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چکیده
این مقاله به این پرسش پاسخ میدهد که آیا عرفان شیعه امکان تحقق دارد یا نه .میتـوان از سـه معنـای
عرفان شیعه بحث کرد :عرفان شیعه بهمعنای عرفان شیعیان؛ عرفان شیعه بهمعنای مجموعهای از تفاسـیر
شیعی از انگارههای عرفانی یا علم عرفان شیعی؛ عرفان شیعه بهمعنای وجدانیات و یافتـههـای معنـوی
منطبق بر ذهنیت شیعی .دو معنای نخست عرفان شیعه محقق است .بهگواه تاریخ ،شیعیان زیـادی اهـل
سلو معنوی ،مشاهدات ،مکاشفات و نیز آثاری دربارۀ ابعاد علمی عرفان بودهانـد .تفسـیر آمـوزههـا و
تجربیات عرفانی بر مبنای معتقدات شیعه نیز محقق است؛ بهویژه در مسئلۀ والیـت و خاتمیـت آن (در
طول تاریخ مجموعههای فراوانی از این مباحثات را در نصو ،و آثار میتـوان یافـت) .بحـث دربـارۀ
معنای سوم عرفان شیعه (تجربۀ عرفانی شیعی) منوط به موضـعگیری ذاتگرایانـه یـا سـاختگرایانـه
دربارۀ ماهیت تجربه عرفانی است.
کلیدواژهها :عرفان اسالمی ،عرفان شیعه ،ذاتگرایی ،ساختگرایی.
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مقدمه

معموال در محی های علمی پس از طرح موضوعات پژوهشی دربارۀ تاریخ یا اصول و
مبانی عرفان شیعه 1این اشکال مطرح میشود که آیا عرفان شـیعه محقـق اسـت .ایـن
اشکال درحقیقت ،متوجه امکان تحقق عرفان شیعه است و اگر محققان عرفان شیعه به
آن پاسخ ندهند ،تمامی پژوهشهای آنان با تردید جدی مواجه خواهد شد.
در این مقاله دربارۀ امکان عرفان شیعه بحث میکنـیم .پـیش از پاسـخ بـه پرسـش
امکان عرفان شیعه باید به پرسشی مقدماتی پاسخ دهیم؛ یعنی چیستی و ماهیت عرفان
شیعه .برای بحث دربارۀ ماهیت عرفان شیعه هم ضروری است دربارۀ معنای عرفان و
معنای شیعه بحث کنیم .بسته به معنای عرفان ،شیعه و عرفان شیعه ،بحث دربارۀ امکان
آن متفاوت خواهد بود.
دربارۀ ارتباط تشیع و تصوف و همهنین بعد عرفانی مذهب شـیعه بسـیار بحـث
کردهاند .مستشرق شهیر ،هانری کربن تشیع را بعد باطنی اسالم میداند و معتقـد بـود
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امام در تفکر شیعه ،نقش تأویلکنندگی دیانت و قرآن را دارد .او در تبیین این اندیشه،
دایرۀ والیت را جانشین دایرۀ نبوت مـیدانسـت و میگفـت تشـیع نتیجـۀ اعتقـاد بـه
خاتمیت نبوت است (شایگان .)۱۵۵-۱۵۷ :۱۵۵۵ ،کربن با نگاهی همدالنـه ،تشـیع را
حقیقت باطنی اسالم میدانست؛ ازاینرو برای تصوف نیـز مـاهیتی شـیعی قائـل بـود
(پازوکی .)۵۰ :۱۵۹۰ ،کربن نگاهی پدیدارشناختی به تصوف و تشیع داشت و تقریبـا
چنین رویکردی را در نگرش سنتگرایانۀ سیدحسین نصر هم میتوان دید .او نیـز در
کتاب آموزههای صوفیان ،از دیروز تا امروز 2از پیوندهای ماهوی و تاریخی تصوف با
تشیع سخن میگوید (نصر .)۱۱۱ :۱۵۹۰ ،کامـل مصـطفی الشـیبی نیـز در کتابهـای

18

ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Shia mysticism

 .2این کتاب ابتدا با عنوان «( »Sufi Essaysمقاالت عرفانی) و در چاپهای بعدی با عنوان « »Living Sufismمنتشر
شده است.

الصلة بین التصوف و التشیع و الفکر الشیعی و النزعات الصوفیه حتی مطلع القرن الثانی
عشر الهجری با نگرشی تاریخی به ارتباط تصوف و تشیع در بستر تاریخ پرداخته است
و باوجود برخی انتقادات ،تحقیقی شایستهای است.
بحث دربارۀ جوهرۀ عرفانی تشیع یا ریشۀ مشتر تصوف و تشیع یا پیوند تاریخی
آن دو با بحث دربارۀ عرفان شیعه متفاوت است .موضوع این مقاله ،نه ماهیت عرفـانی
شیعه است و نه ارتباط تشیع با تصوف ،بلکه این است که آیا میتوان از عرفـان شـیعه
سخن گفت .البته تحقیقاتی که از آنها نام بردیم و بیشتر تحقیقات دیگر که در اصـول
کلی و مدعیات ،شباهت بسیار با آنها دارند ،تأثیری مهمی در پاسخگویی بـه پرسـش
این مقاله دارند.
میتوان سه معنا برای عرفان شیعه فرض کرد کـه حـداقل در دو معنـایش محقـق
است :عرفان شیعه بهمعنای عرفان شیعیان؛ عرفان شیعه بهمعنای علم عرفان شیعی کـه
مجموعهای از تفاسیر شیعی از آموزهها و انگـارههـای عرفـانی اسـت؛ عرفـان شـیعه
بهمعنای کشف و شهودی با صفت شیعی.
مفاهیم

از دو مفهوم اصلی عرفان و شیعه روشن کنیم.
عرفان

میرچا الیاده عرفان را عالیترین نقطهای میداند که ممکن است برای فرد در درون یـا
بیرون حوزۀ دین حاصل شود .به عقیدۀ او تحلیل و تعریف این بعـد تجربـی از دیگـر
ابعاد دین دشوارتر است .برخی از این مشکالت ماهوی و برخی عرضی است و چنان
ورود به این ساحت دشوار است که حتی تعریف مقبول از عرفان ناممکن است (الیاده،
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در اینجا تعاریف ممکن را از عرفان شیعه بررسی میکنیم و پیشازآن ،باید مرادمـان را

19

 .)۱۱۵ /۱ :۱۵۵۷نگاه الیاده به تجربۀ عرفانی 1است؛ اما چنانکـه مـیدانـیم ،در سـنت
اسالمی عالوهبر بعد تجربی ،عرفان در بعد معرفتی هم رسمیت دارد؛ بنابراین میتـوان
گفت در تقسیمی کلی ،دو معنای رایج از عرفان وجود دارد .گاهی مراد از عرفان ناظر
بر تجربۀ معنوی ،وجدانیات ،کشف و شهود است« :تجربه مسـتقیم یـا بیواسـطه امـر
الوهی که در آن نفس آنی به وحدت با خدا نزدیـک مـیشـود» (دیبـل.)۱۷۵ :۱۵۷۵ ،
گاهی مراد از آن مجموعۀ معارفی است که در طول زمان از مجموعۀ سخنان و نصو،
عرفانی در قالب علوم عرفان نظری و عملی بهدست آمده است؛ بنابراین گاه میگوییم
عرفان و مراد ما اصل تجربۀ سلوکی و معنوی است کـه در قالـب اصـطالحاتی چـون
کشف و شهود مطرح میشود .معموال پس از انباشت انبوهی از تجربیات در یک سنت
معنوی ،کسانی از همان سنت معنوی یا غیر از آن سنت ،به تفسیر و تحلیـل مجموعـۀ
تعبیرات و نظامسازی میپردازند کـه درمجموعـۀ دو دانـش عرفـان نظـری و عملـی
طبقهبندی میشود.
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در سنت اسالمی هم به تجربه ،بدون انضمام آن به بعد علمی و معرفتیاش عرفـان
میگویند و هم به مجموعۀ دانشی که بـرای توصـیف و توضـیح ایـن تجـارب پدیـد
آمدهاند؛ بنابراین ما با دو معنا از عرفان مواجهیم که به یکی تجربۀ عرفانی و به دیگری
علم عرفان میگوییم.
شیعه

بحث دربارۀ معنای شیعه پیهیدگیهای بسیاری دارد :ازیکسو مـذاهب بسـیاری چـون
اسماعیلیه ،امامیه ،زیدیه و  ...خود را شیعه میدانند و هریک تعبیری و معنـایی از تشـیع
دارند؛ ازسویدیگر این اصطالح در طول تاریخ اسالم داللتهای متمایزی داشته است و
ازدیگرسو ،اهلسنت و جماعت اغلب افکار خارج از چهارچوب خـویش را بـه تشـیع
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Mystical experience

متهم میکردهاند؛ ازاینرو این واژه سیال و داللت معناییاش دشوار شده است .اگر قـدر
متیقن جریانهای شیعیمذهب را مال معنای تشیع بدانیم ،کارمان دشوارتر خواهد بود؛
زیرا با چنان طیف وسیعی از نظرات مواجه خواهیم بود که احتماال از دل آن فق محبـت
به امامعلیبنابیطالب 7و اعتقاد به برتری او (شیبی 1)۷۰ :۱۵۹۷ ،بیـرون خواهـد آمـد و
بسیاری از جریانهای صوفیمشرب و بسیاری از اهلسنت در دایرۀ تشیع قرار میگیرند.
آنهه رسیدن به نقطهای قابلاتکا در فهم از تشیع را دشوار میکند ،چندوجهی بودن
مسئلۀ جانشینی پیامبر است .آیا مراد شیعه از جانشینی پیامبر 6که آن را حق علی 7و
فرزندان او میداند ،جانشینی سیاسـی اسـت

دراینصـورت هـرکس بگویـد علـی7

جانشین پیامبر 6در زمامداری مسلمانان است ،باید او را شیعه دانست؛ حتی اگـر او
مرجعیت علمی و دینی علی 7و خاندان او را مطلق نداند یا به مراتب معنوی خانـدان
پیامبر 6معتقد نباشد .ممکن است کسی به جانشـینی در مرجعیـت علمـی و دینـی
معتقد باشد؛ اما به جانشینی سیاسی علی 7از پیامبر 6معتقد نباشد یا به مقام معنوی
علی 7در قرب به خداوند و جانشینی معنوی علی 7معتقـد باشـد؛ امـا بـه جانشـینی
سیاسی یا مرجعیت علمی خاندان علی :معتقـد نباشـد کـه نمونـۀ بـارزش صـوفیان
در تصوف بهمعنای انتقال خالفت معنوی از قطب پیشین به قطب پسـین اسـت ،آنـان
معتقــد بــه جانشــینی معنــوی علــی 7هســتند؛ امــا در فقــه و اصــول شــریعت ســراغ
غیراهلبیت :رفتهاند و ابابکر را نخستین خلیفۀ پیامبر میدانند.
اگر در مسئلۀ جانشینی فقـ بعـد معنـوی را درنظـر بگیـریم ،بسـیاری از صـوفیۀ
اهلسنت را میتوان شیعه دانست .همین مبهم ،یعنی دامنۀ جانشینی ،باعث شده اسـت
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته شیبی ضمن اشاره به عقاید ناهمگن فرق شیعی و اعتراف به دشواری ریختن این فرق در قالبی معین ،عالوهبر
برتری علی ،7قول به معنویت خا ،ائمه و مهدویت را در کنار اعتقاد به برتری علی 7از ویژگیهای تقریبا
مشتر این فرق میداند.
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اهلسنتاند که سند خرقۀ خویش را به علی و از او به پیامبر میرسانند و چون خرقـه
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که در شناخت مصداق تشیع در افراد همیشه اختالف وجود داشته باشد .کسانی ماننـد
قاضینورا لل شوشتری در مجالسالمؤمنین ،همـۀ کسـانی را کـه بـه هرکـدام از انـواع
جانشینی برای علی 7و خاندان او معتقد بودهاند ،در زمرۀ مفـاخر شـیعه آورده اسـت؛
برای مثال ،جمعی از بزرگان صوفیه مانند بایزید بسطامی ،شقیق بلخی ،ابـراهیم ادهـم،
مالک دینار ،سری سقطی ،ابنفارض مصری ،ابنعربی ،نجمالدین کبری ،عطار ،موالنا،
عالءالودله سمنانی ،صدرالدین قونوی و ( ...شوشتری /۱ :۱۵۵۵ ،صص .)۷-۰قضاوت
دراینباره خارج از موضوع این مقاله است.
ما برایآنکه گرفتار چنین کـالف سـردرگمی نشـویم ،شـیعه را بـهاینمعنا درنظـر
میگیریم :مذهب امامیه که اصول کالمی مشخصی دارد و به جانشینی سیاسی ،دینی و
معنوی ائمۀ دوازدهگانه :از پیامبر خاتم 7است؛ درواقع بـا ایـن معنـا میخـواهیم از
امکان تحقق عرفان در شیعۀ امامیه سخن بگوییم.
امکان عرفان شیعه
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باتوجهبه دو معنای عرفان میتوان سه معنا برای عرفان شیعه برشمرد:
عرفان شیعه بهمعنای عرفان شیعیان

عرفان شیعه در اینجا یعنی عرفان معتقدان به اصول مذهبی شیعه ،یعنی کسـانی کـه از
جامعهای شیعهمذهب برآمدهاند .حال این عرفان میتواند عرفان محض باشد یا عرفان
مضاف به تعبیر و تفسیر؛ بهعبارتدیگر ،این معنا نسبت به عرفان در معنای تجربی یـا
علمیاش البشرط است و بههمیندلیل هم میتواند متضمن عرفـان شـیعی در معنـای
دوم (علم عرفان شیعی) و هم متضمن عرفان شیعی در معنای سـوم (تجربـه عرفـانی)
باشد؛ درعینحال ضمن انتساب به افراد شیعهمذهب میتواند نه عرفان شیعی بهمعنای
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دوم باشد و نه عرفان شیعی بهمعنای سوم؛ یعنی ممکن است عارفی شیعی داشته باشیم
بدونآنکه معتقد به اصول علم عرفان شیعی باشد و نیز ممکن است عارفی شیعی داشته
باشیم بیآنکه بتوانیم در مواجید او عنصری شیعی را پیجویی کنیم.
در این معنا از عرفان شیعی ،کلمۀ شیعی مجاز از شیعیان است؛ پس آن را نمیتوان

صفت واژۀ عرفان دانست تا آن را وسیلهای کنیم برای وجه تمـایز بـه عرفـان سـنی و
مانند آن .این دقیقا شبیه تفاوت دو اصطالح فلسفۀ اسالمی و فلسفۀ مسـلمانان اسـت.
برخی قائلاند فلسفه نمیتواند متصف به اسالمی ،یهودی و مسیحی شود؛ پس مراد از
فلسفۀ اسالمی ،فلسفۀ مسلمانان است ،نه فلسفهای در خود عناصری از دیـن اسـالم و
نظام عقیدتی آن .عرفان شیعیان نیز لزوما بهمعنای عرفانی نیست که عناصر شیعی داشته
باشد؛ چه این عناصر در نظام معرفتی آن (علم عرفـان یـا عرفـان مضـاف بـه تعبیـر و
تفسیر) لحاظ شود ،چه در بعد تجربی آن (عرفان محض) و چه هی کدام از آنها.
قضاوت دربارۀ تحقق این معنا از عرفان شیعه تاریخی است .کافی اسـت بـه تـاریخ
مراجعه کنیم و ببینیم آیا مردانی معتقد به اصول مذهب شیعه وجود داشـتهانـد کـه اهـل
تجربۀ عرفانی یا علم عرفان باشند .تاریخ دراینباره بهوضوح نشان مـیدهـد کـه چنـین
چیزی محقق است .سیدحیدر آملی ،قطبالدین نیریزی ،سیدعلی قاضی و بسیاری دیگر
از عرفای بزرگ شیعهمذهب ،شواهدی انکارناپذیر برای این معنـا از عرفـان شـیعهانـد.

1

بنابر بسیاری از گزارشها ،ایشان حاالت عرفانی داشتهاند و آثار متعدد آنها در شـرح و
تفسیر اندیشههای عرفانی نشان میدهد علم عرفان شیعی داشتهاند .بررسی این مطلب و
آرای آنان در عرفان عملی و نظری ،بررسی تاریخ طوالنی عرفان در شیعۀ امامیه است.
عرفان شیعه بهمعنای علم عرفان شیعی

معنای دوم از عرفان ،عرفان نه بهمعنای تجربی آن بلکه عرفان بـهمعنای نظـریاش
است .مراد ما از نظری در اینجا معنای عرفان نظری نیست ،بلکه کل دانش عرفان ،اعم
از علم سلو  ،عرفان نظری ،واژگان و اصالحات بیانگر تجربـۀ عرفـانی مـراد اسـت.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای آشنایی با جریانهای عرفانی تشیع در دوران معاصر ،ر.

شیخ ،محمود ( ،)۱۵۷۱مکتب حکمی تهران و

عرفان اسالمی ،سازمان انتشارت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران؛ شیخ ،محمود ( ،)۱۵۷۱مکتب
اخالقی عرفانی نجف ،سازمان انتشارت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران ،چاپ سوم.
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نشان دادن گزارشهایی که دال بر حاالت عرفانی و معنوی آنـان باشـد یـا آوردن آثـار و
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سالک پس از جدا شدن از تجربه (فارغ از آنکه دانستههای پیشـین را دخیـل در اصـل
تجربه بدانیم یا نه) به بیان آن میپردازد و پس از انباشت تعبیرات ،خود عرفا یا کسـان
دیگری آن تعبیرات و گزارشها را تفسیر میکنند و از دل این تفاسـیر ،دانـش نظـری
عرفان پدید میآید .عرفان شیعه باتوجهبه جزء اول این اصطالح ،یعنی عرفان بهمعنای
مضافش ،تفاسیر شیعی از آموزههـای عرفـانی اسـت .تفسـیر سـخنان عرفـا براسـاس
اندیشهها و معتقدات شیعی ،امکان عقلی دارد .بیشتر این تفاسیر ذیـل تفسـیر عرفـای
شیعه از نظریۀ انسان کامل ،والیت و خاتمیت گرد آمده است.
از شواهد مهم این معنا از عرفان شیعی ،سیدحیدر آملی است .او در تبیین مباحـث
عرفانی ،به آموزههای شیعی توجه میکند و در مـواردی درصـدد تفسـیری شـیعی از
معارف عرفانی است؛ زیرا معتقد است امامان شیعه سرچشمۀ همه علوم ،معـدن همـۀ
اسرار ،رؤسای ارباب شریعت ،ائمۀ اهل طریقـت و اقطـاب سـتونهـای حقیقـتانـد
(سیدحیدرآملی .)۱۵ :۱۵۱۹ ،کوشش او برای تبیین جایگاه ائمۀ شیعه بهعنوان کـامالن
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و اقطاب ،نمونۀ خوب تفسیر شیعی از نظریات عرفانی است.
تفسیر شیعی از مباحث عرفانی با تفسیر عرفانی از سخنان ائمۀ شـیعه قرابـت دارد.
یکی از نخستین کوششها در این مسـیر ،شـرح نهجالبالغـه میـثم بحرانـی بـا عنـوان
مصباحالسالکین است .نویسنده بهکمک اندیشههای صوفیانه ،سخنان امیـر مؤمنـان را
شرح داده است .قاضی ل
نورال میگوید این شرح شامل حکمت ،کالم و تصوف اسـت
(شیبی .)۷۱ :۱۵۹۷ ،تفسیر شیعی از اندیشههای عرفانی و شرح عرفانی سخنان بزرگان
شیعه ،موجب درآمیختن بیشازپیش تصوف و تشیع شده است.
کسانی چون سیدرضی الریجانی ،آقامحمدرضا قمشـهای ،میرزاهاشـم اشـکوری،
میرزاحسن کرمانشاهی ،سیدمحمدکاظم عصار و فاضل تونی از نمونـههـای برجسـتۀ
بزرگان دانش عرفان در عالم شیعهاند .امـروز دانـش عرفـان بـه یکـی از دانـشهـای
حوزههای علمیه تبدیل شده است.
در این معنا از عرفان شیعه ،باید به پرسشهای بنیادینی پاسخ داد .نخستین پرسش،

چیستی نسبت این عرفان با عرفان اسالمی است .بهتبع پاسخ این پرسـش ،بایـد وجـه
تمایز این عرفان با عرفان ُسنی و پسازآن نسبت این عرفان با عرفان ابنعربی و دیگـر
مکاتب عرفانی دنیای اسالم روشن شود.
وقتی به وجود علم عرفان شیعی معتقد میشویم ،نسبت آن با علم عرفان اسـالمی،
با نظر به آنهه در تاریخ تحقق یافته ،عموم و خصو ،مطلـق اسـت؛ یعنـی در دانـش
عرفان اسالمی ،معارف و مطالبی وجود دارد که عرفان شیعه (بهمعنای معنای دانشی و
نظریاش) آنها را تأیید نمیکند؛ البته انبوهی از معارف نیز وجود دارد که علم عرفـان
شیعی آن را میپذیرد .همین پاسخ را در نسبت علم عرفـان شـیعه ،عرفـان ابنعربـی،
عرفان خراسان و دیگر مکاتب عرفانی دنیای اسـالم بایـد درنظـر گرفـت .بـا نگـاهی
اجمالی میتوان دریافت که نسبت علم عرفان شیعی با این مکاتب ،عام و خـا ،مـن
وجه است؛ یعنی گزارههای مشتر بسیاری وجود دارد ،اما مطالب اختصاصی فراوانی
را نیز میتوان یافت.
نزدیکترین مکتب عرفانی به عرفان شیعی ازحیث علمی و نظری ،مکتب ابنعربی
است؛ چون تأکید او بر نظریۀ انسان کامل است .این نظریه ازآنجاکه با امامشناسی تشیع
نظریهپردازان عرفان شیعی از عرفـان خراسـان ،نماینـدگانش و کسـانی چـون موالنـا
نیست.

1

در اینجا باید بهیاد داشت که دانش عرفان شیعی ،مانند همـۀ علـوم دینـی ،دانشـی
است در حال شدن و تطور دائمی با قرائتها و تفاسیر گوناگون .آنهه تاکنون رخ داده
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همسان است ،اندیشمندان شیعی به آن توجـه کردهانـد؛ البتـه بـهمعنای برکنـار بـودن

است ،پدید آمدن سیطرۀ نظام نظری ابنعربی است؛ اما امکان عبور از این نظریه وجود
دارد .آنهه هانری کربن در کتاب تاریخ فلسفه اسالمی ،فلسفۀ شیعه یا حکمـت نبـوی
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای نمونه ر.

قسمت اول و دوم مقالۀ «منزلت مثنوی نزد عالمان امامی» نوشتۀ شهرام صحرایی ،مجموعۀ

مقاالت عرفان ایران ،ج ،۵۷-۵۹حقیقت ،تهران.
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مینامد و میکوشد زمینههای تاریخی این حکمت را تبیین کند ،میتـوان بـا تسـامح،
تعبیری دیگر از دانش عرفانی تشیع دانست؛ زیرا معتقد است خطوط اساسـی اندیشـۀ
شیعی را در دو مفهوم باطن و والیت پیجـویی کـرد (کـربن .)۰۵ ،۱۵۹۰ ،بـاطن کـه
جوهر عرفان است ،برآمده از تعلیمات امامان شیعه اسـت .چـون محـور ایـن تعـالیم
باطنی ،والیت است ،تشیع در نظر او اساس معنویت اسالمی است .بهقـول او والیـت
چنان در نفس تشیع ریشه دارد که از آن جـدا نمیشـود (همـان .)۵۵ ،او ادوار تشـیع
امامی را با نظر به مراحل تطور منابع اندیشۀ شیعی تقسیم میکند .نخست دورۀ امامـان
معصوم و پیروان آنان تا آغاز غیبت کبری ( ۵۱۷ق ).است .دورۀ دوم از غیبـت کبـری
آغاز میشود و تا درگذشت خواجهنصیرالدین طوسی ( ۱۵۱ق ).ادامه مـییابـد .دورۀ
سوم از درگذشت خواجهنصیرالدین طوسی آغاز میشود و تا تجدید حیات ایـران در
عصر صفوی ادامه مییابد .دورۀ چهارم عهد مکتب اصـفهان و هنگـام ظهـور کسـانی
چون میرداماد ،مالصدرا ،احمد علوی ،فیض کاشانی ،عبدالرزاق الهیجی ،قاضیسعید
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131
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قمی و دیگران است (همان ،صص.)۷۵-۷۵
کربن ذیل دورۀ اخیر به مطلب مهمی اشاره میکند« :این اندیشمندان بـزرگ عصـر
وحدت تفکیک ناپذیر ایمان ،و عرفان و وحی نبوی و تعقل فلسفی را که معنای واقعی
وحی نبوی را تعمیق میبخشد ،همهون گنجینۀ وجدان شیعی در میکنند( ».همـان،
 )۷۵تأکید کربن بر دو عنصر باطن و والیت ،مرتب کردن آن دو با حکمت نبوی ،نقش
آن در تکامل این فلسفه و جدا شدن آن از فلسفۀ یونـان ،طرحـی از حکمـت عرفـانی
شیعه است؛ اما چون در این مطلب بسیار بغرنج است ،ممکن است نویسـنده را بـه
درهم آمیختن فلسفه و عرفان با یکدیگر و فروکاستن آنها مـتهم کننـد .بـرای زدودن
چنین ابهامی ،تذکر دو نکته ضروری است )۱ :سخن ما در اینجا عرفان از جنبۀ نظـری
و دانشی آن است .این بعد از عرفان ،المحاله با دیگر شـاخههـای علـوم دینـی ،چـون
تفسیر ،حدیث ،کالم و حکمت آمیخته است .مرزبندی عرفان نظری و فلسـفه در آثـار
کسانی چـون قاضیسـعید قمـی ،مالصـدرا و اقـران و تبعـۀ ایشـان نـاممکن اسـت؛

بههمیندلیل کربن در تفکیکناپذیری ایمان ،عرفان ،وحی و تعقل فلسـفی را نقطـۀ
طالیی تاریخ فکر شیعی میداند؛  )۱متون نظری در عرفان اسالمی ،المحاله با حکمت
آمیخته است؛ بهنحویکه برخی بهدرستی بهجای استفاده از «عرفان نظری» از اصطالح
«حکمت عرفانی» بهره بردهاند و عرفان نظری را دستگاهی حکمی در عرض حکمـت
مشایی ،اشراقی و متعالیه میدانند.

1

از همین جا موضع ما دربارۀ مکتب ابنعربی نیز روشـن مـیشـود .چـون مکتـب
ابنعربی بر دو عنصر باطن و والیت تأکید تام و تمام میکنـد ،بنیـاد و مـتن محـوری
دانش عرفانی تشیع شده است .نظریۀ وحدت وجود بهترین بنیاد مفهومی برای توجیـه
دو مسئلۀ تفکیک ظاهر و باطن عالم ،انسان و بهتبع دین است .براساس همین تفکیک،
بهترین بنیاد نظری را برای توجیه مسئله والیت در اختیـار پسـینیان خـود مـیگـذارد.
استفادۀ دانش عرفانی تشیع از ابنعربی ،نه بهمعنای شیعه بودن ابنعربـی اسـت و نـه
بهمعنای اصیل نبودن این دانش؛ چنانکه مبنا شـدن آرای ارسـطو در فلسـفۀ اسـالمی،
دلیلی بر اصیل نبودن این فلسفه نیست .ویژگی دنیای دانش و اندیشۀ بشـری ،گـرفتن
دیدگاهها و بنیاد قرار دادن آنهـا بـرای توسـعۀ مکاتـب فکـری اسـت .مالصـدرا بـا
تمام فلسفۀ صدرایی از عرفان ابنعربی نیست.
پس عرفان شیعه حتی در بعد دانشی و نظریاش نوظهور نیسـت .سـخنان امیـر مؤمنـان،
بهویژه آنها که در نهجالبالغه آمده ،سخنان دیگر ائمه دربارۀ معرفت خداوند ،بنیاد این دانـش
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بهرهبرداری از اندیشۀ ابنعربی ،نظامی حکمی را بنیاد مینهد؛ اما بهمعنای اخـذ تـام و

است .اینکه نظریهپردازان این دانش چقدر توانستهاند به افق سخنان ائمۀ اطهار نزدیک شـوند،
بحثی دیگر است .اکنون مهم آن است که اینان مدعی بهـرهمنـدی از آثـار ائمـهانـد و همـین
دغدغه باعث شده است که شروح فراوانی بر روایات امامان شیعه بنویسند.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1حکمت عرفانی عنوان کتابی است از ل
یدال یزدانپناه ،از استادان معاصر عرفان نظری در حوزۀ علمیه قم.
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برخی متکلما ن و فقهای شیعه نظریه پردازان عرفان شـیعی را منحـرف از قـول و
فعل امامان می دانند و به تکفیر ،تفسیق و مبارزه با آنان می پردازند .باید پذیرفت این
صف آرایی طبیعی است و چنین مخالفتی باعث خارج دانسـتن ایـن افـراد از تشـیع
نمیشود؛ چنان که مخالفت های قاطبۀ متکلمان اهل سـنت بـا روش عرفـانی ،باعـث
خارج دانستن صوفیه از اسالم نیست و ما همهنان تصوف را ظهور و بروز عرفان در
اسالم میدانیم.
عرفان شیعه بهمعنای تجربۀ عرفانی شیعی

قضاوت دربارۀ امکان تحقق عرفان شیعه بهمعنای تجربۀ عرفانی ،مستلزم موضعگیـری
دربارۀ ماهیت تجربۀ عرفانی است .دو دیدگاه دربارۀ ماهیت تجربۀ عرفانی وجود دارد:
ذاتگرایی؛ 1ساختگرایی 2یا زمینهمندانگاری.

3

عرفان شیعه بهمعنای تجربۀ عرفانی شیعی براساس نظریۀ ذاتگرایی
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ذاتگرایان  )۱تجربۀ دینی را حقیقت دین میدانند؛  )۱به هستۀ مشتر تجارب دینـی
و عرفانی معتقدند .این هستۀ مشتر همان تجربۀ خـام و محـض اسـت و از زبــان،
فرهنگ و معلومات مـتأثر نیست؛  )۵معتقدند زبـان ،معلومـات ،انتظـارات و فرهنـگ
عارف و صـاحب تـجربه ،هـی نقشی در ساخته شدن تجربـۀ او نـدارد .آنـان تجربـۀ
دینی را تجربۀ محض ،فرافرهنگی و بیواسطۀ مـفاهیم میداننـد .الزمۀ ایۀ دیۀگاه،
تمایز تجربه و تفسیر آن و یکسانی تجارب در فرهنگها و ادیـان مختلـف اسـت ،نـه

کثرت آنها (صادقی.)101 :۱۵۷۱ ،
ذاتگرایان معتقدند حداقل در تجارب عرفانی خا ،،عرفا چیز واحدی را تجربه
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Essentialism
2. Constructivism
3. Contextualism

میکنند و زمینههای اجتماعی و مذهبی در تفسیر آنان از تجربه اثرگذار است؛ بنابراین
میتوان به هستۀ مشتر گزارشهای متنوع عارفان از تجربیاتشان معتقـد شـد (فـالح
رفیع .)۱۵۵-۱۵۵ :۱۵۷۱ ،ذاتگرایان دخالت تفسیر را در ذات تجربه منتفی میدانند و
معتقدند تفسیر پس از تجربه ،بـر آن اضافه میشود.
میتوان شالیرماخر را آغازکنندۀ ذاتگرایی در تجربۀ دینی دانست .او گوهر تجربۀ
دینی را «احساس وابـستگی» 1و دین را از مقولۀ احساس و شوق به موجودی نامتناهی
میداند (خادمی .)۱۷۵ :۱۵۹۷ ،پـس از او اتـو دربـارۀ مفهـوم امـر قدسـی ،2عالوهبـر
احساس وابستگی ،از خوف و خشیت دربرابر راز هیبتانگیز و احساس شـوق بـه او
سخن میگوید (همان) .او گوهر دین ،یعنی احساسـات ،عواطـف و تجربـۀ دینـی را
بیرون از باورها و اعمال دینی میداند .بهعقیدۀ او این گوهر در همۀ ادیان وجود دارد و
همۀ ادیان میتوانند حق و نجاتبخش باشند (سلیمانی اردسـتانی .)۱۷، :۱۵۷۵ ،او
ذات دین را غیرمفهومی و غیرعقالنی میداند و معتقد اسـت در تجربـۀ عرفـانی ،ذات
ناگفتنی و نامفهوم امر قدسی بهدست میآید و مفهومسازی عقالنی و اخالقـی پـس از
تجربه رخ میدهد (وکیلی.)۱۱۹-۱۱۵ :۱۵۹۷ ،
درنظر میگیرد و سپس چهار ویژگی وصفناپذیر ،معرفتبخش ،زودگـذر و انفعـالی
بودن را برای این تجارب برمیشـمرد ) .(James, 2004: 295والتـر تـرنس اســتیس در
کتاب عـرفان و فلسفه 4به ویژگیهای مشتر دو گونۀ اساسی تجربۀ عرفانی (انفسـی
و آفاقی) میپردازد .او این تجارب را فراتر از محدویتهای زمانی و فـرهنگی عـارف
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. feeling of dependence.
2. The Idea of the Holy.
3. The Varieties of Religious Experience.
4. Mysticism and philosophy.

بررسی امکان تحقق عرفان شیعه

ویلیام جیمز در کتاب تنوع تجارب دینی ،3هستۀ مشترکی بــرای تــجارب دینـی
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میداند .از ویژگیهای مشتر تـجربۀ عـرفانی آفـاقی و انفسی ،پنج ویژگی مشـتر
است که استیس آنها را ویژگیهای مشتر و کلی عرفان در هـمۀ فـرهنگها میداند:
احساس عینیت یـا واقعیت؛ تیمن ،صلح و صفا و مانند آن؛ احـساس (امری) قدسـی،
حرمتدار و الهـی؛ مـتناقضنمایی؛ بیانناپذیری (استیس .)۱۵۷-۱۵۰ :۱۵۹۹
مدعای اصلی ذاتگرایی ،یکسانی تجربۀ عرفانی اسـت و برخی ویژگیهای ذاتـی
تجربۀ عرفانی در همۀ سنتهای دینی مـشتر است .پژوهشگران نشـان دادهانـد کـه
رویکردهای ذاتگرایان را به اشترا سنتهای عرفانی میتوان در سه دسته قـرار داد:
یکســانی مـتـــافیزیکی؛ یکســانی پدیدارشـــناختی؛ یکســانی روانشــناختی (فنــایی
اشکوری.)۷۱-۱۷ :۱۵۷۷ ،
اصحاب حکمت خالده 1یا سنتگرایان به یکسانی متافیزیکی اعتقـاد دارنـد .البتـه
دقیق نمیتوان گفت اصحاب حکمت خالده ذاتگرا هستند؛ اما محتوای اعتقـاد آنـان
متعلـق تجربـۀ عرفـانی در
وجه کـامال مشـترکی بـا ذاتگرایـان دارد .آنـان معتقدنـد َ
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فرهنگهای گوناگون واحـد اســت و تمایز ،ریشه در تفاسیر گونـاگون تجربـهگـران
دارد .آنان به وحدت متعـالی ادیـان 2معتقدنـد و امـروزه بـه سـنتگـرا معـروفانـد.
اندیشمندانی مانند رنـه گـنون ،آنـاندا کوماراسوامی 3،فریتیوف شـوان 4و سیدحسـین
نصر از شخصیتهای معروف این مکتباند .آنان معتقدند در پس همۀ تجارب دینـی،
«اصل جامع» و هستۀ مشترکی وجود دارد؛ پس همۀ ادیــان گـوهر و مبنـای واحـدی
دارند (عباسی.)۷۵ :۱۵۹۰ ،
ویلیام جیمز در کتاب تنوع تجربـههای دینـی و والتـر تـرنس اســتیس در کتـاب
ـــــــــــــــــــــــــــ

61

1. Perennial Philosophy.
2. The Transcendent Unity Of Religions.
3. Ananda K. coomaraswam.
4. Frithjif Schuon.

عرفان و فلسفه به یکسانی پدیدارشناختی معتقدند .آنها بـا رویکـرد پدیدارشـناختی،
وجــوه و ویژگیهــای مشــتر تجربـــههـــای عرفـــانی را بــرمیشــمرند و بــاوجود
اختالفاتشان چیزهایی مانند تجربه وحدت ،بیانناپـذیری ،متنـاقضنمـایی ،احسـاس
شادمانی و تقدس و  ...را از ویژگیهای مشتر تجارب عرفانی میدانند .جیمز به دو
نشانۀ اصلی و دو نشانۀ فرعی برای تجربۀ عرفانی اشاره میکند .بیانناپذیری و کیفیت
معرفتی ،دو نشانۀ اصلی و ناپایداری و انفعال دو نشانۀ فرعیاند .مراد او از بیانناپذیری
این است که تجربه به لفظ درنمیآید و مرادش از کیفیت معرفتی ،معرفتبخشی تجربه
و از جنس کشف و اشراق بودن آن است .این دو ویژگی موجب میشود که به حالتی،
حالت عرفانی بگویند (پرادفوت .)۱۵۵ :۱۵۵۵ ،استیس با گـــردآوری گـزارشهـای
عارفان از سنتهای عرفانی مختلف و برشمردن ویژگــیهــای آنها ،ویژگـیهــای
مـشتر و اختصاصی را شناسایی کرده است.
فورمن 1به یکسانی روانشناختی اعتقاد دارد .او ماننـد اصـحاب حکمـت خالـده،
متعلَق تجربه را عنصر مشتر نمیداند و مانند جیمز و اسـتیس ،عنصــر مشــتر را
در پدیـدارهای مشـتر نمیجوید ،بلکه تجربۀ آگاهی مـحض را عـنصر مشتر همۀ
بلکه از بینقشی و سلبی بودن آنها سخن میگوید .در نظر او تجربۀ عــرفانی حالـت
خـودکار ذهن را که محصول محتواهای پیـشین اسـت ،مـتوقف و پیوند عـارف را بـا
ادرا پیشینی ذهن کمتر میکند (شیروانی .)۱۵۷-۱۵۱ :۱۵۷۵ ،به عقیدۀ او در تجربـۀ
آگاهی محض بـا نـفس آگـاهی مواجه میشویم و چـون نــفس آگــاهی در همگـان

بررسی امکان تحقق عرفان شیعه

تجربههای عرفانی میداند .فورمن زبان و مفـاهیم را شــکلدهندۀ تجربـه نــمیداند،

یکسان است ،باید بپذیریم تجربۀ آگاهی محض افراد از هـر فـرهنگی یکسان اسـت و
باید آن را یک رویـداد نــامتکثر بدانیم .تجربۀ آگـاهی مــحض در نظـر او برخــورد
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Forman.

60

عارف با آگاهی فینفسه و آگاهی فینفسه ،نـفس نـاطق خود انسـان اسـت و مـراد از
آگاهی مـحض ،آگاهی یا علمی است کــه متعلَق و محتوا ندارد و در تجربـۀ عرفـانی
سالک به نفـس خود آگاه میشود .البته تجربـۀ عرفانی منحصر به تجربۀ آگاهی محض
نیست ،بلکه تجربـهای فرافرهنگـی و در هـمۀ سنتها مشتر است (فنایی اشکوری،
.)۷۱-۱۷ :۱۵۷۷
اگر مانند سنتگرایان به یکسانی متافیزیکی متعلق تجارب عرفانی معتقـد باشـیم،
آنگاه عارف شیعه و سنی و حتی عارف مسلمان و غیرمسلمان تمایزی در نوع تجربـه
ندارند؛ ازاینرو نهتنها در تعبیر عرفان شیعه ،بلکه در تعبیر عرفان اسالمی نیز میتـوان
تردید کرد؛ مگر قید شیعی و اسالمی و مانند آن را به مرتبۀ تفسیر تجربه نسبت دهیم یا
عرفان اسالمی را عرفان مسلمانان بدانیم؛ همان چیزی پیشتر به آن اشاره کردیم.
اگر مانند جیمز و کتس به یکسانی پدیدار شناختی معتقد باشیم ،آنگاه عرفان شیعه
در مراتبی از تجربۀ عرفانی محقق است که ممکن است متأثر از معتقـدات تجربـهگـر
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باشد؛ اما در تجارب عرفانی خا( ،پدیدارهای مشتر ) چنین نخواهد بود .همهنین
اگر مانند فورمن هستۀ مشتر تجارب عرفانی را آگـاهی محـض بـدانیم ،آنگـاه بـاز
عرفان شیعه در مراتبی معنادار و در این مورد خا ،بیمعناست.
درمجموع اعتقاد به ذاتگرایی ،امکـان عرفـان شـیعه (عرفـان بـهمعنای خاصـش) را بـا
تردیدهای کم و بیش مواجه میکند .البته ما در مقـام عمـل عرفـانی ممکـن اسـت براسـاس
آموزههای اهلبیت :عمل کنیم؛ اما در مقام نظر عرفانی و شهود این آموزهها اثـری از اعتقـاد
ما نمیپذیرند .روشن است کسی میتواند چنین نظری داشـته باشـد کـه در تجربـۀ عرفـانی
ذاتگرا باشد؛ وگرنه براساس ساختگرایی ،تجربۀ عرفانی متأثر از ذهنیت عارف است.
عرفان شیعه بهمعنای تجربۀ عرفانی شیعی براساس ساختگرایی

ساختگرایان میگویند تجربۀ عرفانی شکلیافته از سنتی مذهبی و اجتماعی است که
عارف از آن برآمده است و تمایز در انگارههای مذهبی ،موجد تمایز در تجارب اسـت
(فالح رفیع)۱۵۵-۱۵۵ :۱۵۷۱ ،؛ بهعبارتدیگر به عقیدۀ سـاختگرایـان تجربـههـای

عرفانی از بستری به بستر دیگـر متفـاوت مـیشـوند و هـی تجربـۀ محـض ،نـاب و
بیواسطهای وجود ندارد .بهقول نینیان اسمارت «هی ادراکی نمیتواند کامال خنثـی و
بیطرف باشد» (راندولف ت .دیبل )۱۱۵-۷۱ :۱۵۷۵ ،و شاکلۀ زبانی و مفهومی بر تمام
تجربههای دینی ،ازجمله تجارب عرفانی تأثیر میگذارد و به آن شکل میدهد.
ویـلیام ویـنرایت( 1طوسی  ،)111- 78 :۱۵۷۰نینیان اسمارت ،جان هیک ،ویــن
پراودفوت 2،پیتر مور 3و استیون کتز از طرفداران ساختگراییانـد .سـخن ایـن افـراد
برآمده از سنتهای بزرگ ساختگرایانۀ فلسفۀ تحلیلی انگلیسی و آمریکایی اسـت و
در آثار کـانت و ویـتگنشتاین مـتأخر ریشه دارد (عباسی.)۷۱ :۱۵۹۰ ،
کتز اعتقادی به تجربۀ محض و خالص ندارد و همۀ انواع تجربه ،ازجمله تجـارب
دیـنی و عـرفانی را واسـطهمند مـیدانـد .در نظـر او طرحهـای مفهـومی ،واسـطه و
شکلدهندۀ تجارباند (همـان) .او معتقـد اسـت تجربـۀ عرفـانی را بیشـتر پدیـدهای
شخصی ،فردی ،غیرفرهنگی و غیرتاریخی دانسته و بـههمیندلیل رأی بـر خلـو ،و
محوضت آن دادهاند). (katz, 2000: 7
پس تجربۀ عرفانی به زمینههای اجتماعی -دیـنی عارف وابسـته اسـت و مفـاهیم،
میبخشد .این مفاهیم و نمادها پیش از تجربه ،حین تجربه و پس از آن وجود دارنـد و
علت گوناگونی تجارب دینیاند (عباسی.)۷۵-۷۱ :۱۵۹۰ ،
باور ،حافظه ،ادراك ،زبان ،مفاهیم پیشین و انتظارات قـبلی در شـکلگیری تجربـه
مؤثرند ،مانند ضابطههای ساختاریافته و محدودکنندۀ تجربه عمل میکنند و چیـزی را
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اشکال ،نمادها و ارزشهـای او تجربـهاش را شـکل میدهـد و بـه آن رنگـی خـا،

که در زمینۀ مفروض متعینی به تجربه درنمیآید ،از متن تجربه عارف خارج میکننـد؛
61
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1. William Wainwright.
2. Wayne Proudfoot.
3. Peter Moore.

پس نفس در تجربۀ عرفانی نقـش فعـالی دارد و بـا تلفیـق ،بازشناسـی و پیونـد دادن
تجارب کنونی با تجارب گذشته و آینده و نیز باورهای دینی تجربه را شکل میدهـد.
در نظر او تجربۀ عارف هندو هندویی ،تجربۀ عارف مسیحی ،مسیحی و تجربۀ عـارف
مسلمان اسالمی است و چنان نیست که ابتدا تجربه رخ دهد و سپس عـارف آن را بـا
مفاهیم و آموزههای هندویی یا مسیحی یا اسالمی تفسیر کند (فعالی)۹۷ :1391 ،؛ پـس
دو مدعای اصلی ساختگرایی عبارت است از نبود تجربۀ خـالص ،محـض و بـدون
واسطه و ساخته شدن هر تجربۀ جدیدی با پیشزمینههای شخصی تجربهکننده.
دو روایت ضعیف و قوی از ساختگرایی وجود دارد .در روایت ضـعیف «تجربـۀ
عرفانی بدون مفهوم وجود نـدارد و هـمان مفاهیم موجود ،تجربـه را میسـازند» و در
ساختگرایی قوی «زمینۀ فرهنگی خا ،عـارف بـر طبیعـت تجربـۀ عرفـانی تــأثیر
مـیگذارد ،آن را مـیسازد ،تعین میبخشد و شکل میدهد» .میتوان روایت ضـعیف
ساختگرایی را با ذاتگرایی جمع کرد؛ زیرا فق بر مفهـوم تأکیـد میکنـد و ایبسـا
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

61

بتوان مفاهیم عام انسانی مشتر را زیربنای تجـارب عرفـانی در سـنتهـای معنـوی
گوناگون دانست؛ اما ساختگرایی شدید ،ذاتگرایی را کامال نفی میکند؛ زیرا معتقـد
است شبکۀ مفهومی آدمی در سنتهای گوناگون متفاوت است و چون شبکۀ مفهومی
شکلدهندۀ تجربۀ عرفانی است ،عارفان در سـنتهای گونـاگون نمـیتواننـد تجربـۀ
مشترکی داشته باشند (همان).
با نظر به ساختگرایی (هر دو روایت ضعیف و قوی) عرفان شیعه محقـق اسـت؛
زیرا همۀ مراتب تجربه متأثر از فرهنگ ،باورها و شبکۀ مفهومی عارف است و عـارف
شیعهمذهب در دریافتهای معنوی خود متأثر از مذهب خویش است؛ پس میتـوانیم
عرفان شیعه را محقق بدانیم .البتـه بـا پـذیرش روایـت قـوی از سـاختگرایی ،بـاب
تقسیمبندی در دل عرفان شیعه نیز گشوده است؛ زیرا میان شیعۀ قرن سوم یا چهاردهم
یا شیعه هندی و لبنانی ،بسته به زمینههای فرهنگی میتوان تفاوتهای بنیادین مفهومی
و شناختی یافت.

نتیجهگیری

عرفان شیعه ،بهمعنای عرفان شیعۀ امامیه ،به دو معنای عرفان شیعیان امامی مـذهب یـا
مجموعۀ تفاسیر شیعی از آموزههای عرفانی ممکن و متحقق است .نگـاهی بـه تـاریخ
اسالم مؤید این معناست .امامیمذهبان بسیاری وجود دارند که بـه دسـتههای صـوفیه
وابسته بودهاند و بسیاری نیز بیآنکـه وابسـته باشـند ،تجربـههای معنـوی و شـهودی
داشتهاند و از این تجربیات گزارشهایی بهدست ما رسـیده اسـت .همهنـین بزرگـان
امامیه دربارۀ اندیشههای عرفانی نوشته و همواره نظری شیعی (برگرفته از آموزههـای
شیعی) بر آموزههای عرفانی داشتهاند .میتوان در این دو معنا از عرفان ،عرفان امامیه را
ممکن بلکه محقق در تاریخ دانست .نسبت دانش عرفان شیعی با علم عرفان اسـالمی،
عموم و خصو ،مطلق است؛ یعنی در دانش عرفان اسالمی ،معارفی وجـود دارد کـه
در عرفان شیعه بهمعنای دانشی و نظری آنها را تأیید نمیکند؛ البته انبوهی از معـارف
نیز وجود دارد که علم عرفان شیعی آنهـا را میپـذیرد .علـم عرفـان شـیعه و عرفـان
ابنعربی ،عرفان خراسان و دیگر مکاتب عرفانی دنیای اسالم نیز نسبت عام و خـا،
من وجه دارند؛ یعنی گزارههای مشتر بسیاری وجود دارد؛ امـا مطالـب اختصاصـی
بر نظریۀ انسان کامل تأکید میکند که با امام شناسی تشیع همسانی بسیاری دارد .دانش
عرفان شیعی ،مانند همۀ حوزههای علوم دینی ،دانشی اسـت در حـال شـدن و تطـور
دائمی ،با قرائتها و تفاسیر گوناگون .آنهه تاکنون رخ داده است ،پدید آمـدن سـیطرۀ
فکری نظام نظری ابنعربی است؛ مکتبی کـه چـون در آن دو عنصـر بـاطن و والیـت
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فراوانی را نیز میتوان یافت .اندیشمندان شیعی به مکتب ابنعربی توجه کردهاند؛ چون

محوریت دارد ،بنیاد و متن محوری دانش عرفانی تشیع شـده اسـت .نظریـۀ وحـدت
وجود بهترین بنیاد مفهومی برای توجیه دو مسئلۀ تفکیک ظاهر و باطن عالم ،انسـان و
بهتبع دین است و براساس همین تفکیک ،بهترین بنیاد نظری را بـرای توجیـه مسـئلۀ
والیت در اختیار پسینیان خود میگذارد .استفادۀ دانش عرفانی تشیع از ابنعربـی ،نـه
بهمعنای شیعه بودن ابنعربی و نه بهمعنای اصیل نبودن این دانش است.
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در معنای خا ،عرفان ،یعنی تجربۀ عرفانی ،بسته به نظری که دربارۀ ماهیت تجربۀ
عرفانی داریم ،بحث دربارۀ امکان عرفان شیعه متفاوت اسـت .اگـر سـاختگرایـی را
بپذیریم ،بنابر هر دو روایت ضعیف و قویاش ،عرفان امامیـان ممکـن اسـت .اگـر از
ذاتگرایانه دربارۀ امکان عرفان شیعه سخن بگوییم ،بنابر سنتگرایی ،که متعلق تجربۀ
عرفانی را واحد میداند ،عرفان شیعه ناممکن است .بنـابر یکسـانی پدیدارشـناختی و
یکسانی روانشناختی ،عرفان شیعه در ساحاتی ممکن و در ساحاتی خا ،از تجربـه
ناممکن است .باتوجهبه غلبۀ امکان عرفان شیعه در همۀ موارد (جز یک مورد ،یعنی در
سنتگرایی) میتوان عرفان شیعه را ممکن دانست .جدول زیر خالصۀ نتایج بحـث را
نمایش میدهد.
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عرفان شیعیان

ممکن

علم عرفان شیعی

ممکن

یکسانی متافیزیکی
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پدیدارشناختی

مفهوم
عرفان
شیعه

تجربۀ

ذاتگرایی
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ناممکن
ممکن در بعضی مراتب
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تجارب خا،
ممکن در همۀ مراتب
تجربۀ ناممکن تجربۀ

عرفانی

روانشناختی

شیعی

روایت ضعیف

ممکن

روایت قوی

ممکن

ساختگرایی

آگاهی محض

منابع
 .۱آملی ،سید حیدر ( ،)۱۵۱۹جام األسرار و منب األنوار ،انتشارات علمی و فرهنگـی،
وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،تهران.
 .۱استیس ،والتر تـ ،)۱۵۹۹( .عرفان و فلسفه ،ترجمۀ بهاءالـدین خرمشـاهی ،انتشـارات
سروش ،تهران.
 .۵الیاده ،میرچا ( ،)۱۵۵۷دین پژوهی ،ترجمۀ بهاءالدین خرمشـاهی ،پژوهشـگاه علـوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.
 .۰پازوکی ،شهرام (« ،)۱۵۹۷ارتباط تصوف ،تشیع و ایران نزد هانری کربن» ،درمجموعه
زائر شرق :مجموعه مقاالت همایش بزرگداشـت یکصـدمین سـال تولـد هـانری کـربن،
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،تهران ،صص.۰۷-۱۷
 .۷پرادفوت ،وین ( ،)۱۵۵۵تجربۀ دینی ،ترجمۀ عباس یزدانی ،مؤسسۀ فرهنگی طه ،قم.
 .۱جیمز ،ویلیام ( ،)۱۵۷۵تنوع تجربـه دینـی بشـر ،ترجمـۀ حسـن کیـانی ،انتشـارات
حکمت ،تهران.
 .۵خادمی ،عین لال (« ،)۱۵۹۷چگونگی پیـدایش و پیشـرفت نظریـۀ تجربـه دینـی»،
فصلنامۀ انسانپژوهی دینی ،شمارۀ  ۵و  ،۹صص.۱۱۱-۱۰۷
 .۹دیبل ،راندولف تــ« ،)۱۵۷۵( .فلسفه عرفـان :ااتگرایـی و سـاختگرایی» ،ترجمـه و
رودلف اُتو ،پدیدارشناس دین یا متـللهی
 .۷سلیمانی اردستانی ،عبـدالرحیم (ُ « ،)۱۵۷۵
انحصارگرا» ،دوفصلنامه روششناسی مطالعات دینی ،سال اول ،شمارۀ ،۱صص.۵۰-۱۵
 .۱۵شایگان ،داریوش ( ،)۱۵۵۵هانری کربن :آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی ،ترجمۀ
باقر پرهام ،نشر و پژوهش فروزان روز ،تهران.
ل
نورال ،)۱۵۵۵( ،مجالس المؤمنین ،ج ،۱انتشارات اسالمیه ،تهران.
 .۱۱شوشتری ،قاضی
 .۱۱شیبی ،کامل مصطفی ،)۱۵۹۷( ،تشی و تصوف ،ترجمۀ علیرضـا ذکـاوتی قراگوزلـو،
امیرکبیر ،تهران ،چاپ چهارم.
 .۱۵شیروانی ،علی ،محسن قمی ،سید ل
یدال یزدان پناه و زهرا شـریف (« ،)۱۵۷۵تبیـین و
ار یابی نظریۀ یافت اتحادی ااتگرایان در باب ماهیت تجربه ی عرفانی با تمرکز بـر
دیدگاه استیس و فورمن» ،آیین حکمت ،شمارۀ  ،11صص.512-168

بررسی امکان تحقق عرفان شیعه

تلخیص مهدی صدفی ،حکمت اسراء ،سال ششم ،شمارۀ سوم ،شمارۀ ،۱۱صص.۱۱۵-۱۷۱

67

 .۱۰صادقی ،مسعود و فاطمه قلخانباز (« ،)1915نـینیان اسمارت :دیالکتیـک باورهـا و
تجربههای دینی» ،پژوهشنامه فلسفه دین .شمارۀ.155-11، ،55
 .۱۷عباسی ،ولی لال (« ،)۱۵۹۰ماهیت شناسی تجربـۀ دینـی» ،پـژوهشهـای اجتمـاعی
اسالمی ،شمارۀ  ۷۱و  ،۷۱صص .۱۷۰-۱۱
 .۱۱فعالی ،محمد تقی ،سید محمود یوسف ثـانی و مهـدوی نـور ،سـید حـاتم (،)۱۵۷۱
«مقایسه ماهیت تجربه عرفـانی براسـاس نظریـه علـم حضـوری و حصـولی عالمـه
طباطبایی و ساختگرایی اسـتیون کـتس» ،پژوهشـنامۀ فلسـفۀ دیـن ،بهـار و تابسـتان،
شمارۀ ،۱۷صص.۷۹-۵۷
 .۱۵فالحرفیع ،علی (« ،)۱۵۷۱زبان عرفان از منظر ذاتگرایان و ساختارگرایان بـا نظـر بـه
دیدگاه عالمه طباطبایی» ،دوفصلنامۀ پژوهشنامۀ عرفان؛ شمارۀ۱۱؛ صص.۱۵۵-۱۵۵
 .۱۹فنایی اشکوری ،محمد و شفق ،نجیب لال (« .)۱۵۷۷تبیین و نقد ااتگرایی در بـاب
تجربه عرفانی» ،معارف عقلی ،بهار و تابستان ،شمارۀ ،۵۱صص.۷۱-۱۷
 .۱۷کربن ،هانری ( ،)۱۵۹۰تاریخ فلسفه اسالمی ،ترجمۀ سیدجواد طباطبـایی ،انتشـارات
کویر ،تهران.
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

 .۱۵کربن ،هانری ( ،)۱۵۹۹سید حیدر آملی :شرح احوال ،آثار و جهانشناسـی ،ترجمـۀ
نوذر آقاخانی ،انتشارات حقیقت ،تهران.
 .۱۱نصر ،سید حسین ( ،)۱۵۹۰آمو ههای صوفیان ا دیرو تا امـرو  ،ترجمـۀ حسـین
حیدری و محمدهادی امینی ،انتشارات قصیدهسرا ،تهران.
 .۱۱وکیلی ،هادی (« ،)۱۵۹۷فلسفه تجربه عرفانی» ،قبسات ،شـمارۀ ۵۷و ،۰۵صـص-۱۵
.۷۱

 .۱۵وکیلی ،هادی و جعفری امانآبادی ،هادی (« .)۱۵۷۰رودلف اتو ،مادۀ امر قدسـی ،و
صورت های آن» ،پژوهشنامۀ عرفان ،سال نهم ،شمارۀ ،۱۵صص.۱۵۵-۱۵۷

24. James William (2004), Varieties of Religious Experience, London and New York:
Taylor & Francis e-Library.

68

katz T. steven (2000). "Mysticism and the Interpretation of Sacred Scripture".
Mysticism and Sacred Scripture Edited by Steven T. Katz. New York: Oxford
University Press.

25.

