
مقدمه
عرفان اســامي، عرفان توحيد و واليت اســت. 
عرفاني كه در آن انســان عارف بــار امانت الهي؛ 
يعني واليت مطلقة الهيه))) را به دوش مي كشــد و 
در فرجام كار نيز از اين نعيم الهي پرسش مي شود 

 (((.ِثُمَّ لَتُْسئَلُنَّ يَْومَئِذٍ َعِن النَّعِيم :كه
عرفاني كه ســالك عارف را به مرز خلوص و فنا 
مي كشــاند و او جز خدا را نمي بيند، دارای مؤلفه ها 

و شاخصه هايی است كه برخی از آنها عبارتند از:
). خدا محوري: عرفان اصيل اســامي، عرفاني 
خدا محور است؛ يعنی خدا را محور حركت دروني 
و سير أنُفسي انســان می داند، برخاف عرفانهای 
بدون خدا كه گرفتار نفســانيات انسانها بوده و بر 

محور ابليس حركت می كنند. 
). واليت گرايي: ســالك إلي اللَّ در عرفان اصيل 
اسامي »اهل واليت« است؛ يعني معرفت و محبت 
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به انســان كامل معصوم و تعبّــد و التزام عملي به 
سنّت را نصب العين خويش قرار مي دهد. 

3. نياز به استاد: شهيد مطهري می گويد: سالك 
براي رسيدن به توحيد بايد مراحل و منازلی را طي 
كند و در طي مراحل و مقامات محتاج پير، راهنما 
و خضر طريق يا انسان كامل است كه او را مراقبت 
نمايد.)3) ايشان از جمله شرايط استاد را موارد زير 

می دانند:
الف) جامع باشد.

ب) به مقام فنا رسيده باشد.
ج) صاحب نظر و داراي واليت باطني باشد.

د) اسام شناس كامل باشد.
بــا توجه به شــرايط فوق اســت كــه بزرگان 
فرموده اند: »اگر انسان عمري را در پيدا كردن استاد 

كامل صرف كند، جا دارد.«))) 
كســاني مانند: آيت الل بهجت، ميــرزا علي آقا 
قاضي طباطبايي، آيت الل شاه آبادي، ميزرا جوادآقا 
ملكــي تبريزي و... كه همگی اهل فقاهت، اجتهاد 
و ســلوك عميق عرفاني بوده اند، می توانند استاد 

راهنمای ما باشند. 
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تديّن، و عمل مبتني بر شريعت. 
0). عشــق و محبت: عرفان و عشق سرنوشتي 
توأمان داشــته اند، به گونه اي كه جدايي ناپذيرند 
و نام يكی، نام ديگری را تداعی می نمايد. انســان، 
عاشق چيزی نمی شود كه آن را نمي شناسد و كسي 
ادعا نمی كند كه خدا را آنچنان كه شايســته است، 
شــناخته و به او معرفت پيدا كرده؛ ولی عاشقش 
نشده اســت. با توجه به آنكه خدای متعال جميل 
مطلق اســت، عارف، به اندازة معرفتش عاشق او 

می گردد و از اين عشق، لذت معنوی می برد.



). شريعت گرايي: شــرع به معني »راه روشن« 
است. راه ورود به نهرها را نيز »شريعه« مي گويند، 
ســپس اين كلمــه در مورد اديان الهي و شــرايع 
آسماني به كار رفته است؛ زيرا راه روشن سلوك و 
سعادت در آن است، پس هرگاه شريعت در مورد 
آيين حق به كار برود، به خاطر آن است كه انسان 
را به سرچشــمة وحي، رضايت الهي و ســعادت 
جاودان كه همچون آب حيات است، مي رساند.)))

عرفان منهاي شريعت، عرفان منهای عرفان است 
و ضالــت و فســاد به بار مــی آورد و در نهايت 
 موجب ندامت و پشيماني می گردد. امام  علي
يِن َواِحَدةٌ َو ُسبُلَُه قَاِصَدٌة  فرمودند: »اََل َو اِنَّ َشَرائَِع الدِّ
فََمن أَخَذبَِها لَِحَق َو َغنَِم َو مَن َوقََف َعنَها َضلَّ َو نَدَِم؛ 
آگاه باشيد كه شرايع دين يكی است و راه های آن، 
همه معتدل، مســتقيم و نزديك. هر كه بدان چنگ 
زند، به كاروان حق پيوسته و بهره مند می شود و هر 

كه از آن باز ايستد، گمراه و پشيمان می گردد.«)))
استاد جوادي آملي می فرمودند: »اگر عارفان در 
 سير و سلوك تابع شريعت و واليت اهل بيت
باشــند و راه صحيح را طي كنند، گوشه اي از علم 
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شهودي انبيا و اوليا به آنها مي رسد.«)))
). عقل گرايي و خردورزي: عرفان اسامي براي 
عقل و خرد اصالت و اهميت قائل است و به بهانة 
»شــهود« از »فهم« و به بهانــة »عرفان« از برهان و 

استدالل گريزان نيست.
به تعبير اســتاد مطهري: »در اسام اصالت با 
عقل و معرفت عقلي اســت كه به واسطة آن و با 
چنين كليدي، انســان به دامان معرفت شهودي و 

معارف قلبي وارد مي شود.«)))
). رياضت معقول، مشــروع و معتدل: در عرفان 
عملي اسام »رياضت« نقش مهمی داشته، حداقل 
بايد دارای ســه ويژگي باشــد تا درون انسان را 
نورانــي و پاك گرداند: الف) عقاني باشــد؛ ب) 

شرعي باشد؛ ج) معتدل باشد. 
در رياضت و زهد ناب اسامي، نكات ذيل قابل 

تأمل و راه گشا می باشد:
الــف) زهدورزي و عدم وابســتگي بــه دنيا با 
بهره مندي از مواهب دنيــوی به قدر كفاف و نياز 

منافات ندارد.
ب) سرچشمة رياضت اسامي »شريعت« است 
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كه رياضــت معتدل، معقول و مقبــول را در يك 
هندسة سلوكي تعريف شده ارائه مي دهد.

ج) سنّت و سيرة انســان كامل معصوم، الگوي 
جامع و كامل براي رياضت و زهدگرايي است.

د) رياضت و زهد، به معني ترك وظايف فردي، 
خانوادگي و اجتماعي نيست.

ه) زهــدورزي بايد آثاري چــون: وظيفه گرايي، 
معنويــت و نورانيــت دروني، جهــاد و مبارزه با 
انحرافها و تحريفها، كرامــت نفس و فروتني و... 

را داشته باشد.)))
). عبوديــت: عرفان اســامي در ابعاد علمي و 
عيني، از رهگذر بندگي و عبوديت شكل می گيرد 
و ســير و سلوك در آن، نه براي رسيدن به كشف 
و كرامــات و شــطح و غيب گويــي و پيدا كردن 
موقعيت اجتماعي و مريدپروري؛ بلكه تنها و تنها 

براي بندگي خدا انجام می شود.
قرآن كريم با آية شريفة: رِجاٌل ل تُلْهِيهِْم تِجاَرةٌ َو 
ل بَيٌْع َعْن ذِْكرِ اهللِ)0)) جهان بيني محدود صوفيانه و 
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غافل نمی کند.«

تفكرات خلوت گرايانه و بينش درون گرايانة محض 
را نقد، و عرفــان را با انگيزة الهــي بودن و قصد 
خدايي داشتن و براي خدا عمل كردن تأييد مي كند.
). سياســي بودن: بــا توجه به مطالب پيشــين، 
در عرفان عملي، نه تنها اســام با سياســت ورزي 
در تضــاّد و چالش نيســت؛ بلكه سياســت را در 
دل عرفــان قرآني و واليــي می بيند و به آن جهت 
الهي مي دهد. امــام خميني خطاب به فرزندش 
مرحوم احمدآقا فرمودند: »پسرم! نه گوشه گيري 
صوفيانه دليل پيوســتن به حق است و نه ورود به 
جامعه و تشكيل حكومت، گسستن از حق. چه بسا 
عابد و زاهدي كه گرفتار دام ابليس است و چه بسا 
متصدي امور حكومــت كه با انگيزة الهي به معدن 

ُقرب حق نائل مي شود.«)))) 
). ذكر و ياد خدا: با ذكر و ياد خدا، انسان از عالم 
ماده به عالــم معنا و از ُملك به ملكوت و از فرش 
به عرش هجرت مي كند. ذكر كه به معنای ياد خدا 
بودن در همه احوال است، داراي اقسامي است: ). 

ذكر قلبي؛ ). ذكر زبانی؛ ذكر عملي.
ذكر عملي از همه مهم تر است؛ زيرا عبارت است 
از دوري از گناه و لغزش، و روي آوردن به تعبّد و 
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