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  چکیده

 اصطالحات موجود در متون تصوف و عرفان اسالمی با دو            واژگان و  دربارة

 کثرت و تنوعِ تعـاریف ارائـه شـده از سـوي             )1 :رو هستیم همشکل اساسی روب  

 عرفا و محقّقان، به سبب اختالف در درك و دریافت آنها از این اصطالحات؛             

2 (  ر             تغییر و تحوتطو والت معنایی هر یک از این واژگان و اصطالحات در طی 

، »زاهـد « این دو موضوع در مورد اصـطالحات         . تصوف و عرفان اسالمی    تکامل

»و  » عارف «،»صوفی»ا بـ در این مقاله سعی شده است       . نیز صادق است  » ولی

واژگـان و   :تخراج شواهد الزم و کـافی، اوالً مراجعه به متون عرفانی معتبر و اس     

ت معنـایی در طـول      از جهـت تحـوال    » عارف« و» صوفی «،»ولی«اصطالحات  

رد هـاي مختلـف در مــو   دیــدگاه:  ثانیـاً ؛تـاریخ تـصوف اسـالمی بررســی شـود    

بـا  » عـارف «و  » عـارف «با  » صوفی«و  » عارف و   صوفی«با  » زاهد«ي  ها  تفاوت

»طرح و تحلیل شود »ولی.  

  . زاهد، صوفی، عارف، ولی،تصوف، عرفان:  کلیديهاي واژه
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مهمقد  

پرداختـه شـده   هـا     ه آن بـ ه در متون نظم و نثر فارسـی         موضوعات مختلفی ک  از میان   

 از قرن   یثار نظم و نثر فارس    آدر بین امهات    . اي دارد   جایگاه ویژه  »و تصوف  عرفان«،  است

اقلّ مبـاحثی از عرفـان و تـصوف        خورد که حـد     می  کمتر اثري به چشم    ششم تا دوازدهم  

از عرفـان ـ   هایی   جلوه کهافتتوان ی  میدر آن مطرح نشده باشد و کمتر شاعرياسالمی 

  تـا جـایی کـه شـاعري مثـل       ؛ـ در شعر او راه نیافتـه باشـد        گویی  تقلید و کلّی   ولو در حد 

 ـ  توان وي را عارفی از نـوع عطّـار و موالنـا بـه شـمار آورد       نمیگمان بی ـ که   نیزخاقانی

اً عمیـق ـ از   ـ بعـض کند و شعر خود را بـه مبـاحثی      میعالقۀ خود را به این موضوع ابراز

والنـا و حـافظ و   بخـشد؛ چـه برسـد بـه آثـار سـنایی و عطّـار و م         میعرفان نظري زینت 

 رسـالۀ قـشیریه و      ۀو ترجمـ  المحجـوب    االسرار و کتبی نظیر کـشف      تفاسیري نظیر کشف  

العباد و غیره که براي پی بردن به عمق و محتواي این آثار و درك ظرایـف هنـري       مرصاد

  .رسد  می به نظرضروريکات عرفانی آنها، دانستنِ دقیق ن

اسـت کـه در   » اهللاوالیـت و اولیـاء   «شک یکی از موضوعات مهم در زمینۀ عرفـان،           بی

 و رسـالۀ قـشیریه و       المحجـوب   کـشف کتب نثر تعلیمیِ تصوف و عرفان اسالمی از جمله          

ص اختـصا بدان  فصولی جداگانه    وضوعات مهم تلقی شده و فصل یا      ، جزو م  الهدایه  مصباح

  .موالنا کامالً مشهود است و عطّار رفانی نظیراع جاي اشعار  تجلّی آن در جايیافته و

شـود و هـر       مـی   به گروه خاصی از مردان خدا اطالق        تنها »اولیاء«در عرفان اسالمی،    

 اسـت، امـا هـر     » عـارف «اي    »ولـی « به عبارتی دیگر، هر      .شود  نمی نامیده» ولی«عارفی،  

بـه معنـاي    » اولیاء «گاهی با این حال، در متون عرفانی فارسی،         .نیست» ولی «،»عارفی«

» عابـدان و زاهـدان  «و حتـی  » عارفان و صوفیان«فاوتی بین آنها و تعام استعمال شده و  

عارفـان و   «در معناي خاص به کار رفته و از         » اولیاء«مواردي هم که     و در    شود  نمی دیده

 یـا از    .اکنـده اسـت    شده یا بـه صـورت پر       مطالب مطرح  ،استتمییز داده شده    » صوفیان

رو  از ایـن  . جهت تحلیلی ضعف دارد و یا از دقّت و انسجام علمـی الزم برخـوردار نیـست                

 مـستقلّ از  ، و بعـضاً زاهـد     شده اسـت   زاهد بودن از مقدمات صوفی بودن محسوب         گاهی

ی گاهی صوفی و عارف مترادف هم هستند و زمـانی عـارف مقـام         . صوفی و مخالف اوست   

شـود و    میگاهی معناي ولی، عام است و شامل زاهد و صوفی و عارف. برتر از صوفی دارد 

   .ي اساسی داردها تفاوتگاهی ولی در معناي اخص خود، حتّی با عارف نیز 

 رین نیـز یافـت    الزم به ذکر است که اشکاالت فوق، کم و بـیش، در تحقیقـات متـأخّ               

موجـود در  ي هـا   تفـاوت وهـا    ویژگیرسی و تحلیل، برهدف از نگارش این مقاله   . شود می
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 بـا رعایـت     هـا   تفـاوت ایـن    دقیـق صوفی، عارف و ولی، و بیـان         متون عرفانی میان زاهد،   

  .انسجام علمی است

  بحث

  :ضرورت داردن دقیق تمایز ولی از عارف بررسی دو موضوع زیر یبه منظور تبی

  .الخاص و اخص در معناي عام و خاص و خاص» یول«بیان تفاوت . 1

  و صـوفی « با »زاهد«مشخص شدنِ تفاوت     د از بع» عارف« با» ولی«بیان تفاوت . 2

  . اسالمیبستر تاریخ تصوف در »عارف« با» صوفی«و تفاوت  »عارف

 1»عموم مؤمنینِ و متّقـین    «اهللا   اولیاء گاهی،  از جمله قرآن کریم    در متون دینی   .1ـ1

ین در مقابل کافرین و مـشرک     که دوستان خدایند     ...و  تند اعم از مسلم و عابد و زاهد       هس

  . هستند2که دشمنان خدا و دوستان شیطان

کـه  » مؤمن و متّقـی «در معناي صرفاً » ولی«تنی است که در متون عرفانی، کلمۀ       گف

رود، اسـتعمال   در دیـن راه اعتـدال    و از محرّمات دوري کند و کلّـاً جا آورد ه  واجبات را ب  

  .نشده است

 افـراط  زهـد  عبـادت و   در یعنی مؤمنـانی کـه      در معناي خاص خود    اهی اولیاء گ.1ـ2

  :به کار رفته است )عباد و زهاد و نساك( کنند می

 بعضی از دلها چنان دید که بار معرفت         .حقّ بر دل اولیاي خود مطّلع گشت      : و گفت «

  .)193 ،1377 ،ارعطّ(» ت کشید، به عبادتش مشغول گردانیداو نتوانس

 گرفتن زاهدان و عابدانی نظیر حسن بصري، مالک دینار، محمدبن واسع، عبداهللا             قرار

  منـصور حـالج و     حـسین بـن     بـسطامی،  بایزیـد  در کنار عارفان عاشقی نظیر    .. . وخفیف  

  .همین مقوله است از  عطّاري»ولیاالا ةتذکر« کتاب در الخیر ابوسعید ابی

 » عاشـق صـوفیان و عارفـانِ  «یعنی )تر صخا(الخاص  در معناي خاص   اولیاء بعضاً. 1ـ3

  : چنان که هجویري گوید.به کار رفته است

ـ             « و . انـد  ن نـام خوانـده    دیو صوفی نامی است مر کامالن والیت را و محققان اولیا را ب

ـ   فهو   منْ صافاه الحب  «: اهللا علیه ۀحمـریکی از مشایخ گوید،      م و ،صاف  الحبیـب نْ صـافاه 

 ت مصفّا شود صافی و      آن که . »فهو صوفیو از غیـر    آن که مستغرق دوست شـود         به محب

  .)48 ،1383 ،هجویري( »دوست بري شود صوفی بود
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مجـذوبان  «و  » بانمجـذو «یعنی  ) ینتر خاص( در معناي اخص     اهللا و نهایتاً اولیاء   .1ـ4

سـالکان  (» عارفـان «و تفـاوت آنهـا بـا     از ایـن گـروه   مقالـه ، که در بخش نهـایی    »سالک

  . به تفصیل سخن خواهیم گفت) ذوبمج

   عارف در طول تاریخ تصوف اسالمی تحوالت معنایی زاهد و صوفی و .2ـ1

کـامالً درونـی و      با اینکه شهود عرفانی و معرفت معنوي و تجربـۀ روحـانی یـک امـر               

 و در قالـب کـالم انـسانی         شود اما وقتی به شکل اندیشه مطرح        ،آید  می شخصی به شمار  

گـذارد و     مـی  شود؛ بر جامعـه بـشري اثـر         می  خارج از حالت فردي و شخصی     گردد، بیان

. تافتۀ جدا بافته از جامعه نیـست      » عرفان«بنابراین  . پذیرد  می متقابالً از جامعه بشري اثر    

اعمال مثبـت   وها  اندیشهف و عرفان اسالمی، تأثیر   الی به تاریخ تصو   حتّی با یک نظرِ اجم    

نمایان بر جوامع اسـالمی و بـالعکس         مایان و صوفیان و صوفی    نو گاه منفیِ زاهدان و زاهد     

ف جدیـد در تـصو  هـاي   گیري اندیـشه  شکلدر تأثیرِ تغییر و تحوالت سیاسی و اجتماعی   

هـاي   دگرگـونی .  کـامالً قابـل مـشاهده اسـت        ،و متصوفه  هاي عرفا  گیري اسالمی و جهت  

هـاي مختلـف    وجود آمدن فرقهها، به  سیاسی و اجتماعی و مذهبی، اعم از تغییر حکومت     

،  سیاست و حکومـت   فی و کالمی، وارد شدن دین به عرصۀ       هاي فلس   وفور اندیشه  مذهبی،

 همه و همه عواملی بودنـد کـه در          ،و عقاید سایر ادیان و مکاتب      آشنایی مسلمانان با آراء   

 گـاه موجـب     .انـد  سالمی تأثیرات مثبـت و منفـی داشـته        طول تاریخ بر تصوف و عرفان ا      

و هـا   ترش و رشد و تکامل معنوي تصوف و عرفان اسالمی شده و باعث ظهور اندیـشه   گس

 و  انـد  گشته» و مخلوق  عشق بین خالق  «و  » وحدت وجود «مباحث متعالی و لطیف نظیر      

 و  ردیـده  ریاکـاري گ   فروشـی و  تصوف اسالمی و تـرویج زهد     و ابتذال    موجب انحطاط  گاه

  .ندا ی شدههاي انحراف و حرکتها  باعث ظهور اندیشه

، »زاهـد «بدیهی اسـت کـه واژگـان و اصـطالحات تـصوف و عرفـان اسـالمی ماننـد                    

 دچـار تحـوالت معنـایی شـده و          نیز متعاقـب بـا ایـن تغییـرات،        .. . و» عارف «،»صوفی«

و اصـطالحات در طـول تـاریخ        محقّقان عرفان از ایـن واژگـان        هاي    و طرز تلقّی  ها    فتعری

  .گذشته باشدهاي   و حتّی بعضاً متضاد با تعابیر و تعریفتصوف و عرفان اسالمی، متفاوت

، نخـست بـه بررسـی      »عـارف «با  » صوفی«و  » عارفصوفی و   «از  » زاهد«براي تمییز   

لغوي و اصطالحی و تغییر و تحوالت معنایی آنهـا           از لحاظ اجمالی هر یک از این واژگان       

  :پردازیم  میدر طول تاریخ تصوف اسالمی
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   دـزاه

کسی است   ،است و در اصطالح   .. . رغبت شدن، اعراض و     بی به معناي » زهد« ۀاز ریش 

 .کنـد   مـی  تابد و آن را تـرك       از دنیا روي برمی    ؛که نسبت به جاه و مال دنیا رغبتی ندارد        

هـاي   دوزخ است یـا بـه خـاطر تمتّـع از نعمـت             یا به جهت خوف از عذاب      این ترك دنیا  

 البته این وجـه اخیـر،   .ق حقّ ـ جلّ و عال ـ  بهشت و یا به جهت رسیدن به معرفت و عش

جـود نـدارد و در قـرن دوم تنهـا           و اولزهد بـه خـاطر معرفـت و عـشق، در قـرن              یعنی  

و از قرن سوم بـه بعـد    )خصوصاً در گفتار و رفتار رابعۀ عدویه      (شود    می آن زده هاي    جرقّه

  .گردد  میپخته در تصوف اسالمی مطرحاي  است که به صورت اندیشه

 اما در تلقّی زاهدان از زهـد        ،که در کلّ، قرن اول و دوم به زهد اختصاص دارد           ا این ب 

. شـود   مـی  یی دیده ها  تفاوتزاهدانۀ آنان در صدر اسالم و قرن اول و دوم،            زندگی و شیوة 

  :توان در موارد زیر خالصه کرد  می راها تفاوتاین 

اختـصاص  » خـوف «ل غالبـاً بـه      قرن او ـ از دو جنبۀ مهم زهد، یعنی خوف و رجاء،           1

 شـود   می نیز مطرح » ءرجا«تا حدودي تعدیل پذیرفته و      دارد و در قرن دوم تلقّی پیشین        

  .)38و28 ،1380غنی، . رك(

ـ اعمال زاهدان این دو قرن در چارچوب شـرع و در محـدودة قـرآن و سـنّت بـوده           2

 و خـصوصاً    »تریاضـ « ،»قناعـت  «،»ذکـر «ه بعضی از امـور معنـوي مثـل           منتها ب  ؛است

در قـرن دوم نـسبت بـه         با این تفاوت، که این اهمیـت      . دادند  می بیشتر اهمیت » توکلّ«

  .)39 ،1380 غنی،.رك(آمیزتر است  تر و مبالغه ن اول، افراطیقر

ــ البتـه در حـد       » عـشق و محبـت الهـی      «طور که قبالً گفته شد، موضوع        ـ همان 3

شـود و در      مـی  به قرن دوم مربوط   ـ  »  عدویه ۀابعر« به ویژه در سخنان      ،ابتدایی و محدود  

  .)430 ،1364 رجایی بخارایی،. رك(ارد دقرن اول، موضوعیت ن

و مباحث عمیـق     تخصیص قرن اول و دوم به زهد، براي این است که بگوییم مفاهیم            

حـال  «،  )به صورت گسترده  (» عشق و محبت  «،  »وحدت وجود  «،»فنا و بقا  «عرفانی نظیرِ 

، در قرن اول    »زهد«شود و در واقع       می به قرون بعد مربوط   .. .و» سکر و صحو  «و  » و وجد 

 و الّا در قرون بعد، نـه تنهـا   است) عاري از لطایف عرفانی(» صرفزهد  «  غالباً   و قرن دوم،  

سلوك عارف به مراتب باالي تصوف و عرفـان اسـت، وجـود دارد، بلکـه        ۀه وسیل زهدي ک 

  .دهد  می خود ادامهنیز به حیات» زهد صرف«حتّی 
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  یصوف

 امـا نظـر اکثـر       .نظرات زیـادي ارائـه شـده اسـت        » صوفی «ۀدربارة وجه اشتقاق کلم   

پـشم و  «بـه معنـاي   » صـوف «اسـم منـسوب اسـت از    » صـوفی «محقّقان این است کـه     

  :چنان که حافظ گوید 3.»پشمینه پوش«یعنی » صوفی«و » ینهپشم

   ز عشق نشنیده است بوتندخو ا پوش پشمینه

     ز مستیش رمزي بگو تا ترك هشیاري کندا

  )196 ،1367 حافظ،(

دن بـه   یکسی است که لبـاس پـشمین بپوشـد و بـراي رسـ             » صوفی «،در اصطالح و  

هرچند در این نامگذاري جنبۀ ظـاهري   . معنوي سلوك کند4حقیقت در مقامات و احوال 

و ، یعنـی سـیر     جنبۀ باطنی آن   ،موضوع، یعنی صوف و پشمینه پوشی، مد نظر بوده است         

  5.شد  میمحسوب »صوفی«سلوك روحانی، اساس کار 

 شـمرده » صـوفی «در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم از ممیـزات            » صوف«پوشیدن  

 ـ  و در واقع سالک راه معرفت      داد خود را از دست      ۀشد؛ اما به مرور زمان، اهمیت اولی       می

  6.گرفت  میرف لقب ـ صوفی و عاکرد  نمی لباس پشمین به تنبا این که

 ، لباس زهاد، صوف یعنی پـشم بـوده  تاًناسبت آن که عادلغت صوفی که در اول به م    «

اعـم از ایـن کـه آن عـارف لبـاس            . شده اسـت  » عارف«پیدا شده، بعدها مترادف با لغت       

  .)52 ،1380 ،غنی(» پشمین بپوشد یا نپوشد

هـی خـاص، اخـتالف      و اطالق آن بـه شـخص یـا گرو         » صوفی «ۀش کلم یدربارة پیدا 

و تا کنون نظري ارائه نشده است که همه یا الاقلّ اکثر محقّقان عرفان               نظرها بسیار است  

  .در آن متّفق باشند

 دوم قرن دوم را زمان پیدایش ایـن لغـت ـ در معنـاي     نیمۀاي  قرن اول و عدهاي  عده

ـ صـو  بنـی «و دانند و گروهی حتّی قدمت این لغت را به زمـان جاهلیـت     میخاص ـ  » هفـ

آید این است کـه شـروع    برمی   اما آنچه از تحقیقاتداران کعبه بودند؛  که پرده  رسانند می

 گـردد و بعـدها شـیوع پیـدا     یاستعمال این لغت ـ در معناي مصطلح ـ به قـرن دوم برمـ    

  .)50 ،1380غنی، . رك( کند می

هـاي    ، بـه دوره   به عنوان یک اعتقاد درونی و سلوك عملـی        » تصوف«هر چند تقسیم    

التی کـه بـه مـرور زمـان در      به جهت تغییر و تحـو    اما ،نماید  نمی مختلف چندان منطقی  

نضج و رشـد تـا انحطـاط و          ةي کلّی تصوف از دور    ها  تفاوتتصوف ایجاد شده است، بیان      

  :رسد  می آن، الزم و ضروري به نظرابتذال
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شود و   میریزي م و چهارم پی  ف اسالمی در قرون سو    که مبانی و اصول تصو     ـ با این  1

 قـرن بـه قـرن       ، همـان مبـانی و اصـول       ، امـا  شود  نمی  بر آنها افزوده   چندان در قرون بعد  

تألیفات  رسد و این پختگی در آثار و        می تر شده و در قرن هفتم به اوج پختگی خود          پخته

قـرن  ( ر سرّاج نصو ابو »  لحقوقِ اهللا  ۀیـالرّعا«با کتاب   ) قرن سوم (سبی  محامنثور از حارث    

بـا  ) ن هفـتم  قـر (ین بـن عربـی      الـد  تا شیخ محیـی   » مع فی التصوف  اللّ«با کتاب   ) چهارم

ز و در آثار منظـوم بـه صـورت پراکنـده ا           » الحکم فصوص«و  » ۀمکیـفتوحات  «هاي   کتاب

قـرن  ( باباطـاهر عریـان      منـسوب بـه   هاي    بیتیالخیر و دو   رباعیات منسوب به ابوسعید ابی    

مثنـوي  «تـا   ) قـرن شـشم   (و منسجم با اشعار سنایی غزنوي       ت مبسوط   و به صور  ) پنجم

  .موالنا، کامالً مشهود و مبرهن است» غزلیات«و » معنوي

رون سوم و چهارم مورد توجـه و اهمیـت    قـ درست است که جنبۀ نظري عرفان در         2

ـ    ورود مباحث کالمی و فلسفی بـه قرنهـاي            اما ،گیرد  می عرفا و متصوفه قرار     وطبعـد مرب

کـامالً بـه    » ین عربـی  الد محیی«تصوف اسالمی، خصوصاً توسط      ،شود و در قرن هفتم     می

  .)430 ،1380غنی،. رك(شود   میخود ارائهاي  تبی و مدرسهشکل مک

ـ تصوف در قرون سوم و چهارم بیشتر اختصاص به خواص دارد، اما از قـرن پـنجم                   3

و  ار منثـور  ثـ ها، معرّفـی بیـشتر عرفـان بـا آ          به بعد عواملی نظیرِ افزایش روزافزون خانقاه      

تعصب آنها و غیره، باعث توجه      منشانه و دور از     محبوبیت عرفا به سبب رفتار آزاد     منظوم،  

 بر تـصوف  نشین، سالطین گرفته تا عوام و مردم راه و ء از امرا ،اقشار مختلف مردم   اقبال   و

  .)437 ،1380غنی، . رك(ده شد گردید و بر جنبۀ اجتماعی تصوف افزوو عرفان اسالمی 

  فارـع

 عرفـان و    .»معرفـت «و  » عرفـان «ترین مصدرهاي آن     است و معروف  » عرف«ز ریشۀ   ا

شـناختن حـقّ از طریـق       «و در اصـطالح تـصوف       » شـناخت «معرفت در لغت به معناي      

تبعِ آن  به   کسی است که به شناخت ذات خود و       » عارف«و  . است» شناخت ذات خویش  

من عرَف نَفْـسه  «:  همانگونه که در حدیث وارد است. جلّ و عال ـ برسد به شناخت حقّ ـ 

ـهبر رَفع 7.»فَقَد  

در . گـردد  در معناي مصطلح آن، به قـرن سـوم برمـی          » عارف « استعمال کلمۀ  سابقۀ

 نخشبی و ذوالنون مصري، بایزید بسطامی، یحیـی         از عرفایی مثل ابوتراب   » اللّمع« کتاب

و » عـارف « کـه در کـالم خـود از واژگـان     شـود   مـی د تن دیگر نقـل قـول  بن معاذ و چن  

 -89 ،1382 ، سـرّاج .رك( انـد  زیـسته   میو همگی در قرن سوم    اند سود جسته  »معرفت«
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 ین همـایی مطلبـی نقـل   الـد  از عالمـه جـالل    نیـز    »فرهنگ اشعار حافظ  «در کتاب    .)94

  .)499 ،1364 ،یرجایی بخارای(کند   میکه همین سابقه را تأیید شود می

   تفاوت زاهد با صوفی و عارف.2ـ2

 ابتـذال و انحطـاط تـصوف در متـون عرفـانی             که صوفی و عارف تا دورة      ه دلیل این  ب

یی دارند که در بحـث بعـدي        ها  تفاوتهرچند با هم    اند،    اغلب به معناي واحد به کار رفته      

ي آن هـا  تفـاوت ته و به به آن پرداخته خواهد شد، در این مبحث این دو واژه را یکی گرف          

  .پردازیم  میدو با زاهد

اهللا و رسـیدن بـه     بـراي سـلوك الـی     اي    مقدمه» زهد حقیقی « در بینش اصیل عرفانی   

اسـت امـا   » زاهد«لزوماً ) یا عارف( » صوفی« در حق است و به عبارتی،     تسلیم و فنا   مقام

نا معتقد اسـت کـه       موال .کند تا صوفی و عارف شود     باید مقامات و مراتبی را طی         »زاهد«

  :پیشین و تهذیب نفس او در اوایل سلوك است» زهد «معرفت عارف نتیجۀ

  معرفت محصولِ زهد سالف است    ان شرع و جان تقوا عارف استـج

        را روییدن استمعرفت آن کشت      وشیدن استـتن کـاندر کاشزهد 

  )2091 ـ 2090/ 6 ،1363موالنا، ( 

» خـوف و رجـا    «دا مثل زاهد، دو حالِ      شود که عارف نیز در ابت       می رذکّو در جاي دیگر مت    

  :رف رسیده استبه وحدت و رجاي صزاهدانه درگذشته  را داشته، منتها از آن دو حال

    خوف فانی شد عیان گشت آن رجا       داـد از خـیم و امـود او را بیــب

  )4070/ 5، همان(

 منتها سرعت سیر و سلوك زاهدانـه        .کند  می در واقع زاهد حقیقی نیز سلوك روحانی      

عـارف را    و   »رونـده « زاهـد را   یزید بسطامی، با  تا جایی که   .بسیار متفاوت است  با عارفانه   

  .)546 ،1374 قشیري،. ك.ر(خواند   می»پرنده«

  :کشد  میو موالنا نیز همین موضوع را به نظم

  ز برق و هواتر ا رّانـاشقان پــع     تازد به پا  میا ترســ بدـــزاه

  )2192/ 5 ،همان(

ز مقـدمات سـلوك   زهد حقیقی منافاتی با تصوف و عرفـان اصـیل نـدارد و در واقـع ا         

آید؛ امـا زاهـدي کـه در      می ف و عرفان اسالمی به شمار     تصوهاي    مجموعهعارفانه و از زیر   

ر ي است که د   »زاهد«فردي و اجتماعی دارد،     هاي    متون عرفانی با عارف و صوفی، تفاوت      
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ده و به مراتب باالي تصوف و معرفت نرسـیده و           متوقّف مان » زهد صرف و خشک    «مرحلۀ

ت در ردیف مخالفان و     نصیب مانده است و حتّی بعضاً از جهال         بی از دریافت احوال عرفانی   

  8. و صوفیان حقیقی قرار گرفته استمنکران عرفا

 و جهت قابـل بررسـی    تفاوت بین زاهد خام و ظاهربین و صوفی و عارف حق بین از د             

  ـ تفاوت اجتماعی2  ؛ـ تفاوت فردي1 :است

  ـ تفاوت فردي1

از عقاب دوزخ و یا به خاطر تمتّـع از نعمـات بهـشت و         زهد زاهد خام یا به جهت خوف        

زهد عارف و صوفی بـه جهـت    در واقع ترك دنیا براي فالح و صالحِ آخرت است؛ در حالی که           

 دنیـا و آخـرت هـر        ،)صوفی(  عشق اوست و به عبارتی عارف      تقرّب به حقّ و تمتّع از محبت و       

  .)116 ،1376ین کاشانی، عزّالد. ك.ر (گوید تا به وصال حقّ برسد  میتركدو را 

با این وصف، عبادت و زهد زاهد از نوع عبـادت بردگـان و تـاجران و عبـادت عـارف،                     

 به عبارت دیگـر،     . است اهللااء که هدف در این عبادت رسیدن به لق        9عبادت آزادگان است،  

 و از عالم حـس و خیـال فراتـر           ند و حجاب حظّ نفس رها نخواهد شد       وقت از ب   زاهد هیچ 

 چون که اعراض از دنیا براي رهـایی از عـذاب دوزخ و رسـیدن بـه نعمـت                    .نخواهد رفت 

و حال آنکه عـارف و صـوفی حقیقـی از حظـوظ نفـسانی، چـه        بهشت از حظّ نفس است  

 زیـرا هـر آن چـه        .گذشته و از عالم حس و خیال برتر شـده اسـت           و چه اخروي،     دنیوي

 غیرحـقّ اسـت   نفسانی است جزو حس و خیال است و هر آنچه جزو حس و خیال است                

   .)2/306 ،1378 ،غزالی .ك.ر(

  دمت من از خوف سقرـم خـور کن      رــ در نظمر درآرـت جنّت گـهش

  دنـهر دو بود حظّ به این ـآن ک ز    وي منـج ـالمتاشم سـی بـمؤمن

    رزد ترّه توتـد بدن پیشش نیـص    عشق یزدان خورد قُوتعاشقی کز

  )2716 ـ 2714/ 5 ،1363 موالنا،(

آن است یا مشغول به خوف از عقـاب  هاي  دل زاهد یا مشغول اعراض از دنیا و خوشی 

  حـقّ 10و رجاي به ثواب؛ اما دل عارف از هر دو فارغ است و همیـشه بـه قـدسِ جبـروت        

 چون زاهد به خویش مشغول است و عارف بـه حـقّ، نـشاط و عـیش زاهـد بـه                      .مشغول

  : جمال یار بود و نشاط و عیش عارف به مشاهدةورع خواهد طاعات و حاصل

     صفاي عارف از ابروي نیکوان دیدن   است و ورعت نشاط زاهد از انواع طاع

  )584 ،1365سعدي، (
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  ـ تفاوت اجتماعی2

  .ر اجتماعی و برخورد با اقشار مردم نیز با عارف متفاوت استزاهد از لحاظ رفتا

 زهـد   بینی، تعصب، رعونت و غرور، خشونت و نظایر اینها جزو خصایص الینفک           ظاهر

ها از دورن شـخص زاهـد بـه          و بالطّبع این خصوصیت    آید  می ، به حساب  روح بی خشک و 

گیـر و   بـا مـردم، فـردي خـرده     هد در ارتباط    بیرون و رفتار او نیز سرایت خواهد کرد و زا         

  و بدیهی است این چنـین .خواهد بود 13و عبوس و ترشرو    12متفرعن و مغرور   11بین، عیب

ت مشرب، متواضع، خوش خُلـق      فردي در قیاس با عارف که شخصی با سعۀ صدر و وسع           

است و به خاطر همین، در میان اقشار مختلف مردم از موقعیـت و محبوبیـت                 نگر و باطن 

در اینجا بـه دو تفـاوت   .  باشدداشته پایگاه اجتماعی ضعیفی ،وجهی برخوردار استقابل ت 

ـ در برخورد با افراد بدنام و       2ـ در برخورد با ادیان و مذاهب دیگر؛         1عمدة زاهد و عارف،     

  :پردازیم  میگناهکار جامعه،

  متعـصب و  ،نظـر  ل اعتقادي و مـذهبی، تنـگ      ئخالف زاهدان، که در مسا    ـ در کلّ بر   1

خصوص در مقابل سایر ادیان و ملل و حتّی در قبـال مـذاهبی غیـر از                 ب  و سختگیر بودند 

کردنـد و بـر آنهـا      مـی و خصمانه برخوردترین انعطافی نداشتند  مذهب خودشان، کوچک  

  رد مذاهب مخالف، از جعل حدیث و       زدند و در    می برچسب گبر و زندیق و کافر و مشرك       

ذاهب مختلفـۀ اسـالم و      اکثر عرفاي بـزرگ در تقریـب مـ         ،دروایات و اخبار نیز ابا نداشتن     

 چون اعتقاد عرفا بر ایـن اسـت         .کوشیدند  می شتی بین ادیان و مکاتب دیگر     حتّی ایجاد آ  

 بلکه اختالف در ظواهر     ها میان ادیان و مذاهب، اختالف در اساس نیست         که این اختالف  

  .)377 ـ 374 ،1380غنی، . ك.ر (هاست و رنگ

 صوفیه وجود دارد کـه داللـت بـر همـین          یات زیادي در متون نظم و نثر        اقوال و حکا  

 بـه   .ق دارد جویی عرفا و حسن سلوك آنها با صاحبان سـایر ادیـان و مـذاهب و فـرَ                  صلح

که هر یکی به نـام دیگـر        منازعت چهار کس جهت انگور      « تمثیل   توان از   می عنوان مثال 

ار کـس   عارف صـاحب سـرّي میـان آن چهـ         ، در مثنوي نام برد که       »فهم کرده بود آن را    

  .)3687 ـ 2/3681 ،1363موالنا، . ك.ر(کند   میوحدت و آشتی برقرار

الخیر با جمعی از مریدان به کلیسایی در نیـشابور و            یا حکایت وارد شدن ابوسعید ابی     

 : و جواب ابوسعید به پیشنهاد مریدي از مریـدانش کـه  ٰتأثیر معنوي شیخ بر جمع نصاري    

مـا شـان    : شـیخ مـا گفـت     .  کردنـدي  زاگر شیخ اشارت کردي همه زنّارها با      : یکی گفت «

  .)210 /1 ،1386 ،محمدبن منور (»بسته بودیم تا بازگشاییمنور
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  ي بوده که      سن سلوك عرفاي بزرگ با افراد غیر      گاهی تأثیر حآنهـا بـه    مسلمان تا حد

  .)176 ،1377عطّار، . ك.ر(اند   شدهدین اسالم مشرّف

 و انانیت است و اظهار انانیت حتّی بـا تکیـه            يتب عرفان، رهایی از خود    ـ اساس مک  2

  :آید  می و عبادت مذموم و نکوهیده است و جزو کفر به حسابٰابر تقو

     صد هنر دارد توکّل بایدشراهرو گر        دانش در طریقت کافریستتکیه بر تقوا و

  )240 ،1367 ،حافظ(

نهد و آن را مایۀ امتیـاز خـود         نمی ي خویش وقعی  عارف بر خالف زاهد به زهد و تقوا       

هـار   به گناه، به خاطر اظ      با وجود ارتکاب   )ع( داند که آدم    می  چون .شمارد  نمی نبر دیگرا 

 وجود زهد و عبـادت چنـد هـزار           و ابلیس با   شدده و برگزیده و هدایت      یعجز و نیاز بخش   

موالنـا،  . ك.ر( گـشت  رانـده     و از درگـاه حـق      اش به جهت اظهار انانیت و کبر، کافر        ساله

  .)1015 و 1/1014 ،1363

اطن فـرد   عارف به ظاهر فرد و عمل او توجهی ندارد، بلکه به ب،در بینش عرفان اصیل   

دانـد و از      مـی  تر از مردم   ین برخالف زاهد که خود را منزّه      بنابرا .دهد  می و نیت او اهمیت   

کـاران   از همنـشینی بـا بـدکاران و گنـاه         د، عارف حتّی    گیر  می ان و بدنامان کناره   کار گناه

  :کند  نمیاحساس ننگ

    هوش بر اسرارشان باید گماشت     ن ز بدنامان نباید ننگ داشتــهی

  )2919 /6 ،1363 ،موالنا(

هدایت گمراهـان و    خوشخویی و برخورد مناسب عرفاي بزرگ، گاهی موجب      ،فروتنی

 زیادي در متون عرفانی وجـود      هاي ت و داستان  افاسقان شده است و در این زمینه، حکای       

  .)233 و 232 ،1386 و نیز محمدبن منور، 171 ،1377عطّار، . ك.ر( دارد

  تفاوت صوفی با عارف.3-2

ـاس و حقیقـت   )1: تفاوت میان صوفی و عارف از دو جهت قابل بررسی است    تفاوت در اس

 بـه  6انی بـه ویـژه از قـرن     عرفمتون برخی از یی که در  ها  تفاوت تفاوت یا    )2ح؛  این دو اصطال  

  :اند ل شدهئبین این دو اصطالح قا شروع ابتذال و انحطاط تصوف، ، یعنی دورةبعد

 در آثار تحقیقی بـسیاري از       »عرفان«و  » تصوف«و  » عارف«و  » صوفی«که   ـ با این  1

 به معنا و مفهوم واحد به کـار         -حاً متون نثر   ترجی - و در اغلب متون عرفانی     انپژوه عرفان

 عارف  عرفان نسبت به تصوف و    . تفاوت وجود دارد   اما اساساً بین این دو اصطالح     اند،    فتهر
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    مفهوم عام ،اسـالم، بـراي      بـر   اصطالح عرفان عـالوه    .تري دارد  تر و وسیع    نسبت به صوفی 

 و اصـطالح     مکاتب نیز قابلیـت اسـتعمال دارد       ی سایر ادیان و   تمعنوي و طریق  هاي    بینش

تـوان    می  مثالً .توان به کار برد     می نیزاسالمی  غیرهاي     رهروان طریقت  را در حقّ  » عارف«

 امـا اصـطالح    .حیعرفان بودیسم، عرفان مسیحیت، عـارف بـودایی و عـارف مـسی            : گفت

 عـارف   ،و در واقـع صـوفی حقیقـی        مختص عرفان اسـالمی اسـت،     » صوفی« و »تصوف«

  .عرفان اسالمی است

ته و بعـدها    وجـود داشـ    بـه معنـاي مـصطلح آن،       »عارف«بل از   ق ،»صوفی«اصطالح  

اسـت  الدین همایی معتقد     استاد جالل  .)52 ،1380غنی،  . ك.ر(مترادف با آن شده است      

 رجـایی بخـارایی،     .ك.ر(آید    می عرفان به شمار  هاي    جلوه وها    یکی از شعبه  » تصوف«که  

. ك.ر( د دارد یز نظري مشابه در این مور     ن» مکتب حافظ «صاحب  و   )497 و   496 ،1364

  .)165 ،1384مرتضوي، 

شـود    می از قرن ششم شروع   ریباً  قکه ت ،بتذال تصوف عابدانه و خانقاهی    ـ انحطاط و ا   2

و نـضج و رشـد روزافـزون عرفـان      از یـک سـو   14رسـد،   مـی قرن هشتم به اوج خود     در و

 تانپرسـ  علیـه دنیا   عاشقانه و پیدایش افکار مالمتی و قلندري، کـه در اصـل قیـامی بـود               

 موجب شد که در بعـضی متـون عرفـان           ،نمایان ریاکار، از سوي دیگر     زهدفروش و صوفی  

در معنـاي   (» عـارف «بعـضاً میـان     و  » عـارف «و  » صـوفی « خاصه در شعر، بین      ،عاشقانه

که پیشتر در اکثر اقـوال      » صوفی«. شود یی دیده ها  تفاوت» عارف عاشق «و  ) صوفی سابق 

آن، صــاحب  داشــته و حتّــی فراتــر از   » عــارف «عرفــا معنــایی متــرادف معنــاي    

 بـه دلیـل ابتـذال    .خوانـده اسـت    میبه این نام  را   15» والیت کامالن«،  »المحجوب  کشف«

حقّقان صاحب اثر در عرفان عاشقانه، از به کـاربردن ایـن واژه             ، بعضی از م   »صوفی«کلمۀ  

یل بودند؛  قا» صوفی« و افضل از     ٰاعلی مقامی» عارف«ابا داشتند و براي     » عارف«به جاي   

ـ «از قول پدرش، » خواجه مصعد «ن که   چنا در حـقّ  » دان نوقـانی ر حمـ خواجه امام مظفّ

صـوفیت نگـویم و     : پـدرم شـیخ بوسـعید را گفـت        « :کنـد   مـی  نقـل » الخیر ابوسعید ابی «

  .)277 /1 ،1386 محمد بن منّور،(» م به کمالدرویشت هم نگویم، بلک عارفیت گوی

 پیـدا » عـارف « خـودش، منزلتـی را نـسبت بـه           ترین شـکل   در مثبت » صوفی«بعضاً  

از زیر  » صوفی«یعنی   .داشته است  )یا عارف (» صوفی«نسبت به   » زاهد«کند که قبالً     می

  :آید  میبه حساب »عارف« هاي مجموعه
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باید کرد تا به مقام تصوف رسـد، و نـام     میسالک را چندین منازل قطع    ! اي درویش «

رسـد، و   باید کرد تا به مقام معرفـت          می ازل قطع و صوفی را چندین من    . وي صوفی گردد  

  .)303 ،1386 ،ینَسف(» نام وي عارف گردد

بـه مقـام    » صـوفی « شـرط رسـیدن      16»شعر رندانـه و قلندرانـه     «با تأثّر از    » سعدي«

]داند  می»می عشق«را در پیمودن » صافی«] عارف:  

    نکشد جامیوفی نشود صافی تا درـص      ار سفر باید تا پخته شود خامیـسیب

  )634 ،1365، سعدي(

بـه  » زهـد «ار نیز با استفاده از عناصر شعر رندانه، سیر و سلوك معنوي خود از مقام                عطّ و

  :کشد  میرا این چنین به وصف» عرفان عاشقانه«به » معرفت عابدانه«و از » معرفت عابدانه«

  زاهد    دي زاهد دین بودم سجاده نشین بودم ـ

  عارف           ز ارباب یقین بودم سر دفتر دانایی 

  کشم و مستم ـ امروز دگر هستم دردي 

                  ترساییهین داده بکده بنشستم ددر بت

  ف عاشقرعا             دانم ـ نه محرم ایمانم نه کفر همی

  )695 ،1384 ،ارعطّ(                                              اینم و نه آنم تن داده به رسوایینه 

نـسبت  ) در معناي صوفی پیـشین    ( »عارف«در برتري مقام    » المعارف عوارف «صاحب

 ة از سور  32یر آیۀ   س در تف  ،»عارف«نسبت به   ) عارف عاشق (» محب«و برتري   » زاهد«به  

  :یدمبارکۀ فاطرگو

 سـابق،  عارف است و صد،زاهد است و مقت ظالم نفس،  :که اند  مفسران گفته  بعضی از «

  .)27 ،1386 ،سهروردي( »محب است

 زیـرا کـه     .اسـت » صـوفی «برتـر از    » عـارف «گوید که     می »حلّاج« به نقل از     »ارعطّ«

 در  .)300 ،1380،نیـا  صـدري ( 17»الصوفی ابـنُ وقْتـه    « :است که » قتو«دربند  » صوفی«

  :نیست» وقت«دربند صفت » عارف«حالی که 

حب وقـت   نه، از بهر آن که وقت صـفت صـا         :  را وقت باشد؟ گفت    پرسیدند که عارف  «

  .)588 ،1377 ،ارعطّ(» رام گیرد، عارف نبوداست و هر که با صفت خویش آ
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ف عاشـقِ  عـار ( 18»صـافی «کند و معتقد است که   مینیز همین نظر را تأیید » موالنا«

صرّف بـر  مت و» وقت و حال«نیست، بلکه فارغ از » لوقتا ابن«، »صوفی« بر خالف  ،)لواص

  : است19»ابوالوقت«آن و در واقع 

  حال وقت و لیک صافی فارغ است از    الوقت باشد در مثال وفی ابنـص

     اي اوــآس حــخ مسیـــده از نفــــزن     راي او زم وــ موقوف عاه الـح

  )1427و 1426 /3 ،1363 ،موالنا(

در متون عرفان عاشـقانه ـ چنـان کـه     » عارف«و » صوفی«تفاوت قایل شدن بین البتّه 

کـه  » موالنـا  «، به عنوان مثال.قبالً هم اشاره شد ـ صورت بعض داشته و مطلق نبوده است 

اسـتعمال  » عـارف «با  ف  درا مترا » صوفی« اوج شعر عرفان عاشقانه قرار دارد، بعضاً         در نقطۀ 

  :کرده است

    جز دل اسپید همچون برف نیست    دفتر صوفی سواد و حرف نیست

  )159/ 2 ،همان(

   تفاوت ولی با عارف.2 ـ4

»هاي خداست و در کتب لغت، معانی زیـادي بـراي            بر وزن فعیل از نام    » ولی» ولـی «

صـاحب   20.کننـده، سرپرسـت و غیـره       دیـک، یـاري   دوسـت، نز  :  از جمله  .استذکر شده   

 هـم معنـاي فـاعلی و هـم          ،)در مفهـوم اصـطالحی آن     (» ولـی «راي  ب »المحجوب  کشف«

  : ل شده استئمعناي مفعولی قا

»چنانکه خداونـد ـ تعـالی ـ گفـت     . روا باشد که فعیل باشد به معنی مفعولولی  : و

؛ که خداوند ـ تعالی ـ بندة خود به افعـال و اوصـاف    )اعراف/ 196( الصالحینَ هو یتَولَّی

 اندر کنف حفظ خودش بدارد، و روا باشد که فعیل باشد به معنی مبالغت               وي نگذارد و  

ي را مداومت کند و از غیر  به طاعت وي کند و رعایات حقوق و لّااندر فاعل؛ که بنده تو    

 ،قـشیري ( مـشابه دارد  ي نیز نظـر قشیري ). 317 ،1383 ،هجویري(» وي اعراض کند 

1374، 631(.  

الخـاص و     و خـاص   در معناي عام و خاص    » ولی« شدچنان که در آغاز این مقال ذکر        

         ا در بحث تفاوتاستعمال شده است؛ ام اخص»عارف«با  » ولی«،      معنـاي اخـص » ولـی «

در معنـاي   (» یـاء اول«توان گفت کـه       می با دقت و تأمل در متون عرفانی،       .مورد نظر است  

اند بر دو دسته) اخص:  

  ... یا مأخوذان ون صرف، مجذوبان ابترـ مجذوبان، مجذوبان مجرّد، مجذوبا1



 عارف، ولی ،براساس متون ادبی و عرفانی فارسی) (ها و تمایزها ویژگی(زاهد، صوفی( 87

  ...  و21ـ مجذوبان سالک یا مجذوبان متدارك به سلوك2

 امـا بـراي اولیـاي       .کننـد   نمی اند و سلوك    دستۀ اول تحت جذبه و عنایت حقّ       اولیاي

 خود بـه جهـت جذبـه و    ، هر چند این سیر و سلوك.سیر و سلوك وجود دارد دسته دوم   

اد و تربیـت مریـدان و       صـرفاً ارشـ    ،در سلوك مجذوبان سالک   عنایت حقّ است و حکمت      

  .)38 و 4/37 ،1383گوهرین، . ك.ر(طالبان است 

  هـا بیان اهم تفـاوت

شود کـه اصـل در موضـوع والیـت            می ـ با تفحص و تعمق در متون عرفانی، روشن        1

  .است» مقام جذبه «،»مقام والیت«توان گفت که در واقع،   میو است» جذبه«

نـاممکن  » والیـت «بـه مقـام     » عـارف « چند در تصوف و عرفان اسالمی، رسـیدن          هر

لـیکن  و، )مجـذوب   سـالک (برسـد  » ولـی «توانـد بـه مقـام      مینیز» عارف«نیست، و   

 و  23»اخـالص «و   22»قطع منازل «بعد از   » عارف«براي  » والیت و جذبه  «رسیدن به مقام    

ر دی دیگـر، بعـد از سـیر و سـلوك            و بـه عبـارت     24»پذیري فرمان و   ورزي و دین  کوشش«

اولیـاي  «. گونه نیست  این» ءاولیا« در مورد    و حال آن که    .شود  می مقامات و احوال ممکن   

 اصـالت   ،هـستند » مجذوب سالک «کنند و در حقّ اولیایی که         نمی اصالً سلوك » مجذوب

 -شتر اشـاره شـد  د دارد ـ چنـان کـه پیـ    وگر سلوکی هم وجاست و ا» جذبه و عنایت«با 

 بـه   .رفاً براي وقوف به چند و چون امر هدایت و تعلیم و تربیت سالکان و مریدان است                ص

  :لزوماً در گرو معناي فاعلی آن نیست» ولی«عبارتی دیگر، تحقق معناي مفعولی 

و به حقیقت کرامت و والیت از مواهب حقّ است نه از مکاسب بنده، پس کسب مـر              «

  .)335 ،1383 ،يهجویر( »حقیقت هدایت را علّت نگردد

2         بـراي عـارف   )مجـذوب سـالک  (ـ با اینکه در بعضی متون عرفانی، عـالوه بـر ولـی ،

عزّالـدین کاشـانی،    . ك.ر(انـد    ل شـده  ئقا» پیري و شیخوخت  «ام   نیز مق  )سالک مجذوب (

1376، 108(، ام       ا به جهت برخورداري بیشتر ولی)   از جذبـه و عنایـت      ) مجـذوب سـالک

 نـسبت  ،اوسـت چه از لحاظ کیفی، که از ابتدا تا انتهاي سلوك با    حق، چه از نظر کمی و       

به معنـاي اخـص خـود، در نهایـت سـلوك      » جذبه«که از این ) سالک مجذوب(به عارف   

در طـول  » زلّت و خطا«از ) مجذوب سالک(ولی برد، و نیز به دلیل مصون ماندنِ    می بهره

سـالک  (ن به ولی نسبت بـه عـارف         سیر و سلوك و وثوق و اعتماد بیشتر مریدان و طالبا          

 ،ض زلّـات و خطـرات بـوده       طول سـیر و سـلوك خـود همـواره در معـر             که در    )مجذوب
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شیاطین االنـس   «و از وساوسِ    ) 233 ،1370 ،ةقضالا عین(»  خَطَرٍ عظیمٍ  ٰالمخلصونَ علی «

 را بیـشتر  » پیري و شـیخوخت   « محققان عرفان، مقام     . کامالً ایمن نبوده است    25»و الجِنّ 

   سـالک  (بر عارف دانسته و او را براي ارشاد و تربیت مریدان        ) مجذوب سالک (برازندة ولی

  :اند ترجیح داده) مجذوب

مقام اکملیت و افضلیت در شیخی و مقتدایی مجذوب متدارك به سـلوك دارد، کـه     «

ار ـ بر دل او تجلّی کند، و بـه واسـطه آن تجلّـی، آثـ    ایت او جذبه باشد که حقّ ـ تعالی بد

  )36 ،1386 ،سهروردي( ».بشریت و غش و خاشاك انسانیت از وجود او محو شود

به دلیل عدم وقوف    ..) .و مجرّدمجذوبان، مجذوبان   (اولیاي دسته اول     گفتنی است که  

د و تربیـت و     نـ شـیخی و پیـري را ندار      بر مقامات و احوالِ سلوك، صالحیت و شایستگی         

 عزّالـدین   نیـز  و375 ،1366 و رازي، 36 ،1386ي، سهرورد. ك.ر(هدایت مریدان نکنند  

  .)108 ،1376کاشانی، 

  :اشاره شده است» ولی«و » عارف«به سه تفاوت دیگر بین » تمهیدات«در کتاب 

  26.»الیقین حق«اند و اولیاء به  رسیده» الیقین عین«ـ عارفان به 1

ربـت اولیـاء بیـشتر      در حالی کـه مقـامِ ق      اند،    حضرت» مقرّبان و خاصگان  «ـ عارفان   2

  .هستند 27»غیرت الهی«است و در حمایت 

» شفاعت«براي خلقِ خداست و مقام      » منفعت دنیوي و اخروي   «ـ وجود عرفا، مایۀ     3

ـ  ـ  )ص(ن که وجود اولیاء ـ عین وجود مبارك حـضرت رسـالت مـآب     آ حال ؛دارند ت علّ

  28:ینش موجودات و مخلوقات استرفآ

مروز با حقیقت و معرفت باشـند، و در قیامـت بـا رؤیـت و                ا] عارفان[ دوم   ۀاما طایف «

 بـه قربـت و معرفـت، رفعـت و علـو      ؛... وصلت باشند و در هر دو جهان در بهشت باشـند   

. حـضرت باشـند  این گروه باشـند و خاصـگان        »  خَلْقَهم لمنافعِ النَّاسِ   ه عباداً لّانَّ ل «. یابند

ایـشان بـسیاري منفعـت دنیـوي و اخـروي بیابنـد و        خلق از وجود  ؛...مقام شفاعت دارند  

لُب دین رسـیده باشـند، و حقیقـت        باشند که به    اي    طایفه] اولیاء[اما قسم سوم    . برگیرند

 »ي تَحت قَبائی الیعـرِفُهم غَیـر  اَولیائی« یقین چشیده و در حمایت غیرت الهی باشند که        

....        د باشند و نعتلَما خَ   « برادر سی الکُونَینِ لَو الك اگـر وجـود او بـا ایـن         . دارنـد » لَقلت

 ،1370 ،ةاالقض عین(» ...متصور و متبین نشدي   طایفه نبودي، موجودات و مخلوقات خود       

  .)43و 42
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  نتیجه

  : نتایج حاصل از این تحقیق به قرار زیر است

 بـه  رفصوفی و عـا هاي  مجموعهزیراز  زاهدي که   ) الف: وجود دارد » زاهد«ـ دو نوع    1

» صـوفی و عـارف  «شـود و بـا     مـی  زهد متوقّـف زاهدي که در مرحلۀ   ) ب آید؛  می حساب

  . ي فردي و اجتماعی داردها تفاوت

معنـاي متـرادف      بـه  6در اغلب متون عرفانی پـیش از قـرن          » عارف«و  » صوفی«ـ  2

تـی و   و پیدایش افکـار مالم    به بعد با ابتذال تصوف عابدانه        6 از قرن    ا ام .اند استعمال شده 

وت اتفـ » فارع«و  » صوفی« در بعضی متون عرفانی بین       ،قلندرانه و شیوع عرفان عاشقانه    

  .معرّفی شده است» صوفی«برتر از » عارف«ل شده و ئقا

صوفیان و  «تر به    و در معناي خاص   » عابدان و زاهدان  «در معناي خاص به     » ولی«ـ  3

یی دارد،  ها  تفاوت» عارف« خود، با    )ترین خاص( اما در معناي اخص      .اطالق شده » عارفان

  .است» عارف«برتر از مقام » ولی«و مقام 
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  ها نوشت پی

  » .یهِم و الهم یحزَنُونَ ـ اَلَّذینَ آمنُوا و کانوا یتَّقُونَالخَوف علَ اهللاِ اَال انَّ اَولیاء«ـ 1

  ) یونس/ 63 و 62(

لُوا لُونَ فـی سـبیلِ الطّـاغوت فَقـات        رُوا یقـات  فی سبیل اهللاِ والَّذینَ کَف    قاتلُونَ  الَّذینَ آمنُوا ی  « ـ2

   ) نساء/ 76(                        ».فاً کانَ ضَعیِ انَّ کَید الشَّیطَانِاَولیاء الشِّیطانِ

تاریخ تـصوف در اسـالم صـص        . به تفصیل، رك  » تصوف«و  » صوفی« اشتقاق   براي وجوه ـ  3

  .»تصوف«و » صوفی«فرهنگ اشعار حافظ و شرح اصطالحات تصوف ذیل مادة  ؛53 – 44

در  .ابی را گویند که نتیجۀ ریاضت و تهذیب نفس سـالکان اسـت            سمراتب اکت » مقامات«ـ  4

 مشایخ معتقدند که مقامات از توبـه شـروع و بـه فنـا            ۀاما هم «تعداد مقامات اختالف نظر است،      

واردات » احـوال «و   )332،  9، ج 1383 تـا    1368گـوهرین،   (» .پذیرد  می باهللا خاتمه اهللا و بقاء   فی

و در تعـداد احـوال نیـز     شـود   مـی غیبی بر دل سالکان است که از الطاف و مواهب حق شـمرده         

  .)»حال« مادة ،4 ج،همان(اختالف وجود دارد 

اعتبـار بـه خرقـه      ( »هعتبار بالحرقَ  انّما اال  هلَیس االعتبار بِالخرق  «: دگوی» جنید بغدادي «ـ   5

  .)422 ،1377عطار، () است] دل[نیست بلکه به سوز 

6    ـ این تغییر و تحو    اسـت  نیز صـادق  »فقیر و درویش« نظیر ،ل معنایی در مترادفات صوفی .

، »فقر معنـوي یـا فقـر محمـدي    « ،»فقیر و درویش«در » فقر« اصل ،در تصوف و عرفان اسالمی  

و   دنیـا  تـرك کـه صـرفاً  » فقـر عیـسوي  «افیهاسـت در مقابـل   یعنی ترك دلبستگی به دنیـا و م  

 امـا  .تـوأم اسـت  » فقـر مـادي  «در اوایل تصوف اسالمی بیشتر بـا        » فقر معنوي «این  . مافیهاست

و صـرفاً بـه    با وجـود مـال و مکنـت دنیـوي    ی رود و شخص حتّ  میبعدها لزوم این تقارن از بین   

شـود، تـا جـایی کـه          می نامیده» فقیر و درویش  «از غیر او،    شرط نیازمندي به حقّ و دل کندن        

کند و معتقد اسـت    میمعنی» غفلت از خدا«بلکه غیره،  سیم و زن و  را نه زر و   » دنیا «،»موالنا«

» حـضرت سـلیمان   «ست و   اکه اگر مال در خدمت دین باشد نه تنها مضرّ نیست بلکه مفید نیز               

  :کند  میمعرّفی  »مسکین«به جهت عدم دلبستگی به مال و ملک، خود را 

  زن وزان ـــره و میــاش و نقــی قمــن    دنـ بلـــدا غافـخا؟ از ـست دنیـچی

  ولــدش رســوانــخ» الحـنعم مالٌ ص«    ن باشی حمولـــر دیـز بهـال را کــم

  پشتی است یــر کشتـــزی درـــان آب    تـ اسیـالك کشتــی هــآب در کشت

  مسکین نخواند زان سلیمان خویش جز    ز دل براندک را اـال و ملــونک مــچ

  تـــوقِ آب رفـــاد فـــبر ــــاز دل پ           ـتـ زفدر آبـــه انـربستـــوزة ســـک

  ودـــاکن بـــهان ســـر آبِ جــر ســب          ودــاطن بــو در بــی چـاد درویشــب

  تـی اســـم دل او الشـــک در چشــمل      گر چه جملۀ این جهان ملک وي است

  )989 ـ 983/ 1مثنوي، ، 1363مولوي، (



 عارف، ولی ،براساس متون ادبی و عرفانی فارسی) (ها و تمایزها ویژگی(زاهد، صوفی( 91

 547ص ، 4البالغه، ج  ـ که در شرح نهج« : نویسد  می ـ مرحوم فروزانفر دربارة این حدیث 7

 و با تعبیر اذا عرَف نَفْسه ـ جزو احادیث نبـوي   منسوب است به امیرمؤمنان علی ـ علیه السالم ـ  

  .)167،  1370 فر، فروزان(» آمده است

   شناسد یقین حق راو نفس خود بشناخت باهر آن کـ 

  )؟( ه، شیر ایزد دیانـن گفتــاین ــرالمؤمنیـــامی

  تــاخـــرح ســرا شر آن ـــ پیغمبر آنـــ به 

      اختــزدان را شنــاخت یـود بشنـه خــانکـــک

  )5/2114 ،مثنوي، 1363مولوي، (

پرستانِ ریاکـاري کـه زهـد را     متقشّف و ظاهربین از دنیااهد قابل ذکر است که حساب ز     ـ 8

حافظ از   .برند، کامالً جداست    می دست آوردن مال و مقام و فریب مردم به کار         ه  براي ب اي    وسیله

نماي دسته دوم بـه نـام       تر، زهد  ، یا به بیانی روشن    و از زهد  » زهد خشک «زهد دسته اول به نام      

  :کند  مییاد» زهد ریایی«

       تر دارد که بوي باده مدامم دماغ            ز زهد خشک ملولم کجاست بادة ناب ـ

  )154، 1367حافظ، (

       یدآ  نمی ز زهد ریاه بوي خیرـک     مشکین دلم کشد شایدةه بادـر بــ اگ

  )217  ،همان(

و » پرســتزاهــد ظاهر« و صــاحب زهــد ریــایی را »زاهــد خــام«و صـاحب زهــد خــشک را  

  :نامد  می»زهدفروش«

        خام اندازد  میپخته گردد چو نظر بر    و جام کند   میکارـه انـام کـد خـــ زاه

  )175 ،همان(

  ه زیر خرقه نه زنّار داشت پنهانیــک    پرست نگذشتمرهه هیچ زاهد ظاــــ ب

  )86 ،همان( 

     یاستفروشی که در او روي و ربهتر از زهد    ودـو ریایی نبنوشی که در او روي  ـ باده

  )106همان، (

ریشه در جهالت و عدم استعداد درونی آنهـا بـراي دریافـت     ، زاهدان خام با عرفا  تاگر مخالف 

فروشانِ ریاکار با عرفا، ریشه در بـدطینتی و         مفاهیم واالي عرفانی داشته باشد، عناد و ستیزِ زهد        

 در  .ی از دیـن اسـت     برداشتی ضعیف و سطح   ،   به عبارت دیگر، زهد خشک     .دنیاپرستی آنها دارد  

 بـه قـول حـافظ،    .حالی که زهد ریایی تضاد ذاتی و درونی بـا روح دیـن و اندیـشۀ معنـوي دارد        

  :سوزاند  میخرمن دین را

      پشمینه بینداز و بروۀحافظ این خرق   ـ آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

  )316، همان(
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انَّ قوماً عبدوا اهللاَ  التُّـجارِ، و ةعباد فتلک ۀًغبـهللاَ رنَّ قوماً عبدوا اا:وقال ـ علیه السالم ـ   « ـ 9

ـرعبا  ۀًهب لکنَّ قَوماً    ةد فتا و ،بیدعباد    وا عبد  الع لکصـبحی  (نهج البالغه   [»  االَحرارِ ة اهللاَ شُکراً فَت

  .]703 ،237 ة، کلمات قصار شمار)صالح

  گو کاي مشت خاكبندگانم را ب     داوود پاكاي   ـ حق تعالی گفت

  بندگی کردن نه زشت استی مرا    گر نه دوزخ نه بهشت استی مرا

  ار؟ـنیستی با من شما را هیچ ک      ارـودي هیچ نور و هیچ نـگر نب

  د و بیمــیه از امـرستیدم نـپ می             من چو استحقاق آن دارم عظیم

  )3092 ـ 3089، الطیر ، منطق1384عطار، ( 

 »...در غـذر آن تقـصیرها؟  اي  اي دل چـه اندیـشیده     « مشهور خود با مطلـعِ       ـ موالنا در غزل   

  :گوید  میکند،  میحضرت شعیب اشارههاي   نالهوقتی به دعاها و

  : از آسمان آمد سحرگاهش نداچون شد زحد،      اش ن اشک همچون ژالهآ اش و بانگ شعیب و ناله

  دوس خواهی دادمت خامش رها کن این دعافر       رزیدمتـرم آمــدمت وز جـرمی بخشیـر مجـــگ

     اــ بهر لقهفت بحر آتش شود من در رومگر       واهم نه آن دیدار حق خواهم عیانه این خن: گفتا

  )6، جزو اول، یات شمسکلّ، 1363مولوي، ( 

            ماست که در سرِها  تبارك اهللا از این فتنه               آید  نمیـ سرم به دنیی و عقبی فرو

  )107 ،حافظ(

طَیباتهـا  المعرِض عـنْ متـاعِ الـدنیا و    «: گوید  میسینا در تفاوت زاهد و عابد و عارف ـ ابن 10

العابِد،   فعلِ العبادات منَ القیام و الصیامِ و نَحوِها یخَص بِاسمِ          ٰیخَص بِاسمِ الزَّاهد، و المواظب علی     

  بِفکرِه رِّفتَصقُدسِ   ٰ الی و الم رُوتبقّ     الجشُرُوقِ نور الحستدیماً لم    و سـمِ العـارفبِا خَصی رّهفی س

 بعضٍقَد عم ههذ عضب تَرکّب369 ،، نمط نهم، الجزء الثالثق .  ه1379سینا،  ابن(» ی(.  

   انداز ادراكۀــینش در آیــدود آهی      عیب ندیدجزرب آن زاهد خودبین که به  یاـ11

  )234حافظ، (

         ند جز این تحفه به ما روز الستدکه ندا       د و بر دردکشان خرده مگیرـزاهاي   روــب       

  )109همان، (

   تـرور اسـدر غـرور انـد غـره زاه    خراب است اشق خراب اندرـره عـ 12

  )49ار، دیوان عطّ، 1384عطار، (

  تـه دارالسالم رفـاز بـد از ره نیــرن           راهالمت نبردــد غرور داشت سـزاه  

  )138 حافظ،(

  ا تو را خود ز میان با که عنایت باشدـت         زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز

  )180 همان،(

   کشان خوشخویم رید خرقۀ درديــم  شیندنوس زهد به وجه خمار نــ عب ـ13

  )300همان، (
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  :رسد  میکر دو نکته ضروري به نظرـ دربارة این مطلب ذ14

ـام             1 ، »صـوفی «ـ این سخن به این معنی نیست که پیش از قرن ششم کـسانی نبودنـد کـه بـه ن

تصوف را به ابتذال نکشانده و از تصوف و عرفان اسالمی سوء استفاده نکرده باشند، بلکه به این معنـی                    

توجهی پیـدا کـرده و در   بعد، کمیت قابل ه باست که انحطاط و ابتذال در تصوف عابدانه از قرن ششم       

ـ     الّـا و .تر نمود پیدا کـرده اسـت        گسترده تر و  سطحی وسیع  ـاریخ ت ـان اسـالمی    در طـول ت صوف و عرف

 در» هجــویري«انــد کــه  وجــود داشــته» بــاز نمایــان حقّــه صــوفی«و » زهدفروشــان ریاکــار« همــواره

  ).49، 1383 ،هجویري (کند  مییاد» انمستصوف«از دستۀ اخیر به نامِ ) 5قرن (» المحجوب کشف«

» صوفیان صادق «و  » صوفیان«با  » زاهدان راستین «ـ هر چند هدف در این مقال، مقایسۀ         2

از دایرة بحث ما خارج     » نمایان ریاکار  صوفی«و  » زهدفروشان«ساساً موضوع   است و ا  » عارفان«با  

رده از قرن شـشم بـه بعـد،          چون این مطلب یعنی انحطاط و ابتذال تصوف به صورت گست           ،است

در بعضی متون قرن شـشم بـه        » عارف«و  » صوفی«میان   یکی از عوامل اثرگذار در ایجاد تفاوت      

  . بعد بوده است، لذا ناگزیر از طرح این مطلب بودیم

   »انـد  لیـا را بـدین نـام خوانـده       و صوفی نامی است مر کامالن والیت را، و محقّقـان، او           «ـ  15

  .)48، 1383هجویري، (

شـود و بـا       مـی  شـروع » سنایی غزنـوي  «ـ شعر رندانه و قلندرانه که به صورت مبسوط با           16

فروشان ریاکار بـا     بر ضد زهد    است ی در واقع خیزش و اعتراض     ،رسد  می به اوج قلّه خود   » حافظ«

 و اصـطالحات مربـوط بـه آیـین مغـان و     گیري از لغات  افکار مالمتی و قلندري و با بهرهچاشنی  

  .)14 و 13، 1387کن، معدن( .ك. رعرراي اطالع بیشتر دربارة این نوع شب( ترسایان

وگاهی اطالق لفظ وقت کنند و مرادشان هر حالی بود که بر سبیل هجوم و مفاجـات                 «ـ  17

از غیب روي نماید و به غلبۀ تصرّف سالک را از حال خود بستاند و منقاد و مستسلم حکم خـود                

الـصوفی ابـنُ وقتـه، و    : انـد  گفتهکان است، و اشارت بدوست، آنچه      گرداند، و این وقت خاصه سال     

  .)138 ،1376عزالدین کاشانی، (» فالنٌ بِحکمِ الْوقْت: آنچه گویند

» هجـویري «.خـالی از لطـف نیـست      » صوفی«و  » افیص «ةـ دانستن نظر هجویري دربار    18

  :داند  می»صافی«را باالتر از » صوفی«مقام 

و ف، و منْ صافاه الحبِیب فَه     منْ صافاه الحب فَهو صا    : اهللا علیه ۀحمـایخ گوید، ر  یکی از مش  «ـ  

یت مصفّا شود صافی بود و آن که مستغرق دوسـت شـود    .صوفو از غیـر دوسـت    آن که به محب 

  .)48 ،1383هجویري، (» بري شود صوفی بود

حال کـه متوسـط میـان ماضـی و     وقت به معنی سوم یعنی زمان [و صاحب این وقت     «ـ  19

حالی که بر سالک متـصرّف  [از تحت تصرّف حال خارج بود و وقت به معنی دوم        ] مستقبل است 

 بدان معنـی کـه هـر        ؛در او متصرّف نباشد، بلکه او در وقت متصرّف بود         ] است و بر او حکم دارد     

 »الوقـت  د نـه ابـن  اننـ فه ابوالوقـت خو و او را بعـضی متـصو  ی را در اهم و اولی مـصروف دارد         وقت

  .)140 ـ 141، 1376عزالدین کاشانی، (

  .»ولی« دهخدا، ذیل مادة ۀالعرب و لغت نام لسان. ك.ر ـ20
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 اصطالحات دیگري نیز در متون عرفانی وجـود         ،به معناي اخص  » ولی«البته براي   ـ  21

ـارف «بـراي   اصـطالحاتی کـه     در مقابل   » مقبول«و  » محمول«،  »مخلَص«،  »محبوب«دارد، نظیرِ    » ع

و » حامـل «،  »مخلـص  «،»محب«:  یعنی .ه است وضع شد ) سالک مجذوب یا سالک متدارك به جذبه      (

ـاء در         .که در شواهد مربوط به بحث از آنها یاد خواهد شد          » قابل« در مورد اصطالحات مربـوط بـه اولی

 309 ،1385لـی،   روزبهـان بق  ؛  36 و 37 ،1376سهروردي،  ؛  375،  1366رازي،   .ركدسته اول و دوم     

  .110 ـ 107 ،1376عزالدین کاشانی، ؛ 76 و 77 ،1386نسقی، ؛ 308و 

تا به مقام تـصوف رسـد و نـام           باید کرد   می سالک را چندین منازل قطع    ! اي درویش «ـ   22

باید کرد تا به مقام معرفت رسـد و نـام وي              می ، و صوفی را چندین منازل قطع      دوي صوفی گرد  

ام والیـت رسـد و نـام وي ولـی     باید کرد تا به مقـ   می چندین منازل قطع  را عارف گردد، و عارف   

  .)303 ، 1376نسخی، (» گردد

   در مقـام امـن رفـت و بــرد دست             بازرست »مخلص«گشت  »مخلَص«چونک  ـ23

  )1316/ 2مثنوي، ، 1363مولوي، (

  راق و برنشستـد او را بــدر رسی              ستـش شکـره کوش ش درــک پایــوآن ـ 24

   شد» مقبول«فرمان بد او » ابلــق« د            ش» محمول«ود او ــن بــدی» املــح«        

  )1074 ـ 1073/ 1، همان(

  »...لک جعلنا لکُلِّ نَبِی عدوا شیاطینَ االنْسِ والجِنّٰو کَذ«ـ 25

  .)75 ،1376عزالدین کاشانی،  (ن براي مالحظۀ توضیح مربوط به درجات یقیـ26

  .)166، 1380نیا،  صدري (»الیعرِفُهم غَیرِي) یاببی، فی قبباق(اَولیائی تحت قَبائی «ـ اشاره به 27

 اولیـاء از دیـد      ننـا در پنهـان بـود      موال. است!) ؟( جزو احادیث قدسی     متصوفه که به اعتقاد  

  :مردم به جهت غیرت حقّ نسبت به آنها گوید

  وي جهانـآن س سرفرازانند ز             زاران پادشاهان نهــانـد هــ صـ

          هر گدایی نامشان را بر نخواند             نامشان از رشک حق پنهان بماند  

  )931 و932 /2 ،مثنوي، 1363مولوي، (

موجودات و مخلوقات به جهـت وجـود مقـدس حـضرت        ـ اشاره دارد به موضوع آفرینش       28

ـ  «: که با روایات مختلف جزو احادیث قدسی نقل شده است؛ از آن جمله             ،)ص(رتبت  ختمی م  و لَ

   االَفالك لَما خَلَقْت و .»الك »    دمحص(لَو ال م(     نیا و اآلخالد و    رَه ما خَلَقْت ضو االَر مواتو ال الس 

ـ  الالعرْش و الالکرسی و الاللَّوح و الالقَلَ       »  یـا آدم  النَّـار و لَـو المحمـد مـا خَلَقْتُـک         الو هم و الالجنَّ

   )281  و280الطیر،  منطق، 1384عطار، ( : و نیز)172، 1370فر،  فروزان(
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