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  چکیده

تاریخ  ریشه در پر دامنه و چالش برانگیزی است کهنسبت میان دین و عرفان از مباحث 

 ،یبه عرفان اسالم لیمتما دینیعارفان مسلمان همراه با عالمان . داردتصوف و عرفان 

از عالمان  یدر مقابل، بعض .اندداشتهتأکید  یعرفان میعرفان و تعالاسالمی  أمنش بر

را بدعت و  یعرفان یها اسالم شده و آموزه میعرفان و تعال انیمنکر هرگونه ارتباط م ن،ید

به نظر  .اند با آنان مقابله کرده واند؛ دانسته گانهیب یهااز ارتباط عارفان با فرهنگ یناش

 ۀتوان با واکاوی محل نزاع تاحدی برطرف کرد و دامن رسد این اختالف نظر را می می

 کی ۀارائ یجاه رو، بشیدر پژوهش پ. اختالف را کاهش و میزان وفاق را گسترش داد

وجود دارد  نیابعاد مختلف عرفان و د انیکه م یمتعدد یهانسبت مشخص، از نسبت

از ابهام در نسبت  یاختالف ناش ،یشناسدار یو  پد یلیشود و با روش تحل یبحث م

عرفان با علوم  ۀسیمقاو نیز علم منطق رئوس ثمانیه  ازگیری بهره . روشن خواهد شد

: مانند "هیرئوس ثمان"برخی از مراجعه به با رایزکاهد؛ میان این دو را می ابهامنیز  گرید

 زیو مرتبه و ن گاهیو منفعت، جا دهیلف و مدون، فاؤموضوع و سنخ، غرض و هدف، م

رساند یو عرفان م نید انیم یمتفاوت و متعدد یهاعرفان، ما را به نسبت یبندمیتقس

. بود	خواهد رتیو مغا نیتبا گریابعاد د یبرخ درو  یکسانیو  یهمسان یکه در برخ

و دعوت به نگاه جزء نگر و ذو  یباره را نفنیدر ا یو نظر قطع ینگاه کل کردیرو نیا جهینت
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  مقدمه

گیری تصوف و عرفان اسالمی محل بحث و دین و عرفان از همان ابتدای شکل میان ۀرابط

نیز سرایت کرده و اسالمی  ۀاین نزاع میان عالمان به میان عموم جامع. است  نظر بوده

اگرچه عارفان . است ه گاهی کار به تکفیر عارفان و صوفیان و مجازات ایشان منجرشد

؛ ٤۱۷- ٤۱٦، ص۲۳[ اند از هویت اسالمی عنوان کرده مسلمان، تعالیم عرفان را برآمده 

شرقین با تایشان، برخی از عالمان دین و نیز برخی از مساما در مقابل  ،]۷۲، ص۲٦

تاریخی  ۀسئلاین م. ندا و هویت غیر اسالمی آن اصرار ورزیده أبر منش های مختلفنیت

. پردازند می همچنان ادامه داشته و موافقان و مخالفان از طرق مختلف به اثبات نگاه خود

 ۀدهنداند نشان تو نیز گسترش اسالم میثیر عرفان در میان عموم مسمانان و أنگاهی به ت

  .اهمیت این موضوع گردد 

  

  قیتحق ۀنیشیپ

ی ها هو مناظر  ها هی دانشگاهی و نیز مصاحبها هنامه و رسالنگارش کتب، مقاالت، پایان

متعدد در نسبت میان دین و عرفان گویای اهمیت این بحث و توجه به مورد قبول واقع 

از جمله رویکردها، تباین و غیریت میان دین و عرفان  .ستها هشدن هر کدام از نظری

پژوهشی در نسبت و به خصوص کتاب  مصاحبه و مقاله البقدر  یثربی ییحی دیس. است

 نید انیم زیمتما ای	نسبت پرداخته و دوگانه نیا یاز نگاه خود به واکاو میان دین و عرفان

ا نقد برخی محققین مانند سعید که ب] ۳۷[ است را نشان دادهو عرفان از جهات مختلف 

شهرام ، ]۳۹[ پناهزدانی داللهی، ]۱۷[ یحسن رمضان؛ ]۱٦[است  ه رحیمیان مواجه شد

 یهاکردیکه با رو هستند یمحققان جملهاز ، ]۲٥[ یاشکور ییو محمد فنا] ۱٤[ یپازوک

ی مانند داشتن گوهر و حقیقت واحد در هر دو و یا داشتن مقصد و هدف نهایی متفاوت

 نظران افزون براین صاحب ۀهم. اندرفتهیو عرفان را پذ نید یگانگیواحد برای هردو 

ه در نشان دادن نسبت اسالم و عرفان، توجه به حقیقت تعالیم ئلنگرش تاریخی به مس

از محققین دیگر برخی  ١.اند هدانست اسالمباطن عرفان را  اسالم، و هدف اصلی شریعت،

ی عرفانی در ها هبه وجود خمیر مایبا توجه به منشأ اسالمی عرفان مانند مرتضی مطهری 

                                                                                                                                            
گذاری بیت با برخی از محققین یاد شده دربارة امکان بنیانای تحت عنوان عرفان اهلنگارنده در پروژه ١.

مفصلی انجـام داد کـه در ضـمن آن بـه نسـبت میـان دیـن و های بیت مصاحبهعرفانی برپایة تعالیم اهل

 .عرفان نیز پرداخته شد



  ٣   بازکاوی انواع نسبت میان دین و عرفان با تأکید بر رئوس ثمانیه

موحدیان  .]۳٦/ ۲۳ص،  ،۳۲[ تاس ه یی بر آن بسته شدها هدین اذعان دارند که پیرای

و   هعرفان تالش کرد ابعاد مختلف کردندر جهت روشن مفهوم عرفانعطار نیز در کتاب 

 ،کتاب رویکرداما  ،تاس ه اصلی ایشان نبود ۀچه نسبت میان دین و عرفان دغدغ اگر

محمد نصیری در کتاب ]. ۳٤[ کندام میان عرفان و دین را انکار میغیریت و تباین ت

] ۳٦[ و نیز برخی مقاالت دیگر] ۳٥[ یتصوف و عرفان اسالم ییبر خاستگاه روا یدرآمد

همسو با نظر مرتضی  ،سایر محققان این حوزه در جهت نشان دادن این رابطهدر کنار 

 ،دادن نسبت میان دین و عرفانها برای نشان از دیگر رهیافت]. ۳۲[ تاس ه مطهری بود

محمود شیخ  :برخی از محققین مانند. بحث از رابطه و نسبت میان تشیع و عرفان است

و کامل مصطفی الشیبی در کتاب ] ۲٠[» عهیامکان تحقق عرفان ش یبررس« ۀدر مقال

هم از نظر مفاهیم  ،به امکان تحقق عرفان شیعه، ]۱۹[ الصله بین التشیع و التصوف

این  ۀی عینی تجلی یافتها هعارفان شیعه به عنوان نمون نظرهم از  در تشیع، موجود

  .اند هیگانگی اذعان کرد

دهد که مباحث مطرح تحریر درآمده، نشان می ۀگذری بر آنچه در این زمینه به رشت

شواهد برای اثبات یک طرف نظریه و  ۀشده در میان محققان بیشتر ناظر به اثبات و ارائ

رسد دست نیافتن به توافق و به نظر می. حکم به عینیت و یا غیریت دین و عرفان است

توجه به محل نزاع در  پاسخ ماندن نقدهای مخالفان در بسیاری از موارد ناشی از عدمبی

این موضوع بوده و اینکه کدام عرفان با کدام اسالم در تعارض و با کدام همسو است؟ 

شود، سعی در اثبات و یا انکار این آنچه در میان آثار عالمان و برخی از محققین دیده می

فته نسبت بوده و هر گروه شواهد رقیب برای اثبات و انکار رابطه و نسبت را نادیده گر 

داوری و تحمیل نظر بر نظریه، این رو نگارنده بر آن است تا به دور از پیشاز این. است 

نماید، گفته میهای پیشآنچه این پژوهش را متمایز از پژوهش. نسبت را بازکاوی کند

توجه به عناصر تعریف و رئوس ثمانیه منطق است که برای گریز از انتزاعی بودن مباحث از 

در . استشده لوم مختلفی که نسبتشان با دین مشخص است نیز کمک گرفته تشبیه به ع

این پژوهش، مقصود از دین، دین اسالم است که در عنوان به خاطر وضوح آن و شهرتش 

پژوهش . است در میان محققان تحت عنوان دین و عرفان، از همین عنوان استفاده شده 

میان دین و   نسبت یشناسبه گونهنطقی، روش تحلیلی، با رویکرد تقسیم م بارو پیش

ابعاد با تأکید بر رئوس ثمانیه منطق،  نسبت انواع و بازکاوی تبیینو با  پردازد یمعرفان 

  .کند می ی ذکر شده هموارها به دور از آسیب مختلف این دو مفهوم
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  دین و عرفان روش شناسی نسبت . ۱

توان نسبت میان دین و عرفان را مشخص  نمیبدون داشتن تعریف و نگاه دقیق به دین 

فهم دین و شناخت آن بایستی با رجوع به منابع اصلی دین مانند قرآن و سنت . نمود

که هر برداشت و فهمی از متون اولیه خود به نوعی منبع ثانویه در حالی ،تحقق یابد

دین در این نوشتار  رو منظور ازاز این. ود که همان فهم عالمان دین از دین استب  هد خوا

که دین اسالم است نه تنها صرف متون مقدس و وحیانی و نه عمل دین داران، بلکه 

این نوع نگرش، کار این تحقیق را با . از دین استدین استنباط و فهم مورد قبول عالمان 

کند، چرا که رجوع به فهم عالمان همواره با اختالفاتی روبرو است  هایی روبرو میدشواری

وجه بین نظرات آنان توافقی توان به هیچ است که نمی  آن چنان گسترده ۀه گاه دامنک

های اختالف در أهای متفاوت از دین، خود یکی از منشبرداشت. منطقی ایجاد کرد

های مختلف و بطون متعدد  نظرانی که برای دین الیهصاحب. نسبت دین و عرفان است

و به  دانند می د که دین را همین ظواهر آیات و روایاتدر مقابل کسانی قرار دارن ،قائلند

   .]۳۷[ پردازند می انکار بعد باطنی دین

. توان به آن نظر کرد های مختلف می چون دین ابعاد متفاوت دارد و از جنبههم ،عرفان

توان عرفان را یک دریافت و فهم ماورا طبیعت از عالم دانست که از طریق  از یک منظر می

. واسطه از عالم استاز این منظر عرفان نوعی ادراک بی. است  شهود حاصل شدهکشف و 

ها و  لفاظ و گزارهدر قالب ا راو آن کردهت که عارف شهودحقایقی اس ۀعرفان نظری ترجم

ماید تا پی می دیگر، عرفان یک راه است که سالک الی الله طرفاز . است  تعبیرها در آورده

 شود که مینامیده  عرفان عملیاین بعد . آید و عارف بالله گرددنائلواسطه به آن درک بی

مطابق آن انجام  سلوکهای علمی منسجم که  قواعد و دستورهایی است در قالب گزاره

عرفان  ،الحکم فصوص برجسته شارح) ق۷٥۱ م( قیصری .]۷۳- ٦٥ص ،۳۹[ شود می

 به علم از است عبارت عرفان«: گوید می  کرده وری و عرفان عملی در یک تعریف جمعنظ

 و معاد و مبدأ احوال به] ٥[ علم و مظاهرش و صفات و اسماء حیث از سبحان حق حضرت

 احدی ذات همان که واحدی حقیقت به حقایق آن بازگشت چگونگی و عالم حقایق به

 قید تنگناهای از نفس ساختن رها برای مجاهده و سلوک طریق معرفت و است تعالیحق

   .]۷ص ،۲۹[ اطالق و کلیت نعت به وی اتصاف و خویش مبدأ به پیوستن و جزئیت بند و

تواند نوعی  که می شود میگفته یک بعد عرفان به عنوان یک قرائت و تفسیر از دین نیز 

زیست اجتماعی بعد دیگر،  .خاص از نگاه و برداشت و فهم نسبت به متون دینی باشد

پردازد؛ زیرا تصوف بنابر نظر برخی وهش به آن نمیاست که این پژ تصوف  یا همانعرفان 



  ٥   بازکاوی انواع نسبت میان دین و عرفان با تأکید بر رئوس ثمانیه

که است های متعدد عرفانی و نهادی ای است از آداب و رسوم و طریقتمحقیقن مجموعه

و مورد بحث  تاس ه تاریخ شکل گرفت لدر مقابل نهادهای دیگر دینی و اجتماعی در طو

   .]۲٦ -  ۲۳ص ص ،۳۲[ نیست

از جمله . گرددواند با رویکردهای متفاوتی بررسیت سنجی میان دین و عرفان مینسبت

سنجی، بررسی سیره و سخن عارفان و عالمان دینی در نسبت میان این ها در نسبتروش

آقا تواند از نگاه عالمان برجسته مانند شیخحر عاملی، انکار و نقد عرفان می. دو است

ای بر رارگیرد و نشانهبه عرفان مورد بررسی ق... ، محدث نوری و یبهبهان یمحمدعل

در مقابل، توجه ]. ٤۹- ٤۷، صص۱۱[عمیق میان دین و عرفان تلقی شود  ۀغیریت و فاصل

-به سیره و سخن دیگر عالمان دینی همسو با عرفان اسالمی و نیز عارفان مسلمان و هم
عینیت میان عرفان  ۀنوایی عملی و خلوص ایشان نسبت به تعالیم و معارف اسالمی نشان

  ].۱٠[م دانسته شود و اسال  

برخی از محققان با . روش دیگر بررسی متون دینی پیرامون عرفان و تصوف است

شود، نسبت این دو را  توجه به آیات و روایاتی که به نحوی به عرفان مصطلح مربوط می

غیریت و جدایی این دو  ۀکنند و نقد، انکار و مذمت تصوف و صوفیان را نشان بررسی می

معنا دانستن تصوف و سنجی همرو در این نسبتاز جمله موانع پیش]. ٥[ انددانسته

برخی با . داردکه میان محققان در این زمینه اختالف جدی وجود عرفان است در حالی

عرفان نیز صادق  ۀاست را دربار   آنچه پیرامون تصوف ذکر شدهیکی دانستن این دو هر

ء استفاده از تصوف در ایران عصر صفوی عنوان سو ۀدانند که در طول تاریخ به واسطمی

در مقابل برخی قائل به تمایز میان این دو هستند و ]. ۱٤[عرفان برای آن به کار برده شد 

فرض این پژوهش پذیرفتن تمایز که پیش] ۳۲[دانند  اجتماعی عرفان می ۀتصوف را جنب

  .و عدم ورود در این نزاع است

نگاهی دقیق و همه جانبه و به دور از  ۀشده در ارائهای ذکر  رسد روش به نظر می 

تواند شواهدی  مقابل می ۀدهند و هریک در نقطداری نتوانند بر این نزاع پایان جانب

تواند تصوری کلی از این رابطه  ها در کنار هم میالبته این رهیافت. نقض کننده ارائه کند

دهد، اما رهیافت عقلی، فلسفی و  را بنمایاند و در جای خود بتواند پرسشی را پاسخ

تر بوده و ابعاد متفاوت را در  تر و جزئیها دور بوده و نگاه به آن دقیقمنطقی از این آسیب

: توجه به نسب اربعه منطق که عبارتند ازدر این رهیافت . کند یک رویکرد ارائه می

ای این بررسی تواند آغازی بر  تساوی، تباین، عام خاص مطلق و عام و خاص منوجه می

باعث  ،بدون داشتن روش مشخص ،های متفاوت میان این دوباشد، اما صرف بیان نسبت
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 ۀعرفان از جنب از آنجایی که. شودسنجی میمغفول ماندن بعضی موارد دخیل در نسبت

این موارد هم در بعد . است ...و علم بودنش دارای موضوع، غایت، روش، مبانی، مسائل

. گیردسنجی با دین قراررد توجه و نسبتدر بعد عرفان نظری باید موعرفان عملی و هم 

برخی رئوس ثمانیه توان از  تر شدن تصور رابطه بین دین و عرفان می برای دقیقبنابراین، 

 در . بهره گرفت) گانهاصول هشت(علم منطق 
ً
این اصول برای آشنایی با هر علمی معموال

غرض، فایده و منفعت، : این اصول عبارتند از .است شده  هر علم نگاشته می ۀمقدم

   .]۷[بندی و روش تعلیم علم است  تقسیم عنوان، مؤلف، مرتبه، جنس و سنخ، ابواب و 

 ۀی تبیین رابطها هاز دیگر را... و چون فقه، اخالق و کالمتشبیه عرفان به علومی هم

با علومی همچون توان  عرفان را می .]۳٥ - ۲۳صص ،۳۲[ بین عرفان و دین است نسبت

د سنجید و یچون فیزیک و شیمی و یا کالم و عقاسیاست، اصول فقه، علوم تجربی هم

ها و وضوح نسبتشان با دین، نسبت صورت به میزان مشابهت با آن در این. مقایسه کرد

د، موضوع و مسائل ندین دار وثیقی با متن  ۀرابطبرخی از علوم . دین و عرفان را روشن کرد

ها علوم، اصول یا فروع اسالم و یا چیزهایی است که اصول و فروع اسالم به استناد آناین 

علم  ،چون علم قرائت، علم تفسیر، علم حدیثشود؛ قرآن و سنت؛ علومی هم اثبات می

برخی دیگر از علوم مانند . کالم نقلی، علم فقه، علم اخالق نقلی در این دسته قرار دارند

قلی، اخالق عقلی، حکمت االهی، منطق، اصول فقه، رجال و درایه ادبیات عرب و کالم ع

. است دینی واجبات جزء نحوی به سوم علومی است که ۀدست. علوم فوق هستند ۀمقدم

 مشمول و است واجب نیمسلم بر ییکفا به طور کلی و واجب علوم آن لیتحص که علومی

 یفر العلم طلب« نبوی ثیحد
ٌ
  علی ضة

ِّ
گردد، چرا که نیازهای جامعه متوقف  می »مسلم کل

در این ... چون طب و صنعت و تجارت و سیاست و علوم بسیاری هم. بر آن علوم است

 افتهی نما و رشد اسالمی فرهنگ آخر علومی قرار دارند که در ۀدر مرتب. رتبه جای دارند

 ممنوع و حرام بوده حتی ای و بوده الزم و واجب اسالم نظر از علوم آن آنکه از اعّم  است،

 طی را خود راه مسلمانان انیم در و اسالمی ۀجامع در حال هر به ولی نه، ای است 

   .]۳۹ -  ۳٥، ٥ص ص ،۳۲[ احکامی نجوم مانند است؛ کرده
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منظور از غرض، آن چیزی است که آن علم . یکی از رئوس ثمانیه، غرض و هدف علم است

است و طالب آن علم برای رسیدن به آن غرض و هدف وارد آن علم  آمده  برای آن به وجود

عرفان در عرفان عملی رسیدن به مقام والیت و انسان کامل  غرضباالترین  .]۷[ شود می



  ٧   بازکاوی انواع نسبت میان دین و عرفان با تأکید بر رئوس ثمانیه

وصیاء و عارفان ااست که به نظر عارفان، پیامبران الهی در باالترین مقام والیت قرار دارند و 

، عرفان پژوهان به نظر برخی از .]٤٤۲- ٤٤٠صص، ۲۸[ ر دارندو اولیاء در مراتب بعدی قرا

   .]۱۷[ خود یک چیز بیشتر نیستند ۀترین درج در عالیدین و عرفان، 

توان از مشابهت عرفان عملی با برای نشان دادن عینیت عرفان عملی و دین می

تردیدی نیست،  اخالق دینی با دیناخالق دینی نیز بهره برد و از آن جهت که در عینیت 

توان می .]۲۹-۲٦، ۲۳صص ،۳۲[ دانست عینیتو دین را  عرفان عملی ۀرابط توانمی

و  از این حیث، توجه عرفان به طریقت و گیردگفت که اخالق در دل عرفان عملی قرار می

 ،دارد در این میان وجودتفاوتی که . ، توجه به بخشی از معارف و تعالیم دینی استسلوک

خواطر، خلوت، ذکر، نفی. ویکرد اخالق است که متفاوت با رویکرد عرفانی استدر نوع ر 

و راهی است برای رسیدن به غرض دین که همان » طریقت«جزئی از ...  عشق، محبت و

که در عرفان به صورت مفصل و در اخالق به صورت بسیط آمده  است» حقیقت«وصول به 

  ] ۲۳،۲٥صص ،۳۲[ است 

ی درک آن حقیقتی است که پیامبران و اوصیاء ایشان دست غرض و هدف عرفان نظر

نه تنها بین قرآن و عرفان جدایی نیست بلکه دین در واقع صورت صورت در این. یافتند

در عرفان نظری نیز که زیرا . عرفان است و حقیقت دین و عرفان یک امر واحد است ۀکامل

ترین شهود، شهود  باز برترین و کاملگردد، را شامل میآن درک عالم از راه شهود و بیان

. ت که انبیاء و اوصیاء در اوج این شهود هستند که تبلور آن متن دین استاس ه معصومان

نمایی گزارش این کشف و دانند که واقع می را کشف اتم و اصح انایشان وحی پیامبر 

 ؛]۱۱۱ص ،۲۸[ معصومانه بودن آن از باالترین حد وثاقت برخوردار است ۀواسطه شهود ب

های عارفانه، کشف اتم و اصح نبوی نمایی تمام کشف و شهودواقعبه همین علت، معیار 

  .و سنت است متبلور در قرآن

تشبیه عرفان نظری به علم توان از  نظری با دین می عرفانبرای نشان دادن عینیت 

ی با وصول در عرفان نظرشناسی شناسی و انسانهستی .برداسالمی بهره  ۀو فلسف کالم

فلسفه با این امتیاز که در کالم و مانند  شود؛میآن محقق  ۀواسطبه حقیقت و درک بی

نیل به حقیقت در : توان گفتمی. شهود، عقل نیز مؤید آن استعالوه بر  عرفان نظری،

سینا تبلور ابن ۀعرفان اسالمی و عینیت آن با علم عقاید و کالم در سخن ابوسعید دربار 

  .]۲٥۲، ص٤[ داندی، او ممینیب هرچه ما می: گفتیافته که 
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  موضوع و سنخ عرفان . ۳

توان نسبت دین و عرفان که با توجه به آن می] ۷[ از دیگر رئوس ثمانیه، موضوع علم است

 صفات و اسماء حیث از سبحان حق حضرت موضوع عرفان نظری و غایت آن،. را دریافت

 آن بازگشت چگونگی و عالم مبدأ، معاد، حقایق احوال مسائل آن نیز. مظاهرش است و

رسد این  به نظر می. است تعالیحق احدی ذات همان که واحدی حقیقت به حقایق

خلقت و نظام  غایاتبلکه از  ،موضوع و غایت معرفت الله یکی از موضوعات اساسی دین

 »ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون« ۀشریف ۀعبادت در آی کما اینکه .استتکوین 

با این وصف موضوع عرفان  .]۳/۱۱٠ص ،۱۳[ همان کسب معرفت است ،]٥٦:ذاریات[

 و سلوک طریق موضوع عرفان عملی، معرفت .نظری جزء دین است و با آن عینیت دارد

 به پیوستن و جزئیت بند و قید تنگناهای از نفس ساختن است و غایت آن رها  مجاهده

نیز چگونگی سلوک و  آنمسائل . اطالق و کلیت است نعت به آن اتصاف و خویش مبدأ

ریاضت و مجاهده با نفس و راه  نی و تطهیر باطن و قلب است از طریقطی منازل عرفا

با این نگاه، موضوع، غایت، غرض و  .]۷ص ،۲۹[ عشق و محبت به حضرت حق است

است که آیات و روایات بسیاری در این  مسائل عرفان عملی از مهمترین موضوعات دینی

  . باره وجود دارد

روش عرفان عملی برای رسیدن به غایت آن، سلوک، مجاهده، تهذیب نفس و ریاضت 

طی منازل عرفانی با  .ودب هد  از این حیث نیز مطابق روش دینی خوا روش عرفان. است

این منازل و . سلوک است ها، تبیینی برای کیفیتتوجه به اختالف در ترتیب و تعداد آن

 
ً
است و   بر اساس آیات قرآن شکل گرفته و از مفاهیم دینی اخذ شده مقامات عرفانی عمدتا

   .]۱۲[ در منازل و مقامات ذکر شده در کتب عرفانی مبتنی بر تعالیم دینی است

اند که  برخی از محققین به جای موضوع، جنس و سنخ علم را از رئوس ثمانیه دانسته

سنخ علم از نظر عقلی یا نقلی، اصلی یا فرعی، یقینی یا ظنی، نظری یا عملی،  منظور

وحی عرفان غیر از توان گفت که سنخ و جنس می .]۷[ شرعی و یا غیر شرعی بودن است

توان به یک نوع توافق در مسائل  در واقع از دو راه متفاوت می .]۸۲ص ،۳۹[ است و نقل

 .]۳۸[ بق با دین باشد و یا دین به عرفان تبدیل گردداساسی رسید، نه اینکه عرفان منط

استفاده  به علوم تجربیروش عرفان نظری تشبیه توان از  برای روشن شدن این بحث می

کشف و شهود در . است  مکاشفهروش عرفان نظری در کسب معرفت، مشاهده و . کرد

کسب اما . راهی برای کسب معرفت و شناخت حقیقی حقیقت عالم هستی است عرفان

مشابه  ،، روش عرفان نظرینابراینب. دآی از طریق نقل و وحی به دست می در دین معرفت
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بنیان معرفت عرفانی براساس کشف و . استروش دین  روش علوم تجربی و متباین با

 مشابهعرفان اسالمی ای، و مشاهده یکشفپس از حیث روش . است  نهاده شدهبنا  شهود

است که اساسشان بر مشاهده و کشف و  ...و  زیست ، شیمی،فیزیک مانندعلوم تجربی 

سعی در  ،از روش مشاهده و کسب تجربه  در علوم تجربی با استفاده. تجربه استوار است

دی کاشف، صاحب نگاه و نظر جدی ،شود و براین اساس شناخت واقعیت عالم طبیعت می

برای عارف نگاه  عرفان با شهود و مکاشفات عرفانی گونه که دربه عالم خواهد شد؛ همان

در متعلق کشف و شهود است که در  ،این دو ۀعمد تفاوت. شود جدید به عالم پیدا می

  . گیردعلوم تجربی به عالم ماده و در عرفان به عالم ماوراء ماده تعلق می

همواره سعی  ،کنند ی که در سنت دینی زیست میدانشمندان و کاشفان علوم طبیع

- عالمان دین نیز تالشی در همبرخی از  .اند هدر تطبیق کشف خود با تعالیم دینی کرد
 ی همعارفان مسلمان. اند های ناشی از آن داشته کشفیات علوم تجربی و نظریهگرایی بین 

هایی که برای ایشان ، قائلند که مشاهدات و کشفاند هکه در سنت اسالمی پرورش یافت

 »کشف تام محمدی«باید با میزان عام شریعت و یا به اصطالح عرفانی  ،دهد می رخ

برای تمایز نهادن میان «: گوید می قیصری در شرح فصوص در این زمینه . سنجیده شود

میزان ... هایی هستهایی که چیزی جز خیال نیستند میزانهای صحیح و کشفکشف

 .]۱٠۱-۱٠٠صص ،۲۸[ »دهداست که از کشف تام محمدی خبر می عام، قرآن و حدیث

قابل توجه این است که همان معضل اکتشافات و نظریات علمی در همگرایی و  ۀنکت

اگرچه عارفان چنین . رسیدن به نوعی توافق با سنت دینی در عرفان نیز جاری است

اما در ایجاد توافق با  ،کنند که شریعت میزان کشف و شهود ایشان است ادعایی مطرح می

با میزان عام که  ،»وجود ۀوحدت شخصی«چون های بنیادین خویش هم برخی از آموزه

در تطابق این  چه ایشانهایی روبرو هستند و اگربا دشواری ،همان قرآن و سنت باشد

عالمان دین اعم از فقیهان و  ،های عمیق شرع تردیدی نداشته باشند آموزه با آموزه

   .]۱٤٠ص ،٤٠[ نگرند می تردید ۀر تطابق این دو، همچنان با دیدمتکلمان د

است که بدون » وحدت وجود« عرفان در عرفان نظری بحث مسائلیکی از مهمترین 

یابد، چرا که هستی شناسی عرفانی بر اساس این  نمیاین نظریه عرفان نظری قوام 

. است  بنا شدهاین اساس شکل گرفته و تمام مسائل این علم بر » توحید عرفانی«

چون عرفان هندی و مسیحی و غیر آن نیز در این زمینه با های دیگر همها و سنتفرهنگ

ز مهمترین عوامل نقد عرفان ابرای همین  .]۳٥-۳٤صص ،۲٤[ توافق دارد عرفان اسالمی

 ،٤٠[ شدهعالمان دین  و موجب انکار انتساب آن به اسالم توسط رود می به شمار
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به نظر  .]۱۲۱ه ئلمسص  ،۳۳[ دانند می اسالم ۀرا خارج از حوز آن معتقدان بهو  ]۱٤٠ص

کشف و شهود  نبوده و متون دینی این نظریه خاستگاهبرخی از عرفان پژوهان منشأ و 

این به معنای ناسازگاری البته  .]۱٦۲ص ،۱[ است  را به این نظریه رساندهایشان عرفانی، 

و قابل تأیید است  قرآن و سنتشواهد متعددی از با  ایشانبا دین نیست، بلکه شهود 

های گوناگون وحدت وجود را با  برخی از فقیهان، متکلمان و مفسران قرآن با گرایش

فقیهان از سوی دیگر برخی دیگر از  .]۲٤۷- ۲۳٤صص ،۲٤[ اند تعریف خود از آن پذیرفته

نظر داللت وافی به مقصود  و متکلمان شواهد ایشان را یا از نظر سند ضعیف و یا از

   .]۲۷۷- ۲٦۹صص ،۲٤[ دانند نمی

که در میان خود  وجود ۀشخصیوحدت  ۀبا عدم پذیرش نظری ، حتیرسد به نظر می

ه های معمول در فقه و کالم و تفسیر ببا نقض و ابرام ،]۳٠[ عارفان نیز مخالفانی دارد

دانست و به تبع آن از عرفان، را یک نظریه در تقابل با دین توان این نظریه  راحتی نمی

خود  ، یا عدم فهم درست ازبیشتر مشکل این نظریه. کرد زداییزدایی و از دین، عرفاندین

تواند  فارغ از آن، این نظریه هم می. تاس ه شده به این نظری دادهنظریه و یا لوازم نسبت 

دینی باشد، کما های متعارف درون حث و نفی و اثباتمحل ب ،چون نظریات دیگرهم

با عنایت به لوازم این نظریه صادر ] ۱۲۱ه ئلمس ص، ،۳۳[ اینکه فتاوای برخی از علما

   .]۱٤٠ص ،٤٠[ است  شده

 
  مؤلف و مدون عرفان . ٤

توان گفت که  از این حیث می .]۷[ از دیگر رئوس ثمانیه، اصل معرفی مؤسس علم است

به نظر . است داوند نازل شده که دین از جانب خمؤسس عرفان بشر است، درحالی

وبی عقیدر فص رسد کالم محی الدین ابن عربی در رابطه با نسبت بین دین و عرفان  می

 هن بر دو گونید« :گوید می  وی. کند می به این حیثیت اشارهکتاب فصوص الحکم  )ع(

امبران و یلهی آن است که خدا و پا نید. ن انسانییگری دیلهی و دان یکی دیت اس 

] بشر ابداع کرده[ن است که ن انسانی آید. اند امبران به آن دعوت کردهینان پیجانش

افتی که بشر آن را ابداع و اختراع یت و دریظام رهبانن ،است  د کردهییخداوند هم آن را تأ

له یس و قواعدی مبتنی بر حکمت است که به وسیای از نوامشامل مجموعه ،است  کرده

است، اما چون قواعد و   بعثت ابالغ نشده ۀشد شناخته ۀوین و شییآ امبران ویز پک ایچیه

لهی و ان یرا همانند دلهی سازگار است، خداوند هم آنانظام آن با نظام مشروع حکم 

دهد که عرفان یک تشبیه نشان می این .]۹٥- ۹٤صص ،۲[ است  کردهد ییتأ، مشروع



  ١١   بازکاوی انواع نسبت میان دین و عرفان با تأکید بر رئوس ثمانیه

، نه آنکه از طرف شارع قبول شرع استت که با حفظ حدود آن مورد اس ه نظام بشرساخت

  .باشد صادرشده و از بطن دین اخذ شده

چون نسبت میان عرفان با دین هم ۀرابط توان گفت، برای روشن شدن این حیث می 

تواند  آورد بشری است و میاز این جهت که علم سیاست دست. علم سیاست با دین است

از جهت دیگر این علم . یا متباین با دین باشدبا معیار دین سنجیده شود و منطبق با دین 

است و  ده کر دین به آن ولو به نحو کلی توجه های زندگی انسان است کهساحتی از ساحت

. شده در این مقوله، ولو به نحو اجمال، در دین، وجود داردجوابی برای سؤاالت مطرح 

 ۀه سیاست یک مقولچرا ک. سیاست با دین با این توصیفات عام من وجه است ۀرابط

همچنین بخشی از دین به مباحث علم سیاست  .ای الهیبشری است و دین مقوله

تواند  از طرف دیگر سیاست می. سیاسی انسان و جامعه نیست ۀدین جنب ۀپرداخته و هم

عرفان نیز همین . دینی وجود داشته باشد ۀغیر دینی نیز باشد و در خارج از حوز 

به دین دارد و با توجه به این شرایط، که برای عرفان نیز ذکر خصوصیات سیاست را نسبت 

عرفان به بعد معنوی و باطنی انسان توجه . کند با دین پیدا می تبایننسبت  ،است  شده

 ۀهم. تواند منطبق با دین باشداما می ،آوردی بشری استاگرچه دست و کند می

- به ساحت معنوی و باطنی خود توجه  ها به نحویها و مکانها در تمام زمانفرهنگ
است، با  رده کرشد  مسلمانانو در میان ، اما آنچه در دامان فرهنگ اسالمی اند هداشت

در واقع . اند هگرفتن موازین معیاری برای عرفان قرارشده و ایزده  موازین دینی محک

انسانی است به عارفان مسلمان برای ورود به ساحت باطنی و معنوی خویش که نیاز هر 

اگر چه تعالیم  اند، هتعالیم دین نگریسته و به پرورش این ساحت وجودی خویش پرداخت

  .کردتوان در عرفان محدود ا نمیدینی ر 

سعی در امری پیشینی بوده که نسبت به دین عرفان  ،در تشبیه عرفان به سیاست

د را از عقل و فهم بشری به این معنا که عرفان اصول خو. است داشته با دین  خودانطباق 

گونه که همان .دهد می کند و سپس این اصول را با موازین دینی تطبیق دریافت می

  .دارد سیاست دین و غیر دینی داریم، عرفان دینی و غیر دینی نیز وجود

 
  فایده و منفعت عرفان . ٥

ایده و منفعت توان ف از این جهت می .]۷[ از دیگر رئوس ثمانیه، فایده و منفعت علم است

عرفان را کمک به فهم دین و یافتن پاسخ سؤاالت جدید بر اساس اصول یافت شده توسط 

چرا که . بوداز این جهت عرفان مشابه علومی مانند اصول فقه خواهد . عرفان دانست
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. شده، همانند عرفان در جهت فهم دین و تفریع اصول استفوایدی که برای این علم ذکر

 ،اصول فقه خاستگاه تواند در این باشد که اصول فقه مین عرفان اسالمی و تشابه میا هوج

 مباحث. و احکام فقهی آن است برای فهم دینمقدمه و ابزاری  بلکه ،علمی دینی نیست

در اصول . رودالفاظ بخش مهمی در اصول فقه است که در فهم متون دینی به کار می

 مانندبا توجه به یک یا چند آیه و روایت، های اصول فقه است،  که از دیگر بخشعملیه 

شود و فهم جدیدی نسبت به  آن منشعب می روایات باب استصحاب، فروعات بسیاری از

آید و شاید  می که به صورت قاعده در تمام ابواب فقه به کار کندمیایجاد بسیاری از امور 

، ۹[ شد نمیساز تلقی اهمیت و قاعده از تا این حدن روایات قبل از کشف این معارف، ای

عرفان اسالمی نیز گاه با توجه به یک یا چند آیه و روایت و فهم دقیق از ]. ۲٠۸-۱٦۷صص

   ١.تواند دگرگونی در فهم بسیاری از آیات ایجاد کند دهد که می می دستها قواعدی به آن

چرا که عرفان . فقه دانستتوان مانند علم  نیز میعرفان عملی را فایده و منفعت 

عملی یا علم سلوک، اصول و کلیات سلوک را از آیات و روایات اخذ کرده و سپس به 

است و قواعد علم سلوک   تفصیل آن پرداخته و فروع و طرق متفاوتی از آن استنباط کرده

ان عملی آیات و روایات دینی در البالی کتب عرف ٢]٤٤٥ص ،۲٦[ است را وضع کرده

به فقه، عرفان در تشبیه  ٣.دارددین در استنباط احکام سلوک از عارفان  حکایت از توجه 

فهم به این معنا که عرفان اصول خود را با  .بود هد  خوا امری پسینینسبت به دین عملی 

آمده، متون دینی  آنچه به صورت مجمل و یا مختصر درو از  است کرده عمیق از دین اخذ 

  .است شده تفصیل اصول و قواعد عرفانی برداشت 

مصلحت و فقه از حیث توجه به علم به در عمل سالکان عرفان قواعد و احکام شباهت 

فقیهان خود اذعان دارند که اعمال . رودمی فقهی انتظاراحکام  ای است که ازفایده

ه به خاطر مصالحی که در بلک ،سری امور ظاهری استعبادی و احکام دین، نه انجام یک

                                                                                                                                            
ثـم رددنـاه  میاحسـن التقـو یانا خلقنا االنسان فـ«: دیفرما یکه م نیت ةپنجم سور  یةبه عنوان مثال از آ. ١

بینی معنایی از آیه را نشان می دهد که متناسب با جهان  ،یعرفان قیو عم قیفهم دق ،»نیاسفل السافل

 . ]٤۲-٦٤۱صص, ۳[ اندکمتر توجه کرده نگاه عرفانی آیه به یعلوم اسالم گریعالمان د عرفانی است و
های این استنباطات و تفریع فروع است که عارفـان توجه به استاد و شیخ در طی طریق عرفانی از نمونه. ٢

-عددی را استخراج کـردهچون آیة مصاحبت حضرت خضر و موسی علیهما السالم قواعد متاز آیاتی هم
  .]٤٤٥ص, ۲٦[اند 

مکی، ابو طالب، قوت القلوب فی معامله المحبوب، این کتاب که در عرفان عملـی در قـرن چهـارم : رک. ٣

 .است، مشحون از آیات و روایات است



  ١٣   بازکاوی انواع نسبت میان دین و عرفان با تأکید بر رئوس ثمانیه

عرفان در اینجا نه در مقابل . تاس ه ها است و برای غرض و مقصود خاصی جعل شدآن

را از حرکات ظاهری آن است و با تأکید بر روح احکام، آن ۀبلکه تعالی دهند ،احکام الهی

ه اما برای رسیدن ب ،عارفان در احکام شریعت، تابع فقیهان هستند . کندصرف خارج می

کتب اسرار . دهند می روح شریعت، همان افعال را با عنایت به روح و حقیقت آن انجام

   .]۲۷[ تاس ه عبادات در راستای نیل به این مقصود نگاشته شد

 
  عرفان  ۀمرتب. ٦

اگر  .]۷[علم، مرتبه و جایگاه علم در مقایسه با دیگر علوم است  ۀاز جمله رئوس ثمانی

ویلی در أرویکرد برای فهم دین لحاظ گردد، به عنوان تفسیر باطنی و تعرفان به مثابه یک 

 اعرفان ب ۀمقایس. آیدحساب  های تفسیری از متون دینی به شعرض دیگر رویکرد و رو

م اسالمی را جزء علوو آن کندرا روشن تواند یکی از ابعاد عینیت دین و عرفان  تفسیر می

در نوع نگرش به متون  توانیان عرفان و تفسیر را میه مشابهت موج. اول قرار دهد ۀمرتب

-هایی پرچالش مواجه ی خود با تفاوتنگرش تفسیری به متون دین. کرددینی جستجو 
است، اما رخورداربا اینکه در رویکرد تفسیری توجه به ظواهر متن از اولویت ب. است

 متضادی را  دار وم متون دینی اختالفات دامنهها، در فهفرضهمواره پیش
ً
گاه کامال

گیری مکاتب مختلف وجود رویکردهای متفاوت و به تبع آن شکل. است  کرده ایجاد

است و حتی وجود   ثر بودهؤوجود آمدن تفسیرهای متفاوت مهتفسیری نیز در ب

 ،۸[ است  های تفسیری نبودهرویکردهای یکسان نیز مانع از ایجاد تفاوت در برداشت

ه نیز همچون رویکردهای تفسیری دیگر باعث ب عرفانی و یا تأویلیرویکرد  .]۹۷- ۲۹ص

است که به عنوان یک روش معتبر تفسیری   وجود آمدن فهم متفاوت از متون دینی شده

عارفان فهم خود را از دین به  .]۳۸۸ص ،۱۸[ است مورد قبول برخی از عالمان دین

-دانند که در کنار دیگر برداشتمیهای از دین ها و برداشتافتعنوان یکی از انواع دری
که فهمیدن آیات و  تواند فهمی اسالمی تلقی شود، چرا های فقیهان و متکلمان می

های خاص فرضبلکه علم کالم هم با پیش ،فرض، مخصوص عرفان نیستروایات با پیش

در همین اختالف . رود های عقلی، به سراغ متون دینی میفرضچون پیشهم کالمی

اگر . های مختلف کالمی است وجود آمدن نحلههب أمنشمتکلمان از قرآن و سنت،  برداشت

چون عقل حجتی همعارفان نیز شهود را  دانند،  می متکلمان عقل را حجتی در فهم متون

اقامه براهین عقلی معتضد به عقل نیز هست، زیرا آنان بعدها به  ۀواسطه دانند که بمی

 اند آورده و با زبان برهان نیز این نظریه را به اثبات رساندهبرهانی کردن شهود خود روی 
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   .]۲/۳۱٦صص ،۲٤[

یابی این سبک عارفان مسلمان در فهم متون دینی و توجه به تأویل عرفانی و ریشه

متون مقدس، راه را در درک مدعایشان  ۀبار رد ویالت و توضیحات ایشانأهمدلی با ت

که همان توحید » توحید خاصی«صدرالمتالهین مقتضای کما اینکه  ١.سازدتر می آسان

 ،۲۱[ داند می عرفانی است، حمل متشابهات کالم بر معنای ظاهری و مفهوم اولی آن

   .]٥۹- ٥۸ص

 
  ابواب و مباحث علم. ۷

از جمله رئوس ثمانیه علم، ابواب علم و اقسام آن است که به مباحث و ابواب مطرح شده 

شریعت،  بندی کلی و مشهور در عرفان سه قسمیک تقسیم .]۷[ پردازددر آن علم می

های مختلف عارفان مسلمان معتقدند دین بر اساس ساحت. ت استطریقت و حقیق

 ؛شریعت. ودش می بندی تقسیم وجود انسان، به سه قسم شریعت، طریقت و حقیقت 

به تطهیر دستورات دینی ناظر  ؛طریقت. احکام دینی ناظر به افعال جوارحی انسان است

تزکیه نفس و تطهیر باطن و پاک شدن ِسر از  ۀناظر به نتیج ؛باطن و درون و حقیقت

های مترادفی هستند که به  قت نامیقت و حقیعت و طریشر. غیر خداست ۀمشاهد

  . کنند میقت صدقیحق کیعتبارات گوناگون بر ا

فروع و  و اصول ۀهای الهی وضع شده و دربردارند عت، اسمی است که برای راهیشر

ن و یکوترین ن،یزتریآماطیاحت به کقت، تمسیطر .واجب و مستحب است، مباح

ا یان یزی است از روی کشف و عیقت، اثبات وجود چیهای الهی است و حق ن راهیتر محکم

ای که عارف در عرفان شناسیبندی عرفان، هستی تقسیم در  .]۱۲[ حالت و وجدان

مگر با  ،گردد نمیمل و طی طریقت نیست و طریقت آغاز بدون ع ،رسد نظری به آن می

  .عمل به تمامی شریعت

بندی دین بندی عرفان به ظاهر مقسم کلی نیست و این تقسیماگرچه در این تقسیم

بندی از یک منظر عرفان را به دو  تقسیم از منظر عرفان است، اما عارفان مسلمان با این 

کردند و از طرف دیگر شریعت را  تقسیم) نظریعرفان عملی و (قسم طریقت و حقیقت 

                                                                                                                                            
ِو . »أ و ل«العرب ذیل مادة چون العین و لسانمعنای تأویل در کتب لغت متقدم هم: رک. ١
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اند  را سببی برای رسیدن به عرفان عنوان کردهامری غیر از طریقت و حقیقت ندانسته و آن

رو، این از این. بود هد  و با این رویکرد اصل و حقیقت دین امری خارج از عرفان نخوا

مورد نقد برخی  ،ویکردو این ر  بودهبندی محل نزاع میان عارفان و مخالفان عرفان  تقسیم 

 برخی دیگر ازنگاه  در این میان، ،]۸۸- ۸۲، صص۱٥[ تاس قرار گرفته از مخالفان عرفان 

-به نظر ایشان، شریعت به احکام پنج. است تر عارفان نزدیک بندی تقسیم ، به این عالمان
 ی عملیه متبلورها چون رسالهفقهی مربوط به عمل مکلف است که در کتب فقهی هم ۀانگ

پردازد، در کتب عرفان  می طریقت که به اخالق االهی و سیر و سلوک الی الله. است

حقیقت که علم به خدای سبحان و اسماء و . تاس ه عملی و اخالق االهی تبلور یافت

 ،]۳۸۹ص ،۱۸[ صفات او است، متبلور در معارف علوم الهی و عرفان نظری است

- ن یا همان طریقت و حقیقت را عهدهمعارف مربوط به عمق دیبخشی از  بنابراین، عرفان
  .دار است

دین از منظر عالمان دین به احکام، اخالق و عقاید، نص  بندی تقسیم توان گفت، می

 بندی تقسیم تفاوت  ١.است برخی روایاتصریحی از متون دینی ندارد و فهم عالمانه از 

را به سه قسم احکام، اخالق و عقاید که مجزا  عارفان با عالمان در این است که ایشان دین

با توجه  عارفان  بندی تقسیم که در حالی ،کنند مییکدیگر و در عرض یکدیگرند تقسیم  از

با این نگاه، عرفان مسیری  ،]۲۳/۳۳صص ،۳۲[ به نگاه طولی و چند الیه به دین است

  .شود طیاست که باید مرحله مرحله 

  

  گیرینتیجه

دین و عرفان را نباید به صورت مطلق، نسبتی متباین و مساوی دانست و نیز نسبت میان 

بلکه برای . وجه دانسترا نسبتی عموم و خصوص منبایست به صورت مبهم آن نمی

تعیین نسبت باید مشخص شود منظور از عرفان و دین چیست و کدام بخش عرفان با 

استفاده از رئوس ثمانیه علم که . است سنجی انتخاب شده کدام قسمت دین برای نسبت

تواند  شد، میعلوم مختلف ذکر می ۀدر علم منطق مشخص شده و در گذشته در مقدم

با تشبیه عرفان به دیگر علوم نیز این نظم تبیین . نظمی منطقی به این نسبت بدهد

                                                                                                                                            
ضة عادلة أو سنة قائمة و ما خالهن فهـو یة محکمة أو فریه و آله إنما العلم ثالثة آیصلی الله عل یقال النب. ١

برخی از عالمان دین این حدیث شریف را به احکـام و اخـالق و عقایـد تفسـیر  .]۱/۳۲صص, ۳۱[ فضل

  .]۲/۳۷صص, ۲۲[ کردند
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با توجه به غرض و هدف عرفان و تشبیه آن به کالم و اخالق دینی . یابد مناسبی می

- با نظر به موضوع عرفان نیز می. توان یکسانی و عینیت عرفان را به روشنی دریافت می
را غیر از دین توان آن توان عینیت میان دین و عرفان را نتیجه گرفت، اما در سنخ عرفان می

بشری بودن آن  ۀدر باب مؤلف و مدون عرفان و تشبیه آن به سیاست به واسط. دانست

از فایده و منفعت عرفان با تشبیه آن به فقه و اصول . شود ده میغیریت دین و عرفان فهمی

مرتبه . شود اش با دین در فقه اثبات مینیز، غیریت آن در مباحث عرفان نظری و یکسانی

و جایگاه عرفان در میان دیگر علوم اسالم با مقایسه با تفسیر نیز یکسانی این دو را نشان 

به شریعت، طریقت و  بندی دین از منظر عرفان تقسیم بندی عرفان و یا  تقسیم . دهد می

حقیقت از موارد نزاع موافقان و مخالفان عرفان است که فارغ از برخی سخنان موهم 

عارفان، نگاه ایشان در این بخش که یکسانی دین و عرفان است، به سادگی قابل انکار 

ن نسبت نه کلی و نه با وضوح یافتن انواع نسبت میان دین و عرفان، نسبت ای. نیست

  .بود هد  مبهم بلکه نسبتی ذو ابعاد و دارای احکام متفاوت خوا
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