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 چکیده

گیری جریان تصوف در قرن دوم هجری، از یک سو منشأ تحوالت فراوانی در شکل
ها،  های مختلف اجتماعی شده و از سوی دیگر این جریان فکری، پذیرای اندیشه حوزه
این تأثیر و تأثرات سبب بروز . های گوناگون دینی شده استها و برداشت سلیقه

در مراحل رشد و رونق تصوف، . درونی جریان فکری تصوف شده استدرگیری و نزاع 
کن مغول شدند که در همۀ سطوح فرهنگی و  های بنیان جوامع اسالمی درگیر حمله

 شک جریان فکری و اجتماعی تصوف نیز از این تأثیرات  اقتصادی جامعه تأثیر نهاد و بی
های هایی که صوفیان سدهدر این پژوهش سعی شده نقد. توانست برکنار بماندنمی

های هشتم و  ـ و صوفیان سدههای قبل از حملۀ مغول  عنوان سده  بهـپنجم و ششم 
اند،   در آثار خود بر دیگر صوفیان روا داشتهـکه پس از ویرانی مغول قرار دارد نهم ـ 

دیگر مقایسه شود تا بتوان از این میان به شناخت بهتر و  استخراج و هر دوره با هم
در پایان . هنجار تصوف قبل و بعد از حملۀ مغول دست یافت های نابهشتری از جریانبی

های صوفیانه و شود، حملۀ مغول به شکل مستقیم بر دگرگونی نتیجه گرفته می
 . مشربی آنان تأثیر نگذاشته است نقدهای درون
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 مقدمه
های دینی، بر آموزه دوم هجری در اسالم شکل گرفت، عالوهجریان تصوف که از سدۀ 

های   های دیگر مذاهب فکری و فرهنگ ملت تاحدودی نیز متأثر از افکار و اندیشه
مکتبی در  های درون دلیل همین تأثیر و تأثرات، بسیار از نزاع به. جوار بوده است هم

ان هر دوره، قابل مشاهده و عرفان و تصوف اسالمی شکل گرفت که با مطالعۀ آثار صوفی
های مختلف، انتقادهای فراوانی بر دیگر اغلب مشایخ بزرگ در سده. بررسی است

کنند که بسته به نوع دیدگاه ناقد مشرب، محیط اجتماعی و زمانی وی  صوفیان وارد می
مکتبی  بر همین اساس، معیارهای فراوانی برای بررسی نقدهای درون. متغیر است

بدون در نظر گرفتن تحوالت بزرگ (د دارد؛ مانند تحوالت در زمان صوفیانه وجو
که خود شامل مقایسۀ دو سدۀ پیوسته است، بررسی چندین سدۀ پیاپی یا ) اجتماعی

های ناپیوسته، تفاوت مشرب، تفاوت حوزۀ جغرافیایی، تأثیر تحوالت سیاسی و سده
 ه در ضمن رشد تصوف رخ داد، ترین تحوالتی کاز مهم .از این قبیل است... اجتماعی و

 لرزه  های جامعۀ اسالمی را بهکن مغول اشاره کرد که همۀ بخش توان به هجوم بنیانمی
دنبال یافتن میزان تأثیرات حملۀ مغول در جریان تصوف از طریق  این پژوهش به. درآورد

گ و دلیل جایگاه واالی عرفان و تصوف در فرهن به. مکتبی است بررسی نقدهای درون
های منفی و مثبت آن، کمک بیشتری در درک فکری، فرهنگی و  ادبیات، شناخت جنبه
مکتبی  های درون رو این پژوهش، سعی در یافتن دغدغه از همین. ادبی ما خواهد داشت

 .تصوف و تأثیر هجوم تاتار بر آن دارد
  

 روش تحقیق
و ششم و همچنین آثار های پنجم  این پژوهش قصد دارد تا با بررسی آثار صوفیان سده

های فکری و اخالقی صوفیان را  هنجاری های هشتم و نهم، نابه صوفیان برجستۀ سده
آمده از مطالعۀ این دو دوره، مشخص  دست استخراج کرده و سپس با مقایسۀ نتایج به

ها در این دو دوره تغییر کرده یا هیچ  کند که آیا نقد صوفیان بر خود و بیان ناهنجاری
برای انجام این .  مغول وجود نداشته است ی در دو دورۀ قبل و بعد از حملۀتـفاوت

 پنجم و ششم و همچنین آثار صوفیان  های پژوهش، تقریباً همۀ آثار صوفیان سده
ها استخراج شد، جز آثاری که های هشتم و نهم مطالعه و نقدهای موجود در آن سده
اگر نام بسیاری از آثار مهم . شتصورت نسخۀ خطی بوده و در دسترس قرار ندا به

شود، بدین سبب است که بسیاری از  صوفیان این دو دوره، در این پژوهش دیده نمی
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های پنجم و ششم، جنبۀ  آثاری که توسط مشایخ بزرگ تألیف شده، مخصوصاً در سده
عۀ تعلیمی و غیرنقادانه دارد و فقط به بایدها و نبایدهای صوفیان پرداخته است و با مطال

همین دلیل، نام این دسته از آثار در این  خورد و به چشم نمی کامل، نقدی در آن به
چون در سدۀ هفتم شاهد ظهور عرفان نظری هستیم و این . شود پژوهش دیده نمی

ای از صوفیان قرار گرفت، بسیاری از آثار مخصوصاً نثر جریان مورد استقبال بخش عمده
 به - که مورد مطالعۀ ما است-های هشتم و نهم هصوفیانۀ سدۀ هفتم و همچنین سد

های عرفان نظری اختصاص یافته است و عرفان نظری نیز بنا بر ماهیت تبیین دیدگاه
های فردی است و آثار اغلب خاص خویش، اغلب خالی از مباحث اجتماعی و خودسازی

 یافته های هشتم و نهم به عرفان نظری و مباحث آن اختصاص صوفیان بزرگ در سده
است؛ مانند عالءالدوله سمنانی، عزیزالدین نسفی، عبدالرزاق کاشانی، سیدعلی همدانی، 

هللا شیرازی، حسین   داعی الی مالمحسن فیض کاشانی، جامی، شبستری، قاسم انوار، شاه
الدین محمود  خوارزمی، جمالی اردستانی، سیدمحمد نوربخش، خواجه محمد پارسا، شمس

در این میان تنها دو اثر نثر صوفیانه به مباحث عرفان عملی ... . ملی والهیجی، سیدحیدر آ
 ابوالمفاخر باخرزی که این دو اثر نیز اوراداالحباب کاشانی و الهدایة مصباحپردازد، از جمله  می

کنند و چندان به نقد صوفی  جنبۀ تعلیمی دارند و بیشتر بایدها و نبایدها را مطرح می
های هشتم و نهم، در متون شعری صوفیانه  ن دلیل، بیشتر نقدهای سدههمی پردازند؛ به نمی
دلیل حجم انبوه شواهد هر بخش و محدودیت مجال مقاله، در هر بخش  به. خورد چشم می به

ها شود و برای نشان دادن ضمنی تکرار شواهد هر بخش، بخشبه یک یا دو شاهد اکتفا می
عنوان مثال اگر نقد اخالقی در ابتدا قرار دارد دلیل  به. گیرندبراساس تناوب شواهد قرار می

 .تکرار بیشتر نقدهای آن در متون دورۀ مورد مطالعه است
 
  تحقیقۀپیشین

آثار فراوانی از گذشته و حال در رد صوفیان تألیف شده که بسیاری از این آثار از خود 
ژوهشی امروز در بارۀ بر آن، آثار پ عالوه. مشربی است صوفیان یا به عبارت دیگر درون

های جامی بر شاعران  گیری خردهای با عنوان  های صوفیان مانند، مقالهناهنجاری
 از ستیزی حافظ گریزی و تصوف دینعنوان  ای با   از منصور جغتایی و مقالهنمایان صوفی

حوزۀ مطالعه این دو مقاله محدود و . اند غالمحسین مظلوم عقیلی نیز تحلیل شده
 .د شاعران دربارۀ  نقد تصوف بدون مقایسه بررسی شده استدیدگاه خو
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های نقد درونی و بیرونی  به جنبهنقد صوفی پور در کتابی با عنوان  محمدکاظم یوسف
پردازد و مالک پژوهش حاضر که تأثیر حملۀ مغول در نقدهای  صوفیان تا سدۀ هفتم می
 از صوفیان و ضد صوفیانوان کتابی دیگر با عن. خورد چشم نمی صوفیانه است در آن به

وپنجاه سال از  هایی است که تصوف طی دویستالیزابت سرّیه دربردارندۀ فراز و نشیب
در اثر . نیمۀ سدۀ هجدهم تا نیمۀ سدۀ بیستم میالدی در جهان اسالم پیموده است

ه  از موالنا احمد اردبیلی، دیدگاه خود نویسندای در مورد صوفیان رسالهدیگری با عنوان 
گرفته  نگاهی به تحقیقات انجام. در رد صوفیه است و مقایسه و تحقیقی انجام نشده است

کدام با تکیه بر معیار تأثیر حملۀ مغول بر نقدهای صوفیانه تدوین  دهد هیچ نشان می
 .اند که این پژوهش سعی در انجام آن دارد نشده
 

 های تحقیق فرضیه
 .یه قبل و بعد از حملۀ مغول تغییری نکرده استمکتبی صوف میزان و نوع نقدهای درون. ١
 .شود که متأثر از حملۀ مغول است پس از حملۀ مغول تغییرات فراوانی در نقدها دیده می. ٢
شود که ناشی از روند طبیعی  پس از حملۀ مغول تغییراتی در نقدها مشاهده می. ٣

 .رشد تصوف است و معلول حملۀ مغول نیست
 

 رهتشابهات میان دو دو
در این بخش مسائل و نقدهایي که در میان دو دورۀ مذکور مشترك و مشابه هستند، 

 .شود دیگر مشخص مي بیان و میزان نزدیکي این نقدها به هم
 

 نقد اخالقي 
اخالق .  اخالق است اي که مورد انتقاد نقادان صوفیه قرار گرفته، حوزۀ  ترین حوزه وسیع

ملي است که نویسندگان تعاریف گوناگوني از آن  حکمت ع گانۀ هاي سه یکي از شاخه
کار رود،  صورت جمع به اخالق هرگاه به«توان گفت، طور خالصه مي به. اند ارائه داده

گروه، جامعه یا ( نفساني یک فرد  ها و ویژگي       اي از خصلت معناي جمیع یا مجموعه به
صورت  باشد؛ اما اگر به است که منشأ و مصدر نوع خاصي از سلوك و زندگي مي) دین

معناي خصلت یا صفت نفساني که منشأ و مصدر نوع خاصي از عمل  مفرد به کار رود، به
 ].١٠[» کند عبارت دیگر، انجام فعل خاصي را تسهیل مي به. و رفتار است
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 اخالق اجتماعي
  ارتکاب انواع. ١: های اخالقی شامل های پنجم و ششم شش مورد ناهنجاری در قرن

کسب جاه و . ٣هاي اجتماعي؛  گیري از فعالیت انزوا و کناره. ٢ فسق و فجور؛  اگونگون
دگرگون . ٦فریب دادن و به بیراهه کشاندن مریدان؛ . ٥ورزی؛  ریا و خیانت. ٤مقام؛ 

های  در قرن. خورد چشم می کردن مباني اصیل گذشته و خوار شدن علمای راستین به
بیراهه کشاندن    فریب دادن و به.١: شاملای اخالقی ه هشتم و نهم، سه مورد ناهنجاری

در حوزۀ اخالق اجتماعي  نقد ذوقی صفایی و بی  بی.٣ ؛ ترشرویی و تندخویی.٢ ؛مردم
ها با هم مشترك  شود فقط یک مورد از آن طور که مشاهده می همان. شود دیده می

دگان دورۀ نخست از نویسن. باشد و آن فریب دادن و به بیراهه کشاندن مریدان است مي
کنند و نقادان دورۀ بعد نیز آنان  آنان با عنوان خلیفتان شیطان و راهزنان طریق یاد مي

 .دانند اند، مي لوح گسترده خود دامي براي مریدان ساده  ۀپوش که از خرق را صیاداني ازرق
گان اند در راه زدن بند اما جواب مسألۀ دیگر که پیران روزگار ما خلیفتان شیطان«

اند به حیلت و دستان از جنت و رضوان به  رحمان و بازکشندۀ جویندگان قرب حق
جهنم و نیران، و رفق جستن ایشان از متابعان ایشان یک عالمت و نشان برآن که ایشان 

 ].٩، ص ١١[» هستند فراکردۀ شیطان، و دور کردۀ سبیل مستقیم رحمان
صوفی نهاد دام و سر حقّه باز کرد«

 

مکر با فلک حقّه باز کردبنیاد 
 

بازیّ چرخ بشکندش بیضه در کاله
 

»زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد
 

 .]١٦٤، ص ٦[
 

 اخالق فردي
هایي همچون اخالق اقتصادي، اخالق جنسي و  این بخش از انتقادات شامل زیرمجموعه

 شرح زیر  د بهشود که در دورۀ نخست شامل هشت مور اي دیگر از مسائل اخالقي مي پاره
کسب شهرت با لباس . ٤غرور؛ . ٣انحرافات جنسی؛ . ٢انحرافات اقتصادی؛ . ١: است

 نداشتن ورع و پرهیز؛ . ٧طلبی و اهل تنعم و عشرت؛  رفاه. ٦دروغگویی؛  . ٥تصوف؛ 
 ؛ جنسيانحرافات .٢ ؛ انحرافات اقتصادي.١: در دورۀ دوم دارای هفت مورد. ترک ادب. ٨
ترک . ٧؛ دل سیاهی. ٦ ؛پروري بارگي و تن شکم. ٥ ؛تمسستی ه. ٤؛ ینيخودب و  غرور.٣

پروري و ترک  بارگی و تن بیني، شکم پنج مورد اقتصادي، جنسي، غرور و خود. ادب نقد
 . مذکور مشترك است ادب در میان دو دورۀ
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های پنجم و  نویسندگان سده ):اندوزی، حب جاه و مقام مال(انحرافات اقتصادی ) الف
کرده و براي از  م معتقدند که صوفیان پیشین براي از بین بردن کبر از مردم گدایي شش

ها همه  کردند، اما در این روزگار نیت بین بردن بخل آن را صرف مخارج صوفیان مي
دوم ۀ نویسندگان دور. گردد اندوزی مي ها بیشتر گرد حرص و مال دگرگون شده و نیت

 .اند خرقة خویش به گردآوري زر و مال مشغولنیز معتقدند که صوفیان در زیر 
خادمان صوفیان مخالطت بدین «: داند غزالي نیت صوفیان زمان را مال و جاه مي

کنند تا به سؤال کردن از عوام رعونت و کبر را بشکنند و به نفقۀ صوفیان بخل را 
شان و دعا خدمت ای بشکنند و به احتمال کردن از ایشان بدخویي از خویشتن ببرند و به 

اول کار این بوده است، اگرچه اکنون نیت دگرگون . و همت ایشان برکت حاصل کنند
 ]. ٤٥١، ص١٣[» شده و بعضي را مقصود مال و جاه شده است

که سزد دلق ملمع ببرت«
 

در ته دلق گره کرده زرت
 

یا مرقع ز سرت بیرون باد
 

یا ز دل مهر زرت بیرون باد
 

ه خوشستصوفی و مال پرستی ن
 

»عالی و میل به پستی نه خوشست
 

 ].٤٩١ـ٤٩٠، ص٤[
پنجم و ششم بر اخالق جنسي گروهي  های در نقدهایي که در سده: انحراف جنسي) ب

در . اند شود که آنان به عمل قوم لوط مبتال شده از صوفیان شده، بیشتر به این نکته اشاره مي
 .شود ي و شاهدبازي صوفیان اشاره ميهای هشتم و نهم بیشتر به نظرباز نقدهاي سده

باید که در میان مسلمانان چیزي درافکند که نه راه اما بدان که امروز کسي را مي«
داران است و زندیقي خویش  مسلمانان است، و نه راه شریعت است، و نه راه دین و دین

توحید در میان پنهان کند و راه دیو، هوي و عمل قوم لوط بر دست گیرد و این را 
 ]. ٢٧٣، ص١١[» محض نهد

غرور و خودبیني نیز یکي از آفاتي است که گریبانگیر گروهي از : غرور و خودبیني) ج
شده است و ) های هشتم و نهم های پنجم و ششم و سده سده(صوفیان هر دو دوره 

 .دارد صورت یکي از راهزنان طریق حق، صوفي را از سلوك صحیح باز مي به
تر بود  قوم چندان غرور نباشد که اندر میان ایشان که هرچند راه باریکاندر میان هیچ «

 . ]٣٠٦ـ٣٠٥، ص١٣[» و مقصود عزیزتر باشد، شبهت و غرور بیش افتد
پسندیدند، قبول جستن و قبول داشتن خلق را، از بس ز هر  زدند و نمی مشایخ طعن می«

معجب کنند تا از حد خود ایشان مایۀ تو خورند و نفس رعنا را . غرور که در آن است
 ]. ٣٢٨ـ٢٧٠ ص،٥[»  نگاه ندارد و این عقبۀ عظیم است این قوم را ـ تعالیـدرگذرد، اگر هللا 
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توجه بیش از حد گروهي از صوفیان به خوروخواب و  :پروري بارگی و تن شکم) د
موجب ) های هشتم و نهم های پنجم و ششم و سده سده(طلبي در هر دو دوره  رفاه

 .نان  و بازماندنشان از طي طریق شده استسستي آ
طلبی و عشرت و گذراندن  هجویری نیز گروهی از اهل تصوف زمان خود را اهل رفاه

 ].  ١٣١ـ١٣٠، ص١٦[کند  وقت در بطالت معرفی می
» جماعتی را باعث حضور در مجلس سماع داعیۀ تناول طعام که در آن مجمع بود«

 ]. ١٣١، ص١٥[
ز سحر تا شامخواجه را بین که ا«

 

دارد اندیشۀ طعام و شراب 
 

شکم از خوشدلی و خوشحالی
 

کند و گهی خالی گاه پر می
 

فارغ از خلد و ایمن از دوزخ
 

جای او مزبله است یا مطبخ
 

چون شود پر ز نان و آب شکم
 

گردد از سینه علم و دانش کم
 

خود چه دانش بود در آن سینه
 

»نهکه بود جای شهوت و کی
 

 ]. ١٢٢، ص٤[
کي وي سي سال یک سفر کرده بود، : االسالم گفت انارهللا برهانه شیخ«: ترک ادب)   ه

ها که کرده بودند متحرمان  اندامي تا دل خلق بر صوفیان به قبول آرم و راست کنم از بي
 ]. ٣٤١، ص٢[» ادب وي آن همه به صالح آورد بي

 ].٤٩، ص٣[» ادبی را اخالص اند و بی ردهطمع را زیارت و دریافتن بزرگان نام ک«
 

 نقد دیني
بدعت؛ . ١: پنجم و ششم  داراي چهار مورد است های این بخش از نقد صوفیان در سده

ایجاد . ٤ برداشت اشتباه از مفاهیم آیات قرآن؛. ٣برداشت اشتباه از مفاهیم دین؛ . ٢
برداشت  .١: دو گزینه استهای هشتم و نهم دارای  در سده. اختالل در انجام امور دین

مورد برداشت اشتباه از مفاهیم . نداشتن ورع و پرهیز. ٢؛ قرآنآیات اشتباه از مفاهیم 
 .آیات قرآن در دو دوره مشترک

گروهي از  هاي نابجاي ترین برداشت از عمده: برداشت اشتباه از مفاهیم آیات قرآن
 ،نآجا به یکي از آیات قر هناد ناب آنان با است.صوفیان از دین برگزاري مراسم سماع است

این سماع ناقص آلودۀ به فسق . شمردند سماع آلوده به فسق و گناه خویش را جایز مي
ناقدان دلیل محظور . در تمامي این دو دوره در میان گروهي از صوفیان رایج بوده است
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معتقد دانستند و  بودن سماع را ناقص بودن صوفیان و انجام دادن ناقص این عمل مي
بودند که چون برخي صوفیان ناقص از حقیقت آن مطلع نیستند، از آن براي 

 .مانند کنند و از حقیقت آن باز مي هاي نفس استفاده مي جویي لذت
چون جهلۀ مستصوف مر مستغرقان مستمعان را دیدند که مي سماع کردند به «

حالل است و اگر : دچون ایشان را بدیدند گفتن. کنند حال، پنداشتند که به نفس مي
نیستي ایشان نکنندي، بدان تقلید کردند، ظاهر برگرفتند و حقیقت بگذاشتند تا خود 

 ]. ٥٨٢، ص١٦[» هالک شدند و قومي جهّال دیگر را هالک کردند
رقص ناقص به سوی نقص بود«

 

جنبش کامالن نه رقص بود 
 

بال و زند مرغ جانشان پرمی
 

تا رهد باز ازین حضیض وبال 
 

دو ز یک صدا و ندا گرچه هر
 

جا به هوای سماع جسته ز 
 

آن یکی بر فلک کشیده ردی
 

ت ثریحوان دگر رفته تا به ت 
 

آن یکی سوده سر به چرخ برین
 

وان دگر رخت برده زیر زمین 
 

جغد مسکین نشسته پهلوی باز
 

چون از آنجا دهندشان پرواز 
 

باز سازد ز قصر شه خانه
 

د به کنج ویرانهجغد پرّ 
 

سوی مسکن اوست میل هرکس به
 

»روی هر مرغ در نشیمن اوست 
 

 ].٢٤، ص٤[
 

 نقد مشربي
 : های پنجم و ششم شامل هفت مورد نقدهاي مشربی مربوط به صوفیان، در سده

 توجه به احوال زودگذر و ظاهري تصوف و دورافتادن از اصل. ٢مذمت علم و علما؛ . ١
افراط و تفریط در قوانین . ٤اهر اعمال و نادیده گرفتن نفس عمل؛ توجه به ظ. ٣آن؛ 

اساس از کشف و شهود و  ادعاي بي. ٦خبري از باطن و اسرار امور طریقت؛  بي. ٥شرعي؛ 
 دعوی .١: های هشتم و نهم با شش مورد ریاکاری است و در سده. ٧ارتباط با  ملکوت؛ 

 توجه به ظاهر .٣؛ عدم جمعیت خاطردلی و  پریشان. ٢؛ حاصل بودن عمل پوچ و بی
 ؛ افراط و تفریط در قوانین شرعی.٥؛  ریاکاری.٤؛ اعمال و نادیده گرفتن نفس طریقت

شود که فقط سه   نقد، مشاهده میخبری از اسرار باطنی طریقت  توجه به ظواهر و بی.٦
نفس عمل؛ توجه به ظاهر اعمال و نادیده گرفتن . ١: ها با هم مشترك هستند مورد از آن

 .ریاکاری. ٣افراط و تفریط در قوانین شرعي؛ . ٢
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ظاهربیني و تکیه کردن به : توجه به ظاهر اعمال و نادیده گرفتن نفس عمل) الف
ظواهر طریقت و دین و غافل شدن از اصول و مباني آن، آفتي بود که بالي جان گروهي 

به  در طریقت حق،برخي از این متصوفان از سلوك . از متصوفان هر دو دوره شد
: اند کرده کیفیت و از سر تقلید اکتفا مي اي و تسبیحي و گاه انجام دادن اعمالي بي خرقه

و کساني که در این راه درآمده باشند و به جاهالن این راه اقتدا کردند، از حالت زندگي «
ه کس را طلب نکردند ک صورت آمدند و هم بر صورت ماندند که چنان خبر نیافتند و به

نیازمند طالب آن مرد . طالب وي نیازمندان باشند و اینها خود نیازمندي را طلب نکردند
 ]. ٥٩ـ٥٨، ص١[» اهل دل است که جز معنوي زندگاني را قبول نکند که قوت خود بیابد

ابلهی رخت خود به خواب سپرد«
 

رختش از تن کشید و دزد ببرد 
 

جز ازاری که بودش اندر پای
 

تی گذاشت به جایقیم کش ز بی 
 

چون متاعی که با بها باشد
 

آفت دزدش از قفا باشد 
 

کاله آن به که کم عیاری او
 

کند از دزد پاسداری او 
 

دل چون ز خواب سر برداشت ساده
 

دید گمگشته هرچه در بر داشت 
 

دست خود برد سوی سر دو سه بار
 

نه کله بازیافت نی دستار 
 

گفت اگر جامه رفت نبود باک
 

عمامگی شد چاک دلم از بی 
 

ز آنکه نبود ز چشم هیچ گروه
 

عمامه فر و شکوه مرد را بی 
 

چون نیارست سر برهنه نشست
 

کرد بیرون ازار و در سر بست 
 

که از آنجا که رسم شهر و ده است
 

کن برهنه ز سر برهنه به است 
 

آنچه پوشیدنش ضرورت بود
 

ضرورت برهنه کرد و نمود بی 
 

آنچه بنمودنش به شرع رواست
 

»یکدمش ز ابلهی برهنه نخواست 
 

 

 ].٥٩-٥٨، ص ٤[
 

روي و گاه کندروي در اجراي برخي از  زیاده: افراط و تفریط در قوانین شرعي) ب
این  . احکام شرع نقد دیگري است که متوجه برخي از صوفیان این دو دوره شده است

. ها بیشتر در قالب تمییز ندادن میان حالل و حرام شرعي بروز کرده است تفریطافراط و 
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این نکته نیز قابل ذکر است که در دورۀ نخست نقادان در کنار اباحت از مسئلة زندقه 
اند که در دورۀ دوم مشهود نیست و در دورة دوم در شرح  آورده میان مي نیز سخن به

اند که در دورة  میان آورده  امثال اباحت است، سخن بهنوشي که از اباحت به موضوع باده
 .خورد چشم نمي نخست مصداق آن به

اند اگرچه عاصي و فاسق نیستند؛ هرگاه که نان صوفیان خورند و سؤال  این قوم مذموم«
کنند و خویشتن بر صورت صوفیان فرانمایند، فاسق و عاصي باشند و آنچه فراستانند حرام 

 ]. ٤٦١، ص١٣[» مرقع درپوشد و پنج نماز کند صوفي بودباشد که نه هرکه 
ماالمال حرام  سفره از«

 

همه چیزی درو به غیر حالل
 

نانش از گندمی که شحنه شهر
 

از فقیران ده گرفته به قهر
 

گوشت زآن گوسفند صحرایی
 

که ربوده است ترک یغمایی
 

به حرمت از آنچه کردم فاش خود
 

حوایج آشره افزون دگر  صد
 

وجه حلوا و خرج پالوده
 

 
داده تردامنان آلوده

 

]. ٢٦ـ٢٤، ص ٤[
خورد شبهه میۀبین که چون لقم صوفی شهر«

 
  »ار دمش دراز باد آن حیوان خوش علفپ

 

 ].٢٥٢، ص ٦[

بیا و بادۀ صافی به دست صوفی ده«
 

»مصلی را که رهن باده کند خرقه و
 

  ].٥، ص١٢[
 

ار نه بوبکر کسائي ایذ، من در عراق نبید، جنید را به او : جنید گوید«: ریاکاری) ج
از جنید هزار مسأله پرسیده . مکاتبات است و رسایل نیکو، پیش از جنید برفت از دنیا

بود و همه جواب داده و با وي فرستاده، وي را وقت نزدیک آمد، آن را پیش خواست و 
ها که که کاشک وي آن مسألت: ید رسید، جنید گفتخبر وفات وي به جن. همه بشست

. جنید شاد گشت. که او آن را بشسته است: گفتند. از من پرسیده بود بشستید
. دست عام افتد یا به دست سلطان  ترسید که آن به جنید نه از آن مي: االسالم گفت شیخ

عني به قبول جستن و  دست صوفیان افتد و از آن بازار فراسازند ی ترسید کي به از آن مي
 شنود و  سخن گفتن که از هزار صوفي یک عالم بود، صوفي را آن تمام بود که مي

 ]. ٢٦٩ـ٢٦٨، ص٢[» از این قوم دل فصیح بود نه زبان. داندمي
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و اما مشبه مبطل به فقرا آن است که ظاهرش به رسوم فقر مترسم بود و باطنش به «
ار دعوی بود وصیت و قبول خلق و این طایفه حقیقت آن غیر مطلع و مرادش مجرد اظه

 ]. ٨٧، ص١٥[» هم مرائیه خوانند
 

 های هشتم و نهم های پنجم و ششم و قرن هاي نقد صوفیان قرن تفاوت. ١
های هشتم  های پنجم و ششم و قرن هاي نقد صوفیان قرن در این بخش به بررسي تفاوت

فاتي متفاوت از دورة دیگر، شود که در هر دوره چه آ و نهم پرداخته و مشخص مي
هاي میان نقدهاي دو دوره  در این بخش نیز تفاوت. صوفیان را گرفتار و بیمار کرده است

 .شود در سه مقولة اخالق، دین و مشرب بررسي می
 

 نقد اخالقي
شامل دو ) های هشتم و نهم های پنجم و ششم و سده سده(نقد اخالقی در هر دو دوره 

 . استحوزۀ اجتماعی و فردی
 

 اخالق اجتماعي 
 دوم ۀ نخست چهار مورد نقد وجود دارد که در دورۀ اخالق اجتماعي در دورۀدر مقول

 نخست خبری از ۀشود که در دور  دوم دو مقوله یافت ميۀخورد و در دور چشم نمي به
 :های متفاوت دورۀ اول عبارتند ازمقوله. ها نیستآن

هر آینه هوي مر صوفي را به پاي کوفتن و «: ورارتکاب انواع گوناگون فسق و فج) الف
 ]. ٥٩، ص١٦[» سرود گفتن افکند

 :های اجتماعی گیری از فعالیت انزوا و کناره) ب
زهد ورزي براي مرداري«

 

پس چه گویي که من کیم باري 
 

تو ازین زهد توبه جوي نصوح
 

دل روي به عالم روح ورنه بي 
 

در غم آن دمي که رفت از دست
 

گري که جایش هست ري و خونگ 
 

من و بامن دور و نزدیک بي
 

سطح آبست حافظ روغن 
 

باش تا دینش بازخواست کند
 

تا چو خامه چگونه کاست کند 
 

هرکه جویاي عالم غیب است
 

شمع در دست و اشک در جیب است 
 

تو نه نیکي نه قابل نیکي
 

کي مرد کاکا و کوکو و کي 
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ید ذلّباش تا نقش عزّ نما
 

باش تا عذر جزو خواهد کل 
 

گلبن از جور دي نماید خار
 

باش تا گل نمایدت به بهار 
 

فتوي اندر ره فتوت نیست
 

نبوت اندر دم نبوت نیست 
 

چون فلک سال و مه ز نامردي 
 

»گرد اجرام خویشتن گردي 
 

 ].  ٤٣١ـ٤٣٠، ص٨[
کنند تا به سؤال کردن از عوام رعونت خادمان صوفیان مخالطت بدین «: کسب جاه و مقام) ج

و کبر را بشکنند و به نفقۀ صوفیان بخل را بشکنند و به احتمال کردن از ایشان بدخویي از 
اول کار این بوده . خویشتن ببرند و به خدمت ایشان و دعا و همت ایشان برکت حاصل کنند

 ]. ٤٥١، ص١٣[» است، اگرچه اکنون نیت است و بعضي را مقصود  جاه شده است
هللا  پس بدانید رحمکم«: دگرگون کردن مبانی اصیل گذشته و خوار شدن علمای راستین) د

. تر برفتند و اندر زمانه ما از آن طایفه نماند مگر اثر ایشان که خداوندان حقیقت ازین طایفه  پیش
یقت فترت پیدا های ایشان ولیکن قبیله نه آن قبیله است و اندر طرها ماننده است به خیمهخیمه

حقیقت و پیران کي این طریقت را دانستند برفتند و  آمد ال بلکه یکسره مندرس گشت به
 ]. ١٠، ص١٤[» سیرت و طریقت ایشان اقتدا کنند اند برنایان که به اندکي

 :و مقولۀ متفاوت در دورۀ دوم عبارت است از
 :ترشرویی و تندخویی

عشق نشنیدست بو پوش تندخو از پشمینه«
 

»اش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند از مستی
 

 ].١٩٦، ص٦[
 

 اخالق فردي 
هاي پنجم  در قرن.  اخالق فردي نیز در هر دو دوره نقدهاي متفاوتي وجود داردۀدر حوز

  :اند؛ از قبیل های هشتم و نهم ذکر نشده هایي وجود دارد که در قرن و ششم مقوله
اند و  ها بذل کرده الم و سالکان راه جانمشایخ اس«: کسب شهرت با لباس تصوف)الف

قومي به لباس ایشان بیرون آمدند . اند اند و در میان خلق نشر کرده راه تحقیق بیان کرده
 ]. ٣٩٠، ص١١[» اصالح نتواند آورد کس آن را به ها افکندند که هیچ و چندان خرابي

یان زمان خود هایي است که هجویري صوف دروغگویي از دیگر رذیله: دروغگویي) ب
 ]. ١٣١، ص١٦[کند را بدان متهم مي

 نخست دیده ۀخورد که در دور چشم مي های هشتم و نهم نیز مواردي به و در قرن
 : شد؛ همچون نمي
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 :تمسستی ه) الف
ای به صوفی گری آوازه بلند«

 

کرده زین شغل با آوازه پسند 
 

در ره اهل دل از همت پست
 

ستجز عصا نیست ترا هیچ به د 
 

آنکه در چه فتد از لغزش پا
 

 »دستگیرش نیاید ز عصا 
 

 ].  ٤٧٩ـ٤٧٨، ص٤ [
 : سیاهی دل)ب
رنگم ت دردی کشان یکمغالم ه«

 

»نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند 
 

  ].٢٠٢، ص٦[
 

 نقد دیني
 نخست سه ۀ نخست است و در دورۀ دوم داراي دو مورد مشترك نقد دیني با دورۀدور

 : دوم نیستۀ نقد وجود دارد که در دورمقولۀ
ها در میان خلق آشکارا کردند و  راهزنان دین بسیار گشتند و بدعت«: بدعت)  الف

نگرند، بدان  معني در میان خلق افکندند تا این مبتدیان که در آن مي دعوي بي سخنان پر
ا آشکارا شد و ه ها اندک شد و نهان شد و بدعت شوند، تا حق سخنان سیم اندود غرّه مي

ها را همه  فراوان شد و حق را پردۀ انکار بر روي درکشیدند و در زیر خاک کردند و بدعت
 تا راه ـاند   و خلق بیشتر متابع هويـزینت هوي پوشانیدند و بر دل و چشم خلق بیاراستند 

اه هوي آبادان گشت و علم هوي بلند گردید و راه حق را خار بدعت فرو گرفت و روندگان ر
 ]. ٨، ص١١[» حق متحیر گشتند؛ الهي به فضل و کرم خود با صالح آر

 نتواند راست نماز نگري او خود  هرچند مي«: ایجاد اختالل در انجام امور دین) ب
 خوار چنین دین الجرم  تا!رسد؟ چه چیزها دیگر خواند و برنتواند  راست»الحمد«کرد و 
  ].٢٦٨، ص٨[» وارخ نیکوگویان گشتند و عزیز بدگویان گشت و
و اشارت کردند به برترین «: اساس از کشف و شهود و ارتباط با ملکوت ادعاي بي) ج

حقائق و احوال و دعوي کردند که ایشان از حد بندگي برگذشتند و به حقیقت وصال 
رود و ایشان از آن محواند  حکم های وي بر ایشان همياند به حق،  رسیدند و ایشان قائم

یثار کنند و دست بدارند خداي را عزّوجل با ایشان عتاب نیست و آنچه کنند و به هرچه ا
شمرند کي اسرار احدیت ایشان را پیدا  بر ایشان مالمت نیست و خویشتن از آن همي

کردند و ایشان را صافي گردانیدند از صفات بشریت و آن حکم از ایشان برخواست و از 
گفتار و کردار ایشان نه به ایشان است . ر صمدیتاند به انوا خویشتن فاني گشتند و باقي

 ]. ١١ـ١٠، ص١٤[» حرمتي و ترک ادب است و این غایت بي
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 نقد مشربي
 نخست، دو مورد نقد مشربي وجود دارد که در ۀدر میان نقدهاي مربوط به صوفیان دور

 :شود هاي آن یافت نمی  بعد، نمونهۀدور
پس باید که «:  و دورافتادن از اصل آنتوجه به احوال زودگذر و ظاهري تصوف) الف

بدین بشناسي که هرکس را که از حالت صوفیان چیزي پدید آید اندک، وي را بر همۀ 
عالمي فضل نباشد که بیشتر از ایشان آن باشد که از اوایل کار بر ایشان چیزي پدید آید 

و خیالي بر ایشان نشوند و بعضي باشند که سودایي ) کامل(و آنگاه از آن بیوفتند و تمام 
و از ده، نه چنین باشند ! غالب شود و آن را حقیقتي نباشد و او پندارد که آن کاري است

بلکه فضل بر علما کسي را بود که اندر آن حال چنان کامل شده بود که هر علم که 
تعلم بداند و این سخت نادر   وي خود بي ـ که دیگران رابه تعلم بود ـبدین تعلق دارد

پس باید که به اصل راه تصوف و فضل ایشان ایمان داري و به سبب مطوقّان . بود
روزگار، اعتقاد در ایشان تباه نکنیم و هرکه از ایشان در علم و علما طعن کند، بداني که 

 ]. ٣٩، ص١٣[» حاصلي مي کند از بي
ند اندر این زمانه بیشترین خلق را خداو«: خبري از باطن و اسرار امور طریقت بي) ب

هاي  از این قصه و اهل این محجوب گردانیده است و لطیفه این قصه بر دلـ عزّوجل ـ
حقیقتي واصل؛ تاحدي که  ایشان بپوشانیده؛ تا گروهي پندارند که این، رسمي است بي

اند و به حجاب این قصه خرسند شده؛ تا  اهل هزل و علماي ظاهر ارتکاب انکاري کرده
و طلب صفاي باطن از دل به محاویده و مذهب سلف و صحابه عوام بدیشان تقلید کردند 

 ]. ٤٤، ص١٦[» را بر طاق نهاده
 نخست ۀ آن در دورۀ دوم نیز چهار مورد نقد مشربی موجود است که نمونۀدر دور

 :این چهار مورد عبارتند از. نیست
 :حاصل بودن عمل  دعوی پوچ و بی) الف 

گری آوازه بلند ای به صوفی«
 

ن شغل با آوازه پسندکرده زی
 

دل چو خم چند بر آوازه تهی
 

ناید آواز جز از خم تهی
 

نیستی صوفی ازین نام چه سود
 

دعوی پختگی از خام چه سود
 

کی سیاهی شود از زنگی دور
 

گرچه خوانند به نامش کافور
 

کسی طوطی قدسی و از هیچ
 

زنی پر به هوای مگسیمی
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باکی تستوین که صد پاره ز بی
 

نکند خرقه صدپاره درست
 

چاک بر تارکت از تیغ حسود
 

بخیه بر پاشنه موزه چه سود
 

کردی انداخته سجاده به دوش
 

گرد بازار چو سجاده فروش
 

لیک بازارگیان دیده ورند
 

»صد ازین جنس به یک جو نخرند
 
 

 ].٤٧٩ـ٤٧٨، ص ٤[
 :دلی و عدم جمعیت خاطر  پریشان) ب
بیچاره خود ز وهم و خیالشیخ «

 

غرق بحر امانی و آمال
 

فتاده به بنداگاهی از فکر زن 
 

گه فرو مانده در غم فرزند
 

گه به فکر امارت خانه
 

خویشتن را گرفته مردانه
 

گه به دکان تیم گشته گرو
 

بهر تحصیل اجره در تک و دو
 

گه به تخمین و ظن گرفته قیاس
 

 خراسدخل حمام و آسیا و
 

گه فرو رفته در چه کاریز
 

ز آب آن غله کشته و پالیز
 

گاهی از دست نفس بدفرمای
 

»از شریعت نهاده بیرون پای
 

  ].٢٦، ص٤[
 : ریاکاری)ج
دلق پشمینه سالوس به یک جرعه می«

 

»درخرابات فروشند که خوش بازاریست 
 

  ].٢٦، ص١٢[
اگرت خرقه سالوس شود دامنگیر«

 

»ع به در خانه خمّار مروبا مرقّ 
 

  ].٣٢٣، ص٧[
 :خبری از اسرار باطنی طریقت  توجه به ظواهر و بی)د
ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم«

 

ز آنچه آستین کوته و دست دراز کرد
 

ت نه راست باختبصنعت مکن که هرکه مح
 

»عشقش بروی دل درمعنی فراز کرد
 

  ].١٦٤، ص٦[
شود ولي چون این   هایي یافت مي های پنجم و ششم نمونه در سدهدر مورد ریاکاري 
ورزي به اجتماع ذکر شده، در شواهد مربوط به اخالق اجتماعي به  عمل همراه با خیانت
هاي پنجم و ششم به آن اشاره  البته ریاکاریي که صوفیان قرن. آن اشاره شده است

صورت یک بیماري  هشتم و نهم بههای   معضلي که در قرنۀوسعت و انداز اند به کرده
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 نخست، در چند ۀدر دور. خطرناك بالي جان بسیاري از اهل طریقت  شده بود، نیست
] ١٣٠، ص١٦[و هجویري  ]٧ـ٥، ص٨[مورد معدود نویسندگاني همچون سنایي 

اما در . اند که فعل گروهي از این صوفیان بر ریا و خیانت است صورت کلي اشاره کرده به
صورت یک بیماري مسري درآمده بود و   این موضوع در میان اهل طریقت بهدورة دوم،

حافظ از جمله نقاداني است که با تمام توان خود به . شد کمتر کسي از آن مبرا می
ترین موضوعات شعر حافظ  ترین و اساسي یکي از محوري. مبارزه با ریا برخاسته است
 .مبارزه با ریا و ریاکاري است

بریبمگر جان  قه بیندازحافظ این خر«
 

»کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست
 

  ].١٠٧، ص٦[
بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق«

 

»که مست جام غروریم و نام هشیاریست
 

  ].١٢٨، ص٦[
امام خواجه که بودش سر نماز دراز«

 

»به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد
 

  ].١٦٤، ص٦[
اللّه ولي نیز در اشعار  کساني چون عبید زاکاني، عماد فقیه، شاه نعمتبر حافظ  عالوه 

 .اند خود به موضوع رواج ریاکاري پرداخته و با آن به مبارزه برخاسته
 
 گیری   نتیجه
فسق و فجور، جاه و مقام، ریا، گمراه نمودن : های پنجم و ششم موارد نقد اخالقي شامل در قرن

ادبی  اندوزی، بخل، حرص و طمع، انحرافات جنسی، بی ل گذشته، مالمریدان، دوری از مباني اصی
اندوزی،  ، مالتندخوییگمراه نمودن مریدان،  موارد: های هشتم و نهم شامل و در قرنو غرور 

 . بارگی است ادبی و شکم همتی، بی حرص و طمع، انحرافات جنسی، غرور، سست
سستی در امور دین و در بدعت و : های پنجم و ششم شامل نقد دیني در سده

 .های هشتم و نهم شامل نداشتن ورع است سده
اساس کشف   ادعای بیاز: های پنجم و ششم عبارت است مشربي در سده مباحث نقد

و شهود، سماع، مذمت علم و علما، توجه به ظاهر تصوف، توجه به ظاهر شریعت و 
 ، عدم جمعیت خاطر،ت توجه به ظاهر طریق: هشتم و نهم شاملهای سدهاباحت و در 

 .اباحت است  وریاتوجهی به شریعت،  بی
اندوزی، گمراه کردن مریدان، حرص و طمع، انحرافات جنسی،  مال: مواردی از قبیل
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شود و نقدهایی چون دوری از مبانی  ادبی در نقد اخالقی هر دو دوره دیده می غرور و بی
های هشتم و نهم دیده  در سدهاصیل گذشته، جاه و مقام در سدۀ پنجم وجود دارد که 

شود که در  در نقد مشربی، مذمت علم و علما در دورۀ اول مشاهده می. شود نمی
دلیل نزدیکی متصوفه به علما، نقش اجتماعی  های هشتم و نهم نیست که شاید به سده

در حوزۀ نقد دینی نیز بحث انتقاد از بدعت دیده . علما در این سده کم رنگ شده است
های پنجم و  رنگ شدن نقش اجتماعی علما است؛ چون در سده دلیل کم د که بهشو نمی

دلیل نوپایی تصوف، تصوف مورد هجوم علمای دینی بود، اما در این دو سده هم  ششم به
 .عنوان یک جریان دینی شناخته شده است قدرت علما کاسته شده و هم تصوف به

 و سوم تأیید و فرضیۀ دوم رد و های اول بنابراین، از سه فرضیۀ پژوهش، فرضیه
کدام از نقدها و تغییرات آن در دو دوره، ارتباط مستقیمی با  شود که هیچ مشخص می

های قابل مشاهده، هجوم مغول و تأثیر آن در تصوف نداشته است و مختصر تفاوت
. معلول تحوالت زمان است که بر تصوف اسالمی تأثیر گذاشته است و نه حملۀ مغول

گرای تصوف و انزوای نسبی آن از  دلیل ماهیت درون تأثیری حملۀ مغول به علت بی
 . های اجتماعی شده است جامعه است که مایۀ در امان ماندنش از بحران
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الزمان  تصحیح بدیع. رسالۀ قشیریه). ١٣٤٥(بن هوازن  ، ابوالقاسم عبدالکریمقشیری] ١٤ [
 .فروزانفر، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

تصحیح عفت کرباسی و محمدرضا . الهدایه مصباح). ١٣٨٧(کاشانی، عزالدین محمود ] ١٥[
 .تهران، زوار. برزگر خالقی

، تصحیح محمود عابدی، المحجوب کشف. )١٣٨٩(بن عثمان  هجویری، ابوالحسن علی] ١٦[
 .تهران، سروش

 
 


