عرفان؛ روح اسالم
سید علیاکبر هاشمی کروئی

*

چکیده
در این نوشتار به تبیین رابطۀ عرفان اسالمی با آموزههای اسالم ،اعم از کتاب ،سنت و سیرۀ نقلـی
و عملی معصومان پرداخته میشود .پرسش اصلی این نوشتار این است که بین عرفان و اسالم چه
نسبتی از نسبتهای چهارگانه برقرار استر بر این اساس ،تالش شده جایگاه رفیـع و بـیبـدیل
عرفان را در میان سایر علوم اسالمی نشان داده و از آن رفع اتهام شود .روش مناسـب بـرای ایـن
کار ،بررسی آموزههای اصلی عرفان و مقایسۀ آن با آموزههای اسالمی است .بنابراین با طرح چهار
بحث «خاستگاه عرفان»« ،مؤیدهای اسالمی آموزههای عرفانی»« ،وحی ،الهام ،کشف» و «شریعت،
طریقت ،حقیقت» به پرسشهای فرعی بهدستآمده از تحلیل پرسش اصلی ،پاسخ داده شده است
تا از این طریق پاسخی برای پرسش اصلی فراهم شود .نتیجه آنکه نسبت عرفان با اسالم ضـدیت
کلی نیست؛ عرفان با دین اسالم سازگاری مضمونی دارد و این سازگاری به نحو جزئیت و بلکـه
عینیت است .بنابراین عرفان أخص مطلق از اسالم است و با نظری دقیقتر عین اسالم است و بین
آن دو نسبت تساوی برقرار است .عرفان هیچ بخشی از دین را مهمل نگذاشته ،به همۀ بخـشهـا،
مرتبهها و الیههای دین اهتمام دارد .از سوی دیگر در کاملترین و عالیتـرین نـوع دیـنفهمـی و
دینداری هیچ بخشی از دین از نگاه عرفانی مغفول نمانده است .عرفـان روح دیـن اسـت کـه در
همۀ بخشها و الیههای آن حضور دارد.
کلیدواژهها :خاستگاه عرفان ،مؤیدهای اسـالمی آمـوزههـای عرفـانی ،الهـام ،کشـف ،طریقـت،
حقیقت.
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مقدمه

غالباً در نگاه تودۀ مردم متدین ،عارفان در قیاس با سایر علمای دینی از جـذابیت و
عظمت خاصی برخوردارند .شگفت آنکه این افراد غالباً نمیداننـد عرفـان چیسـت و
یک شخص دقیقاً چه ویژگیهایی باید داشته باشد تا عنوان عارف بر او صدق کند .در
بین خوا ،و علما نیـز بحـثهـای عرفـانی و بحـثهـای نـاظر بـه عرفـان همـواره
پرمناقشهترین و جنجالبرانگیزترین مباحث بوده است .در عین اینکه عرفـا ،عرفـان را
اصیلترین و عمیقترین بخش یا الیۀ دین و به اصطالح لب و عصـارۀ آن مـیداننـد و
عارفان واقعی را عمیقترین و کاملترین متدینان میشـمارند ،هـیچ گروهـی از سـوی
سایر علما ،به خصو ،برخی از فقها ،به اندازۀ عارفان تکفیر نشده یا دستکم ،تارددم
هجم مقرادمنگرفص ماست .بنابراین بحث از نسبت عرفان با اسالم و رسیدن به نتیجـهای
به نفع یا ضرر عرفان از این جهت ،بحث از ایمان یا کفر تعداد زیادی از علما و مشاهیر
سراسر تاریخ اسالم است.
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سؤال اصلی پژوهش حاضر این است :عرفان با اسالم چه نسبتی داردر این سؤال را
میترانم ماینمپرسشهیمتجزی مکرد:مآییمعرفینمضدمییمتغییرماسام ماسا یمیایمایانکـه
عرفان جزء اسالم و بلکه عین آن استر در مسیر تالش برای یافتن پاسخ سؤال اصـلی
میترانم مپیسخماینمپرسشهیمنیزمدس مییف :مخیسصگیهمعرفینمچ منسبصیم یمخیساصگیهم
دینمداددی شراهدمومتؤیّدهی مدینیمعرفینمکداتندیممنبع یافتههیمومآترزههی معرفینیم یم
تنبعموممنشأمدینمچ منسبصیمداددیمعرفینمچ منگیهیم م خشهی متخصلبمدینمداددی
در این مقاله ،اغلب از آرای سید حیدر آملی ـ به عنوان یک عارف شیعی طـراز اول
که از اولین و برترین تقریرکنندگان عرفان شیعی است ـ بهره می ریم؛ چراکه تعصقادیمم
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عرفینمشیعیم یشصرینمهمیهنگیمدام یماسم مداددمومازماینمجه مقی لمدفیعترماس .
 ..تعریف عرفان و اسالم

از آنجــا کــه در همــۀ علــوم و بــهویژه علــوم انســانی ،یکــی از دشــوارترین و

پرمناقشهترین مباحـث ،بحـث «تعریـف» اسـت و تقریبـاً بـر تعریـف هـیچ «علـم» و
«موضوع» آن بین علمای آن علم ،اجماع کامل وجود ندارد ،ما در این نوشتارـ که در آن
بحث اصلی بر سر نسبت میان عرفان و اسالم است ،نه تعریـف و شـناخت مفصـل آن
دو ـ به تعریف مختصر عرفان و اسالم و مشخص کـردن مـراد خـود از آن دو در ایـن
بحث ،بسنده میکنیم.
عرفان اسالمی خیزش باطنی ـ توحیدی برآمده از معنویت توحیدی عمیـق اسـالم
است (یزدانپنیه:3131 ،م )02ک م مدومشیخۀمنظر مومعملیمتقسایممتایشارد .عرفـان
عملی ،قواعد عمل و سیر و سلوک اسـت و عرفـان نظـری عبـارت اسـت از معـارف
توحیدی (همان:م20موم .)26مقصود از عرفان در این بحث ،هم آموزههی معرفینمنظر م
اس مومهمم رنیت هی معرفینمعملیموم متعبیر م«علممسلرک».
نویسندگان عقل و اعتقاد دینی پ

از نقل چند تعریف از دین و نقد آنها مبنی بـر

اینکه هر کدام یکی از مؤلفههای دین را برجسته کردهاند ،تالش مـیکننـد تعریفـی از
دین به دست دهند که تمام پدیدههای فرهنگی تح معنران دین را در برمگیـرد« :دیـن
متشکل از مجموعهای از اعتقادات ،اعمال و احساسات (فـردی و جمعـی) اسـت کـه
حول مفهوم حقیقت غایی سامان یافته است» (پترسون و دیگـران۱۹ :۱۵۹۷ ،ــ .)۱۵بـا
الگو قرار دادن این تعریف ،میترانیمماسالم را اینگونـه تعریابمکنایم ،یایمدسا کامم
(آموزههی) ،اعمال و احساسات که حول مفهوم خدای واحد ،لال ،سامان یافته ،از طریـق
ل
عبدال 9به بشر عرضه شده است» .در بحث پیش رو هرگاه دیـن،
حضرت محمد بن

عرفان؛ روح اسالم

گرییممک متقفردمتیمازماسم مددماینم حثمعبیدتماس ماز «مجموعهای از اعتقادات و

بیهیچ قید و قرینها مبه کار دود ،مقصود از آن دین اسالم است.
 .2خاستگاه عرفان

همانگونه که «فلسفه» نه به معنای «یك علم خا ،و مدون» بلکه به معنای «مطلق
میل به اندیشیدن آزاد دربارۀ مسائل کلی مرتب بـا انسـان و جهـان» ،امـری درونـی و
فطری است ،عرفان به معنای «میل به فراتر رفتن از ظواهر محسوس و حتـی معقـول و
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وصول بیواسطه به حقیقت» نیز فطری بشر است .ادیان مختلف در طـول تـاریخ فقـ
بستری برای تربیت ،جهتدهی و تقویت این میل بودهاند و نـه مبـدع چنـین تفکـر و
روشی .حتی باالتر از این ،برخی ادیان مانند «بودیسم» زاییدۀ عرفان هستند و بر پایۀ آن
بنا شدهاند (استی  )۵۵ :۱۵۹۹ ،و مکاتـب عرفـانی فراوانـی از دوران باسـتان وجـود
داشتهاند و دارند و یا در چند صد سال اخیر به وجود آمدهاند که در آنها هیچ نـامی از
خدا نیست (فعالی )۱۰۰ :۱۵۹۷ ،و با هیچ دینی از ادیان ارتباط ندارند و صرفاً مکـاتبی
عرفانیاند .آنهه ذکر شد ،دلیلی است قوی بر فرادینی بودن عرفان .بنابراین همانگونـه
که میل به پرستش ،میلی درونی است و دین آن را شکوفا ،تأیید و تقویت میکنـد و از
لحاظ معنایی و مصداقی جهت میدهد ،دین ،میل عرفانی را نیز تقویت میکند و آن را
از آموزههی مخرافی و هواهای نفسانی میپیراید و به مسیر صـحیح هـدایت مـیکنـد.
نتیجه اینکه اصل عرفان عملی و نیز نظری ـ البته نه به مقدار عرفان عملی ــ تـاریخی
ب
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دیرینهتر از اسالم و یا شاید هر دین دیگری دارند و رویکرد ادیان ،از جمله اسالم،

به عرفان رویکردی امضایی است ،نه تأسیسی .البته طبیعـی اسـت کـه عرفـان در هـر
فرهنگ و دینی ،رنگوبو و حالوهوایی متناسب با آن دیـن میگیـرد و بـا بخشهـای
مختلف آن ـ هرچند به طور نسبی ـ هماهنگ میشود .همهنینمطبیعایماسا کـه هـر
دینی ،بر اساس استعدادها ،ظرفیتهیموماتکینیتمخاردمداهکارهـایی عملـی ،و بـه تبـع،
آموزههیییمنظر م معرفینمعملیمومنظر م یفزاید .با توجه به این سه نکته ،یعنی امضـا
و پذیرش؛ تغییر با تفسیرهای نو و پیـرایش ،و افـزایش ،میتـوان از «عرفـان اسـالمی»
سخن گفت و رابطهاش را با کل دین اسالم و یا اگر عرفان را جزئی از اسالم بدانیم ،بـا
ال میتـوان از عرفـان «هنـدی»،
سایر بخشهای آن بررسـی کـرد؛ همـانطـور کـه مـث ً
«یهودی»« ،مسیحی» و جز آنها سخن گفت .همـین بیـان را میتـوان دربـارۀ «فلسـفۀ
اسالمی» نیز به کار برد .بنابراین تعبیر «عرفان اسـالمی» را بایـد بـه معنـای آن عرفـانی
دانست که به محی و فرهنگ اسالمی وارد شد و متناسب با آن رشد و نمو یافـت ،نـه
چیزی که از اساس زاییدۀ اسالم است (مطهری .)۵۷ :۱۵۹۱ ،از این جهـت« ،فلسـفه و

ال
عرفان اسالمی» ،همانند «اخالق اسالمی» ،در یك سوی قرار میگیرند و نسبت به مـث ً
تفسیر و فقه اسالمی ـ که در دامن فرهنگ اسالمی تولد یافتهاند و رشد و نمو کردهانـد
ـ وضعیتی نسبتاً متفاوت دارند .پ

عرفان ذاتاً به دین و مذهبی خا ،وابسته نیست و

به بیان زرینکربممانند دین ،علم و هنر ،مشترک بین همۀ اقوام است که میترانممنشـأ
آن را نیـاز انســان بــه برقــراری رابطـۀ مســتقیم بــا مبــدأ وجــود و معبــودش دانســت
(زرینکرب:3131 ،م32موم .)12ترج م ماینمنکص مضرود ماس مک معرفاینمدینایمتنهایم
دیش موممنشأما صداییاشمدامتدیرنمتطلقمعرفینماس ؛ماتیمازمآنمپا ،معظما  ،شـکوه،
زیبایی و عمقی در عرفان دینی ،بهخفرصمعرفینمشیعی ،ییف متایشاردمکا معرفاینم
م هنارمدینایمددم
دینی آن را یکسرهمتدیرنمآتارزههای دینـی اسـت؛ همهنانکـه تال ام
جییگیهیم تراتبمواالترمازمهنرمتنهی مدینمقرادمدادد.
 ..برخی مؤیّدهای اسالمی آموزههای عرفانی

آنهه ددمقسم مقبلمگفص مشد،م متعنی م یگینگیمعرفینم یماسم منیس ؛م لک متقفردم
تنهیمترج مدادنم ماینمنکص ماس مک معرفینمچیز منیس مکا مازماسای  ،صارف میا ازماسام م
سرچشم مگرفص م یشدمومهیچمسی ق ا منداشص م یشد .نی راینم ییدمترج مداشا مکا متصارنم
دینیماصیلماسمتیمتملرماس مازمآترزههی معرفینیمک متیتران آنهـا دا ،همانگونـهمکا م
قبمماشیدهمشد ،مدومدسصۀمکلیماتضیییمومتأسیسیمتقسیممکارد .یایفصن مصـادیق ایـن دو
ادیینمومفرهنگهای گذشته ،خود مجالی مستقل و مفصل مـیطلباد .ددمایانم خاش ،ا م
اخصفید رخیمشواهد و مؤیدهای اسالمی آموزههی معرفینیمدامتیآودیم.
 .۱روشمندی عرفان :آیت لال جوادی آملی معتقد است حدیث معـروف نبـوی9
ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه» (ابنفهـد حلـی،
ال
«من أخلص لل أربعین یوما ی
َ
فجر ل ُ
 )۱۵۱ :۱۰۵۵روشتند معرفینمدامتیدسایند؛ زیـرا همانگونـهمکا مفقادانمهارم ا م
ظیهر مترجبمتحروتی مازمعلممتصنیسبم یمآنم

متیشود ،عدم خلو ،نیز سـبب

از دست رفتن حسی از حواس باطنی و به تبع ،علـم حضـوری متناسـب بـا آن حـ

عرفان؛ روح اسالم

دسته در منابع دینی و تفکیک آنها ازمیکدیگر و ریشهیی یمآترزههی معرفینیماتضایییمددم
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میشود (جوادی آملی .)۱۷/۱ :۱۵۹۵ ،اخال ،چیزی است کـه عرفـان بـه آن دعـوت
میکند؛مپ معرفین،ممبتنی بر روش برگرفته از روایات است.
 .۱سیر و سلوک و ی مراحل قرب به حق :عرفـان پیمـودن مسـیری اسـت کـه
مقصدش دیدار حضرت یار است .این امر برگرفته از آیات است؛ مانند آیـۀ «لقـاء لال»:
ِ
ِ
ِ
لیم(عنکبـوت)۷/؛ و آیـات
قاء لال ف َِإنی َأ َج َ
میع ال َْع ُ
ل لال َْلت َو ُه َو ی
الس ُ
َ م ْن کانَ یَ ْر ُجوا ل َ
«رضوان لال» که متعددند به خصو ،آیـۀ َ و ِر ْضـوان م ِ َ ل ِ َ
َـو ُز
ـر ذل ِ َ
ـو الْف ْ
ـك ُه َ
ـن ال أکْبَ ُ

ظیم(توبه ،)۵۱/که در آن رضوان الهی چیزی باالتر و برتر از بهشـت معرفـی شـده
ال َْع ُ
است .نیز آیات مربوط به وحی و الهام و مکالمۀ مالئکه با غیر پیغمبران ،مانند حضرت
مریم .7آیات مربوط به معراج رسول اکرم 9نهایت سیر و سلوک و قربی را که بـرای
بشر ممکن است ،بیان میکند (تطهر :3133 ،م.)32
 .۵ریاضت :از یک سو ،دییض مازماصرلمسلرکمعرفینیماسا مومازمسار مدیگار،م
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خردمشریع  ،ریاضت روح است؛ چنانکـه امیرمؤمنـان 7فرمـود« :الشـریعة ریاضـة
النف » (آمدی .)۵۵ :۱۰۱۵ ،ایشان دوام ریاضت و تمرین را سودبخش میدانادَ « :م ِ
ـن
ِ
ِ
قاح الریاضـة
استدا َم َ
ریاضة نَفْسه انتفع» (همان )۱۵۹ :و به روش آن نیز اشاره میکند« :ل ُ
دراسة الحکمة وغلبة العادة» (همان .)۷۵۱ :خود آن حضرت نیز اهل ریاضـت بودنـد و
دربارۀ خود میفرتییند« :هی نفسی أروضـها بـالتقوی» (نهـد البالغـه ،نامـۀ ۰۱۵ :۰۷؛
جوادی آملی.)۵۵/۱ :۱۵۹۵ ،
 .۰تزکیه :اینکه قرآن تزکیۀ نف

َـد
را یگانه موجب فالح و رستگاری مـیداناد ق ْ

خاب َم ْن َد یساها(شم ۷/ـ ،)۱۵تأییدی قوی اسـت بـر تأکیـد
َأفْل ََح َم ْن َزکیاها * َو ق َْد
َ
عرفان بر تزکیۀ نف .
صمت :آیت لال جوادی فواید اخالقی صمت را غیر از فواید عرفانی آن میداننادم
َ .۷

کالصـمت» (آمـدی،
ومدواییتمزیرمدام یینکنندۀمفوایدمعرفینیمصم متیدانند:م«العبادة ی
مت َر ْو َض ُة الفکـر» (همـان:
الص ُ
الص ُ
موت» (همان)۰۷۱ :؛ « ی
)۵۱۹ :۱۰۱۵؛ «قدأفلح التیقی ی
ِ
ِ
کرك و یَ ْستَنِر قَلبُك» (همـان )۱۷۵ :کـه «داللـت بـر تـأثیر
 )۵۵و «أکثر َص ْمتَك یَتَوفر ف ُ

َصمت در فرو فکر و صفای ضمیر و نورانیـت دل و ...دارد» (جـوادی آملـی:۱۵۹۵ ،
.)۱۵/۱
 .۱ذکر مدا :،ذکر مداوم خدا از وظایف سالك است:
«سالک از اول نه بشناسد مقام

ان

او با طاعت و ذکر مدام»
(میر حسینی)۱۵۱ :۱۵۱۵ ،؛

«هر که دعوی عشق کند ،قاضی وقت از وی دو گواه طلبد :یکی ذکـر مـدام و دوم
فکر تمام» (شیروانی .)۰۵۷/۱ :۱۵۱۱ ،از نظر آیت لال جوادی آملی این توصیۀ عرفان از
ُـروا
دستورهای صریح قرآنی است و گذشته از آنکه عقل آن را تأیید میکند ،آیـۀ اذک ُ
ل ِ
کرا کَثیرا(احزاب )۰۱/و مانند آن و احادیثی که در این زمینه رسـیده اسـت ،سـند
َ
ال ذ ً
گویای سودمندی دوام ذکر است (جوادی آملی.)۱۷/۱ :۱۵۹۵ ،
(س َهر) از دیگر راههای تهذیب روح است و
 .۵کمخوابی :کمخوابی و شب یداد
َ
از توصیههای سالکان کوی معرفت .در ملحقات تاریخی کتاب ختم األولیاء از ذوالنون
مصری در باب نشانههی معیدفینمآتدهماس :م«ال یفترون عن التعب و السهر» (ترمـذی،

هر یك از این نصو ،،از پرخـوابی برحـذر داشـته و بـه کـمخـوابی معتـدل توصـیه
کردهاند» (جوادی آملی.)۱۹/۱ :۱۵۹۵ ،
 .۹کمخوری:مکمخوری معتدل و تحمل گرسنگی یکـی از راههـای تصـفیه روح و
تهذیب نف
«لی

است که زمینۀ شهود را فراهم میکند و در عرفان به آن توصیه مـیشـود.

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

النفوس للشهوات»؛ «هیچ چیزی مانند گرسنگی قلب را از زنگارهایش جال نمـیدهاد؛
زیرا گرسنگیمسببهیییمک منف مدام مشهراتمفراتیخرانند،مقطعمتیکند» (محاسـبی،

عرفان؛ روح اسالم

 .)۰۷۱ :۱۰۱۱به نوشتۀ استاد جوادی آملی «در فضـیلت آن نصـو ،متعـددی رسـیده
اســـت کـــه آیـــۀ کـــانوا قَلـ ً ِ
ــن الییـ ِ
هجعـــون و بِاالَســـحا ِر ُهـــم
ــل مـــا یَ َ
ــیال مـ َ
یَستَغفِرون(ذاریات۱۵/ـ )۱۹دربارۀ متقیان بیدار نازل شده و آیۀ تَتَجافی ُجنوبُ ُهم َع ِ
ـن
الم ِ
ضاج ِع یَدعونَ َربی ُهم َخوفًا وطَ َمعا(سجده )۱۱/دربارۀ شبزندهداران رسیده است که
َ
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 .)۱۷۱ :۱۷۹۱حضرت علی 7دربارۀ رسول اکرم 9میفرتییاد ...« :إذ جـاع فیهـا مـع
مولجـه وإال فالیـأمن الهلکـة» (نهـد
خاصته ...فتأسی متأس بنبیه واقتص أثـره و ولـد َ

إدام ُه الجوع» (همان).
البالغه ،خطبۀ  )۱۱۵و نیز دربارۀ عیسی مسیح 7میفرتیید« :کان ُ
اینگونه سخنان در ستایش کمخوری معتدل ،که از معصوم دربارۀ سیرۀ عملی معصـوم
نقل شده است ،پاسخ نقدهایی است کـه چنـین توصـیههای معرفاینیا مدام ایماسام م
نیسیزگیدمتیدانند (جوادی آملی.)۱۵/۱ :۱۵۹۵ ،
 .۷روش شهودی :عرفان مدعی است که نتیجهاشمشهردم قییقماسا ،منا مصـرفاً
دانسصنمآن؛مومآشکیدماس مک مددکمعلمی صرف ،با درک شهودی قابل مقایسه نیسـت؛
زیرا «لی

الخبر کالمعاینة» (التستری .)۵۹ :۱۰۱۵ ،روایت ذیل از علی 7کـه بـاالترین

حد درک شهودی را مطرح میکند ،تهرمتأیید م رماینمادعی معرفینماس :م«لم أعبد ربا
لم أره» (فیض کاشانی.)۱۱/۱۱ :۱۰۵۱ ،
 .۱۵علم ارثی :عرفا مدعی دستیابیم معلمملدنیمو ماصطمح ،ادثیاند:م
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ازو تحصیل کن علم وراثت

ز بهر آخرت میکن حراثت
(شبستری.)۱۰ :۱۵۹۱ ،

الهیجی در شرح این بیت مینریسد:م«از ملك که در دل صافی تو که ساده از صـور
و نقوش است ،منزل ساخته است ،علم وراثت که علم معنوى کشفی لدنی است که بـه
واسطۀ صفاى باطن به ارث از حضرت پیغمبـر 9بـه اولیـاء مـیرسـد تحصـیل کـن»
ــدوا فینــا لَنَه ِ
ــدیَنی ُه ْم
(اســیری الهیجــی .)۱۰۵ :۱۵۱۱ ،آیــاتی ماننــد َ و ال
یــذین جا َه ُ
ْ
َ
ِ
ل لَکُ ْم ُف ْرقانا(انفـال )۱۷/بـه ایـن نـوع علـم
ال یَ ْج َع ْ
ُسبُلَنا(عنکبوت )۱۷/و إنْ تَتیقُوا ل َ
اشاره دارند و آن را تأییدمتیکنند.
ِ
وجـود
 .۱۱وحدت وجود :عارفان آیـات و روایـات متعـددی را دال بـر وحـدت
موردنظر عرفان میدانندمک مددماینمتجیلمتخصفرمتنهیم م رخیماز آنها اشیدهمتیکنیم.
الفُ  .ه َو ْاألَ یو ُل َو ْاْل ِخ ُر َو الظی اه ِ ُر َو الْباط ِ ُن َو ُه َو بِکُ ِّل شَ یء َعلیم(حدید)۵/؛ سـیاق
این آیه مفید حصر است؛ به این معنا که تنها خدا موصوف به اولیت ،آخریت ،ظهـور و

بطون است .این با ادعای عرفا که تمام هستی جلوهگیهمخداوندماس مومهمۀمکلارتهایم
اسمی ماومهسصند ،هماهنگ است (یزدانپنیه)۱۵۵ :۱۵۷۵ ،؛

ب .اینکه مهرمطرفمدومکنیدمچهرۀمخدا آنجاس :مَ ف َأینَما تُولوا َفثَم َوج ُه الل ِ
یـه ِإنی
ی ْ
ْ َ َ
ِ ِ
ـن
اللیـ َه َواسع َعلیم(بقره)۱۱۷/؛ خدا به انسان از رگ گـردن نزدیـکتارماسا :مَ ون َْح ُ
َأقْرب ِإلَی ِه مِن حب ِل الْو ِر ِ
ید(ق )۱۱/و بین انسـان و قلـب وی حائـل اسـتَ  :أنی اللیــ َه
َ ُ ْ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
یَ ُحو ُل بَیْ َن ال َْم ْر ِء َو َقلْبِه َو َأنی ُه ِإلَیْه تُ ْحشَ ُرونَ (انفال)۱۰/؛ از این تعبیرات الزم مـیآیادمکا م
خدامددونمانسینمومهرمچیزمدیگر م یشاد (چراکا مانساینمددمایانمزتینا مترضارعی م
ندادد) ،هری مهرمترجرد مدامپرمکرده باشد و بنابراین هر چیزی اگر متصف به وجـود
میشرد،م مواسطۀموجردم قیقیماوس ؛مومازماینمجه ماس مکا متیاینمهارمچیاز موم
خردمآنمچیزم یئلماس  .تعنی مچنینمآییتیم یمتبیین علی ومتعلرلیمسیزگیدموم ددسصیم
ددکشدنیمنیس موم را مفهممددس ماینمآییتمچیدها مجزم مال آنهـا ارمو ادتم
وجردمعرفینیمنیس

(یزدانپنیه:3131 ،م032ـ.)033

ج .این سخن منقول از پیامبر اکرم« :9کان لال و لم یکن معـه شـیء» (آملـی:۱۵۱۹ ،
 ۱۷۵و  )۱۵۷که در توحید صدوق به صورت «کان لال و ال شـیء معـه» (شـیخ صـدوق،
 )۱۵ :۱۵۷۹آمده است ،به معنای سبقت زمانی نیست؛ چراکه در ایـن صـورت ،خداونـد

معناست که خداوند هماکنون نیز به تمام اشیاء علیم است .بنابراین هماکنون نیـز صـادق
است که «الیکون معه شیء» و تنها خدا وجود دارد و ب

(جوادی آملی.)۵۵/۱ :۱۵۹۵ ،

عرفان؛ روح اسالم

دارای زمان میشد،مدرحالیکه زتینمیکیمازمتخلرقیتمخداوندماس  .پا مددسا مایانم
ال بِکُ ِّل شیء َعلیما(فـتح )۱۱/بـدانیم کـه بـه ایـن
اس مک ماینمعبیدتمدا از قبیل کانَ ل ُ

 . ۱۱وصف مؤمنان درجۀ باال در بسیاری از کلماتی که از پیشوایان معصوم بـه مـا
رسیده است ،با حاالت موردنظر عرفا تطبیق میکند؛ را منمرنا معلای 7در خطبـۀ
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ات نَفْسَـ ُه َحتیـی َدقَ َجلِیلُـ ُه َو
 ۱۱۵دربارۀ «اهل لال» ٩میفرماید« :ق َْد َأ ْحیَا َعقْلَ ُه َو َأمَـ َ
ف غَلِیظُ ُه َو برقَ لَ ُه َالمِع کَثِیر ال ْبر ِ
ل َو تَ َداف ََعت ْـ ُه
َك ب ِ ِه السیـ بِی َ
یق َو َسل َ
ق فَ َأبَانَ لَ ُه الطی ِر َ
لَطُ َ
ُ َْ
ََ
الس َالم ِة َو َدا ِر ْ ِ
ت ِر ْج َال ُه بِطُ َم ْأنِینَ ِة بَ َدن ِ ِه فِی قَرا ِر ْاألَمْـ ِ
اب ِإلَی بَ ِ
ن َو
اْلق ََام ِة َو ثَبَت َ ْ
ْاألَب ْ َو ُ
اب ی َ
َ
الر ِ
ل قَل ْبَ ُه َو َأ ْر َضی َربیه»؛ « خرد خویش را زنده ساخته و نف خـویش
است َ ْع َم َ
ی َ
احة ب ِ َما ْ
را میرانده است ،تا در وجودش درشت ها نازك ،و غلیظ ها لطیف گشته است و نوری
درخشان در قلبش مانند برق جهیده است  .آن نور راهش را آشکار و او را سـالك راه
ساخته است و درها یکی پ

از دیگری او را به پیش رانده است تـا آخـرین در کـه

آنجا سالمت است و آخرین منزل که بارانداز اقامت است .آنجا قرارگاه امن و راحت
است .پاهایش همراه با آرامش بدنش استوار است .همۀ اینها به موجب ایـن اسـت
که قلب خود را به کار گرفته و پروردگـار خـویش را راضـی سـاخته اسـت» (نهـد
البالغه ،خطبۀ ۱۱۵؛ مطهری.)۷۰ :۱۵۹۱ ،
 ..وحی ،الهام ،كشف
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از دید عرفا تمامی علوم و معارف بشری به لحاظ روش حاصل شدن ،به دو دسـتۀ
«حصولی» (رسمی اکتسابی) و «حضوری» (ارثی الهی) تقسیم میشوند .علم حصـولی
از طریق تعلیم و تعلم و تالش فکری به دست میآید؛ اما علم حضوری از «کشـف» ــ
که محصول وحی یا الهام است ـ حاصل میشود .سید حیـدر آملـی پـ

از بیـان ایـن

تقسیم ،ویژگیهی مهرمیکمازماینمدومدسص مدامچنینم رتیشمرد:
علم رسمی با آموزش انسانی ،بهتـدرید و در مـدت طـوالنی و بـا رنـد فـراوان و
سختی شدید حاصل میشود؛ اما علم ارثی با تعلیم الهی ،به خوشی و خرمی و راحتـی
و به صورت تدریجی یا غیرتدریجی (دفعی) ،حاصل میشود (آملی.)۰۵۱ :۱۵۱۹ ،
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1اصطالحی راید در عرفان است برای اشاره به «شخص عارف» (سید حیدر آملی :3126 ،متقدتۀمهنر مکر ن31/؛م
ابنعر ی،م یتی:م.)11/3

علم و معرفتی که عارف در پی آن است و عرفان مدعی عرضـۀ آن ،از نـوع «علـم
حضوری» است و اساساً عرفان فق به این نوع از علم اهمیت میدهد .عرفـان از یـك
سو با استناد به یك حدیث نبوی 9و یك حدیث علوی 7فق علم حضوری را نـافع
میداند« :اما دومی (یعنی علم ارثی) بدون اولی سودمند اسـت ،ولـی اولـی (اکتسـابی)
بدون دومی سودی نمیبخشد .»...پیامبر اکرم 9نیز به همـین مطلـب در ایـن فرمـودۀ
خود اشاره کرده است« :علم بر دو نوع است :علـم زبـانی کـه آن حجـت خداونـد بـر
بنیآدم است؛ و علم قلبی ،و این همان علم سودمند است» (کراجکـی.)۱۵۵/۱ :۱۰۱۵ ،
همهنین امیرمؤمنان 7نیز به این مطلب در این سخن خود اشـاره مـیکنـد« :علـم دو
گونه است :مطبوع و مسموع ،و اگر علم مطبوع نباشـد ،علـم مسـموع سـودی نـدارد»
(نهد البالغه :۱۰۱۰ ،حکمت  .)۵۵۹از سوی دیگـر ،در عرفـان ،علـم حصـولی حتـی
«مضر» نیز شمرده شده است« :از میان این دو نـوع علـم ،آن علمـی کـه شایسـتهتـر و
سودمندتر است ،فق علم دوم (علم قلبی) است؛ زیرا علم اول نفعی ندارد و عالوه بـر
این ،احتمال مضر بودنش وجود دارد ،بلکه ضررش حتمی است...؛ و کمترین ضـررش
محرومیت از حصول معارف حقیقی و علوم ارثی الهـی اسـت؛ معـارف و علـومی کـه
موجب منفعت دنیوی و اخروی هستند» (آملی .)۰۵۵ :۱۵۱۹ ،البته مضر شـمردن علـم
کسبی (سماعی و لسانی) محل تأمل است؛ چراکه دین با همین علم منتقل میشرد ،ایم

حقیقت میداندمومددماینمصردت،م دونمتقدت مقرادمدادنمعلممتسمرع،مدسیدنم معلامم

عرفان؛ روح اسالم

همینمعلممفهممتیشود ،با آن حفظ میشردموم مدیگرانمتیدسد .عرفینمنایبمچگرنا م
ِ
مدامترکبمطریقت برای رسـیدن بـه
تیتراندماینمعلممدامتضرم داند،مدد یلیک مشریع
تطبرع،متمکنمنیس یمافزونم رماینمخردمعلممادثایمنیازمازمطریاقمعلاممکسابیم ارا م
دیگرانیمک متیخراهندمپی مددماینمداهمنهند ،حفظ و منتقل میشرد .شییدم مهمینمدلیلم
اس مک م رخیمددمعین اینکه علمملسینمدام دونمعلممقلبیمنفیقمتیدانند ،علم قلـب را
نیز بدون علم لسانی سودبخش نمیدانند (ابنتحمدم کر .)13 :3103 ،
صدرالمتألهین در الشواهد الربوبیة حصول علم در باطن انسان را از سه راه ممکـن
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میدانــد :اکتســاب ،الهــام و وح ـی؛ اول ـی از نــوع حصــولی و دو تــای دیگــر از نــوع
حضوریاند .وی حصول علم غیراکتسابی را وزش نسیم لطف و رحمت الهی میدانـد
که به سبب آن پردهها فرو میافتد و موانع از پیش چشم انسان برطرف میشود و علـم
به انسان هجوم میآورد از جـایی کـه نمیدانـد .ایـن علـم از راه وحـی ،کـه مخـتص
انبیاست ،یا الهام ،که به اولیا اختصا ،دارد ،برای انسان حاصل میشرد .صدرا دو فرق
بین وحی و الهام قائل میشود :یکی اینکه در الهام شخص الهامشونده ملَ ِ
ک الهامکننده
را نمیبیند و در وحی ،نبی فرشتۀ وحی را میبیند؛ دیگر اینکه مفاد وحـی نسـبت بـه
مفاد الهام از شدت وضوح و نورانیت بیشتری برخوردار است .صدرا این بیان خـود را
به آیها مازمقرآنمتسصندمتیکند:مَ و َما کَانَ لِبَشَ ـر َأن یُکَلِّ َمـ ُه اللیــ ُه ِإ یال َو ْحیًـا َأ ْو مِـن َو َر ِاء
ل َر ُس ً
وال(شوری .)۷۱/وی از این آیه چنین استفاده میکندمک مخداونادم
ِح َجاب َأ ْو یُ ْر ِس َ
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ازمدومطریقم یم ندگینشمسخنمتیگرید:میکیمافیضۀمعلمم ارمنفار م نادگینمازمطریاقم
(وحیاً) یا الهام (که «مِن َو ِ
راء ِحجاب» به آن اشاره دارد) و دیگر از طریـق تعلـیم
ْ
و ی َ ْ
آنها مواسطۀمدسرالن (صدرالمتألهین۵۰۹ :۱۵۱۵ ،ـ .)۵۰۷از سخنان صـدرا در اینجـا
دس متیآیدمک معرفی و به تبع ،حکمای حکمت متعالیه ،معتقدند که منبع الهام عارف
همان منبع ایحای انبیاست و بنابراین علم و معرفـت آنمدوممنشـأمومآ شاخرد موا ادم
دادد .نصیج اینکه وحی و «کشف و شهود» عرفانی ،منبعی واحد دارند.
از سویی عرفا معتقدند که با وفات پیامبر اکرم 9رسالت و نبوت خاتمه مـییابـد،

ولی باب والیت ـ که باطن نبوت و رسالت و مقدمۀ آن دو اسـت (آملـی۵۹۷ :۱۵۱۹ ،؛
جندی۱۹۹ :۱۰۱۵ ،؛ کاشانی )۱۵۵ :۱۵۹۷ ،و نبوت محقق نمیشردمتگرم عدمازمتحقاقم
والی

(قیضیمسعیدمقمی:3163 ،م )011ـ همهنـان مفتـوح اسـت« :رسـالت و نبـوت

(نبوت و رسالت تشریعی) قطع میشوند؛ اما والیت هرگز منقطع نمیشـود» (ترمـذی،
۰۵۹ :۱۰۱۱؛ ابنعربی .)۱۱/۱ :۱۷۰۱ ،مصداق اتم و اکمل والیت و وارثان حقیقی علم
و معرفت نبوی ،اوصیا و ائمۀ اهلبیت پیامبر اکرم 9هسـتند؛ امـا در رتبـۀ بعـد ،بـاب
والیت و دریافت علوم و معارف و حقایق برای سالکان مسیر عرفـان ،کـه مـال هـادی

سبزواری از آنها م«اولییءمتی عین» تعبیر میکند (سبزواری )۹۱۵ :۱۵۱۵ ،مفتوح است.
مالصدرا در الشواهد الربوبیه روایاتی از پیامبر اکرم 9مـیآوددمکا م ارموجاردمچناینم
افراد مددمات مپییتبرماکر  9داللت میکند:
محـدثین مکلیمـین» (صـدرالمتألهین)۵۵۵ :۱۵۱۵ ،؛ صـدرا
روایت اول« :إن فـی أمتـی
ی
تصریح میکندمشیدعمدس یی یم ماسرادمعلر مدام را مات مممنوع نکرده است و با اسـتناد
محدثین» معتقد است اطالع بر دشواریهی معلر مالهی،م منبیماخصفایصم
به «إن فی أمتی ی
ندادد؛م لک م را مدسرل ،ولی ،تیبع و متبوع نیز میسر است (صدرالمتألهین.)۰۱ :۱۵۱۵ ،
روایت دوم« :إن لل عبادا لیسوا ٩بانبیاء یغبطهم النبیون»( 2صدرالمتألهین.)۵۵۵ :۱۵۱۵ ،
ابنعربی نیز تصریح میکندمک ماولییمعلممدامتسصقیم میامازمخداوندمأخذمتیکنند؛مولایم
سییرمعلمی مدین،معلممدام یمسلسل سند مطرالنیمازمعلمی مسلبم مدست مـیآودناد.
و مددمهمینمزتین مومددم یینم رتر معلمماولییم رمعلممدیگرمعلمیمجملا ا مدامازم ییزیادم
بسطامی ـ که خطاب به علمای غیرعارف است ـ میآودد:م«أخـذتم علمکـم میتـاً عـن
میت و أخذنا علمنا عن الحی الذی ال یموت» (ابنعربی ،بیتی:م .)011/0نتیجه ایـنکـه،
در هر دورها  ،حقایق به عارف (ولی) از همان منبعی الهام میشود که از همان منبع به
نبی وحی میشود .از این رو ،منبع و آبشخور عارف در دریافت حقـایق بـا سرچشـمۀ
انبیا در این باره یکی است؛ یعنی آنهه عارف میگوید ،از همانجا و تقریبـاً بـه همـان
 ..شریعت ،طریقت ،حقیقت

در بخش قبل به سه اصطالح رسالت ،نبوت و والیت اشاره شد .عرفا این سه مقام
ـــــــــــــــــــــــــــ
« .1و هم االولیاء المحمدیین الذین هم أفضل من اولوا العزم من الرسل ألن جهۀ والیتهم أوسع من جهۀ والیۀ المرسلین
التحادهم من جهۀ والیتهم مع خاتم النبیین» (صدرالمتألهین :1331 ،تعلیقۀ آشتیانی.)333/
 .2سید علیخان کبیر در ریا
میکند.

السالکین ( )۵۷۵/۱ :۱۰۵۷این روایت را از مسند احمد بن حنبل ( )۵۰۵/۷نقل

عرفان؛ روح اسالم

روشی گرفته میشود که نبی دین را از آنجا دریافت میکند.
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را ،به لحاظ نظری ،از هم تفکیک میکنند .هر یک از این سه ،یـک «اصـل» اسـت کـه
مقتضای آنها به ترتیب ،شریعت ،طریقت و حقیقت است .سید حیدر آملی این مطلب
را چنین بیان میکند« :در حقیقت این مراتب سـهگانـه (شـریعت ،طریقـت ،حقیقـت)
مقتضای مراتبی دیگر هستند که آن مراتب ،اصل و ریشۀ این مراتب سـهگانـه هسـتند؛
چون شریعت در حقیقت مقتضای رسالت است ،طریقـت مقتضـای نبـوت و حقیقـت
مقتضای والیـت» (آملـی ۵۰۱ :۱۵۱۹ ،و ۱۱ :۱۵۹۱ــ .)۱۷در ادامـه سـید حیـدر ایـن
اقتضائات را اینگونه تبیینمتیکندمک مرسالت تبلیغ احکام ،سیاسـت ،آداب اخالقـی و
تعالیم حکمتآترز ماس مک م را مشخصمازمآنمجه مک منبیماس ،م یصلمتیشرد؛
و این عین شریعت است .برای شخص از آن جهت که ولی است ،نسبت به ذات حق و
اسماء و صفات و افعال و احکامش معارفی حاصل میشرد .نبـوت اظهـار آن معـارف
است برای بندگان حضرت حق تا مصفیتموماخمقمالهیمتصفبمشونادمومایانمعاینم
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طریقت است .والیت نیز مشاهدۀ ذات حق و صفات و افعـالش اسـت کـه ایـن عـین
حقیقت است (آملی۵۰۱ :۱۵۱۹ ،ـ .)۵۰۵این بیان سـید حیـدر سـیری دارد عکـ ِ آن
ترتیبی که این مراحل وقوع مییی ند .یینیمازمظیهرم م ایطنمجها مساهرل متعلایمموم
تفهیم .در واقع ،ابتدا ولی حقیقت را مشاهده مـیکناد (والیا )؛مساس مآنم قاییقموم
تعیدفمداماظهیدمتیکند (نبرت)؛ در گام بعد به تبلیغ و تعلیم آنها تیپردازد (دسیل ).
از طرفی اعتقاد علمای غیرعارف ،از جمله فقها ،بر این است که آموزههای ماسام م
س مقسمماس :
۱ـ «اصول عقاید» که علم کالم عهدهدار آن است؛ ۱ـ «اخالق» کـه در علـم اخـالق
بررسی میشرد؛مو ۵ـ «احکام» که در علم فقه مطرح است (مطهـری۱۵ :۱۵۹۱ ،ــ ۱۰و
۹۷ـ.)۹۱
غیرعارف هدف از شرع را در نهایت ،رسیدن بـه سـعادت بـه معنـی حـد اعـالی
بهرهمندی از مواهب مادی و معنوی میداند و همین را مصلحت نهاییای میشمرد که
علت و روح شریعت (عقاید و دستورات اخالقی و احکام و مقرراتـی کـه دیـن بیـان

میکند) است .همهنین تنها وسیلۀ نیل به آن مصلحتها و در نهایت سعادت ـ به ایـن
معنی ـ صرف عمل به شریعت است (همان۹۰ :ـ .)۹۷اما عارف این نوع نگاه را نگاهی
ظاهری ،ایستا ،ناقص ،مجازی و دور از حقیقت میداند .عارف نمیپذیرد که شـریعت
(احکام و اعمال دینی) به خودی خود موضوعیت داشـته باشـد و در ورای آن چیـزی
نباشد؛ بلکه همۀ اجزای شریعت و مصالح و حقایق نهفته در تشریع احکام را منـازل و
مراحلی میداند که انسان را به مقام قرب الهـی و وصـول بـه حقیقـت سـوق میدهـد
(همان .)۹۷ :عارف شریعت را برای رسیدن به این هـدف ،شـرط الزم میدانـد ،ولـی
هرگز آن را شـرط کـافی نمیپنـدارد .وی بـرای شـریعت ،طریقیـت قائـل اسـت ،نـه
موضوعیت .شریعت را «ظاهری» میداند که هدف از جعل آن و تکلیف کـردن انسـان
به پیروی از دستوراتش ،رسیدن به «باطن و حقیقت» است.
در نصو ،دینی توجه به باطن دین و تأکید بر آن فراوان به چشـم میخـورد کـه
مؤید نظر عرفاست؛ برای مثال ،عرفا در تقسیم سهگانها دیگر ،که با مراتـب سـهگانـۀ
شریعت ،طریقت و حقیقت بیارتباط نیست ،قائل به «اسـالم ،ایمـان و ایقـان» (آملـی،
 )۷۷۱ :۱۵۱۹هستند .در قرآن کریم آمده استُ  :قل لیم تُ ْؤمِنُوا َول ِ
َـکن قُولُوا َأ ْسل َْمنَا َول یَما
ْ
ِ
یمانُ فِي ُقلُوبِکُ ْم(حجرات .)۱۰/این آیه بین اسالم و ایمان فرق میگـذارد و
یَ ْد ُخ ِل ْاْل َ
ِ
اعراب تازهمسـلمان را از
ایمان را اسالمی میداند که وارد قلب شده باشد و از این رو،

خواهد بود ،درحالیکه در قرآن سخن لغو راه ندارد .بنـابراین قطعـاً مقصـود از ایمـان
دوم ،مرحلهای قویتر و عمیقتر از ایمان اول است که میتوان آن را ایمـان بـه عـالوۀ
یقین یا همان «ایقان» نامید .از مجموع این دو آیه میتوان صحت تقسیم سهگانۀ اسالم،
ایمان و ایقان را نتیجه گرفت و در سطحی وسیعتر صحت قول عرفا را به اینکـه دیـن

عرفان؛ روح اسالم

این نهی میکند که بگویند «ایمان آوردیم»؛ درحالیکه بنا بر احکام شرعی ،هر کسی که
شهادتین بگوید در دی ِن اسالم داخل شده است .همهنین در آیـها دیگـر میفرمایـد:
ِ
ین َآمنُوا آمِنُوا(نساء .)۱۵۱/در این آیه مؤمنـان را خطـاب قـرار میدهـد و
یَا َأی َها الیذ َ
میفرماید« :ایمان بیاورید» .اگر «ایمان» دوم بـا «ایمـان» اول متـرادف باشـد ،آیـه لغـو
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ِ
(بـاطن بـاطن) اسـت ،یعنـی
لب لب
دارای مراتب سهگانۀ قشر (ظاهر) ،لب (باطن) و ِّ
همان شریعت و طریقت و حقیقت ،دریافت .خود عرفا نیز به احادیث مختلفـی بـرای
اثبات صحت و مشروعیت این نظر خـود اسـتناد کردهانـد؛ از جملـه بـه ایـن حـدیث
نبوی« :6الشریعة اقوالی ،و الطریقه افعالی ،و الحقیقـه احـوالی ،و( »...آملـی:۱۵۱۹ ،
۵۰۱؛ ابنأبیجمهور۱۱۰/۰ :۱۰۵۷ ،ـ)۱۱۷؛ و در اثبات لزوم طی این مراحـل سـهگانـه
استدالل میکنند که در قرآن کریم پیامبر اکرم 9به عنوان «اسوۀ حسـنه» معرفـی شـده
ول الل ِ
است :لیق َْد کَانَ لَکُم فِي َرس ِ
یـه ُأ ْس َوة َح َسنَة(احزاب)۱۱/؛ و اسـوه بـودن و الگـو
ْ
ُ
قرار دادن آن حضرت 9محقق نمیشود مگر اینکه در همۀ مراتبـی کـه ایشـان بـه آن
تصریح دارند ،از آن حضرت تبعیت کنیم (آملی۵۰۷ :۱۵۱۹ ،ـ.)۵۰۱
حال سؤال این است که «شریعت ،طریقت و حقیقت» با «عقاید ،اخالق و احکـام»،
یعنی مجموع دین (شرع) در اصطالح عموم علما ،چه نسبتی داردر به نظر میدسدمکا م
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ددماینمترددم صرانمس منظرمدامتطرحمکرد:
ِ
خشمعقیید ،اخمقموما کی م ا م«شاریع »« ،طریقـت» و
یک .اینکه عرفیمازمس م
ِ
«حقیقت» تعبیر میکنندمومتعصقدندمک مهمانگونهمک مانسینمتصشکلمازمس م
خاشمواقعـاً
تجزا ،یعنی بدن ،نف

و عقل ،نیست و این سه بخش در عین اختالف و غیر هم بـودن

با یکدیگرمتصحدند،مشریع مومطریق موم قیق منیزماینگرن اناد:ماولایمظایهرماسا ،
یطنم یطن (تطهر :3133 ،م31ا31موم31ا .)32بنا بر این دیدگاه،
دوتیم یطنمومسرتیم ِم
شریعت بر احکام ،طریقت بر اخالق و حقیقت بر عقاید منطبق است؛ البته با تصرفاتی؛
به این صورت که عرفا در بخش عقاید ،صرف عقاید ذهنی و عقلی را کافی نمیداننـد
و مدعیاند که به آنهه باید ایمان داشت و معتقد بود ،باید رسید و باید کاری کـرد کـه
پردهها از میان انسان و آن حقایق برداشته شود .در بخش دوم اخالق را ،که هم سـاکن
است و هم محدود ،کافی نمیدانند و به جای اخالق عملی و فلسـفی ،سـیر و سـلوك
عرفانی را که ترکیبی خا ،دارد ،پیشنهاد میکنند .در بخـش سـوم ایـراد و اعتراضـی
ندارند (همان .)۹۱ :در این دیدگاه «شریعت» به معنای فقه و احکام فقهـی اسـت .ایـن

چیزی است که از سخن شهید مطهری به دست میآیاد؛ماتایماساصیدمیازدانپنایهمدایارۀم
شریع مدامددم حثم«شریع  ،طریقت ،حقیقت» قدری وسیعترمتیداندمومتعصقدماسا م
تقفردمازمآنم«ا کی موماترمومنهیهی مظیهر مشرعیمومنیزماخمقی» است (یـزدانپنایه،
:3131م .)36خالصه اینکه بنا بر اینمنظر،م«شریع » جزئی از دیـن اسـت؛ چـه صـرفاً
شامل فقه و احکام فقهی باشد و چه عالوه بر آن ،دستورهای اخالقی دین را نیز در بـر
گیرد .در این صورت ،طریقت عبارت میشردمازمنگیهمآلیم مشریع

(ا کی موماخمق)

ومترکبمقرادمدادنمآنمدو برای رسیدن به حقیقت.
دو .اینکه «شریع » به معنای مجموعۀ ِ
دین اسالم است که بر پیامبر اکرم 9نـازل
شده است و بنابراین عقاید ،اخالق و احکام داخل در شریعت و بخشهی مآنمهسصند.
م یینمدیگر،متمی مس م خشیمک معمر معلمیم را مدینمددمنظرمتیگیرند،م«شریع » نـام
دارد .به گفتۀ سید حیدر آملی شریعت اسمی است که برای راههی مالهایموضاعمشادهم
اسا مومشاایتل اصــول و فــروع دیــن ،مباحــات ،واجبــات و محرمــات ،مســتحبات و
مستحبات مؤکد (یعنی در واقع همۀ دین) میشرد .ددماینمصاردت،مطریقا معبایدتم
اس مازم رگزیدنمآنمچیزهیییمازمشریع م[اعممازماتردماعصقید مو آنهه ییدم مآنمعملم
شرد]مک منیکرترموماستوارتر است و به احتیاط نزدیـکتر و حقیقـت عبـارت اسـت از
اثبات شیء [محتوای شریعت] از طریق کشف ،مشاهدۀ عینی و دریافت درونی (آملی،
«حقیقت» و مقصود از شریعت تمام دین است .یحیی بـن معـاذ رازی از عارفـان قـرن
سوم ،این مطلب را با تمثیلی گویا اینگونه یینمتیکند:م«الشریعة کالسـفینة ،و الطریقـة

عرفان؛ روح اسالم

 .)۵۰۰ :۱۵۱۹بنا بر این نظر« ،طریقت» پیمودن مسیر «شریعت» است برای رسـیدن بـه

کالبحر ،و الحقیقة کالدر ،و من أراد الدر رکب السفینة ثم شرع فی البحر ،ثم وصل إلـی
الدر» (الرازی.)۱۱۹ :۱۰۱۵ ،

سه .اینکه ینمشرع ،به معنای مجموعۀ همۀ آمـوزههای مدیانماسام  ،ومشـریعت
تفکیک قائل شویم و «شریعت ،طریقت و حقیقت» را سه مرتبۀ ناظر به حقیقت واحـد
(شرع ،دین اسالم) بدانیم که به سه اعتبار از آن حقیقت واحد انتزاع میشارند (همـان:
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 ۵۷۱و ۵۰۰؛ یزدانپنیه:3131 ،م .)33دین در اولین و سطحیترینمالیۀمخرد ،چیز مغیرم
ازمشریع منیس ؛ اتیمتیترانم مدین (شرع) نگاهی ظاهری و ایسـتا در همـین سـطح
داشت و برای شرع در همین سطح موضوعیت تام و تمام قائل شد ـ که این نظر عموم
علما و از جمله ،فقهاست ـ و میترانم مدین (شرع) نگیهیما زاد مومطریقیمداش مک م
هدفمغیییمومکیتلشمدسیندنمانسینم م قیق منهییی ،یعنیمخداوند اسـت (مطهـری،
.)۹۰ :۱۵۹۱
سید حیدر آملی از پیامبر اکرم 9نقل میکندمک مفرترد« :الشریعة اقوالی ،و الطریقه
افعالی ،و الحقیقه احوالی» (آملی .)۵۰۱ :۱۵۱۹ ،پیامبر اکـرم 9آمـوزههایمومدساصرداتیم
دادد (اعممازمقرآنمکریممومفرتردههی مخود آن حضرت)؛ که خود بـه آنهـا ( )3تعصقادم
است )۱( ،التزام عملی دارد؛ و در گام بعد ( )۵احـوال وی نیـز متناسـب بـا اعتقـادات
نظریمومالصزاتیتمعملیاش است .سید حیدر معتقد اسـت کـه الگـو قـرار دادن پیـامبر
اکرم 9به عنوان اسوۀ حسنها مک مقرآنمکریممتعرفایمتایکناد (ا ازاب )03/محقـق
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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نمیشردمتگرم یمدعیی متراتبمس گینۀمشریع  ،طریقت و حقیقت که «مراتـب شـرع»
هستند (همان) .بنابراین مـیتارانمگفا م«شاریع  ،طریقا موم قیقا » سـه گـام و
مرحلهاند .س متر لۀمنیظرم متمی مدین (شرع) ک مددمطرلمیکدیگرنـد و هـر مرحلـه از
مرحلۀ قبل عمیقترماس  .متعبیر م«شریع  ،طریق موم قیق » سه نگاه و سه زاویۀ
دید به مجموع دین است« .شریعت» نگاه به ظاهر و الیۀ بیرونی همۀ بخشهای دیـن
(آترزهها و دستورهای آن) است؛ «طریقت» نگـاه طریقـی ،و نـه موضـوعی ،بـه همـۀ
بخشهی مدینماس ؛موم« قیق » نگاه به باطن و حقیقت همۀ بخشهی مدین .متعبیرم
سیدم یددمآتلیمشریع منی مدینمنیزل بر پیامبر اکرم 9از سوی خداوند است از جهت
مرتبۀ ابتدایی ،طریقت نام آن است از جهت مرتبـۀ میـانی ،و حقیقـت نـام آن اسـت از
جهت مرتبۀ نهایی (همان۵۷۵ :؛ یزدانپنیه:3131 ،م.)32
در این دیدگاه شریعت نه جزئی از دین است و نه به معنای تمام دین؛ بلکه حاصل
یک نوع نگاه به دین است؛ همهنانکهمطریق موم قیق منیزمهرمکدا م یصلمیکمنارعم

نگیهمدیگرم مدینمهسصند .ددماینمدیدگیهمهرمس متر ل متشاصملم ارمالصزاتایتمنظار موم
تعهداتمعملیماس ،م یماینمتفیوتمک مددمهیچمتردد م مترقبمددمظایهرمومغفلا مازم
یطنموماهدافماصلیمومعمیقترمدینماکصفیمنمیشرد .بنا بر این دیدگاه ،سه «نگاه» داریم:
نگاه شریعتی ،نگاه طریقتی و نگاه حقیقتی.
سید حیدر آملی شریعت ،طریقـت و حقیقـت را در قالـب مثـالی اینگونـه تبیـین
میکند« :شرع [دین] مشتمل بر هر سه بخش [شریعت ،طریقت ،حقیقت] است؛ چراکه
شرع مانند بادامی است که از مغز و روغن و پوست تشکیل شده است .کل بادام ماننـد
شریعت است ،و مغز مانند طریقت است و روغن مانند حقیقـت» (همـان .)۵۰۷ :ایـن
سخن را میترانمنیظرم مدیدگیهمسر مدانس ؛ ماینمصردتمکا ایـن سـه بخـش ،در
واقع ،سه جزء درهم تنیده و در طول یکدیگرند؛من مسا م خاشمتساصقلمومجادامازمهام
(یزدانپنیه)۹۷ :۱۵۷۵ ،؛ چراکه تا پوست نباشد ،مغزی نیست؛ و تا مغز نباشد ،عصاره و
روغنی نیست .این سه نگاه در طول هم و از پوسته به مغز و از سطح بـه عمـق اسـت.
نگاه قشری و موضوعی به دین نگاه شریعتی است؛ نگاه طریقی به دین نگـاه طریقتـی
است؛ و نگاه به حقیقت ،باطن و غایتالغایات دین ،نگاه حقیقتی است .فناری نیز برای
شناخت توحید ،که از دید عرفان غایت دین است ،چهار مرحلـه بیـان مـیکناد:م«فامـا
التوحید أربع مراتب :قشر قشر ،و هو باللسان مع غفلة القلب .و قشـر ،و هـو بتصـدیق
الواحد .و لب لب ،بان ال یرى فی الوجود اال واحداً و هو الفناء فـی التوحیـد» (فنـاری،
.)۱۷۱ :۱۵۱۵
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القلب و لو بالتقلید أو النظر .و لب ،و هو بمشاهدته کشـفاً ان الکـل صـادر مـن الحـق

سید حیدر آملی برای تبیین معنای شریعت و طریقت و حقیقت و رابطۀ طولی میان
مومتلیلمقشرموملبمومدهن،مازمگفا وگـوی
آنهی ،عموهم رم حثمدسیل  ،نبرت ،والی
ّ

حارثة بن مالک با رسول اکرم 9نیـز بهـره مـیگیارد .یدثا مددمپیساخما ارالپرسایم
ضرت 9عر

میکندمک م یلمتؤتنم قیقیمدامداددمومنشین هایش را بیدغبصایم ا م

دنیی ،عبادت شبها و روزۀ روزها ذکر مـیکنادمکا منصیجا اشمایانمشادهمکا معارشم
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پروددگیدمومتمقیتم هشصیینمدامتی یندمومنیلۀماهلمدوزخمدامتایشانرد .ددماداتا مپیایتبرم
اکر  9وی را تأیید میکند (کلینی .)11/0 :3126 ،سیدم یددمایمینم قیقیم یدثا م ا م
غیبمدام یم«شریع » ،زهد و ریاضت وی را با «طریقت» و شـهود وی را بـا «حقیقـت»
تطبیق میدهد (آتلی:3123 ،م111؛میزدانپنیه .)۹۷ :۱۵۷۵ ،اسالم این هر سه نگـاه را در
خود دارد و به فراخور حال و توان افراد ،هر یک از آنها دا ،ساص م ا اینکـه ازمعارا م
یشندمییمازمخراصمومییمازمخراصمالخراص ،به مرتبۀ مناسبش دعوت مـیکناد (آملـی،
طـی طریـق شـرع بـرای رسـیدن بـه
 ۵۰۵ :۱۵۱۹و )۵۷۵؛ هرچند غایتالغایات دیـن ِّ
حقیقت است؛ یعنی شهود باطن و حقیقت آموزههی مشریع  ،ا ویـژه« ،توحیـد» بـه
معنای اعالی آن (یزدانپنیه:3131 ،م32موم31؛ممطهری ۹۱ :۱۵۹۱ ،و .)۹۷
نظر دوم و سوم ،هر دو ،از کلمات سید حیدر آملی قابل برداشت اسـت؛ امـا نظـر
سوم ،هم شواهد بیشتری دارد و هم با مجموع مطـالبی کـه وی در ایـن زمینـه مطـرح
میکند،مسیزگیدترماس  .نی راینم منظرمتیدسدمنظرمنهیییمومدقیقتارمددمتارددمنساب م
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«شریع  ،طریق  ،قیق » و «عقاید ،اخالق ،احکام» ،دستکم آنگونهمک مازمساخنینم
سیدم یددمددمجیتعماألسرادم رتیآید ،نظرمسر م یشد .افزونم ر اینکه تیترانمنظرمسر م
دامتقریر مدقیقترمازمنظرمدو مدانس  .آنهه ازمفنید منقلمشد نیـز گرچـه دادا مچهایدم
ترتب ماس ،م رماصلماینمتدعیمک منگیهمعرفینیم مدینمنگیهی الیهالیه و از سطح به عمق
است و همۀ دین را لحاظ میکند ،صرا

م یشصر مدادد .هدفماصلیمتیمنیازمدد اینجـا

تبیینموماثبیتماینمنگیهمتراتبیماس مومعددمددماصلماینمتطلبمدخلیمندادد.
از چهار بحث «خاستگاه عرفان»« ،مؤیـدها»« ،وحـی ،الهـام ،کشـف» و «شـریعت،
طریقت ،حقیقت» نتاید زیر به دس متیآید:
 .۱رویکردماسم م ماصلمعرفینموم سیید مازمدسصردهیمومآترزههی مآن ،رویکـرد م

اتضیییماس ،من متأسیسی ٩.آنهه از مباحث عرفانی کـه قبـل از اسـالم سـابقه دارنـد،
«امضایی» و موارد بیسی ق مدام«تأسیسی» مینیتیم.
 .۱توصیههیمومداهکیدهی معرفینمعملیمومآترزههی معرفینمنظر  ،چ مترادد مک مازم
ادیین ،تکیتبمومفرهنگهی مدیگرمواددماسم مشدهاند و چه مواردی که ادعای تأسیسی
بودنشان وجود دارد ،مؤیِّداتی متقن و متعدد از متون دینی و سیرۀ پیشوایان دین دارند.
 .۵از آیات و روایات مطالب فراوانی هماهنگ با نظر عرفا در مسائل متعدد میترانم
ییف ؛ ازمجمل مددمترددمتر ید ،سیرمومسلرک ،تزکیۀمنف  ،کشبمومشهرد ،علمملادن ّیم
ومإفیضی؛ اینکه همه چیز ،حتی جمـادات ،خـدا را تسـبیح مـیگریناد؛ تأییـدموجاردم
انسینهیییمک مپییتبرمییماتی منیسصند،مولیم آنها الهیتیتیمتیشردمومخداوندم منرعیم ای
آنها سخنمتیگرید؛ توصیفی خا ،از مؤمن که بر «اهل لال» (عارفان) تطبیق میکند.
 .۰علم عارف با علم نبی از یک سنخ است؛ یعنی علم حضوری (ارثی

الهی)2.

 .۷منبع علم و معرفت صحیح عارف با منبع علم نبی یکی است؛ یعنی ذات خداوند متعال.
 .۱روشی که علم به عارف میرسد (الهام) با روشی که علم به نبی میدسد (و ی)
ددم«افیض ا » بودن اشـتراک دارنـد و تفـاوت اصـلی آنهـا تنهایمددمتیازانموضارحموم
نردانی معلمیماس مک م مآنمدومافیض متیشرد.
 .۵از دید عموم علما اسالم سه بخش دارد :عقاید ،اخالق ،احکام .عارفان بنا بـر یـک
«شریعصی» که در عرفان مطرح است ،شامل این سه بخش است .اما بنـا بـر نظـر دقیـقتارم

عرفان؛ روح اسالم

نظر ،از این سه بخش به شریعت ،طریقت و حقیقت تعبیر مـیکنناد .بنـا بـر نظارمدیگار،م
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته آموزههی معرفینیمتأسیسیماسم ،متینندم«تر یدما د »،م سییدمادزشمندندمومچنینمآترزههیییم ماین شکل و
با این اوج در هیچ مکتب عرفانی غیردینی و حتی دینی دیگر ،نظیر ندارند.
 .2علم حضوری ذومراتب و تشکیکی است و از مراتب پایین و عادی تا مراتب تصورنشدنی برای انسان عادی را در
بر میگیرد .نی راین منبیید م«همسنخی» مدا م ی م«همدده م ردن» ماشصبیه مگرف  .علم ملدنی منبی ماز مسنخ متعرف م
« قالیقینی»ماس مومددمددههی م یالمومدس نییفصنیمعلمم ضرد م را مغیرمنبیمقرادمدادد.
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شریع  ،طریق موم قیق مس منگیهمددمطرلمیکدیگرم مشرع (تمای مدیان) و سـه مرحلـۀ
طولی در تعامل با دین هستند و ما نیز بحث را بر اساس همین نگاه دقیقترمپیشمتی ریم.
 .۹از این سه نگاهی که در طول یکدیگرمومازمسطحم معمق ،تیترانم متجمرعمدینم
داش  ،یعنی نگاه شریعتی ،نگاه طریقتی و نگاه حقیقتی ،نگاه عمـوم علمـا (غیرعرفـا)
منحصر در اول است؛ ولی عارف ،در نظر و عمل ،به هر سه نگاه توجه دارد.
 .6پاسخ به سؤالها

با استفاده از نتاید چهار بحث «خاستگاه عرفان»« ،مؤیدات»« ،وحی ،الهام ،کشـف»
و «شریعت ،طریقت ،حقیقت» میترانم مپیسخمپرسشماصالیمتقیلا مپرداخا  .الزتاۀم
دادنمپیسخمکیتلم مسؤالماصلیمتقیل (عرفینم یمدینمچ منسبصیمداددی) ،و اثبات ادعـای
مقاله ( ِ
ِ
عرفان اسالمی با ِ
دین اسالم) این است کـه
جزء دین بودن عرفان و بلکه عینیت
نسبت این دومطیمپنجمتر ل م ردسیمشردموم ییدم یمپیسخم مسؤالماصلیمتصنیسبم یمهرم
تر ل  ،گی م مگی م ماثبیتمادعی ماصلیمومنهیییمتقیل (عینی معرفینمومدیان) نزدیاکم
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921

شد .ترا لمپنجگین ا مک م ییدمطیمشرندم مترتیبمعبیدتندماز:
 .۱.۱نفی ضدیت کلی عرفان با دین؛  .۱.۱بررسی ضدیت جزئی عرفان با دین؛ .۱.۵
نفی غیریت عرفان با دین؛  .۱.۰اثبات جزئیت عرفان نسبت به دیـن؛ و در نهایـت .۱.۷
اثبات عینیت عرفان با دین.
 ..16نفی ضدیت كلی عرفان با دین

ال همـانگونـه کـه «ماتریالیسـم» و تفکـر
منظور از ضدیت کلی این است کـه مـث ً
ال نقطۀ مقابل آن است ،عرفان نیز به ایـن
ماتریالیستی با دین قابل جمع نیست و بلکه ک ً
معنی ،تماماً ضد دین است .با توجه به این معنا از ضدیت میتران این سـؤال را طـرح
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کرد که آیا عرفان ضد دین استر این سؤال از دو جهت میتراندمتطرحمشرد:م(یک) ازم
جه منی معرفی؛موم(دو) ازمجه متحصرا معرفینمعملیمومنظر  .ددمجه ماولمپرسشم
اینماس مک مآییمعرفیمقفدمداشصندمد مومدسصگیهمتسصقلیمددم را رماسم مداهم یندازنادمیایم

خیریماتیمپرسشمددمجه مدو این است که فار از نیت عرفا ،آیا محتوای عرفان (چـه
عملی و چه نظری) تماماً ضد دین و در برابر آموزههای دین است یا خیرر
در پاسخ به این دو پرسش باید گفت:
اوالً قصد عرفا برافراختن علَم مستقل در برابر دین نبوده است و نیست؛ زیرا:
 .۱تمام تالش و دغدغۀ عرفا دغدغه و تالش دینی است و تمام همشان پـی بـردن
ال عرفا با خلو ،تمام ـ هرچند که شاید در
به کُنه دستورات دینی و عمل به آن؛ و اص ً

مواردی اشتباه کنند ـ مدعیاند دینداری واقعی و پیروی کامل از پیامبر اکرم 9جز بـا
عرفان ممکن نیست و بدون آن ،فرد و جامعه به غر

اصـلی دیـن نایـل نمیشـوند؛

یعنی عرفان تالشی مضاعف و فراگیر است برای دیـنداد مکیتالموماسارهمقارادمدادنم
ضرتمدسرلماکر  9در همۀ ابعاد وجودی آن حضرت اعـم از شـریعت ،طریقـت و
حقیقت (آملی۵۰۷ :۱۵۱۹ ،ـ.)۵۰۱
 .۱عالوه بر این ،همانطور که در بخش  ۰گفته شد ،اساساً عرفا ادعـا میکننـد کـه
منشأ و منبع یافتههای عرفانی همـان منشـأ و منبعـی اسـت کـه دیـن از آن سرچشـمه
میگیرد و «نبی» وحی را از آن دریافت میدارد؛ البته با درجها م متراتابمپاییینتارمازم
جه مشدتموضرحمومنردانی  .معموه اینکه عرفا ،که مانند سایر علما نبی 9را در
دریافت و ابال وحی معصوم میدانند ،تشیهداتمعرفینیمخردمدا ،علایدغاممو ادتم
س متیزانمتعرفیمکردهاندمک ماولین آنها شریع ماس مومتیزانمعی منیزمتلقیمتایشارد؛م
یعنیمتعیید ماس م را مهمۀماشخیصمددمهارمشارایطی .دومتعیایدمدیگارمعبیدتنادماز:م

عرفان؛ روح اسالم

تنبعمآنم یمتنبعمو ی ،از خطا مصون نمیدانندموم را مادزیی یمشهردمومییفص های مخاردم

تجر هی ماسصیدمومعقل (یزدانپنیه:3131 ،م .)63پ م یمترج م مدغدغۀمعرفی ،دعرتشینم
مدین ،و دتمتنبعمومتعرفیمکردنمشریع م معنران میزانی عام برای ارزیابی درجـۀ
اعتبار کشف و شهودهای خود ،عرفان قطعاً به طور کلی در مقابل دین نیست.
ثانیاً بر اساس شواهد و مؤیدهایی که در بخش  ۵آمد ،مطالعه در محتوای عرفان نیز
به هیچدو  ،چنینمضدی مکلیا مدامنشینمنمیدهد.

010

 .6.2بررسی ضدیت جزئی عرفان با دین

مقصود از ضدیت جزئی ،ایـن اسـت کـه برخـی از توصـیههای عرفـان عملـی و
تبیینهای عرفان نظری از خدا و جهان و رابطۀ انسان با این دو و نیز برخی تأویلهـای
عرفان از متون دینی ،با اسالم سازگاری ندارد .در پاسخ باید گفت کـه ضـدیت جزئـی
مختص عرفان نیست و در مورد علوم دینی دیگر نیز بـه نحـو موجبـۀ جزئیـه ،مطـرح
ِ
اسـالمی مختلـف
است .بین علمای هر علمی از علوم اسالمی و نیز بین علمای علـوم
هموارهماختالفنظرم ردهمومهس  .اینماخصمفهی ،در موارد متعدد ،بهگرن ا ماس مکا م
نظرهی متخصلبم یمهممجمعشدنیمنیسصندموم نی راین ،در اینگونه تراددمییمفقطمیکمنظرم
تیتراندمددس م یشدمومنظرماسم متلقی شود و یا اینکه همۀمنظرهی مطرحشادهمددمآنم
ترددم یطلماس مومنظرمواقعیماسم مچیز مدیگرماس ؛مچراکـه همـۀ ایـنهـا علـومی
بشری در مورد دین هستند ـ که سعی در فهم و تبیین جنبهای از دین دارند ـ و نه عین
دین .بنابراین احتمال وجود مطالب ناسازگار با برخی قسمتهای متون دست اول دینی
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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در همۀ این علوم وجود دارد .با این توضیح آشکار میشاردمکا مضادی مجزئایمهماۀم
علر ماسمتیم یماسم متحصملماس موماینما صمیلم معرفینماخصفایصمنادادد؛ ایمایانم
ال فقهـای شـیعه خـود را
یلمعلمی در اسالمی دانستن این علوم تردیـدی ندارنـد؛ مـث ً
« ِّ
مخطئه» میدانند؛میعنیما صمیلمخطیم ردنم رخیمفصراهی مخردمدا ا منحارمغیـرتعاین،
تنصفیمنمیدانند؛ با این یلمفق مدامعلمیماسمتیمتیدانند،من مغیردینی .نای راین اثبـات
ضدیت جزئی ،در عرفان نیز مانند دیگر علوم اسالمی ،در مدعای اصلی بحث ما (دینی
بودن عرفان به نحو جزئیت یا عینیت) اشکالی ایجاد نمـیکنـد؛ همانگونـهمکا مکام ،
تفسیر ،فق مومسییرمعلرتیمک مپسرند «دینی» (اسالمی) دارند؛ بیهیچ مناقشه و اشکالی،
اسالمی تلقی میشرند.
 .6..نفی غیریت عرفان با دین

غیریت را در این بحث ،دستکم ،مدومتعنیمتایتارانمددمنظارمگرفا :م .3ا مآن
معنایی که در بخش «خاستگاه عرفان» از همین نوشتار گذشـت؛ یعنـی اینکـه عرفـان

ال از دین نشأت گرفته باشد و اینگونه نیست کـه اگـر دیـن نبـود،
امری نیست که کام ً
ال «فقه» که بود و نبودش دایرمدار بود و نبود دیـن اسـت.
عرفان هم نبود؛ بر خالف مث ً
این معنا از غیریت بین عرفان و دین را همانطورمک مگذش  ،تیترانمپذیرف موم ارا م
حثمتیمتشکلیمنیزمایجیدمنمیکند؛ زیرا همانگونـهمکا مازمتطیلابم خاشهای م0موم1م
نصیج مشد ،الزتۀمخیسصگیهماسمتیمیکمعلم ،تفکرمومدوشماینمنیس

که آن علم ،تفکـر

و روش ،ابداع محض اسالم باشد؛ بلکه تأیید و امضای آنهه ازمگذشص مترجردم ردهمنیزم
ال عنرانم«اخمقماسمتی» بـرای علمـی کـه
را ماسمتیمدانسصنمآنمکفیی متیکند؛ مث ً
توصیههیمومفرتینهی ماخمقیماسم مدام ردسیمتیکند ،مکیدم ردهمتیشرد؛مدرحالیکه
تمی یا اغلب این توصیههیمومفرتینهیمددمادیینمومتکیتابمگذشاص مسای ق مداددمومابـداع
اسالم نیست .این امر در مورد عرفان نیز صادق است .عالوه بر اینکه اسم م معرفاینم
تطیلبمفراوانمومعمیقیمافزودهماس  .0 .اینکه مقصود از «غیریت» بیارتباطی ایـن دو
باشد؛ به این معنا که هیچ وجه مشترك و هماهنگی با هم ندارند ،گرچ تقابل و ضدیتی
هم با یکدیگر نداشته باشند .این معنا از غیریت بین عرفـان و دیـن پـذیرفتنی نیسـت.
دالیل نفی ضدیت کلی عرفان با دین ،غیریت این دو به معنای دوم را نیز نفی میکنـد؛
زیرا در آن بحث در مقابل ضدیت ،با استفاده از بحث مؤیـدها (بخـش  ،)۵موافقـت و
هماهنگی عرفان با اسالم اثبات شد ،نه صرفاً عدم ضـدیت؛ و آشـکار اسـت کـه نفـی
هماهنگی اعم از امضایی و تأسیسی است.
تذکر این نکته مفید به نظر میدسدمک مغیری مدا نیز تینندمضدی  ،تیترانم مکلایم

عرفان؛ روح اسالم

ضدیت از طریق اثبات موافقت ،هماهنگی و تأیید ،نفی مغایرت نیـز اسـت .البتـه ایـن

ومجزئیمتقسیممکردمومددمتردد آنها جداگین م حثمکرد؛ماتیماینمکایدمضارودتیمنادادد؛
چراکه آنهه ددمترددمضدی مجزئیمگفص مشد،مددمترددمغیری مجزئیمنیزمصدقمتیکند.
 .6..اثبات جزئیت عرفان نسبت به دین

در این قسمت برای طرح راحتترم حث،م«اسم » را به عنوان مجموعه گزارههایییم
شیتلماندیش هی ،آموزههیمومترصی هیییمخیص ،مجموعۀ «الف» مینیتیم .عرفاینمدامنیازم
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مهمینمترضیح،متجمرعۀم«ب» مینیتیم .یلمتیترانمپرسشماصلیمتقیل مدامدد اینجـا
ماینمصردتمتطرحمکرد:مبین مجموعۀ «الف» و مجموعـۀ «ب» چـه نسـبتی از نسـب
اربعه برقرار استر
نفی ضدیت کلی ،وجود نسبت تباین را بین این دو مجموعه از دور خارج میکناد.
ا صمیلموجردمنسب متسیو مدامنیزمددم خشم عدم ردسیمتیکنیم .تیتیندمعی مومخایصم
تنموج مومعی مومخیصمتطلقمک م م ردسی آنها تیپردازیم.
در صورتی میترانمتدعیموجردمدا طۀمعی مومخیصمتنموج م ینمدومتجمرعۀمترددم
حثمشدمک مهرمیکمازمدومتجمرع  ،عموهم رمگزادههی متشصرک ،شـامل گـزارههایییم
یشندمک متجمرعۀمدیگرمفیقدمآنمگزادههیم یشد .اتیم یمترجا م ا مشاراهدمانادکیمکا مددم
خشمتؤیدهی ،به عنوان نمونه آوردیم و نیز با توجه به این نکته که آثار عرفا پر است از
شواهد و مؤیدهاییمازمکصیبمومسن مک ممنشأ (تؤسم ) ییمتؤید (اتضیکنندۀ) گزادههیموم
اندیش هی معرفینیماس مومددمتجمرعماینمشراهدمومتؤیدهیمتمیتیم ُأ َّتهیتماندیش هایموم
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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آدا معرفیمدامددم رمتیگیرد،م ییدمگف مک معرفان شامل آمـوزه و گـزارها منیسا مکا م
اسم  ،منحرمتأسیسیمییماتضییی ،فیقدمآنم یشد .ددماینمتیین،متارادد مازمگازادههای م
عرفینی که با گزارههی مدینیمتصضیدمییمتغییرم منظرمتیدسند ،شـبهههایییمهساصندمکا م
تنصقدانمعرفینمتطرحمتیکنناد،مولایمعرفایمآنهـا را نمـیپذیرنادمومپیساخممـیدهناد؛
همهنانکهمادعی مضدی مییمتغییرتم رخیمگزادههی مهرمعلمماسمتیمدیگر منیزمقی لم
طرحماس مومالبص معیلمینمآنمعلمم یمدفعما هی مازمآنماندیش  ،یاینمشایهدمدینایمآنمومیایم
ا یین میامتغییرموماصمحمدیدگیهمخرد ،مدفعمآنماشکیلمتیپردازند .نای راینمچارنمتقار م
دا طۀمعی مومخیصمتنموج  ،وجه اشتراک از یک سـو و وجـه افتـراق از سـوی دیگـر
است و وجود وجه افتراق بین آموزههی ماسم مومعرفینمتنصفیماس  ،پ م ینماسم موم
عرفین،مدا طۀمعی مومخیصمتنموج م رقرادمنیس .
از این مطالب و با توجه به اینکه تیدانیمماسم مگزادهها و آموزههی مغیرعرفاینـی
فراوانی نیز دارد ،نتیجه میگیریممک ماسم ماعممتطلقمازمعرفینماس  .م یینمدیگار،م ارم

اسی مدیدگیهماولمازمس مدیدگیهیمک مددمترددمدا طۀم«شاریع  ،طریقا  ،قیقا » و
«عقاید ،اخالق ،احکام» گفتیم ،مجموعۀ «ب» (عرفان) بخشـی از مجموعـۀ بـزرگتارم
«الب» (اسالم) است .بنابراین تا اینجا ثی

متیشردمک معرفین ،دسـتکام ،جازءمدیانم

اسم ماس .
 .6..اثبات عینیت عرفان با دین

بررسی نسبت تساوی بین مجموعۀ «الف» (دین اسالم) و مجموعۀ «ب» (عرفـان)
به این بخش محول شد .نظر سوم در مورد رابطۀ شریعت ،طریقت ،حقیقت بـا عقایـد،
اخالق ،احکام این بود که شریعت ،طریقت و حقیقت سه نگاه به شرع (مجموعۀ دیـن
شامل عقاید ،اخالق و احکام) است؛ سه نگاه ،الیه ،مرتبه و مرحله در طول هم از سطح
به عمق و از ظاهر با باطن .نگاه غیرعرفانی (شریعتی) ،که نگاه عموم علمای غیرعارف
و از جمله فقهاست ،منحصر به مرحلۀ شریعت و متوقف در آن است؛ اما نگاه عرفـانی
(طریقتی ـ حقیقتی) عالوه بر اینکه شیتلمنگیهمشاریعصیماسا  ،ازمایانمتر لا مفراتارم
دفص  ،را معقیید ،اخمقموما کی ،مطریقی مقیئلماس ،من مترضرعی ؛ شرع (تجمرعۀم
دین) دامطریقموصرلم م قیق متیداندمومسلرکمتسیرمدینم را مدس یی یم م قیق م
دامالز ممیشمرد .نی راینماینمنگیهمن مهیچمبخشی از دین را مهمل مینهدمومنا مازمهایچم
ِ
باطن باطن ،غفلت میکناد .ارمایانم
مرتبها از مراتب دین ،چه ظاهر ،چه باطن و چه
مجموعۀ «ب» (عرفان) نسبت تساوی برقرار است .سید حیدر در جامع األسـرار بارهـا
تأکید میکندمک م«دینمنیزلشدهمازمجینابمخداونادمشایتلمهارمسا مترتباۀهم[شاریع ،
طریق موم قیق ]مومعینمهمۀمآنهاسـت» (آملـی،۵۰۹ ،۵۰۵ ،۵۰۱ ،۵۰۰ ،۱۰ :۱۵۱۹ ،
 .)۵۷۰ ،۵۷۱عرفان هیچگیهمانسینمدامازمشاریع
نمی یند؛ برعک

(الزاتایتمفقهای و اخالقـی) بـینیایزم

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

است ،میداند.
شریعت مقدمه و محافظ طریقت و طریقت مقدمه و محافظ حقیقت اسـت .شـاید

عرفان؛ روح اسالم

اسی ،م ییدمگف مک معرفینم یمدینمعینی مداددموم ینمتجمرعۀم«الب» (دیـن اسـالم) و
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این سخن که پ

از رسیدن به ذیالمقدت مدیگرمنیایز م ا متقدتا منیسا  ،ددم رخایم

تراددمددس م یشد؛ ولی در جایی که مقدمه محافظ ذیالمقدت منیزم یشد ،داهمندادد .آبم
همیش م مظرفیمنییزمدادد ،چ مددییمییمددییچ مومچ میکمکیس :م«القشر کل علـم ظـاهر
یصون العلم الباطن ـ الذی هو لبه ـ عن الفساد ،کالشریعة للطریقة ،و الطریقـة للحقیقـة.
فان من لم یصن حاله و طریقته بالشریعة ،فسد حاله و آلـت طریقتـه هـوى و هوسـا و
وسوسة .و من لم یتوصل بالطریقة الی الحقیقة و لم یحفظها بها ،فسدت حقیقته و آلـت
الی الزندقة و اْللحاد» (همان« :)۵۷۵ :قشر» هر علم ظاهری را گویند که علـم بـاطنی را
که مغز آن است ،از فساد حفظ میکند؛ تینندمشریع م ارا مطریقا

و طریقـت بـرای

حقیقت .کسی که حال و سلوکش با شریعت محافظت نشود ،حالش فاسد مـیشـودموم
سلرکشم موسرس مومهرامومهر متنجرمتیشود .نیزمکسیمک م یمطریقا م ا م قیقا م
دس منیی دموم یمطریق م قیق مدا (ک م مآنمدس متییی د) پی مندادد ،قیقصشمفیسدم
تیشودمومسرمازمزندق مومالحیدمددتیآودد» .از ایندو،م صیمپییتبرماکر 9مهـم تـا آخـر
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عمر شریفش ،مانند هـر مسـلمانی دیگـر ،موظـف بـود بـه تقاضـای «اهـدنا الصـراط
المستقیم» از خداوند هدایتگرمتیمهممهرملحظ م مددکم قییقیم یشتر و عمیقترمنییلم
شودمومهممآنههمدام مدست آورده فاسد نشود و از دست نرود .همهنانکـهمایشاینم ا م
حارثة بن مالک ،ک مداسصینشمگذش  ،ترصی مفرتردمک متمز مایانم ایلم یشادمومآنمدام
ثی منگ مدادد (کلینی11/0 :3126 ،ا.)11
مقصود ما از عینیت و تساوی عرفان با اسالم همین توجه به همۀ بخشهی مدینموم
همۀمالی هیمومتراتبمآن ،الزم دانستن نگاه جامع عرفانی و عمل بر طبق این نگاه بـرای
تحقق الگو قرار دادن پیامبر اکرم 9به طور کامل است.
نتیجهگیری

سیر و سلوک عملی بر اساس شیوها مخیصمومتشیهدهموموجدانم رخیم قییقمددم
یبمانسین ،جهینمومخدامسی ق ا م سییدمدیرین مدادد .تامشماهالمسالرکم ارا م یاینم
تسصدلمومقی لمفهممییفص هییشینم را مدیگران ،کمکم ،به شکلگیر معرفینمنظر ممنجر

شد .ویژگیمنگیهمعرفینیم مجهین ،گذدمازمسطحمومظیهرماشییمومترج م م یطنمومپشا م
پردۀماتردماس  .نصیجۀماینمنگیه،مترج م منیدیدنیهی ،نگاه عمیـقتارم ا مخادا ،انساینموم
جهینمو پیبردن به اسراری است که درک آن با نگاه عادی همگانی میسر نیست.
از جمله چیزهایی که پیوندی ناگسستنی با عرفان یافته ،مطلق دین است .این دو از
هم بهرههی مفراوانم ردهاند .تنی عماصیلموما صداییماسم مازمآغیز ،هم به نحو امضـایی و
هم به نحو تأسیسی ،به عرفان و نگاه عرفانی اهتمام جدی داشتهاند؛ مگرن ا مکا مبـر
اساس یکمنگیهمتیترانمعرفینمدام خشیمتهممازم خاشهای مدیانمشامرد .ارماسای م
نگیهیمدقیقترمومعمیقترم معرفینمومدین ،بهویژهماسم  ،تیتارانمآنمچیاز مدامکا م ا م
عنرانمعرفینماسمتیمتشهردماس  ،عین اسالم دانست؛ چراکه عرفان اسالمی بـه همـۀ
سـر
اجزا و آموزههی ماسم ماهصمی مداددمومرویکردشم مدینمترج م م یطن ،حقیقت و ِّ
همۀ آموزههیموما کی ماخمقیمومشرعیماسم ماس ،مددمعینمتأکیدم ارمضارود م اردنم
تقیدم م فظمظراهرمشرع .یماینم یین،معرفینماسمتی ،ویاژهمتقریارمشایعیمآن ،چنـان
تکامل یافته به نظر میدسدمک متیترانم ینمآنموماسم ،منسب متسایو م رقارادمکاردموم
عرفینمدامدوحمدینمدانس .
البته این سخن هرگز به معنای تأیید همۀ روشهی معرفینمعملیمومادعیهی معرفینم
نظر مازمسر ماسم منیس ؛م لک متسیو مومعینی م ماینمتعنیس مک معرفینم ا مهماۀم
رمخمفمسییرمعلر ماسمتیمک از یک سو ،رزۀمکید مهرمیکم م خشمومساطحیمازم
اسم متنحفرماس مو ازمدیگرمسار ،هیچیـک م ا مالیا های معمیاقممـوردنظرمعرفاینم

عرفان؛ روح اسالم

خشهی (عینی مومتسیو مکمی) و الیههی (عینی مومتسیو مکیفی) اسم منظارمدادد.

نمیپردازند .همینمنگیهمجیتعمعرفینم ماسم و نگاه غیرجایتعمساییر علـوم اسـالمی،
موجب میشردمک معرفین ،نرعی ،اعم مطلق از آنها یشدمومعموهم رموجرهماشاصراک،م
وجرهمافصراقیمنسب م آنها داشص م یشد؛ وجوه افتراق کمی که بین دیگرمعلر ماسمتیم
ومعرفینم رقرادماس موموجرهمافصراقمکیفی ک متفایوتمتشاصرکمعرفاینم ایمهماۀمعلار
اسالمی دیگر است .شاید همین فرق منشأ اصلی اختالف سایر علما با عارفـان باشـد؛
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چون از اصلیترینمویژگیهی معرفینمنگیهم مالی هی معمیقترمدینماست و بر این امـر
تأکید بیشتری دارد ،از این رو،مطبیعیماس مک مهرچ معلمیمنگیهیمسطحیترم ا مدیانم
داشص م یشد،ماخصمفشم یمعرفینمشدیدترم یشدمو آن را دادا مزاویاۀم یشاصر م ایماسام م
داند .مهمینمدلیل،م ینمنصگرایینموم رخیمفقهی منیآشانیم ایمعرفاینماسامتی ـ کا م
سطحیترینمنگیهمدا به دین دارند ـ و عارفان ،همیشه اختالفهیی بیشتر و شکافهی م
عمیقتر موجردمداشص ماس .
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منابع
 .۱قرآن کریم.
 .۱نهج البالغه ،صبحی صالح.

.۵

ابنمحمد البکری ،ابوالقاسم عبدالرحمن (۱۰۱۱ق) ،االنـوار فـی علـم االسـرار و
مقامات االبرار ،تحقیق و تصحیح :احمد فرید المزیدی ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.

 .۰ابنأبیجمهور ،محمد بن زینالدین ( ،)۱۰۵۷عوالی الللالی العزیزیة فی األحادیث
الدینیة ،ج ،۰دار سید الشهداء للنشر ،قم.
 .۷ابنعربی ،محییالدین ( ،)۱۷۰۱فصوص الحکم ،دار إحیاء الکتب العربیة ،قاهره.
 .۱ــــــ (بیتی) ،الفتوحات المکیة ( ۰جلدی) ،دار صادر ،بیروت.
 .۵ابنفهد حلی ،احمد بن محمد ( ،)۱۰۵۵عدة الـداعی و نجـاح السـاعی ،تحقیـق:
احمد موحدی قمی ،دار الکتب اْلسالمی ،قم.
 .۹استی  ،والتر ترن

( ،)۱۵۹۹عرفان و فلسـفه ،بهاءالـدین خرمشـاهی ،انتشـارات

سروش ،تهران.
 .۷اسیری الهیجی ،محمـد ( ،)۱۵۱۱مفاتیح اإلعجاز فی شرح گلشـن راز ،تحقیـق و
تصحیح :میرزا محمد ملکالکتاب ،بینی ،مبئی.
 .۱۵آمدی ،عبدالواحد بن محمد ( ،)۱۰۱۵غرر الحکم و درر الکلم ،محقق :سید مهـدی
رجایی ،دارالکتب اْلسالمیه ،قم.
انتشارات توس ،بیجی.
 .۱۱ــــــ ( ،)۱۵۱۹جامع األسرار و منبع األنـوار ،تصـحیح :هنـری کـربن و عثمـان
یحیی ،شرکت انتشارات علمی فرهنگی و انجمن ایرانشناسی فرانسه ،بیجی.
 .۱۵ــــــ ( ،)۱۵۹۱أنوار الحقیقة و أ ـوار الطریقـة و أسـرار الشـریعة ،تحقیـق و
تصحیح :سیدمحسن موسوی تبریزی ،انتشارات نور علی نور ،قم.
 .۱۰پترسون ،مایکل؛ و دیگـران ( ،)۱۵۹۷عقل و اعتقاد دینی ،ترجمـه :احمـد نراقـی و
ابراهیم سلطانی ،انتشارات طرح نو ،تهران.
 .۱۷ترمذی ،ابوعبد لال محمد بن علی ( ،)۱۰۱۱ختم األولیا  ،تحقیق و تصحیح :عثمـان

عرفان؛ روح اسالم

 .۱۱آملی ،سیدحیدر ( ،)۱۵۱۵المقـدمات مـن کتـاب نـن النصـوص ،چـاپ دوم،
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اسماعیل یحیی ،مهد اْلداب الشرقیة ،بیروت.
 .۱۱التستری ،سهل بن عبد لال (۱۰۱۵ق) ،تفسیر التسـتری ،تحقیـق و تصـحیح :محمـد
باسل عیون السود ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.
 .۱۵الجندی ،مؤیدالـدین ( ،)۱۰۱۵شرح فصـوص الحکـم ،تحقیـق و تصـحیح :سـید
جاللالدین آشتیانی ،چاپ دوم ،بوستان کتاب ،قم.
ل
عبدال ( ،)۱۵۹۵عین نضاخ (تحریر تمهیـد القواعـد) ،ج ،۱تحقیـق:
 .۱۹جوادی آملی،
حمید پارسانیا ،مرکز نشر اسراء ،قم.
 .۱۷رازی ،ابوزکریا یحیی بن معاذ ( ،)۱۰۱۵جواهر التصوف ،تحقیق و تصحیح :سـعید
هارون عاشور ،مکتبة اْلداب ،قاهره.
 .۱۵زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)۱۵۹۷ارزش میراث صوفیه ،چاپ دوازدهم ،انتشارات
امیرکبیر ،تهران.
 .۱۱سبزواری ،مالهادی ( ،)۱۵۱۵التعلیقات علی الشواهد الربوبیة ،تصـحیح و تعلیـق:
سید جاللالدین آشتیانی ،چاپ دوم ،المرکز الجامعی للنشر ،مشهد.
 .۱۱شیخ صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ( ،)۱۵۷۹التوحید ،تحقیـق :هاشـم حسـینی،
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جامعۀ مدرسین ،قم.
 .۱۵شیروانی ،زینالعابدین ( ،)۱۵۱۱ریاض السیاحة ،انتشارات سعدی ،تهران.
 .۱۰صدرالمتألهین ،محمد بن ابراهیم شیرازی ( ،)۱۵۱۵الشواهد الربوبیـة فـی منـاهج
السلوکیة ،تصحیح و تعلیق :سید جاللالدین آشتیانی ،چاپ دوم ،المرکـز الجـامعی
للنشر ،مشهد.
 .۱۷ــــــ ( ،)۱۵۱۵مفاتیح الغیـب ،مقدمـه و تصـحیح :محمـد خواجـوی ،مؤسسـۀ
تحقیقات فرهنگی ،تهران.
 .۱۱فعالی ،محمدتقی ( ،)۱۵۹۷آفتاب و سایهها ،انتشارات عابد ،تهران.
 .۱۵فناری ،شم الدین محمد حمزه ( ،)۱۵۱۵مصباح األنس بین المعقول و المشهود،
تحقیق و تصحیح :عاصم ابراهیم الکیالی ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.
 .۱۹فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ( ،)۱۰۵۱الوافی ،ج ،۱۱تحقیق :علـی
فاضلی ،کتابخانۀماتی ماتیرالمؤتنینمعلی ،7اصفهین.

 .۱۷قاضی سعید قمی ( ،)۱۵۵۷شرح األربعین ،تحقیق و تصحیح :نجفقلی حبیبی ،نشـر
میراث مکتوب ،تهران.

 .۵۵کاشانی ،عبـدالرزاق ( ،)۱۵۹۷شرح منازل السـاسرین ،تحقیـق و تصـحیح :محسـن
بیدارفر ،انتشارات بیدار ،قم.
 .۵۱کبیر مدنی ،سید علیخینمابنا ماد ( ،)3123ریاض السالکین فی شـرح صـحیفة
الساجدین ،ج ،۱دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
 .۵۱کراجکی ،محمد بن علی ( ،)۱۰۱۵کنز الفواسد ،ج ،۱دار الذخائر ،قم.
 .۵۵کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ( ،)۱۰۵۵الکافی ،ج ،۱چاپ چهارم ،دار الکتب
اْلسالمیة ،تهران.
 .۵۰محاسبی ،الحارث بن اسد ( ،)۱۷۹۱الوصایا ،تحقیق و تصـحیح :عبـدالقادر احمـد
عطا ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.
 .۵۷مطهری ،مرتضی ( ،)۱۵۹۱کلیات علو ،اسـالمی ج :2کـال ،عرفـان حکمـت
عملی ،چاپ  ،۱۵انتشارات صدرا ،تهران.
 .۵۱میرحسینی ،حسین بن عالم غوری هروی ( ،)۱۵۱۵کنز الرموز (چاپ در مجموعـه
رسائل عوارف المعارف) ،تصحیح :علیاکبر نوریزاده ،کتابخانـۀ احمـدی شـیراز،
شیراز.
 .۵۵یزدانپنیه ،سید ل
یدال ( ،)۱۵۷۵مبانی و اصول عرفـان نظـری ،چـاپ ( ۷ویراسـت
دوم) ،انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم.

عرفان؛ روح اسالم
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