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 دهیچک
 به را اسالم جهان انديشمندان از بسياري ذهن آن، از رهايي راه و اسالم جهان ماندگيعقب

 دگيمانعقب تبيين در مراکشي، معاصر شمندياند الجابري، محمدعابد. است کرده مشغول خود

 هاينظام ميان نزاع و دهدمي قرار برهاني و عرفاني بياني، دسته سه در را علوم عرب، جهان

عقب و مستقيل عقل سيطره برهان،  شکست موجب را سياسي عوامل اثر بر شده ادي معرفتي
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 توسعه و عرفان رابطه خصوص در او نظريه تا برآنيم مقاله، اين در. داندمي عرب جهان ماندگي

 دنياگريز و آخرت به معطوف وارداتي، را عرفان وي. ميکن بررسي و نقد تحليلي، روش با را

 با و کندمي نفي را انسان اختيار و حقيقت زمان، عرفاني، رويکرد که است معتقد و خوانديم

يم پيشرفت و توسعه و هاپديده علل و اسباب به توجه از مانع مماثلت، روش گرفتن شيپ در

 معناي به آن، گراييباطن و است اسالمي علمي عرفان، که صورتي در نيهمچن. شود

 ارزيابي مالک داراي و روشمند کامالً عرفاني، تأويالت و شهودات نيست، ظاهر از رويگرداني

 .است

 .يجابر شرفت،يپ ،يماندگعقب توسعه، عرفان، :یدیکل واژگان

 

 مقدمه

 عرفان ايآ آورد؟يم دنبال به ياژهيو يجتماعا شهياند جهان، و انسان به يعرفان نگاه ايآ

 تيشخص اي يعرفان معرفت به عرفا، يانزوا اي تيفعال آورد؟ فراهم را توسعه طيشرا توانديم

 از ياريبس ذهن دست، اين از ييهاپرسش است؟ مربوط آنها يمعرفت ابعاد گريد و

 قرائت همچون يموارد که انديافته متفاوتي يهاپاسخ و کرده مشغول خود به را انديشمندان

 به سازشکاري اتهام معاصر، روشنفکران و مشروطه صدر روشنفکران يانتقاد و همدالنه

 خود منظر از يعرفان انقالب هينظر و عرفان از يستيبراليل اي چپ و کاليراد قرائت عرفا،

 نامبرده ايهنظريه از يبرخ در که ياجتماع شهياند و عرفان تقابل آنهاست، از يبرخ عرفا،

 شهياند زوال و سقوط افول، انزوا، رکود، رخوت، موجب را عرفان طرهيس شود،يم مطرح

 نيا به معتقد روشنفکران از يبرخ ،يجابر و ييطباطبا ،يکسرو آخوندزاده،. کنديم يمعرف

 جامعه يماندگعقب مسئول را آنان تفکر. خوانديم کيمياگر را عرفا آخوندزاده،. هستند هينظر

 توسعه مانع و يرعقالنيغ گرا،آخرت ،يواردات ياشهياند را عرفان زين يجابر و يسالما

 ديگران از ترپرخواننده و ترمفصل که را يجابر شهياند تا ميبرآن مقاله، نيا در. است دانسته

 روابط به توجهبي تصوف، و عرفان که دهد نشان کوشديم جابري. ميکن يبررس و نقد است،



 خود، مدعاي اثبات براي او. است توسعه مانع زين و گرانيع تفکر مانع ها،دهيپد انيم يعل

 ،يبرهان و يعرفان ،يانيب يمعرفت نظام سه حضور اي شيدايپ يچگونگ کنديم تالش ابتدا

 کرديرو سپس و نييتب را گريکدي با يمعرفت نظام سه نيا رابطه و آن بر مؤثر ياجتماع عوامل

 در را محور دو نيا حاضر، پژوهش در. کند يبررس را يمعرفت نظام سه نيا روش و

 .ميکنيم يبررس و نقد تحليلي روش با ،يعرفان يمعرفت نظام خصوص

 

 عرفان شناسيروش. 1

 رابطه تبيين منظور به جابري که را عرفان غايت و روش معرفتي، مباني موضوع، بررسي

 دسته سه در را علوم جابري. ناميد عرفان شناسيروش توانمي دهد،مي انجام توسعه، با آن

 ،يعيش شهياند تصوف، شامل را يعرفان علوم و کندمي بنديطبقه برهاني و عرفاني بياني،

 جادو بيني،طالع کهانت، نجوم، ،ياگريميک ،ياشراق فلسفه ،يباطن ريتفاس ه،يلياسماع فلسفه

 و جاذبه وصال، کشف، بر و افتهي راستقرا يواحد شناختيمعرفت دستگاه بر که داندمي... و

 ناعقل يعني ل،يمستق عقل بر يعرفان علوم ،يجابر دگاهيد از. اندشده بنا روش، مثابه به دافعه

 (401ص ،4891 جابري،. )است يمبتن شده، نهاده کنار عقل يا

 به را عملي عرفان و انسان و وجود ريتفس يبرا ياهينظر مثابه به را نظري عرفان جابري

 نيا که يعام نقش رد؛يگيدربرم را سلوک و اتيح که داندمي عالِم يبرا جايگاهي عنوان

 از يآگاه. سازديم وادار انسان تيوضع از تيشکا و جهان از فرار انزوا، به را گاهيجا

 از سرباززدن و کراهت و کنديم جاديا را يعرفان گاهيجا هستي، در شرور از سرشار تيوضع

 و شوديم شتريب عارف غربت احساس طرد، و رد اين سازيدروني با. آورديم يپ در را ايدن

 ايدن از زيمتما را شيخو جوهر و عتيطب بلکه دنيا، از منفصل و تنها ب،يغر را خود تنها نه

 و پروراندمي سر در را سعادت و کمال ،يمتعال عالَم سوداي و کوچ شوق رواين از. دانديم

 (041ص ،0040 همان،. )داندينم مسئول ايدن نيا شرور برابر در را خود



 عرفان در رويکرد( الف

 دوگانه. داندمي واليت و نبوت رابطه تبيين به معطوف را عرفان کلي رويکرد جابري

 نيا بر. دارد قرار يانيب شهياند در فرع ـ اصل دوگانه برابر در عرفان، در تيوال ـ نبوت

 معادل نبوت، و باطن و است يانيب نظام در اصل عادلم متصوفه، و عهيش نزد تيوال اساس،

 با که خالفت خصوص در متصوفه هينظر که تفاوت اين با ؛(743ص همان،) ظاهر و فرع

 بر ياشعر را نظريه اين زيرا است؛ يانيب هينظر کي يکل طور به شود،يم محقق شورا و ارياخت

 سلطه به اعتقاد با عهيش اما است، دهکر بنا( اسيق و اجماع سنت، کتاب،) يشافع يانيب اصول

 بنابراين. شودمي متمسک آيات، تأويل به ،:ائمه اتيروا به استناد و ،:معصوم امام ياله

 از يرکن را آن بلکه شود، انتخاب مردم ارياخت با تا داندينم ييايدن مصالح زمره در را امامت

 يقاض. داندينم زيجا را امام نييتع در 9اهللرسول اهمال يا غفلت و خوانديم نيد ارکان

 کرده آغاز يشافع که کنديم آغاز ييجا همان از عه،يش اصول سيتأس يبرا يلياسماع نعمان

 و 9اهللرسول سنت کتاب، اصل سه ،يانيب ياوهيش با و هيآ کي ليتاو و استناد با او. است

 اجماع در مناقشه با وي. کنديم نيتدو اجتهاد، و اسيق اجماع، به توجه بدون را :ائمه سنت

 «ذکر اهل» از پرسش مقابل، در و دانديم واجب نيد امور در را عقل استعمال ترک قياس، و

 (714ص همان،. )کنديم مطرح را «االمرياول» از اطاعت و

 صوفيه و شيعي تیوال ـ کی

 شکست از پس امامت، مسئله مورد در پردازينظريه که است باور اين بر جابري

 به منجر و آغاز 7صادق امام عصر از ،ياسيس طرهيس منظور به و عهيش ياسيس کاتتحر

 که دارد قرار هشام اخير، فرقه رأس در. شد يامامدوازده و يامام هفت هايفرقه گيريشکل

 عرفان همان اي امام علم مورد در معرفتي مباحث و زمينه اين در هاييکتاب خود، شاگردان با

 و بوده هشام هايکتاب شيعي، عرفان مرجع که است مدعي جابري. ندکرد تدوين گنوسي،

 شکل 7صادق امام مکتب هيحاش در کيميا، و اسرار علوم ،ييگراهرمس که است مشهور

 . گرفت



 که است باور نيا بر و داندمي يهرمس هايگرايش از متأثر زين را شيعي کالم جابري

 يهاليتفص و تصورات آنان که است نيا عه،يش يعرفان اتيادب يهايژگيو نيبارزتر از يکي

 که روايتي. اندکرده مطرح ثياحاد صورت به بلکه فلسفه، صورت به نه را مذهبشان

 دارد؛ هرمس يايرؤ به يفراوان شباهت کرده، نقل 7صادق امام از ،يعيش مورّخ ،يمسعود

 بعد. گفت سخن او با و ديآفر را 9محمد نور، آن از و کرد خلق ينور ابتدا خداوند نکهيا

 ادآوري هم، خدا يسو از :ائمه ياختصاص تيهدا... . و شد افراشته آسمان، و مسطح ن،يزم

 .است هرمس تيهدا

 عامه نبوت باطن که مطلقه واليت: است قسم دو نبوت مانند زين تيوال شيعيان، باور به

 تيوال و( است شده قخل يمحمد نور از او چون) افتهي خاتمه 7طالبياب بنيعل با و است

 امام ،يمحمد نبوت دوره در خاصه تيوال خاتمه. است مطرح نبوت دوره هر در که خاصه

 و 7نيرالمؤمنيام منزلت در عهيش مصادر از ياتيروا يجابر ادامه، در. است يعيش دوازدهم

 ،0040 جابري،. )کندمي نقل را :معصوم ائمه گريد به 9اهللرسول بنت قيطر از آن انتقال

 فرق نيا با است؛ هيلياسماع هينظر همان امامت، هينظر نيا که ديگويم انيپا در و( 774ص

 . رسنديم آن به روايي متون از شيعيان، و مماثلت روش با ه،يلياسماع که

 که تفاوت اين با است؛ خوانده عييش تيوال از يانسخه زين را هيصوف تيوال جابري

 يمعنو رهبر تنها ،يصوف تيوال اما دارد، يمعنو و ياسيس ،ينيد تيمرجع ،يعيش تيوال

 از آنان از ياريبس چند هر ست،ين 7تيب اهل در منحصر ،يصوف تيوال نيهمچن. است

 ياخالق و يعيتشر ،ياسيس يابعاد يدارا عصمت، اينکه ديگر. اندبوده 7فاطمه و يعل فرزندان

 يجا به «حفظ» اصطالح از ا،ياول يبرا اول، بعد دو از زيپره منظور به متصوفه و است

 ياسيس زعامت يادعا چون ه،يصوف تيوال که است مدعي جابري. کننديم استفاده «عصمت»

 جهان در ،(هيلياسماع و يامام دوازده) عهيش يعرفان شيگرا دو از شتريب و ترعيسر نداشت،

 ( 714ص همان،) افتي گسترش اسالم

 آن به شهدا و ايانب که رنديگيم نظر در يياالب مرتبه و شأن ت،يوال مقام يبرا متصوفه



  معناي به فقط ه،يصوف تيوال. خداست رسول با جنگ او، با يدشمن و خورنديم غبطه

 و هست نيز معجزه در نبوت استمرار يعني کرامت، بلکه ست،ين وحي در نبوت استمرار

 . است تيوال صدق ليدل هم کرامت است، نبوت صدق ليدل معجزه، که گونههمان

 زمان نفي ـ دو

 و زمان بتيغ انيم يفرق که است شده خالصه عبارت نيا در ،يعرفان کرديرو جوهر

 در البته. باشد بيغا اي حاضر و کند سفر مکان و زمان در توانديم عارف. ستين مکان

 از فارق عبد، که است يحال ،«وقت». برنديم کار به «وقت» لفظ شتريب ،يصوف يهاخطابه

 دنبال به را اختيار نفي و زمان نفي متصوفه، نزد «وقت» مفهوم. است آن در مستقبل و يماض

 «وقت» يعني رد،يگيم قطع مستقبل و يماض از و شوديم غرق «حال» در بنده نکهيا دارد؛

 ( 743ص همان،. )کنديم ينف را يعيطب زمان منظر، نيا از يصوف

 را آن و شوديم «وقت» بر وارد بلکه ست،ين نآ از يجزئ اي زمان يمعن به «حال» واقع، در

 يبرا غفلت، و شوديم وارد قلب در ارياخت بدون ،«حال» معتقدند يبرخ. کنديم نيّمز

 يمراحل نيز نفس ريتطه و سلوک و ريس. است ممکن «حال» صاحب نه و «وقت» صاحب

 دارد، يطيشرا ک،ي ره از گذرکردن و است متعدد که انددهينام «مقام» را مرحله هر که دارد

 از عارف که يهنگام حال، هر به. ياکتساب مقامات، و هستند مواهب احوال، کلي طور به اما

 و حال ،يماض آسمان، و نيزم و ندارد معنا او يبرا زمان گريد گذرد،يم هاحجاب همه

 ( همان. )ندارد قتيحق و است موهوم يامر زمان، يعني است، يکي او يبرا نده،يآ

 اختيار نفي ـ سه

يم دست از را خود قدرت د،يمر که معناست نيا به جبر، ينوع به اعتراف و ارياخت نبود

 را انسان افعال ،ييگراهرمس. شودمي داده نسبت خدا به همه او، سکنات و حرکات و دهد

 تجربه به ورود تا است قائل او افعال يبرا هم يآزاد ياگونه اما داند،يم کواکب از متأثر

 شيگرا با متصوفه اما اند،رفتهيپذ هم هيلياسماع فالسفه را مبنا نيا. باشد ممکن صوفي



. دهنديم قرار خود يمبنا را خدا به افعال همه انتساب و افعال خلق قول ابطال ،ياشعر

 (743ص همان،)

 حقيقت نفي ـ چهار

 ظاهر، ياور در و کننديم تصور را يقتيحق عت،يشر يورا در عرفا: گويدمي جابري

 کنند؛يم ريتعب قتيحق به آن، از همه و دهنديم ارائه هيآ کي از ينيمتبا التيتاو آن. را يباطن

 قتيحق نه آنان، نزد قتيحق. گاهيجا آن در و لحظه آن در قتيحق بلکه ،يابد قتيحق نه البته

. کنديم مطرح را اسطوره که است عالَم به يسِحر کردييرو بلکه ،يعلم يا يفلسف ،ينيد

 با يا رابطه و کنديم خطور عارف نفس به ،يمناسبت به که است يزيچ آن ،يعرفان قتيحق

 (087ص همان،. )ندارد نظم يحت و ضرورت تناسب،

 عرفان در روش( ب

 معتقد و داندمي مماثلت يا عرفاني قياس را استنباط و شناخت در عرفا روش جابري

 و ظاهر از بحث جابري. ندارد را يقين و يقتحق به يابيدست ظرفيت روش، اين که است

 ظاهر موجودات، همه مثل هم قرآن يبرا عرفا ر،يتعب نيا در. داندمي روش به مربوط را باطن

 خالف به کشف نيا اما نامند،يم «کشف» را باطن به يابيدست يذهن ابزار و اندقائل باطن و

 بلکه عقل، نه و حس نه را خود روش رفاع. ستين نهيقر به ديمق ،يبرهان و يانيب اعتبارات

 دست ياسرار به که هستند يمدع سه هر کاهن، و ساحر عارف،. داننديم شهود و کشف

 شخص به مختص و يينها علوم را خود اسرار فالسفه، و دانشمندان خالف به و ابندييم

 (   701ص ،0040 جابري،. )دانديم خود

 قرآن از را معرفت دو، هر ظاهر اهل و باطن اهل که است باور نيا بر زين يطوس عالمه

 ابزار در تنها آنها تفاوت و واحد يعرفان و يانيب استنباط عتيطب و کننديم افتيدر ثيحد و

 موفق معاني راه از و اضتير با عرفا يول الفاظ، از و يلغو يهاروش با ونيانيب زيرا است؛

 ان،يب در را روش علم، يک عنوان به عرفان ندنخوا مستقل با يريقش اما شوند،يم استنباط به



 گيردمي نتيجه جابري ان،يپا در. دارند يماهو تفاوت که دانديم «الهام» عرفان، در و استدالل

 گونهنيهم زين يفقه و يعقل معارف در و رنديگيم شيپ در را ونيانيب روش متصوفه، که

يپا دو هر به و رونديم باطن سمت به آنجا از و کننديم ديتأک ظاهر بر زيرا کنند؛يم عمل

 غرق اي ذکر تالوت، قيطر از شطح، خواه باشد ريتفس خواه متصوفه، اشارات پس. هستند بند

 ( 087ص همان،. )شودمي استنباط قرآن از تأمل، در شدن

 ،يشرع مسائل در اما است، جامع و حيصر خود يباطن تصوف در ،يعرب ابن نمونه، يبرا

 هيآ يو. دينام يانيب خود، ييگراباطن در توانيم را او و کنديم بسنده آن بر و نظر ظاهر، به

 که خداست يسو از دو هر باطن، و ظاهر. دانديم عارفان به خطاب را فصلت سوره از 47

 خدا خلق و علم به باطن ـ ظاهر دوگانه پس. است شده نازل عرفا بر يگريد و ايانب بر يکي

 قرار باطن و ظاهر مخلوقاتش همه يبرا خدا. گردديم باز او ليتأو و فهم و انسان به نه و

 باور نيا بر يعرب ابن. است گونه نيهم زين قرآن. است روح باطن، و جسم ظاهر، که داده

 (089ص همان،. )کننديم بسنده ظاهر به جمود، اهل تنها که است

  اسیق ـ کی

 فهم در مسلمان يعرفا روش حشر، سوره از دوم هيآ در «اعتبار» که است معتقد جابري

 اما دارد، راه خطا ،يفقه استنباط در که تفاوت نيا با است؛ فقهي قياس همان و قرآن

 هينظر انيب با يجابر. گردديبرم خطا نه و مرتبه در اختالف به ،يعرفان استنباط در اختالف

 قرآن کالم فهم در اختالف يبعرابن: ديگويم( 09ص ،0 ج تا،بي عربي،ابن) يعربابن صدق

 همه که رديگيم جهينت و گردانديبازم ياله کالم و يبشر کالم عتيطب در اختالف به را

 هستند؛ حيصح شده، نازل آن به قرآن که يلغت حدود تيرعا شرط به هاليتأو و رهايتفس

 اصحاب يو اما است، ونيانيب مثل اينجا تا يعربابن روش. است کرده اراده را آنها خدا چون

 آنان به اشاره، قيطر از را معنا خدا که است معتقد و دانديم معاف شده ادي شرط از را اشاره

. کنديم نازل آنها قلب بر قرآن که دانديم يکسان مختص را فهم نيا ،يعربابن. کنديم القا

 هم نيا به يجابر. نباشد آنها زبان به قرآن اگرچه فهمند،يم خوانند،يم را آنچه هر آنها پس



 به را قرآن باشد، داشته قرآن از اکمل فهم خواهديم کس هر: ديگويم و کندينم بسنده

کامل چون دهد؛ قرار ينب يجا را خود بلکه نگيرد، نظر در ينب بر شده نازل يوح عنوان

 .است شده نازل 9محمد قلب بر فهم، نيترقيعم و نيتر

 مماثلت ـ دو

 توجه ديبا البته. است يمبتن ،يبرهان اسيق «ريبالنظ ذکري ريالنظ» لاص بر مماثلت رابطه

 انيم رابطه در تشابه، بلکه نيست، نظر مورد فرع، و اصل اي نيرينظ نيب تشابه که داشت

( اصل) ريبالنظ ذکري( فرع) ريالنظ قاعده اساس بر الرحمن سوره اتيآ از عهيش. آنهاست

 را يگريد تشابه اصل، نيهم از استفاده با و اتيآ نيمه از متصوفه و دهديم ارائه يريتفس

. است اتيآ ظاهر و مذهبشان ظاهر انيم مماثلت ل،يتأو در عرفا روش زيرا کنند؛يم ارياخت

 ( 701ص ،0040 ،يجابر)

 اسيق. است يعقل رقابت بدون و وسط حد بدون جامع، وجه بدون ،يعرفان اسيق

 يسو به ساختار دو نيب رابطه در مشابه، وصف کي به مماثلت از است سُرخوردن ،يعرفان

 است؛ سطح دو يدارا تماثل. باشد يگريد نهييآ ک،ي هر که ياگونه به آنها، انيم مطابقت

 ياسيس نظام) يسفل عالم انيم مماثلت ديگري و گريد يبرخ با موجودات يبرخ تماثل يکي

يم فرع را آن که يسماو عقول اي يعُلو عالم و رنديگيم اصل را آن که( هيلياسماع ينيد ـ

 روش با که است مماثلت قانون نيز هيلياسماع نزد خطا و صواب زانيم ،يکل طور به. رنديگ

 تيالوه عالم بر يمبتن را خود ينيد فلسفه و دعوت نظام هيلياسماع. دارد مطابقت يهرمس

 ( 743ص همان،. )اندکرده طرح

 مماثلت شناختيمعرفت ارزش ـ سه

 متفاوت درجات و مراتب و متعدد يهاصورت و هاشکل با يذهن اتيعمل کي ،مماثلت

 استدالل اي ينحو اسيق ،يفقه اسيق ل،يتمث ه،يتشب صورت به است ممکن مماثلت،. است

 ،يعدد تناسب دسته سه به ،يکل طور به که باشد تناظر اي يعدد تناسب ب،يغا بر شاهد



 علم به است، مماثلت نوع نيتريقو که اول عنو مماثلت. شوديم ميتقس يشعر و يخطاب

 ليتمث همان اي دوم نوع مماثلت. ندارد يارابطه يعرفان کشف با و دارد اختصاص اتياضير

 هيتشب مجرد چون و استقراست نوع نيترفيضع ،يکالم و يفقه ،ينحو اسيق اي يمنطق

 يهامماثلت مثل يفمختل يهاشکل که سوم نوع مماثلت در. دارد يخطاب ارزش فقط است،

 يمناسبات: مانند هست، ءيش چند اي دو انيم يمناسبت دارد، يشعر اي يصوف يِذات ه،يوجدان

 نوع نيا. ضرورت نه است، تناظر به آن قوام و است معتبر ،يسحر يسرّ علوم در که

 کشف اساس، نيا بر. رديگيم قرار عقل درجه از ترنييپا و دارد يدارخنده جينتا مماثلت،

 ياليخ يمعرفت محصول بلکه نيست، عقل از باالتر تنها نه ند،يگويم عرفا که گونهآن يعرفان

. ستين واقع عالم با ييارويرو به قادر و برده بهره عيشا معارف اي و اسطوره ن،يد از که است

 (  734ص ،0040 ،يجابر)

 عرب جهان در عرفان حضور. 2

 فلسفه و يحيمس عرفان در ت،ياسم مثل شناسانشرق از يبرخ را تصوف منشأ

 هند در هورتن، مثل يبرخ ان؛يرانيا تيمانو و يگريزردشت در ،يدوز مثل يبرخ ؛ينوافالطون

 يبيترک صورت به ينوافالطون فلسفه و يحيمس تيرهبان در زين گريد يبرخ سرانجام و

يم يزن مسلمان شمندانياند از برخي( 774ص ،4741 ،يپطروشفسک. )کردندمي وجوجست

 هاىمايه عرفان، که معتقدند نيز ياعده. بخوانند اسالم با بيگانه را تصوف و عرفان کوشند

. است کرده بيان اصولى و قواعد آن براى ديگران، از متأثر و گرفته اسالم از را خود اولى

 به. داننديم رمز هرگونه از خالى و ساده دينى را اسالم دوم، دسته يحد تا و اول دسته

 براى دنيا از يگردانيرو معني به زهد اسالم، نظر از جهان، با انسان رابطه اساس آنها دهيقع

 از فراتر عرفاني طريقت و است سلوک همان توحيد، منظر، اين از. است آخرت به وصول

 و وجود وحدت از است عبارت عرفانى، توحيد زيرا است؛ اسالمى شريعت و زهد توحيد،

 سلوک، و سير در. ندارد وجود چيزى او تجلّيات و صفات اسماء، شئون، و خدا جز اينکه

 شوديم طرح عارف قلب بر خدا تجلّى خدا، در فناى خدا، محبت و عشق همچون يميمفاه



 آن از فقه که شودمى طرح مسائلى طريقت، آداب در و نيست مطرح اسالمى زهد در که

 رسول صحابه گروه، اين دگاهيد از( 73 و 73ص ،07ج ،4784 مطهرى،. )است خبربى

 . اندنبوده بيش زاهدانى کنند،مى منتسب آنها به را خود متصوفه، و عرفا که ،9اکرم

 را يانيب بعد و هيلياسماع و يعيش عرفان از را ياسيس بعد اگر که است مدعي زين جابري

 به سالم،ا از شيپ عرفان راثيم که مانديم يباق يعرفان ماده م،يريبگ هيصوف عرفان از

 از. ستين قرآن اتيآ از کشف اي الهام استنباط، عرفان، نيبنابرا. است ييگراهرمس خصوص

 با همراه الد،يم از پس هفتم قرن اواسط تا الديم از شيپ چهارم قرن اواخر از را عرفان او نظر

 به ،يعرفان يمعرفت نظام که است معتقد و کرد يريگيپ توانيم فتوحات، و اسالم ظهور

 ( 041ص ،0040 ،يجابر. )افتي راه عرب جهان به کينزد خاور از ب،يرق گفتمان عنوان

 بیرق گفتمان( الف

 برابر در رقيب، گفتمان عنوان به «يگريد» ميترس يپ در کهن، راثيم يبررس با يجابر

 است يعلوم و هافلسفه باورها، از يازهيآم ،يجابر منظر از کهن راثيم. است ينيد شهياند

 را نيتدو عصر در کهن راثيم يهاانيجر او. افتي راه اسالم جهان به فتوحات، زمان در که

 در: ديگويم و دانديم يفلسف و يصائب ،يمانو ،يزردشت ،يحيمس ،يهودي يهاشهياند شامل

 فلسفه پشتوانه با هايصائب. داشتند عرب شهياند بر يشتريب ريتأث فالسفه و هايصائب ان،يم نيا

 فارس عراق، ن،يفلسط ه،يسور مصر، در که بودند کهن راثيم از يرومندين انيجر ،يهرمس

 را آن يجابر که دهديم قرار يامقوله در را انيجر نيا آنچه. داشتند حضور خراسان و

 خدا درباره شناخت هرگونه کسب در را يبشر خِرد آنها که است نيا نامد،يم ينيد نامعقول

 خدا معرفت به قادر يبشر خرد تنها نه که معتقدند و داننديم واننات ،يهست در تدبر اي

 نيا و رديگ صورت خدا با او ارتباط بستر از ديبا زين يهست به انسان معرفت بلکه ست،ين

 .است ليمستق عقل سيطره همان،

 و بود برتر شهياند ،ينيد معقول اندلس، و قايآفر شمال العرب،رهيجز در: ديگويم يجابر

 صورت به کهن راثيم ران،يا و عراق ه،يسور در اما داشت، يرومندين حضور نيز صرم در



 و شد بيترک ينيد معقول با کهن راثيم مناطق، نيهم در. داشت حضور آشکار اي پنهان

 شکل ياشراق فلسفه و تصوف مثل آن، با مرتبط يباطن يهاانيجر گريد و يعيش شهياند

 يسو به را آنان ،ياسيس يهامبارزه ،ينيد معقول يبرتر وجود با زين رهيجز شبه در. گرفت

 ( 411ص ،4891 جابري،. )داد سوق کهن راثيم

 يیگراهرمس( ب

 ينوافالطون و يثاغورسيف شهياند از متأثر ياشهياند به ،ينيد فلسفه مثابه به ييگراهرمس

 ياساس درمص و کندينم بحث اياش اسباب و علل از که يسرّ يافلسفه شود؛يم اطالق

 ـ يعرب فرهنگ در تدريج به هستي، مورد در ييگراهرمس نظريه. است يعرفان شهياند

 جهان مالک و متعال يخدا. افتي رواج يباطن يهاانيجر گريد و هيصوف انيم در و ياسالم

 و کرد درک را او توانيم که صانع يخدا شود؛يم درک عقل با نه و دهيد چشم با نه که

 به نجات، و ييرها يبرا و است نفس دو يدارا که انسان و است شر مبدأ هک ماده شناخت؛

 است ياله يموجود نفس، دگاهيد نيا از. است يهرمس يهاآموزه از يبرخ دارد، ازين واسطه

 معرفت، کسب آن، نجات راه تنها و شده رياس تن زندان در و کرده هبوط يگناه سبب به که

 تصوف همان نيا ،يجابر دهيعق به. است ريتطه يبرا مداوم يهاتالش يمعن به هم آن

 ( 000ص همان،. )دارد وجود زين ياسالم تصوف در آن يهانشانه که است يهرمس

بن همه تنافر، و کشش يروهاين ريتأث تبادل و آن ياجزا نيب رابطه وجود ،يهست وحدت

 جهان ه،ينظر نيا ساسا بر. است شده بنا آنها بر يهست از يهرمس تصور که هستند ييهاهيما

 ريتأث و يهست در وحدت اساس بر آنها، صور و بروج افالک، گانه،هفت ستارگان ريتأث از ،ينيزم

 ( 004ص همان،. )کنديم يبردارفرمان گر،يکدي بر آن ياجزا

 شناخت با پنداشتنديم اگرانيميک مثال، يبرا. شد زين يهرمس يسرّ علوم منشأ هينظر نيا

 «رياکس» که يگريد عتيطب از استفاده با را پست يفلزها معادن، در نافرت و کشش تيفيک

 وجود. افتي ميتعم زين انسان وجود به قانون نيا. کرد ليتبد طال به توانيم شود،يم دهينام

 و ايميک نيب کيارگان رابطه واقع در. کند پاک را آن تا دارد ازين يرياکس وجود به انسان



 نيد ختنيدرآم موجب که يارابطه رد؛يگيم سرچشمه نجايا از ،يهرمس اتيادب در تصوف

 پس. است ممکن يوح راه از تنها شناخت، به يابيدست يعني است؛ نيد در علم و علم در

 طرهيس يمعن به نيا و ندارد ريتطه جز يراه که افتي را خدا ديبا ابتدا عت،يطب شناخت يبرا

 ( همان. )است ليمستق عقل

 خدا يسو از موارد، همه در انسان که است آن خواهان ل،يمستق عقل ،يجابر انيب به

 کند،يم بيترغ عتيطب ريتسخ و تعقل به را انسان خود خدا که يموارد در يحت. کند تعقل

 افتهي راه يفرهنگ در ،يتعقل نيچن نکهيا جالب. گردديم خدا اثبات دنبال به عتيطب در يو

 نظر از( 31ص ،4883 ،يجابر. )ديآشناتر تانيايدن امور به شما: است فرموده آن امبريپ که

 9امبريپ را مورد نيا و است تجربه و حس آن، بر طرهيس و عتيطب شناخت راه تنها ،يجابر

 . کنديم دييتأ زين

 يیگراهرمس حضور یهاوهیش( ج

. است افتهي انتقال ياسالم يعرب فرهنگ به مرحله دو در ييگراهرمس ،يجابر دهيعق به

 آن يهاشاخه يبرخ ديشا و هياسکندر مدرسه ،ييگراهرمس انتقال عامل نخست، مرحله رد

 و کنديم فايا انتقال نيا در ياساس نقش حرّان مدرسه زين دوم مرحله در. باشد نيفلسط در

 سبعه يحکما يآرا به منسوب يجعل فلسفه از ياختهيآم انتقال، نيا در گريد عامل البته

 متون در ييگراهرمس حضور زانيم يبررس يبرا يجابر( 437ص ،4891 همان،. )است

 با نه و شوديم وصف نه که کتاي ييخدا به باور  ـ کي: کنديم مطرح شاخص پنج ،يعرب

 وجود ـ دو است؛ شياين و دعا ر،يتطه زهد، او، به دنيرس راه و کرد درک توانيم عقل

 آفاق که يمعن نيا به ن،يزم و آسمان انيم لهفاص نبود و باال جهان و نييپا جهان انيم رابطه

 به آن و انسان به آن و وانيح به آن و اهانيگ به معادن افق) است متصل گريکدي به کائنات،

 نه و تجربه فرمان به گوش که افتهينسامان يهاسبب از يارهيزنج وجود ـ سه ؛(مالئکه

 ـ پنج آن؛ به مربوط انهيصوف ياهشيگرا و نفس بودن ياله ـ چهار هستند؛ يعقل اتيضرور

 (019 ص همان،. )دانش و نيد نبودن جدا



 ـ يعرب فرهنگ در ييگراهرمس حضور نامبرده، يهاشاخص طرح از پس يجابر

 حضور که است باور نيا بر و کنديم ميتقس آگاهانه و انهيعام صورت دو به را ياسالم

 يحضور الصفا اِخوان يهارساله و نينخست انيصوف کالم، علم، کانال از ييگراهرمس

 (همان. )است بوده آگاهانه يحضور متصوفه، و هيلياسماع فلسفه ريمس از و انهيعام

 تیوال -نبوت دوگانه بر يیگراهرمس ریتأث( د

 به متصوفه نزد و «امامت هينظر» عنوان با هيلياسماع نزد در ،يهرمس معاد و مبدأ هينظر

 و االحوالاصحاب الوقت،اصحاب: دارد درجه سه الکس. است شده مطرح «يسنّ غهيص»

 متصوفه. است واصلون مختص تنها و تيوال مرتبه همان سوم، مرتبه نيا. االنفاساصحاب

 متصوفه البته. داننديم خدا با اتحاد يمعن به ديتوح اي فنا مکاشفه، وصال، حال را حال نيا

 فنا، مقام. شوديم ليتبد ذات نه و هياله اتصف به ه،يبشر صفات که هستند نيا به قائل ،يسُنّ

 هر و دارد دنبال به را مبدأ به قول معاد، به قول. است مبدأ به بازگشت يمعن به و عارف معاد

 خود اول حالت به سرانجام عبد، که است نيا ه،يصوف نزد ديتوح. است يگريد ازمندين ک،ي

يم شهود وحدت اي فنا را حالت نيا و بود وجود، از شيپ که شوديم گونهآن و گردديبرم

 اساس بر متصوفه و ديجنابن است؟ بوده چگونه وجود از قبل انسان، ديپرس ديبا حال. نامند

 متصوفه، گريد و ديجنابن نصّ در ت،ياحد مرتبه. اندداده پاسخ را پرسش نيا ثاق،يم هيآ

 ( 743ص ،0040 جابري،. )ديد اول هرمس که است نور مرتبه همان

 عامه نبوت انيم زين يعربابن. دهديم قيتطب ييگراهرمس با را يعربابن هينظر ،يجابر

ابن) دارد باور تيوال استمرار به و شوديم قائل تفاوت( رسالت) عيتشر نبوت و( تيوال)

 و احکام عيتشر نبوت شد، تمام که ينبوت آن است، معتقد و( 404ص ،7ج ،4794 ،يعرب

 قيطر از بلکه و نشده تمام عرفان، و الهام معرفت، نبوتِ يعني عامه نبوت اما است، حدود

 پس. هستند اياول از يصنف زين ايانب منظر، نيا از( 01ص ،0 ج همان،. )دارد استمرار اياول

 نکهيا گريد جهينت( 7ص همان،. )است عامه نبوت منظور دانند،يم ياکتساب را نبوت نکهيا

 رسول ثيح از نيهمچن بلکه هستند، ينب که ثيح آن از فقط نه هستند، ايانب علم وارث اياول



 نه و اياول به را يخاص اسرار خداوند، نکهيا سوم جهينت. اندبرده ارث به را ايانب علم زين بودن

 فقط آنان جهت، نيا از( 040ص ،4ج همان،. )است داده اختصاص فقها مثل گريد يعلما

 صورت به رسول، و خدا از اياول يايانب اخذ تيفيک. هستند زين اياول يايانب بلکه ستند،ين اياول

يم رد؛اويگيم لييجبر از را يوح که است محمد ،يواقع مظهر يول است، کشف و مباشر

 وارث يمعن همان نيا. باشد داشته ينبو ثيحد مباشر، صورت به و ينب به اسناد بدون تواند

 الزم اياول يايانب. است عام ياياول از يو زيمات وجه زين و او يهايژگيو از و است بودن ايانب

 همان،. )کنند کتمان را خود مقام است واجب بلکه کنند، اقامه ليدل خود، صدق يبرا ستين

 (440ص

 شامل زين را عتيشر قت،يحق بر افزون تا دهديم توسعه را عرفان ان،يب منطق با يعربابن

 مختلف و متعدد متصوفه، که يهنگام يحت ؛است امام همان «يول» ،يعربابن منظر از شود،

 و دارد قرار قطب آن رأس در که دارند قرار واحد يمراتب سلسله نظام کي تحت در هستند،

 قرار ارياخ و ابدال ابرار، اوتاد، نقبا، ،يبعد يهارتبه در. است يباطن دولت صورت کي ن،يا

 عيتش. شوديم او نيجانش ن،ييپا وهگر از يفرد باال، يهاگروه از فرد هر وفات با که دارند

 که معتقدند بلکه دانند،يم متوقف معرفت، حدود به را تيوال سلطه که متصوفه برخالف

 اگر و استياول وجود به امت، انيک حفظ ب،يترت نيبد و کنديم تيسرا امت کل به آن، نفوذ

 (731ص ،0040 ،يجابر. )شوديم فاسد عالَم، نظام نباشند، اياول

 از يعربابن. است مؤثر يسفل عالم در هم و ياعل عالم در هم همزمان حال، نيع در

 کرديرو در اما شود،يم قائل وحدت ه،يف متزمّنٌ و زمان انيم و رديگيم الهام يانيب کرديرو

 اسم انيم يعربابن. بخشديم وسعت ه،يف متزمّنٌ وسعتِ حسب به را زمان خود ،يعرفان

 يتجل زمان از که ظاهر اسم و هيمحمد قتيحق همان اي است اول عقل خلق زمان که باطن

 جهت نيهم از: ديگويم و شوديم قائل زيتما است، يجسمان وجود در هيمحمد قتيحق

 قتيحق يتجل از شيپ دوره و خاصه تيوال او دوره و است خاتم رسول ،يو که است

 ( 417ص ،4ج ،4794 ،يعرب ابن. )است عامه تيوال دوره جسم، در هيمحمد



 نقد. 3

 ياگانهيب يمعرفت نظام را عرفان و رديپذينم يمعرفت منبع کي عنوان به را شهود يجابر

 را عرفان او. شد وارد عرب جهان به ع،يتش توسط شتريب و ياسيس يهازهيانگ با که دانديم

 لعق و کنديم يمعرف هادهيپد اسباب و علل به توجهيب و زياگريدن و آخرت به معطوف

 .خوانديم شده نهاده کنار عقل را يعرفان

 عرفان خواندن یواردات( الف

 و 9پيامبر سخنان قرآن، آيات در اينکه حال و خواندمي اسالم با بيگانه را عرفان جابري

 فراواني يدستورها و آداب نيز و نظري عرفان باب در ژرف و بلند بسيار مطالبي :بيت اهل

 در خداوند( 44ص ،4793 يزدي، مصباح. )است شده طرحم عرفاني، وسلوک سير درباره

. خواندمى عوام توحيد از ترعالي و برتر توحيدى سوى به را هاانديشه و افکار قرآن، از ياتيآ

 و افاضى علم مطمئنّه، و لوّامه امّاره، نفس از نيهمچن( 7: حديد و 94: واقعه ؛444: بقره)

 به نفس، تزکيه از گاه( 38: عنکبوت. )ديگومي سخن مجاهده محصول هاىهدايت و لدنّى

 تمام تسبيح و الهى حبّ از بارها( 40 و 8: شمس. )کندمي ياد رستگارى عامل يگانه عنوان

 نفخه مسئله انسان، سرشت مورد در و ديگويم انسان توسط آن درک امکان و جهان ذرات

 به مربوط آيات هم بقر مراحل طى و سلوک و سير مورد در. سازديم مطرح را الهى

 آيات خصوص به و پيامبران غير با مالئکه يوگوگفت الهام، وحى، «اللَّهرضوان» ،«لقاءاللَّه»

 معنويتى بخشالهام قرآني، معارف که است يکاف بنابراين،. دارد وجود 9اکرم رسول معراج

. شود خدا و انسان روابط مورد در ژهيو به و انسان جهان، خدا، مورد در گسترده و عظيم

 (78ص ،07ج ،4784 مطهرى،)

 آنها به عرفا که 9اکرم رسول هاىمناجات و کلمات حاالت، زندگى، ن،يا بر افزون

 که دهديم يگواه نيز خيتار. است عرفانى اشارات از زيلبر اند،کرده فراوان استناد و استشهاد

گفت که نبوده پاداش و اجر اميد به صرف عبادت و خشک زهد بوده، اسالم صدر در آنچه

 تيظرف نيا(  10- 10ص همان،. )آنهاست از يکي 9اکرم پيامبر با يقينصاحب جوان وگوي



 .اندکرده دييتأ زين متأخر شناسانشرق را

 يهاشيگرا يعيطب و يتکامل ريس دنباله تصوف، و عرفان که است معتقد کلسونين

 ،4741 ،يپطروشفسک. )است داشته وجود اسالم در يهجر اول قرن در که بود يازاهدانه

 همواره که يقرآن است؛ قرآن از دآمدهيپد ،ياسالم عرفان که پذيردمي ونينيماس( 774ص

. بستنديم کار به يزندگ در را شيدستورها و کردنديم تفکر آن درباره شد،يم خوانده

 زيرا ت؛اس قرآن در تصوف، ريشه که دهدمي نشان قرآن، از آياتي بررسي با نيکلسون

 وسيله به. دانستنديم نيز او به تقرب وسيله بلکه خدا، کلمات فقط نه را قرآن اوّلى، صوفيان

 متصوفه معراج، به مربوط آيات ژهيو به قرآن، مختلف هاىقسمت در ينگرژرف و عبادت

 به ،10ص ،07 ج ،4784 مطهري،. )کنند ايجاد خود در را 9پيغمبر صوفيانه حالت کوشنديم

 تصوف، در وحدت اصول: گويدمى نيهمچن کلسونين و( 91ص اسالم، ميراث کتاب از نقل

 چون: فرمايدمى خداوند که آمده نبوي روايت در زين و شده ذکر قرآن در جا همه از بيش

 خواهم دوست را او من شود، نزديک من به نيک، اعمال گريد و عبادت اثر بر من بنده

 هستم، او چشم و شنودمى من توسط او که ياگونه به م،هست او گوش من جه،ينت در. داشت

 گويدمى من توسط او که ياگونه به هستم، او دست و زبان و بيندمى من توسط او کهچنان

 (401ص ،1ج ،4104  جمهور، أبيابن. )گيردمى و

 شهود نفي( ب

 قتحقي خواندن شخصي و معرفت کسب براي عرفاني روش خواندن ناتوان ضمن جابري

 شواهد بر افزون آنکه حال و پذيردنمي معرفتي منبع يک عنوان به را شهود عرفاني، انديشه در

 معرفت به سقراط،. اندرفتهيپذ تاريخ طول در فراواني انديشمندان را شهود شده، ادي قرآني

. دانستيم يعقل و يمفهوم معرفت از ترقيدق و ترقيعم يحت را آن و داشت اذعان يشهود

 به و مسلمان يحکما. بود رفتهيپذ قيحقا به نسبت را معرفت از نوع نيا وجود زين طونافال

 زين و معرفت از وهيش نيا ه،يمتعال حکمت صاحبان همه از شيب و اشراق يحکما خصوص

 آنکه با آنها يعني. اندکرده اثبات موجود، و وجود قتيحق شناخت يبرا را آن يبرتر و شرافت



 يگريد نوع وه،يش نيهم از استفاده با پرداختند،يم يفلسف مباحث به يعقل ـ يمفهوم وهيش با

. گنجدينم يعقل ـ يمفهوم يهااستدالل و هابرهان محدوده در که کردند اثبات را معرفت از

 يعيطب ل،يدل نيهم به و است معرفت منابع از يکي شهود، ن،يبنابرا( 04ص ،4733 ا،يپارسان)

 . کنند توجه آن به متفاوت يهانيسرزم و هازمان در ياريبس شمندانياند که است

 عرفان شمردن زیاگریدن( ج

 و گوناگون مراتب جز به ،ياسالم عرفان آنکه حال و دانديم دنياگريز را عرفان يجابر

 حال نيع در و نيتريعال از يکي ،ينظر بعد در دارد، افراد يعمل سلوک در که ياگسترده

 و ياجتماع حوزه در عرفان،. است آورده ديپد را اسالم يايدن يعلم يهارشته نيتردهيچيپ

 پارسانيا،) است داشته متنوع حال نيع در و ميعظ و شگرف يريتاث زين اسالم يايدن ياسيس

 ( 400ص ،4793

 صورت به باطن، به او کرديرو کند،يم عالَم باطن متوجه را خود همت گرچه عارف

 گريکدي با که يازيامت وجود با ظاهر و باطن رايز ست؛ين آن زا عدول و ظاهر از يگردانيرو

 ريمس از باطن، يسو به عارف سلوک. ستندين گريکدي از ريپذکيتفک و جدا امر دو دارند،

جست خود يباطن سلوک در عارف که يسعادت و يرستگار ل،يدل نيهم به و گذرديم ظاهر

 باطني ظاهري، رفتار هر زيرا نيست؛ او يظاهر رفتار از گسسته و ارتباطيب کند،يم وجو

 نيهم به عارف و گذارديم اثر عارف يباطن سلوک در خود، باطن تناسب به عمل آن و دارد

 شيخو يظاهر رفتار و اعمال در ديشد مراقبت از ريناگز خود، يعرفان سلوک در علت

 (404 و 401ص همان،. )است

 ،ينيخم) است بشر به خداوند شناساندن نبوت، و يوح ياصل رسالت هرچند ن،يبنابرا

 ائمه و عظام انبياي سيره. نيست ايدن با تقابل در ،ياخرو هدف نيا ،(040ص ،3 ج ،4734

 هستند الهي ساحت به وابستگان و بند و قيد هر از رستگان و باهلل عارفان سرآمد که 7اطهار

 جهان، در عدالت اجراي در و بوده زمان هايفرعون و طاغوتي هايحکومت عليه قيام زين

 ( 749ص همان،. )اندکرده هاکوشش و برده هارنج



 و هااعتراض استغناها، ها،مناعت همه جوهر ،ياسالم عرفان سبب، همين به نيهمچن

يم ليتشک يداخل استبداد و يخارج تجاوز ضد بر اسالم خيتار طول در را يمردم يهااميق

 اتيادب ،ياسالم عرفان. است داشته تيمعنو و عرفان در شهير ،يخواهعدالت اصوالً و داده

 و حق يبندگ منطق بلکه ست،ين يخودکامگ آغوش در دنيلم و ريتخد خمار، خواب،

 ( 413ص تا،يب منذر، ابوالحسن. )است مردم و خدا دشمنان با زيست و خلق از ياستغنا

 نقض شواهد( د

 مناعت ؛(704ص ،4740 ،يبلخ) يغزنو محمود به طاهر ونسي االسالمخيش يتوجهيب

 ديابوسع ييارويرو ؛(4730 غزالي،) او عصر بزرگ يوزرا و سنجر سلطان برابر در يغزال

 ،4770 ميهني،) يو برابر در شابورين يوال مانند استيس اهل کرنش و وقت حکّام با ريابوالخ

 زيست زين و هخدابند محمد سلطان مقابل در يلياردب نيالديصف ديس خيش ياستغنا ؛(403ص

 شاهرخ با نوربخش درگيري ؛(4ص ،4730 نوايي،) نيسالط با نيالديصف خيش فرزندان

 ،يشوشتر) انيموريت عليه قيام منظور به او با اسحاق خواجه بيعت و( 440ص همان،)

 ؛(414 و 407ص تا،بي هدايت،) سنقريبا به انوار سيدقاسم يتوجهبي ؛(411 ،4734

 تيحما ؛(411ص ،4734 ،يشوشتر) سلطان برابر در ورحض از يهمدان يخوددار

 زيپره ،(کميوستيب و پانزدهم مجالس ،4733 سمناني،) يبيصل کفار با جهاد از عالءالدوله

 ،4790 رخواند،يم) آنان با اشمردانه زيست و مغوالن نامهامان رشيپذ از يکبر نيالدنجم

 ،9 ج،4737 آژند،) مازندران يرعشم سادات و خراسان سربداران شکوهمند اميق ؛(403ص

 گرجستان و طرابوزان ونيبيصل با دريح خيش و ديجن خيش يهاجنگ و( 1187ص

 و سياست عرصه در عرفا فعال حضور از هايينمونه ،(793ص ،4741 ،يپطروشفسک)

 .گيردمي ناديده را آنها جابري که است اجتماع

 قرآن باطن و ظاهر تیروا از یگرید ریتفاس( هـ

 چهار قرآن، از ايهيآ هر که کنديم نقل مضمون نيا با 7نيرالمؤمنيام از يتيروا يجابر



 که کنديم ذکر تيروا نيا بر يمحاسب شرح سپس. دارد مطلع و حد باطن، ظاهر، يمعن

 و فجور تعمق، غلو، با حد از گذشتن: مطلع و فهم يانتها: حد ل؛يتأو: باطن تالوت؛: ظاهر

 نيا ياشيع نکهيا اول: گفت ديبا يجابر پاسخ در( 034ص ،0040 ،يجابر. )است يمعاص

 او آثار به جابري که( 488ص ،0 ج کليني،) و( 44ص ،4 ج  ،4790 ،ياشيع) را تيروا

 داراي قرآن هم زين آنان منظر از يعني. اندکرده نقل 9خدا امبريپ از را آن شبيه دهد،مي ارجاع

 شرح يجابر نکه،يا دوم. کندمي سکوت 9اکرم پيامبر انبي برابر در جابري اما است، باطن

 زين يگريد يهاشرح آنکه حال و سازديم برجسته است، همسو او هينظر با که را يمحاسب

 از ايمرتبه معناي به بلکه غلو، معناي به نه را مطلع که دارد وجود شده اشاره تيروا بر

 مثال، يبرا. انگاردمي ناديده را معارض هاينظريه اين جابري حال، نيا با و داننديم حقيقت

 ليسب بر که است يربّان اشارات و ياله اسرار از يقيحقا ،«مطلع» از مقصود: ديگويم يصريق

 (730ص ،0 ج ،4790 معرفت،. )ديآ دست به شهود، و کشف

 عرفان در روش( الف

مي حاصل نفس تهذيب و روح تصفيه راه از که است شهود و کشف عرفان، در «روش»

 و خلوت داشتن داري،زندهشب گرسنگي، و جوع حفظ گويي،گزيده و حرفيکم. شود

 آنها به نيز دين هايآموزه که است تهذيب هايراه ترينمهم از يبرخ مدام، ذکر و تنهايي

 سالمت ديگري، روشمند علم هر مانند نيز نظري عرفان اينکه ديگر. کنديم دييتأ و توجه

 04ص ،4ج ،4793 آملي، جوادي. )کندمي بحث آن درباره و است شده تعهدم را خود روش

 ( 70 ـ

 حاصل و فرجام» ،«خواب ريتعب» ،«لفظ ظاهر هيتوج» معناي پنج کمدست ديگر، سوي از

 شده مطرح تأويل براي ،«آيات باطن بيان و آيات برخي از گسترده و عام مفهوم انتزاع» ،«کار

 إِنَّ»: کنديم دييتأ نيز ينبو تيروا پردازد،مي آن نقد به بريجا که را اخير معناي. است

 يثانو يمعنا همان باطن، معنا، نيا به تأويل در( 409ص ،1 ج جمهور،أبيابن. )«بَطْنا لِلْقُرْآنِ

( 04 ـ 00ص ،4 ج  ،4790 معرفت،. )ديآينم دست به هيآ ظاهر از که است يادهيپوش و



 از منازلي و شنونده روحاني اوقات و احوال برحسب و هذيبت از پس قرآن، باطني معاني

 لوري،. )شودمي مکشوف او براي است، کرده کسب که مقاماتي و مودهيپ که سلوک و سير

 (43ص ،4797

 رنديگيم قرار حق حضرت تيعنا مشمول گاه ،يقرآن اتيآ تالوت اي دنيشن هنگام عرفا

 ياله اتيآ در ينگرژرف آن، بخشالهام که دهديم رخ آنان بر يملکوت اشراقات و افاضات و

 به ريتفس تا ندارد يريتفس جنبه هرگز و است يملکوت افاضات، اي الهامات گونهنيا. است

 و کشف تأويل، بنابراين،( 739 ـ 734ص ،0 ج همان،. )شود خوانده قرآن بر ليتحم و يرأ

 اينکه ديگر. باطن به ظاهر از خوردن سُر گويدمي جابري که گونهآن نه معناست، شهود

 وجود نيز ترعميق سطحي همواره و است رسيده تام باطني معرفت به نيست مدعي عارف،

 شرط نيترمهم( 043 همان،. )هست خطا امکان نيز باطني تأويل در ديگر، سوي از و دارد

 ياگونهبه آمدهدستبه مفهوم که است آن ه،يآ يباطن يمعنا به بردن يپ يبرا ليتأو صحت

 قيمصاد از يکي هيآ مورد يعني. باشد خاص به عام نسبت ه،يآ مورد با آن نسبت که باشد

 يادعا به قرآن ليتأو ن،يبنابرا( 70 ـ 03ص ،4 ج همان،. )رديگ قرار آمدهدستبه مفهوم

 در را عرفا رو،نيا از. است ضوابط و قواعد يدارا بلکه ست،ين اريمع بدون و يذوق. يجابر

 آنجا از( 738ص ،0 ج همان،. )کرد ميتقس ناموفق و موفق دسته دو به توانيم ليتأو عرصه

 وجود ضرورت کنند،مي نفي را همديگر گاهي و مطاردند يکديگر به نسبت هاکشف که

 صيانت براي. گرددمي روشن ناصحيح، از صحيح هايمکاشفه تشخيص جهت ميزان و معيار

 و داد قرار اصل را معصوم کشف بايد طاري، اشتباه راستگيپي از آن تنزيه يا خطا حدوث از

 اصل اين به شاهد، سالکان کهچنان کرد، تصحيح و ارزيابي را غيرمعصوم کشف آن، پرتو در

 مدد آن، ارزيابي براي راه بهترين نبود، ممکن معصوم شهود به رجوع اگر اما اند،کرده تصريح

 در دارد، که شوکتي همه با الهي فلسفه چون ؛است متعاليه حکمت متقن مباني از گرفتن

. دارد آلي و ميزاني جنبه حکمت، و است برهان پيشگاه در منطق مانند عرفان، ساحت

 ( 441ص ،4793 آملي، جوادي)



  استیس و یعیش عرفان رابطه( ز

 آنکه حال و درآوردند استيس خدمت به را عرفان عه،يش يعرفا که است يمدع يجابر

 يسو به عارف سلوک. آورديم ارمغان به را خود با متناسب ياسيس هينظر ،يعيش عرفان

 سلوک در عارف که يسعادت و يرستگار سبب، نيهم به و گذرديم ظاهر ريمس از باطن،

 تواندينم او يظاهر عمل و رفتار از گسسته و ارتباطيب کند،يم وجوجست خود يباطن

 عارف يعني. است استيس به يويدن و کوالرس نگرش ينف نگرش، نيا اثر نينخست. باشد

 و ياخرو کار است، يويدن کار که مقدار همان به را ياجتماع و ياسيس يزندگ عرصه

 و يمعنو ابعاد يبزرگ و عظمت بر باطن، و ظاهر نسبت سنجش در يحت و دانديم يعرفان

 يهاآموزه از متأثر ،دگاهيد نيا در مسلمان، عارفان. فشارديم يپا انسان ياسيس رفتار يآسمان

 از و پردازنديم کاريپ و مقابله به خدا راه در که را يکسان ميکر قرآن. هستند ياسالم و يقرآن

 محبت معرض در که کنديم ادي يکسان زمره در کنند،يم يپاسدار ينيد جامعه يمرزها

 را خود امت تيرهبان 9اکرم رسول( 1: صف. )هستند او محبوب و دارند قرار متعال يخدا

يم يمعرف مانيا نشانه را مسلمانان امور به اهتمام و دانديم آنان ياجتماع تالش از عبارت

 مسلمان باشد، نداشته اهتمام مسلمانان امور به که يکس پس(. 779ص ،34ج ،يمجلس) کند

 مسائل حل در است موظف عارف بنابراين، و( 403 و 404ص ،4793 پارسانيا،) ستين

 مسلمان وگرنه بزند پيکار و جهاد حتي و تالش به دست راه، نيا در و وشدبک خود جامعه

 . شودينم خوانده

 عتیشر به عهیش یعرفا یبندیپا( ح

 دانديم ياله يقرارداد را عتيشر هشتم، قرن در يعيش مشهور عارفان از ،يآمل دريدحيس

 عت،يشر گانهسه مراتب يط رمنظو به امبر،يپ امت و اياول و ايانب از اعم ق،يطر سالکان بر که

 قتيطر عت،يشر يو( 408ص ،4730 ،يآمل. )است شده خوانده واجب قت،يحق و قتيطر

 اصول که است ياله طرق عت،يشر که صورت نيا به داند،يم نيد ساحت سه را قتيحق و

 و است دارتريپا و کوترين زتر،يآم اطياحت يهاراه به هيتک قت،يطر و رديگيبرم در را فروع و



 يقلب قيتصد عت،يشر گر،يد انيب به. استياش يوجدان و ينيع ،يکشف اثبات زين قتيحق

 زين قتيحق و نهاآ حقوق به  اميق و اخالق و افعال تحقق قت،يطر آنها؛ به عمل و ايانب افعال

 گانهسه درجات ساحت، سه نيا. آنهاست صفات به اتصاف و آنها احوال يذوق مشاهده

 باالتر هم آن قت،يطر از باالتر قت،يحق رتبه که تفاوت نيا با ؛هستند واحد قتيحق

 جابري، نظر خالف به بنابراين،( 713 ـ 717ص ،4784 ،يآمل. )است عتيشر از[ قتيطر]

 .هستند بندپاي شريعت به شيعه عرفاي

 یاگریمیک از ناقص نیتبي( ط

معرفت کرديرو با که دهديم خود پژوهش برنامه يابتدا در که ياوعده خالف به يجابر

 ياگريميک و هيصوف عه،يش نقد کند، ليتحل عرب، جهان در را معرفت ديتول سازوکار ،يشناخت

 آنها به مربوط يهاهينظر يريگشکل موجب که آنان يذهن يابزارها به و رديگيم شيپ در را

 معلو زمره در را ياگريميک ،يجابر( 84ص ،4894 حرب،. )کندينم يتوجه است، شده

يم ممکن را عادت خَرق و انياع قلب و انکار را اياش انيم يعلّ روابط که شمارديم يسرّ

 .دانستند

 نياول و ايميک درباره شد، ترجمه يعرب زبان به يفاطم دولت عهد در که ييهاکتابنينخست

 نيرمشهورت اما بود، مروان آل ميحک به ملقب د،يزي خالدبن افت،ي اشتغال علم نيا به که يکس

 ،ياگريميک هدف نيترمهم. بود انيحجابربن ساخت، خود شهيپ مطلق طور به را ايميک که يکس

 به که کنند کشف را ياماده يعني ابند،يب يعنصر مواد همه يبرا عام کنندهذوب کي که بود نيا

 اما کند، درمان را هايماريب همه که ابنديب يرياکس و کرد ليتبد طال به را فلزها بتوان آن لهيوس

 س،يتکل ح،يترش ر،يتقط روش کشف. شد يمهم يهاکشف به دنيرس موجب تالش، نيهم

 احمر راسب نقره، تراتين نشادر، ،يائيقل مواد الکل، کشف تبلور، و ذوب د،يتصع ر،يتبخ ل،يتحو

 داللت آن يعرب اصل بر مواد نيا از يبعض نام هم هنوز که کيريترت دياس و بوره ،(وهيج دياکس)

 قرار مؤسسان و شتازانيپ زمره در مسلمانان زين يداروساز در. هاستکشف آن از يبرخ دارد،

 ياستاد درجه به باشد، داشته يوانيح اي يمعدن ،ينبات شهير خواه داروها، شناخت در و دارند



 هارون دربار در بود، 7صادق جعفر امام خاص اصحاب از و االصليرانيا که جابر. دنديرس

 جوهر) کيسولفور دياس کشف که داشت يمهم يعلم يهاکشف ان،يبرمک کارگزار و ديالرش

 و شوره جوهر مخلوط) زابيت ،(شوره جوهر) کيترين دياس ،«الزّاج تيز» به معروف( گوگرد

. هاستکشف آن از ييهانمونه مون،يانت و وهيج سودور ،يمانيسل سوزآور، سود ،(نمک جوهر

 نشانه را ياگريميک به شيگرا صرف توانينم ن،يبنابرا( 748 و 749ص ،4737 الفاخوري،)

 .گرفت دهيناد را آن يعلم جينتا و پنداشت ليمستق عقل طرهيس

 یریگجهینت

 جهان در آن حضور يچگونگ بررسي و عرفان در روش و رويکرد تبيين با جابري

 هاينظام يانم نزاع در عرفاني معرفتيِ نظام غلبه حاشيه در مستقيل عقل سيطره عرب،

 آنکه حال داند،مي عرب جهان ماندگيعقب موجب را برهاني، و عرفاني بياني، معرفتي

 عوامل به جابري، مدنظر تاريخي شواهد و است دنياگريز نه و اسالم با بيگانه نه عرفان،

 عرفا فعال حضور از شواهدي. گرددبازمي عرفاني معرفت نه و عرفا شخصيتي و غيرمعرفتي

 ماندگي،عقب از رهايي راه بنابراين،. کندمي نقض را جابري ادعاي که دارد ودوج نيز

 عرفان ان،يب يمنطق و منسجم جمع در است، عرفان طرد در ديگويم که يجابر نظر برخالف

 .است برهان و
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