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 ٣١۶ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  معرفتى فقه و عرفان عصر صفوى و ھم سويى
  متولی امامی سید محمد حسین

  مقدمه. ١ 
بنابراين، وحدت وجود، اگر بخواھد . يابد حقیقت در حاق وجودى خود، امرى بسیط است و در مقام ظھور و تجلى، تكثر و تعدد مى 

  .شود يابد كه در ظاھر متباين انگاشته مى به معرفت علمى و قیل و قال نظرى تنزل يابد، عناوين متنوع با موضوعات متكثرى مى
. سنت، در دو برھه از تاريخ میانى اسالم است؛ نخست در مواجه با تصوف و دوم در برابر فلسفه ھلھاى فقه ا تاريخ شاھد چالش 

ھاى آغازين  شود كه در ھمان سال شك از تكثر معرفتى و نبود بسترى مناسب براى ادارك وحیانى صحیح ناشى مى اين چالش بى
گذرد  ديرى نمى. كند القضاه ھمدانى نمايان مى ھمچون حالج و عینكار تصوف، چھره خود را در قالب تكفیر و اعدام بزرگان صوفى، 

كند  شناسى خداخواھى را در اسالم سنى برپا مى كه اين چالش ناشى از تكثر و تباين دو مسلك، در بعد نظرى، دو صورت از روش
گرايى نظرى، غزالى ھم با كتاب  كفیكھمزمان با اين ت. كند پاره مى ھاى معرفتى متنوع، تكه شناسى و جھان اسالم را در ذيل روش
  . بندد، تا ھیچ وجه اشتراكى میان شھود، تعقل و تعبد باقى نماند ھاى فلسفى غرب را مى تھافت الفالسفه، دفتر انديشه

و قرابت تصوف و ) بعد از حمله مغول(ھاى قدرت سیاسى و اجتماعى اين در حالى است كه ھمزمان با حضور تشیع در عرصه 
يابى صحیح علوم اسالمى در منظومه تمدنى دين فرارسیده، ھرزگى در روش و عمل جريانات  ، ھنگامه مكان)ن ھشتمقر(تشیع

فقه شیعه، به ھمراه فلسفه و عرفان، در بستر مھیاشده . شود سونگرى معرفتى تبديل مى گوناگون اسالمى ، به ھمگرايى و يك
و به عنوان ابعاد وجودى علم اسالمى و نه لزوما اجزاء، شناخته  رسند عصر صفوى، به وحدتى در حاق علم اسالمى، مى

  . اند يافته شوند، چراكه اجزاء در ارتباط مكانیكى و آرايشى عرضى بوده؛ اما ابعاد، با وجودى تودرتو و آرايشى طولى نظم مى
ين نسبت، توھم وحدت يا تباين درك چگونگى ا. دار بررسى نسبت میان تصوف و عرفان تا عصر صفويه است اين نوشتار عھده 

تواند، نقشى اساسى در رفع اختالفات میان عرفا و فقھا داشته  صرف میان عرفان شیعى و تصوف را از بین برده، و در نتیجه مى
شده و بر ھرگونه  ھاى دولت صفوى، در معنايى واحد استعمال مى رسد، تصوف و عرفان، تا پیدايش زمینه به نظر مى. باشد
دھد كه ذات فقه گريز تصوف، تا قرن ھشتم، سلوكى  مدارك تاريخى نشان مى. گشته است رايى در جھان اسالم اطالق مىگ درون

مستقل از شريعت سنى دارد؛ اما در دوران صفويه، با وحدت نظرى و ھمگرايى معرفتى علوم، لفظ عرفان با بار معنايى جديدى، بر 
  .شود مىسلوك معنوى استوار بر فقه شیعى، مرسوم 

   
  شناسى مفھوم. ٢ 
  عرفان. ١-٢ 
چراكه ھر عارفى، . تعاريفى كه درباره عرفان، در كتب عرفانى بیان گرديده، متفاوت و غیرقابل تنظیم در يك عبارت منسجم است 

در  گر ارايه كرده است؛ براى مثال در پاسخ به اين پرسش كه حقیقت عرفان چیست، پاسخى مناسب با حاالت مخاطب و پرسش
توان تعاريف  اين تعاريف را نمى. طلبى است عرفان، ترك جاه و پرھیز از شھرت: دھد كه برابر مخاطب جاه طلب، عارف پاسخ مى

  .ھايى درخور حال اشخاص است جامع و مانعى دانست و در واقع تعريف
اما شايد بتوان تعريف سھروردى از ساز، عرفانى است كه از دين وحیانى و حقیقى زاده شده باشد؛  گرچه عرفان مثبت كمال 

صوفى آن باشد كه دايم سعى كند در : "...گويد وى در تعريف تصوف مى. عرفان را به عنوان يك تعريف عام و كاربردى معرفى كرد
ن را گرايى و پرداختن به باط شود كه ھر گونه درون-البته گاھى عرفان به معنى اعم تلقى مى." تزكیه نفس و تصفیه دل و تجلیه

  .شامل شده كه ھیچ قید و شرطى ھمراه ندارد
   
  تصوف. ٢-٢ 
بسیارى عرفا و نويسندگان كتب عرفانى معتقدند كه عرفان و تصوف، مغايرت لفظى داشته و در معنى از يك حقیقت حكايت  

دو، يك  كار برده و از اين يگر بهد اند، گاه عارف و گاه صوفى را به جاى يك در تعاريفى ھم كه خود عرفاى صوفى ارايه كرده. كنند مى
كمال عارف سوختن او باشد، در دوستى : "گويد اند؛ براى مثال بايزيد بسطامى، صوفى معروف خراسان، مى معنى اراده كرده

اى مستقل است كه به تعبیر شھید مطھرى، زندگى زاھدانه و بینش عارفانه را محور  كه تصوف، نام فرقه. ؛ اما مسلم است"حق
بر ھمین اساس، عرفان را . شود عرفانى ، با نام تصوف شناخته مى ھاى اند؛ يعنى ظھور اجتماعى انديشه یت خود قرار دادهفعال
آيد، در  توان اعم از تصوف دانست و آن را علم شناخت حق و معرفت نفس معرفى نمود كه از راه مجاھدت با نفس پديد مى مى

م (و ابوھاشم كوفى ) ه ق١۶١م (در قرن دوم ھجرى قمرى، با امثال ابراھیم ادھم اى است عرفانى كه  كه تصوف طريقه حالى
ھايى خاص و گاه منحصر به فرد، حدود نه قرن از تاريخ  كند و با آموزه ، كار خود را آغاز مى)ه ق١۵٣م (و شقیق بلخى ) ه ق١۶١

داشته  ھايى مكن است عرفان اصیل و حقیقى، شاخصهبنابراين م. سازد ايران و حتى جھان را به صورت مستقیم از خود متأثر مى
  .دو معنى برقرار باشد باشد كه در مشرب تصوف نباشد و نسبت عموم خصوص من وجه، میان اين

   
  جايگاه عرفان پیش از صفويه. ٣ 
  سنت  تصوف و اھل. ١-٣ 
گرايى از  ز به پرستش عاشقانه و درونسو، و نیا سنت، مبنى بر نبودن مباحث عرفانى در اسالم از يك فرض دنیاى اھل پیش 

ھايى در گذشته ربط داده  پیدايش تصوف كه گاه به زمینه. ديگر، زمینه مناسبى براى ظھور تصوف در دنیاى اھل سنت بود سوى
ز تقريبا ا. مسلمانان سنى مذھب ترسیم كرد سنت را دو قطبى كرده و دوگونه خداپرستى را براى شود، به تدريج دنیاى اھل مى

قرون دوم كه تصوف زاده شد، تا قرن ھفتم كه تاريخ شاھد نخستین، حضور تصوف در تشیع است، تمايز اين فرقه با فقه 
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اين . كم اين دوگونه عبادت، به دو مكتب فكرى متفاوت و گاه معارض، تبديل شده است تر شده و كم سنت، ھر روز پررنگ اھل
واند، در خصوصیات فقاھت اھل سنت و از سوى ديگر مكاشفات صوفیان ريشه ت جداشدن و پررنگ شدن خطوط میان ايشان مى

آيد، در اين دوره پنج قرن، تصوف تنھا به فقه اھل  سنت به دست مى چه از شواھد تاريخى و متون فقھى اھل آن. داشته باشد
فتم ھجرى و تالقى تصوف و عمر اين ھمراھى صورى، تا قرن ھ. كند است و ھیچ يك از ديگرى حكايت نمى سنت ضمیمه شده

سنت و مكاشفات صوفیان بوده كه شناخت اين دو، نسبت میان فقه و عرفان را  اين فرآيند، معلول فقاھت ناقص اھل. تشیع است
  .سازد ھاى عمیق تفكر اھل سنت آشكار مى در اليه

   
  اجتھاد مخدوش) الف 
سنت را به سوى فلسفه احكام گرايش داد، تا بتواند با  فقه اھل نبود منبع استنباطى صحیح و نداشتن اصول براى تفريع فروع، 

پیدايش . دو، عنصر استنباط را در ھمه امور توانا سازد دادن علت يك حكم به ديگر احكام، به صرف مشابھت موضوع آن-سرايت
كرد و از فقه اصیل  ساخته بشرى تبديل و دست عنصر قیاس و استحسان و مصالح مرسله، فقه اھل سنت را به فقھى تصنعى

اين تباعد علمى از منابع اصیل اسالمى، موجب دورافتادگى اھل سنت از درك حقايق معنوى . ھا فاصله انداخت فرسنگ) ص(نبوى
از ھمین روست . سنت منطبق باشد تواند با فقه تصنعى و بشرى اھل شد، چراكه عرفان، گوياى حقايق و واقعیاتى است كه نمى

  .گیرد گونه داعیه سلوكى ندارد، شكل مى كند و ھیچ ورت علمى خشك و ايستا كه تنھا به خود دعوت مىص كه فقه سنى، به
   
  پذيرى نفى تاويل) ب 
خصوصیت ديگرى كه درباره فقه اھل سنت گفتنى است، تصلب و عدم حضور تاويل در تعالیم ايشان، و نبود نگاه راز آلود به فقه  

سنت وجود داشته و عامل درگیرى و كشمكش بوده  ھايى است كه میان فقھا و عرفاى اھل هگر فاصل ھمین مسئله، بیان. است
شود، چراكه اغلب آداب فقھى و  فقه اھل سنت، اساسا جايگاھى براى تاويل و پیچیدن شريعت در رازگويى قايل نمى. است

  . ھاى افراطى بنا كرده است يىھاى خود ساخته قیاس، استحسان، مصالح مرسله يا ظاھرگرا حقوقى خود را از شیوه
سنت در فھم گزارھاى دينى ايجاد كرد كه مانع عبور  اھل ساله امامت، چالشى جدى براى ٢۵٠محرومیت فقه اھل سنت از تاريخ  

حتى بعضى فقھاى اھل سنت، در مقابل تصوف و شايد . از قشر و پوسته دين، و دريافت معارف درونى و حقیقى شريعت گرديد
ابن . اعتبار و ناكارآمد قلمداد كردند و معتقدان به آن را، خارج شده از مذھب اھل سنت معرفى كردند ديشه تاويل را بىتشیع، ان

آيد، با كمال  ترين عامل بقاى مكتب ظاھرى به شمار مى ، كه يكى از فقھاى اھل سنت بوده و مھم)ق۴۵۶ ٣٨۴(اندلسى  حزم
سنت ايجاد كرد، به  چنین عقايدى موجبات ظاھرگرايى افراطى را در بعضى از فرق اھل. داند صراحت، دين خدا را از باطن مبرى مى

گرى و تكامل معنوى بشر است، به  اى كه بعضى از ايشان به تجسیم و تشبیه گرايیده و كارويژه اصلى شريعت را كه ھدايت گونه
  . امرى منحرف و خرافاتى بدل كردند

، )ق ١۶١م (، سفیان ثورى )ق٢٠۴ ١۵٠(، محمد بن ادريس)ق١٧٩ ٩٣(امثال مالك بن انسنخستین ظاھرگرايان افراطى كه با  
ايشان در . شوند، به اصحاب حديث شھرت يافتند شناخته مى) ق٢٧٠ ٢٠٠(اصفھانى  و داود بن على) ق٢۴١ ١۶١(احمد بن حنبل 

اند، به توجه تمام به حديث،  ريزى كرده سان را پىرا دارند و قیاس و استح) ق٨٠ ١۵٠(برابر اصحاب راى، كه در راس خود ابوحنیفه 
كنند و از ھر گونه نگاه  قدر به ظاھر توجه مى اصحاب حديث آن. و دورى از ھرگونه تاويل و تفسیر عقالنى مشھور گشتند

اش را  ھرهشود، در حالى كه عرق چ گزينند كه وقتى از مالك بن انس، پیرامون استواى خدا بر عرش پرسیده مى دورى مى عقلى
تیمیه، خدا را داراى -ابن". االستواء معلوٌم و الكیفیة مجھولٌة و االيمان به واجٌب و السوال عنه بدعٌة: "گويد فراگرفته است، مى

داند و آسمان را مسكن و ماوا ى او معرفى كرده و او را به مثابه موجود جسمانى كه به ھمراه خیل  دست و پا و چشم مى
اندلسى  اين ظاھرگرايى و تصلب در فھم معانى دين، در فتاوى فقھى ابن حزم. شمارد نھد، مى قیامت گام مىفرشتگان در صحنه 

كسى از شما نبايد در آب راكد بول كند و با آن : "فرمايند كه مى) ص(او در فتواى خود بر مبناى حديث پیامبر. به خوبى نمايان است
زيرا اين روايت فقط (اوًال اگر اوصاف آب تغییر نكرده باشد، نوشیدن آب جايز است : كند ، اين گونه استناد مى"آب، غسل و وضو بگیرد

؛ ثانیًا غسل و وضوى افراد ديگر با اين آب مانعى ندراد؛ زيرا اگر افراد ديگرى ھم در اين )غسل و وضو را نھى كرده است نه نوشیدن
ھمچنین است . شود نمى ھاى ديگر ھمچون غائط جارى در باره نجاست فرمودند؛ ثالثًا اين حكم حكم شريك بودند، پیامبر ذكر مى

  . اگردر جاى ديگر بول شود و به آب راكد انتقال يابد
شود، تعالیم غزالى عارف است كه توجه در نماز و قرائت  نھايت چیزى كه در میان فقھاى اھل سنت، به عنوان عرفان يافت مى 

آورده است؛ ولى بايد دانست كه " اسرار قرآن"از آنھا را در كیمیاى سعادت خويش، تحت عنوان قرآن و تدبر در معانى ظاھرى و تاثر 
صوفیان اين قوم بیان گرديده و نسبتى  شود، مباحثى است كه اوًال از سوى يافت مى" اسرار"آنچه در علوم اھل سنت، تحت عنوان 

  .ذرد و از سرِّ و بطن عبادات بگويدتواند، از پوسته ظواھر بگ با فقه ايشان ندارد و ثانیًا نمى
   
  معارضه با فقه قلب) ج 
، به عوالمى "انا النضیع اجر من احسن عمال"سلوك صادقانه عارف، اگرچه بى الگو و بى راھبر باشد، بر اساس اصل قرآنى  

مالك، در سیر پراشكال و  د بىفر. چشاند ھايى از جام وصال را به عارف مى رسد كه انوارى از حقیقت را نمايان كرده و جرعه مى
رسد كه در  روى انداخته، گاه با صدق نیت و طلب حقیقى، به معارف محدودى مى پذير خود كه ھزاران نفر را به ھالكت و كج آسیب

طه ھايى كه از عالم واس عارف، با دريافت. شناسد آن حالت، قدرت شھود و مكاشفت بعضى حقايق را يافته و راه را از چاه باز مى
  . بیند يابد و خود را با قواعد جديدى مأنوس مى اى مى دارد، تكالیف تازه

كند، ھمچون علم حضورى،  اين شھودات كه وجودشان به صرف حضور، متلقى را داراى يقین كرده و انعكاسى از درونش ايجاد مى 
ر ندارد و فھم، از آلودگى حضور حس و عقل شود، زيرا كه در اين ادراك، عنصر بیگانه و واسطه، حضو شايبه و شك حاضر مى بى

جاست كه سالك، بى ھیچ شك و ترديدى، به صورت شھودى خويش قطع يافته و انطباق با  اين. است مظنون، مصون و پاك مانده
  . نمايد آن را طريق نجات تلقى مى

اھدى در فقه ايشان ندارد و گاه در تعارض زند، ش شود كه بسیارى عقايد و افعالى كه از ايشان سرمى در میان صوفیان، ديده مى 
عقیدتى با مذھب مختارشان به وقوع پیوسته است؛ شايد بتوان گفت كه اغلب چنین گرايشات غیرمذھبى و گاه ضدمذھبى، در 
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ھاى میانى اسالم، در سلوك خود،  ھاى عرفانى صوفى ريشه داشته است؛ براى مثال، ابن عربى سنى، عارف نامى سده دريافت
رساله "ھمچنین او در . آورد گويد و او را به عنوان منجى عالم به شمار مى و ظھور ايشان مى) عج(امامت و مھدى موعود از

. تصريح كرده است) ع(و به امامت حضرت على) ع(خود، به مستبصرشدن خويش به واليت اھل بیت" رساله قدسیه"يا " القدس
به خالفت ) ع(، به صراحت شايستگى حضرت على"دن االخالص فى معرفه االنسانبلغه الغواص فى االكوان الى مع"وى در كتاب 

ھاى  كند كه ھمگى بر مكاشفات و دريافت و بیعت خود با آن حضرت نقل مى) ع(را به عنوان تشرف خويش به محضر حضرت حجت
  .ايشان داللت دارد باطنى

توان به به  تصريح كرده است كه از جمله مى) عج(بت امام مھدىمحیى الدين ابن عربى در آثار خود بارھا به وجود، حیات و غی 
را ) ع(فتوحات، داستان تشرف خود به محضر حضرت بقیه اهللا ٧٣در باب . اشاره كرد" فتوحات مكیه"كتاب  ٣۶۶و ٧٣، ٢۴ھاى  باب

ه وجود و غیبت حضرت ، را دربار"شق الجیب و رفع حجاب الريب فى اظھار اسرار الغیب"ھمچنین وى رساله . كند نقل مى
صغیره فى "ھا به رساله  ھاى ديگرى نیز در مورد آن حضرت نگاشته كه از جمله آن ابن عربى رساله. تالیف كرده است) ع(مھدى

يا " مناقب"از سوى ديگر رساله . توان اشاره كرد مى" الصاله القطبیه و قصیده فى المھدى"، "اخرى فى المھدى"، رساله "المھدى
  .است) ع(صلوات ابن عربى بر چھارده معصوم علیھم السالم، گوياى ارادت او به اھل بیتتحیات يا 

كند  صدر الدين قونوى كه شارح معروف و مشھور كلمات ابن عربى است و از طريق او معارف ابن عربى منتشر گرديد، توصیه مى 
چه صريح و منصوص است، اكتفا كنند و به تاويل و  به تامل در آن) ابن عربى (كه پس از وى، اصحاب در كالم وى و كالم شیخ

چه وى از آن خبر  را درك كنند و تنھا آن) ع(كس را نشنوند؛ مگر آنكه امام مھدى تفصیل مجمل نگرايند و دراين باب، كالم ھیچ
  . دھد، اخذ كنند؛ نه ديگران مى

ر براى او در عمل خودش طبق مشاھده و كشفش، اگ: "گويند-دانند و بر ھمین اساس مى اھل عرفان خود را فقیه باطن مى 
مخالفتى با اجماع كسانى كه داراى مشاھده و كشف نیستند، پیدا شد، نبايد مالمت شود و نبايد او را خارج از شريعت دانست، 

  ". زيرا كه چنین شخصى آن حكم را از باطن رسول و از باطن كتاب و سنت اخذ كرده است
شود و از آن به عنوان نبى درونى يادشده است و از طرف  الیم دينى ما عقل، شريعت باطنى معرفى مىكه در تع با توجه به اين 

آيد، اگر كشف باطنى، بر خالف يا معارض شريعت ظاھرى  ديگر، باطن ھمیشه بر ظاھر برترى داشته واساس آن به شمار مى
شريعت باطنى، در برابر شريعت ظاھرى و آداب فقھى قايل دار اين ماجراست، برترى موجھى را براى  حاصل شد، چون عقل میدان

است و در نتیجه يقین درونى حاصل از علم حصولى را بر ظن نقلى حاصل از حدس فقھى ترجیح داده، و نداى مخالفت سر 
  . دھد مى

) ع(امیرمومنان از يارىھاى شیطانى ھم دارد؛ براى مثال، وقتى حسن بصرى  البته بايد توجه داشت كه عارف، شھودات و دريافت 
از آسمان ندايى : "گويد مى" كنى؟ چرا على را يارى نمى"زند، در پاسخ به پرسش حضرت در مورد اينكه  در جنگ جمل سر باز مى

در تشیع، برخالف تصوف !" آرى، منادى، برادر تو شیطان بود: "فرمودند) ع(حضرت امیر". القاتل و المقتول كالھما فى النار: شنیدم
ھا،  كنند، اين مسئله مفروض است كه مالك و میزان صحت شھودات و شیطانى نبودن آن به تلقیات نفسانى بسنده مى كه

  .است) ع(انطباق با دستورات امام معصوم
   
  عرضى فقه و عرفان  ھم) د 
، )ق ١۶١م(سفیان ثورى ،)ق ١٣۵متوفى (، رابعه عدويه )ق ١۵٠م(گراى صوفیه در قرن دوم با امثال ابوھاشم كوفى فرقه درون 

، كار خود را آغاز كرد و )ه ق١٨٧متوفى(و فضیل عیاض) ق ١٧۴م (، شقیق بلخى)ق ١۶۵م (، داود طائى)ق ١۶٢م (ابراھیم ادھم
شروع كار تصوف در قرن دوم، تقريبا منطبق با شروع رسمى فقه . اش در بستر عقیدتى اھل سنت بسته شد و رشد يافت نطفه

ديگر پديد آمده و جامعه اھل سنت را  اين دو مسلك كه دو گونه خداجويى را مدعى است، در عرض يك. ستچھارگانه اھل سنت ا
در دو راه به خود مشغول ساختند؛ اول فضاى كامال فقھى و قانونى و مناسكى كه ھمه ساختمان و چھارچوب عملى دين را با 

عرض  گرايى كه دستورات و قوانین خويش را، ھم شراقى و دروندوم فضاى معرفتى و ا. كرد دستورھاى فقھى و قانونى معین مى
دنیاى . كرد كرد و راه عرفانى و سلوكى فرد مسلمان را عمل به اين قوانین و آداب تلقى مى توجه به آن وضع مى آداب فقھى و بى

  . اھل سنت، با اين دو گرايش منظم شد و راھى دو سويه گرفت
وقتى تصوف، در قرن دوم با افراد غیرفقیه و دور از علم . ان آغاز شكاف میان فقه و عرفان نامیدتو ورزى دوگانه را مى ھمین دين 

گر ايجاد شكاف  شدن عرفان و فقه سنى، در فردى به نام خواجه عبداهللا انصارى آن را بیازارد، نشان شود و ضمیمه بحثى آغاز مى
اجه عبد اهللا انصارى و ابو القاسم قشیرى و احمد جام، تصوف به فقه میان فقه و عرفان سنى است؛ ھرچند در امثال غزالى و خو

يك  جا مناسب نیست، اين است كه ھیچ ، در اين"وحدت"بايد گفت و لفظ " ضمیمه شدن"كه از  علت اين. باشد سنى ضمیمه شده
ه و دستورات ظاھرى اھل سنت، به تصوف اند و بعد از دلزدگى از فق از اين فقھا، در عین واحد، در ھر دو موضع فقه و عرفان نزيسته

كشیده و خرقه  از ھمگى ايشان دست... اند؛ براى مثال غزالى، بعد از اشتغال به حديث و تفسیر و فقه و كالم و و عرفان گريخته
نحرف در واقع فقه غزالى در بازه زمانى حضورش در كسوت تصوف، زايد و گاه از زبان خودش، علمى م. كند صوفیانه به تن مى

  . است معرفى گشته
خوريم كه از اين قاعده مستثنى است و در طول حیات  البته در میان صوفیان، به فردى متفاوتى چون خواجه عبداهللا انصارى برمى 

تواند بر  با اين ھمه، خواجه عبداهللا نیز، نمى. شود عیار محسوب مى خويش، ھم كسوت فقیه را به تن داشته و ھم يك صوفى تمام
گويد، تقدم و  رو ھم فقھى كه مى از اين. فى تاكید كند كه عین فقه است و فقھى را تعلیم دھد كه داراى روحى عرفانى باشدتصو

  .دھد، بويى از فقه و دستورات عملى دين نبرده است اى كه تعلیم مى ندارد و ھم آداب صوفیانه تاخر عرفانى
   
  تصوف و تشیع. ٢-٣ 
  زبانى تشیع و تصوف ھم. الف 
كند، و ازقضا  ھاى عمیق خود نمايان مى مشاھدات اشراقى صوفیان داراى روح و زمینه واحدى است كه يك مدرك واحد را در اليه 

تر با  اى عمیق است؛ به عبارت ديگر، اين اداركات عارفانه در اليه) ع(اين مدرك، منطبق با مضامین عالى بیانات امامان معصوم شیعه
آنان حاصل آورد كه كامال به عقايد شیعیان نزديك و گاه  اى مثال فقه قلب صوفیانه، مشاھداتى را براىبر. خورد تشیع گره مى
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ھاى او را كمتر كسى نشنیده است، احوال مرموز او با عقايد امامیه و مسايل  گويى ھمسان بود؛ براى مثال حالج كه آوازه شطح
ھاى خويش، نوعى تصوف مربوط به فكر مھدويت و امامت را  و دعوت وعظھا پیچیده شده و طى) ع(مربوط به وجود حضرت مھدى

بینیم كه از فھم عرفانى او  ، واليت بدون امامى را مى)سده سوم(ھمچنین با دقت در احواالت حكیم ترمذى. است كرده ترويج مى
مھیا كند و در نتیجه به تناقضى دچار  تواند، مصداقى را براى آن شكل گرفته؛ اما در عالم خارجى قادر به انطباق آن نبوده و نمى

بر ھمین اساس است كه سید . كند را ارايه مى) مانند مسیح شناسى بى مسیح(شود كه نوعى امام شناسى بى امام  مى
حیدر آملى، شیعه را حامل اسرار انبیاء به حسب ظاھر و شريعت، و عرفان و تصوف را میراث دار آن به حسب باطن معرفى مى 

  . كند از آن حكم به وحدت حقیقى تصوف و تشیع مى كند و پس
وى بیان . داند رود و تشیع را جامع تمامى معانى عرفانى، در تمامى اديان مى ھانرى كربن، مستشرق معروف معاصر، فراتر مى 

مه، تمامى پتانسیل كربن در ادا. ھاى آسمانى باشد دارد كه تشیع قدرت و قابلیت آن را دارد كه جامع معانى باطنى ھمه وحى مى
  . كند وجو مى داند و حقیقت آن را در تشیع جست مى) ع(اشراقى در اديان ديگر را، با استناد به روايتى از امیرمومنان ، از آن على

را ) ع(ھاى آشنايى و انس با واليت الھى معصومان شود، به تدريج، زمینه نزديكى تصوف و تشیع كه از اشراقات صوفیان فھم مى 
گیرد  دھد و در نتیجه، از قرن ششم به بعد، مذھبى بینابین، به نام سنى دوازده امامى شكل مى ھاى تصوف نفوذ مى ناخودآگاهدر 

اش، در ارادت امروزى اھل سنت به  شايد بتوان گفت كه تصوف، به بركت فھم عرفانى. اند كه اكثريت عرفا و صوفیان، پیرو آن بوده
، به عنوان قطب و سر سلسله صوفیان و )ع(ايى داشته، چرا كه با مطرح شدن امامان، نقش به سز)ع(امامان معصوم

اى كه به شھر عثمانى مذھب شھره بود، تمامًا به شیعه اثنى  به عنوان قطب االقطاب، در قرن چھارم، بصره) ع(امیرمؤمنان
  . عشرى بازگشته و شامیان نیز به خیل محبان وگاه شیعیان حضرت پیوستند

   
  خیزش تصوف. ب 
شود كه در  شود كه در قرون میانى اسالم، خیزشى از سوى تصوف ايران، به سمت تشیع آغاز مى از شواھد تاريخى استنباط مى 

بیند  اش، خود را به تشیع نزديك مى ھاى اشراقى تصوف با داشته. شود قرون نھم و دھم به وحدت نظرى و عملى اين دو منجر مى
اين دوره، كه به تعبیر ھانرى كربن، رنسانس . اوج اين حركت، منطبق با قرن ششم قمرى است. ودش و به سوى آن كشیده مى

اى كه صوفیان و فقھا، ھر دو در اوج قدرت و بروز  تصوف نام گرفته، داراى ويژگى دو قطبى شدن دنیاى اسالم است، به گونه
ھا، پايگاه  از سوى ديگر صوفیان با رونق خانقاه. يابند ىدار مناصب قضا ھستند و در حكام بسیار نفوذ م فقھا عھده. ھستند

كنند، در برابر جبھه قدرتمندان سیاسى  پرقدرت كه بر قلوب مردم حكومت مى اجتماعى خويش را گسترش داده و به صورت نیرويى
ى و دورى از معرفت متھم گر كند و ديگرى او را به سطحى دو قطب جامعه مسلمانان كه يكى ديگرى را تكفیر مى. يابند بروز مى

شدن -اين دوقطبى. كنند كنید كه از يكديگر كامل بیگانه و مستقل سلوك مى كند، از قرن ششم به بعد، خطى را آغاز مى مى
شدن عرفان و فقه و رسیدن به مرحله جدايى نظرى و عملى آغازگر آشنايى عرفان با تشیع  جامعه سنى و گذار از مرحله ضمیمه

  .محورى در عرفان، است ھاى اشراقى تشیع، يعنى امامت باطنى تصوف در طول انديشه و شروع اجتھاد
مقدمات اين خیزش را بايد در قرون گذشته و در اشراقات عرفانى تصوف و ھمچنین اقدام ابوسعید ابوالخیر به تاسیس ادب  

و سھروردى به نگاشتن عوراف المعارف ستیزى علنى و اقدام ابوالقاسم قشیرى به نگاشتن رساله قشیريه  خانقاھى و فقه
دار تشكیل بنايى شدند، مستقل از فقه و منسكى متفاوت از مناسك امامان چھارگانه  وجو كرد، زيرا ھمگى عھده جست

از اين زمان به . كنند، قرن ھفتم است ھاى شیعى در تصوف حكايت مى نگاران از حضور انديشه نخستین زمانى كه تاريخ. سنت اھل
  .یزشى نرم و تدريجى را در عرفان، تا انطباق كامل با تشیع، شاھد ھستیمبعد خ

در اين . يابد در قرون ھفتم و ھشتم، با وقوع حمله مغول و سقوط خالفت بغداد، تشیع فرصت تنفس و نشر حقايق خويش را مى 
خود را در تعالیم ظاھرى و شود كه ھمه مشاھدات و علوم باطنى  فرصت است كه تصوف، با فقه و مكتب جديدى آشنا مى

چه را با اصالت تصور و سیر انفسى و  صوفیه آن. دار اصلى آن است اند، او میراث ديده چه ايشان تاكنون مى بیند و آن دستورى او مى
دند كه ايشان مسلك امامى را يافته بو. ھاى دينى دريافته بود، در مكتب تشیع به صورت منظم و تئوريزه يافت تخیل خالق و تجربه

ھاست كه با او مانوس  تا آن روز، به جھت جوانمردى و زھد، خرقه و سلسله خود را به او رسانده و در سیر انفسى خويش، قرن
گرى و اشراق و تاويل و تفسیر باطنى قرآن و ذوبطون بودنش و روايات  چشم صوفیان به تعالیمى باز شده بود كه از باطنى. اند بوده

محورى ابن عربى و محبت و امامت و پیر و مرشد و  فته تا مھدويت كشف شده در مشاھدات حالج و واليتاشراقى و معرفتى گر
  . ھا و آداب بسیار دارد حرف... راه و سلوك و

   
  ھاى تشیع براى خانقاه  جاذبه. ج 
تشیع پنداشته  به سوىتواند عامل كشش تصوف  ھايى وجود دارد كه براى تصوف مھم و قابل توجه است و مى در تشیع شاخصه 

رسیده و در امامیه اصالت معرفتى  ھا كه در تصوف، جايگاه رفیعى يافته است، در تشیع به رشد و عمق بااليى اين شاخص. شود
   .توانسته به افقى باالتر از میراث خود گره بخورد دارد، بنابراين تصوف با پیوند با تشیع، مى

   
  سلوك و طى مقامات * 
شده و در روح دستورات آن، طى طريق معرفت و وصول  يشه سلوك روحانى و رشد عمودى، به صورتى محورى مطرحدر تشیع، اند 

كرد و بر ھمین مبنا و با چنین قصدى تشكیل  سنت دنبال مى اى است كه تصوف، در محیط اھل اين ھمان انديشه. زند موج مى
درد  شود كه با عبادات خويش، حجب ظلمانى ونورانى را مى فته مىجاى ادعیه و احاديث شیعى، مومن به كسى گ در جاى. گرديد

الھى َھب لى كمال االنقطاع إلیك و أنر أبصاَر قلوبنا بضیاِء َنظرھا إلیك َحتى َتخرق أبصار : "شود و به وصول رضوان الھى نايل مى
الھى ألحقنى بنور عزك األبَھج َحتى فأكوَن َلك عارفًا ... القلوب حجَب النور َفَتصل إلى معدن العظمة و تصیر ارواَحنا معلقة بعز قدسك

   .."َو عن سواك منحرفًا
   
  تاويل  *  
تعالیم . پوشان به حساب آمد، مبحث تاويل است ترين و كارآمدترين مشخصه براى پشمینه خصوصیت ديگر تشیع كه شايد مھم 
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بر ھمین اساس، حضور . اند كرده اى اھل سنت ايشان را طعن مىگويى بوده و از ھمین باب، فقھ تصوف داراى موارد زيادى از تاويل
تفسیر "سیدحیدر آملى در كتاب . ھاى فراوانى را براى صوفیان فراھم آورده باشد تواند، جاذبه گرايى در تعالیم تشیع نیز مى تاويل

  . پردازد به صورت مفصلى مى داند و به داليل خود، ، تاويل آيات قرآن را به حكم عقل و نقل واجب مى"المحیط األعظم
   
  تاويالت قرآنى 
كه راسخون در علم را ) ع(، و به مدد گفتار امامان معصوم"و ما َيعلم تأويله إال أهللا والراسخوَن فى العلم"شیعیان به مقتضاى آيه  

كنند، و ثانیا تبیین  ثبات مىگويى در قرآن را ا اند، اوال امكان تاويل و امامان بعد از او معرفى كرده) ص(رسول گرامى اسالم
آنچه در قرآن : "فرمايند عالمه طباطبايى، درباره تاويل مى. اند گرايانه دين را در صالحیت چھارده نور مقدس منحصر دانسته تاويل

وده كه ھايى است كه باالتر از درك عامه ب كريم پیرامون تاويل ذكر شده است، از قبیل مدلول لفظ نیست، بلكه حقايق و واقعیت
آرى ھمه قرآن تاويل دارد و تاويل آن مستقیما از راه تفكر قابل درك . گیرد معارف اعتقادى و احكام عملى قرآن از آنھا سرچشمه مى

  ". نیست
اى در  گر وجود گسترده چنین مقوله رسیده، به حد تواتر بوده و نشان) ع(روايات فراوانى كه در تاويل آيات قرآن از امامان ھدى 

تا ) ع(بودن در روايات ائمه ھدى اين ذوبطون. كنند اليه و تودرتو معرفى مى قرآن را تا ھفت بطن، اليه) ص(پیامبر اكرم. ع استتشی
  . ھفتاد بطن ھم بیان شده است

لذكر أنا و ا: "كنند نقل مى) ص(، از پیامبر گرامى اسالم"فأسئلوا أھل الذكر إن كنتم الَتعلمون"، درمورد آيه شريفه )ع(امام باقر 
ھل يستوى الذين يعلمون و الذين ال يعلمون إنما "در حديث ديگرى از ھمین امام ھمام است كه در ذيل آيه ". أالئمُة أھل الذكر
گونه است كه امامان  اين". نحن ألذين يعلمون و َعدونا الذين ال يعلمون و شیعتنا اولوا األلباب: "فرمودند" َيتذكر أولوااأللباب

. وسیله خود معرفى كنند كنند تا منحصرًا ھدايت را از خود و به ، خود را بطن حقیقى و ُبعد اصلى كتاب الھى معرفى مى)ع(معصوم
باب اهللا الذى ال يوتى إال منه و َسبیله ألذى من سلك بغیره  -صلوت اهللا علیه-كان امیرالمومنین : "آمده) ع(در قولى از حضرت صادق
  ".واحدًا بعد واحٍد - علیھم السالم-ة َھَلك و بذالك ُجُرت األئم

خود را بطنى زنده و پويا براى قرآن معرفى كردند تا در ھر عصرى منحصرًا از ايشان تفسیر و تاويل قرآن دريافت ) ع(امامان معصوم 
كلما . "رفى گرددخواند تا اين معنا، به نحو اكمل و اتم مع در حديثى، ھمه قرآن را خالصه در خود مى - علیه السالم-على . شود

فى القرآن فى الحمد و كلما فى الحمد فى البسملة و كلما فى البسملة فى الباء و كلما فى الباء فى النقطة و أنا النقطُة ألتى 
  ". َتحت الباء

   
  تاويل در مناسك 
در تعالیم تشیع، . وردار استاى برخ مبحث تاويل، به آيات الھى منحصر نیست و در آداب و مناسك عبادى تشیع ھم از جايگاه ويژه 

شود، مقصود اصلى نیست و روح و حقیقت آن فعل كه سازنده جوانح و  عمل و فعل ظاھرى عبادت كه با جوارح انجام مى
ھاى فروانى در  بر ھمین اساس است كه ما شاھد كتاب. شود دھنده مكارم است، مورد نظر و غايت عمل محسوب مى پرورش

  .الصلوة، در زمره تالیفات عالمان تشیع قرار دارد تر از آن سرالصلوة ھستیم كه در كنار احكام یقالصلوة و عم موضوع آداب
زند؛ براى مثال،  داريم كه وجه عبادى فقه را به وجه عرفانى و سلوك گره مى) ع(ھاى فروانى از ائمه اطھار در تاويل مناسك، گفته 

  .كند كه در آن اسرار وضو به خوبى بیان شده است ل مى، حديثى نق)ع(مرحوم شیخ حر عاملى، از امام ھشتم
كه بیان كننده اسراِر افعاِل  ، غیر از اين)ع(اى كه ائمه ھدى در روايات شیعه، باالتر از ذو بطون بودن عبادات نیز مطرح شده، به گونه 

ط كمال و صحت آن معرفى كرده ظاھرِى شريعت ھستند، براى خواص و اھل سر خويش، خود را حقیقت و روح ھمه عبادات و شر
اَن عدَو على الُيخْرج من الدنیا حتى ُيجرع جرعة من الحمیم و : "فرمايند مى) ع(امام باقر. اند و امام را محور و اساس عبادت نام برده

ر بنده اى خداوند اگ!ياعلى : "فرمودند) ص(در روايت ديگرى است كه رسول خدا". سواٌء على من خالف ھذا اَالمر صّلى أو َزنى: قال
را به اندازه عمر نوح عبادت كند و به اندازه كوه احد طال در راه خدا انفاق كند، و عمرش ھزار سال طوالنى شود و با پاى پیاده ھزار 

حج به جاى آورد، و عاقبت مظلومانه بین صفا مروه كشته شود، ولى واليت تو را نداشته باشد، ھرگز بوى بھشت را استشمام 
  ". د كرد و داخل در آن نخواھد گرديدنخواھ

را ركن و اساس اسالم ) ع(ذو بطون بودن و تاويل بردارى مناسك در تشیع، پا را فراتر از اين ھم نھاده و واليت امامان معصوم 
ل در كتاب شريف اصو. ، نماينده صرف و انحصارى باطن و حقیقت اسالم باشند)ص(معرفى كرده است، تا اھل بیت رسول اكرم

بیان گرديده كه بنا و اساس اسالم را بر پنج پايه استوار دانسته كه عبارت است از نماز، زكات، ) ع(كافى، روايتى از حضرت كاظم
) ع(داند و ھمه دين را معتبر به واليت ائمه ھدى را برتر از اين ھم مى) ع(با اين حال، رواياتى داريم كه شان امام. روزه، حج و واليت

شناسى  در روايتى ديگر به عبدالعزيز، درس امام) ع(امام رضا. شناسد و امام را اساس اسالم و تمام دين مىمعرفى كرده 
إن اإلمامَة ُاس االسالِم النافى و فرعه السامى، باإلماِم تمام الصلوِة و الزكوِة ...امُر االمامِة ِمن تماِم الدين: "فرمايند دھند، و مى مى

  ".ٍء اساٌس و اساس االسالم ُحبنا أھَل البیت لكل شى: "فرمايند مى) ع(در حديثى ديگر، امام صادق...". ھاد وو الصیاِم و الحِج و الج
، مبحث تاويل، به صورتى زنده در میان شیعیان حضور دارد؛ اگرچه ادبیات آن با تالقى با تصوف متورم )ع(پس از امامان معصوم 

ھاى مثبت تصوف  یدرآملى، تقريبا به عنوان نخستین صوفى شیعه مذھب، مولفهسید ح. گشته و به صورتى منظم در آمده است
وى در اسرار . ھاى موجود در مذھب امامیه را با ادبیات تصوف بیان داشته است را شیعیانه سروده و به صورتى فراگیر، تأويل

كند و معتقد است كه  حقیقت معرفى مى الشريعه خود، مقتضاى رسالت را شريعت و مقتضاى نبوت را طريقت و مقتضاى واليت را
  .گردد و يك حقیقت واحده كه ھمان شرع است، بازمى) ص(ھمه اينھا به يك شخص، يعنى رسول عظیم الشان اسالم

   
  امامت محورى * 
مسئله امامت به عنوان اصل اصیل مكتب تشیع و اساس . صوفیانه استپوشان، يادآور پیر و مراد  گرايى، در نظر پشمینه امام 

ٍء اساس و اساس االسالم  لكل شى. "شود تا ھمه آداب و مناسك سلوكى يك شیعه، به امام خود گره بخورد اسالم معرفى مى
صلوَتنا علیُكم و ما خصنا به من  َو جَعَل: "خوانیم رسیده است، مى) ع(در زيارت جامعه كبیره كه از امام ھادى". حبنا اھل البیت

و .. ِبمواالتكم علَمنا اهللا معالم ديننا و أصلح ما كان فُسُد من دنیانا.. واليتكم طیبًا لخلقنا و َطھارًة النفسنا و تزكیًة َلنا ُو كفارًة لذنوبنا
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نماياند، ثقل سنگین  مت را در تشیع مىاين توصیفات كه محوريت اما". بمواالتكم ُتقَبل الطاعُة المفترضة و لكم الموده الواجبه
متمركز كرده و حقیقت ديانت و سلوك دينى را در ) ع(مرشديت و راھنمايى را در نقطه واحد اتصال به تعالیم و واليت ائمه اطھار

نیز امام چنان كه نسبت به ظاھر اعمال مردم پیشوا و راھنماست، ھمچنان در باطن "كند؛  خالصه مى) ع(چھارده نور مقدس
  ". كند سمت پیشوايى و رھبرى را دارد و اوست قافله ساالر كاروان انسانیت كه از راه باطن به سوى خدا سیر مى

پیر، در نگاه صوفى با : "است) ص(كند و نماينده رسالت باطنى رسول اكرم در نظر تصوف نیز پیر چنین نقش اساسى را بازى مى 
ھا و قیود  تواند آدمى را از محدوديت و نقش واليى اصلى پیام او دارد، مى) ص(امبراى كه از طريق سلسله معنوى با پی رابطه

چنین به عنوان نايب پیامبر، به وسیله فضیلت بركت كه در اختیار اوست، موت و تولد  پیر، ھم. شمار ماديات رھايى بخشد بى
از نظر . ويژه در زمان انجام آداب، حاضر و ناظراست ، بهاز نگاه مريد، شیخ در ھمه احوال. گرداند معنوى را براى سالكان میسر مى

مجلس . گیرى او در چنین حالى ھم تداوم دارد مريد، شیخ حتى پس از مرگ جسمانى نمرده است و ارشاد معنوى و دست
، پیر خاص ھر مريد. گزيند دست لطف خدا، پیر را براى ھدايت آدمیان بر مى. مرشد، تجسم زمینى مجلس آسمانى ملكوتیان است

  ". مريد، بايد بدون ذره اى چون و چرا، خود را تسلیم كامل شیخ گرداند. خواھد و ويژه خود را مى
گر  را نمايان) امامت(دانند يكى از محققان تصوف در دوران معاصر، عناصر باطنى اسالمى كه شیعیان، باور ويژه خويش مى 

. شود يافت نمى) ع(اى برتر از على بن ابى طالب ت كه در اين باب، نمونهداند؛ او معتقد اس گرى در جھان تسنن ھم مى باطنى
ھاى صوفیان، نسب معنوى خود را به آن حضرت ختم  ايشان با تاكید بر اين نكته كه در عالم اھل تسنن، تقريبا ھمه سلسله

را كه به " انا مدينه العلم و على بابھا"ھور دانند، حديث مش ، برترين مرجع معنوى مومنان مى)ص(كنند و او را پس از پیامبر خاتم مى
گرايى اسالمى داللت دارد، مشترك میان اھل سنت و تصوف دانسته و معتقد است كه  در باطنى) ع(صراحت بر نقش على

ط گرايى اسالمى ارتبا داند، بلكه آن را مستقیمًا با خود باطنى را عقیده اختصاصى شیعه نمى) ع(صوفیان، خالفت روحانى على
مع الوصف تشابه اعتقادى ما بین تشیع و صوفیان در خصوص اين نظريه، : "گويد اين محقق تصوف، در ادامه چنین مى. دھند مى

و بدين عنوان، ) واليت(شود كه ھر دو مشرب فكرى، از طريق مذكور بسیار شگفت انگیز است و مستقیما از اين واقعیت نتیجه مى
  ".افتندگرايى اسالمى ارتباط ي-با باطنى

   
  خرقه* 
در حديث شريف كساء، رداء، . ابن خلدون معتقد است كه عمل پوشیدن و انتقال خرقه و معنى اين رسم، با تشیع ارتباط دارد 

با رسول ) ع(شدن و وحدت اھل بیت گیرد و نماد يكى قرار مى -سالم اهللا علیھم-مشتركًا بر روى محمد و على و حسن و حسین
در اثر گرفتن خرقه يا . ھاى معنوى و انتقال نور معنوى به مريد است در تصوف نیز خرقه، نماد انتقال آموزه. است) ص(گرامى اسالم

در حديث ديگرى كه از ابن ابى . تواند، تا حجاب و مانع درونى میان خود و خدا را به دور افكند حجاب، مريد به صورت نمادين مى
كند كه  در شب معراج، مرقعى از خدا دريافت مى) ص(قل شده است، رسول خداالحديد و میثم بحرانى و سید حیدر آملى ن

) ع(على. پوشانید) ع(ايشان پس از بازگشت از معراج، به دستور و اجازه خدا، خرقه را بر على. عزيزترين امور نزد ايشان است
. ام زده شده زن خجلت ام كه در برابر وصله هبر اين خرقه آن قدر وصله زد: ھاى بى شمارى بر آن دوخت، تا آن حد كه فرمود وصله
تا ) ع(و سپس اخالف حسین ) ع(امر فرمود، پس از مرگش آن را بر تن كند و پس از او حسین) ع(به فرزندش امام حسن) ع(على 

ھاى  اشتهاند؛ البته مسئله كساء و مرقع، در تشیع موضوعیتى ندارد، صرفا امرى است كه د آن را بر تن كرده) عج(حضرت مھدى
  . صوفیان و روند عملى ايشان ھماھنگ آمد و بعد از ورودشان به تشیع، به اين ادب استمرار بخشیدند

اى كه صوفیان از طريق انتقال دريافت  خرقه: افزايد ھاى بعد، در مورد اين حديث مى ابن ابى جمھور، ھمانند مفسران شیعى دوره 
تباطى ندارد، بلكه صوفیان، با دريافت و پوشیدن خرقه از اوصافى كه پیامبر پوشانید، پوشیدند، با رداى حديث كساء ار كرده و مى
   .خواھند، به اسرار الھى آگاھى يابند كه خرقه نماد آن است كنند و با اين عمل، به قدر خود مى تأسى مى

   
  حقیقت محمديه  * 
، در ھر يك از اولیا و اقطاب تصوف نیز ادامه دارد )ص(بر اسالمصوفیان عقیده دارند كه انسان كامل يا حقیقت محمديه، پس از پیام 

اى اين نظريه را در مورد امامان خويش معتقد است و بر آن است كه نور محمدى از ازل، از آدم در سیر و حركت  و شیعه نیز به گونه
به ترتیب ) ع(پس از او در يك يك امامانرسیده و ) ص(خويش بوده است و در ھر يك از پیامبران تجلى داشته، تا به پیامبر خاتم

اشھد انك كنت نورا فى االصالب الشامخه و االرحام المطھره لم تنجسك الجاھلیه بانجاسھا و لم : "تاريخى ظھور كرده است
  ". تلبسك من مدلھمات ثیابھا

   
  گونه تصوف ترجمه فارابى) د 
اى از تاريخ واقع شده است  يركننده رسمى عرفان شیعى، در نقطه، به عنوان نخستین تقر)ق ٧٨٢بعد از  ٧٢٠(سید حیدر آملى 

در اين برھه تاريخى، معنويت پراكنده و متورم از . اند ديگرند و ترانه وحدت سر داده كه تصوف و تشیع در اوج منحنى قرابت به يك
سید . كند عزم وحدت با آن را مىرھبر، بر مبناى تجربه فردى بدون عیار، به سوى مكتب تشیع متمايل شده و -ھاى بى سلوك

اى كه بر عھده گرفت، نقاط تمیز و  او در وظیفه. حیدر آملى، به مثابه واردكننده معارف عرفان صوفیانه، نقشى واسطه اى دارد
شه تواند در اندي معیار و بشرزده و عرفان حد و حدودپرداز تشیع را مشخص كرده و اشتركات، و آنچه مى افتراق، میان تصوف بى

  . كند زدنى، برجسته مى امامیه، به حیات خود ادامه دھد، با اصول تشیع و با ظرافتى مثال
توان، نقش سید حیدر، در ورود عرفان نظرى به تشیع را ھمان جايگاه فارابى، به ھنگام ورود فلسفه به عالم اسالمى  بنابراين مى 

فارابى در چگونگى . كند حكم موسس فلسفه اسالمى را بازى مى فارابى در ورود فلسفه يونانى نقشى اساسى دارد و. دانست
كند كه ديگر بوى بیگانگى با ديانت نداشته و به  اى تصرف مى زده، به گونه كند و در فلسفه يونانى اخذ علم از بیگانه دقت مى

خشى از مباحث درسى ھا ب صورت، فلسفه اسالمى، قرن در اين. گردد عاملى براى بسط فرھنگ وتمدن اسالمى تبديل مى
  . گیرد دھد و در كنار فقه، تفسیر و حديث، از علوم اسالمى قرار مى ھاى علمیه را تشكیل مى حوزه

اگر يونانیان به تأسیس فلسفه پرداختند تا آن را اساس و : "يكى از محققان فلسفه در عصر كنونى به اين مسئله اشاره دارد 
پردازد كه تمدن عظیمى بر مبناى ديانت وجود دارد و  كند و به احیاى فلسفه مى نى تفكر مىمبناى تمدن قرار دھند، فارابى در زما



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٧ 
 

پس اھمیت فارابى صرفا در آن نیست كه معانى . اگر بايد فلسفه بر ھمه انحاى تفكر استیال يابد، بايد كه فلسفه تاسیس شود
اى  فارابى، فلسفه يونانى را بر مبناى اصول تازه... ته استدين را با فلسفه تفسیر كرده يا فلسفه را اساس و باطن ديانت دانس

  ". تفسیر كرد كه به مدد آن اصول، مسئله نسبت ديانت و فلسفه را مطرح كرد
كند و پیرامون أخذ عرفان صوفیانه در نسبت  چھار قرن بعد، سید حیدر نیز بر ھمان مبناى فارابى، عرفان را وارد فرھنگ شیعى مى 

ترين اصل مستمسك سید حیدر  مھم. انديشد گونگى ورود علمى وارداتى در تمدِن از قبل شكل يافته شیعى مىبا ديانت، و چ
گونه كه فلسفه اسالمى توانست به خدمت تمدن  در نتیجه، ھمان. آملى در تاسیس عرفان، تبیین صحیح مسئله واليت بود

  .شیعى و در جھت تقويت آن تبیین گرديد ھاى نديشهپوش نیز از حین ورود، در ذيل ا وحیانى درآيد، عرفان پشمینه
كردن، عنصر مجازى و زايد كه ذوق لطیف را بیازارد و فضا را به  كه چرا در اين تطبیق و ھمراه تنھا پرسشى كه باقى است، اين 

اند،  رشدكرده) ننتشیع وتس(گون آشوب و اضطراب بكشاند، ديده نشده و از قضا ھمراھى دو عنصر متمايز كه در دو عالم گونه
. دھد شود و تا عصر حاضر به صورت بعدى از ابعاد پیكره علم اسالمى، ادامه حیات مى بالفاصله به ھمگرايى و تك آوايى بدل مى

بود و حتى با گذشت  گر و ناھمگون تبديل شده اين درحالى است كه حركت تصوف در بستر فقھى اھل سنت، به امرى آشوب
  .شود گرايى میان ايشان ديده نمى ى، آثارى از ھمقرن از اين ھمراھ ھفت

داستانى و به تعبیر ديگر  كند و ھم ھا كفايت نمى حقیقت آن است كه در تطبیق و انطباق دو علم، قیاس مسايل و يكسانى گزاره 
كردن  علم ديگر و برجسته يك علم بر ھاى كه ما تصور كنیم، با منطبق كردن گزاره اين. زبان ديالوژيك میان آنھا مھم و اساسى است

چه در تطبیق دو فكر،  آن. نگرى در علم و فلسفه است انگارى و سطحى ايم، ساده نقاط اشتراك به تطبیق علوم دست يازيده
ھاى دو علم، به  توان به صرف ھماھنگى گزاره نمى. آوايى روح و حقیقت ايشان است محورى و مھم است، ھماھنگى و ھم

داستانى با علم به ھدف تطبیق،  ھم. چه مھم است، ھمراھى ذاتى ايشان از بدو تولد است د، بلكه آنانطباق ايشان رأى دا
توان به عقل گرايى بیان شده در آثار افالطون و  براى نمونه مى. ھاى عمیق و ناپیداى معرفتى آن آشنا كند تواند آدمى را با اليه مى

اند،  ديگر فلسفیده كنند، به ظاھر، ھمراه و منطبق با يك گرايى و تعقل تاكید مى عقل اين دو انديشمند كه ھر دو بر. كانت اشاره كرد
اما اگر به فلسفه ايشان، از اين وجھه نگاه كنیم كه مبادى و . اند ھايى چون بیكن تصور شده گرايان و آمپريست و در مقابل تجربه

كند،  تغییر مى يت تفكرشان چه بوده است، رأى و نظر ما به كلىاند و غا اصول تفكرشان چه بوده و چه نگاھى به موجودات داشته
روى، فرضیه خارجى بودن  از اين. شوند گیرند و دو ھزار سال از افالطون دور مى تا آنجا كه بیكن و دكارت، در كنار ھم قرار مى

گیرد؛ ولى امكان تاثیر  ايد انكار قرار مىھاى مانوى و ھندى، مورد ترديد و ش ھاى تصوف و بازگرداندن آنھا به مسیحیت و آيین ريشه
  . و تاثر قابل انكار نیست

   
  رويكرد جديد عرفان پس از صفويه) ۴ 
-از اين زمان به بعد، معنى عرفان بر درون. گرايى پس از صفويه، در نسبت با پیش از اين دوران تحول زيادى دارد حیات معنويت 

جاى جھان ادامه حیات  سابقه، صرفا به اعتبار گذشته خود، در جاى اى خوش فرقهشود و تصوف به صورت  گرايى امامیه حمل مى
عصر صفويه، دوران تفكیك كامال محسوس میان معناى تصوف و مفھوم عرفان است و از اين دوران، لفظ عرفان در حاشیه . دھد مى

شود كه  اسب براى پیدايش عرفايى مىگیرد و دولت صفوى بسترى من تصوف، به تدريج بار معنايى متفاوتى را به خود مى
شوند،  اند و در ھیچ طريقه صوفیانه جاى ندارند و ھمچنین شاھد حضور صوفیانى است كه در سلك عارفان پذيرفته نمى غیرصوفى

بعد بعد اجتماعى، . توان يكى از نقاط عطف عرفان دانست كه از سه بعد قابل مالحظه و بررسى است بنابراين دوران صفويه را مى
  . نظرى و بعد عملى

   
  بعد اجتماعى؛ ھمنشینى با فقه در قدرت) ١-۴ 
. شود ھاى آن ظاھر نمى ھا و كاستى يك انديشه، در صورتى كه در بعد نظرى بماند و زمینه حضور اجتماعى نداشته باشد، چالش 

ھا و كمبودھايى را در  رسد، چالش د مىگیرد، تا قرن ششم كه به اوج حضور خو اش قوت مى تصوف از قرن چھارم كه بعد اجتماعى
اين درحالى است كه تصوف، به . سنت در قرن ھشتم است اى براى افتراق از اھل بیند كه زمینه تعامل با فقه اھل سنت مى

چنین اقدامى، در . داند محض حضور سیاسى خود در دولت صفوى، با دعوت از علماى جبل عامل، خود را نیازمند فقه شیعه مى
در واقع، چون فقه اھل سنت ھمیشه به عنوان يك پشتوانه فكرى و . انديشه سیاسى شیعه در برابر اھل سنت ريشه دارد قوت

سنت اداره شود؛  تواند، با فقاھت اھل نظرى براى قدرت سیاسى نبوده و مقام تئورى آن، پس از مقام ساختار است، حاكمیت نمى
ھاى سیاسى اھل سنت، اين مسئله  در انديشه. رت به يكديگر ضمیمه شده باشدسنت، فقه و قد ھر چند در زمان خلفاى اھل

لذا پس از خالفت ابوبكر و عمر و عثمان، . ريزى شده گرى خلفا پى ھاى مشروع كسب قدرت، پس از خلیفه مسلم است كه شیوه
انتخاب از سوى خلیفه قبل يا  ھاى كسب قدرت در اھل سنت، در سه روش اتخاذشده خلفا، يعنى، انتخاب توسط شورا، نظريه

شود، بنابراين میان قدرت و فقه سنى ھیچ پیوند تئوريكى وجود نداشته و اوج حضور  خالصه مى" اھل حل و عقد"انتخاب توسط 
اما در فقه شیعه، انديشه و فلسفه حكومت، بر ساختار و شكل حاكمیت مقدم بوده و . سیاسى آن در مقام قضاء متبلور است

در روايات متعددى نام يكايك امامان معصوم را به عنوان ولى و ) ص(پیامبر اكرم. بع عمل نیست، بلكه مقدم بر آن استانديشه تا
شمرده و عرصه  نیز فقھا را، به عنوان نايبان خاص و عام خويش برمى) ع(امامان معصوم. دارد رھبر جامعه اسالمى بیان مى

بر ھمین اساس، حكومت صفويه، تنھا راه اداره جامعه اسالمى را مديريت . دھند ىسیاسى پس از خويش را بر عھده فقیه قرار م
داند و ھمه اختیارات امور شرعى و حتى عرفى و نیز عزل و نصب قضات و حكام را به فقیه شیعه، تحت  برآمده از فقه تشیع مى

  . كند اعطا مى" شیخ االسالم"عنوان 
   
  یع در بعد نظرىاستحاله تصو ف در تش: بعد نظرى) ٢-۴ 
پس از صفويه تا به امروز، . ھاى تشیع براى تصوف ، موجب شد تا تصوف، به صورت نظرى و تئوريك، با تشیع ھمراه شود جاذبه 

تصوفى كه در طى ده . گاه تصوف، شادابى دوران قرون میانى اسالم را به خود نديده و اين، شاھدى بر استحاله تصوف است ھیچ
كشد  شود كه لفظ عرفان را به عاريه يدك مى اى بدل مى بع عرفان اسالمى را تولید كرده، پس از صفويه به فرقهترين منا قرن، مھم

از اين قرون، منابع غنى عرفان نظرى در تشیع نگاشته شده، و عرفاى شیعى ادامه حیات . و به اعتبار گذشته خود حیات دارد
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به جرأت گفت، صفوى، دوران مرگ واقعى تصوف است؛ البته اين بدان معنى  توان بنابراين مى. اند عرفان دينى را ضامن شده
ھاى علمى و عملى، نسبت به  شدن اين از داشته نیست كه تصوف در بستر دولت صفوى حذف فیزيكى شد، بلكه به معنى تھى

  . سابقه گذشته خود است
ته شده است و تفاله آن تا به امروز باقى مانده اى است كه عصاره آن توسط تشیع گرف تصوف در دولت صفوى، ھمچون میوه 

است؛ ھرچند كانون استحاله تصوف ايران بود؛ اما به دلیل نقش محورى ايران، در تربیت مرديدان خانقاھى و تعالیم شیوخ صوفى، 
ھنوز ھم به عنوان يك  با اين حال، تصوف در نقاط غیرشیعى،. ربط باشد تواند بى كردن به مرگ تصوف در ساير نقاط جھان، نمى حكم

اسالم را ايفا كند؛ اما حیات تصوف پس از صفويه در  ھاى تصوف قرون میانى مكتب كارآمد، قابل توجه است و شايد بتواند كارويژه
ھاى خود را نسبت به افق باالتر از خويش،  ايران و ھر محیط شیعى ديگر، به صورتى كامال طبیعى به سر آمده است و توانايى

  .بیند شیع، ناكارآمد مىيعنى ت
   
  عرفان نظرى و عرفان عملى. الف 
ھاى خاص، و متكفل بیان  دار بیان آداب و دستوالعمل-عرفان عملى كه به عنوان عرفان طريقتى ھم قابل تعريف است، عھده 

عنوان عرفان توصیفى  تواند به نامند كه مى ھاى توصیفى عرفان را عرفان نظرى مى در مقابل، گزاره. شیوه و طريق سلوك است
ھا، ضرورتا در قالب الفاظ  ھا و استعاره ھاى و تشبیه عرفان نظرى، مشاھدات و مكاشفات واصل را با كمك كنايه. ھم شناخته شود

شدن توصیفات عقلى درباره وجود مطلق و نسبت ماسوى با وجود، عرفان نظرى،  گاھى با ضمیمه. كشد و كلمات به تصوير مى
  . عرفانى خود بر ھمین منوال است -چنان كه شیخ اشراق در آثار فلسفى  گیرد؛ ھم عقلى ھم به خود مىحالت فلسفى و 

   
  نسبت عرفان نظرى تشیع و بعد نظرى تصوف. ب 
از حدود قرن ھشتم قمرى تاكنون، عرفان شیعى روشى در به كارگیرى توصیفات عرفانى تصوف به كار بسته است كه بعضى از  

ھاى شیرين تصوف را به  عرفاى تشیع، قالب. اند گرفته و آن را به مثابه انحرافى در علوم اسالمى پنداشته آن خردهنويسندگان به 
اند، تا از كارآمدى قالب، به گسترش معرفتى  كار بسته به) ع(خدمت بسط و توضیح و تفسیر آيات و روايات سلوكى امامان معصوم

گیرى از  تواند عیبى براى تشیع يا عرفان شیعه محسوب گردد، چراكه بھره ش، لزوما نمىرسد اين رو به نظر مى. محتوى نايل شوند
ھاى فرھنگى بیگانه، در صورتى مذموم است كه اين قالب در محتوا تاثیر گذاشته و نتیجه به دست آمده از مبانى و غايات  قالب

  . مورد نظر دورافتد
ورود تصوف به تشیع، بسیار برجسته است، نقش موثر فارابى در تأسیس فلسفه چه در داستان ورود فلسفه به جھان اسالم و  آن 

روش . اسالمى و نقش سید حیدر در تأسیس عرفان شیعى است كه ھر دو، مانع از تاثیر قالب وارداتى در معارف شیعى شدند
ھا و حتى  ھا، اشعار، داستان مثالكه يك نويسنده يا سخنران، در گزينش  اتخاذشده امرى معمول و مورد استفاده است، ھمچنان

  .كند ھا مجاز بوده و كسى از اين بابت وى را مالمت نمى ھا و تمدن شیوه سخنرانى، از ديگر فرھنگ
گونه كه فلسفه به عنوان يكى از علوم اسالمى پذيرفته شد و مدافع مبانى اعتقادى و حدود علمى و  با توجه به اين تبیین، ھمان 

دار تنظیم و تبیین آداب و شرايط  ھاى عرفانى نیز به عنوان يكى از ابعاد علم اسالمى مطرح گرديد و عھده هعملى آن گشت، گزار
  .فلسفى شد - سلوك و تفسیر جھان بر پايه مبانى عرفانى

   
  سلوك با تكیه فقه و اخالق: بعد عملى) ٣-۴ 
اى است كه شاكله عرفان سلوكى تصوف را تشكیل  دهھاى عم آنچه در عرفان صوفیانه وجود دارد، ارائه آداب و دستورالعمل 

. كند تا ھنگام خواندن سوره حمد صورت قطب مورد توجه قرار گیرد گنابادى، مجوز صادر مى شاه على براى مثال سلطان. دھد مى
ما با توجه به دارايى سنت ايجاد شد؛ ا ھاى تصوف، به قصد جبران كردن فقدان تعالیم عرفانى در اھل پردازى سازى و قاعده اين ادب

سازى معھود در تصوف، در اقلیم تشیع، ارزشى  ، بايد گفت، ادب)ع(سال قول و فعل و تقرير معصوم ٢۵٠و غناى تشیع، به بركت 
كند، چراكه حكمت الھى اقتضاى آن را دارد  ھاى بدعت و تحريف را ايجاد مى ندارد و ارائه آن در چنین محیط غنى و پربارى، شائبه

  .چه انسان براى كمال نیازمند است، به او ابالغ كند آن كه ھر
گريز كه اراده حیات معنوى مستقل از دين و شريعت دارد، بستر معرفتى خود را در حاشیه فقه  تصوف به عنوان مسلكى فقه 

نى، در باب پنجم عزالدين محمود كاشا. كند سنت سامان بخشیده و به تدريج مجراى اجتھادى خود را از ايشان تفكیك مى اھل
اند، از  داند كه متصوفه به اجتھاد خود وضع كرده ھا را رسمى مى كند و آن مصباح الھدايه، از آداب تصوف به استحسانات تعبیر مى

آنكه دلیلى واضح و برھانى اليح از سنت بر آن شاھد باشد؛ مانند الباس، خرقه، بناى خانقاه و -جھت صالح حال طالبان، بى
سنت، با  مرحوم عالمه طباطبايى، پس از توجه دادن به اين نكته كه اھل. بھر سماع و نشستن در چله و غیر آناجتماع از 

اى مثل  ھاى خودساخته دارند كه ايشان به آداب و برنامه فرض فقدان برنامه سلوكى در اسالم، به تصوف دامن زدند، بیان مى پیش
و موسیقى در ھنگام ذكر روى آوردند؛ اين در حالى است كه با ورود معارف تصوف مراسم سرسپردگى و تلقین ذكر و استعمال غنا 
، میراث ھشت قرن تالش خود را )ع(تصوف با اعتماد به منظومه معرفتى امامان. به تشیع، عرفان طريقتى خانقاه به حاشیه رفت

از . دھد را به مثابه برنامه عملى خود قرار مى سپرد و خود را به خدمت عرفان شیعى آورده، فقه ايشان به موزه تاريخ عرفان مى
، اولین مفسر عرفان شیعى، در كتاب جامع االسرار خود، پیرامون سه مقوله )ق.قرن ھشتم ه(روست كه سید حیدر آملى اين

به شريعت ، عمل به واجبات و ترك محرمات است و طريقت ، عالوه بر شريعت، عمل : گويد شريعت و طريقت وحقیقت چنین مى
  . مستحبات و مكروھات است و حقیقت روح شريعت وكمال واصل است

ھاى  عالمه طباطبايى تاكید دارد كه با مالحظه مدارك اصلى اسالم، ھرگز ممكن نیست كه دستورات دينى، خالى از راھنمايى 
چه براى سلوك و  ه لطف، ھر آنبر مبناى قاعد. الذمه تلقى شوند سلوكى بوده يا افرادى از عمل به واجبات و ترك محرمات برى

حركت رو به رشد تا لقاى الھى نیاز باشد، لزوما از زبان دين و امامان شريعت بیان شده و ھیچ وجھى از آن، نبايد مھمل و مسكوت 
عالیم بنابراين در انديشه تشیع، عرفان عملى مستقل از فقه، جايگاھى ندارد و تنھا منبع معرفتى و راھبر شیعه، ت. گذاشته شود

با اين فرض، جدانگرى میان فقیه و عارف، میراث برجاى مانده از . است كه در قالب فقه و اخالق نظام يافته است) ع(اھل بیت
  :شود صورت عرفان امامیه در سه قسم خالصه مى در اين. تصوف بوده و در عالم تشیع اعتبارى ندارد
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  . قالب واجب حرام، مستحب و مكروه بیان شده است فقه و آداب فقھى، به عنوان دستوالعمل سلوك كه در  
دھد كه البته اين توصیفات، لزوما در قالب الفاظ و تشبیه  ھاى اشراقى خود مى ھايى كه سالك از حاالت عرفانى و دريافت گزارش  

  .شود و استعاره و ديگر صنايع ادبى اظھار مى
  .شود ھاى خويش ارايه مى ات كه با استعانت از دريافتمباحث نظرى و گاه فلسفى پیرامون وجود و عالم موجود  
ھاى  شود به ھمراه قسم دوم كه گزارش دريافت ھاى اخالقى را ھم شامل مى قسم اول كه فقه بالمعنى االعم بوده و گزاره 

كه در  ه ايننتیج. شوند شیعه شناخته مى" عرفان نظرى"، و قسم سوم به عنوان "عرفان عملى"عرفانى سالك است، به عنوان 
  .گرايى مى باشد درون شیعه، فقه در تقابل با عرفان نیست بلكه در طول آن است و بعد عملى و اجرايى

   
  گیرى نتیجه) ۵ 
ھاى سلوكى، بیان شد، نكات ذيل قابل تامل  چه پیرامون جايگاه عرفان در تشیع و اھمیت فقه در سنجش تجربه با توجه به آن 

  : است
. توانند محور سلوك و طى طريق واقع شوند و حد و مرز عزيمت به سوى حق را براى آدمى مشخص نمايند ه نمىافراد غیر فقی. ١ 

و استاد غیر فقیه، بايد با فقه و  ھاى اخالقى داشته باشد، اما سخن و دستورات يك مربى تواند توصیه ھرچند ھر اھل دلى مى
برھمین اساس، كتب گرانقدر عرفانى ما . عرضه بر فقیه نمايان گردد تعالیم شريعت، محك خورده و صحت و سقم آن ، بوسیله

، ھمگى بايد از زير زربین فقه شیعه گذشته باشد، تا ...ھمچون مثنوى معنوى و گلشن راز و كیماى سعادت و فتوحات مكیه و
  .قابلیت متابعت را بیابند

اى تلقى  سنت زاده شد، تصوف را بايد فرقه ر اسالم، در دنیاى اھلفرِض نبودِد مباحث سلوكى د كه تصوف با پیش با توجه به اين. ٢ 
اين در حالى است كه تشیع، تا قرون ھفتم و ھشتم، . مذھب بوده است نمود كه به دنبال تامین نیازھاى عرفانى مسلمان سنى

اصیل وحیانى و معرفتى، تصوف را  كند و به دلیل اتصال به منابع عملكرد سلوكى خود را از امام معصوم و يا نايب ايشان اخذ مى
معنا است و تصور صوفى مسلكى در تشیع، مسلما پارادوكس  بر ھمین اساس تصوف شیعى امرى كامال بى. تجربه نكرده است

زده به عرفان شیعى  باشیم، دوران گذار تصوف سنى اگر در قرون ھشتم و نھم، شاھد صوفیان مطرح شیعه مذھب مى. است
چون گذشته ايشان، جز در بستر  بنابراين، كارآمدى امروز تصوف، ھم. رسد ط آن به بیش از دو قرن نمىاست كه دوران نشا

  .گرى شیعیان، از دو صورت جھالت و يا سماجت، خارج نیست سنت امكان ندارد و صوفى اھل
بخشى  امكان تعالى) ع(البیت فقه آلباشد، تنھا از طريق  جايى كه آبشخور عرفان تشیع، منابع اصیل وحیانى و ربانى مى از آن. ٣ 

گرچه وصول به اين موقعیت، در . شود گويى به نیازھاى درونى آدمى ھمچون تجرد نفس و خلسه، فراھم مى معنوى بشر و پاسخ
انديشه عرفانى شیعه، ھدف نیست، اما تجربه نشدن چنین حاالتى در طول حیات يك انسان، در بھترين شرايط، موجبات انحراف 

ھا و ھیجان كاذب پديدآمده در اجراى آن، ھدفى جز تامین  ايجاد انحرفات در مداحى. كند را فراھم مى گذارى ين و گاه بدعتدر د
آدمى به تامین نیازھاى معنوى درون خويش، شرايط مناسبى را براى  توجھى حال بى درعین. كاذب نیازھاى معنوى انسان ندارد

 . ستعمال مواد تخديرى به دنبال خواھد داشتھاى انحرافى و يا ا تمايل به عرفان

 


