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چکیده

ــدرا  ــفه مالص ــه فلس ــت؛ به نحوی ک ــه اس ــت متعالی ــی حکم ــی از ارکان اساس ــنت یک ــرآن و س ق

ــث  ــه الی مباح ــی در الب ــدس دین ــون مق ــری مت ــن و به کارگی ــا دی ــق ب ــطح تطاب ــن س را در باالتری

فلســفی و حکمــی قــرار داده اســت. حضــور پررنــگ و حداکثــری آیــات و روایــات در آثــار مالصــدرا، 

نشــان دهنده وجــود الگــوی خــاص روش شــناختی اســت، کــه در میــان گذشــتگان ســابقه ای نــدارد 

و وی در تمــام مباحــث خــود از آن اســتفاده کــرده اســت. او بــا اســتفاده ازایــن روش، بــه توصیــف، 

تبییــن و نقــد معضــالت زمانــه، چــون رد افــکار و انحرافــات فکــری صوفیــان پرداختــه اســت. نظــر 

بــه اهمیــت ایــن مســأله، در ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی، خوانــش قرآنــی مالصــدرا 

در کتــاب کســر أصنــام الجاهلیــة واکاوی می شــود. وی بــا دقــت و امانــت، نســبت بــه شناســاندن 

ــن  ــا ای ــه ت ــد ک ــد می کن ــارد و تأکی ــان و جامعــه خــود همــت می گم ــی زم ــل و نادان بت هــای جه

عقایــد خرافــی و نادرســت، کــه نشــانه های جهــل و مکــر و فریــب اســت، شکســته و از دل هــا پــاک 

نشــود، حقیقــت دیــن و عرفــان راســتین آشــکار نمی شــود. بــر ایــن اســاس، او صوفیــان را گرفتــار 

ــزی،  ــس، علم گری ــب نف ــه تهذی ــی ب ــی و بی اعتنای ــل اخالق ــی در رذای ــون: واماندگ ــی چ انحرافات

تهی وارگــی  و  مبالغه آمیــز  گزاف گویی هــای  شــریعت مداری،  فروکاهــی  و  تقلیــل  باطن گرایــی، 

ــد.  ــی می دی ــی عرفان ــات و معان اصطالح

واژگان کلیدی: خوانش قرآنی، مالصدرا، انحرافات فکری، عارف نمایان، عصر صفوی.
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خوانش قرآنی مالصدرا در پاسخ به انحرافات 
فکــری و فرهنـگــی عـارف نمـایـان عصــر

)با تأکیـد بـر کتاب کـسر أصنـام الجاهلیـة(

صفحه 98 تا صفحه 118

پژوهشیه مقال
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1. طرح مسأله

ــف  ــب مختل ــروز مکات ــور و ب ــت تشــیع، بســتر ظه ــا حاکمی ــوی، ب ــران در عصــر صف ــه ای جامع

فکــری، و بــه دنبــال آن، تعارض هایــی میــان فقهــا و فالســفه، فقهــا و متصوفــه، فقهــا و اخباریــون، 

و فالســفه و اخباریــون بــود. یکــی از اختالفــات فکــری دامنــه دار ایــن دوره در میــان عالمــان دیــن، 

اختــالف آنــان در پذیــرش یــا رد نگــره صوفیانــه بــود. ایــن اختــالف ســبب پدیــد آمــدن ادبیــات 

خاصــی شــد، کــه در یــک ســمت آن صوفیــان و موافقــان ایــن طریقــه و در ســمت دیگــر عالمــان 

ــان، 1388، ج 1،  ــد )جعفری ــف کردن ــری تألی ــار بی شــماری در رّد دیگ ــروه آث ــد و هــر گ ــی بودن صوف

ــان  ــات کهــن صوفی ــای جریان ــه بقای ــازاری، ک ــان ب ــن صوفی ــوان گفــت، ای 747(. در حقیقــت می ت

ایرانــی بودنــد، هنــوز در ســطح عمومــی فعالیــت داشــتند و عالمــان ایــن عصــر همیــن افــراد را بــه 

شــدت نکوهــش می کردنــد )همــان، ج 1، 750(؛ ازهمیــن رو، ضدیــت بــا تصــوف در عصــر صفــوی، 

از همــان زمــان شاه طهماســب آغــاز شــد. محقــق کرکــی و فرزنــد شــیخ حســن از زمــان پادشــاهی 

ــه صراحــت از جدایــی  ــد و ب ــل توجهــی شــروع کردن ــان را در حــد قاب ــا صوفی مذکــور، مخالفــت ب

تشــیع و تصــوف ســخن گفتنــد )نوایــی، 1394، 397(. تصــوف در معنایــی نزدیــک بــا عرفــان، علــم 

بــه حضــرت حــق از جهــت اســماء، صفــات و مظاهــر الهــی، معرفــت حــق بــرای رهایــی نفــس از 

تنگناهــای قیــد و بنــد جزئیــت و وصــول بــه مبــدأ خــود )قیصــری ســاوی، 1358، مقدمــه( و ناظــر 

بــه جنبــه نظــری عرفــان اســت. ایــن مفهــوم بــا تعریــف تصــوف بــه »ســلوک راه باطــن و مقصــد 

و وصــول بــه عیــن« )فیــاض الهیجــی، 1372، 139(، کــه بیانگــر عرفــان عملــی اســت، ارتبــاط دارد. 

ــری در  ــات فک ــا و انحراف ــش بدعت ه ــبب پیدای ــان س ــش و عارف نمای ــتفاده دراوی ــوء اس ــا س ام

عصــر صفــوی شــد؛ بدین معنــا کــه کم کــم واژه تصــوف را از معنــای اصلــی خــود تهــی کــرد. همیــن 

مســأله ســبب شــد تــا مالصــدرا، از علمــای ایــن عصــر، همزمــان بــا داشــتن گرایــش عرفانــی، بــا 

نــگارش کتــاب کســر أصنــام الجاهلیــة، بــه قیــاس رســاله ســه اصــل کــه در آن بــه انتقــاد از علمــا و 

فقهــا پرداختــه بــود، ایــن بــار از صوفیــان انتقــاد کنــد و بــا قلــم تنــدی کــه تنهــا در اختیــار او بــود، از 

صوفیــان بــازاری و مشــایخ دروغیــن و بازیگــر، بدگویــی نمایــد )جعفریــان، 1388، ج 1، 760).

مالصــدرا بــا نــگارش ایــن کتــاب نشــان داد کــه کامــاًل بــه معضــالت فکــری زمانــه خــود واقــف 

ــه اســت؛  ــه کالبدشــکافی انحرافــات پرداخت اســت و ازایــن رو، در دو حــوزه تاریخــی و اجتماعــی، ب

ــژه ای  ــوع آسیب شناســی وی ــه اش و ن ــه انتقادهــا و ایرادهــای او از وضــع زمان ــه، مجموع به نحوی ک

کــه از اوضــاع فرهنگــی، مذهبــی، اجتماعــی و سیاســی جامعــه خــود دارد، ســبب شــده تــا تفکــر 
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اجتماعــی و سیاســی وی از خصلــت »اصالحــی« برخــوردار باشــد. ایــن اصالح گــری، هــم در 

ــی، 1385، 182). ــر و هــم در نمودهــای اجتماعــی، خــود را نشــان می دهــد )لک زای بنیان هــای تفک

رویکــرد اصالحــی مالصــدرا نســبت بــه وضعیــت زمانــه اش، ماننــد روش شناســی خــاص وی در 

ســایر آثــارش، نــو و بدیــع اســت؛ بدین صــورت کــه مالصــدرا از برهــان و شــرع، توأمــان و در عــرض 

یکدیگــر، ســود جســته و همچنیــن، انگیــزه برداشــت فلســفی از آیــات و روایــات و بهره گیــری از آنهــا 

در مقــام داوری بــه عنــوان دلیــل را داشــته اســت. اســتفاده وســیع از نقــل در حکمــت متعالیــه نیــز 

ارائــه نــوع جدیــدی از برهــان اســت. بــه بیانــی دیگــر، پایبنــدی مالصــدرا بــه وحــی، ســبب ســوء 

اســتفاده وی از آن، جهــت اســکات خصــم نیســت؛ بلکــه نحــوه اســتفاده قرآنــی مالصــدرا از آیــات 

و روایــات نشــان می دهــد کــه وی در هــر مســأله دو دلیــل اقامــه می کنــد: دلیــل برهانــی و دلیــل 

تعبــدی )صاحبــی، 1377، 190(. ایــن ســخن بــدان معناســت کــه او در طریــق کشــف حقایــق الهیــات، 

ــرا  ــد؛ زی ــر مقدمــات برهانــی، از مطالــب کشــفی و مــواد قطعــی دینــی نیــز اســتفاده می کن عالوه ب

ــی  ــت خارج ــده واقعی ــانی و حکایت کنن ــول ادراک انس ــه محص ــر س ــی ه ــف و وح ــان، کش بره

هســتند و تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد )طباطبایــی،1340، 2 ـ 3).

ــات( در حکمــت  ــات و روای ــل )آی ــاره حضــور نق ــه درب ــن تبییــن و تفســیری ک اگرچــه جدیدتری

ــت  ــی اس ــته ای مبتن ــات میان رش ــناختی و مطالع ــی روش ش ــر کثرت گرای ــده، ب ــه ش ــه ارائ متعالی

)فرامــرز قراملکــی، 1388، 181(، امــا بــه اعتقــاد جــوادی آملــی، امتیــاز اساســی حکمــت متعالیــه از 

ســایر علــوم الهــی ـ ماننــد عرفــان نظــری، حکمــت اشــراق، حکمــت مشــاء، کالم و حدیــث ـ در ایــن 

اســت کــه هریــک از آن علــوم بــه یــک جهــت از جهــات عرفــان، برهــان، قــرآن و وحــی اکتفــا کــرده، 

بــه جهــات دیگــر نمی پردازنــد و اگــر بــه جهتــی از جهــات دیگــر نیــز دسترســی یابنــد، آن را مؤّیــد 

فــّن خــود می شــمارند نــه دلیــل )جــوادی آملــی، 1375، ج 1، 16(. توضیــح آن کــه، وحــی الهــی در 

صورتــی کــه از لحــاظ ســند، قطعــی و از جهــت داللــت، نــص باشــد، حــد وســط برهــان عقلــی قــرار 

می گیــرد )جــوادی آملــی، 1368، 39�42(؛ زیــرا وحــی الهــی و نیــز کالم معصــوم ـ بــه اعتبــار اینکــه 

ــه حــد وســط آن  ــی ک ــات را دارد و برهان ــوت بدیهی ــّزه از خطــا و اشــتباه اســت ـ ق معصــوم و من

ــی، 1378، 33(. از مجمــوع  ــات اســت )جــوادی آمل ــر بدیهی ــی ب کالم معصــوم باشــد، برهــان مبتن

ایــن ســخنان می تــوان برداشــت کــرد کــه مالصــدرا نــه عــارِف صــرف اســت، نــه محــدث و مفســر 

محــض، نــه فیلســوف صــرف و نــه متکلــم محــض؛ بلکــه او متألــه و »ســید العلمــا اســت و حکمــت 

متعالیــه ی او رئیــس همــه علــوم« )همــان، 1382، 37).

در آثــار پدیدآمــده پیرامــون موضــوع ایــن پژوهــش، هریــک از نویســندگان، بــه بررســی برخــی از 
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ــدی )1371(،  ــزاده بیرجن ــاالت زهــرا علی ــه مق ــوان ب ــار می ت ــن آث ــه ای ــد. از جمل ــاد آن پرداخته ان ابع

ــی )1385(، محمودرضــا اســفندیار )1390( و  ــار )1397(، شــهرام پازوک ــه و زهــرا آبی محمدجــواد ذّرّی

وکیلــی )1385( اشــاره کــرد. در ایــن مقــاالت، ضمــن توجــه بــه وضعیــت سیاســی ـ اجتماعــی عصــر 

صفــوی، بــه مواضــع مالصــدرا در مواجهــه بــا صوفیــان نیــز پرداختــه شــده اســت. وجــه تمایــز ایــن 

پژوهــش بــا مــوارد فــوق در ایــن اســت کــه نگارنــدگان، انحرافــات فکــری صوفیــان ایــن عصــر را بــا 

مســتندات قرآنــی ناظــر بــه کتــاب کســر أصنــام الجاهلیــة بررســی کرده انــد.

2. رویکرد مالصدرا در کتاب کسر أصنام الجاهلیة

مالصــدرا نــام کتــاب خــود را کســر أصنــام الجاهلیــة )شکســتن بت هــای جاهلیــت( نامیــد. بــت، 

ــی  ــادت و معرفــت خــدا می شــود و حت ــه ســد عب ــی اســت ک ــر مالصــدرا، تمامــی چیزهای در تعبی

ــدا  ــادت خ ــع عب ــز مان ــوارد نی ــن م ــر وی، ای ــرا از نظ ــرد؛ زی ــم دربرمی گی ــکار را ه ــه ها و اف اندیش

می شــود. بــه تعبیــر مالصــدرا، هــر کــه اندیشــه ای صحیــح در مــورد خــدا نــدارد، نمی توانــد عبــادت 

خالصانــه داشــته باشــد و در باطــن خــود خداونــد را عبــادت کنــد؛ زیــرا اگــر عبادتــی هســت، تنهــا 

ــی  ــام، به تنهای ــاب کســر أصن ــوان کت ــن، عن ــی اســت )مالصــدرا، 1366 ب، 73( بنابرای ــارف ربان از ع

ابعــاد جالب توجــه و قابل تأملــی از نظــام اندیشــه و شــخصیت فکــری ـ فلســفی مالصــدرا را نشــان 

ــان  ــت زم ــه وضعی ــدرا ب ــگاه مالص ــوع ن ــت از ن ــت« حکای ــای جاهلی ــتن بت ه ــد. »شکس می ده

خــود و انتقــاد از آن دارد؛ همچنیــن، حکایت کننــده  ی احســاس وظیفــه ای اســت کــه او در فلســفه 

ــش  ــی پی ــی و اجتماع ــالب فرهنگ ــک انق ــرز ی ــا م ــرده و انســان را ت ــف ک ــش تعری ــی خوی اجتماع

ــه، 1395، 262). ــی جمع ــرد )امام می ب

مســعود جهانگیــری در مقدمــه خــود بــر ایــن کتــاب می نویســد: »صــدرا ایــن رســاله را فقــط در 

رد و قــدح فیلســوفان نــادان و بی دیــن ننوشــته؛ بلکــه از فقیهــان ریــاکار و دنیادوســت و ناپارســایی 

ــدارد و مخصــوص صــدرا و  ــه ایــن هــم تازگــی ن ــه و مذمت شــان کــرده اســت کــه البت خــرده گرفت

ــه بت هــا در  ــزودن صفــت »جاهلیــت« ب ــن، اف ــن رســاله نیســت« )مالصــدرا، 1381، 32(. همچنی ای

عنــوان کتــاب، یــادآور ســابقه طوالنــی ایــن مبــارزه تــا تاریــخ صــدر اســالم اســت. پیامبــر اکــرم؟ص؟

در ابتــدای بعثــت، بــا بت هــای جاهلیــت عــرب در ســتیز بــود. ایــن بت هــا نه تنهــا الت و هبــل و 

ــی را شــامل  ــال مردم ــرات، ســنت ها، آداب و رســوم و اعم ــی تفک ــه تمام ــّزی در شــبه جزیره، بلک ع

ــا  ــد، ب ــتی بجنگ ــر بت پرس ــا ظواه ــه ب ــش از آن ک ــان بی ــتند. ایش ــام می زیس ــه در آن ای ــد ک می ش

ــی  ــوه بت هــای درون ــن بت هــای ظاهــری جل ــرا ای ــود؛ زی ــی در ســتیز ب ــگ جاهل اندیشــه و فرهن
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انســان اســت و مانــع عبــادت خــدا و ســد معرفــت حقیقــی شــمرده می شــود. درنتیجــه بــه نظــر 

ــوان را از اندیشــه های کاذب و تاجرانــه صوفی نمایــان بــه دســت آورده  می رســد، مالصــدرا ایــن عن

ــل  ــی اســت، کــه در مقاب اســت. وی معتقــد اســت، ایــن قبیــل اندیشــه ها همــان بت هــای جاهل

دیــن پیامبــر خاتــم؟ص؟ قــرار گرفتــه و ســد راه ســلوک الهــی شــده اســت؛ اکنــون نیــز در قالبــی جدید، 

ظاهــری موجــه پیــدا کــرده و ســتیز بــا آن بصیرتــی قــوی می طلبــد.

ــی  ــای اجتماع ــود، بت ه ــان خ ــران در زم ــی ای ــای اجتماع ــی فض ــل و بررس ــا تحلی ــدرا ب مالص

ــگاه  ــه در جای ــد، ک ــًا گروه هــای مرجع ان ــروه عمدت ــن دو گ ــرده اســت. ای ــروه تقســیم ک ــه دو گ را ب

ــدرت  ــا گروه هــای ق ــاط ب ــن گروه هــا، از مســیر ارتب ــت ای ــه ظاهــر شــده اند. مرجعی ــو در جامع الگ

ــد کــه:  ــان را چنیــن توصیــف می کن ــه اســت. مالصــدرا آن ــر شــکل گرفت ــا و تزوی ــی و ری در حکمران

ــان از  ــرای خــود ســبب شــده اند: عارف نمای ــران را ب ــت دیگ ــا، ســلوک اطاع ــن گروه ه ــک از ای هری

ــدرا، 1366 ب،  ــد )مالص ــدا می دانن ــّی خ ــود را ول ــتن، خ ــوارق داش ــای خ ــطحّیات و ادع ــق ش طری

ــام  ــا ن ــروه دوم ب ــا گ ــان، 7(؛ ام ــوند )هم ــالزم می ش ــان م ــا آن ــایرین ب ــب، س 5(، و به این ترتی

»فقیــه« خــود را بــر جامعــه تحمیــل کرده انــد )همــان، 54(. وجــود ایــن گروه هــا در جامعــه معلــول 

وضعیــت اجتماعــی و فرهنگــی آن اســت. او در ابتــدای کتابــش بــه ایــن وضــع اشــاره می کنــد و 

انگیــزه خــود را از نــگارش کتــاب، وجــود همیــن افــراد می دانــد. مالصــدرا در همیــن کتــاب، چنــد 

ــه آنهــا می تــوان مــوارد ذیــل را برشــمرد: کار مهــم و اساســی انجــام داده اســت کــه از جمل

الــف( مخالفــت بــا ادعاهــای پــوچ متصوفــه: او در مقدمــه و آغــاز کتــاب کســر اصنــام الجاهلیــة، 

ــاالت و  ــرت خی ــه: کث ــد؛ از جمل ــر می کن ــه را ذک ــند متصوف ــات ناپس ــی و صف ــات اخالق خصوصی

ــان، 41 و 37(،  ــی )هم ــوض، دنیاطلب ــل و در ع ــم و عم ــودن از عل ــی ب ــان، 159(، خال ــات )هم توهم

شــهوت رانی )همــان،23 ـ 46(، ادعاهــای پــوچ )همــان، 40 ـ 44(، پیشــی گرفتن بــر پیامبــران 

)همــان، 137 ـ 146(، آلودگــی نّیت هــا )همــان، 32، 41، 101، 127(، عجــب و غــرور بــه ســبب دیــدن 

ــان، 32(؛  ــی )هم ــان، 52(، باطل گرای ــات )هم ــا و کرام ــی خواب ه برخ

ــر آنهــا  ــی ب ــت نادان ــه ظلم ــت: غلب ــه عل ــر ب ــل ظاه ــای اه ــا کوته فکری ه ــت ب ب( مخالف

ــان )همــان، 29  ـ  ــر شــدن کوته فکری هــا و نادرســتی ها در آن )مالصــدرا، 1366 ب، 159 ـ 161(، فراگی

ــان، 161(؛  ــار )هم ــد و گفت ــر فســاد در عقای 30(، اصرارشــان ب

ج( مصونیت بخشی به خود از اتهام حمایت از یک گروه.

مالصــدرا بــه خوبــی آگاه بــود کــه حرکــت در ایــن راه، بســیار پرمشــقت اســت؛ زیــرا بســیاری 

از گذشــتگان و معاصــران وی، فیلســوفان اشــراقی را متهــم بــه تصــوف و حتــی الابالی گــری 
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ــاب  ــن کت ــف ای ــا تألی ــد. به همین منظــور، مالصــدرا ب ــن دو نمی دیدن ــان ای ــزی می ــد و تمای می کردن

کوشــید تــا مــرز بیــن عارفــان و عارف نمایــان را مشــخص کنــد. همچنیــن وی در ادامــه، بــه تحلیــل 

ــدگان  ــن و آن و جوین ــدگان ای ــارف، بن ــد: »غیرع ــه، می گوی ــارف پرداخت ــخصیتی ع ــای ش ویژگی ه

ــه  ــزی جــز دادوســتد نیســت، ک ــان چی ــادت و زهــد آن ــن رو، عب ــد؛ ازای ــوا و دلخواه هــای خودان ه

ــد و  ــزی می دهن ــر ناچی ــی را در براب ــد و اندک ــوض می کنن ــم ارزش ع ــزی ک ــا چی ــا را ب ــی کم به متاع

یــا فانــی را در برابــر فانــی دیگر؛چراکــه هــر مطلوبــی در عالــم ممکنــات ـ بــه حکــم ممکــن بودنــش 

ـ از حیــث امــکان ذاتــی خــود، باطــل اســت و نــه از حیــث وجــه اهلل بودنــش و عــارف بــا حــرکات 

و ســکنات خــود جــز وجــه اهلل را نمی جویــد و غیــر از رضــای او نمی خواهــد. هــر کاری کــه 

ــا و  ــا و حرکت ه ــه عبادت ه ــد و در هم ــودداری می کن ــش خ ــا از انجام ــد و ی ــام می ده ــارف انج ع

ــودن و مشــغول  ــا مــردم بودن هــا و مشــغول ب ســکون ها و خلوت هــا و جلوت هــا و تنهایی هــا و ب

نبودن هایــش، در جســتجوی نزدیــک گشــتن بــه اوســت و عاشــق و شــوقمند اوســت و ماســوایش 

نــزد عــارف حکیــم، هیــچ و باطــل اســت و توجــه و قصــد او جــز بــه راهــی کــه او را بــه پــروردگار 

حــق نزدیــک گردانــد، معطــوف نگــردد« )همــان، 123�122).

3. مالصدرا و انحرافات فکری عصر صفوی 

در دوره صفــوی گروه هــای بســیاری از دراویــش ظهــور کردنــد. ایشــان بیشــتر از هنــد 

ــر  ــش عص ــیاری از دراوی ــر، بس ــان دیگ ــه بی ــتند. ب ــی نداش ــی منظم ــله طریقت ــد و سلس می آمدن

ــه ی  ــد. در نتیج ــاط بودن ــه بی ارتب ــب صوفی ــل و نس ــمی و دارای اص ــله های رس ــا سلس ــوی، ب صف

ــی  ــود، یک ــن خ ــی، 1385، 96). ای ــد )پازوک ــرع« می خواندن ــان بی ش ــی، آنهــا را »درویش ــن ویژگ ای

ــکام  ــه اح ــل ب ــان، در عم ــت ایش ــن رو اکثری ــود؛ ازای ــوی ب ــتیزی در دوره صف ــل تصوف س از عوام

شــرعی ســهل انگاری می کردنــد و ایــن نکتــه، منشــأ نوشــتن رســاالت فراوانــی بــر ضــد آنهــا شــد. 

ــن  ــان ای ــل عالم ــه عکس العم ــد ک ــی بودن ــار انحرافات ــل، گرفت ــر و عم ــان در نظ ــن، صوفی عالوه بر ای

عصــر را بــه دنبــال داشــت. بــه تعبیــری، »اتفاقــی کــه در عصــر صفــوی افتــاد این بــود کــه موضوعات 

خرافــی را از اعمــاق تاریــخ فراخوانــد و نظــام سیاســی ایــران را بیش ازپیــش بــه ســوی تحجــر رانــد؛ 

بدین ترتیــب، خرافــات و موهومــات بخــش مهــم و ناگسســتنی از بدنــه سیاســی کشــور و ســلطنت 

و قلمــرو روزمــره شــد« )روحــی، 1398، 175(. در چنیــن فضایــی، مالصــدرا بــه شــیوه های مختلــف 

بــا ایــن انحرافــات برخــورد کــرد؛ از جملــه بــا اســتناد بــه آیــات الهــی در توصیــف و بازآفرینــی عرفــان 

راســتین و انتقــاد از عرفــان انحرافــی. در ادامــه، بــه معرفــی ویژگی هــای جریــان انحرافــی تصــوف 
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ــم: ــدرا می پردازی ــگاه مالص از ن

3ـ1. واماندگی در رذایل اخالقی و بی اعتنایی به تهذیب نفس

عرفــان عملــی صدرایــی بــر دو رکــن اصلــی »علــم« و »تهذیــب نفــس« اســتوار اســت؛ در نتیجــه 

ــو شــناخت  ــوم اســت، در پرت ــه رأس العل ــت اهلل ک ــان، معرف ــن عرف ــگاه ای ــه از ن ــت ک ــوان گف می ت

نفــس و رفــع موانــع تکامــل انســان حاصــل می شــود. ســالک نیــز بــرای رفــع ایــن موانــع نیازمنــد 

مجاهــدت اســت، تــا بــه باالتریــن درجــه دســت یابــد )مالصــدرا، 1366 الــف، 36(. در ایــن راســتا، 

ــی و  ــم اله ــب عل ــت و کس ــردم را از ادراک حقیق ــتر م ــه بیش ــی ک ــع و حجاب های ــدرا موان مالص

ــد،  ــار شــقاوت می کن ــی بازمــی دارد و گرفت ــد و درنتیجــه، از ســعادت حقیق مکاشــفه محــروم می کن

ــه معرفــت نفــس کــه حقیقــت آدمــی اســت؛ 2. حــب  ــد: 1. جهــل ب ــه از ســه اصــل می دان برگرفت

جــاه و مــال و میــل بــه شــهوات و لــذات و ســایر تمتعــات؛ 3. تســویالت نفــس اّمــاره و تدلیســات 

ــت  ــه معرف ــل ب ــد. جه ــد می نمای ــک را ب ــک و نی ــد را نی ــه ب ــکار، ک ــن ناب ــکاره و لعی ــیطان م ش

نفــس از مهم تریــن اســباب شــقاوت و ناکامــی اخــروی اســت، کــه بیشــتر خلــق را در دنیــا فراگرفتــه 

اســت؛ چــه، هرکــه معرفــت نفــس حاصــل نکــرده خــدا را نشناســد و هرکــس خــدا را نشناســد، بــا 

ــر باشــد )مالصــدرا، 1340، 28 ـ 33). ــان براب چهارپای

ــود؛  ــس ب ــت نف ــه معرف ــی ب ــه بی اعتنای ــان زمان ــیب های صوفی ــی از آس ــدرا، یک ــر مالص از نظ

ــس خــود را  ــا نف ــد، ت ــت و نادانی،کســی را دســت نده ــداری از خــواب غفل ــه »بی بدین صــورت ک

ــده نســاخته باشــد« )مالصــدرا، 1366 ب، 60).  ــا ورزی به وســیله ریاضت هــای شــرعی و مجاهدت ه

از دیــدگاه او، گوهــر نفــس ماننــد آیینــه ای اســت، کــه آمادگــی تجلــی صــورت حقیقــت حــق را در 

خــود دارد؛ اگــر ایــن آیینــه دچــار چــرک و کدورت هــای گناهــان و زیــادی شــهوت ها شــود، صفــا و 

جــالی آن محقــق نمی شــود و هرچــه ایــن انباشــتگی بیشــتر باشــد، مانــع بیشــتری در ظهــور حــق 

ــه  ــر توجــه داده اســت. ب ــن ام ــه ای ــرآن ب ــات ق ــز در آی ــد نی ــان، 45(؛ خداون ــد )هم ایجــاد می کن

ــوا َیْکِســُبوَن﴾ )مطففیــن:14( و ﴿َرُضــوا  ــْل راَن َعلــی ُقُلوِبِهــْم مــا کاُن ایــن دو آیــه توجــه کنیــد: »کاّل َب

ــْم ال َیْفَقُهــوَن« )توبــه:87(. توجــه بــه ایــن دو  ــْم َفُه ــَع َعلــی ُقُلوِبِه ــِف َو ُطِب ــَع اْلَخواِل ــوا َم ــَأْن َیُکوُن ِب

ــد. از  ــناخته بمان ــی ناش ــر درون ــود گوه ــب می ش ــان موج ــاب گناه ــه حج ــد ک ــان می ده ــه نش آی

نظــر مالصــدرا، جهــل صوفیــان هــم ناشــی از همیــن زنــگاری اســت کــه بــر اثــر کارهــای زشــت و 

صفــات اخالقــی ناپســند، در گوهــر نفسشــان نفــوذ کــرده اســت )همــان، 45(. نظــر بــه اهمیــت 

خودســازی، مالصــدرا در آثــار دیگــر خــود، رغبــت بــه مناصــب، طلــب لــذات دنیــوی و تبعیــت از 

ــی دارد و موجــب  ــب را در پ ــوری قل ــزرگ، ک ــه ی ب ــن فتن ــد. ای ــه می دان ــن فتن شــهوات را بزرگ تری
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ــا  ــه گذشــت، مالصــدرا در برخــورد ب ــب می شــود )مالصــدرا، 1366 ج، 458(. چنان ک پوشــیدگی قل

ایــن انحــراف صوفیــان و جّهــال زمانــه بــه آیــه 14 مطففیــن استشــهاد می کنــد؛ امــا او علــت وجــود 

ایــن انحــراف را در آیــه پنجــم ســوره صــف می جویــد و این گونــه اســتدالل می کنــد کــه اعتقــاد بــه 

آراء فاســد موجــب گمراهــی قلــوب آنــان می شــود: »َو ِإْذ قــاَل ُموســی ِلَقْوِمــِه یــا َقــْوِم ِلــَم ُتْؤُذوَنِنــی 

ــا زاُغــوا َأزاَغ اهلُل ُقُلوَبُهــْم َو اهلُل ال َیْهــِدی اْلَقــْوَم اْلفاِســِقیَن«  ــی َرُســوُل اهلِل ِإَلْیُکــْم َفَلمَّ َو َقــْد َتْعَلُمــوَن َأنِّ

)صــف:5). 

از نظــر مالصــدرا، مهم تریــن انحرافــات نفــس کــه مانــع درک حقیقــت می شــود، داشــتن حــب 

جــاه و مقــام، میــل بــه ریاســت و داشــتن شــهوت نفــوذ در بــالد و برتــری بــر مردمــان اســت؛ در 

نتیجــه، اگــر کســی نفــس حیوانــی خــود را تهذیــب نکــرده باشــد، نمی توانــد بــه فراگیــری حکمــت 

بپــردازد و بــه جــز گمراهــی خــود، دیگــران را هــم بــه گمراهــی می افکنــد )مالصــدرا، 1366 ب، 61). 

ــدی  ــنت خداون ــد س ــس می پردازن ــازی نف ــه پاکس ــدم ب ــن ق ــه در اولی ــزرگان صوفی ــه ب ــل اینک دلی

اســت، کــه در کتــاب الهــی نیــز خطــاب بــه حضــرت موســی؟ع؟ آمــده اســت: »َو واَعْدنــا ُموســی 

ِخیــِه هــاُروَن اْخُلْفِنی  ــِه َأْرَبِعیــَن َلْیَلــًة َو قــاَل ُموســی أِلَ َثالِثیــَن َلْیَلــًة َو َأْتَمْمناهــا ِبَعْشــٍر َفَتــمَّ ِمیقــاُت َربِّ

ــْع َســِبیَل اْلُمْفِســِدیَن« )اعــراف:142(. اینکــه حضــرت موســی؟ع؟جهت  ِب ــْح َو ال َتتَّ ِفــی َقْوِمــی َو َأْصِل

ــدی از  ــه بهره من ــه نفــس پرداخــت، نشــان می دهــد ک ــه تزکی ــد چهــل شــب ب ــا خداون ــت ب صحب

ــه ادراک و  ــو تخلی ــز در پرت ــد، ج ــی رخ می ده ــان حقیق ــه در عرف ــی ک ــارف اله ــی و مع ــوم لدّن عل

حــواس از شــواغل و اغــراض دنیــوی، بازداشــتن شــکم از طعــام و منــع زبــان از کالم بــه غیــر ذکــر 

ــور،  ــن ام ــت ای ــه رعای ــت ک ــدرا، 1366 ج، ج 3، 369(. ازهمین روس ــود )مالص ــل نمی ش ــی حاص اله

نفــس را جهــت ســخن گفتــن بــا خداونــد و افاضــه صــور حقایــق آمــاده می کنــد.   

3ـ2. علم گریزی 

ــرای  ــل، مالصــدرا ب ــان عصــر صفــوی اســت؛ امــا در مقاب علم گریــزی یکــی از ویژگی هــای صوفی

رســیدن بــه مقــام قــرب الهــی و ســعادت واقعــی، کوشــش علمــی و عملــی را بــه عنــوان شــرط اولیــه 

الزم می دانــد. منظــور از مجاهــدت و کوشــش علمــی نیــز، رفتــن بــه دنبــال سرچمشــه های معرفــت 

اســت. بنابرایــن بــه عقیــده مالصــدرا »اگــر کســی شــرایط فضــل و علــم را دارا نبــود و یــا اضــداد آن 

ــوان به خاطــر اینکــه گروهــی گمــان  ــدارد و نت ــری را ن شــرایط در او موجــود باشــد، صالحیــت رهب

وجــود مزایــای علمــی در او دارنــد، او را مقتــدا بــه حســاب آورنــد« )مالصــدرا، 1366 ب، 42). 

ــرد  ــان دوره گ ــه گدای ــن دوره، ب ــه بیشــتر درویشــان صوفی مســلک در ای ــد توجــه داشــت ک بای

ــد  ــد. هرچن ــی می پرداختن ــری و معرکه آرای ــی، مارگی ــی، قصه گوی ــه مناقب خوان ــته، ب ــباهت داش ش
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ــن دوره  ــه تصــوف ای ــا وجودشــان ب ــوی دانســت، ام ــّرف تصــوف عصــر صف ــوان آنهــا را مع نمی ت

ــد آمــده و  ــد، کــه از هن ــه ای ســهمگین وارد آورد. »جاللی هــا« گروهــی از ایــن درویشــان بودن ضرب

خــود را »قلنــدر« معرفــی می کردنــد و البتــه، ارتباطــی هــم بــا قلنــدران قدیــم نداشــتند. مهم تریــن 

کار آنهــا جمــع آوری صدقــه و نــذر بــود. آنــان هرچــه از مــردم دریافــت می کردنــد، صدقــات و وجــوه 

ــرد  ــان را دوره گ ــن درویش ــتند و ای ــّدی می دانس ــن کار را تک ــا مخالفان،ای ــد، ام ــرعیه می نامیدن ش

ــود، آنهــا  ــان رایــج ب ــد هــم بیــن جاللی ــَرس کــه در هن ــه بنــگ و َچ ــاد ب ــد. اعتی و گــدا می خواندن

ــگ«  ــی »ملن ــبب گاه ــن س ــه همی ــرد و ب ــتغرق می ک ــه مس ــودی و خلس ــی بی خ ــًا در نوع را غالب

نامیــده می شــدند. دســته ای دیگــر از آنــان نیــز بــه نــام »مداریان«،کــه بیشــتر از هنــد آمــده بودنــد، 

ــد، »درویشــان  ــه از جهــت ســخنوری معــروف بودن ــد و گروهــی ک ــه کارهــای غریــب می پرداختن ب

ــوب، 1385، 243). ــدند )زرین ک ــده می ش ــی« خوان عجم

ایــن گروه هــا جــز به نــدرت، بــا احــوال و اقــوال صوفیــه و حتــی سلســله های معــروف 

ــی از  ــان، 244(. یک ــد )هم ــا موهــوم بودن ــول و ی ــران آنهــا اشــخاص مجه آشــنایی نداشــتند و پی

ــد:  ــف می کن ــه توصی ــن دوره را این گون ــان ای ــود درویش ــاب خ ــی در کت ــان اروپای سفرنامه نویس

»امــا آنهــا کــه خــود را درویــش می نامنــد، چنیــن وانمــود می کننــد کــه گویــا بــه اختیــار و از فــرط 

ــدی،  ــای متک ــن درویش ه ــب ای ــه غال ــم ک ــن می گوی ــه م ــد؛ درحالی ک ــر را برگزیده ان ــی فق فروتن

ــه  ــر عــدم کارایــی ب ــا در اث ــی ی ــا از فــرط تنبل ــکار و بی عــاری هســتند، کــه ی در واقــع آدم هــای بی

درویشــی گراییده انــد« )کمپفــر، 1360، 136(. به این ترتیــب، وجــود ایــن درویشــان و عملکــرد آنهــا، 

راه را بــرای مخالفــان تصــوف بــاز نمــود و بهانــه ای بــه دســت ایشــان و نیــز مخالفــان عرفــان داد. 

ــی  ــه، بعض ــت ک ــا آنجاس ــران ت ــن فریب گ ــوذ ای ــد: »نف ــراد می گوی ــن اف ــاد از ای ــدرا در انتق مالص

ــد و ســخنان  ــان پردازن ــه مالزمــت ایــن مدعی ــران، پیشــه ی خــود رهــا کــرده و روزگاری ب صنعت گ

ســاخته و پرداختــه اینــان فراگیرنــد؛ تــا دیگــر عــوام را چــه رســد« )مالصــدرا، 1366 ب، 25(. همچنین، 

وی در توصیــف حــال ایــن افــراد معتقــد اســت کــه »علــم اینــان ســبب حجابشــان از شــهود گشــته 

و اشــتهای ســخن از خــدا گفتنشــان ـ و نــه بــه او رســیدن ـ بــه ســیری گراییــده اســت« )همــان(. 

ــی ضعیــف، طبعــی خشــن، فکــری عصیانگــر  ــراد عــوام زده شــده اند؛ عقل از نظــر مالصــدرا، ایــن اف

ــیه  ــات قدس ــی تجلی ــه آمادگ ــد و ن ــای علمی ان ــرای نقش ه ــه پذی ــد. آنهــا ن ــخت دارن ــی س و قلب

ــْم  ــْت ُقُلوُبُک ــمَّ َقَس ــد: ﴿ُث ــه می دان ــن آی ــی از ای ــان را مصداق ــدرا آن ــان، 42(. مالص ــد )هم را دارن

ْنهــاُر َو ِإنَّ  ــُه اأْلَ ــُر ِمْن ــَن اْلِحجــاَرِة َلمــا َیَتَفجَّ ــَی َکاْلِحجــاَرِة َأْو َأَشــدُّ َقْســَوًة َو ِإنَّ ِم ــَک َفِه ــِد ذِل ــْن َبْع ِم
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ــا  ــُه اْلمــاُء َو ِإنَّ ِمْنهــا َلمــا َیْهِبــُط ِمــْن َخْشــَیِة اهلِل َو َمــا اهلُل ِبغاِفــٍل َعمَّ ُق َفَیْخــُرُج ِمْن ــقَّ ِمْنهــا َلمــا َیشَّ

َتْعَمُلــوَن﴾ )بقــره:74(. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه در اثــر معاصــی و اشــتغاالت عامیانــه، کــدورت 

ــتعداد  ــه اس ــود ک ــخت می ش ــه ای س ــد و دل به گون ــدا می کن ــوخ پی ــس رس ــان در نف ــت چن و ظلم

ــر  ــی در عص ــن عوام زدگ ــود ای ــدرا، 1375، 43(. وج ــد )مالص ــی نمی مان ــوم در او باق ــاف عل انکش

ــه  ــن، ب ــع و مطمئ ــیار قاط ــی بس ــا او بالحن ــود؛ ت ــدرا می ش ــدید مالص ــراض ش ــبب اعت ــوی س صف

ــه  ــخنانش را متوج ــه س ــدیدترین هجم ــه، ش ــف پرداخت ــن طی ــای ای ــا و نادانی ه ــای کجی ه افش

آنــان کنــد. ضعــف علم گرایــی و پرداختــن بــه اعمــال عوامانــه، گریــز رســمی از محافــل علــم و دانــش، 

چیرگــی اندیشــه های سســت و موهومــات، آفــات و انحرافاتــی اســت کــه کجروی هــای اساســی و 

گرفتاری هــای بزرگــی را در پــی دارد. در همیــن راســتا، مالصــدرا معتقــد اســت، عوام زدگــی صوفیــان 

در عصــر صفــوی ســبب شــد تــا آنهــا بــا شــعار »علــم حجــاب اکبــر اســت«، از پرداختــن بــه علــم 

حقیقــی دور ماننــد و بــه تحســین عــوام رضایــت دهنــد. بــه تعبیــر مالصــدرا، »ایــن افــراد عالوه بــر 

ــر  ــه در اث ــه ای ک ــادات عامیان ــودن اعتق ــت دارا ب ــه عل ــی، ب ــه حجاب هــای ظلمان ــن هم داشــتن ای

محشــور بــودن بــا بیگانــگان و افــراد ســفله و نــادان و بی مایــه در آنهــا رســوخ کــرده اســت، از علــوم 

حقیقــی و معــارف ربانــی محجوبنــد« )همــان، 43(. ایــن ســخنان نشــان می دهــد کــه همنشــینی 

ــه حکمــت  ــه تحســین های ظاهــری، همچنیــن توجــه نکــردن ب ــع شــدن ب ــاس و قان ــا عــوام الن ب

ــر  ــی، نظ ــوت عارف نمای ــا کس ــن، ب ــطحی از دی ــی س ــا درک ــان ب ــا صوفی ــده ت ــبب ش ــی، س حقیق

دیگــران را جلــب کننــد و عرفــان و تصــوف را وســیله دســت یابی بــه مطامــع دنیــوی قــرار دهنــد.

3ـ3. باطن گرایی

یکــی دیگــر از انحرافاتــی کــه در عصــر صفــوی از ســوی صوفیــان عارف نمــا بــروز یافــت، نوعــی 

باطن گرایــی افراطــی و یک ســویه بــود. ایــن آفــت در جای جــای ســخنان مالصــدرا در کتــاب کســر 

ــزاع و درگیــری میــان ظاهرگرایــان  ــروز ایــن انحــراف، ن ــام خودنمایــی می کنــد. شــاید علــت ب أصن

ــود. توضیــح آن کــه، دیــن جنبه هــای ظاهــری و باطنــی دارد؛ در  و باطن گرایــان در عصــر صفــوی ب

طــول تاریــخ هــم، برخــی ظاهــر دیــن را گرفتــه، از باطــن غفلــت ورزیده انــد و عــده ای، بــه علــت 

ــد.  ــت کرده ان ــن غفل ــی دی ــد باطن ــی قشری مســلک، از بع ظاهرگرای

در دوره صفــوی نیــز، تقابــل میــان طرفــداران ظاهــر و باطــن دیــن وجــود داشــت. ایــن نــوع 

ــان ســخنان کســانی چــون  ــد و در می ــان نمان ــن عصــر پنه ــای شــیعی ای ــد علم ــی از دی باطن گرای

مالصــدرا نمــود یافــت. او این چنیــن بــه ایــن نــوع انحــراف می تــازد: »آن ابلهــان تصــور می کننــد، 

ــه  ــد ب ــه خداون ــا ک ــد؛ بدین معن ــان وارد نمی کن ــده انس ــه عقی ــرری ب ــکاری ض ــتی و گناه هواپرس
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ــد  ــه دل بای ــت و ب ــد ارزش اس ــی فاق ــال جوارح ــه، اعم ــدارد. درنتیج ــازی ن ــان نی ــتش انس پرس

ــه  ــازد ک ــا می ت ــان عارف نم ــن صوفی ــه ای ــان ب ــرد« )مالصــدرا، 1366 ب، 28(. مالصــدرا چن توجــه ک

باطن گروی شــان را در ردیــف »باطل گرایــی« یــاد کــرده، می گویــد: »آیــا ایــن احمــق ســفیه، کتــاب 

ــد  ــد خداون ــا ببین ــالوت نکــرده اســت، ت ــان ت ــا توجــه و ایق ــرآن را ب ــات ق خــدا را ننگریســته و آی

تعالــی چگونــه پیامبــران خــود را کــه دوســت ترین خلــق در نــزد اوینــد، از پیــروی از هــوای نفــس 

ــاره  ــان، 80(. او دراین ب ــت« )هم ــده داده اس ــان وع ــه گمراهی ش ــروی آن، ب ــته و در پی برحذرداش

ــْم  ْرِض َفاْحُک ــی اأْلَ ــًة ِف ــاَک َخِلیَف ــا َجَعْلن ــا داُوُد ِإنَّ ــد: »ی ــرآن اســتناد می کن ــه ق ــن آی ــه ای ــه ب از جمل

ــْن َســِبیِل اهلِل  ــوَن َع ِذیــَن َیِضلُّ ــْن َســِبیِل اهلِل ِإنَّ الَّ ــَک َع ــِع اْلَهــوی َفُیِضلَّ ِب ــاِس ِباْلَحــقِّ َو ال َتتَّ ــَن النَّ َبْی

ــْوَم اْلِحســاِب« )ص:26( .ایــن اســتناد نشــان می دهــد کــه عمــل  ــوا َی ــِدیٌد ِبمــا َنُس ــذاٌب َش ــْم َع َلُه

ــر و  ــی ظاه ــه هم گرای ــه مؤلف ــه ب ــدون توج ــت، ب ــوت انبیاس ــرلوحه دع ــه س ــت، ک ــاس عدال براس

باطــن، امکان پذیــر نیســت؛ ازهمین روســت کــه اولیــای الهــی در اولیــن گام، بــه پرهیــز از تبعیــِت 

ــده اند. ــوت ش ــس دع ــوای نف ه

3ـ4. تقلیل و فروکاهی شریعت مداری

صوفیــان در پــی نــگاه باطن گرایانــه خــود، بــه نوعــی، تکالیــف شــرعی را کنــار گذاشــته، بــه آن 

ــرده برمــی دارد. او  ــن عصــر، پ ــان در ای ــروه از صوفی ــا شــدند. مالصــدرا از آســیب های دو گ بی اعتن

معتقــد اســت، گروهــی از صوفیــان از فلســفه حقیقــی و حکمــت عبــادت بی خبرنــد و گروهــی دیگــر، 

ــِط تکالیــف دینــی و عبــادی، بــه  ــا تفســیر غل اگرچــه بــه فلســفه عبــادات جاهــل نیســتند، ولــی ب

ــده  ــادات، فای ــه هــدف از تشــریع عب ــد ک ــروه اول تصــور می کنن ــا شــدند؛ گ ــال شــرعی بی اعتن اعم

رســاندن بــه خداونــد اســت و خداونــد غنــّی مطلــق اســت؛ در نتیجــه، خــود را از عبــادت بی نیــاز 

ــوف  ــان و تص ــری عرف ــات فک ــا و انحراف ــه آفت ه ــر را از جمل ــرز فک ــن ط ــدرا ای ــد. مالص می بینن

ــاری گراییــده و  ــه بی بندوب ــی را خــورده و ب ــن معن ــب همی ــه ای فری ــد: »طایف می شــمارد و می گوی

ــد  ــده ای عای ــه فای ــا چ ــج م ــاز و ح ــت. او را از نم ــای ماس ــاز از عبادت ه ــد بی نی ــد: خداون می گوین

گــردد و چــه نیــازی دارد کــه از مــا وام گیــرد؟ و معنــی ایــن آیــه چیســت کــه می فرمایــد: »کیســت 

کــه خــدای را قــرض الحســنه دهــد؟« و اگــر می خواســت مســاکین را اطعــام کنــد، خــود می کــرد و 

نیــازی نیســت تــا مــا دارایی هــای خــود را صــرف آنهــا کنیــم« )همــان، 87(. مالصــدرا بعــد از نقــل 

ــان قــرآن چنیــن نقــل می کنــد: »َو ِإذا ِقیــَل  ــا کفــار، از زب ــان ب ایــن ســخنان، در قیــاس ســخنان آن

ِذیــَن آَمُنــوا َأ ُنْطِعــُم َمــْن َلــْو َیشــاُء اهلُل َأْطَعَمــُه ِإْن  ِذیــَن َکَفــُروا ِللَّ ــا َرَزَقُکــُم اهلُل قــاَل الَّ َلُهــْم َأْنِفُقــوا ِممَّ

َأْنُتــْم ِإالَّ ِفــی َضــالٍل ُمِبیــٍن« )یــس:47(. مالصــدرا بــا ایــن بیــان قرآنــی معتقــد اســت کــه ایــن طــرز 
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ــه از  ــد، ک ــان می کنن ــال بی ــه اهــل اباحــه و ضــالل از عــوام و جّه ــه ای اســت، ک فکــر »شــبهه واهی

خانــه عنکبــوت نیــز سســت تر اســت« )مالصــدرا، 1366 ج، ج5، 144(؛ زیــرا آنــان خداونــد را بی نیــاز 

ــه  ــه گفت ــد. ب ــج می کنن ــریعت گریزی را تروی ــی ش ــاس، نوع ــن اس ــر همی ــد و ب ــادت می دانن از عب

مالصــدرا: »ایــن افــراد در شــواغل وادیــات غــرق شــده اند و به علــت وجــود همیــن صفــات رذیلــه، 

نــور حــق بــر آنــان پوشــیده شــده اســت« و خداونــد از زبــان آنــان چنیــن نقــل می کنــد: »َســَیُقوُل 

ِذیــَن َأْشــَرُکوا َلــْو شــاَء اهلُل مــا َأْشــَرْکنا َو ال آباُؤنــا« )انعــام:148(. از نظــر مالصــدرا ممکــن اســت ایــن  الَّ

ســخن از زاویــه ای درســت باشــد؛ ولــی ایــن گــروه حتــی بــا همیــن ســخن درســت، بــه هالکــت 

ــا  ــه ب ــن داســتاِن بیشــتر فیلســوف نمایانی اســت ک ــان همیشــگی دچــار شــده اند و ای ــدی و زی اب

جهــل و زیانــکاری، فریــب آب نمایــی ســراب را خوردنــد و گمــراه شــدند )همــان، 88).

بایــد توجــه داشــت کــه بخــش زیــادی از کتــاب کســر أصنــام الجاهلیــة بــه نکوهــش ایــن افــراد 

اختصــاص دارد. بخــش دیگــری از نکوهــش ایشــان هــم بــه ایــن علــت اســت کــه ایــن صوفیــان، به 

تأثیــر عبــادت در روح انســان توجهــی ندارنــد و از رابطــه ای کــه عبــادت در ســازندگی روح و متخلــق 

ــب  ــا را از قل ــادت زنگاره ــه عب ــد ک ــد. آنهــا نمی دانن ــه دارد غافل ان ــالق فاضل ــه اخ ــان ب ــدن انس ش

ــد )همــان(.  ــور هدایــت می کن انســان می زدایــد و آن را آمــاده دریافــت معــارف و ن

ــد  ــادات اســت. آنهــا معتق ــط عب ــن عصــر، تفســیر غل ــان ای ــر صوفی ــروه دیگ انحــراف فکــری گ

بودنــد عبــادات ارزش مقطعــی دارد و ســالک پــس از رســیدن بــه حــق و طــی مراحــل ســیر و ســلوک، 

دیگــر از عبــادات بی نیــاز خواهــد بــود؛ ماننــد نردبانــی کــه پــس از بــاال رفتــن و رســیدن بــه بلنــدی، 

دیگــر بــدان احتیاجــی نیســت. مالصــدرا ایــن انحــراف را چنیــن گــزارش می کنــد: »اعمــال بدنــی 

بی ارزشــند. دل را بایــد نگریســت. دل هــای مــا والــه حــب خــدا و واصــل بــه معرفــت اوینــد و در 

ــه  ــذات باطــن و بدنمــان اســت ن حظائــر قــدس جاخوش کرده انــد. غوطــه وری مــا، در شــهوات و ل

بواطــن و دلهامــان« )همــان، 26(. او در نقــد ایــن انحــراف، بــه داســتان بلعــم باعــورا اشــاره می کنــد 

و بــا نشــانه گرفتــن ســلوک علمــی و عملــی او، بــه شــدیدترین وجهــی، از میــل بــه خواهش هــا و 

جاذبه هــای شــهوات دنیایــی پرهیــز می دهــد. خداونــد در قــرآن کریــم بــا تشــبیه بلعــم بــه ســگ، 

ــْیطاُن َفــکاَن ِمــَن اْلغاِویــَن«  ــِذی آَتْینــاُه آیاِتنــا َفاْنَســَلَخ ِمْنهــا َفَأْتَبَعــُه الشَّ فرمــود: »َو اْتــُل َعَلْیِهــْم َنَبــَأ الَّ

)اعــراف:175(. مالصــدرا مخاطــب ایــن آیــه را عالمانــی می دانــد کــه بــا اشــتغال بــه دنیــا و پرداختــن 

بــه شــهوات، سرپرســت امــور نفســانی شــده اند. ایــن داســتان نشــان می دهــد کــه در ســلوک عــارف 

راســتین، تعامــل عقــل و ایمــان وجــود دارد؛ ولــی تصــور جدایــی عقــل و ایمــان از یکدیگــر، موجــب 

گمراهــی جّهــال صوفیــه و نیــز گمراهــی پیــروان آنــان شــده اســت. همچنیــن می تــوان گفــت، بــه 
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ــات  ــن مقام ــه باالتری ــه: »ســالِک حق جــوی گرچــه ب ــد ک ــان می کن ــه بی ــن آی ــده مالصــدرا، ای عقی

رســیده باشــد، از امتحانــات الهــی غافــل نتوانــد بــود؛ تــا آن ناســالک را چــه رســد، کــه در دریــای 

ــان، 27).  ــردد« )هم ــه آتــش ظلمت هــا ســوخته گ ــه و به دســت گناهــان اســیر و ب شــهوت ها غرق

ــه ســوی فریبندگــی و  ــده انســان ب ــاره برانگیزانن ــه اینکــه نفــس ام ــا نظــر ب ــت و ب ــن عل ــه همی ب

شــهوت های دنیایــی اســت، بایــد »همــای عالــی همــت او از یــاد حق طلبــی و محبتــش پربنــدد« 

)همــان(، تــا خداونــد او را از مهلکــه برهانــد؛ چنان کــه در داســتان حضــرت یوســف؟ع؟هنگام مکــر 

ــِه َکذِلــَک ِلَنْصــِرَف  ــْت ِبــِه َو َهــمَّ ِبهــا َلــْو ال َأْن َرأی ُبْرهــاَن َربِّ همســر عزیــز مصــر فرمــود: »َو َلَقــْد َهمَّ

ــُه ِمــْن ِعباِدَنــا اْلُمْخَلِصیــَن« )یوســف:24).  ــوَء َو اْلَفْحشــاَء ِإنَّ َعْنــُه السُّ

ــی اهلل،  ــه شــریعت محوری در ســلوک ال ــب نفــس و توجــه ب ــه و تهذی ــگاه مالصــدرا، تصفی از ن

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــتین ب ــان راس ــی عرف ــانه های واقع ــت و از نش ــکان اس ــات نی ــانه ها و صف از نش

پیونــد میــان عرفــان واقعــی و شــریعت، مؤلفــه مهمــی اســت کــه در اندیشــه ی محــوری مالصــدرا 

نمــود یافتــه؛ امــا در تصــوف عصــر صفــوی دیــده نشــده اســت. بــه بیانــی دیگــر، تصــوف منهــای 

شــریعِت ایــن عصــر، بیشــتر بــر ادعــا، ریــا و تظاهــر مبتنــی اســت و عنصــر معرفــت در آن وجــود 

ــود و  ــح داده می ش ــن ترجی ــر باط ــر ب ــت، ظاه ــودن از حکم ــی ب ــر ته ــن، به خاط ــدارد؛ همچنی ن

ــد  ــان مدعی ان ــت، آن ــه گذش ــد. چنان ک ــاقط می کنن ــود س ــرعی را از خ ــف ش ــی تکلی ــان حت صوفی

بــه مقاماتــی رســیده اند کــه از انجــام اعمــال شــرعی بی نیازنــد؛ امــا عــارف واقعــی، از ســر تأمــل و 

تفقــه دینــی، همــواره خــود را مقیــد بــه تکالیــف شــرعی می دانــد و ازهمین روســت کــه مالصــدرا 

عمــل مبتنــی بــر معرفــت را اســاس برخــورد خــود بــا تصــوِف ایــن عصــر قــرار داده اســت.

3ـ5. گزاف گویی های مبالغه آمیز

ــراه  ــی هم ــا ذوق عرفان ــری را ب ــرب های فک ــود، مش ــه خ ــت متعالی ــزی حکم ــدرا در پی ری مالص

ــد .  ــری اش دوری گزی ــات فک ــات در حی ــات و خراف ــز، از موهوم ــود نی ــه خ ــلوک عارفان ــرد و در س ک

واکنــش عارفــان شــیعی بــه موهومــات صوفیــه در عصــر صفــوی ظهــور بیشــتری داشــت؛ اگرچــه 

ــه ایــن واکنش هــا ایــن ســخن مالصــدرا  ــدارد. از جمل ــه ایــن عصــر ن ایــن واکنــش، اختصاصــی ب

اســت: »از همیــن نمونــه اســت توهمــات گروهــی از متصوفــه؛ ســخنان نامفهومــی کــه خــود را بــر 

ــات  ــن وهمی ــه همی ــن، چیزهــای دیگــری از مقول ــرار آن مشــغول ســاخته اند و همچنی ــذکار و تک ت

ــران  ــرای دیگ ــاب ب ــا آب و ت ــه ب ــی ک ــه و صورت هــای رؤیای ــالت، چــون خواب هــای بی پای و الطائ

ــی ...« )همــان، 44). ــه معنای ــد و ن ــر دارن ــه تعبی ــه ن ــد؛ اضغــاث و احالمــی ک نقــل می کنن

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه انتقــاد شــدید مالصــدرا بــه رؤیاگرایــی صوفیــان، بــه معنــای 
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ــن  ــا را جایگزی ــن عصــر، رؤی ــان ای ــه صوفی ــی نیســت؛ بلک ــا و ســهم آن در باورهــای دین ــی رؤی نف

ــر  ــت، ه ــهود اس ــدرا مش ــخنان مالص ــه در س ــد و چنان ک ــی می نمودن ــرعی و قلب ــی، ش ــه عقل ادل

خــواب بی اســاس و آشــفته ای را دلیــل و حجــت می دانســتند و بــه نــام عرفــان بــه مــردم معرفــی 

ــد.  ــی ندارن ــت و ارزش معرفت ــد، حجی ــوم و بی معناین ــون موه ــا، چ ــه رؤیاه ــد. این گون می کردن

ــم بیــداری ایــن گــروه،  ــه عقیــده مالصــدرا، »نه تنهــا ایــن خواب هــا، کــه بســیاری از ســخنان عاَل ب

خــود از قبیــل همیــن خواب هــا و خیــاالت اســت« )همــان، 45(. انتقــاد دیگــر مالصــدرا بــه ایــن 

افــراد، شــطحّیات و کشــف و کرامــات بی پایــه ای اســت کــه باعــث شــده از فراگیــری عرفــان و علــم 

خــودداری ورزنــد. وی ایــن گــروه را کســانی می دانــد کــه بــدون دانــش، خــود را وارد چله نشــینی 

کــرده، لبــاس صوفیــان می پوشــند و شــروع بــه پیــروی از مریــدان می کننــد. اشــکال دیگــر اینــان، 

پنــاه بــردن بــه شــعبده و حیله هاســت، کــه بــرای جمــع آوری مشــتری صــورت می گیــرد )مالصــدرا، 

1366 ب، 8(. نمونــه ایــن بازارگرمی هــا اســتفاده از آن چیــزی اســت کــه گاه در تعبیــر اندیشــمندان 

معاصــر، »کلمــات مزخــرف شــعرّیه« نــام دارد. بــه تعبیــری، بیشــترین چیزهایــی کــه در عصــر صفوی، 

ــد، »کلمــات مزخرفــه شــعریه«  ــه آن ســرگرم بودن ــد و واعظــاِن عــوام ب ــه آن روی آوردن متصوفــه ب

اســت؛ آن هــم اشــعاری کــه در وصــف عشــق و جمــال معشــوق و شــمایل محبوبــان و شــادی وصــال 

و غــم فــراق آنهاســت. مالصــدرا به جــز آنچــه گذشــت، فصلــی خــاص را نیــز بــه بطــالن شــطحّیات 

ــیار  ــن دوره بس ــان ای ــت صوفی ــناخت وضعی ــه در ش ــی ک ــت؛ مطالب ــاص داده اس ــه اختص متصوف

بــاارزش اســت )جعفریــان، 1388، ج 1، ص 760).

بــه تعبیــر مالصــدرا، »آنچــه عامــه متصوفــه و گوینــدگان بی مایــه در ایــن زمانــه بــدان 

خوگرفته انــد، ســخنان ظاهرفریــب شــعری اســت، کــه اســتفاده فــراوان از آن در موعظه هــا نکوهــش 

ــَعراُء  ــاره می فرمایــد: »َو الشُّ شــده اســت« )مالصــدرا، 1366 الــف، ص56 (. خداونــد متعــال دراین ب

ــوَن« )شــعراء:225 ـ 224(: شــاعران را گمراهــان  ــی ُکلِّ واٍد َیِهیُم ــْم ِف ُه ــَر َأنَّ ــْم َت ــاُووَن َأ َل ــُم اْلغ ِبُعُه َیتَّ

ــه ای  ــن در آی ــد؟ همچنی ــته می رون ــر وادی، سرگش ــان در ه ــه آن ــدی ک ــا ندی ــد. آی ــروی می کنن پی

ــْعَر َو مــا َیْنَبِغــی َلــُه ِإْن ُهــَو ِإالَّ ِذْکــٌر َو ُقــْرآٌن ُمِبیــٌن« )یــس:69( :  ْمنــاُه الشِّ دیگــر می فرمایــد: »َو مــا َعلَّ

و مــا بــه او )پیامبــر( شــعر نیاموختیــم و ســزاوار او هــم نیســت. آن)چــه بــه او آموختیــم( جــز مایه ی 

ذکــر و قــرآِن روشــن نیســت. مالصــدرا در ادامــه می گویــد: »نقــل مجالــس ایــن گــروه، اشــعار اســت؛ 

ــان؛  ــان و لــذت وصــال و درد فــراق آن شــعرهایی در توصیــف زیبایــی معشــوقان و دلربایــی محبوب

درصورتی کــه بیشــتر حضــار ایــن مجالــس ... از عــوام الناس انــد، بــا قلب هایــی آکنــده از شــهوات 

ــدن  ــبب، خوان ــدنی. به همین س ــا جدانش ــای زیب ــه صورت ه ــه ب ــری و توج ــی از لذت گی و درون های
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اشــعاری چنیــن بــا آهنگ هــای مخصــوص ،جــز برانگیختــن آن شــهوت های پنهــان و بیماری هــای 

مزمــن، کــه در درون آنــان ریشــه دوانیــده اســت، کاری نمی کنــد )همــان، 57).

3ـ6. تهی وارگی اصطالحات و مفاهیم عرفانی

مالصــدرا در برخــورد بــا ایــن انحــراف، تــالش کــرد مفاهیــم عرفانــی را بازســازی کنــد و مهم تریــن 

مفاهیــم عرفانــی را کــه در اثــر اســتفاده های نابه جــا چرخــش معنایــی پیــدا کــرده بــود، بــار دیگــر 

هویت یابــی نمایــد. او در منظومــه عرفانــی خــود، مفاهیمــی چــون ذکــر و تذکیــر، خواطــر، فقیــه، 

حکیــم، عــارف و ماننــد آن را بازیابــی کــرد. بــه عنــوان نمونــه، در عرفــان اســالمی، همــواره بــر توجــه 

ــز، از  ــم نی ــرآن کری ــی دارد و در ق ــدا اهداف ــاد خ ــت. ی ــده اس ــد ش ــدا تأکی ــاد خ ــت و ی ــه معرف ب

ــالَة  باالتریــن ذکرهــا و »ذکــر اکبــر« یــاد شــده اســت: »اْتــُل مــا ُأوِحــَی ِإَلْیــَک ِمــَن اْلِکتــاِب َو َأِقــِم الصَّ

ْکَبــُر َو اهلُل َیْعَلــُم مــا َتْصَنُعــوَن« )عنکبــوت:45(؛  ــالَة َتْنهــی َعــِن اْلَفْحشــاِء َو اْلُمْنَکــِر َو َلِذْکــُر اهلِل َأ ِإنَّ الصَّ

امــا بایــد توجــه داشــت کــه ذکــر، فقــط ذکــر لســانی نیســت و چنیــن ذکــری به تنهایــی ارزشــی 

نــدارد. ذکــر لســانی زمانــی ارزشــمند اســت، کــه زمینــه قــرب الهــی را فراهــم کنــد. بنابرایــن، توجــه 

بــه ذکــر زبانــی صــرف توســط صوفیــان، از دیگــر انحرافــات عصــر صفــوی اســت، کــه انتقــاد شــدید 

عارفــان شــیعی ایــن عصــر را بــه دنبــال دارد: »ذکــر خــدا، چنانکــه برخــی از موحدنماهــا می پندارنــد، 

تنهــا بــه گفتــن زبــان و حــروف و اصــوات نیســت؛ چراکــه ایــن توحیــد لفظــی اســت و احــدی را 

در عالــم آخــرت و صقــع ربوبــی فایــده نبخشــد ... از کلماتــی کــه دارای معانــی متعــددی هســتند و 

بــرای بســیاری موجــب مغالطــه شــده اســت، لفــظ »ذکــر« و »تذکیــر« اســت« )همــان، 55(. از نظــر 

مالصــدرا، ذکــر حقیقــی، فرازبانــی و از روی علــم و تعقــل اســت. چنیــن ذکــری در عرفــان اســالم و 

نــزد علمــای ایــن فــن، دارای مراتبــی اســت و فقــط منحصــر بــه لقلقــه ی ظاهرفریــب نیســت، کــه 

از فضــای زبــان تجــاوز نمی کنــد؛ بلکــه ذکــر لفظــی ارزش طریقــی دارد و ابــزاری اســت کــه هــدف از 

آن، شــناخت خداونــد و درک قــرب الهــی اســت. امــا اگــر ذکــر زبانــی ســبب سوءبرداشــت شــود و در 

جهــت نزدیکــی بــه مقــام حــق بــه کار نــرود، ارزشــی نخواهــد داشــت. مالصــدرا در نقــد ایــن نــوع 

برداشــت گویــد: »ایــن صوفیــان بــه ســخناِن در ظاهــر عارفانــه و معنــوی خوگرفتــه و دلخوش انــد 

ــر« و  ــت »ذک ــوان گف ــن، می ت ــان، 56(. بنابرای ــته اند« )هم ــر آن گذاش ــر« ب ــام »ذک ــط ن ــه غل و ب

»تذکیــر« از کلماتــی اســت کــه معانــی متعــددی دارد و در نتیجــه، بســیاری را بــه اشــتباه انداختــه 

ــِإنَّ  ــْر َف ــد:»َو َذکِّ ــه می فرمای ــن کلم ــاره ای ــد درب ــه شــده اســت. خداون و موجــب ســوءفهم صوفیان

ْکــری َتْنَفــُع اْلُمْؤِمِنیــَن« )ذاریــات:55(: و )بــه مــردم( تذّکــر بــده کــه قطعــًا تذّکــر بــرای مؤمنــان  الذِّ

ــادی  ــار زی ــز، اخب ــر نی ــس ذک ــن رابطــه آورده اســت: »در مــدح مجال ــد اســت. مالصــدرا در ای مفی
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وارد گشــته اســت؛ از جملــه، روایــت حضــرت رســول؟ص؟: خداونــد را ســوای مالئکــه خلــق، مالئکــه ای 

هســتند کــه در هــوا در گردش انــد و چــون یکــی از آنــان مجالــس ذکــر را ببینــد، دیگــران را صــدا 

زنــد: بــه ســوی آنچــه در جســتجویش هســتید، بشــتابید. پــس نــزد آنــان رونــد و بــر آنــان حلقــه 

زننــد و گــوش دارنــد. خــدا را ذکــر کنیــد و نفس هاتــان را«)همــان، 55).

ــی در  ــراف و کج فهم ــری از انح ــه دیگ ــز نمون ــیطانی نی ــاوس ش ــر و وس ــان خواط ــدی می مرزبن

ــرارج  ــانه های پ ــی از نش ــت: »یک ــرده اس ــاد ک ــدرا از آن انتق ــه مالص ــت، ک ــی اس ــم عرفان مفاهی

ــان خواطــر و وسوســه های شــیطان اســت؛ چراکــه ایــن  ــد( شــناخت فــرق می )دوســتداران خداون

ــر  ــده و باریــک اســت و به طــور کامــل، جــز اهــل والیــت و حکمــت را میّس شــناخت، بــس پیچی

ــُروْا  ــْیَطاِن َتَذکَّ ــَن الشَّ ــُهْم َطاِئــٌف مِّ َقــْوْا ِإَذا َمسَّ ِذیــَن اتَّ نباشــد؛ کــه خداونــد متعــال می فرمایــد: »انَّ الَّ

ــا  ــراف: 201 و 202(: همان ــُروَن« )اع ــمَّ اَل ُیْقِص ــیِّ ُث ــی اْلَغ ــْم ِف وَنُه ــْم َیُمدُّ ــُروَن وِإْخَوانه ْبِص ــم مُّ ــِإَذا ُه َف

کســانی کــه تقــوا پیشــه کرده انــد، هــرگاه وسوســه های شــیطانی بــه آنــان نزدیــک شــود، متوّجــه 

ــراه(  ــد و برادرانشــان )شــیطان صفتان گم ــا می گردن ــگاه بین ــد(، آن ــاد می کنن می شــوند )و خــدا را ی

آنــان را در انحــراف می کشــند و نگــه می دارنــد و هیــچ کوتاهــی نمی کننــد؛ چراکــه محبــت دشــمن 

ــناخت  ــه ش ــی دارد، ک ــای پنهان ــا و کیده ــیطان، حیله ه ــد و ش ــه های او را بدان ــد و نقش را بشناس

ــی از  ــب وجــود و درجــات دوری و نزدیک ــق اشــیاء و مرات ــه حقای ــی اســت ک آن مخصــوص علمای

حــق معبــود را بشناســند و چگونگــی فرارفتــن بــه ســوی عالــم ملکــوت و رهایــی از منــزل ناســوتی 

را بدانــد )همــان، 107).

ــم  ــات و مفاهی ــرد اصطالح ــدرا ،کارب ــی مالص ــی فرهنگ ــای آسیب شناس ــر از محوره ــی دیگ یک

دینــی و علمــی اســت. بــه نظــر او واژه هایــی چــون فقــه، حکمــت، فقیــه، حکیــم و شــیخ، از معنــای 

اصلــی خــود تهــی شــده و در معانــی دیگــر یــا محتواهــای نامناســبی بــه کار رفتــه اســت. مالصــدرا در 

ــی  ــم عرفان ــه تهی وارگــی مفاهی ــه، ب ــان طعن ــا زب ــه و ب ــان، این گون ــه صوفی ــه خــود ب ــد نقادان فراین

ــای  ــه نام ه ــده و چگون ــده ش ــن برچی ــم ها از روی زمی ــن رس ــه ای ــا چگون ــر ت ــد: »بنگ ــاره می کن اش

ــد.  ــد دارن ــف آنچــه را بای ــی مخال ــه صفات ــه می شــود، ک ــه کســانی گفت ــه ب ــی و شــیخ و فقی صوف

ــردد  ــر طبیــب و شــاعر و منجــم اطــالق می گ ــن دوران ب ــز در ای ــم« نی ــام »حکی ــاس، ن ــن قی ــر ای ب

ــد  ــه خداون ــان، 62(؛ درصورتی ک ــد« )هم ــم« می نامن ــم »حکی ــین را ه ــردان راه نش ــی طاس گ و حت

دربــاره »حکمــت« می فرمایــد: »ُیْؤِتــی اْلِحْکَمــَة َمــْن َیشــاُء َو َمــْن ُیــْؤَت اْلِحْکَمــَة َفَقــْد ُأوِتــَی َخْیــرًا 

ْلبــاِب«  )بقــره:269(. مالصــدرا معتقــد اســت کــه ایــن عناویــن )عــارف،  ــُر ِإالَّ ُأوُلــوا اأْلَ کَّ َکِثیــرًا َو مــا َیذَّ

ــی از  ــی خال ــا برخــورداری از فطرتــی صــاف و ذهن ــم( شایســته کســی اســت کــه ب ــا حکی شــیخ ی
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ــال حســی و خواهش هــای دنیایــی دوری کــرده باشــد )همــان، 68(. روح چنیــن  بدعت هــا، از امی

ــرد و در  ــدل را می پذی ــی و ع ــد، نیک ــز می کن ــمارند پرهی ــت می ش ــان، پس ــه مردم ــردی از آنچ ف

ــاِر  اُء َعَلــی اْلُکفَّ ِذیــَن َمَعــُه َأِشــدَّ برابــر شــر و ظلــم، ســرکش اســت. چنیــن کســی مصــداق آیــه »َو الَّ

ُرَحمــاُء َبْیَنُهــْم« )فتــح:29( خواهــد بــود. از نظــر مالصــدرا :»چنیــن کســی ســزا بــر ســروری اســت؛ 

خــواه مردمــان از او فایــده گیرنــد و یــا در اثــر گمنامــی و دوری جســتن او از اشــرار و گوشــه گیری 

بــه خاطــر عبــادت خداونــدی و همگونــی بــا نیــکان و معصومیــن اطهــار، کســی از او فایــده نگیــرد« 

ــی را از  ــم و اصطالحــات عرفان ــان کــه مفاهی ــوان گفــت، آن ــر ایــن ســخنان می ت )همــان، 69(. بناب

دورن مایــه خــود تهــی دیدنــد، در درک حقیقــت یک چشــم اند؛ حــال آن کــه عــارف محقــق دو چشــم 

ــز  ــی پرهی ــی و نقل ــه عقل ــدون وجــود ادل ــی، ب ــاظ دین ــارات و الف ــردن عب ــه کار ب ــه از ب ــا دارد، ک بین

ــای  ــه ج ــوف ب ــی در تص ــم عرفان ــِی مفاهی ــت تهی وارگ ــه بدع ــیب هایی ک ــی از آس ــد. یک می کن

ــان  ــن هم ــت. ای ــخصی اس ــر ش ــاس رأی و نظ ــریعت براس ــر ش ــل ظواه ــل و تنزی ــذارد، تأوی می گ

ــه  ــد؛ ب ــن هجــوم برده ان ــان دی ــه بنی ــق آن وارد شــده و ب ــان از طری ــه باطن گرای مســیری اســت ک

همیــن علــت، مالصــدرا تصحیــح مفاهیــم عرفانــی و بازبینــی مجــدد آن را رســالتی خطیــر در برخــورد 

ــد. ــروه می دی ــن گ ــا انحــراف ای ب

نتیجه گیری

ــی، کشــف و شــهود جســتجو  ــی، نقل ــه عقل ــن ادل ــه کمــال خــود را در جمــع بی حکمــت متعالی

ــرب،  ــن مش ــد. ای ــری می طلب ــا دیگ ــراه ب ــتقالل، هم ــزوم و اس ــن ل ــدام را در عی ــر ک ــد و ه می کن

ــه و بــا جــزم بــه عــدم اختالف شــان، همــه آنهــا را گــرد هــم  ــا اطمینــان بــه هماهنگــی ایــن ادل ب

می بینــد. براســاس همیــن تحــوِل روشــی اســت، کــه مالصــدرا بــا اســتناد بــه وحــی و حجیــت قــول 

معصــوم، در کنــار ســایر منابــع معرفتــی، بــه بازخوانــی عرفــان و تصــوف در مواجهــه بــا انحرافــات 

عصــر خــود پرداخــت. 

نکتــه قابــل تأمــل در خوانــش قرآنــی مالصــدرا ایــن اســت کــه  روش وی در اســتناد بــه آیــات 

و روایــات نه تنهــا بــا گذشــتگان متفــاوت بــود، بلکــه بــا نــوع توجــه عرفــا بــه کتــاب و ســنت نیــز 

تمایــز داشــت؛ بدین معنــا کــه عرفــا بــه ذوق و وجــدان تکیــه می کننــد، آیــات و روایــات را مســتند 

اصلــی کالم خویــش قــرار نمی دهنــد و فقــط بــرای تأنیــس محجوبــان، بــه ذکــر آنهــا می پردازنــد، 

ــر،  ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــرار می ده ــش ق ــی خوی ــع اصل ــی از مناب ــی را یک ــع وحیان ــدرا منب ــا مالص ام

مالصــدرا مضامیــن کتــاب و ســنت را حــد وســط برهــان عقلــی و علــت ثبــوت محمــول را نتیجــه 



115

ـر
صـ

 ع
ن

ـا
ای

مـ
ف ن

ـار
 ع

ی
ــ

ـگ
هن

فر
و 

ی 
ـر

کـ
 ف

ت
فا

حرا
 ان

به
خ 

س
پا

ر 
 د

درا
ص

مال
ی 

رآن
 ق

ش
وان

خ

سال اول

شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

ــدرا در  ــه مالص ــی ک ــات و روایات ــگاه آی ــب، جای ــد. بدین ترتی ــوع آن می دان ــرای موض ــتدالل ب اس

متــون فلســفی خــود از آنهــا بهــره می گیــرد از ایــن قــرار اســت: استشــهاد یــا تأییــد نتایــج براهیــن 

ــان دادن  ــردآوری، نش ــام گ ــا مق ــفی ی ــائل فلس ــرح مس ــی، ط ــن عقل ــی براهی ــی، الهام بخش عقل

ــه کالم الهــی، توصیــف و تعریــف اصطالحــات  ــا نقــل، تبرک بخشــی کالم خــود ب ســازگاری عقــل ب

فلســفی، مقــام داوری و شــواهد قرآنــی و روایــی. 

مالصــدرا جایــی کــه نتوانســته هیــچ دلیــل عقلــی ارائــه دهــد، صرفــًا بــا دلیــل نقلــی مدعــای 

ــرای اثبــات  ــار دالیــل عقلــی کــه ب خــود را اثبــات کــرده اســت. ایــن بــدان معناســت کــه او در کن

ــه نقلــی ارائــه کــرده  هــر ادعــای فلســفی اقامــه می کنــد، دالیــل دیگــری را نیــز تحــت عنــوان ادل

اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در هیــچ موضعــی از فلســفه متعالــی، اثبــات نتیجــه مطلقــًا متوقــف 

ــا صریــح ســخنان مالصــدرا در  ــر آن نشــده اســت. چنیــن دیدگاهــی ب ــًا متکــی ب ــر نقــل و صرف ب

ــر  ــات، ب ــات و روای ــن روش مالصــدرا در اســتفاده از آی ــارض اســت. بنابرای ــر و تع ــار وی در تغای آث

به کارگیــری آنهــا در هــر دو مقــام داوری و غیــرداوری متکــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، مقــام داوری 

و اثبــات درســتی یــا نادرســتی گزاره هــای فلســفی نیــز، یکــی از مواضــع کاربــرد آیــات قــرآن مجیــد 

و روایــات ائمــه؟مهع؟در حکمــت متعالیــه اســت؛ بدین صــورت کــه مالصــدرا از نقــل )آیــات نورانــی 

قــرآن و روایــات قطعــی معصومیــن( در مقــام داوری و تعییــن صــدق و کــذب گزاره هــای فلســفی 

نیــز اســتفاده کــرده و تنهــا بــر اســتفاده از آنهــا در مقــام گــردآوری، استشــهاد یــا الهام بخــش بــودن 

ــات  ــا انحراف ــه ب ــه، وی در مواجه ــن مقال ــه در ای ــد آن بســنده نکــرده اســت. چنان ک برهــان و مانن

فکــری ـ چــون واماندگــی در رذایــل اخالقــی ـ بــا اســتدالل بــه آیــات الهــی، بی اعتنایــی بــه تهذیــب 

نفــس را منشــأ حجــاب و زنــگار قلــوب دانســته، یــا بیــان داشــته کــه علم گریــزی ســبب پرده افکنــی 

ــود.  ــق می ش ــهود ح از ش

ــه فهــم کالم الهــی و غــور نکــردن  ــان ب ــان را نتیجــه بی توجهــی آن مالصــدرا باطن گرایــی صوفی

ــگاه یک ســویه  ــان را از ن ــز، آن ــران نی ــه پیامب ــرا آیــات قــرآن خطــاب ب ــد؛ زی در آیــات قــرآن می دان

بــه دیــن پرهیــز داده  اســت. همیــن باطن گرایــی، فروکاهــی دیــن را در پــی داشــته و مالصــدرا بــا 

تکیــه بــر آیــات الهــی، پــرده از ایــن اباحی گــری برمــی دارد و بــا اســتدالل  بــه ایــن آیــات، زبــان بــه 

ــده  ــی، بیان کنن ــه کالم وح ــهاد ب ــا استش ــان ب ــی عارف نمای ــاید. گزاف گوی ــان می گش ــش آن نکوه

اشــاره قــرآن بــه ســابقه ایــن نــوع انحــراف در گذشــتگان اســت و مالصــدرا ضمــن پرهیــز دادن از 

آن، بیــان الهــی را بــه عنــوان دلیــل آورده اســت. 

ــا واژگان  ــا در برخــورد ب ــرد ت ــالش ک ــی، مالصــدرا ت ــم و اصطالحــات عرفان ــف مفاهی در بازتعری
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عرفانــی مهمــی چــون ذکــر، حکمــت، حکیــم، فقیــه و ماننــد آن، تعریــف دقیــق قرآنــی آن را نیــز بیان 

کنــد. جایــگاه شــواهد قرآنــی در ایــن مــوارد نــزد او، صــرف بیــان آیــات الهــی نیســت؛ بلکــه در مقــام 

داوری و تعیــن درســتی و نادرســتی نظــر صوفیــان، تعریــف و مختصــات قرآنــی نیــز ارائــه می دهــد. 

بــه عنــوان مثــال، در بازخوانــی واژه »ذکــر«، بــا تکیــه بــر آیــات الهــی، ذکــر الهــی را کــه از ســطح 

ــرای  ــل آوری، ب ــوع دلی ــن ن ــد. ای ــر می دان ــه ذک ــن مرتب ــد، باالتری ــب رســوخ کن ــق قل ــه عم ــان ب زب

ــن  ــد؛ همچنی ــی می دانن ــی کاف ــی را به تنهای ــه اذکار زبان ــا ب ــه اکتف ــت ک ــی اس ــر عارف نمایان رّد نظ

نشــان می دهــد کــه مالصــدرا از آیــات قــرآن در مقــام داوری اســتفاده می کنــد و این گونــه نیســت 

کــه صرفــًا جهــت تبــّرک، از آیــات، شــاهد مثــال آورده باشــد. 

ــک  ــب ی ــه او در قال ــت اینک ــه اس ــل توج ــدرا قاب ــی مالص ــش قرآن ــه در خوان ــری ک ــه دیگ نکت

فیلســوف اجتماعــی، بــه جــای نقــد و رد فــرد یــا گروهــی خــاص، ریشــه انحــراف را مّدنظــر داشــته، 

ــه وارد  ــادات جامع ــل و اعتق ــر عق ــر ب ــوع تفک ــن ن ــه ای ــری را ک ــدت و جبران ناپذی زیان هــای بلندم

ــان  ــه متوجــه عرف ــش از آن ک ــادات مالصــدرا بی ــت انتق ــوان گف ــن رو، می ت ــد؛ ازای ــد، می زدای می کن

ــای  ــراف به ج ــه های انح ــه ریش ــه ب ــت. توج ــا اس ــان عارف نم ــه صوفی ــد، متوج ــوف باش و تص

پرداختــن بــه خــود انحــراف، برگرفتــه از رویکــرد مبــارزه بــا انحــراف در بیــان قرآنــی اســت و مالصــدرا 

متأثــر از ایــن  روش، ضمــن تکیــه بــر بیــان قــرآن، ســبک و روش الهــی را نیــز بــه کار بســته اســت. 

بــه عبــارت دیگــر، تمایــز روشــی مالصــدرا بــا دیگــران در همیــن نکتــه خالصــه می شــود کــه او بــا 

عقل گرایــی شــیعی، تســلط بــر مکاتــب فلســفی، مجهــز بــودن بــه معــارف اســالمی و اســتمداد از 

آیــات و روایــات، علم گریــزی صوفیــه و جهالــت آنــان را نشــانه رفتــه بــود؛ زیــرا آســیب ایــن نــوع 

انحــراف از ســایر مــوارد بیشــتر و خطرناک تــر اســت. اگرچــه در مذمــت صوفیــان کتــب متعــددی 

ــه ی  ــدرا ریش ــی مالص ــت، ول ــده اس ــش ش ــریعت گریزی آنهــا نکوه ــزی و ش ــته و عمل گری نوش

انحــراف را در نظــر گرفتــه و در همیــن راســتا عمــل کــرده اســت.
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شماره سوم

پیاپی:٣

بهار ١٤٠٠

کتابنامه
آشــوری پور چمندانــی، ریحانــه )1392(، تحلیــل و تبییــن روش شناســی صدرالمتألهیــن در اســتفاده از آیــات 	 

و روایــات، تهــران: انتشــارات بنیــاد حکمــت اســالمی صــدرا.

آملــی، ســید حیــدر )1368(، جامــع األســرار و منبــع األنــوار، به کوشــش هانــری کربــن و عثمــان اســماعیل 	 
یحیــی، تهــران: مرکــز انتشــارات علمــی و فرهنگــی )وابســته بــه وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی(.

ــی 	  ــا نگاه ــی ب ــی دین ــات ظاهرگرای ــارة آف ــدرا درب ــدگاه مالص ــی دی ــا )1390(، »بررس ــفندیار، محمودرض اس
اجمالــی بــه آرای امــام خمینــی «، فصلنامــه علمــی ـ پژوهشــی امــام خمینــی و انقــالب اســالمی )متیــن(، دوره 

ــماره 52. 13، ش

ــران: 	  ــا مالصــدرا، ته ــان از ابن ســینا ت امامــی جمعــه، مهــدی )1392(، ســیر تحــول مکتــب فلســفی اصفه
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران.

ــا مالصــدرا، تهــران: 	  امامــی جمعــه، مهــدی )1395(، ســیر تحــول مکتــب فلســفی اصفهــان از ابن ســینا ت
مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران. 

به قلی، روزبهان )1344(، شرح شطحّیات، به کوشش هانری کربن، تهران: بی نا.	 

پازوکی، شهرام )1385(، »پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان مالصدرا«، فصلنامه فلسفی، شماره 12.	 

جعفریان، رسول )1378(، صفویه از ظهور تا زوال، تهران: کانون اندیشه جوان.	 

جعفریان، رسول )1388(، سیاست و فرهنگ روزگار صفوی، تهران: نشر علم تهران.	 

جوادی آملی، عبداهلل )1378(، »حکمت صدرایی؛ ماهیت و مختصات«، قبسات، شماره 10 و 11.	 

جوادی آملی، عبداهلل )1368(، شرح حکمت متعالیه: اسفار اربعه، تهران: انتشارات الزهرا.	 

جوادی آملی، عبداهلل )1375(، رحیق مختوم؛ شرح حکمت متعالیه، قم: انتشارات اسرا.	 

ــا 	  ــوی ب ــر صف ــیعه عص ــای ش ــه علم ــیوه مواجه ــی ش ــار )1397(، »بررس ــرا آبی ــواد و زه ــه، محمدج ذّرّی
ــخ اســالم، ســال نوزدهــم، شــماره  ــه علمــی ـ پژوهشــی تاری ــا«، فصلنام ــان عارف نم انحراف هــای فکــری صوفی

ــاد و ســوم. هفت

روحی، زهره )1398(، اصفهان عصر صفوی؛ سبک زندگی و ساختار قدرت، تهران: انتشارات امیرکبیر.	 

زرین کوب، عبدالحسین )1385(، دنباله جستجو در تصوف ایران، تهران: امیرکبیر.	 

صاحبــی، محمدجــواد )1377(، گفتگــوی دیــن و فلســفه )مباحثــات اندیشــمندان ایرانــی در بــاب فلســفه 	 
اســالمی(، تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.

ــالمی در 	  ــفه اس ــدد فلس ــیرازی مج ــم ش ــد ابراهی ــن محم ــین )1340(، صدرالدی ــی، سیدمحمدحس طباطبای
ــول. ــول و منق ــوم معق ــران: انتشــارات دانشــکده عل ــازده هجــری، ته ــرن ی ق

فرامرز قراملکی، احد )1388(، روش شناسی فلسفی مالصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا.	 

ــران: 	  ــی، ته ــن قربان ــق زین العابدی ــح و تحقی ــراد، تصحی ــر م ــرزاق )1372(، گوه ــی، عبدال ــاض الهیج فی
ــالمی. ــاد اس ــگ و ارش ــارات وزارت فرهن ــاپ و انتش ــازمان چ س

قیصــری ســاوی، داود بــن محمــود رومــی )1358(، رســاله توحیــد و نبــوت و والیــت، معــروف بــه مقدمــه 	 
قیصــری بــر شــرح تائیــه ابن فــارض، تصحیــح میرجمال الدیــن محــدث ارمــوی، تهــران: انجمــن آثــار علمــی.

کمپفر، انگلبرت )1360(، سفرنامه کمپفر، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.	 

الهیجــی، محمــد )1371(، مفاتیــح العجــاز فــی شــرح گلشــن راز، بــا مقدمــه کیــوان ســمیعی، چــاپ پنجــم، 	 
ــعدی. ــا: س بی ج

لک زایی، نجف )1385(، چالش سیاست دینی و نظام سلطانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.	 
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مالصدرا، محمد بن ابراهیم )1366( الف، أسرار آالیات، ترجمه محمد خواجوی، تهران: مؤسسه مطالعات و 	 
تحقیقات فرهنگی.

مالصدرا، محمد بن ابراهیم )1366( ب، کسر أصنام الجاهلیة، ترجمه محسن بیدارفر، تهران: چاپ و نشر 	 
عالمه طباطبایی.

مالصدرا، محمد بن ابراهیم )1366( ج، تفسیر القرآن الکریم، قم: ناشر بیدار.	 

ــری، 	  ــق و مقدمــه محســن جهانگی ــة، تحقی ــام الجاهلی ــم )1381(،  کســر أصن ــن ابراهی مالصــدرا، محمــد ب
ــاد حکمــت صــدرا.ف تهــران: بنی

ــران: 	  ــوی، ته ــد خواج ــه محم ــه، ترجم ــوره واقع ــیر س ــف، تفس ــم )1363( ال ــن ابراهی ــد ب ــدرا، محم مالص
ــی. ــات فرهنگ ــات و تحقیق ــه مطالع مؤسس

ــح الغیــب، تهــران: انجمــن اســالمی حکمــت و فلســفه 	  ــم )1363( ب، مفاتی ــن ابراهی مالصــدرا، محمــد ب
ایــران.

مالصــدرا، محمــد بــن ابراهیــم )1340(، رســاله ســه اصــل، تصحیــح سیدحســین نصــر، تهــران: دانشــگاه 	 
تهــران.

ــه 	  ــان )ب ــا اکبری ــه رض ــق و مقدم ــح، تحقی ــه، تصحی ــفار اربع ــم )1382(، اس ــن ابراهی ــد ب ــدرا، محم مالص
ــدرا. ــالمی ص ــت اس ــاد حکم ــران: بنی ــه ای(، ته ــیدمحمد خامن ــراف س اش

مالصــدرا، محمــد بــن ابراهیــم )1375(، مــرآت األکــوان؛ تحریــر شــرح هدایــه مالصــدرا، تهــران: شــرکت 	 
انتشــارات علمــی فرهنگــی.

ــادی و 	  ــی اقتص ــی اجتماع ــوالت سیاس ــخ تح ــرد )1394(، تاری ــقلی غفاری ف ــین و عباس ــی، عبدالحس نوای
ــمت. ــارات س ــران: انتش ــه، ته ــران در دوران صفوی ــی ای فرهنگ

وکیلی، هادی )1385(، »نقد صوفی به روایت مالصدرا«، کتاب نقد، شماره 39.	 


