
 

  ها در جامعه و سياست و نقش آن )ولي(و عرفان ) امام(بررسي تطبيقي انسان كامل در تشيع 
  1حامد نوروزي
   2كلثوم قرباني جويباري

  :چكيده
بيني تعريف متفاوتي  در هر جهان. غير ديني استبيني ديني و بعضاً  ستون فقرات هر جهانانسان كامل شخصيت محوري و 

بسيار به هم نزديـك  ) ولي(و در عرفان ) امام(اما شخصيت انسان كامل در تشيع . شود هاي او ارائه مي از انسان كامل و ويژگي
حاضـر   در مقالـة . انـد  اند عرفا شخصيت ولي را از روي شخصيت امـام بازسـازي كـرده    تا جايي كه برخي مدعي شده. هستند
هـاي مشـترك امـام و ولـي را نشـان       ترين ويژگـي  ايم؛ بلكه  برخي از مهم هاي تاريخي اين الگو برداري را بررسي نكرده ريشه
ايـم   البته در ابتداي مقاله به اين امر پرداختـه . نوع انتقال امامت و واليت، وظيفة هدايت، قطب بودن و غيره: ايم؛ براي مثال داده

پـس دليـل ورود   . اي براي ورود به سياست و ادارة جامعه ندارند ها هيچ عالقه و آگاهي كامل امام و ولي آنكه با توجه به علم 
كند، وظيفة امام و ولـي بـراي هـدايت خلـق      ها را به اين كار تشويق مي شك تنها عاملي كه آن ها به اين عرصه چيست؟ بي آن

  .جامعه است ها به عرصة سياست و ساز ورود آن اين هدايت سبب. است
  انسان كامل، امام، ولي، سياست، جامعه :واژگان كليدي

  مقدمه
اما اينكـه هـر   . اي است كه بيمار، غمگين، پريشان، گرسنه، برهنه و فقير نداشته باشد جامعة خوب و آرماني جامعه

 .ه يك قدرت فكريستتواند بر فقر و جهل و بيماري و بينوايي غلبه كند، موقوف ب جامعه چه بايد بكند و چگونه مي
هـاي   در برخي از جوامع اين افـق . بنابراين براي رسيدن به يك سياست خردمندانه بايد افقهاي دور را ديد و شناخت

.: ك.در اين مـورد ر (كنند؛ مانند جامعة يونان باستان و جامعة امروز غرب  دور را خود آحاد جامعه رصد و تعيين مي
هاي كلي جامعه بـر   هاي دور و تعيين سياست ياري از جوامع از ديرباز شناخت افقاما در بس). 35-48: 1387حقدار، 

ايران يكـي از جوامعيسـت كـه در    . گيرد عهدة انساني است كه از نظر خرد و هوش باالتر از آحاد آن جامعه قرار مي
توانـد و بايـد    ه مـي ضـميري كـ   انسان روشن«: طول تاريخ همواره به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش بوده است

كردنـد كـه ايـن شـخص      پيش از اسالم روحانيان زردشتي اين عقيده را القاء مي. »جامعة ايران را به او سپرد كيست؟
هاي متعـدد تـودة مـردم عليـه پادشـاهان، ماننـد قيـام مزدكيـان،          اما مردم هيچگاه اين را نپذيرفتند، قيام. پادشاه است

در نهايت نيز مردم ايران با ظهور اسـالم از پادشـاهان حمـايتي جـدي     . كند اثبات مينارضايتي مردم از طبقة حاكم را 
پس از اسالم با غلبة اهل جماعت بر ايران، بسياري تالش كردند كه خليفه را به عنوان فردي معرفـي كننـد   . ننمودند

ايرانيـان هرگـز خليفـه را بـه     امـا  . شماريست كه صالحيت ادارة جامعه را دارد كه داراي كماالت و فضايل انساني بي
در . دانسـتند  زيرا او را داراي آن ضمير روشن و خرد خدايي نمي. ها باشد نپذيرفتند تواند منجي آن عنوان كسي كه مي

ضمير جامعه بـه ايرانيـان    هاي جديدي را به عنوان زعيم و رهبر روشن بيني به ظاهر متفاوت شخصيت مقابل دو جهان
به اين ترتيب ايرانيان از همان آغاز به سراغ معارضان خالفت . بيني تشيع و عرفان بودند جهاناين دو . معرفي نمودند

حتي در زماني كه امام قدرت سياسي نداشـت  . يافتند» امام«زيرا آن خرد روشن را در ضمير . يعني امامان شيعه رفتند
زيرا پذيرفتند كه لزومـاً كسـي كـه در    . يرانيستاز اعتقاد مردم به او كاسته نشد و اين نقطة عطفي در انديشة سياسي ا

زيند كه لياقت رهبري جامعه را دارند و بـه   هاي وااليي در هر دوره مي ضمير نيست و انسان رأس قدرت است روشن
از همان آغاز در بسياري از نقاط ايران مانند حاشية درياي خزر، ري، قم و برخي نقاط ديگر . شوند اي رانده مي گوشه
  . زمامدار آرماني خود را در شخصيت امام شيعيان يافتندمردم 
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بيني عرفاني ولـي   اين انسان در جهان. بيني عرفاني نيز اين انسان كامل حضور پررنگي دارد از سوي ديگر درجهان
اي عزلـت   شود كـه در گوشـه   بيني عرفاني، ولي به صورت فردي مجسم مي گيري جهان در آغاز شكل. شود ناميده مي

دنيا و مافيها براي وي هيچ اهميتي ندارد و رويدادهاي ايـن دنيـاي   . ه و به همة مطامع دنيوي پشت پا زده استگزيد
كم اين طرز تفكر تغيير كرد و در نهايت به جايي رسيد كه شخصيت ولـي در مـتن    اما كم. خرد دون را به پشيزي نمي

ماً قدرت سياسي ندارد و احتياجي نيز بـه ايـن قـدرت    بيني هم ولي لزو در اين نوع جهان. جامعه نقش پررنگي يافت
  . شود زيرا منبع قدرت وي از جاي ديگر به وي تفويض مي. سياسي نيست

  ارتباط تشيع و عرفان
انـد و   اند يا حتي به موازات هم پيش آمده بيني در جامعة ايراني با هم تعارض داشته نبايد تصور شود اين دو جهان

هـاي مختلـف اهـل     اند عرفان اسالمي تنها در فرقه شناسان گفته چنانكه برخي از شرق .اند نداشتهنقطة اشتراكي با هم 
بينـي در اصـل    بلكه بر خالف اين نظر ماهيت و هويـت ايـن دو جهـان   . يابد و با تشيع ارتباطي ندارد سنت ظهور مي

جـاودان،  .: ك.ر(داننـد   د در دو پيكر مـي بيني را تبلور يك فكر واح تا جايي كه برخي از محققان اين دو جهان. يكيست
بيني با هم ادغام و ممـزوج   بينيم كه در موارد متعدد اين دو جهان در طول تاريخ نيز مي. )27: 1379و اشراقي،  213: 1383
نـة  اما بهتـرين نمو . اند هاي تقريباً موفق اين ادغام بوده شوند، براي مثال قيام سربداران و حكومت صفويه از نمونه مي

سيد . اتحاد عرفان و تشيع در زمان معاصر شخصيت امام خميني است كه هر دو جنبة عرفان و تشيع را با هم داشتند
گرايي اسالمي تنها به صورت تصوف در ميان اهل سنت  اگر باطني: گويد حسين نصر در بارة اتحاد عرفان و تشيع مي

در طول تاريخ نيز بسياري به ارتباط . )164: 1389نصر، (گر شد  رواج يافت، در مقابل، عرفان در كل ساختار تشيع جلوه
متصوفه به قطب و ابـدال  «: نويسد براي مثال ابن خلدون در مقدمه مي. اند ساختاري  عميق عرفان و تشيع اشاره كرده

متصـوفه در  ... انـد   اند و اقوال آنان را با عقايـد خـود آميختـه    گويي آنان اين عقيده را از شيعيان گرفته. معتقد هستند
اند، به حدي كه مستند طريقت خود را در پوشيدن خرقه،  اند و در آن فرو رفته ديانت خود مذهب شيعيان را برگزيده

ايـن خرقـه و   . آن را بر حسن بصري پوشانيد و از وي عهد به التزام طريقت گرفت) ع(اند كه علي  اي قرار داده خرقه
دهـد كـه متصـوفه عقايـد و      ايـن مسـئله نشـان مـي    . ... ي به جنيد رسيده اسـت طريقت به عقيدة آنان از حسن بصر
  . )631: 1، ج1342ابن خلدون، (اند  احساسات شيعه را عميقاً پذيرفته

هاسـت و بـدون ترديـد     زند شخصيت انسان كامـل در آن  بيني را به هم پيوند مي اي كه اين دو جهان ترين نكته مهم
بينـي تشـيع و عرفـان،     آيد شخصيت محـوري و آغـازين در هـر دو جهـان     ون بر ميگونه كه از سخن ابن خلد همان
رسانند و  هاي صوفيان نسب معنوي خود را به حضرت علي مي حتي در عالم تسنن تقريباً همة سلسله. است) ع(علي

مدينـة العلـم و    ان«نشان اين امر نيز اين است كـه حـديث   . دانند پس از پيامبر او را برترين مرجع معنوي مؤمنان مي
از . در عرفان اسالمي اشاره دارد، هم شيعيان باور دارند و هـم اهـل تسـنن   ) ع(را كه صراحتاً بر نقش علي» علي بابها

بـه عـالوه عرفـا معتقدنـد بـه      . امامان ديگر بر عهده دارند) ع(ديدگاه شيعيان و عرفا نقش انسان كامل را پس از علي
: ك.ر(توانند خود را به انسان كامل نزديك كنند  از علوم معنوي معصومين مي واسطة پوشيدن خرقه و دريافت بخشي

بيني زعـيم و رهبـر جامعـه     بنابراين انسان كامل در اين دو جهان. )117: 2، ج1964و كامل الشـيبي،   123: 1966كامل الشيبي، 
  . است

هـاي روشـنش را بهتـر     ياز دارد تـا افـق  تا اينجا روشن است كه از ديدگاه تشيع و عرفان، اجتماع به انسان كامل ن
اينكه جامعه به انسان كامل نياز دارد دليلي بر اين نيست كه انسان كامل زعامـت  . اما هر ارتباطي دو سو دارد. بشناسد

هاي انسان كامل چه دليلـي وجـود دارد كـه وي رهبـري      به عبارت ديگر با توجه به ويژگي. جامعه را بر عهده بگيرد
يرد؟ انسان كامل جامع كماالت است و بيش از هر كس بر اين امر واقف است كـه حكومـت و قـدرت    جامعه را بپذ

به يقين جامعه بـه وي نيـاز دارد،   . بنابراين وي بايد از اين قدرت گريزان باشد. سياسي قدرتي ناپايدار و دنيوي است
زودگذر كند؟ انسان كامل با علـم و آگـاهي و   پس چرا خود را آلودة قدرتي ناپايدار و . اما وي به جامعه نيازي ندارد
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انگاري دنيـا در عرفـان بسـيار برجسـته      به ويژه كه هيچ. انگارد دورانديشي خود به يقين مقامات دنيوي را به هيچ مي
پس پيش از ادامة بحث الزم است كه ارتباط انسـان  . است و اصوالً عرفان به نوعي برابر با دنيا گريزي و عزلت است

  . جامعه بررسي و تحليل شود كامل با

  رابطة ولي و اجتماع
شـود كـه    اصـطالحاً بـه علمـي گفتـه مـي     . عرفان در لغت به معني شناخت و معرفت و كسب آگاهي عميق است

بنابراين عرفان در ارتباط مستقيم با شناخت خداوند . مخصوص شناخت خداوند و آنچه مستقيماً به خدا مربوط است
اي كه شناخت خداونـد از شـناخت خويشـتن قابـل      در گرو شناخت خويش است، به گونهاست و شناخت خداوند 

  :تفكيك نيست، به گواه اين حديث
  .هركه خود را شناخت يقيناً خدايش را شناخت: )356: 1383آمدي، (من عرَف نَفسه، فَقَد عرَف ربه 
هـاي عرفـاني خودشناسـي را     در آمـوزه . بينـي عرفـاني مقدمـة خداشناسـي اسـت      بنابراين خودشناسـي در جهـان  

توان در عـراق يافـت    هاي اولية عارفان كه آن را مي گرايش. )ذيل معرفت النفس: 1339سجادي، (خوانند  النفس مي معرفت
ترين مسـئله در عرفـان را    عارفان وارسته و واصل پيروان خود را به خوسازي و سير در مقامات نفس واداشته و مهم

آنان بهترين راه براي رسيدن به مرحلة شناخت خود و خـداي خـود را عزلـت و    . اند شناسي دانستهخوشناسي و خدا
به همين دليل در بسـياري از كتـب عرفـاني    . اند نشيني تشخيص داده، بيشتر عمرشان را به خودشناسي پرداخته گوشه

به عنوان مثال در رسالة قشيريه . اند كردهبابي را به نام باب الخلوت و العزلت اختصاص داده و آدابي را براي آن ذكر 
خلوت صفت : )183: ق.هـ1359الرسالة القشيريه، (» صفة اهل الصفوة و العزلة، من امارات اهل الوصلة: الخلوة«: آمده است

اين دسته از عارفان يكي از لوازم سير و سـلوك عرفـاني را در   . هاي اهل وصال است اهل صفاست و عزلت از نشانه
ايشان در اين زمينه به . اند نوع خود دانسته و در نهايت به خلوت توصيه نموده نشيني و دوري از هم كار گوشه ابتداي

  :اند؛ از جمله آيات و احاديث فراواني هم استناد جسته
هـدايت شـديد،    شماست مراقبت از خودتان آنگاه كه بر :)105/ مائـده (عليكُم اَنفُسكُم ال يضُرُّكُم من ضَلَّ اذاهتَديتُم 

  .رساند گمراهي انسان گمراه ضرري بر شما نمي
ايد، خود و خـانوادة خـود را از    اي كساني كه ايمان آورده :)6/ التحرير(يا اَيها الَّذين آمنوا قوا اَنفُسكُم و اَهليكم ناراً 

  .آتش جهنم نگاه داريد
به عبارت ديگـر از آنجـا   . دانند كي درون خلق ميگيري را به دليل ناپا گزيني و گوشه گروهي از عارفان اين خلوت

ها سـبب پـاك مانـدن ضـمير عـارف و       كه اغلب مردم دروني ناپاك دارند و آلوده به شهوات و مادياتند، دوري از آن
بنابراين براي سلوك الـي اهللا بايـد از اخـتالط بـا خلـق      . ها موجب آلودگي و تباهي روحي سالك است نزديكي با آن

  :اين مضمون در بسياري از اشعار عرفاني آمده است. پرهيز كرد
  

خوارنـــد اغلـــب مردمـــان آدمـــي
  

ــالم  ــان  از س ــو ام ــم ج ــان ك عليكش
 

261: 2، ج1375مولوي،      
  

. گيري عارف به دليل در امان ماندن خلق از شـر سـالك اسـت    اما گروهي از عارفان نيز برآنند كه خلوت و گوشه
بنابراين دوري سالك از خلق مـردم  . اين جماعت است و باطني آلوده و پست داردزيرا سالك خود نيز يكي از آحاد 

اند؛ زيرا در آن غروريست كه با سلوك  برخي نيز نظر گروه اول را به كل ناثواب دانسته. دارد را از شر وي در امان مي
  :گويد قشيري در اين باره مي. عرفاني مغاير است

. ان يقتعد باعتزاله عن الخلق سالمة الناس من شره و ال يقصد سالمته من شر الخلـق و من حق العبد از آثر العزلة «
و مـن رأي  . نتيجة استصغار نفسه و الثاني مزيته علي الخلق و من استصغر نفسه فهو متواضـع : فان االول من القسمين

وقتي عزلت پيشه كرد قصدش از  و از حق بنده اين است كه: )183ق، .هـ1359قشيري، (» نفسه مزية علي احد فهو متكبر
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صـورت اول از دو  . عزلت سالمت نگه داشتن مردم از شر خويش باشد نه سالمت نگه داشتن خويش از شـر مـردم  
آنكـه خـود   . قسم نتيجة كوچك شمردن نفس خود است و صورت دوم نتيجة برتر دانستن برتر دانستن خود از خلق

  .ا برتر از ديگران بداند انسان متكبريسترا خوار كند انسان متواضعيست و آنكه خود ر
ويژه عارفان خراسان، مكتب دوم رشد و رواج بيشتري يافت و اين تفكـر   به تدريج و تحت تأثير عارفان ايراني، به

. كه ذات انسان پليد و آلوده است، جاي خود را به اين تفكر داد كه انسان و مخلوقات محل تجلـي خداونـد هسـتند   
به همـين دليـل   . دانستند باني نظري عرفان خود مخلوقات و انسان را مظاهر صفات و اسماء الهي مياينان بر اساس م

ها متوسـل   كم از الك عزلت و انزواي خويش به درآمدند و براي شناخت خدا به شناخت ديگر مخلوقات و انسان كم
تجليات و مظاهر و اسـماي الهـي را   كسي كه . زيرا براي شناخت خداوند بايد تجليات و مظاهر او را شناخت. شدند

پايـة عالقـه    اين تفكر تا جايي پيش رفت كه عالقه و محبت به مخلوقات خداوند هم. شناسد نشناسد خداوند را نمي
تـوان بـه وضـوح در     بيني را نيـز مـي   اين نوع جهان. به خداوند دانسته شده و خدمت به خلق همشأن بندگي خداوند

  :اشعار عرفاني ديد
  

حـق سـوي موسـي ايـن عتيـب آمد از
  

كــاي طلـــوع مــاه تـــو ديــده زجيـــب    
  

مشــــرفت كــــردم ز نــــور ايــــزدي
  

ــدي    ــتم نامـ ــور گشـ ــم رنجـ ــن حقـ مـ
  

گفـــت معبـــودا تـــو پـــاكي از زيـــان
  

اين چه رمزسـت ايـن بكـن يـا رب بيـان      
 

ــوريم ــه در رنجـ ــودش كـ ــاز فرمـ بـ
  

ــرم؟    ــو از روي كـ ــيدي تـ ــون نپرسـ چـ
  

نيســت نقصــاني تــو را!يــا رب: گفــت 
  

عقــل گــم شــد ايــن گــره را برگشــا      
  

ــت ــزين!آري: گفـ ــاص گـ ــدة خـ بنـ
  

گشـــت رنجـــور او مـــنم نيكـــو ببـــين  
  

ــن ــذوري مـ ــذوريش معـ هســـت معـ
  

ــن     ــوري مـ ــوريش رنجـ ــت رنجـ هسـ
  

365: 2، ج1375مولوي،      
  :گويد سعدي عليه الرحمة نيز در اين باب مي

  

 بــادت بــه جــز خــدمت خلــق نيســتع
  

 بـــه تســـبيح و ســـجاده و دلـــق نيســـت 
 

241: 1381سعدي،      
  :اند؛ براي مثال عرفا در اين نگرش نيز از آيات و احاديث فراواني متأثر شده

هرآنكس كه به خداونـد قـرض دهـد، قرضـي نيكـو،       ):245/ بقره(من ذالذي ييقرض اهللا قرضاً حسناً فيضاعفه له 
  .گرداند خداوند قرض او را به چندين برابر به او بازمي

  :ه استو در حديث آمد
مـردم همـه   : )237: 6ق، ج.هــ  1409حـر عـاملي،   (اَلطَفُهم بِهِم و اَسعاهم في حـوائجِهم   هم عيالي فأحبهم اليالخَلقُ كُلُّ

هـا را در نيازهايشـان    نوعانش است و كسـي كـه آن   ترين به هم ها نزد من مهربان ترين آن خانوادة من هستند، محبوب
  .كند ياري مي

پس بايد خلق را شناخت و . شود خدمت به خلق عبادت حق و شناخت خلق شناخت حق تلقي ميبر اين اساس 
اما بهترين راه خدمت به خلق چيست؟ آيا تنها فراهم كردن ماديات و زندگي مرفه بـراي خـدمت   . به آن خدمت كرد

اما در . الي معنوي فراهم كندتواند تا حدي شرايط را براي رشد و تع زيرا زندگي مرفه تنها مي! به خلق كافيست؟ خير
بنابراين بهتـرين راه خـدمت بـه خلـق فـراهم كـردن شـرايط سـعادت         . نهايت آنچه دنياييست، فانيست و بقا ندادرد

و چـه كسـي   . ها به سمت صالح و هدايت راهنمـايي شـوند   جاوداني مردم است و اين ميسر نيست مگر اينكه انسان
از اينجاست كه عرفان پا در . يا انسان كامل» ولي«نشان دهد؟ از ديدگاه عرفاني  تواند راه صالح و فالح را به مردم مي

گذارد؛ زيرا ولي به عنوان انسان كامل نه تنها وظيفه دارد كه راهنماي مردم باشد، بلكه خود نيـز در   قلمرو اجتماع مي
  .عبادت خداوند استترين  ها بزرگ اين كار پيشقدم و داوطلب است؛ زيرا هدايت مردم و راهنمايي آن



 1423/   ها در جامعه و سياست    و نقش آن) ولي(و عرفان ) امام(بررسي تطبيقي انسان كامل در تشيع 

  رابطة امام و اجتماع
هاي دوم و سوم هجري قمري نيرو گرفت، اما در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم در قالب  تشيع امامي در طول قرن

اين نوع . تشيع امامي در كوفه، قم، بغداد و مدينه رشد كرد و تحول يافت. شده يافت تشيع دوازده امامي شكلي تثبيت
خواسـتند بـا    هاي روحي و معنوي مردمي بود كه مي و دغدغه دهندة نيازها گيري بازتاب بيني از همان آغاز شكل جهان

ها تعلق داشت ولي پـس از امـام حسـن بـا ظلـم از       قدرتي كه از نظر شرعي به آن. محروميتشان از قدرت كنار بيايند
امام براي شيعيان شخصيتي غير سياسي بود كه جايگاه معنوي خويش را مديون نص و تعيـين  . ها غصب شده بود آن
كـرد و   به همين دليل نداشتن قدرت سياسي مطلق آسيبي به اعتبار امامت وارد نمي. پيشين بود، نه قيام و شورش امام

  . )312: 1389كرون ، (توانست همچنان كه قدرت مطلق سياسي ندارد، امام باشد  امام مي
نيسـت؛ زيـرا قـدرت وي از    بيني تشيع مقام امام لزوماً با قدرت سياسـي همـراه    بنابراين روشن است كه در جهان

پس چرا امام به عنوان انسان كامل بايـد در امـور سياسـي و اجتمـاعي     . جانب خداوند و پيامبر به ايشان رسيده است
بيني عرفاني مسئلة هدايت خلق است كه امام را مجبور به دخالت در  بيني تشيع نيز مانند جهان دخالت كند؟ در جهان
هـا   خداوند انسـان . شوند ها بدون هدايت و راهنمايي معنوي گمراه مي ظر شيعيان انساناز ن. كند اجتماع و سياست مي

امام از جانب خداوند در مقابل لغزش و . را به خود وانگذاشته است، زيرا بدون امام اصوالً جهان برپاي نخواهد ماند
لي بخشـيدن بـه جامعـه دچـار     خطا مصون است و به همين دليل تنها كسي است كه در هدايت مؤمنان و رشد و تعا

گشايند و تنها از طريق آنان است  امامان درهايي هستند كه راه رشد و تعالي به سوي خداوند را مي. خطا نخواهد شد
زيـرا آگـاه   . داند بنابراين امام به عنوان انسان كامل خود را مسئول هدايت خلق مي. توان به هدايت دست يافت كه مي

از اينجاست كه امام در عرصة اجتماع و سياسـت نيـز   . تواند خلق را به درستي هدايت كند است كه كسي جز او نمي
  . حضوري پر رنگ دارد

  قلمرو مشترك عرفان، تشيع، سياست و اجتماع
روشن است كـه قلمـرو مشـترك عرفـان و تشـيع جاييسـت كـه بحـث هـدايت و راهنمـايي اجتمـاع از طريـق              

هدف نهايي سياست نيز همين است كه خلق را به كمال مطلوب . شود انه آغاز مينگر بينانه و آينده هاي روشن سياست
هاي اجتماعي اين داعيه و آرزو را دارند كه در صدد تعـالي و   ها و برنامه بيني طور بسياري از جهان همين. خود برساند
هم اشتراك دارنـد؛ امـا در عمـل    ها در قلمرو جامعه و سياست با  بيني اين جهان. جانبة جامعة انساني هستند رشد همه

در مقـام مقايسـه   . توانند در كنار هم گام بردارنـد  بازيگران آن قلمرو مشترك هيچ اشتراكي با هم ندارند و اصوالً نمي
هر دوي . بيني سياسي فارابي به عنوان نوعي فلسفه سنجيد بيني بودايي را به عنوان نوعي عرفان با جهان توان جهان مي

دهند و در صـدد هسـتند راهـي بـراي ايـن       ها در اصول خود به رشد و تعالي جامعه اهميت فراوان مي يبين اين جهان
امـا  . هـايي دارنـد   بينـي اشـتراك   بنابرانين در قلمرو اجتماع و سياست اين دو جهـان . تعالي پيش پاي انسان قرار دهند

به نحوي كه عارف كامل بودايي نه . متفاوت استها به كل با ديگري  بيني بازيگران اين قلمرو در هر يك از اين جهان
بـراي  . گيرنـد  از نظر وظايف، نه از نظر منشأ قدرت و نه از نظر روحيات و رفتارهاي اجتماعي در كنار هم قرار نمـي 

امـا فلسـفه از نظـر بسـياري از     . گيـرد  مثال در فلسفة سياسي فارابي فيلسوف كامل در جايگاه پادشاه آرماني قرار مي
تواند بـا رهبـران    گاه نمي به همين دليل فيلسوف شاه فارابي هيچ. ها مردود و در ادارة جامعه ناكارآمد است بيني جهان

كند فيلسوف شاه شخصـيتي خيـالي    هاي ديگر انطباق پيدا كند؛ تا جايي كه خود فارابي اذعان مي بيني جامعه در جهان
بيني عرفـاني و تشـيع عـالوه بـر اينكـه از نظـر قلمـرو و         جهاناما نكتة جالب اينجاست كه  .)314: 1389كرون، (است 

. هاي فراوانـي دارنـد   بيني اشتراك فعاليت اجتماعي با هم اشتراك دارند، بازيگران عرصة اجتماعي نيز در هر دو جهان
اسي واحـد بـا   توانند در يك نظام سي اند و مي انسان كامل، چه ولي باشد و چه امام از ابعاد مختلف با هم قابل مقايسه

  .در بخش بعد به اين مطلب خواهيم پرداخت. هم جمع شوند
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  قلمرو مشترك عرفان و تشيع در اجتماع و سياست
بينـي خـود را    شود كه هـر دو جهـان   گفتيم كه قلمرو مشترك عرفان و تشيع در اجتماع و سياست از آنجا آغاز مي

عرفان اين رشـد و تعـالي را از طريـق خوشناسـي و     . سانندها را به رشد و تعالي معنوي بر دانند كه انسان موظف مي
عرفان . رساند و تشيع از طريق اجراي اوامر و نواهي شرعي اسالم مطابق فقه شيعه تربيت و تهذيب نفس به انجام مي

بيني بدون  رو هركدام از اين دو جهان از اين. دهد و تشيع در عرصة دين در عرصة شناخت به انسان قدرت صعود مي
حكومـت پيـامبر و   . تاريخ نيز صحت اين قول را به اثبات رسانده اسـت . گردند هم تضعيف شده و با هم تقويت مي

فاضـلي،  (علي عليهم السالم در صدر اسالم و حكومت امام خميني در عصر حاضر نمونة بارز صدق اين مدعي است 
بينـي   هايي كه داعية حمايت از جهـان  اري از حكومتدهد كه بسي در مقابل تاريخ اين را نيز به ما نشان مي. )11: 1387

اند كه نه تنها مردم جامعة خـود را بـه سـوي تعـالي      هايي ناكارآمد بوده اند در عمل حكومت عرفاني يا تشيع را داشته
ننـد  هاي عباسـي ما  ها برخي از خليفه نمونة بارز اين حكومت. اند اند، بلكه مقدمات سقوط آن را نيز فراهم كرده نبرده

هاي سقوط علمي و فرهنگي  اند ولي در عمل پايه اند كه گرايش شديدي به عرفان نشان داده القادر باهللا و ديگران بوده
مأمون نيز يكي از خلفاي عباسي بود كه داعية حمايت از تشيع و . )160 -176: 1389كرون، (جامعة اسالمي را بنا نهادند 

لي در عمل حكومت وي به جايي رسيد كه امام رضا، امام وقت شيعيان را بـه  بازگرداندن خالفت به ائمه را داشت، و
بيني را با هم جمع كـرده و حكـومتي نسـبتاً قدرتمنـد و      صفويان نيز حكومتي بودند كه هر دو جهان. شهادت رساند

ين حال حكمت آنان اما با ا. هاي علمي و فرهنگي جامعه را احيا كنند تا حدي نيز توانستند ارزش. پايدار شكل دادند
بينـي شـكلي منسـجم و فرهنگـي بـه ايـن        ها فاصله داشت؛ گرچه تلفيق ايـن دو جهـان   با حكومت مطلوب فرسنگ

بنابراين تنها اين امر كه حكومتي داعية تكيه بر عرفان يا تشيع را داشـته  . داد و آن را قدرتمند مي ساخت حكومت مي
ها بـه دليـل تقدسـي كـه بـراي خـود        حتي گاهي اين نوع حكومت. رساند باشد، لزوماً جامعه را به رشد و تعالي نمي

هاي خود عمل كننـد،   كنند و هيچ ابايي ندارند از اينكه خالف گفته هاي تغلبيه عمل مي تر از حكومت قائلند، مستبدانه
  .مانند حكومت مأمون

كمـال رهنمـون شـوند؟ چـه     هايي جامعه را حقيقتاً بـه سـعادت و    پس چه ضمانتي وجود دارد كه چنين حكومت
هايي را وا دارد كه به سعادت مردم بيانديشند؟ پيشنهادي  تواند چنين حكومت نيروي اجتماعي، فرهنگي يا سياسي مي

دهنـد ايـن اسـت كـه رهبـري جامعـه را        هـا ارائـه مـي    گونه حكومت بيني عرفاني و تشيع براي موفقيت اين كه جهان
يعنـي انسـان   . روي جامعه باشـد  ي مصون و عالم بر نيازها و مخاطرات پيششخصيتي به عهده بگيرد كه از هر خطاي

اگر سعادت و اعتالي آحـاد  . انسان كامل حلقة اتصال عرفان و تشيع و جامعه به هم است. كامل كه ولي يا امام است
هـاي   يوهجامعه حوزة مشترك عرفان و تشيع در سياست است، انسان كامل نقطة مركزي اين حوزه و جاييست كه شـ 

هـاي   ترين نكته در شناخت اين دو مكتب، ويژگي بنابراين مهم. شود گوناگون مديريت عرفاني و شيعي به آن ختم مي
  .هاي امام و ولي خواهيم پرداخت در پي به بررسي برخي ويژگي. هاست انسان كامل در آن

  مقايسة شخصيت امام و ولي
متنـاظر همـين دو   . داننـد  نامند و اين نوع كمـال را واليـت مـي    مي) مخفف ولي اهللا(در عرفان انسان كامل را ولي 

اغلب محققـان برآننـد   . هاي ولي و امام قابل مقايسه و شبيه اند بسياري از ويژگي. مفهوم در تشيع امام و امامت است
در پـي بـه   . گردد از تشيع اخذ شده است شود و به ولي بازمي كه بسياري از آداب و رسومي كه در عرفان رعايت مي

  .هاي مشترك خواهيم پرداخت برخي از اين ويژگي
نبـوت و  (بر حسب ديدگاه تشيع پيامبر اسالم عالوه بر وظيفه و قـدرت آوردن احكـام الهـي     :انتقال قدرت معنوي/ 1

و از طريق آنان به ) ع(و علي) س(ت و اين قدرت به فاطمهداراي قدرت هدايت معنوي و ارشاد نيز بوده اس) رسالت
يكي از آداب و رسوم صوفيان به صورتي نمادين با اين نوع انتقال قـدرت  . ائمة هدي عليهم السالم منتقل شده است

اين رسـم پوشـيدن خرقـه و خرقـه     . معنوي ارتباط نزديك دارد و خاستگاه آن به امامت در تشيع بسيار نزديك است
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. هاي معنوي و فيض خاص همراه با واليت و تشـرف بـه سـلوك اسـت     قال آموزهدادن پير به مريد به عنوان نماد انت
ابن خلدوم متذكر شده است كه انتقال خرقه و رسم خرقه پوشـاندن بـا   . خرقة عارف نماد انتقال قدرت معنوي است

، )ع(، علـي  )س(بر طبق حديث مشهور كساء حضرت خـاتم، دختـرش فاطمـه    . امامت در تشيع ارتباط مستقيم دارد
اين رداء به صورتي نمادين بـه معنـاي آن اسـت كـه     . را فراخواند و همه را زير يك رداء نشانيد) ع(حسن و حسين 

در يكـي ديگـر از   . واليت كلية محمديه به واليت جزئية فاطمه و از طريق او به امامـان نسـل او منتقـل شـده اسـت     
پيـامبر  . شود اين حديث از معراج پيامبر نقل مي. داردپوشي وجود  احاديث شيعه ارجاعي مستقيم به نماد باطني خرقه

. خواهـد كـه در آن را بگشـايد    خـورد و از جبرئيـل مـي    در زمان معراج در ميانة بهشت در قصري به صندوقي برمـي 
پيـامبر از  . است و تنها براي كسي گشوده خواهد شد كه خداوند دوستش دارد» سرّ اهللا«دهد كه آن  جبرئيل پاسخ مي

خداونـد  . درون صندوق فقر روحاني و مرقع بـود . كند خواهد و جبرئيل در آن صندوق را براي پيامبر باز مي يخدا م
ام براي تو و امت تو برگزيدم و اين دو را جز به كسي كه دوسـتش   اين دو را از زمني كه آفريده! اي محمد: گويد مي

هـاي   علي آن را پوشـيد و وصـله  . پوشانيد) ع(ن را بر علي پيامبر پس از معراج با اجازة خداوند آ. كنم دارم عطا نمي
. »ام زده شـده  زن خجلـت  ام كه در برابر وصله براين خرقه آنقدر وصله زده«شمار بر آن دوخت تا آن حد كه فرمود  بي

، سـپس  )ع(امر فرمود پس از شهادتش آن را بر تـن كنـد و پـس از او حسـين     ) ع(به فرزندش امام حسن ) ع(علي 
سـبزواري،  (آن خرقه تا كنون نـزد مهـدي بـاقي مانـده اسـت      . اند ف حسين تا حضرت مهدي آن را بر تن كردهاخال

: گويـد  كنـد و مـي   ابن ابي الجمهور به شباهت اين خرقه با خرقة عارفان كامل و اوليـاء اشـاره مـي   ). 93 -94: 1326
خواهنـد بـه قـدر     امامان است و با اين عمل ميكنند تأسي به اوصاف  اي كه صوفيان از طريق انتقال دريافت مي خرقه

  .وسع به اسرار الهي آگاهي يابند كه خرقه نماد آن است
هـر  . ترين وظيفة امام هدايت معنويست و همين وظيفه را ولي نيز بر عهـده دارد  مهم  :وظيفة هدايت در ولي و امام/ 2

ق او به هدايت دست يابد و همين رابطه را يك سـالك  فرد شيعه آرزوي ديدار با امام خويش را دارد تا بتواند از طري
همة كاركردهاي معنوي در هر عصري براي شيعيان به امام زمانشـان ارتبـاط   . با مراد خويش كه شايد ولي باشد دارد

روند قابليت امام براي هدايت جامعه بـا رونـد   . اما ذكر يك نكته در اينجا ضروريست. دارد و  براي عرفا با مرادشان
امام انساني معصوم است كه خداونـد او را از خطـا مصـون    . مادگي ولي براي راهنمايي سالكان با هم متفاوت استآ

ها از پيامبر به دختر و دامادش و از طريق آنان به خاندان  اين قابليت. دهد دارد و علم الهي را در فطرت او قرار مي مي
ولـي  . اما در ولي اين قابليت كامالً اكتسابي است. امام اكتسابي نيست بنابراين قابليت رهبري در. شود پيامبر منتقل مي

اما پس از طـي مراحلـي ايـن قابليـت و بلكـه وظيفـه را       . هاي نفساني ها و آلودگي در آغاز انساني عاديست با تيرگي
امام خمينـي  . تاين مراحل و مراتب در سفرهاي چهارگانة سالك به خوبي نمايان اس. يابد كه راهنماي خلق باشد مي

اين سفرها از سفر من الخلق . اند كامالً تبيين كرده مصباح الهدايةاين اسفار اربعه را كه مالصدرا مطرح كرده در كتاب 
. داند اند يا سالك خود را آلوده مي كند؟ چون يا خلق آلوده چرا سالك از خلق به حق سفر مي. شود الي الحق آغاز مي

شود كه در آن سالك بـا صـفات خداونـد     سپس سفر بالحق في الحق آغاز مي. از خدا به هر حال خلق حجاب اويند
اما . دهد اين مرحله در سفر من الحق الي الخلق بالحق رخ مي. گردد سپس عارف باز به ميان خلق بازمي. شود آشنا مي

مراحل آمادگي راهنمايي سالك پس از طي اين . مرحلة آخر سفر بالحق في الخلق است. اين نيز آخرين مرحله نيست
وقتي سالك از خلق به حق سفر . زيرا نه آن سالك اين عارف است و نه اين خلق آن خلق پيش از سفر. خلق را دارد

از خلق ملولم و انسـانم آرزوسـت، آوراگـي كـوه و بيابـانم      «گفت  كرد به خلق پشت كرده بود و به زبان حال مي مي
شناسد  ديگر خلق و جايگاه آن را مي. شد و قرب حق يافت، به خلق بازگشت اما هنگامي كه از خلق دور. »آرزوست

وي پس از طي اين مراحـل قابليـت هـدايت خلـق را     . داند زكوة شناختي كه از خالق يافته هدايت خلق اوست و مي
  . )55: 1373امام خميني، (داند  مييافته و اين امر را وظيفة خود 

اين مفهوم عيناً در عرفان نيز وجـود  . شيعيان اعتقاد دارند كه امام قطب عالم است :ندولي و امام هر دو قطب عالم ا/ 3
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. اسـت » قطـب «توانند به آن نايل شوند مرحلـة   دارد؛ تا حدي كه يكي از مراتب و درجاتي عرفاي واصل و كامل مي
ملي در مـورد قطـب و امـام    سيد حيدر آ. است و تفاوت چنداني با او ندارد» ولي«عارف كامل در اين مرحله، همان 

. )41: 1368آملـي،  (» كننـد  قطب و امام دو عبارت اما به يك معني هستند و بر يك فـرد داللـت مـي   «: گويد صراحتاً مي
  .  تفسير و برداشتي نيز كه ابن عربي از آموزة قطب و انسان كامل دارد با اعتقاد شيعه به امام همانندي فراوان دارد

گونه كـه مشـايخ صـوفي متـأخر بـه بسـط و تكميـل آن         عقيدة مهدويت آن  :منجي نهايي هستندامام و ولي هر دو / 4
ها حقيقتي باطني و يكسان يعني حقيقـت   مبناي همة اين تعاليم و غايت آن. پرداختند با عقايد شيعيان انطباق تام دارد

انـد   اين عقيده را مستقيماً از شيعه گرفتـه در اين زمينه احتماالً عرفا . محمديه است كه مورد باور عرفا و شيعيان است
  )193: 1376شفيعي، (
شيعه به نوري ازلي اعتقاد دارد كـه از پيـامبري بـه پيـامبر     : گيرد امامت و واليت هر دو از نور محمديه سرچشمه مي/ 5

امان از ارتكاب گنـاه و  اين نور نگهدارندة پيامبران و ام. االنبيا به امامان منتقل شده است ديگر رسيده و از طريق خاتم
طريق نيل به اين معرفت در تشيع ارتباط با امام اسـت  . موجب عصمت و ماية افاضة معرفت اسرار الهي به آنان است

كند بـه   در تصوف نيز براي رسيدن به طرقي كه شناخت سلوك معنوي را ميسر مي. كه واسطة بين خدا و خلق است
شود تا آنكه بركـت الهـي از منبـع وحـي بـه سـالك        نوي آنان به پيامبر ختم مياي از اوليا بپيوندد كه نسب مع سلسله

در تشـيع شـباهت   » نور محمديـه «اين سلسلة معنوي كه مبتني بر حضور و فيض معنوي است به عقيدة . سريان يابد
عه به ويـژه در  اعتقاد شيعه به نور محمديه و باور صوفين به ضرورت سلسلة معنوي در تعاليم آغازين شي. بسيار دارد

  .  )174: 1389نصر، (پيوندد  هاي امام جعفر صادق به هم مي آموزه
. همواره امامي در جهان حضور داشته و خواهـد داشـت  . مطابق عقيدة شيعه بدون امام جهان بر پاي نخواهد ماند/ 6

عقيده در عرفان و تصـوف نيـز   اين . ها امام خواهد بود حتي اگر زماني تنها دو نفر روي زمين باقي بمانند يكي از آن
: نويسـد  دربـارة آنـان مـي    كشـف المحجـوب  هجويري در . در تصوف هفت طبقه براي عرفا وجود دارد. وجود دارد

... صفت و عدد ايشان يعني اولياء چهار هزارند كه مكتومانند و مر يكديگر را نشناسند و جمال حال خود هم نداننـد  
ن درگاه حق جل جالله سيصدند كه ايشان را اخيار خوانند و چهـل ديگـر كـه    اما آنچه اهل حل و عقدند و سرهنگا

ايشان را ابدال خوانند و هفت ديگر كه مر ايشان را ابرار خوانند و سه ديگرند كه مر ايشان را نقيب خواننـد و يكـي   
ستي به وجود اين افـراد  تهانوي در مورد وابسته بودن ه. )268: 1336هجويري، (... كه ورا قطب خوانند و غوث خوانند 

چون غوث بميرد يكي از عمده به جايش رسد و به جاي عمده يكي از اخيار آيد و به جاي يكـي ز اخيـار   : گويد مي
تهـانوي،  (يكي از نجبا بيايد و به جاي يكي از نجبا يكي از نقبا بيايد و به جاي يكي از نقبا يكي از خلق برآورده نهنـد  

  .وام دنيا به وجود اين اولياء بسته استهستي و د. )845: 1، ج1346
تهـانوي رابطـة   . شود بندي طبقات عرفا نيز تأثيرپذيري شديدي از شيعه ديده مي گذشته از آنچه در باال آمد در رده

نقبا سيصد تن اند اسـامي همـة آنـان علـي اسـت، نجبـا       : دهد اين طبقات با هم و با جامعه را بدين صورت شرح مي
اند اسامي آنان حسين است، عمده چهار اند اسامي آنان محمد است  ة آنان حسن است، اخيار هفتهفتادند اسامي هم

  .  )845: 1، ج1346تهانوي، (و يكي غوث است اسم او عبداهللا است 
بـراي مثـال امـام    . شود هاي فراواني بين عرفان و تشيع يافت مي توان شباهت عالوه براين در موارد ديگري نيز مي

شود  و ولي محفوظ، امام و ولي هر دو كرامت دارند، امامت و واليت هر دو در شخص خاصي ختم مي معصوم است
  . گذريم ها درمي كه به دليل مجال اندك به ناگزير از آن )78-79: 1370انصاري، .: ك.در اين مورد ر(و موارد ديگر 
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  :گيري نتيجه
هـاي فراوانـي    بيني با هـم اشـتراك   مطابق آنچه در باال ذكر شد روشن است كه تشيع و تصوف به عنوان دو جهان

. ها شخصيت ولي و امام است كه از بسياري جهات با هـم قابـل مقايسـه هسـتند     ترين نقطة اشتراك آن اما مهم. دارند
اند كه جهان بيني عرفاني در ايـن زمينـه راه تقليـد و     هشناسان و عرفان شناسان بر اين نكته تأكيد كرد بسياري از شرق

از جمله دكتر سيد حسين نصر و دكتر محمدرضا شفيعي كدكني بر اين اعتقادند . الگوبرداري از تشيع را پيموده است
امـا  . هاي ولي باشد از تشيع گرفته شـده اسـت   گيري چنين نظامي در تصوف كه تا اين حد مبتني بر ويژگي كه شكل

مدار شيعه گرفته شده باشد و چه خـود مسـتقالً    ة اساسي اين است كه چه نظام واليت مدار عرفان از نظام امامتنكت
ها قابليت امتـزاج و ادغـام شـدن در     هاي مشترك انسان كامل آن به آن دست يافته باشد، اين دو نظام براساس ويژگي

در صـورتي كـه   . ماع و سياست به يكـديگر يـاري رسـانند   توانند در سطح اجت اند و بدين ترتيب مي يكديگر را يافته
توانند  بسياري از مكاتب فكري و سياسي گرچه در هدف و حوزة فعاليت اشتراكاتي با هم دارند اما به هيچ وجه نمي

  .  هاي بنيادين دارند ها با هم تفاوت زيرا رهبري آن نظام. با هم ادغام شوند

  منابعفهرست 
 .مة عبدالمحمد آيتي، تهران، سروش، ترج)1378( قرآن مجيد
  جلد، ترجمة محمد پروين گنابادي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب 2، مقدمه، )1342( ابن خلدون

دانشـگاه  ، مسكويه، »تصوف ايراني قرن هفتم تا دهم هجري، بستري براي تكوين نهضت صفويان«، )1379(اشراقي، احسان 
  2آزاد ري، پيش شمارة 
  ، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينيمصباح الهداية الي الخالفة و الوالية، )1373(امام خميني، روح اهللا 

  ، تهران، كتابخانة طهوريمباني عرفان و تصوف، )1370(انصاري، قاسم 
تهـران، دفتـر نشـر     ، تحقيق و ترجمه هاشـم رسـولي محالتـي،   غرر الحكم و درر الكلم، )1383(آمدي، عبدالواحدبن محمد 

  فرهنگ سالمي
، مقدمـه عثمـان اسـماعيل يحيـي و هـانري كـربن، تهـران، انجمـن         جامع االسرار و منبـع االنـوار  ، )1368(آملي، سيد حيدر 

  شناسي فرانسه در ايران  ايران
م قـادر،  جلد، تصـحيح محمـد وجيـه، عبـدالغني و غـال      2، كشاف اصطالحات الفنون ،)1346(تهانوي، محمد اعلي ابن علي 

  كتابفروشي خيام
  22آسمان، شمارة  ، هفت»عالمان شيعه و تصوف«، )1383(جاودان، محمد 

  ، قم، انتشارات آل البيت الحياء التراث وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه ،)ق.هـ 1409(حر عاملي، محمد حسن 
  كويرتهران، ، پرسش از انحطاط ايران، )1387(حقدار، علي اصغر 

  ، تهران، طرح نومباني انديشة سياسي در خرد مزدايي، )1389(راد، محمد  رضايي
  ، كتابخانة احمدي، شيرازتحفة العباسية، )ق.هـ1326(سبزواري، محمد علي 

  . ، انتشارات كتابفروشي بوذرجمهريفرهنگ مصطلحات عرفا، )1339(سجادي، سيد جعفر 
  اءالدين خرمشاهي، تهران، انتشارات دوستان، به كوشش بهكليات، )1381(سعدي، مصلح الدين 
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