد کرده

 دادمی ستود سپس اغلاطش را پی در پی تذکرمی حنبل گاه کسی را تا حد مبالغه

که سری سقطی، شيخی بود معروف به حلال خواری؛ تا از وی این قول اند ونيز آورده

مرردم  8سجده نمود؟« ب»شهرت یافت که گفته است: خدا چون حروف را آفرید، حرف 

 با این کلمه از وی رميدند. 

ابوعبدالله رملی گوید: ابوحمزه در جامع طرسوس وعظ گفرت و مقبرول مرردم واقرع 

شاد، تا روزی در اثنای سخنش کلاغی بر بام مسجد صدا کرد، ابوحمزه فریرادی کشريد و 

 گفت: لبيك لبيك! پس به زندقه منسوبش کردند

وبكر و گفتند حلولی است و به عنوان زندیق اسبش را بر در مسجد حررّاج کردنرد. ابر

از ایرن جهرت  گفتمی شنيد لبيك لبيكمی فرغانی آورده است که ابوحمزه چون صدایی

ه کره دانسرتمی حلولی لقبش دادند. او علی رودباری گوید: در واقع آن صدا را انگيرزه ای

اندازد؛ و هم از او نقل است که ابوحمزه را از آن رو حلولی خواندند می وی را به یاد حق

 و کشريدمی شنيد مانند وزش باد و ریزش آب و بانگ مرغان... فریادیمی که هر صدایی

شرد ناگهران مری : لبيك لبيك! سرّاج گوید: ابوحمزه وارد خانة حرار  محاسربیگفتمی

گوسفند صدایی کشيد، ابوحمزه گفت: لبيك لبيك! حار  عصبانی شد و دست بره کرارد 

                                           
تلقری کررد. در مرورد حروفيره « حروفيه»توان از پيشروان این نقل صحت داشته باشد، سری سقطی را میاگر  -8

 م.831-188، ص 8851عليرضا ذکاوتی قراگزلو، اميرکبير  رجوع کنيد به تشيع و تصوف، ترجمة
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برم. ابروحمزه گفرت: اگرر می رابرد و گفت: اگر همين لحظه از حرفت توبه نكنی سرت 

 پسندی برای چه خوراك خودت سبوس و خاکستر است!؟نمی این نوع حرفها را

سراج گوید: عده ای از علما ابوسعيد خراز را در این قولش انكار و تكفير کردنرد کره 

ای که مطيع آنچه خردا اجرازه داده اسرت باشرد، پرس بنده» نوشته است: «السرّ»در کتاب 

 «. رگداشت خدا باد، خداوند نفس او را صفت تقدیس بخشدملتزم بز

و مرن  رفتيممری مكرههای عمرو مكی گفته است با حسين منصور در یكری از کوچره

از نم بگویم! عمر گویرد: توامی من هم مثل این ندم، صدایم را شنيد و گفت:خوامی قرآن

نسرتم توامی : اگررگفتمی و کردمی که همين عمرو حلاج را لعنتاند او جدا شدم. آورده

آیه ای از قرآن قرائت کرردم، او گفرت: مرن  چرا؟ پاسخ داد: کشتمش. پرسيدند:می خودم

 نم بگویم! توامی هم مثل این را

نم بگویم! و از ابوبكر بن ممشاد نقل است که گفت: توامی او گفت: من هم مثل این را

کرد، آن نمی ه روز از خود جداکسی در دینور نزد ما آمد و خرجينی داشت که شبان

 خرجين را تفتيش کردند و در آن نامه ای از حلاج یافتند که عنوانش چنين بود:

. نامه را بغداد فرستادند و آنجا حلاج را احضار کرده 

ا کنون دعوى نامه را نشانش دادند گفت: آری این خط من است و من نوشته ام. گفتند: ت

این دعوای خدایی نيست این را در ؟ گفت: کنیمی پيام آوری داشتی حال دعوی خدایی

گویند، مگر نه این است که کاتب اصلی خداست و دست ما « عين الجمع»اصطلاح ما 

آلتی بيش نيست! پرسيدند: آیا کسی هم در این دعوی با تو شریك است؟ گفت: آری، 

واگر کسی فاش با من هم  کنندمی و شبلی، اما این دو تا تقيه ابن عطاء، ابومحمد جریری

عقيده باشد ابن عطاء است. پس حریری را احضار کردند و راجع به دعوی حلاج از وی 

هر کس چنين بگوید کافر است و کشتنی؛ و از شبلی پرسيدند گفت: هر  پرسيدند گفت:

عطاء پرسيدند، آن عقيده را  کس این حرف را بگوید باید جلوش را بگيرند؛ و از ابن

 تأیيد کرد و همان سبب قتلش شد. 
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 بنت السّمری را نزد حامد وزیر آوردند، وزیر راجع به حلاج از وی پرسيد. پاسرخ داد:

پدرم مرا نزد حلاج برد، حلاج گفت: من تو را به ازدواج پسرم سرليمان کره اکنرون مقريم 

زی گذشت کره ناراحرت شردی یرك روز نيشابور است درآوردم، هر گاه بين تو و او چي

روزه بگير و موقع افطار به پشت بام برو روی خاکستر بایست و با خاکستر و نمرك زبرر 

 بينممری روزه بشكن و از آنجا رو به طرف من کن و از پسرم شكایت نما، که من از اینجا

 8شنوممی و

 1در ح ب ک تند ق ب الدان اه وردا را ب  دلا  وندشها

اميرزی کشرتند کفرر  ترابکن بن الخطيب )وزیر غرناطة( را به دليل کتابرت لسان الدی

3هر(663التصوف روضة التعریف سنة )

8علما بر کفرش شهادت دادند  أبو الحسين النوری:

5برخی علما بر کفر شبلی فتوا دادند

3علما سعيد الخراز را تكفير کردند

ن کردند وفتوا بره کفررش دادندنرد علما عبد الله بن محمد العرشی المرجانی را امتحا

 6هر(331وکشته شد در تونس سنة )

ذو النون مصری را مردم دست بسته از مصرر بره بغرداد بردنرد و برر زنردیق برودنش 

 ((اليواقيت والجواهرشهادت دادند ))

                                           
 .تلبيس ابليس -8

دستور اميرر صرلاح ه کند توبه نكرد وببه دليل این که عقاید بودائی داشت واز او خواستند تا توب.(هر516)سنة  -1

 .کشته شدالدین ایوبی 

 .88بالحب الشریف، )التقدیم(، ص: روضة التعریف -8

 .الكشف عن حقيقة الصوفی -8

 .8/88 ،اليواقيت والجواهر -5

 .الكشف عن حقيقة الصوفی -3

 .همان -6
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اللمرع،  جنيد را جندین بار گرفتند وبارها بر کفررش و زنردیق برودنش فتروای دادنرد

   (.588)ص:

و نسبت دادن به وی افعرال قبريح را از شهرش )تستر( اخراج کردند  د اللهسهل بن عب

 ((اليواقيت والجواهر)) را و تكفيرش کردند 

را همرراه برا جمراعتش از مغررب و نوشرت نائرب  أبا الحسرن الشراذلیاخراج کردند

 اسكندریه که: شخصی که می اید به نزد)بلاد(شما یك مغربی زندیق است 

طبقات و  یاقوتش مسائلی زیادی از تكفير بزرگان صوفيه اعم   شعرانی صوفی درکتب

از شبلی بن عربی حلاج بسطامی شاذلی و ..ذکر ميكند که ميتوانيد برای کسرب اطلاعرات 

 بيشتر به این کتاب ها مراجعه کنيد

 أبو طالب بالمكی:

 خطيب بغدادی در مورد وی گوید: ،محمد بن على بن عطية أبو طالب معروف بالمكی

 ..وارد بصره شد بهد از وفاة أبی الحسن بن سالم.کاتب قوت قلوب

ومردم اجتماع کردنرد وگفرت:بر مخلروق مضررتر از خرالق ()مجلس وعظ تشكيل داد

 8ت گزار دانست واز وعظ ممنوع شدعنيست مردم او را بد

 دانردمی از شرریعت اسرلامچناچه أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسی او را متخلف 

 1ر کتابتش از احادیث باطل استفاده کرده استد او دوگوی

امام بن جوزی نيز چنين گوید واضافه کند که او در کتابش برخی از مكاشفه گرران را 

  8است متجلی شدهها آن وجود دردر دنيا که الله  بردمی نام

                                           
 ( 8815)  مبحث .11ر8 لاحمد بغدادی بغداد تاریخ -8

 .ایمبعضی از کلمات برای اختصار نياوردهایمومختصر کرده 818ر 3: الفروع -1

 .185: إبليس تلبيس -8
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ومتاسفانه امام غزالی احادیث وکلام خود را از وی برای احيای خود اورده اسرت کره 

 مردود است وکذب است بر رسول الله

 أبو عبد الرحمن السلمی:

و عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى بن خالد بن سالم بن زاویة بن سرعيد برن 

 الأزدی. ،قبيصة بن سراق

او دارای تصنيفات زیادی است در طبقات صوفيه وتفسير وفی الجمله در تصانيف وی 

ش چيزهرائی اسرت کره اصرل ندارنرد واز ائمره احادیث باطل وموضوع است ودر تفسير

 (اسلامزنادیق وکفر است ولی بعضی از انهاواقعی هستند)اهل 

 
.8 

 دليل کفریاتش وروش تفسيرشوی تكفير شده است به 1در فتاوى ابن الصلاح: 

را نكررده واو را بردعت گرزار  هرم تحمرل کفریرات او فكر حتی امام سيوطی صوفی

 8شمرده است

 

 أبو یزید البسطامی:

 أصلا مجوسی بوده متولد بسطام ،طيفور بن عيسى بن آدم بن شروسان

 ش را کسریاتهرر( وتعليفر138وبه او نسبت داده مبيشود اقوال شنيعی) متروفی سرنة )

 سدشنانمی

                                           
 .881ر3: الاعتدال ميزان. 186 ر86: النبلاء أعلام سير -8

 .11 صفحة -1

 .88: المفسرین طبقات -8
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..وعلمرا او را بردعت .شرطحيات از وی شودمی وحكایت»گوید:  /الحافظ ابن کثير

 اند گزار وخطا کار شمرده

8اعتقادش فاسد بود

 1استتر گوید لوای من از لوای محمد افضل

در کل کفریات فراوانی دارد وميتوان وی را از دایره اسلام با این اقوالی که به ما رسيده 

 خارج دانست

 3ابن حجر الهيتمی:

در مرورد محری الردین برن عربری دجرال  8يثيةابن حجر الهيتمی درکتابه الفتاوى الحد

 :5گوید

شريخ محری الردین  مرجع در تحریر احكام ودر بيان احوال ومعارف واشارات همانرا»

 «عربی از أولياء الله تعالى متفق هستيم بر این که او اعلم زمان خود بوده است

 است مملو است از فتاوی نادرست واحادیث باطل "اش يثيةى الحدالفتاو"کتاب 

 ذوالنون المصری:

 3کلامهایش:  ازو

 از طاعت الله افضل تراست طاعت مرید به شيخش

                                           
 .با تغير لفظ در ترجمه 81ر88: والنهایة البدایة -8

 تذکرة الاوليا بحث معراج بایزبد بسطامی! -1

عسرقلانی برن  بين ابن حجرهيثمی وعسقلانی فرق بسيار زیادی است عسقلانی محد  کبير اهل سنت است و -8

 .کندکند ولی هيتمی تعظيمش میعربی صوفی را تكفير می

 .185 صفحة -8

گوید علما برر تكفيرر وی اجمراع اش خواهد امد کسی است که ابن حزم اندلسی در مورد وی میشرح عقيده -5

 .دارند

 .8/868: الأولياء تذکرة -3
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 واین نوع  اقول کفر اميز  موجبات ارتداد را فراهم می اورد 

  :شيخ مفترى عليه عبد القادر الجيلانی

 عبد القادر بن أبی صالح بن عبد الله الجيلی

 ابن السمعانی در مورد وی گوید:

امام حنابلة وشيخ انان در عصرش، فقيه صالح، دیِّن خيِّر، کثير الذکر، دائم الفكر، سریع 

 .معةالد

کره نره  زننردمی وکذبهای فراوانی ميبندند وبه او کرامات ودعاوی زیادیا به او بهتانه

 ونه عقل کندمی دین قبول

 گویند نعوذو بالله متصرف در عالم استمی .8

8گویند که او غو  وقطب استمی .1

که کذب است زنندمی نصبت سماع وطبل زنی به او .8

 آنچه که امروز به نام فرقة قادریه وجود دارد و خود را ادامه دهنده راه امام عبردالقادر

دارد. پيروان این فرقه معتقد به وحردت  فرسنگها با راه آن امام جليل القدر فاصله دانندمی

 .داندمی کفرآن را  ،وجود هستند امریكه امام در فتح الرّبانی

کتراب ابرو الحسرن الشرطنوفی  دهنردمی که به شيخ نسبتمصدر تمامی این کفریات 

 مصری است که در سه مجلد نوشته شده است که اساسی ندارد

 2جيلانی ارشادِ گرامی سرخيل اولياء شيخ عبدالقادر

8- «
ی و اگر همه» 8

                                           
 .( فقط از ان الله استفرماید غو )به امداد رساسلام میشيخ ال -8

 .به نقل از شمشير بران بر بدعات دوران از شهيد عمر سربازی -1

 . بيانِ عذاب 8غنية ج  -8
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دارند ای برسانند که خداوند برایش مقدر نكرده، توان نمخلوقات بكوشند به شخص فایده

به او فایده برسانند، و اگر تلاش کنند به او زیانی برسانند که خداوند فيصله نكرده، 

 «.آمده است بتوانند این زیان را متوجه او کنند، چنانكه در روایت ابن عباسنمی

شيخ عبدالوهاب اش در مرض وفات خود به استدعای وصية به فرزند گرامی -1

فرمودند: 

ترس از خدا را بر خود لازم بگير، و به جز الله از کسی دیگر اميد نداشته باش، و » 

ی الله است، و جز بر او تعالی بر کسی تكيه مكن، و همهبه سوی ها نيازمندیی همه

الله اعتماد مكن، بر توحيد استوار باش، و  حوائج را از او بخواه، و به هيچ کس جز

  8شوندمی مؤمنان بر توحيد یكجای همه

ید: فرمامی و -8

هيچ فردی در ملك او تعالی مالك چيزی نيست؛ جز الله ضرر » 

ی خير، مریض کننده، امتحان کننده، عفو کنندهی بلا، جلبرسان، نفع رسان، دفع کننده

شفادهنده وجود ندارد، در ظاهر و یا باطن به مخلوق مشغول مشو؛ زیرا آنان کننده، 

 1«توانندی الله را از تو بر داشته نمیچيزی از فيصله

یرد: و فرمامی سبحان الله تاجدار اقليم تصوف و شاهكار ميردان عرفران خرود چنرين

يخ جيلرانی خرود که: شر گویندمی مدعيان و معتقدان احمق ایشان از مبتدعين درین زمان

 اختيار کامل درین ميدان دارد، این بهتان بزرگ برایشان است.

و همينطور از هزاران صرحابه و اوليراء امرت رضروان اللره علريهم اینچنرين نقرول در 

 صفحات کتب تحریر است، حصر همه اینجا مشكل است مراجعه باید کرد.

                                           
 .تكملة فتوح الغيب -8

 .51يب مقاله فتوح الغ -1
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 صوفيه: مدنآبوجودچگونگی 

 

ل ااظ فااوع   تااا قاا ن اااوم »گويااد: م  ااوع ال تاااوا می در :شاا   الإااا ام اباان ت   اا 

 ها اعتادزم هور نبود و بعد او آن ا  وبان

 ياعت بن ز بود اول ن شه پ ک  در ان فوعز گ پ رواجگويندها ب خز

فاوع   هااپ ط يقت هنادويزهاپ او محققان ب  دل   شاباهت ان باا ع قا  ب خز او 

 دانندمز را وادز عك  هنديان

فاوعز گا پ کاما   وپ باا یقايادهاپ حققان او ع د يوناانز کا  در گ تا ب خز او م

 8اندبن ان گ ار ان دانست  را ب  نام پ وت نوس را ع دپ مطابقت دارد

صوفيگرى همچون بسيارى از چيزهاى دیگر، از فلسفه یونان برخاسته اسرت  :گویندو

م است جملاتى در کتاب سير و از بنيانگزار آن یعنى بلوتينوس که از فيلسوفان یونان یا رو

گویرد: مرا همگرى از حكمت در اروپا آمده که جملات دراویش کنونى است. مثلا او مرى

هایش گریزان باشد خدایيم، از او جدا گشته و نيز هر کسى باید از این جهان و از خوشى

که  جویيم از ما دور نيست بلكه در خور ماست... آنگاه دیده خواهد شد که آنچه ما مى.و

باید پرسيد پس این خوشيها بهر که هست؟ و نيز این سخنش را اگرر بشركافيم معنرایش 

 ...این است که خدایى نيست و ما خود خدایيم و

هاى یونانيان و همچنان فلسفه یونرانى هاى نخست اسلام که دانشاین سخنان در صده

افتاد به بسيارى خوش مى به ميان مسلمانان آمد این نيز همراه آنان رو به شرق آورد و این

و زبان بلاف أنا  افتاد که خود را خداشناسشنيد آدمى با خدا یكى است، خوش مىکه مى

 اللّه بگشاید.

                                           
 .احمد کسروی زصوفيگری ا -8



 219 نگاهی به سلسله واقطاب صوفیه

 ا ال الدين ي نز شع پ را دارد ک  شباهت ويادپ با  ايان گ تا  ايان ع  ساوف دارد 

 پ خود دلال  ز را اوردز اات کتاب فوعز گ رواح د کس وپ د

 کا  کننادمز کا  اقاما  قان ان را وادز ت ك ار نو اع اطونز و شااهدپب خز او محق 

 وم وا  ت شباهت واود دارد  ب ن ع س   اش ا  و وتنوف

اند. ب اا تنوف و اانك  او اند ک  در راز ط اقت قدم ودزفوعاان کسانی بودز

ی اند ک  او ا    او فوف ب  معنااات مطالب بساارا نگاشت اا م تق شدزچ  ک   

 پ   اا او فوعااا اونانی ب  معنی حك ت و ع س   و... گ عت  شدز

ابان ت   ا  او ابان اا  ين  انددات  اپ ه  ا چ  هان را مس ح ت ورهبان ت ش  دز 

 قااومی کاا  پوشااادن لباااس پ اا ان  را تاا ااح»نقاا  کاا د ه نااوانی دارد، او گ اات کاا  

ی کا  هاداات پاامب ماان در حاال کننادمی خاود را با  مسااح بان ما ا    شابا  دهندمی

ااابا  کا  تناوف باا داان ت  ااات. او ااان ک اام درمیب اا ما دوات داشاتنی مح د

 نن انات ارتباط دارد

)ب  دل ا  شاباهت اند منبل ب رگ تنوف را اعكار بودائز دانست  باو ه  دات  ديگ 

در  )اي  ااا پااالودوويچ کتاااب تاااري  تنااوف رياسااتهاپ انااان بااا بودائ ااون ومااذاهب هنااد

ولاز م ااي  اولا ن  کنادن ز ک  رياسات شوندمز البت  فوع ان د اين ومان  ياعتاا ام( 

 ان ط يق ه   ويا ا هورا اه  ان بودند

 اع ادپ مث  رينولد ن ك سونهاپ گويند ک  تنوف خ اعز را با داتب داع ادپ ن   

او انتظااار انهاا  دور کاا  انااد در اواياا  قاا ن ب ساات  پديااد اورد باا  تنااوف و ماااااناون

 ناست ولی ت ام انح اعار ان را ن اتوان ناك سون و.. دانست

 اد:ع مامی شا  ب قعز

گااوي : چااون فااوع   م دمااان نااادانز بودنااد و او ی ااوم دياان آگاااهز نداشااتند و ديدنااد 

و باا  رواياار نسابت با  رااول خاداپ ی  اپ ديان احادياث خاود را با  توااط ا سا  

ند باا اپ باادیتهاپ خااود اااندپ داشاات  باشااند آمدنااد اينااان خواااات دهناادمز افااحاب او

پ  ز کث ف خود را نسبت ب  اابق ن دادند و ه  م شادپ با اپ خاود خ قا  هاپ خ ق 

خاود را با  پ اپ داشت و ه اران خ ق  ب اپ گول ودن یوام بواود آمد، يكاز خ قا 

 ديگا پ با  رااول خادا ديگ پ ب  اويس ق نز، ديگ پ ب  خضا  نباز ،ابوبك ،

 پ ب  ی ز م تضز نسبت دادند، بايد ب  فاوع   گ ات اپ ب چارگاان خ قا  چ ا پ ديگ

ندارد ک  قاب  عن  و يا ل اقت نسبت ب  اابق ن داشت  باشاد. آرپ ايان راعضاز کا  خاود 

هد بگويد ی از ها  مانناد خودشاان خ اعاز باودز و خوامز داندمز را ای   الع  اپ ش ع 

    را دز. پس فوع ان وارث ولايت ی ازبارث ب  فوع داراپ فدها خ ق  بودز و

هسااتند و م شااد آنااان ماننااد ی ااز ماادي  آااا ان و وماا ن اااات. بايااد گ اات خداونااد اياان 

 دکانداران، ک  اا ام را سايل ک دند هدايت ن ايد.
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رو و جامع ميان امور دینی معتدل ميانه دین اسلام براساس قرآن کریم و سنت پيامبر

روی و اعتدال سفارش کرده و آنان را و معنوی است که پيروان خود را به این ميانهمادی 

از افراط و تفریط برحذر داشته است و از این روست که قرآن، امت اسلام را امت وسرط 

 تعبير کرده و فرموده:

هَّدَّاءَّ عَّلَّرى النَّّراسِ وَّ)) ولُ عَّلَّريْكُمْ وَّکَّذَّلِكَّ جَّعَّلْنَّاکُمْ أُمَّّةً وَّسَّطًا لِتَّكُونُروا شرُ یَّكُرونَّ الرَّّسرُ

 ((شَّهِيدًا

و ما همچنان شما مسلمانان را امت وسط قرار دادیم ترا سرمشرق و نمونره درسرتی » 

 8برای مردم باشيد، چنانكه پيامبر را سرمشق و نمونه برای شما قرار دادیم.

طرور  از طرفی رهبانيّت را آنچنان که در ميان مسيحيان رایج بوده در یكی از آیات بره

 :یدگومی صریح از بدعتهای راهبان مسيحی شمرده است و

از پی نوح و ابراهيم باز رسولان دیگر و سپس عيسی بن مریم را فرسرتادیم و بره او  

کتاب آسمانی انجيل را عطا کردیم و در دل پيروان او رأفرت و مهربرانی نهرادیم و لريكن 

 .16حدید، آیه ال دندگذاری کررهبانيت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت

اند و اهل تقوا، عبادت و زهد بوده وجهاد  صدر اسلام غالب مسلمين اهل دین و زهد

برای امتياز از سایرین نام خاصی نداشتند، فقط افاضل مؤمنين که درك صحبت پيغمبر را 

 ند. نسل بعد از صحابه یعنی آنهائيكه به فريض صرحبتشدمی نموده بودند صحابه ناميده

ند بعد از دورة خلفای اربعه مخصوصاً در شدمی خوانده« تابعين»صحابه نایل شده بودند 

اواخر قرن اول که غالب مردم سرگرم شر و شور دنيا بودنرد یرك دسرته از خرواص کره 

ند، در ميان پيشروان زهد شدمی ناميده« عباد»و « زهاد»عنایت خاص به امور دینی داشتند 

                                           
 .888 ةبقره، آی -8



 242 اصحاب صفه و صوفیه

ن نام برد مانند ابوذر غفاری، حذیفره توامی ثالهای روشن و معروفچند نفر را به عنوان م

 8«بن یمان و اویس قرنی و...

بيشتر صحابه و تابعين به پيروی از تعاليم اسلام یك زندگی عملری عرادی و معتدلانره 

 داشتند و با رعایت احكام و حدود شرع به کار و کوشرش در امرور اجتمراعی و زنردگی

نسربت  در زمان رسول اللره: »یدگومی وزی در کتاب تلبيس ابليسابن ج 1ختند.پردامی

« عابرد»و « زاهرد»بعرد اسرم « مؤمن»و « مسلم» شدمی مردم به ایمان و اسلام بود و گفته

 8حاد  شد

 بنابراین در صدر اسلام و در ميران صرحابه و ترابعين نرام و نشرانی از تصروف دیرده

ای از مردم در ميان مسلمانها دیده شدند که دستهد. تنها در نيمه آخر قرن دوم بود شونمی

هريچ هرا آن که زندگی عجيب و خاصی داشتند به این معنی که رفترار و ظرواهر حالرات

. و آن شردمی دادهها آن یست بهبامی شباهتی به سایر مردم نداشت و قهراً اسم مخصوص

دم به لباس پشمينه و خشرن بود به مناسبت اینكه این مر ویا امثال این نام بود  نام صوفی

و اولين کسی که این نام بر او اطلاق شرد ابوهاشرم کروفی بروده اسرت. و  8ملبس بودند.

 او بود که اولين خانقاه را در رمله شام برای صوفيان تأسيس کرد.برخی گویند 

این مسلك در گذشته ميان غيرمسلمانان خصوصراً در یونران و هنرد سرابقه داشرت و 

ان مسلمين نيز پيدا شد. و به آن رنگ دینی دادند ایرن روش و مسرلك در متأسفانه در مي

اش محترم نشمردن اصول زندگی و لاقيدی درکارها نسلهای بعد ادامه یافت و اثر مستقيم

 اش انحطاط و عدم پيشرفت در کشورهای اسلامی بود.بود و ثمره

                                           
 ه 8888، تهران، زوار، دوم، 81دکتر غنی، قاسم، تاریخ تصوف، ص  -8

 ه 8833، تهران، نراقی، اول، 88الدین، سير عرفان در اسلام، ص نژاد، زینکيائی -1

 ه 8885، بيروت، 868ابن جوزی، عبدالرحمن، تلبيس ابليس، ص  -8

 .بن خلدون، مقدمها -8
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ل صفه برای خدا واما:عده ای بر آنند که تصوف منسوب است به اهل صفه، چون اه

از دنيا بریده بودند و قرین فقر گشته؛ اینان بينوایانی بودند بدون خانه و زندگی و زن و 

ای ساخته شد و مسلمانان همان جا به ایشان فرزند، و در مسجد پيامبر برای ایشان صفه

: دادمی به ایشان سلام ند و پيامبرکردمی کمك

یم هرر شردمی جمرع گوید: من از اهل صفه بودم، عصرها جلو اتاق پيغمبر ابوذر

ماندند، آن عده را هم می سپرد و ده نفر یا کمتر باقیمی کدام از ما را به یكی از مسلمانان

فرمود: برویرد می و بعد از شام کردمی برد و خوراك خودش را به ایشان ایثارمی خودش

 بيد. در مسجد بخوا

نرد، چرون خوردمی نشسرتند و صردقهمری البته این عده از روی ضرورت در مسرجد

خداوند کارِ مسلمانان را گشایش داد، آنان نيز از آن وضع بی نياز گردیده از مسجد بيرون 

 غلرط اسرت، زیررا در آن صرورت« صرفة»بره اهرل « صروفی»شدند. به هر حال نسربت 

 «.صفّی: »ندگفتمی یستبامی

، یعنری صروف =پشرم وایرن «صروف»منسوب اسرت بره « صوفی»اند گفته بعضی هم

 واولی تراست تر صحيح

وشباهت رفتاری نيز به اهل صفه ندارند جرا انان مشتاق احادیث رسرول بودنرد مثرل 

 ابوهریره که زندگيش را وقف رسول الله وکلامش کرده بود 

 

 : يهاز کلام شيخ الاسلام بن تيم نكتع دیگر در مورد اهل صفه

اهل صفه مردمان خاصی ، وملازم صفه نبودند ، بلكه گهی زیاد ، وگهی کم می شردند 

)یعنی یك محل بود که افراد در ان جمع ميشدند چه افراد خوب و چه بد وبه انهرا اهرل 

صفه ميگفتند و حتی بعضا هم همدیگر را نميشناختند ودر کل ميتوان بره محرل عمرومی 

، چون برخی مردتی درآنجرا اقامرت ان اجتماع پيدا ميكردند ( تشبيه کرد که فقراء و .. در

گزیده ، بعد به جای دیگر انتقال می نمود ، وکسانيكه در آنجرا سركونت داشرتند از نروع 
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 و برخی ها نيز مرتد شدند سائرمسلمانان بودند ، آنها کدام امتيازی در علم ودین نداشتند

 کره از قبيلرة یچنرد نفرر ماننرد آندام نمرود و پيامبر صلی الله عليه برخی از انان را اعر

 یصرل باطبيعت شان موافقت ننمرود ، پيرامبر بودند که آب وهوای مدینه منوره ))عرینه((

شتر صدقه بروند واز شرير وپيشراب شرتران اسرتفاده دستور داد تا به گله  ابه انه هيالله عل

را کشتند و گله شتر را با خرود  فتند و پس از بهبودی ساربانانتقال یا نمایند ، آنها بد انجا

 بردند

پيگيری آنها فرستاد ، وقتی  اطلاع یافت ، تعدادی را غرضپيامبر صلی الله عليه وسلم 

نزد آنجناب آورده شدند ، به دستور وی دسرتها وپاهایشران قطرع ، وبرر چشمانشران داغ 

داد تا اینكه  گذاشته شد ، و درسنگلاخ مدینه انداخته شدند ، کسی آب هم برای شان نمی

 جان دادند

وصحيح مسلم آمده است ،  قصة این گروه به روایت انس رضی الله عنه درصحيح بخاری

 صفه منزل همچو اشرخاص ودرآن ذکر رفته که آنها در صفه سكونت گزیده بودند ، پس

 باشد ، سرپس نيز بود .وبهترین مسلمانيكه در صفه منزل گرفته بود سعد بن ابی وقاصمی

 انتقال نمود ، وهمچنان ابو هریره ودیگران نيز در آنجا سكونت گزیده اند ، از آنجا

انصار ، وبزرگان مهراجرین چرون ابروبكر ، عمرر ، عثمران ، علری ، طلحره، الزبيرر ،  

 عبدالرحمن بن عوف ، ابو عبيده بن الجراح وامثال آنها از اهل صفه نبودند .

 

ی عربراز قبایل   قبيلةکه ن أد بن طانجة ن بشر بصوفة ب  شان به نسببرخی گویند که  

 است که در کنار مكه سكنی ميگزیدند که این هم بعيد است 

 

است و این قول معروف است  وان در   برخی گویند که نسبشان به پوشندگان صوف

أصحاب عبد الواحد  یبعضو  بنى دویرة الصوفية ابتدا بارز شدصوفية در  بصره و ابتدا از 

                                           
 یلباس خشن پشم 8
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ت وعبرادودر بصره مشرهور برود بره مبالغره در  حسن أصحاب  از الواحد  بن زید وعبد

او محمرد برن سريرین  از شسنادا أبو الشيخ الأصبهانی بإوهمانا روایت شده از  -خوفو

همانرا مفتخرنرد بره صروف و :  وگوید گوید که قومی فضيلت ميدهند لباس صوف را مي

 ابن مریمميگویند که انها متشابه به مسيح 

به لباس کتران و نبی صلى الله عليه وسلم  ملبس بود   ؛ب تر استأحب مان نبي تیاوهد؛ 

 أو کلاما نحوا من هذا .  غيرهم 

 (81/  18) -وس( تاج العروس من جواهر القام)در  الزبيدی 

  لو کانَت الوَلایَةُ بالص ُوف ، لطارَ الخَرُوف ":  _رحمه الله  _ گوید 

 ه ها پرواز ميكردند! صوف پوشيدن بود باید با ان برِّ اگر )معيار تقوی و( ولایت به

 

پيشينيان، اهل دین وعلم رابه نام ) قراء ( می خواندند ، واین نام همه علمراء وعابردان را 

نام ) صوفيه ، وفقراء( پيداشد ، در سبب نام ) صوفيه ( آراء زیادی  دربر می گرفت سپس

ی لبراس صروف ) پشرم ( اسرت ، آرای آمده رأی صحيح اینست که این نام نسبت بسرو

دیگری چون : نسبت بسوی صفوة الفقهاء ) بهترین فقهاء ( ، ویا نسبت بسوی صوفه برن 

مر قبيله یی است در عرب که به عبادت شهرت یافته اند ، ویا نسبت بسوی اهرل صرفه ، 

ویا نسبت بسوی اهل صفا وپاکی ویا نسبت بسوی صفوة ویا نسبت بسروی صرف مقردم 

لله تعالی ، وجود دارند ، ليكن این آراء همه ضعيف می باشند ، زیررا اگرر چيرزی از نزد ا

این آرا صحت می داشت در نسبت باید : صُفی ، یا صفائی ، یا صفوی ، یا صَّفی گفته می 

 شد ، نه صوفی .

 

افرادی بودند که افراط ميكردند در خوف و طرق عبادت چناچكه فردی از اهل بصره 

زرارة برن بی هوش شد و ویا فوت کردند مثل } فإذا نقر فی الناقور {ئت ایه با شنيدن قرا

 ودر حالی که این نوع عبادت کردن صحيح نيست  صالح المریویا   أوفى قاضی البصرة
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 الله تعالی در مورد احوال اصحاب در قران ميفرماید :

 

م آیاته زادتهم إیمانرا } إنما المؤمنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه

وعلى ربهم یتوکلون { وقال تعالى : } الله نزل أحسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر 

منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله { وقال تعالى : } إذا 

إلى الرسرول تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا { وقال : } وإذا سمعوا ما أنزل 

ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحرق { وقرال : } ویخررون للأذقران یبكرون 

 ویزیدهم خشوعا {

 :صوفيه وصافی

 ای گویند که وجه تسميه صوفيه از صافی گرفته شده است که توضيحاتی دادیم عده

عمرال صوفيه گوید که نام ما از صاف شدن امده است یعنی اینكه با تررك برخری از ا

ه بره توضريحات داده شرده واهری که این دعوا نيز با توجایم وریاضت به این مقام رسيده

 است  ودروغ

 :8گوید ابوالعلاء معری

صوفيان از نسبت دادن انان به پشم نا راضی بودند ادعا کردند که در اثر بنردگی خردا 

 1شده وبه صفا رسيدندصاف 

 :صوفيهو ستشرقينم

                                           
زنند که دروغ است وی یكی از مشراهير ادب عررب ها به وی بهتانهائی در مورد رد قران میبرخی 881فوت  -8

 .کنداست وخود به پاکی قران وبی مانند بودنش در کتبش اعتراف می

 .885ص1لزومات جزء  -1
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مستشرقين ممكن است در تحریف اثار صوفيان ميانه رو وزاهدین دست داشته باشرند 

نكته جالب اینجاست که وقتی صوفيان ميبينند کره برر  ه اند چرا که انان مورد اعتماد نبود

 وبرا فخرر ندشرومی روی تذرکره الوليا نوشته است نسخه نيكلسون یا پاریس بسيار شراد

که عرفان ما به کجاها هم رسيد ویهود ونصاری تحت تاثير قرار گرفتند غافل از  گویندمی

وبا تحریرف اثرار ادبری گمراهری را  کنندمی اینكه اتش کفر وشرك وگمراهی را فروزانتر

 کنندمی عميقتر

يرامبر هایی مستشرقين در عصر شكسپير ميان مردم انگلستان دربرارة پها و افسانهدروغ

 و مسرلمانان رواج داشرت در فصرل نهرم از کتراب هلرال و گرل سررخ ارجمند اسلام

. و شرگفت آنكره 8گررد آمرده اسرت تأليف چيو  

و بره اسرلام و  دادمری تأثير قرارزمين را تحتپایه، گاهی علمای مغربهمين شایعات بی

 د.نگریستنفرهنگ اسلامی از همان دیدگاه می

که از فلاسفه و قانونگذاران شهير غرب در نيمة نخست از  منتسكيو 

اساس اعتماد نمروده های بیای از این افسانهرود بر پارهقرن هيجدهم ميلادی به شمار می

 :نویسدمی یاد کرده است و مثلاً القوانين در کتاب روحها آن و از

سرالگی بره حبالرة که وی خدیجه را در سن پنج گویدمی حمدپریدو در شرح حال م»

 .1«!سالگی با وی همخواب شدنكاح آورد و در هشت

تقریبا تمام مستشقين کينه وبغض نسبت به اسلام داشتند خود نيكلسون نيرز نتوانسرته 

 بغض خود را پنهان نگه دارد

وال و آثرار عرفرای است. آنهم تصوّفی که از اح« تصوّف»های نيكلسون محور اندیشه

مسيحی سرچشمه گرفته و در جستجوی هماهنگی با مسلمانان، به آثرار صروفيانی چرون 

 حلاّج، مولوی، ابن عربی و دیگران، روی آورده است.

                                           
 این کتاب نگاه کنيد.( از 8135)چاپ نيویورك  858تا  816به صفحة  -8

 ، چاپ تهران.881اکبر مهتدی، ص القوانين، اثر منتسكيو، ترجمة علیروح -1
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 :نویسدمی «مفهوم شخصيت در تصوّف»نيكلسون در کتاب  -

القردس( گانه )پردر، پسرر، روحهمان چيزی که مسيحيت آن را تمایز ميان اقانيم سره»

شمرد، همان است که مسلمانان به عنوان تمایز ميان صفات تشبيه و صرفات تنزیره در می

 8«!ذات إلهی قائلند

گانه در قصد اصلی نيكلسون در این گفتار آن است که نشان دهد اعتقاد به اقرانيم سره

 مسيحيت، منافات با توحيد خداوند ندارد همچنانكه در اسرلام نيرز از یكسرو خداونرد از

 اند.کثرت، تنزیه شده و از سوی دیگر صفات تشبيهی برای او یاد کرده

 آری، در قرآن مجيد به مصداق:

         :[.88]الشوری 

 .هيچ چيز مانند خدا نيست

 :نویسدمی «عرفای اسلام»حتی این دجال در کتاب 

د و ناهماهنگی مصنّف آن ر ضرمن توانند از تردینند نمیخوامی اروپایيان که قرآن را»

 «!طرح بزرگترین مسائل ر متعجّب نشوند

نيم خوامی ، ما هنگامی که قرآن راکندمی نكتة دیگر اینكه برخلاف آنچه نيكلسون ادّعا

 شویم، و از أدات تأکيدی که در سراسر قرآن ملاحظهاز قاطعيّت آن دچار شگفتی می

  بریم. تعبيرهایی همچون:دید، پی میاش از تربه دور بودن گوینده کنيممی     

تردید بودن گوینده را ... بی8[886: ة]البقر      ،1[1: ة]البقر

دارند و دقتی که مفسّران قرآن در جمع ميان ابعاد گوناگون هر مسأله به آشكارا اعلام می

 دارد.ی بودن نگرش امثال نيكلسون پرده برمیاند از سطحکار برده

                                           
تصوّف اسلامی و رابطة انسان و خدا )مفهوم شخصيّت در تصوّف(، اثر نيكلسون، ترجمة شفيعی کردکنی، ص  -8

 ، چاپ تهران.81

 .«هيچ تردیدی در آن نيست» -1

 .«ن مباشپس البته از تردیدافتادگا» -8
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نيكلسون در باب تصوّف و نفوذ آن در ميان مسرلمانان مباحرث گونراگونی را مطررح 

ساخته که خالی از نقص نيست. از جمله آنكه نيكلسون عقيرده دارد زهرد و پارسرایی از 

 و در این باره کندمی معرّفی« پرور!لذت»مسيحيت در مسلمانان راه یافته و اسلام را آیينی 

 :نویسدمی

نهضت زهد و پرهيز، از اهداف مسيحيّت الهام گرفته است کره دقيقراً برا روح لرذت »

 8«!پرور اسلام مغایرت دارد.

 1رغبتی به دنيا و دل نبستن به آن( هر چند در قرآن کریم نيامدهواژة زهد )به معنای بی

 :توان یافتولی معنا و مفهوم آن را در قرآن می

                         :[.18]الحدید 

 .تا بر آنچه از دستتان رفت اندوهگين مباشيد و بر آنچه به شما داد، شادمانی مكنيد

پس قرآن کریم زهد را )همچون پرهيز، که آیات فراوانی دربارة آن آمده( از نظرر دور 

 است و برخلاف آنچه نيكلسون ادعا دارد، زهد و پرهيز با اسلام مغایرتی ندارد.نداشته 

های دنيا و انردوه نخروردن های حرام و دل نبستن به نعمتزهد اسلامی در ترك لذت

هرا این نشرينی و همسررنگزینی! کرهنه در رهبانيّت و بيغوله شودمی بر مال و منال نمایان

 ید:فرمامی که قرآن کریمهای مسيحيان است، چنان بدعت

                      ...  :[.16]الحدید

 .رهبانيّت را آنان )مسيحيان( بدعت آوردند، ما بر ایشان مقرّر نداشتيم

را نشناخته و بردون دليرل « زهد معقول اسلامی»بنابراین، باید اذعان کرد که نيكلسون 

 متهم ساخته است.«! پروریلذّت»ا به اسلام ر

                                           
 ، چاپ تهران.88عرفای اسلام، اثر نيكلسون، ترجمه ماهدخت بانو همایی، ص  -8

به کار رفته آن هم درباره فرشتگان یوسف کره او را بره بهرای انردك « زاهدین»در قرآن کریم تنها یكبار واژه  -1

 فروختند! 

﴿                  ﴾  :[18]یوسف 
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 توانند مورد اطمينان باشند؟!می ایا چنين افرادی
ماا ن و کتبز چاپ ک دز ب  نامهاپ  مناابت ح اّاج، فاوعی شاهاد ااا ام.! وايان 

ااات. آنها  « تناّوف»هاا ناك سون محور اندا   ناك سون: داال را شه د نام دز

احی ا چ ااا   گ عتااا  و در اسااات وا تناااّوعی کااا  او احاااوال و آثاااار ی عااااا مسااا

ه اهنگی با مس  انان، ب  آثار فوعاانی چون ح ّاج، مولوا، ابن ی بی و داگ ان، 

روا آوردز اات. ناك سون در بحث او معارف اا امی چون با ع هنگ ماا او درون 

)ه چااون اااك یااال  مساا  ان( آشاانا ن اادز ب كاا  او بااا ون باادان نگ اساات  اااات، او 

اح اد  وانب ااان ع هناگ نااتوان مانادز و با  خطاهااای دراعتاادزدرر بساارا او ا

کس وپ انن خوبز دارد ک  گوياد کا  اروپائ اان کتاب فاوع   را با اپ اعا ودن اتا  

ن اد ب اب ااد توامز )اگا  با  کتااب فاوع   بنگ يااد دهناادمز وب ا ون کنناادمز مع کا  چااپ

 ..(پ اروپائ ان مث  نسن  ن ك سون نسن  پاريس نسن  مسكو وانامه

تناوف : »گواادمی شا  یبدال ح ن وکا  در مقدم  کتاب )منا ع التناوف(

اا بود ک  شاطان ب اا مسان ز کا دن بنادگان، در اناگ باا خادا و ت ان حا  پست

پ ااامب ان او ابااداع کاا د، اياان ح باا  وردت اات ان بااود کاا  باا  وااا    آن باا  ربااانی بااودن 

ی ب اا دين حق ااات. اگا  با  ند، ب ك  تنوف نقاب ه   دش نان فوعک دمی تظاه 

خوبی در آن تحقاق کنی، تعالا  ب ه اای، بوداای، وردت تی، مانوا، اع ااطونی، 

ی امااا   8ااااابیگنواااای، اهاااودا، ننااا انی و بااات پ ااااتی ااهاااات را در آن می

ک  فوعز گا پ او  دهدمز اانادپ را او کتب فوع   اوردز اات ک  ن ان /ب قعز

 : کن ماز وما ان بن  کتاب وپ را ب  راا  امانات نقا مس ح ت ب  اا ام راوخ ک دز 

منح ف ک دن م دم او راز یقا  و  دهندمز ننارپ اعكار باط   را ب ن مس   ن رواج

خاا د، يااك اناياات بساا ار باا رگ و دور او انناااف اااات، ب كاا  بااا ت ااام اديااان الهااز 

 ، اگ  کسز کن منالف و او ه  ات ز بدت  اات. ما مقدارپ او اين انايت را )ک  مز

توااط دول ننا انز ان اام گ عتا  هاا آن ب ند اکثا من گ اعكار باط   را ب راز کند مز

 کن  : اات، ما بعضز را )ک  مز

و خاادا و ی سااز مساا ح و  دانناادمز اول، وحاادر واااود کاا  خااالق را بااا خ ااق يكااز

 ند!!ش ارمز القدس را با اينك  ا  تا اات يكزروح

دز در ی سز ک  ه  ن اعكا وشت را اااواان مس حز دوم، ح ول ک  خدا ح ول ک 

 اند.م ان مس   ن وارد ک دز

اند. ماا اوم، دروي ز و فوع گ پ اات ک  اااواان ننارپ وارد مس   ن ک دز

 کن   تا ااپ شبه  ن اند: بعضز ار مدارر خود را )ک  مز

                                           
 .66من ع التنوف، ف ح   -8
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انااان نقاا  کاا دز کاا  در ومااان ااه  اات لباااس پ اا ز لباااس رهب8ن حااار الااگنس اااامز 

او اااحظ نقا  کا دز کا  نناارپ هنگاام یباادر لبااس  64ننارپ بودز. و در فا حب 

پوش دند و او مست  ق ن نق  شدز ک  لباس پ   در اف  شعار نن انز اات پ  ی مز

 و ن ك سون گ ت  ک  ناذر ااكور و ح قاب )کا  در م اان نناارپ رواج داشات . م احظا 

و فااوع گ پ وارد اعكااار مساا   ن شاادز و  باا  نااام دروي اازهااا اين ي ااد کاا  ت ااامع مامز

 اا ام را آلودز ااخت .

ن حار آمدز اات ک  اول خانقااهز کا  با اپ فاوع ان بناا شاد، ت ااايز  46در ي 

ب اپ فوع ان در رم ب شام بنا ک د. ااپ اؤال اات ک  ع د نن انز ا  اي اد ت  ق  

 نست  داشت  باشد.توامز ب ن مس   ن چ  منظورپ

پوشاز م باوط با  ط يقاب ن  : رياسات و پ   ن خوامز ،66ار، ي در مقدمب ن ح

: پاس او ت ااس مسا   ن باا اا احان و نويسادمز 77رهبان ت ننارپ ااات. و در ي 

گ  پ و تا ر رهبانان مس حز ط يقب رهبان ت و دي ن ا نان نساطورپ او قب ا  گوشا 

ر خافاز با  تع قار دن وپ و ت ر نكااح و اا احت، باا ااا ام آم نتا  گ دياد و فاور

 خود گ عت )البت  ب  نام تنوف(.

ت ااام نويسااندگان تاااري  تنااوف ات ااا  دارنااد کاا  بن انگااذاران تنااوف يااا نناا انز 

بودناد کا  با   اند اشناي مع وعاز او فاوع اناند يا با ننارپ ا  و ا پ داشت بودز

ن ات ا  مورخ ن نن انز بودند و وارد مس   ن شدند و ب  نام تنوف ااا ام را واگگاو

ک دند و رقص و ا ود را ک  او ای ال ديناز يهاود و نناارپ ااات در یباادار خاود 

 وارد ااختند.

 اند وها مدتها اات ک  ب  دات نوک ان خاود در تا ويج فاوع گ پ کوشا دزف  بز

اناداوپ باا ن مسا   ن ااات و ی ااوز با  اياان اناد و مقنودشاان ت  ق آب اارپ ک دزآن را 

 شادانز ناادان باا ک امااتز اا  هان  و ب خ ااف یقا  با  نظ شان آن اات ک  ی عاا و م

اپ او خ اعاار ااا امز ق  اداد کنناد تاا ااا ام را ماورد تن ا  واود آورند و آن را ن ونا 

 ق ار دهند.

دار شادند تاا اينكا  م الاك ااا ام را ت  يا  ت ام وح اار و ت ريقاار ااوي را یهادز

 ا  ريااات کنناد و م الاك ااا امز را کنند و ب ن مس   ن ت  ق  اناداود تاا بتوانناد با  ه

 مستع    خود ااوند و ک ورها را ااتع ار کنند.

او خ ال آراي و اعكار اان نواسندگان معافا  و ی  ااا داگا ا کا  م اال )کا  

اااابا  کاا  تعاداد واااادا او مت كاا ان در مااورد فااوعا  باا  ناساات، درمیهااا آن ناام

  اات[ و ب  اا ام اع ودز شدز ااات اان نظ  معتقدند. فوعا  ]در اا ام واود نداشت

                                           
 .81در صفحة  ،8883چاپ سنة  -8
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، آن ای االی شاودمی آشاكار دهنادمی و اان ام  او ای ال و اععالی ک  فوعا  ان اام

 ک  ب اا اا ام غ يب و ناشناخت  و ب  دور او آن اات..

 :هاى تصوّف در مجوسيتریشه

آن هاى نظررى و عرفرانى تصروف در آئين مانى بر خلاف فلسفه باستان ایران که جنبه

 نفوذ داشت بيشتر روح تصوف عملى را در خود پرورانده است.
خواهناد با  م تبا  اااودانز ناور )عناا( ب ااند باياد او ک  مازهايز آن گ ت:مانز مز

توالد و تناا  و لذائذ مادپ ااتناب کنند و ب  ت  ب  و رياست و عق  و توک  بپ داوند 

ز فاوع ان  در آئا ن ماانز ب  ات  ايان روی اع اطا ...و ب  حالت رووز وفال باشاند و

نام دز شدز و ب  من ل  ک   هاپ اين آئا ن « فديقون»اپ بود ک  ب  نام م بوط ب  طبق 

شدند پس او آنك  مانز ب  داتور پادشاز اي ان ک ات  شاد ماانوي ن در نقااط محسوب مز

  بدوشاز باگ دپ و خانا منت ف و ک ورهاپ ه ساي  پ اکندز شدز اغ ب ب  حالت دورز

ااا احت پ داختنااد و او اياان رو آئاا ن مااانز پااس او ماا گ وپ در چاا ن و ت کسااتان و 

اپ او نقاط آع يقا چون من  و ال  ي ز انت ار النه ين و مغولستان و ه چن ن پارزب ن

در ومااان خ اعاات ال هاادپ خ   اا  یبااااز باا  هااا آن ياعاات. تعااداد مااانويون و م اا ان ن ااو)

شادند او ب رگز نسبت با  یقائاد مسا   ن محساوب مازاپ وياد شدز بود ک  خط  انداوز

هاا آن اپ اواين رو ب  دااتور مهادپ یّباااز ه ا  ماان ون تحات تعق اب و بالااخ ز یادز

ک اات  و باااقز بااا تغ  اا  نااام در اامعاا  مساا   ن مسااته ك شاادند. او ا  اا  آدابااز کاا  باا  

 دپ و ت ا د و گارعتا : دورزبا  شا ار مازهاا آن دهناد و او امت ااوارمان ون نسبت مز

باشاد. و قسا ت ی ادز ايان اعكاار با  توااط گا عتن مازوروپ با ما دان و ی ا ي ی ق

مانوي ن ع ارپ در کادر نو بن اد تنوف ک  در آن ومان در م ان مس   ن پ دا شدز بود 

 ماه ان  ب  کار رعت

 محمد شبی شيعه عراقی در کتاب التصوف و التشيع بيان ميدارد:

 بررسی و مطالعه این از پس ليكن نداشتم، آگاهی نوشتم آنچه از بيش تصوّف از من

 و هجری دوّم قرن خلال در که بوده رخدادی بدترین تصوّف طریقه که شد روشن برایم

 که هاییهمان وسيله به است، آمده پدید اسلام در آنان جز و ایرانيان طریق از آن، از پس

 ناچاراین به اسلام، برابر در ایستادگی از ناتوانی و زبونی از پس هجری نخست قرن در

 آنها پرداخته، بازی به اسلامی نصوص با پارسایی و زهد نقاب زیر در و پذیرفتند را آیين
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 و داروصله جامه و خرقه پوشيدن و گرسنگی تحمّل و خودآزاری و دنيا ترك لزوم بر را

 بستگی آن به انسان حيات آنچه همة از جستن دوری و زارهابيشه و هابيغوله به بردن پناه

 و فارغ خدا عبادت برای را دل کارها این که شدند مدّعی و کردند، تفسير و حمل دارد

 رهایی است خداوند و او ميان حایل که مادّی تعلّقات از را انسان و گرداند،می مهيّا

 فسن با مجاهده و ریاضت را آنها و دادندمی انجام که کارهایی خلال در و. بخشدمی

 اینها و شد، پيدا آنان ميان در جزاینها و ارواح تناسخ و اتّحاد و حلول اندیشه ناميدند،می

 بودند، آورده دست به هایونانی و برهمایيها و بودایيها از که بود چيزهایی جمله از

 جامع آن که شده مدعی و کرده، تصوّف از سهروردی که تفسيری بویژه ...............

 چگونگی از صحيحی صورت و شده، بيان تصوّف ماهيت درباره که است اییتعریفه همه

 آنان گزاف و لاف و صوفيان افكار بيشتر با او تفسير گفت باید دهد،می دست به را آن

 و کرد، خواهيم ذکر آینده فصول خلال در را انها از هایینمونه که چنان ندارد، وفق

 جز آن از هدف و است، الفاظ با بازی بگونه و محتوا از خالی همه، از بيشتر او تعریف

 خودشان افكار پخش و سموم، پاشيدن و مردم کردن گمراه و حقایق ساختن دگرگونی

 را آنها و باشند،می معتقد بدانها ایران و هند در بشر ميليونها که هاییاندیشه همان نيست،

 به که یودند مسلمانان از ایفرقه ه))شعوبيشعوببها انددرآورده خود روشهای و عادتها زمره در

 رجوع دهخدا فرهنگ به بودند، کنيززادگان و مواليان فرقه این منشأ کردند، قيام آنان به اهانت و عرب تحقيرشان

 پایتختهای و شهرها در اندبوده  عادتها و هااندیشه این دعوتگر که ممالك م((. شود

 داروصله جامه و پوشیپشمينه و پارسایی و زهد به شدندمی وارد که اسلامی کشورهای

 به را آنان تصوّف که این به و دهند، فریب را مردم عوام و دلانساده تا کردند،می تظهر

 گرداندمی واصل خدا

 از رهایی از عبارت فلسفه هدف است گفته فلوطين شاگرد فورفوریوس ....................

 مجاهده این اثر بر و است، آن هوسهای کردن ابودن و نفسانی مجاهدتهای وسيله به بدیها
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 بر که یابدمی آمادگیو شود،می متحد او با و کند،می پيدا اتصال خدا با روح که است

 که است مطلق فنای همان این و. گردد آگاه خواهدمی که جا آن تا هستی جهان اسرار

 وسيله به تن ميرانيدن و ملتأ و مجاهده آن، به رسيدن برای و است، صوفيان ادعای مورد

 لازم و شرط را اینها امثال و هابيغوله و غارها به بردن پناه و خوابیبی و گرسنگی

 .دانندمی

 بره و شده، منتقل اسلامی جوامع به هااندیشه این که کنندمی ادعا نظریه این طرفداران

 تازی به را دیگر اقوام و امتها آثارو شدند، آميخته مسلمانان با که سرانيها و ایرانيان وسيله

 افكرار و آراء ایرن آنهرا از برخری و اسرت شرده منتشر مسلمانان ميان در کردند، ترجمه

 و اشرراق و فريض مذهب مانند درآوردند، خود عقاید جزء و پذیرفته را بيگانه و شگفت

 برخی. باشدمی هجری چهارم و سوم قرن در تصوّف هایپدیده از که اینها چه و غيبوبت

 اقروامی صدر در شام و مصر مردم: که اندافزوده گفتار این بر عربی فلسفه پژوهشگران از

 کره اسرت کشرور دو همرين در و شرده، منتشرر آنها ميان در یونانی تمدن که دارند قرار

 مصرری ذوالنون است معروف و گشته، ظاهر آنها مردم ميان در آن دقيق معنای به تصوّف

 سيميا و کيميا اندگفته او درباره و داشته تصوّف توسعه و تحویل در را سهم بزرگترین که

 است، شده آب سير یونانی فرهنگ سرچشمه از که است کسانی از یكی دانسته،می نيز را

 از مصری ذوالنون که را مفاهيمی و معانی تمام حقيقت و جوهر ما: گویدمی داده ادامه او

 یابيممی ییونان هاینوشته در گفته سخن آنها

و او  )برخی ها نيز گویند ذو النون مصری از قبطيان مصری بود که  مسلمان شده بود

  ( کيميا و سيميا اطلاعات فراوانی داشت  

تصوف یا وحدت وجود ایرانی »نخستين کتابی که در اروپا درباره تصوف منتشر شد 

به دليل اینكه  عده زیادی نوشته ثولاك بود او در آغاز امر متعقد بود که تصوف اسلامی «
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ازمجوسيان پس از فتح اسلامی در شمال وایران بر دین خود باقی ماندند وباتوجه به اینكه 

بيشتر مشایخ تصوف از خراسان برخاسته اند وبه دليل اینكه ازراه این بخش ایران افكار 

د،تصوف هندی به صوفيان رسيده ودر گفتار برخی از صوفيان انعكاس آن را می توان دی

اسلامی راازاصل  مجوسی می دانند ،وی این عقيده رابابيان این نكته که موسسان فرقه 

های نخست تصوف اصلامجوسی یا دست کم از آیين مجوسی آگاه بوده اند تایيد کرده 

عرفان  اتيکل ونی،هما یهمتالبته برخی ها نيز ان را نقض کرده اند نگاه به کتاب))است .

 ((35- 38ص   یاسلام

 

 ت:رافضي تصوف و

 بوده اند  رافضيانگذاران تصوف  انيبن یكی از  ندیها هم گو یبرخ

نهاد هم  انيرا بن هيکه صوف یکس نيکه:  اول نیبر ا یمبن یثابت است از  کُتُب کثير و

هر( نام او عبدالكریم 188)ت "عبدك":  یبه نامها یشيعة است  ، ومَّرجع نشاتش مردان

ن علی بن عبدك شيعی از سران شيعی بوده است حلولی است است و نواده او محمدب

سازد، و از نظر دکتر پس شيعی است، زیرا او در دعوی حلول، روح غاليان را مجسّم می

اند  ،  واو بر رأس طائفة  شيبی و برخی نویسندگان کهنه و نو، غاليان از طایفه شيعه

ة بين التصوُّف والتشيُّع؛ کامل هر( الّصِل858، وأبو هاشم کوفی شيعی صوفی )ت یعيش

 (.168، ص )8111(، 8مصطفى الشيبی، دار الأندلس، بيروت، ط )

و ..  یبسطام دیزیاز جمله با انيکه اگثر صوف دارديم انيالدسوقی  در کتابش ب إبراهيم

التصوف عند الفرس؛ إبراهيم الدسوقی  " دنديهم م یرانیبودند و منشا تصوف را ا یرانیا

 (.18المعارف، القاهرة، د ت، ص )شتا، دار 



 255 اصحاب صفه و صوفیه

هر(، وبود 858أبو هاشم شيعی کوفی )ت هيکه شناخته شد به نام صوف یکس نياول 

هر(، أبو هاشم  بود حُلولی ، معتقد بود به  اتحاد الصلة بين 855معاصرسفيان الثوری )ت 

 (.168التصوُّف والتشيُّع؛ کامل مصطفى الشيبی، ص )

بلاد فارس است  هياز مصادر مهم صوف یكیکه   ندیخانقاه گو یها هم از لفظ فارس یبرخ

کننده  جادیشده دربلاد فارس ا یمخف انيرافض ایبه ظاهر مسلمان شده و  انيمجوس  یعنی

 ان هستند :

 دارد. ینوع نوشتار 88واژه  نیخوانقاه، خانه گاه، خانجاه، خانقه، خانگه. ا خانگاه،

 ر گرفته اند که عباتند از :در نظ یگوناگون یمعان« خان »  یبرا

 کاروانسرا <<)خان( 

 یسو ایز در               افتیچو شاه آرزو  زدانیمعبد و پرستشگاه :       ز  <<)خان( 

 خان آذر شتافت

 در قاف حسرت خورد مرغيچنان پهن خوان کرم گسترد         که س   سفره :=)خوان( 

 حاکم=)خان( 

 ه است:هم به چند معنا آمد« گاه  »

 جا و مكان-زمان و هنگام-یو تخت پادشاه ریسر

به  ميکن یرا برس يهو صوف هاهل سنت و رافض سندگانیونو نياز مورخ یکتب برخ اگر

 هستند  انيرافض هيصوف یکه از مصادر اصل ديرس ميخواه جهينت نیا
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اولاد از  یکه مهد دارنديم انيب888ص 1الاکبار ج دیعقا انيب یو جواهر ف تيواقيال در

 یدر باره و زيخود را رافضه را ن دیعقا گریالسلام و د هياست با لفظ عل یحسن عسكر

 دارديم انيب

در  یوشاذل دارديم اني(( عصمت را ب8/818)) دهيعق هيهم در فتوحات مك یعرب وابن

 ((8/886)دارديم انيرا ب هيصوف وخيعصمت ش زيالقصد ن

 گردديم یوح هيصوف خيکه به ش دارديم انيب(( 8/888((و))8/858))هياخلاق المتبول در

 ((163((و))858)) زیدباغ هم در الابر

قول را  نیهم ا هيصوف نكهیکما ا شودينم یاز حجت خال نيقول اند که زم نیبر ا انيرافض

 ( 1/883) هيدر اخلاق الامتبول یشعران   دارند 

 است  انيجنس اقوال رافض اقوال از نیکه ا دیگويم انيقول صوف نیبعد از ذکر ا هيميت بن

 مطابقت داردکه وارد شده: انيبا رافض انيصوف یها هياز ادع یبرخ یحت

)) ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك فی النوائب کل هم وغم سينجلی بولایتك یا  

علی یا علی یا علی وسمعوا صوتا لا فتى إلا علی لا سيف إلا ذو الفقار((..] شجرة طوبى 

/  851ص  5/ مستدرك سفينة البحار ج 68ص  18/ بحار الانوار ج 118ص  1ج

 [818ص  85مستدرك الوسائل ج

  "الفيوضات الربانية فی المآثر والأوراد القادریة "شده در   ووارد

: )) ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا فی النوائب کل هم وغم سينجلی بنبوتك یا محمد 

 ((..بولایتك یا علی یا علی یا علی 
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حلول الله در  یبوده است که دعوا انیهودیعبد الله بن سبا از  ديداشته باش ادیبه  اگر

اعتقاد را دارند  نیکه ا مينيبياز مذاهب رافضه را م یرخی شيرا کرد و کم و ب یعل دنايس

خود  یو حت  داننديخود م وخيالله  را محلول در اقطاب و ش زين انياز صوف یو برخ

  ندیگويرا م نیا زين وخيش گریو د یرانیا دیزیمثل حلاج و با دارنديم انيرا ب نیا زين  وخيش

  ه ان بودهکنندح است که ان را مطر یکسان  نيجزو اول یرانیکه حلاج ا ميهست نیوشاهد ا

 است 

 و .. بود    انياعدام حلاج ارتباط با رافض  لیاز دلا یكیاست   نیجالب ا ونكته

ملموس  " دیی اسماعيلی سوری(    در  کتابش السهروردی گوغالب) کاتب باطن مصطفی

است اثر عقيده اسماعيليه واضح و بارز در فلسفه صوفيه و همانا حلاج  وابن عربی 

السهروردی مصطفی  "الا از شاگردان مكتب اسماعيليه الفكریه ستنديسهروردی وغيرهم  ن

 8111عام  وتبير-مؤسسه عز الدین - 83غالب ص

 وراد بكتاشيه نيز  نشان دهنده اعتقادات  رافضی انهاست اذکار و ا

اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المجتبى والإمام المرتجى سبط المصطفى وابن المرتضى علم 

المدفون بأرض البقيع.. الإمام المؤتمن.. والمسموم  -الهدى.. الشفيع ابن الشفيع المقتول بالسم النقيع 

 (.18.. )الرسالة الأحمدیة صلحق أبی محمد الحسنالإمام باالممتحن.. 

اللهم صل وزد وبارك على صاحب الدعوة النبویة، والصولة الحيدریة، والعصمة الفاطمية، والحلم 

الحسينية والشجاعة الحسينية، والعبادة السجادیة، والمآثر الباقریة، والآثار الجعفریة، والعلوم الكاظمية، 

التقویة والنقاوة والنقوبة والهيبة العسكریة، والغيبة الإلهية، القائم بالحق والداعی والحجج الرضویة، والجود 

إلى الصدق المطلق، کلمة الله، وأمان الله، وحجة الله، القائم لأمر الله، المقسط لدین الله، الذابّ عن حرم 

حق أبی القاسم محمد بن الله، إمام السر والعلن، دافع الكرب والمحن، صاحب الجود والمنن، الإمام بال

الحسن، صاحب العصر والزمان، وخليفة الرحمن، ومظهر الإیمان وقاطع البرهان وسيد الإنس والجان، 

المولى الولی، وسمی النبی والوصی، والصراط السوی، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، الصلاة 
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، یا ابن اننا، أیها القائم المنتظر المهديیا إمام زموالسلام عليك یا وصی الحسن، والخلف الصالح، 

، یا سيدنا ومولانا إنا توجهنا یا حجة الله على خلقهرسول الله، یا ابن أمير المؤمنين، یا إمام المسلمين، 

واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين یدی حاجتنا فی الدنيا والآخرة یا وجيهًا عند الله اشفع لنا 

 (.11،11وبحق جدك وبحق آبائك الطاهرین )الرسالة الأحمدیة صعند الله بحقك 

وجميع الصوفية على اختلاف طرقهم یقدسون النبی وأهل بيته ویغالون فی هذه المحبة لدرجة اتهامهم 

 (.31)الرسالة الأحمدیة ص "بالباطنية والاثنی عشریة

 اکتفا ميكنيم مراجع زیر  بيان به فقط برای مفصل نشدن مستندات 

 )الصلة بين التصوف والتشيع(-1(.11)الرسالة الأحمدیة ص-8

او  یوابستگ قتيپنهان کند تا حق هيشعار تق ریخود را ز ديکوش یفضل الله تا حد امكان م

 اشكار نشود . عيبه تش

 

دوازده  عيرا با تش هيکه ارتباط حروف افتیتوان  یم یارياثار فضل الله اشارات بس در

 یبر ظاهر و نف ديبه تدک ریابن حنبل دا دهيمثلاً فضل الله با عقسازد ،  یروشن م یامام

در موضوع اذان مخالف است و عبارت )  فهيبا ابوحن ني، همچن كنديباطن ، مخالفت م

 داند . یجزء اذان م االعمل ( ر ريخ یعل یح

 ، معصوم چهارده با –که دوبار تكرار شد  هیهفت آ یهنیاز تناسب واضح سبع  گذشته

نبوده  یغمبريپ چيکند که ) ه یم ديتدک انيب نیخود را با ا یدوازده امام شگرای الله فضل

دوازده  یخود را مهد یامام بوده است ( ) فضل الله حروف 81مگر انكه به دنبال او 

 است ( دانستهيم انيامام
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 یدوازده امام دهيعق حاًیفضل الله ، صر یو خلفا انياز کشته شدن فضل الله ، حروف پس

 خود را فاش کردند .

ذکر دوازده امام و چهارده معصوم امده  سدینو یدر شرح جاودان م یاعل یمثال عل یبرا

 نيشمرده و معصوم انیاد یاصل کل كیندانسته بلكه  عهيتعداد معصوم را خاص ش نیو ا

عبارت است از دوازده اسباط با  هودیرا مظهر خدا خواندهاست . مثلاً چهارده معصوم 

و از ان مسلمانان دوازده  میو مر یسيبا ع ی، دوزاده حوار انيحيو هارون و از مس یموس

 امام و محمد و فاطمه .

 :د دیگري از تشکیل صوفیه به دست رافضیان اسماعیلیه اسنا 

 وانند از محققان باطنی و قرامطه نيز ميخاسماعيليه را برخی 

سقوط الموت، در کسوت تصوف پس  رانیدر ا لىيمذهب اسماع: »دیهانرى کربن مى گو

نوعى ابهام وجود داشته است. از  انهيصوف اتيخود ادامه داد و از آن پس در ادب اتيبه ح

و  خیتار.))به مشام مى رسد لىياى اسماع حهیمحمود شبسترى را خيش تيشعر پر اهم

 (( ه،يليعقائد اسماع

و  انيمانند آثار جابربن حتر،  مینوشته هاى هرمسى اسلامى قد ريتأث: »دیدکتر نصر مى گو

وابسته به مذهب  گریو نوشته هاى د شانیا ثاغورسىينوف لاتیرسائل اخوان الصفا و تما

. مؤلف بحثى 886ص خ،یدر تار انيليسماع))ا.«ابن عربى مشهود است فاتيدر تأل زين انيلياسماع

ه است که نكات قابل و تصوف مطرح کرد لىياسماع نیيآ عنىیرا در رابطه با موضوع مورد نظر ما، 

 (استفاده اى دارد.

 كی» در آن مطرح شده تعداد نقبا و ائمه است:  رىیرپذيبحث تأث ىیاز حوزه ها كىی

آمد و به آن جرئت ظهور و  هيصوف تیبه خدمت ولا زين گرید لىياسماع عىيش شیگرا
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ى دانند همواره ائمّه را هفت عدد م هيليصورت که اسماع نیبه ا د،ياعتماد به نفس بخش

گونه  نی، و ا81 عنىیتعداد مشخصى دارند،  بانيقکه حكمشان، حكم نبوّت است. و ن

مادى به سوى  تيخود گسترد و آنها را از انسان بانيرا بر نق تیولا هيلياست که اسماع

دادند و  قياخذ کردند و در جامعه خودشان تطب زيمسئله را ن نیا هيبالا برد. صوف تيروحان

تصوف بعد از چند قرن  مينيآن گونه که مى ب ختند،یقالب ر نیرا در ا مثال هاى خود

و قائل به منازل و چند درجه اى بودن معرفت و سلوك  رديکامل مى گ لىيصبغه اسماع

 ((861ر.ك ص پور، نقد صوفى، وسفیمحمد کاظم ))«مى شود

طفى غالب مى از همان زمان حلاج، او را از خود مى دانستند، آن گونه که مص هيليسماعا

اهوازى  نيحس لىيحلاج در هنگام حضور خود در اهواز با داعى بزرگ اسماع: »دیگو

ملاقات داشته و در برخى از امور عقلى مباحثه و مجادله داشته اند مخصوصاً در مسائل 

اى شد تا  نهيمباحثات زم نی. ااتیمنطقى بعضى از آ لیأومربوط به امامت و رسالت و ت

و فلسفه و فقه و مسائل اجتماعى آشنا  استيدر حكمت و س لىياى اسماعه شهیاو با اند

آن بر نظام هاى اجتماعى خود  قيفاضله و تطب نهیدر رابطه با مد لىياسماع دگاهیشود. د

... بعضى از نصوص سرّى ختيدر جامعه هاى محدودشان، تعجب حلاج را برانگ

 لىياهوازى دعوت اسماع نيست حسنكته اشاره مى کنند که حلاج به د نیبه ا لىياسماع

سفر کرده است. در سوادِ کوفه با  لىيو همراه او به بعضى از مناطق اسماع رفتهیرا پذ

جنابى  ديرفت و با ابوسع نیداعى حمدان بن اشعث و عبدان آشنا شد. پس از آن به بحر

رد. از معروف به دندان ملاقات ک نيو در راه بازگشت با داعى محمد بن حس دیگردآشنا 

چند بار در بغداد به ملاقات حلاج آمد و در مورد برخى از امور  ز،يعبدان ن گریسوى د

 .85، 88الحلاج، ص«.به تبادل نظر پرداخت لىيمهمِ مربوط به نشر دعوت اسماع

و ملاحده بوده است.]  هيباطن شقدمانيباور بود که او از پ نیدر باره حلاج بر ا هيميابن ت

 زیحج دستاو لیتبد نیا دی[ وى در ادامه مى گو881ص ران،یف ارك: جستجو در تصو
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مناسبى بود، چون نوعى زندقه بود و با رأى قرامطه که چندى بعد از کشته شدن حلاّج 

 )نگاه کنيد  به بخش دلایل اعدام حلاج ((حجرالاسود را ربوده و نزد خود بردند هماهنگ بود.

ش در بسياری از موارد با باطنی های حلاج از متقدمان تصوف بوده است که عقاید

 اسماعيليه مشابه بوده است و بن عربی نيز پی رو راه وی بودند 

با عصمت  انیصفو: » سدینویاز ظهور تا زوال م هیدر کتاب صفو انیرسول جعفر

 بخشتياما بلافاصله تلاش کردند عناصر و منابع مشروع دنديبه قدرت رس انهيصوف

مستقر نشد و  گاهچيه تيمنبع مشروط نیبود که ا عيند و آن تشبه دست آور زين یگرید

چالش  ،ییزالك )).ديفروپاش هیصفو ست،رخت بر ب انهيصوف تيکه عصب یلذا هنگام

 ه صفویان با زور شمشير و قتل مردمالبته باید گفت ک .((885 ،یو نظم سلطان ینید استيس

به رسمست شناخته شدن انه ولی ایران فقط توانستند به این هدف برسند  سنی مذهب 

قبل این واقعه بود که انها از صوفيان شافعی مذهب شيخ صفی الدین اسحاق اردبيلی 

 بودند 

 هندی بودائی:های ئينآتصوف و

مبالغا   داننادمز ک  تنوف را وائ ادز اعكاار هنادپ و باودائز هائزآنا اگ  یق دز»

ااا امز داشات  اعكاار و  وهادسا ار در کا  تاگث   ب باشد لااق  باياد گ ات کا  او چ  هاائز

 آداب هندپ و بودائز اات،

مت ااوو او هاا ار اااال پاا   او اااا ام، ماذهب بااودائز در شاا   اياا ان يعنااز ب اا  و 

و پ ات گاههاپ مع وعاز داشات  ها بنارا و ن   در ماوراي النه  شايل بودز و فومع 

در دهاا  باساات و اااات و مننوفااا  فااوامل بااودائز ب اا  بساا ار م ااهور بااودز اااات.

در و  ق  ا اكی او م هورت ان ب ات گاهاا بودائاان ب  دات اعغانها ناابود شاد 

قاا ون اول اااا امز، ب اا  و اطاا اف آن او م اکاا  بساا ار مهاا  تنااوف شاادز و فااوع ان 

و اناد رعت ماز خ ااان در تهاّور عكا پ و آواد من از پ  ا و اااي  فاوع ان با  شا ار

وز اپ مقتاابس او اعكااار هناادپ اااات ب  اات  باا  دااات عناااي عااز ال اا  کاا  تااا انااداا یق اادز

 «.ز ااتشدمز فوع هاپ خ ااان او قب   باي يد بسطامز و ابواع د ابوالن   ت ويج

ب ناي و محو شنن ت ک  فاوع   عنااي و محوياا اااته ار م نامناد ظااه ا  ا یق دز»

ا در اف  هندپ اات انعدام و او م ان ب دن تع ناار شنناز شا ط محاو شادن در خاد
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ن ديكااز کاا  باا ن بودائ ااان و مساا ك تنااوف هساات يكااز هاپ اااات. او ا  اا  شااباهت

تا  رودمز اات ک  االك ب  ت ت ب و تدريج او مقامز ب  مقام ديگ  بالات ت ب مقامار 

 .رادمز ب  مقام عناي

مسائلی همچون : فقر ، خرقه اگرما للهند را برسی کنيد شاهد این خواهيد بود که : 

از « پَّرسه و گدایی صوفی مبتدی  و های طولانی ،از آداب هندو هاست پوشی و ریاضت

 است دهبوآئين برهمایی 

 :نصرانييتتصوّف و

مسيح براى تعليم آئين رهبانيت نبود و تنها به قسمتهاى مربوط به امرور سيدنا رسالت 

آخرتى و زهد و انقطاع از دنيا و تحقير حيات مادى اختصاص نداشرت منتهرا بره جهرت 

يل ادیان گذشته و نيز روى مقتضيات زمان اساس دعوت و رسالت خرود را برر پایره تكم

زهد و سادگى در امور زندگى و تامين سعادت حيات اخروى نهاده و لذا به حيات مادى 

دادن خود از اى از مومنين افراطى مسيحى به منظور نجاتامّا عدّه کمتر نوجه نموده است.

اجتماعى و اختلافات و تناقضرات نظررى و فكررى روش  هاى فساد و وضع ناامنگرداب

زهد و انقطاع از دنيا و اعتزال و تبعات آن را که به پندار خود آن را مطابق با همان روش 

دیدند پيش گرفتره و رهبانيرت را پيشره خرود سراختند. و در عملى مسيح و حواریون مى

تصوف مسيحى به کمال اوج و  هاى ششم و هفتم ميلادى که مقارن با ظهور اسلام بودقرن

پروش مسريحى در بلراد اسرلامى گرردان پشرمينهاشتهار رسيده بود و عده کثيررى از دوره

مخصوصا سوریه و عراق و مصر و بعضى از نقاط حجاز با مسلمين از نزدیك در تمراس 

هاى تند صروفيانه از قبيرل تررك ازدواج و حترى نرامرد اى از روشبودند و مسلمين پاره

پوشى و روزه وصرال گررفتن و تررك حيروانى و توکرل افراطرى و خود و پشمينه نمودن

پوشى و افراط در عشق و غيره را از اینان دیده بودند و به مرور متأثر از آنران شردند. دلق

داد غيرر از آن تعلريم مرى علاوه اینكه تعاليم اخلراقى و زهردى کره حضررت عيسرى
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نمودنرد و زنردگى را ها اعتكاف مىدیرها و صومعهکه بعدها پيدا شد و در  1رهبانيتى بود

 فرماید:مى خداوند متعال گذراندند. لذابه ریاضت مى

                             :[.16]الحدید 

ما آن را برر آنران مقررر ننمروده  كههبانيت را بدعت گذاردند و حال آنرها آن :یعنى

 .بودیم

رهبانيرت »فرمرود:  مسعود نقل شده که پيامبر اسلامو در ذیل تفسير آیه مزبور از ابن

 «.امت من هجرت است و جهاد و روزه و حج و...

 سوفیه و صوفیه:
 شیگرفته شرده اسرت  ومعنرا ونيونانی "ايسوف "از هيکه نسبت صوف ندیها گو یوبرخ

 حكمت است 

حكمت هستند  ی( قوم طالب برا انيقوم)صوف نیا ندیاست که گو یاستدلال انان نی, ا

از موضرعش گرفتره  هيان و انحراف کلمره سروف یهستند وبا اعراب گزار صیو بران حر

 )   881شده است .) نشأة الفلسفة الصوفية ص

  مينيبيرا م ميلقب حك انياز شاعران و صوف یدر اول برخ رایز ستين ديهم بع نیا-

حراد   زيسه چ نيدر اواخر عصر تابع":  دگوی –رحمه الله  -الإسلام ابن تيميَّّة  شيخ

شد: )الرأی، والكلام، والتصوُّف(، و بود  جمهورُ رأی فی الكوفة،    جمهورُ کلرام تصروُّف 

شد  عمرو بن عبيد وواصل بن عطراء،  دايدر بصرة،  وان بعد فوت حسن وابن سيرین،  پ

هرر(، شرارد  عبدالواحرد برن شراگرد ، حسرن 188الهجيمری ) علریحمد بن شد  أ دايوپ

برا لفرض  دویررةً  خي)شر انيصوف یبرا هیالبصری، وبود اقوال از اودر قدر، وساخت  زاو

 یبود که   بُنيان نهاد در  اسلام غير مسراجد؛ بررا یکس ني( ، واو أول دارديم انيللصُّوفية ب

از  سماع وصوت، و اهل مدینة نزد  یحال نهاشد برا بر ذکر   وسماع، و سپس دارید دارید

                                           
 .تحقيق و بررسى در تاریخ تصوف -1
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. مجموع الفتاوى؛ "بودند در قول وعمل  بر انها ، وأمَّّا شاميون، غالبشان  مُجاهد بودند كی

 (.851(، ص )88ابن تيميَّّة، ج )

 در برخی از نصوص صوفيه هم شاهد تمجيد افلاطون توسط صوفيان هستيم  

 افلاطون:

 قبل مسيح  816امد در   ايست که به دنافلاطون فيلسوف بت پر

 غالی در کل فلاسفه صوفيه وکبارشان بود  قبل مسيح 886 مرگشو

   یمعرفت اله یبرا یمعتبر دانستندش در رمز حتی

 ابن سبعين 

 هجریه 331هلاکت 

الرساله النوریه به تحقيق عبدالرحمن بدوی , نشره مرکز المصری للدراسات الاسرلاميه 

 8153بمدرید 

 "ربش را در تمام صبحگاهان كرديکه مناجات م یفلاطون بود شيخ متجردا

 

 به امر صلاح الدین رحمه الله :افلاطون صاحب الاید والنور و 581اعدم ": سهروردی

 "ممثل الخميره الابدیه للحكمه وحكيم زمانه المتأله  

 در انسان کامل نيز افلاطون را اوليات الله معرفی ميكنند  

 هجریه 113م الجيلی توفی عبد الكری

 :61 / 1)الإنسان الكامل فی معرفة الأواخر والأوائل( 

 برخی از متصوفه هم وی را جزو پيامبران ميدانند

 اقوال افلاطون:
اسرت و همره مرردان را متعلرق بره همره زنران  یافلاطون معتقرد بره اشرتراك جنسر

 (681/ني.)قواندانديم
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 یبرا مررد دیاز آنان نبا كی چهي و باشند پاسدار مردانمتعلق به همه  دیپاسدار با زنان

 زيردهنرد و کودکران ن زيرکودکان تم گریفرزندان خود را از د دیکند.پدران نبا یتنها زندگ

 (856/یپدران خود را بشناسند.)جمهور دینبا

 شاهد این هستیم که در برخی طرق صوفیه چنین چیزي رخ میدهد

 

 یمرر یمسررت یخرردا زوسيونیررد هیرربررزرگ و هد یافلرراطون شررراب را سررعادت

 (838/نيداند.)قوان

این را نيز در برخی از طرق صوفيه شاهد هستيم و حتری برخری نيرز شررب خمرر و 

 حشيش را نيز داشته اند 

 

 (868/یشمارد.)جمهور یم زیو استعمار را جا گرید نيبه سرزم تجاوز

 (838/یداند. )جمهور یم زیبرادر با خواهر را جا ییزناشو

 (88/مائوسيگردند)ت یانسانها پس از مرگ به بت ها باز  ماست  معتقد

 زیپردازد و آن را تجرو یم یبرد و رسما به همجنس باز یلذت م بایپسران ز دنید از

 (181/دروسی، فا888/ی. )مهمانكنديم

کتراب بعرد از ذکرر  نیر،او در ا"صد همجنس براز مشرهور"دارد بنام  یپال رسل کتاب

اختصاص  كنيب سيو فرانس نوسيبه اگوست زيرا ن یدارك فصلسقراط و افلاطون و ارئه م

کره روابرط  داسرتيپ یبره خروب یونرانی اتي: از ادبدیگو یداده است. جواهر لعل نهرو م

روابرط صرورت  نیرشرده اسرت در واقرع ا یمربا هم جنسان و لواط بد شمرده ن یجنس

برود و معشروق بره شده بود که مع نیا یاست. ظاهرا صورت ادب كردهيم دايعاشقانه هم پ

 شود و مرد باشد. اندهیصورت جنس نر نما

برا  ی: )پارس هرا( روابرط جنسردیگو یباستان با افتخار تمام م ونانیمورخ  هرودوت

 (885/یتیهرودوت، هدا خیآموخته اند. )تار انيونانیپسران را از 
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ن این هم در دین صوفيه وجود دارد که نگاه کردن به پسران خوب رو را تحرت عنروا

 امرد بازی و شاهد بازی رواج داده و تجویز کرده اند

 این است پيامبر ویا اولياء  شما ای صوفيان؟

 

 :يجمع بند
، اندك اندك  راسلامىيدرست است که عقائد و مذاهب غ: »دیکوب مى گو نیکتر زرد

قسرمت  كنياست، ل دهيبخش ريو کم تأث شيو در طى قرن هاى دراز در تصوف اسلامى ب

ارتبراط  جرهيآنهرا و در واقرع فقرط نت ميرمستقيغ ريتأث دیرا با دیعقا نیاز نفوذ ا عمده اى

و امثرال  هيمختلف چون غلات، معتزله، قرامطه، باطن هاىبا فرقه  هيو مستمرّ صوف ميمستق

برا متصروفه  ایرانرد.  وسرتهيدر طى قرون به تصوف مى پ روانشانيآنها دانست که مكرّر پ

 .51پور، نقد صوفى، ص وسفیمحمد کاظم «ندارتباط و معاشرت داشته ا

 نیروا  میريکننده تصوف برر ا جادیدنبال عامل خاص ا دینظر بنده )مولف کتاب(نبا به

تصروف و اعتقرادات ان  جادیا ندیعامل را در فرا كیکه فقط  ستين یمعقولانه ا ليهم دل

ه بلروغ و بر دهيرعق نیرترا ا دهنديدست به دست هم م یبلكه عوامل مختلف ميبدان ليدخ

 رياز انها روش مجرزا در سر یاست که برخ هيصوف رقکثرت ط گریتكامل برسد و نكته د

 فكر تصوف بوده است  جادیبارز در مختلف بودن عوامل ا ليدل نیوسلوکشان دارند ا

 انیر,اد قی, زنرادهير,جهم ی,فلاسفه نو افلاطون ی,نصار هودی, اني,مجوس انيرافض مانند

تفكر تصوف در امرت اسرلام  جادیدر ا یثالهم هرکدام سهم بسزائ, سحر بازان و ام یهند

 گرریضاله و منحرف د دیفكر استارت زده اند و عقا نیو شروع ا ليدر تكم ایداشته اند و

  دتر کرده ان ليان را تكم

 اعلم والله
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 ریاضت در تصوف:

 از تروان امرام شرد:اعتقاد مولروى و جمعرى دیگررریاضت مى ار صوفيه معتقد است ب

صوفيه آن است که چون کسى به ریاضت و مجاهده صاحب خلق و خروى شرد، امرام و 

کند، خواه از اولاد عمرر و تواند شود و هفتصد پرده نور حق را طى مىخليفه و هادى مى

 311شرود و مولروى پرده طى کند قندیل امام مرى 318خواه از اولاد على باشد، و هر که 

و اعتقادش درباره پيرش شمس تبریزى چنرين بروده  .8هپرده تا آن وقت که بوده طى کرد

پرده را طى کرده و امام هادى مهدى شده. و شك نيسرت در کفرر صراحب ایرن  688که 

طبقه را طى  688اعتقاد و مولوى به اعتقاد مریدانش در آخر به مرتبه کمال رسيده و تمام 

 آن از شمس تبریزى گذشت.نموده، امام و هادى گردیده و بلكه بالاتر چنانكه تصریح به 

گفتره  1دانند چنانچه مولوىجمعى از صوفيان دعا را براى دفع قضا و بلا حرام مى ر 8

و حال آنكه این منافى نص کتاب است..

کند که حسين بن منصرور حلراج دلقرى داشرت کره نقل مى« تذکرة الاولياء»در کتاب 

ه چگونره آلرودگى را از خرود دور داند کبيست سال از بدنش بيرون نياورده بود )خدا مى

داده است( روزى به زور از بردنش بيررون آوردنرد هاى لازم را انجام مىکرده و غسلمى

 وکژ دم لانه کرده را وزن کردند نيم دانگ! وزن داشتها آن دیدند که شپش زده یكى از

                                           
 .18 - 11، ص 1به نقل از مثنوى، ج  -8 -8

 .58/8در مثنوى  -1



 

 :صوفی گری اتغاز انحرافآ

ست بوده که به مرور ردا بر طریق دصوفيه در ابت شيخ جبرین رحمة الله عليه گوید که

 8از ان منحرف شده است زمان

 بايد اشكار شود  قض   شوي  ع   تنوف با ت ک   ن س ووهد قب  او اين ک  وارد

اما اوال اين اات ک  چ  نوع وهدپ)نا  او ناوع فاوعز گا پ چا  خاوب وباد( او 

 گاذاري  تاا ث ياا کاجنظ  اا ام مود تائ د اات ه   گويند ک  اگ  اا  يك ديوار را کج 

فوعز گ پ اگا  چا  شا ويل شادن شا یز داشات  ولاز چاون هادف ان اشاتباز  رودمز

يكز او  وبايد دانست ک  اا ام خود قوان نز ب اپ یبادر دارد بودز ات ب  اس ال رعت 

 با  او گ ات کا  رااول ال ا  او گ انگز ورد ولاغ  گ ت  بود افحاب راول ال  

 او را م امات کا د کا  چا ا چنا ن (ب  روپ تاو حقاز دارنادخانوادز تو )ون وع وناد تاو

  کنزمز

در ا او ناور اعتااب ن سات  باود و رووز  رووپ شننز او افاحاب رااول ال ا 

ام گ ات کا  مان رووز کنازمز او او پ ا د ک  چ ا چنا ن بود )در مس د( راول ال  

ا او ناور اعتااب با  گ ت ک  او  راول ال   بن  ن  در ا و نور اعتاب ام ک ونذر ک دز

 (ااي  ب ا ونذر خود را ه  ب  ااپ ار)يعنز عقط رووز بای

رهبان ات ديان مان در مسا د با اپ ن ااو بعادپ تا ين عا  ماود کا  ب   راول ال  

منتظ  ماندن اات

ت ا اا  کاا د کاا  در  ن ان را باا  دروياا  گاا پتااوامز بااد ااااتپ رهبان  اات ک  اا )

ر وندگز خود ب اپ را دگز ب  امور وندگز د راول ال   کندمز ويادز روپ یبادر

هنگامز ک  ن  اهادپ بود کاراون   ب  پايان م اا د ووقات خاانوادز  خود ب نام  داشت

ونادگز  ند ن  مث  فاوع ان کا  درک دمز ا  ااي  بود با افحاب در مس د ایتكاف

 ...(.گ رانند ويا بدت  کوز وغارهامز را در مسااد

 ب نادمز اات اع ادپ را ناام نبودز اات شودمز م اهدزفوعز گ پ ابتدا چن ن ک  

در م  اوع  :شاا  الإاا ام ابان تا اا  ونام فوعز ب  قاولاند ک  اول ن فوع ان بودز

هااا اعتاااد، و ل ااظ فااوعا  تااا قاا ن اااوم م ااهور نبااود و بعااد او آن ااا  وبان»ال تاااوا: 

ارانای و داگا ان رواات شدز اات ک  اع ادا مانند اماام اح اد حنبا  و ابواا ا ان د

اند. رواات شدز اات ک  ا اان ثورا آن را ب  کار ب دز ااات. دربار  آن انن گ ت 

. در معناای ک  اا  فااوعی دهناادمی و ب خاای نااا  اااان اماا  را باا  حساان بناا ا نساابت

 اخت اف نظ  دارند 

                                           
 بود. واضح اران بسيارگذ مشرکانروافض و واشكار کردن  مفتی سابق سعودی که در تكفر -8
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ايان ااات کا   ااناد ک  نام تنوف ودل   ناام گاذارپ ان او چ ساتت ين ولز حق قز

چ ا ک  اين اه  با پوش دن پ ا   پ   ن  پوشز اين اه  گذاشت  شدز اات نام تنوف او

چن ن کارپ نكوه  شدز اات وب  ه  ن دل ا   ک  در اا اماند ب  دنبال ت ک   ن س بودز

هساتب اولاا  فاوعا  را اند اين اه  را پ   ن  پاوی گويناد وبا  ايان ناام م اهور شادز

او ااران حسان باود، بناا نهادناد. اها  ب خی او ااران یبدالواحد بن واد ک  خودی 

بن ز ب  خاط  واادز روا در وهاد و یباادر و تا س ]او خادا[ باا شاه هاا داگا  

کا   کنادمی ابوشا  اف هانی با ااتناد ب  مح د بن اا ان روااات«. ت اور داشتند

 دهنادمی هاا[ تا ااحب  او گ تند: ا ایتی لباس فوف )پ  ان ( را ]ب  داگ  لباس

کا  خاود  کنندمی ادیا دهندمی : قومی ک  پوشادن لباس پ  ان  را ت ااحو او گ ت

ب اا  در حالی ک  هداات پاامب مان مح د کنندمی را ب  مساح بن م ا    شبا 

پوشاادند ـ ااا اا و غاا ز میت  اات، ولی اا اان ي لبااس پنبا ما دوات داشتنی

 اان انن حسن البن پ اات..()اننانی او اان قبا 

: اانااان باا  پوشاا  ظاه ا ااان کاا  لباااس پ اا ان  )فااوف( بااود گوااادمی ساااپ

، گ تنادمیپوشاد[ را فوعی ]کسی لباس فاوف ااا پ ا ان  میها آن نسبت دادز شدند

 شااان ناا  م اا م باا  پوشااادن لباااس بودنااد، و ناا  آن را واااابادر ط اق هااا آن ولاای

خااط  متحدال اك  شادن در ند، اما ب  ک دن ی ، و کار خود را بدان م  وطدانستندمی

 ظاه  آن را ب  ط اق ان اع ودند.

ها و اااان افاا  تنااوف اااات، امااا پااس او آن باا  شاااخ : »گوااادمی وا در اداماا 

اابا  کا  تناوف در ک اورهاا ااا امی و . او ک ام او درمی8«.هاا منت  ی شدع ق 

  وااود در وهاد و یباادر باهاا آن رواب  واا   پاراااان بن ز در نتا   وااادز

آماااد، و بعاااد او آن تكامااا  ااعااات. ب خااای او نواساااندگان معافااا  بااا  ااااان نتا ااا  

ها با  مسااحیاند ک  تنوف او اداان داگ  مانند دان هنداها و پاراااای راادز

ک ورهاا اا امی ن و) ک دز ااات. ااان اما  باا ک اامی کا  ابان تا اا  او ابان ااا ان 

   پوشااادن لباااس پ اا ان  را تاا ااحقااومی کاا»نقاا  کاا د ه نااوانی دارد، او گ اات کاا  

در حاالی کا  هاداات پاامب ماان  کننادمی خاود را با  مسااح بان ما ا    شابا  دهندمی

ااابا  کا  تناوف باا داان ت  ااات. او ااان ک اام درمیب اا ما دوات داشاتنی مح د

 نن انات ارتباط دارد!!.

رااد با  نظا  می :گواادمی دکت  فاب  طعا   در کتاب )النوعا  معتقادا  ومسا كا (

ها لبااااس پ ااا ان  ن اااانی و پاراااااای مسااااحات کااا  راهباااان آن در فاااومع گوش 

ک  خود را ب  ب اا اان ام  اختناي دادز بودناد ها آن پوشادند، و وااد بودن تعدادمی

                                           
 .81، 83، 6 - 88/5 ،مجموع الفتاوی -8
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عتح کا د، در روی فاوعاهاا آن را  هاا اا امی ک  اا ام بواا   توحاددر ا ومان

 8داشت  اات اولا  نق  و تگثا  اااای

: گواادمی «التناوف، ال ن اگ وال نادر»در کتااب  /شا  احسان إلهی ظهاا 

هاا قاادا  و متااگخ  و روااااار و اااننان آنااان در هنگااامی کاا  در تعااالا  فااوعی

باا تعاالا  قا آن و اانت اخت ااف هاا آن ، باانکنا مای هاا قدا  و اداد تع قکتاب

 ن  او اا  و اا ور اا دنا مح ادبانا  و اااس و را   تعالا  آنان واادا می

هاا ب گ اااد  او، کاا  آع ااادزو ناا  او اااا  و ااا ور ااااران ب رگااوار و ناكوکااار

د، ب ك  اعكارشان او رهبانات مساحی و ب ه اای گا می خداوند بودند، ا چ   

 1هندا و پارااای اهودا و وهد بوداای گ عت  شدز اات

تناوف : »گواادمی التناوف( شا  یبدال ح ن وکا  در مقدم  کتاب )منا ع

اا بود ک  شاطان ب اا مسان ز کا دن بنادگان، در اناگ باا خادا و ت ان حا  پست

پاامب ان او ابداع ک د، اان ح ب  وردت تاان بود ک  ب  واا ب آن با  رباانی باودن 

ند، ب ك  تنوف نقاب ه   دش نان فوعی ب اا دان حق اات. اگ  ب  ک دمی تظاه 

کنی، تعالا  ب ه اای، بوداای، وردت تی، مانوا، اع ااطونی،  خوبی در آن تحقاق

 .8اابیگنوای، اهودا، نن انی و بت پ اتی ااهات را در آن می

صوفيه خيلی به زمان قدیم بازميگردد، یعنی وقتی که انسان به ضرورت های مجاهده-

 ریاضت و مقابله با خواهشات آن احساس نمود.

حراد، فنراء، واختيرار طریرق مجاهردات صرعبه، بره آن بعضی از صوفيان، از حلول، ات

 ،از اسلام مثل: هندویه، جينيره، بودائيره، افلاطونيره که از مصادر بيگانهاند اموریاند رسيده

 اند.زردشتيه و مسيحيه، در تصوف داخل شده

 ميرکس مستشرق معتقد است که تصوف از رهبانيت شام آمده است.-

 اند.گردمی هندوها باز به فيدایآن را  جونس مستشرق-

شد و بره بامی : تصوف زادهء اتحاد فكری یونانی با دیانات شرقییدگومی نيكولسون-

 تعبير دقيقتر زادهء اتحاد فلسفهء افلاطونيهء جدید و دیانات مسريحيى و مرذهب غنوصری

                                           
 .86الصوفيه معتقداً ومسلكاً، صفحه  -8

 .11تصوف المنشاء و المصدر، صفحه ال -1

 .66من ع التنوف، ف ح   -8
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 شد.بامی

سقوط در دائرهء عدمی، توسط ساقط ساختن تكاليف و عبور نمودن از امور شررعی -

وقتيكه با براهمرا متحرد شروم ): یدگومی کاریست که به آن براهمه آشنائی دارند، برهمی

 باشم(.نمی مكلف آنگاه به هيچ عمل و فرضيه ای

سخن حلاج در حلول و سخن ابن عربی در بارهء انسان کامل موافق به قرول نصرارا -

 شد.بامی در بارهء عيسى

زیادی مثل: تواکل، سرلبيت، های آن بدیتصوف منحرف دروازهء بزرگی بوده که از -

الغاء شخصيت انسان، و تعظيم سخصيت شيخ، داخل شده است، علاوه به گمراهی هرائی 

 د.سازمی انسان را از اسلام خارجها آن که بعضی

 :که صوفی نبودند زاهدینی

اباا اها  ضدهاا  و عضااا  باان یااااو و معاا وف حساان بناا پ د :ينااوگب خااز هااا 

الساا ا بُّ اا  حاااعز و ن الاادارانی، و اح ااد باان اباای الحااوارا والك خاای و ابوااا ا ا

ابان ابان اا  ين و ه چن ن ش يح قاسز و ا  ان ثورپ و يواف بان اااباط السقطی و

  دز اند فوعز نبو .. .بن دانار ال بارر

چنانك  نق  اات ا عز ب اپ یبادر ب  کاوز رعتناد، اا  ان ثاورپ با  :ثورپ نا  ا

 ن د. ا اغ ان رعت و باوشان گ دا

وپ باا  ک یال  یابد واهد عقا   بودز اات اند و در احوال یبدال   بن مبارر آوردز

انگ ااد بااز آنكاا  کسااز مااز و دلاوراناا  کاا دمز در اهاااد شاا کت پااول اااب پ ع وشااز

وحتز وپ کاتب حديث ن ا  باودز ااات  ب ناادی، تا در اخ اف  خدش  اپ وارد ن ايد

   بارر اننز دارد ب  نام انن یبد ال   بن م

   اه 666روم انب غ و و عور ک د در 

اما  ک دمز در اهاد ش کتم هادا بودز ک  اب اه   اده  وارد اات ک   ه چن ن 

و در اهاد  عور ک دز اات )در  گ عت تا اا ی ويادز باشدن ز او غن  ت چ  پ

 ( 6/  46)الگی ام ل  رک ز ،. . شه  اب ب در اواح  اورا  (
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کا  ال اا)لز: ضباو الحسان ی از  يادگومز امام )هبز در ماورد او ز:ضبز الحسن ال ا)ل

بن یبد ال   بن یبد ال بار ال غ بز،واهداات واو طائ   شا)لز اات ویباارر فاوعز 

 8بودز اات لوتنوف گ پ در مورد او توه  اات واو در ایتدا

بعاد او او  کا  او حتاز ط يقات واداب خافاز نداشات  ااات يادگومز وااناد فوع  

  يدان وپ خانقاز تاا س ک دند و اورادپ را مننوب ب  وپ ب  کار ب دند م

وراناد کا  وهاد در تا ر بامز ديگ  او ع يبهاپ ش طان آن اات کا  با  واهاد چنا ن

مباحار اات. واهد باشد ک  چ  پ ا  ناان ااو نناورد و ی ا پ م اوز نچ اد و ياا آن 

 ن  پوشز [در هاواپ گا م]قدر ک  خوراکز بك د ک  تن  خ ك شود و خودرا با پ   

و فااحاب  و تااابع ن چناا ن نبااودز  و آب خنااك ننااوردن شااكن   دهااد. روی پ ااامب 

و آن  کا دمز گوشات م ا  ند پ غ ب خوردمز ياعتندمز اات، وي ا ک  ه  گاز چ  پ

و شا  ينز دواات داشات و با اي  آب خناك و  خاوردمز را دوات داشات، گااز ما غ

 را تا ا ح ماندز [تن    شدز و ت  ن  ن شدز در کووز] ند و آب شبک دمز گوارا ته  

 ارد و رعال ت انگزگاون ز آوارد وماز ع مود آب روان )گ  آلود( معدز رامز و دادمز

نناوردم کا   خوراکز او خ ما و روغان]ک  يكز گ ت: من خب ص [اند . آوردزکندن ز

هاز ناداناان! مگا  وشك  آن نتوان  گ ارد. حسان بنا پ ايان اانن را شان د و گ ات: 

شك  آب خنك ب  اااپ تاوانز آورد؟ اا  ان ثاورپ در اا    اا  ی گوشات ب ياان و 

با د. انساان باياد بداناد کا  بادن باارک  اواات و باياد باا آن مادارا کناد تاا با  مز عالو)ج

 مقند ب اد و لذا بايد او دو اانب اع اط و ت  يط پ ه   داشت. 

شااگ دان وپ  ز ک  شن د معت ل  را يكازاو عقهز وم ت ان بود وومان :حسن بن پ

  .اي اد شدز ناراحت شد وب  ن ان  ایت او وب  ارپ خود را ب  اتونهاپ مس د بست

 ایگ عااات وخاااانوادزماااز او داود بااان اباااز هناااد: نقااا  ااااات کااا  ب سااات ااااال رووز

 با د و آن اا فادق ماز نستند وي ا خورار چاشت  را او من ل با خاود با  بااواردان ز

پنداشاتند کا  در ماز پنداشتند ک  در من ل غذا خوردز و اه  خان مز اه  باوار ،دادمز

 باوار چاشت ک دز اات. 

در مورد او اننانز اات ک  کارهائز ک دز اات وال   ای   ک  دراات باشاد ماا او 

 ال   بندگان  را بهت  م  ناخت  را متعادل م  ناخت  

بن ی اااز بااان حسااان او نسااا  اااا دنا.  ( ه 516-321): امااااب عبااادالقادر گيلااااني

عااارغ التحناا   دان ااگاز نظام ااب بغااداد: در یناا  امااام گ  ااانز انحاا اف و  اب طالااب

حق قات و »هاپ تنوف و ط يقات و ادیاهااپ پاوچز او قب ا  راا دن با  ب  اه  رعتن

گست ی ياعت  باود. و  شودمز نهايتز ک  در آن ع ائ  و تكال ف دينز ب چ دز« نهايت

                                           
وکفریراتی منسروب بره  .شوددهد در این طریقت سحر استفاده میکتبی وجود دارد که نشان میالله اعلم ولی  -8

 وی است 
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وارد داااتگاز تنااوف شاادز و تك اا  و « وحاادر واااود»کنناادز و انح اف ت كاا  ب گاناا 

ت ين خانقاااز را باادنبال خااود باا  گ  اهااز ک اااندز بااود. امااام گ  ااانز او ا  اا  ا ااانت

منالف اين یقايد باط ا  و انحا اف، و کوشاات ين ت اشاگ ان در اهات تطب اق و تسا    

در آن را    ات بن ا دنط يقت در مقاب  ش يعت بود و اطایت او ق آن و انت و حك

. در منال ت باا کساانز کا  معتقاد بودناد، دانستمز ه ب شئون وندگز اااس ه ب امور

الادين بان )نظ ا  محز شاودمز تكال ف ش یز در بعضز ش ايط او اه  ط يقت ااقط

ع مود: ت ر یبادر و وااباار ديناز ونادقز و ک ا  ااات و ارتكااب اماور ی بز( مز

گنااز، در ها چ وماانز و در ها چ شا ايطز ان اام تكاال ف  نهز شدز و ح ام معنا ت و

 .8دگ دن ز دينز و دورپ او ح ام ااقط

و تعاداد  شاوندمز ب   او پانج ها ار يهاودپ و مسا حز بداات اماام گ  اانز مسا  ان

کسانز ک  در اث  گ  اهز او ااد  مستق   اا ام منح ف شادز و توااط اماام گ  اانز با  

   يكند ه ار ن   بودند. ط يق خدا باوگ تند. بالغ ب

 ال تح ال بانز. اات -7عتوح الغ ب  -6او آثار مع وف امام گ  انز 

دهناادز راز امااام آنچاا  کاا  اماا وو باا  نااام ع قااب قادرياا  واااود دارد و خااود را ادام 

القادر عافا   دارد. پ ا وان ايان ع قا  ها باا راز آن اماام ا   ع انگ دانندمز یبدالقادر

 . داندمز ک  آن را  اود هستند ام پ ک  امام در عتح ال بانز،معتقد ب  وحدر و

ک  ب  مبناا ق ان وانت بودند ووح ار کثاا ا را با اا اند البت  فوعاانی بودز

 :مانند اا ام ک ادند

                                           
 سن ندوی، ترجمه عبدالعزیز سليمی.صيت و افكار امام عبدالقادر گيلانی، نوشته ابوالحآشنایی با شخ -8
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 نا الحقأدعوای  حلاج و

ابااز طاااه  م ااهور باا  حساا ن باان مننااور ح اااج او  ابومغ ات یبدال اا  باان اح ااد باان

ر ق ن اوم و ده  اول ق ن چهارم ه ا پ ااات. وپ او ما دم فوع ان نامز اي انز د

ه  پ ات ا  اعتادز  744ب ضاپ عارس بود. ولادر او در آن اامان ب  احت ال در اال 

 اات. 

 منااطق با  و( ح اااز)باودز م اغول کا  با  کاار پنبا  وناز راادمز پدر ح اج بنظا 

 در شاه پ)واااط تاا( حال ا  شوشات )تسات  او وقات آن در کا  خوواتان ايالت نسااز

دا  ، ب ن بن ز و کوع ( امتداد داشت ، مساع تز کا دز و پسا  را باا خاود ه ا از  کنار

 ب دز اات. 

م يد اه  بن یبدال   تست پ شدز اات و اه  تست پ ب  او اربع ن ک ا   ال ا  )چ ا  

 ن ستن ب  ط يق مواز پ غ ب ( را آموخت  اات.

 و ا   : او ح اج کتابهاپ ع اوان نق  شدز اات ا

 ب  اشعارپ ديوان ح اج او اين ب  ی اوز 

 اات را دز چاپ ب  اي ان و اروپا در ک  باق  اندز ی بز وبان

 چهره واقعی حلاج

 :نويسدمز ب  ونز در باب اين مط ب و مدی ان متعدد ب  سد آنان چن ن ابوريحان

 و کا د ظهاور ح ااج منناور بان حسا ن بناام عارس اه  او متنوف م دپ اپس»

 او و ک د خواهد ظهور طالقان او او گ ت و ن ود دیور ب هدپ را م دم کار آغاو در

اپ کا د ح  ا  ولز ب  كندند، ن وندا در و ب دند الس ام مدينب  ب و گ عت  را ح اج اين و

 بود باو شعبدز م د شنص اين و. گ ينت وندان او بگ ي د ق س او و چون م غز ک 

 لطاائف با  را خاود و رانادماز اانن او ایتقااد مواعاق شادماز روب و ک  کسز ه  با و

 خاود و کا دز ح اول او در القادس روح کا  شاد اين ادیاي  اپس. چسبان دمز بدو ح  

کاا  معنااون باادين ینااوان بااود هايز وي  ناماا خاا پ اا وان و بافااحاب و نسااتدا خاادا را

بنگاشااات: او هوهاااوپ اولاااز اول، عااا وغ درخ اااان لاااامل و افااا  افااا   و ح ااات 

 هاا  در کاا  طااور رب و نااور م ااكار و اااحاب آع ينناادز و ارباااب رب و ح تهااا ت ااام

 باااو کاا  راهايز ناماا  او پ اا وان و .ع ااانكس خااود بناادز باا  شااودمز متنااور فااورتز

 ه  )ار ک دند: خداوندا او ه  ی بز پار و من ز هستز، اپمز تتاحاع چن ن نوشتندمز

 من ا  و قادي  آع يادگار کا  دها  مز گواهز کب   يا یظ   يا لذار آخ ين منتهاپ و )ار

 حسا ن بنورر ما ومان در و اپ ک دز ا وز بنورتز اوانز و ومان ه  در و هستز

ناد و محتااج تسات و بتاو پناااز ن اوم کا  تاو کوچاك بنادز اپ،شادز گا  ا اوز منناور بان
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آوردز و بسااوپ تااو باوگ اات و اناباات ن ااودز و بن اي اات را ام اادوار اااات اپ دانناادز 

 غ بها.

(:گويد قند ح اّج ب  انداوپ دولات وعسااد ان باود 466-426امام الح م ن اوينز)

 (6/661 شع انز47)ق  يّ 

 و م كنااد مع عااز ديگاا  طااور  اااج رااباان ناادي  در ال ه ااات، حساا ن باان مننااور ح

 فاوع   لبااس با  را خاود اعكاار ک  اات بودز باو شعبدز و محتال م دپ وپ ،يدگومز

 او چ اا پ و بااودز بهاا ز بااز ولااز شاادز  ی ااوم ه اا  دانسااتن ماادیز اسااوران  و آراااات 

 باودز گساتاخ و خط ناار ا اااز داائس در و  دانستمز اطحز بطور ک   ا فنایت

 لكان باود، معا وف ت  ل ب  و حق خواندز مظه  را خود و ک دز ه تالو دیوپ. اات

 را کتااب پانج و چها  ندي  اين. اات بودز ه دااتان و پ  ان ه  اا ای     و ق امط  با

 آب باا گاهز باشكوهز ط و ب  را کتابها اين و ب دز، نام ک دز تگل ف ح اج مننور ک 

د آن دقات خااي ت   ا در و نوشت  آن ثالام و ديبا و ح ي  ب  گاز و چ نز کاغذ ب  ط ا

ته ا  کا دز و ايان ی ا  وپ ماا را بطااور هاا آن داشات  و ا ادهاپ یاالز و ن  ساز با اپ

. انداودمز مانويان ياد ادپ ب 

و اند حس ن بن مننور ح اج اي انز اات و آباي و اادادی پ  و ک   ورت ت بودز

ن تاوان ز قام دعاع او او ب آمدز ااات،اينك  غ الز در م كو  الانوار در م يااا الا گو

وياااد شاابه  و ت ديااد کاا د کاا  اياان شاانص او ق ااد مقبولااار یاماا  و مااواوين شاا ی   باا  

 غايت آواد بودز اات. 

 غ باات ايااام در»: نويساادمز وپ دیاااوپ و ح اااج مااورد در آشاات انز یباااس اقبااال

 اماام ظهاور و غ بات وماان ان اام منتظا  امام ا  طاي ا  کا  اپدورز در يعناز فغ پ،

ام ادارز امور دينز و دن ائز اي ان در دات نواب و وک ا بود، حس ن وم و بودند غايب

بن مننور ح اج ب ضائز فوعز مع وف در م اکا  ی ادز  شا ع  مننوفاا در قا  و 

 و مسااع ر ااال چناد نت  ا  در و پ داخات خاود یقاياد بغداد ب  تب  اغ و انت اار آراي و

با  یق ادز  خاوي  درآورد.  را خ   ا  درباارپ رااال و م ا اما شا ع ان او اپ یدز ویظ

ل اماام غاياب و در ابتادا خاود را رااواناد ح اج ب  ش حز ک  منن ان امام   نق  ک دز

مع عز م ك دز و ب  ه  ن اهات ها  اي اان )کا  او را در شا ار  وک   و باب آن ا دنا

 و بااود رعتاا  شااه  نآ رسااااپ پاا   قاا  باا  کاا  مااوقعز در وانااد آوردز( باب اات )ماادی ان

ندز اات، رضپ خود را در باب ائ   ب  ش حز ک  خوامز ب  قبول ینوان عو  را اي ان

در عو  نق  شد اظهار داشت  و ه  ن گون  مقالار بایث تب پ ش ع ان اماامز قا  او او 

 «و ط د ح اج او آن شه  شدز اات.

 

 دليل اعدام حلاج
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نستند او حاّج را دان ز ل   ب اپ ایدام وپدعقط  عقهز وم ت ان انا الحق گ تن وپ را

ااااات د ماان اب اا س  :ماننااد گ ااتمز منكاا  شاادز بااود وای ااالز ک اا  ام اا  ديگاا پ را ن اا 

  8وع یونند

 مث  اان قا ان را باااورد ح اول واتحاادی تواندمی ادیاا نبور ادیاا داشت ک 

باا  ادیااا داشاات کاا  روح انباااا در شاااگ دان  اماادز اااات باا  اكاای نااوح ماگ اات و

 ماگ اات کاا  ماان ما ااا م ولاای بعااد او ااا  روو باا  اااوا شاا ا باااو داگاا ا موااای

 1در وماان اااتا در ااا ان والا ا گ ات الا م ولی باو نگ ت ان م عاون مایگ دمی

 وپنهانز با ق امط  واا ای   ان ه كارپ داشت)ب  ت ن   ان را ب ان خواه   ک د(

ی  اا با  ک ا  او اات ااع  واادگمی   اارکبا باان اان  شا  الاا ام بن تا ا 

 اهـــ.. 8دارند او کتبی در مورد اح  دارد وک تن او مباح بود

مسااّ   اااات کاا  ح اااج باا  اااح  مساا ط بااودز و باا اپ ا ااب ماا دم باا  دیااور خااود، 

  767ي   ونااز،اب حاااناباا  ابور دااااااات )راااوع کن دانساات یااااح پ را روا ماا

چون کتاب السح  در  نزاب  یناو  ا(. در عه ات آثار م قود او ن716آرنالدز، ي 

 بز،ا  شا666 ي، 6ج   ،ا اتب  ابن دا)راوع کن  اخوریب م اا اط س  و ک

کاا دز کاا  ه اا  اععااال او  حا( هاا  تناا 463(. اننااارپ )ي 21، 26، ي 7112

بودز ااات. ب خاز گ ارشاهاپ  نت اآمه  ب اک امار نبودز، ب ك  با اح  و ی وم غ 

ج با  هناد را آماوختن ااح  و ااادو، ب كا  شاعبدز و ح اا  اتاابب ی   ان نزاتار

ا  ان او ه  كزااند. )ک  ک دز یوام،در ن وس و ا ب توا    ابندپ، ب اپ تگثچ  

ک  ح اج در بدو ورود ب  هندواتان ب  وپ گ ت ک  ب اپ آموختن اح  و  داگویاو م

کا  او او  عاتگ یدیور م دم ب  خداوند ب  هند آمدز اات. وپ دائ  اا اغ کساز را ما

ون( نا د او  كاا ااا)  ااپ كاخار  یادتز او  دناتا یاقبت با د اموودااح  ب

  )هبز، 162، ي 6بغدادپ، ج  با  خط611ـ66، 53، ي 6665   ز،ارعت )د

 (.355، ي 6ج 

 ادپااان، شاعبدز و شا  اخوار  یادار ح اج. غالبا  با  ح ااج نسابت ااح ، تسان

، ي 6بغادادپ، ج  باا  خط616ـا615، ي 6با  تناوخز، ج  داااند )رااوع کندادز

( مدیز 615، ي 6(، تا آن ا ک  تنوخز )ج 352ـ351، ي 6  )هبز، ج 264ـ267

ااووپ )ج . ابنداشاتاما ب  اه  ِعْطَنات تسا ط ن  ت،اع یاات ح اج یوام را خوب م

کا  ح ااج  کننادی( او ابوبك  فاولز* نقا  ما351، ي 6( و )هبز )ج 713، ي 64

                                           
 .83-81ص ،الطّوّاسين -8

 به نقل از موقه التصوف عالم المجهول از استفتائات پرسيده شده از شيخ صالح المنجد  -1

 .1/818مجموع الفتاوى  -8
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معت لا   نادر ب د،اورویاا  بود و ب  یق  و خ د و وهد تظاه  مو ع  انادان، ا 

 ااااا اک شاااد،یمااا  اااانامسااا ك اه  اناو اااان اناعامعت لاااز باااود و در ا ااال شااا

. مؤلاف تبنا  العوام* )ي کا دیها  ما تدر شاعبدز دااتز داشات و طبابا دانست،یم

ندز و اا اح )اااح ان فادر ااا ام( رااا  اما ا( نسب ااح ِپ او را ب  ورقااي 677

(. در نظ  63ـ26ب  ق طبز، ي  داراوع کن  اقب ناب اپ آرائز او ا  ااات )ن

ـاـ  ساتااووپ و ابوبك  فاولز ـاـك  او تنااق  ها  خاالز ناع اطز کسانز چون ابن

در رد اعكاار و اقاوال   ااااووپ ن. ابناعاتا تاوانیح اج را م ل انم  وع نظ  منا

ل ال  اااج القاااطل ب حااال الح اااج را او، کتاااب القاااطل ل حااا هاپ اا اح اااج و ک ااف ح

( 713، ي 64با  ال ناتظ ، ج  داان ودز و در آثاری )با اپ ن ونا  رااوع کن فاتگل

 ستابدان ارااع دادز اات، ک  البت  در دات س ن

ح  پ   ح اج پس او ياك دورز گا دی در ب ااد ااا امز وارد بغاداد  416در اال

   ا  القتادر با  وويا ی اباو ی از اپ اااخت وخوبا اپ خاود خانا  در ان شه  ماناد شد

خالاد بان یبااس با  ووارر  411تاا اينكا  در ااال داتور داد کا  وپ را دااتگ   کنناد

ال قتادر راا د او ح اااج را او ونادان ب اا ون اورد ی  اا را باا وپ باا  منااظ ز وا داشاات 

  ک تند 416ودر ان مناظ ز اننانز گ ت ک  بایث ه اکت خود شد وا  ان ام در اال

در مقابااا  ع سااا    دانساااتمز   خاااود را يكاااز او اشاااكال وم ناااز خداونااادح ااااج کااا

 نااویز ع سا   ايان و داشات ب رگاز مابعدالطب عا  )متاع  ياك( ااا ای     نقطا  سااعف

هاا آن کا  گ اتمز خاود پ ا وان و ه  اهاان ب  ح اج اهت به  ن و بود م واز ع س  

 ی  ااي کا  شاد بایاث اما  ايان مح دناد، و ی ساز، موااز، شادز وندز ارواح حق قت در

 و ن ايناد م ااوات  و ب خ  ناد مناال ت  با  و کنناد دیاوپ اقاما  او ساد ب  خداشناس

  .شد ک ت  با ح اج چنانك  ديدي  ه  بالاخ ز

 دلاا  ک ی تك ا  وقت  ح اج:

 رابط  ای با ق امط .-6

 اين گ ت  ای ) ضنا الحق و..( يعنز من خدا هست .-7

 و خدائز وپ. ایتقاد پ  وان  ب  الوه ت-4

یق دز ای در بارزي حج، وي ا وپ معتقد بود ک  حج ک دن ب ت ال   او ا   ي ع ائضز ن ست کا  -3

 اداي آن لاوم باشد.

در شننااا ت وپ خ  اااز غ اااوو و پ پ ااادگز وااااود دارد. ی ااااوز بااا آن وپ -

مت اادد، ااا ک  و اع اطااز بااود، کتااابز دارد بنااام ) طااوا ااا ن( کاا  آناا ا ماااا ن ون 

 دکت  ح اد ال هنز( -ق ق ن ودز اات.) در ب ان ع ق  ها و گ وههااخ اج و تح

 

 اقوال علماء در مورد حلاج:
 طب پ :)) تاري  الطب پ((
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در اين اال م د شعبدز باوپ را ک  مز گ تند ح اج نام دارد و کن   ای ابو مح د اات ب  خان  ی از 

و گ وهز او م دم شن دم ک  مز گ تناد بن ی سز ووي  حاس  ک دند، يكز او ياران  ن   با وپ بود. ا

 وپ دیوپ ربوب ت مز ک دز بود.

خب  حس ن بن مننور ح اج را با مقتدر بگ تند ک  داتور داد ه ار تاويان  ب  او ب نند و دو دات  -

 و دو پاي  را بب ند، اپس او را بك ند و ب  آت  بسووند.

و ااه ان را ع ياب ماز داد و با  کساانز اين ح اج م دپ بود گ  از و خب ث، در شه ها مز رعت  -

چنان وامز ن ود ک  اوپ شنص مورد رسايت او خاندان مح د دیور ماز کناد، با  اها  اانت چناان 

وامز ن ود ک  انز اات، با کسانز ک  مذهب شا ع  داشاتند شا ع  باود( و باا کساانز کا  ماذهب ایتا ال 

ب پ داخت  بود، ک   ااگ پ را آوماودز باود و داشتند معت لز بود، بع اوز ت دات و شعبدز باو بود، ب  ط

ه چنان حق  ب  کار مز ب د تا ب  وا    آن م دم نادان را ع ي ت، آنگاز دیوپ خادايز کا د و او ح اول 

انن آورد و ب  خدا ی  و ا  و پ  ب ان وپ دروغهاپ ب رگ بست. کتابهاايز او او ياعات شاد کا  در 

ظا  . در يكاز او کتابهااپ او آمادز باود کا  غا   کننادز قاوم آن ح اقتها بود و اننان واگگون  و ک ا  ی

تو نوحز، تاو موااايز، »نوح و ه ار کنندز یاد و ث ود من . و چنان بود ک  ب  ياران خوي  مز گ ت: 

بعضاز ااه اان پ ا و او پنداشات  اناد کا  « تو مح دپ، من ارواح آنها را ب  پ ك هاپ ش ا باو آوردز ام.

و ناگهان او هوا ب  آنها نااول ماز شاد. داات خاوي  را با اپ گ وهاز تكاان  او ن د آنها غايب مز شد

ايان را بگاذار و ياك درم با  »داد و درمها او آن ع و رينت، ابو اه  بن نوبنت در ا ل بود، گ ات: 

« من دز ک  نام تو و نام پدرر ب  آن باشد تا من ب  تو اي ان ب اورم و گ وهز بس ار با من اي ان ب ارند.

ه  ک  چ  پ را ک  حاس  ن ست، »گ ت: « چگون ، در فورتز ک  چن ن چ  پ ااخت  ن دز؟»گ ت: 

مح د بن يح ز فولز گويد: من اين م د را مك ر ديدم و باا او اانن « حاس  کند، نساخت  را بساود.

را ااه ز ديدم ک  یاق  ن ايز مز ک د و کند گ تارپ کا  عنااحت ماز ن اود و عااا پ کا   -ک دم، وپ

 مز ن ود و پ   ن  مز پوش د. واهدپ

 

اگ  ب  دات مان اعتاد با  داات خوي اتن او را »ی  و بن یث ان ح اج را لعن مز گ ت و مز گ ت: 

ابااو « تااوان  کاا  ه انناد آن تااگل ف کاان  ياا بگااوي .»آياا  اپ او کتااب خااداپ را خواناادم. گ ات: « ماز ک اا .

ر دادم کا  نكاويز رعتاار وپ را ديادز يعقوب اقطل گويد: دخت م را ب  وناز با  ح ااج، حسا ن بان منناو

 بودم، اما پس او اندر مدتز مع وم شد ک  وپ اادوگ  و ح    گ  و خب ث و کاع  اات.

ی از بان اح اد رااابز  -ابو بك  فولز گويد: ننست ن کسز ک  ب  کار ح ااج پ داخات، اباو الحسا ن

را انگ ات ن اا کا د و ايان در  بود کا  وپ را باا غ اامز او آن وپ وارد بغاداد کا د، با  دو شات  و آنهاا

رب ل الاخ  اال ا ند و يك  بود. ه  از آنها نام  اپ نوشت ک  ب  نا د وپ شااهد اقاما  شادز کا  ح ااج 

 دیوپ خدايز دارد و قائ  ب  ح ول اات.

حامد بن یباس، ووي ، کتابهايز او وپ ياعت  بود ک  در آن چن ن آمادز باود: ))ابان الاگث   در الكاما  

ت ااور  یباا ک ا یول كندام انانق  ک دز اات را با اک  طب  اا  اه ان قض  ا: او ن  االتار یع

)) 
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انسان ا  روو و ا  شب رووز بدارد و اعطار نكند و ب  روو چهارم چند ب گ کاانز بگ  د  وقتز

و با آن اعطار کند، او آن پس وپ را او رووز ماز رمضان بز ن او کند. و اگا  با  ياك شاب دو رکعات 

آن  دارايزکند، او اول تا فبحگاز او آن پس وپ را او ن او بز ن او کند. و اگ  ب  يك روو ه    ن او

روو خوي  را فدق  دهد وپ را او وکار باز ن ااو کناد. و اگا  اطااقز بن اان کناد و رووپ چناد رووز 

ن قا ي  با  بدارد، آنگاز چند بار ب هن  ب  آن طواف کند وپ را او حج بز ن او کناد و اگا  در گورااتا

و اا  باا انادکز ناان  باداردن د قب  شه دان رود و دز روو آن ا ب اند و ن ااو کناد. و دیاا گوياد و رووز 

اوين و ن اك درشات اعطاار نكناد، ايان، وپ را در بااقز ی ا  او یباادر باز ن ااو کناد. پاس عق هاان و 

ايان کتااب السانن »گ ت: « اين کتاب را مز شنااز؟»قاس ان ب  ن د حامد احضار شدند. بدو گ ت  شد: 

چا ا »گ ات: « نادارپ؟ ایتقاادمگ  ب  آنچ  در اين کتاب هسات »حامد بدو گ ت: « حسن بن پ اات.

 اين کتابز اات ک  مطابق آنچ  در آن اات خدا را پ ات 

آنگاز با وپ انن ک د، یاقبت « اين نق  ش ايل اا ام اات.»ابو ی   قاسز بدو گ ت: « کن . مز

 و روا بودن خون وپ را نوشت.« اپ مهدور الدم.» ابو ی   بدو گ ت:

 ن   او او پ  وپ ک دند و ب  ک تن ح اج عتوپ دادند و خون  را روا ک دند. عق هان

را ب  مقتدر نوشتند ک  نوشت: اگ  قاس ان با  ک اتن وپ عتاوپ دادز اناد و خاون  را روا کا دز  اين

و ه ار تاويان  ب  او ب ند اگ  ت ف ن اد، گا دن  اند، مح د بن یبد الن د االار نگهبانان حضور يابد 

 را ب نند.

 

اع د نقای، در تاري  النوع   گويد: بعضز او فوع ان ح ااج را با  ااادوگ پ منساوب داشات   ابو

 اند، و بعضز ديگ  او را ب  وندق  منسوب داشت  اند

: وپ باا  رد ااا  ز اخت اااف فااوع ان را دربااارز ح اااج حكاياات کاا دز اااپس گويااد -یباادال ح ن ابااو

ن ديكت  اات. خط ب، وپ را رد ک دز و اادوگ پ و س الت وپ را توس ح ک دز. ابن ااووپ او را 

 گ  از ش  دز، ابن خ كان گ ت  ک  ب  ت  یال ان رووگار ح اج ب  روا بودن خون  عتوپ دادز اند.

 بك  بن ابز اعدان گويد: ح اج ع يبكارپ حق  باو بود. ابو

 

 ان گويد: ح اج ع يبكارپ حق  باو بود.بك  بن ابز اعد ابو

 بن یث ان مكز گويد: ح اج شن د ک  من ق آن مز خواندم، گ ت: ی  و

اباو يعقاوب « اگ  ب  تو تس ط ياعت  قطعا ت ا ماز ک ا .»بدو گ ت : « توان  ک  ه انند آن بگوي . مز»

 اقطل و اع   خ دپ گ ت  اند ک  ح اج کاع پ خب ث بود

 

 ول  او ابن العب پ  امدز :تاري  منتن  الد در

الحسن ی ز بن ی سز او را آومود و باا او منااظ ز کا د. دياد کا  او ی اوم ها چ ن از داناد. او را  ابو

گ ت: اگ  ب امووپ ک  چگون  خود را او ن ااار پااک  ز دارپ و بادانز کا  چا  ای االز با  تاو واااب 

.  ااورپکا  خاود ن ا  او آنهاا اا  در ناات بسز بهت  او اين اات ک  با  نوشاتن رااال  هاايز پا داوپ 

ب اپ چ  اين اننان را در م ان م دم اشای  مز دهز ک : تبارر )و الناور ال ع اعانز الاذپ ي  ال بعاد 
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شع عت ؟ چقدر محتاج ب  آموختن ادب هستز! ابو الحسن بن انادپ گ تا  کا  او ح ااج را ديادز ااات، و 

و آب پديااد آوردز  ب زدر مقاباا  او بسااتانز پاا  او ااااو شااعبدز هاااپ او چ  هااا نقاا  کاا دز، او ا  اا  آنكاا  

 اات.

در منطقا   ا: ناما  ا سادانو یما«  647ي   اناااست و در تناوف ا» کوب در کتاب  ناور

رح ان » ب  داات آماد کا  ح ااج در آن نوشات  باود : او  او دام  كاک مان از او  ِنَوراب  نام د اا

 «ب  ع ان بن ع ان   ارح

پسا   ناباود با  ناام حسا یباا مان در ک ات یكااهند ع اتاد  اضد م ا اومعت دامحااب گو اح د

 ؟اامدز ا ن ااچ  ب  ا اب  او گ ت  ب ا  اب ون شد یاو ک ت یمننور وقت

دیور کن !  یال   تعال او خ ق را ب  او اموومااادز ب نك اا اب ا گ ت

(722ح اج ي ا)ت اگد



 

 اسماعیلیان چه کسانی بودند قرامطه و

او ساا ر ووياان مغااول ويهااود وننااارپ باا  اااا ام تاا   امطاا  ک ق باز شااك ساا ر

 ن ست

اا ام ی ا ه وارز او ابتداا ظهور خود، با ا  دش ن حساس و کان  تاوو داات 

م وس. اان مث اث شاوم، ها  وماان در  -4ننارا  -7اهود  -6: کندمی و پن   ن م

 اند.لباس و اشكال منت ف اعی ب نابودا اا ام داشت 

با انگهاا نظاامی و ع هنگای ااعی با  ب اناداوا ااا ام داشات  و  اهود و ننارا

م وس با اا اد ت  ق  و اخت اف بان ف وف مس  انان و تظاه  ب  ااا ام، در مااان 

اا، در تن ااااب بنااااان ااااا ام ا عاااات مسااا  انان ن اااو) کااا دز و مانناااد موراانااا 

 اند.کوشادز

ااود آمادن گ وهای اكی او داتاوردهاا منحوس م واات در اهان ااا ام با  و

ا ار و اناات کار ب  نام " ق امطا " باود. ق امطا  کا  ن اگر گ عتا  اوع قا  بااطنی 

اا ایا ا  باود توااط عا دا با  ناام " ح ادان بان اشاعث" تگاااس شاد. ااان وباال، 

هاااا ومااانی دامنگااا  اامعاا  اااا امی شااد کاا  اماات مساا  ان او وخ هاااای کاا  نا ز

 .ب دمی ود، رنجحكومت ونگاان ب  آنان وارد ن ودز ب

گا ا ق امط  با  ااان فاورر باود کا  ح ادان بنا ب  گ ت  مؤرخان ابتداا شك 

هاـ با  کوعا  آماد و در 732بن اشعث اكای او م واااان خووااتان ااا ان در ااال 

آن ا با حسان اهواوا ک  او مب غان مذهب باطنا  ااا ایا ی باود آشانا شاد. ح ادان 

و مب غان اف ی اان ماذهب قا ار گ عات. با  ب  وودا دیور باطنا  را پذا عت و ا

 طورا ک  حسان اهواوا ام  دیور در اواد کوع  را ب  او واگذار ن ود.

اا دااات 722دیااور ح اادان چنااان باا  ااا یت انت ااار ااعاات کاا  توانساات در اااال 

انگ و ت اكا  دادز و باا خ ااد ااا ح ، شا وع با  خاون ا ا و قتا  منال اان خاود 

ساارا در ماان م دم ی ا  با  وااود آورد و ما دم او ن ااد. اان ی   او ریب ب

 پذا عتند.ت س اان خود، دیور مب غان ح دان را می

وک وا  بان  -ب ادر ح دان -توان ب  مگمون او م هورت ان مب غان "ح دان" می

 و ابو اعاد ابانی اشارز ک د. -پس ی وا ح دان -مه وا ، یبدان 

رد م ک  دیور اا ایا ی اخت اعااتی با  بان ح دان و یبدان در مو 761دراال 

واااود آمااد کاا  نتا اا  آن اااداای ح اادان و باا  واااود آماادن ق امطاا  او شااعب مااذهب 

اا ایا ی شد. بعد او مدتی ک  ح دان بواا   ای ال یوام ع ابان  خاود او اااگااز 

خافی ب خوردار شدز بود ای ام ک د ک  او اانب ائ   اها  باات مگموراات دارد تاا 

ب  ط ف رشد و هداات دیور دهد. او با اان ح ب  ا ل کثاا ا او ما دم م دم را 

را باا  ینااوان امااا  مقاا ر هااا آن را در اطاا اف خااود ا اال کاا د. اااپس دواودز ن اا  او

ن ود و ب  آنان داتور داد تا در مناطق منت ف رعت  و ب  اشای  یقاادز وا بپ داوناد. 
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  ها  دو اا انای بودناد در ب  طورا ک  ابواعاد ابانی و وک واا  بان مه واا  کا

 ا ومانهاا ی ا  و شام ش وع ب  دیور و ت واج مذهب ق امط  ن ودند

 عقاید قرامطه

الس ام درهاگر انسانی ا وا یاسی ی ا  ک  ا دنا ک دمی یاح دان بن اشعث اد

او ظاه  شدز و ب  او گ ت  اات: 

تو دیوتگ  و ح ت هستی، تو احای بن وک اا هستی و تو روح  

 ستی.القدس )اب ئا ( ه

یاسی ب  او تع ا  دادز ک  در ه  شبان  روو دو  ک  ا دنا ک دمی ه چنان ادیا

رکعت ن او قب  اوط وع خورشاد و دو رکعت بعد او غ وب خورشاد بنواند و 

م تب ( اشهد ان لا ال  الاال    4) ب  اان فورر بود: ال   اکب ها آن ک  ار ا)ان

م تب ( 7)

ج را در آن ا ب  ق مطاان ب  ط ف بات ال قدس ن او خواندز و م اا  ح 

 .دانستندمی آوردند، نباذ را ح ام و ش اب را ح الااا می

ق امط  با  دیاور خاود اداما  دادناد تاا اانكا  در منطقا  بحا ان ن او) ک دناد، با  

مع ی گ ات طورا ک  شننی ب  نام احای بن مهدا ب  بح ان رعت  و ن د ی ی بن

یور ارشااد ما دم را دارد ک  وا ع اتادز مهدا اات و او ط ف مهدا مامورات د

اا ک  ب  ه ا از مع ی م دم را ا ل ک د و نام و ظهور مهدا ن داك اات. ی ی بن

احای بود ب اا م دم ق ائت ک د ک  م دم ه  دیور او را قباول کا دز و باا او یهاد 

 و ماثا  بستند.

اپس احای ب اا مدتی کوتاز او نظ ها غااب شد و دوباارز در حاالی کا  حاما  

اا ا ومهدا بود ب  اوا شاعاان بحا ان ب گ ات. در ااان ناما  آمادز باود کا  نام 

مساائول ارشاااد شاا ا در مااورد ظهااور ماان  -احااای باان مهاادا -"ه انااا ع اااتادز ماان 

داناار با  او بدهاد". ما دم ااان را  42لذا ه کس او ش ا بااد مب اغ  باشدمی )مهدا(

ن ناما  دااتورب  اداا خ اس اا آورد کا  در آقبول ک دند. بعاد او مادتی احاای ناما 

 اموال دادز شدز بود.

 :انتشار مذهب قرامطه

چنان ک  قب ا  )ک  شد، آغاو دیور ق امط  ومانی بود ک  دولات ونگااان منقا و 

، مسا  انان ع قا  با دمی شدز بود و امت اا امی در نهااات ساغف و انحطااط با  اا 

 ماان م دم یام شدز بود. ع ق  شدز بودند و اه  و یدم آگاهی او تعالا  اا ام در
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ق امط  او اان موقعات اات ادز کا دز و با اا دیاور ماذهب خاود ابتادا او طبقا  

یدالتی رسااا خود ب  تنگ عقا  و ک اروو ش وع ک دند. ک اوروان نا  ک  او بی

آمدز بودند ب  اماد راادن ب  آرام  و ا ماا ، دیاور ق امطا  را پذا عتناد و در 

 ند.دادمی نان را ویدز ث ور ومال و مقاممقاب ، ق امط  ه  آ

، لذا ب اا ااذب دانستندمی ق امط  اوانان را بهت ان اه م ب اا ن  یقادز خود

.. را رواج دادز و نكااح باا .اان ق   او اامعا  اناواع مح ماار مانناد، وناا، شا اب و

 ودند.محارم را مباح ق ار دادند و با اان ت عندها، اوانان را ب  اوا خود اذب ن 

 

 قرامطه در بحرین و شام

ابواااعاد انااابی ق مطاای، در بحاا ان رهباا ا ق مطاااان را باا  یهاادز داشاات و 

 م غول ت واج مذهب و اذب اع اد بود.

هاـ 762هنگامی کا  ق امطا  در بحا ان تاا حادودا قادرر حافا  ک دناد درااال 

 پ چ  منال ت با خ اعت یباای را ب ند ک دند و دات ب  طغاان 

آنان ابتدا او رواتاهاا م ااور شا وع کا دز و اناواع قتا  و چپااول  ا ک ی ودند.

ااتند  اولاا  خوامی را ب  م دمان رواتاها روا داشتند. ق مطااان باا ااان ای اال خاود

اا ک  نسبت ب  مس  انان دارناد با  ن ااا  بگاذارد و کانا  ق بای خاود را حقد و کان 

را وادارکنند تا خانا  و کاشاان  و تسكان دهند. ثاناا  با اا اد ریب و وح ت، م دم 

 اموال خود را رها ک دز و منطق  را ب اا ااكان ق امط  خالی ن ااند.

هاـ با  داات اكای ا 416ابواعاد انابی بعد او مادتها قتا  و خاون ا ا درااال 

 وخادمان خود ب  قت  رااد.

 بعد او ابواعاد ع وندی ب  ااا پدری ب  اراك  قدرر ن ست، اما بعد او مدتی

ا ا ان ب ادر اعاد ب  ی ا  او کودتا ک دز و حكومت را در دات گ عت. ا ا ان 

هـ ب  بن ز ح  ا  کا د و ت اام اماوال  466را  بود در اال ک  انسانی ا ار و خون

را ب  تاراج ب د. ب  نواماس ت اوو کا د، تعاداد وااادا او پا م دهاا و کودکاان را 

 ح  ا  ال ا بات ح ااج قاع ا  ب  هـ 467 الدرا و ک اد آت  ب  را مسااد و )بح ن ود

 او بااباان در ح ااج او کثاا ا یادز کا  طاورا با  گ عات راهاا آن آ)وقا  ت ام ک دز

 .راااااااااااااااااااااااااااادند شااااااااااااااااااااااااااهادر باااااااااااااااااااااااااا  ت اااااااااااااااااااااااااانگی عاااااااااااااااااااااااااا ط

ا پ ااتی وک واا  بان م واا  باود.  تحات ق امط  حكومت نا  شام ا ومان در

 و او دیااور نتا اا  در کاا  پ داخااتمی خااود مااذهب یقااادز وا در شااام باا  تاا واج

 .شد گذاراپاا ( یباداان) عاط اان دولت وک وا ، م گ او بعد. ااران 
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 هجوم قرامطه به مكه مكرمه

هااـ کاااروان ح اااج بااات ال اا  باا اا اداا م اااا  حااج باا  اااوا مكاا  462دراااال 

مك م  ب  راز اعتادند. ح اج منااك حج را ان ام دادز و م اغول ای اال روو ت واا  

بودند ک  ناگهان ل ك  ق امط  ب  آنان ح  ا  کا دز، اماوال آناان را  -ه ت  )ا الح   -

 باود درحاالی ااان. ک دناد یاامقت  ب  تاراج ب دند و ح اج را در مك  و مس د الح ام

مقاب  درب بات ال   ن ست  بود و تك  تك  شادن  در ق امط ، ا ک دز" ابوطاه " ک 

 ک د:را تك ارمی و اان شع  ک دمی و ع ااد و سّ   ح اج را نظارز

 و کندمی خ ق خداوند - ک  کسی آن -هست  من ک  قس  خدا ب  و هست  خدا ب اا من

 کن .را نابود میها آن نم

نااد امااا ق امطاا  ک دمی هاااا کعباا  آوااا انماا دم عاا ار کاا دز و خااود را باا  پ دز

حاااااای آناااان را او دم تااااغ ت ح ااای باااا ک اااال بیانااتكاااار بااادون کاااوچكت ان 

 گذارنادند.می

ق امط ، ح  الااود را او کنار بات ال   ب داشت  و ب  م ک  حكومت خود در 

 شه "ه  " ب دند. ب  داتور ابوطاه ، درب بات ال   را او اا در آوردند، گ وهی

و ک ن در مس د مقتولان را در چاز وم م انداخت  و گ وهی داگ  را بدون غس   او

الح ام دعن ک دند. پ دز بات ال   را تك  تك  ک دز و بان خودشان تقسا  ن ودند. 

هنگامی ک  ح  الااود را او مكان  ب داشت  و ب  "ه  " ب دند، ابوطاه  ق مطی 

 آورد وب  وبان می باشدمی اشعارا را ک  باانگ خبث باطن و شقاور درونی وا

 :گوادمی

مدر باست و دو اال ح  الااود درغنب ق امط  بود. در ااان مادر ابوطااه  

ت ان حالات او الح ام بود ب  ع اال ح ماتاها در مس دک  منبل ت ام انااار و بی

دناا رعت  خداوند متعاال او را با  با اارا ااذام مبت اا ن اود با  طاورا کا  ایضااا 

بدن  اوه  پاشادز و ک مها گوشت بادن  را خوردناد و با  ااان ت تااب در نهااات 

او دناا رعت. او او خاود اا  با ادر با  اااا گذاشات کا   447)لت و خوارا دراال 

 ااانگدلی و شااقاور ت اووهااا، و ظ  هااا ۀبااا واااود ارتكاااب ه ااهااا آن هاااچ کاادام او

 ایافا ی مكاان با  دوباارز را ح  الاااود هاـ 446اال درها آن .نداشتند را ابوطاه 

 .ب گ داندند

ن واقع  چنان اناات هولناکی را او خود ب  ن اا  اا در ق امط  اانك  خ اف 

در مقاب  اان اناات ناچا  اات. ها آن گذاشتند ک  انااار تاتار و مغول و امثال

اان واقع  اا نار ب  ینوان لك  اااهی ب  ف حار تارا  ماندگار شد و ااباب 
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ناراحتی انسانهاا باوادان را ع اه  ن ود، ب  طورا ک  ابومح د یبادال   ی وا 

: نواسدمی اا ب  ابوطاه طی نام  شودمی وقتی او شدر واقع  مط ل

حقا ک  تو با اان کار خود، اا   

 دانی را ب اا شاعاان و دایاان دولت ما متحقق ن ودا.ک   و بی

 :قرامطه در عصر حاضر 

 ظهااور احاوال و اوساااع حساب مت اااور ق امطا  بااا نامهااا منت ااف و در لباااهاا

 و مسا  انان باا منال ات ب اا اا ام، ب  تظاه  اب خود ابتداای باناان ه چون و ک دز

 و ه كاااارا. انااادن ودز را را اب نامااا  ه گونااا  م وااااات ع هناااگ ب گ دانااادن

تارها در ی ا  و ه  رکاب شدن باا مسااحاان در ح  ا  تا حكومت باها آن مسایدر

 .باشدمی ب  مس  انان من  و شام ن ون  باروا او اان منال ت و کان  تووا

نا  بقاااای او ق امط  در ک اورهاا ی اان و ا ان کا  خاود را باا ناام ام ووز 

مواااود اااات، چنااان کاا  بقاااااای  کنناادمی "فااوالحاان" و "مك مااا " مع عاای

 باشند.اواا ایا اان در ی ا ، اا ان و هند م غول ععالات می

و ااااان هااا  دو گااا وز )ااااا ایا ا  و ق امطااا ( کااا  در حقاقااات ااااك ع قااا  

ااان ااات کا  دااا ز حكومات خاود را با  ااوا شاب  هاا آن ت اایت ام اعی و ،هستند

ا ا ز ی بساتان ااو  دادز و آن اا را م کا  حكومات خاود بگ دانناد و با اا ی  ای 

وروند. اما با عض  الهای و ک دن اان آرمان اوهاچ نوع ا م و انااتی دراغ ن ی

 شايال  ان و بنداا دات خود شوم ۀاند ب  اان خوااتبادارا مس  انان، هنوو نتوانست 

 .توانست ننواهند ه گ 



 

 دريوزه گری و صوفیه 

 ش   یّطار در حالار ابواع د ابوالن   نوشت  اات: 

 و خدمت دروي ان ق ام ن ودپ و در يووز گ پ ک دپ او اهت اي ان

نق  اات ک  رئ س بچا  اپ را با  م  اس بوااع د گاذر اعتااد، اانن وپ شان د، درد 

وبا  کا د و ور و اا   و اااباب و مب اغ ها  چا  داشات ه ا  تاين حديث دامان  گ عت،

[راز] در راز ش   نهاد تا ش   ه  در آن روو ه ا  را فا ف دروي اان کا د و ه گا  

ش   او ب اپ ع دا ه چ ننهادپ، پس آن اوان را رووز ب  دوام و )ک  ب  دوام و ن ااو 

ن و ياك شب ع مود و يك اال خدمت مبا و پاار کا دن ع ماود و ک اوخ رااات کا د

اال ديگ  ح ام تاعتن و خدمت دروي ان و يك ااال ديگا  درياووز ع ماود و م دماان 

ب  رغبتز ت ام ونب   او پ  ک دند او آن ک  معتقد ع   بود، بعد او آن، ب  چ   م دمان 

ک دناد و او ه ا  ن از ناد و باا وپ آم ا یک دمز راندناد و ا اهااماز خوار شد و او را

، اما ش   با او ن ك بود، بعاد او آن شا   ن ا  او را رن ان ادن رن  دمز روو او اي ان

، باودمز انِن ا د با او گ ت و واا  کا د و ب اناد، او ه چناانگ عت و ب  ا  ا ل،

ات ا  چنان اعتاد ک  چند روو متوات  بود ک  با  درياووز رعات و ماوي پ بادو ناداد و او 

، ک  ش   گ ت  باود کا  در خانقااز در اين ا  روو ه چ ننوردز بود و رووز نگ ادز بود

لط ف ااخت  بودناد و شا   هاپ ه چ  ندهند، شب چهارم در خانقاز ا اع بود و طعام

خادم را گ ت: ک  ه چ  نده د و دروي ان را گ ت  بود چاون ب اباد راها  نده اد، پاس 

آن اوان او دريووز باو راا د باا ونب ا  تهاز و خ ا  و اا  شابان  روو گ اان  باود و 

و شاا   و  بااودمز گ اات  خااود را در مطااب  انااداخت، راهاا  ندادنااد او باا  پاااپ سااع ف

افحاب  در وپ ننگ يستند، چون طعام بنوردند ش   را چ   ب  وپ اعتاد، گ ت: اپ 

م عوِن مط وِد بدبنت چ ا او پِز کاارپ نا وپ؟! ااوان را در آن ساعف و گ اانگز 

 اد با  کّ از او خ اق منقطال کا دز و ب دند و ب  ون ک دند و در خانقاز ببساتند، ااوان ام

در مال و ااز رعت  و ن اندز و دين ب  دات ن امدز و دن ا رعت  ب  ها ار ن ساتز و ی ا ،

داناز چگونا  رانادز ماز مس دپ خ اب شد و روپ ب  خار نهاد و گ ت ک  خداوندا تو

پذي د و ه چ دردپ دپ ن ز شدم و ه چ کس 

و  کا دمز دارم، اّلاا تاو، او ايان اانس وارپر مدارر؟ اّلاا درد تاو و ها چ پنااهز نا

وم ن مس د را ب  خون چ   آغ ت  گ دان ادز ناگااز آن حاال بادو عا ود آماد و آن دولات 

ط ب د روپ ن ود، مست و مستغ   شدز، ش   در خانقاز افحاب را آواو داد ک  مز ک 

 ش عز ب گ  يد تا ب وي ... تذک ز الاول اي،

راااوم شاادز بااود کاا  هاا  کااس بنواهااد وارد آن ا ساا    در ا ساا   مولوياا  او آداب و

ب ود بايد چه  روو چهارپايان را خدمت کند، چه  روو کّنااز عق ا ن ايد، چه  روو 

آب ک ز، چه  روو عّ اشز و چه  روو ه  م ک ز و چه  روو طّباخز و چه  روو 

حااوائج او باااوار آوردز و چهاا  روو خاادمت م  ااس دروي ااان و چهاا  روو نظااارر 
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وقتز ک  مّدر مقّ رز با وظايف و خدمار محّول  ب  پايان را د وپ را غس  دادز ايد،ن 

 8دارند [ک ] توب  کند و در ح ق  خانقاز داخ  شودمز او ت امز محّ مار وا

روو درياووز گا پ فاوع ان مّ ااپ روماز را بكناد 411در نت    م يد بدبنت بايد 

د وبا  اااپ اناان کا  با  افاط اح خاود او وشك  ان م ت خوران خانقاز ن  ن را پ  کنا

  وب  ا  ا  ز بت خانقاز اب و نان ب اورد ح الز چهار پايان ش   را بكنداند دن ا ودز

جماعتی صوفيان در قافله بودند و جمعی بازرگانان و مردم انبوه همه اجابت کردنرد و 

 من برخاستم و زنبيل برگرفت ند...به موافقت بيامد

م و پنج وقرت بانرگ نهادمی و روی به دریوزه نهادم و هر روز بامداد و شبانگاه سفره

کردم... بر آن قرار می م و امامتگفتمی نماز

1منهادمی کردم و سفرهمی .... دریوزه

کتاب اا ار التوحاد عای مقاماار شاا  اباو ااعاد اباوالنا  پا  او ايان داااتانها 

 8:اات

رم. شريخ گفرت: دانمی شيخ از زنی برای درویشان ميهمانی خواست. و گفت: چيزی»

 «.دریوزه کن و بدست آور
ب دنااد باا  خاناا  وپ مااز فاادها م يااد ول در خانقاااز يااوری شااودمز در ان حااال چاا 

 ن غذاپ م ت خوران را در ب اورد توان ز وپ   ون ماها ه  دريووز کند

کا  در ويا  خ قا  مان چ ا پ  يادگومز اات ک  نهاپ بغدادب   اين دريووز گ  خ ابا

 ا  ال   ن ست 

وان ول گا د م وااز  وندمز ن  ن بسطامز اات ک  ابحانز نع ز وان لار خانقاز

 8اينان او عوائد دريووز گ پ اات دهدمز اات ک  انا الحق ا 

                                           
ولروی و کتراب سروانح مولروی اجی شيروانی بر مثنوی مبه نقل از دیباچه ح 85ص شرح گلشن راز، مقدّمه، -8

 .18رومی، ص

)صردقات مخصروص فقرائری اسرت کره در راه خردا نراتوان شرده و  یرد:فرمامی فرماید:در حالی که الله می -1

پنردارد بره علرت طمرع نكرردن، ولری ترو آنران را سفر نمایند و نادان آنان را تروانگر می توانند در زميننمی

 [168: ةبقر]الکنند. چهرهء شان که از مردم به الحاح سؤال می شناسی ازمی

 .به نقل از صوفی گری از احمد کسروی -8
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 در حداث امدز اات ک :

الوداع در  حجةدر  راول ال  » :اات ک  تاروا یبن انادز ا ول  احَُّب او

 آمااد، و او گوشاا ي چااادر انحضاا ر یبااود،م د ای اباا سااتادزادر ی عااار ا كاا احال

چااادر  ، و او اي ااان خواااات کاا  آن چااادر را باا  او بدهنااد، پااس راااول ال اا گ عاات

و  ااااااوالگ  ،امب اااااداد، و او رعاااات. آنگاااااز پ یرا باااا  آن ماااا د ای اباااا  اخااااو

ماا د تنومنااد و  اماا د ث وت نااد، و باا ا ارا حاا ام قاا ار داد، ع مودنااد: باا ا اگ اگاادا

بااا قاا و  اااات، وکاا  بااا عقاا  ااان یکساا امگاا  باا ا ،باشاادن اای ح ااال اگ ااااال  گاادا

را دراو کناد تاا  اما دم داات گادا اشادز باشاد، وها  کا  با  ااو وگ ان روبا  ارابس

با  فاورر  اماتای ا  او( در روو ق ناا)ا د،ا  ااب  مال خوي  ب ()اوين ط يق

داغ و هاا امااوال شااان باا  ااانگ نااا(، و ادگاا دمی انااان ا)ایدر چهاا زها خ اشاا 

 واااات پس هاا  کاا  خ،خورناادماایآن را  کاا  داااآماای دووخ درهاا ماننااد ااانگ اناااب 

 1.« دا  ااب آن ب ااباشد، اوآن بكاهد، و 

ن ست ک  گ د  یع مود: مسك ن کس ک : راول ال   کندمی روايت ابو ه ي ز»

مساك ن  یلق   يا يك خ ما يا دو خ ما با  او بدهناد، ولام دم بگ دد و يك لق   يا دو 

                                                                                                             
شاا   ابااو اااع د ابااو الن اا  فااوعز م اناا  روپ بااودز واو ی لاات ب اا ار بااودز وم ياادان  را او اياان ار مناال  -8

  ابو اع د چاپ شدز پا  او ک دز وافول  يا ا ل بودن بودز و کتابز ک  اا ار التوح دعز مقامار ش مز

دريووز گ پ اات ولز باياد دانسات کا  کتاب ب رگاان تذک ا  ن اس ن ا  او داات با د فاوع ان دور ن انادز 

 7ک دند چ ا کا  در قا ون اات تا چ  ب اد فوع ان م ان  رو اع ادپ پ ت پ دز کتب را دات کارپ مز

د ق امطا  ااا ای   ان فا ويان وم واا انز ک دناد ه انناالز ده  حكامز امدند ک  بانام اا ام حكومات مز

کن   ک  ب  افط اح اا ام اوردز بودند و... ک  ان ش وخ ن   او اين کارها ش مسارند ما اين کتب را نقد مز

 .ما ان چا ا را ک  دادا  نوشت  اا چگون  باشد چون  چون م ال فوع ان اات وال   ای   ک 

 .یترمذ ثیحد یروا -1
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شاود ن ای او حال  ه  خب  دار یيابد تا او را ک ايت کند، و کسن ی یکس ست ک  غناي

 .«شود ک  او م دم اؤال وگدايز کندن ی فدق  دادز شود و ايستادز  اي تا ب

 .ن ودز اات  ارا ب  عق  انت ت س:و "ال ق  ال دقل" /یشاعع امام

 نكا ا: اگ اتیکا  ما دمارا شان اات ک : راول ال ا  تاروا  زااو ابوه »

باا  آن را  ب اااورد، )و  ماااه  ااو شاا ا )باا  فااح ا( باا ود، و باا  پ اات خااو یكااا

اااود،  اواان یفدق  دهد، و ب  آن خود را او م دم با قا ع وی ب ااند( پس بدينط

در حاالز  ناادراو کناد وا اکا  داات با  گادا وانساتبهتا  ا ارابس  اکار ب ا ناا

ک  داات دهنادز نسابت  دااگاز باش.ندهند اابدهند و ا ام دم ب  او چ دااات ک  شا

کان، کا   آغااو یفادق  دادن( با  کسا)وبهتا  ااات ودر هنگاام تا  ب   ندزاب  دات گ

 8.«ب  دوی تو ااتای ن ق 

 ع مودند: وقاي یب  اعد بن اب راول ال  

بهت ااات اوانكا   ناا اه گاز اگ  تو ورث  ار را پس او خودر ث وت ند بگذار»

ما دم او آنچا  کا  در  ا( بسوانداوماو ن یک  )بسبب محتاا اآنان را محتاج بگذار

آن فادق  ااات،  یدراو کنند، و ه چا  را کا  تاو خا ج کنا ادارند، دات گدا ارااخت

 افادق  ااات( ا  اان ناا)ا یکنایمادهان ه س ر ب ند  ارا ک  ب  او الق   ا یحت

را  یدادز وبا  اابب تاو م دما تااار یاع ا اارااات ک  ال ا  تاو را او ب دااعد! ام

 (ابنار حافح تا. )ب  روا«ان ندارا و اگ اد یو م دم اودمند گ داند،

ب  منب  ق ار  ك ادر حال راول ال   ک »اات  تاروا بیبدال   بن ی   او

فاحبت کا دز  ااو گادا افدق  و خود دار  اموناداشتند، در س ن فحبت شان، پ

                                           
 .مسلم حيصح تیبه روا -8
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بهتا  ااات، داات ب تا  ه اناا داات  نا اادند: "دات ب تا  نسابت با  داات وع مو

. )باا  «اااات گ اه انااا دااات اااؤالگ  وگاادا نا اااخاا ج کنناادز اااات، و دااات و

 مس  (. حافح تاروا

 :ديگ پ او ثادر حد ه چنان

رواز  

 البنارپ.

 روايت اات ک :  بو یبد ال   وب   بن یواماو ا

خود را گ عت  و ب  کوز رعتا  و  ااو ش ا ريس انها یاگ  يك» ع مود: ال   راول

ب  پ ت خود آوردز ب  وشد، و خداوند بدانوا    آبا وي  را نگا  دارد،  یپ ت ي ه  م

 «ب اي  بهت  او آنست ک  اؤال کند، بدهندی يا او او منل ن ايند.

 ک : کندمی روايت ه ي ز ابو

با  پ ات  ح ا  کناد،  یا پ ات ي ه  مااو شا  یع مود: ه انا اگ  يك ال   راول»

 .«بدهد و يا او او منل کند ااؤال کند و ب  و یب اي  بهت  اات او اينك  او کس

 :ديگا پ حديث در ه چنان

 .البنارپ رواز 

 روايت اات ک : ابو ه ي ز وا

 .«خوردن ی اا  او دات نج خود چ   ع مود: داود ال   راول»
8 

 روايت اات ک : ابو ه ي ز او

 .«ن ار بود ع مود: وک يا ال   راول»

 پ.البنار ازرو 

 ک : کندمی روايت ک ب بن معدپ مقدام

                                           
 رواز مس  . -8
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را ننااوردز کاا  بهتاا  او کااار خااود او باشااد، و  یع مااود: هاا چكس طعااام پ ااامب 

 خورد.می او دات نج خود پ امب  خدا داود

تاا او  دهدمز ب  من تض  ن یک»ع مود:  روايت شدز ک : راول ال   او ثوبان

 ی، پاس او او کسابه ات را سا انت کان ؟ گ ات : مان ارا نط بد و مان باو ام دم چ  

 .«ط ب دن ی اچ  

8. 

را ب  دوی ب داشت  و ب  خادمت رااول  ابار»گ ت:  ابوب   قب ن  بن منار 

ع مااود: ب خ اا  تااا  بط ااب . آنحضاا ر ااو اي ااان چ اا  اآماادم، تااا در مااورد ال اا 

قب ن   امود: ااو آن را ب ايت تنن ص ده   و اپس ع  اب ا ب اد و چ   اافدق 

 او اين ا  ن  :  یيك اوگدايگ پ اواو ندارد، مگ  ب ا ااؤالگ   اناه

م ان دو گ وز بوقاوع بپ ونادد و  یانگ یرا ب  دوی ب دارد )يعن اک  بار ام د -

نهد( پاس ای را ب  )م  یرعل خنومت مال اشنص م ان شان ط ح ف ح اعگندز ب ا

 و خود را نگ  دارد.رواات تا ب  آن ب اد و با او ااؤال ب ا

او روااات تاا  ارا دز و مال  را نابود کند. پاس ااؤال با ا یک  ب  او آعت ام د -

 اد رمق. ارا بدان ادام  دهد ب اد، يا گ ت ب اای یب  آنچ  ک  وندگ

تن او م دم ع وانا ي قاوم  بگويناد: حقاا  4مبت ا شود تا ک   یو م ديك  بگ انگ -

او ااائ  اااات تاا با  آنچاا   ابا ا اار شادز. پااس ااؤالگ با  عقاا  و عاقا  گ عتا یکا  ع اان

 وندگ   را بدان ادام  دهد، ب اد. يا ع مود: اد رمق.

                                           
 .رواهُ مسلم -8
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به گونه آن را  کردن حرام است و صاحبش ییقبيصه! گدا یاین، ا یما ورا و

  .«خوردمی حرام یا

 

 

 شع پ ک  يكز او منال  ن فوع   در ی ا  ا ودز:

 نرریهرره تررا شرريخيك لرره کودسررتانی بمي

 برره کرره شرركو لررو سررو والفرره قروذیللرره ت

 ترجمه:

 ای( در کردستان بماندتا شيخی)رهبر صوفيه

 بررررادرم برررا کشررركول گررردایی وذلرررت
 

 پرری نرره مينرری ئوميرردی زینرردهگانيت 

 محاله کاکی خروم تره شركيلی ده ولره ت

 

 کسان نباید بره زنردگانی اميرد وار بماننرد

 تشرركيل دولررت محررال بمانررد )اتحرراد( 
 

 :ملامتيه
عبد الرحمن السُلمی وحمدون قصرار اسرت)ولی حمردون نيان گزار این طریقت أبی ب

درمشررق اسرت ومؤلرف التفسرير الإشراری وحقرائق  از کبار مراجع صروفيه اصح است(

 متيةأو الملا ،ميةالتنرزیل، کتب کتاباً عن الملا

او او اولاا ن وناااديق اااات کاا  ت كاا  م اماات را باا  واااود اوردز اااات يعنااز اينكاا  

 الز را ان ام دهند ک  مورد م امت ديگ ان شود تا ن س پار شود وب  ال   ن ديكتا  ای

 ب وي 

ماننااااد خااااوردن شاااا بت ق ماااا  کاااا  ماااا دم عكاااا   وناااادمز کارهااااائز او انااااان ااااا 

 را م امت کنند ها آن کنندم  وبار الك ز اات تا

 د و...نخوردمز م  وب واقعزها آن ع ق  ق ندرّي  او اين ط يقت ادا شدز اات ک 

 بکريه:
پاس ها  کاس در ط اب ی ا  رعات و ونادگز را  اياد،بك ي  گويند چون اي اان او ی  

اپ اوی   قائ  گ دد ک  تك  اف و تعهادپ با  او نباشاد بدين راز کنار نهاد. پس ب  درا 

و او طایاات و یبااادر معاااف اااات. و تااا آن انااداوز کاا  احت اااج داشاات  باشااد در مااال و 

و ه  کس او را اواين کار منن ف کند ظاال  ااات. ويا ا  دارايز م دم ش يك اات.

ک دند دن اا پا  او ن ز ی   خود را ف ف ی  ها اين ی  اي وارثان نبور هستند و اگ 
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، ک ااف اي اان با  امات کنندمز . پس چون ی  اي اقامت دين مح دپشدمز ک   و اه 

بب طایات و وااب اات. اه  انت و ا ایات گويناد، گويناد ی  از ن اك ااات کا  اا

  یبادر ب  ت  شود، ن  ی  ز ک  انسان را او طایات و یباادر دور کناد. ويا ا خداوناد

ويا ا یاال   76ـعااط  « ت ااندماز تنها دان  ندان و ی  اي شايست  او خدا»يد: ع مامز

شنااد و خ اوع او بهتا  خواهاد باود. ولاز اها  ماانل او مز بدل   ی    خدارا ب  ت 

د شد. پاس طایات ب  ات  در ی ا  و آگااهز ااات. و ماال ها  شناخت فح ح خدا خواه

 کس ب  خود او تع ق دارد و تن ف در مال کسز بدون اااوز او ح ام اات.

 

 اتحاديه:
اتحادياا  گوينااد چااون روح و روان آدمااز بااا )ار خاادا آشاانا شااود و باا  مع عاات او 

ند خورد و بندز و ک  با روح خداوند پ و رودمز نورانز گ دد، روح آدمز تا بدان ا بالا

خدا يكز شود و ه دو داراپ يك روح و يك )ار شوند. اه  اانت و ا ایات گويناد 

ک  ه چند آهن پارز هنگاامز کا  در آتا  اعتاد اا دپ و اا اهز او آن بااقز ن اناد و باا 

آتاا  و رنااگ آن يكااز شااود، ولااز باااو هاا  آهاان پااارز چ اا  ديگاا پ اااات و آتاا  چ اا  

پ خاود ن دياك شاود و باا او پ وناد خاورد، بااو ها  ديگ پ. آدمز ه  چقدر ه  ب  خادا

قادر ب  درر و شناخت کاما  پ وردگاار ننواهاد باود و ه اوارز کاوچكت  او آن ااات 

 ک  با روح الهز يكز شود.

 :بريلويه
ع قب فاوع ب کا  در پاکساتان وهناد ععايات دارد ودر شاه  ضوت ابا ادي  هناد وماان 

 قدرر ياعتب يطان ا  ااتع ار ب  دات

وحتاز تااا ب ابا پ بااا ال اا   کنناادمز را بسا ار ماادح اياان رااول ال اا هااپ ژگزوي او

   ه 6441ـاا6727مواااس اياان ع قاا  ضح ااد رسااا خااان تقااز ی ااز خااان وع اتاا  او ان

باا  هاـ6763م او لقب خود را یبد ال نط ز،نام دز بود ودر اال 6676ـ6623ب اب  

 نام دندا بسار تند وبان مزبعضز او ش وخ ا ي ز الع ب ديدار ک دز بود وانها وپ ر

نورپ او نور ال   اات وديگ  من وقار ن ا   راول ال   :8يدگومز در کتاب خود

 او نور اويند 

 پ اا وان خااوي  را باا  ااااتغاث  و ع يادراااز خوااااتن اوانب اااي و اول اااي ت ااويق-

، کننادمز ، و کس ك  اين کار شان را انكار کند وپ را مته  ب  الحاد و بز دينزکنندمز
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و قب هااپ  کسان ك  او اات داد و مدد خوااتن او انب اي و اول ااي: »يدگومز 8ام د ی ز

 «.آنان م حد اند ،اندشان منك 

در وف ت  آمدز ک  اگ  ب  ن د يكان و خوي اوندان ه  از با عاتح  ه ه ت  دوبار -

انزيا ا  بار روان ک دن اين اش اي م س  شد، روان کنند: ش   خ ك، گ  ري

کـباب شامز، نـان با روغـن، ق  ا ، ع ينز، نسك، ب نج با ون ب  ، آب ا ب، آب 

 .شودمز انار، وايسك ي ، اين وف ت در م ان پ  وان  تا ام وو ی  ز

نائب مط ق ال   ابحان  و تعالز ااات، ه ا  یاال  تحات  : پ امب يدگومز ام د ی ز-

، و دهادمز  ا  با  ها کس بنواهاد، ه چکنادمز شد، ه چا  بنواهادبامز تن عار وپ

را ای ، و هاا چ يكااز در یااال  واااود ناادارد کاا  حكاا  و ع ناا  دگ اا مز ه چاا  بنواهااد

نااد او ح اااور ااانت دان ز تغ  اا  دهااد، ااا دار انسانهاااات، کساا ك  وپ را مالااك خااود

 مح وم اات.

خ  از غ او و اعا اط آم ا  ااات، حتاز با  م تبا  اپ  نظ ي ي شان در بارزي پ اامب -

: يدگومز 1اح د رساخان در  اند،وپ را راان دز -الع ا) بال   -ك ب  م تب  خدايزن دي

ن  کا  م اان شا ا دو عا   بگاذارم، توان ز ن  ک  تو ال   هستز، وتوان ز گ ت  يا مح د»

 ام ر را ب  خدا م سپارم، وپ ب  حق قت تو دانات  اات.

در  مور پن گان  ک  خداونده چ چ  پ او ا ب اپ پ امب : »گويدمز8اح د رساخان 

ايت ش ي   )ک  ن ودز پوش دز و پنهان ن ست، چگون  با  وپ پوشا دز ب اناد در حال كا  

او ت  پاي نها ، در حال ك  قطبدانندمز ه تگان  امت ش يف وپ آن اش اي راهاپ قطب

چ  ب اد ب  ا د اول ن و آخ ين ک  وپ ابب واود ه   چ ا  و او وپ ه ا   اند،غوث

 «.اات چ  

در  ال هود( يعناز با  یق ادزي آناان پ اامب  ةیق د)ن د شان یق دز اپ واود دارد بنام 

شااد، اح ااد بامز و باا  اععااال و کاا دار من ااو  ناااظ  هاا  ومااان و مكااان حاااظ  اااات

ناد توامز ک  فاحب قاوز قداا   معنز ش یز حاظ  و ناظ  آنست: »گويدمز 8يارخان

انناد کاف داات خاود بب ناد، و آواوهاا را او دور و او ه ان ا ک  اات ت اام یاال  را ه 

ن ديك ب نود، و در يك لحظ  در اط اف یال  چ خ ب ند، ب چارگاان را ک اك کناد، 

 «.ن ايد دیاي کنندگان را ااابت
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در آن اا موااود نباشاد  ه چ مكانز ن ست کا  رااول ال ا » :يدگومز 8اح د اع د-

«.]ب ك  در ه  ومان و ه  مكان مواود اات[

 يناد، طاور مثاال با ن امز ف ت حاظ  و نااظ  را با  اشاناي ديگا پ ن ا  ثابات-

 : اح ااد ب يااـ وپ وناادز و مواااود بااودز در م ااان ماااگوياادمز 1خااود ضح ااد رساااخان،

 «.رادمز ، و ب  ع ياد ماکندمز شد، ب اپ ما ک كبامز

 ند.ارش مز و اورا نورپ او انوار خداوند ی وا اند را منك  ب   بودن پ امب -

  اما ال   تعالز در کتاب حك   گويد:                        

                                   

 [.661الكهف: ]

                                       

        :[.2]عن ت 

ونان »مدز آ 8«م  ـوظار»اوا   ي یقايد پوچ وبز محتواپ شان آنست ک  درکتـاب

 و آناااان شاااب را باوناااان خاااوي  ااااپ پ شاااوندمز بااا دز †نااا د انب ااااي †انب ااااي

 «.يندن امز

 وديگر بدعتشان:
آنان ه     در پارچ  ااختن ف وف مس  انان، ناتوان اااختن قاور شاان وداخا  -

کوشند، کا  او آن ا  ا  ااات بادیت اخت اعار بز عايدز مزهاپ ک دن شان در راهگ ز

و انگ ات ابهاماا  در وقات ا)ان ومال ادن آن باا  چ ا  وشاا  دن آن او بواا  کا دن هاا د

 باشاد، کا  دشا ن پ اامب  کندمز امور ااااز، ب  نظ  آنان اين ی   را عقط کسز ت ر

را مطالعا   8د، کتااب شاانشاون ز ند: کس ك  ايان کااررا کناد ه گا  چ ا  دردپندارمز

 کن د.

                                           
 .15مؤلف کتاب )تسكين الخواطر( ص -8

 .183در کتاب خود )انوار رضا( ص  -1

 .8/163احمد رضاخان  -8

 .منير العيين فی تقبيل الإبهامين -8



 297 دریوزه گري و صوفیه

 .8اات ااقط ک دن ع يض ي حج-واو ای ال ديگ  انان

رسرد، و در حكومت ایران همانگونه که با ثروت نفت خرود بره شريعيان پاکسرتان می

سرازد و روزه ها و مسرجدها برپرا میگوشه و کنار برایشان بارگاهها و مزارها و حسرينيه

. باشردمی ، دست سخاوتش بر سرگروه بریلویت نيزدهدمی خوانها و مبلغانشان را حقوق

که این گروه بر مزارها و قبرهرای خرود در شرهرهای مختلرف  ایهای سالانهو در برنامه

را بصورت ها آن و زندمی آورند، بيمارستانهای صحرائی امام خمينیباکستان به اجرا درمی

 .1کندمی رایگان معالجه

که احمد رضا بریلوی در اصل شيعه بود، و یكری اند بعضی از مخالفين بریلوی مدعی

: احمد رضا بن نقی علی بن رضا علری برن باشدمی ه چنيناز دلایل آن نسب وی است ک

 .8کاظم علی

که احمد رضا بریلوی در اصل شيعه بود، و یكری اند بعضی از مخالفين بریلوی مدعی

: احمد رضا بن نقی علی بن رضا علری برن باشدمی از دلایل آن نسب وی است که چنين

 .8کاظم علی

ز احمد رضا بریلروی اسرت کره در توصريف دليل دیگر این طبقه از مخالفين شعری ا

سروده است ودر آن ام المومنين را طوری برهنه ودور از ادب توصيف کررده  لعائشه

یاد آور  کنندمی های عشقی شاعران توصيفاست که عضو و اندام وی را چنانچه در غزل

ام  توهين به شخصيت پاك و برا عفرتآن را  شده است. و نویسنده آن اشعار و یا ترجمه

المومنين دانسته و از ذکر آن در اینجرا خرودداری کررده اسرت وخواننردگان در صرورت 
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 بریلوی مشاهده کنند. 8توانند آن اشعار را نوشتهءتحقيق می
ب رگتاا ين ی اادهاپ شااان ه ااان مولااود شاا يف اااات کاا  در آن امااوال عاا اوان را -

 شاد، در آنا ووباماز در ن دشاان يند، و اين روو روو مقدس و مبارکزن امز من ف

را  دروغ و خ اعااز پ ااامب هاپ ساا ن قناا  کاا  در خ ااال آن کنناادمز هاااشااع  خوانز

اااا ورالق وب عاااز )کااا  ال ولاااد )يناااد، و در آنااا وو کتااااب ن امز ااااتاي  و توفااا ف

 اين کتاب را اح د رساخان تگل ف ن ودز و آن را او خ اعاار ،نندخوامز ال حبوب( را

 (خوانز ت ن   ان را ب ان خواه   ک د پ  ک دز اات.)ب ها و اعسان 

کسز ک  رووز يا ن اورا ت ر کند راز خ افز ب اي  ام د اات، ولاز ق امات ک اان 

ب رگ ن د آنان متوا  کسز اات ک  او م الس مولود ش يف، يا عاتح ، و  و من بت

انادکز اابب  آنان مس  انان غ   ب ي وپ را با  يا او م  س ی س تن ف ورويدز باشد،

، و ها چ گا وز ااا امز، و شننا ت ااا امز را او وفاف ک ا  با  دور کننادمز   تك 

م اياد:  شان بعد او تك    شنص اين ا   هاپ کتاب و در بس ارپ ااهاپ اند،نگذاشت 

 ها،ناادوپ ها،تك  اا  اي ااان ديوبناادپ «کساا ك  وپ را کاااع  ندانااد خااودی کاااع  اااات» 

شاد بامز د او چناگ اااتع ار را ن ا  شاام رهب ان تع    و اف اح، و آواد کننادگان هنا

ه چنان تك    شان شام  ش   اا ای   ده اوپ ااات، وپ او ا  ا ي ی  اائز باود کا  

نااد، مح ااد اقبااال لاااهورپ، ساا اي الحااق ک دمز و خ اعااار مباااروزها در مقاباا  باادیت

.کنندمز رئ س ا هور پاکستان و تعدادپ او ووي ان  را ن   تك   

، باا گوينادمز ن ت     را ن  تك    ن ودز وپ را منتا  و عاااد العقا ش   الإا ام اب-

 ندااومز وپ شاگ دی ابن ق   را ن   يك ا

در روپ وم ن در ظاه  وباطن آن دش نز ب اپ آنان بدت  وشديدت  او شا   مح اد 

يناد، اينه ا  ن امز ماته هاا د وپ را ب  ک   وبدت ين ته تشون ز بن یبد الوهاب ياعت

آنك  وپ در مقاب  خ اعار قاطعانا  مبااروز کا دز وما دم را با  توح اد خاالص  بناط 

 ن ود.مز دیور

 نانآلا إاند پس همه کافر

ا    افولز کا  ماا باياد با  آن ایتقااد رااا  داشات  باشا   ايان ااات کا  خداوناد باا 

ت قا ار داد و نع اـهاا دينت ين ، دين ااا ام را کاما  کا د و آن را کاما بعثت پ امب 

کا  ياا ويااد کا دن ديان، در ح طا   خود را ب  ما ت ام ن ود  در نت  ا  بعاد او پ اامب 

 اخت ار ه چ ع دپ ن ست.
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 ع مايد:مز خداوند                             

   [4: ة]ال ائد. 

ن را باا اپ شاا ا کاماا  کاا دم و نع اات خااوي  را باا  شاا ا ت ااام ن ااودم اماا وو دينتااا

 .دين ب اپ ش ا پسنديدمواا ام را )ب  ینوان( 

ع مايد: مز و راول اک م

.8 

ت، او ش ا را ب  بهت ين راز ت ر ک دم، شب آن مانند روو آن واسح و آشكار اا

 شود مگ  آن ک  ه ار و گ  از شود. ن ز آن راز منح ف

پس ه  مس  انز ک  ب  دنبال راز ن ار اات بايد ک  عقط و عقط پ ا و آن چا  خادا و 

باشاد و ااااوز ندهاد چا  خاود و چا  کساز ديگ )ه کساز کا  خواهاد اند راول  آوردز

 .باشد( چ  پ ب  دين خدا ب   ايد، يا او آن ک  کند

هد اا  آن کا  دن ز ، ه چ کارپ ان امطالب حق و دواتدار انت پ امب  بناب اين

 ب  آن ام  ع مودز باشند. خدا و راول خدا

گويناد: )العباادار توق   اب( )واااب ماز و اين اااات کا  ی  اا و دان ا ندان ااا امز

را هااا آن شاادن یبادتهااا را خداونااد تع اا ن ع مااودز اااات و هاا چ انسااانز حااق دخالاات در

 .ندارد(

 ع مايد:مز چنانك  باريتعالز                   

 [.61]ال ورپ:

 .گ ددمز و در ه  چ  پ ک  در آن اخت اف پ دا کن د، حك   ب  خداوند احال 

    ع مايد:مز و ه چن ن                

    :[46]آل ی  ان. 

داريد، او من پ  وپ کن د تا خدا ش ا را دواات بادارد مز بگو: اگ  خدا را دوات

 .و گناهان ش ا را ب ام ود

 .مت ق ی    ع مايد: مز و راول ال  
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 اورد ک  در دين نباشد، آن ی   ن د ما م دود و غ   ه کس در دين ما چ  پ نو ب

 قاب  قبول اات.

 مت ق] ع مايد: مز و

 [.ی   

بپ ه  يد او آن چ  در دين، اديد و نو آوردز شدز اات  وي ا ها  ناو و اديادپ در 

 .و گ  اهز اات دين، بدیت اات و ه  بدیت، س الت

در حديث عو  ه ا  چ ا  و ه ا  کاس را در ب ماز گ ا د و  «ک »و بايد دانست ک  

 .شودمز هاشام  انواع بدیت

ب ادر و خواه  مؤمن! اگا  آن چا  تااکنون در بالاا آوردز شادز، با اپ تاو واساح و 

روشاان اااات و او روپ يقاا ن باا  آن ایتقاااد دارپ، باادان کاا  هاا  گ تااار و کاا دارپ کاا  

شاود را باياد باا تا اووپ ديان اان  د کا  آياا ايان ی ا  ماز محسوبها او یبادر ا يز

اات، ياا  پ امب هاپ ب گ عت  او اا ام اات، يا تاوز وارد دين شدز اات، آيا او انت

 8او بدیت هاات؟

 ديوبندية
اياان ط يقاات درومااان اشااغال پااا کسااتان وهنااد باا  دااات ب يطان ااا تواااط ب خااز او 

شدز اات در پاکستان گ اي  ب  تنوف رو ب  کاه  ااات ولاز  ی  اپ ديوبند ت ك  

يستز پس او پايان دروس عقهز و... باياد در نا د بامز م دم اين ک ور طبق اداب خود

در ط يقتاز با  اناد اه  تنوف ب  ت ک   ن س خود بپ داوند وعار  التحنا   ن م بور

  افط اح یوام ت ک   ن س کنند تا مورد قبول م دم شوند

ن ب  دار الع اوم پاکساتان نسابت داد کا  ط اقتای ااات با  نسابت داراا توامز زول

 بدیار ک ت 

 بدوية:
این طریقت عمامه قرمز بستن اسرت در های منسوب است به أحمد البدوی واز نشانه

ودر مصرر طرفردارانی را  د اسرتطریقتها کفر شرك وبدعت زیا  این طریقت مانند دیگر

جشن گرفتن مولود وی به قبر وی ميروند وامسال نيز با شرکت دارد وهر سال مردم برای 

 دیپلماتهای سفارت انگلستان وفرانسه در مصر برگزار شد 

 :دسویقیه
                                           

 .بحث بدعت بودن مولود را در فصول بعدی ذکر خواهيم کرد -8
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مرردم بره نرزد او بررای  منسوب است به إبراهيم الدُّسوقی دفون در شهر دسوق مصرر

 تعالى بالله عياذًا–روندمی تبرك وتدبير امور

 دسوقی گوید: 
8

گویا یكی از  شوندمی ای ازفرق نقشبندی است در سوریه به وفور یافتفرقه القُبيسية:

مفتيان سوریه نيز د این طریقت است قائل به حلول وحدت وجود اند؛ در ائمره تصروف 

 کنندمی وسخنان بن عربی وحلاج مرتد را تائيد کنندمی غلو

 الفاسية
که از کلمات ی که در الفاض بدعتی خود در صدر قرار دارند به طوراند اینان صوفيانی

ورد انان این است:  کنندمی سریانی در اوراد خود استفاده

 :نصيريه
که در قرن سروم هجرری بره ظهرور  رافضی نيز ميتوان شمرد نصيریه یك گروه باطنی

که به وجرود جرز خداونرد در اند ، کسانیروندمی پيروان آن از غلاة شيعه به شمار ،رسيد

اسرلام و شكسرتن  هدفشان منهدم ساختن اند،قائل شده وی را به خدائی پذیرفته علی

 انرد،باهر دشمنی که بالای سرزمين مسلمانان تجاوز نماید آنان همكار دیوارهای آن است،

استعمار فرانسوی بر سوریه به خاطر فریب دادن وپوشانيدن حقيقت رافضى شران بالرای 

                                           
ایا ایرن دعروا ادعرا در ربوبيرت نيسرت  .8118، 838ملحقة بالطرق الصوفية.د/عامر النجار ص تائية الدوسوقی -8

 مشرکين این زمان از ابوجهل وابو لهب هم مشرکترند چه که شرك انان در الوهييت بود نه ربوبييت.
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د را اهرل سرنت انان)حافظ اسد( با تقيره خرو علویين( را استعمال نموده است.)آنان اسم 

 كومت سوریه را در دست دارند)فرزندش(ت رسيد و هم اکنون حمعرفی کرد و به حكوم

 وبا همكاری رافضيان ایرانی در تفكر احيای رافضی گری در منطقه هستند  

 :تأسيس وافراد برازنده

هر( بود، برا سره 168-مؤسس این فرقه ابو شعيب محمد بن نصير بصری نميری )ت-

دهرم(، حسرن  عصر بود، که آنران عبرارت بودنرد از: علری هرادی )امرام همها امام شيعه

 .()امام دوازدهم« خيالی »محمد مهدی  ،عسكری)امام یازدهم(

وار   ،پندارنرد کره وی دروازه بره سروی حسرن عسركری، حجرت بعرد از ویمی-

شد، و اینكه مرجعيت ودروازه بودن بعرد از غائرب بامی علمش،و مرجع شيعه بعد از وی

 .شدن امام با وی باقی ماند

نموده در حق امامان چنران افرراط نمرود کره آنران را بره ادعای پيامبری ورسالت را -

 خدائی نسبت داد.

 جانشين وی در رهبری گروه محمد بن جندب گردید.-

هر( جانشين گردید، وی 116-185بعد از وی ابو محمد عبدالله ابن الجنان جنبلانی )-

مصرر سرفر ، بره شردمی و فارسی یراد،زاهد ،عابد :از قریهء جنبلای فارس بود، به نامهای

 .نموده آنجا دعوت خودرا به خصيبری عرضه نمود

وی با استاد خود  هر،138حسين بن علی بن حسين بن حمدان خصيبری: متولد سال -

از مصر به جنبلا آمرده، و جانشرين وی در رهبرری گرروه گردیرد، و در حمایرت دولرت 

اول آن در حلرب حمدانيه در حلب زندگی نمود، و برای نصيریه دو مرکز ایجاد نمود که 

 بود به ریاست محمد علی جلی و دیگرش در بغداد به ریاست علی جسری.

 بغداد توسط حملهء هلاکو به بغداد نابود گردید. مرکز-

مرکز حلب به لاذقيه منتقل گردیده رئيس آن ابوسعيد ميمرون سررور قاسرم طبرانری -

 هر( تعيين گردید.816 -851)
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شدید شد، و این امر باعث گردید که اميرر حسرن  حملات کردها و ترکها بالای آنان-

وی دوبار بر منطقه حمله آورد کره در حملرهء  هر( قيام نماید،381-518)مكزون سنجاری

هرای نصيریه را در کوههای اول ناکام گردیده بار دوم به پيروزی رسيد، همين بود که پایه

 لاذقيه مستحكم نمود.

 دولرت حراتم طوبرانی ظراهر گردیرد، رسرالهءم( در ميان آنان 8888هر/688حوالی )-

 قبرصيه را نيز وی نوشته است.

م( وفرات 8881هرر/183حسن عجرد از منطقهء اعنا ظاهر گردید، ودر لاذقيره سرال )-

 کرد.

بعد از آن، رهبران تجمعات نصيری دیگری نيز ميابيم، مثل شاعر قمرری محمرد برن -

 ماخوس، ناصرر ليصرفی، و یوسرف م( نزدیك انطاکيه، علی8381هر/8888)یونس کلاذی 

 عبيدی.

هر در انطاکيه تولرد شرد، تعراليم طائفرهء نصريری را 8158سليمان افندی اذنی: سال -

فراگرفت، ليكن توسط یكی از مبشرین، نصرانی گردید و به بيروت فرار نمرود، در آنجرا 

ن گرروه را به نشر رسانيد، و در ایرن کتراب رازهرای آ (الباکورة السليمانية)کتاب خود را 

وی را فریب نموده اطمينان دادند، وقتری بره سروی شران ها افشا نمود، بعد از آن نصيری

های کردنرد، و جسردش را در یكری از ميرداناش بازگشت کرد، بر وی حمله نموده خفه

 لاذقيه سوختاندند.

ا نصيریه است، ولی فرانسه برای آنان دولتی برپاند نام تاریخی شان که به آن معروف-

م ترا سرال 8118دولة العلویين( را اطلاق کررد، ایرن دولرت از سرال )نموده بالای آن نام 

 م ادامه یافت.8183

محمد امين غالب طویل: وی شخصيت نصيری بوده در دوران اشغال سوریه توسرط -

تاریخ العلویين( را تراليف نمرود و )فرانسه، یكی از فرماندهان آن به شمار ميرفت، کتاب 

 ید.نمامی دین فرقهء خویش صحبتهای ریشهآن از  در
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 م، منصب دینی را اشغال نمود.8118در دولت علویين سال  :سليمان احمد-

وی را با خرود گرفتره در ادعراء ها سليمان مرشد: وی گاو چران بود، ليكن فرانسوی-

خدائی کمكش کردند، وی برای خود پيامبری هم انتخاب نموده بود که آن)سليمان ميده( 

 م اعدام نموده به دار آویخت.8183سال  چوپان بود، حكومت استقلال، وی را

بعد از وی پسرش مجيب آمرد و ادعراء خردائی نمرود، ولری او نيرز توسرط رئريس -

م کشته شد، ليكن فعلا هم گروه مواخسهء نصيریه، در 8158آنوقت سوریه، سال  مخابرات

 .کنندمی وقت ذبح کردن نام وی را یاد

که پسر دوم سليمان مرشد که نامش مغيب است، خدائی خيرالی را از پردر  گویندمی-

 خود به ميرا  گرفت.

 :افكار و معتقدات

: ظهرور روحرانی وی در جسرد گوینردمی ، وداننردمی را پروردگرار نصيریه علی-

 جسمانی فانی مثل ظهور جبرئيل در صورت و شكل بعضی اشخاص است.

ناسوت تنها بخاطر انس و الفت دادن مخلوقات و ظهور )علی پروردگار( در صورت -

 بندگانش بود.

 عبد الرحمن بن ملجم قاتل حضرت علی را دوست دارند و از وی اظهار رضرامندی-

 لراهوت ، البته به این پندار کره ویکنندمی یند و لعنت کنندهء وی را نسبت به خطانمامی

 را از ناسوت نجات داده است.

محبروس  ند که علی بعد از جدا شدنش از جسردی کره وی راپندارمی بعضی از آنان

که سركونت وی در اند ساخته بود، در مهتاب سكونت اختيار نمود، و دیگران شان معتقد

 شد.بامی آفتاب

 سلمان فارسی را آفرید،  را آفرید، محمد که علی حضرت محمداند معترقد-

 از:اند ن عبارتپنجگانه را آفرید که آناهای و سلمان فارسی یتيم

 ها.دار و متصرف در دوران و چرخش ستاره ابوذر غفاری: وظيفه-8
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 .دانندمی هاوی را پروردگار وخالق مردم و متصرف رعد :مقداد بن اسود-1

 و وظيفه دار قبض ارواح بشر.ها عبد الله بن رواحه: متصرف در باد-8

 انسان.های ضیحرارت جسد و مری ،وظيفه دار معده :عثمان بن مظعون-8

 موظف نفخ ارواح در بدنها. :قنبر بن کادان-5

 پسر نصير به حلال بودن محارم و حلال بودن لواطت ميان مردان قول نمود.-

 باطنيه شربی دارنرد کره در آن شرب زنران برا مرردان خلرطهای آنان مثل دیگر فرقه-

 .شوندمی

 ت انگرور را نيرز احتررام، و بخراطر آن درخرنوشندمی آن را شراب را احترام نموده-

شد، شرابی بامی هراسند، زیرا آن اصل شرابیند، از کندن و قطع کردن آن خيلی مینمامی

 نامند.می "نور"آن را  که

در یك روز پنج وقت نماز ميگزارند، ولی نمازیكه در تعداد رکعرات مخرالف بروده -

 باشد. داشتهمی سجده در آن وجود ندارد، احيانا رکوع وجود

 گزارند، قبل از اداء نماز طهارتی از قبيل وضو و دور ساختن جنابرتنمی نماز جمعه-

 .کنندنمی

خویش نماز ميگزارند، و نمازشان با تلاوت های مساجد عمومی ندارند بلكه در خانه-

 شد.بامی خرافات همراه

  :نصارا، مثل آنان قداساتی دارند شبيه به قداسات-

 حج رفتن به مكه کفر و عبادت بتها است. :گویندمی به حج قائل نيستند و-



 لفی ضلال مبین   126

به زکاتی که معروف ميان ما مسلمانان است قائل نيسرتند، بلكره مقرداری معرين بره -

ند که مقدار آن پنجم حصهء درآمد ایشران پندارمی زند، وپردامی شيوخ و بزرگان خویش

 است.

 روزه نزد آنان دوری از زنان درماه رمضان است.-

 یند.نمامی را لعنت بينند، و ابوبكر، عمر، و عثمانمی اصحاب کرام را شدیدا بد -

اطنی را کره اسررار برانرد و تنها آنان ،پندارند که عقيده هم ظاهر دارد و هم باطنمی-

 که از آنجمله است:  اند،دانسته

 * جنابت: عبارت است از دوستی با دشمنان و ندانستن علم باطنی.

 * طهارت: عبارت است از دشمنی با دشمنان و دانستن علم باطنی.

 * روزه: آن حفظ رازی است که تعلق به سی مرد و سی زن دارد.

 .* زکات: توسط آن اشاره به شخصيت سلمان شده است

 * جهاد: عبارت است از لعنت فرستادن به دشمنان و افشا کنندگان اسرار.

 * ولایت: عبارت است از اخلاص به خاندان نصيری و بد دیدن دشمنان آن.

 .(* شهادت: شهادت آن است که اشاره شود به سوی صيغه )ع. م. س.

رآن را بره قرآن طریق تعليم اخلاص به علی است، سلمان تحت نام جبرئيل ق :* قرآن

 تعليم داد. محمد

از: علی، حسن، حسين، محسرن، و اند * نماز: عبارت است از پنج نام که آنان عبارت

ند که محسن جنرين پندارمی شد، زیرا آنانبامی )سر و راز مخفی( فاطمه، و محسن همانا

  کندمی بود که فاطمه سقط نموده بود، ذکر این اسماء از غسل، جنابت و وضوء کفایت

علماء مسلمانان بر این اجماع و اتفاق نمودند که: مناکحه ]زن دادن و زن گرفتن[ برا -

جائز نيست و خوردن گشت حيوانی که آنان ذبح کرده باشرند حلرال نميباشرد، ها نصيری

بالای جنازهء شان نماز خوانده نشود، در قبرستان مسلمانان دفن نشوند، استخدام آنران در 

 ز نيست.سرحدات و جبهات جائ
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های آنران و دیگرر فرقره - شروندمی گروهی که بنام نصيریه یاد»: یدگومی ابن تيميه-

شند، بلكه نسبت به بسياری از مشرکين، آنان بامی کافرتر از یهود و نصارا-قرامطهء باطنيه 

از ضرر کافران حربی مثرل تاترار، تر و بزرگتر و ضرر شان به مسلمانان زیاده اند، کافرتر

برا نصرارا یكجرا  انرد،شد، آنان هميشه با دشمنان مسلمانان یكجا بودهبامی گ، و غيرهفرن

مصيبت نزد آنان غالب شدن مسلمانان بر ترین شده در مقابل مسلمانان قرار گرفتند، بزرگ

تاتار بود، تاتارها که داخل خاك اسلام گردیدند و خليفهء مسلمانان را در بغداد، با دیگرر 

 .تل رسانيدند، به کمك و همكاری همين گروه بودمسلمانان به ق

یرد کره در نمامی عيد ها: آنان عيدهای زیادی دارند که بر خلاصهء عقایردی دلالرت-

 عقيده آنان خلط شده، و از آن جمله است:

 شد.بامی در روز چهارم نيسان، که آن روز اول سال فارس عيد نوروز:-8

عاشروراء در دهرم محررم، کره آن یراد برود عيد غدیر، و عيد فراش، وزیارت روز -1

 شهادت حسين در کربلاء است.

 روز مباهله و یا روز چادر: در نهم ربيع الاول که آن گرامی داشت دعوت پيرامبر-8

 است از نصارای نجران برای مباهله.

 شد.بامی عيد اضحی و یا عيد قربان: که نزد آنان در دوازدهم ذو الحجه-8

یند، مثل: عيد غطاس، عيد عنصره، عيرد قدیسره نمامی نيز تجليل نصاراهای از عيد-5

و  هرا،به حيث تاریخ شروع زراعت، چيردن ميوهآن را  برباره، عيد ميلاد و عيد صليب که

 اند.شروع معاملات تجاری، و عقد اجاره دادن و اجاره گرفتن، برای خود گرفته

شد، این تجليرل را بامی م ربيع الاولیند، وآن روز نهنمامی روز )دلام( را نيز تجليل-3

 .نمایندمی ، برگذاربخاطراظهار خوشی وسرور به قتل حضرت عمربن الخطاب

 

  فكری واعتقادی:های ریشه
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را تقردیس ها سرتاره انرد،معتقدات خویش را از وثنيت وبت پرستی قدیم اخذ نموده-

 .دانندمی مسكن علیآن را  وتعظيم نموده

نی بالرای اشرياء واز آنان مفكورهء فيض نورا اند،جدید نيز متأثر گردیدهاز افلاطونيهء -

 .اندرا نقل نموده

 اند.ذاهب فلاسفهء مجوس بنا نهادهعقاید خویش را برم-

وبرآنچره نرزد  انرد،از نصرانيت وغنوصيهء مسيحيت اشيائی را اخذ نموده انتقال داده-

 اند.يدن شراب، تمسك نمودهح گردانآنان است از قبيل تثليث، قداسات، ومبا

 اند.ت هندی وآسيای شرقی نقل دادهمفكورهء تناسخ وحلول را از معتقدا-

بنا برآن مفكورهء آنران مطرابق بره اکثرر عقایرد  اند،غالی وافراطیهای ایشان از شيعه-

کروه عبدالله بن سرباء )به صورت عموم وسبئيه ها شد، یعنی عقایدی که شيعهبامی شيعی

 اند.به صورت خصوص به آن قائل (یهودی

 :انتشار وجاهای نفوذ

ودر این  اند،منطقهء جبال النصریين را درلاذقيه به حيث وطن اختيار نمودهها نصيری-

 اند.ور آن، درسوریه منتشر گردیدهمجاهای اواخر درشهر

تعداد زیادی از آنان درغرب اناضرول ]آسريای صرغير[ نيرز وجرود دارنرد، کره بنرام -

 .کنندمی و مردم شرق اناضول آنان را بنام )قزل باشی( یاد اند،تجيه وحطابون( معروف)تخ

 اند.والبانيا بنام بكتاشيه معروفدیگر ترکيه های دربخش-

 .8شوندمی یاد (علی الهی)تعدادی از آنان درفارس وترکستان نيز هستند که بنام -

                                           
 مراجع: -8

 م.8118هر/8888ویة العل -القاهرة  -دار الاعتصام -الجذور التاریخية للنصيریة الحسينی عبدالله  (8 

 الملل و النحل أبو الفتح الشهرستانی. (1

 .د. أحمد محمد الخطيب، مكتب الأقصى، عمان. فی العالم ،الحرکات الباطنية (8
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 تيجانية
ر بن اح د بن مح د اال  ت انز ااات، مؤاس آن ضبوالعباس اح د بن مح د بن منتا

م( وندگز ن ودز و تولدی در ق ي ي 6663-6242) هـ(6741-6631)ک  در االهاپ 

 شد.بامز النح اي متع ق ال  اي  عع زهاپ ی ن ماسز( بودز، اين ق ي  او ق ي )

وگويا اع ادپ او خوارج ن   در  قا ععال ااتااين ط يقتز اات ک  در تونس واع 

ب  دين ش ع   سال  قت یضو هستند ومح د ت  انز ا اوپ ن   او اين ط يقتاين ط ي

 گ ويدز

الت ان اا ( کاا  ی ااز باان مح ااد اااات، انااداوزي اياان گاا وز را در اااال )فاااحب کتاااب 

 يدن امز م تنها در ن    يا ويادز او دز م  ون ق  داد6666هـ/ 6416

 اامب ان ی ا ه  السا ام کا  چا  رااد با  پ داننادمز معتقدند ک  م ائ  اي ان غ اب را-

 :گويناادمز  ااانز ، در بااارزي شاا   و رهب شااان اح ااد تدانناادمز آنااان باا  ط يااق اولااز

بن  تز ک  ب   و شدر بن  ر وپ و ع اات نوران  ، وپ ک الار ا   ي او…)

ه نااحبتان و غ اا ز او قب اا  ظاااه  ااااختن چ  هاااپ  مقتضاااپ آن در مع عاات احااوال

هاا و دانستن یواقب امور و حااار و ديگ  اموريكا  ب ينپوش دز و اخبار او غ ب ار 

را  6/24 ال عاانز او منالح و آعار و ديگ  امور واقل شادنز( ااواه  شودمز م تب

 مطالع  کن د.

ل ظ درود مذکور چن ن اات: 

آنان  

 ي  :ن امز در بارزي اين درود ایتقاداتز دارند ک  بعضز او آنان را )ک 

ت ااانز گ تاا  اااات کاا  يكبااار خواناادن اياان درود  باا  وپ يعنااز باا  اح ااد * پ ااامب 

 معادل ب  ش  بار خواندن ق آن اات.

ک  يكبار خواندن اين درود معادل و  بار ديگ پ ب  وپ خب  دادز و گ ت  * پ امب 

مساااوپ باا  شاا  هاا ار بااار خوانااادن قاا آن و هاا  )کاا  و دیاااپ باا رگ و کوچاااك 

  8ديگ يست

د مگاا  باا اپ کساا ك  اااااوزي شااون ز * اياان عضاا  ت باا  خداناادن اياان درود حافاا 

 خواندن داشت  باشد، يعنز اااوز اپ ک  ا س   وار او اح د ت انز را دز باشد.

 1ا   ي ک ام خداوند متعال اات مث  احاديث قداز  * اين درود او

                                           
 .8/883جواهر المعانی  -8

 .4/676الدر  ال  يد   -1
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کا   شاودمز * کس ك  دز بار دورد عاتح را ت اور کند چنان اا  و ثوابز را ننا ب

اگ  شنص یارف بال   ]خداشناس و یابد[ يك م  ون اال وندگز کند ولز ايان درود 

 راد.ن ز را ت اور نكند ب  ثواب واا  آن

و ه اوون شا  ها ار  شاودمز د ت ام گناهان  بن ا دز* کس ك  يكبار اين را خوان

 8شودمز تسب ح و )ک  و دیاي ب اي  پادای دادز

ال   الحسنز منل ن ودز وب   اح د ت انز را اوتوا  ب  اا اي ک  پ امب  گويندمز

توا  ب  درود )ال اتح ل ا اغ ق( ام  ک دز اات  واين یق دز منالف باف يح ايب 

  ک ي   اات                         

            :نامهاپ ن كو ب  خدا اختناي دارد  [661]الگی اف

گ ايند رها بنوان د و کسانز را ک  در مورد نامهاپ او ب  کژپ مزها آن پس او را با

 .دادند ک    خواهند ياعتکن د وودا ک  ب  ]ا اپ[ آنچ  ان ام مز

 ال   تعاپ درمورد اين تح يف گ ان ق ان وانت گويد:

                               

                             [.26: ة]البق 

بندند ک  وپ بن ز او وحز پ وردگار را ک  ب  او وحز شدز مز اعت ا ب  پ امب -

بود پنهان ک دز بود تا آنك  وقت اظهاری ع ا را د وآن را ب  ش   شان اح د ت انز 

ب ان ن ود، ک  او آن ا    اات درود )ال اتح ل ا اغ ق(ک  قب ا )ک  گ ديد، اين اظهار و

 اات: قول منالف با اين گ ت ي خداوند             ام وو يعنز

 .دينتان را تك    ن ودم

 

 

 :کندمز شكارآن اين دروغ ت  انز را آي  ق آثان ا: با اين 

                                     

                   [.12: ة]ال ائد 

                                           
 .411-766 ال انز النارف م تهز کتاب … -8
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اول شدز اب اغ کن و اگ  نكناز اپ پ امب  آنچ  او اانب پ وردگارر ب  اوپ تو ن

دارد آرپ خدا گ وز کاع ان اپ و خدا تو را او ]گ ند[ م دم نگاز مزپ ام  را ن ااندز

.کندرا هدايت ن ز

 فالح خداوندهاپ وبندز آنان مث  ديگ  ط   فوع   توا  را ب  )ار پ امب -

ود اح اد ت اانز ااات داد و اواي ان و او ش   یبد القادر ا  انز و او خا ،دانندمز اائ 

 .اات ک  ش يعت خداوند حك   اوآن منل ن ودز اات م  ويند، واين کارپ

مث : ن باي، تقبااي، ابادال، اوتااد،  شودمز در کتب شان القاب فوع ان، بس ار )ک -

و ک    غوث وقطب ن د اي ان م ادف ااات و آن نا د اي اان یباارر او ه اان انساان 

 !يد.ن امز اوند نظام واود را ح ظکام ز اات ک  تواط وپ خد

 شد.بامز : مث  ك  پ امب  اا ام خات  الانب اي اات اح د ت انز خات  الاول ايگويندمز-

، و منااادپ ناادا شااودمز روو ق اماات باا اپ ماان منباا پ او نااور گذاشاات : »گوياادمز

ه اان شانوند: اپ اها  موقاف ايان مزاند درم دهد و آن ندا را ت ام کسانز ک  در موقف

ي  يةالاح اد ةالاعااد« است د بدون اينك  بدان دمز پ  واپ ش ا اات ک  او وپ اات داد

 را نظ  کن د. 24

در دوران ت ك   اين ط يق  قب  او تگا س آن با تعدادپ او م ائ  فوع ان م اقار 

قادرياا  و ها اياان ط يقاا ت ين ن ااود و او آنااان اااااوز و اورادپ اخااذ کاا د کاا  او بااارو

 اات. خ وت  

  :شبنديهقن
 پاياا  گاا ار اياان ط يقاات شاا   بهاااي الاادين مح ااد نق اابندي  مح ااد باان مح ااد بنااارائز

عااور کاا د ط يقاات وپ يكااز او ط يقتهاااپ  266باا  دن ااا اماادودر 262شااد اودر بامز

! رادمز ب  اويس الق نزها نسب او ب  گ ت  بعضز شدبامز پ ط عتار

 در بنااارا بااود6666 6661الهاپ مست اا   دان ااارکز کاا  در خ ااال ااا«الوعساان» 

 .. ارمن اااوس وامبااا پ.ووفااا ز او ان نوشااات  قبااا  وپ در بااااغز قااا ار دارد :گوياااد

 در بارز اوساع گور وپ داردهاپ مست    وا اح م ارپ ن   نوشت  6664 6647

ن   گويد را  بنارائ اان ايان ااات کا  ها   6721-6433ونايب الندر ش  اوپ ن   

 وا عاز در کناار گاور وپ تاا فابح با  یباادر اينادماز وپچهارشنب  با  وياارر قبا  

چ ا يهود ونناارپ را لعنات کا د چا ا کا  اناان  ابحان ال   راول ال  )وند پ دامز

 قب  انان ب  یبادر وف حاي خود را تبدي  ب  مس د ک دز بودند ويا ب  ن د قب  ب رگان

باان هاپ ات)نوشاات شاا   بااا حاااک  ومااان ااا طان خ  اا  پاشااا ه كااار بااودز ا (رعتناادمز

با  شاز بز خب ي  ا  قند ب  ووارتور رعت )او حال پاد بطوط ( وبعد خ ل پادشاز اواو

 (اات ال   ای   -قوانان ال   حك  ماك ز يا غا  
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يكز او ب رگتا ين اعا ادپ کا  او فاوع   توبا  کا دز اات)نق ابندي ( ال ا   مح اد 

و ها   کباار اها  حاديث اااتکا  در حاال حاسا  يكاز او ی  ااپ  ا    وينو نام دارد

وياادپ را در بااب توح اد  شند و بعاد او هادايت شدن اان کتاببامز اکنون در ق د ح ار

 اينك دااتان هدايت ان را ب  طور خ اف  او وبان خوداي ان ب نوي :اند تال ف ک دز

من در شه  ح ب اوري  ب  دن ا  گويندمز :اي ان اينگون  وندگ  ان را ب ان مكنند

تدريس ق ائت وکتابت بود رعت  اپ ک  مننوي او چند االز ب  مدرا بعدو امدم

تحن   ک دم وبعد او ان ب  مدرا  دارالح ا  رعت  و در پنج اال ق ان را  وش وع ب 

 ک دم وبعد او ان دنبال مدرا  خوبز ب اپ اموختن ی وم ش يعت ب  ح د ال   ح ظ

ا امز بود در اين مدرا  ه  ی وم اپ راياعت  ک  وي  نظ  اوقاف اگ ت  ومدرا مز

ند او دادمز ودر ان ا ب اپ ما درس توح د شدمز اا امز وه  ی وم ین  تدريس

کتاب )الحنون الح  دي ( ک  من در ح ن درس در باب توح د ربوب ت متوا  خطايز 

ال   خالق ورب اات در حالز ک  توح د  توح د ربوب ت يعنز:گ تمز اشكار شدم ک 

 پ ع ات  او اين اات اين انن ک  ال   خالق ورب اات را م  ک نز ه  چ  ربوب ت

 امدز ک :انچنان ک  در ق ان م  د  ندگ تمز انگ د ه ها آن ی    ک  راول ال    

           :ک  کنزمز )م  ک ن( اوال هانآوقتز او  يعنز 

 .گويندمز ع يدز بز درنگرا چ  کسز اها اين

 ال   اع يدز اات.

 :يدگومز حتز ش طان م عون ه  ب  اين ربوب ت اي ان داشت در اايز ک     

        چ  پ ع ات  او ان اات ک  بتوان در ان شبه  اي اد ک د  ربوب ت توح د

 تمس  ان ااپ توح د رب العال  ن چ  پ اات ک  ن ار دهندز

 ماان فااوعز ط يقاات نق اابندي  بااودم ماان در ح قااار )کاا  انااان درمسااااد شاا کت

مسا د با د پ ما ا با  گوشا  کنادمز م وشاهد بودم ک  ش   ط يقت نق بندي  چ ک دمز

اماد ولاز چاون ن از خوشا  ومن ه  او اين کار ک دمز وا)کار نق بندي  را ب  من ت ق ن

م بااور بااودم در  متاااا ان  ماات کاان  ونساات  در مقاب  ااان مقاوتوان ز ااان ک ااز داشاات 

م الس ااان حاساا  شااوم وشاااهد بااودم کاا  م  ااس )ک شااان را بااا قنااايد و)کاا  اااا  

ند وبایث ودمز ند واا  ش ن ان را با فدايز وح تنار نع زک دمز ش ن ان ش وع

وبعضاز  اوردناددرمز ند ايان فادا را مث اا در حا ن واادشدمز ت س ووح ت ه گان

عاتحا   گ اتومز شادمز دادناد ويكاز او شا وخ اناان ب نادماز ك  ت ا مواقل ح قار )کا 

 ش   با فداپ بس ار ب ند ک  وبعد او ااتغ ار وف وار ب  نبز واخ اي را بنوان د
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 وااد با  چناان مث اا وبعضاز م يادان او خاود باختا  کا دمز باود )کا  مث ا خاشعان 

چنا ن بادیتهايز کا  واقعاا  وبعاد او ان اام انداختنادماز م امدند ک  خود را ب  ا  ما دم

 مک دمز نسبت ده  !   م  س را ت ر را ب  راول ال  ها آن ش م اور اات ک 

 دل   هدايت  ب  اوپ توح د

 او ش وخ فوعز حديث او راول ال   ک  من ب اپ يكز شودمز او اين ا ش وع

 :ک  بن یباس رو ان را روايت ک دز بود خواندم

 

هز عقاط او خاوامز هز عقط او ال   بنواز و ومانز يارپخوامز يعنز وقتز چ  پ»

 «.ال   بنواز

نقا  کا دم مبناز با  ايان کا  تواا  با  غ ا  ال ا  را  /و ش ح ان را او امام نووپ

 با توا  ب  اين حديثش   گ ت   ک دم ب  نق  دانستمز ش ر

 وش ح ايا اائ  اات ب  غ   ال   توا  کن  

 ش   گ ت: ب  !!

 دل   ش ا ؟:گ ت 

ش   فوعز غضبنار شاد وفاداي  را ب ناد کا د گ ات اگا  ی اوي  بگوياد ياا شا   

 گذشت  اات( اشتباز ک دز اات فوع ان متوعزاعد )او 

ت او را ش  ل ق ار م ده  ند؟ گ راامز گ ت  ايا ش   اعد بعد او م گ ب  ش ا ن عز

گ ات  تاو ما دپ هساتز کا  ی ا  خاود را در خوانادن قا ان فا ف  !در ن د ال ا  تعاالز

 ؟!پگ  مز ویق دز خود را او ی وپ ااه ت ک دپ

ب  من گ ت در عك  تو یقايد وهاب  ت ن و) ک دز اات انان پ امب  را دوات ندارناد 

 ب  اول ا وک امات ان یق دز ندارند و... 

مان کا  ها چ اشانايز باا  من باا شان دن ايان ا  ا  تع اب کا دم ان ويادپ گ توانن 

 (دانست  وهاب ت چ ست)ن زیقايد وهابز نداشت  

وياارپ خواااتن با  غ ا  ال ا   خود گ ت  اين ا اایتز کا  یق ادز دارناد کا  تواا  با 

با  اسات  را ب نااا هاا آن کا ش ر اات پس واااب ااات  وش ا خوااتن او غ   ال  

داخت  واين ا ایت را پ دا کا دم وبا  ا ساار درا اان کا  شاام  عقا  وحاديث واو پ 

وکسز او ا وي  با   منتظ  امدن ااتادشان بودم ک  ش ن ان وارد شد ت س   و.. رعت 

نناات وش   ه  دوات نداشت ک  کساز ا او وپ ب ناد شاود وشا وع با  شا ح توح اد 

را با  ن ا  توح اد واقتادا با  وما  خالص ک د و بایث شد من با توح د خالص اشنا شدم

پ شاك  ال ا  اا اری کا د ودیاور داداو بدیت وخ اعاار  پدورو انت راول ال  

 کندمز هدايتها رازت ين هدايت گ  اات وب  ااتوار را ک 
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فااوعاان نق اابندا بااودم شاااهد اهاا   باااخااود اااان اانااب ابااو یبااد الهااادا نااا  

دم  وشاهد اان بودم ک  م ادا ک  ن داك با  پاان دز ااال در فوعاان نق بندا بو

خدمت شا  بود چا ا او ی   ق ان نداشت و حتی ت واد ق ان ناا  ن ادانسات و 

  باود و شاا  ناا  یاال  اشب و روو م غول تع اف او ک امار من در اوردا ش

ر حاال ب  اه  م ادان  بود ولی کارا ن اك د در ارتقاي ی   دانی اناان و دائ اا د

مال اندووا بود و فدقار و پول هاا م دم را ا ال ماكا د و دادن ان با  عقا ا کاار 

و یوام الناس ناا  او را انساان خاا ا ما اناختند در را ب  نام خود ماك د و خود 

حالی ک  وا اموال   م دم را چپاول ماك د و هااچ کاارا ن اكا د با اا ما دم الاا 

دور خود و کسب شاه ر باود و دلاا  خا وج  دادن غذا و ا ل ک دن یدهاا نادن ب 

من او ن عتن ب  ن د انان و ت ک  اه  فوعاان و یدم ت  ک  شا  ب  افا اح اناان 

شاهد بودم ومانی ک  مان  او خانقااز خاارج ما ادم او دواات فاوعی خاود خادا –بود 

حااااااعظی کااااا دم او بااااا  مااااان گ ااااات کااااا  خااااادا حااااااعظ باباااااا شاااااا  حاعظااااات باشاااااد!  



 

 ن با ذکر خوارج استآشباهت  ونقشبندی ذکر صوفیان 

 8818چراپ گلبران چراپ سرال در کتاب تاریخ تصوف در کردستان انتشارات توکلی

 :116الی سطردوم  115نوشته محمد رئوف توکلی ص )دوم(

نخست یكصرد عردد سرنگ ریرزه ميرا  دهندمی نشينند وذکر خفی انجامحلقه وار می

هم نباشد وبه کسی سنگریزه هم نرسد اگر تقسيم به طور مساوی  شودمی حاضران تقسيم

ایرن نروع  .ميان حاضران تقسيم شودها تمام سنگ ریزه غرض این است که اشكالی ندارد

شرد ؛ چشرم را بررهم نهراده بامی ... مشهور به ختم خواجگان نقشبند.ذکر را ختمه گویند

واذکاری  دننخوامی ودها اوراد دگيرمی وکس دیگری اجازه رهبری ختمه را بر عهده شيخ

.. در مرحله دوم رهبر لا حول ولرا قروه .در (نند )اغشته به بدعتخوامی را از قران وسنت

 گوینردمی باز هم به همام انردازه در مرحله دوم کنندمی وبقيه هم تكرار یدگومی الا با لله

اکره از ر دعای من در اوردی را نندخوامی بعد از پایان ختمه فاتحه 

وبره وسريله ان ثرواب  رسردمی که طول و به چندین مترر نندخوامی اندخود کشف کرده

 .. !.نندرسامی تا شيخ کنونيشان قرائت را از رسول الله

ذکر کردن اینران  .دهدمی حدیثی صحيحی است که نشان وشباهت ذکر انان با خوارج

 :شبيه به خوارج است

امد برا می نشستيم ؛وقتی که او بيرونمی لله بن مسعودبر در عبد ا ما قبل از نماز صبح

ایا هنوز ابو عبد الرحمن بيرون  :ابو موسی اشعری نزد ما امد وگفت رفتيممی به مسجد او

وقتی که امد همه ما برخواسرتيم وبرا  نيامده است ؟ گفتيم نه پس ما نشستيم تا بيرون امد

نپسرندیدم  دیدم که يزی را در مسجدابو موسی اشعری گفت چند لحضه پيش چ .اورفتيم

 برود انچره ابو عبد الحمرن گفرت ولی به حمد وسپاس الله چيزی را خوب ونيكو ندیدم

مرردم را در مسرجد دیردم کره حلقره ای را  گفت اگر زنده مانی خواهی دید ان چه برود

در هر حلقه مردی وجود داشرت کره سرنگ ریزهرای در  تشكيل داده ومنتظر نماز بدوند

)ان مرد( صرد ندگفتمی صد باتكبير بگویيد ومردم صد بار تكبير و گفتومی شتدست دا



 لفی ضلال مبین   126

گفرت کره بره انران چره ()ابو عبد الرحمن.ندگفتمی با تهليل بگویيد ومردم صد بار تهليل

گفتی)ابو موسی اشعری(گفت که چيرزی نگفرتم ومنتظرر دسرتور شرما برودم )ابرو عبرد 

وچررا برایشران تضرمين  نشران را بشرمارندارحمن(گفت که چرا به انان نگفتی کره گناها

تا اینكره  د سپس به راه افتاد وماهم با او به راه افتادیمشونمی نكردی که حسناتشان ضایع

شرما  بينممری رسيد وتوقف کرد و گفت: این چه چيزی است که مرنها به یكی از حلقه

کره برا ان تكبيرر  هسرتندهرایی ای ابو عبد الرحمن این سنگ ریزه :گفتند ؟دهيدمی انجام

گناهایتان را بشمارید که مرن  :یم )ابو عبد الرحمن(گفتشمارمی وتهليل و تسبيهایمان را

وای برر شرما ای  .دشرونمی که هيچ یك از حسنات شما ضایع کنممی برای شما تضمين

هنوز اصحاب پيرامبر صرد در ميران  .امت محمد ! هلاك ونابودی شما چقدر سریع است

شكسرته نشرده اسرت )کره هایش وضررف ولباسهای پيامبر فرسوده نشده شما وود دارند

قسم به ذاتی که جانم در دست اوست ایا شما ائينی برتر از  (زنيدمی دست به چنين کاری

یا این دری را بر گمراهی باز کرده اید. گفتند ای ابو عبد الرحمن اید ائين محمد بر گزیده

اند چره بسريار ابوعبردالرحمن(گفت) .ی نداشرتيمبه الله قسم بجز خير ونيكی قصد دیگر

به ما گفته است کره  ؛رسول الله رسندنمی ولی بدان کنندمی قصد خيرونيكی کسانی که

ننرد ولری از خوامی مردمرانی هسرتند کره قرران»

سرپس )ابرو عبرد  انان باشريدشاید شما از  خورممی به الله قسم «کندنمی حلقشان تجاوز

عمرو بن سلمه گفت اکثر اهل این حلقه را دیدم کره .ورفت از انان روی گرداند (الرحمن

جنگيدند )دارمی وابو نعيم با سند صحيح ان به همراه خوارج عليه ما می در جنگ نهروان

 اند(را نقل کرده

در ش رد شبهات، بخ) ن را مفصل جواب خواهيم دادآشا الله در بخش رد شبهات  ان

 است( جدای کتاب در است،  رشنائی توحيد بر ظلمات شرك دیگری بنام  کتاب
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 طيفوريه:
ه اا  او رابااا  (ز716ط  ااور باان ی سااز بسااطامز)م گ  رهباا  اياان ط يقاات سااال 

 ابحان ما ایظ  شانز ! و... اننانز مث  م  نااند ش ر ام  ی اننان

کا  او  گويادمزو کنادمز را ب اپ او نقا  قض  ت ين اقاپ یطار در کتاب  اح قان  

اپ را ها  دارد مانناد ايان کا  در روو مح ا  ب  مع اج رعت  اات!!! واننان اح قانا 

 !ابحان ال   اات!ت  گست دز چت  من او چت  مح د

 وقتز کا  با  معا اج رعتا  ! چنا ن وقاايعز رخاداد کا  االاب ااات بدان اد او باا ال ا  

با  واا    اب ئ ا  در معا اج باا  در حالز ک  راول ال ا تعالز مستق  ا فحبت ک د 

کا  در ائابن وشا يعت  يادگومز ال ا  با  او ال   ارتباط با  قا ار کا د در ديگا  اااپ ان

دنبااال ماان باشااند )در مح اا   کاا  ه اا  بايااد در مح اا  ياادگومز بااای ولااز او مح ااد

 چ  ااا ام قا ارپا  وب خااتن م دم او قبور ه کس ب  دنبال پ چ  خود و بعدا در ويا 

  ندگ  مز

: گ اتمز ، ااپس :گ اتمز ه  او باي يد نق  اات ک 

اگ  اين نق  راات باشد بساا راوپ ن ه  ادز )و ياا ک اامز را « حسبز من ن سز حسبز»

ن ودز اات. اگا  غ ا  مز او ن    شن دز( بسا باي يد )ک  ت   د خدا را او قول خدا ب ان

کا   کنادمز ب د، مث اا اع ا  خ ادپ او ان اد رواياتن ز اين توا   شود راز ب  اايزاو 

باي يد مسته ك در شهود ا ال بودز و حق وپ را او شهود خودی بااو داشات  و گ ت: 

اعساان  اپ هاا اين ا  حق چ  پ نديدز پاس ه اان را وفاف کا دز ااات. مؤلاف گوياد:

 (در ت بس اب  س /)ی ام  بن اووپب   ن ست.

 :بکتاشييه
ط يقات  ا د مح د رسوپ مع ف ب  حاااز بكتاای ولاز رهبا  وبن اان گاذار ايان 

 ويست  ک  در ق ن ه ت  مز اات

او در حاوالز چها   .خ اااان اااتطبق روايار انتز، حااز بكتای اها  ن  ابور

 27م  اااادپ، در  6721مهااااا ر کااا د و در ااااال  (فاااغ  پ ااااالگز بااا  روم )آاااا ا

 .االگز، درگذشت

ع ان او لباس وتاج ب رگ ا  د ق ف مانناد م پوشاند شا   ايان ط يقات بااطن را فو

 بهان  ق ار دادز بود تا ش ع را وي  پاپ کند 

ولز یقايد ان او ننارپ ه  ا چ ا   م گ عتا  اين ط يقت منسوب ب  ش ع  اات 

  بود تا انان راگ  از ااوند اات وتك   انان ب  اوانان ننارپ تاوز مس  ان شدز

رو ال اا  )م ياد باياد با  وياارر اا دنا رساا ايان ط يقات پاياان اا   و اا ور در 

ین  وندز اات ومح  ت  ال اناان در ت ک ا   ین ( در م هد ب ود اين ط يقت در اين

  ام ووپ اات
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در شورشز ک  انان ان ام دادز بودناد اناان را اا کوب کا د وچناد  ا اط ن یث انز 

با  عتاواا شااوخ اگاا   ه اکات راااند وبعاد انبا   ها ار ن ا  اناان را در م ادان ات اار

  انان را تك ا  و منح  ک دندها ط اقت

ک  االب اات يكز  دگ  مز قبور ش وخ انان در ت ک   خ اعاتز ان ام ه  اکنون در

ک  گوشات کاوب چاوبز اند او انان را بدان د در قب  يكز او انان پ  ز م دپ را گ اردز

ا بنات اناان تا مالدمز ا دوبارز ب  ا وفورر دخت انو ان ر مالدمز را ب  قب  ش وخ

 باو شود 

ااات قبا  ايان داال)حاااز بكتاای ولاز( در قون ا   اين ط يقت در من  ها  بااقز

 اات او با چه ز مع وف فوع   ا ال الدين ب نز ه  ديدار ک دز اات 

( ااات روی ز ) نوف وپ غ و بس ار وياد در شنن ت اادناتهاپ او ويژگز

 دانندمز ت بالا را او راول ال  حتز او 

ط عتاران او در ومان یث انز ااپاهز را ها  ت اك   دادز باود با  ناام ينگاز چا پ  

 )ک  در اطور قب ز او ا کوب شدن ان نوشت  (

عبد الله شهبازی در کتراب خرود یهودیران مخفری در طریقرت  :ماهيت بكتاشی گری

با نفوز در این طریقت حكومت عثمرانی  که یهودیان در صد داشتند که نویسدمی بكتاشی

یهرود های اداب ورسوم طریقت را به دست بگيرند وباعث فساد شوند همانطور که در ان

وحتی اداب نصاری مانند اعتراف به گناهان در  شودمی مانند کاوالا )وبه الفظ دیكر( دیده

 کندمی اعتراف پاپ و.. ودر طریقت بكتاشی صوفی کناهان خود را در مقابل شيخ مقابل

عثمرانی حكومت اید چرا که رفضيان برای نابودی می از این طریقت بوی رافضيان نيز

 فقط ميتوانستند از این راه وارد شوند

ولری برا نفروز  8روپرا وایرران را نرابود کنردميتوانست اعثمانی با داشتند ینگی چریك 

سرطان محمرود دوم  حتریرو بره نرابودی گرائيرد  ترافضيان وصوفيان بكتاشی این قدر

 طریقط بكتاشی را منحل کرد ولی نتوانست از نابودی سپاه جلوگيری کند

سلطان محمود برای تحقق این هدف اجتماع بزرگی را از علمرای اسرتانبول و سرران 

مولویه، خلوتيه، سعدیه و قادریه گرد آورد و ایرن جمرع بره  دراویش نقشبندیه،های فرقه

                                           
های انان در ميدان ن مسيحی مسلمان شده تشكيل شده بود ورشادتنگی چریك سپاهی بود که از جواناگویند ی -8

 جنگ معروف بود.
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قرا  -لافاصله، سران بكتاشی دستگير شدند؛ سه ترن از ایشران ب .نظر دادها تكفير بكتاشی

در  .به قتل رسيدند و سایر ره بران تبعيد شردند -زاده بابا و صالح بابا ی ینچی بابا، آقاس

حراجی بكتراش “ وکری ل”ميان این تبعيدیان ابراهيم بابا نيز حضور داشت که بره عنروان 

سله مراتب در فرقه بكتاشی نبرود بلكره شد. این سرکوب بر اساس سلیطریقت شناخته م

 تنها عناصر نامطلوب اعدام و تبعيد شدند

طریقرت یهودیان مخفی مستقر در عثمانی، چه پيش و چه پس از پيدایش فرقه دونمه 

بكتاشی را ابزاری مناسب برای تأثيرگذ اری بر سياست عثمانی و به ویژه سلطه بر ینگری 

در فرقه بكتاشی ب ه تدریج قشون ینگ یچریك را به  آنان از طریق نفوذ .چریكان یافتند

المعارف یهودا ز رابطه نزدیك سرانةدائر .سوی نابودی و انحلال نهایی سوق دادند

گویدمی سخنها با بكتاشی)فرقه دونمه( پيروان شابتای زوی

:نویسدمی یهودی، و گر شوم شولم، محقق

یش بكتاشی فروپاشیتعدادی از دراو ،8[در زمان ظهور شابتای زوی]

...عثمانی و اعاده سلطنت یهود به دست او را پيش بينی کردند امپراتوری

حاخام طوبياس کوهن به آمستردام مؤید این امر است آنجا که  8333نامه مورخ ژوئيه 

و مقامرات تررك از ایرن امرر انرد برخی از مسلمانان بره شرابتای گرویده دهدمی گزارش

1کنندمی احساس خطر

                                           
 فرقه و مسلمان شدند ظاهر به یهودیان از کثير گروهی او همراه به و گروید اسلام به که یهودی دروغين مسيح -8

 فروپاشری در همینقش م عثمانی سياسی نهادهای در نفوذ طریق از دونمه فرقه اعضای .نهادند بنيان را دونمه

 از مهمری بخش دونمه اعضای فرقه اکنون، هم .کردند ایفا ترکيه جمهوری تأسيس و عثمانی رسمی انحلال و

 .دهندمی تشكيل را ترکيه بر حاکم اليگارشی

1- +. Gershom Scholem، Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah، Princeton University 

Press، 

1978، pp. 631- 632. 
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له یهودیان با کمك رافضيان وصوفيان بكتاشی وکودتای مصرطفی کمرال اترا ترورك ب

یهودی تبار باعث نابودی حكومت اسلامی عثمانی شدند 

ز هم این طریقت در ترکيه باقی است ولی مرکز اصلی ان بره البرانی تغيرر مكران ووهن

خواننردگانی را در اختيرار دارد و حتری برخری از عيش و نوش  زمسلك مراکن ای وداده 

چرا کره  تمایلات به این مسلك دارد تاتلی سس خواننده معرف ترکيه هم  ابراهيم  مانند 

)=جانهرا قربران حراجی  معروفی به نام جان کوربان السون حاجی بكتاشرا را دارد سرود 

 (دبكتاش با

 

 رفاعيه
  او اه (526 عورع ق  منسوب ب  ابو العباس بن ابوالحسن ی ز رعایز اات) اين

 بن ز اات

ولقب او ش   طائ    

چند نس  بعد  م اداناو اات ک  م ادانبطائح   اط ایاتز او کتب فوع   در دات

ه   او گواندها وب خیاند گ  انز دف ونز را وار فوع   ک دزیبد القادر او

ورين کوب )فاحب  (مح د م ع ل ادیاپ مهدويت ک دز اات )ال   ای   ا د()مث 

نظ  در فوعز گ پ معاف ( او تندروت ين شنص در رياست بود حتز بوپ ابقت 

طورپ ک   ک  اات)در ح قار وح تناکت ين ها آن ک )گ عت  اات ها را او قادرپ

 او قاع   یقب ماند وب  وم ن ب  تد وي  پاهاپ ش   وم يدان  ل  اگ  کسز در ح قار

دش نان 8د پندارمز فوعز ل  شدز اين را موهبتز ب رگ اما با اين حال شودمز

ک  اولز ط يقت ک   رادمز ب  نظ  رعایز وپ را داال يا يك چ   لقب دادز بودند

 اند ک دند م يدان وپ . را در فوع   وارد.ق   ونز و

 ک  ان را ک امات با  حسااب دگ  مز او م يدان فوررهاپ اح  در اين ط يقت 

 . …در تنور پ يدن وه  نوش دن و خوردن مار وندز اورند مانندمز

را داشات   در وماان خاود شا  الاا ام بن تا ا  مناظ اتی را با شاوخ کبار انان

 اات

                                           
 .18ارزش ميرا  صوفيه صفحه  -8
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باا اا کساای  دانناادمی او کبااار محاادثان ووهاااد امااام )هباای وامااام باان تا ااا  او را

اط ایار با ت  ب  کتااب "منااظ ار بان تا اا  لطائ ا  رعاایی نوشات  یباد الا ح ن 

 دم قی" م ااع  ع مائاد

 :اکبريه
منسوب اات ب  دااال معا وف محاز الادين ابان ی باز متولاد  اين ط يقت مع وف

يكااز او باا  اتاا    دماننااد پااولس اهااودا در اااا ام ظهااور کاا ( کاا 146اناادلس )ماا گ 

فوع   ودر اس ال ان بس ار موث  بودز ک  اغ ب فوع ان وش وخ فوع   او  ک ندگان

 اثار وپ اات ادز ک دند

دو ون را ب  ش نز گ عت ک  نامهاپ اناان يااا  ن  )ه ت االگز( 516اودر اال 

 م شنايز و عاط   ق طبز بود اات !

 8انهات ين ع وفم کتاب تال ف ک د !ک 511اودر حال م گ ب   او 

در  کا  ان را گويادمزو اات ک  ان را در ب ان حالار خاود نوشات  عنوي الحك .

 !نويس مز نبوپ را ديدم واو مكاش ار واشارار خوابز ک  راول ال  

عتوحار مّكّ   يا ه ان داي  ز ال عارف احوالت  ودر بارز کتاب ديگ  خود يعنز

ي  واو الهام ع شت  گون ز ان را او خودمن  يدگومز عن  نوشت  511خود ک  در 

!!! )او ط ف دکت  محسن اهنگ  پ اون   فاحب نظ   کن مز وحز ان را درياعت

يا الهام او  موالف: ابحان ال   مگ  بعد او پ امب  ب  کسز ه  وحز)فوع   اات در

 :ال   تعالز در مورد اين نوع انسانها گويد رادمز ط ف اب ئ          

                                

                پس واپ ب  کسانز ک  کتاب  [26: ة]البق

گويند اين او اانب ال   اات تا نويسند اپس مزاتهاپ خود مزاپ[ با دشدز]تح يف

بدان بهاپ ناچ  پ ب  دات آرند پس واپ ب  اي ان او آنچ  داتهاي ان نوشت  و واپ 

 .آورندب  اي ان او آنچ  ]او اين راز[ ب  دات مز

                                           
 .ای بر مبانی عرفان وتصوف تاليف اصغر برزیدیباچه -8



 

 های صلیبیالدين و جنگمحی

ن را با کمال گسرتاخی پريش پرای الدین دیصوفيان دین را دقيقاً وارونه کردند و محی

پرستی ذبح کرد. او با این شيوه از مرگ گرفته بود که جامعه اسلامی دست کم به ترب بت

راضی شود. زیرا دینی که با بت پرستی سازگار باشد بی تردید با دیرن مسريحيان صرليبی 

 ند سازگار باشد و هدف او همين بود.توامی بهتر

های صليبی کار بيهوده است )یعنری دفراع در مقابرل گکه جن کردمی در ظاهر وانمود

ها شررکت نكررد و بره صليبيان کار احمقانه است( لذا نه تنها به هيچ نحوی در آن جنگ

جای تشویق مردم به دفاع و جهاد، آنان را به اعمال فرردی صروفيانه و معاشرقه برا خردا 

 رفت . در بحبوحه جنگ، او به معراج میکردمی دعوت

، سپس سيمای سمبل پشت کردمی ین ابتدا سيمای سمبل رزمندگان را تخریبالدمحی

. و در ایرن برنامره، شرعار دادمی جبهه را، و آن گاه خودش را برای همه مردم سمبل قرار

صوفيان، و نيز شعار بی ریشره و جعلری آنران « پای وحدت بر سر کفر و مسلمانی زدیم»

آمد. ترویج جهاد اکبر نه برای جهراد اکبرر او میسخت به کار  یعنی 

الدین و عين زندگی عملی اوسرت. آن بل برای از بين بردن جهاد اصغر، عين مكتب محی

 8.های صليبیهم در بحبوحه جنگ

تر از الردین برود. و عامرل قرویطبيعت خطر پرهيزی بشر نيز در کمك و یراری محی

عقيرده اول  شعار  صوفيان ومردمان ر که همه، تصوف زدگی

 همگان بود ر پيشاپيش زمينه را برای اهداف او کاملاً آماده کرده بود.

، روح جامعه کردمی و دفاع شدمی ه حمدانی که بر صليبيان پيروزدر زمان سيف الدول

 الدین دچار آفت و خوره تصوف نگشته بود.به اندازه عصر محی

                                           
البته لازم به ذکر است که حدیث جهاد اکبر )مبارزه با نفس( از جهاد اصغر جدا ضعيف اسرت زیررا علمرا در  -8

هاد خودش تزکيه جاند ودوم صورت فرض شدن جهاد؛ جهاد کردن همراه با مسلمان فاسق را هم جائز دانسته

 نفس است.
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بر افروخته برود. در زمران  وبی نيز آخرین شعله شمعی بود که پيامبرصلاح الدین ایّ

دین »الدین سقوط کرد. زیرا الدین و در اواخر عمر او اندلس یعنی وطن اصلی محیمحی

هرای گسرترده و برنامره ریرزی شرده به وسيله صوفيان و به ویرژه در اثرر فعاليرت« جهاد

 شده بود.  تبدیل« دین حبّ»، «دین عشق»الدین به محی

 اند:محققين از قدیم گفته

ر رقابت بشر با خدا ر است. حتی یعقوب برا خردا « دین رقابت با یهوه»ر دین یهود، 8

 «تو سرزمين موعود را نخواهی دید» شودمی . و یا وقتی که به موسی وحیدگيرمی کشتی

شراف را غلبره . و دانشمندان یهودی هر اختراع و اکتگر هستی: عجب خدای فتنهیدگومی

 .کنندمی و گاهی به آن تصریح کنندمی بر طبيعت و پيروز شدن بر خداوند، تلقی

ر مسيحيت، دین محبت است و در این دین رابطه خدا با بشرر یرك رابطره حبّری و 1

 است.« محبت»

های امروز آن را بره است که ليبرال« جهاد»و « خشيت»و « عبادت»ر دین اسلام، دین 8

 . کنندمی معنی« خشونت»

تبدیل کرده اسرت « دین حبّ»که دین اسلام را به  کندمی الدین رسماً اعلاماینك محی

و خشونت )جهاد( مسلمانان را به روحيه سازشكارانه تبدیل کرده است و این موقعيت را 

 8سراید، بشنوید:، و میدگيرمی جشن
 مکردمی پنداشتم و دفعد میپيش از این دوستم را ب  = 1

 چون دین من با دین او سازگار نبود.  =        

                                           
درست همان کاری که کفر برای براندازه جهاد عليه اسلام کرد با فرقه تراشی هایش با ساختن مرذاهبی ماننرد  -8

باب گری ؛ بهائی گری؛ وقادیانی گری جالب است که در دین قادیانييت جهاد تقریبا حرام است وایات جهاد 

های وابسته به م نكنند وحضرات غربی بتواند خوب خون اسلام وکشوراند لابد تا عليه استعمار قياحذف شده

 مسلمانان را بمكند.

 نسخه بدل: انكر. -1
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 اینك قلبم پذیرای هر عقيده گشته است=        8

شده دیری برای راهبان و چراگاهی برای آهوان جوان،    =      

 است.

 هم آتشكده است و هم کعبه برای طواف کنندگان =            

 هم الواح تورات و هم مصحف برای قرآن شده است.=       

 اممتدین به دین حبّ هستم که خودم به راه انداخته=         

دیرن و ایمران مرن « محبت»های آن را، پس مرکب   =          

 است.

 

 ر خود همين اشعار دليل گویا و برهان کامل است بر این که: 8توضيح: 

 است.« گزارش کار»های اواخر بل آخر عمر اوست و درست یك الف: از سروده

اش ت از نتيجره کرار و برنامرهو بره شرد کندمی ب: کاملاً احساس پيروزی وموفقيت

 شادمان است.

: مسرلمانان یردگومی است نره خرودش.« زبان حال جامعه مسلمانان»ج: سه بيت اول 

 پنداشرته و دفرعمردمی خشن و پر دافعه بودند که دوستان خود یعنی مسيحيان را برد می

ترورات پرستی زردشرتيان و رهبانيرت مسريحيان و شان پذیرای آتشند، اینك قلبکردمی

 یهودیان شده است.

سرخت دقيرق و قابرل توجره اسرت. در ایرن دوران « چراگاه آهوان شده است»جمله 

های صليبی، مسيحيان به این نتيجه رسيده بودند که نكتره حسراس، جنرگ انردلس جنگ

است و آن را در رأس امور جنگی قرار داده بودند. پيش از آن قلب حساس جنگ را بيت 

و زن و مرد، کودك و جوان با فتوای پراپ در یرك نهضرت عمرومی ند دانستمی المقدس

                                           
 نسخه بدل: واصبح. -8
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ها کردند اما شكست خوردند. در دوره مرورد بحرث، انردلس )اسرپانيا( را ، حملهاروپائی

قلب قرار دادند و مسئله فلسطين را به برنامه بعدی )که در همين مبحث توضيح خرواهم 

 داد( وا گذاشتند. 

کره برا  یردگومی قلب مردم مسلمان، ایهامراً نيرزاو در ضمن توضيح وضعيت پذیرای 

شكست مسلمانان در اسپانيا، اندلس که قلب مسيحيان بود اینك چراگاه دختران مسريحی 

 در هنر و ادبيات توجه فرمائيد.« ایهام»شده است. لطفاً به فن 

د: بيت چهارم که آخرین است اعلام دین شخص خرودش اسرت. او در ابيرات پريش 

پرای »کره همران  کنردمی هائی از ادیان مختلف، معرفریرا محل آميختگی قلب مسلمانان

است. اما در بيت چهارم دیرن خرودش را خرالص و « وحدت بر سر کفر ومسلمانی زدیم

 : متدین به دین حبّ )مسيحيت( هستم.کندمی کامل معرفی

 هرای دیرن محبرت را بره راهانّی توجّهت رکائبه: که خودم مرکرب»جمله بعدی یعنی 

مرن راه را براز  یردگومی بس گویا، شگفت، صریح و دارای پيام سترگ اسرت.« امانداخته

روی کنند. و براستی او اینكار برزرگ را انجرام داد و های دین محبت پيشکردم تا مرکب

غيرت کرد که نه به اندلس نيرو اعزام کردنرد و نره در پشرت حميت و بیمسلمانان را بی

ن مسلمان اندلس قتل و عام شدند زنان و کودکران اسرير و بررده جبهه کاری کردند. مردا

 .صليبيان گشتند و...

فالحبّ دینی و ایمانی: پرس محبرت دیرن و »که  دگيرمی نتيجه« فر »در آخر با حرف 

که مسريحيت دیرن مرن  کندمی باز این جمله دارای ایهام است هم اعلام« ایمان من است

)پس از پيروزی مسيحيان در انردلس( مسريحيتی کره در است و هم اِشعار دارد که امروز 

اندلس است و نيز ایمان مسيحی که امروز انردلس را گرفتره، مرال مرن اسرت، محصرول 

 ، پيروزی مال من است نه نظاميان. های من است نه محصول کار نظاميان مسيحیفعاليت

برس روشرن، گویرا،  انصافاً این ادعای او عين واقعيت است. اما با این که اشرعار بالرا

دانم که خواننده سخت دچار شگفتی شده و توقع دارد ادلّره صریح، نصّ و بليغ است، می
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دیگری نيز برای این موضوع برایش تقدیم شود. زیرا شيخ اکبر کجا و ایرن برنامره کجرا، 

انرد و قبلره ملاصردرا و اميرد شيخ اعظم که برخی از مسلمانان ساده لوح از او بت ساخته

 آید؟! يان است، چنين ماهيتی داشته!؟! و بدین گونه از آب در میصدرائ

آورم، لطفاً شما این چند برگ را به همراه آی به چشم، ادلّه دیگر نيز می کنممی عرض

من بيائيد تا ملاحظه فرمائيد. پيش از هر مطلبی این نكته را به یاد داشته باشريد او کره در 

ها است یعنی این ابيرات تردید در پایان فعاليتلد بیبامی این اشعار به نتایج فعاليت خود

که ساکن آنجا شده بود و پس از خرروج از انردلس در هريچ جرائی رسرماً « قونيه»را در 

ساکن نشده بل همه جا را گشته و در قونيه ساکن شده است. و این نرص عبرارت فریرد 

نيه چرا؟ لطفاً ایرن سرؤال است. اکنون پرسش این است در قو« المعارف ةدائر»وجدی در 

 8را به خاطر داشته باشيد که بس مهم است و شرحش خواهد آمد.« در قونيه چرا؟»

                                           
گویند که اسلام دین خشونت است ومرا را نكته بسيار خطرناکی که امروز هم در ميان ما مسلمانان است و می -8

دهيرد وحتری هرم نروع خرود را نرابود در تمام دنيا انجام میهای که کنيد بمب گزازیبه خشونت دعوت می

کنيد ویا حد زنا کار ویا قطع دسرت سرارق کنيد وبه مراسمات انان حمله میکنيد وبه شيعيان نيز رحم نمیمی

شود که یهودی ومسيحی دید منفی از اسلام داشته باشند ومسلمان نشوند؟وان مسيحی که این کارها باعث می

ا حتی ادیسون ونلسن ماندلا که خدمات فراوانی را به جامعه بشری کردند انران بهشرتی هسرتند دکتر است وی

خواننند وبه شهادتين هم قائرل نيسرتند ولری گویند و... انان نماز نمیخوانند ولی دروغ میومسلمانان نماز می

 ؟رند وچرا باید مسلمان چنين بكنندنسبت به بشر خوبی دا

اولا اسلام مجموعه ای از تمامی از خوبی هااست هزاران خوبی وفضائل اخلاقی امده  جواب انان این است که

ائل اخلاقی اسرت کره مرا را از ان نهری کررده اسرت واز مرا رذاست که باید انجام بدهيم ودر کنار ان هزاران 

را انجرام دهنرد  ها را انجام ندهيم و برای پيشرفت جامعه اسلامی باید تمام جامعه اسلامی انخواهد که آنمی

دانيد کند از کجا میواین همه شما فقط یك طرف قضيه را ميبينيد یعنی ان دکتری یهودی که به بشر کمك می

کنرد اش زنا نمیدانيد که او با همسایهکه این فقط جزء یكی از فضائل انگشت شمار وی باشد مثلا از کجا می

ده اسرت کند واز مالش که در اسرلام امرد یتيم را اکرام میکناش ظلم نمیربا نميخورد به دوستش وبه همسائه

 دهد.به فقرا می زکات وصدفه

نلسن ماندلا امد وبرخی کشرورهای افریقرائی کره مهرم  داند این چيزها راداند زکات چيست اصلا میاصلا می

ست وکشورش را از ترین ان افریقای جنوبی است را از اپارتاید نجات داد افرین بر او خوب کار خوبی کرده ا
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دهرد کره رضيله اخلاقی نژاد پرستی نجات داد بگوید که چرا کشورش را از رضيله اخلاقی ایردز نجرات نمی

دهد که چنين فقير است وفقير ان دارند روز به بيشترین امار ایدز در جهان را دارا است چرا از فقر نجات نمی

کنرد وربرا کرد در این زمان هم غنری برر فقيرر ظلرم مییشوند در ان زمان سفيد بر سياه ظلم مروز بيشتر می

گویند کره همجرنس برازی استفاده کنيد ومی محافظگویند که برای زنا از اید ومیخواری عام شده است ومی

کنيد چررا ایرن کارهرا را ممنروع کنيد حق همسر وشوهری را چه میاشكالی ندارد خب خانواده را چكار می

اید این کار شاقی نيست ما مسلمين از او برتریم اگر گيرند واز سوراخ دیگر اب میمییك سوراخ را  کنندنمی

اسلام را کامل پياده کنيم والله بر ما فرض عين کرده بر عليه حكومت ظالم قيام کردن تا قروانين سرعادتمندانه 

خوب حكومت بر قرار - ((بُدُوا اللَّّهَّ وَّاجْتَّنِبُوا الطَّّاغُوتَّوَّلَّقَّدْ بَّعَّثْنَّا فِی کُلِّ أُمَّّةٍ رَّسُولًا أَّنِ اعْ))اسلام را بر قرار کنيم

گوید: روزی فراروق را دیردم می علی مرتضیشد چگونه ان را حفظ کنييم وحكومت باید چگونه باشد !؟ 

روی؟ در جواب گفت: شرتری از دوید گفتم: ای اميرالمؤمنين چه شده به کجا میزده در راهی میکه وحشت

کسری را کره بعرد از ترو حكومرت را در دسرت »خواهم او را برگردانم، گفتم: می 8ت فرار کردهشترهای زکا

را به پيرامبری برانگيخرت  قسم به کسی که محمد»در جواب گفت: « ایدگيرد، چه قدر به سختی انداختهمی

 «.شوداگر بزغاله ای در کنار فرات ضایع گردد در روز قيامت عمر مؤاخذه می

کنيد یك عرب بدوی شمشررش گفت که اگر من راه کج واشتباه بروم چكارم میاش میدر خطبهسيدنا فارق 

کنيم گفت الحمدلله کسی اسرت کره مررا بره راه راسرت را بلند کرد وگفت ای عمر با این شمشير صافت می

 تاکيد داشت.م واحيا فضائل اخلاقی هدایت کند. این دليل بر این است که سيدنا فارق نيز بر قيام عليه ظال

مردم فرانسه انقلاب کردند که حكومت ظالم نباشد ولی بعد از چندین سال ميبينيم که دوباره همان حكومرت 

اند یكی نباشد دیگری به درد نميخورد کسی که ها مانند زنجير به هم متصلانقلابی ظالم شده چرا ؟ بله خوبی

کنم ولری گوید مرن زنرا مریشود کسی که میمیخواهم ندهم ولی حكومت عادل میگوید من زکات نمیمی

دوست ندارم کسی به خانواده من چپ نگاه کند ویا دوست دارم جامعه محبت نسبت بره هرم داشرته باشرند 

شرود نمی دانممری گوید من زنا را خوبوجامعه حيوانی نباشد )زنا کنند ولی ازدواج هم بكنند( حكومتی می

 کنيم این کار را میپس الله خود اعلم است که چرا ما 

کنم )مانند ربا ودادن زکات وخمس ودوری از فحشا( که پرهيز از ان همگی جامعه را پویا من که گناهی نمی

﴿: اری کند الله گویدوشود که کسی دیگر گناهی را حلال بداند وربا خمكنند حقم ضایع می   

              ﴾ اسلامی که واقعا اسلامی اندزنا  چرا در کشورهای

ولواط کم است چرا افغانستان که با این همه فقر بعد از تشكيل حكومت اسلامی واجرای قوانين سرقت در 

پس ما برای اعتلای کامل دین ان صوفی که حلال الله را حرام این کشور به کمترین حد خود رسيد ! 

چرا این  تبرا ميجویيم رام را حلال کرده وان شيعه را که این کار کرده است وبر این کار عناد دارد وبلعكس ح
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ود که فقط زکات را کار را نكنيم تمام نظام اسلام به هم ميریزد چرا ابوبكر با مرتدین جنگيد دليل ان این ب

رقبر خوانند پس فردا.. صوفی که بنمیدهند فردا نماز وابوبكر صدیق گفت امروز زکات نمی ؟!منكر شده بودن

 سجده نيز جزو این قائده است.

 .شویم این چگونه استسوال: ما امدیم وقوانين کامل اسلامی را پياده کردیم ولی مسلمان نمی

جواب این است که. امدند در امریكا مشروب را ممنوع اعلام کردند مشروب در امریكا قاچاق شرد ودر ایرن 

مد ترین شغل تبدیل شد )به دليل کم شدن مشروبات وافرزایش قيمرت ان( ودولرت متحمرل کشور به پر در ا

 زینه زیادی برای مبارزه با ان شد.ه

 ردن ونياز کمی به هزینه مالی است.اما در اسلام الله با دو ایه ان را حرام کرد ومردم خود شان را از ان منع ک

نلسن شما: خوبی به مقداری در درون انسان فطری است شما گوید ویا ثانيا خوبی ان دکتر یهودی که شما می

 اقی عاری باشند نه این گونه نيست.کنيد که افراد کافر وغير مسلمان باید کاملا کثيف واز فضایل اخلفكر می

 .  حالا شد که تمام قوانين اسلامی در اروپا کافر بر قرار شد نيازی به الله نيست ولازم نيست که نماز بخوانيم و..

خوب بعضی از فضائل اخلاقی است که اجرش در اخر ت است مانند زکات ووقف اموال در راه الله کسی که 

به یوم اخر ایمان ندارد چرا مالی که با عرقش جمع کرده به فقير بدهرد خيلری کرم در جامعره اروپرائی پيردا 

ه بایرد در راس قررار گيرر وحقرش ی که قوانينش را وضع کرردشود یا اصلا پس نياز به ایمان است ان اللهمی

پاشد این رعایت شود کسی که نماز نخوانده به ایمانش صدمه زده و اگر چنين شود تماما این زنجير از هم می

چنين نيست ما از هوای نفس خود سخن نميگوئيم و قتل چيز خوبی نيست ولی در جایش خوب اسرت اللره 

 گوید:

﴿                                 

                         

  ﴾  :[.11]التوبة 

شرود خرافات فراوانی در مسيحيت ویهود است که باعث نرابودی ایمران می تمام ادیان تحریف شده الا اسلام

پس باید با خرافات جنگيد وکلمه الله را بالا بر وکفر را پایين وبرای اجرای کامل احكام اسلامی کوشيد احكام 

دهيم یفقط در سجده نكردن به قبور نيست عبادت شامل تمام اعمال ورفتار است که در زنجيره اسلام انجام م

است پس به این دليل جهاد برای برقراری تمام این احكام امری واجب است که همان حكومت اسلامی ناميده 

نفرت دارد ایرا ثرروت دارد  کشرورهای افریقرائی شود یهود ونصاری از این ميترسند که چنرين شرود مگرمی

ها برای برقرراری از این داشتند که آننبود فقط ترس  به دليل ترس از ترور ها مردمشان فقيرند دليل حمله آن

جهان شمول این عقيده قيام کنند اگرامروز نمرود وفرعون ومنافقين ابو لرو لرو ابرن ملجرم نيسرتند طواغيرت 
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دیگری نيز مانند امریكا وانگليس وخامنه ای کرزی در مقابل این عقيده فرعون ونمرود ومنافق ابن ملجم و ابو 

 م به این دليل است الله گوید:اسلااند وترس از لو لو شده

﴿                                     

      ﴾  :[.883]البقرة 

شناسرند او ]=محمرد[ را نره کره پسرران خرود را مرىایرم همران گوکسانى که به ایشان کتاب ]آسمانى[ داده»

 .«داننددارند و خودشان ]هم[ مىشناسند و مسلما گروهى از ایشان حقيقت را نهفته مىمى

جهان اسلام به این دليل حضور دارنرد تقریبران از اسيا وهزار نظامی ناتو در  188چگونه ممكن است بيش از 

 اند وچه یك نفر ولی ندانند برای چه امدههر دو سه خانواده یك نفر ویا از هر ک

گویند خمس مال دهد ویا زکات دهد ؟! ایمان وجود ندارد هرچه که بدهد در بيل گيتس شما اگر راست می

مليون  58گوید)برای کسب شهرت( که من امسال گيرد مثلا او در شبكه تلویزیونی به صورت علنی میدنيا می

م بله برادر خراب بودن ما ربطی به اسلام ندارد ما باید تمام قوانين اسلام را انجام دلار برای مبارزه با ایدز داد

شود دست از حد زنا توانيم برای اینكه اقای یهودی ناراحت میدهيم ومقابله کنيم با ضایع کنندگان ان ما نمی

 ﴿ شودنمی کار برداریم اگر شما منظورتان راضی کردن او وسپس مسلمان کردن وی باشد این ممكن

                                

                               

                               

                                    

                             

    ﴾  :838الی ایه  [818 -818]البقرة. 

ك چيز را از اسلام منكر شود کفر کرده است پس این است که ما حق نداریم دین را گلچين کنيم وکسی که ی 

ها از ایرن عمرل حملره بره ها به دوری از خرافات وبرنگشتن آنباید دانست که پس از ارشاد شعيان وصوفی

بروده وباعرث راحتری  با رعایرت اصرولش بلرا مرانع وبردن ابرو انها ونشان دادن خرافات انان مراسمات انان

 شود.مسلمين می
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 اینک ادلّه دیگر:

در ناحيه دمشرق در خرواب  یدگومی اما نویسدمی الدین در قونيه فصوص رار محی8

غ کن. او که کتاب فصوص را به من داد و گفت این را به مردم ابلا دیدم که پيامبر اسلام

، در این ادعا دمشق را بررای ایرن کندمی برای مسلك خود از قداست هر مقدسی استفاده

هرای ای از فرقرهگزیند؟ دمشقی که هيچ قداستی در نظر هيچ فرقرهمكاشفه ادعائی بر می

 اسلام، ندارد. او که مكه و مدینه را گشته بود. 

ا کننرده دیرن عيسری )بره نظرر احير« پولس»همان تعبيری است که « محروسه دمشق»

مسيحيان( همين تعبير را در مورد مكاشفه بزرگ و مهم خرود بره کرار بررده و در همران 

محئ »به کشف و شهود به اصطلاح ارزشمند احيا کننده رسيده است و « محروسه دمشق»

 شده است.« دین المسيحيّه

                                                                                                             
در اروپا  عيب دیگران منگر دیده فروبر بر گریبان خویش.-ربریت است یت نيست اگر این کار بباین کار بربر

گيرد بين پروتستانها وکاتوليكها ویادر فرانسره وامریكرا سراليانه چنردین ساليا چندین نبرد مذهبی صورت می

اید مراسمات گاو بازی دهگيرد امار طلاق اروپا را برسی کرها صورت میشورش به دليل رفتار وحشيانه پليس

اید در اسلام حتی برای حيوانات هم عدل در نظر گرفته شده است و یهود ونصاری سر بریدن حيروان را دیده

دانند کره حيروانی کره خرونش بریرزد علری دانند باید ان را با برق یا گاز کشت انان خوشان میرا خوب نمی

ر است چيزهائی واهی به نام حقوق بشر درست کردن که ميرد ودوام گوشت ان بيشتالخصوص شتر راحتر می

جز نابودی جامعه وگسترش فساد چيز دیگری را ندارد به دليل تحریم یك دارو عليه عراق یك مليون کودك 

هزار نفر کشته شدند در حالی که در اسلام کشرتن 188ها بمب اتم را بر سر مردم ژاپن ریختند کشته شدند آن

مليون کشرته شردند 18چه زود از یاد رفت خاطره جنگ جهانی هنوز تمام نشده است  غير نظامی حرام است

کره بره قرانون چنرد همسرری مسرلمانان  برودعلاوه بر این چقدر زن بيوه شد مگر تعداد زنان با مردان برابرر 

ادل تررین و قطع دست سارق عشود؟! ی جنگها مردند وزنان بيوه انان چه میهادانند اکثر کشتهخندند نمیمی

روش هم برای سارق و هم برای مال باخته  است چرا که سارق مالی را به سررقت ميبررد وحكومرت وی را 

دستگير ميكند و دوباره باید از مال کسی که به سرقت رفته مالياتی را اخذ کند تا وی را در زندان بره سرنوات 

ه ميشوند ایا این بهتر نيست کره دسرت سرارق طولانی نگاه دارد و خانواده سارق هم به هزار راه ناگوار کشيد

 قطع شود و ماليات صرف فقر زدائی شود تا سرقت کمتر شود 



 112 هاي صلیبیالدین و جنگمحی

 : یردگومی ر در اولين جمله مقدمه فصوص1

ابتدا کلمره برود و : »یدگومی . انجيلکندمی شروع« کلمه»و دقيقاً کتابش را مانند انجيل با 

الدین از جمله شاگردِ شاگردِ شاگردش ر و محققان مكتب محی« کلمه در نزد خدا بود...

برل الدین ر قيصری شاگرد عبدالرزاق کاشانی واو شاگرد صدر قونوی فرزند خوانده محی

  8اند.همگی این سخن او را درست به معنای مورد نظر مسيحيت تفسير کرده

، بنيانگذار عصر اسكولاستيك مسيحيت با مكتب فارابی کاملراً آشرنا ر توماس آکوینی8

های انتقادی خود را در مورد آن، بوده و )به قول نویسنده المنجد بخش اعلام( حتی نظریه

ه ارسطو را برای تبيين مسيحيت وارد مسيحيت کررد کره توضيح داده است. آکوینی فلسف

 پيش از آن این وظيفه تنها به عهده فلسفه افلاطون بود.

فارابی قرار گرفتره و ی «آشتی ميان افلاطون و ارسطو»بی تردید آکوینی تحت تأثير تز 

ر دروازه کليساها را برای فلسفه ارسطوئی باز کرده است. تزی کره فرارابی آن را در محرو

الدین حتی نام کتابش که محی« فصوص الحكمه»کار خود قرار داده بود به ویژه در کتاب 

الدین اروپائی الاصل در آسريا و معاصرر را از او گرفته است. یعنی آکوینی در اروپا، محی

اند. و ابن عربی در گرایش به مسريحيت بره هم، هر دو به یك نوع از فارابی تأثير پذیرفته

اندازد. و هرر دو گراید که پس از او توماس آکوینی آن را به جریان میمی همان مسيحيت

 الدین به شرح رفت.اند. در آغاز جلد اول نو آوری محیبه اصطلاح نوآوری کرده

سرالگی مررده  81است. آکوینی در  8168و آکوینی متوفای  8188الدین متوفای محی

اسرت. او توانسرت فلسرفه افلراطون را  سال داشرته 85الدین است یعنی او در زمان محی

محترمانه از کليسا بيرون کند و به جای آن فلسفه ارسطو را به خدمت تبيينات مسريحيت 

بگيرد. اما معلوم است چنين کار بزرگی برای هر کسی سخت دشروار و برل غيرر ممكرن 

 است که جریان دینی کل اروپا را عوض کند.

                                           
 نيز در این موضوع بحث کرده است. (811ر  818ص  1در فتوحات )ج  الدینمحی -8
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و پرداختن به کشف و شرهود چره « اشراق»که  الدین نشان داده بودتجربه عملی محی

بلائی بر سر مسلمانان آورد، و مسيحيان را پيروز کرد. پاپ و همه کليساها به خطری کره 

مبتنی بود، متوجه اروپائيان شود، « اشراق»ممكن بود از ماهيت فلسفه افلاطون که بر مبنای 

ليساها، تصميم گرفتنرد از نفروذ ها و کها، راهبکاملاً متوجه شدند. در نتيجه پاپ، اسقف

ای ترز شران جلروگيری کننرد. و در چنرين زمينرهروح تصوف گرائی افلاطونيات در دین

 توماس آکوینوس، مقبول افتاد. 

 الدین در داخل اروپا نيز به مسيحيان خدمت کرد.و بدین سان محی

يحيت را ليكن ارسطوئيات نيز به دليل محتوای شُوم خود پس از دو قررن و نريم، مسر

هرای انگيزاسريون از طررف کليسرا بررای محاکمره دانشرمندان کره برا رسوا کرد. دادگراه

ند، با قساوت تمام به راه افتاد و در آخر مسيحيت به کردمی شناسی ارسطو مخالفتکيهان

آن رسوائی دچار شد که نه کار انجيل بود و نه ربطی بره دیرن عيسری داشرت برل ثمرره 

 ارسطوئيات بود. 

ان کليسا از تنها عنصر رؤیرا گرایانره فلسرفه افلراطون، ترسريدند و از سريطره آن ارباب

الدین هم افلاطونيات و هم جوکيات صوفيانه کاستند در حالی که در ميان مسلمانان، محی

ای از ارسطوئيات، به خرورد مرردم مسرلمان داده برود کره رؤیراپردازی صررفاً را با آميزه

 معجون چيز مهمی نبود.افلاطونی در مقایسه با این 

و نيز با توجره  شدمی عنصر رخوت آور تصوف، به تخليه غيرت دینی مسلمانان منجر

شناسری و به ماهيت اسلام که بر خلاف مسيحيت یك دین پر از تبيين در همه ابعاد هستی

شناسی، امور اجتماعی بشر، بود این آشتی ميان سه مسرلك اجنبری همره تبيينرات زیست

 و کرد.  کردمی بایگانیاسلام را، 

گنراه »کره  دهردمی الدین به فرایند این معجون سه عنصری قانع نشده رسماً فتوامحی

زیرا اگر گناه نكنيم اسامی غفار، رحيم و... خدا عاطرل « کردن نه تنها لازم بل واجب است
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 خردا. او در این راستا شريطان را مظهرر شودمی و حدیث هم بر این فتوا جعل 8مانند.می

هرای حروفيره، نقطویره، و فرقه کندمی و این موضوع را به عنوان یك اصل، اعلام داندمی

، چراغ سروندرن، خرروس قرردی و... از بكتاشيه، شيطان پرستان، یزیدیان، تومان توکدی

مكتب او برخاستند که تاریخ بشر با عقاید و اعمال کثيف و شررم آور کمونيسرم جنسری 

 آنان، آلوده گشت.

ای بودند در شرق آناتولی )ترکيه( و نيرز در فرقه« خروس قران»یا « خروس قردی» اما

تر از تومان توکدی و چرراغ سروندرن. اینران علراوه برر نقطه شمال غربی ایران و افراطی

یافت( مراسم دیگرر مراسم کمونيسم جنسی آن دو فرقه )که با نيت قربة الی الله انجام می

خرروس »، مراسرم به عنوان مقدمه مراسم زنای عمرومی و علنرینيز داشتند، در هر سال 

انداختند. خروس در ميان حيوانات سمبل غيرت را به راه می« کشانخروس»یعنی « قردی

غيرتی است. این فرقه مراسم ناموسی و غيرت جنگی است همان طور که خوك سمبل بی

مبل غيرت و جنگ، کشته شود. انداختند که باید سکشان را با این هدف به راه میخروس

و بدین وسيله نفرت خودشان را از غيرت وجنگ ابرراز داشرته و فرزنردان را نيرز چنرين 

 ند.کردمی تربيت

ها در حقيقت مخالفت با جنگ نبود بل مخالفت برا مقصود اصلی سردمداران این فرقه

 الدین بنا نهاده بود.دفاع و جهاد بود بر اساس همان چيزی که محی

ی که بس جای شگفت است افتخار و به خود باليدن صدرائيان ماست که مرترب چيز

سرایند: از افتخارات صدرا این است که ميان فلسفه افلاطون و فلسرفه ارسرطو، آشرتی می

                                           
کره این عقيده جبری است که به این معنا است که الله تمام اعمال ما را مشخص کرده اسرت یعنری او اسرت  -8

باشرد کره سوال از طرفداران محی الدین این است پس اللره ظرالم می کند ما کافر هستيم یا مسلمان.می تایين

 بلكه این گونه است که ما معصوم نيستيم ویقينا ما گناه خواهيم کرد. -فلانی به جهنم ميرود وفلانی به بهشت 
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الدین است که موجب عبرت توماس آکوینی شده. و داد. در حالی که این آشتی مال محی

 . رسدمی اصل پدیده نيز به فارابی

ترین نتيجه کره و مهم کندمی الدین در فصوص، فص آدم و فص شيثی را طیمحیر 8

، همان مسيحيت اسكولاستيك است. برای توضيح این مطلب دگيرمی از سير این دو فص

و به ویژه  شودمی جلد اول شروع 888که از صفحه « غضب و رضا ر ليبراليسم»به مبحث 

، مراجعه فرمائيد. 311صفحه « ض اصول خودالدین و نقمسيحيت گرائی محی»به مبحث 

فص کتاب فصوص اسرت نره  16الدین تنها در دو فص از البته این مسيحيت گرائی محی

 . در کل آن و نه در سایر آثار ابن عربی

 الدین به سردمداری فرانسویان، دایر است.ر انجمن محی5

دربراره او مطلرب نوشرته و و  کنندمی الدین را ترویجها افكار محیر هنوز هم غربی3

که شرح فصوص است. البته آنران « شرح خواجه پارسا»از آن جمله چاپ  کنندمی منتشر

که قبلاً در ممالك اسلامی چراپ نشرده  کنندمی در این برنامه تنها متونی را چاپ و منتشر

 .کنندمی باشد. بدین وسيله آثار او را از اضمحلال حفظ

شان گرامی بود و در حدّی با او آشنا بروده و هسرتند کره الدین برایر به حدی محی6

 ای پيرو عقاید و مسلك او هستند. امروز هم فرقه و کيش او در اروپا هست که عده

ترر در محافرل الردین را هرم در داخرل خودشران )بريشهرا محیر هنوز هرم غربی1

 :کنندمی شان( و هم در خارج تبليغعلمی

هرائی از رر تكره« گفتگو با دکتر نصرالله پور جوادی»ل، بخش او 51کتاب ماه شماره 

 :سخنان پور جوادی

د کره شرونمی ... ممكن است که مثلاً من راجع به ابن عربی تحقيق بكنم ولی این دليل

بخواهم اشاعه فكر ابن عربی را بكنم یا بخواهم از او دفاع بكنم و تبليغ کنم و بگویم کره 

 ای هستند در غرب کره دربراره ابرن عربری تحقيرقالبته عدّهبيائيد مرید ابن عربی شوید. 

 .ولی قصدشان تبليغ است... کنندمی
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را در خواب دید که  الدین پيامبرمحی»دکتر پور جوادی در ادامه در پاسخ به این که 

: ابن عربی مثل یدگومی «فصوص را بگير و به مردم ابلاغ کن به او فرموده است این کتاب

دیرده اسرت ولری شرما وقتری هرا میيغمبر خيلی نزدیك بوده و از این خواباین که با پ

هائی که زده، در جاهای دیگر هم ای از این حرفبينيد که پارهمی دکنيمی فصوص را نگاه

ایرم پيردا بكنريم منابعش هست و منابع بعضی دیگر را هنوز نتوانستهها آن آمده، بعضی از

ام کره ابرن عربری دفترچره یادداشرت داشرته و يجه رسيده. من به این نتشودمی ولی پيدا

 ها نسخه کتابی کهنوشته، بعضی وقتنده در دفترچه یادداشتش میخوامی چيزهائی را که

[ غلط داشته و این یادداشتهایش هم غلط شده است. من ایرن داشتهمی ]از آن یاداشت بر

 ی مواقرع هرم یرك یادداشرتی راام... و خيلررا در مورد بعضی از اصطلاحاتش نشران داده

ه روی خيالات خودش. ابن عربی یكی از نویسرندگانی دادمی نده که خودش بسطخوامی

بوده که خيلی قوه خيالش قوی بوده و اتكایش هم به قوه خيالش زیاد بروده اسرت... امرا 

تر ایرن نم قبول کنم بيشتوانمی این که شما بگوئيد واقعاً به او وحی و الهام شده بود، من

ها را از کسان دیگر گرفته، سنتز کررده، جمرع کررده، بعضری اوقرات واقعراً حررف حرف

هرائی کره کرده غلط است. و آن حرف« هواجس»دیگران را تحریف کرده، تحریفی که از 

هرا از لحراظ تراریخی درسرت از خرودش در آورده، آن حررف زندمی «ملامتيّه»راجع به 

ز این نویسندگان به این صورت درست نيست... ابن عربی بنابراین ساختن بت ا .نيست...

 ها به صورت یك کيش در آمده و انجمن ابن عربی تاسيس شده است. در ميان غربی

 های چندی از ابن عربی شمرده است:دکتر پور جوادی در این بيانات خصيصه

 الف: ابن عربی سخت در ميان غربيان محبوب است حتی پيروانی دارد.

سررقت »او با این تعبير رسماً ابرن عربری را بره «. یادداشت بردار بود»الدین ب: محی

 . کندمی متهم و محكوم« ادبی

 .کنندمی ها ابن عربی را تبليغج: غربی
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بره او داده و او را مرامور بره  د: ادعای ابن عربی در این که فصوص را پيامبر اکررم

 بسته است. است که او به پيامبرابلاغ آن به مردم، کرده است، دروغ و افترا 

 به حدی که این یك ویژگی مستمر او بوده است. کردمی الدین تحریفمحی :ه

الدین )با این که یك نابغه بوده( اما سواد و اطلاعاتش وسيع نبوده در مطالرب و: محی

 ه.شدمی معمولی نيز گاهی دچار غلط

 اند. الدین بت ساختهز: از محی

دکتررر پورجرروادی در ایررن  )مولررف محرری الرردین در اینرره فصرروص(کنممی اعتررراف

های مختصر محتوای مجموع دو جلد کتاب من را با بهترین بيان و عبرارت آورده عبارت

امرا مرن ناچرارم، «. ستم همين را بگرویمخوامی من هم»است که به قول آن مَّثَّل معروف 

توضيح دهم، مواردی که آیرات  یكبهالدین را یكراهی ندارم غير از این که سخنان محی

ها را تحریف کرده بل جعل حدیث کرده، سرقت ادبی کررده، سياسری را تحریف، حدیث

حميت کرده، روح جهادی و دفاعی گرائی کرده، امت مسلمان را بیکاری کرده، مسيحيت

بران را از آنان سلب کرده و... و... همه را دانه، دانه توضيح دهم زیرا مخاطبان من با مخاط

دکتر پورجوادی فرق دارند. وقتی که جناب آشتيانی آن همه مدح و ثنا برای شيخ اکبرش 

 . شودمی ترتكليف من سنگين و سنگين کندمی نثار

الدین، )به اصطلاح( مكتب شيخ عطرار ر مدرك و دليل نهم بر مسيحيت گرائی محی1

الردین و حملره محی مكترب»الدین بود این نيرز در مبحرث است که شاگرد مستقيم محی

 خواهد آمد.« مغول

الدین بروده و که صرفاً مترجم سخنان محی ر )به اصطلاح( مكتب محمود شبستری88

 چيزی از خود نداشته است و در آن جا اشعار او از گلشن راز آمد که: 

 ز روح اللرره پيررردا گشرررت ایرررن کرررار

 برررود محبررروس طفرررل شررريرخواره

 چو گشرت او برالغ و مررد سرفر گشرت

 کررره از روح القررردس آمرررد پدیررردار 

 برررره نررررزد مررررادر انرررردر گرررراهواره

 اگررر مرررد اسررت همررراه پرردر گشررت
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 مر ترو را چرون امّ سرفلی اسرت عناصر

 از آن گفترره اسررت عيسرری گرراه اسررری
 

 تررو فرزنررد و پرردر آبررای علرروی اسررت

 کرررره آهنررررگ پرررردر دارم برررره بالررررا
 

اسرت کره « هم صورت بودن خدا و انسان»الدین های اساسی مكتب محیر از پایه88

آورد که برخی ای خود میخدا انسان را به صورت خود آفرید. او حدیثی بر این باور پایه

خلرق »حردیث  یدگومی پذیرند، از آن جمله امام الحرمين جوینیاز اهل سنت آن را نمی

شناسری اصل و اساس این پایره عقيردتی و هستی 8ناصحيح است..« الله آدم علی صورته

                                           
 هو الخليفة أن - عربی کابن - الغالطين القائلين بعض ظن وقد :در مورد این این حدیث شيخ الاسلام فرموده -8

 الأسماء آدم تعليم فسروا وربما مستخلفا الإنسان یكون أن بمعنى هذا أن وزعموا الله نائب مثل الله عن الخليفة

 الفلاسفة من أخذوا وقد أیضا المعنى بهذا صورته على آدم خلق: ویفسرون الإنسان معانيها جمع التی کلها

 فی الكفری أصلهم على بناء الكبير العالم هو الله أن إليه وضموا قریب وهذا الصغير العالم هو إنسانال: قولهم

 للأسماء الجامع الخليفة هو المظاهر بين من فالإنسان المخلوقات وجود عين هو الله وأن الوجود وحدة

 والقرمطية الفرعونية إلى لهم رجةالمخ والألوهية الربوبية دعوى من إليه یصيرون ما هذا على ویتفرع والصفات

  والباطنية

 وبالرسالة والألوهية والوحدانية بالربوبية فيقرون منها أعظم وأنهم المراتب من مرتبة الرسالة جعلوا وربما

 ولا نهی ولا عليهم أمر لا( سدى) یصيروا أن أعمالهم فی یخرجون أو إیمانهم هذا الفرعونية فی ویصيرون

 تحریم ولا إیجاب

 الله رسول خليفة ولكنی الله بخليفة لست: قال!  الله خليفة یا: بكر لأبی قالوا لما ولهذا خليفة له یجوز لا اللهو

 لغيره خليفة یكون سبحانه هو بل ذلك حسبی سلم و عليه الله صلى

 سفرنا یف أصحبنا اللهم الأهل فی والخليفة السفر فی الصاحب أنت اللهم: ]سلم و عليه الله صلى النبی قال

 ولا شریك له ليس العالمين عن غنی حفيظ رقيب قيوم مهيمن شهيد حی الله لأن وذلك[ أهلنا فی وأخلفنا

 لحاجة ویكون غيبة أو بموت المستخلف عدم عند یكون نما والخليفة بإذنه إلا عنده أحد یشفع ولا ظهير

 حق فی منتفية المعانی هذه وکل لفهخ قائم وهو الغزو عن خلف لأنه خليفة وسمی الاستخلاف إلى المستخلف

 عباده یرزق یرزق ولا یرزق غنی وهو یغيب ولا یموت لا شهيد قيوم حی فإنه عنها منزه وهو تعالى الله

 المسببات کافتقار إليه مفتقرة هی والتی خلقه من هی التی الأسباب من خلقه بما: ویعافيهم ویهدیهم وینصرهم

 السماوات فی من یسأله} بينهما وما الأرض فی وما السموات فی ما له ميدالح الغنی هو فالله أسبابها إلى

 منه خلفا أحد یكون أن یجوز ولا{ إله: الأرض وفی إله السماء فی الذی وهو{ }شأن فی هو یوم کل والأرض
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خدا گفت آدم را بره صرورت »، آمده است که پيدایش تورات تحریفیالدین در سفر محی

مسيحيان نيز مطابق ترورات «. ما و موافق ما بسازیم پس خدا آدم را به صورت خود آفرید

شان است به این اصرل معتقرد شردند. و ابرن عربری آن را یكری از «عهد عتيق»که کتاب 

 اسلام قرار داد. « اصول»

الدین هائی از آثار محی، در یك کار تحقيقی بخشق اروپائیر آسين پالاسيوس محق81

گذاشرته اسرت. « اسرلام در قالرب مسريحی»را جمع و تدوین کررده و نرام آن کترابش را 

ثبت کرده است. من این « اسلام در صورت مسيحی»دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نام آن را 

 ام.کتاب را ندیده

 :های صليبیدین در جنگالر نقش و جایگاه تاریخی محی88

 هرایی گفترههرای صرليبی بره جنرگدائرة المعارف فرید وجدی و منابع دیگر: جنرگ

ميلادی درگرفت و علرت آن  8168تا  8815که ميان اروپائيان و مسلمانان از سال  شودمی

رنجش و عصبانيت اروپائيان از تسلط ترکان در آسيا بر ملل شرق )مرراد شررق مدیترانره 

. پاپ برای دعوت مردم به نجات بيت المقدس از دست مسلمين قيام کرد. زیرا است( بود

با ناله و گریه برگشته و از دست ترکان  رفتندمی زوار مسيحی که به زیارت بيت المقدس

ند. پس از او پاپ گریگورس هفتم به ضرورت جنگ برا کردمی و تسلط مسلمين شكایت

ليكن اروپائيان چندان حرکتی نكردند. نوبت بره  مسلمانان و نجات بيت المقدس فتوا داد

های با نفوذ از شرق و غرب جهان مسيحيت برا او هرم رای پاپ اوریان دوم رسيد اسقف

                                                                                                             
: اشرالن ج881ص الكبرى الفتاوى به مشرك فهو خليفة له جعل فمن له کفء ولا له سمی لا لأنه مقامه یقوم ولا

 .مخلوف محمد حسنين: تحقيق8813، الأولى الطبعة بيروت – المعرفة دار

البانی حدیث را حسن دانسته این حدیث معنای جداگانه ای دارد که محی الدین این را به شباهت صورت 

 ﴿: فرمایدبشر به الله تفسير کرده الله تعالی می    ﴾ ث که باید به شروح این حدی

گوید در مورد این حدیث که برخی صفات الهی در انسان است  العربی بن بكر أبونگریسته شود امام قاضی 

 .نه جسما بلكه صفت علم است که در هيج حيوانی نيست فقط در انسان است
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شدند، عموم مردم از فقير و پير تحت فرماندهی پطرس راهب به سوی شرق بره حرکرت 

 (.8851در آمدند )

ای نرسيد بخشری ند به نتيجهاین حرکت که شاهان و اشراف اروپا در آن حضور نداشت

 از آن نيرو در مجارستان و بقيه درآسيای صغير از گرسنگی و واماندگی هلاك شدند. 

 8لشكر انبوه از  8پادشاهان و اشراف با سران کليسا به اتحاد رسيدند و  8813در سال 

 نقطه اروپا حرکت کرده و در قسطنطنيه به همدیگر رسريدند و بره آسريا وارد شردند. برا

نيروهای سلطان قليج ارسلان )سلطان ترك( درگير شدند. اما اکثر نيروهای آنان در صحرا 

« اورفه»شان از بين رفت با این همه توانستند شهر از گرسنگی و تشنگی مردند و چارپایان

رفتره « طرسوس»( بگيرند آن گاه صليبيان به سوی را درکنار فرات )در داخل ترکيه کنونی

تح کردند و سپس انطاکيه را به محاصرره در آوردنرد ترا آن را نيرز گشرودند و آن را نيز ف

نفری به مقابله با آنان گسيل داشت از نيروی  188,888( خليفه عباسی یك نيروی 8811)

نفر توانستند از کنار ترکان و لشركر خليفره  58,888نفری صليبيان تنها کمتر از  888,888

یعنی سه سال پس از تاریخ حرکت(  8811س برسانند )عبور کرده و خود را به بيت المقد

ژوئيه در ساعت سه که موقع قتل عيسی بود بره شرهر حملره کردنرد و آن را  85در روز 

گشوده و به قتل و غارت پرداختند و خون ریزی سختی به راه انداختند. صليبيان در بيت 

 المقدس دولت مسيحی لاتينی تاسيس کردند.

شام و مصر را متصرف شده بود در یك جنگ سخت، صرليبيان  صلاح الدین ایوبی که

را اسرير کررد و « گودولوزینيران»( و پادشاه آنران 8816را در نزدیكی طبریه شكست داد )

تمام متصرفات دولت لاتينی را تصرف کرد. اروپائيان ساکت ننشسرتند و در تردارك دوره 

 سوم جنگ بر آمدند. 

آوردم زیرا نكاتی در آن بود که به موضوع بحث ما تا این جا مطلب را از فرید وجدی 

: امپراطرور فردریرك ریرش قرمرز، مکنيمری مربوط بود، بقيه داستان را از دکتر معين نقرل

پادشاه فرانسه فيليپ اگوست و پادشاه انگليس ریچارد شرير دل، عرازم جنرگ گردیدنرد. 
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ده قشون تررك را در فردریك با قشون صليب آلمان پيش از دیگران به آسيای صغير رسي

ای عرارض هسو اردو زد. وی را نزلقونيه شكست داد و از توروس گذشته در ساحل قره

ناپدید گردید که تا کمر انسان بالغ نميرسيد!. قشرون او در برابرر عكرا، بره  شد و در آبی

 قشون فرانسه و انگليس ملحق شد. 

رده به صرقليه )سيسريل( فيليپ اگوست از جنوه و ریچارد شيردل از مارسی حرکت ک

( و از آن جا به عكا آمدند. ریچارد در این اثنا قبرس را نيز تسخير کررد. دو 8818رفتند )

پادشاه در کنار عكا اردو زدند. در آن موقع متجاوز از یك سال بود که آن شرهر از طررف 

جنگ بزرگ و بيش از صد  1در آن محل  گویندمی دریا و خشكی محصور بود، چنان که

 محاربه اتفاق افتاد.

سيدنا صلاح الدین هر چند کوشيد نتوانست شرهر را از محاصرره بيررون بيراورد. امرا 

صليبيان هم نتوانستند برج و باروی شهر را بشكنند. عاقبت گرسنگی ساخلوی مسرلمانان 

تسليم شوند. در این موقع فيليپ اگوست دست از جنگ  8818را وادار کرد که در ژوئيه 

فرانسه رفت، ليكن ریچارد شير دل دو سال دیگر در ارض اقدس ماند و آثاری کشيده به 

خوئی او نرد و از درنردهکردمی از خود بروز داد که دشمنان وی نيز شجاعت او را تمجيد

به وحشت بودند. با وجود این وی نتوانست به بيت المقدس برسد و آن شرهر در دسرت 

قدیم و عكا پایتخت آن شد. ایرن « فنيقيه»حصر به مسلمانان ماند و قلمرو کشور لاتينی من

 در دست نصاری باقی ماند.  8118سال دیگر یعنی تا  888شهر تا 

سال بعد از مراجعت ریچارد،  5جنگ چهارم صليب در واقع دنبالة سوم بود که تقریباً 

( این جنگ اردو کشی سرکردگان بود. حاکم 8811سوم آن را برانگيخت )« پاپ اینوسان»

شامپانی را به ریاست برداشتند در این جنگ پادشاهان فرانسه وانگلسرتان کره برا هرم در 

نامی را از « فرابونيفاس دومون»آویخته بودند شرکت نكردند. پس از مرگ حاکم شامپانی 

سرکردگان پيمون به جای او نشاندند. پاپ قشون صليب را بر آن داشت که به مصر حمله 

، صليبيان بدون زد و خورد قسطنطينه شدمی رت مسلمانان شمردهکند. زیرا مصر مرکز قد
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« ایرزاك»[ را تصرف کردند و شاه زاده الكسی فرزند اسحاق ]پایتخت امپراتور روم شرقی

ملقب به فرشته را به سلطنت رسانيدند، ولی عاقبت نژاد یونانی جنبش کردند والكسری را 

شدند. صليبيان که در خارج شهر اردو از تخت به زیر آوردند و ضد قشون صليب مجهز 

شهر را گشوده غارت کردنرد و  8188آوریل  81زده بودند کمر به تسخير آن بستند و در 

سپس قلمرو امپراتور بيزانس را بين خود تقسيم نمودند و شالوده امپراتوری لراتينی را در 

بونيفاس دومون فررا،  قسطنطنيه ریختند و بودوئن والی فلاندر را به امپراتوری برداشتند و

را نيز به سلطنت سالونيك ومقدونيه تعيين کردند و او را مطيع امپراتور قررار دادنرد. ایرن 

امپراتوری قریب نيم قرن طول کشيد تا قوم )ترك( بلغار از طرف شرمال حملره آورده از 

به بعد امپراتور برودوئن را شكسرت داد و عاقبرت او را کشرت. از تصررف و  8185سال 

شران اج قسطنطنيه به خوبی پيداست که افكار مسيحيان به کلری عروض شرده و ایمانتار

به وقوع پيوست  88سست گردیده بود. با وجود این باز چند جنگ صليبی در خلال قرن 

 ها )جز جنگ ششم( شكست همواره نصيب نصاری بود. ولی در این جنگ

وئری بره مصرر کشريد و ( پادشاه مجارستان ارد8118ر  8186در جنگ پنجم صليب )

 قشون وی اغلب از اهالی آلمان و قوم مجار بودند اما به مصيبت سختی دچار شدند.

( را این خصوصيت حاصل آمد کره پراپ، سرردار قشرون 8111ر  8111جنگ ششم )

صليب یعنی امپراتور فردریك دوم را تكفير کرد. علی هذا امپراتور بره عروض جنرگ برا 

اکره شد و مهارتی به خرج داد و بيرت المقردس را از سرلطان مسلمانان با ایشان وارد مذ

مصر پس گرفت و در ازای آن پيمان اتحادی با وی بست. اما این سياست هياهوئی پدیرد 

بيت المقدس براز بره  8188آورد و جنگ از نو در ارض اقدس شعله کشيد، چنان که در 

 د.( در دست آنان مان8186تا  8688دست ترکان افتاد و قریب )

های هفتم و هشتم به اقدام سن لوئی پادشاه پرهيزکار فرانسه برپا گردید. جنرگ جنگ

( بر سر تسخير مصر بود و در آغاز آن، دمياط فتح شرد. امرا طغيران 8158ر  8181هفتم )

نيل و نزول بلا و حملة مسلمانان دست به هم داده قشرون صرليب را بره تسرليم مجبرور 
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رداخت تا سررکردگان او را آزادی بخشريدند و دميراط را ساخت. سن لوئی فدیة گزافی پ

( سن لوئی بر سر ترونس رفرت، 8168پس داد تا خود او را رها کردند، در جنگ هشتم )

 ليكن در آن جا مبتلا به طاعون شد و درگذشت و جنگ صليبی خاتمه یافت.

ة ميلرادی وفرات کررده و دائرر 8188الدین مطابق بخش اعلام المنجرد در سرال محی

ميلادی ثبت کرده اسرت یعنری او سرتاسرر  8835المعارف بزرگ اسلامی تولد او را سال 

های صليبی سپری کرده است. دیدیم که خودش در اشعارش عمرش را هم زمان با جنگ

کررده اسرت، « جهاد گریرز»که چه کرده و تا چه حدّ مسلمانان را پذیرا و  کندمی تصریح

  رده است.حميّت و غيرت را از آنان سلب ک

افضل است  شيخ اکبر، شيخ اعظم، خاتم الاولياء، بل خاتم الاوليائی است که از پيامبر

ریشره کرن کرردن جهراد، از روح اجتمراعی و »نه تنها کاری بر عليه صليبيان نكرده بر به 

 لد.بامی و به خود کندمی افتخار« فردی مسلمانان

فردریرك دوم را بره دليرل سسرتی در  که پاپ رهبر مسيحيان، امپراتور 8111در سال 

الدین مدعی مقام ولایت و مدعی رهبرری مسرلمانان، جنگ با مسلمانان، تكفير کرد، محی

 . کندمی مسلمانان رابه ترك دفاع تشویق

هرای هفرتم و هشرتم را که سن لوئی پادشاه پرهيزکار فرانسه، جنرگ 8181و در سال 

را برای حمله او آمراده کررده برود. سرن لروئی  شروع کرد، شيخ اکبر و پرهيزکار ما زمينه

پرهيزکار از خود پرستی، و قهرمان جنگ است و شيخ ما پرهيزکار از جهاد، ومشغول بره 

 خودپرستی و منيّت خود.

نشست و همگی کمر به قلع و قمع مسرلمانان مرد و پاپ دیگر به جای او میپاپ می

، اما شريخ مرا رفتندمی مده و به ميدان جنگبستند، حتی راهبان تارك دنيا از دیرها درآمی
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مشغول سرودن اشعار و غزليات در عشق دختر صاحبخانه بود که نان و نمكش را خورده 

 8بود.

. کردمی ابن عربی با نبوغ سياسی و جامعه شناسانه خود جوانب مسئله را کاملاً رعایت

خرودش نوشرته اسرت نسخه دوم که در اواخر عمرش دوباره با خط « فتوحات مكيه»در 

ای به سلطان کيكاوس سلجوقی سلطان قونيه های صليبی نامهمدعی شده که درباره جنگ

 نوشته واو را به جنگ با صليبيان تشویق کرده است.

ر او چرا در آن مدت که در همان قونيه در خانه )قصر(ی که سلطان کيكاوس به 8اما: 

گذرانيد او را به طور شرفاهی طان خوش میاو داده بود یا در اوقاتی که در درون کاخ سل

نوشرت؟ حتری کررد و از دور بررایش نامره مریمستمر و همه روزه تشویق به جنگ نمی

 خودش هم ادعا نكرده است که سلطان را بر جهاد به طور حضوری تشویق کرده است.!

 کرردمی همان طور که راهب مسيحی به عنوان جهاد بر عليه مسلمانان، قشرون جمرع

 ان محمرد نرد کره درکردمی خيابان را اجراهای وحتی نمایش گشتندمی ر به شهروشه

 امدنرد،مری وبره جنرگ زدمری واین نمایشها دل مسريحيان ر ا اترش زدمی را عيسی

هائی جمرع کررده و بره نستند قشون و قشرونتوامی الدین و سایر سران صوفيان نيزمحی

د اصغر کجا. پرداختن به عشق زنران نرامحرم جنگ صليبيان بروند. اما تصوف کجا و جها

گذاشرت الحقيقه( فراغتی برای حضرات نمری ةبل معاشقه با پسران امرد )که: المجاز قنطر

 شان به یاد زخم شمشير و نيزه مكدر شود.تا دمی خاطر مبارك

نبروده، پرس معنری « روز مبادا»اگر این نامه واقعيت دارد، و یا اگر نوشته شده به نيت 

 ار مورد بحث چيست؟!اشع

                                           
الدین شده، عاشرق دخترر او هجری قمری به مكه رسيد و در آن جا مهمان شيخ مكين 511عربی در سال  ابن -8

را به نام آن خانم سروده است. خانم « ترجمان الاشواق»الشّمس شده است و دیوان ملقب به عين« نظام»ه نام ب

 !الدین نيستنامحرم که به ازدواج او در نيامده و نامش در ليست همسران محی
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( وفرات 511ر ف  581ماموریت: در آن ایام صلاح الدین ایوبی فاتح بيت المقردس )

نست به مسيحيت گرائی خود و تخریب عقبه مردمری، توانمی الدینکرده بود وگرنه محی

 جبهه بپردازد.

، در مراکش، تونس، الجزایر، به برنامه خود برای تخریب پشرت 516ابن عربی تا سال 

، رغبتی بره سروی زدمی های اندلس مشغول بود و گاه گاهی نيز به اسپانيا سرجبهه جنگ

سال پس از وفات صرلاح  1د. در همان سال یعنی حدود دانمی مناطق شرق اسلامی نشان

الدین ماموریت یافته که به سمت مشرق )یعنری سروریه، عرراق و ترکيره( حرکرت کنرد. 

خدا الهاماً برایش ماموریت داده شده که بره سرمت : در آن سال از طرف یدگومی خودش

 مشرق حرکت کند!

الدین خواسته آیندگان خدمت عظيم او به مسيحيت را الهاماً مامور شده )؟( خود محی

های این چنين، گاهی با توهين به حروف )الفبا(ی بدانند، گاهی با شعر و گاهی با عبارت

از جمله قررآن، و در یرك برنامره مسرتمر برا نوشته شده ها آن عربی که همه مقدسات با

تبدیل کردن اسلام به آئين پذیرا و غير مدافع، عمق و گستره کار خود و نيز نترایج عظريم 

 کار خود را گفته است.

: ابرن عربری مرردم را از رفرتن بره یدگومی ر نویسنده دائرة المعارف بزرگ اسلامی88

 آن جا را اشغال کرده بودند. زیرا صليبيان  کردمی زیارت بيت المقدس منع

توجه: الف: بنابراین او با مردم و توده جامعه سرروکار داشرته و یرك صروفی یرا مثلراً 

متفكر گوشه نشين نبوده و در امور اجتماعی دخالت مستمر داشته است. پس چرا در هيچ 

جهراد برر متنی جانب دیگر مسئله از او نقل نشده؟ که مثلاً بنویسند: ابن عربی مردم را به 

 ر؟ کردمی عليه صليبيان ترغيب و تشویق

ب: عشق به زیارت بيت المقدس یكی از عوامل مهم برانگيزنده مردم به دفاع و جهاد 

 الدین به جای این که )مانند راهبان تارك دنيای مسيحيت کره بره جنرگ رفرتنبود. محی



 145 هاي صلیبیالدین و جنگمحی

( مردم را جمع کررده 8های صليبی را به راه انداختنداز عجایب تاریخ است که جنگها آن

 . کندمی و شخصاً به ميدان دفاع برود، آنان را تخليه انگيزه

های صليبی، این بود کره زوّار مسريحی از اند علت اصلی جنگمورخين اجماعاً نوشته

گشتند با ناله و زاری از آمدند و برمیسرتاسر اروپا به زیارت اورشليم )بيت المقدس( می

الردین و نرد. اگرر محیکردمی دسرت مسرلمانان اسرت، شركوه این که بيت المقردس در

شان را در زیر گذاشتند زوّار مسلمان به بيت المقدس بروند و آن قبله اولها میالدینمحی

آمد. ابن سلطه مسيحيان ببينند، همان روحيه دفاع )دفاع از قبله اول( در مسلمانان پدید می

 چه کار کند. دانستمی د ودیعربی هر دو روی این سكه را بهتر می

را دوسرت نداشرت و برر عليره آنران « علمای رسمی»: ابن عربی نویسدمی ر باز او85

 ند.کردمی ، زیرا آنان به دربار سلاطين رفت و آمدگفتمی سخن

گرا بودنرد نره علمای غيرصوفی کره واقعيرت« علمای رسمی»توجه: الف: مرادشان از 

کسری کره قرانون او را بره رسرميت »اواخرر بره معنری  در این« رسمی»خيال پرداز. لفظ 

. در گذشته بدین معنی شودمی استعمال« شناسدشناسد ر یا: دربار او را به رسميت میمی

گرا مورد لطرف و حمایرت نبود زیرا در این معنی هميشه صوفيان بيش از علمای واقعيت

در اصطلاح « رسمی»و لفظ  اند. وسرتاسر تاریخ گواه این مطلب استخلفا و سلاطين بوده

پيشينيان یك لفظ شناخته شده، با کاربرد شناخته شده است گاهی به جای ایرن اصرطلاح 

نگر هسرتند و بردند. یعنی علمرای ظراهربين و سرطحیبه کار می« علمای رسوم»عبارت 

 کاری با حقایق باطنيه ندارند و اهل شریعت هستند. ظاهراً این آقای نویسنده به نكته مهم

 تاریخی توجه ندارد.

؟ و بره کرردمی کراوس چرهب: پس خود ابن عربی در دربار سلطان کی خسرو و کی

. اگر یك عالم رسمی هراز گراهی چنرد درهرم از اصطلاح ادیبان 

                                           
وغارها به ریاضت ها شناختند وانسانی را ندیده بودند انقدر در چالهراهبان مسيحی حتی شمشير را نمیاغلب  -8

 د.جنگ امدند ولی صوفی ما نياممشغول بودند انان به 
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گرفت. لابد فرق دو قضيه خسرو الدین یك قصر را یك جا از کیگرفت، محیسلاطين می

گرا به مبلغ رفتن و زیاد گرفتن است و عيب کار این است که عالم واقعيتدر همين کم گ

 کم قانع است و صوفی تارك دنيا در صدد دریافت مبلغ هنگفت است.

ابن عربی آن قصر را به یك گدا بخشيد. ممكن است. زیرا از سياسرتمداری  گویندمی

رفتنش مسلم و بخشيدنش مسرلم آید. اما گای مانند او چنين کاری بر میمثل او و از نابغه

هرا در آن جرا زیسرت، آیرا در نيست. او در قونيه با مادر صدر قونوی ازدواج کرد و سال

کره بره  بينممری کرد؟ پس از مرگ ابن عربی جانشين او مولوی راهمان خانه زندگی نمی

گيری راستی درباری شبيه دربار حكام برای خود، درست کرده بود، و هيچ ابائی از به کار

بود، مفهرومش ایرن اسرت کره خرودش « سلطان ولد»نداشت و نام پسرش « سلطان»لفظ 

 است.« سلطان والد»

« تحرول مهرم»الدین و مولوی یك ج: چرا این گونه نویسندگان توجه ندارند که محی

در زندگی صوفيان به وجود آوردند که نقطه عطرف در تراریخ تصروف اسرت. صروفيان 

نرد. پرس از بردعت ابرن عربری و کردمی رك دنيائی را رعایرتپيشين به هر حال اصل تا

مولوی، هر کدام مطابق قدرت اقتصرادی خرود، دربراری بررای خرود سراخت، کره شراه 

و هم در طمطراق دربار با شاهرخ تيمروری « شاه»هم در عنوان  بينيممی الله ولی رانعمت

 .کندمی )امپراتور وقت خود( رقابت

 رسمی نه بره خراطر ایرن کره برخری از آنران دربراریپس تضعيف وکوبيدن علمای 

 و دست کم در حد یك فرد از افراد دربار در اندیشه دفاع از سلطنت و سرزمين، شوندمی

شند. بل به خاطر سلب نفوذ اجتماعی آنان است که مباد مردم را برای دفاع تحریرك بامی

ه و جهاد نداشتند و کارشان کنند وکار برای صليبيان دشوار شود. صوفيان که کاری با جبه

 بود. « پای وحدت بر سر کفر ومسلمانی زدیم»

خسرو سخت نيازمند بود. زیرا این سلطان ترك د: ابن عربی برای رسيدن به دربار کی

رَّوی به داخل از پيش کردمی و سلطنتش و قدرتش، دژ محكمی بود که صليبيان را مجبور
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شرقی سوریه، صرف نظرر کننرد و هميشره عقبره عراق، آناتولی شرقی، آذربایجان، بخش 

الدین بایرد بره شان، در خطر باشد و تنها به نوار ساحلی مدیترانه قانع شوند. و محیجبهه

 رفت.دربار قونيه می

او برای نيل به این هدف و تبدیل دین ترکان )به قول خرودش( بره دیرن محبرت، بره 

 داندمی ترین عيبدربار رفتن را بزرگمجدالدین متوسل شد و به دربار رفت. کسی که به 

تری داشته است. این کار مهم را در شماره زیرر ، لابد کار مهمکندمی و خودش این کار را

 د.کنيمی مشاهده

آید که مردم ترك مسئلة بزرگی برای های صليبی برمیر ترکان: از متن داستان جنگ83

از تنگه داردانل عبور کررده و همره  مسيحيان شده بودند. صليبيان بيشتر از طریق خشكی

 آنران در قبرال فشرار ترکران رفتنردمی المقدسجا تقریباً در ساحل مدیترانه به سوی بيت

نستند به سوی شرق آناتولی یا مرز کنونی سوریه با عراق پيش روی کنند. این امر توانمی

در صردد ترامين پذیر باشد و بود. صرليبيان که عقبه لشكرشان هميشه آسيب شدمی باعث

امنيت ابدی از قسطنطنيه تا صحرای سينا بودند اما مقاومت ترکان موجب شد که از جنگ 

تر از راه دریا به اعزام نيرو بپردازند در حقيقرت ایرن شكسرت بزرگری سوم به بعد، بيش

 شان بود. وناکامی تلخی برای

را بره خراطر « يرهچررا قون»در آغاز این بحث پيشنهاد کردم که خواننده محترم جملره 

 داشته باشد که نكته مهمی است. 

ابن عربی در طول عمرش در آن شهرهای اسلامی که یا در ساحل مدیترانه بودند و یا 

نزدیك به آن، گشته است از آخر آفریقا )ساحل اقيانوس اطلس و تنگه جبل الطرارق( ترا 

اختيار نكرد مگر در شمال ترکيه )دریای سياه( و به قول فرید وجدی در هيچ جا سكونت 

ماموریت به شرق، در مد نظر بروده اسرت. و از « الهام»قونيه. زیرا مردم ترك بيشتر در آن 

هرای تربيتری های عرفانی و تبيرينهای جاده ابریشم پيامهمان قونيه بود که توسط کاروان

ابن عربی پشت سر هم بره سروی آذربایجران، نخجروان، زنجران، قرزوین، ری، سرمنان، 
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رسيد و ایرن بخرش از ممالرك اسرلامی را ار، نيشابور و بالاخره سمرقند و بخارا میسبزو

تررین مرردم تبردیل سخت تحت تاثير گذاشته بود به طوری کره ترکران خشرن، بره نررم

 خواهم داد. « حمله مغول»تر را در مبحث شدندتوضيح بيش

ونيره اواخرر الردین پرس از سركونت در قکره محی کنندمی برخی از نویسندگان ادعا

عمرش را در دمشق سكونت کرده است. ليكن اولاً: این ادعا هيچ دليل نردارد. ثانيراً: اگرر 

الدین در خانه دوستش در دمشق مرد؟ درست است او زمانی کره در چنين بود چرا محی

 زیسرت گراهی هرم مسرافرتقونيه ساکن بوده و در کنار بل در روی جراده ابریشرم مری

سراکن  ندگفتمی از قونيه به مكه رفته است لابد اگر او در مكه ميمرد،، یك بار نيز کردمی

نبوده؟ همان طور « الهام»مكه بوده است آیا سفرهای متعدد او از قونيه به سوریه برای آن 

 کتاب فصوص در ناحيه دمشق برایش الهام شده است. یدگومی که

ا براسرتی ابتردا در مرورد هر«المعرارف ةدائر»برخی از نویسندگان از جمله نویسندگان 

که گاهی بره  کنندمی آميزدشمنان تشيع و سپس در مورد دشمنان اسلام سخت غلوّ محبت

 .رسدمی حد پرستش

 های اندلسالدین و جنگر محی86

 الدین داشته باشيم: به نظرم لازم است در آغاز این مبحث نيز نگاهی به اشعار محی
 مکردمی پنداشتم و دفعپيش از این دوستم را بد می = 8

 چون دین من با دین او سازگار نبود.=           

 اینك قلبم پذیرای هر عقيده گشته است=         

چراگاهی برای آهوان جوان، شده دیری برای راهبان و =         

 است.

 هم آتشكده است و هم کعبه برای طواف کنندگان=              

                                           
 نسخه بدل: انكر. -8
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 هم الواح تورات و هم مصحف برای قرآن شده است.=        

 امدم به راه انداختهمتدین به دین حبّ هستم که خو=         

دیرن و ایمران مرن « محبت»های آن را، پس مرکب=             

 است.

 

ليد، در وطن اصلی او اندلس بامی سرود و به خودالدین این اشعار را میوقتی که محی

 دار محمردعه)اسپانيا( جنگ شدید ميان مسلمانان واروپائيان درگير بود. و امت دینِ داف

 جنگيدند.و امت دین محبت، به شدت با همدیگر می

نفرری، کره  81,888هجری به دست طارق بن زیراد و برا نيرروی  11اندلس در سال 

نفری مسيحيان را شكست دهند، فرتح شرد. اولرين جنرگ مهرم  888,888توانستند سپاه 

( رخ 538الردین )محیمسيحيان بر عليه مسلمانان در اسپانيا درست در حوالی سال تولرد 

تررین جنرگ ميران با آغاز حكومت الناصر بن یعقوب در اندلس، بزرگ 515داد. در سال 

مسلمانان و مسيحيان که با فتوای جهاد پاپ، به جنگ مسلمانان آمده بودند، درگرفت کره 

الدین محی 515نيروی مسلمانان اولين شكست خود را چشيدند. و درست در همان سال 

کيرد و با کمال آرامش و بدون ی می«ادعای خاتم الاولياء»س مراکش تصميم به در شهر فا

سازی برای ایجراد یرك تحرول ترین نگرانی از اوضاع جنگ زده وطنش، به زمينهکوچك

 .کندمی منفی در جامعه اسلامی اقدام

در زمانی که مسيحيان پيرروز، بره نهرب و غرارت و قترل مسرلمانان مشرغول بودنرد، 

ر شهری که در این طرف ساحل است « بجایه»ن خواب معروف خود را در شهر الدیمحی

و  کندمی بيند که همه ستارگان و حروف الفبا را... نكاحو جنگ در آن طرف ساحل ر می

. حروفی که همه چيرز دهدمی این خوابش را با آب و تاب به مسلمانان ساده لوح توضيح

 مسلمانان با آن نوشته شده است.
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الدین اسپانيائی در قونيه )ترکيه( به امحراء دیرن مشرغول برود و که محی 388ل در سا

« خلع دافعه»و آنان را  کردمی زارمسلمانان را از جنگ و نزاع و دفاع در مقابل صليبيان بی

 و سخنان و عقایرد و اشرعارش همره جرا پخرش کردمی دعوت« دین محبت»کرده و به 

شكست بزرگ خرود را دریافرت کردنرد پيرروان دیرن  ، مسلمانان در اندلس اولينشدمی

 محبت هر چه توانستند زنان و کودکان مسلمانان را کشتند.

رو بودند تنگه داردانل و اروپائيان تنها از جانب سه تنگه، با خطر حمله مسلمانان روبه

 بسفور در آناتولی و تنگه جبل الطارق در آفریقا، جانب آفریقا پيشتر توسط سرلطه افكرار

های ابن عربی از غيرت افتاده برود، کمكری بره مسرلمانان انردلس صوفيانه ونيز با فعاليت

الدین این وضعيت را کاملاً مطالعه کرده و سپس اوضاع اجتماعی، مكره و نكردند، و محی

الردین بره تصروفِ محی 388سوریه را به دقت مشاهده کرده بود. و اینك در همان سرال 

لمان آناتولی وسواحل دریای سياه را تا مرز مغولسرتان بره زیرر مرکزیت قونيه مردمان مس

گرفرت و در ایروانِ خانره را به مسخره می« جهاد»رخوت تصوف و دین محبت گرفته و 

سرراید، دوبراره شاهانه خود در قونيه دراز کشيده پا روی پا انداخته و اشرعار بالرا را مری

 خندد.مسلمانان مینگاهی به اشعار بالا بيندازید. دقيقاً به ریش 

تجربه پيروزی در اندلس، برای اروپائيان یك الگو شده که امروز هم آن نسخه باطل 

 نشده و آن را در همه برخوردهای اجتماعی، فرهنگی، نظامی و سياسی با مسلمانان به کار

. ابتدا جوانان مسلمان اندلس را با مشروبات الكلی ارزان بل رایگان از کار ندگيرمی

ند باغات آنان را با کردمی ها که در ميان مسلمانان ساده با آزادی زندگیختند، کشيشاندا

ند. در کنار آن فحشا دادمی پول دربار پاپ اجاره کرده و شراب ساخته و به خورد جوانان

دانيد در آن زمانی که جوانان اندلسی در رستوران )عشرتكده(های را رواج دادند. می

 هر کليسا یك رستوران قرار داده بودند ر اندلس به عياشی رایگان کليساهای ر در کنار

ها ختند، در این طرف ساحل و داخل ممالك اسلامی خبر تازه چه بود؟ کاروانپردامی

 ند که شيخکردمی بردند و پخششهر به شهر خبر جدید فرهنگی دینی را با خود می
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ی غفّار، غفور و رحيم خدا معطل کند وگرنه، اسام: انسان باید گناه یدگومی اعظم

مانند، حدیث قدسی هم آورده است: می

برم و خلق دیگر اگر گناه نكنيد شما را از بين می یدگومی خدای» 

الدین دین محیو این «. را ببخشمها آن تاگناه کنند سپس استغفار کنند تا مکنيمی خلق

ند. شيطان مورد شدمی دین روز و مدرن بود که همه جا جوانان بل همگان به آن جذب

خداست و « مضل»احترام شده بود چون شيخ اعظم اعلام کرده بود که شيطان مظهر اسم 

 گشت.اگر شيطان نبود این اسم خدا معطل می

ند تا کشيدمی شان، نيز به فسادگردانآن گاه ممالك آفریقائی را به وسيله تجار و جهان

شران در همره جرا سازینتوانند به یاری اندلس بروند، جاسوسان فرهنگی، سياسی و دین

شران را در شران از جانرب داردانرل، ثقرل دوم فعاليتهایبودند برای از بين بردن نگرانی

 نيا مالك شدند.آناتولی قرار دادند. وبالاخره مسلمانان اندلس را قتل عام کردند و بر اسپا

ر ترویج خرافات: ابن عربی با همه تروان بررای تررویج خرافرات در ميران جامعره 81

کتاب نوشت و در ممالك اسلامی پخش کررد. « فال بينی»مسلمين کوشيد به حدی که در 

الردین کره هرم در مقرام نروآوری برود و هرم در طول تاریخ هيچ کسی در شررایط محی

زده است اعرم از صروفی و غيرر صروفی و چنرين عملری روشنفكر، دست به چنين کار ن

 «.الهام»معنائی ندارد مگر در ارتباط با آن 

الدین اولين بار در هندوستان )مهد جالب این که پس از پيدایش چاپ، این کتاب محی

 فال گرائی( چاپ شده است.

کره  ند در حرالیرسامی این که محی الدین شجره نامه خود را به حاتم طائیتر جالب

برود وبره اش حاتم طائی مسلمان از دنيا نرفت در حالی از دنيا رفت که شررك در عقيرده

 جهنم ابدی مشرف شد

 

 



 لفی ضلال مبین   151

 عتاواپ فادرز ب  ی    وپ

 8.او شا  کذابی ااتالع  بن یبد الس ام: "

دروغگااو اااات :باا  او گ اات ، اباان دق ااق الع اادباادا اااات و شاا   کااذاباضيضااا: " و -

را با  ماا خبا  دادناد او دم اق کا  او باا ااان اودواج ه چناان ااات ه چنان؟گ ات ا

ک دز اات پس گ ت محال اات ه انا انسان اسا  کثا ای را دارد واان روح لطا ای 

اس  کثاف وروح لطاف )ان( امكان پاذا  ااپس  گا دن ی را دارد وه گ  تع ق

و او وا .با انام ک دز ک  ب  او ناا ا گ ت وگ ت اودواج بعد او مدر ک ی او را دادم

ا  ع وند متولد شدز اات رووا ات ا  اعتاد ک  با  مان خ ا  گ عات وما ا ود واو مان 

 1اهـ. ادا شد وبعد او ان اورا ه گ  ندادم

بان ی باز ااوال در ماورد او شان ان اا اج الادين الب ق ناز الحاعظ ابن ح  : " -

8او کاع  اات".اهـ. :ک دا  اواب داد

ه  کس ادیا کناد در " :گواد )عنوي الحك ( در مورد کتابضما الإمام الذهبز  - 

ود نااادارد پاااس در دنااااا ک ااا ا وااااود نااادارد)معنی   ک ااا  وااااکتااااب عناااوي الحكااا

 8".(ندارد

متاخ  مانند بن ی بای وغاا ه  هاا او اان فوعیقال تقز الدين السبكز: "و -3

گ  اهااان اح ااق خااارج او اااا ام هسااتند واو ی  اااا ب رگااوار او ا  اا  باان مقاا ا در 

ها کس در ماورد ک ا  طائ ا  بان ی بای شاك کناد ک ا  کا دز  گوادمی   روس کتاب

 5".اات

  ضح اد ولاد الكاورپ الع اوپ ال انق طز با ب اا کسب اط ایار با ت  ب  کتاب  -1

 امی ضاا کا دز در ان ینوان : " ب وغ غايب الگمانز عز ال د ی از م تااح الت  اانز ")کا  

را و نقا  ماكناد بعضای او ک اام ابن ی بز  دک  تك ا  ک دز ان بالغ ب پن از ا  یال  

 . انها را

 نكته ارتباط قادیانيت ومكتب محی الدین:

                                           
 .18/81 :سير أعلام النبلاء -8

 .5/885، ميزان الاعتدال -1

 .4/466 ،لسان ال   ان -8

 .18/81 :سير أعلام النبلاء -8

 .8/38 ،مغنی المحتاج للشربينی -5



 151 هاي صلیبیالدین و جنگمحی

 بارز این دو مكتب نسخ جهاد است های یكی از شباهت دانيدمی هماطور که

از روی خير خواهی و به هدف بريم دادن امرت در روایرات  : پيامبرصیدگومی آلبانی

 ردازان فراوانری خبرر داده اسرت و در برخری روایراتزیادی از ظهور دجالان و دروغ پر

 کنندمی همه این دجالان گمان»  ید:فرمامی

( و نگرا: 1818. مسرلم )ش/«که پيرامبر هسرتند، بدانيرد کره مرن خراتم پيرامبری نيسرت

 «. 8318/الصحيحة»

یكی از این دجالان ميرزا غلام احمد قادیانی است که ادعای نبوت کرده و در 

در ها این ، تعدادی ازکنندمی کشورهای اسلامی مراکزی دارند که مسلمانان را گمراه

شان را بِكَّنَّدْ و آنان را نابود کند. این گروه باورهای زیادی یسوریه نيز هستند، الله ریشه

شان بقای نبوت پس از پيامبرص دارند. در این مورد سلف و پيشوایی غير از عقيده

ای دارند که از اقوال ابن عربی در ها در این خصوص رسالهصوفی است. قادیانی عربیابن

عربی مستند بوده کسی از که سخنان ابنجاییاند. از آنکردهشان جمع آورییتایيد عقيده

را بدهد؛ این در حالی است که بزرگان صوفيه از یك ها آن خ صوفيه نتوانسته پاسخمشای

ها کافرند!!!؟ در این طرف مقلد ابن عربی هستند و از طرفی هم قاطعانه معتقدند قادیانی

ها از کسانی هستند که بحث مختصر جای ذکر همه عقایدشان نيست. بدون شك قادیانی

ید: فرمامی ده است. در حدیثی صحيح، پيامبرصاشاره کرها آن پيامبرص به

آورند که شما و گو روایاتی میهای دروغان دجالدر آخر الزم» 

 های معتبر مسلمانان نيست[ بر شماست که از آنان دوریاید ]و در کتابتان نشنيدهپدران

. این حدیث را طحاوی «کنيد و مواظب باشيد که شما را گمراه نكنند و در فتنه نياندازند

( وجود دارد. 83م نيز تحت )ش/( روایت کرده و در صحيح مسل888-8در مشكل الاثار )

شان چيزی بگویند، شان این است که وقتی بخواهند از دعوتاز بارزترین خصوصيات
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 کنندمی السلام آغازشان را قبل از هر چيز فقط در خصوص وفات عيسی عليهسخنان

 8چون به گمان خودشان این را به اثبات رساندند، دارد.

 :مولويه
( او م ياااد یطاااار 127ولوپ(ا ااال الااادين ب ناااز )ماا گ ياان ط يقااات منساااوب )ما

و ت  باودز وا اا و اولا ن کساانز باودز کا  مواا قز را در فاوعز گا پ تناد ن  اابورپ

ا ب  ومستز ناشز او اهنگ  ک دز وثابت اات ک  کتاب مع وف )مثنوپ( رادر حالت

 ودف ا ودز اات ! او ن   ب  وحدر واود قائ  ااات کساانز را کا  با  وحادر وااود

ط يقت ساال  وپ هناوو هها  در ت ک ا  اما ووپ بااقز ااات  بايد م تد دانستاند قائ 

ا  م گذارند وداتهاپ خود را باو ک دز و   وفوع ان اين ط يقت ک اهز ق ف مانند ب

ک پ( واو او فوعز معا وف )چ خند )ی ب مز با اواو وشع  موا قز ب  دورواود

 لوپ()موب  نام ش س تب ي پ ه  خط م گ عت  اات

سفری به ترکيه داشتم در سالروز وفات مولوی به قونيه  36از وصيت مولوی: در سال 

بندی شده را مشاهده کردم. از رفتم، به محض ورود به شهر، صدها خودرو آرایش و آذین

ها را آورده بودند که در سراعت مررگ مولروی از مبردأ خانقراه شهرهای مختلف عروس

هر پر از هلهله و شادی بود. زنان و مردان زیادی از اروپا و مولوی به خانه بخت ببرند. ش

امریكا برای تماشا آمده بودند. زیرا مولوی وصيت کرده است کره در سرالروز مررگ مرن 

 جشن بگيرید. 

اندیشيدم: این چه وصيتی است که با سنت و فرهنگ هيچ پيامبری سرازگار با خود می

 نيست.

ور داشتم راز و رمرز ایرن وصريت مولروی بررایم سال دیگر مسافرتی به هند و سنگاپ

ها(ی گوناگون و رنگارنگ قرار دارند که هر ها )بتروشن شد. در معابد هندویان مجسمه

کدام سمبل یك بخش از باورهای آنان است. در آن ميان چشم مسرافر بره یرك مجسرمه 

 شده است.افتد رنگين و زیبا اما از فرق سر تا وسط بدن با برش دقيق دو نيمه می

 ز متوليان معبد پرسيدم: این چيست و کيست، پيامش چيست؟؟؟ا
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 است.« جشن روشنائی»گفت: الهه 

 ر لطفاً کمی درباره جشن روشنائی توضيح دهيد.

ر او وصيت کرده است که در سالروز مرگش همگران جشرن بگيرنرد، شراد باشرند و 

 دست افشانی کنند.

های هنردی گتررین و بلنردترین مجسرمهمولوی که متولد حروالی بلرخ و نزدیرك بزر

)بودائی( است و از نزدیك با فرهنگ بودائی و هندوئی آشنا بود اصول زیادی از جوکيات 

را برداشت کرده حتی این وصيت هندوئی را، و عملاً به اجرا گذاشته است. سنتی در برابر 

نبياء به ویرژه سنيان و شيعيان و همه فرق مسلمين حتی صوفيان، و بدعتی در سنت همه ا

 8و امت مسلمان در سنت پيامبر اسلام

 اثار بودئيان است بله این گواه کافی بر این است که تصوف برگرفته از

 يزيديه:
نناد خوامز ن شا طان پ اات ها  نام اد چاون شا طان را باا ناام ن اكتاوامز انان را 

 گون  اپ یبادر ک  ال   تعالز او را خ ق نك دز واو را ب  گويندمز)م ك الطاووس( و

  کنندمز

واو قا ن ش ا  با  بعدک  ا   اوي يدپ گ پ در ق ن ش   ب  قب  ناامز در کتاب نباود

کا  یقاياد اها  حاق   ع قا  فاوع   اااتت ين و ايان ع قا  ساال  ي يدپ نق  شادز ااات

)با   شاودمز يهوديان  و عااط  ون منا   اشاكارا در ان ديادز بودائ ان  ات  پ اتان 

ن تاوان ز کا  عقاط او باودائز ونناارپ منبال دارناد( ايان ع قا  راا هخ اف ديگا  ع قا 

اين ط يقت را ياك فاوعز  ط يقت نام د ب ك  ب  م ور ومان ت بدي  ب  دين شدز اات

شا   یادپ بان مسااع  اناان را با  دور  در قا ن ش ا  ه ا پ ی ب بنا نهدز ااات ودر

تا حدپ ه  موعاق باود ولاز را ب  اداب مس  انز ت    کند وها آن تا ب ك  خود ا ل ک د

 چند نس  بعد او ش وخ باو ه  ي يدپ گ پ را پ    گ عتند )یقايد خ اعز اابق( 

)مناح   رز  ا اوز( و)ي يديا ن حتز ب اپ خود دو کتاب مقدس ها  دارناد ناام انهاا 

 ی(

 :درجات در نزد يزيديه

                                           
 .محی الدین در اینه فصوص -8
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 وخداوناد وحق قضااور مط اق با  ری ات را دارد او ع دپ معنوم اات :ام   6 

نسااب وکاار وچناد روو رووز  او رکعار ن او را ..بابا ش  7در او ح ول ک دز اات 

ي يااديان اااات و بايااد او طائ اا  ت ين شاا  . او بااا اااواد 4! کناادمز گاا عتن را تع  اا ن

پ   ما دم 3طائ   با ه  ح ام اات  4قابان   باشد در س ن اودواج اين .ش سان  .ادان  

داهند وانتظار ش اپ ب  اران را او او دارند !.عق ا  اناان درفد درامد را ب  انان 5بايد 

 کنناادمز انداوناادی و اخاا ين خ قاا  را بااا او دعاانن ااز خ قاا  پوشاا دز تااا پااارز ن اادز دور

اناان م قاد  .وطنابز را ب  گ دن وبعد ب  ا  م بندناد کا  ان ماورد احتا ام ااات قّوالهاا

واغ اب کاار انا  اناد ع فو با  ها  فاحبتز باا م اك طااووس م کنندمز یدپ را اارو

 خوانندگز در م اا ها اات 

وبايااد چهاا  روو رووز گ اا د چهاا  منباا  رعتاا  انااد کوچكهااا: اينااان حّ الهاااپ اامع 

 ...وچه  چه 

ک  بايد کور کوران  او ش   اطایت کنناد ونا ورار اند بدبنت ين اع اد اامع :م يد

 را ب  وپ بدهد و...

کا  باا کاود انساانز  لوب اا وااب پ هاائز هوگوشت اهاو خاور مااهز کاا :یقايد انان

 حضور يابند تا نقس )ل   گ دد ! نبايد در م الس شادپ .تقويت شدز ح ام اات

ش وخ پ  وايان انان خوردن خ وس ح ام ااات  نكت  قاب  توا  اين اات ک  ب اپ

 چون شباهت دارد ب  م ك طاووس )يعنز ش طان(!

 را با یق  ا    خود نقد کن د ها آن ش اي   گون ز اين بود یقايد انان ما چ  پ

 الشمسية:
این فرقه صوفيه در عبادت اند انان فرقه ای هستند که سيدنا علی را به الوهيت رسانده

عبرد های اسرت واسرم دران ومعتقدنرد کره سريدنا علری کننردمی روبه سروی خورشريد

 از ان استه( در ميان اینان وجود دارد واسم این طریقت نيز الشمس)نعوذوبلل

 الحيدرية:
شرمس  که رسرول اللرهاند ا علی گرفته شده است واینان معتقداین رقه از نام سيدن 

 قمر÷ است وسلمان فارسی

 این فرقه بيشتر جنبه سياسی دارد

 

 



 157 هاي صلیبیالدین و جنگمحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتاوای صادره عليه صوفيه

 اماب شافعي:

اگر مردی در اول ظهر به تصوف دراید به ظهر نرسيده باشد الا انكه احمق  

 8شده باشد

صوفی عاقلی را ندیدم  

 الا مسلم خواص

                                           
 .181ر 1 ،لبيهقی فی مناقب الشافعیروى ا -8
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او باشد  ت درصوفی نيست تا اینكه چهار خصل ،صوفی 

 بد بسيار فضول است خوامی زیاد ميخورد

هر کس چهار روز صوفی بماند ابدا عقل در "عن الشافعی قوله:  8وروى ابن الجوزی 

 او مانده باشد

درسرت کررده  گفتنردمی «تغبيرر»ترك کردم به عراق چيزی بود که به ان  :/گویدو 

منظور امام حالات ومراحرل وسرخنان » ندداشتمی ومردم را از قران باز بودند زنادقه ان را

 «صوفيان است ومقامات خرافی

، وأبو نعريم فری الحليرة «83»روى ذلك الخلال فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر 

  «181-188»وابن الجوزی  «883ر1»

 "؟يررکجا وکی بود تغب ،هيچ کس اهل تغبير نيست الافاسق :وقال یزید بن هارون

 اماب ترمذی:
 1(گویندمی به سوی الله از مكرهای صوفيه است)یعنی دروغ دعوت

 اماب أبو الحسن الأشعري:
 کره اللره شراد کنردمی مبشناسند به أبی شعيب: فكررمردی در صوفيان است که او را 

 یعنی: کفر. «از سرپيچی اوليش شودمی طاعت اوليائش وناراحت از شودمی

 8بردمی بالاتر انبياوملائكه مقربينکه عبادتزیاد او را از مقام  کندمی وفكر

 اماب بزازی حنفی
دیدم که برا مرردم عروام و ها را میید: در مساجد صوفیفرمامی در یكی از فتواهایش 

                                           
 .868 تلبيس إبليس صفحة -8

 .83ص البقاعی – التصوف مصرع -1

 .موسه الرد علی الصوفية -8
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نند و دانمی و از قرآن و حلال و حرام و اسلام و ایمان هيچ چيزی کنندمی جاهل صحبت

هرا آن آورند. دربرارهد در میهای عجيب و غریبی از خوبرخی از آنان صداهای و حرکت

انرد و آن را بدون دانسته یا ندانسته دین خدا را به مسرخره گرفتهها این شكی نداشتم که:

برند، پس بدا به حال و روز حاکمانی که قدرت و سلطه دارنرد و از لهو و لعب گمان می

 کنند.این کارها را جلوگيری نمی

 ابن الحاج:

 الإمام ابن الحاج ال الكز:

گویند سماع مكروه اسرت وباطرل اسرت هرر کرس چنرين کنرد از ها او گوید: شافعی

 )شهادتش قبول نيست(شودمی شهادت ترد

باید انان را )سماع گران را( تنبيه کرد واز مسجد اخراج کرد تا وقتری  :گویندها مالكی

 که توبه کنند 

 ستالحنابلة: جائز نيست پشتشان نماز بخوانيد و قضاوتشان قبول ني

بر حصيری که بر ان ميرقصند نباید نماز خواند )باید( ان را شست وخاکی که  :حنيفيان

 8انان بران ميرقصند را باید حفر کرد و)عوض کرد(

 ابن قدامة المقدسي:
 1( برای دیدن هلال رمضان واخبار دینی قبول نيستکنندمی شهادت )انانی که سماع

 ابن وهبان:
 گوید: 8کفر انان در شيخ الإسلام ابن وهبان 

                                           
 (11ر8: المدخل) کتابه فی اللهرحمه قال -8

 .علی الانترنت الصوفية على الرد موسوعةبراماج  -1
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 زمخشري:
 نویسد:آل عمران مى 81و  88آیات  8در تفسير کشاف

                             

                          :[.88]آل عمران 

کنند که خدا را دوست دارند اما کسى که ادعاى محبت دارد امرا برا اقوامى گمان مى

نمایرد و  گوید و اگر کسى که ادعراى خردا راکند او دروغ مىسنت رسولش مخالفت مى

زند شك نكن که او نه کشد و فریاد مىخواند و نعره مىزند و طرب مىهمراه آن کف مى

واز طررب و...  کنردمی هرگراه دیردی کسری ذکرر ....شناسد و نه محبت خداخدا را می

بلكه او شكلهاى ملريح را  بدان که نه الله را شناخته است ونه رسولش را کندمی استفادی

 زند و...خواند و دست مىگذارد و مىسم و اسمش را خدا مىدر نظر خود مج

اى از عوام هم اطراف آنران جمرع شرده و و چه بسا که در آن حال محتلم شده و عده

 نمایند.متمایل مىها آن ریزند و قلب خود را با اعمال و کردارشان بهاشك مى

 :علامه بن جوزی
سخن گفتنرد و « خطرات و وساوس»سپس کسانی آمدند و در باب گرسنگی و فقر و 

چيز نوشتند مثل حار  محاسبی؛ و کسان دیگری آمدند و مذهب تصروف را سراختند و 

خرقه پوشی و سرماع و وجرد و پرداختند و به ویژگيهای اختصاصش دادند، از آن جمله: 

رقص و کف زدن و زیاده روی در نظافت و طهارت. و همچنان این امر رو به رشد بود و 

ند و هر چه را بره نظرر نهادمی قوم هر کی با تكيه بر واقعات خود قرارهای بيشتریسران 

خود دریافته بودند علم باطن ناميدنرد، در مقابرل علرم شرریعت کره ایرن را علرم ظراهر 

خردا و  خواندند. بعضيشان از فرط گرسنگی کشيدن به خيالات فاسد افتاد و دعوی عشق

نظرش آمده و شيفته شده است. اینان ميان کافری و شوریدگی کرد گویی چهرة زیبایی به 

                                           
 .از مجلدات چهار گانه 858ول صفحه جلد ا -8
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بدعتگری نوسان داشتند تا آنكه باز به گروههایی تقسيم شدند و عقایدشان بيش از پريش 

به تباهی گرایيد، بعضی به حلول و برخی به اتحاد قایل شدند و شريطان چنران برا اقسرام 

 هادند.بدعت گيجشان کرد که برای خود سنتها بر ساختند و حدیثها ن

 آلوسی حنفی گوید:

کسانی را دیدم که در بلند کردن و ساختن قبور صالحان با سنگ و آجر و... و آویزان  

و نماز خواندن به طرف قبور، لمس کردن و بوسه زدن قبرها و جمع ها آن کردن چراغ بر

. بردون شرك داننردمی شدن در کنار قبور و در اوقاتی مخصوص را همانند: جاهلان مباح

اعمال مذکور دشمنی با خردا و رسرول و پدیرد آوردن دیرن جدیردی اسرت کره ی همه

خداوند بدان اجازه نداده، و برای شناخت گمراهی ایرن افرراد همرين برس کره اصرحاب 

لذا هرر کرس  ند.کردمی چگونه قبر پيامبر را که افضلترین قبرهاست؛ زیارت رسول الله

زیارت صحيح الگو قرار ی ابه را در نحوهند، روش و عمل صحتوامی دنبال حقيقت است

 8دهد.

 :یدگومی شاه ولی الله دهلوی
هيد از صحت آن چه در مورد عقاید مشرکان و اعمالشان گفته شرده آگراه خوامی اگر

شوید. به خرافه پرستان این زمانه، بویژه پارسایان)صوفيان( و کسانی که در گوشه و کنرار 

ولی و اولياء را مورد بررسی قرار ی و عقيده یشان را در باره ساکنند، بنگرید.« دار الاسلام»

ولایت اولياء پيشين را قبول دارند، معتقدند که وجود اوليراء در ایرن ها آن دهيد، با این که

و انرواع شررکها، بردعتها و  رونردمی و قبورها زمانه از محالات است و همواره به آستانه

چنران در ميانشران هرا آن ف دین و شباهت به کفرار درو تحری دهندمی خرافات را انجام

رواج دارد که تمام قلب و دلشان را فرا گرفته است؛ تا جایی که عمل شران بطرور کامرل 

)قطعراً از راه «: ...-لتتبعن سنن من کان قربلكم »ید: فرمامی مصداق حدیث پيامبر است که

از بلاهاسرت نره آزمایشری از  . و ایرن بلرایی(-روش ملتهای پيشين پيروی خواهيد نمود 

                                           
 .886-8/883الكواکب الدراری -8
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 اند.آزمایشات الهی که گروهی از مسلمانان که فقط نامشان مسلمان است؛ بدان مبتلاء شده

 خداوند ما را از این اعمال و عقاید نجات دارد.

خلاصه مطلب اینكه: رحمت خدای متعال اقتضا کرد که سرردار پيرامبران محمرد برن 

کند و به او دستور دهد که دین حنيف را استوار و  را در جزیره العرب مبعو  عبدالله 

قرآنی با آنان مجادله و بحث کند، تا با استدلال بره مسرلمات بره ی پابرجا کند و به شيوه

جای مانده دین ابراهيمی با آنان بحرث و آنران را برا دليرل مغلروب و وادار بره پرذیرش 

 به چاپ قدیمی رجوع شود( 13الفوز الكبير/)نماید.

 : ذهبی گویدامام 

1

 :یدگومی قرطبی

 از صروفيه گروهی ما درباره سيد فقيه یدگومی : پرسيدند: چهابوبكر طرطرشی از امام»

 و وجرد رقرص ایسرتند و برهمی ناز آنرا برخری و سرپس کننردمی ذکر اجتماع برای که

خورنرد، آیرا و می کررده آماده چيزی گاهافتند آنمی بر زمين هوشبی کهزند تا آنپردامی

کند؛  بر تو رحم عزوجل : خدایگفت در پاسخ ؟ امامجایز است و حضور با آنان همراهی

و  خدا جز کتاب چيزی و اسلام است و ضلالت وجهالت ، بطالتصوفيه گروه این مذهب

را پدیرد  آن کره کسرانی و وجرد بشرنو: اولرين . اما از رقرصص نيستوی رسول سنت

، ایسرتادند و برآور سراخت بانگ ایگوساله برایشان چون بودند که سامری آوردند، یاران

 گوسالهکفار و پرستشگران  و آیين از دین رقص این پرداختند پس رقص به گرداگرد وی

 برر پرنرده گرویی ،نشستمی اصحابش با خداص رسول چون که اینخوانده مگر ...است

داشرتند؟ لرذا برر  و ادب سرنگينی و وقار و سكوت بس از بود، ساخته آشيان سرهایشان

 بازدارنرد و بررای را از حضور در مسراجد و غيررآن تا اینان است لازم و نایبانش سلطان

                                           
 .881ر 88سير أعلام النبلاء  -8
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حضور یابد  در مجالسشان آنانبا  کهدارد، روا نيست  ایمان خدا و روز آخرت به که کسی

 و احمردبن و شرافعی و ابوحنيفره مالك مذهباست  مدد کند، این را بر باطلشان و آنان

 .181ر186/88: مسلمين قرطبیاز ائمه  و غير ایشان حنبل

 الإماب ابن حزب الأندلسي
 8عنصرش شيعه وصوفيه است  شودمی وارداسلام  وبدان که کل این کفرها که به

 

 : گویدمی در وصف صوفيان متأخر خلدونابن 

صوفيان افراطی متأخر آمدند و از وجد سخن راندند و مسایل فنرون دیگرر را برا فرن 

خویش درآميختند و سخنشان را در آن باره با سخن دیگرران یكری سراختند مثرل آنچره 

 «. اند.. گفته.دربارة نبوت، اتحاد، حلول، وحدت و

عتی از متأخرین همة عنایتشان متوجه کشف حجاب سپس جما: »گویدمی همچنان که

 و مدارکی که در ورای آن قرار دارد، گردید. 

طرق ریاضت نيز در نزد ایشان تفاوت یافت، چون که برای سرکوب نيروهای حسی و 

تغذیة روح عاقل با ذکر تعليمات دیگرری اخترراع کردنرد، ترا نفرس برا کمرال داشرته و 

 رد. اش به ادارك خود پی ببتغذیه

به تصور آنان هر گاه به این ادراك دست یابند تمام هستی در همان مدارك خلاصه شده و 

 اند. را از عرش تا فرش دریافتهها آن ذرات وجود برایشان آشكار شده و حقایق همة

کسانی که با ایشان در این طریقه شرکت نكرده از فهم ذوق و وجدهایشان عاجز است 

ای تسرليم ای به انكار و رد این سرخنان پرداختنرد و عردهاند عدهدهو آنان که اهل فتوا بو

 شدند. 

                                           
 .88ر88 صفحة، «والنحل والأهواء الملل فی الفصل» -8
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ها بودنرد و اهرل مصرر کره ها و کلدانیهای ایشان ر اهل باطل که سریانیو از کتاب»

ها بودند ر در موضوع علم سحر جز اندکی ترجمه نشرده اسرت، ماننرد کشراورزی قبطی

 آن به تفنن پرداختند.  نبطی که مردم از اهل بابل فراگرفتند و در

سپس در مشرق جابربن حيان ظهور کرد که بزرگ ساحران این امت است و او بود که 

های این قوم به کاوش پرداخت و صنعت کيميا را از آن اسرتخراج کررد و در آن در کتاب

باره و در دیگر موضوعات تأليفاتی نهاد و در کيميا و سيميا که از توابع آن اسرت فرراوان 

ن گفت و از آنجایی که تبدیل اجسام نوعی از یك شكل به شكلی دیگرر برا نيرروی سخ

 نفسی است نه با صنعت علمی، پس از نوع سحر است. 

سپس مسلمه بن احمد مجریطی که امرام اهرل انردلس در تعراليم )علروم ریاضری( و 

های آنران را در ها پرداخرت و همرة شريوهسحریات است به تلخيص و تهذیب آن کتاب

نام نهاده است جمع نمود و بعد از وی کسی در این علروم « غایه الحكيم»کتابی که به نام 

 «. چيزی ننوشت

 ناصر الدین البانی:
اشعاری را به کار ميبندنرد  از مفاسد است ودر ان ودر سماع ورقص صوفيان که همانا

واکثر انان بره ایرن کرار اند ! گردمی که انان را به الله نزدیكاند )در ذکر الله!(وانان معتقد

 ،رغبت دارند که این کار از رهبانيت است

این طایفه مخالف جماعت مسلمين هستند انان موسيقی وغرانی وارد دیرن وعبرادات 

 اند کرده

 وسرایر بقراه الشرریفة کره ایرن کرار را انجرامها در مساجد ومصلی شودمی ومشاهده

 دهندمی

 :1محمد بن سلیمان تمیمیشیخ 

                                           
 فوزان الفوزان. ل جاهليهشرح مسائ -8
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)یعنری  هسرتنداینگونه استدلال نمودن استدلال اهل جاهليت است. آنچه مردم برر آن 

ش نيست بلكه اعتبرار برر ميزان سنج (هاهمرنگ جماعت شدن ویا الگو قرار دادن نا لایق

و هرم درسرت  کننردمی آورده است چون مردم هم خطا آن چيزی است که رسول الله

 آورده قطعراً حرق اسرت و تبعيرت از آن واجرب ولی آنچه که رسول الله کنندمی عمل

شد و خداوند متعال ما را به پدران و اجدادمان واگذار نكرده اسرت صروفيه نيرز بره بامی

 کفایت : حالات درونی ما، ما را از تبعيت رسول اللهگویندمی هاآن همين درد گرفتارند.

و مستقيماً از خداوند علم  شویممی به الله تعالی متصل . ما احوالی داریم که در آنکندمی

کره  کننردمی داریم ولی اهل سرنت دینشران را از مردگران دریافرتمی و هدایت دریافت

 ميررد دریافرتنمی شد ولی ما دینمان را از زنده ای که هرگزبامی منظورشان اهل حدیث

رند اما خواص به رسرولان احتيراجی : عوام احتياج به رسولان داگویندمی یيم. و بازنمامی

. همينطرور شريطان نردگيرمی و یراد شوندمی مستقيماً به خداوند وصلها آن نيست چون

: اصحاب طریقت به رسول نياز ندارند گویندمی د. و در همين رابطهسازمی برایشان سخن

ورویدادها  به طور مستقيم با خدا ارتباط دارند و این دین دین جاهلی است کهها آن چون

 وجریانات فكری متعدد ومنحرف از این قبيل هستند
ند. اینكرار را دانسرتمی ترك روزی پاکيزه و لباس زیبا را وسيله نزدیك شدن بره خردا

ند. تررك پاکيهرا را دادمی از منتسبين به اسلام انجام چون فرقة صوفيهها آن نصارا و نظایر

 .نددانستمی عبادت

   عال فرمود:بدین خاطر پروردگار مت               

       :بگو چه کسی زینت خداوند و روزی پاکيزه را که [ 81]الأعراف

 برای بندگانش آفریده حرام نمود؟                       

پاکيهایی را که خداوند برایتان حلال نموده اید ای کسانی که ایمان آورده [16: ة]المائد 

 .حرام مكنيد
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 محمد جمیل زینو:
های دیگرری کره شریك قرار دادن در افعال خداوند، اعتقاد به اینكه غير از خداوند انسران

. متصوفان به این معتقدنرد کره کنندمی کاینات را اداره ، وجود دارند کهشوندمی اقطاب ناميده

توانند در امورات مردم دخالت داشته باشند. کره در عالم چهار قطب بزرگ وجود دارند که می

کفرار قرریش هستند. ها آن گمراهانی چون ابن عربی، منصور حلاج و بایزید بسطامی از جملة

ورزیدند اما با این حرال معتقرد بودنرد کره می و مشرکان مكه با وجود اینكه به خداوند شرك

. ولری ایرن جاهلران امرروزی از مشررکان کندمی جهان و تمام مخلوقات را تنها خداوند اداره

 ترند. مشرك زمان پيامبر

  :یدفرمامی الله            :[88]یونس. 

اند و کارسراز گردمی سی امور جهان و جهانيان رااز مشرکان بپرس چه ک ای پيامبر»

 و جهران آفریردگار کره چررا –خردا  :و کاردان است. آنان در جواب به تو خواهند گفت

 .«خداست تنها مردمان رسانروزی

اما متأسفانه بعضی از مردم در این مورد، نيز دچار شرك شده و برای خداوند شریكانی در 

 .دهندمی اداره کارها و امور قرار

 ر داخرل کندمی ها معتقدند خداوند با تمام وجود داخل مخلوقاتش حلولبعضی از صوفی

 )بن عربی( گفتندمیها آن ای رسيدند بعضی ازر تا به مرحله شودمی واردها آن

 یا ليت شعری من المكلف    العبد رب و الرب عبد

چه کسی مكلرف بره انجرام  دانستمبنده خداست و خدا هم بنده است، ای کاش می :یعنی

 کارها و اوامر دنيا است. 

سگ و خوك خدای ما هستند، خداوند راهبی ر آخونرد مسريحی ر اسرت کره در  :یعنی

 کليسا قرار دارد. 
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 8ناهان ما درگذر.گبریم و از های کفرآميز به سوی تو پناه میخدیا از این سخنان و حرف

 فوزان الفوزان:
الله را بر مقتضيات وحول شریعت  کنندمی اهل سنت والجماعه در باب عقيده عبادت

اسلامی برخلاف صوفيه وبدعت گذارانی همچون صوفيه وخرافيونی که بره قرران وسرنت 

 انچه که از شريوخ طریقرت وائمره ضراله کنندمی بله انان عبادت کنندنمی برخلاف اقتداد

 اندخود گرفته

 نق بندا: 11مولانا شهاد مح د ی  

ند ک  )العاا) ک دمی بع  م  کان معبودان باط  خود را ب  اان یقادز پ ات  

بال  ( خداا قدوس در اا ان ح ول ک دز بنویی اكونت دارد، و اان معبودان ما 

 مظه  و مسكن او هستند، چنانچ  م  کان هند ب اا داوتاها ه ان خاال

 ند و گ وهی او یاسائاان ه  داراا ه ان یقادز پواادز بودند. دکمی

چنرين رض اللره عنره و درین امت هم عدة از غلاة اهل تشيع در برارة علری مرتضری 

و برانی کارشران . و هم چنين عدة دیگر از متصوفين که شيخ اول شران و برانی گفتندمی

که پير وقتی کره بره اند ل و اتحادها دارای عقيدة حلوبود، این شقی بود، 8ابوحلمان متقی

بودن و پابنرد و از مكلف کندمی رسد تمام شئون خدا در او حلولکمال درجة محبت می

بره او هرا د، عبد و معبود یكی گردد و احتياج عبادت نمانده و حرامگردمی بودن آزادشرع

 ند.گردمی حلال

                                           
 .ندای ایمان در پرتو قران وسنت -8

او یكی از علمای کبار احناف ومفتی برجسته این مذهب در ایران بروده ودر ميران احنراف و بلوچهرا از مقرام  -1

 .اهل بدعت شهيد شدرافضيون علمی بالایی برخوردار است که نهایت با مرگ مشكوك به دست 

 .ان بر اِشراك و بدعاتِ دورانشمشيرِ بُرّ زا همگی -8

 از متصوفين قرن سوم هجری. ]مصحح[. -8
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الطره کردنرد دریرن ورطره و نيز کسانی که در فهم صحيح توحيد وجودی اشتباه و مغ

هلاك شدند، و با حلوليان و اتحادیان همنوا گشتند، اما کسانی که به فهم صرحيح آن پری 

 بردند کامياب و فائز گردیدند. 

 بيان بعض بدعاتِ متصوفه و مسائلِ چند

کشف و شهود کره »ید: فرمامی 88و بّرد مضجعه در صراط مستقيم ص  شاه اسماعيل

آید مشترك در ميانِ مرؤمن و کرافر و مبتردع و اشغالِ سلوك پيش میاز مزاولتِ اعمال و 

، ليكن ایمانِ مؤمن و عزم و اتباعِ سنتِ او باعرث مقبوليرتِ اوسرت، و باشدمی مُتبعِ سنت

کفر کافر و الحادِ ملحد و بدعتِ مبتدع مور ِ ردِ او، پرس صررف آن کشرف و شرهود را 

 «:محض استکمالی که مطلوب از انسانست دانستن خطائی 

کنند، که از مخافتِ شرع باك نمیاند از عمده مخلان راه حق ملحدان صوفی شعار -8

آميز تعليم و تعلم نمایند و اشغالِ قبيحه مبتدعه شرك دانندمی بلكه التزامِ آن را طریقِ خود

 ند.و حسب اقوال و افعالِ ایشان با ایشان معامله ک کنندمی و کلام الحاد را در مردم افشا

 شان به غير شرائطِ جواز است.خوانیسماع و غزل -1

 پرستی و امرُد پرستی است.حسن -8

 کردن و در وجدآوردنِ خود است.به تكلف گریه -8

 اجتماع زنان و مردان در یك مجلس است. -5

 نداءکردنِ مشائخ از بعيد است. -3

و جنرت  اللره ت در حضرت الهی و حضرت رسولادبانه اساستعمال کلماتِ بی -6

 :بيت –در مجالس یا در اشعارِ خود 

 حافظا علم و ادب ورز که حضرتِ شراه
 

 هرکرررا نيسررت ادب لررائقِ صررحبت نبررود 
 

 ارتباط داشتن بين نامحرم فتنة بس بزرگ است. -1

 بستن و در مساجد نشستن به خواندن ذکر جهر.حلقه -1
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 برائی زیارتِ قبور سفرکردن. -88

 رسد از تلاوتِ قرآن.را از خواندنِ اشعار فيض بيشتر میاینكه گوید: م -88

 عقيدة عصمت بر پيران داشتن کفر است. -81

 پير را از هرجا بر حال خود آگاه داند، شرك است. -88

 ولایت را اکمل از نبوت دانستن. -88

 حصولِ فيض از قبر. -85

 شریعت و حقيقتِ طریقت را جدا دانستن زندقه است. -83

 دین را در تصوف کمالی ندانستن.علم  -86

 علم را از عالم بالاتر دانستن.عابد و درویشِ بی -81

 دانستن.ازدواجِ شرعی را معيوب -81

 خلوت که درو جماعت نباشد و تركِ مسجد باشد. -18

 زنان را خلافت دادن. -18

 غير اهل تصوف را از ایمان دور دانستن. -11

 غمبران است، لذا گناه برای ما چندان مضر نيست.ذمة شفاعتِ ما بهرحال بر پي -18

 مریدان را اصلاح اخلاقيات تعليم ندادن. -18

 کردن.بوسیِ پيران و تبرکات را از حد زیاد تعظيمپای -15

 دادن.بر سرِ قبورِ مشائخ خرافاتِ عُرس انجام -13

 بر قبورِ مشائخ مجاورت کردن. -16

 ستن شرك است.تصرفِ متصرفين را غير واسطه دان -11

 شيخ را ناودان فيض ذاتِ خدا تصورکردن شرکست. -11

کردن بردترین ذميمرة عمل را تحقير و تروهينشدن و علماء بیبر اذکارِ خود غرّه -88

 تصوف است.
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فقيری را راهی دیگر و ملائی را راهی دیگر که با همدگر ضرد دانسرتن گمراهری  -88

 است.

 روا نيست.بيعت کردن با پير غير متشرع  -81

هر شخصی که علم دارد و متبعِ شریعت و سنت است، اگرچه کشف و کرامت و  -88

عبادتِ نافله نداشته باشد، انسان حق پرست است. و بویژه پير و درویشی که برای زیارتِ 

قبور و بنای گنبد و ذبح گوسفند و نذر و نيازِ قبور تبليغ و شایعه پراکنی کند، این شخص 

 8و از عينِ شيطان هم بالاتر است، به سيرت ابليس و به صورتِ بشر است. نمائندة شيطان

 یكی از بدعاتِ قبيحه تكلف در گفتگو در مسئلة توحيد وجودیست. -88

 یكی ازینها گفتگو در مسائلِ تقدیر و جر و بحث آنست. -85

خدا یرا تعظيم مرشد است به حدی که در افراط العياذ بالله او را به ها آن یكی از -83

 یا به ائمة دین برساند. یا به صحابه به رسول

 بزرگان. نماز خواندنست نزد قبرِها آن یكی از -86

از نصروص ثابرت اسرت، هرا آن اشغالِ صوفيه چون که به طریقِ معالجه و اصرل -81

 شوند.بدعت گفته نمی

ادن و دخواندن شجرة اکابر بر سلسلة خود بدعت نيست. آری، برای نرام شرجره -81

 گرفتن خالی از خلل هم نيست.

 مقصود از بيعت اصلاح است و بس، باقی کشف و غيره اهميت ندارند. -88

برای صوفی تبحّرِ علمی ضروری نيست، البته به قدر ضروریات و حاجات دینی  -88

 او را علم ضروری است که از روی تعلّم حاصل کند یا استماع.

 واذکار صوفيه: اوراد إلا ما شاء الله(. اند،ا مأخوذ)این مسائل نيز از کتب مذکور بال
شاوخ اان اوکتااب قا ان واانت داراپ بايد متذک  شد کا  در با ن فاوع ان کتاب  

ی ومقام ويادپ اات در مثال در ط يقت ط  وريا  ونق ابندي  شا   با  م ياد خاود ارو

                                           
 .858الی 881شمشیرِ بُر ان بر اِشراک و بدعاتِ دوران -8
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افاا ی در کاا  هاااچ  دهاادمز اورادپ ماننااد ال اا  معااز ال اا  ناااظ پ ال اا  شاااهدپ و... را

 انت ندارد 

فوعا  در ای ال دان و یبادت ان غالبا  ب  ق آن و انت و پ  وا او پ اامب  ي 

کننااد، ب كاا  ب اااااس )و  و م اا  خودشااان و راهن ااايی و ا)کااار و اوراد راااوع ن ی

گ  ند. چ  بساا در پ   می کنندمی را ب اا ان تع  نها آن بدیت آم  ا را ک  م اي 

   يااك دیااا و )کاا  ب كاا ، راههااا و دیاهااايی ]گوناااگون[ ابااداعکاا  ناا  يااك ط يااق و ناا

 هايی ااتدلالها و رسياها و گ ت و ب  ااا ااتدلال ب  کتاب و انت، ب  حكايت کنندمی

اناد. ااان ک  ]خودشان[ ب اا فّح  گذاشتن ب  ایتقاداتی ک  دارند اباداع ک دز کنندمی

ااات! چنااان کاا  مع ااوم اااات یبااادر هايی کاا  یقايااد فااوع   باا  آن ااااتوار ااااات پاياا 

فح ح آن اات ک  ب  آنچ  در کتاب خدا و انت آمدز اات ااتوار باشاد. شا   الإاا ام 

گويد: فوع   ه انند ننارپ باا ااات ادز او ااننان مت ااب  و حكاياار با  ابن ت     می

ن ااناد. حكااااتی اويند ی ا  میدين موردنظ شان ک  ب  وا  ب آن ب  خدا تق ب می

مع اوم ناسات، و اگا  ها  ثابات شاود کا  گوانادز رااات گ تا  ها آن فد  گواندز ک 

 توان گ ت ک  گواندز معنوم ناست. فوعا  شا  را شارع داناات، باو ه  می

. فاوع   داننادمی ها قديس ن و راهبان را شارع دين خاوده چنان ک  نن انی دانندمی

   ب  کتاب و انت.ند نک دمی در دين و یبادات ان ب  اينان راوع

 اد:ع مامی پس ب  ضح اب و گ وههاای اداگان  شدند. چنان ک  خداا تعالی

                                  

            [.654نعام: ]الگ 

اين راز ]ک  من آن را ب ايتان ت ا   و ب ان ک دم[ راز مستق   من اات ]و منتهای 

د. پاس[ او آن يپا وا کن ثاد و او راههااا ]بااط ی کا  گا دمی ب  اعادر ه  دو اهاان

ش ا را او آن نهی ک دم[ پا وا نكنااد کا  شا ا را او راز خادا ]منحا ف[ و پ اکنادز 

.ااودمی

 و ناا  اخت ااعی باا  ااا  آن واااود دارد. شااودمی اكاای اااات، نا  تقساا  پاس راز خاادا 

 ک  ه  ط يقتز داراپ راز ومس ك گوناگون اات ب ن  مز

نامند پس قول لاا إلا  إلااَّ ال ا  ولی )ک ا را ک  در ق آن و انت اات، )ک  یام  می

فا  ف ، اا  م  د ال   اات، و )ک  خافا  الای النان د آن )ک  یام  اات و )ک  خا

  )هو( اات.

ه کس ک  گ تن لا إلا  إلاا ال ا  را )کا  یاما ، و ااا  »گويد ش   الإا ام ابن ت    می

 م ااا د را )کااا  خافااا ، و گ اااتن )هاااو( يعنااای سااا    )او( را )کااا  خافااا  النافااا 

 :مت  اا )  کنندمی ب  اين آي  ااتدلالها آن او رد، گ  از و گ  از کنندز اات. وپندامی

 يد:ع مامز رد اهالت انانال   تعالز در مو
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      :با را او پس دارد اختناي خدا ب  ن كو نامهاپ و[. 661]الگی اف 

 ک  وودا کن د رها گ ايندمز کژپ ب  او نامهاپ مورد در ک  را نزکسا و بنوان دها آن

 .اعتي خواهند ک    دادندمز ان ام آنچ [ ا اپ] ب 

             :[.66]الگنعام 

]در پاااا  پ  اان اي ااان( بگااو: خاادا ]اااان قاا آن را ناااول کاا دز اااات[ و بگااذار در 

 «.خود ]ع و روند و[ ب  باواچ  بپ داوند باط  ]و ااوز ا ائی[

 ید:فرمامی رسول الله
8

اللره را برا اسرم مفررد  از قران وسنت هيچ کدام اشاره نكرده که در اذکارکه وارد شده

 ویا هو هو بخوانيم (بخوانيم)الله الله

. «إلرا باللره ةلا حول ولا قو»، ومثل «سبحان الله»، ومثل «کبرالله أ»، ومثل «لا اله إلا الله»

  وغيره

  ()هو هواند این صوفيه ذکرها واوراد من در اوردی را از کجا اورده دانمنمی
عه ی اات. وا ا اا  اشتباز اينان واسح اات، وا ا اين کار تح اف ک ام و کج

 اات، ا ال  ـ ال   ـ در اواب ام  اات هام آا  قب  آمدز

                   :چ  کسی  [66]الگنعام

کتابی را ناول ک دز اات ک  موای آن را ب اا م دم آوردز اات و نورا ]رخ ان[ 

 و هدااتی ]راهن ا[ بودز اات؟

کتااب مواای را نااول کا دز  رااند، اعنای خادا،می« بگو خدا» :تا اانك  ب  قول 

 .اات

پس اا  ـ ال   ـ مبتداای اات ک  خب ی در ااواب ااات هام آمادز، ها  چناان کا  در 

کناااای: َمااااْن هاااااا ه اننااااد آن نااااا  ه ااااان طااااور اااااات مث ااااا  وقتاااای اااااؤال میمثال

: واد. ولی ااا  م ا د ـ ال ا  ـ چا  دهدمی ار ک ست(؟ داگ ا اواباارر)ه ساي 

ورر س ا  ن  انن کام  و ن  ا    ت امی اات، و هاچ ف اح باشد و چ  ب  ف

                                           
 .قال البانی حسن 8818سنن ترمذی  -8



 171 هاي صلیبیالدین و جنگمحی

 ربطی ب  اا ان و ک   و ام  و نهی، نادارد. و هااچ ااك او گذشاتگان و پااامب 

اند. و اان ک  ا  موااب دادن مع عات م ااد ااا حالات ااودمندا با  ق اب آن را نگ ت 

ی کا  اااا هااچ چاون و چ ااا دهادمی شود، ب كا  با  ق اب تناور مط قای ارائا ن ی

پ داوند ب  : بعضی او کسانی ک  ب  اان )ک  میگوادمی ندارد. در ادام  ابن تا ا 

با  اناواع منت  ای او إلحااد و  کننادمی ، را تكا ار«هاو»ااا اا  ا ال  ال   ااا  م ا د 

ت اا  اكی او شاوخ فاوعا  گ تا  ااات: می گواندمی اند.وحدر واود دچار شدز

اااان  گوااادمی .در م ااان گ ااتن لااا الاا  الااا ال اا (کاا  بااان ن اای و اثبااار ب ا م)يعنااز 

شود. و در آن اشتباهاتی وااود دارد کا  وسعاتی اات مواب هداات فاحب  ن ی

، با  آنچا  را کا  ردب ای پوشی ک د، وا ا اگ  بندز در اان حاالتوان او آن چ  ن ی

ام )قناد و ناات در ان ا ما دز ااات. چاون  ک دمی قند و ط ب

 کارا ب  من ل  ان ام آن اات(.

داتور دادز تا م دز را با گ تن لا إل  إلا ال   ت قان کنند.  و ثابت اات ک  پاامب 

ه  کس ک  آخ ان ک ام ]ب  » و ع مودند 

 تن )لا إل  إلا ال  ( اگ  گ.« شودمی هنگام م گ[ گ تن لا إل  إلا ال  ، باشد وارد به ت

. چ ا ک دن ی ، ع د در حال م گ را با گ تن آن ت قانس را داشت، پاامب 

او انت ها آن و )ک العام  و )ک الناف  نامادن ردب ی م كن بود در هنگام گ تن آن

هاا شاطان اات. پس اگ  کسی گ ت: ها و گ  اهیپاامب  بدور اات و ا ي بدیت

هو، و اا چا هاای مث  اان، س ا  ب  چا ا ک  ق ب  اا هو اا هو، اا: هو

. ابن شودمی گ دد، و ق ب گاهی هداات و گاهی گ  ازب ن ی کندمی آن را م س 

ناماد، ب خی « الهو»ی بی فاحب کتاب )ال نوي( کتابی نوشت و آن را کتاب 

 اند ک  اان ک ام خداوند:گ ت           :[2]آل ی  ان. 

معناا  اانسات کا : تگويا  «. داندمی را خداها آن در حالی ک  تگوا  ]درات[»

کا   گواادمی ند. ه   مس  انان، ب ك  ه  انساان یااق یدان ی را کسی« الهو»اين اا  

اان انن کام اا  باطا  ااات، شاايد اعا ادا کا  او ايناان ها  هساتند چناان گ اان داشات  

شاااتند گ ااات : اگااا  ه اااانطور باشاااد کااا  شااا ا پندامی کااا  چنااا نباشاااند حتااای بااا  کساااانی 

اعنی هو اداا او ک  ا   گوااد، پس بااد آا  را ب  فورر می

 تگوا .

هايز ااات کا  با  اا  قب هاا و يا بار يالط ف، يالط ف گ تن، يكز ديگا  او بادیت

خوانادن  فورر م ا دند را ب . شايان )ک  اات ک  اا اي حسناپ خداوشودمز خواندز

هايز ااات کا  ها چ افا ز در ااا ام نادارد، مانند: ال  ، ال   گ تن يكاز ديگا  او بادیت

ها رواج دارد و )کاا  فااح ح ه ااان اااات کاا  در لاا كن در م ااان بساا ارپ او فااوعز

رواياات اااات  ماننااد: لااا الاا  الااا ال اا ، ااابحان ال اا . ب اا   احاديااث فااح ح او پ ااامب 
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ها چ  ،ويا ا)کارا ک  با اا درخوااات او ال ا  باشاد ر اّنت فح ح آمدز)ک هايز ک  د

 )ک  ديگ پ ثواب ندارد. 

 وع مبكاا د ولاای  ااام دیاهاااا  را باا ربنااا اااا الهاا  شاات چنانچا  کاا  راااول ال اا 

خود ان ام ن ادهاد وبا  اااامی م ا د هاا فوعا  ه گ  چنان ای الی را در ادیا 

 ااتک  بسی اشتباز  کندمی ال   اکت ا

 چناچ  ک  حتی ب خی یبادار ک  ظااه ا خاوب با  نظا  ما ااند را رااول ال ا 

ثابت نبود ااا فوعا   ند چ ا ک  او راول ال  ک دمی وافحاب  او ه داگ  منل

 دارد ک  باان کند ب  گ عت  او احاداث فحاح اات  ب اا اان اوراد خود دلا

 ادله برای منع ذکر جمعی:

                            

      :[.185]الأعراف 

صرداى بلنرد را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس بى در دل خویش پروردگارت

 .یاد کن و از غافلان مباش

این بردعتها بره چره  هم فرمودههایش قتی که الله ذکرش را فرموده وسيلهای دانایان و

 معنا است 

ذکر کردن بدون شك مشروع است اما باید به همان صفتی که در کتاب و سنت آمرده 

هایی برای ذکر کردن که دليلی برای آن وجود ندارد مثل ذکر دسرته باشد. اما ایجاد هيأت

بر آن وجود ندارد و چه بسا گراهی الفراظ شررك در آن جمعی یا أوراد صوفيه که دليلی 

بردعتگر  کننردمی های ذکر را برپاقاطی نشود پس بنابراین بدعت است و کسانی که حلقه

یعنی  باشند: هستند و داخل در این حدیث پيامبر می

 «نباشد مردود و غير قابل قبول اسرت.کسی که عملی را انجام بدهد و امر ما بر آن عمل »

اگرر  شودمی چيزی ممكن است که در اصل مشروع بوده باشد ولی صفتی که منجر به آن

کسانی را که در مسرجد کوفره  براساس دليلی نباشد بدعت است و عبدالله بن مسعود

 گفت: سربحان اللرهبخاطر اینكه مردی ميانشان بود که می کردمی سرزنش شوندمی جمع
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بار، چرون ایرن نروع ذکرر گفرتن از سرنت  888بار و لا اله الا الله  888بار، الله اکبر  888

 رسول الله نبوده است

اصحاب  بعد از رسول کردمی هرگز امر بر ذکر جمعی ندادند واگر امر رسول الله

ل نرد ونقرخواندنمی ند حتی اذکار بعد از نماز را نيز به جماعرتدادمی این عمل را انجام

 نشده جمع شوند برای دعا بعد از نماز

 8نبوده است  دعا به هئت واجتماع دائما از فعل رسول اللهالشاطبی گوید: امام

نقل نكرده اسرت بعرد  بعد از ذکر این که کسی از رسول الله :شيخ الإسلام ابن تيمية

ه اصرحابش بلكه بود استقبال کننرد :که دهدمی از نماز به صورت جماعت ذکر کنند ادامه

 ،(58)در ما جاء فی البردع لرابن وضراح  ذکر الله را دادمی ویاد دادمی وذکر الله را انجام

از ایرن  وسنده حسن امده است که سيدنا عمرر .(551/  1)وابن أبی شيبة فی المصنف 

 اند کار منع کرده

 1)نف وابن أبی شيبة فی المص ،(81رقم  81ص )ابن وضاح فی البدع والنهی عنها  در

 از این کار منع نموده است  امده است که ابن خباب بن الأرت 551/ 

دانشت خواند دعا به صورت جماعت بعد از فارغ شدن از قرائت مكروه می /مالك

 1به صورت جمعی

 یك سوال در مورد ان:

پرس ایرن کرار خروبی  که ذکر جماعتی به استجابت نزدیك اسرت گویندمی هابعضی

 ؟است

گفت که  ان کردیم که این کار بدعت است وبهانه تراشی ممنوع است بایدجواب ما بي

تر ویا از کسی که مومن هد الله انشا الله دعایش را قبول کند از دوستشخوامی هرکس که

                                           
 .836/  1الكبرى  الفتاوى -8

 .31 - 38، 31کتاب الحواد  والبدع للطرطوشی ص  -1
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ند ولی کردمی تقاضای دعا از رسول الله است تقاضای دعا کند کما این که اصحاب

 ند کردنمی به صورت جمعی دعا

: در نزد ما افرادی هستند که تازه مسلمان شدند وبه زبان عربی اشنا ندارنرد سوال دوم

 هم استفاده بببرندها آن تا کنيممی نند ما این کار رادانمی بعد از نماز راهای یا ادعيه

 تعليم جواب این کار جائز نيست بلكه باید به انان تعليم داد همانگونه که رسول الله

  ل به بدعت شدونباید متوس دادمی

وروایت نشده که اصحاب بعد از فتح کشورهای غير عربی به ایرن عمرل دسرتور داده 

 نددادمی یادها آن بلكه به باشند

 :گویدمی بلكه الله

          [.113: ة]البقر 
8 

 وبعد زنندمی ه صوفيان اسم جلاله الله را به صورت وحشيانه دادبينيم کبله امروزه می

که این ذکر الله است بيان کردیم که ذکر مفرد کلمه جلاله الله بدعت است وچه  گویندمی

 برسد به صورت دسته جمعی وبا نعره زدن

                                           

 صدیقه. ئشةعا ( عن8681(، ومسلم )1316البخاری ) -8



 

 :علم لدنی در نزد صوفیه

علم  ،ی. علم لدنکندیام ماله یااست که خداوند بدون واسطه به بنده یعلم ،یعلم لدن

و رفتن به مدرسه و زانو  ليبه تحص یازيبه دست آوردن آن نبرای  است یاکتساب ريغ

پيامبران دارای این علم بوده اند چراکه متصل به وحی بودند و به  ستياستاد ن شيزدن پ

وحی در کتابت وی است ولی به وسيله نمونه بارز مثال این علك بی سودا بودن نبی ما 

از طرف الله تعالی از علومی که باید نزد استاد خاص برود بی نياز گشت و توانست 

 سيستم اسلامی را اجرا کند و بشریت را بدون نقص و ایرادی ارشاد کند 

( عَّلَّّمَّهُ شَّدِیدُ 8( إِنْ هُوَّ إِلَّّا وَّحْیٌ یُوحَّى )8وَّمَّا یَّنْطِقُ عَّنِ الْهَّوَّى ) الله تعالی ميفرماید 

 یعنی دانش او از مقام لدن و از نزد خداوند متعال گرفته شده است ( 5قُوَّى )الْ

و  لتيبا فض یاست، علم لدن یعلوم کسب بیها و معا تیاز محدود یعار یعلم لدن

 و گاه از مشهودات است یبيگاه از امور غ ،یکرامت است، متعلَّّق علم لدن

بيا و رسل است ؛ سوال اینجا پيش پس تبين شد که این علم در حالت اصلی متعلق به ان

 می اید که ایا افراد دیگر نيز داردای علم لدنی هستند مانند اولياء و.. 

در جواب باید گفت که شریعت تكميل شده است و الله تعالی برخی از حكمتهای احكام 

نشانه های اخر الزمان شخصيت مخفی منافقان و مومنان را بر رسول الله صلی الله عليه 

لم اشكار ميكرده است برای رشد و به بلوغ رسيدن سریع و کامل شریعت وهيچ کسی وس

نميتواند بعد انبيا ادعای داشتن این علم را به ان صورت که ذکر کردیم را بكند ولی برخی 

از اوليا از برخی از مسائل دیگر ی که در این حيطه نيستند را الله تعالی رهنمود ميكند 

در فتح ایران که سيدنا عمر با الهام از الله تعالی کرامتی را انجام ر مانند قضيه سيدنا عم

داد  و یا مانند قضيه انتخاب چگونگی دعوت مردم به نماز در اول اسلام با اذان که نمونه 

ای از الهامات الله تعالی بوده است  ؛ ولی باید متذکر شد که این نوع کرامت ها و 

ام که در حجة الوداع با نزول ایه اکمال تكميل شد خارج الهامات نباید از چهار چوب اسل

شود به عنوان مثال مانند قضيه شخص صالحی که سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
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ن خزینه ای است ان رو فلان منطقه را حفر کن که در ارا در خواب دید که به وی گفت ب

نه ای  پيدا کرد ولی قلبش ان شخص حفر کرد و دفي نده  و خمسش را را استخراج کن

ارام نگرفت به علما مراجعه کرد برخی ها گفتند مه خمسش را نده ولی در اخر با مراجعه 

بع مفتی صالحی این جواب را یافت که: دادن خمس از استورات نبی اسلام است و تاکيد 

شده است و منصوص است ولی ندادن ان با خواب برتو وارد شده است و ما نميتوانيم 

نص صریح قران و حدیث را بر خواب تو ارجح بگيریم و دادن ان را امرکرد و او برقول 

؛ دوما هيچ شخصی  نبی عمل کرد و خوایش را برنصوص قران و سنت ارجح نگرفت  

هم نباید بگوید که من علم لدنی دارم سوما, این علم گه گداری توسط الله تعالی به 

د بعد انبيا با الهام و دائمی نيست مثل انبيا و هرکسی عنوان کرامت به برخی ها داده ميشو

که بگوید به دست اوردن ان دائمی است مثل انبيا دچار کفر شده است و غير مستقيم این 

را ميگوید که وحی قطع نشده است چهارما این علم ميتواند به صورت رویا صادق ویا 

و حتی عوام را برای هدایت کردنشان د کند اولياءالله تعالی را مورخداد معجزه اسائی ره ن

سَّنُرِیهِمْ آَّیَّاتِنَّا فِی الْآَّفَّاقِ وَّفِی أَّنْفُسِهِمْ حَّتَّّى یَّتَّبَّيَّّنَّ لَّهُمْ أَّنَّّهُ الْحَّقُّ  و ایجاد حق الله ميفرماید :

 (58أَّوَّلَّمْ یَّكْفِ بِرَّبِّكَّ أَّنَّّهُ عَّلَّى کُلِّ شَّیْءٍ شَّهِيدٌ )

 انبيا ان را دارند با علم لدنی غير انبيا متفاوت است  ولی بایددانست که علومی لدنی که

متاسفانه متصوفه با سوء استفاده از اسم این علم خواهان غلو در شيوخ خود است و این 

رهای علمم را که در نصوص ثابت شده است را به شيوخ خود نسبت ميدهد تا بتواند کا

استناد  وسط سيدنا خضرقضيه قتل پسرك کوچك تبه  غير شرعی را نيك جلوه دهد 

ميكنند وميگویند ظاهرش غير شرعی است ولی باطنش شرعی بس جماع شيخ ما با الاق 

بطن دیگری دارد که عوام متوجه ان نميشوند ! )ذکر شده است چگونگی وقوع این فساد 

 ( توسط شيخ صوفی 

خود وجواز دليل انان بر این علم این ایه سوره کهف است باری اثبات علم من در اوردی 

 خروج خود از شریعت رسول الله صل الله عليه وسلم با دليل اوردن فعل خضر نبی 
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 است اولا باید گفت که خضر عليه السلام نبی بوده است و ولی نبوده 

 اثبات نبوت حضر عليه السلام:
 استناد ميكنند برای نبوت وی  مثل  ((اکثر مفسرین به ایه 

در تفسيرش گوید – الله رحمه - الطبری جریر ابن بن 

دليلی است 

 (.السلام عليه خضر تنبوه ب

حی شده بود و وحی شده بر وی تكاليف واحكام همانگونه که و بر نبوتش

بر انبيا دیگر

دلالت بر ان دارد که او نبی بود و وحی بدو ميشده

 
علم لدنی درنزد صوفيه که مستقل است از علم شریعت وهيچ شكی نيست که صوفيه  

اهان کسرب اسرت مكاترب صروفيه ماننرد وخ این علم را به دور از شریعت رسول الله

را که مبنی بر الهامات خرافی یا شيطانی است اند اقيه و..که از فلسفه شرق کسب کردهاشر

                                           

دلایلی  زیادی برای اثبات فوت ونبوتش وجود دارد برای کسب اطلاعات بيشتر به کتاب: 
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زنند ودست به محرمات می دهندمی پاك بودن قلب را بهانه قرار اییا عده داندمی تررا بر

ودر نرزد موسسرين طررق صروفيه علرم لردنی د دست دادن با نا محرم ترك صرلات مانن

 تخودشان افضل از شریعت اس

مانند شهاب الدین السهروردی کشته شده)یحيى بن حبش( به جررم زنردیق گرری در 

 هر(.516حلب سنة )

ولسان الدین بن الخطيب )وزیر غرناطة( قتل به جرم زندیق گری وتاليف کتابه روضه 

«.8هر(663روضة التعریف سنة )»در علم تصوف

 لم شریعتحقایقی از برتری دادن علم به اصطلاح لدندنی صوفيان بر ع

: در رباط صوفيه منزل داشتم و پنهان از ایشان در طلرب حردیث ابوسعيد کندی گوید

( روزی دوات از آسرتينم داشرتهمی ه و یادداشت برکردمی هم بودم )یعنی حدیث استماع

 عورتت را پنهان کن! افتاد، یكی از صوفيه گفت:

آن سرياهی  د، گفت:حسين بن احمد صفار گوید: روزی شبلی در دست من دواتی دی

 را از نظر من دور کن که سياهی دلم مرا بس است!

از علی بن مهدی نقل است که در بغداد به حلقة شبلی درآمدم با من دواتی بود شبلی 

 را نظر بر آن افتاد، این شعر را خواند:

 ... إذا خرراطبونی بعلررم الررورق
 

 بررررزت علرريهم بعلررم الخررررق 
 

ژنده و دل پراره پراره غذی سخن گفتند، من هم علم خرقةیعنی: چون با من از علم کا

 )طبق ضبط دیگر: جگر سوزان( بر ایشان آشكار کردم.

 اما

مؤلف گوید)علامه بن جوزی(: مخالفت با علم و کتابت آیا جرز راه بسرتن برر حرق و 

 .کنندمی چه کاراند نستهدانمی دشمنی با شرع چيز دیگری هست؟ اما اینان

                                           

 .88بالحب الشریف، )التقدیم(، ص التعریف ضةرو -8
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که گفت: علم بياموزیرد و گرول حرفهرای  کندمی عبدالله بن خفيف نقلابن باکویه از 

 م و نهانی نزد اهل علمکردمی صوفيه را نخورید، من دوات و کاغذ را توی لباسهایم پنهان

 رفتم و صوفيه چون آن را دریافتنرد برا مرن خصرومت کردنرد و گفتنرد: ترو رسرتگارمی

 ی! اما بعداً به من محتاج شدندشونمی

نویسد: وقتى ذوالنرون ریدالدین عطار در شرح حال یوسف بن حسين رازى مىشيخ ف

مصرى )مرشد او( باو دستور داد که از مصر خارج شده و به شهر خرود بازگشرت کنرد، 

اى فرامروش کرن و هرر چره یوسف دستورى خواست ذوالنون گفرت: هرر چره خوانرده

اى گذارد کما اینكه م به گوشهاى بشوى تا حجاب برخيزد. پس بلا تشبيه قرآن را هنوشته

 کند که من در نهایت قرآن را هم کنار گذاردم.ابوسعيد ابوالخير نقل مى

 آیا علم هم حجاب است؟!

هرا این :گفرتمی دیردمری امام احمد بن حنبل هر گراه دوات را دسرت طالبران علرم

: گفرتمی اسلام است؛ و خود در پيری همواره دوات همراه داشت وهای چراغ

: هر کس اهرل گفتمی ، ودانستمی «ابدال»امام احمد بن حنبل اهل حدیث را همان 

 هر گاه یكی از اهرل حردیث راحدیث را بد بشمرد زندیق است. امام شافعی گفته است: 

 ام.دیده را گویی یكی از یاران پيغمبر بينممی

 

 

 در تفكر صوفيه: خضر نبی

برا خروردن اب حيرات در حيرات اسرت وبره کمرك  خضر نبیصوفيه گوید که 

ان را عوام شيوع پيدا کرده که انكرار  درماندگان و...ميرسد وحتی این خرافه انقدر در ميان

وخرقره خرود را بره خضرر  کننردمی استفادهوحتی عده ای از زنادیق از ان  دانندمی بعيد

اسرت کره  و خطرناكی فاسدای عقيده نند ولی باید دانست که این عقيدهرسامی نبی
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ميان امت  وچرا که اگر عقایدی همچون این عقيده در شودمی عث انحراف امت اسلامیبا

ونراظر  چرا که غيرر اللره حاضرر شودمی اسلامی رشد کند باعث فلج شدن عقيده اسلامی

 بينندمی

 :اثبات فوت خضر نبی

                         

 :)الله تعالی گوید (:8/816)"تفسيرش گوید"در  /].ابن کثير [88]الأنبياء:      

      ( جاودانما قرار ندادیم بشری قبل تو). 

   الله تعالی گوید که                      

فوت کرده  وگویند که خضر کنندمی اکثر علما به این ایات استناد[ 16 -13]الرحمن: 

  چرا که او بشر است

 (:8/861)"تفسيرش گوید"در  /و الشنقيطی                

از کل بشر قبل رسول  کندمی ان است که الله نفی )ظاهر عموم قول تعالى: [88أنبياء: ]ال

 .است بوده حيات را وحضر نبی بشری قبل رسول الله الله

( گوید: مدرکی بر حيات 881ر86/888)"مجموع الفتاوى"در /هشيخ الإسلام ابن تيمي

نفرمروده  ل اللهعمری دائمی داشت چرا رسو در اسلام نيست اگر خضر خضر

 است!؟

نبی زنده بود بره نرزد  (: اگر خضر8/888)"الإصابة"فی /وقال الحافظ ابن حجر

دادمی امد ووی را نصرتمی رسول الله
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نبی فوت کرده جمهور علما گویند او نره در دریرا  : خضر8گوید /لإمام النوویا

است نه در زمين 

ودليلی( ندارد کره بره ان اسرتدلال ):هيچ حجتی"تفسيرش"در /أبو عبد الله القرطبی

 نبی زنده است وبگویم که خضر یعنی حدیثی مذکور که -کنيم

حدیثی دال برر حيرات  که اگرند اخلف بر این عقيدهوتمام علمای اهل حدیث سلف 

 باشد موضوع وجعلی است خضر

 نبی بوده است نظر دارند که خضروتمام علما نيز اتفاق 

                                           
 .(83/818شرح صحيح مسلم ) در -8



 

 نزد اهل تصوفمسلحانه  جهاد

 

 مورد فضيلت جهاد: برخی احادیث وارده در

 فرمود: رسول الله

و او را چيرزی جرز ایرد کسی کره در راه او بيرون یخداوند چنين تضمين نموده برا»

 جهاد در راهم و ایمان به من و تصدیق به فرستادگانم، بيرون نكرده باشد. پرس ضرمانت

که از آن  یرا همراه اجر یا غنيمت به منزلکه او را به بهشت داخل کنم، یا اینكه او  کنممی

نيست  یدر دست اوست، هيچ زخم که جان محمد یبرآمده باز گردانم و سوگند به ذات

کره در روز  یکه در راه خدا بوجود آمده باشد، مگر اینكه در روز قيامت بره همران شركل

 8«مشك است. یآید که رنگش رنگ خون و بویش بومی زخم خوردن بوده،

 جنگند و به پشرت سرر خرود نگراهمی رین شهداء کسانی هستند که در صف اولبرت»

. زننردمی بهشرت قردمهای خانره نیکنند تا اینكه به شهادت برسرند. اینران در بالراترنمی

بخندد، دیگر مورد  یاخندد و هرگاه پروردگار به طرف بندهمی آنان یپروردگارت به سو

 1«گيرد.نمی محاسبه قرار

ه آنكه جانم در دست اوست دوست دارم کره در راه خردا بجرنگم و کشرته ب سوگند»

شوم، دوباره زنده شوم و بجنگم و کشته شوم و براز هرم زنرده شروم و بجرنگم و کشرته 

 8«شوم.

از ابوهریره روایت است که مردی گفت: ای رسول خدا، مرا عملی بياموز کره بوسريله 

 توانی که نماز بخوانی و بازنایستیمی آیا»د: آن به ثواب مجاهدین راه خدا نائل شوم. فرمو

                                           
 .مسلم تیروا به -8

 .احمد و ابو یعلى و الطبرانى تیروا به -1

 .یبخار تیروا به -8
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 از آنم، سپس پيرامبرتر گفت: ای رسول خدا من ضعيف« روزه بگيری و افطار نكنی؟ و

 فرمود:

سوگند به آنكه جانم در دست اوست، اگر توانایی انجام آن را هرم داشرته باشری، بره 

ن اسب مجاهد در مسريرش، نی دویددانمی ای، مگرمنزلت مجاهدان راه خدا دست نيافته

 8.شودمی موجب نوشته شدن اجر برای مجاهد

مرردی کره از ی در باره روایت شده است که گفت: از پيامبر از ابوموسی اشعری

جنگد، سؤال شرد کره: کرداميك در راه می روی شجاعت یا تعصب قومی یا تظاهر و ریا

 فرمودند: خداست؟ پيامبر

 1«دا بجنگد، این جنگ، جهاد در راه خداست.هرکس بخاطر سرافرازی دین خ»

 8«کند.نمی را که قدمهایش در راه خدا غبار آلود شود، لمس یادوزخ، بنده آتش»

و پيكار با دشمنان خردا در راه خداوند،مسلحانه كی از تكاليف واجب اسلامی، جهاد ی

مسلمانان به این  و مؤمنان است که. پيشرفت و بقای آیين اسلام و حيات، استقلال و عزّت

برنامه بزرگ بستگی فراوان دارد. جهاد رابطه ای فراوان با امر به معروف و نهری از منكرر 

آید، ولی از آن جرا کره اهمّيّرت بسرزایی دارد، و می دارد و از مراتب و انواع آن به شمار

لرازم  اندصوفيّه نيز آن را مهمل گذارده و ترك آن را راهی برای وصول به حقيقت دانسته

 دیده شد که به طور جداگانه طرح شود. 

خداوند در قران کریم در آیات متعدّد، مسلمانان را به این امر مهمّ تشویق و تحرریص 

 و آنان را با شرایطی به جهاد فرمان داده است. از آن جمله است: کرده،

8 –                                 

            [.81: بة]التو 

                                           
 .یبخار تیبه روا -8

 .هيمتفق عل -1

 .یبخار تیروا به -8



 لفی ضلال مبین   186

در راه خدا به جهاد برویرد از چره رو،  شودمی ای مؤمنان! در آن هنگام به شما گفته

]؟ آیا زنردگی دنيرا را بره جرای رویدنمی چسبيد [ به جهادمی همانند بار سنگين بر زمين

 اید؟زندگی آخرت برگزیده و بدان راضی شده

1 –                                       

            [.183: ة]البقر 

در حالی که برای شما ناگوار است، ر راه خدا بر شما واجب گردیده است جهاد د

و چه بسا چيزی را ناگوار بدانيد و آن چيز برای شما [در حقيقت] خير و صلاح اسرت، و 

 .چه بسا چيزی را دوست بدارید و آن چيز [ در حقيقت] برای شما شرّ و بدی است

8 –                  :[.35]الأنفال 

 .مبر! مؤمنان را به جنگ ترغيب کنای پيا

گشروده و « جهاد»محدّثان بزرگ نيز در کتاب روایی خود، کتاب یا فصلی را با عنوان 

اند؛ ایرن موضروع آنچنران در اسرلام اهمّيّرت دارد کره روایات فراوانی را درباره آن آورده

ولری  انرد،رقان از روی جهل یا غررض، اسرلام را آیرين شمشرير خواندهای از مستشعده

شمشير و جهاد را در روابط خود با دیگران اصل قررار نرداده حقيقت این است که اسلام،

؛ یعنی چنانكه بررای ریشره دگيرمی است، بلكه آن را در برابر عناصر فاسد و موانع به کار

یان بار از ميان گياهان و حيوانات، و نيز بررای و حشرات زها انگل ها،کن کردن ميكروب

زنرد، پردامی هابه سم پاشی گياهان و واکسينه کردن حيوانرات و انسرانها بهداشت انسان

اجتماعی و موانع پيشرفت اسلام سمپوزیومی بره های اسلام نيز برای ریشه کن کردن انگل

 تشكيل داده است. « جهاد»نام 

حقيقت جهاد در اسلام را انكار کنند و برا روشری اند انستهبرخی از رهبران تصوّف نتو

 «شريخ عطّرار»از زیر بار مسئوليت آن شرانه خرالی کننرد. چنران کره اند دیگر تلاش کرده

 نوشته است: « مالك بن دینار»در سرگذشت  داستانی دروغين را
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 نقل است که گفت: چندین سال در آرزوی غزا [جنگ] بودم، چرون اتفراق افتراد کره

بروم رفتم. آن روز که حرب برخاست مرا تب بگرفت چنان که عراجز گشرتم، در خيمره 

ای تن اگر تو را نزد حق تعالی منزلتری برود  م:گفتمی رفتم و بخفتم در غم آن که با خود

پس در خواب شدم هاتفی آوازم داد که: تو اگر امروز حررب امروز تو را این تب نگرفتی،

ر شدی گوشرت خروك بدادنردی و چرون گوشرت خروك کردی اسير شدی و چون اسي

ای عظيم بود، مالك گفت: از خواب درآمد بخوردی کافرت کردندی، این تب تو را تحفه

 و خدای را شكر کردم.

کره انسران برا خروردن  دانردمی هر مسلمانی که اندك آگاهی ای از اسلام داشته باشد

 طرار برای انسان جایز و مباحد، بلكه در هنگام ضرورت و اضشونمی گوشت خوك، کافر

بندند، فتوای فقيهران اسرلام می /، بدین سبب سخن و پنداری که به مالك دینارشودمی

 آن نسربت که فرض بر –است، و رؤیای او نيز  هاستآن نيست، بلكه فتوای هوای نفس

 .است کاذب و شيطانی رؤیایی – باشد درست

    :حفظ( دشمن برابر در) را خود آمادگى: یعنی [.68]النساء 

 :دیگر جای و. کنيد             :برابر در و: یعنی [38]الأنفال 

 ورزیده اسبان و[ جنگى برگ و ساز و نفرات و] نيرو از دارید توان و قدرت در آنچه آنان

 . کنيد آماده[ جنگ براى]

کره  کننردمی اسرتناد شرکت نكردن در جهاد بره حردیث مرن در اوردی صوفيه برای

باید دانست که گرچره محاسربه واراسرتن درون مهرم  داندمی محاسبه نفس را جهاد اکبر

 صحيح ندانسته است بلكه این حدیث باطل است وکسی ان را

8 

                                           
 .(، وصححه الألبانی8116(، وأحمد)8831أبو داود) -8

 



 لفی ضلال مبین   188

 جهاد دو حالت دارد 

 فرض عين -1فرض کفائى  – 8

فرض کفائى: جهاد زمانى فرض کفائى مى باشد که خليفه مسرلمانان برراى حملره  -8

بر سرزمين هاى کفار نيرو بفرستد، بجز گروهى که به جهاد سوق داده مى شروند، چنرين 

 بر سائرین فرض کفائى است.  جهاد

 ویا حكامی که منبع قوانينشران  تمامرا شرریعت بروده  چنين شرایطى در زمان خلافت

، و اما امروز کفار و یا مزدوران آنها بر جوامع بشرى حكم روایى دارنرد ضدق دارد  است

 حكام برای شهوات و اهداف خود دستور حمله صادر ميكنند و مفتيان سوء هم با انران و

 در چنين شرایط بایدم لاك تحكيم تام قوانين شرع باشد همكماری 

 . 

فرض عين: وقتيكه کفار بر سررزمين مسرلمانان حملره کنرد برر مسرلمانان همران  -1

سرزمين جهاد فرض عين ميگردد، و مكلف اند که قبل از هرکاری بایرد در مقابرل کفرار 

رار ميگيرند در چنين وضعى جهاد مسلمانان اند که از طرف کفار مورد تجاوز ق-بجنگند. 

 فرض عين مى باشد

اگر مسلمانان مذکور کافى نبودند بر مسلمانان نزدیك شان فرض ميگردد کره از آنهرا 

دفاع کنند و اگر آنها نيز کافى نبودند، به دیگر مسلمانان سرایت نموده ترا شررق و غررب 

 مى رسد. 

 

 اخل شدند:هنگامی که کفار در یكی از سرزمينهای اسلامی د -

در این حالت، سلف وخلف، فقهای مذاهب چهارگانره ومحردّثان ومفسررین درتمرام 

ادوار مختلف اسلامی، اتفاق نظر دارند که، جهاد در این حالت براهالی شرهری کره مرورد 

 تهاجم واقع شده وآنانی که مجاور ونزدیك آن قرار دارند، فرض عين است.
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هكار بدون اجازه ی طلبكرار مری توانرد بررای بگونه ای که فرزند بدون اجازه ی وبد

 جهاد بيرون بروند.

اگر تعداد اهالی آن شهر برای مقابله کافی نبودند، یا اینكره ازخرود کوتراهی وسسرتی 

نشان دادند ونشستند، آنگاه فرض عين به شكل دایره از نزدیكترین جا آغاز ودامنره ی آن 

كترهرا بررای مقابلره کرافی نبودنرد ویرا گسترش می یابد. به این ترتيب اگر باز هرم نزدی

 کوتاهی کردند، دا منه ی آن فراگير و شامل همه ی کره ی زمين می گردد.

 ( آمده است:8/881در )حاشيه ابن عابدین 

اگر دشمن به مرزها وثغور اسلامی حمله کرد، برآنانی که به این سرزمين نزدیك انرد، 

دارند تا هنگرامی کره نيرازی احسراس  جهاد فرض عين است. وآنانی که با دشمن فاصله

نشده برآنان فرض کفایه است. اما به حضورشان نياز بود، بردین گونره کره افرراد حراظر 

درمقابل دشمن تاب مقاومت نياوردند یا اینكه توانایی مقابله را داشتند، اما از خود ضعف 

که بره ایرن گرروه وسستی نشان دادند وبه مقاومت و جهاد نپرداختند، آنگاه جهاد برآنانی 

 نزدیگترند، مانند نماز وروزه فرض عين می گردد. ونباید آن را ترك نمایند.

وبه همين ترتيب در صورت نياز بره همكراری مسرلمانان مجراور آن سررزمين مرورد 

 تهاجم، به تدریج بر تمام مسلمانان شرق وغرب فرض می گردد.

 

وابن نجيم )رحمه اللره( در)البحرر  (6/61علامه کاسانی )رحمه الله( در )بدائع الصنائع

 ( همين فتوا را داده اند.5/818( و ابن همام )رحمه الله( نيز در)فتح القدیر5/818الرائق 

 ابن تيميه )رحمه الله( می گوید:

اذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ریب أنه یجب دفعه علی الاقرب فالاقرب اذبلاد الاسلام  "

ة وانه یجب النفير اليه بلرا اذن والرده ولراغریم ونصروص احمرد کلها بمنزلة البلدة الواحد

 (.8/381)فتاوی الكبری"صریحة بهذا
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هنگامی که دشمن به سرزمين اسلام تجاوز نمود، بدون شك مقابله با دشمن به 

ترتيب، بر نزدیك ترین آنان واجب است. زیرا سرزمين های اسلامی، سرزمين واحدی 

سریع ورفتن به سوی دشمن واجب است. وفرزند بدون  اند. ودر چنين شرایطی اقدام

اجازه ی پدر وبدهكار بدون اجازه ی طلبكار بيرون شود ونصوص امام احمد)رحمه الله( 

به این مطالب صراحت دارند واین حالت بعنوان)نفير عام( بسيج عمومی برای پيكار 

 دشمن شناخته شده است

 

 رفع یك شبهه:
 له عربی،اهل تصوف با چنگ زدن به جم
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: در سند آن دروغگویان مشهور همچو خلف بن محمد بن اسمعيل ویحيی بن العلاء 

 البجلی وجود دارند.

وَّفَّضَّّلَّ اللَّّهُ الْمُجَّاهِدِینَّ عَّلَّى الْقَّاعِدِینَّ أَّجْرًا بر: متن وموضوع این قول با آیات قرآن مثل 

وخداوند مجاهدین را بر باز نشستگان با اجر بزرگی فضيلت بخشيده »ترجمه:  عَّظِيمًا

، وآیات دیگر که فضيلت جهاد مسلحانه را بر سائر اعمال بيان ميكند متعارض «است

معرفی کردن آن به عنوان حدیث، از جهاد و مقابله با کفار عملاً دست کشيده  با و است.

 د عليه کفار و مشرکين شرکت کرده باشند.و هرگز نقل نشده که اهل تصوف در جها

کدام جهاد افضل تر از این است که مسلمانی جران ومرال خرود را در راه اللره بررای 

 یا در خانقاه بنشيند ؟ اعتلای کلمه وی در جبهه نبرد بدهد؟

صوفيان بهانه های دیگری همجون اجازه شيخ وامير را برای جهاد منوط کرده اند کره 

 تاین هم باطل اس

جهاد در برابر کفر وظلم بر هر مسلمان فرض است، وادای آن فریضه در هيچ آیت 

قرآن ویا حدیثی به اجازهء شيخ وامام وامير مبنی نگردیده است، حتی علماء به صراحت 

می نویسند که اگر بخشی از سرزمين اسلام زیر تسلط کفار رود جهاد بر همه فرض عين 

حتی اگر جنگ به بحران  هيچ کس مطرح نيست، پس می گردد، ودر ادای فرض عين اذن
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هم بدون اجازهء غلام بدون اجازهء آقایش وکودکان نابالغ  توانا به نبرد  زن رسيد برای 

 درآن می توانند شرکت کنند.

 

جمله ای که این شبهه پراکنان به آن استدلال ميكنند که بعضی فقهاء در کتابهای  -1

 کلاً از وضعيت دیگری سخن می زند.خویش به آن اشاره نموده اند 

 امام ابو یوسف رحمه الله در کتاب الخراج می فرماید:

به این معنا که مسلمانان به دار الحرب لشكر کشی نه « ولا تسری السریة إلا بإذن الإمام»

 کنند مگر به اجازهء امام شان.

ع از سر زمين های درینجا باید متوجه شویم که: سخن از حمله بر دار الحرب است نه دفا

اسلامی، ودر آن حالت جهاد فرض کفایه ميباشد

 :یردگومی عربی ابن -8 

وقتی خداوند ظالمی را بر قومی مسلط کرد، مقاومت در برابرر او برر ملرت » 

 !!«از جانب پروردگار بر آن قوم است. واجب نيست چون آن حاکم ظالم، عذابی

 :یدگومی شيخ شعرانی -1

از ما عهد و پيمان گرفته شده که به » 

ه چرخيد و هرگز در صدد برادران خود اعلام کنيم با زمانه و اهل آن بچرخند هر جور ک

 «برداشتن آنچه خدا بر آنان گذاشته)مسلط کرده( نباشند.

ر اهل تصوف هر دو در زمان جنگ رهب دو هر الفارض ابن شيخ و عربی ابن شيخ -8

هرگز کسی نشنيده که با آنان جهاد کرده یا کسی را به  اند.صليبی عليه مسلمين زیسته

، بلكه حتی مردم را از مقابله و جهاد با کفار بر حذر تشویق کرده باشندها آن جهاد عليه

ها آن این جمله از هر دو اند.داشته و مسلمين را به نوکری و زیردستی کفار دعوت کرده

 اند:نقل شده که گفته

س و هر چيزی عين ذات الله تعالی است، پس هرک» 
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جهاد کنند چون در واقع پروردگار است که در کالبد و قيافه ها مسلمانان نباید با مسيحی

 «و چهرة آنان تجلی یافته است.

 عليره صرليبی جنرگ هنگرام بره من: یدگومی «الضلال من المنقذ» کتاب در غزالی -8

 مشرغول خرود خلروت در و رفرتممی المقدس بيت صخرة و سوریه غارهای به مسلمين

 .بستم خود بر را غار در سال دو از بيشتر بمدت و مشدمی عبادت

به مسلمين، بيت المقدس بره دسرت کفرار افتراده و غزالری ها در نتيجه حملة مسيحی

 دوازده سال پس از آن نيز زندگی کرد و هرگز کسی را به جهاد عليه آنان تشویق نكرد.

شرواهدی دال برر جاسوسری کرردن  «اریخ العرب الحدیث والمعاصرت»صاحب کتاب 

آورد و همچنين محمد فهر شقفه السوری در می رجال تصوف بنفع استعمار عليه مسلمين

از جملة واجبات بر دوش ما و خدمات به تاریخ و واقعيرت  :یدگومی «فی التصوف»کتاب

فرانسه هنگام تسلط بر سوریه،  این است که نگذاریم این مسأله پوشيده بماند که حكومت

را پشرتيبانی و « تيجانيره»تصوف موجود در آن کشور بنرام های ها و فرقهیكی از طریقت

حمایت کرده و عده ای از رهبران شيوخ این طریقت را اجير خود سراخته و برا حمایرت 

ان آنان ای طرفدار فرانسه بنام مسلمين و در ميبسيار زیاد مالی سعی در بوجود آمدن فرقه

را داشت، اما برادران مجاهد مغرب عربی، مرردم مخلرص را بيردار کررده و خطرر فرقرة 

 تيجانيه را در ميان آنان تفهيم کردند.

 :گويد القارئ العادي ، أذن  درالمسألة الشرقية قصة غريبة  ش))كتاب در  كامل مصطفى-5

د فرانسوي ظاهرا داخل اسلام مر–قيروان تونس  در امور مشهود و عجيب اشغال فرانسه زا)) و 

تا اين كه به  تتحصيل شريع به كار داد درجهد و  سيد أحمد الهادي وشد و اسمش را 

و شد امام مسجد بزرگ قيروان و زماني كه نزديك شد جيوش فرانسوي  درسي درجات عالي

 جاؤوا إليه يسألونه أن يستشير لهم و مردم هم مستعد بودن به جنگ با متجاوزين 

 ح شيخ في المسجد يعتقدونه... فدخل سيد أحمد الضريح ثم خرج مهولاًضري
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 ... شدن  تسليمه ب ت ميكند شما را شيخ نصح همانا شيخ لهم بما سينالهم من المصائب وقال 

(( ! .ا.هـ."م 2882أكتوبر سَنَةَ  16در و تسليم شدن مردم و فرانسه داخل شد بدون درگيري

با نگاه به اين متون  خيانت متصوفه در حق جهاد اسلامی طلاعات در مورد کسب ا براي

 ه نه جهاد كرد بلكه به همكاري با اشغال گران پرداختيخواهيم يافت كه صوف

  به این کتب نيز مراجعه کنيد:

 (.8/883ترجمة محمد العردوك فی جامع کرامات الأولياء)-8

 8/833جامع الكرمات )برقترجمة الشيخ-1

 .188نقلا عن التصوف:  51ی أفریقيا السوداء: الاستعمار ف-8

 (383انظر مخازی الولی الشيطانی:)-8

 (78للإِستانبولي )ص  "كُتُبٌ لَيْسَتْ مِنَ الإِسْلاَمِ " -5

 (218 - 9/217) "ي تفسيرِ القرآنِالجواهر ف"طنطاوي جوهري في كتابهِ  -6

 (171)ص  "تاريخِ العربِ الحديثِ والمعاصرِ-7

الانْحِرَافَاتُ العَقَدِيةُ وَالعِلْمِيَ ةُ فِي القَرْنين الثَ الِث عَشَر "بنُ بَخَيْتٍ الزَ هْرَانِيُ  فِي كِتَابِ عَلِيُ  -8

 (2/542) "وَالرَ ابِع عَشَر

 [272]هذه هي الصوفية ص-9

 127لمحمد فهر شقفة السوري، ص "في التصوف-22
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 191صنقلاً عن البحر المرود  1/122التصوف الإسلامي -22

 

 و مخدرات شرب خمر

 :یدفرمامی الله تعالی

                           

           [.18: ة]المائد 

اجتناب  ر و تير قرعه پليدی ای است از کردار شيطان، از آنای مؤمنان، شراب و قما

 .کنيد، شاید رستگار شوید

لحن آیه شریف عموميت دارد و قابل تخصيص نيست؛ یعنی این گونه نيست که برای 

گروهی حرام و پليد، و برای گروهی دیگر پاك و حلال باشد، بلكه هر کره مرؤمن اسرت 

 اید از نوشيدن شراب اجتناب کند. برای نيل به تكامل و تهذیب نفس ب

و آن را نه تنها برای  اند.ولی صوفيّه شراب را به ویژه پس از مقام وصول، حلال دانسته

 مجراز نيرز راه سرالكان بررای بلكه – خود گمان به –واصلان به حق و به حق پيوستگان 

وحفص برود، از جامی نوشته است: ابومحمّد حدّاد یكی از مریدان ابر که چنان اند،شمرده

« مَّیْ»کن، و به درویشان می کویان نيشابور، پيش ابوحفص آمد، وی را گفت: که آهنگری

، مردم کردمی خور! یك چند چنان« مَّیْ»کن و « مَّیْ»ده، و از آن مخور و برای خود سؤآل 

، چون آخرر کندمی ، و هم سؤالکندمی به وی زبان دراز کردند که حرص بنگرید که کار

 یبه جا
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آوردند که حال وی چونست وی را قبولی پدیرد آمرد و دسرت بگشرادند، ابروحفص 

گفت: چون حال تو را بجای آوردند دیگر سؤال مكن که سؤال بر تو حرام شد، از آن کار 

  8ده« مَّیْ»خور و « مَّیْ» کنیمی که

 نوشته است:  1« بدیع الزمان فروزانفر»

منقول است که روزی فقهای حساد، از سرر  افلاکی آورده است: همچنان از کمّل یاران

انكار و عناد از حضرت مولانا سؤال کردند که شراب حلال است یا حرام و غرض ایشران 

عِرض پاك شمس الدّین بوده، به کنایت جواب فرمود: ترا کره خرورَّد؟ چره اگرر مشركی 

و سراختن و شراب را در دریا بریزند متغيّر نشود و او را مكدّر نگرداند و از آن آب، وضر

خوردن جایز باشد، اما حوضك کوچك را قطرره شرراب، بری گمران کره نجرس کنرد و 

 همچنان هر چه در بحر نمك لان افتد، 

او را  ،نوشردمری حكم نمك گيرد و جواب صریح آن است که اگر مولانا شمس الدّین

م که حكم دریا دارد و اگر چون تو، خر خواری کند نان جوینرت هرهمه چيز مباح است 

 8حرام است.

 

 

 

 

 

 

                                           
 .51نفحات الانس، ص  -8

 .مثتوی 168 – 136در شرح ابيات  -1

، 1بره نقرل از مناقرب العرارفين، ج 888و  888جزء نخسرتين از دفترر اول، ص شرح مثنوی شریف، -8

 مفردات قرآن. -، چ استانبول. 381ص
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 استعمال حشیش نزد صوفیه :

 یَّا أَّیُّهَّا الَّّذِینَّ آَّمَّنُوا إِنَّّمَّا الْخَّمْرُ وَّالْمَّيْسِرُ وَّالْأَّنْصَّابُ وَّالْأَّزْلَّامُ رِجْسٌ مِنْ عَّمَّلِ الشَّّيْطَّانِ

عَّ بَّيْنَّكُمُ الْعَّدَّاوَّةَّ وَّالْبَّغْضَّاءَّ فِی الْخَّمْرِ ( إِنَّّمَّا یُرِیدُ الشَّّيْطَّانُ أَّنْ یُوق18ِفَّاجْتَّنِبُوهُ لَّعَّلَّّكُمْ تُفْلِحُونَّ )

 (18وَّالْمَّيْسِرِ وَّیَّصُدَّّکُمْ عَّنْ ذِکْرِ اللَّّهِ وَّعَّنِ الصَّّلَّاةِ فَّهَّلْ أَّنْتُمْ مُنْتَّهُونَّ )

 

 حکم استعمال مخدرات :
که : به اتفراق علمرا هرر نعشره  دیفرماياز علما کبار قرن هفتم م هيميالاسلام بن ت خيش

ان حرام اسرت  دنيخوردن ونوش كنديم لیکه عقل را زا یزيحرام است وبلكه هرچ یاور

بره  دیردر شررع اسرلام با یعنیاست)شرلاق(= یسزاوار فرمان اله یوهر )جرم (نعشه اور

 استفاده کننده مشروبات ومخدرات شلاق زد 

 ( 118: ص  8. ) "ان فيها  من المفاسد ما ليس فى الخمر": گویدومى

 . "مفاسدى دارد که در خمر نيستحشيش "

یدخل فى الخمر... الحشيشة اللقمة "نقل است:  نياز شاگرد ارشدش امام ابن قيم چن و

 (838: ص1. ) "حشيش)ومخدرات ( ، لقمه ملعونه نيز، در حكم خمر است". "الملعونة

 ."هر چيز نشه کننده شراب است، و هر شراب حرام است  "

 چرس نزد اغلب علمراء یاستعمال مقدار کم "ميه: مى فرماید:الإسلام امام  ابن تي شيخ

مانند باقى مواد نشه حرام است  وفرقى بين اشياى نشه آور از لحراظ اینكره خروردنى یرا 

 نوشيدنى جامد

 ( 158: ص 8. )"و یا مایع باشد وجود ندارد 

 در مرد،جا یرا باشرد مرایع خواه است آور شهعن چيزیكه هر "ابن قيم: مى فرماید: امام

( نظرر بره = بنرگ و حشريش ء نفرین شرده ) چررسلقمه و …است داخل شراب حكم
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که طعنى در سندش و اجمالى در متنش نيست شراب   احادیث صحيح و مستند پيامبر

 (838: ص  1.. ) "محسوب ميگردد

کل مسكر خمر، وکل  "فرموده است: روایت است که پيامبر  عبدالله بن عمر  از

 ( 8516: ص 18). "مسكر حرام

 ."هر چيز نشه کننده شراب است، و هر شراب حرام است  "

 :دیفرما یحافظ ابن حجر: مخدرات را بخشى از مسكرات شمرده م   

على تحریم ما یسكر ولو لرم یكرن شررابا،  "کل مسكر حرام "واستدل بمطلق قوله: "

 (85: ص  5. )"فيدخل فی ذلك الحشيشة وغيرها

اسرتنباط  "شه آورحررام اسرت عهرن "  صلی الله عليه رموده پيامبر، علما از عموم  ف"

 نموده اند که هرآنچه نشه آور است، اگر چه آشاميدنى هم نباشد، حرام است، پس چرس

 . ."و غيره دراین حكم داخل ميگردد حشيش()و

 حكم حلال شمردن مواد مخدر
او را حلال بداند، مرترد  چون مواد مخدر از محرمات قطعی بوده؛ بنا بر این کسيكه    

 ميفرماید: نيشمرده ميشود، شيخ الاسلام ابن تيميه  در این مورد چن

لُ وَّلَّرا  " وَّمَّنْ اسْتَّحَّلَّّ ذَّلِكَّ فَّهُوَّ کَّافِرٌ یُسْتَّتَّابُ فَّإِنْ تَّابَّ وَّإِلَّّا قُتِلَّ کَّرافِرًا مُرْتَّردًّا ؛ لَّرا یُغَّسرَّّ

 (188: ص  8. )"سْلِمِينَّیُصَّلَّّى عَّلَّيْهِ وَّلَّا یُدْفَّنُ بَّيْنَّ الْمُ

هر کس مواد مخدر را حلال بشمارد، او مرتد است و از او خواسته ميشود که توبره "  

شرود، و نره برر او  یشود، نه او را غسل داده م یکند، اگر توبه نكرد بعنوان مرتد کشته م

 ."گردد یو نه در قبرستان مسلمانان دفن م شودينماز جنازه خوانده م
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 حشیشصوفیه و 
در قرولی از ابن عبرد الظراهرگوید ، و "حشيشة الفقراء" بابی را تحت عنوان المقریزی

ولعمری أن خرابه کان بحق فإنه کان عرف "خراب بستان کافور الإخشيدی وإزالة أشجاره 

 ،  "بالحشيشة التی یتناولها الفقراء والتی تطلع به یضرب بها المثل فی الحسن

 :"فی حلی حضرة القاهرة وم الزاهرةالنج"در کتاب و

والفقير المجرد فيها )أی "تعداد لما یفعله الفقير مع قلة الإعتراض عليه فيما ذهب إليه  

القاهرة( مستریح من جهة رخص الخبز وکثرته، ووجود السماعات) ( والفرج فی ظواهرها 

من رقرص ودواخلها، وقلة الإعتراض عليه فيما ذهب إليه ، وله نفسه یحكم فيها کيف شاء 

 ."فی وسط السوق أو تجرید) ( أو سكر من حشيشة أو صحبة المردان) ( وما أشبه ذلك

 

 :"السوانح الأدبية فی مدائح القنبية"کتاب  در کتاب الحسن بن محمد و ذکر مبكند 

 شبرين أصرحاب ان حيدر وأشراعهالمتصوف الشيخ چگونگی اکتشاف حشيش توسط  

 دممر بين ش در وأشاعه أصحاب

                                           
هرر( 351ازی الحيدرى ببلدة تستر) ( فری سرنة )سألت الشيخ جعفر بن محمد الشير"قال الحسن بن محمد:  8

، ووصوله إلى الفقراء خاصة وتعدیه إلى العوام عامة، فذکر لری "الحشيش"عن السبب فی الوقوف على هذا العقار 

أن شيخه شيخ الشيوخ حيدر رحمه الله کان کثير الریاضة والمجاهدة قليل الاستعمال للغذاء ، وقد فاق فی الزهرادة 

بادة وکان مولده ببشاور من بلاد خراسان ومقامه بجبل بين بشاور ومارماه، وکان قد اتخرذ بهرذا الجبرل وبرز فی الع

زاویة وفی صحبته جماعة من الفقراء، وانقطع فی موضع منها، ومكث بها أکثر من عشر سنين لرا یخررج منهرا ولرا 

تد الحر وقت القائلة منفررداً بنفسره إلرى یدخل عليه أحد غيری للقيام بخدمته، ثم أن الشيخ طلع ذات یوم، وقد اش

الصحراء، ثم عاد وقد علا وجهه نشاط وسرور بخلاف ما کنا نعهده من حاله قبل ، وأذن لأصحابه فی الدخول عليه، 

وأخذ یحادثهم ، فلما رأینا الشيخ على هذه الحالة من المؤانسة بعد إقامته تلك المدة الطویلة فی الخلوة) ( والعزلة ، 

بينما أنا فی خلوتی إذ خطر ببالی الخروج إلى الصحراء منفرداً، فخرجت فوجدت کل شئ "اه عن ذلك، فقال: فسألن

من النبات ساکناً لا یتحرك لعدم الریح وشدة القيظ، ومررت بنبات له ورق ، فرأیته فی تلك الحال یميس بلطرف ، 

واکلهرا ، فحرد  عنردی مرن الإرتيراح مرا ویتحرك من غير عنف کالثمل النشوان ، فجعلرت أقطرف منره أوراقراً 

شاهدتموه، وقوموا بنا حتى أوقفكم عليه لتعرفوا شكله ، فخرجنا إلى الصحراء فأوقفنا على النبرات ، فلمرا رأینراه ، 
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که صوفيه اسرتعمال  کرده  وذکر "عادات وتقاليد المصریين المحدثين "کتاب در"لين"

 ميكردند حشيش را

 امده است که:( 813/  1تقی الدین أحمد بن علی المقریزی، )از الخطط،  در کتاب 

وزیاد شد امدن صوفيه به مصر و انتشار استعمال حشيش  در بين انها  و حتی اسمشان 

 فقراء الصوفية((.. به  تی لفقراء( نسب)حشيشة ارا گذاردند 

البته در ادیان بودائی و زرتشتی و حشاشون نيز حشيش برای کسب حالات عرفانی به 

 کار برده ميشد

معرراج و سرفر بره بهشرت و جهران  یهااز راه یكی یزرتشت نیدر د شيمصرف حش

 یو موبدباشد  «یبنگ گشتاسپ»از  نیآخرت دانسته شده است، بخصوص اگر سه جام زر

 آنرا سر بكشد. 

 یآن مر یدر آتشكده آذرفرنبغ و در برابر هفت تن از بزرگان زرتشت رفیارداو چنانكه

 رفت و برگشت.  ايو استعمال کرد و به مسافرت آن دن ديو بنگ را نوش

بود که سنت ازدواج با محارم را با هر هفت خواهر خود اجرا  یهمان موبد رافیارداو

 مانده است. یاز او برجا «نامهرافیارداو» به نام یکرد و کتاب

 است. « نامهزراتشت»گزارش  ش،ياز مصرف مقدس حش یگرید نشانه

                                                                                                             
قلنا: هذا نبات یعرف بالقنب ، فأمرنا أن نأخذ من ورقه ونأکله، ففعلنا ثم عدنا إلى الزاویة ، فوجدنا قی قلوبنرا مرن 

والفرح ما عجزنا عن کتمانه ، فلما رآنا الشيخ على الحالة التی وصفنا ، أمرنا بصيانة هذا العقار ، وآخذ علينا السرور 

إن الله تعالى قد خصكم بسرر "الإیمان أن لا نعلم به أحداً من عوام الناس، وأوصانا أن لا نخفيه عن الفقراء ، وقال: 

بفعلره أفكرارکم الشرریفة فراقبروه فيمرا أودعكرم وراعروه فيمرا  هذا الورق ليذهب بأکله همومكم الكثيفة ویجلرو

فزرعتها بزاویة الشيخ حيدر بعد أن أوقفنا على هذا السر فی حياتره وأمرنرا بزرعهرا "، قال الشيخ جعفر: "استرعاکم

 ، وعاش الشيخ حيدر بعد ذلك عشر سنين وأنا فی خدمته لم أره یقطع أکلها فی کل یوم "حول ضریحه بعد وفاته

، وکان یأمرنا بتقليل الغذاء وأکل هذه الحشيشة، وتوفی الشيخ حيدر سنة ثمان عشرة) ( بزاویته فی الجبرل، وعمرل 

على ضریحه قبة عظيمة، واتته النذور الوافرة من أهل خراسان ، وعظموا قدره وزاروا قبره واحترموا أصحابه ، وکان 

کبراءهم على هذا العقار وسره فاستعملوه، فلم تزل الحشيشة قد أوصى أصحابه عند وفاته أن یوقفوا أهل خراسان و

 ."شائعة ذائعة فی بلاد خراسان ومعاملات فارس
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ترا او را سره  ديرا به گشتاسپ نوشران یجام نيچن زيمنظومه، زرتشت ن نیموجب ا به

 کند. داریروز به معراج بفرستد و از بهشت دشبانه

ژالره  قيرترجمره و تحق نامره،رافیارداو پ،يرليف و،يرنیبه: ژ دیبنگر شتريب یآگاه یبرا

 ؛ فرنبرغ8811فرانسه، تهرران، چراپ دوم،  یشناسرانیو انجمن ا نيآموزگار، انتشارت مع

 یهادهی؛ گز8818بندهش، ترجمه مهرداد بهار، انتشارات توس، چاپ دوم، تهران،  ،یدادگ

 قراتيتحق راشرد محصرل، انتشرارات مؤسسره مطالعرات و یقزاداسپرم، ترجمه محمردت

باسرتان، انتشرارات بهجرت، تهرران،  رانیهاشم، دانشنامه ا ،ی؛ رض8833تهران،  ،یفرهنگ

 581٫تا  588صفحه  كم،ی، جلد 8818

 یاز فرقه ها ینفوذ مواد مخدر در برخ» معتقد است:  511، ص  سميدر شمن زين ادهيلا

  «است. صيبه بعد قابل تشخ یلادياز قرن دوازدهم م یرانیا یعرفان

 
و  یرفتن به حالت خلسه عرفانو  دفع شهوات یش برار یك مرتاض هندی در حال مصرف حشيتصوی

 یبه مدارج معنو دنيرس

 یبه ب ريکه از آن تعب یبه حال لياعصاب و ن كیتحر یبرا هيصوف (از  یبرخ ): » گویدکوب  نیزر

 كیبا قهوه به تحر ه،يند. شاذلشده ا یمتوسل م زيسكر انگ ایکننده  ریکنند، گاه به مواد تخد یم یخود

به بنگ و چرس  گر،ید یمخترع شربت قهوه بوده است. بعض ،یشاذل ندیپرداخته اند و گو یاعصاب م
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از خود و  ییهمه ، قصدشان رها نیزده اند و از ا یهم دست به شراب م یپرداخته اند و برخ یم

 18، ص  هيصوف را يارزش م.« یمصنوع لیبوده است با وسا یخود

- 

 و حشريش خرواص«  کشرف» ، )مختصر ی از  پا ورقری سرابق(دیگری روایتهای در

( نيشابور شهرستان در زاوَّه به منسوب) زاوَّجی حيدرِ شيخ ، ایرانی صوفی دو به آن اشاعة

( 183رر185 ص ،8جزء ،8 ج) مقریزی.  است شده داده نسبت ، قلندری ساوَّجی احمد و

 ابوالفضرل عمادالدین القِنّبية المدائح فی الادبية لسَّوانحا از حيدر شيخ دربارة را داستان این

 جعفرربن شريخ از(: »اختصرار بره نقل) است آورده(  هفتم قرن) عُكْبَّری محمد بن حسن

 سربب شوشرتر، در ،351 در]  مزبرور حيدر شيخ مكتب پيرو[ =  حيدری شيرازیِ محمد

 سرپس و]  درویشران ، فيانصرو[ =  فقراء به را آن رسيدن چگونگی و گياه این بر وقوف

 یِ]  کرذا[  حيردرا الشريوخْ شيخ او، شيخِ که داد پاسخ.  پرسيدم]  مردم تودة[ =  عوام به

.  زیسرت مری زاوه و نيشابور ميان کوهی بر ای]  کوچك خانقاه[ =  زاویه در ، نيشابوری

 زلرتع کُرنج آنجرا در سرال ده از بريش وی بودند، او ملازمت در فقراء از گروهی گرچه

 نمری راه کُرنج آن به ، بودم خاصّش خادم که]  جعفر شيخ[ =  من بجز را کسی و گرفت

 تررك را زاویره ناگهران روزی اما. خورد می غذایی اندك و کشيد می بسيار ریاضتِ. داد

 دیدیم او چهرة در ای بيسابقه سرور و نشاط ، بازگشت چون.  رفت صحرا به تنها و کرد

 صرحرا سريرِ بره تنهرا که گذشت خاطرم به بودم که خلوت در : گفت.  پرسيدیم سبب. 

 سراکن و بيحرکرت گياهران همره شدید، گرمای آن در. وزید نمی نسيمی کمترین.  بروم

 را آن برگ چند. خورد می تِلوتِلو آرامی به مستان مانند که شدم گياهی متوجه ولی بودند،

 وی آنگراه. کرد ایجاد من در اطینش و ارتياح و آرامش برگ چند این و ، خوردم و چيدم

 قنّب به معروف گياه این که گفتيم. دهد نشان ما به را گياه آن تا بُرد صحرا به خود با را ما

.  خوردیم آن از برگی همه او، امر به] .  بافند می ریسمان و پارچه آن الياف با که[  است

 را مرا شريخْ آنگراه.  ردیمک احساس زایدالوصفی فرح و سرور ، بازگشتيم خانقاه به چون
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 شريخ حيرات زمان در.  داریم پنهان(  درویشان بجز) همه از را گياه آن راز که داد سوگند

 اطراف در را آن مرگش از پس که کرد وصيت ما به.  کاشتم خانقاه در را قنب من حيدر،

 ایرن از روز هرر بزیسرت«  کشف» آن از پس شيخ که سالی ده طی در.  بكاریم او ضریح

 را حشيشه این ، عوض در و، بخوریم غذا کمتر که کرد توصيه نيز ما به و خورد می گياه

. شرد سراخته کروه در او گرور برر برزرگ ای قُبّره ،(381 در) او وفرات از پس.  بخوریم

 محترم را او اصحاب و کردند می زیارت را آن و تقدیم مزار آن به بسيار نذورِ خراسانيها

 را آن راز و عُقّرار این که کرد سفارش خود اصحاب به ، وفات گامهن به شيخ. داشتند می

 و خراسان در حشيش استعمال که بود چنين. بشناسانند هم خراسان بزرگان و «ظرفاء» به

 جزیررة حراکم که این تا شناختند، نمی هنوز را آن عراق اهل ولی. شد شایع فارس سپس

 بره که 311 در ، باللّه المستنصر خلافت زمان در ، بحرین حاکم محمد، بن محمد و هُرمز

 اشرتهار از پرس. شناساندند عراق اهل به را آن خوردن شده آشنا گياه این با آمدند، عراق

 ،8 ج) مقریرزی سرپس.« رسيد]  صغير آسيای[  روم و شام مردم به آن خبر ، عراق در آن

 حشريش صخروا اظهار و«  کشف» انتساب شهرت که را شعر دو( 186ر183 ص ،8جزء

 ' أعمری علی بن محمد ادیبْ از یكی:  کند می ذکر ، است منعكس آنها در حيدر شيخ به

 مُعَّنَّبَّررةٍ/  حَّيْردرٍ مُدامَّرةِ مِرن اشررِبْ وَّ الخَّمررَّ دَّعِ» مَّطلرعِ با ،(311/8111 متوفی) دمشقی

 بسريار خلاصة) حَّلَّبی رسّام بن محمد بن احمد ادیب از دیگری و ،«الزَّبَّرجَّدِ مِثْلَّ خَّضراء

 در ، است آورده]  618ر685[  زَّرْکَّشی بدرالدین شافعی فقيه را عُكبَّری روایت از کوتاهی

 (.866ر863 ص ، رزنتال

 تغير دادند  مُوصِلَّة القَّلبالبته صوفيان اسم این مخدر را به 

گوناگون  یلقبها اینامها  جی، بتدر یاسلام یدر کشورها شيپس از رواج استعمال حش

( در 118رر186) یابوبكر بن عبداللّه بَّدْر نیالد یبه آن داده شده است . تق یدمتعد اريبس

دربرارة بنرگ و  میبازمانده از قرد فيتأل نیوالرّاح ، که جامعتر شيالحش یراحَّة الارواح ف

 شرهيرا که ملتها، اصناف گونراگون پ یلقب ایشناخته شده ، هفتاد نام  ونباده است که تاکن
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بردند، ذکر کرده است  یبه کار م شيحش یبرا یدر روزگار و یاعاجتم یوران و گروهها

ب ؛ منقرول 56. ، از آغاز نسخه تا برگ  8588فرانسه ، ش  یکتابخانة مل ی)نسخة خط

مهجرور،  یلقبهرا نیراز ا یاريبس یلفظ یتلفظ و معان ای؛ قرائت 81ر 85در رزنتال ، ص 

 (81ر 18رزنتال ، ص  قاتيعلو ت حاتيبه توض دينامشخص و مشكوك است ؛ رجوع کن

 

 ةیّردريذکر کرده است : ح یرا خودِ زرکش گرید جیلقبِ را ایدو نام «(. شَّمْعَّك »لفظاً، 

 سابق الذکر؛ دريح خي)منسوب به ش

تانجره در چ برخی از متصوفه نيز حشيش و بنگ را به عنوان حبه خضرا نام بررده انرد

 ش امده است :وانیدمنسوب به حافظ در  یاشعار

 

 یسبك روح یخضرا خور، کز رو یزان حبه 

 مرغ یزند س خيجو، بر س كیکو بخورد  هر

 را در معرفت اندازد یلقمه که صوف زان

 مرغيدانه و صد س كی ،یذره و صد مست كی

 ميتوانيد برای کسب اطلاهات بيشتر به کتب:

صفحه :   1جلد :  دائرة المعارف الفقه الاسلامی  : موسسه  سندهینو" دانشنامه جهان اسلام" 

8111 

 از بدر الدین  زرکشی مراجعه نمائيد "زهر العریش فی تحریم الحشيش و"
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 فحشا در صوفیه: فساد و
خود را نقل کررده، های شيخ شعرانی در کتاب طبقات الكبری بسياری از کرامات شيخ

 :مکنيمی را بازگوها آن که مقداری از

8- 

شيخ من رضای خدا بر او باد چيزی شبيه عمامه مسيحيها بر سر » 

سگها و گوسفندهای مرده را آورده ی چون لاشه دادمی بوی بسيار بدیاش داشت، مغازه

نست نزد او بنشيند و سپس با الاغ توانمی گذاشت، بهمين خاطر کسیمی و داخل مغازه

 «.کردمی جفت گيری

1- 

او رضای خدا » 

دید، حتی اگر پسر امير یا وزیر بوده و پدرش می بر او باد اگر زن یا نوجوان بی مویی را

 «.دادمی یا مردم هم حضور داشتند باز هم به کسی توجهی نداشت و لواط را انجام

8- 

)مولا و سيدم شيخ علی وحيش( " 

دید، فوراً او را نگه داشته و از الاغ پایين می رضای خدا بر او باد، اگر کسی را بر الاغی

 ب الاغ قبول: الاغ را برایم نگه دار تا با وی جفت گيری کنم، اگر صاحگفتمی آورده و

نست حتی یك قدم توانمی چسبيد ومی کرد پاهایش خشك شده و به زميننمی

بردارد.)شيخ شعرانی مسأله زنا و لواط شيخ خود را بعنوان کرامت مطرح کرده و صراحتاً 

دارد که چشمان مریدان توانایی دیدن واقعيت امر را نداشته و گرنه در واقع نه می اعلام

 "نبوده بلكه امری است به نفع مریدان و سایر مردم(.تنها زنا و لواط 
کاا  بااا واااود دیااوپ فااب  و م اهاادز در معناا ت انااد کسااانز هاا  او فااوع   بودز

چنانك  او ادريس بن ادريس نق  اات ا عز او فوع ان ب  من  درآمدند و  اند.اعتادز

  گ عتار آن ند، يكز او آن فوع خوامز ه  اه ان پس  اادز اا بود ک  ب اي ان آواو
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لاا الا   گ ات:ن ز نست وتوان ز پس  شدز بود ن ديك شود، تا رووپ گ ت و خوددارپ

بوا  دهانز را کا  لاا دانسات او چا  راز بادو: مز الا ال  ، فوعز ب  است و گ ت: من

  8بگو: لا ال  الا ال  ، پس  ال  الا ال   گ ت!

وپ خ ا ز شادز باودم ابویبدال ا  ابویبدال   بن ال  اي گويد: ب  نن انز پس پ ويباار

باا اپ چاا  اين ااا ايسااتادز اپ؟ گ اات : آن فااورر ويبااا را  ب نااز باا  ماان گذشاات وگ اات:

 اووانند!مز چگون  ب  آت 

اگ  کتب حااعظ را بنوانااد متواا  ی اق و یاشاقی هااا ی ابای در ااان کتااب 

 ما واد

 : دیفرما یم 851در طبقات جلد دوم وصفحه  یعبد الوهاب شعران -4

را  ییحرفها شانیاست ، ا یرحمه الله تعال یعبدالقادر سبك كوکارين خياز بزرگان ش یكی

 یاز عروس خانم شانیا كباریزدند که عرفا خجالت آور وشرمناك بودند ،  یم

در محضر پدر عروس خانم خود را  دندیوپسند دندیکردند عروس خانم را د یخواستگار

که بدنش  یینگو نیبعد از ا گریکن تو د اهگلخت نمود وبه عروس خانم گفت : خوب ن

 یخود را م یاست وبعد آله تناسل گرید زيمبتلا به چ ای یپوست یماريب ایخشن است 

آله  نیکه ا ییاست؟ ممكنه بعد بگو یبرات کاف نیا ایگفت : نگاه کن آ یگرفت وم

من  خورد واز دست  یکوچك است بدردم نم ایاش بزرگ است طاقتش را ندارم  یتناسل

 بزرگتر از آله من . یبا آله تناسل گرید یشوهر یوطلب کن یناراحت بشو

 د شرمتان با:  میگو یم

 61مجموع کلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، لمحمد عوض بافضل ص  -5

 886طبقات الخواص صفحة  ذکر الشرجی فی طبقاته فی ترجمة أبی بكر السلاسلی -3

                                           
 تلبيس ابليس 8

 .11صفحه « روضة المحبين» -1
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 صوفيه : انيمامردبازی  و شاهد بازی در 

 یوهم نائمون = الكواکب الشاهق ف  نیدیفروج مر یعل دههی ضعيف ليالل یف خرجی وکان

 881الصادق ص ريصادق و غ دیالمر نيفرق ب

ان عاجز  انيکه از ب یاز جمله امرد باز كنديرا ذکر م یفسق و فجور 888صفحه  در

   ميهست

و جماع  شياز استعمال حش انيب زين 813ودر   863صفحه  یلشعران یبه  طبقات کبر نگا

 با الاق دارد 

 !صوفيه بوده اند.  حرفه ای کرمانی و ابو حلمان دمشقی، از شاهد بازان  اوحدالدین

، چاپ و 888، ص8کشف المحجوب، ج ،یریهجو )نگاه به:بود  نيز  ابو حلمان معتقد به تناسخ 

 (ش. 8863، چاپ افست تهران 8113 نگراديلن ،یژوکوفسك

 آمده است که : در الانس

کرمانی از مشایخ بزرگ قرن هفتم و از نادران دوران بود. چون در سماع گرم  اوحدالدین

 می شد، پيراهن امردان چاك می کرد و سينه به سينه ایشان باز می نهاد.

در احوال ملای رومی که دست ارادن به شمس تبریزی داده است نوشته اند: روزی 

عشوقه( خواست ملا دست عيال خود را گرفته به خدمت شمس از ملای رومی، شاهد )م

شمس آورد، سپس امرد خواست ملا دست فرزند خود را گرفته به خدمتش آورد، بعد 

شراب خواست ملا بمحلّه یهودیها رفته و ظرفی شرای گرفته به خدمت شمس آورد، 



 لفی ضلال مبین   128

امر  شمس بدو گفت: کسيكه صهبای حقيقت نوشيده است او را این صهبا چه کار این

 صدرت و مقام تسلميت بوده است. یبرای امتحان و آزمایش تو از مقام سعه

 است که این عمل در سماع رواج بسيار داشت. روز بهان بغلی شيرازی می گوید :  گفتنی

مجمع سماع به جهت ترویج قلوب، به سه چيز احتياج است : روایح طيبه، وجه  در

 صبيح)صورت زیبا( و صوت مليح.  

 (186الاحباب/ص )اوراد

 کرمانی می گوید : اوحدالدین

 آب بود سماع کان بی ساز است       آتش در زن به هر کجا غماز است بی

 است سماعی که در او شاهد نيست    خاکش به سر هر که نه شاهد باز است     باد

 (81)سماع،عرفان،مولوی/ص

 د :بازی بعضی از سران صوفيه به شكلی بوده که نوشته ان شاهد

غزالی در پيش خوبرویان سجده می کرد و اوحد الدین کرمانی با خوبرویان سر و  احمد

سرّی داشت و در غلبه وجد، سينه بر سينه آنان می نهاد و حكایت او با پسر خليفه، 

مشهور است و فخرالدین عراقی به دنبال پسری زیبا چهره از عراق به هند رفت)کليات 

 ( 58و  81عراقی مقدمه، ص

 مينقل شده است که ما از اوردن ان عاجز هست یاز احمد غزال یادیز یها یباز شاهد

 سعدی شيرازی می گوید : و
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 که گفت بر رخ زیبا نظر خطا باشد                           خطا بود که نبينند روی زیبا را     

به جمال و  دنيرس یبرا انهيصوف نیتمر یاِغلام، نوع ای یپرستجمال ،ینظرباز ،یشاهدباز

است. پسران جوان بوده یهاییبایکردن در زخداوند، از راه توجه به و دقت یقيحق ییبایز

 زيگرفتن پسران نو درآغوش دنيبا بوس ،یدوختن و نظربازگاه علاوه بر چشم یشاهدباز

 است.اشاره شده اريبس یفارس اتيدر ادب ی. به شاهدبازاستبودهیهمراه م

 اتيدر ادب یشاهد باز"( مردانه: کتاب یی)گرا یهم جنس باز"همان  ای "یشاهدباز

و  فيمنتشر و در همان سال توق 8818در سال  "سايشم روسيس"به قلم استاد  "یفارس

 :دی. گودیچاپ گرد دیتجد ینيرزمیشد. هرچند که بعدها بارها به صورت ز یجمع آور

که  نیاست. در ا ییمجنس گراه اتياعتبار ادب كیبه  یفارس ییغنا اتياساسا ادب"

. اما ستين یمرد است شك ،یموريو مكتب وقوع در دوره ت یمعشوق شعر سبك خراسان

 یامثال سعد اتيمثلأ غزل یسبك عراق اتيدر مورد ادب یحرفه ا ريممكن است خواننده غ

بزرگان هم صراحتا در باب  نینصف اشعار ا دوداباشد. اما ح دیو حافظ دچار شك و ترد

پسر و مرد و خط عذرا و سبزه  یدر آن ها آشكارا از واژه ها رایق مذکر است زمعشو

 یبخش اعظم آن نصف باق نكهیگونه مسائل سخن رفته است. و جالب ا نیو ا شیر

به  لأاست که مث یطور یزبان فارس تيخاص یمانده هم در مورد معشوق مذکر است منته

دانست که  دیکند. با یشبهه م جادیمذکر و مؤنث ا ریعلت عدم وجود افعال و ضما

و امثال  یگر یو ساق رنگاهيچون رقص و زلف و خال و خدّ و قد و دامن و ت یمسائل

 یمربوط به مردان هم م میرسد در مورد زنان است در قد یها که امروزه به نظر م نیا

توان در آن ها به  یاز اشعار قدماست که م یفقط بخش کم بيترت نیشده است. بد

 "قاطع معشوق را مؤنث قلمداد کرد. ضرس
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در اخلاق الاشراف و رساله  یزاکان ديها و عبدر گلستان و بوستان و حافظ در غزل یسعد

پسر بوده باشد. در دوره  زيحافظ ن یاند. احتمال دارد ساقپرداخته یصد پند به نظرباز

است که به  یدوره جام نی. شاعر معروف اابدییم یشتريامر شدت ب نیا ان،یموريت

در  یکتاب اختصاص كیدوره است که  نياست. در هم شتهدا یادیعلاقه ز یشاهدباز

 شد. فيالعشاق تالبه نام مجالس یباب شاهدباز

پنداشت که در حكومت به  دی. نه تنها نباميرسیم هیو زند هیصفو یاز آن به دوره پس

داده باشد بلكه  یاط رومردم نسبت به لو یدر خلق و خو یرييتغ ان،یصفو یظاهر مذهب

از  یكیو  گرفتیم اتيها مالاز آن یشد که حكومت به صورت رسم سيتأس یهاخانه

تر مشاغل دربار آن دوره، شغل لعاب زدن به ماتحت مردان بود تا پادشاه با آنان راحت

سند  نیاتریگو خیالتواررستم یخی. کتاب تارگفتندیم یکند و به آن شخص لعابچ یكینزد

 نیدر ا یآثار زين هیقاجار ودر دوره هیجامعه در دوران حكومت صفو یسقوط اخلاقاز 

از  یمتعدد یهاکه در آن نمونه یرازيش یقاآن وانی. به عنوان مثال دشوديم دهید نهيزم

 رجیا یپهلو لی. شاعر معروف اواخر قاجار و اواافتی یتوان به راحت یرا م یبازبچه

و  هاپلماتید یکه حت ییاست. تا جا هیندارد. زند یبه معرف ازياست که اشعارش ن رزايم

 در امان نبودند. یهم از تجاوز جنس یخارج یسفرا

فصل فی ذکر »، ص  8محمدعلی بن علامه وحيد بهبهانی در اسفار )چاپ جدید( ج  آقا

و  : ... و به این سبب امر می کرده اند مشایخ868«عشق الظرفاء و الفتيان للاوجه الحسان...

بعد از خواند متن کتاب که .« بزرگان مریدان خود را در اول امر به عشق و عشقبازی... 

 با  هم جنس خود یباز شقمفصل است منظورش ع

( به لواط  یصفو قتی)طر یشاهد علاقه وفور شاهان صوف خیکتاب رستم التوار در

ه، شاه اسماعيل )شاه اسماعيل شيعه اثنی عشری و مرشد کامل فرقه صوفيان صفوی ميهست

به نقل از کتاب عالم آرای -محمد احمد پناهی سمنانی-صفوی مرشد سرخ کلاهان
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هجری( دستور 188به بغداد )سال  یشاه اسماعيل در لشكر کش 888و  881ص -صفوی

می دهد استخوانهای ابوحنيفه را از قبر خارج کنند و بسوزانند و به جایش استخوان های 

اعث انزجار شدید در بين مسلمان های منطقه می شود  این در یك سگ را دفن کنند که ب

 بوحنيفهحالی که جد اسماعيل یعنی شيخ صفی الدین خودش سنی حنفی و از پيروان ا

تعليقات مينورسكی بر "نقل از - 18ص  -بود. شاه اسماعيل صفوی مرشد سرخ کلاهان 

سلطان سليم پادشاه سنی  در مقابل سنی کشی فجيع شاه اسماعيل در ایران،"تذکره ملوك

 88ترکيه فعلی به تلافی دست به جنایات وحشتناکی می زنه و گفته می شود بيش از 

ساله به فرمان او کشته می شوند و پيشانی بقيه داغ زده می  68 ات 6 انِيهزار نفر از شيع

 شاه زندگی" از نقل به –شه تا شناخته شوند شاه اسماعيل صفوی مرشد سرخ کلاهان 

 ("836 اول،ص اسعب

 خواهنديم ثیاقوال انان است که با جعل حد نیا انيصوف یامرد باز لیاز دلا گرید یكی

 کنند: یرا تا بهتر بتوانند شهوت پرست یکنند اله تعال ميتجس

مستعمل است : نگاه کردن به چهره بين عوام  که  هنوز هم  قیزند یقول عده ا یوحت

 عبادت است ؟! بایز

پسران و دختران خوب  یشاهد بودم که به چهره ها انيرا از صوف نیبار ا نیبنده چند که

عمل  نیدر مورد  ا شوديکه از انها سوال م یو زمان فرستنديو صلوات م كننديرو نگاه م

چرا که به قدرت  عظمت خلقت  "عبادت است باینگاه کردن به چهره ز " ندیگويم حيقب

 میبريم یپ یالله تعال

ذات مقدسه را چرا که  نديبنده که بب یبرا ستيدرست ن نیانی : ) االشعر عبدالوهاب

به  نيمثال است  مراد  و همچن نیاست با ذاتش که باشد در حضرتش سوا ان و ا یمناف

صلی الله عليه وسلم )) رایت ربی فی احسن صوره (( ودر  روایت )) فی صوره شاب (( 
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له عليه وسلم )) خلق الله ادم علی ن به قول صلی الياست مراد و هدف و همچن نیو ا

 مخطوط [ 6ص  _صورته(( ..] الموازین الذریة المبينه لعقائد الفرق العليه 

نداده بود  ادیحال قبل نبوت بوده است که  تیماکنت تدری ما الكتاب ولا الإیمان )  وا 

سالتش را تيتنزیل الكتاب  و نه به ماه   تيفيرا و نه به ک مانیا قتيحق یالله تعال

مكنوز است در حقيقت  نیقبل نبوت و ا یاست بر و یحجت انهیوتفصيل مطالبش کل ا

 ی)= ولایشعر( به ان تا زمان نبوت  رفع شد از و كردينم عوردانست  و ش یمحمدیة ونم

صلى الله عليه وسلم ) وشاهد است بر این قول  ، ""   هیمحمد قتيدر حق دیدوحجب  

طبعة  831-836 _!! ] جواهر المعانی وبلوغ الأمانی ""رأیت ربی فی صورة شاب (..

 طبعة قدیمة [..!! 61جدیدة / 

 پس با رفع حجاب ما الله را به صورت شاب امرد ميبينيم ؟

 صوفيان برای بچه بازی به الله  ورسولش هم بهتان ميزنند  

-886ص8ی جالعلامة المجلس-کرده اند  در :بحار الأنوار انيب زين انيرا رافض دهيعق نیا

 8الشيخ الحویزی ج-تفسير نور الثقلين-18ص8علی بن ابراهيم القمی ج-تفسير القمی

الشيخ الطریحی -مجمع البحرین-855ص5الشيخ الحویزی ج-تفسير نور الثقلين-888ص

 روی أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ربه فی صورة شاب امرد883ص1ج

رَّّمَّ رَّبِّیَّ الْفَّوَّاحِشَّ مَّا ظَّهَّرَّ مِنْهَّا وَّمَّا بَّطَّنَّ وَّالإثْمَّ وَّالْبَّغْیَّ بِغَّيْرِ تعالى: } قُلْ إنَّّمَّا حَّالله ر قال 

الْرحَّقِّ وَّأَّن تُشْرِکُوا بِاللَّّهِ مَّا لَّمْ یُنَّزِّلْ بِهِ سُلْطَّانًا وَّأَّن تَّقُولُوا عَّلَّى اللَّّهِ مَّا لا تَّعْلَّمُونَّ { 

 [.88]الأعراف: 
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منابع  به  نیاز مطالب ا یبرخم انسان می اید ازبيان ان و دها نمونه فسق و فجور که شر

 دمیان را لازم د هياشكار کردن وجهه صوف یبرا یبودن ترجمه نشده است ول عيشن ليدل

 و اورده ام 

 

 اطلاق کلمه عشق در مورد الله تعالی

شرود، اطلراق نمری همانا لفظ عشق در خصوص پيامبر»راجع به گفته ابن ابی العزّ: 

، باید گفت که ما ایرن سرخن را از وی در «شق تمایل قلبی همراه با شهوت استچون ع

ایم و آنچه در همين شرحش، آمده، این اسرت کره تأليفاتش که به دست ما رسيده، ندیده

شود خداوند عشق ورزیده و بنده هم شود یعنی گفته نمیپروردگار به عشق توصيف نمی

شرود بنرده بره نمری شرود، یعنری گفترهیدر محبت پروردگارش، به عشرق توصريف نمر

اند: علت منع، عدم اطلاع و آگاهی از این امر پروردگارش عشق ورزیده است. بعضی گفته

شاید علت منع آن، ایرن باشرد کره عشرق  اند.است و برخی دلایل دیگری را اظهار داشته

 محبت همراه با شهوت است.

آیا لفظ عشق در حق خداونرد متعرال ابن قيم گفته است: علماء اختلاف نظر دارند که 

که اطلاق آن در حق خردا اشركالی  یا خير. گروهی از اهل تصوف معتقدند شودمی اطلاق

قسمتی از روایت، این  اند که ثابت و صحيح نيست.ندارد و روایتی را در این زمينه آورده

به من عشق ورزیده  هرگاه آن کار را کرد،: »عبارت است: 

 «.ورزممی و من هم به او عشق

شود. جمهور دانشمندان بر این باورند که لفظ عشق در حق خداوند متعال، اطلاق نمی

شود: بنرده خردا بره خردا شود: خداوند مورد عشق قرار گرفته و گفته نمینمی پس گفته

 سه قول دارند:عشق ورزیده است. اما دانشمندان راجع به علت منع چنين اطلاقی 
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عدم اطلاع و علم از آن برخلاف محبت. )که در خصوص محبت بره خردا، ایرن  -اول

 (.شودمی علم و اطلاع وجود دارد، که به خداوند محبت ورزیده

روی محبرت در حرق پروردگرار ممكرن روی محبت است، و زیادهعشق، زیاده -دوم

شود و بنده خردا چيزی توصيف نمیروی در هنيست؛ زیرا خداوند متعال به افراط و زیاد

رسد که مستحق محبت زیاد پروردگارش باشد تا گفته شود: خداونرد در نمی ایبه درجه

 روی نمود.محبت وی زیاده

گرفته شده همچنان که به درخت لرزانی که سبز و سرپس « تغيّر»کلمه عشق از  -سو م

شرود. از ایرن رو لفرظ گفته می« العَشقَةُ»شود و به درختان نزدیكش آویزان است، زرد می

 شود.نمی عشق بر خداوند سبحان اطلاق

آمده است: راجع به اینكره کلمره عشرق از چره چيرزی  8،«مدارج السالكين»در کتاب 

 گرفته شده، دو قول وجود دارد:

 از عَّشَّقَّه )مُحرَّّك( گرفته شده است. عشقه گيراه زردی اسرت کره بره درخرت -اول 

 سان عاشق بدان تشبيه شده است.پيچد از این رو انمی

 روی در چيزی گرفته شده است.عشق از افراط و زیاده -دو م

شود، یعنی نباید گفت: خدا بره خداوند متعال بدان توصيف نمی ،بر اساس هر دو قول

شرود، اش عشق ورزید، همچنين بنده خدا در محبت پروردگارش بدان توصيف نمریبنده

 ا به پروردگارش عشق ورزید.ی خدیعنی نباید گفت: بنده

اش بره نرام گفته: امام طبری در رساله 18ص 5، ج«الفتاوی»شيخ الاسلام ابن تيميه در 

که برای مردم طبرستان نوشته و برخی از مسائل اصول دین را در آن شرح داده « التبصير»

ل است و اظهار داشته است: از جمله اعتقادات ما، اطلاق نكردن لفظ عشق بر خداوند متعا

بيان داشته که این امر، هرم از جهرت اشرتقاق آن و هرم از آن جهرت کره شرریعت آن را 

                                           
 .11، ص8ج -8
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نياورده، جایز نيست و گفته که: کمترین چيزی که در اطلاق لفظ عشق بر خداوند متعرال 

و اینكه خداوند، لفظ محبت  باشدمی وجود دارد، این است که این امر، بدعت و گمراهی

ه، کافی است و نيازی به آوردن، لفظ عشق نيست. شاید شارح ابن را به صراحت ذکر کرد

را در جایز نبودن توصيفش به لفظ عشق، بر خداوند قياس نموده است؛  ابی العزّ پيامبر

واجب است. ناگفته نماند که اطلاق لفظ عشق برای  از آن رو که احترام و ادب با پيامبر

 گانشانافراد عادی سنگين است چه برسد برای بزر

ميدارد که استفاده از الفاضی که در شررع نيامرده اسرت بيان  إغاثة اللهفاندر  ابن القيم

 جائز نيست که این قول درست است

 [.835وإنما جاء بلفظ المحبة، کقوله تعالى: وَّالَّّذِینَّ آمَّنُوا أَّشَّدُّ حُبّاً لِلَّّه ]البقرة: ة

 [.58مٍ یُحِبُّهُمْ وَّیُحِبُّونَّه ]المائدة: وقوله تعالى: فَّسَّوْفَّ یَّأْتِی اللَّّهُ بِقَّوْ

 وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلا  من کن فيه وجد بهن حلاوة الإیمان:

 أن یكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما... الحدیث رواه البخاری ومسلم. 

ه دمر قران نيادی گنين الفاضی برای بيان وابستچانست که این د دخواهي داریدر توجه بگا

 نداشته اداست بلكه با حب الله و رسولش ان را بيان 

 

 حجّ در نزد صوفيان:

حجّ، یكی از تكاليف مهمّ اسلامی است که هر فرد مسرلمان، وظيفره دارد در صرورت 

یك بار در عمرش به زیارت خانه خدا رفته، در آن جا اعمرال ویرژه ای را انجرام توانایی،

ریضه مهمّ معتقد و عامل هسرتند، زیررا وجروب آن از دهد. تمام مذاهب اسلامی به این ف

 . شودمی آیات صریح قرآن استفاده
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 اما فلسفه حجّ چيست؟ در این جا در صردد بيران آن نيسرتيم، ولری بره طرور فشررده

یيم که: چون مسلمانان در سراسر جهان پراکنده هستند، ناچار بایرد اتّحراد آنران در گومی

ای نمایان شود، تا همگان ببينند که چگونره مرردم کنگره هرسال یك بار به طور عملی در

مسلمان از هر نژاد و رنگ و پوست و از هر محيطی که باشند در کنار هم به اطراف یرك 

.. داشته باشند و این خود .ند، بدون این که هيچ توجّهی به رنگ، نژاد، زبان وگردمی خانه

نژادپرستی و قوميت گرایی به شردّت و برا اهمّيّت بی نظيری دارد، به ویژه در جهانی که 

 مشرتی محكرم برر دهران نژادپرسرتان، ایرن اتّحراد مسلمانان،کنردمی بی رحمی حكومت

 .. .و کندمی جهانيان را به سوی اسلام جلبهای کوبد و دلمی

اگر نگاهی به مذهب خرافی تصوّف بيندازید، خواهيد دریافت که چه برداشتی از ایرن 

 دارند: می رند، و حتّی گاهی مردم را از رفتن به حجّ بازفریضه مقدّس دا

می خواهم کره بره نقل است که یكی با بشر، مشورت کرد که دو هزار درم دارم حلال،

روی بررو وام کسری مری روی، اگر برای رضرای خردایمی حجّ شوم! گفت: تو به تماشا

ه دل مسرلمانی رسرد از حرجّ بگذار یا بده به یتيم و به مردی مُقل حال که آن راحت که ب

نه از وجه نيكو به ها ؟ گفت: از آن که مالبينيممی اسلام پسندیده،گفت: رغبت حجّ بيشتر

 8دست آورده ای تا به ناوجوه خرج نكنی قرار نگيری

نقل است که بایزید یك بار قصد سفر حجاز کرد، چون بيرون شد بازگشرت، گفتنرد: 

زنگی دیردم تيغری بود؟ گفرت: روی بره راه نهرادم، هرگز هيچ عزم نقص نكرده، این چرا

کشيده: که اگر بازگشتی نيكو والّا سرت از تن جدا کرنم، پرس مررا گفرت: خردای را بره 

 1بسطام بگذاشتی و قصد کعبه کردی؟!

شد و تنها سدّ راه او بود!! افزون نمی دانم این زنگی چرا از حجّ کردن دیگران مانعنمی

 تنها را خود عزم و بترسند، خدا غير از نباید ادعایشان طبق –فی الله بر این که این فانيان 

                                           
 .881، ص 8تذکره الاولياء، ج -8

 .881همان، ص  -1
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 مردم نظر در را خدا خانه حجّ ارزش که این برای آخر در!! بشكنند کشيده شمشير یك با

در کلماتشران بسريار بره « کوسه ریش پهن»های حرف. یدگومی را جمله آن بياورد پایين

از طرفی به خدا معتقد اسرت و از سروی دیگرر  و از جمله در این جا که خوردمی چشم

 ند و از طرفی خدایش را در بسطام قرار داده، نباید او را تنها بگذارد!! خوامی خود را خدا

 از بایزید نقل است که گفت: 

روی؟ گفتم: به حرجّ، گفرت: چره داری؟ گفرتم: می کجامردی در راه، پيشم آمد گفت:

ه صاحب عيالم و هفت بار گرد من در گرد که حجّ تو دویست درم، گفت: بيا به من ده ک

 8این است، گفت: چنان کردم و باز گشتم.

 گوید: آرى این پير ارشاد از کعبه بالاتر بوده، مولوى مى

 کننددر جفاى اهل دل جد مى  کنندابلهان تعظيم مسجد مى

 آن مجازست این حقيقت اى خران

حاکمه کردند. بسی از فقيهران از شررکت در حسين بن منصور حلّاج را م نقل شده که

 را کافی برای فتوای قتل ندانستند و« انا الحق»گفتن ای پاره محاکمه وی امتناع ورزیدند و

: موضوعی که قاضيان را به حكم قتل او قانع ساخت این بود کره حلّراج، منكرر گویندمی

 1حجّ شده استفریضه 

 شيخ عطّار درباره شبلی نوشته است: 

 دوید، گفتند: تا کجا؟ گفرت:می است که وقتی او را دیدند پاره آتش بر کف نهاده نقل

 8دوم تا آتش در کعبه زنم تا خلق به خدای کعبه پردازندمی

 

 دارد: یتیروا دريح خيآل عثمان درباره ش خیعاشق پاشازاده در کتاب توار

                                           
 همان. -8

 .811در دیار صوفيان، ص  -1

 .888 ، ص1تذکره الاولياء، ج -8
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 شدیرا داشتند سوال م دريح خيش داریکه قصد د یدر آناتول ليخانقاه اردب دانیاز مر »

نه مررده  ميکنیم ارتیما زنده را ز دادندیآنها جواب م د؟یرویکعبه نم ارتیکه چرا به ز

 ((88صفحه  خیدر دل تار ییرازها کتاب)) «را. 

 

 

 

 

 :زاویه و تكيه  بدعتی به نام خانقاه

                         

                               

 [.886: بة]التو 

 ،سراخته شرد آیه مذکور درباره گروهی از منافقان است که وقتی مسجد قبا در مدینره

ایشران را برر  و عبد الله بن أبی وجد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابشان ابوعامر نامی

و بررای  ،آن داشت که منافقان برای چشم هم چشمی با کسانی که مسجد قباء را ساختند

بعرد از اتمرام آن از پيغمبرر  .مسرجدی بسرازند ،گردهمائی و رایزنی عليه اسلام و مؤمنان

امّا  .د که در چنين مسجدی که بعدها مسجد ضرار نام گرفت نماز بخوانددرخواست کردن

 ،وحی آسمان نقاب از چهره آنان برداشت و پيغمبر چه رسد به این که در آن نماز نخواند

 .دانش نماینددستور داد که آن را بسوزانند و زباله

 و.. اما قبل از این باید بشناسيم خانقاه درچه زمانی تشكيل یافته است
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شرد کره بررای بامی یكی از بدعتهای تصوف ساختن خانقاه به قصرد جایگراه عبرادت

کمرنگ نمودن حضور مسلمين در مسجد به وجود آمده و موجرب تفرقره برين مسرلمين 

 شده است و در هيچ یك از منابع اسلامی )قرآن و سنت( به آن اشاره نشده و در زمان 

قاه وجود نداشته است و قطعراً از جملره چيزی به نام خانسلف امت و  رسول خدا 

« مسجد»اند. زیرا مكان عبادت در اسلام بدعتهایی است که تصوف در دین به وجود آورده

 است که از اهميت و جایگاه بسياری برخوردار است.

 

 تاریخچه خانقاه:

که محل عزلت گيری صوفيان بوده است ولی  خانقاه از کلمه خانگاه گرفته شده است

و ترا اواخرر سرده چهرارم هجرری  ،فظ خانگاه اختصاص به صوفيان نداشته استاصل ل

ه است وممكرن اسرت شدمی منزلگاه برخی از طبقات مانویان نيز به همين عنوان شناخته

 ازمانویان ساخت ان به صوفيه امده باشد لفظ خوان به معنی سفره و گستراگ پيونرد دارد

 ند کردمی ه گران در ان تجمعن گفت که صوفيان وبرخی از دریوزتوامی

 دارمدرسة دینية و": ه زاویه گویند دائرة المعارف الإسلامية الزاویة بهمانا ميدانيم در و

مشهور شد و ابرن بطوطره در سرفر  دار الضيوف(ه عهد المرینيين )بودر  مجانیة للضیافة

 نامه خود سخنی در این مورد بيان داشته است .

 یا بدین صورت است :تاریخ تاسيس برخی از زوا

 هجریة 518. الزاویة القادریة أسست سنة 8

 هجریة 353. الزاویة الشاذلية أسست سنة 1

 هجریة 368. الزاویة الرفاعية أسست سنة 8

 هجریة 365. الزاویة الأحمدیة أسست سنة 8

 هجریة 363. الزاویة الدسوقية أسست سنة 5
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 هجریة 311. الزاویة الأکبریة أسست سنة 3

 هجریة 181الزاویة البكریة أسست سنة . 6

 هجریة 181. الزاویة الدمرداشية أسست سنة 1

 هجریة 185. الزاویة العيساویة أسست سنة 1

 هجریة 8888. الزاویة الریسونية أسست سنة 88

به اسرم دار  گویند در قرن چهارم ساخت ان در بلاد اسلامی شروع شده استها برخی

  نصور الموحدی در مراکش،یعقوب المالكرامة به دست 

ولی اسنادی در دست است که اولين خانقاه در حوالی فلسطين دایر شده است )رمله  

 فلسطين(به دست حاکم مسيحی دایر شد 

شام بود. سبب آن بود کره اميرری « رمله»اولين خانقاهی که برای صوفيان بنا شد، در »

را دید که به هم رسريدند و دسرت در  یك روز به شكار رفته بود و در راه دو تن !!ترسا،

آغوش یكدیگر کردند و در آنجرا نشسرته و آنچره داشرتند از خروردنی، پريش نهادنرد و 

بخوردند و برفتند. اميرترسا را معامله و الفت ایشان با یكدیگر خوش آمد... و گفت: مرن 

رملره برای شما جایی بسازم تا با یكردیگر آنجرا گررد هرم آیيرد؛ پرس آن خانقراه را در 

 «بساخت.

  در این کتب نيز این قول تائيد و باز نویسی شده است : 

  .88ر  81جامی، عبدالرحمن، نفحات الانس، ص -8

  .151شيروانی، زین العابدین، حدائق السياحه، ص  .-1

 .858، ص1 علی شاه، معصوم، طرائق الحقایق، ج -8

 

                                           
 .886کيائى، تاریخ خانقاه در ایران، ص  8
 .1ر  88. انصاری، خواجه عبدالله، طبعات الصوفيه، ص  1



 112 زیارت شرعی قبور

ط ابو هاشم کوفی ذکر مری کنرد، دکتر غنی نيز بنای خانقاه را در اواخر قرن دوم، توس

 ولی زندگی دسته جمعی صوفيان را در یك صومعه بعيد می شمارد.

رقه صوفيه کراميه بروده که اولين خانقاه مربوط به فاید المقدسی نيز برمی و از سخنان

 جرجان و طبرستان نيز پيروانی داشتند ،بين النهرین است که در

و مفرت خرور  برای صوفيانی که دریروزه گرر  انقاهاید که خمی واما بعد چنين به نظر

افرادی ساختند وبعد از ان ان عمل از کارها مترداول شرده اسرت وگراهی حكرام اند بوده

 صوفی گر نيز در این کار بوده اندوشيوخ انان را برای سراخت چنرين چيزهرایی تشرویق

 قردرتکره وقتری پادشراهی  نویسردمی واحمد کسروی در کتاب صوفی گری ندکردمی

که از فلان کمك او به شريخمان بروده اسرت  ندگفتمی یافت صوفيان شيوخ ویا شيخیمی

او  که از ان است که زمانی شيخ ما پرولی خواسرت ندگفتمی افتادمی وزمانی که از قدرت

 نداد این چنين بوده وشده است 

 اند خلاصه این که حكام نادان نيز در گسترش این بد عت کمك کرده

تنها مسجد برای عبادت وحتی امور مشرورتی وتردریس دروس  رسول الله در زمان

در زمان اوج قدرت علمی واقتصادی اسلام مورد استفاده قرار ميگرفته است واز چيزی به 

برود کره انرد نام خانقاه که محل تجمع صوفيانی بوده که به اصطلاح خود از دارو دنيا زده

وکراری جرز  دادمری وانهرا را امروزش دادمری یشيخی در ان قرار ميگرفت وگاهی غرذا

خوابيدن وخورد نداشتند ودرامدشان نيز یرا از راه دریروزگی ویرا از راه شريوخ کره گراه 

 از تشویق پول داران نرادان ووقروف انران ترامينآن را  که درامد دادمی گداری غذاولباس

 ند ودر مواقع لزوم این صوفيان دست به سينه سپاهی برای شيخ بودشدمی

 

 قول دیگر:

                                           
 .81غنی، قاسم، تاریخ تصوف در اسلام، ص  8
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ن زمان پيروان زیادی جمع کنندو چو فيه توانستند با تبليغات زیاد در طولبزرگان صو 

نمودندجنيد می محل اجتماع مسلمانان مسجد بود برای تبليغات خود از آن استفاده

 دادغبغدادی صو فی در مسجد جامع ب

و راه ورسرم  گفتنردمیو ابو عبدالله خلنجی صوفی در مسجد جرامع شرهر، مجلرس 

از مساجد در قررن ها آن بدليل مخالفت فقها با صوفيان و طرد 8نددادمی صوفيان را تعليم

 1چهارم هجری اولين خانقاه توسط اميری مسيحی در رمله شام برای صوفيان ساخته شد)

وتشكيلات اصلی صوفيان به خانقاه منتقل شد در طول زمان موقوفاتی بر ان معين نمودند 

 نقاه آدابی وضع گردیدوبرای خا

کفر گوئی یی از سران صوفیه در مورد مسجدوبزرگ کردن خانقاه در برابر مسجد

 فروش حریفی کردن اندر باده نوشیمی خم و جام و سبوی

 ز مسجد سوی ميخانه دویدن در آنجا مدتی چند آرميدن

 جان و تن رامی گرو کردن پياله خویشتن را نهادن بر سر

 جان و تن رامی خویشتن را نهادن بر سرگرو کردن پياله 

 «8خط و خال و قد و بالا و ابرو عذار و عارض رخسار و گيسو

که در شرع دارای معانی بد و  کندمی امّا صوفيه بر خلاف این اصل، از کلماتی استفاده

های همچون شراب، در کتابها و اشعارشان از واژهها آن شند. و بيشترین استفادهبامی قبيح

شاهد، مستان، مست، نوای ارغنون، نالة نی، بت، زنّار، چليپا، می، ميخانه، مغ بچه، پيالره، 

 این مطرب، ساقی، خرابات، باده فروش و موارد دیگر همچون

شعرای اهل تصوف در شعرهای خود از کلماتی همچون می، مستی، شرراب، سراقی، 

اری و غيره بسيار استفاده کررده جام، عشق، هوی، ليلی، زلف، معشوقه، محبوبه، دلبر، دلد

                                           
 .888ص 88تاریخ بغداد جلد  -8

 .88نفحات الانس ص -1

 ش 8831صدرا،  از دیوان مغربی، -8
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و آنها را جایگزین کلمات دینی کرده و ادعا می کنند که این کلمات، معانی دیگری دارند 

 ، کننردمی همان گونه که خودشان ادعا ها معانی دیگر باشد،اگر مقصود صوفيه ازاین واژه

ند؟ مگر معانی بلندی ااستفاده نكردهها این سؤال این است که چرا از کلمات دیگر غير از

 گنجد؟نمیها این د در قالب دیگری غير ازکنيمی که شما ادعا

 درمسلمانان مجو ان ذوق وشروق

 عالمرران از علررم قررران برری نيرراز

 های وهوسرتگرچه در خانقاهان

 هررم مسررلمانان افرنگرری مرراب
 

 ان یقين ورنگ وبو وذوق وشروق 

 صرروفيان درنررده گرررگ ومررو دراز

 در کدوستکو جوانمرد که صهبا 

 8چشمه کوثر بجویندش از سراب
 

 

 :شطحيات صوفيه

کره ایرنهم از انرد بعضی از آنان طریقهء حاضر سراختن ارواح را پريش گرفتره معتقد-

ایشان بره آبراد  اند،را پيموده وسحر چنانچه بعضی دیگرش طریقهء شعبده تصوف است،

زیرارت کرردن و  هرا،نآ اولياء، روشرن سراختنهای کردن و عمارت کردن مرقدها و قبر

 از بدعت هائیها این اهتمام و توجه زیادی دارند، در حاليكه همهء ها،آن دست ماليدن به

 به آن دليلی نفرستاده است. اللهشد که بامی

یعنی عبرادت بالرای وی  اند،بعضی از آنان به دور شدن مكلفيت از شخص ولی قائل-

ه دیگر به اداء عبادت ضرورت نردارد، و دیگرر ای رسيده کلازم نيست، زیرا وی به مرتبه

شریعت و ظاهر آن مشغول شود ازحفظ براطن قطرع شرده های اینكه اگر وی به مكلفيت

 .شودمی به طرف انواع واردات باطنيه بخاطر مراعات ظاهر خراب توجه وی

و از غرالی بر کسانی که فریب و غرور بالای شان غلبه نموده، انتقاداتی نقل گردیرده -

                                           

 .الله عليه حمةعلامه اقبال ر -8
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 د[:گردمی شان را نيز شمرده است ]که در ذیل ذکرهای فرقه

 اند.* گروهی به لباس، هيئة و شكل و به منطق و سخن فریب خورده

که از مقامات واحوال  گویندمی * گروهی ادعاء علم معرفت و مشاهدهء حق را نموده

 اند.گذشته

احروال را تررك نمروده  * گروهی دیگر در اباحيت افتاده گليم شریعت را جمع کرده،

 اند.بين حرام و حلال به مساوات و برابری قائل شده

 نظرر کرردههرا : اعمال ظاهری هيچ ارزشی نردارد، بره قلبگویندمی * بعضی از آنان

شد، برا بامی ما واله و شيداء محبت خدا، و واصل به معرفت خدا های و قلب شودمی

ما در حضرت پروردگرار حضرور های و قلبخویش امور دنيا را پيش ميبریم های دست

 نه در باطن. با شهوات و خواهشات هستيم دارد، بنابرآن ما در ظاهر

، ولی هریكی از عبدالله شودمی اقوالی وجود دارد که به ابو یزید بسطامی نسبت داده-

هر( و نيكلسون مستشرق در صحت نسبت این اقوال به وی اظهار شك و 818هروی )ت 

 یند، یعنی اقوال آتی:نمامی تردید

 .«پاکی است مرا چقدر بزرگ است شأن من»  :*

 .«من، نيست معبودی جز من پس مرا عبادت کنيد» * 

 «.بحری عبور کردم که پيامبران در ساحل آن توقف نموده استاده اند از* »

 «.ء خویش را در مقابل عرش نصب کردمبر آسمان بالا رفتم و خيمه* »

نيز اقوالی دارد که از آنجملره  شودمی حلاج که صاحب مكتب حلول و اتحاد شمرده-

 است:
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آن  کنممری ، و کسی را کره طلربکنممی طلبآن را  من کسی هستم که خودم» :یعنی

 او ببينری مرا وقتی پس –ایم خودم هستم ما دو روحی هستيم که در یك بدن داخل شده

ه شرد خلرط چنران روحرم اب روحت – ایدیده نيز مرا ببينی را او وقتی و -ایدیده نيز را

بنابرآن وقتی چيزی تو را مساس کنرد مررا  -شودمی شراب در آب زلال و صفا خلط -که

 «.و در هر حال تو عين من هستی -مساس کرده است

: لفرظ گویردمی 8، ولی ابرن تيميرهکنندمی را استعمال غو  و غيا ()لفظ ها صوفی-

 يست، خدوند است که فریرادرسکس دیگر مستحق ن غو  و غيا ( را جز خداوند )

شد، بناء برای هيچ کس جائز نيست که از دیگری فریادرسی بخواهد، نه بامی داد خواهان

 «.به ملك مقرب و نه به نبی مرسل

 کارهرای عجيبری و خرارق دهنردمی بعضی از کسانيكه خودرا بره تصروف نسربت--

اما برهنه کرردن : » یدگومی 818، ابن تيميه در کتاب تصوف صردهندمی العاداتی را انجام

شعار و علامهء هيچيكری از صرالحين، و ها این سر، بافتن موی، و مارهارا با خود داشتن،

متقدمين و متأخرین مسلمانان نبوده و نه هرم شرعار  هيچ کس از اصحاب، تابعين، شيوخ

ع گردیده شد، بلكه خيلی بعد از وفات شيخ اینكارها اختراع و ابتدابامی شيخ احمد رفاعی

 «. است

اما نذر کردن برای مردگران از انبيراء و : »یدگومی 588صر ابن تيميه در کتاب تصوف-

مشائخ و غير شان، یا برای قبور شان و یا برای مجاورین قبور شان، نرذر شررکی بروده و 

 «.شدبامی نافرمانی خداوند تعالى

خداونرد، از ملائكره، اما قسم خوردن به غيرر : »یدگومی کتاب تصوف 583و در صر-

 «.باشدنمی پيامبران، مشائخ، پادشاهان، و دیگران، منهی عنه بوده جائز

اما برادر خواندگی مرردان برا زنران بيگانره، و : »یدگومی کتاب تصوف 585و در صر-

و نظر کردن شان به عورت آنان، این همه به اتفراق مسرلمانان حررام ها آن خلوت شان با

                                           
 .86-83ر منهاج القاصدین: مختص -8



 لفی ضلال مبین   116

 «.شدبامی د وی از جملهء برادران شياطينشمارمی ز امور دینیبوده کسيكه آن را ا

در بارهء مقام فناء از شهود ما سوای رب، که آن فنراء از اراده اسرت، ابرن تيميره در -

یا  یا  : گویندمی : در این فناء گاهییدگومی کتاب سلوك 886صر

کره توسرط  گوینردمی پيشتر گذشت[، البته وقتری]ترجمهء این عبارات  

مشهود خود از شهود خود و توسط موجود خود از وجود خود فانی شوند، در مثرل ایرن 

که همراه با موجود بودن حلاوت ایمان تمييرز از وی  شودمی مقام مدهوشی و مستی واقع

 اقرعاسرت وها ، چنانچه در مستی شراب و مستی کسريكه عاشرق صرورتشودمی ساقط

شرده  امرر مبراح زائرل که اگر عقلش به سبب شودمی .. در بارهء آنان چنين حكمشودمی

بر وی گناه نيسرت ]زیررا  شودمی باشد در آنصورت اگر از وی اقوال و افعال حرام صادر

در این صورت معذوراند [، بخلاف آن صورتی که عقلش به سبب کار حررام زائرل شرده 

در آن کار اقترداء ها آن ن گناهی نيست اینهم جائز نيست که بههمانطوریكه بالایشا ..باشد.

 کرده شود، وآن کارها وسخنان را درست دانسته شود، بلكه آنان در آن حالرت، در برارهء

 «.اندتكاليف ظاهری مثل غافل و دیوانه

سروم: : »یدگومی کتاب سلوك 886در بارهء مقام فناء از وجود ماسوا، ابن تيميه در صر

عين وجود است ودیگر هيچ چيرزی  راز وجود ماسوا است، یعنی چنين ميبيند که اللهفناء 

زنردیق هرای وجود ندارد، نه وجود قائم بر وی ونه به غير وی، ایرن حرال حرال اتحادی

متأخرین است، مثل: بليانی،تلمسانی وقونوی وامثال شان، کسانيكه حق را عين موجودات 

که غيرش هيچ وجود ندارد، نه به این معنی که بقاء  یندگومیو دانندمی و حقيقت کائنات

شرد، بامی وجود اشياء توسط وی است بلكه مرادشان این است که وی عرين موجرودات

 «.بنابران این قول وعقيده کفر وضلالت است

در جاهائی که آن را لشركر مسرلمين فرتح  خرافی صوفيه در انتشار اسلامهای طریقه-

، بخش بزرگ افریقا و دیگر مناطق دور دست، فعاليت )اندونزی(وزیانكرده بود مثل: اندون

بنرام آن را  و کار زیادی نموده است، البته توسط تأثير روحی که نزد آنان وجرود دارد کره
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 .کنندمی )جذب( یاد

نمود می حكام در آمادگی روحی جهاد و بستن حملات کفار بر اقطاب صوفيه اعتماد-

 !اند.مد بدوی، ابراهيم دسوقی، وشاذلیند که از جملهء آنان اح

تصوف به گذشت زمان به نشر رسيده بخش بزرگ جهان اسلام را در برگرفته است، -

آنان در مصر، عراق، شمال غربی افریقا، و در غرب آسريا و ميران و شررق آن، های گروه

 ایجاد گردیده گسترش یافت.

أثير مهمی داشرتند، و آثراری از قبيرل بالای شعر، نثر، موسيقی، و فنون غناء و انشاد ت-

 اند.نيز از خود به جاگذاشته ها،و بندرگاه ها،بيمارستان ها،ایجاد زوایا، تكایا، پناهگاه

مرادی گررا بره های نمودن غربی در جذب انحرافی تأثيری  کاذب صوفيه  روحانيت-

 ن است سوی اسلام، داشته و بعضی از آنان را جذب نموده است که از جمله آنا

صوفيان از اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم شروع به عقب نشينی نمودند، و آن -

 سلطه و تأثيری که سابق داشتند باقی نماند

 ،یصروف دگاهیوجود دارد. از د یادیشَّطَّح ، اختلافات ز یو اصطلاح یلغو فیدر تعر

انرا » باشرد، ماننرد  نياست که به ظاهر گزاف و گران و سنگ یشطح در زبان راندن عبارت

 .یبسطام دیزیبا«  یما اعظم شأن یسبحان» حلاج و « الحق 

 دارد. یکه منع شرع زيبه زبان راندن عبارات کفرآم یعنیفقه،  دگاهیاز د و

: اکثر ائمه لغت دیگو یاز دانشمندان به نام لغت است، م یكیتاج العروس که  صاحب

ذکرر « اسماء اصروات » آن را در باب  ونيصرف از یکلمه را ذکر نكرده اند؛ تنها بعض نیا

 نیرکند که او گفته: در کتب لغت بر ا یاز استادان خود نقل م یكیسپس از  او نموده اند.

حال در اصطلاح تصوف به کار  نيباشد ؛ در ع انهيکلمه عام نیا ایکلمه واقف نگشتم. گو

 رود. یم

عبارة مستغرقة فی وصرف ) ه ب را  أبو نصر السراج الطوسی شطح الصوفی کرده ريفست

 ،(858اللمع ص) (وجد فاض بقوته، وهاج بشدة غليانه وغلبته



 لفی ضلال مبین   118

 ابن القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان به کتاب: دانيوله ميتئرك و رد این مسدبرای 

 دراجعه کنيم

 

 توکل در نزد صوفية:

 متوکل هستيم بی توشه به بيابران به ابوعبدالله بن الجلاء گفتند: عده ای با ادعای اینكه

 ميرند؛ گفت: این کار مردان حق است، و اگر بيمرند دیه بر قاتل استمی و روندمی

پيمودم کره ناگراه در می از ابوحمزه نقل است، در یك سفر توکل شبی خواب آلود راه

چاه آمدند، نستم، در ته چاه نشستم ناگاه دو مرد بالای توانمی چاهی افتادم که بيرون آمده

یكيشان گفت: همين جور بگذاریم و برویم و این چاه سر راه مسرلمانان بمانرد؟ دیگرری 

پس چه کار کنيم؟ ابوحمزه گوید: خواستم صدایشان کنم، در دلم ندا دادند کره برر گفت: 

بری! سراکت مانردم، آن دو مررد براز می ما توکل کرده ای و از بلای ما به سوای ما شكوه

چاه را پوشاندند. با خود گفتم: از اینكه چيزی از بالا در چاه فرو رخته شرود آمدند و سر 

آسوده شدی اما در اینجا زندانی ماندی! روز و شبی گذشت. فردا صبح گویی کسری مررا 

صدا کرد و یكی محكم به من چسبيد که ندانستم کيست و چيست دست دراز کرردم بره 

چيز بالرا کشريده شرد و مررا بيررون از چراه چيز خشنی برخورد، آن را محكم گرفتم، آن 

افكند. دیدم درنده ای است! طبيعی است که خيلی ترسيدم، صدای هاتف به گوشم رسيد 

 که ای اباحمزة با بلایی تو را از بلا رهانيدیم؛ و این ترس از آن ترس تو را بس! 

سير باشد، ابوحمزة صوفی گفته است: من شرم دارم از اینكه وارد بيابان شوم و شكمم 

 !شودمی زیرا این خود توشه برگرفتن محسوب

توکل یعنی تررك اند شيطان بر بسياری از صوفيان امر را چنين مشتبه کرده که پنداشته

یكری آنكره فرتح  انرد.زاد )که گفتيم این حرف غلط است(، و داستانها در این براره آورده

ر کروچكی را دیردم، برا خرود موصفی گوید: به قصد حج بيرون شدم، در وسط بيابان پس
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گفتم: شگفتا کودکی در این بيابان! قدم تند کردم تا بدو رسيدم و سلام کردم، سپس گفتم: 

عموجان، کم سن و سالتر از من هرم مررده  پسر جان، تو صغيری و مكلف نيستی، گفت:

از مرن گرام  پس گام بلند بردار که بره منرزل برسری، راه دور اسرت، گفرت:است. گفتم: 

بيرنم، گفرت: نمی داشتن است و از خدا به منزل رسانيدن... گفتم: توشه و مرکوبی با توبر

اگرر  منظور من نان و آب است. گفت: توشة من یقين من است و مرکوب من رجا، گفتم:

دعوت نماید خوب است که با خود خروراکی همرراه اش دوستی یا برادری تو را به خانه

ای بيكاره و بيهروده گرو! ان و آب به تو توشه بدهم. گفت: بری؟ گفتم: اجازه بده قدری ن

و تر نوشراند. فرتح گویرد: خردسرالی از او متوکرلمری خورانرد ومری خداست که به مرا

 !!بزرگسالی از او پارساتر ندیدم. 

از ابوسليمان دارانی نقل است که گفت: ما اگر توکل بر خدا داشتيم از ترس دزد برای 

زدیم. از ذوالنون نقل است کره گفرت: نمی ساختيم و بر درها قفلنمی خانه هایمان دیوار

ورزیردم وآن هنگرامی برود کره  سالها سفر کردم و تنها یك بار به معنای صرحيح توکرل

آویختم، آن گاه در دل گفتم اگر تقدیر میای پاره کشتيمان در دریا شكست و من به تخته

این بگفتم و از تخته دست برداشتم و خرود  ندارد،ای فایده الهی بر غرق توست که تخته

را در آب رها نمودم؛ آب مرا به ساحل رسانيد. از ابو یعقوب زیات دربارة توکل پرسيدند 

شررم توکل ادا نمود و گفت:  درهمی با خود داشت بيرون آورد، آن گاه حق مطلب دربارة

 بگویمداشتم که یك درهم با من باشد و از توکل سخن 

لی روزی به خانه بشر حافی آمد گفت اگر چيرزی خروردنی داری بيرار، بن علی موص

طعام آوردند ،لَّختی بخورد و باقی در گليم نهاد و ببرد، دخترکی آن را بدیرد گفرت: مری 

گویند فتح، امام متوکلان است. اینك طعام بر داشت و ببررد. بشرر گفرت او شرما را مری 

 .آموزد که چون توکل درست شود هيچ زیان ندارد

 از ذوالنون پرسيدند از علامت توکل، گفت: خلع ارباب و قطع اسباب
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اگر منظورش قطع وابستگی قلبی  به اسباب باشد این 888،ص  8تذکرة الاولياء ،ج

 بسيار عالی است

 

. ترذکرة  از ذوالنون پرسيدند از علامت توکرل، گفرت: خلرع اربراب و قطرع اسرباب.)

 الاولياء(

ین خانقاهای صوفيان چرا قبول ميكردن نرذورات مرردم را نكته جالب اینجا است که ا

واگر به قول خودشان متوکل هستند نذورات خانقاهی خود را نيز قبرول نميكردنرد نمراز 

 بخوانند تا از اسمان لقمه بر دهانشان فرود بياید 

 توکل در نزد اهل سنت:

بسپارد بره  گانهیو است که انسان در تمام امور خود را به الله متعال نیتوکل ا قتيحق

است:انسان تمام امرور خرود را بره  نیتوکل ا هيرحمت الله عل یراز نیامام فخرالد ريتعب

 او قادر است. انیبسپارد که مالك امر اوست وبر سود وز یذات

 الله رسول یا:کرد عرض شخصی که است روایت – عنه الله رضى –از أنس بن مالك 

 یرا کنم وتوکل ببندم مرا شتر آیا "وتوکل اعقلها":قال ؟ وأتوکل أطلقها أو ، وأتوکل أعقلها

 وحسرنه الترمرذی رواه. کرن وتوکرل ببنرد. وتوکرل أعقلها:فرمودند نمایم وتوکل کنم رها

 الألبانی

ابن رجب گفته است : توکل اعتماد به قلب راستين بر خداوند عزوجل در طلب جلب 

دادن وکالرت تمرام امرور بره او و  مصالح و دفع ضرر از تمام امور دنيا و آخرت اسرت و

رسيدن ایمان تا جایی که )یقين کند ( کسی جز خداوند نه می تواند بدهد و نه می توانرد 

 مانع شود و جز او کسی نمی تواند ضرر یا سودی رساند .

 گرریاست ونصف د مانی:توکل نصف ادیفرما یم هيرحمت اله عل یجوز ميامام ابن ق

 آن انابت است.
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ابی الجعد می گوید : روایت شده که حضرت عيسی عليه السلام  می گفت و سالم بن 

: به خاطر خدا کار کنيد نه به خاطر شكمها  یتان و از آشغالها و فضو لات دنيرا برر حرذر 

باشيد چون نزد خداوند ناپاك هستند ، این پرنده ی آسمان است که روز و شب را سپری 

ه ذره ای از روزیش همراه او نيست نه می کارد می کند ) در رفت و آمد است( در حاليك

 و نه درو می کند بلكه خداوند به او رزق و روزی می دهد.

 

توکرل برر » مرانیالله جماع الا ی:التوکل علدیفرما یم هيرحمت الله عل ريابن جب ديسع

 «است مانیالله خلاصه ا

لح دنياسرت ، پرس شيخ الاسلام ابن تيميه  گفته : توکل ، اعم از توکل در مرورد مصرا

متوکل در جهت صلاح دل و جسمش و جهت حفظ زبان و اراده اش که مهمتررین امرور 

نزدش هستند ، بر خداوند توکل می کند  و به همين خاطر در تمامی نمازهرا خردایش را 

صدا می زند و با او نجوا می کند بوسيله ی این گفته ی  )خود خداوند( : } ایاك نعبد و 

 5فاتحة آیه ی « فقط تو را می پرستم و فقط از تو یاری می جویيم »ایاك نستعين { 

 یعنری« الاسرباب یف یالسع ینافیالتوکل لا :»دیفرما یم هيرحمت الله عل یحسن بصر

 .ستيتلاش در استفاده از اسباب ن یتوکل مناف

مؤمنران!  یا» [68نسراء: : }یَّا أَّیُّهَّا الَّّذِینَّ آَّمَّنُوا خُذُوا حِذْرَّکُمْ { ]الدیفرما یالله متعال م

  «ديمحتاط ومواظب باش

نُوا إِنَّّ اللَّّرهَّ یُحِربُّ  )) و ایه أَّنْفِقُوا فِی سَّبِيلِ اللَّّهِ وَّلَّا تُلْقُوا بِأَّیْدِیكُمْ إِلَّرى التَّّهْلُكَّرةِ وَّأَّحْسرِ

 (815بقرهالْمُحْسِنِينَّ )

نيم زیرا که رد کرا  مورد توکل قبول کنيم باید این ایاتاگر قول تعریف صوفيان را در 

 ندنما را بر احتياط سفارش ميك این ایات

ابن رجب گفته : بدان که حقيقت توکل با  تلاش  بوسيله ی اسبابی که خداوند پاك  ، 

مقدورات را با آنها مقدر سراخته اسرت و سرنتش را در برين مخلوقراتش  بوسريله ی آن 
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د مرتبه در کنرار امرر بره توکرل ، گسترده است ، هيچ منافاتی ندارد . و همانا خداوند  بلن

دستور به  استفاده .و مشغول شدن به اسباب را می دهد پس سعی در اسباب  با جروارح 

به منزله ی  اطاعت از  اوست و توکل به قلب ، ایمان به او  است. همانگونه که خداونرد 

ر ( بگيریرد بلند مرتبه می فرماید:}ای کسانی که ایمان آورده اید احتياط خرود را )در نظر

، و می فرماید : } خود را در برابر آنها )دشمنان ( با هر چه کره  68)احتياط کنيد( { نساء

سروره  88، و در آیره  38در توان دارید از نيرو و انبوه اسبان و لشكر، آماده کنيد { انفال 

ی جمعه می فرماید : } پس هرگاه نماز پایان یافت و زمانش گذشرت  در زمرين )بررای 

 ب و کار ( منتشر شوید و خير و برکت  خدا را در خواست کنيد .کس

 

ما زیاد وارد بحث ضلالت صوفيه در فهم توکل نميشویم و به شروط توکل اکتفرا  

 ميكنيم :

ولله غيب السموات والأرض وإليره یرجرع )) حصر کردن توکل در مورد الله تعالی:-8

دیگر توکل کند وارد شرك اکبر شرده  (( هرکسی که بر کسیالأمر کله فاعبده وتوکل علی

آنچه که قبر پرستان از قبور اوليا و مشایخ خود انتظرار دارنرد وایرن شررك اکبرر و  است

نكته دیگر منحرف شدن قلب به  اسرباب نيرز ناجرائز اسرت ماننرد  منافی با توحيد است.

ستان نمری اینكه بگودیم فلانی کار مرا حقا جور خواهد کرد یا بگوئيم ماشين من در کوه

، شرك خفی محسوب می شود و آن عبارت است از اینكه اميد چيزی را از مخلوق ماند  

داشته باشد که در دایرة قدرت او باشد و بگوید من به اميد خدا و تو چنين مری کرنم و... 

این سخنی است ناجایز و همچنين گفتن من به اميد خدا سپس تو چنين مری کرنم. زیررا 

شایستگی اینرا ندارد کره برر او توکرل شرود. بلكره فقرط بره خردا  هيچ یك از مخلوقات

باید بگوئيم ان شاء الله و در قلب خود نيز بر تاثير گذار بودن اسباب بره اختصاص دارد. 

 اذن الله ایمان داشته باشيم  
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اعتقاد جازم به این که الله تعالی قادر بر انجام عملی که در ان به وی توکل جسرته -1

مرا آذیتمونرا وعلرى اللره  "نا ألا نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علرىوما لایم))

 ((فليتوکل المتوکلون

ایمان داشتن به این که محقق خواهد کرد الله تعالی توکل وی را اگر شرعی باشرد -8

 ((ومن یتوکل على الله فهو حسبه ((عمل وی

الله لا إله إلا هو عليه توکلرت إن تولوا فقل حسبی )) ونااميدی در توکل: یأسعدم  -8

 ((وهو رب العرش العظيم

 رضایت داشتن به نتيجه کار )بعد از محقق کردن موارد قبلی (-5

مومن توانا و قوی در هر خيرری از مرومن ضرعيف نرزد خداونرد  "پيامبر می فرماید :

دوست داشتنی تر است ، بر آنچه که به نفع تو است حررص و طمرع داشرته براش  و از 

اوند استعانت طلب کن و عاجز و ناتوان مباش و اگر به تو چيزی وارد شرد )اصرابت خد

کرد ( نگو که اگر آن کار را می کردم  آن طور می شد بلكره بگرو : خداونرد آن را مقردر 

کرده و هر طور که بخواهد انجام می دهد و گر نه عمرل شريطان را مری گشرایی . )رواه 

 مسلم (

 

 نكات توکل:

ه تعالی به تنهائی توکل محسوب نميگردد چنانچه که تقوی و ایمان بردون توکل به الل

عمل مشخص نميگردند  ما به شخصی متقی ميگوئيم که افعال  عبادی که الله تعرالی برر 

 وی امرد کرده  رابه نحو احسن انجام دهد مثل نماز و..

وَّلَّا فرماید))ضی است بر فعل اسباب و دقت در اسباب الله تعالی ميتوجه دوم توکل مق

 (815تُلْقُوا بِأَّیْدِیكُمْ إِلَّى التَّّهْلُكَّةِ وَّأَّحْسِنُوا إِنَّّ اللَّّهَّ یُحِبُّ الْمُحْسِنِينَّ )
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وباید درك کرد که الله تعالی بر بندگان خودش اراده داده و انان را مختار افریده است 

ا أَّیُّهَّا الَّّذِینَّ آَّمَّنُوا کُلُوا یَّ و در عين حال ما را سفارش به انجام دادن فعل بهتر کرده است 

 ((ای کسانی که ایمان اورده اید از چيزهای پاك بخوریدمِنْ طَّيِّبَّاتِ مَّا رَّزَّقْنَّاکُمْ

عن النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال: )ما أکل أحرد  -رضی الله عنه-مقداد وحدیث 

ه السلام کان یأکل من عمل طعاماً قط خيراً من أن یأکل من عمل یده وأن نبی الله داود علي

 یده(

رنرج  تسدر این حدیث بيان ميدارد که سيدنا داود د صلى الله عليه وسلم اللهرسول 

 خودش را ميخورد

معاویه بن قرة گفته: عمر بن خطاب  رضی اللره عنره مردمری را از اهرل یمرن دیرد و 

بلكره شرما   پرسيد : شرما کره هسرتيد ؟ گفتنرد : مرا توکرل کننردگانيم . او جرواب داد :

خورندگان )مفت خوران و تنبلان و فرسوده شدگان ( هستيد ، متوکل کسی است که دانه 

 در زمين می اندازد و بر خداوند عز و جل توکل می کند.

 

 

 

 سنت ن وآکتب صوفیه در دادگاه قر

 :احيا العلوم الدین

ناد توان از اعاار ايان کتااب را ها چ کاس(: هاـ562الإمام ابن ال اووپ متاوعز اانب )

 8درر کند الا ی  ا در اين کتاب او احاديث اع ز موسوع اات ادز شدز اات ادز

را در ط يااق فااوع ان نوشاات و آن را او « إح اااي الع ااوم» ابوحامااد غ الااز کتاااب

فحبت ک د و او قانون عق  ب  ون رعت. « ی   مكاش  »احاديث دروغ ب نباشت و در 

                                           
 .86-83مختصر منهاج القاصدین:  -8
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اب اه   )ف وار ال   ی   ( ديد، ح ابهاپ  مث ا گويد: م اد او ش س و ق   و کوکب ک 

 نورانز خداات  ک  اين او انس ح عهاپ باطن ان اات. )ت ب س اب  س(

آوردز ااات کا  مقناود او رااسات خاالز « اح ااي ی اوم الادين»غ الز در کتااب 

د ا  ب  خ ور گ يدن در ياك اااپ شون ز ااختن دل اات او غ   خدا، و اين م كن

تاريك ياعت ن ود ا ی را در اب  اپ يا گ   ز يا لنگز بپ چد تاا تاريك  و اگ  ااپ 

نور ب  چ    ننورد )و چ  پ نب ند ک  حواا  پ اکنادز شاود(، در ايان حالات ااات 

 !. کندمز شنود و ا ال حض ر ربوبز را م اهدزمز ک  نداپ حق را

ه حقيقی است کتاب غيرهر(: فتاوای درون این  583وقال الإمام المازری المتوفى سنة )

اورده شرده اسرت کره کره برا اثرار نبری  ل الله عليهودر ان چيزهای زیادی از اثار نبی ص

 8مطابقت ندارد واوراد ان از علمای سلف صالح ثابت نشده است و....

این است که این کتاب  هر(: وصف این کتاب 668وقال الحافظ ابن کثير المتوفى سنة )

گری واعمال قلوب سخن گفته شده است ولراکن در صوفی  زکتابی عجيب است در ان ا

 1ان احادیث ضعيف جعلی

امااام  را هاا  دارد اوا  اا  اينكاا  ع ساا   را نكااوه  کاا دزهااايز اياان کتاااب خوبزو  

مح د غ الز يكز او ب رگت ين مناديان سد ق  ااوپ در اامع  اا امز بود. وپ در 

 دانادمز هاايز با  دياندودن پ دزالدين هدف ااااز او تگل ف آن را ومقدم  اح اي ی وم

اناد کا  ديانات ب  م دم چنا ن وان اود ک دز يدگومز .شودمز ک  مانل عه  آن ب اپ یوام

اپ م تز و اين ب  خ اف روی اپ وایظ و یدزاپ قاسز ب وند و یدزآمدز اات تا یدز

ا ف فالح اات. امام مح د غ الز ه چن ن منالف ا انت ع س ز ک دن دين اات. 

ناد بعضاز او مساائ  توان ز معتقد بود کا  ع سا   آن ها  با  روی ارااطو ه چگااز وپ

دينز مانند مسائ  ماوراي الطب ع  را ش ح دهد. بع اوز ايان کاار موااب خواهاد شاد کا  

هاا آن نویز ب دگز دينز بواود آيد. ب  ی ت آشنايز اکث يت م دم با ع س   و در نت   

بوااز و پابوااز ع ااا   ب وناد ه چناان کا  در اتند ب اپ عها  ديان با  دشدمز ناچار

 مذهب تنوف اين را  ب ق ار اات

ابتادا عق ا  باودز  )پس امام غ الز م حوم چه ز نسبتا خوبز داشت  امام غ الاز گوياا

راع  ه اات امااامز ياااباا  باطن اا  گ ويااد )باطن اا  ن در ومااان وپ باا  وناااديق و وبعااد

حاديث وتذک ا  ی ا  دراخ  ی   گويا با  م هور بودند( وبعد ب  فوعز گ پ وبعدا ه  

 ن س او راز ش ع اا ام گ ويدز اات(

                                           
 .18/886سير أعلام النبلاء: -8

 .81/868 :يةوالنها يةبدا ... -1
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 الشيخ محمد صالح المنجد

و ک اام اها   فاب  شاك  حاب توکا  در اين کتااب اانن رعتا  او ای اال ق اوب مثا 

ن ااو با  تحق ااق دارد  (ک اام او )در ايان کتااب او شا   اباو حاماد الغ الااز فاوع   ق اوب

 ...ياد ب  کار ب دزو.. و احاديث سع ف  موسوع

مواد)ااننان( ماذموم  اح ا عضاائ  کث ا پ را دارد ولازاند انان در اين مورد قبولو

 .ال .در ان وياد رعت  او ان مواد عاادپ او اننان ع اا   اات

 لاسلام تقی الدین بن تيميه: شيخ ا

دز)نوشااات ( او ای اااال شاماااا کتااااب اح ااااي)ی وم الااادين( وقاااور ق اااب در ان ادرج 

مث  فب  شك  حب توک  توح د وب  اوپ ان )رعتن( ک  با بدیتهائز ام نت  شدز :ق ب

ب  کار رعتا  ااات واماا در اح اياانن اوردز شادز او مه كاار  واحاديث سع ف در ان

الكب ، والع ب وال يااي، والحساد در ان چ  هاائز مقباول ووچ  هاائز مث  الك ام ی ز 

واود واادکث  پ را ن   دارد ولاکن چ  هائز مذموم  کتاب اح اي عوائدپاات  م دود

 دارد 

دران مواردپ م سد او یقايد وک ام ع اا   اات ک  متع قا  با  توح اد ونباور ومعااد 

اات وت ام   )یقايد ع س   ائز( دش ن ک  او معارف فوع    )ک  شدزها اين اات ب  

 اات با اا ام ومومن  ن ومس   ن

را   واباا  «/کتاب وپ)شا   اباز حاماد غ الازاند وائ   اا ام )ب رگان( رد ک دز

حامد گويد ک  ب اپ ام و ق وب ش اات يعناز شا اي ابان اا نائز کا  مثا  ع ااا   ائاز 

ننانز او در ان اا مادز اااتودر ان احاديث سع ف وموسوع ويااد ا ه چون بن ا نا

اوردز کا  بااب خز باا قا ان واانت اااوگار ااات هاا    ال  ائ   اه  تنوف ویارف با

وب خااز ااوگارن ساات واداب ویبااادار )اکثاا ا( بااا قاا ان وااانت مواعااق اات)فااح ح 

 ااتناب کنند  )کتاب اح اي(م دم او ان ولهذا اات(واخت اف ااتهادپ اات

 خ ابوسعيد: اسرار التوحيد في مقامات الشي
 ب  چاپ را دز پ  او دااتانهاپ دريووز گ پ اات

نويسد: ش   او وناز با اپ دروي اان مه اانز خوااات او گ ات چ ا پ در يك ا مز

 ندارم ش   گ ت: دريووز کن و بدات آر

 

درخت را ناطق پنداشات  « گ  ن راو»فوعی خ اعی در کتاب « مح ود شبست ا»

چون درخت گ ت  من خاداا  پاس  گوادمی شود و و ب  آن حّق دادز ک  مّدیی خداای
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« ضنااا الحااق»، «مننااور ح اااج»رواااات کاا  هاا  پا ااوا و ماا اد و م شاادا او ا  اا  

 :بگواد!! وا چنان ا ودز

 روا باشررررد أنررررا الحررررق از درخترررری

 همررره ذرات عرررالم همچرررو منصرررور

 مررن و مررا و تررو او هسررت یررك چيررز
 

 چرررررررا نبررررررود روا از نيكبخترررررری 

 ه مخمررورگير و خررواتوخررواهی مسررت

 کرره در وحرردت نباشررد هرريچ تمييررز
 

گ ات، ت اام )رار یاال  ناا  « ضناا الحاق»وا مّدیی اات کا  چاون منناور ح ااج 

بگوانااد حّتاای اگاا  مساات و من ااور باشااند وااا ا در « ضنااا الحااق»تواننااد ماننااد او می

مكتب وحدر واود ه   کس و ه   چا ، چ  خالق و چا  من او ، ااك چا اناد!! 

آاااب قاا آن را ت سااا  باا  رضا کاا دز، وااا ا در قاا ان ا  ااب اّماا در واقاال وا 

او ااناب درخات  ناامادز ب كا  ا  اب « درخت ندا کا د 

 «ندا دادز شد

 تذکره الاوليا:

اياد منتنا پ او ن ز ارگنوشت  ک  یق  ادم ان با ان ااو  در ان خ اعار گ اعز را و

 دااتان هاا تنا ی ر ان پ  او خ اعار ان را م نويس   ود

نق  اات ک  ما دپ با  نا د اح اد خضا وي  آماد و گ ات: رن اورم و درويا ، ما ا 

ط يقز ب اموو تا او اين محنت ب ه ، ش   گ ت: ناام ها  پ  ا  اپ کا  هسات با  کاغاذ 

بنوشات و ب ااورد، شا   ها بنويس و در توب ز کن و ن ديك من آر، آن م د ا    پ   

با  آن ااا نوشات  باود، گ ات: « دودپ»ک د يكز کاغذ ب  ون ک  د نام دات ب  توب ز 

 .8تو را دودپ بايد ک د

اپ را پ اا د شا   ااواب داد او او مس   ک  ع دپ ن د باي يد امد واو ح ا نويسدمز

کس اب شد م دپ امد وديد ک  اب وردپ ب  وم ن اات گ ت اين چ سات او باوپ  وان

 من اواب دادم واو او ش م چن ن شد .گ ت ک  مس   اپ پ ا د او ش م

 2ذکر مالک بن دینار

                                           
 .چاپ انتشارات طلایه 888ص  -8

های صحيح فردی صالح بوده است وا این کلرام را نقرد در روایت /البته باید بيان داشت که مالك بن دینار -1

توان گفت که نود درصد داسرتانهای ترذکرة الاوليرا رد استناد صوفيه بوده است وبه حقيقت میکردیم چون مو

 .کذب است ویا بعد از عطار به کتابش اضافه شده است
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  يدگومز يا ک  ان ااتاند ن  ب  یطار دروغ بست دان ز در اين قس ت

ن ااس مالااك باا  وپ ع ااار اورد تااا خ مااا بنااورد بعااد او چنااد روو وقااول  گوياادمز

ز ن س چن ن ع مود ک  اپ ن س بايد يك ه ت  بادون اعطاار رووز باشا وق ار گ عتن او

 … …و وشبها در ن او باشز تا روو

 …بعد ان مالك قس  خورد ک  دگ  خ ما ننورد و

 چونك  چ  کسز ايدمز ن گ ت ک  اين قض   ک ز دروغ ب  نظ توامز اولا :نقد

  يد ک ع مامز ـدوم ال    ند يك ه ت  بدون اعطار واب وغذا وندز ماندتوامز  

         بن دينار خ ما را ب  خودی ح ام ودر ادام [. 761: ة]البق 

 : يدع مامز ک  با اي  ديگ  ق ان مناعز دارد ک  کندمز            

            : [.6]التح ا 

وبا  وما ن  در واد وخوف در حج بز هاوی شاددر روايت ديگ  امدز ک  ا و او ش

 اعتاد

.. کا  او .او افاحاب رااول ال ا  اات چاون بايد دانست ک  اين کار اح قان  بودز

 حديث اين راثابت مكنداند چن ن نك دزاند او بسز ب رگ بودز

 

ع مود تاا آن اا کا  مز افحاب را مویظ  او انس روايت اات ک  رووپ پ غ ب 

گان را شاان دي ، امااا هاا چ کدام ااان باا  وماا ن ن  تاااد. و در حااديث شاانوند فااداپ نالااب

ما را مویظ  اپ مؤث  کا د چنادان کا  چ ا ها  پ غ ب »ی باو بن ااريب اات ک  

 «پ  آب و دلها ب تاب گ ديد

( پ ا د آياا او گذشاتگان کساز او خاوف خادا رویك مب او اا اي دخت  ابوبك  )

 د. گ يستنمز ن ، اما ؟ گ ت:شدمز ب هوی

 ( گ تند: کسانز هساتند کا  باا شان دن ق ائات قا آن او هاویروب  انس بن مالك )

 ، گ ت: اين کار خوارج اات!روندمز

 ب   اين احاديث ب اپ او کاعز اات

 را ديدم و.. ب  ابب حسن ظن م ا بن  د  ـک  ال    يدگومز ودر اخ 

ونگ ت  ب  ابب  ن  من عقط در فورر ش ر نك دن امكان دارد بب يدگومز ال  

    يد:ع مامز -ی وا -ال    ظن حسن              

    [36نساي: ال]. 
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آم ود و گناهان ديگ  ن ز ه انا ال  ، گناز کسانز را ک  ب  او ش ر آورندت ا  : 

 .بن دمز را ب اپ ه  ک  بنواهد

خ اعاار گ اعاز ن ا   7پااراگ اف 631ودر يياد ااات گ  خ اعار اين کتاب ودي

 اوردز ک  لاوم ب  ديدن اات

 -اوج اقاپ یطار در فوعز نام نهادن اع اد ويا  ااات مح اد اع ا  النااد  رو

( اماام /) شااععز امام-( /)اده  اب اه   -( /)بن پ حسن–( /)اويس الق نز 

 اول اااپ ودهاا( /) البااق  مح ااد– بغادادپ ان اد –( /)اماام اباو حن  اا  -( /)حنبا  

 ديگ 

 :نفخات الانس
 بب ن اد شا   خاود را چگونا  تع ياف شاودمز اين کتابز ک  در ک   گوئز ن   ياعات 

 کنندمز

شا   اوحاد الادين ک مانز قادس ال ا  »در ننار الانس نام يكاز او فاوع ان با رگ 

 ود تواا  با  مظااه  فادرپوپ د حق ات شاه()نويساندياد ک دز چن ن ماز «!تالز ا ز

 .«ک دمز ز وا ال مط ق را در فورر مق دان م اهدزک دمز

ز   ولاز با  وشات کاارپ او کا دمز خواهد بگوياد کا  شا   ک ماانز ااادز بااوپمز

 «زکاا دمز ويبااا ال اا  را در کودکااان خااوب وپ ت اشااا» ياادگومز اااامل ديگاا پ پوشاااندز

 بب ن د انداوز گستاخز چ  بودز اات 

 اندز وچ   چ انز وپ را چ  خوب توا ح ک دزک دمز   چ   چ انزاين ش 

 مرصاد العباد:  
 ابوبك  راوپ م قب ب  داي  اات  اين کتاب نوشت  ن   الدين

 ودر م فاد العبااد در باارز شودمز ابوبك  راسز يكز او ب رگان فوع   ش  دز

کا  »داوز بحاث کا دز کا او ق ب اوار رب العال  ن ب  یال  قالب اين بارز با  ه اان انا

وظ  اااات اشاااااان وینافاااا  ووح اااات ااااا اا دنااپااااائن اوردز ان  روح انسااااان را

 واااااداناااد گااااهی باااود ز ااااات کساااانی ان ا گذشااات را ع اماااوی نك دز گواااادمیو

 را .باا ان.پا – اااعسان  بگوئا  بهت  اا –واك دااتانس  داشتندمی

 آن کسرانی »،در را آن بجاست که سدنویمی -ایافسانه گویم بهتر یا –و یك داستانی 

اند داشتهمی یاد در و نكرده فراموش را سرگذشت

: نویسدمی پائين بياوریم.

شيخ محمد کوفی در نيشابور حكایت کردی که شيخ علی مؤذن را دریافته بود کره او 

« د که مرا یاد است که از عالم قربفرمو
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گذرانيدند. به هر آسمان کره رسريدم می آمدم و روح مرا به آسمانهامی حق بدین عالم

اهل آن آسمان بر من بگریستند گفتند بيچاره را از 

آورنرد و از فراخنرای حضرایر می فرستند و از اعلی به اسفلمی مقام قرب به عالم بعد

نند. بر آن تأسفها رسامی قدس به تنگنای سرای دنيا

بار بر سر چراهی دلروی آب در خداوندی که اگر در مدت عمر او در آن جهان اگر یك

سبوی پيره زنی کند او را بهتر از آنكه صد هزار 

سال شما در حضایر قدس به سبوحی مشغول باشيد. شما سر در زیر گليم کل حرزب 

بمالدیهم فرحون کشيد و کار خداوندی ما به ما 

(انی اعلم ما لا تعلمون  )بازگزارید که» 

كاره به دعوی خدایی برخاسته بلكه همه چيرز را بره بسيار دیگران که آشاند ولی بوده

 اند:خدایی ستوده

ما ذات ذوالجلال خداوند اکبریم قدوس ذات از همه الوا  برتریم 

مایيم و ذات ماست به هر ذره ای عيان آثار ذات ماست ندانی که دیگریم 

من خویش را به خویش ستایم به هرصفت گاهی شراب وشاهد وگاهی چه ساغریم 
 اپ دل تو بز خداپ َمب ن غ   در م ان ما )ار )وال  ال خداوند اکب ي 

 اين دل   ب رگز ب اپ ثابت ک دن پ وت نواز بودن فوعز گ پ اات 

 ع یااون او روپ ک اا ز کاا  او خاادا پ اادا کاا دز بااود ادیاااپ ربوبّ اات ن ود)فااوع ان

(   الاای زک  ع یاون با  مقاام وحادر وااود راا دز باود با اپ ه  ن)اناا ربكا گويندمز

 8 گ تمز

لاهيجي در شرحش نوشته است: 
ياد، بدانساتز و آگاااز ن امز يعناز اگا  مسا  ان کا  قائا  با  توح اد ااات و انكاار بات

شدپ ک  عاز الحق قا  بات چ سات و مظها  گ سات، و ظااه  با  فاورر بات چا  کساز 

هست بدانستز ک  البت  ديان در بات پ ااتز ااات، ويا ا کا  بات، مظها  هساتز مط اق 

                                           
 .58الطواميس، ص  -8
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ک  حق اات، پس بت من ح اث الحق قا  حاق باشاد و ديان و یاادر مسا  انز حاق اات 

 8دين، در بت پ اتز باشد!!پ اتز اات و بت پ اتز ی ن حق پ اتز، پس ه  آين ،

:  يدگومي شمس تبريزي
در گ اات،مااز آن دز فااوعز کاا  يكااز او اي ااان باا  ت اااا بچاا  ی ااق آورد، گاا د او

پ گاا د ماان؟ حااال خااود باااو گاا دمز  ت: تااو چاا گک  سااا و غ اا ز. درياعاات ت اااا بچاا ،

ت اا بچ  گ ت: ما را ن  ر اات ک  او در بب نا   غ ا  م ات خاوي ، چاون ط ال گ ت،

دارپ ک  تو را ن ديك کن ؟ چارز نديد وود ب عات و يااران را وداع کا د، گ تناد: خ ا  

عقات روم ايناك تاا وّناار بنا م، گ تناد کا  ماا ن ا  مواماز اات، قن  باو گ ت، و گ ت

کن  ، دز وّنار بن ي  ب  م ان بندي  آخ ، مانند ن اس واحادز اپ در ابادان مت ّ قا ؟ چاون 

ت اا بچ  اي ان را بديد پ ا د، قن  باو گ تند ک  م ان ما يگاانگز ااات، اناس در دل 

ت اا بچ  اعتاد ک  وّنار خود را شكست، گ ت: من بندز چن ن قوم  کا  باا ه اديگ  ايان 

 1وعادارند

 :ی از دیگر کتبوپاره ا
 8غ ب را! دانندمز نق بنديون

 8نق بنديون کسز ک  فوعز ن ود خط پ ب اپ دين  اات !

 5ک دمز بها الدين نق بندپ م دگان را وندز و وندگان را م دز

 3ندخوامی ون او کندمی ال   در ن د انان)فوعا ( ب  اشكال منت ف اات )ک 

 

)سنن التصوف( و حقرایق التفسرير را بررای  چنانكه ابوعبدالرحمن سلمی کتاب السنن

ایشان نوشت و چيزهای شگفت از واقعات صوفيان بی آنكه اساس علمی داشته باشد در 

ند امرا در تفسرير قررآن بره رأی، کشيدمی آن نقل کرد، عجب آنكه در خوردن دست پس

                                           
 .246ش ح گ  ن راو، ي  -8

 68مقالات شمس تبریزی، ص  -1

 .883للسرهندی:  نيةالمكتوبات الربا 858: ةرشحات الحيا -8

 .46ان ف حب والع ع يةنور الهدا -8

 .6/642اامل ک امار الگول اي:  642: سيةالگنوار القد ،644: يةال واهب الس مد -5
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د و تنهرا که در روایت ثقره نبرواند دست گشاده داشتند. در بارة خود ابوعبدالرحمن گفته

تعداد کمی حدیث از اصم شنيده بود؛ پس از مرگ ابوعبدالله حراکم نيشرابوری، از روی 

تاریخ یحيی بن معين و غير آن، حدیثها از قول اصرم نقرل کررد واز خرود روایتهرا بررای 

 صوفيان جعل نمود.!

 

 و نيز ابونصر سراج کتاب لمع الصوفية را برای صوفيان تصنيف کرد و در آن اعتقادات

زشت و سخنان پست آورد که برخی را ذکر خواهيم کرد، و ابوطالب مكی قوت القلروب 

را نوشت و در آن احادیث دروغين آورد و نمازهای مستحبی روزانره و شربانة سراختگی 

بيان نمود واین کلرامی بره معنرا « اهل کشف»ذکر کرد و همچنين عقاید فاسد با استناد به 

قول یكی از صوفيان آورده که خردا در همرين دنيرا برر  بيش نيست. و هم در آن کتاب از

 ید. نمامی اوليایش تجلی

گویند: ابوطالب مكّی بعد از مرگ ابوالحسين بن سالم وارد بصره شد و خویش را به 

ند شدمی مقالت وی منسوب داشت، سپس به بغداد آمد و مردم در مجلس وعظش جمع

خت چنانكه یك بار گفت: آميمی و درسخنانش حق و باطل را هم به هم

از خالق تر یعنی هيچ چيز و هيچ کس بر مخلوق زیان رساننده» 

 مردم به بدعت منسوبش کردند وترکش گفتند و دیگر وعظ نگفت.  «نيست

ابونعيم اصفهانی کتاب حلية الاولياء را نوشت و در تعریرف تصروف سرخنان منكرر و 

شرم نكرد از اینكه خلفای راشردین و بزرگران صرحابه )ی( را از صروفيه  زشت آورد، و

بشمرد و چيزهای عجيب از ایشان نقل کند، همچنين شرریح قاضری و حسرن بصرری و 

طبقرات »سفيان ثوری و احمد بن حنبل را از جملة صوفيان شمرد، همچنانكه سرلمی در 

ه از زهاد بودند جزء صروفيه فضيل عياض و ابراهيم ادهم و معروف کرخی را ک« الصوفية

به حساب آورد؛ حال آنكه تصوف روشی است مشخص و معلوم و غير از زهرد اسرت و 
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فزون بر آن چيزها دارد، و دليل بر فرق این دو آنكه تا کنون کسی زهد را نكوهش نكرده 

  اند.اما تصوف را بر آن سان که خواهيم گفت، نكوهيده

 

برای صوفيان نوشرت ودر آن عجرایبی از فنرا و بقرا،  را «الرسالة»وعبدالكریم قشيری 

قبض و بسط، وقت و حال، وجد و وجود، جمع و تفرقه، صحو و سركر، ذوق و شررب، 

محو و اثبات، تجلی، محاضره، مكاشرفه، لروایح، طوالرع، لوامرع، تكروین )ظ: تلروین( و 

درهم و بررهم تمكين، شریعت و حقيقت... و امثال این پریشانگویيهای بيمایه و حرفهای 

را « التصروف ةصفو»بی پایه آورد با تفسيری عجيبتر؛ و نيز محمد بن طاهر مقدسی کتاب 

نوشت و در آن چيزها آورد که خردمند از یاد کرد آن شرم دارد و ما بعضری را در جرای 

 خود ذکر خواهيم کرد. 

 احرتکره ابرن طراهر بره راه اب گفتمی از آن جمله شيخ ما ابوالفضل بن ناصر حافظ

رفت و کتابی در جواز نظر بر امردان نوشت و حكایتی از یحيری برن معرين آورد کره می

فرسرتی؟ مری پرسيدند: بر او صلوات« در مصر کنيزکی زیبا دیدم، صلی الله عليها!»گفت: 

ابن طاهر قابل استناد و اعتبار شيخ ما گفت: «. آری صلوات بر او و هر چه زیبارو!»گفت: 

 نيست.
ت  را او یا ی وک اای ال ا  وانات اعضا  فاوعاان قبا  رااول ال ا  اا اویدز

 8دانندمی

 

 1)فوعا ( او ت اور ق ان ب ت  ااتهاا تواشال وغانی

ناست مثا  م ااهدز امات وباا خبا  شادن او  هاچ ع قی بان مور وحاار نبی

 8.. او او من ی ناست.احوال ان نات وی م ان و

                                           

 .مالكی لعلوی 183و 838 يةالمحمد الذخائر 8/863 الشمس ضوء 888 الجواهر ةقلاد -8

 .853 يةالقشير لةالرسا -1

 .61،16ص الفؤاد اءشف -8
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ب ود مث  اان اات ک  مهاا ر ک دز  ه کس ب  اوا واارر قب  راول ال   

 8ب  اوا ال  

1ااتها اع اطون او اولاا

 8حج الگکب  اات 8ويار  ضح د الط ب

اادنا ی ی گواد من نقط  بسا  ال ا  الا ح ن الا حا  هسات  مان یا ی هسات  مان 

 5ک ای هست  من اا ان وومان هست 

 ر ک  ااد راهاا اا ان را ه انطونشمح د بن ی ز می عقا  3دابة!

 6شنااد راهاا ومان را می

ه است: خداوند یك بار مرا بالا بررد، و در پريش گفتمی آمده است که بایزید بسطامی1

روی خود به پا داشت، و گفت: ای بایزید! آفریدگانم دوست دارند تو را ببينند. گفتم: مرا 

مقام احدیّت خود به یگانگی خود زینب ده، و جامعه کبریائی خود را بر من بپوشان، و به 

برسان، تا آن جا که اگر آفریدگانت مرا ببينند گویند تو را دیدم و تو آن هستی، در حرالی 

 که من در آن جا نباشم.

                                           
 .55ص الفؤاد شفاء -8

 .51از جيلی ص  ،الكامل الإنسان -1

 .یكی از شيوخ متوفی -8

 .68ص ،آزاهير الریاض -8

 .888ص الأکابر تاج سالم بن بكر أبی الشيخ مناقب فی الجواهر -5

های قيامت انهالارض استفاده شده است وظهور او از نش بةدر قران دا گویا حيوانی است و جنبنده که -3

 . است

 .(15ر8) الأشراف ةالساد وکرمات مناقب فی الشفاف الجوهر -6

 .811نوشته سرّاج صفحه « اللّمع» در کتاب -1



 145 زیارت شرعی قبور

"ياا عاارج الك ب)ااا  شا ارز  :(  داراا ااان اااامی ااات/یبد القاادر گا اانی)

 (" "يااا مباادپ ا ااال71(  يااا مح ااز الاا م  )62(  ا فاااحب ال  ااك وال  ور)اااا 66

 8(46يا راح  الناس)(76( يا نائب راول ال  ")72ال  )

 1العاا) بال  (ااگار  داتور دادز ک  دود بنورند)دخاناارها پاامب  ب  فوعی

درد سر و بخرار )ترب( امرراض مبرارکی : »نویسدمی رضا احمد بریلوی در باره خود

د لله که مررا نيرز اکثرر الحم: »نویسدمی سپس«. ندگردمی است که انبياء کرام به آن مبتلاء

 !8«باشدمی درد سر و تب

 8«چه  شبان  روو ب  يك وسو ن او خواندم»الدين اردب  ز گواد ک  ش   ف ز

 5بدان ه انا در دناا ک ار ووناداق وم احدز او من ب ت ند وش  من هست 

آمده که او به احمد طابرانی سرخسی گفت: آیا کراماتی برای تو ظراهر شرده اسرت؟ 3

گشتم که خ داد: در آن هنگام که ارادتم برقرار، و کارم آغاز شده بود، در پی سنگی میپاس

یافتم ناچار مقداری از هوا برگرفتم که در این موقرع بره گروهری با آن استنجا کنم و نمی

 تبدیل شد، و با آن استنجا کرده، سپس آن را به دور انداختم.

 

 6ح ام اات ونداق اات!!!«ه  کس عتوا بدهد ک  دود)دخاناار ااگار

                                           

 .نيةالربا الفيوضات -8

 .النبهانی یوسف عشر الحادی القرن فی فيةالصو لإمام البحار جواهر -1

 .8/38ملفوظات  -8

 .151المصافحه صفحه  ةصفو -8

 .العلمية الكتب دار. 88 المكتوب ،86 صفحة السرهندی باتمكتو -5

 .361در رساله قشيریه صفحه  -3

 کران حيث وقته، فيةصو کبار من، الدمشقی الحنفی النقشبندی القادری النابلسی الغنی عبد الشيخ عتبر -6

 مؤلفرات له( هر8888) سنة بدمشق وتوفی ،(هر 8858) سنة ولد، الشام وبقطب، بالله بالعارف یوصف

 .والتصوف والتاریخ والتجوید الفلسفةو والأدب الفقه فی ةعدید
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اورند گفته است واز اباحرت می درها او این چيزها را از کشفياتی که حضرات صوفی

 8گویدمی دخانيات سخن

 اذکار واوراد طریقت برهانية:
 گواد:)اک  می1

8 

 8«د کردد کرده کرده ده ده ده اللهوکرب کٍد کٍد کرد» :گوادمی و

 اوراد واذکار طریقت قادریة:

5 

 :دهندمی اورادی که صوفيان به شيخ عبد القادر گيلانی نسبت

 
!!!3 

                                           
 .888 صفحة، للنبهانی( المختار النبی فضائل فی البحار جواهر) -8

 .188 ص البرهانی عبده عثمان محمد إبراهيم الشيخ تأليف نيةالبرها يقةالطر أوراد عةمجمو -1

 .11ه همان منبع صفح -8

 .13همان  -8

 .نقول الظهر ورد 15 يةالقادر والاوراد نيةالربا الفيوضاتيف 18ص -5

 .86 ص يةالقادر والأوراد المآثر فى نيةالربا لفيوضات -3
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ب اا قب  روح اااد بادوا امادز باود بادوا بادو گ ات با   (ی رائ  م ك ال ور)

 8د واان وا را نگ عتب گ ت واا  وا منسوخ ش وااوا ربت ب گ د 

 سيد بدوی برای بيماران چنين مينوشت

.1 

ال ا  با  اب ااس گ ات لعنات با  تاو تاا ااوم الادان پاس وماانی کا  ااوم الادان شااد 

 8د!!گ دمی اب اس دوبارز ب  مق ب بودن  در ن د ال   ب 

ف ال اا س اااات او اشااارز کاا د باا  خورشاااد او القاااب إااا ای   الحضاا مز: موقاا

 8وخورشاد ااستاد

   عبد الوهاب شعرانی در مورد ایه         گوید [.36: ة]البقر: 

همانا گاو انسان نفس او است که الله دستور داده است که ان را با شمشير مجاهدت 

 5ومخالفت ذبح کنييم!!

  زیر گوید: واز جعفر بن محمد در مورد قول عز وجلدر مورد ایه  الخرکوشی

             :قبل از  زندمی این صوفی است که حرف [.81]لقمان

 3ان که وقتش برسد )اجازه بدهند(

مدعی است: ابن   ابن سبعين در تفسير گفتار پيامبر اکرم

از توسعه این معنا که پس از  است مترجم( با گفتن  آمنه)مرادش پيامبر اکرم

                                           
 .853أزاهير الریاض ص  -8

 .188 همان -1

 (38ر31) هالصفح فی وجاءانسان کامل  -8

 .طبقات الخواص (16 صفحة) الزبيدی ذکر -8

 .816ص - عرانیعبدالوهاب الش - ضيةالمر بةالأجو -5

 811 ص - کتاب تهذیب الأسرار -3
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درباره او گفته است ابن  8او پيامبری نيست جلوگيری کرده است. همچنين ابن کثير

و  ایدکرد، به اميد این که وحی بر او فرودسبعين در غار حرا و در مكه اعتكاف می

ای است اکتسابی، و نوعی کرده که نبوّت مرتبهپيغامبری یابد، و در همين حال ادعا می

های مادّه دوری فيض ربّانی است که بر عقلی که صفا و پاکيزهگی یافته، و از آلودگی

شود. اضافه بر این هنگامی که او طواف کنندگان پيرامون خانه خدا را جسته، افاضه می

ها مانند خران دور مناره هستند، و اگر آنان برگرد من طواف کنند از نگفت ایدید میمی

 1این که دور این خانه بگردند بهتر و فضيلت آن بيشتر است.
در ب اد عارس فوعز ب رگز بود گ عتار نواوانز شد و خود را اند چنانك  آوردز8

امت آن او ت س خدا و ند ک دمز نتوانست نگ  دارد و ن س ب  ی   وشت دیوت 

 تن    خود را او ب ندپ ب  درياپ آب اعكند وغ   ک د در حالز ک  اين آي  را

 ند:خوامز                  پس توب  کن د و اعنی:  [53: ة]البق

 .ب  اوپ خالق خود باو گ ديد! و خود را ]يكديگ  را[ ب  قت  ب اان د!    

                                     

                                ة]البق :

گ ت اپ قوم من ش ا با ]ب  پ ات [ گ عتن گواال   خود قوم ب  مواز چون[ 53

ب خود ات  ک ديد پس ب  درگاز آع ينندز خود توب  کن د و ]خطاکاران[ خودتان را ب  

قت  ب اان د ک  اين ]کار[ ن د آع يدگارتان ب اپ ش ا بهت  اات پس ]خدا[ توب  ش ا 

اهالت فوعز را بای اين اي  در مورد  .پذي  مه بان ااترا پذي عت ک  او توب 

يهوديانز امدز اات ک  در هنگام رعتن مواز ع ب  غار ب اپ اوردن الواح ون ان 

دادن مع  ز ب  اع ادپ او قوم  مدز اات ک  هنگام نبود مواز ب  بت پ اتز روپ 

ا تاديب کنند ه  کسز اوردند وال   ـ  مود توب  کن د وخود را بك  د)يعنز اع اد خود ر

                                           
در دمشق تولد یافتره و در  688عماد الدّین شافعی مكّنابه ابن کثير از پيروان ابن تميّمه است، به سال  -8

 .هر در گذشته است، کتاب البدایه و النهایه نوشته اوست. فرهنگ دهخدا.م668سال 

 مراجعه شود. 855و  858ص  به کتاب ابن سبعين و فلسفه صوفيانه او -1

 .بن جوزی مولف تلبيس ابليس -8
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ک  بع  خواات ال هـ وندز ماند ا و م  مان ن ست او اين اي  ب اپ خود ک ز خود 

 اات ب  طورپ ک  در دين اا ام خود ک ز مساوپ قت  گ  دمز اند

 8صوفيان حضرموت)حضرمی( بر جنازه الاغ نددنخوامی نمازه جنازه

 

 

 :سحر در نزد شيوخ صوفيه

                                   

         [881: ةالبقر]. 

خواندنرد پيرروى کردنرد. و )یهود( از آنچه شياطين در عصر سرليمان برر مرردم مرى

و بره  ؛ولى شیاطین کفر ورزیدندد ؛و( کافر نشد ؛لودسلیمان هرگز )دست به سحر نیا

 .)ومردم پيروانان کافر گشتند(مردم سحر آموختند

فرمود:  از ابوموسی روایت است که رسول الله :احادیث در مورد سحر
1 

ر کسيكه معتاد به نوشيدن شرراب باشرد 8ند: شونمی سه نفر به هيچ وجه وارد بهشت

 .کسیکه جادوگر را تصدیق نمایدر 8ر کسيكه رابطه خویشاوندی را قطع نماید 1

فرمود:  روایت است که رسول الله از ابوهریره

.8

                                           
. 

 .بخاری -1

 .188الی  188الفتوحات المكية ص  -8
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کدامنرد؟ فرمرود: ها آن اصحاب پرسيدند:از هفت چيز هلاك کننده بپرهيزید. »ترجمه: 

، قتل ناحق، خوردن مال ربا، خوردن مال یتريم، فررار از جادوگري شرك ورزیدن به الله،

 .«جنگ و جهاد و اتهام به زنان پاکدامن و بی خبر مؤمن

یعنری: حرد )تنبيره(   :کندمی نقل از رسول الله تجابر

ترمذی نقل کررده و گفتره اسرت، از این را  ردنش با شمشير زده شود.ساحر اینست که گ

 اینرو با سند صحيح بر جابر موقوف است.

 

 بر سحرشان اعترافات شيوخ صوفيه

ش فتوحرات مكييره به تاکيد شيخ اکبر صوفيه در کترابو 8:المكية محی الدین عربی -8

تی مرذموم اسرت ونصريب وسحر به اطلاق صرف هستند ساحرانها آن واز :کندمی اعتراف

 باشردمی اوليا از این علم انچه الله سبحانه وتعالی به انان از علم حروف تعليم داده است

ند انچه را کره اللره سربحانه وتعرالی در حرروف واسرما قررار داده اسرت گيرمی پس یاد

واگر این کار بره  شوندمی عوض در عالم حقيقت وخيالها آن که اشيا با وخواص عجيبی

لاق مذموم است ولی ولی به تقييد محمود است !! وان از باب کرامرات اسرت وان نرزد اط

ایمان اورده بودند برا ایرن کره  ساحرانی که به موسی علما عين سحر است وبه تاکيد

و وارد دین الله شدند واخررت را  ایمان اورده بودند ولی همچنان علم سحر نزد انان بود

در حرالی کره هنچنران  دند به عذاب خدا به دست فرعونبر دنيا ترجيح دادند وراضی ش

واین علامت یا علرم  مشتق شده ار سمة 1واین در نزد ما علم سيميا  نددادمی سحر را یاد

 وترکيب اسما وکلمات به دسرت با جمع کردت بر ان چه که بنا شده است بر که علامات

  اید....الی اخرمی

                                           
 .نوعی سحر است -8

 .3کتاب مجموعة ساعة الخير ص -1
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را بنویس بر بسم الله الرحمن الررحيم،  سمهاسوال ميكنی از حفظ شدن این ا 8وگوید

 .الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

 
 واضافه کن این ایات را بر                

       :واضافه کن ...[18]یس: 

شرود هرکس این طلسم را در کيسه پول بنویسد از ان کيسه چيزی کم نمی :1البونی-1

 8شودمی وبرکتش زیاد شودمی وبر ان اضافه

 
 1غملش  1برهش  1ترقب  1بزجل  1مزجل  1طوران  1يه تتل 1کریر  1برهيته »

 1أنغلليط  1قزمز  1بشكليخ  1برهيولا  1نموشلخ  1کظهير  1برشان  1قلنهود  1خوطير 

 1طونش  1بشارش  1بكهطهوفيه  1شمهاهير  1شمخاهر  1کيدوهلا  1غياها  1قيرات 

 1شمخایاروخ 

                                           
 القرشی، أبو العباس، المشهور بالبونی نسبة إلى بونة بأفریقيرا علرى السراحل أحمد بن علی بن یوسف البونی -8

 .88/  111تاج العروس ص ] قة البونية الأسماء والحروفشيخ الطری

 .881ص  منبع أصول الحكمة -1

 ﴿ :تعالى قال بالله العیاذاذ بالله یالع -8                          

                                   

  ﴾  :[.81]سبأ 



 لفی ضلال مبین   151

واز  گویندمی و این قسم متفقن به ان سحر 

 8آصف بن برخيا واست واو از سليمان اخذ کرده سليمان بن داود عليهما السلام!

 منبع أصول الحكمة بونی مملو از طلسمات کفری وشرکی است

بر خرقه سفيدش روز شنبه ساعت عطارد وماه مرن  و نوشته بود :1ابوالحسن شاذلی-8

 وایه شرریفه را بخوانرد )تمرام وقرت( وان زمران وقرار دهد وان را برسرش بگزارد کتبها

 بر تمام دشمنانش پيروز گردد به کمك الله تعالی تواندمی

 
 الله تعالی ما رابا ان ودر ان منرافعی بررای مرن دهدمی ای که نفعنوشته است دایره 8 

ادخوب وقال یوان زاست کتب  ان است که ذکر کرده است است سر ان ومنفعت بيشتر از

 أوصانی العباس المرسی کما أوصانی الشيخ أبو الحسن 

  
وطهلفوش أوراد القادریة:  در

 أسماء شياطين واینها، 8(..یا مهباشایتنوخ یا ملوخ،..): در ان، واست )اجنه( اسم شيطان

 .8یا من هو أحون() در انو ،هستند

                                           
 .88الجليل ص السر -8

 .11همان -1

 ، ملحق بالطرق الصوفية فی مصر د/ عامر النجار.861ورد للقادریة ص  -8

 حق بالطرق الصوفية فی مصر د/عامر النجار.، مل818دعاء سورة الواقعة للقادریة ص  -8
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: شالمرسی فی حزب گویدأوراد الشاذلية  درو
 .8 وقال: ،1

أوراد الدسوقی:  درو
أوراد القادریة  شده دررداو است ، وأحون اسم شيطان8

 والشاذلية والدسوقية وغيرهم.

 وعبارات سحری ،ی استأسماء سيریانياین و أوراد البدوی  درو

ياطين را در واینها صریحا ش، 5در موردشابن خلدون  کرده ذکرهمانگونه که  است

 .3: ودر اورادشان ندندخوامی دعایشان

 :ةيبرهان قتیاذکار واوراد طر

وکان الله قویاً عزیزاً بها بها بها بهيا بهيرا بهيرا بهيرات بهيرات بهيرات : »دیگویذاکر م 

 « القدیم الأزلی

 « ده ده ده ده اللهوکرب کدٍ کدٍ کردد کردد کرده کر: »دیگویم و

یا الله بصعع بصعع والباء بهبوب هبوب أو النور السام : »ةیقادر قتیواذکار طر اوراد

بسهسهوب سهسهوب ذى الفر الشامخ مطهطهوب هطوب یا الله یا الله کهوب کهوب 

 «کهوب بى

 

 وبقيره را برا دادن ادرس کفایرت کرردیمچند نمونه را ذکر به دليل کثرت این کفریات

 مدهيمي

                                                                                                             
 .156لطائف المنن ص  -8

 .138لطائف المنن ص  -1

 .، ملحق بالطرق الصوفية فی مصر د/ عامر النجار813الحزب الكبير للدسوقی ص  -8

 .831هامش الطرق الصوفية للنجار ص  -8

 .، ملحق بالطرق الصوفية فی مصر د/ عامر النجار831حزب البدوی ص  -5

 .8صوفيگرى، ص -8
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] الطبقرات -65المرضية فی کيفية سلوك الطریقة الرفاعيرة ص  -61لدرر المرضية ص

 818 – 818 ص النبلراء أعلام سير کتب انددر کرده نقل حلاج برای»– 888/ 8الكبرى ص

 کرامرات جرامع «1/  813 – 815 ص بغرداد تاریخ فی البغدادی الخطيب وأخرجها ،88/ 

اب کت -18ص الأحمر الكبریت کتاب فی جاء لسحرا کتب -8/  838 – 831 ص] الأولياء

 -31الجلية فی أوراد السادة البيوميه ص -661الفيوضات ألربانيه فی المآثر والأوراد القادریة

—8جامع کرامات الأولياء لنبهانی  -مكتبه الحسين الاسلاميه881مجموع الأوراد الكبير ص

  دیگر کتاب هاود 135 ص الشاذلية المآثر فی العلية المفاخر -811

 حمله مغول زا دبر اسلام قبل وبع تاثير تصوف

تا آغاز قرن هفتم که زمان چيرگى مغولست صوفيگرى، چه در ایران و چه در هنرد و 

خوارزم و بخارا، ترکستان و آسياى کوچك و عراق و سوریا و مصر و دیگر جاها، پريش 

واهيم دید یكى از دلایل چيرگرى رفته و در همه جا خانقاهها برپا گردیده بود و چنانچه خ

 مغولان همين بوده است.

سپس در زمان مغول رواج آن هر چه بيشتر گردید. زیررا برا آن داسرتانى کره مغولران 

ميليونها مردان را کشته و ميليونها زنان و دختران را به بردگرى بررده و سراسرر کشرور را 

دانگى به کمرر زننرد و غيرتمنردان از تاراج و ویران کرده بودند ایرانيان یا بایستى دامن مر

گذشته برخيزند و به دشمنان پيروز آیند. کينه گذشته را بازجویند و یرا از همره چيرز جان

چشم پوشيده و کشور را به دشمنان سپارده از زنردگانى تنهرا بره خروردن و خوابيردن و 

يگرى روزگزاردن بس کنند و براى آرامش دل، خرود را بره دامرن صروفيگرى یرا خرابرات

اشتند این یكى را برگزیدنرد و دنمى اندازند. و ایرانيان چون پيشروان کاردان و غيرتمندى

آن را  این بود که صوفيگرى و همچنين خراباتيگرى فزونى یافت. به ویژه که مغولران نيرز

 خواستند و این به سود ایشان بودمى

موار گردانيده و ایرانيران یكى از شوندهاى بزرگى که راه درآمدن مغولان را به ایران ه

بود وگرنه ایرانيان را که سالهاى « صوفيگرى»را در برابر آنان خوار و زبون ساخت همين 
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پيش از آن خود داوطلبانه در جنگهراى صرليبى برا دیگرر مسرلمانان همدسرتى و کمرك 

کردند چه شده بود که در اندك زمانى چنين پَّسرت و نراتوان گردنرد و در برابرر یرك مى

 مردم بيابانى سرفرود آرند.مشت 

مؤلف گوید: آرى روحيه مصالحه با همه حترى دشرمن و انرزوا و عردم پررداختن بره 

مسائل سياسى، اجتماعى و صرف زهد منزویانه که مطرود اسلام است انسان را نسبت بره 

 .8کندتفاوت مىى خود بىمسائل حاشيه

 دین با همه یكی است رئاليسم است چرا که این چرا که گفتيم دین تصوف پولو

در تاریخ کبير امده است که زمانی که مغولان بغداد ر ا گرفتند تعردادی ر ا بره صرف 

 ووانران نيرز گرردن خرم زدمری گردن انان را بستند که انان از صوفيان بودند وزنی شروع

ند وزیر تيغ وی ميرفتند تعدادی از انان نگرفته بود کره زن گفرت مرن بررای نهرار کردمی

براز ن باز گردم ان زن باز گشت بعد از خروردن نهرارش شما همينگونه بمانيد تا م مميرو

  "وهمه انان را کشت  شروع به قتل انان کرد

ارج شوند انانی که معتقد به جبر نی را که از عقيده صحيح اسلامی خانا بله این است

م داد انان معتقد انان معتقد بودند که این عذاب الله است پس نباید کاری انجااند ناب

 شوندمی بودند که قيامت شده ویاجوج وماجوج امده است انان معتقد بودند که شهيد

 ،روندونزد معشوق خود الله می           [.88: بة]التو 

 قررن هفرتم امروزه بر هيچ کس پوشيده نسيت که عامل فروپاشی امپراطوری اسرلامی

وحتی عامل فروپاشی امپراطوری عثمرانی رواج تفكررات برن عربری  ه وصوفيه بودرافضي

اواخرر  صوفی بود که قبر پرستی ونفی یاد گيری علوم تاکيرد داشرت چنانچره دیردیم در

 حكومت عثمانی

توکلی غفر الله له در کتب خود به دفاع از صوفيان پرداختره  امروزه افرادی مثل محمد

تی کمتر از ان را تا حرد دو ترا سره مقامرت از صروفيان در و وتعدادی انگشت شمار وح

مقابل حمله مغول در کتابش تاریخ تصوف کردستان درج کرده ومدعی مقاومت صروفيان 
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شده ولی غافل از این که خود صوفيان اعتراف دارند که ما مقاومرت نكرردیم حتری فررار 

 کردیم 

چندین جا بره فررار کرردن موسس طریقت کبراویه در کتاب خود در نجم الدین دایه 

 )مقدمه( جالب است که فرار را سرنت انبيرا86ودرص  18در صفحه  کندمی خود اعتراف

بررای که زن وفرزندان را به دست دشمن دادم وفرار کردم  گویدمی وبا بی شرمی داندمی

چراپ شررك انتشرارات کسب اطلاعات به شرح کتاب مرصادالعباد توسط احمد ریراحی 

رفتم به اسمانها فلان کردم ویا فلانی کنندمی مراجعه گردد انان که ادعا8818علمی فرهنگی

 ؟کنندمی ندد چرا فرارکردمی ر ا خشك کردم مغولان را خشك

 احمد کسروی گوید:

صوفیگري در زمان مغول 
بررای روشرنی  .سخن حافظ کشاکش صوفيان و خراباتيانستهای گفتيم یكی از زمينه

ای از تاریخ و از رفتار صوفيان پردازیم. اسلام چون بایران چيرگری باید به یك مقدمهاین 

ایرانيان خود  .ای آن در ایرانيان افزودن بحس دليری و جنگجویی بودیافت، یكی از تأثيره

انيد، و از اینررو در گردمی ند و اسلام نيز جنگ و مردانگی را بهمه بایابودمی مردم جنگی

اگر کسانی تاریخ ایرران را  .بودمی این حس بسيار نيرومند قرنهای نخست اسلام در ایران

در قرنهای سوم و چهارم هجری جست جو کننرد در آن قرنهرا از یكسرو در مراوراءالنهر 

داشرت و بگفتره اسرتخری می که هميشه با ترکان جنگ و ستيز بودمی دولت سامانی برپا

من بهر  :نویسدمی مين استخریه .ایستادندمی هميشه سيصد هزار تن سوار در مرز آماده

 رفتم یك شمشيری آویخته از دیوار و یك اس بی بسته در اصطبلمی ای از دهگانانخانه

از سوی دیگر دليران دیلرم از کوهسرتان  .ندبودمی همگی برای جنگجویی آماده .دیدممی

ویره ترا نرد و خانردان بنهادمی خود پایين آمده هریكی در گوشه دیگری بنياد فرمانروایی

پرس از همگری سرلطان محمرود  .انيدنردگردمی بغداد پيش رفته خليفه را زیردست خود

غزنوی بهندو ستان تاخته شهرها 



 157 زیارت شرعی قبور

با اینحال جنگجویان ایران بيكار مانده دسرته دسرته بيررق  .آوردمی گشاد و تاراجهامی

یكسرال را شرتافتند. می افراشته برای شرکت در جنگ مسلمانان با روميان بآسيای کوچك

ببينيد حس جنگجرویی  .اندیابيم که تنها از خراسان هشتاد هزار تن شتافتهمی ما در تاریخ

نموده!.. می آمده و سرشاریمی ه!.. ببينيد غيرت چگونه فزونبودمی تا چه اندازه

رسريم، مری ولی سپس چون بآغاز قرن هفرتم .یابيممی تا آغازهای قرن پنجم ما این را

 .بينيممی آن را نهبيكبار وارو

بين یرم می زیرا در آن هنگامست که .یابيممی بيكبار ایران را از غيرت و مردانگی تهی

چنگيزخان بماوراءالنهر آمده و چهار سال کشتار کرده و با اینحرال در ایرران تكرانی پيردا 

سوار یمه و سوتای دو تن سرکرده مغولی با سی هزار  بينيممی در آنهنگام است که .نشده

از جيحون گذشته از خراسان کشتارکنان پيش آمده تا مازنردران و عرراق و آذربایجران و 

لشرگرگاه خرود ه قفقاز مردم را کشته و شهرها را تاراج کررده از شرمال دریرای خرزر بر

فسوسا این درماندگی از یك توده چه بوده؟!..  .اندپيوسته

صد سال که از قرن پنجم تا قررن این خود یك جستاریست که چرا ایرانيان در آن دو 

هفتم بوده بدینسان تغيير یافته بودند؟!.. مگر در آن دو قرن نژاد ایران دیگر شده بود؟!.. 

آن  ولی ما پاسرخ .دراین باره کسی جستجویی نكرده و باین پرسش پاسخی نتواند داد

 بوده کره در نتيجرهدر آن دو قرن در ایران چند رشته بدآموزیهایی رواج یافته  .دانيممیرا 

جنگجویی و مردانگی بدینسان جای خود را به بيدردی و بيغيرتری داده. یكری از آن ها آن

 بدآموزیها صوفيگری، دیگری باطنيگری، دیگری خراباتيگری بوده.
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 زيارت شرعی قبور:

 برخی از احادیث در مورد قبور:
8 

و انرد را دریابد در حالی که آنان زندهها آن که قيامتاند همانا از بدترین مردم کسانی»

 «.دهندمی آنان قبرها را مسجد قرار
1 

 «.ید: لعنت الله بر یهود باد که قبور انبيائشان را مسجد قرار داده اندفرمامی رسول الله»
8 

راول ال   لعنات کا دز وناان وااارر کننادز قباور را واناانی کا  اتناا) کنناد با  ان 

 مس د وچ اغانی کنندز ان

8. 

رسول الله از اینكه قبر گچ کاری شرود و یرا برر آن  روایت شده که گفت: از جابر»

 «.نشسته شود و یا بر آن تعمير ساخته شود، منع فرمود

                                           
 .حسن إسناده: الأرنؤوط شعيب عليقت-ابن خزیمه -شيبة أبی ابن مسند -مسند احمد -8

: الأرنؤوط شعيب تعليق -زازو..معجم کبری لطبرانی مسند ب–سنن کبری لبيهقی  -مسند احمد–صحيح بخاری  -1

 :ر دهنگان قبور امده استکردن برای مسجد قراوبا الفاض دیگری لعن  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 أنبیائهم قبور اتخذوا والنصارى الیهود الله لعن»یا  و «مساجد أنبیائهم قبور اتخذوا قوما الله لعن مثلا»

  .است صحيح گوید: الألبانی الشيخکه  «مساجد

درنرد گریبان میای که در سنن امده جائز است و برخی علما این لعن را برای انان که البته سلام دادن به صيغه -8

از یرك سرلام دادن بره  بیشاند در کل توقف در قبرستان برای زنان کشند دانستهپوشند وشيون مییا سياه می

و منع در این است که مغفرت برای وی جائز نيست وبهتر است در کنار قبرستان باشد  یمتوفيش وخواند دعا

 و.. که ما زنران از تشريع جنرازه است  ومنين عایشه ام المقول  شامل قصد زن از عبور قبر برای زیارت باشد

 .ایممعاف شده

 .8636رواه مسلم. وریاض الصالحين -8
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این است که سلام داده  ،وزیارتی را که شرع ان را برای قبور مشروع دانسته است8

 همانطور که رسول الله،شودمی هبر ميت وبرایش دعا شود مانند دعائی که خواند شود

 که د زیارت قبور چنين بگویند دادمی را تعليم اصحابش

 
يوست هر زمانی که اللره ن دیار مومنين وما به شما خوهيم پشما باد ای ساکناسلام بر 

بخواهد رحمت الله خدا باد بر شما وما که قبل از مرا اجلشران رسريده وبعرد از مرا هرم 

 خواهد رسيد وبرای خودمان وشما از الله ارزوی سلامتی وعافيت داریم وپاداشی را که به

مكن پاداشی را که در ازای ایمانشان دادی ومرا را بعرد از  دادی ای الله ارز ما دریغها آن

 انان به فتنه نيانداز

روایت شده است که فرمود هيچ مردی نيست که سلام دهد برر قبرر  از رسول الله و

شناخت مگر اینكه اللره روحرش را بره قبررش برگردانرد ترا او مردی که او را در دنيا می

ند مثرل رسامی ثواب کندمی که برای ميت مومن دعا به کسیأ والله  جواب سلام را بدهد

خداوند در مورد دعا کردن بره جنرازه  ندخوامی به کسی که که نماز جنازه ثواب رساندن

 :یدفرمامی منافقان

                                 

     [.18: بة]التو 

اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست چررا کره آنران بره و هرگز بر هيچ مرده

 .پيامبر او کافر شدند و در حال فسق مردندخدا و 

یم که در زیارت مشروع )زیارتی که شررع اسرلام ان را قبرول دارد( گيرمی پس نتيجه

 احتياجی به مرده ندارد نه در در خواست کردن نه در توسل به ان بلكره در زیرارت ،زنده

                                           
 .بر گرفته از رساله زیارت قبور واستنجاد بلمقبور از شيخ الاسلام بن تيميه -8
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ایرن مررده  والله نندخوامی مانند نمازی که زنده بر مرده ،بردمی مشروع مرده از زنده نفع

ودر  دهردمی مورد رحمتش قرار کندمی رابا دعای این زنده وبا نيكی که در حق این مرده

 :ده است کهحدیث صحيحی ام

 
1

 شودمی از وی قطع(ندندرسامی تمامی اعمالش )که به او نفی ردبمی ادمی زاد هر گاه»

یا پسرر ،علمی که بعد از مردنش به صاحبش نفی برسراند یا ،صدقه جاریه :عملمگر سه 

 «.صالحی که برایش دعا کند

 

غافرل از  یاست ول نید یبخشهاد نیاز مهمتر یكیمردم  انيقبور در م ارتیامروزه ز

وشرك را مشخص کررده  شرعهای مرز بله الله است گریکار هم مثل اعمال د نیکه ا نیا

 یرد پزنمی از ان را خروجاست وهرگرز 

چرا که  وباید نذز منحصرا ومستقيما برای الله باشد کردن برای قبور ممنوع است 1نذر

رسول اللره بررای ایرن یهرود را  یك نوع عبادت است ودر نزد اسباب شرك ممنوع است

                                           
 .صَّحِيحٌ حَّسَّنٌ یثٌحَّدِ هَّذَّا عِيسَّى أَّبُو قَّالَّ مسند الفردوس، –سنن کبری  –ابن خذیمه  –ابن حبان  –ترمذی -8

ای کنم ]مصدر آن نذر است[ وقتی که بخواهی عبادتی یا صدقهنذر کردم یا نذر می»شود: گفته می :تعریف نذر -1

و یا غير آن را از روی ميل و اختيار، بر خود واجب کنی بدون آن که این عمل از تو خواسته شده باشد. پس 

باشد در حالی که شرع آن را بر او واجب نكرده است؛ دش مینذر، واجب نمودن امری توسط مكلّف بر خو

 یثیحد ليبه دل ستياقدام به نذر، مستحب ن حال، این امر، چه انجام کاری باشد و چه ترك و انجام ندادن آن.

 ستخرجیأنما و ؤخری لاو ئأیش قدمی النذر لا أن» فرمود: امبريکرده که پ تیاز ابن عمر روا یکه امام بخار

است که از انسان  یزيبلكه چ اندازدینم ريو به تأخ اندازدیرا جلو نم زيچ چيه نذر،». «لیذر من البخبالن

 . «شودصادر می ليبخ

کردن ما  یشروع کرد به نه امبريپ یروز»شده است که گفت:  تیمسلم از عبدالله بن عمر روا حيدر صح و

 یزيکند بلكه چدفع نمی را یزيچ نذر،» .«حیمن الشح به ستخرجیإنما و ئأیش ردی لا إنه» از نذر و فرمود:

 .«شودصادر می لياست که از انسان بخ
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ر نيز عبادت است ونباید دراین پس نذ لعنت کرد که قبور صلحا را مسجد قرار داده بودند

مثلا نباید قبور را واسرطه قررار داد وان را در ميران عبرادت بررای  ميان درقبور انجام شود

و هر جائی که در آن قصد نماز بكنند، مسجد مقبوليين ویا هر دليل دیگر واسطه قرار داد 

  فرمود: . چنانكه رسول خداشودمی ناميده

 يزگی است.ترجمه: در زمين برای من مسجد و وسيلة پاک

بارز شرك با خدا، عبادت در کنار قبور است. بخاطر اینكه شما اگر در های یكی از راه

د، یقيناً برای این کارتان انگيزه ای دارید کنيمی خدا را پرستش ،کنار قبر فلان انسان صالح

اینست که چون این شخص، اهل تقوا و صلاح بوده است، بی تردید عبرادت اش و انگيزه

ت قبر او برای شما حامل برکت خواهد بود. این اعتقراد بتردرج در ميران سرایرین مجاور

زمينهای مجاور قبرور صرالحين را زمينهرائی مبرارك و مقردس ها آن و کندمی شيوع پيدا

 ند.گردمی و بدینصورت وارد مراحل شرك اکبر کنندمی تصور

خرود قبرر جرایز  چگونه عبادت پس وقتی عبادت خدا در مجاورت قبور جایز نيست،

 خواد بود؟!

 مقدس و مباركآن را  قبر پرستان حتی دیوارها و بقول آنان حرم قبر و بناهای اطراف

 ...و کنندمی طلب حاجتها آن ند و ازپندارمی

 

 

 :مسجد قرار دادن قبر سه صورت دارد

وشامل لعن وغضب اللره  اینكه قبر را سجده بكند و این زشترین صورت آن است ر8

 لش ميشوندورسو
                                                                                                             

که اگر نذر، حرام بود خداوند، وفاکننردگان بره  رایآن ز مینذر است نه تحر تيّنشان دادن کراه یبرا ینه نیا

خرود،  امبريرپ بود،یب ماگر مستح رایز باشدینم زيحال، نذر، مستحب ن نيدر ع ی. ولنمودیآن را مدح نم

 داد.آن را انجام می
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اینكه به سوی قبر نماز بخواند و هدفش سجدة قبر نباشد بلكه قبر را وسيلة قبرول  ر1

 شرك محسوب ميگرددمقدمه واین گناهی است عظيم و شدن نماز بداند

که کفر است وباعث باز شدن ابرواب شررك  اینكه قبر را داخل مسجد قرار بدهند ر 8

 ميشود 

را در انظرار و در ميران  مين، قبر رسرول اللره: بخاطر هیدگومی لعایشهسيدتنا 

 سجده گاه قرار بدهندآن را  سایر مردم و مردگان بقيع، قرار نداند تا مبادا نسلهای بعدی

منقول است که ایشان، انس را دیرد کره  چنانكه در تعليقات بخاری روایتی از عمر

آنجا قبری وجرود دارد. و  یعنی مواظب باش« القبر ،القبر»گزارد، گفت:می کنار قبری نماز

این بيانگر آنست که نماز نزد قبرها، جایز نخواهد بود. زیررا ایرن عمرل از وسرایل و راه 

ند سرازمی انجامد در این حدیث کسانی که روی قبرها مسجدمی هائی است که به شرك

 اند.نند، از بدترین انسانهای روی زمين بشمار رفتهخوامی یا به سوی قبرها نماز

توجه به این حدیث، اندکی به حال مسلمانان کنونی بيندیش و ببين کره چگونره در  با

 طروافهرا آن ند و گرردسرازمی هراشهرهای اسلامی گنبدهای برزرگ و شرامخ روی قبر

دارند. و چه داستانهائی در مرورد اینكره قبرر فلران می یند و نيازهای خود را عرضهنمامی

، آنگراه غربرت و کننردمی شرد، بيرانبامی ائج و...بزرگ، مستجاب الدعوات و باب الحرو

 دگردمی بيكسی اسلام برایت آشكار

. دهنردمی را به نام اسلام و به نرام توحيرد انجرامها این کارها آن بویژه وقتی ببينی که

واقعاً غربتی که در زمان حاضر دامنگير اسلام شده در هيچ زمانی دامنگير آن نشده اسرت. 

 از این کار باز دارد، او را متهم به افراط و نرادانی و عردم درك اسرلام را و اگر کسی آنان

 او را بره سروی آترش دوزخ دعروتهرا آن نرد وخوامی را به سوی اللهها آن . اوکنندمی

 طلبيم.می . از خدا عفو و عافيتکنندمی

اگرر کره  گویردمیو کندمی این گونه ميتوان بيان کرد که شخصی به قبری ميرود ونذر

 اندازم این شرك خواهد بود می این کار من بگيرد من فلان مبلغ را بر صندوق این قبر
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این  ولی اگر بگویيد ای الله اگر این کار من بگيرد من فلان مبلغ پول را به فقرا ميدهم

 شرك نيست 

 یبه قول شاعر مصری احمد شوق

نی زندگان ما برای روزی خود به درهمی محتراج هسرتند در صرورتی کره هرزاران یع

که وی این شعر را در ایرام قحطری سرروده  گویندمی . چنينشودمی درهم به اموات داده

در به دنبال یك درهم بودند ولری در همران حرال هرزاران  زمانی که زندگان در به ،است

 ریختند!می درهم در ضریح اموات

 حسن ختام با صوفيه وسخنی 

س يح ا   ن و گنباد وريان بسااوند و ب خ ااف ااا ام قبا  پ ااتز را ها ب اول ا ال  

رواج دهند و در مقاب  قبور دکانهاايز پا  عايادز داشات  باشاند و بااب الحاوائج و قاساز 

 ک  ب  یاوام ومتندپ قبور ب اپ یوام بواود آورند، رهب ان ط يقتغوثها الحااار 

و حااااار را  ياادگ  مز شاا ا باا  ع ااان امااام و امااام ادز و ع ااال اول ااا ب وياادباا  قگويندمز

د، چااون خودشااان ماا ي  گ دنااد باا  اروپااا و آم يكااا رعتاا  و باا  اشااوباا آوردز مااز

و او قب  اماام و اماام ادز شا اپ خاود  کنندمز دکت هاپ لندن و ااپان ا و ديگ  م ااع 

يا مدح و ثنا و ب ان مع ا ز با اپ قباور  وبقاپ دکان اويند. به  حال کار اي انن ز را

 شدبامز اول ا

و با بدگویی و لعن و طعن به اهل توحيد و مسلمين اهل حدیث است، به طوری کره  

آیرد مری باندازه ای بدشان در این کشور که ما ساکن هستيم اکنون مردم آن از اهل توحيد

از  قران مسلمان تنفر دارند، و بيشتر از یك غير  ، و از یك نفر اهل توحيدداندمی که خدا

چنانكه یك نفر ارمنی و مسيحی شرود، بره وسنت به اندازه ميترسندکه از مرگ نميترسند  

و او را  شودمی او کاری ندارند، ولی چنانچه یك نفراهل حدیث شود، زندگانی بر او تلخ

کرده و  عنو در حضور او قبور را تعریف کرده وبزرگان اهل حدیث را ل گویندمی وهابی

ظلم را قطع کند و از ی خدا ریشه گویندمی بر زبان ميرانند و به او وهابیی هميشه جمله

. و از جملره چيزهرای عجيرب کندمی این قبيل سخنان و آزارها که او را از زندگانی سير
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آنكه، ایشان هيچ سندی را برای اثبات حقانييت خود در مورد قبر پرستی وتوسل بره غيرر 

 شرودمی منوط بر رد توسل به غير الله وقبر پرستی خواندهی ندارند وزمانی که ایه الله را

)در کتاب گناهان کبيره بدان بپرهيز نوشته  کنندمی باتفسيرهای اهل خرافات ان را توجيح

یك صوفی است مولف در ان نوشته است که ساخت ضریح بر سر قبرور اوليرا وبزرگران 

را چگومره  عوام حرام است! ببينيد که حدیث رسول اللهدین جائز است ولی برای قبر 

که ان برای یهود است نه ما مسرلمان !!!  یدگومی !! ودیگری نيزکنندمی تفسير

 
ع مودند ها  کساز  ثان ا پ امب  اا ام ااخت يهود ب اپ قب  فالحان خود گنبدمز

فاوع ان ديان واحاد را رهاا کا دز و با  (ب  قومز شباهت دهاد او ان قاوم اااتخود را 

و ها  اناد و يك دين را فادط يقت ک دزاند م عول  خود چسب دزهاپ وط يقت مذاهب

ب اپ اماوار و ها مسائ ز مانند ی اداريهاپ انچنانز و ا ن کدام خودی را حق م دان

ن قب هااا و رينااتن پااول و ط ااا در ه چناا ن نااذر و ن اااو و وقااف باا اپ قب هااا و فاااحبا

فاحبان قب ها ک  مانند ديگ ان ب ا  باودز و  اند.س يحها را ا ي ام  دينز ق ار دادز

او دن ااا بك ااز بااز خب نااد باانص فاا يح قاا آن. و ی اا  کتاا  و ح  اا  و گنبااد و ساا يح و 

 کا  تاا کساز م اان فاوع ان وراعضا ون نباشاداند احكام و آداب وياارر آنقادر ت اشا دز

باا آنكا  خاداپ تعاالز در با   او فاد آيا  قا آن او اناد ند چ  مساائ  پساتز آوردزادن ز

چن ن ام پ و او خواندن غ   خدا و پناز و تض ع و وارپ ب اپ غ   خدا نهاز ن اودز 

 کا  ايان راز حاق ااات شاودمز وقتز کا  با  ياك فاوعز باا دلايا  ومادارر گ تا  اات

 شااا يااا ماان دهااا اااال پاا    ياادگوزم چناا ن شااا پاادر ماان ويااا ع ااان اخونااد و ياادگومز

 رااول ال ا  اق  ايان راز ااا ام قا ان واانت اااتن ؟! اپ یدان ز ام ب  انداوز ش اماندز

  هااا آن قباا  او عااور ع مااود کاا  ماان دوچ اا  گ انبهااا ناا د شاا ا قاا ار م ااده  واگاا  باا

يد يكز ق ان وديگ پ انت پس چ ا بايد ب  ش وخز ک  ب  شون ز ت سك ب ويد گ  از

ن  ات ومسا حز گا پ اان واانت پايبناد ن ساتند پايبناد باشا   چا ا باياد در دين اان رهبق 

  ت  ال  :اي اد کن   چ  خوی گ

               [.46: بة]التو 

دايی خاود را ها  با  خا يهوديان و ت اايان ی ااوز او خادا، ی  ااي دينای ودروي اان

 ،،کننادمی ح ال خدا را ح ام، و ح ام خدا را ح اال دروي ان اند ]وي ا ی  اي وپذي عت 

نامناد و کورکورانا  با  ب ناد و ااننان آناان را ديان میديگ ان ه  او اي ان ع مان می

 نااد اپ فااوع   شاا ا هاا  شاا وخ خااود را کااور کوراناا  اطایااتگ دمی دنبال ااان روان

 دکن مز
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هاا متااگخ ، در دااان و یبااادر داراا روی و ـ فااوعیفااوعا ، ـ مننوفااا  

اا هسااتند کاا  بااا گذشااتگان ت اااور دارد و او کتاااب و ااانت نااا  بساااار دور ط اقاا 

داان و یبادت اان را ب ااااس آداب و رااوم و رم هاا و افاط احاتی کا  ها آن اات.

 د:آااا او آن در وا  میخودشان اخت اع ک دز بودند، بناان نهادند، ک  خ اف 

ان فاوعا  او گذشات  تاا اکناون و داادگاز آناان درباارز یباادر ه اان ااات، و د

اا او آراا فااوعا  در کتابهاا ااان و اقاادامار آنچاا  در اان ااا آوردااا  عقااط گوشاا 

منتقاادان دربااارز فااوعا  اااات، و عقااط باا  انبااب یبااادر و دااادگاز آنااان دربااار  آن 

دارد  با  ت كا ار ی  ااپ کب ا  پ داخت ، اوانب داگ ا باقی ماندز ااات کا  احتاااج

مانند دادگاز آنان دربارز توحااد و رااالار و شا اعت و قضااي و قادر و غاا ز کا  

 ناست.ها آن م ال )ک 

تبدي  ک دن قب اتان ب  مح  ب گ ارپ ای اد و رعتن ب  قب اتان در اوقار مع ن و 

ابوه ي ز او ب  دل   حديث  :هاپ مع وف ب  قند یبادر ن د قبور يا غ   آنمناابت

 :پ امب ي ک  ع مود

هايتان قب  م ا ب  )مح  ب گ ارپ( ای اد ق ار نده د، و خان » 

 را قب اتان نكن د و ه  اا بوديد ب  من ف وار ب  ات د  چون ف وار ش ا ب  من

 «.رادمز

 ؟وضیفه مسلمانان مدح گزشتگان است ایا
شننی ک  اهاد ن اكند م اهدان متوعی را مدح کند کسی ک  ب  انن رااول ال ا  

او تا س ها اان ب  و  ب اا او ت تاب دهد  مدح و ثنا  پاابند ناست م الس انچنانی

 و واه   اات

ااات او بی اا اانی وساعف توحااد ااات چا ا کا  انساان موحاد دائ اا ق اب  ارام 

 :ب دن ی وب اا ارام  ب  قبور ف حا پناز

                   :[.1]ال ن 

ای خواهد بررد؟ به صرف مداحی از مجاهدین گذشته چه بهره کندنمی کسی که جهاد

به صرف مرداحی از اوليراء خردا پرستی دست برنداشته کسی که از دنيا پرستی و شهوت 

مسلمين صدر اسرلام عمرل بره احكرام خردا بروده ولری ی برد؟ آیا وظيفهمی ایچه فائده

ی مسلمين بعدی فقط تعریف و تمجيد از آنران اسرت؟! مگرر اسرلام دو برنامرهی وظيفه

زننرد و بره مری ن امامو یا فلا اللهمخالف یكدیگر دارد؟ کسانی که دم از پيروی رسول 

هرا را پرر از و کتابها و مجلس کنندمی ، بلكه به روش خود عملکنندنمی روش آنان عمل
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اند آیا معتقدند که ائمه نيز نسبت بره پيرامبر یرا مداحی و چاپلوسی و معجزه تراشی کرده

 اند؟هکردمی امام پيش از خود چنين

بوط نيست و آیندگان چنانكره خردا به هر حال خوبی و بدی گذشتگان به آیندگان مر

 شدبامی بلكه هر کسی مسؤول اعمال خودفرموده نباید به مدح ویا ذم آنان بپردازند، 

                                 . 

ان برای خودشان است و کردار شرما بررای خودتران کارهایشآن امتی است گذشته، 

 .اند، بازخواست نخواهيد شداست و شما از آنچه ایشان کرده
بناب  اين آيار چاپ واز و اعتنار ب  گذشتگان ب هودز و لغو و ب خ اف ش ع اات، 

با  روپ  ن   ع ماودز:  -ف  ال   ی ا  –راول خدا 

 8ار بپاش دمداحان خ

اا فوعی ااادانستی ک  معنی فوعی ن  ف ا اات ن  او افاحاب فا   ااات نا  

 :گوادمی ال   او لباات اات ب ك 

            :[.26]الحج 

 .او بود ک  قب ا ش ا را مس  ان نام د

 ا ک دز ااتب   اان اا ی اات ک  ال   در دل تارا  ب اا ش ا نام گ ار

با  ط ااق ائ ا  هادا شك  کا  ماارا او ااا  گا ارا کا دز ااات وماارا اا    اـال   

 :نام ننهادز اات وا ف فالح نام نهادز

                                 

                                    

  :[.24]آل ی  ان 

                                           
 مَْعمَرٍ  أَبِی عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ثَابِتٍ أَبِی بْنِ حَبِیبِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَهْدِي ٍ بْنُ الر َحْمَنِ عَبْدُ حَد َثَنَا بَکْرٍ أَبُو حَد َثَنَا -8

 :قَالَ عَمْرٍو بْنِ الْمِقْدَادِ عَنْ

سنن بن ماجه /مسند امام احمد - الت ُرَابَ الْمَد َاحِینَ وُجُوهِ فِی نَحْثُوَ أَنْ وَسَل َمَ عَلَیْهِ الل َهُ صَل َى هِالل َ رَسُولُ أَمَرَنَا

 .سنن بن ماجه
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بگو اى اهل کتاب بيایيد بر سر سخنى که ميان ما و شما یكسان است بایستيم که جز 

دانيم و بعضى از ما بعضى دیگر را به جاى خدا خدا را نپرستيم و چيزى را شریك او نگر

د باشريد کره مرا به خدایى نگيرد پس اگر ]از این پيشنهاد[ اعراض کردنرد بگویيرد شراه

.مسلمانيم ]نه شما[

 ما او اول مس  ان بودا  وتابل عقط ق ان وانت راول ب  عه  ا ف فالح

: خواها  بود                          

             : [.22]غاع 

          . 

 دز:ع ماو رااول ال ا   :ی کا دانستمز اپ فوعز ايا

 )رواز البنارپ( ؟

ی  ااا ه ااان اولااانااد امااام شاااععی واباای حنا اا   ی کاا :دانسااتمز اپ فااوعز ايااا

 گواند:

س  اتز ک  ب اپ ی   درات ک داد ظاه ا باطنی ی ک : تقدانستمز اپ فوعز ايا

 لدنی اف ی در حقاقت ندارد

 ا او ط ف شاطان بوددادمی ک  خار  ای ال ان ام دانستی ک فوعز ايا اپ 

 اند نستی ک  ا ف فالح گ ت دان ز  گم

 ه انا ب رگت ان ک امت ااتقامت)در در دين( اات 

ا  تكاان دهای در  ت ک  تو در خانقاهت بن انی بدور او اهاد وروا اا ناا ااآ

 ع سطان اان چنان اات  ،اعغانستان حالاك  وسل مس  ان در ی ا  و

 :ای صوفی ایا این حدیث را ندیده بودی

...8 

مگر اسلام یك  مه طرق صوفيه برای چه ایحاد شدهایا تفكر کردی که این ه ای صوفی

 راه وطریقه واحد نيست

                                           
 .صحيح: الألبانی الشيخ قالو صحيح حسن حدیث هذا عيسى أبو قال /متفقن علیه -8
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وشيوخ صوفيه با منحررف کرردن اسرلام ان را بره تبراهی  که علمای دانستی کهیا میا

وحكم  دهندمی وحرام الله را حلال وشرع الله را تغير کنندمی ميكشند وحلال الله را حرام

 .کنندمی طاغوت را برای خود جاری

 : یدفرمامی لهال                 [نحلال: 

83.] 

 .و بر هر امت پيامبری فرستادیم تا خدا را عبادت کنند و از طاغوت بپرهيزند

 اعم ازها و طاغوت

از خدا عبرادت و پرسرتش  ر کسی که به غير 1 .رکه لعنت خدا بر او باد  رر ابليس  8

ر  8ر کسيكه مردم را به عبادت خود دعوت کند.  8شود و او به آن عبادت راضی باشد. 

 ر کسی که به غير اسلام حكم و قضاوت کند. 5کسی که ادعای علم غيب کند. 

 و نشانه ان در شيوخ صوفيه جمع شده است!

                          

               [.156: ة]البقر 

 ها به سوی روشنائیآنان را از تاریكی اند،خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده

شان همان عصيانگران طاغوتند که آنران را از ند سروران. ولی کسانی که کفر ورزیدبردمی

 .برندها میروشنایی به سوی تاریكی

: یعنی به شيطان کافر شود یا به بتها کافر شود یا به هر چيز غير خدا یدگومی ضاوی:بی

که مورد پرستش قرار گيرد یا مانع از عبادت خدا شود کافر شود، طاغوت بر وزن فعلوت 

به  شده است و )ویؤمن بالله( یعنیغيان است جای عين و لامش با هم عوض ی طاز ماده

 .8توحيد و تصدیق پيغمبران ایمان بياورد

این تأویل عظيم از این آیه تفسير نفی و اثبرات در کلمره توحيرد اسرت؛ زیررا تفسرير 

                                           
 .138ص  8انوار التنزیل ج  -8
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ر  و تأویل ایمان به توحيد« لا اله»چه که ذکرش رفت، بيان معنای منفی در طاغوت به آن

بعد از آنچه گذشت از معنای طاغوت ر مقصود از آن توحيد خدا در عبادت است کره آن 

 هم در )الا الله( ثابت گردیده است.

 آیة: ،روایت است که رسول الله و از عدی بن حاتم،         

        عنی اهل کتاب، پيشوایان دینی خود را، به را خواند. ی [88 :بة]التو

 فرمود: مگر کردیم. رسول اللهنمی را پرستشها آن عدی گفت: ما اند.ربوبيت گرفته

ها آن کردند و شما ازنمی حلالهای الله را حرام، و حرامهای الله را، حلالها آن

پذیرفتيد؟می

  8ند. فرمود: همين است پرستش آنان.کردمی گفتم: چنين

 :شودمی جهاد عليه انان امری واجب دیده 1الله در قران طبق وباید گفت که

                            

                             

     :[.83]النحل 

                               

           [.81: بةلتو]ا 

به نظر این جانب باید با انان جنگيد تا قبول کنند اسلام واقعری را ولری اگرر مقاومرت 

 :کردند باید کشته شوند

                       :[.81]الأنفال 

                                           
 .يناحمد و ترمذی با تحس -8

 .81 و توبه 83یه آسوره نحل  -1
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آن خدا گرردد پرس اگرر ]از  اى بر جاى نماند و دین یكسره ازبا آنان بجنگيد تا فتنه

 .دهند بيناستکفر[ بازایستند قطعا خدا به آنچه انجام مى

  8اندتفسير کرده وکفر جالب است که علمای تفسير فتنه را به شرك

نامی در خالی که هريچ ادلره قرانع کننرد بررای  می ای صوفی: چگونه خود را مسلمان

رساندن بدعتها انجام ميدهی وزمانی که  اعمال خود نداری ومجادله خود را برای به اثبات

(( بر شما عرضه ميشود با بی شرمی ميگویيد: برس ميكروفرون  ضَّلاَّلَّةٌ بِدْعَّةٍ کُلُّحدیث ))

از الله شرم نميكنری کره جنرين اسرتدلالات احمقانره ای خودکار هوابيما هم بدعت است 

                                           
 عباد عن البلاء فیرتفع له، شریك لا وحده الله إلا یعبد ولا شرک، یکون لا حتى فقاتلوهم نگاه به طبری: -8

 کلها والعبادة الطاعة تکون حتى: یقول ،"لله الدین کله ویکون"( = 3) "الفتنة" وهو= الأرض من الله

 لله

﴿ :تعالى قوله ر:زاد المسی            ﴾ یفتن لا حتى: الزجاج وقال. شرک: أي 

﴿ :قوله علیه ویدل کفر؛ فتنة الناس        ﴾. 

﴿ ....ابن عباس:    ﴾ مكة أهل کفار یعنی ﴿        ﴾ الأوثان وعبادة والشرک الکفر 

﴿ الحرم فی والسلام الصلاة علیه حمدم وقتال    ﴾ والعبادة الحرم فی ﴿   ﴾ لا حتى 

﴿ الإسلام دین إلا یبقى    ﴾ علیه الله صلى محمد وقتال الأوثان وعبادة والشرک الکفر عن 

﴿ وسلم        ﴾ والشر الخیر من... 

﴿ زمخشری:           ﴾ قط شرک فیهم یوجد لا أن إلى ﴿     

   ﴾ وحده الإسلام دین فیهم ویبقى، باطل دین کل عنهم ویضمحل ﴿     ﴾ الکفر عن 

﴿ وأسلموا          ﴾ تعملون»: وقرىء. وإسلامهم توبتهم على یثیبهم» ،

 الکفر ظلمة من والإخراج دینه إلى والدعوة سبیله فی الجهاد من تعملون بما الله فإن: المعنى فیکون ،بالتاء

 م...الإسلا نور إلى
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ود اسرت ولری داری ای صوفی بدعت دینی کجا وبدعت دنيوی کجا ؟بدعت در دین مرد

 بدعت دنيوی مباح است

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ب اا اان بود؟!راول ال   راالت   اا اان اا ام ااتآ

 

بدان كه پرستش نـاب  

پرسـتيم جـز از آن خداست. و كسانى كه به جاى او دوستانى گرفتند ]گوينـد:[ آنـان را نمـى
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[ آنچـه آنـان خدا نزديك سازند. بى گمان خداوند بين آنان در ]بارهبراى آنكه ما را گامى به 

كند. خداوند كسى را كه او دروغگويى ناسپاس اسـت، ورزند، داورى مىدر آن اختلاف مى

 كندهدايت نمى



 

 رمضان 41ه  پ ق  پ  6446

 باتقاساا دیاا خا  

 حاس اا   چوب ق ان وانترب اا قبول انتقادار در چها

 اخوک  یبد ال   ابو یبد الهادا گ ا انی  

mtaa_mo@yahoo.com 

 دناها م ااع  کپاورقیب   منابلاط اع او  اب ا
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