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 30/1/1231: ییدتأ یختار       33/11/1931 :یافتدر یختار

 1محمدجواد ذرّیه 

  2زهرا آبیار

 یینفد    ینتدش   د    ،تأمد  هر هور  فد     یسده  شی یدااهای  از رو یکی

مقیلد ،  دی    یدن اعم از  الس   و  قهی و محاثین است. ا شیع ، عیلمین و نمیعیرف

 د  عشد ان    ینق  مالفارا و عالمد  مللسد   ی    ررس یلید تحل  یروش وف 

 نمدی  فعدیر  یینفد     ای مه یوت هر مقی ل   ی انحراف   کر یینهو جر یشا نمی

گ دت مالفدارا  د      تد ان یپدووا ، مد   ینا ای یی ه پرهاخه  است.  ر اسیس 

 یمم دیا  یحتصدح  ید  عر ین ندی  از رر  یو عیرف،  ی معر  یلس ف  یکعش ان 

 یواقعد   رابدر  یسد ، و معر د   یدک از  یو ارائ  معر ت و ششیخت اله یعر ین

 عالمد  نقد  پرهاخدت و    ی دی     ا یگر،ه ییمرهم جیمع  از س  یتجهت ااا

و محددا ، نددمن انهقددیه از عملکددره   یدد  ق یددک دد  عشدد ان  یدد ن یمللسدد

   قهدی و علمدی   یرهر کشیر سی ی،ف   ییننمی عیرف گر  یو الا یل گری   یعتشر
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 هدم،   روان و عد ام  یو  یرس ی   ز ین عر  یثیعصر،  ی نگیرش ج امع حا ینا

و  یت واقعد یعشدر  یج   تدرو  ن یسی،ی و کهن و ره ی  ر مه ن اف یسین  شرح

 پرهاخهشا. یینف     کر  ای مقی ل   ی انحراف   را یشیه یمانهقیل هرست م یا

 

 .یمتصوفه، مالصدرا، عالمه مجلس یعیان،ش ینقش علم یعه،ش: کلیدواژگان

 مقدمه

در حوزه روابط خارجی و داخلیی  یافتن مذهب شیعه امامیه و مبنا قرارگرفتن تشیع  رسمیت

گیری چنین  ی بود که در ایران صورت گرفت. شیوه شکلا سابقه در عصر صفوی، رخداد بی

یی را در ایین عصیر سیبب شید.     هیا  بحرانسیری و عملکرد تشیع و حوادث پیرامونی آن، 

آن ق( در کانونی از منبع قدرت قرار داشتند و 320مشایخ صوفیه و از جمله شاه اسماعیل )

یی که در تصوف داشتند. همین پایگاه، انبیوهی از مرییدان   ها گاهیپاچیزی نبود، جز همان 

بیه چیرخد درآورد و نیروییی ع یی      « شاه اسماعیل»برکف را حول محور  فدایی و جان

ی هیا  هیالفراه  شد؛ اما آنها به نیروی ع ی  دیگر که به صورت متراک  و ذخیره شده در 

د، پی بردند و آن، چیزی جز معنویت تشیع که هسیته اصیلی آن را   تاریخی ایران نهفته بو

تشکیل حکومیت داد، بیر    بعدها، نبود. نهضت صفوی که داد یمتشکیل  بیت حبّ اهل

ی ا نیه یریددو قدرت تشیع و تصوف استوار بود. هرچند همراهیی تشییع و تصیوف سیابقه     

دند، شی  یمی ی محسیو   داشت، اما همراهی آنان در این دوره، چون ارکیان قیدرت سیاسی   

آفرین بود؛ زیرا ن ریه سیاسی تشیع که حق والییت را اوّال  و باذیذات بیه     نوعی، تعارض به

، بیا  دانسیت  یمی متعلق  عصر و از زمان غیبت به نایبان عامّ حضرت وذی ائمه شیعه

مداری ظاهری و سیاسی اقطا  متصوفه که در نهضت صفویان بروز و ظهور  ن ریه والیت

، ناسازگار بود؛ اگرچه پادشاهان صفویه عمال  در حلّ این تعارض توفیقاتی را کسب پیدا کرد
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نشیده بیاقی مانید.     حیل  وذی در بدنه جامعه و در ساختار درونی متصوفه قزذبیا،،  1نمودند،

عاذ  و فقیه شیعی از جبل عامل ذبنان به ایران و تقویت اقتدار سیاسی، کفه  ها دهمهاجرت 

کرد که ایین خیود، تعیارض را     تر نیسنگمدار  مدار را نسبت به کفه طریقت رویکرد شریعت

یی نیز وجود داشتند که تصیوف را  ها گروهتشدید نمود. در چنین فضایی، در میان صوفیان 

آنهیا را بیا شیریعت     3انید،  دل  بودند و به این بهانه که اهل ی خود قرار دادهها هوس  بهانه

کاری نبود. این مسئله، تعارض را دوچندان کرد و مشکل ظهیور نیوعی عرفیان کیاذ  و     

رو، تعداد زیادی از فقها و علمای شیعه بیا   نمود. ازاین آشکارترنمایان را در این عصر  عارف

 های ناشی از آن پرداختند. ان و آسیبی مختلف به مقابله با این عارف نمایها وهیش

 توان به این آثار اشاره کرد:  در مورد پیشینه این مقاذه، می

ناکارآمدی فرهنگی و اجتماعی تصوف در عصر صفوی و نقد آن در تحکی  »ی مقاذه 

 ، اثر محسن فتاحی اردکانی و علی آقا نوری؛«موقعیت فقیهان

، «ماعی عصر صفوی از دیدگاه مالصیدرا شناسی وضعیت سیاسی ی اجت  آسیب»ی مقاذه 

 نژاد؛ از یحیی بوذری

اذیدین   ، نوشیته حسیام  «فضای گفتمانی تدوین بحار األنوار در عصر صفوی»ی و مقاذه 

 نژاد. آشنا و سبحان

نمایان عصر صفوی پرداختیه شیده    های فکری عارف اگرچه اثر مستقلی که به انحراف

از نویسندگان به بررسی برخی ابعاد جامعه عصر  باشد، یافت نشد؛ وذی در این آثار، هریک

صفوی پرداختند. وجه تمایز این اثر با سایر مقاالت در این زمینه، این است که به صیورت  

خاص، برخورد دو تن از عاذمان شیعی عصر صفوی با انحرافیات فکیری صیوفیه بررسیی     

بیر بعضیی آثیار ایین      رو، در این مقاذه با رو، توصیفی ی تحلیلیی و تکییه    شود. ازاین می

                                              

 .242، ص تشیع و تصوف تا آغا  سده دوا ده  هجریالشیبد، .  1

 .11، ص سیر تحول مکت  فلسفد اصفهان ا  اب  سینا تا مالصدراامامد جمعه، .  2
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هیایی کیه جامعیه آن روز     عاذمان، در صدد پاسخ به این سؤال است که با وجیود انحیراف  

صفوی گرفتار آن بود، برخورد علمای طراز اوّل آن عصر، با این انحرافات چگونه بود؟ آییا  

 شد؟ رویی یکسانی از سوی آنان اعمال می شیوه رویا

یی که از سوی این گروه متوجه جامعیه آن روز  ها بیآس نیتر مه باید توجه داشت که 

سیاختن میردم بیر     اعتنایی به شریعت، ترویج عقاید انحرافی و سرگرم عصر صفوی بود، بی

. آنان شیناختی از  کردند یمخوانان برای مردم بیان  قصه و داستان بود که درویشان و قصه

سیاختگی در مییان    یا قیه یطرنه اصییل،   1شریعت نداشتند و تحت ذوای طریقت دروغین،

. عاذمان شیعی این عصر با آگاهی از این معضل اجتمیاعی، در صیدد   کردند یممردم شایع 

ی مختلیف  ها بیآسیی برای نجات جامعه خود بودند؛ به بیانی دیگر، آنان از راهکارهاارائه 

اجتماعی زمان خوید آگاه بودند؛ بلکه برای درمان و از بین بردن این معضالت، راهکار و 

 .اند نمودهبرنامه نیز ارائه 

ن ر به اهمیت این مسئله، برای تبیین عملکرد عاذمیان شییعی در برابیر ایین معضیل      

تیرین   جامعه عصر صفوی، در مقاذه حاضر تال، بر ایین اسیت تیا نقید دو تین از مهی       

نمایندگان علمای شیعه در دو جریان فلسیفی و فقهیی حیدیبی بررسیی شیود. مالصیدرا       

ق(، دو نماینده از علمای شیعه آن روز صفوی هسیتند  1010ه مجلسی )ق( و عالم1000)

 نما پرداختند. که هرکدام با روشی متفاوت به مقابله با صوفیان عارف

قبل از بیان شیوه عملکرد این علما در مواجهه با انحرافات، شایسته است اشیاره شیود   

ارای دو جنبیه ن یری و   که عرفان و تصوف، دارای معنایی نزدیک به ه  است. عرفان، د

                                              

در مبحث تصوف و عرفان، سه مرحله وجود دارد: شریعت، طریقجت و حقیقجت. شجریعت، راه را نشجان     .  1
کند. عمج  بجر طبجر شجریعت،      دهد و آن، احکامد است که رعایت آن، انسان را به راه راست هدایت مد مد

د سالک، پیروِ طریقت محسوب شود؛ به ای  معنا کجه فایجده شجریعت، راهنمجاید اسجت؛ ولجد       شو باعث مد
تجاری  تصجوف در   راهوری به طرف کمال، عم  طریقت است و غایت آن، وصول به حقیقت است. )غنجد،  

 (202، ص 2، ج اسالم
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عرفان، عبارت است »عملی است. یکی از تعاریف قابل قبول در مورد عرفان، این است که 

 از عل  به حضرت حق سبحان از حیث اسما و صفات و م اهر،، و عل  به اصیول مبید    

 و معاد و به حقایق عاذ ، و چگونگی بازگشیت آن حقیایق بیه حقیقیت واحیدی کیه ذات       

 اسیت و معرفیتط طرییق سیلوم و مجاهیده بیرای رهاسیاختن نفی           احدی حیق تعیاذی  

 از تنگناهای قید و بند جزئیت و پیوستن به مبد  خوید، و اتصیاف وی بیه نعیت اطیالق     

 در این تعریف، به جنبه ن ری عرفان اشاره شده اسیت. از مییان تعیاریفی کیه      1«و کلیت.

حقیقت تصوف نیسیت،  »داشت که توان به این تعریف اشاره  در مورد تصوف شده نیز، می

توان  با توجه به این تعریف، می 3«مگر سلوم راه باطن و مقصد آن، وصول به عین است.

 گفت که تصوف، بیشتر بر جنبه عملی و تعاریف عرفان، بیر جنبیه ن یری عرفیان اشیاره      

 داشته است. اگرچه ارتباط و نزدیکی میان این تعیاریف وجیود دارد، امیا در طیول تیاریخ،      

شیدن   هیای مختلیف از ییک سیو، و آمیختیه      ها و فرقه جنبه عملی عرفان با ظهور سلسله

ها و انحرافات از سوی دیگر، سبب شد تیا واهه تصیوف،    مسلک با بدعت های دروید فرقه

متصوفه و صوفی، حامل بار منفی گردد و در مقابل، عرفیان و عیارف، دارای بیار ارزشیی     

در کاربرد معنایی، من یور از متصیوفه در ایین مقاذیه، آن      مببت شود. با توجه به این تغییر

آمیز،  مسلکی است که به نام عرفان حقیقی با انجام اعمال بدعت های دروید دسته از فرقه

کردند. همچنیین، من یور از مواجهیه علمیای شییعه،       موجبات انحراف جامعه را فراه  می

عشری این عصر با این دسته افراد  بررسی و نقد علمی و گاه افشاگری عاذمان شیعی اثنی

 است.
 

                                              

فجار((،   ه ابج  )معروف به مقدمه  یصری بجر شجرت تا یج    رساله توحید و نبوت و والیت یصری ساوی، .  1

 .1مقدمه، فص  

 .23، ص گوهر مرادفیا( الهیجد، .  2
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 نمایان الف. عملکرد مالصدرا در مواجهه با عارف

سازی فلسفی خود تحت عنوان حکمت متعاذیه، نشان داد که او نه فقیط   صدرا در ن اممال

شناس است، بلکه به عنیوان ییک فیلسیوف فرهنگیی و      یک فیلسوف متافیزیک و هستی

و  ازهاینو  ها پرسداجتماعی، با توجه به شرایط موجود در جامعه خوید، سعی نمود تا به 

ی راهگشا ها حل وجود آمده، پاسخ مناسب دهد و راه یی که در چنین شرایطی بهها دغدغه

 1ارائه نماید.

به این معضل جامعه خود اشاره کیرده و آورده   کسر اصنام الجاهلیةوی در ابتدای کتا  

فکری  پراکند شده و کوته شهرهای نادانی و نابینایی در ها یکیتاردر این زمان که »است: 

که با تمام توان خوید در  ن یب یمیی را ها گروهت، و نادرستی همه آبادی را فرا گرفته اس

این عبارت، بیانگر آن  3.«دارندعقاید و گفتار هذیان گراییده و بر فسادگری در کردار اصرار 

، بلکه زبان در نقد داند ینماست که مالصدرا نه تنها جامعه زمان خود را جزء جوامع فاضله 

تنهایی گویای ابعاد جاذب توجه و  شرایط دوراند بسیار تند است. عنوان این کتا ، خود به

هیای   قابل تأملی از ن ام اندیشه و شخصیت فکری ی فلسفی مالصدراست. شکسیتن بیت   

جاهلیت، حکایت از نوع نگاهی است که مالصدرا به وضعیت زمانه خود و نقادی آن دارد. 

 نویسد:  ای که بر این کتا  نگاشته، می جهانگیری در مقدمهاستاد 

کیه از نیامد پیداسیت، در ردّ     نام رساذه، نوظهور و بسیار زیبا و پیر معناسیت؛ چنیان   »

تصوف دروغین و در ذمّ و نکوهد متصوفان نادان و ریاکار نگار، یافته است. مالصیدرا  

جهل و نادانی زمیان و جامعیه خیود     های در این رساذه، با دقت و امانت، به شناساندن بت

های جهل و مکر و  کند، تا این عقاید خرافی و نادرست که نشانه همت گمارده و تأکید می

  2«شود. ها سترده نشود، حقیقت دین و عرفان راستین آشکار نمی اند، شسته و از دل فریب

                                              

 .110، ص سیر تحول مکت  فلسفد اصفهان ا  اب  سینا تا مالصدرا. امامد جمعه، 1

 .22، ص کسر اصنام الجاهلیةمالصدرا، .  2

 .20ج  23همان، ص .  2
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 : دیگو یمنیز در این باره  اسفار اربعهایشان عالوه بر این کتاب، در ابتدای 

کیه فهی  و دانید از افیق وجودشیان غیرو  کیرده و         ام گشیته من گرفتار مردمی »

ی آن، از تابد انوار معرفت و آثار آن، نابینا و رازهادیدگانشان از نگر، به انوار حکمت و 

و  شیمارند  یمی کور است. آنان تذکر در امور ربانی و اندیشیدن در آیات سبحانی را بیدعت  

... در ایین حیال، جهیل و    نامنید  یمدی و فرومایگان را گمراهی و مکر مخاذفت با مردم عا

  ی خوید را آشکار ساخته و جاهالن، داند و برتری آنها نشانهنادانی رعیت برافراشته و 

را خوار شیمرده و از حکمیت روی برگردانیده و از روی     را از بین برده و عرفان و اهل آن 

  1.«دارند یمستیز و انکار، آن را از اهلد باز 

و در برخی آثار خیود،   داند یممالصدرا رواج دو نوع تفکر را برای جامعه اسالمی مضر 

نگری در دین که  سعی نموده که با این نوع افکار مبارزه نماید؛ اوّذی، رواج اندیشه سطحی

هیای عرفیان    و دیگری، شییوع اندیشیه   کند یموجود معارف باطنی و عمیق دین را انکار 

هر دو گروه، دارای آثار خاص خود هستند که تبعیاتی را بیرای    3منهای شریعت در جامعه.

هایی جهت مقابله با ایین   نیافته در پی دارد. در همین راستا، مالصدرا به رو، جامعه کمال

 :شود آنها اشاره می  ترین ها پرداخته است که در ذیل، به مه  انحراف

 معرفی عرفان ناب، از طریق تصحیح مفاهیم عرفانی .1

رویکرد مببت فیلسوف ی عارفانی چون مالصدرا به عرفان و صوفیه، قابل انکار نیست.  

وی برخالف آن دسته از کسانی که فقط زبان به انتقاد و مذمت تصوف گشیودند، تیال،   

آذیود و کردارهیای    خرافیه کند تا با زدودن دامن عارفان واصل و حقیقیی از پنیدارهای    می

نمایان، حسا  عارفان و عرفان نا  و واقعی را از تصوف و عرفیان کیاذ     نادرست عارف

ی اجتماعی مردم زمان خوید را در رفتارهاجدا نماید؛ از همین روست که مالصدرا سبب 
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، شود یماثرپذیری آنها از دو نوع تفکری که از طرف ظاهرگرایان و عارفان دروغین ترویج 

که به معرفت واقعی که باعث هدایت جامعیه   داند یمو همه مشکل آنان را در این  داند یم

 :اند افتهین، دست شود یم

حجا  نف  از پروردگار،، عدم شناخت گوهر خوید و عاذ  و مبید  و   نیتر بزرگ»

معاد خود است و نیادانی او نییز از گرفتگیی و زنگیی اسیت کیه ذات او را گرفتیه اسیت،         

ی زشت و ناپسند و اخالق و ملکات پست، در گیوهر او  کارهاکه در اثر  ردیگ یمسرچشمه 

  1«نفوذ کرده است.

برخی  کند یمی زمان خوید، ابتدا تال، ها بیآسوی برای اصالح امور جامعه و رفع 

ی مهمی را که در فرهنگ آن زمان، معنای غلطی در بیین میردم گرفتیه اسیت،     ها واههاز 

و « شییخ »، «صیوفی »یح آنها را بازگو نماید؛ هماننید مفیاهی :   توضیح دهد و معنای صح

عاذ  واقعی را به مردم معرفی کند. مالصیدرا بیر    دوشک یم؛ به عبارتی، مالصدرا «حکی »

هیای   ی شرعی و کنارنهادن هوا و هیوس ها اضتیراین باور تأکید دارد که انجام اعمال و 

 یافتن به معرفت ضرورت دارد:  نفسانی، برای دست

و چنین بیداری از خوا  غفلت و نادانی کسی را از دست ندهد، تا نفی  خیود را بیه    »

یی چیون: نمیاز و   ها اضتیرورزیده نساخته باشد؛  ها مجاهدتی شرعی و ها اضتیروسیله 

پایه، تیا آمیاده    ی دنیوی و مشتهیات دونها ذذتو زهد حقیقی از  ها عبادتروزه و پرهیز و 

  3«معارف گردد.دریافت حقایق و فه  

و بیر ایین    پردازد یمگاه به تبیین دیدگاه مردم زماند درباره صوفی، حکی  و شیخ  آن

که نه تنها از اصل معنیا بیه دور    اند گرفتهای به خود  امروزه معانی ها واههباور است که این 

 :اند نمودهاست، بلکه موجبات گمراهی مردم را نیز فراه  
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ی: هیا  نیام از روی زمین برچییده شیده و چگونیه     ها رس ین حال، بنگر تا چگونه از ا»

که صفاتی درست و مخاذف آنچه باید، دارند؛  شود یمصوفی، شیخ و حکی  به کسانی گفته 

چه نام صوفی در این روزگار، کسی را نهند که جماعتی به دور خود جمع کنید و مجیاذ    

 1«زنی و پایکوبی به راه اندازد. چرانی و سماع و دست شک 

است که از مشتهیات دنییوی  « عارف»و « صوفی»در نگاه مالصدرا، کسی سزاوار نام 

دست شسته باشد و خود را با دوری از ذذات دنیوی، آماده مشاهده حقایق ملکیوتی نمیوده   

ن را شایسیته  آنیا دهید و   مالصدرا با شهامتط تمام، انحرافات صوفیان را نشان میی  3باشد.

، دربیاره واهه  «صوفی»دادن تغییر منحرفانه واهه  عالوه بر نشاناو  2.داند ینمرهبری مردم 

 : سدینو یمو  کند یمه  اشاره « فقیه»

ی ظاذمانه، به ها حک که با فتاوای باطل و  نامند یمبه همان سان که فقیه، کسی را »

حکام و سالطین و ظاذمان و دستیاراند تقر  جوید و به آرای خود موجب جرئت آنان در 

بخشیی آنیان بیر     ساختن قوانین شرع و جسارتشیان در ارتکیا  محرمیات و سیلطه     منهدم

و  هیا  یشیرع مساکین و تصرف اموال آنیان گیردد و همیواره کوشید در سیاختن کیاله       

یی شود که دین را سست نموده و کارهای فقهی کند و موجب رخصت و جرئت در ها جدل

 4«متابعت روشن مؤمنان را از بین ببرد.

 :کند یمرا چنین تبیین « فقیه»مالصدرا معنای حقیقی واهه 

که نام فقیه در گذشته، یعنی زمان پیامبر اسالم و ائمه اطهار، بیر شیناخت    درصورتی»

ی نفی  و احیوال قلیب و چگیونگی     ها آفتو داند طریق آخرت و  گشت یمحق اطالق 
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قواعد مرابحه و طالق و تقسی  ، نه صرفا  داند ها یخوبها به  تهذیب اخالق و تبدیل بدی

  1«اموال موروثی و ن ایر آن.

در واقع از ن ر مالصدرا، فقیه، کسی است که بتواند به عمق دین و تمام ابعاد اخالقی، 

 معرفتی و حقوقی اسالم توجه داشته باشد و یک بُعد را فدای بُعد و یا ابعاد دیگر ننماید.

 معرفی رهبر واقعی جهت هدایت جامعه .2

چنانچه اشاره شد، حکومت صفویه در ایران ابتدا به وسیله صوفیه بنا گذاشته شید؛ امیا   

و  شیود  ینمی نشینی و ریاضیت، جامعیه اداره    به مرور زمان، متوجه شدند که صرفا  با گوشه

قوانینی ه  الزم است؛ به عبارتی، جامعه باید به وسیله قانون تدبیر شود. به همین دذییل،  

دند که عالوه بر باطن، دارای فقه نیز هست؛ به بیان دیگر، با توجیه بیه   به تشیع توجه نمو

اینکه گراید بیشتر جامعه آن روز، مذهب شیعه بود، این مذهب با داشیتن فقهیی پوییا و    

نگاهی جامع به ابعاد مختلف زندگی، توجه دوذت صفوی را برای اداره جامعه و حکمرانیی  

ای از تشیع که وجیه غاذیب آن، عیدم     ی افتاد و نسخهتدریج اتفاق جلب نمود؛ اما به به خود

توجه به هر نوع تأویل و تأمل عقالنی و عرفانی بود، رواج یافت که نوعی اندیشه ظاهری 

  3رفت. گری و از معارضان علوم باطنی به شمار می و اخباری

محور را بیرای   ن ر مالصدرا در بطن چنین حوادثی، این بود که وی، نه رویکرد صوفی

گری را. در همین راستا، به معرفی حیاک  و   نمود و نه رویکرد اخباری اداره جامعه تأیید می

 پردازد. رهبری واقعی برای هدایت مردم جامعه می

عمق را برای اصالح و  صدرا، ه  مدعیان دروغین عرفان و ه  علمای ظاهری بیمال

وجودآمدن حال و آن  باعث به ؛ زیرا به اعتقاد او، اعمال شرعیداند ینمهدایت مردم الیق 

اندیشیان و   که در نزد کوتیه  کند یمشود. مالصدرا تصریح  نیز باید باعث ایجاد معرفت می
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روست که کردار در نیزد   اند و احوال، مقدمه کردارند و ازاین ظاهربینان، علوم، مقدمه احوال

نی دارنید، حرکیات و   ی نوراا رهیخمکه بینشی هرف و  که نزد آنان آنان برتری دارد؛ درحاذی

مالصیدرا در ایین بیاره     1کردار، برای صفات و احوال است و اینها، برای علیوم و معیارف.  

 گوید:  می

اعمال نیکو، در صفا و روشنی قلب مؤثرند و قلب بر اثیر پیاکیزگی و جیالی خیود از     »

از شود. آخرین هیدف و غیرض    ، آماده گرفتن نور معرفت و هدایت میها یناپاکو  زنگارها

 3«هر کرداری نیز همین است.

: کند یممالصدرا در راستای معرفی رهبری جامعه، علمای دین را بر سه دسته تقسی  

اذف. عاذمی خداشناس که در مورد احکام و دستورات خداوند شناختی ندارد؛  . عاذمی که 

ام و ی خداشناس کیه بیه احکی   عاذم به دستورات خداوند آشناست و به او معرفتی ندارد؛ ج.

 دستورات او نیز شناخت دارد.

گاه ح  و عقل نشسیته، زمیانی بیا خیدا و حیبّ       این ک  در میان»وی معتقد است: 

گاه که از سوی پروردگیار، سیوی    اوست و زمانی با خلق در دوستی و مهربانی است. آن

و چون با خیداید   شناسد ینمکه پروردگار، را  ، چونان یکی از آنهاست و آندیآ یمخلق 

 2«ها شود و به ذکر و خدمت او بپردازد، گویی با خلق ناآشناست.تن

: ییا عیاذ  بیر    انید  گونهبه عبارت دیگر، باید گفت در اندیشه مالصدرا، علمای دین سه 

اند و یا ه  به  ، یا عاذ  به ظاهرند و از باطن غافلاند جاهلو به ظاهر دین  باشند یمباطن 

مالصدرا، دو گروه اوّل، حقّ ماذکیت بر مردم را ندارند  . در ن راند عاذ باطن و ه  به ظاهر 

و اگر بر مردم حاک  شوند، باعث فساداند. برای مالصدرا، حکومت تنهیا ازآن  گیروه سیوم    

                                              

 .202، ص 4ج ، الجاهلیة مسأله صدرالمتألهی  در کسر اصنام اید،  لک.  1
 .22ص ، کسر اصنام الجاهلیةصدرا، . مال 2
 .12همان، ص .  2



 ...یفکر یها با انحراف یعصر صفو یعهش یمواجهه علما یوهش یبررس 472 

است؛ یعنی عاذمان به ظاهر و باطن. مالصدرا این دسته را حکیی ، عیارف و فقییه واقعیی     

 : داند یم

ست و به ذات کامل خود که منور به نور حق حکی  اذهی و عارف ربانی، سَرور عاذ  ا»

ی اذهی است، سزاوار است تا نخستین مقصود خلقت باشید و  پرتوهاگیرنده از  است و فروغ

بیردار از   روا بر همگی خالیق. و مخلوقات دیگر، به طفیل وجود او، موجود و فرمیان  فرمان

  1«امر اویند.

دانید و او را   برای نبی و پیامبر میمالصدرا همچنین، تجلی ظاهر و باطن را در اساس 

ها را به سوی کمال دنییوی و   تواند انسان کند که می رئی  اوّل جامعه اسالمی قلمداد می

، رهبری و هدایت مردم را عالوه بر پیامبر شرح اصول کافیاخروی هدایت کند. ایشان در 

 بخشد:  در امامان نیز استمرار می

امت باقی است و در هر زمانی بعد از زمان رسیاذت،  امامت که باطن نبوت است، تا قی»

ناگزیر از وجود وذی است که خدای را بر شهود کشفی پرستد کرده و عل  کتا  اذهیی و  

ریشه علوم علما و مجتهدان نزد او باشد و ریاست مطلق و امامت در امر دین و دنیا باشد؛ 

مردمان او را قبول داشته باشند و خواه عوام مردم او را اطاعت کنند و یا سرکشی نمایند و 

  3«یا انکار، نمایند.

دانید و در   مالصدرا در ادامه، وجود جامعه فاضله در دوره غیبت امام را نیز ممکین میی  

داند و غیر این  صراحت ازآن  مجتهدان می جمالتی، حکومت و رهبری را در دوره غیبت، به

 کند:  های طاغوتی معرفی می را از حکومت

گردد و از جهتی دیگر، باقی است؛ وذیی   ه نبوت و رساذت، از جهتی منقطع میبدان ک»

، و همچنیین، حکی    خدای متعال حک  مبشرات و اذهامیات و حکی  ائمیه معصیومین    
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مجتهدان را باقی گذاشت؛ اما اس  و نام نبی و رسول را از آنان سلب نمود؛ وذی حک  آنان 

به احکام اذهی ندارند، مأمور نمود که از اهل عل  و را تأیید و تببیت نمود و آنان را که عل  

کیه از   گونیه  بیدان  اهل ذکر سؤال کنند... بنابراین، مجتهدان، پ  از ائمیه معصیومین  

 1«دهند؛ هرچند در فتوا با ه  اختالف داشته باشند. اند، فتوا می طریق اجتهاد دریافته

 ترویج شریعت و انتقال درست مفاهیم دینی .3

نماییان صیوفی در ایین     اعتنایی به ظواهر و حدود شرعی، از مشخصه اصلی عیارف  بی

دوره بود. آنان به فرایض مذهبی مانند: نماز، روزه و دیگر اعمال عبیادی پایبنید نبودنید و    

مند بودند. در آیین سیماع نییز بیه     خواری، طر ، ساز و آواز عالقه عالوه بر این، به: شرا 

ق( بییا 300داختنیید. اگرچییه کسییانی چییون شییاه طهماسییب )  پر رقییو و پییایکوبی مییی 

های خود توانست برخی از آنان را به راه شریعت بکشاند، وذی بعد از میرگد،   گیری سخت

 3صوفیان به گذشته بازگشتند.

های خاصّ خود به برخورد  عالمه مجلسی، از جمله علمای شیعی این عصر که به شیوه

به برخیی   عین الحیاةمذمت صوفیان در ذمعه ده  کتا  نمایان صوفی پرداخته، در  با عارف

، بعد از بیان خلقت کسر اصنام اذجاهلیهمالصدرا نیز در  2ها اشاره کرده است. از این بدعت

عاذ  و هدف بعبت پیامبران، یعنی تقر  اذهی و سعادت انسانی، بیدارکردن مردم از خوا  

های شرعی، روزه، نماز، زهد و  دن ریاضتدا غفلت و بیان راه رسیدن به این هدف که انجام

 گوید:  پرهیزگاری از ذذایذ دنیوی است، می

بنگر که چگونه این رسوم از صفحه و روی زمین پام گردیده و چگونه اسی  شییخ،   »

صوفی، فقیه و حکی  به کسانی که متصف به ضدّ ایین اوصیاف هسیتند، گذاشیته شیده؛      
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شود که در مجلسی جمع شیده و   انی گفته میکه اس  صوفی در این زمان، به کس طوری به

  1«.اند زدن مشغول به خوردن و سماع مزخرفات و رقو و کف

اعتنایی به مسائل و ظواهر شرعی، بیر   نمای صوفیان در بی رفتارهای نسنجیده و عارف

عقایدی استوار بود؛ از جمله تفکیک بین شریعت و حقیقت، ظاهر و باطن، و خود را از اهل 

های رفتیاری،   این اعمال و بدعت 3اطن و فقها را اهل شریعت و ظاهر دانستن.حقیقت و ب

های نامقبول و غیرمعقول، موجب شد نه تنها مردم، بلکه بسیاری از  به همراه برخی از ادعا

علما که خود را برای اصالح این جماعت در مقطعی از زمان صوفی خوانده بودند، از ایین  

هیای فکیری و فرهنگیی و     وقوع شیائبه  2حال خود رها کنند. جماعت جدا شده، آنها را به

اعتنایی به مسائل شرعی در صوفیه، کار را به آنجا کشیاند کیه عالمیه مجلسیی ی کیه        بی

عباراتی از وی در تجلیل از صوفی واقعی نقل شده و گفته است صوفیه شیعه همواره عل  

ی   4اعتنیا نیسیتند   مسائل شرعی بیاند و بر  و عمل و ظاهر و باطن را با یکدیگر جمع کرده

کند و اعمال صوفیانه را  صراحت اظهار ن ر می درباره پدر خود، یعنی محمدتقی مجلسی به

 نویسد:  داند و می می بیت های مکتب اهل در تضاد با آموزه

مبادا که راجع به پدر من، بدگمان باشی و تصور کنی ایشان از صوفیه بوده است، ییا  »

های صوفیه پیدا کنی. دور است این گمان از پدر من. چگونیه   اهب و مکتباعتقادی به مذ

که از همه اهل زماند بیشتر مأنوس با اخبار  ممکن است ایشان از صوفیه باشند، درصورتی

ترین از همه به  کننده نبوت بوده است و داناترین مردم به اخبار، و عمل بیت و آثار اهل

رغبتی به دنیا و پرهییز از گنیاه بیوده     ب ایشان، زهد و بیآن اخبار بوده است. وذیکن مذه

                                              

 .42، ص اصنام الجاهلیة کسرمالصدرا، .  1
 .221، ص 4ج  ،الفص  فد المل  واالهواء والنّح  اب  حزم،. 2
های  به عنوان نمونه، عالمه مجلسد که خود در  ماند ا  صوفیه تجلی  نموده، با آشکارشدن انحراف.  2

 جوید. آنان، ا  ای  گروه تبری مد

 .222ج  221، ص طرا ر الحقایرمعصوم شیرا ی، .  4
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است و در اوایل امر زندگانی، خود را صوفی نامیده بوده است تا آن طایفه به او رغبتی پیدا 

های فاسد و اعمیال بیدعت منصیرف     کنند و فراری نباشند تا بتوانند صوفیه را از آن گفتار

ادذه حسنه، به سوی حق هدایت نموده است و نمایند و چه بسیاری صوفیه را با همین مج

و  هیای ضیالذت   اما در آخر عمر شریفد، چون دید که این مصلحت از بین رفت و پیرچ  

دانست که آنهیا دشیمن    گمراهی و طغیان بلند شد و احزا  شیطان غلبه پیدا کردند و می

  1«خدایند، صراحتا  بیزاری از آنها را اظهار کرد.

مه مجلسی، با بروز عقاید انحرافی آنان، به مبیارزه بیا صیوفیه    از همین روست که عال

برخاست و از ن ر عملی نیز اقتدار صوفیان را تحت فشیار و پیگیرد قیرار داد و همیه را از     

های ذکر، ممنوع شد و همیه مراسی  صیوفیانه قیدغن      پایتخت تبعید کرد. برپاکردن حلقه

 گفیتن  « ییاهو »ومت، حتیی میردم را از   گردید؛ از جمله، به من ور زدودن آثار تصوف، حک

  3منع کرد.

 نمایان ب. عالمه مجلسی و عارف

های انحرافی، علمیای شییعه تیال،     با آشکارشدن انحرافات جریان صوفیه و دیگر جریان

های ناصوا  نمودند. در این میان، نقد عالمه مجلسی به  وافری در جهت نقد این اندیشه

بدیل و اثرگذار بود. از جملیه اقیدامات ایشیان در ایین      بیعنوان فقیه و محدث این عصر، 

 اند از: راستا، عبارت

 اخبار و احادیث شیعه گسترشترویج تشیع از طریق . 1

از جمله خدمات علمای تشیع در این دوره، نگار، جوامع حیدیبی بیود. نگیار، ایین     

داید کتیب  جوامع و گستر، تشیع واقعی از این طریق، در دوران زوال صفویه سیبب پیی  

                                              

 .223، ص اعتقادات دی  اسالممجلسد، .  1

 .233، ص و تصوف تا آغا  سده دوا ده  هجری تشیعالشیبد، .  2
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و آثار ارزشمند دیگری در این زمینه شد.  وسائل الشیعة، األنوار بحار، الوافیپُراهمیتی چون: 

 ساز چنین دستاوردی بود:  در واقع، سه عامل بزرگ، زمینه

اوّل اینکه پادشاهان و دوذت صفوی بید از پید به علما و محیدثان توجیه کردنید و    

هیای قابیل تیوجهی بدیشیان نمودنید؛       نمودنید و کمیک  تر  زمینه فعاذیتشان را بسیار آسان

ای که به آخرین پادشاه این سلسله، شاه سیلطان حسیین    که فقط تعداد کتب مذهبی چنان

  1عنوان بود. 120ق( اهدا گشت و برای او نگاشته شد، 1120)

دوم آنکه جنگ بزرگ و مهمی در داخل و خارج از کشور صورت نگرفت و همین امر، 

 مناسبی در اختیار نسل دوم و سوم علمای شیعه ایران قرار داد.فضا و مجال 

سومین عامل نیز که در دوران قبل ه  وجود داشت، حضور رقبایی چون اهل تصوف  

نمایان دروغین بود. اقبال و فرصتی که در این دوران در اختیار علمای اخباری قرار  و عارف

بحار با و به تعبیر عالمه مجلسی در گرفت، سبب شد برای اثبات عقاید خوید و حذف رق

کییار شییوند و  ، بییرای هییدایت مییردم و جلییوگیری از گمراهییی ایشییان، دسییت بییه األنوووار

 های حدیبی بسیار ارزشمندی تدوین نمایند. مجموعه

فهرست مصنفات ، بحار األنوارهای مه ّ عربی همچون:  عالمه مجلسی، عالوه بر کتا 

را برای مخاطبان خاصّ خود که فقها و محدثان آشنا  که آنها شرح اربعین حدیثو  اصحاب

بسیاری از کتب فارسی  متناسب با مسائل و نیازهای  به علوم حوزوی بودند، نگاشتند، طیف

های فارسی عالمیه،   عام مردم در این عصر را نیز از خود به یادگار گذاشتند. اهمیت کتا 

ویژه  رباره خدمت علمای شیعی، بهد 3سادگی و گستردگی موضوعی آن است. ادوارد براون

 گوید:  عالمه مجلسی می

                                              

 .1140، ص صفویه در عرصه دی  سیاست و فرهنگجعفریان، .  1

2. Edward Granville Browne (1929-1862). 
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دستاوردهای بزرگ حکمای شیعه در اواخر دوران صفویه، چون مال محمدتقی و مال »

محمدباقر مجلسی، همان ترویج آیین تشیع و تعمی  اخبار و احادیث در زبان راییج میردم   

زبیان میردم سیود جوینید و      ییافتن بیه میردم بایید از     دانستند که برای دست بود. آنها می

  1.«نویسی کنند ساده

او با شمردن برخی از آثار فارسی این بزرگواران، سبک آنهیا را بسییار سیاده و روان و    

االسیالمی و امیام جمعیه     داند. عالمه مجلسی در واقع، در جایگاه شییخ  عاری از تکلف می

انبار کرد و برای هر گروه شناسی را در آثار خود  خوبی فرایند مخاطب داراذسطنه صفوی، به

ای بییرای پیییامد طراحیی کییرد. ایشییان اییین رو،   از مخاطبیان خییوید، سییاختار وییژه  

هاید را به زبان  نویسی را از پدر آموخته بود. محمدتقی مجلسی نیز بسیاری از کتا  ساده

 نویسد:  ق( نیز می1220نوشت. ملک اذشعراء ) فارسی و برای خواننده ایرانی می

کیه دائیر     بحار األنیوار کاری که عالمه مجلسی کرده است، بعد از تأذیف ترین  مه »

عشریه است، تأذیف مجموع کتب دینی و اخالقی شیعه است به فارسی  اذمعارف شیعه اثنی

 3.«فه ؛ که تا آن روز، اهل عل  چنان کاری نکرده بودند ساده عوام

 گوید:  ا، از تأذیف این کتا  می درباره انگیزه بحار األنوارعالمه مجلسی در مقدمه 

ور است و بیشتر مردم هی  از آنچیه    و هنگامی که دیدم زمانه در منتهای فساد غوطه»

موجب ترقی معنوی آنهاست، روی گرداندند، عزم خود را جزم کردم که یک کتا  بیزرگ  

  2.«کن  را که فصول و ابوا  آن، من   و مقاصد و مطاذب آن مضبوط است، جمع

گری در حوزه آن روز اصیفهان   توان گفت که رواج تصوف و صوفی با این توصیف، می

عصر صفوی، سبب شده بود عده بسیاری از میردم از شیریعت حیدیبی و اخبیاری فاصیله      

                                              

 .212، ص تاری  ادبیات ایران ا  صفویه تا عصر حاضربراون، .  1
 .204، ص 2، ج شناسد سبکبهار، .  2
 .4، ص 1، ج بحار األنوارمجلسد، .  2
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در قاذیب   بیت بگیرند. مجلسی با ترجمه و تأذیف به زبان فارسی و تدوین احادیث اهل

جامعه خوید  نخبهاجتماعی را تغییر دهد و مردم عادی و  زبان عربی، سعی کرد این روند

 را هدایت نماید.

 متون اصیل دینی و تنقیح نگارش .2

نماییان،   هیای عیارف   از دیگر اقدامات عاذمان شیعی ایین عصیر در مقابلیه بیا اندیشیه     

ر، آشناساختن مردم با اخالق و آدا  اسالمی از نزدیک بود. شاید در بدو  ن ر، امروزه این ام

توجهی به  نمایی به معنای بی مسلکی و عارف ثمر جلوه کند؛ اما در روزگاری که دروید بی

، حیوات الیلووب  و  حو  الییوین  ، عوین الحیواة  ، حلیوة التقیوین  آدا  اسالمی بود، آثاری چیون:  

مییان حجی     توانست مردم را از نزدیک با معارف اسالمی آشنا کند. عالمه مجلسی از می

سی عنوان از آثار تأذیفی خود را با زبان ساده و روان فارسیی و عربیی، در   باالی آثار خود، 

زمینه عقاید تشیع نگاشت. عالمه مجلسی با نگار، این آثار، شریعت واقعی را بیه میردم   

زمان خود معرفی کرد. همچنین، با نوشتن یک دوره عقایید شییعه بیه زبیان فارسیی، بیه       

 رافی صوفیه خطّ بطالن کشید.های انح صورت مستدل و متقن، بر اندیشه

شیعه ضمن حفظ متیون اصییل دینیی، بیه نگیار، شیروح        عالوه بر این آثار، علمای

هیای   های گرانبها در همه زمینه عاذمانه بر متون پیشین حدیبی و فقهی و تدوین مجموعه

 شناسی اقدام کردند. دین

 نمایان صوفی های عارف نویسی بر اندیشه ردیّه .3

اوّذین فقیه شیعی که در ایران قدرتی به دست آورد و به نوشتن کتیا  علییه صیوفیان    

به مذمت و ردّ جریان  التطاعن التجرمیةق( بود. وی در کتا  340پرداخت، محقق کرکی )

ها قبل، زمینه آن توسط صوفیان فراه  شیده   های موجود در جامعه که از مدت خوانی قصه

هایشان انکار کرد. شیخ حسین، فرزنید محقیق     پردازی دذیل دروغبود، پرداخت و آنها را به 

داشته است. این اقیدامات اوّذییه،    عتدة التیال فی کفر اهل الضاللکرکی نیز کتابی با عنوان 

نمایان صوفی دارد که معتقد  خود نشان از صراحت فقها و علمای شیعه در اوج قدرت عارف
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قلیی خیان    که به نام شاه عباس و امام الساکینسراج بودند تشیع، از تصوف جداست. کتا  

هجری نوشته شده و شرح بر یک رساذه اعتقادی اسیت، از صیوفیان زمیان    1021در سال 

 1خود نکوهد کرده است.

ها در نکوهد صوفیان، علمای دیگر شیعی چون مالصیدرا و بعیدها    پ  از این ردیّه 

نماییان پرداختنید. عالمیه     مجلسی و دیگر شاگردان مکتب مالصدرا، به نکیوهد عیارف  

ای دیگر باشدت، بیا صیوفیان مقابلیه نمیود کیه در       نرمی و گاه در دوره مجلسی نیز گاه به

رسوالة ووواب   مباحث قبل، به برخی از آنها اشاره شد. عالمه در یکی از رسایل خود به نام 

ر کنیار  سینّت را د  بندی مسلمانان به شیعه و سنّی، صوفیه اهیل  ، ضمن دستهمسائل الثالث

 نویسد:  شیعیان منحرف ذکر کرده، می

باید دانست که راه دین، یکی است. خداوند، یک پیغمبر و ییک شیریعت قیرار داده؛    »

باشند و جمعی از مسلمانان را کیه عمیل بیه     ذکن مردم در مراتب عمل و تقوا مختلف می

بهات ظواهر شرع شریف نبوی کنند و به سنن مستحب عمل کنند و ترم مکروهات و شی 

کنند و پیوسته اوقات خود را صرف طاعت و عبادت کنند، ... ایشان را زاهد و متقی گویند 

اند؛ ذکن چون در هیر سلسیله،    اند و این جماعت، زبده مردم و مسمی به صوفیه نیز ساخته

کنند، ... تمیز میان آنها باید کرد. صوفیه شییعه،   شوند که آنها را ضایع می جمعی داخل می

یشان متمایز است. پ ، باید بر شما ظاهر باشد که این سلسله عاذیه )صوفیه شیعه( از غیرا

های صوفیه که سیاذک   اند، با سایر سلسله را که مروجان دین مبین و هادیان مسلک یقین

 3«اند، ربطی ندارد. مسلک اهل ظالل

هی   در بیان عالمه، نوعی برخورد نرم و بدون از خشونت در مواجهیه بیا صیوفیه، آن    

های قاطعانه و تندی در عمل از ایشان در ایین   شود؛ اما برخورد سنّت دیده می صوفیه اهل

                                              

 .1، مقدمه، ص کسر اصنام الجاهلیةمالصدرا، .  1
 .432ج  432، ص 2، ج صفویه در عرصه دی  سیاست و فرهنگجعفریان، .  2
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مورد ذکر شده که صرف ن ر از درستی شدت این مواجهه، بیانگر اهمیت و توجه عالمه به 

ها بوده که سبب شده  وجود صوفیان ظاهرگرای زمان خود است. شاید وجود همین برخورد

 1رحمانه صوفیان مته  کنند. ان را به تعقیب بیبرخی مستشرقان، ایش

، ضمن پاسیخ  عین الحیاتبا وجود این سخنان، عالمه همچنین، در فصل پایانی کتا  

 3به سؤاالتی درباره فلسفه و اجتهاد و صوفیه، به انتقاد و ردّ صوفیه پرداخته است.

صوفیه نوشیته   های دیگری نیز بر ضدّ عالوه بر عالمه مجلسی، در همین دوره، رساذه

ق( و رسیاذه شییخ حیرّ عیاملی     1012محمد تونی ) شد؛ از جمله آنها، کتا  موالنا احمدبن

ق(، امیام  1031از مال محمیدطاهر قمیی )   رساله ردّ صوفیان 2توان نام برد. ق( را می1104)

محمد مقدادی  مطهربن سلوة الشیعة وقوة الشریعةجمعه ق  و معاصر مجلسیین، و نیز رساذه 

ق( نیز از دیگر رسائلی است که بر ردّ صوفیه بوده است. این رساذه اخییر،  1010وحی )میرذ

نویسیی، حرکیت فرهنگیی و     مشتمل بر فتاوایی از علما بر ضدّ صوفیه است. بنابراین، ردیّه

گیران   ای بود که برای دفاع از سالمت فرهنگیی جامعیه از تییررس تحرییف     اقدام شایسته

ی باطل خود، مردم را به خویشتن مشغول ساخته بودنید، در ایین   ها نما که با اندیشه عارف

 دوره صورت گرفت.

 نتیجه

های جاهلی، معلول وضعیت اجتماعی و فرهنگی  پیداید انحرافات و به تعبیر مالصدرا بت

زدگیی میردم را    بوده است. علمای عصر صفوی با ن ر به شرایط زمان خود، جهل و عیوام 

زدگی به سر برند، شرایط  مردم زمانه، در سادگی و جهاذت و عوامنشانه رفتند. تا زمانی که 
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نمایان، فراه   هایی چون عارف ها و ظهور و توفیق آنها و رواج نمونه شدن بت برای ساخته

 شود.  می

حیلّ مقابلیه را در    مالصدرا و عالمه مجلسی، نمایندگان عاذ  شیعی عصر صیفوی، راه 

ای حصول این بیداری، تعلی  و تعل  علیوم مختلیف بیا    بیداری اجتماعی جامعه دانستند. بر

های گوناگون، جهت خشکاندن ریشه این انحرافات صورت گرفیت. انتقیال مفیاهی      رو،

تیرین کیاری اسیت کیه بایید در برابیر        دینی و ترویج درست شریعت در میان مردم، مهی  

وی، همچون ای صورت بگیرد. عاذمان شیعی عصر صف انحرافات عرفان کاذ  در هر دوره

خوبی این نقد را بر عهده گرفتند و موفق شدند بیا زدودن   مالصدرا و عالمه مجلسی، به

رنگ تصوف دروغین از جامعه، شریعت و فقه را در میان مردم گستر، دهنید. ایین امیر،    

درستی آشنا بوده، انحرافیات و   پذیر است که عاذمان با وضعیت جامعه خود به زمانی امکان

شایستگی تشخیو دهند. این امر، در میان عاذمان این عصیر بیا    از آن را به رفت راه برون

 خوبی آشکار است. نمایان، به بررسی شیوه برخوردشان با معضالت عارف

های انحرافی، بید از آنکیه نیاظر بیه عرفیان و      مواجهه نقادانه علمای شیعه با جریان

ده است؛ چراکه بیا عناییت بیه    تصوف باشد، رو، و مسلک عرفا و صوفیه را هدف قرار دا

نگیری اجتمیاعی، در    ضعف معرفتی عامه مردم به عناصر حقیقی شریعت و رشید سیطحی  

صورت فقدان نقدهای علمی و متن علمای شیعه، موجبات استحاذه فرهنگیی اجتمیاعی و   

نمایان و آنچیه   های عارف روی عموم جامعه را در پی خواهد داشت؛ به بیانی دیگر، اگر کج

کنند، میورد نقید جیدی قیرار      ذوحانه جامعه عرضه می عرفان حقیقی در فضای ساده به نام

دواندن در سطوح جامعیه، دیین و معتقیدات میردم      ترشدن و ریشه تواند با عمیق نگیرد، می

 مورد خدشه جدی قرار دهد.

گونه برداشت کرد که عیاذمی   توان این از واکند و شیوه برخورد عاذمان این عصر، می

هیایی در میذمت صیوفیه و     مه مجلسی به عنوان فقیه و محدث، با نگار، کتا چون عال

گری اسیت،   ستیزی و الاباذی ها را که همان شریعت نمایان، مشخصه اصلی این گروه عارف
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دادند؛ اما عارف ی فیلسوفی چون مالصدرا که عقیل و علی  و     مورد انتقادات شدید قرار می

پرورانده بود، جهاذت از حقیقت دیین و شیریعت و    عرفان را در کنار ه  در شخصیت خود

تیرین   نمایان را هدف انتقادات خود قرار داده بود. به همیین علیت، مهی     گریزی عارف عل 

 نگاشته است. کسر اصنام الجاهلیة اثر، را در این موضوع به نام
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