رعافنوتوسعه
نقد و بررسي نظريه محمدعابد الجابري
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چکیده
عقبماندگي جهان اسالم و راه رهايي از آن ،ذهن بسياري از انديشمندان جهان اسالم را به
خود مشغول کرده است .محمدعابد الجابري ،انديشمند معاصر مراکشي ،در تبيين عقبماندگي
جهان عرب ،علوم را در سه دسته بياني ،عرفاني و برهاني قرار ميدهد و نزاع ميان نظامهاي
معرفتي ياد شده بر اثر عوامل سياسي را موجب شکست برهان ،سيطره عقل مستقيل و عقب

 .1تاريخ دريافت49/11/11 :
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
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تاريخ پذيرش49/11/10 :

h.parsania@yahoo.com

 .عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی(ره)Ebrahimipoor14@yahoo.com .

ماندگي جهان عرب ميداند .در اين مقاله ،برآنيم تا نظريه او در خصوص رابطه عرفان و توسعه
را با روش تحليلي ،نقد و بررسي کنيم .وي عرفان را وارداتي ،معطوف به آخرت و دنياگريز
ميخواند و معتقد است که رويکرد عرفاني ،زمان ،حقيقت و اختيار انسان را نفي ميکند و با
در پيش گرفتن روش مماثلت ،مانع از توجه به اسباب و علل پديدهها و توسعه و پيشرفت مي
شود .همچنين در صورتي که عرفان ،علمي اسالمي است و باطنگرايي آن ،به معناي
رويگرداني از ظاهر نيست ،شهودات و تأويالت عرفاني ،کامالً روشمند و داراي مالک ارزيابي
است.

واژگان کلیدی :عرفان ،توسعه ،عقبماندگي ،پيشرفت ،جابري.

مقدمه
آيا نگاه عرفاني به انسان و جهان ،انديشه اجتماعي ويژهاي به دنبال ميآورد؟ آيا عرفان
ميتواند شرايط توسعه را فراهم آورد؟ فعاليت يا انزواي عرفا ،به معرفت عرفاني يا شخصيت
و ديگر ابعاد معرفتي آنها مربوط است؟ پرسشهايي از اين دست ،ذهن بسياري از
انديشمندان را به خود مشغول کرده و پاسخهاي متفاوتي يافتهاند که مواردي همچون قرائت
همدالنه و انتقادي روشنفکران صدر مشروطه و روشنفکران معاصر ،اتهام سازشکاري به
عرفا ،قرائت راديکال و چپ يا ليبراليستي از عرفان و نظريه انقالب عرفاني از منظر خود
عرفا ،برخي از آنهاست ،تقابل عرفان و انديشه اجتماعي که در برخي از نظريههاي نامبرده
مطرح ميشود ،سيطره عرفان را موجب رخوت ،رکود ،انزوا ،افول ،سقوط و زوال انديشه
معرفي ميکند .آخوندزاده ،کسروي ،طباطبايي و جابري ،برخي از روشنفکران معتقد به اين
نظريه هستند .آخوندزاده ،عرفا را کيمياگر ميخواند .تفکر آنان را مسئول عقبماندگي جامعه
اسالمي و جابري نيز عرفان را انديشهاي وارداتي ،آخرتگرا ،غيرعقالني و مانع توسعه
دانسته است .در اين مقاله ،برآنيم تا انديشه جابري را که مفصلتر و پرخوانندهتر از ديگران
است ،نقد و بررسي کنيم .جابري ميکوشد نشان دهد که عرفان و تصوف ،بيتوجه به روابط

علي ميان پديدهها ،مانع تفکر عينگرا و نيز مانع توسعه است .او براي اثبات مدعاي خود،
ابتدا تالش ميکند چگونگي پيدايش يا حضور سه نظام معرفتي بياني ،عرفاني و برهاني،
عوامل اجتماعي مؤثر بر آن و رابطه اين سه نظام معرفتي با يکديگر را تبيين و سپس رويکرد
و روش اين سه نظام معرفتي را بررسي کند .در پژوهش حاضر ،اين دو محور را در
خصوص نظام معرفتي عرفاني ،با روش تحليلي نقد و بررسي ميکنيم.

 .1روششناسي عرفان
بررسي موضوع ،مباني معرفتي ،روش و غايت عرفان را که جابري به منظور تبيين رابطه
آن با توسعه ،انجام ميدهد ،ميتوان روششناسي عرفان ناميد .جابري علوم را در سه دسته
بياني ،عرفاني و برهاني طبقهبندي ميکند و علوم عرفاني را شامل تصوف ،انديشه شيعي،
فلسفه اسماعيليه ،تفاسير باطني ،فلسفه اشراقي ،کيمياگري ،نجوم ،کهانت ،طالعبيني ،جادو
و ...ميداند که بر دستگاه معرفتشناختي واحدي استقرار يافته و بر کشف ،وصال ،جاذبه و
دافعه به مثابه روش ،بنا شدهاند .از ديدگاه جابري ،علوم عرفاني بر عقل مستقيل ،يعني ناعقل
يا عقل کنار نهاده شده ،مبتني است( .جابري ،4891 ،ص)401
جابري عرفان نظري را به مثابه نظريهاي براي تفسير وجود و انسان و عرفان عملي را به
عنوان جايگاهي براي عالِم ميداند که حيات و سلوک را دربرميگيرد؛ نقش عامي که اين
جايگاه را به انزوا ،فرار از جهان و شکايت از وضعيت انسان وادار ميسازد .آگاهي از
وضعيت سرشار از شرور در هستي ،جايگاه عرفاني را ايجاد ميکند و کراهت و سرباززدن از
دنيا را در پي ميآورد .با درونيسازي اين رد و طرد ،احساس غربت عارف بيشتر ميشود و
نه تنها خود را غريب ،تنها و منفصل از دنيا ،بلکه طبيعت و جوهر خويش را متمايز از دنيا
ميداند .از اينرو شوق کوچ و سوداي عالَم متعالي ،کمال و سعادت را در سر ميپروراند و
خود را در برابر شرور اين دنيا مسئول نميداند( .همان ،0040 ،ص)041

الف) رويکرد در عرفان

جابري رويکرد کلي عرفان را معطوف به تبيين رابطه نبوت و واليت ميداند .دوگانه
نبوت ـ واليت در عرفان ،در برابر دوگانه اصل ـ فرع در انديشه بياني قرار دارد .بر اين
اساس ،واليت نزد شيعه و متصوفه ،معادل اصل در نظام بياني است و باطن و نبوت ،معادل
فرع و ظاهر (همان ،ص)743؛ با اين تفاوت که نظريه متصوفه در خصوص خالفت که با
اختيار و شورا محقق ميشود ،به طور کلي يک نظريه بياني است؛ زيرا اين نظريه را اشعري بر
اصول بياني شافعي (کتاب ،سنت ،اجماع و قياس) بنا کرده است ،اما شيعه با اعتقاد به سلطه
الهي امام معصوم ،:و استناد به روايات ائمه ،:به تأويل آيات ،متمسک ميشود .بنابراين
امامت را در زمره مصالح دنيايي نميداند تا با اختيار مردم انتخاب شود ،بلکه آن را رکني از
ارکان دين ميخواند و غفلت يا اهمال رسولاهلل 9در تعيين امام را جايز نميداند .قاضي
نعمان اسماعيلي براي تأسيس اصول شيعه ،از همان جايي آغاز ميکند که شافعي آغاز کرده
است .او با استناد و تاويل يک آيه و با شيوهاي بياني ،سه اصل کتاب ،سنت رسولاهلل 9و
سنت ائمه :را بدون توجه به اجماع ،قياس و اجتهاد ،تدوين ميکند .وي با مناقشه در اجماع
و قياس ،ترک استعمال عقل را در امور دين واجب ميداند و در مقابل ،پرسش از «اهل ذکر»
و اطاعت از «اولياالمر» را مطرح ميکند( .همان ،ص)714
یک ـ والیت شيعي و صوفيه

جابري بر اين باور است که نظريهپردازي در مورد مسئله امامت ،پس از شکست
تحرکات سياسي شيعه و به منظور سيطره سياسي ،از عصر امام صادق 7آغاز و منجر به
شکلگيري فرقههاي هفت امامي و دوازدهامامي شد .در رأس فرقه اخير ،هشام قرار دارد که
با شاگردان خود ،کتابهايي در اين زمينه و مباحث معرفتي در مورد علم امام يا همان عرفان
گنوسي ،تدوين کردند .جابري مدعي است که مرجع عرفان شيعي ،کتابهاي هشام بوده و
مشهور است که هرمسگرايي ،علوم اسرار و کيميا ،در حاشيه مکتب امام صادق 7شکل
گرفت.

جابري کالم شيعي را نيز متأثر از گرايشهاي هرمسي ميداند و بر اين باور است که
يکي از بارزترين ويژگيهاي ادبيات عرفاني شيعه ،اين است که آنان تصورات و تفصيلهاي
مذهبشان را نه به صورت فلسفه ،بلکه به صورت احاديث مطرح کردهاند .روايتي که
مسعودي ،مورّخ شيعي ،از امام صادق 7نقل کرده ،شباهت فراواني به رؤياي هرمس دارد؛
اينکه خداوند ابتدا نوري خلق کرد و از آن نور ،محمد 9را آفريد و با او سخن گفت .بعد
زمين ،مسطح و آسمان ،افراشته شد و . ...هدايت اختصاصي ائمه :از سوي خدا هم ،يادآور
هدايت هرمس است.
به باور شيعيان ،واليت نيز مانند نبوت دو قسم است :واليت مطلقه که باطن نبوت عامه
است و با عليبن ابيطالب 7خاتمه يافته (چون او از نور محمدي خلق شده است) و واليت
خاصه که در هر دوره نبوت مطرح است .خاتمه واليت خاصه در دوره نبوت محمدي ،امام
دوازدهم شيعي است .در ادامه ،جابري رواياتي از مصادر شيعه در منزلت اميرالمؤمنين 7و
انتقال آن از طريق بنت رسولاهلل 9به ديگر ائمه معصوم :را نقل ميکند( .جابري،0040 ،
ص )774و در پايان ميگويد که اين نظريه امامت ،همان نظريه اسماعيليه است؛ با اين فرق
که اسماعيليه ،با روش مماثلت و شيعيان ،از متون روايي به آن ميرسند.
جابري واليت صوفيه را نيز نسخهاي از واليت شيعي خوانده است؛ با اين تفاوت که
واليت شيعي ،مرجعيت ديني ،سياسي و معنوي دارد ،اما واليت صوفي ،تنها رهبر معنوي
است .همچنين واليت صوفي ،منحصر در اهل بيت 7نيست ،هر چند بسياري از آنان از
فرزندان علي و فاطمه 7بودهاند .ديگر اينکه عصمت ،داراي ابعادي سياسي ،تشريعي و اخالقي
است و متصوفه به منظور پرهيز از دو بعد اول ،براي اوليا ،از اصطالح «حفظ» به جاي
«عصمت» استفاده ميکنند .جابري مدعي است که واليت صوفيه ،چون ادعاي زعامت سياسي
نداشت ،سريعتر و بيشتر از دو گرايش عرفاني شيعه (دوازده امامي و اسماعيليه) ،در جهان
اسالم گسترش يافت (همان ،ص)714
متصوفه براي مقام واليت ،شأن و مرتبه بااليي در نظر ميگيرند که انبيا و شهدا به آن

غبطه ميخورند و دشمني با او ،جنگ با رسول خداست .واليت صوفيه ،فقط به معناي
استمرار نبوت در وحي نيست ،بلکه کرامت ،يعني استمرار نبوت در معجزه نيز هست و
همانگونه که معجزه ،دليل صدق نبوت است ،کرامت هم دليل صدق واليت است.
دو ـ نفي زمان

جوهر رويکرد عرفاني ،در اين عبارت خالصه شده است که فرقي ميان غيبت زمان و
مکان نيست .عارف ميتواند در زمان و مکان سفر کند و حاضر يا غايب باشد .البته در
خطابههاي صوفي ،بيشتر لفظ «وقت» به کار ميبرند« .وقت» ،حالي است که عبد ،فارق از
ماضي و مستقبل در آن است .مفهوم «وقت» نزد متصوفه ،نفي زمان و نفي اختيار را به دنبال
دارد؛ اينکه بنده در «حال» غرق ميشود و از ماضي و مستقبل قطع ميگيرد ،يعني «وقت»
صوفي از اين منظر ،زمان طبيعي را نفي ميکند( .همان ،ص)743
در واقع« ،حال» به معني زمان يا جزئي از آن نيست ،بلکه وارد بر «وقت» ميشود و آن را
مزيّن ميکند .برخي معتقدند «حال» ،بدون اختيار در قلب وارد ميشود و غفلت ،براي
صاحب «وقت» و نه صاحب «حال» ممکن است .سير و سلوک و تطهير نفس نيز مراحلي
دارد که هر مرحله را «مقام» ناميدهاند که متعدد است و گذرکردن از هر يک ،شرايطي دارد،
اما به طور کلي احوال ،مواهب هستند و مقامات ،اکتسابي .به هر حال ،هنگامي که عارف از
همه حجابها ميگذرد ،ديگر زمان براي او معنا ندارد و زمين و آسمان ،ماضي ،حال و
آينده ،براي او يکي است ،يعني زمان ،امري موهوم است و حقيقت ندارد( .همان)
سه ـ نفي اختيار

نبود اختيار و اعتراف به نوعي جبر ،به اين معناست که مريد ،قدرت خود را از دست مي
دهد و حرکات و سکنات او ،همه به خدا نسبت داده ميشود .هرمسگرايي ،افعال انسان را
متأثر از کواکب ميداند ،اما گونهاي آزادي هم براي افعال او قائل است تا ورود به تجربه
صوفي ممکن باشد .اين مبنا را فالسفه اسماعيليه هم پذيرفتهاند ،اما متصوفه با گرايش

اشعري ،ابطال قول خلق افعال و انتساب همه افعال به خدا را مبناي خود قرار ميدهند.
(همان ،ص)743
چهار ـ نفي حقيقت

جابري ميگويد :عرفا در وراي شريعت ،حقيقتي را تصور ميکنند و در وراي ظاهر،
باطني را .آن تاويالت متبايني از يک آيه ارائه ميدهند و همه از آن ،به حقيقت تعبير ميکنند؛
البته نه حقيقت ابدي ،بلکه حقيقت در آن لحظه و در آن جايگاه .حقيقت نزد آنان ،نه حقيقت
ديني ،فلسفي يا علمي ،بلکه رويکردي سِحري به عالَم است که اسطوره را مطرح ميکند.
حقيقت عرفاني ،آن چيزي است که به مناسبتي ،به نفس عارف خطور ميکند و رابطه اي با
تناسب ،ضرورت و حتي نظم ندارد( .همان ،ص)087
ب) روش در عرفان
جابري روش عرفا در شناخت و استنباط را قياس عرفاني يا مماثلت ميداند و معتقد
است که اين روش ،ظرفيت دستيابي به حقيقت و يقين را ندارد .جابري بحث از ظاهر و
باطن را مربوط به روش ميداند .در اين تعبير ،عرفا براي قرآن هم مثل همه موجودات ،ظاهر
و باطن قائلاند و ابزار ذهني دستيابي به باطن را «کشف» مينامند ،اما اين کشف به خالف
اعتبارات بياني و برهاني ،مقيد به قرينه نيست .عرفا روش خود را نه حس و نه عقل ،بلکه
کشف و شهود ميدانند .عارف ،ساحر و کاهن ،هر سه مدعي هستند که به اسراري دست
مييابند و به خالف دانشمندان و فالسفه ،اسرار خود را علوم نهايي و مختص به شخص
خود ميداند( .جابري ،0040 ،ص)701
عالمه طوسي نيز بر اين باور است که اهل باطن و اهل ظاهر هر دو ،معرفت را از قرآن
و حديث دريافت ميکنند و طبيعت استنباط بياني و عرفاني واحد و تفاوت آنها تنها در ابزار
است؛ زيرا بيانيون با روشهاي لغوي و از الفاظ ،ولي عرفا با رياضت و از راه معاني موفق
به استنباط ميشوند ،اما قشيري با مستقل خواندن عرفان به عنوان يک علم ،روش را در بيان،

استدالل و در عرفان« ،الهام» ميداند که تفاوت ماهوي دارند .در پايان ،جابري نتيجه ميگيرد
که متصوفه ،روش بيانيون را در پيش ميگيرند و در معارف عقلي و فقهي نيز همينگونه
عمل ميکنند؛ زيرا بر ظاهر تأکيد ميکنند و از آنجا به سمت باطن ميروند و به هر دو پاي
بند هستند .پس اشارات متصوفه ،خواه تفسير باشد خواه شطح ،از طريق تالوت ،ذکر يا غرق
شدن در تأمل ،از قرآن استنباط ميشود( .همان ،ص)087
براي نمونه ،ابن عربي ،در تصوف باطني خود صريح و جامع است ،اما در مسائل شرعي،
به ظاهر ،نظر و بر آن بسنده ميکند و او را ميتوان در باطنگرايي خود ،بياني ناميد .وي آيه
 47از سوره فصلت را خطاب به عارفان ميداند .ظاهر و باطن ،هر دو از سوي خداست که
يکي بر انبيا و ديگري بر عرفا نازل شده است .پس دوگانه ظاهر ـ باطن به علم و خلق خدا
و نه به انسان و فهم و تأويل او باز ميگردد .خدا براي همه مخلوقاتش ظاهر و باطن قرار
داده که ظاهر ،جسم و باطن ،روح است .قرآن نيز همين گونه است .ابن عربي بر اين باور
است که تنها اهل جمود ،به ظاهر بسنده ميکنند( .همان ،ص)089
یک ـ قیاس

جابري معتقد است که «اعتبار» در آيه دوم از سوره حشر ،روش عرفاي مسلمان در فهم
قرآن و همان قياس فقهي است؛ با اين تفاوت که در استنباط فقهي ،خطا راه دارد ،اما
اختالف در استنباط عرفاني ،به اختالف در مرتبه و نه خطا برميگردد .جابري با بيان نظريه
صدق ابنعربي (ابنعربي ،بيتا ،ج  ،0ص )09ميگويد :ابنعربي اختالف در فهم کالم قرآن
را به اختالف در طبيعت کالم بشري و کالم الهي بازميگرداند و نتيجه ميگيرد که همه
تفسيرها و تأويلها به شرط رعايت حدود لغتي که قرآن به آن نازل شده ،صحيح هستند؛
چون خدا آنها را اراده کرده است .روش ابنعربي تا اينجا مثل بيانيون است ،اما وي اصحاب
اشاره را از شرط ياد شده معاف ميداند و معتقد است که خدا معنا را از طريق اشاره ،به آنان
القا ميکند .ابنعربي ،اين فهم را مختص کساني ميداند که قرآن بر قلب آنها نازل ميکند.
پس آنها هر آنچه را ميخوانند ،ميفهمند ،اگرچه قرآن به زبان آنها نباشد .جابري به اين هم

بسنده نميکند و ميگويد :هر کس ميخواهد فهم اکمل از قرآن داشته باشد ،قرآن را به
عنوان وحي نازل شده بر نبي در نظر نگيرد ،بلکه خود را جاي نبي قرار دهد؛ چون کامل
ترين و عميقترين فهم ،بر قلب محمد 9نازل شده است.
دو ـ مماثلت

رابطه مماثلت بر اصل «النظير يذکر بالنظير» قياس برهاني ،مبتني است .البته بايد توجه
داشت که تشابه بين نظيرين يا اصل و فرع ،مورد نظر نيست ،بلکه تشابه ،در رابطه ميان
آنهاست .شيعه از آيات سوره الرحمن بر اساس قاعده النظير (فرع) يذکر بالنظير (اصل)
تفسيري ارائه ميدهد و متصوفه از همين آيات و با استفاده از همين اصل ،تشابه ديگري را
اختيار ميکنند؛ زيرا روش عرفا در تأويل ،مماثلت ميان ظاهر مذهبشان و ظاهر آيات است.
(جابري ،0040 ،ص)701
قياس عرفاني ،بدون وجه جامع ،بدون حد وسط و بدون رقابت عقلي است .قياس
عرفاني ،سُرخوردن است از مماثلت به يک وصف مشابه ،در رابطه بين دو ساختار به سوي
مطابقت ميان آنها ،به گونهاي که هر يک ،آيينه ديگري باشد .تماثل داراي دو سطح است؛
يکي تماثل برخي موجودات با برخي ديگر و ديگري مماثلت ميان عالم سفلي (نظام سياسي
ـ ديني اسماعيليه) که آن را اصل ميگيرند و عالم عُلوي يا عقول سماوي که آن را فرع مي
گيرند .به طور کلي ،ميزان صواب و خطا نزد اسماعيليه نيز قانون مماثلت است که با روش
هرمسي مطابقت دارد .اسماعيليه نظام دعوت و فلسفه ديني خود را مبتني بر عالم الوهيت
طرح کردهاند( .همان ،ص)743
سه ـ ارزش معرفتشناختي مماثلت

مماثلت ،يک عمليات ذهني با شکلها و صورتهاي متعدد و مراتب و درجات متفاوت
است .مماثلت ،ممکن است به صورت تشبيه ،تمثيل ،قياس فقهي ،قياس نحوي يا استدالل
شاهد بر غايب ،تناسب عددي يا تناظر باشد که به طور کلي ،به سه دسته تناسب عددي،

خطابي و شعري تقسيم ميشود .مماثلت نوع اول که قويترين نوع مماثلت است ،به علم
رياضيات اختصاص دارد و با کشف عرفاني رابطهاي ندارد .مماثلت نوع دوم يا همان تمثيل
منطقي يا قياس نحوي ،فقهي و کالمي ،ضعيفترين نوع استقراست و چون مجرد تشبيه
است ،فقط ارزش خطابي دارد .در مماثلت نوع سوم که شکلهاي مختلفي مثل مماثلتهاي
وجدانيه ،ذاتيِ صوفي يا شعري دارد ،مناسبتي ميان دو يا چند شيء هست ،مانند :مناسباتي
که در علوم سرّي سحري ،معتبر است و قوام آن به تناظر است ،نه ضرورت .اين نوع
مماثلت ،نتايج خندهداري دارد و پايينتر از درجه عقل قرار ميگيرد .بر اين اساس ،کشف
عرفاني آنگونه که عرفا ميگويند ،نه تنها باالتر از عقل نيست ،بلکه محصول معرفتي خيالي
است که از دين ،اسطوره و يا معارف شايع بهره برده و قادر به رويارويي با عالم واقع نيست.
(جابري ،0040 ،ص)734
 .2حضور عرفان در جهان عرب
منشأ تصوف را برخي از شرقشناسان مثل اسميت ،در عرفان مسيحي و فلسفه
نوافالطوني؛ برخي مثل دوزي ،در زردشتيگري و مانويت ايرانيان؛ برخي مثل هورتن ،در هند
و سرانجام برخي ديگر نيز در رهبانيت مسيحي و فلسفه نوافالطوني به صورت ترکيبي
جستوجو ميکردند( .پطروشفسکي ،4741 ،ص )774برخي از انديشمندان مسلمان نيز مي
کوشند عرفان و تصوف را بيگانه با اسالم بخوانند .عدهاي نيز معتقدند که عرفان ،مايههاى
اولى خود را از اسالم گرفته و متأثر از ديگران ،براى آن قواعد و اصولى بيان کرده است.
دسته اول و تا حدي دسته دوم ،اسالم را دينى ساده و خالى از هرگونه رمز ميدانند .به
عقيده آنها اساس رابطه انسان با جهان ،از نظر اسالم ،زهد به معني رويگرداني از دنيا براى
وصول به آخرت است .از اين منظر ،توحيد ،همان سلوک است و طريقت عرفاني فراتر از
توحيد ،زهد و شريعت اسالمى است؛ زيرا توحيد عرفانى ،عبارت است از وحدت وجود و
اينکه جز خدا و شئون ،اسماء ،صفات و تجلّيات او چيزى وجود ندارد .در سير و سلوک،
مفاهيمي همچون عشق و محبت خدا ،فناى در خدا ،تجلّى خدا بر قلب عارف طرح ميشود

که در زهد اسالمى مطرح نيست و در آداب طريقت ،مسائلى طرح مىشود که فقه از آن
بىخبر است( .مطهرى ،4784 ،ج ،07ص 73و  )73از ديدگاه اين گروه ،صحابه رسول
اکرم ،9که عرفا و متصوفه ،خود را به آنها منتسب مىکنند ،زاهدانى بيش نبودهاند.
جابري نيز مدعي است که اگر بعد سياسي را از عرفان شيعي و اسماعيليه و بعد بياني را
از عرفان صوفيه بگيريم ،ماده عرفاني باقي ميماند که ميراث عرفان پيش از اسالم ،به
خصوص هرمسگرايي است .بنابراين عرفان ،استنباط ،الهام يا کشف از آيات قرآن نيست .از
نظر او عرفان را از اواخر قرن چهارم پيش از ميالد تا اواسط قرن هفتم پس از ميالد ،همراه با
ظهور اسالم و فتوحات ،ميتوان پيگيري کرد و معتقد است که نظام معرفتي عرفاني ،به
عنوان گفتمان رقيب ،از خاور نزديک به جهان عرب راه يافت( .جابري ،0040 ،ص)041
الف) گفتمان رقیب

جابري با بررسي ميراث کهن ،در پي ترسيم «ديگري» به عنوان گفتمان رقيب ،در برابر
انديشه ديني است .ميراث کهن از منظر جابري ،آميزهاي از باورها ،فلسفهها و علومي است
که در زمان فتوحات ،به جهان اسالم راه يافت .او جريانهاي ميراث کهن در عصر تدوين را
شامل انديشههاي يهودي ،مسيحي ،زردشتي ،مانوي ،صائبي و فلسفي ميداند و ميگويد :در
اين ميان ،صائبيها و فالسفه تأثير بيشتري بر انديشه عرب داشتند .صائبيها با پشتوانه فلسفه
هرمسي ،جريان نيرومندي از ميراث کهن بودند که در مصر ،سوريه ،فلسطين ،عراق ،فارس
و خراسان حضور داشتند .آنچه اين جريان را در مقولهاي قرار ميدهد که جابري آن را
نامعقول ديني مينامد ،اين است که آنها خِرد بشري را در کسب هرگونه شناخت درباره خدا
يا تدبر در هستي ،ناتوان ميدانند و معتقدند که نه تنها خرد بشري قادر به معرفت خدا
نيست ،بلکه معرفت انسان به هستي نيز بايد از بستر ارتباط او با خدا صورت گيرد و اين
همان ،سيطره عقل مستقيل است.
جابري ميگويد :در جزيرهالعرب ،شمال آفريقا و اندلس ،معقول ديني ،انديشه برتر بود و
در مصر نيز حضور نيرومندي داشت ،اما در سوريه ،عراق و ايران ،ميراث کهن به صورت

پنهان يا آشکار حضور داشت .در همين مناطق ،ميراث کهن با معقول ديني ترکيب شد و
انديشه شيعي و ديگر جريانهاي باطني مرتبط با آن ،مثل تصوف و فلسفه اشراقي شکل
گرفت .در شبه جزيره نيز با وجود برتري معقول ديني ،مبارزههاي سياسي ،آنان را به سوي
ميراث کهن سوق داد( .جابري ،4891 ،ص)411
ب) هرمسگرايی

هرمسگرايي به مثابه فلسفه ديني ،به انديشهاي متأثر از انديشه فيثاغورسي و نوافالطوني
اطالق ميشود؛ فلسفهاي سرّي که از علل و اسباب اشيا بحث نميکند و مصدر اساسي
انديشه عرفاني است .نظريه هرمسگرايي در مورد هستي ،به تدريج در فرهنگ عربي ـ
اسالمي و در ميان صوفيه و ديگر جريانهاي باطني رواج يافت .خداي متعال و مالک جهان
که نه با چشم ديده و نه با عقل درک ميشود؛ خداي صانع که ميتوان او را درک کرد و
شناخت؛ ماده که مبدأ شر است و انسان که داراي دو نفس است و براي رهايي و نجات ،به
واسطه نياز دارد ،برخي از آموزههاي هرمسي است .از اين ديدگاه نفس ،موجودي الهي است
که به سبب گناهي هبوط کرده و در زندان تن اسير شده و تنها راه نجات آن ،کسب معرفت،
آن هم به معني تالشهاي مداوم براي تطهير است .به عقيده جابري ،اين همان تصوف
هرمسي است که نشانههاي آن در تصوف اسالمي نيز وجود دارد( .همان ،ص)000
وحدت هستي ،وجود رابطه بين اجزاي آن و تبادل تأثير نيروهاي کشش و تنافر ،همه بن
مايههايي هستند که تصور هرمسي از هستي بر آنها بنا شده است .بر اساس اين نظريه ،جهان
زميني ،از تأثير ستارگان هفتگانه ،افالک ،بروج و صور آنها ،بر اساس وحدت در هستي و تأثير
اجزاي آن بر يکديگر ،فرمانبرداري ميکند( .همان ،ص)004
اين نظريه منشأ علوم سرّي هرمسي نيز شد .براي مثال ،کيمياگران ميپنداشتند با شناخت
کيفيت کشش و تنافر در معادن ،فلزهاي پست را با استفاده از طبيعت ديگري که «اکسير»
ناميده ميشود ،ميتوان به طال تبديل کرد .اين قانون به وجود انسان نيز تعميم يافت .وجود
انسان به وجود اکسيري نياز دارد تا آن را پاک کند .در واقع رابطه ارگانيک بين کيميا و

تصوف در ادبيات هرمسي ،از اينجا سرچشمه ميگيرد؛ رابطهاي که موجب درآميختن دين
در علم و علم در دين است؛ يعني دستيابي به شناخت ،تنها از راه وحي ممکن است .پس
براي شناخت طبيعت ،ابتدا بايد خدا را يافت که راهي جز تطهير ندارد و اين به معني سيطره
عقل مستقيل است( .همان)
به بيان جابري ،عقل مستقيل ،خواهان آن است که انسان در همه موارد ،از سوي خدا
تعقل کند .حتي در مواردي که خدا خود انسان را به تعقل و تسخير طبيعت ترغيب ميکند،
وي در طبيعت به دنبال اثبات خدا ميگردد .جالب اينکه چنين تعقلي ،در فرهنگي راه يافته
که پيامبر آن فرموده است :شما به امور دنيايتان آشناتريد( .جابري ،4883 ،ص )31از نظر
جابري ،تنها راه شناخت طبيعت و سيطره بر آن ،حس و تجربه است و اين مورد را پيامبر9

نيز تأييد ميکند.
ج) شیوههای حضور هرمسگرايی

به عقيده جابري ،هرمسگرايي در دو مرحله به فرهنگ عربي اسالمي انتقال يافته است.
در مرحله نخست ،عامل انتقال هرمسگرايي ،مدرسه اسکندريه و شايد برخي شاخههاي آن
در فلسطين باشد .در مرحله دوم نيز مدرسه حرّان نقش اساسي در اين انتقال ايفا ميکند و
البته عامل ديگر در اين انتقال ،آميختهاي از فلسفه جعلي منسوب به آراي حکماي سبعه
است( .همان ،4891 ،ص )437جابري براي بررسي ميزان حضور هرمسگرايي در متون
عربي ،پنج شاخص مطرح ميکند :يک ـ باور به خدايي يکتا که نه وصف ميشود و نه با
عقل ميتوان درک کرد و راه رسيدن به او ،زهد ،تطهير ،دعا و نيايش است؛ دو ـ وجود
رابطه ميان جهان پايين و جهان باال و نبود فاصله ميان آسمان و زمين ،به اين معني که آفاق
کائنات ،به يکديگر متصل است (افق معادن به گياهان و آن به حيوان و آن به انسان و آن به
مالئکه)؛ سه ـ وجود زنجيرهاي از سببهاي ساماننيافته که گوش به فرمان تجربه و نه
ضروريات عقلي هستند؛ چهار ـ الهي بودن نفس و گرايشهاي صوفيانه مربوط به آن؛ پنج ـ
جدا نبودن دين و دانش( .همان ،ص )019

جابري پس از طرح شاخصهاي نامبرده ،حضور هرمسگرايي در فرهنگ عربي ـ
اسالمي را به دو صورت عاميانه و آگاهانه تقسيم ميکند و بر اين باور است که حضور
هرمسگرايي از کانال علم ،کالم ،صوفيان نخستين و رسالههاي اِخوان الصفا حضوري
عاميانه و از مسير فلسفه اسماعيليه و متصوفه ،حضوري آگاهانه بوده است( .همان)
د) تأثیر هرمسگرايی بر دوگانه نبوت -والیت

نظريه مبدأ و معاد هرمسي ،در نزد اسماعيليه با عنوان «نظريه امامت» و نزد متصوفه به
«صيغه سنّي» مطرح شده است .سالک سه درجه دارد :اصحابالوقت ،اصحاباالحوال و
اصحاباالنفاس .اين مرتبه سوم ،همان مرتبه واليت و تنها مختص واصلون است .متصوفه
اين حال را حال وصال ،مکاشفه ،فنا يا توحيد به معني اتحاد با خدا ميدانند .البته متصوفه
سُنّي ،قائل به اين هستند که صفات بشريه ،به صفات الهيه و نه ذات تبديل ميشود .مقام فنا،
معاد عارف و به معني بازگشت به مبدأ است .قول به معاد ،قول به مبدأ را به دنبال دارد و هر
يک ،نيازمند ديگري است .توحيد نزد صوفيه ،اين است که عبد ،سرانجام به حالت اول خود
برميگردد و آنگونه ميشود که پيش از وجود ،بود و اين حالت را فنا يا وحدت شهود مي
نامند .حال بايد پرسيد انسان ،قبل از وجود چگونه بوده است؟ ابنجنيد و متصوفه بر اساس
آيه ميثاق ،اين پرسش را پاسخ دادهاند .مرتبه احديت ،در نصّ ابنجنيد و ديگر متصوفه،
همان مرتبه نور است که هرمس اول ديد( .جابري ،0040 ،ص)743
جابري ،نظريه ابنعربي را با هرمسگرايي تطبيق ميدهد .ابنعربي نيز ميان نبوت عامه
(واليت) و نبوت تشريع (رسالت) تفاوت قائل ميشود و به استمرار واليت باور دارد (ابن
عربي ،4794 ،ج ،7ص )404و معتقد است ،آن نبوتي که تمام شد ،نبوت تشريع احکام و
حدود است ،اما نبوت عامه يعني نبوتِ معرفت ،الهام و عرفان ،تمام نشده و بلکه از طريق
اوليا استمرار دارد( .همان ،ج  ،0ص )01از اين منظر ،انبيا نيز صنفي از اوليا هستند .پس
اينکه نبوت را اکتسابي ميدانند ،منظور نبوت عامه است( .همان ،ص )7نتيجه ديگر اينکه
اوليا وارث علم انبيا هستند ،نه فقط از آن حيث که نبي هستند ،بلکه همچنين از حيث رسول

بودن نيز علم انبيا را به ارث بردهاند .نتيجه سوم اينکه خداوند ،اسرار خاصي را به اوليا و نه
علماي ديگر مثل فقها اختصاص داده است( .همان ،ج ،4ص )040از اين جهت ،آنان فقط
اوليا نيستند ،بلکه انبياي اوليا نيز هستند .کيفيت اخذ انبياي اوليا از خدا و رسول ،به صورت
مباشر و کشف است ،ولي مظهر واقعي ،محمد است که وحي را از جبرييل ميگيرد؛او مي
تواند بدون اسناد به نبي و به صورت مباشر ،حديث نبوي داشته باشد .اين همان معني وارث
انبيا بودن است و از ويژگيهاي او و نيز وجه تمايز وي از اولياي عام است .انبياي اوليا الزم
نيست براي صدق خود ،دليل اقامه کنند ،بلکه واجب است مقام خود را کتمان کنند( .همان،
ص)440
ابنعربي با منطق بيان ،عرفان را توسعه ميدهد تا افزون بر حقيقت ،شريعت را نيز شامل
شود ،از منظر ابنعربي« ،ولي» همان امام است؛ حتي هنگامي که متصوفه ،متعدد و مختلف
هستند ،در تحت يک نظام سلسله مراتبي واحد قرار دارند که در رأس آن قطب قرار دارد و
اين ،يک صورت دولت باطني است .در رتبههاي بعدي ،نقبا ،اوتاد ،ابرار ،ابدال و اخيار قرار
دارند که با وفات هر فرد از گروههاي باال ،فردي از گروه پايين ،جانشين او ميشود .تشيع
برخالف متصوفه که سلطه واليت را به حدود معرفت ،متوقف ميدانند ،بلکه معتقدند که
نفوذ آن ،به کل امت سرايت ميکند و بدين ترتيب ،حفظ کيان امت ،به وجود اولياست و اگر
اوليا نباشند ،نظام عالَم ،فاسد ميشود( .جابري ،0040 ،ص)731
در عين حال ،همزمان هم در عالم اعلي و هم در عالم سفلي مؤثر است .ابنعربي از
رويکرد بياني الهام ميگيرد و ميان زمان و متزمّنٌ فيه ،وحدت قائل ميشود ،اما در رويکرد
عرفاني ،خود زمان را به حسب وسعتِ متزمّنٌ فيه ،وسعت ميبخشد .ابنعربي ميان اسم
باطن که زمان خلق عقل اول است يا همان حقيقت محمديه و اسم ظاهر که از زمان تجلي
حقيقت محمديه در وجود جسماني است ،تمايز قائل ميشود و ميگويد :از همين جهت
است که وي ،رسول خاتم است و دوره او واليت خاصه و دوره پيش از تجلي حقيقت
محمديه در جسم ،دوره واليت عامه است( .ابن عربي ،4794 ،ج ،4ص)417

 .3نقد
جابري شهود را به عنوان يک منبع معرفتي نميپذيرد و عرفان را نظام معرفتي بيگانهاي
ميداند که با انگيزههاي سياسي و بيشتر توسط تشيع ،به جهان عرب وارد شد .او عرفان را
معطوف به آخرت و دنياگريز و بيتوجه به علل و اسباب پديدهها معرفي ميکند و عقل
عرفاني را عقل کنار نهاده شده ميخواند.
الف) وارداتی خواندن عرفان

جابري عرفان را بيگانه با اسالم ميخواند و حال اينکه در آيات قرآن ،سخنان پيامبر 9و
اهل بيت :مطالبي بسيار بلند و ژرف در باب عرفان نظري و نيز آداب و دستورهاي فراواني
درباره سير وسلوک عرفاني ،مطرح شده است( .مصباح يزدي ،4793 ،ص )44خداوند در
آياتي از قرآن ،افکار و انديشهها را به سوى توحيدى برتر و عاليتر از توحيد عوام مىخواند.
(بقره444 :؛ واقعه 94 :و حديد )7 :همچنين از نفس امّاره ،لوّامه و مطمئنّه ،علم افاضى و
لدنّى و هدايتهاى محصول مجاهده سخن ميگويد( .عنکبوت )38 :گاه از تزکيه نفس ،به
عنوان يگانه عامل رستگارى ياد ميکند( .شمس 8 :و  )40بارها از حبّ الهى و تسبيح تمام
ذرات جهان و امکان درک آن توسط انسان ميگويد و در مورد سرشت انسان ،مسئله نفخه
الهى را مطرح ميسازد .در مورد سير و سلوک و طى مراحل قرب هم آيات مربوط به
«لقاءاللَّه»« ،رضواناللَّه» وحى ،الهام ،گفتوگوي مالئکه با غير پيامبران و به خصوص آيات
معراج رسول اکرم 9وجود دارد .بنابراين ،کافي است که معارف قرآني ،الهامبخش معنويتى
عظيم و گسترده در مورد خدا ،جهان ،انسان و به ويژه در مورد روابط انسان و خدا شود.
(مطهرى ،4784 ،ج ،07ص)78
افزون بر اين ،زندگى ،حاالت ،کلمات و مناجاتهاى رسول اکرم 9که عرفا به آنها
استشهاد و استناد فراوان کردهاند ،لبريز از اشارات عرفانى است .تاريخ نيز گواهي ميدهد که
آنچه در صدر اسالم بوده ،زهد خشک و عبادت صرف به اميد اجر و پاداش نبوده که گفت
وگوي جوان صاحبيقين با پيامبر اکرم 9يکي از آنهاست( .همان ،ص ) 10- 10اين ظرفيت

را شرقشناسان متأخر نيز تأييد کردهاند.
نيکلسون معتقد است که عرفان و تصوف ،دنباله سير تکاملي و طبيعي گرايشهاي
زاهدانهاي بود که در قرن اول هجري در اسالم وجود داشته است( .پطروشفسکي،4741 ،
ص )774ماسينيون ميپذيرد که عرفان اسالمي ،پديدآمده از قرآن است؛ قرآني که همواره
خوانده ميشد ،درباره آن تفکر ميکردند و دستورهايش را در زندگي به کار ميبستند.
نيکلسون با بررسي آياتي از قرآن ،نشان ميدهد که ريشه تصوف ،در قرآن است؛ زيرا
صوفيان اوّلى ،قرآن را نه فقط کلمات خدا ،بلکه وسيله تقرب به او نيز ميدانستند .به وسيله
عبادت و ژرفنگري در قسمتهاى مختلف قرآن ،به ويژه آيات مربوط به معراج ،متصوفه
ميکوشند حالت صوفيانه پيغمبر 9را در خود ايجاد کنند( .مطهري ،4784 ،ج  ،07ص ،10به
نقل از کتاب ميراث اسالم ،ص )91و نيکلسون همچنين مىگويد :اصول وحدت در تصوف،
بيش از همه جا در قرآن ذکر شده و نيز در روايت نبوي آمده که خداوند مىفرمايد :چون
بنده من بر اثر عبادت و ديگر اعمال نيک ،به من نزديک شود ،من او را دوست خواهم
داشت .در نتيجه ،من گوش او هستم ،به گونهاي که او توسط من مىشنود و چشم او هستم،
چنانکه او توسط من مىبيند و زبان و دست او هستم ،به گونهاي که او توسط من مىگويد
و مىگيرد( .ابنأبي جمهور ،4104 ،ج ،1ص)401
ب) نفي شهود
جابري ضمن ناتوان خواندن روش عرفاني براي کسب معرفت و شخصي خواندن حقيقت
در انديشه عرفاني ،شهود را به عنوان يک منبع معرفتي نميپذيرد و حال آنکه افزون بر شواهد
قرآني ياد شده ،شهود را انديشمندان فراواني در طول تاريخ پذيرفتهاند .سقراط ،به معرفت
شهودي اذعان داشت و آن را حتي عميقتر و دقيقتر از معرفت مفهومي و عقلي ميدانست.
افالطون نيز وجود اين نوع از معرفت را نسبت به حقايق پذيرفته بود .حکماي مسلمان و به
خصوص حکماي اشراق و بيش از همه صاحبان حکمت متعاليه ،اين شيوه از معرفت و نيز
شرافت و برتري آن را براي شناخت حقيقت وجود و موجود ،اثبات کردهاند .يعني آنها با آنکه

با شيوه مفهومي ـ عقلي به مباحث فلسفي ميپرداختند ،با استفاده از همين شيوه ،نوع ديگري
از معرفت را اثبات کردند که در محدوده برهانها و استداللهاي مفهومي ـ عقلي نميگنجد.
(پارسانيا ،4733 ،ص )04بنابراين ،شهود ،يکي از منابع معرفت است و به همين دليل ،طبيعي
است که انديشمندان بسياري در زمانها و سرزمينهاي متفاوت به آن توجه کنند.
ج) دنیاگریز شمردن عرفان
جابري عرفان را دنياگريز ميداند و حال آنکه عرفان اسالمي ،به جز مراتب گوناگون و
گستردهاي که در سلوک عملي افراد دارد ،در بعد نظري ،يکي از عاليترين و در عين حال
پيچيدهترين رشتههاي علمي دنياي اسالم را پديد آورده است .عرفان ،در حوزه اجتماعي و
سياسي دنياي اسالم نيز تاثيري شگرف و عظيم و در عين حال متنوع داشته است (پارسانيا،
 ،4793ص)400
عارف گرچه همت خود را متوجه باطن عالَم ميکند ،رويکرد او به باطن ،به صورت
رويگرداني از ظاهر و عدول از آن نيست؛ زيرا باطن و ظاهر با وجود امتيازي که با يکديگر
دارند ،دو امر جدا و تفکيکپذير از يکديگر نيستند .سلوک عارف به سوي باطن ،از مسير
ظاهر ميگذرد و به همين دليل ،رستگاري و سعادتي که عارف در سلوک باطني خود جست
وجو ميکند ،بيارتباط و گسسته از رفتار ظاهري او نيست؛ زيرا هر رفتار ظاهري ،باطني
دارد و آن عمل به تناسب باطن خود ،در سلوک باطني عارف اثر ميگذارد و عارف به همين
علت در سلوک عرفاني خود ،ناگزير از مراقبت شديد در اعمال و رفتار ظاهري خويش
است( .همان ،ص 401و )404
بنابراين ،هرچند رسالت اصلي وحي و نبوت ،شناساندن خداوند به بشر است (خميني،
 ،4734ج  ،3ص ،)040اين هدف اخروي ،در تقابل با دنيا نيست .سيره انبياي عظام و ائمه
اطهار 7که سرآمد عارفان باهلل و رستگان از هر قيد و بند و وابستگان به ساحت الهي هستند
نيز قيام عليه حکومتهاي طاغوتي و فرعونهاي زمان بوده و در اجراي عدالت در جهان،
رنجها برده و کوششها کردهاند( .همان ،ص)749

همچنين به همين سبب ،عرفان اسالمي ،جوهر همه مناعتها ،استغناها ،اعتراضها و
قيامهاي مردمي را در طول تاريخ اسالم بر ضد تجاوز خارجي و استبداد داخلي تشکيل مي
داده و اصوالً عدالتخواهي ،ريشه در عرفان و معنويت داشته است .عرفان اسالمي ،ادبيات
خواب ،خمار ،تخدير و لميدن در آغوش خودکامگي نيست ،بلکه منطق بندگي حق و
استغناي از خلق و ستيز با دشمنان خدا و مردم است( .ابوالحسن منذر ،بيتا ،ص)413
د) شواهد نقض
بيتوجهي شيخاالسالم يونس طاهر به محمود غزنوي (بلخي ،4740 ،ص)704؛ مناعت
غزالي در برابر سلطان سنجر و وزراي بزرگ عصر او (غزالي)4730 ،؛ رويارويي ابوسعيد
ابوالخير با حکّام وقت و کرنش اهل سياست مانند والي نيشابور در برابر وي (ميهني،4770 ،
ص)403؛ استغناي شيخ سيد صفيالدين اردبيلي در مقابل سلطان محمد خدابنده و نيز ستيز
فرزندان شيخ صفيالدين با سالطين (نوايي ،4730 ،ص)4؛ درگيري نوربخش با شاهرخ
(همان ،ص )440و بيعت خواجه اسحاق با او به منظور قيام عليه تيموريان (شوشتري،
)411 ،4734؛ بيتوجهي سيدقاسم انوار به بايسنقر (هدايت ،بيتا ،ص 407و )414؛
خودداري همداني از حضور در برابر سلطان (شوشتري ،4734 ،ص)411؛ حمايت
عالءالدوله از جهاد با کفار صليبي (سمناني ،4733 ،مجالس پانزدهم و بيستويکم) ،پرهيز
نجمالدين کبري از پذيرش اماننامه مغوالن و ستيز مردانهاش با آنان (ميرخواند،4790 ،
ص)403؛ قيام شکوهمند سربداران خراسان و سادات مرعشي مازندران (آژند،4737 ،ج ،9
ص )1187و جنگهاي شيخ جنيد و شيخ حيدر با صليبيون طرابوزان و گرجستان
(پطروشفسکي ،4741 ،ص ،)793نمونههايي از حضور فعال عرفا در عرصه سياست و
اجتماع است که جابري آنها را ناديده ميگيرد.
هـ) تفاسیر دیگری از روایت ظاهر و باطن قرآن
جابري روايتي از اميرالمؤمنين 7با اين مضمون نقل ميکند که هر آيهاي از قرآن ،چهار

معني ظاهر ،باطن ،حد و مطلع دارد .سپس شرح محاسبي بر اين روايت ذکر ميکند که
ظاهر :تالوت؛ باطن :تأويل؛ حد :انتهاي فهم و مطلع :گذشتن از حد با غلو ،تعمق ،فجور و
معاصي است( .جابري ،0040 ،ص )034در پاسخ جابري بايد گفت :اول اينکه عياشي اين
روايت را (عياشي ،4790 ،ج  ،4ص )44و (کليني ،ج  ،0ص )488که جابري به آثار او
ارجاع ميدهد ،شبيه آن را از پيامبر خدا 9نقل کردهاند .يعني از منظر آنان نيز هم قرآن داراي
باطن است ،اما جابري در برابر بيان پيامبر اکرم 9سکوت ميکند .دوم اينکه ،جابري شرح
محاسبي را که با نظريه او همسو است ،برجسته ميسازد و حال آنکه شرحهاي ديگري نيز
بر روايت اشاره شده وجود دارد که مطلع را نه به معناي غلو ،بلکه به معناي مرتبهاي از
حقيقت ميدانند و با اين حال ،جابري اين نظريههاي معارض را ناديده ميانگارد .براي مثال،
قيصري ميگويد :مقصود از «مطلع» ،حقايقي از اسرار الهي و اشارات ربّاني است که بر سبيل
کشف و شهود ،به دست آيد( .معرفت ،4790 ،ج  ،0ص)730
الف) روش در عرفان
«روش» در عرفان ،کشف و شهود است که از راه تصفيه روح و تهذيب نفس حاصل مي
شود .کمحرفي و گزيدهگويي ،حفظ جوع و گرسنگي ،شبزندهداري ،داشتن خلوت و
تنهايي و ذکر مدام ،برخي از مهمترين راههاي تهذيب است که آموزههاي دين نيز به آنها
توجه و تأييد ميکند .ديگر اينکه عرفان نظري نيز مانند هر علم روشمند ديگري ،سالمت
روش خود را متعهد شده است و درباره آن بحث ميکند( .جوادي آملي ،4793 ،ج ،4ص04
ـ )70
از سوي ديگر ،دستکم پنج معناي «توجيه ظاهر لفظ»« ،تعبير خواب»« ،فرجام و حاصل
کار»« ،انتزاع مفهوم عام و گسترده از برخي آيات و بيان باطن آيات» ،براي تأويل مطرح شده
است .معناي اخير را که جابري به نقد آن ميپردازد ،روايت نبوي نيز تأييد ميکند« :إِنَّ
لِلْقُرْآنِ بَطْنا»( .ابنأبيجمهور ،ج  ،1ص )409در تأويل به اين معنا ،باطن ،همان معناي ثانوي
و پوشيدهاي است که از ظاهر آيه به دست نميآيد( .معرفت ،4790 ،ج  ،4ص 00ـ )04

معاني باطني قرآن ،پس از تهذيب و برحسب احوال و اوقات روحاني شنونده و منازلي از
سير و سلوک که پيموده و مقاماتي که کسب کرده است ،براي او مکشوف ميشود( .لوري،
 ،4797ص)43
عرفا هنگام شنيدن يا تالوت آيات قرآني ،گاه مشمول عنايت حضرت حق قرار ميگيرند
و افاضات و اشراقات ملکوتي بر آنان رخ ميدهد که الهامبخش آن ،ژرفنگري در آيات الهي
است .اينگونه الهامات يا افاضات ،ملکوتي است و هرگز جنبه تفسيري ندارد تا تفسير به
رأي و تحميل بر قرآن خوانده شود( .همان ،ج  ،0ص 734ـ  )739بنابراين ،تأويل ،کشف و
شهود معناست ،نه آنگونه که جابري ميگويد سُر خوردن از ظاهر به باطن .ديگر اينکه
عارف ،مدعي نيست به معرفت باطني تام رسيده است و همواره سطحي عميقتر نيز وجود
دارد و از سوي ديگر ،در تأويل باطني نيز امکان خطا هست( .همان )043 ،مهمترين شرط
صحت تأويل براي پي بردن به معناي باطني آيه ،آن است که مفهوم بهدستآمده بهگونهاي
باشد که نسبت آن با مورد آيه ،نسبت عام به خاص باشد .يعني مورد آيه يکي از مصاديق
مفهوم بهدستآمده قرار گيرد( .همان ،ج  ،4ص 03ـ  )70بنابراين ،تأويل قرآن به ادعاي
جابري .ذوقي و بدون معيار نيست ،بلکه داراي قواعد و ضوابط است .از اينرو ،عرفا را در
عرصه تأويل ميتوان به دو دسته موفق و ناموفق تقسيم کرد( .همان ،ج  ،0ص )738از آنجا
که کشفها نسبت به يکديگر مطاردند و گاهي همديگر را نفي ميکنند ،ضرورت وجود
معيار و ميزان جهت تشخيص مکاشفههاي صحيح از ناصحيح ،روشن ميگردد .براي صيانت
از حدوث خطا يا تنزيه آن از پيراستگي اشتباه طاري ،بايد کشف معصوم را اصل قرار داد و
در پرتو آن ،کشف غيرمعصوم را ارزيابي و تصحيح کرد ،چنانکه سالکان شاهد ،به اين اصل
تصريح کردهاند ،اما اگر رجوع به شهود معصوم ممکن نبود ،بهترين راه براي ارزيابي آن ،مدد
گرفتن از مباني متقن حکمت متعاليه است؛ چون فلسفه الهي با همه شوکتي که دارد ،در
ساحت عرفان ،مانند منطق در پيشگاه برهان است و حکمت ،جنبه ميزاني و آلي دارد.
(جوادي آملي ،4793 ،ص)441

ز) رابطه عرفان شیعی و سیاست
جابري مدعي است که عرفاي شيعه ،عرفان را به خدمت سياست درآوردند و حال آنکه
عرفان شيعي ،نظريه سياسي متناسب با خود را به ارمغان ميآورد .سلوک عارف به سوي
باطن ،از مسير ظاهر ميگذرد و به همين سبب ،رستگاري و سعادتي که عارف در سلوک
باطني خود جستوجو ميکند ،بيارتباط و گسسته از رفتار و عمل ظاهري او نميتواند
باشد .نخستين اثر اين نگرش ،نفي نگرش سکوالر و دنيوي به سياست است .يعني عارف
عرصه زندگي سياسي و اجتماعي را به همان مقدار که کار دنيوي است ،کار اخروي و
عرفاني ميداند و حتي در سنجش نسبت ظاهر و باطن ،بر عظمت و بزرگي ابعاد معنوي و
آسماني رفتار سياسي انسان پاي ميفشارد .عارفان مسلمان ،در اين ديدگاه ،متأثر از آموزههاي
قرآني و اسالمي هستند .قرآن کريم کساني را که در راه خدا به مقابله و پيکار ميپردازند و از
مرزهاي جامعه ديني پاسداري ميکنند ،در زمره کساني ياد ميکند که در معرض محبت
خداي متعال قرار دارند و محبوب او هستند( .صف )1 :رسول اکرم 9رهبانيت امت خود را
عبارت از تالش اجتماعي آنان ميداند و اهتمام به امور مسلمانان را نشانه ايمان معرفي مي
کند (مجلسي ،ج ،34ص .)779پس کسي که به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد ،مسلمان
نيست (پارسانيا ،4793 ،ص 404و  )403و بنابراين ،عارف موظف است در حل مسائل
جامعه خود بکوشد و در اين راه ،دست به تالش و حتي جهاد و پيکار بزند وگرنه مسلمان
خوانده نميشود.
ح) پایبندی عرفای شیعه به شریعت
سيدحيدر آملي ،از عارفان مشهور شيعي در قرن هشتم ،شريعت را قراردادي الهي ميداند
که بر سالکان طريق ،اعم از انبيا و اوليا و امت پيامبر ،به منظور طي مراتب سهگانه شريعت،
طريقت و حقيقت ،واجب خوانده شده است( .آملي ،4730 ،ص )408وي شريعت ،طريقت
و حقيقت را سه ساحت دين ميداند ،به اين صورت که شريعت ،طرق الهي است که اصول
و فروع را در برميگيرد و طريقت ،تکيه به راههاي احتياط آميزتر ،نيکوتر و پايدارتر است و

حقيقت نيز اثبات کشفي ،عيني و وجداني اشياست .به بيان ديگر ،شريعت ،تصديق قلبي
افعال انبيا و عمل به آنها؛ طريقت ،تحقق افعال و اخالق و قيام به حقوق آنها و حقيقت نيز
مشاهده ذوقي احوال آنها و اتصاف به صفات آنهاست .اين سه ساحت ،درجات سهگانه
حقيقت واحد هستند؛ با اين تفاوت که رتبه حقيقت ،باالتر از طريقت ،آن هم باالتر
[طريقت] از شريعت است( .آملي ،4784 ،ص 717ـ  )713بنابراين ،به خالف نظر جابري،
عرفاي شيعه به شريعت پايبند هستند.
ط) تبيین ناقص از کیمیاگری
جابري به خالف وعدهاي که در ابتداي برنامه پژوهش خود ميدهد که با رويکرد معرفت
شناختي ،سازوکار توليد معرفت را در جهان عرب ،تحليل کند ،نقد شيعه ،صوفيه و کيمياگري
را در پيش ميگيرد و به ابزارهاي ذهني آنان که موجب شکلگيري نظريههاي مربوط به آنها
شده است ،توجهي نميکند( .حرب ،4894 ،ص )84جابري ،کيمياگري را در زمره علوم
سرّي ميشمارد که روابط علّي ميان اشيا را انکار و قلب اعيان و خَرق عادت را ممکن مي
دانستند.
نخستينکتابهايي که در عهد دولت فاطمي به زبان عربي ترجمه شد ،درباره کيميا و اولين
کسي که به اين علم اشتغال يافت ،خالدبن يزيد ،ملقب به حکيم آل مروان بود ،اما مشهورترين
کسي که کيميا را به طور مطلق پيشه خود ساخت ،جابربنحيان بود .مهمترين هدف کيمياگري،
اين بود که يک ذوبکننده عام براي همه مواد عنصري بيابند ،يعني مادهاي را کشف کنند که به
وسيله آن بتوان فلزها را به طال تبديل کرد و اکسيري بيابند که همه بيماريها را درمان کند ،اما
همين تالش ،موجب رسيدن به کشفهاي مهمي شد .کشف روش تقطير ،ترشيح ،تکليس،
تحويل ،تبخير ،تصعيد ،ذوب و تبلور ،کشف الکل ،مواد قليائي ،نشادر ،نيترات نقره ،راسب احمر
(اکسيد جيوه) ،بوره و اسيد ترتيريک که هنوز هم نام بعضي از اين مواد بر اصل عربي آن داللت
دارد ،برخي از آن کشفهاست .در داروسازي نيز مسلمانان در زمره پيشتازان و مؤسسان قرار
دارند و در شناخت داروها ،خواه ريشه نباتي ،معدني يا حيواني داشته باشد ،به درجه استادي

رسيدند .جابر که ايرانياالصل و از اصحاب خاص امام جعفر صادق 7بود ،در دربار هارون
الرشيد و کارگزار برمکيان ،کشفهاي علمي مهمي داشت که کشف اسيد سولفوريک (جوهر
گوگرد) معروف به «زيت الزّاج» ،اسيد نيتريک (جوهر شوره) ،تيزاب (مخلوط جوهر شوره و
جوهر نمک) ،سود سوزآور ،سليماني ،سودور جيوه و انتيمون ،نمونههايي از آن کشفهاست.
(الفاخوري ،4737 ،ص 749و  )748بنابراين ،نميتوان صرف گرايش به کيمياگري را نشانه
سيطره عقل مستقيل پنداشت و نتايج علمي آن را ناديده گرفت.
نتیجهگیری
جابري با تبيين رويکرد و روش در عرفان و بررسي چگونگي حضور آن در جهان
عرب ،سيطره عقل مستقيل در حاشيه غلبه نظام معرفتيِ عرفاني در نزاع ميان نظامهاي
معرفتي بياني ،عرفاني و برهاني ،را موجب عقبماندگي جهان عرب ميداند ،حال آنکه
عرفان ،نه بيگانه با اسالم و نه دنياگريز است و شواهد تاريخي مدنظر جابري ،به عوامل
غيرمعرفتي و شخصيتي عرفا و نه معرفت عرفاني بازميگردد .شواهدي از حضور فعال عرفا
نيز وجود دارد که ادعاي جابري را نقض ميکند .بنابراين ،راه رهايي از عقبماندگي،
برخالف نظر جابري که ميگويد در طرد عرفان است ،در جمع منسجم و منطقي بيان ،عرفان
و برهان است.
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