
 

 

 

 

 

  عرفان؛ روح اسالم
 *کروئی یاکبر هاشمیعلسید 

 چکیده

 ینقلـ یرۀاسالم، اعم از کتاب، سنت و س یهابا آموزه یعرفان اسالم ۀرابط ییننوشتار به تب یندر ا
عرفان و اسالم چه  یناست که ب یننوشتار ا ینا ی. پرسش اصلشودیمعصومان پرداخته م یو عمل
ل بـدییو بـ یـعرف یگاهاساس، تالش شده جا ینچهارگانه برقرار استر بر ا یهااز نسبت ینسبت

 یـنا ینشان داده و از آن رفع اتهام شود. روش مناسـب بـرا یاسالمعلوم  یرسا یانعرفان را در م
با طرح چهار  یناست. بنابرا یاسالم یهاآن با آموزه یسۀعرفان و مقا یاصل یهاآموزه یکار، بررس

 ریعت،ش»و « الهام، کشف ی،وح» ،«یعرفان یهاآموزه یاسالم یدهایمؤ»، «خاستگاه عرفان»بحث 
پاسخ داده شده است  ی،پرسش اصل یلآمده از تحلدستبه یفرع یاهبه پرسش «یقتحق یقت،طر

 یتکه نسبت عرفان با اسالم ضـدآن یجهفراهم شود. نت یپرسش اصل یبرا یپاسخ یقطر ینتا از ا
و بلکـه  یتبه نحو جزئ یسازگار یندارد و ا یمضمون یاسالم سازگار ینعرفان با د یست؛ن یکل
 یناسالم است و ب ینع تریقدق یطلق از اسالم است و با نظرعرفان أخص م یناست. بنابرا یتنیع

هـا، بخـش ۀرا مهمل نگذاشته، به هم یناز د یبخش یچبرقرار است. عرفان ه یآن دو نسبت تساو
و  فهمـییـننـوع د تـرینیو عال ینتردر کامل یگرد یاهتمام دارد. از سو یند هاییهها و المرتبه
اسـت کـه در  یـنمغفول نمانده است. عرفـان روح د یگاه عرفاناز ن یناز د یبخش یچه داریدین
 آن حضور دارد.  هاییهها و البخش ۀهم

 یقـت،الهـام، کشـف، طر ی،عرفـان یهـاآمـوزه یاسـالم یدهایخاستگاه عرفان، مؤ :هاکلیدواژه
 .یقتحق

 ــــــــ ـــــــــــــــــــ

 (hashemi.aliakbar@gmail.com) .7 باقر العلوم ی دانشگاهاسالم ۀفلسف یدکتر یدانشجو* 

  . ۵۵/۵۷/۷۵: یرشپذ ؛ تاریخ۵۵/۵۰/۷۵: یافتدر یختار



 

 

 

011 

ل 
سا

هم
ن

 
ره 

ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ـ پ

پی
یا

 
92 

ـ 
ن 
ستا

 تاب
 و
هار

ب
69
21

 

 مقدمه

و  تیباز جـذا ینید یعلما ریساان در قیاس با عارف، نیمردم متد ۀنگاه تود درغالباً 

و  سـتیعرفـان چ داننـدینمغالباً افراد  نیا کهنآ شگفتبرخوردارند.  یعظمت خاص

عنوان عارف بر او صدق کند. در  داشته باشد تا دیبا هایییژگیچه ودقیقاً شخص  کی

نـاظر بـه عرفـان همـواره  یهـاحـثو ب یعرفـان یهـابحـث زیـخوا، و علما ن نیب

عرفـان را ، عرفـا کهنیا نیمباحث بوده است. در ع نیترزیبرانگو جنجال نیترپرمناقشه

و  داننـدیآن مـ ۀو به اصطالح لب  و عصـار نید یۀال ایبخش  نیترقیو عم نیترلیاص

 یسـو از یگروهـ چیهـشـمارند، یم نانیمتد نیترو کامل نیترقیرا عم یعارفان واقع

تارددم، کمیا دست نشده ریعارفان تکف ۀفقها، به اندازبرخی از علما، به خصو،  ریسا

 یاجـهیبه نت دنیو رس اسالمبحث از نسبت عرفان با  نی. بنابرااستهجم مقرادمنگرفص م

 ریاز علما و مشاه یادیکفر تعداد زیا  مانی، بحث از ااز این جهت ضرر عرفان ایبه نفع 

 است.  اسالم خیسراسر تار

اردر این سؤال را سؤال اصلی پژوهش حاضر این است: عرفان با اسالم چه نسبتی د

کـه هیمتجزی مکرد:مآییمعرفینمضدمییمتغییرماسام ماسا یمیایمایانترانم  ماینمپرسشمی

عرفان جزء اسالم و بلکه عین آن استر در مسیر تالش برای یافتن پاسخ سؤال اصـلی 

هیمنیزمدس مییف :مخیسصگیهمعرفینمچ منسبصیم یمخیساصگیهمترانم  مپیسخماینمپرسشمی

هی معرفینیم یمهیمومآترزهمنبع یافتههی مدینیمعرفینمکداتندیماهدمومتؤیّدشر دینمداددی

  هی متخصلبمدینمداددیدینمچ منسبصیمداددیمعرفینمچ منگیهیم  م خشممنشأتنبعموم

اول  یک عارف شیعی طـرازـ به عنوان  در این مقاله، اغلب از آرای سید حیدر آملی

تعصقادیممچراکه ؛  ریمبهره می ـ ان شیعی استکنندگان عرفکه از اولین و برترین تقریر

 . ترماس عرفینمشیعیم یشصرینمهمیهنگیمدام یماسم مداددمومازماینمجه مقی لمدفیع

 اسالم ف عرفان و یتعر. .

ــا از  ــ آنج ــه در هم ــوم و ۀک ــه عل ــانویژه ب ــوم انس ــی ،یعل ــوارتر یک ین و از دش
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و « علـم»چ یف هـیـر تعربـاً بـیاسـت و تقر« فیـتعر»ن مباحـث، بحـث یترمناقشهپر

ن نوشتارـ که در آن یآن علم، اجماع کامل وجود ندارد، ما در ا ین علمایآن ب« موضوع»

ف و شـناخت مفصـل آن یـنه تعر ،ستا اسالمان عرفان و یبر سر نسبت م یبحث اصل

ن یـو مشخص کـردن مـراد خـود از آن دو در ا اسالمف مختصر عرفان و یـ به تعر دو

 م. یکنیبحث، بسنده م

عرفان اسالمی خیزش باطنی ـ توحیدی برآمده از معنویت توحیدی عمیـق اسـالم  

. عرفـان شاردک م  مدومشیخۀمنظر مومعملیمتقسایممتای( 02:م3131، پنیهاست )یزدان

قواعد عمل و سیر و سلوک اسـت و عرفـان نظـری عبـارت اسـت از معـارف  ،عملی

هی معرفینمنظر مهم آموزه ،ن بحث(. مقصود از عرفان در ای26ومم20:متوحیدی )همان

 «. علممسلرک»هی معرفینمعملیموم  متعبیر ماس مومهمم رنیت 

بـر  یها مبنو نقد آن نید از فیپ  از نقل چند تعر ینیعقل و اعتقاد د سندگانینو 

از  یفـیتعر کننـدیاند، تالش مـرا برجسته کرده نید یهااز مؤلفه یکیهر کدام  کهنیا

 نیـد» :ردیـگمبر را در نید تح معنران یفرهنگ یهادهید که تمام پددهن به دست نید

( اسـت کـه یجمعـ و یاحساسات )فـرد اعمال واعتقادات، از  یامتشکل از مجموعه

(. بـا ۱۵ــ۱۹: ۱۵۹۷)پترسون و دیگـران، « است افتهیسامان  ییغا قتیحول مفهوم حق

کاممیایمدسا ، تعریابمکنایمه گونـاسالم را اینترانیممالگو قرار دادن این تعریف، می

و  از اعتقادات ایمجموعه» تقفردمتیمازماسم مددماینم حثمعبیدتماس مازمک م گرییم

، سامان  یاحساسات که حول مفهوم خدا اعمال و (،هی)آموزه  از طریـقافته، یواحد، ال ل

در بحث پیش رو هرگاه دیـن، «. به بشر عرضه شده است 9حضرت محمد بن عبدال ل 

 ، مقصود از آن دین اسالم است. دودبه کار ا مقید و قرینههیچ بی

  خاستگاه عرفان .2

نی» ینه به معنا« فلسفه»گونه که همان  مطلق » یبلکه به معنا« ك علم خا، و مدو 

و  یدرونـ یامـر ،«مرتب  بـا انسـان و جهـان یمسائل کل ۀدن آزاد درباریشیبه اند لیم

معقـول و  یفراتر رفتن از ظواهر محسوس و حتـل به یم» یاست، عرفان به معنا یفطر
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خ فقـ  یان مختلف در طـول تـاریبشر است. اد یرفطنیز « قتیواسطه به حقیوصول ب

ن تفکـر و یاند و نـه مبـدع چنـل بودهین میا تیو تقو یدهجهتت، یترب یبرا یبستر

 آن یۀبر پاعرفان هستند و  ۀدییزا« یسمبود»ان مانند یاد یبرخ. حتی باالتر از این، یروش

از دوران باسـتان وجـود  یفراوانـ یو مکاتـب عرفـان( ۵۵: ۱۵۹۹)استی ،  اندبنا شده

از  ینـام چیها هاند که در آنبه وجود آمده ریصد سال اخ در چند ایو دارند و  نداداشته

 یتباو صرفاً مکـ نددارارتباط ن انیاد از ینید چیو با ه( ۱۰۰: ۱۵۹۷)فعالی،  ستیخدا ن

گونـه ن همانیبودن عرفان. بنابرا ینیبر فراد یاست قو یلیدل ،ذکر شدآنهه  .اندیعرفان

نـد و از کیت میو تقومیلی درونی است و دین آن را شکوفا، تأیید  ،که میل به پرستش

کند و آن را یت میتقو نیزرا  یل عرفانیمدین، دهد، یجهت م یو مصداق ییلحاظ معنا

د. کنـیت مـیح هـدایر صـحید و به مسیرایپیم ینفسان یو هواها هی مخرافیآموزهاز 

 یخیتـار ــ یـ البته نه به مقدار عرفان عمل ینظر نیزو  یعرفان عمل اصلکه این جهیتن

، اسالم ، از جملهانیکرد ادیدارند و رو یگرین دید هر دیا شایتر از اسالم و نهیریب  د

هـر  اسـت کـه عرفـان در یعـی. البته طبیسینه تأس ،است ییامضا رویکردیبه عرفان 

 یهـارد و بـا بخشیـگین میـمتناسب با آن د ییواهووبو و حالرنگ ،ینیدفرهنگ و 

کـه هـر طبیعایماسا مهمهنینشود. یـ هماهنگ م یبه طور نسب هرچندمختلف آن ـ 

کارهـایی عملـی، و بـه تبـع، هیموماتکینیتمخاردمداهاساس استعدادها، ظرفیت دینی، بر

. با توجه به این سه نکته، یعنی امضـا   معرفینمعملیمومنظر م یفزایدهیییمنظر مآموزه

« یعرفـان اسـالم»تـوان از یم ،و افـزایش ،و پذیرش؛ تغییر با تفسیرهای نو و پیـرایش

م، بـا یاز اسالم بدان یاگر عرفان را جزئا ین اسالم و یاش را با کل دسخن گفت و رابطه

، «یهنـد»تـوان از عرفـان یممـثاًل کـه  طـورهمـان ؛کـرد یآن بررسـ یهار بخشیسا

فلسـفۀ » ۀتـوان دربـاریان را میـن بیسخن گفت. همـها جز آنو « یحیمس»، «یهودی»

 یآن عرفـان ید بـه معنـایـرا با« یعرفان اسـالم»ر ین تعبیبرد. بنابرا به کارز ین« یاسالم

نـه  ،فـتایآن رشد و نمو   وارد شد و متناسب با ی  و فرهنگ اسالمیدانست که به مح

فلسـفه و » ،ن جهـتیاز ا(. ۵۷: ۱۵۹۱)مطهری،  اسالم است ۀدییکه از اساس زا یزیچ



 

 

عر
الم

 اس
وح

؛ ر
ان
ف

 

011 

مـثاًل رند و نسبت به یگیقرار م یك سویدر ، «اخالق اسالمی»همانند ، «یعرفان اسالم

انـد اند و رشد و نمو  کردهافتهیتولد  یـ که در دامن فرهنگ اسالم یو فقه اسالم ریتفس

 و ستیوابسته ن خا، یمذهب و نیبه دذاتاً عرفان  پ متفاوت دارند.  نسبتاً  یتیـ وضع

 منشـأترانماست که میاقوام  ۀهم نیمشترک ب ،علم و هنرن، یمانند دکربمبه بیان زرین

دانســت بــا مبــدأ وجــود و معبــودش  میمســتق ۀرابطــ یانســان بــه برقــرار ازیــآن را ن

ود ماس مک معرفاینمدینایمتنهایمترج م  ماینمنکص مضر(. 12ومم32:م3131، کرب)زرین

، شـکوه، عظما م،اشمدامتدیرنمتطلقمعرفینماس ؛ماتیمازمآنمپا ا صداییممنشأدیش موم

شاردمکا معرفاینمییف متای، خفرصمعرفینمشیعیبهزیبایی و عمقی در عرفان دینی، 

هنارمدینایمددم تالمام کـههمهنان ؛دینـی اسـت های سرهمتدیرنمآتارزهیکآن را  دینی

 . راتبمواالترمازمهنرمتنهی مدینمقرادمداددتجییگیهیم  

 های عرفانی . برخی مؤیّدهای اسالمی آموزه.

ددمقسم مقبلمگفص مشد،م  متعنی م یگینگیمعرفینم یماسم منیس ؛م لک متقفردمآنهه  

ازماسام م صارفیام، تنهیمترج مدادنم  ماینمنکص ماس مک معرفینمچیز منیس مکا مازماسای 

 نی راینم ییدمترج مداشا مکا متصارنم. ا منداشص م یشدهیچمسی ق سرچشم مگرفص م یشدموم

کا ممگونـه، همانداهـا آن ترانهی معرفینیمک متیدینیماصیلماسمتیمتملرماس مازمآترزه

مصـادیق ایـن دو  یایفصن.   مدومدسصۀمکلیماتضیییمومتأسیسیمتقسیممکارد، قبمماشیدهمشد

هی معرفینیماتضایییمددمیی یمآترزهر و ریشهیکدیگازمها دسته در منابع دینی و تفکیک آن

 ا م، ددمایانم خاش. طلبادهای گذشته، خود مجالی مستقل و مفصل مـیادیینمومفرهنگ

 .  آودیمهی معرفینیمدامتیشواهد و مؤیدهای اسالمی آموزه رخیم اخصفید

 9نبـویال ل جوادی آملی معتقد است حدیث معـروف آیت :مندی عرفانروش. ۱

ر یوما أربعین ل ل  أخلص من» ُ ینابیعَ  فجی فهـد حلـی، ابن)« من قلبه علی لسانه الحکمة ال ل

کا مفقادانمهارم ا ممگونـههمان؛ زیـرا دسایندتند معرفینمدامتی( روش۱۵۱: ۱۰۵۵

شود، عدم خلو، نیز سـبب ظیهر مترجبمتحروتی مازمعلممتصنیسبم یمآنم  متی

وری متناسـب بـا آن حـ  از دست رفتن حسی از حواس باطنی و به تبع، علـم حضـ
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اخال، چیزی است کـه عرفـان بـه آن دعـوت (. ۱/۱۷ :۱۵۹۵)جوادی آملی، شود می

 بر روش برگرفته از روایات است.  مبتنیم،کند؛مپ معرفینمی

عرفـان پیمـودن مسـیری اسـت کـه  :حقبه  ی مراحل قرب سیر و سلوک و . ۱

«: لقـاء ال ل » مانند آیـۀ ؛ستمقصدش دیدار حضرت یار است. این امر برگرفته از آیات ا

 ُمیُع الَْعلیم  َو ُهَو السی
ِ َْلت  ِ َفِإنی َأَجَل ال ل ات یـآ(؛ و ۷/)عنکبـوتَمْن کاَن یَْرُجوا لِقاَء ال ل

ِ َأکْبَـُر ذلِـَك ُهـَو الَْفـْوُز که متعددند به خصو، آیـۀ « ال ل رضوان » َو ِرْضـوان  مِـَن ال ل

برتر از بهشـت معرفـی شـده  ودر آن رضوان الهی چیزی باالتر (، که ۵۱/)توبهالَْعظیمُ 

حضرت  ، مانندغمبرانیر پیمالئکه با غ ۀو الهام و مکالم یات مربوط به وحیآ است. نیز

نهایت سیر و سلوک و قربی را که بـرای  9معراج رسول اکرممربوط به ات یآ. 7میمر

 (. 32:م3133، تطهر ) کندبشر ممکن است، بیان می

م،دییض مازماصرلمسلرکمعرفینیماسا مومازمسار مدیگار: از یک سو، یاضتر. ۵

 ریاضـة الشـریعة: »فرمـود 7کـه امیرمؤمنـاناست؛ چنان روح اضتی، رخردمشریع 

 َمـنِ » داناد:بخش میو تمرین را سود (. ایشان دوام ریاضت۵۵: ۱۰۱۵)آمدی، « النف 

 الریاضـة لِقاحُ » کند:آن نیز اشاره می( و به روش ۱۵۹)همان: « انتفع نَفِْسه ریاَضة استدامَ 

نیز اهل ریاضـت بودنـد و  حضرت آن (. خود۷۵۱)همان: « العادة وغلبة الحکمة دراسة

؛ ۰۱۵: ۰۷، نامـۀ هنهـد البالغـ)« بـالتقوی أروضـها نفسی هی: »فرتییندخود می دربارۀ

 (. ۱/۵۵ :۱۵۹۵جوادی آملی، 

َقـْد  دانادمـی یجب فالح و رستگارگانه مویرا نف   ۀیقرآن تزککه این :تزکیه. ۰

اها تأییدی قوی اسـت بـر تأکیـد  ،(۱۵ـ۷/)شم َأفْلََح َمْن َزکیاها * َو َقْد خاَب َمْن َدسی

 عرفان بر تزکیۀ نف . 

داننادمعرفانی آن می فوایدد اخالقی صمت را غیر از یال ل جوادی فوا: آیتَصمت. ۷

ـمت العبادة»دانند:میمصم متیعرفینمفوایدکنندۀمومدواییتمزیرمدام یین )آمـدی،  «کالصی

موُت  التیقی   قدأفلح» (؛۵۱۹: ۱۰۱۵ مُت » (؛۰۷۱)همان: « الصی )همـان:  «الفکـر َرْوَضةُ  الصی

 ریتـأث بـر داللـت»( کـه ۱۷۵)همـان: « َقلبُك و یَْستَنِر فِکُرك یَتَوف ر َصْمتَك أکثِر» ( و۵۵
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: ۱۵۹۵)جـوادی آملـی، « دارد... و دل تیـ نوران و ریضم یصفا و فکر فرو  در َصمت

۱/۱۵ .) 

 است:  سالك وظایف از مداوم خدا : ذکرذکر مدا،. ۱

 «ان  او با طاعت و ذکر مدام                 سالک از اول نه بشناسد مقام »

 (؛ ۱۵۱: ۱۵۱۵)میر حسینی، 

یکی ذکـر مـدام و دوم  :قاضی وقت از وی دو گواه طلبد ،هر که دعوی عشق کند»

ال ل جوادی آملی این توصیۀ عرفان از (. از نظر آیت۱/۰۵۷: ۱۵۱۱)شیروانی، « کر تمامف

 اذکُـُروا کند، آیـۀیم دییتأ را آن عقل کهآن از گذشته دستورهای صریح قرآنی است و

 َ  اسـت، سـند دهیرسـ نهیزم نیا در که یثیاحاد و ( و مانند آن۰۱/)احزابکَثیرا ِذکًرا ال ل

 (. ۱/۱۷: ۱۵۹۵آملی،  است )جوادی ذکر دوام یسودمند یایگو

 و است روح بیتهذ یهاراه گرید از )َسَهر(  یداد خوابی و شبکم: خوابیکم. ۵

از ذوالنون  ختم األولیاءدر ملحقات تاریخی کتاب معرفت.  یکو سالکان هایهیتوص از

)ترمـذی، « رال یفترون عن التعب و السه»عیدفینمآتدهماس :مم هیمصری در باب نشانه

 دهیرسـ یمتعـدد نصـو، آن لتیفضـ در»(. به نوشتۀ استاد جوادی آملی ۰۷۱: ۱۰۱۱

ـــه اســـت ـــۀ آ ک ـــانوای ـــیاًل  ک ـــنَ  َقل ـــلِ  مِ ـــا الیی ـــحارِ  م ـــون و بِاالَس ـــم یَهَجع  ُه

 َعـنِ  ُجنوبُُهم تَتَجافی یۀآ و هشد نازل داریب انیمتق ( دربارۀ۱۹ـ۱۵ذاریات/)یَستَغفِرون

 که است دهیرس دارانهزندشب ( دربارۀ۱۱/)سجدهوَطَمعا َخوفًا َربیُهم یَدعونَ  الَمضاِجِع 

 هیتوصـ معتـدل یخـوابکـم بـه و داشـته برحـذر یپرخـواب نصو،، از نیا از كی هر

 (. ۱/۱۹ :۱۵۹۵آملی،  )جوادی« اندکرده

 و روح هیتصـف یهـاهرا از یکـی یمعتدل و تحمل گرسنگ خوریکم:مخوریکم. ۹

شـود. یمـ هیتوص آن به در عرفان و کندیم فراهم را شهودزمینۀ  هاست ک نف  بیتهذ

لی  شیء أجلی للقلوب من صدئها مثـل الجـوع، ألن الجـوع أقطـع أسـباب دواعـی »

؛ دهادهیچ چیزی مانند گرسنگی قلب را از زنگارهایش جال نمـی» ؛«النفوس للشهوات

)محاسـبی، « کندطعمتیقم،خرانندهیییمک منف مدام  مشهراتمفراتیگرسنگیمسببزیرا 
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 مـع فیهـا جـاع إذ... »: فرتییادمی 9اکرم رسول دربارۀ 7یعل (. حضرت۱۷۱: ۱۷۹۱

ته ی... خاص  )نهـد « الهلکـة فالیـأمن وإال   مولَجـه و ولـد أثـره واقتص   بنبی ه متأس   فتأس 

)همان(. « الجوع إداُمهُ  کان: »فرتییدمی 7حیمس یسیع ( و نیز دربارۀ۱۱۵، خطبۀ هالبالغ

معتدل، که از معصوم دربارۀ سیرۀ عملی معصـوم  خوریکم گونه سخنان در ستایشنیا

دام ایماسام مما های معرفاینیتوصـیهچنـین نقل شده است، پاسخ نقدهایی است کـه 

 (. ۱/۱۵ :۱۵۹۵آملی،  )جوادی دانندنیسیزگیدمتی

صـرفاً نا مم،اشمشهردم قییقماسا : عرفان مدعی است که نتیجهروش شهودی. ۷

با درک شهودی قابل مقایسه نیسـت؛  ،صرف ومآشکیدماس مک مددکمعلمیم؛نسصنمآندا

کـه بـاالترین  7(. روایت ذیل از علی۵۹: ۱۰۱۵)التستری، « لی  الخبر کالمعاینة»زیرا 

لم أعبد ربا » م رماینمادعی معرفینماس :متأییدتهرم، کندحد درک شهودی را مطرح می

 (. ۱۱/۱۱: ۱۰۵۱)فیض کاشانی، « لم أره

 اند:مادثی،   ماصطمح   معلمملدنیمومیابیعرفا مدعی دست :علم ارثی. ۱۵

 حراثت کنمی آخرت بهر ز           وراثت  علم کن تحصیل ازو

 (. ۱۰: ۱۵۹۱شبستری، ) 

 صـور از ساده که تو صافی دل در که ملك از»نریسد:مالهیجی در شرح این بیت می

ه بـ که است لدنی کشفی معنوى علم که وراثت علم ،است ساخته منزل ،است نقوش و

« کـن لیتحصـ رسـدمـی اءیـاوله بـ 9غمبـریپ حضرت از ارثه ب باطن صفاى ۀواسط

ــی،  ــیری الهیج ــد۱۰۵: ۱۵۱۱)اس ــاتی مانن ــِدیَنیُهْم  (. آی ــا لَنَْه ــُدوا فین ــذیَن جاَه َو الی

َ یَْجَعْل لَکُْم فُ  و( ۱۷/)عنکبوتُسبُلَنا ( بـه ایـن نـوع علـم ۱۷/)انفـالْرقاناِإْن تَتیُقوا ال ل

 . کنندتیمتأییدآن را  اشاره دارند و

: عارفان آیـات و روایـات متعـددی را دال بـر وحـدت وجـوِد وحدت وجود. ۱۱

 . کنیماشیدهمتیها آن دانندمک مددماینمتجیلمتخصفرمتنهیم  م رخیمازعرفان می موردنظر

ُل َو اْْلِخُر َو الظی الف.  سـیاق  ؛(۵/)حدیداهُِر َو الْباطُِن َو ُهَو بِکُلِّ َشیء  َعلیم  ُهَو اأْلَوی

به این معنا که تنها خدا موصوف به اولیت، آخریت، ظهـور و  ؛این آیه مفید حصر است
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هایمگیهمخداوندماس مومهمۀمکلارتبطون است. این با ادعای عرفا که تمام هستی جلوه

 (؛۱۵۵: ۱۵۷۵، پنیه، هماهنگ است )یزداناسمی ماومهسصند

ِه ِإنی  َوْجهُ  َفثَمی  تَُول وا َفَأیْنََماس :مآنجا   مهرمطرفمدومکنیدمچهرۀمخداکه این ب.  اللـی

هَ   َونَْحـنُ تارماسا :م(؛ خدا به انسان از رگ گـردن نزدیـک۱۱۷/)بقرهَعلِیم   َواِسع   اللـی

ـهَ  َأنی ل اسـت: ئـو قلـب وی حا ( و بین انسـان۱۱/)قالَْوِریدِ  َحبْلِ  مِنْ  ِإلَیْهِ  َأقَْربُ   اللـی

آیادمکا م(؛ از این تعبیرات الزم مـی۱۰/)انفالتُْحَشُرونَ  ِإلَیْهِ  َوَأنیهُ  َوَقلْبِهِ  الَْمْرءِ  بَیْنَ  یَُحولُ 

کا مانساینمددمایانمزتینا مترضارعی مچرا) خدامددونمانسینمومهرمچیزمدیگر م یشاد

بنابراین هر چیزی اگر متصف به وجـود ده باشد و هری مهرمترجرد مدامپرمکر(، ندادد

ومازماینمجه ماس مکا متیاینمهارمچیاز مومم؛واسطۀموجردم قیقیماوس م  م،شردمی

ددسصیمومتعلرلیمسیزگیدموم  عل ی  تعنی مچنینمآییتیم یمتبیین. لماس ئخردمآنمچیزم ی

 ارمو ادتمهـا آن ا مجزم مالشدنیمنیس موم را مفهممددس ماینمآییتمچیدهددک

 (. 033ـ032:م3131، پنیهیزدان) رفینیمنیس وجردمع

: ۱۵۱۹)آملـی، « شـیء معـه یکن و لم ال ل  کان: »9ج. این سخن منقول از پیامبر اکرم

)شـیخ صـدوق، « معـه شـیء ال و ال ل  کان»( که در توحید صدوق به صورت ۱۵۷و  ۱۷۵

نـد ( آمده است، به معنای سبقت زمانی نیست؛ چراکه در ایـن صـورت، خداو۱۵: ۱۵۷۹

پا مددسا مایانم. زتینمیکیمازمتخلرقیتمخداوندماس که درحالیشد،مدارای زمان می

ُ  کانَ  قبیل از اس مک ماینمعبیدتمدا بـه ایـن  کـه ( بـدانیم۱۱)فـتح/َعلیما شیء   بِکُلِّ  ال ل

 صـادق نیـز اکنونهم است. بنابراین علیم اشیاء تمام به نیز اکنونمعناست که خداوند هم

 (.  ۱/۵۵ :۱۵۹۵آملی،  )جوادی تنها خدا وجود دارد و ب  و «شیء معه نالیکو» که است

. وصف مؤمنان درجۀ باال در بسیاری از کلماتی که از پیشوایان معصوم بـه مـا ۱۱

 ۀخطبـ در 7 را منمرنا معلای؛ کندرسیده است، با حاالت موردنظر عرفا تطبیق می
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ُه َحتیـی َدَق َجلِیلُـُه َو قَْد َأْحیَا عَ »فرماید: می ٩«اهل ال ل » ۀدربار ۱۱۵ اَت نَفَْسـ قْلَُه َو َأَمـ

بِیَل َو تََدافََعتْـهُ  ِریَق َو َسلََك بِِه السیـ  لَُطَف غَلِیُظُه َو بََرَق لَُه اَلمِع  کَثِیُر الْبَْرِق فََأبَاَن لَُه الطی

قَاَمِة َو ثَبَتَْت ِرجْ  اَلَمِة َو َداِر اْْلِ اَلُه بُِطَمْأنِینَِة بََدنِِه فِی قََراِر اأْلَْمـِن َو اأْلَبَْواُب ِإلَی بَاِب السی

اَحِة بَِما اْستَْعَمَل قَلْبَُه َو َأْرَضی َربیه خرد خویش را زنده ساخته و نف  خـویش » ؛«الری

ها لطیف گشته است و نوری ها نازك، و غلیظرا میرانده است، تا در وجودش درشت

. آن نور راهش را آشکار و او را سـالك راه درخشان در قلبش مانند برق جهیده است

در کـه  آخـرینساخته است و درها یکی پ  از دیگری او را به پیش رانده است تـا 

آنجا سالمت است و آخرین منزل که بارانداز اقامت است. آنجا قرارگاه امن و راحت 

 ها به موجب ایـن اسـتاین ۀاست. پاهایش همراه با آرامش بدنش استوار است. هم

)نهـد « که قلب خود را به کار گرفته و پروردگـار خـویش را راضـی سـاخته اسـت

 (. ۷۰: ۱۵۹۱؛ مطهری، ۱۱۵البالغه، خطبۀ 

 ، الهام، كشفیوح. .

 ۀبه دو دسـت ،به لحاظ روش حاصل شدن یعلوم و معارف بشر یعرفا تمام دید از 

 یلم حصـولشوند. عیم می( تقسیاله ی)ارث« یحضور»( و یاکتساب ی)رسم« یحصول»

ــ « کشـف»از  ید؛ اما علم حضوریآیبه دست م یم و تالش فکرم و تعل  یق تعلیاز طر

پـ  از بیـان ایـن  یآملـ دریـح دیس. شودیم اصلالهام است ـ حی یا که محصول وح

 شمرد:دسص مدامچنینم رتیمهی مهرمیکمازماینمدوویژگی ،تقسیم

بـا رنـد فـراوان و ی و النمـدت طـو و در دیتـدربهی، با آموزش انسانعلم رسمی 

ی و راحتـی مو خر   یبه خوشی، اله میبا تعل؛ اما علم ارثی شودیحاصل م دیشد یسخت

 (. ۰۵۱: ۱۵۱۹)آملی،  شودیحاصل م ی )دفعی(،جیتدرغیر ای یجیربه صورت تدو 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــ

؛م31/کر نمتقدتۀمهنر م:3126)سید حیدر آملی، « شخص عارف»اصطالحی راید در عرفان است برای اشاره به  .1

 (. 3/11تی:معر ی،م یابن
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علـم »آن، از نـوع  ۀعرضـ یآن است و عرفان مدع یکه عارف در پ یعلم و معرفت 

ك یـعرفـان از هد. دیم اهمیتنوع از علم  نیابه عرفان فق   اساساً است و « یحضور

را نـافع  یفق  علم حضور 7یعلو ثیك حدیو  9یث نبویك حدیسو با استناد به 

( ی)اکتسـاب یاولـ یسودمند اسـت، ولـ ی( بدون اولیعلم ارث یعنی) یدوم اما»داند: یم

ۀ فرمـود نیـا ب درمطلـ نیبه همـ زین 9اکرم امبری. پ«بخشد...نمی یسود یبدون دوم

کـه آن حجـت خداونـد بـر  یعلم بر دو نوع است: علـم زبـان»خود اشاره کرده است: 

(. ۱/۱۵۵: ۱۰۱۵)کراجکـی، « است دهمان علم سودمن نیو ا، یآدم است؛ و علم قلبیبن

 علـم دو»کنـد: یسخن خود اشـاره مـ نیا مطلب در نیبه ا زین 7رمؤمنانیام نیهنهم

« نـدارد یعلـم مسـموع سـود ،، و اگر علم مطبوع نباشـدگونه است: مطبوع و مسموع

 یحتـ یعلـم حصـول، در عرفـان، گـرید یاز سو(. ۵۵۹حکمت  :۱۰۱۰نهد البالغه، )

 و تـرسـتهیکـه شا یآن علمـ ،نـوع علـم دو نیا انیم از: »شمرده شده استز ین« مضر»

 عالوه بـرندارد و  یعلم اول نفع؛ زیرا ( استیفق  علم دوم )علم قلب ،است سودمندتر

ضـررش  نیکمتر و ؛است... یاحتمال مضر بودنش وجود دارد، بلکه ضررش حتم ،نیا

 کـهمعـارف و علـومی  ؛ی اسـتالهـ یو علوم ارث یقیحصول معارف حق از تیمحروم

(. البته مضر شـمردن علـم ۰۵۵: ۱۵۱۹)آملی، « هستند یاخرو و یویموجب منفعت دن

 ایم، شرده دین با همین علم منتقل میچراک؛ است تأملکسبی )سماعی و لسانی( محل 

عرفینمنایبمچگرنا م. دسدشردموم  مدیگرانمتیشود، با آن حفظ میهمینمعلممفهممتی

طریقت برای رسـیدن بـه شریع مدامترکِبممک  یلی،مددتراندماینمعلممدامتضرم داندتی

لاممدسیدنم  معم، دونمتقدت مقرادمدادنمعلممتسمرعم،داندمومددماینمصردتحقیقت می

تمکنمنیس یمافزونم رماینمخردمعلممادثایمنیازمازمطریاقمعلاممکسابیم ارا مم،تطبرع

دلیلمینمهمم  شییدم. شرد، حفظ و منتقل میخراهندمپی مددماینمداهمنهنددیگرانیمک متی

، علم قلـب را دانندعلمملسینمدام دونمعلممقلبیمنفیقمتیکه این عینمس مک م رخیمددا

 (. 13: 3103،  کر تحمدمابن) دانندنمی نیز بدون علم لسانی سودبخش

حصول علم در باطن انسان را از سه راه ممکـن  الشواهد الربوبیةدر  نتألهیصدرالم 
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گــر از نــوع ید یو دو تــا یاز نــوع حصــول یاولــ؛ یدانــد: اکتســاب، الهــام و وحــیم

دانـد یم یم لطف و رحمت الهیرا وزش نس اکتسابیغیرحصول علم  یاند. ویحضور

شود و علـم یانسان برطرف م شمش چیافتد و موانع از پیها فرو مبه سبب آن پردهکه 

ایـن علـم از راه وحـی، کـه مخـتص دانـد. یکـه نم ییآورد از جـایبه انسان هجوم م

صدرا دو فرق . شردبرای انسان حاصل می ،انبیاست، یا الهام، که به اولیا اختصا، دارد

کننده الهام کِ شونده ملَ در الهام شخص الهام کهنیا یکی: شودیو الهام قائل م یوح نیب

نسـبت بـه  یمفاد وحـ کهنیا گرید ند؛یبیرا م یوحۀ فرشت ینبی، در وح و ندیبیرا نم

. صدرا این بیان خـود را برخوردار است بیشتری تانیمفاد الهام از شدت وضوح و نور

ـهُ  یُکَلَِّمـهُ  َأن ر  لِبََشـ کَانَ  َوَماکند:ما مازمقرآنمتسصندمتیبه آیه  َوَراءِ  مِـن َأوْ  َوْحیًـا ِإالی  اللـی

کندمک مخداونادم(. وی از این آیه چنین استفاده می۷۱/)شوریَرُسواًل  یُْرِسلَ  َأوْ  ِحَجاب  

گرید:میکیمافیضۀمعلمم ارمنفار م نادگینمازمطریاقمازمدومطریقم یم ندگینشمسخنمتی

به آن اشاره دارد( و دیگر از طریـق تعلـیم « ِحجاب   مِْن َوراءِ »اً( یا الهام )که ی)َوحْ  و ی

اینجـا  (. از سخنان صـدرا در۵۰۷ـ۵۰۹: ۱۵۱۵، صدرالمتألهین)   مواسطۀمدسرالنها آن

معتقدند که منبع الهام عارف  ،و به تبع، حکمای حکمت متعالیه آیدمک معرفیدس متی  

ومآ شاخرد موا ادمممنشـأمدومهمان منبع ایحای انبیاست و بنابراین علم و معرفـت آن

 . دارندواحد  یمنبع ،یعرفان« کشف و شهود»و  یوحکه این نصیج . دادد

 ،ابـدییرسالت و نبوت خاتمه مـ 9امبر اکرمیکه با وفات پعرفا معتقدند  ییاز سو 

؛ ۵۹۷: ۱۵۱۹)آملـی، آن دو اسـت  ۀت ـ که باطن نبوت و رسالت و مقدمیباب وال یول

شردمتگرم عدمازمتحقاقم( و نبوت محقق نمی۱۵۵: ۱۵۹۷، ؛ کاشانی۱۹۹: ۱۰۱۵جندی، 

رسـالت و نبـوت »ـ همهنـان مفتـوح اسـت: ( 011:م3163، قیضیمسعیدمقمی) والی 

)ترمـذی، « دشـویهرگز منقطع نم تیوال؛ اما شوندی( قطع میعتشری رسالت و نبوت)

قیقی علم (. مصداق اتم و اکمل والیت و وارثان ح۱/۱۱: ۱۷۰۱عربی، ابن؛ ۰۵۹: ۱۰۱۱

بـاب  ،هسـتند؛ امـا در رتبـۀ بعـد 9بیت پیامبر اکرماوصیا و ائمۀ اهل ،و معرفت نبوی

والیت و دریافت علوم و معارف و حقایق برای سالکان مسیر عرفـان، کـه مـال هـادی 
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( مفتوح است. ۹۱۵: ۱۵۱۵)سبزواری،  کندتعبیر می« اولییءمتی عین»  مها سبزواری از آن

آوددمکا م ارموجاردمچناینممـی 9روایاتی از پیامبر اکرم الربوبیه الشواهدصدرا در مال

 کند: داللت می 9افراد مددمات مپییتبرماکر 

ثین مکلیمـین»روایت اول:  (؛ صـدرا ۵۵۵: ۱۵۱۵)صـدرالمتألهین، « إن  فـی أمتـی محـدی

ممنوع نکرده است و با اسـتناد یی یم  ماسرادمعلر مدام را مات مکندمشیدعمدس تصریح می

ثین»به  هی معلر مالهی،م  منبیماخصفایصممعتقد است اطالع بر دشواری« إن  فی أمتی محدی

 (. ۰۱: ۱۵۱۵بع و متبوع نیز میسر است )صدرالمتألهین، تی، ولی، ندادد؛م لک م را مدسرل

 (. ۵۵۵: ۱۵۱۵)صدرالمتألهین،  2«بانبیاء یغبطهم النبیون ٩إن  ل ل عبادا لیسوا»روایت دوم: 

ولایمم؛کنندازمخداوندمأخذمتیمکندمک ماولییمعلممدامتسصقیمیامی نیز تصریح میعربابن 

. آودناددست مـیمسند مطرالنیمازمعلمی مسلبم  علممدام یمسلسل م،سییرمعلمی مدین

ا مدامازم ییزیادمومددم یینم رتر معلمماولییم رمعلممدیگرمعلمیمجملا مزتین و مددمهمینم

أخـذتم علمکـم میتـاً عـن »آودد:ممی ـ ارف استعغیرکه خطاب به علمای  ـ بسطامی

، کـهنیـا جهینت(. 0/011تی:معربی، بیابن« )میت و أخذنا علمنا عن الحی الذی ال یموت

که از همان منبع به  شودیالهام م ی( از همان منبعی  به عارف )ول قیحقا، ا در هر دوره

 ۀق بـا سرچشـمیافت حقـایمنبع و آبشخور عارف در در ،رو نی. از ادشویم یوح ی  نب

بـاً بـه همـان یجا و تقراز همان ،دیگویم عارفآنهه  یعنی؛ است یکیباره  نیدر ا یاانب

 . کندیافت میدر آنجا ن را ازید یکه نب شودگرفته می یروش

 قتیقت، حقیعت، طریشر. .

سه مقام این  عرفادر بخش قبل به سه اصطالح رسالت، نبوت و والیت اشاره شد.  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــ

الذین هم أفضل من اولوا العزم من الرسل ألن جهۀ والیتهم أوسع من جهۀ والیۀ المرسلین  المحمدیینو هم االولیاء ». 1

 (. 333/یانآشتی ۀقیتعل :1331 صدرالمتألهین،) «التحادهم من جهۀ والیتهم مع خاتم النبیین

نقل ( ۷/۵۰۵این روایت را از مسند احمد بن حنبل )( ۱/۵۷۵: ۱۰۵۷السالکین )خان کبیر در ریا  سید علی .2

 . کندمی
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کـه  اسـت« اصـل» کیـ ،سه نیاز ا کیهر کنند. یم کیهم تفک ، ازیه لحاظ نظررا، ب

ن مطلب یا یدر آملید حیاست. س قتیحق و قتیعت، طریشر ،بیها به ترتآن یمقتضا

( قـتیقـت، حقیعت، طری)شـر گانـهمراتب سـه نیا قتیحق در» کند:یان مین بیرا چن

 ؛گانـه هسـتندمراتب سـه نیا ۀشیر اصل و ،مراتب که آن هستند گرید یمراتب یمقتضا

 قـتیحق نبـوت و یمقتضـا قـتیرسالت است، طر یمقتضا قتیحق در عتیچون شر

(. در ادامـه سـید حیـدر ایـن ۱۷ــ۱۱: ۱۵۹۱و  ۵۰۱: ۱۵۱۹)آملـی، « تیـوال یمقتضا

تبلیغ احکام، سیاسـت، آداب اخالقـی و  رسالتکندمک متبیینمتیگونه اقتضائات را این

 ؛شرد یصلمتیم،س مک م را مشخصمازمآنمجه مک منبیماس آترز ماتعالیم حکمت

نسبت به ذات حق و  ،است. برای شخص از آن جهت که ولی استشریعت این عین  و

اظهـار آن معـارف  نبـوت. شرداسماء و صفات و افعال و احکامش معارفی حاصل می

منادمومایانمعاینشو  مصفیتموماخمقمالهیمتصفبم است برای بندگان حضرت حق تا

نیز مشاهدۀ ذات حق و صفات و افعـالش اسـت کـه ایـن عـین  والیتاست.  طریقت

(. این بیان سـید حیـدر سـیری دارد عکـِ  آن ۵۰۵ـ۵۰۱: ۱۵۱۹است )آملی،  حقیقت

 یینیمازمظیهرم  م ایطنمجها مساهرل متعلایمموم. یی ندترتیبی که این مراحل وقوع می

ساس مآنم قاییقمومم(؛والیا ) کنادابتدا ولی حقیقت را مشاهده مـی ،. در واقعتفهیم

 (. دسیل ) پردازدتیها (؛ در گام بعد به تبلیغ و تعلیم آننبرت) کندتعیدفمداماظهیدمتی

های ماسام معارف، از جمله فقها، بر این است که آموزهغیراز طرفی اعتقاد علمای 

  قسمماس :مس 

علـم اخـالق در کـه « اخالق»ـ ۱ ؛آن است اردکه علم کالم عهده« دیاصول عقا»ـ ۱

و  ۱۰ــ۱۵: ۱۵۹۱)مطهـری،  است مطرحعلم فقه در که « احکام»ـ ۵ د؛موشربررسی می

 (. ۹۱ـ۹۷

 یحـد  اعـال یدن بـه سـعادت بـه معنـیرس ،تیعارف هدف از شرع را در نهاغیر 

شمرد که یم اییین را مصلحت نهایداند و همیم یو معنو یاز مواهب ماد یمندبهره

ان یـن بیـکـه د یو احکام و مقرراتـ ید و دستورات اخالقیعقا)عت یو روح شر عل ت
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 ایـن ت سعادت ـ بهیو در نها هاحتل به آن مصلین ۀلیتنها وس همهنیناست. ( کندیم

 ین نوع نگاه را نگاهیاما عارف ا(. ۹۷ـ۹۰)همان:  عت استیـ صرف عمل به شر یمعن

عت یرد که شـریپذیرف نمداند. عایم حقیقتو دور از  یستا، ناقص، مجازی، ایظاهر

 یزیـآن چ یو در ورا شـته باشـدت دایخود موضوع ی( به خودینی)احکام و اعمال د

ع احکام را منـازل و یق نهفته در تشریعت و مصالح و حقایشر یاجزاهمۀ بلکه  نباشد؛

 دهـدیقـت سـوق میو وصـول بـه حق یداند که انسان را به مقام قرب الهـیم یمراحل

 یولـ ،دانـدیالزم م رطشـبرای رسیدن به این هـدف،  عت رایشرعارف (. ۹۷)همان: 

نـه  ،ت قائـل اسـتیـقیعت، طریشـر یبـرا ویپنـدارد. ینم یهرگز آن را شـرط کـاف

ف کـردن انسـان یکه هدف از جعل آن و تکل ددانیم« یظاهر»را  شریعتت. یموضوع

 است. « و حقیقت باطن»دن به یاز دستوراتش، رس یرویبه پ

خـورد کـه ید بر آن فراوان به چشـم میو تأکدین توجه به باطن  ینینصو، د در 

 ۀگانـکه با مراتـب سـه، گرید ا نهگام سهیعرفا در تقس؛ برای مثال، د نظر عرفاستیمؤ

)آملـی، « قـانیمـان و ایاسـالم، ا»ست، قائل به یارتباط نیب قتیحق و قتیعت، طریشر

ا َأْسلَْمنَا ُقولُوا َولَـِکن تُْؤمِنُوا لیمْ  لقُ م آمده است: ین کرآهستند. در قر( ۷۷۱: ۱۵۱۹  َولَمی

گـذارد و یمان فرق مین اسالم و ایه بین آیا(. ۱۰/حجرات)ُقلُوبِکُمْ  فِي اْْلِیَمانُ  یَْدُخلِ 

 را از مسـلمانتازه اعراِب از این رو، داند که وارد قلب شده باشد و یم یمان را اسالمیا

که  یهر کس ،یاحکام شرعبنا بر که یحالدر ؛«میمان آوردیا»ند یبگوکه کند یم ینه این

د: یـفرمایم گـرید ا هیـدر آ همهنینِن اسالم داخل شده است. ید در دیبگو نیتشهاد

دهـد و یه مؤمنـان را خطـاب قـرار مین آیدر ا(. ۱۵۱/نساء)آمِنُوا آَمنُوا الیِذینَ  َأی َها یَا

ه لغـو یـاول متـرادف باشـد، آ« مـانیا»دوم بـا « مانیا»اگر «. دیاوریمان بیا»د: یفرمایم

مـان ین قطعـاً مقصـود از ای. بنـابراراه نداردلغو  سخنقرآن در که درحالی ،خواهد بود

 ۀمـان بـه عـالویتوان آن را ایمان اول است که میتر از اقیتر و عمیقو یامرحله ،دوم

اسالم، ۀ گانم سهیوان صحت تقستیه مین دو آید. از مجموع اینام« قانیا»ا همان ین یقی

ن یـدکـه این تر صحت قول عرفا را بهعیوس یجه گرفت و در سطحیقان را نتیمان و ایا
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 یعنـیقشر )ظاهر(، لب  )باطن( و لبِّ لب )بـاطِن بـاطن( اسـت، ۀ گانمراتب سه یدارا

 یبـرا یث مختلفـیز به احادیافت. خود عرفا نیقت، دریقت و حقیعت و طریهمان شر

ث ین حـدیـاز جملـه بـه ا ؛انـدن نظر خـود اسـتناد کردهیت ایت صحت و مشروعاثبا

: ۱۵۱۹آملـی، ) .«..اقوالی، و الطریقه افعالی، و الحقیقـه احـوالی، و الشریعة: »6ینبو

گانـه ن مراحـل سـهیا یو در اثبات لزوم ط ؛(۱۱۷ـ۰/۱۱۰: ۱۰۵۷جمهور، یأبابن؛ ۵۰۱

شـده  یمعرفـ« حسـنه ۀاسو»به عنوان  9ر اکرمامبیم پیکنند که در قرآن کریاستدالل م

هِ  َرُسولِ  فِي لَکُمْ  کَانَ  لیَقدْ : است و اسـوه بـودن و الگـو  (؛۱۱/احزاب)َحَسنَة   ُأْسَوة   اللـی

شـان بـه آن یکـه ا یمراتبـ ۀدر همکه این شود مگریمحقق نم 9قرار دادن آن حضرت

 (. ۵۰۱ـ۵۰۷: ۱۵۱۹)آملی،  میت کنیآن حضرت تبع ح دارند، ازیتصر

، «عقاید، اخالق و احکـام»با « شریعت، طریقت و حقیقت»حال سؤال این است که  

دسدمکا میعنی مجموع دین )شرع( در اصطالح عموم علما، چه نسبتی داردر به نظر می

 ترددم صرانمس منظرمدامتطرحمکرد:مددماین

و « طریقـت» ،«شاریع »اخمقموما کی م ا م، عرفیمازمس م خِشمعقییدکه این یک. 

واقعـاً ک مانسینمتصشکلمازمس م خاِشممگونههمانکنندمومتعصقدندمک متعبیر می« حقیقت»

، یعنی بدن، نف  و عقل، نیست و این سه بخش در عین اختالف و غیر هم بـودن تجزا

، اناد:ماولایمظایهرماسا گرن شریع مومطریق موم قیق منیزماینم،تصحدندمیکدیگربا 

 ،این دیدگاهبنا بر (. 32ا31ومم31ا31:م3133، تطهر )  یطنمدوتیم یطنمومسرتیم یطنِم

؛ شریعت بر احکام، طریقت بر اخالق و حقیقت بر عقاید منطبق است؛ البته با تصرفاتی

داننـد ینم یرا کاف یو عقل ید ذهنید، صرف عقایعرفا در بخش عقابه این صورت که 

کـرد کـه  ید کارید و باید رسیبا ،مان داشت و معتقد بودید ایباآنهه  که به اندیو مدع

که هم سـاکن ، ق برداشته شود. در بخش دوم اخالق رایانسان و آن حقا نایها از مپرده

ر و سـلوك ی، سـیو فلسـف یاخالق عمل یدانند و به جاینم یکاف، است و هم محدود

 یراد و اعتراضـیـکنند. در بخـش سـوم ایشنهاد میخا، دارد، پ یبیرا که ترک یعرفان

به معنای فقه و احکام فقهـی اسـت. ایـن « شریعت»(. در این دیدگاه ۹۱)همان: ارند ند
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پنایهمدایارۀمآیاد؛ماتایماساصیدمیازدانچیزی است که از سخن شهید مطهری به دست می

داندمومتعصقدماسا مترمتیقدری وسیع« ، طریقت، حقیقتشریع »شریع مدامددم حثم

، پنایهاست )یـزدان«  مشرعیمومنیزماخمقیهی مظیهرا کی موماترمومنهی»تقفردمازمآنم

جزئی از دیـن اسـت؛ چـه صـرفاً « شریع »م،اینمنظرکه بنا بر این (. خالصه36:م3131

 بـر شامل فقه و احکام فقهی باشد و چه عالوه بر آن، دستورهای اخالقی دین را نیز در

( وماخمقا کی م) شردمازمنگیهمآلیم  مشریع طریقت عبارت می ،گیرد. در این صورت

 دو برای رسیدن به حقیقت. مومترکبمقرادمدادنمآن

نـازل  9که بر پیامبر اکرمبه معنای مجموعۀ دیِن اسالم است « شریع »که این دو. 

. هی مآنمهسصندو بنابراین عقاید، اخالق و احکام داخل در شریعت و بخششده است 

نـام « شریع »م،گیرندظرمتیتمی مس م خشیمک معمر معلمیم را مدینمددمنم،  م یینمدیگر

هی مالهایموضاعمشادهمدارد. به گفتۀ سید حیدر آملی شریعت اسمی است که برای راه

دیــن، مباحــات، واجبــات و محرمــات، مســتحبات و اصــول و فــروع  تلاساا مومشاای

طریقا معبایدتمم،ددماینمصاردت. شردمستحبات مؤکد )یعنی در واقع همۀ دین( می

 ییدم  مآنمعملمآنهه  زمشریع م]اعممازماتردماعصقید مواس مازم رگزیدنمآنمچیزهیییما

و حقیقـت عبـارت اسـت از  ترکاستوارتر است و به احتیاط نزدیـشرد[مک منیکرترموم

آملی، اثبات شیء ]محتوای شریعت[ از طریق کشف، مشاهدۀ عینی و دریافت درونی )

رای رسـیدن بـه است ب« شریعت»پیمودن مسیر « طریقت» ،این نظربنا بر (. ۵۰۰: ۱۵۱۹

و مقصود از شریعت تمام دین است. یحیی بـن معـاذ رازی از عارفـان قـرن « حقیقت»

ـفینة، و الطریقـة »کند:م یینمتیگونه تمثیلی گویا اینسوم، این مطلب را با  الشریعة کالس 

فینة ثم شرع فی البحر، ثم وصل إلـی  ر  رکب الس  ، و من أراد الد  ر  کالبحر، و الحقیقة کالد 

  (.۱۱۹: ۱۰۱۵)الرازی، « ر  الد

 شـریعتوم، های مدیانماسام ، به معنای مجموعۀ همۀ آمـوزهشرع ینمکه این سه. 

را سه مرتبۀ ناظر به حقیقت واحـد « شریعت، طریقت و حقیقت»تفکیک قائل شویم و 

)همـان:  شارند)شرع، دین اسالم( بدانیم که به سه اعتبار از آن حقیقت واحد انتزاع می



 

 

 

016 

ل 
سا

هم
ن

 
ره 

ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ـ پ

پی
یا

 
92 

ـ 
ن 
ستا

 تاب
 و
هار

ب
69
21

 

چیز مغیرم، ترینمالیۀمخرددین در اولین و سطحی(. 33:م3131، پنیه؛ یزدان۵۰۰و  ۵۷۱

( نگاهی ظاهری و ایسـتا در همـین سـطح شرع) ترانم  مدیناتیمتی ؛ازمشریع منیس 

داشت و برای شرع در همین سطح موضوعیت تام  و تمام قائل شد ـ که این نظر عموم 

نگیهیما زاد مومطریقیمداش مک م( شرع) ترانم  مدیناز جمله، فقهاست ـ و می و علما

)مطهـری،  اسـت یعنیمخداوند، هدفمغیییمومکیتلشمدسیندنمانسینم  م قیق منهییی

۱۵۹۱ :۹۰) . 

اقوالی، و الطریقه  الشریعة» کندمک مفرترد:نقل می 9سید حیدر آملی از پیامبر اکرم 

هایمومدساصرداتیممـوزهآ 9پیامبر اکـرم(. ۵۰۱: ۱۵۱۹)آملی، « افعالی، و الحقیقه احوالی

دمتعصقا (3)هـا خود آن حضرت(؛ که خود بـه آنهی ماعممازمقرآنمکریممومفرترده) دادد

احـوال وی نیـز متناسـب بـا اعتقـادات  (۵) التزام عملی دارد؛ و در گام بعد (۱)است، 

اش است. سید حیدر معتقد اسـت کـه الگـو قـرار دادن پیـامبر ومالصزاتیتمعملیمنظری

( محقـق 03/ا ازاب) کنادا مک مقرآنمکریممتعرفایمتایوان اسوۀ حسنهبه عن 9اکرم

« مراتـب شـرع»، طریقت و حقیقت که گینۀمشریع شردمتگرم یمدعیی متراتبمس نمی

سـه گـام و « طریقا موم قیقا ، شاریع »تارانمگفا مهستند )همان(. بنابراین مـی

نـد و هـر مرحلـه از یکدیگرک مددمطرلم( شرع) س متر لۀمنیظرم  متمی مدین. اندمرحله

سه نگاه و سه زاویۀ « طریق موم قیق ، شریع »  متعبیر م. ترماس مرحلۀ قبل عمیق

 دیـن  هاینگاه به ظاهر و الیۀ بیرونی همۀ بخش« شریعت. »استدید به مجموع دین 

نگـاه طریقـی، و نـه موضـوعی، بـه همـۀ « طریقت»است؛ ی آن( ها و دستورهاآترزه)

  متعبیرم. هی مدیننگاه به باطن و حقیقت همۀ بخش« قیق  »ومم؛هی مدینماس بخش

از سوی خداوند است از جهت  9زل بر پیامبر اکرمسیدم یددمآتلیمشریع منی مدینمنی

و حقیقـت نـام آن اسـت از  ،مرتبۀ ابتدایی، طریقت نام آن است از جهت مرتبـۀ میـانی

 (. 32:م3131، پنیه؛ یزدان۵۷۵همان: جهت مرتبۀ نهایی )

 حاصل این دیدگاه شریعت نه جزئی از دین است و نه به معنای تمام دین؛ بلکه در 

طریق موم قیق منیزمهرمکدا م یصلمیکمنارعممکه؛ همهنانیک نوع نگاه به دین است
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ددماینمدیدگیهمهرمس متر ل متشاصملم ارمالصزاتایتمنظار موم. نگیهمدیگرم  مدینمهسصند

چمتردد م  مترقبمددمظایهرمومغفلا مازم یماینمتفیوتمک مددمهیم،تعهداتمعملیماس 

داریم: « نگاه»سه  ،این دیدگاهبنا بر . شردترمدینماکصفیمنمی یطنموماهدافماصلیمومعمیق

 نگاه شریعتی، نگاه طریقتی و نگاه حقیقتی. 

 نیـیتبگونـه این یدر قالـب مثـالآملی شریعت، طریقـت و حقیقـت را  دریح دیس 

چراکه ؛ [ استقتیحققت، یطرعت، ی]شر سه بخش [ مشتمل بر هرنیشرع ]د»کند: یم

شده است. کل بادام ماننـد  لیو روغن و پوست تشک است که از مغز یبادام انندشرع م

ایـن . (۵۰۷)همـان: « قـتیاست و روغن مانند حق قتیاست، و مغز مانند طر عتیشر

 ایـن سـه بخـش، در   ماینمصردتمکا  ؛ترانمنیظرم  مدیدگیهمسر مدانس می را سخن

 ند؛من مسا م خاشمتساصقلمومجادامازمهامیکدیگرواقع، سه جزء درهم تنیده و در طول 

عصاره و  ،و تا مغز نباشد ؛مغزی نیست ،چراکه تا پوست نباشد؛ (۹۷: ۱۵۷۵، پنیهیزدان)

روغنی نیست. این سه نگاه در طول هم و از پوسته به مغز و از سطح بـه عمـق اسـت. 

شریعتی است؛ نگاه طریقی به دین نگـاه طریقتـی نگاه قشری و موضوعی به دین نگاه 

برای  نیز نگاه حقیقتی است. فناری ،الغایات دینو نگاه به حقیقت، باطن و غایت ؛است

فامـا »کناد:مشناخت توحید، که از دید عرفان غایت دین است، چهار مرحلـه بیـان مـی

، و هـو بتصـدیق التوحید أربع مراتب: قشر قشر، و هو باللسان مع غفلة القلب. و قشـر

، و هو بمشاهدته کشـفاً ان الکـل صـادر مـن الحـق  القلب و لو بالتقلید أو النظر. و لب 

، بان ال یرى فی الوجود اال واحداً و هو الفناء فـی التوحیـد )فنـاری، « الواحد. و لب  لب 

۱۵۱۵ :۱۷۱ .) 

یان سید حیدر آملی برای تبیین معنای شریعت و طریقت و حقیقت و رابطۀ طولی م 

گـوی وازمگفا م،والی مومتلیلمقشرموملّبمومدهن، نبرت، عموهم رم حثمدسیل ، هیآن

پرسایم یدثا مددمپیساخما ارال. گیاردنیـز بهـره مـی 9با رسول اکرم حارثة بن مالک

دغبصایم ا مهایش را بیکندمک م یلمتؤتنم قیقیمدامداددمومنشین عر  می 9 ضرت

اشمایانمشادهمکا معارشمکنادمکا منصیجا مـی ها و روزۀ روزها ذکر، عبادت شبدنیی
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ددماداتا مپیایتبرم. شانرد یندمومنیلۀماهلمدوزخمدامتایپروددگیدمومتمقیتم هشصیینمدامتی

سیدم یددمایمینم قیقیم یدثا م ا م(. 0/11: 3126، کلینی) کندوی را تأیید می 9اکر 

« حقیقـت»و شـهود وی را بـا « طریقت»، زهد و ریاضت وی را با «شریع »غیبمدام یم

(. اسالم این هر سه نگـاه را در ۹۷: ۱۵۷۵، پنیه؛میزدان111:م3123، آتلی) دهدتطبیق می

ازمعارا مکـه این  ساص م ا ، داها خود دارد و به فراخور حال و توان افراد، هر یک از آن

)آملـی،  کناد، به مرتبۀ مناسبش دعوت مـی یشندمییمازمخراصمومییمازمخراصمالخراص

الغایات دیـن طـیِّ طریـق شـرع بـرای رسـیدن بـه غایت هرچند (؛۵۷۵و  ۵۰۵: ۱۵۱۹

بـه « توحیـد»ویـژه،  ا ، هی مشریع حقیقت است؛ یعنی شهود باطن و حقیقت آموزه

 (. ۹۷و  ۹۱: ۱۵۹۱مطهری، ؛م31ومم32:م3131، پنیهمعنای اعالی آن )یزدان

امـا نظـر  اسـت؛ نظر دوم و سوم، هر دو، از کلمات سید حیدر آملی قابل برداشت 

هم شواهد بیشتری دارد و هم با مجموع مطـالبی کـه وی در ایـن زمینـه مطـرح  ،سوم

تارمددمتارددمنساب مدسدمنظرمنهیییمومدقیق نی راینم  منظرمتی. سیزگیدترماس م،کندمی

ک مازمساخنینممگونهآن کم، دست«عقاید، اخالق، احکام»و «  قیق ، طریق ، شریع »

ترانمنظرمسر متیکه این افزونم ر. نظرمسر م یشد، آید رتیمجیتعماألسرادسیدم یددمددم

دادا مچهایدمنیـز گرچـه  ازمفنید منقلمشدآنهه  .ترمازمنظرمدو مدانس دامتقریر مدقیق

الیه و از سطح به عمق هی الیهگی رماصلماینمتدعیمک منگیهمعرفینیم  مدینمنم،ترتب ماس 

اینجـا  هدفماصلیمتیمنیازمدد.  یشصر مداددمصرا  ، کنداست و همۀ دین را لحاظ می

 . تبیینموماثبیتماینمنگیهمتراتبیماس مومعددمددماصلماینمتطلبمدخلیمندادد

شـریعت، »و « وحـی، الهـام، کشـف»، «مؤیـدها»، «خاستگاه عرفان»از چهار بحث 

 آید:دس متی نتاید زیر به« طریقت، حقیقت

 مرویکـرد، هی مآنسصردهیمومآترزهاسم م  ماصلمعرفینموم سیید مازمدمرویکرد. ۱
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 ،از مباحث عرفانی کـه قبـل از اسـالم سـابقه دارنـدآنهه  ٩.ن متأسیسیم،اتضیییماس 

 . نیتیممی« تأسیسی»سی ق مدامو موارد بی« امضایی»

چ مترادد مک مازم، هی معرفینمنظر کیدهی معرفینمعملیمومآترزههیمومداه. توصیه۱

اند و چه مواردی که ادعای تأسیسی یگرمواددماسم مشدههی مدتکیتبمومفرهنگ، ادیین

 بودنشان وجود دارد، مؤیِّداتی متقن و متعدد از متون دینی و سیرۀ پیشوایان دین دارند. 

ترانم. از آیات و روایات مطالب فراوانی هماهنگ با نظر عرفا در مسائل متعدد می۵

علمملادنّیم، کشبمومشهرد، نف متزکیۀ، سیرمومسلرک، ازمجمل مددمترددمتر ید ؛ییف 

وجاردممتأییـد ؛گرینادکه همه چیز، حتی جمـادات، خـدا را تسـبیح مـیاین ؛ومإفیضی

 شردمومخداوندم  منرعیم ایالهیتیتیمتیها آن ولیم  م،هیییمک مپییتبرمییماتی منیسصندانسین

 . کندی)عارفان( تطبیق م« اهل ال ل »توصیفی خا، از مؤمن که بر  ؛گریدسخنمتیها آن

 2.یعنی علم حضوری )ارثی الهی(؛ است . علم عارف با علم نبی از یک سنخ۰

 . منبع علم و معرفت صحیح عارف با منبع علم نبی یکی است؛ یعنی ذات خداوند متعال.۷

( و ی) دسدرسد )الهام( با روشی که علم به نبی می. روشی که علم به عارف می۱

ضارحمومتنهایمددمتیازانموهـا د و تفـاوت اصـلی آنبودن اشـتراک دارنـ« ا افیض »ددم

 .شرددومافیض متینردانی معلمیماس مک م  مآنم

. از دید عموم علما اسالم سه بخش دارد: عقاید، اخالق، احکام. عارفان بنا بـر یـک ۵ 

نظارمدیگار،م. بنـا بـر کننادنظر، از این سه بخش به شریعت، طریقت و حقیقت تعبیر مـی

تارمان مطرح است، شامل این سه بخش است. اما بنـا بـر نظـر دقیـقکه در عرف« شریعصی»

 ــــــــ ـــــــــــــــــــ

این شکل و هیییم  م،م سییدمادزشمندندمومچنینمآترزه«تر یدما د »هی معرفینیمتأسیسیماسم ،متینندمالبته آموزه. 1

 . با این اوج در هیچ مکتب عرفانی غیردینی و حتی دینی دیگر، نظیر ندارند

 ذومراتب و تشکیکی است و از مراتب پایین و عادی تا مراتب تصورنشدنی برای انسان عادی را در حضوریعلم  .2

م. گیردبر می منبیید مسنخیهم» نی راین م« م ی م ردنهم»دا مدده مگرف « متعرف م. اشصبیه مسنخ ماز منبی ملدنی علم

 . قرادمداددمغیرمنبیمنییفصنیمعلمم ضرد م را هی م یالمومدس اس مومددمدده«مالیقینی ق»
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( و سـه مرحلـۀ تمای مدیان)   مشرعمیکدیگرطریق موم قیق مس منگیهمددمطرلم، شریع 

   ریم.ترمپیشمتیطولی در تعامل با دین هستند و ما نیز بحث را بر اساس همین نگاه دقیق

ترانم  متجمرعمدینمتی،   معمقمومازمسطحمیکدیگر. از این سه نگاهی که در طول ۹

عرفـا( غیر، یعنی نگاه شریعتی، نگاه طریقتی و نگاه حقیقتی، نگاه عمـوم علمـا )داش 

 منحصر در اول است؛ ولی عارف، در نظر و عمل، به هر سه نگاه توجه دارد. 

 ها . پاسخ به سؤال6

« الهام، کشـف وحی،»، «مؤیدات»، «خاستگاه عرفان»با استفاده از نتاید چهار بحث  

الزتاۀم. ترانم  مپیسخمپرسشماصالیمتقیلا مپرداخا می« شریعت، طریقت، حقیقت»و 

، و اثبات ادعـای (عرفینم یمدینمچ منسبصیمداددی) پیسخمکیتلم  مسؤالماصلیمتقیل مدادن

این است کـه  (جزِء دین بودن عرفان و بلکه عینیت عرفاِن اسالمی با دیِن اسالم) مقاله

 یمپیسخم  مسؤالماصلیمتصنیسبم یمهرمم ییدمومشردپنجمتر ل م ردسیممطیماین دونسبت 

نزدیاکم( عینی معرفینمومدیان) گی م  مگی م  ماثبیتمادعی ماصلیمومنهیییمتقیل ، تر ل 

  ک م ییدمطیمشرندم  مترتیبمعبیدتندماز:ما گین پنجترا لم. شد

. ۵.۱رفان با دین؛ . بررسی ضدیت جزئی ع۱.۱. نفی ضدیت کلی عرفان با دین؛ ۱.۱

. ۷.۱و در نهایـت  ؛. اثبات جزئیت عرفان نسبت به دیـن۰.۱نفی غیریت عرفان با دین؛ 

 اثبات عینیت عرفان با دین. 

 نفی ضدیت كلی عرفان با دین .16.

و تفکـر « سـمیالیماتر»گونـه کـه همـانمـثاًل  این است کـه یت کلیمنظور از ضد   

ن یـز به ایمقابل آن است، عرفان ن ۀست و بلکه کاًل نقطیقابل جمع ن نیبا د یستیالیماتر

طـرح را  سـؤالاین  ترانمی . با توجه به این معنا از ضدیتن استیضد  د ، تماماً یمعن

ازم (یک)تراندمتطرحمشرد:ماین سؤال از دو جهت می کرد که آیا عرفان ضد دین استر

ددمجه ماولمپرسشم.  ازمجه متحصرا معرفینمعملیمومنظر (دو)ومم؛جه منی معرفی

اینماس مک مآییمعرفیمقفدمداشصندمد مومدسصگیهمتسصقلیمددم را رماسم مداهم یندازنادمیایم
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فار  از نیت عرفا، آیا محتوای عرفان )چـه  این است که خیریماتیمپرسشمددمجه مدو 

 های دین است یا خیرر برابر آموزه ضد دین و در عملی و چه نظری( تماماً 

 :ن دو پرسش باید گفتدر پاسخ به ای

 زیرا: ؛و نیست است قصد عرفا برافراختن علَم مستقل در برابر دین نبوده اوالً  

بـردن  یاست و تمام هم شان پـ ینیعرفا دغدغه و تالش د ۀتمام تالش و دغدغ. ۱ 

در  دیشا هرچند کهعرفا با خلو، تمام ـ اصاًل و  ؛و عمل به آن ینیبه کُنه دستورات د

جز بـا  9و پیروی کامل از پیامبر اکرم یواقع یدارنیاند دیه کنند ـ مدعاشتبامواردی 

؛ شـوندیل نمیـیـن ناد یفرد و جامعه به غر  اصـل ،ست و بدون آنیعرفان ممکن ن

دادنممداد مکیتالموماسارهمقارادعرفان تالشی مضاعف و فراگیر است برای دیـنیعنی 

از شـریعت، طریقـت و  در همۀ ابعاد وجودی آن حضرت اعـم 9 ضرتمدسرلماکر 

 (. ۵۰۱ـ۵۰۷: ۱۵۱۹حقیقت )آملی، 

کننـد کـه ی، اساساً عرفا ادعـا مه شدگفت ۰بخش  رطور که دهمان ،نیعالوه بر ا. ۱ 

ن از آن سرچشـمه یـاسـت کـه د یمنبعـو  منشـأهمـان  یعرفان یهایافته و منبع منشأ

تارمازما م  متراتابمپاییین؛ البته با درجهداردیافت میرا از آن در یوح« ینب»رد و یگیم

را در  9عرفا، که مانند سایر علما نبیکه این   معموه. جه مشدتموضرحمومنردانی 

دغاممو ادتمعلای، تشیهداتمعرفینیمخردمدا، داننددریافت و ابال  وحی معصوم می

های مخاردمدانندموم را مادزیی یمشهردمومییفص ، از خطا مصون نمیتنبعمآنم یمتنبعمو ی

؛مشاردتایشریع ماس مومتیزانمعی منیزمتلقیمها آن اندمک ماولیندهکرمتعرفیانمس متیز

دومتعیایدمدیگارمعبیدتنادماز:م. یعنیمتعیید ماس م را مهمۀماشخیصمددمهارمشارایطی

دعرتشینم، پ م یمترج م  مدغدغۀمعرفی(. 63:م3131، پنیهیزدان) هی ماسصیدمومعقلتجر  

میزانی عام برای ارزیابی درجـۀ  یع م  معنرانو دتمتنبعمومتعرفیمکردنمشر،   مدین

 . ستین نیدر مقابل د یبه طور کل عرفان قطعاً اعتبار کشف و شهودهای خود، 

نیز  ، مطالعه در محتوای عرفانمدآ ۵بر اساس شواهد و مؤیدهایی که در بخش  ثانیاً 

 . دهد مدامنشینمنمیاچنینمضدی مکلی، دو به هیچ
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 عرفان با دین . بررسی ضدیت جزئی2.6

و  یعرفـان عملـ یهاهیاز توصـ ین اسـت کـه برخـیـ، ایت جزئیمقصود از ضد 

هـای تأویل یبرخ زیدو و ن نیانسان با اۀ از خدا و جهان و رابط یعرفان نظر یهانییتب

کـه ضـدیت جزئـی د گفت یبا. در پاسخ ندارد یبا اسالم سازگار ،ینیاز متون د عرفان

بـه نحـو موجبـۀ جزئیـه، مطـرح نیز  د علوم دینی دیگرمختص عرفان نیست و در مور

است. بین علمای هر علمی از علوم اسالمی و نیز بین علمای علـوم اسـالمِی مختلـف 

ا ماس مکا مگرن ، در موارد متعدد، بههیاینماخصمف.  ردهمومهس منظراختالفمهمواره

تراددمییمفقطمیکمنظرم گونه، در اینشدنیمنیسصندموم نی رایننظرهی متخصلبم یمهممجمع

شادهمددمآنمهمۀمنظرهی مطرحکه این تلقی شود و یاتراندمددس م یشدمومنظرماسم متی

 یهـا علـومنیـا ۀچراکـه همـترددم یطلماس مومنظرمواقعیماسم مچیز مدیگرماس ؛م

ن ین دارند ـ و نه عیاز د یان جنبهییدر فهم و تب ین هستند ـ که سعیدر مورد د یبشر

 ینیمتون دست اول د یهاقسمت یاحتمال وجود مطالب ناسازگار با برخ نایربناب. نید

شاردمکا مضادی مجزئایمهماۀمبا این توضیح آشکار می. اردعلوم وجود د نیا ۀدر هم

 ایمایانم ؛علر ماسمتیم یماسم متحصملماس موماینما صمیلم  معرفینماخصفایصمنادادد

فقهـای شـیعه خـود را مـثاًل  ؛رنـداین علوم تردیـدی ندا در اسالمی دانستن علمی یلم

ئه» ، تعاینغیـر ا منحارم دانند؛میعنیما صمیلمخطیم ردنم رخیمفصراهی مخردمدامی« مخطِّ

اثبـات   نای راین. غیردینین مم،دانند یلمفق مدامعلمیماسمتیمتی با این ؛دانندتنصفیمنمی

ما )دینی ضدیت جزئی، در عرفان نیز مانند دیگر علوم اسالمی، در مدعای اصلی بحث 

، کا مکام مگونـهکنـد؛ همانبودن عرفان به نحو جزئیت یا عینیت( اشکالی ایجاد نمـی

 ،هیچ مناقشه و اشکالی)اسالمی( دارند؛ بی« دینی» پسرندفق مومسییرمعلرتیمک م، تفسیر

 . شرنداسالمی تلقی می

 . نفی غیریت عرفان با دین6..

  ا مآن. 3تارانمددمنظارمگرفا :متای  مدومتعنیم، کمغیریت را در این بحث، دست 

عرفـان کـه ی اینعنـین نوشتار گذشـت؛ یاز هم« خاستگاه عرفان»که در بخش  ییمعنا
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 ،ن نبـودیـست کـه اگـر دیگونه ننین نشأت گرفته باشد و ایست که کاماًل از دین یامر

 .ن اسـتیـمدار بود و نبود دریکه بود و نبودش دا« فقه»مثاًل بر خالف  ؛عرفان هم نبود

ترانمپذیرف موم ارا متی، ک مگذش مطورهماناین معنا از غیریت بین عرفان و دین را 

م1ومم0های مکا مازمتطیلابم خاشمگونـههمان زیرا ؛کند حثمتیمتشکلیمنیزمایجیدمنمی

که آن علم، تفکـر  نیس تفکرمومدوشماینم، الزتۀمخیسصگیهماسمتیمیکمعلم، نصیج مشد

ازمگذشص مترجردم ردهمنیزمآنهه  لکه تأیید و امضایابداع محض اسالم باشد؛ ب ،و روش

بـرای علمـی کـه « اخمقماسمتی»عنرانممثاًل  ؛کند را ماسمتیمدانسصنمآنمکفیی متی

که درحالیشرد؛م ردهمتیمکیدم  ، کندهی ماخمقیماسم مدام ردسیمتیهیمومفرتینتوصیه

ابـداع بمگذشاص مسای ق مداددمومهیمددمادیینمومتکیتاهیمومفرتینیا اغلب این توصیه تمی 

اسم م  معرفاینمکه این اسالم نیست. این امر در مورد عرفان نیز صادق است. عالوه بر

 ایـن دو یارتباطیب« تیریغ»مقصود از که این .0. تطیلبمفراوانمومعمیقیمافزودهماس 

 ضدیتی و تقابل چ ، گربا هم ندارند یچ وجه مشترك و هماهنگین معنا که هیبه ا ؛باشد

. . این معنا از غیریت بین عرفـان و دیـن پـذیرفتنی نیسـتنداشته باشند یکدیگرهم با 

 ؛کنـدیم ینف زیندوم را  ین دو به معنایت ایرین، غیعرفان با د یت کلیضد یل نفیدال

(، موافقـت و ۵زیرا در آن بحث در مقابل ضدیت، با استفاده از بحث مؤیـدها )بخـش 

نه صرفاً عدم ضـدیت؛ و آشـکار اسـت کـه نفـی  ،اثبات شد هماهنگی عرفان با اسالم

سـت. البتـه ایـن اضدیت از طریق اثبات موافقت، هماهنگی و تأیید، نفی مغایرت نیـز 

 هماهنگی اعم از امضایی و تأسیسی است. 

ترانم  مکلایمتی، تینندمضدی نیز  دسدمک مغیری مداتذکر این نکته مفید به نظر می

؛ ؛ماتیماینمکایدمضارودتیمناداددکردجداگین م حثمها آن دمترددومجزئیمتقسیممکردمومد

 . کندددمترددمغیری مجزئیمنیزمصدقمتیمگفص مشد،مددمترددمضدی مجزئیآنهه  چراکه

 . اثبات جزئیت عرفان نسبت به دین6..

هایییمرا به عنوان مجموعه گزاره« اسم »م،ترم حثراحت طرحدر این قسمت برای 

عرفاینمدامنیازم. نیتیممی« الف»، مجموعۀ هیییمخیصهیمومترصی وزه، آمهیشیتلماندیش 
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اینجـا  ترانمپرسشماصلیمتقیل مدامدد یلمتی. نیتیممی« ب»تجمرعۀممترضیح،  مهمینم

چـه نسـبتی از نسـب « ب»و مجموعـۀ « الف»بین مجموعۀ   ماینمصردتمتطرحمکرد:م

 اربعه برقرار استر

. کنادبین این دو مجموعه از دور خارج مینفی ضدیت کلی، وجود نسبت تباین را 

تیندمعی مومخایصمتی. کنیما صمیلموجردمنسب متسیو مدامنیزمددم خشم عدم ردسیمتی

 دازیم. پرتیها آن تنموج مومعی مومخیصمتطلقمک م  م ردسی

ترانمتدعیموجردمدا طۀمعی مومخیصمتنموج م ینمدومتجمرعۀمترددمدر صورتی می

هایییم، شـامل گـزارههی متشصرکعموهم رمگزاده، ومتجمرع  حثمشدمک مهرمیکمازمد

اتیم یمترجا م ا مشاراهدمانادکیمکا مددم. هیم یشد یشندمک متجمرعۀمدیگرمفیقدمآنمگزاده

، به عنوان نمونه آوردیم و نیز با توجه به این نکته که آثار عرفا پر است از  خشمتؤیدهی

هیمومگزاده( کنندۀاتضی) ییمتؤی د(  تؤس م) منشأییمازمکصیبمومسن مک مشواهد و مؤیدها

هیتماندیش اندیش  هایمومهی معرفینیماس مومددمتجمرعماینمشراهدمومتؤیدهیمتمیتیمُأتَّ

ا منیسا مکا معرفان شامل آمـوزه و گـزاره ییدمگف مک مم،گیرد رمتیمآدا معرفیمدامدد

های مد مازمگازادهتارادم،ددماینمتیین. فیقدمآنم یشد،   منحرمتأسیسیمییماتضییی، اسم 

هایییمهساصندمکا م، شـبههدسندهی مدینیمتصضیدمییمتغییرم  منظرمتیکه با گزاره عرفینی

 ؛دهنادمـیپذیرنادمومپیساخمهـا را نمـیولایمعرفایمآنم،کننادتنصقدانمعرفینمتطرحمتی

نیزمقی لمم هی مهرمعلمماسمتیمدیگرادعی مضدی مییمتغییرتم رخیمگزادهمکههمهنان

 یاینمشایهدمدینایمآنمومیایم،  معیلمینمآنمعلمم یمدفعما هی مازمآنماندیش طرحماس مومالبص

 نای راینمچارنمتقار م. ندپرداز  مدفعمآنماشکیلمتی، تغییرموماصمحمدیدگیهمخردما یینیام

دیگـر  اک از یک سـو و وجـه افتـراق از سـوی، وجه اشتردا طۀمعی مومخیصمتنموج 

پ م ینماسم موم، ومعرفینمتنصفیماس مهی ماسم است و وجود وجه افتراق بین آموزه

 . دا طۀمعی مومخیصمتنموج م رقرادمنیس م،عرفین

نـی هی مغیرعرفایها و آموزهدانیمماسم مگزادهتیکه این مطالب و با توجه بهاین  از

 ارمم،  م یینمدیگار. گیریممک ماسم ماعممتطلقمازمعرفینماس فراوانی نیز دارد، نتیجه می
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و «  قیقا ، طریقا ، شاریع »ازمس مدیدگیهیمک مددمترددمدا طۀماسی مدیدگیهماولم

تارم)عرفان( بخشـی از مجموعـۀ بـزرگ« ب»مجموعۀ  ،گفتیم« عقاید، اخالق، احکام»

جازءمدیانم، کام، دسـتشردمک معرفینثی  متیاینجا  )اسالم( است. بنابراین تا« الب»

 . اسم ماس 

 . اثبات عینیت عرفان با دین6..

)عرفـان( « ب»)دین اسالم( و مجموعۀ « الف»تساوی بین مجموعۀ بررسی نسبت  

. نظر سوم در مورد رابطۀ شریعت، طریقت، حقیقت بـا عقایـد، شدبه این بخش محول 

اخالق، احکام این بود که شریعت، طریقت و حقیقت سه نگاه به شرع )مجموعۀ دیـن 

رحله در طول هم از سطح سه نگاه، الیه، مرتبه و م؛ شامل عقاید، اخالق و احکام( است

عارف غیرعرفانی )شریعتی(، که نگاه عموم علمای غیربه عمق و از ظاهر با باطن. نگاه 

اما نگاه عرفـانی ؛ و از جمله فقهاست، منحصر به مرحلۀ شریعت و متوقف در آن است

ازمایانمتر لا مفراتارم، شیتلمنگیهمشاریعصیماسا که این )طریقتی ـ حقیقتی( عالوه بر

تجمرعۀم) شرع ؛ن مترضرعی م،طریقی مقیئلماس م،اخمقموما کی ، را معقیید ، دفص 

یی یم  م قیق مداندمومسلرکمتسیرمدینم را مدس دامطریقموصرلم  م قیق متی( دین

نهدمومنا مازمهایچماز دین را مهمل می بخشی نی راینماینمنگیهمن مهیچم. شمردمیدامالز م

 ارمایانم. کنادباطن و چه باطِن باطن، غفلت میاز مراتب دین، چه ظاهر، چه  ا مرتبه

)دیـن اسـالم( و « الب» ییدمگف مک معرفینم یمدینمعینی مداددموم ینمتجمرعۀمم،اسی 

بارهـا جامع األسـرار )عرفان( نسبت تساوی برقرار است. سید حیدر در « ب»مجموعۀ 

، یع ]شارمهشدهمازمجینابمخداونادمشایتلمهارمسا مترتباۀدینمنیزل»کندمک متأکید می

، ۵۰۹، ۵۰۵، ۵۰۱، ۵۰۰، ۱۰: ۱۵۱۹)آملـی، « هاسـتآنطریق موم قیق [مومعینمهمۀم

نیایزمو اخالقـی( بـی فقهایالزاتایتم) گیهمانسینمدامازمشاریع (. عرفان هیچ۵۷۰، ۵۷۱

برعک  غفلت از شریعت را موجب فساد حقیقت، که مقصد نهـایی عرفـان  ؛ یندنمی

 . دانداست، می

طریقت و طریقت مقدمه و محافظ حقیقت اسـت. شـاید  شریعت مقدمه و محافظ 
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ددم رخایم، المقدت مدیگرمنیایز م ا متقدتا منیسا این سخن که پ  از رسیدن به ذی

آبم. داهمندادد، المقدت منیزم یشد؛ ولی در جایی که مقدمه محافظ ذیشدتراددمددس م ی

 ظـاهر علـم کل   شرقال»چ مددییمییمددییچ مومچ میکمکیس :م، همیش م  مظرفیمنییزمدادد

. للحقیقـة الطریقـة للطریقة، و الفساد، کالشریعة عنـ  لب ه هو الذیـ  الباطن یصون العلم

 و هوسـا و هـوى طریقتـه آلـت و حاله بالشریعة، فسد طریقته و حاله یصن لم من فان

ل لم من و. وسوسة  آلـت و حقیقته بها، فسدت یحفظها لم و الحقیقة الی بالطریقة یتوص 

هر علم ظاهری را گویند که علـم بـاطنی را « قشر(: »۵۷۵)همان: « اْللحاد و زندقةال الی

و طریقـت بـرای  یقا تینندمشریع م ارا مطر ؛کنداز فساد حفظ می ،که مغز آن است

وممشـودحقیقت. کسی که حال و سلوکش با شریعت محافظت نشود، حالش فاسد مـی

قیقا مکسیمک م یمطریقا م ا م نیزمشود. سلرکشم  موسرس مومهرامومهر متنجرمتی

 قیقصشمفیسدم، پی مندادد( یی دک م  مآنمدس متی) دس منیی دموم یمطریق م قیق مدا

هـم تـا آخـر م9 صیمپییتبرماکر م،دواز این«. آوددتیومسرمازمزندق مومالحیدمددمشودتی

اهـدنا الصـراط »عمر شریفش، مانند هـر مسـلمانی دیگـر، موظـف بـود بـه تقاضـای 

ترمنییلمتر و عمیقگرمتیمهممهرملحظ م  مددکم قییقیم یشاز خداوند هدایت «المستقیم

ایشاینم ا ممکـههمهناندست آورده فاسد نشود و از دست نرود. مدام  منههومهممآمشود

ترصی مفرتردمک متمز مایانم ایلم یشادمومآنمدام، ک مداسصینشمگذش ، حارثة بن مالک

  (.11ا0/11: 3126، کلینی) ثی  منگ مدادد

هی مدینموماز عینیت و تساوی عرفان با اسالم همین توجه به همۀ بخش مقصود ما

، الزم دانستن نگاه جامع عرفانی و عمل بر طبق این نگاه بـرای هیمومتراتبمآنهمۀمالی 

 . است به طور کامل 9تحقق الگو قرار دادن پیامبر اکرم

  گیرینتیجه

شیهدهموموجدانم رخیم قییقمددما مخیصمومتسیر و سلوک عملی بر اساس شیوه

تامشماهالمسالرکم ارا م یاینم. ا م سییدمدیرین مداددجهینمومخدامسی ق ،  یبمانسین

منجر گیر معرفینمنظر م، به شکلکمکم، شینم را مدیگرانیهیتسصدلمومقی لمفهممییفص 
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گذدمازمسطحمومظیهرماشییمومترج م  م یطنمومپشا م، ویژگیمنگیهمعرفینیم  مجهین. شد

انساینموم، تارم ا مخادا، نگاه عمیـقهیترج م  منیدیدنیم،نصیجۀماینمنگیه. ردۀماتردماس پ

 بردن به اسراری است که درک آن با نگاه عادی همگانی میسر نیست. پی جهینمو

مطلق دین است. این دو از  ،از جمله چیزهایی که پیوندی ناگسستنی با عرفان یافته

، هم به نحو امضـایی و ی عماصیلموما صداییماسم مازمآغیزتن. اندهی مفراوانم ردههم بهره

بـر ا مکا م  مگرن  ؛اندهم به نحو تأسیسی، به عرفان و نگاه عرفانی اهتمام جدی داشته

 ارماسای م. های مدیانمشامردترانمعرفینمدام خشیمتهممازم خاشیکمنگیهمتیاساس 

تارانمآنمچیاز مدامکا م ا متی، ویژهماسم ، بهترم  معرفینمومدینترمومعمیقنگیهیمدقیق

چراکه عرفان اسالمی بـه همـۀ ؛ ، عین اسالم دانستعنرانمعرفینماسمتیمتشهردماس 

، حقیقت و سـرِّ شم  مدینمترج م  م یطنرویکردهی ماسم ماهصمی مداددموماجزا و آموزه

 ارمضارود م اردنممتأکیدددمعینمم،هیموما کی ماخمقیمومشرعیماسم ماس همۀ آموزه

، چنـان ویاژهمتقریارمشایعیمآن  ، عرفینماسمتیم، یماینم یین.  م فظمظراهرمشرعتقیدم 

نسب متسایو م رقارادمکاردمومم،ترانم ینمآنموماسم دسدمک متیتکامل یافته به نظر می

 . عرفینمدامدوحمدینمدانس 

هی معرفینمعملیمومادعیهی معرفینمالبته این سخن هرگز به معنای تأیید همۀ روش

ر ماسم منیس ؛م لک متسیو مومعینی م  ماینمتعنیس مک معرفینم ا مهماۀمنظر مازمس

. اسم منظارمدادد( عینی مومتسیو مکیفی) هی ( و الیهعینی مومتسیو مکمی) هی خش

 رزۀمکید مهرمیکم  م خشمومساطحیمازم، سو از یک خمفمسییرمعلر ماسمتیمک رم 

عرفاینمممـوردنظری معمیاقمها ا مالیا میـکهیچ، سارمازمدیگر اسم متنحفرماس مو

 ،علـوم اسـالمی جایتعمساییرو نگاه غیر همینمنگیهمجیتعمعرفینم  ماسم . پردازندنمی

م، یشدمومعموهم رموجرهماشاصراکها ، اعم مطلق از آننرعی  ، شردمک معرفینموجب می

مدیگرمعلر ماسمتیی که بین وجوه افتراق کم   ؛داشص م یشدها آن نسب م  وجرهمافصراقیم

 ک متفایوتمتشاصرکمعرفاینم ایمهماۀمعلار  ومعرفینم رقرادماس موموجرهمافصراقمکیفی

؛ اصلی اختالف سایر علما با عارفـان باشـد منشأاسالمی دیگر است. شاید همین فرق 
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است و بر این امـر ترمدینمهی معمیقهی معرفینمنگیهم  مالی ترینمویژگیچون از اصلی

ترم ا مدیانمچ معلمیمنگیهیمسطحیبیعیماس مک مهرطم،ور تأکید بیشتری دارد، از این

دادا مزاویاۀم یشاصر م ایماسام مآن را  اخصمفشم یمعرفینمشدیدترم یشدموم،داشص م یشد

کا مـ  گرایینموم رخیمفقهی منیآشانیم ایمعرفاینماسامتی ینمنصم  مهمینمدلیل،.  داند

هی می بیشتر و شکافهیهمیشه اختالف ،و عارفان ـ ا به دین دارندترینمنگیهمدسطحی

 . تر موجردمداشص ماس عمیق
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