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نظر استاد رهنام
حمد و ثنا پروردگار دانای او بی همتا و درود بر سور عارفان یکتا
پرستان مجتبی صلی الله علیه وسلم :اثر علمی تحقیقی محرتم محقق

خواجه ذاکر صدیقی تحت عنوان ) ويژه گی های تصوف اسالمی )
جهت ترفیع به رتبه علمی معاون سمحقق به رهنامی من که به اثر

زحامت پیگیر و دقت فراوان پژوهنده و نگارنده ارجمند آن به اسلوبی

شیوا و اکادمیک تکمیل گردیده است اثر ارزشمند یست در زمینه
تصوف و عرفان اسالمی که بخشی از فرهنگ غنی و پربار اسالمی و در

عین حال کسرتده و در بردارنده عرصه های مختلف روحی ،روانی،
اجتامعی ،اخالقی ،تاریخی حتی سیاسی.

الزم میدانم به حیث استاد رهنام نکاتی را پیرامون این اثر علمی

تحقیقی متذکر گردم.

اثر علمی تحقیقی ويژه گی های تصوف اسالمی در کل در پنج

فصل به نگارش در آمده است که در فصل اول نگارنده تحت عنوان
مروری به گذشته موضوع نگاهی جامع به سابقه آثار نگاشته شده در
زمینه و معرفی و نقد کوتاه منابعی که از آن استفاده برده است افگنده و
در آن خاطر نشان کرده که از حیث رضورت وقت و زمان کنونی و از

حیث شمول مطالبی که در این اثر مورد بحث قرار گرفته به نگارش و
نرش این اثر نیاز مربم محسو

است.

در فصل دوم به شناخت و معرفی لغوی و اصطالحی واژه تصوف،

منابع ،اقسام و سایر مطالب مربوط پرداخته و از دیدگاه محقق سه روند

در تصوف برجسته می یابد که تصوف زاهدانه ،تصوف عارفانه ،و تصوف

عاشقانه است و این تقسیم در عین حال که بیانگر سلوک عارفانه
أ

برازنده است ،بیانگر سیر تاریخی تصوف از صدر اسالم تا زمان معارص
را نیز احتوا میکند.
در فصل سوم به رشح و بیان برخی اصول ،مصطلحات ،و آداب

متداول و معروف در میان صوفیه یافته و در آن به طور دقیق هر واژه و
اصطالح و شیوه عرفانی به ارزیابی گرفته شده است.

در فصل چهارم نظر و دیدگاه برخی موافقان و مخالفان تصوف را و

آنانی را که مالحظاتی از زاویه خاصی دارند بازتاب داده است که شامل

فقهاء ،متکلامن ،فیلسوفان ،اباحیگران و دیگر دسته ها و گروه ها
میگردد که این انتقاد ها را عمدتا دو دسته ارزیابی می کند؛
انتقادهای منصفانه و غیرمنصفانه که بدون شک انتقادهای
غیرمنصفانه قابل نقد و بررسی بیشرت از نظر رشع و نصوص دینی اند.

فصل پنجم بیانگر طریقه های تصوفی است که در جریان تاریخ

طوالنی اسالم ظهور منوده شکل گرفته به ترقی و کامل رسیده یا
مضمحل گردیده اند و در فرجام این بحث جالب با نتیجه ،ارائه

پيشنهادها و ذکر مآخذ پایان می یابد.

سبک و شیوه نگارش اثر حارض شیوا ،روان و به اسلوب علمی است.

همه می دانیم که در زمینه تصوف و عرفان اسالمی آثار فراوانی در

افغانستان و دیگر کشورها به نگارش در آمده ولی چيزی که این اثر را
ويژه گی خاص می بخشد شیوه نوین علمی همراه به طرح پرسش ها و

ارائه پاسخ هاست که به مناقشات و بررسی های کنجکاونه در آن
بازتاب یافته است .کاربرد واژه ها و عبارات معترب و شناخته شده علمی

که شیوه کار علمی و متداول جامعه اکادمیک کشور است اثر را برازنده
گی بخشیده است به خصوص جنبه تحقیقی و ژرفنگرانه آن به طور
ب

نظر استاد رهنام

مثال از تقسیم تصوف به عاشقانه وعارفانه و زاهدانه این ادعا را خوبرت
می توان دریافت.

حفظ بی طرفی و خود داری محقق محرتم از پیش داوری های

هیجانی و احساساتی برخاسته از حب و بغض شخصی خواننده را بر
امامنتداری و پابندی محقق به اصل علمی تحقیق مطمنئ می سازد

که هامنا جست و جوی حقایق و دورکردن پرده از روی گرایش های
افراطی بدبینانه یا خوش بینانه است که خواننده را دچار سدگمی می
کند این اثر این مشکل مردم ما به خصوص نسل جوان تشنه به مطالعه

و تشنه به درمان روانی درد های فردی و اجتامعی عرص ما را درک کرده

و سعی منوده تا بیان حقایق را در روشنی ارزش های اسالمی به هر
سلیقه دیگری ترجیح دهد که الحق در آن موفق بوده است.

استناد به آیات کریمه،احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم ،عمل کرد

اصحاب کرام در هر جزء بحث اصل دیگریست که وزن اثر را بیشرت می
سازد ،آوردن شواهد و گواه ها از پیشکسوتان تصوف و عرفان در سده

های دوم ،سوم وچهارم هجری قمری و همچنان اشعار عارفانه حکیم
سنايي ،عطار ،مولوی ،شیخ شبسرتی و اخیرا عالمه اقبال الهوری که

بیانگر بازتاب وسیع تصوف و عرفان در ادبیات است نشانه دیگری از

توجه محقق ارجمند به ابعاد و پهلوهای مختلف ومتنوع موضوع مورد

بحث است.

استفاده از منابع متعدد و معترب که تعداد شان به  ۱۳۱اثر می رسد
که نه تنها کتب و رساالت نگاشته شده در زمینه تصوف بلکه قرآن

مجید ،صحاح سته و سایر کتب کالمی و منابع تاریخی اسالم به زبان
های مختلف دری و عربی به جامعیت و علمی بودن اثر وزن و ارزش
ج

بیشرت می بخشد به خصوص که این اثر در کشور های مختلف
افغانستان ،ایران ،هند ،مرص،لبنان ،پاکستان و سایر بالد به نرش رسیده
اند.

طرح پیشنهاد های موثر و سودمند برای معرفی هرچه بیشرت تصوف

ناب اسالمی و زدودن غبار خرافات از چهر ه این مرشب خدا پرستانه بر

مبنای اخالص و محبت بنده گی از یک سو و حل مشکل میلیون ها
عالقه مند به شناخت و فهم تصوف اصیل اسالمی به خصوص برای

نسل جوان ما از سوی دیگر هامنگونه که هر اثر تحقیقی در پایان کار

به عرضه پیشنهادها می پردازد کار ارجمند دیگر این نگارنده و
پژوهشگر ارجمند است.

موضوع دیگری که در این اثر قابل توجه است ،معرفی فرقه و طریقه

های تصوفی موجود و منقرض است و همچنان فرقه هایی که تحت

پوشش تصوف خود را جازده اند ،نقد این ها و نگاهی به شیوه عملکرد
و برنامه های آنهاست که نگارنده از خالل این بحثش می خواهد هر
فرقه پرنسيپ های اساسی مورد عمل خویش را بر مسیر رشعی و سنت

نبوی رهنامیی وسوق دهند.

باذکر نکات مخترص و اشاره گونه باال به حیث استاد رهنام من این

اثر را یک اثر جامع و ارزشمند علمی تحقیقی ارزیابی منوده آنرا برای
ترفیع وی به رتبه علمی معاون سمحقق مناسب و بایسته دانسته از
بارگاه صمد یکتای بی همتا موفقیت های هر چه بیشرت موصوف را در

راه خدمت به دین مقد

اسالم ،میهن بال کشیده ما ،پخش و نرش

فرهنگ فرهیخته و پالوده اسالمی و انسانی که در تصوف و عرفان
اسالمی نهفته بیش از این با نگارش های تازه و تازه تر استدعا منوده
د

نظر استاد رهنام

آرزومندم اهل دانش و فرهنگ ما به ويژه نسل جوان روان های خود را
در تا مین روابط اجتامعی و تاسیس رابطه زیبای عبودیت به پروردگار
توانای خود که مستحق هرگونه پرستش و اخالص است پرورش دهند.
با احرتام
پوهنوال عبدالجلیل یوسفی

ه

تقریظ
الحمدلله والصالة و السالم علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من
اهتدی بهدیه.

تزکیه و صفایی نفس در دین مقد

اسالم مورد توجه خاصی

قرارگرفته است.و راه برای تزکیه نفس در پیمودن مدارج عرفانی مطابق

به رشیعت و آموزه های دینی و رعایت ارزشهای اخالقی ،همواره باز

است قرآنکریم یکی از وظایف مهم پيامرب صلی الله علیه وسلم را تزکیه
ني َر ُسوالا ِمنأ ُه أم يَتألُو َعلَيأ ِه أم
نفس معرفی میکندُ { :ه َو ال َِذي بَ َعثَ ِ
ِف اْلأ ُ ِميِ َ

ن قَبأ ُل لَ ِفي ضَ َال ٍ
ل
اب َوال ِأح أك َم َة َوإِ أن كَانُوا ِم أ
َآيَاتِ ِه َويُ َز كِي ِه أم َويُ َعلِ ُم ُه ُم الأ ِكتَ َ
()9

ني }
ُم ِب ٍ

اوست خدای که پیامرب امی را از میان خودشان مبعوث ساخت ،که

آیات او را (قرآن) برایشان تالوت میکند و آنها را پاک و تزکیه نفس می

کند و کتاب و دانش را برایشان می آموزد در حالیکه قبل از آن ایشان
در گمراهی ظاهر بودند.
پیامرب صلی الله علیه وسلم یارانش را چنان تزکیه نفس منوده و به

مدارج معرفت دینی عروج داد که همه دعوتگران این راه شدند و
مشتاقان راه حقیقت را دستگیر کرده و آنها را از بیراهه به راه حق و

حقیقت رهنمون ساخته اند.

تزکیه مومنین توسط پیامرب صلی الله علیه وسلم ازمنت ،انعام و
ني ِإذأ بَ َعثَ
ن اللَ ُه َع َ
احسان الله متعال بر مؤمنان است{ :لَ َق أد َم َ
َل الأ ُم أؤ ِم ِن َ
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و

تقریظ

ن أَنأف ِ
اب
ِفي ِه أم َر ُس ا
وال ِم أ
ُس ِه أم يَتألُو َع َل أي ِه أم َآيَا ِت ِه َويُ َز كِي ِه أم َويُ َعلِ ُم ُه ُم الأ ِكتَ َ
()9
ني }
ن قَ أب ُل لَ ِفي ضَ َال ٍل ُم ِب ٍ
َوال ِأح أك َم َة َوإِ أن كَانُوا ِم أ

هر آیينه نعمت فراوان داد خدا بر مؤمنان؛ آنگاه که فرستاد در میان

ایشان پیغمربی ازقوم ایشان ،می خواند بر ایشان آیات خدا را و پاک
سازد ایشان را و می آموزد ایشان را کتاب و علم و هر آیینه بودند پیش

از این در گمراهی آشکارا.

ابراهیم علیه السالم وقتی به بعثت پیامرب خاتم دعا میکند یکی از

صفات برازنده ء ویرا که در دعای خود شامل میسازد .هامنا صفت تزکیه
و پاک منودن نفس مؤمنین است ،که توسط پیامرب صلی الله علیه

وسلم انجام میآبد:
اب
{ َربَنَا َوابأ َعثأ ِفي ِه أم َر ُسوالا ِمنأ ُه أم يَتألُو َعلَيأ ِه أم َآيَاتِ َك َويُ َعلِ ُم ُه ُم الأ ِكتَ َ
()0
أت الأ َعزِي ُز الأ َح ِكي ُم}
َوال ِأح أك َم َة َويُ َز كِي ِه أم إِن ََك أَن َ

ای پروردگار ما! بفرست در میان ایشان پیامربی از ایشان ،بخواند بر

ایشان آیت های و بیاموزد ایشان را کتاب و علم و پاک کند ایشان را؛
هر آیینه تویی توانا[ی]دانا.

رسول الله صلی الله علیه وسلم زهد و تقوی و تزکیه نفس را در

ترجیح محبت الله بر دنیا و حفظ وقار و عزت در میان مردم بیان
میکند:

ِف أَيأ ِدي ال َنا ِ يُ ِحبُ َك
يام ِ
«ا أز َه أد ِ
ِف ال ُدنأ َيا يُ ِح َب َك اللَهَُ ،وا أز َه أد ِف َ
ال َنا ُ »
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از حرص دنیا دست بردار و پرهیز کن تا محبت الله را کسب منائی او
از چشم دوخنت به دارئی مردم پرهیز کن تا محبت مردم را حاصل
منائی .اگر چه موضوع تصوف ،عرفان و تزکیه نفس از دیر باز نزد بسیار
از ملل دنیا رایج بوده است ،اما در اسالم تهذیب شده با مطابقت به
رشیعت مقد

الهی امضاء و دنبال شده است .ولی نباید فراموش کرد

که با گذشت زمان در بسا موارد تزکیه نفس به انحراف کشانده شده و

مستقل از رشیعت الهی خوانده شده است ،و گاهی با رسم و رواجهای

سلیقوی خلط شده و به کج راهه رفته است .دانسنت این همه مستلزم

آن بود تا تحقیقی در باره صورت گیرد که صحیح از سقیم برمال شود.
این عمل را محرتم استاد صدیقی انجام داده است و حتی االمکان

کوشیده موضوع را تبیین و تقدیم عالقمندان مناید که قابل ستایش
است.

محرتم استاد صدیقی با استفاده از منابع معتمد علمی و مطابق به

معیارهای پذیرفته شده در مراجع اکادمیک رساله خود را به پایه اکامل

رسانیده است.

بنا برآن این اثر دانشمند را برای ترفیع به رتبه علمی معاون سمحقق

کافی میدانم چاپ و تکثیر آنرا برای عالقمندان مفید دانسته و پیشنهاد
میدارم .و همچنان موفقیتهای مزید مؤلف را در عرصه های علمی ،از
بارگاه الله متعال خواهانیم.

معاون سمحقق

عبدالولی «بصیرت»

ح

تقریظ
الحمد الهله والصالة علی اهلها.
دین مقد

اسالم به عنوان یک دین کامل ،زنده و جهانی است که

ارزشتهای والی آن در ژرفهای قلب انسانهای مؤمن جای داشته و تا
جهان باقیست این ارزشها باقی خواهند ماند ،احکام و دستورات این
دین تا روز قیامت پایدار و در هر رشایط و زمان قابل تطبیق میباشد.

احکام و رهنمودهای نجات بخش آن طوری که راجع به عقاید،
معامالت و معارشت وارد گردیده است ،هامنگونه در مورد اخالق ،اصالح

باطن ،ذکرخدا ،توکل ،اخالص ...وارد گردیده است.

در آغاز این همه موضوعات دینی بصورت کلی و یکجا در علم فقه

مورد بحث قرار گرفته است ،قسمیکه امام ابوحنیفه رحمة الله علیه علم فقه را
به (معرفت ما لها و ما علیها) تعریف مینامید که در برگیرنده علم عقاید

و علم تزکیه هم میباشد .اما متأخرین علامء بعد از تابعین  ،به تصنیف

این علوم پرداخته و هر کدام را از دیگرش ممتاز ساخته و به مناهای
ذیل نامگداری منوده اند:

 -۱علم کالم ۲ .ــ علم فقه۳ .ــ علم تصوف.
تصوف هم بگونه دیگر علوم رشعی یکی از شعبه های مهم دین

است که با هم رابطه تنگاتنگ دارند .تصوف به نامهای علم القلب ،علم
االخالق ،احسان ،سلوک و طریقه هم یاد میگردد .اما در اصطالح قرآن

و حدیث بیشرت بنام تزکیه و احسان تذکر یافته است.

قسمیکه بسیاری از اعامل ظاهری فرض ،واجب ،سنت واز سوی

حرام و مکروه میباشد ،هامنطور این احکام در اعامل باطنی هم وجود
دارند .مثل :حصول تقوی ،اخالص ،توکل ،صرب ،شکر ،تواضع ،قناعت،
ط

حیا ،رحم ،حلم و اخالق پسندیده الزم و از سوی دیگر اجتناب از
اعامل زشتی مانند :تکرب ،عجب ،غرور ،حب مال ،حب جاه ،بخل،
حرص ،بغض ،حسد ،کینه و غیره اعامل زشت رضوری است .چناچه
الله متعال می فرمایَ { :وذَ ُروا ظَا ِه َر اْلأ ِثأمِ َوبَ ِ
اطنَهُ}( .)9یعنی :ازگناهان
ظاهری و پنهانی را باید ترک منايد.

طوری که متام علامی اسالمی اتفاق نظر دارند که (حصول فضایل و

اج تناب از رذایل برای هر فرد عاقل و بالغ فرض است) ( )0که آنرا اصالح

نفس ،تزکیه نفس و یا تهذیب اخالق مینامند .قسمیکه الله متعال
()4
ن َزكَا َها}
میفرمایدَ { :ويُ َز كِي ِه أم} ( .)9و {قَ أد أَفأل ََح َم أ
عالمه ابن عابدین با استفاده از تعریف امام غزالی تصوف را این گونه

تعریف منوده است (:تصوف عبارت از علمیست که تصوف آن انواع
فضایل و چگونگی کسب آن و انواع رذایل و چگونگی اجتناب از آن
()0

شناخته می شود)

جای شک نیست که حصول اخالق حمیده و اجتناب از رذایل برای

هر فرد مسلامن الزم است و هدف اساسی در تصوف اسالمی رضای
الهی و ا تباع رشیعت میباشد ،بیعت ،ریاضت ،و مجاهدات ،کشف و
کرامات هدف اصلی نبوده بلکه بیعت و ریاضت یک وسیله ،کشف و

کرامات یک موهبت مزید الهی است ،اما مدار کامل و برتری در تقوی
است.
 9ـ (اْلنعام)902 :
0

ـ رد املختار علی در املختار ،ج  ۱ :ص۰۴ :

 9ـ ( البقرة )۱۲۱ :
 4ـ (الشمس)1 :

 0ــ رد املختار علی در املختار ،ج  ۱ :ص۰۴ :

ي

تقریظ
متأسفانه که در ارتباط به تصوف و عرفان اسالمی افراط و تفریط
صورت گرفته است ،عده از علامی دین بنا بر مشاهده برخی اعامل
مخالف رشع که از سوی یک تعداد از متصوفه نااهل صورت گرفته ،از

بنیاد تصوف را انکار منوده و آنرا خارج از دین قلمداد منوده اند .از
سوی دیگر یک عده مدعیان دورغین تصوف که از راه اصلی تصوف و

عرفان اسالمی عدول منوده با استعامل اینگونه الفاظ مخالف رشع(:

رشیعت چیزی دیگر است و طریقت چیزی دیگر و یا فالن سخن گرچه

در رشیعت ناروا است اما در فقیری جایز است) تصوف را تنها راز سینه
به سینه وامنود ساخته بسیاری از محرمات رشعی را حالل پنداشتند و

به الحاد و کجروی روی آوردند.

در حالی که شاه ولی الله محدث دهلوی رحمة الله علیه راجع به تصوف

حقیقی میگوید ":رشیعت بدون طریقت فلسفه محض بوده و طریقت
بدون رشیعت زندقه و الحاد است" قاضی ثناء الله پانی پتی که یکی از
بزرگان تصوف در هندوستان است میگوید ":شخصی که ظاهرش پاک
نباشد باطن وی به هیچ وجه پاک شده منیتواند"

شیخ عبدالقادر سهروردی ( بانی سلسله سهروردیه ) به نقل از

حرضت سهل بن عبدالله در کتابش مینویسد"هر نوع وجدی که مورد
تأیید کتاب و سنت قرار نگیرد باطل است" بنا بر نکات فوق رضورت
میرفت تا در زمینه تحقیقاتی صورت گیرد که بتواند مردم مسلامن و

دین دوست ما را در روشنايي کامل قرار دهد.
بنا اء استاد محرتم محقق خواجه ذاکر صدیقی اقدام بجا منوده پروژه

علمی ـ تحقیقی خویش را تحت عنوان (ويژه گی های تصوف اسالمی)

انتخاب و به پایه اکامل رسانیده است ،استاد صدیقی رساله مذکور را
ك

مطابق با مفردات منظور شده در پنج فصل (فصل اول مروری به
گذشته موضوع .در فصل دوم تحت عنوان شناخت تصوف که تعریف
تصوف ،منابع عمومی تصوف ،منابع تصوف اسالمی وانواع تصوف را به

بررسی گرفته است .در فصل سوم تحت عنوان مبانی تصوف اسالمی،
مقامات ،احوال و اصول تصوف اسالمی را مورد بحث قرار داده است.

در فصل چهارم تحت عنوان جایگاه تصوف در جوامع اسالمی ،جایگاه
تصوف را از نظر فقهاء ،متکلامن و فیلسوفان مورد بررسی قرار داده و
همچنان نظر اباحیه و منتقدان منصف را مورد بحث قرار داده است.

در فصل پنجم تحت عنوان تحلیل رشعی طریقه های مشهور تصوف در
جوامع اسالمی چون :نقشبندیه ،قادریه ،سهروردیه ،شاذلیه ،کربویه،

مولویه ،جامعت نور ،جنبش گولن و  ...مورد بررسی قرار داده است و

در اخیر نتیجه و پيشنهادات مفید و سازنده ارایه منوده است با در نظر

داشت معیارهای پذیرفته شده در مراکز علمی و اکادمیک مورد بحث
قرار داده ،و با اسلوب شیوا و با استفاده از منابع ومآخذ معتمد علمی

به پایه اکامل رسانیده است.

بنا اء من به عنوان تقریظ دهنده رساله علمی ــ تحقیقی موصوف را

جهت ترفیع به رتبه علمی معاون سمحقق کافی دانسته و چاپ و نرش
آنرا پيشنهاد مینامیم .در اخیر توفیقات بیشرت برای استاد محرتم در
راستای خدمت دینی و میهنی از بارگاه ایزد منان خواهانم .
(ومن الله التوفیق)

با احرتام

معاون سمحقق عبداملعبود (رضیری)

ل

تقریظ
انسان برګزیده ترین مخلوق خداوند است برشطی آنکه راه کامل
معنوی و ترقی روحانی را بپیاميد و راه رسیدن به کامل روحی ومعنوی؛

هامن راه پريوی و متابعت از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و ياران با
صفایش است که منجر به تزکیه نفس و دوری از رزایل اخالقی میشود،
این مأمول در شامل شدن به سلک تصوف که موافق به رشیعت

اسالمی باشد میرس است.
رساله علمی ــ تحقیقی که محرتم محقق خواجه ذاکر صدیقی تحت

عنوان ( ويژه ګی های تصوف اسالمی) به رشته تحریر در آورده است در
آن به معرفی تصوف که موجب تهذیب نفس و تصفیه روح میشود

پرداخته است.

رساله علمی ــ تحقیقی فوق الذکر حاوی مقدمه ،پنج فصل ،نتیجه

ګیری پژوهش و پیشنهادها است .مفید بوده ،موصوف بعد از نګارش
مقدمه در فصل اول این رساله مربمیت موضوع و رضورت به تحقیق در
این مورد و کتب و رساالت که درعرصه به رشته تحریر در آورده شده

معرفی منوده است .در فصل دوم تعریف منابع وانواع تصوف را تحت

بحث قرارداده ودرفصول بعدی بالرتتیب مقامات واحوال صوفیه ،اصول

تصوف ،جایگاه تصوف ،طریقه های مشهور ونقد به طریقه های تصوف
را تحت بحث قرارداده ،من که رساله مذکور را با دقت مطالعه منودم

معلومات مفید درآن جمع آوری شده به شیوه علمی واکادمیک تحریر

یافته واز منابع عمده ومورد اعتامد استفاده گردیده است؛ بنا اء بنده
رساله علمی ــ تحقیقی هذا را جهت ترفیع دانشمند محرتم محقق
خواجه ذاکر صدیقی به رتبه علمی معاون سمحقق کافی میدانم و
م

چاپ و نرش آن را رضورت می بینم از الله تعالی مؤفقیت های بیشرت در
راه رشد و تعمیم فرهنګ واالی اسالمی را برایش آرزومندم.
با احرتام

معاون سمحقق فضل الرحیم محمود

ن

مقدمه

تصوف و عرفان از موضوعاتی است كه طیف گسرتدهای از افراد
برجسته و دارای خصایص ویژه را در طول قرون متامدی و در
سزمینها و فرهنگهای گوناگون به خود مشغول ساخته و در
ساس حیات فكری و اجتامعی ایشان اثر گذارده است .و
اینانكسانی هستند كه از آنها به عنوان عارف و یا صوفی و مانند
آن یاد میشود؛ افزون براین اذهان گروهی بس فراوانتر را متوجه
خود ساختهاست؛ كسانی كه اگر چه مستقیام در اینمیدان وارد
نشده ،منازل آن را طی نكرده و به اهداف آن نایلنگشتهاند ،اما
همواره در پی شناختحقیقت آن ،پژوهش درباره صحت و سقم
مبانی و اصول و طریقه و روش پیشنهادی آنبرای سیر و سلوك و
نیل به سعادت حقیقی بودهاند.
در این میان گروهی طرفدارتصوف و عرفان  ،دسته ای مخالفآن
بودهاند ،جمعی نیز مسأله را مبهم دانسته ،قضاوت قطعی ازسوی
غیر عارف و صوفی درباره عرفان و تصوف را ناروا میدانند ،این به
خاطر ویژگی خاص عرفان و تصوف است كه جزسالك  ،از منازل و
مقامات و مراحل آن کسی منیتواند اطالعی حاصل کند .
مسائل قابل طرح و بررسی در این قلمرو بسیار متنوع و گوناگون
است ،شامر آن به صدها مسأله میرسد كه پژوهش شایسته در باره
9

هریك از آنها نیازمند رصف سالها تحقیق و تتبع از سوی خربگان و
آشنایان به این مسألهء بغرنج و كهن است .برخی از این مسائل
تاكنون مورد پژوهش قرار گرفته و بسیاری ازآنها هنوز بكر و دست
نخورده در انتظار اندیشمندان كنجكاو ودانشوران تحلیل گر و عالقه
مند به عرفان و تصوف برس میبرد .
شایان ذكر است كه این مسأله از اهمیت سشاری برخوردار
میباشد ،و دیر زمانی است كه مورد بحث و گفتگو میانگروههای
مختلف ،اعم از مخالفین و موافقین عرفان و تصوف ،واقع شده ،به
ویژه در سالهای اخیر بعد تازهای به خودگرفتهاست .چه ،گروهی از
مسترشقان مغرض و یا ناآگاه به حقیقت دین اسالم و معانی ژرف
آیات قرآن اظهار داشتهاند :تعالیم قرآن در سطح عوام و فهم توده
مردم است ،و هرگز اشارهو داللتی برمعانی لطیف و بلند عرفانی
ندارد .این اظهار نظرها ازسوی پارهای از مسترشقان به مسألهء مورد
بحث اهمیت بیشرتی میدهد
عوامل داخلی ،كه عبارت از سوء فهم نسبتبه تعلیامت زهد كه در
قرآن و سنت آمدهاست ،و افراط در آن ،و نیز محیط اجتامعی كه پس
از گذشت چندسال از رحلت رسول گرامی اسالم در میان مسلامنان
پدید آمد .یعنی سازیر شدن ثروت انبوه به سوی مسلامنان ،و
گرایش به دنیا و لذت جویی و گردآوری ثروت از سوی سان
0

مقدمه

حكومت .صوفیگری در واقع عكسالعملی است نسبتبه وضع
زندگی و متایل شدید توده مسلامنان به دنیا و مصالح مادی و تجمل
و ثروت اندوزی .این عامل موجب پیدایش زهد در میان شخصیت
های معروف و کالنی شد؛ چون عبدالله بن عمر و حسن برصی،
معضدبنیزید عجلی  ،ربیعبن خیثم و عامربنعبدالقیس وغیره .
در این پژوهش كوتاه تنها در صدد آنیم كه مبانی عرفان و تصوف
را از دیدگاه اسالم بررسی كنیم .و البته مقصود از عرفان و تصوف
جهان بینی و مسلك خاصی است كه در میان مسلامنان پدیدار
گشته و رشد و منو منوده و مراحل تكاملیخویش را به مرور و در طی
قرنها پشتس نهاده ،و به صورتكنونی خود در آمدهاست .و در یك
كلمه مقصود هامن چیزی است كه «عرفان و تصوف اسالمی» نام
گرفتهاست .البته این به معنای انكار وجوه مشابهت و وجود عنارص
مشرتك میان اینحوزه با دیگر حوزههای عرفان نیست ،بلكه مقصود
توجه به نكات افرتاق و تفاوت ،تكیه بر ویژگیهای خاص
«عرفاناسالمی» است .
همت ما در اين نوشتار كوتاه شناخت بيشرت عرفان نظري است كه
جنبة علمي و مكتوب بيشرتي دارد و البته در ادامه اشارهاي نيز به
عرفان عميل خواهد رفت ،قبل از ورود به بحث تذكر اين نكته الزم
است كه هر چند در نوشتهها و مكتوبات اهل عرفان ،عرفان و تصوف
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مرتادف با هم آمدهاند ويل حساب كساين را كه آگاهانه در مسري
تصوف به سوء استفاده و سود جويي پرداخته و يا ناآگاهانه عقايد
باطل ،و خالف رشيعت الهي را رواج داده اند؛ از حساب اهل عرفان
حقيقي بايد جدا كرد.
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