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  مقدمه- 1-1

با توجه به اینکه عرفان با اعتقاد به خدا و معاد و راهی که خدا براي بندگانش قرار داده 

مسئله عرفان کمترین جایگاه  ،الحاداست معنا و مفهوم دارد و در عالم مادي گرایی و 

رساند و از گمراهی نجات می دهد می تواند  ندارد، بنابراین راهی که انسان را به خدا می

راه عرفان راستین باشد و این راه را جز خود خداوند کسی نمی داند و لذا آن را با 

این راه که فرستادن پیامبران و شریعت براي بشریت نشان داده است و راهی غیر از 

توسط انسان ها و مدعیان عرفان ساخته شده نمی تواند عرفان راستین و نجات بخش 

هایی باشند که با الهامات شیطانی و هوا و هوس  باشد بلکه در برابر راه خدا می توانند راه

البته نمی توان منکر شد که با مالحظه تعابیر مختلف صوفیان به ویژه . آمده اند دبه وجو

ار قبل از قرن هفتم، مراد آنان از شرع و شریعت و قسیم آن، یعنی طریقت و در آث

در برخی از تعابیر آنها، شریعت شامل طریقت و صرفا . حقیقت، به خوبی روشن نیست

مقابل حقیقت است، در واقع شامل دستورهاي دینی و سنن و آداب نیز می باشد و مراد 

در این تقسیم . مشاهده هاي باطنی عارف استآنها از حقیقت رسیدن به مرحله توحید و 

بندي، احادیث و سنن و حتی مستنبطات و مستحسنات صوفیه که آن را متخذ از قرآن و 

.سنت می دانند، از علوم شریعت است

عرفانوشریعتمبتنیبرمبادیومبانیخاصیهستندکهبرایدرکرابطهومواجهۀایندو 

وبدونشناختپیشفرضهایموجود گفتمانبایکدیگر،بایستیبهآنمبادیومبانیتوجهکرد

پس از رنسانس، گرایش به اصالت تجربه و تحصل . درهریک،کشفاینرابطهناممکنخواهدبود

گرائی براي مدت محدودي گرایشات معنوي و دینی را تحت الشعاع قرار داد و چهره 

این مسأله به . واقعی دین و معنویت در بین خیلی از کشورهاي دنیا به خاموشی گرایید

اما دنیاي غرب در بازگشت دوباره به . ست هاي شدید روحی و اخالقی انجامیدبن ب

این بار به معنویتی روي آورد که خدا محوري در آن مورد . معنویت نیز دچار اشتباه شد

آنان به دنبال معنویتی بودند که با تفکرات سکوالرسیتی حاکم بر . غفلت قرار گرفته بود

. این با معنویت موجود در ادیان الهی سازگار نبود که. دنیاي غرب قابل جمع باشد

انسانهاست اما معنویت هاي نوظهور پاسخی مسخ شده به  معنویت گرایی، تمناي فطري

قشر جوان جامعه  از افراد مخصوصاً بسیاري در دنیاي امروز متأسفانه. این تمنا می دهند

به صورت ناخودآگاه و یا تحت تأثیر برخی از رفتارها و تبلیغات از عالئم، نشانه ها یا 

سمت هایی سوق می دهند که  رفتارهایی بهره می برند و یا شیوه زندگی خود را به

  . متعلق به عرفانهاي نوظهور و انحرافی است
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گرایی  آورد مدرنیته و معنویت رههاي معنوي نوپدید که  از مهمترین مشترکات جنبش

گریزي، رهایی از انجام تکالیف و دستورات الهی در اعمال و رفتار  شریعت ،اند نوین غرب

هاي نوظهور بر پایه باورهایی بنیان نهاده شده  گریزي در عرفان شریعت. معنوي آنها است

در مبانی ها  که دقت در این مبانی حاکی از ضعف فکري بنیانگذاران این معنویت

  . شناسی، انسان شناسی و راه و راهنما شناسی است شناسی، جهان خداشناسی، هستی

  بیان مسأله - 1-2

شرع و  شهیاز ر عتیشر. است عتیشر یدر کل عرفان اسالم يدیهاي کلاز جمله بحث

 غمبرانیکه پ یقانون و در اصطالح است... راه روشن و ن،ییقانون، دستور، آ يلغو يبه معنا

عرفان  زیاز وجوه تما یکی) نامه دهخدالغت. (ان آورده انددماز جانب خداوند عالم برمر

به عنوان مثال در عرفان . باشدمی عتیبه شر دیتقهاي نوظهور در عرفان اب یاسالم

و  يضرور يامر عتیاز متن شر قتیوصول به حق يبرا قتیگذر از شاهراه طر یاسالم

مسلمان نه تنها به انجام  ياکثر عرفا). 1386ی، اکرم ي وعابد(است  ریاجتناب ناپذ

از  زیآوردن مستحبات و پره ياند بلکه در به جادبودهیواجبات و ترك محرمات مق

به  دنیرس یو هدف در عرفان اسالم .)1374ی، ثربی(مداومت داشته اند  زیمکروهات ن

هدف برگرفته  نیا. محض خداوند است که سالک آن را مدنظر قرار داده است یمقام بندگ

و ما : دیفرمامی نین فلسفه خلقت انس و جان چنییدر تب میکه قرآن کر یقرآن میاز تعال

اإلِنَس إِال لاُلجِنَّ و خَلَقتونیدت هاي نوظهور کهاما عرفان .)56هیآ ،اتیسوره ذار(عبماهی

ي که ادیان دستورالعمل و احکام عبادها آیین، ي دارند، رهبران این عرفانشریعت ستیز

به انجام آن  يازیدانسته و ن ریرا دست و پاگبراي سعادت پیروان خود وضع کرده بودند 

رغم  یاما عل. نندیبنمی ینید فیبه تکال بندیخود را پا روانیو هرگز خود و پ نندیبنمی

 ثیاز ح نهایو ا. هستند یخاص يهاي رفتارو دستورالعمل نیقوان يخود دارا عتیانکار شر

است که  نیندارند و تنها تفاوت ا یهاي اسالمبا دستورالعمل یدستورالعمل بودن تفاوت

 یقیحقیگر رابطه ا انیشده است و ب انیمتعال ب يخدا ياز سو یهاي اسالمدستورالعمل

مرد  ياز سو شوهاي اُاو هستند، اما دستورالعمل یفرد و سعادت واقع يرفتارها انیم

 يهاي اکنکار، از سوو سکس نداشت و دستورالعمل یهرزگ سیجز تقد یکه هدف یاشیع

و  یاسیو س یهاي نظاميبرداراند و به منظور بهرهشده یپنتاگون طراح یافسران نظام

اُشو، از مخالفات  به عنوان مثال) 1392ی، فیشر(شوند ارائه می یو فرهنگ ياقتصاد

کند در نظر مسئله اشاره می نیاست و در سخنان خود به طور دائم به ا عتیسرسخت شر
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 يبه معنا عتیشر رایاز آن حذر کرد ز دیمذهب است و با یرونیپوسته ب عتیاُشو شر

و  تروز خاص اس کیآداب و رسوم، مذهب انجام مراسم در  ،یمذهب رسم ،ییگراعوام

 یتیها در جامعه مسئولشود انساندارد و باعث می یاسیتنها خصلت س یمذهب نیچن

و با  ستیانجام آداب و رسوم خاص ن یت واقعداُشو معتقد است عبا. خاص داشته باشند

 اُشو.)1392ی، مدنی و لیوک(ندارد  یارتباط چیشود هآن چه که در معابد انجام می

که صاحب  یزنده است اما وقت زیاو ن عتیکه زنده است شر یتا زمان يامبریهر پ دیگومی

 دیگواُشو می. نعش است کیاو به مثابه  عتیرفت در آن صورت شر ایاز دن عتیشر یاصل

 کریپ کیچون در کنار  دیمانمی چارهیشما ب عتیدر شر دیداشته باش ادیکلمه را به  نیا

اُشو اجازه  رویپ کیو . است عتیشر یهاي اُشو خود نوعمراقبهاما . دیریگجان قرار می یب

خود آزاد است اما اگر  يخواهد رفتار کند او هر چند در رفتارهاندارد هرگونه که می

و  تیفیو با ک یخاص اعاترا در س یخاص ناتیتمر دیبا ،ابدیدست  قتیبخواهد به حق

در  .)1392ی، فیشر(ستین زیوجه جا چیانجام دهد و عدول از آن به ه ینیمع تیکم

خودشان، در  ریوجود دارد و به تعب یخاص يرفتار تسامحاهل و یتسمکتب اکنکار نوع

حالل و حرام دانستن  ایخاص  یپوشش هیتوص لیاز قب ییهاتیمحدود اینیاکنکار قوان

 یماتیو امثال آن به عنوان تصم نیطالق و سقط جن. ها وجود نداردیاز خوردن یبرخ

و مقررات  نیهمه قوان چل،یخود به توئ ماتیتارز در تعلبازار ر. شونددانسته می یشخص

مقام  کیداشتنچون بشر فطرتاً به  دیگوداند و میموجود، را ساخته دست بشر می انیاد

. کندرا احساس می يازین نیمادر محتاج است و در درون خود چن کیو  ،يمتعال پدر

و  یاسیهاي سيبهره بردار يکشف کردند و برا یرا به خوب ازین نیا انیاد انیروحان

را تحت کنترل خود قرار  ازیآن ن ياند که ارضاکرده یسع یهاي مختلفبه گونه ياقتصاد

اند را القا کرده تیذهن نیخشک و خشن ا نیبا جعل مقررات و قوان لیلد نیدهند به ه

و خدا را جلب کرده و بهشت را  یدر آسمانپتیمقررات عمل کند رضا نیبه ا یکه اگر کس

 يگرفتار جهنم ابد دینما یچیها سرپاز آن یخود به ارمغان آورده است و اگر کس يبرا

 گاریس. خود دارد روانیپ يکه اکنکار برا ییهادستورالعمل .)1392، همان(خواهد شد 

جز در موارد  ستیاک کی. اکنکار ممنوع است روانیپ يالکل برا دنیو نوش دنیکش

آن روزه روز  یفقه تعالیمشبهاز . ها از دارو استفاده کنديماریدرمان ب يبرا دینبا يرورض

گرفته و  دهیناد یرا به طور کل نید یبعد شرع زین ویپائلوکوئل). 1392، همان(جمعه است 

کند که به می هیکند، و به خوانندگان آثار خود توصرا انکار می ینیمقررات و ضوابط د

اگر به  یحت دیگوش نسپار نندکمی دیتأک یکه بر اصول ثابت ینید يادگراهایسخنان بن
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و . است ینید ییادگرایاشتباه کردن باشد چرا که اشتباه کردن به مراتب بهتر از بن متیق

منتقل  یبه کس یتواناست که تو نه می یشخص تیمسئول کیتیمعنو يجستجو دیگومی

به  کهاست  نیا عتیکوئلپو در مبارزه با شر گرید سنگرد. یکن هیتوص گرانیو نه به د یکن

در عرفان ) 1392، همان(بردارد  انیکند قبح گناه را از ممی یسع یهاي مختلفگونه

 ینوع قتیها در حقنیتمر نیشود و اارائه می یفراوان يهاي معنونیکوئلپو تمر

هاي نوظهور عرفانهدف در ) همان(به مقصود مورد نظر اوست  دنیرس يدستورالعمل برا

کنند که بدون اعتقاد به است و ادعا می يمدارو انسان يزیو خداگر تأمین نیازهاي دنیوي

را به دست  یو درون يو نشاط و آرامش معنو دیتوان در درون خود ما و اگرخدا و می

  . آورد

  

  سؤال هاي پژوهش- 1-3

  ؟شودمی نییهاي نوظهور چگونه تعو عرفان یدر عرفان اسالم عتیشر تیماه - 1

چگونه  عتیهاي نوظهور در باب التزام به شرو عرفان یعرفان اسالم زیوجوه تما - 2

  است؟

  ست؟یهاي نوظهور چو عرفان یدر عرفان اسالم یبه هدف غائ دنیابزار رس - 3

  

  فرضیه هاي پژوهش- 1-4

 یاله یو نوظهور متفاوت است در عرفان اسالم یدر عرفان اسالم عتیشر تیماه - 1

  .است يهاي نوظهور بشردر عرفان

هاي نوظهور در عرفان یوجود دارد ول عتیبه شر يبندیو پا دیتق یدر عرفان اسالم - 2

  .ندارد یگاهیجا عتیالتزام به شر

  .هاي نوظهور متفاوت استو عرفان یدر عرفان اسالم یبه هدف غائ دنیابزار رس - 3

  

  اهداف پژوهش - 1-5

و  یدر دو عرفان اسالم عتیوجوه اختالف مسأله التزام به شر نییو تب یبررس - 1

  نوظهور

  .هاي نوظهور به نسل جوانعرفان دیعقا یو سست یشناساندن پوچ - 2
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هاي عرفان ایسهیدر مقا یاز عرفان اسالم ییجنبه ها یتالش در جهت معرف - 3

  نوظهور

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-6

 یکم غاتیتبل لیبه دل یبه عرفان و معرفت هستند ول لیها ماانسان نکهیبا توجه به ا

که  مینیبعرفان انجام داده متأسفانه ما می نیدر جهت شناساندن ا یکه عرفان اسالم

در  يادیهاي کاذب زاستفاده را برده و عرفان تیفرصت نها نیهاي نوظهور از اعرفان

و هنرمند  شمندیاند يها افرادعرفان نیاغلب صاحبان ا ونان اظهار وجود کرده و چجه

و امثال ان ارائه داده و  یادب ییبایاز ز يسخنان خود را در لفافه ا نانیبوده و هستند ا

 لیدل نیکنند به هم یمعرف نیاند خود را به عنوان عرفان راستدهند و در تالشمی

مسئله  نیو هم ستیآسان ن انش میاهداف پنهان آنان و روح حاکم بر تعال صیتشخ

از عرفان  یو ناآگاه یاطالع یشود و باز نوسفران می ياریو انحراف بس یموجب گمراه

 نیبه تالش و کوشش در ا دیهاي نوظهور است و ما بابه عرفان شیاز علل گرا یکییاسالم

ها را که انسان یدادن اهداف پاك عرفان اسالمبا نشان  میکن یو سع میبپرداز نهیزم

ها در کشور خود عرفان نیو از نفوذ ا میبکشان یعرفان اسالم يدارند به سو یسرشت اله

  .میبکاه

  

  پیشینه ي پژوهش - 1-7

در کتاب اسرار  1377چاپ اول  ا،یعل یجواد هاشم دیترجمه س در،یح دیس ،یآمل - 1

 یگانگیاتحاد و  انیو ب قیو تحق فیدر تعر(قتیو انوار حق قتیو اطوار طر عتیشر

  )آورده است یمطالب قتیو حق قتیو طر عتیشر

از  تیگفته که عرف کًال بر لزوم تبعي، عرفان نظر 1372،ییحیدیس ،یثربی- 2

  .کنندمی دیتأک ینیو سنن د ضیبه فر امیو ق عتیشر

سیر قدم در  نیآورده که اول یعرفان دجی، در کتاب موا1388ن،ینژاد، حس یروحان - 3

  .است عتیشر تیرعا یسلوك عرفانو

از  کی، در کتاب شراب طهور آورده که هر 1387چاپ اول  ،يمهد ب،یط - 4

و کامل پرداختن به  حیبطور صح ضیبه انجام واجبات و فرا دیهاي سلوك تقدستورالعمل
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سالک بتوان با  یو جسم یو توان روح تیکه با توجه به ظرف يانجام مستحبات در حد

  .سلوك است اتیطراوت و مداوم و مستمر انجام داد از ضرور

تا خلسه اُشو در  تی، در کتاب از واقع1392آزاده، چاپ سوم،  ،یمدن ،يهاد ،یلیوک - 5

  .را آورده است یاُشو مطالب ستیزيعتیمورد شر

 اهگیدر مورد جا عتی، در کتاب عرفان و شر1386چاپ اول  ،ییحیدیس ،یثربی- 6

  .را آورده یدر قلمرو عرفان مطالب عتیشر

آورده که  یو عرفان اسالم یاسالم ي، در کتاب عرفا1387ل،یرخلیم ،ينقو دیس - 7

  )خواهدوصول به آن چه که انسان با خدا می قیو شرع طر عتیمقصود از شر

 عت،یدر مورد شر یبا مجموعه عرفان اسالم یی، آشنا1387،ینژاد، عل ینیام - 8

نه تنها با  دهیرس قتیکه به طر یکس نکهیرا آورده است و ا یمطالب قتیو حق قتیطر

 دیبا زین شیخو یقتیحفظ مقام طر يبرا دیبلکه با دهیرس قتیبه طر عتیاستفاده از شر

  )خود را نگاه دارد یعتیمقام شر

 قتیطر عت،یدر مورد شر(عرفان برتر  ادی، در کتاب بن1388چاپ اول  ،ییحیر،یکب - 9

وضع شده  یهاي الهراه ياست که برا یاسم عتیرا آورده و گفتن شر یمطالب قتیو حق

  )است

عرفان و تصوف آورده که  یبر مبان ي، در کتاب مقدمه ا1383اء،یدضیس ،يسجاد -10

و  ضیاعمال شدن و به جا آوردن فرا يبه اجرا عهیعرفا خواه از اهل سنت و خواه ش

اند مخالفان تصوف گفته یو به خالف آن چه که بعض دندیورزاصرار می نیمستحبات د

  )کنندنمی نید اعمالترك  یو عارفان واقع انیصوف

هاي و عرفان یقیبر عرفان حق ي، درآمد1392، 12چاپ  ن،یاحمدحس ،یفیشر -11

  ).آورده است یهاي کاذب مطالبو عرفان یقیهاي عرفان حقکاذب در مورد شاخصه

 عتیهاي اُشو در مورد شرشهی، در نگرش بر آراء و اند1388،یمحمد تق ،یفعال -12

  )آورده است یاُشو مطالب يزیست

در اسالم  یبه عرفان عمل ي، در کتاب درآمد1387ن،یحس دیس ،يموسو دیس -13

و  یرا ملتزم شدن به بندگ عتیو عرفا شر ندیگومی عتیشر یآورده که به راه و رسم اله

است که شامل واجبات و  نیها همان التزام به ددانند و منظور آنپروردگار می تیعبود

  )مستحبات است

 یحت دیگومی نفیو صلوه العار نی، معراج السالک1373چاپ سوم  ،ینیامام خم -14

 عتیاز وصول مطابق شر شیمانند عبادات پ ناًیع أتیهم از نظر شکل و هاصالن عبادت و
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 رییاو قابل تغ عتیاز احکام شر یحکم چیه نیخواهد بود بنابرا یقهبوده در قالب احکام ف

  .ستین لیو تبد

ه آورد یعرفان، حکمت عمل -، در کتاب کالم1390، 36چاپ  ،یمرتض ،يمطهر -15

  .و مصالح است قیسلسله حقا کیبر  یمبن یمقررات و احکام اسالم یعنیعتیشر که

هاي ، مجله پژوهش1386، زمستان 4شماره  ل،یرجلیم ،یمحمدرضا، اکرم ،يعابد -16

  .یمطالبی را آوردنددر مورد تفاوت عرفان پست مدرن و عرفان اسالم یو ادب یعرفان

  

  روش پژوهش - 1-8

 در این روش. روش اجراي تحقیق از نوع کتابخانه اي و به صورت تحلیل محتوایی است

استفاده از نشریات و مجالتی تب اسالمی و همچنین با رجوع به سایت ها و با مطالعه ک

  .که در ارتباط با موضوع پژوهش هستند مطالب مورد نظر فیش برداري شده است

  

  

  

  



  

  

  مبانی و پیشینه تحقیق-2

  

از آن جایی که تعاریف مفهومی و بیان مبانی موضوع مورد بررسی، از ضروریات تحقیق 

به شمار می آید، در این فصل تالش می شود به مفهوم شناسی اصطالحات اساسی که در 

  . این تحقیق به آن ها نیازمند است، پرداخته شود

  

  مفهوم شریعت- 2-1

که براي سعادت انسانها وضع شده است یکسري قوانین و احکام و برنامه هایی شریعت 

حال به مجموعهی این قوانین و برنامه ها، شریعت گویند و به کسی که آن قوانین . است

ست از ا شریعت عبارت. را وضع نموده شارع گویند که همان ذات پاك اهللا تعالی است

سنتهاي آنچه خداوند متعال به عنوان امور دین براي بندگانش تشریع نموده است، یا 

عبادات، مانند روزه، : دینی را گویند که دستور عمل به آن را صادر فرموده است، از جمله

ي مردم به آن  و از جمله معامالتی که زندگی روزمره. نماز، حج، زکات و سایر اعمال نیکو

چنانکه خداوند متعال فرموده . )1386پثربی، (وابسته است، مانند بیوع، نکاحها و غیره

و بر آئین و راه و ) مبعوث کردیم(سپس ما تو را -ثُم جعلْنَاك علَى شَرِیعه منَ الْأَمر«:است

قرار ) ي انبیاي پیشین بوده است و اسالم نام دارد ي همه خدا که برنامه(روشنی از دین

)18،آیهجاثیهسوره (» .دادیم

  معناي لغوي شریعت-1- 2-1

همچنین . اي لغوي شرع، قانون و دستور استاست و معن »شرع«از  شریعتریشه ي 

یا راه را (قانون گذاري کرد : یعنی -و شَرَع یشرِع. نیز آمده است» یافتن راه«به معناي 

. گویند »شارع«و به کسی که قانون را وضع می کند . ، قانون گذاري می کند)پیدا کرد

آیینی را  -شَرَع لَکُم مّنَ الدّینِ ما وصّی بِه نُوحا«: چنانکه اهللا تعالی در قرآن می فرماید

) 13،آیهشوريسوره (» .براي شما وضع کرد که به نوح توصیه کرده بود

است یعنی آن چیز را بیان کرد و توضیح داد، یا از  »شَرَع الشئ«اشتقاق این لغت از 

توان به  مشتق شده است که به معنی مکانی است که از آنجا می» الشریعه«و  »هالشّرع«
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شود و براي استفاده از آب آن نیاز به هیچ  اي رسید که هرگز قطع نمی آب چشمه

)1404ابن فارس،(. اي نیست وسیله

: شود گفته می. یعنی راهی روشن و واضح: الشرع«:گوید راغب در مفردات القرآن می

سپس به عنوان . له طریقاً، یعنی راهی را براي او تبیین کردم و شرع، مصدر است شَرَعت

شرع، شَرع و شریعه : نامی براي راهی روشن قرار داده شده است و چنین راهی را

راغب (» .از آن پس این لفظ براي راه الهی به استعاره گرفته شد. اند نامیده

  )1375اصفهانی،

شریعت را بدان خاطر به این نام «: کند که گفته است میراغب از یکی از علما نقل 

مشابهت دارد، یعنی هر کس به راستی راهی راست و » شریعه الماء«اند زیرا به  نهاده

راغب  ».گردد ي آب پیدا کند به حقیقت سیراب و پاکیزه می مستقیم به سرچشمه

من : فته استچیزي است که یکی از حکما گ »سیراب شدن«مراد من از «: گوید می

ولی پس از آنکه خداوند را شناختم بدون . شدم نوشیدم اما سیراب نمی همواره می

و مراد من از پاکیزه شدن، همان منظور خدا در این آیه است که ! نوشیدن سیراب شدم

خداوند قطعاً -تَطْهِیراً إِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنکُم الرِّجس أَهَل الْبیت ویطَهرَکُم«:فرموده

سوره (» .دور کند و شما را کامالً پاك سازد) پیغمبر(خواهد پلیدي را از شما اهل بیت  می

  )1375راغب اصفهانی،) (33،آیه احزاب

  شریعت در اصطالح-2- 2-1

در اصطالح، تعالیمی است که آنها را، یکی از پیامبران از سوي خدا آورده شریعت 

باشد، اعم از این که از امور اعتقادي باشد یا عملی و گاهی نیز فقط به احکام فرعیه گفته 

کاربرد این واژه در چند قرن نخست اسالم بیش تر در  )1382ابونصر سراج، . (می شود

صول اعتقادي و فروع فقهی و دستورات اخالقی بوده و در معناي عام آن، یعنی مجموعه ا

در فروع  صوفیان هر گاه قسیم طریقت و حقیقت قرار گرفته، غالباًعارفان و اصطالح 

به کار رفته ) فقه و حدیث(عملی و احکام فقهی و یا جنبه هاي ظاهري تعالیم دینی 

. است

با شریعت به معناي عامِ آن و عرضه مبانی نظري و عملی  عرفابررسی رابطه تعالیم 

آنان بر قرآن و سنت، کاري سترگ و جمعی است، به عالوه، دانشی وسیع و عمیق می 

نیز  عرفاطلبد و البته این در توان هر کسی نیست و چه بسا دست نیافتنی باشد، زیرا 

لی و روش هاي سلوك از همانند دیگر گروه هاي اسالمی در مبانی نظري و تعالیم عم
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دیدگاه یکسانی برخوردار نیستند و در سلسله ها و طریقه هاي مختلف آن ها، در رد و 

. قبول برخی از عقاید و روش هاي سلوك، اختالف مبانی و نقد درونیِ فراوانی وجود دارد

و اعتنا به ظاهر و ) به معناي خاص(به عنوان نمونه در توجه و تأکید آنان به شریعت 

باطن، برخی از آن ها بیش تر به شریعت متمایل هستند و عده اي نیز بر لب و حقیقت 

  )1362عبدالرئوف، (.تاکید می کنند و گروهی نیز به جمع این دو، گرایش دارند

  شریعت در قرآن کریم-3- 2-1

از جمله در . بار در قرآن کریم به صورت فعل و اسم آمده است5»ش، ر، ع«ي  ماده

به صورت فعل ماضی ) 163،آیه اعرافسوره (إِذْ تَأْتیهِم حیتَانُهم یوم سبتهِم شُرَّعاً «: ي آیه

شَرَع لَکُم منَ الدینِ ما وصى بِه نُوحاً والَّذي أَوحینَا إِلَیک وما «: ي زیر آمده است در آیه

خداوند آئینی را براي -نْ أَقیموا الدینَ ولَا تَتَفَرَّقُوا فیهوصینَا بِه إِبرَاهیم وموسى وعیسى َأ

بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن )مؤمنان(شما 

به همه آنان سفارش (ایم  را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده

سوره (» .جا دارید و در آن تفرّقه نکنید و اختالف نورزیددین را پا بر) ایم که اصول کرده

)13،آیهشوري

به . تشریعات خداوند در این آیه مربوط به اصول دین و عقاید است نه به فروع و اعمال

بر آن اتفاق نظر ) ص(تا دوران محمد) ع(ي رسالتهاي الهی از عهد نوح همین خاطر همه

بدان خاطر . ر نکوهش مشرکان به کار رفته استد »شرع«ي  در همین سوره ماده. دارند

که حق قانونگذاري دینی را براي خود قائل بودند در حالیکه خداوند متعال چنین اذنی به 

شاید آنان انبازها -أَم لَهم شُرَکَاء شَرَعوا لَهم منَ الدینِ ما لَم یأْذَن بِه اللَّه«:آنان نداده بود

» .اند که خدا بدان اجازه نداده است ند که براي ایشان دینی را پدید آوردهو معبودهائی دار

  )1392،قرضاوي) (21، آیه شوريسوره (

ي خداوند به تحلیل و تحریم و واجب و حرام  آنان با این گمان باطل و بدون اجازه

نمودن اموري پرداختند و این موارد در آیات مکی مذکور است، اما در آیات مدنی نیز 

براي هر - لکُلٍّ جعلْنَا منکُم شرْعه ومنْهاجاً«:ي مائده به کار رفته است همین لفظ در سوره

» .ایم قرار داده) جهت بیان احکام(اي  و برنامه) براي رسیدن به حقائق(ملّتی از شما راهی 

) 48،آیه مائدهسوره (

کریم نیز به همین معنا  است در قرآن»راه و روش«پس اگر شریعت در لغت به معنی 

ثُم جعلْنَاك علَى شَرِیعه مَن الْأَمرِ فَاتَّبِعها ولَا تَتَّبِع «:فرماید آنجا که می: به کار رفته است
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بر آئین و راه روشنی از دین ) مبعوث کردیم و(سپس ما تو را - أَهواء الَّذینَ لَا یعلَمونَ

پس، از این . قرار دادیم) انبیاء پیشین بوده است و اسالم نام داردخدا که برنامه تو و همه (

و از هوا ) چرا که آئین رستگاري و راه نجات است(آئین پیروي کن و بدین راه روشن برو 

» .آگاهی ندارند) خبرند و از راه حق از دین خدا بی(و هوسهاي کسانی پیروي مکن که 

)18،آیه جاثیهسوره (

با این ساختار فقط در این سوره از قرآن کریم به »شریعه«لفظ شود که مالحظه می

اي مکی است و قبل از نزول آیات مربوط  ي جاثیه که سوره یعنی در سوره. کار رفته است

  .به احکام و قوانین عملی که منحصر به دوران مدنی است نازل شده است

تمل بر احکام هاي مختلف مش به طور قطع و یقین باید گفت که قرآن در زمینه

:از جمله. تشریعی و قانونی است

. امور مربوط به عبادات- 1

. مسائل خانواده- 2

. روابط مدنی و تجاري- 3

. هاي دولت احکام مربوط به اموال و خراج و منابع درآمد و هزینه- 4

. احکام مربوط به جرائم و مجازاتها، از جمله حدود و قصاص و تعزیرات- 5

مسائل سیاسی و احکام حکومتی در روابط میان حاکم و رعیت و مسائل مربوط به - 6

. روابط سیاسی و بین المللی در دوران صلح و جنگ

. امور مرتبط با احکام جهاد- 7

مشهور  »آیات احکام«گیرد و نزد محققان به  و کل آیاتی که این امور را در برمی

بعضی از علما چه در گذشته و چه در حال، این دسته از آیات را در تألیفاتی . باشند می

  )1385عالمه طباطبایی،. (اند ي تحریر درآورده جداگانه به رشته

  مفهوم شریعت در فقه-4- 2-1

مراد شریعتی است که در احکام فقهی و اعمال جوارحی جلوه می  ،شریعتمنظور از 

آن را به عنوان  عرفا، قسیم طریقت و حقیقت است و عارفاندر زبان و کاربرد  کند و احیاناً

سلوك انسان و مراتب رسیدن به معارف الهی به کار می  سیر ویکی از مراحل آغازینِ 

مقابل حقیقت است، در واقع شامل دستورهاي دینی و  شریعت شامل طریقت و صرفاً.برند

رسیدن به مرحله توحید و مشاهده  ،ها از حقیقت سنن و آداب نیز می باشد و مراد آن

  :داراي دو معنی عام و خاص می باشددر فقه شریعت .هاي باطنی عارف است
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رود، مثالً گفته  باشد و گاهی به جاي آن به کار می در معناي عام مترداف کلمه دین می

شریعت در معناي عام به معنی ایمان .باشد میدین اسالمشود شریعت اسالم که منظور  می

ابه به مبادي غیبی است از روي کمال خلوص قلب و صفاي نیت و تمام پیامبران مردم ر

آن دعوت می کردند و هیج اختالفی در این اساس میانشان نیست و لذا دراین معنا با 

.مفهوم دین یکی است

ست از احکام و دستورات و عبادات و اخالقیاتی است که هر ا در معناي خاص عبارت

شریعت هر . شریعت در معناي خاص با مفهوم دین متفاوت است.پیغمبر می آورد

قتضیات زمان و مکان و امت وقوم او با شریعت دیگري فرق پیغمبري بر حسب م

دین، شریعت هاي گوناگونی از جانب خداوند نازل گردیده است و  در طول تاریِخ.کند می

، )ع(کریم و احادیث اسالمی برمی آید، پنج شریعت نوح قرآناین شریعت چنانکه از 

.وسلم بوده است وآله علیه اهللا و پیامبر اکرم صلی )ع(عیسی، )ع(، موسی )ع(ابراهیم 

  )1386یثربی،(

کسانی که تا قبل از آمدن شریعت جدید و یا پس از آمدن آن و ي ین اساس همه بر ا

قبل از آگاه شدن به آن، به شریعت الهی پیشین عمل کرده اند، همان صراط مستقیم حق 

چون  ،را پیموداند و اهل سعادت و نجات می باشند، اما پس از آمدن شریعت جدید

، منحصر در پیروي از شریعت جدید است و شریعت پیشین، نسخ گردیده است، راه نجات

قرآن کریم در این .عمل به شریعت پیشین با آگاهی از شریعت جدید، پذیرفته نخواهد بود

شود و شریعت مشرکان، شریعتی است  باره که شریعت حق، جز از طرف خداوند نازل نمی

من الدین مالم  ام لهم شرکاء شرعوا لهم«: دکه مورد اذن و خواست الهی نیست، می فرمای

آیا آنان خدایانی دارند که بر ایشان دینی را تشریح کرده اند که مورد اذن - یأذن به اهللا

از آنجا که همه شرایح الهی، بر صراط مستقیم ) 21آیه شوري، سوره ي (» خداوند نیست؟

وسلم،  وآله علیه اهللا پیامبر اکرم صلینبوتتوحید استوار گردیده اند، یکی از شرایط ایمان به 

شود که اگر مشرکان و  و حتی یادآور می) 136بقره آیه (ایمان به نبوت هاي پیشین است 

ه، بقرسوره (.مبران ایمان بیاورند، هدایت خواهند شد،اهل کتاب نیز به نبوت هاي همه پیا

)1385طباطبایی، عالمه) (137آیه 

می ) ع(چنانکه یعقوب به یوسف  .حاکم و شارع تنها و تنها اهللا تعالی است و الغیر

سوره (» .هان آگاه باش که حکم و فرمان، تنها از آِن خداست-إِنِ الْحکْم إِالَّ للّه«: فرماید

)67،آیه سفیوي 
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و کسی که این قوانین را براي مردم بیان کرده، مبلغ شریعت گویند که همان پیامبران 

نکه اهللا اچن. علیهم السالم هستند و در اسالم محمد مصطفی صلی اهللا علیه وسلم است

 شکار چیز دیگريآ آیا جز ابالغ ولی-فَهلْ علَی الرُّسلِ إِالَّ الْبالغُ الْمبِینُ«: تعالی می فرماید

)35، آیهنحلسوره (» ؟ است پیامبران برعهده

قُْل أَطیعوا اللَّه وأَطیعوا «:و در مورد پیامبر اسالم صلی اهللا علیه وسلم می فرماید

هتَدوا وما علَیالرَّسولإِلَّا الرَّسولَ فَإِن تَولَّوا فَإِنَّما علَیه ما حمّلَ وعلَیکُم مّا حمّلْتُم وإِن تُطیعوه تَ

و اگر ! خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید«: بگو) اي محمد(-الْبلَاغُ الْمبِینُ

اما اگر از ! سرپیچی نمایید، پیامبر مسؤول اعمال خویش است و شما مسؤول اعمال خود

سوره (» .رساندن آشکار نیستاو اطاعت کنید، هدایت خواهید شد، و بر پیامبر چیزي جز 

)54،آیهنور

وارد شد، منظور از رسول کسی جز  »الرسول«هرگاه الف و الم معرفه بر کلمه ي 

و منظور از شرعی، یعنی قوانین و برنامه ي . پیامبر محمد صلی اهللا علیه وسلم نیست

مورد تایید شرع، و متضاد غیر شرعی است، یعنی قوانینی که شرع آنها را یا نفی کرده و یا 

)1385عالمه طباطبایی،(. وضع نکرده است

يرد امروزدر کارب »الشریعه«لفظ -5- 2-1

:در کاربرد علما، یکی از دو مفهوم زیر را داراست» الشریعه«لفظ 

که شامل عقاید، شعائر، آداب، اخالق، قوانین و معامالت  آن دین بهمفهوم عام:اول

پس . بدین معنی که شریعت شامل اصول و فروع، عقیده و عمل و تئوري و اجراست. است

امل از جمله الهیات، نبوات و سمعیات در بر دارد و ي ایمان و عقیده را به طور ک هم جنبه

در واقع هر آنچه که رسالت اسالم به ارمغان . ي عبادات و معامالت و رفتارها را هم جنبه

اند در این  آورده و قرآن و سنت در برگرفته و علماي عقاید و فقه و سلوك، تشریح نموده

. مفهوم داخل است

عبادات و معامالت و اموري که مربوط به نوع : مانند.ي قانونی و عملی دین جنبه:دوم

احوال «این مفهوم شامل مسائل خانواده یا همان. رابطه با خداي تعالی و تعبد براي اوست

شود و نیز آنچه مربوط به شئون امت بزرگ اسالم و  و مسائل اجتماعی می» شخصیه

  ) 1392،قرضاوي(. مرتبط با مسائل دولت و حاکمیت و روابط بین المللی است

ي مذاهب و ابواب  این مفهوم دوم، تعبیر از همان بستري است که فقه اسالمی با همه

رسد و در مقابل مفهوم اول قرار دارد که مجال  مختلف خود، در آن به حداکثر کارکرد می
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اسالم، عقیده و : اند از این روست که گفته. فعالیت علم کالم یا همان علم توحید است

و سایر دانشگاههاي مختلف اسالمی بر همین اساس دو » االزهر«دانشگاه . استشریعت 

ي عقیدتی اهتمام  که به جنبه» اصول الدین«ي  اند، یکی دانشکده دانشکده بنیان کرده

. پردازد ي فروع عملی می که به جنبه» الشرعه«ي  ورزد و دیگري دانشکده می

تا هنگامی استعمال . مهم است پس مشخص نمودن مفهوم شریعت در این جایگاه

ي عملی و  متوجه باشیم که آیا منظورمان از مقاصد، جنبه» مقاصد الشریعه«ي  جمله

. فقهی موضوع است یا مقاصد کلی اسالم مد نظر ماست که شامل عقیده و عمل است

  )1386یثربی، (

هدف اصولیین از حصر مقاصد شریعت در . تر است مقاصد کلی اسالم است آنچه راجح

کلیات خمس آن بوده که عقاید مشتمل بر سایر موارد مطرح شده در دین باشد، به 

اند و عقائد را رأس دین و اساس تمامی  همین خاطر است که دین را ضرورت اول دانسته

ي مقاصد شریعت، اهدافی است که نصوص مربوط به مراد از معنا. اند بنیادهاي آن شمرده

امر و نهی و اباحه براي حصول آن تشریع شده است و احکام جزئی براي محقق ساختن 

ها و کل امت در این  ها، جماعت آنها در زندگی مکلفان تدوین یافته است و افراد، خانواده

کنیم که تشریع احکام،  توانبر این مقاصد نام حکمتهایی را اطالق می. منظور یکسانند

باشند یا» اقتضائی«جهت دست یافتن به آنها صورت گرفته است، حال، این احکام، 

. »تخییري«

زیرا در فراسوي هر حکمی که خداوند براي بندگان تشریع فرموده، حکمتی نهفته 

مانند و خداوند  فهمند و بعضی هم نسبت به آن در جهل می است که بعضی آن را می

جهت تشریع نماید و یا آن را مخالف  منزه از آن است که امري را بیهوده و بی متعال،

توان همان عللی دانست که علماي اصول در  مراد از مقاصد را نمی. حکمت قرار دهد

علت، وصف ظاهري است که از یک : اند اند و در تعریف آن گفته مبحث قیاس ذکر کرده

  )1392،قرضاوي(.باشد متناسب و همسو با آن میي حکم و از سوي دیگر  کننده سو کنترل

  

  مفهوم شناسی عرفان- 2-2

عرفان جنبه باطنی و طریقتی و معنوي . عرفان نه در آسمانها است و نه فقط در احکام

در حقیقت ادیان از حیث معناي عرفان حقیقت واحدي دارندو از وجهه . همه ادیان است

به همین . ز حیث وجه طریقتی با هم مشترکندعرفانی یک چیز را می گویند، بنابراین ا
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دلیل در ادیان، عارفان چون همدلند، همزبان هم هستند و این همزبانی باعث شده که 

تفکر عرفانی خصوصیات خاص خودش را داشته باشد که حتی اگر به تفکر عرفانی بدون 

ریشه در عرفان اسالمی . توجه به نوع دین نگاه کنیم، می بینیم این مشترکات هست

در . هاي آن به حساب میآیدن هاي دین دارد و از عالیترین فرآوردهامتون و بنی

عرفان و طی مدارج سلوك عرفانی مطرود نیست بلکه آنچه مطرود استجریانات ،اسالم

جاهالنه انحرافی و صوفیانه است که با ظاهر و احکام شریعت به مخالفت برخاسته و با 

ان درست خود را واصل به دریاي معرفت پنداشته و ادعا هاینه چندطی برخی از راه

  .میکنند که دیگر آنان را حاجتی به رعایت احکام دینمقدس اسالم نیست

  تعریف عرفان -1- 2-2

عرفان در لغت به معناي شناخت است و در اصطالح تعاریف متعددي براي آن بیان 

وقوف به آداب شریعت، «را به شده، که جامع ترین آن تعاریف، از ابن عربی است که آن 

».عبارت از تخلق به اخالق الهى است«معنى کرده است وآن » ظاهرًا و باطناً

  )1362سجادى،(

) عرفان(معناي لغوي عرفان هر نوع شناختی را شامل می شود، اما در تعریفی دیگر 

 البته. اي است که از راه شهود درونی و دریافت باطنی حاصل می شود شناخت ویژه

شناخت «عرفان عبارت است از . هاي شهودي فراوانند، اما همگی عرفان نیستند شناخت

شناخت عرفانی با شناخت . »شهودي و باطنی خداي متعال، اسماء، صفات و افعال او

شناخت عرفانی از سنخ مفاهیم و الفاظ و صورت هاي ذهنی نیست . عقلی متفاوت است

  )1392شریفی، . (بلکه از سنخ یافتن و دریافتن است

لیعبدون را » و ما خَلَقْت الجِنّ و االنس إِال لیعبدونِ«عالمه طباطبایی نیز در تفسیر آیه 

. به لیعرفون تفسیر میکنند، وهدف خلقت را همان عرفان و شناخت حقیقی میدانند

  .)1385طباطبایی، عالمه(

دهخدا، . (ناختن، معرفت استعرفان از نظر لغوي شناختن بعد از نادانی، شناختن، بازش

1389(.  

  عرفان در اصطالح-2- 2-2

عرفان دراصطالح یعنی خداشناسی و شناخت حضرت حق تعالیدرکتاب لغت، عرفان 

نام علمی است ازعلوم الهی که موضوع آن شناخت «: علمی از علوم الهی معرفی شده است
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براي شناسائی حق انتخاب و بالجمله راه وروشی که اهل اهللا . حق و اسماء وصفات اوست

  )1389دهخدا،(» .کرده اند عرفان مینامند

عرفان در اصطالح شناختشهودي پروردگار را گویند که از طریق تهذیب نفس وصفاي 

در اشتقاق لغوي لفظ عرفان ابهامی وجود ندارد و روشن است که از . باطن حاصل میشود

»رِفعی ،رَفو معروف است و از این جهت مشکالت و هم خانواده ي معرفت، عارف » ع

در آثار عرفا شیوع  - یعنی وزن فعالن - لفظ عرفان، با همین ساختار. لفظ تصوف را ندارد

ابن . چندانی ندارد و به طور غالب از لفظ تصوف و صوفی یا اشتقاق عارف بهره می برند

کند و در مقابل، سینا در نمط نهم اشارات، هرگز از واژه ي صوفی و تصوف استفاده نمی 

مکرر از واژه ي عرفان و عارف بهره می گیرد، که این نکته در بررسی دیدگاه ابن سینا و 

  .)1339ابن سینا،(.کنکاش تاریخی واژه ي عرفان داراي اهمیت است

ي عرفان  از کلمه.اي از فلسفه و ذوقیاتاست مکتبِ عرفان آمیزه عرفا، تعریفبه 

است » مرموز، پنهانی، مخفی«که به معنی » گنوسیسم«یا» میستیسیزم«یا » میستیک«

بینی دینی خاصی  طور متداول و معمول جهان ترجمه شده، به» عرفان«و به فارسی 

و وصل ) و حتی پیوستن(گردد، که امکان ارتباط مستقیم و شخصی و نزدیک  مفهوم می

» حال«و » ي باطن هتجرب«و » شهود«: آدمی را با خداوند کریم از طریق آنچه به اصطالح

عرفان، شناختن و معرفت حق تعالی جل .شمارد الحصول می شود جایز و سهل نامیده می

نام علمی است از علوم الهی که موضوع آن شناخت حق و اسماء از علوم الهی . جالله است

هللا و بالجمله راه و روشی که اهل ا. که موضوع آن شناخت حق و اسماء و صفات اوست

  )1374کاشانی،. (ی حق انتخاب کرده اند عرفان مینامندبراي شناسائ

عرفان سلک پرورِ منزل نورد است که با . شودنامیده می» سلوك سیر و«عرفان علم 

ابن سینا به عنوان یک فیلسوف مشایی، در اثر معروفش . روح تحرك و پویا میآمیزد

به این معنی که عرفان با جدا «: در مورد عرفان چنین می گوید» االشارات والتنبیهات«

سازي ذات از شواغل آغاز شده و با دست افشاندن به ماسوي، ادامه یافته با دست شستن 

از خویش و سرانجام با فدا و فنا کردن خویش و رسیدن به مقام جمع که جمع صفات 

، حق است براي ذاتی که با صدق ارادت همراه پیش رفته آنگاه با تخلّق به اخالق ربوبی

  )1339ابن سینا،(» .به کمال می رسد» وقوف«رسیدن به حقیقت واحد و سپس با 

نه واصفی ... در این مرحله همه اوست و غیر او نیست«: خواجه نصیر طوسی می گوید

نه موصوفی، نه سالکی نه مسلوکی، نه عارفی نه معروفی و این است مقام وقوف بر آستان 

  )1385طوسى، (» .حق
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Abstract
Research Aim: The purpose of this study was to investigate the practical 

commitment to Sharia in Islamic mysticism and emerging mysticism.

Research method:The research methodology is a type of library and in 

content analysis.

Findings:Islamic mysticism based on the teachings of the Qur'an and the 
Ahlul-Bayt is formed through slavery and servitude in the framework of the 
laws and laws of the Shari'a, and all acts of the seeker are carried out in 
accordance with Islamic law, and the practice of Sharia, at all stages of the 
conduct of Allah, is necessary It is considered definitive and the seeker will 
never be indifferent to that or not. In the emerging mysticism, instead of
relying on the book and religion as sources of human guidance, they advise a 
person to listen to his inner voice, while the human heart is the place and 

center of evil temptation.

Conclusion: One of the most important commonalities of the newly 
established Shari'atighrisi spiritual movements is the relief from doing the 
duties and divine orders in their spiritual acts and behaviors. In the emerging 
mysticism, the Shariatgrizi is based on the beliefs that the accuracy of these 
foundations reflects the intellectual weakness of the founders of these 
spiritualities in the foundations of theology, ontology, cosmology, 
anthropology, and pathology.

Keywords: Obligation, Sharia, Islamic mysticism, Emerging Gnosticism.
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