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 صدرایی عرفان و مدرن عرفان در سیاست و فقه
 

  ابراهیمی احسان
 
  درون در چه است اي مقایسه مطالعات علم، تولید براي روش ترین جدي انسانی علوم فضاي در من بنظر -1

 دکتر کار در مثالً را ایی مقایسه رویکرد این معروف هاي نمونه .گفتمان دو در مفهوم یک چه و گفتمان یک
  و سالمیا عرفان میان که دباغ سروش دکتر »هشتم سبع« مطلب در یا  اکهارت مایستر و عربی ابن میان کاکایی
  رفانع در سیاست و فقه مفهموم دو درباره خواهم می امروز دلیل، همین به بنا .دید توان می است مسیحی عرفان
 .کنم صحبت ایی مقایسه رویکردي با مالصدرا آثار در و دباغ سروش خوانش به مدرن

  عارف و عرفان« به فارسی در که مالصدراست »جاهلیه االصنام کسر« کتاب بر بحث، این در من اصلی تمرکز -2
  تگیپخ دوران به وابسته اینکه نخست .برگزینم را اثر این شد باعث چند دالیلی .است شده ترجمه »نمایان

  همین .اردد خطابی نیمه/استداللی نیمه ساختاري اینکه سه و پردازد می عرفان به اختصاصاً اینکه دو .مالصدراست
   .شاهدیم نیز دباغ سروش »بیکران دریاي آبی« اثر در را ویژگی سه

  رایضمع پایان در امیدوارم که فکري، نظام دو این میان ایی مقایسه رویکرد اتخاذ در من غیرمستقیم و پنهان دلیل
  دباغ، سروش روایت به »مدرن عرفان از ایی طرحواره« دهم نشان که است این شود، روشن  مخاطب ذهن در

 .نوین کلی به ساختاري ریزي طرح نه و ما سنتی عرفان از نو خوانشی از است عبارت نهایتاً
  تمدن و اریخت عنصر ترین پررنگ فقه و است زده فقه بسیار اسالم، نشر و لف تاریخ و اسالم تاریخ فقه؟ چرا اما

  و شعاع حتت تفسیر، و عرفان فلسفه، کالم، مثل دینی، علم و معرفت هاي شاخه دیگر که اي گونه به اسالمیست
  و اند پرداخته نیز فقه فلسفه و فقه به فراخور به نیز مسلمان فیلسوفان و عرفا اینکه ضمن .دارند قرار فقه سایه

   .دهند بدست فقه از فقها مسلط خوانش از متفاوت روایتی و خوانش اند کرده تالش
  قدرت گیآمیخت .است موضوعات برانگیزترین چالش از یکی ایرانی اندیشه تاریخ در سیاست سیاست؟ چرا اما و

 مفهوم به است الزم و شده علت بر مزید خود ما کشور در اخیر دهه 4 در قشري و فقهی خوانش با سیاسی
 زا مدارامحور خوانش تقویت ضمن تا داشت ایی مقایسه و همزمان نگاهی دینی نواندیشان و قدما در سیاست
 .شود پرداخته نیز مهم این سهم سیاست،

 
 :مالصدرا در فقه

  ییا عده چنانچه -اینکه نه آنهاست، االمري نفس واقعیت اند گشته مقرر قوانین شریعت در اینکه علت پس«
  چنین نانآ جز را کسی و کرد توانند درك کامل افراد تنها را اسرار این و .باشند داشته قراردادي جنبه تنها -پندارند
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  جنبه ریند بیشتري خصوصیت است نیافته راه آنان در نسخ حالی و زمان هیچ در که احکامی آن و نیست؛ توانی
 )127 ص بیدارفر، محسن ترجمه نمایان، عرفان و عرفان( ».دارند

 :قرار این به کند می تقسیم سطح سه بر را فقه وي، ادامه در
 ظاهري شریعت
 )طریقت( باطنی عملی شریعت
 )حقیقت( باطنی علمی شریعت

 :از است عبارت اما ظاهري شریعت از مقصود و مراد
  اداردو خضوع به را اعضایش که است عباداتی و کارها به انسان واداشتن و جسمانی هاي ناپاکی از ظاهر پاکسازي

  اثر در را ایمان اهل شمار و کند، مساکین و فقرا به صدقات دادن به وادار و گرداند ملزم لذتها ترك به را او و
  المانظ و سازد، جاري را حدود و کند، کم جهاد تشریع با را مفسدان و منافقان و کافران شمار و بیش، ها زناشوئی

  هیل و رها چهارپایان چون مردمان و شود حفظ نظام تا -کند اصالح تعزیرها و ها دیه ي بوسیله را گناهکاران و
   )128 ص همان، ( ».نباشند
  نمودن هتصفی و باطنی هاي تاریکی و ها زشتی از است باطن پاکسازي )طریقت( باطنی عملی شریعت مقصود

  مچنینه و دیگران بر جوییها برتري شهوانیو خواستهاي تحصیل همچون غضبی و شهوي حیوانی صفات از آن
  ص( فانی چیزهاي آوردن بدست براي ریزي طرح و بازي حقه و مکر چون شیطانی هاي وسوسه از پاکسازي

129( 
  از عقلی قوه و نفس واالي جهت پاکسازي :است عبارت نیز حقیقت یا باطنی علمی شریعت هدف و غرض

 .)است عمل و باور مجموعه حقیقت یعنی( نادانی و فاسد باورهاي
 .مقربان شمار در آنان دادن قرار و متعال خداي جوار به است خلق سوق همانا نیز شریعت سطوح همه غرض

 :خمس صناعات و فقه
  زارهگ بحث در که را خمس صناعات وي .دارد جالبی ابتکار ارسطویی، منطق و فقه میان تناظرسازي در مالصدرا

 :کند می بندي صورت چنین فقه در شود می مطرح کبري و صغري ماده و ها
 واجب = برهان

 حرام = سفسطه
 مستحب = خطابه

 مکروه = شعر
 )129 ص همان، ( مباح = جدل
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 ادیان متعالی وحدت
  توجهی لقاب نکات وي شده، می تعبیر »ادیان متعالی وحدت« به قدما میان در که دینی گرایی کثرت مفهوم درباره

 :رسد می آنان وحدت و اتحاد ضرورت به ادیان ادعایی و عملی نتیجه از بحث، این در وي  .دارد
  معرفت هب آنان رساندن تعالی، اهللا جوار به آفریدگان دادن سوق گفتیم که بطوري الهی قوانین از اصلی مقصود«

  و پست امور به آنان ذات وابستگی موجب که ناپسند هاي خوي و نکوهیده صفات از ایشان سازي رها او، ذات
  ادیان و حقه شرایع اصول در اختالفی است الزم لذا گردد می خذالن و حرمان و دوري مراتب در ایستائیشان

  »ندهد روي تغییري و نسخ را نواهی و اوامر معظمات و اوامر معظمات و احکام کلیات و باشد نداشته وجود الهیه
 )129 ص همان، (

  توان می شریعت، و فقه به نگاهش درباره آخوند مرحوم رسمی موضع کننده روشن بنظر توضیحات این از پس
  بعض با موضع، این در و داند می غیرقراردادي و االمري نفس امري عامش معناي به را شریعت مالصدرا گفت
  .کند می جدا را خود صف کنند، می قلمداد قرارداد و اعتبار را شریعت که عرفان و تصوف هاي نحله و ها فرقه

  بهانه به را شریعت از عبور و داند می همیشگی و نخست گام را شریعت رعایت عرفانی، سلوك در همچنین
  ختالفاتا دلیل و دارد باور ادیان متعالی وحدت و برابري به همچنین .ناممکن سیروسلوك باالي درجات به رسیدن

 .داند می دین علماي نفس هواي را
 

 :مدرن عرفان در فقه
  موضوع هب موسعاً »عرفانی سلوك و فقهی مناسک« عنوان با »دریا بیکران آبی« کتاب دهگانه مقاالت از هفتم مقاله

  عضب قول نقل از الجرم وي موضع شدن روشن براي .پردازد می نویسنده خوانش به مدرن عرفان و فقه نسبت و
 .هستیم باره این در کلیدي نکات

  را خود حثب تمرکز و شود می قائل تفکیک معامالت باب و عبادات باب یعنی فقه سطح دو میان ابتدائاً نویسنده
  ست،ا فقه اجتماعی هاي سویه به ناظر که معامالت باب درباره اصلی مفروض چه داند، می نخست قسم به ناظر

 .است مدرن دوران در موضوعیت از خارج تخصصاً و آنها عقالنیت شدن منقرض
  کند می نظر زندگی به معنابخش منابع چشم به دینی مناسک و عبادي احکام در مدرن سالک میابم، در چنانچه«
  شیمعنابخ دیگر، سوي از مدرن، سالک منظر از …بخشد معنا خویش زندگی به کوشد می آنها در خوردن غوطه با و
  …ستا عبادي احکام بجاآوردن دستاورد مهمترین ،»باخودي« و خودپسندي و خودبینی بر آمدن فائق و زندگی به

  و بودن زناچی و کند می تجربه را بیکران امر مقابل در افتادن برخاك رود، می سجده و رکوع به که سالکی گویی
  یکرانب آبی( »… و کند می یادآوري خود به را هستی مهابت و فخامت و عظمت برابر در خویش نیامدن حساب به

 )123 ،122 صص دریا،
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  خشیمعناب هاي سویه هرکدام، از جزییاتی بیان با و رود می حج و روزه مثل مناسک از تعدادي سراغ به سپس وي
 .دهد می دست به مناسک ترتیبات و آداب از غیرارتدوکسی خوانشی و سازد می پررنگ و تبیین را آنها
  راز و رمز همین بودایی، حتی و ابراهیمی ادیان دیگر و اسالم در فقهی مناسک تنوع درباره وي بحث کانونی نکته

  با سبتشن زیسته، بودایی سنت دل در که مدرن سالک یک اینکه بیشتر توضیح به .است معنابخشی کارویژه و
  واقع در .است کرده زندگی شیعی اسالم سنت در که مدرن سالک یک که همانیست بودایی آیینی و فقهی مناسک
  ضرورت و باید هیچ .جهانشمولند ، معنابخشی مفهوم در و هستند اي منطقه و بومی فرهنگ زیرنشین فقهی مناسک

  مدرن، عارف و ندارد وجود شریعت آیینهاي و فقهی مناسک انجام در مدرن عارف براي معنا این به وجوبی و
  خود سلوك و سلک به بدانها عنایت بی یا بگیرد بهره نفس گر تهذیب و بخش معرفت منابع این از است مختار

 .بپردازد
 :گیري نتیجه 

  آن سطح سه هر در شریعت رعایت وجوب و االمري نفس تلقی شود، می مراد فقه از صدرایی عرفان در آنچه
  هب مدرن عرفان ذیل در اما .نیست شریعت فرایض اداي از نیاز بی سیروسلوك، از سطحی هر در عارف و است

  درنم سالک و است معنابخش ماهیتاً و ایی منطقه فرهنگی، ایی مقوله عبادات باب در فقه دباغ، سروش روایت
   .نیست واجب امري و بپردازد بدانها است مختار

 
 عرفانی نظام دو این در سیاست باب در

 مالصدرا آراي در سیاست
  بحث بتناس به گذاشته، بجاي خود از که پرتعدادي آثار در اما ندارد مستقل ایی رساله سیاست باب در مالصدرا

  وي براي سیاست کرد ادعا توان می کلی نظر از .است کرده بیان را خود نظرات و پرداخته نیز سیاست امر به
  كسلو و سیر بسترسازي جهت در جامعه یک مردمان براي معیشت و عدالت تحقق لزوم باب از و عرضی امري

 باور دانهاب وي که محکماتی کلیات بعنوان و کلی نگاه یک به بنا .است خداوند به رسیدن مسیر در فردي رشد و
 :گفت توان می دارد

 داند می الطبع مدنی را انسان-1
 .است ضروري عقلی، البدیت باب از آن اصالح و تحصیل و است آخرت مزرعه دنیا است معتقد -2
 است زمین روي بر اهللا خلیفه انسان -3
  یاسیس اندیشه( .نیست پذیر امکان ریاست و سیاست بدون اجتماعی حیات اصالح و اللهی خلیفه حق اداي -4

 )11 و 10 شماره قبسات مهاجر، محسن مالصدرا،
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  عنیی صفوي شاه قدرتمندترین دوران در عثمانی و ایران جنگهاي با علنی مخالفت نیز، وي شخصی سلوك در
 و دین در بدعت عنوان ذیل هرچند بود، قم کهک به وي تبعید اصلی عامل تحلیل، یک به بنا که اول عباس شاه

  یاسیس فضاي در انتقادي حضور به عمالً و نظراً وي دهد می نشان گرفت، صورت درباري قشري فقهاي مخالفت
 اشتهد عثمانی و ایران جنگهاي با علنی مخالفت کشی مسلمان و برادرکشی حرمت منظر از و است داشته باور

  و حزب تشکیل به ناظر و بوده پیشامدرن دوران در سیاست واقعیت حدود به محدود حضور، این ولو .است
 .است نبوده … و انتخابات

  اداست .شود می دیده سیاسی هاي طلبی جاه حتی و ها دغدغه مسلمان ایرانی فیلسوفان و عرفا دیگر میان در
  در نکهمی( »شده؟ خود سیاسی بلندپروازیهاي قربانی اشراق شیخ آیا« عنوان تحت ایی مقاله در موحد محمدعلی

 پردازد می یزيتبر شمس روایت به اشراق شیخ قتل پنهان دلیل و اصلی موضوع به )نو طرح تبریزي، شمس :کتاب
  انحصاري حق را پادشاهی و ریاست که وي نظري موضع از جدا وي، سیاسی هاي طلبی جاه به است ناظر که

   .است دانسته می واصل عارف
 )سیاسی ورحض و نگاه نوع نه و است سیاست به پرداختن اصل به ناظر و است توصیفی اینجا در بحث که است روشن(

 در تريشبس مجتهد دکتر .است داشته حضور ما سنتی عرفاي میان در سیاست به پرداختن نیز معاصر دوران در
  از پردازد می ایی خاطره ذکر به 1394 آبان 23 ایران روزنامه در طباطبایی عالمه مرحوم استادش از خاطراتی بیان
 :شرح این به معاصر تاریخ عرفاي ترین غیرسیاسی از یکی سیاسی فعل

  از من بود تهگف بودند گذاشته فشار زیر اعالمیه یک امضاي براي را او که سیاسی تنگناي یک در انقالب از پیش«
 »گذارم می کنار هم را آن باشد الزم اگر و ندارم دیگري چیز لباس همین جز آخوندي
  این در »یتوال« مفهوم معتقدند خمینی اهللا روح فقیه والیت نظریه درباره اندیشه گران تحلیل از بسیاري همچنین

  آن از و کرده وارد فقه در را والیت آن خمینی اهللا روح و عربیست ابن نظري عرفان از شده برگرفته کامالً نظریه
  فقیه والیت نظریه هاي ریشه در ایرانی مشروطه آجودانی، ماشااهللا نمونه عنوان به( .است رسیده فقیه والیت به

 )است داده توضیح مبسوط را نکته این
 در ام عرفاي عملی و نظري جدي، حضور از توان می بسیاري موارد اسالمی ایرانی سنتی عرفان در اینکه خالصه
 .گرفت سراغ بوده رایج و مرسوم سیاست از خود دوران در که فهمی بر مبتنی سیاسی امر و سیاست

 
 مدرن عرفان در سیاست

  فکري مبانی و کرده ورود موضوع این به سیاسی امر و عرفانی سلوك عنوان با 5 شماره مقاله در دباغ سروش
 :است کرده تبیین را خود
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  است دولت و حکومت به معطوف آنچه و سیاسی امر با چندانی نسبت عارفانه سلوك که باورند این بر برخی«
 ».ندارد

 )88 ص( 
  قهايف ریایی زهد و سیاست به انتقادي و جدي طور به شیرازي حافظ چون کسی اما موالناست تلقی این مثال 

  جاري امور دلمشغول هم و کرده می رصد را خود روزگار سیاسی تحوالت هم شیراز خواجه« .تازد می درباري
 »بوده جامعه در
 )91 ص( 
 )92 ص( ».نیست گذرد می او پیرامون در آنچه بند در سپهري مدرن، سالکان میان در«

  می رفیمع انقالبی عرفان نماد را غفاري ابوذر دومی که هستند شریعتی علی و الهوري اقبال سپهري، نقض مثال
 .کند

  »یستن سیاسی مشروعیت و عرفان میان ارگانیک رابطه به قائل نگارنده روایت به مدرن عرفان« تئوریک نظر از
 )94 ص(

 )96 ص( سیاسی منصب کسب به ناظر نه و است غیرمستقیم نحو به سیاست به مدرن عارف ورود
 سازوکار با عنان هم« مدرن زیست زمینه و زمانه ضروریات به بنا مدرن، عارف ورزي سیاست نوع همچنین

 )102 ص( »است بشر حقوق پاسداشت و دموکراتیک
  آن، در دخالت نوع و سیاست از فهم میان ماهوي تفاوت دهد می نشان سیاست به نگاه دو این همزمان بررسی

  ظراًن مالصدرا .است ورزي سیاست چگونگی در تفاوت تنها و ندارد وجود مدرن عرفان و سنتی عرفاي میان در
  عمالً ودخ و دارد اشاره است سالک معنوي رشد بسترسازي که سیاست اصلی وظیفه و سیاست جمعی ماهیت به
 در پرداخته، هم را آن هزینه و دارد صریح موضع صفوي دوران در سنی و شیعه مسلمانان میان جنگ نقد در

  سالکان میان در سیاسی موضع اتخاذ عدم یا اتخاذ تشخیص و انتخاب دباغ، سروش احصاي به بنا نیز مدرن دوران
  سیک هم سنتی عرفان در .داند می دموکراتیک امري را سیاست ماهیت اینکه ضمن است، شخصی و متنوع مدرن،
  مانهز همان در مثالً اما کند می علنی و اختیار سیاسی موضع سطحی در و زمانی در طباطبایی محمدحسین چون
 سیاست در حضور و دخالت هرگونه از است مدرن سالک دباغ، سروش تبیین به بنا که سپهري سهراب چون کسی

  امري مدرن عرفان و صدرایی عرفان سطح دو در سیاست دهد می نشان جملگی اینها .دارد امتناع سطحی هر در
  معد یا ورود اصل نه و است دوران سیاست از جمعی فهم و ورود نوع در تفاوت و فردي و شخصی ماهیتاً است
   .سیاست به ورود
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 :پایان
  زنیمب مقایسه به دست مدرن عرفان و صدرایی عرفان میان سیاست و فقه موضوع دو در شد تالش مطلب این در
  کسر« کتاب در مالصدرا نظري عرفان مواضع به مستند .شود روشن عرفان از تلقی دو این نزدیکیهاي و دوریها تا

  و مهم موضوع دو این به دباغ، سروش »مدرن عرفان طرحواره بیکران، دریاي آبی« کتاب و »الجاهلیه االصنام
  ناسیش عرفان سنخ دو این میان تفاوتها شود داده نشان شد تالش و شد اشاراتی مدرن و سنتی عرفان در حساس

  نتیس عرفان از نو خوانشی بیشینه دباغ، سروش روایت به مدرن عرفان و است کمرنگ و اندك گرایی، عرفان و
  نوع و يصورتبند در تفاوت .نیست سنتی عرفان از متفاوت و مجزا ایی مقوله مدرن عرفان و است اسالمی/ایرانی
 .مواجهه اصل نه و است سیاسی و فقهی امر با شدن روبرو


