
 

  
  
  
  

  رانيعرفان در ا
  1ران معاصريدر اج آن يم و تروي و تعلگاه عرفان و تصوفيجا

  

  ∗ي اشكورييمحمد فنادكتر 
  

  دهيچك
پس از . ت و عرفان بوده استي همواره از مراكز معنو،خيران در طول تاريا

. دي گرديش تصوف و عرفان اسالمين مهد روين سرزمي ا،رانيورود اسالم به ا
 و عطار و ي و غزاليد و خرقانيزيالج و باحچون   هم،هيگان صوف از بزرياريبس

ش از هزار سال است يب. اند ن فرهنگ تعلق داشتهي به ا،ي و مولويزيشمس تبر
راث ين مين استمرار دارد و اين سرزميان در اي متصل عارفان و صوفي رهيكه زنج
وند ي پ،يرانيفان اگر در عري مهم دهاي دهياز پد. شود مي منتقل ي به نسلياز نسل

وند در ين پي ا،ي و نظريدر بعد علم. كهن دارد اي پيشينه كه ،ع و تصوف استيتش
 جمهور ي و ابن ابيدر آمليد حيچون س  همياري بسيشمندان عرفانيآثار اند
با امروزه تصوف و عرفان .  نمودار شده استيرازي شي و مالصدراياحسائ
 كه  ، چنان را در بر داردي گوناگونهاي في طران ظهور دارد ويف در ال مختهاي شكل
ادشده يق ي و عالها ز به تبع تكثر مشربي آن نهاي وهي و شيت عرفانيم و تربيتعل

 و يتوصيفپژوهش  هنوز عرفاني، غناي و پيشينه اين رغم هب اما. متنوع است
 تصويري ي ارائه نوشتار اين هدف. استنجام نگرفته ا آن ي درباره جامع يتحليل
 عرفان ي پديده از مقاله يك حد در ،اجمالي حال عين در و ،تحليلي و گويا جامع،

 هم ،ايران در عرفاني هاي فعاليت و ها گرايش تنوع معرفي .است ايران در
 ي حوزه تا كند مي آگاه پديده اين مختلف زواياي و ابعاد از را پژوهان عرفان

 براي تواند مي هم و كنند انتخاب آگاهي با را خود ي عالقه موردپژوهشي 
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  مقدمه. 1

ر عرفان در ياز س .ت و عرفان بوده استي همواره از مراكز معنو،خيران در طول تاريا
 يرانيان اي از اديارين نكته مسلم است كه بسي اما ا،مي ندارياديزالم اطالع ش از اسي پرانِيا

ن يشهاب الد.  روشن استن زردشت كامالًي دي بارهن امر دريا. اند بوده ي عناصر عرفانيحاو
 ي اشراق وي را حكمت ذوقيراني حكمت فرزانگان ا،يم مسلمان اشراقي حك،يسهرورد

ر ي تعبانيا پهلويون ي به فهلوها آن كه گاه از ،رانيا يسروان خي حكما،ر اويبه تعب. داند مي
   2. نور بودها آن يمحور حكمت اشراق.  عارف و اهل اشراق بودند،شود مي

ش علوم و معارف مختلف يج مهد رويتدر بهن ين سرزمي ا،رانيپس از ورود اسالم به ا
ن ير از ديناپذ يي جداييست كه عرفان جزي نيشك. دي از جمله تصوف و عرفان گردياسالم

 و نه نيرون از دي بينه امراسالمي عرفان .  استيفرهنگ اسالم ياصلاسالم و از عناصر 
م ي تعالي و درونيست؛ بلكه عرفان بعد باطنها آنن و در كنار يد ير اجزاي مانند سايجزئ

ت  ساحي دارا،است يتعال حق يِني كه كتاب تكو، عالم،نادگاه عارفياز د.  استياسالم
 ، خداستيني كه مطابق با عالم و كتاب تدو،زين نيد. ب استيا شهادت و غيظاهر و باطن 

ار همه ي دارند كه در اختيكه ظاهر  چنان،د، اخالق و احكاميعقا.  ظاهر و باطن استيدارا
 ي سرچشمه ،ن روياز ا. افتيتوان به آن راه  مي ،ب نفسيز دارند كه با تهذي نياست، باطن

گفتار و .  است)ص(امبر اسالمي آن شخص پيثل اعالاست و مو سنت  قرآن يعرفان اسالم
ان ي از صوفياريعه و بسيدگاه شيكه از د  چنان،شه و عمل عارفان استيرفتار او سرمشق اند

 از يبرخ.  هستنديگاهين جاي چنيدارا) ع( امامان معصوم،امبري پس از پ،يعير شيغ
ن ي بودند كه در اين كسانينخست از ،يس قرني و او ابوذر وچون سلمان  هم،امبرياصحاب پ

 يراث معنوين مي داشتند كه حامل و وارث اياران و اصحاب خاصيز يائمه ن. راه گام نهادند
 شكل ي در قرن دوم هجر،ز با عنوان و آداب خاصيمتمامسلكي اما تصوف به شكل . بودند
 يكردند صوف مين به تن يشم پي  بدان جهت كه جامهاحتماالًرهروان اين مسلك  .گرفت

، يند از حسن بصرا  دوم و سوم عبارتهاي  قرنصوفيانن يتر  از معروفيبرخ. ده شدندينام
  .  ي  و معروف كرخيق بلخي شق،اضيل عيه، فضيم ادهم، رابعه عدويابراه

ژه يو ه، برانيج ايتدر بهن عراق بوده است، اما ي تصوف در سرزمي هي اوليريگ شكل
خ يتحوالت تار از ياريبس. دي گرديش و درخشش تصوف و عرفان اسالميز رومركخراسان، 

د و يزيالج و باحچون   هم،اين مشرببزرگان  از يارين رخ داد و بسين سرزميتصوف در ا
ن يبه ا ي و جامي و حافظ و نظاميسعد و ي و مولويزيعطار و شمس تبر و يغزال و يخرقان

ان در ي متصل عارفان و صوفي رهيسال است كه زنجش از هزار يب. اند هفرهنگ تعلق داشت
م ي و تعالها آموزه .شود مي منتقل ي به نسليراث از نسلين مي و ااستمرار داردن ين سرزميا



۴٩ عرفان در ايران 

  ازيعدتوان ب مي ي رسوخ كرده است كه به سختيراني چنان در فرهنگ ايعرفان اسالم
 را در ابعاد ها ن آموزهي اي پاي جا. از تصوف دانستيريپذريثأن فرهنگ را بدون تيابعاد ا

است، ي، سيات، هنر، ورزش، معماري از فلسفه، كالم، زبان، ادب،ي و اجتماعيمختلف  فرد
عرفان  .توان آشكارا مشاهده كرد مي ، روزمرهي زندگ وآداب و رسومو  جنگ و صلحتجارت، 

سل و سال از ، متنوع ظهور كرده و حضور داشته استهاي ران به شكلي در اياسالم
 از عارفان ،يگو يمشرب تا عارفان شاعر پارس لسوفيو عارفان فصوفيانه  متعدد هاي قتيطر
ن تا ينش  و خانقاهي منزو صوفيان و ازي و فعال اجتماعمدار استيتا عارفان سو مفسر ه يفق

  .  و مبارزجو نگعارفان ج
  ازيارياز نظر بس. ع و تصوف استيوند تشي پ،يرانيگر در عرفان اي مهم دهاي دهياز پد

ن يتر  از مهم.داردمناسبت ك است و با آن يع نزديتصوف در ذاتش به تشمتفكران، 
ن ي ا،ي و نظريدر بعد علم 3.ت استي والي  آموزه،ع و تصوفين تشي مشترك بهاي آموزه

، صائن يدر آمليد حيس ،بن طاووس ديسچون   همياري بسيشمندان عرفانيوند در آثار انديپ
 يني و امام خمييطباطبا ني، محمدحسيا رضا قمشه، محمديرازي شيمالصدراه، ن تركيالد

  . نمودار شده است
 سربداران اميق كه داشته يمختلف ظهورات ،ياسيس و ياجتماع بعد در تصوف و عرفان

 ي عرصه در. است نهيزم نيا در ذكر شايان ي نمونه دو يصفو دولت ليتشك و خراسان
 منشأ انيرانيا ياجتماع و يفرد يزندگ در همواره تصوف و عرفان از يهاي صورت زين يعموم

 نام ريز همواره كه ،يسنت هاي زورخانه پهلوانان و جوانمردان و انيفت از. است بوده اثر
 و يعرفان يبو و رنگ همواره ،يعل بن نيحس يعزادار هاي دسته تا ،اند ستهيز يعل يمرتض
 ياسالم انقالب در ديبا را رانيا در يعيش انعرف اجتماعي ظهور اوج. است داشته يقدس

 مسلم استاد و عارف بود، مدار استيس و هيفق كه آن ضمن ينيخم امام. كرد جوو جست رانيا
  .داشت نقش او يرهبر در يگريد عامل هر از شيب او يمعنو ي جاذبه و بود عرفان
  

  رانيا  تصوف و عرفان درهاي گونه. 2
 متنوعي هاي فيران ظهور دارد و طي در ايفل مختهاي هبه گونتصوف و عرفان امروزه 

  :ر استي به قرار زها آن از ي كه برخ،اند اين راه را پيش گرفته
  ؛ي و سنعهيشاعم از  يا فرقهش يو دراوان يصوف. 1
  ؛هستند) ي و عملينظر( يعرفان علمو كه مشتغل به حكمت  يلمانعا. 2
  مفسر هستند؛ا  يه، متكلمي كه فقيانيزاهدان و پارسا. 3
 ؛يژه در شعر فارسيو ه بيعرفان ادبمندان به  هعالق. 4
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  ؛ديپژوهان جد عرفان. 5
  ؛ت و عرفانيعنومندان به م ه عالقي عامه. 6
 . نوظهورهاي شبه عرفانروان يپ. 7
  

  ي صوفهاي فرقه. 3
ده  بوي صوفهاي  از فرقهياريران همواره از مراكز تصوف و زادگاه بسيم، ايكه گفت چنان

تصوف ران به سر آمده و ي در اي صوفهاي  فرقهي است كه دوران طالييريداما . است
 هاي قتيطر از يبرخ. اش را ندارد  گذشتهي آن رونق و گستردگ،ران امروزي در ايا فرقه
 و هي ذهب،هيند از نعمت اللها عبارت ،دانند ميعه يكه خود را ش ،رانيموجود در ا يِصوف

ران ين اينش يه در مناطق سنيقادره و ينقشبندز مانند يل سنت نان اهيصوف. هيخاكسار
   . دارندحضورمانند كردستان 

گر از يد. اند  از دست دادهش رايخو ي اصالت گذشتهران يدر ا ي صوفهاي فرقهبرخي از 
 در ها  فرقهني رهبران ا ازعضيب. توان سراغ گرفت مي كمتر اننين ايان در بينيشيآن زهد پ

مرفه خود  يزندگ غرق دركا ي اروپا و آمريجلل در اماكن خوش آب و هوا مهاي خانه
قطب  يني و جانشيرهبر بر سرزه ي بازار منازعه و ست،ها ن فرقهياميان بعضي از در . هستند

 انشعاب ،يخ و اختالف در رهبريك شي با مرگ قع، از مواياريدر بس. ار داغ استيبس يمتوف
م ي مختلف تقسهاي  خود به فرقهها قتين طريك از اي هر،رون ياز ا. شود ميحاصل در فرقه 

 بلكه به ، مراحل سلوكي نه بر اساس طيمرشدمنصب  ،ها هق فرني از ايدر برخ. اند شده
جهت  ي ب.رسد ميكان يگر نزديا برادر و دي از پدر به پسر ي به صورت موروث،رسم پادشاهان

  .د دارنيه لقب شاهي از اقطاب صوفياريست كه بسين
 .)48: ، ص16 (شته است دايا  و فرقهيكمتر حالت گروه ،خيتاردر طول  يعيعرفان ش

كم   و دستها آن از ي و برخندا ثر از اهل تسننأمتز ي ني صوفيعي شهاي فرقه
 سازگار ييگرا  چندان با فرقهيعيعت عرفان شي طب.دارند تسنن ي  سابقهگذارانشان نانيب
 اتصال شه استمرار داشته است،ي هميت استاد و شاگردهرچند سن ،يعيدر عرفان ش. ستين

ار و يآنچه مع .ستيت و اعتبار ني مشروعي براي و شرط الزم و كافسلسله اصالت ندارد
و آداب و  يپوش چنانچه خرقه ؛ كتاب و سنت استينيم ديمالك اعتبار است مطابقت با تعال

 هرچند بسياري از عرفاي 4. ندارديعيل شي در عرفان اصيگاهيجاانه يرسوم خاص صوف
گيري از هدايت مرشد و استاد معنوي تأكيد دارند، چنين استادي  شيعي بر لزوم بهره

گاه  به عالوه، مرشد معنوي هيچ. ي ندارديت مطلق ندارد و نقشي جز راهنمايگاه وال هيچ



۵١ عرفان در ايران 

 كه خود داراي چنين مقامي نيز گيرد، مگر اين ل فقهي را نمييجاي مرجع تقليد در مسا
   .باشد

  
  يعرفان نظر. 4

متعلق . رسند مي از واقع ي شهودي به معرفتيب نفس و سلوك باطنيعرفا از راه تهذ 
ر ي غ و اصالتاًي خصوصن معرفت كامالًيا.  خداوند، اسما و صفات و مظاهر اوستن معرفتيا

ا پس از ام. نديگو مي 5ي عرفاني  به آن تجربهي كه امروزه گاه، استيا ر گزارهي و غيمفهوم
در ش را هاي افتهيشد و يندي آن بي  قادر است دربارهعارف ،ي عرفاني و تجربهخروج از حال 

م و ي، مفاهيق مشهود عرفاني با توجه به سنخ حقاعتاًيطب. قالب مفهوم و گزاره قرار دهد
ن يبد. استشناسانه  ي و هستيعي مابعدالطبهاي  از آن اغلب از سنخ گزارهي حاكهاي گزاره
چون فالسفه و   هم،زيافت و عرفا نيز ي نيج شكل نظريتدر به است كه عرفان جهت

عرفان . د آوردندي را پديف پرداختند و عرفان نظري به بحث و نقد و استدالل و تأل،متكلمان
، يقت هستي حقي باره در،ون فلسفهچ  است كه هم»ي و عرفانيات اشراقيهاال« ي نوعينظر

 عرفانْموضوع . كند ميت كمالش بحث ي و سرنوشت و غاخدا، صفات و اسمائش، انسان
 » انسان كاملايت يوال« آن ي فرعي لهأ و مس»ديتوح«آن  يمحور ي هستي است و مسأله

  6.است
منبع ديگر براي عرفان نظري قرآن .  استي شهودات عرفاني عرفان نظري اصلي هيما بن

عرفا در آثارشان . ات استي و روااتيمتون عرفان نظري سرشار از استناد به آ. و سنت است
 عرفا براي شكل دادن به عرفان  ن،يافزون بر ا. كنند ل ميير و تأويآيات و روايات را تفس

، سثاغوري و اقوال هرمس، فها شهياند. اند  معنوي حكما استفاده كردههاي  از انديشه،نظري
در عالم .  بوده است نظريدر عرفانشده  ان از منابع استفادهي نوافالطون وسقراط، افالطون

 و مالصدرا بر عرفا تأثير ي، طوسيدرنا، اخوان الصفا، سهرويس ، ابني فارابي آثار و آرا،اسالم
سينا از  ابن.  آن از حكمت تأكيد داشتييعت و عدم جدايت شري به اهميفاراب. داشته است

نهم كتاب او در نمط .  استي و حكمت مشرقي عرفانهاي شهيبانيان نظرورزي در اند
 را در ي عرفانهاي شهي اند»ني مقامات العارفيف« تحت عنوان ،هاتياإلاشارات و التنب

دن ي رسيبراي يسهروردي عقل را به تنها. رومند عرضه كردي نيمند و به زبان  نظاميساختار
او مدعي بود كه حكمت اشراق . ديد يب باطن را الزم ميدانست و تهذ كافي نميبه معرفت 
ران و يونان و روم و ايراث ي م،در حكمت او. ده استيباره در او دم كي ي قدسي را دمنده

ت است كه ظاهر به ي اصل واقع نور،در حكمت اشراقي. افته و ثمر داده استياسالم وحدت 
 علت انوار سافل و يانوار عال.  به علت ندارديازين ني نخست و نورِ،ر استيذات و مظهر غ
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ن و ي از نور نخستي و همه ناشي شائق و عاشق نسبت به عالفلْقاهر بر آن هستند و سا
 غرض حكمت نزد او ). مقاالت اول، دوم و سوم،، قسم دوم9( نديشائق به اتصال و فنا در او

 و توجه به عالم قدس حاصل يله است كه از راه تفكر و انسالخ از عالم جسمانأل به تين
 انسان ،هيشود و با اشراق نور اال مي يران انسان نو،اتيبا ترك جسم و جسمان. شود مي

ن مشرب در حكمت مالصدرا يا. رسد  انسان به خلع بدن مي،با اين نور. شود مي يآسمان
دانستند كه  قت حكمت را تأله مييمالصدرا و حكماي بعد از او نيز حق. افتيتداوم و تكامل 

عرفاي گذشته و حال در . شود ب نفس حاصل نمييعبادت و تهذاز راه تأمل همراه با جز 
كه حكما   چنان؛برند مي و اند  بهره بردهها  اين انديشهي  از همه،شكل دادن به عرفان نظري
ون يش از هركس مدي بيعرفان نظراما . اند  عرفان متنعم بودهي نيز همواره از خوان گسترده

 پس از او بر ل به عرفاني متمامانِي و حكي عارفان نظري همه. ستا ين ابن عربيالد يمح
 او هاي شهي اندي ه بر آثار او و دربارهير و حاشيها شرح و تفسد ص7.اند تهس او نشي سر سفره

 و هيالفتوحات المك هاي  كتاب،ن بابيرگذار او در ايدو اثر برجسته و تأث. نوشته شده است
 يي است و عرفاي عرفان نظرهاي  در حوزهير مرجع محوريكتاب اخ.  استفصوص الحكم

  8.اند  بر آن شرح نوشتهي و كاشاني، جاميصري، قي، جندي قونوانندم
 ي ك مادهي در قالبران ي اي هي علمهاي  است كه در حوزهوضوعاتي از ميعرفان نظر

 ن درس معموالًيا. شود مي توجه بدان ين سطوح علمي در باالتر،يقاتي تحقي  و رشتهيدرس
. شود ميث و فلسفه ارائه ي كالم، فقه، حدات،ي ادبچون هم ينير دروس ديپس از اتمام سا
به نظر . د دارنديكأن رشته بر آن تي ااستادان است كه يطي از شراي فلسفيِاتمام متون درس

.  استي آموزش عرفان نظري الزم براي  مقدمهياسالمو كالم  تسلط بر فلسفه ،استادانن يا
را خوانده  يو طوس مالصدرا ،يردنا، سهرويس د آثار ابنين رشته باي اپژوه ن دانشيبرابنا

 ياريژه و در بسي شاگردان وي برايار محدودي بسهاي ن درس در حلقهي ا،در گذشته. باشد
 گذشته كاسته تيامروزه هرچند از آن محدود. شد ميك نفر برگزار ي ي براياز اوقات حت

درس ن يط شركت در اي واجد شرامندانْ ه از عالقيچنان شمار محدود شده است، هم
  .باشند مي

ن رشته به ي در اي سه متن درس، معموالًي و كالمي فلسفهاي با كتيريادگيپس از 
 اثر د القواعديتمه كتاب ،ي در عرفان نظرين متن درسي نخست:شود ميس ير تدري زبِيترت

 ي  است بر رسالهين كتاب شرحيا. است) 835 م( بن محمد تركه ين عليصائن الد
جد )  قرن هشتمي مهيحدود ن (ي اثر ابوحامد محمد اصفهانديالتوحقواعد نام ه  بيمختصر
 يت اهللا جوادي از آراًياخ. اند ن كتاب توجه داشتهي همواره به اي عرفان نظريعرفا. شارح

  .   منتشر شده استد القواعدير تمهيتحرن كتاب با عنوان ي بر اي شرحيآمل



۵٣ عرفان در ايران 

دارد  يعرب ابن فصوص الحكمتاب  كي براي مقدماتي  جنبهد القواعديتمهس كتاب يتدر
ن يهم ،ي در عرفان نظري و محوري متن اصل،در واقع. شود ميكه پس از آن خوانده 

 از يبرخ استادان از ياريبس ،ن كتاب دشوار استياجا كه متن  از آن. است فصوص الحكم
 ايه ن شرح فصوص در حوزهيتر جيرا. كنند مي انتخاب ي آن را به عنوان متن درسهاي شرح
 اصول ، نوشته است كه در آنيا ن شرح مقدمهي بر ايصري ق9. استيصريشرح داود قه يعلم
 نوشته يقات متعددي و تعلها ز شرحين مقدمه نيبر ا. ان كرده استي را بي عرفان نظريكل

ك به هزار ي است كه نزديانين آشتيالد دجالليساز آن  ها ن شرحي از ايكي. شده است
ن نصر يد حسي و سي به زبان فرانسويا مقدمه يانيآشتن بر كتاب  كربيهانر. صفحه است
 كتاب ،ي در عرفان نظرين متن درسيسوم.  نوشته استيسي به زبان انگليا بر آن مقدمه
.  استين قونوي صدرالدبيمفتاح الغ بر ي است كه شرحي ابن حمزه فنارمصباح االنس

 10،ك كنديعرفان و فلسفه را به هم نزدكوشد  مين كتاب يدر ا ،ك عارفي ي منزله  به يفنار
ك و عرفان را يكوشد فلسفه را به عرفان نزد ميلسوف يك في ي منزله  كه مالصدرا به چنان

   .ان كنديبه زبان فلسفه ب
 ين آثار پرداخته است عالمه طباطبائيس اي كه به تدري از جمله كسان،در عصر حاضر

 يت اهللا جوادي و آيت اهللا حسن زاده آملي آشان از جملهي شاگردان ا،پس از عالمه. است
. اند  شرح نوشتهها آن از يس كرده و بر برخي را تدرها ن كتابي قم اي هي علمي  در حوزهيآمل

 شرح فصوص بر ، داردي عرفان نظري نهي در زميكه آثار متعدد مستقل، )ره( ينيامام خم
 از ي در برخيرفان نظرع.  نوشته استيقاتيز تعلي ني فنارمصباح االنس و يصريق

ك موضوع يات و عرفان به عنوان يه االچون هم هايي ز در رشتهيران ني اهاي دانشگاه
 از آن هايي واحدز ينان فلسفه ي دانشجو و معموالً مورد توجه استي درسي  و مادهيقاتيتحق
  . گذرانند ميرا 

  
  عرفان عملي. 5

علم عرفان .  استيسلوك باطن است كه بر اساس ه عارفاني همان زندگيعرفان عمل
 علم عرفانِ. شود ميبحث  يعرفان و مراحل سلوك يستي از چ، است كه در آني علميعمل
. )6: ، ص13 (اند قت، سلوك، معامالت و تصوف گفتهي را علم منازل آخرت، علم طريعمل

  :ديگو مي يف علم عرفان عمليتعردر  يصريق
ة و اتصالها يود الجزئيق القيلنفس عن مضاص ايالمجاهدة لتخل ق السلوك ويمعرفة طر«

 ي كه از عرفان عمليفيتعر ).232: ، ص15( »ةيالكل اتصافها بنعت اإلطالق و  مبدئها، ويال
فوق ف يتعر مثالً.  استيعرفان نظركننده در  في تعردگاهيد متناسب با شود معموالً ميداده 
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: سدينو مين علم يف اي در تعري فنار. استيوحدت وجود عرفان فنا و ي هي بر نظريمبتن

ات فعلم التصوف يته بالمنجيته عن المهلكات و تحلية بتخلير الباطن بالمعامالت القلبيتعم«
صفات  ،عتي از ظاهر و باطن شريرويبر اثر پ است كه يعارف كس .)6: ، ص13 (»السلوك و
وف الوقوف مع التص«: سدينو ميباره  ني در ايابن عربكه   چنان،شود ي در او جاريهاال

  ).4: ، ص5 (»ةي الخلق اإللهي و ه و باطناًة ظاهراًياألداب الشرع
ات پس از ي و حياعتقاد به خدا، وح بر ي راه وصول به حق است و مبتنيعرفان عمل

 ي نفس انسانيريپذ  و كماليطلب كمالو ا و آخرت ي دني رابطه،  جسم و روحي  رابطهمرگ،
استكمال آن است، شناخت ب نفس و ي تهذي در عرفان عملي اصلي لهأاز آنجا كه مس. است

ب نفس و مهار و يبدون شناخت نفس و احوال آن، تهذ. ژه داردي ويتي عارف اهميبرانفس 
ث آمده است، معرفت يكه در حد  چنان،ن رو، به اعتقاد عرفاياز ا. ستيت آن ممكن نيهدا

 ي و فلسفيجا مباحث كل نيمراد از معرفت نفس در ا. ن معارف استينفس سودمندتر
ق يون نفس خود از طرؤ شناخت هركس از احوال و ش بلكه غرض،ستي نفس ني درباره

 نفس هاي  و لغزشها بي نفس، آسياست تا با شناخت استعدادها، مراقبه و تأمل ينگر روند
. ديمايراه كمال را بپ ،كردهها اجتناب   بتواند از لغزش، نفسيا اعتالي سقوط هاي و راه

 منحصر در ن عملْي با عمل سروكار دارد، اما ا،داستيكه از عنوانش پ  چنان،يعرفان عمل
  .شود ميشامل ز ينرا خطورات دل ات و ي ن ويست، بلكه اعمال دروني نيرونياعمال ب

ك ي با اخالق از ، سروكار دارديرونيبدروني و  با عمل و رفتار يجا كه عرفان عمل از آن
ا ي مخالف يد توجه داشت كه عرفان عملي با.گر مرتبط خواهد بودي ديسو و با فقه از سو

 راه ها آنكوشد به باطن  مي ، بلكه با مفروض گرفتن اخالق و فقه،ستي اخالق و فقه نبديل
. ابديراه  يظاهر يدار ني برتر از اخالق و ديكوشد به ساحت ميگر، عارف يبه عبارت د. ابدي

 و يست، بلكه غرض عارف تحول وجودي نها ه ارزش بي عارف تنها التزام عملي دغدغه
 ، استيه اال حب و روح حاكم بر افعال و احوال عارفي اصلي زهي انگ. استياستكمال روح

 طمع ي ترس از جهنم و نه از روسبب  ه نه باو عبادت :ديگو مي) ع(نير المؤمنيكه ام چنان
 رو از همين و 11داند مي پرستش ي ستهيبه بهشت است، بلكه از آن جهت است كه خدا را شا

 ه سبب خدا را نه بعارفتفاوت عارف با عابد و زاهد در اين است كه  دارد  بيان مينايس ابن
ن يرهاورد چن. )259 - 256: ، صص4(پرستد ميخاطر خودش ه  بلكه فقط ب، جز خدايتيغا

ر دتي به خداوند متعال است كه خود موجب انس و عشق شدي معرفت شهوديسلوك
ان ي عالمي  به همه،داند مي او ي  عالم را جلوهي چون عارف عاشق خداست و همه. شود مي

، انزوا و يل اسالمي اص در عرفان.كوشد مير و صالح خلق يورزد و در جهت خ ميز عشق ين
ستيده ني پسنديت اجتماعيمسؤولز از ي و گرينيرنشيد.  



۵۵ عرفان در ايران 

 ي باطنهاي افتن به قدرتيت  و دسيويدن به احوال خوش دنيت عارف رسيغرض و غا
تنها مقصد . ابدي مي دست يرسد و به آرامش و شاد مي يست، گرچه عارف به احوال خوشين

   . استها ييباي و زها ي خوبي  كه البته منبع همه،او قرب و لقا و وصال حق است
ن يابربنا. عرفا يباطن و تجارب ينيدم يتعال، يند از اصول عقلا عبارت يمنابع عرفان عمل

د متخذ ي باي عرفانهاي دستورالعمل. ل فقه و اخالق استي پس از تحصيل عرفان عمليتحص
ب نفس و يتهذ راه يعرفان عمل .كم با عقل و شرع ناسازگار نباشد ن منابع باشد و دستياز ا

مان، يمعرفت، ا(مان و عمل صالح ي ايمراتب باطندن به يرس از راه  استاستكمال آن
  .م شرعيبر طبق تعال) ليش نفس به فضايراآ  ولياش نفس از رذيرايپ

موده باشد و به ي راه سلوك را پد خودي بايت معنوي تربيو مرب يتاد عرفان عملاس
 ياو نه فقط با اتكا. ل شده باشديت دل ناي و نوراني و معرفت باطنيت معنوي از تربيمراحل

. پردازد ميگران ي ديياهنما خود به ري بر اساس سلوك عمل بلكه عمدتاً،يبه كتب عرفان
 ارشاد يستگينان شاي اما تنها ا،ستي آسان نها آنافتن يستند و ي فراوان نين افراديالبته چن
  .  را دارندي معنويريو دستگ

 و ييم غذايرژم يتنظن برنامه از يا. ق استيو دقر ي فراگيا  برنامهي سلوكي برنامه
در معروف  سه دستور مهم و .بر دارد بت را درمراقو اشرت تا عبادت و ذكر ع مو آدابخواب 

 و قلة قلة الطعام، قلة الكالم( و خواب كاستن از خوراك و گفتار: ند ازا عبارتنه ين زميا
به م ه پنج اصل ميت معروفيدر ب. اد خداستياحوال عارف  ي  در همهيخون جار .)اميالن
   :ان شده استين صورت بيا

  ج تمامــــهان را كند اين پنـناتمامان ج  بدوامو ذكري عزلت جوع صمت و سحر و 
. ستي ني همراه با سلوك عرفان لزوماًيد خاطر نشان نمود كه آموزش علم عرفان عمليبا

 از يآموزند، اما شمار اندك مي  آن رايارير علوم است و كسان بسي مانند سايعلم عرفان عمل
 نيمنازل السائر كتاب يعرفان عمل علمدر  متنن يتر معروف. اند يافراد اهل سلوك عرفان

شرح  ها آنن ي دارد كه معروف تري مختلفهاي ن كتاب شرحي ا. استيخواجه عبداهللا انصار
 عمل و ي است و مبناي در عرفان عملين كتاب از متون درسيا.  استيالرزاق كاشان عبد
  .كند ميبحث  ا مقاميصد منزل  از ،ن كتابيدر ا يانصار. ست از عرفاياري بسيت معنويترب

لب  ي رساله اند  به آن كردهيا ژهيتوجه و معاصر يعي شي كه عرفاهايي  از كتابيكي
از جمله . ار استي بسي عرفان عملي نهيآثار در زم. بحر العلوم استمنسوب به سيد  اللباب

 يزا جواد ملكري از كتب مي معاصر مورد توجه اهل سلوك است برخي  كه در دورهيآثار
   .  است اهللاءلقا ي  رسالهچون هم يزيتبر
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 اما در ،كنند مي استفاده يس علم عرفان عملين كتب در مقام تدريااز  ياستادان معنو

ت ين تربيا. استنه ينه به سي و سيشفاه انتقال غالب روش ،يت و ارشاد عمليمقام ترب
ر و احوال بر رفتااستاد  كه ،اگردشن استاد و ي است بيا  رابطه؛ استياغلب به نحو فرد

 يياو راهنمامتناسب با حال و وضع  را يهر فرد  اشراف دارد وشاگرد يدرون  ويرونيب
 او سه راه يباطنت يو هدا استاد و تصرف يت و سلوك عملي شخص،م استاديتعال. كند مي
  .  استيرارگذيت و تأثيترب

 ينقليالحس مكتب عارف نامدار م،ري قرون اخي سلوكهاي  و حلقهها كتبمان ياز م
ري از ياو مربي معنوي جمع كث. تر است رگذارتر و پرآوازهياز همه تأث) ق1311 م (يهمدان

 همداني يخ محمد بهاريتوان از ش مين شاگردان او يتر از معروف. بودق باطن يسالكان طر
م  (يزي تبريرزا جواد ملكي، م)ق1332م (احمد طهراني كربالئي  دي، س)ق1325م (

 در ي  صاحب مقامات عاليقاض. نام برد) ق1366م ( طباطبائي ياض قيد عليو س) ق1343
 م(ن طباطبائي يد محمدحسي س معاصر از جمله عالمهي از عرفاياريعرفان و مربي بس

از  اهل عرفان ن دسته ازيا. بود)  ق1430م (ت اهللا محمدتقي بهجت يو آ) ق1402
  .ر عام برخوردارندطو ه بيعي شي ران و جامعهين احترام و قداست در ايشتريب

  
  اتي در ادبعرفان. 6

 عرفا زبان يي كه گويا  به گونه، دارديكي ارتباط نزد، اعم از نثر و نظم،اتيعرفان با ادب
منظوم ك صورت از زبان ي. دانند مي رساتر ي عرفانهاي افتهيان ي را در ب،ژه شعريو  ه ب،يادب

نظم ش را به زبان هاي افتهيكوشد  ميف  عار،ن زبانيدر ا. است يميتعلا ي يعلمزبان  يعرفان
 گلشن راز و ي مولويمثنومانند اغلب اشعار گران انتقال دهد، ي به ديميشعر تعلا ي

 اشعة اللمعات بر آن با عنوان ي و شرح عبدالرحمن جامين عراقي فخرالدلمعات .يشبستر
 يد اغلب آثار شعرياما شا. روند ميشمار ه  بيدر ادب فارستعليمي  ياز آثار مهم عرفانز ين

  . استيرمز و ي، استعاريمجازا يم ير مستقي زبان غيشاعرانه به معنا به زبان يعرفان
و در عرفان د و عزم يخوف و امو  محبت چون هم عارف ياحوال درونت ياهم

كند و از  ميد عرفان و احساسات را آشكار وني پ، با احساساتي عرفانهاي  تجربهيختگيدرآم
ات ين عرفان و ادبي ب طبعاً،ت داردياحساسات محورز ي ن،ژه شعريو  ه ب،اتيدبادر كه  جا آن

 و يبعرات ي در ادبيعرفان اسالمو عاطفي  ي بعد احساس،ن رويا از.  هستيكي نزدي رابطه
افت كه از ذوق يتوان  مي را ين جهت است كه كمتر عارفيبه هم. اردژه ديو يا  جلوهيفارس

ه  بي عرفانهاي نهين گنجيترعارفان شاعر از ارزشمند هاي نوايد. شاعرانه برخوردار نباشد
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 ييآثار منظوم سنارا از  يراني ايعرفان اسالمتوان  مي يبه سخت كه يطوره  ب،روند ميشمار 
  .  جدا دانستي و حافظ و نظامي و سعديو عطار و مولو

برد  ميكار ه ا ب ريشاعر الفاظ.  بودن آن استي رمز عرفانْي زبان ادبهاي يژگي از ويكي
ن الفاظ به يشاعر از است، بلكه ي شاعر نيمراد اصل كه داللت دارند يا يكه در ظاهر بر معان

ج در زبان ي راهاي  از قالبيكي. كند مياشاره خود  يق مشهود و احساسات درونيحقا
 كه موهم فسق و يكه گاه از زبان  است، چنانيشاعران عارف استفاده از زبان عشق مجاز

ان ي زبان متعارف در بيي از جمله نارسايگوناگونعوامل . كنند ميز استفاده ير است نكف
ارفانه از نااهالن، جاذبه و  و احوال عي معانيكتمان و اخفااصرار عرفا بر ، ي عرفانهاي افتهي

آنان شود كه  ميان موجب ي صوفي برخيگر ي زبان شاعرانه و گاه مالمتيگذاراثر
  .    اظهار كنندين زبانيبا چنر خود را يالضم يفما

مندان  هود و عالقر ميشمار ه ات بين نوع ادبيران فاخرتري در ايات عرفانين نوع ادبيا
ان احوال ي بين زبان برايتر  مناسبي منزله ن نوع زبان بهي ا،ينيپس از متون د.  داردياريبس
ش از هر ي ب،ي و عرفانيات عالوه بر بعد معنوين ادبيا. شود مي شناخته ي عرفانهاي افتهيو 

مندان به  ه هم عالق،ن روياز ا. ز افزوده استي ني زبان فارسي  بر غنا و جاذبه،يگريعامل د
.  دارنديوند خاصيات انس و پين جنس ادبي با ايات فارسيمندان به ادب هعرفان و هم عالق

 يل و ذوق عرفاني تماي داراي فارساتيمندان به ادب هن امر موجب شده است كه هم عالقيا
ن يبد . داشته باشنديبستگ  دلي به شعر فارسيمندان به عرفان اسالم هباشند و هم عالق

و  يات فارسيم تحت عنوان ادبير مستقيطور غ  ه بيمات عرفاني از تعليجهت است كه بخش
از . شود مي  آموزش داده، از دبستان تا دانشگاهيليتحصدر مقاطع مختلف ات يخ ادبيتار
 در ي آموزش و پژوهش در عرفان ادب،شود ميس ي در دانشگاه تدريات فارسيجا كه ادب آن

  .شود ميه دنبال ي علمهاي ش از حوزهي بها دانشگاه
دن ي به خواندن و شنيادي زي عالقهان يرانيا ،ز بودن شعريانگ الي و خييبايل زيبه دل

ات باباطاهر ي مانند رباعيعرفان از اشعار يبرخافت كه يتوان  مي  رايشعر دارند و كمتر كس
ن يخته است و در بيران آمي با روح مردم ايشعر عرفان. را از حفظ نباشد حافظ هاي ا غزلي

ج يان رايمجالس سماع صوف م دري با آواز از قديقرائت شعر عرفان.  مردم رواج داردي عامه
سرايان و خوانندگان سنتي   و داستاننقاالن ، مختلفهاي ز در مناسبتيامروزه ن. بوده است

 است كه ين به قرائت اشعار عرفانيز مزي نيمحافل و مجالس مذهب. خوانند را مين اشعار يا
  .     شود مي ارائه ينيان ديشوايش خدا و مدح پي با حمد و ستايعرفان  وينين دي مضام،در آن

ست كه در آن اشعار  ايا يقيران موسين آن در اي و فاخرتريقين بخش موسيتر مهم
 و يقي از راه موس،بيترت نيبد. شود ميحافظ و موالنا خوانده ه ژيو  ه شاعران عارف بيعرفان
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در  يبه جهت قدرت اقناع و جذب شعر عرفان. شود ميم داده يعرفان تعل از ينيمضامز يآواز ن
. شود ميفاده ار استيبس يشعر عرفان از ها ر خطابهو چه دمكتوب چه در آثار  ،م عرفانيتعل
 ي برخي موجب شده است كه حتيرانيات و فرهنگ و هنر ايوند عرفان با ادبين جاذبه و پيا

ق را ين عاليا . داشته باشنديق عرفاني عالينوعز ين ندارند يي قوينيق دي كه عالياز كسان
سلمان متجدد مو برال يست و ليماركس از ؛افتي مختلف و گاه متضاد هاي فيتوان در ط مي
  .زنند مي همه از عرفان دم يانقالبتا محافظه كار از  ،يا مسلمان سنتت

  
   عرفاني و اجتماعياسينقش س. 7

است مثبت ي نقش عرفان در س،رانيخ ايا در تارياست سازگار است؟ آيا عرفان با سيآ
 عرفان را عامل انحطاط و ي آخوندزاده و كسروچون هم ي؟ كسانيا منفياست بوده 
 چون هم يبرخ. كنند مي يابي ارزي منف،رانيخ ايدانند و نقش آن را در تار مي يماندگ عقب

 حاكمان ستمگر و يد و حامي را مؤها آن از عرفا تاخته و ي به بعضيعتيشر يعل
  .  آورند ميشمار ه  بها آن يها  ستمي كننده هيتوج

 و »عرفان«ن يتحت عناو. مييطور مطلق سخن بگو  ها تصوف بيم از عرفان يتوان ميما ن
 ي عرفانهاي شي از گرايبرخ. شود مي اراده ي گوناگونهاي  باورها و مشرب،»تصوف«

اما . ستي چندان سازگار نيرفت اجتماع شي با پين عرفانيالبته چن. زنديگرايانزواطلب و دن
ا و ي دني زندگي برايعرفان اسالم. داند مي را مردود هايي ن آموزهي چنيل اسالميعرفان اص

 عرفان يالگو. داند مي آخرت ي ا را مزرعهي قائل است و دنيت فراواني اهميتماعات اجيح
. هستند) ع(ي مرتضيو عل) ص(امبر خدايپ ن، بلكهينش ش خانقاهينه دراو ين اسالميراست

است و اجتماع ي و سي مردان زندگ،كه اهل عبادت و مناجات و خلوت بودند نينان ضمن ايا
عت عرفان يطب عرفا و به ي همهتوان به  ميا چند عارف را ني كي ين خطايچن هم. ز بودندين

ز يست  بلكه ظلم،كند ميت از ستمگر را رد يتنها حما  نه، در ذاتشيعرفان اسالم. نسبت داد
 و للمظلوم كونا للظالم خصماً«: كند كه ميت ي به فرزندانش وص،)ع(ي عل،امام عارفان. است
فاده از تن است كه سوء اسيگر اي دي نكته. ديباشاور مظلوم ي؛ دشمن ستمگر و 12»عوناً
 شود، آنچه هاگر از نام عرفان سوء استفاد. ستي بر نقص و ضعف آن نيل مناسبي دليزيچ

ن جهان ممكن ي در ايز ارزشمندياز هر چ. ، نه عرفاناستفاده استمردود است آن سوء 
ن مغالطه است كه از ي ا آن ساخته شود، اماي و قالبيا نوع بدلي است سوء استفاده شود

  .جا بطالن آن اصل استفاده شود نيا
 يا بخشين ي عرفان را در مقابل د، آنيام اصلي كردن عرفان از محتوا و پي با تهيبرخ

 قائل ي و اجتماعياسي سي  مثبت در عرصهي آن نقشي قرار داده و برا، فقهچون هم ،نياز د



۵٩ عرفان در ايران 

 ،)اي از عمرش در دوره( ياحسان طبر چون هم ،يراني اهاي ستي ماركسيبرخ. اند شده
 چون حركت و جنگ يك شده و اصوليسم نزديم ماركسي كه عرفا به تعالاند وانمود كرده
 يالبته شك. سم استيالي آن مبارزه با ارتجاع و امپري كه بازتاب اجتماع،اند رفتهياضداد را پذ

 است و يا دهيسالم امر پسنددگاه ايسم و ارتجاع و استبداد از دياليست كه مبارزه با امپرين
. سم نداردي به ماركسين امر ربطي به اصل حركت اعتقاد دارند، اما اي اسالميعرفا و حكما

 ياسي اهداف سي در پ كرده و صرفاًيسم مبتنيالي ماتري هيپا ن اصول را بريسم ايماركس
اف ده اهك ني است و ضمن ايدي توحينيب  بر جهانين اصول مبتني ا،اما در اسالم. است

 آن ي و عرفانيني انسان به مفهوم دي آن رستگارييت نهايغا، ز داردي ني و اجتماعياسيس
  . است

عت يكم فقه و شر ا دستين يز عرفان را در مقابل ديسم نيبراليبستگان به ل  از دليبرخ
 است، در ي اجتماعيگرا و مشوق تساهل و مدارا  كثرتند كه عرفانْا آن دهند و بر ميقرار 

ز مردود ي نين برداشت از عرفان اسالميا 13.نظر است ا فقه انحصارگرا و تنگين يكه د يالح
 است و سازگار و هماهنگ با يم اسالمي از فرهنگ و تعاليي جزياسالمل ياصعرفان . است
 ي و تساهل و مدارا را نفييگرا نه فقه هرگونه كثرت. ن از جمله فقه استي دير اجزايسا
 ي عرفانيمدارا. رديپذ مي و تساهل و مدارا را ييگرا  هرگونه كثرتي اسالمكند، نه عرفان مي
 ييگرا كثرت. ج آن ناسازگار استي و نتاي ندارد و با مبانيسم غربيبرالي با ليچ نسبتيه
 حق و باطل است، ييت و انكار جدايت و نسبيشكاك و گاه 14يمحور انسان بر يبرال مبتنيل

ر مطلق ي بر خي مبتني عرفانيبه عالم و آدم و تسامح و مداراكه نگاه مثبت عرفان  يدرحال
 ي جلوهعالم ث كه يآن ح  به عالم است ازي در نگاه كليه االي  و رحمت واسعهيبودن هست

ر و يبا و خي حق و باطل، زشت و زييبه جداعارف  ،ياما در عالم مناسبات انسان.  استيهاال
  . داند مي االتباع شر قائل است و احكام شرع و فقه را الزم

 ين است كه عرفان اسالمي اي اجتماعي عرفان و زندگي ج در رابطهينظر غالب و را
 ي زندگيابعاد ارزش.  باشدها ر بخشيتواند ناسازگار با سا مي است و نيم اسالمي از تعاليبخش

ن يي آن در فقه تبيان شده است و ابعاد حقوقي بيات و اخالق اسالميه در االياجتماع
 ي و جمعي فردي رفتارهاي  به همه، استينيم دي تعالي كه بعد باطن،عرفان. ده استيردگ

 ين عرفان اسالميبرابنا. دهد مي همه را در جهت قرب به خدا قرار داده، ي رنگ معنويآدم
 استقرار حق و يسو و كوشش برا كي مبارزه با ظلم و ستم و استبداد و استعمار از لْياص

د و ييگر را تأي دي عدالت، انصاف، احسان و رحمت از سوچون هم يال متعهاي تحقق ارزش
  . كند ميق يتشو
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 از ؛خ استيعه در طول تاري عارفان شي و انقالبي اصالحهاي ن مدعا حركتيشاهد ا

 ،مدار بود استيه و سيكه فق  ضمن آنينيامام خم. راني ايام سربداران تا انقالب اسالميق
 او ي در رهبريگريش از هر عامل دي او بي معنوي ود و جاذبهعارف و استاد مسلم عرفان ب

 او در عرفان از يآثار علم. ار بوديك عارف تمام عي او ،هم در نظر، هم در عمل. نقش داشت
انقالب . ن مدعاستيش شاهد اا ياسياش در اوج قدرت س  ساده و زاهدانهيسو و زندگ كي

 بود ي و عرفانيم معنوي آن مفاهيم اصلي و مفاهد آغاز شدي با نام خدا و با شعار توحياسالم
 عصر ظهور عدالت ي برايساز نهيت و زميز استقرار معنويون ني انقالبي زهين انگيتر و مهم

  .كبرا بود
  

  ي عمومي عرفان در عرصه. 8
 و ي فرديزندگابعاد گوناگون ز عرفان و تصوف همواره در ي ني عمومي در عرصه

 هاي  عرفان بر فرهنگ عامه، گروهيرگذاريعالوه بر تأث. ر بوده استان منشأ اثيراني اياجتماع
 ي و اجتماعياسيشكل گرفته و منشأ آثار س ي عرفانهاي آموزهر ي تحت تأثي خاصيمردم
 ير نام مرتضي كه همواره ز،ي سنتهاي ان و جوانمردان و پهلوانان زورخانهياز فت، اند بوده
  انقالبيجي بسيروهايو ن) ع(ين بن علي حسيار عزادهاي  تا دسته،اند ستهيز) ع(يعل

 كه ،ن مراسمي از ايكي.  داردي تجلينيز در مراسم ديچ  قبل از هريگذاررين تأثيا. ياسالم
 يژه برايو  هامبر بيت پي اهل بي براي عمومهاي يعزادار ،در آن آشكار است يحس عرفان
 و ياسي عالوه بر بعد س)ع(نيام امام حسيقان، يعيدگاه شياز د. است) ع(نيامام حس
كه در   چنان،گر ابعاد آن استين بعد مقدم بر ديو ا دارد يعرفان و يقدس بعد ،ياجتماع

ت ي در شخصيركن اصل. ان شده استي بي به روشن)ع(ني امام حسهاي شيايسخنان و ن
ن و يحسامام  به ي دلدادگ عشق و سرّ و اوستي و معنويت او بعد باطنيامام معصوم و وال

 كه توسط مردم ،ييآثار منثور و هم در اشعار عاشوران امر هم در يا. ن استيز همياران او ني
 يعرفانمكاشفه  كربال را با ي حادثه ييشعراشود  ميگفته . منعكس است ،شود ميخوانده 

ه  چه بشيايدعا و ن ي قرائت قرآن و برنامه 15.اند اش شعر سروده ده و متعاقب آن دربارهيد
ز ي و ندبه ن16لي كمي مانند قرائت دعا،يصورت جمعه  و در خلوت و چه بيصورت فرد

 در يارت بقاع متبركه، مراسم مذهبيز.  استين حس عرفاني از ظهور ايگريگاه د جلوه
 مثل ي زندگي عادي از كارهاياري بسيد فطر، حتي و عد قرباني مانند ع، خاصهاي زمان

 در ، روزانهيدر زندگن حس يا. رديگ ميام ن حس و حال انجيازدواج و كشت و كار با ا
  .ز ظهور و بروز داردي نگر هنرهاي د ويمعمار
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م ين راه تعليتر گسترده. شود مي ارائه ي گوناگونهاي  از راهي عرفانيمات عموميتعل
وعاظ و  كه توسط ،ا منبر استي يني دهاي  مجالس خطابه،ي در سطح عموميمعارف معنو

ت يج عرفان و معنوي و ترويران در معرفيز در ايما نيصدا و س. دريگ مي انجام يني ديعلما
 هايي  از جمله برنامهي عرفاني ادبهاي  و برنامهي عمومهاي ، خطابهيمباحث عرفان. نقش دارد

  .      داردياديمندان ز هاست كه عالق
  

   اخالقوعرفان . 9
م عرفان به يلق و تعيل و تحقيشه ضمن تحصيران همي در ايت عرفانيم و تربيتعل

 از علوم و معارف و ياري در بسي روحچون هم بلكه عرفان ،ستيم و آشكار نيصورت مستق
 ،تر عمومي در سطح يمباحث عرفان. گردد ميل ي تحصها آنان دارد و در ضمن يمات جريتعل

ك جلسه در آخر ي معموالً. شود ميس يه تدري علمهاي تحت عنوان درس اخالق در حوزه
ه برقرار بوده ي علمهاي ن درس همواره در حوزهيا. ابدي ميموضوع اختصاص ن يهفته به ا

ن مباحث در يمحور ا. اند بوده آن يدار القا  عهدهي معنوي  برجستههاي  چهرهاست و معموالً
از . يك عرفان عملي است، نه متون كالسي اسالمي هيات و ادعيات و رواي آ،اغلب موارد

 ي اخالقهاي  درس، گذشتهي  اخالق در چند دهههاي درسن يرگذارترين و تأثيتر معروف
 به ي محدودهاي ز در حلقهي نيايعالمه طباطب. د به عراق بودي قبل از تبعينيامام خم

 درس اخالق ،ي پس از انقالب اسالمهاي در دهه. پرداخت مي و اخالق يس عرفان عمليردت
 درس اخالق ،در حال حاضر. شد ميمواجه استقبال طالب با  يني مشكيهللا علات يمرحوم آ

  . استيني مورد توجه طالب علوم دهاي  از درسيزديت اهللا مصباح يآ
ست، بلكه همراه ي عرفان و اخالق ني رسمهاي  منحصر به درسآموزش عرفان و اخالقْ

 توجه ي و اخالقي طالب را به نكات عرفاناستادان ،ها آن  و در ضمنِها ر درسيبا سا
ند به يب مي استاد الزم ،ا فلسفهيا فقه و ي درس صرف و نحو باشد چه موضوع. دهند مي

 يادآورين نكته همواره به طالب يا. اشاره كندنيز  يتي و تربيل معنويمناسبت به مسا
ممكن است  ندارد، بلكه يتنها ارزش نهت يت بدون معنويو عقالنعمل  يشود كه علم ب مي

  .    شودموجب خذالن و سقوط 
  

   فلسفهعرفان و. 10
دن به عرفان ي رسي براي با عرفان دارد و پل ارتباطيكي كه ارتباط نزدي از علوميكي

 ،ستين تنها با عرفان ناسازگار  نه،رانيفلسفه در ا.  استي اسالمي شود فلسفه ميمحسوب 
 با عرفان ي اسالمي اكثر فالسفه. باشد ميدن به عرفان ي رسي برايا ا پلهي پل ي بلكه به مثابه
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. روند ميبه شمار ار يع  تماماني عارفها آن از ي و برخاند ه بودي ذوق عرفانيبوده و داراا آشن

 روان اويرداماد، مالصدرا و پي، مي، طوسينا، سهروردي، ابن سي در آثار فارابيعناصر عرفان
مند  صورت نظامه  مالصدرا بي سفهلن امر در فيا. بتوان انكارش كرداست كه  تر از آنآشكار
 جمع عرفان و فلسفهن ي بمالصدرا. شود مينفك آن محسوب ي از عناصر ال،افتهيت يرسم

 با يم، عرفان نظريكه گفت گر، چناني دياز سو.  واحد ساخته استيكرده و از آن نظام
 ورود به عرفان ي الزم براي كه آموختن فلسفه مقدمه يطور ه ب، دارديكيفلسفه ارتباط نزد

 ين معنا كه دعاويشود، به ا مي منطق عرفان استفاده ي منزله فه به از فلس،ن نگاهيدر ا. است
ژه يو ه ب،ن، فلسفهيعالوه بر ا. )137: ، ص7 (شوند مي محك زده ي با استدالل فلسفيعرفان

ر يكند و اصطالحات و تعاب مي نقش يفايا ينظر زبان عرفان ي مثابه   به، مالصدراي فلسفه
 يز در پيكه فلسفه ن، چرادهد مي قرار ي شهودات عرفاننييف و تبي را در خدمت توصيفلسف

سان  نيبد .گر استي دي با روشيشناخت  و انسانيشناخت يق هستيشناخت همان حقا
  . شود ميز آشنا ي با عرفان ن، ضمن آموختن فلسفهيي صدراي  فلسفهيدانشجو
  

  ثيو حدر قرآن يتفس عرفان و. 11
 قرآن ،از نظر عرفا. قرآن استر يتفسشود  ميبه عرفان توجه در آن  كه يگري دي عرصه
در م يكر از قرآن ياريات بسيعرفا به آ. بخش آن است  و الهامي عرفان اسالميمنبع اصل

 يبرا يرفانبر اساس تفكر ع ييرهاي تفسها آن از يبرخ. كنند مي اشاره يابواب مختلف عرفان
ر ي، تفسيدر آمليد حي سعظمط االيالمح ري، تفس تفسير ابن عربي، ماننداند قرآن نوشته

 قرآن است و يباطن ري تفسير عرفانيتفس. ر قرآن مالصدراي و تفسيبدي مكشف االسرار
 از يبرخ. نديگو مي ليو قرآن را استخراج كند كه به آن تأي باطنيكوشد معان ميعارف 

 ها آنر يفس ت،اند  آيات قرآن نپرداختهي  با نگاهي عرفاني به همه منحصراًچندهرتفسيرها نيز 
. ي عالمه طباطبايزانير الميتفس، مانند  داردي عرفاني  صبغه،ات قرآني از آيارياز بس

گونه  در اين. است آملي جوادي اهللا آيت تسنيم تفسير سنخ اين از قرآن تفسير جديدترين
 كه يا وقتي ،كند مي او اشاره يكه قرآن به خدا و صفات و اسما يژه هنگاميو هب ،تفاسير

و  دده ميرا بسط آن  يعرفانن يمامضمفسر  ،ديگو ميب آن سخن ي قلب و تهذي رهدربا
توان  مي هيچ تفسير معتبري ن،باالخره از آن جهت كه قرآن كتاب معرفت و معنويت است

 مندان به هن مفسران و عالقيبرابنا. مضامين عرفاني باشددور از ه طور كلي به يافت كه ب
 شوند مي  با عرفان آشنايبه نحو ،و كار دارند  كه با قرآن سرني مسلمي ن و عامهآر قريتفس

  . گردد ميق القا ين طري از ايمات عرفاني از تعليو بخش
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.  استيز جاريث و شرح آن ني حدي  درباره،مير آن گفتيتفس  قرآن وي آنچه درباره
. كند مي اشاره ها آنث به ي هستند كه شارح حدي عرفانينيما مضيث داراي از احادياريبس
 يگاهي جايدگاه عرفانيده است از دي كه از معصومان رسهايي ه و مناجاتي ادع،انين ميدر ا

 و ها  است كه در زماني هر مؤمني  روزانهي  از برنامهيش جزييايدعا و ن. ژه دارنديو
 كوتاه كه ممكن ي از دعاها؛ندا ز مختلفين دعاها نيا. رديگ مي مختلف انجام هاي مناسبت

انجامد، مانند  ميطول ه  بها  ساعتها آن كه قرائت ي بلنديا دعاهاي جمله باشند كياست 
 از عرفا به شرح و ياريبس. ري جوشن كبي و دعا عرفهيه، دعاي شعبانيل، دعاي كميدعا
شرح ، مانند دهند ميم ي را تعلي معارف عرفان،قين طري از ا،ث و دعاها پرداختهير احاديتفس

        . ي سبزواري مالهاديشرح اسماء الحسن مالصدرا و ياصول كاف
  

  ي عرفانهاي پژوهش. 12
.  استي عرفانهاي  پژوهش،راني عرفان در اي نهيت در زمي فعالهاي  از حوزهيكي

 ي ابعاد مختلف عرفان اسالمي نهي در زم، در حوزه و دانشگاهياريسندگان بسيمحققان و نو
چند . كنند مينه منتشر ين زمي در ايمتعددالت  و مقاها ند و هر ساله كتابا قيدر حال تحق

 در ي حكمت اسالميگروه عرفان در مجمع عال. ز به عرفان اختصاص داردي نيه تخصصينشر
 ياز اقدامات جد.  استي عرفانهاي س و پژوهشي تدري نهي فعال در زمهاي ز از گروهيقم ن

 است كه يارف علوم عقل المعةرين داي تدو،يقات عرفاني تحقي نهيدر حال انجام در زم
 ي آثار عرفاني  ترجمهباره، نيگر در اي دهاي تياز فعال.  از آن به عرفان اختصاص دارديبخش

 عرفان از ي ا فلسفهي عرفان ي  دربارهيادي آثار ز،ريان اخيدر سال.  استيبه زبان فارس
 نمستشرقام ياند مي.  ترجمه شده استي به زبان فارسيسيژه زبان انگليو ه ب،گري دهاي زبان

ن يا از ياريبس. اند  انجام دادهي عرفان اسالمي  دربارهيا قات گستردهي تحقيغربو محققان 
ان آثار ين ميدر ا. مندان است ه عالقي ران ترجمه شده و مورد توجه و استفادهيز در ايآثار ن
 . شده استرو هروباستقبال با ژه يطور وه ك بيتيام چيليزوتسو و ويكو ايهي كربن، توشيهانر

 اديز ي عرفان ني  دربارهي علمهاي  و نشستها شيد از هماي با،ي عرفانهاي هشودر كنار پژ
ه ي علمهاي ا حوزهي ها  در دانشگاهها شيگونه هما ني اي شاهد برگزار،ريان اخيدر سال. كرد
. اند تهش مختلف داي از كشورهايكنندگان  بوده و شركتيللالم ني بها آن از يم كه برخيا بوده
نه شركت ين زمي در ا،راني خارج از ايالملل ني بهاي شيدر هماز ين يرانين محققان ايچن هم
  . كنند مي

  
  



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  64
   نوظهوري شبه عرفانهاي فرقه. 13

 اعم ،ي شبه عرفاني و انحرافي خرافهاي  شكل،راني در ايق عرفاني عالي نهيبه جهت زم
 مجال بروز ي و غربي شرقيشبه عرفان نوظهور هاي اني و جري كهنه و سنتهاي انياز جر

 ست، اما حدودي معلوم نها آن و آمار ها ن گروهي تعداد ا.ست را جذب كرده ايافته و افرادي
 17ينيد دي نوپدهاي  با نام جنبشها آن از يبرخ. ند ا دفتريت، وبالگ ي ساي فرقه دارا50

 و ، آرامشيشاد چون مه يدن به احوال خوشي رس عمدتاًها انين جري ا.شوند ميشناخته 
  التزام به اعتقاد به خدا و،ها  فرقهني از اياريدر بس. كنند ميب ي هدف تعقي منزله  را بهديام
 استاد  به اصطالح شخصِ،ها انين جري در اها مات و برنامهيتعلمحور . ستين مطرح نيد

 ي مخفهاي ت كال به صورتها ني از ايبرخ. شود ميد ي به او تأكياست و ارادت و وفادار
انات ين جريت و آرامش به ايدن به معنوي رسي زهي كه به انگيافراد. كنند ميت يفعال
انواع اد به مواد مخدر و يا اعتي خانواده يپاش  ازهمچون هم ي دچار مشكالتيوندند گاهيپ مي

  .شوند مي ها سوء استفاده
  

  عرفانتصوف و مخالفت با . 14
شته ران وجود دايدر اهمواره ز يبا تصوف و عرفان نم كه مخالفت يادآور شويالزم است 

 هاي كتاب. كنند ميت ي فعالي در مقابله با هر نوع عرفاني و افرادها گروه همامروزه  و است
. ان و عارفان نوشته شده استي در رد صوف، از جمله در عصر حاضر، در ادوار مختلفياريبس

ر ي تكفي اسالمي علماي  همهيتند از سو كه معتقد به حلول و تناسخ هسهايي فرقهالبته 
 تصوف و هاي  از شكلي گرچه با برخيني از عالمان دياريبس است كه يادان يشا. اند شده

م يشه در قرآن و تعالي كه ر،ند، اصل عرفان راا  مخالفها آن هاي  آموزهيعرفان و برخ
كنند و  ميتفكيك  »عرفان« و »تصوف« گاهي بين ،رو از اين. رنديپذ مي ،ن داردامعصوم

در . كنند مي استفاده »عرفان« ي از واژه معنويت مقبول و مطلوب اسالمي براي اشاره به
 بلكه ،ستين ستن مخالفي او زياد خدا و بندگي و با يي با زهد و پارساينيچ عالم دي ه،واقع

 و يظام اعتقاد با ن،نام عرفانه  بيا  از آنان به مقولهيداند، اما گروه مي يدار نين ديآن را ع
ت يان و عارفان وضعي صوف،خي از ادوار تاري در برخ،ن جهتيبه ا .، باور ندارندويژه يعمل

ن يا. انه و پنهان بوده استي اغلب مخف،ها ن دورهي در اي عرفانهاي درس.  داشتنديدشوار
از حالت  عرفان ،يانقالب اسالموقوع با . ز برقرار بودينران يا يش از انقالب اسالميوضع تا پ

س يف و تدريلأ و تيافت و چاپ آثار عرفانيار يت بسيآمد و شهرت و محبوب  به دريپنهان
او كه خود مدرس . است ينيمام خمنه از آن اين زمين نقش در ايتر مهم. افتيعرفان رواج 
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 ينيت ديز دارد، هم به جهت مرجعي ني عرفانهاي  است و سرودهيلف آثار عرفانؤعرفان و م
  . ر دهدييه را به نفع عرفان تغي علمهاي  حوزهي توانست فضا، انقالبيل رهبريلده و هم ب
  

  گيري نتيجه. 15
 مطرح شود، عنواني و نام چه با كه اين از فارغ ، عرفان در ايران،كه ديديم چنان

 و كردهاي متنوع  روي مختلف،هاي  كه طيفاستو ذووجوه االضالع  كثيراي  پديده
 هاي عرفان اسالمي حقيقت واحدي است كه در چهره. دارد بر را درگوني   گونههاي شيگرا

  و تعليم و تربيتياخالقي، عاطفي، مختلف علمي، عملي، ادبي، سياسي، اجتماعي، شعائري
، فرهنگ عامه و رفتار و زندگي ادبياتشناسي،  علم، فلسفه، دين. خود را نشان داده است

.  از عرفان تأثير پذيرفته است،ت يا منفيبيش به نحوي مثبو عمومي مردم كم خصوصي و
  : توجه به اين حقيقت از جهات مختلف حائز اهميت است

علم، فلسفه، دين، ادبيات، اعم از  ، ايراني در ابعاد مختلفشي  شناخت جامعه.لفا
 ي جانبه همه تأثير به نظر امعان بدون ايراني ي اخالق، تاريخ، سياست و ديگر ابعاد جامعه

  . است ناقص اختيشن عرفان،
؛  گوناگون يادشده استهاي  توجه به جنبه،عرفان ي باره پژوهش درهاي از بايستگي. ب

گر كل عرفان را در وجهي از   ممكن است موجب شود كه پژوهش،عدم توجه به اين حقيقت
  .آن منحصر كند

 كه است موفق نتيجه در و بينانه واقع وقتي تنها ،زمينه اين در آموزشي ريزي برنامه. ج
  .باشد نظر تكثر اين به

نحله يا مكتب عرفاني تنها پس از شناخت جامع  انتخاب آوردن به عرفان و  رو.د
  .تواند توجيه شود مياالطراف اين پديده 

  .باشداي  در قبال عرفان و رد و قبول آن نيز بايد پس از چنين مطالعهگيري  موضع. هـ
 وابسته ، مرتبط با آنهاي  و نحلهها ف و فرقه عرفان و تصوي مديريت اجتماعي پديده. و

  .به شناخت وجوه مختلف آن است
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  ها يادداشت

 همايش در كه Mysticism in Iran عنوان با است اي مقاله بازنويسي و برگردان نوشتار اين. 1
 گاهدانش در شيعي و مسيحي علمي هاي حوزه در آموزش هاي روش و موضوعات بررسي المللي بين

  .گرديد ارائه 1389/ 3 /25 تاريخ در انگليس درهام
ي ارتباط حكمت اشراقي سهروردي با حكمت خسرواني ايران باستان  درباره. )11 – 10 ص، ص9(. 2

  .   17: بنگريد به
  .274، ص 3 و 168 - 162ص ص، 19: مقاله: چنين در اين باره بنگريد به هم. )59، ص 16(. 3
  .12: هاي عرفان شيعي بنگريد به ي ويژگي در زمينه. 4

5. Mystical experience 
  .11: ي چيستي عرفان نظري بنگريد به درباره. 6
هايي در عرفان نظري   غزالي و عين القضات را در برداشتن گامچون همالبته نبايد سهم پيشينيان . 7

بن عربي نه مؤسس گويند ا الدين آشتياني مي  سيدجاللچون همرو، برخي  از اين. ناديده گرفت
  ). 10، ص 2(عرفان نظري بلكه مكمل آن بوده است 

 شرح به عربي و فارسي و تركي بر 112اند كه تاكنون   سال پيش از اين نوشته26آقاي آشتياني . 8
ي تحرير  چندين شرح نيز پس از اين تاريخ به رشته). 23، ص 1( نوشته شده است فصوص الحكم
  .درآمده است

د عبدالرزاق كاشاني و او شاگر مؤيدالدين جندي و او شاگرد صدرالدين قونوي و قيصري شاگر. 9
  .قونوي شاگرد ابن عربي است

 خود گوياي مصباح األنس بين المعقول والمشهود في شرح مفتاح الغيب والوجود عنوان كتاب او. 10
  .اين نكته است

، باب 18(» هال للعبادة فعبدتكما عبدتك خوفا من نارك و ال طمعا في جنتك، بل وجدتك ا«. 11
101.(  
  .، و من وصية له عليه السالم للحسن والحسين عليهما السالم47ي  ، نامههنهج البالغ. 12
  .6. ك. هاي مختلف سياسي از نسبت عرفان و دين ر ي تلقي در زمينه. 13

14. Humanism 
  .رار عمان ساماني استي واقعه عاشورا گنجينة األس هاي عرفاني درباره يكي از سروده. 15
  .10 :ي دعاي كميل بنگريد به ي خاصه ي مضامين عرفاني ادعيه درباره. 16

17. new religious movements 
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