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استاديار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدريّه

چکیده
خاستگاهِ تصوّف را میتوان از جهاتی به واكنشهای صوفیان نسبت به جامعة
مسلمین و تقابل با گروههایی مربوط دانست .رویكردِ بیش از حدِّ جامعة مسلمین به شریعت
و غفلت از دیگر زوایا و مراتبِ دین و دینداری كه باعظِ پیدایشِ نظریّة «شریعت ،طریقت
و حقیقت» شد .این نظریّه گرچه نشان از رویكردِ حدّاكثریِ دین عرفانی(تمامیّت گرایی)
در مقایسه با رویكردِ حدّاقلیِ شریعتمداری است ،همواره رعایتِ شرع و حفظ مقرّرات
فقهی را تأكید میكند و وانهادن آن را به هیچ روی جایز نمیداند .با وجود این ،قدر و
منزلت مقامِ حقیقت (مقصد) را برتر از طریقت (راه وصول به مقصد) و شریعت (مبدأ) می-
داند و توقّف در آن را نیز توصیه نمیكند.
مقالة حاضر ضمن تأمّل در واژة شریعت و چگونگی انقسام و تحوّالت معناییِ آن
در طول تاریخِ اندیشههای اسالمی ،طرحِ دعاوی شریعتمداران و عارفان ،در ادامه میزان
پایبندیِ عارفان به مبانی شرع ،در حوزة نظر و عمل ،را بررسی میكند و آنگاه جایگاهِ
شریعت و طریقت و حقیقت را از زبان بزرگانِ تصوّف تبیین میكند.

*تاریخ ارسال مقاله 7131/73/23 :

تاریخ پذیرش نهایی مقاله 7134/1/26 :

نشانی پست الكترونیک نویسنده:
1- hrsoleimanian@yahoo.com
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واژههای كلیدی« :عرفان و تصوّف»« ،شریعت»« ،طریقت»« ،حقیقت».
 -8مقدّمه
در سیرِ تحوّالت فرهنگ و تمدّن اسالمی ،نظامها و مكاتب متعدّد و متنوّعی چون فقه و
اصول ،فلسفه و كالم ،عرفان و تصوّف شكوفا شد .در طول تاریخ ،هر كدام از این مكاتب،
به همان میزانِ نقدِ درونی (تحلیلِ آراءِ هر حزب در چهار چوب اصولِ خود) ،موردِ سنجشِ
اندیشههای بیرونی هم قرار گرفت .مراد از نقد بیرونی یک مكتب ،نه به لحاظ قواعد
درونی ،بلكه در نظر گرفتن تمامی آن مكتب ،شناسایی و سنجش به لحاظ كاركرد ،روش
و ضعف و قوّت آن است .موقعیّت و جایگاه عرفان و تصوّف نیز در مجموعة اندیشههای
اسالمی ،همواره مورد مداقّه و تشكیک بودهاست و یكی از میدانهای پرگیر و دار در
مجادالتِ علو م اسالمی ،معركة میان متصوّفان و متشرّعان است؛ به این صورت كه برخی از
شریعتمداران ،انگشتِ اتّهام به جانب صوفیان داشتهاند و عارفان و صوفیان را به بی-
اعتنایی ،سهلانگاری و در نهایت وانهادنِ شریعت متّهم كردهاند .آنچه بیش از همه در
ایجادِ این اختالف سهیم بودهاست ،طرحِ نظریّة «شریعت ،طریقت و حقیقت» از جانب
صوفیان است به نحوی كه حتّی برخی خاستگاهِ تصوّف را به همین تقابل و اختالف مربوط
میدانند (مطهّری ،بی تا.)83 :
 -8-8بیانِ مسئله
این پژوهش در پی بیان این مسائل است تا ابتدا از رهگذرِ سیرِ تطوّرِ معنایی شریعت و
ذكرِ انقسامات مفهومی آن ،جویای درل كاملتری از این مقوله در نزد عارفان و صوفیان
گردد و ضمن آن ،رویكردِ حدّاكثریِ عارفان و صوفیانِ مسلمان و میزان التزام آنان را به
شریعت ارزیابی كند و به چیستیِ مقام و منزلتِ شریعت ،طریقت و حقیقت از زبانِ اهل
تصوّف پاسخ گوید.
 -2-8پیشینة تحقیق
در موضوعِ مقالة حاضر برخی كتب و مقاالت به نگارش درآمدهاند كه از آن جمله ،می-
توان به موارد زیر اشاره نمود:
د یثربی ،یحیی .)7183( .شریعت و عرفان .چاپ اوّل ،تهران :كانون اندیشة جوان.
د آقانوری ،علی .)7181( .عارفان مسلمان و شریعت اسالم .چاپ اوّل ،قم :دانشگاه
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ادیان و مذاهب.
د روحانی نژاد ،حسین(« .)7118عرفان ،شریعت و فقه» .كتاب نقد .پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشة اسالمی ،شماره  41و .48
برخی از آثار پدید آمده نیز تنها نگاهی به مقولة مذكور انداخته و مباحظِ گذرایی
را در خصوصِ آن بیان كردهاند كه عبارتند از:
د یثربی ،یحیی .)7111( .عرفان نظری .قم :مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی
حوزة علمیّة قُم.
د یوسف پور ،محمّدكاظم .)7183( .نقدِ صوفی .چاپ اوّل .تهران :انتشارات روزنه.
د الهامی ،داود .)7113( .عرفان و تصوّف .قم :انتشارات مكتب اسالم.
د طیّب ،مهدی ،)7181( .شراب طهور .چاپ اوّل ،تهران :انتشارات سفینه.
گفتنی است كه آثار مذكور ،تنها به ذكر شواهدی از متون عرفانی كه ناظر به هم-
سویی یا تقابل شریعت و عرفان هستند ،بسنده كردهاند؛ حال آنكه در مقالة حاضر ،موضوع
به شكلی زیر بنایی همراه با تحلیل قاموسی و اصطالحی مقولة شریعت ،تطوّر معنایی آن در
طول تاریخ ،علل تغییر نام از شریعت عام (اعتقادات ،اخالق ،احكام) به شریعت خاص
(فقه) ،و در نهایت توأم با بیان ادّعای عارفان ارائه گردیدهاست.
 -8-8ضرورت و اهمیّت تحقیق
یكی از راههای شناختِ بهتر عرفان ،بررسی آن در نسبت با دیگر مكاتب فكری یا
اعتقادی است .اگرچه بُعدِ معرفتی عرفان« ،به عنوان ادرال ،به معنای شناختِ بالواسطه و
مستقیم از سنخِ علم حضوری است كه طیّ آن عارف به مواجهة مستقیم با نفسِ حقیقت و
عالَم وحدت ،باطن یا غیبِ جهان دست مییابد ،امّا بُعد دیگر آن به عنوان نوعی نگرش یا
قرائتِ باطنی مبتنی بر تأویل متون مقدّس مطرح است و از این جهت در عرضِ قرائتهای
فقهی ،كالمی و ...قرار میگیرد» (رحیمیان .)6 :7181 ،از این رو ناگفته پیداست این بُعدِ
عرفان (تصوّف) ،از بطن و متنِ مجادالت و داد و ستدهای اعتقادی (اختالف نظر در معنای
شریعت و شیوة عمل به آن) در طول تاریخ پدید آمدهاست .شناخت ابعاد این مسأله از آنجا
ضروری و مهم به نظر میرسد كه از طریق آن ،شیوة نگرش اهل تصوّف به وجودِ مراتب و
درجاتِ دین و دینداری (شریعت ،طریقت و حقیقت) تبیین میشود و نیز جایگاه و كاركردِ
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هر كدام ،در منظومة فكری آنان مشخّص میگردد.
 -2بحث
فهم بیشترِ اختالفاتِ شریعتمداران و عرفا در گرو تأمّل در واژة شریعت ،انقسام آن در
طولِ تاریخ و طرح دعاوی شریعتمداران و عرفا در این زمینه است كه ذیالً به بررسی آنها
میپردازیم.
 -8-2تأمّالتی در باب معنای شريعت
ت متدرادف دیدن ،ملّدت ،شدریعت ،طریقدت ،سدنّت ،مدذهب،
ب لغت ،كلمدا ِ
به گواهی كت ِ
منهاج و  . . .بر معنای «راه و روش» داللت میكنند .این كلمات از جمله واژة « شریعت» ،بر
اساسِ اصل تحوّالت معنایی ،در طول تداریخِ اندیشدههدای دیندی ،بده معدانی مختلفدی اشداره
دارند.
 -8-8-2معنای لغوی
در برخی از مهمترین كتب لغت عربی« ،شرع» و مشتقّات لغوی آن ،به ایدن صدورت معندا
شدهاست:
د الشَّرْعُ نَهْجُ الطَّریقِ الْواضِحُ (راغدب اصدفهانی)263 :7113 ،؛ شدرع بده معندای راه و
روش واضح است (خسروی حسینی.)448/2 :7181 ،
الَّشةی َع ُُة ،مدأخُوذٌ مِدنَ َّ
د الشَّرْعُ وَ َّ
الَّشةی َع ةُة وَ هُدوَ مُدورِدُ النّداسِ لِتسْتِسْدقاءِ سُدمِّیَتْ بِدذلِکَ
لِوُضُوحِها وَ ظُهُورِها (الطُّرَیحی)162/1 ،7132 ،؛ شرع و شریعت ،مدأخوذ از شدریعه اسدت و
محل ورود مردم برای آب نوشیدن است و به خاطر وضوحش و ظهورش ،بده ایدن صدورت
نامگذاری شدهاست.
لَّشعَ ُة َُو َّ
َّشةعَ ُُة الْماءِ وَ هِدیَ مَدورِدُ الشّ ةةارب َ ةُة الَّتدی یَشْدرَعُها النّداسُ
د ا ةّ ْ
ُالَّشی َع ُُة فی كَالمِ الْعَرَبَِ :م ْ َ
فَیَشْرَبونَ مِنها وَ یَسْتَقونَ (ابن منظور 7438 ،ق .)83/1 :شرع و شریعه در كدالم عدرب ،جدای
برداشتن آب است و محدل ورودِ آشدامندگان كده واردِ آب مدیشدوند و مدینوشدند و آب
برمیدارند.
در كاربرد علوم دینی ،واژة «شرع» مصدری است كه به تدریج به صورت اسم برای
راه الهی به استعاره گرفته شدهاست ،الشَّرعُ مَصْدَرٌ ثُمَّ جُعِلَ إسْماً لِلطّریقِ النَّهْجِ فَقیلَ لَهُ شَدرْعٌ
رشی َع ةُة وَ اسْتُعِیرَ ذلکَ لِلطّریقَةِ الإلهیّ ةُة (راغب اصفهانی .)236 :7113 ،در لغت نامههدای
وَ شِرْعٌ وَ َ ة
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فارسی نیز همین معانی برای شریعت ذكر شدهاست :شریعت :جای به آب درآمدن و كندارة
آبی كه خالیق از آنجا آب خورند ،جوی بزرگ (رامپوری.)677 :7131 ،
 -2-8-2معنای اصطالحی
در معنای اصطالحی شریعت ،اقوال متعدّدی در كتب ذكر شدهاست:
د شریعت به طور اعم آنچه را كه خداوند از اعمال ،گفتار و اعتقادات بدر بنددگانش
مقرّر كردهاست ،در بر میگیرد (معروف الحسینی.) 8/7 :7137 ،
د شرع و شریعت ،احكامی است كه خداوند به پیامبر (ص) اعالم داشته و پیامبر را به
ادای آ ن فرمان داده و مردم را به انجام آن مُلزم ساختهاست (گروه نویسندگان ،دایرة-
المعارف تشیّع.) 637/3 :7187 ،
د احكام دین كه خدا برای انسانها مقرّر داشتهاست .شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّینِ ما وَصّدی بده
نُوحاً (شوری ( .)71قمی.)768 :7186 ،
 -2-2انقسامِ گسترة شريعت و تغییر در نامگذاری آن
در طولِ تاریخِ معارف دینی ،به تبعِ اصل جدایی پذیریِ دانشها و نیز تخصصی شددن (از
عام به خاص و از كلّی به جزئی) و استقالل هر كددام از آنهدا و اصدلِ تغییدر در ندامگدذاریِ
عناوینِ علوم ،در مقولة شریعت نیز تحوّالتی بدین گونه صورت پذیرفت:
 -8-2-2انقسام گسترة وسیعِ شريعت به اجزا ِ خاص
شریعتِ عام و شریعتِ خاص ،اصول و فروع شریعت ،جلوههای ظاهری یا جلی و جلدوه-
های باطنی یا خفیِّ شریعت ،نمونههایی از این تقسیمات است .امّا از معروفترین این دسدته
بندیها بر اساس برداشتی است كه غالب عالمان از این حدیظ داشتهاند« .قا َلُالنّیبُ(ص) ُ:إانّة ُالْ ةع ْ ُةُُ
ُ،اوُ ُسینَّ ةةُقائة َم ةة َُوُماُخَاله َُّنُفَه َُوُفَضْ ة ةُ»( .كلینی ،بی تدا .)11/7 :یعندی :علدم
ُ،اوُفَریضَ ةةُعا ةد َ ةةل ْ
ثَالثَ ةةُ،أی َ ةةُ ُم ْح َمکَ ةة ْ
تنها سه چیز است :نشانهای استوار ،واجبی دادگر و شدیوهای پایدا؛ [كده هرچده جدز ایدن سده
باشد] زیاده است .و طیّ آن تعالیم اسالمی را در سه حوزه جای دادهاند :بده نظدر آندان «آیدة
محكمة» به اصول عقاید« ،فریضةُعادةل» به علم اخالق و «سینةُقامئةة» به احكام شریعت یعنی حالل
و حرام راجع است .انحصارِ علوم دینی در این سه قسدم (معدارف و اعتقدادات ،اخالقیّدات و
امور تربیتی ،احكام و مسائل عملی) در اكثر كتابهای مربوط به علوم اسالمی تكرار شدده-
است.
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د معارف و اعتقادات یعنی اموری كه هدف از آن ،شناخت ایمان و اعتقدادات اسدت
كه به قلب و دل و فكر مربوط است مانند مسائل مربوط به مبددأ و معداد و نبدوّت و وحدی و
مالئكه و امامت.
د اخالقیّات و امور تربیتی یعنی اموری كه هدف از آن ایدن اسدت كده انسدان از نظدر
خصلتهای روحی چگونه باشد و چگونه نباشد مانند تقوا ،عدالت ،بخشش ،شجاعت ،صبر
و رضا ،استقامت و غیره.
احكام و مسائل عملی یعنی اموری كه هدف آن ایدن اسدت كده انسدان در خدارج ،عمدل
خاصی انجام دهد و یا عملی كه انجام میدهد چگونده باشدد و چگونده نباشدد و بده عبدارت
دیگر «قدوانین و مقدرّرات موضدوعه» .فقهدای اسدالمی كلمده «فقده» را ،در مدوردِ قسدمِ اخیدر
اصطالح كردهاند .شاید از آن نظر كه از صدر اسالم آنچه بیشتر مورد توجّه و پرسدش بدود،
به مسائل عملی مربوط میشد .از این رو كسانی كه در این رشته ،متخصّص بودند به عندوان
فقیه و فقها شناخته شدند (مطهّری .)177 :7181 ،در كتابِ مبادی فقه و اصول ،ضمن تكرار
این سه حوزه در :اصول عقاید (اصولی كه انسان بده وسدیلة عقدل و اندیشده بددان راهنمدایی
میشود) ،احكام اخالقی (احكامی كه متكفّل بیانِ خیدر و شدر و فضدیلت و رذیلدت اسدت)،
احكام فقهی (قوانین و وظایف اصلی عملی برای هر مكلّف) ،ترتیب ایدن امدور هدم آمدده-
است ،بدین گونه كه نخست شخص پس از اجتهاد اصول عقاید بده اسدالم مدیگدرود ،پدس
اسالم با دستوراتِ اخالقی نفوس مسلمانان را تهذیب و پاكسازی مدیكندد و بدرای پدذیرشِ
احكامِ عملی یعنی عبادات و معامالت آماده میسازد ،در این مرحله فقده پدا بده میددان مدی-
گذارد و تكلیف مكلّف در قلمروِ اعمالِ انسان تجلّی پیدا میكند (فیض.)2 :7186 ،
 -2-2-2تغییر در نامگذاری شريعت از عام به خاص يا از حالت كلّـی
به جزئی يا از اصلی به فرعی
مسئلة بعدی در این تغییر و تحوّالت ،تفاوت در نامگذاریهاست به گونهای كه كاربردِ این
واژه در قرون نخستِ اسالم بیشتر در معنای عام ،یعنی مجموعة اصدولِ اعتقدادی ،دسدتورات
اخالقددی و فددروع فقهددی بددود ،امّددا رفتدده رفتدده ،معنددای ایددن واژه از طددرفِ اصددولِ اعتقددادی و
ت اخالقی به طرف فرو ِع فقهی میل كدرد و از ایدن جهدت شدریعت بدا فقده متدرادف
دس تورا ِ
گردید و طایفة فقها به نام متشرّعان شناخته شدند .واضحترین دلیل بر انقسامِ شدریعت و نیدز
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تفاوت در نامگذاری شریعت از اصلی به فرعی ،قیدی است كه در تعریفِ اصطالحی «فقده»
لحاظ شدهاست« .الْفِقْهُ فی اإلصْطِالحِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأحْكامِ الشَّرعِیَّةِ الفَرْعیَّةِ عَنْ أدِلَّتِهَا التَّفْصدیلِیَّةِ
(صاحب معالم)21 :7132 ،؛ فقه در اصطالح عبارت است از علم به احكام شرعیِ فرعدی از
روی دلیلهای تفصیلی آنها .آنچه موجب تغییر در نامگذاری شریعت از عدام بده خداص و از
احكام اصلی اعتقادی به احكام فرعی شد و احكام فقهی را آشناتدرین و حداكمتدرین چهدرة
ل عملدی ،عیندی ،بیروندی و
دین نزد دینداران معرفی كرد ،دسدت كدم عبدارت بدود از :شدك ِ
مشهو ِد احكا ِم فقهی كه مستقیم ًا با حدوزة عمدل و رفتدار دیندداران در ارتبداط بدود ،در برابد ِر
حالت درونی و قلبی عقاید و مسائل اخالقیِ شریعت و دیگر نقش كاركردیِ احكدامِ فقهدی
در تنظیمِ امورِ معیشت و حلِّ دشواریهای حقوقی جامعة دینی.
 -8-2شريعت و عرفان
ل آراء فقهدی در
در سیرِ اندیشه های دیندی ،شدریعت (فقده) عدالوه بدر نقدد دروندی (تحلید ِ
چهارچوب علم فقه) موردِ نقد بیرونی نیز قرار گرفت به این معنا كه ضعف و قوّت و نقدص
و كما ِل روش فقه ،مور ِد سدنجش و در نهایدت ارزش و داوری واقدع شدد .نقد ِد صدوفیان بدر
متشرّعان از مهمترین این نقدهاست .فروكاستن مجموعة شریعت (شریعت عام) در جزئی از
اجزاء (فقه = شریعت خاص) و توجّه بدیش از حدد بده ایدن بخدش و غفلدت و محرومیّدت از
حوزههای دیگرِ دین از مهمترین دغدغهها و نگرانیهای اهل تصوّف بود .به همان میزان كده
اقبال بیش از اندازه به شریعت ،دلیلِ اتّهامِ شریعتمداران بودهاست ،برخدی شدریعتمدداران
هم ،توجّه و اعتبارِ بیش از حدِّ طریقت و حقیقت و وانهادن شریعت را از دالیل محكومیّدت
صوفیان قلمداد كرده و آنان را اهل تساهل و تسامح و قائل به اباحه دانستهاندد .درحدالی كده
باید گفت آنان این سه اصطالح را سه جلوه از یک مسیر دانستهاند .با استیفای كاملِ حقدوق
شریعت كه جلوههای ظاهریِ فالح را در خود دارد ،آدمی به مسیر طریقدت كده جلدوههدای
باطنی و خفیِّ شریعت است رهنمون می شود و چندان كده سدالكی بتواندد ایدن مسدیر را طدی
كند ،به مرحلة حقیقدت كده سدیر در لطدائف عظمدت حضدرت حدق اسدت ،نائدل مدیشدود.
مجموعة مباحظ ذیل ،شاید گواهی بر این مدّعا باشد.
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 -8-8-2التزام نظری عرفان به شـريعت (شـريعتمـداری عرفـان در
حوزة مبانی نظری)
غالب عرفای اسالمی راه طریقت و وصول به حقیقت را در متن شریعت میدانستند .علدوم
شرعی ،بهترین راهنمای اعمال ظاهری است و صدوفیان خدود بدر لدزوم كسدب علدوم دیندی
تأكید داشته و بر ضرورت تبعیّت از عُلمای شرع تصریح دارندد« :هدر كدس از صدوفیان كده
درجات اصحاب فقه و حدیظ را درنیافتهباشد و مقدار درایت و درل آنان را ندانستهباشد،
در هنگام ظهور مبهمات و مشكالت شرعی به آنان روی میكند و هرگاه همگی اصدحاب،
كالمی را گفتند ،همان را برمیگزیند و هرگاه در مشكلی چندگانه شدند ،صوفی بهتدرین و
تمامترین را اختیار مینماید تا كار و حال دین رعایت گردد»(سرّاج طوسی.)17 :7188 ،
 -8-8-8-2شريعتمداری ،عنصر اصلی در تعاريف تصوّف
د «اُصولُ التَّصَوُّفِ أَكْلُ الحَاللِ وَ اإلقْتِداءُ بِرَسولِ اهللِ صَلّی اهللُ عَلیهِ و آلهِ وَ سَلَّمَ فی أخْالقِدهِ
وَ أفْعالِهِ وَ أوامِرِهِ و سُنَنِهِ» (غزّالی 71 :7143 ،د  .)78یعنی :بنیانهای تصوّف ،پدالخدواری و
پیروی از خلق و خو ،رفتار ،فرمانها و شیوههای رسول خدا (ص) است.
د « ابوعمر اسماعیل بن نُجَید ،وی را از تصوّف پرسیدند گفت صبر كردن است زیر امر و
نهی» (قشیری.)13 :7114 ،
 -2-8-8-2توصیه و دعوت به متابعت شريعت و وجوب تقیّد به آن
د « بر بنده متعیّن است كه در همه احوال و افعدال اقتددا بده سدیرت و سدنّت انبیداء كندد كده
استادان مشفق ایشان بودهاند» (عبّادی.)223 :7138 ،
د «و ]جنید[ گفت :همه راهها بسته است مگر بر راه محمّد د علیه السّالم د رود ،كه هر كده
حافظ قرآن نباشد و حدیظ پیغامبر ننوشته باشد ،به وی اقتدا مكنید ،زیرا كه علم به كتاب و
سنّت بازبسته است» (عطّار.)433 :7181 ،
د سراسرِ كتابِ عظیمِ فتوحاتِ مكّیّة ابن عربی مشتمل بر اجتهادات فقهی است .او با استناد
به كتاب خدا ،سنّت پیامبر و اجمداع ،بده اجتهداد در مسدائل فقهدی مدیپدردازد و بده كدرّات،
خواننده را از سرپیچی احكام شریعت برحذر میدارد و سفارش میكندد كده شدریعت بایدد
حفظ گردد و اوامر و نواهیاش امتثال شود .وی تأكید میكند كه «الْ ََّّشی َع ُُة هِی الْ َم َح َّجة ُُة الْبَیضاءُ،
السةعا َدةُة مَنْ مَشی عَلَیها نَجا وَ مَنْ تَرَكَها هَلَکَ» (ابن عربدی ،بدی تدا.)33 :
َم َح َّج ُُة السُّعَداءِ وَ طَریقُ َّ

پايیز و زمستان 49

در نسبتِ شريعت و عرفان

193

یعنی :شریعت راه روشن ،روش نیک بختان و مسیر نیک بختی است .كسی كه بدرآن شدیوه
گام بسپارد میرهد و آن كه رهایَش كند ،نابود میگردد .وی در فتوحات مكّیّه بدا قاطعیّدت
میگوید كه« :الْ ََّّشی َع ُُة اَبَداً التَكُونُ بِمَعْزَل ٍفَإنَّها تَعُمُّ قولَ كُلِّ قائِدلٍ و اعْتِقدادَ كُدلِّ مُعتَقِددٍ» (ابدن
عربی،بی تا)34/4:؛ یعنی :شریعت رها كردنی نیست چرا كه آن سخن هر گوینده و باور هدر
باورمندی را در بر میگیرد.
د قیصری در مقدمة شرح تائیّة ابن فارض ،در تبیین دیدگاه عارفان در مورد شدریعت مدی-
ت َو
ت و الطّاعدا ِ
ب ال ُم ْستَرشِد ِد إتّبدا ُع عُلمدا ِء الظّدا ِه ِر فدی العِبدادا ِ
ب عَلدی الطّالِد ِ
ج ُ
گوید « :فَالْوا ِ
اإلِنقیادُ لِعلْمِ ظاهرِ َّ
الَّشی َع ةُة فَانَّهُ صُورةُ عِلْم احلَقیقَ ةُة الغیر ،وَ الْواجِبُ عَلیده اِیضداً ُمتاب َ َعة ُُة االُولیداءِ فدی
السَّیرِ وَ السُّلولِ ،لِتَنْفَتِحَ لَهُ ابْوابُ الغیبِ وَ المَلَكُوتِ؛ بر طالبان راه حق واجدب اسدت كده در
عبادات و طاعات از علمای ظاهر پیروی كرده ،علدم بده ظداهر شدریعت را بپذیرندد ،چده آن
صورتِ علم حقیقت است و الغیدر .امّدا در سدیر و سدلول از اولیدا ِء الهدی پیدروی كنندد تدا
درهای غیب و عالمِ ملكوت بر ایشان مكشوف گردد» (یثربی.)117 :7111 ،
 -8-8-8-2متابعت شريعت برتر از كرامت
جایگاه واالی شریعت و تقیّد به آن در نزد عارفان تا به آنجاسدت كده متابعدتِ شدریعت را
برتر از كرامت میدانند به نحوی كه:
د «از ابویزید ]ابویزید طیفور بن عیسی بسطامی[ حكایت كنند كه او گفدت اگدر كسدی را
بینی كه از كرامات اندر هوا همیپرد مگر غرّه نشوی به وی تا او را نزدیکِ امر و نهی چون
یابی و نگاهداشت و گزاردن شریعت» (قشیری.)13 :7114 ،
د «شیخ ابوالقاسم گرگانی گفتهاست كه بر آب رفتن و بر هوا شدن و از غیدب خبدر دادن،
این هیچ كرامت نبود ،كرامات آن باشد كه كسی همه امر گردد ،یعندی همگدی وی طدوع و
فرمان شود كه بر وی حرام نرود» (غزّالی.)173/2 :7118 ،
د بایزید ،رحمه اهلل ،گفت « :اگر مردی را دیدید كه چندان از كرامت نصیب داشدت
كه در هوا چهار زانو بنشیند ،بدان كرامت فریفته مشوید تا آنگاه كه بنگریدد در برابدر امدر و
نهی و در حفظ حدود و ادای شریعت چگونه است» (سهلگی 87 :7184 ،د .)82
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 -2-8-2التزام عملی عرفان به شـريعت (شـريعتمـداری عرفـانی در
حوزة مبانی عملی)
عالوه بر بُعد علمی و تأكید و توصیههای فراوان بر پیدروی از كتداب و سدنّت و ضدرورت
آگاهی از مسائل فقهی ،تمایالت شدریعت مداراندة بزرگدان عرفدان و التدزام عملدی آندان بده
تكالیف ظاهری و حتی افدراط در آن ،گدوا ِه مالزمدت شدریعت و طریقدت در نگدرش آندان
است .سخنانِ تذكره نویسان حكایدت از آن دارد كده ایدن گدروه بدر دوام ،در مقدامِ طاعدت
بودهاند.
 8-2-8-2توجّه مُفرط به عبادت
د ]در ذكر جنید بغدادی[ «و گفت اگر من هزار سال بِدزیَم ،از اعمدال یدک ذرّه كدم نكدنم»
(عطّار.)467 :7181 ،
د ]در ذكر ابوعبداهلل خفیف[ «و عبداهلل چنان بود كه هدیچ سدنّتِ پیغمبدر از وی فدوت نشدد»
(همان.) 333 :
 -2-2-8-2توجّه به حرام و حالل الهی
د «روزی ابراهیم ادهم (ره) خرما میخرید .خرمایی از میان خریدار و فروختگار بر زمین
اوفتاد .ابراهیم پنداشت كه آنِ وی است برگرفت و در دهن نهاد ،حالوت عبادت از دل
وی برفت .چهل روز در جهان میگردید و بر سر میزد و نمیدانست كه كجا خطا كرده
است .تا شبی به مسجدِ بیت المقدّس آمد ،خادم مسجد خالی میكرد .ابراهیم در میان بوریا
نشست؛ چون شب پاره ای در گذشت ،چهل تن از اولیاء خدای د تعالی د در مسجد آمدند.
یكی از آن قوم گفت :بوی عاصی میآید امشب از این مسجد! جوان گفت :این بوی پسر
ادهم است چهل روز است تا از ذكر خدای د تعالی د و عبادت هیچ لذّت نیافتهاست .ابراهیم
ادهم (رض) از میان بوریا بیرون آمد گفت :ای جوانمردان ،از بهر اهلل را بگویید تا چه
اوفتاده است مرا .آن جوانمردان گفتند كه :آن روز كه در بازار بصره ،خرما میخریدی،
خرمایی از میان تو و دكّان دار بر زمین اوفتاد؛ تو پنداشتی كه از آن توست ،برگرفتی و
بخوردی! این از آن اوفتاده است .ابراهیم ادهم(رض) برخاست و به بصره آمد و از آن مرد
بِحلی خواست ،آنگه آن غبار از وی برخاست و آن حالوت بازیافت و به جای بازآمد.
مصیبت ایشان ،چنین و مانند این باشد» (جامِ نامقی 738 :7138 ،د .)733
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 -8-2-8-2عنايت ويژه به نماز
در بررسی شرح احوال این بزرگان ،عنایت ویژة آنان را به نماز در كنار سایر طاعات و
عبادات درمییابیم.
د در ذكر حسین منصور حلّاج میخوانیم كه «پیوسته در ریاضت و عبادت بود ...نقل است
كه در شبانروزی چهار صد ركعت نماز كردی» (عطّار.)372 : 7181 ،
د « شیخ ما هر وقت تا روز نماز كردی و به روز روزه داشتی و شیخ ما گفت هرگز ما را این
نگفت كه نخسب و نماز مكن» (ابن منوّر.)46 :7133 ،
 -8-8-2مبارزه با اباحیگری و تساهل و تسامح در شريعت
از جهتی با بررسی سفارشهای صوفیان درباره شریعت و طریقت ،به روشنی بر میآید
كه آنان هشدار در بابِ سستی و بی مباالتی نسبت به شرع را به همراهِ معرفی صوفی نمایان،
از وظایف اصلی خود میدانستند.
د از جنید نقل شدهاست دربارة قومی كه به سقوط تكلیف اعتقاد دارند و میگویند ،ما
واصل شده ایم ،گفتهاست ،درست است ،واصل شدهاند امّا به جهنّم (شعرانی ،بی تا.)212 :
د خواجه عبداهلل انصاری به نقل از یحیی معاذ رازی میگوید« :فرا یحیی معاذ گفتند كه
قومی اند كه میگویند ما به جایی رسیدهایم كه ما را نماز نباید كرد .گفت :به گور رسیده-
اند؛ به سَقَر رسیدهاند» ( انصاری.)737 :7132 ،
این مقدّمات ،شریعتمداری عرفان و تصوّف را تأیید میكند .با این همه ،هدیچ صدوفی را
نمیتوان یافت كه منكر شریعت شدهباشد یا سخنی صریح در مخالفت با شرع گفتدهباشدد و
یا در تخطة آن اقدامی كردهباشد ،یعنی كسدی در بداب لدزوم فدرا گدرفتن آداب شدریعت و
عمل به احكام آن انكاری نداشتهاست ،لیكن در تفسیر و تأویل برخی مطالب بودهاست كده
اختالفاتی پدید آمدهاست.
 -9-2شريعت و طريقت و حقیقت
با وجودِ اهمّیّت و سابق بودن ركن شریعت ،از منظر اخالقِ عرفانی این امر را نیز نمیتوان
منكر شد كه تصوّر وجود الیدههدایی عدالوه بدر شدریعتمدداری صدرف در دیدن ،از جملده
عواملی است كه بین جریان عرفان و سایر جریانهدای عقیددتی در جهدان اسدالم بدویژه فقده،
تفاوت ایجاد كردهاست .عارفان كوشیدهاند این تفاوت را با تعبیراتی نشان دهندد .بده عندوان
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مثال نگرش آنان به الیهها و اصناف دینورزی در زبان عارفان ،امری با سابقه است .در نظدر
غزّالی دینداری به درجاتِ عموم ،خصوص و خصوص الخصوص تقسدیم مدیشدود .وی در
كتابِ احیاءِ علوم الدّین در اسرار روزه و شروط باطنی آن ذكدر مدیكندد« :إعْلَدمْ اَنَّ الصَّدوْمَ
ثَالَُ دَرَجاتٍ :صَوْ مُ العُمومِ ،و صَوْمُ الخُصدوصِ ،و صَدوْمُ خُصدوصِ الخُصدوصِ .أمّدا صَدوْمُ
ةهوةُة وَ اَمّدا صَدوْمُ الخُصدوصِ فَهُدوَ كَدفُّ السَّدمعِ وَ
العُمومِ فَهُوَ كَفُّ البَطْنِ وَ الفَرْجِ عَنْ قَضاءِ الشَّ َ
البَصَرِ وَ اللِسانِ وَ الْیَدِ وَ الرِجلِ وَ سائِرِ الجَوارِحِ عَن اآلثدامِ وَ اَمّدا صَدوْمُ خُصدوصِ الخُصدوصِ
فَصَوْمُ القَلْبِ عَنِ الهِمَمِ ادلَّ نیّ ةُة وَ األفكارِ ادلُّ ن َیوی َّةُة وَ كَفُّهُ عَمّا سِدوَی اهللِ عَدزَّ وَ جَدلَّ ُ
ابلُکّیّة ةُة» (غزّالدی،
 213/7 :7426د )283؛ «بدان كه روزه را سه درجده اسدت :روزة عمدوم و روزة خصدوص و
روزة خصوص الخصوص .امّا روزة عموم نگاهداشت شكم و فرْج است از قضای شهوت ،و
امّا روزة خصوص نگاهداشت گوش و چشم و زبان و دست و پا و سدایر جدوارح از گناهدان
است و امّا روزة خصوصِ خصوص ،نگاهداشت دل از همّتهای فرومایه و اندیشههدای دنیدا
و بازداشتِ آن از هر چه جز خدای است بكلّیّت» (غزّالی.)674/7 :7112 ،
 -8-9-2تعريف و تبیین سطوح شريعت و طريقت و حقیقت
عبادات ،فراتر از احكام شدریعت كده علدمِ فقده عهددهدارِ بیدان آن اسدت ،حداوی آداب و
احوالی دیگر است« .طریقت» و «حقیقت» نامی اسدت كده عارفدان بدر ایدن آداب و احدوال،
نهادهاند.
د شریعت عبارت است از تكلیف به اعمال یا نهی از اعمال .در چشم اندازِ «شدریعت» انسدان
با مجموعهای از «باید»ها و «نباید»ها كه غالباً مرتبط با جسم است ارتباط دارد.
د د طریقددت (در لغددت بدده معنددای راه و روش) ،نددوعی پدداالیش در رفتددار و زدودن نفددس از
تمایالت است (شدفیعی كددكنی 31 :7183 ،د  .)34در اصدطالح ،سدیرت و روش سدالكان
صوفی از قطع منازل ،تحت راهنمایی شیخ كه با آداب و رسومِ خاص همدراه اسدت (حلبدی،

.)218 :7181طریقت ،راه رفتن به رعایت تقوی باشد « .إعْلَم َّ
الطریقَ ُُة هُوَ األخذُ بدالتَقْوی وَ مدا
یُقَرِّبُکَ إلی المُولی» (ترینی قندهاری)713 :7114 ،؛ بدان كه طریقت چندگ زدن بده تقدوی
است و آنچه كه تو را به موال نزدیک میسازد .در برخی از نوشتههای عرفدانی ،طریقدت بدا
عنوان علم سلول نیز خوانده میشود .شمس الدّین آملدی در كتداب نفدایسالفندون (مقالدة
سوّم در علم تصوّف) ،مینویسد« :علم سلول عبارت است از معرفت كیفیّت قیام به حقوق
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عبودیّت و شرایط ریاضت و آداب خلوت و ایدن قسدم را طریقدت خوانندد» (آملدی:7113 ،
 .)2/2شریعت ،احكام و مقرّرات عبادت را میآموزد و راه و رسدم بنددگی را فدراروی بشدر
مینهند و طریقت آداب عبودیّت.
د «حقیقت سر منزل و نتیجة سلول در طریقت است زیرا سالک در طلب لطیفدة بداطنی كده
مطلوب اوست ،میرود .همین كه آن لطیفة روحانی را یافت ،بده منظدور خدود واصدل شدده
یعنی به حقیقت رسیدهاست .شریعت راه را نشان میدهد و مستعدِّ لطایف روحدانی و بداطنی
میسازد ،همین كه این استعداد حاصل شد و طالب ،منظدور خدود را در نظدر گرفدت ،پیدروِ
طریقت محسوب میشود به این معنی كه فایدة شریعت راهنمایی است و بس ،ولی راهروی
به طرف كمال ،عملِ طریقت است كه غایت آن وصدول بده حقیقدت اسدت» (غندی:7133 ،
.)238
شریعت ،طریقت و حقیقت ،در نوشتههای عارفان به انحاءِ مختلف تشریح شدهاست .سدیّد
حیدر آملی از عارفان شدیعی قدرن هشدتم (م  ،)181از كسدانی اسدت كده ایدن انقسدامات در
نوشتههای او چون «جامع االسرار و منبع االنوار» و «انوار الحقیقدة و اطدوار الطّریقدة و اسدرار
الشّریعة» دیده میشود و گویا بیش از دیگدران در معرفدی ایدن اصدول ،تدالش داشدتهاسدت.
كتاب جامع االسرار وی شامل سه اصل و هر كدام شامل چهار قاعدده اسدت .وی در قاعددة

ّ
اوّل با عنوان « ّ
یعةُوُالطریقةُوُاحلقیقة» از اصل سوّم ،ضدمن بیدان عبداراتی ،ابتددا تأكیدد
یفُالَّش
میكند كه این سه مرتبه ،بر حقیقتِ واحدی داللت میكند ،آنگاه با تعبیرات مختلف سدعی
دارد تا هر كدام از این مراتب را دقیقتر معرفی كند« :فَاعْلَم أنَّ َّ
الَّشةیع َُة إسدمٌ مُوضدوعٌ للسُّدبُلِ
الإله َی ةُة مُشْتَمِلٌ عَلی اُصدولِها وَ فُروعِهدا و رُخَصِدها وَ عَزائِمِهدا وَ حَسَدنِها وَ أحْسَدنِها وَ َّ
الطریقَة ُُة هِدی
الْأخْذُ بِأحْوَطِها وَ أحسَنِها وَ أقْوَمِها وَ كُلُّ مَسْلَکٍ یَسْلُکُ اإلنسانُ أحْسَنَهُ وَ أقْوَمَدهُ یُسَدمّی َطریقَة ةةُ
قوالً كان أوْ فِعْالً او ةص َف ةُة أوْ حاالً وَ أمّا احلَقیقَ ُُة فَهِی إثْباتُ الشَّیءِ كَشْفاً أوْ عِیاناً اوْ حةا ةُةل وَ وجْدداناً»
(آملی)144 :7138 ،؛ «پس بدان به درستی كه شریعت اسمی است كده بدرای راههدای الهدی
وضع شدهاست ،مشتمل بر اصدول و فدروع و رخصدتها و عدزایم و نیكدو و نیكدوتدر اسدت و
طریقت ،گرفتن احدوط و احسدن و اقدوم شدریعت اسدت و هدر راهدی را كده انسدان ،بهتدر و
محكمتر آن را میپیماید ،طریقت نامیده میشود خواه آن راه ،قول یا فعل یا صفت یا حدال
باشد و امّا حقیقت ثابت كردن چیزی از جهت كشدف یدا عیدان یدا حدال یدا وجددان اسدت»
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(آملی.)468 : 7187 ،
تعبیراتِ مختلف دیگری هم از جانب بزرگان طریق تصوّف در جهت ایضاح ایدن امدر در
كتابهای گوناگون آمدهاست كه نمونههای زیر اندكی از آن بسیار است:
د شریعت عام است ،طریقت خاص :عارفان ربط و نسبت شریعت و طریقت را عموم و
خصوص دانسته و طریقت را راهی در دلِ شریعت معرفی كردهاند« .بدان كه طریقت راهی
است كه از شریعت خیزد كه راه بزرگ را شارع گویند و راه خرد و باریک را طریق
گویند و در میان شارع ،طریق را بازیاوند كه طریق خاصه از شارع است پس طریقت راهی
است از میان شریعت برداشته» (عبّادی.)71 :7138 ،
د شریعت اقوال انبیا ،طریقت افعال انبیا و حقیقت احوال انبیاست :عارفان این باور را به
ایلُو َّ
حدیثی از پیامبر اسالم (ص) مستند میسازند كهَّ « :
عایلُو ُاحلَقیقَ ُة ُ َا ْحوایل»
ُالطریقَ ُة ُ َافْ َ
الَّشی َع ُة ُ َا ْقو َ
(محدَّ نوری 711/77 :7438 ،و ابن ابی جمهور احسائی .)724/4 :7436 ،نسفی از جمله
عارفانی است كه در كتابِ انسان كامل ،مینویسد« :بدان ،اعزّل اهلل فی الدّارین ،كه
الَّشی َع ُُة اَقْوالی وَ َّ
شریعت گفتِ انبیاست و طریقتِ كرد انبیاست و حقیقت دید انبیاستَّ :
الطریقَ ُةُ
اَفْعالی وَ احلَقیقَ ُُة اَحْوالی .سالک باید كه اوّل از علم شریعت آنچه ماالبدّ است بیاموزد و یاد
بگیرد و آن گاه از عمل طریقت آن چه ماالبدّ است بكند و به جای آورد تا از انوار حقیقت
به قدر سعی و كوشش وی روینماید» (نسفی .)14 :7188 ،در نوشتههای سیّد حیدر آملی،
این انقسام دیده میشود« :ثُم اعْلَمْ أنَّ َّ
الَّشی َع َة ُ ةع َبار ُةُ عَنْ تَصْدیقِ افْعالِ األنْبیاءِ قَلْباً وَ الْعَمَلُ
بِمُوجِبِها ،وَ َّ
ُعبارُُة عَنْ
ُعبارُُة عَنْ تَحقیقِ اَفْعالِهِم وَ اَخْالقِهِم فِعالً وَ الْقیامُ بِحُقُوقِها ،وَ احلَقیقَ ُة َ
الطریقَ ُة َ
مُشا ةهدَ ةُة اَحوالِهِم ذوقاً وَ اإلتِّصافُ بِها» (آملی« .)146 :7138 ،سپس بدان به درستی كه
شریعت عبارت است از تصدیق كردن كارهای پیامبران از جهت قلب و عمل كردن به
موجب آن و طریقت عبارت است از محقّق ساختن افعال و اخالق پیامبران از جهت فعل و
قیام كردن به حقوق آن و حقیقت عبارت است از مشاهدة احوال پیامبران از جهت چشیدن
و متّصف شدن به آن» (آملی.)433 :7187 ،
د شریعت ،علمِ ظاهر است (اوامر و نواهی) و طریقت علمِ باطن :در گفتار برخی عارفان،
شرع در مفهوم عام به دو قسمت علم ظاهر و علم باطن تقسیم شدهاست .علم ظاهر همان
شریعت و علم باطن ،طریقت است .در سخنان ابوسعید ابوالخیر آمدهاست كه «اوّل درجه از
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درجات طریقت و اوّل منزل از منازل راهِ حقیقت ،علم است و این علم بر دو نوع است :علم
ظاهر و علم باطن .علم ظاهر آن است كه علماء شرع بدان مشغولند تعلّق به اوامر و نواهی
دارد و علمِ باطن آن است كه مشایخ طریقت بدان مشغولند و علمِ ظاهر بی علمِ باطن
حاصل آید امّا علم باطن بی علم ظاهر حاصل نیاید» (جمال الدّین ابوروح.)18 :7117 ،
د شریعت تهذیب ظاهر است و طریقت تصفیت باطن« :طریقت طلب كردن تحقیق این
معامالت و تفحّص این مشروعات است و آراستن اعمال به صفای ضمایر و تهذیب اخالق
از كدورات طبیعی چون ریا و جفا و شرل خفی و حقد و حسد و تكبّر و اعجاب و مانند
این همه ،و آراستن نماز است به خضوع و خشوع و حرمت و صدق و درایت و طهارت و
در آنچه میان بنده و حق است در اعتقاد پاكیزه و قیام نمودن به صدق صوم با صفای نیّت و
رغبت و رهبت و خشیت و خ وف و رجا و قمع و قلع خار انكار از صحرای دل و اشباهها و
در جمله هر چه به تهذیب ظاهر متعلّق است از شریعت خیزد و هر چه به تصفیت باطن
بازگردد از طریقت خیزد» (عبّادی.)71 :7138 ،
د شریعت پرستش ،طریقت حركدت ،حقیقدت دیددارِ اوسدت« :شدریعت آن اسدت كده او را
بپرستی ،طریقت آن است كه آهنگِ او كنی ،و حقیقت آن است كده او را ببیندی؛ َّ
الَّشةی َع ُُة اَنْ
تَعبُدَهُ وَ َّ
الطریقَ ُُة اَنْ تَقصُدَهُ وَ احلَقیقَ ُُة اَنْ تَشهُدَهُ » ( آملی.)144 :7138 ،
د شریعت علم الیقین ،طریقت عین الیقین ،حقیقت حقّ الیقین است :در سخنان سیّد حیدر
آملی ،مرتبة نخست از معرفت (علم الیقین) به منزلة شریعت است و مرتبة دوّم (عین الیقین)
به مثابة طریقت است و مرتبة سوّم (حقّ الیقین) به مثابة حقیقت« .وَ عَنْ هذا الكَشْفِ فی
المَراتبِ المَذْكورِ أخْبَرَ اهللُ تعالی فی كِتابِهِ «كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ
ُ،وُالثانی َةُمبثاب ةة َّ
لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ» و «إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْیَقِینِ» لِأنَّ (املَرتَب َُة) االُولی بةمثاب َ ةة َّ
ُالطری َق ةةُ
ُالَّشیع ةة َ
َوُالثا ةلثَ َةُبةمثاب َ ةةُاحلَقیقَ ةُة» (آملی.)146 :7138 ،
د شریعت از مكاسب است و حقیقت از مواهب« :در آیة شریفة وَالَّذینَ جاهَدوا فینا
لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا (عنكبوت :آ )33مجاهدت ،اشاره به شریعت و هدایت اشاره به حقیقت
است .در یكی بنده میكوشد احكام ظاهر را حفظ كند و در آن یكی حق احوال باطن وی
را حفظ میكند .بنابراین شریعت از مكاسب است و حقیقت از مواهب» (هجویری:7117 ،
 438د .)433
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د شریعت علم ،طریقت عمل ،حقیقت جمع علم و عمل و اخالص :در یک رباعی از شاه
نعمت اهلل ولی آمدهاست كه
دانسددتن علددم دیددن شددریعت باشددد

چون در عمل آوری طریقدت باشدد

وَر علم و عَمل جمع كنی با اخالص

از بهددر رضددای حددق حقیقددت باشددد
( شاه نعمت اهلل ولی.)138 :7182 ،

 -2-9-2مالزمت شريعت و طريقت و حقیقت
از نظر عارفان شرع خدا مشتمل اسدت بدر شدریعت و طریقدت و حقیقدت .طریقدت چیدزی
جدای از شریعت نمی تواند باشد ،بلكده در دل شدریعت و بده منزلدة ادامده و دنبالدة شدریعت
است؛ آنگونه كه كشف حقیقت هم در گدرو عبدور از جدادة طریقدت اسدت و بدرای دسدت
یافتن به طریقت گزیری نیست جدز تابعیّدت شدریعت .مسدتملی بخداری (م  )414مدیگویدد:
« اقتدا به رسول شریعت است و افتقار بده حدق تعدالی حقیقدت اسدت و حقیقدت بدی شدریعت
راسددت نباشددد و شددریعت بددی حقیقددت درسددت نیایددد» (مسددتملی بخدداری.)222/7 :7131 ،
هجویری میگوید« :اقامت شریعت بی وجودِ حقیقت محال بوَد و اقامت حقیقت بدی حفدظ
شریعت محال و مثال این چون شخصدی باشدد زندده بده جدان چدون جدان از وی جددا شدود
شخص مرداری شود و جان بادی پس قیمتشان به مقارنت یكدیگر اسدت همچندان شدریعت
بی حقیقت ریایی بود و حقیقت بی شریعت نفاقی» (هجویری.)433 :7117 ،
 -8نتیجه گیری
این مقدّمات از سویی شریعتمداری عرفان و تصوّف را تأیید مدیكندد و از سدوی دیگدر
رویكردِ حدّاكثری و تمامیّت گرایِ عرفان نسبت به عبادت و میزان پذیرش طاعات بنددگان
را (برتری مقام طریقت و حقیقت بر شریعت) مشخّص مینماید .عارفان و صوفیان واقعی بدا
وجود داشتن مقامِ بلند در عالم شریعت و بعضاً موقعیت ارجمند در فقده و سدنّت ،بده جهدان
طریقت هم پای مینهادند و شریعت و طریقت را با هم تألیف میكردند؛ نه فقیهانی خشدک
بودند كه تنها با ظواهر آیات و اعمال عبدادات سدازند و نده صدوفیانی مجدذوبی كده احكدام
شریعت را به عذر رجوع به باطن به دور اندازد ،بلكه دریافتهبودند كسی كه وجهدة همّدت و
نظر خود را فقط یک مشت اعمال از نماز و روزه و حج و زكات د كه هریک بجای خود و
با رعایت شرایط ضروری و سودمند است د قرار دهد و از معنی و باطن آنهدا غفلدت نمایدد،
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راه ظاهر پیموده از قشر به درون و از پوست به مغز نفوذ ننمودهاست ،از طرف دیگدر كسدی
كه به بهانة پرداختن به جهانِ درون ،عمل و رعایت حدود شدرع را فرامدوش كندد ،از اینجدا
رانده و از آنجا مانده است.
فهرست منابع
الف-كتابها
 .7د قرآن كريم
 .2د ابن ابی جمهور احسائی7436( .ق) .عوالی الآللی .چاپ اوّل .قم :انتشارات سیّد
الشّهداء.
 .1د ابن عربی ،محیی الدّین( .بی تا) .فتوحات مکّیّه ( 9مجلّد) .بیروت :نشر دار صادر.
 .4د ابن منظور افریقی مصری ،محمّد بن مكرّم7438( .ق7338/م) .لسان العرب ،المجلّد
السابع .الطبعة االولی .بیروت :دار احیاء التراَ العربی.
 .6د ابن منوّر بن ابی طاهر بن ابی سعید میهندی .)7133( .اسرار التّوحیـد فـی مقامـات
الشیخ ابوسعید .مقدّمه تصحیح و تعلیقات دكتر محمّد رضا شفیعی كدكنی .چاپ اوّل.
تهران :م سسة انتشارات آگاه.
 .3د آملی ،سیّد حیدر .)7138( .جامع االسرار و منبع االنوار به انضمام رسـالة نقـد
النّقود فی معرفة الوجود .با تصحیحات و دو مقدّمه هنری كدربین و عثمدان اسدماعیل
یحیی .ترجمه فارسی سیّد جواد طباطبایی .چاپ دوّم .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .1د آملی ،سیّد حیدر .)7187( .جلوة دلدار ،ترجمة جامع االسرار و منبع االنـوار.
مترجم سیّد یوسف ابراهیمیان آملی .چاپ اوّل .تهران :نشر رسانش.
 .8د آملی ،شمس الدّین7113( .ق) .نفـايس الفنـون فـی عـرايس العیـون ج  .2بده
تصحیح ابوالحسن شعرانی و سیّد ابراهیم میانجی .چاپ اوّل .تهران :انتشارات كتابفروشی
اسالمیّه.
 .3د انصاری هروی ،خواجه عبداهلل .)7132( .طبقات الصّوفیه ،تقريرات خواجه
عبداهلل انصاری هروی ،تصحیح و مقابلة حواشی و فهارس از دكتر محمّد سرور
موالیی .چاپ اوّل .مشهد :انتشارات توس.
 .73د ترینی قندهاری ،نظام الدّین بن اسحاق .)7114( .قواعد العرفا و آداب الشّعرا  .به
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اهتمام احمد مجاهد .چاپ اوّل .تهران :انتشارات سروش.
 .77د جام نامقی ،احمد .)7138( .سراج السّائرين .تصحیح و توضیح دكتر علی فاضل.
چاپ اوّل .مشهد :م سسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 .72د جمال الدّین ابوروح ،لطف اهلل ابن ابی سعید بن ابی سعید .)7117( .حاالت و سخنان
ابوسعید ابوالخیر .تصحیح و تعلیقات محمّد رضا شفیعی كدكنی .چاپ سوّم .تهران:
نشر نگاه.
 .71د حلبی ،علی اصدغر .)7181( .جلوههای عرفان و چهرههای عارفـان ،چداپ اوّل،
تهران :نشر قطره.
 .74د خسروی حسینی ،سیّد غالمرضا .)7181( .ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قـرآن
(مفردات راغب) .چاپ اوّل .تهران :كتابفروشی مرتضوی.
 .76د راغب اصفهانی ،حسین بن محمّد .)7113( .معجم مفردات الفاظ القـرآن .تحقیدق
ندیم مرعشلی .چاپ دوّم .تهران :انتشارت مرتضوی.
 .73د رامپوری ،محمّد بی جالل الدّین بن شرف الدّین .)7131( .غیاث اللغات .بده كوشدش
منصور ثروت .چاپ اوّل .تهران :م سّسة انتشارات امیر كبیر.
 .71د رحیمیان ،سعید .)7181( .مبانی نظری عرفان .چاپ اوّل .تهران :انتشارات سمت.
 .78د سرّاج طوسی ،ابونصر .)7188( .الّلمع فی التّصوّف .تصدحیح و تحشدیه رینولدد آلدن
نیكلسون .ترجمه دكتر مهدی محبّتی .چاپ دوّم .تهران :انتشارات اساطیر.
 .73د سهلگی ،محمّد بن علی .)7184( .دفتر روشنايی .از میراَ عرفدانی بایزیدد بسدطامی.
ترجمة محمّد رضا شفیعی كدكنی .چاپ اوّل .تهران :انتشارات سخن.
 .23د شاه نعمت اهلل ولی .)7182( .ديوان شاه نعمت اهلل ولی .چاپ اوّل .تهران:
انتشارات علم.
 .27د شعرانی حنفی ،عبدالوهّاب( .بی تا) .الیواقیت و الجّواهر فی بیان عقايد االكابر.
بیروت :دار احیاء التّراَ العربی.
 .22د شفیعی كدكنی ،محمّد رضدا .)7183( .چشیدن طعـم وقـت از میـراث عرفـانی
ابوسعید ابوالخیر .چاپ سوّم .تهران :انتشارات سخن.
 .21د صاحب معالم ،شیخ حسن زید الدّین .)7132( .معالم الدّين و مـالذ المجتهـدين.
به اهتمام دكتر مهدی محقّق .تهران :م سسة مطالعات اسالمی.
 .42د طُریحی ،فخرالدّین .)7132( .مجمع البحـرين .للعدالم المحددَّ الفقیده فخدر الددّین
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الطُّریحی .تحقیق السیّد احمد الحسینی .الجزء الثالظ .چاپ دوّم .تهران :املکتبةُاملرتضویّةُ ُ.
 .26د عبّادی ،قطب الدّین ابوالمظفر منصور بن اردشیر .)7138( .صوفی نامه (التّصفیه فی
احوال المتصوّفه) .به تصحیح دكتر غالمحسین یوسفی .چاپ دوّم .تهران :انتشارات
علمی.
.23

د عطّار ،محمّد بن ابراهیم .)7181( .تذکرة ُالاولیاء.

به تصحیح و تحشیة رینولد آلن

نیكلسون .بازنگری و اصالح متن ،ترجمة مقدمهها و تنظیم فهرستها از ع .روح بخشان.
چاپ سوّم .تهران :انتشارات اساطیر.
 .21د غزّالی ،ابوحامد محمّدد .)7143( .اعترافات .ترجمدة زیدن الددّین كیدائی ندژاد .ترجمدة
كتاب المنتقذ من الضّالل .چاپ دوّم .تهران :م سسة مطبوعاتی عطایی.
 .28د غزّالی ،ابوحامد محمّد .)7112( .احیا علوم الدّين .ترجمة م ید الدّین محمّد
خوارزمی .به كوشش حسین خدیو جم .چاپ سوّم .تهران :شركت انتشارات علمی و
فرهنگی.
 .23د غزّالی ،ابی حامد محمّد بن محمّد .)2334/7426( .احیا علوم الدّين 2 ،جلد.
بیروت :دار المعرفه.
 .13د غزّالی طوسی ،ابوحامد محمّد .)7118( .كیمیای سعادت 2 ،ج .به كوشش حسین
خدیو جم .چاپ چهاردهم .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .17د غنی ،قاسم .)7133( .تاريخ تصوّف در اسالم .چاپ پنجم .تهران :انتشارات زوّار.
 .12د فیض ،علیرضا .)7186( .مبادی فقه و اصول .چاپ هجدهم .تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
 .11د قشیری ،ابوالقاسم .)7114( .ترجمة رسالة قشیريّه .با تصحیحات و استدراكات بدیع
الزّمان فروزانفر .چاپ چهارم .تهران :شركت انتشارات علمی و فرهنگی.
 .14د قمی ،عبّاس .)7186( .فرهنگ واژگان قرآن كريم .ترجمة غالمحسین انصاری.
چاپ دوّم .تهران :انتشارات امیر كبیر.
 .16د كلینی ،ابی جعفربن یعقوب بن اسحاق( .بی تا) .اصول كافی .با ترجمه و شرح حاج
سیّد جواد مصطفوی .تهران :انتشارات قائم.
.13

د گروه نویسندگان .)7187( .دایرةُاملعارفُتشییّ

ُجُ .9زیر نظر احمد صدر حاج سیّد

جوادی ،كامران فانی ،بهاء الدین خرمشاهی .چاپ اوّل .تهران :نشر شهید سعید محبّی.
 .11د محدَّ نوری ،میرزا حسین 7438( .ق) .مستدرک الوسائل .چاپ اوّل .قم :م سّسة
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آل البیت (ع).
 .18د مستملی بخاری ،ابوابراهیم اسماعیل بن محمّد .)7131( .شرح التّعرّف لمذهب
التّصوّف .با مقدمه و تصحیح و تحشیة محمّد روشن .چاپ اوّل .تهران :شركت
انتشارات اساطیر.
 .13د مطّهری ،مرتضی .)7181( .كلّیات علوم اسالمی .چاپ نهم .تهران :انتشارات صدرا.
 .43د مطّهری ،مرتضی( .بی تدا) .آشنايی با علوم اسالمی(كالم ،عرفـان) .بددون نوبدت
چاپ .تهران :انتشارات صدرا.
 .47د معروف الحسینی ،هاشم .)7137( .تـاريخ فقـه جعفـری ،ج  .8چداپ اوّل .تهدران:
انتشارات بدر.
 .42د نسفی ،عزیز الدّین .)7188( .مجموعة رسائل مشهور به كتاب االنسان الکامل .بدا
پیش گفتار هانری كربن .با تصحیح و مقدّمة ماریژان موله .ترجمة مقدّمده از دكتدر سدیّد
ضیاء الدّین دهشیری .چاپ نهم .تهران :انتشارات طهوری.
 .41د هجویری غزنوی ،ابوالحسن علی بن عثمان .)7117( .كشف المحجوب .به تصحیحِ
و .ژوكوفسكی .با مقدمة قاسم انصاری .چاپ دوّم .تهران :كتابخانة طهوری.
 .44د یثربی ،یحیی .)7111( .عرفان نظری .چاپ سوّم .قم :مركدز انتشدارات دفتدر تبلیغدات
اسالمی حوزة علمیّة قم.

