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 چكيده 
هاي متعددي را در گيرد و گونهترين بخش آثار ادبي را در بر ميادبيات غنايي گسترده

ها (شكواييه) است تمايل به شكواييه در هر انساني به گونهخود جاي داده است يكي از اين
ترين علم عرفان است معلوم عرفان چون باارزش از نظر عرفا و صورت غريزي وجود دارد

ها و سرچشمه تمام كاملترين وجود يعني ذات مقدس احديت است كه منبع همه هستي
هاست. از آنجا كه وصول به اين ها و عظمتها و جاللكماالت و اصل و اساس همه جمال

 بخشدانند دل را يگانه رهنورد باديه و تنها سلوك اطمينانمعلوم را تنها با استدالل ممكن نمي
گشايند. لذا موانع در اين سلوك را با زباني عرفاني لب به شكايت مي دانند.مي

هاي عرفاي ايراني در اين مقاله كوششي است به روش توصيفي در بيان علل شكواييه
 دهد كه عملكرد ودست آمده از اين پژوهش نشان ميه هاي ب همچنين تحليل.عصر صفويه

تبيين عرفان واقعي براي  برخورد عرفاي اين دوران نسبت به حوادث و رويدادهاي اجتماع و
 .بوده است مردم تا چه ميزان
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مقدمه  
در ادبيات جهان آثار ادبي را از جنبه محتوايي به چها ر دسته كلي تقسيم مي نمايند كه 

 در .- ادبيات غنايي4،- ادبيات نمايشي3- ادبيات تعليمي، 2 ،- ادبيات حماسي1 :عبارتند از
دسته كه بيش ترين آثار ادب فارسي را به خود اختصاص مي دهد ،اين ميان برجسته ترين

ادبيات غنايي است. ادب غنايي گونههاي متعددي دارد كه ازجملة آن ها ميتوان به 
عاشقانهها، حسبحال، ساقينامه و خمريات، هزل و شكوائيه و... اشاره كرد. همچنين 

بث الشكوي ازجمله مضامين اشعار غنايي به شمار آمده و بر شعري اطالق شده است كه در 
آن شاعر شكوه ها و شكايت هاي خود را از روزگار بازمي گويد.زبان و بيان شكوه و شكايت گاه 

همراه با طنز و هزل است و گاه داراي زبان و بياني است، جدي و به دور از طنز و هزل. 
مي توان انواع بث الشكوي را بدين شرح طبقه بندي كرد. 

شكايت سويه اي رواني در رفتار انساني است. اين ويژگي در زمرهي خصايص 
شخصيت هايي است كه با درنگ كردن بر مسايل مختلف، در وجهي آزاردهندهي موضوع 

متوقف مي مانند و به ناگزير لب به شكايت مي گشايند. در شكايت يك طرف شخص شاكي 
است و طرف ديگر، شخص يا موضوعي است كه بايستي پاسخگوي شكايت باشد. در عمل، 

هر دو سو، رابطه ي فعلي رنج آور و ناراحت كننده را دنبال مي كنند. بدون شك ناراحتي، 
 يكي از علل زيربنايي در مشاجرات انساني نيز هست. اگر مي شد از  زمينه ساز شكايت و

حجم شكايت كردن انسان ها از يكديگر كاست، بدون ترديد مي شد نسبت به همدلي و 
همياري انسان ها خوش بين تر بود.  

در پژوهش پيش رو به مجموعه، مفاهيمي اشاره مي كنيم كه شكايت نامه ها و 
شكوائيه هاي معروف عارفان ايراني را رقم زده است. در اين شكايتنامه ها ما، به وضوح با 

مسايل و موضوعات متعددي روبه رو هستيم. مسايلي از اين دست كه در زير به تعدادي از 
آن ها اشاره مي شود: 

الف: لب به شكايت گشودن و شكايت به محضر بزرگان بردن، در صدر مفهوم شكايت در 
 .ادبيات قرار دارد

هدف از شكايت در اين آثار، تخفيف و تسكين دادن درد و رنج هايي است كه جان  ب:
 .آزاردمي انسان شاكي را



ظهور شكوه و گاليه از زندگي و دنيا و وقايع حيات نويسنده، محصول افكار و احوال  ج:
اوست. افكار و احوال عارف نيز نتيجهي عوامل گوناگون و منتج از بينش  عارفانهي اوست. 
د: قرن هاي پنجم و ششم ازجمله قرن هايي است كه در آن انسان هاي آزاده و درستكار 
به شدت آزار مي ديدند. اين دوره با توصيف حالت ها و نوع آزار و اذيت ها، شكايت نويسي در 

ادبيات منثور و منظوم فارسي را ترويج داده و داستان ها و حكايات فراواني با محتواي 
شكايت از روزگار را به رشتهي تحرير در آورده است. 

س، ناقدين ادبيات كالسيك ايران، بروز جنگ ها، يورش هاي بيگانگان و هجوم مغوالن به 
 .ايران را ازجمله عوامل مؤثر در سرودن شكوائيه هاي بر جسته در ادبيات ايران، مي دانند

 محافظهكاري و سازشگري و تمايلجدي به حيةمشايخ صوفيه با وجود برخورداري از رو
تساهل و تسامح در كنشهاي اجتماعي و باورمندي به نظام احسن خلقت و پذيرش 

 اديان در منشهاي اعتقادي نه تنها گاهي با همديگر در رقابت و مجادله همةموجوديت 
 آميزش خلق ميگريختند و مرسوم نداشتند. از فرقهبازيهاي بلكه اساساً هيچ رضايتي از بودند؛

كردند. به دربار با آنها را حجاب ميدانستند. از صوفيان ناآگاه و ادب نياموخته پرهيز مي
 شدت مخالف بودند و روش آنها را بهسالطين نزديك نميشدند، با علماي مذاهب مختلف 

در تبليغ و تبيين مذهب نميپسنديدند و راه رسيدن به حق را تنها در طريقت خويش 
ميگرفت كه علما به ميجستند. اين بود كه مخاصمات آنها با علما گاهي آنچنان شدت 

 و گاهي با تحريك دادندبه قتل آنان مي نيز بعضاً دستور حاكمان ميپرداختند و تكفير آنان
: 1363 ؛ ديلمي،44: 1363كوب،بعضي از آنها را از شهرها بيرون ميكردند. (زرين مردم،

)  1368:38؛ ماسـينيون98
 مريدان مشـايخ بزرگ حيةاين مخالفتها و ناسازگاريها، باعث تحقير و سرخوردگي رو

مي شد و عقدههايي در دل آنان پديد ميآورد كه در بسيار موارد بـراي دفـاع از پير و مرشد 
خود اقدام به كرامتسازي ميكردند تا با نمايش ضدواقعيتها بـه جنگ واقعيتهاي موجود 
بروند و به اين وسيله از مشايخ خود در برابر اهل قدرت و استدالل دفاع نمايند و چه چيزي 

يژه آنكه در ميان مريدان، كساني بسيار بودند كه در كمين كرامات به وبهتر از كرامت، 
نشسته بودند و در ميان مردم هـم طالبـان كرامـت فـراوان بودنـد. كاركرد ديگر كرامت اين 
بود كه چون غالباً منسوب به گذشتگان بود و انجـامدهنـدگان آنها، دور از دسترس بودنـد 
و تعيين درسـتي يـا نادرسـتي آنهـا امكـانپـذير نبـود،ميتوانست گذشته را با تصاويري 



پردرخشش و آرماني ترسيم كند و زمـان حـال را كـه سرشار از ساز ناهمسازي بود، عـاري 
از خصوصيات مثبت تلقّي كند و به تحقير آن بپردازد و در هنگام ناخرسندي از ناماليمات 

موجود در زمان حال، پناه بردن به گذشته و افسوس خوردن بر روزگاران سپري شده، نوعي 
نگرش عاطفي و رمانتيكي است كه همواره بشر در زندگي خود آن را به همراه داشته است. 
در اين ميان بسـياري از كرامتهاي صوفيه كه در آنها شخصيتهاي پرتقرّب و پراحترام و 

 تصوير كشيده شده است، جايگاهي بهاحتشام و صاحب خوارق عادات از مشايخ گذشته 
 تصوف محافظتموجوديت  از بسيار سالهاي كه دارد روانشناسي در شبيه به مكانيسم دفاعي

 .كرده است
ش: از ويژگي هاي مهمي كه باعث پديد آمدن شكواييه سرايي در ادبيات پارسي شده، 
مي توان به ناپايداري احوال، اغتشاش و نابساماني پياپي در امور مختلف زندگي فردي و 

اجتماعي مردم اشاره كرد. به واقع وقتي رشتة امور و مناسبات اجتماعي گسسته مي شود، و 
فساد اخالقي رواج و گسترش مي يابد، عارفان لب به شكوه مي گشايند. اين شكايت ها را 

 .مي توان انعكاسي از افكار عمومي دانست
عارف اگر قادر به بيان اعتراضات و گاليه هايش در مقابل افراد مورد نظر نباشد، به فلك و 

 خود آمده، همه چيز را مشيت الهي مي داند و  روزگار شكوه مي كندو سر انجام به
بدين وسيله خود را آرام مي كند. درزماني كه دروغ و ريا در بين مردم رواج يابد و انسانيت به 

فراموشي سپرده شود، بازار علم و هنر از رونق بيفتد، نادانان بر مسند قدرت و امور تكيه 
زنند و دانايان مورد بي توجهي و بي مهري قرار گيرند، طبيعي است كه اثر بارز اين اوضاع در 
كالم و سخن او آشكار مي گردد. كمتر عارفي است كه از مشاهدة چنين مواردي تحت تأثير 

قرار نگرفته و به بدي اوضاع متعرض نباشد و نقصان هاي دوران زندگي اش را در كالم و 
رفتارش آشكار نسازد. 

- معناي لغوي و اصطالحي شكايت: 2
- بثّ 2-1

بثّ: (مص ع) آشكار كردن راز و اندوه سخت، اندوهي كه براي شدت آن را نهان نتوان 
 ذيل بث) :1357كرد. (جرجاني،

  شكوه و شكايت – 2-2



: ذيل 1372زاريدن است. (دهخدا،  به معناي گله و گلهمندي، ناليدن و شكوائيه در لغت،
شكوي (ع ا) گله و شكوه، گله مندي.  شكوي)

 – - (امص.) داد 2 - (مص ل.) گله كردن از كسي نزد ديگري. 1ش ي) [ ع. شكاية ] 
) 67:1353فرهنگ معين  (خواهي

-گله كردن از كسي به ديگري، از جور و ستم يا رفتار و كار بد كسي 1شكايت به معناي 
 )254:1371(فرهنگ عميد، .تظلم، دادخواهي -2.نزد ديگري گله كردن يا ناله وزاري كردن

«شكوه (مأخوذ از تازي) كه به معني شكايت، گله و تظّلم، استعمال مي شود، از 
مصدرهاي ساختگي است و در عربي به جاي آن شكايت و شكوي گويند.» 

«شكا، يشكو، شكوي و شكوا و شكاه و شكاوه و شكايه و شكيه» 
(الشاكي): شكايت كننده. (مشكو) اليه: كسي كه به او شكايت كرده اند. 

(المشكو و المشكي): كسي كه از او شكايت شده. 
- بث الشكوي 2-3

) 1357:357بث الشكوي: نشر و اذاعت شكايت، شكايت بردن.(عتبي،
شكوائيه به «بثالشكوي» هم معروف است؛ «به معناي اظهار شكوه و شكايت از درد و 

: ذيل «بثالشكوي).. 1381رنج» (فرهنگ سخن، 
بثالشكوي و نفثه المصدور: نفثه المصدور كه مجازاً به معني اظهار شكوه و گله از امري 

ناخوشايند به قصد تخفيف آالم است. در ادب فارسي اين واژه، مترادف با بث الشكوي به كار 
 رفته، چنانكه در لغت نامة دهخدا ذيل نفثه المصدور، يكي از معاني آن بث الشكوي آمده است.

- ادبيات شكوايي 3
«شكواييات بر اشعار و گفتاري اطالق مي شود كه افراد در قبال ناماليمات و 

محروميت هاي وارده، سروده و حكايت از رنج، اندوه، يأس، ناكامي، تيره روزي و بدبختي 
گويندهي آن كند.اين نوع ادبيات به خصوص در ادبيات فارسي فراوان است. گذشته از 
مواردي كه فرد با بدبختي و ناكامي و يا مصيبتي مواجه شده و از روي حقيقت زبان به 

شكوه و شكايت گشوده است، چنين به نظر مي رسد كه در مواردي نيز اين شيوه را يكي از 
). 89: 1389سنت هاي متبوع و شيوه هاي ضروري پنداشته اند.» (شميسا، 



شميسا شكوائيه را از فروع «ادب غنايي» به حساب مي آورد و در اين باره مي نويسد: در 
شعر فارسي، ادب غنايي به صورت داستان، مرثيه، مناجات، بثالشكوي و گاليه و تغزل 

مطرح مي شود. 
 شعر فارسي است كه چون گاهي آثار مستقلي در اين "موتيف هاي" گاليه هم يكي از

زمينه وجود دارد و از طرف ديگر تعداد آثار گاليه آميز زياد است، مي توان آن را از ديدگاه 
انواع ادبي هم بررسي كرد. بديهي است كه گاليه را نيز بايد از جهت محتوا بر احساسات و 

عواطف فردي از فروع ادب غنايي محسوب داشت(همان).  
زين العابدين مؤتمن نيز در همين رابطه مي گويد: 

اشعار شكوائيه از بدو ظهور شعر و شاعري در آثار شعراي ايران راه يافت؛ ولي از دورة 
سلجوقيان به اين طرف بيشتر مورد طبع آزمايي و كاربندي گويندگان قرار گرفت. 

-اقسام شكواييه 3-1
 يكي از ه جديد يعني از مشروطيت به اين سو كه شكوه و شكايت به مثابةدر دور

درون مايه هاي شعر موردتوجه قرار گرفت. محققان تحت تأثير طبقه بندي هاي رايج در 
ادبيات اروپايي كه بر اساس مضمون و محتوا صورت مي گيرد، به طبقه بندي محتوايي از 

) 58: 1370شعر و ادب پرداخته اند. (دادبه، 
بحث انواع ادبي در ادب فارسي شكل مي گيرد و توصيف هاي هنرمندانه به مثابه موضوعي 

مستقل موردتوجه واقع مي شود و درنتيجه بثالشكوي هرچند نه به صورت يك نوع؛ اما 
به گونه اي به صورت درون مايه اي مستقل درميآمد، گاه وصفي دروني و توصيف حالتي رواني 

محسوب گرديد و گاه بر قصيده هايي اطالق شد كه موضوع آن شكوه و شكايت است. 
).. مي توان انواع بث الشكوي را بدين شرح طبقه بندي كرد: 106: 1364(موتمن، 

الف- شكوائيه از نظر بيان و زبان 
نوعي شكوه و شكايت است كه عبارت است از:كاستن از مقام كسي يا كيفيت چيزي 

). به زعم اينكه مظهر 146: 1370به گونه اي كه موجب تحقير و استهزاء شود.(شميسا،
شادي است، آكنده از اندوه و برآمده از درد و رنج است. برخي از سروده هاي عبيد زاكاني 

 اخالقاالشراق، حاكي از شكوه هاي طنزآميز و دردآلود ةمثل منظومه ي موش و گربه و رسال
اين شاعر از نظام اجتماعي مورد انتقاد اوست و نيز بخشي از اشعار رندانة حافظ 

شكواييه هايي است كه به قصد انتقاد از رياكاري ها و سلطه جويي هاي ارباب زور و زر و تزوير، 



).از عصر 75: 1344چون محتسب و صوفي و زاهد به زبان طنز بيان شده است. (مرتضوي،
مشروطه تا عصر حاضر كه مسأله ي طنز و بيان طنزآميز مورد توجه خاص قرار گرفته است 

در آثار منظوم و به ويژه آثار منثور مي توان نمونه هايي از اينگونه شكوه و شكايت را يافت. 
ب- شكواييه ازنظر محتوايي كه مي توان شكواييه ها را به پنج دستة فلسفي، عرفاني، 

) كه ما در اين مقاله به 492:1384 سرامي (،اجتماعي، سياسي و شخصي تقسيم كرد
شكوائيه هاي عارفانه اشاره مي نماييم.  

- شكوه هاي عرفا 3-2
اين سروده ها عموماً در بيان بي قراري و اشتياق جان در فراق جانان و شكايت از 

عقبه هاي گوناگون است كه بر سر راه سالك، در رجعت به اصل قرار ميگيرد. شكايتي كه 
«ني» در ديباچه مثنوي معنوي از جدايي از نيستان سر داده، كامل ترين نمونه ي آن است. 
اين شكواها ازنظر محتوا بيشتر فيلسوفانه به نظر مي آيد. با اين تفاوت كه در اينجا شكايت 

 در ادبيات .نه از سر پرخاشگري كه از روي تسليم و رضا در برابر قهر و لطف پروردگار است
شكوايي گاه عارف از درد و مشكالت خويش و نفس سركش سخن مي گويد و زماني نيز از 

مشاهدة آشفتگي اوضاع به درد ميآيد، گاه از ستم ستمگران به تنگ آمده و اعتراض 
مي كند، اگر اسارت را تجربه كرده باشد، از بند و زندان مينالد و زماني نيز بيوفايي معشوق 

جفاپيشه، او را مي آزارد.  
عارف اگر قادر به بيان اعتراضات و گاليه هايش در مقابل افراد مورد نظر نباشد، به فلك و 

روزگار شكوه ميكند. گاه نيز به  خود آمده، همه چيز را مشيت الهي مي داند و بدين وسيله 
خود را آرام ميكند. زماني كه دروغ و ريا در بين مردم رواج يابد و انسانيت به فراموشي 

سپرده شود، بازار علم و هنر از رونق بيفتد، نادانان بر مسند قدرت و امور تكيه زنند و دانايان 
مورد بيتوجهي و بيمهري قرار گيرند، طبيعي است كه اثر بارز اين اوضاع در كالم و سخن 

او آشكار ميگردد. كمتر عارفي است كه از مشاهدهي چنين مواردي تحت تأثير قرار نگرفته 
و از بدي اوضاع گله مند نباشد و نقصان هاي دوران زندگياش را در كالم و رفتارش آشكار 

نسازد. شكوائيه شاعر فيلسوف مشرب فيلسوفانه و شكوائيه عارف، عارفانه است. 
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 1101 تا 880 صفوي، صفويه يا صفويان دودماني ايراني و شيعه بودند كه در سال هاي 
 ميالدي بر ايران فرمانروايي 1501-1722 قمري و 907-1135هجري خورشيدي برابر  

 880كردند. بنيانگذار دودمان پادشاهي صفوي، شاه اسماعيل يكم است كه در سال 
خورشيدي در تبريز تاجگذاري كرد و آخرين پادشاه صفوي، شاه سلطان حسين است كه در 

) 67: 1388 خورشيدي از افغان ها شكست خورد. (حمد هاشم آصف، 1101سال 
در اوايل عهد صفوي علماي مذهبي واالترين مقام را در دربار صفوي دارا بودند. در عهد 

شاه اسماعيل اول امير سيد شيرازي (صدر دربار) يكي از پيشگامان ترويج مذهب تشيع 
محسوب ميشد. همچنين غالبا در اكثر مواقع فرمانهاي دربار تنها با تاييد علما قابل اجرا 

 ).155: 1، ج1364بود. (اسكندر بيك تركمان، 
سياست مذهبي صفويان نسبت به نوساناتي كه در طول عصر صفوي طي كرده به سه 

 دوره تقسيم مي شود:
دوره شروع: عهدي كه با سياست خاص مذهبي شاه اسماعيل يكم آغاز مي شود و  -1

به همراه خود برخي از نوآوري ها و تغييرات را ايجاد مي كند كه با كمك قزلباش و علماي 
شيعي ميسر ميشود.  

دوره اوج: عهدي كه مذهب و روحانيون مذهبي از اقتداري خاص برخورار بودند و  -2
شاه اسماعيل يكم بدعتگذار آن بود و در طول سلطنت شاه تهماسب يكم استمرار مي يابد 

و سالهايي از عصر شاه عباس را نيز در بر ميگيرد.  
دوره افول: عهدي كه از اواسط سلطنت شاه عباس شروع و كنار گذاشتن بسياري از  -3

روحانيون و خدمت مقامات آنان و نيز دگرگوني تشكيالت نظامي صفوي را در پي دارد. 
 )50 و49: 1363(ميراحمدي، 

اما با اينكه صفويه خود صوفي بودند به داليلي اسباب افول و حتي رد و انكار تصوف در 
 ايران دوره صفويه فراهم شد. اهم اين داليل عبارتند از: 

مفاسدي كه ميان طايفه تركان قزلباش صوفي شعار به واسطه كسب قدرت پيدا شد  .1
و صوفي بودن تبديل به يك منصب شده بود و خودسري امراي آنان كه ميرفت به خطري 

بر ضد حكومت تبديل شود. 



كثرت جماعت قلنداران و دراويش الابالي و پرسهزن كه غالبا از هند ميآمدند و  .2
چون سلسله نامه طريقتي منظمي نداشتند و با سلسلههاي رسمي با اصل ونسب صوفيه 

ارتباط نداشتند، به درويشان بي شرع نيز موسوم بودند.  
 انحصارطلبي صوفيه منتسب به سلطنت و لذا ذم و طرد ديگر رشتههاي اصلي تصوف.  .3

غلبه و نفوذ فقها و علماي ظاهري شيعه در ميان ايرانيان تازه شيعه شده و به خصوص 
) در اين قرن كه سوءظن و پيمان شكني و برادركشي 97: 1385دستگاه حكومت. (پازوكي، 

ميان طبقه حاكمه رواج داشت و فساد و تباهي در ميان مردم شايع بود، تصوف نيز 
دستخوش تزوير و رياي صوفي نمايان شد و اينان كم كم جاي صوفيان واقعي را گرفتند و 

دامن پاك تصوف را به لوث جاه طلبي ونامجويي آلوده كردند؛ چنانكه ابومنصور عبدالمؤمن 
(مترجم عوارف) در مقدمه ترجمه خود مي گويد: «ما خود چه گوييم در اين عهد كه قحط 

 علماي زاهد و عارفان محقق است.»
عزالدين محمود كاشاني مؤلف مصباح الهدايه از دست صوفي نمايان و رياكاري عصر 
خود به تنگ آمده مي گويد: «مشهور و معروف در ميان مردم آن است كه اسم صوفي بر 

كسي اطالق كنند كه مترسم بود به رسم صوفيان و متلبس بود به زي  ايشان، اگر از اهل 
حقيقت بود و اگر نبود و اهل خصوص از متصوفه اكثرشان مترسمان را صوفي نخوانند؛ بلكه 

) 6: 1389متشبه به صوفيان خوانند. (عزالدين كاشاني، 
همين انحراف از اصول تصوف است كه بسياري از صوفيان واقعي را بر آن داشت تا زبان 

 به طعن و لعن متصوفان بگشايند و رياكاران و حقه بازان  را به باد انتقاد گيرند.
در اين ميان كساني كه به تصوف حقيقي تعلق خاطر داشتند و از اوضاع زمانهي خود 

ميناليدند، فراوان بودند. اينان يا از ايران هجرت كردند و بسياري مثل نعمت اللهيه به 
هندوستان رفتند يا اينكه در ايران ماندند و در تأليفاتشان انزجار و تبراي خود را از تصوف 

مرسوم زمانه ابراز كردند و نيز در دفاع از تصوفي كه آن را حقيقي و منافي با شرع 
 )105: 1، بخش 5، ج 1332دانستند، كوشيدند. (صفا، نمي

اين وضعيت خالف مرسوم را ميان اكثراً قريب به اتفاق حكما و فالسفه اين عصر كه 
مشربي ذوقي و صوفيانه درافق فكري شيعه داشتند، ميتوان ديد كه   
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مهمترين حكيم دوران شاه عباس اول بيگمان مالصدرا (نيز معروف به صدرالمتالهين) 
بود كه شان او در مكتب اصفهان در چند كتاب و مقاله به تفصيل بحث شده است. 

در آثار مالصدرا دو نحو تلقي و برخورد با تصوف وجود دارد كه خالف عادت (پارادكس) 
مي نمايد. وي از طرفي در رد و انكار تصوف سخن مي گويد و آن را تخطئه مي كند و از طرف 
ديگر از آن دفاع مي كند. اين امر تنها منحصر به مالصدرا نيست؛ بلكه از اوصاف دوره صفويه 

است كه تصوف رايج كه آن را مي توان تصوف صفوي ناميد، در قياس با تصوف حقيقي رد 
مي شود؛ چنان كه در آثار بسياري ديگر از عالمان، عارفان و فيلسوفان آن عصر در ايران 

ازجمله اساتيد و شاگردان مالصدرا نيز مشهود است. اينگونه تلقي حاصل تحولي است كه 
در دورهي صفويه در فهم تصوف و نيز تشيع ايجاد شده و اثر آن تاكنون در تاريخ ايران به 

جاي مانده است.  
در اين رابطه به دواثر از آثار مالصدرا كه به صراحت نظر خود را در ارتباط باتصوف باطل 

وجهله صوفيه ابراز داشته اشاره مي نماييم. 
رسالة كسراالصنام و رسالة سه اصل، مالصدرا ضمن طعن و طرد تصوف باطل و فقه 
ظاهر حكومتي در تمناي تصوف و علم حقيقي و از آن طريق در جهت احياي علم دين 

). اگرچه تنها غزالي است كه مطلوب اصلي خويش را احياي 95-94: 1381است. (مالصدرا، 
علم دين خوانده است؛ ولي اين مقصود را هر يك از عارفان بزرگ ازجمله مالصدرا در تاريخ 
اسالم بر ذمه خويش مي دانسته اند. مالصدرا، به غزالي تأسي مي كند و به خصوص از كتاب 

) 36: 1340احياء علوم الدين وي در هر دو رساله خويش استفاده فراوان مي كند. (مالصدرا، 
 مالصدا در نگاه به زمانه اش احياي علم .فيض كاشاني نيز چنين رويه اي را ادامه مي دهد

دين را در تذكر و توجه به چند چيز در جهت اصالح تصوف و فقه درنسبت آن دو با تشيع 
مي ديده است. اصوالً به نظر مالصدرا صوفي از آن جهت كه صوفي است، پوشيده از عقول 
است. اگرچه ظاهر جسماني اش آشكار است؛ ولي حقيقت و معنويت وي پنهان از ديدگان 
است. اگر كسي به اوضاع اين زمان نگاه عبرت آميز كند، «به يقين مي فهمد كه احدي از 

 و ارباب تصوف و كمال و حال ممكن نيست، ظاهر و آشكار باشد؛ بلكه واجب است كه ...اهل ا
). 77: 1381پوشيده و پنهان باشد. (مالصدرا، 

الف- رسالة كسراالصنام في الرد علي متصوفه 



اين اثر بيانگر يكي از مهمترين مدارك براي فهم تصوف سده ي يازدهم ايران و علل آزار 
/ 1028-1027و اذيت صوفيان به دست ماليان در اين دوره است. كسراالصنام كه در 

- تاليف شد، برخالف معناي تحتاللفظي عنوان آن رسالهاي بر ضد تصوف في1617/1618
نفسه نيست؛ بلكه فقط با پارهاي فسادها در نوع تصوف غاله صفوي مخالفت ميكند. در واقع 

نخستين فصل كتاب به تكريم و تحسين رفتار و روشهاي اصيل و سنتي تصوف كه بنا به 
). 40: 1381تعريف وي كامال اسالمي است، اختصاص داده شده است. (مالصدرا، 

در رسالة كسر اصنامالجاهليه مخاطب وي چنانكه تصريح مي كند، «كساني هستند كه 
)؛ لذا در اين رساله نخست تصوف رسمي 40: 1381به لباس تصوف درآمده اند». (مالصدرا، 

زمان و صوفي نمايان (صوفيان صفوي) و سپس علماي ظاهربين را تقبيح و انكار مي كند؛ 
ولي همين رساله نيز به قول صاحب طرائقالحقائق به جاي اينكه در كفر جماعت صوفيه 

باشد، بيشتر در مدح جماعت صوفيه حقه است. وي خاطر نشان مي سازد كه مرادش تنبه 
: 1340اهل زمانه خويش است؛ به همين جهت در خاتمة رساله اصنامالجاهليه(مالصدرا، 

) «برادران سالك خويش در طريق نجات» را مخاطب قرار مي دهد و مي گويد كه 217
غرضش از نوشتن آن رساله، توبيخ يك يا دو فرد معين از دنياپرستان و اهل باطل كه خود 

را به ارباب كمال مانند كرده اند، نيست؛ بلكه تنبيه و آگاه كردن اهل ذوق سليم و قلب 
درست بر فساد زمان است و انحراف اكثر مردم از جاده سلوك در طريق علم و عرفان تا 

مريد داناي بصير به دنبال كسي رود كه راه حق و طريق صدق را مي پيمايد. غرض سلبي 
وي همين بود؛ ولي غرض ايجابي اش- چنان كه خود گويد- اين است كه جويندگان و 

رهروان راه را از ظاهربيني در دين برحذر دارد و به تحصيل و اكتساب معارف الهي تشويق و 
ترغيب كند. از اين رو به دنبال همين مقدمه و در انتهاي كتاب- به سبك مرسوم آثار 

صوفيانه - به بيان شرايط ارادت صوفيانه و آنچه بر مريد واجب است، مي پردازد. وي شرايط 
ارادت را رفع چهار حجاب مي داند كه سه راه سالك و حق سبحان است. آنگاه مي گويد اگر 
كسي اين چهار شرط را به جاي آورد، مانند كسي است كه وضو ساخته و آماده نماز براي 

معراج است. در اين حالت است كه محتاج به راهنما و استادي مي شود كه او را هدايت كند. 
مالصدرا در اينجا دستورات سلوكي از قبيل ذكر و فكر را شرح مي دهد. به طوركلي انگيزة 

از تأليف اين كتاب، دفاع از دين در برابر ورود عقايد باطل است. عقايدي كه به  مالصدرا
 HYPERLINK{ پيروي از شهوات و اوهام نفساني، عمل به ظواهر

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA


"http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA" 
\o "را نفي مي كنند. او در اين كتاب با تحليلي دقيق نشان داده كه ريشهي  }"شريعت

 HYPERLINK{ عقايد انحرافي رايج در آن
"http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86" \o 

 "HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%84{ }"زمان"
\o "و ناداني است و تأكيد كرده است كه تا بت هاي ناداني شكسته  }"جهل

 HYPERLINK{ نشوند،
"http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA" 
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"http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86" \o "و عرفان آشكار  }"دين

). 4: 1381نمي شود. (مالصدرا، 
 كند.كسراالصنام به درويشهاي فرقهگراي افراطي كه تظاهر به تصوف ميكردند، حمله مي
مالصدرا دريافته بود كه عالمان عارف مشربي چون خود او در خطر به سر مي برند؛ زيرا 
علماي شريعتمدار كه در كار عرضه بحثهايي جدلي در رد اين صوفيان دروغين بودند.  

مالصدرا مجبور بود با دو دسته افراد جاهل به مقابله برخيزد: از سويي، بايد با 
گرايي مقدسمأبانه فقهاي متشرع روبهرو ميشد و از سوي ديگر مجبور بود در برابر الادري

دانشستيزي بعضي صوفيان كه به تحقير همة كتابها تعليم و تهذيب، خرد و دانش به 
معناي متعارف آن تظاهر ميكردند، سرسختانه بايستد. سرزنش اعتراضآميز مالصدرا نه 

متوجه تصوف بدان معنا؛ بلكه در رد نوع منحطي از تصوف در زمان خود او بود، بدون آنكه 
نشان دهد دقيقا چه كساني را در نظر داشت. 

ب- رسالة سه اصل 
 سه اصل پاسخ مالصدرا به ظاهربيناني است كه به نام علم و دين با حكمت و عرفان ةرسال

اسالمي خصومت مي ورزند. اين رساله كه دربارة سير و سلوك و تكامل اخالقي و كشف علوم 
 .حقيقي و نيز موانعي كه در نيل به وصال به حقيقت در راه سالك نهاده شده است، مي باشد

به نظر مالصدرا موانع و حجاب هايي كه اكثر مردم را از ادراك و كسب آن علم محروم 
مي دارد مشتق از سه اصل مي باشند كه به مناسبت آن، اين رساله را نيز سه اصل ناميده 

است، سه مانع دستيابى  از نظر مالصدرا سه اصلى كه در عنوان رساله، ذكر گرديده. است
به علم هستند: 

http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86


. جهل به معرفت نفس كه حقيقت آدمى است. 1
. حب جاه و مال و ميل به شهوات و لذات و ساير تمتعات. 2
را بد  بد را نيك و نيك نابكار كه شيطان مكار و لعين اماره و تدليسات نفس . تسويالت3

). 33: 1381وامىنمايد. (مالصدرا، 
مالصدرا در اين كتاب در پيرامون عالمان زمان خود چنين ميگويد: «اى عزيز مردمان 

را در اين زمان از علم توحيد و علم الهى خبرى نيست و بنده در تمام عمر كسى نديدم كه 
از وى بويى از اين علم آيد و از علم دوم نيز كه علم آفاق و علم انفس است، چندان بضاعتى 

با دانشمندان اين زمان حاصل نيست تا به ديگران چه رسد. اكثر مردمان به غير از 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا و هم عن االخرة هم "محسوسات به چيزى اعتقاد ندارند، 

 و از آيات الهى و ملكوت آسمانها و زمينها غافلند و از تدبر و تأمل در آن اعراض "غافلون
 .»"و كاين من آية فى السموات و االرض يمرون عليها و هم عنها معرضون"نمودهاند، 

). 32(همان: 
آخوند اشخاص عالمنما و ظاهربين را از عوام خطرناكتر دانسته و آنان را بيش از عوام 
دشمنان واقعي معرفت ميداند؛ چنانكه مينويسد: «اگر اين را (يعني حب دنيا را)نيز نداني 
زهي غرور و جهالت كه اكثر عوام و جهال دنيا بر تو شرف خواهند داشت؛ زيرا كه ايشان 

). 32: 1381معترفند به اين مرض محبت دنيا و تو نيستي». (مالصدرا، 
همچنين در باب ششم از رسالة سه اصل ميگويد: «اكثر متكلمان و ارباب رسوم اعتماد 

بر مجرد سماع و روايت نهاده از راه به در ميافتند و ميخواهند كه تصحيح احكام الهي 
نور عرفان از راه حواسي كه مثار غلط و التباسند كنند و هر سالكي كه مخالف طور عقل بي

 ظاهربين خود دريافتند، منكر وي مي شوند وشروع در ايذا و عناد و استهزاء مينمايند.
). 54(همان: 

 مالمحسن فيض كاشاني 4-2
 HYPERLINK{در  1007 ةمال محمدمحسن فيض كاشاني زاد

"https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%
D9%86" \o "{در  .قـ. ه1090درگذشته  -}"کاشانHYPERLINK 

"https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%
D9%86" \o "د بن شاه مرتضي معروف ا از معروفترين شاگردان مالصدر}"کاشانمحم ،

حديث، از  و حكمت به ملّا محسن فيض كاشاني يا كاشي است كه  ازپيشوايان عرفان،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86


دانشوران قرن يازدهم هجري و از شاگردان صدر المتالّهين شيرازي در فلسفه وتصوف است. 
لقب فيض از سوي خود مالصدرا به او داده شد و مالصدرا عالوه بر حق معلّمي حق پدرزني 

فيض در بيان آراء و نظريات خود صريح بوده و از رياء و تظاهر و  هم بر گردن او داشت.
تملق پرهيز مي كرده و نارضايتي خود را از هرگونه بي بندباري، تظاهرات صوفيانه، تقدس 

 خشك، عالم نماهاي دنياپرست ابراز مي نموده است.
در راه اعتالي كلمة حق و عقايد راستين شيعه هيچ ترسي و هراسي به خود راه نداده و 

آرزوي او اين بوده است كه مسلمانان همه سرزمينها به دور از تفرقه و پراكندگي 
 -زيستي داشته باشند. اين حكيم فرزانه، خود را مقلد حديث و قرآن و تابع اهل بيتهم

 معرفي كرده است. -عليهم السالم
با مطالعة دقيق اشعار و آثار فيض كاشاني،اين نكته آشكار ميشود كه وي در كنار دقائق 

و ظرائف عرفاني از تاريخ اجتماعي روزگار خود غافل نمانده است. در اين ميان آسيبهاي 
انساني واجتماعي و جنبههاي منفي شخصيت و رفتار انساني كه زمينهساز بياعتمادي در 

روابط اجتماعي است،مورد توجه قرار گرفته است. از نظر فيض عناصري چون جهل، 
جويي، نفاق و شكاف گفتاروعمل،بدبيني،ريا و تظاهرگرايي،عدم وفاداري و صداقت، عيب

دنيامداري از عوامل اساسي انحراف در شخصيت و بياعتمادي در جامعه ميگردند.به عنوان 
مثال فيض درد و جهل را از مهمترين آسيبهاي شخصيت انساني دانسته كه انسان رادچار 

تعصب وحتي به لعن بزرگان ميكشاند. چنانكه در مذمت جهل اينچنين ميسرايد: 
 يكي بيني به علم وفضل مي الفد به هر مجلس 

به جز طعن بزرگـــان نيست در حرف پريشانش  
 يكي بيني كه مال فخر دين بوده است اجدادش 

خودش بو جهل وقت آخوند وموالناست عنوانش  
) 343: 1371(ديوان فيض، 

ديدگاههاي انتقادي فيض نسبت به تصوف و متصوفه به هيچروي مختص سالهاي 
پاياني عمر وي نبود و او همواره در آثار خود به نقد اين حوزه اهتمام داشت. 

 بيشترين حجم انتقادات كلي و موردي فيض از تصوف را ميتوان در محجهالبيضاء 
ديد. مشي وي در اين كتاب در اغلب موارد عدم ذكر نام صوفيان است. وي نامهايي را كه 
غزالي در كتاب احياء علومالدين از متصوفه آورده، حذف ميكند و بسياي از سخنان ايشان 



را شايستهي نقل نميداند. در اين مواضع وي بيشتر به نقل كالم معصومين (عليهم السالم) 
و نقد ديدگاههاي صوفيه اشتغال دارد. فيض بر ذكر احوال و اقوال صوفيهي دروغين از 

ناحيهي غزالي خرده ميگيرد و با صراحت تمام بيان ميكند كه ذكر صوفيان راستين چه 
 ).3380: 6، ج1421فضل و كرامتي دارد كه ذكر صوفينمايان داشته باشد؟(كاشاني، 

 در مبحث عجائبالقلب كتاب مذكور فيض، حتي از آوردن واژهي صوفي كه مورد 
استعمال غزالي است، ابا ميكند و به جاي آن از واژة «المجاهدين» استفاده ميكند. در 
پايان كتاب المحبة و الشوق از ربع منجيات كه غزالي حكايات و مكاشفات و كلماتي از 
محبان الهي را نقل كرده، فيض همه را حذف مي كند و بيان ميدارد كه برخي از اين 

محبان نه خودشان قابل اعتمادند و نه حكايات منقوله از آنان و در بيشتر موارد از قبيل 
: 8، ج1421شطح و طاماتاند و بر سبيل كبر و تفاخر و مباهات صادر شده اند.(كاشاني، 

1010.( 
 فيض در بحث شيخ و مراد در تصوف شديداً به غزالي و ديگر عارفان اشكال مي گيرد. 
به اعتقاد وي تنها كساني كه ميتوان بديشان اعتماد تام و تمام داشت، حضرات معصومين 
(عليهم السالم) است؛ وگرنه تسليم شدن در مقابل انساني جايزالخطا كه در برخي مواضع 

افسادش بر اصالحش فزوني دارد، چه وجهي دارد. وي در اين باب به حديثي از امام صادق 
(عليه السالم) استناد ميجويد. حضرت در اين باب فرموده اند كه مبادا كسي را بي حجت بر 

). 130-129: 5، ج1421خود بگماري و هرچه مي گويد تصديق كني. (كاشاني، 
 وي در مباحث مربوط به خلوتگزيني و دوري از مال و ثروت نيز بر غزالي و صوفيه 

اشكال ميكند و آن سخنان را منافي با شريعت حقه ميداند. وي در مباحث مربوط به 
روزهداري اهل سلوك سخنان غزالي و برخي صوفيه را منافي فطرت ميداند و بيان ميدارد 

كه غزالي در اين باب سختگيري را از حد گذرانده و به بيان حكاياتي پرداخته كه شديداً 
 ).168دل آزارنده است.(همان: 

 انتقادات فيض به غزالي و ديگر صوفيه در اين اثر بيشمار است. وي در مقطعي از اين 
اثر بيان داشته كه غزالي در سختگيري و زهد بيوجه و تنگ كردن امور، راه مبالغه پيموده 

و سخناني گفته كه نه مقبول اهل حق است و اهل بيت نيز آن را مذموم شمردهاند و به 
). 365: 7اقوال و افعال كساني استناد كرده كه قول و فعلشان حجت نيست. (همان: ج



همانگونه كه مالحظه ميشود، انتقادات و اشكاالت فيض كاشاني ناظر به شناخت 
نزديك و عميق وي از تصوف تاريخي است و وي آنچه را با مذهب خود كه برگرفته از 

روايات معصومين (عليهم السالم) در تخالف ميبيند مورد اشكال قرار مي دهد. وي به ويژه 
در محجة البيضاء به بيان اشكاالت موردي و خاص به تصوف تاريخي ميپردازد و نشان 

دهد كه در مقام حقگويي، پرواي هيچ گروه و شخصي را ندارد. او به هيچروي چون مي
ديگر معاصران خود به بيان سخنان كلي و شعارگونه كه هيچ فايدهاي بر آن مترتب نيست، 
نميپردازد. نتيجهي حاصله از انتقادات فيض انكار و رد تعاليم صوفيه نيست، فيض در مقام 

 واليي آن ميكشاند و آن را از زاللش سيراب ةاحياي مجدد تصوف آن را به سرچشم
كند. اين عمل فيض كاشاني گام دوم حركت عظيمي است كه سيد حيدر آملي چند مي

قرن پيش از وي در جهان تشيع جهت ورود فراگير عناصر شيعي در تصوف آغاز كرد. 
 با توجه به مطالب فوق ميتوان چنين نتيجه گرفت كه نقد آشكار اوبر صوفيان نيز 

همان نقدي است كه بر فيلسوفان متاخر وبرمتكلمان دارد. او صوفيان را بر دو قسم تقسيم 
كرده: گروه عام و گروه خاص. منظور او از دستة اول صوفيانياند كه در سيرو سلوك از اهل 

بيت(ع) تبعيت نكرده و از پيش خود روشهايي به عنوان رياضت و سيرو سلوك اختراع 
كردند. اين گروه از نظر فيض مردودند. گروه دوم صوفياني هستند كه تابع حق و مقلد اهل 

). 141: 1421بيت(ع) ميباشند. اينان اهل حق و نجات يافتگانند(كاشاني، 
فيض مانند مالصدرا و مال عبدالرزاق به صوفيان عصر خويش نظر انتقادي دارد و در حق 

اين خرقه پوشان كه از علم و عمل بي بهره اند و در فتنه و بدعت مستغرق گشته اند، طعن 
مي كند و در رسالة «المحاكمه بين المتصوفه و غيرهم» نيز از جاهالن متصوفه كه آواز و 

رقص را حلقه ي ذكر مي خوانند و از حقيقت تصوف بي خبرند، با لحن انكار ياد مي كند. در 
اگر كسي به ديدة بصيرت نظر كند،  پيرامون محاكمه پارسا ودانشمند چنين مي گويد:

مي بيند كه اكثر قصد قربت در تحصيل كمال ندارند 
قومي به مزخرفاتي كه آموخته اند، خود را كامل مي دانند؛ بلكه از علما مي شمرند، از 

عقايد ايماني و اركان ديني به اسمي و سمتي قناعت كرده و با اين حال گاهي درصدد طعن 
يكديگر درآيند و گاهي ديگران را هدف تير طعن مي نمايند و زهر قهر بر جراحت سينة 
مجروحان مي پاشند و در رد و انكار و سرزنش و اضرار روز به روز مضرتر مي پاشند. خار 

وحشت بر رخسار الفت مي كشند و خاك كدورت بر ديدار وفا از سر كلفت مي زنند و قومي 



لباس تلبيس و ريا پوشيده و جام غرور از دست ابليس نوشيده، مشتهيات طبع و هوي را 
تابع و از اركان دين به هاي و هوي قانع شده اند. آنكه خدا را پرستد، بسيار بسيار كم است 

و كم كسي را راهي به او هست اما صد خار را از بهر گلي آب مي دهند. 
در كسوت فقــر كـامـــالن مي باشند 

ود ز صدهزار درويش يكي است ـمقص
در زير نمـــد اهلدالن مي باشند 

منكر نشوي كه جاهالن مي باشند 
و از اين جاهالن عالم نما و ناقصان كامل نما روز به روز امور شنيعه و قبايح فظيعه صادر 

مي شود كه باعث بدنامي علما و عباد مي گردد. 
پوشيده مرقعند از اين خامي چند 
نارفته ره صدق و صفا گامي چند 

بربسته ز طامات الف المي چند 
بدنـــام كنندة نكـــونامي چند 

)  56: 1421 (كاشاني، 
شايد مهمترين اثر مالمحسن فيض در في احياء االحياء باشد كه احياء دومي به احياء 

علوم الدين غزالي اشاره دارد. احياء غزالي از آثار برجسته ي اخالقيات صوفيانه در عالم 
 البيضاء نيز برجسته ترين اثر اخالقيات صوفيانه با جهتگيري شيعي هتسنن است و المحج

است. 
ازجمله سخنان فيض در مقدمة محجه البيضاءاست كه «وضعيت زمانه ما همانند 

 باشد كيمياست و ...وضعيت زمان محمد غزالي است كه معتقد بود دانشي كه خالصا لوجه ا
بيشتر علما فريب شيطان خورده، منكر معروف شده ومعروف منكر ومنار هدايت در اقطار 

). 32: 1421عالم منطمس گشته است». (فيض كاشاني، 
«دقيقا به سبب همين مسايلي كه ابو محمد غزالي براي نگاشتن كتاب  فيض مينويسد:

احياءالعلوم ذكر ميكند، من هم احياء ديگري ميكنم ولذا محجه البيضاء را مينگارم» 
(همان). 

اين است كه «وضعيت  فيض در مقدمة  كتاب «بشارات» در مذمت صوفيه مي گويد:
 ...ازمانه ما همانند وضعيت زمان محمد غزالي است كه معتقد بود دانشي كه خالصا لوجه

باشد كيمياست و بيشتر علما فريب شيطان را خورده،منكر معروف شده ومنار هدايت در 
اقطار عالم منطمس گشته است». 

فيض در رسالة شرح صدر، شرح حالي از خويش آورده و ر رسالة راه صواب و نيز رساله 
انصافيه ديدگاه هاي خود را دربارة گرايشهاي مذهبي رايج آورده است. همچنين در رسالة 



الكلمات الريقه به انتقاد از گرايشهاي فكري نادرست رايج بيان دانشپژوهان علوم ديني 
پرداخته است. وي در آن كتاب از فلسفهخواناني كه به احكام شرع بيتوجهاند و از آنان كه 
فلسفه را با كالم خلط ميكنند و جمعي كه به تقليد صرف در دين اكتفا ميكنند و كساني 
كه كتابهايي ميخوانند كه بر افزايش دانش ديني آن ها كمك نميكند و كساني كه عمري 

را در كسب علوم سپري ميكنند؛ ولي به تهذيب نفس نميپردازند و.. گروه هاي ديگر 
سخت انتقاد كرده است.  

فيض در رساله شرح صدر علما را سه گروه كرده است: آنان كه تنها علم ظاهر؛ يعني 
فقه ميدانند. آنان كه تنها علم باطن ميدانند عرفا و سوم كساني كه هم علم ظاهر ميدانند 

وهم باطن و اين اشاره به خدا اوست كه فقه و عرفان را جمع كرده است. فيض در ادامه 
انتقاد خود نسبت به وضع وخامت صوفيان در جامعه صفوي در مقابل ضديت روحانيت 

فاسد و دنياپرست شيعي با عرفان مي گويد:  
ميباشد، تيغ  هر آنچه از علماي دنيا كه پيشواي عوام در دماغ ايشان جاگير ميبوده و

زبان طعن و تشنيع بر ايشان ميكشيده و ميكشند و علماي ريائيين را كه گوي سبقت در 
ميدان دوران از اشباه و افزان خود به فنون علم و عمل ربوده اند به شين و زندقه و عيب 
موسوم مي گردانيده و مي گردانند و در تضانيف بلندپايه ايشان طعن ميكرده و ميكنند.  

غرضشان اين است كه شايد بدين وسيله در ميان عامه سربلند و نمايان گردند و سبب 
). 55: 1371ظهور و شهرت ايشان شود. (كاشاني، 

به طور خالصه فيض كاشاني در موضعگيرياش نسبت به تصوف استقالل فكري داشت. 
شايد بهترين توصيف اين باشد كه بگوييم وي حكيمي بود حامي نوع غيرمتعارفي از حكمت 

كه در عين حال گرچه تناقض آميز مينمايد، در مسير جريان فكري عصر وي نيز بود. 
). 55: 1384(لويزن، 

با اين وصف تندترين انتقاد فيض كاشاني از تفتيش عقايد صوفيان به دست ماليان 
صفوي است؛ زيرا بيشترين نوشته او بر افشاي فساد ماليان اختصاص يافته و گويي بر عمق 
احساسات تندوي تاكيد ميكند و در دو رساله ي  ديگرش كلمه به كلمه بازگو كرده است:  

«جمعي افسار تقليد از سر بيرون انداخته، فطرات اصلي را سرنگون ساخته اند. نفي اوليا 
درويشان بسيار كنند و هر چه به گوش ايشان بر سد انگار كنند. به ظواهر نبوت و توابع آن 



قانع نباشند و از خود سخن چند بيهود تراشتند. با نه طبعشان گذارد كه با سر تقليد روند 
به توفيقشان باشد كه بوي تحقيق شنوند».  

از بهر فساد و جنگ جمعي مردم               كردند به كوي گمراهي خود را گم 
فهم ــر نصـير هـم والينـدر مدرسه هر علم كه آموخته اند             فـي القـب

) 190: 1371(فيض كاشاني، 
وي همچنين در بعضي آثار ازجمله در المحاكمه، از صوفي نمايان و همچنين علماي 

جاهلي كه در آزار صوفية حقيقي مي كوشند، انتقاد نموده و در آثار ديگري مثل شرح صدر 
از تصوف حقيقي و سير و سلوك دفاع كرده و علم تصوف را گوهر دانش و ميراث انبيا 

) 76: 1371خوانده است. (همان، 
به نظر فيض كاشاني در رسالة الحق المبين، تفقّه در دين عبارت است از تحصيل 

بصيرتي كه مرجعش عقل نيست بلكه قلب سليم است.بنابراين محقق فيض با مكتب عرفاني 
به طور عام و مكتب عرفاني ابن عربي به طور خاص سر ستيز ندارد؛ بلكه او مخالف تصوف 

). 99: 1371خانقاهي عصر خويش است. (همان، 
اين نكتهي طاليي را هم بايد با تمايالت عرفاني فيض افزود كه عرفان حقيقي نزد فيض، 

 اصول هر معرفتي، ةعرفاني است كه امامان معصوم(عليه السالم) و بيانات عرشي آن ها به مثاب
: 1368حضور گسترده و سيستمي داشته و ازسوي ديگر سازگار با عقل و شرع است. (آملي، 

57 .(
 ة مشايي و اشراقي و عرفان اسالمي را بر همةفيض كاشاني به نوعي عرفان را بر فلسف

آن ها در طرح مسايل گوناگون پيشرو ميداند. مرحوم آشتياني در اين باب مينويسد: 
«سهم حكماي مشا و اشراق در كثيري از مباحث عاليه به خصوص مباحث مربوط به نشآت 

و عوالم نفوس بعد از موت و مبلغ علم آنان در مسايل مربوط به خودشناسي و علم آغاز و 
انجام وجود انساني و جهات مربوط به عوالم روح بعد از خلع جلباب بدن چندان زياد و با 

اهميت نيست. برخالف عرفاي از علماي امت مرحومه كه در بسياري از مباحث عاليه مربوط 
به عوالم بعد از موت و جهات مختص نفس انساني به واسطة حسن متابعت از وحي و تنزيل 

). 89: 1340ميدان آن ها است. (صدرالدين شيرازي، 
 وحدت وجود را در ة بنابراين با توجه به اينكه فيض بسياري از مباحث عرفاني بر پاي

آثاري چون اصواللمعارف و كلمات مكونه مطرح ميكند؛ بنابراين انتقاد او از برخي آراي 



عرفاني ازجمله «يكي دانستن همه چيز» حاكي از آن است كه مرحوم فيض كاشاني همانند 
استادش مالصدرا نه به عرفان حقيقي؛ بلكه به صوفي نمايان كه مالصدرا از آن ها به «جهلة 

)شديداً انتقاد كرده و آن ها را سرزنش ميكند. 87: 1363صوفيه» ياد ميكند، (زرين كوب، 
به ديگر سخن مرحوم فيض نه با آموزههاي عرفاني؛ بلكه با تصوف رسمي خانقاه و 

هاي صوفيه عصر خويش مخالفت كرده و به نظر موافق به ادعاها و آدابشان دعوي
). 11: 9، ش1384نگرد. (يزدان پناه، نمي

بنابراين مخالفت فيض با تصوف به تصوفي باز ميگردد كه در آن امام و معرفت به او 
نقشي نداشته و احياناً برخي يا اكثر مطالب آن با شريعت و عقل در تعارض است و موافقت 
او با تصوف به عرفاني است كه در آن ائمة معصومين(عليهم السالم) به عنوان ركن ايمان و 
صراط مستقيم و معيار حضور دارند و پايبندي به عقل وشريعت مشهود است. (خوانساري، 

1342 :56 .(
هرچند مباحث عرفاني فيض كاشاني حاوي نظريههاي جديد و نوآوريهاي چشمگيري 
نيست و در واقع گزارشي از سنت عرفاني در مكتب ابن عربي است؛ اما نبايد از اين نكته 
غافل ماند كه او به نقش ائمهي معصومين(عليهم السالم) و اقوال نوراني آن ها در عرفان 

توجهي تام دارد؛ چنانكه آثار او به نحو گسترده مزين به روايات اهل بيت(عليهم السالم) 
). 95: 1384است. (فضلي، 

هاي فيض حضور گيريبنابراين، سه ركن شريعت، امام معصوم و عقل در تمام موضع
در پايان ذكر اين نكته الزم است كه فيض كاشاني شعر نيز مي سروده. اشعار لطيفي  و دارند

با مضامين صوفيانه و عاشقانه از او بر جا مانده است. وي نيز به سبب اظهار تمايل به تصوف، 
مورد شماتت و مخالفت فقيه قرن سيزدهم، شيخ يوسف بحراني، قرار گرفت. 

 - مير فندرسكي  4-3
م) مي زيسته 1051م) و شاه صفي (1037ميرفندرسكي در روزگار حكومت شاه عباس اول (

و به دليل جامعيتي كه در دانش هاي گوناگوني هم چون حكمت الهي، علوم رياضي و همه 
علوم عقلي داشت و هم چنين به دليل اين كه در عرفان نيز مراتب وااليي را طي كرده بود، 

  .در نزد شاهان زمان خود از موقعيت شايسته اي برخوردار بود
 مهمترين اثر حكيم ميرزاابوالقاسم استرآبادي ميرفندرسكي رساله فارسي صناعيه است.
مير فندرسكي همانند مالصدرا در تحكيم تفكر در ايران از جهتي در نقد تصوف بدلي و از 



جهتي در اثبات تصوف حقيقي كوشيدند. وي در رساله صناعيه خود شاهد همين درگيري 
مي باشد وسفر به هند واقامت در آنجا گويا براي فرار از اين وضعيت بود. 

صناعت، نحوة معرفت وملكهاي است نفساني كه منجر به يك نحو عمل ميشود. پس بر 
خالف آنچه امروز تصور ميشود، صناعت،صرف مهارت تكنيكي نيست؛ بلكه نوعي دانايي 

است. به نظر ميرفندرسكي اين دانايي به علم بايد منتهي شود. از اينرو او قول اهل صنايع 
جزيي و عملي را كه گمان ميكنند با وجود آنان ديگر نيازي به حكمت نظري نيست، رد 

). 25:1317مي كند. (ميرفندرسكي (
يكي از مساعي اصلي ميرفندرسكي در ترغيب به كار تجديد صناعات،احياي اصناف 
صنعتگر از طريق احياي طريقه فتوت است كه به دنبال تضعيف در دوره صفويه رو به 

اضمحالل نهادند. بدين طريق او با احياي صنايع در طلب احياي مدنيت تضعيف شده در 
).ابن خلدون نيز با مقدماتي ديگر نشان 99: 48، ش1386دوره خود نيز هست. (پازوكي، 

داده بود كه چگونه هر گاه حيات مدني و(شهرها در شرف ويراني باشد، صنايع آن ها رو به 
). 799: 1369زوال ميرود)(ابن خلدون، 

نكته اي كه ميرفندرسكي در ضمن اين باب بدان ميپردازد، تعامل و داد و ستد با   
بخش غيرفعال جامعه است كه چه بايد كرد؟ مثالي كه خود او در اينباره ميزند، قلندران و 
تنآسايان است كه وي آنان را به موهاي زايد بدن همانند ميكند كه بايد براي آن چارهاي 

از سوي ديگر وي بر اين باور است كه به جهت وجود همين افراد غيرفعال است كه  انديشيد.
جامعه براي ستردن آن ها از سطح جامعه- هم چون موهاي زايد بدن- يا كندن و جدا كردن 

آن ها از پيكره اجتماع، پاداش تدارك ديده است؛ بلكه آنرا واجب شمرده است.برخورد با 
افرادي را كه به نوع بشر خلل ميرسانند، عين عدل و مايه استواري نظام ميداند. بدين 
جهت وي بر همگان واجب و الزم ميداند كه هر كس به قدر توانايي خود در پيشهاي 

: 1317ي پايداري نظام كل ونوع انسان و حتي شخص او شود. (ميرفندرسكي،ةبكوشد تا ماي
). بدين لحاظ، ميرفندرسكي درباره صنعتي كه مقوم مدنيت و نفع اهل مدن نباشد، 9

 گويد اصحابش به منزلة بهايم و سباع و بوزينگان و طوطيان و سگان بازيكن هستند.مي
گويد: ). همچنين وي به گروهي از شيعه اهل ظاهر نيز اشاره ميكند و مي11(همان: 

«مردمان بسيار در اسالم كه دعوي دانش كنند و حجه االسالمشان نويسند به اين مذهب و 
 دانش ايشان در اين كلمه جمع است كه ةو هم- واهللا اعلم ببواطنهم ملت تظاهر كرده اند-



چون وچرا دم نبايد زدن و چندين جاي كه ايزد تعالي خطاب به اهل عقل كند و گويد: افال 
) 53تعقلون؛ همه عبث است. (همان: 

بايد توجه داشت اينكه ميرفندرسكي عرصه را در كشورش بر خود تنگ ميبيند و به 
ناچار از ايران ميرود. روشن است كه وضعيت خود را به لحاظ موقعيت علمي براي ديگران 
روشن كرده كه در درون مجموعه فقها نميگنجيده است و آنان هم او را به عنوان فيلسوف 

يا عارفي بزرگ از آن جهت كه ميتواند تاثيرگذار باشد، مورد اعتراض تند خود قرار 
زبان حال مير در اشعاروي گواه اين مدعا است:   .دادهاندمي

 قطعه
مــا طفــل مكتبيم و بـــود گريــه درس ما 
 جان دهي و جان ستاني داده حق چشمي ترا

اي دل بكـوش تا سبـق خـود روان كنيم 
كز نگاهي جان ستاند وز نگاهي جان دهد 

 )77: 1393(ساقينامه،
- شيخ بهايي 4-4

يكي از ويژگي ها و جنبه هاي شخصيت بهاء الدين عاملي، عرفان او است. برخي از 
فضالي عصرش او رادر مقامي واال از عرفان دانسته اند. به طوري كه نصرآبادي درباره او آورده 
است: «در تزكيه نفس و تصفية باطن، عديل نداشت. امروزدر تكيه باباركنالدين چلهخانه اي 
وجود دارد كه معروف است شيخ بهايي در آن مكان به رياضت مشغول مي شده است و يا به 

نقل مرحوم جناب آمده است كه شيخ در مدرسه بابا قاسم اصفهان حجره اي داشته كه 
معروف به توحيد خانه بوده و در آن به فكر و ذكر پرداخته است؛ البته از بررسي آثار شيخ 

به ويژه از مثنوياتش برمي آيد كه عليرغم دلبستگي هايي كه وي به تصوف و انديشه هاي 
آنان دارد از برخي متصوفان و خانقاهيان روزگار خود سخت دلگير و آزرده است. از بعضي 

 صوفيان آن دوران نقل است كه مدرسه و خانقاه در اين جزو زمان به ابتذال و انحراف كشيده
شده و هم فقر صوفيانه و هم علم دانشورانه ابزار جلب منافع مادي گرديده است. آنچه به 

دست مي آيد اينكه: انحرافات و بدعت هايي كه در آن عصر در ميان كثيري از مدعيان 
تصوف وجود داشت و بهخصوص رفتارهاي زشتي كه از شماري از صوفيان قزلباش سرزده 

بود و مي زد، سبب مي گرديد عالمان متعهدي كه گرايش صوفيانه داشتند؛ ولي متشرع 
بودند. در سلوك و رياضت خويش از بدعت ها و هواپرستي هاي مدعيان اجتناب مي كردند. 

 .حتيالمقدور طريق خود را از آنان جدا كنند و از هشدار و تحذير درباره انحرافات دريغ نورزند



 در ميان آثار شيخ داستان موش و گربه برهاني ديگر است كه نشان ميدهد از منظر 
شيخ بهايي شهود عقالني بر معرفت استداللي برتري دارد. در اين اثر موش نمادي از علوم 
باطني است و گربه سمبلي از علوم ظاهري. موش چونان عارفان و درويشان معرفي شده و 
گربه مظهر عالمان و دانشمندان پنداشته شده است. مناظرههايي كه شيخ بهايي براي اين 

پژوه ترتيب داده در راستاي آن است تا اثبات شود موش منش و گربه دانشموش عارف
منشي (طي طريق در مسير عرفان) به از گربه روشي(گام نهادن در راه دانش) است. 

در اين حكايت طوالني موش و گربه كه نمايند گان صوفّيه و متشرعه اند يا جدل هاي 
لفظي و نقل حكايات و احاديث  و روايات، به نقد يك ديگر نشسته. هريك  ديگري را محكوم 
مي كنند. جدال اين دو بر سر آرا و عقايد اين دو گروه است كه از دشمني گربه و قصد وي 
در شكار موش آغاز گشته است.اين جدال گرچه گاهي به نفع  موش پيش مي رود؛ اما پيروز 

نهايي ميدان، گربه است. هم چنان كه در سخن نيز وي بر موش برتري دارد و حكايات 
 بيش تر و منطقي تري را بر زبان مي آورد. گربه متشرع  است و با توسل به شرع و حديث،
بهايي موش را كه صوفي  است، موذي دانسته و قتل  او را واجب مي شمرد. موش و گربة شيخ 

 -شيعه گري.2-صوفي گري 1چيزي نيست  جز جدال فلسفي و عقيدتي دو انديشة  در چالش: 
عالوه بر اين كه به عنوان اثري داستاني  آموزشي در نظر گرفته شده و عناصر داستاني 

محدود در آن با توجه به آرا و عقايد كالمي اين دو موجود و نحوة سلوك با يكديگر مورد 
). واكاوي و بررسي دقيق آثار منظوم و 126: 1341بررسي قرار داده است. (شيخ بهايي، 

منثوري چون طوطينامه، نان و حلوا، موش و گربه، نان و پنير، شير و شكر و كشكول، بر 
 درستي دعوي فوق مهر تاييد ميزند. 

در اشعار شيخ بهايي هويداست كه او با زباني ساده تالش ميدارد تا از سويي نياز 
بنيادهاي ديني و اجتماعي به معرفت باطني را يادآوري كند و از ديگر سوي درباره خطر 
جهل و غفلت كه همواره ظاهربينان در كمند آن گرفتار ميشوند هشدار ميدهد. شعر زير 

نمونهاي روشن و بارز از باورمندي شيخ بهايي به ارزش معرفت دروني و اهميتي مي باشد كه 
او براي باطن اعمال قايل است.  

دار ــــة غــن از زمانـه مــم گلـــر كنــاگ
اد صبا ـوش من، سخني گفت دوش بـبه گ
 ه كسان كرده اي شها نسبتـده را بـكه بن

 ارـكسته غبـرسد از من شـه خاطرت نــب
 ود بيزارــدن آن، گشته ام ز خـمن از شني
 ود صد عارـان مــرا بــور ايشــكـه از تص



 ه از آدابـود نيست گرچـا! شكايت، خـشه
رواست گر من از اين غصه خون بگريم، خون 

 ارــود اظهــه وقت ضـرورت، روا بـي بـول
سزاست گر من از اين غصه، زار گريم، زار 
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دفتر ادبيات ايران و جهان سرشار از انواع گوناگون گاليه با توجه به مقتضيات مختلف 
است. زماني از غم پيري، روزي از غم مرگ و فراق عزيزان، وقتي از فقر و درماندگي، گاهي 

در مخالفت با حكومت و نهادهاي قدرت سياسي يا ناكامي در برابر تقدير و سرنوشت و 
عوامل جبري در زندگي انسان. تجلي و ظهور شكايت از پديده هاي زندگي در آثار 

انديشمندان، محصول اف از ويژگي هاي مهمي كه باعث پديد آمدن شكواييه سرايي در 
ادبيات ايران شده، مي توان به ناپايداري احوال، اغتشاش و نابساماني پياپي در امور مختلف 
زندگي فردي و اجتماعي دانست. به نوعي وقتي كه رشته امور و مناسبات اجتماعي گسسته 

اشخاص لب به شكوه مي گشايند. اين  مي شود و فساد اخالقي  رواج و گسترش مي يابد،
 .شكايت ها را مي توان انعكاس از افكار عمومي دانست

با توجه به مطالبي كه گفته شد، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه:  
عرفان داراي دو بخش است:  -1

بخش اجتماعي وسياسي: بر اساس اصل «خدمت به خلق»و اصل «صداي خلق،  الف-
صداي خدا است». 

بخش فردي و دورني: براساس«پاك سازي درون»و «شهود و اشراق باطني».  ب-
عرفا و صوفيه بنا بر اصل اول بزرگ ترين نهضت مردمي و انساني را با عنوان عياران،  -2

فتيان و جوان مردان برپا كردند و ازاصناف و شغل هاي  پايين جامعه گروه هايي رزمنده 
 مردم به پاخيزد و همواره با ظلم و بيدادگري به  درجهت احقاق حقوق تربيت كردند تا

مبارزه برخيزند. 
-در تعبيرات عرفا حتي آنجا كه شكوه و شكايتي مطرح است، بايد معاني دقيق و 3

عميقتري را جستوجو كنيم و هرگز از تعاليم نهفته در آن غافل نباشيم. از اينرو ميتوان 
در متون عرفا اليهاي ظاهري و اليهاي باطني و دروني متصور گشت. در واقع اليهي ظاهري 

و بيروني محافظ و امنيتبخش به عقايد است كه در عمق اين متون موجود است. 



پس عارف حقايق موجود را با نگاه عميق بازبيني مينمايدوخالل آن ها اشارات 
مختلف،ازجمله شكايت و گاليه بيان ميدارد. از آنجايي كه اين شكايات و گله ها در 

معرفتشناسي عارف در سه اصل اساسي؛ يعني خدا، جهان، وانسان است؛ لذا گاه شكايت را 
متوجه خالق هستي، در معاني هجرو فراق وقرب وبعد سفرو گاليههاي معشوقانه ساخته و 

در پارهاي از سخنان شكايت را در راستاي رذايل اخالقي كه در جامعة خود اعم از حاكمان 
و افراد موجود است،مينمايد. در شكايتي ديگر نفس سركش خود را مورد معاتبه قرار داده و 

دشمنان او را به او گوشزد مينمايد. 
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