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  چكيده

ثرند و ؤدي و اجتماعي انسانها و جوامع مهم و مدو مقوله عرفان و سياست در زندگي فر
با عنايت به اينكه در اذهان، . هركدام از اين دو طرفداران و مخالفان خاص خويش را دارد

لبي را خواهي و دنياطشود و سياست قدرتمعنوي و اخروي تلقي مي عرفان بيشتر بعد
ين عرفان به معناي روش ال مطرح است كه چه ارتباط و نسبتي بؤسازد اين سمتبادر مي

شهودي براي وصول به حقيقت از طريق مجاهده و رياضت و سياست به معناي كسب 
قدرت براي اداره و تدبير جامعه و حكومت وجود دارد؟ در پاسخ نظريات تباين، هم 

در اين مقاله سعي شده تا با مطالعه و . پوشاني وحدت عرفان و سياست ارائه شده است
هاي مذكور پرداخته يك از ديدگاه منابع مربوطه به بررسي و ارزيابي هرتوصيف و تحليل 
پوشي دچار خلط رسد صاحبان نظريات تباين و همبه نظر مي. ارائه گردد و نظريه صحيح
هاي اشتباهي به اي و خانقاهي با عرفان ناب ثقليني گشته و با چنين فرضبين تصوف فرقه
بيني خالص توحيدي كه عرفان برآمده از جهان، درحالياندگيري آن پرداختهبحث و نتيجه

صول به ها تحت تكليف بندگي براي ومنافاتي با شريعت و سياست الهي نداشته همه آن
  .باشدحقيقت و كمال قابل جمع مي

  
  .فقاهتتصوف، دموكراسي، حكومت،  سياست، عرفان، :كليدي هايواژه

  
   

                                                      
 ABAZEYNAB@YAHOO.COM    .استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه سيستان و بلوچستان ∗
 fotoh.rahdar@gmail.com    مدرس حوزه و دانشگاه ∗∗

 



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

44

  مقدمه
ش خاصي است كه براي شناخت و وصول به حقيقت بيني و رو عرفان به معناي جهان

بر مجاهده، رياضت و طريقت سلوكي تكيه دارد و بر اصالت معرفت شهودي و حضوري 
رود، اما غالباً تفاوت بين عرفان مترادف با تصوف به كار ميهرچند معموالً . كندكيد ميتأ

باً وجه مثبت و عميق و عرفان و تصوف واقعيتي انكارناپذير است؛ به طور كلي عرفان غال
بيني است و تصوف بيشتر جنبه ضعيف و منفي و عملي و  علمي و فرهنگي اين جهان

. اين ترادف و تفاوت در نوشتار حاضر مد نظر بوده است. شودآن را شامل مياجتماعي 
سياست به معناي روش مديريت و دخالت و تدبير جامعه و حكومت اجتماعي است كه 

هاي مربوط به  ها و شيوه رت براي اعمال سياست با اهداف و روشالزمه آن كسب قد
ارتباط و تناسب اين دو مقوله است كه چه ربط و  ال اساسي قابل طرح،سؤ. باشد خويش مي

نسبت عرفان و سياست از دو سو قابل تحقيق است؛ از . باشد نسبتي بين اين دو برقرار مي
اجتماعي بررسي شود و از سوي ديگر،  تواند منظر عرفان به سياست و عمل سويي مي

كند و نگرش سياست به عرفان  اين نوشتار به منظر اول اكتفا مي. نگرش سياست به عرفان
ديدگاهي كه عرفان نظري نسبت به سياست دارد، محل . داند موضوعاً از بحث خارج مي را

برخي معتقد  .شود اختالف آرا و عقايد نويسندگان معاصر است كه در سه بخش تقديم مي
پوشي بين عرفان و سياست تأكيد  اند، برخي ديگر بر هم بر تباين ميان عرفان و سياست

  .اند را ارائه كرده» محور سلوك سياسي شريعت«اي ديگر تئوري  دارند و دسته

  نظريه تباين .1
نظريه تباين، با اعتقاد به عدم ارتباط ميان عرفان و سياست، حضور نگاه عارفانه در 

بلكه غيرممكن دانسته  و ست و همچنين، نگاه سياسي در سلوك عرفاني را غيرمجازسيا
 هاي در اين نگرش، عارف سياسي، فردي داراي پارادوكس بوده كه يكي از گرايش. است

شخصي كه به ظاهر عارف سياسي ناميده . عرفاني يا سياسي او، مخل به ديگري است
 مؤيد اين نظريه، كالم )188: 1372طباطبايي، (. مدار شود، در واقع يا عارف است يا سياست مي

داند كه جهان را چگونه اداره كند و من  خداوند خودش بهتر مي« :گويد غزالي است كه مي
  )374: 1373سروش، ( .»گذارم حكومت بر مسلمين را براي دنيا پرستان يا توانايان و مخلصان مي

با عنوان واليت  ،مطرح در عرفان تاز مفهوم والييكي از مخالفان عرفان سياسي، 
كند و معتقد است اين  ياد مي باطني و از واليت مطرح در سياست، با عنوان واليت ظاهري

 :باشند ديگر مي دو نوع واليت، نه تنها از يك سنخ نيستند، بلكه در تعارض و تضاد با يك
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و در مقام حكومت و آيد نه رهبري سياسي  از تئوري واليت عرفاني، رهبري باطني در مي«
 )280: 1378همان، ( .»مديريت، ناكارآمد و بلكه بسيار خطرناك است

طرفداران نظريه تباين، عدم تجانس ميان عرفان و سياست را از منظرهاي گوناگوني 
  :اند طرح كرده

  عرفاندنياگريزي ) الف
رابطه  انديشه عرفاني بر مبناي. ستبقا در عرفان، اصل بر فنا و در سياست اصل بر
اي تعادلي ميان انسان، خدا و جهان برقرار  انسان با خدا استوار است، اما انديشه سياسي رابطه

اي  بلكه مقدمه ،در انديشه عرفاني، دنيا و سراي طبيعت، اصالت و استقالل ندارد؛ كند مي
 )162: 1372طباطبايي، (. دتوانايي تأسيس انديشه سياسي را ندار لذابراي جهان آخرت است و 

انديشه عرفاني درباره جهان و اجتماعات انساني، ديدگاهاي متعارضي دارد، از همچنين 
گيرد و از طرف ديگر،  چون ارزشي واال در نظر مي هنگي با جهان و انسان را هماسويي هم

ر همين اساس، طرفداران نظريه تباين، ب. داند دنيا و هرگونه تعلقي را سبب فتنه و عذاب مي
هاي  هاي عرفاني در حوزه اجتماع و فاقد اثر بودن گرايش ناكارآمدي انديشهمعتقد به 
  .باشند در جايگاه قدرت سياسي مي عرفاني
، در نظر بسياري از اهل عرفانعلم دنياداري و عمران دنيا  گروه، با توجه به اينكه اين

صوفيان،  و عرفان نه نزد )1520 - 1518، دفتر چهارم ابيات، 1375مولوي، (باشد  مي» علم بناي آخور«
نه نزد عالمان عارفي همچون مالصدرا و نه نزد آنان كه ميان تصوف و عرفان جمع كرده 

گرايي عرفان و سياست را  يست، لذا اينان همعلم بناي آخور ن ،بودند همچون موالنا
ده و نمايند و معتقدند در ادبيات عارفانه، دنيا پلي به سوي آخرت بو غيرممكن ارزيابي مي

هاي رنگين آن، مجازي است كه حكايت از حقيقت مثلي آن داشته و همانند  تمامي جلوه
 )170: 1372طباطبايي، (بندد ولي ماندني نيست  كف زيبايي است كه بر روي موج دريا نقش مي

و  »المجاز قنطره الحقيقه«: اند و حداكثر شأنِ مجاز نسبت به حقيقت، آن بوده است كه گفته
هر چند اين پل را نبايد به دست خود ويران كرد، اما  ؛»هل تميز خانه نگيرند بر پليا«البته 

 )44: 1383مجاهدي، (. تعمير آن را هم بايد به اهل ظاهر و مجاز سپرد

  در عرفان اقتدارگرايي) ب
رياست جامعه بايد انتقادپذير بوده و دليل ديگر طرفداران نظريه تباين آن است كه 

واليت معنوي، خود شيخ و مراد حجت بوده و  حوزهدر حالي كه در  ؛باشدگوي مردم  پاسخ
  )279و  277: 1387سروش، ( .نيازي به آوردن حجت و برهان ندارد
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  معرفتي هاي به دليل ويژگي ،عرفانبر اين اساس، طرفداران نظريه تباين، معتقدند 
اهل «يتي و مختص ، به حيطه خاصي از افراد بشر محدود شده و يك نظريه اقلخاص خود

  قادر به درك مفاهيم و مراتب آن نبوده و توانايي ورود به ،و عموم افراد باشد مي» سرّ
بقره، ( »علم ما التعلمونأإنّي « عرفان، مقام نظر به سرّبه عبارت ديگر،  .اين وادي را ندارند

ياست حوزه كه ساست، حال آن )23انبيا، آيه( »يفعل و هم يسئلون اليسئل عما«و  )30آيه
هاي متقابل اجتماعي و سياسي در عرصه عقل متعارف وليتئهاي عمومي و مس بيني  مصلحت

بدين ترتيب پيوند عرفان و سياست و تعميم عرفان به  )44: 1383مجاهدي، ( .بشري است
گردد،  مي »توتاليتاريسم«و  »انديشي ايدئولوژي«مناصب سياسي و اجتماعي جامعه، منجر به 

، زعامت شود تا با يك تئوري كه به اقليت جامعه مربوط مي در صدد است عارفزيرا 
  .اكثريت جامعه را برعهده بگيرد

در همين راستا حاميان نظريه تباين به تفكيك مقام مريد و مراد و وجود سلسله مراتب 
 روابط اشخاص، عموماًدر عرفان، . اند استاد و شاگردي در نظام ارتباطي عارفان اشاره كرده

در حالي  ؛باشد و مريد، مطيع محض اوامر مراد مي شدهتعريف  نظام مريد و مرادي بر مبناي
ستيز بوده و آنچه كه براي  كه وجود اين رابطه در عرصه سياست، بسيار خطرناك و انسان
ها و نقدپذيربودن مسئوالن  حكومت و سياست الزم است، وجود رابطه تساوي ميان انسان

الزمه واليت معنوي، اطاعت محض مريد است، اما در  )63: 1377سروش، ( .باشد حكومتي مي
 حتي اگر امام معصوم(واليت سياسي، اطاعت محض معنا ندارد و در امر رياست جامعه 

هاي حكومتي جنبه الزام معنوي و ديني ندارد و مردم  فرمان) دار آن باشد عهده السالم عليه
  .ايندها سرپيچي نم توانند از اين فرمان مي

آفريند آن است  نقص ديگري كه رابطه مريد و مرادي در پذيرش عرفان سياسي مي
از باال صورت  لزوماً ،كند و انتخاب در واليت باطني، مراد، مريد خود را انتخاب ميكه 
سروش، ( .باشد اما در واليت سياسي، وضعيت، برخالف آن و از پايين به باال مي ؛گيرد مي

نابراين سياستي كه بر مبناي انتخاب مردم شكل گرفته و حاكمان، به ب )277و  275: 1378
نمايند، قادر  شوند و تابع دستورها و اميال جامعه حركت مي عنوان وكالي مردم برگزيده مي

  .باشد به پذيرش نگاه انحصاري و فردمحور عرفان نمي
  تعارض عرفان با عقل و مصلحت) ج

ط عارف با خدا و روابط او با مردم است، نه عقل و دار اصلي رواب آنچه در عرفان ميدان
هاي محدود  تر از ظرفيت مصلحت كه شهودات و ادراكات معنوي است كه در مقامي رفيع

هاي عادي نشسته و به حقايقي اشاره دارند كه ظرف عقل بشري در فهم آن قاصر و  انسان
اوراي طور عقل است كه در واقع منطق احكام عرفاني، منطق تجربه شخصي و م. ابتر است
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تواند مقبول و متبع جمع قرار  با شعور متعارف جمعي قابل توجيه يا ادراك نيست، لذا نمي
طلبند و بدين ترتيب  مسلمانان با قبول خاتميت پيامبر اسالم از هر كس حجت مي. گيرد

يان دوره اعتبار ادعاي اشخاص به سبب پيوستگي با ماوراي طبيعت، در تاريخ بشري به پا
از اين باالتر بسياري از عارفان، استدالل و احتجاج عقلي  )146: تااقبال الهوري، بي(. رسيده است

و برهاني را كه موضوع آن، مفاهيم كلي وجود و احكام عارضي آن است را مخل ادراك 
ديدند، چه رسد به غوررسي و تحقيق عقل جزئي در  حقيقي و نيل به مقامات معنوي مي

بنابراين عقل شهودي عرفان براي اداره جامعه  .سياست، اقتصاد و ديگر علومحوزه علم، 
تواند نقش عقل ابزاري،  هاي مردمي كارآمدي نداشته و نمي سياسي و تدبير كالن توده

در اين ساحت، مراد است كه به . گر و روزمره مورد نياز نهاد سياست را ايفا نمايد حساب
به همين دليل، . گيرد ت واليت از باال به پايين جريان ميزند و حقيق انتخاب مريد دست مي

مولوي، (مراد نيازي به احتجاج و توجيه اوامر و امور خود ندارد، زيرا خود عين دليل است 
و حال آنكه در حوزه سياست، مانند  )1: غزل: 1373حافظ شيرازي، / 2979 - 2969دفتر اول، ابيات : 1372

كه داير مدار عقل متعارف او هستند، نه ذوب و فنا، نه  همه امور و احوال جمعي بشري
  .يك موجه نيستند جريان يك سويه و نه استغنا از احتجاج و استدالل هيچ

  گني معرفتي عرفان و سياست ناهم) د
تناسبي معرفت عرفاني و معرفت سياسي، در ميان روشنفكران، در سه محور مطرح  بي

  :شده است
بيند را در گام اول به  عي كه ميان رابطه عرفان و سياست ميجريان روشنفكري، تمان. 1

نسبت تمانعي كه به لحاظ در واقع، . داند دو مرتبط مي هاي آن ها و مسئله ساختار گزاره
توان به ماده  شناختي ميان دو حوزه معرفت عرفاني و سياسي برقرار است را مي معرفت

هاي منطق ماده، از قياسي كه  ه لحاظ قاعدهقضاياي اين دو حوزه معرفتي نسبت داد؛ يعني ب
اي از جنس و سنخ  هاي عرفاني هستند، نتيجهمقدمات آن همگي از سنخ و جنس معرفت

 )347: 1370سروش، / 395 - 401: 6، ج1371مطهري، (. آيد معرفت سياسي و به ويژه فقهي بر نمي
مات عرفاني است، بنابراين هيچ انتظاري نيست كه از قياسي كه داراي مواد و مقد

هاي عرفاني  ها و نتايج سياسي حاصل شود و بالعكس، از مقدمات سياسي، گزاره خروجي
  .برداشت گردد

خطاهاي بسيار در تعبير، برداشت و واگويي از سوي ديگر، برخي بر اين باورند كه . 2
بسياري  هاي مكاشفات عرفاني راه يافته است كه اگر بنا بود مبناي عمل قرار گيرد، فاجعه

هاي شهودي و قلبي، اموري رمزآميز  در واقع، دريافت )46: 1383مجاهدي، ( .را به دنبال داشت
شود و تفاسير فراواني در حاشيه آن قوت  و مبهم است كه گاهي از آن تعابير بسياري مي
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اگر قرار باشد كه اين مكاشفات و چنين مشاهدات روحاني، مبناي عمل سياسي و . گيرد مي
همراه داشته  هاي فراوان را به تواند از سويي زمينه سوءاستفاده اد رفتار حاكم گردد، مياستن

معه را به فساد و تباهي تواند به دليل برداشت غلط از يك مشاهده، جا باشد و همچنين مي
  .سوق دهد

 مطرح انساني اجتماعات و جهانه دربار متعارضي هاي ديدگاه، عرفان درهمچنين . 3
 همة با آشتي سو،  يك زاعرفان . ها تكيه نمود توان در عمل به اين انديشه نمي كه شود مي

 ماية اندازه يك به را گري توان و درويشي ديگر، سوي از و كند مي توصيه را عالم مظاهر
 سياست و اجتماع در اثري منشأ تواند نمي عرفاني انديشة دليل، همين به. ددان مي عذاب
هاي مختلف، ظرفيت معرفتي  بنابراين عرفان از منظر )179و  179: 1372 طباطبايي،( .باشد بشري

غايب است، روش  اسالميآنچه كه از عرفان همراهي با عالم سياست را ندارد و در واقع، 
 »سر ساختن سلوك عرفاني براي عموم استگيري از ديگران و طرح مي اجتماعي دست

  .دساز اش را با سياست و اداره جامعه آشكار مي كه در نتيجه ناسازگاري )372:  45سروش، ش (
  ارزيابي نظريه تباين) هـ

زده و غيربومي  ترين حالت، يك تئوري كامالً غرب بينانه نظريه تباين، در خوش. 1
روشنفكراني كه نظريه مذكور را تئوريزه . برد است و از عدم تجانس ميان مفاهيم رنج مي

  هاي فلسفي غرب مدرن بارور كرده يش را در انديشهاند، مباني و چارچوب فكري خو كرده
اند؛ از  هاي موجود در ادبيات سياسي جهان عاريه گرفته و منظر تحليلي خويش را از تئوري

هايي را در علم  پردازند، مؤلفه رو هنگامي كه به ارزيابي و تحليل عرفان اسالمي مي اين
هاي نظريه  در واقع بنيان. ايگاهي نداردكنند كه در بوم جامعه اسالمي ج سياست برجسته مي

اين . شود مذكور دچار آشفتگي معرفتي است و از يك دستگاه منسجم فكري اشراب نمي
جرياني كه از سويي  روشنفكري ديني در سده معاصر است،مسئله امري مرتبط با شخصيت 

ر سيالب و خوراك ذهن خويش را د  اش، دل در هواي غرب سپرده به دليل ماهيت تقليدي
كردن مفاهيم غربي و  كند و از سوي ديگر، عزم بر بومي هاي متكثر غربي جستجو مي فلسفه
رو جريان روشنفكري ديني در طول  هاي غيرديني در بدنه جامعه اسالمي دارد؛ از اين انديشه

: 1، ج1386زرشناس، (. باشد تاريخ معاصر، ماهيتي برزخي و بدون يك نظام معنايي منجسم مي
رسد كه نظريه مذكور نيز به همين دليل داراي تعارض بوده و از يك  به نظر مي )35

، در اين نظريه مجانست »سياست«و » عرفان«برد، چراكه  پارادوكس مبنايي رنج مي
كه امري متعلق به عالم سنت و متعلق به دوران قدسي بشر است، » عرفان«. معنايي ندارند

شود و شأني واقعي و  ن كودكي و نقص بشر محسوب ميدر عالم مدرن امري متعلق به دورا
هاي معرفتي، نه عقل  قابل اعتنا نخواهد داشت، چراكه عقالنيت مسلّط امروز در همه حوزه
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در نظريه » سياست«در مقابل، مفهوم . باشد قدسي و الهي، بلكه عقل ابزاري و خودبنياد مي
بندي  ت و لزوماً در بستر مفصلمذكور، امري برآمده از عالم مدرن و دوران جديد اس

آنچه در فرآيند نظريه مذكور به چشم . مفاهيم فلسفي غرب قابل تعريف و شناسايي است
خورد، همان وجه دوگانگي مفهومي و تعارض ماهوي ميان مفهوم عرفان در عالم سنت  مي

وجه به لوحانه، بدون ت روست كه اين نظريه، ساده از اين. و سياست در عالم مدرنيته است
تحليل و  بستر باروركننده مفاهيم مذكور، عرفان را با سياست، از منظر تحليلي غرب جديد،

  .كند ارزيابي مي
نظريه تباين عرفان و سياست، غالباً از سوي روشنفكراني بيان شده است، كه معتقد به 

مدار  دين حداقلي بوده و در پي محدود نمودن حوزه دخالت ديانت و عرفان شريعت
ها و مفروضات فلسفي غرب، به دنبال زدودن نگاه  فرض اين گروه، با پيش. باشند يم

كردن تعاليم و دستورات ديني  وحياني و الهي از مديريت سياسي ـ فرهنگي جامعه و بسنده
آمده در غرب جديد  پديد» سكوالريسمِ«اين معنا دقيقاً ترجمه . باشند به حوزه فردي مي

ها و آداب گذشته خواند و مقدمه توسعه و  ياني را متعلق به سنتاست كه دين و تعاليم وح
. داند زدن بايدها و نبايدهاي ديني از عرصه سياسي ـ اجتماعي مي تعالي اجتماعي را، كنار

شود كه در مقام  در دوران جديد بشر مخلوق و مكلف، انسان رها و بدون مسئوليتي تلقي مي
بيند تا حوزه دخالت وحي الهي و  و خود را قادر مي )210 :1384بنتون و كرايب، (خدايي نشسته 

  .ورات وحياني را نيز تعيين نمايددست
كند و صالحيت  اين تفكر، دقيقاً نقطه مقابل انديشه عالمان ديني را دنبال مي

اسالم به عنوان ديني كه همه . سنجي ميان عرفان اسالمي و سياست ديني را ندارد نسبت
اب قرار داده و مربوط به زمان و مكان خاصي نيست، تصريح دارد كه جهانيان را مورد خط

ترين عمل، رابطه مستقيمي با حيات جهان ديگر دارد و  همه اعمال آدمي، حتي كوچك
بنابراين دين و تعاليم  )8و  7زلزال، آيه (. كند مناسبات آخرت را، اعمال دنيوي تعيين مي

هاي اجتماعي ـ سياسي و  و فعاليت تواند نسبت به وضعيت جامعه وحياني، نمي
ترين وجه  تفاوت و ساكت بوده و نسبت به مهم هاي جمعي جامعه اسالمي بي گيري تصميم

بودن اسالم و  امام خميني، پيرامون سياسي. توجهي نداشته باشد) زندگي جمعي( حيات آدمي
همين حكمي  .اش هم سياسي است اسالم احكام اخالقي«: فرمايند لزوم سلوك اجتماعي، مي
يك حكم  .منين برادر هستند اين يك حكم اخالقي استؤكه در قرآن است كه م

  )24و  23: 13، ج1378امام خميني، ( .يك حكم سياسي است اجتماعي است،
 وي. داند مي هاي سياسي فعاليترا  ها يكي از عبادات بزرگ انسان عالمه جعفري

شده از سياست  گي عرفان و تعريف مسختفكيك عرفان و سياست را منوط به تعريف ساخت
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خواهد و نه براي  سياست ماكياولي كه سياست را براي سياست مي«: دانسته و معتقد است
 ؛باشد مدار مي ها در راه اهداف سياست حاضر به قرباني كردن حقايق و ارزش ،حيات معقول

هاي ماكياولي  تواند آلت دست سياست اما عرفان مثبت اسالمي با توجه به ماهيتش نمي
  )97- 93: 1373جعفري، (. »باشد

كه همان  را مد نظر داردبدين ترتيب عالمه جعفري اوالً، تعريف خاصي از سياست 
ميان عرفان و سياست  ،و با اين تعريفسياست الهي است نه سياست حيواني و شيطاني 

واني شخص سالك دو حوزه را به نات  ، تفكيك اينكند؛ ثانياً ارتباط تنگاتنگي ايجاد مي
 امام خميني. ر كامل انجام دهددهد كه قادر نيست مديريت ماده و معنا را به طو نسبت مي

دانند،  ميمدرن   ها آن را سياست سياستي را كه ضد اخالق و معنويت بوده و غربي نيز
گويند  البته سياست به آن معنايي كه اينها مي« :گويد كند و ميسياست شيطاني معرفي مي

گويي، چپاول مردم و با حيله و تزوير و ساير چيزها، تسلط بر اموال و نفوس  با دروغ كه
اين، سياست شيطاني . اسالمي ندارد  كند، اين سياست هيچ ربطي به سياست مردم پيدا مي

  )217: 13امام خميني، ج(. »است
قواره  بياز تطبيق  توانند چيزي غير نمي) تباين(گونه نظريات  واقعيت اين است، اين

  .تجربه يوناني ـ مسيحي باشد اسالمي باـ  تجربة بومي
اين نظريه در فهم عرفان شيعي نيز تصويري وارونه دارد و ابعاد علم عرفان را به . 2

طرفداران اين تئوري، . گرداند گزيني صوفيانه محدود مي جريان تصوف تاريخي و عزلت
كيك ميان عرفان شيعي و تصوف، منظر فهم بدون توجه به تأكيد فراوان عالمان ديني در تف

اند كه به همين دليل، در موضعي  هاي عرفان شيعي را تصوف قرار داده و ارزيابي مؤلفه
انديشه عرفاني از اساس، «كنند كه  آنها تأكيد مي. اند ديگر نيز دچار مغالطه در فهم شده

حتي اگر مربوط (اعي هاي اجتم چرا كه تصدي مناصب و نقش ،نااجتماعي و ناسياسي است
كه  در حالي )179و  174: 1372طباطبايي، (. »درهايي به سوي دوزخ هستند) به امور ديني باشند

نسل . اين تلقي، برداشتي ناقص، وارونه و غيرقابل پذيرش از سوي جامعه ديني است
اسي هاي معنوي، حجم وسيعي از ادبيات سي اي از عالمان تشيع، با تكيه بر انگيزه گسترده

. اند و در تحوالت اجتماعي عصر حاضر نقشي جدي ايفا كردند تاريخ معاصر را دربرگرفته
چگونه است كه عارفان شيعي، از اساس خود را نااجتماعي و ناسياسي قلمداد كنند و 

ها و مبارزات اجتماعي  مناصب حكومتي را درهايي از دوزخ پندارند، اما در تمامي قيام
انديشه ! و استعمار، حضوري جدي، كارآمد و رهبرگونه داشته باشند؟ شيعيان عليه استبداد

، امري مقدمي »بناي آخور«عرفان شيعي، در پي آن است كه علوم و معارف مربوط به 
در واقع، از منظر عارف، زندگي در دنيا و تنظيم امور اجتماعي و . است و نبايد اصالت يابد
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ريزي شود و موانع وصول  انسان طراحي و برنامهسياسي، بايد در عنايت به تربيت معنوي 
آدمي به تكامل، از جامعه زدوده شود، چراكه دنيا اصالت ندارد و مكاني ابدي براي انسان 

در معارف اسالمي جدايي و بينونيت و تضادي بين دنيا و آخرت و استفاده از «لذا . باشد نمي
  )173: 1386مصباح يزدي، (. »نداردت معنوي و عرفاني وجود مواهب مادي و نيل به مقاما
دادن عقايد صوفيانه به همه ابعاد معنوي اسالم، عرفان اسالمي را  نظريه تباين با سرايت

طرفداران اين تئوري تصور . كند عرفانِ دنياگريزان و متنفران از عالم ماده معرفي مي
دنيوي و  توجهي به امور گرايي در عرفان شيعي، به معناي بي اند كه آخرت كرده

كنارگذاشتن عقل معاش است، در حالي كه در عرفان ناب شيعي، خود را كَل بر مردم 
كردن و سربار جامعه بودن و كار نكردن و مزاحم ديگران بودن ملئون دانسته شده و چنين 

  )160: 1391جوادي آملي، (. اعمالي بعضاً حرام دانسته شده است
يعي و تصوف، در مقوله رابطه مريد و مرادي نمونه ديگري از تطبيق ناصحيح عرفان ش

نظريه تباين، . صوفيانه است كه بدون هيچ دليلي به عرفان تشيع نيز نسبت داده شده است
وجود رابطه مريد و مرادي صوفيانه را در عرفان اسالمي مسلّم گرفته، در حالي است كه در 

الق خويش بوده و اطاعت عرفان تشيع، سالك، در چارچوب قوانين شريعت تسليم معلم اخ
درحالي كه در نظام خانقاهي . محض از وي، در واقع اطاعت محض از خداوند متعال است

جانبه مريد خود را داشته و گاه، مجاز به تعطيلي بعضي از  تصوف، پير و مراد، اختيار همه
وسفيان و ي(. »تواند مريد خويش را در انجام محرمات آزاد بگذارد قوانين شريعت بوده و مي

در توجيه سخن يكي از مشايخ كه براي درمان بدحالي  عطار نيشابوري )214: 1385شريفي، 
چون روا باشد كه « اگر كسي گويد: گويد مريد خود، به ترك نماز فرمان داده بود، مي

طبيب، گاه بود  ؛ايشان طبيبانند«: گوييم» شيخ، مريدي را گويد كه نماز مكن و بخسب؟
  )162: 1372عطار نيشابوري، (. »ج كندكه به زهر عال

شناسد كه وظيفه آن،  عرفان شيعي، معلم اخالق را به مثابه تابلوي مسير الهي مي
در صورتي كه اين تابلو، آلوده به گناه و معصيت و . دهي صحيح براي شاگردان است جهت

بل اطاعت و عصيان الهي شد، يا در تعاليم خويش از دستورات الهي سرپيچي نمود، ديگر قا
 )112: 1380جوادي آملي، (. نمايد اش سقوط مي خود از واليت معنوي باشد و خودبه پيروي نمي

قيد و شرط نبوده، بلكه  فقيه در صحنه سياست، به مثابه پيرخانقاه و مراد تصوف، مطلق و بي
  .باشد وي بايد حافظ قوانين شريعت و ناظر بر حسن اجراي آنها در جامعه 

باين تلقي نموده است كه در صورت ورود عرفان به سياست، عارف فعال ما نظريه ت. 3
اين نظريه، . يشاء خواهد بود و به همين جهت، توانايي اداره يك كشور را نخواهد داشت

مسئله مورد بحث را داير مدار رياست يكي از دو گروه عرفان و تفقه نموده و با اين 
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آنها بر اين باورند كه اگر . انگارد صورت مضر مي فرض، ورود به عرفان را در هر دو پيش
شود و اگر تابع مكاشفات خود  عارف تابع فقيهان گردد، به تعصب و خشونت كشيده مي

  .شود گردد و با نظر به حقايق باطني به سياست ورود كند مشكل ايجاد مي
يمي را از مبنا، صرفاً تصاوير و مفاه براساس تلقي اين نظريه، عارف همچون فردي بي

در واقع، . داند كه چگونه آنها را به خدمت بگيرد كند و خود نمي عالم معنا دريافت مي
كند،  نظريه مذكور، عالوه بر اينكه هيچ مبنايي براي كشف و شهود عارفان معرفي نمي

. شكاف عميقي ميان فقه و عرفان تصوير كرده كه اين نگرش نيز از ميراث تصوف است
رفان شيعي، عالوه بر آنكه مشاهدات باطني، بدون عمل به فقه و رعايت بر اساس مباني ع

آيد، وحدت معرفتي عميقي ميان فقه و عرفان وجود دارد كه  شريعت الهي به دست نمي
در عرفان  )316: 1390متولي، (. كند تصور هر يك را بدون ديگري دچار مشكل و ابهام مي

مي بوده و عرفان شيعي، دستور عملي از تشيع، برخالف تصوف، مبناي عمل، فقه اسال
. گردد جانب خود ندارد، بلكه ابعاد كنشي عرفان، تماماً تابع متغير ساحت فقه و اخالق مي

بنابراين ورود عارف به عرصه سياسي و مديريت فرهنگي جامعه، به معناي اداره جامعه بر 
ه و عيار حضور در باشد، زيرا اوالً، مكاشفات حجيت شخصي داشت اساس مكاشفات نمي

بنابراين نظريه . مقياس عمومي را ندارد؛ ثانياً، معيار صحت آن، فقه و شريعت اسالمي است
و » عرفان«مذكور درك مناسبي نيز از مقوله عرفان ناب نداشته و در هر دو مفهوم 

اي را اتخاذ نكرده است، و الّا در مباني تفكر ناب شيعي  ، مبناي مشخص و پالوده»سياست«
دهند و  عرفان و سياست مبتني بر شريعت به انسان هم در عرصه شناخت قدرت صعود مي
. گردند هم در عرصه عمل و هركدام از اين دو بدون هم تضعيف شده و با هم تقويت مي

  )22: 1392فاضلي، (

  پوشي نظريه هم. 2
ديگرند و در عنايت به  پوشي، عرفان و سياست، مكمل و مؤيد يك در نظريه هم

در اين نگرش، عرفان قادر به تنظيم امور سياسي بوده و نگاه . اند ديگر تبيين شده كي
پوشي عرفان و سياست، در پي  معتقدان به نظريه هم. سياسي، در سلوك عرفاني مؤثر است

تفاوت نسبت به سياست  جمع نگاه عارفانه و عملكرد سياسي بوده و معرفت عرفاني را بي
لكرد سياسي عارف، معقول و مشروع است و در مقام ارزيابي، قابل بنابراين عم. دانند نمي

  .گردداين نظريه بر داليل و مستنداتي استوار است كه به اجمال ذكر مي. باشد اعتمادتر مي
  »ستيز شريعت«عرفان ) الف

و بيشتر در لژهاي فراماسونري سازمان   بوده الكه در صدر مشروطه فع يمنورالفكران
بار، مفهومي براي عرفان برگزيده و در جامعه ايراني بسط دادند كه در حاق  ولايافتند،  مي
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، عرفان را سهل و  ايشان با ظرافت. زد گري موج مي ستيزي و اباحي ابعاد عملي آن، شريعت
آسان و در مقابل، فقه را خشك و متصلب معرفي نمودند و در نتيجه، جريان عرفان را در 

گري  هاي اباحي سرجان ملكم اولين بار، با طرح نظريه. مودندبرابر فقه و شريعت علم ن
عاي همدلي و همراهي ستيزي بعضي از صوفيه، اد گريزي و گاه شريعت تصوف و شريعت

به توجيه گرايش خود به غرب پرداخته و مخالفت عالمان ديني  كرد وبا ديدگاه عرفاني را 
در تعقيب همين سياست بود  .نشان داداز جنس مخالفت عالمه مجلسي با صوفيان ،را با خود

آورده و ذخاير  يانه رويفهاي صو بسوي فرقه،بينانه با نگاهي خوش،كه بخشي از منورالفكران
  )19: 1380پارسانيا، ( .فرهنگي و ادبي اين جريان را نيز با ديدگاه منورالفكرانه بازخواني نمودند

 ايه در برابر انديشه ،عي عرفاناجتماـ  هاي سياسي كه انديشه تالش نموداين نظريه 
اين . توجه به فقه را دنبال نمايد ر گيرد و عرفان، سياستي مستقل و بيفقه قرا اجتماعي

استفاده  كردن آنها، از پوشش عرفاني هاي غرب و در جهت بومي ديدگاه تحت تأثير انديشه
ا، قرب نوافل و تسليم، رضا، فن كرده و با كنار گذاشتن عناصر اصلي عرفان اسالمي نظير

دهد كه عناصر اصلي آن را اباحيت،  فرائض و خالفت انساني، تفسيري از عرفان ارائه مي
دهد كه همگي به انديشه غرب مربوط  تفرعن، اومانيسم و اصالت انسان تشكيل مي

  )150 - 140: دشتي، بي تا( .باشند مي
توجه به شريعت اسالمي  در نظريه تقابل فقه و عرفان، عارف سياسي، فردي اباحي و بي 

ستيزي جبهه اسالمي، از  است كه در تعامل با تمدن غربي، حساسيتي نداشته و همه غرب
در اين نظريه، حيات عرفان سياسي، . نگرش فقهي و خشك علماي تشيع ناشي شده است

شدن مردمان كشورش  گرايي غرب است و عارف سياسي، در جهت غربي در بستر معنويت
مستر همفر، جاسوس انگليس در ايران، در كتاب . نمايد امعه اسالمي تالش ميزدايي ج و فقه

گريزي جامعه ايران را  گري و شريعت خاطرات خود، رويكرد بريتانيا براي ترويج اباحي
ها و ، تكثير و انتشار رسالهدراويش يها گسترش همه جانبه خانقاه: بيان داشته كه از جمله

گريزي  گيري و مردمگرداندن از دنيا و مافيها، گوشه به روي م عوام رادهايي كه مر كتاب
. . ..عربي و هاي ابن ، كتابمثنوي معنوي، احياءالعلوم غزاليكتبي چون  ؛دهد سوق مي

  )65: 1370كاظمي، (
هاي روشنفكري به تصوف قرون مياني اسالم و  رسد انگيزه رجوع جريان به نظر مي
كه  چنان تصوف، كامالً آگاهانه و هوشمندانه بوده و همهاي خانقاهي فرق  تكيه بر انديشه

هايي سياسي و هدفمند صورت يافته  در تصريحات برخي از ايشان وجود دارد، با انگيزه
هاي خويش در زبان صوفيان، هم از تساهل و تسامح فقهي تصوف  اينان با بيان آموزه. است
. ثير در قلوب مخاطب استفاده نمودندبردند و هم از لطايف هنري كالم آنها براي تأ  بهره
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اين در حالي است كه دليلي براي تطبيق تصوف بر عرفان تشيع و فهم متون ديني از منظر 
در سنت تاريخ تشيع، عالوه بر آنكه جريان تصوف به . هاي صوفيانه وجود ندارد انديشه

گري تصوف و  به دليل اباحي )314: 1390متولي، (بوده، ) ع(بيت شدت مورد مذمت اهل
گري آنها در سلوك اجتماعي، عالمان تشيع رابطه خوبي با ايشان نداشته و برخي از  الابالي

روشنفكران غربزده، گرايش علمي و عملي خود در واقع، . اند فرق تصوف را تكفير نموده
گري تصوف توجيه نموده، فساد و تباهي اخالقي موجود در غرب  را به غرب، از راه اباحي

امري قابل جمع با عرفان و غيرقابل اهميت بيان داشتند، در نتيجه، حساسيت عالمان را، 
گرايي و  بودن و واپس ديني به شريعت و رعايت قوانين الهي را ناشي از تصلب و دگم

روحيه فقاهتي بيان داشتند تا از اين رهگذر بتوانند نگاه عرفاني را آزاد از تعبد و توجه به 
  .شريعت نشان دهند

  دموكراتيك و پلوراليست عرفان) ب
اي  ، انديشهارتباط به نظريه قبلي نيست، عرفان بر خالف فقه در اين نظريه، كه بي

گرايي و  طلب است كه با هرگونه انحصارطلبي فقهي و شريعت تنوعو  گرا تكثرطلب، تأويل
طلب بوده  تگرايي، همواره قدر گرايي و مطلق نخبه. گرايي آزاردهنده، در ستيز است ظاهر

باشد و از آنجا كه رهبر،  پذيري آرا و ساليق گوناگون، مخالف مي طلبي و تنوع و با كثرت
گويي وي به مردم وجود نداشته و  نمايندگي خدا و مذهب را برعهده دارد، لزومي به پاسخ

اين برداشت  .شود اراده خدا، سرپوشي براي اراده منجي و واسطه رسمي خدا قرار داده مي
بنابراين . گري ديني مخالف است ي در نقطه مقابل عرفان قرار دارد كه با هرگونه واسطهفقه

  )23و  12: 1378درويش، ( .باشد عرفان، تناقضي را كه نگرش فقهي با دموكراسي دارد، دارا نمي
هاي اساسي انديشه عرفاني است كه يك پايه در فهم و فكر و  يبينش تأويلي، از ويژگ

شود كه اين تفكر،  توأم با تجربه بيروني دارد و سبب مي ر تجربه باطنياي ديگر د پايه
گذشته و به باطن آن دست يابد و توانايي پذيرش  محتوانگر شده و از سطح و ظاهر متون

هاي گوناگون از دين و حقيقت را كسب نموده و بستر الزم براي  تفاسير و تأويل
برخالف سبك نگرش فقاهتي از دين كه به . يدپلوراليسم سياسي و دموكراسي را فراهم نما

مثابه نمونه عيني انحصارگري در جوامع ديني، مانع اصلي رويكرد به پلوراليسم و 
  )28و  27: همان( .دموكراسي است

  پوشي نظريه هم ارزيابينقد و ) ج 
شدن عرفان و سياست در  مقارن: آيد ترين عنصري كه در اين نظريه به چشم مي مهم
از استدالل موجود در اين نظريه و شيوه تبيين آن، چند نتيجه . اد عرفان و فقه استسايه تض
  :شود گرفته مي
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از آنجا كه عارف، عالم را آيات خدا دانسته و همه چيز را مظهر اسما و صفات  ،اوالً
هاي متقابل و متضادي كه در عالم انديشه و عمل ظهور  بيند، همه عالم و كثرت الهي مي

توان با آن  داند كه نمي مند از حقيقت مي اي از وجه الهي دانسته و بهره ا نيز جلوهكند ر مي
چرا كه هيچ امري در عالم، ملعون نبوده و همه عالم و مراتب آن، زيبا و نيكو  ،مقابله نمود

ها منجر  اين استدالل به نفي حق و باطل و تسامح مطلق و اباحيت همه انديشه. باشد مي
، در اين نظريه به »تجلي اسماي الهي«رسد تئوري  به نظر مي )44 - 41: 1380انيا، پارس( .شود مي

هاي پلوراليستي غرب جديد مصادره شده و از محتواي حقيقي منظور عارفان،  نفع انديشه
در اين نظريه، عارفان بر اين باورند كه همه امور عالم، . دور افتاده است ها به فرسنگ

خورد و همه امور و حقايق موجود در هستي، زير چتر  لهي رقم ميمتناسب با تجلي اسماي ا
در واقع، با تجلي اسم اعظم الهي، واليت كليه الهي ظاهر . كنند اسماي الهي وجود پيدا مي

گشته و در شعاع نور آن واليت اعظم، سلسله موجودات، از كتم عدم به صفحه وجود پاي 
ع واليت مطلقه الهي از آن كسي است كه داراي همه در واق )19: 1373امام خميني، (. نهند مي

) ع(بيت اسماي الهي بوده و نظام اسماي الهي را در اختيار دارد كه در مرتبه عالي آن، اهل
ها، بسط يكي از  ها و تمدن در اين منظر، حتي علوم، انديشه )491: 1، ج1365كاشاني، (. قرار دارند

و جريان فكري، خارج از حوزه اسماي الهي اجازه اسماي مذكور بوده و هيچ طايفه، گروه 
رنگ و تاريك  بنابراين نگاه، خطوط ميان پايگاه حق و باطل نه تنها كم. فعاليت ندارند

  .ردگي تري به خود مي شود، بلكه اهميت فزون نمي
حيرت عرفاني كه حاصل پيروزي عارف، يقين و اطمينان او در شناخت ذات حق  ،ثانياً

هاي دانش  شدن بنيان گرايي و سست ا حيرت مدرن كه در نتيجه افول عقلتعالي است، ب
بدين ترتيب . انگاشته شده استشود، مترادف  علمي و عدم نيل به حقيقت عالم، ايجاد مي

تواند سرباز زده و حق زيست و  عارف از هر حقيقتي كه رنگ ثبات و قداست دارد مي
گرايي سياسي را نفي نموده و به نوعي  مانزندگي را براي همه اشيا جايز دانسته و آر

دهد كه  اي را ارائه مي اين استدالل، نظريه؛ رسدبپلوراليسم معرفتي و ليبراليسم سياسي 
و  54و 42: 1380پارسانيا، (؛ »عرفان چيزي جز يك احساس و تجربه باطني نيست« ،براساس آن

ذهنيت بشري و طبيعي انسان هاي عرفاني، از آنجا كه از  و بنابراين دين و يافته )63
تواند مدعي ارائه طريقت و شريعتي باشد كه از حجيت و مرجعيت  گيرند، نمي سرچشمه مي

  .قدسي و آسماني برخوردار است
و طريقه  بوده پوشي، مترادف تصوف عرفان مورد نظر طرفداران نظريه هم ،ثالثاً
ان طريقت و شريعت تلقي صوفيان به دليل خلط مي. منتسب به خانقاه است ،گري اباحه
اند كه بعد از وصول به لقاي الهي و تكامل معنوي، نيازي به شريعت و تعاليم وحياني  كرده
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برده و ورود عارف را به عرصه سياسي،  پوشي، از اين تفكر بهره نظريه هم. باشد نمي
انديشه ر اين در حالي است كه د. اند اعتنايي به فقه و تعاليم شريعت دانسته مشروط به بي

سياسي فقه وارد  ـ عد عملي عرفان شيعي، فقه است و عارف، به دنبال نگاه اجتماعي، بتشيع
سنجي ميان عرفان و سياست در اقليم تشيع، نيازمند  بنابراين نسبت. شود عرصه اجتماعي مي

كه اساس عرفان ناب شيعي باشد  محور و فقه حكومتي مي بررسي نسبت ميان عرفان شريعت
  .باشند ده و از هم تفكيك پذير نميرا تشكيل دا) نيثقلي(

  »عرفان و سياست وحدت«نظريه . 3
نظريه وحدت بر اين باور است كه عرفان اسالمي، امري كامالً سياسي بوده و سياست 

اين  )1384جوادي آملي، (. هاي معنوي و عرفاني قوام گرفته است اسالمي نيز متكي بر بنيان
ترين ابعاد اجتماعي مطرح كرده و معتقد به  ز عالم را در گستردهنظريه، توصيف معنوي ا

بوده و حتي   امام خميني بر اين باور است كه همه ابعاد اسالم سياسي. است  »سياست الهي«
باشد، بلكه ذاتاً در  عنايت به مقوله حكومت و سياست نمي احكام اخالقي دين هم نه تنها بي
  )24و  23: 1359امام خميني، (. دورن خويش دستور سياسي دارد

انديش تشيع، در طول تاريخ، بر مبناي همين نظريه وارد حوزه  غالب عالمان باطني
هاي باطني خويش را كم و بيش در سطح قدرت سياسي مطرح  سياست گرديده و انديشه

همين رويكرد، نسل بزرگي از عارفان سياسي را در تاريخ معاصر تشيع تربيت . اند كرده
همين تفكر در . و در اوج خود منجر به انقالب شكوهمند اسالمي در ايران گرديدنمود 

بهي از شيعيان است، از جمله عراق،  كشورهاي ديگر اسالمي كه داراي جمعيت معتنا
هاي اعتراضي و گاه انقالبي  سوريه، لبنان، بحرين، پاكستان و الجزاير، منجر به جريان

هاي اسالم شيعي را در حوزه  ، گروهز جمله امام خمينيعالمان شيعي ا گرديد و به تحريك
اهللا  حزب«هايي همچون  در اين ماجرا، جريان. سياست و با رويكرد مقاومت تشكيل داد

ها اخير در حوزه اثرگذاري  در دهه... و» صدريون«، »قوات البدر«، »الدعوه  حزب«، »لبنان
  گرايي، ز سويي بر معنويتا اند كه سياسي كشورهاي جهان اسالم حاضر گرديده

كنند و از سوي ديگر، در اهداف نهايي  طلبي، انتظار و مهدويت پافشاري ميشهادت
  .ندنماي خويش، مقوله تمدن اسالمي و سياست ديني را دنبال مي

آور  هاي حجيت ، عالمان شيعه با تكيه بر روش»وحدت عرفان و سياست«مطابق نظريه 
ان و معرفت پرداخته و درك خويش را با استناد به قرآن و اجتهادي، به توصيف عالم، انس

ايشان بر . كنند روايات اسالمي، در گستره حيات جمعي و زيست سياسي مردمان مطرح مي
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المللي و امنيتي قابليت حضور  باورند كه عرفان، در سطح روابط اجتماعي، سياسي، بين اين
  .ارآمدي بااليي نيز برخوردار استداشته و از ك

در واقع همه اسالم و . با اين منظر، اسالم عين سياست بوده و قرآن كتاب جهاد است
جامع قوانين شريعت، در سطح سياسي مطرح شده و اولياي دين، كه از باالترين مقامات 

هاي  معنوي در نزد خداي متعال برخوردارند، همگي در راه مبارزه با طاغوت، ظلم و دولت
  .دان فاسد به شهادت رسيده

علت غايي حضور عرفان در سياست، سلوك و تعالي معنوي فرد و جامعه است و 
عرفان در . شود سلبي و اثباتي عارف متجلي مي يها همين انگيزه، در دو سطح رويكرد

گردد و در حوزه رفتار سياسي نقشي فقهي ايفا  حوزه اثباتي خويش، تابع متغير فقه شيعه مي
، به اشاره فقه وارد عرصه سياسي شده و مطابق نقشه ارائه در اين رويكرد، عارف. كند مي

اي از تكامل خويش، وظيفه هدايت  وي در مرحله. نمايد شده توسط شريعت عمل مي
گيرد، تا بتواند استعدادهاي  عمومي و اصالح ساختارهاي گوناگون جمعي را بر عهده مي

ه را فراهم آورد؛ اما در معنوي جامعه را شكوفا كرده و بستر سلوك جمعي مدينه فاضل
سوي ديگر، عرفان به وجوه سلبي حركت سياسي خويش نيز توجه دارد و الزم است در 

گرايي را به همراه تبرّي و  جهت رفع موانع سلوكي، دست به جهاد و مبارزه زده و معنويت
بنابراين در رويكردهاي سلبي و انكاري . كند تأكيد بر تمايز با جريان شرك دنبال مي

هايي از قيام، مبارزه، انقالب و مقاومت به چشم آمده و در ميان  عرفان اسالمي، صورت
هاي  اقشار اجتماعي، تبديل به يك حركت اعتراضي و انتقاد عمومي نسبت به سياست

توجه به تأثيرات متقابل محيط جامعه و ابعاد تعليمي و تربيتي، ارتباط . گردد آلوده مي شرك
و نسبت مستقيم و مرتبط تفكر، فرهنگ و  )406: بالغه، كلمات قصار، شنهج ال( ظاهر و باطن

توجهي به اجتماع و  كند كه در صورت بي تمدن، عارف را به اين سمت و سوي هدايت مي
سياست، موانع فراواني متوجه سلوك معنوي جامعه بوده كه قادر به تكامل مطلوب در 

هاي ديگر، دولت و حتي مظاهر  ، انسانارتباط آدمي با عالم خارج. شرايط مذكور نيست
از . ساز حركت تكاملي و يا قهقرايي فرد و جامعه را فراهم آورد تواند زمينه عيني تمدن، مي

جهت، عارف، در عرصه جهاد اكبر، به رفع رذايل و موانعي كه شيطان بر سر راه او  اين
هاي  خارجي، دولتگمارد و در عرصه اجتماعي، با موانعي كه شياطين  چيده، همت مي

نموده، به  استثمارگر و جبهه كفر، براي سلوك او در جامعه و همچنين تكامل جمع فراهم
  .پردازد جهاد اصغر مي

» گرايي وظيفه«بنابراين اثرگذاري عارف سياسي مسلمان در جامعه، امري بر محور 
خلي و عالم تشيع بر اساس تكليف ديني خود پاي به عرصه روابط قدرت دا. باشد مي

هاي خويش را متناسب با وظايف بندگي خويش  گذارد و اهداف، مباني و روش خارجي مي
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گرايي عارف اسالمي ذاتاً در تباين با سياست در  سازد؛ از اين رو ساحت سياست استوار مي
در واقع، . ورزي كنوني قوام يافته است عالم مدرن بوده و در تمايز و تقابل با سياست

كه پرداختن او به امور زندگي نيز  براي عارف اصالت ندارد؛ همچنان سياست و اجتماع
اصالت ندارد، لكن توجه به آن، از ملزومات حركت توحيدي و سجده جمعي جامعه اسالمي 

اميرالمؤمنين در علت پذيرش حكومت و فلسفه ورودش به عرصه سياسي، . باشد مي
  )نهج البالغه، خطبه سوم(. ذكر مي كند بودن صحنه سياست را در اسالم را تبعي

شماري  در بحبوحه مبارزات انقالب و لحظه )ره(به همين دليل است كه امام خميني
  :دارد مؤمنان براي پيروزي حق بر باطل، به صراحت اعالم مي

اگر غالب . خواهيم يك تكليفي ادا بكنيم كنيم، ما مي ما به شرط غلبه قيام نمي
و چنانچه غالب نشديم و كشته شديم، انبيا هم دست آمده  شديم كه نتيجه هم به

. توانستند به مقصدشان برسند كردند و نمي مي  شان قيام شان، اوليا هم خيلي خيلي
همچون ظلمي كه در آستانه اين است كه اسالم را   ما مكلفيم در برابر يك

  )158: 1374امام خميني، (.  ]مبارزه كنيم[وارونه كند 

  گيرينتيجه
باشد و موضع عرفاني در به تباين ميان عرفان و سياست مي اي كه معتقدنظريه. 1

ته و عارف سياسي را به رسميت سياست و نگاه سياسي در سلوك عرفاني را جايز ندانس
اين ديدگاه اگرچه داليل . تواند نظريه و ديدگاهي صحيح و قابل دفاع باشدشناسد، نمينمي

كند، اما به دليل آنكه تئوري آنان كامالً ارائه مي ه خويشو مستنداتي براي اثبات انديش
اينان هم از . غربزده و غيربومي است داراي عدم تجانس، آشفتگي و غيرمستقيم است

ها و مراتب عرفان  ها، اليه اند و هم دوره بهره شناخت و معرفت صحيح اسالم حقيقي بي
با عرفان ناب ثقليني و مبتني بر  اند و تصوف منفي و التقاطي را اسالمي را با هم خلط كرده

اند و چشم خويش را بر حقايق عرفان فقاهتي شيعه كه  حكمت و عقالنيت، يكسان گرفته
 .اند انقالب عظيم اسالمي را در ايران اسالمي رقم زد بسته

پوشي عرفان و سياست كه آن دو را مكمل و مؤيد يكديگر  ديدگاه و نظريه هم. 2
فان سهل و آسان سعي در معرفي فقه به عنوان جرياني خشك و داند، اما با طرح عر مي

اين . گيرد متصلب دارد و از مقارن دانستن عرفان و سياست، تضاد عرفان و فقه را نتيجه مي
رسد صاحبان اين انديشه نيز عرفان  اي كامل باشد، زيرا به نظر مي تواند نظريه نظريه نمي

گري  ه و آن را مترادف تصوف و طريقه اباحياسالمي را به طور عميق و حقيقي نشناخت
حقيقت و اصالت عرفان ) ثقليني(كه در عرفان ناب شيعي  حالي اند؛ در خانقاهي دانسته

سنجي ميان عرفان و  سياسي است؛ لذا نسبت - عملي، عمل بر اساس فقه و شريعت اجتماعي
 .ستسياست در تفكر تشيع، نسبت ميان عرفان شريعت محور و فقه حكومتي ا
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باشد كه و سياست، وحدت عرفان و سياست مي نظريه سوم در باب نسبت عرفان. 3
هاي  معتقد است عرفان اسالمي امري كامالً سياسي بوده و سياست اسالمي نيز متكي بر بنيان

داند كه دربردارنده  اين ديدگاه اسالم را دين جامع و كاملي مي. باشد معنوي و عرفاني مي
ي، اخالقي، عرفاني، سياسي و اجتماعي است و عرفان و معنويت باعث هاي فقه همه عرصه

ها و  سالمت و صحت سياست گشته و سياست مبتني بر اسالم خود يكي از بهترين عبادت
هاست و علت اصلي حضور عرفان در سياست، رشد و كمال معنوي فرد و جامعه  معنويت

و فقهي خود پا به عرصه قدرت باشد و عارف سياسي مسلمان بر محور وظيفه شرعي مي
نمونه و الگوي تجربه شده و تحقق يافته و . گذارد سياسي و روابط داخلي و خارجي مي

در آغاز،  )ره(نتيجه داده اين نظريه، حضور عارف جامع فقه و سياست حضرت امام خميني
ذا اين تأسيس و تثبيت و استمرار انقالب اسالمي ايران و بيداري اسالمي در جهان است؛ ل

عزيمت عرفان ساحت فرد نقطه چند  باشد، هر نظريه ديدگاه مختار و مقبول اين نوشتار مي
ماند و پس از غليان و اشباع در آن ساحت،  باشد؛ اما عرفان محدود به آن عرصه نمي مي

گردد، بر اين اساس عرفان اجتماعي همان سياست به معناي عام آن  وارد عرصه اجتماع مي
  .باشد مي
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