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کر صوره  الستسف���ار عن جواز استحض���ار الذا چکیده:رسال���ه »فی ا
ک���ه در پاسخ  ثر می���رزای قمی می باشد  الشی���خ فی قلب���ه حسین الذک���ر« ا

که صورت شیخ را  کر مریدان شاه نعمت اهلل ولی  سؤال���ی راجع به طریقه ذ
کنند، در سال 1213 ق. نگاشته شده است.  کر باید در قلب حاضر  حی���ن ذ
کر نعمه  نویسن���ده در مقاله حاضر به تلخی���ص رساله میرزای قمی درباره ذ
الهی���ه و نق���د طریقه ایشان بر اساس جامع الشت���ات میرزای قمی و طرائق 

گماشته است. الحقایق معصوم علیشاه نایب الصدر، همت 

کر مریدان شاه نعمت  ک���ر نعمه الهیه، ذ کلی���دواژه ها: رساله میرزای قمی، ذ
اهلل، نقد طریقه صوفیه.

گزلو کاوتی قرا علیرضا ذ

نقـــــــــد و بــــــــــرریس کتــــــــاب

تلخیص رساله میرزای 
کر نعمة الهیه  قمݡی دربارۀ ذ

و نقد طریقۀ ایشان 

یمخان زند،  کر که در جای خود روشن اس���ت، در اواخر عهد  ی  ب���ه طور
یق���ۀ نعمت اهلل به ای���ران آمد و با  کن���ی، برای احیای طر معصومعلیش���اه 
یدان فراوان، از آن جمله نورعلی شاه و مشتاقعلی شاه، غوغایی  جلب مر
کرد. دولت و علمای شرع نسبت به این  پا  در شهرهای مختلف ایران بر
ی  کرمانشاهی، سردمدار کردند و آقامحمدعلی  قضیه حساسیت پیدا 
گرفت. وی در  یشان را به عه���ده  زه همس���وی با دولت بر ض���د درو مب���ار
ک���رد و در هم���ان  س���ال 1212ق معصومعلی ش���اه دکن���ی را در آب غ���رق 
کردند.  پ���ل ذهاب مسم���وم  س���ال، فرستادگان���ش نورعلی ش���اه را در سر
کرمانشاه درگذشت و مطهرعلی شاه به  کرمانی در زندان  مظفرعلی ش���اه 
ین در حضور فتحعلی شاه مقت���ول شد. آقامحمدعلی برای  ض���رب تبرز
کارهایش از جانب همۀ علما، طی نامه ای از آنان درخواست نظر  تأیید 
یش���ان معصومعلی شاهی به قل���م آرند و بعضی علما  خ���ود را دربارۀ درو
آنچ���ه خواس���ت، نوشتند )عل���ی دوانی، وحید بهبهان���ی، ص 405(. در 
ای���ن میان طرف���داران و مخالفان صوفیه نیز به سهم خ���ود از علما دربارۀ 
که از آن جمل���ه است پرسش در م���ورد ذکر خفی  آن���ان سؤال می کردن���د 
که از دی���د مواف���ق نوشته شده،  کتبی  طب���ق روش نعمة اللهی���ه. نمون���ۀ 
ک���ه به سال  گزلو می باشد  ابح���اث عش���ر،1 تألیف ح���اج محمدخ���ان قرا
که از دید مخالف نگاشته  تی  1238 تألیف شده اس���ت؛ و نمونۀ رساال
کر ص���ورة الشیخ فی  ش���ده، رسال���ۀ فی االستفسار عن ج���واز استحضار الذا
که در 1213ق نگاشته است. این  قلبه حین الذکر اثر میرزای قمی است 
یدان شاه نعمت اهلل ولی  یقه ذکر مر اث���ر در پاسخ سؤالی است درب���ارۀ طر

کنند. که باید صورت شیخ را حین ذکر در قلب حاضر 

تلخی���ص مطالب این رساله بر اساس جامع الشتات میرزای قمی چاپ 
سنگ���ی 1324ق )ص829 - 838( و طرائ���ق الحقایق معصومعلی شاه 
نایب الص���در، چ���اپ محمدجعف���ر محج���وب )ج 1، ص 432 - 459( 
گرفته است. گفتنی آنکه چاپ سنگی طرایق الحقایق در سال  ص���ورت 
گرفته است؛ یعنی نایب الصدر رسالۀ میرزا را از نسخۀ  1318ق ص���ورت 
خط���ی )نه چاپی( نقل کرده اس���ت؛ لذا برای تطبیق مطالب و تصحیح 
ک���ه خود از صوفیۀ  کلمات مفی���د و الزم بود. ضمنًا نایب الصدر  بعض���ی 
نعمت اللهی است، به دنباله رساله میرزا نکاتی در رد آن نگاشته است. 

از می���رزا ابوالقاس���م قم���ی )متوف���ای 1231ق( صاح���ب قوانی���ن االصول، 
کرده ان���د دربارۀ ذکر  مجته���د و مفت���ی معتبر عصر فتحعلی ش���اه سؤالی 
پی���روان شاه نعمت اهلل توأم با حال���ت بدعت آمیز2 در استحضار صورت 
مرشد حین ذکر در قلب. میرزا به طور قاطع جواب می دهد: »استحضار 

گزل���و، توسط انتش���ارات حقیقت )1385(  کتاب ب���ا تصحیح و مقدمۀ علیرض���ا ذکاوتی قرا  1. ای���ن 
منتشر شده است.

ی���ه سجده ب���ر صورت عل���ی؟ع؟ را از حسنات می شمرده ان���د )بهارستان، ج 9، ص   2. غ���ات نصیر
رن���د و به سوی  که پیروان���ش در نم���از او را در نظر بیاو ی���ع نم���وده  1112( سیدمحمدعل���ی ب���اب تشر
جایگاه او رو نمایند. شخصًا دیده ام که بعضی عوام قدیمی خودمان اصرار داشتند که در هنگام 

نیت نماز باید یاد مجتهد مورد تقلید را در دل بگذرانی.
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را از التفات ب���ه افکار فاسد و وساوس شیطانیه منع می کند و از واردات 
غیبی���ه و نفخات الهیه غاف���ل نمی شود...، می گویی���م اواًل اینها محض 
یب���ه و امور  دع���وی اس���ت؛ ثانیًا ب���ر فرض تحقق ه���م، حصول حاالت غر
گ���اه از جهت سحر  گاه���ی از جهت شیط���ان حاصل می شود و  عجیب���ه 
کالم  که علمای  یبه و تسخی���رات و طلسمات و از اینجاست  و عل���وم غر
ک���الم دارن���د در تفرقه مابین سح���ر و معجزه...«. م���راد میرزا  اهتم���ام ماال
ی���د تحت نظر مرش���د بعد از  یاضات مر که بر ف���رض در اث���ر ر ای���ن اس���ت 
ید  مدت���ی تخی���الت و تصورات���ی دهشت انگی���ز ی���ا لذت بخش ب���رای مر
دس���ت دهد، از قبیل تص���رف در نفوس است و این امری است ممکن؛ 
چنان که حض���رت موسی با آنکه پیغمبر اولوالعزم ب���ود، در برابر ساحران 
که معجزات پیغمبران را  کفار  کنند،5 و  که تکذیبش  خ���وف آن داشت 
ک���ه مخالف فهم عامه از باب  ی بوده  حم���ل به سحر می کردند، در امور
که شتر را  ع���رف و عادت باشند و از ب���اب این نبود 
گربه است یا ماست را زغال؛ بلکه از باب  بگوین���د 
ی مشتبه بوده،  ک���ه در ظاهر بر بسی���ار ی بوده  ام���ور
ک���ه بر علما هم مشتب���ه شود؛ پس  بلک���ه بسا باشد 
ک���ه سحر در صورت  امک���ان عقلی و عادی هست 
معجزه باشد و فرق بسیار خفی باشد...؛ پس آنچه 
که به نظر مردم  یه معهود اس���ت  از جماع���ت قلندر
ک���ه اموات قبرستان همگ���ی از قبر بیرون  می آورند 
کردند، ی���ا از میان دو  آمدن���د و تعظی���م شیخ قلندر 
انگش���ت خود باغ و بست���ان جنان را می نمایند یا از 
غیب خبر می دهند یا طعامی غیرمترقب الحصول 
کرامت نمی شود و دلیل بر حقیقت  کدام از اینها  حاضر می کنند، هیچ 
ک���ه  ی���دان را صورت���ی می نماین���د  نمی ش���ود... و همچنی���ن بعض���ی مر
که  یدان ادع���ا می کنند  ک���ه مر بی اختی���ار تعظی���م می کنن���د و بسا باشد 
گویا همه اعضای  ک���ه  از برک���ت شی���خ حالتی از ب���رای ما به هم می رسد 
که ابلی���س لعین از  گف���ت  م���ا ال ال���ه اال اهلل می گوین���د )در پاس���خ(، باید 
ه���ر عالم���ی عالم تر و از هر ساح���ری ساحرتر و از هر عاب���دی عابدتر و از هر 
بی نوازنده تر و هکذا  رقاصی رقاص تر و از هر مغنی خوش آوازتر و از هر مطر
در جمی���ع علوم ماهرتر است. »و ان الشیاطی���ن لیوحون الی اولیائهم«6، 
یوح���ی بعضه���م الی بع���ض زخ���رف القول غ���رورا«؛7 و تسخی���ر جن و  »و
شیاطی���ن ه���م علمی است؛ پ���س می شود خب���ر غیبی را جن بی���اورد، و 
دالل���ت می کند بر تشکل انس���ان...؛ و همچنین من���ع نمی کنیم خدای 
کند از راه خذالن، در وقتی  تعالی به او )مرشد صوفیه( اخبار غیب عطا 
ک���ه او بالمره از آخرت درگذرد...؛ چنان که در سوره حمعسق آیه 20 آمده 
ید حرث الدنیا نؤته منها وماله فی االخرة من نصیب(  کان یر است )من 

 5. شعراء: 12 و طه: 67.
 6. انعام: 121.
 7. انعام: 112.

کم���ال ذک���ر و ض���د اوس���ت« و اینک���ه استدالل  ص���ورت شی���خ مان���ع از 
می کنن���د بر اینکه سال���ک در بادی امر، الفت ب���ه محسوسات دارد و به 
وسیل���ۀ تمرکز روی صورت مرشد قط���ع عالقه از محسوسات و دنیویات 
ب���رای او حاص���ل خواهد شد، باط���ل است؛ چنان ک���ه در محاذات قبله 
که خ���ود موج���ب اغتشاش ح���واس و انص���راف از  تصوی���ر نبای���د باش���د 
ید و ارشادات شیخ  حض���ور قلب است، و اینکه حاص���ل مجاهدات مر
کشفیه از  را »مکاشف���ات« می دانند، میرزا جواب می ده���د: مناقضات 

حد بیرون است.

ید حین ذکر با در  نکت���ه مهم اینکه طبق آنچه در دنباله سؤال آم���ده، مر
که به قول  نظ���ر داشت���ن صورت مرشد »یا حی ی���ا قیوم« را تکرار می کن���د 
ی���را در نهایت مستند به وحدت  کفر محض است؛ ز می���رزای قمی این 
گر گفته ش���ود اغلب  موج���ود ی���ا وح���دت وجود یا حل���ول خواهد ب���ود و ا

م���ردم مجسم ان���د )یعن���ی قائ���ل ب���ه تجسیم اند( و 
هرک���س درخ���ور استع���داد خ���ود مکل���ف است به 
که ق���ادر ب���ه تحقیق مطل���ب باشد،  ح���دی برس���د 
در آن وق���ت مقص���ران مؤاخ���ذ و معاق���ب خواهند 
ک���ه داست���ان موس���ی و شب���ان مالی  ب���ود و شای���د 
روم، ناظر ب���ه این باشد؛ چنان ک���ه از محیی الدین 
اس���ت در حکای���ت عج���ل  ب���ی(، مذک���ور  )ابن عر
گوساله پرست���ی اصح���اب سام���ری(3... .  )تأیی���د 
مراتب معرفت و فهمیدن تفاوت مظاهر، اختالف 
دارد؛ پ���س ضرر ن���دارد سالک در ب���دو سلوک، نظر 

ک���ه فهم او  کن���د؛ از آن جهت  کند و خطاب »ی���ا حی یا حی«  ب���ه شی���خ 
ف���وق مقدار تجسم و تشبیه نیس���ت... . میرزا در جواب این تفصیل، اواًل 
گاهی و حض���ور قلب می داند؛ چنان ک���ه »امر به ترک  ش���رط عب���ادت را آ
کسل و  عبادت شده در قرآن و حدیث از نماز و دعا در حال بی خودی و 
یبات مذکور  الت و تقر خواب آلودگی و هم و غم ...«. دیگر اینکه استدال
ید را  از ق���ول سائل، شبیه حرف های غالت است؛4 یعنی در حقیقت مر
یبند »یا حی« را خطاب خدا می گویی؛ حال آنکه صورت »مرشد  می فر
که  زنده« در نظر توست و منظور همین است؛ چنان که شاه نعمت اهلل - 

گفته است:  یحًا  کننده به او می رسد - صر سلسلۀ سؤال 

ک���نخواهی که خدای خود ببینی  نظ���ر  سی���دم  چه���ره  در 

»بعض���ی غ���الت می گوین���د خ���دا ظاه���ر می ش���ود در خلقت���ش و منتقل 
می ش���ود از صورت���ی به صورت���ی«؛ چنان که در غزل )منس���وب به( مالی 

رومی نیز آمده است: »هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد...«.

گفته ان���د: »تصویر صورت شیخ به جهت جمعیت خاطر سالک  اینکه 

 3. ر.ک به: فصوص الحکم: فص هارونی.
 4. در بخ���ش دیگ���ری از جامع الشتات میرزای قمی، غالت را پیش���روان و مقتدایان صوفیه شمرده 

است )ص 817�829(.

مریزا در دفع این دخل مقدر 
که خدا چرا جلوی کذاب و 
مفرتی را نمی گرید، جواب 

یم دهد: مگر نه اینکه فرعون 
دعوی الوهیت یم نمود و حق 

 تعایل مدت طوالین او را 
خمذول نکرد؟
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گاه است از واردات شیطانیه یا موجبات  لطف و استحقاق نمی باشد؛ 
کفر و مذاهب  که در جمیع ملل  خذالنیه می شود و شاهد آن این است 
فاس���ده، مرتاضین و زهاد بسیار است، و مدعیان ذوق و مکاشفه در هر 

دو مرحله موجود است.

که بر  در اینجا میرزای قمی یک���ی از مکاشفات ادعایی محیی الدین را 
ضد شیعه امامیه است، نقل می کند.

ک���ذاب و مفتری را  که خدا چ���را جلوی  می���رزا در دف���ع این دخل مق���در 
نمی گیرد، جواب می دهد: مگر نه اینکه فرعون دعوی الوهیت می نمود 

و حق تعالی مدت طوالنی او را مخذول نکرد؟

گ���ر هزار غیب  یه را بکند، ا یشه���ا و قلندر که مالحظۀ ح���ال درو پ���س هر 
کنن���د و هزار مرده  گ���ر هزار ق���اب طعام از سق���ف خانه حاضر  بگوین���د و ا
کرد.  ید وانمایند، ی���ک مو اعتقاد به آنه���ا نباید  قبرست���ان را به چش���م مر
که از مثل محمدبن عبداهلل ؟ص؟ بالیقین ثابت نباشد، احیای ده  جایی 
گاه است از لواطه و شراب و امثال  که  ی  نفر میت، چگونه از برای قلندر
آن مضایقه نکند و یک مسئله از مسائل دین خود را نداند...، هزار میت 
کرامات دیگر  گر غیب هم بگوید و  از قبر به استقبال او بیرون می آیند؟ ا
یعت، بلکه سایر علوم و معارف شاهد  کند، همان جهل او در شر ظاه���ر 

کذب و بطالن اوست.

در اینج���ا می���رزای قمی به نظریۀ اصلی خود برمی گ���ردد که صوفیه دنباله 
که  غ���الت هستند ی���ا دست کم با آن���ان خویشاون���دی دارند؛ ای���ن است 
گر کسی احادیثی که نزدیک به تواتر است، در شأن ابوالخطاب  می افزاید: »ا
و مغیرة ب���ن سعی���د و بن���ان و علی بن حسک���ه و احمدبن ه���الل عبرتائ���ی و 
شلمغان���ی و غیرهم برسد به حسین بن منصور ح���الج و غیره و تبری ائمه از 
ایش���ان و لع���ن و نفرین بر ایشان مالحظه کند، ب���ر او معلوم می شود که این 

جماعت را ذره ای مناسبت با شرع و اهل شرع و ائمه اطهار نبود«.

ک���ه ُاّسِ اساس شان تصور  کید می کن���د: متصوفۀ معاص���رش  سپ���س تأ
ص���ورت شیخ )حین ذک���ر و نماز( است، هدف ش���ان دنیاپرستی است 

یبی های شان به فضیحت انجامیده است. که عوامفر

زش بودن  که ادعای هم ار می���رزای قمی سپس به این مسئله می پ���ردازد 
ی���را اتصال  اج���ازۀ ذک���ر، با اج���ازۀ روایت و سند حدی���ث، باطل است؛ ز
سلسله ه���ای صوفی���ه به معصوم، مح���رز نیست و اینک���ه صوفیۀ معاصر 
می���رزا »مثل مشتاقعلی و مقصودعلی و نورعلی« خرقۀ خود را به معروف 
کرخ���ی می رسانند و »معروف« را دربان علی بن موسی الرضاء می دانند، 
ب���ه فرض صح���ت ای���ن انتساب، ت���ازه شیعی ب���ودن معروف ه���م ثابت 
کسی از امامیه توثیق نک���رده است؛ و اجازۀ  نمی ش���ود و خود مع���روف را 
که می گویند امام رضا به او داده، »ب���ه صحت نپیوسته است«.  ذک���ری 
یژه همچون یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان  امام رضا اصحاب و

ینتها نوف الیهم  ید الحیوة الدنیا وز کان یر و در س���وره هود، آی���ه 15 )من 
اعماله���م فیها وه���م فیها الیبخسون اولئک الذی���ن لیس لهم فی االخرة 
کانوا یعمل���ون(. و در سورۀ بنی  اال الن���ار وحبط ما صنع���وا فیها وباطل ما 
ید العاجل���ة عجلنا له فیها م���ا نشاء لمن  کان یر اسرائی���ل، آیه 18 )م���ن 
کاًل نمد هوالء وهوالء  ید ث���م جعلنا له جهنم یصلیها مذمومًا مدح���ورا  نر

کان عطاء ربک محذورا(. من عطاء ربک وما 

ک���س مجاهده نفسان���ی بکند به  ک���ه هر  در احادی���ث نی���ز وارد ش���ده ... 
که خبر از  امی���د مطلبی، حق تعال���ی اجابت می کند؛ چنان ک���ه زندیقی 
که این مرتبه از چه چیز  کرد  غی���ب می داد و حضرت ص���ادق از او سؤال 
گف���ت از مخالفت نف���س. حضرت فرمود آی���ا اسالم مخالف  یافت���ه ای؟ 
نف���س توست یا موافق؟ گفت مخال���ف. حضرت فرمود: پس قبول کن. 
کرد و بع���د از آن هرچ���ه از او می پرسیدند،  ک���رد و قبول اسالم  پ���س تأمل 
کاف���ر ب���ودم از مغیب���ات خبر  ک���ه تا ب���ه حال  ک���رد  نمی دانس���ت. ع���رض 
که مسلمم هی���چ نمی دانم؟ حضرت  ک���ه الحال  م���ی دادم، چون است 
که در  که عوض او این امر جزئی باشد  فرمود امر اسالم اعظم از آن است 

گذشته بودی و به همان جزئی ساخته بود.  آن وقت از آخرت 

کرد، اما عوض اسالم باید در آخرت باشد. کرامت  حق تعالی به تو 

گاه اس���ت این مرحل���ه، از ارتداد و  سپ���س خود می���رزا می افزای���د: »بلکه 
استخفاف ب���ه دین و قرآن8 حاصل می ش���ود«؛ چنان که مکرر شنیده ام 
ک���ه بعضی از این مالعی���ن به سوزاندن ق���رآن یا به ق���اذورات انداختن و 
کسب می کنن���د؛ از جمله در چند سال قبل از  امث���ال این، مراتب چند 
ید دور او جمع شده  این در کاشان ملعونی از اشقیا آمده بود و جمعی مر
ی���ده بودند. عالم  گرو ی به او  بودن���د و خبر از غیب م���ی داد، مردم بسیار
که آن  ی شنید با جمع���ی روان شدند تا رسیدند به آنجا  دین���دار بزرگوار
ملع���ون نشسته بود و م���ردم دور او جمع بودند. آن عالم فرمود ای ملعون 
کنن���د از او. مؤمنین آنها را متفرق  که دفع  کردند  یدان هج���وم  برخی���ز. مر
یر پای او را شکافتند. خمره ای بیرون آمد  که ز کرد  کردن���د و آن عالم امر 
پ���ر از نجاس���ت و آن ملعون س���وره مبارکۀ ی���س را در آن انداخت���ه بود. به 
هرحال اسب���اب خبردادن از غیب بسیار است؛ چنان که معجزه و سحر 
کرامت و خ���ذالن و ابتال هم اشتباه  به ه���م مشتبه می شون���د. همچنین 
که از شعبده  گاه است  می شون���د؛ همچنین نمودن صورت ها و غرایب 
یدان  که می سازن���د و به حلق مر گاه اس���ت از خاصیت ترکیبی  اس���ت و 
گاه  ک���ه آن هم مشهور اس���ت و در کتب ایشان مذک���ور است و  می کنن���د 
که احضار طعام از جن و شیاطین ساخته می شود، و مکرر دزدی  است 
می کنن���د و از برای اولیای خود می آورند؛ چنان که مکرر شنیده ایم؛ پس 
که مکاشفات غیبیه همگی از جانب اقدس الهی از راه  نباید غافل شد 

 8. در داستان مشهور فاوست نیز قهرمان داستان در ازای فروختن روح خود به شیطان توانایی هایی 
رد. به دست می آو
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که مشاهده  که بسیاری از مردم معتقد ای���ن بودند  عم���ل از او سر م���ی زد 
ائم���ه علیهم الس���الم می کند تا بعد چندی مص���روع دیگری به هم رسید 
ک���ه شنی���دم او در حال ص���رع می گفته آنچ���ه فالن مص���روع )یعنی اولی( 
می گفته، همه سخن جن و شیاطین بوده و مشاهده ائمه نمی کرده« و در 

که از اصل دروغ باشد!«. آخر می افزاید: »قضیه ممکن است 

یقه ش���اه نعمت اللهی به دست  که از عم���ل به ذکر به طر و ام���ا حاصلی 
که خود او به دست آورده: »عقیده وحدت  آید، در نهایت همان است 
یۀ  ک���ه عقل و شرع بر ابطال و انک���ار آن مبین است؛ حتی بر نظر موج���ود« 
که قائل به وح���دت وجودند، برهانی قائ���م نیست؛ چه جای  متألهی���ن 

که قائل به وحدت موجودند. اینان 

ی هرگاه  که ذات بار جمعی از وحدت موجودیان را عقیده بر این است 
کند به ی���ک مرتبه، عقل می ش���ود و بعد از آن تن���زل می کند نفس  تن���زل 
می شود؛ همچنین تنزل می کند... تا آخر به مرتبه جماد می رسد. بعد از 
آن ش���روع می کند از ترقی از جمادیات به نباتیت و حیوانیت و انسانیت 
و بع���د از آن نف���س ملک���ی و بع���د از آن عق���ل و بع���د از آن وج���ود محض 
ک���م تع���ودون« )اع���راف: 29(، و می گوین���د موج���ود  می ش���ود: »کم���ا بدأ
حقیقت���ی هم���ان ذات وجود است و مهی���ة عقلیه و نفسی���ه و غیرهما از 
گفت���ه: »من و ت���و ع���ارض ذات وجودیم« و  ع���وارض اوس���ت. شبستری 
که  مذهب ایش���ان شبیه به تناسخ است؛ و جمعی را اعتقاد این است 
که آن ذات وجود است و تعدد  موج���ود حقیقی نیست، اال شیئی واحد 
که  ی است و تمثیل می کنند از برای این موج و بحر را  و تکث���ر امر اعتب���ار
که دوتاست و  م���وج عین بحر است، ولیکن حس ظاهری غلط می کند 
که از او پرسیدند از حلول و اتحاد  کرد  یح ب���ه آن  کاشی تصر عبدال���رزاق 
که تعدد  گف���ت: باطالن؛ لیس فی الدار غیره دیار! و جماعتی می گویند 
ی، لیک���ن وجود حقیقی عین این تعدد است؛  حقیقی است نه اعتبار
���ی طبیعی نسبت به اف���راد خود... و عب���ارت محیی الدین در 

ّ
کل مانن���د 

خطب���ۀ فتوحات که »سبح���ان من خلق االشیاء و هو عینها« ناظر به این 
گفته اند و هیچ  است و این غیر حلول و اتحاد است؛ و معانی دیگر هم 
ی���ک از این معان���ی موافق عقل و ش���رع نیست و قول به آنه���ا و اعتقاد به 
کفر است و مستلزم مفاسد بسیار هم هست؛  کلم���ات  ظاه���ر و همه این 

مثل لزوم جبر و انکار معاد جسمانی و امثال اینها... .

یرا  ک���رده بود - ز می���رزا همچنان ک���ه رساله را با ن���ام شاه نعمت اهلل شروع 
ی  س���ؤال راجع به ذکر با استحضار صورت مرشد در ذهن بود - با اشعار
یح و  از ش���اه نعم���ت اهلل در وح���دت وج���ود بلک���ه وح���دت موج���ود، صر
افراط���ی خاتم���ه می دهد ت���ا معلوم شود ل���وازم و مستلزم���ات اعتقادات 

ایشان چیست:

ی تعلیم فرماید، به این���ان می آموخت؛  گر می خواست اس���رار داش���ت. ا
که ب���ه شیعه تراش شه���رت دارد - چون  حت���ی قاض���ی نوراهلل شوشت���ری 
خیل���ی از بزرگان تصوف را به شیعه گری نسبت داد - حتی یک حدیث 
در م���دح معروف نقل نکرده است؛ فقط می نویسند: »در زمان امام رضا 
کرده«. میرزا می گوید تا به حال به  ب���وده و علوم ظاهره و باطن���ه از او اخذ 
»عل���وم ظاهرۀ« معروف برنخورده ایم و آنچ���ه از علوم باطنه رسیده، یکی 
کفر محض  گر  که ا همی���ن طور اجازۀ ذکر )با تصور صورت مرشد( است 

یح است. نباشد، شرک صر

گ���ر بگوین���د ائمه، مع���روف را ب���ه خاطر آنک���ه شناخته نش���ده، ستایش  ا
نکردند، می گوییم پس این همه روایات در ستایش مسلمان چیست؟ 
گر انتس���اب اجازه ذکر به مع���روف صحیح باشد، تازه  بع���د از این  همه ا
می ش���ود خبر واحد و بر فرض حجی���ت خبر واحد، حاال می پرسیم ذکر از 
کثر افاده ظّن می کند  که حدا اصول دین است یا فروع دین؟ خبر واحد 
به درد اصول دین نمی خورد و در فروع، نهایت استحباب را می رساند؛ 
ک���ه می گوین���د - حاصلش  ام���ا اینک���ه ادع���ا می کنند ذک���ر - به صورتی 
کسی به ای���ن حدیث ضعیف  معرف���ةاهلل می شود، می گویی���م: »چگونه 
که  گ���اه است مفاد آن بع���د از تمام شدن ذک���ر این باشد  که  کند  عم���ل 
یک خداست یا مشتاقعلی خود علی است یا خود خداست یا  علی شر
پیغمبر است - چنان که ابوالخطاب و مغیره می گفتند - همگی منافی 

برهان و دلیل می باشد«.

گ���ر استن���اد کنند به اینکه »تسامح در ادلۀ سن���ن جایز است«، این در  و ا
گر به سنت هر  که ا که اواًل مخالف ض���رورت عقل نباشد  صورت���ی است 
کنی���م، »زنهار از دی���ن و مذهب برمی خی���زد!«. دیگر اینکه  روایت���ی عمل 
گر طبق  در عم���ل ب���ه سنت )= مستح���ب( ضرر مسلم���ی نباشد؛ مث���اًل ا
ی���ک روای���ت ضعیف به امی���د بهشت دو رکع���ت نماز بخوان���ی، ضرری 
کند، عمل  گر مرشد دویست بار ذکر »یا عارف« توصیه  نک���رده ای؛ ]اّما[ ا
یرا مادۀ  کلمه عارف بر خدا اط���الق نمی شود؛ ز ب���ه آن روا نیست؛ چ���ون 
»ع���رف« مسبوق به فکر یا جهل یا نسیان اس���ت؛ یا مثاًل نمی شود خدا را 
ک���ه »اهلل یستهزی بهم« در  ن���ام و صف���ت »مستهزی« بدهی به این عنوان 
ی���را اسماءاهلل توقیفی است و اطالقش هم  ق���رآن )بقره: 15( آمده است؛ ز
کرد و از آداب و اذکار من درآوردی  یاد نباید  کم و ز توقیفی است و چیزی 
گاه���ی نیز به ظهور  صوفی���ه بای���د پرهیز نمود. اینک���ه مدعیان این معانی 
ح���االت جذبه و بی خودی در اهل سلوک استناد می نمایند، میرزا این را 
با یک مثال رد می کند و در واقع به تمسخر می گیرد: »من خودم مصروعی 
گاهی تکانی می خورد و مرا صدا می کرد  که در آن حال بیهوشی  را دیدم 
کن  ک���ن و چنان  و می گف���ت ای فالن���ی امیرالمؤمنی���ن می فرماید چنین 
و ت���و را ام���ر می کند به امور خی���ر، مثل تعمی���ر مشاهد امامزاده ه���ا و ارشاد 
خالی���ق... و در آخ���ر بیهوشی تکانی می خورد و ش���روع می کرد به خواندن 
نادعل���ی به آواز بلند؛ بعد از آن به هوش می آمد و می نشست و مکرر این 
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یاف���ت ایم���ان  راه  کف���ر بگذاش���ت، 

مج���ال ام���ام  خدم���ت  در  یاف���ت 
س���ال ده  درگه���ش  ب���واب  ب���ود 

م���ی دان نک���و  را  مع���روف  شی���خ 
می خ���وان طائ���ی اش  داوود  پی���ر 

کاظ���م؟ع؟ مسلمان  گر ه���م معروف ب���ه دست ام���ام موسی  بدینگون���ه ا
یقت معروف، داوود  شده، ده سال دربان حضرت بوده باشد، شیخ طر

ید حبیب عجمی بوده است.9 که خود مر طائی است 

یق چهار زاهد مشهور به چهار  ی به بعد، خرقه ه���ای طرایق را از طر  9. صوفی���ه شیعی از عصر تیمور
ی���د بسطامی به امام  ام���ام معصوم ربط می دهن���د: از حسن بصری ب���ه علی بن ابی طالب، از بایز
که هیچ ی���ک از این  کرخی به ام���ام رضا،  کاظ���م و از مع���روف  ص���ادق، از شقی���ق بلخ���ی به امام 
یخی را ندارد و اینجانب 35 سال پیش از این، در حاشیه ترجمۀ تشیع و  انتساب ها تاب نقد تار

کرده ام )چ 1، تهران: امیرکبیر، 1359، ص 116 � 117(. تصوف به این مطلب اشاره 

در مرتبه ای جسم است،  در مرتبه ای روح است
در مرتب���ه ای جان اس���ت، در مرتبه ای جانان

در مرتب���ه ای ج���ام اس���ت، در مرتب���ه ای ب���اد
رن���دان مرتب���ه ای  در  ساق���ی،  مرتب���ه ای  در 

یش در مرتبه ای شاه اس���ت، در مرتبه ای درو
سلط���ان مرتب���ه ای  در  بن���ده،  مرتب���ه ای  در 

موس���ی مرتب���ه ای  در  فرع���ون،  مرتب���ه ای  در 
کف���ر اس���ت، در مرتب���ه ای ایمان در مرتب���ه ای 

در مرتب���ه ای مخم���ور، در مرتب���ه ای سرمست
در مرتب���ه ای غمگی���ن، در مرتب���ه ای ش���ادان

انجی���ل مرتب���ه ای  در  ت���ورات،  مرتب���ه ای  در 
ق���رآن مرتب���ه ای  در  مصح���ف،  مرتب���ه ای  در 

در مرتب���ه ای یقع���وب، در مرتب���ه ای یوس���ف
کنعان در مرتب���ه ای مصر اس���ت، در مرتبه ای 

ک���وزه در مرتب���ه ای آب اس���ت، در مرتب���ه ای 
عم���ان  مرتب���ه ای  در  قط���ره،  مرتب���ه ای  در 

در مرتبه ای عقل است، در مرتبه ای نفس است
انس���ان مرتب���ه ای  در  حی���وان،  مرتب���ه ای  در 

جن���ت مرتب���ه ای  در  دوزخ،  مرتب���ه ای  در 
بست���ان مرتب���ه ای  در  زن���دان،  مرتب���ه ای  در 

یاسی���ن مرتب���ه ای  در  طاه���ا،  مرتب���ه ای  در 
در مرتب���ه ای حامی���م، در مرتب���ه ای سبح���ان

چشم���ه مرتب���ه ای  در  ی���ا،  در مرتب���ه ای  در 
در مرتب���ه ای ج���وی است، در مرتب���ه ای باران

که از  بدینگون���ه صاح���ب احتمال���ی اجازه )ش���اه نعم���ت اهلل( ثم���ره ای 
کفر است. دیگ���ر ما چگونه مطمئ���ن شویم و  درخ���ت ذک���ر خود چی���ده، 

دلبستگی به هم رسانیم؟!

گر ه���م به معروف کرخی برسد، خود معروف  ام���ا سلسله نعمت اللهی، ا
خرق���ه اش در واق���ع منتسب اس���ت به داوود طائ���ی نه ام���ام رضا؛ چون 
گفتۀ شاه نعم���ت اهلل به وسیل���ۀ موسی بن جعفر مسلمان  معروف طب���ق 
یر از شاه نعمت اهلل می خوانیم  شده و دربان او بوده؛ چنان که در اشعار ز

که پس از ذکر افراد سلسله، تاسری سقطی چنین می سراید:

مع���روف ب���ود  س���ری  شی���خ  ب���از 
چ���ون س���ری س���ر او ب���دو مکش���وف

موس���ی  ز  ]مع���روف[  او 
یاف���ت احس���ان  ج���واز  ]کاظ���م[ 


