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های سدده در و شد پرورده و گرفت پا اسالمی محیط در تدریج به دوم قرن از تصّوف
 امروز به تا و گشت بدل اجتماعی و فرهنگی حوزۀ در اثرگذار عوامل از یکی به میانی

 ادامده خدوی  حیدا  به مختلف هاینشان و هانام با اسالم جهان غرب و قشر در
، اسدت تصدّوف تاریخی هویت از صادقی روایت چند هر کلی تصویر این. دهدمی
 ابعداد   از تدواننمی سادگی بدین و نیست صوفیه پنهان و پیدا حقائق گویای هرگز ولی

 .شتبردا پرده آن پیچ در پیچ آئین و آداب   و درتوتو
 همدین از نیدز آن معرفتی و هویتیهای پاره و تصّوف شناخت دشواری و اهمیت

 یآئیندفرا و فرامدذهیی را خدود همدواره صدوفیان. آیدد مدیبر هاپیچیدگی و پراکندگی
 انکار خوی  برای را تاریخی و معرفتی ریشۀ و بیرونی خاستگاه گونه هر واند دانسته

 و فکدری مدذهب هدر رندگ به تا است داده رصتف تصّوف به ویژگی همیناند کرده
 صدوفی کده روست این از. کند ساز آهنگ همان به یآئین هر در را خود و درآید فقهی

 و گیدر بدا و شدودمدی ظداهر یکسدان بده معتزلدی و شیعی، حنیلی، اشعری لیاس در
 این الیته، درویشان. شودمی پذیرا یکسان به را مدرنیته و سنت و آیدمی کنار مسلمانی
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 هدر از کده داننددمی ایعاشدقی مدذهب   را طائفده و فرقده هر با همزبانی و همرنگی
 . نهندمی عذر را ملت دو و هفتاد جنگ، رو این از و جداست مذهب

 جددا مسلمانان سایر از را خود حساب  ، آغاز همان از تقرییا   صوفیان، حال این با
 تکایا و برگزیدند خاصهای حلقه خود برای، خوی  رسم و راه برتربینی   با و ساختند

 ییگرافرقه به را متصّوفه کار، خلق از انزواجویی و خودگروی این. ساختند هاخانقاه و
 متکلمدان و فقیهان با ییجوستیزه به عشق مذهب  ، نخستین ادعای برخالف و کشاند
 و طرد رسم   و شد کشانده صوفیانهای قهفر سایر به آنان دامنۀ نابردباری حتی و درآمد
 زمانی هاییواگرا این.رسید نیز واحد فرقۀ یک در مرّو  و صفا مدعیان میانۀ به تکفیر

 و انسداب سلسدلۀ جعدل بدا صدوفیه هدایطریقت کده گشدت ترپیچیده و تررنگ پر
 بدا گدروه هدر و بسدتند صدوفیان دیگدر بدر را حقانیت راه، ارشاد خرقۀ کردن موروثی
 بدرای داالندی بده را معنوی سلوک، خود رسم و راه به بخشیاعتیار با و ییگراانحصار

 . ساخت بدل شیخ و ُمرشد به سرسپاری و پرستیقطب
 و سدددازیکرامت بددداب، درویشدددان مسدددلک در گرویبددداطن و یدددیگرادرون

 ،صدوفی بزرگدان میدان در مقامدا  ادعای گرفتن باال با و بازگذاشت را زیپرداخرافه
 و معندوی َاشرافیت به را خود جای کمکم نخستین صوفیان   ساده دستگاه و پوشیژنده

 راه تنهدا عندوان بده شخصدی شدهود به اعتقاد. سپرد سالکان و مریدان مراتب سلسله
 و عقدل انکدار کندار در -طریقدت  قطدب و شدیخ شدهود هدم آن - حقیقدت دریافت
 دامندی به تصّوف و گشود بشری رهای تمایال    و افسارگسیخته خیال بر را راه، شریعت

 .  گشت بدل ذهن و ذوق سنجۀبی و انتها بی دنیای در وهم پرواز   و پرورش برای
، خیدال دامدن چندد هر، صوفیانه آلودوهم فضای   به ورزیاندیشه عنصر ورود با
رد راه، همزمان اما، شد برچیده اندکی  و هنری نوستالوژیک هایانگاره هزارتوی در خ 

 . آمد گرفتار دل اهل مهاربی تخیال  کمند در نیز عقل تدریج به و شد گم ادبی
 و مشایخ حلقۀ به روزگاری که پردازیتناقض و ییگوشطح داستان، ترتیب این به

 بددل جدّدی چدال  یدک به، تفلسف چاشنی با، میانه دورۀ در، بود محدود مریدان
 پارادوکسدیکال مفاهیم سازیعقالنی کار به هاقرن را تصّوف بزرگان مغزهای و گشت
 .ساخت گرفتار فلسفیهای داده بند و قید در را مالمتی و قلندری صوفیان و کشاند
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 تصّوف، گفتیم که چنان: شودنمی ختم جا همین به تصّوف چندگانه ۀچهر ،الیته
 آن از صدور  و گذاشدت آن در را خود سیر ، گرفت جای مأوا که و مذهب هر در
 را تصّوف شناخت کار که است تنیده هم در هایسیر  و هاصور  همین. گرفتباز

 مواجده سدختی بدا دیندی اصدیل هدایآموزه از را آن هویدت بازشناسی راه و دشوارتر
 والیدت و اعتزالدی تنزیده و اشدعری جیر و حنیلی تشییه با تصّوف که وقتی. سازدمی

 با ایران در و، پیشگی سلفی و گریحنفی با قاره شیه در را خود و خوردمی گره شیعی
 و غالیانه هایفرقه با ترکیه در و ییگراایزدی و گریصابئی با عراق در و، قلندری تشیع
 کدار کده است روشن، زندمی پیوند مدرسه و مسجد با آفریقا شمال در و اللهی علی
 تکلیف، آشفته میدان این در و شودمی مواجه ییتنگناها چه با تصّوف پژوهشگر یک
 . است روشن پیشاپی  ناوارد   ناظر یک

 بده بسدته واندد نیوده سدازیک و یکدسدت نیدز سیاست دنیای با صوفیهای فرقه
 بیشدتر کده حدالی در اندد؛داده بدروز خود از مختلفی هایواکن ، ها زمینه و شرایط

، کردنددمدی همراهدی زمدان هایقددر  بدا یدا و نداشتهای میانه سیاست با صوفیان
. داشتند مجاهد  و تالش خواهیآزادی و طلییحق راه در کهاند بوده هم ییهاگروه

. است انگیزترحیر وتر پیچیده بسی معاصر دوران در اما، سیاست و صوفیه ماجرای
 بدا بازیعشدق بده همجدوار کشورهای برخی و ایران در صوفیههای فرقه که حالی در

 گرییان به سر کمدست یا و بودند سرگرم استعماری هایدولت و فاسد هایحکومت
 و اسدتقالل راه در قددم آفریقدا شدمال در صوفیانه هایحرکت برخی، داشتند خوی 
 واضدعم در ناپایدداری و ناهمگونی این. گذاشتند اشغالگران طاغیان و یوغ   از آزادگی
. دارد تصدّوف انزواجویانۀ منطق   و انفعالی رویکرد   در ریشه، چیز هر از قیل، سیاسی
 در سدلوک و اندُجسدته دیدر و زاویده در را معنویت، پیامیران سنت برخالف صوفیان

  .انددیده تنافی در اجتماعی حیا  در حضور با را درون
 و هاواقعیت سیب به هم و هاهآرای و هاآسیب دلیل به هم را تصّوف که آن خالصه

 چهرۀ و پراکنده پیکرۀ این شناخت، دیگر سوی از و گرفت نادیده توان نمی هافرصت
، رو این از .رسدنمی نیک فرجام به میدانی و نظری دقیق مطالعا  بدون هم چندگون
 را چنددی پژوهتصدّوف محققان   و اساتید که( اسالمی تیلیغا  دفتر در) تصّوف کارگروه
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 و هداهمای  سلسدله ریدزیپی بدا کده گرفدت آن بدر تصمیم، است داده جای خود در
 .زند دامن زمینه این در علمی ادبیا  به، تخصصی هاینشست

 و هاشاخصدده تصددّوف؛» عنددوان بددا، انتقددادی شناسددی  تصّوف همددای  نخسددتین
 در قددم مخلصدانه و صیورانه که است دردشناسی وران  اندیشه فراخوان دنیال به، «نقدها

جامعدۀ  فدراروی روشدنی راه، خصدوص ایدن در علمدی ادبیدا  تولید با و نهند راه این
نظیدر اسداتید و پژوهشدگران استقیال  کدم. دهند قرار جوان نسل ویژه به و ایران اسالمی

حوزوی و دانشگاهی از موضوع همای  و درخواسدت مکدّرر برخدی از نویسدندگان و 
ای جدز تمدیدد زمدان چاره، ن مینی بر تمدید مهلت  ارسال چکیده و مقاال پژوهشگرا

داد. ایدن دریافت مقاال  و تأخیر در برگزاری همای  را فراروی مسئوالن امر قرار نمدی
و  دهیدچک 92۱از   یبد، درخواست اجابت شد و با پایدان یدافتن  زمدان تمدیدد شدده

گرفت. توجه و تأکید بر حفظ رویکرد  علمی  در فرایند بررسی و ارزیابی قرار مقاله  2۶۱
 در پژوهشی ـ یعلمرعایت استانداردهای بر  یامر مین مسئوالن   یاصل ۀدغدغهمای  و 

، رو نیاز همد ؛طلییددرا مدیمقاال   ۀبدون مسامح یو داور ی دقیقابیارز، مقاال 
عدالم مدردود ا یابیدمختلدف ارز یهاهیددر ال ی واصلههاعدد از مقاله 7۴۱از   یب

 یبراۀ برتر گزین  شده و حدود پنجاه مقال، ماندهی باقیهامقالهدیگر  انیشدند. از م
 شدند.  دهیبرگز  یو درج در مجموعه مقاال  هما دهیچاپ چک

 توشدۀ را (عج )عصرولی حضر  توجها  و الهی اولیای عنایا  راه این باری! در
 راه این در سرمایه ترینبزرگ را دانشگاه و حوزه اندیشمندان هّمت و دانیممی خود راه

 این مسئوالن، ییاجرا و علمی ابعاد در که عزیزانی همه از. انگاریممی مقّدس و بلند
 دیگدر سوی به همکاری دست و کنیممی قدردانی و تشکر، رساندند یاری را همای 

 .کنیممی دراز، انندرسمی مدد را ما خود آرای و آثار با که بزرگوارانی

 سبحانی تقی محمد
 هانقد و هاشاخصه تصّوف؛ ملی همایش رئیس
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 انیصوف ریآن با تفس سهیمقا و در قرآن تیعیود یشناسمفهوم

  شناسی عبودیت در قرآنمفهوم
 و مقایسه آن با تفسیر صوفیان

  فردعلی جهانی ■    فردنیحسین جها ■    بیکیحمید شاه ■

 چکیده 

بهدره ، خدود یمعرف یبرا« رّب »از واژه  کریمقرآن متعال در آیا  بسیاری از  خداوند
 نیدیتی یبدرا یقرآند ا یمفهوم در ادب نیترعیشا، «تیعیود»پوشیده نیست که برده و 

و آمدوزه هدای  میّب از مفداهعیدد و ر هیدوسدو ۀست و رابطدوند اانسان با خدا ۀرابط
 کید مثابدهبده  تیعیود یمفهوم نییاست تا به تیآن مقاله بر  نیاست. ا رآنمحوری ق

مفهوم  نیکننده انییتع گاهیبپردازد و با توجه به جا یقرآن ینیبدر جهان یمفهوم محور
 ۀیدنظر نیدیدر گام اول، پس از تی کند. سهیمقا انیصوف ریآن را با تفس یدر سلوک قرآن

 ۀرابطد یابعداد مفهدوم نیدیبه تی ،بیرق هاییهآن با نظرۀ سیو مقا «یاستعاره مفهوم»
پرداختده شدده و در ادامده،  هیدنظر نیبرخاسته از ا یروش ساسدر قرآن بر ا تیعیود

   نویسندۀ مسئول(  اسالمید عرفان و تصوف ، کارشناسی ارشحوزه ۀآموختدان(       |shahbeiki1@gmail.com 
  ارشد اخالق یکارشناس، حوزهۀ آموختدان         |  hjf.135@chmail.ir 
  حوزهۀ آموختدان     
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مرتیط )مانند محیدت و معرفدت در  میاز مفاه یبا برخ سهیمفهوم در مقا نیا گاهیجا
نگداه قدرآن بده  ۀسدیبده مقا زیدن انیداند. و در پاشده نییتی و انی( بیقرآن مینظام مفاه

 تدوانیمد ،جهیشده است. در نت هپرداخت تیاز عیود انهیصوف یتلق و با انگاره تیعیود
فهدم ابعداد  یاسدت کده بدرا یقرآن ا یدر ادب یمفهوم ۀاستعار کی «تیعیود»گفت 
و رّب در  بدا عیدد یعرفد یمناسیا  عید و موال یبه نگاشت مفهوم دیآن با یمفهوم

مفهدوم از  نیدو برجسدته سداخت. ا یمفهدوم را واکداو نیدقرآن پرداخت و ظرائف ا
انسدان را  یزنددگ یبرخوردار است و تمام فضدا یا  قرآنیدر ادب یمحور یگاهیجا
کده در اند، حدال آنمفهوم قابل فهم نیا یدر درون فضا میمفاه گریو د ردیگیبر م در
اعتندا و توجده نشدده اسدت و  تیدعیود یایدعاد و زواابۀ به همه، یو آثار صوف شهیاند

و  اندددرفتهرا گ تیددعیود یچددون محیددت و معرفددت جددا یمیمفدداهن، یددبددر ا افددزون
را نسدیت بده  یادوگانده یسدلوک ا یفضا و ادبانه، یروست که در متون صوف نیهم از
 .میشاهدا یقرآن ا یادب

 هاکلیدواژه
 .محّیت، معرفتت، یعید، رّب، عیود، یاستعاره مفهوماستعاره، 
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 یگفتماندرون کردیروعرفا:  نیو محقق هیّ صوف ۀاز منظر جهل دیتوح

 عرفا: نیو محقق هیّ صوف ۀاز منظر جهل دیتوح
 یگفتماندرون کردیرو

  یدطار یوح احسان دیس ■

 چکیده 

و  یاعتقداد یهابیهمدواره آسد یتصدّوف  انحرافد هیداسدالم، از ناح خیدر طول تدار
متندّوع  یهداانیوارد شده و با توّجه به گسدترش جر ینیه جامعه دب یاریبس یاجتماع

 یآنهدا بدا تصدّوف انحرافد یو عملد یکداذب و تشدابها  فکدر یهاموسوم به عرفان
از  عهیبده شد یگدریو سدلف تّیدوهاب انیدجر ۀگسدترد ۀو هجدوم و حملدسو  یک از

 ۀد توّجه و مداقّ عرفا مور نیاز محقق هیّ جهله صوف زیتما یارهایجا دارد مع گر،ید یسو
 یدیدتوح یدۀبدر نظر هیّ صدوف یهادگاهید یتمام یا  یگفت تقر توانی. مردیگ قرار شتریب
 یگدانگیو  دیداعتقداد بده توح گدر،ید یشده و فرع بر آن است و از سدو یمیتن شانیا

اسداس، در  نیاسالم است. بر هم نید ا یّ االصول و از ضرور متعال، اصل دخداون
جهدت،  نیاسدت و بدد در کانون توجه قدرار گرفتده هیصوف یدیتوح ن یمقاله، ب نیا

 پژوهشگر فلسفه، کالم و عرفان          | ehsanvahidtari@yahoo.com 
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 ییبده منظدور شناسدا یگفتمدانو برون یگفتماندرون کردیدو رو انیم کیضمن تفک
عرفدا در دو  نیاز محققد هیّ صدوف ۀجهلد زییتم یارهایاقوال صاحینظران، مع ارمندیمع

 ن یدر بده بنداظ میطور مسدتقکده بده ییارهایمع یکیاست: شده  یبررس ،یدسته کل
 یمصدداق ییدر شناسدا توانددیم ینیشینیوده، اما به نحو پ شانیا را یو تقر یدیتوح

 ن یدبر ب یمیتن یارهایمع یگری( و دبرونی یارهایرساند )مع یاری نیجهله از محقق
اسدت  شدده یبررسد« وحد   وجدود» هیّ نظر تیو عرفا که با محور هیّ صوف یدیتوح
شدده و  یبنددطیقه« وحد   وجدود» را   یتا اهّم تقرراس نی(. در ادرونی یارهای)مع
شده اسدت، پدس از  نییتع را یتقر ۀدر هندس هیّ منسوب به جهله صوف را یتقر گاهیجا

 نیدبر گفتمان، تالش شده تا بده ا یمیتن وبر نصوص  یمیتن یآن در دو سطح  معناشناخت
 یامکدان برقدرار ،ینگفتمدادرون یارهدایبا امکانا  و مع ایپرس   پاسخ داده شود که آ

 عرفا وجود دارد؟ نیبا محقق هیّ منسوب به جهله صوف را یتقر انیروشن م یزیتما

 هاکلیدواژه
 اریدمع، یریدتقردرون اریدوحد  وجدود، مععرفان، عقاید صوفیه، توحید، تصّوف، 

 .هیّ صوف ۀجهلی، ریتقربرون
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 انیبا صوف وندخداۀ واسطیسخن ب

 انیبا صوف وندخداۀ واسطیسخن ب
 

  امداد توران ■

 چکیده

بداطنی اسدت کده در آثدار جملده تجدارب سدطه بدا خداوندد از اوسخن گفدتن بدی
. در نظر برخی اقطاب صوفیه، تصّوف، بارها و بسیار از آن سخن گفته شده است اهل
ای از این دست، صوفی  سالک، صرفا  سدامع  صدو  و نیوشدندۀ تجارب صوفیانهدر 

و  وگوگفتو وارد  دهدیخداوند را مورد خطاب قرار م زیبلکه او نت، ندای الهی نیس
والیدت و  از - متناظر با نیدو  و سلسدله انییدا -صوفیان . شودیمخاطیه با خداوند م

اند و ضمن تمایز نهادن میان سلسلۀ انییا و سلسدلۀ اولیدا، نیز سخن گفتهسلسله اولیا 
از جمله، شیوۀ خاص مخاطیۀ خداوند با هر  -یی هاها و شاخصهبرای هریک ویژگی

خداوندد دو گونده ان، یصدوف ۀگفتدگمدان و بده . اندبرشمرده -کدام از این دو سلسله 
مخاطیدۀ . واسدطهیمخاطیه با انسان داشته است: مخاطیده بدا واسدطه و مخاطیده بد

 و مذاهب انیدانشگاه اد اریاستاد      |     imdatturan@gmail.com  
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گیدرد، بده انییدا می  صدور  واسدطه فرشدتگان واسطه خداوند با انسان که غالیا  به با
واسدطه و مسدتقیم واقع، ویژگی نیو  انییا است و مخاطیده بدی اختصاص دارد و در

. بددین واقع، ویژگی  والیدت اولیاسدت خداوند با انسان، به اولیا اختصاص دارد و در
. مقصود گیردم  ای برتر از مقام نیو  قرارترتیب، از نظر ایشان، مقام والیت در رتیه

صوفیان از سلسلۀ اولیا، عالوه بر انییا که افدزون بدر نیدو ، واجدد مقدام والیدت نیدز 
تصّوف، سیر صعودی انسان با گدذر از همده  . برخی از اهلاندهستند، خود  صوفیان

عوالم امکانی و حضور در محضر خداوند را محمل و مینایی بدرای امکدان مخاطیده 
ه بددا خداونددد، قددرار داده و بددرای ترسددیم چنددین سددیری از واسددطمسددتقیم و بددی

. اندسازی کردهگرفته و آن را در تجارب معنوی خود مشابه الهاماکرم پیامیرمعراج 
 از ایدن تجدارب ایبه مثابه نمونه دیزیمعراج بادر نوشتار حاضر، پس از گزارش قصۀ 

بدا  میمسدتقدر باب امکان  مخاطیدۀ  انیصوف ینظرگونه، ضمن واکاوی مینای معراج
وگوی خددا بدا گفدتوند به بررسی و نقد دیدگاه صوفیان دربارۀ نحوه مخاطیده و خدا

 . انسان پرداخته شده است

 اهکلیدواژه
 .دیزیبا، معراج، سلسلۀ انییا، سلسله اولیا، والیت، سخن گفتن با خداتصّوف، 
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 یو ذهی یالّلهنعمت انیاشعار صوف در «دیتوح» ۀو نقد آموز یبررس

 « توحید»بررسی و نقد آموزۀ 
 ی و ذهبیالّلهنعمتدر اشعار صوفیان 

 فاطمه ابوحمزه ■

 چکیده 

 یاعتقدادا  اسدالم ۀمنظومد در هااصول و آموزه نیترو مهم نیتریادیاز بن «دیتوح»
 امیرانیدپ یتمدام رسالت   قرآن حیبس که به تصر نیآن هم تی. در اهمدیآیر مشمابه

از شدرک و  زیدخداوند و پره ییکتایبوده است. شهاد  بر  دیفراخواندن مردم به توح
در آغداز دعدو  آشدکار  اعظدم امیریاست که پ یلاصو نیاز نخست یانگاردوگانه

ذکدر اسدت کده  انی. شداردم را بددان جلدب نمودنددفرمودند و توجه مد انیب  یخو
( ی)دوگدانگتیثنو یآن، اعتقاد به ندوع یژگیو نیترکه برجسته ی)مکتب( گنوسآئین

و  گرفتیو ارکان جهان را در بر م انتا وجود انس تیاز قلمرو الوه یسر هستتادر سر
 یهدداو انگاره هدداآئین نیترشددده( از جملدده شناختهییخدددا)همه سددمیاپانته ۀانگددار
. پدس از ظهدور استدر زمان ظهور اسالم بوده  جیرا یهادر تمدن عیآلود و شاشرک

 فارسی ادبیا  و زبان دکترای       |       aboohamzeh@ut.ac.ir 
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و گداه راه  اندددهآموزه ناکام بو نیدرست ا ریدر تفس یاسالم یهافرقه یبرخ زیاسالم ن
را بده  یاریهمواره بس یکتاپرستیو  دیدرک نادرست از توح، و در واقع اندمودهیخطا پ

 کده اسدت سدوق داده یمحور ۀآموز نیاز ا خام و خطا یرهایها و تفسبرداشت ۀورط
 دیدتصدّوف دربدارۀ توح از اهدل یبرخ یهاآن را در باورها و برداشت ینیع ینمودها

پدس از د، یدتوح ۀبده آمدوز ژهیدمقالده بدا توجده و نید. در اکرد ظارهن توانیم انیع به
در زمدان ظهدور اسدالم از  یدیدتوح غیدر یهاو انگاره هاشهیدان یبه برخ ینگاهمین

در  دیدتوح نیدی، افدزون بدر تی(ییخددا)همه سدمیاو پانته یگنوس یی  گراتیجمله ثنو
چدون  ییهداآموزه نیو همچن دیه در باب توحیصوف نیادیبن یبه باورهاعه، یش ۀشیاند

 یه شده است و با ارائه شدواهدحلول و اتحاد پرداخت ۀو انگار هانیصوفوحد   وجود 
 یها و باورهدابرداشدت هیدذهیّیده و نعمدت الّله ۀبه طور خاص فرقد هیاز اشعار صوف

 .است شدهو نقد  ی( بررسیصوف دی)توحدیاز توح هیصوف

 هاکلیدواژه
 .ذهیّیه فرقهه، یحلول، اتحاد، وحد ، فرقه نعمت الّله، یصوف دیتوحد، یتوح
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  …و)علیه السالم(  یخدا در گفتار امام عل ۀانسان دربار ییرازگو یمینا، یدیتوح ۀشیاند

 خدا  ۀانسان دربار ییرازگو یمبنا، یدیتوح ۀشیاند
 یبسطام دیزیاب اتیو شطح)علیه السالم(  یدر گفتار امام عل

  یفیشهره شر  ■

 چکیده 

 اسدتوارآن اسالم بر  ی  شناسیهست ان  یبنکه  - یتعالحق ت  یوحدانها از تفسیر و تلقی
اند. برخی چدون صدوفیه بدا حرکدت در مسدیر گون و متفاو  بودهگونه -گشته است 

اندد کده ثمدرۀ آن کشف و شهود، به عینیت حضر  حدق بدا مخلوقدا  قائدل شدده
محدودیت ذا  حضر  حق در حّد موجودا  امکانی است؛ هرچند هدف، تنزیه 

وحدد  شخصدیۀ »تعالی از هرگونه شریکی است، بده ایدن معندا کده هددف از حق
این است که ذا  حضر  حق را از هر گونه نقصدی میدّرا و  صوفیاندر میان « وجود

گشدایی، جای گدرهها بدهشدده و پاسدخ ای که با چال  جّدی مواجهمنّزه کند؛ انگاره
کده  اند. از سوی دیگر، اندیشۀ توحیدی  تشیع در مکتب معصومینبافی کردهگره

حدق و  پژواکی آشکار دارد، بدر بینونیدت ذا  حضدر  در سخنان حضر  علی

  یو علوم قرآن ریتفس رشته ؛سه حوزه علمیهسطح  ۀآموختدان         |      sh.sharifi56@yahoo.com 
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راد بدر کائنا  تأکید دارد. فرضیۀ اصلی این پژوه  این است که پیشینۀ اعتقدادی افد
گذارد و باب هر گونده توجیده و سخنان آنان دربارۀ خدا و با خداوند تأثیر مستقیم می

که شخص  به عینیت ذا  حق با مخلوقداُ  بندد. بر این اساس، هنگامیتأویل را می
شدود و از لسدان او صدادر مدی« سدیحانی مدا اعظدم شدأنی»باشد، به ناگزیر  معتقد
شددود. می« سددیحانک و تعالیددت»ارد، محصددول آن کدده بدده بینونیددت اعتقدداد دزمانی

این، اندیشۀ توحیدی با هر معیاری که در ذهن شکل بگیرد، نتیجۀ خاص خدود  بنابر
تعدالی متصّوفه دربارۀ وحدانیت حقرا خواهد داشت. در این پژوه ، با بررسی آراء 

انۀ اندیشدو نقد آن با اندیشۀ توحیدی  تشدیع، بده بیدان چرایدی صددور سدخنان ژرف
بسطامی از سوی دیگر پرداخته شده  سو و شطحیا  بایزیداز یک حضر  علی 
های ای از اندیشدهدهد که شدطحیا  بایزیدد مایده و بهدرهها نشان میاست. بررسی

تدوان از ادلدۀ قرآندی و روایدی بهدرۀ چنددانی اصیل دینی ندارد و برای توجیه آن نمدی
ای کده یل به پیراستن و تنزیه حضر  حق انجامیده است، مسئلهجست؛ زیرا این دال

 انگیز و محل ا شکال است.متصّوفه مناقشه بردر اندیشۀ 

 هاکلیدواژه
، وجود یۀوجود، وحد  شخص وحد   ، ییرازگو، یدیتوح ۀشیاندد، یتوحتصّوف، 

 .یبسطام دیزیبا، یامام عل، تعالیتنزیه حقا ، یشطح
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  …؛ ا یو روا ا یآ ۀدر سنج هیصوف ا یشطح

 ؛ اتیو روا اتیآ ۀدر سنج هیصوف اتیشطح
 یآباد و ابوالقاسم نصر نیمز نیابوالحس اتیشطح یمورد ۀمطالع

  ینیحس هیهان دهیس ■
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 انیدو ب ییگوو متنداقض میالغدهف و به ویژه اقطداب صدوفیه، از تصّو  از اهل یبسیار
کنده از ابهام و پ بیعج ریعیارا  و تعاب در  و عمددتا   ییشیه به کفرگوکه اَ  یدگیچیو آ

الفداظ و  نید. آندان اکردنددیمتناع نمدبا و ا  ، ا  اندبوده عتیتقابل و تناقض با ظاهر شر
 ل  و بازتداب حدا یجدد و جوشد  دروندو دل و حاصل یدایعیارا   را برآمده از سو

بدن  نیحسد ویی  گد« انا الحدق  . »دندینامیم «ا یشطح»انگاشته و  دهیک شورسال  
را  یبغدداد دیداز جن «هللا یالجید  سدو یفد سیل»عیار   نیو همچن منصور حالج

حسدداب آورد کدده بدده یزی  غلددوآمو عیددارا ا یدو نموندده از انیددوه شددطح تددوانیمدد
وصول و اتحاد  یواه یهاانگاره و تیگزاف الوه ی  تصّوف در شأن خود و با دعو اهل

، اتیشرر  شر  ساختند. کتداب یم یبر زبان جار - ا یدر قالب شطح -به حق 

  و عرفان      |       یاناد ی گرا یو معارف اسالم یا ارشد اله یاسکارشن hanis70hosseini@ut.ac.ir 
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 اعداظم   یهاوارهشطح یاست که به گردآور یاز آثار در خور توجه یبقل روزبهان اثر  
 هیصدوف ا   یشدطحو مددلول   و شرح و شکافت معنا ریپرداخته و در مقام تفس هیصوف

 یندید یهداوزهمدالفاظ را ناسازگار بدا آ نیا انیتصّوف ب است. از آنجا که اهل آمدهبر
اسدت  سدتهی، باانگارندددین میو لّب  قتیحق انیرا ب ا یشطح نیدانند و بلکه اینم
شدود.  یبررسد به دقدت یاسالم - یعیهای شبا آموزه هیصوف ا یتطابق شطح زانیم

و  هیصدوف ا یدپس از اشاره بده معندا و مفهدوم شدطح در عدرف و ادب، نوشتار نیا در
دو تدن  - یو ابوالقاسم نصدرآباد نیمز نیابوالحس ا   یآن، شطح ۀنیشیبه پ ینگاهمین

 - آندان پرداختده اسدت ا یشدطح بده شدرح و شدکافت   یکه روزبهان بقل ینایاز صوف
 یحتدوااندد. مشدده دهیسدنج ا یو روا ا یو به سنجه آ یبررس، محتوا ت  یاهم لیدل به

و اسدتغفار اسدت  تیدربوبت، یدر باب عیود یمیاحث رندهیدو تن، دربرگ نیا ا یشطح
 معناکداوی ایدن .نددیآیاب مدحسدتصدّوف بدهترین میاحث حوزه زیبرانگکه از چال 
هدای اصدول و انگارههدا بدا آنمضدامین  و تعدار  آشدکارتقابل شطحیا ، 

 سازد.آشکار می را یعیش – یاسالم

 هاکلیدواژه
 .استغفارت، یربوبت، ی، عیودبقلی روزبهانگویی، تصّوف، صوفیه، شطح، شطح
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 … سیت خداوند با موجودا ؛در باب ن یاشعار عرفان یهایکژتاب

 ؛نسبت خداوند با موجودات بابدر  یاشعار عرفان یهایکژتاب
 و گلشن راز یرالّط منطق یمورد ی  بررس

  دیرسیم رضا محمد دیس ■

 چکیده

الّله( همواره از جمله مسدائل مهدم و  یخداوند با مخلوقا  )ماسو ۀو نحوه رابط نوع
که کل عالم، تنها  باورند نیبر ا از صوفیانی راستا، برخ نیدر هم وبوده  زیانگبرمناقشه
و  کردهدای. رواز وجدود مطلدق )خداوندد( اسدت یو پرتدو یتعدالیذا  بدار تجّلی

بدوده  یزنگون و گداه مشدوب بده گماندهگونه نهیزم نیدر ا زیتصّوف ن اهل   یهادگاهید
 دهی. پوشدانددقلدم زده طدهراب نیا و تییین میبه زعم و ظن خود در ترس کیاست و هر 

 یدر معرف مؤثریابزار رباز، یدر قالب اشعار و امثله، از د یو معان یمیان انیکه ب ستین
تصدّوف  اهدل یهدااصول و انگاره ژهیوو به هاشهیاندعقاید و  سازیو برجسته و بسط

بدر آتد  شدعر و  یدسدت سدلوک کده و اهدل صدوفیاناز  یاریرو، بسنیو از هم بوده
 ارائده و عرضدهم مدؤّثر   یبدرا ادبی و اشدعار عارفانده یهااز قالباند، داشته سراییغزل

 دانشگاه دامغان  اریاستاد   |      mirsayyed@du.ac.ir   
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 - یمحمدود شیسدتر خیو شد یشدابورین . عطدارانددبهدره گرفتهخدود  ی و میانیمعان
( گلشن رازو  ریمن ق ال ) یپارس باثر ارزنده اد در دو -و شاعر بلندآوازه  صوفی دو

 ا یددر قالب اشدعار و حکا - تصوف اهل یهاآموزهها و انگاره جیضمن طرح و ترو
 هرابطد و نحدوه نوع میو ترس نییتیدر صدد  هالیو تمث هیتشی یبا توسل به برخ - منظوم

ها آنو کژتابی  ، کاستیهاابهام یاند که الیته افزون بر برخخداوند و مخلوقا  برآمده
من رق  ا یداز اب یشدمار قیدق یمقاله تالش شده تا با بازخوان نیدر ا. نیز کم نیست

 یهدالیهدا و تمثهیتشدی، صوفیانه میمفاه یبرخ ی، افزون بر واکاوراز گلشنو  ریال 
 کیدعدد  لیتمث»از جمله  -ماسوی الّله وند و رابطه خدا نییتی تعریف و ارائه شده در

از و نقدد شدود و  لیتحل - «و مرغان مرغیس لیتمث»و «ایقطره و در لیتمث»، «و اعداد
از   یانحراف و اعوجاج آنهدا بد کم مایگی و، ییو روا یرانق میبا مفاه قیرهگذر تطی

 . شود داریو پد دایپ  یپ

 هاکلیدواژه
 ،ریرال  من رق، صدوفیانهادبیدا  ، )ماسوی الّله( خلوقا رابطه خداوند و م، تصوف
 . راز گلشن
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 تصّوفو  عیوجه افتراق تش ت،یوال

 تصّوفو  عیوجه افتراق تشت، یوال
 

  یمانیسل یعل ■    یاتیب یمهد ■

 چکیده 

و  ریکه الیته، با تفس دیآیم حساببه عهیو شاخص  ش یمحور یهااز آموزه «تیوال»
 است. از آنجدا کده افتهینمود و بروز  زیاهل تصوف ن یفکر ۀدر منظوم یمتفاوت یتلق

اسدت،  انهیصوف یهاو هم از امها  آموزه عهیش دیعقا یهم از ارکان اساس «تیوال»
 عیشمار آورده و تصوف و تشدو اهل تصوف به عهیمشترک ش ۀرا آموز «تیوال» یبرخ

گدرفتن اند. در واقع، اهل تصدوف، بدا وامروح در دو کالید انگاشته کی -ه خطا ب -را 
خدود را بده  شتریاند تا هر چه بهمواره تالش کرده عهیاز ش «تیوال»چون  ییهاآموزه

نشدان  هایررسکنند. ب دایپ تیو مقیول تیواسطه مشروع نیساخته و بد کینزد عهیش
چندان هماهنگ و همسو با  ت،یو وال ّی ول ینااز مفهوم و مع هیصوف یکه تلق دهدیم

  انیارشد عرفان و تصوف دانشگاه اد یکارشناس یو دانشجو هیحوزه علم آموختهدان     |ahdibayati432@yahoo.com  
 هیعلم یهاحوزه انیتصوف اداره فرق و اد یو عضو گروه علم هیحوزه علم آموختهان د       | alisoleymani.m@yahoo.com 
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معصدوم   ی  وجدود ولد ،یو نقلد یبنابر ادله عقل ان،یعیش رایز ست؛ین یعیاعتقادا  ش
و مسدّلم  یباشدد، را ضدروررسول الّلده نیمنصوص از جانب پروردگار که جانش

 نیاند که امعتقد -متصوفه  یعابر خالف اد - ینیو ا یاو با استناد به رو انگارندیم
شدده و  حیها تصربدان ا یاست که در روا یمقام مخصوص بندگان معصوم و مهذب

و  خیمشدا یاز آنجا کده بدرا ه،یکه صوف یمشخص شده است. در حال زیها نآنتعداد 
مقدام  یتصدد سدتهیرا شا شانیا رند،یگیدر نظر م لیبدیباال و ب یمقام خوداقطاب 

را برتر  هیگاه اعاظم و اقطاب صوف یو حت دانندیم «یول»خور اطالق نام و در تیوال
مقالده بدا  نیداند. در احضدر  حدق دانسدته یشدأن مقدام قدسدنشانده و هم ایاز انی

و  ّی پس از اشاره به معنا و مفهوم ولد ع،یشتصوف از ت یریرپذیبه عوامل تأث ینگاهمین
و  عیو اهدل تصدوف، نقداخ اخدتالف تشد عهیآن در نگاه و نگرش ش گاهیو جا تیوال

ۀ در منظومد «تیدوال» ییمیندا ۀو برجسته شده و آموز یبررس تیتصوف در باب وال
  شده است. یو اهل تصوف معرف عیتش یعنوان نقطه افتراق اصلبه ،یعیتفکر ش

 هاکلیدواژه
ز تصدّوف اپدذیری تصّوف و تشیع، تدأثیرتصّوف، تشیع، عقاید صوفیه، والیت، فرق  

 تشیع، قطب، امامت. 
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 تصّوف در  «تیوال»مفهوم یو بررس یشناسمفهوم

 تصّوفدر  «تیوال»مفهوم یو بررس یشناسمفهوم
 

  یهعبدالّ  ییحی ■

 چکیده

شود و تدا والیدت انییدا و امامدان در معنای عام آن که از والیت الهی آغاز می« والیت»
رین مفداهیم در منظومدۀ اصدول و تدتدرین و محدورییابدد، از مهمبسط و امتدداد مدی

تییدین نسدیت آن بدا و  . تعریف درست و دقیق والیدترودهای اسالم به شمار میآموزه
اسدت  پژوهدیمطالعا  دیدن ۀوزهای مهم پژوه  در ححوزهدیگر ابعاد دین، ازجمله 

آن بدا سدنجۀ واکاوی و نقد و مأثور  بازخوانی این مفهوم در میراث فکریکه بازشناسی و 
. تدر بخشدیده اسدتو اهمیتدی افدزون ضدرور را « و روایدا  فهم اجتهادی از قرآن»

َسدلف  صدوفیۀ هدایی از آن را در آثدارپوشیده نیست که آموزه و انگارۀ والیدت کده رگده
ُمو و نمودی ویژه در عرف و ادبیا  اهلتوان رهمی داشدته  تصّوف گیری کرد، همواره ن 

مدأثور و های بسیار از این اصل و آموزه و بازتاب گسترده آن در آثدار . بهره گیریاست

  شناسی دانشگاه ادیان و مذاهبحوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری شیعه آموختهدان   |   yahyaabdolahi@gmail.com 
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اخیر نیز اغلب و بلکه تمام  یهاسده در. ، گواهی گویا بر این گفته استصوفیهمتقدم 
ز کم ابه شرح و بسط معنا و مفهوم والیت و جایگاه آن پرداخته و دسدت صوفیانه آثار

شعار و اشاره با بهره گیدری  تصوف . شایان ذکر است کهاندای بدان داشتهسر ایجاز، ا 
رو، پرداختن بده قرابت پیدا کرده و از همین هیّ امام لیاص ۀشیبه اند «تیوال»مفهوم از 

هدای آن، اولویدت و و بررسی وزن و ویژگدی - ویژه در عرفان امامیهبه -آموزه والیت 
. در این مقاله با شرح و شکافت معنا و مفهوم والیدت در سدنت ژه و وافر دارداهمیتی وی

بدا آن نسدیت گیری سیر تطور تاریخی این مفهوم، افزون بر بازشناسی تصّوف و پی اهل
در  صدوفیانهدای شناختی به نقد انگداره(، از منظر روشنیو  و رسالت) گریمقاما  د

و  «تیدوال»از  متصدوفهنشان داده شده که تقریر و تلقدی پرداخته شده و « والیت»باب 
 .  ه سنخیت و سازگاری نداردعیش یهابا آموزهگونه و گسترۀ آن، چندان که باید 

 هاکلیدواژه
 . تصّوف، والیت، عقاید صوفیه، والیت تکوینی، والیت تشریعیاهل 
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 ایتم اولو خا تیوال رامونیپ هیو امام هیصوف دگاهید ۀسیمقا

  هیو امام هیصوف دگاهید ۀسیمقا
 ایو خاتم اول تیوال رامونیپ

  یمصطفو دیوح ■

 چکیده

است  یعیدر منظومه معارف ش یمهم و محور میکه از مفاه «تیوال»و آموزه  مفهوم
مدورد  زیدن انهیو ساختار تفکدر صدوف اقیدر س - زیانگبرمتفاو  و مناقشهی ریبا تفس -

را  «تیدوال» تدوانیمبه زعم وظن برخی، رو، نیهماست و از  بوده یو محور توجه
در تفکدر . الیته، حساب آوردتصّوف بهو  عیتش وندیپ یۀمشترک و ما ۀآموزبلکه اصل و 

واسطه ب و معصوم است که بهمهّذ  تنها مختص دوازده امام   تیوال عیمقام من، یعیش
در مفهدوم و  تصّوف با توسدعه لحال آنکه اهشوند، یمشخص م ینص و نصب اله

تصدّوف را  قدتیو سالکان  واصدل  طر هیافزون بر آنکه اقطاب صوف، «تیوال»مدلول 
صددور کرامدا  و انگارندد، یم «یول»خور اطالق نام مقام و در نیا یتصد ۀستیشا

 دگاهیدبرخالف د -و  شمارندیم ممکن زیرا ناز جانب ایشان   ارتکاب خوارق عادا

  و تصوفپژوهشگر حوزه عرفان  آموختۀ حوزه ودان      |    v.mostafavi5@gmail.com 
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. شدد نائدلمقام  نیبه ا توانیمنیز  اضتیو سلوک و ر ریکه با س باورند نیر اب - عهیش
 متصدّوفه، بداب  نحلده  با نگاه تیو وال یاز مفهوم ول عهیش یو تلق ریتعی ۀفرق و فاصل

مقالده  نید. در اساخته اسدت جدارا از هم  ندویا ریرا بسته و مس ییو همسو یهمسان
ت، یدمعندا و مفهدوم والع، یتشد اهدل شهیدر اند تیو مفهوم وال هگایجا نییضمن تی

بررسی و نقد شده اسدت و تصّوف  در نگاه اهل ایو خاتم اول یول قیو مصاد هایژگیو
و امامدت بدا  تیددر بداب وال عهیشد یو تفاو  منظر و میان زیتما تالش شده تا نقاخ

بر کتداب و  ابتنای اندیشه های صوفیان . عدمشود برجستهو شناسی متصّوفه باز یمیان
 و فرق و فاصله بدا مفهدوم  ، ثقلیندر مراجعه به  یسنت و عدم کاربست روش اجتهاد

را امام معصوم،  ضابطۀ والیت به غیرو تسّری بی توسعهو  شیعیهای در آموزه تیوال
 . تمتصّوفه دانسدر اندیشۀ « والیت»ترین نقدها بر انگارۀ توان از مهممی

 هادواژهیکل
 .  مهدویتت، یوال ختم اء،یخاتم اولقطب، ت، یوالتصّوف، عقاید صوفیه، صوفیه، 
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 … باقطا ۀانیگرافیتحر یدر باورها و کارکردها «تیّ مهدو»مسئله  یبررس

  «تیّ مهدو»مسئله  یبررس
 «یگناباد یهنعمت الّل » اقطاب   ۀانیگرافیتحر یدر باورها و کارکردها

  یداراب یعیشف نیحس دیّ س ■

 چکیده 

هدای مهدم و منجی که ریشه در معارف قرآنی دارد، از اعتقادا  و آموزه اعتقاد به ظهور  
عشدری اثنیۀ شیعو به ویژه،  مینایی اسالم و باوری مشترک میان قاطیۀ مذاهب اسالمی

 نگداه گنابادی الّلهینعمت تصّوف و از جمله طریقت آید. از آنجا که اهلحساب میبه
 در آندان هدایانگاره دارندد، بررسدی «مهدویت» از برانگیزمناقشه و متفاو  برداشتی و

هددا و مسددویی  باورداشددت آنددان بددا آموزهه و همسددانی میددزان واکدداوی و حددوزه ایددن
ایدن مقالده، بده شیعی در این حوزه، در خور اعتنا و حائز اهمیدت اسدت. در  اعتقادا   

ویژه تصدّوف و بده لها و آثدار اهدتمرکز بر نگاشدته تحلیلی و با تکیه و -ای توصیفیشیوه
باوری و مهددیو  منجدی به فرقه این نگرش و نگاه واکاوی ه، بهالّلهی نعمتاقطاب فرقه 

 .شیعی پرداخته شدده اسدت -المیهای است آن با آموزهبررسی میزان سازگاری و سنخیّ 

 یالمصطف یدانشگاه مجاز اریاستاد ،یو علوم قرآن ریتفس یدکترا           | shafieidarabi@chmail.ir 
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بده عندوان بداور  «هیّ شخصد تیمهدو» نییو تی یراستا، افزون بر بازشناس نیدر ا
از  یکیبه عنوان  «هینوع تیمهدو» و نقد یو بازشناس، یعیش لیبدیو ب نیادیبن

بیان و بازگو  آن یو کارکردها امدهایاهم پ، الّلهیه نعمت ۀفرق یانحراف یانگاره ها
همدواره ، یگنابدادالّلهدی  نعمدت ۀاقطداب فرقد، شدایان ذکدر اسدت شده اسدت.

را همخوان با اصول  تیمهدو ۀدر حوز شدانیکردهایاند تا باورهدا و رودهیکوش
 در این راستا بارها از حتمّیت   و جلوه دهند، یعیش نهایگراو اعتقادا  ناب موعود

اندد، امدا تعییدر و سخن گفته )ع ( های ظهور امام زمانوقوع، شرایط، زمان، و ویژگی
ویژه طددرح و تأییددد اندیشددۀ تفسددیرهای خدداص ایددن فرقدده، از مهدددویت و بدده

هایی از تحریف و انحدراف در رگه آنکه بر ، افزون«َولوّیه بیعت» و «نوعّیه مهدوّیت»
اسدت بدر  گویدایی سدازد، گدواه  می هیه را آشکارنعمت اللّ ۀ باورها و رویکردهای فرق

وفاق شدیعه در بداب مهددویت،  مترقی و مورد   ۀبا آموز این فرقهکه رویکرد و نگاه این
 بسیار دارد. فاصلهبلکه ، متفاو  است

 هاکلیدواژه
هدویت ، مهینوع تیمهدوه، ، عقاید صوفیه، فرقه نعمت الّلهیباوریموعود، مهدویت

  ی شیعی، انحرافا  صوفیه.هاآموزه، نوعیه
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 تصّوفعقل در  و جایگاه علم

 تصّوفعقل در  و جایگاه علم
 

  سید علیرضا موسوی ■

 چکیده 

موجود در عدالم اسدالم  یهانزاع نیتراصحاب عقل و اصحاب عشق از کهن جدال  
رغدم آنکده عقدل در بده شعله این نزاع و منازعه هنوز و هماره فروزان اسدت.است که 

، یندیدارد و در مندابع د لیبددبی بلندد و یگاهیو جا ی، شأناسالم - های قرآنیهآموز
تصدّوف، عقدل را از  اهلاست، ستوده شده  هاانیب نیو به بهتر یمعرف یحجت  باطن

قدال  و بلکه حجاب   یهست قتینکوه ، بوالفضول و عاجز از درک حق سر   اکیدر و ع 
کسیر اندانگاشته امدرا  خواندده و برتدر از تمام  بیطی َاعظم و و در مقابل  عشق را ا 

، پوییدن  صراخ کمدال تصوف و اهل اصحاب عشقنشانند. در همین راستا، عقل می
نیدل بده کده  باورنددبه پای چوبین  استدالل را نقد و نکوه  کرده و بر این  و معرفت

 ت. آنهااسممکن ی عرفان شهود   با به مدد ذوق و اشراق و تنها معرفت حقیقی خداوند

  عرفان و تصوف پژوهشگر حوزه  ؛سه حوزه علمیهسطح  تۀآموخدان          | alirezamusavi70@yahoo.com   
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و  یورزانگارند، عقلیاز ارزش م یو عارَعیث را  یو عقل یعلوم نقل لیتحصتنها نه
ل متصدّوفه، عقداز منظر  .شمارندیسلوک م ریدر مس یرا مانع یرسم اشتغال به علوم

 ی، ندافیهیبرآمده از برهدان توافدق نداشدته و عقدل بددمعارف برخواسته از شهود، با 
همده  یریسنج  و اندازه گ الیته، نیاید از نظر دور داشت که. تآنهاس یاصول و میان

 احکدام و اصدول  در مقدام عمدل از  تداشدود می مکاشفا ، سدیب با خط ک    چیز
 یتخّطد زیدن، شدده اسدت فیدتعر یعلوم حصول یۀکه از جانب فقها و بر پا عتیشر
آن، بدا  یالحاصدط یمعنا نییعقل و تی ۀواژ ینوشتار پس از معناشناس نیا در. ندینما

 وو علم رسمی  عقلتحقیر در  هیصوف خیبه آثار و عیارا  اقطاب و مشاو اشاره استناد 
مت  انیصدوف ی  زیدگرو علم یزیسدتهدای عقلزهیعلدل و انگ به اهدّم خردورزی،  مذ 

 پرداخته شده است.

 ها کلیدواژه
عقل،  ریتحقی، باطن حجت  عقل و عشق، تصّوف، عقاید صوفیه، عقل،  صوفیه، اهل

 متصّوفه.  یزیستردخ  ، یزیستردخ  
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 تصّوفدر  یدورزَر عقل و خ   گاهیجا

 تصّوفدر  یدورزر  عقل و خ   گاهیجا
  

 یانربّ کوثر  ■

 چکیده 

آن از باطدل  زییداست که به انسان در شدناخت حدق و تم ییابزارها نیتراز مهم عقل
 یگداهیمنزلدت و جاع، یهب حقه تشمذ ژهیواسالم و به نیمی نی. در دکندکمک می

بده  میکرر قررآن فهیشر ا یاز آ یاریگرفته شده و در بس عقل در نظر یبرا ژهیواال و و
د ژهیعقل و اهتمام و تیاهم . در شدده اسدت هیو توصد دیدتأک یردورزبه تعقدل و خ 

اند، عقدل ل وارد شدهتعق تیکه در مدح و مطلوب یمتواتر و معتیر ا یو روا ثیاحاد
نهان است  یسعاد  و حجت لیبشر در سی گرتیشده که هدا یمعرف یبه مثابه چراغ

متفداو  و  ینگداه هیهمده، صدوف نی. با اشودیم دهیکه خداوند با آن شناخته و پرست
اند و افددزون بددر آنکدده عقددل را ندداقص و بدده عقددل و تعقددل داشددته زیددانگمناقشدده بر

آن  نیگزیکشدف و شدهود را جداقت، یبه حق دنیرس یدانسته و برا نکوه  خور   در

 فیشر یدانشگاه صنعت ،کیزیف یمیارشد ش یکارشناس              | k.rabbani124@gmail.com    
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 زی( ننیضی)همچون امتناع اجتماع نق یعقل ا یهیمسلما  و بد یبه برخاند، ساخته
ناظر  ا   یو روا ا یآ یپس از ذکر برخ، مقاله نیا در. اندستهیو انکار نگر ینف دهیبه د

 و از اشدعار ییهدااشاره و استناد به نمونده با، یردورزو ضرور  تعقل و خ   تیبه اهم
در رابطه با عقدل ه، ینگاه و نگرش صوف یبه بررس ردعقل و خ   ۀنیدر زم صوفیان گفتار

 انیدتفرقده و تقابدل م جدادیاتصّوف بدا  ذکر است که اهل انی. شاپرداخته شده است
آن را  ا یدهماز َو  عقدل یریبدر اثرپدذ تأکیددعشق و عقل، عشق را برتر نشانده و بدا 

سلوک را به وانهدادن عقدل  وادی کرده و سالکان   یاعتماد معرف قابلریگمراه کننده و غ
 ی. بررسدکننددیمد هیاز مسلک عشدق توصد یرویبه کشف و شهود و پ آوردنیو رو

بده  هیکده نگداه و نگدرش صدوف دهدینشان م یخوبتصّوف بهاهل دیآثار و عقا قیدق
 ا یدو برآمدده از روا یعیقرآن و اعتقدادا  شد ا یآ یدر تقابل با محتواعقل و تعقل 

 .  استبیت اهل

 هاکلیدواژه
تحقیدر  عقدل، عقدل و عشدق، ، یردورزخ  عقل، تصّوف، عقاید صوفیه،  صوفیه، اهل

 .  کشف و شهود
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َرد ریتحق  تصّوفدر  یزیستعقل و خ 

 تصّوفدر  یزیستدر  عقل و خ   ریتحق
 

  یر ینص یمهد ■

 چکیده 

از اسالم  یفراوان یو اخالق یخود، عناصر معرفت یغنا یکه برانآتصّوف به رغم  آئین
و سنت را بپوشاند و تقابل  نآقر یوام گرفته است، نتوانسته تعارضا  آشکارش با میان

را در آثددار و  ینددید یهدداو آموزه دیددبددا عقا انهیصددوف یهدداو تعددار  آداب و انگاره
 هینوع نگدرش صدوف ی. ناسازگارمشاهده کرد توانیم انیعتصّوف به اهل یهاشهیاند

تقابل  ۀهای بارز و برجستعقل از نمونه گاهی، به شأن و جاتیببا نگاه اسالم و اهل
 ۀشدی. در انداسدت یاسدالم لیاصد دیدهدا و عقابا ارزش انهیصوف یهاو تضاد انگاره

و راهیدر   یباطن حجت  ی، نیدر منابع د وبس بلند و باال دارد  یگاهیعقل جا، یاسالم
و بده  ی( معرفدبیدت و اهدل اءی)انی یظاهر شأن و رتیه با حجج  کمال و هم ریمس

تصّوف، عقل  شده است؛ حال آنکه اهل  یو ستا فیتوصر، یو تعاب هاانیب نییاتریز

 ی    نیو پژوهشگر معارف د سندهینو     |     nasirionline@gmail.com 
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قال دانسته و را  هدوا و  فیدردو هم ی، سدزاوار نکدوه تعال مانع  و  ریحق یموجودع 
و  سازدیل مسلوک منحرف و منعز   ر  یسالک را از مس ی  اند که صوفگر انگاشتهوسوسه

و  هی. صدوفانددنهدار دادهرد هشددار و ز  تیاع از عقل و خ  نسیت به ا  ، همواره رونیاز هم
ل و عشق، و برتر نشاندن عشدق  عق انیتقابل م جادیبا امسلک، یشاعران صوف ژهیوبه

آن بدا عشدق وارد  ۀسیهجوم و حمله به ساحت عقل را در مقام مقا نیشتریبانه، یصوف
از نظم  ییهاتصّوف و ذکر نمونه مقاله با استناد به آثار و اشعار  اهل نی. در ااندساخته

دردورزی   و نکدوه عقدل و نقدد   ریدکه نداظر بده تحق هیصوف یهاو نثر در نگاشته خ 
پرداخته شده است و با استناد به  یردورزبه عقل و خ   هینگرش صوف نییاند، به تیتعقل

و  انید، تالش شده تا ضدمن بنیاز معصوم یاتیو اشتشهاد به روا میقران کر ا یآ
تصدّوف بدا نگداه و  نگرش اهدلتقابل ، یاسالم یهاعقل در آموزه گاهیجا یبازشناس

 . آن نشان داده شود گاهیقل و جابه ع مترقی دین کردیرو

 هاکلیدواژه
، یزیسدتردعقل، خ   ریتحقی، باطن حجت  تصّوف، عقاید صوفیه، عقل،  صوفیه، اهل

 .  عقال عقل  متصّوفه،  یزیستردخ  
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 علوم حدیث  ۀمتصّوفه در حوزعرفا و  یولنگار

 علوم حدیث ۀمتصّوفه در حوزعرفا و  یولنگار
 

  محمد باقر ملکیان ■

 چکیده 

از متفردا   که عمدتا   شدهاستناد  هاو بداننقل  ی، احادیث بسیارتصّوف آثار اهل در
از  یردّ ، یثیحدد - دسدت دوم   یو حتد - کتاب دست اول چیو در ه اندیمتون عرفان

 ثیداحاداز زمرۀ تصّوف و  اقطاب اهل ا یو در واقع، کلما  و شطح میابیینها نمآ
 نیدا ی. فراواندشدوندمیعرضده و ارائده نیمعصوم ثیکه در قالب احاد اندهیامنمَ 

از   یاین طائفه در نقل حدیث را ب یمیاالتیبرویکرد متساهل و ، یساختگ ث  یاحاد
 یباورهدا یدر برخد دیدرا با یمیداالتیبد نیدمنشدا االیتده، . سدازدیآشدکار مد  یپ

برتدر از  شدأنیمکاشدفا  خدود  یمتصّوفه بدراا که وجو کرد؛ چرتصّوف جست اهل
بدر مشداهدا  و  یدؤیدمثابه متنها به  ثیو احاد ا یاند و به رواقائلند، سمُ  ثیاحاد

در  هیصوف اذعان کرده است، مستند   زین یعربکه ابنچنان و نگرندیمکاشفا  خود م

  آموخته حوزه علمیه قمدان   
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در رو، نیاز همد .و مکاشدفه اسدت اؤیر حادیث،ا یصدور /یحکم به صّحت سند
جدویی سدند و نیازی به پی م با تساهل دارندأتو ینگاه ا یسند و صدور روا یبررس

ها و کده مکاشدفه باورندد نیدبدر ا ایدگوکنند و افزون بر ایدن، احادیث احساس نمی
 یاارهاشد پدس از، مقالده نی. در ابه عنوان حدیث نقل کرد توانیرا م یخطورا  قلی

 یبررسو  ثیدر نقل احاد، تصّوف اهل م با تساهل  أمتفاو  و تو کردیگذرا به مینا و رو
 یهاه( در نگاشدته)ال اصدل َلد یاز انیدوه احادیدث جعلد ییهاسند آنها، با ذکدر نمونده

 ، تدالش(…و  تذکره األولیرا ،القلوب قوت ،احیاء العلومتصّوف )همچون  اهل خیمشا
تصدّوف در درج و  اهدل یانگدارلو و   یمیداالتیاز بد یامستند، گوشه یاگونهبه تا شده

تا بدان اندازه بدوده کده  یمیاالتیب نیذکر است که ا انی. شانشان داده شود ثینقل احاد
اندد و حساب آوردهپردازان بهو دروغ ثیحده را از جمله جاعالن یکتب رجال، صوف در

کندده از احاد از کتب اهل یاریروست که بس نیاز هم و عیدارا   یجعلد ثیدتصّوف آ
متصددّوفه و  یدر نقددل منقدوال  حددیث یاریالیتدده، دقدت و هشد نیدو ا نددیُنماثیحدد

 .  سازدرا بی  از از پی  ضروری می یمتفّردا  متون عرفان

 هاکلیدواژه
ما، مکاشدفا  نُ شناسی، نقل حدیث، جعل حدیث، حدیثتصّوف، حدیث، صوفیه

 .ی صوفیهمیاالتیبصوفیه، 
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 هاها و تناقضابهام ث؛یبه احاد هینگاه صوف

 هاها و تناقضابهام ث؛یبه احاد هینگاه صوف
 

  رفینیرضا حس ■

 چکیده 

 یهداانیشدمار جرتصدّوف را در ه، یصدوف خود   یو بر اساس مدعا یداوربدون  اگر
 یعندین، یدد یتصّوف از دو منیع اصل اهل یریگبهره ۀویشم، یحساب آوربه یاسالم

متصّوفه از تأمل بوده و منتقدان  و از جمله مسائل مهم و در خور توجه ثیو حد قرآن
و  هادگاهیدد یررسد. باندتصّوف وارد کرده بر اهل مهمو  یجّد  ینقدهاه، یزاو نیهم

 یضدرور  و حتد ۀتصدّوف دربدار اهل یکه برخ دهدینشان م هیآثار صوف یبازخوان
الیتده،  .اندروا داشدته ییدهاید، تردآنهدااز  یریدگو بهره ثیدرجوع به احاد ت  یمطلوب

گداه زیدرا ؛ ُنمایددمدیهم و تدا حدّدی نامنسدجم مدی ندهیزم نیدها در اآن یهادگاهید
 ینهد ثیداز توسدل بده احادو  انگاشدته یگمراهد یۀمابیهوده و را بودن  ثیحد ی  پ در

کدرده و آن را  دیدهدا تأکآناز  تیو لزوم تیع ثیاحاد ید به محتواگاه بر تعیّ و  اندکرده

 چمران اهواز  دیدانشگاه شه اریاستاد           | rezahoseinifar@yahoo.com 
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 )سدنت( ثیحد گاهیمقاله، به جا نی. در ااندضاللت دانسته ورطۀستن از راه َر  گانهی
های دگاهیو د هیصوف ۀدر نگاه و نگر - یالماس لیاز منابع اص یکیعنوان به -

سدداختن  اشدداره شددده و ضددمن برجسددته ثیدداز احاد یریددمتفدداو  در بدداب بهددره گ
 وهیشد ینادیدو بن یمداهو یهاتفاو واکاوی به نه، یزم نیدر ا انیوفص ینظرهااختالف  

داختده از آنهدا پر یریدگو بهره ا یدروا یو سدند یدالل یدر بررس جیرا ۀویبا شه، یصوف
هدم در مشدرب، یتصدّوف و عالمدان  صدوف اهدلدهد، ها نشان میبررسی. شده است

ث، میندا و یدسدند احاد یها و هم در بررسآنو نقل مضمون  ثیروش درک و فهم احاد
 شدتریبا ، یداز روا هیصدوف یریدگبهدره ۀویم با تساهل دارند و شأمتفاو  و تو یکردیرو
 یدؤیشدترمیب ثیداساس، احاد نیبوده و بر ای(، استناد-یکشف نه) یالهام -یدییتأ

 قدتیحق قیدطر یطد درهدا آنالهدام بخد   ایدهدا و آنمکاشدفا   بر مشاهدا  و
هرچه  هیصوف ۀنوشتار از آن روست که موضع ما دربار نیا تی. اهماندآمدهحساب به

ای و ارائده ضدابطه ییگوپاسخ یو تالش برا یینقدها نیبه چن هیکه باشد، توجه صوف
 بیندد. یانحراف و کژرو یهانهیزم یتواند راه را بر برخیروشن، م

 هاکلیدواژه
از  یریدگبهره وهی، شددر صوفیه ثیحد گاهیجاحدیث، سنت، ه، یصوف دیعقاه، یصوف
 .ثیاعتیار حدث، یاحاد
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 هیمدح و ذم  صوف ا یبر روا یتأمل

 صوفیه تأملی بر روایات مدح و ذم  
 

  فاطمه کرمی ■

 چکیده

بدا آن  نیهای نخسدتو جهان اسالم از سدده ستین دینوپد ینحله و نظرگاه، تصّوف
 در رد ّ ، صدراحتبدهبارهدا و  بوده اسدت و ائمده اطهدارو دست به گرییان رو هروب

 سدراغ گرفدت، تصّوفدر  توانیو آشکار آن را م انیع ۀکه جلو - تیرهیانو  یگریرهیان
 یظاهر عیدادو به یابداع یهانیها و آئو طرد انگاره هاند و آشکارا به تخطئسخن  گفته -

همدواره از ، هیصوف سران   ذم   ضمن   و اندپرداخته( …شطح گویی و ، سماع ری)نظ هیصوف
 یهداانیو بلکده بده میدارزه بدا جر نهدار دادهز   انهیصوف یهابه صفوف و سلسله دنیگرو

 یدیکتدب روا یدر برخد یاتیدروا، همدهنی. بدا ااندددسدت فراخوانده نیز اا یاینحرافا
در ، کمو یا دسدتاند صادر شده انهیصوف من    مدح   در -ظاهر  به -که  ندیآچشم می به

اغلدب  زیدتصّوف نو اهل رسدیها به مشام مآناز  یگریصوف دییتأ ۀحیرا، نگاه نخست

  المصطفی جامعة مدرس و ثیعلوم حدکارشناس ارشد      | zf.karami@gmail.com       
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اند و ث جسددتهتشددی   ا یددروا نیددبدده ا - تصددّوف غیددو تیل دییددمقددام تأدر  -و عمدددتا  
. متصدّوفه و میدانی ا یاست بدر مددع یدییمهر تأ ا یروا نیا یمحتوا، هاآنزعم به
هدم و پدس از احصداء و اسدتخراج  اَ  یثیمقاله با تمرکز بر جوامدع معتیدر حدد نیا در

بده ، تصدّوف اهدل یهداو آموزه تصدّوفهممددح  ت/ناظر بده مدذمّ  ا یو روا ثیاحاد
 نیدا یفحوا و داللدت و اتقدان و اسدتحکام مدتن و محتدوا، سند یو بررس یخوانباز

 نیا قیدق یو بررس یبازخوان، ذکر است انی. شاشده است تهپرداخ ا یو روا یثاحاد
تدوا و اتقدان مح به فر    - یگریصوف ناظر به مدح   ا یکه روا دهدینشان م ا یروا

اند و در یبرساخته و جعلو  دارند یصدور و یسند ضعف  عمدتا   - ت داللتتمامیّ 
السند  ُح یصح، یگریصوفئۀ ناظر به طعن و تخط ا یوابرخی و بلکه بیشتر  ر، مقابل

 . اندرشیو قابل پذ

 هادواژهیکل
، صدّوفت ذم   ا یدروا، تصدّوف مددح   ا یدروا، تصدّوف اهدل، یگریصوف، تصّوف

ّ و اطهار ائمه  تصّوف.  ذم 
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 عهیالش ق یدر اعتیار حد یپژوهش

 عهیالش ةقیدر اعتبار حد یپژوهش
 

  یدوست رضایعل ■

 چکیده 

ناب  یاتیروا ۀرندیدربرگ - یلیس اردبمقّد  ماندگارو اثر مشهور  - عهیالش قةیحد کتاب
بده  زیدکتداب ن نیداز ا یبخش همچنین. است دهیبه ما نرس یگرید قیاست که از طر

فدرد آن  به های منحصریژگیکه از و افتهیمتصّوفه اختصاص ت و مذمّ  هیصوف مطاعن  
آلود آنهدا بددعت یهداآئینو  هیصوف ائدقع اشاره بهاثر در  نیترجامعبه نوعی است و 

رد کتاب  نیکه در امطالیی از  یاپاره، . الیتهدیآحساب میبه  سخ  در نُ  توانیآمده را مگ 
ایدن  یبر اعتیار مطالدب و محتدوا یکرد که خود شاهد  صدق دایپ نیشیو آثار پ یخط

سؤال برده  رین اثر را زیتقان و اعتیار ا، اهیصوف خیمشا یهمه، برخ نی. با اکتاب است
بخ  مربدوخ  زین ی. برخاندمنتسب کرده یگرید سندهیو به نو و آن را مجعول دانسته

ادعا کده  نیبا ا یمال محمد دارابان، یم نی. در ااندانگاشته یرا جعل هیبه مذّمت صوف

   هیسطح چهار حوزه علمۀ آموختدان        |        alireza14dosty@gmail.com 
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 -یمعدز اردسدتان نوشته مدال - کاشف ال قاز  یاشده فیرنسخه تح عهیالش قةیحد
اثر اقامه کرده  نیبر مجعول بودن ا لیده دل ،نیمقامات السالککتاب  هیحاش راست، د

را احصداء  عهیالشر قرةیحدو اشدتیاها   هایکاست زیاز محققان معاصر ن یکی. است
 نی. در ادانسته است یلیاردب بر عدم صحت انتساب آن به مقدس لیکرده و آنها را دل

کتداب بده  نیدکده در صدحت انتسداب ا یانیاقوال و ادله مددع یبررس مقاله، پس از
( و امدارا  یو خدارج ی)داخلد نیبر قدرا هیاند، با تکروا داشته دیترد یلیاردب مقدس
بده ادلده و اشدکاال  اند، یلیاثر به محقق اردب نیصحت انتساب ا دیکه مو یمتعدد

خیدره در  از اهدل یاریذکر است، بس انی. شاپاسخ داده شده است یمحمد داراب مالّ 
را از  یو مطدالی کدرده دیکتاب تأک نی، بر صحت انتساب اشناسیعلم  رجال و کتاب

کتداب  نیدهدا بده ااعتماد آن انگریاند که بکرده اثر، در مکتوبا  خود درج و نقل نیا
اثر به محقدق  نیدر انتساب ا دیشک و ترد یبرا ییاند که جایو از جمله شواهدبوده 
 . گذارندینم یباق یلیاردب

 هاکلیدواژه
ه، یمدذمت صدوف ثیداحاد ،ی، اردستانکاشف ال ق عه،یالش قةیحد، یلیمحقق اردب

 . تصّوف، نقد صوفیه، هیمطاعن صوف
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 «هیالّله ف تیإال رأ ئایش تیرأ ما» ت  یرواسند و داللت  شیه   یبررس

  ت  یرواسند و داللت  شبه   یبررس
 «هیالّله ف تیإال رأ ئایش تیما رأ»

 یصابر  یمحمد عل ■

 چکیده 

و  اند که بده رسدول خددانقل شده ثی  و احاداز عیارا یاریتصّوف، بس درآثار اهل
از مجدامع  کید چیاند، اما در هنسیت داده شدهیعل به امام ژهیوو به بیت اهل ای

/ هیددبسددا واگوو چه افددتی تددوانیهددا نمددآناز  یو اثددر َردّ ن، یقیَفددر یددی  و منددابع روا
بده  ،یلدیدال ههستند کده بندا بد مانُ ثیحد یعیارات وتصّوف  اقطاب اهل یهاهیگونیگز

ی چددون مشددهور ثیددانددد. عیددارا  و شددیه  احادنسددیت داده شددده نیمعصددوم
دسدت  نیاز ا هایینمونه توانیرا م «یَعشَقن َمن»و « الّله یالطرق ال»، «یمخف کنز  »
آنکه خددا را  مگر دمیند یزیچ ه؛یف هاللّ  ُت یإال رأ ئا  یش ُت یما رأ» تی. رواشمار آوردبه

مؤمندان  یشدوایدست است که منسوب به پ نیاز ا یمنقوالت ۀاز زمر زین «دمیدر آن د
. نقل و تکرار شده اسدت اریبارها و بس، تصّوف در کتب اهل ربازیشده و از دیعل

  دانشگاه کاشان  ثیو حد علوم قرآن یدکترا         |      saberimohammadali1356@gmail.com 
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مؤمندان  یشدوایمتصدّوفه بده پاز مندابع و متدون  یاریاگر چه در بسدت، یشیه  روا نیا
 نیخلفا )همچون حس ایتصّوف  اهل خیمشا یمنسوب شده، اما به برخ یعل امام

منسوب شده و به لحاظ مدتن و  زین…( و ابوبکر محّمد بن واسع، بن منصور حالج،
و  طدورت ریمقاله، افزون بر اشاره به سد نی. در اداشته است یو تحوالت رییتغ زیمحتوا ن

علدل و  نیتحول در انتساب آن و هدم چند ریدر گذر زمان، به س تیروا نیمتن ا رییتغ
که  یپرداخته شده و ضمن نام بردن از افرادث، یعنوان حدعوامل رواج و شهر  آن به

. تمتفاو  آن گزارش شده اسد یهااند، متنشده یسخن معرف نیا ۀندیبه عنوان گو
و  عهیشد ییآن در کتب روا یمتن و مانندها نیاز آن است که ا یپژوه  حاک نیا جینتا
، و یعلد اند و انتساب آنها به امدامشده دایمتصّوفه پدر آثار  بارنینیوده، و نخست یسن

 .است لیوجه و بدون دلیب عثمان، و چون ابوبکر، عمر یکسان

 هاکلیدواژه
، تیدروا شدیه  ، «… إاّل  ئا  یشد تیدمدا رأ»تصّوف، صوفیه، روایا  عرفدانی، روایدت 

 حدیث. ُنما، جعل  حدیث، نقلحدیث
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 شانیمعاصر ا یۀالسالم( با صوف هی)عل امام رضا ۀرابط

 شانیمعاصر ا یۀبا صوف )علیه السالم( امام رضا ۀرابط
 

 نژاد یرویپ یمحمدمهد ■    یسعبا نیحس ■

 چکیده 

 انیدبود، در ابتدا در م ثیحد اهل ییهدگرااز ُز  متأثرلهم و تصّوف که مُ /  یگریصوف
 شدربمَ یصوف ی  سنّ  یهاسلسله یاما بعدها برخ، افتیشد و رشد  داریتسنن پد اهل

بودندد و بده  افتدهیوقوف ائمه اطهار یمعنو گاهیکه به جا عیّ تشمُ  انیصوف ژهیو به و
و ارتیداخ بدا ائمده یتا با برقدرار دندیآنان اعتراف و اذعان داشتند، کوش ییشوایپ

جاهت خود و   ی  ابداع یهاآئینذوا  مقدسه به اعتقادا  و  نیمنتسب کردن خود به ا
ها افزون بر منتسدب کدردن سلسله یکه برخپی  رفتند بیخشند تا آنجا  تیو مشروع

انگاشدته و از مددافعان و مرّوجدان  انیصدوف ۀسرسلسدل را ایشدان، خود بده ائمده
 انیددر م یانتساب و پیوند، همواره موافقان و مخالفان نی. اشمردندمتصّوفه برمسلک 

  مسئول(  ۀسندیو مذاهب )نو انیدانشگاه اداستاد       |      h.abbasi@urd.ac.ir  
 ئیدانشگاه عالمه طیاطیا یدکتر یدانشجو        |   m_peiravi@atu.ac.ir 
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 ۀغلید یایدهدا، گواز آن یبرخد ا یدداشته است که اقدوال و ادب یاسالم شمندانیاند
هدا آن یعلمد یۀاز نگارندگان بر روح یاحساسا  برخ یباورها و حتها، یداور یپ

 یمشایخ صوفیه تنها زمدان د  یو عقا فکارو درست ا قیشناخت دق دیتردی. ببوده است
و جامعیدت در احدوال،  ینگدریبا جزئ یکه مطالعا  تاریخ شودیو محّقق م سریم

از  یقدیتدالش و تحقآثار و عقاید هر یک از طیقا  صدوفیه همدراه باشدد و تنهدا بدا 
تصدّوف آشدکار و روشدن در زمینده  یاز حقدایق تداریخ یادست، بخ  عمدده نیا

 یریثرپدذارتیداخ و اَ  زانیداز م افتنید یآگداه یمقاله و در راسدتا نیا. در خواهد شد
 ان  یصدوف دیدآثدار و عقای، با تمرکدز بدر زنددگ -از امامان معصوم  هیصوف خ  یمشا

 ،یبوهاشددم صددوفا دهددم،ابن ابددرهیم، یثددور چددون سددفیان   یاهآوازبرجسددته و بلنددد
و زعامدت  یزنددگ انکده در زمد یرخبن عیا  و معروف کَ فضیل ،یابوسلیمان طائ

ناظر به  یخیتار یهاگزارشتحلیل  ی وگردآور به، دانستهیز یمپربرکت امام رضا
. آنهدا پرداختده شدده اسدت ییمحتوا یو بررسبا امام رضا انیرابطه و تعامل صوف

 ونددیپ نیا از یصراحت حاککه به یمعتیر یخیتار گزارش ایذکر است سند و  انیشا
 است.  نشده افتیو ارتیاخ باشد، 

 هاکلیدواژه
ارتیدداخ صددوفیه بددا  ،امددام رضددا ،ف، تعامددل صددوفیه بددا ائمددهتصددّو صددوفیه، 

 . ، عقاید صوفیهرضا امام
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 عصرش او با امامان هم ۀو رابط یبغداد دینُج 

  یبغداد دینج  
 عصرشاو با امامان هم ۀو رابط

  نژاد یرویپ یمحمدمهد ■    یعباس نیحس ■

 هچکید

ممتداز و از  یهدااز چهره ،یسدقط یو سدر یشاگرد حدارث محاسدی، یبغداد دینُج 
. او رودیمد شدمار به بغداد یگرایَصحو مکتب ی  تصّوف و بان اهل و اقطاب خیمشا

برخدوردار  ییبداال گداهیو جا از شأن انیهمواره در نگاه  صوف، یو فقه یلحاظ علمبه
لقدب « دیدالتوحبحر»و « قطب العلوم»، «العلما طاووس»بوده است تا آنجا که او را 

، یاریبسد اد  . به اعتقاندخوانده« الطائفه دیس»و « نیالعارف تاج»او را  زین یداده و برخ
عصدر بدوده و در زمدان هم عهیشدتدن از امامدان   هر چند با چهدار یبغداد دیجن

و  یامدددام حسدددن عسدددگر ،یامدددام هددداد ،جدددواد و زعامدددت امدددام یزنددددگ
نداشدته   یگرا عهیو به مذهب ش دهیرا برگز هیمذهب شافع ،ستهیزیمیمهد امام

 مسئول(  ۀسندیو مذاهب )نو انیاستاد دانشگاه اد       |h.abbasi@urd.ac.ir     
 ی     ه عالمه طیاطیائدانشگا یمعارف اسالم یدکتر یدانشجو     |m_peiravi@atu.ac.ir     
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از جملده مددح و  - زیبرانگتأمدل یخیشدواهد تدار یبر برخ هیبا تک زین ی. برخاست
 سدتین دهی. پوشاندندانسته دیبه او را بع عیّ تش نسیت   - یعل رمؤمنانیاو از ام یثنا

از  تیدو تیع شدانیا یاهشدهیو اند دیبا عقا ییسوهم زانیم وکه نوع تعامل با ائمه
و  هاشدهیاند یابیدارز یبدرا سدتهیشا یاریدو مع کمدال، آنهدا یرفتدار ۀریسیک و سد

پدس از ، مقالده نید. در ااسدت هیاعالم و اقطاب صدوف یو اعتقاد یعمل یها یگرا
، او دیدآثدار و عقا یو اشداره بده برخد یبغدداد دیجن گاهیو جا یگذرا به زندگ ینگاه

 هیدبدا تک - یغدادب دیبودن جن ی/ امامیعیها در باب شها و گمانههگفت یضمن بررس
که او چده  میاپرس  برآمده نیدر صدد پاسخ به ا -ها آن لیو تحل یخیبر شواهد تار

از  اید انیعیدر ُشدمار شداگردان و شد ایدعصرش داشته و آبا امامان  هم یو تعامل رابطه
 ی  خیتدار یهدایاسدت؟ بررسد رفتهیار مشمبهاطهار هو محّیان أئم دانیمر ۀزمر

از هدر گونده ارتیداخ و  یخیتدار یهاکه گزارش سازدیرا آشکار م قتیحق نیا، قیدق
 .است یبا امامان خال دیتعامل جن

 هادواژهیکل
 .یمهد امام، یامام حسن عسگر، یامام هاد، تصّوف ی،بغداد دینُج  ،عیّ تش 
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 «مقاما  العیادة یالسعادة ف انیب» در یسلطان محمد گناباد یریروش تفس

  یسلطان محمد گناباد یریروش تفس
 «مقامات العبادة یالسعادة ف انیب» در

  ینجف سهینف ■

 چکیده 

معدروف و  یگنابداد شداهیسدلطان عل ۀ، نگاشتمقامات العبادة یالسعادة ف انیب ریتفس
 ریتفسد نینخسدت تدوانیرا مد (ق7921 - 72۲7) یمحمد گنابدادملقب به مدال سدلطان

 ریالتفاسد آن لقب سدلطان  یدر ستا یحساب آورد که برخدر عصر حاضر به صوفیانه
)ملقب  یالّلهقطب سلسله نعمت شاه،یاز سعاد  عل متأثرکه  ی. گناباداندبدان داده

 السرعاده انیب ریاو گذراند، تفس ییرا به راهنما هیالعرفا( بود و مقاما  صوفبه طاووس
بازتداب  یبده ندوع ریتفسد نیدشدته و انگا انهیبر شهودا  و مکاشفا  صوف هیرا با تک

 یهاانگاره ریرو، تاث نیاز هم .اوست انهیهای صوفها و انگارهدگاهید گرانیو ب ا یذوق
. داسدتیاو آشدکار و هوی ریتفسد ۀویدر شدوحد   وجدود  ۀشیاند ژهیوو به انهیصوف

و توجه به آیا  و اخیاری که بر تدّبر  هیکمعصوم را با ت توسط غیر قرآن ریتفس یگناباد

 امام ادگاریواحد  یدانشگاه آزاد اسالم ؛ثیو حد رشته علوم قرآن یدکتر یدانشجو      |    nafnjf@gmail.com   
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ی گرفتن از ندور آن، داللدت یاحکام و روشنا یروینگری در قرآن و ضرور  پو ژرف
« عتدر »صدامت و  امدام  « قدرآن»و اذعان و اعتقاد داشت که  ردُم ش  یم زیدارند، جا

 و بدرای سدتیاست و تفسیر قرآن جز با نّص صریح و اثر صحیح جدایز ن قرآن ناطق
معرفت به تنزیل قرآن به بیان آنانی محتاج هستیم که قرآن در خانه ایشان ندازل شدده 

وجددوه و  انیددو ب یگنابددادسددلطان محمددد  ینوشددتار، پددس از معرفدد نیدد. در ااسددت
و  یصددور یو میان هافر  یپ لیو تحل ی، به بررسالسعاده انیب ریتفس یهایژگیو

. او پرداخته شده است یریو روش تفس کردیرو نیو همچن السعاده انیبمفسر  یدالل
شدأن و ، صدوفیانهوحد   وجود از جمله  - انهیصوف دیذکر است، افزون بر عقا انیشا

 یاز امدام معصدوم، برخد دیاقطاب، عدم جواز تقل برقطب و لزوم خضوع در برا مقام
خداص او از  ریاز جملده تفسد یگنابداد شداهیخداص سدلطان عل یهاادعاها و انگاره

 . انددر خور تأمل و قابل خدشهنیز ، یرا ربهیتفس و جواز «تیوال»

 هاکلیدواژه
 یمیدان، صدوفیانه ریسداتفتصّوف،  تفاسیر اهل، ةالسعاد انیب، یسلطان محمد گناباد

 عقاید صوفیه.، یریتفس یها یگرار، یتفس
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 هیصوف یزیگرعتیشر ییانم

 صوفیهی گریزشریعت یمبان
 

  انیوسفیحسن  ■

 چکیده 

شریعت، طریقت و حقیقت فرق نهاده و تفاسیر  ۀتصّوف میان سه واژ بسیاری از اهل
 از صدوفیان   یمعروف که بسدیار یدیدگاه اساس   اند. بردست دادهاز آنها به یگوناگون

بی  نیسدت؛  یهر کدام از شریعت و طریقت نردبان، اندکرده یپرآوازه از آن جانیدار
شریعت و طریقدت بداقی  به نردبان   یحقیقت، نیاز که پس از رسیدن به بام   یاگونهبه

برداری از آن فرا خوانده مقام والیت، صوفیان را به بهره ارجمندی  ن، یماند. همچننمی
هم آمده است. صوفیان گریزی آنان فرابرای شریعت گرییو از این رهگذر، پناهگاه د

و سیرة نیوی بجویندد،  تیافتگان را از کتاب الهی و سنّ های والیتکه نشانهجای آنبه
پیران و مرشدان فراوانی را برخوردار از این مقام دانسته و در افزودن بر شدمار اولیدا از 

اند. آنان بده حدق، کمدال والیدت را در پیونددی تنگاتندگ بدا دیگر سیقت جستهیک

 ره(امام خمینی یو پژوهش یموسسه آموزش اریدانش(           |    hasanusofian@gmail.com 
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جای آنکده والیدت آندان را بده  دامن، بهآلوده اند؛ اما در برخورد با پیران  ت یافتهعصم
 یاند! از سوبخوانند، معنای عصمت را تغییر داده و آن را به اباحه تفسیر نموده ل چا

کوبی و خددوریم چددون پددایهددای صددوفیانه بدده مسددائلی برمیینئدر میددان آگددر، ید
 محرم و رفتار عاشقانه با نوجوانان زییدارو کده حرمدت  نشینی با زنان ناآوازخوانی، هم

متشرعان بوده است. در ۀ مورد پذیرش همب، کم در برخی از مراتشرعی آنها، دست
تصدّوف بده ایدن  اهدل بینانه از چگونگی راهیابی این امور به طریقدت  تحلیلی خوش

کده نجام، چناندانسدتند. سدراوسدیله می ۀکنندرسیم که آنان هدف را توجیهنتیجه می
 رپذیری است و بار تکلیدف بدبرخورداری از عقل یکی از شرایط مسئولیتم، یدانیم

هایی فراوان بدرده و آن را دوش مستان و ناهشیاران نتوان نهاد. صوفیان از این نکته بهره
 . اندگریزی قرار دادهشریعت گاههیتک

 هاکلیدواژه
ی، گریز، شددریعتشددریعتان، یددنماعارفتصددّوف، عقایددد صددوفیه، صددوفیه، 

 .  ستیزی، شریعتهیصوف یزیگرعتیشر
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 تصّوفدر  یزیگرعتیشر یمیان

 تصّوفدر  یزیگرعتیشر یمبان
 

  یموسو رضایعل دیس ■

 چکیده 

عت، یاحکدام شدر یانگارو ابزار ینید ضیبه فرا انیصوف ییاعتنایو ب یزیگرعتیشر
و  هیفقهدا بدا صدوف زیمخالفدت و سدت یت اصلو عل زیانگبرمناقشه یهمواره موضوع

و  زیتمدای بدرای اریو مع هیصوف یاصل یهااز شاخصهو الیته،  بوده است یگریصوف
کردن . فقهدا بدا برجسدتههست زین یعیش لیصاز عرفان ا نیدروغ یهاعرفان کیتفک

و  یزیگرعتیطعددن  شددره، یآلود و خددالف شددرع  صددوفبدددعت یهدداآئیناعمددال و 
 انهیاعمال و عادا  صوفبرخی و تخطئه  حیتصّوف زده و ضمن تقی به اهل یگریباحا

در  عتی( کده بدا ظداهر شدرییگوو شطح ی)از جمله، سماع، رقص، غنا و شاهدباز
اصدرار و ن، یراسدت انیعیاز صدف  شد هیصدفوف صدوفکردن جدا بر، اندتضاد و تقابل

 نکدهیا انیبا ب، یو تأویل اباحه گر هیافزون بر توج تصّوف، . اهلاندداشته ژهیاهتمام و

  عرفان و تصوف ؛ پژوهشگر حوزه هیحوزه علمسه آموخته سطح دان        |   alirezamusavi70@yahoo.com   

چکیده مقاالت اولین همایش ملى تصوف؛ شاخصه ها و نقدها | نسخه ویژه انتشار در وبسایت همایش



مدالک  دیدگرا را نیااباحه یتیشخص ایمتصّوفه خاص از  یاشاخه َاعمال خالف  شرع  
و شدناخت اصدول و  شدتریانگاشت، بر تتیع و تأمدل ب هیو قضاو  دربارۀ صوف یداور

 دیدتأک -متصدّوفه  و معتیدر لیبر متدون و مندابع اصد هیبا تک - تصّوف اهل یهاآموزه
 یمیدان لیدو تحل یمتصّوفه و بررسمکتوب  راثیمقاله، با تمرکز بر م نی. در ااندداشته

و  کردیبه رو صوفیان یزیگرعتیکه شر شودیتصّوف، نشان داده م اهل مورد اجماع  
 یسابق منحصر نیوده، بلکه از میان یهادر سده زیگرعتیشر ر  یشه یصوفرفتار چند 

 یاء گرفته و اساسا  نقشده و برنامدهتصّوف منشا اهل یو انکارناشدن یاجماع و اصول
 ۀدهندسدوق خدود  شود، یم جیو ترو میترس هیصوف ۀشیر اندو سلوک، د ریس یکه برا

 یتوجده بده معندا و کاربردهدان، یدبدر ا افزون. است یزیگرعتیشر ۀسالک به ورط
از  یگددریابعدداد دمتصددّوفه، مکتوبددا  و  یفکددره در منظومدد «عتیشددر»متفدداو  

اذعدان کدرد کده التدزام و  توانیخواهد ساخت و م انیرا نما انیصوف یزیگرعتیشر
شدأن و  نیو همچند دیداز توح هیصدوف زیبرانگتأمل یو تلق ریتفس، ییاعتقاد به جیرگرا

بده   یگدرا سدازنهیچدون چدرا از اقطداب، زم یبد تیدبدر تیع دیو تأک بقط گاهیجا
 دهیو انحرافا  عد رهیکث یهابدعت ییدایپ یۀو پا هیو ما یگریو اباح یزیگرعتیشر

رق صوف  . اندبوده هیدر ف 
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سددتیزی، گریددزی، شددریعتتصددّوف، عقایددد صددوفیه، شددریعت، شددریعتصددوفیه، 

 گریزی صوفیه. گرایی، شریعتاباحه
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 …ف و تصّو در « قتیحق – قتیرط – عتیشر» هینظر ینقد و بررس

 «قتیحق – قتیرط – عتیشر» هینظر ینقد و بررس
 عیدر تش عتیشر گاهیآن با جا ۀسیتصّوف و مقادر  

  یزهره نجف ■

 چکیده 

 ریو تفس هیصوف یزیگرعتیو شر یگریاباح ژهیوتصّوف و به اهل یهاو انگاره دیعقا
 ۀو انگدار دهید. انددابدوده زیدانگبرمناقشده ربدازیاز دعت، یخاص آنهدا از شدر ریو تعی

کده  آیددمیشمار به زیانگبحث یهادگاهید نیاز ا یکی «قتیحق – قتیرط – عتیشر»
اند، استناد جسدته اکرم پیامیراز  یثیآن نه تنها به احاد هیو توج دییدر مقام تأ هیصوف

را  هیدآ نیا، «نیقیال کیاتی یحتواعید ربک »ۀ فیشر یۀاز آ انهیظاهرگرا یریبلکه با تفس
 یتصدّوف و بدر میندا اهدل ی. به اعتقاد برخداندخود انگاشته یمینا و مدعا دؤیّ م زین

و واصدل  لئدنا قتیکه به حق یو سالک یصوف، «حقیقت – طریقت – شریعت» ۀانگار
او  از او ساقط و مرتفع و محرما  بدر هیشرع فیرها شده و تکال عتیشر دیشود، از ق

وصدول بده  ی  واه یبا ادعاگرا، یاباح ان  یصوف یاساس، برخ نی. بر همشوندیمیاح م

  دانشگاه اصفهان  یفارس ا یگروه زبان وادبدانشیار           | z.najafi@ltr.ui.ac.ir    
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 یوقعدد یبدده واجیددا  و محرمددا  شددرععت، یبدده احکددام شددر اعتنددایبددقددت، یحق
 را بده نقددکرد، یانگاره و رو نیا زین هیصوف خیمشا یفته نماند که برخگ. نانهادندینم

 نیتدا آخدری، شدرعاحکام  تیو رعا عتیبه شر ییندیو پا اندو نکوه  کردهکشیده 
 -یفیبدا روش توصد، مقاله نی. در انداهانگاشت قتیدر طر قیرا شرخ توف ا یلحظه ح

در سدنت  «قتیحق – قتیرط – عتیشر» ۀانگار ۀنیشیو پ هیضمن اشاره به پا، یلیتحل
بددا اسددتناد بدده ز، یگرعتیرگددرا و شددیابدداح یهافرقدده یباورهددا یو برخدد هیصددوف

 ۀریو سدد شددهیدر اند عتیشددر گدداهیجا نیددیو تی انیددمددأثوره، افددزون بددر ب ا یددروا
. پرداخته شده است «قتیحق – قتیرط – عتیشر» دگاهی، به نقد دمعصوم امامان

و بر خالف  شوندیگاه ساقط نمچیه، هعیش گاهدر ن هیشرع فیکه تکال ستین دهیپوش
باطن، یۀ و تصف هی، افزون بر تزکامامان معصومه، یمیاح ۀصّوفتم ی و معتقدا   مش
، واجیا  و ترک محرما  انیداشته و در انجام و ات دیتأکعت، یکامل از شر یرویبر پ

 ان  یصوف دیاساس، روشن است که اصول و عقا نی. بر ااندبوده انیعیش یاسوه و الگو
 . دارد اریفرق و فاصله بس یعیش لیاص یبا میان زیگرعتیو شر گرااحهاب
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، گدریابداحی، «قدتیحق – قتیرط – عتیشر» یۀنظره، یصوف دیتصّوف، عقا، هیصوف

 .  گریزیشریعت
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 )علیهم السالم( تیبو اهل سماع از منظر قرآن

 هم السالم()علی تیبو اهل سماع از منظر قرآن
 

 یصدرالحفاظ یمهد دیس ■    یمحمدرضا شاهرود ■

 چکیده

هدا و حرکدا  بده چدرخ  انهیصدوف ا یدسماع کده در عدرف و ادب زیآمبدعت آئین
اطدالق  نینشددل یهدازها و نغمدهسا یآوا با نواگونه تؤام با حالت جذبه و همرقص

 انهیصدوف یهداو فرقده تصدّوف و واال در فرهندگ اهدل ژهیدو یگداهیاز جاشود، یم
بر اهتمام به انجام و اسدتمرار  نهانه ت هیبرخوردار بوده و هست و اقطاب و اعاظم صوف

و همواره  خواندندیشور و شعف م یۀبلکه آن را مستحسن و مازدند، یم دییآن مهر تأ
مشدتاق و کردندد، یمد ادیبر مشارکت در مجلس سماع که از آن به محفل وجد و فنا 

 نیدگدواه ا زیدن انیو سدنت صدوف رهیکده سدچنان - هانقل یاند و بنا به برخمصر بوده
که سماع را بدعت بارز دانسدته و  یبه ظاهر متشرع انیمعدود صوف یحت - مدعاست

 نشگاه تهراندا ا یاله ۀدانشکد ثیو حد گروه علوم قرآن اریدانش     |      mhshahroodi@ut.ac.ir  
      عضو هیأ  علمی دانشکدۀ زبان و ادبیا  فارسی دانشگاه تهران |      sadrolhefazi@ut.ac.ir 
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 آئدین نی. ااندگردان نیودهیدر خفا و خلو  از آن رو زین شمردندیجهت ناروا م نیبد
بوده است،  انهیاز فکر و فرهنگ صوف یجداناشدن ییجا که همواره جزو عاد ، از آن

از  یاری. بسدبه شمار رفتده اسدت زین یگریشاخصه شاخص و نماد بارز صوف ربازیاز د
و در  انهیصدوف و جاودانه سداختن سدماع در سدنت   دادنیکه در جا زین انمسلک یصوف

کندده از  انهیصوف اند، سماع  بسزا و برجسته داشته ینقششان، یدرو ۀریدو را بدا عیدارا  آ
 یرهایتفسد هیدارا دددر صد هیسران و سرآمدان صوف یستوده و بسان برخ یادب یهاهیآرا

 نیچندسماع و هم گاهیمعنا و جا انیمقاله ضمن ب نی. در اانداز سماع برآمده انهینمادگرا
 هیردمداران صدوفسد دگاهیو د انهیصوف مالزم با آن در سنت   زیآمبدعت یهاآئیناشاره به 

و  نگداه نیدیبده تی، یدیو استشهاد به متون روا میقرآن کر ا یدر باب سماع، با استناد به آ
مرسدوم در  یآئیندو مناسدک  یافشانسماع و دستعه، دربارۀ یش ژهینظرگاه اسالم و به و

 دنیو نوشد ینشدئگ، ییگدوشدطح و طامدا ، یدرچدون: خرقدههم - مجالس سماع
اذعدان و  زیدن مددارعتیو شدر یعیکه عالمدان شد. چنانپرداخته شده است -مسکرا  

مجالس سماع همراه بدا رقدص  یمتصّوفه بر برگزاراند، اصرار و اهتمام کرده دیآن تأک بر
متصدّوفه و  یزیدگرعتیاست بر شدر یدییآلود، مهر تأبدعت یهابرنامه یو غنا و اجرا

 .  اسالم ریفرقه به انحراف از منهج و مس نیا  یر گرااست ب ییایگواه گو
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خانه، نقد سماعتصّوف، عقاید صوفیه، انحرافا  صوفیه، مناسک خانقاهی، ه، یصوف

 . سماع، سماع صوفیانه و اسالم
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 تصّوفو آثار اهل  شهیدر اند طانیش یمایس

 تصّوف  اندیشه و آثار اهل در سیمای شیطان
 

  یاکرم کشف ■

 چکیده 

و سرکشدی و  ابلدیس فلسدفه وجدودی   جایگاه و همچندینتفسیر و تعییر خاص از 
تصدّوف بدوده  های در خور تأمدل  اهدل، همواره از عقاید و آموزهاشورزیاریاستک
امدر معیدود،  یو نافرمدان یسرکشد لیدرا بده دل طانیش ای سی، ابلمیقرآن کر. است

و  گدداهیخدداص از جا ریددو تعی ریکنددد، امددا تفسددمی یمعرفدد یمطددرود درگدداه الهدد
متصوفه گاه تا مرز انحراف و  دیاش، در عقایو استکیار ورز سیابل یوجود ۀفلسف

 مر  ا از سیابل ان  یصاز اهل تصوف، ع ینظر برخ که در ییتا جا میرود،  یبدعت پ
 نیو بد ندینمایم هی  عشق معشوق به محیوب توجو شّد  ر یبه سجود برآدم را غ

 تیتوجه به عدم سنخ دارند. با یوۀ و تکّیر ازچهر ریدر زدودن آثار تکف یسع بیترت
نگدرش  انسجام نداشتن   نیو همچن یاسالم یهااعتقادا  با آموزه نیا یسازگار و

 آبادآموزش و پرورش نجف ریو دب یفارس ا یزبان و ادب یدکتر      |a.kashfi69@yahoo.com       
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 یبرخد یا بدرآن داشدت تدا ضدمن بررسد، نگارنده رطانیاهل تصوف نسیت به ش
 نینظرا  بپردازد. به همد نیا یاز بزرگان متصوفه، به بررس یسخنان و افکار تعداد

( و طانی)شدسیابل تیدکوتداه بده معندا و ماه یاهمقاله، پس از اشار نیا در منظور
 لیددال و سیلداب و تأویل رفتار توأم با اسدتکیار   هیاز توج ییهاهآن، نمون یهایژگیو

 شده است.  یدر آثار متصوفه بررس یدفاع از و
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 ر  یدتطهاستکیارورزی  ابلدیس، س، یابل ی  نافرمان طان،یش س،یابله، یاعتقادا  صوف

 .  ، انحرافا  صوفیهسیابل س  یتقد، سیابل

چکیده مقاالت اولین همایش ملى تصوف؛ شاخصه ها و نقدها | نسخه ویژه انتشار در وبسایت همایش



 در تصوف سیابل شگرانیستا

 در تصوف سیابل شگرانیستا
 

 یمحمود طاهر  دیس ■    آراسته جوان ریام ■

 چکیده 

خوردن در رقم تأثیر اونق  و  نیو همچن یجایگاه او در هستو  سیآفرین   ابل ۀفلسف
متفاو  نگاه  .وده استبتوجه  قابل مهم و لئاز مسا هموارهها، انسان یسرنوشت نهای

انگیدز و در از دیربداز، مناقشده بدر ن یاو در آفدر گاهیبلیس و جابه او خاص  متصوفه 
در تقابدل بدا ه، یاقطاب و اعاظم صدوف یبرخ زیرا معر  نقدهای جّدی بوده است؛

 هیددر صددد توج، یاسدالم یهدا و فرقده هداگدروه گرید انیدر م پذیرفته شده دگاهید
 کده عشدق   باورندد نیو بر ا همدآ، براز سجده بر آدم  با و امتناعا   گردنکشی ابلیس و

بدر  واداشدت و «اسجدوا» از امر   یحق داشت، او را به نافرمان به حضر    کهی ایگانه
 دیدتوح م  و معّلد نیدالموّحد دیو بلکده سد طراز اول یرا موحّد  سیاساس، ابل نیهم

  مذاهب و انیدانشگاه اد اریاستاد             |am.javan@gmail.com 
 و مذاهب انیدانشگاه اد ،یکارشناس ارشد رشته تصوف و عرفان اسالم          |mahmoodtaheri1350@gmail.com 
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هر که توحید را از  - یاحمد غزال اعتقاد و اذعان  به  -اند که رفته  یو تا آنجا پ دانسته
بدر ملعدون بدودن  میقرآن کر تأکیدو  حیتصر بره، یاست. صوف ندیقابلیس نیاموزد، ز

 هیدبده تأویدل و توج، یو ذوق یاستحسان یکردیبا رو ، چشم بسته ود اوو تمّر  طانیش
درصددد اند، دانسدته انیه از عصدرا منّز  سیو افزون بر آنکه ابلاند همت گماشته ا یآ

، «جددوانمرد»، «موّحددد»چددون یاوصدداف و القدداب برآمددده و او سیتقددد و  یسددتا
در اندد. بده او نسدیت داده زیدرا ن« خواجده خواجگدان»، «سدیاه ، ندور«خدا عاشق»

بدود تدا  یسنجه و آزمدونتنها خدا به سجده بر آدم،  برخی از اهل تصوف، فرمان نظر
 )و تنهدا ابلدیس( از ایدن آزمدون   سیشدود و الیتده، ابلد انیو ع دهیسنج سیابل دیتوح

و اثیا   سیدفاع از ابل امدر مق هیاز صوف یبرخهمچنین،  سخت، سربلند بیرون آمد.
اندد و تمسدک جسدته یازلد ر  یبده تقددی، د از امر الهداو در تمّر  معذور و موّجه بودن

زندد و  سرباز یاز امر اله سید که ابلامر تعلق گرفته بو نیخداوند بد تیّ مش معتقدند
در ایدن مقالده، ه اسدت. مجیدور بدود یازلد ریتقد رشیاو درپذ کند و اساسا   یسرکش

با استناد بده آثدار و مندابع ، و اشاره به جایگاه او طانیو ش سیشناسی ابلاز مفهوم پس
محور   های ستایدیدگاه ییاو و چرا هیتنز و سیدفاع از ابل لیمعتیر اهل تصوف، دال

 شده است.  نییو تی انیدرباره ابلیس، ب انیصوف

 هاکلیدواژه
تنزیده ابلدیس، سدتای  ابلدیس، ، شدیطان، ابلدیسصوفیه، تصّوف، عقایدد صدوفیه، 

 .سیابل شگرانیستا
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 تصّوف در  «سیابل س  یتقد»های خاستگاه نیترمهم خوان   

 های خاستگاه نیترممه خوانش  
 تصّوف در  «سیابل س  یتقد»

  یداراب یعیشف نیحس دیّ س ■

 چکیده 

و توصدیف و  «ابلیس» افزون بر نکوه   ، قرآن کریم ۀدر آیا  شریفخداوند متعال، 
حور،  چوناوصافی  تخطئۀ او با ، َمد  د  ّل َخُذول، َرجیم، مار  انسدان ۀهم، از َمرید، ُمض 

اغدواگر کده عددو  آشدکار   ابلدیس، خواسته تا از اطاعت  های مؤمنویژه انسانبهو ها 
واکداوی آثدار و . بدا او برآیندد سدتیزتقابدل و و همدواره در آدمی است، امتناع ورزندد 

ارشداد به این  تنهاآنان، نه  دهد کهنشان میتصّوف،  اقطاب اهلهای صوفیه و اندیشه
گنداهی از بدیصدراحت،  و بدهاند، بلکده آشدکارا نکرده و عمل قرآنی توّجهو توصیۀ 

و در اندد تطهیدر ابلدیس برآمدده ها در مقامبا برخی توجیه و تأویلو دم زده « ابلیس»
دم»از امر او  ند تا نافرمانیاهکوشید، قالب تعابیری آویخته با باری مثیت ، «اسجدوا ال 

تردیدد، بدی. لوه دهندبدیل و اعتقاد توحیدی ناب  او جگرفته از غیر   بیمهرا سرچش

 یالمصطف یدانشگاه مجاز اریاستاد ،یو علوم قرآن ریتفس یدکترا          | shafieidarabi@chmail.ir 
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یی از این دست، در خور تأملی دقیق و تحقیقی و بروز باورها های ظهورعلل و انگیزه
 ای، در پدی  این مقاله با بهدره گیدری از روش کتابخاندههمین اساس،  . برعمیق است

و  گنداهی ابلدیسباورمنددی بده بدیعلدل  اهم   اساسی است که پاسخ به این پرس 
؟ ساختار و محتوای اندابلیس، چه بودهتقدیس تطهیر و  برای تصّوف های اهلانگیزه

انگارۀ بیگناهی ابلیس چنان در تدار و پدود  (7 :این مقاله گویای این حقیقت است که
تقددادا  شدداخص و اعتقددادا  صددوفیانه رسددون و رخندده کددرده کدده بدده یکددی از اع

تصّوف برای تطهیدر  آمیز اهلهای تکّلفمتصّوفه بدل شده و تالش و تأویلمحوری 
رویکردهدای ، یاندهگراجیرهای انگاره (2؛ عیان و انکارناشدنی است واقعیتیابلیس، 

ی افراطدی در فهدم یدگراتأویدلانه و برتر نشاندن  عشق صوفیانه و تن دادن به ستیزعقل
 آیندد؛شمار میباورهایی از این دست بهبروز ظهور و  علل و دالیلترین قرآن، از مهم

از جمله نقاخ مشترک اقطاب صوفیه و مدافعان توان گناهی ابلیس را می( انگارۀ بی9
هدای بده اصدطالح عرفدانی در های کاذب و طّراحان حلقهعرفان، های فکریجریان

 . ساب آوردحبههای اخیر، در دو حوزه باور و رفتار دهه

 هاکلیدواژه
 سیتقدد، سیابلد ریدتطهس، یابل ینافرمان شیطان، س،یابله، یاعتقادا  صوفصوفیه، 

 . گرایی افراطیتأویل، انحرافا  صوفیه، سیابل
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 امامیه تصّوف و نقد آن بر اساس میانی  در اندیشۀ اهل منشاء تطهیر ابلیس

 تصّوف  در اندیشۀ اهل منشاء تطهیر ابلیس
 و نقد آن بر اساس مبانی امامیه

 یفیشهره شر  ■

 چکیده 

را بیان  فرازی و گرای  به گمراهی  ابلیسبارها و به صراحت، داستان گردن قرآن کریم
و مارد و رجیم و رانده شده خوانده است.  ومئَمذ  را  و بازگو کرده و در مقام نکوه ، او

تصدّوف، نافرمدانی ابلدیس و تمدّرد او از امدر   با این همه، بسیاری از اقطداب و اهدل
ُجُدوا ِل َدمَ » رو، از دیربداز و آشدکارا، در انگارندد و از همدینرا اثم و عصیان نمی« اس 

عظدیم، سدعی و اهتمدامی ویدژه  دفاع از ابلیس و تنزیده و تطهیدر او از ایدن عصدیان  
سدنت و دراز در  نیریدد یاسدابقه سیابلد س  یو تقدد ریدتطه. عاد  و آموزۀ اندداشته

کده او را موّحدد و غیدور  سیابلد ریدتطه یدر تالش بدراتصّوف،  صوفیانه دارد و اهل
وسل و گون تگونه یهاتأویلو  هیدامن توج به - اندخوانده و خواجۀ خواجگان نام داده

ای بدا تکیده بدر تفسدیر و تلقدی - . تالش برای توجیه شرور در عدالماندتشیث جسته

  ی و علوم قرآن ریتفس رشته ؛سه حوزه علمیهسطح  ۀآموختدان     |     sh.sharifi56@yahoo.com 
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ساز سوق یافتن صوفیه به ورطۀ تطهیر و تقدیس ابلدیس زمینه -شر و  ریخنادرست از 
 مظهدر، گدرید یریدو تقر ریتعی بهرا منیع و منشاء شّر و  سیابلبوده است؛ زیرا صوفیه 

های صوفیه در باب . در این پژوه  پس از اشاره به انگارهدانندمی الهی المضّل  اسم  
بده مناشدی و میدانی تطهیدر و تقددیس ابلدیس در  شدیطان یوجدودۀ فلسف جایگاه و

در پرتو تییین دقیدق  - های صوفیانه پرداخته شده است و افزون بر نقد این انگارهآموزه
ذوقدی و  ریتفسدتالش شده تا ناسازگاری  - ر از منظر شیعهو درست مفاهیم خیر و ش

و باورهای اصیل اسالمی نشان  قرآن کریمبا نص  سیابل ینافرمانصوفیه از  حیناصح
تردید، نادیده انگاشتن نصوص صریح قرانی و بدفهمی نسیت به مسئله . بیداده شود

صوفیه بوده اسدت و تکیده بدر شرور، مایه و منشاء تفسیرهای ناصواب و خالف  واقع 
هدادی و »هدای شدیعی در بداب معندا و مفهدوم کتاب و سنت و درک درسدت آمدوزه

 . سازدمعنا میوجه و بیآمیز  طغیان و تمّرد  ابلیس را بی، تأویل و توجیه  تکّلف«مضّل 

 هاکلیدواژه
، ابلدیس ریدتطه، ابلدیس سیتقدی ابلیس، نافرمان طان،یش س،یابل، اعتقادا  صوفیه

ّل   . خیر و شر، المض 
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 رهیجز انیدیزی انیدر م یپرستطانیش یریگو شکل یاحمد غزال

 یپرستطانیش یریگو شکل یاحمد غزال
 رهیجز انیدیزی انیدر م 

  یرسول رضو ■

 چکیده 

است که با ندام  یآئین روانیپ ستگاهیشود، زمی دهینام «رهیجز»که  شمال عراق ۀمنطق
 یاز سدو یگونداگون یهاگمانده. شدوندیشدناخته مد «پرستانطانیش» ایو  «هیدیزی»

و ه مطدرح شدده ّطدخ   نیدمردمدان ا اندتیو محققان مسدلمان در بداب د نیمستشرق
باید توجه . انددور افتاده اصیل که از اسالم نداشمرده یمسلمان انیها را صوفآن یبرخ

و عدداو  بلکده بده واسدطه  نهیک ینه از رو پرستانطانیو ش هیدیزی یاسام داشت که
دو  نیداز لعن ا زیو پره انطیو ش دیزی س  یتقد یعنی، آئین نیدر ا یوجود دو باور اصل

اطالق شدده اسدت و  نوارهید نیبر ادهند، میرا شکل  هیدیزی آئین یاعتقاد ۀکه شاکل
دو بداور  نیدمطرح شود که ا سؤال نیا یهر محقق منصف یکه برا ستیدور از ذهن ن

مقالده،  نید؟ در ااسدت شدده نیآئد نیداسدالم از کجدا وارد ا نیمخالف د و بیعج

 ثیو حد گروه کالم دانشگاه قرآن اریدانش               | razavi.r@chmail.ir 
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پرس  بر آمده و با استناد و اتکا به  نیدر مقام پاسخ به اتحلیلی،  -رویکرد توصیفی با
افدزون بدر  (جلروهو  رش)کتاب  نئیآ نیمقدس ا ونمت ژهیمعتیر و به و یخیمنابع تار
و  آئدیندر ایدن  دیزیو  طانیباور به قداست ش  یدایپ یهاشهیبه ر، هیدیزی یبازشناس

زمانده و  یو واکاو ی. بررسپرداخته شده استدر این زمینه  یاحمد غزالنق  و تأثیر 
حکدم  بدن بن مسافر( که نسب به مروان ی)عد هیدیزی نوارهید / فرقه انگذاریبن یزندگ

 ۀدر دور ابدن مسدافر یسازد که عدیم نرهنمو جهینتنکته و  نیبرد، ما را به ایم یامو
 ریپرداخته و تحت تداث ینزد احمد و محمد غزال یبه شاگرد ی، مدتدر بغداد لیتحص

و اجتنداب از لعدن آن دو را  افتدهیباور طانیو شد دیدزی سیدو به تقد نیا یهاآموزش
دو  نیدا، اشندوارهیدتأسدیس فرقده / هنگدام  به به کار بسته و یعمل یافهیعنوان وظ به

 انیدفرقده در ماین  روانیپ بیترت نیبده است و قرار داد  یخو نیانگاره را از ارکان آئ
 . اندب شدهو ملّق  مشهور« پرستانطانیش»و  «انیدیزی»به ، مسلمانان

 هاکلیدواژه
 د،یددزی س  یتقددد ،یبددن مسددافر، احمددد غزالدد یعددده، یدددیزیاعتقددادا   ه،یدددیزی

 .  یپرستطانیشطان، یش لعن   طان،یش سیتقدد، یزی لعن  پرستان، طانیش
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  تصّوف اندیشۀ اهلدر  یو ول رینق  پ یبررس

  یو ول رینقش پ یبررس
 تصّوف اندیشۀ اهلدر 

  یسوسن فخرائ دهیّ س ■

 چکیده 

به کمال و مقاما  و وصول بده حدق، بدی  از هدر چیدز بدر  لین ی، براصوفیان ۀقاطی
هّذب مُ  یپیر و مرشد ییو راهنما یسالک و ریاضت و تربیت وی تحت راهیر ک  سلو

ری طالیدان ارشداد و اصدالح و دسدتگی تیواصل است و قدر  و صالح یکه سالک
بده کده  ییمدد و امداد  مقتددا یکه ب باورند نیا ردارند و ب تأکیدمعرفت را دارد، ۀ تشن

 -ی به آسان -به مقاما   لیاشراف دارد، ن سلوک   ریمس ریو خطرا  خط ا یخصوص
، همواره تصّوف و آثار اهل ا یروست که در ادب نی. از همنخواهد بود رّس یمممکن و 

 ریدپ ن یگدز شده و بدر ههشدار و زنهار دادخضر  راه،  یهمره یب سلوک   ریسم ی  از ط
امدا ایدن  .انددکرده دیاو، تأک تیو صراخ کمال تنها در پرتو هدا لیسی مودنیو پ قتیطر

قطدب، و خ، یشدر، یقدس، پ راه، طائر   تصّوف، به خضر   اهل ا یراهیر و معلم که در ادب

 نور امیدانشگاه پ اریاستاد و اسالم خیتار یدکترا         | s_fakhraie@yahoo.com       
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و  دارد؟ ییهاهصدو شاخ هدایژگدیشده است، کیست و چده و ریمراد و مرشد از آن تعی
، مقالده نیدداد؟ در ا صیمتظداهر تشدخ ان  یمدع انیاز م او را شناخت و توانیم نهچگو

آنهدا در  یهداکاربرد و خیو شد ریدپ ی  و اصدطالح یلغو یمعنا یو بازشناس انیپس از ب
ابددار، همچدون مقدام  ) قدتیرط ران  یدپ یمعندو مقامدا    ها ومتصّوفه، به مرتیه ا یادب

و  ایدهای اولو شاخصده هایژگی( و و …ابدال، ابرار، اخیار، اوتاد، اولیاء، نقیب، قطب و
شناخت آنها اشاره شده است و در ادامه، بده نقد   یو چگونگمتصّوفه اقطاب از منظر 

سدلوک پرداختده  ریالّله در مس اءیو اول او از یرویپ تیاهمو  و ضرور  ریو کارکرد پ
 تأکیددو عارفدان حقیقدی  یعیکده عالمدان شدکر است، چنانذ انی. شاشده است

و  تیدو حدود وال زانیو م هیو مقتدا در متون صوف ریاز اوصاف پ یاریاند، بسکرده
اسدت و نیمعصدوم ۀژیداز مشخصدا  ودان، یدو اقطاب بر مر رانیو تصرف پ

 .  است زیمعصوم جا اطاعت محض تنها از امام

 هاکلیدواژه
 . مراد، سالکر، ی. قطب، پتصّوفدر  رینق  په، یصوف دیتصّوف، عقا اهل، هیصوف
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 …یه صوف یشۀشأن و مقام قطب در اند یبررس

  یه؛صوف یشۀشأن و مقام قطب در اند یبررس
 ّیهذهبو  یهالّلهنعمت یهافرقه یبر باورها یدبا تأک

  یاز ر یش یشهسوار  دیحم ■

 چکیده 

و درخور توجده  رپاید یهاانیاز جر یکیعنوان به - یگریتصّوف و صوفرغم آنکه  به
ها و و فرقدده افتددهیها و انشددعابا  فددراوان شدداخهخ، یدر طددول تددار -در عدداَلم اسددالم 

اند، امدا اصدول و داشدته یمتفداوت یو میدان یهدا و مشدانگارهانه، یهای صدوفسلسله
ها جسدت وجدو کدرد و نحله نیدر همه ا توانیم را یو مشترک هیعلجمع  های مُ انگاره

در « قطب. »های مشترک استانگاره نیاز هم یکیاقطاب،  ت  ی. اعتقاد به والُجست
بده  افتنید سلوک و دسدت ریمس یکه افزون بر ط شودیاطالق م یبه کس هینظر صوف

فرقده  یهیدرخالفدت و ر یبدرا - نیشیاز قطب پ - یّص ، اجازه و ن«الّله یفناء ف»مقام 
. شدودیمد ختمنیاز ائمه معصوم یکیبه ، یو افتادگ انقطاعبی که یادارد؛ اجازه

، یگنابداد انیاند؛ چنانکه صوفقطب قائل یبرا ژهیواال و و یشأن و مقام هیصوف ۀقاطی

   یانفرق و اد ۀپژوهشگر و متخصص حوز؛ استاد حوزه و دانشگاه   
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 گداهیاندد و جاداده یتسدر زیسلسله ن نیاقطاب ا را بهنیو امامت معصوم تیوال
دانسدته و علدم امامدان معصدوم گداهیرا همان جا عیو تشر نیتکو ماقطاب در نظا

 یهافرقدهبرخدی ن، ید. افزون بر اانداز شئون اقطاب انگاشته یکی زیو الهام را ن بیغ
ف بده تشدّر  یو و بدرااند از قطب بدر شدمرده تیتیع زیاعمال را ن رشیشرخ پذ هیصوف

 یاعتقاد به اقطاب، به ندوع ۀر. هرچند انگاانددر نظر گرفته ژهیو یمحضر اقطاب، آداب
 دور از نظدر دیداست، اما نیاائمه اطهار تیدر باب وال یعیش یهابرگرفته از آموزه

، فرق و فاصله آیدبه حساب می عهیساز مذهب شتیآموزه که رکن هو نیداشت که ا
در تفکدر  تیدوال نکدهیدارد؛ از جملده ا هیت صوفسنّ سیاق در  تیوال ۀبا انگار اریبس
به مقدام  هیصوف ۀشیدر اند تیاست، اما والاطهار ۀائم متمنحصر در اما، یعیش

نوشدتار بدا  نید. در ااندهیو اقطاب صوف خیآن مشا قیالّله اشاره دارد که مصاد یفناء ف
اعتقددادا  و  یبدده بررسدد، ذهیّیددهۀ و فرقددیده الّلهنعمتۀ قددمنددابع فر اسدتناد بدده آثددار و

 . پرداخته شده است« طبقُ »شؤون  نیو همچن تیمقام و موقع ۀها دربارآن یادعاها

 هاکلیدواژه
فرقه ، اقطاب صوفیه، مقام قطب، قطب، تیوالتصّوف، عقاید صوفیه، آموزه صوفیه، 

 . ذهیّیه ، فرقههیالّلهنعمت
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 تصّوفلو و ُغ  یدتیعق وندیپ

 تصّوفلو و غ   یدتیعق وندیپ
 

  یرضا اکبر  دیعم ■

 چکیده 

 بده آلوده و انحرافی هاینحله و هاجریان ترینمذموم از اطهار ائمه نظر در غالیان
 با همسویی از همواره را غال ، شیعیان تخطئۀ و طرد ضمنائمه و اندبوده التقاخ

 از پیدروی بده نیدز شدیعی متقددم عالمدان. انددکرده نهی غلو اهل به گرای  و انغالی
 بدر و کوشدیده غدال  غلدط   رفتدار و رویکرد نکوه  و نقد ، درمعصومین ائمه
 ذکدر شدایان. اندداشدته ویژه راستین، اهتمام شیعیان صف   از هاآن صفوف کردن جدا

 ترینشداخص هایاندیشده و آثدار در را اغدراق و لوغ بارز و برجسته نمودهای است
دَرق از برخی کهچنان کرد؛ مشاهده توانمی عیان به نیز اسالمی تصّوف هایجریان  ف 
 مقدام و شدأن نیدز خود اقطاب برای حتی و دارند باورعلی امام الوهیت به صوفیه
 انحدراف هاینشانه غلو، از ورطۀ به غلتیدندر که نیست تردیدی. اندبوده قائل ربوبی

  دانشگاه قم  یدکترا یو دانشجو هیسطح چهار حوزه علم ۀآموختدان     |     ar.akbari913@gmail.com    
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 پیوندد و متصدّوفه، ربدط مکتوبدا  و آثار بررسی و بوده( صوفیه جهلۀ) تصّوف اهل
 ندوع بداب در ویدژه بده - را ُغدال  اعتقدادا  و افکار با تصّوف اهل عقاید تنگاتنگ

 و الهدی حجج اقطاب، جایگاه مخلوق، ربوبیت و خالق رابطه مورد در ایشان تحلیل
مقالده،  ایدن در. سدازدمی پی ، آشکار از بی  - کراما  و کشف به ایشان نگاه نوع
 بده اسدتناد و اتکدا بدا آن مصدادیق برشدمردن و ُغُلدو ماهیدت و معندا واکاوی از پس

 بیدان و متصدّوفه و ُغلدو اهل مشترک وجوه تاریخی، به شواهد به اشاره ضمن روایا 
 بدر افدزون - راسدتا، نگارندده ایدن در و شدده پرداختده پیوند این میکال قرائن برخی

 -تصدّوف اهدل و ُغلدو اهل مطرح یهاشخصیت آثار از - شیعی عالمان هایگزارش
تداریخی،  شدواهد بده اتکدا بدا. است ُجسته بهره - نصیریه و صوفیان اهل سکر مانند

 اشدتراک مهدم وجدوه دیگدر از را گریزیشدریعت و گریگری، اباحیباطنی توانمی
 اسدالمی تصّوف در هاجریان ترینشاخص که کرد اذعان و شمردبر غالیان و صوفیان

 هدایانگاره و اندداشدته غلدو اهل رسمی جریان با عمیقی عقیدتی   پیوند و همسویی
 از را صوفیه بتوان بسا چه که اندبوده پررنگ چنان صوفیه هایاندیشه و آثار در غالیانه

 . دانستاطهار ائمه روایا  در مذموم و مطرود غالیان مصادیق

 هاکلیدواژه
 و غدال  نصدیریه، پیوندد انحرافی، غالیان، فرقدۀ هایصوفیه، غلو، جریان اعتقادا 

 .تصّوف اهل
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 ذهیّیه ۀفرق یو بررس لیتحل

 ذهبّیه ۀفرق یو بررس لیتحل
 

  یزابل یعیرف دالّلهیحم ■

 چکیده

از ابهدام و محدل اخدتالف  یاو مؤسدس آن در هالده یگذارکه وجه نام ذهیّیه قهیطر
 تیحضور و فعال رانیدر ا بازریاز د، عیّ تشمُ  یۀصوف یهااز فرقه یاعنوان فرقهبه، است

رفته و منشدعب منشا گ «هیهمدان» منهج  ینّ ُس  ۀاز فرق، یبه اعتقاد و اذعان برخو داشته 
 نیاولد -اسالم  ظهور نینخست یهادر سده هیصوف خیاز مشا - یشده و معروف کرخ

و  یو قرآند یاسدالم یهداآموزه ۀدیدتصدّوف را زائ، ذهیّیده. فرقه بوده است نیقطب ا
فرقده  نیا و خاستگاه شهیو ضمن آنکه ر انگارندیم یرانیذوق ا در دامان   افتهیپرورش

و  یدویو ترک تمتعا  دن یورزدر زهد - زعم خود به، گردانندیرا به صدر اسالم برم
، رونیدو هم از ا ندیپویمرا  یمرام و مسلک امام عل - یکمال معنو ل  یسلوک سی
گاه و مقاله پدس از اشداره بده خاسدت نی. در ااندساخته ُمنتسب آن حضر  خود را به

 امام صادق مؤسسه یکالم اسالم یدکترا      |      zabuli55@yahoo.com  
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 یبرخدی بدازخوانو بدا بررسدی و  دیددگاه آنهداتصّوف از  و مینای معناو  ذهیّیه ۀنیشیپ
بداور ، وجود خاص از وحد    ی)همچون اعتقاد به خوانش ذهیّیه یهاهادعاها و انگار

مناسدک   یبرخد یاقطاب و اهتمام به برگزار تیاعتقاد به وال، عتیاز شر یازینیبه ب
نقداخ سداختن انیدعآشدکار و  ضدمن( …سماع و ، ون رقصهمچ یخانقاهی و آئین

و نقدد اهدم  یبده بررسد، ذهیّیده ۀاندیغال یهاباورها و آموزه اقیدر س تهافتو  ضعف
شایان ذکر است که باور به برخی . پرداخته شده است، فرقه نیا یهااعتقادا  و آموزه

و َاعمدال  های ابدداعیبه انجام آئین ها و اهتمامالتزام به برخی آموزه، های خطاانگاره
و انحطداخ و ُنماینددۀ ناسدازگاری اصدول و انحراف  گرای  به هایی از نشانهخانقاه

 . بدیل شیعی استهای اصیل و بیعقاید این فرقه با جوهرۀ آموزه

 هادواژهیکل
، اقطدداب تیددوال ،هیددهمدان ۀفرقدد، تصددّوف یهافرقدده، هیاغتشاشدد یددۀذهی، ذهیّیدده

 . یکرخ معروف
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  هیّ ذهی ۀمورد استناد فرق ث  یو احاد ا یآ ینقد و بررس

  ینقد و بررس
 ذهبّیه ۀمورد استناد فرق ث  یو احاد اتیآ

  خلفمحمد حاجی ■

 چکیده 

ه برزش است که مؤسس آن را سیدعیداللّ  انهیصوف یهاها و سلسلهاز فرقه یکی ذهیّیه
آداب و رسدوم خدود و  یبدرا هیهای صدوففرقه گریفرقه همانند د نی. اانددانسته آبادی

اند و همواره در تالش تمسک جسته ا یو روا ا یذهیّیه به آو  هیصوف یگذارنام یحت
خود دست و پدا کدرده و  یابر یتیدست وجاهت و مشروع نیاز ا یاند تا با اعمالبوده

کده اقطداب و  سدتین دهی. پوشدهند یجا یعیش -یهای اسالمخود را در صف فرقه
هدای انگاره یبرخ هیو توج تأیید یدر راستا کریم قرآن ا یفرقه همواره از آ نیاعاظم ا

در  زینادرست ن یهاو تأویل ریبه دامن تفس ریمس نیاند و الیته، در ابهره گرفته انهیصوف
های ها وسلسلسدهکه فرقه یاتیو روا ا یمدلول و مفاد آ ینظر بررس نی. از اانددهیغلت

ذکر است  انی. شارسدیبنظر م یمهم و ضروراند، ها تمسک کردهتصّوف بدان اهل

 ثیو حد علوم قرآن یدکترا             | m.hajikhalaf@yahoo.com 
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بده  یبخشدتیو مشروع دتأییددر  یحتد، ذهیّیهتصّوف و از جمله  از اهل یاریکه بس
ه سداختن موّجد نیو همچند یپوشدو خرقه انهیچون سماع صدوف یایاعهای ابدآئین

بدر  هیدبا تکقت، یبه حق لینپس از  عتیاز شر یازینبی و یهدورزچون ُز  ییهاانگاره
 یاندد و بدرامدأثوره ابزارانگارانده اسدتفاده کرده ا یو روا ا یاز آ، یگرایی افراطتأویل
ت شمرده را سنّ  یدرو خرقه یپوشخرقه حهیصح غیر ا یروا یبا استناد به برخ مثال،
و تمرکز بر آثدار و  هیمقاله با تک نی. در ااندپوش خواندهخرقه نیرا نخستآدم یو حت

و  مدهیکر ا یدآنها از آ انهیصوف یهابرداشت لی، نقل و تحلذهیّیهاقطاب  یهانگاشته
و  هیمتون و مکتوبا  صدوف قیدق ی. مطالعه و بررسپرداخته شده استمأثوره  ا یروا
ا ، یداز آ انهیصدوف یهارهنمون ساخته کده برداشدت جهینت نیما را به ا، ذهیّیه ژهیوبه
عمددتا   زیدن هیو اخیدار مدورد اسدتناد صدوف ثیدو احاد اندهیشی أیبه ر ریبه تفس شتریب

 . اندالسند و مجعولضعف

 هاکلیدواژه
عقاید صوفیه، تفسیر آیدا ، تأویدل آیدا ، ، ذهیّیههای صوفیه، فرقهتصّوف، ه، یصوف

 . آبادیسیدعیدالّله برزش
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 آن  یاسالم یرغ یها یشهو ر یراندر ا یهتصوف قلندر

 آن یاسالم یرغ یها یشهو ر یراندر ا یهتصوف قلندر
  

  یرود یه باخدافرزان ■

 چکیده 

 ۀکه در محل تقداطع تمددن و فرهندگ حدوز یخاص تیبه سیب موقع رانیا نیسرزم
حوادث  یداشته است و به اقتضا حونیج یماورا یهابا تمدن ترانه،یو مد نیالنهرنیب

چدون  یگوناگون انیو اد دیمحل بروز و برخورد عقا ربازیکه بر آن گذشته، از د یمهم
و تحول   یدایپ خیبوده است که تار هیزدیاهل حق و ا ت،یمانو ،یزرتشت ،یمهرپرست

و  هداآئینها، نحلده گدریکده بدر د یو تدأثرات ریباستان و تأث رانیدر ا انیو اد دیعقا نیا
َرق متصّوفه نهاده از و  هااز نحلده یکی «هیاند. قلندراند، در خور توجه و تأملجمله ف 

از  یجمعد قلنددرانبدوده اسدت و  هیدمنشعب شده از مالمت رب  مشیصوف یفرقه ها
و مرام متصوفه بودند که آداب و  ی  از مش رفتهیپذ ریو تأث ورشهیپ نینشجوانمردان لنگر

و رازورز بدوده  یسدّر  یندیییآ هیدکده قلندر اند. از آنجداداشته یاژهیو مناسک و دیعقا

  س دانشگاه و پژوهشگرمدّر                | farzanebakhoda@yahoo.com   
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اندد. از ابهام بوده یاو در پرده همواره ناشناخته فرقه نیا یاصل یهاشخصیتاست، 
نخدوردن و گرسدنه مانددن،  ریسد ،یسدکو  و خاموشد ،ینینشو عزلت دنیگزو خل

داشدت  نفدس، از و نکدوه  و خوار هدایبه مدح و شتم  خلق، تحمل سخت ییاعتنایب
از  هیدو مناسدک قلندر دیعقا ی. بررسرودیبه شمار م هیقلندر روانیپ و رانیپ یهایژگیو

 ژهیوبده باسدتان و ران  یدا یعرفدان یهاآئینو  انیاد یالتقاط دیعقا از آئین نیا یریپذریتأث
 دیبه خورشد ستنیاحترام نگر ۀدیبه د توان،یدارد و م تیحکا یو مهرپرست یمانوب د  یعقا

 یریپدذریتأث نیدبارز ا یهاها و نمونهرا از نشانه هیسگ در نگاه قلندر س  یو احترام و تقد
 یو بررسد هیدقلندر یبده معرفد ،یلدیتحل -یخیمقالده، بدا روش تدار نیاانگاشت. در 
 ی  عرفدان یهداآئدینو  انیآن از اد یریپذو مناسک آن پرداخته شده و اثر یخاستگاه، میان

تنها همسو بدا نه هیقلندر ۀانیگراو افراخ یالتقاط یشده است. باورها یباستان بررس ران  یا
 آن قرار دارد. بااز موارد، در تقابل  یاریبلکه در بس ست،ین یاسالم یهاو آموزه یمیان

 هاکلیدواژه
ی ریرپدذیباسدتان، تأث رانیدا انیداده، یمانوه، یزدیاهای صوفیه، قلندران، فرقهه، یقلندر

 .قلندریه از مانویه
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 هیالّلهاصر نعمتتصّوف معدر ساختار  یاصفهان شاهینورعل ی  شناسگاهیجا

 ینورعلیشاه اصفهان ی  شناسجایگاه
 هیهالّل تصّوف معاصر نعمتدر ساختار  

  یقیرضا ال محّمد ■

 چکیده 

 قددتیمختلددف طر یهاشدداخه ژهیددوبدده - متشددیعمعاصددر  انیصددوف یهدداقتیطر
 خینفر از مشا کیتنها  سلسله نیکه پس از وفا  قطب ا باورند نیبر ا -یه الّلهنعمت

بایدد  یو این جانشدین شودیرفته م ایقطب از دن ن  یجانش و رسدیم تیاو به مقام قطی
 اشنیجانشد یوقدت بدرا طدبق یکه از سو باشد یاساس نّص صریح و صحیح بر

این  اقطاب   یبرخدر گذشت پس از ر، یاخۀ سد کم در دواست، اما دست شدهصادر 
 یمدّدع - حیو صدح حیداشدتن ندّص صدر یبا ادعا - خیتن از مشا نی، چندطریقت

 گدرید بیو تکدذ یسدینوهیاند و افزون بر ردّ شسته بوده ایدست از دن قطب   ینیجانش
اثیدا   ی( بدرااءیداألول  نامه/ سلسدلی)کرسی اسناد ارائهو  نیدر صدد تدوان، یمدع
یدا  ٩٩١١در سال  هیالّلهنعمت قتیطر، منابع موجود هی. بر پااندخود برآمده تیحقان

  لمیه قم، دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه قمحوزه ع آموخته سطح سهدان      |     mrlayeqi@gmail.com 
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 ی،( و توسدط معصدوم علیشداه دکند٩١٩١ی)متوفا یبه دستور رضاعلیشاه دکن ٩٩١١
 دید( را باق 7272 یا)متوفد یاصدفهان شداهی. نورعلشدد رانیدوارد ا از هندد گدرید بار

 رانیددر ا هیدالّلهنعمت قدتیطر ۀچهدر نیبدارزتر و شداهیمعصدوم عل دیمر نیترمهم
پدس از خدود و  را به عنوان قطب   یاصفهان شاهیعلحسین . او پی  از مرگ انگاشت
رد، حال آنکه در آن ک یمعرفاو پس از  قطب   را به عنوان   یعلیشاه کیودرآهنگمجذوب

 انیددر م نی. از آنجدا کده انتخداب جانشددر هند زندده بدود یدکن شاهیزمان، رضاعل
و  گداهیقطدب اسدت، پرسد  در مدورد جا یانحصار ارا یاز اخت قتیاصحاب طر
تصّوف موافقان و مخالفان  ذهن   ربازیتصّوف معاصر از ددر ساختار  شاهینق  نورعل

 ۀویو بده شد یلدیتحل -یفینوشدتار بده روش توصد نی. اشته استرا به خود معطوف دا
ور بدداول و قابل اعتماد و  دست اسناد   ست تا بر اساس  ا آن یدر پ یاکتابخانهتحقیق 

تصدّوف معاصددر او در  انهیصددوف گداهیجا افتنیددجانیداراندده، بده  یهدایداور یاز پد
 ی  و چداپ یمندابع خطد یبا اسدتناد بده برخدت، ی. نگارنده در نهابپردازد یهالّلهنعمت
 شداهیکده نورعل افتدهیدسدت  جدهینت نیدهدا بده اآن یشدناختمتن لیاول و تحل دست

بده  زین دان یمر انیو در م دهبو هیالّلهنعمت تیقطی دارهیدر عصر خود داع یاصفهان
 ارضدینسیت به شداه عل یتقّدم وفا  و ۀاست و مسئل شدهیشناخته م گاهیجا نیهم
صدحت اتصدال  مسدئلهایدن  و بدوده اسدت دهیها بعد، بر همگان پوشدتا سال یدکن

 .مواجه خواهد ساختجّدی  یه را با چالشهیطرق نعمت اللّ  یتمام یهاارشادنامه

 هاکلیدواژه
خ، یقطب، ش ،یاصفهان شاهینامه، نورعلاجازهه، یالّلهتصّوف معاصر، نعمتتصّوف، 

 . الخلفاء فیخل
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  هیامام نیشیو آثار عالمان پ ا یتصّوف در روانقد 

 تصّوفنقد 
 هیامام نیشیو آثار عالمان پ اتیدر روا 

  یصابر  یمحمد عل ■

 چکیده 

 نیزتریبرانگو چدال  رگدذارترینیاز تأث، یخیتصّوف، به گواه شواهد تدار اهل انیجر
 یبررسددشددک، ی. بددبددوده اسددت یاسددالم در تدداریخ تفکددر یفکددر یهدداانیجر

خاص،  یهاو انگاره کردهایبا رو یاسالم یهااز فرقه یکیتصّوف به عنوان انعکاس 
 در خدور   یلف، موضدوعَسد مدذهب   یعیو آثار عالمان ش معصومان ا یدر روا

 یاتیدذکر است، افزون بر روا انی. شاپژوه  است که کمتر بدان پرداخته شده است
و  یزیاگریدن ۀو نقد و تخطئ هیدر مذّمت منهج  صوف و امام رضا که از امام صادق

 -هدا در آن زمدان هیصدوف یاصدل ۀبده عندوان شناسده و شاخصد - یافراط یورززهد
 و سالوس   ایکار رفته و ربه یصوف ۀواژ زین (ع ) امام زمان عا یتوق یشده، در برخ وارد

 یبرخددُغلددو نکددوه  شددده اسددت و الیتدده، بنددا بدده ع و اهددلتصددنّ صددوفیان  مُ 

  دانشگاه کاشان  ثیو حد علوم قرآن یدکترا        |   saberimohammadali1356@gmail.com 
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 انیصدوف یانحرافد انیداز همده خیدر از ظهدور جر  یپد اکدرم پیامیرها، گزارش
بده  -و زمدین آنهدا را  د کده فرشدتگان آسدمانبودن هفرمود حیداده و تصر پوشنهیپشم

 یمقاله، پس از واکداو نی. در اکنندیلعن م -آلودشان خطا و بدعت یواسطه باورها
و « تصدّوف»چدون  ییهاواژه یابیمأثور و رد ا یروا یخوانو باز نیمعصوم رهیس
دو ن، یشدیپ ی  مداما نآثار عالمدا زیو ن یثیدو در متون حد نیا یو همانندها «یصوف»
وارده  ا یدروا نیو همچن رسول خدا ثیحاصل شده است: الف( در احاد جهینت

 ایدها اشداره آن یالتقاط -یاعمال و عادا  انحراف یو برخ هیبه صوف، بیت از اهل
 ی  از جملده زهددورز هیو اعمدال  صدوف کردهدایرو یشده اسدت؛ ب( برخد حیتصر
هدا و اعتقدادا  انگاره یبرخد نیو همچند و غندا رقدصکسب و کدار،  ترک  ، یافراط
 ایدو  یثی، در متون حدصوفیانهوحد   وجود جمله حلول و اتحاد و  از، تصّوف اهل

 . اندگزارش، نقد و نکوه  شده نقل وافزون بر ، هیامام یفیتأل

 هاکلیدواژه
 تصدّوف درتصدّوف، نقدد نقدد ه، یصدوف دیدتصّوف، عقا خیتصّوف، تار اهله، یصوف

 .ا یروا
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 «ا یالح نیع»کتاب  ۀنیآ در هیو نقد صوف یعالمه مجلس

  هیو نقد صوف یعالمه مجلس
 «اتیالح نیع»کتاب  ۀنیدر آ

  سحر دادخواه ■

 چکیده 

تصدّوف  اهدل ی  التقاط -یها و آداب ابداعآلود و انگارهبدعت یرشد و رواج باورها با
 یعرفدان آنها که خدود مشدرب   یو حت یعیو ش مدارعتیعالمان شره، یدر دوره صفو

متصدّوفه برآمدندد و بده اذعدان  و نکوه  من    انهیداشتند، در مقام نقد  نگرش  صوف
 (ق777۱ - 7۱91دوم( ) ی)مجلسد یجلسعالمه محمد باقر مان، یم نیدر ا، یاریبس
بوده است کده بدا  هیدر دوره صفو یعیش تیشخص نیترشدهو شناخته نیگذارترریتأث

از  یو عملد یدتیدعق یهدازدودن غیار و زنگدار انحراف یدرافتاد و در راستا انیصوف
 ی  انحرافد دیدعقا ژهیوو بده -بددعت  اهل یهاو رد و نقد فرقه یعیمعارف ش ساحت  

. نگارش آثار مانددگار و داشته است ریدو در خور تق ریچشمگ یتالش - تصّوف اهل
بازتداب  - یو آداب یاخالق اثربه عنوان دو  - نیالمتق ةیحلو  اتیال  نیعچون  یموّثر

 یاثر ریتفس  یگرا ؛ثیعلوم حد ارشدیکارشناس یدانشجو       |      dadkhah.sahar@yahoo.com 

چکیده مقاالت اولین همایش ملى تصوف؛ شاخصه ها و نقدها | نسخه ویژه انتشار در وبسایت همایش



 دیدهدا و عقاآموزه جیو تدرو نیدیتی ریاو در مس یاز مجاهدا  و مساع یبخش ۀدهند
بده  -و  ینحرافدهای اها و نحلدهو تهاجم فرقده دی( و مقابله با تهدعهیمذهب حقه )ش

و  ایوصدا ۀرنددیکه دربرگ اتیال  نیعدر  ی. عالمه مجلسهستند - هیصوف ۀجهل ژهیو
 عهیحق  ش دیعقا میو تحک نییاست، به تی یغفار به ابوذررسول خدا  یرهنمودها

 پرداختده و بدا رد  و شدئون ائمده گداهیجا انیو ب تیاعتقاد به امامت و وال ژهیو به و
در مقام نقدد ا، یدن و ترک   اضتیچون زهد، ر یمیاز مفاه هیصوفنادرست  یرهایتفس
را رسدول خددای . عالمه مجلسدتصّوف برآمده است اهل یهاو انگاره هاشهیاند

در بداب  یکتاب افزون بر روشنگر نیو در ا شمردهبر  هیناقد و معار  صوف نینخست
 یهداو انحرافصدوفیه  اقطداب   بده مطداعن  ، هیصوف یو عمل یاعتقاد یهایشیکژاند

بده  ینگداهمیپدس از ن، مقالده نید. در ااشاره کدرده اسدت زیها نآن یو عمل یدتیعق
 کدردیروش و رو یبده بررسد، اتیرال  نیعرب مقدمه و متن کتا یمضمون و محتوا

، غنا و ذکدر تصّوف )در باب سماع عالمه به اهل یو اهم نقدها هیعالمه در نقد صوف
 . شده است هپرداخت( …و یخف

 هاکلیدواژه
 . هیانحرافا  صوفه، یصوف دیعقا ،اتیال  نیعه، ینقد صوفه، یصوف ،یمجلس عالمه
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 یمال محّمد طاهر قم ینگارهیردّ  و «اریتحف  االخ»بر  یدرنگ

  «اریتحفة االخ»بر  یدرنگ
 ید طاهر قممال محّم  ینگارهیرّد و 

  یر یفرزانه بص ■

 چکیده 

در  -در عداَلم اسدالم  دارشهیر یهاانیاز جر یکیعنوان به - هیها و نوع نگاه صوفبدعت
را به واکن  واداشته اسدت و هرچندد  عتیاز علما و اهل شر یاریبس ع،یّ تش خیتار طول

بدوده و بدر  آگداه و واقدف انیصدوف آلود  به انحرافا  و َاعمال بدعت ،یعیاکثر عالمان ش
هتمام داشتند، امدا فق یهاانگاره مذّمت متصوّفه و رد ّ  و ُمحدّدثان در  هدانیآنان اصرار و ا 

از  یاند. مال محمدد طداهر قمدتر داشتهتر و مؤثرفعال یق  و تالشحوزه، همواره ن نیا
و  یُحدّر عدامل خیشد ۀاجاز خیاز مشا و هیعصر صفو ر  یو شه یعیش شمندانیو اند انیاع

تصدو ف و  در نقدد هو در خدور توّجد ارپرشدم یاست که آثار یکاشان ضیمحسن فماّل 
او در  یهانگاشدته نیمشدهورتراز  اریت فة االخنگاشته است و کتاب  هیانحرافا  صوف

اثر بدا اشداره و اسدتناد بده آرا و افکدار  نیاو در ا. دیآیشمار منکوه  و نقد متصوّفه به

  دانشگاه تهران    |     یهارشد کالم امام یکارشناس یدانشجو fabasiri@ut.ac.ir 
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ها با آننقاخ تقابل و تضاد  ه،یصوف خ  یمشا یهاو بافته هاافتهی اکابر  اهل تصوف و نقل  
و  یمددارخالقبازگو و برجسته ساخته است. ا یسنت نیو ۀریو س یاسالم یهاآموزه

 متقن و ُمستدل او در مقدام محاّجده، روزنده و راه   انیب نیادب او در مقام نقد و همچن
مقالده، ضدمن  نیدر انگذاشت. د یاو باق معاصر   مسلک  یصوف انیمدع یبرا یزیگر

او بدا  ۀمواجهد ۀویو شد یطداهر قمد مالمحمدد یهاکوتاه به آثدار و نگاشدته یااشاره
اثدر او  نیتدریجدّد  - اریت فة االخکتاب  یبه مضمون و محتوا انه،یصوف یهاانگاره

 اثر، نوع   نیا یهایژگی  و برشمردن و یشده و ضمن بازشناس پرداخته - هینقد صوف در
 شده است. نییو تی انیمتصوفه، ب ۀنحل او در مقام نقد   کردینگاه و روش و رو

 هاکلیدواژه
 نویسی. ی، نقد صوفیه، رّدیههر قمد طامال محّم ، ت فة االخیارصوفیه، تصّوف، 
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  انیموریروزگار ت یعیش -یصوف یهامشترک در نهضت یراهیردها ینقد و بررس

 مشترک  یراهبردها ینقد و بررس
 انیموریروزگار ت یعیش -ی صوف یهادر نهضت

  یگیفرزاد ب ■

 چکیده 

 یرپداید خالفدت   با تهاجم مغوالن و سقوخ   ینگفره -یاجتماع طیدگرگون شدن شرا
از  یبخشدۀ رمنتظدریو ائتالف غ یصوف - یعیش یهانزج و نمو  نهضت ۀنیزم، یعیاس
و  حاکمدان مغدول ی. تسامح و عدم تعصب مدذهیمتصّوفه را فراهم ساختو  هیامام

خانقداه،  اراد  بده اهدل ه و عدر   متصدّوف خ  یشدن به مشدا کینزد یتالش آنها برا
ثدرو  و قددر  آنهدا   یبده افدزان، ینشدخانقاه انیبر رواج و رونق بازار صوف افزون
را فدراهم آورد و بعددها و  اسدتیس ۀبه صدحن هیورود صوف ۀنیزم دادیرو نی. ادیانجام

ال زوگدر، ید ی. از سدوعرصده بددل کدرد نیا یاصل گرانیرا به باز انیصوف جیتدربه
 یایخیسنت، فرصدت  نداب تدار اهل یخلفا یرپاید رفتن زعامت   نیخالفت و از ب

َر  یرو    یپ قرار داد تا فدارغ از فشدار و سدرکوب ه، یو از جمله امام عهیق مختلف شف 

 دکترای تاریخ و پژوهشگر    | dr.farzad392@yahoo.com        
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 یرویدنت، یآرمان مهدوان، یم نیبپردازند. در ا  یخو یهاآموزه غیبه تیل، یشگیهم
 گریآن روزگار، از د أسیبا  ختهیرا در جو  آم عهیش بهبود که مذ یازانندهیو برانگ یقو

 انیدموریروزگار  ت ی  صوف -یعیش یهاها و نهضت. نحلهساختیم زیمذاهب، متما
ها با درک الزاما  نهضت نی. رهیران اافتندیمشترک بروز و ظهور  ییهابر بستر مؤلفه

آمده، تالش کردندد تدا ضدمن  دستهشمردن فرصت ب نمتیو با غ یطیو مح یزمان
اهداف و  یبه برخ هاتیظرف ۀهم یریکارگمشترک موجود و به یهااز مؤلفه یریگبهره
کردندد از خد   یها هوشمندانه و الیتده بلندپروازانده، سدع. آنابندیدست  هاتیموفق

از  دهسود جسته و با اسدتفا انیلخانیو زوال قدر  ا یخالفت عیاس حاصل از سقوخ  
و قددر   عیتشد یانقالبد یهداآموزه یزاننددگیدر کندار برانگه، یصدوف یریپذاطاعت

. ابنددیدسدت  یمدذهی -یاسدیمناصدب س نیبه باالترت، یمهدو ۀبالقو یکنندگجیبس
فنون  ی  کنندگاز قدر  مسخ یقناع عامه، حتو در جهت ا   ریمس نیدر ا یامام ان  یصوف

تالش  یفیتوص - یلیتحل یمقاله، با نگاه نی. در ابهره گرفتند زین یهیمختلف علوم غر
و  انیمشعشدع ه،ّیدسده نهضدت حروف مشترک   یهامؤلفه یشده تا ضمن نقد و بررس

  .کا  موجود پرداخته شودمشتر ییگراهم علل   یابیبه رمز ه،ینوربخش

 هاکلیدواژه
تصدّوف،  ع، اهدلیتشد ان،یمشعشدع ه،ینوربخشده، یدحروفتصدّوف، تاریخ  تصّوف، 

 .  یهیغر علوم
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 انیتصّوف و حکومت سلجوقنحوه تعامل 

 انیتصّوف و حکومت سلجوقنحوه تعامل 
 

 یرباب مجلس ■    اتیمسعود ب ■

 چکیده 

های فکر و اعتقادی باید بدان توجه جریان هایی که در بررسیترین مؤلفهیکی از مهم
هدا و آئدینتصدّوف از جملده . کرد، پیشینه و بستر تاریخی رشد و گسدترش آنهاسدت

، هجدری قمدری( پنجم تا ششدم یهاسده) انیَسلجوقهایی است که در دوره جریان
تحلیلدی، ضدمن  -بدا روش توصدیفی -. در ایدن پدژوه  فرصت رشد و رواج یافت

های صدوفیه و سدالجقه، نگاهی به فضای حاکم بر دورۀ سلجوقیان و ربط و پیوندنیم
هدایی صدوفیه و انگداره آئدینی علل و دالیل رشد و گسترش افزون بر تحلیل و واکاو

چون تقددیرگرایی در ایدن دوره، بده بررسدی خددما  صدوفیه بده ُسدلطه و سدلطنت 
. نتدایج سلجوقیان و نق  آنها در استمرار حکومت سدالجقه، پرداختده شدده اسدت

 دانشگاه زنجان خیگروه تار اریدانش            | masoud.bayat@znu.ac.ir   
 ارشد دانشگاه زنجان یکارشناس         | rb.majlesi@gmail.com     
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بهدره از انه و بیایرانی بیگ جا که سلجوقیان در جامعۀدهد از آنبدست آمده نشان می
قابل توجهی نداشدتند، در راسدتای  هر نوع امتیازی بودند و در جهان اسالم نیز سابقه

و برقدراری  پیشیرد اهداف خود، تالش کردند تا با نزدیک شددن بده خلفدای عیاسدی
تصّوف و حمایت از مشایخ صدوفیه در افکدار عمدومی کسدب  اهل ارتیاخ با اقطاب

 و اندهیجیرگرا یهداو انگداره ییرگرایتقد جیترو در پرتو زین انیصوف شروعیت کنند وم
 یمسدلمانان را بده اطاعدت از حاکمدان سدلجوقی، سلجوق نیحکومت سالط دییتأ

سو  . تعامل و ارتیاخ دوستانه و دوسویۀ سالطین سلجوقی و صوفیه از یکخواندند فرا
را فدراهم آورد و از دیگدر سدو،  مشدروعیت و اعتیدار حکومدت سدلجوقیان هایمایه

های صوفیانه گردید؛ هر چند جددال تصّوف و سلسله آئینساز بسط و گسترش زمینه
در ایدن دوره، در روندق گدرفتن  های عقیدتی متعّصیان معتزلی و اشعریو کشمک 

اشدعری را بده  -هدای معتزلدیقدال تأثیر نیود و دلزدگان از قیدل وتصّوف بی اهلبازار 
. ، راغدب و رهنمدون سداختصداحیان کشدف و کرامدا  ان  یصوفبردن به دامان  پناه
های صوفیانه و به ویژه تقدیرگرایی و خردسدتیزی در ایدن دوره، تردید، رواج انگارهبی
ردگرای شیعی و به نوعی بستر ذ و گسترش جریانتوان مانعی در برابر نفومی را های خ 

 . حساب آوردساز افول و انحطاخ  تمدن اسالمی به

 هاکلیدواژه
رشد و رواج صوفیه، تعامل صوفیه و  تصّوف، سلجوقیان،تصّوف، صوفیه، تاریخ اهل 

  .سالجقه، استمرار حکومت سالجقه، تقدیرگرایی

چکیده مقاالت اولین همایش ملى تصوف؛ شاخصه ها و نقدها | نسخه ویژه انتشار در وبسایت همایش



 … در رشد  ی لخانیا یکارگزاران حکومت یو اقتصاد یاسیاقداما  س یبررس

 یلخانیا یکارگزاران حکومت یو اقتصاد یاسیاقدامات س یبررس 
 انهیصوف یهاهشیدر رشد اند

 یروکیز  یزه ربلوچیفاطمه م ■    یلیاحمد عق دیس ■

 چکیده 

ه رشد قابدل توّجد، رانین به امغوال در خور اعتنای حمله و هجومبارز و  یامدهایاز پ
بدود و  رانیدا آغوش  آشوب و اغتشداش  همزده و بحران ۀدر جامع انهیصوف های یگرا
 یهاو گسترش فرقه  یدایپ، مغوالنبه حمال   یواکن  اجتماع نیترواقع، مهم به

 ییتندم لخاندانیا یمذهی است  یبود. س یمذهی یرسم یمستقل از ساختارها انهیصوف
اجدازه رشدد و  یمدذهی یهدا یاساس، به همده گدرا نیبر ا و بود یبر تسامح مذهی

برد. مردم  یخیفرصت تار نیبهره را از ا نیشتریتصوف بان، یم نیدادند و در ا تیفعال
هدا عب و وحشت شدده بودندد بده خانقاهآن روزگار گرفتار ُر  ۀآشفتفضای از  که رانیا

که  انهیصوف یهاشهیقدر  و نفوذ اند لیبه دل زین یت. کارگزاران حکومآوردندیم یرو

 (مسئول سندهینو) بلوچستان و ستانیدانشگاه س خیگروه تار اریاستاد         |seyedahmad.aghili@yahoo.com 
 یاسالمۀ دور ؛رانیا خیارشد تار یکارشناس          |f.rigi87@yahoo.com 
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 یهداشدهیخود بده رشدد اند یاسیبه اهداف س دنیرس یبرا و بود شانحاکم بر زمانه
دادن بده چدون امدان یا یو اقتصداد یاسی. اقداما  سدادندیعالقه نشان م انهیصوف
 یاعطداو  یاتیمال تیمعاف استیس نیو همچن یاسیمناصب س یتصوف و اعطا اهل

ی هدارشدد و گسدترش نحلدهبده برشدمرد کده  یاز جمله اقدامات توانیرا م یمستمر
 حکومت   یهااستیبا س سو، همزی. اهل تصوف ناندکمک کردهدوره  نیدر ا انهیصوف

 غیبه تیل رانیآزادانه توانستند در داخل و خارج اازا ، یامت نیاز ا یریگبا بهره، یلخانیا
در دل  یحکدومت لیپرداختده و بده تشدک انهیصدوف هدایشدهیدانهدا و و ترویج آموزه

در رشد  یبر نق  کارگزاران حکومت تأکیدمقاله، با  نی. در انائل آیند مرکزیحکومت 
اهدم  ، یخیتدار ۀمطالع یبر مینا یلیتحل -یفیتوص یکردیوبا رانه، یصوف یهاشهیاند

بده  لیدنو برای  هیصوف خیامش در قیال تصوف و - یلخانیکه کارگزاران دوره ا یاقدامات
شدده اسدت.  لیو تحل ی، بررسبدان دست یازدیدند - شانیاسیس و اغرا   اهداف 

اقداما  آن بود که بتوانندد  نیآن است که هدف کارگزاران از ا لهمقا یپژوهش افتیره
اقطاب از جانب ، همجوار ی  اسالم ممالک   دیگر انیو هم در م رانیمردم ا نیهم در ب

 کنند. تیو مقیول تیمشروع، کسب  هیفصو خیمشاو 

 هاکلیدواژه
مناصدب،  یاعطدا ت،یکسدب مشدروع ،یاسدیاقدداما  س ،یلخدانیا ۀتصّوف، دور

 ی.اقتصاد ازا یامت
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 تصّوف و سیاست در دوره قاجار

 تصّوف و سیاست در دوره قاجار

  احمد رهدار ■

 چکیده 

و عرفدان  شدهیاسالم و در اند بیرون از جهانتصّوف را  انیمنشا و خاستگاه جر یبرخ
، امدا بایدد کننددیوجو مبودیستی جست ییگراباطنی ایو  یهودی، رهیانیت مسیحی

هرچندد در سدیر  ؛اسدالمی داردتصدّوف اسدالمی، خاسدتگاهی دروناذعان کرد که 
 گدریهدای دها، از انگارهها و تمددنبه تیع تعامل اسالم با دیگر فرهنگ اش وتاریخی

تصّوف در سیر گذار دار و تأثیر. جریان ریشهاست رفتهیپذ ریتأث زیها نفرهنگو  هاآئین
اش بده عرصده سیاسدت نیدز وارد شدد و از همدین روی، بررسدی تطورا  تداریخی

متصّوفه در حوزه سیاست در خدور اعتندا و رویکردهای سیاسی و نوع نگاه و عملکرد 
قرابدت برخدی  تصّوف و تاریخیمفرو  انگاشتن تطور  بااین پژوه   توجه است.

درصدد است تا به این پرسد  اساسدی پاسدخ دهدد کده ، تصّوف و تشیعهای آموزه
چه نموداری را طی نموده و از  تصّوف به عرصه سیاست در تاریخ معاصر ایرانورود 

 دانشگاه باقرالعلوم  استادیار               | fotooh.r@gmail.com 
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بدا شدایان توجده اسدت،  گیری نسیت به تشیع برخوردار بدوده اسدت؟چه نوع جهت
تأثیرگدذاری تصدّوف کده از اقتددار و جریدان صفویه و تغییدر نظدام سیاسدی، سقوخ 

 ی، درصدد بازسدازی و احیداسته شده بودشد  کابه، یهواش در دوره صفاجتماعی
بده  تدرتصّوف که پی  خیاقطاب و مشاو از همین روی،  د اجتماعی خود برآمدمجّد 

بده ، ایران بازگشته و به تربیت مرید پرداختندکرده بودند، دوباره به   هجر هندوستان
کم در برخی از مناطق ایران قدرتی نسیی پیدا ای که با ورود به عصر قاجار دستگونه

تصدّوف شدد تدا  سدیبهای دینی نسیت بده ایدن جریدان نمودند. حساسیت جریان
هدای نفوذ در سده جریدان مدذهیی )حوزه ااستراتژی بقاء و رشد خود در این دوره را ب

ها تعریف نماید. علمیه(، سیاسی )دربار قاجار( و غربی )فراماسونری( و تعامل با آن
های مذکور، سیر کلدی تصّوف برای نفوذ در جریانرغم توفیق نسیی توان گفت بهمی

 ایدنترین دلیدل قاجار را باید منفی ارزیابی کرد. مهم ۀتصّوف در دورحرکت سیاسی 
های فکری درونی و تکیه بدی  از حدد آن مایهتصّوف از بننتیجه منفی، خالی شدن 

 های بیرونی است. به ظرفیت

 هاکلیدواژه
دوره قاجار، فراماسونری، دربار تصّوف، تصّوف و سیاست، تاریخ تصّوف، سیاست، 

 های علمیه.و حوزه
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 تصّوف از  ایرانیروشنفکران  ی  طرفدار هایزهیعلل و انگ

 هایزهیعلل و انگ
 تصّوفاز  ایرانیروشنفکران  ی  طرفدار 

  یثربی ییحی دیس ■

 چکیده 

از  یو هوادار تیاصطالح روشنفکران، در حمااز به یاریمعاصر بس رانیو در ا امروزه
و مطلوب انگاشدته و از  ییزاتصّوف، عرفان را منیع معرفت اهل یهاها و انگارهآموزه

اند تا کار گرفتهتالش خود را به نانی. ابالندیبه عرفان م ینوعبهو  نالندیاسالم و فقه م
را  ینه اسالم و فقده اسدالم نانیکه ا غایفقه سازند، اما در نیگزیعرفان را جا ینحوبه 
 دهیپوشد. انددآگاهد، یدچنان کده با یو نه از عرفان و قواعد و ضوابط عرفان شناسندیم
دد ونیهمددواره مددد، یامددل بشددرکدده تحددول و تک سددتین و  یردورزو محصددول خ 

را از  یانگارانه، روشدنفکرو سداده یسطح یهایو تلق ریبوده، اما تفس یشیاندروشن
به ، یرانیا ۀامروز جامع ا یگفت که در عرف و ادب دیساخته و شوربختانه با یمعنا ته

، روشنفکرَغ  سدتادن، یا ونیسدیزبا دولت و در صف اپو زهبه جدال و میار یلط و غالیا 

 تهران ییدانشگاه عالمه طیاطیا تمام استاد       | yahyayasrebi@yahoo.com       
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آن، ندوعی بعثدت و  یواقعد یبده معندا یکه روشدنفکرحال آن شود؛یبرده م لیتحو
اش اصالح رفتارهای فردی و اجتماعی و رها شدن از قید و بندد بیداری است و الزمه

و آگداهی  یشدیبه مددد  ژرف اند یاست و روشنفکر واقع یباورو خرافه یشیاندخام
نافدذ و بده دیدده نقدد بده آن  یه جددا شدده و بدا چشدماز جریان عادی جامعق، یعم
 تیدو اشداره بده ماه یروشنفکر و جامع   قیدق فیمقاله، پس از تعر نی. در انگردمی

و  تصدّوفربدط و ارتیداخ  یبررس به صوفیان یاصول محور یتصّوف و برخعرفان و 
از آن پرداختده  یتصدّوف و طرفددارو علل توجه روشنفکران بده  لیو دال یروشنفکر

تصدّوف بدا  یتصدّوف، ناسدازگارتوجه بده  نیبودن  ا حاصلیب حیشده و ضمن توض
. شده است نییو تی انیب، انسان یاسیو س یاجتماع ۀستیشا گاهیاصالت و اعتیار و جا

 جیبده تدرو گداهچیه یواقعد فکر  روشدن کهشده است  دینکته تأک نیبر انیز ان، یپا در
 . خواندیمتصّوفه فرا نم منهج  میانی و از  یروینپرداخته و به پتصّوف  آئین

 هاکلیدواژه
 یطرفددداری، رانددیتصددّوف، روشددنفکران اتصددّوف، ماهیددت روشددنفکری، تددرویج 

 . تصّوفروشنفکران ایرانی از 
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 در غرب یتصّوف اسالم یشناسان در شناخت و معرفنق  شرق

 شناسان نقش شرق
 در غرب یتصّوف اسالم یمعرف در شناخت و

  یچزاده شانهنیغالمحسن حس ■

 چکیده 

گدردد،  یبازم یهای هفتم و هشتم میالدبا جهان اسالم به سده اروپا یفرهنگ روابط
های یدازدهم و های غربیان برای شدناخت و بررسدی اسدالم در سددهاما اولین تالش

ی هداگدام از تدوانیرا م ینیبه زبان الت میقرآن کردوازدهم میالدی آغاز شد و ترجمه 
ابعداد فکدر و  گریهمانند د -همواره  زیتصّوف ن. حساب آوردبه ریمس نیدر ا نخستین

. طیعدا  بوده است یپژوهان غربشناسان و اسالممورد توجه شرق - فرهنگ مسلمانان
شدد و  یشناسدشرق انیدجر تیدآمددن و فعال دیدپد که موجدب یعوامل عمومهمان 
 ققدانمح کدردیواداشت، در رو یشناسان را به کنکاش و کاوش در فرهنگ اسالمشرق
تدوان دو علدت می، حال نی. با ابوده است مؤثر زین یُبعد از تمدن اسالم نیبه ا ییاروپا

 یگسدتردگ خسدت،تر دانسدت: نتدر و مدؤثرمهم یآوریرو نیدو عامل خداص را در ا

 واحد دهاقان  ی؛دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد        | shanechi_1385@yahoo.com    
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 انیدم ییهاو دوم، وجدود شدیاهت یو موضوع یمکان، یزمان ثیتصّوف از ح ۀحوز
. در یاسددالم های غیددرو نحلدده انیدداد گددریجهددان اسددالم بددا د انهیصددوف یهانحلدده

در جهدان  یکدامال  وارداتد یعنصدر یتصّوف اسدالمگاه ، شناسانهای شرقلیتحل
از اسالم داشته اسدت و گداه بده   یها و مذاهب پنحله در شهیشده که ر یاسالم تلق

در نظدر گرفتده شدده کده افکدار و  ییاروپا ا یبر فرهنگ و ادب رگذاریتأث یعنوان عامل
. به هر حال، قرار داده است ریتحت تأث زیرا ن یحیمس شمندانیاند یبرخ یهاشهیاند

تصّوف  ۀشناسان در حوزشرق یاز سو یگسترده و انیوه یهاتیمسّلم است که فعال
 نید. در انگاشته شده است نهیزم نیدر ا یصور  گرفته و آثار فراوان یاسالم عرفانو 

بده  یتصدّوف اسدالمبده عرفدان و  انیداروپائتوجه  لیدال وضمن اشاره به علل ، مقاله
 کلسدون،یچدون رونالدد ن یشناسدانشناسدان و اسالمنقد  شرق یو بررسد یبازشناس

 گدددلیچدددون م یاپژوهدددان برجسدددتهو عرفان ملیشددد یمدددارآن ک،یدددتیچ امیدددلیو
 یعرفدم و شدناخت در …بدرتلس و  چیدادواردو یوگنید ر،یمدا تدزیفر وس،یپاالس نیآس

 .  در غرب، پرداخته شده است یتصّوف اسالمعرفان و 

 هاکلیدواژه
شناسدی، پژوهدی، اسالمپژوهان، عرفدانشناسان، عرفانشرق، شناسیتصّوف، شرق

 . کلسونیرونالد ن
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  …عیّ تصّوف با تشدر باب مشابهت   ُکربن یبر آراء  هانر یانتقاد یتأمل

ربن یبر آراء  هانر یانتقاد یتأمل   ک 
 تصّوفبا  عیّ مخالفت  تش ع؛یّ تصّوف با تشدر باب مشابهت  

  یهمت نیرحسیام ■

 چکیده 

ع، یّ در بداب  تشد های نگاشتهدر  -ی فرانسو پژوهعهیشناس و شاسالم - ُکربن یهانر
نشدان داده اسدت.  ژهیدو یتدوجه عیّ تصدّوف و تشد یهامشترکا  و مشابهت انیببه 
و تالش در عت، یبه باطن  احکام شر  یگرا نیو همچن تیاعتقاد به والدیدگاه او،  از

 ی  . او خطدوخ  اصدلانددتصوف ان  یو عز بار ی  ژگیدو وی، قرآنجهت  فهم  راز  خطابا  
بداور  نیکرده و و بر ا یمعرف / امامتتیر به والتوجه به باطن و باو زیرا ن یعیتفکر ش

و  عیّ تشد یبده بداطن کده میندا دهیدعق، یتصدّوف اسدالم ی  ریگهنگام شکل است که
قرار گرفته است.  رشیمورد پذ زیتصّوف ن آن بوده است، از جانب  اهل ۀدهندلیتشک

، تیددر نهارا،  تمعرف ق  یسالک  طرانه، یصوف ی  و باطن یاو، توجه به امور قلینظر  در
 نیداو، ا ۀبده گفتد سازد.ی رهمنون میالفاظ  ظاهر ی  از ورا یراز  خطابا   قرآنبه کشف 

 واحد شهرکرد ی دانشگاه آزاد اسالم ،یفارس ا یگروه زبان و ادب اریدانش            | hematiamir80@yahoo.com 
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بودند کده اصدول   یکسان انیاست، بلکه صوف همتصّوفه نیودابتکار   ایکشف، هرگز ابداع 
منظدر،  نیدا ندد. ازکرد یجمدع آور  یرا در آثدار  خدو عهیش ائمه ی  روحان ر  یتفاس

 ی  بداطنهای آموزهدر ریشه ، و تأویل ریبه تفسآوردن  رویبه باطن و  تصّوف اهل  یگرا
 ی  شدگیحضدور  هم زوم  و لد تیاعتقاد به وال ۀبه واسطتصّوف، دارد. افزون بر این،  عهیش

 ها درمشدابهت نیدا اما به رغم، است افتهی عیّ فراوان با تش ییهاقطب در عاَلم، شیاهت
را  ییجددا نیُکربن، ا و جدا هستند گریدکیتصّوف از و  عیّ تشی، و نظر یفکر یمیان

و  انیعیشد یاسدیس یهدایروزیدآن را، پ یکرده و عامل  اصل یمعرف یخیتار یُگسست
شده  انیب یدر حال دگاهید نیدانسته است. ا یعیو تشر یبه امور حقوق شانیپرداختن ا
 زیدنظدر ُکدربن ن مشدترک  مدورد   یژگیو ر همان دودان، یعیو ش انیصوف انیاست که م

 یمقاله، ضمن تأمل انتقاد نیا وجود دارد. در قیعم ییهااختالف های فاح  وفرق
 نیدا لیددال نیتدراز مهم یبرخد ن  ییو تی یسبه برر، باب نیُکربن در اهای دیدگاه در

 پرداخته شده است. ییجدا

 هاکلیدواژه
تصدّوف و مشترکا  به باطن، معصوم،   یگرات، یوال ،بنُکر یهانرع، یّ تصّوف، تش

  تشیع.
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 با اسالم سهیتصّوف در مقازن در  تیشخص یبر الگو یتأمل

 تصّوف زن در  تیشخص یبر الگو یتأمل
 با اسالم سهیدر مقا

  پور کوملهییحیسمانه  ■

 چکیده 

جتماعی زنان در جوامع بشدری و همچندین واکاوی نوع نگاه به زن و جایگاه و کن  ا
، زندان یزمان بدر زنددگ ا یو مقتض طیشرا یزنان و نحوه اثرگذار تیاز وضع یآگاه

 تیشأن و شخصد یراستا، واکاو نیدر هم ی بوده است.در خور توجه و بررسهمواره 
هدای بنابده آموزه کدهنیدبدا ااز اهمیت برخدوردار اسدت.  هیو آثار صوف شهیزن در اند

باید ترک تمام تعلقا  کند و افزون بر رنگ ، وادی وصول به حقیقت سالک  انه، یصوف
 دهیدناد دیدبا تیمنظدر جنسد نیاز او نام حتی خود را از جنسیت نیز رهایی بخشد و 

 کده زن انگاره جا افتداده در جوامدع مختلدف نیادعا کرد ا توانیانگاشته شود، اما م
همده، در متدون  نیحاکم بوده است. با ا زیتصّوف ن یاست، بر فضا فیناقص و ضع

به چشم  یگریو صوف قتیحضور زنان در طر ۀدر بار زین یمتفاوت یهادگاهید هیصوف

 ی   کارشناس ارشد مطالعا  زنان، دانشگاه خوارزم          | yahyapour_s@yahoo.com   
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بدر مردانده  یزمانه مین جیرا یبه رغم تصورها که دهدینشان م هایبررسو خورد یم
اندد، تصدّوف مدرد بوده خ  یدر تداران، یآنکه اکثر صدوفتصّوف و با  من مسیر و بودن 

 زیدن یشدده و شداگردان نائدل یقداتیبه توف قیطر نیدر ا زین مسلکیزنان صوف یبرخ
مقاله،  نیا ر د .اندفاکردهیا مؤثرینق   هیتطور و تحول صوف ریدر س یاند و حتداشته

تصّوف، با اشداره بده  یهامعنا و شاخصه یپس از واکاوتحلیلی،  - به روش توصیفی
، نیری، حفصه سدمسلک، )همچون شعوانهیبرجسته صوفزنان  یافکار و احوال برخ

و  قدرآن ا یدآمدتقن و اسدتناد بده از مندابع  یریدهدره گبا ب( …و  عدویه و رابعه دهیعی
زن در اسدالم  تیشخصدأن و آن بدا شد سهیمقاو تصّوف زنان در  گاهیجابه روایا ، 

 نکده از زندا یریتصدودهد، ینشان م هیآثار و افکار صوف یپرداخته شده است. بررس
و  یبازتاب داده شده است، با نگاه و نگرش مترقد هیآثار صوف ۀآئینو سالک در  یصوف

 یهدازنان الگو و باتقوا، تفاو  لیبد یب احترام اسالم به زن و نق   عز  و با  ختهیآم
 دارد. یبه و معنادارناعتمُ 

 هاکلیدواژه
جایگداه زن در صدوفیه، تصدّوف، زن و تصّوف، عقاید صوفیه، جایگاه زن در اسالم، 

 .رابعه عدویه، مسلکیصوف انزن
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 …و  یفارس ا یادب یدر کتب درس هیمتون صوف ن یبر گز ینقد

 فارسی  نقدی بر گزینش متون صوفیه در کتب درسی ادبیات
 ایو تاثیر ضمنی آن در ایجاد باورهای فرقه

  عزیز میکائیلی ■

 چکیده

 یو اجتمداع یندید تیدو هو تیشخصد یریگشکل در مدرسه لیبدینق  بسزا و ب
در دوره  هاشهیباورها و اند تیو تثی جادیدر ا یمتون درس همچنین تأثیر آموزان ودان 
متدون ، رو نیاست و از همد یناشدن انکار یو در مقطع حساس نوجوان یآموزدان 
 دیدبا -اسدت  عیدار مذهب تشدکه پرچم اسالمی رانیدر ا ژهیبه و -ی درس / یآموزش

 لیاصد یهداو آموزه دیدعقا یسدازنهینهاد یمدتقن و منسدجم و در راسدتا یاوهیش به
 راسدتهیو پ یخال، یخطا و خراف یهاو انگاره دینگاشته شوند و از عقا یعیش -یاسالم

، رسدتانیدوره دب یدرسد یهداکده در کتاب سدتین دهیپوشد، همهنیا . باباشند یو بر
 یهاتصّوف که انگاره اهل یهااز نگاشته ییهادهیگز، یفارس ا یدر کتب ادب ژهیو به

در  یعیشد یهاشدهیاندهدا و آموزهبدا  نیادیبه شکل بنو موارد  اریکم در بسآنان دست

 ق اردبیلی عضو هیئت علمی )مربی( دانشگاه محق     |     a.mikaeili@uma.ac.ir 
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 اقطداب یکتدب بده معرفد نیداز ا ییهاگنجانده شده و بخ ، ضاد و تخالف استت
ضدمن ، یلدیتحل -یفیبا روش توص، مقاله نی. در ااست افتهیتصّوف اختصاص  اهل

 ریدر ذهدن و ضدم یافرقده دیدشددن عقا ندهیمتون بر نهاد نیا ریتأث یو بررس یواکاو
راسدتا  نیدشده اسدت و در ا دهیشچال  کنقد و به  ییکردهایروچنین ، آموزاندان 

 یبدرا یکده بده صدور  رسدم رسدتانیدوره دب یفارس ا یتمرکز بر ش  کتاب ادب با
در نظدر گرفتده  یادبد راثیدآمدوزان بدا مو آشنا سداختن دان  یفارس ا یآموزش ادب

در  توانددیها که مدکتاب نیمطرح شده در ا ثاز مطالب و میاح ییهانمونه، اندشده
 رگدذاریتاث، (عی)تشد رانیدا یناهمسو با مذهب رسدم دیو عقا یافرقه یباورها جادیا

 جایب یریگبهره که از آن است یپژوه  حاک نیا جی. نتانداو نقد شده یمعرف، دنباش
دهندده تابکده باز یتصّوف و درج متون و مطالی اهل ا یاز اندازه از آثار و ادب  یو ب

بدا عقدل و  تیضدد ۀنگدر شددننهیو نهاد یگدریاشدعر جیتروبه ، اندهینگرش اشعر
و  دیدنسدل نوخاسدته خواهدد انجام در نهداد   یانفعدال هیدو رسدون روح یزیدستَر خ  

 . داد سوق خواهد یزیگرعتیو ورطه شر ییآموزان را به جرگه جیرگرادان 

 هادواژهیکل
، آموزدان ، رستانیبددوره  یفارس ا یادب، یدرس کتابنگارش ، آموزش و پرورش

 . تصّوفترویج ، هیصوف
 

چکیده مقاالت اولین همایش ملى تصوف؛ شاخصه ها و نقدها | نسخه ویژه انتشار در وبسایت همایش



 و کتب اعالمنمایه 

 و کتب  نمایه اعالم
 

 

 ا

 ۲۴ ،ادهم بنمیابره
 ،17 ،1۱ ،۶3 ،۶6 ،۶1 ،1 ،سیابل

12، 19، 1۴ 
 7۱۱ ،79 ،77 ،یابوالحسن اشعر

 2۶ ،2۲ ،۲ ،نیمز نیابوالحس
 2۶ ،2۲ ،۲ ،یابوالقاسم نصرآباد

 ۲2 ،ابوبکر
 3۴ ،یابوذر غفار

 ۲۴ ،یطائ مانیابوسل
 ۲۴ ،یابوهاشم صوف

 1۶ ،1۲ ،1۱ ،6 ،یاحمد غزال
 ۴۴ ، العلوم اءیاح

 7۱1 ،اروپا

 ۲۲ ،امام جواد
 ۲۶ ،۲۲ ،یامام حسن عسگر

 37 ،۲۴ ،۲9 ،1 ،امام رضا
 37 ،69 ،امام صادق

 ،۲۶ ،۲7 ،2۴ ،29 ،۲ ،یامام عل
67، 69 
 1۶ ،یحمد غزالامام م

 ،۲۶ ،۲۲ ،9۶ ،7۴ ،)عج( یامام مهد
37 

 ۲۶ ،۲۲ ،یامام هاد
 ،66 ،61 ،69 ،7۴ ،79 ،6 ،رانیا

3۱، 7۱7، 7۱9، 7۱۲، 779 
 36 ،لخانانیا / انیلخانیا

 ،۲۴ ،۲9 ،۴6 ،۴1 ،ائمه اطهار
۲۶، 13، 67، 77۱ 
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 آ

 ۶3 ،آدم
 7۱6 ،ملیش یمار آن

 ب

 2۴ ،29 ،2۱ ،۲ ،یبسطام دیزیبا
 1۶ ،۲۲ ،دبغدا

 ۲1 ،مقاما  العیادة یالسعادة ف انیب

 پ

 32 ،۶9 ،9۱ ،2۱ ،اکرم امیریپ

 ت

 ۴۴ ،ایتذکرة األول
 36 ،31 ،6 ،انیموریت

 ج

 ۲۲ ،2۲ ،یبغداد دیُجن

 ح

 ۲۲ ،یحارث محاسی
 7۱۱ ،یحاکمان سلجوق

 ۲۱ ،۴3 ،۶ ،عهیالش ق یحد
 36 ،هیّ حروف

 ۲2 ،2۲ ،بن منصور حالج نیحس
 3۱ ،یاناصفه شاهیعلنیحس

 772 ،نیریحفصه س
 7۱۱ ،33 ،3 ،انیحکومت سلجوق

 39 ،نیالمتق  یحل

 خ

 7۱۱ ،یعیاس یخلفا

 ر

 772 ،هیرابعه عدو
 3۱ ،یدکن شاهیرضاعل

 2۶ ،یروزبهان بقل
 7۱6 ،کلسونیرونالد ن

 س

 ۲۲ ،یسقط یسر
 ۲1 ،شاهیسعاد  عل

 ۲۴ ،یثور ان  یسف
 7۱۱ ،33 ،انیسالجقه/ سلجوق

 ۲6 ،۲1 ،1 ،یسلطان محمد گناباد
 6۲ ،آبادیبرزش دعیدالّلهیس

 ش

 772 ،شعوانه
 26 ،یمحمود شیستر خیش
 ،1۴ ،12 ،1۱ ،۶6 ،۶1 ،1 ،طانیش

1۲، 1۶ 
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 ع

 772 ،دهیعی
 ۲2 ،عثمان

 1۶ ،ابن مسافر یعد
 1۲ ،79 ،عراق

 26 ،یشابوریعّطار ن
 ،3 ،6 ،یعاّلمه محمد باقر مجلس

39، 3۴، 33 
 3۴ ،39 ،6 ،اتیال  نیع

 ف

 ،22 ،۶ ،یگناباد یالّلهتفرقه نعم
9۲، 9۶، 3۱ 

 7۱6 ،ریما تزیفر

 ق

 ،93 ،97 ،27 ،7۲ ،1 ،۲ ،میقرآن کر
۴7، ۴۲، ۲7، ۲1، ۶۲، ۶۶، 
۶1، 1۱، 17، 19، 1۲، 6۲، 
37، 7۱1، 772 

 ۴۴ ،قو  القلوب

 ک

 1۶ ،جلوهکتاب 
 1۶ ،رشکتاب 

 گ

 26 ،21 ،۶ ،گلشن راز

 م

 ۲2 ،محّمد بن واسع
 ۴9 ،یعربابن نیالدیمح

 1۶ ،یمروان بن حکم امو
 36 ،انیمشعشع

 6۴ ،69 ،یمعروف کرخ
 3۱ ،یدکن شاهیمعصوم عل

 31 ،مغوالن /مغول 
 ۲۱ ،نیمقاما  السالک

 ۴3،۲۱ ،یلیمقدس اردب
 ۲1 ،یمحمد گناباد مال سلطان

 ۴3 ،یماّل محمد داراب
 ۲۱ ،یمال معّز اردستان

 26 ،ریمنطق الط
 7۱6 ،وسیپاالس نیآس گلیم

 ن

 36 ،هینوربخش
 3۱ ،63 ،6 ،یشاه اصفهانینورعل

 و

  7۱6 ،کیتیچ امیلیو

 ه

 77۱ ،7۱3 ،3 ،ُکربن یهانر
 6۴ ،69 ،هیهمدان

 7۱۴ ،3۱ ،هند
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 ی

 1۶ ،1۲ ،دیزی
 1۶ ،1۲ ،هیابن معاو دیزی
 1۶ ،1۲ ،6 ،انیدیزی
 1۶ ،1۲ ،هیدیزی
 7۱6 ،برتلس یوگنی
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 اصطالحا   هینما

 نمایه اصطالحات
 

 

 ا

 ۶۴ ،۶2 ،گرااباحی / گرااباحه
 ،۶2 ،۶7 ،اباحی گرایی / گراییاباحه

۶9، ۶۴، 62 
 ۶7 ،انگاریابزار

 3۱ ،نامهاجازه
 7۱3 ،۶۴ ،۶7 ،احکام شریعت
 ،۶1 ،۶۲ ،27 ،3 ،ادبیا  فارسی

7۱3، 779، 77۴ 
 9۱ ،ادله عقلی

 2۶ ،استغفار
 ۶6 ،استکیارورزی  ابلیس

 ،91 ،9۲ ،29 ،27 ،71 ،3 ،اسالم
93، ۴7، ۶۶، 1۲، 11، 13، 

69، 3۲، 7۱9، 7۱۲، 7۱1، 
777، 772 

 7۱1 ،پژوهان غربیاسالم
 7۱3 ،شناساسالم

 21 ،۶ ،اشعار عرفانی
 ۴۶ ،اعتیار حدیث

 ،12 ،۶6 ،اعتقادا / عقاید صوفیه
1۴، 62 

 6۴ ،اغتشاشیه
 ،99 ،9۱ ،2۲ ،73 ،اقطاب  صوفیه

9۲، 96، ۴9، ۲7، ۲۲، ۲6،  
۶۲، ۶3، 17، 19، 16، 6۱، 
67، 6۲، 7۱۱، 7۱2، 7۱۴، 77۴ 

ّل   1۴ ،المض 
 67 ،2۲ ،27 ،الوهیت
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 7۱3 ،3۴ ،6۱ ،9۴ ،9۱ ،امامت
 ،37 ،19 ،99 ،92 ،6 ،1 ،۶ ،امامّیه

32، 3۲، 31 
 2۲ ،گوییانا الحق  

 29 ،اندیشۀ توحیدی  
 12 ،گرایانههای جیرانگاره
 ،2۲ ،22 ،73 ،6 ،1 ،تصّوفاهل  

21، 97، 92، 99، 9۲، 91، 
96، ۴۱، ۴7، ۴2، ۴9، ۴۲، 
۴6، ۲7، ۲۲، ۲6، ۲3، ۶7، 
۶9، ۶۲، ۶1، 17، 19، 11، 
16، 62، 6۲، 37، 32، 39، 
36، 7۱۱، 7۱۲، 7۱3، 779 

 ۲9 ،اهل  حدیث
 31 ،اهل سنت

 79 ،ییگراایزدی

 آ

 77۴ ،۶1 ،آموزش و پرورش
 ،9۲ ،97 ،اسالمی / های اسالمآموزه

۴2، ۶1، 69، 66، 3۶ 
 6۱ ،1۴ ،9۶ ،2۶ ،های شیعیآموزه

 6۱ ،92 ،آموزۀ والیت
 ۴2 ،آیا  قران کریم

 1۶ ،1۲ ،ن یزیدیهیئآ
 ۶۱ ،های صوفیانهآئین

 ب

 62 ،گراییباطنی

 7۱9 ،گرایی بودیستیباطنی
 39 ،۶1 ،۶۲ ،بدعت

 ۴۱ ،بدیهیا  عقلی
 12 ،بیگناهی ابلیس

 ۴۴ ،میاالتی صوفیهبی

 پ

 27 ،ایسمپانته

 ت

 9۱ ،تصّوفپذیری یرتأث
 7۱۴ ،7۱۱ ،32 ،تصّوفتاریخ 
 ،6۶ ،1۴ ،1۱ ،۶6 ،۶7 ،2۴ ،تأویل

77۱ 
 6۶ ،12 ،گراییتأویل

 ۴۱ ،تحقیر  عقل
 77۴ ،7۱۶ ،تصّوفترویج 

 ،9۱ ،23 ،29 ،79 ،1 ،۶ ،تشیع
99، 93، ۶9، 36، 7۱9، 779 

 ۶6 ،تطهیر  ابلیس
 6۶ ،تفسیر آیا 

 6۶ ،رأی تفسیر به
 ۶۶ ،رایانهتفسیرهای نمادگ

 7۱۱ ،33 ،تقدیرگرایی
 ،12 ،17 ،۶6 ،1 ،تقدیس  ابلیس

19، 1۴ 
 1۶ ،تقدیس شیطان

 1۶ ،1۲ ،تقدیس  یزید
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 1۴ ،تمّرد  ابلیس
 19 ،1۱ ،2۴ ،29 ،79 ،تنزیه

 2۴ ،29 ،تعالیتنزیه حق
 ،2۴ ،22 ،27 ،76 ،71 ،۲ ،توحید

۶2، ۶3 

 ث

 27 ،ثنویت

 ج

 ۴۴ ،جاعالن حدیث
 63 ،جانشین  قطب

 772 ،اه زن در اسالمجایگ
 772 ،جایگاه زن در صوفیه

 79 ،جیر اشعری
 77۴ ،۶2 ،جیرگرایی

 62 ،۴1 ،های انحرافیجریان
 ۲2 ،جعل  حدیث

 ۲6 ،جواز تقلید
 ،7۱9 ،7۱۱ ،۴1 ،77 ،جهان اسالم

7۱1 

 ح

 ۴2 ،۴7 ،96 ،91 ،حجت  باطنی
 ۴۴ ،شناسی حدیث
 32 ،22 ،حلول

 32 ،22 ،حلول و اّتحاد
 79 ،77 ،حنیلی

 79 ،گریحنفی
 7۱۴ ،23 ،های علمیهحوزه

 خ

 9۴ ،99 ،۶ ،خاتم اولیا
 31 ،خانقاه

 9۴ ،ختم والیت
رد  ۴2 ،96 ،ستیزیخ 

 6۶ ،پوشیخرقه
 6۶ ،۶۶ ،َدریخرقه

 7۱3 ،خطابا   قرآنی
 ،خلفای عیاسی/  خالفت عیاسی

36، 7۱۱ 
 3۱ ،خلیف الخلفاء

 1۴ ،خیر و شر

 د

 1۲ ،دینواره

 ر

 2۴ ،29 ،۲ ،رازگویی
 62 ،2۶ ،ربوبیت

 3۴ ،32 ،۲7 ،9۱ ،رسول الّله
 7۱۱ ،رواج صوفیه

 ۲2 ،روایا  عرفانی
 6۶ ،۶۴ ،مأثورهروایا  

 9۴ ،روش اجتهادی
 ،3۱ ،۶۴ ،تحلیلی-روش توصیفی
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33، 77۴ 
 7۱۶ ،7۱۲ ،3 ،روشنفکران ایرانی
 12 ،ستیزانهرویکردهای عقل

 7۱9 ،۴1 ،رهیانّیت
 7۱9 ،رهیانیت مسیحی

 ۴1 ،یگررهیانی
 3۴ ،11 ،9۴ ،ریاضت

 ز

 772 ،تصّوفزن و 
 772 ،مسلکزنان صوفی

 ۲9 ،ُزهدگرایی
 37 ،6۶ ،69 ،ُزهدورزی

 س

 2۲ ،سال ک
 63 ،2۱ ،73 ،سلسل  األولیاء

 3۱ ،9۶ ،22 ،سلسله نعمت الّلهیه
 79 ،پیشگیسلفی
 ،96 ،9۴ ،21 ،7۲ ،79 ،72 ،سلوک
۴۱، ۴2، ۶2، 11، 13، 69 

 ،6۴ ،۶۶ ،۶۲ ،۶7 ،۴1 ،1 ،سماع
6۶، 3۴ 

 ۶۶ ،خانهسماع
 6۶ ،6۱ ،۲3 ،سّنت

 7۱۴ ،7۱9 ،7۱2  ،79 ،3 ،سیاست

 ش

 ،7۱1 ،3 ،مستشرقان/  شناسانشرق

7۱6 
 ،۲3 ،96 ،2۲ ،72 ،1 ،شریعت
۶۱، ۶7، ۶2، ۶9، ۶۴، 6۴، 
6۶، 3۲ 

 ،۶9 ،1 ،حقیقت –طریقت  – شریعت
۶۴ 

 ،۶7 ،۶۱ ،۲3 ،1 ،گریزیشریعت
۶2، ۶9، ۶۴، ۶۶، 62، 77۴ 

 ،۶۱ ،۲3 ،1 ،گریزی  صوفیهریعتش
۶2، ۶9 

 ۴1 ،شطح گویی
 ،2۲ ،2۴ ،29 ،۲ ،شطحیا  / شَطح

2۶، ۴9، ۴1، ۶۶ 
 93 ،91 ،29 ،72 ،شهود

 1۶ ،1۲ ،پرستانشیطان
 1۶ ،1۲ ،6 ،پرستیشیطان

 9۲ ،شیعه

 ص

 79 ،گریصابئی
 ۴۴ ،صّحت سندی

 7۱۴ ،3۲ ،39 ،صفویه
 ۶9 ،گراصوفیان  اباحه

 27 ،۲ ،هیاللّ صوفیان نعمت
، 77، 3، 6، ۶، ۲، صوفیه / صوفیان
72 ،79 ،7۲ ،7۶ ،71 ،76 ،73 ،
27 ،22 ،29 ،2۲ ،2۶ ،21 ،
23 ،92 ،99 ،9۴ ،9۶ ،96 ،
93 ،۴۱ ،۴7 ،۴2 ،۴9 ،۴۴ ،
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۴۲ ،۴۶ ،۴1 ،۴3 ،۲2 ،۲9 ،
۲۴ ،۲۲ ،۲۶ ،۲1 ،۲6 ،۲3 ،
۶۱ ،۶7 ،۶2 ،۶9 ،۶۴ ،۶۲ ،
۶۶ ،۶6 ،۶3 ،1۱ ،17 ،12 ،
1۴ ،1۲ ،11 ،16 ،13 ،6۱ ،
67 ،62 ،69 ،6۲ ،6۶ ،66 ،
63 ،37 ،32 ،39 ،3۴ ،3۲ ،
3۶ ،31 ،33 ،7۱۱ ،7۱2 ،

7۱۶ ،77۱ ،777 ،772 ،779 ،
77۴ 

 ،۶7 ،۲9 ،۴6 ،۴1 ،گریصوفی
۶۶، 13، 777 

 ۲9 ،1 ،صوفیۀ معاصر

 ض

 ۴۶ ،ضاللت

 ط

 7۱3 ،طریق  معرفت
 ،۶9 ،۲3 ،9۲ ،99 ،72 ،طریقت
11، 63، 777 

 99 ،تصّوفطریقت 

 ع

 16 ،نعارفا
 ۶۱ ،نمایانعارف

 2۶ ،7۶ ،7۲ ،۲ ،عیودیت
 ۲6 ،عتر 

 ،99 ،92 ،23  ،76 ،71 ،7۲ ،عرفان
91، ۶7، ۶3، 7۱9، 7۱۲، 7۱6 

 7۱6 ،۶3 ،عرفان اسالمی
 7۱9 ،عرفان یهودی

 7۱6 ،پژوهانعرفان
 7۱6 ،پژوهیعرفان

 62 ،تصّوفعقاید اهل 
 ۴2 ،عقل  عقال

 ۴2 ،۴۱ ،96 ،عقل و عشق
 ۲۱، ۴۴ ،العلم رج

 96 ،گریزی  صوفیانعلم
 39 ،۴1 ،۴9 ،۶ ،علوم حدیث

 96 ،علوم حصولی
 36 ،علوم غرییه

 ۲2 ،عمر
 2۴ ،عینیت ذا  حق

 غ

 62 ،67 ،غالیان
 62 ،67 ،غال /غالیان

 37 ،62 ،67 ،6 ،ُغلو

 ف

 7۱۴ ،فراماسونری
 ۶7 ،فرایض دینی

 ،۶3 ،۶۶ ،9۶ ،9۲ ،22 ،72 ،فرقه
1۶، 13، 6۱، 69، 6۲، 61 

 ، الّلهینعمت /فرقه نعمت الّلهیه
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22، 9۲، 9۶، ۲1 
 72 ،ییگرافرقه
 6۲ ،های اسالمیفرقه

 62 ،فرقۀ نصیریه
 7۱۲ ،فقه

 3۲ ،72 ،فقیهان
 13 ،فناء فی الّله

 ق

 1۶ ،قداست شیطان
 ،۶2 ،۲1 ،۲۲ ،9۴ ،9۱ ،72 ،ُقطب

11، 16، 13، 6۱، 69، 63، 
3۱، 77۱ 

 72 ،پرستیقطب

 ک

 779 ،3 ،کتب درسی
 63 ،نامهکرسی

 ۴۱ ،کشف و شهود
 2۲ ،کفرگویی

 گ

 77۱ ،7۱3 ،گرای  به باطن
 ۲6 ،های تفسیریگرای 
 27 ،گنوسی

 ل

 1۶ ،لعن  شیطان

 م

 26 ،21 ،ماسوی الّله
 7۱۶ ،ماهیت روشنفکری

 ۲6 ،میانی تفسیر
 72 ،متکلمان
 2۲ ،گوییمتناقض

 779 ،متون درسی
 ۴1 ،۶ ،مدح و ذم  صوفیه

 9۲ ،سالمیمذاهب ا
 ۲۱ ،۴3 ،مذّمت صوفیه

 ،6۱ ،۲۲ ،93 ،79 ،77 ،مذهب
3۴، 36، 779 

 72 ،ُمرشد
 1۲ ،مستشرقان

 69 ،۲9 ،۴۱ ،72 ،مسَلک
 31 ،3۶ ،۲۴ ،مشایخ  

 7۱۴ ،تصّوفمشایخ  
 77۱ ،تصّوف و تشیعمشترکا  
 6۶ ،بخشیمشروعیت

 ۲۱ ،۴3 ،مطاعن  صوفیه
 97 ،پژوهیمطالعا  دین
 2۱ ،معراج بایزید

 1۱ ،97 ،7۲ ،۶ ،۲ ،شناسیفهومم
 67 ،مقام ربوبی
 63 ،6۱ ،13 ،۲6 ،6 ،مقام ُقطب

 ۴۴ ،مکاشفا  صوفیه
 ۴۴ ،مکاشفه

 6۶ ،مکتوبا  صوفیه
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 ۲7 ،منابع روایی
 ۶۶ ،مناسک خانقاهی

 9۶ ،باوریموعود
 36 ،9۶ ،9۲ ،9۴ ،۶ ،مهدوّیت

 9۶ ،مهدوّیت نوعیه
 9۶ ،مهدوّیت نوعّیه

 9۲ ،باوریمهدی

 ن

 1۴ ،19 ،12 ،۶6 ،انی  ابلیسنافرم
 92 ،73 ،نیو 

 62 ،نصیریه
 ،6۱ ،13 ،9۶ ،22 ،6 ،الّلهیهنعمت

63، 3۱ 
 32 ،37 ،6 ،تصّوفنقد 

 3۶ ،3۴ ،39 ،۲۱ ،6 ،نقد صوفیه
 ۲2 ،۴۴ ،۴9 ،نقل حدیث

 77۴ ،نگارش کتاب درسی
 779 ،سازی عقایدنهادینه

 و

 ۶۴ ،واجیا  و محرما 
 ،۲1 ،2۴ ،22 ،76 ،وحد   وجود

6۴، 32 
 ،9۱ ،23 ،2۱ ،73 ،79 ،۶ ،والیت
97، 92، 99، 9۴، ۲6، ۲3، 
16، 6۱، 6۴، 3۴، 7۱3، 77۱ 

 6۴ ،13 ،والیت  اقطاب

 6۱ ،والیت  ائمه اطهار
 92 ،والیت  تشریعی
 92 ،والیت  تکوینی

 ه

 27 ،خداییهمه
 779 ،هویت دینی

 ی

 22 ،یکتاپرستی
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