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 چکیده

یکی از رویکردهای دینی و دانشی در حوزۀ علمیۀ قم، رویکرد عرفانی است که از بدد و 
تأسیس حوزۀ نوین این شهر، در آغاز س ۀ کنونی تا زمان حاضددر حیدداش داشدد.ه اسددت  

ان   خاس.گاه به نق  ج ی این رویکرد پرداخ.ه مخالفان این رویکرد در این دوره همواره
رویکرد عرفانی قم دو مک.ب حکمی تهران و اخالقیون نجف است و حامیان این رویکرد 

هددای خانقدداهی توددوز و نیدد  ت بیدد  در پایبن ی به میراث عرفانی اسالم و نق  جنبدده
قرآن و روایاش مانن   های صوفیه با کلماش امامان شیعه و نی  ارائۀ تفسیر عرفانی ازآموزه

گرف.ن آنان از تووز محض ش ه است ان  و همین امور باعث فاصله سلف خود عمل کرده
ها از فشددار مخالفددان خددود نیدد  ان   همچنین، آنبودن رهی هو درن.یجه، از اتهام صوفی

 کنن  و همواره بر تمای اش وعمل می م.أثرن  و در اس.ناد به کلماش صوفیه بسیار مح.اط
اخ.الفاتشان با تووز تأکی  دارن   مسیر سومی در میانه ن اع موافقان و مخالفان و م.أثر 

سویِ های اخیر سر برآورده است که م عایش گذر از عرفان موجود بهاز این ن اع، در دهه
های معرف.ی این دس.ه نقددش عرفان ناب، راس.ین، حقیقی و ب ون شائبه است  کوشش

گف.مان عرفانی و نی  آشناکردن مخالفان عرفان با این گف.مان   مؤثری در حفظ و بقای
تر در آثار امثال فیض داش.ه است و الب.ه چنین رویکردی در شیعه ب یع نیست و پیش
وجوی عرفانی ناب بددا کاشانی بروز داش.ه است و این ع ه عمالً در برابر عرفان از جست

 گوین  عناوینی چون عرفان وحیانی و اهل بی.ی سخن می
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 مقدمهـ 1

به همدت شدیخ عبد الکریم حدائری  حوزۀ علمیۀ قمدر ح ود یکو  سالی که از تأسیس  
تدوان در آن مشداه ه کدرد: نخسد.ین تقابدل آرایی را میگذرد، دو س.ی  و صفی دی می

شناخ.ی و ابعاد علمدی و اظر به مسائل دینناظر به مسائل سیاسی و اج.ماعی و دیگری ن
ۀ معرف.ی است  تقابل نخست در دوران حائری و پدس از آن مراجدع ثدالث و نید  در دور 

پس از درگذشت او تا انقالب اسالمی ادامده   ۀسالهف ههللا بروجردی و دوران  زعامت آیت
کوش بدا یکد یگر گف.مان مبارزه با حکومت با گف.مان سازش یدا سد ،دارد و در این تقابل
ان  و پس از سرنگونی نظام شاهنشداهی، آن تقابدل در قالدب ج ید ِ ن اع سخ.ی را داش.ه

دخالت روحانیدت در حکومدت و سیاسدت یدا پرهید  از دخالدت در حکومدت و سیاسدت 
شناخ.ی نید  دو جریدان های دینعلمی و معرف.ی و پاردایم  ۀشود  در عرصبازآفرینی می

 کدهنحویبه  ؛اند ان و حکمدت دو رویکدرد رقیدب را پ ید  آوردهموافقان و مخالفان عرفد
ای گوندهان  و امدروز وضدعیت بدهیک یگر داشد.ه برخوردهای ش ی ی را در بعضی ادوار با

یک بر دیگری سخن گفت  امروز هدم در ییدف موافقدان و هیچ ۀتوان از غلباست که نمی
مراجدع تقلید   ۀاری در ردهدای تأثیرگدذهم در ییف مخالفان حکمت و عرفان شخویت

های قبل نی  چنین ن اعدی در میدان علمدای یدراز اول در نسل  ازاین،پیشوجود دارن  و  
عالمده یبایبدایی  ۀبروجردی با درس فلسف هللا آیتکه مخالفت  وجود داش.ه است، چنان 
مشدهور اسدت، ش ه خمینی به سبب درس فلسفه وارد می  هللا آیتو نی  فشارهایی که بر  

های فقهی و کالمی است و تنها یک جریدان انگارهها عم تاً مب.نی بر پیشمخالفت  است 
گدذار آن پرداخ.ده اسدت کده بنیان مباحث عرفانی مدی من نظامشکل منسجم، به نق    به

اند  و شاگردانش راه او را تا امروز ادامده داده ،میرزا مه ی اصفهانی بوده است و پس از او
برخدی از  1 شدون ب معارز خراسان« یا »مک.ب تفکیک« شناخ.ه میاکنون با عنوان »مک.

اند ؛ امدا ازآنجاکده ی مشه ، تهران و اصفهان نی  از مخالفان عرفان هاحوزههای  شخویت
اسدت، از مراجعده  حوزۀ قمبررسی تقابل مخالفان و موافقان عرفان در  موضوع این نوش.ار 

 
هللا جوادی  حضرش آیت مناظرهک.اب  برای دریافت تمای اش موافقان عرفان و پیروان مک.ب تفکیک به  1

با حضرش آیت برای م العه در آرای مک.ب  ]34[  هللا سی جعفر سی انآملی  با عنوان    و  تفکیک که 
نی  شهره است، مراجعه شود به ک.اب نگاه وح،  ]2[  ابواب اله یهای  »مک.ب معارز«  از  و   یتوحی  

 می ان الم البو    ]3[گوین عارز و صوفی چه میو دو ک.اب    ]33[  بیان الفرقان  ،]18[فلسفه و عرفان
از    جسمانی در حکمت م.عالیه  معادو   ]8[  مک.ب تفکیکاز میرزا جواد یهرانی و همچنین، دو ک.اب  

    ]9[ یمحم رضا حکیم 
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ایدم  از میدان مراجدع تقلید  قدم، آیداش کدرده به آثار این افراد و بررسی آرای آنان پرهی 
از شاگردان میرزا مهد ی اصدفهانی  و ین مراجع قمترمهم حسین وحی  خراسانی )یکی از 

هللا صافی گلپایگانی )دامداد های او در ض یت با حکمت و عرفان(، ل فو م.أثر از ان یشه
تدرین سرسدختو یکدی از    حدوزۀ قدمو شاگرد سی محم رضا گلپایگانی، مرجع پیشدین  

جلدوه من.ق ان عرفان و فلسفه در قمِ کنونی( و ناصر مکارم شیرازی که اثدری بدا عندوان 
خود قائالن به وح ش وجود را کافر و ف.اوای    دارد و در ک.اب  ح  در نق  تووز و عرفان 
 درمقابدل،، با عرفان و حکمت بر سر س.ی ن  و ]20-19، صص38[نجس تلقی کرده است 

پرور و زاده آملی، علدی سدعادشچون عب هللا جوادی آملی، حسن حسنمراجع و علمایی  
خمینی بدر سدر یحیی انواری شیرازی و برخی دیگر از شاگردان عالمه یبایبایی و امدام

ان  و بر ت ریس و تحقی  در آن و گس.رش گف.مان معنوی مهر دوس.ی با فلسفه و عرفان 
ر پی تبیین ابعاد رویکرد عرفانی بدا تمرکد  د  ،این نوش.ار نویسن ه در  ان    پافشاری داش.ه

و بررسی ابعاد و ن.ایج تقابدل موافقدان و  حوزۀ قمدوم قرن چهاردهم شمسی، در    ۀبر نیم
ازنظرِ معرف.ی و پیامد های ایدن تقابدل اسدت و بندا  حوزۀ قممخالفان رویکرد عرفانی در  

تقابل ایدن دو پدارادایم های اج.ماعی و سیاسی این مسئله بشود  ن.یجه ن ارد وارد زمینه
فشار مخالفان عرفان چه تأثیری بر ییف موافقان عرفان داشد.ه  ،دیگرعبارشِبهچه بوده و 

و مبنای موافقان این رویکرد در مواجه با  حوزۀ قماست  بنابراین، اب. ا رویکرد عرفانی در  
 ۀیدرشدود و سدپس ندوع و دامعرفدی میمیراث عرفانی اسدالم و ایدران و سدنت صدوفیه  

شدود و نهای.داً از ها با این رویکرد و آثار این مخالفت در ییف موافقان بررسی میمخالفت
شدائبه وجوی عرفان نداب و بدیرویکرد سومی که مولود این ن اع دیرینه است و در جست

است، سخن گف.ه خواه  ش   تذکر این نک.ه ضدروری اسدت کده هد ز ایدن مقالده نقد  
ی از یدرفین، دار جانبکوش  ب ون  د عرفانی نیست و مؤلف میموافقان یا مخالفان رویکر

  کن   فیتوصدقت را بهابعاد معرف.ی این ن اع و آثار آن  
 

 پیشینهـ 2

و سدوان  و ت دوراش آن در  حوزۀ قمبه ابعاد گوناگون رویکرد عرفانی در   اثری که مس.قالً
 ۀگرچه آثدار فراواندی دربدار   یک قرن اخیر بپردازد، در ایران و خارج از ایران وجود ن ارد؛

 ،های برجس.ه و آرای عرفانی آنان تولی  ش ه است  درحقیقت، در ایدن نوشد.ار شخویت
، حدوزۀ قدمهدای برجسد.ه های عرفدانی شخودیتجایِ ورود به زن گی و آثار و ان یشهبه

مثابدۀ یدک به  حدوزۀ قدمنگر، به رویکرد عرفانی در  با رویکردی کلتا  است    ش ه  کوشی ه
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ان معرف.ی بنگرد و دربارۀ رویایی ب رگدان ایدن جریدان بدا مخالفدان عرفدان و تدأثیر جری
هایش حسین نودر کده یکدی از دغ غده ها در این رویکرد بپردازد  سی اح.مالی مخالفت

ای با عندوان »عرفدان زمین است، در مقالهمعرفی حکمت و عرفان معاصر شیعه در مغرب
ای بسیار گذرا ر دوران کنونی«، ضمنِ ارائۀ تاریخچهد  نظری و تووز علمی و اهمیت آنها

از سیر تووز علمی یا عرفان نظری در جهان اسالم، در چن  بن  به ایران معاصدر توجده 
کن  و ضمن یادکرد دو شخویت برجس.ه حوزۀ قم در عرفانیاش، یعنی امام خمینی و می

اما به شدهر  ]9-8، صص40[ کن عالمه یبایبایی، از برخی از شاگردان ایشان نی  یاد می
آرایی موافقان عنوانِ مرک ی برای مباحثاش عرفانی عالمان شیعه در قرن اخیر و صفقم، به

کن  که تحقیقاش غربی شود  همو توری  میو مخالفان عرفان نظری در این شهر وارد نمی
 ۀ دربار حیاش معنوی و عقالنی جهان اسالمی بیش.ر به قرون وس ی مع وز است و   ۀدربار 
ای گونههای اج.ماعی، اق.وادی و سیاسی مح ود است؛ بهمعاصر، م العاش به حوزه  ۀدور 

  همدین امدر را در تحقیقداش ]472، ص39[که گویا دوران اخیر فاق  بع  عقالندی اسدت 
توان مشاه ه کرد، ضمن آنکه در ان ک آثار موجود در عرفان معاصر، توجه ایرانیان نی  می
آرای آنان در موضوعاش گوناگون یا حیاش علمی و فرهنگی آنان اسدت و ها و  به شخویت

  نحوِکلی، بررسی و شناخ.ه شون  به کم.ر کوشش ش ه است تا جریاناش مهم
 

 رویکرد عرفانی در حوزۀ قم: خاستگاه و موضع در برابر میراث عرفانیـ 3

یکدرد ازنظدرِ تداریخی ، بای  به خاسد.گاه ایدن روحوزۀ قمبرای معرفی رویکرد عرفانی در  
توجه داشت و ازآنجاکه عرفان اسالمی محوول سنت دیرینه تووز اسدت، بدرای تبیدین 

معرف.دی و اج.مداعی وارد  ۀاین رویکرد ناچاریم به موضع آنان در برابر تووز در دو عرص
ای امری ب یع نیست و سدابقه حوزۀ قماین رویکرد در  ؛شویم و چنانکه نشان خواهیم داد

 ای به ق مت تشیع دارن   جریان مخالف این رویکرد نی  سابقه  همچنان کهدارد، یوالنی  

 یریقدۀ اخالقیدون و    حدوزۀ تهدران مولود جریان حکمدی    حوزۀ قمرویکرد عرفانی در  
ای چدون میدرزا جدواد هدای برجسد.همهاجرش شخودیت  ۀم ن آن ن.یجآنجف است و بر

آبدادی و سدی  ا محمد علی شداهملکی تبری ی و شیخ محم تقی بافقی از نجدف و میدرز 
ابوالحسن رفیعی ق وینی از تهران به قم در نسل اول و نید  هجدرش عالمده یبایبدایی و 

محم تقی بهجت و تنی چن  از شاگردان مرحوم قاضدی از نجدف و حضدور امدام   هللا آیت
حکمدی تهدران( در  ۀآبادی و برخی دیگر از اس.ادان وابس.ه بده حدوز خمینی )شاگرد شاه

یریقدۀ حکمدی اصدفهان اسدت و آنچده در   ۀخود وارث حوز   حوزۀ تهران وم است   نسل د
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هدای سدلوکی کهدن شدیعه در قدرون هفد.م ریشه در جریان   است،  دادهرخ می  اخالقیون 
 ،یاووس و دیگدران دارد  بده همدین جهدتبنهایی چون سدی هجری به بع  و شخویت

غول، صدفویه و قاجدار در عرفدان رویکرد عرفانیِ قم در اصول کلی خود با آنچه در عه  م
 همسو است    ،شیعه وجود داش.ه

آنچه از دوران صفویه به بع  و پس از کار ب رگ صد رالم.ألهین در حکمدت اسدالمی، 
ن اش.ن عرفدان و برهدان و د، ج اییگیرمیحکمی و عرفانی شیعه قرار    ۀدر کانون ان یش

پیوند   ۀاسدت  ایدن اید ه نق د شهود، فلسدفه و وحدی از یکد یگر ،قرآن و به تعبیر دیگر
محققان عرفان و ح.ی کسانی که بده سدلوک   کهنحویبهحکمت و عرفان در ایران است،  

تدرین ان   ایدن تئدوری یکدی از کدانونیبه حکمت توجه ویژه داش.ه  ،ان پرداخ.هعملی می
  1نگرش دینی و معرف.ی آنان نی  اسدت  ۀدهن ها در میان حکمای قم است و شکلنظریه

کند  بر این امر تأکی  میعرفان و حکمت م.عالیه    نامزاده آملی در اثری با  هللا حسنیتآ
ایدن  ]57، ص7[اند  « که »حکمت م.عالیه و صحف عرفانیه تفسیر انفسی آیاش و روایداش

 ۀهمد ۀدهند فرهنگ ایراندی از دوران صدفویه بده ایدن سدو، شدکل  ۀای ه کانونی در حوز 
 ،حکمت، عرفان، تفسیر و ح یث است  بده همدین جهدتهای علمی حوزویان در  کوشش

های عرفان عملدی و نظدری، چنانکده در انگی ی میان آموزهدر نظر آنان همسویی شگفت
های امامان شیعه وجود دارد و فهم آندان از نظریدۀ م.ون صوفیه و عرفا ثبت است و آموزه

 ،آنان   ۀل است و به عقی وَالیت شیعی مب.نی بر قرائت عرفانی م.ووفه از اصل انسان کام
م عیاش شیعه دربارۀ شدأن و جایگداه معندوی امدام در کیهدان، جد  بدا معدارز عرفدانی 

دلبس.گانِ عرفدان در قدم مانند  سدلف خدود، چده به همین جهت،  نیست     کردنیتبیین
های عرفدانی بدا کلمداش ، بده ت بید  اید هیریقۀ اخالقیون حکمای تهران و چه سالکان  

ویدژه آنکده تشدیع و به ؛ن  و این امری ب یع در تشیع ایرانی نیستمن هعالقامامان شیعه  
رویکرد معنوی و نی  قول به تأویدل قدرآن کدریم و همچندین، توجده بده   ۀواس تووز به

ن دیکی بسیاری با هم دارن  و م.ووفه اح.رامی بسیار بدرای  ،مسئله والیت و انسان کامل
میدثم ها تفسیر ابنبسیار ق یمی از این کوشش ۀمون  یک ن]5 : د نک[ان  امامان شیعه قائل

این وضعیت تا دورۀ معاصدر ادامده   ،در قرن هف.م است و پس از او  نهج البالغهبحرانی از  
، شرح ح یث جنود عقل و جهلان  و  یاف.ه است و کسانی چون امام خمینی چنین کرده

 
به نحو شناسی و وجود»هس.ی   ۀاین موضوع در مقال   1 بر اصول کافی«  شناسی عقل در تفسیر مالص را 

   ]43 : نکد [ش ه است مس.وفایی تبیین 
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ش یدک عدالم شدیعی هایی کامل از کوشدو     نمونه شرح دعای سحر،  شرح چهل ح یث
معاصر برای فهم صوفیانه سخنان ائمه شیعه است  چنین رف.اری در یدول زمدان، باعدث 

های شیعی و عرفانی ش ه است و این آمی ش و پیوند  همچندان ادامده دارد  آمی ش ای ه
محافظ برای گف.مان عرفانی در دنیای شیعه بوده اسدت   ۀاین پیون  ایجاد یک الی  ۀن.یج

حدوزۀ یکدی از عوامدل حیداش گف.مدان عرفدانی در عنوانِ به انیم از این امرتوو اکنون می
ح.دی مخالفدان سرسدخت عرفدان اصدل سِیروسدلوک را   کدهنحویبه،  نام بدرد  علمیۀ قم
  ان  توان عبور از گف.مان سلوکی به نحو تام و تمام را ن اش.ه  وجهچیهبهان  و پذیرف.ه

ه یکسانی قرآن و برهان و عرفان به معنای بداور در اینجا نبای  فراموش کرد که باور ب
عرفدان، تنهدا بده  شدناخ.نِرسمیتبهبه تووز نیست  در نظر اغلدب یرفد اران عرفدان،  

 شدناخ.نِرسمیتبهتووز علمی و عملدی اسدت و بده معندای   شناخ.نِرسمیتبهمعنای  
نق  است  ردِمو  جهت،ازاینبلکه تووز    نیست؛ای و خانقاهی  ی و تعلقاش سلسلهگرصوفی

عرفانیون قم نی  مانن  حکمدا و اخالقیدون سدلف بدر ج اسدازی مفهدوم به همین جهت،  
ج اسدازی داللدت  عرفان از تووز و مخالفت با تووز در عین قبول عرفان توجه دارند  

یکی از رخد ادهای مفهدومی در دنیدای اسدالم   واژگانی عرفان و تووز و عارز و صوفی
تووز بر ایالق بر سنت   ۀر اغلب کشورهای مسلمان از واژ است که خاص ایران است و د

عرفان اس.فاده  ۀکنن  و غالباً برای یادکرد از بع  معنوی اسالم از واژ معنوی اسالم یاد می
کنن  و این تفکیک بسیار هوشمن انه به ادامه حیاش گف.مان عرفدانی و صدوفیانه در نمی
ر فراین ی چن ص ساله پ ی  آم ه اسدت ی علمیه یاری کرده است  این تفکیک دهاحوزه

س.ی ی فقهای شیعه در عور صفوی در عین توجه بده میدراث معرف.دی و محوول صوفی
 ۀای از واژ خانقداهی، اج.مداعی و سلسدله  ۀجنبدترتیب، برای یدادکرد  اینصوفیه است: به

عرفدان   ۀمعرف.دی و علمدی و سدبک زند گی معندوی از واژ   ۀتووز و برای یادکرد جنب
امدروزه هدم کسدانی چدون امدام خمیندی، عالمده یبایبدایی و  1 برداری ش ه اسدتبهره

کنن  نه صوفی و منظدور از ایدالق عدارز بده ها را با عنوان عارز معرفی میشاگردان آن 
نگداه بده زند گی و شدریعت یدا داندش آندان در علدوم   ۀآنان رویکرد معنوی آنان در نحو

وز و دیروز، اگرچه معدارز صدوفیه چدون وحد ش است  موافقان عرفان در قم امر  صوفیانه
س.این ؛ اما در همدان دَم کده دَم از چندین معدارفی وجود و مراتب و مراحل سلوک را می

 
ایران است و جهت     1   م ی  ایالع موضوع نسبت عرفان و تووز، از موضوعاش مورد توجه محققان در 

   ]44 [د :؛ نی  نک]224-219، صص 27[و  ]26-25، صص36[مراجعه شود به  
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حیاش خدویش  ۀن  و با ان.قاد از آن فضایی امن برای ادامگیرمیبر تووز خرده    ،زنن می
م در عرفان و فلسفه ق  ۀعلمی  ۀکنن   مرتضی م هری که از پروردگان بنام حوز را مهیا می
 امام خمیندی را کدرده اسدت، بدر شاگرد عالمه یبایبایی بوده و هم شاگردیِ  هم  است و

گرایدان اکثدر عرفدان  پذیرف.ۀتفکیک میان عرفان و فلسفه تأکی  دارد و همین تفکیک او 
تدوان سدخن می یو فرهندگ یاج.مداع ۀدربارۀ عرفان از دو جنبد ،او  ۀقم است  به عقی 

نی  هس.ن  و صرفاً یک یبقۀ   یفا عالوه بر داش.ن بُع  علمی، یک فرقۀ اج.ماعگفت و عر
شان با عنوان یبا عنوان »عرفا« و از بُع  اج.ماع  ینیس.ن  و از آنان از بُع  فرهنگ  یفرهنگ

کنن  و این بُع  اج.ماعی مش.مل بر آداب خاص در معاشرش و پوشدش ی»م.ووّفه« یاد م
هدا، سکونت در خانقاه و مانند  آن اسدت و ایدن امدور بده آن   و گاه آرایش سر و صورش و

  ]26-25، صدص37[، رنگدی خداص داده اسدت  یو اج.مداع  یعنوانِ یک فرقدۀ مدذهببه
بدوده و  ی، خووصاً در میان شیعه، عرفایکه »همواره کن م هری ضمن تفکیک تأکی  می

یقاً اهل سیر و سلوك با دیگران ن ارن  و در عین حال، عم  یهس.ن  که هیچ ام.یاز ظاهر
کده صد ها آداب  یهایان  نه گروهاین یبقه یحقیق یباشن  و درحقیقت، عرفایم  یعرفان

کند  کده و سپس اشاره می  ]26همان، ص[ان «  از خود اخ.راع کرده و ب ع.ها ایجاد کرده
، یفدبای  »این فرقه را ازنظرِ علل و منشأ و ازنظرِ نقش مثبدت یدا من  یازنظرِ ابعاد اج.ماع

که میان ایدن فرقده  یهایداش.ه است، فعل و انفعال  یکه در جامعه اسالم  یمفی  یا مضر
کده در  یداده است، تأثیر یکه به معارز اسالم  یرخ داده است، رنگ  یو سایر فرق اسالم

موردبحث قرار داد  این رویکرد م هری خداص   ]همان [نشر اسالم در جهان داش.ه است«  
ی همدۀ کسدانی اسدت کده در حدوزۀ قدم بده تد ریس گوسخن  او نیست و او درحقیقت،

فووص الحکم و منازل السدائرین اشد.غال داشد.ه و دارند  و در عرفدان نظدری و عملدی 
تنها خدود را صدوفی حدال، ندهان ؛ اما درعینِان  و خود نی  اهل سلوک معنویرأیصاحب
.اد او، عالمده دانن ، بلکه بدر تودوز نقد هایی جد ی دارند   پدیش از م هدری، اسدنمی

کن  و مع.ق  است که ش ن رسوم و آداب در مجامع م.ووفه را نق  مییبایبایی نی  باب
ای ن اشد.ه اسدت، بداب هایی و آدابی که در شریعت سابقهصوفیه برای سِیروسلوک، رسم

ان  تا آنجدا ی دیگر باب کردهورسومآدابجایِ ی را بهورسومآدابان  و در یول زمان  کرده
های.داً شدریعت در یدک سدو و یریقدت در سدوی دیگدر قدرار گرفدت و ایدن امدر بده که ن

رف.ن حرمت محرماش و اهمیت واجباش انجامی  و شدعائر دیدن تع یدل و تکدالیف ازمیان 
   بر همین مبنا، یرف اران گف.مان عرفانی در قم، مانند  سدلف]282، ص29[من.هی ش   
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ن  و همین امر الب.ه نق ۀ اش.راک آنان بدا اپرداخ.ه  1خود، به نق  تووز رسمی یا بازاری
س.ی ان نی  هست  الب.ه آنان من.ق  همۀ ابعاد تووز نیس.ن   سنت عرفانی اسدالم عرفان 

دانشی و معرف.ی دارد که خود به دو بُع  نظدری و عملدی   ۀابعاد م.فاوتی دارد؛ یک عرص
فلسفه و کالم و بعد   اش باشود در کنار عرصۀ دانشی و معرف.ی که بُع  نظریتقسیم می

یاب ، یک عرصۀ بیرونی و اج.ماعی هدم دارد کده بیشد.ر در اش با اخالق پیون  میعملی
ده  و آن جایی است که تودوز بده یدک قالب ظهوراش سالسل صوفیه خود را نشان می

شک، روحانیت چه موافد  و همد ل بدا عرفدان شود  بینهاد اج.ماعی اثرگذار تب یل می
لف و من.ق  آن، به دو علت با ظهور بیروندی و اج.مداعی تودوز چند ان باش  و چه مخا

ان  کده مرجعیدت ویژه نهادهای دینی مایلمیانۀ خوشی ن ارد: نخست آنکه هر نهادی، به
ها باش   در این زمینه، تووز رقیبی ج ی برای نهاد روحانیت اسدت؛ اج.ماعی از آنِ آن 

ی و راهبری اج.مداعی دارد  دیگدر آنکده تودوز زیرا توان باالیی برای ه ایت افکار عموم
نحو خاص، در عرصۀ اج.ماعی برای تعدین خدویش و صورشِ کلی و سالسل صوفیانه، بهبه

ای بدرای تجمدع بده ندام خانقداه و اعالم هویت، لباس و آداب و رف.اری ویژه و مراک  ویژه
کند  و همدین کدار دم جد ا میان  و این کار عمالً آنان را از عامۀ مرزاویه و     را برگ ی ه

عامه و روحانیان نسبت به آنان است  نق  کسانی که خدود عمیقداً دلبسد.ه  سوءِظنمنشأ  
سویه و عمی  نیست، بلکه ان ، نق ی همهسلوک عرفانی یا معارز حکمی و نظری صوفیه

ای تووز است و چنانکه در جایی دیگدر گف.ده های سلسلهموضعی و بیش.ر م.وجه جنبه
عبدارتی به.در، همد لی توان این نوع نق  را نق  هم النه تووز و شای  به است، می  آم ه

 همان مسیری که ب رگانی چدون شدیخ بهدایی در   ]159، ص21[نقادانه با تووز دانست  
و فدیض  ۀاصنام الجاهلیدمالص را در کسر  صناعیه،میرفن رسکی در رساله    موش و گربه،
همدان، [پی نهداده بودند   الیقین فی اصول ال ین  شرح ص ر المحاکمه و علمکاشانی در  

ها در علمای عور قاجار و پس از آن، ازجمله مک.ب اخالقی عرفدانی و سنت آن   ]155ص
ادامده  ] 196-175، صدص22:کد  ن[و حکمای تهران  ]181-159همان، صص :کد ن[نجف 
های صدوفیان زهبرای نمونه، امام خمینی که در اصول نظری و عملی کامالً به آمو  2یافت 

 
ان.قاد علمای    نظر، نام دقیقی برای صوفیان موردِ خوان  و به گونه از تووز را تووز بازاری می   رسول جعفریان این 1

   ]525، ص 6[  ان  گونه از تووز بوده عارز مشرب باش  و الب.ه پیش از علما، ب رگان صوفیه خود من.ق  این 
عرصه دین، مشرب عور صفوی به دو ک.اب صفویه در  جهت آشنایی تفویلی با رویکرد حکمای عارز    2

و سیاست تا و    ]686-520، صص6[  فرهنگ  صفوی  عور  آغاز  از  اسالمی  عرفان  و  تووز   تاریخ 
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عربی پایبن  است، در عین پایبن ی به معارز تودوز، من.قد  تودوز از ب رگی چون ابن
دیگر، با معارز صوفیه همسویی دارد؛ امدا بدا عبارشِجنبۀ اج.ماعی و بیرونی آن است؛ به

ویژه در غ لیداش ای ن ارد و پرهید ی از بیدان نقد  خدود، بدهای تووز میانهآداب سلسله
   ]19[ش، ن ارد اعرفانی

از سوی دیگر، تووز چون در بس.ر اهل سنت زاده شد ه اسدت و در بسدیاری مدوارد 
های اشاعره و ماتری یه است، در عین آنکه ازنظرِ روح حاکم بر آن با تشدیع م.أثر از آموزه

هایی از م.ون و نووص خود، همچون توجده بده ق بیدت مشدایخ در ست، در بخشنواهم
های شیعی اسدت و ووم و برخی از آداب و نظریاش در تعارض با آموزهعین وجود امام مع

، 10[بن ی والیدت بده قمریده و شمسدیه  ان  با یبقهمذهب کوشی هگرچه صوفیان شیعه
اند ؛ زیدرا امدام در سداخ.ار این تعارض را مرتفع کنن ؛ اما در کار خود موف  نبوده  ]157

وجده، جدایی بدرای والیدت غیدر هیچه بهتفکر مذهبی شیعه چنان جایگاه عظیمی دارد ک
گذارد  ب یهی است که روحانیت شیعه به هر می ان هم مواف  عرفدان و تودوز باقی نمی

وضوح در م.ودوفه شدیعه هدم ها سر سازگاری ن ارن   همین امر را بهباشن ، با این آموزه
ود را از کوشدن  خدتوان مالحظه کرد که یا بدا ارائدۀ تفسدیری ج ید  یدا بدا نقد  مدیمی
های غیرشیعی تودوز جد ا کنند   الب.ده باید  یدادآور شد  کده در نظدر برخدی از آموزه
هدای گرایان قم، تووز اساساً جریانی شیعی است که برخدی مانند  م هدری دقتعرفان 

تاریخی بیش.ری دارن ، ضمن پذیرش تفکیک تووزِ اهل سنت از تووزِ شیعی، تودوز 
ان ، چنانکه درموردِ حافظ و تأکید  بدر وجدود مربدی دهشیعی را در جایگاهی برتر قرار دا
 یهداحافظ از سنخ مشایخ معدروز صدوفیه و سلسدله  یسلوکی برای او، مع.ق  است مرب

ایدن  یسن از تووز یشیع ده  که »تووزمعروز م.ووفه نبوده است  سپس توضی  می
اهل تسدنن اسدت « او   ها و این تشریفاش بیش.ر مالِ م.ووفهام.یاز را دارد که این سلسله

دان  و مع.ق  است در م.ووفه شدیعی می تر از م.ووفه اهل تسننم.ووفه شیعه را عمی 
رغددم هددا را، علددیای بسددا آن اندد  کدده اس.ادشددان را نشدان ب هندد  و کم.در اهددل آن بوده
کس، ح.دی همسدر و ترین مقاماش معندوی، در زمدان خودشدان هدیچبرخورداری از عالی

 
  قاجاریه اخال  ]106-68،  1[  اواخر دوره  با موضع یریقۀ  برای آشنایی  نی   و  مراجعه شود و  قیون 

عارز  و  حکمای  مک.ب  دو  این  پیون   محوول  قم  حوزۀ  در  عرفانی  رویکرد  که  تهران  حوزۀ  مشرب 
مک.ب  و  ]182-143، صص21[ مک.ب اخالقی عرفانی نجفان.قال معارفشان به قم است، به دو ک.اب 

 مراجعه شود   ]196-174، صص 22[ حکمی تهران و عرفان اسالمی
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ان  و تنهدا همدان معلدم خاصشدان شناخ.هیشان نمو ح.ی شاگردان   یگان فرزن ان، همسا
    ]335،  36[ان  شناخ.ه و از غیر او همیشه پنهان بودهیها را مآن 

گری و پدذیرش ، با داش.ن رویکرد نقادانه نسبت بده صدوفینظراخ.الزِگذش.ه از این  
ک میان موافقان و هم الن تفکیک عرفان و تووز از سوی مخالفان، عمالً یک نق ۀ اش.را

آی  و آن نقد  اج.مداعی عرفدان یدا همدان عرفان و مخالفان و س.ی ن گان با آن پ ی  می
شود   پیون  باعث تل یف موضع مخالفان نسبت به موافقان می  ۀتووز است  وجود این نق 

  سادگی از میان برود تر از آن است که بهگرچه ن اع اصلی در زمینه عرفان نظری سخت
 

  آنتقابل موافقان و مخالفان و ابعاد و آثار ـ 4

گذرد، دلبس.گان به حکمت و عرفان تحدت در یول یک قرنی که از تأسیس حوزۀ قم می
ان   این فشار از دو جهت اج.ماعی و معرف.ی بدوده اسدت و در اینجدا فشار مخالفان بوده

درحقیقددت، مخالفددان هددم  پددردازیم تنهددا بدده ابعدداد معرف.ددی ایددن فشددار و آثددار آن می
ها خدارج کنند  و هدم بدا ان  که یالبان مباحث عرفانی را از م.ن اصلی حوزهکوشی همی

ان  حجت ییف موافقان را در دفداع از کوشی هنوش.ن و گف.ن در نق  تووز و عرفان، می
تنها از ح ّش و شد ش سد.ی ها نکاسد.ه اسدت؛ بلکده عرفانیاش تضعیف کنن   گذر ایام نه

هللا وحی  خراسانی، یکی از مراجدع تر از گذش.ه کرده است تا آنجا که آیتها را عریان نق 
تدر از خوان  و دیگر آن را پایین« میکَشکمالص را را »  اسفار های مولوی و  معاصر، ان یشه
    ]46[کن  کشک تلقی می

یدر ها اخدذ هرگونده معرفدت و هد ای.ی را از غمبنای مخالفان بسیار روشن است  آن 
دانن ؛ لذا موضع یکسانی نسبت به عرفان و حکمت دارن  و هر قرآن و معووم ناموجه می

  چدون راه دسد.یابی بده سدخن ]45 : نکدد [دانند  دو را از حیث اتکای به غیر مردود می
جایِ اند   بدهمعووم رجوع به روایاش است و م.خووان این کار علمای دین و مج.هد ان 

کنن  که دست به دامن علما و شون  و از تدأویالش ن توصیه میعارز و فیلسوز به دیگرا
مند ی از علمدا و مراجدع و صدافی بدر بهدرههللا فالسفه و عرفا بپرهی ن ، برای نمونه، آیت

بر ایدن بداور  و ]41، ص24[پرهی  از تأویل در مواجهه با ک.اب و سنت تأکی  بسیار دارد  
   ه است، نه فیلسوفان و قدائلین بده عرفدان است که اسالم حقیقی به دست فقها زن ه مان

آم ند  و در قشرهای دیگر از عه ه این امانت برنمی»نبودن ،  فقها و علما  اگر    به عقی ۀ او
های فلسفی و افکار و سخنان صوفیانه این و آن، نه چی ی ثابت و خدالص غوغاهای بحث
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« ماند تاویدل مودون میباقی مان ه بود و نه مبانی اع.قادی اسدالمی از گ ند  تحریدف و 
ان  و های فلسفه و عرفان هیچ گرهی از کار مسلمین نگشدوده»رش.هبه عقی ۀ او:    ]همان [

هدا و هدا بودند  و عالءال ولده سدمنانیاصال این ه ز را ن ارن  و به یقدین اگدر مسدلمان 
نبدود،  ها، آنچه امروز در دست مردمبای ی ها و ابوسعی ها و صوفیان هن  و ایران و خانقاه

درحقیقدت،   ]همدان [  اسالم بود و هرچه هم بود، برای اداره دین و دنیا قابل عرضه نبود«
معارز مم وج با فلسدفه و عرفدان،  ۀمخالفان مع.ق ن  که بای  برای تشخیص سره از ناسر

شد ن   ازنظرِ ایدن دسد.ه ابد ار آمیخ.ه  ]48-46، صص8[به سراغ روایاش اهل بیت رفت  
؛ لذا هرگونده تدأویلی جد  تأویدل ]79همان،  [معارز بشری تأویل است  معارز وحیانی با  

هدا در نپدذیرف.ن دانن   درحقیقت، مبانی اع.قدادی آن امامان معووم از قرآن را بایل می
حکمددت و عرفددان تفکیددک میددان معددارز بشددری از معددارز الهددی اسددت و در عرصددۀ 

رآن و روایداش اسدت؛ زیدرا کردن به ظاهر سخن قدشناخ.ی، پرهی  از تأویل و بسن هروش
از ایدن منظدر   1تأویل م خلی برای ورود ان یشۀ بشری بده سداحت معدارز الهدی اسدت 

قم را ظاهرگرایان معاصر در مذهب شدیعه تلقدی   ۀتوان بیش.ر مخالفان عرفان در حوز می
پذیرن  و آن را عامل کجی و انحراز از م.ن دیدن و هد ایت الهدی کرد؛ زیرا تأویل را نمی

عربی و دیگدر رجدال هللا صافی گلپایگانی، مولوی و ابننن   برای نمونه، در نظر آیتدامی
شدون ، اکثریدت دارای انحرافداش فکدری و اصد الح عرفدا نامید ه میکه بهنامی تووز »

های خرافی هس.ن  و گف.ارها و سخنانی دارن  که با نووص قرآن مجید  عقی تی و روش
ها را از عقائ  فاس ه تبرئه کنن ، بدرای اگر هم برخی آن و  و احادیث شریفه مخالفت دارد  

شناسدایی حدال ایدن « و به عقید ۀ او بدر »شخص مسلمان آراء و عقای شان حجت نیست
 ۀح یقد، نقد ی بدر مثندوی  ،فضدای  الودوفیه،  خیراتیده  چون هایی  ک.اب« رجوع به  افراد

  ]421، ص3، ج26[مفید  اسدت وجو در عرفان اسدالمی جستو عرفان و تووز ،  الشیعه
گوید ، هللا صافی گلپایگانی از فساد عقی ه ایدن افدراد سدخن میدر همین زمانی که آیت

س.ای  و پاس ار حریم این افراد را می  پاس اران حریم عش پرور در ک.اب  هللا سعادشآیت
کن  و امام خمینی به کنایه من.ق ان این افدراد و منکدران مقاماتشدان را عش  معرفی می

و دیگدر ک.دب فودوص الحکدم    ۀکن  و خ اب به یکی از وابس.گان خود، دربار ی  میتقب
به معرفت قرآن و ک.ب ادعیده ائمده کنن ه ق ر و من لت و کمک را آثاری باها  عرفانی، آن 

 
مقاله   1 مق ماش  در  روشای  نویسن ه  به  وجود«  وح ش  بر  تفکیک  مک.ب  »نق های  عنوان  شناسی با 

   ]162-161، صص20[شان پرداخ.ه است شناسیعلمای این مک.ب در دین
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نظری در تحدریم آمدوزش و و در جدایی دیگدر، تندگ  ]237، ص13[خوان   می  معوومین
»یادگرف.ن زبان خدارجی، کفدر و فلسدفه و عرفدان، کن :  فلسفه و عرفان را چنین نق  می

رفت  در م رسه فیضدیه فرزند  خردسدالم مرحدوم مود فی از گناه و شرک به شمار می
گف.م  تردی ی ند ارم اگدر ای آب نوشی ، کوزه را آب کشی ن ؛ چراکه من فلسفه میکوزه

شد « ن وس ی میها، وضع کلیساهای قرویافت، وضع روحانیّت و حوزهاین رون  ادامه می
کردن جایِ منحودر  چنانکه از این سخن امام خمینی روشدن اسدت او بده]279، ص13[

معارز دینی بر ظاهر آیاش و روایاش، م العۀ فلسفه و عرفان و ح.ی زبان خارجی را برای 
دان  و کسی چون عالمده یبایبدایی چدون چندین آشنایی با ان یشۀ دیگران ضروری می

های علمی آن روزگار چون هدانری کدربن، سدی  کرد، با شخویتضرورتی را احساس می
نشست و از م العۀ م.ون دیندی دیگدر وگو میحسین نور، داریوش شایگان و      به گفت

م العدۀ نظریداش فلسدفی و هللا صافی ابایی ن اش.ه است  درمقابل، آیت  اوپانیشادهاح.ی  
 «،لبشان مملو از ضاللت و گمراهدی اسدتم ارا که »ترکه  رش  و ابنعربی، ابنعرفانی ابن

هدا و بردن بده لغد شپیمع.ق  است »و    کن توصیف میخود را به وریه هالکت افکن ن  
 ،اند هدا بدودهبدین نسدبت بده آن انحرافاش ایشان و بازگشت از آن برای کسانی که خوش

 هللا حسدین ندوریآیدت  1 ]349، ص3، ج26[  «بسیار سخت و به ن رش پیش آم ه اسدت
عقای  صوفیه را بایل و رفد.ن بده مجدالس و تنها هم انی، یکی دیگر از مراجع معاصر، نه

دان ، ح.ی خرید وفروش و م العده ک.دب ها را جای  نمیها و تقویت آن کمک مالی به آن 
 

به اسم   کهرف.ن به خانقاه و حضور در جلساش فرق صوفیه  هللا صافی مع.ق  است که مومنین بای  از  آیت    1
ترویج بایل  و درحقیقت،  د شوفضائل ائمه ایهار اجرا می های مذهبی و ذکر برگ اری اعیاد و ایام سوگواری 

؛ ]361، ص 2، ج 26[ها پرهی  کنن   از مجالست و مواحبت با آن  کنن  وخودداری ،  و ضالل و ب عت است
عقی ه به وح ش وجود که وجود را مثاًل دریا و کل اشیا را مثل امواج آن ب ان  و یا ص ور اشیا در نظر او، » 

نور از شمس و یا جبر و حرز ب ان ، حلول و اتحاد و جواز ترک را از خ ا ب ور   ص ور معلول از علت یا 
عباداش و صل  کل بعض معانی فاس ه آن خالز ضروری و موجب کفر و ارت اد است و عقی ه به مه ویت 

 عشری است  اگر افرادی این اص الحاش را بگوین  و ح.ی اظهار عقی هنوعیه خالز مذهب ح  تشیع اثنی 
آن  کفر  به  حکم  نباشن   آن  بایله  لوازم  و  معنی  به  مل.فت  ولی  ص [شود  نمی ها  کنن      ]358همان، 

با فرقه همچنین، مع.ق  است »  بسیاری که دارن ، اگرچه در انحراز در یک س   صوفیه  ها و انشعاباش 
نمی  اسالم شمرده  ربقه  از  آنان خارج  از  برخی  بسا که  و  من نیس.ن   درمجموع،  اما  عقای  شون ؛  و  حرفن  

ها شرک موضوع توجه خاص و بیش از ح  به ق ب در بعضی صورش  ای که دارن ، غیراسالمی است  خاصه 
و کفر است و بای  مشخص شود به چه صورتی است تا معلوم گردد از موادی  ب عت یا باالتر کفر و شرک 

     ]350، ص 1همان، ج [هرحال، انکار هریک از ضروریاش دین کفر است است  به 
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داند  کده از جهدت کن  و تنها این کدار را بدرای افدرادی جدای  میها را حرام تلقی میآن 
هدا پاسدخ حیت دارن  که با م العۀ این نوع ک.ب به مد عیاش آن ایالعاش و معلوماش صال

   ]8، ص31[دهن  
ترین وجه مخالفت آندان بده عرفدان از این مبنای اصلی که بگذریم، در موادی  مهم 

مخالفت با وح ش وجود است و این مخالفت در میان علمدای فدریقین از دیربداز مشدهور 
 ۀکده مجموعد معارز دیندر ک.اب افی گلپایگانی هللا صبوده است و امری نو نیست  آیت

خالز نووص ک.داب و سدنت  راهای اع.قادی است، وح ش وجود های او به پرسشپاسخ
وح ش وجود به معنی نفی غیریت هللا من غیره مدن الموجدوداش و نویس  »دان  و میمی

سدم هللا نفی االثینینه و وح ش شخوی فی دار ال.حق ، بایل و خالز نووص ک.اب از ب
والناس و نووص سنت و احادیث م.واتر است؛ اگدر کسدی بدر   ۀالک.اب تا من الجن  ۀفاتح

، 3، ج26[این عقی ه باش  واجب است به قرآن مجی  و ع.رش رجدوع کند  و توبده کند   
هدای این سخن ایشان در شرای ی است که در همدین شدهر کوچدک قدم، درس   ]66ص

فووص در تعلیم سخنان او در وح ش شخوی وجود برقرار است و ح.ی امام خمیندی از 
 ان   قائالن به وح ش وجود بوده است و پس از او شاگردان او نی  چنین کرده

ووز اسدت و یبیعدی اسدت ها به عرفان و تهایی از سیل هجمهها نمونهاین مخالفت
ای از عرفدان دسدت که برخی در ص د دفاع برآین  و برخی نی  بکوشن  بده قرائ.دی تدازه

یابن  که با این ان.قاداش جمع بشود  کسانی مانن  امام خمینی صریحاً من.ق ان را ناآگداه 
بی.ی یدا عرفدان وجوی عرفدان نداب یدا عرفدان اهدلو گروهی دیگر به جست  1خوانن می

 
علم خمینی می امام    1 آن  به صاحب  و  تکذیب کن   را  نش ، آن  علمی  دارای  انسان  اگر  نیست  »الزم  گوی : 

آی ، توور از اغالط و قبای  اخالقیه به شمار می یور که تو ی  بی جسارش نمای   پیش عقل سلیم همان  
نی  همین تکذیب بی  بلکه حالش ب تر و قبحش اف ون است  اگر  توور  خ ای تبارک و تعالی از ما یور، 

دانس.ی  و از عالم آن علم سؤال کن  که شما که مثالً معنی »وح ش وجود« را به حسب مسلک حکما نمی 
ها را تکفیر و و صاحب آن فن اخذ نکردی  و تعلّم آن علم و مق ماش آن را نکردی ، برای چه کورکورانه آن

که سر خجلت به زیر افکنیم  الب.ه ریم ب هیم؛ ج  آن توهین کردی ، ما در محضر مق س ح  چه جوابی دا 
این عذر پذیرف.ه نیست که من پیش خود چنین گمان کردم  هر علمی مبادی و مق ماتی دارد که ب ون 
علم به مق ماش، فهم ن.یجه میسور نیست؛ خووصاً مثل چنین مسئله دقیقه که پس از عمرها زحمت باز 

معلوم نشود  چی ی را که چن ین ه ار سال است حکما و فالسفه در فهم حقیقت و مغ ای آن به حقیقت 
با عقل ناقص آن بحث کردن  و موشکافی نمودن ، تو می خواهی با م العه یک ک.اب یا شعر مثنوی مثالً 

  همچنین، دربارۀ فرمان امام ]390، ص 11[خود ادراک آن کنی! الب.ه نخواهی از آن چی ی ادراک کرد«  
برای دعوش مخالفان فلسفه در حوزۀ مشه  به ت ریس آثار  سی  جالل هللا خمینی به آیت  ال ین آش.یانی 

   ]41[حکمی و فلسفی مراجعه شود به »امام )ره(، اس.اد آش.یانی و مخالفان فلسفه«  
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ترین آثار این فشدارها ان   آنچه مسلم است، آن است که یکی از مهمنی مشغول ش هوحیا
بداره  این   که آنان اگر اثری در نحوی اح.یاط موافقان عرفان در اس.ناد به کلماش صوفیه است، به 

هللا علدی  آورند ، بدرای نمونده، آیدت نویسن ، ح.ماً در مق مه توجیهی برای کار خدود مدی می 
نوشد.ه    پاسد اران حدریم عشد  ر مق مه ک.ابی که دربارۀ معاریف عرفا با عنوان پرور د سعادش 

گف.ن از غیر اهل بیت را توصیه خود آنان بر اخذ حکمدت از هدرکس، فدارغ  است، سبب سخن 
آورد  هایی از عملکرد ب رگان شیعه را در این زمینه را شداه  مدی خوان  و نمونه از مذهبش، می 

تدر نید  اشداره شد ، تودری   آثار فشار مخالفدان، چنانکده پیش     یکی دیگر از ]9-7، صص 17[
موافقان بر تمای اش و اخ.الفاتشان با تووز است  این ب ان معنا نیسدت کده موافقدان بدر سدر  

هدای علمیده بسدیار  آنجاکده تودوز در حوزه   وجه چنین نیست؛ اما از هیچ ان ، به مهر با تووز 
اند ،  کدرده بودن مد.هم می رفان، موافقان را به صوفی شود و معموالً مخالفان ع ناپسن  تلقی می 

 ان    کوشی ه موافقان در نق  تووز در عین قبول معارز عرفانی می 
گری، اند  و در عدین نقد  صدوفیالب.ه برخی از موافقان راه دیگری را در پیش گرف.ه

ای شدیعی دارد و معدارفش کوشن  اثبداش کنند  کده عرفدان اساسداً صدبغهبرخی نی  می
اند   ایدن برگرف.ه از کلماش امامان شیعه است و صوفیان و عرفان حقیقی شیعیان واقعدی

شدود  بدرای نمونده، مسیر به ارائۀ تفسیر عرفانی از کلمداش ائمده شدیعه نید  من.هدی می
وگویش با هانری کربن، پ ی آم ن »خط سِیروسلوک« در قدرن دوم را یبایبایی در گفت

معنوی اهل بیت« و در رأس آنان، امام علدی)ع( و حضدور   »نفوذ و سرایت تعلیماش  ۀن.یج
  امام خمیندی نید  در ]93، ص28[دان   ش گان آنان در میان مردم میشاگردان و تربیت

دهد  عبارتی خ ابی، از باب نویحت به خوانن گان آثارش در عرفان و تودوز تدذکر می
و اوالد اویند ،   منینکه مبادا نسبت بده عرفدا و حکمدا کده از شدیعیان خدالص امیرالمدؤ

آندان  ۀداش.ه باشن  و دربارۀ آنان به ب ی سخن بگوین  و آنچه را ب گویان دربدار   سوءِظن
    ]36، ص12[گوین ، بپذیرن  می

سبب رویکرد مشد.رک تودوز و  الب.ه ارائه چنین تفاسیری از کلماش امامان شیعه به
کدریم و همچندین، توجده بده  تشیع در قرائت معنوی از دین و نی  قول بده تأویدل قدرآن 

مشرب شیعه نید  در آن مسئله والیت و انسان کامل دشوار نیست و ق مای علمای صوفی
عربدی جمدع ان   شخوی.ی مانن  امام خمینی میان عرفان شیعی و عرفان ابنورود داش.ه

منسوب به ائمه شیعه مشهور بده   ۀکرده است و نمونه بارز آن شرح اوست بر یکی از ادعی
کده م.علد  بده سدنت  االندسموباح و    الحکمفووص  ای سحر  در کنار تعلیقاتش بر  دع
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و  ةالدی الخالفد ةمودباح اله ایدعربی است  تلفی  این دو رویکرد را در ک.داب عرفان ابن
او در ساحت سلوک نید  شدرحی بدر چهدل حد یث از   ]40[توان مشاه ه کرد  می  ةالوالی

ث جنود عقل و جهل؛ امدا پیوند  معدارز شدیعه و امامان شیعه دارد و نی  شرحی بر ح ی
آداب تر آن به فارسی، یعندی و نسخۀ مفول  ةسرالولومعارز سلوکی صوفیه را در دو اثر  

 توان مشاه ه کرد می  ةالولو
منسدوب  رساله سدیر و سدلوکموردِ عالمه یبایبایی نی  چنین است و شرح او بر   در 

و  کدافینه است، باید  در کندار شدروح او بدر به سی مه ی بحرالعلوم را که ک.ابی صوفیا
جست  الب.ه عالمه به علدت اشد.غالش  ةالوالی ةرسالاش را در و رویکرد تلفیقی  بحاراالنوار 

رغم دانشش در عرفان نظدری، بده تدألیف و تد ریس در به ت ریس حکمت و تفسیر، علی
اسدت کده تدا  رسدائل توحید یو تنهدا در  ]337، 42[ پدردازد زمینه عرفان نظدری نمی

شود  در شداگردان ایدن دو نید  وضدع بده همدین ح ودی به گف.مان عرفانی ن دیک می
های شیعی و عرفانی شد ه منوال است و چنین رف.اری در یول زمان، باعث آمی ش ای ه

در زاده آملدی  هللا حسدن حسدناست و این آمی ش و پیوند  همچندان ادامده دارد  آیدت
حکمدت ، انسدان کامدل از دید گاه نهدج البالغده، ةسجادیفی کلماش   ةال برج ی  ةالوحیف

عملی یا اخدالق مرتضدوی: صد  کدالم از کلمداش قودار سدی الموح ین و سدر العدارفین 
صدحیفه ، ةفایمیة فی کلم ةعوم.ی ةالسّالم، شرح فص حکمأمیرالمؤمنین امام علی علیه

ه اوسدت بدر که برخی تألیف او و برخی شدرح و تعلیقدین  زمردین در سخنان سی  ساج 
ده   ن.یجه این پیون  ایجاد یدک الیدۀ آثار دیگران، این مسیر را با تأکی  بیش.ر ادامه می

تدوانیم از ایدن امدر محافظ برای گف.مان عرفانی در دنیای شیعه بوده اسدت و اکندون می
 عنوانِ یکی عوامل حیاش گف.مان عرفانی در حوزۀ علمیۀ قم دانست به

 

 وجوی عرفان موعود و گریز از عرفان موجودجریان سوم: در جستـ 5

کارانده را چنانکه گف.یم برخی در مواجهه با فشار مخالفان عرفان، رویکردی محافظده
به رویکدرد عرفدانی و معندوی کنن   اینان  خود را من.ق  عرفان تلقی می  ان  واتخاذ کرده
 عرفدان راسد.ین و سدویِان ؛ اما مع.ق ن  باید  از عرفدان موجدود درگذشدت و بهدلبس.ه

های معرف.ی این دس.ه، گرچه در خود انکار میدراث حقیقی و ب ون شائبه رسی   کوشش
عرفانی اسالم را به همراه دارد؛ اما نقش مؤثری در حفظ و بقای گف.مدان عرفدانی و نید  
آشناکردن مخالفان عرفان، با این گف.مان داش.ه اسدت  یُرفده آنکده مخالفدان سرسدخت 

ان   الب.ه چنین رویکردی نی  در میان علمای شیعه امری داس.ان ن رویکرد همعرفان با ای
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تدوان ب یع نیست و از دیرباز ردپای این گرایش را در آثار کسانی چون فیض کاشدانی می
های عرفانی غ الدی از ، تهذیب آموزهالبیضاء  ةالمحجدی   او نی  ه فش در نوش.ن ک.اب  

شیعه بوده است  جالب آنکده فدیض در دوره حیداش خدود شوائب با تکیه بر کلماش ائمه  
اخباریان عور خود تحت فشار معرف.دی و اج.مداعی بدوده اسدت و ایدن   ۀهمواره از ناحی

نوعی از جاندب علمدای سدن.ی و نید  پیدروان مک.دب تفکیدک فشار در این روزگار نی  به
ان در ییفدی بازتولی  ش ه است و همین فشار معرف.ی سبب ش ه است که موافقان عرفد

 از موافقان و من.ق ان شکل یابن  

هدا بده مرز ج ایی این ییف از محققان حوزۀ قم از جریان مخالفان عرفان، توجده آن 
گیرند ؛ خدود از معارز عرفانی و حکمی است و بیش.ر کسانی که در این ییدف قدرار می

ان و حکمت و آثدار دیگر، خوان ن عرفعبارشِان   بهشاگردان عرفا و حکمای ب رگ قم بوده
حال، بای  دانست کده ایدن معدارز عینِ عربی و غ الی ازنظرِ آنان مردود نیست؛ اما در ابن

شائبه نیست  الب.ه بای  توجه داشت که موافقان عرفان نی  عمالً در تقریدر ل وماً سره و بی
اند  و کردهعربی و مالص را و دیگر معارز حکمت و عرفان اسالمی، چنین میسخنان ابن

مخالفدت و لحدن نقد  و تودری  بدر آن   ۀمرز ج ایی من.ق ان و از مخالفان تنها در دایدر
توان سن. ی بدرای است  از منظر دیالک.یک موافقت و مخالف با عرفان، این جریان را می

هللا موباح ی دی است کده خدود از ت  دانست  نمونه برجس.ه این ییف آیتآن ت  و آن.ی
ست و شاگرد عالمه یبایبایی نی  بوده است و تقریباً همه آثدار او در فیلسوفان شهر قم ا

حکمت اسالمی و اخالق است که با وجود تعل  به ییف موافقان حکمت و عرفان، ازنظدرِ 
و از عندوان   در جس.جوی عرفان اسالمیتحویالش و مشرب فکری، ک.ابی دارد با عنوان  

راث عرفدانی وجدود دارد، بده رسدمیت عنوانِ میدک.اب پی است کده آنچده را اکندون بده
کده مع.ق ند   یصاحبان عرفان نظدر یشناس  و در پی عرفانی موعود است  او م عانمی

ان ، برای پدذیرف.ن ان  و سپس برای دیگران گ ارش کردهیاف.ه  یحقای  را به علم حضور 
امدان دان  و مع.ق  است که تنهدا چندین مد عیاتی از پیدامبر و امسخنان آنان کافی نمی

نکردن خیدال و وهدم و ها و نی  دخالتمعووم پذیرف.نی است؛ زیرا در ادراک شهودی آن 
دیگران  معووم، گذش.ه از پیامبر و امامالقائاش شی ان در این شهود موردِتردی  نیست و  

تی گویند  و چندین ادراکدانمدیخالز  که  ایمینان پی ا کنیم  مگر آنکه اوالً    ان ،مشکوك
 یربدان شیدااز عناکداش کده آن ادراشود  احراز    یبا قرائنثانیاً  و  است    هبرایشان حاصل ش 

گیدرد او سپس بر همین مبندا ن.یجده می  یو تسویالش نفسان  یاست نه از القائاش شی ان
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تنهدا و اسدت ارزش بدی،  یترین تردید کوچکم معووم، ب ون  غیر پیامبر و اماکه سخنِ  
او در همین اثر این پرسدش را یدرح   ]38، ص35[د ر ارزش و اع.بار دابرای خود آن فرد  

وجدود دارد، یدا مسدلمانان آن را از   یبه نام عرفان اسالم  یآیا در اسالم چی کن  که »می
درواقع، عرفدان مسدلمانان   شود؛مینامی ه    یان  و آنچه به نام عرفان اسالمدیگران گرف.ه

فدان آورده باشد  آیدا ایدن به ندام عر یکه اسالم چی  یاست نه عرفان اسالم؟ و در صورت
است که امروزه در میان مسلمانان وجود دارد یا دس.خوش تغییدر و تحدول   یچی همان  

پدذیرد کده عرفدان اسدالمی « او در پاسخ ضمن اشاره به نظراش گونداگون میش ه است؟
ما در عین اع.دراز بده وجدود عرفدان اصدیل گوی : »ریشه در اسالم دارد؛ اما بالفاصله می

 و جانشدینان راسد.ین آن حضدرش  آن را پیدامبر اکدرم  یکه مرتبه عدال  یعرفان  د  اسالمی
کنیم و نمدیداش.ن  د وجود عناصر بیگانه را در میدان عرفدا و م.ودوفان مسدلمان انکدار 

از م.ودوفان را قابدل مناقشده   ییوایف  یو رف.ار   یعمل های  ه، شیوینظر  یاز آرا  یبسیار 
گشدای  و حسدن مبنا باب نق ِ عرفان و تووز را مدی  او با این  ]54همان، ص[«  دانیممی

کن  و بحثی مفول را در انحرافداش عرفدا ظن برخی به کلماش عرفا را ناپذیرف.ه تلقی می
 آورد   از دی گاه خود می

بر اساس همین ای ه، مفاهیمی چون عرفان ناب، عرفان اهل بی.دی و عرفدان وحیدانی 
و ک.اب در این زمینده نوشد.ه شد ه اسدت و در خل  ش ه و آثار م.ع دی در قالب مقاله  

-هایی نی  با همین عناوین برگ ار ش ه است  این ییف در پژوهشهای اخیر همایشسال
آزمایی عرفان اسالمی در پرتو تعالیم قرآن و اهل بیت و های خود به مسائلی چون راس.ی

نمونه، بای  از اثدری سنجی و من   اک.شاز عرفان اهل بی.ی توجه دارن   برای نی  امکان 
که مؤلف در آن از دگرگونی عرفان )ع(  اصول عرفان ناب اسالمی در معارز سجادیچون 

گوی  و وظیفه ناب اسالمی به دست ناپاکان، جاهالن، مغرضان، م عیان و م وران سخن می
   1]12-11، صص30[گوی  عالمان برای زدودن این تحریفاش سخن می

دار اسدت کده ه گف.مان عرفانی در اصول تشیع چنان ریشدهاین، گف.ه ش  ک  از   پیش
توانن  ذهن و زبان خدود را از آن کدامالً ب دایند   ایدن بخدش از ح.ی مخالفان نی  از نمی

 
هللا موباح ی دی در تبیین عرفانی سره  ها نی  مانن  م عای آیتآثار دیگر در این زمینه که م عای آن  1

، »معرفت شهودی ]32[های عرفان ناب شیعی«  ان  از: مقاالشِ »شاخوهص شبهاش دارد، عبارشو خال
های آن با تأکی  بر دو شاخص توحی  و  و شاخوه وحیانی عرفان چیس.ی، »]14[در عرفان وحیانی«  

   ]16[های صراط سلوک )با رویکردی به آیاش و احادیث(« ؤلفهو »م ]15[« نظری عرفان موح  در

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127402/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c?q=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&score=24.0&rownumber=2
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127402/%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d8%aa%d9%88%d8%ad%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c?q=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&score=24.0&rownumber=2
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مخالفان نی  به عرفان صحی  یا ناب یا اهل بی.ی یا وحیانی تکیه دارن  و اصدل سدلوک و 
کوش   صافی گلپایگانی در نوش.اری میهللا کنن   برای نمونه، علی آیتشهود را انکار نمی

هللا صافی و آیت ]25[مثابۀ یک علم تعریف کن  عرفان به دور از معنای اص الحی آن، به
حسدن صدافی   هللا آیدت«  یرید  حد  در سدیر و سدلوکاصفهانی در نوش.اری با عنوان »

کده ه ای بدوداز فقها و عرفای حقدهخوان  و مع.ق  است که او را عارز قرآنی می  اصفهانی
)ظاهراً اصحاب فلسدفه  و سر به بیگانهه  ش او    ام ادهای غیبی و عنایاش الهی شامل حال

و از چشمۀ فقاهت آن ه  را به سوخ.ن ن اددرخت زن گی خود  و  ه  نسپردو عرفان مرادن (  
مان، و از راه عش  و محبت به اولیای خ ا و تبعیت م ل  از معووه  را آبیاری کرددرخت  
ه است  نویسدن ه ایدن سد ور کده از سرعت و با عش  یی کردبه  ن  عرفانی را  مقاماش بل 

مخالفان سرسخت عرفان و حکمت در ایران است، در همین چن  سد ر، اصدل سدلوک و 
    ]23[مقاماش عرفانی را تأیی  کرده است  

های فراوانی م.وجه کوشش این جریان سوم است و نق هایی جد ی بدر آندان پرسش
مثابدۀ یدک تواند  بههدا و نقد ها، ایدن جریدان میاما فارغ از این پرسشوارد ش ه است؛  

پوشش، محافظ ادامه حیاش رویکرد عرفانی و معنوی در حوزۀ قم باشد  و یبیعدی اسدت 
  هایی را برای خود بیاب  توان  از هر دو ییف مواف  و مخالف تأیی اش و حمایتکه می
 

 نتیجه

ولود ان.قال میراث حکمی تهران و یریقۀ اخالقیون نجف به رویکرد عرفانی در حوزۀ قم م
این شهر، پس از تأسیس حوزۀ علمیه است  این رویکرد موافقان و مخالفانی داش.ه اسدت 

های عرفانی و مخالفان ایدن من  به آموزهو س.ی  این دو عرفان میراث س.ی  علمای عالقه
انی در حوزۀ قم بدر اصدلِ صد راییِ رویکرد در عور صفوی و پس از آن است  رویکرد عرف

ویژه حکمت صد رایی وح ش قرآن و عرفان و برهان تکیه دارد، لذا به حکمت اسالمی، به
و روایاش معرف.ی معوومان توجهی ویژه دارد  الب.ه این توجه به معنای تأیی  همدۀ ابعداد 

ن عرفدان در صوفیانه در نظر موافقا  ورسومآدابهای خانقاهی و  تووز نیست، بلکه جنبه
این، موافقان عرفان همچدون سدلف خدود، در ت بید    بر  حوزۀ قم محل نق  است  عالوه

ان  و در نق  ابعادی از تودوز کده کلماش امامان شیعه با معارز عرفانی بسیار کوشا بوده
تنها عرفدان را محدل نقد  ان   مخالفدان ندهم.أثر از مذهب اهل سنت است، ج یت داش.ه

دانن ، بلکه تحویل و تحقید  در های آن را انحراز از حقیقت اسالم میزهدانن  و آمومی
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این س.ی ، جریان سومی نی  سر برآورده   ۀدانن   در میانآن را شایس.ه و گاه ح.ی جای  نمی
است که ه فش دس.یابی به عرفان صحی  و ناب است  فارغ از اینکده آیدا چندین کداری 

اب ار اج.هاد، به کشف عرفان نایل آم  یا نه، کوشش این   توان بااساساً ممکن است و آیا می
  جریان نقش مؤثری در ادامۀ حیاش گف.مان عرفانی در حوزۀ قم خواه  داشت 
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