
 

  
  
  
  
  

  فلسفه عرفان عملي
٭ي اشکوريیحممد فنا  

  چکيده
اب مـسائلي چـون       آن مـي  ساختار و چارچوب کليٴ يک علم دربارههنگامي که از بيرونِ  شيم و در ـب اندـي
يکي از  . آن علم قرار داريمٴدر قلمرو فلسفهپرسيم،  ميي، مسائل، روش و غايت آن ادچيستي، موضوع، مب 

رفان عملي از سلوک عرفاني سـخن  علم ع.  عرفان عملي است،فرهنگ اسالمي روييدزمين علومي که در   
سرنوشت عرفان و صحت و سقم و تکامـل آن در گـرو   . رسد گويد و عناصر، مراحل و موانع آن را برمي  مي

ه  ،هاي عرفاني ق و طريقترتنوع و تفاوت ِف. نقيح مباحث عرفان عملي است    ت ذات ـب  تفـاوت در   اوال و باـل
 ٴوابسته به برنامهبسياري هاي عرفاني نيز تا حد  گردد؛ چنانکه ارزش و اعتبار تجربه عرفان عملي آنها برمي    

ا     اين از. وکي سالک است  سل شبرد عرـف ان عملـي در پـي دقيق آن و   رو، تنقيح مباحث عرـف صحيح و ـت ن و ـت
.  الزم است ساختمان کلي آن را مطالعه کنيم،براي تنقيح عرفان عملي. پيشگيري از انحرافات ضروري است

ا    وتنقيح مبادي و مباني و کا   ن علـم ـب ش در حدود و ثغور و مداقه در منابع و روش و توجه به مناسبات اـي
برخي از . گشايد بر تحول و نوآوري در اين حوزه مي را  راه،ديگر علوم و بازکاوي ساختار و اصول کلي آن

ه    مباحث يادشده در آثار سنتي عرفاني به      ٴفلـسفه «اجمال مطرح شده است، اما وقت آن رسيده است کـه ـب
ست که چنين  اپيدا.  بپردازيم به نحو استقاللي و تفصيلي،هاي درجه دوم  همچون ديگر فلسفه»عرفان عملي

ن بحـث      ماين مقاله به برخي از مهـ  از اين رو در. ش يک مقاله استامري فراتر از گنجاي     رين عناصـر اـي ـت
  .گذاريم  واميمجالي ديگرتوفيق و ربوط را به پردازيم و ساير مباحث م اجمال مي به

  . عرفان عملي، عرفان عملي، عرفان نظري، سير و سلوک، اخالق، شهودٴ فلسفه:ها دواژهکلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٥/٦/١٣٩٠:  پذيرش١٥/٥/١٣٩٠: دريافت. ６استاديار مؤسسه آموزشيـ  پژوهشي امام خميني ٭



 ١٣٩٠ پياپي نهم، پاييز ،اول شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٩٤ 

  مقدمه
 ، در يک اصطالح مـراد از عرفـان عملـي   :ت اسالمي دو اصطالح دارد در سن »عرفان عملي «

سـت کـه    علمـي ا ،ملـي در اصطالح ديگـر، عرفـان ع  . عمل عرفاني يا سلوک عارفانه است  
 اسـت  »علم عرفـان نظـري  « در کنار »علم عرفان عملي«. کند  سلوک عرفاني بحث مي ٴدرباره

 عرفان نظـري از شـهود  . دهد  ارائه ميشناسي عرفاني را  هستي،نکه با تحليل شهودهاي عارفا     
گاه نيـز حاصـل   .  معموال حاصل سلوک عرفاني است،شهود عرفاني . گويد عارفان سخن مي  

ــع و علـم عرفـان عملـي از کيفيــت سـلوک، مراحـل،     .  قبـل از سـلوک اســت  ٴجذبـه   موان
بـر  و هـم  ) سـلوک و شـهود  (واقعيت عرفان بر بنابراين هم . گويد  سخن مي دستاوردهاي آن 

از حيث تاريخي نيز علم عرفان عملي مقـدم بـر عرفـان    . علوم عرفاني تقدم رتبي داردگر  دي
عرفـان نظـري بـه صـورت     .  تکون يافته استاهآنز نظري و ديگر علوم عرفاني است و پيش ا   

تـوان بـسي     اما متون عرفان عملـي را مـي  ؛ استيافته در قرن هفتم شکل گرفته يک علم نظام 
متـوفي  ( اثر حـارث محاسـبي   ،الرعاية لحقوق اهللا. م و چهارم يافتپيش از اين در قرون سو   

 ابوطالـب  قـوت القلـوب  ، ) ق٣٨٠متوفي ( از کالبادي التعرف لمذهب التصوف ،  ) ق ٢٤٣
 ابوالقاسـم  قـشيريه  رسـاله ، ) ق٣٧٨متـوفي  (سـراج طوسـي   اللمع  ،  ) ق ٣٨٦متوفي(مکي  

ر قرون چهارم و پنجم هستند کـه   برخي از آثار تأثيرگذار عرفاني د ،) ق ٤٦٥متوفي  (قشيري  
)  ق٤٨١متـوفي  (عرفان عملي در آثار خواجـه عبـداهللا انـصاري     .  عملي دارند  ٴعمدتا صبغه 

يکي از آثار عارفـان شـيعي در ايـن    .  به مرحله بلوغ و کمال رسيد،منازل السائريندر  ويژه   هب
  .  منسوب به عالمه بحر العلوم است سير و سلوکٴرسالهزمينه 

عرفان نظري کـه تأمـل ثـانوي    . م عرفان عملي بسي بيش از عرفان نظري است اهميت عل 
قدمه و شرط الزم بـراي عـارف شـدن     البته سودمند است، اما نه م،در شهودهاي عرفاني است 

از .  متوقف بر علم عرفان نظـري نيـست  ،رسيدن به غايت عرفان.  ذاتي عرفان ٴاست و نه الزمه   
پـس از  . ا از پيدايش و سير تکاملي عرفان شـکل گرفـت  ه همين رو عرفان نظري پس از قرن  

اعتنـايي بـه    ز اين بـي  و هنوگيري عرفان نظري نيز بسياري از عارفان به آن بي اعتنا بودند   شکل
اما عرفان بدون سير و سلوک نيست و سير و سلوک موفق بدون علـم سـير   . خورد چشم مي 
  . بلکه متعذر است و متعسر،و سلوک

 يبايد از آغاز پيـداي است، ود اگر چنين علمي براي سلوک ضروري  ممکن است گفته ش   



     عرفان عمليفلسفه 
٩٥  

ن نيـست و ايـن علـم    کـه چنـي    درحـالي داشت؛ مي علم عرفان عملي وجود ،عرفان اسالمي 
پاسـخ ايـن اسـت کـه     . صورت يک علـم در آمـد   هتدريجا شکل گرفت و پس از چند قرن ب     

فاني ميـسور نخواهـد    ممکن نيست و عمل عرفاني بدون علم عر،سلوک بدون علم سلوک   
صورت منقح و مدون از آغاز وجود نداشـته و کتـابي بـا ايـن      ه ب،البته علم عرفان عملي  . بود

امري ثانوي است و هنگـامي   ،ده بود، اما تنقيح و تدوين و نگارش يک علمعنوان تدوين نش  
 ، راه سـير و سـلوک  ،سير و سلوکاهل . گيرد که چنين علمي وجود داشته باشد   صورت مي 

ـ   اين ،دانستند و از آنجا که نقش استاد و راهنما در اين راه بسيار اهميت دارد ا مي ر ه مطالـب ب
ــا    آنهـا . شـد  م داده مــي تعلـي  و سـينه بـه سـينه   صـورت شـفاهي    کـه از نعمـت مـصاحبت ب

بـه عـالوه، اصـول اساسـي     . آموختنـد   ميآنانبودند راه سلوک را از برخوردار   Ｄمعصومان
عرفـان  .  همان چيـزي اسـت کـه در قـرآن و سـنت وجـود دارد      ،رسير و سلوک عرفاني معتب  

 از صـدر  آنهـا ت کـه حقيقـت    مانند علم فقه و علم کالم يا عقايـد اسـ  ،عملي از اين حيث   
 تدريجا در بستر تاريخ شـکل گرفتـه و   آنهااسالم وجود داشته، اما تنقيح و تبويب و تدوين      

  .گيري است همچنان در حال شکل
 آن ٴ هر علمي تأمل عقالني دربارهٴ و فلسفه، آنٴأمل عقالني درباره  ت ، هر موضوعي  ٴفلسفه
 علم عرفـان عملـي   ٴو سلوک عرفاني و هم درباره سير ٴتوان هم درباره بنابراين مي . علم است 

 تفکيک » علم عرفان عمليٴفلسفه« را از » عرفان عمليٴفلسفه«توان   مياز اين رو  . كردتأمل  
عملي يا سير و سلوک عرفـاني اسـت کـه از سـنخ احـوال و      موضوع اولي خود عرفان    . کرد

 ٴفلـسفه . ت علم عرفان عملي است که يـک رشـته علمـي اسـ    ،اعمال است و موضوع دومي 
هاي درجه دوم و مضاف به علم است که موضـوع آن علـم    علم عرفان عملي از سنخ فلسفه     

، موضـوع،   علم عرفـان عملـي از مبـاحثي همچـون چيـستي     ٴدر فلسفه. عرفان عملي است 
 .رود  مـي مبادي، روش، غايت و ساختار علم عرفان عملي و نسبت آن با ساير علـوم سـخن   

  . چارچوب و غايات سير و سلوک است،الني در مباني نظريفلسفه عرفان عملي تأمل عق
 در شناخت علم عرفان عملي و در نهايت در شـناخت  ، عناصر  وضعيت روشن شدن اين  

 مربـوط بـه   ،برخي مباحث مقـدماتي ايـن مقالـه   .  استيحقيقت سير و سلوک کمک شايان   
بـه  .  سـلوک اسـت   علم عرفان عملي و برخي نيز ناظر به خود عرفان عملي و سير و ٴفلسفه

 تـأمالت بـسياري   ،رغم اينکه در عرفان عملي و سير و سلوک معنوي در طول قرون اعـصار  
فلـسفه عرفـان   «وان بـا عنـوان   تـ   مـي شده و آثار فراواني پديد آمده است، اما به آنچه امروزه     
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٩٦ 

 گرچه نکـات ارزشـمندي   ؛مند توجه درخوري نشده است  نظامٴ بگونه، از آن تعبير کرد »عملي
 آنچـه در ايـن   .تـوان يافـت    مـي هاي مربـوط   کتابٴويژه در مقدمه هطور پراکنده ب هاين باره بدر  

تـرين    کـه در آن مهـم   عرفان عملي استٴ کلي دانش فلسفهٴ شاکلهٴ ارائه،مقاله مورد نظر است  
  .شود  ميخطوط کلي اين شاخه از معرفت عرضه

  يستي عرفان عمليچ
 هر يک به نحوي و از حيثي نشانگر چيستي اين ،اند گفتهاسامي و عناويني که براي اين علم      

 . مانند علم منازل آخرت، علم طريقت، علم سلوک، علم معامالت و تـصوف   ؛ستاعلم  
 اين عناوين بعد رفتـاري و عملـي ايـن علـم     ٴ در همه)٦ ص ،األنس حمصبا محمد بن حمزه فناري،  (

  .برجسته است
تعميـر البـاطن   «: گويـد   مـي محمد بن حمـزه فنـاري در تعريـف علـم عرفـان عملـي        

؛ ت القلبية بتخليته عن المهلکات و تحليته بالمنجيات فعلم التصوف والسلوک   بالمعامال
و آراستنش مخرب قلبي با پيراستن دل از عوامل آباداني ضمير از طريق اعمال   ] علم [)همان(

  .» علم تصوف و سلوک است،بخش به عوامل رهايي
مجاهـدة  معرفة طريق السلوک وال« :گويد  ميداود قيصري در تعريف علم عرفان عملي  

لتخليص النفس عن مضايق القيود الجزئية و اتصالها الي مبدئها، واتصافها بنعت اإلطـالق     
] علم عرفان عملـي عبـارت اسـت از    [)٧ ص ،قيصري رسائلدر » والوالية والنبوة حيدالتو«(؛  »والکلية

شناخت راه سلوک و مجاهده براي رهايي نفس از تنگناهاي قيود جزئي و پيوستن به مبـدأ و     
  ».اتصافش به صفت اطالق و کليت

فـاني   عرٴ حقيقت تجربهٴ وابسته به ديدگاه وي درباره، عرفان عمليتعريف قيصري از علم 
 از مفروضـات ايـن   ،اصولي همچون وحدت شخصي وجـود و فنـاي عـارف در حـق     . است

 منظـور  ، عناصر نظري که در تعريف قيصري مفروض اسـت ،در تعريف فناري . تعريف است 
 غايـت  ،ر تعريف قيصريفرق تعريف قيصري با تعريف فناري در اين است که د   .  است نشده

  .سلوک عرفاني نيز بيان شده است
 نـاظر بـه حقيقـت     است، عرفان و تصوف شده،عاريفي که در آثار پيشينيان درباره اغلب ت 

 تعريـف  ،البته با تعريـف عرفـان عملـي   . عرفان عملي است، نه علم عرفان عملي يا نظري  
 عوارف المعـارف سهروردي در شهاب الدين ابوحفص . شود  ميعلم عرفان عملي نيز دانسته 



     عرفان عمليفلسفه 
٩٧  

 اغلـب ايـن   )٢٤، ص عـوارف المعـارف  ( .گويـد   ميخن س»تصوف«از حدود هزار تعريف براي    
  .تعاريف ناظر به حقيقت عرفان عملي است

 ، سـلوک عرفـاني  ٴ ذکر صفات و مشخصات عارف يـا نتيجـه  ، از رهگذر  برخي از بيانات  
 اول :اسـت مبناي تصوف بر سه خصلت «: گويد ميرويم ابومحمد . کنند  ميعرفان را معرفي  

سـوم تـرک کـردن    . از و دوم درست گردانيدن بخشش و ايثاردرآويختن است به درويشي و ني  
التصوف االخذ بالحقايق «:  است معروف کرخي گفته)٢٣همـان، ص  : ك.ر( ».اعتراض و اختيار 

 گفـت  ؛ از ابومحمد جريري پرسيدند تصوف چيست)همان( ».واليأس عما في ايدي الخاليق 
: گويـد   مـي  ابـن عربـي  )نهمـا ( ».لـق دنـي  الدخول في کل خلق سني والخروج عن کل خ     «
 اصـطالحات  رسـاله ( ».التصوف الوقوف مع األداب الشرعية ظاهرا و باطنا و هي الخلق اإللهية  «

  )٢٨ ص ،الصوفية
 حق تعالي است و عرفان عملي راه رسـيدن بـه ايـن    ي قرب، وصول و لقا ،مقصد عارف 

ب بـاطني  سالک طريق باطن در پي تهـذيب نفـس و اسـتکمال آن از راه مراتـ      . مقصد است 
ريـزي بـراي    دار برنامه علم عرفان عملي عهده. ح بر طبق تعاليم شرع استايمان و عمل صال 

کسب معرفت و ايمان، پيراستن نفس از رذايـل و آراسـتن آن بـه    . وصول به اين مقصد است     
  . اصول کلي سلوک معنوي است،فضايل از راه مراقبه، تأمل، عبادت و خدمت

دانـست کـه فقـط اعمـال بـدني       اما بايـد  ؛ خودسازي استاستکمال نفس ودر پي عارف  
 بلکه کمال نفس اوال و بالذات به آن چيـزي اسـت کـه    ؛شود  مينيست که موجب کمال نفس  

 همچـون ايمـان، نيـت، توجـه،     ،عناصر بنيـادي سـلوک بـاطني   . دهد  مي در درون نفس رخ   
قلب را تيـره و  ست؛ چنانکه آنچه ا امور قلبي ، توبه واخالص، حضور قلب، خشوع، حب   

 در . کفر، عناد، تکبر، غفلت و حب دنيا؛ مانند امور دروني و قلبي است ،کند  مي از حق دور  
البته بـين  .  خاطر، تجريد فکر و تنزيه نفس استٴ تأکيد بر سعي باطن، تصفيه عرفان عملي؛ 

 فعـل  رو اين از. ستامتقابل  ارتباط و تأثير ،اعمال خارجي و جوارحي و امور قلبي و دروني  
در عرفان عملي، هم تصحيح احوال درونـي و  . ر اين امر اثرگذار استو ترک جوارحي نيز د 

 اعمـال  ، درون است که اگر اصالح شودر است و البته اساسونظمهم تصحيح اعمال بيروني    
 سفري است روحاني که مسافر آن قدم بـه قـدم از عـالم     ،سلوک عرفاني . شود  مي هم اصالح 

 ايـن  راهنمـاي علم عرفان عملـي  . شود  مييکر و به عالم روحانيان نزدطبيعت و ناسوت دو 
  .سفر روحاني است
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 اجزا و عناصر علم عرفان عملي

 شـود كـه   ، روشن مي با تأمل در آنچه در تعريف و چيستي عرفان عملي گفتيم   :موضوع
 اولـي  ٴموضـوع فلـسفه   آن،  مانند وجود نيست کـه ،موضوع علم عرفان عملي واقعيتي عيني 

چون موضوع اخالق به نحـوي بـا اعمـال و احـوال انـساني       هم،موضوع عرفان عملي . ستا
 عمل عرفاني يا سير و سلوک عارفانه اسـت و غـرض از   ،موضوع عرفان عملي. مرتبط است 

 از سـير و سـلوک   ،در اين علم.  شناخت راه استکمال نفس يا وصول به حق تعالي است  ،آن
  .رود  مينامات و مقصد و غايت آن سخعرفاني، شرايط، موانع، منازل و مق

 حقيقت عرفان نوعي تحول و صيرورت وجودي است که عارف بايـد آگاهانـه در     :مسائل
 سـفر معنـوي و   ،از سوي ديگر. اين صيرورت استدانشنامهٴ   ،عرفان عملي . خود پديد آورد  
 . اسـت »ايـل هگردابـي چنـين   و شب تاريک و بيم موج « سفري پر خطر در ،سلوک عرفاني 

هـاي نـاظر بـه     گـزاره .  بدون چنين علمي دشوار اسـت آنها دفع شناخت اين خطرها و رفع و  
  .ندا  مسائل اين علم،اعمال، احوال، منازل، مقامات و موانع اين راه

  منابعي که معارف و احکام مربـوط بـه عرفـان عملـي از آن اسـتفاده و اسـتخراج       :منابع
ير و سلوک عرفـاني  منبع اصلي در آداب س. رفاند از دين، عقل و تجارب ع  ا  عبارت ،شود مي

 نآنا هدايت متقين و رساندن ،هدف نهايي دين.  منابع ديني يعني قرآن و سنت است     ،اسالمي
عرفـان چيـزي غيـر از    . شود  مي قرب الهي حاصلٴبه فالح و رستگاري ابدي است که در سايه  

الي قرب بـه حـق تعـالي    باطن دين نيست و هدف آن همان هدف دين و رسيدن به مراتب با   
 بنابراين، عرفان اصيل اسالمي در واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهـات تـابع    .است

هاي عرفان عملي برگرفته از قرآن و سـنت   است که اغلب واژه رواز همين  . مطلق دين است  
  .است

ـ  نيـز  از آنجا که عقل يک منبع معتبر است حجيت ذاتـي دارد و اسـالم      ر آن را تأييـد و ب
عارف نيز همچـون ديگـران   . آيد  جزء منابع به شمار مير عرفان نيزکند، د   مي اهميتش تأکيد 

نگـري و تأمـل    بر ايـن، عـارف بـا درون   افزون . هاي عقلي ملتزم است به الزامات و ترخيص 
هـاي انحـراف و    کوشـد نفـس و راه رشـد و کمـال آن و راه     مي خود، عقلي در احوال دروني  
ـ  و ناسد هـا را بـش   تناب از آن لغزشلغزش آن و کيفيت اج     همچنـين . کـار گيـرد   هدر عمـل ب

د كرنگري تا حدودي ترتيب عقلي فضايل و رذايل را کشف  توان با تحليل عقلي و درون      مي
 قدم نخـست اسـت؛   »يقظه« يا »آگاهي«توان فهميد که   ميمثال با تأمل عقلي. کار گرفت  هو ب 
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اجبات و اجتناب از محرمـات  چرا که التزام حقيقي به و ؛يا توبه بر بسياري از امور تقدم دارد     
  .  تسليم استٴ رضا باالتر از مرتبهٴمتوقف بر توبه است؛ يا مرتبه

هـاي   هـاي عرفـا روش   تجربه. ست اهاي عرفا  تجربه،يکي ديگر از منابع در عرفان عملي     
تثبيـت و از  تـوان فـضايلي را در درون    چگونـه مـي  گويند  ميو مثال دهند  را نشان ميسلوک  

 چه اموري در سـرعت طـي    ورذايلي اجتناب کرد، و اينکه چه افعالي چه نتايج و آثاري دارد     
  .ا فايق آمدنه توان بر آ ند و چگونه ميا منازل مؤثرند و چه اموري مانع و مزاحم و رهزن سالک

  از آنچه گفتيم روش تحصيل معرفت عرفاني در عرفان عملي نيز تاحدي روشـن      :روش
تأمل . شود  ميهاي مختلف عقلي، نقلي و شهودي استفاده در عرفان عملي از روش. ددگر مي

هاي کسب معارف   روش،هاي عرفا  تجربهٴنگري و مطالعه در متون ديني، تحليل عقلي، درون  
توانـد    مـي ،اگر عالم عرفان عملي خـود اهـل سـير و سـلوک باشـد     . در عرفان عملي است 

 ٴ مراحـل اوليـه  ٴدرباره. دست آورد ه بهاي باطني خود نيز  تجربهاز اين علم از طريقرا  حقايقي  
هـاي تربيتـي بهـره گرفـت و از      بـاب روش  هـاي عـادي در   تـوان از تجربـه      مـي  سلوک حتي 

  .  سود جستشناسي هاي مختلف روان هايي همچون علوم تربيتي و شاخه دانش
کـام، منـابع دينـي    هـا و اح   منبـع ارزش بايد فرق گذاشـت ها  ها و روش   ارزش آري؛ ميان 

هاي علوم و تجـارب عرفـا    توان از يافته  مي،ها هاي تحقق آن احکام و ارزش ي روش برا. است
ها نبايد با موازين عقلي و شرعي ناسـازگار و بـراي سـالمت تـن و روان       اين روش . سود برد 

  .مضر باشند
حت و سـقم   مالک ص،هاي يادشده اساس منابع و روش  با تأمل در آنچه گفتيم بر   :ميزان

 مـالک و ميـزان اصـلي در    ،فطرت، عقل و شرع. آيد دست مي ههاي عرفان عملي نيز ب      گزاره
هـاي عقلـي    يافته. ها و احکام سلوکي است هاي عرفاني و صحت و سقم روش  سنجش گزاره 

سير و و ترازوي  اعتبارشان ميزان ٴهاي تجربي بشري به ميزان و درجه  محض و همچنين يافته   
 مواجيد عرفاني تأکيد و تصرح براي بر ميزان بودن منطق ،خي از عرفاي حکيمبر. ستاسلوک 

كنندهٴ   تعاليم دين اعم از عقايد، اخالق و احکام معيار قاطع و تعيين)٢٧٠، ص تمهيد القواعد( .دارند
  .اين موازين باشدمطابق هر برنامه سلوکي بايد . آيند شمار مي هديگر در عرفان عملي ب

تنهـا در عرفـان نظـري     كـه  اسـت  ، گفتنـي اه عقل و تفکر در عرفان اسـالمي   جايگ دربارهٴ
شود؛ در عرفان عملـي و در سـلوک عرفـاني نيـز تفکـر        مينيست که از تفکر عقلي استفاده   
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شـرح  ( . که يکي از ابواب مهم در بدايات سلوک تفکـر اسـت  آنجا تا   ؛اي دارد  جايگاه برجسته 
.  آيات قرآن کـريم اسـت  هاي  آموزه از، عقل و عقالنيت توجه به اهميت)٣٠، ص   منازل السائرين 

ن منبع معرفت، هم به عنوان ميزان سنجش و هم بـه عنـوان روش در عرفـان     عقل هم به عنوا   
  .  دور از نظر و توجه نيستهاي آن نيز  ضمن اينکه محدوديت؛کند  مي ايفاي نقش،اسالمي
 بـاطن  بـه  دنيرسـ  يبـرا  شکوشـ  ،اسالم در يعرفان سلوک و ريس :يعمل عرفان يمباد

 يهـا  آمـوزه  بـه  اعتقـاد  بر يمبتن يامر نيچن اطبع. است اهللا لقاء همه رأس در و ينيد قيحقا
 ،علـوم  گـر يد همچـون  يعملـ  عرفـان  علم. است آن بر فرع و ينيد احکام به التزام و ينيد

 و ديـ توح خـدا،  بـه  اعتقاد .و نظري است يهيبد ي، اعم از قيتصد و يتصور يمباد بر يمبتن
 ٴرابطـه  روح، و مجـس  ٴرابطه مرگ، از پس حيات النفس، معرفت وحي، حق، صفات و اسما
 بـه  يالهـ  سـخط  و رضـا  و ينهـ  و امر کمال، به دنيرس يبرا يبندگ ضرورت آخرت، و دنيا

 يقيتـصد  يمبـاد  از يبرخـ  ،انـسان  حقيقـي  کمال عنوان به ياله قرب و ،ارزش مالک عنوان
. کـالم  علـم   از موضـوعات ودينـي اسـت     ديعقاو   معارف از  برگرفته که ستا يعمل عرفان
 ييها دواژهيکل ؛است اتيروا و قرآن از برگرفته ي،عمل عرفان يها دواژهيلک و ميمفاه اغلب

 ورع، زهد، ،اتقو توبه، رجا، خوف، محبت، معرفت، قلب، نفس، ت،يوال د،يتوح همچون
  .رضا و ميتسل توکل،
 رسـيدن انـسان بـه کمـال و     ،سير و سلوک عرفاني  غايت الغايات    :يعمل عرفان تيغا

ي از ديـدگاه عرفـان بـا اتـصال بـه منـشأ و       يعادت حقيقي و نهااما کمال و س  . سعادت است 
شود، که با مفاهيم و عناويني همچون تقرب الـي    مي يعني خداوند حاصل   ، کمال ٴسرچشمه

فـي  «يـافتن   حضو و بـار . شود  مييراهللا، لقاء اهللا، فناء في اهللا و بقاء باهللا و نيل به توحيد تعب  
 »غاية آمـال العـارفين  «اوست که . آرزوي عارفان استمنتهاي »  مقتدر عند مليٍکقمقعد صد 

اي القاصد [حصوله  «، نهايي سلوکٴبه تعبير پير هرات، مرتبه.  است»منتهي امل اآلملين  «و  
، ص منازل السائرين(. ست ا»علي المشاهدة الجاذبة إلي عين التوحيد في طريق الفناء ] السالک

ه بـه او در حـد    همراه است با معرفت و محبت به حق تعالي و تـشب ، اين قرب و اتصال     )١٦
 ٴتـرين درجـه   آدمـي از عـالي  برخـورداري   همراه است بـا  ، رفيعنيل به اين مقام . طاقت بشري 

غايت علم عرفان عملـي   .ممکن معرفت، طمأنينه، رضايت، بهجت و در يک کالم سعادت
  .وير و ترسيم راه رسيدن به اين مقصد استتص

د نيست؛ بلکه با سير و سـلوک   سلوک عرفاني به بعد خاصي از وجود انسان محدو   ٴثمره



     عرفان عمليفلسفه 
١٠١  

معرفـت،  . يابـد   مـي  ابعادش تعاليٴشود و همه  مي ارتقاي وجودي براي انسان حاصل ،عرفاني
و مـام العـارفين    اتر از زيبا،کس هيچ. احساس، عمل و شخصيت و روحيه از هم جدا نيست   

  : است اين حقيقت را بيان نکردهＡالمؤمنينامير
قد احيا عقله و امات نفسه حتي دق جليله و لطف غليظه، و برق له المع کثير البـرق،   «

فابان له الطريق و سلک به السبيل، و تدافعته األبواب إلي باب السالمة و داراإلقامـة و ثبتـت    
  )٢٢٠ خطبه ،البالغة نهج(» . والراحة بما استعمل قلبه و ارضي ربهرجاله بطمأنينة بدنه في قرار األمن

هـاي   ي کـه هـدف نهـاييش کـسب قـدرت     همت اسـت معنويـت و عرفـان    چه خام و دون 
.  خلقـي را مبهـوت و حيـران کنـد     باشـد تـا   دنيوي و اعمـال عجيـب وغريـب    ٴالعاده خارق

 ه حيـات کوتـاه دنيـا   کسب آرامش و رضايت محدود بهدفشان هاي سکوالري هم که   معنويت
  . استباک کوي دوست  رهروان چاالک و رهپويان بيٴافلهق بسي دور از ،ستا

عرفـان  «.  شهود وحدت شخصي وجـود اسـت   غايت عرفان،از اهل عرفان برخي  در نظر   
عملي جهاد و اجتهاد براي شهود وحدت شخصي وجود و تعينات آن بـوده و شـهود نمـود       

 جـاي ايـن   )١٣، ص تحريـر تمهيـد القواعـد   ( ».باشد  ميز بود حقيقي امکان بدون بهره ابودن جهانِ 
ت پرسش هست که آيا عارف لزوما از آغاز سلوک در پي شهود وحدت شخصي وجـود اسـ       

 گرچـه در پايـان ممکـن    ؛ست ا اويپرستد و در پي قرب به او و لقا  مييا او عاشقانه خدا را     
از ايـن رو شـايد نتـوان    .  تفسيرش کنـد گونه است به چنين شهودي برسد يا به شهودي که اين  

 گرچـه ممکـن اسـت    ؛هدف سير و سلوک عرفاني را نيل به وحدت شخصي وجود دانـست   
ماالجلـه  « ممکـن اسـت لزومـا عـين     »ماينتهي اليه الحرکـة «. عارف به چنين معرفتي برسد  

  .اين نکته نيازمند تأمل بيشتري است . يا تنها آن نباشد»الحرکة

  ي با ساير علومعلم عرفان عملنسبت 
 بـر  يمبتنـ  يعملـ  عرفـان  علم که شود  مي  روشن ،ميگفت يعمل عرفان يمباد درباب آنچه از
ــيد علــوم گـر يد ــ علــم نيـ ا. تســآنهــا ا از متــأخر و ين ــر يمبتن  مفروضــات و اصــول ب

 همچـون  يعلـوم  کـه  اسـت  يشـناخت  نيـ د و يشناخت انسان ،يشناخت يهست ،يشناخت معرفت
 و ياسـ نش روان فقـه،  اخالق، النفس، علم ،ينظر عرفان ث،يحد قرآن، ريتفس کالم، فلسفه،

  .دار بررسي آنها است ي عهدهتيترب علوم
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  عرفان عملي و عرفان نظري
 حکمت را بـه عملـي و نظـري    ،حکماي يونان. ترديدي نيست ، متقابل علم و عملتأثيردر  

 کـه   را همواره ايمانقرآن کريم.  ارتباط معرفت و فضيلت تأکيد داشتندرکردند و ب   مي تقسيم
 شرط الزم عمـل اختيـاري و   ،آگاهي. کند  ميعمل صالح قرين باشود،  ميشامل معرفت نيز    

کـه  معرفتـي  البتـه  . اين ارتباط در عرفان نيز برقرار اسـت . تآگاهي اسدر گرو عمل اختياري  
  لزوما عرفان نظري نيـست و علـم عرفـان عملـي هـم وابـسته بـه آن       ،سالک به آن نياز دارد  

  . مفيد است، اما عرفان نظري پس از تکوينش براي تکامل علم عرفان عملي؛نيست
برخـي از مباحـث عرفـان    . اي برقرار است  ارتباط ويژه، عرفان نظري و عرفان عملي   ميان

عرفـان  مقـصود   توحيـد اسـت؛   ،محور عرفان نظري.  است مباني نظري عرفان عملي   ،نظري
 سخن از معرفة اهللا است؛ در عرفان عملي ،در عرفان نظري. عملي نيز رسيدن به توحيد است 

آنجا سخن از توحيد در هستي اسـت؛ اينجـا سـخن از توحيـد در     . سخن از فنا في اهللا است 
رود؛ در عرفـان   در عرفان نظري از مراتـب عـوالم سـخن مـي    . توجه و محبت و بندگي است 

، نبـي و   در عرفان نظري انسان کامل خليفـة اهللا، ولـي  .در اين مراتبد و صعوعملي از سير  
 در نگيري از نور آنا ؛ در عرفان عملي پيروي از شريعت انبيا و هدايت اوليا و بهرهاسترسول  

در عرفان نظري از ظهور و بطـون  .  تنها راه نيل به کمال انساني و مقام قرب است،سير الي اهللا 
  .ود؛ در عرفان عملي از ظاهر و باطن اعمال و نيل به آنهاش گو ميو حقايق گفت
گيرد، عرفان نظري نيـز وامـدار عرفـان      ميکه عرفان عملي از عرفان نظري بهره      همچنان
علـم عرفـان   .  است و عرفان عملي علم سـلوک  سلوکٴمعموال معرفت نتيجه . عملي است 

بـدين طريـق عرفـان    . شـود   مـي کند که معموال از سلوک حاصل  مي نظري از شهودي تغذيه   
آورد  عرفـان عملـي بـراي تحقـق ره    «.  مؤثر و براي آن ضروري است،عملي در عرفان نظري  

تحريـر  ( ».باشـد   مـي ساز تبيين مسائل آن هم  چه اينکه به نوبه خويش زمينه ؛عرفان نظري است  
  )١٣، ص تمهيد القواعد

  عرفان عملي و معرفت النفس
 شعب مختلـف  ، تعامل هستآنهااعرفان عملي دارد و بين که ارتباط نزديکي بديگري   ٴحوزه

از .  اصـالح و اسـتکمال نفـس اسـت    ،کار اصلي عـارف . علم النفس يا معرفت النفس است 
آن، تـا حقيقـت نفـس، زوايـاي پيـدا و پنهـان       .  دارد ضـروري مقـد ت ،اين رو شناخت نفـس  
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 آن شـناخته نـشود،   هـاي  هاي آن، مراتب آن، کمال و نقـص آن و آسـيب   ها و ظرفيت   ييتوانا
  . استاصالح و استکمال آن دشوار

شناسي علمـي، فلـسفي، کالمـي و      مباحث کلي انسان،بخشي از معارف مربوط به نفس 
ورد تأکيـد   آنچه در عرفان مـ ،اين برافزون شده مطرح است؛ اما  عرفاني است که در علوم ياد 

و نيـات و احـوال و   شخص به شـناخت خـود   تا نگري و خودشناسي فردي است   درون ،است
 يعنـي  ، به معناي اصـطالحي آن »علم« ،اين معرفت النفس.  وقوف يابد  اعمال شخص خود  

 نظـارت مـستمر بـر    ،مراقبـه . ام المعـارف بلكه  اما معرفت است و ؛ علمي نيست  ٴيک رشته 
شـناخت  .  خودشناسي براي تدبير و ضبط نفس ضـروري اسـت  اين. خود و احوال خود است 

 از اماره و لوامه و مطمئنه و راضيه و مرضيه در سفر عرفاني کـه چيـزي    اقسام و مراتب نفس   
در عرفان بيش از آنکـه بـر اعمـال ظـاهري     .  ضروري است،جز تهذيب و عروج نفس نيست 

 اصالح ، اگر درون اصالح شود.شود  مي بر مراقبت و تصحيح احوال دروني تأکيد  ،تکيه شود 
 ،بنـابراين در عرفـان  . ن خودشناسي ميسر نيـست اصالح درون بدو . بيرون دشوار نخواهد بود   

مـن عـرف   «معرفت نفس براي تربيت نفس است و تربيت نفس براي نيل به معرفت برتر کـه       
نين ي است؛ چنانکه اميـر المـؤم   و اين معرفت همراه کمال و ارتقاي وجود ،»نفسه عرف ربه  

  )٦١٩ ص ،الحکم غرر( ».من عرف نفسه تجرد«:  فرمودＡعلي
بنـده و  ميـان  تـرين حجـاب     بزرگ، حقيقير خودفراموشي و غفلت از خودِ از سوي ديگ  

 ،٣ج ،بحـار األنـوار  ( ».ليس بينه سبحانه و تعالي و بين خلقه حجاب غير خلقه  «:خداوند است 
 ؛»تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيـز «؛  است حجاب حق  ، خودبيني )٣٢٧ ص ،٢٧ ح

  .شود  مي حقٴ خودشناسي، دل آيينهکه بان چنا
 همچون باور، نيـت، انگيـزه، توجـه، حـب، بغـض، ميـل،       ،نقش و اهميت امور دروني  

سـت کـه قلـب يـا دل در عرفــان      ااز اينجـا .  اساسـي اسـت  عرفـان  خلـوص و مجاهـده در  
 دل اسـت  ٴآيينـه . دل است که محل فضايل و رذايـل اسـت  . يابد  مي  اهميت محوري  ،اسالمي

 حجـاب  ،زنگـار گيـرد  و اگـر  دهـد   مـي ان حقيقـت را نـش  شـود،  صـيقلي و شـفاف   اگر که  
 دل ٴنفـس بـا ديـده   .  محل واردات غيبي و مرکز شـهود حقـايق اسـت   ، دل،شودمي  حقيقت  

  .شنود بيند و با گوش دل مي مي
و مـائز  .  بيشترين توجه بـه درون و اعمـال جـوانحي اسـت    ،است که در عرفانرو  از اين   

 عرفـان در قلـب   ٴرحي نبايد جست؛ ريـشه  را در اعمال بيروني و جواعرفان و غير عرفانمرز  
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 عرفان عملي هـم اوال و بالـذات در درون نفـس    ٴواسطه  آثار و نتايج بي .و احوال باطني است   
  . گرچه بايد مظاهر آن در رفتار و منش بيروني شخص نيز ظاهر شود؛است

 معـارف  ٴمعرفـت رب و همـه   کليد ،معرفت نفس. گرايي است هاي عرفان درون  از ويژگي 
.  نفس انساني عالم صغير و نسخه مختـصر عـالم کبيـر اسـت    ، چرا که از نگاه عرفاني  ؛است

  .اين در صورت است، اما در معنا انسان عالم اکبر است
  ستـدر شهر نيـدر کوچه کانـچيست ان  ستـدر بحر نيـدر کوزه کانـت انـچيس

  بهان کوچه است و دل شهر عجااين ج  ر آبـ است و دل چون نهماين جهان خُ
ي در تفسير عرفاني از متون ديني نيز آشکار است که نگـاه غالـب در آن تفـسير         يگرا درون

 نمودهـا و نمادهـاي بيرونـي   از  شـده،  رسد گاهي در اين امـر افـراط    مي به نظر . انفسي است 
نـي و انفـسي    مفاهيم به امور دروٴ ارجاع همه، نگاه جامع و معتدل اسالميدر. شود  غفلت مي 

 هجرت و جهاد را به هجرت و جهاد دروني منحصر کردن يـا هجـرت و   مثال. درست نيست 
 امـا تقليـل و    اسـت، امور دروني شريف. روي است  زياده،جهاد بيروني را کم اهميت شمردن 

.  مقـرون بـه صـواب نيـست    ، امور و تقليل ارزش اعمال و آثار بيرونـي  اينفروکاهش دين به 
 ،و سالک الـي اهللا حضور دارد دو عرصه  در هر و انفس دارد و آيات الهي   آفاق ،عالم هستي 

  .سائر در هر دو عالم بيرون و درون است

  عرفان عملي و فقه
بنابراين عارف نيز همچون ديگر مؤمنـان  . عرفان اسالمي در چارچوب شريعت اسالمي است     

ي جـايگزين فقـه و بـي    عرفان عملـ . و بلکه بيش از آنان مقيد به رعايت احکام شرعي است     
و بخـش  كنـد   خود مواظبت مي آن نيست، بلکه عارف بيش از ديگران بر احکام شرعي نياز از 
آنچـه عـارف را از غيـر    . دهـد   مـي اي از راه سير سلوک را عمل به احکام فقه تـشکيل       عمده
کوشد با اصالح باطنش بـه    مياو.  عدم اقتصار بر ظاهر شريعت است  ،کند  مي  متمايز ،عارف

 مکلف به فرايض يوميـه اسـت، امـا    ،نيز همچون ديگر مؤمنانعارف . باطن شريعت راه يابد 
باالتر از اين، او عالوه بر رعايـت  .  بلکه بر نوافل نيز جديت دارد؛کند  نمياو به فرايض اکتفا   
 اخـالص و  ٴدر عبادت حـضور يابـد و درجـه   همهٴ وجودش کوشد با    مي ،دقيق ضوابط فقهي  
ناپـذير سـلوک عرفـاني     ييکام فقهي بخش جـدا بنابراين اح.  نماز باالبردحضور قلبش را در 
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 به عبارت ديگر، سير و سلوک عرفاني پس از فراغ از پايبندي بـه احکـام فقهـي آغـاز         . است
 حـق و تـوان ورود بـه    ،کسي که هنوز در التزام عملي به احکام فقهـي مـشکل دارد     . شود مي

يد خود مجتهـد در فقـه   اين رو سالک راه باطن يا بااز . سير و سلوک خاص عرفاني را ندارد 
کـم   هاي سلوک و تهذيب نفس عرفاني نيـز دسـت   آداب و روش.  يا مقلد فقيه مجتهد  ،باشد

علم عرفـان عملـي نيـز بـه     بنابراين . نبايد با احکام شرعي کمترين ناسازگاري را داشته باشد  
 ش ايفـاي نقـ  ،ر علـم عرفـان عملـي   علم فقه نظر دارد و علم فقه به عنوان منبع و ميزانـي د  

  دعـاوي عرفـان عملـي را   ٴست که فقه تنها ميزان عرفان عملـي نيـست و همـه     ا پيدا. کند مي
يـک ميـزان    به هر روي،  اما؛ نيز نياز هستيهاي ديگر  به ميزان؛ بلكهتوان با فقه سنجيد  نمي

  . فقه است،حداقلي و در عين حال قاطع در اين زمينه
 اين است کـه هـر يـک از تکـاليف     ،اند ه که بين فقه و عرفان برشمرد  هايي يکي از تفاوت  

 اسـت   خـاص توان مستقل از ديگري انجام داد، اما تکاليف در عرفان تابع ترتيب   مي فقهي را 
  مثال توبه متوقف بر يقظه است و بدون گـذر از توکـل بـه رضـا    ؛که گام به گام بايد انجام داد   

در عرفـان فقـط    به عبـارت ديگـر،   )٢١ ص ،اسالم در عملي عرفان سيد يحيي يثربي، ( .توان رسيد  نمي
سخن از تکليف و اداي وظيفه نيست، بلکه توجه به تحـول و دگرگـوني درونـي و پيـدايش      

سير و سلوک عرفـاني از ايـن جهـت شـبيه     . تغييري وجودي و تکويني در نفس سالک است 
، شود و هـر مرتبـه و مـوقعيتي     ميورزش جسماني است که موجب تحول محسوس در بدن     

تـر از آن زيانبـار    تر از آن بي فايده و سـنگين  ود را دارد که سبکورزشي متناسب با خ    اقتضاي
 تـر   برنامه سـنگين ،شود  ميهر چه بر توان جسماني ورزشکارافزوده. و غير قابل تحمل است     

  .شود  مي جامع جديدي ضروريٴ برنامه، جديدٴشود و با ورود به هر مرحله مي
نيست و ممکن نيست عارفي ملتـزم  ي بدون فقه متصور بايد توجه داشت که عرفان اسالم   

 کـه ملتـزم بـه فقـه، عـارف      ا، به ايـن معنـ  صحيح استفقه بدون عرفان  به فقه نباشد؛ گرچه 
 امـا سـلوک عرفـاني داوطلبانـه     ؛ مؤمنان استٴفقه احکام الزامي دارد که تکليف عامه  . نباشد

نيـز  انـد؛ چنانکـه فقـه      گرچـه همگـان بـه آن تـشويق شـده     ؛است و تکليف عمومي نيست     
 در سـلوک عرفـاني   آنهـا  التـزام بـه    البتـه دارد کـه ) مستحب و مکروه (احکامي غير الزامي    

  .اهميت دارد
تر از حرکـت در چـارچوب    شود که راه سلوک عرفاني بسي دشوار   مي جا معلوم  از همين 
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فـاني   که سـلوک عر ا به اين معن؛اين دشواري اوال از حيث نفس عمل است . فقه محض است  
 از حيث شـناخت و تـشخيص وظيفـه    ثانيا. رد که در سلوک عادي ديني نيست هايي دا  مشقت

امـا از  .  باشـد طلبد که معموال بايد به مدد پيران راه  مي دقت و ظرافت بسياري  ،ريزي و برنامه 
  دريافـت اچـشد و پـاداش عملـش را نقـد      مـي  چون عارف حـالوت عبـادت را  ،سوي ديگر 

گـام از   بـه  اگـر متـشرع عـادي گـام    . ر اسـت تـ  تـر و شـيرين   جـذاب کند، سلوک عرفـاني    مي
هاي عشق و معرفت در وادي عبوديـت   کند، عارف با بال  ميهاي دشوار تکليف عبور   سنگالخ

  .کند  ميپرواز
 همان است که در فقه و اخـالق اسـالمي هـست؛    ،الزامات و ترجيحات در عرفان عملي 

آنچـه در عرفـان هـست و در فقـه و     . شود  نمي کاستهاآنه افزوده يا از  آنهابنابراين حکمي بر    
 ،ريـزي  ايـن برنامـه  . ريزي سلوک اسـت   برنامه،اخالق مطرح نيست يا کمتر مورد توجه است 

عمل ا و تأکيد و مواظبت بر ه اجراي دستورٴشامل عناصري همچون گزينش، ترتيب و نحوه   
هـاي   و نمونـه دا سفارش شده است مثال در تعاليم ديني به تأکيد و تکرار ذکر خ. ست ا آنهابه  

امـا اينکـه چـه ذکـري را در چـه      . ذکر که بر محور اسماي الهي اسـت نيـز بيـان شـده اسـت      
سـالک  .  هميشه به تـصريح بيـان نـشده اسـت    ،اي و به چه نحو و عددي بايد ادا کرد    مرحله

 کـه مربـي   سـت  ادر اينجـا .  مديريت كنـد اي است که اين امور را طريق الي اهللا نيازمند برنامه 
. کنـد   مـي  اين امر را تعيـين ،هاي سالکان پيشين هاي خود و تجربه  استفاده از تجربهمعنوي با 

ست، ممکن است تنوع سـاليق و   اهاي عرفا چون اين امر منصوص نيست و مستند به تجربه   
هاي سلوکي متنوع و متفاوت شود و از ايـن جهـت اسـت کـه       منشأ برنامه ،ها اذواق و تجربه  

  .کنند  ميوراي مختلف سلوکي ظهه طريقت
 بـدعت  ،ريزي سلوکي چون متضمن جعل يـا حـذف حکـم جديـدي نيـست        اين برنامه 

 ،ريـزي  برنامـه ايـن  در .  اسـت »ادخال ماليس في الدين في الدين«بدعت . شود  نمي محسوب
 سـفارش شـده   »الـه اال اهللا  ال«مثال در شريعت به تکـرار ذکـر   . شود  نميچيزي بر دين افزوده 

اش بيابد که مثال فالن عدد معـين از تکـرار ايـن ذکـر در      در تجربه عارفي ممکن است      .است
يـا شـريعت از ارزش   .  فالن خاصيت و اثر را دارد و لذا به آن توصيه کند، خاصٴفالن مرحله 

حـب الـدنيا رأس کـل    «و اهميت توبه و توکل و رضا و تسليم سـخن گفتـه و فرمـوده کـه       
همـان  ا براي خالصي از حب دنيا بيابـد و  اش روشي ر ر تجربه؛ عارفي ممکن است د   »خطيئه

کـن کـردن    اي را بـراي ريـشه   توانـد مـثال شـيوه     مي چنانکه يک مربي تربيتي  ؛کندرا سفارش   
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ها بايد توجيه عقلي، شـرعي   اين روش. ي پيدا کند و به آن توصيه نمايديحسادت يا دروغگو 
  . باشندزگار با احکام شرعيا تجربي داشته باشند و صد البته نبايد ناسا

  عرفان عملي و اخالق
و هر يـک بـه   وجود دارد هايي  ها و مشابهت گرچه بين اخالق، حقوق، فقه و عرفان مناسبت   

نحوي با عمل اختياري انسان سروکار دارند، دستکم هنگامي که اخالق در کنار فقـه و عرفـان    
هـاي عـام بـشري     شاگر اخـالق را ارز .  باشدآنها غير از جهاتي بايد از  ،گيرد  مي عملي قرار 

 اصلي آن فطرت و عقل بـشري  ٴ بلکه پشتوانه،بدانيم که مقيد به دين يا فرهنگ خاصي نيست 
هـدف  . است، در آن صورت تفاوت اخالق با فقه و عرفان عملي تا حدي روشن خواهد شد     

اخـالق  . ني تصحيح مناسبات بين انساني است از راه تقويت فضايل نفسا،اخالق در اين نگاه   
ري چيزي غير از فقه و عرفان ديني است، گرچـه اخـالق در اسـالم بـا فقـه وعرفـان          عام بش 

پيوند دارد و حتي در مواردي نيز به جهت عدم تنقـيح مباحـث مربـوط بـين اخـالق، فقـه و        
  .شود  ميهايي ديده عرفان همپوشاني

اي از حکمـت   عبهفيلسوفان نخستين اسالمي به تبع ارسطو به علم اخـالق بـه عنـوان شـ      
از . انـد  انـد و بـه روش عقلـي در آن پژوهيـده     ملي مـستقل از فقـه و عرفـان توجـه کـرده        ع

 اخـالق ناصـري   ابـن مـسکويه، و   طهارة األعراقتوان از   ميمشهورترين آثار اخالقي فلسفي 
هـاي يونـاني متأثرنـد،     از انديشهبيش و كم گرچه اين آثار . خواجه نصيرالدين طوسي نام برد 

آثـار اخالقـي کـه از منـابع اسـالمي بهـره بيـشتري        . اند ه بردهز بسيار بهرتعاليم اسالمي ني  از  
دانند، به عرفـان نيـز     مي ضمن اينکه رعايت احکام فقهي را در رفتار مؤمنانه ضروري   ،اند برده

  .  استيک چيزدو نام براي  ،طوري که به نظر برخي اخالق و عرفان عملي ه بترند؛ نزديک
شـود کـه از نظـر ايـشان       ميزرگان معرفت و فضيلت استفادهعبارات بعضي از ب  از برخي   

هـاي   کتاب: زاده آملي آيت اهللا حسنبه گفتهٴ .  فرق زيادي نيست،ميبين عرفان و اخالق اسال     
 از احيـاء اإلحيـاء  تقريبا همان کتب اخالق است؛ کتـب عرفـان عملـي مثـل     «عرفان عملي   

 ابـن  »طهـارة االعـراق  «اقـي و   جنـاب مالمهـدي نر  جـامع الـسعادات  جناب فيض کاشاني،    
د که در گذشته متن درسي افزاي  مي سپس)١٣ ص نهم، نمط ،تنبيهات و اشارات شرح دروس( ».مسکويه

بـاب    ابـن سـينا نيـز در   اشاراتهاي نهم و دهم   نمط؛چنانكه بودطهارة االعراقعرفان عملي   
سـير و سـلوک عرفـاني بايـد     . اده استعرفان عملي است که ابن سينا صورت برهاني به آن د 
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 بر سالک مهيـا کنـد و او را بـه معـارفي برسـاند کـه فـوق طـور         زمينه را براي واردات قلبي   
  )١٤ ـ ١٣ ص همان،( .ندا عقل

 قرابـت  ،البته سخن يادشده در مورد اخالق اسالمي است، اما اخالق سـکوالر بـا عرفـان     
 الهي هم ربط صـريحي بـه ايمـان بـه خـدا و      اخالق فيلسوفان خارج از اديان. چنداني ندارد 

 اخـالق ناصـري  ي حکمـاي اسـالم همچـون    برخي کتـب اخالقـ  . حيات پس از مرگ ندارد   
 ابن مسکويه هم به اخالق فلسفي متـأثر از حکمـت   طهارة االعراقخواجه نصير و همينطور   

ل اخـالق  عرفان ضمن قبـو .  نيستآنهاترند تا اخالق عرفاني، گرچه تنافي بين    يونان نزديک 
ا بايـد از آثـار    خواجـه طوسـي ر  اوصـاف االشـراف  کتـاب  . رود  مـي و التزام به آن از آن برتر   

تـر   اخالق در معنـاي رفيـع  . حساب آورد ه اخالق عرفاني يا عرفان عملي ب  ٴارزشمند در زمينه  
.  چنانکه در تعريف ابن عربي ديـديم ؛ همان عرفان است،که همان تخلق به خلق الهي است   

ني و ورود بـه خلـق سـني     رويم نيز که تصوف را خروج از خلق د ابومحمدل ازسخن منقو 
البته ايـن معنـا از اخـالق بـسي برتـر از اخـالق در       . ست ا مؤيد همين معنا،کرد ي م تعريف

 . معناي متعارف است

در اين علـم  . از نظر استاد شهيد مرتضي مطهري، عرفان عملي علم سير و سلوك است 
 برسـد از كجـا   ،د كه سالك براي اينكه به قله منيع انسانيت، يعني توحيدشو  ميتوضيح داده «

مراحلي را بايد به ترتيب طـي كنـد و در بـين راه چـه احـوالي        كند و چه منازل و  بايد آغاز 
 درس عرفان، ،٢٣ ج ،آثار مجموعه مطهري، مرتضي(» .شود  ميبراي او رخ دهد و چه وارداتي بر او واد 

 عرفان عملي مانند اخالق يك علم عملي اسـت، امـا بـا اخـالق       ايشان  از نظر  )٢٦ ص اول،
، امـا در  سـت  ا انـسان بـا خـدا   ٴ رابطه،نخست اينكه محور در عرفان عملي  . هايي دارد  تفاوت

از . دوم اينكه تعلـيم و تربيـت در اخـالق سـاكن اسـت     . هاي اخالقي چنين نيست     نظام ٴهمه
ايد به زيور فضايل آراسته گـردد، لـيكن ترتيـب و    اي است كه ب  روح مانند خانه،نگاه اخالقي 

در «چـون   پويـا و متحـرك اسـت؛    ،اما سير و سلوك عرفـاني . منازل و مراحل در آن نيست  
ترتيب سـالك بايـد    ه آغاز است و از مقصدي و از منازل و مراحلي كه بٴز نقطه عرفان سخن ا  

سخن از صراط اسـت كـه بايـد     در عرفان )٢٧همان، ص (» .ي برسديطي كند تا به سر منزل نها 
سـوم اينكـه   . طي شود و سالك چون كودكي مراتب رشد را بايد مرحله به مرحله طـي كنـد   

در سير و سـلوک عرفـاني از   «. قي استتر از عناصر روحي اخال عناصر روحي عرفاني وسيع   
رود كه منحصرا بـه يـك سـالك راه در خـالل       مييك سلسله احوال و واردات قلبي سخن  
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» .انـد  بهـره  م ديگر از اين احـوال و واردات بـي  دهد و مرد  ميها دست  و طي طريق مجاهدات
  )٢٨همان، ص (

 نيـست، امـا   سـت و در آن ترتيـب   اتوان ديد که اخالق ايستا  ميبا نگاهي به آثار اخالقي     
طـي منـازل و مقامـات و    .  و در نتيجه ترتيب و مراحـل دارد ،ست و حالت سفر اعرفان پويا 

امـا آيـا   . گذر از مراحلي و رسيدن به مراحلي نو در عرفـان برجـسته اسـت   سفر و سلوک و  
تواند و نبايد ماننـد عرفـان داراي ترتيـب و      نميي مقتضاي ذات اخالق است و اخالق يايستا

شد، يا در آنجا هم چنين چيزي تا حدي ممکن است و خوب است کـه در اخـالق      پويايي با 
توان و خوب است کـه ترتيـب و     مييت اخالقي نيزشک در ترب هم به اين امر توجه شود؟ بي   

در تعلـيم و  . مراحلي را در نظر گرفت و گام به گام فرد را به سمت اخـالق برتـر سـوق داد      
 ٴرد توجه مربيان نيز هست و روشن است کـه بـراي همـه   تربيت اخالقي اين مسئله تاحدي مو 

 ترتيب و تدريج و نظام توان  در اخالق هم مي. نوشت اخالقي واحدي  ٴتوان برنامه   نمي سطوح
تواند و هم بايد نظم و ترتيب منطقـي و عملـي     مي هم،تربيت اخالقي. وارد كردو استاد را    

با اين همه تفـاوت  . الت مقدم بر جود است و عد،داشته باشد، مثال اداي دين مقدم بر احسان 
  .عرفان و اخالق از اين جهت شايان توجه است

 در تعريـف  .کننـد   مـي م اخالق را به نظري و عملـي تقـسيم   عل ،آيت اهللا جوادي آملي   
 ٴ، در مقابل علم کلـي کـه فلـسفه   ري علمي است جزئي و از شعب فلسفه   اخالق نظ  ايشان،

مبـادي و  . فس و تزکيه قواي ادراکي و تحريکي آن اسـت  تهذيب ن ،غايت اخالق . اولي است 
باحـث اخـالق نظـري از     مٴعمـده . شـود   مـي مباني نظري اخالق در علم اخالق نظري بحث  

از .  چرا که تهذيب نفس بدون شـناخت آن ممکـن نيـست   ؛ديدگاه ايشان بحث از نفس است   
ن نفس، کـه برخـي   اين رو، مباحثي چون اثبات وجود نفس، تجرد آن، تجرد قواي آن و شئو   

اخـالق  . شـود   مـي شود، در اخالق نظـري طـرح    مي و بررسي در علم طبيعي تحقيق   آنهااز  
  بـه سـخن ديگـر،   .هاي عملي و بايد و نبايدهاي مربوط به تربيت نفس اسـت  اهعملي بيان ر  

کوشـش بـراي پـرورش روح    ] و[. ..اخالق عملي براي تحقق رهنمود اخالق نظري اسـت      «
 علم سـير  ، اما عرفان عملي)١٤ــ ١٣ ص ،القواعد تمهيد تحرير( ».زکيه استمهذب و تربيت نفس  

غايت عرفـان  ايشان، از ديدگاه . قل عملي استو سلوک است و همچون اخالق مربوط به ع  
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عرفان عملي جهاد و اجتهاد براي «عملي صرف تهذيب نفس و تصحيح رفتار نيست، بلکه    
ن بهـره  شهود وحدت شخصي وجود و تعينات آن بوده و شهود نمود بودن جهان امکـان بـدو   

  . فوايد ديگري نيز بر آن مترتب است البته».باشد  مياز بود حقيقي
عرفـان نظـري کـه    : ، عرفان عملـي بـر دو علـم مبتنـي اسـت      آملينظر استاد جوادي از  

 علـم اخـالق از   )٩١همـان، ص  ( .ترين علم است و علم اخالق که از علوم جزئي اسـت     کلي
 عرفـان اسـت؛   ٴدمه و طليعـه  مق،اخالق. شعب فلسفه است که با علم حصولي سروکار دارد 

و عارف در پـي عبـور از علـم حـصولي بـه      است  فلسفه و علم حصوليفراتر از  اما عرفان   
اخالق مربوط به جهاد اوسط است کـه نبـرد بـين عقـل و نفـس امـاره         . علم حضوري است  

نبرد قلـب و عقـل و جنـگ حـضور و      « وعرفان جهاد اکبر. گرا و غضب آلود است    شهوت
 ٴ وظيفـه )٢٦ ص ،Ａعلـي  امـام  عارفانه حيات( .است» هود عين در برابر فهم ذهنحصول و دفاع ش 

 ، نفس است، اما در عرفـان بـراي رسـيدن بـه شـهود حـصر هـستي در خـدا          »تزکيه«اخالق  
از ديدگاه ايشان، اخالق عملي چونان منطق عملي براي .  است »ٴ نفس تضحيه«نخستين قدم   

 .اسـت گونه که فلسفه چونـان منطـق علمـي بـراي عرفـان نظـري         همان ؛عرفان عملي است  
  )١٤، صتحرير تمهيد القواعد(

کوشـد از    مـي  اين باشد کـه عـارف  ، از نبرد قلب و عقل يا عشق و عقل  ايشان مرادگويا  
از عشق الهي به شهود برسـد و از  خود قلب آكندن  درک عقلي صرف فراتر رود و با    ٴمرحله
 دو ،علم حـصولي و حـضوري  . يابدبار  به مقام علم حضوري ، دانش حصولي صرف   ٴمرتبه

سـازگاري نيـست؛ چنانکـه بـين      نبرد به معناي تعارض و نا آن دوينته بند و البا مرتبه از علم  
کنـد و    مـي  عشق را نفي،نه عقل. گونه نبرد و ناسازگاري نيست عقل و قلب يا عشق نيز هيچ   

جنـاب عـشق را   «نه عشق عقل را؛ بلکه ممد و مؤيد يکديگرند و البته عرفـا معتقدنـد کـه      
  ».درگه بسي باالتر از عقل است

 معرفـت شـهودي   ، تربيت نفس است، امـا غايـت عرفـان عملـي      ،يت اخالق غاين  بنابرا
 تفـاوت  ،امـا از ايـن بيـان   . اسـت آن  رسـيدن بـه   ٴ مقدمـه ،وحدت هستي است و تربيت نفس 

  .شود  نمي دانستهآنهاهاي   اخالق و به عبارت ديگر تفاوت گزارهبامحتواي عرفان عملي 

   گنهم يها دانشو  يعمل عرفان
 هر يک به نحـوي بـا تـصحيح و تنظـيم عمـل انـسان       ، و عرفان عمليق، فقه حقوق، اخال 
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رسد، امـا    ميهايي به نظر ند و تداخلا بسيار به هم نزديکآنها  گرچه برخي از    . دارند سروکار
 حکمـت  ي و اجـزا انـد   به عمل انسان مربوطآنها ٴاز آنجا که همه. هايي هم وجود دارد  تفاوت

 را نيـز  آنهـا هـاي   ت حقيقت هر يک الزم است تفاوتي شناخدهند، برا   مي عملي را تشکيل  
اصول و مقرراتي است که براي سامان دادن بـه مناسـبات   ) قانون(حقوق  . محل بحث قرار داد   

 ،رعايت حقـوق .  ضروري استآنهاشوند و رعايت عملي   مياجتماعي انساني وضع و تنظيم 
 ،اصـول اخالقـي  . د قـانوني دارد ن پيگر الزامي جامعه و ديگر افراد است و تخلف از آ ٴمطالبه

 فضايل و رذايل دروني است که اثر بيروني آن تـصحيح رفتـار   آنهااند و محور   فطري و عقلي  
رعايت اصول اخالقي نيز از سـوي جامعـه   . و در نتيجه بهبود و ارتقاي مناسبات انساني است     

بخـشي از فقـه   . نيـست تعقيـب  و ديگر افراد مورد انتظار است، اما الزام قانوني ندارد و قابل      
احکام الهـي  پايهٴ بر  )معامالت(همان حقوق ديني است که ناظر به تصحيح مناسبات انساني      

است و بخشي ديگر مربوط به مناسبات خاص بين بنـده و خـدا يـا تکليـف بنـده در قبـال            
  و هر دو بخش مـستند بـه شـرع اسـت و از متـون دينـي اسـتخراج         است )عبادات(خداوند  

شـود کـه     مـي  از آن جهت فقهي محـسوب ،آيد  ميدست ه احکامي که از عقل ب     حتي. دشو مي
  . استمقبول شارع

 ٴعقل محدود آدمـي بـه همـه   . بخشد  ميکند و ارتقا  مي اخالق و حقوق را تصحيح  ،دين
 حکم قطعـي نـاتوان اسـت    ٴ از اين رو در مواردي از ارائه.مصالح و مفاسد اعمال احاطه ندارد   

 معـارف عقلـي انـساني را    ،دين. شود  مي گاهي دچار خطا،دهد  ميحکميز که و در مواردي ن 
و عقل تـا  وجود دارند الهيات، اخالق، حقوق و عرفان در خارج از دين هم   . بخشد  مي ارتقا

تـر   رساند که با چراغي پرنورتر و مطمئن  ميکند، اما عقل ما را به دين  ميحدودي آن را درک  
 محـدوديت آن  ،رسميت شناختن احکام قطعي عقـل  همن ب دين ض.به اين حقايق نظر افکنيم     

بر اين، افزون . دهد  ميتوسعهكرده،  کند و اخالق و حقوق را تصحيح و تکميل  مي را جبران 
 ،اخالق و حقوق غير ديني در حد مصالح و مفاسد دنيوي است؛ اما دين به اخالق و حقـوق  

  .كند  ميي و ابدي انسانت حقيقکمال و سعادپشتيبان دهد و آن را   ميرنگ معنوي
رود و بعـد    مـي اخالق اسالمي اصطالح خاصي است که از اخالق عمومي و فقـه فراتـر     

 نفـس، کـسب فـضايل و    ٴاين تلقي از اخـالق، تزکيـه  . معنوي و الهي آن بسيار پررنگ است 
 ترک رذايل، عمل به احکام، ترک معاصي، التزام به عبادت و مناجات و ذکر و دعا و توجـه      

. ينـي اسـت  اين اخـالق متعـالي د  . دهد  ميايل و رذايل دروني و عمل ارادي را پوششبه فض 
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مراد اين معناي »  االخالق ألتمم مکارمبعثتُ«: فرمايد  ميＢشايد آنجا که حضرت رسول   
 اين معنـا از اخـالق مـورد نظـر     ،هاي علميه هاي اخالق حوزه در برخي از درس . وسيع باشد 

پايـان ايـن   .  عرفـان نيـست   حـال  عـين ، در عرفـان اسـت  ٴمسايه ه،اخالقاين معنا از   . است
 ٴرود و حـب الهـي را محـور همـه      ميعرفان به باطن اخالق و فقه.  آغاز عرفان است  ،اخالق

سازد و اعمال جوارحي و جوانحي را در مسير صيرورت وجودي و نيـل بـه معرفـت      مي امور
.  اسـت نهـا آيـست، بلکـه مکمـل     و فقه نعرفان جايگزين اخالق. دهد  مي شهودي خدا قرار  
تـوان    مـي پس. نگرد هاي دورتر مي  به افق وآنها مراتب مادون است، نه نافي ٴعرفان واجد همه 

 ؛اخـالق عـام  . ٢ ؛ اجتمـاعي ٴقوانين موضوعه. ١: ترتيب مراحل ذکر شده را اينگونه بيان کرد 
  .عرفان. ٥ ؛اخالق اسالمي و الهي . ٤ ؛فقه. ٣

، چنانکـه از متـدينان   پايبنـد باشـند  حقوق و اخالق عام  به رود  ميارها انتظ   انسان ٴاز همه 
 اما سـلوک عرفـاني الزامـي نيـست و اقليتـي      التزام داشته باشند؛رود به احکام فقه    مي انتظار

اخالق و حقوق شرط انـسانيت، فقـه شـرط ديانـت و عرفـان      . آورند  ميبه آن روي داوطلب  
مـراد ايـن   .  عام، فقه خاص و عرفان اخص اسـت ان اخالقبدينس. شرط کمال و تعالي است 

داننـد، گرچـه     ميند و تنها مؤمنان خود را مخاطب آنا است که احکام فقهي در عمل خاص     
راه عرفان نيز براي همـه بـاز اسـت، امـا     . ها جعل شده است  انسانٴاحکام الهي فقه براي همه     

ن رو، سـلوک عرفـاني   ياز همـ . کننـد  ي م طيگزينند و  برميشماري اين راه را  در عمل اندک  
دشوارتر از سلوک در چارچوب فقـه محـض و سـلوک در فقـه دشـوارتر از صـرف رعايـت         

  .اصول عام اخالقي و حقوقي است
.  تصحيح روابـط انـساني اسـت    آن نيز غايت.مبتني بر فطرت و عقلو  عام است  ،اخالق

 ،نـدگي دنيـوي مطلـوب   بـراي ز .  قانون و اخالق هست اما فقه و عرفان نيست،در نظام مادي  
اگر در بـين افـراد سـکوالر گـاهي     . رود  ميقانون و اخالق ضروري است، اما دين فراتر از آن  

  .کسب آرامش و حال خوش دنيوي نيست چيزي بيش از ،رود  ميسخن از معنويت يا عرفان
  و در عرفـان ، در اخالق ديني سخن از کمال نفـس ؛در فقه سخن از پاداش و عقاب است  

 و در ، اتـصاف بـه فـضايل   ، اطاعـت از مـوال، در اخـالق   ،در فقه.  استو فناوصل سخن از  
  .عرفان راستين واجد و حاوي اخالق و فقه نيز هست. شود  مي ديدار حق طلب،عرفان

 بپـردازد، از همـين   به امور دروني هـم اگر اخالق مادي صرفا براي تصحيح رفتار است و   
رون و رسيدن به اعتدال قواي درونـي اسـت، هـم     اصالح د اخالق حکيمانه براي  . منظر است 
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 و در هر صورت غـايتي بيـرون از   ،براي اصالح رفتار و هم رسيدن به آرامش و ثبات و سکينه 
عرفان ضمن رعايت اين امر، يعني تصحيح رفتار و اصـالح درون، بـه قـرب بـه       . خود ندارد 

بيـرون از  نيـز   آن  البتـه کـه دانـد   ميمقصد هايي براي نيل به اين   را پلهآنهاانديشد و    مي خدا
  .عارف نيستالهي وجود 

 رستگاري و سعادت اخروي است و عرفـان مکتـب   ،غايت فقه به عنوان نظام احکام الهي     
سـلوک عرفـاني بـه    .  حـق  جمالٴعشق و معرفت است و در پي وصل به معشوق و مشاهده     

همچنـين  . دعـايي نيـست  ه چنين اانجامد، اما در اخالق و فق  ميهاي سلوکي احوال و تجربه 
توان انتظار داشت کـه شـخص بـه معرفـت شـهودي نايـل شـود، امـا از           ميبا سلوک عرفاني 

اخالق نيز همچون فقه منبع و ميزاني بـراي عرفـان عملـي    . رود  نمياخالق و فقه اين انتظار  
ايـد  نانکـه نب  چ؛اخالقي ناسازگار باشديكي از احكام العمل عرفاني نبايد با   هيچ دستور . است

  .فقهي باشديك از احكام مخالف هيچ 
اخالق بدون ديانت فاقد معنويت، ديانت بـدون اخـالق فاقـد انـسانيت، و عرفـان بـدون        

 سـکوالر اسـت، فقـه بـدون اخـالق      ،اخـالق بـدون فقـه   . دو اسـت   فاقد هـر ،اخالق و فقه  
ن اخـالق بـدو  . گري اسـت   درويشي و صوفي،مآبي مذموم، عرفان بدون فقه و اخالق      مقدس

گريزي و عرفان بدون فقه و اخالق گريـز از خـدا و     خداگريزي، فقه بدون اخالق خلق   ،فقه
 فقه جاي قانون و اخـالق را گرفتـه و در جمـع    ،از متشرعانگروهي متأسفانه در . خلق است 

  . شعائر و مناسک جاي قانون، اخالق و فقه را گرفته است،بسياري
عـد بـاطني اسـالم     عرفان اسالمي است کـه ب ،حث در اين بست که مراد ما از عرفان    ا پيدا

 نـه  ؛است و محور آن توحيد است و سلوک عرفاني آن در چارچوب تعـاليم اسـالمي اسـت        
عرفان اسـالمي هـم در   . يستندهاي ديني معتبر ن مقيد به آموزهگاه هاي عرفاني ديگر که    مکتب

و هم در بعد عمل و طريقـت  ابسته استهاي الهياتي اسالمي و عد نظري و اعتقادي به آموزه  ب 
  .با فقه و اخالق اسالمي مرتبط است

 اعـم از  ؛تغيير در باطن همراه تغيير در تمامي شخـصيت اسـت  . عرفان به باطن نظر دارد   
 حقيقتـي واحـد و يکپارچـه اسـت و     ،انسان. درون و بيرون و اعم از افکار و احوال و اعمال   

 عمـل بيـرون را تـصحيح و    ،سالمت درون. د وجود داردرون و برونش ارتباط و تعامل   ميان  
  .دگذار  ميکند چنانکه اعمال بيروني بر احوال دروني اثر  ميتکميل

 ، حتي فقـه ،هاي عملي و رفتاري  سلوک عرفاني با ديگر نظامٴهاي برجسته  يکي از تفاوت  
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و د شـو   مـي  درون عارف دچار تحوالت وجـودي ،اين است که در پرتو سير و سلوک عرفاني  
توانـد برخـي از آثـار و      مـي به عبارت ديگـر عـارف  . وجدان کنددرك عيني يا اند آن را  تو مي

 ؛شـود   نمـي حاصل عبوديـت او تنهـا در قيامـت آشـکار    .  ببيندثمرات سلوکش را در درونش 
 هم رهـاورد  ،سفر عرفاني. گردد  ميمند هجهاني خود از آن بهر بلکه پيش از آن در حيات اين     

رف دارد و هم دستاورد روحي و رواني و احـوال خـوش درونـي و    ي براي عامعرفتي و شهود 
هاي غيبي، سکينه، عشق و محبت، آرامش، بهجت،  معرفت و بصيرت حاصل از بارقه   : قلبي

انبساط، رضايت، اميد، غنا، احساس حالوت عبوديت و بسي احوال خوش ديگر که جـز بـا    
: ست، کـه فرمـود   انشيني با خداو نعمت هماين همه در پرت. شود  نميسلوک الي اهللا حاصل  

»انا جليسم ذکرنين .«  

  بندي  و جمعنتيجه
علـم عرفـان   . ي اسـت ي نيل به توحيد است که کمال حقيقـي و نهـا   ،گوهر عرفان عملي  

سـلوک الـي اهللا و   آن، بنابراين موضوع . شناخت راه وصول به اين مقصد استپي  عملي در   
 منـازل و موانـع ايـن سـفر     ، مراحـل ، شرايط،اين علممسائل . غايتش وصول الي اهللا است     

ايـن علـم   .  علوم شرعي استٴ مبتني بر برخي علوم عقلي و کليه  ،علم عرفان عملي  . است
  انگيـزهٴ عرفان عملي به باطن اعمال نظـر دارد و .  نزديک دارديويژه با اخالق و فقه ارتباط      هب

توجـه بـه   .  اسـت هـي قـرب ال  و حب ، وظايف اخالقي و تکاليف شرعي، در عمل به   عارف
 زمينه را براي ارتقاي وجودي سالک و نيل او به معرفـت  ،باطن، تهذيب نفس و تطهير قلب   

 بلکـه متعلـق   ،بنابراين علم عرفان در عرض ساير علوم ديني نيست . کند ميهموار  شهودي  
رض در تعـا   و نـه آنهـا  نه بي نياز از  وآنها نه جايگزين ؛ست اآنهابه ساحتي باالتر و در طول   

  .آنهابا 
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