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چکیده
هدف از اين تحقيق، جســتجوی ماهيت عرفانی و علل اجتماعی در اين قضيه اســت كه شــيخ عالءالدوله 
ســمنانی، در كنار حجم غالبــی از مضامين عرفان عملی و معرفت الهی، تفاســير نظری خود را به صورت 
اشــارات پراكنده در مورد مســائل مختلف جامعه ايران در دوره حكومت ايلخانی )7و8ق( مطرح می سازد، 
چنان كه نقش عواملی محيطی و خارجی را در تحوالت اســالم و تصوف، مهم ارزيابی كرده و به امكان تأثير 
بخشی گسترده مشــايخ بر تعليم و تربيت انسانها، تأكيد دارد. سابقه او در ارتباط با حّكام مغول و مناظره با 
كافر كيشــان بودايی، تالش او را در راه حفظ دين اسالم نشان می دهد و نيز دعوت او از همه علمای مكاتب 
و مذاهب در رفع آســيبهای كّلی افراط، تفريط، تفرقه پراكنی و تعّصب جاهالنه، ضرورت وحدت اسالمی را 
در نگاه او اثبات می كند. از سوی ديگر، با انتقاد از بی عدالتی، كفر و فساد در سياست بيگانه، توده های مردم 
را به التزام عملی و نظری بر محور قرآن و سنت پيامبر)ص(، گرايش به اعتدال، اخّوت، نوع دوستی و تسامح 
فرامی خواند و همگام با تبليغ ارزشهای اجتماعی، طبقه صوفيه را به سلوك در شريعت، اخالص، ورع، فقر و 
توكل ســوق می دهد، تا اين اعتبار را از آفتهای بدعت، اباحه، رياكاری، خودبينی نفس، جاه و حّب دنيا مبرا 

نموده و با تعريفی جمعی و عامه پسند از كماالت انسانی، اصول عرفانی را در جوامع توسعه بخشد.

نگاه عارفانه شیخ عالءالدوله سمنانی
 به جامعه

کلیدواژه ها: عالءالدوله سمنانی، جامعه، حکومت، طبقات مسلمانان.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 43/ بهار 1395

صص 16-30
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مقدمه
اكثـر متفكـران مسـلمان، انسـان را ماهيتـی محـوری 
در نظـام خلقـت تعريـف كرده انـد و اميـال و نيازهای 
مـادی و معنـوی او را كه به صورت بالقـوه در فطرت 
الهـی خـود دارد، زمينه سـاز ايجـاد سـازمانی منظم و 
منسـجم از هنجارهـا، ارزشـها و قوانيـن، تحت عنوان 
»جامعـه« می داننـد.1 در ايـن ميان، گرايشـات دينی، 
از جملـه عرفـان نيـز می تواننـد بـا رابطه سـازی بين 
خـاص  خداشناسـی  و  انسان شناسـی  جهان بينـی، 
خـود، تحـت تأثيـر شـرايط اجتماعی، ظهـور و افول 
يافتـه و بـا القای رسـوم و ارزشـهای فرهنگـی خود، 
آن را دچـار تغييراتـی نسـبی كنند. با توجـه به دوران 
قـرون  در  ايـران  تصـوف  بـرای  تاريخـی  حسـاس 
7و8ق، آمـار رشـد طرايـق صوفيـه در دوره ايلخانی 
ماننـد: نقشـبنديه، سـهرورديه و كبرويـه را بيشـتر از 
مسـائل معنـوی افـراد، می تـوان زيـر سـايه عواملـی 
مربـوط بـه جامعـه، بررسـی كرد كـه تهاجم سياسـی 
و اقتصـادی مغـوالن، بـروز اختـالل در نظـام دينـی 
اسـالم، اسـتحاله فرهنگـی بيگانـه در تصـوف، كثرت 
خانقاههـا و مريـدان و افزايـش اعتبـار و مقـام و علم 

رسـمی صوفيـه، از آن جملـه می باشـند.2
در ايــن دوره يكــی از مشــايخ طريقــت كبرويه، 
»ركن الديــن احمد ســمنانی« )659-736ق( فرزند 
»ملك شــرف الدين محمد« از حكام بغداد و وزرای 
ارغون ايلخانی )حكومــت: 684-691ق( بود؛ او از 
نوجوانی با لقب دربــاری »عالءالدوله« به مدت 11 
سال به خدمات ديوانی اشــتغال داشت.3 ظاهراً يكی 
از داليل گرايش او به تصوف در 24 ســالگی، تحول 

1. انديشه اجتماعی متفكران مسلمان، ص41؛ مقدمه ابن خلدون، 
ج1، ص72؛ جامعه شناسی دين، ص117.

2. “Iran”, PP.16&41;
جامع التواريخ، ج1، ص374.

3. تاريــخ حبيب الســير، ج3، ص220؛ نفحات االنس، ص441؛ 
ريحانة االدب، ج4، ص158؛ تاريخ گزيده، ص671؛

“Ala- al-dawla Al- Simnani”, P.346.

روحی او در جريان شكست ســلطان احمد تكودار، 
در رأس سپاه تازه مســلمان شده مغول در قزوين، از 
ارغون ايلخانی، آخرين پادشاه بت پرست مغوالن در 
ايران بود.4 اين جنگ در سال 683ق، اهميت مذهبی 

داشت.5
به نظر می رســد شيخ ســمنانی با نااميدی از اصالع 
حكومت، كه دو سال بعد از توبه در خدمت آن ماند،6 
به اين نتيجه رســيد كه تنها راه حفظ و قوام اسالم را 
بايد در توســعه تصوف، جستجو كند، اما به دليل رشد 
و تربيت اوليه او در طبقه سياسی جامعه، بعدها نيز در 
راستای تفسير اصول عرفان، نمی توانست آثار مسائل 
اجتماعــی عصر خود بر دين را ناديده بگيرد، چنان كه 
تأكيد می كند: »احتياج مردم به پيغمبران، از آن رو افتاد 
كه انسان، مدنی بالّطبع است و می خواهد كه اجتماعی 
باشــد؛ زيرا خدا، حاجت هريك از ايشان به ديگری 
وابسته كرده است و اگر قاعده ای نباشد كه براساس آن 
معاشــرت كنند، هنگام غلبه صفات شيطانی، عليه هم 

عمل می كنند و امر معيشت، منتظم نمی شود«.7
از طـرف ديگـر، از آنجـا كه شـيخ سـمنانی هيـچ نوع 
منافاتـی را ميـان تجربـه احـوال و مقامـات سـلوك با 
حضـور در جامعـه، قبول ندارد، سـبك حيـات دنيوی 
عارفانـه را بـا موازيـن متعامـل و متكامـل سياسـت، 
طهـارت و عبـادت، به سـطح معيشـت عامـه، نزديك 
می سـازد.8 گويـی او حسـن خلـق با ديگران و كسـب 
لقمـه حـالل را از عوامـل تبديـل صـورت حيوانـی 
ريشـه  زيـرا  می دانـد؛  باطنـی  نورانيـت  بـه  انسـانها 
خودخواهـی را در نفـس افـراد می خشـكاند. بـه ايـن 
صورت، نسـبت به ديگر مشـايخ كبروی قبـل از خود، 
4. جســتجو در تصوف ايــران، ص170؛ مجالس المؤمنين، ج2، 

ص134؛ روضات الجنان، ج1، ص328.
5. تذكرۀ الشــعراء، ص439؛ جامع التواريخ، ج2، ص823؛ تاريخ 

حبيب السير، ج3، ص228.
6. چهل مجلس )رساله اقباليّه(، ص243؛ العروۀ، ص299.

7. مصنفات فارسی، ص234.
8. ر.ک: همان، ص13؛ العروۀ، ص303.
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بهـره می بـرد و حشـر و نشـر بـا كاهنـان بودايـی در 
دربـار مغـول و امـكان مناظره دينـی با آنـان، از جمله 
آن اسـت كـه يكـی از نخسـتين تماسـهای نزديـك و 
عينـی بيـن اديان بودايـی و عرفان اسـالمی را در ايران 
نشـان داده و طريقت و خانقاه او را در ارتباط با اقشـار 
مختلـف سياسـی و مذهبـی، فعال می سـازد. امـا نقاط 
مشـتركی بيـن اكثر مشـايخ كبرويـه ماننـد: عزيزالدين 
نسـفی )د 680ق(، نجم الديـن رازی )د 654ق( و ميـر 
سـيد علی همدانـی )د 786ق( و غيـره، در زمينه توجه 
وحـدت  واليـت،  اخـوت،  جمع گـرا،  ارزشـهای  بـه 
مذاهـب، ارشـاد خلـق و حكومت، به چشـم می خورد 
كـه تحليـل تطبيقـی و مقايسـه ای و ريشـه ای را در 
تفكرات شـيخ سـمنانی كه غالبـًا بديع و خـاّلق به نظر 
می رسـند، ممكـن می سـازد. پـس بـا توجـه بـه نگاه 
ابن خلـدون )د 808ق( كـه مسـائل حكومـت، تربيـت، 
كسـب  اخـالق،  حكمـت،  ديـن،  مقتضيـات  رسـوم، 
معـاش، مدنيـت و فرهنگ را تحـت مجموعه »فن علم 
اجتمـاع« قـرار داده اسـت9 و خود را مبـدع اين دانش 
در اسـالم معرفـی می كنـد،10 می تـوان چنين مـواردی 
را در قالـب عناويـن كلی كه شـيخ سـمنانی بيشـتر به 
آنهـا توجـه كرده اسـت؛ يعنی مسـائل: حكومـت، كفر، 

جهـاد، طبقـات مسـلمانان و صوفيـه، بررسـی نمود.

پیشینه بحث
و  »وحـدت  مقالـه  در  می تـوان  را  بحـث  پيشـينه 
همبسـتگی در انديشـه و تعاليـم عالءالدوله سـمنانی« 
تعصبـات  از  پرهيـز  لـزوم  در  نصرالهـی،  ميثـم  اثـر 
در  شـيعه  و  اهل سـنت  برانگيـز  تفرقـه  و  جاهالنـه 
جامعـه اسـالمی و نيـز در حـد اشـاره ای كوتـاه در 
كتابـی از عبدالحسـين زرين كـوب بـا عنـوان دنبالـه 
جسـتجو در تصـوف ايـران يافـت كه فصـل پنجم آن 
را بـه نقـش طريقـت شـيخ سـمنانی؛ يعنـی كبرويـه، 

9. مقدمه ابن خلدون، ج1، ص68.
10. همان، ج1، ص70.

اختصـاص می دهـد. عالوه بـر اين در مقالـه ای التين 
 The spiritual« از »لئونـارد لويسـون« بـا عنـوان
jurnney in kubrawi Sufism« در ايـن زمينـه 
مطالبـي آمـده اسـت. در كتابـی از »تـود الوسـون« 
 Reason and  inspiration in« عنـوان  بـا 
Islam« نيـز در فصـل 20 كتـاب بـه ايـن موضـوع 
 Ala al dawla« اشـاره می شـود. مقاله ای با عنوان
al simnani« اثـر »آلـگار« نيز در جلـد اول دايرۀ 
المعـارف اسـالم، نشـر ليدن، بـه معرفی آثـار عرفانی 
سـمنانی می پـردازد. همچنيـن در مقالـه ای بـا عنوان 
»االهيـات عرفانـی از ديـدگاه عالءالدوله سـمنانی و 
بوناونتـوره«، اثر قاسـم كاكايـی و حميـد محموديان، 
وحـدت شـهود او، در راسـتای  واليت الهـی بر خلق 

تفسـير می شـود.

حکومت
شيخ ســمنانی، بنابر حديث نبوی: »الناس علی دين 
ملوكهــم« كه اكثر مشــايخ كبروی نيز بــر آن تأكيد 
می كنند،11 عامل اصلی آسيبهای اجتماعی را حكومت 
می داند.12 از ســوی ديگــر، او حتی حكام عجم را به 
دليل تقديم صلح آميز ممالك اســالمی به كفار مهاجم 
مغول، كافــر معرفی می كند؛ زيرا با ترك جهاد واجب، 

اجرای حكم شرعی خدا بر زمين را ناديده گرفتند.13
در عرصه عمل نيز، استعفای مادام العمر او از سوابق 
سياســی خود نزد ارغون ايلخانی، كه از او با عنوان 
»شاه بت پرست« و حامی كفار بودايی ياد می كند،14 
نشــان از نااميدی او از اصالح حكومت بيگانه دارد 
كه حتی بعد از اسالمی شــدن دولتهای غازان خان 
)حكومــت: 694-703ق( و الجايتــو، )حكومت: 
11. االنســان الكامل، ص443؛ زبدۀ الحقايــق، ص78؛ مرصاد 
العباد، ص463؛ مرموزات، ص59؛ ذخيرۀ الملوك، ص253؛ ينبوع 

االسرار، ص136.
12. العروۀ، ص278؛ چهل مجلس، صص131، 134و146.

13. چهل مجلس، ص138.
14. ر.ک: همان، ص131؛ چهل مجلس )رساله اقباليّه(، ص133.
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704-716ق(،15 همچنــان از آن ســالطين تــازه 
مسلمان، اظهار نارضايتی دارد.16 پس به نظر می رسد 
كه او مســلمان شــدن مغوالن را تنها يك سياست 
ظاهری و عوام فريبی دانســته و فاقد تأثير بخشــی 
مطلوب در جامعه می بيند. تعريف شــيخ سمنانی از 
»خالفت« با عنوان »حكومت كامل الهی« و بر محور 
عدل  مي باشد17 كه بين عرفای كبرويه، اصلی ثابت و 
وحدت آفرين اســت.18 از سويی او تنها راه اصالح 
حكومت ظلم در آينده را مشروط به ظهور مهدی)ع( 
از ائمه اهل بيت نبی)ص( كرده و توانايی تحقق كمال 
ظاهری و باطنی و عدل حقيقی در جامعه را در اين 

امام)ع( منحصر می داند.19
ارجاعات او در اين زمينه به احاديث امامان شيعه)ع( 
و ابراز محبت به ايشــان از يك سو و معرفی مهدی)ع( 
با تعابير عرفانی مثل »قطب ابدال«،20 تبری از شيعيان 
و نيز ســلطان الجايتو با عناوين »روافض« و »پادشاه 
خربنــده« به خاطر جايگزنی اســامی 12 ائمه)ع( به 
جای ذكر خلفای اربعه در خطبه ها،21 از ســوی ديگر، 
ثابت می كنند كه شيخ سمنانی، فقط در طريقت، تحت 
تأثير تبليغات آزادانــه اماميه تحت حمايت اجتماعی 
ايلخانــان، قرار گرفته، اما از غلبه سياســی و مذهبی 
شــيعيان عليه اكثريت اهل ســنت، انتقاد می كند؛ زيرا 
شــريعت شــيعی را احكامی غيراصيــل و آميخته با 

15. جامــع التواريــخ، ج2، ص903؛ تاريخ حبيب الســير، ج3، 
ص107؛

“Ilkhans”, P.1121.

16. چهل مجلس، صص146و218؛ چهل مجلس )رساله اقباليّه(، ص222.
17. ر.ک: العروۀ، صص147و287. در مصاديق نيز، او خالفت واليی 
علــی)ع( را در كنار ابوبكر نزديك ترين نوع حكومت به الگوی قرآنی 
عدل الهی، محمد)ص( دانسته، اما در مقابل، از انحراف خالفت توسط 

آل مروان گفته و آنان را »شجره ملعونه خر« می نامد.
18. مرصاد العباد، ص432؛ ذخيرۀ الملوك، ص253؛ تحفة البررۀ، 

ص191.
19. ر.ک: تحفة البررۀ، ص182؛ العروۀ، ص288.

20. چهل مجلس، ص177.
21. ر.ک: همان، ص218؛ چهل مجلس )رساله اقباليّه(، ص261.

بدعت، می داند و در همين حال، اصل اعتبار و محبت 
ائمه اهل بيت)ع( را از انحصار شيعيان، خارج می سازد 
كه البته در حوزه طريقت اهل ســنت او با اتصال فرقه 
ارادت كبرويه به سلسلة الذهب از امام رضا)ع( تا امام 
علی)ع(،22 تعارضی ندارد. با اين وجود، او با استناد به 
آيه 165 ســوره انعام، وجود حاكم را در بقای جامعه 

ضروری می داند23 كه نگاه غالب عرفا بوده است.24
او اطاعت از حاكم مســلمان را حتی با وجود صدور 
ظلم از او بر كل انســانها واجب دانســته و علت آن 
را ضرورت پيشــگيری از فتنه در وحدت اســالمی 
جامعه مطرح می كند. گويی از آنجا كه او ابوالحســن 
اشــعری )د 324ق( را برتر از ديگر علمای اسالم در 
ايمان و حكمت می خواند،25 تحت تأثير نظريه ســنی 
»كســب« حاصل از قدرت حــادث فاعل و نيز علت 
مباشــر بودن خدا در همه تغييرات حادث بر جوهر،26 
نگاه ســازش كارانه و جبری به سالطين غلبه گر دارد 
و حتــی اعمال قهر و غلبه بر مــردم را البته در قالب 
احكام شرعی، الزمه نظم و معاش اجتماع می داند. پس 
همانند اكثر صوفيه27 امر به خالف شــرع را از سوی 
حكام، قابل تحمل ندانسته28 و با اينكه بارها نارضايتی 
خود را از مفاسد حكومت غيراسالمی ايلخانان، اعالم 
كــرده، اما هرگز مردم را به جهــاد عليه آنان، دعوت 
نمی كند؛ زيرا احتمال می دهد نتيجه ای جز افزايش قتل، 

فسق و فتنه بين مسلمانان، دربر نخواهد داشت.
شيخ سمنانی با استناد به آيه 71 سوره مؤمنون، تبعيت 
از هــوای نفس به جای حق را موجــب تباهی زمين 

22. مصنفات فارسی، ص314.
23. ر.ک: العروۀ، ص294.

24. احياء علوم الدين، ج1، ص44؛ ذخيرۀ الملوك، ص266؛ بيان 
التنزيل، ص213؛ ينبوع االسرار، ص239؛ مرصاد العباد، ص429.

25. چهل مجلس، ص222.
26. توضيح الملل، ج1، ص94؛ احياء علوم الدين، ج3، ص675.

27. ذخيــرۀ الملوك، صص222و250؛ احيــاء علوم الدين، ج3، 
ص603؛ مرصاد العباد، ص430؛ مرموزات، ص87.

28. العروۀ، ص293.
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و آســمان و هرچه در آن اســت، می داند و مصاديق 
آن را در عصر خود تحليــل می نمايد.29 پس همچون 
ديگر مشــايخ كبرويه،30 علت اصلی نابسامانی جامعه 
را سياست ناقص و غيرشــرعی حاكم بر رأس نظام و 
نيز عدم شايسته ســاالری در طبقات، ارزيابی می كند. 
در نتيجه از پادشــاهان می خواهد كه علم برين معرفت 
را از اوليــاي صوفيه بياموزند، تا صورت خالفت خود 
را به نبی)ص( نزديك سازند. به عبارت ديگر، او كمال 
شريعت و طريقت را در جامعه، بدون عمارت حكومت، 
بی نتيجــه می بيند و بدون ادعای حق تصرف در آن، كه 
فقط در واليت آخرالزمانی و جهانی مهدی)ع(، منحصر 
می شود، واليت مشــايخ را در دنيا، تداوم باطن نبوت 

می داند.

کفار
پس از سقوط دولت خوارزمشاهيان و خالفت عباسيان 
در قرن هفتم قمري، تحت حمايت سياسی مغوالن بود 
كه اديان شــمنيزم، بوديزم و هندوئيزم از چين، تبت، 
كشــمير و هند، برای نخســتين بار، در ايران، حضور 
اجتماعی يافته و با فعاليت آزاد خود، قوانين شــرعی 
اهل ذمه در اسالم را بی اعتبار ســاختند.31 اما مذهب 
غالب در دوره شيخ ســمنانی، بوديزم از فرقه مهايانا؛ 

يعنی تانتريسم )Tantrism( بود.
در آثــار كبرويه نيز، كاربرد واژه های »كافران، بت 
پرســتان، هندوان و اهل تناسخ«،32 نشانه برخورد 
طبقه صوفيه با تأثيــرات فرهنگی بيگانگان، عليه 
اسالم است. در آثار شيخ ســمنانی نيز، واژه های 
»مرتاضان و بخشيان شاكمونی«،33 اشاره به فعاليت 

29. ر.ک: چهل مجلس )رساله اقباليّه(، ص110.

30. مرصاد العباد، ص438؛ مرمــوزات، ص130؛ زبدۀ الحقايق، 
ص8؛ االنسان الكامل، ص77.

31. جامع التواريخ، ج1، ص76؛ تاريخ حبيب السير، ج3، ص66.
32. اوراد االحبــاب، ج2، ص114؛ مرصــاد العبــاد، ص438؛ 
مرموزات، ص152؛ ذخيرۀ الملوك، ص285؛ رســالة الی الهائم، 

ص25؛ مصنفات فارسی، ص224؛ االنسان الكامل، ص394.
33. چهل مجلس، صص131و203؛ العروۀ، صص65و320.

اجتماعی و عرفانی اديان بودايی، بيشــتر از ديگر 
مذاهب هندی در ايــران دارد، چنان كه »قوبيالی 
خــان«، خاقان مغول )حكومــت: 654-692ق( 
بعــد از گرويدن به مذهب المائيزم تبت، دســتور 
ترجمه عربی كتب بــودا را صادر كرد.34 در دوره 
حكومت »هالكوخــان« )حكومت: 654-663ق( 
نيز، كاهنان »بخشــی« اجازه تبليغ مذهب بودايی 

تبت را داشتند.35
شيخ سمنانی، روايت می كند: به دستور سلطان ارغون، 
او را به ســلطانيه بردند، تا با بخشيان، مناظره كند،36 
او بنــا به وجوب پاســخ به كفر به جهــت دين و نيز 
تقدم اصالح حاكم بر توابعــش، ابتدا، ارغون ايلخانی 
را ارشــاد می كند. سپس در پاســخ به سؤال انتقادی 
بوداييان در مورد علت جنگهای پيامبر)ص(، مي گويد: 
»محمد)ص(، باغبان الهی برای درختان انسانی در دنيا 
شد. اما كافران را شــاخه های بد باغ و مفسد و مخل 
در رشد فضايل مسلمانان، می ديد. پس مصلحت دين 
را در نابــودی كافران ديد، تا به فراغت خاطر، بندگی 
حــق در جامعه، توان گيــرد و آن نعمت را كه كافران 
می خورنــد و معصيت می كنند، مســلمانان بخورند و 
طاعت كنند«.37 ســرانجام، ارغون، با وجود بقا در كفر 
خود، كه دامنه نفوذ سياســی كاهنان را ظاهراً بيشتر از 
روحانيان اســالم نشان می دهد، تبليغ با معنويت  قابل 
شهود و عشق بی ريا و عامه گرای عرفان شيخ سمنانی 
را از اســالم با ذوقی دلنشين، در باطن و صلح جويانه 

و نقطه اشتراك بين ارزيابی می كند.
شيخ سمنانی، به مناسبتهای مختلف در تفسير طريقت 
خود، علل گرايش به كفــر را توّهم ذهنی در وحدت 

34. “Kubilay”, P.1106.
35. جامع التواريخ، ج1، صص76و301.

36. العروۀ، ص320؛ چهل مجلس، ص131. »بخشيان« جمع بخشی، 
لغتی مغولی از واژه چينی بَگسی، به معنی مردی دارای عالمات وسيع، 
می باشد. كلمه ای سانسكريتی به معنی كاهن بودايی، معادل »الما« در 

تبّت است )لغت نامه دهخدا، ج3، ص382(.
37. چهل مجلس )رساله اقباليّه(، ص152.
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وجود، نقص در شــهود كل و جزء، تخيل تبديل قالب 
در ســلوك روح، اتحاد و اتصال به روح شاكمونی و 
مقام برخان،38 فنای كلی انسان، تجلی فيوض مختلف 
در تناســخ، عدم تمايز عين و ذهن و چندگانه پرستی، 
معرفــی می كند.39 در اين ميــان او علت اصلی جهل 
همه مرتاضان هندی را تأكيد بر تناســخ روح انسان 
در قالبهای جســمی مختلف و غفلت از تبديل صفات 
ســالك و كمال روح در احوال و مقامات می داند. او 
با استفاده از روش اســتدالل كالمی اشعری در قالب 
تمثيلهای عرفانی اســالم، در مباحثات مكرر خود بر 
بوداييان، غلبه مي يابد. چنين گزارشی، ناشی از مطالعه 
كامل او در كتب ترجمه شــده و عرفان عملی بودايی 
اســت كه در دوره خدمت دولتی اش، سابقه داشت، در 
حالی كه اين حجم توجه به مسائل غيراسالمی جامعه، 
در آثار ديگر مشــايخ صوفيه، كم نظير اســت. او در 
مقابل اعتراض عوام به ارشــاد كفار می گفت: »در راه 
اسالم، ســعی خود، دريغ ندارم تا او در سلوك خود، 
مشــاهده كند كه كدام دين، كامل تر است و رفع حجب 
آن در اختيار تلقين شيخ در مقامات رياضتی است«.40 
گويی او نقطه اشــتراك فرهنگی بيگانگان را با اسالم 
در نگاه عرفانی به دين می يابد. پس ســعی می كند با 
عرفان تطبيقی و معادل يابــی تماثيل و اصول باطنی 
و تصفيه تناقضات شــرك آلود، خرافی و خالف شرع 
و عقل بوداييان، به دفاع عقيدتی از حقانيت اســالم و 
تبليــغ و القای طريقت آن بپــردازد. تصريح او بر اين 
نكتــه كه »هيچ يك از صوفيه غير من، تا به حال درك 

38. به نظر شــيخ سمنانی: »مذهب شــكمان، آن است كه می گويند: 

نفــوس، چون قطرات اند و حق تعالی، همچون دريا. چون قطره به دريا 

رسيد، متّحد شد و ايشان آن شخص را، برخان گويند به معنی واصل« 

)مصنفات فارسی، ص224(.
39. ر.ک: همــان، صــص204و270؛ چهــل مجلــس )رســاله 
اقباليّــه(، صص84و85. به نظر اکثر محققــان، دو رکن اصلی مذاهب 
بودایی، تناســخ )Samsara( و وصول به فنای )Nirvana( اســت 

.)“BUDDHA”, P.323(
40. ر.ک: چهل مجلس، ص131.

نكرده اند كه اصل لطايف ســبعه قلب، از كجا است«41 
و از ســويی تنظيم آن لطايف كه احوال روح در هفت 
مرتبــه عالم صغير وجود انســان در تطبيــق با عالم 
كبير، بوده و كمال آن، به وحدت شــهود در استهالك 
كثرات با نور و الوان خاص می رســد،42 شباهتهايی با 
آيين تانتريســيم »كوندالينی يوگا«، به عنوان فرقه ای 
از بوديــزم »مهايانه« دارد كه تا قــرن دوم قمری، به 
مرزهای شرقی ايران، رسيده بود.43 جالب اينكه سابقه 
طــرح آن در آثار حكيم ترمذی )د 296ق( و شــيخ 
كبری )د 618ق( و نيز خواجگان نقشــبنديه،44 از نظر 
جغرافيايی، متعلق به ماوراءالنهر، در شمال شرقی ايران 
بوده است و امكان دارد او ايده اوليه عرفان بودايی در 

مجاورت خود را پذيرفته و اسالمی كرده باشد.
با اين وجود، همواره جنبــه تخطئه، تعارض و انتقاد، 
عليه تهاجم فرهنگ مغوالن، در آثار شــيخ سمنانی، 
همچون ديگر صوفيه، بــر گفتگو و تفاهم، غلبه دارد؛ 
زيرا برای نخســتين بار در تاريخ، در مقابل دينی فاقد 
كتاب وحيانی، منكر نبوت و شرع و آميخته با شرك و 
بت پرستی، قرار گرفته بود. گويی نگرانی او از تأثيرات 
منفی مغوالن در جامعه دينی مســلمانان، به حدی بود 
كه تنها جايگزين برای جهاد بی نتيجه عملی را در جهاد 
عقيدتــی مي يابد و دغدغه  ذهنی او در اين جلســات 
مناظره با بوداييان، يكــی از مهم ترين داليلی بود كه 
باعث می شــد او نسبت به هر نظريه نوينی كه به نوعی 
با جهان بينی دهری و طبيعی آنان، شباهت می يافت، از 

41. چهل مجلس )رساله اقباليّه(، ص97.
42. العروۀ، ص360؛

“Ala- al-dawla Al- Simnani”, P.346.
43. “Situating Sufism and Yoga”, P.255.
»Kundalini Yoga«؛ نوعــی رياضت و مراقبــه يوگا در مذهب 
تانترای بودايی تبّت از قرن شش ميالدی می باشد كه قوای هفت مركز 
يا پايه وجود انســان را كه مثل مار به خود پيچيده و ساكن است، بيدار 
می سازد. ريشــه آن تحت تأثير يوگای تانترای هند و در شمال غربی 

.)Ibid, PP.246&257( هند از قرن چهار ميالدی بوده است
44. دنباله جستجو در تصوف ايران، ص54؛ اوراد االحباب، ج1، 

ص357؛ فوائح الجمال، ص153؛
“Situating Sufism and Yoga”, PP.252-254.
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جمله »وحدت وجود« ابن عربی، بدبين شود.45

جهاد
شيخ ســمنانی، يكی از نخســتين عرفايی است كه بر 
ضرورت »جهاد« در دوره ايلخانی عليه كفار، اشــاره 
می كند: »جهاد اصغر در عالم شــهادت، جهت اعتالی 
كلمه توحيد و كارزار با دشــمنان دين حق است«.46 او 
راه حل نهايی در تحقق سعادت جمعی را در جهاد اكبر 
هر فرد با نفس اماره می بيند: »همه كافران و مشــركان 
را بكشيد، تا دين مسلمانی، همه عالم را فراگيرد و دين 
خدا از هوای نفسانی، جدا گردد«.47 سپس با استناد به 
آيه 18 سوره هود، هركس را كه به وجوب وجود حق، 
نبوت و واليــت، ايمان ندارد، »كافر« معرفی و هركس 
را كــه به وحدانيت حق تعالی، ايمان ندارد، »مشــرك 
حقيقی« اعــالم مي كند و هركس را كــه تنزيه به خدا 
از جميع نقايص و صفــات خلق نكند، »ظالم حقيقی« 
می خواند.48 بر اين اساس، بوداييان مغول، هر سه صفت 
رذيله را داشته و برخالف نظر فقهای حنفی49 و نيز مير 
سيد علی همدانی،50 حتی از حدود اهل ذمه نيز، خارج 
هستند كه احتمال شافعی بودن شيخ سمنانی را افزايش 
می دهد. از سوی ديگر، اهل حلول، اتحاد، تشبيه، غالت 

شيعه و معتزله در نظر او، ظالم حقيقی بودند.
او بنا بر آيه 128 ســوره نســاء، برخالف تفسير اكثر 
علمای معاصرش، مبني بر الزام صلح بين زن و شوهر، 
»جهاد« را عليه كفار خاندان مغول، اعالم می دارد، در 
حالی كــه حكام عجم را به خاطر عــدم مقاومت در 
جهاد واجب، خائن به دين می خواند.51 گويی اشــاره 

45. مقامات جامــی، ص222؛ نفحات االنس، ص483؛ روضات 
الجنان، ج2، ص127.

46. مصنفات فارسی، ص79.
47. العروۀ، ص246.

48. ر.ک: همان، ص64.
49. فقه سياسی، ج3، ص279.
50. ذخيرۀ الملوك، ص285.

51. ر.ک: چهل مجلس، ص136.

به »محمد خوارزمشــاه« در قرن هفتم قمری دارد.52 
او مهم ترين خطر غلبه كفار را زوال طبقات اســالمی 
جامعــه می بيند؛ زيرا مجتهــدان را از هر نوع افراط و 
تفريط در آراء كه به تفرفه تســنن و تشيع می انجامد، 
برحذر می دارد. او در آثار خود، محور عمده ارجاعات 
را، قــرآن و احاديث نبی)ص( قرار می دهد، تا نظرات 
وحدت طلبانه اش، مورد پذيرش همه فرقه های اسالم، 
قرار گيرد. اما از سوی ديگر، او تنها راه دفع آسيبهای 
مغــوالن را كه در اوايل قرن هشــتم قمری، بيشــتر 
اختالفات مذهبی، گــزارش می دهد، در ظهور مهدی 
موعود)ع( با تجميع ســلطنت و واليت در او می داند 
كه با اســتناد بر احاديث »صحاح بخاری و مســلم«، 
اهميت عمومی آن را يادآور می شود.53 حتی در تفسير 
آن از احاديث شــيعی54 و نيز تعابير خاص عرفانی55 

بهره می گيرد.
شـيخ سـمنانی، بـا انحصار تحقـق كامل عـدل و محو 
ظلـم در انتظـار ظهـور مهـدی)ع(، هيـچ اشـاره ای به 
وجـوب جهـاد با مغـوالن در عصـر خـود، نمی كند و 
در حالـی كـه برخی مشـايخ نقشـبنديه معاصـر او، به 
جهـاد بـا »كالميكهـای بودايـی« در تركسـتان، اقدام 
مازندرانـی  خليفـه  شـيخ  سـويی  از  و  می كردنـد56 
در  743ق(  )د  جـوری  حسـن  شـيخ  و  736ق(  )د 
عليـه  سـربداران  نهضـت  تأسـيس  بـه  خراسـان، 
ايلخانـان، پرداختنـد،57 شـيخ سـمنانی بـدون توجـه 
بـه آنـان، جهاد حقيقـی را فقـط در جنگهـای صليبی 
شـام، عليه مسـيحيان اسـالم سـتيز، معتبـر می داند.58 
گويـی او بـه سـابقه ايـن فتـوا در تصوف نـزد ابراهيم 

52. تاريخ جهانگشای جوينی، ص459.
53. ر.ک: همان، صص288و289.

54. مصنفات فارسی، ص231.
55. العروۀ، ص367.

56. “Naksh bandiyya”, P.935.
57. “Iran”, P.49.

58. چهل مجلس، ص131.
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ادهـم59 و عبدالقـادر گيالنـی )د 561ق( نظر دارد60 و 
بـا توجـه بـه هم زمانـی طـرح ايـن ادعايش بـا دوره 
حكومـت ابوسـعيد ايلخانـی )716-736ق( كـه او را 
نيـز همچـون حـكام قبلی مغـول، خـود بـزرگ بين، 
خـود رأی و متكبـر61 می داند، به دليل اسـالمی شـدن 
ظاهـری دولـت آنـان از دوره غـازان خان، در سـال 
664ق،62 هيـچ اشـاره ای بـه اهميـت آن نمی كنـد. از 
سـوی ديگـر، به علـت ممانعـت او از نافرمانـی مردم 
در مقابـل حاكـم مسـلمانی كـه اهـل غلبـه و ظلـم 
اسـت، ضرورتـی برای صـدور حكم جهـاد و عمل به 
آن عليـه سياسـت مغـوالن، در عصر خـود، نمی بيند. 
فقـط در صـورت  را  بـا حاكـم  برخـورد  او  گويـی 
مشـاهده امـر او برخـالف شـريعت كـه بـه تحميـل 
فتنـه مفسـده انگيـز در اسـالم، منجـر می شـود، جايز 

می دانـد.
مصداق توجه به اين مسئله را در امتناع شيخ سمنانی 
و مريدان او از فرمان الجايتو ايلخانی در مورد تحريم 
ذكر خلفای اربعه در خطبه هــا می بينيم63 كه به رواج 
انتقاد، تحقير و تخطئه عليه گرايش اين حاكم مغول به 
بدعت گذاريهای رافضی، بر زبان اكثر علمای اهل سنت 
می انجامــد،64 به طوری كه حاكم بعدی، ابوســعيد، با 
پرهيز از تشيع،65مشــروعيت دولت خود را از چنين 
انتقادات و اتهامات مذهبی، دور نگاه داشــت. بنابراين 
شيخ سمنانی در اين دوره، مخالف نهضتهای شيعی بود 
كه به جهاد ضد ايلخانان می پرداختند. اما براساس آيه 
110 سوره آل عمران، امر به معروف و نهی از منكر را 
بر تمام مســلمانان واجب مي داند و خير و صالح امت 

59. كشف المحجوب، ص128.
60. كتاب راحة الصدور، ص98.

61. چهل مجلس، ص146.
62. جامع التواريخ، ج2، ص903.

63. چهل مجلس )رساله اقباليّه(، ص261.
64. مناقب العارفين، ج2، ص858؛ نفحات االنس، ص441؛ تاريخ 

عالم آرای عباسی، ص258؛ مقامات جامی، ص158.
65. تشيع و تصوف، ص287.

نبی)ص( را در عمل به آن می بيند.66 به نظر می رسد او 
از آنجا كه عدم عمل به آن فريضه اجتماعی را موجب 
رواج كفر و اباحه گری در اســالم می داند، بر حســب 
مقتضيات زمان و نســبت به توان هر مسلمان در امر و 
نهی با دست، زبان و دل، امكان تحقق آن را در سطح 

عمومی، افزايش می دهد.

طبقات مسلمانان
شــيخ ســمنانی توانايی ايجاد وحــدت در فرقه های 
اسالمی را در انحصار طبقه صوفيه می داند كه در رأس 
هفت طبقه آن، مقام »قطب«، نقش ارشــاد كل انسانها 
را بر عهده دارد كه در هر دوره ای، يك شــخص بوده 
و دلــش از محمد)ص(، فيض و نور می گيرد.67 او اين 
طبقه روحانی و فراطبيعی را كه ديگر مشــايخ كبروی، 
در قداســت، اختصاص و امتياز و گزينش باطنی آن 
از عوام، تفســير نوشــته اند،68 به عالم دنيوی و مادی 
جامعه، نزديك و قابل دسترســی، جلوه می دهد.69 اما 
اين مســئله را در جامعه با مقتضيات طبقات ديگر، در 
تعارض نمی بيند و مردم را در صورت، رعيت سلطان 
در معــاش، در شــريعت، تلميذ فقهــا و در طريقت، 
مريد اوليا، می داند. با اين وجود، با اســتناد به حديث 
نبوی)ص(: »الشــيخ فی قومه كالنّبی فی اّمته«70 كه به 
تواتر در آثار اكثر صوفيه نقل می شود و تفسير واحدی 
دارد،71 طبقه اوليای صوفيه را نزديك تر از بقيه به خدا 
و نبی)ص( دانسته72 و با اشاره به آيه 35 سوره مائده، 
رجحان حقانيت دينی آنان در تحقق كمال و ســعادت 

66. ر.ک: مصنفات فارسی، ص106.
67. العروۀ، ص310.

68. مرصــاد العباد، ص418؛ االنســان الكامــل، ص317؛ چهل 
مجلــس، ص78؛ اوراد االحبــاب، ج2، ص29؛ فوائــح الجمال، 

ص47؛ المصباح، ص33.
69. العروۀ، ص361.

70. ر.ک: همان، ص292.
71. مرصاد العباد، ص482؛ االنسان الكامل، ص75؛ تحفة البررۀ، 

ص83؛ اوراد االحباب، ج2، ص32؛ المصباح، ص29.
72. ديوان كامل اشعار، ص357.
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جامعه را به اثبات می رساند.73
گويی در نگاه او تعليم بطون قرآن، معرفت در نســخ 
احكام و الفاظ امر و نهی آن در شــرايط مختلف، فقط 
به دســت اوليا، امكان پذير می باشد. از اين رو بر مردم 
هم واجب می شــود كه مرجع اسالمی خود را از آنان، 
برگزينند كه بر هوای نفس غلبه يافته و به مقام انسان 
كامل، نايل شــده اند. شيخ ســمنانی، طبقه فالسفه را 
بيشتر از ديگر اهالی علم، مورد تخطئه قرار می دهد كه 
علت عمده آن، گرايش ذهنی آنان به تعقل استداللی و 

نقش آن در ظاهرگرايی و نفی شهود عرفانی است.74
او بــا اشــاره به مصاديقــی، ابن ســينا )د 428ق( و 
شهاب الدين ســهروردی مقتول )د 587ق( را مردانی 
معرفی می كند كه خدا، آنان را گمراه كرده است. حتی 
اين نظريه را در جريان شهودی، مورد تأييد نبی)ص(، 
قرار می دهد.75 نظير همين مكاشفه از زبان مجدالدين 
بغدادی )د 607ق( نيز نقل شــده اســت كه ابوحامد 
غزالی )د 505ق( را بر حــق و واصل به حقيقت، در 
مقابل فالســفه، مطرح می كند.76 گويــی كتاب احياء 
علوم الدين او، به علت پيوند شــريعت با طريقت، دين 
با دنيا، دفاع از علم مكاشفه و نقلی صوفيه و نيز تبری 
مطلق از فلسفه و اثبات كفر و بدعت اهل آن،77 مورد 
توجه شــيخ سمنانی قرار می گيرد. او ضمن نامه ای در 
اعالم برائت از وحدت وجــود ابن عربی )د 638ق(، 
كل مســلمانان را از مفاســد گرايش به فالسفه كه در 
رواج شرك و بدعت، هم رديف مكاتب يونانی و بودايی 

هستند، برحذر می دارد.78
به نظر می رسد او بقای اســالم را در تمسك به اصل 
توحيــد و تنزيه حق تعالی می بينــد و در راه دفاع از 
آن، بــه بطالن طبقات اهل اتحاد، حلول و تناســخ و 

73. العروۀ، صص284و285.
74. »عالءالدوله سمنانی و تفسير عرفانی«، صص139-127.

75. چهل مجلس، ص228.
76. نفحات االنس، ص430.

77. احياء علوم الدين، ج1، صص39، 44و164؛ ج4، ص1150.
78. نفحات االنس، صص489و490.

اغالط آنان می پردازد كه با وجود سابقه طرد آنان در 
تصوف،79 به علت تأثير بی ســابقه بوداييان در افزايش 
بدعتها و التقاطــات عقيدتی در عرفان اين دوره، نياز 
اجتماعی بيشــتری به معرفت حق و تمايز حقيقت آن 
از شبهات شرك آلود احساس می كند. با اين وجود او 
رعايت رســم ادب در عبوديت حق را حتی در حال 
سكر، بسط و وجد نيز بر مشايخ، واجب می داند.80 اين 
احتياط كالمی در تفسير باطنی دين، ريشه گرايش او 
به شريعت و حفظ اعتدال در طريقت را نشان می دهد. 
گويی او امكان مصونيــت از افراط و تفريط و غلو و 
تفرقه در مذاهب اســالمی را فقــط در تبعيت از طبقه 
اوليای صوفيه، منحصر می بيند، چنان كه آنان را »امت 
وسط و خير االمم« و سياست آنان را »اسهل و اشمل« 

می داند.81
شيخ سمنانی، كامل ترين اوليا را در ارتباط با نبی)ص(، 
مهدی)ع( معرفی می كند و علــت غيبت او را تكميل 
صفــات اعتــدال و تثبيت آن بر حــق می داند، تا در 
نتيجه، دعوت او شــامل همه عالم شده و قطب دوران 
در مقام سلطنت گردد. همچنين او، ايمان مسلمانان را 
در صورتــی حقيقی می داند كه »اعتقاد يابند محمد بن 
حسن عســكری)ع( زنده است و بيرون خواهد آمد و 
خدا می داند آن گاه كه او غايب شده بود، در طبقه ابدال 
درآمــد و همچنان عمر يافت تا قطب ابدال شــد«.82 
استفاده او از احاديث و تفاسير شيعی درباره مهدويت، 
در ميان اهل ســنت كه عمدتًا بر عــدم تولد و غيبت 
مهدی)ع(، از قرن ســوم قمری، تأكيد می ورزيدند،83 
كم ســابقه بود، چنان كه در آثار اخالف كبروی، شيخ 
كبری، بغدادی، رازی، نســفی و باخزری، هيچ خبری 
از اين خبر سرنوشت ســاز در آينده اســالم كه تحت 
تأثير تشيع باشد، به چشــم نمی خورد و تنها در آثار 

79. كشف المحجوب، ص218؛ االنسان الكامل، ص394.
80. »سلوۀ العاشقين و سكتة المشتاقين«، ص241.

81. العروۀ، ص305.
82. چهل مجلس، ص177.

83. مقامات جامی، ص156.
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خاندان ســعدالدين حمويه )د 649ق( تأثيراتی برجا 
می گذارد.84 از اين رو در دوره شــيخ ســمنانی، تبليغ 
شيعيان در سنن اهل بيت)ع(، با لغو نياز سياسی به تقيه، 
در سطح عمومی، عملی و علنی مطرح می شد، چنان كه 
تحت تأثير اين شــرايط، او يكی از نخستين دفاعيات 
را با وجود تســنن خود، به نفع تشيع، اعالم می كند.85 
از ســوی ديگر، او از تســنن خود نيز دفاع می كند و 
ذكر عبارت احترام آميز »رضی اهلل عنه« را به صحابه 
رسول)ص( اختصاص می دهد و گويی علت اين مسئله 
را كه اهل سنت و جماعت، بعد از نام خاندان نبی)ص(، 
عبارت »ســالم اهلل عليه« را انــكار می كنند، فقط اين 
می داند كه خود را از تعصب روافض، مبرا نشان دهند.

پس او ابراز محبت به اهل بيــت)ع( را در باطن و در 
حــد اعتدال، تأييد می كند. اين نكتــه كه او، تنها واژه  
»رافضی« را در خطاب به شــيعيان، بــه كار می برد، 
نشــان می دهد كه فقه، اصول، كالم و تفســير علمای 
شــيعه اماميه را كه بعد از شكست نظامی اسماعيليان 
توســط مغوالن و در اقليت بــودن غالت و اهل حق، 
به عنوان فرقه اصلی و در اكثريت تشــيع، معروف بود، 
قبول نداشــته و نوعی افراط و تفريط سنتی در اسالم 
می ديده است كه در تفسير شافعی ـ حنفی او از اصول 
و فروع شريعت، اثبات می شود. با توجه به نگاه كلی او 
به مذهب تشيع و عدم تفكيك فرقه ها و مشخصات آن، 
می توان به عدم تمايل او در مطالعه فقه اماميه پی برد. 
او در اكثر مواردی كه به ذكر، مدح و تفســير عرفانی 
مقام 12 ائمه اهل بيت)ع( می پردازد، اشاره ای به شيعه 
نمی كند. به نظر می رسد قصد دارد پيوند اهل سنت را با 
محبت اهل بيت)ع( بيشتر كند و از سويی نيز، به القای 
اعتدال و اصالح غلو شيعيان در معرفی ائمه)ع( بپردازد 
و به جای ارائه شــناخت تاريخی، سياسی و كالمی از 
خاندان نبی)ص( كه تا عصر او تداومی اختالف برانگيز 
يافته بود، تفاسيری عرفانی از ايشان، خطاب به سنی و 
84. “Sad- al-din Al- Hammui”, P.704;

تشيع و تصوف، ص198.
85. چهل مجلس، ص179.

شيعه، تلقين كند؛ زيرا غالبًا نزد دو طرف نزاع به عنوان 
الگوهای علم و كمال و اعتدال و تقرب نسبی و معنوی 
به نبی)ص( معتبر بودند. پس اين قابليت را داشــتند 
كه در تحقــق باطنی وحدت مذاهب، نقطه اشــتراك 

مسلمانان، واقع شوند.

معیشت صوفیه
در سيره مشــايخ كبرويه، هرگز كمال انسان، مشروط 
به ترك مطلق دنيا و ماديات آن نشــده است و فعاليت 
خانقاههای آنان با تأكيد بر اهميت ســنت وقف امالك 
و خدمات عام المنفعه و ارتباطات اجتماعی، گواه اين 
مدعا می باشد.86 شيخ سمنانی نيز با رويكرد اقتصادی، 
تصوف خود را آغاز نمود: »مرا در اول درويشــی اين 
واقع شد كه امالك بسيار خريده بودم؛ به وجهی كه در 
آن شــبهه بود. اما اول بيع كرده بودم و ديگر نقد بسيار 
بود كه از ســلطان ارغون، به من رســيده بود و بعد از 
مدتی گفتگو بر من معلوم شــد كه مال ارغون نيست و 
صاحبان آن معلوم نيســت كه به ايشان باز پس دهی. 
بهتر آن اســت كه نقود را صدقه كنی و امالك را وقف 
كنــی كه خدا، صاحبان مال را نيك می داند و ثواب به 
روزگار ايشان برساند؛ با اين كار بركت بسيار ديدم«.87 
او به اين وسيله، خانقاه »ســكاكيه« منسوب به يكی 
از مريدان ابوســعيد ابوالخير )د 440ق( را در بيابانك 
سمنان بازســازی كرد.88 او در محاسبه ای 500 هزار 
دينار امالك خود؛ يعنی بيش از دو برابر خرج خانقاه 
مجدالدين بغدادی، را وقف تصوف كرده،89 اما شــرط 
می كنــد كه حتی فرزندان او در توليت آن، حق تصرف 

86. جامع التواريخ، ج1، ص181؛ ســيرت جالل الدين مينكبرتی، 
ص332؛ رشــحات عين الحيات، ج2، ص63؛ تاريخ جهانگشای 
جوينی، ص642؛ تاريخ خانقاه در ايران، صص195و309؛ نفحات 
االنس، ص433؛ تاريخ حبيب السير، ج3، ص220؛ اوراد االحباب، 

ج2، صص69-67.
87. چهل مجلس، صص202و243.

88. همان، ص229؛
 “Ala- al-dawla Al- Simnani”, P.346.

89. تاريخ خانقاه در ايران، ص309.
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نداشته باشــند.90 گويی برنامه دنيوی او برای معاش 
اشتراكی صوفيه، پرهيز از انحصارگرايی مالی و فاصله 
طبقاتی بين اين جماعت و از سويی رفع نياز مرشدان 
به خلق و تمركز اظهار فقر آنان در خدا بوده است كه 
اعتبار اجتماعی هم دربر داشت: »درويش چون مضطر 
شود، واجب است عرض خود نگاه دارد و رهين منّت 
ظالمان نشود و تكبر بر متكبران، اظهار كند و از سويی 
مال را قبول كند و به صدقه دهد، تا در فســق، خرج 

نكنند مادام كه صاحب حق، معلوم نيست«.91
بنابرايــن ضــرورت تنها پل ارتباطی عــوام با دولت 
توسط مشــايخ صوفی، به شرط عدم وابستگی صوفيه 
به سياست، مورد تأييد او و اكثر كبرويه بود.92 در اين 
ميان فقط شــيخ نســفی، امتناع مطلق از دريافت مال 
شــاهان را به دليل ظلم و حرام خواری ناشی از عدم 
تقيد آنان به شــريعت، بر مســلمان واجب می داند.93 
گويی اين احتياط شــرعی در ارتباط حكومت، بعد از 
ظهور دولتهای غيراســالمی مغوالن و سقوط خالفت 
عباسيان )656ق(، بيشــتر از گذشته، ذهن مشايخ را 
درگير می كند كه ناشــی از جلــب توجه اقتصادی در 
تصوف اســت. به نظر می رســد يكی از داليل اتكای 
اقتصادی شــيخ سمنانی به امور اوقاف، احساس خطر 
او از اختيار رايج عمال دولت، در مصادره اموال عامه 
مردم بود؛ زيرا او عّلت ثبــت دفتری حّجتهای وقفی 
خود را، اعالم تحريم امالكش بر اعوان و عهله سلطان 
و قضات، می داند، تا از شــومی طمع آنان، خانقاهش 
تصرف نشده و خراب نگردد.94 از طرفی ارتباط او با 
اهل فتوت و اخوت،95 بر گرايشات جمعی او، اخالص 
در عمل، انفاق، شــفقت، ايثار در حق فقرا و ضعفا و 

90. چهل مجلس، ص208.
91. ر.ك: همان، ص203.

92. ذخيرۀ الملوك، ص257؛ مرصاد العباد، ص459؛ تحفة البررۀ، 
ص252؛ اوراد االحباب، ج2، ص271.

93. االنسان الكامل، ص128.
94. چهل مجلس )رساله اقباليّه(، ص300.

95. همان، ص246.

اطعام سفره عام، می افزود.96
شــيخ سمنانی از نخســتين عرفايی اســت كه توجه 
بيشــتری به كســب معاش می كند كه از ريشه آن در 
طريقت كبرويه، پی می بريم تجويز كســب و اشــتغال 
به حرفه ای كه معاش ســالك را تأمين ســازد، به اين 
منظور است كه طمع به اغيار رفع شده و خلوص ايمان 
تضمين گردد.97 به عبارتــی، ضرورت تأمين مخارج 
خانواده مرشدان توسط مكاسب حالل و لزوم پرهيز از 
گدايی و اظهار نياز به غير حق و مال حرام، با گرايش 
به شريعت، ارزش بيشتر می يافت.98 از سوی ديگر، به 
علت ارتباط شيخ سمنانی با »نقشبنديه«،99 می توان او 
را تحت تأثير خواجگان بخارا ديد كه از قرن ششــم 
قمري به اهل حرفه، انتســاب داشتند و از اين طريق، 
اعتبار و نفوذی در طبقات عامه يافتند كه ريشــه در 

اصل »خلوت در انجمن« داشت.100
از اين رو می تــوان در ظاهر با خلــق و در باطن با 
حــق بود. او علت كثرت مريدان و وســعت ارشــاد 
شــيخ صفی الدين اردبيلــی )د 735 ق( را نيز گرايش 
او به كســب طعام حالل می داند كه حتی بســياری از 
مفســدان، تحت تأثير طريقت او از كسب حرام، دست 
كشيدند.101 اما شيخ سمنانی، در عصر خود، اكثر علما 
را »حرام خواران مبتدع در خفا« می خواند كه با تظاهر 
و به نام اتصال خلق به حق، از مسلمانان سوء استفاده 
كرده و آنان را گمراه می سازند.102 گويی او نيازمندی 
و وابســتگی اقتصاد صوفيه به اغيار را، محرك نفس 
ســالك ديده و از اين رو اهميت كار را در خودكفايی 
و برابری طبقه خود با عامه مردم و حفظ آداب اصيل 
طريقت و تبليغ ارزشهای كمال انسان، مؤثر می دانست: 

96. همان، ص26.

97. االنسان الكامل، ص144؛ اوراد االحباب، ج1، ص73.
98. ذخيرۀ الملوك، صص237و583؛ مرصاد العباد، ص532.

99. رشحات عين الحيات، ج1، ص63؛ ج2، ص595.
100. “Naksh bandiyya”, P.936.

101. چهل مجلس، ص117.
102. همان، ص118.
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»به نزديك خلق، اين ناپسنديده است و تشنيع می زنند 
كه درويش را مال به چه كار، چون مرا معلوم اســت 
كه عنداهلل پسنديده اســت و غافالن دانند كه اين بدتر 
از آن نباشــد كه به گدايی حاصل كنند و به درويشان 
دهند؛ مرا به ســخن مردم و سرزنش ايشان چه التفات 

باشد«.103
او برخی از مشــايخ همچون سفيان ثوری )د 161ق( 
و ابراهيم ادهم )د 161ق( را كه بر توكل نمی نشستند، 
تحســين كرده و از برخی كه فقط توكل داشــته و يا 
مثل ابوسعيد ابوالخير، قرض می كردند، انتقاد می كند.104 
پس شــيخ سمنانی، مقام توكل را در دين، منافی عمل 
كســب در دنيا نديده و از اين رو به رســوم سياحت 
بی توشــه در باديه، تقبيح دنيــا، و رياضت و خلوت 
طويل و شاقه، تمايلی نشان نمی دهد و گويی قصد دارد 
اين باور شايع و سطحی عوام را در مورد ناسازگاری 
زندگی عرفانی با ثــروت، از اذهان عصر خود، پاك 
ســازد: »اين مردم عجب اعتقادها پيــدا كرده اند كه 
می گويند درويش بايد گدا و محتاج باشد؛ نمی دانند كه 
خدا، هرگز هيچ شيخی را محتاج به مردم در معيشت، 
نمی كند«.105 گويی از ســوی ديگر، او با توجه به عدم 
ســابقه تصوف در اخالف خاندان خودش كه سياسی 
و دولتی بودند، ريشــه فرهنگی اسباب كسب و منفعت 
را در خــود حفظ كرده و در معاش صوفيه به تعادل و 

سازگاری می رساند.
به نظر او، »درويشــانی كه به كار مشغول اند، می بايد 
كه بّطالی را در ميانشان راه نباشد كه يك بيكار، 100 
مــرد را از كار، بازمی دارد«.106 توصيفات ضمنی او از 
»عمارت كاريز«،107 اشــتغال او به عنوان يك صوفی 
در زمينه زراعت را نشــان می دهد. بنابر اين نگاه، هر 
نوع فعاليت اجتماعی كه با احكام شــريعت، تعارضی 

103. همان، ص251.

104. همان، ص201.

105. همان، ص251.

106. همان، ص220.
107. همان، صص201و311.

نداشته باشد، می تواند در طريقت، ارزش يابد، تا حدی 
كه تعارضی با كمال در احوال و مقامات، پيدا نمی كند، 
چنان كه مصاديق آن در سيره برخی از متقدمان تصوف 
نيز، به چشم می خورد.108 گويی به نظر شيخ سمنانی، 
اوليا، بر حسب كمال ابعاد وجود انسانی، نبايد نيازهای 
جســمانی و مادی جامعه را نفی كننــد، بلكه بايد به 
مســائل دنيوی، به عنوان آيات و الطاف الهی كه نظم 
هدفمندی در خلقت دارند، بنگرند. براســاس اين نگاه 
اعتدالــی و تطبيقی به دين و دنيــا، عرفا، می توانند با 
گرايش به مسائل اجتماعی هر زمان و مكانی، محدوده 
كمال گرايی فــردی را در نظام تربيتی تصوف به دامنه 
عام اصالح طلبی جمعی، توســعه دهند و بدين سان، 
كل جامعه را تحت تأثير ارزشهای فرهنگی خود، قرار 

دهند.

نتیجه گیری
1. در مقايســه با آثار ديگر مشــايخ صوفيه در دوره 
ايلخانی، عرفان نظری و عملی شــيخ سمنانی، حاكی 
از  فرهنگ  خالقانه ارزشــها و هنجارهايی است كه 
او در كنار سلوك فردی باطنی برای گرايشات جمعی 
ظاهــری و تأثيرگــذاری و اثرپذيــری متقابل فرد و 
جامعه و مقتضيــات زمان و مكان آن در برابر تصوف 
و تفاســير آن از ارتباط متكامل جهان، انسان و خدا، 

قائل می گردد.
2. او در نظر، حيات انســانها را ذاتًا نيازمند همياری، 
خيرخواهی، صلح با يكديگر و بهبود شــرايط عدالت، 
امنيت و آبادانی ممالك می داند، تا از مسائل دنيوی، در 
راه خدمت به رشد تعليم و تربيت عرفانی و كمال گرايی 
باطنی در اســالم، بهره مند گردنــد؛ در نتيجه راهكار 
بازيابی قدرت و اعتبار جوامع اســالمی را، در تصفيه 
افراط، تفريط و تعصب ناشــی از جهل و خودبينی در 
فتاوای علما و نيز گفتگوی مصلحانه و حقيقت طلبانه 

108. متــن و ترجمه كتــاب تعّرف، ج1، صص91و92؛ كشــف 
المحجوب، ص128؛ تذكرۀ االولياء، ج1، ص487.
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فرقه ها و اعتدال گرايی و تكامل می بيند كه جلوی رشد 
اباحه، بدعت، تفرقه، تكفير و فساد در دين را می گيرد.
3. لحن كالم او، نشان می دهد كه در مسائل مربوط به 
طريقت، رأی مســتقل دارد و خود را به كلی در وجود 
يك شيخ مشهور، مستهلك نمی كند، تا مردم را نيز از 
تقليد ظاهری بــدون تعقل و معرفت باطنی، بازدارد و 
دروازه پذيرش عمومی تصوف را به روی عموم اقشار 

هر جامعه ای بگشايد.
4. او جنبه آزاد انديشــی، حقيقــت طلبی، خالقيت، 
اصالت، عدم وابســتگی سياســی و تقليدی ادبی را با 
زبان انتقادی و صريح و بی پروا، در آثار خود هماهنگ 
می ســازد، تا نقش و مسئوليت كالن واليت مشايخ در 
كمال و ســعادت جمعی را، مؤثرتر ايفا كند. بنابراين، 
برخالف تبليغات عامه فالسفه و فقها، عليه دنيا ستيزی 
و جامعه گريزی صوفيه، می تــوان مصاديقی همچون 
شــيخ ســمنانی يافت كه در دوره مهمی از تاريخ كه 
ســاختارهای تمدن و فرهنگ ملتی مسلمان، آسيب 
كلی ديده اســت، منافع شخصی خود را فدای مصالح 

جمعی كرده، شريعت و طريقت، علم و عمل و نيز دين 
و دنيا را الزم و ملزوم يكديگر قرار داده و ارزشــهای 
جامعــه محوری همانند: كار و كســب رزق حالل، و 
ســنت وقف و امور خيريه بــرای تحّقق جهانی كمال 
و عدالت، را به عنوان مســائلی سرنوشت ساز، مطرح 
می سازد كه در آثار عرفانی قبل از او، كمتر مورد توّجه 
قرار می گرفت. اما با اصول پرسابقه زهد، ورع، قناعت، 
ساده زيستی، اخالص، صبر، فقر، توكل و رضا در نگاه 
آنــان، هيچ منافاتی پيدا نمی كند، بلكه با نزديك كردن 
عرفا به نقشهای اجتماعی، امكان دسترسی عمومی به 

كمال انسانی را فراهم می سازد.
5. نگاه شــيخ ســمنانی، عالوه بــر خالقيت پردازی 
معرفتی، امكان اســتقالل و بی نيازی ظاهری تصوف و 
نيز اعتبار آن را در مقابل ديگر طبقات جامعه، افزايش 
داده و در تبديــل آن به فرهنگ كالن و وحدت آفرين 
در تقابل با تهاجم مذاهــب تفرقه افكن، نقش مؤثری 

ايفا می كند.

- قرآن كريم.
- آزاد ارمكی، تقی، انديشه اجتماعی متفكران مسلمان، 

تهران، سروش، 1376ش.
- ابن خلــدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه 
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