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در طریق اهل بیت، 
عرفان، از حقیقت دین، 
باطن قرآن کریم، سنت 
نبوی و طریقه ای که 
نمادش خود ائمه ي 
معصومین )علیهم السالم( 
هستند، گرفته مي شود. 
به طور دقیق تر باید 
بگوییم که عرفان اصیل 
برگرفته از باطن والیت 
ائمه )علیهم السالم( است

نس��بت عرفان و دين اس��الم و به ط��ور خاص تر، 
وحي، همواره محل بحث بوده است. لطفا ضمن توضیحي 

در اين باره پیرامون چیستي وحي توضیحاتي بفرمايید.
نزول وحی، عظيم ترین اتفاق عالم است، مصادف با انقالبي 
بزرگ در تمامی عرصه ها و ساحت های وجود انسانی است و 
از این طریق عل��م و تجلی الهی در جهان تحقق پيدا می کند. 
از آن جاکه وحی خودش علم حقيقی اس��ت، اولين اثرش این 
اس��ت که بعد از نزول وحی ش��اهد پدید آمدن جریان علم و 
معرفت در جهان هس��تيم. از آن به بعد ما شاهد انقالبي علمی 
در جهان هس��تيم؛ به این معنا که آدمی در تمامی ساحت هایی 
که امکان دارد در آن به معرفت و حقيقت برس��د، مش��غول به 
فعاليت مي شود. این علوم و معارف به سه دسته تقسيم مي شود 
که فرمایش پيغمبر اکرم )صلي اهلل عليه و آله( هم مؤید آن است. 
یک بخش ناظر به حقایق اس��ت که اصول دین گفته می شود، 
بخش دیگر ناظر به باطن و درون انسان است که علم اخالق را 
شکل می دهد و یک بخش هم مربوط به اصالح ظواهر انسان 
است که شریعت و احکام و قوانين می باشد. این ها را با عنوان 
حقيقت، طریقت و ش��ریعت هم ذکر کرده اند. حقيقتی وجود 
دارد که باید به آن رس��يد و برای رس��يدن هم یک راه وجود 
دارد که البته این راه دو وجه دارد: وجه ظاهری و وجه باطنی. 
طریقت و شریعت، راه های رسيدن به حقيقت هستند. مراد از 
حقيقت، یعن��ی درک تفصيلی اصول دین؛ درک توحيد، درک 
نبوت، درک معاد، درک عدل و درک والیت، که به ميزان اعتقاد 
و ایمان هر شخص و به ميزان سلوکی که در دو حوزه ي ظاهری 
و باطن��ی دارد و نيز به ميزان مؤدب ش��دن به آداب ظاهری و 
باطنی، ميل به حقيقت برایش ميسور می شود. حقيقت، بی کران 
و بی نهایت است و ميل به درجاتی از آن وابسته به دو حوزه ي 
شریعت و طریقت می باشد. البته در اصطالحات، تفاوت هایي 

بين اصطالحات برگرفته از قرآن کریم و سنت ناب پيامبر اکرم 
)صل��ي اهلل عليه و آله( و طریقت اهل بيت )عليهم الس��الم( با 
اصطالحاتي که خارج از این حوزه مطرح مي ش��ود، هس��ت. 
دقيقا مانند دین که به دو دسته ي عامه و خاصه تقسيم می شود. 
رویکرد جریان عامه این گونه اس��ت که برای استفاده از دین، 
احس��اس نيازي به ائمه ي معصومين )عليه السالم( نمي کنند و 
معتقدند که خود می توانند مستقيما از قرآن کریم و سنت نبوی 
استفاده نمایند. اما جریان خاصه معتقد است که حقيقت دین 
که با حضرت رسول )صلي اهلل عليه و آله( به این جهان آمده 
اس��ت، برای استنباط و اجرا نياز به فرآیند عصمت دارد. یعنی 
درک، تفسير و عمل به دین از طریق مقاماتی صورت مي گيرد 
که مانند پيغمبر به طور خاص، تعليم و تربيت از خدا گرفته اند 
و معصوم اند. این اعتقاد که بعد از پيامبر ، جانشين او منصوص 
و معصوم است، در مقابل دیدگاهی است که معتقد است بعد 
از رحلت پيامبر )صلي اهلل عليه و آله( و انقطاع وحی، دین به 
خود انسان ها و عقل و اندیشه و تجارب بشر سپرده شده است 
و هرگونه که بخواهند مي توانند تفسير و عمل کنند. عرفان در 
جریان عامه به صورت تصوف ظاهر می شود. تصوف آميزه ای 
اس��ت از قرآن، سنت، افکار، عقاید و آدابی که خارج از دنيای 
اسالم بوده است. صوفيان چون به صورت کامل رجوع به اهل 
بيت )عليهم السالم( نداش��تند، ناگزیر به منابع دیگري از قبيل 
تصوف هندوس��تان، عرفان هندویی و کال عرفان ش��رق دور، 
رجوع می کردند. در طریق اهل بيت )عليهم الس��الم(، عرفان، 
از حقيقت دین، باطن قرآن کریم، س��نت نبوی و طریقه ای که 
نمادش خود ائمه ي معصومين )عليهم الس��الم( هستند، گرفته 
مي شود. به طور دقيق تر باید بگویيم که عرفان اصيل برگرفته از 
باطن والیت ائمه )عليهم السالم( است. بين دانش ها و علومی 
ک��ه بعد از ن��زول وحی پدید آمد، علمی ک��ه بيش از همه به 
وحی شباهت و سنخيت دارد، از جنس وحی است و با راه کار 
وحی تحقق پيدا می کند، »عرفان« است. وقتي در دنيای اسالم 
به دانشمندان علوم طبيعی و تجربی، فالسفه، متکلمين، فقها و 
عرفا نگاه می کنيم، می بينيم که عرفا به مرکزیت وحی نزدیک تر 
مي ش��وند و قرار اس��ت دانش ها و معارف آن ها از سنخ وحی 
باش��د. اگر وحی یک دانش الهامی اس��ت و از عالم غيب بر 
قلب نازنين رسول خدا نازل شده است، در عرفان هم کمابيش 
همين حالت را می بينيم. عارف کسی است که دانش هایی به او 
می رسد یا مي توانيم بگویيم نازل می شود، حتی می توانيم بگویيم 
وحی می شود؛ اما نه وحی تشریعی که اختصاص به حضرت 
رسول داشت و بعد از ایشان به پایان رسيد، بلکه وحی الهام یا 
وحی تفهيم. عارف کسی است که فهم و معرفتی را مستقيما از 
خدا می گيرد، همان طور که نبی اکرم )صلي اهلل عليه و آله(، وحی 

در گفت وگو با حجت السالم سید محمد قائم مقامي

من العقل الی القلب
  بررسی چیستی و جايگاه عرفان اصیل اسامی   

در زمانه اي که بشر معاصر تلخي طعم جدايي از غیب و معنويت 
را چشیده است و دکان  معنويت هاي گوناگون -که عرفان هاي 
نوظهور يا انحرافي نامیده ش��ده اند- مش��تري پیدا کرده است، 
پرس��ش از ويژ گي ها و چیستي عرفان اسالمي ضروري به نظر 
مي رسد. حجت االس��الم قائم مقامي که مدرس فقه و اصول و 
فلس��فه و عرفان در سطوح عالیه ي حوزه است، معتقد است که 
راه وصول به عرفان ناب اس��المي جز از طريق مکتب اهل بیت 
)علیهم السالم( میسر نیست. در متن زير که حاصل گفت وگوي 
حامد شکوري با ايشان است، ويژگي هاي اين عرفان و نقشي که 
مي تواند در جامعه ي کنوني ايفا کند مورد بحث قرار گرفته است.

اشــاره
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عرفان مولد عمل است، 
محصول مؤدب شدن 
به آداب است، دانشي 

فورانی، از جنس وحی 
و الهامی است. در این 
دانش، عارف، عقایدی 
را که قبل از سلوک به 

آن معتقد بوده است، 
بعد از سلوک مشاهده ي 
قلبی می کند. کار عرفان 
انتقال دانش از عقل به 
قلب است، یعني عقاید 
دینی و مذهبی شخص 

را که جنبه ي عقلی 
داشته به ناحیه ي قلب 

منتقل می کند

را از خدا گرفته است. در عرفان با دانشی روبه رو هستيم که با 
دانش های فلسفی، کالمی و فقهی از جهات مختلف متفاوت 
اس��ت. در عرف��ان، معرفت، محصول فکر معمولی نيس��ت و 
دانش��ی که عارف به آن رس��يده باالتر از تعقل و فکر معمولی 
است، که در حوزه ي الهام، کشف و شهود قرار مي گيرد. کشف 
و ش��هود از ارکان عرفان است و عارف حتما باید اهل کشف 
و ش��هود باشد. در هر دو حوزه ي خاصه و عامه عرفان دانشی 
اس��ت که ارتباط تنگاتنگی با عم��ل، عبادت، ریاضت و بطور 
دقيق ت��ر با آداب دارد. این دانش محصول مؤدب ش��دن آدمی 
به آداب اس��ت که موجب تجلی حقيقت و حکمت در قلب 
آدمی می شود. حکمت، ماحصل سلوک عرفانی است و سلوک 
عرفانی یعنی، سلوک مبتنی بر شریعت و طریقت. دانش عارف، 
جنبه ي فورانی و انفجاري دارد، چراکه وحی این گونه است و 
انفجار دانش اس��ت. از آن جا که باب وحی بسته نيست، باب 
عرفان هم بسته نيست. البته باید دقت کنيم که وحی تشریعی 
یا تأسيسی با رحلت رسول اکرم )صلي اهلل عليه و آله( به پایان 
رسيد، اما وحی تفهيمی یا وحی الهامی ادامه دارد. هنر و زیبایی 
دین هم به همين اس��ت. وحی آمده که س��نت وحيانی را در 
جهان برقرار کند و تداوم این وحی بسته به جریان فهم وحی 
می باشد. همان طور که اصل وحی، از جانب خداوند تبارک و 
تعالی نازل مي شود، فهم و درک و استنباط وحی نيز از جانب 
خداوند نازل می ش��ود و عارف کسی است که درکش از قرآن 
بر مبنای الهام و وحی الهی اس��ت. قرار اس��ت انسان ها تحت 
تأثير قرآن کریم اهل الهام بش��وند. در آستانه ي ظهور حضرت 
ولی عصر )عج( مردم همه عارف خواهند شد و انسان عارف 
مابقی علوِم زیر مجموعه ي عرف��ان را درون خودش دارد. در 
اس��الم ناب و طریقه ي اهل بيت )عليهم السالم( است که یک 
نفر می تواند در آن ِواحد هم عارف، هم فيلس��وف و هم فقيه 
باشد. براي جمع بندي باید بگویم که عرفان مولد عمل است، 
محصول مؤدب شدن به آداب است، دانشي فورانی، از جنس 
وحی و الهامی است. در این دانش، عارف، عقایدی را که قبل 
از سلوک به آن معتقد بوده است، بعد از سلوک مشاهده ي قلبی 
می کن��د. کار عرفان انتقال دانش از عقل به قلب اس��ت، یعني 
عقاید دینی و مذهبی ش��خص را که جنبه ي عقلی داش��ته به 
ناحيه ي قلب منتقل می کند. عقل، حقایق را به صورت اجمالی، 

اما قلب، به صورت تفصيلی، جزئی و شهودی، می داند. 

اين کشف و شهود، عنايت الهی است يا نتیجه ي تالش 
عارف؟

کش��ف، یعنی کشف حجاب و شهود یعنی شهود حقایق 
ماوراء حجاب. کش��ف و ش��هود یک امداد الهی اس��ت. یک 
تصوري وجود دارد که گویي کش��ف و شهود همواره لطف و 
نعمت خداوند است، در حالی که این طور نيست. بستگی دارد 
انسانی که می خواهد کشف و شهود انجام دهد چگونه انسانی 
اس��ت و چه عقيده و مذهبی دارد؛ چراکه کش��ف و شهود به 
دنبال عقيده و مذهب پدید می آید. انس��ان پيرو مذهبي است، 
در ای��ن مذه��ب عقایدي وجود دارد و ش��خص به دنبال این 
عقاید، حرکت –عبادت و عمل- می کند و بر مبنای این حرکت 
ب��ه عينيت و ش��هود چيزهایی که به آن اعتقاد دارد می رس��د. 

در نتيجه، کش��ف و ش��هود همواره حق نيست. اگر مذهب و 
عقيده ي انس��ان حق باشد، کشف و ش��هود هم حق و مبتنی 
بر واقعيت اس��ت ولي اگر عقيده و مذهب انس��ان باطل باشد 
و به دنبال آن ریاضت بکش��د و حرک��ت کند، به حقایقی در 
جهت باطل می رس��د. در مذهب حق بر خالف باطل، حقایق 
از جانب خداوند اس��ت. مثال در مسيحيت می گویند حضرت 
مس��يح )عليه السالم( پسر خدا اس��ت و بعد از ایشان پيامبری 
نيست؛ اگر یک انسان مسيحی پيرو این اعتقادات حرکت کند 
و مجاهده با نفس داشته باشد و ریاضت بکشد، همين اعتقادات 
را در قلب خود مش��اهده می کند. ش��هود اعم است از شهود 
حقيقت آن طور که هست و آن طور که انسان خيال می کند. آن 
چيزی که انسان خيال می کند، همان را در عالم کشف می بيند و 
این مکر و قهر الهی است. خداوند برای اینکه به عقيده ي باطل 
کسی تحکيم بدهد به او امداد می رساند. خداوند هر دو گروه را 
یاری می دهد، چه آنکه بر حق است و چه آنکه بر باطل است. 
از این لحاظ عرفان اصيل و عرفان التقاطی با هم اشتراک دارند. 
گفته ش��د که کشف و شهود به دنبال عمل، عبادت و ریاضت 
می آید؛ پيرامون ریاضت این نکته قابل ذکر اس��ت که ریاضت 
نوعی تمرین برای انس��ان اس��ت؛ این هم بر دو نوع شرعی و 
غيرشرعی است. ریاضت شرعی یعنی چيزی که دقيقا در شرع 
مقدس وارد شده اس��ت؛ از جمله خود عبادات، مثل نماز که 
نوعی ریاضت لطيف و مالیم است، مثل روزه که خداوند امر 
کرده است. ریاضت غيرشرعی را خود انسان ها قرار داده اند. که 
معموال عرفان های انحرافی، شرط عرفان را همين ریاضت های 
ش��دید می دانند که البته با ریاضت های ش��دید به شبه کرامات 
هم می رس��ند. مبناي آن ها این است که می گویند نفس را باید 
نابود کنيم تا به معرفت برس��يم، اما اساس اسالم این است که 
می گوید نفس را باید از طریق دس��تورات ش��رع تربيت کنيم. 
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کشف و شهود همواره 
حق نیست. اگر مذهب 
و عقیده ي انسان حق 
باشد، کشف و شهود 
هم حق و مبتنی بر 
واقعیت است ولي اگر 
عقیده و مذهب انسان 
باطل باشد و به دنبال 
آن ریاضت بکشد و 
حرکت کند، به حقایقی 
در جهت باطل می رسد. 
در مذهب حق بر خالف 
باطل، حقایق از جانب 
خداوند است. خداوند 
هر دو جریان حق و 
باطل را یاری می دهد. 
از این لحاظ عرفان 
اصیل و عرفان التقاطی 
با هم اشتراک دارند

البته ریاضت های شرعی هم درجات مختلف دارد. مثال کسی 
که می خواهد به درجات باالی عرفان برس��د، عالوه بر انجام 
واجبات و ترک محرمات، مستحبات را هم انجام می دهد و از 

مکروهات پرهيز مي کند. 

در تاريخ شکل گیري عرفان، سنت عرفان را از کجا بايد 
رديابي کنیم؟ 

س��نت عرفا بالفاصله بعد از اسالم و نزول قرآن که معدن 
عرفان اس��ت تحقق پيدا می کند. وقتی بوس��يله ي وحی، قرآن 
پدید می آید، عرفان حادث می شود. بنابراین عرفان هم زاد قرآن 
اس��ت. اینکه عده ای می گویند 50 س��ال بعد فالن صوفی پيدا 
ش��د و غيره، این حرف ها بی معنی است. با بعثت رسول خدا 
)صلي اهلل عليه و آله(، حدوث قرآن کریم و تش��ریف فرمایی 
ائمه ي اطهار )عليهم السالم( این سنت آغاز شد. سنت عرفای 
واقع��ی در وجود یاران و دوس��تان حضرت رس��ول و ائمه ي 
معصومين اس��ت. البته چون اسالم، تفسير عامه هم پيدا کرد، 
یک نوع عرفان هم در این تفس��ير عامه از قرآن و سنت متولد 
ش��د، آن هم نه بعدها بلک��ه بالفاصله. یعنی در زمان حضرت 
رسول )صلي اهلل عليه و آله( و اميرالمؤنين علی )عليه السالم( 
با عارفانی روبه رو هستيم که عرفان را از جانب خودشان و با 
برداشت هایي سرخود سلوک می کنند، مثل»شيخ حسن بصری«. 
این شخص، معاصر حضرت علی )عليه السالم( -معدن مطلق 
عرفان- است و امام را درک کرده است، ولی خودش تصوری 
از عرفان دارد. مثال دیگر »ابوموسی اشعری« است که خودش 
را عارف می داند و هم عصر حضرت امير است. سنت عرفای 
واقعی عين سنت نبوی و علوی است و سنت عرفای التقاطی و 

انحرافی یا شبه عارف، مأخوذ از اسالم عامه است. 

با توجه به وضعیت دوران معاصر و مسائلي که انقالب 
اسالمي با آن روبه روست، سنت عرفان تا چه اندازه مي تواند 

راه گشا باشد؟ 
س��نت عرفانی التقاطی از آن زمان تا به امروز بوده است. 
دس��ته اي از عرفا بودند که انقالب اسالمی ایران را نپذیرفتند، 
مثل »عثمان نقش بندی« ک��ه رئيس فرقه ي عرفانی نقش بندیه 
بود و با ظهور انقالب دس��ت به مخالف��ت زد و به عراق فرار 
کرد و با صدام متحد شد. البته افرادي از عرفای عامه را داشتيم 
که به انقالب ملحق ش��دند. افرادی از سلس��له های قادریه و 
نقش بندی��ه بودند که به انقالب پيوس��تند و عده ای هم که بر 
عرفان ابوموسی اشعري و شيخ حسن بصری و امثالهم اصرار 
می ورزیدند رودرروی انقالب ایستادند. سنت عرفان اصيل در 
زمان ما قابل اجراس��ت و اجرای این س��نت در دوران معاصر 
یعنی اجراي عين س��نت نبوی. در حقيقت این شيعيان هستند 
که اهل س��نت و جماعت اند و عرفان حقيقی تنها در تش��يع 
وجود دارد؛ چراکه اگر کسي اهل سنت نبوی باشد، اهل قرآن 
و عترت و قائل به امام حی )عج( است. لذا نه تنها می توان این 
س��نت را در دوران معاصر اجرا کرد، بلکه ما معتقدیم عصر ما 
و عصری که در آینده می آید، عصر تجلی این س��نت است و 
مردم، سنت عرفان واقعی را که مبتنی بر دین و مذهب اهل بيت 
است دنبال می کنند. کار عرفان اصيل این است که دائما انسان ها 

را در ارتباط با دین قرار بدهد. عرفان عين جذابيت است و در 
آن تازگی وجود دارد. چراکه عارف به حقایق نو به نو می رسد، 
درنتيجه ارتباطش با دین گرم تر اس��ت و جذابيت دین برایش 
بيش تر است، کسی که هر لحظه چيزی از اسالم برایش ظاهر 
مي شود، تحت جاذبه ی دین قرار می گيرد. عرفان تأمين کننده ی 
بقاء جاذبيت دین است. در صورتی در این دنيا می توانيم تحت 
جاذبه ی دین باش��يم که اهل عرفان باش��يم و کسی که تحت 

جاذبه ي دین نيست تحت لوای کفر قرار می گيرد. 

با اي��ن توضیحات در زمان ظه��ور حضرت ولی عصر 
)عج( عرفان اسالمي نقشي جدي دارد.

آن وج��ود مبارک س��نت نبوی را به ص��ورت کامل اجرا 
می فرمایند، همان س��نتی که ما در زمان غيبت نمی توانس��تيم 
هم��ه ي آن را اجرا کنيم. حضرت، باطن اس��الم و دین را که 
حکمت اس��ت اجرا می کنند. انسان ها در زمان ظهور در سطح 
وسيعي عارف می شوند. همان طور که انسان ها در سطح وسيع 
عاقل ، خردمند و حکيم می ش��وند. کش��ف و شهود، پدیده ي 
دنيای آینده است البته از طریق دین و اقامه ي سنت ناب نبوی 
که مظهرش حضرت ولی عصر )عج( هستند و در ادامه شيعيان 
امام که این ها س��ردمداران فکری و معرفتی و سياس��ی دنيای 

آینده هستند.

می گويند دور، دور عقل اس��ت و حتی امام )ره( که در 
عرفان ورود داشت، در عمل بسیار عقالنی عمل می کرد و 
ديگران را به کار عقالنی سفارش می نمود. چگونه در چنین 
زمان��ی، عرفان می تواند به رتق و فتق امور )که بس��یار هم 

سیاسی شده است( کمک کند؟ 
بای��د بگویيم عصر م��ا توأمان عصر عقالنيت و ش��هود 
است. تفاوت این عصر با زمان های پيشين در این است که در 
زمان های گذش��ته، مردم یا می خواستند متمایل به عقل شوند 
بدون قلب و ش��هود و ایمان و عاطفه و یا می خواس��تند اهل 
محبت و شهود باشند بدون تعقل و استدالل. اما عصر ما، عصر 
ترکيب این ها با هم دیگر اس��ت. چراکه حکمت خدا نه شرقی 
است و نه غربی. حکمت الهی فقط عقلی یا فقط ایمانی نيست؛ 
عقلی-ایمانی است. حکمت الهی از یک وجه سرتاپا عقل و از 
یک وجه سرتاپا ایمان است. انسان آینده با رسيدن به حقيقت 
توأمان به سه چيز می رسد؛ یعنی حقيقت، هم برایش مشهود و 
هم معقول می شود و هم استدالل از قرآن می آورد و بحث نقلی 

)منقول( انجام می دهد. 




