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 مناسک فقهی و سلوک عرفانی
 (7رن ای از عرفان مدطرحواره)   

 

 7/6/39مورخ: ، سایت جرس، روز جمعه :منبع
 

 شناختی،شناختی، معرفتهای وجودشناختی، جهانمؤلفه (5و  4، 3، 2، 1) «ای از عرفان مدرنطرحواره»قاالت م در 

در این نگارنده  1د.ه شدسلوک عرفانی و امر سیاسی کاوی نسبت میان ، همچنین  عرفان مدرن اخالقیِ انسان شناختی و

از نگرش ه، دی کردصورتبن ته میان سنت و مدرنی با عنایت به گسست معرفتیِ را»عرفان مدرن« ، مفهوم سلسله مقاالت

ر جستاری دا به بحث میگذارد. ن رآی هاگیرد و مؤلفهمیبر پردهکنونی ۀ راززدایی شد در جهانِنی و سلوک عرفا

مرگ »، «مرگ هراسی»، «کورمرگی»ر این میان، می توان د 2.دیدگررن از مقوله مرگ نیز تبیین دمستقل، تلقی سالک م

 ۀدیدر مواجهۀ با این پدرن درا موضع مختار سالکِ م« مرگ آگاهی»را از یکدیگر بازشناخت؛ « مرگ آگاهی»و « یشیدان

می  رنده، سالک مدآور منطقی ـ فلسفیرساله ر د. چنانکه ویتگنشتاین دکر دادقلم دمهیب و غریب و منحصر به فر

ته به عمر بس دپیون»، چرا که دگی بگیردو انتقام مرگ را از زن دپیشه کن« یدگی ابدزن»ر همین جهان پیرامون، د دکوش

گی دزن»، «ر حالدن دگی کردزن»؛ نحوۀ زیستی که متضمنِ«مغتنم شمار دهدست دهر وقت خوش که »و « موییست

 است. « گی بی پرسشدزن»و « رونید

 

 ٭٭٭
 

پرسش محوری این جستار  آنم تا نسبت میان سلوک عرفانی و آموزه های فقهی را تبیین کنم. نوشتار بر ر ایند

ا را و آنه در تنظیم سلوک معنوی خویش از احکام فقهی تبعیت می کند رن، تا چه میزاندکه سالک مست از اینعبارت

ر سامان د« دبای»رن د: آیا سالک مدی کردصورتبن یگری نیز این سؤال رادمی توان به نحو  ؟دهدنظر قرار می  دم

نِ مناسک دادنظر قرار  دن و مدون لحاظ کردیا  ب ؟دارداحکام شریعت را پاس ب ،نِ به سلوک معنوی خویشدبخشی

  ؟درا نصیب بر ل انگیزید و احوالِ خوش معنویِ دمناسبات و روابط سلوکی خویش را تنظیم کن دفقهی نیز می توان
 

 اتدعباباب 
تفکیک « باب معامالت»را از « اتدباب عبا»ه و دی رایجِ میان فقها  بهره بردخوبست از تقسیم بن ن به این پرسش مهیب،دادبرای پاسخ 

ه است و برخالفِ احکام باب معامالت، سوی داونده و خده، ناظر به رابطۀ میان بندر شریعت اسالم تبیین شدی، چنانکه دکنیم. احکام عبا

می تلقی ی  در زمرۀ احکام عباداحکام طهارت و نجاست  و...اسکی چون نماز، روزه، حج، . منداردهای اجتماعیِ آشکار و پررنگی ن
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متن  گواهی آیاتِ، به ه از سلوک شخصی و نحوۀ زیست پیامبر گرامی اسالمدبرگرفته ش و دان«مصالح خفیه» داحکامی که واج 3؛دشون

ن و بایسته و واجب دنماز خوان ربارۀدس در متن مقد از آنها. فی المثل، اتخاذ شده موثق و احکام فقهی قرآن( و منابع تاریخیِس )دمق

های  یترواپیامبر و  سی به سیرۀکری نرفته است. مسلمانان با تأذ نِ نمازهای یومیهده رکعت بوده، اما از هفدن آن سخن به میان آمدبو

و ثغور روزه  دودبر همین سیاق است ح .ده رکعت نماز می خوانندر پنج نوبت هفدر طول شبانه روز دگی ایشان، دزن موثق از نحوۀ

احکام می توان چنین انگاشت که   . دمی شوجاری  و... مریض و مسافر داحکامی که بر فر روزه ومبطالت  ور ماه رمضان د گرفتن

اما عناوین اخالقی ای که  ؛دیل برخی از عناوین اخالقی قرار می گیرنذو  دارند 4«ربط اخالقی»اجتماعی، فقهیِ احکام  ی، نظیردعبا

سیاقی  .ران استیگدبا  کنشگر اخالقی  با خویشتن است، نه عناوین اخالقی ای که ناظر به  مناسبات و روابطِ دمعطوف به تنظیم رابطۀ فر

 که می توان دهدهای اخالقیِ عموم انسانها فتوا می در نظر آوریم. شهودجوان بیست ساله را  توسط پنج ساله ک دکو  ندنظیر کتک خور

ن دز کتک » ی به آن، گزاره اخالقیِداف وصف بو با اتصّ دگنجان« یگراندن به دآسیب رسان»یل عنوان اخالقیِ ذرا   این فعل طبیعی

ر این د به تعبیر فیلسوفان اخالق، مؤلفه ها و خصوصیاتی که. دی و استنتاج کردرا صورتنب« نارواست توسط یک انسان بالغ اخالقاً کدکو

ا ذن، غدراز کشید ن،دویدافعال طبیعی ای نظیر یگر، داز سوی  6.دهستن 5«خصوصیات اخالقاً مربوط» دادر عد، دیافت می شوسیاق 

یک از  صف به هیچ، متّدقرار نمی گیرن«... التدع» ،«ندجبران کر»  ،«اریدوفا» نظیریل عناوین اخالقی ای ذ... که و  ندادن، لم دخور

  .گفت سخنی و اثباتاً ر باب آنها از منظر اخالقی، نفیاًدو  دکر نمی توان آنها را ارزیابی  ه،دربط اخالقی بو ده، فاقداوصاف اخالقی نش

ا می توان آنها ر به نظرم  ، چه می توان گفت؟ در زمرۀ احکام فقهی اندن و روزه گرفتن که دافعال طبیعی ای نظیر نماز خوان ربارۀد 

ر د 9.و از ربط اخالقی آنها سراغ گرفت دادراس قرار  دیوید ر نظام اخالقیِد  8«دخو دبهبو» و عنوان اخالقیِ  7«ر اولر نظدوظیفه »یل ذ

ا بر و نهایت دمی شو او ضمیر ی به شکوفاییِدانجام این اعمال،  مؤ این باور است که، بر دو روزه می گیر دمی خوان نماز واقع، کسی که

ن دآسیب نرسان»و  «اریدوفا»ر نظر اول، نظیر داکثر وظایف ر فهرست وظایف راس، د 10.دمی افزای، دوبی ای که نصیب می برخ میزانِ

 است که ناظر «دخو دبهبو» وظیفۀ تنها  یگر انسانهای پیرامونی است؛دبا معطوف به روابط کنشگر اخالقی  ،«سپاسگزاری» و  «یگراندبه 

خالقی یل عنوان اذی را دلول این سخن این است که می توان احکام عبادست. ماخالقی او خوبیِ و ارتقاء میزان ویشتنبا خ دبه روابط فر

عنان با افزایش میزان خوبی برای  ن آنها را همدو بجا آور ر سپهر اخالق  سراغ گرفتدآنها « ربط اخالقی» و از  دگنجان« دخو دبهبو» 

   .کنشگر اخالقی انگاشت 

ر نظام سلوکی خویش چه  منزلتی برای آنها قائل دو  داردی ده چه تلقی ای از احکام عبادبه روایت نگارن رنداکنون بپرسیم سالک م

ن دورو با غوطه خ دگی نظر می کندینی به چشم منابع معنابخشِ به زندی و مناسک در احکام عبادرن در می یابم، سالک مداست. چنانکه 

اران دیند . قاطبۀدینی و فلسفۀ آنها از مناظر گوناگون نظر کردر اعمال و مناسک د. می توان دگی خویش معنا بخشدبه زن در آنها می کوشد

ی، دایشان، احکام عبا دبه نز 11.دع عقاب به جا می آورنفدینی را برای کسب ثواب و د، مناسک دیش انداران معیشت اندیندر زمرۀ دکه 

ک سال. از منظر دآنها را بجا  آور د، بایداوندخ تبعیت از اوامر  و نواهیو هر مسلمانی جهت  دارد هویتیسویۀ جمعی، آئینی، مناسکی و

ن احکام دبجا آور دِستاورد ، مهمترین12«یدخوبا» ی ودپسندو خو بینیدن بر خودگی و فائق آمدیگر، معنابخشیِ به زندرن، از سوی دم

ر اینجا سالک د) نمازگزار در فرد دۀ نماز می تواندرکوع و سج .ر نظر آوریمدر دن و روزه گرفتن را دفی المثل، نماز خوان ی است.دعبا

ل ر مقابدن دخاک افتا بر ،ده می رود. گویی سالکی که به رکوع و سجداو باش« بذکا دخو»زهر دو پا درن(، القاء خضوع و خشوع کندم
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وری می آدیا در برابر عظمت و فخامت و مهابت هستی را به خودن خویش دن و به حساب نیامدو ناچیز بو درا تجربه می کن امر بیکران

 :در برابر سرکشی های نفس  مقاومت می کندو اینچنین  دمی یاب دبادر مصاف تندو خویشتن را به سان پرّ کاهی  دکن

 اریدافر ـس کــی که نفـــآنرا چه کن  اریدهزار مصحف از بر ه ـرم کــــگی

 13اریدر ــــر سدآنرا به زمین بنه که   سر را به زمین چو می نهی وقت نماز

 

 دالف آمار، خدن است. انسان روزه دصفحۀ ضمیر گشو دو تار از پو داز بن دن و بنداحوال باطن کردر  دن تفقروزه گرفتن نیز متضمّ

یر و به تعب د، احوال خوش معنوی را تجربه می کنندو با کفّ نفس پیشه کر دن امساک می کندن و آشامیدر خوردو  دمی کنت عمل دعا

ن دهاار، با پای ندروزه  دفر«.  درنذ، ایام بر شما می گدمبارک شمایی»و ضمیرش معطر و مطرّا، که:  دشمس تبریزی، جانش مبارک می شو

 صوصاً؛ خدرا احراز می کن« یدخوبا»های نفس و  ن بر کژیها و پلشتیدگی معنوی الزم برای فائق آمدمابر مشتهیات نفسانیِ خویش، آ

 دگیرب یدرا ج« آفات زبان»و  دزنن، بر زبان خویش  نیز مهار دن و نیاشامیدو افزون بر نخور داری را تجربه کنداگر مراتب مختلف روزه 

ص روزه ، شخیدر مرتبه بعد. داقلی کندن را کمینه و حدکر سخن چینی ن ودن، تهمت زدروغ گفتن، غیبت کردو خبط و خطاهایی نظیر 

ش و و آرام دهنی، افکار رهزن و تیره و تشویش زا را از خویش برانذجات و با اطفای تموّ دط یابهن خویش نیز تسلّذبر  دار می تواند

 . درون متصل شودو به چشمۀ ژرفِ آرامش  درا نصیب بر طمأنینه

ن این احکام داز بجا آور د، اگر مرادی نظیر حجّ. ممکن است گفته شودیگر احکام عبادرن از دتلقی سالک م همین سیاق استبر 

ی می گدر این مناسک به چشم منابعِ معنابخش به زندرن دی، یافتن معنایی برای زیستن بر روی این کرۀ خاکی است و عارف مدعبا

م، یسدوئیسم ، بودر آئین های هندو نه فی المثل مناسکی که  داندن این مناسک می درا ملتزم به بجا آور دخو رندم ؛ چرا سالکدنگر

رن آنها دم یان؟ چرا سالکدیگر اده است؟ چه تفاوت ماهوی است میان مناسک آئین اسالم و دو مسیحیت به پیروان توصیه شیت دیهو

 ؟ دو مناسک اسالمی را برگیر درا فرو نه

نحوۀ زیست و  وارتباط وثیقی با پیشینۀ تربیتی  ،ی که بر مناسبات و روابط سلوکی و معنوی حکمفرماستدر می یابم، قواعدچنانکه 

 ایی پرورش یافته، بیشترین انس و الفت را با آموزه های معنویِدر سنت بودکسی که  .دارده و پرورش یافته، در آن بالیدسنتی که سالک 

 ن،ر ایراده است. همانطور که یک فارسی زبان که دی و اسالمی بالیدر سنت مسیحی، یهودیاق است کسی که ؛ بر همین سداردیستی دبو

غزلیات  و  یوان حافظدن داز خوان تی ذل ؛دارد یرینه با شعر پارسیدانس و الفتی ه و ده و بزرگ شدگی کردافغانستان و تاجیکستان  زن

. فی دنمی بر لردالیوت و بو .اس .فراست و تی دیویداشعار شکسپیر و  نداز خوانهیچگاه  که دمی برنصیب   یوان شمسد ی ودسع

 :دمی خوان یوان حافظدر دکه یک فارسی زبان  المثل هنگامی

 ها لدر د دمشکینش چه خون افتا داب جعـز ت             دافه ای کاخر صبا زان طره بگشایـــوی نــبه ب

 ها ز راه و رسم منزل دی خبر نبوـالک بــکه س                دمغان گویه رنگین کن گرت پیر دی سجاــبه م

 ها اران ساحلـا سبکبــال مـح دــانندا  ـــکج    ابی چنین هایل            دب تاریک و بیم موج و گرــش

 

ن و ضمیر هذ در تار و پوده  و دخورینیِ فارسی زبانان گره دچنان واژگان و مفاهیم این ابیات حافظی با پیشینۀ فرهنگی و عرفانی و 

یگر دای ه نمی توان این اشعار زیبا و نغز و پر مغز را به زبان دچنانکه بای اوالً ه کهدزیستۀ  آنها عجین ش ه و با  تجربۀدایشان رخنه کر
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سی زبان ، برای یک غیر فاردمی برزیبایی شناختی ای که یک فارسی زبان از این اشعار و  حظ و بهرۀ معنایی و بالغی  ؛ ثانیاًدترجمه کر

 با مخاطبی دکه مولوی باش« من تجربی» ر غزل زیر، به ظاهر، ده، داریان آوردچنانکه تقی پورنامیگر، دمثالی به عنوان  ست نیافتنی است.د

« حق» از زبان  ناهشیاری ور مقام د ر میان نیست و موالناد ع تخاطبی از سنخ تخاطب های  متعارفر واقد، اما دسخن می گوی مشخص

 «: من چه گویم یک رگم هشیار نیست» که  14؛در این ابیات سخن می گوید « من فرا» یا « شمس تبریزی» یا 

 ات منمــا چشمۀ حیـــراب فنـر این سد  جا که آشنات منمــرو آنـــت مـــنگفتم

 مـــات منــبه عاقبت به من آیی که منته  هزار سال ز من دـگر به خشم روی ص و

 ه رضات منمدرـرا پـــس دـــکه نقش بن  یــنگفتمت که به نقش جهان مشو راض

 ات منمــریای با صفدمرو به خشک که   و یکی ماهیـــنگفتمت که منم بحر و ت

 

غی و بهره های بالر زبان فارسی انگاشتن و از آن ده و توبرتو و غزلیات موالنا را  قلۀ غزل عارفانه دپیچیمعنایی کشف این روابط 

مکن می مری که برای یک غیر فارسی زبان ناقائق و ظرائفِ  زبان پارسی میسر است؛ امدبسیار با  ر پرتو انسِدتنها ن، دمعنوی فراوان بر

 .  دنمای

ف و دفارسی زبان با موسیقی سنتیِ ایرانی. نوایی که از سازهای اصیل ایرانی نظیر سنتور و سه تار و  بر همین سیاق است رابطۀ یک 

ی ۀ  فارسد، شنوندل انگیز عجین می شوند ی که  با آوازی خوش و روح نواز و، چه به صورت تک نوازی، چه هنگامدتنبک بر می خیز

 دخشو می بدتی بذو چنان ل ر؛ودافقهای  دو هم نور داست،  مست و مفتون می کننوس با شعر پارسی و موسیقی ایرانی مأ زبانی را که

 :دارد دآگاه فردناخو وآگاه دهنری ارتباط وثیقی با ضمیر خو ذاذ، التکنیدشفیعی ک به تعبیر 15.دنمی آی« خم شراب داز ص»  که

عر ن از یک قطعۀ موسیقی یا شدت برذآگاه؛ یعنی به هنگام لدآگاه و ناخودضمیر خو ی است حاصلِذاذهنریِ اصل و راستین، الت ذِاذالت»

ای یک ایرانی، آگاه ماست. بردوش ضمیر ناخوداین تجربه بر  اصلیِ ، بلکه بارِدۀ نقاشی تنها ضمیرِ آگاهِ ما نیست که فعالیت می کندیا پر

 ولهرکرباره در پاورقی ترجمۀ فالن قطعۀ شعر فرنگی، اطالعی د. ولی اگر دارداو حضور  دِر ضمیر نا به خودحالج و رستم و  سیاوش

عر از ش  ذاذبه هنگام الترستم و  سیاوشکه آگاهی وی نسبت به  داردرت و توانایی را نداو، آن ق هنریِ ذاذر التد، آن اطالع دهندبه او ب

    16«فارسی

یژه ای با ه، رابطۀ وده و بزرگ شدیل سنت مسیحی بالیذر د. سالکی که ده تبعیت می کندمناسبات سلوکی و معنوی نیز از همین قاع

 را بر دهر خوه و مُدیل این سنت اتفاق افتاذ. اولین تجربه های معنوی او داردیگر سنن  معنوی ندکه با  داردسنن معنویِ مسیحی 

 دا یاو از فر دمی گیر سراغ دهن وضمیر خوذر دل انگیزی را د،  خاطرات ستبر ده، چنانکه وقتی به پسِ پشت می نگردشخصیتش ز

یس فرانچسکو و دروشن است که  فی المثل سالکانی نظیر ق. در آنها احوال خوشی را نصیب می بردن دن و تکرار و غوطه خوردآور

سنت ر این دو بس؛ که  دراننذل سنت مسیحی از سر می گدر دچنین تجارب نغزی را تنها  17نتزاکیسار آثار نیکوس کازدمالنیوس چوپان 

از آن مخزن برای  د، به نحویکه می تواننداردی دلول های منحصر به فردو آموزه ها ومناسک مسیحی برای ایشان معانی و م ده اندبالی

 .دگیرن ددنِ به تجارب باطنی خویش مدمعنا بخشی

ه دورسیاق است. چنانکه پیشتر آ همینه با آموزه ها و مناسک فقهیِ اسالمی نیز بر دل سنت اسالمی بالیدر درابطۀ سالک مسلمانی که 

ی ایدر جهان راززدو ثغور سلوک عرفانی  دوده وحدیل سنت عرفان اسالمی نگاشته شذ «رندطرحواره ای از عرفان م» ام، سلسله مقاالتِ
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بانیِ علی االصول می توان م ه است.داسالمی همت گمارمیراث ستبر عرفان  یِد؛ از اینرو، به  بازخوانیِ انتقادۀ کنونی را سراغ می گیردش

مسیحی و  ی،دمعنوی  و عرفانی نظیر عرفان یهو  یگر سننِدر د... نحوۀ زیست عرفانی را شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختیِدوجو

ل در ده رنی کدسالک مر عین  حال، د؛ پژوهش هایی که خارج از حوصله این سلسله مقاالت است. دنیز سراغ گرفت و تبیین کر اییدبو

یگر ده با مناسک ک دارده، نسبتی با  مناسک فقهیِ اسالمی ده و شکوفا شد( بالیاسالمی -ایرانی قیقتر  سنت دبه تعبیر  سنت اسالمی )

تب و  ر این زمانۀ پردن  به سلوک معنوی دگی و سامان بخشیدبخشی به زنمعنا. از اینرو، بهترین منبع برای داردیان و سنن معنوی ندا

ر طول د ه هاستدخانۀ خروشانی است که سدگرفتن از این سنت ستبر است. تو گویی، سنت عرفان اسالمی بسان رو ددبرای او، م ،تاب

ن دکر با آبتنی درن می توانده است. سالک مدر روزگار کنونی به او رسیده  تا درانذه و منزلگاه های مختلفی را از سر گدتاریخ جاری ش

لِ تجربه های باطنی و اگزیستانسیر عین حال دو  دگی خویش بهره جویدن به زنداین چشمۀ خروشان برای معنا بخشی خانه، ازدر این رود

 سدر متن مقد داونداز نحوۀ سخن گفتن خدرنی چون سپهری، طنین اندبرخی از اشعار سالک م از اینرو،. دیل آن معنا کنذخویش را 

 در موعدو  داردحضور پر رنگی ، شاعرآگاهِ دآگاه و ناخودوخ ر ضمیردپیشینۀ معنوی قرآن( با مخاطبان خویش است؛ چرا که این )

 :ده، ریزش می کنداسالمی بالی -ایرانیسنت  لدر درنی که در گفتار و رفتار سالک مدمقتضی 

هم می ه ب م کهدمی شنی ؟/د، آیتی بهتر از این می خواهیدم، گفتم:/چشم را باز کنیدیم/ برگی از شاخه باالی سرم چیدی بودزیر بی»

خانه   /داردیم/  تا کاله از سرشان بردرا نازل کر د/ بادندوش آورد/ ابر انکار به دندید، سحر!/ سر هر کوه رسولی داند:/ سحر می دگفتن

ای ده صب یم/ خوابشان رادت کردیم به سرشاخۀ هوش/ جیبشان را پر عادستشان را نرساند/ چشمشان را بستیم/  دی بوداوودهاشان پر 

 18.«سفر آینه ها آشفتیم

 دهدان بر سر مهر نیست و ترجیح می دلطافت  است، چن مدو ع نظم و نسق و تصلّب دنما برای او فقه متعارف که با سهراب دهر چن

 :دوش فراوانِ فقهی روانو از پی سؤالهای سنگین و  دبه جای آنکه فقه بخوان ؛ددمفتون زیباییِ کمیاب ترین نارون روی زمین گر

/ پای کمیاب ترین نارون روی زمین/  فقه  - ختر بالغ همسایهد -/ وقتی از پنجره می بینم حوری/ دلم می گیردازه یک ابر دمن به ان»

 19.«دمی خوان

 و: 

نگین و چه س دم، فقه می بردید/ من قطاری دم، روشنایی می بردیدم لبریز سؤال/... من قطاری دید، کوزه ای دسر بالین فقیهی نومی»

 20.«می رفت

 لخواهدو  نحوۀ زیست معنویِ  دمی گیر دداسالمی و مناسک فقهی م هایدر سرایش اشعار خویش، از مفاهیم و نمادر عین حال، د

 : دبه تصویر می کش حو شاعرانه ایخویش را، به ن

 ر نمازم جریانده من/ من وضو با تپش پنجره ها می گیرم/ دشت سجادمن مسلمانم/ قبله ام یک گل سرخ/ جانمازم چشمه، مهرم نور/ »

ره تکبی»سته سرو/ من نمازم را پی دسر گل د، گفته باشدانش را باذمن نمازم را وقتی می خوانم / که ا طیف/ ...  داردماه، جریان  دارد

 دمیرو باغ به باغ، دموج/ کعبه ام بر لب آب/ کعبه ام زیر اقاقی هاست/ کعبه ام مثل نسیم، می رو« قامت دق»علف می خوانم/ پی « االحرام

       21«من روشنی باغچه است« دحجر االسو» شهر به شهر/ 

می  ردگی  و آرامش د؛ معنایی که با اطمینان و آسوداندرا غایت قصوای سلوک معنوی می « معنای تام»جستجوی  ،شبستری دمجته

 : درس
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 د.دهمی نشان را بودنش «تام» کم کم و زندمی شکوفه درون همان در شودمی لبریز آن از زندگی شود یافته اگر که «تام معنای» آن»

 رنددا «ولد و زاد» تام معناهای نشیند...می درون در «نعمت» یک مثابه به «آسودگی» و «اطمینان» و شودمی پر درون خالی فضای گویی،

 وضعیت» این بگویم باید کنم، اشاره خودمان عرفان به اگر است! معنا تولید کارگاه تو درون گویی کنند،می تولید معنا وار سلسله و

 ...است شده تعبیر «درون گشاد» به آن از تبریزی شمس مقاالت در که است همان «درونی

 هک است تجربه این معنای گاهی «.است هیچ در هیچ جهان» که است تجربه این معنای تام، معنای گاهی است. گوناگون تام معناهای

 است... عدم تجربۀ معنای گاهی است، ناب کیهانی آگاهی معنای گاهی است، عشق تجربۀ معنای گاهی و داری قرار «مطلق» حضور در

 از رمیگ خاکستر روندمی و آیندمی وقتی اما ناپایدارند و گذران معنادار هایتجربه این البته هستند... تام معنادار هایتجربه هااین همه

 تشآ درون تنور در دوباره و شود آشکار دیگری تام معنای تا داردمی نگاه گرم را انسان درون تنور همیشه تقریباً که ماندمی جا به آنها

 متشخص اله» از که است «طیف» یک است «معناها معنای» که خدا اندازد...می معناها معنای یاد را انسان همواره معناها این بیفروزد.

 است... گسترده «بیکران نامتشخص الوهیت» تا «ناانسانوار

ان این ام. گفتمسنت دینی اسالمی بزرگ شده گویم من در یکدهم... میهای معنادار ترتیب اثر میاگر بپرسید که چرا به آن تجربه

سنت دینی به نوعی در تاروپود آدمی مثل من رسوخ داشته است. من به عنوان کسی که با رویکرد معنایابی با همه چیز سروکار دارد، 

پدر و مادرش  که فهمی از تفاوت باشم. اگر فهمی از سنت دینی خود پیدا نکنم مثل کسی خواهم بودام بیتوانم نسبت به سنت دینینمی

اقامه  ایخواهم آن را کنار بگذارم. هیچ کس دلیل قانع کنندهکنم اما نمی. من سنت دینی خودم را بازاندیشی انتقادی می.کند.پیدا نمی

 22«نکرده که چرا من باید سنت اسالمی را به کلی کنار بگذارم و در آن بازاندیشی نکنم

 

ان با هم عن و داردقوی ای  گی است؛  معنایی که  سویه های اگزیستانسیلِدزن« معنای تام»پی احراز ر دستری  شبرنی چون دسالک م

اسک ر مندو  دیگری اختیار کردو  منظر  دسرمه ای بر چشم کشی ر می یابم، می تواندگی است. چنانکه دو آسو احراز اطمینان و آرامش

ما  و  لزو در می رسد«  معنای تام» نِ د؛ منظری که  با  فرا چنگ آوردیگر نظر کردبه گونه ای ن و روزه گرفتن دینی ای چون نماز خواند

ی معنوی گدبه زن  نِدمعنا و  سمت و سو بخشی ر پی  احرازدرن دیگر، سالک مدبه تعبیر فع عقاب نیست. دهم عنان با   کسب ثواب  و 

ی ر ضمیر او مستقر مدار را  دو  صلحی  پای در می رسدی دطمانینه و انفتاح وجورون، آرامش و دخویش است، معنایی که با شکوفایی 

ین دا  تفطن به، بدۀ عنایت نظر کردیده  به در آن بالیدبه پیشینۀ تربیتی و معنوی خویش  و سنتی که  رندر این راستا، سالک مد. دساز

، ر مناسک متعارفِ فقهیدمکان و زمان  است؛  دتخته بن، دمی کنن گیدر جهان پیرامونش زندیگر انسانهایی که دامر که وی  نیز نظیر 

 .دو سلوک معنوی خویش را حول این معنای نوین تنظیم می کن دمی خوان یگریدمعنای 

 

 معامالتباب 
او چه  ؟  سلوک معنویدارد« معامالت باب» رن چه تلقی ای از دی عبور کنیم و به سروقت معامالت برویم.  سالک مداز احکام عبا

 ؟داردن احکام فقهیِ اجتماعی دنسبتی با برگرفتن و یا فرو نها
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را  آموزه های ایشان و دسی می کنینی تأدیشان دبه فقه شناسیِ روشنفکران و نوانر باب معامالت، ده، درن به روایت نگارندسالک م

هه های اخیر، موجه انگاشتن و در دینی دیشان دعموم نوان دبه نز 23ه ام،دیگری آوردر جای د. چنانکه دهدنصب العین خویش قرار می 

یِ انسان ی و مباندو تنقیح مبا« ر فروعد داجتها»به جای « لور اصد داجتها»متوقف بر بکار بستن  بکار بستن احکام فقهی اجتماعی،

ی انّ»ه نِ این سخن پیامبر کدادنظر قرار  دّبا م .ر ترازوی اخالق استدتوزین آنها  ناختی و کیهان شناختیِ این احکام وشناختی، معرفت ش

اشته دهایِ اخالقی عرفی منافات دکه اگر فالن و بهمان حکم فقهیِ با شهو دمی انگارن ینی چنیندیشان د، نوان«بعثت التمم مکارم االخالق

ست داین سنخ احکام،  24«نِدوابسته به سیاق بو»و  اتیات و عرضیاتذنِ تفکیک میان دادنظر قرار  دّو یا با م دیا آنها را فرو نها د، بایدباش

 «ساب النبی»  و « دمرت» ام برایداع م انگاشتن و مجازاتدالورد. بر همین اساس، می توان  احکامی  چون مهدز« ترجمه فرهنگی آنها»به 

ز یگران را نیدن به دو بهتان ز «مباهته»؛ دو فرو نها دکر داداخالقی قلمر روزگار کنونی غیردزانی و زانیه را   و مجازات سنگسار برای

ن سخن دن موی سر و گرداز رواییِ اخالقیِ نپوشان ،«وجوب اخالقی»و « وجوب فقهی»ا تفکیک  میان همچنین ب 25اخالقی انگاشت؛غیر

  26.دبه میان آور

راتاریخی االمریِ ابدیِ فقوانینِ نفسبه تعبیر مجتهد شبستری، احکام فقهی اجتماعی، بر خالف اصول اخالقی و اعمال و مناسک عبادی، 

 ...اند که با اندکی دخل و تصرف مورد موافقت پیامبر اسالم قرار گرفته: و نیستند؛ بلکه عرف زمانۀ پیامبر درباره ارث، مجازات، سرقت

رآن ای از آیات قپاره ه و مدینه در عصر پیامبر و نیزاز بررسی تاریخی اوضاع و احوال فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مکّ»

ها هایی درباره نظام خانواده، ارث، مجازات سرقت، قتل، زنا، محاربه و... وجود داشت که نقش آنآید که در آنجا عرفمجید به دست می

ر باره سخنی د کرد وقی نمیها را قانون تلّحفظ تداوم نظام اجتماعی اعراب بود. کسی آنها را به عنوان قانون وضع نکرده بود و کسی آن

ها در االمری )لوح محفوظی( که همه انسانرفت... در آن اوضاع و احوال کسی از قوانین الهی نفسابدی یا موقت بودن آن قوانین نمی

 27.«گفتسخنی نمی ،همه عصرها مخاطب آن هستند

ندارد؛ چرا که برخی از امور وجوب « اخالقیوجوب »مالزمتی با « وجوب فقهی»اندیشان دینی، اخالق فراتر از شرع است و به نزد نو 

 . به تعبیر عبدالکریم سروش، مذاق شارع، قبض فقه است و بسط اخالق: ، اما وجوب فقهی ندارند و بالعکساخالقی دارند

ست ا شرعی است. حجّ فقط در اسالم واجبفراشود، امّا اخالق نبوّت است، چون از شرعی به شرعی عوض می ۀترین نصیبفقه نازل»

داند رسالت اصلی خود را گسترش اخالق می الم ...السّنه در جمیع شرایع، اما دروغ گفتن همه جا حرام است. همین است که پیامبر علیه

قدر متیقّن آن است که احکام شرع، وارده در قرآن و حدیث پیامبر، همه  ...نه گسترش فقه... مذاق شارع قبض فقه است و بسط اخالق

ن اند، ناشی از یکساها عمل کردهاند، مگر خالف آن ثابت شود. اینکه مسلمانان همواره بدانلّی و متعلّق به دنیای ماقبل مدرنموقّت و مح

مناسک و آیین عبادی چون صالت و صوم و حجّ و زکات و پرهیز از خمر و خبائث،  بودن دنیاشان با دنیای عصر نبوّت بوده است...

یلگی اند و خصلت حجازی و قبترین بخش فقهترین و مندرسسیاسیّات و جزائیّات مشکوک اند...بخش فقه ماندگارترین و دلرباترین

 28.«آشکار دارند و جامعه و جان اعراب در آنها حاضر است

 ن،دشارع به حساب آور دقبض فقه و بسط اخالق را مرا و اجتماعی احکام فقهیِ نگاشتنِاتاریخی نی دی و فراالزمۀ  نفس االمری و اب

و  یعرف های اخالقیِدو متناسب و متالئم با شهو دالنه اندبرگرفتن احکامی که عا ر ترازوی اخالق است ود اجتماعی توزین این احکام

 .و غیر اخالقی  دالنه اندن احکامی که ناعادفرو نها



8 
 

 :گیری نتیجه
م. برای انجام این مهم، از ارذرا به بحث بگبه روایت خویش  از اعمال و مناسک فقهی  رندم تا  تلقی سالک مدر این جستار کوشید

ی و تربیتی معرفت ه و پیشینۀداسالمی بالیـ ت ایرانی ل سنّدر درنی که دسالک م گرفتم. ددم«  معامالت» و « اتدعبا» میان  رایجِ تفکیک

رای و ب دگی می نگردچشم منابع معنابخش به زنبه  ای نظیر نماز و روزه یدر احکام عباد او به قوت متأثر از این میراث معنوی است،

ون، رد؛ معنایی که با آرامش دخانۀ خروشان  آبتنی می کندر این رودو  دن به زیست معنویِ خویش از آنها بهره می گیردسامان بخشی

ق ر ترازوی اخالدباب معامالت( را اجتماعی ) احکام فقهیِرن، د. افزون بر این، سالک مدر می رسدی دنینه و شکوفایی و انفتاح وجوطمأ

 ر اینر غید، دالت زمانه قرار می گیرندیل چتر عذسازگار است و  های اخالقی عرفیدبا شهو که دو احکامی را برمی گیر دتوزین می کن

 .   دو یا آنها را فرو می نه دست به ترجمه فرهنگیِ آنها می زندصورت 
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