
مفهوم تصوف
برای کلمه »صوفی« معاني بســياري در نظر 
گرفته انــد که در ایــن  جا به بيان ســه قول 
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او قائل انــد کلمه صوفــی از soph که کلمه 
یونانی اســت، گرفته شده و به معنای حکمت 

و دانش است.  
این نظر مردود اســت؛ به جهــت اینکه علمای 
علم حروف، سين یونانی )سيکما( را همه جا به 
ســين ترجمه کرده اند و علی القاعده باید سوفی 

ترجمه می شد نه صوفی.))(
قول دوم: متصوفه گفته اند کلمه»صوفی« مشتق 
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از ُصّفّــه اســت))(. این عده ســعی دارند آن را 
به اصحــاب صفه که فقــراي مهاجرین از یاران 
پيامبر9 بوده اند و بــه دليل فقر و نداری روی 

برسانند.  زندگی می کردند،  سکوي مسجد 
ایــن نظر نيز مردود اســت؛ چرا کــه ماجراي 
اصحاب ُصّفّه، یک واقعيت تلخ اقتصادی اســت 
که پيامبراکرم9 بــه مرورزمان با تدابير مختلفي 

یاران خود را از فقــر و نداري نجات داده و 
این ماجرا خاتمه یافت. در عين حال، صوفيه 

بــرای اثبات ایــن نظر هيچ ســندی ارائه 
نداده اند. در ضمن، اگر از ُصّفه مشتق شده 

بود، باید صّفی می شد نه صوفی.
قــول ســوم: واژه »صوفــی« از »صوف« به 

معنای پشم گرفته شده است؛ زیرا صوفيان اّوليه 
می پوشيدند. پشمينه  لباس های 

دکتر عبد الحســين زرین کوب، در کتاب خود 
می نویســد: »در ميان ریشه شناسی هایی که برای 

کلمه صوفی پيشــنهاد شده است، محتمل ترینشان 
آن اســت که صوفی را از صوف به معنای پشــم 
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افراط و تفریط  در بررســی تصوف، هميشــه 
مشکل ساز بوده است. عده ای آن را به عنوان یک 
جریان عرفانی به صورت مطلق با تمام عقاید آن 
پذیرفته اند و سعی در توجيه انحرافاتش نموده اند 
و برخی دیگر نيز با هدف مقابله و مبارزه با صوفي 
گري، عرفا و عرفان را مورد هجوم قرار داده اند؛ 
در حالی که عرفان مورد نظر تشيع، همان عرفان 

فقاهتی اســت که بزرگانــی همچون: مرحوم 
ســيد علی قاضی، عالمه طباطبایی و حضرت 

امام خمينی)رحمهــم اهلل( در دوران اخير، 
از چهره هاي شــاخص آن بوده اند و این 

هرگز با تصّوف به معنای رایج آن ســازگاری 
ندارد.



مشــتق می دانــد. صوفيان به عنوان نشــانه ای از 
فقر دینی خود، جامه های پشــمی خشــنی به تن 

)(( می کردند.« 
روایات ائمه اطهار: نيزمؤید این معنا است.

پیشنیه تصوف
تصوف، به عنــوان یکی از انحرافات جدی در 

امت اسالم، دوران پر فراز و نشيبی را طی کرده 
اســت. اهل بيت: به عنوان رهبران الهی از 
ابتدای تشکيل این جریان، به مخالفت با آن 

پرداختند.
این انحراف، از بين اهل سنت آغاز گردید 
و تقریبــًا تــا دوران صفویه در بين شــيعيان 

جایگاهی نداشت و اکثر قریب به اتفاق بزرگان 
صوفيه از اهل سنت بودند.

تصوف با زهدورزی های دروغين حسن بصری 
و ســفيان ثوری در عصر بنی اميّه آغاز گردید، تا 
اینکــه در دوران امام صادق7 رســمًا به عنوان 
یک مســلک و مذهب توســط ابوهاشــم کوفی 
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اعالم موجودیت کرد.
در ایران، تصوف تاریخ پر فراز و نشيبی را طی 
کرده است. با حضور اســتعمار انگليس در آسيا 
بویژه خاور ميانه و اســتقرار کمپانی هند شرقی، 
فرقه گرایی در جوامع اســالمی رشد عجيبی پيدا 
کرد. اکثر فرقه های موجود بين سال های 00)) تا 
0))) ه.ق تاســيس و یا احيا شده اند. فرقه هایی 

همچون بابيت )تاســيس.60)) ه.ق(، بهائيت 
)ت.67))( و فرقه هــای مختلف صوفيه نظير 

نعمت اللهی صفی علی شــاهی)ت.88))(، 
نعمت اللهــی گنابادی )ت.94))(، نعمت 

نعمت  علی شــاهی)ت.4)))(،  کوثــر  اللهی 
اللهی منور علی شــاهی )ت.78))( و اویسيه 

)ت .05))( در ایــن دوران تاســيس شــده و 
فرقه های خاکساریه و ذهبيه دوباره احيا گشته و 

فعاليت خود را گسترش دادند.
پس از پيروزی انقالب شــکوهمند اســالمی و 

ناکامی دشــمنان در مبارزه نظامــی، حمایت از 
فرقه گرایی در دســتور کار استکبار جهانی قرار 

گرفت. اقطاب اکثر فرقه ها پناهنده کشــورهایی 
همچــون آمریکا و انگليس و فرانســه شــدند و 
مورد حمایت مالی و سياســی آن ها قرار گرفتند.

تالش جهــت جذب جوانان پر تحرک شــيعه 
کــه بزرگ ترین حادثه قــرن حاضر را آفریدند و 
تبدیل آن ها به خانقاه نشينان منزوی از مهم ترین 
اهداف این فرقه ها وپشــتيبانان اسالم ستيز آنان 

باشد. می 
مستر همفر، جاسوس انگليس در کشورهای 

برنامه دولت  اســالمی، در خاطرات خود 
انگلســتان را در مورد اسالم این گونه بيان 

می کند: 
دراویش،  خانقاه های  همه جانبه  »گســترش 

تکثير و انتشــار رســاله ها و کتاب هایی که مردم 
عــوام را به روی گردانــدن از دنيــا و مافيها و 
گوشه گيری ســوق می دهد، مانند مثنوی مولوی 

و احياء العلوم غزالی«)4(.

استفان شــوارتز )نویســنده وتحليل گر غربی( 
فاش می کند، بر اســاس طرحــی محرمانه که در 
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پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا( بررسی شده است، 
یکی از هفت هدف دنيای غرب برای موفق شدن 
در دنيای اســالم، کمک به بازگشــت تصوف به 
این جوامع اســت که به عنوان جایگزین و رقيبی 

برای اسالم رادیکال به شمار می رود.
برنارد لویيس هم در کنفرانســی کــه در بنياد 
نيکسون برگزار شد، به دولت بوش پيشنهاد کرد 

که برای ارتقای ســطح گفتگــو بين آمریکا و 
دنيای اســالم با شيخ محمود هشــام کعبانی 

رهبر بزرگ تریــن گروه صوفيه به مذاکره 
بنشيند. سپس نویسنده خصوصيات صوفيه 

را بررســی کرده و می گوید: ایران به عنوان 
یکی از کانونهای مهم صوفيه در جهان اسالم 

است. وی خاطر نشــان می کند که بيش تر آثار 
صوفيه به زبان فارسی است. شوارتز می نویسد: 
پلوراليســم و ميانه روی تصوف چه بســا نقش 
تعيين کننده ای در دوره گذار جهان اسالم داشته 

است.)5(
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