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 چگونگی پیوند شریعت با طریقت و حقیقت از طریق آیات و روایات

 عبدالرّضا مظاهری
 استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي، تهران

 (88/67/6868؛ تاريخ پذيرش: 66/61/6868)تاريخ دريافت: 

 چکیده

الم غير از صورت ظاهري، احكام باطنی هم دارد و شريعت باا آنكاه علام باه ظااهر      دين اس
؛ زيرا رابطاة ظااهر و بااطن،    شود ینماست، مانع تحصيل علم باطنی همچون طريقت و حقيقت 

کناد،   اي حقيقی است نه تصنّعی و ساختگی و باطن، اعمال ظاهري را هدايت و تغذيه می رابطه
اعماال اسات و    هماة اصال و رو   « نيّات »اعمال باطنی قلب است و مستلزم « ايمان»که  چنان

سيّد حيدر آملی شريعت و فروع خمسة آن مانند نماز، روزه، حج، زکاات و جهااد را در مراتاب    
الادّين   کند و مانند عرفاي ديگاري همچاون رشايد    گانه شريعت، طريقت و حقيقت اثبات می سه

اهلل  ر براي اثبات ايان پيوناد باه ايان حاديث رساول      الخي األسرار و ابوسعيد ابی ميبدي در کش،

باه هماين دليال، عرفاا     «. أَحاوَالِی...  الحَقِیقَةُأَفعَالِی وَ  الطَّر یقَةُأَقوَالِی وَ  الشَّر یعَةُ»نمايد:  استناد می

 .دانند هماهنگی سلوک عارف با قرآن و احاديث را از اصول اساسی سلوک می

 ريقت، حقيقت، ظاهر، باطن، احوال.قرآن، شريعت، ط واژگان کلیدی:

                                                            
 E-mail: Mazaheri44@yahoo.com 
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 مقدّمه

از آنجايی که قلب انسان داراي هفت بطن، مانند سرّ، خفی، اَخفی، فؤاد، ساويدا و ... اسات،   

ي از آن بطاون را  ا مرتبهدر برخورد با ظاهر و باطن متون دينی و با توجّه به مقام و احوال خود، 

الخااص تقسايم    الک را به عوام، خواص و خاصّي سها انسان. به همين دليل، عرفا کند یمدرک 

در طول تاريخ باعث ايجاد مباحاث و   قرآن کريمو ذو بطون بودن متون دينی مخصوصاً  اند کرده

ي مختل، دينی گرديده است و از سويی، منجر به بحث تفساير،  ها رشتهبزرگی در  هاي اختالف

وم قرآنای و کاالم گردياده اسات و از     ي علا هاا  رشتهدر  آنهاتأويل و هرمنوتيک با انواع مختل، 

سوي ديگر، بحث بسيار مهمّ شريعت، طريقات و بطاالن شاريعت و اساقاط تكليا، در عرفاان       

مطر  شده است و هر يک از مفسّران و عرفا با توجّه به مقام و احوال و ناوع مطالعاات فلسافی،    

کاه   ، چناان اناد  دهبيان کر و ديدگاه خاصّ خود را اند پرداختهکالمی و عرفانی خود به اين مسأله 

ي عرفانی، نظريّة اسقاط تكلي، و بطالن شريعت را مطر  کرده، يكای از ارکاان   ها فرقهبرخی از 

و برخی نيز هار ياک از شاريعت، طريقات و حقيقات را بطاون        اند گرفتهاساسی دين را ناديده 

يات ن ذيرفته، هار ياک   اند و تأويل و بطون متون دينی را بدون ارتباط با ظاهر آ  يكديگر دانسته

منجر به صدور فتواهاي کفار و   ها دگاهيدو همين اختالف  اند آوردهرا در راستاي يكديگر  آنهااز 

ارتداد برخی از عرفا از سوي فقها گرديده است و باعث از دست دادن دانشمندان بزرگای چاون   

سای ابعااد مختلا، ايان     الدّين سهروردي و ... گرديده اسات. لاذا برر   و شهان القضا  حالّج، عين

 جامعاة موبوع از نگاه واقعی عرفان اصيل اسالمی از اهميّت و برورت خاصّی برخوردار است تا 

علمی و دينی ما را با نگاه واقعی در اين موبوع آشنا نمايد و صل  و آراماش دينای و علمای را    

عرفاان از ساوي برخای     براي جامعه به ارمغان آورد و از انكار برخی از ابعاد مهمّ اساالم، مانناد  

همچون اخباريّون و سلفيّون و پيروان مكتب تفكيک جلوگيري نمايد. پس روشن کردن ديدگاه 

يی از متون عرفانی الزم است که باه قاول   ها مثالصحي  با انجام تحقيق دقيق و عميق و شاهد 

دن متاون  وگرنه حقيقت دين يكی است و ذو مراتب بو« از نظرگه گفتنشان شد مختل،»موالنا: 

دينی و معرفت انسانی باعث ايجاد نگاه مختل، به اين متون گرديده که برخای از متصاوّفه کاه    

 ندينما یمآگاهی عميق از متون عرفانی ندارند،  نظريّة اسقاط تكلي، و بطالن شريعت را مطر  

يارد و  گ که با ارائة نظر صحي  بزرگان عرفان اين نظريّه مورد نقد و نحليال و بررسای قارار مای    

 .گردد یماصال   آنهاي ها یفهم کج
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 و معرفت عتیشر وندیپ

 نيا رايزاست؛  تيوالو رو  نبوّت و قلب  غمبريپی علوم متصوّفه، باطن قيحقسرچشمة 

 بلكاه ، سات ين، صورت ظااهر آنهاا   احكامو وبع  نيد عيتشرقصد از  کهمطلب مسلّم است 

و آن رو  و بااطن عباادات و    اشاد ب یممعرفت  کهي تر مهمي مقصد براهستند  لهيوسهمه 

ِ»عبّا   ابن نكهيااست و  احكام الْـإِنسَ إِالَّ    »ية آرا در « عْبُدونیَل  وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَ

ِ»به « لِیَعْبُدُونِ وباع عباادات    دانساته  یما  کاه بوده  نيهمي برا، کردهتفسير « ونِفُعرِیَل

باه آن   تاوان  یماز راه عبادت  هک، معرفت است  يینهاغرض  بلكه، ستينيی شارع غاغرض 

 ناما متكلّو  حكماا علماا و   نيباست و  کرده فهيشرية آاو از  کهي ريتفس نيهمو از  ديرس

 نانامسالم ة کافّا  کاه  شاود  یما ، معلوم اند رفتهيپذرا به حسن قبول  ، همه آن افتهشهرت ي

: 6878يجی، ی هم دارد )ر.ک؛ الهباطن احكاماز صورت ظاهر،  ريغاسالم  نيدکه  دانند یم

ي بغاداد  ديا جنکه  ، چنانکند یم( که با تكيه بر سنّت به آن معرفت باطنی دست پيدا 17

ي ا عزّ و جّل ا بر دست راست گرفته باشد و سنّت خدا کتان کهی رود کسراه  نيا»گفت: 

تاا ناه در    رود یما دو شمع  نيايی روشنابر دست چپ گرفته و به  - المالسّ هيعل -ی مصطف

: ديا گو یما (. نيز باز 88: 6876)عطّار نيشابوري، « افتد و نه در ظلمت بدعت شبهت مغاک

)هماان:  « مرا از آن بازدارناد  که، مگر نكنم کمذرّه  ک، از اعمال يميبزاگر من هزار سال »

ا او را باه ناور    یتعالخود را به ادن سنّت آراسته دارد، حق ا   کههر »عطا گفت:  (. ابن886

: ديا گوی از قول ابوحفص حادّاد  ثقفی عل( و ابو866)همان: « ر گرداندمعرفت آراسته و منوّ

و سنّت، نسانجد و خااطر خاود را     کتان زانيمی به وقتافعال و احوال خود به هر  کههر »

 (.867)همان: « متهم ندارد، او را از جمله مردان مشمر

 کاه  شاود  یما و چگونه  دانند یمادن سنّت  قيطرنور معرفت را از  کهشود  شاهده میم

باز هم به چند  نکياادّعا  نياي اثبات برا. پس کندی نفی کلّطور  ي، سنّت را بهفكر نيچن

اشااره   عتيشار ي عرفاا باه   بناد يپاو  قات يطرو  عتيشار  ونديپي برانمونه از سخنان عرفا 

 شود. یم
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 عتیشری بر بندیپایی از سخنان عرفا در ها نمونه

 یشابورینـ عطّار 3

 سالوک ی همااهنگ اسات و   بناد يپا عتيشربر  کهيی است عرفاجمله ي از شابورينعطّار 

ي از ا مجموعاه او  ريا الطّ منطاق  کتاان و  داناد  یما  سلوکی اساسرا از اصول  قرآنعارف با 

ی و روحاان  سالوک راه  نييتببا هدف  کهي است نبوی و اشارات قرآن نكاتی و حكم ،يلطا

ی نوشته شده است. لاذا  رحمان عتيشرو  ايانبوصول به حق با استفاده از سرچشمة معرفت 

، سات ين زيا گر عتيشار و  زيسات  عتيشرتصوّف عطّار، تصوّف  که کردادّعا  توان یمبه جرأت 

را در اشعار خاود باا    قتيحقو  عتيشرو  قتيطرتوانست  کهاست  مدار عتيشر تصوّف بلكه

راوانای شاروع   الطّير با آيات و روايات ف که از همان مقدّمة منطق ، چنانکند بيترک گريكدي

 :دينما یم

 آفااارين جاااان آفااارين پااااک را »

 

 «آنكه جان بخشيد و ايمان خاک را 

 

لَقْنَا الْإِنسَانَ مِن »اشاره است به آية شريفة  لَقَدْ خَ الَةٍوَ لَ و ماا انساان را از    :مِّن طِـینٍ  سُ

 (.66)المؤمنون/  «اى از گِل آفريديم عصاره

 عاارش را باار آن بنياااد او نهاااد  » 

 

 «ن را عماار باار باااد او نهاااد خاکيااا 

 

وَکَانَ عَرْشُهُ عَلَـى الْمَـاء لِیَبْلُـوَکُمْ أَیُّکُـمْ أَحْسَـنُ      ...»اشاره است به آية شريفة 

خاطر اين آفريد( تا شما را بيازمايد که  هو عرش )حكومت( او بر آن قرار داشت؛ )ب ...:عَمَالً

 (.7)هود/ « ...بهتر است او کداميک عمل

 وز هفت انجم پديدکرد در شش ر»

 

 «وَز دو حرف آورد نُاه طاارم پدياد    
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تةةِوَهُوَ الَّذِی خَلَق السَّمَاوَاتِ وَاألَرْ َ فِی »اشاره است به آية شاريفه   او  ...:أَیَّـامٍ  سِ

(. نياز  7)هاود/   «...[ آفرياد  کسى است که آسمانها و زمين را در شش روز ]= شاش دوران 

نَّ»اشاره است به آية شريفة  ا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُإِ فرماان او   :مَا أَمْرُهُ إِذَ

گوياد: موجاود بااش، آن نياز      چنين است که هرگاه چيزى را اراده کناد، تنهاا باه آن ماى    

 (.28)يس/  «شود درنگ موجود مى بى

 یسقطی سرّـ 1

ي ا گوناه  باه و  رديگ یمی را در نظر معنتصوّف سه  ،يتعرق.( در  897. می )سقطي سرّ

ی کسا  آنكاه ی كا ي: »ديا گو یما  کاه  چناناست،  عتيشري بر اديز ديتأک که ديگو یمسخن 

ي زيا چدر بااطن باه    آنكاه و دوم  نكندنور معرفتش نور وَرَع او را خاموش  کهی است صوف

 هتاک ، او را باه  کراماات  آنكاه و ساوم   کندرا نقض   و سنّت آن کتانظاهر  که نكند متكلّ

 «.نكندوادار ی الهمحارم 

، ربا، محبّت، قرن و فنا را باا  ذکر رينظی خود مكتبي از اصول اريبس هيّصوف، نيبنابرا

ي معتباار آنااان ماننااد هااا کتاااندر  کااه چنااان، کننااد یماای اثبااات قرآناا اتيااآاسااتفاده از 

ي هار  بارا از ابونصار سارّاج    اللّمعو  هيّريقشرسالة ي و انصارخواجه عبداهلل  نيائرالسّ منازل

و آنگااه باه شار  آن     گاردد  یما اساتناد   ثياحادو آنگاه به  ميکرقرآن  اتيآابتدا به  بحث

کاه خواجاه عباداهلل در اوّلاين قِسام از بادايات        ، چناان شود یماصطال  مخصوص پرداخته 

نَّمَـا   »: کناد  یما سورة مبارکه سابأ اساتناد    81در بان يقظه به آية  السّائرين منازل قُـلْ إِ

ةٍأَعِظُکُم  دهم  بگو: شما را تنها به يک چيز اندرز مى ...:مَثْنَى وَفُرَادَى أَن تَقُومُوا بَِْاحِدَ

(. 88: 6878)انصاري، ...« و آن اينكه دو نفر دو نفر يا يک نفر يک نفر براى خدا قيام کنيد

: کناد  یما اهلل اساتناد   خواجه قشيري نيز در بحث حال و مراتب احوال به اين حديث رسول

نَّهُ لَیُغَ» ةًانُ عَلَی قَلبِی حَتَّی أَستَغفِرَ اهللَ تَعَالَی فِی الیَومِ سَبعِینَ إِ همانا زنگاري  :مَرة

« کانم  یممرتبه طلب بخشش  تا اينكه در روز هفتاد مرتبه از خداي بلند پوشاند یمقلبم را 

باه آياة   « حقائقهافی المقامات و »(. همچنين، ابونصر سرّاج در بان 689: 6878)قشيري، 

لِکَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِی وَخَافَ وَعِیدِ»... : کناد  یمسورة مبارکة ابراهيم اشاره  68 ايان  : ذَ
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«. )موفقيّت( براى کسى است که از مقام )عدالت( من بترسد و از عذان )من( بيمناک باشد

لَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ»:ديفرما یماز سورة صافّات که  618نيز آية  نَّا إِ و هي  يک از ما  :وَمَا مِ

[ نيست، مگر اينكاه او  فرشتگانو هي  کس از ما ]»؛ ...«جز آنكه مقام معلومى دارد ،نيست

 (.86م.: 6886)سرّاج، « را مقامی معلوم است

مورد قبول  کهو ...  انيادي از موارد مانند وحدت وجود، فنا، وحدت ا پارهی در حتّعرفا 

 ممكان  کاه ، هرچناد  پردازناد  یما ی اله اتيآ ليتأو ، بهباشد ینم زينی اسالمي فقهاعلما و 

ی قرآني از معارف ريگ بهرهي براآنها هم مورد قبول فقها نباشد، مهم تالش آنها  ليتأواست 

 ی اسالم است.نيدخود در متون  تيّمشروعي جستجوو 

 یکاشانمحمود  نیعزّالدّـ 1

الادّ ر داد، عرفان زاهداناه قارا   مكتباو را در  توان یم کهارفانی عی از كي محماود   نيعزّ

او  هيا الهدا مصابا   کتاان  کهی عارف متشرّع و زاهد و عابد است صوف کي کهی است کاشان
الاد تصاوّف و عرفاان.    کتاان است تا به  تر هيشب هيّادعفقه و  کتانی به گاه محماود   نيعزّ

و  داند یم عتيشرعشق را، وجون طاعت و عبادت و مالزمت  قتيحقی تصوّف و اساسشرط 

 انيصاوف  کاه  ناد يگو یمو  شمارند یم نسّاکة عبّاد و فيوظعبادت و طاعت را  که یکسان بر

ندارناد، سارزنش    عتيشار باه آدان   اجيا احتصاحبدل و اربان منازالت و مواصالت چنادان  

)ر.ک؛ کاشانی،  شمارد یمی رتيبص یبي و نظر کوتاهی از جهل و ناشاعتقاد را  نياو  کند یم

)هماان:  « شارع  زانيا به می همه موزون بُوَد صوفو اقوال و افعال : »ديگو یم( و 87: 6817

و سنّت گواه آن نبود،  کتان کهي وجدهر »ي گفت: تسترسهل بن عبداهلل  که چنان(. 891

 (.868: 6876)عطّار نيشابوري، « باطل بود

 پیوند شریعت، طریقت و حقیقت با ظاهر و باطن دین

و علم باطنی را نيز باا   شود ینمتحصيل علم باطنی  شريعت با آنكه علم به ظاهر است، مانع

به صورتی سالم و عميق آموخت؛ زيرا طرياق   توان ینمتوجّهی به آن  غفلت از علوم ظاهري و بی

و کسی که ظاهر را به درساتی ساازمان ناداده و نياموختاه      گذرد یم« ظاهر»از مسير « باطن»

تاا باه    کوشاد  یما . عارفی کاه در سالوک   شود یماست، در طريق باطن به وادي باللت گرفتار 
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رو پاس از  ديا مايپ یما بودن برسد، اين راه را از طريق رعايت شريعت و ظاهر « سالک مجذون»

کند، بايد ادن ظااهر را   و در عالم کثرت حضور پيدا می گردد یموصول نيز که دوباره به خلق بر

اينكاه ادبای تصانّعی و     نيز رعايت کند و اين ادن ظااهر، ادبای حقيقای و تكاوينی اسات. ناه      

کاه   اي حقيقای و تكاوينی اسات، چناان     هرابطا ساختگی باشد؛ زيرا رابطة ظاهر و بااطن عاالم،   

ظاهر به آدان نيكو بايد داشت تا باطن به الاوان حقيقات آراساته    »الدّين کبري گفته است:  نجم

کَـانَ لَـهُ    مَـنْ »: اناد  گفتهکه  گردد که ظاهر را از باطن اثر است و باطن را از ظاهر خبر. چنان

(. خواجه عبداهلل انصاري گفتاه اسات:   87: 6818)خيوقی، « ظَاهِرٌ مَلِیحٌ کَانَ لَهُ بَاطِنٌ صَحِیحٌ

دود از آتش خبر دهد و گَرد از باد، و ظاهر از بااطن حكايات کناد و شااگرد از اساتاد روايات       »

 (.87)همان: « کند

؛ زيرا اعمال باطنی منجای  نديآ یمبه حسان از اعمال ظاهري  تر مهمدر اسالم اعمال باطنی 

و معياار ساودمندي اعماال     کنناد  یما که اعمال ظااهري را تغذياه و هادايت     شوند یمشمرده 

اساساً مستلزم اين اعمال باطنی قلاب اسات،   « ايمان»و از نظر اسالم  نديآ یمظاهري به حسان 

« نفااق »باا اعماال بااطن    اصل و رو  همة اعمال است و منطبق نبودن اعماال ظااهر   « نيّت» 

، و در حُكم شرک و بازگشت به پرستش ديگري در کنار خداوند است )لاويزن  شود یممحسون 

 (.16 :6تا، جلد  بی

اي آن غم نبايد خورد که بر گام کاردة    هکرد بر هي  گم»که حكيم ترمذي گفته است:  چنان

ر کاه را همّات او ديان باود،     ه»و نيز گفته است: « نيّت درست نباشد نيّت، که هي  کار خير بی

 هماة کارهاي دنياوي او به برکت همّت او دينی گردد، و هر کاه را همّات او دنيااوي بُاوَد،      همة

(. همچناين  988: 6876)عطّاار نيشاابوري،   « کارهاي دينی او دنياوي شود، به شومی همّات او 

نفس رَسته باشای و  اوقات تو آن است که از خواطر و وسوا   نيتر فابل»عبداهلل مبارک گفت: 

دل را صاافی  »(. اباوالخير اقطاع گفتاه اسات:     986)هماان:  « مردمان از ظنّ بدِ تو رسته باشند

« نتوان کرد االّ به تصحي  نيّت با خداي تعالی و تن را صافی نتاوان کارد االّ باه خادمت اوليااء     

 (.986)همان: 

، بلكاه  باشاد  ینما ي ظااهر  به همين دليل است که از ديدگاه عرفا تكلي، و شريعت تنها برا

باطن نيز داراي تكلي، و شريعت خاص خود است تكلي، مخصوص به باطن را خداوند در قاول  

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُـؤَادَ کُـلُّ أُولئِـکَ کَـانَ عَنْـهُ       »که فرمود:  کند یمخود به آن اشاره 
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 درباارة (. يا هنگاامی کاه   81)اإلسراء/« دناَ چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤول...  :مَسْؤُوالً

: ديا فرما یما و  کناد  یما ، آن را باه نعمات ظااهر و بااطن تقسايم      ديا گو یما نعمت الهی سخن 

هاى آشكار و پنهان خود را به طور فاراوان بار    و نعمت :وَبَاطِنَةً ظَاهِرَةًوَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ...»

 (.86)لقمان/ « ...شما ارزانى داشته است

اَلظَّـاهِرُ عُنـوَانُ   »پس ظاهر تابع باطن است، همانگونه که امام صادق )ع( فرماوده اسات:   

خَبُـثَ بَاطِنُـهُ خَبُـثَ     مَـنْ »(. امام علی )ع( نيز فرمود: 86:   8، ج 6816)صدوق،  «البَاطِنَ

او هام پااک    هر کس که بااطن او پااک باشاد، ظااهر     طَابَ بَاطِنُهُ طَابَ ظَاهِرُهُ: ظَاهِرُهُ وَ مَنْ

 (.698: خ 6896)صبحی، « است

اين ارتباط ظاهر با باطن در فروع خمسه مانند نمااز، روزه، حاج ، زکاات و جهااد      به خاطر

: 6، ج 6876)صادوق،  « اَلوُضُوءُ عَلَی الوُضُوءِ نُورٌ عَلَی النُّورِ»اهلل )ص( فرمود:  است که رسول

ه نُورٌ عَلَی نُور است؛ يعنی ناور بصايرت بار    ( که منظور صفاي ظاهر با صفاي باطن است ک81  

. امام صادق )ع( نيز در دعا تنها براي نورانيّت ظااهر  شود یمنور شرع سبب صفاي باطن و ظاهر 

اللّهـمَّ  »: ديا فرما یمکه  ، چنانکند یم، بلكه براي نورانيّت قلب و رو  و سرّ نيز دعا کند ینمدعا 

نِی بِمَحبَّتِکَ ، وَ قَلبِی بِمَعرِفَتِـکَ، وَ رُوحِـی بِمُشَـاهِدَتِکَ، وَ    نوِّر ظَاهِرِی بِطَاعَتِکَ وَ بَاطِ

: خادايا، ظااهر مارا باا پياروي از      اتِّصَالِ حَضرَتِکَ یَا ذَا الجَالَلَ وَ اإلِکـرَامَ  لِقالَاستِبِسِرِّی 

باا   دستورهاي خود و باطن مرا با محبتّ خود نورانی فرما و قلبم را با شاناخت خاود و رو  مارا   

مشاهده و ديدارت و درونم را با استقالل رسيدن به درگاهت نورانی فرماا. اي صااحب جاالل و    

 (.698: 68ق.، ج 6868)مجلسی، « کرامت

، آن را فقاط مرباوط باه طريقات و     مييگاو  یما پس اينگونه نيست که وقتی از باطن ساخن  

فاروع خمساه مانناد     حقيقت بدانيم و وقتی از ظاهر، منظور شريعت باشد. خير خود شاريعت و 

که سيّد حيدر آملی نماز  ، چنانباشند یمنماز، روزه، حج، زکات و جهاد هم داراي ظاهر و باطن 

نمااز اهال   : »ديا گو یما و  دهاد  یمگانة شريعت، طريقت و حقيقت چنين شر   را در مراتب سه

اسات کاه   است که خود افعال سايزده ماورد    ها ترکشريعت شامل افعال، کيفيّت انجام افعال و 

ذکار   الصاّل ، قرائت، رکوع ... که در کتب مختل، آدان اإلحرام تکبیر عبارت است از: قيام، نيّت، 

شده است و نماز اهل طريقت همان نزديكی به حاقّ و فناا در صافات خداوناد تعاالی اسات. از       
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عناوي و قارن   که منظاور قارن م   «قُربَانُ کُلِّ مُؤمِنٍ الصَّالَةُ»پيامبر )ص( نقل شده که فرمود: 

(. نماز اهل حقيقت نياز  812: 6878شهري،  مكانت بدون مكان و قرن الفرائض است )ر .ک؛ ري

کاه   «خِدمَة  وَ قُربَة  وَ وُصةلَة   الصَّالَةُ»: ديگو یمقرن و مشهود حقيقی است مانند اين کالم که 

قيقات  همان طريقت است و رسيدن به خدا هماان ح  به خداخدمت همان شريعت است و قرن 

 (.686: 8ق.، ج 6886است )ر.ک؛ آملی، 

اهلل )ص(  کاه رساول   نماز اهل حقيقت همان مشاهدة محبوبشان به چشم محبون اسات، چناان  

يعنای پروردگاارم را باه چشام پروردگاارم      ؛ «یبِّرَبِعَرَفتُ رَبِّی » و« رَبِّی نِیعَبِرَأَیتُ رَبِّی »فرمود: 

 (.866: 6828)ر.ک؛ همان، « شناختمديدم و آفريدگارم را به کمک پروردگارم 

پس اصول دين مانند توحيد، نبوّت، عدل و امامت و معاد براي تطهير باطن انسان است کاه  

و فروع دين مانند نماز، روزه، حج، خمس، زکات و جهاد براي تطهيار   رديپذ یمعلم انجام  ةقوّبا 

طهير از شرک اسات و توحياد   براي ت« ايمان»که  ، چنانرديپذ یمظاهر است که با عمل صورت 

کاه   اولياء، توحيد باطن است که همان مشاهد وجود واحد و نفی وجودات کثياره اسات، چناان   

: وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّـکَ ذُو الْجَلَـالِ وَالْـإِکْرَامِ   *  کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ»حضرت حق فرموده است: 

و تنهاا ذات ذوالجاالل و گراماى    . * ندشاو  فانى ماى  ،[ هستند کسانى که روى آن ]= زمين ةهم

 (.87)الرّحمن/ « ماند پروردگارت باقى مى

نماز براي تنزيه از کبر و روزه براي اخالص است و هار کاس کاه تطهيار ظااهر و بااطن را       

گانه شريعت، طريقت و حقيقات قياام کناد و     خواهان است، بايد به اصول و فروع در مراتب سه

به مرتبة قبل بطن آن است و مرحلة اوّل براي عوام و مرحلاة دوم   هر کدام از اين مراتب نسبت

 الخواص است.ّ مخصوص خواص و مرحلة آخر شامل خاص

ي هاا  هيا الو  دانناد  یم دهيتندر هم  عتيشررا با  قتيحقعرفا  که شود یمپس مشخّص 

: ديا گو یمو  کند یممطلب اشاره  نياي به راز نيالدّ نجم که چنان، رنديگ یم گريكدی يباطن

گشاود،   تاوان  ینما  عتيشار  ديا کلی جز باه  انساني طلسم وجود بندها کهپس معلوم شد »

)نجام  « ( هساتند المالسّا  هميعل) اءيانب، و آن ديببارا صاحب شرع  عتيشر کهدان  قتيحق

 کنيم. يی اشاره میها نمونه(. براي نشان دادن اين پيوند به 686: 6811رازي، 
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 تيّا ربوبمشااهده   قتيحقی و بندگامر بُوَد به التزام  عتيشر: »ديگو یمي ريقشخواجه 

بساته نباود باه     کاه  قات يحقنبُوَد. هر  رفتهيپذ قتيحقنباشد به  ديّمؤ که عتيشربود. هر 

خبار دادن   قات يحقخلاق آماده اسات و     ،يتكلبه  عتيشرو  امدينحاصل   يه، با عتيشر

 اميا ق عتيشار ست. حق ا دنيد قتيحقحقّ است و  دنيپرست عتيشرحق.  ،يتصراست از 

و پنهان  کرده ريتقدقضا و قدر  کهرا   است آن دنيد قتيحقاست به آنچه فرموده و  کردن

 است. کرده آشكارو 

 عتيشار نعبد نگاه داشاتن    اکيّا»گفت:  که دميشنی دقّاق ابوعلاز استاد  ديگو یمي و

، از آنجا است قتيحق عتيشر کهاست و بدان  قتيحقبه  کردناقرار  نينستع اکيّااست و 

معرفات باه امار او واجاب      کهاست از آنجا  عتيشر زين قتيحقي واجب آمد و وفرمان  که

 (.66-68: 6878)قشيري، « آمده

یَنَّهُمْ : »کند یماستشهاد  ميکرقرآن ي از ا هيآي به ريهجو الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِ وَ

لَنَا بُ ی حفاظ بناده مار    كا . آن يقتيحق ،تيهدااست و  عتيشرمجاهدت، : »ديگو یمو « سُ

از  عتيشار حفاظ حاق مار احاوال بااطن را بار بناده. پاس          گريدظاهر را بر خود و  احكام

 (.862: 6892)هجويري، « « مواهب»از  قتيحقبُوَد و « مكاسب»

 مثال قول و فعل و احوال

 کاه ی است باطناحوال و مقامات  قتيحقي علم، و ريکارگ به قتيطرعلم است،  عتيشر

 ساالک ي راهنماا  نيتر ساده نيا. گردد یمبرخوردار  آناز  شيخوة انيصوف سلوکدر  سالک

و آنگااه از   رديا بگ ادو ي اموزديبآنچه ماالبدّ است،  عتيشراوّل از علم  که ديبا سالکاست. 

ی و ساع باه قادر    قات يحقي آورد تاا از اناوار   جا  بهو  بكندآنچه ماالبدّ است،  قتيطرعمل 

، و اسات يانب کاردِ  قتيطرو  استيانبگفتِ  عتيشر، گريدعبارت  به؛ دينماي روي و کوشش

قباول   کاه ! هار  شيا دروي ا: »ديا گو یما ی نساف  نيزالدّيعز که چنان، استيانب دِيد قتيحق

ي و غمبريپآنچه  کند یم کهاست و هر  عتيشري گفته است، از اهل و غمبريپآنچه  کند یم

اسات، از اهال    دهيا دي و غمبار يپآنچاه   نديب یم کهاست، و هر  قتيطراست، از اهل  کرده

 (.78: 6828)نسفی، « است قتيحق
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: کنند یماهلل )ص( استناد  رسول ثيحد نياخود معموالً به  دگاهيد نياي اثبات براعرفا 

ال  عَةُیالشةرو سلّم. قال:  هلو آ هیعلی اهللُ صلّیِّ النَّبعَنِ » ی و فعـال أ ََةةُ یالطةری و اَقْـوَ

الِ ََةُیالحَ فَةةُ و  یأحوَ ی وَ الشَّوْقُ أسَاسِی وَ الحُبُّ نیدی وَ العَقْلُ أصْلُ مالِرَأسُ  المَعْرِ

 الَناِةةُ ی و زاد التَّوکُّلُی و صاحِبی و الحِلْمُ سِالحِی و العِلْمُ قیرَفی و الخَوْفُ مَرکَبِ

 اءِیاألنبی سائِرِ علرُ ی وَ بِهِ أفتَخِفَخْرِیَ والفَقْر مَأوا نُیقیَالی و مَنْزِلی وَ الصِّدْقُ کَنْزِ

لِوَ  احوال مان اسات    قتيحقافعال من است و  قتيطرگفتار من است،  عتيشر :نیالمُرْسَ

ية من شناخت سرمااست(.  قتيحقو احوال من  قتيطر، افعال من عتيشرگفتار من  ا)و ي

مان و   مرکاب به حاق،   اقياشتية من، پامن و محبّت به خداوند  نيدحق است. عقل، اصل 

مان اسات.    نيهمنشيی بايشكمن است. دانش اسلحة من و  قيرفاز خداوند همراه و  خوف

ي ماأوا به خداوند  نيقبر خداوند توشة من و قناعت گنج من و صداقت منزل من و ي لتوکّ

« .کنم یمو رسوالن مباهات  امبرانيپ ريسامن است. فقر موجب افتخار من است و با آن بر 

 (.66ق.: 6862)محدّث نوري، 

 کاه  چناان ، داند ینمرا از هم جدا  عتيشری حال و عندو، ي نيای اسالم هم گرامرسول 

ی ولا آماد،   ناه يمدباه   داريا دي بارا اهلل )ص(  رسول اتيحی دو بار در زمان قرن سياوی وقت

در خانة ماا باه    کهاست  سياونور  نيا»و رفت، در بار اوّل فرمود:  نكرد دايپ داريدسعادت 

ِّإِ»و در بار دوم فرمودند: « گذاشته است هيّهد ـ ی لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحمَنَ مِن قِبَلِ ن : نِمَیَال

 (.698 :8تا، ج  )غزّالی، بی« کنم یماستشمام  منرحمت را از جانب ي مينس

 کاه روز  کيا  نكاه يای باود تاا   قرنا  سيا اوساخن از   امبريپ اراناز آن به بعد در جمع ي

ی اسات   کسا : او چاه  دنديپرسا ، اصاحان  گفت یمسخن  سياوز ا اراناهلل در جمع ي رسول

. نامش مييخداي از بندگان ا بندهما هم  کردندعرض «. اهللدِيبَعُعَبدٌ مِن »اهلل فرمود:  رسول

او شما را  کردند. عرض منبود  فرمود: به ي کجا. او کردندعرض «. سياو»  فرمود: ستيچ

عاشاق شاما و او باه     نيچنا . گفتناد: عجاب   است دهيندة ظاهر ديداست  فرمود: به  دهيد

ی از كا است  فرمود: از دو سبب؛ ي دهيرسی مقام نيچنخدمت شما نشتافته، پس با چه به 

و  ليا علي دارد عاجزه است و به چشام  رمادريپ کهمن،  عتيشر ميتعظغلبة حال و دوم از 

و  کناد ی بانشاتر باه روز   سياوآورده است.  مانياي سُست شده است و به ما پادست و  به 



ی 
ی ا ترويج

صلنامة علم
ف

ج منیر
سرا

 
سال 
8

، شمارة 
68

، زمستان 
6868

 

 عبدالرّبا مظاهري 62

 

از مان   ديا ابيدرفرماود: چاون او را    نكهيا... تا کندي نفقات خود و مادر خرج برارا  مزد آن

 (.666: 6892)هجويري،  ديگوتا امّت مرا دعا  دييبگوو  ديرسانسالمش 

ی كا ي کاه  آورد یم ليدلو مقام او دو  سياواهلل )ص( در احوال  رسول مينيب یم نجايادر 

خاود   نيا ااز جاناب اوسات.    عتيشري مربوط به بزرگداشت گريدو  مربوط به احوال اوست

 سيا اوي بارا ی احاوال  نيچن کهاست  عتيشربا بزرگداشت  نكهياي باشد بر ا نشانه تواند یم

 نيا ا. از کناد  یما وادار  عتيشراو را به بزرگداشت  کهی است احوال نيچن او ي ديآ یم شيپ

ی آملا  دريا ح خيشکه از جملة آنها  اند هکردي اريبستالش  ثيحد نياي شر  براي عرفا رو

 است.

 ثیحد نیای در شرح آمل دریدحیّستالش 

 ريا تعبو عرفاان و باه    نيا د انيماست تا  کردهي ا گستردهتالش  دريح ديّس کهاز آنجا 

 نياآن به  قيطرمهم بود و از  شيبرا ثيحد نيا، کندی برقرار آشتو عرفان  عتيشر، گريد

 ها انساني ها تفاوت نييتبرا در آثار خود  شيخوهدف  نيتر ممهي وآمده است.  ليناهدف 

هار   کناد  یمراستا تالش  نياقرار داده است و در  قتيحقو  قتيطر، عتيشردر سه مرتبة 

. بار  کناد مرتبط  ها انسانو شعور  درکي از مراتب ا مرتبهشده را با  ذکراز اصطالحات  کي

ی قبلا هر مرتبه از آن باالتر از مرتبة  که ی استمراتبي دارا زين عتيشرو  نيداسا ،  نيا

 است.

: 6818)آملای،   قةة یالحقو اناوار   قةیرالطّو اطوار  عةیراسرارالشّ کتانی در آمل دريدحيّس

و اهال   قات يطر، اهل عتيشراهل  دگاهيداز  عهيشگانه  ي پنجاعتقاداصول   يتوب(، به 86

، وبو، غسال،  نيد س از فروعات ی قرار داده، سبررسپرداخته است و آنها را مورد  قتيحق

ق.: 6888اسات )ر.ک؛ هماان،    کردهی بررسفوق  دگاهيد، حج و جهاد را از سه زکاتنماز، 

869.) 

آن  قتيطری بر پا دارد، الهتو را به امر  کهآن است  عتيشر: »ديگو یمی آمل دريدحيّس

 عتيشر ای و ينک اميقتو به حق  کهآن است  قتيحقي و زيخ پاه بی الهتو به امر  کهاست 

ی او را مشااهده  عنا ي قتيحقی و بدانی او را حابر عني قتيطری و کنی حق را عبادت عني
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 قات يحقو  قات يطرو  عتيشار ي اهال  بناد  ميتقسا (. آنگاه وي به 2: 6818)همان، « يینما

 قتيطربرتر از اهل  قتيحقاهل : »کند یم ميترس نگونهيارا  کپرداخته است و مرتبة هر ي

و  عتيشار  کاه بادان  : »آورد یما عباارت را   نيا او « ناد اَ عتيشربرتر از اهل  قتيطرو اهل 

از  قتيطرو  قتيطراز  قتيحقی هستند، امّا كي قتيحقاگرچه بر حسب  قتيحقو  قتيطر

 ايی يا ابتادا مرتباة   عتيشار  رايز؛ نهايااز  کاست اهل هر ي نيهمچناست.  تر یعلاَ عتيشر

 نيهمچنا وسط است  کمالش، تيبدا که همچنانمرتبة وسط است، و  قتيطراست و  هيّلاوّ

دسات   باه  تيبادا وساط بادون    کاه  همچنانو  باشد یم تينهابه  دنيرسوسط،  کمالاست 

وجود مافوق بدون وجود  که همچنانی عن؛ يشود ینمبدون وسط حاصل  تينها زين، ديآ ینم

 نيهمچنا ، امّا وجود ماتحت بدون وجود مافوق قابل حصاول اسات.   ابدي ینمماتحت تحقّق 

بادون وجاود وساط قابال      تيا نهاو وجاود   باشد ینم  يصح تيبداوجود وسط بدون وجود 

، شود یمحاصل  قتيطربدون  عتيشری عناست؛ ي زيجاآن  عكس که یدرحال، ستينتحقّق 

 قتيحقاست. امّا   يصح قتيحقبدون  قتيطر زين. ستين  يصح عتيشربدون  قتيطرامّا 

اسات.   تر نييپامرتبة  کمالاز مراتب باالتر،  کهر ي کهچرا، باشد ینم  يصح قتيطربدون 

را  قات يحقو  قات يطر، عتيشرگانة  ی مراتب سهتمام کهی است کسيی، نها کامل، نيبنابرا

 (.86)همان: « است دهيرسيی نهاو به مرتبة  کردهی ط

 ریابوالخ دیابوسع دگاهید

اسات. از او   ريالخاباو  ديابوساع ساخن گفتاه اسات،     ناه يزم نيادر  کهي گريدي عرفااز 

«  سات يچ، قتيحقو  قتيطر، عتيشر: ةََُیَِالحَوَ مَا  ةََُیرِالطةوَ مَا  ةُعَیرِالشةمَا : »دنديپرس

، فِأُفعَالٌ  ةُعَیرِالشة»وي پاسخ داد:   ةََُة یَِالحَی األَخالَقِ، وَ فِأَخالَقٌ  ةََُة یرِالطةوَی األَفعَالِ

ةِ فعَالَ لَهُ ی األَحوَالِ، فَمَن الَ أَفِأَحوَالٌ  ابِعَةةِ وَ بِالمُجَاهِدَ تَ  فَـالَ أَخـالَقَ لَـهُ    السُّةنةةِ  مُ

ِوَ مَن الَ أَخالَقَ لَهُ  ةََیرِالطةوَ یَةِ ادَالهِبِ ِفَالَ أَحوَالَ لَـهُ   ةََِیرِالطةوَ  یَةِادَالهِب ةِ وَ ََة یَِالحَب

ََامَةِ وَ  اخاالق در اخاالق اسات و     قات يطرافعال در افعال است، و  عتيشر: ةِاسَیَالسِّاإلِستِ

، افعال عتيشري از سنّت و رويپبا مجاهدت و  کهی کساحوال در احوال است. پس  قتيحق

 قات يطرو  تيهادا اخاالق باا    کاه ی کسا ندارد، و  قتيطرو  تيهدانداشته باشد، اخالق با 
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 نهاا يا: »ديا گو یما بااز هماو   «. نادارد  استيسو استقامت و  قتيحقنداشته باشد، احوال با 

هماه   قتيطری و اثبات بُوَد به قالب و جسم انسان، و نفهمه  عتيشری منازل است و اسام

 (.26: 6872منوّر،  )ابن« است رتيحهمه  قتيحقی باشد و کلّمحو 

ی باه مقاام   مقاام ی از وقتا هر عاارف  : »نديگو یمی عرفانعرفا در شر  مقامات و احوال 

وگرناه دچاار    نكناد و هرگز باه آن توجّاه    کنده توب تر نييپااز مقام  ديبا، کردباالتر صعود 

 بتيهی از خوف به قبض رفت و از آنجا به وقتی شده است؛ مثالً عرفانی حجان و گناه نوع

ی از رجا به بسط وقت اي است و يمبتدي براخوف  رايزدوباره به خوف برگردد؛  دينبا، ديرس

ی عرفان، وگرنه دچار گناه ندينماه بسط توجّ ابه رجا و ي دينبا، ديرسرفت و از بسط به اُنس 

و  قات يطر، عتيشار نگااه را درباارة    نيهما (. 88: 6827)مظااهري،  « و حجان شده است

 بلكه، ستين عتيشر او ي قتيطر کردنی باطل معنبه  نيابرد و  کار به توان یمهم  قتيحق

 کاار  به کار نياي براهم  که، نفسی را ليدل نيهم  بهاست و  قتيحقی تنزّل از مقام معنبه 

و شرط طريقت را قلّت مباحات باا   نديگو یم« سحّاره» بلكه، دانند ینم، نفس امّاره برند یم

و اعتقاد دارند که در طريقت رخصت کمتر است؛  دانند یم« ها رخصت»خود و دور بودن از 

ي هاا  انساان تخفيا، بار    به خاطري بعي، است و مباحات شرع ها انسانزيرا رخصت براي 

اتوان قرار داده شده است و شريعت بان راحتی و ترفّاه را گشاوده اسات، ولای در     عاجز و ن

تاا بار ساالک دليار نشاود و از       شاود  یمطريقت اين راحتی و رخصت از نفس امّاره گرفته 

 (.62: 6812مباحات به محرّمات مايل نگردد )ر.ک؛ العبادي، 

 یبدیم دگاهید

از نفاس   تار  نييپاا و  مكّااره ر از نفاس  نفس ساحّاره در مرتباة بااالت   : »ديگو یمي بديم

، او را از عتيشرقرار دادن  مستمسکاست و گاه با  سالک بيفربه دنبال  کهمطمئنّه است 

گردد. چون او را بر طاعات و انواع  قتيحقنفس، گرد اهل  نيا. دهد یمتنزّل  قتيحقمقام 

نَإِنَّ »، کنبر نفس خود رحمت  ديگو، نديب محكم اباتير ، چاون  «حَقّـاً  کَیلَعَ کَفسِلِ

ي نهاد و هار   و شيپآرد، رخصت  عتيشربا مقام  قتيحقمرد نه محقّق باشد، او را از مقام 

و او را به مقام اوّل باز بارد؛   رديگو از آنجا نفس قوّت  ديآ ديپدجا رخصت آمد، آرامِ نفس 

« ديا آ ديا دو نفاس امّااره بااز     گرداناد  یباازم  عتيشردوباره به مقام  قتيحقی از مقام عني

 (.61: 6876)ميبدي، 
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آمده است و به طريقت و شاريعت   تر نييپادر اينجا عارف بايد از اينكه از مقام حقيقت 

ئَاتُ    »نظر افكنده، توبه کند و اين توبه، توبة عرفانی است و مصاداق   ارِ سَايِّ بارَ حَسَانَاتُ األَ

بِينَ قَرَّ شاريعت نيسات، اگار وارد    است؛ زيرا براي کسی که عوام است و اهل عمل باه  « المُ

عمل به شريعت شود، اين کار او يک حسنه است، امّا براي عارفی که از شريعت و طريقات  

گذر کرده و عميق شده و به حقيقت رسيده است، بازگشت نگاه او دوباره به شريعت، ياک  

: 6878نوع سيّئة مقرّبين است و نه به معناي باطل کردن شاريعت اسات )ر.ک؛ قشايري،    

681.) 

پس همانگونه که اين نگاه تخصّصی به حسنه و سيّئه فقط در احوال عرفانی قابل فهام  

و درک است و هرگز اينجا منظور از سيّئه، گناه ظاهري نيست، نگاه به شريعت، طريقات و  

گريازي   حقيقت هم با اين نگاه لطي، عرفانی قابل فهم است و هرگز نفی شريعت و شريعت

 و تنها سخن از مراتب احوال عارف است نه نفی شريعت.در آن وجود ندارد، تنها 

، علام  عتيشار علم ساه قِسام اسات: علام      کهبدان : »ديگو یم االسرار کش،ي در بديم

ی افتنيا  قات يحقی اسات و  معاامل  قات يطری است، آموختن عتيشر. قتيحقو علم  قتيطر

لُواْ أَهْلَ الـذِّکْرِ »را گفت:  عتيشراست. علم  أَ را گفات:   قات يطر(. علام  7األنبيااء/  «)فَاسْ

لَیهِ » ابْتَغُواْ إِ نَّا عِلْمًـا »را گفت:  قتيحق(. علم 89المائده/ «)الَْْسِیلَةَوَ  «وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُ

واساطه   عتيشردر علم  کهب ندارد  که. پس هر کردبه استاد  عتيشر(. حوالت 19)الكه،/ 

 قات يحقو حوالت  کرد ريپبا  قتيطر . حوالتستيني ا بهرهعلم  نيا، او را در ستين کار  به

باه آن ناور، ذات نباوّت     کاه ي تاباد در دل  نورسه علم، حاصل شد،  نيا. چون کردبا خود 

 کاه  اباد ي صيتخصا و  ،يتشار  نيا اشناخت بداند، او را از درگاه نباوّت   نيابشناسد. چون 

ةُالعُلَمَاءُ » ثَ رَ  (.616: 2، ج 6876)ميبدي، « « اءِیَنبِاألَ وَ

 ریگی نتیجه

را بدون رو  اخالص  عتيشراعمال  بلكه، ستندين اعتنا یبی نيدعرفاي واقعی به اعمال 

 عتيشار از فقها در حوزة  رتريگ آسانعارفان را  که. آنان دانند ینم کارآمدی و کافو توجّه، 

 عتيشار ي تنها در حوزة انگار سهلمسامحه و  نكهياي برا، روند یم، سخت به خطا دانند یم

ي عااد ی و عرفا ی محدودند و در حادّ تاوان   شرع ،يتكالدارد و قلمرو  انيجر مجاز است و
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 اديز،عتيشرمحرّماتِ  ترکی با عمل به واجبات و کس رايزاند؛  شده ميتنظها  روزمرّة انسان

ی و ساخت عرفاا بار اساا  تحمّال      ابات يرنظاام   کاه  ی صاورت  در، گردد ینمی سختدچار 

 ي استوار است.ريگ سخت

 ليدل نيهم به، ابدي ینمتحقّق  ابتير، ردينگی قرار سختفشار و  ريزسان ، تا اننيبنابرا

و باه   اند نكرده ميتنظی شرعی خود را تنها با واجبات و محرّمات ابتيرعرفا نظام  کهاست 

. نديافزا یمواجبات و محرّمات  نياي را به اديزو مستحسنات  مكروهاتناچار مستحبّات و  

 اتيا ح ديا قتا در  سالک. پس اند کرده  يتصر نكته نياي به دمتعدّي در موارد اديزي عرفا

در  کاه  کاس اناد هار    باشد و اگر گفتاه  گردانيرو عتيشري رواز پي تواند ینمي است، ويدن

 قات يحقدر  کاه  کاس اناد هار    باشد و اگر گفته گردانيرو عتيشر، از برد یمسر  به قتيحق

عالم نيست  نياالق صد البتّه مربوط به طور اط  . بهگردد یممفارق  عتيشر، از برد یمسر  به

   يها به « عئِارَالشَّبَطَلَتِ  قُئِاقَالحَلَو ظُهِرَتِ »جملة  نيامحسو  و معقول است، و  که

، چرا که کند ینم، شود یمختم  قتيحقبه  کهی را قتيطرو  عتيشري بهای ارزش و نف هجو

و در اينجا باطال شادن باه     دشو یمبا ظهور حقايق باز هم حقيقتی از باطن شريعت ظاهر 

کاه در بحاث    معنی عبور از ظاهر به باطن است نه به معناي باطل در احكام عبادي، چناان 

تطبيق شريعت، طريقت و حقيقت در مثال نماز از قول سيّد حيدر آملای مراتاب آن شار     

 شد.

، از ناد يگو یما و ديدگاه آناان را بادعت    اند اينكه گروهی از اهل ظاهر، اهل باطن را رد کرده

: ديا گو یما  المشارقين  منطاق  ماة مقدّسينا در  که ابن ، چنانشود یمهمين اختالف مراتب ناشی 

چون برخای کاه باه ظااهر     «. دانند یمانديشی را بدعت و مخالفت با مشهورات را باللت  ژرف»

رات جنبة بااطنی و اشاا   توانند ینمو توان عقلی گذر از عبارت را ندارند و  اند کردهعبارات عادت 

 نيتار  ساده، آنهارا درک کنند، به جاي کوشش براي درک عميق  قرآنو لطاي، و حقايق دين و 

و هر ديدگاه عميقی را که با ظاهر عبارت و مشهورات همخاوانی نداشاته    کنند یمراه را انتخان 

، در حالی که هر يک از اهال شاريعت، طريقات و حقيقات باه      دانند یمباشد، بدعت و گمراهی 

ن هستند که بدانند معناي حقيقی کتان و احاديث چيست تا معناي پنهان شده در زير دنبال آ

 را به گوش مردم زمانة خود برسانند. قرآننصّ ظاهر را آشكار کنند و پيام باطنی و معنوي 
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