
تصوف در نگاه روایات 
 1. کليني صاحب کتاب شــریف کافی به ســند 

معتبر از »ســدیر صيرفي« روایت کرده اســت 
که: روزي از مســجد بيــرون مي آمدم و امام 
باقر7 داخل مسجد مي شد، حضرت دست 
مــرا گرفت، رو به کعبه نمود و فرمود: »اي 

سدیر! مردم از جانب خداوند مأمور شدند که 
بياینــد و این خانه را طــواف کنند و به نزد ما 

آیند و والیت خود را بر ما عرضه نمایند«.
سپس فرمود: »يا ســدير فاُريك الّصاّدين عن دين 
اهلل. ثم نظر إلي أبي حنيفة و ســفيان الثوری فی ذلك 

الّزمان و هم حلَق في المسجد فقال: هؤالءِالّصاّدون عن 

ديــن اهلل بال هدي من اهلل و ال كتــاب مبين. إنَّ َهؤالء 

األخابث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا 

أحداً يُخبرهم عن اهلل تبارك و تعالي و عن رســوله9 

حتــي يأتونا فنخبرهم عن اهلل تبــارك و تعالي و عن 

رسوله؛)1) اي سدیر! مي خواهي کساني را که مردم 

را از دیــن خــدا باز می دارند به تو نشــان دهم؟ 
آن گاه به ابوحنيفه و ســفيان ثوری که در مســجد 
حلقه زده بودند، نگریســت و فرمود: اینها هستند 
که بدون هدایت از جانب خدا و ســندي آشكار، 
از دین خدا جلوگيري مي کنند. اگر این پليدان در 

خانه هاي خود بنشينند و مردم را گمراه نكنند، 
تا مردم کسی را که از خداوند تبارک و تعالی 

و رســولش خبرشــان دهد نيابند، مردم به 
ســوي ما مي آیند و ما ایشــان را از جانب 

خدا و رسول خبر مي دهيم«.
در این روایت از سفيان ثوري )م161هجري) 

که از سران صوفيه محســوب مي شده، به شدت 
انتقاد شده است.

همچنيــن امام باقر7 در این حدیث به خطر آن 
دو نفر که ســمبل دو جریــان و حرکت آن زمان 
بودند و دستگاه خالفت آن ها را در مقابل خاندان 

رسالت تراشيده بود، اشاره کرده است.
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آینده کســاني پيدا مي شوند که ادعاي محبّت ما را 
مي کننــد و به صوفيه نيز تمایل نشــان مي دهند و 
خود را به ایشــان تشــبيه نموده و لقب آنان را بر 
خود مي گذارند و سخنانشــان را تأویل و توجيه 
مي نمایند. هر کس به ایشــان تمایل نشان دهد، از 

ما نيست و ما از او بيزاریم«.)))
بسيار واضح است که قدر متيقن از مراد امام7 

صوفي هــاي به ظاهر شــيعه اســت که دعوي 
محبّت اهل بيت: را مي نمایند و لقب صوفي 

برخود مي گذارند. پس صوفي هاي شيعه نما 
نيز راه گریزی از این روایات ندارند.
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2. در کتب معتبــر روایت کرده اند که جمعي از 
صوفيــان بر امام رضا7 وارد شــدند و به عنوان 
اعتــراض گفتند: مأمون فكرکــرد و رأي او چنين 
شد که امامت و والیت را به تو بدهد؛ ولي امامت 
حق کسي اســت که غذاي سفت بخورد و لباس 
زبر بپوشد و ســوار خر شود و به عيادت مریض 

برود و تو این کارها را نمي کني.
حضرت به آن ها فرمود: »إنَّ يوســف كان نبيّاً 
يلبس أقبية الديباج المزورة بالذهب و يجلس علي 

متكآِت آلِ فرعون ويحكم، إنّما يراد من اإلمام 

قســطه و عدله إذا قال صدق و إذا حكم عدل 

و إذا وعد أنجز ثم قــرء: قُل مَن َحّرَم زِينََة اهللِ الّتي 

يِّباِت مَِن الرِّْزِق؛)2) یوسف پيامبر  أَْخَرَج لِعِبادِهِ َو الطَّ

بود و قباهاي دیباي مطال مي پوشــيد و بر مســند 
آل فرعون تكيه مــي زد و حكم مي راند. ]واي بر 
شما![ همانا از امام عدالت و دادگري متوقع است 
که چون سخن گوید، راست بگوید و چون حكم 

کند، به عدالت باشــد و چون وعده دهد، به وعده 
خود وفا کند. ســپس آن حضرت آیــه ]زیر[ را 
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قرائت فرمود: 
»بگو چه کسي زینت هاي خدا را که براي بندگان 
آفریده، و روزي های پاکيزه را حرام کرده است«.

البته به این مضمون، روایات بسياری وارد شده 
که صوفيــان و ریاکاران به روش زندگي ســایر 
ائمه اطهار: نيز اعتراض کرده اند و پاســخ هاي 

متعددي شنيده اند.
عجيب اســت که صوفياِن نسل هاي بعد براي 
جلب عوام، سلســله ارشــاد خود را گاهي به 

امامان معصوم: نســبت داده و برخي از 
آنان را جزء مشــایخ خود شــمرده اند، در 

حالي که نياکانشان در حال حيات امامان با آنان 
معارضه مي کردند و به شــدت، مورد غضب و 

رّد و انكار و اعتراض آنان بودند.
ایــن روایــت بيانگر انكار و مذمــت تمام فرق 
صوفيه اســت و تصریح به این معنا دارد که همه 
آن هــا مخالف طریقــه ائمه اطهار: مي باشــند. 

تعجب آور این که اخيراً شــنيده مي شود برخي از 
صوفيان که جــرأت رّد روایات ضــد صوفيه را 

ندارند، مي گوینــد این روایات مربوط به صوفيان 
اهل سنت اســت و به صوفيان شيعه ربطي ندارد؛ 
چنان که »زین العابدین شــيرواني« صاحب کتاب 
»کشــف المعارف« که یكي از ســران صوفيه به 
ظاهرشــيعه است، مي نویســد: این مطلب درست 
اســت که مي گویند امام رضا7 گفته است: »هر 
کس که در حضــور او از صوفيان ذکري به ميان 

آید، و با زبان یا دل خود آنان را تقبيح نكند، از 
ما نيســت و هر کس آن ها را تقبيح کند، مانند 

کســي اســت که در رکاب پيامبر با کافران 
مي جنگــد«، اما باید درک کــرد که روي 

این ســخن صرفًا با صوفيان دروغين است که 
»آفتاب امامــت را تيره مي کنند«؛ یعني صوفيان 

سني. 

شبهه وپاسخ:
بنا بــه گفته معصوم عليشــاه، فرزند جانشــين 
شــيرواني: »تصوف حقيقي، همان تشــيع حقيقي 
است«. تشــيع امامي، وجه بيروني ائمه معصوم، و 

حقایق الهي تصوف، وجه دروني آن است.«

در پاسخ مي گویيم: 
اوالً: منطق روایات مربــوط به صوفيه عمومًا بر 
خالف این ادعا اســت و برخــي از آن ها به انكار 
و مذمت تمــام صوفيه پرداخته و تصریح کرده اند 
به این که همه صوفيــه مخالف طریقه اهل بيت و 
ائمه اطهار: مي باشــند، و اگر چه مدعی محبّت 
علی7 و اوالد او هستند، ولی آنان در این ادعاي 

خــود دروغ می گویند؛ از ایــن رو، محبّت اهل 
بيت و شيعه بودن با تصوف سازگار نيست.
ثانيًا: امام هادی7 در حدیثی به صراحت 
صوفيان مدعی تشــيع را پست ترین طایفه 

صوفيه دانســته اند؛))) از این رو دیگر تردیدی 
باقی نمی ماند در این که تصوف با تشيع سازگار 

نيست.
ثالثــًا: روایت امام صادق7 که به ســند صحيح 
روایت شده اســت، دقيقًا شــامل صوفي هاي به 
ظاهر شيعه نيز مي باشد. امام صادق7 ضمن بيان 
اینكه صوفي ها دشــمنان ما هســتند و هر کس به 
آنان تمایل نشــان دهد، از آنان است، فرمود: »در 
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