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  :چکیده

مفهوم دهدکه در ادبیات قرآن، شرك نقطۀ مقابل توحید است و در نظر عرفا نیز دمینتیجۀ تحقیق نشان 

وحدت وجود بیانگر پایبندي و اعتقاد عارفان به توحید و یگانگی خداوند است و اعتقاد به غیر خدا نشانگر شرك 

لذا بین مفهوم شرك از دیدگاه عرفان و کتاب و سنت، تفاوتی وجود ندارد. در هر دو دیدگاه(عرفان و  باشد.می

مفهوم شرك ثابت است اما  اقسام  و صور  دهدکهدمیهمچنین این تحقیق نشان کتاب)، شرك ضد توحید است. 

و شرك ورزي در تمام صور و اشکالش؛ چه شرك جلی و چه شرك خفی، راه دادن هرآنچه غیر مختلفی دارد. 

و مقایسه آن با کتاب و پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم شرك در عرفان اسالمیخداست به حریم دل است. 

تحلیلی است؛ و ابزار مورد استفاده این تحقیق فیش   –حقیق از نوع  توصیفی روش این ت و سنت صورت گرفت.

برداري است که از طریق مراجعه به  کتاب آسمانی قرآن، کتب دینی، آیات، احادیث، مقاالت، نشریات و نرم افزارها 

  و سایت هاي اینترنتی مربوطه انجام پذیرفت . 

  

   

  مقایسه، قرآن، سنت: شرك، عرفان اسالمی، هاواژه کلید
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  مقدمه -1-١

یاد شده است. اولین » ظلم عظیم«شرك از جمله گناهان کبیره است و در قرآن کریم از آن به عنوان 

کسی که مرتکب این خطیئه بزرگ گردید، ابلیس بود که حاضر به پذیرش ربوییت تشریعی خداوند 

د. مالحظه نگردید و در مقابل امر او ایستادگی کرد و در نهایت به همین سبب از درگاه الهی رانده ش

تواند بازدارندة انسان از ابتال به این گناه دمیآنچه بر ابلیس گذشت و عبرت آموزي از سرنوشت وي 

بزرگ باشد. خداوند در قرآن کریم ضمن هشدار نسبت به پدیده شرك و پیامدهاي سوء آن، عواملی را 

از وسوسه هاي شیطان و  برشمرده است که ممارست در جهت پیاده کردن آنها در وجود خود، انسان را

 ). 122: 1385دارد(انصاري، دمیابتال به شرك باز 

 ودر وهمیشه. است نهاده ودیعه به انسان وجود در را آن متعال خداوند که است فطري امري توحید

 راه که پرستی وخدا توحید این به هستند تالش در نوعی انسانهابه همه.است و بوده انسانها با حال همه

 شده باعث داردکه وجود شرك بنام عاریتی امر ،توحید امادرمقابل.یابند دست آنهاست ونجات زندگانی

 افول به رو ذاتشان در وتوحیدفطري. شوند گرفتار هالکت گرداب وبه شده غرق درآن انسانها از بسیاري

 ونفس منیت وگرفتار ونادانی ،جهل وخودپسندي غرور به تواندمی هالکت این علل واز.باشد وخاموشی

  .برد نامرا شدن لوامه

توان در پرستش و کرنش در برابر مظاهر طبیعی دمیتاریخ بت پرستی در ادوار زندگی بشر را 

جستجو کرد. یکی از باورهاي رایج در میان انسانهاي نخستین تقدیس و ستایش برخی از حیوانات و 

ود. عالوه بر تقدیس شمینام دارد و به این نوع پرستش، توتم پرستی اطالق » توتم«گیاهان بوده است که 

» 1فتیش«ی پاره اي اشیاي بی جان هم قداست داشته اند که به آنها حیوانات و گیاهان، در این دوره حتّ

   د.شمیگفته 

                                                             

1 . fetish 



٣ 

پس از پایان اعصار نخستین، تاریخ آدمیان به تدریج شاهد ظهور تمدن هاي بزرگی در گوشه و کنار 

زمین گردید و بت پرستی از شکل نخستین آن یعنی پرستش مظاهر طبیعی به سوي پرستش امور 

  ).9: 1993ح و خدایان نامرئی تکامل یافت(نصر و لیمان، فراطبیعی اروا

  بیان مساله -1-2

باشد و بنا بر آنچه صاحب مقاییس اللغه دمیبه معناي شریک قائل شدن » شَرِك«از مادة » شرك«

ند بر مقارنت دو شیء و دیگري به معناي امتداد و مستقیم کمیبیان کرده، داراي دو معناست؛ یکی داللت 

که یک چیز بین  ند به این معناستکمیدر معناي اول که بر مقارنت داللت » شرك«بودن یک شیئ است. 

 مخصوص یکی از آنها نباشد؛ مثل مشارکت دو نفر در یک شیئ (ابندو شیئ مشترك باشدو

  ).1387:482زکریا،

» مشرك«به معناي شریک و همتا قائل شدن براي خداوند است و » شرك«ی اما در اصطالح قرآن

باشد یعنی انسان براي خداوند در دمی» براي خدا شریک قائل است« اسم فاعل آن است و به معناي 

). در قرآن کریم آمده است که لقمان به 20، ص4: ج1371ربوبیتش شریک قرار دهد(قرشی بنایی، 

ا بلقمان،پسرش خطاب کرد (ی](یمظع لَظُلْم إِنَّ الشِّرْك بِاللَّه لَا تُشْرِك یعنی اي پسرم! به خدا 13نَی  [

شرك نورز که همانا شرك، ظلم بزرگی است. در این آیه شرك در معناي اصطالحی اش به کار رفته 

علَ مع اللَّه إِلَها فرماید: (الَّذي جدمی). همچنین در مورد مشرك 20، ص4: ج1371است(قرشی بنایی، 

  ] همان کسی که معبود دیگري با خدا قرار داد.26آَخَرَ)[ق، 

بنابراین مشرك کسی است که براي غیر خداوند، نقش مستقل در عالم وجود قائل باشد، البته 

ه است، کافر نیز دمشرك به موجب آن که توحید و یگانگی خدا را در برخی از شئون خداوندي انکار کر

)؛ چنان که در قرآن کریم، شرك به خداوند را کفر 20- 21، ص4: ج1371میده شده است(قرشی بنایی، نا

ه ما کمیهنگا] «33به پروردگار معرفی کرده است؛ (إِذْ تَأْمرُونَنَا أَنْ نَکْفُرَ بِاللَّه ونَجعلَ لَه أَنْدادا)[سبا، 

  »براي او قرار دهیم.دستور دادیم که به خداوند کافر نشویم و همتایی 

اعتنایی به امور دنیوي را از جهات عملی نیز در اسالم آیات گوناگون در قرآن، زهد و پارسایی و بی

مایه خشنودي خدا از بنده و سبب وصول او به مراتب و مقامات برتر و نزدیکی به پروردگار شمرده 



۴ 

پیچید و اوقات از ترس خدا به خود میاست. پیامبر اسالم، روش زاهدان و پارسایان داشت و در برخی 

داشت. همه گیري بر خود برحذر میگیري و سختخواند اما آنها را از گوشهمردم را نیز بدین راه می

بردند؛ و عرفان و بزرگان اسالم و همچنین خلفاي راشدین در آغاز اسالم نیز در نهایت سادگی به سر می

هاي درونی داشته است (جعفري، ارج خود بوده اما بن مایهاگرچه متأثر از خدمیبخصوص تصوف اسال

1386:57.(  

منظور از معرفت، حال عارفی است که حضرت الهی وي را به مقام واالي شهود، یعنی، رؤیت حق 

براي شخص، بدون توجهات و عنایات الهی میسر نیست، و دمیبه حق رسانیده باشد. ظهور چنین مقا

طریق مجرد علم بیان دیگر، گام نهادن در مسیر معرفت، بهآید. بهحاصل نمی تنها به کمک حجج و براهین

مند باشیم، جز به گمراهی، حیرت، و فقط با مدد عقل بدون آنکه از هدایت و راهبري حضرت حق بهره

   ).45: 1390،سعادت پورو سرگردانی نخواهد انجامید (

گوید: آنکه از تنعم دنیا، رو گردانده چنین میابن سینا در نمط نهم اشارات خود، تعریف عارف را 

» عابد«شود. آنکه بر انجام عبادات از قبیل نماز و روزه و غیره مواظبت دارد به نام نامیده می» زاهد«است 

شود؛ و آنکه ضمیر خود را از توجه به غیر حق بازداشته و متوجه عالم قدس کرده تا نور حق خوانده می

شود. البته گاهی دوتا از این عناوین یا هر سه در یک نفر جمع شناخته می» عارف«بدان بتابد به نام 

خواهد نه براي چیزي غیر حق، و هیچ چیزي را شود. عارف شناساننده است. عارف، حق (خدا) را میمی

دهد، و عبادتش براي حق، تنها به خاطر این است که او شایسته عبادت است، بر معرفت حق ترجیح نمی

اي است شریف، فی حد ذاته نه به خاطر میل و طمع در چیزي یا بدان جهت است که عبادت رابطه و

  م، نمط نهم).1037- 980ق /428-370ترس از چیزي (ابن سینا، 

پس، هدف و انگیزه عارف در عبادت، دو چیز است: یکی شایستگی ذاتی معبود، براي عبادت (مثل 

دیگري، شایستگی خود عمل عبادت یعنی شرافت و حسن ذاتی ستایش یک گل، بخاطر زیبایی آن) و 

  ).94 :1390امینی نژاد،عمل عبادت (

وحدت وجود اولین بار توسط محیی الدین عربی بیان گردید. (البته عرفاي پیش از او نیز به این 

ن پرداخت، مسئله اعتقاد داشتند، ولی اولین نفري که رسماً آن را در قالب فلسفی تفصیل کرد و به شرح آ

ابن عربی، به راستی ») ابن عربی عالم بزرگ اسالمی«ابن عربی بود). به گفتۀ جهانگیري (نویسنده کتاب 



۵ 

گذار عرفان نظري در اسالم است و اصل االصول عرفانش عشق و وحدت وجود است. یعنی که بنیان

لیس فی الدار «مدارهستی بخش و حقیقت هستی حق تعالی است و جز او حقیقتی و وجودي نیست 

هایی از وحدت وجود در آثار عارفان پیش از وي همچون ابوسعید ابی الخیر و البته رگه». غیره دیار

شود ولی آنها اکثراً وحدت شهودي بودند نه وحدت وجودي. عارف وحدت حالج و دیگران دیده می

ایت نظر و سپهر عارف بیند. ولی نهرسد، که جز خدا چیزي نمیشهودي در نهایت مسیرش به جایی می

(ابن عربی، » الموجود االاهللا«وحدت وجودي این است که جز خدا اصالً وجودي و موجودي نیست. 

  ).47: 1380،سجادي) و (111، ج دوم، ص1388

هستی را تنها و تنها یک دمیجهان بینی و اندیشه وحدت وجود بر این مبنا استوار است، که تما

هاي دهد. وحدت، تجربه و مفهوم کانونی تمام عرفانوجود الهی تشکیل میحقیقت واحد و ازلی، یعنی، 

ها نسبت به جهان و اجزاي آن ترین شاخصه عرفا، نگاه توحیدي آنموجود است و مهم

  ).89- 83، ص2ج :1378مطهري،باشد.(می

 از دید عرفا، هر چیزي دو وجه دارد: وجهی به سوي خود و وجهی به سوي خدا، که به حسب

اعتبار، وجه نخست، عدم است و وجه دوم، موجود. در نتیجه جز خدا و وجه او، موجودي نیست 

   ).1313،39، مصباح یزدي، به کوشش نادري قمی(

با توجه به آنچه بیان شد در پژوهش حاضر به مقایسه همه جانبه شرك و مفاهیم آن از دیدگاه 

ود که به سواالت اساسی موجود در این شمیود و سعی شمیعرفان اسالمی، و کتاب و سنت پرداخته 

  زمینه، پاسخ داده شود.

  هاي) پژوهشسؤال (سؤال -1-3

  دارد؟دمیشرك از دیدگاه عرفان و کتاب و سنت چه معنا و مفهو -1

  و سنت چیست؟ کتابودمیوجوه تشابه شرك از دیدگاه عرفان اسال -2

آیا مفهوم شرك ثابت است یا بر اساس اقسام و مراتب مختلف، داراي مفاهیم متفاوتی  -3

 باشد؟دمی



۶ 

  هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه -1-4

  بین مفهوم شرك از دیدگاه عرفان و کتاب و سنت، تفاوتی وجود ندارد. -1

  در هر دو دیدگاه(عرفان و کتاب)،: شرك ضد توحید است. -2

  اقسام، صور و مراتب مختلف داراي مفهوم ثابت است. شرك علی رغم داشتن  3

  هدف (اهداف) پژوهش -1-5

  هدف کلی:

 و مقایسه آن با کتاب و سنتدمیتبیین مفهوم شرك در عرفان اسال

  اهداف جزئی: 

  تبیین معنا ومفهوم شرك از دیدگاه عرفان اسالمی -1

  تبیین معنا ومفهوم شرك از دیدگاه کتاب و سنت -2

 وکتاب و سنت دمیتبیین وجوه تشابه شرك از دیدگاه عرفان اسال -3

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

تواند به عنوان یکی از مباحث اساسی و مهم در دمیپرداختن به موضوع شرك و مفهوم واقعی آن ، 

تواند ما دمیباشد و هرچه این موضوع بیشتر و عمیق تر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد دمیعرفان اسال

  را در سایه شناخت و درك مفهوم واقعی شرك، به طریق راستین توحید و یکتا پرستی رهنمون سازد.

از طرف دیگر از طریق مقایسه مفهوم شرك از دیدگاه عرفان ، کتاب و سنت و نیز بررسی و تبیین 

توان به روشن دمیوجوه تشابه و افتراق بین آنها در خصوص موضوع شرك و نحوه نگرش نسبت به آن 

و کتاب دمیتوان به این مهم دست یافت که آیا طریق عرفان اسالدمیشدن مساله کمک نمود و در واقع 

و سنت در مسیر یکتاپرستی یکی هست یا نه. از این رو، این پژوهش ضروري و مورد نیاز براي تمام 

له ا ي که مستقیم به این موضوع جستجوگران راستین توحید است و از آنجایی که تاکنون کتاب یا مقا

 پرداخته باشد، نگارش نیافته، باعث آمد تا احساس نیاز به چنین پژوهشی ایجاد شود.



٧ 

  ي پژوهشپیشینه -1-7

 نوشته شده است، از جمله در جستجوي عرفاندمیکتاب هاي متعددي در زمینه عرفان اسال

تواند براي سالکان و افرادي که در دمیاز استاد محمد تقی مصباح یزدي؛ که این کتاب دمیوحکمت اسال

  تالش هستند تا مسیر حقیقت را بیابند، راهنمایی مفید و حتی مکفی باشد.

، عرفان و ریشه آن را مورد بررسی قرار داده »عرفان اسالمی«، در کتاب آشنایی با )1390امینی نژاد(

  و گسترش آن را به طور روشن و کاملی بیان نموده است.دیمو آغاز عرفان اسال

مورد سنجش و را دمی، عرفان و عرفان اسال»عرفان اسالمی«در کتاب )1391همچنین جعفري(

  تحلیل قرار داده است.

به نوشتۀ جهانگیري، یکی از منابعی است که در آن از وحدت » ابن عربی عالم بزرگ اسالمی«کتاب 

گذار عرفان نظري در اسالم است و اصل گوید ابن عربی بنیاندمیوجود سخن به میان آمده است. وي 

االصول عرفانش عشق و وحدت وجود است. یعنی که مدارهستی بخش و حقیقت هستی حق تعالی 

ت و جز او حقیقتی و وجودي نیست. ابوبکر محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداهللا الطائی اس

الحاتمی، ملقب به ابن عربی اولین کسی است که عرفان را به صورت یک مکتب منظم درآورد. از 

   توان به طرح مسئله وحدت وجود اشاره کرد.ترین کارهاي او میمهم

حسین زرین کوب، تصوف در اسالم از جالل الدین همایی، تاریخ ارزش میراث صوفیه از عبد ال

تصوف در اسالم از دکترقاسم غنی، و همچنین کتاب سرچشمه تصوف ایران تألیف سعید نفیسی و در 

کوي صوفیان، تألیف سید تقی واحدي و کتاب ما للهند تألیف ابوریحان بیرونی، از منابعی هستند که 

  ع به آنها مراجعه نمود. توان در رابطه با موضودمی

و   )1380قاسم کاکایی، دانشیار دانشگاه شیراز، در فصلنامه هاي اندیشه دینی دانشگاه شیراز (بهار 

  ) مقاالت مرتبطی ارائه کرده است.1380، فصلنامه فلسفه دانشگاه تهران(زمستان

و در قرآن کریم ) تحقیقی با عنوان شرك و اخالص در قرآن و مرز بین آن د1382مژگان سرشار(

کند: گیرد که استدالل قرآن کریم بر نفی شرك، این گونه است که ثابت میدمیانجام داده است و نتیحه 

تنها کسی که خالق است، سزاوار پرستش است. تنها کسی که خالق است، موقعیت ربوبیت و قانونگذاري 

  خداي سبحان منحصر است. دارد. الوهیت و ربوبیت تنها منحصر به خداست و عبودیت نیز در 
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و پیامدهاي آن در قرآن کریم انجام » شرك«تحقیقی با عنوان جستاري درمسئله ) 1392فاطمه زرین(

ي شرك و بت پرستی، اقسام شرك و پیامدهاي شرك ، تاریخچه»شرك«داده است و در آن مفهوم شناسی 

  را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. 

در پایان نامۀ خود به بررسی شرك و مصادیق آن در قرآن پرداخته  )1386مهدي آب ساالن(

است.وي در رسالۀ خود به شواهدي از اصول توحید، شرك و بت پرستی و شرك باطن و ظاهر و 

بررسی آن در کالم اهللا مجید پرداخته است و در ادامه مراتب و درجات شرك و چگونگی مبارزه انبیاء با 

است. در بخش قابل مالحظه اي از این جستجو به سر پدیدآمدن سرچشمه آن مورد بحث قرار داده 

شرك و بت پرستی پرداخته شده، همین طور در این جستار کوشش شده است اندیشه هاي ملل و 

مذاهب مختلف در مورد خداپرستی و چند گانه پرستی و گرایش فطري انسان به پرستش معبود مورد 

جمله مباحث دیگري است که در این رساله مورد بررسی قرار گرفنه  توجه قرار گیرد. مصادیق شرك از

  است.

به شرك در قرآن را مورد مطالعه قرار داده دمینگرش سیست )1379( همچنین محمدرضا پورحقانی 

  است.

و مقایسه آن دمیدر کل در این پژوهش کتاب یا مقاله اي که مشخصا در زمینه شرك در عرفان اسال

  باشد.دمیبا کتاب و سنت باشد نیافته ایم، و البته همین نشان دهنده تازه و نو بودن موضوع پژوهش 

نهج البالغه، مفاتیح االعجاز فی شرح  ،1,4روایت - قرآن و نرم افزار ترجمه و تفسیر قرآنی جامع 

فسیر نور، قاموس قرآن، تفسیر قمی، گلشن راز، المیزان فی تفسیر القرآن، مجمع البیان، مجمع البحرین، ت

الکافی، بِحاراألنوار، میزان الحکمه، پیام قرآن، التوحید، رسائل عرفانی و تفسیر کبیر مفاتیح الغیب، از 

  منابعی هستند که به نوعی به مفهوم توحید و شرك پرداخته اند. 

همایون دمیکلیات عرفان اسالمطهري، دمیتوان کتاب کلیات علوم اسالدمیاز دیگر منابع مربوط 

  همتی، مبانی عرفان و تصوف محمد حسین بیات را نام برد. 

  ها) و روش پژوهشمواد (داده -1-8

تحلیلی است. براي جمع آوري اطالعات و داده هاي مورد نیاز،  - روش پژوهش از نوع توصیفی 

مه ها، سایت ها و سایر منابع مراجعه به کتاب آسمانی قرآن، کتب دینی و عرفانی، مجالت، پایان نا
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دهد. پس از گردآوري دمیموجود در این زمینه،  قسمت عمده اي از کار تحقیق را به خود اختصاص 

  گیرد.دمیاطالعات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل داده ها، کار تدوین پایان نامه در فصول مختلف صورت 

  بزار مورد نیاز براي انجام پژوهشوسایل و ا -1-9

در این پایان نامه ابزار مورد استفاده، فیش برداري است که با مراجعه به کتاب، مقاله، نشریه، 

  باشد.دمیبزرگ کشور و جهان اینترنت و یا در صورت امکان سخنرانی هاي اساتید 
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  :دوم فصل

  پژوهش نظري مبانی
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  »شرك«مفهوم شناسی  -2-1

) و بنا بر 1262، ص2، ج 1367باشد(خلیل، دمیبه معناي شریک قائل شدن » شَرِك«از مادة » شرك«

ند بر مقارنت دو شیء و کمیآنچه صاحب مقاییس اللغه بیان کرده، داراي دو معناست؛ یکی داللت 

مقارنت داللت در معناي اول که بر » شرك«دیگري به معناي امتداد و مستقیم بودن یک شیئ است. 

ند به این معناست که یک چیز بین دو شیئ مشترك باشد و مخصوص یکی از آنها نباشد؛ مثل کمی

 ).489، ص1387مشارکت دو نفر در یک شیئ (ابن زکریا، 

» مشارکت«و » شرکت«نویسد: دمی» شرك«راغب اصفهانی نیز با پذیرش معناي فوق در مورد معناي 

عبارت است از این که » شرکت«سهم گفته شده است. به عبارت دیگر به در هم آمیختن دو ملک و 

نویسد: شرك در دین بر دو گونه است: دمیچیزي براي دو نفر یا بیشتر باشد. وي در مفردات القرآن 

شرك صغیر و شرك عظیم. شرك کبیر به معناي همتا قرار دادن براي خداوند متعال در ذات و صفات و 

صغیر یعنی غیر خدا را در کارهاي خود مدنظر داشتن و این همان شرك و ریاي افعال است، ولی شرك 

باشد؛ به عبارت روشن تر، ریا به معناي نشان دادن و تظاهر نمودن است و در اصطالح، دمیمعروف 

  یعنی انجام دادن عمل نیک براي این که مردم آن را مشاهده کنند.

  بت -2-2

ند: کمیرا این چنین معنا » صنم«در عربی است. در کتاب معجم الوسیط » صنم«معادل واژة » بت«

ردند پرستش و عبادت کمیمجسمه اي از جنس سنگ یا چوب یا فلز است که آنها (بت پرستان) گمان «

  .)526، ص1، جز1380(انس و منتصر، » ند.کمیآن، آنها را به خدا نزدیک 

توان گفت از دید قرآن کریم هر دمیمعنایی گسترده از آنچه گذشت دارد و » تب«در فرهنگ قرآنی 

است، اعم از آنکه ساخته دست » بت«چیزي که انسان را از یاد خدا غافل کند و به خود مشغول دارد 

تواند براي انسان دیگر به صورت بت شود و او را از یاد خدا دمیانسان باشد یا نباشد، حتی انسانی هم 
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تواند بت باشد کمااینکه در قرآن کریم آمده دمیتوجه به خدا غافل گرداند، و حتی نفس انسان هم و 

(دیدي حال آن کس را که (از  ]43فرقان/»[ أَرأَیت منِ اتَّخَذَ إِلَـهه هواه أَفَأَنت تَکُونُ علَیه وکیلًا« است: 

  افظ و نگهبان او (از هالکت) توانی شد؟)غرور) هواي نفسش را خداي خود ساخته؟ آیا تو ح

  تاریخچۀ شرك و بت پرستی  -2-3

توان در پرستش و کرنش در برابر مظاهر طبیعی دمیتاریخ بت پرستی در ادوار زندگی بشر را 

جستجو کرد. یکی از باورهاي رایج در میان انسانهاي نخستین تقدیس و ستایش برخی از حیوانات و 

ود. عالوه بر تقدیس شمینام دارد و به این نوع پرستش، توتم پرستی اطالق » توتم«گیاهان بوده است که 

» فتیش«حیوانات و گیاهان، در این دوره حتّی پاره اي اشیاي بی جان هم قداست داشته اند که به آنها 

  د.شمیگفته 

پس از پایان اعصار نخستین، تاریخ آدمیان به تدریج شاهد ظهور تمدن هاي بزرگی در گوشه و کنار 

زمین گردید و بت پرستی از شکل نخستین آن یعنی پرستش مظاهر طبیعی به سوي پرستش امور 

ست اشاره توان به دو نمونه از این ددمیفراطبیعی یا ارواح و خدایان نامرئی تکامل یافت. در این راستا 

  کرد:

در روم، مردم به ارواح متعددي اعتقاد داشتند؛ ارواحی که فاقد صورت مشخص و شخصیت  الف)

رومیان قدیم حدود سه هزار خدا به نام  ).27ـ  38ص  ،1، ج1379 ،مستقل بودند (سعیدي مهر و دیوانی

مثل  )29، ص1: ج 1363ارباب انواع داشتند زیرا هر کاري نزد آنان، خداي مخصوص داشت.(ماله، 

  خداي باران و غیره.

ب) در ایران پیش از زردتشت، آیین مغان غالب بود که دو گانه پرستی و اعتقاد به خداي خیر و 

رد. اما زردتشت با ظهور خود، آیین پیشین را اصالح کرد و شرك ایرانیان را به کمیخداي شر را تبلیغ 

و از اصالحات او، این بود که  )38، ص1: ج 1379سوي یکتاپرستی سوق داد (سعیدي مهر و دیوانی، 

رد و دیوان را پلید و ملعون و غیر کمیپرستش دیوان را ممنوع کرد و تنها به پرستش اهورا مزدا دعوت 

دانست. اما عقاید آریائی ها پس از زردتشت رو به پستی و انحطاط گذاشت و به اعتقاد دمیبل پرستش قا
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ي عالی تعلیمات زردتشت تبدیل به افکار سخیفی شد که در دوران ساسانیان به بسیاري از محققان جنبه

  ).213ـ 209ص ، 1394کیش زردتشت بستند (مطهري، 

  شرك اقسام -2-4

  در خلقت شرك - 1- 2-4 

مثل عقیدة ایرانیان قدیم که خیرات را از یزدان و شرور را از اهریمن مـی دانسـتند و مـی گفتنـد:  

و جعلوا هللا شُرَکاء «یزدان اهریمن را آفرید، سپس اهریمن باالستقالل شرور را آفرید. شاید مراد از آیۀ 

نیز به آن » معه منْ اله اذاً لَذَهب کُلُّ اله بِما خَلَقَ و ما کانَ«همین عقیده باشد و آیۀ  ]،100[انعـام،» الجِـنَّ 

  اشاره دارد که در نفی معبود و خـالق یجز صریح است .

  شرك در تدبیر عالم - 2- 4- 2 

مثل عقیدة ارباب انواع که اعتقاد به خداي دریا، خداي صحرا، خـداي جنـگ، خـداي عشـق، 

خداي غضب و غیره داشتند و براي هر یک مجسمه اي به خیال خویش درست کرده بودند و مثل عقیدة 

ستارة  سـتاره پرسـتان، آفتاب پرستان، و عقیدة تثلیث در هند و روم و چین و مصر... و عقیدة پرستندگان

شعراي یمانی... مشرکان ایـن هـا را مدبر عالم یا دخیل در تدبیر عالم می دانسته اند. در سورة شعراء، آیۀ 

که حضرت موسی خـدا را رب العـالمین خوانـد، فرعون گفت: او دیوانه است. چون فرعون خدا را 27

  پرورش دهندة تمام عالم نمی دانست.

  شرك در عبادت -3- 4- 2  

ردند بلکه بت ها، ارباب انواع، آفتاب، مـاه، دریـا، رعـد، بـرق، کمین که خدا را عبادت نو آن ای

  ردند .کمیحتی اشخاصی مثل نمرود و فرعون و... را پرستش 

ند. راجع به کمیقرآن مجید که کتاب توحید خالص است در رد این خرافات سخت پافشاري 

و خَلَقَ کُلَّ شَیء و « خالق و آفرینندة تمام اشیاء است شرك اول می گوید جز خدا خالقی نیست و او 

قُلِ ااهللاُ خالقُ کُلِّ شَیء و « 102انعام، [ »ال اله الّا هو خالقُ کُلِّ شَیء . « ] 101، انعام[ »هو بِکُلِّ شَیء علیم 

الَّذي اَحسنَ کُلَّ . «50،طه» قالَ ربنَا الَّذي اَعطی کُلَّ شَیء خَلَقَه ثُـم هدي« ]16 ،رعد [» هوالْواحد الْقَهار
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]. و آیات دیگر که شاهد هستند، خلقت همه چیز در 7[سجده،» شَیء خَلَقَه و بدء خَلَقَ الْانْسانِ منْ طینٍ

  دست خدا است.

الل وجود ندارد مگر آن که در رد شرك دوم اصرار دارد که جز خدا ربی، مدبري، مدیري باالستق

. آیه مطلق ]163[انعام،» الشَریک لَه و بِذلک اَمرْت و اَنَا اَولُ الْمسلمینَ«خـدا آن را اختیـاري بدهد 

لَم یتَّخذْ ولَداً و لَم یکُنْ لَه «ند اعم از آن که در خلقت باشد یا در تدبیر یا در عبادت، کمیشریک را نفی 

. و نیز در ]33[رعد،» و جعلوا للّه شُـرَکاء قُلْ سموهم ... « ].2و فرقان،  111[اسراء، » شَریک فی الْملْک

« ورش دهنـدة تمـام موجودات. (المعجم المفهـرس ) یعنـی پـر» رب الْعالَمینَ«چهل و دو مورد آمده 

اَال لَه الْخَلْقُ و الْاَمرُ تَبارك ااهللاُ رب . «]36[جاثیه،» فَللّه الْحمد ربِّ السموات و ربِّ الْاَرضِ ربِّ الْعالَمینَ

  و خالصه آن که خالق و اداره کنندة عالم، خدا است. ].54اعراف،» [العالَمینَ

ردنـد. مشـرکان بـت هـاي کمیچرا به غیر خدا عبادت اما در رد شرك سوم: باید دید مشرکان 

خـود را ضـار و نـافع می دانستند و منظورشان از عبادت جلب نفع و دفع ضرر بود و کسانی که آفتـاب 

ردند همین منظور را داشتند، زیرا دفع ضرر و جلب نفع از کمیو مـاه و سـتارگان و غیـره را پرسـتش 

ـی گفتنـد: ایـن هـا واسـطه و شفیعان ما هستند و براي ما در پیش خدا فطریات بشر است و نیز م

ویعبدون منْ دونِ اهللا ما الیضُرُّهم وال ینَْفعهم «ند کمینند. قرآن عقیدة آن ها را چنین نقل کمیکارسازي 

].  می گفتند: این هـا واسـطه انـد و قـدرت آن را 18[یونس،  » ویقولونَ هؤُ آل ء شُفَعا ؤُ نا عنْد ااهللاِ...

ردند ولی قرآن می فرماید: کمیدارند که در جلب نفع و دفع ضرر براي ما مؤثر باشند لذا آن ها را عبادت 

والَّذینَ اتَّخَذوا منْ دونه «این ها نفـع و ضرر ندارند و خدا آن ها را شفاعتگر نکرده است. هم چنین 

با در نظر  ]3[زمر،» بدهم الّا لیقَرِّبونا الَـی ااهللاِ زلْفُی انَّ ااهللاَ یحکُم بینَهم فی ما هم فیه یخْتَلفونَاَولیِاء مانَع

گرفتن این که مشرکان عقیده به معاد نداشتند نظرشان از تقرب به واسطۀ بتان، جلب نفع و ضرر دنیوي 

یعنی:  جز  ]54،هود  [»عتَراك بعـض آلهتنـا بِسوء انْ نَقُولُ الَّا ا«بود. هم چنین به حضرت نوح می گفتند 

این نگوئیم که بعضی از خدایان ما به تو آسیبی رسانده که چنـین سـخنانی مـی گـویی . چنـان می 

دانستند که خدایان آن ها قدرت آسیب رساندن دارند .قرآن با تمام کلمه، معبود بودن، مؤثر بودن، واسطه 

انَّ الَّذینَ .«  ]139نساء،»[فَانَّ الْعزَّه للّه جمیعاً. « ]165[بقره،» اَنَّ الْقُوه للّه جمیعاً«د نکمیبودن آن ها را نفی 

و الَّـذینَ تَـدعونَ مـنْ دونـه الیستَطیعونَ «هـم چنـین  ].194[اعـراف،» تَدعونَ منْ دونِ ااهللاِ عباد اَمثالُکُم
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وهم الَی الْهدي الیسمعوا و تَـراهم ینْظُـرونَ الَیـک و هـم نَصرَکُم و ال اَنْفُسهم ینْصرونَ. و انْ تَدع

و الَّذینَ یدعونَ منْ دونِ ااهللاِ الیخْلُقـونَ شَـیئاً و «هم چنین فرموده ]. 198-197[اعراف، » الیبصـرونَ 

نظیر این ها و صدها آیه  ]21- 20[نحل، » هـم یخْلَقـونَ . اَمـوات غَیـرُ اَحیـاء و مایشْعرونَ اَیانَ یبعثونَ

که همه در رد معبودهاي باطل آمده اند. خالصۀ این بررسی آن است که: خالق و مدبر تمام موجودات 

  خدا است. معبود همه عالم خدا است .

  مراتب و درجات شرك -2-5

رده اند کمیدهد که در برابر توحیدي که پیامبران الهی از فجر تاریخ به آن دعوت دمیتاریخ نشان 

   شرك ها نیز وجود داشته است.انواع 

بعضی از ملل به دو(ثنویت) یا سه(تثلیث) یا چند اصل قدیم ازلی مستقل از  :الف.شرك ذاتی

ند این است که هر مکتب فکري الزاما کمییکدیگر قائل بوده اند. آنچه مکتب انبیاء به شدت آن را نفی 

 .باشنددمینوبه خود زاییده شرایط اقتصادي  تبلوریافته خواستهاي اجتماعی است که خود آن خواستها به

بنابر،این نظریه که صددرصد نظریه اي ماتریالیستی است مکتب توحیدي انبیاء نیز به نوبه خود تبلور 

بایست به دمییافته خواستهاي اجتماعی و مولود نیازهاي اقتصادي زمان خودشان بوده است ...که 

این است معنی زیربناي اقتصادي داشتن یک فکر و عقیده و صورت یک اندیشه توحیدي توجیه شوند...

اندیشه و از آن جمله اندیشه توحید. قرآن به حکم اینکه براي انسان قائل به فطرت است و فطرت را یک 

مارد که به نوبه خود منشأ یک سلسله اندیشه ها و خواستهاست، دعوت شمیبعد وجودي اساسی انسان 

داند و براي توحید، زیربنایی جز فطرت توحیدي دمییی به این نیاز فطري توحیدي انبیاء را پاسخگو

تواند بر ضد منافع طبقاتی خود دمیانسان محکوم به اندیشه طبقاتی نیست؛  بشر قائل نیست.دمیعمو

شورش کند(مانند موساي بزرگ شده در تنعم فرعون) این خود دلیل بر این است که مسئله زیربنا و 

ند، خرافه اي بیش نیست. به هر حال اعتقاد به کمیبر اینکه انسانیت انسان را از او سلب روبنا عالوه 

چند مبدئی شرك در ذات است و نقطه مقابل توحید ذاتی...اسالم شرك ذاتی را در هر شکل و هر 

 ند.کمیصورت بکلی طرد 

ال گفته شد شرك شرك در پرستش نقطه مقابل توحید در عبادت است. سایر مراتب شرك که در با

نظري و از نوع شناخت دروغین است اما این نوع شرك شرك عملی و از نوع بودن و شدن دروغین 
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است. البته شرك عملی نیز به نوبه خود مراتب دارد. باالترین مراتبش(پرستش چوب و سنگ یا فلز یا 

و شرك جلی خوانده  حیوان یا ستاره یا خورشید یا درخت یا دریا) سبب خروج از حوزه اسالم است

 ود.شمی

ناختند اما برخی از مخلوقات او را شمیبرخی خدا را بعنوان یگانه اصل حهان  ب.شرك در خالقیت:

گفتند خداوند مسئول خلقت شرور نیست؛شرور آفریده دمیمردند.مثال شمیبا او در خالقیت شریک 

 است. بعضی از مخلوقات است. اینگونه شرك نقطه مقابل توحید افعالی

اشاعره از متکلمین «استاد این شرك را مخصوص برخی دانشمندان میدانند.  ج.شرك صفاتی:

دچار این نوع شرك شده اند. این نوع شرك نیز(همانند بعضی از مراتب شرك در خالقیت) دمیاسال

 »شرك خفی است و موجب خروج از حوزه اسالم نیست.

توحید در عبادت است. سایر مراتب شرك که در باال این شرك، نقطه مقابل  د.شرك در پرستش:

گفته شد شرك نظري و از نوع شناخت دروغین است اما این نوع شرك شرك عملی و از نوع بودن و 

باالترین مراتبش (پرستش چوب و  .شدن دروغین است. البته شرك عملی نیز به نوبه خود مراتب دارد

یا درخت یا دریا) سبب خروج از حوزه اسالم است و شرك  سنگ یا فلز یا حیوان یا ستاره یا خورشید

ود.اما انواع شرك خفی وجود دارد که اسالم در برنامه توحید عملی با آنها سخت شمیجلی خوانده 

ند. شرك خفی آن است که غیر خدا را نیز در کارها مراعـات بکند. مثالً بگوید: اگر فالنی کمیمبارزه 

ولی اگر بگوید خدا فالنی را در کار من سبب کرد اشکالی ندارد. آیه اي که  نبود عیال من ضایع می شد

یعنی  ].106[یوسف، » و مایؤْمنُ اَکْثَرَهم بِااهللاِ الّا و هم مشْرِکونَ«بر شرك خفی داللت دارد، این آیه است 

ی پول پرستی با این که به خدا ایمان دارند مشرك اند. اسالم هرگونه هواپرستی جاه پرستی مقام پرست

مارد. از نظر قرآن هر اطاعت امري عبادت است؛ اگر براي خدا باشد شمیشخص پرستی را شرك 

).68 – 59: صص 1392اطاعت خداست و اگر براي غیر خدا باشد شرك به خداست (مطهري، 
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  مرز توحید و شرك -2-6

هستند.اعتقاد به وجود مخلوق از مخلوقات خداوند تجلیات فیاضیت او « گوید: دمیاستاد مطهري 

آن جهت که مخلوق است متمم و مکمل اعتقاد به توحید است نه ضد توحید. پس مرز توحید و شرك 

 ».وجود داشتن و وجود نداشتن شیء دیگر نیست

با توجه به اینکه  –اعتقاد به تأثیر و سببیت و نقش داشتن مخلوقات در نظام جهان  به نظر ایشان،

که موجودات استقالل در ذات ندارند استقالل در تأثیر هم ندارند،موجودند به وجود او و همان طور 

شرك در خالقیت نیست بلکه متمم و مکمل اعتقاد به خالقیت خداوند است.  -مؤثرند به تأثیر او 

 ر حدوث.مخلوق،در حدوث و بقا نیازمند به خالق است؛ در بقا و در تأثیر همان اندازه نیازمند است که د

به سوي «و » از اویی«حقیقت این است که مرز توحید و شرك در رابطه خدا و انسان و جهان، 

است. اعتقاد به وجود موجودي که موجودیتش » از اویی«است. مرز توحید نظري و شرك نظري  »اویی

ت...مرز توحید از او نباشد شرك است. اعتقاد به تأثیر موجودي که مؤثریتش از او نباشد باز هم شرك اس

توجه به هر موجود هرگاه به صورت توجه به یک راه براي رفتن به سوي  .است» به سوي اویی«عملی 

  ).73– 70صص : 1392حق باشد و نه یک مقصد توجه به خداست(مطهري، 

 عرفان  -2-7

شمول به مفهوم شناختی در تعریفی جامع و جهان »گنوسیسم«یا » میستیسیزم«(تعبیري از  2عرفان

خمیرمایه افکار بلند و آداب تاثیرگذاریست براي یافتن و پیوستن به حقیقت از طریق » رازگونه و نهانی«

ها، هاي آن در مکاتب مختلف جهان اعم از عقاید برهمنکه نشانه» حال«و » تجربه درونی«، »شهود«

، مهریان(میترائیسم)، عقاید مسلمانان زاهد، عقاید افالطونیان جدید، فرامین ها، رواقیان، نسطوریانبودائی

: 1373،خورد (الیادهزرتشت، در فرقه کاباال از آیین یهود و اعتقادات سرخپوستان آمریکا به چشم می

16.(  

                                                             

2 . Mysticism 
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عرفان نوعی روش براي حصول به حقیقت است که بر این فرض بنا شده است که عقل و حواس 

باشند و از این ه دلیل خطاهاي ادراکی قابل اتکا نیستند و به تنهایی قادر به درك حقیقت نمیپنجگانه ب

  گویند.رو به نوعی تالش براي ادراك بی واسطه حقایق نیاز است که بدان عرفان می

شود عرفان شناخت قلبی است که از طریق کشف و شهود، نه بحث و استدالل همچنین گفته می

خوانند. کسی را که واجد مقام عرفان است عارف گویند. آن را علم وجدانی هم میشود و حاصل می

  عرفان در بسیاري از اقوام و ملل و مذاهب مختلف جهان و حتی مکاتب فلسفی شایع و رایج است.

خاص بنا شده است. در جهان بینی عرفان، در واقع یک مرام و یک مکتب است، که بر طبق یک

است در میان همه مکاتب موجود در جهان که براي کشف حقیقت، نه بر عقل و اي واقع، طریقه

، تکیه دارد. و در همه اقوام و ملل و مذاهب »اتحاد با حقیقت«و » ذوق و اشراق«استدالل، بلکه بر 

عرفان در اصطالح عبارت است از شناخت قلبی که از طریق کشف و  مختلف جهان، شایع و رایج است

  ).42: 1381،خوانند(حلبیهم می علم وجدانی شود و آن رااصل میح استدالل و شهود، نه بحث

  عرفان و ادیان  -2-8

هاي منتسب به ادیان، حقیقت وجود خداست و رسیدن به او غالباً از طریق زهد (و جذبه) در عرفان

توجهی به انصراف و بیاعتنایی به امور مادي و باشد. توجه به امور معنوي، زهد و پرهیزگاري و بیمی

هاي این مطلب مذاهب و ادیان است، در برخی ادیان مانند دین موسوي نشانهدمیهاي عمودنیا از ویژگی

اندك است، ولی در بعضی آیین ها مانند مسیحیت و آیین بودایی و تائوگرایی و دیگران این مطلب 

ه، مانی و مزدك نیز چنین مطالبی به وفور تر است. در تورات، انجیل و قرآن و کلمات بودا، الئوتسقوي

).45: 1381،شود(حلبییافت می

باشد ولی به تازگی این باور که عرفان (که کشف به باور بسیاري عرفان زاییده و مولود دین می

باشد) مادر دین است؛ با این توجیه که عرفان متعلق به قشر سواالت اساسی بشریت توسط احساسات می

باشد که با گوشه گیري و ریاضت و گذشتن از نفسانیات و ي از افراد جامعه بشري میخاص و معدود

باشد که براي پذیرا رسند، ولی دین همان عرفان میتکیه بر احساسات و امور ماورائی به این مهم می

ل شدن توسط عده بیشتري از افراد جامعه سخت گیریهاي عرفان در آن کاهش یافته و از طرف دیگر دالی
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و توجیهاتی به ظاهر منطقی براي امور عرفانی که تنها بر اساس احساسات پایه ریزي شده به آن افزوده 

  شده، گوي سبقت را از باور نخست ربوده است.

در اسالم نیز، این مکتب، در میان مکاتب دیگر مانند حکمت و فلسفه، علم کالم، فقه و دیگر علوم 

یاد کرد، که در دامن دمیتوان از آن به عنوان علدمیی است و اسالمی، به دنبال حقیقت و خداجوی

فرهنگ اسالمی، رشد و تکامل پیدا کرده و کامل ترین نوع عرفان را در جهان به وجود آورده 

).89- 83، ص2، ج1391است(مطهري، 

  عرفان و تصوف -2-9

ماعی، و دیگر از جنبه اجت توان بحث و تحقیق کرد: یکی از جنبهدمیدرباره عرفان از دو جنبه 

از قبیل مفسرین، محدثین، فقها، متکلمین، فالسفه، ادبا و دمیعرفا با سایر طبقات فرهنگی اسال فرهنگی

به نام عرفان را دمیبر اینکه یک طبقه فرهنگی هستند و عل شعرا یک تفاوت مهم دارند و آن اینکه عالوه

نیز تألیف کردند، یک فرقه دمیها ظهور کردند و کتب مهبه وجود آوردند و دانشمندان بزرگی در میان آن

اجتماعی در جهان اسالم به وجود آوردند با مختصاتی مخصوص به خود، بر خالف سایر طبقات 

فرهنگی هستند و یک فرقه مجزا از دیگران به شمار  فرهنگی مثل فقها و حکما و غیره، که صرفا طبقه

رونددمین

و هر گاه با عنوان اجتماعی » عرفا«اهل عرفان هر گاه با عنوان فرهنگی خود، یاد شوند با عنوان 

، 2، جه. ق 638تا  560گیرند(ابن عربی، مورد خطاب قرار می» متصوفه«شان یاد شوند غالباً با عنوان 

).121ص

 عارف - 2-10

گویدمیحکیم ابن سینا در نمط نهم اشارات خود، تعریف عارف را چنین 

ود. آنکه بر انجام عبادات از قبیل نماز و روزه و شمینامیده زاهد استآنکه از تنعم دنیا، رو گردانده

شود. و آنکه ضمیر خود را از توجه به غیر حق باز داشته و دمیخوانده عابد نامغیره مواظبت دارد به 

شود. البته گاهی دوتا از این دمی شناخته» عارف«متوجه عالم قدس کرده تا نور حق بدان بتابد به نام 

م ، نمط نهم).1037-980ق /428-370ود(ابن سینا، شمیعناوین یا هر سه در یک نفر جمع 
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 هدف عارف  - 2-11

خواهد نه براي چیزي غیر حق، و هیچ چیزي را بر معرفت حق ترجیح دمیرا خدا)( عارف، حق

دهد، و عبادتش براي حق، تنها به خاطر این است که او شایسته عبادت است، و بدان جهت است دمین

(ابن  اي است شریف، فی حد ذاته نه به خاطر میل و طمع در چیزي یا ترس از چیزيکه عبادت رابطه 

).111، ص2ه. ق، ج 638تا  560عربی، 

پس، هدف و انگیزه عارف در عبادت، دو چیز است   

یکی شایستگی ذاتی معبود، براي عبادت (مثل ستایش یک گل، بخاطر زیبایی آن). - ١

دیگري، شایستگی خود عمل عبادت (یعنی شرافت و حسن ذاتی عمل عبادت). - ٢

خرد خویش را زنده ساخته و نفس خویش را  فرمایداست که می (ع)حضرت علی  از سخنان

ها لطیف گشته و نوري درخشان در قلبش مانند ها نازك، و غلیظدرشت است، تا در وجودش میرانده

است. آن نور، راهش را آشکار و او را سالک راه ساخته و درها یکی پس از دیگري او را به  برق جهیده

مت است و آخرین منزل که بار انداز اقامت است. آنجا قرارگاه است تا آخرین در که آنجا سالپیش رانده

موجب این است که قلب  ها بهامن و راحت است. پاهایش همراه با آرامش بدنش استوار است. همۀ این

).114: 1391است (مطهري، ساخته خود را به کار گرفته و پروردگار خویش را راضی

 ماهیت عرفان  - 2-12

عرفان در یک کلمه نگاه شهودي انسان به جهان هستی است. بیانات عرفانی عارفان محصول این 

  نوع نگرش است که در فرآیند تحقیق احوالشان به دست آمده است. 

از میان حجابهاي ماده عبور کرده و نور الیتغیر [الهی] را ببیند و    عرفان معتقد است روح می تواند

س درونی است که شهود نامیده می شود، که از طریق آن، انسان قادر به دریافت ادراك کند. این همان ح

مستقیم وحی و شناخت خدا می شود. به واسطه آن انسان چیزهایی را که از عقل[انسان] پنهان است 

همان طوري که حواس "دریافت می کند، و از طریق آن به مصاحبت و یگانگی با خدا منجر می رسد. 

ون گشوده می شود، احساس معنوي نیز رو به درون دارد و چون قابلیت دریافت، درك طبیعی به بیر
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تمام امکان مکاشفه  "حقیقت دست اول، مستقل از تمام منابع بیرونی را دارد، ما آن را شهود می نامیم.

 معنوي وابسته به چنان توانایی معنوي روح است که قادر است آن را دریافت کند. 

گسترش داده و نظریه اصلی اش وحدت بنیادي است،    عرفان نظامی نظري را با وجود این که

ضرورت اتحاد دینی و روح االهی با انسان را دارد. هم چنین عرفان، عملی است که در زندگی بر اساس 

قاعده صورت می پذیرد، به راه عرفانی اي می انجامد که باید به وسیله افرادي که در جستجوي بهره 

  م.).1973، عادت پیوند واقعی با خداوند متعال هستند در پیش گرفته شود (مارگارت اسمیتمندي از س

عملی و بخش نظري.  و فرهنگی داراي دو بخش است: بخشدمیعرفان به عنوان یک دستگاه عل

  نیم.کمیدر ادامه، هر یک از این دو بخش را تعریف کرده و اصطالحات مربوط به هر کدام را ذکر 

 عرفان عملی -1- 2-12

عبارت است از سیر و سلوك انسان الی اهللا. در واقع این قسمت، روابط و وظایف انسان را با 

  دهد.خودش و با جهان و خدا توضیح می

 شریعت، طریقت، حقیقت 

ابتدا، وسط و کنند:عرفا، مردم را اعم از عوام، خواص و خواص الخواص، به سه رتبه تقسیم می

کنند: را نیز به سه وجه تقسیم میشرع نبوي و وضع الهی (دستورات و دین خدا)نهایت. از همین رو، 

شریعت براي ابتدا، طریقت براي وسط و حقیقت براي نهایت. توجه کنید که این دسته بندي، تقسیم 

توان دمیبندي نیست! یعنی رابطه طولی یا به عبارت دیگر، ظاهر و باطن بر قرار است. به طوري که 

به معنی راه و روش است. مرحله  طریقت قت، باطن طریقت و شریعت، ظاهر طریقت استگفت حقی

آید.به حساب میادیاندر شریعتازبعد 

 شاخصه هاي عملی عرفان اسالمی 

است. در عرفان قرآن، رسیدن به مقام دمیعبودیت الهی یکی از شاخصه هاي عملی عرفان اسال

و مرید سازي و نه حتّی براي دمینه کشف و کرامات و بازارگر اصالت دارد،»عبداهللا شدن«یا » عبد«

رهیدن از جهنّم و رسیدن به بهشت؛ بلکه باید از سر عبودیت و عشق به سیر و سلوك بپردازد که بزرگ 

سبحان الذي اسري بعبده «، است: »عبودیت«ترین عارفان الهی، موصوف به بهترین صفت اند که همان 



٢٢ 

فأوحی إلی عبده ما «] یا ١سوره اسراء:»[ ام الی المسجد االقصی الذي بارکنا حولهلیالً من السمجد الحر

و اشهد ان محمداً عبده «یا شهادت به عبودیت و سپس رسالت خاتم انبیاي الهی: ] 10سوره نجم:»[ أوحی

الهی انا عبدك الضعیف «فرماید: دمیو این که امیر المؤمنین علیه السالم در دعاي کمیل » و رسوله

توان گفت گفتمان دمیاین همه داللت بر این دارند که سالک، باید عبداهللا و عنداهللا شود پس ». الذلیل

است؛ عبودیتی که از رهگذر آگاهی، آزادي، » عبودیت«حاکم و مسلّط بر سیر و سلوك الی اهللا، 

اساسی ترین شرط وصول و «عبیر عالمه جعفري: ود. به تشمیانتخابگري، عبادت و عمل صالح، حاصل 

  ).58، ص1386جعفري، » (برتري نماید. آفت مهلک حرکت عرفانی همین است و بس

چنان که ابن سینا نیز نیک تفطّن به این معنا داشته و حتی عرفان براي عرفان خواستن را نوعی    

من اثر العرفان للعرفان فقد قال ... و وجد العرفان کانّه الیجده بل «شرك و دوگانه پرستی شمرده است: 

؛ چرا که عارف، باید از عرفان خویش نیز عبور کند و عرفان »یجال المعروف به فقد خاص لُجۀ الوصول

 ،3ج،  م1037-980ق /428-370ابن سینا، باشد و بس(» معروف«ماند، دمیو عارفی نماند؛ بلکه هر چه 

تنبیه چهارم).نمط نهم، 

عبادت سه رکن دارد: معبود، عابد و عمل عبادي. رکن اصیل از این «به تعبیر آیت اهللا جوادي آملی: 

» تثلیث«است. عابد، اگر هم خود را دید و هم عبادت و هم معبود را، گرفتار » معبود«ارکان سه گانه، 

اگر عبادت و معبود را دید و خود را است و از توحید ناب که مقام فناي محض است، بهره اي نبرده. و 

و دوگرایی است و به مرحله فنا نایل نیامده است، و در هر صورت، موحد ناب » ثنویت«ندید، گرفتار 

وفایی نیست؛ ولی اگر خود و عبادت خود را ندید و تنها معبود را مشاهده کرد، فانی و موحد ناب ا 

  ).424، ص 1،ج1379(جوادي آملی، » ست

 عرفان نظري  -2- 2-12

عرفان نظري یعنی جهان بینی عرفانی، یعنی آن نظري که عارف درباره جهان، خدا و انسان دارد و با 

پردازد، عرفان در این بخش خود مانند فلسفه الهی است که در مقام تفسیر و آن به تفسیر هستی می

ند، عرفان کمی مسائل معرفیهستی است، و همچنان که فلسفه الهی براي خود موضوع، مبادي و  توضیح

فلسفه در استدالالت خود تنها به مبادي و  نماید. ولی البتهدمینیز موضوع و مسائل و مبادي معرفی 
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دهد و آنگاه مبادي و اصول به اصطالح کشفی را مایه استدالل قرار می کند و عرفاناصول عقلی تکیه می

  دهد.آنها را با زبان عقل توضیح می

 تقادي در عرفان نظرياصول اع

دهد که شناخت آن دمییک سري باورها و مسائل اساسی، مشخصات عمده عرفان نظري را تشکیل 

  ند. و آن ها عبارتند ازکمیکمک شایانی به درك رفتارها و چهارچوب فکري یک عارف 

 حرکت و عمل، اصل و اساس است 

اصل و اساس کار است و علم، خود نتیجه  ود، بلکه عمل،شمیدر بینش عرفانی، تنها بر علم تکیه ن

و محصول عمل (درست عکس روش فالسفه). براي رسیدن به آگاهی عرفانی (همان علم) باید مراحل 

را پشت سر گذاشت و به سیر و سلوك پرداخت.

 اعتقاد به حقیقت جهان 

معترف اند که دانند و دمیعرفا، حقیقت اشیاي پیرامون خود و این جهان مادي را در جهان خارج 

آن حقیقت، ظاهر و مظاهري دارد که کثرت، در این مظاهر است و باطنی دارد که حقیقت محض است و 

باشد. برداشت اشتباهی که در اینجا صورت گرفته، با وحدت کامل خود، از هرگونه کثرتی، منزه می

درباره وهم و خیال بودن  ها است، در حالی که آنچه در اظهارات عرفانسبت دادن عرفا به ایده آلیست

جهان، مطرح است، همه در مقام مقایسه این مظاهر به آن حقیقت کلی و باطن واحد است.

 اعتقاد به ریاضت و مجاهده 

هاي عرفانی است که رسیدن به کماالت معنوي، تنها در سایه تالش و کوشش مورد اتفاق مکتب

دف خود باید خود را به آب و آتش زند، پیگیر و مشقت بار ممکن است. عارف براي رسیدن به ه

بسوزد و دم نزند و در برابر امتحان و ابتال، استواري و استقامت ورزد،  صوفی معتقد است که مجاهده و 

ریاضت، هر چند الزم است ولی کافی نیست. بلکه جذبه و عنایت پروردگار است که کارساز و مشکل 

د که جذبه الهی و عنایت غیبی، کسانی را در همان گشاست. در نظر عارف، حتی مانعی وجود ندار

ابتداي کار و بدون طی مراحل سیر و سلوك، به درجه معرفت و شهود برساند.
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