
 

 

 

 

 

 «عتیشر یمنها ی »معرفت عرفان  یناکارآمد

   ی اسالم  ی شناسانسان نگاه   از

 رندقبروحی    سکاو

 یفرج  م یابراه

 یمحمدباقرعباد  دیس

 ده یچک

  ی به کماالت عرفان   ل ی به احکام و آداب و مناسک خاّص را در ن   ی بند ی پا   ان، ی از عارف نما   ی برخ 

برخ   ی رضرور ی غ  به  استناد  با  بلکه  شر   ی قرآن   ات ی آ   ی برشمرده،  لزوم  با  مخالفت    عت ی به 

  ی عقل   ل ی و با استناد به دال   ن ی برخاسته است، پژوهش حاضر  در مقام از دفاع از عرفان راست 

  جه ی نت   ن ی به ا   شرعت پرداخته و   ی به نقد عرفان منها   ی قرآن   ات ی و آ   ی نقل   ل ی دال و    ی ن ی برون د 

  ل یبوده و دال   ی ضرور   ی عمل   ع ی التزام به شرا   ، ی به معرفت عرفان   دن ی رس   ی است که برا   ده ی رس 

نوشتار  در    ن ی سست  و نادرست است. روش ا   ز، ی گر   عت ی شر   ی ها عرفان   ان ی ناد مدع مورد است 

 . است   ی انتقاد   ی ل ی تحل   وه ی مطالب، ش   ل ی وتحل ه ی و در تجز   ی ا ها، کتابخانه داده   ی گردآور 

 . ن ی ق ی مقام    ت، ی ، رهبان و خضر   ی موس   عت، ی شر   ی عرفان منها   عت، ی شر   ، ی معرفت عرفان   :هادواژهیکل 
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 مقدمه 

دارای شریعت و قانون همواره مطرح بوده، این است که وجود شرایع و  که در برابر ادیان   ای شبهه 

ویژه در حوزه برقراری ارتباط وپا گیر و پایبندی به احکام و آداب و مناسک خاصّ به مقّررات دست 

ماورای طبیعت، چه ضرورتی  با  ارتباط  تعبیر فراگیرتر، در حوزه  به  پاره   با خدا و  لذا  از دارد؟  ای 

اند که انسان وقتی به کمال رسید، دیگر نیاز به شریعت نخواهد داشت و بدین مّدعیان عرفان بر آن 

برداشته می  او  از  تکلیف  به دلیل،  راستا  این  در  برخی  و  تمّسک شود،  قرآن  آیات  از  بعضی  ظاهر 

های فراوان که توان در نگاشته موردبحث این مقاله را می   مسئله . اگرچه پیشینه پژوهش  اند کرده 

صورت کتاب، که اخیراً به   هاییای از پژوهش ذیل منابع پژوهش مشخصات تمامی آنها آمده و نیز پاره 

ها، کدام از این نگاشته جستجو کرد. اما هیچ   ، 1اندنامه و البته بیشتر در قالب مقاله سامان یافته پایان 

 
و   یخالق  رایسم  ،یزرق  یموس( مقاله »1مشخصات پیشینه به دست آمده در خصوص موضوع مقاله عبارت اند از:   .1

  ، یروانش ناس ی،  اس مم  یکاذب و نوظهور بر عرفان ها یعرفان ها  شیدایپ  رِیتاث  یبررس (،  1397)  یی،مهناز قلعه نو

( پایان نامه کارش ناس ی ارش د با عنوان »التزام عملی به ش ریعت  2« ؛  26-11(،  4)2،  یتیو علوم ترب   یعلوم اجتماع

(  3در عرفان اس ممی و عرفان های نو ظهور« نوش ته )وحیده مقرب س ید بیگلو، با راهنمایی دکتر اش رک میکا(یلی(؛  

اختمفات و اش تراکات    ی(، بررس 1395، )ی، رض ازاده، مص ط اوشی، رمض ان، ح  جو، س یآزاد بن  یمهدوه »مقال

)فروغ وحدت(،    یمذاهب اس مم  یبی، مطالعات تقرو خض ر  یداس تان حض رت موس   لیذ  نیقیفر  یعرفان   ریت اس 

    یاز طر  قتیو حق  قتیبا طر  عتیش ر  وندیپ  ی(، چگونگ1392، عبدالرض ا، )یمظاهر( مقاله »4«؛  67-80(،  44)11

عرفان    (،1395)ابوال ض ل،  کیتاج ،یعل  یاالس مم  خیش ( مقاله»  5«   ،104-87(،  13)4، ری، س را  مناتیو روا  اتیآ

(  6«؛ 73-51( :15) 0، پژوهش نامه عرفان،  عتیعرفان و ش ر  انیارتباط م  ی: از تعارض تا گ تگو گونه ش ناس عتیش ر

، حکمت  یدر عرفان اس  مم  ع«یو بطمن ش  را   یمس  ئله »ظهور حقا  ی(، بررس  1393)، حس  ن،  یرمض  ان مقاله » 

کمال    ریدر س   عتی(، نقش ش ر1389، زهرا، )ی، س نجرنی، حس یآقا س نجر ( مقاله »7«؛   98-73  (،1)1،  یاس مم

ولیعی »  ( مقالهdoi: 10،22091/pfk،2010،144   »8،  226-203(،  2-1)12،  یکمم-  یفلس    یهاانس ان، پژوهش

مطالعات معرفتی در دانش  گاه   ،ش  ناس  ی عرفانی مکتب حلقه(، نقد روش1397ابرقویی، احمد، محمدی، عبداهلل، )

  دگاه ید  ینقد و بررس (،  1391)،  میابراه  یمحمد، کمنتر  دیس   انیموس و»  ( مقاله9«  151-127، 22(  74)،اس ممی

،  ص الحى   ،نرگس،  رحیمى»  ( مقاله10«؛ 40-23( :31)  8اندیش ه نوین دینی، ،  عتیو ش ر  مانیدرباره ا  ویپا(ولو کو(ل

 یثربی( مقاله »11«؛  118-101،  (177)  21،  معرفت  هینش  ر  ،عرفان حقیقى و عرفان ها  کاذب  (،1391،)ص  ىر 

 دیس   ،یثرب ی  یرازیش  ( مقاله »12«؛  128-93، 35  ،کتاب نقد،  در قلمرو عرفان  عتیش ر  گاهیجا(  1384،)س ید یحیی

)ره(   جلد    ینیامام خم  ی  عرفان   یاخمق  یها  شهیمجموعه آثار کنگره اندی،  در عرفان اسمم فیسقوط تکلیی ، حی

مجموعه آثار کنگره ، ینیعارفان و امام خم  دگاهیاز د  یش  رع فیس  قوط تکالی، عل  ،یآقا نور( مقاله »13«؛ 15

، دکتر عبدالرضا،  یمظاهر  ( مقاله»14«   (4)  یمقاالت عرفان 7)ره(   جلد  ینیامام خم  ی  عرفان   یاخمق  یها  شهیاند
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 مسئله قرار نداده و یا به استقصای ادله مواف  و مخالف    مورد پژوهشموردبحث را مستقًم    مسئله 

پژوهش  خواه  است؛  که  نپرداخته  زم هایی  اسممی    نه ی در  از   اند افته ی سامان عرفان  بسیاری  که 

پژوهش انددست ن ی ازا ها  پژوهش  خواه  و  که  ،  نقد هایی  شده عرفان   در  نگاشته  کاذب  اند. های 

ارتباط عرفان و شریعت پرداخته و از نظر روشی   مسئله اً به  انجام پژوهش نو که اختصاص   ،اساس ن ی برا 

 خواهد بود.  ه ی توج قابل مبتنی است،    1طور همگن بر ادله ل ظی و نقلی و ادله عقمیینیز به 

ادراک حقای  با ابزار شناخت    ، عرفانشروع بحث روشن است که در اینجا مراد از  پیش از  

تقسیم  نظری و عملی  به دو شاخه    و  نتیجه آن شهود قلبی است  که  خاص به نام قلب و دل است  

)قونوی،  های نظری مرتبط با توحید حضرت ح   در عرفان نظری، سخن از اثبات آموزهد که  گردمی

ود است و در عرفان عملی، تمش  با تمسک به شه  (4: 1378ترکه، ؛ ابن135: 1379؛ خوارزمى، 6: 1374

برای رسیدن به اهداک و مقاصد تبیین شده در    روسلوکیسهای خاصّ و  اجرای برنامه  نهیدر زم

یقینی   راه شهود  از  نظری  آملی،  عرفان  از اصطمح   کهچنان   ؛است  ( 27:  1382)سید حیدر    مقصود 

ت و ح اظت عملی از شریعت  عبارت از رعایکه    طریقت  در برابراحکام ظاهری دین است    ،2شریعت

 
( کتاب »عرفان و ش ریعت«  15ی«  و علوم انس ان   اتی، مجله دانش کده ادب یدر عرفان اس مم  فی(، اس قاط تکل1380)

طهره  م(، پایان نامه کارش ناس ی ارش د» قواعد س قوط تکلیف ش رعی در اس مم نوش ته )16نوش ته س ید یحیی یثربی؛  

ثبوت و ( پایان نامه »17، و مذاهب    انیدانش گاه اد  یمیابراه  انیگروه ادی،  مان یس ل  نیدکتر حس   ی( با راهنماییاختر

نس بت  (،  1392)  ،اص ىر  نوروزی( مقاله »  18« نوش ته حمید اقبالی فر؛  یاز منظر عرفان اس مم یش رع  فیاس قاط تکال

(  19« ؛   42-25،  (6)  2  یحکمت عرفان ،  نظر عممه طباطباییتص وک و عرفان با تش یع و خاس تگاه ش یعی عرفان از م

به ش   رع، ادب    یالتزامیعرفا و ب   یش   یبه نقد خودپاال  ی(، نگاه1398، )نی، حس   یجوکار، نجف، زنده بودمقاله»

 یبا نظر به آرا  یالزم در س لوک عمل  یها(، ش ناخت1390رودگر، محمدجواد، )(مقاله »20«؛ 19-1(،  1)9،  یفارس 

 دی، س یثان   وس ف( مقاله »ی21«؛  ،136-107(،  2)3حکمت اس را،   یپژوهش  ی، دوفص لنامه علمیآمل  یعممه جواد

 یبر آرا  یکردیبا رو  یس  لوک عرفان   تیعوامل مؤثر در حص  ول  ا  ی(، بررس  1397، فاطمه، )یبدیم  یمحمود، راد

  ، س  لیمانیان ( مقاله»22«؛ 10،  158-131(،  66)18،  رازیدانش  گاه ش   ینید  ش  هی)ره(، فص  لنامه اندینیامام خم

 «204-185(،  38)18،  یادب فارس ینثر پژوه  هیو عرفان، نشر  عتی(، در نسبتِ شر1394)  ،حمیدرضا
اند،  که عاقل  جهتازآن، حکم عقمء  مس  ا(لگونه  مس  هله پژوهش حاض  ر از مص  ادی  عقلی عملی بوده و در این . 1

 .(162: 4،  1382  ظلم استوار است )فیّاض، و قبحباشد و این حکم بر مبنای حسن عدل میزان عمل می

 از  عبارت  شریعت«  ، َأْحوَاِلي  اْلَحِقيَقُة  َو  َأْفَعاِلي  الطَِّريَقةُ   َو  َأْقَواِلي   الشَِّريَعُة: » اکرم  رسول  از  منقول  حدیث  از  برگرفته .  2

 .( 16:  3   ، 1428  آملی،   ؛ 124:  4   ، 1403  احسا(ی،)  باشد می   من  حاالت حقیقت،  و   من  کارهای  طریقت،   و   من   سخنان
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عبارت که    و حقیقت  استو احکام ظاهری و التزام عملی به تهذیب ن س و اصمح اخمق درونی  

عربی،  ابن  ؛87:  1363؛ حوراء،  18:  3،  1428)ر.ک: آملی،    از شهود عرفانی و تجربه حالی حقای  دینی است

1421  ،1 :599 - 598) . 

 نقد درون دینی عرفان منهای شریعت  . 1

تا  ؛  «الْيَقِينُ  يَْأتِيَكَ  حَتَّى   وَ اعْبُدْ رَبَّكَ ، آیه شری ه »مدعیان عرفان بدون شریعتدلیل بسیار معروک  

شود بعد  ؛ است که از آن است اده می(99  :)حجر  زمان رسیدن به یقین پروردگار، او را عبادت کن

،  1417؛ طباطبایی،  57:  1تا،  ک: عاملی، بی.)رنیازی به عبادت نیست    از رسیدن به مقام یقین، دیگر

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى  ی »برخی صوفی نماها، در معنای آیهلذا    ،(119:  8تا،  ؛ مکارم شیرازی، بی196:  12 

اند کسی که  ردهادعا ک  (99  :)حجر  پروردگار، او را عبادت کن  نیقیبه تا زمان رسیدن  ؛  «يَْأتِيَكَ الْيَقِينُ

، به نام واصلیه ای از صوفیهمثال: فرقه  به طوربدین مقام رسیده است، باید ترک عبادت کند،  

اول بدان مشىول   ،شخص  که  استنماز و روزه و زکات و حج و احکام دیگر از بهر آن  گویند:  می

شود و تهذیب اخمق کند و او را معرفت ح  حاصل شود و چون معرفت حاصل شد، واصل بود،  

یک از شرایع دین بر او واجب نباشد و تمام  شود و هیچاو برداشته می  از  تکلیف  شد،   واصل  چون  و

باشد   او حمل  بر  رازی،  محرمات  حلی  و    ،( 131:  1364)حسنی  است:  عممه  کرده  از  نقل  گروهی 

امام حسین مطهر  در حرم  را  نظر    صوفیان  آنان  دیدم  و    گرفتمزیر  از  نماز دیگران    بایکی 

از دلیل آن پرسخوانمی پاسخ  مدیند،  نماز  گ ت، در  به  نیازی  آیا    ، داردن: کسی که واصل شد، 

  ین و ا  (59و    58:  1407)حلی،    بنده و خدایش قرار گیرد؟  بینکه پس از وصال، حجابی    درست است

اختصاص به زمان بعد از وصول عارک به مقامات عرفانی ندارد، بلکه اساساً مبنای    بنا بر نظر برخی

 .1ها، ن ی شریعت استاین نوع عرفان

 
 ،( 177)   21  ، معرفت   هینشر   ، کاذب   ها   عرفان   و  حقیقى   عرفان  ، ( 1391)  صىر    ، صالحى   ،نرگس   ،رحیمى :  ک . ر .  1

 ،عت یشر  و  مان ی ا درباره  و ی کو(ل  پا(ولو  دگاه ید  ی بررس  و  نقد   ، ( 1391)   م ی ابراه  ی کمنتر محمد،  دی س   ان یموسو ؛ 101-118

 مکتب  عرفانی   شناسی روش   نقد  ،( 1397)  عبداهلل،  محمدی،   احمد،  ابرقویی،  ولیعی   ؛40-23( : 31)   8  دینی،  نوین   اندیشه

 .151-127  ، 22(  74)  اسممی،   دانشگاه  در  معرفتی  مطالعات حلقه، 



  ياسالم ياز نگاه انسان شناس  عت«يشر یمنها ي»معرفت عرفان یناکارآمد

 

 

151 

م هوم یقین در این آیه شری ه، عبارت از امر یقینی، یعنی مرگ است، بدین ترتیب،    نقد: 

)ر،ک: زمخشری،  که تا زمان رسیدن امر یقینی مرگ، خدا را عبادت کن    شودمعنای آیه این می

طبرسی،  399:  2،  1407 طبرسی،  312:  2،   1412؛  کاشانی،  133:  2،  1372؛  فیض  ؛  125:  3،   1415؛ 

دانشمندان اسممی »یقین« را در این آیه، به معنای مرگ و   ، لذا اکثر(196:  12،  1417طباطبایی،  

،  1407؛ زمخشری،  356:  6تا،  ؛ طوسی، بی51:  14،  1413)طبری،  دانند  ی عبادت می»اعبد« را به معنا

:  2تا،  عربی، بی؛ ابن166:  19،  1420؛ رازی،  534:  6،  1372؛ طبرسی،  376:  3،  1422؛ ابن عطیه،  592:  2 

؛  329:  7،  1415،  ؛ آلوسی153: 1،  1378ترکه،  ؛ ابن475:  4،  1419کثیر،  ؛ ابن 64:  10،  1364؛ قرطبی،  296

از قبیل معنای یاد شده و یا قطع به چیزی که هیچ   -   و اما معانی دیگر( 183: 13،  1419اهلل، فضل

، وعده داده بود،  شک و تردیدی در آن نیست، یعنی نصر و پیروزی ای که خداوند به پیامبر

اینجا مشاهده صرک است(  73:  13،   1420عاشور،  )ابن در  یقین  اینکه  یا  مقام  و  به  یعنی هرگاه   ،

توحید و مشاهده ازلی رسیدی و در دریای ابدیت فرو رفتی، در این حالت ظاهر عبادات از تو 

و یا اینکه    (306:  2،  2008)روزبهان بقلی،  شود، تا زمانی که از این حالت خار  شوی  برداشته می

همگی    -  ( 356:  1،  1422عربی،  )ابنیابد  وجودت پایان می  یانقضاعبادت تو با  که    نیقیالح مقام  

آیات دیگر    معانی به دور معنای سیاق آیات و یا معانی تهویلی هستند، افزون بر این، با مضمون

 عملی انبیا و اولیای الهی هماهنگی ندارد،  نیز سیره سازگاری ندارد و 

قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ    وَ جَعَلْنا فِي استدالل دیگر مدعیان عرفان منهای شریعت، آیه شری ه »

مهر   در دل پیروان حضرت عیسی  ؛«رَحْمَةً وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ

  و رحمت قرار دادیم و رهبانیتی را که آنان نوآوری کردند، بر آنان واجب نکردیم مگر برای طلب 

داللت بر آن دارد که نوآوری رهبانیّت در دین برای رسیدن    ،(27  :)حدید  و رسیدن به خشنودی خدا

به خشنودی خدا جایز است و این بدان معنا است که دین در این زمینه، ساکت است و اختیار 

 .جعل احکام و شرایع را به ما سپرده است

ها نین فرعی و التزام و پایبندی به آن م هوم این آیه شری ه آن است که استنباط قوا   نقد:  

 آنکه با قوانین کلّی که دین جعل کرده است، انطباق داشته باشد، اشکالی ندارد؛ نه    که ی درصورت 

دین اصل جعل احکام را به انسان واگذار کرده است. به بیان دیگر، شرایع دین به دو دسته تقسیم 
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، و شرایع دینی امضایی باید با شرایع دین تهسیسی کمال دین امضایی  .2دین تهسیسی؛    . 1گردد:  می 

 .آید وگرنه مورد پذیرش شارع و ُممضی نخواهد بودسازگاری را داشته و از فروع آن به شمار می 

بر آن است که رهبانیت در دین  «فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها»  کاشانى با استناد به آیه   عبدالرزاق  

طور که رهبانیت به خاطر رعایت رضایت خداوند است،  سمم است، همانمسیح مانند تصوک در ا

خداست رضایت  برا   نیز  اسمم  در  عممه    لذا ؛  (422:  1379سجاد ،    ؛ 284:  1385قاسانى،  )  تصوک 

باره تصریح می  طباطبایی این  از در  کند که برخى چنین گویی با اشاره به سخن یاد شده 

این راه در شرع بیان نشده است و حتى برخى در تهلی ات خود  اند که چگونگى پیمودن  پنداشته 

بدعت  نوشته  مسیح،  دین  در  که مسیحیان  است  رهبانیت  اسمم همچون  در  روش  این  که  اند 

باشد    آنکهیبگذاشتند،   نازل شده  آن  الهى در مورد  ایشان    و خداوندحکمى  از  را  آن  سبحان 

ر شریعت اسممى وارد نشده است و شریعت،  که طری  معرفت ن س د  اندگ تهپذیرفته است و  

گوید: شریعت اسمم هیچ چیز  از و در نقد آن می  کمال پسندیده استراهى برا  رسیدن به  

سار  یا شقاوت و نگون  یبختک یو نلوازم سیر به سو  خدا و اندکى از آنچه مربوط به سعادت  

  یهرکسیان و آشکار ساخته است، پس شود خواه ریز یا درشت، فروگزار نکرده است بلکه آن را ب

یابد، و پس از استناد به برخی آیات  با عملش پاداش و کی ر مى  هماهنگدر گرو عمل خویش و  

  رهاکردن: چه نیکوست این سخن بعضى از اهل کمال که گ ته است:  دیگویمو اشاره به روایات،  

  شاق و دشوار در حقیقت گریختن از دشوارتر به سو    ها شرعى و گرایش به ریاضت  اضتیر

تر است، زیرا پیرو  از شرع برا  قتل ن س و کشتن مستمر و دا(مى آن است که مادام که  آسان

، قتل دفعى و آنى برا  و دشوارها  شاق  ها برقرار است، اما ریاضتن س موجود است این ریاضت

به ایثار کمتر  دارند، و بالجمله شریعت، بیان کی یت    زای و نترند  همین رو آسان  و ازن س هستند  

 . (75-72: 2،  1387)طباطبایى،  از طری  معرفت ن س را فروگزار نکرده است  روسلوکیس

استدالل دیگر مدعیان عرفان منهای شرعت، این است که از ماجرای دو پیامبر الهی، حضرت 

توان مطرح شده است، می   (60-82  : )کهف مبسوط در سوره کهف    به طور که    موسی و حضرت خضر 

 .ای موارد برخمک شریعت جایز است و خداوند آن را تهکید کرده استاست اده کرد که در پاره 

این موارد اندک است و ثانیاً باید از سوی خداوند به جهت مصالحی که خود در    اوالً  نقد: 

 ای در آیات سوره کهف توسط حضرت خضرگانهسه نظر دارد، اعمم گردد و ات اقاً فلس ه امور  
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با صراحت اعمم    بیان گردیده است و این که اقدام خودسرانه نبوده است، به همین دلیل، خضر

 ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ   تَأْوِيلُ  وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ : »امندادهارها را خودسرانه انجام  کرد که من آن ک

ولی آیا رسیدن به حقیقت و باطن توجیهی برای التزام نداشتن به شریعت است؟    ( 82:  )کهف«  صَبْراً

انسان به حقیقت برسد، دیگر  با استناد به آیات گذشته، بگویند هنگامی که    یاعدهممکن است  

ظاهر  ظاهر شریعت عمل کند؛ همان گونه که خضر به حقیقت و باطن رسیده بود، بهالزم نیست به 

 . کردشریعت عمل نمی

انجام    اجازة بدون دستور خاصّ از طرک خداوند،    که حضرت خضر  مییگویمدر پاسخ   

بنابراین تنها در موارد ،  (82  :)کهف  «أَمْرِى  عَنْ  فَعَلْتُهُ  مَا  وَ»چنین کارهایی را نداشت، زیرا فرمود:  

که پیامبر    -  استثنایی که دستور صریح و خاصّ خداوند برای شخص معیّنی مثل حضرت خضر

رسیده باشد، عمل برخمک شریعت جایز است، در  یر این صورت کسی حتّی   -  خداوند است

مجاز به عمل بر خمک شریعت نیستند و باید التزام کامل به    و اولیای الهی   پیامبران و امامان

دستورات شریعت داشته باشند، اینکه برخی صوفیان جاهل با استناد به این آیات به دنبال گریز  

دهد،  ها از آیات قرآن و روایات را نشان میاز شریعت هستند، کاممً اشتباه است و عدم فهم آن

« انسان در هر مقام و جایگاه عرفانی حتی اگر به  أَمْرِي  عَنْ  فَعَلْتُهُ  مَا  وَ»  جملة  برهیباتکبنابراین،  

 . تواند برخمک ظاهر شریعت و دستورات دین عمل کندحقیقت دست یافته باشد، نمی

 نقد برون دینی عرفان منهای شریعت  . 2

این  عرفانی  پایبندی به شریعت در معرفت  لزوم    و استدالل نخست در نقد عرفان منهای شریعت  

؛ زیرا هر  استکه هر مکتب عرفانی فاقد شریعت گونه ناقص و ابتر از یک مکتب عرفانی    است

سه عنصر: حقیقت، طریقت و   دربردارندهروش عرفانی که داعیه هدایت انسان را داشته باشد باید  

پایه، روش  . شریعت باشد بدون  پیروان خود را    اند یمدع های عرفانی منهای شریعت که  بر این 

رسانند،  حقیقت( است می  -های دینی که کشف واقعیت ) تحمل رنج و مشقّت به جوهره آموزه 

عرفان با شریعت چنین    دارانطرکتوان استدالل گذشته را به سود  نخواهد بود؛ زیرا می  ریپذامکان

های  ای تجربههای بدون شریعت به پارهادامه داد که اگرچه ممکن است انسان در سایه عرفان

و یا برخی مکارم اخمق دست یابد، ولی نیل کامل به حقای  تنها در صورتی    رنگکم  هرچنددینی  
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ن است با عدم التزام میسّر خواهد بود که حقیقت در تمامی ابعاد وجود انسان رسوخ کند و روش

 . عملی به انجام احکام ظاهری و اعمال بدنی منسجم و منظّم، این مهم تحقّ  نخواهد یافت

 یرالهی  های  هدفی که سالک در عرفان در پی آن است، در عرفاناستدالل دوم این است که  

والم مجرّد تواند به ع در اثر آن، ن س میکه    عبارت از پیدایش قدرت فوق طبیعی برای ن س است

کنند،  گیری میهای الهی که هدک برتری را پیو در طبیعت تصرّک کند و در عرفان  افتهی  راه

و در اثر   استعبارت از رسیدن به توحید و تجرّد محض است که حتّی فراتر از دیگر عوالم مجرّد 

در  .  کندپیدا می  تنها بر طبیعت بلکه بر تمامی عوالم سیطرهآن، ن س قدرت الهی پیدا نموده و نه

خواهد   ریپذامکاناز تمایمت مادّی  کندندلهر دو حال، رسیدن به هدک یاد شده تنها در سایه 

  کندن دلبود وگرنه ن سِ خوگرِ به مادّیات هرگز نخواهد توانست به عوالم فوق مادّی راه پیدا کند و  

شریعت(،    -به اعمال منسجم خاصّ )از مادّیات با وجود آزاد گذاشتن اعضا و جوارح و پایبند نبودن  

 .میسّر نخواهد بود

عارفان و  رو ن ی ازا    به    یها ت ی شخص ،  پای   یها گونه اخمقی و عرفانی  مختلف بر این حقیقت 

بسطامی گ ته است: »اگر کسی را بینی که از کرامت اندر هوا همی پرد،   دیز ی ابو  ، از جمله  اند فشرده 

چون یابی و نگاه داشت حدود و گزاردن شریعت«   یامرونه مگر  ّره نشوی به وی تا او را نزدیک  

گوید: »شریعت، کشتی و حقیقت، دریاست؛ از دریا و خواجه عبداهلل انصاری می   ( 39: 1374)قشیری، 

و عزیز الّدین نس ی با اشاره به استدالل یاد   (3977ش  :1375)جامی،  ت«  گذشتن بی کشتی خطاس 

گاه از شریعت آنچه ما ال بدّ است بیاموزد و یاد گیرد و آن   از علم  اّول   باید که   سالک : » دی گو ی م شده 

قدر سعى و کوشش و  جا  آورد تا از انوار حقیقت به بکند و به   البد است عمل طریقت آنچه ما  

 دارد:صورت مشروح بیان میبه  و سیّد مهدی بحرالعلوم  (166:  1385)هدایت،  « اید رو  نم

ها از ایمان عطا کرد و و باید )درجة فدرجه( باال رفت تا جمیع اعضاء و جوارح را از حّظ آن 

حظوظ  نصیب ماند و رساند کار را به جایى که جمیع هیچ عضوى نماند که از حّظ خود بى 

ء ظاهره و باطنه از ایمان به او عطا شود، از اوامر و نواهى حتمّیه و تنزیهّیه از اعضا   هر عضوى 

ها به همان قدر از ایمان ناقص است و با وجود قصور ایمان به قدر که با اهمال جزئى از آن 

ابره قدم در عالم باالتر از آن نتوان نهاد، چه گذشت که عوالم سلوك به راه خدا  رأس 

: 1415)سید بحرالعلوم،  بالمّره متقّدم طّى نشود متأّخر را در نیابد    مشابه ساعات است تا 

110-  109 ). 



  ياسالم ياز نگاه انسان شناس  عت«يشر یمنها ي»معرفت عرفان یناکارآمد

 

 

155 

برد، میاساسنیبرا پی  ادیان  در  عملی  احکام  فلس ه  به  ا راضی    وهمهکه همه   توان  برای 

و این که هدک نهایی از آن اصمح اخمق شهود حقایقی دینی است،    اندخاصّ در دین تعبیه شده

ها  بینیم راهبران دینی در احادیث فراوان بر فهم فلس ه انجام افعال تهکید ورزیده و آن، میرون یازا

 آمده است: فاطمه زهرا ، برای نمونه در خطبهاندنموده را برای یاران خویش تبیین 

پاکیزگی نفس شما از آلودگی و رشد روزی شما، و روزه را  پس خداوند ایمان را برای  

برای تثبیت اخالص، حجّ را برای تقویت و تحکیم دین، و عدالت را برای هماهنگی بین 

( را برای نظم و آیین شریعت، و امامت ما را برای ایمنی  بیت، و اطاعت از ما )اهلهادل

ای برای کافران و منافقان( و صبر را وسیلهاز تفرقه، و جهاد را برای عزّت اسالم )و ذلّت  

را برای مصلحت توده مردم، و نیکی به پدر و مادر را    معروفامربه جلب اجر و پاداش، و  

  شدن یطوالنبرای مصون ماندن شما از غضب خود، و رسیدگی به خویشاوندان را موجب  

از ریختن خون  برای جلوگیری  را  و قصاص  و رشد جمعیّت،  و وعمر  را ها،  نذر  به  فای 

برای    قرارگرفتن  خاطربه را  وزن  و  پیمانه  دادن  کامل  و  خداوند،  آمرزش  معرض  در 

،  ها ی دیپلو    هایبد، و پرهیز از خوردن شراب را از برای دوری از  یفروشکمجلوگیری از  

برای   را  دزدی  ترك  و  لعنت،  از  پرهیز  برای  را  دیگران  به  ناروا  نسبت  از  اجتناب  و 

مقرّر فرمود، و شرك ورزیدن را برای نیل بندگان به    یدامنپاكعفّت و  به    افتنیدست

؛ فیض  99:  1،  1403؛ طبرسی،  113:  1413)طبری آملی،  اخالص در ربوبیّت حرام نمود  

 . (223: 29،  1403؛ مجلسی، 1064: 5،  1406کاشانی، 

های عینی و  از تجربه  یر یگبهرهتوان به استدالل دیگری تمسّک جست و آن  در ادامه، می

های خود را در طری  کشف حقیقت  عملی سالکان راه ح  در طول تاریخ است که تمام سرمایه

ها به حقیقت ای از آن اند که قطعاً پارهپرداخته  فرساطاقتهای  قرار داده و در این راه به ریاضت

و چه مذهبی و یا طریقتی باشند، بر  پیر  آنکهویژه بزرگان این گروه، فارغ از  اند، اینان بهراه یافته

  ر یپذ امکان که رسیدن به حقیقت و عرفان واقعی، بدون عمل به شریعت    انددهیورزاین نکته تهکید  

 .های عرفانی ضروری استهای عارفان در روشگیری از تجربهبهره ،نی؛ بنابرادنخواهد بو

ا روش خلف و اثبات تناقض در چهارمین استدالل ب  عنوان به گذشته از سه استدالل گذشته،    

نظریه عرفان بدون شریعت، به سود عرفان با شریعت چنین استدالل نمود   داران طرک گ تار و کردار  

عرفان منهای   دارطرک نظریه عرفان منهای شریعت تنها در حوزه گ تار و ارا(ه نظریه،    داران طرک که  

آنان در   زیرا خود  پاره   ناخواه خواه   عرفانی خود،   ی ها مکتب شریعت هستند،  انجام  اعمال به  از  ای 
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( پایبند هستند و رسیدن به واقعیت را ...ظاهری منسجم )مانند: تمرکز فکری در موضوع خاص و 

 این نظریه نیز عممً به آن ملتزم نیستند.   داران طرک دانند، بنابراین، حتی  در گرو عمل به آن می 

برای نمونه، »آیین بودا« که به نداشتن شریعت معروک است، به حّدی که گ ته شده است:   

ظاهری ندارد، بلکه تمام اصرار او بر تمرین اخمقی و تهذیب   اضت ی رتعالیم عبادی و    گونه چ ی ه »بودا«  

 (285:  10،   1417؛ طباطبایی،  12تا:  ک: مىنیه، بی . ، نیز ر 172:  1972)شلبی،   است ن س و خودداری از لّذات 

ای س رهای زیارتی است ها و نیز پاره و عبادت شناخته شده در میان پیروان، عبارت از جشنواره 

 گانهده های ، توصیه حال ن ی باا   ؛( 348تا: ؛ أیوب، بی 110: 1409؛ العالیه للشباب، 775 - 778: 1385)ر،ک: هینلز، 

نداری را نابود کرد، انسان نباید آنچه را که منسوب به اوست: نباید هیچ جا  ی ها س ارش زیر از جمله  

، بگیرد، نباید سخن نادرست و دروغ گ ت، نباید ارتباط جنسی نامشروع داشت، نباید دهند ی م به او  

حضور پیدا کرد، و  ی خوان آوازه شبانه  ذا خورد، نباید عطر استعمال نمود، نباید در مجلس رقص یا 

 هرچند  ، (Berry: Religions of the world ، p1، به نقل از:  166:  1972)شلبی،  نباید طم و نقره ذخیره نمود  

گ ته شده است عهده تعالیم عملی او عبارت از تعالیم زیر به شمار آمده است و تعالیم دیگر، از 

عمل زشت،   هرگونه اند از: پرهیز از  او عبارت   باشد، درهرحال، تعالیم اساسی های پیروان او می افزوده

عمل نیک، تهذیب و پیراستن عقل و تهذیب ن س و مخال ت با هوای ن س، و تحریم  هرگونه انجام  

 .( 285: 10؛   183:  6،   1417ک: طباطبایی،  . )ر لذایذ بر خود 

میناچن  ممحظه  دربکه  هستند،  عملی  دستورهای  دستورها،  این  از  بسیاری  اره  فرمایید 

ک:  .)رتعالیم مسیحیت که گ ته شده است، بسیاری از تعالیم آن از تعالیم »بودا« برگرفته شده  

گونه است؛ یعنی  نیز وضع این   ،(150:  1973؛ شلبی،  375:  2،  1414؛ بم ی،  321:  3،  1417طباطبایی،  

که دلیل    آنان  به  دیگری  دین  هر  یا  و  اسمم  به    دارابودناز  عملی،  احکام  و  مقرّرات  و  شرایع 

   اند، ، نیز گرفتار احکام و آداب و شرایع خاصّ دیگر شدهاند بردهمسیحیت پناه 

اید(ولوژیکی   اجرایی و  ی هانقد دستورالعمل   یهاوهی شیکی از  استدالل پنجم این است که   

دارند، نقد مبانی نظری و به   یپردازهینظرکه در عرفان عملی ادّعای یک مکتب از جمله مکاتبی 

و مبانی استوار نباشد،    ها هیپا، زیرا اگر یک مکتب نظری  استآن مکتب    ینیبجهانتعبیر نقد  

عرفانی    یهاوهیشبر این پایه، نقد نظری مکاتب و   دفاع از آن در حوزه عمل معقول نخواهد بود،

ها نیست، بلکه بدون  باطل است و نیازی به آن  جمله شرایع انبیای الهی شرایع از اندیمدع که 
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نیز می اهداک  شریعت  به  نبوّت    موردنظرتوان  لزوم  اثبات  به  است که  آن  یافت،  راه  عرفان  در 

های کممی، فلس ی و عرفان  در کتاب که   را مبرهن کنیم  بپردازیم و نیاز به شرایع انبیای الهی

، یکی از ادله ردّ اساسنیبراگوناگون، نیاز به وحی و نبوت اثبات گردیده است،  های  نظری، از راه 

در این صورت دیگر نیازی به طرح که    عرفان منهای شریعت، اثبات نیاز به وحی و نبوت است

آید، در حقیقت بر برهان اثبات  بحث در حوزه عملی نخواهد بود و آنچه در اثبات شرایع گ ته می

 نبوت استوار است، نیاز به وحی و 

روشن    ان یگرایماداین سخن که انسان در زندگی اجتماعی نیاز به قانون دارد، نزد الهیّون و   

 ایاست، امّا دالیلی که برای لزوم قانون برای زندگی اجتماعی اقامه شده مت اوت است و حتی ادله

که در علم کمم و فلس ه برای این منظور اقامه شده، لزوم قانون در امور عبادی، شخصی و ارتباط 

کند؛ زیرا عمده  به جهات اجتماعی بازگشت نکند، توجیه نمی   کهی درصورتانسان با طبیعت را  

آش تگی اجتماعی در صورت عدم وجود قانون    آمدنشیپ ،  رابطهنیدرادلیل اهل کمم و فلس ه  

از    ستا قوانین  وضع  با  می  ومر هر که  بیگردد  پیشگیری  ؛  456:  1405؛ طوسى،  367تا:  )طوسی، 

و در عرفان نظری دلیل    (613:  1422شیرازی،    نی صدرالد، و  372:  3تا،  سینا، بی؛ ابن102تا:  سبحانى، بی

گردد  توسط شخص نبی کنترل میکه    ضرورت قانون، آش تگی در مظاهر اسماء و ص ات الهی است

های وجودی انسان، یعنی زندگی عبادی، شخصی  و بدین ترتیب، حتّی در سه حوزه دیگر از ساحت

خویش    ی هاخواسته و طبیعی نیز انسان به قانون نیاز دارد تا آش تگی موجود در تقاضای هر یک از  

؛  245:  3،    1422؛ آملی،  273، نص:  1382؛ آملی،  176:  1367؛ آملی،  146:  1375)قیصر ،  را کنترل کند  

 .( 76: 1376؛ خمینی، 22: 1426قاسانی، 

ارتباط فرد با خویش و با خدا و   بادررابطهبنابراین، حتی اگر یک تن در جهان زندگی کند،  

انکار عدم نیاز به قانون در امور عبادی،   قانون دارد و  خواهد بود و    منط یببا طبیعت نیاز به 

 گوناگون زندگی انسان نیست،   یهاساحتشده در عشریعت چیزی جز قوانین و مقررات وض

های نقد مکاتب از جهت مبانی  یکی از راهگ ت که    توانیماستدالل ششم    عنوانبهسرانجام،   

که هدک شما    میپرسیمهای منهای شریعت  ها است، بر این پایه، از عرفاننظری، نقد اهداک آن

،  طلبد یمبررسی پاسخ هر یک از مکاتب در پاسخ این سؤال، فرصت دیگری را    هرچندچیست؟  

فراتر از طبیعت برویم و با    م یخواهیمها به این پرسش این خواهد بود که  ولی عمده پاسخ آن
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ارتباط برقرار کنیم و بتوانیم در مادّیات تصرک کنیم و بدین طری ، آرامش و   ماورای طبیعت 

ویژه اسمم  آوریم، پاسخ ما این است که هدک فراتر از این در ادیان الهی به  نشاط الزم را به دست

نمی  یاگونهبهاست،    یدسترسقابل به شمار  با آن هیچ  یاد شده در مقایسه  اهداک  آید، در  که 

عرفان اسممی انسان با تنها موجود فوق تجرّد که احاطه به کلّ هستی و علم و قدرت مطل   

کند و روشن است که این بسیار فرارت و باالتر از رسیدن به تجرّد نسبی است  می  برقرارارتباط  

ای امور  یبی و دور از دید چشم و قدرت نسبی بر برخی امور فراتر از قدرت که تنها اطمع از پاره

کرد که سید  نقل می   بهجت  یالعظماهللتیآحضرت  ،  رون یازا،  داردیم مادّی را به انسان ارزانی  

آ از سلوک    لومبحرالع بیدآبادی  قصدبهدر  از  اص هان س ر کرد،    آموختن علم کیمیا  به 

خواسته خود را با او به   سید بحرالعلوم  آنکهبرد و پیش از    رودندهیزااو را به کنار    بیدآبادی

فرمود: »سید، چیزی در اینجا )با اشاره به قلب ملکوتی خود( دارم که  میان بگذارد، بیدآبادی

بدهند،    رودنده یزاهمه  اگر   من  به  و  کنند  طم  را    یاذرهرا  آن  حضرت   «،دهمینماز  نیز 

: توکل به خدا، کیمیا  فرمودندیم فرمود: »استاد ما )آقای قاضی(  می  بهجت  یالعظماهللتیآ

 کند:  در این باره تصریح می سیّد مهدی سید بحرالعلوم  «،است

و معاشرت باطنیّه و    و مأل  خألشود مگر به مصاحبت او در  نمى شناخته  و اما استاد عام  

خوارق عادات؛ و بیان دقایق نکات؛ و    ظهور بهتمامیّت ایمان جوارح و نفس او؛ و زینهار 

او فریفته    متابعت  بهاظهار خفایاى آفاقیّه؛ و خبایاى أنفسیّه؛ و تبدّل بعضى از حاالت خود  

الع بر دقایق و عبور بر نار و ماء و طىّ زمین و هوا و  نباید شد؛ چه إشراف بر خواطر و اطّ

شود؛ و از این مرحله استحضار از آینده و امثال اینها در مرتبه مکاشفه روحیّه حاصل مى

نهایت است؛ و بسى منازل و مراحل است؛ و بسى راهروان این مقصود راه بى  سرمنزلتا  

داخل گشته؛ و از   و ابالسه  ه وادى دزداناز راه افتاده ب  پسازآنمرحله را طىّ کرده؛ و  

این راه بسى کفّار را اقتدار بر بسیارى از امور حاصل بلکه از تجلیّات صفاتیّه نیز پی به 

وصول صاحبش به منزل نتوان برد، و آنچه مخصوص واصلین تجلّیات ذاتیّه است و آن 

 .(159 -160: 1415)سید بحرالعلوم،  اش، نه روحانیّهقسم ربانیّهنیز 

 گیری بحث و نتیجه. 3

های  همگن در ردّ عرفان  به طوراتکای پژوهش حاضر بر نقدها و ادلّه برون دینی و درون دینی  

صورت فراگیر  گرفته بههای انجامپژوهش  یک ازشریعت گریز امتیاز پژوهش حاضر است، زیرا هیچ
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ها  ای از پژوهشدالیل برون دینی و درون دینی پرداخته نشده است، بلکه صرفاً در پاره  تمامیبه

به برخی از دالیل درون دینی اشاره رفته است و بحث مستوفی انجام نپذیرفته است و در بسیار  

  قول سخنان عارفان به نقلکه    تنها به دالیل و مستندات اشاره نرفتهگرفته نههای انجاماز پژوهش

های کاذب  صرفاً به شریعت گریزی عرفان  نوییقلعه  ی و خالق  ،یزرق  :بسنده شده است. توضیح آنکه

التزام موالنا جملانیک  ی ودریحو    (1397)  انداشاره کرده الدین به شریعت، طریقت و ی دالیل 

یات و  های عارفان به برخی آی اگرچه افزون بر نقل دیدگاهمظاهرو    ( 1394)اند  حقیقت را آورده

روایات تمسک جسته است، لیکن به تحلیل و تقریر چگونگی پیوند شریعت؛ طریقت و حقیقت  

نیز اگرچه اختصاص   رضازاده  وح  جو    ،یآزاد بن  یمهدو، و داستان مقاله  ( 1392)  اقدام نکرده است

موردبحث و حلّ عدم تعارض میان    مسئلهدارد، لیکن در این مقاله نیز به    به موسی و خضر

استشری نشده  توجه  حقیقت  و  صالح  یمیرح  کهچنان،  (1395)  عت  اشارهو  نیز صرفاً  به ی  ای 

  ی و آقا سنجر، همچنین بخشی از مقاله  ( 1391)اند  های نوظهور کردهشریعت گریزی برخی عرفان 

، لیکن صرفاً به  افتهیاختصاص  روسلوکیسی به شریعت در  بندیپااگرچه به دالیل لزوم    یسنجر

تقریر  نقل و  تحلیل  بدون  آیات  برخی  به  استدالل  یا  و  شده  پرداخته  نیز (1389)  استقول   ،

  دگاهید  ینقد و بررس« و همچنین مقاله )مکتب حلقه  یعرفان  یشناسنقد روشنویسندگان مقاله »

ی نوظهور و  ها( تنها اشاره به شریعت گریزی برخی عرفانعتیو شر  مانیدرباره ا  ویپا(ولو کو(ل

قول  نیز صرفاً به نقل  یثربی و    ( 1391،  یکمنتر  و  ان ی موسو؛  1397  ،یمحمد  یی وابرقو   ی عیول)کاذب دارند  

با استناد به سخنان عارفان اسقاط    یمظاهر، و  (1384)  و تحلیل کوتاه سخنان عارفان پرداخته است

با عنوان »در پشت   سلیمانیانو همسان با این مقاله،    (1380)کاود  تکلیف در عرفان اسممی را می

وجه   ،یزنده بود و جوکار، و (1394)شریعت و عرفان« صرفاً از سخنان عارفان مایه برگرفته است 

ی  ثان  وسف، ی(1398)اند  سخنان آنان پژوهیدهسخن عارفان در بی التزامی به شرع را با استناد به  

در ضمن بررسی عوامل مؤثر در حصول  ایت سلوک عرفانی با رویکردی بر آرای   ،یبدیم  یراد  و

  ی رمضان، و  (1397)  اندموردبحث اشاره و تحلیل کوتاهی عرضه داشته   مسئلهبه    امام خمینی

 مسئلهعرفان اسممی به توجیه عرفانی  ظهور حقای  و بطمن شرایع« در  »  مسئلهصرفاً در بررسی  

 ارتباط   یشناسگونه  کیتاج  واالسممی  شیخ، و  (1393)  با استناد به سخنان عارفان پرداخته است

،  اساسنیبرا،  (1395)  اندمیان عرفان و شریعت از دید دانشمندان اسممی را مورد پژوهش قرار داده
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پژوهش گواهی می  همان گونه پیشینه  نقلی  که  ادله  با  پرداختن  از جهت  پژوهش حاضر  دهد 

پژوهش و تحلیل هر یک از ادله، افزون بر ذکر ت صیلی سخنان عارفان    مسئلهقرآنی و عقمیی در  

 سابقه است.تاکنون و البته در حدی که تتبع نگارندگان مقاله حاضر بدان رسیده، بی

 عدم  و   عرفانی   مکاتب   برخی   گریزی   شریعت  شبهه   اما   به   اسخپ   در   حاضر   درهرحال، پژوهش

 برقراری  حوزه   در   ویژه به   خاّص  مناسک   و  آداب   و  احکام   و   ر ی وپاگ دست   مقّررات   به   پایبندی   لزوم 

 تمّسک   با  اهلل،  الی   ک روسلو یس   و  عبودی  حرکت  در  مقصود  منزل   به  رسیدن  در  و  خدا  با  ارتباط 

 لزوم اثبات  بر   عقلی  دالیل  وجود  بر   افزون  که   افت یدست  نتیجه  این به  قرآن، آیات  از  بعضی   ظاهر به 

 صعودی   سیر  امکان   عدم  انسان،   وجودی   ابعاد   هدایت  در   جامعّیت   عدم:  مانند   شریعت،  به   پایبندی

 اهداک  نقد  و  عامه،  نبوت   اثبات   ادله   با  تنافی  عارفان،  عینی  هایتجربه   با  تضاد  شریعت،  به  التزام  بدون

 َربَّكَ   اْعبُْد  َو»   آیه:  مانند   آیات،  ایپاره   به  تمسک   در   گریز  شریعت  هایعرفان   گریز؛  شریعت   های عرفان 

 ماجرای   به   مربوط   آیات   و   ( 27  : حدید )  «َكَتْبناها   ما   اْبتََدعُوها   َرْهباِنيًَّة»   آیه  و   ( 99  : حجر )  « اْلَيِقيُن  َيأِْتَيَك  َحتَّى 

 .اندآمده   دچار  آیات   ت سیر   در  فهم سوء   به  ( 60- 82  : کهف )  خضر   و  موسی   حضرت 

 منابع 

 قرآن کریم. −

  -   یفلس    ی ها ، پژوهش کمال انسان   ر ی در س   عتی نقش شر (،  1389، زهرا ) ی ، سنجر ن ی ، حس ی آقا سنجر  −

 .226- 203(،  2- 1) 12،  ی مم ک 

مجموعه آثار کنگره  ، ین ی عارفان و امام خم  دگاه ی از د  ی شرع  ف ی سقوط تکال (، 1382ی ) عل  ، ی آقا نور  −

تنظیم و نشر آثار امام    مؤسسه ی، قم:  مقاالت عرفان 7جلد    -   ی ن ی امام خم   ی   عرفان   ی اخمق   های یشه اند 

 .خمینی 

 .، بیروت: دارالکتب العلمیه القرآن العظیم   روح المعانی فی ت سیر ،  ( ه ق 1415) آلوسی، سید محمود   −

 دوم.  چاپ    ،  طوس   تهران: انتشارات   ، النصوص   نص   کتاب   من   المقدمات   (، 1367حیدر )   آملى، سید  −

 .  نور على نور   : ، قم ه و أسرار الشریع   ه و أطوار الطریق   ه أنوار الحقیق،  ( 1382)               −

 سوم.    ارشاد،   وزارت   و انتشارات   چاپ   تهران: سازمان   ، األعظم   المحیط  ت سیر   ق(،   1422)               −

:  ، تحقی  المحکم   العزیز   اهلل کتاب   تهویل  فی   الخظم  و البحر   األعظم   المحیط   ت سیر   (، 1428)               −

 چهارم.  چاپ  نور،    علی   نور   نشر   و  فرهنگى   التبریزی، مؤسسه   الموسوی   محسن   السید 
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 ، قم: بیدار.  الحکم فصوص شرح  ه ش(،  1378ابن ترکه، صا(ن الدین علی بن محمد ترکه )  −

 ، ناشر: نشر البم ه.االشارات و التنبیهات تا(،  )بی   الر(یس یخ ش ،  ینا س ابن  −

 اکبر، قم: جامعه مدرسین. ، محق :   اری، علی العقول تحف ق(،    1404ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )  −

 .دار احیاءالتراث   : ، بیروت ه فتوحات مکی   تا(، الدین )بی   محیی  عربی،   ابن  −

 .  دار إحیاء التراث العربی   :، بیروت ( ت سیر ابن عربى )تهویمت عبدالرزاق  (، ق   1422)                   −

 ، بیروت: دار المحجه البیضاء.مجموعه رسا(ل ابن عربى ،  ق(   1421)                   −

العزیز (،  ق   1422) عطیه، عبدالح  بن  الب   ابن  − الکتاب  الوجیز فى ت سیر    دارالکتب :  یروت ب ،  المحرر 

 ه.العلمی 

اإلعمم  ه : عبدالسمم، محمد هارون، قم: مکتب   ی ، تحق ه اللى  س یی معجم مقا ق(، 1404)  ا ی زکر ابن فارس،  −

 ی. اإلسمم 

  ه مؤسس   : بیروت  ، ت سیر التحریر و التنویر المعروک بت سیر ابن عاشور (،  ق   1420) عاشور، محمدطاهر  ابن  −

 ی.التاریخ العرب 

 العلمیة.  دارالکتب   :، بیروت ت سیر القرآن العظیم (،  ق   1419) کثیر، اسماعیل بن عمر  ابن  −

 ، اول. نا   ی ب   :بیجا   ی، عراق   ی مجتب  آقا حا  :  تحقی    ، ی اللئال   ی عوال   (، ق 1403)   جمهور   ی اب   ابن   ، ی احسا(  −

 ، قم: دارالعلم.منازل السا(رین ق(،  1417انصاری، خواجه عبداهلل )  −

و    المسیحیةو    الیهودیة   المنتظر   و المهدی   الدجال   المسیح   الطری    اإلمم فی  ابتم(اتتا(،  ، سعید )بی یوب ا  −

   العقا(دیة.   األبحاث   مرکز   مکتبة نجف:  ،  اإلسمم 

، محق : عممه سید  )تح ه الملوک فى السیر و السلوک(   یروسلوک س رساله    (، ق   1415، مهدی ) بحرالعلوم  −

 ، مشهد: انتشارات عممه طباطبایى.تهرانى   ین محمدحس 

و    و النشر   للطباعة   الزهراء   دار :  ، بیروت المدرسیه   الرحله   م(،   1993  -   1414)   محمدجواد   بم ی، شیخ  −

 دوم.   التوزیع، 

دار  م: ق  محق : رجا(ى، مهد  ،   رر الحکم و درر الکلم (،  ق   1410)   تمیمى آمد ، عبد الواحد بن محمد  −

   . الکتاب اإلسممی 

 .اطمعات ، تهران: انتشارات  ، محق : محمود عابد  ن حات األنس   (، 1375)   عبدالرحمن جامى،   −

، ادب  به شرع   ی التزام ی عرفا و ب   یش ی به نقد خودپاال   ینگاه (،  1398، ) ن ی ، حس ی جوکار، نجف، زنده بود  −

 .19- 1(،  1) 9،  ی فارس 

 بیروت: دار العلم للممیین.  ، ه و الصحاح العربی   ه الصحاح تا  اللى ،  ( تا بی)   جوهری، اسماعیل بن حماد  −
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، تصحیح:  تبصره العوام فی معرفه مقامات االنام ش(،  1364حسنی رازی، مرتضی بن داعی )منسوب به او( )  −

 اقبال، عباس، تهران: اساطیر. 

   ، قم: دارالهجره. نهج الح  و کشف الصدق ق(،    1407حلی، حسن بن یوسف )  −

  عوارک   رسا(ل  ه مجموع رساله نور وحدت چاپ شده در ضمن  (،  1363حوراء، خواجه عبداهلل مىربی )  −

 شیراز.    احمد    کتابخانه :  ، شیراز زاده   نور    اکبر   على  ، محق : المعارک 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام    : ، تهران ه و الوالی   هالخمف   إلى  الهدایه   مصباح   (،1376خمینى، روح اهلل )  −

 .سوم چاپ  خمینى،  

دفتر تبلیىات اسممى    : آملى(، قم )خوارزمى/   شرح فصوص الحکم ،  ( 1379) تا  الدین حسین    ، خوارزمى  −

 . دوم چاپ  ،  حوزه علمیه قم 

 العربی.   التراث   احیاء   دار :  بیروت   ، الىیب یح م ات   ق(، 1420)   عمر   بن   محمد   فخرالدین   رازی،  −

،  ( 177)   21،  معرفت   هی نشر   ، کاذب  یها عرفان عرفان حقیقى و    (، 1391)   صىر  ،  صالحى   و  نرگس ،  رحیمى  −

101-118. 

) ی رمضان  − اسمم   ع« ی و بطمن شرا     ی مسئله »ظهور حقا   ی بررس (،  1393، حسن  عرفان  ، حکمت  ی در 

 .98- 73  (، 1) 1،  ی اسمم 

−  ( آرا   ی الزم در سلوک عمل  ی ها شناخت (،  1390رودگر، محمدجواد  به  ،  ی آمل   ی عممه جواد   ی با نظر 

 .136- 107(،  2) 3حکمت اسرا،    یپژوهش   ی دوفصلنامه علم

 . دارالکتب العلمیة   :بیروت  ، عرا(س البیان فى حقا(  القرآن م(،  2008) نصر  روزبهان بن ابى روزبهان بقلى،   −

 . ، بیروت: دارالکتب العربی الکشاک عن حقا(   وامض التنزیل ،  ( ق 1407)   زمخشری، محمود  −

 جا.  ، بی قواعد العقا(د   تا(، سبحانی، جع ر )بی  −

، تهران: انتشارات طهور ،  عبیرات عرفانىفرهنگ لىات و اصطمحات و ت (،  1379سجاد ، سید جع ر )  −

 پنجم.

(،  38) 18،  ی ادب فارس   ی نثر پژوه   هی ، نشر و عرفان   عتی در نسبِت شر (،  1394)   ،حمیدرضا   ، سلیمانیان  −

185-204. 

  ، تحقی : زمرلی، فواز االتقان فی علوم القرآن ق(،    1421بکر ) الدین عبدالرحمن بن ابی سیوطی، جمل  −

 احمد، بیروت: دارالکتاب العربی. 

 سوم. چاپ    المصریة،   النهضه  مکتبه :  ، القاهره الهند   أدیان   األدیان،   مقارنه م(،    1972شلبی، أحمد ) −

   چهارم. چاپ    المصریه،   النهضه  مکتبه :  ، القاهرة المسیحیة   األدیان،  مقارنهم(،    1973)               −
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ارتباط   یشناس گونه : از تعارض تا گ تگو عت یعرفان شر  (، 1395)  ابوال ضل  ک ی تاج   ، ی عل ی االسمم  خ ی ش  −

 .73- 51: ( 15)  0عرفان،    نامه پژوهش ،  عت ی عرفان و شر   ان ی م 

  ی ها شهی مجموعه آثار کنگره اند ی، در عرفان اسمم  ف ی سقوط تکل (،  1382)  یی ح ی   د ی س  ، ی ثرب ی  ی راز ی ش  −

 .تنظیم و نشر آثار امام خمینی   مؤسسه ، قم:  15جلد    -   ین ی امام خم   یعرفان   -   ی اخمق 

 . فرهنگ اسممى   : قم   ال رقان فى ت سیر القرآن بالقرآن و السنه،(،  ق   1406) صادقى تهرانى، محمد   −

 .انتشارات بیدار   : )ابن ترکه(، قم   الحکم فصوص شرح  ،  ( 1378)   صا(ن الدین على بن ترکه  −

  السید   األستاذ:  و صححه   قدمه :  تحقی  ،  و المعاد   المبدأش(،  1380  -  1422)   شیرازی، محمد   ین صدرالد  −

 سوم.  چاپ  اسممی،    تبلیىات   دفتر   انتشارات   مرکز :  اآلشتیانی، قم   الدین   جمل 

محمدحسین   − ت سیرالقرآن ،  ( ق 1417) طباطبایی،  فی  دفترالمیزان  قم:  جامعه   ،  اسممی  ی  انتشارات 

 .مدرسین حوزه علمیه قم 

 ، قم: نشر دفتر تبلیىات اسممی حوزه علمیه قم.مجموعه رسا(ل ،  1387طباطبایى، محمد حسین )  −

 . ، تهران: انتشارات ناصر خسرو مجمع البیان فی ت سیر القرآن ،  ( ش   1372) طبرسی، فضل بن حسن   −

 ، قم: حوزه علمیه قم، اول. ، مصحح: گرجى، ابوالقاسم ت سیر جوامع الجامع   (، ق   1412)                   −

 مرتضى.  مشهد: نشر   ، اللجا    أهل   على   اإلحتجا    ق(،   1403على )   بن   احمد   طبرسى،  −

الدراسات    : قم ،  الحدیثه(   - دال(ل اإلمامه )ط (،  ق   1413)   طبر  آملى صىیر، محمد بن جریر بن رستم  −

 .  اإلسممیه مؤسسه البعثه،  

 .دار المعرفة   : ، بیروت جامع البیان فى ت سیر القرآن (،  ق  1412) طبر ، محمد بن جریر   −

 . ، بیروت: دار احیاء التراث العربی التبیان فی ت سیرالقرآن ،  ( تا بی) طوسی، محمد بن حسن   −

 ، ناشر: دار االضواء.  تلخیص المحصل تا(،  خواجة نصیر الدین )بی طوسى،   −

 دوم. چاپ  ، بیروت: دار االضواء،  طوسى   الدین   نصیر   خواجه   رسا(ل(،  ق   1405)               −

 جا.  ، بی أعیان الشیعه )بی تا(،    سید محسن امین عاملى،   −

 : انتشارات زوار.، تهران ، محق : محمد استعممى تذکرة األولیاء (،  1386عطار نیشابور ، فرید الدین )  −

، تهران:  ، محق : علینقى منزو ، و ع یف عسیران ها  عین القضات نامه (،  1377عین القضات همدانى )  −

 انتشارات اساطیر. 

 ، بیروت: دارالکتاب العربی.احیاء علوم الدین تا(،   زالی، ابوحامد )بی  −

 : شرکت انتشارات علمى و فرهنگى. ، تهران ، محق : حسین خدیو جم کیمیا  سعادت   (، 1383)               −
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−  ( محمد  ابونصر  لل ارابی ق(،  1410فارابی،  کتابخانه المنطقیات  قم:  تقی،  محمد  پژوه،  دانش  تحقی :   ،  

 مرعشی نج ی.  اهلل یت آ 

 . دار الممک   : بیروت   ، من وحى القرآن (،  ق   1419)   ین محمدحس ،  اهلل فضل  −

 ، ناشر دفتر مؤلف. المباحث األصولیة   ق(، 1424- ش 1382فّیاض، محمد اسحاق )  −

 . دوم چاپ    ه، ، قم: دارالهجر المصباح المنیر ،  ( تا بی ) فیومی، احمد بن محمد   −

:  ، تهران مقدمه و تصحیح: اعلمى، حسین ،  ت سیر الصافی ق(،    1415)   فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى  −

 دوم. چاپ  مکتبه الصدر،  

 .اص هان   ، ، کتابخانه امام أمیر المؤمنین علىالوافی ،  ( ق   1406)               −

: انتشارات  ، محق : محسن بیدار فر، قم شرح منازل السا(رین )القاسانى( (،  1385عبد الرزاق ) قاسانى،   −

 بیدار. 

 العلمیه.  الکتب   دار   بیروت:   ، الدر   نظم   لمعانى   الىر   الوجوه   کشف   ق(،   1426)   الرزاق   عبد   قاسانى،  −

 . ناصر خسرو  ن: ، تهرا الجامع ألحکام القرآن (،  ش   1364) قرطبى، محمد بن احمد   −

، محق : بدیع الزمان  رساله قشیریه )ترجمه( (،  1374قشیر ، ابوالقاسم عبد الکریم؛ عثمانى، ابوعلى )  −

 .  ى و فرهنگى فروزان ر، تهران: نشر علم 

 ، قم: اسوه. (، س ینه البحار و مدینه الحکم و اآلثار ق   1414قمی، عباس )  −

 مولى.    انتشارات ، تهران:  )مصباح األنس(   م تاح الىیب (،  1374) صدر الدین  قونوی،   −

 فرهنگى.  و   علمى  انتشارات   تهران: شرکت   ، ( القیصر  ) الحکم    فصوص   شرح (،  1375)   داود   قیصر ،  −

، محق : حسنى بیرجند ،  عیون الحکم و المواعظ )للیثی( (،  ش   1376بن محمد )   لیثى واسطى، على  −

 .  یث دارالحد :  ، قم حسین 

، محق : شعرانی، ابوالحسن،  االصول و الروضه - شرح الکافی ق(،    1382مازندرانی، محمد صالح بن احمد )  −

 تهران: مکتب االسممیه. 

دار    : ، بیروت لدرر أخبار األ(مة األطهار   ه الجامع   بحار األنوار ،  ( ق   1403)   مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  −

 .دوم چاپ  إحیاء التراث العربی،  

 ی.  و علوم انسان   ات ی ، مجله دانشکده ادب ی در عرفان اسمم   ف ی اسقاط تکل (،  1380، عبدالرضا ) ی مظاهر  −

،  ر ی ، سرا  من ات ی و روا   ات ی آ    ی از طر   قتی و حق   قتی با طر   عت ی شر   وند ی پ  ی چگونگ (،  1392)               −

4 (13  ،)87-104. 

 األهلیه.  المکتبه   منشورات :  ، بیروت و الکرامات   التصوک   فی  نظرات تا(،  جواد )بی   مىنیه، محمد  −
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های نو  پایان نامه »التزام عملی به شریعت در عرفان اسممی و عرفان (،  1397)   مقرب سید بیگلو، وحیده  −

 اردبیل: دانشگاه محق  اردبیلی.   ، ظهور« 

 ه. دار الکتب اإلسممی  ن: ، تهرا ت سیر نمونه   (، ش   1371) مکارم شیراز ، ناصر   −

 جا.  ، بی المنزل   اهلل   کتاب   ت سیر   فی  األمثل  تا(، )بی               −

،  عت یو شر   مان ی درباره ا  و ی پا(ولو کو(ل   دگاه ی د  ینقد و بررس (،  1391)   م ی ابراه   ی محمد، کمنتر   د ی س   ان ی موسو  −

 .  40- 23  (: 31)   8اندیشه نوین دینی،  

کاذب و نوظهور    ی ها عرفان   ش ی دا ی پ   یر تهث   یبررس (،  1397)   یی نو قلعه و مهناز    ی خالق   را ی سم   ،ی زرق   ی موس  −

 26- 11(،  4) 2  ، ی تی و علوم ترب   ی علوم اجتماع   ، ی شناس روان ،  ی اسمم   ی ها عرفان بر  

اختمفات و اشتراکات    ی بررس (،  1395)   ی رضازاده، مصط  ،  اوش ی ، رمضان، ح  جو، س ی آزاد بن   ی مهدو  −

)فروغ    ی مذاهب اسمم   یب ی ، مطالعات تقر و خضر   ی داستان حضرت موس   لی ذ   ن ی قی فر   یعرفان   ر ی ت اس 

 .80- 67(،  44) 11وحدت(،  

،  المعاصرة   و األحزاب   و المذاهب   األدیان   فی  المیسرة   الموسوعه (،  1409اإلسممی )   للشباب  العالمیه   الندوة  −

 الریاض.  

،  نسبت تصوک و عرفان با تشیع و خاستگاه شیعی عرفان از منظر عممه طباطبایی (،  1392) اصىر    نوروزی  −

 6.   42  - 25،  ( 6)   2  ی حکمت عرفان 

معرفتی    مطالعات  ، شناسی عرفانی مکتب حلقه نقد روش (،  1397ولیعی ابرقویی، احمد، محمدی، عبداهلل )  −

 . 151- 127،  22( 74)   در دانشگاه اسممی، 

:  ، محق : ابوالقاسم رادفر؛ گیتا اشدیر ، تهران تذکرة ریاض العارفین (،  1385، رضا قلى خان ) هدایت  −

 پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.  

تر تبلیىات  ، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، قم: نشر دف راهنمای ادیان زنده (،  1385هینلز، جان ر )  −

 اسممی حوزه علمیه قم.

 .128- 93،  35  ، کتاب نقد ،  در قلمرو عرفان   عت ی شر   گاه ی جا   ، ( 1384)   سید یحیی  یثربی  −

 . کانون اندیشه جوان   : تهران  ، عرفان و شریعت (،  1386)                    −

سلوک    تی عوامل مؤثر در حصول  ا   یبررس (،  1397، فاطمه ) ی بدی م   ی محمود، راد   دی ، س ی ثان   وسف ی  −

 . 158- 131(،  66) 18،  راز ی دانشگاه ش   ین ید   شه ی ، فصلنامه اند ی نیامام خم   ی بر آرا   ی کرد ی با رو   ی عرفان 


