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 عرفان در گناه به میل
 عبدالغفور جهاندیده

 و علوم دریایی چابهار ادبیات فارسی دانشگاه دریانوردیاستادیار زبان و 

 مطهره عباسیان

 نوردی و علوم دریایی چابهاربان و ادبیات فارسی دانشگاه دریاارشد زکارشناسی دانشجوی 

 دهیچک

 عفو طلب اوندخد از گناهانی یا گناه ارتکاب دلیل به یا و زده دم گناه از ایشان که شودمی دیده گاهی عارفان هایهاندیش در

 از. دهدمی انجام اختیار به را آن انسان که است فعلی خطا و و جرم معنی است، به آدمی نفس آن در ریشۀ که گناه. نمایندمی

 دارد، نام گناه و معصیت که فعلی انجام و بودن عارف بین آیا. است گناه کندمی دور خدا از را انسان که کلیۀ اموری نگاه عرفا

 رفع را تناقص این ابهامات موجود، منابع به توجه با ودهد  پاسخ س ال این به که است برآن پژوهش این دارد؟ دوجو تناقضی

 ارتباط نهایت ماهیت گناه بپردازیم و در به کنیم و سپس را معرفی انسانی امیال و میل ابتدا که است این بوده بر سعی. نماید

از منظر این . کنیممرتبط اشاره  اشعار و تاریخی حکایات روایات، و احادیث به حثب خالل و در بررسی مقوله را این با عرفا

 .توانیم خطوط اصلی ظهور و توسعۀ گناه در عرفان و نیز میل عرفا به گناه را ترسیم نماییمپژوهش ولو به صورت محدود می

 .ال انسانیعرفان، گناه، عرفا، امی: هاواژهکلید

 مقدمه

ای از زندگی زاهدانه در میان برخی از مسلمانان آغاز گشت کاه اهال صافه از    ن طلوع خورشید اسالم،گونهاز همان دوره نخستی

پیشروان آن بودند که دل به دنیا نبستند و عمر را در عبادت و پرهیز گذراندند و به تدریج و گویا از قرن دوم، جمعیت آنهاا باه   

یافت و بعادها چاون باورهاای ایشاان باا فلسافه یوناان و جهاان بینای          شکل مکتبی اجتماعی متکی به آیین پاک اسالم کمال 

 (. 239: 4932افراسیابی، )اندیشمندان و مصلحان ایرانی آمیخته گشت بنام اهل عرفان معروف گشتند 

ابان  »تارین آن تعااریف، از   عرفان در لغت به معنای شناخت است و در اصطالح تعاریف متعددی برای آن بیان شده، که جاامع 

عباارت از تخلاق باه اخاالق الهاى      »معناى کارده اسات وآن    « وقوف به آداب شریعت، ظاهراً و باطناً»است که آن را به  «عربی

 (. 33: 4962 ،سجادى)است

توان بر است که نمی( 29: 4936شفیعی کدکنی، )ای با مفهومی شناورالبته بنا بر عقیده بسیاری از پژوهشگران، واژه عرفان واژه

اند و چه کسانی بر عارف بودن خویش پافشاری کرده توان فهمید که چه کسانی واقعا عارف بودهامل پیدا کرد و نمیآن وقوف ک

 .ای از آن نداشته انددر حالی که هیچ بهره

ایاد  بینای و افکاار و عق  توان جهاناند نمیتوان ثابت کرد که عارف کیست و عرفا چه کسانی بودهطور علمی نمیطور که بههمان

توان برای رفتارهای گناه آلود یا خالف شرع یا خطاای آنهاا تاوجیهی قائال     آنها را نیز به صراحت مشخص کرد و همچنین نمی

رساد هرچاه در کتاب    از این منظر، باه نظار مای   . کنندشدکه آیا آنان تمایل به آن رفتارها دارند یا به انجام آن افعال تظاهر می

تاا آنجاا کاه گااهی     . باه مسااله باوده اسات    « یک ذهن»و از نقطه نظر « یک نویسنده»دید  مختلف آورده شده است نگاهی از

ای دیگر حکم به تکفیر همان برند و گاهی نویسندهرا تا کنگره عرش باال می -عارفی-نویسنده یا نویسندگانی، منتسبی به عرفان

بارای هماین اسات کاه     . رساد و دشوار به نظر میو این چنین است که مرز قائل شدن برای چنین مسائلی سخت . دهدفرد می

زند که متغایر باا  بینیم از کسی که در کتب مختلف از او با عنوان عارف و حتی عارف بزرگ یاد شده رفتارهایی سر میگاهی می

تارهاایی از  مثال در مورد قطب الدین حیدر زاوگی که بارها از او با نام عارف خراسانی یاد شاده اسات رف  . شئون دین مبین است

، کاه  (114: 4964ابن بطوطه، )شود دیده می... قبیل حلقه بر دست و گردن خود آویختن، حلقه آهنین در آلت تناسلی کردن و

که منتساب باه ایان    -یا مثال کشف و مصرف حشیش. اگر اینها گناه خود آزاری به حساب نیاید در نظر عوام خطا و خالف است

-و هماه مای   (939: 4936کدکنی، شفیعی)پندارندو حالل شماران استفاده از آن را کافر می را برخی تحریم کرده -عارف است

 .دانیم که کفر در رأس گناهان کبیره است
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 االهیات به نسبت شناسانه جمال و هنری نگاه مگر نیست چیزی عرفان: توان از نقطه نظر دیگری نیز نگاه کردبه واژه عرفان می

: 4931شافیعی کادکنی،   )باشاد  نداشته وجود عرفان نوعی آن در که ندارد وجود مذهبی و دین هیچ دازانچشم این از دین، و و

 .اند داشته قرار مذهب آن عارفان شمار در آن پیروان از بعضی که این مگر نکرده ظهور مذهبی و دین هیچ یعنی(. 43

نشایب  و فراز خود، رونق مدت طول در ،(23: همان) است اسالمی دوره سراسر در فرهنگی اتفاق مهمترین آن ظهور که عرفان

 عرفاان  لبااس  در کاه  ریاکارانی و شیادان گاه و پرورانده خود دامان در را واقعی عارفان گاه.است گذاشته سر پشت را بسیار های

 کاه  قرایای  یاا  و سافیه  و شیاد تصوف، مدعی یک با واقعی عارف شناخت. اند را از سر گذرانده استبوده منافعی کسب دنبال به

 .اندکرده پیشه را قلندری و مالمتی های شیوه که ها عرفان از برخی در ویژهبه. رسدبه نظر می بسیار سخت است، فردی ریاکار

نیز معتقدند که باید واژه های عرفاان و عاارف را مساکوت گذاشات چراکاه       -آون به نقل از ریس دیویدز.پیتر جی-البته برخی 

گونه که کلیفورد گیرتز تالش برای درک امر عرفاانی را محکاوم باه    همان ،(19: 4931، سلیمانی)ند تا سودمند ابیشتر بازدارنده

 (. 13: همان. )داندشکست می

الزم به ذکر است که در رابطه با میل به گناه در عرفان به جز مقاله ای از استاد خرمشاهی با عنوان میل حافظ به گناه در کتاب 

هاا و  فظ، به تحقیق جامع و مستقلی دست پیدا نکردم و این در حالی است که این موضوع بکر، شایسته بررسای ذهن و زبان حا

 .  تر استتحقیقات جامع

 تعریف گناه 
 در یاک،  هار  خااص  معناایی  بار به توجه با که دارد وجود خطا و جرم و گناه مفهوم بیان برای متعددی های واژه عربی زبان در

 خالف امر معنای تماما که...و «عصیان»، «سیئه»، «خطیئه»، «وزر»، «ذنب» ،«اثم» مانند کلماتی. روند می کاربه  خاصی موارد

 (.331 :4142، اصفهانی راغب)گرددمی ها نیکی از دوری موجب آنها از بردارند و استفاده در را گناه و

ت بذر ویرانای و تبااهی را در دل دارد و ابلایس باا پای      از همان اوان خلق -چه عامی و چه عارف–عقیده بر این است که انسان 

، و ایان چناین گنااه    (423: 4931سلیمانی، )کندبردن به این ضعف ذاتی تصمیم به بهره برداری از آن در جهت منافع خود می

 .می شود آغاز

-تفااوت  خطا و گناه ه میاناگرچ گاهی. گرددنمی محسوب گناه عارف نظر در آیدمی حساب به گناه مردم نظر در چه آن گاهی

 خطاای  یا و گناه گاهی. کنندمی حساب گناه خود برای را است لغزش و خطا عادی مردم مورد در چه آن عرفا وجود دارد، هایی

 از رضاایت  گارفتن  تارجیح  داساتان  مثال در :است گیرسخت خود بر بسیار زمینه این در عارف و است الناسحق مشمول عارف

 (.36: 4931سلیمانی، ) نماز فریضه ادای بر بود گرفته انگشتی آن بر افتادن از جلوگیری برای بایزید که ایخانه دیوار صاحب

 دریاباد  توانساته  خویش زالل روان و پاک طبع صرافت عارف حقیقی، به.... فرورونده است هایی گناه و فروبرنده است هایی گناه

 از پلنگ: سعدی قول به که حدنگذراندن از مبالغه هرحال در و است مبارزه سنف از کشیدن دست نفس با مبارزه راه بهترین که

 و انگاارد نمی جنس و نوع یک از و نیز یکسان را گناهان همه و داندنمی مطلق شر را گناه که است شود و همین ورتر کینه زدن

 باه  حرماان  شادت  از کاه  حاد  هماان  تا ولی کندنمی فراموش دنیا از را خویش وی نصیب. کندنمی پرهیز اندازه یک به همه از

 زهاد  از بهتار  کوچاک  هاای کامکااری  همین سلوک و سیر طی در و ببرد را آبرویش محرومی آتش که مبادا نیفتد حرص دامان

 و دآزا آز هرگوناه  از را او و بشناسااند  او باه  را جهان ناپایداری و اعتباریبی است توانستهمی مرتاضانه پرستیحرمان و متکلفانه

 بادیاه  نشایب  و فاراز  راهاواری  باه  که بسازد خشنود و خرسند انسانی او از و کند آماده دنیوی پاگیر و دست تعلقات ترک برای

 (. 23: 4963خرمشاهی، ) برسد عارفانه فرزانگی و آزادگی نزهتگاه به و کند طی را طلب و حیرت

دتا به ارتباط فرد با قلمرو مادی مرباوط مای شاوند یعنای در غاذا،      مسائلی هستند که عم... غالبا تصور می شود که گناه، توبه و

، اما گناه در میان عارفان همان طور که اشاره شد حتی به مواردی جز اینهاا  (33: 4931سلیمانی، ... )لباس، مال، امور جنسی و

که در مباحث آتی به تفصایل  . ..نیز اطالق می شود که در نظر مردم عادی گناه نیستند مواردی مثل عجب، غم روزی خوردن و

 . درباره آن صحبت خواهیم کرد

 جامعاه  کاه  طاور  همان و شود می متحول جوامع تحوالت با بلکه نیست مستمر و ثابت امر یک همان طور که اشاره شد، عرفان

 لیدر سرشت بشر تما .دارد یادیز اتیبشر فطر. باشد داشته انحطاط و تعالی تواند می نیز آن عرفان است بلندی و پستی دارای
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شاده   قارار داده ... ی وجاوئ  قات یبه علم و حق لیتما ،یاجتماع تیبه محبوب لیبه ثروت، تما لیتمااز جمله  یاریسی بزهایبه چ

عضو لغاو و   چیه که نهمچناو . دارد اجیتکامل خود به آنها احت ریکه بشر در سبرمی گردد  یبه امور التیتما نیهمه ا که است

انساان   یعا یطب التیاز تماا  یکی زین ینید لیمات .به وجود نیامده است، هیچ تمایلی از وی نیز لغو نیستبدن بشر در  یاهودهیب

حالج، اطاعت . تمایل دینی همان اطاعت از فرمان الهی است .گرددای به نام گناه و معصیت میکه گاهی دستخوش پدیده است

خاواه  -که امر الهی چیزی است قدیم، حال آن که مشیت الهی متعلاق باه آن   بدین معنی. دانداز فرمان الهی را مشیت الهی می

خداوند وقوع خیر و شر هر دو را خواساتار اسات   . امری ست حادث و بنا براین تابع امر الهی است -اطاعت شود و خواه نافرمانی

او مای  . داند کاه ماا نخاواهیم توانسات    ش میکند که کاری را انجام دهیم و از پیاو ما را مامور می. کندولی فقط امر به خیر می

، و از سویی دیگار  (63: 4922غزالی، )خواهد که ما مرتکب گناه شویم ولی نمی خواهد که ما با خطای خود مرتکب گناه شویم 

رت است از هیچ ثواب و عقابی برای بندگان به اعتبار اعمال و اعتقاداتشان وجود ندارد و نعیم جاودانه عبا: ابن عربی معتقد است

 و نسبی امری نیز بودن ، با این تفاصیل باید گفت که عارف(233: 4936ابن عربی، )معرفت و شناخت بنده به حقیقت خویشتن

است و همان گونه که خود عرفان تعاریف درست و آشکاری ندارد و نمی توان به واقع دریافات   تشکیک مراتب ذات قدما قول به

رف نما، به درستی هم نمی توان گفت که از منظر عرفان گنااه چیسات و چاه ساطوحی از     چه کسی عارف است و چه کسی عا

: 4931ریپکاا،  )همان گونه که گاهی طرفداران ابن عربی حتی در مظان ارتداد قرار مای گرفتناد   . خالف شرع را شامل می شود

 (.613: 4931تی، ذکاو)، در حالی که مکتب ابن عربی شاخه ای از عرفان اسالمی معرفی شده است(112

چه آن که آنان گاهی در آگاهی نسبت به معصیت مبالغه می کردند و باا انادک خالفای کاه در اماور شارعی روی مای داد باه         

از جملاه آنهاا   -و گاهی نیز بزرگترین رفتارهای خاالف شارع مقادس   ( 92: 4931نیکلسون، )دشوارترین کفاره ها می پرداختند

نوعی از عرفان که همان گارایش باه الاباالیگری باود و     تا آن جا که در . عادی تلقی می گردیددر نگاه ایشان امری  -شاهد بازی

از او سااقط مای    -...و نیاز حرمات شاراب و زناا و    ... تکلیف نمااز و روزه و -پیروان آن معتقد بودند هرکه خدا را شناخت احکام 

فتند که هوازن قشیری در اعتراض به آنها داد سخن داده ، تا بدانجا در ارتکاب آشکار معاصی پیش ر(429: 4931ذکاوتی، )شود

پای می فشاارند و باه ایان هماه     ... که بر ارتکاب منهیات و حرام خوارگی و[ آمده اند کسانی... ]بود که طریقت فرسوده گشته و

نی از نوع اباوحفص  و حتی عارفا(. 2: 4933قشیری، ...)بدکارگی بس نکرده سخن از حال و مقامات و کشف و کرامات می گویند

ای از تشریفات ظاهری گردیاد  کم تبدیل به مجموعهحداد نیشابوری در مالمتیه که عرفان آنها در ابتدا یک امر درونی بود و کم

تری از ارتکاب به گناه در ماال عاام   های فراوانو در ادوار واپسین انبوهی ظاهرآرایی و تقید و تعلقات وارد آن شد می توان نمونه

 .شاهده کردرا م

، گاهی بنا بر اهدافی توسط عاارف صاورت   (432: 4931سلیمانی، )گناه، که وخیم ترین بیماری آزارنده انسان عنوان شده است 

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می اهداف این می گیرد که از جمله

 :تقرب -

در که  ؛(211: 4134قرچغای خان، )دیکی استبه معنای نز« تقرب»اصلی ترین هدف عارف در سیر معنوی خویش دستیابی به 

در مااجرای باه دار    .(4493بروسوی، )فرهنگ اسالمی، تقرب به معنای طلب نزدیک شدن به خداوند با انجام دادن اعمال است

او را صاادر کارده   [ با این تعبیرکه قتل گناهی کبیره محساوب مای گاردد   ]آویختن حالج، حالج درباره عارفانی که حکم مرگ 

بر ایشان . به تعصب دین تو برای کشتن من گرد آمده اند و برای تقرب به درگاه تو. اینان بندگان تواند... بارخدایا: گفتدند میبو

 (. 34: 4931نیکلسون، ...)ببخشای

 : رسیدن به اجر -

هماان مااجرای باه دار    باه عناوان مثاال در    . دستیابی به اجر و پاداش معنوی از دیگر اهداف عارفان در سیر و سلوکشان اسات 

 (.32: همان)آویخته شدن حالج، حالج کشته شدنش را مایه اجر آنها و آسودگی خود می دانست

 : تعصب بر دین -

دهد، سپس هار گوناه ارتبااط و     هایی است که مفاصل را به هم ارتباط می ها و پی به معنی رگ»عصب» در اصل از مادهتعصب، 

دهند از تعصب ایشاان  گفت آنان که بر کفر من گواهی میحالج می(. 441: 4933مطهری، )دان به هم پیوستگی را تعصب نامیده
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تر است از کسی که نسبت به دیگری حسن ظان داشاته باشاد    هر که در دین تعصب ورزد نزد خدای محبوب. است در امر دین

 .و می دانیم که سوءظن از گناهان است(. 32: همان)

 : مراقبت بر خلوص اعمال -

دانساته  ( منزل بیسات و چهاارم  ) منازل سلوک و یکی از ، به پیراستگی عمل از هرگونه آمیختگی تعریف شدهعرفان الص دراخ

در باب نیت خویش اندیشه کردم دیدم کاه  : هر عملی که عارف را از اخالص دور کند، گناه است(. 63: 4933کاشی، )شده است

غزالی باه نقال از شافیعی    در شرح سخنان ...)خالص از برای خداوند نبوده است و محرک آن جاه طلبی و انتشار آوازه بوده است

 (.33: 4931کدکنی، نیکلسون، 

 : هشدار به عرفای نووارد -

گاهی حکایاتی که در خصوص گناه یا خالف یا خطای عرفا وارد شده از برای هشدار نوواردان به ایان قلمارو اسات تاا مراقبات      

 .رد شده استدر این خصوص حکایات فراوانی در کتب عرفانی وا. بیشتر بر خویشتن داشته باشند

 :  هشدار به عموم -

همچنین گاهی هشداری است به عموم تا بدانند که باید به سختی بر اعمالشان مراقبت کنند جایی که حتای عرفاا هام از شار     

 .گناه مصون نیستند

 : خطا یک ارتکاب اثر بر تنبه -

گاه اتفااقی در زنادگی عاارف    . ن ذکر شده استدر فرهنگ معین ذیل واژه تنبه، معانی بسیار از جمله بیدار شدن و هوشیار شد

 مجاروح  داساتان : می افتاد که سبب بیداری و هوشیاری وی می شد که عارف آن اتفاق را ناشی از یک گناه یا خطا می دانسات 

  (.31: 4931شفیعی کدکنی، ...)دانست می مادر فرمان ترک از را زخم آن که بایزید بینی شدن

 :ریبیدا برای استغفار فرصت -

آن گاه که خویشتن را فرایاد آرد خویش را نیازمند بیند و چاون از گنااه خاویش یااد آورد     : نشانه بیداری پنج است گفت بایزید

 (.33: همان.. )استغفار کند و

 :آزمایش -

 واقعای از غیار واقعای معلاوم شاود      ما من  در مورد افراد است تاا  تفحص و تحقیق در اصطالح به معنی و آزمایش ابتال ،امتحان

که فتنه را به آزماایش تفسایر کارده    « ان هی اال فتنتک»لسائرین با استشهاد به آیه در منازل ا(. 31 :4111،  حسینی جرجانی)

 (. 234: 4932انصاری، )اند، یکی از گذرگاه های میل به گناه فتنه و امتحان است 

 :بزرگ عارفان از یکی دست بر توبه درجه به رسیدن و توبه فرصت -

 بایزیاد  دست بر راعی سعید توبه مثل: توبه آنها به دست عارفی بزرگ بوده است گاه منظور از ارتکاب گناه در نزد عارفان، امکان

 (. 32: 4931ذکاوتی، )، یا توبه رابعه بصری بر دست حسن بصری (روشنایی دفتر 61 ص به کنید نگاه) بسطامی

 :توبه عرفا

 :دارد دیگر هوایی و حال عرفا نزد در توبه خود حتی

 از بیارون  حاق  و گاویم  مای  جوارح و حروف با من. اهلل اال الاله قول از من توبه و است گناهان از مردمان توبه: گفت می بایزید 

 (. 33: 4931ذکاوتی، )است جوارح و حروف

یاک نفار الادری مشارب احسااس آراماش در      ... توبه شناخت تنهایی خویش است: نظریه غزالی درباره توبه نیز قابل تأمل است

نمی تواناد پیاروز شاود مگار      -که ناشی از شناخت وقوع خود در گناه است-س شرم و تنزل خویشضمیر خود ندارد و بر احسا

 (.34: 4931نیکلسون،)آنگاه که گامی عملی در راه بازگشت از گناه بردارد

 :تمایل به گناه یا تظاهر به گناه

 :تعریف تمایل و تظاهر
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 وجود در را امیال خداوند چرا است؟ میل بی چیزها بعضی به تنسب و کند می پیدا میل چیزها بعضی به انسان چرا چیست؟ میل

 در که انسانی میل و نیاز چگونه عرفا سازیم؟ برطرف یا و دهیم کاهش میل به چیزی را در خویش توانیم می چگونه داد؟ قرار ما

  کنند؟ می تأمین را دارد وجود نیز آنها

 یکای  یک، هر با تا داده قرار انسان در را امیال انواع خداوند. (2329: 4933معین، )است خارجى ء شى یک سوى به کشش میل،

 بلکاه  نیسات،  تکامال  در ماانع  تنهاا  ناه  متضاد امیال وجود حتی یا امیال در تنوع وجود بنابراین شود؛ برطرف انسان نیازهای از

ر انسان، میلی را در او به وجود می پس در واقع هر غریزه ای د(. 133: 4933 مجتبوی،)است  انسان در پیشرفت و تکامل الزمه

حتی گاهی موضوعات عادی برای  .آورد که گاهی کشش به این امیال موجب درافتادن وی به دام گناه یا خطا یا خالف می شود

است اما همین موضوع عادی برای عارف گناه محساوب مای شاود     میل یک کردن عارف گناه محسوب می شود، مثال استراحت

البته الزم به ذکر است که امیاال در انساان الزماه تکامال و پیشارفت وی      . از پرداختن به خداوند غافل کرده است چرا که او را

 شااید  شهرت یک میال عاادی اسات کاه     به میل به عنوان مثال. است اگر در حد اعتدال و در جهت تکامل به کار گرفته شوند

افراط به خاود گرفتاه و بارای     صورت اگر اما باشد، داشته وجود نیز ارفانع و پیامبران میان در شاید و باشد انسان تکامل الزمه

 (. 133:همان)عرضه خود به جامعه باشد، برای خود آنها گناهی نابخشودنی است

حکایاات  . (341: 4939دائاره المعاارف الفقاه االساالمی،     )اما تظاهر، انجام کاری در مالء عام است با علم به گناه بودن آن عمل

 یبااده گساار   ،یبه شاهد باز نانیاکه  ی از تظاهر عرفا به گناه به دالیل گوناگون وارد شده که بیشترین آن در نزد مالمتیهفراوان

ایشان از ظهور طاعت که مظنه ریا باشد حذر کنند تاا   ، بوده است که(93قاسم زاده، ص)دزبانزد بودن شیو استعمال بنگ و حش

در واقع تظاهر به گناه در نازد چناین عارفاانی گااه باا ظااهر نکاردن         (.96: 4936کنی، شفیعی کد)قاعده اخالص خلل نپذیرد 

 مااه  در بساطامی  بایزیاد  ماثال . طاعت در مالء عام و گاه با  به کار بردن یک حکم شرعی بر خالف عرف، صورت می گرفته است

(. 33: 4939هجاویری،  ) بارد  می استفاده قفس و گناه به تظاهر برای شرعی حکم یک از و سفر روزه خواری می کرد در رمضان

 . به این موضوع در مباحث آینده به تفصیل پرداخته خواهد شد

 :گناهان عرفا از منظر عرفا

در این  جا باا بررسای   . همان گونه که اشاره شد، گاهی آن چه در منظر عوام گناه نیست، در منظر عرفا گناه محسوب می گردد

پایش از هرگوناه   . عرفا برای خویش گناه می دانسته اند را به صورت دسته بندی خواهیم آورد کتب مختلف عرفانی مواردی که

عرفان از منظر پژوهشگران به انواع زیر در کتاب  : سخنی در این باره الزم است که مصادیق مختلف عرفان در جامعه را بشناسیم

 :مختلف آمده است

 :عرفان اسالمی -

 . همان گونه که قبال اشاره شد به سختی صورت می گیرد نمونه کامل عرفان که شناخت آن

 (خراباتیگری) :عرفان منفی -

 (. 22: 4931ذکاوتی، )نوعی از عرفان شامل نفی جهان، نفی خودی و نفی ارزش های حاکم 

 :عرفان اجتماعی -

ل از زندگی و فرهنگ است که شامل بازگشت به احیای ارزش های اخالقی وکوشش برای ساختن یک الگوی قابل قبول و تحم 

 (.22:همان)

 :عرفان مرایی -

کاه در  ( 31: همان)مثل کلمات زهد آمیز حجاج بن یوسف. در واقع عرفان نیست، سرشار از ریا و تظاهر است این نوع عرفان که

 هساتند  نماا  عارف که کسانی تکلیف(. 933: همان)واقع در این نوع عرفان، متشبه مبطل به عابد و زاهد و فقیر را مرایی خوانند

 نگااه  نموناه  بارای ) دارد آنهاا .. .و طلبای  منفعت در ریشه و گذاشت آنها عرفان حساب به توان نمی را آنان گناه و است مشخص

، یا عرفان جانبی که در مذاهب بوده است مثال در این ماورد مای تاوان باه عناوان کتااب       (36: 4931شفیعی کدکنی،  کنید به

 .از دکتر شفیعی کدکنی استناد کرد "امیه جانب عرفانی مذهب کر"

 :عرفان نوظهور -
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کاه عمال    اصایل  با توجه به تعریاف عرفاان   اما و کاملی از جنبش های جدید معنوی عرضه نشده است مورد قبولهنوز تعریف 

اى کاه   حلاه هار فرقاه و ن  و ستورات الهى و آداب و اخالق شریعت محمدى است دخالصانه و کوشش مجدانه و مستمر در انجام 

گار اماروزه    های دروغین و حیلاه  ناب، عرفان شود، در برابر عرفان اصیل ومی ادعاى عرفان و تصوف دارد، با این عیار محک زده 

و عاواملی   (33: 4962ساجادی،  )ها الزاما نزدیکی و محبت خداوند هادف اصالی نباوده اسات      دراین عرفانکه اند  شده متجلی

پایگاه، معرفی عشق به عنوان هدف، توجه به درون و اخالق، توجه به  ی، مرید پروری، ایجاد کمون وترویج تکثرگرایی دین: مانند

 ملکیاان، )شاود    که از آنها به عنوان عرفان های نوظهور یاد می ویژگی های کم و بیش مشترک میان آنهاست... مسائل جنسی و

در اساالم پیادا شاده و     پس از رحلت نبی مکارم،  هامدت که  از فرقه های غالت می باشندریشه این فرق، (. 936-931: 4933

 حلول و تناساخ برخی از  افکار شرک آمیز مانند آثاری از مذاهب مجوس و مانوی در عقاید و باورهای آنها وجود دارد، و قائل به 

 (.431: 4963مشکور، )ندهست

عرفاان و  ذکر این نکته نیاز ضاروری اسات کاه     . ده، باشددر این پژوهش، منظور از عرفان می تواند هر یک از عرفان های نام بر

شافیعی کادکنی،   )تصوف که مرزی علمی نمی توان برای آنها قائل شد، نگاه هنری و جمال شناسانه باه االهیاات و دیان اسات    

شاده کاه    و اگرچه این دو مفهوم اختالفات اندکی با هم دارند اما وجوه اشتراک این دو کلمه در کتب مختلف باعث( 94: 4936

به دلیل نزدیکی این عناوین به یکدیگر گاهی از صوفی به عنوان عارف نیز یادکرده اند ماثال عناوان   . گاه به جای هم به کار روند

، یاا در بااب عبادالقادر پیارگیالن کاه او را زاهاد و عابادی باا چهاره ای عرفاانی گفتاه            (332: 4931ذکااوتی،  )عارف بر بایزید

و عرفان ناظر بر جهات نظاری و تئوریاک و تصاوف    ( 23: همان)فا و صوفیه متدین بلکه متشرع بوده اند، اکثر عر(333:همان)اند

و به همین دلیل عدم تفاوت اصولی بین آنهاست که در این مقاله هرجا نام صوفی ( 91همان، )ناظر به جهات عملی سلوک است

( 3: 4933قشیری،)از همان عارف یا زاهد یا عابد بوده است برده شده وجه عارف بودن وی در نظر است کما این که صوفی از آغ

 . همین وجه غالب عرفان مدنظر است.. .و نیز از زهد و

 :گناه عارف در دیدگاه خودش

 چاون  گفت ما شیخ بیوفتد؟ بندگی از گناه به بنده شیخ یا گفت یکی. دیدگاه عرفا نسبت به گناه، دیدگاهی تعجب برانگیز است

 ذناب . باش خواهی هرکجا و باش او بنده. اوفتاد بنه خداوند بندگی از گناه به بود بنده چون السالم علیه آدم ما درپ. نه بود بنده

  (.912: 4966محمدبن منور، )اهلل رحمۀ لضاع العصاة لوال. افتخار ابلیس و آورد افتقار آدم. االفتخار مع طاعۀ من خیر االفتقار مع

از )، با دخال و تصارف در خیار   (136: 4931سلیمانی، )یت ها و منازل منجر به عرفان آگاهی داردابلیس از آنجا که از تمام وضع

 .، زمینه ساز گناه عارف می شود(...طریق فریب، عجب، جلوگیری از عمل خیر، ترغیب به کار بد، خشم و

 و کنناد  گنااه  تاا  آفریاد  مای  دیگار  خلقای  خداوناد  کردید نمی گناه اگر: پیامبر الزم به توضیح است که با اشاره به این حدیث

، شر وگناه و رنج در نظر عرفا امری ست باا ارزش مثبات و در خادمت قصاد خداوناد و باه       (492: 4939سیوطی، ) بیامرزدشان

 . نسبت خود امری ست خیر

 ، که(3: همان) کند؟ چه گناه از پس و بکند  گناهی چه که است این مهم نکند گناه آدمی که نیست در واقع از این منظر، مهم

رنج ها سبب تزکیه نفس می شوند و گناه به توبه رهنمون می شود و شر بر دست نیکان تبدیل به خیار مای شاود نیکاانی کاه      

 (. 22انفال،)پروردگارا ما بر جان های خود ستم روا داشتیم: مانند آدم می گویند

ه انسانی در برابر شهوات فرودین، در حالی که راه باه اختیاار   خضوع اراد: با آن که از نظر جالل الدین رومی گناه عبارت است از

 : ، اما همه موارد نیز نیز از منظر نظر عرفا گناه هستند(411: 4931نیکلسون،)افعالی دیگر گشوده باشد

  :شک و تردید-

تردید را گناه می  ، عارف حتی شک و(913: 4931سلیمانی، )که موثرترین سالح معنوی شیطان برای زاهدان نامیده شده است

بارهاا در تیرگای   ... من مردی هستم شریک دیگران در گنااه : گویدجرالدگولد در مقایسه با غزالی، به نقل از کدکنی می: شمارد

 (.31: 4931نیکلسون،)...های شک و تردید سرگشته گشته ام

 :توقف از یاد خدا-
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 از توقاف  معناای  باه  یغان مره، ماته الیوم فی الستغفراهلل انی و قلبی علی لیغان انه: فرمود پیامبر که است آمده روایات برخی در

 توقاف  اگرچاه  . (16 :691ناووی، )اسات   کارده می استغفار رو این از. بود گناه( ص)خدا رسول نگاه از توقف این و است خدا یاد

 . نیست در نظر عوام، گناه خدا یاد از قلبی

 : عشق-

را عشق می داند با این تفاوت که گناه ابلیس عشاق او آماد باا خادا و گنااه مصاطفی        عین القضاه وجه مشترک ابلیس و محمد

 (. 223: 4914همدانی، )عشق خدا با او

  :کم صبری بر فراق-

کسی که آرزومند واالترین اهداف عرفانی است گاهی دچار فراق اجتناب ناپذیر مای شاود کاه کاوچکترین بای صابری و عادم        

، حتی گاهی این کم صبری موجب لعان و دشانام و حتای    (963: 4931سلیمانی، )ر عرفا گناه استشکیبایی بر این فراق در نظ

 (.931:همان)کفرگویی و پیمان شکنی می گردد

 :غم روزی خوردن -

از نگاه عرفا یک گناه محسوب می شده است و آن از این قرار اسات کاه هارکس روزی اماروز دارد و بارای فاردا        این مقوله نیز

: 4392مکای،  )اگر غم روزی خورم خویش را مشرک دانم: به گفته وهب بن ورد. شد یک گناه به پایش می نویسندزحمت می ک

3.) 

 :فتوت-

،گاه برای آنان مایه ابتال به خالف و (463: 4931شفیعی کدکنی،)که صفتی است که مایه تکمیل عارفان می شود "فتوت"حتی 

 .مردم می گردید گناهانی همچون دست یازی به اموال و نوامیس

 :هرگونه لغزش -

، از جمله آن لغزش ها می توان به موارد (933: 493ذکاوتی،)عرفا هرگونه لغزش در هر چیز را گستاخی با خدا می دانسته اند

 :زیر اشاره کرد

 در اصول-

 در فروع مثال فقر و غنا-

 در گرایش به تنگ گرفتن بر خویش یا گشایش در زندگی-

 بدر کسب و ترک کس-

 در مجاهدت یا دست کشیدن از آن-

 در ترک طعام و عزلت و تجرد-

 در بندگی یا آزادی-

 در اخالص -

 در نبوت و والیت-

 در حلول یا رویت به دل-

 در صفا و طهارت-

 در انس و بسط و ترک خشیت-

 (.933-933:همان)در مخلوق بودن یا قدیم بودن روح یا تناسخ-

 :مجادله -

در سرگذشت شیخ اوحدالدین آمده است کاه وی باا   . کرده اندعی گناه بوده که حتی از ارتکاب آن توبه میمجادله، برای عرفا نو

کند و پس از دیدن کرامت آن زن با پشایمانی توباه کناان و شاتابان باه      عارفه زنی که به نصیحت وی مشغول بوده مجادله می

 (. 34: 4966کرمانی، )خدمت شیخ رکن الدین رفته و سر تسلیم فرو می آورد

 :شاذّ قرائات آموختن و کردن جستجو -
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 از و نمایناد  آن صارف  خاویش  عمار  بیشاتر  کاه  دارد می واشاذّ  قرائات آموختن و کردن جستجو به را عارفان از بعضی شیطان

 پنداشته عملی را آن تالوت ای عده اما شده، نازل کردن عمل برای قرآن: گوید بصری بازمانند، حسن واجبات و فرایض شناخت

 .  (324: 4963ابن جوزی، )اند کرده بس قرآن تالوت به و اند

 : جهل -

 آنکه حال شود می داخل خیال آسودگی با جاهل بر شیطان است، جهل شود می وارد مردم بر آن از شیطان که راهی بزرگترین

 عمومااً  زیارا  اسات  فریفته شان دانش میک سبب به را پیشگان عبادت از بسیاری ابلیس. شود می وارد دزدیده طور به عارف بر

 گازین، پاس   عزلات  گااه  آن بیااموز  فقاه : اسات  گفته مورد این در خیثم بن ربیع. آموزند نمی درست را علم و عبادتند مشغول

 باه  شایطان . است مستحبات از برتر علم آنکه حال علم؛ بر است پیشگی عبادت نهادن ترجیح را عابدان ابلیس تلبیس نخستین

 در عمل که اند ندانسته این و اند شمرده جوارح عمل به منحصر را و عمل است عمل علم از که مقصود کرده وانمود نینچ آنان

 .(321: همان) اعضاء و جوارح عمل از است برتر که است قلب عمل حقیقت

 :گرفتن طهارت در وسواس -

 مای  بلند بول استبرای از اطمینان برای پیشگان عبادت زا بعضی کند، می امر مستراح در ماندن دیر به را وسواسی عابد شیطان

 فرود مانده باقی مجرا در بول چه هر تا دهد می تکان خود پای آن و پا این روی و کند می تنحنح و رود می را قدم چند و شود

 کاه  فتواهاا  سخت ترین طبق و داده جلوه نیکو را فراوان آب استعمال پیشگان عبادت بعضی نظر در شیطان. شود خارج و بیاید

 قطعاه  ساه  کاه  اساتنجا،  بارای  سنگ کاربرد در است همچنین کنند، می عمل است نجاست عین ازاله از بعد ریختن آب هفت

 .(326: همان)بود خواهد بدعت آن از بیش و کند می پاک و است کافی سنگ

 :گرفتن وضو در وسواس -

.. .و گرفتن است که در هر مرحله از آن از نیت گرفتاه تاا اساتعمال آب و   دام بزرگ شیطان بر عرفا و نیز بر عوام وسواس در وض

 .   (323: 4963ابن جوزی، : برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به)ممکن است صورت بگیرد

 :اذان و نماز در شیطان فریب -

: هماان )اناد  داشاته  اکراه ازآن شدیداً علما دیگر و مالک است، آوازخوانی آهنگ و لحن با گفتن اذان شیطانی فریب های ازجمله

 در و شاود  مای  حایال  مان  نماز و من میان شیطان» : کرد عرض( ص) پیغمبر به العاص ابی بن عثمان که است و روایت ،(392

 بای  ناداری  وضاو  که کرد اش وسوسه شیطان ناگهان شد مسجد وارد که است نقل ابوحازم و از« می اندازد اشتباه به مرا قرائت

 !نبودی من خواه خیر قدر این تو! لعین  :گفت گزاری؟ می نماز وضو

 پر «مغضوب» و «الحمد» چنان و فریبد، می مخارج از حروف کردن ادا غلیظ در روی زیاده راه از را نمازگزاران بعضی شیطان و

یس ابلایس بار عرفاا در    و چنین است که تبل(. 311: همان...)و رود می بیرون نماز آیین از که اندازند می راه مکرری و وصدا سر

  . وضو، نماز و اذان بیش از دیگر مواقع صورت می گیرد و آنان در این مواقع آسیب پذیرتر هستند

 :شب زنده داری -

 از. بشناساانند  ماردم  باه  را خود گونه بدین تا مانند می تنها مستحب عبادت برای مساجد در که فریفته چنین را بعضی شیطان

 . (314: همان)«فرض نماز اال بخواند خود خانۀ در که است آن مرد نماز بهترین» هک است نقل( ص) پیغمبر

 :ریا -

 نگااه  را خاود  نتواند  واقعاً کسی است ممکن البته. کنند می تظاهر گریه به مردم میان که فریفته چنین را عابدان ابلیس، بعضی

یکای از مرگباارترین    "مان "در واقع، غرور و گنااه  .ریاست رضمع در شود دیده کند خودداری تواندمی که کسی از اگر اما دارد

و تنها آنان که به کمال روحانی رسیده اند می توانند در برابر ایان حملاه   . ، پیش روی عرفا است(133: 4931سلیمانی، )گناه ها

  (.231:همان)شیطان از خود دفاع کنند و حتی به لحاظ جسمانی ضرباتی را بر او وارد کنند

 ؟یکارده ا  چیگناهان مشهور که در افواه اناث و ذکور مذکور است ها  نیفرمود از ا خیش. شود دیآمد تا مر دیزیبه نزد با یشیدرو

در بااطن تاو    یکند وعجبا  یرا رهزن وت ،تا مبادا که در خلوات زهد صرف تو ایو بگذار و آنگاه ب نیفرمود برو همه را بب. یگفت ن
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 دنیا طاعات عجب و از د دنیچه از د یمحروم مان ینیاز خداب ینیخودب یو از شوم یشو لیذل طانیذلول ش یو به کل دیآ دیپد

 (.63: 4966کرمانی، )زند یسر م یگناهان مسکنت و شکستگ

 :عدم رعایت اصول دین-

اناد   برخی از بزرگان تصوف رعایت اصول دین را گاهی عبث و بیهوده دانسته اند و برخی از آنها را نهای و گااهی تخطئاه کارده    

( با مخالفت درباره ظاهر شرع و اعمال شارعی )تا آنجا که کسانی از ایشان سخن از تعطیل محض و الحاد، (464: 4934نفیسی، )

 (. 466: همان)می گفتند و کارشان تنها خوردن و آشامیدن، سماع و پیروی از هوی و نفس بود

را خود را مخالف فرایض شرعی نشان می دادند تا آن معتقادات  و بر همین اساس گروهی از آنان که بی باک تر بودند عمدا آشکا

، تا بدین وسیله مغرور و فریفته نشوند و عباادت  (463: همان. )را بیشتر نمایان کنند و باک نداشتند که مورد مالمت قرار گیرند

ر ماه رمضان توساط بایزیاد کاه    اشاره به خوردن قرصی نان د(: 463:همان)را وسیله نسازند که معبود و مقبول مردم واقع شوند

 ( 33: 4939: هجویری...)مردم وی را بدین سبب تنها گذاشتند

 :گناهان عرفا از منظر مردم

گاهی از عارفان رفتار و اعمالی سر می زد که اگرچه از ویژگی های رفتاری عادی آنان بوده اما در نظر مردم و عوام النااس گنااه   

 :زرگ این رفتارها، شطحیات استیک نمونه ب. به شمار می آمده است

 :شطحیات

 .از همان آغاز میدان مناقشه هاای فاراوان باوده اسات    ( 32: 4931ذکاوتی، )شطحیات که از قرن سوم میان صوفیان رواج یافت

، و به عبارتی قاول یاا فعلای کاه باا      (12: 4934نفیسی، )شطح که تعبیرات ظاهرا پریشان و آشفته اما باطنا پرمغز و دقیق است

، گاهی چنان با باورهای مردم از دین در تضااد و تنااقص   (39: 4931ذکاوتی، )شرع، عقل یا عرف و یا هرسه اینها ناسازگار باشد

 . گناه به حساب می آمد بود که در نگاه آنها

 :دفاع از ابلیس

رخای عرفاا از جملاه حاالج، ساهل      نمونه دیگر گناه عرفا از دید مردم، دفاع ایشان از ابلیس و یا ستایش وی است که در آثار ب 

تستری، جنیدبغدادی، حسن بصری، کرکانی و حتی عارفانی همچون احمد غزالی، عین القضاه همدانی و سنایی یافت می شاود  

گاهی پیروی تصوف از آیین مانی در ستایش ابلایس بسایار   . (431-411و  63: همان)که در نظر مردم عادی نوعی شرک است 

: 4934نفیسی، .)و متصوفه ایران نیز به نور ابیض و نور اسود معتقد بوده اند. طان را نور اسود می دانسته اندآشکار است؛ آنها شی

411.) 

 :سماع

فرهناگ فارسای   )را ساماع گویناد    وجد و سرور و پای کوبی و دست افشانی صوفیان منفرداً یا جمعاً با آداب و تشریفاتی خاص

کنیزکانی داشته است که برای او آواز می خواناده اناد و او   ( رگترین شاعر صوفی زبان عرببز)ابن فارض(. ، ذیل واژه سماعمعین

 (. 491: 4931نیکلسون، )با صدای خوش آنان سماع می کرده است

گاهی عرفا، سماع موسیقی و رقص که ایرانیان به آن خو گرفته بودند را نه تنها مجاز و مباح دانستند که در برخی فارق تصاوف   

در حاالی کاه   ، (32: 4934نفیسای،  )ا نوعی از عبادت و وسیله تقرب به مبدا و تهذیب نفس و تصفیه بااطن مای شامردند   آنها ر

اند و صاوفیه ایاران را بادین    اند و منکر اباحت آن بودهمتصوفه عراق و جزیره معموال آن را مباح نمی دانسته و حرام می شمرده

: هماان )اناد دانساته و دیگاران رد کارده   ، برخی مشایخ خود ایران هم آن را روا مای (411: همان)اندکردهکار تشنیع و تقبیح می

، اما حاالت و حرکات از خود بیخاود شادن و در   (443: همان)، و البته سماع و رقص در طریقه مولوی جنبه عبادت داشت(443

 .  ستظاهر سکرآمیز آنان در هنگام سماع از دید مردم عادی رفتارهایی خالف شرع بوده ا

 :شاهدبازی

در نظار عاوام    ، بی شک(162-6: 4922غزالی، )همان نظر به کودکان است که عرفا، آن را نه لواط که شاهدبازی می دانسته اند

 (.36: 4966کرمانی، )توان جست یاست که با گذر از آن جمال حق را م یدر نظر عرفا پوستاگرچه گناه است 
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عرفا همچون عین القضاه همدانی کاه دربیاان مفااهیم عرفاانی منصاوروار از خویشاتن        و در نهایت الزم به ذکر است که برخی

آزادگی نشان داد در حالی که بیشتر عرفای پیش از وی متعادل و میانه رو بودند و در کتمان اسرار می کوشایدند و ساعی مای    

( 913: 4932افراسایابی،  )دداری می کردندکردند گفته های خویش را به شرع نزدیک کنند و از ترس تکفیر از اظهار احوال خو

که البته در آن ایام حرباه ای در دسات   -اما وی سرخوش و بی پروا تا آنجا به اشاعه و ارائه عقایدش دست زد که حکم تکفیرش

ب یا مانناد شاها  . را دادند و گناهی چون کفر مجازاتی چون مرگ در پی داشت( 231: همان)فقهای وابسته به دربار خالفت بود

: هماان )الدین سهروردی که او نیز به دلیل بیان دقایق مشرب الهی متهم به کفر و الحاد شد و به همین دلیل خفاه اش کردناد  

233.) 

 :معصومین و گناه

 را خودشاان  باشاند،  داشته نیز را انس و جن عبادات اگر که دارند شناختى و معرفت چنان او مقدس ذات به نسبت خدا اولیاى

 اصطالح به و عصمت منافی گناه به منحصر فقط استغفار ایشان از گناه یا گناهان، که شود می معلوم احادیث از .ددانن مى مقصر

 تارک  و اولای  تارک  اسات  ممکن بلکه نیست ما نزد شده تعریف گناه آنها، از مراد است، بنابراین آن موکد بلکه نیست عام عرف

 آنچاه  حضارات  آن مقاام  بلنادی  و قدر علو واسطه به که است جایز و نشده ترک معصومین از واجبات که زیرا. باشد مستحبات

 همه. شود، در این صورت حتی استغفار آنان عبادت محسوب می شده است شمرده آنان گناه به نسبت نیست گناه دیگران برای

 گرفتاه  سمعه و ریا از است گونگونا آفت های و ها وسوسه معرض در غیره و معامالت تا عبادات از آدمی کردار و رفتار حسنات

 .نفس رضایت تا

 اثار  بار  که نمازگزاری چون .بخش تعالی و است آموز عبرت گناهی گناه این. است گناه نماز در قلب حضور رفتن دست از گاهی

 غفلات  دیگار  که کند می عزم و شود می شرمنده الفور فی دهد می دست از را قلبش بستگی ها حضور بشری و دل ضعف های

 می خاطر جمعیت از که برد می را اجری همان پشیمانی و گناه این از سرانجام. است مأجور خداوند پیش او سلوک این و ورزدن

 .برد

 مای  پشیمانی گناه .دوزد می ما به را مالمتش نگاه لوامه نفس نیک سبب فریفتگی می گردد و آنگاه انجام کار که هست هم گاه

 الاذنب  مان  التائاب : اسات  فرماوده  پیامبر که چنان. گردد می اخالص و تقرب سپس و تقوا و ترس مایه توبه یا پشیمانی و آورد

 .له ذنب ال کمن

 عصامت  مقاام  که معصومین جز اگر که است این پاسخش کنیم؟ توبه آن دنبال به تا کنیم گناه چرا بگویند بعضی است ممکن

 توانناد نمای  یاا  نکنند گناه توانندمی یا یعنی گناهدبی که هستند نیخصاال فرشته گرفت خود از قیاس نباید را آنان کار و دارند

 گناهشاان  ناوعی  باه  ادعاا  همین نفس بسا چه که کسانی یعنی بیگناهی مدعیان .احوالشان به خوشا و سعادت زهی بکنند گناه

دارند و  همینان هساتند کاه    را غرورش و ادعا فقط بیگناهی از غالبا و هستند طعن و طنز آماج که هستند زاهدانی همان باشد

 .ای که نمی توان عرفان حقیقی را از مرایی تشخیص دادکنند به گونهذات عرفان را دارای مراتب تشکیک می

 بنادگی  و عباادت  اساتغفار  کاه  باوده  آن خااطر  باه  آنان استغفار رو این از بودند معصوم گناه از امامان و اسالم پیامبر تردید بی

 بلکاه . نیسات  گنااه  آمارزش  درخواست برای فقط استغفار پس .کند استغفار باید کرده گناه کس هر که معنا این به نه خداست

  .هست هم عبادت برای

 :نتیجه گیری

گونه که اشاره شد، همانطور که دین و تمایل به آن در انسان امری فطری است تمایل به گناه نیز ریشه در فطارت انساان   همان

و  ذاتاساالم باا     یعنا ی. بشر است اتیبا فطر در تضاد نبودن آنهاو  نیآن قوان یهماهنگ یاسالم  نیقوان بودن یفطر یمعن. دارد

در واقع با تفکراتشان خواهان رفتاار   ن،ید  یتبل انیاز مدع رخیبها، در برخی عرفان. بشر هماهنگ است یواقع  حوائجو  عتیطب

منشاأ حرکات  درواقع به نوعی ضد تبلی  برای دین محساوب و   ،وانه خویشو عرفان تکر مفهوم زهد با برخالف قوانین هستند و

 و باشاد  اهلل حاق  مقولاه  از اگر مخصوصا گناه .اندو چنین عرفایی همواره دغدغه اصلی روسای دین بوده شوند یم ینیضد د یها

 و سوءتفاهم معرض در سرعت به است و باریک و حساس سخن، بسیار این البته. تقرب مایه و است سلوک تازیانه الناس حق نه

 ممکن انسان زندگی و زبان و ذهن در گناه از خال که آیدمی نظر در هر حال  چنین به. گیردمی قرار نادرست سوءبرداشت های
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و  آیاد مخاالف باشاد باه شامار مای      الهیتجاوز از تمام آنچه با قوانین است،  نافرمانی و سرپیچی از قانون که  گناه؛پس . نیست

 دهکار برای گناهانی چون دروغ، غیبت، تهمت، افترا، خشم، حسد، ربا، حرص، تکبر، کینه و مانند آن، قانونی وضاع ن  چه دیناگر

-ترین گناهان شمردهاز بزرگ را ، این کارهااتقرآن و روایکند که اما همین قدر جهت عدم ارتکاب این گناهان کفایت می است

-آلود محسوب نمیهای عرفانی ارتکاب چنین رفتارهایی امری گناهچرا در برخی از گرایشتوان به درستی دریافت که اند و نمی

هاای  این دوگانه دیدن ها، از هماان آغااز پیادایش نهضات    . گردد در حالی که برخی دیگر در این زمینه دیدگاهی افراطی دارند

هاای قااطعی در ایان زمیناه     توان به پاسخان نمیپس همچن. اندتر و بارزتر شدهاسالمی وجود داشته و با گسترش آنها مشخص

عدم تمایل به گناه یا تظاهر به گناه در هر صورت نیازمند بهره برداری از سیر کماالت معنوی است و شکی نیسات  . دست یافت

ل همین بای  گونه تمایل و حتی تظاهری به گناه وجود ندارد و این گونه است که عارفان واقعی به دلیکه در عرفان حقیقی هیچ

 . اند و خواهند بودادعا بودنشان همواره گمنام بوده

 منابع

 .قران کریم-

علیرضاا ذکااوتی    ترجماه  .تبلـیس ابلـیس  (. 4963.)الدین بغدادی ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابوالفضائل جمالابن جوزی، -

 .مرکز نشر دانشگاهی: ، تهرانقراگزلو

 . دارالکتاب العربی: بیروت. شرح و تعلیق ابوالعال عفیفی .فصوص الحکم(. 4316/4936. )محیی الدین ابن عربی،-

 .احیاء کتاب: قم، (ش.ه4933)به کوشش فاطمه فنا .احیای حکمت ..(ق 4134. م). علیقلی ،بن قرچغای خانا-

 .سـعید  ابـی  الشیخ مقامات فی اسرارالتوحید (.4966. )محمد میهنی، سعید ابی بن طاهر ابی بن سعید ابی بن منور ابن-
 . آگاه :تهران کدکنی، شفیعی محمدرضا دکتر قلم به تعلیقات و تصجیح

 . انتشارات دانشگاه: شیراز .سلطان العشاق(. 4932. )افراسیابی، غالمرضا -

: ، مصار، قااهره  913تالیف باه ساال   . الرساله قشیریه(. ق.ه4916چاپ مصر  4333/4933. )القشیری، عبدالکریم بن هوازن -

 . شرکه مطبعه مصطفی البابی الحلبی

 . مولی: مفید، تهرانشرح محمدعمار  .منازل السائرین(. 4932). انصاری، خواجه عبداهلل بن محمد -

 .دارالفکر :بیروت .تفسیر روح البیان. .(ق 4493. م) ،بروسوی -

 .نوید:  ، تهران2 ج .آیات األحکام (.ق4111. )، سید امیر ابوالفتوح حسینی جرجانی -

  .نو نشر :تهران ،9 گناه، چ به حافظ میل مقاله .حافظ زبان و ذهن(. 4963.)خرمشاهی، بهاالدین-

 .سخن: تهران .بازشناسی و نقد تصوف(. 4931). قراگوزلو، علیرضاذکاوتی  -

  .الشامیۀ الدار العلم، دار: بیروت دمشق، .القرآن غریب فی المفردات(. ق4142). محمد بن حسین اصفهانى، راغب-

 .بنگاه ترجمه  ونشر کتاب: ترجمه عیسی شهابی، تهران .تاریخ ادبیات ایران(. 4931). ریپکا، یان -

 .شرکت م لفان و مترجمان ایران :، تهران2ج .فرهنگ معارف اسالمى (.4962.)جادى، سید جعفرس -

 .علم: تهران .شیطان در تصوف (.4931). سلیمانی، مرضیه -

 .العلمیه داراکتب :، القاهره2ج  .البشیرالنذیر احادیث فی الصغیر جامع (.4939.)الدین سیوطی، جالل-

 . سخن: سهلگی، تهران علی بن محمد گردآورنده .دفترروشنایی(. 4931).  شفیعی کدکنی، محمدرضا -

 .سخن: تهران .قلندریه در تاریخ(. 4936). ------------------- -

 . المطبعه المیمنیه: به تصحیح مصطفی البابی الحلبی، مصر ،4ج .احیاء علوم الدین(. ق.ه 4922. )غزالی، محمد -

 . دانشگاه تهران: تهران .شرح مثنوی شریف(. 4913. )فروزان فر، بدیع الزمان -

آماوزش   :تهران دوره نوزدهم شماره دو، .هیمالمت دگاهیاز د یتیو ترب ینید یشناس بیآس (.4939) .یعل دیقاسم زاده، س-

 .یزبان و ادب فارس

 .بیدار :به تحقیق محسن بیدارفر، قم .السائرین شرح منازل (.4933. )کاشی، عبدالرزاق بن جالل الدین -
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باه کوشاش احماد ابومحباوب، باا مقدماه دکتار محمادابراهیم باساتانی           .دیـوان رباعیـات  (. 4966). کرمانی، اوحدالادین  -

 .سروش: پاریزی،تهران

 .حکمت :تهران ،2  ج .(السعادات جامع ترجمه)اسالمى اخالق علم (.4933. )الدین جالل سید مجتبوی، -

 .شراقی :تهران. یعهتاریخ الش (.4963).محمدجواد ،مشکور -

 .صدرا :م، ق43 ج .آثار  مجموعه (.4933. )مطهری، مرتضی-

 .امیرکبیر: ، تهران2ج فرهنگ معین، (.4933. )معین، محمد -

 .المطبعه المیمنیه: ، مصر4392، چاپ 2ج  .قوت القلوب فی معامله المحبوب(. ق.ه4941). مکی، ابوطالب محمد بن علی-

 .نگاه معاصر: تهران .راهی به رهایی؛ جستارهایی در عقالنیت و معنویت(. 4933.)مصطفی ،ملکیان-

   114ترجمه ص . مرکز انتشارات علمی و فرهنگی: تهران .سفرنامه ابن بطوطه(. 4964). موحد، محمدعلی -

 .حوزه علمیه: ، قم2جلد .رهنگ فقه فارسیف(. 4939. )موسسه دائرة المعارف الفقه االسالمی -

 .فروغی: تهران .سرچشمه تصوف در ایران(. 4934. )نفیسی، سعید-

 . تافگه: ، تهرانجهانگیر ولدبیگیترجمه  .الصالحین ریاض (694 – 636)ابی زکریا یحیی بن شرفنووی دمشقی، -

 .سخن: تهرانترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی،  .تصوف اسالمی و رابطه انسان و خدا (.4931.. )نیکلسون، رینولد ا -

 . سروش: تصحیح دکتر محمود عابدی، تهران .کشف المحجوب(.4939. )هجویری، علی بن عثمان -

 .دانشگاه تهران: به تصحیح عفیف عسیران، تهران .تمهیدات(. 4914. )همدانی، عین القضاه-
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