
 فقه و عرفان   

 يوحدت فقه و عرفان در عصر صفو 
 سيد محمدحسين متولي امامي

 

 اما د.يرگزبمستقل از فقه را  ياقهيسنت جدا کرد و طراش، خود را از فقاهت اهليخيتصوف در بستر تار چکيده:

ه آن تا گرايي تصوف و تشيع ايجادشده و دامنبستر هم گردد،هاي معنوي تشيع، وارد طريقه تصوف ميي که گزارههنگام

که موجبات  -يابد. وحدت تصوف و تشيع وحدت کامل نظري و عملي اين دو طريقه در طول دو قرن گسترش مي

رفان متعالي تشيع و استحاله تصوف را ايجاد کرد. با ظهور عزمينه تولد  -شدن عرفان از بستر فقه را فراهم نمود سياسي

مي را به عرفان شيعي اسال معنوي و تنظيم روابط عارفانه جامعهمنصب اثرگذاري تصوف،  محور اماميه،عرفان شريعت

، تاريخي –ي اين مقال، با رويكردي تحليل .اي دروني فقه تشيع جستجو نمودهخويش را در اليه سپرد و حيات معنوي

 ضمن واکاوي تاريخ تطور عرفان، در پي شناخت نسبت عرفان و تصوف تا عصر صفويه است.

    . ي، عرفان عمليعه، فقه اهل سنت، عرفان نظريه، فقه شيخ عرفان، صفويرفان، تارتصوف، ع کليد واژه:

 
 

 مقدمه                                  (1

ود، ، وحدت وجنيابد. بنابرايي، تكثر و تعدد ميط است و در مقام ظهور و تجليبس يخود امر يقت در حاق وجوديحق   

کند که در ظاهر يدا ميپ ين متنوع با موضوعات متكثريابد، عناويتنزل  يقال نظرل و يو ق ياگر بخواهد به معرفت علم

 شود.ين انگاشته ميمتبا

ر برابر دا يف و ثاناسالم است. اوال در مواجه با تصو يانيخ ميسنت در دو برهه از تارفقه اهل يهاخ شاهد چالشيتار   

 شود که در همانيم يح ناشيصح يانيادارک وح يمناسب برا يو نبود بستر يشک از تكثر معرفتين چالش بيفلسفه. ا

 يالقضاه همدانني، همچون حالج و عير و اعدام بزرگان صوفين کار تصوف، چهره خود را در قالب تكفيآغاز يهاسال

 يشناسز روش، دو صورت اين دو مسلک، در بعد نظرياز تكثر و تبا ين چالش ناشيگذرد که اينم يريکند. ديان مينما

د. ينمايپاره ممتنوع، تكه يمعرفت يهايشناسل روشيکند و جهان اسالم را در ذيبرگزار م يرا در اسالم سن يخداخواه

چ يبندد تا هيم غرب را يفلسف يهاشهيهم با کتاب تهافت الفالسفه، دفتر اند ي، غزالينظر ييگراکين تكفيهمزمان با ا

 نماند.  يبد باقان شهود، تعقل و تعيم يوجه اشتراک

( و قرابت )بعد از حمله مغوليهاي قدرت سياسي و اجتماعحضور تشيع در عرصهاست که همزمان با  ين در حاليا   

 ودر روش  يده و هرزگين فرارسيد يدر منظومه تمدن يح علوم اسالميصح يابيع)قرن هشتم(، هنگامه مكانيتصوف و تش

 سفه و عرفان،عه به همراه فليفقه ششود. يل ميتبد يمعرفت يسونگرکيو  يي، به همگرايانات گوناگون اسالميعمل جر

زوما و نه ل يمعلم اسال يبه عنوان ابعاد وجود رسند ويدر بستر مهياشده عصر صفوي، به وحدتي در حاق علم اسالمي م

 يشيآرا تودرتو و ياد، با وجودبوده، اما ابع يعرض يشيو آرا يكيشوند، چراکه اجزاء در ارتباط مكانيم اجزاء، شناخته

 اند. افتهينظم يطول

عصر صفويه است. درک چگونگي اين نسبت، توهم  نسبت ميان تصوف و عرفان تادار بررسي اين نوشتار عهده
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تواند نقشي اساسي در رفع اختالفات ميان وحدت يا تباين صرف ميان عرفان شيعي و تصوف را از بين برده و در نتيجه مي

واحد استعمال  يي، در معنايدولت صفو يهانهيش زميدايرسد، تصوف و عرفان تا پيو فقها داشته باشد. به نظر معرفا 

ز يگردهد که ذات فقهينشان م يخيگشته است. مدارک تاريدر جهان اسالم اطالق م ييگراشده و بر هرگونه درونيم

 يمعرفت يو همگرا يه، با وحدت نظريما در دوران صفودارد، ا يعت سنيمستقل از شر يتصوف، تا قرن هشتم، سلوک

 شود.يمرسوم م يعياستوار بر فقه ش ي، بر سلوک معنويديجد ييعلوم، لفظ عرفان با بار معنا

 

 ( مفهوم شناسي2

 عرفان -1
. شاد باساجم ماي  تعاريفي که پيرامون عرفان، در کتب عرفاني بيان گرديده، متفااوت و غيرقابال تنظايم در ياک عباارت من     

-لپاسخي مناسب با حااتت مخاباب و ساوا   چراکه هر عارفي، در پاسخ به اين سوال که حقيقت عرفان چيست، 
-شاهرت رهياز از  پعرفان، ترک جاه و : دهد کهمثال در برابر مخاطب جاه طلب، عارف پاسخ مي. است ارايه کردهکننده 

  .باشدمي اصشخدرخور حال اهايي ت و در واقع تعريفتوان تعاريف جامع و مانعي دانساين تعاريف را نمي. طلبي است

اماا شاايد بتاوان تعرياف     ؛ 1سااز، عرفااني اسات کاه از ديان وحيااني و حقيقاي زاده شاده باشاد         گرچه عرفان مثبت کمال  

آن  ي...صاوف »گويد: مي 2نمود. وي در تعريف تصوف يمعرف يف عام و کاربرديک تعريسهروردي از عرفان را به عنوان 

هار ووناه   شود که البته گاهي عرفان به معني اعم تلقي مي 3«کند در تزکيه نفس و تصفيه دل و تجليه. يد که دايم سعباش
 .را شامل شده که هيچ قيد و شرطي همراه ندارد ورايي و پرداختن به بابندرون

 

 تصوف -2

داشاته و در معناي از ياک    ت لفظاي  عرفان و تصوف، مغااير بسياري از عرفا و نويسندگان کتب عرفاني، معتقدند که 

اناد، گااه عاارف و گااه صاوفي را باه جااي        در تعاريفي هم که خود عرفاي صوفي اراياه کارده  . کنندحقيقت حكايت مي

کماال  »: گويدمثال بايزيد بسطامي، صوفي معروف خراسان، مي. انددو، يک معني را اراده کردهيكديگر بكاربرده و از اين

اي مستقل است که به تعبير شاهيد مطهاري،   اما آنچه مسلم است، تصوف، نام فرقه. 4«در دوستي حق عارف سوختن او باشد

هااي عرفااني، باا ناام     يعني ظهور اجتماعي انديشه .اندرا محور فعاليت خود قرار داده زندوي زاهدانه و بينش عارفانه

و آن را علام شاناخت حاق و     ف دانسات توان اعا  از تصاو  عرفان را ميبر همين اساس،  5شود.تصوف شناخته مي

اي است عرفاني که در قارن  که تصوف طريقهد، در حالييآيد ميمعرفت نفس معرفي نمود که از راه مجاهدت با نفس پد

                                              
(.1384،  )قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، در جستجوي عرفان اسالميتقي مصباح يزدي ،  . رك: محمد1
(.1387صدرا، چاپ سي و سه، : قم)، 2ج کليات علوم اسالميشد. ر.ك: مرتضي مطهري، . تا قبل از صفويه، عرفان و تصوف مترادف تلقي مي2
 .57ق(، ص1403تب العربي،چاپ دوم، ،)بيروت: دارالکعوارف المعارف. عمر سهروردي، 3
 192، ص(1346زوار، چاپ اول، : تهران)فريدالدين عطار نيشابوري، تذکره االولياء، تصحيح محمد استعالمي، . 4
 .76، ص(1387صدرا، چاپ سي و سه، : قم)، 2مرتضي مطهري، کليات علوم اسالمي ج. 5
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، کاار خاود   (ه ق153م )و  شقيق بلخي ( ه ق161م ) و ابوهاشم کوفي( ه ق161م ) دوم هجري قمري، با امثال ابراهيم ادهم

هايي خاص و گاه منحصر به فرد، حدود نه قرن از تااريخ اياران و حتاي جهاان را تحات تااثير       يد و با آموزهنمارا آغاز مي

هاايي داشاته باشاد کاه در مشارب تصاوف       بنابراين ممكن است عرفان اصيل و حقيقي، شاخصه. دهدمستقيم خود قرار مي

 .دو معني برقرار باشدنباشد و نسبت عموم خصوص من وجه، ميان اين

  

 (جايگاه عرفان قبل از صفويه  3
  سنت( تصوف و اهل1-3
-سو و نياز باه پرساتش عاشاقانه و درون   از يک نبودن مباحث عرفاني در اسالم،سنت، مبني بر فرض دنياي اهلپيش

در هاايي  پيدايش تصوف که گاه باه زميناه   1ديگر، زمينه مناسبي براي ظهور تصوف در دنياي اهل سنت بود.گرايي از سوي

را براي مسلمانان سنت را دو قطبي نموده و دووونه خداپرستي دنياي اهلشود، به تدريج گذشته ربط داده مي

مذهب ترسيم کرد. تقريبا از قرون دوم که تصوف زاده شد، تا قرن هفتم که تااريخ شااهد اولاين حضاور تصاوف در      سني

کام ايان دوگوناه عباادت، باه دو مكتباي فكاري        ر شاده و کام  تسنت هر روز پررنگتشيع است، تمايز اين فرقه با فقه اهل

تواند ريشاه در خصوصايات   شدن خطوط ميان ايشان، ميمتفاوت و گاه معارض، تبديل شده است. اين جداشدن و پررنگ

سانت باه   چاه از شاواهد تااريخي و متاون فقهاي اهال      فقاهت اهل سنت و از سوي ديگر مكاشفات صوفيان داشته باشد. آن

-است و هيج يک از ديگري حكايت نماي آيد، در اين دوره پنج قرن، تصوف تنها به فقه اهل سنت ضميمه شدهدست مي

يان فرآيناد، معلاول فقاهات نااق       کند. عمر اين همراهي صوري تا قرن هفاتم هجاري و تالقاي تصاوف و تشايع اسات. ا      

هااي عمياق تفكار اهال سانت      ن را در الياه سنت و مكاشفات صوفيان بوده که شناخت اين دو، نسبت ميان فقه و عرفاا اهل

 نمايد.آشكار مي

 

 الف( اجتهاد مخدوش

تا  گرايش داد احکام فلسفه سوي به سنت رااهل  ،  فقهفروع يعتفر يو نداشتن اصول برا يحصح ينبودن منبع استنباط

توانا گسترده و  استنباط را عنصر ،دوبه صرف مشابهت موضوع آن ،احكام يگرحكم به د يکعلت  دادنيتبا سرابتواند 

-و دست فقهي تصنعي، فقه اهل سنت را به قياس و استحسان و مصالح مرسلهپيدايش عنصر   .نمايد در همه امور

ي، اصيل اسالم ها فاصله انداخت. اين تباعد علمي از منابعبشري تبديل نمود و از فقه اصيل نبوي)ص( فرسنگ ساخته

ند تواه نمياست ک ياتيز درک حقايق معنوي شد، چراکه عرفان، گوياي حقايق و واقعموجب دورافتادگي اهل سنت را ا

د ه تنها به خوکصورت علمي خشک و ايستا سنت باشد. از همين روست که فقه سني، بهاهل يمنطبق با فقه تصنعي و بشر

 گيرد.گونه داعيه سلوکي ندارد، شكل ميکند و هيچدعوت مي

   

 پذيريب( نفي تاويل

                                              
 به بعد. 148، ص (1386ريان، چاپ هشتم، وا: قم). ر.ك: محمد حسين طباطبايي، شيعه در اسالم 1
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عدم حضور تاويل در تعاليم ايشان و نبود نگاه راز تصلب و ، خصوصيت ديگري که پيرامون فقه اهل سنت قابل بيان است

سنت وجود داشته و عامل درگيري و هايي است که ميان فقها و عرفاي اهلگر فاصلههمين مساله، بيان. به فقه است ،آلود

 چراکه ،شودميقايل ن در رازگويي شريعت پيچيدناهي براي تاويل و اساسا جايگ ،فقه اهل سنت .کشمكش بوده است

هاي و مصالح مرسله و يا ظاهرگراييقياس و استحسان  هاي خود ساختهشيوه ازخود را  آداب فقهي و حقوقياغلب 

هم در ف سنتچالشي جدي براي اهل ،ساله امامت 250محروميت فقه اهل سنت از تاريخ . افراطي بنا نموده است

بعضي  يحت. و دريافت معارف دروني و حقيقي شريعت شد ،که مانع عبور از قشر و پوسته دين ايجاد کرد گزارهاي ديني

 اعتبار و ناکارآمد قلمداد کردندانديشه تاويل را بي، در مقابل تصوف و شايد تشيع ،فقهاي اهل سنتاز 

که يكي از فقهاي اهل  ،(ق384ا 456)اندلسي حزمابن. نمودندمعرفي  اهل سنتمذهب از  شده خارج ،به آن را ينو معتقد

 2.دانداز باطن مي مبريرا  با کمال صراحت دين خدا ،آيدبه شمار مي 1سنت بوده و مهمترين عامل بقاي مكتب ظاهري

شان به اي به نحوي که بعضي از ،ايجاد نمود سنتهلفرق ا را در بعضي از افراطيظاهرگرايي موجبات  يدين عقايچن

گري و تكامل معنوي بشر است به امري منحرف و گراييده و کارويژه اصلي شريعت را که هدايت تجسي  و تشبيه

ا 204)محمد بن ادريس ،(ق93ا 179)که با امثال مالک بن انس ظاهرورايان افرابين ياول .خرافاتي بدل نمودند

، شونديشناخته م( ق200ا 270)و داود بن علي اصفهاني (ق161ا 241) احمد بن حنبل، (ق 161 م) سفيان ثوري ،(ق150

و قياس  دارندرا ( ق150ا 80) که در راس خود ابوحنيفه ،راي اصحابايشان در برابر . به اصحاب حديث شهرت يافتند

. ، به توجه تمام به حديث و دوري از هرگونه تاويل و تفسير عقالني مشهور گشتنداندريزي کردهو استحسان را پي

 ،گزينند که وقتي از مالک بن انسکنند و از هر گونه نگاه عقلي دوري ميصحاب حديث آنقدر به ظاهر توجه ميا

 معلومٌ واءاالست»: گويد، مياش را فراگرفته است، در حالي که عرق چهرهشودپيرامون استواي خداوند بر عرش سوال مي

آسمان  داند وميداراي دست و پا و چشم  را خداوندتيميه، ابن. 3«ةٌنه بدعال عوو الس و االيمان به واجبٌ ةٌمجهول ةو الكيفي

 نهدميهمراه خيل فرشتگان در صحنه قيامت گام  ي او معرفي کرده و او را به مثابه موجود جسماني که بهمسكن و ماوا را 

در او  .ان استينما يبه خوب ياندلسابن حزم ن، در فتاوي فقهيظاهرگرايي و تصلب در فهم معاني دياين  .شماردمي

کسي از شما نبايد در آب راکد بول کند و با آن آب غسل و »: فرمايندکه مي( ص)فتواي خود بر مبناي حديث پيامبر

زيرا اين روايت )، نوشيدن آب جايز است اگر اوصاف آب تغيير نكرده باشد ،اوال :کند، اين گونه استناد مي«وضو بگيرد

زيرا اگر افراد . غسل و وضوي افراد ديگر با اين آب مانعي ندراد ،ثانيا، (نهي کرده است نه نوشيدن فقط غسل و وضو را

                                              
. توسط داوود ابن علي اصفهاني ساخته شد1

2.«خص الناس به أطلع أفما فوقها و ال  ةٌکلم ةم يکتم من الشريعلَ )ص(ن رسول اهللأتحته... ال سرَ فيه و جهرٌ ال باطنَ ظاهرٌ ،ن دين اهلل تعاليأعلموا إ

بدانيد که دين الهي ظاهر و بي باطن و  «:.الغنم ةسود و رعاحمر و األکتمه عن األ ةمن الشريع صاحب علي شيءٍو ابن عم او أ و عمأ ةو ابنأ ةمن زوج

چه را به نزديکان خود از جمله همسر و دختر آشکارو بي رمز و راز است...رسول خدا حتي يک کلمه از شريعت را از مردم پنهان نداشته است و هر آن

، از سفيد پوست و سياه پوست و گوسفند چران نيز دريغ نداشته است.بش آموختهو عمو و پسر عمو واصحا

پژوهشگاه  :تهران) عقل و وحي،  و احمد حسين شريفي به نقل از حسن يوسفيان 116، ص  2، ج فصل في الملل و االهوا و النحل :اندلسيابن حزم 

135، ص (1382 ، 8انديشه اسالمي ، چفرهنگ و

، ص عقل و وحيبه نقل از حسن يوسفيان و احمد حسين شريفي ،  188ـ 187، ص 1، ج الملل و النحل ، عبدالکريم شهرستاني محمد بن. 3
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هاي ديگر همچون غائط اين حكم در باره نجاست ،ثالثا .فرمودند، پيامبر ذکر ميديگري هم در اين حكم شريک بودند

  1.کد انتقال يابدهمچنين است اگردر جاي ديگر بول شود و به آب را. شودنميجاري

است که توجه در  تعالي  غزالي عارفشود، اهل سنت به عنوان عرفان يافت مي يان فقهايت چيزي که در منهاي

آورده  «اسرار قرآن»، تحت عنوان سعادت خويش کيمياينماز و قرائت قرآن و تدبر در معاني ظاهري و تاثر از آنها را در 

شود، مباحثي است که اوالً از سوي يافت مي« اسرار»علوم اهل سنت، تحت عنوان  د دانست که آنچه دريبا ي. ول2است

تواند، از پوسته ظواهر بگذرد و از سر و بطن عبادات و نسبتي با فقه ايشان ندارد و ثانياً، نمي 3ان اين قوم بيان گرديدهيصوف

 بگويد.

 

 ج(معارضه با فقه قلب

باه  ، «انا النضيع اجار مان احسان عماال    »بر اساس اصل قرآني راهبر باشد،  يالگو و ب ياگرچه ب ،عارفصادقانه سلوک 

فارد   .چشااند از جاام وصاال را باه عاارف ماي      ييهاا کارده و جرعاه   ياان را نما يقات از حق يشود که انوارختم مي يعوالم

 يات صادق ن  گاها با ،انداخته است يروهزاران نفر را به هالکت و کجه ک ،پذير خوديباشكال و آسير پردر س ،مالکيب

و راه را از  يافتاه را  يقحقاا  يقدرت شهود و مكاشفت بعض ،رسد که در آن حالتمي يبه معارف محدود ،يقيو طلب حق

و خاود را باا قواعاد جديادي      کناد مي يداپ ينو يفلاتك ،دارد4هکه از عالم واسط ييهايافتدر ، باعارف .شناسدچاه باز مي

 بيند.  ماًنوس مي

نمايد، يم يجادا شاز درون يانعكاس کرده و يقين يرا دارا يات که وجودشان به صرف حضور، متلقشهود ينا  

ور ندارد و حض ،و واسطه يگانهبعنصر  ،ادراکدر اين  شود، زيرا کههمچون علم حضوري، بدون شايبه و شک حاضر مي

هيچ شک و  ت که سالک، بدونجاساين. استمصون و پاک مانده ،حضور حس و عقل مظنون ي، از آلودگفهم

  د.ينمايم يدا کرده و انطباق با آن را طريق نجات تلقيش پيخو يترديدي، قطع به صورت شهود

شان ندارد و يزند، شاهدي در فقه اشود که بسياري از عقايد و افعالي که از ايشان سرميدر ميان صوفيان، ديده مي

وسته است. شايد بتوان گفت که اغلب چنين گرايشات غيرمذهبي يوقوع پبا مذهب مختارشان به  يدتيگاها در تعارض عق

هاي مياني دهسعارف نامي  ،يسن يابن عربداشته است. براي مثال،  يصوف هاي عرفانيو گاه ضدمذهبي، ريشه در دريافت

عالم به شمار  يو او را به عنوان منج يدگومي يشانو ظهور ا)عج( موعود ياز امامت و مهد ،در سلوک خود اسالم،

خود به مستبصرشدن خويش به واليت اهل بيت)ع( و به امامت « رساله قدسيه»يا « رساله القدس»همچنين او در  5.آوردمي

                                              
137ص  عقل و وحي، حسن يوسفيان و احمد حسين شريفي. 1

 (1438، 4چ)لبنان، بيروت: دارالکتب العربي، « ربع العادات» 2ج احياء علوم الدين،. ابوحامد محمد غزالي، 2
 . مانند خواجه عبداهلل انصاري که اگرچه فقيه است اما هيچ گاه فقه را به عرفان پيوند نداده است.3
، عالم مثل عالم واسطه عالم صور مخيل. اهريعالم مدرك از طريق ادراك عقالني محض و عالم مدرك با حواس ظ ميان اي استواسطه اين عالم،. 4

تخيل  هانري کربن،.ك :ر.باشداندام درك کننده اين عالم همان خيال فعال است که جايگاه شهودهاي تجلي گون مي. ستاعلي وعالم ماده مجرد ا

.42ص( 1384، 1جامي، چ: تهران)، ترجمه انشاء اهلل رحمتي، خالق در عرفان ابن عربي
جد او حسين ابن . باشد  و نامش با نام رسول اهلل مطابقت داردفاطمه ميوي از عترت رسول اهلل از پسران . کندخداوند خليفه اي دارد که خروج مي. »5
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به « بلغه الغواص في االکوان الي معدن االخالص في معرفه االنسان»حضرت علي)ع( تصريح نموده است. وي در کتاب 

را به عنوان تشرف خويش به محضر حضرت حجت)ع( و بيعت خود با آن  صراحت احقيت حضرت علي)ع( به خالفت

 هاي باطني ايشان است.نمايد که همگي داللت بر مكاشفات و دريافتحضرت نقل مي

محيي الدين ابن عربي در آثار خود کرارا به وجود، حيات و غيبت امام مهدي)عج( تصريح نموده است؛ که از جمله 

فتوحات، داستان تشرف خود به  73اشاره کرد. در باب « فتوحات مكيه»کتاب  366و 73، 24مي توان به به باب هاي 

، «شق الجيب و رفع حجاب الريب في اظهار اسرار الغيب»نمايد. همچنين وي رساله محضر حضرت بقيه اهلل)ع( را نقل مي

يگري نيز در مورد آن حضرت هاي درا درباره وجود و غيبت حضرت مهدي)ع( تاليف کرده است. ابن عربي رساله

الصاله القطبيه و قصيده في »، «اخري في المهدي»، رساله «صغيره في المهدي»ها به رساله نگاشته است که از جمله آن

هم ييا تحيات و يا صلوات ابن عربي بر چهارده معصوم عل« مناقب»توان اشاره کرد. از سوي ديگر رساله مي« المهدي

 دت  او به اهل بيت)ع( است.گوياي ارا 1،«السالم 

، يدمنتشر گرد ياو معارف ابن عرب يقاست و از طر يکه شارح معروف و مشهور کلمات ابن عرب يقونو ينصدر الد

و منصوص است  يحچه صربه تامل در آن ( يابن عرب)يخو کالم ش ي، در کالم واصحاب يکند که بعد از ومي يهتوص

را درک ( ع)يکس را نشنوند مگر آنكه امام مهديچباب کالم ه ينو درا يندمل نگرامج يلو تفص يلاکتفا کنند به تاو

 2.يگراندهد اخذ کنند نه داز آن خبر مي ي، وچه راکنند و فقط آن

او در عمل خودش طبق مشاهده و  ياگر برا»: گويندمي دانند و بر همين اساس مي فقيه بابناهل عرفان خود را 

او را  يدو نبا يردمورد مالمت قرار گ يدنبا شد، يداپ يستندکشف ن مشاهده و يکه دارا يماع کسانبا اج يمخالفت ،کشفش

 . 3«آن حكم را از باطن رسول و از باطن کتاب و سنت اخذ نموده است يشخص ينکه چن يراز .دانست يعتخارج از شر

و از  ادشده استي يدرون يبه عنوان نباز آن د و شومي يمعرف يباطن يعتعقل شر ،ما ينيد يمدر تعال کهبا توجه به اين  

 يابر خالف و  ي،کشف باطناگر  4،يدآواساس آن به شمار ميداشته  يبر ظاهر برتر يشهبابن هم يگرطرف د

، در برابر يباطن يعتشر  يرا برا يموجه تري، برماجرا است يندار ايدان، چون عقل محاصل شد يظاهر يعتمعارض شر

حاصل از حدس  يرا بر ظن نقل يحاصل از علم حصول يدرون يقين يجهاست و در نت يلقا يو آداب فقه يظاهر يعتشر

 . دهدمخالفت سر مي يداده و ندا يحترج يفقه

                                                                                                                                             
دشمنان او ...در خلقتش با رسول خدا شباهت دارد و در خالقش از او پايين تر است. مردم با او در ميان رکن مقام بيعت ميکنند. علي بي ابي طالب است

، دهدبينند که او بر خالف راي و فتوي ائمه آنها حکم فتوي مي،  چون ميکنندستهاند تقليد ميدانمردمي هستند که از علماييکه فقط آنان را مجتهد مي

و ...دهند،  فقها، فتوي به کشتنش ميو اگر هر آينه شمشير بر دستش نبود...شوندپذيرند و از ترس شمشير او تابع مياز روي کراهت فرمان او را مي

هم : به جهت آنکه ايشان اعتقاد دارند که. ، در باره او معتقدند که او در اين حکم در گمراهي استدهدحکم مي چون او بر خالف مذاهب ائمه شان

، روح مجرد محمد حسين تهراني،. براي اطالعت بيشتر ر.ك: «نمي تواند باشد،  و در عالم ديگر مجتهدصاحبان اجتهاد و هم زمان آن سپري شده است
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 يارياز  يحسن بصر يوقتبراي مثال، . داردهم  يطانيهاي شيافتشهودات و در ،عارف البته بايد توجه داشت که

 ،«کني؟چرا علي را ياري نمي»مورد اينكه ر پاسخ به سوال حضرت در دزند، ر باز ميس در جنگ جمل (ع)انمومنيرام

 يطانش دي،مناآري، »: فرمودند )ع(يرحضرت ام. 1«النار يالقاتل و المقتول کالهما ف: يدمشن يياز آسمان ندا» :يدگومي

د، اين مساله مفروض است که  مالک و کننيبسنده م يات نفسانيدر تشيع، برخالف تصوف که به تلق 2.!«برادر تو بود

 است. انطباق با دستورات امام معصوم)ع(ها، ميزان صحت شهودات و شيطاني نبودن آن

 

 عرضي فقه و عرفان د(ه 
 161م)يثور يانو سف( ق 135 يمتوف)يهو رابعه عدو( ق 150م)يدر قرن دوم با امثال ابوهاشم کوف يهصوف يگرافرقه درون

کار خود را ، (ه ق187 يمتوف)ياضع يلفض (ق 174م )يبلخ يقشق و (ق 165م )يو داود طائ (ق 162 م)هماد يمو ابراه( ق

منطبق با  تقريباشروع کار تصوف در قرن دوم  .رشد يافتاهل سنت بسته شد و  يدتيبستر عقدر  اشآغاز نمود و نطفه
است، در عرض  يرا مدع يياجوکه دو گونه خد مسلکدو  ينا 3.است شروع رسمي فقه چهاروانه اهل سنت

 يو مناسك يو قانون يکامال فقه ياول فضا. ندبه خود مشغول نمود راه را در دو جامعه اهل سنتآمده و  يدپد يكديگر

و  يو اشراق يمعرفت يدوم فضا. نمودمي ينمع يو قانون يهاي فقهرا با دستور يند يکه همه ساختمان و چهارچوب عمل

و  ينمود و راه عرفانميوضع و بدون توجه به آن  آداب فقهي عرضهمرا  يشخو ينت و قوانگرايي که دستورادرون

دو  يمنظم شد و راه يشدو گرا ينبا ا ،اهل سنتدنياي  .نموديم يتلقو آداب  ينقوان ينعمل به ا فرد مسلمان را يسلوک

در  تصوف،وقتي فان ناميد. توان آغاز شکاف ميان فقه و عررا مي ورزي دووانههمين دين. گرفت يهسو

در فردي به نام  خواجه عبداهلل  ،يشدن عرفان و فقه سنيمهشود و ضمآغاز مي يو دور از علم بحث يهفقيرقرن دوم با افراد غ

و خواجه عبد اهلل  يغزال لدر امثا ندچ، هرگر ايجاد شكاف ميان فقه و عرفان سني استنشان، 4ي، آن را بيازاردانصار

بايد  «شدن ضميمه»که از علت اين .باشدشده تصوف به فقه سني ضميمه ،و احمد جام يريابو القاسم قش و يانصار
در هر دو موضع  ،، در عين واحدکدام از اين فقها، اين است که هيچباشدنمي جا مناسبدر اين ،«وحدت»و لفظ  فتگ

 براي مثال .اندت ظاهري اهل سنت، به تصوف و عرفان گريختهاند و بعد از دلزدگي از فقه و دستورا، نزيستهفقه و عرفان

در . کندکشيده و خرقه صوفيانه به تن مياز همگي ايشان دست... بعد از اشتغال به حديث و تفسير و فقه و کالم و غزالي،

في علمي منحرف معر ،و گاه از زبان خودش ديزا ،حضورش در کسوت تصوف يواقع فقه غزالي در بازه زمان

خوريم که اين قاعده را مستثني به نام خواجه عبداهلل انصاري برمي يبه فردي متفاوت ،در ميان صوفيانالبته  5.استگشته

 ،با اين همه. شودعيار محسوب ميهم کسوت فقيه را به تن داشته و هم يک صوفي تمام ،و در طول حيات خويش شده

. باشد که داراي روحي عرفاني ،اکيد کند که عين فقه است و فقهي را تعليم دهدنمي تواند بر تصوفي ت، خواجه عبداهلل نيز

                                              
اند.. قاتل و مقتول هر دو در آتش1

 .(1385)تهران: راه نيکان، چاپ اول، ،آسيب شناسي عرفانبدالرضا بارفروش ، ع. 2
 .293(، ص1386، )قم، انصاريان، چاپ دهم حيات سياسي امامان شيعه. رسول جعفريان، 3
 182، ص1، ميراث تصوف ، ج لئونارد لويزن. 4
، مقاله نهم  (1385، 3طرح نو، چ: تهران)، 1، جدفتر عقل و آيت عشق ي ديناني ،غالمحسين ابراهيم: رك. 5
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بويي از فقه و دستورات ، دهدتعليم مياي که گويد، تقدم و تاخر عرفاني ندارد و هم آداب صوفيانهلهذا هم فقهي که مي

 .عملي دين نبرده است

 

 (تصوف و تشيع2-3

 زباني تشيع و تصوفالف(ه 
ان يا ق خاود نما يا عم يهاا هيا شراقي صوفيان داراي روح و زمينه واحدي است که يک مدرک واحاد را در ال مشاهدات ا  

و ازقضا اين مدرک، منطبق با مضامين عالي بيانات امامان معصوم شيعه)ع( است. به عبارت ديگار، ايان ادارکاات     1کند،يم

آناان   يرا بارا  ي، مشااهدات يانهفقاه قلاب صاوف   شااره شاد کاه    گذشته ادر خورد. تر با تشيع گره مياي عميقعارفانه در اليه

 يهاي او را کمتار کسا  ييگوحالج که آوازه شطحمثال  .همسان بودگاه و  يکنزد يعيانش يدبه عقاکامال حاصل آورد که 

هاا و  ظوع يو در ط پيچيده شده (ع)مهديمربوط به وجود حضرت  يلو مسا يهامام يد، احوال مرموز او با عقااست يدهنشن

همچناين باا دقات در     2.اسات کارده ماي  يجو امامات را تارو   يتتصاوف مرباوط باه فكار مهادو      ينوع يش،خو يهادعوت

بينيم که از فهم عرفاني او شكل گرفته اماا در عاالم خاارجي    احواالت حكيم ترمذي)سده سوم(، واليت بدون امامي را مي

شاود کاه ناوعي اماام     آن مهيا نمايد و در نتيجه به تناقضاي دچاار ماي    تواند مصداقي را برايقادر به انطباق آن نبوده و نمي

بر همين اساس اسات کاه سايد حيادر آملاي، شايعه را        3کند.شناسي بدون امام )مانند مسيح شناسي بدون مسيح( را ارايه مي

ي کناد و پاس از   حامل اسرار انبياء به حسب ظاهر و شريعت، و عرفان و تصوف را ميراث دار آن به حسب باطن معرفي ما 

 4آن حكم به وحدت حقيقي تصوف و تشيع مي کند.

 ياناد يدر تمام ،يعرفان ينامع يرا جامع تمام يعتش رود و، فراتر ميمعاصر مستشرق معروف ،کربن يهانر

 ،کربن 5هاي آسماني باشد.دارد که تشيع قدرت و قابليت آن را دارد که جامع معاني باطني همه وحي. وي بيان ميداندمي

آن  يقتداند و حقمي علي)ع(، از آن 6روايتي از اميرمومنان، با استناد به را يگرد ياندر اد ياشراق يلپتانس يتمام ،در ادامه

  7.کنديجستجو م يعرا در تش

هاي آشنايي و انس با واليت الهي شود، به تدريج زمينهنزديكي تصوف و تشيع که از اشراقات صوفيان فهم مي

دهد و در نتيجه، از قرن ششم به بعد، مذهبي بينابين، به نام سني يتصوف نفوذ م يهاين)ع( را در ناخودآگاهمعصوم

                                              
 .28(، ص1387. هنري کربن، تاريخ فلسفه اسالمي، مترجم: سيد جواد طباطبايي، )تهران: کوير، چاپ ششم، 1
 137، ص جستجويي در تصوف ايران ،کوبعبدالحسين زرين. 2
277ترجمه جواد طباطبايي، صهنري کربن، تاريخ فلسفه اسالمي، . 3

140عبدالحسين زرين کوب، دنباله جستجو در تصوف ايران، ص. 4

 113، ترجه دکتر انشاء اهلل رحمتي  ص تخيل خالق در عرفان ابن عربيهانري کربن  ، . 5
دهد.. روايتي از اميرمومنان که حضرت، نام تمام انبيا و تمام معجزات ايشان را به خود نسبت مي6

تا  شايد بتوان گفت که همه عرفان هاي نوظهور و مکاتب دلزده از ماده گرايي عالم غرب که به نحوي، در پي عبور از طبيعت بوده و تالش دارند. 7

اماميه، اند که در صورت آشنايي حقيقي با معارف ادراکاتي نسبت به عالم وراي ماده پيدا کنند، حرکتي غير اختياري را به سمت و سوي تشيع آغازيده

خود را با معارف آن مانوس و همراه ديده و سرنوشتي چون تصوف پيدا کرده و آمادگي پذيرش واليت کليه امام عصر )عج( را پيدا کنند.  
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. شايد بتوان گفت که تصوف، به برکت 1انددوازده امامي شكل مي گيرد که اکثريت عرفا و صوفيان، آن را تشكيل داده

مين)ع(، نقش بسزايي داشته، چرا که با مطرح شدن ائمه)ع(، به اش، در ارادت امروزي اهل سنت به ائمه معصوفهم عرفاني

اي که به شهر عثماني عنوان قطب و سر سلسله صوفيان و اميرالمومنين)ع( به عنوان قطب االقطاب، در قرن چهارم، بصره

  3پيوستند.شهره بود، تماماً به شيعه اثني عشري بازگشته و شاميان نيز به خيل محبان وگاه شيعيان حضرت  2مذهب

 

 ب(خيزش تصوف
شاود  شود که در قرون مياني اسالم، خيزشي از سوي تصوف ايران، به سمت تشيع آغااز ماي  از شواهد تاريخي استنباط مي

اش، خاود را باه تشايع    هاي اشراقيشود. تصوف با داشتهکه در قرون نهم و دهم به وحدت نظري و عملي اين دو منجر مي

است. اين دوره، کاه باه    ين حرکت، منطبق با قرن ششم قمريشود. اوج او سوي آن کشيده ميبيند و به سمت نزديک مي

و  يانصاوف  وي کاه حبه ن دنياي اسالم است، دنش يدو قطب يژگيوداراي  فته، نام گررنسانس تصوف تعبير هانري کربن، 

 ياز ساو  .يابناد نفاوذ ماي   ياردر حكاام بسا   دار مناصب قضا هستند وفقها عهدهد. باشن، هر دو در اوج قدرت و بروز ميفقها

پرقدرت که بار قلاوب ماردم     يروييرا گسترش داده و به صورت ن يشخو ياجتماع يگاهپا ،هابا رونق خانقاه يانصوف يگرد

 يررا تكف يگريد يكيکه  مسلماناندو قطب جامعه  .کنندمي يدابروز پ ياسيکنند، در برابر جبهه قدرتمندان سحكومت مي

کاه    ي نمايندرا آغاز م يخط، از قرن ششم به بعد ،نمايداز معرفت متهم مي يگري و دورياو را به سطح يگريد و دکنمي

شادن  يمهگاذار از مرحلاه ضام   و  يشدن جامعاه سان  يدوقطب يان ا. سلوک مي کنندو مستقل  يگانهب يكريگرکامال از 

 يو شاروع اجتهااد بااطن    يععرفاان باا تشا    ييآغاازگر آشانا   ،دويان ا ي و عملاي نظر ييبه مرحله جدا يدنفقه و رس وعرفان 

باياد در قارون    را يازش خ يان مقادمات ا . باشددر عرفان، مي يمحورامامت يعني يعتش ياشراق هاييشهاند تصوف در طول

 يزيسات و فقاه  يادب خانقااه  يستاسا  هب يرابوالخ يدابوسعاقدام تصوف و همچنين  ياشراقات عرفان گذشته و در

 يارا ، زجساتجو کارد  ، عاوراف المعاارف   ه نگاشاتن با  يو ساهرورد  يريهرساله قشه نگاشتن ب يريابوالقاسم قش اقدام و يعلن

اولاين زمااني   . سانت مناسک امامان چهارگانه اهال  از تفاوتم يشدند، مستقل از فقه و منسك ييبنا يلدار تشكعهده يهمگ

از اين زمان به بعد خيزشاي نارم    4.کنند، قرن هفتم استت مياي شيعي در تصوف حكايهانديشه نگاران از حضورکه تاريخ

، باا وقاوع حملاه مغاول و ساقوط      در قارون هفاتم و هشاتم   . باشيم، شاهد ميو تدريجي را در عرفان تا انطباق کامل با تشيع

تاب  باا فقاه و مك   ،تصاوف  ياباد. در ايان فرصات اسات کاه     خالفت بغداد، تشيع فرصت تنفس و نشر حقايق خويش را مي

ايشاان  چاه  و آن يناد باو ماي  يو دساتور  يظاهر يمخود را در تعال يمشاهدات و علوم باطن يشود که تمامآشنا مي يديجد

هاي خالق و تجربه يلو تخ يانفس يرچه را با اصالت تصور و سآن يهصوف. دار اصلي آن استاو ميراث ،انديدهدتاکنون مي

                                              
 .97، ص(1384تهران، سفينه، چاپ نخست، )مهدي طيب، سرحق، . 1
شتن عثمان را صحيح نمي دانستند، اما خود از مسببان شورش عليه عثمان عثماني مذهبان، گروهي بودند که به داليل سياسي و گاه اميان نفساني، ک. 2

اين افراد ادعاي حمايت از عثمان را داشتند و جنگ هاي صفين و جمل را به راه . بودند و حضرت امير عليه السالم را در قتل عثمان متهم کردند

(.1387ه علميه قم،چاپ نخست، مرکز مديريت حوز: قم)، فرق تسنن مهدي فرمانيان،. ك.ر. )انداختند
42، ص(1387مرکز مديريت حوزه علميه قم،چاپ نخست، : قم)، فرق تسنن مهدي فرمانيان،. 3

.515(، ص1379، )قم:پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ نخست، 2، جصفويه در عرصه دين فرهنگ و سياسترسول جعفريان، . 4
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کاه تاا آن روز باه    را يافتاه بودناد    ياماام ايشان مسلک  .يافت يزهورت منظم و تئوربه ص يع، در مكتب تشبود يافتهدر ينيد

 ناد. ابا او مانوس بودههاست که در سير انفسي خويش، قرنو زهد، خرقه و سلسله خود را به او رسانده و  يجهت جوانمرد

 ياات قرآن و ذوبطون بودنش و روا ياطنب يرو تفس يلگري و اشراق و تاويباز شده بود که از باطن يميبه تعال يانچشم صوف

و  يار محبت و امامت و پ و يابن عرب يمحوريتکشف شده در مشاهدات حالج و وال يتگرفته تا مهدو يو معرفت ياشراق

شاهرت يافتاه، در    فاارض توجه به اشعار ابوحف  عمار، کاه باه ابان     .دارد يارحرفها و آداب بس... مرشد و راه و سلوک و

 :امل استباره قابل تاين

 يقَضَ  ذَهَبَ الْعُمْرُ ضياعًا وَ انْ

 

 شَ يْ  بِباطِالً إذْ لَمْ أفُزْ مِ ُُْْمْ 
 وَال غَيْرَ ما اُوليتُ مِنْ عِقْدي 

 

 عِتْ  رَ ِ الْمَعْع  حَِ اَقِ  ا مِ  نْ 

 قُصَ                          ي ْ

 

 

 خانقاه  يبرا يعهاي تشجاذبهج(
وي تشيع تواند عامل کشش تصوف به سيه است و متصوف مهم و قابل توج يهايي وجود دارد که برادر تشيع شاخصه

 رسيده و در داکرد است، در تشيع به رشد و عمق بااليييپ يعيگاه رفيها که در تصوف، جااين شاخ  .پنداشته شود

 خورد. ث خود گره بتوانسته به افقي باالتر از ميرادارد. بنابراين تصوف با پيوند با تشيع مي يه اصالت معرفتيامام

 

 مقامات يوک و بسل 
 يقطر يط در روح دستورات آن، شده ومطرح يمحور يبه صورت ي،و رشد عمود روحاني سلوک يشهاند، يعدر تش

کرد و بر همين مبنا و با دنبال مي سنتاهل يطدر مح ،که تصوف است يايشهانداين همان  .زنديموج م معرفت و وصول،

 ،يششود که با عبادات خوگفته مي يمومن به کس يعي،ش يثو احاد يهدعا يجايدر جا .4يدگرد يلتشك يقصد چنين

 بصارَأنر أو  يکلإکمال االنقطاع  يب لهَ ياله» .شودمي يلنا يدرد و به وصول رضوان الهرا مي يونوران يحجب ظلمان
بعز  ةنا معلقارواحَ يرتص و ةمعدن العظم يلإصل تَالنور فَ بصار القلوب حجبَأخرق تَ يتحَ يکلإظرها نَ ياءِقلوبنا بض

  5«..عن سواک منحرفاً وَ اًک عارفلَ کونَأف يتج حَبهَبنور عزک األ يلحقنأ ياله... قدسک

         

  تاويل 

                                              
ي ترين عارفان جهان اسالم است که قصيدهق( متولد در مصر از بزرگ 632 -576علي)الدين عمربن مرشدبنابن فارض، شرف - 1

 ي او متذکر مباني عرفان است و شهرت جهاني دارد.تائيه
 ، غير از عهد و طوقنشدم و کامياب شما نرسيدم حقيقت به وجهبه هيچ من ؛ چرا کهگشت سپري باطل شد و به ضايع عمر من. »2

 ي يکنتيجه گويدمي.« است رسيده من به آن حقّ، از اوالد قُصَيّ)جد اعلي حضرت رسول( که شده بهپيامبر برانگيخته عترتِ واليتِ

 من به صورت هِبه و بخشش به که است و عقد والي ايشان خوردنو گره طاهره عترت واليت به ، وصولاهلل إلَي عمر سير و سلوك

(.92، ص1388ن، الميزااصفهان: لُب -ادبِ خيال، عقل و قلب /اصغر طاهرزاده، . )امو فائز گرديده کامياب از آن و من طاء شدهاع



 .هجويري، کشف المحجوب: ك.ر. 4
 مناجات شعبانيه. 5
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 .است 1يلبه حساب آمد، مبحث تاو پوشاننهيپشم يمشخصه برا ينو کارآمدتر ينمهمتر يد، که شايگر تشيعد يتخصوص

بر  .اندشدهگويي بوده و از همين باب مورد طعن فقهاي اهل سنت واقع مياز تاويل تعاليم تصوف داراي موارد زيادي

. هاي فراواني را براي صوفيان فراهم آورده باشدتواند جاذبهگرايي در تعاليم تشيع نيز ميهمين اساس، حضور تاويل

 يلداند و به دالواجب مي ،قل و نقلقرآن را به حكم ع ياتآ يل، تاو«عظماأل يطالمح يرتفس»در کتاب  يآمل يدرحيدس

 . 2دپردازمي يبه صورت مفصل ،خود

  

 يقرآن يالتتاو -

که راسخون در  )ع(،به مدد گفتار ائمه اطهار و 3«في العلم هلل والراسخونَأال إ ويلهأعلم تما يَ و» به مقتضاي آيه انيعيش

کنند، و يدر قرآن را اثبات م ييگولي، اوال امكان تاو4دانو امامان بعد از او معرفي نموده( ص)علم را رسول گرامي اسالم

عالمه طباطبايي، پيرامون تاويل مي  .اندچهارده نور مقدس دانسته تين را منحصرا در صالحيانه ديگران تاويلييا تبيثان

هايي است واقعيت آنچه در قرآن کريم پيرامون تاويل ذکر شده است، از قبيل مدلول لفظ نيست بلكه حقايق و»فرمايند: 

که باالتر از درک عامه بوده که معارف اعتقادي و احكام عملي قرآن از آنها سرچشمه مي گيرد. آري همه قرآن تاويل 

 5«.دارد و تاويل آن مستقيما از راه تفكر قابل درک نيست

-مقوله يننشانگر وجود گسترده چن، به حد تواتر بوده و يدهرس (ع)يقرآن از ائمه هد ياتآ يلکه در تاو يفراوان ياتارو  

بودن در . اين ذوبطون6اليه و تودرتو معرفي مي نمايندپيامبر اکرم)ص( قرآن را تا هفت بطن، اليه .است يعدر تش يا

ن کنتم إهل الذکر أسئلوا أف» يفهشر يهدرمورد آ )ع(،باقر امام 7روايات ائمه هدي)ع( تا هفتاد بطن هم بيان شده است.

امام  يناز هم يگريد يثدر حد .8«هل الذکرأ ةُالئمأ نا وأالذکر »: کنندمي )ص( نقلاسالم يگرام يامبراز پ ،«علمونالتَ

 ينلذأنحن » :فرمودند «لبابألاولواأ تذکريَنما إ يعلمونال  ينو الذ يعلمون ينالذ يستويهل » يهآ يلهمام است که در ذ

 يعد اصلو بُ يقيخود را بطن حق ي)ع(،است که ائمه هد ينگونها .9«لباباأل اولوا يعتناو ش يعلمونال  يندونا الذو عَ يعلمون

)ع( حضرت صادق از يقول . درکنند يخود معرف يلهرا از خود و بوس يتهدا تا منحصراً يندنمامي يمعرف يکتاب اله

                                              
کمک تعاليم وحياني است. . منظور از تاويل تحميل معاني مورد دلخواه بر ظواهر شريعت نيست بلکه کشف حقيقت شريعت، با1

، تحقيق سيد محسن موسـوي تبريـزي )وزارت فرهنـگ     تفسير المحيط االعظم و البحر الخضم في تاويل کتاب اهلل العزيز المحکم . سيد حيدر آملي،2

 به بعد422ه( ، ص1416وارشاد اسالمي ،چاپ دوم ، 

 
 7 سوره ال عمران، آيه. 3
 .550، حديث 18(، ص1365، 6)تهران: دارالکتب االسالميه، چ« باب دعائم االسالم»، 21/ 2ج، اصول کافي. محمدبن يعقوب کليني، 4
 . 117، ص (1386راويان، چاپ هشتم، : قم)، شيعه در اسالم محمد حسين طباطبايي،. 5
، رواياتي عياشي و معاني االخبار کافي و تفسيرو در تفاسير مرسال از آن حضرت نقل شده است و در  15، ص(مقدمه)سفينة البحار، تفسير صافي. 6

.در اين معنا نقل شده است
 117، ص1، جبحار االنوار. 7
 ،اصول کافي. محمد کليني، 8
 .303 ، ص538 کتاب الحجه، حديث اصول کافي،محمد کليني، . 9
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ک و بذالک لَهَ يرهمن سلک بغ يلذأ بيلهسَ وال منه إ يوتيال  يباب اهلل الذ -يهصلوت اهلل عل- ينالمومنيرکان ام» :آمده

 تانمودند  يقرآن معرف يبرا يازنده و پو يبطن خود را )ع(معصوم امامان1.«بعد واحدٍ واحداً -السالم يهمعل- ةئمألات رُجُ

، همه قرآن را خالصه در يثيدر حد -السالم يهعل- يعل .اويل قرآن دريافت شودو ت يرتفس يشاناز ا منحصراً يدر هر عصر

و  ةالبسمل يالحمد  ف يالحمد و کلما ف يالقرآن ف يکلما ف». گردد يبه نحو اکمل و اتم معرف ،ن معنايخواند تا اخود مي

 2«حت الباءتَ يلتأ ةُنا النقطأو  ةالنقط يالباء ف يالباء و کلما في ف ةالبسمل يکلما ف

 

 در مناسک يلتاو -

در . ردار استبرخوي ايژهو يگاهاز جا، هم تشيع يعباد منحصر به آيات الهي نيست و در آداب و مناسک ،يلمبحث تاو

که  ،قيقت آن فعلو روح و ح يستن شود، مقصود اصليبادت که با جوارح انجام ميع، عمل و فعل ظاهري تعاليم تشيع

ست که ما شاهد ا بر همين اساس. شودمورد نظر و غايت عمل محسوب مي دهنده مكارم است،سازنده جوانح و پرورش

در زمره  ،ةالصلواحکامنار که در ک يمباشمي ةسرالصلوتر از آن قيو عم ةالصلوابدر موضوع آد يهاي فروانکتاب

 .تاليفات عالمان تشيع قرار دارد

. زندگره مي ،و سلوک يفقه را به وجه عرفان يکه وجه عباد يمدار )ع(از ائمه اطهار يهاي فروانمناسک، گفته يلدر تاو  

  3ان شده است.يب يکند که اسرار وضو در آن به خوبينقل م يثي، حد)ع(از امام هشتم ،يخ حر عامليشمرحوم  ،براي مثال

که بيان از اين يرغ )ع(،يکه ائمه هد يبه نحو ،يدهباالتر از ذو بطون بودن عبادات نيز مطرح گرد يعه،ش ياتروا در

و روح همه عبادات و شرط  يقت، خود را حقيشسر خو اهل و خواص يباشند، برامي يعتشر يِظاهر افعالِ کننده اسرارِ

ال  يعل عدوَ انَ» :يندفرمامي )ع(امام باقر .اندکرده و امام را محور و اساس عبادت نام برده يکمال و صحت آن معرف

 يگريد يتروا در 4«.ينو زَأ يمر صلّمن خالف هذا االَ يعل سواءٌ: و قال يممحن الم ةجرع جرعيُ يحت يامن الدن خرْجيُ

اندازه کوه احد  اندازه عمر نوح عبادت کند و به خداوند را به ياگر بنده ا! ياعلي» :فرمودند )ص(است که رسول خدا

 ين، و عاقبت مظلومانه بآورد يهزار حج به جا يادهپ يشود و با پا ي، و عمرش هزار سال طوالنطال در راه خدا انفاق کند

نخواهد کرد و داخل در آن نخواهد  استشمامبهشت را  ي، هرگز بوتو را نداشته باشد يتوال ي، ولصفا مروه کشته شود

 5«.يدگرد

پا را فراتر از اين هم نهاده و واليت ائمه هدي)ع( را رکن  ،ذو بطون بودن و تاويل برداري مناسک در تشيع

                                              
 .513، حديث شماره (کتاب الحجه) ،1جاصول کافي ، محمد کليني، . 1
«    1384، 5، ترجمه محمد ظريف، )قم: حاذق، چرهترجمه القط. سيد احمد مستنبط، 2

،  س و القـدمين أعلـي العبـد غسـل الوجـه و الـذراعين و مسـح الـر        جلها صـارَ أن التي مِ ءِالوضو ةَن علأ». حضرت رضا)ع( به محمد بن سنان فرمودند: 3

و يغسـل اليـدين ليقلبهمـا و     والخضـوعِ  ، فيغسل الوجـه للسـجودِ  الکاتبين رامَه و مالقاته بها الکبجوارحه الظاهرَ هياإفلقيامه بين يدي اهلل تعالي و استقباله 

حالته و ليس فيهما من الخضوع و التبتل ما فـي الوجـه و    تستقبل بهما کلَ ،نها ظاهران مکشوفانس و القدمين ألامسح الررهب و يتبتل و يَرغب بهما و يَيَ

 .237ه قـ(، ص 1414: تحقيق موسسه آل البيت، )قم 80، جوسايل الشيعهشيخ حر عاملي، «. الذراعين
نمي کند کـه نمـاز بخوانـد     فرقي ،مخالف واليت ما خاندان نمي رود تا اين که جرعه اي از حميم بنوشد و فرمودند: از دنيا -عليه السالم-. دشمن علي 4

  50ح 235ص27ج بحار االنوار، 471ص ثواب االعمال و عقاب االعماليا زنا کند.
256ص 39ج اربح. 5
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. و انحصاري باطن و حقيقت اسالم باشند نماينده صرفاهل بيت رسول اکرم)ص(، تا  و اساس اسالم معرفي نموده است،

بيان گرديده که بنا و اساس اسالم را بر پنج پايه استوار دانسته  )ع(روايتي از حضرت کاظم ،در کتاب شريف اصول کافي

داند و را برتر از اين هم مي م)ع(رواياتي داريم که شان اما ،با اين حال 1.،  حج و واليت،  روزهکه عبارتند از نماز، زکات

در روايتي که امام . شناسدمعرفي کرده و امام را اس اسالم و تمام دين مي( ع)همه دين را معتبر به واليت ائمه هدي

لنافي و ا س االسالمِاُ ةَماماإل إن...الدين ن تمامِمِ ةِاالمام امرُ» :شدهانيب دهند،مي شناسيامامدرس به عبدالعزيز،  ا)ع(رض

 :فرمايندمي )ع(امام صادق، در حديثي ديگر. 2«...و الجهاد و حجِو ال و الصيامِ ةِو الزکو ةِتمام الصلو مامِ، باإلفرعه السامي

 .3«يتالب هلَأبنا و اساس االسالم حُ اساسٌ ءٍيلكل ش»

ا ب اگرچه ادبيات آن با تالقي ،ه در ميان شيعيان حضور دارد، به صورتي زند، مبحث تاويل(ع)پس از ائمه هدي  

مذهب، تقريبا به عنوان اولين صوفي شيعه يدرآملي،ح يدس. تصوف متورم گشته و به صورتي منظم در آمده است

يات تصوف اماميه را با ادبمذهب هاي موجود در ويلأ، تبه صورتي فراگير هاي مثبت تصوف را شيعيانه سروده ومولفه

 را يتوال يتضامقرا طريقت و  نبوت يو مقتضا را شريعت رسالت يخود، مقتضا يعهوي در اسرار الشر. بيان داشته است

 يقتقح يکو  )ص(الشان اسالم يمرسول عظ يعني ،شخ  يکبه  ينهاتمام امعتقد است که و کند حقيقت معرفي مي

 .گرددبرمي ،واحده که همان شرع است

   

 يامامت محور 
اسااس   به عنوان اصل اصيل مكتب تشايع و مساله امامت  4.انه استيفمراد صوپير و ادآور ي پوشان،نهيگرايي، در نظر پشمامام

لكال شاي اسااس و اسااس     ». شود تا همه آداب و مناسک سلوکي يک شيعه، باه اماام خاود گاره بخاورد     اسالم معرفي مي

صالوتَنا علايكُم و   وَ جعَالَ  »: خاوانيم ، ميرسيده است )ع(يددر زيارت جامعه کبيره که از امام ها 5«.االسالم حبنا اهل البيت

مواالتكم علمَنا اهلل معاالم دينناا و أصالح    بِ..  کفارةً لذنوبنا ما خصنا به من واليتكم  طيباً لخلقنا و طَهارةً النفسنا و تزکيةً لَنا وُ

امامات را در  اين توصيفات که محوريت . 6«هالواجب دهو بمواالتكم تُقبَل الطاعةُ المفترضة و لكم المو ..من دنيانا دُما کان فسُ

متمرکز کارده   )ع(را در نقطه واحد اتصال به تعاليم و واليت ائمه اطهار ينماياند، ثقل سنگين مرشديت و راهنمايتشيع مي

امام چنان که نسبت به ظااهر اعماال ماردم    ». کندخالصه مي( ع)و حقيقت ديانت و سلوک ديني را در چهارده نور مقدس

                                              
 18، ص«باب دعائم االسالم»، 21/ 2، جاصول کافي. محمد کليني، 1

 
 198، ص«باب نادر جامع في فضل االمام و صفاته» 1، جاصول کافي. 2
 45، ص «باب النسبه السالم» 46/ 2، جاصول کافي. 3
رف الهي است که از جانب حق، براي دستگيري بشر گماشته و قصد ما مقايسه امام معصوم با پير و مرشد صوفيان نيست. امام، سرچشمه وحي و معا 4

را مَظهر و مُظهر صفات الهي واقع شده اند، در حالي که پير صوفيان، فردي عادي است که به صرف مجاهدت بيشتر در سلوك، هدايت مريدان خويش 

 ه امامت، بسيار وجود داشته و دارد.پرچم داري مي کند. منظور، بيان اين نکته است که در تصوف، زمينه هاي پذيرش مسال
 45، ص «باب النسبه السالم» ،46/ 2، جاصول کافيمحمد کليني، . 5
 زيارت جامعه کبيره. ،مفاتيح الجنانشيخ عباس قمي، . 6
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طن نيز سمت پيشوايي و رهبري را دارد و اوست قافله ساالر کااروان انساانيت کاه از راه    پيشوا و راهنماست، همچنان در با

 1«.باطن به سوي خدا سير مي کند

در  پير،». باشدمي (ص)کند و نماينده رسالت باطني رسول اکرمتصوف نيز پير چنين نقش اساسي را بازي مي نظر در

تواند آدمي را از و نقش واليي اصلي پيام او دارد، مي ر)ص(با پيامب اي که از طريق سلسله معنويبا رابطه ينگاه صوف

، به وسيله فضيلت برکت که در اختيار پير، هچنين به عنوان نايب پيامبر. شمار ماديات رهايي بخشدها و قيود بيمحدوديت

مه احوال، بويژه در زمان انجام ، شيخ در هاز نگاه مريد. گرداند، موت و تولد معنوي را براي سالكان ميسر مياوست

از نظر مريد، شيخ حتي پس از مرگ جسماني نمرده است و ارشاد معنوي و دست گيري او در . ، حاضر و ناظراستآداب

، پسر را براي دست لطف خداوند. مجلس مرشد، تجسم زميني مجلس آسماني ملكوتيان است .چنين حالي هم تداوم دارد

مريد، بايد بدون ذره اي چون و چرا، خود را . خواهدهر مريد، پير خاص و ويژه خود را مي. ندگزيهدايت آدميان بر مي

  2«تسليم شيخ کامل گرداند

 را( امامت)دانندباور ويژه خويش مي ،يكي از محقيقن تصوف در دوران معاصر، عناصر باطني اسالمي که شيعيان

 )ع(اي برتر از علي بن ابي طالب، نمونهاو معتقد است که در اين باب .داندگري در جهان تسنن هم ميگر باطنينمايان

، نسب معنوي خود را به هاي صوفيانايشان با تاکيد بر اين نكته که در عالم اهل تسنن، تقريبا همه سلسله. شودنمييافت 

انا مدينه »دانند، حديث مشهور ي، برترين مرجع معنوي مومنان م(ص)کنند و او را پس از پيامبر خاتمآن حضرت ختم مي

، را مشترک ميان اهل سنت و تصوف گرايي اسالمي داللت دارددر باطني )ع(که صراحتا بر نقش علي« العلم و علي بابها 

نمي داند؛ بلكه آن را مستقيماً با خود  را عقيده اختصاصي شيعه  )ع(دانسته و معتقد است که صوفيان، خالفت روحاني علي

مع الوصف تشابه اعتقادي ما بين تشيع »: گويددر ادامه چنين مي تصوف، اين محقق 3.دهندگرايي اسالمي ارتباط ميباطني

شود که هر دو مشرب مستقيما از اين واقعيت نتيجه مي بسيار شگفت انگيز است و ،و صوفيان در خصوص اين نظريه

 . 4رايي اسالمي ارتباط يافتندگو بدين عنوان، با باطني( واليت)، از طريق مذکورفكري

 

 خرقه 
 يفشر يثحددر . ارتباط دارد يعبا تش ،رسم ينا يو انتقال خرقه و معن يدنعمل پوش معتقد است که ابن خلدون 

شدن و وحدت يكيو نماد  5يردگقرار مي -سالم اهلل عليهم-ينو حسن و حس يمحمد و عل يبر رو مشترکاً ،رداء ،کساء

به  يو انتقال نور معنو يهاي معنو، نماد انتقال آموزهخرقه زين در تصوف .است )ص(اسالم يگرام با رسول (ع)بيتاهل

خود و  ينب يشود تا حجاب و مانع درونقادر مي ينبه صورت نماد يد، مرحجاب يادر اثر گرفتن خرقه  است. يدمر

                                              
264، ص(1386واريان، چاپ هشتم،: قم)، شيعه در اسالم. محمد حسين طباطبايي،  1

.99(، ص1384، 4هران: قصيده سرا، چ، )تهاي صوفيانآموزه. سيد حسين نصر، 2
. 167ص ،هاي صوفيانآموزه سيد حسين نصر،: ك.. ر3
 168همان، ص. 4
، حديث شريف مفاتيح الجنان شيخ عباس قمي،«ماءِلي السَإمني اليُ دهِبيَ وميءَأو  ي الکساءِبطرفَ اهللِ بي رسولُاَ ذَخَأ الکساءِ تحتَ لنا جميعاًکتمَافلما . »5

کساء
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نقل شده است، رسول  يآمل يدرح يدو س يبحران ثميو م يدالحد يکه از ابن اب يگريد يثدر حد. خداوند را به دور افكند

پس از بازگشت  يشانا. باشدمي يشانامور نزد ا يزترينکند که عزمي يافتاز خداوند در يمرقع ،در شب معراج)ص( خدا

 بر آن دوخت تا آن حد يشمار يهاي بوصله )ع(يعل. يدپوشان( ع)ي، خرقه را بر علبه دستور و اجازه خداوند ،از معراج

امر )ع( به فرزندش امام حسن( ع)يعل. امده شدهززن خجلتام که در برابر وصلهخرقه آن قدر وصله زده ينبر ا: که فرمود

آن را بر ( جع)يتا حضرت مهد( ع) ينو سپس اخالف حس )ع(ينفرمود پس از مرگش آن را بر تن کند و پس از او حس

 يو روند عمل يانصوف يهااست که داشته يصرفا امر، ندارد ييتموضوع عيو مرقع، در تش کساء مسالهالبته  1.اندتن کرده

 يعيهمانند مفسران ش ،جمهور يابن اب .يدندادب استمرار بخش ينبه ا يعهماهنگ آمد و بعد از ورودشان به تش يشانا

 يردا با يدند،پوشو ميکرده  يافتانتقال در يقاز طر يانکه صوف ياخرقه :يدافزامي يثحد يندر مورد ا ،هاي بعددوره

 ينکنند و با امي يسأت يد،پوشان يامبرکه پ يخرقه از اوصاف يدنو پوش يافتبا در ،يانندارد بلكه صوف يارتباط ءکسا يثحد

  2.که خرقه نماد آن است يابند يآگاه يخواهند به اسرار الهخود مي قدربه  ،عمل

 

 يهمحمد يقتحق  
و اقطاب تصوف  ءيااز اول يکدر هر  )ص(،اسالم يامبرپس از پ ،يهمحمد يقتحق يا دارند که انسان کامل يدهعق يانصوف

، از ازل يبر آن است که نور محمد معتقد است وامامان خويش را در مورد  يهنظر ينا يابه گونه يزن يعهادامه دارد و ش يزن

و پس از او در  يدهرس )ص(خاتم يامبرداشته تا پ يتجل يامبرانپ از يکبوده است و در هر  يشو حرکت خو يراز آدم در س

اشهد انک کنت نورا في االصالب الشامخه و االرحام المطهره » 3.ظهور کرده است يخيتار يببه ترت )ع(امامان يک يک

 4«لم تنجسک الجاهليه بانجاسها و لم تلبسک من مدلهمات ثيابها 

 

 وونه تصوفترجمه فارابيد(
واقع شده  يخاز تار يادر نقطه ،يعيعرفان ش يکننده رسميرتقر اولين به عنوان ،(ق 782از  ا بعد720)يآمل يدرح يدس

ت يمعنوبرهه تاريخي،  ينا در .اندسر داده تو ترانه وحد گرنديكديقرابت به  يتصوف و تشيع در اوج منحن است که

و عزم وحدت  ل شدهيمتما يعمكتب تش يبه سو ،اريبدون ع يفرد تجربه ي، بر مبنارهبريهاي بپراکنده و متورم از سلوک

اي او در وظيفه. دارد اي نقشي واسطه، يانهبه مثابه واردکننده معارف عرفان صوف ،يآمل يدرح يدس .دينمايمبا آن را 

 مشخ  کرده ورا  يععرفان حد و حدودپرداز تش و بشرزده و يارمعيب ان تصوفيم ،و افتراق يز، نقاط مهده گرفتکه بر ع

زدني، برجسته با ظرافتي مثال تواند در انديشه اماميه، به حيات خود ادامه دهد را با اصول تشيع واشترکات و آنچه مي

 5کند.مي

                                              
 .171مان، صه. 1
.171ص همان،. 2
.65(، ص1387، مترجم سيد جواد طباطبايي، )تهران: کوير، چاپ ششم، تاريخ فلسفه اسالميهانري کربن، . 3
، زيارت وارث.مفاتيح الجنان. شيخ عباس قمي، 4

و اجراي سيستمي دين در جامعه را پديد دادن مجال إعمال هاي فلسفي غرب در کشور ما، موجبات ناکارآمدي و از دست. ورود بي حساب انديشه5
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به هنگام ورود فلسفه به  ي،فاراب يگاهجا همان يع رابه تش نظري در ورود عرفان سيد حيدر،نقش  ن،تواميبنابراين   

. کندمي يرا باز يو حكم موسس فلسفه اسالم دارد ياساس نقشي يونانيورود فلسفه در  فارابي .دانست يعالم اسالم

نمايد که تصرف مي ياهبه گون ،زدهيونانيو در فلسفه  دهدمي قرار يقرا مورد تدق يگانهاخذ علم از ب يچگونگ يفاراب

فلسفه  ينصورت،در ا. گرددمي يالماس تمدنبسط فرهنگ و يبرا يبه عامل يلو تبد اشتهند يانتبا د يگانگيب يبو يگرد

، جزو علوم يثو حد يردهد و در کنار فقه و تفسمي يلرا تشك يههاي علمحوزه ياز مباحث مدرس يها بخش، قرنياسالم

فلسفه  يسسأبه ت يونانياناگر » :به اين مساله اشاره دارد کنونيفلسفه در عصر  يناز محقق يكي .يردگقرار مي ياسالم

پردازد که تمدن فلسفه مي يايکند و به احتفكر مي يزمان در ي، فارابتمدن قرار دهند يتا آن را اساس و مبنا پرداختند

پس . شود يسکه فلسفه تاس يد، بايابد يالتفكر است يفلسفه بر همه انحا يدوجود دارد و اگر با يانتد يبر مبنا يميعظ

 ...دانسته است يانتفلسفه را اساس و باطن د ياکرده  يربا فلسفه تفس را يند يکه معان يستصرفا در آن ن رابيفا يتاهم

و فلسفه را مطرح  يانتنسبت د ألهمس ،به مدد آن اصول که کرد يرتفس يااصول تازه يرا بر مبنا يونانيفلسفه  ،يفاراب

خذ عرفان أ يرامونو پ کنديم يعي، عرفان را وارد فرهنگ شيفاراب يز بر همان مبناين يدرح يدسچهار قرن بعد،  1«.نمود

اصل  ينمهمتر .يشدانديشيعي، م يافتهقبل شكل  از نِدر تمد يواردات يورود علم يو چگونگ يانتدر نسبت با د يانهصوف

 يهمانگونه که فلسفه اسالم ،يجهدر نت 2.بود يتمساله وال حين صحييس عرفان، تبيدر تاس ييدر آملح يدسمستمسک 

و در جهت  يعيهاي شيشهاندل يدر ذ ،ورود ينح ز ازيپوش ننهيپشم، عرفان ديدرآ يانيه خدمت تمدن وحتوانست ب

 .دين گردييت آن تبيتقو

و  يازاردب را يفکه ذوق لط يد،و زا ي، عنصر مجازکردنو همراه يقتطب ينکه چرا در اينا تنها سوالي که باقي است،

 يعتش)گوندو عالم گونه درکه  مايزدو عنصر مت يقضا همراهنشده و از  يدهفضا را به آشوب و اضطراب بكشاند، د

از ابعاد  يبعدبه صورت  تا عصر حاضرشود و بدل مي ،واييو تک آ ييهمگرا الفاصله به، باندرشدکرده( وتسنن

 اهل سنت، به مثابه امري ي. اين درحالي است که حرکت تصوف در بستر فقهدهدمي يات، ادامه حيكره علم اسالميپ

ده يشان ديان ايم ييگرااز هم ي، آثارين همراهيقرن از ابود و حتي با گذشت هفتگر و ناهمگون بدل شدهآشوب

 يداستانکند و همنمي يتها کفاگزاره يكسانيو  يلمسا ياسو انطباق دو علم، ق يقآن است که در تطب يقتحقشود. ينم

علم  يکهاي با منطبق کردن گزاره يمکه ما تصور کناين .است اساسيو  آنها مهم يانم يالوژيکدزبان  يگرد يرو به تعب

به علم و فلسفه  ينگريو سطح يانگار، سادهايميازيده به تطبيق علوم دست کردن نقاط اشتراکرجستهو ب يگربر علم د

شود به نمي .است يشانا يقتروح و حق ييآواو هم ي، هماهنگباشدو مهم مي يدو فكر، محور يقچه در تطبآن. است

                                                                                                                                             
د يک آورده است. ارتباط وثيق اجزاء خرد با مجموعه و رئوس کالن، قابليت اجراي حداکثري آن سيستم را پديد مي آورد و اين درحالي است که وجو

ديد مي آورد و هم ارتباط وثيق اجزا با کل عنصر بيگانه، که ماهيتي غيرهمجنس با مجموعه داشته باشد، هم موجبات آشوب و بهم ريختگي فضا را پ

 سيستم را از بين خواهد برد. 

(.   1376، )تهران: سازمان تبليغات اسالمي، چاپ اول، فلسفه در دام ايدئولوژير.ك: رضا داوري اردکاني، 

 .14، ص(1382، 1ساقي، چ :تهران) فارابي فيلسوف فرهنگ رضا داوري اردکاني،. 1
: ، )بابـل 1، جمجموعه مقاالت کنگره عالمه سييد حييدر آمليي   ، «پيوند شريعت طريقت و حقيقت در آثار سيد حيدر آملـي »اري، . رك: ناصر جان نص2

(. 1381، 1مبعث، چ
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از بدو تولد  يشانا يذات ي، همراهچه مهم استداد بلكه آن يأر يشان، به انطباق اهاي دو علمگزاره يصرف هماهنگ

نمونه  يبرا .آن آشنا کند يمعرفت يدايق و ناپيعم يهاهيرا با ال يتواند آدميق، ميي با علم به هدف تطبداستانهم 1.است

و تعقل  ييگراکه هر دو بر عقل يشمنداند دو ينا. اشاره کرد شده در آثار افالوطون و کانت يانب ييعقل گراتوان به يم

تصور  يكنچون ب ييهايستو آمپر يانگراهدر مقابل تجرب و ندايدهفلسف يكديگرهمراه و منطبق با  ،به ظاهر ،کنندمي يدتاک

به  يو اصول تفكرشان چه بوده و چه نگاه يکه مباد يمگاه کنوجهه نظر ن يناز ا ،يشاناما اگر به فلسفه ا. اندشده

و دکارت در  يكنتا آنجا که ب ،کندمي ييرتغ يبه کلما نظر رأي و ، تفكرشان چه بوده است يتاند و غاموجودات داشته

هاي تصوف و هيشبودن ر يخارج يهفرض ،يرونياز ا 2.شوندو دو هزار سال از افالطون دور مي يرندگکنار هم قرار مي

ر و تاثر يامكان تاث يول ،يردگقرار مي ترديد و شايد انكارمورد  ي،هند و يمانو يهايينو آ يحيتبازگرداندن آنها به مس

  ست.يقابل انكار ن

  

 (رويكرد جديد عرفان بعد از صفويه4
ز اين زمان به بعد، معني ا رد.ن دوران دايدر نسبت با قبل از ا ياديه، دچار تحول زيپس از صفو ييگراتيات معنويح

-سابقه، صرفا به اعتبار گذشته خود، در جاياي خوششود و تصوف به صورت فرقهگرايي اماميه حمل ميعرفان بر درون

تصوف و   يعصر صفويه، دوران تفکيک کامال محسوس ميان معنادهد. جاي نقاط جهان ادامه حيات مي
و 3گيردرا به خود مي يحاشيه تصوف، به تدريج بار معنايي متفاوتعرفان در  لفظ و از اين دوران، مفهوم عرفان است

و در هيچ طريقه صوفيانه جاي ندارند و  اندشود که غيرصوفييعرفايي مپيدايش  يمناسب برا يه بستريدولت صفو

توان يكي از يه را ميبنابراين دوران صفو شوند.باشد که در سلک عارفان پذيرفته نميهمچنين شاهد حضور صوفياني مي

 نقاط عطف عرفان دانست که از سه بعد قابل مالحظه و بررسي است. بعد اجتماعي و بعد نظري و بعد عملي. 

 

 همنشيني با فقه در قدرت(بعد اجتماعي: 1-4
اهر هااي آن ظا  هاا و کاساتي  نداشته باشد، چاالش  ييک انديشه، در صورتي که در بعد نظري بماند و زمينه حضور اجتماع

                                              
حضور  اين هر دو به عدم ضرورت وجود معلوم حتي با. توان به انکار ضرورت علي در آراي اشاعره و در فلسفه ديويد هيوم اشاره کرد. براي مثال مي1

که روح  اما نبايد اين دو را به مثابه يک قول مشابه و منطبق به شمار آورد زيرا رند،در ظاهر تشابه فراواني دا . اين دو قول،اندي دادهأعلت تامه، ر

محوري و تدبير الهي عالم، مباني فکري اشاعره پيرامون خدا .نمي باشند ها با يکديگر فاصله داشته و به هيچ صورتي قابل تطبيق، فرسنگشانفلسفه

ي در گزاره جريان دارد درحالي که انديشه هاي هيوم، مشوب به افکار اومانيستي و اصالت انساني است. و طبيعتاً، همين تفاوت مباني، تفاوت هاي اساس

هاي بدست آمده از آنها را موجب مي شود.

دانسته و علم را مايه قدرت اما هر دو طبيعت را ابژه علم و تصرف آدمي مي ،ستراسيوناليسم بوده ا ،آمپيريست و دکارت ،درست است که بيکن. 2

، اما ذشت از تفکر يونان و قرون وسطاست مقام بزرگ دارندگاش که الزمه ،بناي تفکر فلسفي جديددر  ،. آنها هر دواندکردهوتسلط بر طبيعت تلقي مي

قايل بودند که غايت تعليم  ،. هر دو فيلسوف يونانيعين فضيلت بود ،دانستند و علم در نظرشانمين جهان و طبيعت را ماده تصرف ،افالطون و ارسطو

 و تربيت کمال نفس و نيل به فضيلت است.

11، ص(1383، 1ساقي،چ :تهران) ،فلسفه تطبيقي رضا داوري اردکاني،

شده است.راي اسالمي اطالق ميگهاي درون. چندي قبل از صفويه، عرفان و تصوف با يک معنا بر همه مسلک3
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 1رساد، يرد، تاا قارن ششام کاه باه اوج حضاور خاود ما        يا گياش قوت ما يشود. تصوف از قرن چهارم که بعد اجتماعينم

ن يا سنت در قرن هشاتم اسات. ا  افتراق از اهل يبرا يانهيند که زميبيرا در تعامل با فقه اهل سنت م ييها و کمبودهاچالش

ازمناد  يجبل عامل، خود را ن ي، با دعوت از علمايدولت صفو خود در ياسياست که تصوف، به محض حضور س يدرحال

عه در برابر اهل سنت دارد. در واقع، چون فقاه اهال سانت    يش ياسيشه سيشه در قوت اندي، رين اقداميچن 2داند.يعه ميفقه ش

تار اسات،  هميشه به عنوان يک پشتوانه فكري و نظري باراي قادرت سياساي نباوده و مقاام تئاوري آن، بعاد از مقاام سااخ         

سنت، فقه و قدرت به يكديگر ضميمه شده سنت اداره شود، هر چند در زمان خلفاي اهلتواند با فقاهت اهلحاکميت نمي

گري خلفااء  مشروع کسب قدرت، بعد از خليفه يهاوهيهاي سياسي اهل سنت، اين مساله مسلم است که شباشد. در انديشه

هاي کسب قدرت در اهال سانت، در ساه روش اتخاذشاده     و عمر و عثمان، نظريه ريزي شده. لذا بعد از خالفت ابوبكرپي

شاود.  ي، خالصاه ما  «اهال حال و عقاد   »ا انتخااب توساط   يا خليفه قبل و  ي، انتخاب توسط شورا، انتخاب از سويعنيخلفا، 

اء متبلاور  آن در مقاام قضا   ياسيوجود نداشته و اوج حضور س هيچ پيوند تئوريکي ميان قدرت و فقه سنيبنابراين 

سات، بلكاه   يشه تابع عمل نيعه، انديشه و فلسفه حكومت، مقدم بر ساختار و شكل حاکميت بوده و اندياست . اما در  فقه ش

، يو رهبر جامعاه اساالم   يک امامان معصوم را به عنوان وليكايمقدم بر آن است. پيامبر اکرم)ص( در روايات متعددي نام 

شامرده و عرصاه سياساي بعاد از     ز فقها را، به عنوان نايباان خااص و عاام خاويش برماي     يندارد ائمه معصومين )ع(  يان ميب

دهند. بر همين اساس، حكومت صفويه، تنها راه اداره جامعه اسالمي را مديريت برآماده از  خويش را بر عهده فقيه قرار مي

عه، تحات  يه شا يا ضاات و حكاام را باه فق   داند و تمام اختيارات امور شرعي و حتي عرفي و نيز عازل و نصاب ق  يفقه تشيع م

   3د.ينماياعطا م« خ االسالميش»عنوان 

 

 استحاله تصو ف در تشيع در بعد نظري (بعد نظري:2-4
بعاد از صافويه تاا    هاي تشيع براي تصوف ، موجب شد تا تصوف، به صورت نظري و تئوريک، با تشيع همراه شود.  جاذبه

ده و ايان، شااهدي بار اساتحاله تصاوف اسات.        يا اسالم را به خاود ند  يانين قرون مدورا يبه امروز، هيچگاه تصوف شاداب

شاود کاه لفاظ    اي بادل ماي  د کرده، بعد از صفويه به فرقاه يرا تول يتصوفي که در طي ده قرن، مهمترين منابع عرفان اسالم

ع غني عرفان نظري در تشيع نگاشته کشد و به اعتبار گذشته خود حيات دارد. از اين قرون، منابعرفان را به عاريه يدک مي

توان باه جارات گفات، صافويه، دوران مارگ      ين ميبنابرا اند.شده، و عرفاي شيعي ادامه حيات عرفان ديني را ضامن شده

شاد، بلكاه باه معناي       يكا يزيحادف ف  يست که تصوف در بساتر دولات صافو   ين ين بدان معنيواقعي تصوف است، البته ا

اي ي علمي و عملي، نسبت به سابقه گذشته خود است. تصوف در دولات صافوي، همچاون مياوه    هان از داشتهيشدن ايته

آن تا به امروز باقي مانده است. هرچند کاانون اساتحاله تصاوف،      است که عصاره آن توسط تشيع گرفته شده است و تفاله

کردن به مرگ تصوف م شيوخ صوفي، حكميو تعال يدان خانقاهيت مديايران، در ترب يل نقش محوريايران  بود، اما به دل

                                              
 .61(، ص1384،)تهران: مرکز، چاپ اول، 1. لئونارد اويزن ، ميراث تصوف، ترجمه: مجدالدين کيواني، ج1
 . ر.ك: راجر سيوري، ايران عصر صفوي.2
 . 211(، ص 3791. رسول جعفريان، صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياست، جلد اول )قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 3
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ربط باشد. با ايان حاال، تصاوف در نقااط غيرشايعي، هناوز هام باه عناوان ياک مكتاب            يتواند بدر ساير نقاط جهان، نمي

هاي تصوف قارون ميااني اساالم را ايفاا کناد. اماا حياات تصاوف بعاد از          کارآمد، قابل توجه است و شايد بتواند کارويژه

هاي خود را نسبت به افاق بااالتر   هر محيط شيعي ديگر، به صورتي کامال طبيعي بسرآمده است و تواناييصفويه در ايران و 

 بيند.از خويش، يعني تشيع، ناکارآمد مي

 

 

 عرفان نظري و عرفان عمليالف(

 يانمتكفل ب وهاي خاص آداب و دستوالعمل بيان دارعهده ف است،ييقتي هم قابل تعرطرکه به عنوان عرفان  يعرفان عمل

تواند به عنوان عرفان نامند که ميهاي توصيفي عرفان را عرفان نظري ميدر مقابل، گزاره .باشدسلوک مي يقو طر يوهش

، هاها و استعارهيههاي و تشبيهرا با کمک کنا واصلمكاشفات  مشاهدات و عرفان نظري،. توصيفي هم شناخته شود

وجود مطلق و نسبت پيرامون  ات عقليشدن توصيفبا ضميمهگاهي  .کشدمي يروبه تصو کلمات  ضرورتا در قالب الفاظ

-که شيخ اشراق در آثار فلسفي؛ همچنان1گيردعرفان نظري، حالت فلسفي و عقلي هم به خود مي، وجودماسوي با 

  .ن منوال استيعرفاني خود بر هم
 

 نسبت عرفان نظري تشيع و بعد نظري تصوفب(

تصوف به کار بسته است که  ييفات عرفانتوص يريدر به کارگ ييعي روشعرفان شتاکنون،  يحدودا قرن هشتم قمر

 يهاع، قالبيتش يعرفا 2اند.پنداشته يدر علوم اسالم يگرفته و آن را به مثابه انحرافسندگان به آن خردهياز نو يبعض

اند تا از کار بستهن)ع( بهيمعصوم ائمه يات سلوکيات و روايير آتفس و يحبسط و توضن تصوف را به خدمت يريش

ا يع و يتش يبرا يبيتواند عين روش، لزوما نميرسد ايل شوند. به نظر مينا يمحتو يقالب، به گسترش معرفت يکارآمد

ن قالب در يمذموم است که ا يگانه، در صورتيب يفرهنگ يهااز قالب يريگعه محسوب گردد، چراکه بهرهيعرفان ش

چه در داستان ورود فلسفه به جهان ات مورد نظر دورافتد. آنيو غا يجه به دست آمده از مبانيته و نتر گذاشيتاث يمحتو

در در يد حيو نقش س يس فلسفه اسالميدر تاس يار برجسته است، نقش موثر فارابيع، بسياسالم و ورود تصوف به تش

معمول و  يشدند. روش اتخاذشده امر يعيمعارف شدر  ير قالب وارداتياست، که هر دو، مانع از تاث يعيس عرفان شيتاس

از  يوه سخنرانيش يها و حتها، اشعار، داستاننش مثاليا سخنران، در گزيسنده يک نويکه مورد استفاده است، همچنان

 کند.يرا مالمت نم ين بابت وياز ا يها مجاز بوده و کسها و تمدنگر فرهنگيد

حدود  و ياعتقاد يبانممدافع  رفته شد ويپذ ياز علوم اسالم يكيه فلسفه به عنوان گونه کهمانبا توجه به اين تبيين، 

ن ييبتم و يتنظدار دهو عه يدمطرح گرد ياز ابعاد علم اسالم يكيعنوان  يز بهن ينعرفا يهاگزاره ،آن گشت يو عمل يعلم

 .شد يفلسف -يعرفان يه مبانير جهان بر پايتفسط سلوک و يآداب و شرا

                                              
، تدوين و نگارش: محمد مهدي نادري قمي، )قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، در جستجوي عرفان اسالمي. محمد تقي مصباح يزدي، 1

. 38(، ص1386مرکز انتشارات، 

 (.1385)تهران: راه نيکان، چاپ اول، شناسي عرفان، ر.ك: عبدالرضا بارفروش، آسيب. 2
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 سلوک با تکيه فقه و اخالق: عد عمليب(3-4
اي است که شاکله عرفان سلوکي تصوف را عمده هايو دستورالعمل ارائه آداب يانه وجود دارد،عرفان صوف آنچه در

کند تا صورت قطب در هنگام خواندن سوره حمد گنابادي، مجوز صادر ميشاهعليبراي مثال سلطان .دهدتشكيل مي

در  يم عرفانيتعال فقداننمودن هاي تصوف، به قصد جبرانپردازيي و قاعدهسازادب ينا 1.مورد توجه قرار گيرد

 ،گفت يد، باير معصوم)ع(قول و فعل و تقر سال 250رکت به ب تشيع، يو غنا ييبا توجه به دارااما . جاد شديسنت ااهل

بدعت و هاي شائبه ي،و پربار يغن يطمح ينچنو ارائه آن در  ندارد ياقليم تشيع، ارزش در ،در تصوف معهود سازيادب

چه انسان براي کمال نيازمند است، به او چراکه حكمت الهي اقتضاي آن را دارد که هر آن 2،نمايدمي يف را ايجادتحر

 ابالغ نمايد. 

ا در خود ر يبستر معرفت 3مستقل از دين و شريعت دارد، يگريز که اراده حيات معنوتصوف به عنوان مسلكي فقه

عزالدين محمود کند. يک ميشان تفكيخود را از ا ياجتهاد يج مجرايده و به تدريسنت سامان بخشه فقه اهليحاش

داند که متصوفه ها را رسمي ميکند و آنکاشاني، در باب پنجم مصباح الهدايه، از آداب تصوف به استحسانات تعبير مي

آنكه دليلي واضح و برهاني اليح از سنت بر آن شاهد باشد طالبان، بي اند، از جهت صالح حالبه اجتهاد خود وضع کرده

مرحوم عالمه طباطبايي، بعداز توجه  4مانند: الباس، خرقه، بناي خانقاه و اجتماع از بهر سماع و نشستن در چله و غير آن.

دارند که ايشان من زدند، بيان ميفرض فقدان برنامه سلوکي در اسالم، به تصوف داسنت، با پيشدادن به اين نكته که اهل

اي مثل مراسم سرسپردگي و تلقين ذکر و استعمال غنا و موسيقي در هنگام ذکر روي هاي خودساختهبه آداب و برنامه

به حاشيه رفت. تصوف با اعتماد به  يقتي خانقاهعرفان طر يع،به تش تصوفبا ورود معارف است که  ين در حاليا 5آوردند.

 يعيسپرد و خود را به خدمت عرفان شراث هشت قرن تالش خود را به موزه تاريخ عرفان مييائمه)ع(، م يتمنظومه معرف

                                              
 .26(،ص1385خيراهلل مرداني، تحقيقي در تصوف و عرفان، )قم: سپهر آذين،چاپ اول، به نقل از  11، صهسعادت نام. 1
را اي در مورد شيوه نفي خواطر ذکر شده که مورد مذمت و نهي علما واقع شده و آن، دستورالعمل ويژهرساله منسوب به بحرالعلوم. براي مثال، در 2

کنند که به يکي از محسوسات چون سنگي يا چوبي توجه کند مرحوم بحرالعلوم، براي نفي خواطر ابتدا به سالک امر مي. اندروشي صوفيانه معرفي کرده

تواند، چشم بر هم نگذارد و به جميع قواي ظاهريه و باطنيه بدان متوجه شود. ايشان ترجيحا به سالک و مدتي چشم  بدان بدوزد و تا جايي که مي

« يا فعال»و ذکر « استغفار»و « استعاذه»اربعين)چهل روز(، يا بيشتر به اين کار مداومت کند، و در خالل اين مدت از سه ورد دهند که يک هشدار مي

توجه کند و مدتي براين مداومت نمايد و به جز خيال آن، خيال ديگري را به خود راه ندهد و اگر  2استفاده نمايد. پس از اين، مدتي به قلب صنوبري

عالمه   ه ذهن او آمد و ذهنش مشوش شد، صورت استاد عام که مصدر ذکر و مناسب ذاکر و از بعضي از مخاطر دور است را تصور کند.خواطر ب

بدان که اين طريقي را که مصنف براي نفي خواطر ذکر فرموده است بعينه همان طريقه »فرمايند: طهراني درباره دستورالعمل رسيده از سيد بحرالعلوم مي

.«بنديه در نفي خواطر استنقش
و گاه رسما شريعت را  . هر چند بسياري از صوفيان به رعايت آداب فقهي تاکيد ميکرده اند اما عمال بسياري از ايشان به دستوارت فقهي ملتزم نبوده3

ام نمودند. به همين دو جهت، صوفيان را بايد اند. از سوي ديگر ايشان فقه را براي سلوك ناقص دانسته و به تاسيس آداب خانقاهي اقدکردهانکار مي

 فقه گريز و يا فقه ستيز ناميد.   
-،اي بر مباني عرفان و تصوفمقدمه، تصحيح جالل الدين همايي، به نقل از سيد ضياءالدين سجادي، مصباح الهدايه. عزالدين محمود کاشاني، 4

.246(، ص1385)سمت: تهران،چاپ دوازدهم، 
 148، صشيعه در اسالمطبايي، محمد حسين طبا. 5
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، (ق.قرن هشت  ه)يآمل يدرح يدسروست که نياز ادهد. يخود قرار م يشان را به مثابه برنامه عمليفقه ا آورده
 يقتوحق يقتو بر يعتوله شرسه مق يراموندر کتاب جامع اتسرار خود پاولين مفسر عرفان شيعي، 

شريعت ، عمل به واجبات و ترک محرمات است و بريقت ، عالوه بر شريعت، عمل به  :يدووميچنين 
1مستحبات و مکروهات است و حقيقت روح شريعت وکمال واصل است.  

 لي از دستورات ديني، خاهرگز ممكن نيست  اسالم، يد دارد که با مالحظه مدارک اصليتاک عالمه بباببايي

 ،قاعده لطف بر مبناي 2شوند. يالذمه تلقيبرمحرمات ترک واجبات و از عمل به  يا افراديهاي سلوکي بوده و راهنمايي

 يچو ه يان شدهب يعتو ائمه شر يناز زبان د لزوما ياز باشد،ن ياله يسلوک و حرکت رو به رشد تا لقا يچه براهر آن

و  ندارد يگاهيجا مستقل از فقه، يعمل ، عرفانيعتش يشهاند در ينبنابرا .ته شودمهمل و مسكوت گذاش يدنبا ،از آن يوجه

ن فرض، جدانگري يبا ا افته است.يق نظام است که در قالب فقه و اخال (ع)يتاهل ب يم، تعاليعهو راهبر ش يتنها منبع معرفت

صورت عرفان اماميه در سه در اين 3اري ندارد.ميان فقيه و عارف، ميراث برجاي مانده از تصوف بوده و در عالم تشيع اعتب

 شود:يقسم خالصه م

 شده است که در قالب واجب و حرام و مستحب و مكروه بيان. به عنوان دستوالعمل سلوک يفقه و آداب فقه.   

 در  ات، لزوماتوصيف اين که البته دهدهاي اشراقي خود ميحاالت عرفاني و دريافت ازسالک که  هاييشگزار

 .شودي اظهار ميادب يعصنا يگرو استعاره و د يهالب الفاظ و تشبق

 د.شورايه ميهاي خويش امباحث نظري و گاه فلسفي پيرامون وجود و عالم موجودات که با استعانت از دريافت 

-ريافتکه گزارش د شود به همراه قسم دومشامل مي ي را هماخالقي اهگزاره بوده و االعم يقسم اول که فقه بالمعن

 يجهنت .وندش ييعه شناخته مش «يعرفان نظر» به عنوان ومسقسم و  ،«يعرفان عمل»به عنوان  ،هاي عرفاني سالک است

 اشد.بمي ييگراروند ييو اجرا يبلكه در طول آن است و بعد عمل يست،  فقه در تقابل با عرفان نيعهکه در شاين

 

 ويري(نتيجه5

بال  كاات ذيال قا  نان شاد،  يا هاي سلوکي، باه عرفان در تشيع و اهميت فقه در سنجش تجربهچه پيرامون جايگبا توجه به آن

 تامل است:  

توانند محور سلوک  و طي طريق واقع شوند و حد و مرز عزيمت به سوي حق را براي آدمي افراد غير فقيه نمي -1

سخن و دستورات  يک مربي و  هاي اخالقي داشته باشد، اماتواند توصيهمشخ  نمايند. هرچند هر اهل دلي مي

استاد غير فقيه، بايد با فقه و تعاليم شريعت، محک خورده و صحت و سقم آن ، بوسيله عرضه بر فقيه نمايان گردد. 

                                              
 67وص66، ص2مجموعه مقاالت کنگره بزرگداشت سيد حيدر آملي، ج.حسين امين نژاد1
148، صشيعه در اسالممحمد حسين طباطبايي، .2

همين فضايل را مرتب و پردازد، اما عرفان، هاي دروني ميبله ممکن است به اين نظر قايل باشيم که اخالق، علمي است که صرفا به فضايل و زيبايي .3

ر.ك: مرتضي  صورتي پويا و ديالکتيکي پيدا کند.گرديده که ايستا بودن اخالق، دارد و موجب مرحله مرحله و به صورت مراحل سلوکي بيان مي

و تفسير است نه راه و اما روشن است که تفاوت، صرفا در نحوه تبيين  .79، ص(1387صدرا، چاپ سي و سه، : قم)، 2ج کليات علوم اسالميمطهري، 

 شيوه سلوك.
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برهمين اساس، کتب گرانقدر عرفاني ما همچون مثنوي معنوي و گلشن راز و کيماي سعادت و فتوحات مكيه و ...، 

 شيعه گذشته باشد، تا قابليت متابعت را بيابند.همگي بايد از زير زربين فقه 

ايد سنت زاده شد، تصوف را بر دنياي اهل، دِ مباحث سلوکي در اسالمفرضِ نبودکه تصوف با پيشبا توجه به اين -2

الي در ح بوده است. اين مذهباي تلقي نمود که به دنبال تامين نيازهاي عرفاني مسلمان سنيفرقه

کند و به دليل يمشان اخذ يب ايا نايخود را از امام معصوم و  يرون هفتم و هشتم، عملكرد سلوکاست که تشيع، تا ق

-يري کامال ب، تصوف را تجربه نكرده است. بر همين اساس تصوف شيعي اميو معرفت يانيل وحياتصال به منابع اص

فيان مطرح شتم و نهم، شاهد صومسلكي در تشيع، مسلما پارادوکس است. اگر در قرون همعنا است و تصور صوفي

و قرن دش از يزده به عرفان شيعي است که دوران نشاط آن به بيباشيم، دوران گذار تصوف سنشيعه مذهب مي

 يگريصوف وسنت امكان ندارد شان، جز در بستر اهليامروز تصوف، همچون گذشته ا يرسد. بنابراين، کارآمدينم

 اجت، خارج نيست.ان، از دو صورت جهالت و يا سميعيش

امكان  1ت)ع(يالبق فقه آليباشد، تنها از طريم يو ربان يانيل وحيع، منابع اصيکه آبشخور عرفان تش ييجااز آن -3

شود. گرچه دروني آدمي همچون تجرد نفس و خلسه، فراهم مي يگويي  به نيازهابشر و پاسخ يبخشي معنوتعالي

يعه، هدف نيست، اما تجربه نشدن چنين حاالتي در طول حيات يک وصول به اين موقعيت، در انديشه عرفاني ش

-کند. ايجاد انحرفات در مداحيرا فراهم ميگذاريط، موجبات انحراف در دين و گاه بدعتين شرايانسان، در بهتر

حال انسان ندارد. درعين يمعنو يازهاين کاذب نيجز تام يآن، هدف يدآمده در اجرايجان کاذب پديها و ه

هاي انحرافي و يا ش، شرايط مناسبي را براي تمايل به عرفانيدرون خو يمعنو يازهاين نيبه تام يآدم يتوجهيب

 استعمال مواد تخديري به دنبال خواهد داشت.      

          

 پايان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
.فقه به معناي اعم منظور است که شامل اخالق و اسرار فقه هم خواهد شد.1
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