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۱۰۹

 ۱۳۹۷، بهار و تابستان ۳های حدیثی، سال دوم، شمارۀ آموزه

 تحلیل سندی و محتوایی 
  حدیث شریعت و طریقت و حقیقت

 ١یدموسو ین سیدحسیس  
 دهیچک

 یا ژهیـنیازمنـد دقـت و  ینـیح د یدگاه صـحیـافت د یجهت در  ینیشناخت منابع د 
 یت خاصـیـم اهمیقـرآن کـر پـس از  یح کالم نبو یان درك صحیدر این م. است
که صـدور  یدر حال، شود یمطرح م امبر اعظمیر از قول پیاز تعاب یبرخ. دارد

ریَعُة اَقَْوالی و  ۀاز جمل. از ابهام است یا شان در هالهیآن از ا آن گفتارها جمله "الشَّ
ریَقُة أفعالی و الحقیَقُة أحَواِلی" است که در م د یمتأخر سـ ین و عرفایان محدثیالطَّ

با بررسی سـند روایـت و تحلیـل . افته استیعارف قرن هشتم شهرت  یدر آملیح
ن کـالم از ییابیم که ا ر تاریخی حدیث در آثار عرفانی میمحتوای آن به همراه سی

ن بـار ایـن یاولـ یو عزیز الدین نسفی برا. امبر اسالمینه از پ، ر عرفا استیتعاب
بعد از او سید حیدر آملـی آن را بـه . مطرح کرده است کالم را از قول پیامبر

کـه  یدر حـال. نسبت داده و به طـور گسـترده در آثـارش آورده اسـت امبریپ
م الشـأن یامبر عظـیقت قرنها پس از رحلت پیقت و حقیطر ، عتیاصطالحات شر 

 . ده استیج گرد ین رایان مسلمیدر م
 . قتیحق، قتیطر ، عتیشر ، پیامبر واژگان کلیدی:

                                                 
 .۰۳/۰۹/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۲۵/۰۷/۱۳۹۷خ دریافت: تاری 
 )shmosavi@um.ac.ir( مشهد یار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسیدانش .١
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۱۱۰ 

 مقدمه
طریقـت و حقیقـت ، بحـث شـریعت عملی اسالم یکی از مباحـث مهـمدر عرفان 

 انـد آن را از ضعیف به قوی تعبیر کردهبرخی این سه را جدا از یکدیگر دانسته و . است
به طوری که سالک باید ابتدا از شریعت شروع کند و افعال عبادی را ، )۷۴ ،۱۳۸۶، نسفی(

باید وارد سیر و سلوک گشته و به ریاضت اما پس از آن ، انجام داده و به آنها مقید شود
این مرحله نیـز مـوقتی . بپردازد و در این مرحله دیگر نیازی به انجام افعال عبادی نیست

در مرحله حقیقت از سیر و سلوک نیز گذر . است و هدف وی رسیدن به حقیقت است
یکدیگر جدا هرچند بسیارند که این سه را از . یابد کرده و به حد نهایی عرفان دست می

 . )۴۹۹ ،۱۳۷۵، هجویری( طریقت و حقیقت یکی هستند، ندانسته و معتقدند شریعت
سـواالتی . نقل شده اسـت مبنای این مراحل سه گانه حدیثی است که از پیامبر

چنـین کالمـی صـادر شـده اسـت؟ آیـا ایـن  آیـا از پیـامبر: که مطرح اسـت اینکـه
رایج بـوده اسـت؟ ، اند عرفا مطرح کردهضرت به معنایی که اصطالحات در زمان آن ح

سـرانجام آنکـه  وجود دارد؟ آیا در منابع حدیثی شیعه و سنی چنین کالمی از پیامبر
دانند؟ با توجه به شهرتی که این حدیث در  ین سه مرحله را از یکدیگر جدا میآیا عرفا ا

 . رار دهیمبرآنیم تا آن را مورد نقد و بررسی سندی و محتوایی ق، عصر حاضر دارد

 ضرورت تحقیق .۱
این روایت در بسیاری از منابع حدیثی متأخر آمـده اسـت و در آثـار عرفـانی بسـیار 

در حالی که در آثار اولیه حدیثی شـیعه و سـنی ، مورد استفاده و استناد قرار گرفته است
های خطی به عربی و فارسـی بـه  همچنین درباره این حدیث رساله. از آن خبری نیست

، ۱/۳۲۱ یگانیالله گلپا تیکتابخانه آ یخط یها فهرست نسخه: به عنوان نمونه( ش در آمده استنگار 
بــه  ۳۶و  ۲۱/۳۵ ،۱۳۹۱، فنخــا ؛۱۶/۲۲۹، ۳/۴۷۶ ،۱۴۰۳، آقــابزرگ تهرانــی ؛۳/۱۴۹، ۳۷۴، ۳۳۹، ۳۳۵
 . اطمینان حاصل کنیم بنابراین الزم است از جهت صدور آن از پیامبر )...بعد

 پیشینه .۲
طریقت و حقیقت مقاالتی چند نگارش یافتـه اسـت کـه محتـوای ، شریعت ۀار در ب

 : آنها به شرح ذیل است
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، معرفی ترجمه کتاب اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه سید حیدر آملی
بررسی ارتباط ظاهر عبادات و باطن آنها بـر مبنـای . )۱۸تا  ۱۶صفحات ، ۱۳۷۸فروردین ، بیات(

 پیـامبربر اساس حدیث . سید حیدر آملی ...ر الشریعه و اطوار الطریقه وکتاب اسرا
ایـن  بـا طـرح. ارتباط و پیوندی محکم بین شـریعت و طریقـت و حقیقـت وجـود دارد

شود بین شریعت و طریقت و حقیقـت آشـتی برقـرار  حدیث و احادیث دیگر تالش می
یـف از سـوی برخـی عرفـا کرده و از تکفیر عرفا توسط متشرعین و یا طـرح سـقوط تکل

صفحات ، ۱۳۷۸بهار و تابستان ، رحیمی؛ ۱۰۴تا  ۸۷صفحات ، ۱۳۹۲زمستان ، مظاهری( جلوگیری شود
طریقـت و ، الـدین اردبیلـی و بررسـی رابطـه شـریعت شناسایی شـیخ صـفی. )۲۳۸-۲۲۷

الـدین کـه مبتنـی بـر  طریقـت صـوفیانه شـیخ صـفیو توضـیح . حقیقت از دیدگاه وی
 . )۹۷-۱۱۴صفحات ، ۱۳۹۳زمستان ، منصوری ظفر( والیت علوی استشریعت اسالم و 

هــای  عت و طریقــت و حقیقــت و طــرح دیــدگاهتوضــیح لغــوی و اصــطالحی شــری
و طرح دالیل معتقدین به سقوط تکلیف و یا عدم اهمیت شریعت پس از . مختلف عرفا

عت رسیدن به حقیقت و نقد هـر یـک از دالیـل ایشـان و اثبـات پیونـد همیشـگی شـری
نمایـان اسـت نـه  گریـزان مربـوط بـه صـوفی قت و حقیقت و اینکه دیدگاه شـریعتطری

هـای مختلـف ارتبـاط  بررسی دیـدگاه. )۳۹-۶۸صفحات ، ۱۳۸۸پاییز ، یوسفیان( عارفان واقعی
و اشـاره بـه مخالفـان تصـوف و شـریعت مـداران و موافقـان آن از . شریعت و حقیقت

تصـوف و سـرانجام اینکـه شـریعت همـراه  مکتب تفکیک گرفته تا فیلسوفان مخـالف
-۷۴صفحات ، ۱۳۹۵پاییز و زمستان ، شیخ االسالمی و تاجیک( دهد حقیقت را نتیجه می، طریقت

 طریقـت و حقیقـت، شرح دیدگاه امام خمینی مبنی بر همراهـی و پیونـد شـریعت. )۵۱
 . )۱۵۷-۱۸۱صفحات ، ۱۳۸۲، سپاهی(

و دیگـری طـرح ) ماه نـو( ب استشود یکی گزارش چاپ کتا چنانکه مالحظه می
الـدین  و سومی طرح دیدگاه شیخ صفی) سراج منیر( پیوند شریعت و طریقت و حقیقت

و بقیـه در اثبـات عـدم ) انجمـن علمـی( اردبیلی در عدم تفکیک ایـن سـه از یکـدیگر
در هـیچ یـک از ایـن مقـاالت بـه بحـث . جدایی شریعت و طریقت و حقیقـت اسـت

این حدیث نـزد . مورد استشهاد عرفا پرداخته نشده است پیرامون صحت و سقم حدیث
، انـد نسبت داده پیامبراین سه اصطالح را به ، رفته شده و بر اساس آنگم ایشان مسلّ 
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۱۱۲ 

ای از  تاریخچـه، درحالی که الزم است به بررسی آن پرداختـه و ضـمن بررسـی سـندی
 . طرح این اصطالحات در آثار عرفانی بپردازیم

ن بررسی سندی روایت و ارائه تاریخچه طرح حدیث در منـابع حـدیثی مقاله حاضر ضم
و اشاره به ظهور اصطالحات عرفانی فوق برای اولین بار به این موضـوع پرداختـه اسـت کـه 

 . نیست و اصوال این اصطالحات متأخر از زمان آن حضرت است پیامبراین کالم 

 جوانب مختلف حدیث
 متن حدیث . ۱

بِ  رِ : َقاَل  یِّ َعِن النَّ ْقَوالِ یالشَّ
َ
رِ  یَعُة أ ْحَوالِ یَقُة افعالی َو اْلَحقِ یَو الطَّ

َ
، جمهـور یابن أب( یَقُة أ

ُس َمالِ  )۱۲۴/  ۴ ،۱۴۰۵
ْ
ْصُل دِ  یَو اْلَمْعِرَفُة َرأ

َ
َساِس  ینِ یَو اْلَعْقُل أ

َ
ْوُق َمْرَکبِ  یَو اْلُحبُّ أ  یَو الشَّ

ـُل َزادِ  یَو اْلِحْلـُم َصـاِحبِ  یَو اْلِعْلُم ِسَالِح  یقِ یَو اْلَخْوُف َرفِ  َوکُّ َو  یَو اْلَقَناَعـُة َکْنـزِ  یَو التَّ
ْدُق َمْنِزلِ  َوایقِ یَ َو الْ  یالصِّ

ْ
ْنبِ  یَو اْلَفْقُر َفْخرِ  َی ُن َمأ

َ
ْفَتِخُر َعَلی َسـاِئِر اْأل

َ
 َن یاِء َو اْلُمْرَسـلِ َیـَو ِبِه أ

 .  )۱۷۳/ ۱۱ ،۱۴۰۸، محدث نوری(
 قت احوال من اسـتیقت افعال من است و حقیطر ، ن استعت گفتار میشر : پیامبر

ه من شـناخت یسرما. )قت استیقت و احوال من حقیافعال من طر ، عتیا گفتار من شر یو (
رکـب مـن و اق بـه حـق مَ یاشـت، ه مـنین من و محبت به خداوند پایعقل اصل د . حق است

. ن مـن اسـتیمنشه ییبایدانش اسلحه من و شک. ق من استیخوف از خداوند همراه و رف
 ین بـه خداونـد مـأوایقیتوکل بر خداوند توشه من و قناعت گنج من و صداقت منزل من و 

 . کنم یامبران و رسوالن مباهات میر پیفقر موجب افتخار من بوده و با آن بر سا. من است
 سند حدیث .۲

ن ابن ابی جمهور هیچ سندی برای این روایت نیـاورده و آ، شود الحظه میچنانچه م
تــوانیم بـه بررســی ســندی آن  نمــی از اینـرو. نقـل کــرده اســت پیــامبراز  ١را مرسـل
 . بنابراین اعتبار ندارد. بپردازیم

                                                 
در حجیـت . حدیث مرسل حدیثی است که سلسله سند و یا یک تـن از راویـان آن حـذف شـده باشـد .١

مشـهور امامیـه تنهـا ) ۸۱: ش۱۳۶۳؛ ۱۶۰، ش۱۳۶۲، مدیر شانه چـی( مرسل اختالف وجود دارد حدیث
 ). ۸۱، ۱۳۶۳، همو( حجیت مرسالت اصحاب اجماع است که هجده نفر از اصحاب ثقه ائمه هستند
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 تاریخ ورود حدیث به آثار روایی . ۳
محمـدبن علـی بـن ابـراهیم معـروف بـه ابـن ابـی ، این روایت را اولین بار ابـوجعفر

العزیزیه و سپس بـه تبعیـت از وی  ق درکتاب عوالی اللئالی۹۴۰جمهوراحسایی متوفای 
کنـد کـه ایـن  نوری در پایان حدیث اشاره مـی. میرزا حسین نوری آن را ذکرکرده است

 . )همان( سید حیدر آملی آمده است هحدیث در کتاب اسرار الشریع
 ،بی تا( یبروسو  یحق: اند عبارتند از ث را مطرح کردهین حدیبرخی از متاخرین که ا

و  ۱/۲۳۳ یالحســن شــرح االسماء(در  یســبزوار یحــاج مالهــاد، )۲/۴ ،۱۴۰۸ یالعجلــون ؛۹/۳۸۶
 ،)۸۲ ،تـا بی( یرجهانیم، )۱۴/۲۳۰ ،۱۳۸۳( یطباطبائی بروجرد، )۲/۷۰و شرح دعاء صباح ، ۲/۳۲
ــهر یر ــ، )۲/۴۹ ،۱۴۲۵و ، ۲/۱۴۲۸ ،۱۳۷۵و ، ۵۸ ،۱۴۱۶( یش ــاج حس  ،۱۴۱۷( ین شــاکریح

حسـن زاده ، )۳/۴۷۴ ،۱۳۶۶، صـدر المتـالهین( ینـور یمالعل، ١)۵۱۶ ،۱۴۲۴( ینیمشک، )۳۱۴
 ،تـا بـی( یـیخ جـواد کربالیشـ، )۲۵ ،۱۳۸۴، بهائی( و مقدمه دوم، ۲۵ ،۱۳۷۶و ، ۴۲۱ ،۱۳۷۸( یآمل
  ...و، )۲/۳۳۳

است که با  یاندک یها عه آمده است بخشیش یثیث فوق در منابع حدیآنچه از حد
 : قسمتی از آن روایت همخوانی محتوایی دارد

 . )۵۳ ،۱۳۶۶، تمیمی آمدی( ة الفهمیالعقل أصل العلم و داع :علی
 . )۱۵/۲۲۶ ،۱۴۰۸، محدث نوری( ْفَنییَ اْلَقَناَعُة َکْنٌز َال : پیامبر
 . )۱۵۵/ ۳ ،۱۴۰۴، ابن ابی الحدید( نفدیاْلَقَناَعُة َکْنٌز َال : علی
  یاْلَفْقُر َفْخرِ : پیامبر

َ
ْفَتِخُر َعَلی َساِئِر اْأل

َ
 . )۳۲/ ۶۹ ،۱۴۰۴، مجلسی( اءِ یَ ْنبِ َو ِبِه أ

 .  )۲۲۶/ ۱۱ ،۱۴۰۸، محدث نوری(  ُق اْلَقْلبیاْلَخْوُف َرفِ : امام صادق

 ث مرتبط یاحاد .۴
 : پردازیم که به این حدیث شباهت دارد اکنون به نقل احادیثی می

ز قـول ا )۳۴ ،۱۳۶۲و  ۳۵۸ ،۱۳۶۸، ۴۸۶و  ۷۶ ،۱۳۶۷( در آثار مختلف خود یدر آملیدحیس. ۱
 یعل

                                                 
 بـل هـو أشـبه، نیّ ها اثـر االفتعـال بـیه فیهذه الروا: سدینو  ین حدیث در پاورقی میپس از نقل ا ینیمشک .١

 . بکالم بعض العرفاء
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۱۱۴ 

و الحکمـاء ، طوفونیفالفقهاء حول النهر ، ة بحریقیعة نهر و الحقیالشر «: سدینو  یم 
  عت رودخانـهیشـر » رونیسـیو العارفون علی سفن النجـاة ، غوصونیالبحر علی الدر  یف

درها  یا بر رویچرخند و حکما در در  یفقها در اطراف رودخانه م، ایقت در یاست و حق
این حدیث در برخی از آثار وی . کنند یر مینجات س یها ین بر کشتورند و عارفا غوطه

فالعلمـاء الفقهـاء علـی . قة بحریو الحق، عة نهریالشر «: با اختالف درعبارت آمده است
و العـارفون الواصـلون . غوصـونیالبحر علی الـدر  یاء فیو الحکماء األذک، طوفونیالنهر 

 . )۴۸۶ ،۱۳۶۷( »رونیسیعلی سفن النجاة 
البتـه در آثـار ،قت وجـود نداردیعت و حقیالبالغه الفاظ شر  بل توجه آنکه در نهجقا
. لفظ حقیقت آمده است یاد نخعیل بن ز یدر پاسخ به سؤال کم یاز قول عل یثیحد
ای مرتکـب  ن بنـدهیر المـؤمنیا امی: دیگو  یپرسد و م یل از استغفار بنده خطاکار میکم

اد حد یای فرزند ز : ست فرمودیحدود استغفار چ، کند گردد و بعد استغفار می گناه می
گفتم موضوع . کند ت نمیین تنها کفاینه ا: فرمود، ن و بسیگفتم هم، باشد آن توبه می

 چگونه است؟
، کنـد ای مرتکب گناهی شـود بـا حرکـت دادن اسـتغفار مـی هر گاه بنده: فرمودند

لـب بـه اسـتغفار  ،عنی با حرکـت دادن زبـانی: ست فرمودیعرض کردم حرکت دادن چ
 . قت هم باشدید دنبال حقیکند ولی با د و کلماتی را بر زبان جاری مییگشا می

د قلب هـم گـواهی یهمان کلمات را با: ست فرمودیقت چیعرض کردم حق: دیگو 
ن کـردم یهر گاه چن: دیل گو یکم، گر گرد آن گناه نرودیرد که بار د یم بگیکند و تصم

اصـل ، ۱/۳۷۳: ش۱۳۷۸، عطـاردی( ...ریـخ: مـودفر، ن خواهم بـودیپس از مستغفر 
 . )آمده است ۱۹۶: ش۱۳۶۳، حدیث در ابن شعبه حرانی

 : علوم را چهار نوع دانسته است )۵۶۱متوفای ( یالنیعبدالقادر گ. ۲

 . ر احکامیشرعی و سا یعت که عبارتست از امر و نهیعلم ظاهر شر ) الف
 . دشو  یده میقت نامیعت که علم طر یعلم باطن شر ) ب
 . شود یده میقت که علم معرفت نامیعلم باطن طر ) ج
 . شود یده میقت نامیعلم باطن همه باطنها که علم حق) د

 پیــامبرچنانکــه ، نهــا حاصــل شــودیا ید تمــامیــناچــار با: دیــگو  یوی ســپس م
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۱۱۵

اثمارها والقـرآن  ةقیاوراقها و الحق ةاغصانها و المعرف ةقیشجره والطر  ةعیالشر : دیفرما یم
عت یشـر : یعنـی. )۶۲ ،۱۴۱۴، الجیالنـی( الً یرًا و تـأو یعها بالدالله و االشاره تفسیبجم جامع
قـرآن . آن اسـت یهـا وهیقت میها و معرفت برگها و حق قت شاخهیاست که طر  یدرخت

 یچـه از رو، بـا اشـاره یم و گـاهیبه صورت مستق یگاه، ن علوم استیا یجامع تمام
 . لیتأو  یر و چه از رویتفس
 یاقوال ةعیالشر : نگونه آورده استیث را ایقرن دوازدهم حد یاز عرفا یبروسو  یحق .۳

در  یو، )۹/۳۸۵، بـی تـا( قة نقـد حـالییو المعرفة رأس مالی و الحق یاطوار ةقیو الطر 
 . ار استفاده کرده استیر خود از الفاظ سه گانه فوق بسیتفس

نسـبت دهـد در  یـامبرپبدون اینکه کالمش را به  ۶۱۸نجم الدین کبری متوفای  .۴
قـة یو الحق، قـة کـالبحریو الطر ، نةیعة کالسـفیالشر : گفته است ...ارتباط شریعت و

ر و بنابراین هر کـس ایـن ترتیـب را رهـا کنـد بـه دُ : دهد وی سپس ادامه می. کالّدّر 
بـر طالـب حقیقـت واجـب اسـت شـریعت پس اولـین چیـزی کـه . رسد گوهر نمی

زی است کـه خداونـد متعـال و رسـولش از وضـو و مراد از شریعت آن چی. باشد می
نماز و روزه و پرداخت زکات و انجام حج و تـرک امـور حـرام و دیگـر دسـتورات و 

طریقت شروع کـردن بـا تقـوا و آنچـه تـو را بـه مـوال از طریـق . اند امر کرده، نواهی
امـا حقیقـت همـان رسـیدن بـه . اسـت، گردانـد و مقامات نزدیک می پیمودن منازل

همانـا نمـاز : نماز گفته شده است ۀچنانکه دربار . و مشاهده نور تجلی است مقصد
خدمت همان شریعت و نزدیکـی و قـرب . خدمت و نزدیکی و قرب و وصول است

شـریعت : و یا چنانکه گفته شده است، همان طریقت و وصول همان حقیقت است
اضـر ببینـی و آن است که او را عبادت کنی و طریقت آن است که خود را نزد او ح

 . )۹۶ ،۱۴۲۶( حقیقت آن است که او را مشاهده نمایی
از ، مطـرح شـد ...با توجه به اختالفاتی که در نقل احادیـث مربـوط بـه شـریعت و

 . کند جود دارد که پذیرش آن را مشکل میجهت لفظ و محتوا اضطراب و تزلزل و 

 حدیث در آثار عرفا .۵
 ،۱۳۵۲و ، ۷۴ ،۱۳۸۶(، ق۶۸۶ن نسـفی متوفـای این حدیث اولین بار در آثـار عزیزالـدی
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۱۱۶ 

ق آمـده  ۵۶۱هرچند مضمون آن در آثار عبـدالقادر گیالنـی متوفـای . آمده است )۲۱۳
اواخـر  یق و متوفـا ۷۲۰متولـد  یدر آملـیدحیبعد از نسفی س. )۶۲ ،۱۴۱۴، جیالنی( است

، ۷۹، ۱/۲۸ ،۱۴۲۲و ، ۷۵و  ۱۱ ،۱۳۶۷و ، ۳۵۹و  ۳۴۶ ،۱۳۶۸( قرن هشـتم در آثـارش آورده اسـت
 . )۴۵و  ۳/۱۶، ۲/۵۶۴، ۲۲۸، ۱۹۵

ه یـالرعا، یهمچـون آثـار ابـن عربـ یدر آملـیدحیقبـل از سـ یدر آثار معروف عرفان
التعرف لمـذهب اهـل ، ۲۴۳ یمتوفا، یلحقوق الله ابوعبدالله الحارث بن اسد المحاسب

معاملـة المحبـوب  یقـوت القلـوب فـ، ۳۸۰ یمتوفـا یالتصوف ابوبکر محمد کالبـاذ
اء علـوم یاح، ۴۶۵ یمتوفا یریالمحجوب هجو  کشف، ق۳۸۶ یمتوفا یابوطالب المک

حدیقـة الحقیقـة و شـریعة الطریقـة سـنائی متوفـای ، ۵۰۵ یمتوفا ین ابوحامد غزالیالد
ن یالـد مرصـاد العبـاد نجم، ۶۳۲ یمتوفا ین سهروردیالد عوارف المعارف شهاب، ۵۳۵
کـه در منـابع اولیـه  نیگذشته از ا. نداردث وجود ین حدیا یریو قش، ۶۵۴ یمتوفا یراز
 . شود یافت نمیز یعه و اهل تسنن نیش یثیحد

امـا از ، وجـود دارد یعت مطـالبیقـت و شـر یحق ۀدر آثار متقـدمان از عرفـان دربـار 
در رسـاله  )۳۷۶ – ۴۶۵( یشـابورین یریم قشـیابوالقاسـم عبـدالکر . ستین یقت خبریطر 
ن اصطالح را یحات عرفا پرداخته است نوزدهمه در فصل اول کتاب که به اصطالیر یقش
 : سدینو  یح آن میقت دانسته و در توضیعت و حقیشر 

 یعتیهر شر . تیقت مشاهده ربوبیت است و حقیعت دستور ملتزم شدن به عبود یشر 
عت ید بـه شـر یـکه مق یقتیست و هر حقیرش نید نشود قابل پذییقت تأیه حقیکه از ناح
خداونـد آمـده اسـت و  یف از سـو یـتکل یعت بـرایشر  .ندارد یجه و حصولینباشد نت

و  یعت آن اسـت کـه خـدا را بپرسـتین شـر یبنابرا؛ دهد یقت خبر از تصرف حق میحق
چه دستور داده شده  عت برپاخواستن به آنیشر ، یقت آن است که او را مشاهده کنیحق

اسـت پنهان گشـته و آشـکار شـده ، دهیر گرد یچه انجام شده و تقد قت شهود آنیو حق
عت اسـت َو یحفظ شر  اَك َنْعُبُد یَّ إِ : گفت یدم که میدقاق شن یاز استادم ابوعل. باشد یم
ن جهت که با امـر خداونـد واجـب یعت از ایبدان که شر . قتیُن اقرار به حقیاَك َنْسَتعیَّ إِ 

معـارف توسـط  یز از آن جهـت کـه تمـامیـقت نیقت است و حقیشده است همان حق
 . )۸۳و  ۸۲ ،۱۴۲۶( دیعت است و بادستور او واجب گرد یشر رد یگ یخداوند انجام م



 

ي 
تواي

مح
 و 

دي
 سن

ليل
تح

ت
قيق

و ح
ت 

ريق
و ط

ت 
ريع

ث ش
حدي

۱۱۷

 : شود چنین است یجه مین گفتار نتیچه از ا آن
ن یـدر ا. ده اسـتیان رسیبه پا ۴۳۸ یآغاز و در ابتدا یهجر ۴۳۷ن رساله در سال یا .۱

از  یو یحتـ. خـورد یبـه چشـم نم ...، یعه اقـوالیث الشـر یاز حـد یچ اثریرساله ه
عت را آورده است و از یقت و شر ینه معروف تنها دو اصطالح حقاصطالحات سه گا

 . ستین یقت خبریطر 
ــا یکــدیعت از یقــت و شــر یحق. ۲ ــوده و همچــون پوســته و مغــز همــواره ب گر جــدا نب

شـمار  هانحـراف بـ یسـت و نـوعیر نیپـذ امکان یگریك از د یهر  ییجدا، گرندیکدی
عت اسـت مشـاهده یقـت کـه بـاطن شـر یعت عبادت حـق اسـت و حقیشر . رود یم

نسـبت بـه  یداند که از جهت شناخت باطن یم یعتیقت را شر یحق یو یحت. اوست
داند که با امر  یم یقتیعت را حقیکه شر  چنان، ده استیواجب گرد  یو یحق از سو 

 . واجب شده است یاله

. ان عرفا معمول نبوده استیقت تا آن زمان در میقت و حقیطر  عتیسه اصطالح شر . ۳
ن یـاسـت ا یریز کـه متـأخر از قشـیـن یعربـ نتـا زمـان ابـ یفته شد حتـکه گ چنان

ن یپرواضح است کـه در صـورت وجـود چنـ. ب وجود نداردین ترتیاصطالحات و ا
 . آورد ین کتاب میبه طور حتم آن را در ا یثیحد
اهـل الجمـع و «: کنـد کـه ین نکتـه اشـاره میش به ایز در فتوحات خو ین یعرب ابن

گانه در آثـار  اصطالحات سـه یحت. )۱/۳۹۱، بی تا( ١»قةیعة و الحقیالوجود هم اهل الشر 
 یاز بزرگان عرفـان نظـر یممکن است گفته شود که ابن عرب. شود یده نمید  یابن عرب
در ، شـود یمطـرح مـ یقت در عرفان عملیژه اصطالح طر یو  ن اصطالحات بهیاست و ا

بـه ویـژه آوردن . بـوده اسـتالزم  یامـر یابن عرب ین حال اشاره کردن به آن از سو یع
 . »...عةیالشر «ث یحد

ث یاست که با تاکید فـراوان حـد ین کسیدر اولیدحیرسد س ینظر م ن وصف بهیبا ا
رفتـه و جـزء یارائـه کنـد آن را پذ یچ مسـتندینکـه هـیش آورده و بدون ایرا در آثار خو 

ژه یـبـه و . تآثار خود به طور مفصل بـه آن پرداختـه اسـ یمسلمات قرار داده و در تمام

                                                 
 . اهل جمع و وجود همان اهل شریعت و حقیقت هستند .١
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۱۱۸ 

دهـد و اعـالم  ین و عرفان را آشـتیا د یقت یعت و طر ین شر یکند ب یتالش م یکه و آن
ك مسلمان اسـت و بـا ی ینداریاز د  یك مراتبیقت هر یقت و حقیعت و طر یکند شر  یم
 . ستین به عرفا قابل دفاع نینینرو حمالت متدیاز ا. ندارد یچ منافاتیگر هیکدی
قـت و یعت و طر یدرباره شـر  یمعنو  یقدمه دفتر پنجم مثنو در م ۶۲۷ یموالنا متوفا .۴

روشن است که عدم . نکرده است یادیقت سخن گفته است اما از این حدیث یحق
ن مجلد یا«. اشاره وی به این حدیث نشان از عدم اعتبار این حدیث نزد موالنا است

شـمع  عت همچـویکـه شـر  ان آنیـان معنوی در بیپنجم است از دفترهای مثنوی و تب
آن که شمع به دست آوری راه رفته نشود و چون در ره آمدی  د و بیینما است ره می

عت یشـر  ...، قت اسـتیدی به مقصود آن حقیقت است و چون رسیآن رفتن تو طر 
قـت اسـتعمال کـردن یا از کتـاب و طر یـا آموختن است از اسـتاد یمیهمچون علم ک

عت یا مثال شر ی ...، زر شدن مسقت یدن است و حقیا مالیمیداروها و مس را در ک
زکـردن بـه موجـب طـب و داروهـا یقـت پرهیهمچو علم طب آمـوختن اسـت و طر 

ن یـچـون آدمـی از ا، افتن ابدی و از آن هر دو فارغ شدنیقت صحت یخوردن و حق
لـم ع  عتیشـر  ...، قـت مانـدیقت از او منقطع شود و حقیعت و طر یرد شر یات میح

هقت الُو یقت عمل است حقیاست طر   . )۳۴۰-۶۳۹ ،۱۳۷۳، موالنا( »ُصول إَلی اللَّ
ح یبه شرح و توض» االنسان الکامل«کتاب  یدر ابتدا ۶۸۶ یمتوفا ین نسفیزالدیعز . ۵

ن بـار یاول یپس از خطبه کتاب برا یو. قت پرداخته استیقت و حقیعت و طر یشر 
: سـدنوی مـی  قـتیو حق  قـتیو طر   عتیان شـر یوی در ب. ن عبارات را آورده استیا

و ، اسـتیقت کرد انبیاست و طر یعت گفت انبیکه شر ، نیاعّزك الّله فی الدار ، بدان
د یسالك با. قة احوالییقة افعالی و الحقیعة اقوالی و الطر یالشر : استید انبیقت د یحق

گـاه از عمـل  رد و آنیـاد گیـاموزد و یـعت آنچه ما ال بـّد اسـت بیکه اّول از علم شر 
قـدر سـعی و  قـت بـهیجای آورد تـا از انـوار حق کند و بهچه ما البّدست ب قت آنیطر 

غمبـر وی گفتـه یچـه پ کنـد آن هرکه قبول می: شیای درو . دیکوشش وی روی نما
از اهـل ، غمبر وی کـرده اسـتیکند آنچه پ و هرکه می، عت استیاز اهل شر ، است

. قـت اسـتیاز اهـل حق، ده استیغمبر وی د یند آنچه پیب و هرکه می، قت استیطر 
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۱۱۹ 

، کی داردیکی دارد یو هرکه ، و هرکه دو دارد دو دارد، که هر سه دارد هر سه داردهر 
انـد و  کامالن، فه که هر سه دارندیش! آن طایای درو . چ نداردیچ ندارد هیو هرکه ه

و ، انـد ن سـه ناقصـانیـچ ندارنـد از یفه که هیاند و آن طا قیشوای خالیاند که پ شانیا
 . )۷۴و ۷۳ ،۱۳۸۶( اند میاند که از حساب بها شانیا

گر آورده یکدین الفاظ را در کنار ین بار ایاول یبرا ین است که وینکته قابل توجه ا
ك اهـل یـبـه نزد : ز آمـده اسـتیـق نین مثل کشـف الحقـایزالدیگر عز یدر آثار د . است

: ایـو . )۱۱۹ ،۱۳۸۶( قت سلوك رفتن مخصوص استیقت و اهل حقیعت و اهل طر یشر 
بـاطن را بـر ظـاهر ، قـتیدن است و در حـج طر یرا برحضر برگز سفر ، عتیدر حج شر 

. ار کرده اسـتیخود اخت یستیخود را بر ن یهست، قتیح دادن است و در حج حقیترج
   )۲۲۹ ،همان(

: سـدینو  یقـت میقـت و حقیعت و طر یان شـر یـدر ب، یوی در کتاب مقصداالقصـ
غمبر است یقت کرد پیغمبر است و طر یعت گفت پیکه شر ، نیالدار  یاعزك الله ف، بدان
. یقة احوالیو الحق یقة افعالیو الطر  یعة اقوالیالشر :غمبر است کما قالید پیقت د یو حق

رد و از عمـل یادگیـاموزد و یـعت آنچـه ماالبـد اسـت بید کـه اول از علـم شـر یسالك با
و کوشـش  یقـدر سـع هقت بیآورد تا از انوار حق یبدست بکند و بجا قت آنچه ماالیطر 
 . )۲۱۴و  ۲۱۳ ،۱۳۵۲( دیانم یرو یو

که مـرد تمـام  نیهـ ق در گلشن راز در پاسخ به ا ۷۲۰ یمتوفا یخ محمود شبستریش
 : دیگو  ین میست چنیک

 م که او مردم تمام است؟یکه را گو  مسافر چون بود رهرو کدامست؟ 

 ــــش سـازدیقت رادثار خو یطر  ش سازد یعت را شعــــار خو یشر ...
 مان یان کفــر و ایشـــده جامع م ذات او دان  قت خـــود مقــامیحق
 : آورده است که یلیقت تمثیقت و حقیعت و طر یسپس در ارتباط با شر  یو

 قت ین و آن باشــــــد طر یان ایم قت یمغز آمد حق، عت پوستیشر 
  )۷۳۸و  ۷۴۰ ،۱۳۷۶، الهیجی( 

ات یـن ابیـا بـه شـرح» شرح گلشن راز یاالعجاز ف حیمفات«در  یجیخ محمد الهیش
چ یقـت هـیدثـار و حق، قـتیطر ، شـعار، عتیح اصطالحات شر یپرداخته و ضمن توض
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۱۲۰ 

ن یـرسـد اگـر ا یبـه نظـر م. )۲۸۷ – ۳۱۳، همـان( کنـد ینم ...عهیث الشر یبه حد یا اشاره
و در متن شعر و ، شدند یمند م داشت حتمًا از آن بهره یشان شهرت میث در زمان ایحد
 . ١پرداختند یا شرح به آن می

» هـو«آنگـاه کـه دربـاره » االسماءوالصفات ینات فیالب لوامع«در کتاب  یفخر راز
 یت شـرف و بزرگـیخداوند در نها ۀن اسم دربار یکه ا بدان: سدینو  یکند م یصحبت م
 : دیگو  یل پنجم میل پرداخته و در دلیسپس به ذکر دال ، )۷۵ ،۱۳۲۳( قرار دارد

َحـٌد ﴿: دیـفرما یاخالص مسوره  یخداوند سبحان و متعال در ابتدا
َ
ُه أ ، ﴾ُقْل ُهَو اللَّ

                                                 
شبسـتری درخصـوص : آوریـم و الهیجی به آیات و روایات را می یاستشهاد شبستر اینک چند نمونه از .١

 : کند یاشاره م امبریث پیار به حدیجبر و اخت
 سوار است تن من مرکب و جانم  ار است یمــــرا خود اخت ییاز آن گو 

 را کــــــو بود بالذات باطل یکس مـــرد جاهل یار ایـــــن اختیکدام... 
 ارت از کجــــــا بود یکاخت یینگو  کســـر جملـــه نابود یچــــو بودتست 

 فرمـــــــود کو مانند گبر است ینب ر جبر است یهر آنکس را که مذهب غ
  ن نادان احمـــق ما و من گفتیمه ــــزدان و اهرمن گفتیچنان کان گبر 

 ) ۷۴۸ – ۷۴۹: ش۱۳۷۶، الهیجی(
ـةِ  َهِذِه  َمُجوُس  ةُ یَّ اْلَقَدرِ : ثیاشاره به حد یپر واضح است که کالم و مَّ

ُ
. اسـت) «۱۶۱، بـی تـا، شـعیری( اْأل

 : گرید  یها نمونه
 ت محرم آمدیرا در وال  ینب چون همدم آمد یرویاز پ یول

 ) ۷۳۹، ۱۳۷۶، الهیجی( حبکم اللهیبخلوتخانه  راه  ابد اویزان کنتم تحبون 
وَن  ُکْنُتْم  ِإْن  ُقْل  ۳۱: عمران آل: هیاشاره به آ هَ  ُتِحبُّ ِبُعون اللَّ هُ  ْحِبْبُکُم یُ   یَفاتَّ ـهُ  َو  ُذُنـوَبُکْم  َلُکـْم  ْغِفْر یَ  َو  اللَّ  َغُفـوٌر  اللَّ

  ٌم یَرح
 ) ۷۴۲: همان( افتیشان بصر نی ییسمع و ب یفب افتیدرون جان محمود او مکان 

ُب یَ  َما َو ی: ث قدسیاشاره به حد َحبَّ  ٍء  ْی ِبَش  یِعَبادِ  ِمْن  َعْبٌد  یَّ ِإلَ  َتَقرَّ
َ
ا یَّ ِإلَ  أ هُ  َو  هِ یْ َعلَ  اْفَتَرْضُت  ِممَّ ُب یَ لَ  ِإنَّ  یَّ ِإلَ  َتَقرَّ

اِفَلةِ  ی ِبالنَّ هُ  َحتَّ ِحبَّ
ُ
ْحَبْبُتهُ  َفِإَذا أ

َ
ذِ  َبَصَرهُ  َو  ِبهِ  ْسَمُع یَ  یذِ الَّ  َسْمَعهُ  ِإذاً  ُکْنُت  أ ذِ  ِلَساَنهُ  َو  ِبهِ  ْبِصُر یُ  یالَّ  َو  ِبهِ  ْنِطُق یَ  یالَّ

تِ  َدهُ یَ  َجْبُتهُ  یَدَعانِ  ِإْن  ِبَها ْبِطُش یَ  یالَّ
َ
َلنِ  ِإْن  َو  أ

َ
ْعَط  یَسأ

َ
 ) ۲/۳۵۲، ۱۴۰۷ی، کلین( ُتهُ یْ أ

  هانا الل یدت انیگو  یدرخت ابمــــن که ناگـــاه  یدرآ در واد
) ۷۴۴، ۱۳۷۶، الهیجی(

تاها ُنودِ  ۳۰: القصص: هیاشاره به آ
َ
ا أ   َی َفَلمَّ

َ
ْن  یَمِن فِ یْ ِمْن شاِطِئ اْلواِد اْأل

َ
َجَرِة أ   ا ُموسییاْلُبْقَعِة اْلُمباَرَکِة ِمَن الشَّ

ُه َربُّ اْلعاَلم یِإنِّ  َنا اللَّ
َ
 َن یأ

 ) ۷۳۹: همان( الله مع یمقابل گردد اندر ل ماه  ّی چون آفتاب آمد ول ینب
هِ  َمَع  یلِ : : ثیاشاره به حد ٌب  َمَلـٌك  َسـُعهُ یَ  َال  َوْقٌت  اللَّ و ). ۱۸/۳۶۰، ۱۴۰۴، مجلسـی( ُمْرَسـٌل  یٌّ َنِبـ َال  َو  ُمَقـرَّ
 .امثال آن
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۱۲۱ 

 .........اسـت کـه ین در حـالیا. دینما یم یادآوریالله و أحد را ، ن سه لفظ هویبنابرا
 : گفته شده درجات سه دسته است

 قتیطر . ۱
 عتیشر . ۲

 قتیحق. ۳

مقربان و سابقان و نفوس مطمئنـه دانسـته و لفـظ اللـه را  یسپس لفظ هو را برا یو
 . ستمگران و اصحاب شمال ین و لفظ أحد را برایمیاصحاب  یابر 

اد یقت یعت و حقیشر ، قتیب طر ین کتاب از سه لفظ با ترتین فخر رازی در ایبنابرا
  )۷۷ ،همان(. ندارد یقیسوره اخالص تطب گانه کرده است و در مورد الفاظ سه

ا در یـانسـان : دیـگو  یر خود در توضیح مقامات انسان میر کبیوی همچنین در تفس
ا در مقـام یـباشـد و  یقت است و آن همان مقام نفس مطمئنه و مقام مقربان میمقام حق

ا یـن اسـت و یمیقت است و آن همان مقام نفس سرزنشگر و لوامه و مقام اصحاب یطر 
د شـدت ین مقام ناچار بایدر ا. عت است و آن همان مقام نفس اماره استیدر مقام شر 

ن یـر از این تفسـیـگـر اید  یدر جاهـا یو. خت را داشـته باشـدس یاضتهایمجاهده و ر 
ر سـوره حمـد مقـام یو در تفسـ )صیبـا انـدك تلخـ ۲۹/۴۷۰ ،۱۴۲۰(. اد کرده استیمقامات 

قت یو مقام حق ﴾ُن یاَك َنْسَتعیَّ وإِ ﴿ه یقت را با آیو مقام طر  ﴾اَك َنْعُبُد یَّ إِ ﴿ه یعت را با آیشر 
راَط اْلُمْستَ ﴿را با   . )۱/۱۶۶ ،همان( ق داده استیتطب ﴾َم یقاْهِدَنا الصِّ

 یاما در آثار نسـف، ستین یامبر خبریث پیپرواضح است که در آثار امام فخر از حد
 . شود یده میث د ین حدیا

این مضمون را آورده اسـت امـا بـه  ۶۱۸که گذشت نجم الدین کبری متوفای  چنان
 . این حدیث اشاره نکرده است

 : به این مضمون اشاره کرده است ۸۹۸عبد الرحمن جامی متوفای 
 قت همه احوال من استیاسرار طر   من است  اقوال همه  عتیشر  احکام

 ل و آدم اجمال من استیعالم تفص  تــسیگر نیقتی د یحق، رون از منیب
  )۲۵ ،۱۳۸۳، جامی(
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۱۲۲ 

 : آمده است الج نامه منسوب به عطاریدر ه
 ن تو یقین الین عیقی عت دانیشر  ن تو یقیعت دان یقت در شر یحق
 : ایو 

 عت ینجا در طبیمنگـــر در ا یدوئ قت یشان هر دو ذاتند از حقیچو ا
 ستیقت ذات پاك مصطفا نیحق ست یعــــت آشنا نیقت با شر یحق
 کنون بشنو تو از من صـــورت او  عت قــول و فعل و صورت او یشر 
 در یاحمد ذات حنجا چو یشناس ا عت خانــــه و در یقــت با شر یحق
ا حالج نامه را از عطار ندانسته و انتساب آن را بـه یالج نامه یه، ین سجادیاءالدیض

 . )سال چهاردهم مجله سخن ۳شماره ، عطار دروغین( عطار مردود دانسته است
 : در جوهرالذات آمده است

 قت راهرو بشناس و بنگر یطر  در یعت آن احمد و آن حیشر 
 ٭٭٭

 عت یقت کن دمادم در شر یطر  قت یاب از حقیدر  ن نکتهیُشو و ا
 عت یقت در شر یقت با حقیطر  قت ین از حقیب یکینجا یکنون ا

 ٭٭٭
 عت یز دست خود مهل جانا شر  قت یشدن اندر طر  یچو کل خواه

 عتیقت در شر یکه بسپردم طر  قـــت یافتم در جان حقیخدا را  ...
در  یسید نفیسع. عت وجود داردیشر  ۀدربار  ین رساله مطالب جذاب و خواندنیدر ا

ندانسـته و معتقـد  یشـابوریجوهرالـذات را از عطـار ن» جستجو در احوال و آثار عطار«
. سته و اهل تـون بـوده اسـتیز  یاست که در قرن نهم م ین کتاب از آثار عطاریاست ا

  .)به بعد ۳۰۱و۲۳۷ ،۱۳۲۰(

 ثیدر به حدیدحیارادت س .۶
ر ین و عرفان و به تعبیان د یکرده است که م یا گسترده در تالشیدحیجا که س از آن

ق آن بـه یـش مهم بوده و از طر یث براین حدیا، برقرار کند یعت و عرفان آشتیگر شر ید 
 ین تفاوتهـاییش را در آثار خود تبین هدف خو یتر  مهم یو. ل آمده استین هدف نایا
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۱۲۳

ن راسـتا تـالش یـو در اقت قرار داده است یقت و حقیطر ، عتیانسانها در سه مرتبه شر 
از مراتـب درك و شـعور انسـانها  یا ك از اصطالحات ذکر شده را بـا مرتبـهیکند هر  یم

است که هر مرتبه از آن بـاالتر  یمراتب یز دارایعت نین و شر ین اساس د یبرا. مرتبط کند
 . است یاز مرتبه قبل

ح یقـة بـه توضـیحققـة و انوارالیعة و اطوار الطر یدر کتاب اسرارالشر  یدر آملید حیس
، قـتیقـت و اهـل حقیاهـل طر ، عتیدگاه اهل شر یاز د ، عهیپنجگانه ش یاصول اعتقاد

، غسـل، وضـو، نیـسـپس از فروعـات د ، قرار داده اسـت یپرداخته و آنها را مورد بررس
 . ١کرده است یدگاه فوق بررسیحج و جهاد را از سه د ، زکات، نماز
برپـا  یعت آن است که تو را به امـر الهـیشر : سدینو  یم )۸ ،۱۳۶۲( ن کتابیدر ا یو
ام یقت آن است که تو به حق قیو حق یزیبپاخ یقت آن است که تو به امر الهیطر ، دارد
و  یاو را حاضـر بـدان یعنـیقـت یو طر  یحـق را عبـادت کنـ یعنـیعت یا شر یو . یکن
تـا آخـر  ....یعه اقـوالیالشـر  ثیسـپس بـه حد یو. ییاو را مشـاهده نمـا یعنیقت یحق
 .  )۸ – ۹ ،همان( پردازد یم

ن کتاب یاز هم یگرید  یدر جا. ز تکرار کرده استین ۲۴ص ث را درین حدیا یو
گونـه  نیك را ایـقت پرداختـه و مرتبـه هـر یقت و حقیعت و طر یاهل شر  یبند میبه تقس
 عتندیقت برتـر از اهـل شـر یقت و اهل طر یقت برتر از اهل طر یاهل حق: کند یم میترس

قـت اگرچـه یقـت و حقیعت و طر یبـدان کـه شـر : ن استیچن یرت وعبا. )۳۱ ،همان(
، تر اسـت عت بریقت از شر یقت و طر یقت از طر یاما حق، هستند یکیقت یبرحسب حق

قـت یه اسـت و طر یـا اولی ییعت مرتبه ابتدایشر  رایز . نهایك از این است اهل هر یهمچن
الش وسـط اسـت ت کمـیکه بدا پس همچنان. است ییقت مرتبه نهایو حق، مرتبه وسط

ت یکه وسط بـدون بـدا باشد و همچنان یت میدن به نهاین است کمال وسط رسیهمچن
که وجود مافوق  همچنان یعنی. شود یز بدون وسط حاصل نمیت نینها، دیآ یدست نم هب

ابد اما وجود ما تحت بدون وجود مافوق قابـل حصـول ی یبدون وجود ما تحت تحقق نم
                                                 

اصول پنجگانه و در جلد  ۳۶۱تا  ۱۸۳) صط االعظم والبحر الخضمیالمح( ر خودیوی در جلد سوم تفس .١
حج ، زکوة، صوم، صالة)، ممیغسل و ت، شامل وضوء( فروع پنجگانه طهارت ۳۰۵ا ت ۷ص ریچهارم تفس

 . و جهاد را آورده است
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۱۲۴ 

ت بـدون یـباشد و وجود نها یح نمیت صحیوجود بدان وجود وسط بدون یهمچن، است
عت بـدون یشر  یعنی. ز استیکه عکس آن جا یدر حال، ستیوجود وسط قابل تحقق ن

قـت بـدون یز طر یـن. سـتیح نیعت صحیقت بدون شر یاما طر ، شود یقت حاصل میطر 
ك از یـچرا کـه هـر ؛ باشد یح نمیقت صحیقت بدون طر یح است اما حقیقت صحیحق

عت بخواهد بـه کمـال بـاالتر یپس اگر اهل شر (. تر است نییر کمال مرتبه پامراتب باالت
قـت بخواهـد بـه کمـال بـاالتر یقت گردد و اگر اهل طر یجزء اهل طر  باید، ابدیدست 
 یاست کـه تمـام یکس یین کامل نهایبنابرا. )دیل آیقت نایباید به اهل حق، ابدیدست 

 ده اسـتیرسـ ییکرده و به مرتبه نهـا یقت را طیقت و حقیطر ، عتیگانه شر  مراتب سه
 . )همان(

دن به مرتبـه بعـد یرس یبرا یچ سالکین است که هین عبارات اینکته قابل توجه در ا
تواند سـافل را  ینم یدن به مرتبه عالین در صورت رسیهمچن، ستیاز نین یاز مرتبه قبل ب

ته باشـد و هـم قـت را داشـید هم طر یده بایقت رسیکه به حق ین رو کسیاز ا، رها کند
قـت یشـود کـه اگـر بـه طر  یاز اهل حق باطل م یبرخ یح ادعاین توضیبا ا. عت رایشر 
از  یقت نائل آمدیبه حق ین وقتیهمچن، ستین یبه انجام دستورات شرع یازین یدیرس
. ن صورت انجام مناسـك و واجبـات ضـرورت نـداردیدر ا، شود یاز مین یقت هم بیطر 

 . )۱۹۳ ،همان( دهد جهله صوفیه نسبت می دیدگاه را بهسید حیدر این (

 نقدی بر سید حیدر آملی .۷
کاتی پرداختـه و در به ذکر ن) ره( رضا استادی در مقاله کتابشناسی سید حیدر آملی

مانند تعـدادی از کتـاب هـای ، چون در کتاب های سید حیدر: نویسد آخرین نکته می
این ، ر جوامع حدیثی معتبر ما نیستعرفانی دیگر از سنی و شیعه روایاتی نقل شده که د

سؤال پیش می آید که آیا این روایات را معتبر بدانیم و به عبارت دیگر این مصـادر را از 
 مصادر قابل اعتماد بدانیم یا نه؟

 جا که در اعتبار و عدم اعتبـار عـوالی اللئـالی حاجی نوری در مستدرک الوسائل آن
احسائی از سید حیدر آملی که بعضی از : یدگو ، کند ابن ابی جمهور احسائی بحث می

المحققین در اجازه بـه سـید  بدتر نیست و فخر، اقاویل منکره به او نسبت داده می شود
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۱۲۵

یعنی نسبِت تصوف و امثال آن مانع تمجید و ستودن و توثیق او نشده ، حیدر او را ستوده
، ها هست ل کتابسپس می افزاید منظورم این نیست که هرچه روایت در این قبی. است

ها نقل شده  بلکه مقصود این است که مانند روایاتی است که در سایر کتاب، معتبر باشد
و . )۱۹/۳۳۹ ،۱۴۰۸، محـدث نـوری( و میل به تصوف به مطالب نقلـی او ضـرر نمـی رسـاند

حـاجی نـوری در مسـتدرک از جـامع االسـرار سـید ، را تا آخر) الشریعة اقوالی( روایت
و همین طور که حاجی نوری گفته است کـه اقاویـل منکـر بـه . استحیدر نقل کرده 

صـاحب اعیـان ، یعنی از جهتی او را مدح کرده اسـت، سید حیدر نسبت داده می شود
آن طور که شـنیده ام سـید حیـدر درصـدد : نیز در ذیل شرح حال او گفته است هالشیع

چه فایده ای دارد؟ آیا آیه  کار این. بوده که اقوال صوفیان را با ظاهر شریعت تطبیق دهد
 . )۶/۲۷۲ ،۱۴۰۳، االمـین( ؟…و روایتی در تقدس صوفیه داریم تا نیاز به ایـن تطبیـق باشـد

غیر از این دو بزرگوار کسی را نمی شناسم که به سید حیدر انتقاد کـرده باشـد و شـاید 
در هـر حـال دو اجـازه . هم بـه ایـن خـاطر بـوده کـه آثـار او در دسـترس نبـوده اسـت

فخرالمحققین با آن عبارات بسـیار بلنـد کـه یکـی از آن دو بـه خـط فخـرالمحققین در 
پاسخ هر نقدی را می دهد و بزرگواری سید را اثبات ، کتابخانه حاجی نوری بوده است

 .کند می
و برخـی از ) تأویل آیات قرآن بدون تلقی از معصـومان( و) خرقه پوشیدن( بله مسأله

الله تبارک  ةاز ابهام نیست و المعصوم من عصم ر خالیاظهارات شگفت آور سید حید
موجـب شـده کـه ، و چون سید خرقه و مشایخ صوفیه را در آثار خود نـام بـرده. وتعالی

معصوم علیشاه در کتاب طرائق بیش از ده جا از او نام برده و به نفع صوفیان اصطالحی 
 . )۱۲۷تا  ۱۱۴صفحات ، ۱۳۸۲، استادی( برداری کند بهره

 عدم جدایی شریعت از طریقت و حقیقت. ۸
دست آمد شریعت  هنسفی و شبستری ب، ابن عربی، مولوی، که از تعابیر قشیری چنان
بنابراین سالک عـارف تـا پایـان . شوند دیگر جدا نمی و حقیقت هرگز از یک و طریقت

یر چند تن دیگر از در ادامه تعاب. یابد ات دینی و انجام مناسک رهایی نمیاز دستور  عمر
 : گردد عرفا ارائه می
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۱۲۶ 

ی لـزوم  ابـن فـارض دربـاره ١هیـی خود بر شرح تائ در مقدمه )۷۵۰متوفای ( صرییق .الف
بر طالبان راه حق واجب و الزم است که در عبـادات و : دیگو  عت مییروی از شر یپ

چرا کـه ، ندیعت نماید به ظاهر شر یّ روی کنند و خود را مقیعلمای ظاهر پطاعات از 
 . )۲۵۱ ،۱۹۷۶، نصوص فلسفیه( ریقت است و ال غیعت صورت حقیشر 

 ...: دیـگو  عت مـییقت و شر یری حقیدر مورد جدائی ناپذ )۴۶۵متوفای ( رییهجو  .ب
عت یر حفظ ش قت بییو اقامت حق، قت محال بودیعت بی وجود حقیپس اقامت شر 

، هجـویری( عت نفـاقییشـر  قـت بـییائی بـود و حقیـقت ر یحق عت بییو شر  ...محال
۱۳۷۵، ۴۹۹(  . 

عت اسـت یت علم ظاهر کـه همـان شـر یز در آثار عرفانی خود به اهمینی نیامام خم .ج
هـا و  ن دانـشیعلم به ظاهر کتاب و سّنت از مهمتـر : ازجمله، کند د فراوان مییتأک
ن شـرعی و یف الهی و قـوانیی اعمال ظاهری و تکال هیم پان علیا، ن آنهاستیتر  عیرف
بی یم بسوی اسرار الهی و انوار غینها راه مستقیو ا، ع الهی و حکمت عملی استیشرا

رسـد و  سـالك بـه کمـال نمـی، و اگر علم ظاهر نباشـد. باشد ات خداوند مییو تجل
بـا همـین  ؛۶۲ ،۱۳۷۲، نـییامـام خم( انـد وفیان جاهـلمدعیان جدایی ص ٢مجاهد به هدف

 .  )۸۳ ،۱۳۸۸، ب؛ ۷۹ ،۱۳۸۸، الف؛ ۸ ،۱۳۷۱؛ ۲۰۱ ،۱۴۱۰، همو: مضمون

انـد و تفـاوت  ر خطـا رفتـهیهائی که مسـ در مورد گروه) ۳۷۸متوفای ( ابونصر سّراج
نـان یدم ایـپـس د ، هائی که خطا کردند دقت کردم من در گروه: سدینو  شان مییخطاها

 : سه گروهند

و صـداقت ، عت به خطا افتادندیشان در اصول شر یسستی ا گروهی که از جهت .الف 
خ یکه بعضـی از مشـا چنان. ن امور اندكیو شناختشان از ا، ف بودیو اخالصشان ضع

 . عتیع کردن اصول شر ییدن به خاطر تضیهمانا محروم شدند از رس: اند گفته

، احـوال، مقامـات، اخـالق، و فروع همان آداب، گروه دّوم در فروع اشتباه کردند .ب
روی یـعت و پیخاطر شناخت اندکشان از اصول شر  هن خطا بیا. کردار و گفتار است

                                                 
 . چاپ شده است» فی الحکمة المتعالیة«در کتاب نصوص فلسفیه با عنوان  .١
چاپ شده در مجموعه آثار ، نییقت از منظر امام خمیقت و حقیطر ، عتیشتر به مقاله شر یح بیبرای توض .٢

 . دیمراجعه فرمائ ۱۷۹ - ۱۵۷ص، ۷، جنییعرفانی امام خم -های اخالقی  شهیره اندکنگ
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۱۲۷

 . ت کندیشان را هدایو نبود مرشدی که ا، های نفسانی از بهره

هـا روشـن  بطوری که اگر بـرای آن، گروه سّوم در لغزش و خطا بدون علت افتادند .ج
، سـراج طوسـی( کننـد ا را جبران میشود به مکارم اخالق و امور عالی بازگشته و خطاه

۱۹۱۴، ۴۱۰ – ۴۱۱(  . 

 گیری نتیجه
 : های به عمل آمده به این نتایج رسیدیم از بررسی

حدیث نیست بلکه جمله مشهوری است که از قـرن هفـتم  پیامبرکالم منقول از  .۱
در آثار عرفانی بوجود آمده است و ابن ابی جمهور به خـاطر ارادتـی کـه نسـبت بـه 

 . داشته آن را مسلم گرفته و در اثر روایی خویش نقل کرده است ایشان
وجـود آمـده  هاصطالحات شریعت و طریقت و حقیقت پس از قرون اولیـه اسـالم بـ .۲

 . است
هر چند این حدیث اولـین بـار در آثـار عزیـز الـدین نسـفی مطـرح شـده اسـت امـا  .۳

اگر چه وی مراحل آن ، عبدالقادر گیالنی مضمون آن را در آثار خویش آورده است
 . را چهار دانسته و معرفت را بین طریقت و حقیقت مطرح کرده است

ا فقـه را جـدا از یعت یست که شر یگونه ن نیاند و ا داری نیعت و د یعرفا معتقد به شر  .۴
نـد و از ین ادعائی نمایشان چنیدر صورتی که گروهی از ا، قت بدانندیقت و حقیطر 
 . مینام ه مییی صوف آنان را جهله ،عت خود را جدا کنندیشر 

یا باید به منابع دینـی دیگـری مسـتند ، حقیقت، طریقت، مباحث ذیل عنوان شریعت .۵
ها از مباحث دینی خـارج شـود و از مخترعـات عرفـانی غیـر دینـی  شود و یا تمام آن
 . محسوب شود
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 نامه کتاب ۱۲۸
 .قرآن کریم .۱
، احمـد بـن محمـد، نییگردآورنـده حسـ، عةیالش فیعة إلی تصانیالذر ، محمدمحسن، آقابزرگ تهرانی .۲

 . ق۱۴۰۳، دار األضواء، بیروت، چاپ سوم
یقة و انوار الحقیقة ،سید حیدر، آملی .۳ یعة و اطوار الطر ، مقدمـه و تصـحیح محمـد خواجـوی، اسرار الشر

 . ش۱۳۶۲، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و انجمن حکمت و فلسفه ایران، تهران
، تهـران، چاپ سوم،  زیید محسن موسوی تبر یق سیتحق،  ط األعظم و البحر الخضمیالمحر یتفس ، ــــــ .۴

 .  ق۱۴۲۲،  وزارت ارشاد اسالمی
 . ش۱۳۶۸، علمی و فرهنگی، تهران، با مقدمه هانری کربن، جامع األسرار و منبع األنوار ، ــــــ .۵
 . ش۱۳۶۷، توس، تهران، دوم چاپ، با مقدمه هانری کربن، المقدمات من کتاب نص النصوص ، ــــــ .۶
تحقیـق و ، ةیـنیث الدیـاألحاد یة فیز یالعز  یاللئال یعوال ، نین الدیمحمد بن ز ، جمهور احسائی یابن أب .۷

 .  ق۱۴۰۵، د الشهداءیس، قم، عراقی  تصحیح مجتبی
 . ق۱۴۰۴، ت الله مرعشی قمیکتابخانه آ، قم، شرح نهج البالغة، د معتزلییابن ابی الحد  .۸
، قـم، چـاپ دوم، تحقیق و تصحیح علی اکبـر غفـاری، تحف العقول ،حسن بن علی، حرانی ابن شعبه .۹

 . ش۱۳۶۳ –ق ۱۴۰۴، ن حوزه علمیه قمیجامعه مدرس
 . دار صادر، روتیب، )جلدی ۴( ةیالفتوحات المک ،نیمحی الد، ابن عربی .۱۰
 .۸۳شماره  ۱۳۸۲ ،آیینه پژوهش، ») ره( کتابشناسی سید حیدر آملی« ،رضا، استادی .۱۱

 .  ق۱۴۰۳،  دار التعارف،  روتیب، عةیان الشیأع ، سید محسن، نیاالم .۱۲
 نییم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ،  تهران،  چاپ شانزدهم، آداب الصالة، د روح اللهیس، نییامام خم .۱۳

 .  ش۱۳۸۸، )س(
 .  ش۱۳۸۸، )س( نییم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ،  تهران،  زدهمیچاپ س، سر الصالة ، ــــــ .۱۴
 . ش۱۳۷۱، نییم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ، تهران، ثیشرح چهل حد ، ــــــ .۱۵
 . ش۱۳۷۲، نییم و نشر آثار امام خمیمؤسسة تنظ، تهران، شرح دعاء السحر ، ــــــ .۱۶
،  انیـمیتحقیق و تصـحیح حسـن رح، »مصباح األنس«و» ص الحکمفصو «قات علی شرحیتعل ، ــــــ .۱۷

 .  ق۱۴۱۰،  پاسدار اسالم،  قم
بـا مقدمـه ، ترجمة مفتاح الفالح یمنهاج النجاح ف، فوریعلی بن ط، بسطامی -ن یمحمد بن حس، ییبها .۱۸

 . ش۱۳۸۴، حکمت، تهران، چاپ ششم، حسن زاده آملی
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۱۲۹

، ۱۸شـماره ، کتـاب مـاه دیـن، »یقت و انوار حقیقـتاسرار شریعت و اطوار طر « ،محمدحسین، بیات .۱۹
 . ۱۳۷۸فروردین 

 . ش۱۳۶۶، غات اسالمی قمیدفتر تبل، قم، غرر الحکم و درر الکلم ،عبدالواحد بن محمد، می آمدییتم .۲۰
بوسـتان ، قـم،  تحقیق و تصحیح هـادی رسـتگار مقـدم گـوهری، أشعة اللمعات ،عبد الرحمن، جامی .۲۱

 . ش۱۳۸۳، کتاب
تحقیـق خالـد محمـد ، سر االسرار و مظهر االنوار فیما یحتـاج الیـه االبـرار ،لشیخ عبد القادرا، الجیالنی .۲۲

 . م۱۹۹۳-ق ۱۴۱۴، دار القیم و دار السنابل، دمشق، عدنان الزرعی و محمد غسان نصوح عزقول
 . ش۱۳۷۶، عیّ تش، قم، چاپ ششم، نور علی نور ،حسن، حسن زاده آملی .۲۳
 . ش۱۳۷۸، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، وص الحکمممد الهمم در شرح فص ، ــــــ .۲۴
 . تا بی، دارالفکر، بیروت،  انیر روح البیتفس ، لیحقی بروسوی اسماع .۲۵
دمحمد یح سـیتصـح، االسماءوالصـفات ینـات فیالب لوامع ،ن ابوعبدالله محمد بن عمریفخرالد، رازی .۲۶

 . تا بی، ن أبو فراسیبدرالد
 .  ق۱۴۲۰،  اء التراث العربییدار اح، روتیب، مفاتیح الغیب ، ــــــ .۲۷
یقـت و حقیقـت، گفتاری در خصـوص شـریعت« ،امین، رحیمی .۲۸ بهـار و . ۲۵شـماره ، شـناخت ،»طر

 . ش۱۳۷۸تابستان 
، ثیث و دار الحدیمرکز بحوث دار الحد، بیروت –قم ، ةیموسوعة العقائد اإلسالم، محمد، یشهر یر .۲۹

 . ش۱۳۸۳ -ق۱۴۲۵
 . ش۱۳۷۵، ثیدار الحد، قم، چهار جلدی، زان الحکمةیم ، ــــــ .۳۰
 . ق۱۴۱۶، ةیث الثقافیدار الحد، قم، الکتاب والسنة یالعلم والحکمة ف ، ــــــ .۳۱
، دانشگاه تهران، تهران، تحقیق و تصحیح نجفقلی حبیبی، شرح األسماء الحسنی ،مال هادی، سبزواری .۳۲

 . ش۱۳۷۲
 . ش۱۳۷۲، دانشگاه تهران، تهران، بیتحقیق و تصحیح نجفقلی حبی، شرح دعای صباح ، ــــــ .۳۳
هـای اخالقـی  کنگـره اندیشـه ،»طریقت و حقیقت از منظـر امـام خمینـی، شریعت« ،مجتبی، سپاهی .۳۴

 . ش۱۳۸۲، ۷مجموعه آثار جلد، مقاالت عرفانی. عرفانی امام خمینی
 . سال چهاردهم ۳شماره ، سخن، »نیعطار دروغ«، نیاءالدیض، یسجاد .۳۵
مطبعـة ، دنیـل،  کلسـونین نینولد آلیتحقیق و تصحیح ر ،  اللمع فی التصوف ،صرابو ن،  السراج الطوسی .۳۶

 .  م ۱۹۱۴،  لیبر 
 . ق۱۴۱۷، یالهاد، قم، موسوعة المصطفی والعترة، نیالحاج حس، یالشاکر .۳۷
 . تا بی، ةیدر یمطبعة ح، نجف، جامع األخبار، محمد بن محمد، یریشع .۳۸
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۱۳۰ 

از تعارض تا گفتگو گونه شناسی ارتباط میان : شریعت عرفان« ،شیخ االسالمی علی و تاجیک ابوالفضل .۳۹
 . ش۱۳۹۵پاییز و زمستان ، ۱۵شماره ، پژوهشنامه عرفان، »عرفان و شریعت

 .   ش۱۳۶۶، داریب، قم، چاپ دوم، میر القرآن الکر یتفس ، میمحمد بن ابراه، نیصدرالمتاله .۴۰
 . ش۱۳۸۳، نة العلمیمد، قم، عةیث الشیجامع أحاد ،نیحاج حس، یالبروجرد یالطباطبائ .۴۱
 . م۱۹۸۸ -ق ۱۴۰۸، ةیدار الکتب العلم، بیروت، کشف الخفاء، یالعجلون .۴۲
 . ش۱۳۷۸، عطارد، تهران، مان و الکفر بحار االنواریترجمه اإل  -مان و کفریا ،ز اللهیعز ،  عطاردی .۴۳
بخانـه سـازمان اسـناد و کتا، تهران، ه کوشش مصطفی درایتیب، های خطی ایران فهرستگان نسخه ،فنخا .۴۴

 . ش۱۳۹۱، ملی جمهوری اسالمی ایران
 . ش۱۳۵۷، امیخ، قم، یگانیة الله گلپایهای خطی کتابخانه آ فهرست نسخه .۴۵
، بیـروت، قیـزر  یق معـروف مصـطفیـتحق، هیر یالرساله القشـ ،میابوالقاسم عبدالکر ، یشابورین یریقش .۴۶

 .  م۲۰۰۵، ق۱۴۲۶، هیالمکتبه العصر 
 . تا بی،  ثیدار الحد، ارة الجامعةیشرح الز  یة فاألنوار الساطع ،خ جوادیش، ییکربال .۴۷
، محمـد، تحقیق و تصحیح غفاری علی اکبر و آخوندی، یالکاف ، عقوب بن اسحاقیمحمد بن ، نییکل .۴۸

 . ق۱۴۰۷، ةیدار الکتب اإلسالم، تهران، چاپ چهارم
، حمـودیکتابفروشـی م، تهران، چاپ سوم، مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز ،شیخ محمد، الهیجی .۴۹

 . ش۱۳۷۶
مؤسسـة ، بیـروت، بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهـار ،محمد باقر بن محمد تقـی، مجلسی .۵۰

  . ق۱۴۰۴الوفاء 
تحقیق و تصحیح مؤسسـه ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ، ن بن محمد تقییحس، محدث نوری .۵۱

 .  ق۱۴۰۸، تیمؤسسه آل الب، قم، تیآل الب
 . ش۱۳۶۳، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم، درایه الحدیث ،کاظم، یمدیر شانه چ .۵۲
 . ش۱۳۶۲، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ سوم، علم الحدیث ، ــــــ .۵۳
 .  ق۱۴۲۴، الهادی، قم،  چاپ هشتم، ةیر المواعظ العددیتحر  ،علی،  نییمشک  .۵۴
ی« ،عبدالرضا، مظاهری .۵۵ سـراج ، »قت و حقیقت از طریق آیـات و روایـاتچگونگی پیوند شریعت با طر

 . ۱۳۹۲زمستان  ۱۳شماره ، منیر
 تـاریخ پژوهـی ،»طریقت و حقیقت از دیدگاه شیخ صفی الـدین، رابطه شریعت« ،زهرا، منصوری ظفر .۵۶

 . ش۱۳۹۳زمستان ، ۶۱شماره ) انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد(
وزارت ، تهـران،  ق سـبحانییـتوف: تحقیـق و تصـحیح، معنـوی مثنوی، ن محمد بلخییموالنا جالل الد .۵۷

 . ش۱۳۷۳، تهران، ارشاد اسالمی
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۱۳۱

 . تا بی، صدر، تهران،  ر ام الکتابیتفس ، د حسنیس، ر جهانییم .۵۸
، مصـر، چـاپ دوم، تحقیق و تصحیح یوسف زیدان، فوائح الجمال و فواتح الجالل ،ن کبرییالد نجم .۵۹

 . ق۱۴۲۶، السعاد الصباح دار
 . ش۱۳۸۶،  طهوری، تهران،  ژان مولهیتحقیق و تصحیح مار ، اإلنسان الکامل ،نیز الدیعز ،  نسفی .۶۰
 . ش۱۳۵۲،  نهیگنج، تهران،  تحقیق و تصحیح حامد ربانی،  مقصد االقصی ، ــــــ .۶۱
 . ش۱۳۸۶،  علمی و فرهنگی،  تهران،  تحقیق و تصحیح احمد مهدوی دامغانی،  کشف الحقائق ، ــــــ .۶۲
الهیئة المصریة العامـة ، مصر، به تصحیح و تحقیق عثمان امین و مقدمه ابراهیم مدکور، ةنصوص فلسفی .۶۳

 . م۱۹۷۶، للکتاب
 . ش۱۳۲۰، نا بی، تهران، »جستجو در احوال و آثار عطار« ،سعید، نفیسی .۶۴
ن آلکسـی یژوکوفسـکی / والنتـ -تحقیق و تصـحیح و،  کشف المحجوب ،ابو الحسن علی،  رییهجو  .۶۵

 .  ش۱۳۷۵،  طهوری،  تهران، رمچاپ چها،  چیر ی
، پـژوهش نامـه اخـالق، »شریعت طریقت و حقیقت از دیدگاه صـوفیان عـارف نمـا« ،حسن، یوسفیان .۶۶

 . ش۱۳۸۸پاییز  ۵شماره 


