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فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت
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دین و عرفان اسالمی

تاريخ دريافت49/0/02 :

تاريخ تأييد49/2/02 :

علیرضاکرمانی* 


برخی صاحبنظران ،با تمسک به دالیلیی ،ررایان امی ری دا دد ب ایی ا
آرو ههای رعراتی ،شیوههای ملوکی ،دوش اهم رتن دینی و حتیی دد خامیتااه
همسو با دین ام م نمیدانند .ارا راداان دد رباحث رعراتی هم اصی شیهود –
بهرنوان دوش رراان  -دا رودد تأیید دین ریدانند و هم آرو ههای رعراتی خود
 همچون توحید ،انسان کار و رعاد  -دا روااق با شریعت ام م رییابند .و ددبُعد رملی ا یک مو جایااه اص ملوک دد دین دا تثبیت رییکننید و ا میوی
دیار ،رعیاد شیوه ملوکی دا نیز ردم ر الفت با شریعت رعرایی رییکننید .و دد
دوش اهم رتن دینی ،ربتنی بر ذورراتب بودن ریتن وحییانی آیرآن ،اهیم رعیانی
باطنی آرآن دا بدون توجه به ظاهر ارکانپذیر نمییداننید .و دد بحیث خامیتااه
صرف شباهت برخی آرو هها و شیوههای رملی رراان ام ری با رکاتیب دیایر
دا دلی ردم اصالت رراان ام ری نمیشمادند.

واژگان کلیدی :رراان ام ری ،شریعت ،دین ،رراان ،شهود ،ملوک ،تأویی ،
خامتااه رراان.
* استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
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مقدمه

نسبت ریان دین و رراان ا رباحث ادائه شده دد حو ۀ رراانپژوهای امیت
و پژوهااران با تدآیق دد رتون دینی و رراانی بیه ادائیه و بسیظ نظرییاتی یاه
رتفاوت دد این رینه پرداختهاند .ب ای ا این تفاوتها به تفاوت جهت یریها
دد تعریف دین و رراان و یا ادتباط دین [یا تفسیری ا دین] بیا رسیئله ییا بُعید
خاصی ا رراان با ری ردد .و اینکه اه رم یا فتهای خاص ا رنتسیبان بیه
رراان ر ک نظر آراد راته امت ،بیآنکه وجیه تعمییم آن خصوصییت و لیزوم
صدود آن رم یا فته ا بُعد رراانی راداان ریودد توجیه آیراد ییرد .بیر ایین
اماس ،رطلوب امت دد این رسئله ،ضمن یک رقاله ،رجموعۀ رباحث رطیر بیا
تفکیک رواضعْ رودد بحث آراد یرد تا این ارکان اراهم آید که رابطۀ ریودد نظیر
دد هر روضع به طود خاص دد کناد رواضع دیار بردمی شیود و ا تعمییمهیای
بیدلی اجتناب ردد.
بر این اماس ،دابطۀ دین ،به رعنای رجمورۀ رقاید ،اخ ق و احکیاری کیه دد
رنابع دینیِ کتاب و منت آرده امت ،با این رعانی ا رراان آاب بردمیی امیت
شناخت رستقیمِ آلبی یا تجربۀ راداانه ،ملوک باطنی یا تجربۀ مالکانه ،و رلمْ بیه
رعنای رجمورۀ رسائلی که رهده داد تبیین و تعبیر رحتیوای شیناخت ییا میلوک
باطنی امت .با این توجه ،اهی دابطۀ بُعد رعراتی ررایان  -کیه ا آن تعبییر بیه
رراان رلمی یا نظری ریشود  -با دین رودد رداآه آراد ری یرد و اهی م ن ا
دابطۀ بُعد رملی رراان یا رراان رملی با دین امت .دد هر یک ا این روادد نییز
اهی جایااه اص ِ شهود یا تجربۀ راداانه و اص ِ ملوک ییا تجربیۀ میالکانه دد
دین بردمی ریشود و اهی نسبت رسائ و آرو ههایی که دد رلم رراان نظیری
یا رملی زادش ریشود با دین منجیده ری شود .ریانی نییز ریراد ا ررایان دد
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بحث ا این نسبت ،ک جریان رراان امت که ر وه بر ظهود رلمی و ارهنایی
آن دد ذد تادیخ شار ابعیاد اجتمیاری و ویژ ییهیای ش صییتی رادایان هیم
ریشود.
دد این رقاله به اختصاد نسبت جرییان کی ررایان بیا دیین دا تحیت رنیوان
خامتااه رراان بردمی خواهیم کرد .بحث جایااه شهود دد دین و دابطۀ رسیائ
نظری رراان ،همچون رباحث پیرارون وحدت وجود و انسان کاری و رعیاد ،بیا
دین ذی رنوان «دین و رراان نظری» و بحث جایااه میلوک دد دیین و نسیبت
آرو ه های ملوکی با دین نیز با رنوان «دین و رراان رملیی» ادائیه رییشیود .دد
نهایت ،دوش رراانی اهم دین نیز تحت رنوان تأوی رراانی به اختصاد بردمیی
خواهد شد.
خاستگاه دینی عرفان

راابهتهای داتادی و ملوکی یا رلمی و نظریِ رادایان رسیلمان بیا پییروان
مایر رکاتب و ادیان اه دلیلی بر اآتباس راداان رسلمان ا این رکاتب و ادیان و
شاهدی بر غیردینی (غیرام ری) بودن اصول ملوکی و رعراتیی ایایان پنداشیته
شده امت .این تلقی که خود مادهترین راه مواجهۀ سلبی با عرفان بیدون ودود بیه
دشوادی اهم رباحث ت صصی رراان نیز بیهشیماد رییدود ،وجیود آریو ههیای
رراانی رانند انا ،وحدت وجود ،راق ،دیاضت و رزلت زینیی دا دد رکاتیب و
ادیانی همچون رسیحیت ،هندوئیزم و نواا طونی ،دلیلی بر دینیی نبیودن ررایانِ
این راداان و اآتباس تام و تمام آن ا این رکاتب رییدانید( .ر.ک .یثربی:4831 ،
27؛ بدوی 87 :4723؛ حلب)81-71 :4831 ،

نکته ای که دد این تلقی ا آن غفلت شده آن امت کیه وجیود رایابهتهیای
داتادی دد حو ۀ ملوک اردی و اجتماری ،یا رعراتی دد حو ۀ رلمی و ارهنایی
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رمکن امت به دلی وجود رلتهای راابه دد حو ۀ میلوک و ارهنیا امی ری
باشد ،نه صرااً تأثیرپذیری کار ا رلیتهیای روجیود دد میایر رکاتیب( .ر.ک.

امین،نژاد  )22 :4871رایش به رزلت زینی ،اادغ ا آثاد رثبت یا رنفی آن ،نیه ا
مر تقلید ا داهبان رسیحی بلکه واکنش ریدهای امیت دد رواجهیه بیا وضیعیت
اجتماری و میامی ایجادشده به ومییلۀ حکمرانیان دنییا را و ااصیله یراتن ا
ارتدال نبوی و رلوی .بر این اماس ،همان رار اجتماری که داهبیان رسییحی دا
به چنین واکنای واداشت دد جارعۀ ام ری هم به نحوی تکراد شد.
دد بُعد ارمال و شیوههیای میلوکی نییز همیین می ن جیادی امیت .تایابه
ربادتها و اخ آیات ام م با مایر ادیان ا جمله دد دکوع ،مجود ،دو ه ،هید،
صداآت ،حررت نا و ددوغ به رعنای اآتباس یا تقلید دین ام م دد این اریود ا
مایر ادیان نیست ،بلکه این شیوههیای میلوکی و ربیادی داههیای نفی االریری
دمیدن به معادت و آرب الی اهلل ریباشند و همان طود که به ومیلۀ برخی ادیان
الهی ،رطابق با امتعداد رردم رانیۀ خیود ،حکاییت شیدهانید ،دد امی م نییز بیه
کار ترین وجه بیان شدهاند .به همینمان ،تاابه شیوۀ ربادت و ملوک رسلمانان
و راداان رسلمان نیز با دیاران ریتواند ا دمتیابی جدا انۀ هر یک ا ایاان بیه
دابطۀ نف االرری رم ملوکی با هدف و غایت حقیقی حکایت داشته باشد .و
اینکه با توجه به نف االرری بودن دابطۀ رم و غایت ،همواده جای ایین میؤال
رهم هست که رم ملوکی راابه یا حتی رقتب

ا دیاران هم با چه شرایطی ا

دایرۀ دینی (ام ری) بودن خادج و به رنوان رملی غیرام ری شمرده ریشود .را
دد اداره به این روضوع با تفصی بیاتری ریپردا یم.
دد بُعد رعادف شهودی نیز ارر ا همین آراد امت .حقیقیت شیهودْ کایف ا
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و به ردد ارمال و دمتودات میلوکی شیرری

بدان دمت ری یا د .پر واضح امت که ا ر رم ملوکی هم آاب اآتبیاس باشید،
اآتباس دد شهود و رواجهه با واآع رفهوری ندادد .بر این اماس ،ا ر اص شیهود
دا بپذیریم – که روضوری برای بردمی بیاتر دد رباحث آتی امیت  ،-تردییدی
نیست که این ارر ثمرۀ حالتی وجودی و تقلیدناپذیر امیت کیه ریادف دد چنیین
رواجههای به دمت ریآودد .البته ،جای این بحث باآی امیت کیه رمکین امیت
رادف رسلمانْ رتأثر ا راداان ادیان و رذاهب دیار احیاناً تعبیری ر الف با دین
ا شهود خود داشته باشد .به این رسئله دد ذی رباحیث ررایان نظیری اشیاداتی
خواهیم داشت.
دین و عرفان علمی

رراان رلمی اهی به رعراتهای برآرده ا شهود و اهی هیم بیه رجموریۀ
رسائلی که ربتنی بر این رعادف ،نظاری هسیتیشنامیانه دا بیا روضیوع و غیایتی
خاص تصویر ریکند اط ق ریشیود( .ر.ک .ییددا پنیه ،افی

 )28 :4877بیا ایین

وصف ،را دد بحث کنونی ،یعنی ادتباط رراان با دین ،با مه اریر دوبیرو هسیتیم
شهود بهرنوان داه کاف حقایق رراانی ،راهودات و رعادف یااتشده بیه رلیم
حضودی و حکایت و تعبیر ا این رعادف دد رلمی به نام رلم رراان نظری.
همان طور که پیش از این اشاره شد ،بحث از مشهوداتِ به علم حضوری بحث
از امر واقع است و اگر شهود را بهعنوان یکی از راههای کشف واقع به رسمیت
بشناسیم ،یافت امر واقع یافتی واقعی است و صحبت از مطابقت یا عدم مطابقت با
دین در آن جایی ندارد .بنابراین ،بحث در این قسمت منحصر است به بررسی
جایگاه شهود در دین و نسبت علم عرفان نظری با دین.
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جایگاه شهود در دین

بیشک ،داه ح

و رق ا داههای دمیدن به واآع امت و واآعنمایی این دو

ذاتی آنهامت ،به این رعنا که دلی را دد اثبات این واآعنمایی همیان یاایت واآیع
به وامطۀ ح

و رق امت .بر این اماس ،ح

و رق با حفظ شرایظ صیحت

ادداک ،ارر واآع دا رییابند .لذا ،برای کاشفیت این ارود ا واآع بیه دنبیال دلیلیی
خادجی نیستیم ،هر چند که ا ر کسی ا نعمت حسی ا حیواس رحیروم باشید،
ریتوان پذیرات که به دلی

فتۀ اردی آاب اطمینان  -به تنامب ددجات اطمینان

 به این ارر اطمینان یابد .شهود رراانی ،یعنی یاات آلبیی و بییوامیطۀ حقیایقباطنی ،برای صاحبان شهود نیز همین ونه امت و ،لذا ،صاحب شهود بیه هنایام
شهودْ خود دا دد رواجهه با واآع رییابد و دد یاایت ریتن واآیع کمتیرین شیکی
ندادد .ارا برای غیر صاحبان شهود ری تواند این مؤال رطر باشد که آییا امامیاً
داهی به نام شهود به موی واآع روجود امت؟ ا رچه ادرای راداانِ اه

هید و

تقوا خود برای غیر صاحب شهود ددجهای ا اطمینان دا روجب ریشیود ،تأییید
این ارر ا داهی رعصوم ا خطا به یقینی رضارف کاانده ریشود.
دد آیات شریفۀ آرآن ،دمتیابی به حقایق باطنی رودد توجه آراد راته امت
 .1نمایاندن رلکوت و باطن آممان و رین به حضرت ابراهیم ،که بیه نیوری
شهود و دؤیت حقیایق بیاطنی امیت( .انعیه27 ::؛ ر.ک .شیهلف 4147 ،ج4487 :7؛
بحران 4143 ،ج188 :7؛ طبهطبهی 4142 ،ج)423 :2
 .1تصریح به دؤیت آلبی پیاربر و ریدم ودود نادامیتی دد آن (نجی41-44 ::؛
ر.ک .طبهطبهی 4142 ،ج)77 :47
 .1دؤیت ارمال رباد به ومیلۀ پیاربر و برخی رؤرنان( .توبه)417 :
 .1رااهدۀ کتاب ررآوم دد رلیین به ومیلۀ رقربین (مطففین)74 :
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 .1شهود وحدت حق به ومیلۀ ر ئکه و اولوالعلم (آلعمرا )43 :
 .1یاات جهنم دد صودت دمیدن به ررتبۀ یقین (تکهثر)3-7:
 .1کاف حقایقی باطنی ا جمله ر ئکه دد آمتانۀ ررگ (فرقه )77 :

 .8یاات تمث جبرئی به ومیلۀ حضرت رریم (مری.)42 ::
دد رتون دوایی نیز ،احادیث بسیادی بر وجود داهی رعراتی برای یاات حقایق
باطنی داللت دادند
 .1دؤیت حقایق رربوط به آینده به ومیلۀ پیاربر

دد جریان حفیر خنیدق

دد جنا احزاب( .ابناثیر  4832ج )427 :7

 .1تصریح حضرت رلی

به دؤیت آلبی خداوند به هناام پامخ بیه میؤال

ا دؤیت پرودد اد خود آنجا که اررود «أَفَاَعْبُدُ ماا أَرى » و دد اداریه نییز بییان
داشت « تُدْرِکُهُ الْعُیُونُ بِمُشاهىدىةِ الْعىیانِ ،وىلکِنْ تُدْرِکُهُ الْقُلُوبُ بِحىقائِقِ اإلِیْمانِ( ».نهج-
افبالغه خ)427

 .1شهود حقایق باطنی اخروی به ومیلۀ حادثه  -یکی ا اصیحاب حضیرت
دمول

 -و فتۀ وی که به پیاربر

ررض کیرد « یوی اهی بهایت دا

ر بینم که دد بهات با یکدیار ر آات ر کنند و وی صدا و نالیه ارییاد اهی
دو خ دا دد دو خ ر شنوم ».و حضرت اررود «عىبْدٌ نَوَّرى اهللُ قَلْبىه ،أَبْصىرْتى فَاثْبُتْ».
(مجلس ،ب،ته :ج)473 :77

 .1این بیان نودانی که به رعیاد دؤیت بیاطنی اشیاده دادد «لَاوْ أَن الشایاطِینَ
یىحُومُونَ اِلى قُلُوبِ بىنِى آدىمى لَنَظَرُوا اِلى الْمىلَکُوت»؛ ا ر شیاطین دلهاى ار ندان آدم
دا احاطه نکنند ،ر توانند به جهان رلکوت نظر ااکنند( .همه ج 77 :32؛ عروسی،
حویدی  4147ج)287 :4
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 .1تصریح به رااهدۀ غیب دد این دوایت پیاربر

«لَیْسى الْعِلْمُ بِکَثْرَةِ الاتعىلممُ،

وىإنما الْعِلْمُ نُورٌ یىقْذِفُهُ اهللُ فى قَلْبِ مىنْ یُحِبُّ ،فَیىنْفَتِحُ لَهُ ،وىیُشاهِدُ الْغَیْبى( ».مجلس ،ب-،
ته :ج 411 :32؛ ر.ک .مکهر :شیرازی  4173ج)741 :4

 .1این حدیث ا ارام مجاد

که به چاونای یاات بیاطنی اشیاده دادد أَ

إن لِلْعىبْدِ أَرىبىع أَعْیُن :عىیْنانِ یُبْصِرُ بهما أَمْرَ دِیْنِهِ وى دُنْیاهُ ،وى عىیْنانِ یُبْصِرُ بِهِما أَمْرَ آخِرَتِهِ،
ب ىو َأمْا َر
ن فِاى َق ْلبِاهَِ ،ف َْ ْبصىا َر ِبهِماا ا ْل َغیْا ى
ن اللتَا ْی ِ
ح َل ُه ا ْل ىع ْی َن ْی ِ
خیْر ًا َف َت ى
فَإذا أَرادى اهللُ بِعىبْ د َ
اآلخِرَة»؛ بدانید براى هر بندهاى چهاد چام امت دو چام که با آن کیاد دیین و
دنیا دا ر نارد و دو چام که با آن کاد آخرتش دا ر بیند .هنایار کیه خداونید
ب واهد به بندهاى نیک کند ،دو چام ددون آلب او دا ر

ااید تا با آن غیب و

ارر آخرت دا ببیند( ».همه ج)771 :73

 .1حدیث راهود به آرب نواا که دد آن انسان به ررتبهای ریدمد که چام
و وش خداوند ریشود و ریبیند آنچه که او ریبینید و رییشینود آنچیه کیه او
ریشنود «إِنهُ لَیىتَقَربُ إِلَیَّ بِالنافِلَةِ حىتى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبىبْتُهُ کُنْتُ إِذاً سىمْعىهُ الذِی یىسْامىعُ
بِهِ وى بىصىرَهُ الذِی یُبْصِرُ بِهِ وى لِسىانَهُ الذِی یىنْطِقُ بِهِ وى یىدىهُ التِى یىبْطِشُ بِهىا( ».همه 4111
ج)77 :32

پر واضح امت که اص وجود چنین داه باطنی برای یاایت حقیایق غیبیی بیه
رعنای پذیرش هر م ن و ادرایی نیست .ادرای ردریِ شیهود خیودْ اریر بیاطنیِ
ادداکشده ا ناحیۀ شهود نیست تا ب واهیم آن دا با ادلیۀ حجییت شیهود اثبیات
نماییم ،بلکه زادهای امت که را ا

فتۀ ردری شهود به آن دمت یااتهایم و رث

هر فته و نق دیاری ال م امت با رعیادهای حقیقتییابی ریودد اد ییابی آیراد
یرد که ا آن جمله امت ردم ر الفت با رق و شریعت.
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دین و آموزههای عرفان نظری

همان طود که بیان شد ،آنان که خود صاحب شهود نیستند رحتوای شهودی و
حضودی راهوداتِ راداان دا نمییابند بلکه به ردد رفاهیم با تعبیرها و تبیینهای
راداان ا راهودات خود رواجهاند .لذا ،کاف حقایق برای غیر صاحب شهود نه
ا داه شهود که ا داه نق صاحب شهود رمکن شده امت و ریطلبد که آن دا دد
رقام داودی یا بهرهرندی به رق و شریعت رحک د ،چنیان کیه خیود صیاحبان
شهود نیز دد رقام بیان و امتنتاج احکاری رعراتی یا رملی ا شهوداتاان به چنین
رَحَکی رحتاجاند.
راداان رسیلمان بیه وییژه ا آیرن هفیتم بیه بعید دد ابعیاد ر تلیف رباحیث
هستیشنامی به اظهاد نظر و تبیین شهودات خود پرداختهاند .رباحث خداشنامی،
همچون وجود خداوند و وحدت وجود ،رباحث انسانشنامی ،همچیون چیسیتی
انسان و رراتب انسان و دابطۀ نف

و بدن ،رباحث جهانشنامی ،همچون چینش

نظام هستی و چیستی ر ئکه و چیستی ادوا و حقیقیت ریالم رثیال و حقیقیت
رالم راده ،و رباحث ارجامشنامی ا جملۀ این روادد امت .دد نتیجیه ،بحیث ا
همه این روادد یا بحث تفصیلی ا برخی ا آنها دد نوشتادی واحد ارکان نیدادد.
را دد اینجا به اختصاد و بدون ودود به جزئیات به بردمی دابطۀ مه آرو ۀ امامی
رلم رراان نظری  -توحید رراانی ،انسان کار و رعاد  -با دین ریپردا یم.
 .1توحید عرفانی :رادف دد شهودات حقالیقینی خود خداوند دا دد همه جیا
حاضر و ناظر ریبیند و دد صحرا و ددیا و به هر کجا که نظر ریکند خدا رییابد.
وی ردری امت که روطنی دا نمییابد که ا حیق خیالی باشید و خداونید آنجیا
حضود نداشته باشد .رادف این یاات آلبی دا بر آوارد رقلی نیز ررضه ریکند و
این آوارد دا ا همان ام ن ست همراه خود رییابد .دد این ام ،رقی ْ تصیویر
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کثرت دد وجود دا ربت به رحذوداتی رییابد ا ر بنامت دو وجود روجود باشد،
غیریت و دوئیت این دو به چه ارری امت؟ آیا اصوالً دد رقاب وجود غیر ا ردم
ریتوان تصویر کرد؟ و آیا ری توان رعتقد شد که چیزی به خودش رتمایز باشد یا
رلت تمایزْ ردم و نیستی باشد؟ و ا ر یکی ا این دو وجیود وجیودی نارتنیاهی
باشد  -اریری کیه اغلیب خیداباودان دد ریودد خداونید رعتقدنید و خداونید دا
روجودی بدون حد و ،لذا ،واجب ریدانند  ،-تصود کثرت بسیاد دشوادتر خواهد
بود .چاونه ری توان وجودی الیتناهی تصویر کرد که بهدغم ردم تناهیِ وجودی،
پذیرای وجودی دد ررض خود باشد؟ (ر.ک .یددا پنه ،اف )432-731 :4877

بر این اماس ،رادفْ آوارد رق نظری دا رؤید شهود خود ریییابید ،رچیه
رق دد ادارۀ رسیر و به هناام رواجهه با کثرت و تفصی  ،برای ح واص دابطۀ
آن وحدت و این کثرت با دشوادی دوبرومت و اه همین دشوادی میبب شیده
که برخی به جای روشکاای دد ح آن با بیان ادرای بداهت کثرت ،حکیم اولییه
رق ربنی بر وحدت دا نادیده بایرند .ارا جا دادد دد رودد وجیه بیداهت کثیرت
پرمید چرا باید کثرت دا بدیهی دانست؟ آیا غییر ا ایین امیت کیه رواجهیۀ بیا
کثرت ا موی نف
نف

آدری و دد روطن نف

واحد انسانی دخ ریدهد و انسان دد

واحد و بسیظِ خود کثرتی رلمی دا رییابد و ،لذا ،یااتِ این کثرت دد رینۀ

وحدت دخ ریدهد و وحدتِ رقدم بر کثرت امت .مپ  ،این رق امت کیه بیا
امتدالل و جستجوی رلت تأثر نف

ا این کثرات رلمی به کثرت واآعی رنتقی

ریشود.
دد ررحلۀ بعد ،رادفْ این یاات شهودی و رقلی خود دا به بیانات دینیی نییز
ررضه ری کند و بیانات دینی دا نیز همراه شهود و رق رییابید .آییۀ آرآنیی کیه
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خداوند دا رنحصراً دد رین باطن بودن ظاهر رعرای ریکند «هُوى الَْْوَّلُ وى ا َخِارُ وى
الظاهِرُ وى الْبىاطِنُ وى هُوى بِکلُ شىىءٍ عىلِیمٌ» (حدید ،)8 :شاهدی امت بیرای ریادف کیه
تعابیرش نسبت به یاات و رااهدۀ همهجایی خداوند تعابیری ناما اد بیا آییات
آرآنی نیست .همچنین ،آیات آرب الهی برای رادف چنین داللتی دادد .برامیاس
این آیات ،خداوند به همۀ بند ان نزدیک امت «وىإِذَا سىَْلَکى عِبىاادِی عىنیای فَاإِنیی
قَرِیبٌ» (بقر ،)433 :،به ونهای که حتی ا دگ ردن به آنها نزدییکتیر امیت «وى
نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حىبْلِ الْوىرید» (ق ،)43 :و آوام ک حقیقت انسیان بیه اومیت و
ااصلۀ ریان او و خود اومت «وى اعْلَمُوا أَن اللهى یىحُولُ بىیْنَ الْمىرْءِ وى قَلْبِه» (انفیهل)71 :

و همه دد جنب اویند ،ا رچه نهایتاً دد رالم آخرت بدان آ یاه شیوند «أَنْ تَقُاولَ
نَفْسٌ یا حىسْرَتى عىلى ما فَرطْتُ فی جىنْبِ الله» (زمر.)73 :

رادفْ دوایات دا نیز بیانار همین حقیقیت ریییابید و بیر آن امیت کیه ایین
حقیقت دد لسان دوایی به یباترین شک بیان شده امت.
اینکه خداوند دد تماری رراتب رالم ا اار تا آاب و ا ار تا امف حضود
دادد و به آن آوام وجودی ریب اد به رالیترین وجه ددایین دواییت رلیی
بیان شده امت «سبق فی العلو فال شیء اعلی منه و قرب فی الدنو فال شیء اقارب
منه»؛ دد برتری بر همهچیز پیای راته .پ  ،چیزی برتیر ا او نیسیت و ا نظیر
نزدیکی چنان نزدیک امت که چیزی نزدیکتر ا آن نیست( .نهجافبالغه خ )17

حضود همهجایی حضرت حق دد این دوایات هم تصریح شده امت
« -فی ا شیاء کلها غیر متمازج بها و

بائن منهاا»؛ دد همیۀ اشییا امیت نیه

رمزوج به آنها و نه جدای ا آنها( .کلین 4837 ،ج)483 :4
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« -داخل فی ا شیاء

کشیء داخل فی شیء و خارج مان ا شایاء

کشایء

خارج من شیء»؛ داخ دد اشیا امت نه همانند چیزی که داخ چیز دیار امت
و خادج ا اشیا امت ،نه همانند چیزی که خادج ا چیز دیار امت( .همه ج:4
)33

« -مع کل شیء

بمقارنة و غیر کل شیء

یمزایلة»؛ با همهچیز همراه امت نه

آن ونه که آرین آنها باشد و غیر ا همۀ اشیا امت ،نه آن ونه کیه ا آنهیا دود
باشد( .نهجافبالغه خ)4

 « لم یقرب من ا شیاء بالتصاق و لم یبعد عنها بافتراق»؛ نزدیکی او به اشیا بهچسبیدن او به آنهیا نمیی انجارید و جیدایی او ا اشییا میبب دودی او ا آنهیا
نمیشود( .نهجافبالغه خ )438

 « -توحیده تمییزه من خلقه و حکم التمییز بینونة صفة

بینوناة عزلاة»؛ توحیید

خداوند به آن امت که او دا ا خلقش رتمایز ما یم و این حکیم تمیایز ا مینخ
بینونت وصفی امت ،نه بینونت رزلی( .طبرس)714 :4118 ،

 « ...کیف یکون غائباً من هو مع خلقه شاهد و الیهم اقرب من حبل الوریدیسمع کالمهم و یری اشخاصهم و یعلم اسرارهم  ...فاما اهلل العظیم الشْن الملک
الدیان فالیخلو منه مکان و

یشتغل به مکان و یکون الی مکان اقرب منه الی

مکان( ».کلین 4837 ،ج[ 477 :4پهسخ امه :صهدق

به ابناب،افعوجه])

همۀ این آیات و روایات که به بخشی از آنها اشاره شد عارف را به سازگاری
تعابیر شهودات حقالیقینیاش با شریعت مطمئن میسازد و اساساً به این نتیجه
میرساند که فهم این آیات و روایات بدون چنین تصویری از وجود امکانپذیر
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نیست.
 . 2انسان کامل عرفاانی :یکی ا رمده رسائ رطر دد ررایان انسیان کاری
امت .انسان کار ا دید اه راداان وجودی جارع امت که تماری حضرات دا به
ارتدال دد خود جمع کرده امت (ترکه  )877 :4834و ،به تعبییری ،جیارع جمییع
جهات خلقی و الهی ریباشد (ابنعرب .)77 :4833 ،دد نااه ریادف ،نهاییت مییر
انسان کار به تعین اول یا بر خیت اولی امت .لذا ،رراد ا جمع جهیات حقیانی
وصول به رقام ذات الهی نیست ،بلکه «چون خداوند ارر تدبیر روالم کونی دا بیه
وامطۀ تعین ثانی و امم جارع اهلل به انجام ریدماند ،آنااه که انسان کار امیما
حقانی آن ررتبه دا دد خود جادی کرد ،حقانی شدنش به رعنای وماطت دد تدبیر
رالم نیز خواهد بود( ».یددا پنه ،اف

.)738 :4877

دد اندیاۀ رراانی ،انسان کار رظهر جارع حیق و تجلیی یر تمیام امیما و
صفات اومت( .قونوی  )17 :4837لذا ،هدف آارینش که کمال امتج ی حضرت
حق امت با انسان کار رحقق ریشود .به تعبیری ،ا رنظر راداان ،ظهود و اظهاد
امما و صفات الهی دد رظهری کار (همیه ) غاییت آایرینش امیت و خلقیت
روجودات رقدره ای امت تا روجودی به نام انسان کار ظهود یابد که جارع همۀ
این تفاصی باشد .بر این اماس« ،انسانْ امیتج ی حیق خواهید بیود و بهتیرین
آینهای امت که خداوند ریتوانید خیود و کمیاالت امیمائیاش دا دد آن ببینید».
(یددا پنه ،اف

 )772 :4877ا این دومت که دد رراان ،ا انسان به صیودت حیق

تعبیر ریکنند( .ابنعرب4 :4832 ،؛ جندی 424 :4178؛ کهشهن)77 :4821 ،

این انسان به جهت همین ادتباطی که با حضرت حق دادد ،خلیفه و جانایین
حق دد ک رالم و وامطه ای برای وصول ایض حیق بیه ریالم و دبوبییت ریالم

111
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امت( .ابنعرب )7 :4832 ،با این وصف ،انسان کار  ،ری وه بیر غاییت ایجیادی
رالم ،به نحوی رلت بقای رالم نیز هست( .قیصری  )477 :4827ا این دو ،اهی
راداان ا انسان کار تعبیر به دو رالم ریکنند ،چه اینکه بیدن بیا ریروج دو
رت شی ریشود( .ابنعرب ،ب،ته ج)32 :7

آرابت این اندیاه و حتی کلمات و تعابیر آن با آرو ههای ام م ناب و بیانات
دینی و بهویژه آرو ۀ ارارت دد رذهب تایع بسیاد دوشن امیت ،چنیان کیه ایین
اندیاه دد رراان ام ری تصویری رق نی یااته و طبق ربانی رراانی تبیین شیده
امت .حدیث شریف «لوالک لما خلقت

االالت ک» (مجلسی ،بی،تیه ج)117 :43

داللت بر آن دادد که انسان کار غایت ایجادی رالم امت ،و دوایاتی همچون «لو
خلت ا رض طرفة عین من حجة لسااخت باهلهاا» (همیه ج 77 :78و ج)747 :72

شاهدی امت بر آنکه انسان کار رلت بقای رالم امت .دوایاتی نییز کیه داللیت
بر خلقت انسان بر صودت دحمان دادد (همه ج )41 :1خود بیان دیاری ا تعبیر
رراانی رظهریت تام انسیان کاری امیت( .ر.ک .خمین[،امیه )384 :4837 ]:تعیابیر
یادت جارعۀ کبیره و درای ردیله نیز ریتواند بیه نحیوی تأیییدی بیه دویکیرد
راداان به انسان کار باشد «بکم فتح اللَمه و بکم یختم و بکم ینزمل الغیث»« ،و ایاب
الخلق الیکم و حسابهم علیکم» و «بیمنه رزق الوری» .همچنین ،دوایاتی رث «اول ما
خلق اهلل نوری»« ،کنت نبیاً و ادم بین الماء والطین» (مجلس ،ب،ته ج 117 :43و ج:43

 )723و « انی عبد اهلل و اخو رسوله و صدیقه ا ول قاد صادقته و ادم باین الارو و
الجسد(».همه ج )47 :47ریتواند تأییدی باشد بر حقیقت انسان کار که ا نایاه
راداان تعین اول یا بر خیت اولی امت.
 .3معاد عرفانی :دد رودد رعاد این مؤال رطر امت کیه آییا حقیقیت رعیاد
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رجرد به بیدن ریادیِ دنییوی امیت .رادایان،

بهویژه ا آرن هفتم به بعد ،رعاد دا با ات انسان به دب رعنا کردهاند( .فرغیهن،

 4778ج )31 :4این تعریف ا رعاد رنطبق بر آیاتی ا آرآن امت که حقیقت رعاد
دا دجعت الی اهلل ریدانند( .بقر 13 :،و 473؛ انبیهء78 :؛ مؤمنو )31 :

ارا دو نکته دد اندیاۀ رراانی حایز اهمیت امت اول آنکه دجعت الی اهلل بیا
حفظ ررتبه و ریزان تقید یا اط ق کسبشده تومظ ارد دد دنیا رییباشید و دوم
آنکه این دجعت به کیفیت جسمانیِ غیررثالی امت.
براماس نکتۀ اول« ،کس که دد آید و حصر رصیر و ریان امیت و رحکیومِ
احکام کثرت و جزئیّات ،البدّ اثر جزئیّت دد وى بیاآ بیوده باشید و دد حیطیت
جزئیّت امم ا امما رقیّد و رحصود رانده ،ال جرم چون به رعاد إِلَیْهِ رَرْجِعُکُمْ
دمد ،نصیب او ا دیداد حضرت الهیّت و جمعیت جز آن مجّین جزئیّت آن امم
نتواند بود( ».فرغهن )784 :4827 ،این بیان ناظر امت به بیانات آرآنی که با وجیود
حدت بصر اخروی (ق )77 :آنکه دد دنییا کیود و رعییوب امیت دد آخیرت نییز
همین ونه رحاود ریشود «وى مىنْ کانَ فی هذِهِ أَعْمى فَهُوى فِی الْآخِرَةِ أَعْمى وى أَضَلُّ
سىبیال» (اسراء.)27 :
براماس نکتۀ دوم ،رعاد دد اندیاۀ رراانی ،رطابق با بیانات دینی ،رنحصیر دد
جسمانی یا دوحانی نیست( .ابنعرب ،ب،تیه ج  )844 :4بلکیه ا دیید اه رادایان،
دو بعد ا رزل ا تدبیر این هیک رادی طبیعی و بعد ا تعلق به بدنی بر خیی
دد بر خ با هم دد آخرت با بدنی طبیعی همراه خواهد بود( .همه ج  )431 :7دد
این دید اه ،حکمت خداوند رقتضی آن امت که جزئیت ادوا انسانها همیواده
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و دد تماری ناآت حفظ شود .ا ایندو ،به جهت بقای این انیواد الهیی بیه نحیو
جزئیت دد نائۀ رتنامب با آن ،آابلی به رنوان بدن وجود دادد .لذا ،دو انسیانی
همواده با بدن همراه امت و دد هیچ نایئهای ا نایآت میه انیۀ دنییا ،بیر خ و
آخرت بدون بدن نمیباشید( .همه ج .)372 :7رلیت ایین ویژ یی آن امیت کیه
حقیقت انسان ا دید راداان  -نه رقلی رجرد امت – آن ونه که راا رعتقدند
 و نه جسمی رادی رنصری – آن ونه که برخی ا اه ک م بیر آننید  -بلکیهارری بر خی امت که ا همراهی دو رجرد و جسم حاص رییشیود( .جنیدی

 )71 :4178لذا ،ا ر حقیقت انسان حقیقتی بر خی امت« ،انسان» حاص نمیشود
رار دد بر خ و حد ااص دو و جسم .ا این دومت که ریادف دد هیر نایئه
برای این حقیقت نودی رجرد رظهری جسمانی و رتقدد ریطلبد.
ا دید اه راداان ،این رظهر بدنی دد هر نائه رتنامب با آن نایئه امیت دد
رالم ح

رظهری حسی ،دد بر خ رظهری رثالی و دد حار رظهری رنصری .بر

این اماس« ،چون مرّ دو تمام کایف شیود  ...رحقّیق یردد کیه او دا دد هیر
نائهاى ا ناآت و دد هر رالم ا روالم ،رظهرى الیق آن نائه و آن رالم بُوَد».
(قونوی  411 :4834و  )417بر این اماس ،ایاان بدن اخروی دا صرااً بدنی رثیالیِ
بر خی ندانستند بلکه آن دا بدنی طبیعی دانستهاند .ارا ا مویی دیار ،راداان ،با
نظر به آیات آرآنی که آخرت دا تکراد دنیا نمیداند و این دو دا دو نائۀ رتفاوت
تعریف ریکند (ابنعرب ،ب،ته ج ،)14 :8بدن اخیروی دا طبیعیی اریا غییر ا بیدن
دنیوی ری دانند و رعتقدند که رادۀ ترابی دنیوی با تبدلی که دد آن دخ ریدهد بیه
بدن اخروی بدل ریشود( .همه ج )778 :8با این وصف ،اماماً آخرت داد جمیع
بین اجمال و تفصی امت و انسان با تماری ابعیاد وجیودی خیود ا جملیه بُعید
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آابلی دد داد آخرت حاضر خواهد بود .راداان دد ادائۀ این نظریه معی کیردهانید
ناظر به شریعت باشند و هم اص رعاد دا دد دجعت الی اهلل بدانند و هیم کیفییت
آن دا جسمانی طبیعی رعنا کنند.
دین و عرفان عملی

رراان رملی اهی به تجادب مالکانۀ مالک اط ق ریشود که ربادت اند ا
احوال و ارمال جوانحی و جوادحی که مالک دد رسیر ملوک انجام ریدهید ،و
اهی نیز به تبیین و تعبیر تجادب ملوکی دد آالب رجمورهای ا رسائ  ،ررایان
رملی یا رلم رراان رملی ری ویند( .ر.ک .امین،نژاد )17-13 :4871

با این وصف ،دد رینیۀ بحیث ا دابطیۀ دیین و ررایان رملیی دد دو حیو ه
ریتوان م ن داند.
بحث اول بردمی جایااه اص ملوک بهرنوان حرکتی باطنی دد دیین امیت.
واضح امت ا ر دید اهی اص حرکت باطنی دا دد دین انکاد کنید جیایی بیرای
بردمی شیوههای ملوکی باآی نمیراند ،چه اینکه بردمی دینی بودن شییوههیای
ملوکی نیز ربتنی بر پذیرش اص ملوک دد شریعت امت.
بحث دوم دد رودد ریزان تطابق دین امت با شییوههیای میلوکی و احیوال و
ارمالی که رادف خود انجام ریدهد یا دد رلم رراان رملی تبیین شده و احیاناً به
دیاران نیز توصیه شده امت .بر این اماس ،بحث دد این رینه نیز دد دو رنیوان
جایااه ملوک دد دین و رعیاد ملوک رراانی ماران یااته امت.
جایگاه اصل سلوک در دین

ملوک رراانی حرکت باطنی نف

امت ا ربدأ رالم ح

و ریاده بیه میوی

رقصد نهایی توحید و ،به تعبیری ،حرکتی امت دد جوهر آدری که وی دا ا رالم
کثرت به رقصود وحدت میر ری دهد .راداان ا بستر چنین حرکتی که انسیان دا
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به باطن میر ریدهد به «طریقت» تعبیر ریکنند( .رازی  )437 :4827بر این اماس،
حرکت رنحصر دد حرکت ظاهری نیست بلکه حرکت دد نف
امت و ا رنظر راداان ،انسان دد روطن نف

انسانی نیز رتصود

خود ا رراتب بیا آییودِ بیایتر بیه

ممت اط ق حرکت ریکند.
مؤال این امت که آیا چنین حرکتی دد دین ام م پذیراتیه شیده امیت؟ دد
اینجا ،به برخی آیات آرآنی که به چنین ملوکی دریوت رییکننید ییا بیه نحیوی
داللت بر آن دادند بهاختصاد اشاده ریکنیم (ر.ک .امیننژاد )77-41 4871

 .1آیاتی ا آرآن که دد آن تعابیری همچون صراط ،مبی و طریق آرده امیت.
(حمد3 :؛ عنکبوت37 :؛ مهئد43 :،؛ احقهف81 :؛ انعه )478 ::این آیات بهدوشنی داللت
دادد بر وجود رسیری که ا ربدأ به رقصد کایده شده امت و نیز بر میالکی کیه
دد این رسیر ام بردادد( .کرمهن)38 :4878 ،

 .1آیۀ « إن الذینَ کَذبِوا بِآیاتِنا وى اسْاتَکْبىرُوا عىنْهاا

تُفَاتحُ لَهُامْ أبْاوابى السَّاماءِ».

(اعراف )11 :کادبرد واژۀ «باب» و «اتح باب» 1به حرکتی صعودی اشیاده دادد کیه
ویژۀ رؤرنان امت.
 .1دد آیۀ شریف «إِلَیْهِ یىصْعىدُ الْکَلِمُ الطیِّبُ وى الْعىمىلُ الصَّالِحُ یىرْفَعُاهُ» ،صیعود کلیم
طیب که ارتقاد رعتقد امت و داع رم صالح که رملی خالص ا شیک و دییب
امت ،هر دو ،داللت بر حرکتی صعودی ا مف به رلو دادنید و بییشیک ،ایین
حرکت صعودی برای تحقق نیا رند مالکی اه رلم و رم امت.
 .1دد آیۀ «السّابِقُونَ السّابِقُونَ اولئِکى المُقَربوُنَ» (واقعه ،)44 :وصف مبق و آیرب
 . 1التح باب زمانی معنا دارد که حرکتی باشد و متحرکی که با طی مسیر ،آن حرک

 ،1111ج )92 :1

را محقق کند( .طباطبایی،
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برای برخی ا اولیای خداوند شمرده شده امت؛ مبقت انسان ا مایر ااراد نیوع
خود و وصول و آرب به خداوند بهوضو رتضمن رعنای ملوک طرییقِ دجعیت
به خدامت( .طبهطبهی 4142 ،ج)477 :8

 .1ذورراتب بودن ام م و ایمان و ددخوامت صعود به رراتب باالی ایمیانی
ا موی انبیا و اولیا (بقرة )821 :دلیلی بر تجویز بلکه ضرودت ملوک امت؛ ام م
و ایمان دادای رراتب امت و دوشن امت که ذد ا این رراتب ام ری و ایمانی
جز با میر ربودی و ذد ا صراط ربادت و طی رراح ملوک ریسر نیست.
 .1آیاتی که واژههای ض ل و اهتدا دا رنوان ریکنند (برای نمونه ،مائدة )801 :بر
وجود رسیری داللت دادند که ربود ا آن مبب اهتیدا ،و انحیراف ا آن روجیب
مراهی امت.
 .1ا آنجاکه شهود حقایق باطنی رستلزم رروج به روالم باالتر امت ،آییات و
دوایاتی که داللت بر شهود حقایق باطنی دادند  -که به برخی ا آنها دد رباحیث
آب اشاده شد  -به نحوی بر حرکت و ملوک ا رالم ظاهر و شهادت به باطن و
غیب و بر رعرات به روالم غیب داللت دادد.
 .8نکوهش توآف دد ررتبۀ ظاهر دین و رطلوبیت دمتیابی به رمق دیین نییز
دلیلی بر ضرودت ملوک امت .ا دید اه رتون دینی ،توآف دد میطح ظیاهر نیه
تنها رطلوب نیست که نکوهیده نیز امت( .طبهطبهی 4142 ،ج )787 :7ا اییندو ،ا
آدری خوامته شده امت که ا این ظلم و ظلمت رادیِ حسی به میوی رقصیدی
رتعالی حرکت کند و بداند که دد این رسیر ملوک و رای خود ،همواده همراه با
نودی الهی امت که هدایتکنندۀ وی دد ادارۀ رسیر ملوک خواهد بود «یاا أیُهىاا
الَذمینَ آمىنوُا اتقُوا اهللَ وى آمِنوُا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِنْ رىحْمىتِهِ وى یىجْعىلْ لَکُمْ نوُراً تَمْشُونَ
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بِهِ» (حدید .)73 :دوشن امت که براماس این آیات ،ام م دیین میلوک امیت و
ربادات طریق امت به هدف نهایی که رعرات کمال و وصول به یقیین امیت «وى
أنِ اعْبُدُونِی هذَا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ» (یس )34 :و «وىاعْبُدْ رىبَّکى حىتمی یىْْتِیىکى الیىقِینُ» (حجر:

.)77
معیار سلوک عرفانی

بیان شد که صراط رستقیم داهی رمودی امت که انسیان دا بیه حیق نزدییک
ری کند .بر این اماس ،غایت ملوک حقیقی خداونید امیت و دوشین امیت کیه
انسان رقید به آیود به جهت ردم احاطه و رحدودیت آیوای ادداکیی ،چایونای
آرب به اط ق دا رستق ً نمییابد .لذا ،این خداوند امت که کیفیت میلوک ایین
داه دا با تاریع و تبیین دین بیان داشیته امیت( .ر.ک .طبهطبیهی 4821 ،ج)173 :7

بنابراین ،ملوک وآتی حقیقی امت کیه دینیی باشید .اریا ریراد ا میلوک دینیی
چیست؟ آیا ملوک دینی ملوکی امت که کیفیت و دمتودالعم های جزئی آن دد
صریح رتن دینی آرده امت؟ روضع یری صاحبنظران دد رباحث رلیم دینیی و
دابطۀ رلوم نظری و رملی با دین دد این بحث نیز تعیینکننده امت .روهیی دد
حو ۀ رلوم رعراتی و رملی رعتقدند رلم دینی رلمی امت که تمیاری رسیائ و
زاده های آن بعینه ا رتون دینی برداشیت شیده باشید .بیا ایین وصیف ،ا ایین
دید اه ،رلوم جدید رث طب جدید ،ایزیک و شیمی رلیوری غیردینیی خواهنید
بود و ا ر بنامت این رلوم دینی شوند ،ال م امت ا

زادههای دینیی دد تیدوین

آنها امتفاده شود .همچنین ،شیوهها و تکنیکهای آرو شی و اآتصیادی ،همچیون
بانکدادی ،بیمه ،آرو شهای داناااهی و ود شهیای جدیید ،چنیین مرنوشیتی
خواهند داشت( .ر.ک .مصبهح یددی )471 :4877
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ارا رمدۀ رتفکران رعتقدند که رلمی دینی امت که ،ر وه بیر ابتنیا بیر ربیانی
ما اد با دین ،دد رسائ و زادههای خود ر الفتی با دین نداشیته باشید و ،بیه
تعبیری ،رمورات و اط آات دین آن دا تأیید کنند .رلمی که دین بیه آریوختن و
طلب آن توصیه کرده امت همۀ شیوههای آرو شی دا رادام که ر یالف بیا میایر
توصیههای دینی نباشد شار ریشود .دوشین امیت کیه بیرای آنکیه آریو ش و
پرودش دینی و اآتصاد دینیی داشیته باشییم ،ال م امیت کیه رت صیص دد ایین
حو ه ها ،اشراف به رتون دینی و اجتهاد دد امتنباط احکام دینی نیز داشته باشد تا
بتواند شیوههای دینی ررتبظ دا کاف کند .بیا ایین وصیف ،اظهیاد نظیر دد ایین
حو ههای بین دشته ای نیا رند ت صص دد هر دو دشته امت .رت صص تعلیم و
تربیت که اشراف به رتون دینی دادد و دد این رینیه ،رلکیۀ اجتهیاد دا دادامیت
آادد بر ادائۀ دوشهایی تعلیمی و تربیتی خواهد بود که روااقت دیین دا هیم بیه
دنبال دادد( .همه )437 :

رلمالسلوک نیز ا این آارده رستثنا نیست .دوشن امت که ملوکِ ر الف بیا
دین و احکام دینی ملوکی دینی نیست .شیوۀ ملوکی هنااری دینی امت کیه ییا
بعینه دد رتن دینی آرده باشد یا رمورات و اط آات دینی رؤیید آن باشیند .لیذا،
مالکْ ال م امت یا خود به رتون دینی تسلظ داشته باشد و اه اجتهاد باشید تیا
آددت بر تطبیق دمتودات ملوکی بر رمورات دینی دا داشته باشید و ییا دد ایین
ارر ا رت صص و رجتهدی تقلید کنید .بنیابراین ،دد اینجیا نییز ،بیرای آنکیه ریا
رلمالسلوکی دینی داشته باشیم ،ال م امت رت صص دد این حو ه به رتون دینیی
اشراف داشته باشد و دد امتنباط احکام دینی آددت اجتهاد داشیته باشید؛ اظهیاد
نظر دد اینجا نیادرند ت صص دد هر دو رینه امت .چنین کسی امت که کثیرت
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ال م دد تأثیر اثر ذکر دا با توجه به رموم آرآنیِ «اذْکُرُوا اللهى ذِکْاراً کَثیاراً» (احیدا::

 )14رییابد .البته ،دد اینجا ال م امت به اخت اات جزئیِ اه اجتهیاد هیم توجیه
داشت .دوشن امت که اخت ف جزئیِ اتوای رجتهدی دد ارری ا ارودِ رربوط به
رم با اتوای رجتهدی دیار ،رم براماس نظر رجتهید دوم دا ا حیو ۀ رمی
دینی خادج نمیکند و نمیتوان آن دا به غیردینی رتصف کرد.
تأویل عرفانی

یکی دیار ا حو ههای بحث دد دابطه با دین و رراان بحث ا دوشی امیت
که راداان دد اهم رتن دینی ات اذ ریکنند و ا آن به تفسیر انفسی یا تأویی ییاد
ریکنند .تأوی رراانی ،یعنی اهم الیههای باطنی ک م (یددا پنه ،)7 :4877 : ،اه
با ر الفت برخی ا صاحبنظران رواجه شده و بیه نحیوی ا میوی ایایان بیه
ااصله راتن ا شریعت و ظواهر دین تفسیر شده امت.
دد اینجا ،همچون رباحث ذشته ،بهاختصاد ررودی بر ربانی اندیاۀ رادایان
دد این رینه و بردمی این ر الفت ریپردا یم.
رهمترین اصلی که راداان دا واداشته تا ا رنظری خاص به رتن دینی بنارنید
ارتقاد ایاان به ذوبطون و دادای رراتب بودن رتن دینیی و توجیه بیه لیوا م ایین
ارتقاد امت .دد این دید اه ،رتن دینی و ،به طود خاص ،رتن وحیانی آرآن ،آبی
ا نزول ،دد امالکتاب و لو رحفوظ به اِحکام و انیدراج تحقیق داشیت و بیدان
جهت که رموم انسانها آادد به تحم امراد و رعادف آن نبودند ،تیا نیا لتیرین
رراتب اهم بار تنزل کرده ،به کسوت لفظ رربی ربین دد آرد تا رموم انسیانهیا
بسته به ظرایت خود ا آن بهره برند .و چون وحی آرآنی دادای رراتیب امیت و
ا امالکتاب و رراتب باطنی تا ررتبۀ ظواهر الفاظ بسظ یااته امت ،ریادف رسییر
صعود دا بر نزول رنطبق ریداند و بر آن امت که برای وصول بیه رعیانی بیاطنی
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ال م امت ا ررتبۀ ظاهری وحی  -ام به ام و ررحله بیه ررحلیه  -بیه میوی
رعنای باطنی میر صعودی داشت( .خمین[ ،امیه )71 :4141 ]:هرچنید ایین رسییر
صعودی ا ظاهر آغا ریشود ارا انسان با رروج به رعانی باطنی به اهم کار تر و
تامتری ا ظاهر نیز دمت رییابد .بر این اماس« ،آنچه ا امراد و درو آرآن کیه
برای دام ان دد رلم و راداان رحقق حاص ریشود تناآضی با ظاهر آن ن واهد
داشت ،بلکه رکم و رتمم ظاهر آرآن امت و دمیدن بیه لُیبّ و بیاطن آن ا داه
ظاهر و ربود ا میاق اولیۀ ک م وحی ارکیانپیذیر امیت( ».صیدرافدین شییرازی
)37 :4777

با این وصف ،راداانْ اینچنین دوش اهم رتن دینی دا ر الف دین یا ظیواهر
دینی تلقی نمیکنند .و اینکه خودِ این ربانی و رصادیقی ا چنیین تیأویلی دا دد
دوایات رعصورین یااتهاند؛ آیاتی که تحقیق آیرآنِ آبی ا نیزول دا دد امالکتیاب
ریداند (زخرف1 :؛ هود )4:و دوایاتی که آرآن دا دادای ظاهر و باطن رعرای ریی-
کنند و برای آن بطونی هفت یا هفتاد انه تصویر رینمایند ،رؤید ایین اندیایه دد
ارتقاد به ربنای تأوی رراانی امت( .ر.ک .طبهطبهی 4142 ،ج 47 :4و 17؛ عروسی،

حویدی  4147ج 48 :1و  )413همچنین ،دوایاتی که رعانی باطنی آرآن دا با توجیه
به ریزان ظرایت ر اطبان بیان ریکند برای رادف ،رصداآی ا کادبرد ایین دوش
دا پیش دو ری نهد .ا جمله دوایت ربداهللبنمنان امت که تفسیر آییۀ  11میودۀ
حج دا ا ارام صادق

به نحوی رتفیاوت ا آنچیه کیه حضیرت بیرای ذدییح

رحادبی بیان اررود ریشنود و آنااه که ا ارام دد رودد این تفاوت مؤال ریکند،
حضرت ریارراید «همانا آرآن ظاهر و باطنی دادد .اریا چیه کسیی راننید ذدییح
ریتواند این حقایق دا تحم کند( ».مجلسی ،بی،تیه ج38 :37؛ کلینی 4837 ،ج:1
)717
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نتیجهگیری

دد رباحث رراانپژوهی ،این مؤال رطر امت که ررایانِ سیترشیااتیه دد
جارعۀ ام ری دد بُعد رلمی و رملی چه نسبتی با دین ام م دادد؟ برخیی اایراد
وجود راابهتهایی ریان این رراان با رراان دد جوارع غیرام ری دا شاهدی بر
خامتااه غیردینیی و غیرامی ری آن دانسیتهانید و برخیی دیایر بیا نایان دادن
ر الفتهای چنین رراانی با رعادف ارتقادی و احکام رملی بیانشده دد شریعت
ام م به نتیجهای راابه دمیدهاند.
دد این رقاله ،معی شد که بهاختصاد ،با تفکیک ابعیاد رتعیدد رسیئله ،رمیده
دلیلی که دد هر یک ا این روادد برای اثبات این ادرا بدان تمسک شده ،برجسته
شود و رودد بردمی آراد یرد .بر این امیاس ،وجیود رایابهتهیا رییان ررایان
ام ری و مایر رکاتب رراانی دد ابعاد اجتمیاری ،رملیی و رعراتیی نمییتوانید
دلیلی بر اآتباس رراان ام ری ا مایر راداانها باشد ،چه اینکه دد حیو ۀ نظیر،
هم اص شهود – بهرنوان دوش رراان رلمی  -رودد تأیید شریعت امت و هیم
راداانْ آرو ههایی دا که براماس راهودات خود بیان کردهاند ر الف با شیریعت
نمیدانند .دد بعد رم نیز ،رادف رعتقد امت که اص ملوک دد رتن دین وجود
دادد و دین ارری غیر ا ملوک نیست .البته ،ال م امت که شیوههای ملوکی نییز
برآرده ا دین باشند و ا ر شیوه و تکنیک ملوکی چنیین شیرطی نداشیته باشید،
ملوکی رراانی و حقیقی نیست .همچنین ،راداان دد دوش اهم ریتن دینیی نییز
خود دا به ظاهر پایبند رعرای ری کنند و داه ودود به باطن دا غیر ا ظهیود ییری
نمیدانند.
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 آرآن کریم.
 نهجالب غه.

 ابناثیر ،رلیبنرحمد ( .)1111الکار ای التادیخ ،بیروت داد احیا التراث.

 ابنرربی ،رحییالدین ،رجمورۀ دمائ ابنررب [نقش الفصوص] ،بیروت داد احیا التراث
العرب .
 ییییییییییی( ،بیتا) .الفتوحات المکیة ،بیروت داد احیا التراث العربی.
 ییییییییییی .)1111( ،اصوص الحکم ،تعلیقة ابوالعطا رفیفی ،تهران الزهرا .
 ارینی نژاد ،رلی( .)1111آشنایی با رجمورۀ رراان ام ری ،آم رؤمسۀ آرو شی و پژوهای
ارام خمینی ده.
 بحران  ،هاشمبنملیمان( .)1111البرهان ا تفسیر القرآن ،تهران بنیاد بعثت.
 بدوی ،ربدالرحمن( .)1118تادیخ التصوف االم ری ،چ ،1کویت وکالة المطبورات.
 ترکه ،صائنالدین( .)1181تمهید القوارد ،تصحیح مییدج لالیدین آشیتیانی ،آیم بومیتان
کتاب.

 جندی ،رؤیدالدین( .)1111شر اصوص الحکم ،تصحیح مییدج لالیدین آشیتیانی ،آیم
بومتان کتاب.
 حلبی ،رلیاصغر( .)1111شناخت رراان و راداان ایرانی ،چ ،1بیجا کتابفروشی واد.

 دا ى دایه ،نجمالدین( .)1111ررصاد العباد ،تصیحیح رحمیدارین دییاحی ،تهیران شیرکت
انتاادات رلم ارهنا .
 شاذلی ،میدبنآطببنابراهیم( .)1111ا ظ ل القرآن ،بیروت داد الاروق.

 میوط  ،ربدالرحمنبناب بکر( .)1111الدد المنثود ا تفسیر المأثود ،آم کتاب انۀ آییت اهلل
رررا نجف .
 صدد الدین شیرا ی ،رحمدبنابراهیم( .)1111رفاتیح الغیب ،بیروت مؤسسة التادیخ العربی.
 طباطبایی ،میدرحمدحسین( .)1111المیزان ای تفسیر القرآن ،آم داتیر انتایادات امی ر
جارعۀ رددمین حو ۀ رلمیه.
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 روموی همدانی ،میدرحمدباآر( .)1111ترجمۀ تفسیر المیزان ،آم داتر انتایادات امی ر
جارعۀ رددمین حو ه رلمیه.
 طبرمی ،ابیرنصود احمدبنرلیی( .)1111االحتجیاج ،تعلییق رحمیدباآر رومیوی ،رایهد
المرتضی.
 رروم حویزى ،ربدرل بنجمعه( .)1111تفسیر نود الثقلین ،آم امماریلیان.

 ارغانی ،معیدالدین( .)1111راادق الددادى ،تقدیم و تعلیق میدج لالدین آشیتیان  ،چ،1
آم ررکز انتاادات داتر تبلیغات ام ر .
 ارغانی ،معیدبنرحمد( .)1111رنتهی المدادک ،تصحیح رحمد شکری اوای ،بیجا بینا.
 آونوی ،صددالدین( .)1111رسالة النصوص ،تصحیح میدج لالدین آشتیانی ،تهران ررکیز
نار داناااهی.
 ییییییییییی .)1181( ،آااق رعرات ،تصحیح نجفقل حبیب  ،آم کتابسراى اشراق.

 آیصری ،داودبنرحمود( .)1111شر اصوص الحکم ،تصحیح مییدج لالیدین آشیتیانی،
تهران شرکت انتاادات رلمی و ارهنای.

 کاشانی ،ربدالر اق( .)1111شر اصوص الحکم ،آم بیداد.

 کررانی ،رلیرضیا( « .)1111حقیقیت و چایونای میلوک بیاطنی دد آیرآن ا رنظیر ر ریه
طاطبایی» آرآن شناخت ،س ،1ش.1

 کلینی ،رحمدبنیعقوب( .)1111الکاای ،تصحیح رلیاکبر غفیادی ،چ ،1تهیران داد الکتیب
ا سالمیة.
 رجلس  ،رحمدباآر (بیتا) .بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،بیروت داد احیا
التراث العربی.
 رصبا یزدی ،رحمدتقی( .)1111دابطه رلم و دین ،آم رؤمسۀ آرو شی و پژوهایی اریام
خمینی ده.
 رکادم شیرا ى ،ناصر( .)1111نفحات القرآن ،آم مدرسة االرام رلی بن ابی طالب

.

 خمینی [ارام] ،دو اهلل روموی( .)1111تعلیقات رلیی شیر اصیوص الحکیم و رصیبا
االن  ،آم پامداد ام م.
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 ییییییییییی .)1181( ،شر چه حدیث ،تهران رؤمسۀ تنظیم و نار آثاد ارام خمینی.
 یثربی ،میدیحیی( .)1181رراان نظری ،چ ،1آم بومتان کتاب.

 یزدانپناه ،میدیداهلل(الف  .)1111ربانی و اصیول ررایان نظیری ،آیم رؤمسیۀ آرو شیی و
پژوهای ارام خمینی ده.

 ییییییییییی( ،ب« .)1111بردمی اصول و ربانی تأوی رراانی ا رنظر دواییات» ،حکمیت
رراان ،س ،1ش.1

