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 چكیده

های گوناگون، به یک شکل و شیوۀ خاص نبوده و همواره تغییرات و انحرافاتی را به خود دیده است.   جریان تصوف در دوره
کردند  این نقادان، گتاه ختود   های تصوف و صوفیان زمان خویش را آشکار مینجاریاند که ناهها، نقادانی نیز بودهدر این دوره

هتای  توان این نقدها را در آن مشاهده کرد و به کمک آن تصتوف زمتان  صوفی و گاه غیر صوفی بودند  از جمله منابعی که می
ث عملی و نظری تصوف، بته نقتد تصتوف    گوناگون را بیشتر و بهتر شناخ.، آثار صوفیان نقادی اس. که در خالل ارائه مباح

اند  در پژوهش حاضتر، دو اثتر معتروف و مشتهور در زمینته تصتوف، یعنتی کشتب ا محجتو           زمان خود نیز هم. گماشته
اند  نتایج پژوهش که بته شتیوه تحلیتل    هجویری و مصباح ا هدایه عزا دین کاشانی بررسی و از منظر نقد تصوف، مقایسه شده

اند و نقد طبقات مختلتب جامعته از    داشته دهد که هر دو عارف به جامعه روزگار خود توجهاس.، نشان میمحتوا انجام گرفته 
ای متوارد   دار و ریاکار  در پتاره  اس.، ا بته مضامین انتقادی آنها از صوفیان دکان جمله صوفیان از نگاه تیزبین آنها مغفول نمانده

بنتدی   توان در دو حوزه تصوف عملی و تصوف نظتری طبقته   ین نقدها را میمشترک اس. و در مواردی نیز متفاوت  مجموع ا
هتای بیشتتری    تر اس. که این امر شتاید بیتانگر ناهنجتاری    ا محجو  پررنگ ا هدایه نسب. به کشب   نقد صوفی در مصباح کرد

گیرید و  می صوف عملی قراراس.  مضامین انتقادی مشترک آنها عمدتا در حوزه ت اس. که در بین صوفیه این عصر رواج داشته
اس. و از قرن پنجم تا هشتم کم و بیش در  ها در حوزه عملی تغییر چندانی نکرده توان چنین نتیجه گرف. که این ناهنجاری می

 اس.    بین این طبقه رواج داشته
 

 نقد تصوف،کشب ا محجو ، مصباح ا هدایه، علی هجویری، عزا دین محمودکاشانیکلیدواژه: 
 
 مقدمه     

های آن از آغاز اسالم و یا حتی قبل از آن در زمین فکر و اعتقاد بشری وجود داشته و تصوف جریانی اس. که ریشه
پیوسته در حال رشد و با ندگی بوده اس.  این جریان، از قرن دوم هجری شکل رسمی بته ختود گرفت. و در قترن     

ن مکتب در طول این پیشرف. چنتد صتد ستا ه، همگتی     هفتم و هشتم به اوج گستردگی خود رسید  اما آیا پیروان ای
های گمان پاسخ منفی اس.؛ چراکه تصوف نیز همچون بسیاری جریاناند؟ بیدارای عقاید و ایدئو وژی یکسانی بوده

دیگر جوالنگاه نزاع و اختالفات افراد مختلب بوده اس.  خصوصاً با توجه به این نکته که هر چه از آغاز تصوف بته  
هتا کاستته   رویم، از اخالص و یکپارچگی پیروان آن و نیز اخالص در عقایتد آن ی اخیر گسترش آن، پیش میها دوره
ی توانتد بته گستترش دامنته    گتردد؛ ایتن ختود متی    هایی متی شود و متأسفانه این جریان هم دچار افراط و تفریطمی

ی از اختالف در احتوال و مقامتات و مراتتب و    تواند ناشاختالفات بینجامد  د یل دیگر اینکه اختالف در تعبیرات، می
انتد، مشتاهده   ها در آثار بزرگانی که خود نیز در وادی عرفان گام نهتاده تردید این اختالفدرجات اشخاص باشد  بی

انتد،  هایی که بر جریان تصوف و صوفیان زمان خود داشتته  گیریشود  این نویسندگان و عارفان با نقدها و خوردهمی
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ند تا درس. را از نادرس. و حق را از باطل جدا کنند و عقاید گروهی را که از نظر آنان صحیح اس.، تأییتد  اکوشیده
کرده و بر رد اعتقادات نادرس. اقدام نمایند  در پژوهش حاضر، سعی شده اس. که نقد تصوف در دو اثر مشتهور و  

کشب ا محجو ، اثر علتی هجتویری و مصتباح    اند، یعنی نظیر که در شرح احوال تصوف و صوفیان نگاشته شدهکم
ا هدایه و مفتاح ا کفایه از عزّا دین کاشانی، بررسی و مقایسه شود  بنتابراین، ایتن پتژوهش بترای آشتنایی بیشتتر بتا        

هتا و   های تصوف در قرن پنجم و هشتم و چگونگی برخورد صوفیان نقاد بتا ایتن ناهنجتاری    ها و ناخا صی ناهنجاری
 اس.  های مختلب انجام پذیرفته نین اختالفات موجود در بین متصوفه در دورهها و همچ ناخا صی

تا کنون تحقیقات محدودی در زمینه نقد تصوف در آثار صوفیان و عارفان انجام گرفته اس.؛ اما با توجه بته اهمیت.   
در ایتن حتوزه انجتام     تتری موضوع و نیز تعداد زیاد آثار صوفیان، شایسته و بایسته اس. که تحقیقات بیشتر و جتام  

های جامی بر شتاعران و  گیریخورده»ای با عنوان توان به مقا هگیرد  از جملۀ تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، می
( اشاره کرد که مؤ ب کوشیده اس. انتقادات جامی از مسائل و اوضاع جامعته  ۱۳۷۵از منصور جغتایی)« نمایانصوفی

( تنها کتابی است. کته   ۱۳۸۰پور)نقد صوفیاز محمد کاظم یوسب»یان را نشان دهد  کتا  نماویژه صوفیان یا صوفیبه
پور در این اثر، به بررسی نقد تصوف و نقد صتوفیان در آثتار   به صورت مستقل به این موضوع پرداخته اس.؛ یوسب

یسۀ این نقدها در آثتار مختلتب   توان انتظار داش.، مقاصوفیانه تا قرن هفتم هجری، پرداخته اس.  آنچه از این اثر می
( کته بته فترازو    ۱۳۸۱از ا یزابت. ستریه)  « صوفیان و ضتد صتوفیان  »اس. که این مقایسه صورت نگرفته اس.  کتا  

کوشتد ضتدی.   پردازد و متی میالدی می 2۰تا نیمه قرن  ۱۸های تصوف طی دویس. و پنجاه سال از نمیه قرن نشیب
« نقد خانقاه از زاویتۀ دیتد موالنتا در مینتوی    »مبانی اسالمی را نشان دهد  برخی از رفتارها و خصوصیات صوفیان با 

نقتد  »ای است. بتا عنتوان    نامته ( که مستتخرج از پایتان  ۱۳۹۰فر و صدیقه احراری)ای اس. از محمد بهنامعنوان مقا ه
ویتژه  رۀ صتوفیان و بته  های انتقتادی موالنتا دربتا   ؛ که نگارندگان در آنها، دیدگاه«مو وی بر صوفی و خانقاه در مینوی

( که مؤ تب ایتن اثتر در    ۱۳۹۰از علیرضا ذکاوتی قراگز و)« بازشناسی و نقد تصوف»اند  کتا  خانقاه را بررسی کرده
هایی از نقد محمتد غزا تی،   بخشی از کتا  خود با عنوان نقد صوفیه بر صوفیه، به نقد تصوف پرداخته اس. و نمونه

است.    آورده، اما نامی از هجتویری و کاشتانی در ایتن بختش ذکتر نکترده           شمس تبریزی،موالنا، سعدی، حافظ و
از مهتدی رضتائی و متریم خستروانی     « نقتد تصتوف در آثتار صتوفیان قبتل و بعتد از حملتۀ مغتول        »همچنین مقا ۀ 

 ۹ و ۸، 6، ۵هتای  طور که از نام آن پیداس.، نقد تصوف را در مجموع آثتار صتوفیانۀ قترن   ( که همان۱۳۹۴خانیمنی)
توانتد از جهتاتی مفیتد باشتد و تفتاوت نقتدها و       اند  این بررسی و مقایسۀ کلی در آثار چنتد قترن، متی   بررسی کرده

های گوناگون نشان دهد؛ اما وسع. دامنۀ تحقیق، باعث شده که بررسی جامعی بر روی انحرافات تصوف را در دوره
تتر و  تواند به طور دقیقای موردی می، به عنوان مطا عهتک این آثار صورت نگیرد  بنابراین، انجام پژوهش حاضرتک
تر به مسئلۀ نقد تصوف در کشب ا محجو  و مصباح ا هدایه بپردازد  اینک به بررسی نقد تصتوف در ایتن دو   جام 

 کنیم  اثر می پردازیم و سپس نظرات انتقادی آنها را بایکدیگر مقایسه می
 
 الهدایه المحجوب و مصباح . نقد تصوف در کشف2

های تصوف در قرن پنجم و هشتم و چگونگی برخورد صوفیان نقاد بتا   ها و ناخا صی برای آشنایی بیشتر با ناهنجاری
ها و همچنین اختالفات موجود در بین متصوفه در این دو قرن، ابتدا به طور جداگانه بته   ها و ناخا صی این ناهنجاری

 به جم  بندی و تحلیل آنها خواهیم پرداخ. پردازیم و سپس  نقد تصوف در این دو اثر می
 . نقد تصوف در کشف المحجوب2-1

تصوف، در قرن پنجم جریانی بود که بسیار مورد توجه قرار گرف. و صوفیان نامی و بزرگتی در ایتن عرصته ظهتور     
صتوف  شود، چنانکه تصوف این دوره را جزء مرحلته نظتم و کمتال ت    کردند  در قرن پنجم اس. که تصوف کامل می

هتای  در این مرحله تصوف به تدریج تنظیم گردیده، در جه. عملی و نظتری تکمیتل شتد  صتوفیان دوره    »دانند: می



 3/       نقد تصوف در کشف المحجوب و مصباح الهدایه 

پیشین، روی هم رفته یک نظام فکری و عملی کاملی را به وجود آورده بودند، امتا اجتزای ایتن نظتام دارای نظتم و      
    و  تذا صتوفیان ایتن دوره کوشتیدند، تتا ایتن تفرقته و        شتد  طور وابسته به هم ارائه نمیجا و بهترتیب نبود، و یک

(  زمتان پیتدایش   ۱۱۷: ۱۳6۸)ییربتی،  « ناهماهنگی را از میان برداشته، به مکتب تصوف نظم و ترتیب الزم را بدهنتد 
(  از جملته  ۳۹-۳۸: ۱۳۸۴اند ) تویزن،  های صوفیه را نیز اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم دانستهنخستین طریق.

آثار ارزشمندی که در این قرن تأ یب شتد و در آن بته رمتوز و اشتارات عارفانته و صتوفیانه پرداختته شتد، کشتب          
 ا محجو  هجویری اس. 

توان گف. که او نیز مانند بسیاری از مشایخ صوفیه در قترن پتنجم، بتر    در مورد شخصی. و نوع اندیشه هجویری می
می تأکید دارد  یکی از نکات قابل توجته در کشتب ا محجتو ،    تطبیق شریع. با اصول علمی و عملی تصوف اسال

بنتدی اصتول و   نگاه نقادانۀ هجویری اس. به تصوف و صوفیان آن زمان؛ یعنی او در این اثر، تنها به معرفی  و طبقته 
و بته   مفاهیم صوفیانه و حاالت و مقامات آن نپرداخته اس.، بلکه در خالل این مباحث، نقدهای خود را نیز گنجانده

قتدر پربستامد و   نمایان عصر خود پرداخته اس.  این نگاه نقادانه هجتویری آن ها و انحرافات صوفیان یا صوفینقص
گویتد:  پور متی اند؛ چنانکه یوسبشمار آوردهترین نقاد صوفیه بهقدر بااهمی. اس. که برخی از محققان، او را مهمآن
ترین آثتار  و در اثنای یکی از پرارزش ا حسن علی بن عیمان هجویری اس.ابو ترین نقاد صوفیه از میان صوفیان، مهم»

 «های آنان را آشکارا ساخته است.    رسمیصوفیه، کشب ا محجو ، بسیار بر صوفیان منحرف زمان خود تاخته و بی
  پردازیم    اینک به ذکر مضامین انتقادی در دو حوزه تصوف عملی و نظری می ( ۷۰: ۱۳۸۰پور،یوسب)
 . انتقادات در حوزه تصوف عملی2-1-1  

است.   مهم ترین مضامینی را که از نگاه تیزبین و نقادانه هجویری در با  صوفیه در حوزه تصوف عملتی دور نمانتده  
 بندی کرد:     توان در عناوین زیر طبقه می
 گویی، ریا و تظاهر. دروغ2-1-1-1

پردازد به طوری کته خواننتدگان ایتن اثتر در     ه زمان میهجویری در همان صفحات آغازین کتا  خود، به نقد صوفی
ای پدیدار آورده است. کته اهتل     و خداوند عزّ و جلّ ما را اندر زمانه»برند   همان آغاز به نگاه نقادانه هجویری پی می

شتتن  اند، و طلب جاه و ریاس. و تکبر را عزّ و علم، و ریای خلق را خشی.، و نهتان دا  آن هوی را شریع. نام کرده
کینه را اندر دل حلم، و مجاد ه را مناظره و محارب. و سفاه. را عزّت، و نفتا  را زهتد و تمنتا را ارادت، و هتذیان     
طب  را معرف. و حرکات دل و حدیث نفس را محب. و ا حاد را فقر و جحتود را صتفوت و زندقته را فنتا و تترک      

اند تا اربا  معتانی انتدر میتان     زمانه را معامل. نام کرده شریع. پیغامبر را صلی ا لّه علیه و سلم طریق. و آف. اهل
 «)علیه و سلم با آل مروان اند و ایشان غلبه گرفته، چون اندر فترت اول اهل بی. رسول صلی ا لّه ایشان مهجور گشته

تتوان دریافت. کته پیتروان شتریع. و طریقت. زمتان او، دچتار         (  از این عبارات هجویری، متی ۹: ۱۳۷۱، هجویری
-اند  وی در جای دیگر نیز متی نمایان بر صوفیان حقیقی غا ب گشتهکنندگان و صوفیاند و تظاهرهایی شدهاخا صین

گوید که آفتی میان متصوفه زمان ظاهر شده وگروهی از ملحده، خود را به صوفیان تارک االمر مانند کننتد     )همتان:   
۳۷۰ ) 

 ها و مراتب صوفیه. سلسله2-1-1-2  
داند و در واق  سره را از ر بخش دیگری از کتا  خود، با همان نگاه انتقادی، اهل تصوف را سه گروه میهجویری د
پس صوفی صتاحب وصتول بتود و متصتواف صتاحب       » :کندگونه بیان میها را اینشناسد و تفاوت آنناسره باز می

مراد شود رسیدن به مراد از مراد بیاصول و مستصوف صاحب فصول  آن را که نصیب، وصل آمد به یافتن مقصود و 
مقصود و آن را که نصیب اصل آمد بر احوال طریق. متمکن شد و اندر  طایب آن ساکن و مستتحکم  از مقصود بی و

گش.، و آن را که نصیب فصل آمد از جمله بازماند و بر درگاه رسم فرونشس. و به رسم از معنی محجتو  شتد و   
(  بنابراین، مراتب صوفیان را بیان کرده و خوانندگان اثر ختود را  ۴۸و ۴۰)همان: « .به حجا  از وصل و اصل بازماند
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های صوفیه سخن گفتته است. و   سازد  هجویری از جمله کسانی اس. که به تفضیل از فرقهبا سا ک حقیقی آشنا می
کند و از میان ایتن  گروه تقسیم میها دارد؛ چنانکه متصوفه را به دوازده در این میان نقدهایی نیز بر برخی از این فرقه
                                                                                                                                                                               (۱6۴داند  )همان: دوازده گروه، حلو یان و حالجیان را مردود می

ای از  ای خاص از سلوک و رفتارهتای صتوفیانه و مجموعته    گری شیوه های صوفیه مالمتیه اس.  مالمتی دیگر از فرقه
است.    های رواج و پیدایش آن آشتکار شتده   باورها و عقاید بنیادین متصوفه اس. که از قرن سوم هجری قمری نشانه

های دنیوی و پنهان داشتن اعمال نیتک   ه با تزویر و ریا، پرهیز از مقاماساس تفکر و عقاید این فرقه از صوفیه بر مبارز
 نیتز  هجتویری (  ۱۷۴:۱۳۹۱ها و گاهی نیز برانگیختن سرزنش دیگران استوار است. )کتازرونی و جعفتری،     و عبادت

اهتل  دانتد:  وه متی چنانکه مالمتیه را سه گر ؛این گروه دارد نقدهایی نیز براما  ،اس.ل یبرای مالمتیان جایگاهی واال قا
و من » گوید:در انتقاد از گروه سوم چنین می  (۷۰ :۱۳۷۱هجویری، ) ترک کردناهل  قصد کردن واهل  راس. رفتن،

بایس. مستنکر، و پدید آمدن  گویم که اندر آن زمانه مر مالم. را فعلی میام وفقنی ا لّه می  که علی بن عیمان ا جالبی
دیتن  »یا « دو رکع. نماز کن درازتر»اگر کسی خواهد که مر او را مالم. کنند، گو: کنون   ابه چیزی به خالف عادت

امتا بته نزدیتک متن      »گوید: و همچنین می (۷۳همان:«).یکبار ورا منافق و مُرایی خوانندههمه خلق ب« تمامی ببرزهرا ب
قبول کند و مالمتتی بتکلتب راهتی     چه مُرایی راهی رود که خلق ورا طلب مالم. عین ریا بود و ریا عین نفا ؛ از آن

اند و از نشان برون گذر ندارند، تا یکی بتدین معاملت. بترون     رود که خلق ورا رد کند و هر دو گروه اندر خلق مانده
آمده اس. و یکی بدان معامل.  و درویش را جز حدیث حق بر دل نگذرد و چون از خلق دل گسسته بود از این هر 

( چنانکه گذش.، هجویری مالمتیه را نیز به این د یل کته  ۷۵همان: «).چیز پای بند وی نیایددو معنی فارغ بود و هیچ 
 توجه به خلق دارند نه توجه به حق، به باد انتقاد گرفته اس. 

 . سماع2-1-1-3
یکی دیگر از مسائل عرفانی که هجویری به بحث و بررسی آن پرداخته اس.، ستماع عارفتان است.  ستماع یکتی از      

انتد  در ایتن میتان عارفتان      تی اس. که از زمان گسترش عرفان در ایران، غا ب صوفیان درباره آن سخن گفتهاصالحا
انتد    اند و یا برای آن شرایط ستختی برشتمرده   اند و در رد و نقد آن کوشیده متشرع عالقه چندانی به سماع نشان نداده

انتتد )ملتتک پتتائین و  بتتر قلتتب عتتارف دانستتته در مقابتتل، بستتیاری از عارفتتان نیتتز ستتماع را جتتذ  واردات غیبتتی 
انتد و   دانستته « ستفیر حتق  »ای آن را  (  جایگاه سماع در میان عرفا به قدری ارزشمند اس. که عده۱۱۱:۱۳۹۱رحیمی،

(  هجویری نیز در کشتب ا محجتو    ۱۵:۱۳۸۸اند)فرهمند، یاد کرده« نماز او یا»و « نماز عشا »بعضی از آن به عنوان 
-گوید که گروهی از مشایخ سماع را آ . غیبت. متی  اس.؛ هجویری می در با  سماع اشاره کرده به اختالف مشایخ

گوید که گروهی از صوفیه با برگزاری سماع و  وازم اند  هچنین میدانند و گروهی دیگر سماع را آ . حضور دانسته
شناسد و شرعاً و عقالً رقص نمی ( عالوه بر این، وی در شریع. هیچ اصلی برای۵2۹: ۱۳۷۱آن مخا فند )هجویری، 

اند  در واق  سماع داند  اما برخی از بزرگان تصوف همچون محمد غزا ی به مباح بودن آن حکم کردهآن را زش. می
-اند که هجویری رواج نوع دوم سماع را به متصوفان نادان نستب. متی  ی راس. و ناراس. تقسیم کردهرا به دو گونه

 (  ۵۳۸- ۵2۹داند  )همان: و فجور می دهد و آن را مشمول فسق
 بازی                                                                                                                                                 . شاهد2-1-1-4

-تلطیب احساس و ظراف. روح و سبب تذهیب اختال  متی   بپرستش جمال و زیبایی را موج ،گروهی از صوفیان

شاهد بازی انواع مختلفی داشتته کته یکتی از آن انتواع عقیتده       ها داشتند ای بر خالف آنی عقیدههرواما گ اند دانسته
توانتد   اند دیدن خوبرویان همان مشاهده جمال ا هی است.  ایتن عقیتده متی     اس. که در توجیه آن گفته« تجسم خدا»

آمدند  برای  متجسم شده و به زمین می باشد که خدایان گاهی به صورت آدمی ریشه در این باور کهن اساطیری داشته
یابد و برای نجات متردم از   گانه اس. در قا ب کریشنا تجسم می میال در اساطیر هندوان ویشنو که یکی از خدایان سه

(  به صوفیانی که به حلول خداونتد در تتن آدمتی اعتقتاد داشتتند      ۱۱۷:۱۳۸۱آید)شمیسا، شر سلطان جابر به زمین می
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در جمله نظتاره کتردن انتدر    »گوید:  هجویری به عنوان یکی از مخلفان جمال پرستی و حلو یان می گفتند  حلو ی می
احداث و صحب. با ایشان محظور اس. و مجوز آن کافر و هر اثر که اندر این آرند بطا . و جها . بود  و من دیدم 

آن مذهبی ساختند و مشایخ بجمله متر  از جهال گروهی به تهم. آن با اهل این طریق. منکر شدند و من دیدم که از 
)هجتویری،  « .اند و این اثر از حلو یان مانده اس.  عنهم ا لّه اندر میتان او یتای ختدای و متصتوافه     این را آف. دانسته

انتد، انتقتاد   ای با این نتام ستاخته  ای فرقهشمارد و از اینکه عدهپرستی را مردود می(  پس هجویری جمال ۵۴2: ۱۳۷۱
 کند می
 . خرقه و خرقه انداختن 2-1-1-5

-هجویری در بحث راج  خرقه و خرقه پوشیدن، معتقد اس. که گروهی صرفاً ظاهر خود را چون صوفیه قترار متی  

نمایی، در گتروه صتوفیان قترار گیرنتد      پوشند به آن امید اس. که با این صوفیدهند و چون ایشان خرقه و مرق  می
 ( ۵۳)همان: 

 حوزه تصوف نظری . انتقادات در2-1-2
ترین مضامینی را کته از نگتاه تیتزبین و نقادانته هجتویری دربتا  صتوفیه در حتوزه تصتوف نظتری دور            اینک مهم
 توان در عناوین زیر طبقه بندی کرد:  اس. می نمانده

 . فنا و بقا2-1-2-1
در این مقو ه نیز در  کشتب   ،تقسیمات متعددی دارد ترین اعتقادات صوفیه اس. و مراتب ویکی از پیچیده و بقا، فنا

هتای   اکنتون متن معنتی آن بگتویم و غلتط     » گویتد: می این خصوصدر  هجویریشاهد نقدهایی هستیم   ،ا محجو 
   بدان که .گروهی اندر آن بیارم تا بدانی که مذهب وی چیس. و مقصود این طایفه از این دو عبارت متداول چیس.

ود و بر زبان حال به معنی دیگر و ظاهریان اندر هیچ عبارت از عبارات متحیرتتر  فنا و بقا بر زبان علم به معنی دیگر ب
این فنا به معنی فقد ذات » پندارند که: و گروهی را اندر این معنی غلطی افتاده اس. و می   .اند که اندر این عبارت نی

-۳۱۱همتان:  «).محتال است.   و ایتن هتر دو  « و نیس. گشتن شخص اس. و این بقا آن که بقای حق به بنده پیوندد 
 اند بینیم که هجویری معتقد اس. که گروهی در فهم فنا و بقا به خطا رفته(  می۳۱2

 . والیت2-1-2-2

پور نیز در کتا  نقتد  یکی دیگر از مباحیی که محل اختالف بین صوفیه بوده اس.، مبحث والی. و او یاس.  یوسب
ی هجویری پس از بحث نستبتا مفصتلی کته دربتاره    »کند: ن می( نظر هجویری در این خصوص را بیا۱۳۸۰تصوف )
گوید که تمامی مشایخ طریق. بر همین قو ند و نهایت.  کشد و میکند، سخن برتری انبیا بر او یا راپیش میوالی. می

ی اهتل خراستان متی    نامتد و مجستمه  شمارند  آنگاه وی از گروهی که آنان را حشویه میوالی. را بدای. نبوت می
ای از نقتدهای  (  بنتابراین، اینجتا هتم نمونته    2۱۹: ۱۳۸۰یوسب پتور، « ) اندکند که خالف اجماع کردهواند، یاد میخ

 هجویری را مشاهده کردیم که بر گروهی تاخته اس. 
 .  کرامت2-1-2-3

ز در شود یا در حا . صحو  هجتویری نیت  بین صوفیان، محل اختالف بوده اس. که کرام. در حا . سکر  ایجاد می
افتتد و گروهتی معتقدنتد کته در     گوید که گروهی از صوفیان معتقدند که کرام. در حال سکر اتفا  میاین با ، می

( نکته دیگر در با  کرامات اینکه هجتویری نشتان متی دهتد کته      2۵۸: ۱۳۷۱افتد  )هجویری، حا . صحو اتفا  می
 (۴۹۴و  ۴۹۳ا تفات به کرامات، برای او یا شایسته نیس.  )همان: 

 . توبه2-1-2-4
یکی از اختالفاتی که میان صوفیه پیدا شد این بود که آیا تائب پس از توبه باید گناه گذشته را فرامتوش کنتد یتا نته؛     

-کند و گروهی را طرفدار فراموشتی گنتاه و گروهتی را بتا عکس آن معرفتی متی      هجویری به این اختالف اشاره می

 (۳۸2- ۳۸۱کند )همان:
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 مقام. حال و 2-1-2-5
گروهی دوام حال روا دارند و گروهتی روا ندارنتد و حتارث    » گوید:وی در با  اختالفات در حال و مقام چنین می

انتد  اگتر دوام آن روا    محاسبی رضی ا لّه عنه دوام حال روا دارد و گوید: محب. و شو  و قبض و بسط جمله احوال
این حال بنده را صف. نگردد، اسم آن بر بنده واق  نشتود و   نباشدی، نه مُحبا مُحب باشدی و نه مشتا  مشتا ، و تا

و گروهتی گفتنتد       و گروهی دیگر حال را بقا و دوام روا ندارنتد    .احوال گوید ۀاز آن اس. که وی رضا را از جمل
س.؛ یعنی اندر حتال حلتول،   األحْوالُ کَآسْمِها، یعنی إنَّها کما تَحُلُّ بِا قَلْبِ تَزُولُ  حال چون نام وی ا»اندر این معنی: 

و هرچه باقی شود صف. گردد و قیام صف. بتر موصتوف بتود و بایتد کته      « به دل متصل بود و اندر ثانی حال زایل 
 (226- 22۵همان:«) .تر از صف. وی باشد و این محال باشد موصوف کامل

 . فقر و غنا2-1-2-6
کنتد و در  دهد و به اختالف نظر صوفیان اشاره متی یهجویری در خصوص برتری فقر یا غنا نیز بحث مفصلی ارائه م

پس غنا نعم. و اعراض اندر وی آف.، و فقر نعم. و حرص اندر وی آف.  معتانی جملته نیکتو،    »گوید: نهای. می
تر نته و   روش اندر او مختلب و فقر فراغ. دل از مادون و غنا مشغو ی دل به غیر؛ چون فراغ. آمد، فقر از غنا او ی

تر نه  غنا کیرت متاع و فقر قل. آن و متاع بجمله از آن خداوند؛ چون طا ب به ترک ملکیت. بگفت.،    قر او یغنا از ف
( عالوه بر این صتوفیان در تفضتیل فقتر و صتفوت و     2۸)همان:« .شرک. از میان برخاس. و از هر دو اسم فارغ شد

و این اختالف بته اختتالف    »گوید: در پایان می کند واند که هجویری بدان اشاره میفقیر و مسکین نیز اختالف کرده
تتر از صتفوت و    فقها رضی ا لّه عنهم متصل اس.  به نزدیک آن که فقیر مجرد بود و مسکین صاحب بلغه، فقر فاضل

 (   6۷همان:«).تر از فقربه نزدیک آن که مسکین مجرد بود و فقیر صاحب بلغه، صفوت فاضل
 . غیبت و حضور  2-1-2-7  

گروهی حضور را مقدم دارند بر غیب. و گروهتی غیبت.   در این با  در مقدم داشتن یکی بر دیگری اس.؛ اختالف 
که اندر سُکْر و صَحْو بیان کردیم اما صَحْو و سُکْر بر بقی. اوصاف نشان کند و غیبت. و حضتور    چنان» :را بر حضور

مقدم دارند بر حضور، ابن عطاس. و حستین بتن    آنان که غیب. را .بر فنای اوصاف  پس این اعزّ آن بود اندر تحقیق
بغتدادی و ستمنون ا محتب رضتی ا لّته عتنهم و جمتاعتی از         ۀمنصور و ابوبکر شبلی و بُندار بن ا حسین و ابتوحمز 

عراقیان، گویند که: حجا  اعظم اندر راه حق تویی چون تو از تو غایب شدی، آفات هستی تو اندر تتو فتانی شتد و    
و باز حارث محاسبی و جنید و سهل بتن عبدا لّته و ابتوحفص حتداد و حمتدون و ابومحمتد       روزگار بگش.  ۀقاعد

جُریری و حُصری و صاحب مذهب، محمدبن خفیب رضی ا لّه عنهم اجمعین با جماعتی دیگر، بر آنند کته: حضتور   
-۳2۰)همتان:  «ها اندر حضور بسته اس. و غیب. از خود راهی باشد بته حتق   چه همه جمال مقدم غیب. اس.؛ از آن

۳2۱ ) 
 . عشق 2-1-2-8

شود  هجویری نیز اقوال مختلفی در بتا   با توجه به تعریب ناپذیری عشق دراین با  نیز اختالفات فراوانی دیده می
گروهتی از آن طایفته   .: اما اندر عشق مشایخ را سخن بسیار اس» : پردازدها میکند و به اختالفات آنعشق مطرح می

عشق صف. من  باشد از محبو  خود و بنتده ممنتوع   »د، اما از حق تعا ی روا نباشد و گفتند که: آن بر حق روا داشتن
و بتاز گروهتی گفتنتد    « اس. از حق و حق تعا ی ممنوع نیس. پس عشق بنده را بر وی جایز بود و ازوی روا نباشد

و بتاز  «.د تعتا ی محتدود نیست.   چه عشق تجاوز حتد بتود و خداونت    بر حق تعا ی بنده را عشق روا نباشد؛ از آن»که: 
عشق اندر دو جهان درس. نیاید اال بر طلب ادراک ذات و ذات حقتعا ی مُدرَک نیس. و محبت. بتا   »متأخران گفتند: 

 ( ۴۰۱-۴۰۰: ۱۳۷۱ژوکوفسکی ،«) صف. درس. آید باید که عشق درس. نیاید بر وی
کنتد، از جملته در ایتن    رهای صوفیان اشاره متی عالوه بر این، هجویری در چند جای دیگر به اختالفات و تفاوت نظ

 (،   ۳2۸(، جم  و تفرقه )همان:۴۹۰(،  هیب. و انس )همان:۴۸۹مباحث: قبض و بسط )همان:
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 . نقد تصوف در مصباح الهدایه2-2

عزّا دین محمود بن علی کاشانی، مؤ ب کتا  مصباح ا هدایه و مفتاح ا کفایه و از علما و عرفای نامدار ستدۀ هشتتم   
هجری اس.  تصوف در قرن هشتم، نسب. به تصوف قرن پنجم، دچار تغییر و تحوالت زیادی گشته اس.؛ تصتوفی  
که در قرن پنجم رواج گسترده یاف.، در قرن هفتم به اوج خود رستید و حملتۀ خانمتان ستوز مغتول را پشت. ستر        

سر گذرانده اس.  در این قرن، تصوف بته  گذاش.، در قرن هشتم همچنان ادامه دارد، ا بته با فراز و فرودهایی که از 
هتا  در ایتن قترن نیتز عرفتا و      های گوناگونی تقسیم شده و سرشار اس. از اختالف عقاید این گتروه ها و فرقهشاخه

دادند  چنانکته  صوفیان بزرگی ظهور کردند و تصوفی را که بسیار گسترده و پر پیچ و خم شده بود، شرح و تعلیم می
در این مرحله، عرفای بتزر   »دهند: تصوف این دوره را جزء مرحلۀ شرح و تعلیم تصوف قرار میبرخی از محققیق، 

تتوان از  (  بنتابراین، متی  ۱6۵: ۱۳6۸)ییربتی،  « به شرح و تفسیر نظام تدوین و تکمیل شده مکتب ابن عربی پرداختند 
عالوه بر شرح و تعلیم، به نقتد تصتوف    مؤ ب کتا  مصباح ا هدایۀ، چنین انتظار داش. که در این اثر ارزشمند خود،

 و صوفیان زمان خود نیز پرداخته باشد 
 . نقد در اصول و مبانی عملی تصوف1 -2-2

است.   ترین مضامینی را که از نگاه تیزبین و نقادانه کاشانی دربا  صوفیه در حوزه تصوف عملی دور نمانده اینک مهم
 توان در عناوین زیر طبقه بندی کرد:  می
 نمایی. تظاهر، ریا و صوفی1-1 -2-2

گیری او بتر تظاهرکننتدگان بته استالم و ریاکتاران      از جمله نقدهای عزا دین کاشانی در مصباح ا هدایه، انتقاد و خرده
و عتداوت   و کفتر  یى باشند که خود را در  باس اسالم بتلبیس ظتاهر گرداننتد،   طایفه و ضال .،  و اهل بدع.»اس.: 

هیأت علمتا  محقّتق و حکمتا  متدقّق      و خود را در و با اهل اسالم بظاهر درآمیزند، ه دارند،اسالم در باطن پوشید
و علما و مشایخ استالم را دشتمن    عا م و انکار حشر و نشر کنند،  و مردم را تلقین حجج و براهین قدم بخلق نمایند،

« .گتردد   و ستوءات ایتن طبقته مکشتوف    چه بنور علم ایشان عورات  صورت حال ایشان کنند   و پیوسته تقبیح دارند،
 ( ۵۳: ۱۳6۷)کاشانی،

 ها و مراتب صوفیه. سلسله2 -1 -2-2
ستپس بته تعریتب هریتک متی پتردازد و        مالمتیه و صتوفیه   متصوفه، داند:کاشانی اقسام اهل سلوک را سه گروه می

و فتر   » گویتد: داند و میمتیان باالتر میمالمتیان را در مقام و مرتبه از متصوفان باالتر می شمارد  اما صوفیه را از مال
هستى صوفیاه بکلّى از ایشان انتزاع کرده بود و حجتا  خلتق و    عنای. قدیمى،ۀ میان ایشان و صوفیاه آنس. که جذب

در میتان نبیننتد و از    الجرم در اتیان طاعات و صدور خیرات ختود را و خلتق را   از نظر شهود ایشان برداشته،  انانیا.
( پس کاشتانی ایتن سته گتروه را     ۱۱6)همان:   «  ر خلق مأمون باشند و باخفا  اعمال و ستر احوال مقیاد نهاطّالع نظ

شمارد: زهاد، فقرا، خدام و عباد   سپس فر  میان هر یک از داند و اما طا بان آخرت را چهار طایفه میطا بان حق می
و هتر   اند و سا کان شش طایفه  وم شد که واصالن سه طایفهپس معل»گوید: ها را بیان می کند  در نهای. میاین گروه
الوه بر این به اختالف دیگری وی ع  ( ۱2۰)همان:« گانه دو متشباه دارد یکى محقّ و دیگر مبطل طوایب نه  یک از این
کننتد  میکند که حقیق. فقر و زهد الزم حال صوفی اس. اما برخی صوفیان، رسم و ظاهر فقر را اختیار نیز اشاره می

      ( ۱۱۹)همان:
و اما متقشّفان »ها دارد: وی همچنین متصوفه را در با  تعهدات نفس  مختلب می داند و نقدهایی نیز به برخی از آن

   تشتوافى  کنند که بر تحصیل  باس ناعم قدرت ندارند بتى   یکى عاجزان که اختیار تقشّب بجه. آن اند  مبطل دو طایفه

و  دوم مداعیان که نظر ایشان در تقشّب بر اظهار دعو  زهد و طلب قبول مردم بتود   .صحیحطریق سا کان و قصد  
و ریا و تلبیس و خداع و   چه وصب حال ایشان همه کذ  و نفا  طایفه از تصواف بل از مسلمانى نصیبى ندارند  این
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( وی همچنین متنعمتان مبطتل را سته    2۷۸:همان  «)محقّان و مبطالن  اند، و اما اصحا  تنعام هم دو فرقه د    تغریر بو
و کمال در غلط افتند و نفتس را    یکى مداعیان غا ط که بپندار وصول اند  و اما متنعامان مبطل سه طایفه»داند: طایفه می

دهند و چنان پندارنتد کته ایشتان را از آن ضترر  نرستد بتل          در میدان رخص فرو گذارند و در حظوظ مجال اتّساع
بانتدرون    واصالنیم و  یکن ۀجاحد که دعو  کمال کنند و خلق را چنان نمایند که ما از جمل  دوم مداعیان منفع. بود 

آنتک   مباهات نماینتد بتى   و  فاخر افتخار ۀجام سوم مفتخران که بپوشیدن ۀطایف دانند که دعو  ایشان هیچ معنى ندارد 
 ( 2۸۰همان:«).کنن  دعو  حال یا کما ى

 . خرقه 3- 1 -2-2
یتى از متصتوافه در استبا      و طایفته : »انددر با  خرقه نیز کاشانی نقدی دارد بر گروهی از متصوفه که به تکلب رفته

برنگى پوشند که مناستب    اند که متصوافه  باس از ایشان بعضى گفته اند  بتکلّب وجوه انگیخته و انواع آن،  اختیار ملوان
و سترادقات   در ظلمات صفات نفس منغمر و منغمس بتود،   اس. که و رنگ سیاه مناسب حال کسى حال ایشان بود 

انتد و بتعساتب انگیختته و     اند و  کن بتکلّب آمیختته  قریب  و این وجوه و امیال آن اگرچه   .آن بر او مشتمل و محیط
  (۱۵۱)همان:   « ندارد  زیادت  تقیاد بدان فضیلتى

 . سماع  4 -1 -2-2
کنتد و پتس از   ع که محل اختالف صوفیان بوده،کاشانی نیز به این اختالف اشاره میدر با  جایز بودن یا نبودن سما

از جملۀ مستحسنات متصوافه که محّل انکتار بعضتى از علمتاء ظتاهر است.، یکتى اجتمتاع         »گوید: بحث مفصل می
انتد اهتل    و گفته»د: گویو همچنین می .(۱۷۹)همان:« ایشانس. از برا  سماع غنا و ا حان و استحضار قواال از بهر آن 

دیگر اهتل مناجتات کته     ۀو طبق حق شنوند با خود  ۀمخاطب و ایشان در سماع یى ابناء حقایق، طبقه اند  سماع سه طبقه
اشتارت    باشند در آنچته بتدان    معانى ابیات که درسماع شنوند با حق بدل خطا  کنند و ایشان بصد  مطا ب ۀبواسط
کرده باشند و سماع ایشان بطیبۀ ا قلب بتود   عالقات دنیا و آفات قط  ۀجرّد که جملسوم فقرا  م ۀو طبق کنند بحق می

 ( ۱۹۴همان: «)و این طایفه بسالم. نزدیکتر بود
 . شاهد بازی  5 -1 -2-2

یتى از مفتونتان کته نظتر کتردن       شود که طایفهو از اینجا معلوم می»کاشانی در نقد گروهی که شاهد بازی کنند گوید: 
دعتو  عتین کتذ  و      آن کنتیم، جمال ا هى متی  ۀدوس. دارند و دعو  کنند که ما در این مظهر مطا ع بجمال شاهد

ببین تتا   از ادا  وظایب محبا. ا هى نتیجه دهد،  بالدت روح و تخلّب چه هرگاه که از نظر بحالل، محض بطالنس. 
ن نفتس را در آن نظتر از هیجتان    و منشأ غلط این جماعت. آنست. کته چتو     از نظر نامشروع خود چه آف. تو ّدکند 

 (262همان:  «).خطاس. و این گمانى ند که میار این رغب. نه شهوت اس.،ربگمان می بینند آرمیده مى  شهوت
 . طهارت1-6 -2-2
 و بعضى از متزهادان و متشباهان متصوافه باشند که در تطهیر ظاهر مبا غ.»در فصل طهارت نیز نقدی بر صوفیه دارد:  
و این معنى منافى  دارند  و در تطهیر باطن از انجاس غلّ و غش و حقد و حسد و غیر آن تسامح و تساهل روانمایند  

                                                                                                                                                                                     (2۹۰)همان:« سیرت اصحا  رسول اس. صلّى ا لّه علیه و آ ه
 .  اختالف در اصول و مباحث نظری صوفیه2 -2-2

است.   ترین مضامینی را که از نگاه تیزبین و نقادانه کاشانی دربا  صوفیه در حوزه تصوف نظری دور نمانده اینک مهم
 رد: توان در عناوین زیر طبقه بندی ک می
 
 .  جبر و اختیار2-2-2-1

کاشتانی   خصوص،در این مسئلۀ جبر و اختیار، از مسائلی اس. که اختالف و شبهات بسیاری پیرامون آن وجود داد  
و هر کرا محتلّ  » گوید:شود و چنین میشیعیان نزدیک می ۀای دارد مبنی بر رد جبر مطلق و تا حدودی به عقیدعقیده
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سخن نه آنس. که آدمى مطلقا مجبور است. و او    و مراد از این بر عمل اهل دوزخ انگیخ. نظر سخط گردانید او را 
 و معنتى ایتن   و  کن اختیار او نه باختیتار اوست.    افعال او بیشتر تاب  اختیار اوس.   بلکه را بهیچ وجه اختیار نیس. 

 ( 2۹)همان:« د   آنس. که فاعل مختار کسى بود که افعال او تاب  علم و قدرت و ارادت اوبو 
 .  کالم الهی2-2-2-2

اوال ۀ و طایفت »گویتد:  اند، چنانکه کاشانی نیز چنین متی صوفیه در بحث قدیم یا محدث بودن کالم ا هی اختالف کرده
ظترف حتروف را در رنتگ      بعضى گفتند قدیم اس. و نظر بمظروف کردند و رنتگ  که گفتند حرف و صوت اس.،
انّما خمر و ال قدحو کانّما قدح و ال خمترو بعضتى گفتنتد محتدث است. و مستتور و       مظروف شابها فتشاکل االمرفک

برنتگ ظترف        و بعضی گفتند محتدث است. و نظتر   متالشى یافتند  مختفى دیدند و صورت تفرقه را در عین جم 
 (۳۹همان:«)   از جم  بتفرقه آمدند  کردند و مظروف را برنگ ظرف دیدند

 . رؤیت2-2-2-3
محتلّ غلتط    یى که نفى رؤی. کردند در آخرت، و طایفه» گوید:کسانی که نفی رؤی. کردند، می ۀد عقیدکاشانی در ر
و جتوا  از اوال   .دنیتا بر  و یکى قیاس آخرت ال تُدْرِکُهُ اَ ْأَبْصارُ تمساک بقول خدا  تعا ى که یکى آمد چیز  ایشان دو

اماتا ادراک   چه جرم آفتا  توان دیتد،  متعذّر   ادراک رؤی. ممکن اس. و  آنس. که رؤی. دیگر اس. و ادراک دیگر
 بتاقى را بتا فتانى چته نستب.       رؤی. اخرو  با رؤی. دنیتو  هتیچ نستب. نتدارد       و جوا  از دوم آنکه نتوان کرد 

و هتوائى و شتعاعى و     محلّ غلط از اینجاس. که آن طایفه پنداشتند کته در آخترت جهتتى و وضتعى و کیفیاتتى      پس
 ( ۳۹)همان:« بمبصر ببایداحاط. نور بصر 

 . مالیكه2-2-2-4
و »کند در مورد اختالف در تفضیل مالیکته بتر مومنتان است.:     یکی دیگر از موارد اختالف که کاشانی بدان اشاره می

و بعضتى   در تفضتیل مالیکته بتر مؤمنتان       و خالف است.  اجماع اس. میان علما  محقّق در تفضیل انبیا بر مالیکه،
 (۴2همان:«).  ایشان متفاوت و صفوف ایشان مختلب مقامات .بعضى ناز تر یفاضلتر و درجهمالیکه از بعضى 

 . کرامت2-2-2-5
یى که بر آن انکار کردنتد پنداشتتند کته     و طایفه»گوید: کرام. او یا را انکار کردند میجواز کاشانی در رد گروهی که 

صدور فعلى بود از انبیا که غیر ایشان از میل آن عاجز آید پس  و آن نیس.،  تمییز و فر  میان انبیا و او یا جز بمعجزه
است. بتل     و جوا  آنس. که نبوات انبیا نه بوجود معجتزه  او یا را مسلّم داریم میان و ى و نبى فر  نماند  گفتند اگر

 (۴۳همان:   «) پس هر که حق تعا ى بدو وحى کرد و بخلقش فرستاد ا هى اس.   بوحى و ا هام
 . علم فریضت2-2-2-6

انتد رد  علم خواطر و    دانسته علم وق.، علم حال، چون: علومیوی همچنین کسانی را که به اشتباه علم فریض. را 
پتس   زیرا که هر چه فریض. بود تترک آن روا نباشتد    .اند نه فریض. فضیل. این جمله که بر شمرده شد، » کند:می

 ( 6۳همان:«)هیچ مسلمان را جایز نباشدعلوم بود ترک آن  اگر علم فریض. یکى از این

و ستا کان ایتن   » داند که هر کس دست. نخواهتد یافت.:    دریاف. و شناخ. علم سع. را مقامی خاص می، کاشانی
بعضى آنند که این تفاوت احوال و تمییز میتان زیتادت و    استعداد و ضعب آن   اند بحسب تفاوت قوات طریق متفاوت

و  و بعضى در اوقات بداننتد   .در هر نفس تفاوت حال خود بنسب. با نفس سابق دریابند آن در انفاس بدانند   نقصان
 ( ۷۳همان:«).و بعضى در ایاام بعضى در ساعات 

 . نفس ناطقه2-2-2-7
یتى کته نفتس ناطقته و دل را یتک چیتز        و طایفه»  گوید:اند میوی در رد کسانی که نفس ناطقه و دل را یکی دانسته

در نهای. موصوف یافتنتد بوصتب طمانیت. و رضتا کته از ختواصا دل        ر ایشان آن بود که او راسبب تصوا دانستند،
همتان نفتس     ندانستند که و نفس امااره خود نفس دیگر اس.  که میان او و دل هیچ فر  نیس.، و گمان بردند اس. 
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و هرگتاه کته    رنگ دل گرفته و رضا پوشیده و   امااره اس. که از کسوت اماارگى منسلخ شده اس. و خلع. طمأنین.
 (  ۸۵همان:«).گیرد و همچنان فر  واضح بود  دل نیز رنگ روح او رنگ دل گیرد،

 . سر2-2-2-8ّ
کند و در رد در بحث شناخ. سر بین صوفیان اختالف اس. و کاشانی نیز به این اختالفات در دریاف. سرّ اشاره می

 و ستبب اشتتباه آن   غریتب    ند که آن عین روح اس. متّصب بوصتفى و برایشان پوشیده ما» گوید:ها میاشتباهات آن
آن بودکه دل را در نهایات احوال که بکلّى از ذلّ استترقا  نفتس آزاد    طایفه که سرّ را تح. روح و فو  قلب گفتند، 

 وصتفى غریتب یافتنتد کته برایشتان      هواجس نفسانى و تشبایات وساوس شتیطانى ختالص یابتد،   تعلقات گردد و از 
وصتفى دیگتر    آن خود عین دل است.،  و ندانستند که تصوار کردند که مگر عینى دیگر اس. ورا  دل  ستعجم نمود م 

و عقتل   در صمیم روح،   طیب اس. مکنون  اند که سرّ معنیى و بعضى سرّ را تفسیر  دیگر گفته .غریب اکتسا  کرده
 ( ۱۰۱همان:«)رذّرا تفسیر آن متع

 .  انواع خواطر2-2-2-9
و شیخ مجتد  »قسیم انواع خواطر، اختالفاتی بین صوفیان وجود داشته که در مصباح ا هدایه این گونه آمده اس.: در ت

خاطر روح و خاطر قلتب و ختاطر    افزوده اس.،دیگر رحمه ا لّه بر این چهار قسم از خواطر سه قسم   ا دین بغداد 
و حقیق. آنست. کته ایتن ختواطر پنجگانته       طر یقین و بعضى خا اند  افزوده  و بعضى بر چهارگانه خاطر عقل شیخ 
عقل اگر مدد روح و عقتل   و خاطر اند  چه خاطر روح و قلب در تح. خاطر ملک در تح. آن چهارگانه  اند مندرج
 ( ۱۰6همان:«)از قبیل خاطر ملک باشد بود،
 . حال و مقام2-2-2-10

و منشتأ اختتالف اقتوال مشتایخ     »کند: د دارد اشاره میدر بحث حال و مقام نیز به اختالفاتی که در بین صوفیان وجو
چه جمله مقامتات در   که یک چیز را بعضى حال خوانند و بعضى مقام  از اینجاس. رحمهم ا لّه در احوال و مقامات،

و در  و مکاستب بتاطن    مواهتب ظتاهر بتود    و فر  آنس. که در احوال    مقام شوند  باشند و در نهای.  بدای. احوال
و بعضى     و بعضى مشایخ برآنند که حال آنس. که ثبات و استقرار نیابد   ت مکاسب ظاهر بود و مواهب باطنمقاما

مقامى کته  اند در آن که سا ک را تصحیح  و همچنین اختالف کرده . .برآنند که تا ثاب. و باقى نشود آنرا حال نخوانند
 .(۱2۵همان:   «)  نه پیش از ترقّى بمقامى فو  آن ممکن بود یا  قدمگاه اوس.

 . صحبت و وحدت2-2-2-11
کند که گروهتی  در با  اختالف در تفضیل صحب. یا وحدت نیز در مصباح ا هدایه اشاره شده اس.  کاشانی بیان می

اند و گروهی باا عکس  و دالیل هر یک را ذکر می کند و در پایان ختود متی گویتد:    صحب. را بر وحدت فضل نهاده
محمتود است. و نته متذموم االّ       نته  مذهب صحیح آنس. که هیچیک از صتحب. و وحتدت مطلقتا   و حقّ صریح و »

و اگر اهل  از اهل خیر و صالح بود صحب. او بهتر از وحدت  و اعتبار حال اوس. اگر  و آن نظر بمصاحب بشرطى،
 ( 2۳6همان:«)از صحب. او بهتر او  شرّ و فساد بود وحدت

 فقر و غنا -2-2-2-12
اند و معنى آن در ذات ایشتان   نیافته  و نشانى  و مترسامان که از حقیق. فقر اثر »ر نیز این گونه نقدی دارد: در با  فق

و ایتن   بود الجرم بحدوث اسبا  متغیار شود و خود را متملّک آن بینند   صف. فقرشان امر  عارضى متجوهر نگشته،
کننتد کته اهتل غنتا از      و تملّک بیش از آن ز صورت غنااعتداد بفضیل. فقر و طلب ثوا  اخرو  حذر ا  طایفه جه.
   (۳۷6همان:«)صورت فقر

و اختالف اقوال مشایخ در تعریب فنا و بقا مستند است.   :» کندوی همچنین به اختالف در تعریب فنا و بقا اشاره می
آن    مطلتق بستبب عتزّت   اند و از فنتا و بقتا   هر کسى را فراخور فهم و صالح او جوابى گفته باختالف اقوال سایالن،

 (۴26همان: «)تعبیر کمتر کرده
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 . مقایسه ی دو اثر در زمینه ی نقد تصوف2-3

موضوع  و کاشانی در  ۱۵در مطا ب پیشین، نقدهای هجویری و نقدهای عزا دین کاشانی استخراج شد  هجویری در 
تقسیم کرد: یک دسته نقدهایی است. کته   توان به دو گروه عمده موضوع به نقد پرداخته  مجموع این نقدها را می ۱۸

گیرد؛ یعنی آنچه که مربوط به اعمال و رفتار صوفیان است.   در حوزۀ اصول و مبانی مربوط به تصوف عملی قرار می
گیرد؛ یعنی آنچه مربوط به اعتقادات صوفیه اس.  با توجه بته  دستۀ دیگر نقدهایی که در حوزۀ تصوف نظری قرار می

-ای از نقدهای هجویری و کاشانی، در موضتوعات مشتترکی قترار متی    توان گف. که پارهده، میهای انجام شبررسی

گونته  اند که ا بتته نتوع بیتان ایتن    ای موضوعات مشترک به نقد پرداختهگیرد؛ به عبارت دیگر، هر دو نویسنده در پاره
فاوت بوده و در موضوعات غیتر یکستانی   نقدها بسیار متفاوت اس.  تعدادی از انتقادات این دو نویسنده نیز با هم مت

 کنیم گیرد  در ادامه این نقدهای مشترک و غیر مشترک را بررسی میقرار می
 . نقدهای مشابه2-3-1

گیرد  نکتۀ قابل تتوجهی کته از   ای از نقدهای دو نویسنده در موضوعات مشترکی جای میطور که ذکر شد، پارههمان
اس. که اغلب نقدهای مشتترک، در حتوزۀ مبتانی تصتوف عملتی است.  هتر دو         شود، اینها آشکار میاین بررسی

هتا و مراتتب صتوفیان، ستماع، شتاهدبازی، خرقته       گویی، ریا و تظاهر، سلسلهنویسنده در موضوعاتی همچون دروغ
اند که همگی مربوط به تصوف عملی اس.  موضتوعاتی همچتون کرامت.، حتال و مقتام و      پوشیدن به انتقاد پرداخته

رو غنا نیز از جمله موضوعات مشترک هستند که مربوط به تصوف نظری اس.؛ اما باید به تفاوت نوع بیان و نتوع  فق
 انتقادی که در این موضوعات شده اس. نیز توجه داش.  

مند هستتند کته در  بتاس    نمایانی گلههر دو نویسنده از تظاهر و تلبیس صوفیگویی، ریا و تظاهر: . دروغ2-3-1-1
دارند  اما از آنجا که هجویری بیشتر به ایتن  و تصوف به مخا ف. با حق پرداخته و مشایخ حقیقی را دشمن می اسالم

رسد که وی  بیشتر سعی داشتته کته ایتن    مسأ ه پرداخته و سخنش نسب. به کاشانی بیشتر به درازا کشیده، به نظر می
لبیس در هر دو دوره وجود داشته اس.  در واق  هجویری ی تظاهر و تمطلب را به خواننده بنمایاند  حال آنکه مسأ ه

توان گف. کته هجتویری   داند  پس در این مورد میپردازد و حتی مالم. را نوعی ریا میتر به این موضوع میصریح
 ی خویش بوده اس. بیشتر در پی ابراز نگاه نقادانه

هتا و مراتتب صتوفیان    ویستنده بته بیتان سلستله    در این موضوع نیز هتر دو ن  ها و مراتب صوفیه:. سلسله2-3-1-2
-دهد که از همان قرن پنجم، صوفیان دارای مراتب و انواع مختلفی بتوده ها نشان میاند  این انتقاد مشترک آنپرداخته

اند  در قرن هشتم نیز این تفتاوت درجتات و   اند و همه به یک اندازه در سیر و سلوک خویش خلوص و نی. نداشته
 وفیه وجود داشته اس. مراتب در ص

توان گف. که هر دو نویسنده شاهد بتازی را مطلقتا رد کترده و بته     در این خصوص، می. نقد شاهدبازی: 2-3-1-3
 دانند   کنند و ادعای آنان را کذ  میاند اشاره میگروهی که در این راه رفته

کننتد  هجتویری ختود ستماع را بته      متی هردو نویسنده به اختالفات مشایخ در با  سماع اشتاره   . سماع:2-3-1-4
دهد  کاشانی نیتز اهتل ستماع را    کند و نوع دوم را به متصوفان نادان نسب. میی راس. و ناراس. تقسیم میدوگونه

                                                                          داند                           تر میکند و طایفه سوم را به سالم. نزدیک سه فرقه معرفی می
در هردو اثر به اختالفاتی چون اختالف در رنگ و انواع خرقه و جنس خرقه که در بتین صتوفیان    . خرقه:2-3-1-5

پوشتی  کند که تنها ظاهر خرقه و خرقته وجود داشته، اشاره شده اس.؛ اما هجویری عالوه بر این به گروهی اشاره می
   کند ها نمی پردازد و در حد همان بیان اختالفات بسنده میحال آنکه کاشانی به نقد این گروهکنند  را رعای. می

اند و در کند که گروهی در تعریب این دو اصطالح اشتباه کردههجویری در این با  اشاره می: فنا و بقا -2-3-1-6
ی اختتالف در  تعریتب حتال و مقتام را نتیجته     پردازد؛ اما کاشانی اختالف درها میغلط افتادند و خود به تعریب آن
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-اند   ذا هجویری صریحا به اشتباه گروهی اشتاره متی  داند که مشایخ فرا خور هریک تعریفی داشتهاحوال سایالن می

 پردازد کند وخود به تعریب آن می
-کنتد و متی  شاره متی : هجویری  به اختالف نظر مشایخ در روا داشتن یا نداشتن دوام حال ا. حال و مقام2-3-1-7

پردازد  اما کاشتانی عتالوه بتر    گوید که این با  محل اثبات این حقایق نیس. و خیلی به بیان نظر شخصی خود نمی
توانتد آن  این موضوع، به اختالف در تشخیص حال و مقام و نیز به اینکه آیا سا ک پیش از طرقی به مقامی دیگر، می

توان گف. که اختالف در این زمینته در زمتان کاشتانی بیشتتر     کند  بنابراین، میمقام را تصحیح کند یا خیر، اشاره می
 بوده اس. 

کنتد و در پایتان ختود    هجویری به اختالف مشایخ در ترجیح فقر و غنا بر یکدیگر اشاره می. فقر و غنا: 2-3-1-8 
بین ایتن دو نیست.  امتا کاشتانی بته      تواند در مقامی متحد شوند که در این مقام هیچ فرقی گوید که فقر و غنا میمی

هایی اس. که در تصوف آن زمتان  کند که نشان از تفریطاند اشاره میگمراهی گروهی که فقر را امری ظاهری دانسته
 راه یافته اس. 

 
 . نقدهای متفاوت  2-3-2

در مجمتوع تعتداد    انتد  پردازیم که این دو نویسنده در موضوعات متفاوت داشتته حال به بررسی تفاوت نقدهایی می
کنتد  هجتویری   مواردی که کاشانی به بیان اختالفات آن پرداخته اس.، بیشتر از مواردی اس. که هجویری اشاره می

در موضوعاتی چون: عشق، توبه، سکر و صحو، غیب. و حضور، قبض و بستط، هیبت. و انتس، جمت  و تفرقته کته       
عاتی نیز هس. که کاشانی بته نقتد و بیتان اختالفتات آن اقتدام      ها ندارد؛ در مقابل، موضوکاشانی نقدی در این زمینه

ها ندارد  موضوعاتی همچون: جبر و اختیار، کالم ا هی، روی.، کرام.، مالیکه، علم نموده، که هجویری نقدی در آن
 طهارت انواع خواطر، صحب. و وحدت، ، معرف. سرفریض.، نفس ناطقه و دل، 

هایی است. کته در   کند که نشان از افراط و تفریطبه اختالفات بیشتری اشاره می توان گف. که کاشانیروی، میبدین
-ی او به وجود آمده اس. و این موارد در کشب ا محجو  نسب. به مصباح ا هدایه کمتر به چشم متی تصوف دوره

زیستته کته   ای متی خورد  اما صراح. بیان در نقدهای هجویری را  نباید نادیده انگاشت.؛ زیترا او بتا اینکته در دوره    
توان گف. نسب. به قرن هفتم و هشتم از اخالص بیشتری برخوردار بوده اس.، بتاز هتم   تصوف تا حدودی و یا می

بینیم که او در بسیاری از موارد نقدهایی دارد که نشان از دید انتقادی او نسب. به مسایل تصوف و سلوک عرفتانی   می
( ۷۰: ۱۳۸۸پتور،   داند )یوستب ی، هجویری را مهمترین نقاد صوفیانه میاس.  بیهوده نیس. که مو ب کتا  نقد صوف
بر خالف بسیاری از مو فان آثار عرفانی، هجویری در بیان تاریخ تصوف یا :»و یا اگر در کتا  تاریخ تصوف آمده که 

آراء و حکایتات   پردازد و تنها به بیتان اقتوال و  تعا یم عرفانی به گرداوری و تدوین مطا ب و موضوعات مربوط نمی
کنتد  در بستیاری از   کند، بلکه او با شیوه خاص خود آراء مختلب را با هم مقایسه، نقد و تحلیل متی صوفیه اکتفا نمی
کند  از این رو کشب ا محجو  یک اثر انتقادی و تحلیلتی است. کته    ای ارائه میهای تازهها و دیدگاهمواق  برداش.

(، به ۱۳۵: ۱۳۸۴)دهباشی ، « گرددشود و غثّ و ثمین آن معلوم میته نقد آورده میدر آن آراء گوناگون عرفانی در بو
تر از او زیس.، نقدهایی بیشتر و صریحخاطر همین نگاه نقادانۀ اوس. و چه بساکه اگر هجویری در زمان کاشانی می

در زمان تأ یب مصباح ا هدایه ها توان گف. که اختالفات و افراط و تفریطی آن زمان داش.  پس مینسب. به صوفیه
تتر است.  نکتتۀ    تر و صریحنسب. به کشب ا محجو  بیشتر بوده اس.  اما نقد تصوف در کشب ا محجو  پررنگ

ی موضوعات مشترکی، بیان اختالفات و نقدهایی داشتند؛ امتا در بستیاری   دیگر اینکه گرچه هر دو نویسنده در زمینه
هتای مختلتب تصتوف در ایتن دو     اند و این نشانگر تغییر اختالفات در زمینهاختهموارد نیز به موضوعات متفاوتی پرد

 باشد   دوره می
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 . نتیجه  3
در تحقیق حاضر، نقد تصوف در کشب ا محجو  هجویری و مصباح ا هدایه کاشانی، بررسی و مقایسته گردیتد  در   

بسیاری از موارد به نقد تصوف و صتوفیان   هر دو اثر، نقد تصوف به وضوح قابل مشاهده اس. و هر دو نویسنده در
گویی، ریتا و   اند  برخی از انتقادهای این دو نویسنده، در موضوعات مشترکی اس. از جمله: دروغزمان خود پرداخته
و مراتب صوفیه، نقد شاهدبازی، سماع، خرقته، فنتا و بقتا، حتال و مقتام و فقتر و غنتا  تعتدادی از          تظاهر، سلسله ها

ز با هم متفاوت اس.  برای میال هجویری به نقد مسائلی از قبیل: عشق، توبه، ستکر و صتحو، غیبت. و    نقدهایشان نی
ها نقدی ندارد و در مقابتل   اس. که کاشانی در این زمینه حضور، قبض و بسط، هیب. و انس و جم  و تفرقه پرداخته

اس. مانند: جبتر و اختیتار،    به آنها نداشته اس. که هجویری در نقدهای خود نظری کاشانی نیز به نقد مسائلی پرداخته
کالم ا هی، روی.، کرام.، مالیکه، علم فریض.، نفس ناطقه و دل، معرف. سر، انواع خواطر، صتحب. و وحتدت و   

هتای  ی تصوف عملی و تصوف نظری قرار داد  با توجه به بررسیتوان در دو حوزهطهارت   مجموع این نقدها را می
گف. که در مصباح ا هدایه، در موضوعات بیشتری به اختالفات صوفیان اشاره شده اس. که ایتن   توانانجام شده، می

های بیشتری بتوده است.    دهد تصوف زمان او نسب. به تصوف زمان هجویری، دچار ناخا صی و ناهنجارینشان می
رسد که اگر هجویری نظر میاز سوی دیگر، هجویری در بیان انتقادات خود، صراح. گفتار بیشتری دارد و چنین به 

ی کترد  نکتته  رو بود، نقدهای بیشتر و تندتری نسب. به کاشانی مطرح متی با تصوف زمان تا یب مصباح ا هدایه روبه
ی تصوف عملتی  اند، در حوزهها به بیان انتقاد پرداختهدیگر اینکه بیشتر موضوعات مشترکی که هر دو نویسنده در آن

هتای  تصتوف در حتوزۀ عملتی چنتدان تغییتری نکترده و شترایط         دهد که ناهنجاریمی نشانگیرد؛ این امر قرار می
همچنان ادامه داشته اس.  اما در حوزۀ نظتری تغییراتتی    ۸تا قرن  ۵های جامعه از قرن  نابسامان اجتماعی و ناهنجاری

 ن کاشانی بیشتر شده اس.   یعنی زمان عز ا دی ۸شود و گویا اختالفات و همچنین انتقادها، در قرن مشاهده می
 
 منابع  
، پایتان نامته کارشناستی ارشتد، دانشتکده      نقد مولوی بر صوفی و خانقاه در مثنوی(  ۱۳۹۰احراری، صدیقه؛ )  -

 ادبیات و علوم انسانی: دانشگاه بیرجند   

پژوهتی، ستال   مو توی  ؛ فصتلنامه «نقد خانقاه از زاویه دید موالنا در مثنوی» فر، محمد و احراری، صدیقه؛ بهنام -
  2۹-۱؛ صص ۱۳۹۰، ۱۱پنجم، شماره 

-۱2۹: ۱۳۷۵، پتاییز  ۵2مجلۀ مشکوۀ، شتماره  ؛ «های جامی بر شاعران و صوفیانگیریخرده»جغتایی، منصور؛  -
۱۳۹  

، فصتلنامه تخصصتی زبتان و ادبیتات     «مالمتیهه و قلندریهه  »حسینی کازرونی، سید احمد و جعفری، سید علی؛  -
    ۱۹6-۱۷۳؛ صص۱۳۹۱اییز ، پ۱۳فارسی، شماره

  ۱۳۸۴(؛ چاپ اول، تهران: انتشارات سم.، ۱) تاریخ تصوفدهباشی، مهدی؛  -

  ۱۳۹۰، تهران: انتشارات سخن، بازشناسی و نقد تصوفذکاوتی قراگز و، علیرضا؛  -

؛ مجلتۀ  «نقد تصوف در آثار صوفیان قبل و بعد از حمله  موهول  »رضائی، مهدی و خسروانی خانیمنی، مریم؛  -
  66-۴۹؛ ۱۳۹۴ان و عرفان، سال چهل و هشتم، شماره یکم، بهار و تابستان ادی

  ۱۳۸۱؛ ترجمۀ مجدا دین کیوانی، تهران: نشر مرکز، صوفیان و ضد صوفیانسریه، ا یزاب.؛  -
  ۱۳۸۱؛ تهران:فردوس، بازی در ادبیات فارسی شاهدشمیسا، سیروس؛  -

، ۱۹صتلنامه تخصصتی عرفتان، ستال پتنجم، شتماره      ؛ ف«سماع مولوی و قاعده حرکت در آن»فرهمند، محمتد؛   -
  ۳6-۱۳؛ صص ۱۳۸۸
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، تصحیح جالل ا تدین همتایی، چتاپ ستوم،     مصباح الهدایه و مفتاح الكفایهکاشانی، عزا دین محمود بن علی؛  -
  ۱۳6۷تهران: موسسه نشرهما، 

  ۱۳۸۴، ترجمه مجد ا دین کیوانی، تهران: نشر مرکز، میراث تصوف ویزن،  ئونارد؛  -
دو فصتلنامه  « امهات متون عرفانی تا قهرن پهنجم هجهری قمهری    »ائین، مصطفی و رحیمی، سید مهدی؛ ملک پ -

  ۱۳۳-۱۱۱؛ صص ۱۳۹۱، پاییز و زمستان ۷پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه ا زهرا، سال چهارم،شماره-علمی
چتاپ دوم     تصحییح وا نتین ژوکوفسکی، مقدمته قاستم انصتاری     کشف المحجوبهجویری، علی بن عیمان؛  -

  ۱۳۷۱تهران: کتبخانه طهوری، 

، چاپ اول، تبریتز: انتشتارات دانشتگاه تبریتز،     سیر تكاملی و اصول مسائل عرفان و تصوفییربی، سید یحیی؛  -
۱۳6۸  

  ۱۳۸۰، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنه، نقد صوفییوسب پور، محمد کاظم؛   -
 


