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گونه شناسی ارتباط میان عرفان و شریعت
*

علی شیخاالسالمی
ابوالفضل تاجیک

چكيده :رابطه ميان عارفان و متشرعين  -به نمايندگي فقها  -در طول تاريخ تمدن
اسالمي ،رابطهاي پر فراز و نشيب بوده است .تلقي عارفان از شريعت نيز به همين منوال
با نوسانات مختلفي همراه بوده است .برخي از اهل تصوف ،حقيقت را همان شريعت
ميدانند (وحدتانگاران) و برخي ديگر حقيقت را وراي شرع و قانون ميانگارند و
حضور شريعت را مخلّ ظهور طريقت و تصوف ميدانند (معارضان) .برخي گروههاي
ديگر نيز با اصالت دادن به هر يك از دو گفتمان ،معتقدند نبايستي هيچيك در حريم
ديگري ورود کرده و هر يك متكفل سامان دادن به بخشي از نيازهاي اينجهاني و
آنجهاني فرد است (استقاللانديشان) .گروه ديگري نيز فارغ از آنكه خود به
کداميك از دو گروه وحدتانديش يا استقاللانديش معتقدند ،در پي ايجاد
گفتوگو ميان اين دو گفتمان پرقدرت فرهنگ و تمدن اسالمياند و معتقدند چنانچه
بتوان با گفتوگو و برقراري آتشبس ميان اين دو گروه پتانسيلهاي موجود در هر
يك را به فعليت رساند ،فرهنگ و تمدن اسالمي شاهد يك جهش عظيم رو به جلو،
هم در جهات مادي و هم در سمتوسوي معنوي خواهد بود (گفتگو) .اين مقاله
ميکوشد تا آراي جريانات مختلف فكري اسالمي را ذيل يكي از اين چهار گروه
دستهبندي نمايد.
كليدواژهها :شريعت ،عرفان ،تعارض ،استقالل ،وحدت ،گفتگو ،فقه
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مقدمه:
عرفان و شريعت مبتني بر مبادي و مباني خاصي هستند که براي درك رابطه و مواجهة اين دو
گفتمان با يكديگر بايستي به آن مبادي و مباني توجه کرد و بدون شناخت پيشفرضهاي موجود
در هر يك کشف اين رابطه ناممكن خواهد بود .اين پژوهش با توجه به اين موارد ميکوشد با
اسالم ابعاد گوناگون مواجهه آنها را مورد نقد و کاوش قرار داده و جايگاه هر يك از اين دو را در
جهان کنوني مورد کنكاش قرار دهد .اين مقاله به بررسي انواع تلقيهاي گوناگون از رابطة شريعت
و طريقت ميپردازد .نوع تلقي اين نحلههاي فكري از شريعت با توجه به پارادايم فكري آنها
متفاوت است و درمجموع ميتوان اين تلقيها را درچهار گروه کلي دستهبندي نمود:
 .1تقليل شريعت به فقه و حديث (نصگرايان)
 .2تعميم شريعت به دين (متكلمين)
 .3تأويل شريعت به سنت (متصوفه سنتي)
 .4تفسير شريعت به اخالق (روشنفكران)
براساس همين سوگيريهاي چندگانه است که نوع رابطة شريعت با عرفان نيز دچار نوسانات
مختلف ميشود .ازاينرو در فصول مختلف وقتي سخن از شريعت به ميان ميآيد يقيناً مراد يك
گروه از شريعت با گروههاي پيشين يا پسين ،يكسان نخواهد بود.
اين مقاله در ظرف محدود خود تالش دارد تا به اين پرسشها نيز بپردازد؛
نسبت عرفان با تصوف چيست؟ نسبت عرفان با شريعت چيست؟ آيا شريعت همان فقه است؟ و
آيا آن گونه که برخي معتقدند بايد در مواجهة با اين مسئله از گوهر اديان سخن گفت و روُيه اديان
را در گذر تاريخ به تأويل سپرد؟ اخالق در اين معادله چه نقشي دارد؟
براثر نبود اثري مستقل که تنها به اين گونهشناسي بپردازد نگارش چنين پژوهشي انجام گرفت.

بخش اول :تعارض
پديدة تعارض ميان شريعت و طريقت ،کمتر در حوزة نظر و بيشتر در حيطة عمل پديدار شده است.
تقريباً همة فرق و نحل و گرايشهاي فكري در اسالم در حوزة نظر به لزوم و وجوب پايبندي به
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اصول شريعت تأکيد کردهاند و تقريباً معارضي در اين حوزه وجود ندارد .اما ازآنسو ،مسئله
متفاوت است و معارضان تصوف يا طريقت در ميان ساير طوايف فكري اسالمي از فقها ،متكلمين و
فالسفه بيشترند .برخي مدافعان تصوف نيز آنجا که پاي عمل بهميان ميآيد ،شريعت را آنگونه که
فقها و متشرعين خواستهاند کمتر عمل کرده و به همين دليل همواره متهم به الاباليگري و
هر دو طرف معادله در بسياري از اوقات از تفسير مفهوم شريعت غفلت ورزيده و شريعت را يا
به فقه تقليل داده يا آنقدر تفاسير شاذّ و نادر بر آن حمل نمودهاند که قابليت جمع و آشتي ميان اين
دو به وجود نيامده است .معارضان در ميان طايفة فقها و متشرعين به چند دسته از علل و داليل
استناد ميکنند که بهموجب آنها عرفان و شريعت نميتوانند با هم جمع شوند که بتوان يك
گفتمان تجميعي وا حد از اين دو به دست داد .متشرعين معتقدند تصوف هم به لحاظ ماهيت و هم
به جهت خاستگاه با معارف اسالمي سر ستيز دارد و تناسب و سنخيتي ميان آموزههاي قرآني و
تعاليم تصوف وجود ندارد (اصفهاني.)28 :1385 ،

درمقابل ،طرف داران و معتقدان به تصوف نيز به انبوهي از ادله و شواهد موجود در آثار و
آموزههاي صوفيانه استناد ميکنند که در آنها از آموزههاي قرآني بهره برده شده است .افزونبر
آن ،استنادات تاريخي مبنيبر حضور و شكلگيري تصوف در دامان اسالم در دهههاي اوليه را
دليلي بر خلف بودن اين فرزند اسالم دانستهاند و بدين طريق خود را از اتهام ناخلف بودن و عدم
انتساب به اسالم مبرا ميدانند .اما ازآنسو وقتي پاي عملكرد و سنجش مباني عملي صوفيه بهميان
ميآيد با انبوهي از پرسشها ،اتهامها و ترديدها مواجه ميشويم .گويي ميان نظر و عمل در تصوف
شكافي عميق است و يا در حالتي خوشبينانه ،تفسيري که صوفيان از شريعت بهدست ميدهند با
تلقي متشرعين از شريعت آنقدر تفاوت دارد که درنهايت بسياري از متشرعين عطاي تصوف را به
لقايش بخشيده و از اساس آن را معارض شريعت ميانگارند .برخي فرق تصوف نيز تقليل شريعت
به فقه را امري نادرست ميدانند و معتقدند شريعت و سنتْ معنايي بس فراختر از فقه دارد ،ازاينرو
عملكرد و مباني نظري تصوف بههيچوجه با سنت و شريعت بهمعناي موسع آن تعارض که ندارند
هيچ ،بلكه نزديك ترين قرائت از شريعت و سنت نزد اين طايفه موجود است (نظر سنتگرايان) .اما
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اگر شريعت فقط بهمعناي فقه انگاشته شود بيترديد آب عرفان و شريعت با هم به يك جو نخواهد
رفت .متصوفه در خوشبينانهترين حالت همواره به دو ساحت ظاهر و باطن براي دين معتقد بودهاند
و همين باور به نظام دو ساحتي ظهور و بطون  -که البته ظاهراً ريشه در قرآن دارد  -اگر نگوييم
تعارض ،دستکم نوعي تفاوت ميان برداشتهايي که از ظاهر و سطح دين بهدست ميآيد با
در اين منظر حضور هر يك از اين دو گفتمان ،متعرض ديگري خواهد بود و ازاينرو غالب
تنشها و اصطكاكهاي تاريخي ميان دو گفتمان عرفان و شريعت در اين جريان رخ داده است .در
اين گفتمان ،شريعت معارض طريقت بوده و حقيقت فراتر از شريعت و طريقت قرار گرفته است.
نسبتها در اين نگرش بهصورت سه نامتساوي تعريف شده و البته اساساً اين تقسيمبندي سهگانه
(شريعت ،طريقت ،حقيقت) مورد تأئيد متشرعين نيز نيست و آن را از جعليات صوفيه ميدانند :
«شريعت≠طريقت≠حقيقت»
اين ديدگاه مبتنيبر مفروضاتي است که ميان تصوف (عرفان) و شريعت را علياالصول
آشتيناپذير ،غيرهمگون و نامتجانس ميبيند و در ميان متقدمان و متأخران متصوفه و متشرعين و
روشنفكران ديني از طرفداران بسياري برخوردار بوده است .وجود انبوهي از فتاوي تكفير و
ارتداد اهل تصوف که ازسوي فقهاي شيعه و سني صادر شده حاکي از حضور قدرتمند اين گفتمان
حتي تا عصر حاضر است .از اين دست برخوردها ميان فقيهان و عارفان زياد است .اين ديدگاه
براساس چند تئوري اصلي پايهريزي شده و در ميان سه گروه اصلي يعني غالت (مشتمل بر غاليان
متقدم و نيز برخي از اهل تصوف) ،فقها (اهل حديث و اخباريون ،اهل تفكيك) و روشنفكران
مدرن طرف داران جدي و مستحكمي دارد .و نيز بخشي از بدنة کالمي و فلسفي جديد نيز در کنار
سه گروه فوق از حاميان تفكيك و تعارض ميان دو گفتمان شريعت و تصوفاند .بزرگان و عالمان
صدر اسالم و معاصر ،آثار فراواني در ردّ صوفيه نوشتهاند که حميد خوشنويس در مقالهاي با عنوان
«رديههاي نگاشته شده بر تصوف» به بيش از  140کتاب و رساله مستقل در اين باب اشاره دارد که
البته تاکنون شماري به آن افزوده شده است (رك :خوشنويس.)85 ،109 :1383 ،
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 .1غاليان
بارزترين ويژگي که در تعريف غلو و غاليان بهدست آمده مسئلة الوهيت امام يا پيامبر است .بديهي
است افراد يا فرقي که تحت اين عقيدة کلي به ائمه(ع) و پيامبر(ص) ايمان داشتند ،از اساس و مبنا با
آموزههاي توحيدي اسالم دچار تعارض بودند .انديشههاي حاکم بر گفتمان غلو ازآنرو که در
اعتدال دارند  -در تعارض قرار ميگيرد .معادلة پيچيدهاي که اهل تصوف  -بهويژه در دورة دوم -
(ع)

تحت عنوان جنبه يليالحقي ائمه

و پيامبر

(ص)

وارد انديشة اسالمي کردند ،راه را براي ورود
(ع)

تئوريزه انديشه غلوآميز در باب الوهيت معصومين

بهآساني هموار نمود و از ائمه و پيامبر

(ص)

الههگاني تصوير نمود که گرچه با صراحت خدا نبودند اما فيالواقع بشر نيز نبودند و اوصاف
فرابشري از ايشان موجوداتي نيمهخدا  -نيمهانسان ساخته بود .البته ناگفته نيز نماند هدف يا منشأ
تمام فرق يا افراد غالي ،از اين تكريمهاي خدايگانه ،الزاماً باورهاي ايماني و محبت افراطي نبوده و
بسياري از ايشان از قِبل اولوهيت ائمه(ع) دستکم به نبوت يا امامت همان خدايي ميرسيدهاند که
خود ساخته بودند! الزم به ذکر نيست که اين فرق غالي ،در طول حيات و حضور ائمه(ع) هيچگاه
مورد تأييد و وثوق آن بزرگواران نبودهاند و آن بزرگواران همواره با صراحت تمام بر آرا و عقايد
افراطي آنها مهر باطل زدهاند (مجلسى ،ج .)261 :25

نتيجه آنكه ربط و نسبت ميان شريعت و تصوف (طريقت و عرفان) در ميان گروههاي غالي که
بيشتر در قالب گروههاي متصوفه ادامة بقا دادند رابطهاي معارضانه بوده و اساساً حضور شريعت
مخل ادامه حيات اين دسته از گروهها و انديشههاي غالي است .حضور پررنگ و محوري امر تأويل
دربرابر تمكين از نص متن قرآن نيز از ويژگيهاي غاليان است؛ بهطوريکه ميتوان ادعا نمود
اساساً دکترين غلو برمبناي اصل تأويل شكل گرفته است؛ بهطوريکه اگر تأويل را با شدت و
ضعفهايي که در گروههاي مختلف دارد ،از اين دکترين حذف کنيم امر غلو ،بياعتبار خواهد
شد.
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 .2نصگرايان
 .2 -1متقدمان :خوارج ،اهل حديث ،اشاعره ،حنابله

نخستين رگههاي نصگرايي افراطي در همان صدر اسالم و در ميان خوارج آشكار گرديد .معتقدان
به نصگرايي ،يا اعتباري براي عقل در فهم و تفسير قرآن قائل نيستند يا اغلي نقل را بر عقل مقدم
اخباريها ،و مدعيان مكتب تفكيك ،را زيرمجموعة آن محسوب نمود

(آريان.)65-104 :1389: ،

حنابله و طبقاتي از اشاعره نيز در طي قرون بعد به اين صف پيوستند و دربرابر هرگونه تأويلگرايي
براي آيات و روايت بهشدت قد برافراشتند.
 .2-2متاخران

مكتب تفكيك ،اخباريون:
روند نص گرايي در شيعه نيز مانند بيشتر جريانات کالمي تا عصر حاضر نيز ادامه يافت و طرفداران
مكتب تفكيك که شايد بتوان آنها را ميراثداران اخباريون قرن يازدهم نيز دانست بهدنبال «رؤياي
خلوصِ» معرفت ،ناقد و نافي هرگونه دخالت فكر بشري در حيطة فهم ديني شدند و لذا فلسفه و
عرفان در اين نگاه ،معارض مباني ديني تلقي ميگردد .مهمترين چهرة نسل دوم که بهتعبيري حتي
مكتب تفكيك ،بقاي خود را مديون وجود ايشان است ،به استاد محمدرضا حكيمي در دورة معاصر
ميرسد.
از نظر استاد حكيمي در طول تاريخ ،سه روش شناختي وجود داشته و تنها از اين سه روش
امكان دريافت و شناخت حقيقت ميسر بوده است .اين سه جريان که بهاختصار آن را عبارت از
وحي و عقل و کشف؛ يا قرآن و برهان و عرفان ميشناسيم سه راه منفك از يكديگر و کامالً متباين
بودهاند .ساحت بلند وحي دور از دستاندازي عقل و عرفان فرض شده و اختالط اين سه راه با
يكديگر نيز از اشتباهات بزرگتري دانسته ميشده که ممكن است هر کسي مرتكب شود (حكيمي،
.)161 :1375

نسل متأخر مكتب تفكيك اما از شيوة اعتدال استاد حكيمي حرکتي دوباره بهسمت ديدگاههاي
نخستين اين مكتب آغاز کرده و به حدت و شدت هرچه تمامتر بر ارکان فلسفه و «عرفان مصطلح»
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تاختن آغاز نموده است .ازجمله ،مهدي نصيري يكي از چهرههاي شاخص اين مكتب است که در
سال هاي اخير در مناظرات و مشاجرات بسياري در دفاع از تفكيك و رد فلسفه و عرفان در
برنامههاي مختلف به تبليغ اين مكتب پرداخته است.
 .3تصوف فرقهاي
شريعتمدارانه ،هيچگاه به شريعت بهمعناي فقه بهمثابة يك مانيفست الهي و فصلالخطاب آسماني
براي اداره امور فردي و اجتماعي ننگريستهاند و بيشترين تلقي ايشان از فقه ،متبادرکنندة نوعي
استقالل است که در اين نگرش فقه بهعنوان علمي دنيوي متكفل ساماندهي امور اينجهاني انسان
در کنار تصوف و عرفان بهعنوان علمي حقيقي که متضمن سعادت اخروي ابناي بشر است تلقي
ميگردد .البته اين نگاه استقالل بينانه بر اهل تصوف غلبه دارد لكن قسمي از متصوفه نيز از متقدمان
و متأخران بودهاند که نگاه معارضانه با اين مقوله داشتهاند .فقه و شريعت در منظر اين گروهها
معارض با عرفان و تصوف فرض گرديده و وجود و حضور هر يك نافي وجود و حضور ديگري
انگاشته شده است .شريعت در اين منظر ،مجاز از فقه است و ناظر به آن دسته از تعاليم و آموزههاي
قرآني که تنها با اعمال و مناسك ديني گره خوردهاند ميباشد .از اين منظر ،طريقت که در سيري
خطي پس از مرحله نخست واقع گرديده کمال مرحلة شريعت است و به همين منوال مرحلة
حقيقت نيز که پس از شريعت قرار گرفته تكامل يافته دو مرحلة پيشين است و کساني که به اين
سرمنزل مي رسند از قيد هرگونه جزميّت و قوانين محتمل بر دو مرحلة پيشين عمالً آزاد ميگردند.
عالوه بر مواردي که عدم تقيد به آنان موجب خروج فقهي از دين و مذهب نخواهد شد ،برخي از
فرق تصوف نسبت به برخي از مناسك عبادي ،همچون صوم و صالت نيز تقيدي نداشته و حتي
نوعي جايگزين براي آنها نيز معرفي کردهاند .ازجملة اين فرق ميتوان به اهل حق يا علياللهيه
ساکن در مناطق غربي ايران اشاره نمود .پرستش مشايخ و دعوت رسمي اقطاب برخي از فرق
تصوف به پرستش خود نيز يكي ديگر از اموري است که موجب تعارض هرچه بيشتر متشرعين و
آموزههاي صوفيه شده است .حروفيه ،نقطويان و قرامطه را نيز ميتوان در اين گروه گنجاند.
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 .4بخشي از انديشمندان ديني جديد
اما تعارض بين شريعت و تصوف در مكتب تفكيك متوقف نشد و برخي از فلسفهدانان و
فلسفهپژوهان و متكلمين جديد نيز بر اين تباين صحه گذاردهاند .عبدالحسين خسروپناه ازجمله نسل
جديد از کساني است که در حوزة کالم جديد قدم برداشته و قلمفرسايي کرده است .او با وجود
شريعتگريزي و اباحهگري ،يكي از عللي است که خسروپناه تصوف را بدان متهم نموده و معتقد
است آسيب هاى اخالقى و انحرافات جنسى و فاصله گرفتن از شريعت نيز مشكل ديگر بسيارى از
فرقههاى صوفيه است .وي معتقد است :به همين جهت ،عرفان اصيل اسالمي از التقاط و انحراف
فرقههاي صوفيه بهشدت رنج ميبرد (خسروپناه :1390 ،شماره.)90

آيتاهلل مصباح نيز که خود از تاليان و شارحان حكمت صدرايي بهشمار ميرود در مواجهه با
اصل تشكيك وجود -که مبناي جهانبيني فلسفي صدرا را تشكيل ميدهد  -نگاهي انتقادي دارد و
تلويحاً آن را معارض شريعت ميداند (فصلنامه مكتب وحي ،تقريرات ،شماره  141 ،10و  .)142او همچنين
درخصوص مسئلة وحدت وجود ،نفي وجود از غير خداي متعال و نفي مطلق کثرت را نهتنها
مستلزم نفي اعتبار احكام عقل ميداند؛ بلكه همچنين مستلزم نفي اعتبار علوم حضوري متعلق به
نفس و افعال و انفعاالت آن نيز بهشمار آورده است (پايگاه اطالعرساني آيتاهلل مصباح يزدي).

 .5روشنفكران سكوالر
روشنفكري مدرن معتقد است فقها در عصر مدرن ،فقه را جايگزين اخالق کرده و از ضرورت
شاخهاي با عنوان «فقه االخالق» غفلت ورزيدهاند .در ميان روشنفكران مدرن  -حتي آنانکه با
پسوند ديني شناخته ميشوند  -نيز نسبت ميان شريعت و تصوف به يك ميزان نيست .برخي اساساً با
هر دو گفتمان مخالفاند و معتقدند اين گفتمانها تكافوي نيازهاي بشر عصر جديد را نميدهد و
بايستي به مقوله ثالثي  -که ايشان مايلاند از آن به گوهر دين تعبير کنند  -تمسك جست
(حداکثريها؛ شايگان ،ملكيان ،آشوري ،سروش).
عبدالكريم سروش ،ورود تصوف و عرفان را به عرصههاي اجتماعي ،خانمانسوز و راهي براي
ورود هرچه بيشتر استبداد به عرصههاي اجتماعي ميداند و معتقد است که ظرفيتهاي اجتماعي
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عرفان آنقدر نيست که بتواند ساماندهنده نوعي گفتمان اجتماعي سياسي باشد يا بتوان از بطن آن
نحوة اداره سياسي يك اجتماع را استخراج نمود.
مصطفي ملكيان نيز با تأکيد بر مسئلة اخالق ،همين نگراني را ابراز ميدارد .او که همّ خود را در
سالهاي اخير مصروف نظريه «عقالنيت و معنويت» کرده ،فقه را فاقد کارآمدي الزم جهت مواجهه
نظامي فكري معنوي از تلفيق دو امر عقالنيت و معنويت بود .قرائت ملكيان از معنويت نيز ناظر به
بخشهاي اخالقمدار اديان و مكاتب گوناگون است (ملكيان :1379 ،شماره .)1685

در ميان روشنفكران فارسيزبان غيرايراني ،اقبال الهوري با آنكه در فضاي آکنده از
انديشههاي صوفيانه و مكاتب مختلف عرفاني تنفس ميکرد ،بااينحال ،در آراي تصوف و عرفان
رکود نيافت .او صوفيان را در مسئلة کشتن نفس متأثر از تعاليم افالطون

ميداند (سرگل زائي:1378 ،

شماره )153و در مقالهاي تحتعنوان «اسرار خودي و تصوف» به بنياديهاي غيراسالمي وحدت
وجود اشاره نموده و عقيدة خود را که برخالف وحدت وجود است ،روشن ميسازد.
روشن فكري مدرن ،غالباً نگاهي از سر رحمت و تحبيب به عرفان و تصوف دارد و ازآنجاکه
روشنفكر اساساً در پي تقليل کارکردهاي سياسي اجتماعي فقه است و بيشتر به نوعي دستيابي به
تجربة ديني يا عرفاني ميانديشد و در پي بازسازي اسطورة تجربة بيواسطة امر قدسي است ،عرفان
را از آن جهت که روشي فرامذهبي و کمقيدتر است همواره به عنوان گفتماني با ظرفيتهاي باالي
جهاني شدن دانسته است .اما هنگامي که سخن از وجوه اجتماعي و اثرات جمعي تصوف بهميان
ميآيد جريان روشنفكري يكي از منتقدان جدي تصوف است؛ تاجاييکه چنانکه گفته شد برخي
ا ساساً عطاي عرفان و تصوف را به لقاي آن بخشيده و از بيم آنكه از درون شيشة عرفان و تصوف،
غولي مهيب بيرون نيايد که نتوان آن را مهار نمود ،با هرگونه تالش جهت ورود تصوف به
عرصههاي سياسي اجتماعي مخالفت ورزيدهاند .داريوش آشوري را نيز بايد در اين سلك
دستهبندي نمود (شبكه فارسي بيبيسي ،ژوئن.) 2010
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بخش دوم :استقالل
در اين منظر ،در عين آنكه از تنش و تعارض ميان دو گفتمان پرهيز ميشود وجود نوعي خطوط
قرمز ويژه در هر يك از دو گفتمان ،مانع از تداخل و ورود آنها به قلمرو ديگري ميگردد .در اين
منظر ،شريعت مقدمة طريقت و عهدهدار ظواهر و طريقت عهدهدار امور باطني عالم است .غزالي و
طرف داران اين ديدگاه به نوعي تفكيك و استقالل ميان اين دو گفتمان قائلاند و براي هر يك
از دو ،حدود و ثغوري متصوّرند که نبايد هيچيك از حد و حدود خود بر ديگري طغيان نمايد و
اساساً اين دو گفتمان قابليت اجتماع نيز ندارند .برخالف گروه نخست که قائل به تعارض ميان
شريعت و تصوفاند و از اين رهگذر از جدال و جدل نيز استقبال مينمايند اين گروه در عين به
رسميت شناختن استقالل هر يك از اين دو گفتمان ،هرگونه تقابل و تعارض بين آنها را نيز
نميپذيرند .طرفداران اين ديدگاه را بيشتر بايد در ميان روشنفكران ديني مدرن جستوجو نمود.
چه اينان به سبب رويكردهاي مدرن خود به مقولة دين و بهتبع آن عرفان ،برخي جزميتها و
اطالقهاي موجود در علم فقه را به اعتبار ذاتي يا عرضي بودنشان مورد توجه قرار دادهاند و از اين
رهگذر به نفي کامل فقه نميرسند؛ اما معتقدند که فقه برخالف عرفان که از اصول ذاتي دين است
امري است که با زمان و مكان دچار برخي دگرگونيها شده و درنتيجه از عرضيات ديني قلمداد
ميشود ،لذا اين دو گفتمان در عين استقالل و اعتباري که براي هر يك وجود دارد؛ اما از آن حيث
که يكي مربوط به ذاتيات و ديگري مربوط به عرضيات دين است ،ماهيتاً يكي نيستند و به وحدت
نميرسند؛ اما زمينه براي گفتوگو و مصالحه ميان اين دو برقرار است.
وجود تفاوت ميان تلقيهايي که از سطح و ظاهر دين بهدست ميآيد و دريافتهاي باطني از
آن در بين برخي از طوايف فكري اسالمي قدري تلطيف شده و از شدت و حدت اختالفاتي که در
دو گروه معارضان بود ،در اينجا خبري نيست .البته با اين قيد که به اعتقاد اين گروه ،مسئوليت و
ماهيت تصوف و فقه چنان از يكديگر جداست که اساساً نبايد هيچيك را با معيار ديگري سنجيد و
قياس اين دو علي المبنا کاري خطا و اشتباه است .به اعتقاد اين گروه ،هر يك از اين دو گفتمان
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مسئوليت ساحتي از انسان و اجتماع را بر عهده دارند و منطقاً حوزه کارايي و کاربرد هر يك در
ديگري تداخلي ندارد.
 .1تصوف سكوالر
تصوف سكوالر ،عرفاني است با قرائتي اگر نگوييم غيرديني ،دستکم فراديني .تصوف سكوالر
آموزههايي رقيق و کماثر و عرضي مسائل عرفاني ميپذيرد.
از اين منظر ،بر اين باوريم که نميتوان تصوف سكوالر را در عداد معارضان فقه و شريعت
نشاند؛ بلكه ازآنجاکه اينان بهنوعي از شريعت حداقلي قائلاند و نيز به دليل برخي از تصريحاتي که
در آثارشان وجود دارد ،بايد در شمار استقاللانديشان قرار بگيرند .برخي از گروههاي نوظهور
عرفاني نيز الاقل بهحسب ظاهر ،رابطة خود را با شريعت ،با معادلة استقالل شريعت و عرفان مطرح
ميکنند.
يكي از ويژگي هاي تصوف برآمده از نظام خانقاهيِ سنتي ،نوعي تمايل به دين شخصي و اقبال
به سكوالريزاسيون آموزههاي عرفاني است .معنويتِ بدون شريعت (يا دستکم شريعتي خفيف و
کماثر) ،مهمترين ويژگي معنويت مدرن است که اثرات وضعي آن بر نظام برجايمانده از
خانقاههاي سنتي نيز کمابيش مشاهده ميشود .البته اين بهمعناي آن نيست که نظام خانقاهي ،نظامي
بدون شريعت است اما در خانقاههاي دورة جديد ،گفتمان شريعت بهمعناي فقه ،جايگاهي را که
پيشتر از آن برخوردار بود ،از دست داده و بيشتر بهمثابة نوعي پوشش دربرابر انتقادات فقها مورد
استفاده قرار ميگيرد .کمااينكه در بحث حرمت سماع ،عشريه ،مراسم تشرف ،ايجاد مكانهاي
مستقل از مساجد و تحت عنوان حسينيه و  ...را ميتوان از موارد زاوية عرفان با فقه دانست .ضمن
آنكه ،ايجاد يك سيستم حكومتي با اشراف «فقها» به نام «جمهوري اسالمي» نيز در شديدتر شدن
اين زاويه ميان عرفان و شريعت بياثر نبوده است.
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 .2روشنفكران ديني
روشن فكري ديني از ابتدا در پي حل و فصل اختالف ذاتي ميان سنت و مدرنيسم برآمد و از همين
رهگذر ،ايشان در دورههاي مختلف رويكردهاي متفاوتي به مسئلة سنت  -که نمود کامل آن در
فقه و شريعت است  -نشان دادند؛ از تالش براي علمي کردن مفاهيم ديني و اسالمي توسط
اسالمي در دهههاي  40و  50و سرانجام رويكردهاي سروش و ملكيان و کديور پس از انقالب که
قائل بهنوعي نگاه فراديني بودهاند؛ اما در يك نگاه کلي ،روشنفكري ديني در ايران در طي
نسلهاي مختلف ،همواره «در جستوجويِ تعادل و داد و ستدِ خالق ميانِ سنّت و مدرنيّت است»
(آشوري :1390 ،شماره .)9

روشنفكر ديني ،در عين آنكه به سبب اتصاف به صفت ديني بودن نميتواند نسبت به
تأثيرگذاري و نقش آموزههاي فقهي در کليت دين بيتفاوت باشد؛ درعينحال نيز قائل به وجود
مرزهايي براي آموزههاي فقهي بهعنوان علمي که متكفل ساماندهي به امور دنياي دينداران -
سنتي  -است ،ميباشد.
روشنفكري ديني در نسل نخست (بازرگان ،سحابي ،شريعتيِ پدر و )...خود در پي تطبيق
آموزههاي دين با جهان مدرن برميخيزد؛ اما اين حرکت موجب نميشود تا نقش شريعت در اين
حرکت کمرنگ تلقي شود؛ تاجاييکه بازرگان در دورة نخست از سلوك فكري خود در پي
اثبات ضرورت تأسيس يك حكومت ديني مبتنيبر آموزههاي شرعي است.
عبدالكريم سروش در دورة دوم تفكر خود ( )1358-1383از نخستين کساني بود که در نسل دوم
اين نگاه استقاللانديش ميان فقه و عرفان را بهروشني در آثارش منعكس نمود و حتي در پارهاي از
آثار و گفتوگوهايش بهسمت نوعي تئوريپردازي در باب اين تفكيك ميان فقه و تصوف نيز

پيش رفت تا جاييکه برخي معتقدند پروژة روشنفكري ديني پس از انتشار قبض و بسط تئوريك
شريعت ورق آشكاري در اين ديار خورده است (سروش دباغ :1390 ،شماره .)15 -16

البته از بسياري از کلمات روشنفكران ديني بهدست ميآيد که آنان اجماالً منكر جايگاه فقه
نيستند ،بلكه نگراني آنان از ناديده انگاشتن ديگر ابعاد دين سرچشمه ميگيرد .ازاينرو تأکيد
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ميکنند که فقه مطلوب است ،اما توقف در آن سزاوار نيست (سروش )169 :1380 ،و آن ديندارياي
که آفتخيز است؛ تصوري از دين است که عمل بيروح و اکتفا به ظواهر را طلب ميکند و
زندگي برپاية فقه هرچند شرط الزم دينداري است؛ ولي شرط کافي آن نيست

(ملكيان،79/9/21،

شماره  .)1692عبدالكريم سروش فقه را دانشي دنيوي ميداند که ماهيت وجودي آن وابسته به شيوة
مرتضي جوادي آملي نيز بهسبب مشي فلسفياش در حكمت صدرايي ،گرچه قاعدتاً در گروه
وحدتانديشان ميان فقه و تصوف قرار دارد؛ اما تئورياش مبنيبر برزخيت اخالق بين عرفان و
فقه ،نظريات او را در گروه روشنفكران ديني نيز قابل احصاء مينمايد .او معتقد است اخالق برزخ
بين فقه و عرفان است و اخالق جلوة ظاهر فقه و جلوة باطن عرفان است و فقه و عرفان در امتداد هم
هستند (جوادي آملي :1390 ،شماره  .)13سروش دباغ اما معتقد است اساساً ما با دو گونه يا دو سنخ
دينداري  -و البد تلويحاً دو نوع دين  -مواجه هستيم :دينداري مبتنيبر عبد و ديندارياي براي
سازگار کردن معارف ديني با معارف غيرديني (دباغ :1389 ،شماره .)5

البته روشنفكري ديني به ويژه در نسل سوم به اين نتيجه رسيد که در مواجهه با عرفان و تصوف
بايد نگاهي دقيقتر و محققانهتر داشت و ميتوان از انواع عرفان و عرفانها سخن بهميان آورد و
مؤلفه هاي گوناگون را در آن سراغ گرفت و از يكديگر بازشناخت؛ عرفانهايي که متضمن يك يا
چند مؤلفة مشترك نيستند؛ بلكه شباهتي از نوع شباهت خانوادگي ميان آنها برقرار است

(سروش

دباغ ،بهمن .)1390از همين روست که در دل عرفان سنتيِ ايراني اسالمي ميتوان نحلههاي گوناگون
عرفاني را از يكديگر تفكيك کرد؛ نظير :عرفان خائفانه غزالي ،عرفان عاشقانة عطار نيشابوري و
جاللالدين رومي ،عرفان فلسفي و غيرخراسانيِ ابنعربي ،عرفان عالءالدوله سمناني ،عرفان متنعمانه
و کامجويانه و ناقدانه حافظ و ( ...دباغ :1389 ،شماره .)5

سروش دباغ همچنين دو ساحت کالسيك و مدرن براي عرفان قائل است و معتقد است نسبت
ميان «عرفان مدرن» و «عرفان کالسيك» ،به تعبير منطقيون عموم خصوص منوجه است؛ نه تباين ،نه
تساوي و نه عموم و خصوص مطلق (دباغ :1389 ،شماره  .)5اين گونهشناسي عرفاني را پيشتر از دباغ،
ملكيان نيز براساس نژادي انجام داده و معتقد است به لحاظ نژادي ميتوان به اقسام گوناگوني از
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عرفان قائل شد که البته هر يك از اين عرفانها در عين وجوه مشترکي که با ديگر عرفانها دارد؛
داراي ويژگيهاي خاص خود نيز هست (ملكيان ،درسنامه.)27 ،

بهنظر ميرسد اين تلقي از انواع عرفان ،قدري به حل پارهاي از ابهامات موجود در متون مختلف
عرفاني و رويكردهاي چندگانه عارفان و متصوفه به مسائل گوناگون راهگشا باشد .ازسوييديگر،
مؤثري دارد و بدون در نظر گرفتن اين تفاوتها نميتوان به جمعبندي درستي از رابطة ميان فقه و
تصوف در طول تاريخ اسالم دست يازيد؛ اين عدم تفكيك و فقدان گونهشناسي رابطة ميان
سنخهاي مختلف عرفاني با فقه ،موجب بروز سوءتفاهمهاي بسيار از جانب معارضان تصوف
گرديده و باعث شده تا کمتر مجالي براي برقراري گفتوگويي سازنده ميان فقه و تصوف به وجود
بيايد .اين ،همان دغدغهاي است که گروهي از روشنفكران ديني و بخشي از ساکنان مدارس علميه
را به صرافت برقراري رابطة ميان فقه و عرفان و فراهم نمودن فضايي براي گفتوگوي رودررو و
سازنده انداخته است .افزونبرآن ،بايد دقت نمود که استقاللانگاري ميان دو ساحت فقه و تصوف
به مثابة تيغي دو دم است که حرکت روي اين خط فكري هر لحظه امكان فرو افتادن به ورطهاي را
دارد که نتيجهاش ختم به تعارض ميان فقه و تصوف ميشود.
 .3تصوف سنتي
بيش و پيش از همه ،بسياري از عرفا و کساني که در فضاي تصوف سنتي تنفس ميکردند ،قائل به
گونه اي از ارتباط ميان فقه و تصوف بودند که از آن جز استقالل تلقي ديگري بهدست نميآيد.
شايد سردستة ناقدان فقه ،ابوحامد محمد غزالي باشد که فقه را دانش دنيوي ناميد .غزالي طي بحران
روحي که در ميانسالي از سر گذراند مدت يازده سال از امور دنيوي فاصله گرفت .دوران يازده
سالة گوشهنشيني معنوي غزالي او را متقاعد کرده بود که:
صوفيان کساني هستند که منحصراً راه خداوند را طي ميکنند ،بهترين طريقة زندگي
را دارند و راهشان راستترين راهها و اخالقشان نيكوترين است(غزالي.)94 :1390 ،

در اين دوران غزالي به اين نتيجه رسيد که صوفيان ارباب احوالاند و نه اصحاب قال .او به
اينجا مي رسد که بين معرفت نظري و معرفت کشفي اختالفي بسيار وجود دارد و تنها اميد او در
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رسيدن به يقين و سعادت اخروي در گرو پيروي از صوفيان است (غزالي 90 :1390 ،و  .)83اگر سخنان
صوفيان را دربارة شريعت از ابتداي شكلگيري تا مرحلة کمال آن ،پيگيري کنيم بسياري از
مشايخ عرفان بر لزوم شريعت و عمل به آن تأکيد داشتهاند .از نظر آنان شريعت نهتنها ضروري
است؛ بلكه طلسم وجود انساني را جز بدان کليد نميتوان گشود و راه باز شدن ابواب علوم باطني
هوس و وسوسه و زندقه و الحاد پيامدي نخواهد داشت (الهيجي .)251 :1393 ،اما واقعيت آن است که
از غالب اين تعابير و تفاسير ،حداکثر تفسيري که ميتوان بر آن تكيه داد و در مقام دفاع برآمد،
نوعي از تفسير استقالل انديشانه نسبت به مسئلة شريعت و طريقت است .با اين وصف در ميان اهل
تصوف کساني بودهاند که به صراحت بيشتري از اين استقالل سخن گفته و بر اين باور بودهاند که

همراهي شريعت و طريقت هرگز بهمعناي «اينهماني» نيست .هجويري به تصريح در کشف
المحجوب از دو گروه که در رابطه با شريعت به گمراهي افتادهاند سخن به ميان ميآورد؛ کساني
که شريعت را حقيقت ميدانند و گروهي که به تعطيل شريعت پس از کشف حقيقت حكم
ميدهند (هجويري.)498-499 :1390،

عينالقضات همداني اما اين نگاه استقاللانديش را به تصريح تمام در قالب مصداقي روشن با
اشاره به اين نكته بيان ميکند که :افراد بسياري بودهاند که نماز ظاهر (نماز فقهي) را ترك کردهاند
(عينالقضات ،1377 ،ج .)374 :1

در ميان عارفان شايد هيچيك بهاندازة موالنا در انتقال مفاهيم و تعاليم صوفيانه به جهان مدرن
نقش نداشته است .روشنفكري ديني بهويژه در ايران پيوند عميقي با آموزههاي موالنا دارد .موالنا
در مثنوي چند گونه تمثيل از شريعت بهدست ميدهد که با تأمل در همة آنها روشن ميشود که
نگاه مرحلهاي ،استقاللي و موقتي در همة آنها وجود دارد.
شريعت بهمنزلة دارو (رك :ديباچه دفتر پنجم)؛
شريعت بهمنزلة نردبان (رك :مثنوي ،دفتر :3ابيات )1402 -1403؛
شريعت بهمنزلة نور راه (رك :ديباچه دفتر پنجم)؛
شريعت بهمنزلة پوست (رك :دفتر  :2ابيات.)3228 -3230
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ديگر عارفان هم افق با موالنا نيز بيش از همين دست تمثيالت در تبيين رابطه شريعت و حقيقت

بهره بردهاند شبستري در گلشن

راز تمثيل مغز و پوست را -که از تمثيالت پر کاربرد عارفان و

صوفيان بوده است  -مورد استفاده قرار ميدهد (شبستري.)123 :1390 ،

 .1حكماي مكتب صدرا
 .2تصوف معتدل کالسيك
اين نظرگاه در پي اثبات وجود وحدت و عينيت ميان اين دو گفتمان است و هيچگونه تفاوتي را
ميان آنها نمي بيند .در اين نگاه ،حقيقت همان شريعت است .در اين منظر ،روابط ميان شريعت و
طريقت به صورت سه کميّت متساوي تعريف ميشود:
«شريعت=طريقت=حقيقت» 
سيد حيدر در جامعاالسرار براي نخستينبار در ميان عالمان و عارفان شيعي بحث وحدت
شريعت ،طريقت و حقيقت را مطرح و ادلة فراواني در اثبات آن ايراد مينمايد .او شيعه را حامل
اسرار انبيا بهحسب ظاهر و شريعت ،و عرفان و تصوف را ميراثدار آن بهحسب باطن معرفى مىکند
و پس از آن حكم به وحدت حقيقى تصوف و تشيّع مىکند (آملي.)343 -379 :1368 ،

پس از سيد حيدر ،صدرالمتألهين شيرازي شاخصترين چهرة اين گروه بهشمار ميرود که
اساساً گفتماني را که او پي افكند براساس وحدت عرفان و قرآن و برهان بنا نهاده شد .او در پروژة
خود در پي اثبات وحدت ذاتي ميان سه ساحت عقل ،دين و معرفت است و ازآنرو که بهرغم سيد
حيدر ،به تراث فلسفي و حكمي مكتب مشاء و اشراق نيز به چشم ارادت مينگريست ،روشمندترين
نظريهپرداز اين گروه بهشمار ميرود .تقريباً پس از صدرا ،بهويژه در مكتب تهران ،همة حكما
شارح و تالي او بوده و در اثبات همين نظريه کوششها نمودهاند .آراي آقا محمدرضا قمشهاي،
حكيم الهي قمشهاي ،حكيم اشكوري ،علي آقا مدرس زنوزي و بسياري از حكيمان صاحبنام
ديگر در اين گروه قابل بررسي است .از شاخصترين چهرههاي اين گروه در دهههاي اخير ميتوان
به امام خميني اشاره نمود .آيتاهلل محمدعلي شاهآبادي ،عالمه طباطبايي ،عالمه حسنزاده آملي و
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آيتاهلل جوادي آملي را نيز ميتوان در اين زمره بهشمار آورد .عباسعلي کيوان قزويني نيز ازجمله
چهرههاي گمنام عرفان در سدة اخير است که بهسبب خروج بر نظام تصوف مرسوم و خانقاهي،
سرگذشت خواندني و عبرتآموزي يافت و ديدگاهها و انتقاداتش بر نظام تصوف مرسوم ،بسيار به
حكماي صدرايي اقتراب يافته است.
کساني اين ايده را مطرح نموده و بر آن تأکيد کردهاند .ازجمله خود ابنعربي در آثار و گفتارش
شريعت را نمودار ترازويي ميداند که نظام هستي با آن تراز ميشود و بي اين ترازو بيم آن ميرود
که نظام هستي به کژي و ناهنجاري بيفتد (ابوزيد )325 :1386 ،در منظر او:
مردان خدا دريافتهاند که احكام ديني همانگونه که با ظاهر آنان پيوند دارد با باطن
آنان نيز پيوند دارد .اينان نه ظاهر را بر باطن چيره ميکنند و نه باطن را بر ظاهر .در پي
شناخت احكام باطني شريعت نيز هستند تا به اين شيوه ،هر دو سوي ظاهر و باطن را
با هم پاس بدارند (ابوزيد 318 :1386 ،و رك :ابنعربي1365 ،ق ،ج.)215 :1

افزونبر ايشان در ميان متقدمان معتقد به اين رويكرد ميتوان به برخي عارفان تالي مكتب
ابنعربي  -نظير صدرالدين قونوي اشاره نمود .شريعت در نزد برخي از متقدماني همچون قونوي،
بهمنزلة ساحت ظهور حقيقت است و ازاينرو در مقام عينيت با حقيقت واقع گرديده است .قونوي
شريعت را ازآنجاکه با وجود تكويني عالم درآميخته است عين حقيقت ميداند و هرگونه دخل و
تصرف و خدشه در شريعت را بهمنزلة تصرف در نظام تكوين عالم ميداند و از اين روست که
هيچکس در اين منظر حق دخل و تصرف و خدشهدار نمودن ساحت شريعت را ندارد .ابنعربي در
فصوص ميگويد:
هرکه از شريعت فاصله بگيرد ،اگر تا آسمان هفتم باال رفته باشد ،به چيزي از حقيقت،
دست نخواهد يافت ...چرا که حقيقت ،عين شريعت است .شريعت ،مانند جسم و روح
است که جسمش ،احكام است و روحش ،حقيقت (ابنعربي ،1365 ،ج.)35 :1
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بخش چهارم:گفتوگو
اين منظر ميکوشد تا با شناختي که از تواناييهاي هر دو گفتمان دارد آنها را هرچه بيشتر به
عرصة گفتوگو و تعامل با يكديگر ترغيب نمايد .نسبت شريعت و طريقت در اين منظر نسبت
ميان دو روي يك سكه است .نسبتها در اين نگرش به صورت :

تعريف ميگردد.
اين گروه نيز با پذيرش برخي نقاط افتراق و تمايز ميان اين دو گفتمان ،اما قائل به وجود نقاط
اشتراك و ظرفيتهاي بالقوه و استواري جهت گفتوگو و تقرب هرچه بيشتر در درون اين دو
گفتمان هستند .بهنظر اينان ،آبشخور واحدي که هر دو اين گفتمانها از آن سيراب ميگردد؛
موجب مي شود تا بتوان بر سر برخي مسائل مذاکره نمود و اختالفات را تا حد ممكن با گفتوگو
حل و فصل نمود .چنانچه اشاره رفت ،اين گروه که ميتوان از آنها با نام سكوالرهاي حداقلي ياد
نمود؛ قائل به وجود ساحتي واسط ميان شريعت و تصوفاند و معتقدند بهوسيلة اين ميانجي ميتوان
شريعت و عرفان را بر سر ميز مذاکره نشاند و از آشتي ميان اين دو گفتمان منافع کثيري را عايد
جهان اسالم نمود .اخالق در ميان اين گروه از جايگاه خاصي برخوردار است که بهواسطة اين حلقة
مفقوده ميتوان هم بخشي از نيازهاي عرفاني انسان امروز را پوشش داد و هم آن ساحتي از وجود
انسان که بر فقه و احكام ديني ابتنا يافته را از نظر دور نداشت .اينان بر اين باور نيز هستند که اخالق
امري فراديني و حتي ماقبل ديني است و از اين روست که بايد فقه را به اخالق عرضه کنيم و
چنانچه احكام فقهي با شهودات اخالقي اينزماني ما منافاتي نداشته باشد قابل اجرا و اعتنا خواهند
بود و در غير اين صورت ،با احكامي که تاريخ مصرفشان منقضي شده روبرو خواهيم بود و بايد
جايگزيني مناسب و متناسب با زمان و مكان براي آنها بيابيم .اين نظرگاه نيز گرچه در ميان
متقدمان طرفداراني داشته ،اما در دهههاي اخير از هواداران بيشتري برخوردار شده است .
البته بايستي ميان ديدگاههاي اين گروه با گروهي که به وحدت شريعت و تصوف ميانديشند
تفاوت قائل شد .برخي از اين گروه به جدايي ذاتي ميان فقه و تصوف اعتراف دارند؛ اما از
گفتوگو و مذاکره جهت تقرب آرا نيز استقبال مينمايند .اين گروه برخالف سكوالرهاي
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حداکثري که اساساً با ورود هرگونه ايدئولوژي به عرصة سياست و اجتماع مخالفاند با اندکي
تسامح به ظرفيتهاي موجود در فقه و تصوف نگريسته و نافي همة امكانات موجود در اين دو
گفتمان جهت اجتماعي شدن نيستند .شايد بتوان گفتمان «امت و امامت» شريعتي را ذيل اين گروه
طبقهبندي نمود .طرفداران اين نگرش با آنكه به تفاوتها و تمايزهاي ذاتي ميان تصوف و فقه
اما درعينحال ،نميتوان و نبايد آنها را بهطورکل از يكديگر جدا دانست .شريعت و عرفان در اين
نگرش بهمثابة دوايري با فصل مشترك انگاشته ميشود.
ازجمله فقهاي متقدم که در اين حوزه جاي ميگيرند ميتوان به مجلسي اول و فيض اشاره نمود
و در ميان متأخران نيز امام خميني و آيتاهلل منتطري ازجمله فقهايي هستند که در جهت اين تقريب
کوشش زيادي نمودهاند .ازجمله بايد رساله «سفير حق و صفير وحي» آيتاهلل منتظري در اين باب
را اثري مؤثر در پيوند نظرگاههاي عرفاني و فقهي و کالمي در باب پديده وحي به شمار آورد.
افزونبر آنچه ذکر شد روشنفكران ديني ،بخشي از متكلمين جديد ،فيلسوفان شيعي (عالمه
جعفري ،عالمه طباطبايي ،آيتاله مصباح) و سنتگراياني نظير سيد حسين نصر و  ...را نيز ميتوان
در عداد معتقدان به «گفتگو» بهشمار آورد.

نتيجه:
بنابر آنچه در اين پژوهش آمد ،حكم واحدي دربارة رابطة ميان عرفان و شريعت وجود ندارد .نه
همه متشرعين قائل به رد و بطالن عرفان بودهاند و نه همه متصوفه تاريخ اسالم ،قائل به وحدت ميان
شريعت و عرفان؛ اما ميتوان گفت که پس از شكلگيري حكمت متعاليه ،رويكرد غالب ميان
حكماي شيعه ،رويكرد وحدتانگارانه ميان شريعت و عرفان و يا بهتعبيري همگرايي و همسويي
شريعت ،طريقت و حقيقت بوده است.
ظرفيتهاي کالمي شيعه که در حكمت متعاليه از آنها بهرة فراواني برده ،موجب شده است تا
عقلگريزي موجود عرفان سنتي قدري متعادل گردد و حكماي صدرايي از آفت علمگريزي و
ضدعقل بودن مفاهيم حكمي و عرفاني بيشتر بري باشند .جدال تاريخي عقل و عشق در اين
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گفتمان حكمي ،کمتر به چشم ميخورد و اساساً رويكرد تجميعياي که در اين گفتمان حكمي
وجود دارد ظرفيت بااليي جهت پيوند دادن ساحتهاي بهظاهر متضاد را در خود دارد .همچنين در
گونه شناسي ارتباط عرفان و شريعت اين نكتة مهم را نبايد دور از ذهن نگاه داشت که تحوالت
سياسي و اجتماعي نقش بسيار مهمي در نوسان اين ارتباط و نيز تلقي صوفيان از شريعت داشته
انحطاط کلي دين رفته ،تصوف به ياري شريعت آمده و با بهرهمندي از دو لبة تيغ تصوف؛ يعني
تساهل و تسامح فرهنگي ،ديني و اجتماعي ازيكسو راه تعامل و همزيستي مسالمتآميز با ديگر
اديان و فرهنگها و سنت ها را باز نموده و از اين طريق به پايايي اساس دين ياري رسانده و
ازسويديگر ،آنگاه که تساهل و تسامح ،کاري از پيش نبرده و قوت خصم بيش از توان تحمل
بوده ،لبة سياسي و جهادي تصوف بهکار آمده است .دورة سلطة مغول بر ايران ،نمونة تاريخي
مناسبي از هر دو روش تصوف بوده است.
بهنظر ميرسد آنچنان که برخي روشنفكران ديني نيز گفتهاند ،تمييز ميان انواع عرفان و نيز ارائة
تبييني صحيح از شريعت ،قدري به حل پارهاي از ابهامات موجود در متون مختلف عرفاني و
رويكردهاي چندگانه عارفان و متصوفه به مسئلة شريعت بسيار راهگشا باشد .ازسوييديگر ،اين
تفكيكِ مكاتب مختلفِ عرفاني در فهم نحوة ارتباطات ميان شريعت و عرفان نيز سهم مهم و
مؤثري دارد و بدون در نظر گرفتن اين تفاوتها نميتوان به جمعبندي درستي از رابطة ميان
شريعت و عرفان در طول تاريخ اسالم دست يازيد؛ اين عدم تفكيك و فقدان گونهشناسي صحيح
رابطة ميان سنخهاي مختلف عرفاني با شريعت ،موجب بروز سوءتفاهمهاي بسيار از جانب معارضان
تصوف گرديده و باعث شده تا کمتر مجالي براي برقراري گفتوگويي سازنده ميان عارفان و
متشرعين به وجود بيايد .اين همان دغدغهاي است که گروهي از روشنفكران ديني و بخشي از
ساکنان مدارس علميه را به صرافت برقراري رابطة ميان شريعت و عرفان و فراهم نمودن فضايي
براي گفتوگوي رودررو و سازنده انداخته است .افزونبرآن ،بايد دقت نمود که استقاللانگاري
ميان دو ساحت فقه و تصوف بهمثابة تيغي دو دم است که حرکت روي اين خط فكري هر لحظه
امكان فرو افتادن به ورطهاي را دارد که نتيجهاش ختم به تعارض ميان فقه و تصوف ميشود .ما
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معتقديم اگر عرفان و تصوف بهصورت کنترل شده در جامعه جريان داشته باشد و «منع و تهديد و
تحديد» گروندگان به عرفان ،جاي خود را به «نقد و بررسي» منصفانة علمي و «گفتگو»ي مشفقانه
بدهد ،البته مجالي براي بروز و جوالن عرفانهاي کاذب نيز فراهم نخواهد شد و عطش معنويت در
جامعه با جرعههاي زالل و پااليش يافتة عرفان اسالمي سيراب خواهد شد.
صرف جلوگيري ميکند و هم به طريق اولي به حفظ بقاي دين و همزيستي مسالمتآميز با ديگر
اديان و ملل و همگرايي با ساير فرهنگها مدد خواهد رساند.

پينوشتها:
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کتابي که در آن ،هات به بررسي رابطة ميان علم و دين از چهار منظر پرداخته و نه مسئله را در پاراديم
فكري چهار گروه ،تحت عناوين اصلي تعارض ،تمايز ،تالقي و تأييد واکاويده است.
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