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  چکیده

.ق)، فرزند ارشد مالمحسن فیض کاشانی، در رسالۀ ـ ه1115-1039الهدی ( محمد علم
های عصر صفوی است جمله ردیه به نقد مجدانۀ صوفیه پرداخت. این رساله از نثار درایت 

ای از عالمـان و  دسـته  که تاکنون به نثر ادیبانه و تصاویر شاعرانۀ آن توجـه نشـده اسـت.   
فقیهان شیعه در عصر مذکور، بـه قصـد تثبیـت تشـیع و دفـاع از شـریعت محمـدی بـه         

پیرایه بهـره جسـتند؛ امـا در    مخاصمۀ صوفی برخاستند. همگی ایشان از زبانی ساده و بی
کوشـد ضـمن   الهدی سه گونه نثر متفاوت را به کار گرفت. این نوشـتار مـی   ین میان علما

هـای  هـا، ارزش  ای موضوعات مشترک میـان آن  های مشهور و تحلیل مقایسهبررسی ردیه
هـای   دهد تمام ردیـه نهایت، نشان  را معرفی کند و در نثار درایت ادبی و سبک نثر رسالۀ 

اند و تنها اثری که گری بسیار، بر تصوف تاخته ا تکیه بر اخباریموردِواکاوی این پژوهش، ب
ها و زیورهای ادبی توجه کرده افزون بر استناد فراوان به آیات و احادیث، به کاربست آرایه

  الهدی است. محمد علم نثار درایتتا توجه مخاطبان را جلب کند، 
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  مقدمه و طرح بحث -1
 ها و علل گونـاگون صـورت گرفـت.   با انگیزه، از دیرباز تاکنون، ضدیت با تصوف و عرفان

سـابقۀ مخالفـت بـا تصـوف را بـه دوران پیـامبر و امامـان معصـوم(ع)          برخی از محققان
بـه انـدازۀ عارفـان از    ، از فـرق اسـالمی   یک هیچتاکنون  .]227ص، 19 ـ :اند [نکرسانیده

   .]102ص، 2 ـ :اند [نکسوی متشرعان شیعه و سنی مورد هجمه واقع نشده
 تشـکیل  2ینویسـ  ردیهو ژانر  1ای از ادبیات عصر صفوی را ادبیاتسهم مهم و گسترده

ی علیـه ادیـان و مـذاهب    نویس ردیهد. در عصر صفوی نیز این سنت وجود داشت و ده می
 خـوانی شـایع بـود.    نامـه  خـوانی و ابومسـلم  قصه، عرفان و تصوف، مفلسفه و کال، گوناگون

با غلبه و ، ی از این جریان که به مخاصمۀ فقیه و صوفی اختصاص داشتتوجه قابلِبخش 
  جلوۀ خاصی به خود گرفت.گری  اخبارینفوذ عالمان اخباری و رواج مکتب 

بـا  ، س دوم بـه بعـد  دورۀ شاه عبا، قدرتمند اخباریون در نیمۀ دوم عصر صفوی ۀجبه
  ای را مخدوش ساخت. چهرۀ تصوف سلسله، تکیه بر مواضع مشترک

مقـدس  ، بیشـتر بـا عالمـانی همچـون    ، ناپذیر تصوف در عصـر صـفویه  منکران آشتی
(م  مالمحمـد طـاهر قمـی   ، هــ)  1085سـید محمـد میرلـوحی (م   ، )ـهـ 993اردبیلی (م 

هــ ) شـناخته   1111( م ی مجلسـ  عالمـه هــ) و   1104(م  شیخ حرّ عـاملی ، هـ )1098
 بـا اندیشـمندانی چـون    منـد بـدان  از عالقـه حـال،   درعـینِ و  منتقدان صـوفیه  و شود می

ــیخ ــایی (م ش ـــ) 1030به ــدرا (م ، ه ــن   1050مالص ـــ ) و مالمحس ــانی  ه ــیض کاش   ف
در ، پسـر مالمحسـن فـیض   ، هـ )1115( م الهدی علمهـ) و ... . ابوالخیر محمد 1091(م 

  چندان شناخته نیست.  هایشکه نام او و ردیهشمار گروه نخست است 
هـا و  انتقادهای مالصدرا و مالمحسن فیض را در دایرۀ این پژوهش نهادیم تا شـباهت 

بـا دیگـر   ، اسـت  الهـدی  علـم یکـی پـدر و دیگـری جـدّ مـادری      کـه   ی ایـن دو ها تفاوت
 نویس ردیهیم که ایشان به معنای مصطلح هست نیز سنجیده شود. کامالً آگاه اننویس ردیه

یم کار ده می با این اقدام نشانو  ندا صرفاً در شمار منتقدان صوفیه منحرف؛ بلکه نیستند
  صورت نگرفته است. الهدی علمجدی بر روی نثر متفاوت و ردیۀ دیگرگون 

نظر و مقایسـۀ آثـار   ان مـوردِ نویس ردیهدر این نوشتار افزون بر تحلیل دالیل مشترک 

                                                                                                                             
 .]72ص، 1ج، 9ـ : ای است از رسول جعفریان [نکبرگرفته از نام مقاله ینویس ردیهاصطالح ادبیات . 1
های ردیه بر تحلیل گفتمانی رساله«ژانر را آقای حسین عبدی و سیدمهدی زرقانی در مقالۀ  واژۀ. 2

 .]120ص، 22ـ : [نک اندبه کار گرفته» تصوف عصر صفوی
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جـویی از نثـری   علیه صوفیه را که با بهـره  الهدی علموۀ تازش شی، شان با یکدیگرمعروف
ی هـا  تفـاوت و  کنـیم  مـی آشکار است،  بینابین و مصنوع) صورت گرفته، (ساده گونگونه

منسـوب بـه مقـدس     الشیعۀ حدیقهوی را در مقابله با آثاری همچون  نثار  1درایترسالۀ 
االثنـا  ، سـید محمـد میرلـوحی    شیعهسلوه ال، طاهر قمی مالمحمد تحفه االخیار، اردبیلی
 کسـر االصـنام  مجلسـی،   عالمـه  اجوبـه المسـائل  و  عـین الحیـوه  ، شیخ حرّ عاملی عشریه
؛ بنـابراین،  بیـان کنـیم   مالمحسن فیض کاشانی و المحاکمۀ االنصافمالصدرا و  الجاهلیه

  :  دکن می پاسخ به دو پرسش اصلی را دنبال پژوهش ما
 کنند؟ ر نقد تصوف بر چه موضوعات مشترکی پافشاری میعالمان اخباری عصر صفوی دـ 1
و  هـا  تفـاوت چـه   هـای مطروحـه  بـا دیگـر ردیـه    الهـدی  علـم محمـد   نثار درایت ـ 2

  های اساسی دارد؟ شباهت
  
  پیشینۀ پژوهش -2

انـد.  علیه تصـوف انجـام داده   ۀشد های نگاشتهردیهدرموردِ  پژوهشگران تحقیقات فراوانی
ی نویس ردیه] دربارۀ 118-109صص، 13؛ 210-195صص، 23 ؛60-58 صص، 37ـ : [نک

بـا موضـوع   هـا   آن های فراوانی وجود دارد که تنهـا بخشـی از  تحقیق در عصر صفوی نیز
  :  مقالۀ ما ارتباط دارند

دیـن و  کتـاب  ، )1369( جسـتار رویـارویی فقیهـان و صـوفیان در عصـر صـفوی      ـ 1
 در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاستصفویه کتاب ، )1370( سیاست در عرصۀ دولت صفوی

ـد اول کتـاب      »صفویه و تصـوف « ۀمقال، )1379( سیاسـت و  از رسـول جعفریـان در مجلّ
ی عالمان عصر صفوی را در ستیز صوفیجریان  جعفریان .)1388( فرهنگ روزگار صفوی

و سـه   الهـدی  علـم به نـام   نخست ۀو تنها در بخشی از مقال کند می بررسی تمام این آثار
علــل مــوردِ  در ضــرورت تحقیــق ایــن موضــوع .]557ص ، 8د [کنــ مــی اشــاره ردیــۀ او

  د.کن می تررا پررنگ الهدی علمی نویس ردیه
) نیـز  1396از سید جـالل موسـوی (   وضعیت تصوف در عصر صفوی و ادبیات آنکتاب ـ 2

  جوید.پردازد و از منابع گوناگون بهره می های تصوف دوران مذکور می مفصالً به ویژگی
ــ3 ــۀ  ـ ــدرو نیــومن در دو مقال ) و 1393( »تصــوف و ضــد تصــوف عصــر صــفوی «ان

هایی دربارۀ بحث؛ های صوفیانه در ایران اواخر سدۀ یازدهمی مالگونه از روشها برداشت«
ت غنا  ).1379» (حلیّ
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هـای ردیـه بـر    تحلیـل گفتمـانی رسـاله   «حسین عبدی و مهدی زرقانی در مقالۀ ـ 4
 دوازده رساله از عصر صفوی را مطـرح  بررسی گفتمانیِ، )1396» (تصوف در عصر صفوی

آنچـه  ؛ امـا  کـاود نگاری علیه تصوف را از منظر تحلیل گفتمـان مـی  د و شیوۀ ردیهکن می
محمـد   نثار درایت ای و با تکیه بر ردیه ناشناختۀ تاکنون تحقیقی به روش مقایسه ،هست
  انجام نشده است. الهدی علم

  
  روش پژوهش -3

توصـیفی نوشـته شـد. بـه      - ای و با رویکرد تحلیلـی  روش کتابخانه ر اساسب این تحقیق
ذکـر نـام اثـر و    صـورتِ   به هاارجاع، هاو دیگر ردیه نثار درایت علت مراجعه مکرر به متن 

  شمارۀ صفحه است.
  
  های عالمان معروف عصر صفویبررسی ردیه -4

انـد.  به جدال با تصوف پرداخته ان عصر صفوی با تکیه بر دالیل تقریباً مشترکینویس ردیه
 هجمـه قـرار داد.   رسوم آنان را مـوردِ  و  آداب مسائل عقیدتی صوفیه و هااین نقد و تازش

ت اذواق و مواجید موردِ، وحدت وجود ین این مسائلتر مهم قبول صوفیه اسـت کـه    حجیّ
عالمـانی   .]160ص، 14: ـ [نکـ  شود میبا کفر و الحاد یکسان تلقی  در نظر فقیهان شیعه

به موضـوعات  ، در مخالفت جدی خود، که در عصر صفوی به ستیز با صوفیه روی آوردند
  یم.کن می بررسی را در ادامهها  آنمشترکی توجه دارند که 

  
  حدیقه الشیعهمقدس اردبیلی و  -1-4

از فقهـای بـزرگ اصـولی عصـر     ، هــ)  993 محمد مشتهر به مقدس اردبیلـی (م  بن احمد
بـه رد   انـد. تنهـا یـک بـاب از ایـن اثـر      را بدو نسبت داده یقه الشیعهحدصفوی است که 

هـای گونـاگون صـوفیه    های فرقهبیان بدعت حدیقهصوفیه اختصاص دارد. موضوع فرعی 
  .]11-9صص، 26: ـ وجود خارجی نداشتند [نک، وجه هیچ است که برخی از آنان به

گـری   پـردازد. شـیوۀ اخبـاری    مـی مؤلف با زبانی ساده و کامالً موجز، به جدال بـا تصـوف   
  دهد که این اثر به مقدس اردبیلی که فقیه اصولی است، تعلق ندارد. نشان می حدیقهصاحب 

  شود: میذکر  اًمختصر حدیقه الشیعهعلل اصلی انکار مؤلف 
هیچ ارتباطی به اهل صفه نـدارد و واضـع تصـوف    شناسی،  ازنظرِ ریشه صوفی ۀواژ -1

ابوهاشـم  ، اگرچـه واضـع مـذهب صـوفیه     پس بدان که«: ستکسی جز ابوهاشم کوفی نی
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؛ امـا  داننـد اند و آن را ملعون و مریـدانش را ملحـد مـی   اکثر علماء نقل کرده، کوفی است
، بکـر و عمـر و عثمـان واقـف شـدند      جمعی از متعصّبان سنّی چون بر فضایح و قبایح ابی

ا اعانـت و تقویـت کننـد و    ای جز آن ندیدند که دست بر آن مذهب زنند و صوفیه رچاره
  .]569-564صص، 31: ـ [نک» پردۀ دریدۀ خلفای ثالثه را شاید با این وجه رفو کنند

از دایـرۀ اسـالم   ، درنتیجـه  ؛اتحاد و وحدت وجود اعتقـاد دارنـد  ، صوفیه به حلول -2
، عبدالرزاق الهیجی و دیگـر پیـروان وحـدت وجـود    ، عزیز نسفیعربی،  ابناند. خارج شده
  .]560ص، اند [همانکفر و زندقه همه اهل

ارتباط و شباهت بسیار عقاید صوفیه با غالت و نصاری انکارپذیر نیست؛ بنابراین، خاستگاه  - 3
  ].569وجو کرد [همان، ص  اصلی چنین عقایدی را باید در میان غالت و نصاری جست

  .دنکن می ند و به دلخواه اسالم را تفسیرا صوفیه اهل تأویل آیات قرآن -4
وفجورنـد و   امردبازی و فسق، استماع غنا و سرود، شاهدبازی، گریاهل اباحی آنان -5

  .به اسقاط تکلیف عقیده دارند
بزرگـان تصـوف را بـه امامـان     ، نهادن بـر فضـایح خـود    اهل تصوف برای سرپوش -6

  .]603ص ، ند [همانکن می منتسب (ع)معصوم
  
  سلوه الشیعهمیرلوحی و  -2-4

بهـایی و از   از شاگردان میرداماد و شیخ ق)1085-1000ی سبزواری (محمد میرلوحسید
بـر سـر تصـوف و     با آخونـد مالمحمـد تقـی مجلسـی     مخالفان سرسخت تصوف بود. وی

  .]662-558صص ، 2ج، 6: ـ بسیار شدیدی داشت [نک نظر اختالفِ خوانی ابومسلم
روش ، یـث بسـیار  با ذکر احاد سلوه الشیعههای بسیاری نوشت. وی در ردیه میرلوحی

ید آنان خـود را بـرای   گو می اخباری خود را بروز داد و از توهین به صوفیه دریغ نکرد. او
  .]357-346صص، 33اند [شیعه نامیده مردمدادنِ  فریب

ـ  صوفیه اهـل بـدعت   -1اند از:  عبارتمواضع منکرانۀ وی  در  د و اعمـال و افعالشـان  ان
، وفجـور  آنـان اهـل فسـق    -2؛ تضوی اسـت تضاد کامل با شریعت مصطفوی و طریقت مر

و کـردن   بدمسـتی ، زدن چـرخ ، اعمال آنان با غنا – 3؛ اندپرستی و دنیاپرستیشکم، تنبلی
  شریعت است.بدعت و ضدِ گونه اعمال هوشی و غش همراه است و این بی

  
  کسر االصنام الجاهلیهمالصدرای شیرازی و  -3-4

ق) رفتارهای نابهنجار صـوفیه را در  1059- 979ازی (صدرالدین محمد فرزند ابراهیم قوامی شیر
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  نکوهید؛ اما هرگز منکر کل نظام تصوف نشد.   کسر االصنام الجاهلیهو  سه اصلرسالۀ 
از آثـار پیشـینیان رونویسـی    ، جز در مواردی انـدک ، کسر االصنامتقریباً اکثر عبارات 

: ـ امام محمـد غزالـی [نکـ    الدیناحیاء علوم ای است از کتاب شده و بیشتر شبیه خالصه
  .]33-35صص، 20

چهار مقالۀ اصـلی  ، مقدمه، به زبان عربی است و مشتمل بر یک دیباچه کسر االصنام
رونـق بـازار   ، علـت اصـلی تـألیف کتـاب را    ، و یک خاتمه است. نویسـنده در دیباچـۀ آن  

بـرای   یـد ایـن رسـاله را تنهـا    گو می د وکن می گمراهی و ریای صوفیان بیانبارگی،  شکم
ل به ائمۀ اطهار(ع) نوشته [همان    .]4ص، رضای خدا و توسّ

صوفیه دروغـین از معرفـت الهـی بـویی     : نقد مالصدرا بدین قرار استموضوعات موردِ
؛ بدین مقام رسـد  توان مین پروریاند و بدون مجاهده و با تنپروریاهل تن اند. آناننبرده

کننـدۀ  شطحیات گمـراه  ویژه به ،ر استاستماع شطحیات صوفیان برای مسلمانان مض -2
فقیهان  ها و ادعاهای دروغینگمراهی، هانقد خودبینی -3 ؛امثال حالج و بایزید بسطامی

   و سـماع و مجـالس ذکـر صـوفیه    ، نقد اکل و شـرب صـوفی   -4 ؛و حکیمان عصر خویش
  تمسخر ادعاهای دروغین مرشدان و مشایخ صوفیه. -5

ن معاصر خود که پیوسته بـه ذکـر روایـات اهـل بیـت      دیگر منتقدی برخالفِ مالصدرا
ت ادعای خویش را اثبات کنندمتوسل می بـر   قرآن تنها با استناد به آیات، شوند تا حقانیّ

  .]43-41صص، تازد [همانمدعیان تصوف می
  

  تحفه االخیارمالمحمد طاهر قمی و  -4-4
اسـت کـه    سـتیز  فیصـو ترین عالمان یکی از سرسخت، هـ)1098طاهر قمی (م مالمحمد

تقـی مجلسـی    مالمحمـد ضدیت با تصوف را در آثار بسیاری نشـان داد. وی کـه معاصـر    
  . ]605ص، 2ج، 6: ـ گری مناظراتی داشت [نکبا او بر سر مسألۀ تصوف و صوفی، است

مطلـب دارد و   25 به فارسی ساده و روان نوشت. این اثر مفصـل  را تحفه االخیار وی
ب بسیا ، ابـراهیم خـواص  ، حسن بصـری ازجمله  ر بر تمام بزرگان تصوفمؤلف آن با تعصّ

فصلی از ایـن اثـر را بـه رد عقایـد      ذوالنون مصری تاخت. او، رابعه عدویه، معروف کرخی
وجـود   داشتن عقیدۀ وحدت الدین موالنا اختصاص داد و آنان را بهسنایی غزنوی و جالل

  .]169، 101، 32صص ، 28متهم کرد [
سرود. ایـن موضـوع بیـانگر آن    گاهی اشعاری می، نقد اهل تصوف در مالمحمد طاهر

  بهره نیست.از ذوق ادبی بی؛ اما شده است است که وی گرچه عالم و فقیهی شناخته
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رد ادعـای دروغــین صـوفیه مبتنـی بــر     -1انـد از:   عبــارتانکـار وی  موضـوعات موردِ 
؛ صـوفیه  موردتوجـه اتحاد  رد رهبانیت در اسالم و انکار حلول و -2؛ الغیبشناختن رجال

ــدیث  -3 ــل ح ــیطان -4 ؛جع ــوفیه ش ــتی ص ــین  -5 ؛پرس ــات دروغ ــطحیات و کرام   ؛ ش
  غنا و رقص و سماع. -7و  بازی و امردبازی صوفیه عشق -6

  
  فیض کاشانی؛ االنصاف و المحاکمه -4-5

هــ) بـه همـراه نقـدهای او بـر      1007- 1091مالمحسن فـیض کاشـانی (   های عرفانیگرایش
توان دید. وی در زمان حیـات بـه علـت     ای و منحط را در بسیاری از آثارش میلهتصوف سلس

هـای متفـاوت    عربی و امام محمـد غزالـی و طـرح دیـدگاه     بروز تمایالت عرفانی، عالقه به ابن
  ].775- 771، صص1، ج9انتقاد بود [ دربارۀ مسألۀ غنا، از سوی عالمان شیعه موردِ

کـامالً مـوجز و بـا اسـتناد بـه آیـات و       ، بانی سـاده با ز المحاکمهدر رسالۀ  مالمحسن
و فقیهـان   »زاهـدان نـاقص مسـمّی بـه صـوفیه     «به  روایات گوناگون و اشعار مختلف خود

  .]96ص، 8د [کن می اعتراضاتی سنجیده وارد جاهل
کـردن   آواز برکشیدن و بلند -1: نقدهای مالمحسن متوجه مسائلی از این دست است

در عبـادات و   بـدعت  -2، یختن اذکار به اشعار و رقص و پایکوبیصدا در هنگام ذکر و آم
  نقد شطح و طامات آنان. -3و  نبودن ریاضات و عبادات برخی متصوفه شرعی

نقد عالمان دینی روزگـار وی نیـز دیـده    ، عالوه بر نقد انحرافات صوفیه، در اثر مذکور
فیه که به زهـد و عبـادت   دلیل گروهی از صو. مالمحسن آنان را به سبب لعن بیشود می

کالمـی  ، د و معتقد است اگر از افرادی که اهـل تشـیع نیسـتند   کن میمؤاخذه ، ندا معروف
منظـور   ،ایـم تا زمانی که درست متوجه نشـده آید،  میشنیدیم که با ظاهر شرع درست ن

لعن و طعن و نفرین و تکفیر و تضلیل آنـان جـایز نیسـت؛ چـون     ، صاحب سخن چیست
 روی میانهبیانگر ، این دیدگاه .]107ص، ند سخنانشان مرموز است [هماناصوفیان مدعی

  مالمحسن فیض نسبت به مشی اهل تصوف است. 
آورد و از چهـار گـروه متفلسـفه،    نیز بـه نقـد صـوفیان روی مـی     االنصاففیض در رسالۀ 

ایـات،  کند. این رسالۀ کوتـاه مشـحون از آیـات و رو    عندیین انتقاد میمتصوفه، متکلمین و من
اشعار حافظ و اشعار خود مالمحسن است. این اثر به زبان عربی و فارسی نوشـته شـده و نثـر    

  ].184- 183آن بسیار ساده و روان است و بیانگر سیر تفکرات و مطالعات فیض [همان، صص
هـای  گفتـه اینکـه   شمرد و با توجه بهاز طوایف فوق را برمی های هریک هیگمرا وی

همانـا  «: یـد گو ، مـی یابدو اخبار مربوط به پیامبر و امامان معصوم نمی ایشان را در روایات
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اند که بعضـی از علـوم دینیـه هسـت کـه در قـرآن و حـدیث یافـت         این قوم گمان کرده
از پـی آن بایـد رفـت. مسـکینان     ، دانست توان میو از کتب فالسفه یا متصوفه  شود نمی
خلـل در فهـم و قصـور    ؛ بلکه رآن استدانند که خلل و قصور نه از جهت حدیث یا قنمی

   .]188ص، [همان» در درجۀ ایمان ایشان است
ایـن گـروه   ، ید با وجود اختالف عقیدهگو می که شود میتر اعتدال فیض وقتی نمایان 

از اسالم نـه؛  د، اما انخارج پیروی از والیت امام معصوم، یعنی از ایمان به معنای اخص آن
بـودن خـود    تا ناصبی باشند و بر ناصبیاینکه  سب و لعن کرد مگرنباید آنان را بنابراین، 

  .]195ص، اصرار ورزند و تا دم مرگ حاضر به توبه نشوند [همان
  

   االثنا عشریهشیخ حر عاملی و  -4-6
از علمـای اخبـاری بـزرگ نیمـۀ دوم      )ـه1023-1104حسن حرّ عاملی ( بن شیخ محمد

اإلثنـی عشـریه فـی    ای است به نام ب رسالهصاح، االسالم شهر مشهد عصر صفوی و شیخ
یک مقدمه و دوازده باب دارد ، . این رساله به زبان عربی است و یک تحمیدیهالصوفیه رد

  .شود میو هر باب آن به دوازده فصل تقسیم 
وی نظم و سیاق خاصی را در ترتیب ابواب گوناگون این کتاب اتخاذ کرده است. ایـن  

هر باب که در ابطال یکـی از موضـوعات مـرتبط بـا روش      گذاری نامبا  نظم از همان آغاز
  .]4ص، 11: ـ د [نککن می خودنمایی، سلوک و اعتقادات صوفیه است

رود. دالیل او در جـدال  وی با استناد به دالیل نقلی و عقلی فراوان، به جدال صوفی می
بایزیـد بسـطامی و   جمله حالج،  مخالفت جدی با سران تصوف از - 1اند از:  با صوفیه عبارت

ادعـای کشـف و کرامـات     - 2عربی به علتِ اعتقاد به حلـول و اتحـاد و وحـدت وجـود؛      ابن
زدن، فریادبرکشـیدن؛   رقـص، چـرخ   - 4اعتقاد به سقوط تکالیف شرعی؛  - 3مشایخ تصوف؛ 

بـدعت در   - 7تنبلی و بیکـارگی اهـل تصـوف؛     - 6دیدگاه اشتباه صوفیه در باب توکل؛  - 5
  عداوت صوفیه با امامان معصوم و دوستی با دشمنان ایشان. - 8 ذکر خفی و جلی و

از ؛ اما مخالفت شدید شیخ حرّ با بزرگان صوفیه مشهود است با وجود آنکه در این اثر
مخالفت خود را کامالً با اتکا به روش است تا  دشنام و توهین خبری نیست. وی کوشیده

  د.ده می نشان احتجاج و مجادله
  

  و رسالۀ اجوبه عین الحیوهباقر مجلسی؛ مالمحمد  -4-7
از ، پدرش برخالفِاالسالم شهر اصفهان را شیخ هـ)1111-1037مالمحمد باقر مجلسی (
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از  ویـژه  ، بـه رسـد چنـین تعریفـی از او   به نظر می؛ اما دانندمخالفان سرسخت صوفیه می
اغراق نیسـت  خالی از ، نویسان غربی و برخی از محققان تاریخ عصر صفویسوی سفرنامه

  .]161، 35؛ 260ص، 15[
تازد. این اثـر بـه زبـان    بر صوفیه می عین الحیوه ۀهایی از رسالدر فصلمجلسی  عالمه

فارسی است و با نثری ساده و مشحون از آیات و روایات گوناگون نوشـته شـده. سـاختار    
مـتن اصـلی و خاتمـه اسـت و هـر بخـش آن بـه        ، مقدمـه ، این اثر مشتمل بر تحمیدیه

بیـانگر   تمثیـل و  قاعـده ، اصـل ، بـه لمعـه   هر بخـش  گذاری ناموضوعی اختصاص دارد. م
 ذهنیت منسجم و نظم مؤلف در بیان انبوه مطالب بسیار متنوع مـذهبی اسـت. ایـن اثـر    

بـه اعتقـادات   ، ضمن بیـان وصـیت پیـامبر(ص)   ؛ بلکه به رد تصوف اختصاص ندارد کامالً
  ارد.  د هاییهای آنان هم اشارهو بدعت صوفیه

، انـد نبـوده  پوشان در زمان پیامبرفرماید با توجه به اینکه این قبیل پشمینهعالمه می
جمعی از اصحاب بدعت و ضاللت بعد از آن حضرت «اند که خود نبی مکرم هم آگاه بوده

و بـه  » نـد ده مـی  مـردم را فریـب   به تزویر و مکر، به هم خواهند رسید که در این لباس
انــد کــه  پیشــاپیش از آن قــوم خبــر داده   ن حضــرت اســت کــه آ علــت  همــین

  .]30ص ، 29» [ایشان{صوفیه}اساس دین را خراب خواهند کرد
بودن غنا از منظر صوفیان  حالل -1: مواضع مخالفت عالمه با تصوف بدین شرح است

خوانـدن اشـعار ملحدانـه و     -3 ؛نافرمانی از امامان معصوم و احتجاج بـا ایشـان   -2 ؛سنّی
هـای صـوفیه   بـدعت  -5 ؛انتساب سلسلۀ مشایخ تصوف بـه امامـان معصـوم    -4 ؛عاشقانه

  .]228-223، پوشی [هماننقد پشیمینه -6و  دربارۀ ذکر خفی
نیز کـه در پاسـخ بـه سـؤاالت مالخلیـل قزوینـی        الثالثمسائل مجلسی در جواب  عالمه

بـاره اختصـاص    های خود دراین نوشته است، فصلی را به بیان تعریف صوفی و تصوف و دیدگاه
خواهد مواضـع خـود را درمـوردِ     داده است. مالخلیل، یکی از علمای عصر صفوی، از عالمه می

اجوبـه  گری و اجتهاد بیان کند. وی در پاسخ به هر سه سؤال، رسـالۀ   تصوف، حکمت، اخباری
کوشـد از تعصـب خـودداری کنـد. وی     نویسـد و آگاهانـه مـی    را با رعایت اعتدال می المسائل
داند؛ بلکه معتقد است که تصوف جزئـی از شـریعت اسـت و    را چیزی جدا از دین نمی تصوف

  ].62، ص 32: ـ اند [نکداند که به صوفیه مشهور شدهصوفیۀ حقیقی را زاهد مؤمن متقی می
د و صـوفیۀ سـنی را   کنـ  مـی  صوفیه را به دو گروه صوفیه سنّی و شـیعه تقسـیم  ، وی

، صوفیان شیعی را که مطابق با شرع انور مقدس است داند و اعمالمخالفان اهل بیت می



  1399بهار و تابستان ، یکم، شماره ومسپنجاه و ادیان و عرفان، سال   194

 رد، زدن اسـت  زدن و برجسـتن و دف  تصوف سنی را که مبتنی بر چرخ؛ اما داندجایز می
  .]161ص، د [همانکن می

توجه دارد با این ، انکار دیگر اخباریوناین رساله نیز به همان دالیل موردِ، مجموع در
کـامالً  ، حدیقـه الشـیعه  ر قمی و میرلوحی و مؤلـف  مالمحمد طاه برخالفِتفاوت که وی 

انتقادات او بیشتر متوجه صوفیۀ منحـرف از شـرع مقـدس و    ؛ بلکه مخالف تصوف نیست
  مدعیان تصوف است.

  
  نثار درایت الهدی و  محمد علم -4-8

از عالمـان و   فرزند مالمحسن فیض کاشانی هـ)1115-1039( الهدی علمابوالخیر محمد 
هجری در شهر قم دیده به جهـان گشـود.    1039وی است. وی به سال فقیهان عصر صف

  .و]، 1ج ، 30دختر مالصدرای شیرازی است [الهدی  علممادر 
ادعیه و ادبیات است و ، تفسیر، اخالق، حدیث، فقه ۀصاحب آثار بسیاری در زمین وی

لیف تـأ گـزار  حـق هــ؛   1102تـألیف سـال    گسترآگهییا  گسترخردهای سه ردیه به نام
در نقد مبانی تصـوف و  ، هـ 1107تألیف  فتح هللا به أعین اإلعتبار نثار درایت هـ و 1099
  .]46، 1ج ، 3آمیز صوفیه نوشت [ ورسوم بدعت آداب

را در عصـر شـاه سـلطان     نثـار  درایـت  الهدی معاصر سه تن از پادشاهان صـفوی بـود و    علم
کم بر دوران ایـن پادشـاه مبـارزه بـا     های اصلی تفکر مذهبی حاحسین نگاشت. یکی از مشخصه

االسـالم  مجلسی شـیخ  تصوف و پافشاری بسیار بر تبلیغ آیین تشیع بود. با آغاز سلطنت او، عالمه
هـای شـهر اصـفهان تعطیـل و بـا      خانـه اصفهان شد. سپس به تقاضا و اصرار عالمـه، تمـام خـم   

  ].37- 35صص  ،37؛ 79، ص 25: ـ شد [نکشدت مبارزه می خواری و قمار به شراب
بان سلطان حسین صفویالهدی  علممحمد ، در چنین دورانی ، به سفارش یکی از مقرّ

تـرین  مفصـل  نثـار  درایت د. نویس میبرد و اثری سراسر لعن علیه تصوف دست به قلم می
شش گفتار و یک خاتمه دارد و به زبان فارسی نوشته شـده  ، ردیه او است که یک مقدمه

   1.]4ص ، 24: ـ است [نک

                                                                                                                             
موضوع مقالۀ دیگری الهدی  علمتوکل و انواع ذکر از نگاه ، پرداختن به موضوعاتی همچون صلح کل. 1

 در اینجاها  آن ن مفصل و تحلیلاست که نویسندگان در دست تألیف دارند و مجالی برای پرداخت
، مسألۀ صفات الذاکرین و المتفکرینکتاب ، به مجموعه آثار سلمی توان مینیست. دربارۀ انواع ذکر 

فصل سوم ، رسالۀ ششم، عزیر نسفی انسان الکاملو  452-451صصهمچنین، و  448- 443 صفحۀ
 در شرایط ذکر و آداب آن مراجعه کرد.
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شش گفتار دارد و با براعت استهالل ماهرانۀ مؤلـف دربـارۀ وقـایع پـس از      این رساله
ساعده و وفات نبـی مکـرم اسـالم(ص)    اهل سقیفه بنی شکنیغدیر خم و یادآوری پیمان

گذاران تصوف اثرش را به سمت لعن بنیان، . مؤلف با لعن خلفای اهل تسننشود میآغاز 
گـویی اسـت کـه اسـتادانه بـین مـاجرای       شـبیه داسـتان   یالهد علمد. روش ده می سوق

 گیـری و تأسـیس تصـوف   سرکشی اهل سقیفه در برابر نبی مکرم(ص) و چگونگی شـکل 
اعتماد مخاطبان تا  کوشدد. وی از همان ابتدا میکن می ارتباط عقالنی و پذیرفتنی برقرار

کـه  د دهـ  مـی  انرا جلب کند. استناد بـه روایـات گونـاگون از منـابع معتبـر شـیعی نشـ       
د تـا کالمـش را   پـرداز  مـی ی خود به نقل اقوال گوناگون ها دیدگاهبرای تبیین  الهدی علم

تصوف و صوفی آغاز کند درموردِ  وسیله بحث نظری و عقلی خود را مستدل سازد و بدین
   .]170-166؛ صص135-134؛ صص26-25صص، [همان

انه زه بـا انحرافـات صـوفیه وارد    یک فقیه محـّدث بـه میـدان مبـار    عنوانِ  به وی مجدّ
ت پیامبر مـی  ،. در نخستین گاهشود می  د تـا کنـ  مـی  رود و تمـام تالشـش را  به سراغ سنّ
خویش ثابـت کنـد کـه خلفـای تسـنن و       ۀگام و در قالب هر فصل از ردی به گامصورتِ  به

، هایی جلوی اجرای فرمان پیـامبر خـدا(ص)  دیگر مخالفان و صوفیه چگونه و با چه شیوه
ایستادند و سنت رسول را زیر پا نهادند. تکیه بر اخبار ، علی(ع) ۀت بالواسطبرخالفِنی مب

جویـد  وی از برهان نیز بهره مـی ؛ بلکه تنها گام استوار او در رد صوفیه نیست و منقوالت
  :  تا اولین مقدمۀ بحث خویش را طرح کند

معصیت خـدا   اناطاعت خدا است و معصیت ایش، (امامان معصوم) اطاعت ایشان -1 
  .  ]10ص، است و عالمتِ شقاوت و روسیاهی و وسیلۀ خسارت و تباهی [همان

کـافر  ، نهادی که انکار ورزیده و از والیت ایشان پیوند بریده و چشم پوشیدههر تیره« 
دوستدار پروردگار است و در شـیوۀ پرسـتاری اسـتوار و دشـمن      گردیده. دوستدار ایشان

و جمیع آفریدگان از او بیزار. چگونه چنـین نباشـد و حـال     دشمن پروردگار است ایشان
ی ســعادت و و ایشــانند حــارسِ بیضــه حــامی گــوهر عبــادت و بنــدگی، آنکــه ایشــانند

معیـار   . کردارشـان ترجمـانِ لبـابِ حکمـتِ بالغـه و فصـلِ خطـاب       فرخندگی. گفتارشان
لْسنجی لْ دن خطا و صواب. قُ وِی هَ ونَی نَیالَّذِ یسْتَ لَمُ ـذِ  وَ عْ ـونَ ی الَ نَیالَّ لَمُ ـا  عْ رُ ی إِنَّمَ ـذَکَّ  تَ
وا ولُ   .[همان]  الْأَلْبَابِ  أُ

، بحـث  ۀبـرای تحکـیم هرچـه بیشـتر مقدمـ     ، قـرآن  ۀپس از ذکر آی الهدی علمحتی 
 ۀبسیار زمینه را برای مقدمـ د و با اطناب کن می نقل، (ع)صادق امامچندین روایت از قول 

  . ]12-25صص، د [همانکن می دوم آماده
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این بار ؛ اما جویدباز هم از نقل و خبر مدد می، برای تبیین دومین مقدمه الهدی علم 
جـدال خـویش را   ، عقلـی رسان اوست. او با استفاده از استدالل و دالیـل  برهان نیز یاری

  :  دکن می ریزیپی
 : صوفیه با مخالفان رسول خدا و کفار ارتباط ناگسستنی دارند

اول شخصی را که این نام (= صوفیه) بر او نهادند، مـردی بـود کـوفی کـه او را ابوهاشـم      «
همـه را تلقـی بـه قبـول      آمد از یـاوه و باطـل  گفتند. و بیدالن هرچه بر زبان او میمی صوفی
پذیرفتند. و اول خانقاهی که بعد از ظهور دین اسالم بنا نهادند، خانقـاهی بـود   کردند و می می

 ].25کیشان او اختراع نمود [همان، صیکی از امرای کفار از برای او و هم که در رملۀ شام
 : شیعه نیست ای میان آنان وصوفیه کافرند و رابطه: نتیجه -2
اعتقـاد  ، صلی هللا علیـه و آلـه و سـلم   ، و این طایفه که به اوصیا و خلفای خاتم انبیا«
مصـداق و البـاقی   ، ندارند و سلوکِ راهِ کرامت و منهاجِ سالمت را یک سو گذاشته امامت

ـ  به چندان تقشّف و تصلّف و تعسّف رفته در توسیع دوایر تصوف رفته، فی النارند د کاربردن
ف به  ب ِ لهف و تأسفسؤالو  تلقفِ جوالبِ تعطّف و تلطّف تأثیرکه نقوش  را از ضمیرِ تعرّ

ـهُمْ  یحِویبه مقتضای ، تکلّف ستردند. در اصول اعتقادات عْضُ ـى  بَ ـضٍ  إِلَ عْ فَ  بَ ـرُ خْ ـوْلِ  زُ  الْقَ
وراً کلمات کفر سمات رُ از همزاتِ خطرات یکدیگر پذیرفتند. و به ازایِ تقـدیسِ اسـما و    غُ

به اقتحامِ بوادیِ هلکات  ،برتر است از ادراک عقول بشر که آیاتِ کبریایِ جبروتش صفات
  .[همان]» گفتند سخنانِ زندقهِ اثر، افتاده
جوید تـا  برای مقدمۀ برهان خویش از سنت و قرآن بهره می الهدی ترتیب، علم این  به

ه خویش را با استواری مطرح کند و در تمام   ایم.با این روش مواجه نثار درایت نظریّ
» صلح کـل «اعتقاد به  -1اند از:  عبارت الهدی علمهای صوفیه از نگاه بدعتطورکلی،  هب

؛ جایزندانستن لعن بر افرادی همچون یزیـد  -2؛ یک از افراد بشرنداشتن با هیچ و دشمنی
زدن و سـماع بـه    صدا به هنگام ذکر و چرخکردن  بلند -4 ؛گریاسقاط تکلیف و اباحه -3

تـرویج فسـاد و    -6 ؛ن ذکر پروردگار به ترجیـع اصـوات خنیـاگری   آمیخت -5؛ همراه ذکر
 ؛رابطۀ کورکورانۀ مریـد و مـرادی   -7 ؛و درآمیختن زن و مرد در مجالس سماع یحیای بی
ــه -8    ؛داشــتن بــا رعایــت شــرایط نامشــروع همچــون در تــاریکی و تنهــایی نشســتن چلّ
  از علم شریعت. خبریبی -10 و ادعای خوارق عادت و کرامات و ارشاد خلق -9

  د.کن می از همین روش برهان و استدالل استفاده، وی برای اثبات تمام موارد فوق
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   نثار درایت های نثر  بررسی ویژگی -5
انـواع نثـر در   . «شـود  مـی دیده  نثار درایت  ۀبینابین و مصنوع در رسال، سه گونه نثر ساده

هر سه نوع نثـر   گاهی در یک اثرمصنوع و بین بین و ، عبارت است از ساده، دورۀ صفوی
   .]216ص، 18: ـ [نک» شود میبا هم دیده 

با نثری  اند. در آغاز هر گفتاردرهم تنیده شده نثار درایت این سه گونه نثر در سراسر 
تشـبیهات  ، گاهی همـین ویژگـی بـا وفـور لغـات عربـی      ؛ اما شویمبسیار روان مواجه می

گرایـد. نمونـۀ حرکـت از    به نثر بینابین می درپی یهای پگوناگون و تتابع اضافات و سجع
ـمِ «: دید توان مینثر ساده به دشوار را در این نمونه  گلـزارِ   این صوفیانِ بادپیما که از تنسّ

 ذِروۀ با وجودِ تسنّم، اندبه مقصدِ اقصی رسیده، ی تزویر و اغواکشفِ اسرارِ نهفته در خرقه
انـد کـه اظهـارِ    علیا از ترنّمِ دعوایِ اطالع بر حقیقت اشـیاء چنـدان ندانسـته و نفهمیـده    

داری اسـت بـه ضـربِ    هتـکِ نـاموسِ دیـن   ، خودداری با اسرارِ مخاتلِ، خودیشمایلِ بی
اری افشایِ جنونِ ادواری با اختفایِو  قرارناقوسِ بی فکِّ قیودِ شرمساری اسـت  ، فنون. غدّ

   ]128-127صص، 24» [به نقضِ عهودِ استواری.
رود که مؤلف برای اثبات دالیـل خـود در رد   بیشتر در جاهایی به کار می نثر بینابین

پـس از   الهـدی  علـم . شـود  مـی به استفاده از آیات قرآن و روایات گوناگون ملـزم  ، تصوف
   .]8ص، جا[همان آوردنویسی روی میره به سادهدوبا، کارگیری این نوع به

متفـاوت   هـای معاصـر  آن را از دیگر ردیه های ادبیبه صنعت نثار درایت شدن  آراسته
هـا  اقتبـاس ، تتابع اضافات، هااستعاره، تشبیهات بلیغ، متوالی هایکرده است. وجود سجع

، میان انبوه آثار مشابه خـود  در این ردیهاست تا  و مجاز به عالقۀ تضاد فراوان سبب شده
در آثار دیگر خویش نیز از تصـاویر هنـری و ادبـی     الهدی علمترین ردیه باشد؛ البته  ادبی

  .]311ص، 11ج، 17: ـ سابقه نیست [نکنزد او بی جوید و استفاده از زبان ادبیبهره می
ر کاربرد بسیار تصاویر شـعری در اثـری کـه مباحـث فقهـی و کالمـی گونـاگون را د       

ت با تصوف بیان هـای گونـاگون بهـره    از آرایـه  الهـدی  علماست.  توجه ، قابلِدکن می ضدیّ
توجـه  ، زدایـی کنـد و بـدین طریـق    پایان فقیه و صوفی آشـنایی جدال بی جوید تا از می

سنت سـلف خـویش    برخالفِ ای متفاوت جلب کند. ویمخاطبان فارسی زبان را به ردیه
به کاربست فـراوان برخـی زیورهـای ادبـی روی     ، اندره جستهکه از زبانی ساده و روان به

کالمی و ادبی خود را نمایش بدهد و هم توجـه  ، فقهیهای  یتوانای، آورده تا هم از سویی
  جلب کند.، ۀ این اثرنددهندسفارش، مخاطبان خاص خویش را که در واقع

چنـین ردیـه    هرگز حوصله و توانایی خوانـدن  وضوح پیداست که مخاطبان عادی به 
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سجع را ندارند. اشارۀ به نام هریـک از ایـن   و  مجاز به عالقۀ مجاز، طوالنی و پر از تشبیه
 بـا یکـی از   نثـار  درایت بدین معنا نیست که در هر بخش از ، شده تفکیکصورتِ  به موارد
درآمیختگی چند صـنعت بـا یکـدیگر و در    ؛ بلکه شویمجداگانه مواجه میصورتِ  ها به آن

های گوناکون آن است. ذیالً به موارد اندکی از صـنایع ادبـی   بخشهای  ویژگیم از کنار ه
  شود:   میبسیار این اثر اشاره 

  
  سجع -1-5

  : کاربست انواع سجع است، دکن می جلب توجه نثار درایت ادبی که در  نخستین آرایه
، اسـالف دارنـد   اخـالف از اصـالفِ   فِکه اجـال  و به مقتضایِ قضایِ غباوت و شقاوتی«

ت و تحریف شعایر دین، سعادت و عبادت شمارند ر مراسم سنّ چگونه ، از عذاب مهین تغیّ
اکتفا نمایند ، چه مذکور شدمهالکِ غرور به همان خواهند آسود. کاش این اوباش در خرورِ

مانند رقصیدن و رقصـانیدن  ، نیفزایند الشرور ای دیگر از نغمات ذواتنغمه، و بدین طنبور
رورِ کوبیدن و بر گردِ سرِ امردانِ افشاندن و پایو دست بـار در آن  اشعارِ فتنـه و  گردیدن غَ

، ذلک به بهانۀ این حرکات مستانه و ترانـه شـعرهای عاشـقانه   معو  اثنا خواندن و شنیدن
  .]119-118صص، 24» [خربندگان دور از مشاعرِ شعور را از جادۀ شریعت کیبانیدن

ف در نمونۀ باال کامالً مشهودند. این آرایهسجع موجـب اطنـاب و    های متوازی و مطرّ
  ن شده است.دیریابی مت

  
  تشبیه و استعاره -2-5

الهـدی   علـم تشـبیه اسـت.    نثـار  درایت  شده در به کارگرفته ین صور خیالِتر مهم یکی از
  :  دکن می استفاده گسترده از آرایۀ تشبیه بلیغصورتِ  به

-عـرش نی نی بس که از تواترِ ورودِ اشاراتِ پنهانی و صدورِ بشاراتِ شـیطانی کـه از   «
 خـود چنـان مـدهوش و بـی   ، بدیشان رسـیده  و رموزِ نافرمانی گردنکشیالمکاشفه اسرار 

ت از   و  هر از بر نشناختهو  اند که پا از سرگردیده نیک از بد جدا نساخته و به تمییـز سـنّ
هیچ ندانسـته و سـوی   ، افشانی و دستزنی  غیر از توسیع دوایرِ چرخو  اندبدعت نپرداخته

  .]122ص ، [همان» اندهیچ نفهمیده، سرمستی و عوانی نوایرِتشعیلِ 
حه نیز بهره می از استعارۀ مکنیه و، افزون بر تصاویر تشبیهی، گاهی مؤلف جوید مصرّ

  : یه را هرچه بیشتر در قالب زبانی شیوا و جذاب یادآور شودضاللت صوف تا
رید یا از آن مریدان عنید از این پیرانِ« واقـف  ، خـردان یکان بـه گمـانِ بـی    که یکان مَ
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بیگانه باشند از آشـنایی  هرچند ، توان پرسید، رموز مواجیدند و کاشفِ کنوزِ عرشِ مجید
ستایش پروردگار را با تغنّی در انشاد که  ی موارد وعد و وعیددر عامه، تمییز پاک و پلید

از  چگونه زنـگِ اخـتالل و رنـگِ انتحـال    ، و منتجاتِ وبال اشعار چه کار؟ و موجباتِ نکال
در  تواند زدود؟ اگـر بنیـاد افغـان و فریـادِ ایـن اوبـاش و اوغـاد        رخسارِ استکانت و ابتهال

ردادِحلقهالمهاد  بئس است از دست جـور و بیـداد کیسـت.     و طلب داد بر تظلّم اوراد ی تَ
از دانـایی و شـنواییِ خداونـدِ     این مصرعِ وبیلو سقوطِ  این سبیلِ نذیل همانا در سلوکِ

در ، از قبـول سـرمایۀ سـعادت کشـیده     ارادت دسـت کـه   اندگردیده غافل و ذاهل، جلیل
گـوشِ  ، یا به برکتِ حرکتـی رقـص و سـماع   ، اندهای مستانه تنیدهحصول مأمول به نعره

اند تـا در گلشـنِ ابتـداع و    تنزیل بسته و پوشیده استماع و چشمِ اشفاع از آیاتِ محکماتِ
چیـده در   ابصار و اسماعِ همـج رِعـاع   گلهایِ رنگارنگِ رسوائی و اقتطاع از استمالۀ ختراعِا

تباع آرمیده المقیلِ بئس   .]120ص ، [همان» اندتضلیلِ اذناب و اَ
ی ابتهـال و اسـتکانت، رخسـار در نظـر گرفتـه و از ضـاللت       ترتیب، برا در این مثال، به

  کند.   یاد می» سقوط این مصرع وبیل«و » سلوک این سبیل نذیل«صوفیه با استعارۀ مصرحۀ 
بیانگر آن است که مؤلـف  ، های اندکغلبۀ کاربست فراوان تشبیه در قیاس با استعاره

ر از درک استعاره است. وقتـی دو  تتر و آساندریافت تشبیه راحتکه  دانستهمی خوبی به
تـر بـا مـتن ارتبـاط     راحـت  ،مخاطبان از هر گروهی که باشند، طرف تشبیه حاضر باشند

حـذف   ند و این در حالی است که دریافت استعاره که یک طرف تشـبیه آن کن می برقرار
  .شود میارتباط با متن دشوارتر ، برای غیرمتخصصان دشوارتر و درنتیجهاست،  شده

  
  اقتباس  -3-5

و بـا قـراردادن آیـه     سازد میاضافۀ تشبیهی  قرآن و احادیث با استفاده از آیاتالهدی  علم
ه به قران یا حدیث   :  آورداقتباس را پدید می، در جایگاه مشبّ

دورباشِ ان هللا احتجب عن العقول کما احتجب عـن االبصـارِ قـدم فرسـودگان بـه      « 
وهُ       وادی وصول ایادیِ عرفان را پابندِ خ ـامَیزتُمُ ـلَّ مَ یبـت و حرمـان سـاخته و نومیـدیِ کُ

ـیکُم   ودُ إِلَ ـردُ وعٌ مِثلکم مَ صنُ هو مخلوق مَ عانیه فَ تشـنه لبـانِ مناهـلِ    ، بأوهامُکُم فِی أَدَقِ مُ
» به تکاپوی دالیل زمین و آسمان انداخته.، یِ وسایلِ معرفتِ یزدانوجو جستایقان را در 

  ]114ص ، [همان
را به نومیـدی و چـوب دوربـاش تشـبیه کـرده       (ع)حضرت علی انسخن، در مثال باال

  های بسیاری مشهود است.خوردگی تشبیه و اقتباس در نمونهاست. گره
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انـد کـه از کرامـتِ اقامـتِ     در حیرتم که از بضاعت تباعتِ اشاعتِ شریعت چه دیـده «
ت رمیده و به شناعتِ اشاعتِ بدعت تنیده وشگوار ایتمـار  شربتِ خواری از اند. و جرعهسنّ

نَّ وَ ا أَ اطِی هذَ وهُ مُسْتَقِیماً صِرَ وا الَ وَ فَاتَّبِعُ لَ تَتَّبِعُ رَّقَ السُّبُ نْ بِکُمْ فَتَفَ ـاکُمْ  ذلِکُمْ سَبِیلِهِ عَ  وَصَّ
لَّکُمْ بِهِ عَ ونَ لَ وااند و گلی از  نچشیده  تَتَّقُ بَّکُمْ گلزار بیخار ادْعُ رُّعاً رَ ـهُ  خُفْیـةً  وَ تَضَ  یحِـبُّ  الَ إِنَّ

عْتَدِینَ   [همان] » اند.نچیده  الْمُ
ا نَّ« ۀآی اطِ هذَ ... ماًیمُسْتَقِ یصِرَ وهُ ـوا «را به شربتی گوارا و آیۀ معروف  »فَاتَّبِعُ ـمْ  ادْعُ بَّکُ  رَ
رُّعاً   د.کن می تشبیه خار را به گلی از گلزار بی» هیخُفْ وَ تَضَ

بنـدی شـدید   و پـای  گـری  اخباریاز  نثار درایت فراوانی اقتباس از قرآن و حدیث در 
کوشد با اتکا بـه دالیـل نقلـی    می الهدی علمحکایت دارد. ولی  به سنت نبی و الهدی علم
ت او با تصوف از سر تعصـب نیسـت و هرچـه در نقـد آنـان      درپی پی  نشان دهد که ضدیّ
  با تکیه بر سخنان امامان معصوم و مبتنی بر کالم وحی است. ،یدگو می
  
  به عالقۀ تضادمجاز  -4-5

استفاده از مجـاز بـه عالقـۀ تضـاد      برای تخریب صوفی الهدی علمیکی از شگردهای مهم 
» نـد کن مـی  برند و درست عکـس آن را اراده ای را به کار میواژه، در این نوع مجاز«است. 

ات به، وی .]59ص ، 1[ هـای دروغـین مشـایخ    جوید تا کرامـت بهره می از این صنعت ،کرّ
  : ر سؤال ببردتصوف را زی

سـیاه  به آن گمـراه دل ، بود ضمیر که از نقیر و قطمیر دقائق ریا آگاهپیر روشنآنگاه «
از درجـات عـالی اسـت؛     فهمانید و بازنمود که این مقام از مقامات ارجمند و ایـن درجـه  

حالی ، ریش که ایشان را از دنیا و آخرت گذشتنمخصوص واصالنی است از درویشانِ دل
آن نامراد را مژده داد و گفت هرگـاه فرشـتگان آنچـه دیـدی از نـان و      ، از آن است و بعد

تناول آن به قدری که جـای نفـس   ، اندچنانکه برای ما آورده، حلوایِ فراوان برای تو آرند
  .]29ص، 24» [جایز است و از آن باکی نیست، نماند

اعمـال  اً، ضمن؛ ره کندنظرش اشاآنکه مشخصاً به نام پیر و مراد موردِبی، در مثال فوق
نـام عـارف یـا صـوفی     ، د. در مواردی هـم بـه صـراحت   کن می مردم فریبانۀ آنان را تحقیر

صفاتی که دقیقاً برعکس اعمال و نیات این طایفـه  دادن  د و با نسبتکن می منظور را ذکر
  :  دکن می تمسخرشان، است
الی در کتاب « سـت کـه در صـحرا    ماننـد درختـی ا  ، گفته کسی که پیر نـدارد  احیاغزّ

چه مقدار پایندگی تواند نمود و اگر چنـد  ، رستهرسته باشد و معلوم است که درختِ خود
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ـک   بار خواهد بود. پس باید مریدانثمر نخواهد داشت و بی، روزی پایدار ماند دستِ تمسّ
هیچ کار نکنند تا بـه مقصـود رسـند. و هـر     ، صالح دیدِ پیربی به دامانِ پیر محکم زنند و

الورود مانند نَشاط و فتور و اندوه و سرور و غیرذلک که در صعودِ لتی از حاالت متناوبحا
رخ نماید باید کـه در همـان سـاعت آن حالـت را بـه عـرض پیـر        ، مدارجِ کشف و شهود

بـر وجهـی کـه شـاید از محاسـنِ       پیرِ روشن ضمیراینکه  تا، از دیگران پوشانندو  رسانند
  .]138-137صص، [همان» پذیر گشایداز کار مریدِ سخن، رعقیدۀ تحیِر و تحیی، تدبیر
  

  هابا دیگر ردیه نثار درایت های و شباهت ها تحلیل تفاوت -6
و توسل به دالیل نقلـی بهـره    گری اخباریبدان جهت که از روش ، شده تمام آثار بررسی

و ادبـی بـا   محتـوایی  ، سـاختاری ، ازنظرِ انداند و متعلق به یک دورۀ خاص تاریخیجسته
بـه سـبب   الهـدی،   علممحمد  نثار درایت یکدیگر شباهت بسیاری دارند؛ اما در این میان 

  ها تفاوت دارد.با دیگر ردیه، کاربست تصاویر شعری و نثری متنوع
بدنۀ اصلی مـتن و  ، دارای مقدمه، شکل ظاهریازنظرِ  همگی بحثهای موردِردیه -1
در ، افزون بر رعایت چنین ساختاری، عین الحیوهو  مکسر االصنا، اند. در این میانخاتمه

ع در  داردی تر کوچکها بندیقسمت اصلی متن نیز تقسیم هـای  بخـش  گـذاری  نـام . تنـوّ
، اصـل ، همچـون لمعـه   تـر  کوچـک های تقسیم به پاره، ازنظرِ مجلسی عین الحیوهدرونی 

 کسر االصنامفصل مؤلف است. هر  ۀبندی شدقاعده و تمثیل بیانگر ذهن منسجم و طبقه
  .متفاوت داردنیز فصول گوناگون با عناوین 

، ادعـای کرامـات دروغـین   ، امردبـازی ، تمام آثار بر موضوعاتی مشـترک همچـون   -2
، غنا و سرودخوانی، تأویل آیات قرآن، گریاسقاط تکلیف و اباحه، اعتقاد به حلول و اتحاد

  اند.وی یکدیگر نوشته شدهاند؛ گویی که همه از رپروری تاختهو تن بارگی شکم
جوید و با آنکـه در  بیشتر به قرآن استناد میگری،  اخباریمالصدرا در استفاده از  -3
، ید آن را با توسل بـه قـرآن و پیـامبر و امامـان معصـوم نوشـته      گو می کسر االصنامآغاز 
یگـر  کند و ایـن در حـالی اسـت کـه د    روی از روایات در انکار صوفیه استفاده نمی هیچ به

بیشـتر اخبـاریون    اند و هم به روایات معصـومین. هم به آیات قرآن نظر داشته، اخباریون
اند که به عشق خاندان نبوت و برای حفظ شریعت محمدی از انحرافات اهل تصوف گفته

  اند.شده پذیری و ارتباط تصوف و تشیعتأثیراند و منکر تعامل و دست به قلم برده
دیگـر   بـرخالفِ انـد و  روی میانـه اهـل   گـری  اخبـاری یض در مالصدرا و مالمحسن ف 

  کنند.  روی نمیزیاده(ع)، در استناد به روایات اهل بیت، انستیز صوفی
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گوینـد  دربارۀ علل ایجاد تصوف در صدر اسالم سخنی نمی مالصدرا و مالمحسن -4 
 ۀواژ شناسـی  ریشـه دربـارۀ  ، و این در حالی است که بیشتر منتقـدین سرسـخت تصـوف   

گیـری اسـالم   دیدگاه واحدی دارند و معتقدنـد شـکل   گیری تصوفصوفی و عوامل شکل
، نکـردن از خلیفـۀ برحـق الهـی     گیـری اسـالم سـنی و اطاعـت    صوفیانه به موازات شـکل 

اتفاق افتاده است. چنین تفـاوتی بیـانگر تفـاوت آشـکار پـدر و جـدّ       (ع) طالب ابی بن علی
  وحه در این جستار است.ان مطرستیز صوفیاز  الهدی علممحمد 
 سنی و شیعه تقسـیم  صوفی را به دو گروه الثالث مسائلدر جواب مجلسی  عالمه -5
اعمـال صـوفیان شـیعی را کـه      دانـد. وی د و صوفیۀ سنی را مخالفان اهل بیت میکن می

تصـوف سـنی را کـه مبتنـی بـر      ؛ امـا  شـمارد جایز مـی ، مطابق با شرع انور مقدس است
 بنـدی این نوع تقسـیم  .]161ص ، 29[ دکن می رد، زدن است و دف زدن و برجستن چرخ

  نزد دیگران مشهود نیست.
 مجلسـی  عـین الحیـوه  منسوب به مقدس اردبیلی و  الشیعۀ حدیقهتنها بخشی از  -6

و عشـریه   االثنـا ، سلوه الشـیعه ، تحفه االخیار، به رد صوفیه اختصاص دارد. به بیان دیگر
 عـین الحیـوه  و  حدیقه الشیعهتنها جستاری از هستند؛ اما تصوف   منکرکامالً نثار درایت 

    به رد تصوف تعلق دارد.
بـه نقـد   کننـد؛ بلکـه    را رد نمـی  کامالً صـوفیه  کسر االصنامو  المحاکمه، االنصاف -7

هـای گـروه   با نوشـته  ی اساسی این سه اثرها تفاوتخویش نیز توجه دارند.  ۀعالمان زمان
درصـدد  هـا   ؛ بلکـه آن تخریب تصوف نیسـت  هدف ایشان از نقدمنکرین در این است که 

  اند.های صوفیهشناسی ضعفمعرفی عرفان اسالمی و آسیب
های دیگر مطرح خوریم که در ردیهبه موضوعی برمی نثار درایت در اإلثناعشریه و  -8
 الهـدی  علمدیدگاه صوفیه دربارۀ توکل و اشاره به نقصان عقاید آنان.  نقد و تحلیل: نیست

شرح داده که دیدگاه صوفیه دربارۀ  و مفصالًاست نیز دقیقاً به همین موضوع توجه کرده 
وی  .]168-145صـص ، 24: ـ ی اساسی دارد [نکـ ها تفاوتتوکل با دیدگاه امامان معصوم 

دیگـر   .]189و122صص، [همان 4نکوهداعتقاد به صلح کل صوفیه را بسیار میهمچنین، 
  اند.به نقد این موضوع وارد نشده رمنتقدان و منکران مذکو

نقـد و   ذکر خفی صوفیه ۀدربار مالمحسن فیضو  شیخ حرّ عاملیمجلسی،  عالمه -9 
بحـث   دربارۀ ذکر و انـواع آن  الهدی علماند. دیگران آن را مسکوت گذاشته؛ اما نظر دارند

د نادرسـتی  کوشـ د و با تکیه بر دالیل نقلی و عقلی فراوان مـی کن می مستوفایی را مطرح
   .]111، 70، 20، 17صص ، اعتقاد صوفیه را از نگاه یک فقیه شیعه واکاوی کند [همان
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مالمحمد طاهر قمی و میرلوحی بسـیار  ، شده از میان منکرین و منتقدین مطرح -10
ب بر صوفیه تاخته در ؛ امـا  کنـد خودداری نمیدادن  اند و مالمحمد طاهر از دشنامبا تعصّ

دشـنامی   االثنـا عشـریه  و  المحاکمه، االنصاف، کسر االصنام، الشیعهوه سل، حدیقه الشیعه
بـر   بـا رعایـت اعتـدال   ، االنصافو  المحاکمهو  کسر االصنامو نویسندگان  شود نمیدیده 

ادب را رعایـت  مجلسـی   عالمهاند. شیخ حرّ عاملی و کردار ناشایست صوفیه اعتراض کرده
نامد و آنان را با می» خربندگان اهل ضالل«صوفیه را  ،بارها الهدی علممحمد ؛ اما اندکرده

  .]30، 86، 119صص ، نکوهد [همانصفات تحقیرآمیز و زشت می
اسـت   الهدی علمشیخ حرّ عاملی و محمد  شیوۀ روش احتجاج و کاربست برهان -11

انـد؛  انـد یـا بسـیار کـم بهـره جسـته      دوری جسـته طـورکلی   بهو دیگران از این روش یا 
  د.کن می اندکی از این روش استفاده کسر االصناممالصدرا در ، لالمث فی

  

  ترین موضوعات موردِانکار عالمان و فقیهان اخباری عصر صفوی جدول مقایسۀ مهم -7
حلول   

  و اتحاد
اسقاط 
  تکلیف

غنا و 
  سرود

زد چرخ
ن و 
  سماع

بارگی  شکم
و 

  پروری تن

ذکر   امردبازی
  خفی

شطح
یات و 
ادعای 
  کرامات

برداشت 
درست از نا

  توکل

صلح 
  کل

  -  -  ●  -  ●  ●  ●  ●  ●  ●  حدیقه الشیعه
 - -  ● -  ●  ●  ●  ●  ●    سلوه الشیعه
 - -  ● -  ●  ●  ●  ●  ●  ●  تحفه االخیار
 - -  ● -  ●  ●  ●  ●  ●  ●  کسر االصنام

ــاف و  االنصـــ
  المحاکمه

●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  - - 

و  عین الحیـوه 
  رسالۀ اجوبه 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  - - 

 ● ●  ●  -  ●  ●  ●  ●  ●  ●  االثنا عشریه
  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  نثار درایت 

  
  گیرینتیجه -9

دو گروه منکران و منتقدان صوفیه، آثـار فراوانـی در نقـد و انکـار تصـوف نوشـتند. محمـد        
با جدیّت بسیار به مخالفت تصـوف پرداخـت؛ امـا بـرای بیـان       نثار درایت الهدی نیز در  علم

برد. وی ضـدیت خـود را بـا اسـتفاده از     تفصیل بهره  انه بهضدیّت خود از تصاویر و نثر شاعر
گری و استناد بسیار به دالیـل نقلـی و عقلـی نشـان داد. وی بـا ایـن شـگرد         روش اخباری

رو، در سراسـر رسـالۀ    وبوی ادبـی بدهـد. ازهمـین    توانست به هجمۀ خود علیه تصوف رنگ
وف در قالـب زبـانی شـاعرانه دیـده     آمیز تصـ انتقاد شدید بر مبانی و آداب بدعت نثار درایت 
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ای اسـت کـه بـه سـفارش یکـی از       تنها ردیه نثار درایت های مذکور، شود. در میان ردیه می
هـا در  مقرّبان شاه سلطان حسین صفوی نوشته شد. شباهت مهم میان این اثر با دیگر ردیه

فاوت اصـلی آن بـا   گری و توسل فراوان به آیات و روایات متنوع است و ت استفاده از اخباری
  ها در کاربست فراوان انواع سجع، تشبیه، استعاره، اقتباس و مجاز به عالقۀ مجاز.دیگر ردیه
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