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مقدمه.  

کتاب عرفان و حکمت صفحه ی ۵۰، تصّوف را به مثبت و منفی  آقای وکیلی در 

تقسـیم نمـوده و بیسـت وجـه تفـاوت میـان آن دو بیـان می کنـد تـا افـرادی ماننـد: 

ابن عربـی، مولـوی، عطـار نیشـابوری و آقـای محّمـد حسـین طهرانـی از متصّوفـه و 

کـه آقـای  گردنـد ولـی در ایـن مقالـه بـر آنیـم مهم تریـن شـاخصه های  دراویـش جـدا 

و  صوّفیـه  مشـایخ  سـخنان  و  می کنیـم  ذکـر  را  نام بـرده  منفـی  عرفـان  بـرای  وکیلـی 

که عرفانشـان از نظر آقای وکیلی مثبت اسـت را نقل می کنیم تا روشـن شـود  کسـانی 

کـه هـردو عرفـان در ایـن شـاخصه ها مشـترک هسـتند.

شاخصه ی اّول.  

»عرفـان مثبـت بـه حّقانیـت وحی و کشـف معصوم معتقد اسـت و آن را محور قرار 

ح اسـت در  کامـل بـه عنـوان مبـدأ مطـر کشـف و شـهود یـک انسـان  می دهـد و در آن 

کـه در مبـادی آن بـه جای کشـف و شـهود کامل  مقابـل، عرفـان منفـی عرفانـی اسـت 

گروهـی و مذهبـی جایگزیـن می شـود و بـا آن، حقایـق توجیـه  و سـالم، عقایـد فـردی 

می شـود«)وکیلی، ۱۳۹۵ ش، ص ۵۱(.

کـه عرفان مثبت کشـف  آنچـه از ایـن عبـارت برداشـت بـدوی می شـود ایـن اسـت 

و شـهود معصومـان؟مهع؟ را محـور معـارف اعتقـادی خویـش قـرار می دهـد، بـر خـالف 
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کـه کشـف و شـهود شـخصی خود را محـور معارفش قـرار می دهد ولی با  عرفـان منفـی 

کرد که آنان نیز کشـف و شـهود شـخصی  مراجعه به مشـایخ عرفان مشـاهده خواهید 

ک و میـزان قـرار می دهنـد و دالئل قرآنی و حدیثـی و عقلی را فقط برای  خویـش را مـال

کـردن مخاطـب و اسـکات او می آورند. قانـع 

الکّمـل غیـر  و  االولیـاء  بـزرگان تصـّوف اسـت می نویسـد: »فعلـوم  از  کـه  قیصـری 

مکتسـبة بالعقـل و ال مسـتفادة مـن النقـل بـل مأخـوٌذ مـن اهلل، معـدن االنـوار و منبـع 

إتیانهـم  و  لمـا علمـوه  استشـهاٌد  هـو  إّنمـا  بّینـوه  فیمـا  بالمنقـوالت  اتیانهـم  و  االسـرار 

ص  بی تـا،  )همـو،  لهـم«  تأنیـٌس  و  للمحجوبیـن  تنبیـٌه  العقلیـة  بالدالئـل  المعانـی 

.)۳۱۸

بـه  ابن عربـی  کـه  مـوردی  در  اسـت  ابن عربـی  الحکـم  فصـوص  ح  شـار کـه  وی 

للمحجوبیـن  تأنیسـًا  ل می کنـد، می نویسـد: »إّنمـا یتمسـک بمـا ورد  روایتـی اسـتدال

مـن المؤمنیـن ألّنهـم یسـارعون فـي القبـول إذا ُوجـد شـيء منهـا في القـرآن و الحدیث 

ال أنـه مسـتند حکمـه فأنـه یکاشـف بهـذه المعانـی و یجدهـا« )همـان، ص ۷۲۷ - 

۷۲۸( یعنـی: مشـایخ صوّفیـه معتقدند مسـتقیمًا علوم را از خـود خداوند أخذ می کنند 

ک قـرار می دهنـد نـه قـرآن و حدیـث را. و لـذا مکاشـفات خودشـان را محـور و مـال

 
ّ

 أن ال یکـون أخـذه العلـوم إال
ّ

ابن عربـی می نویسـد: »ال یسـمی الشـخص الهیـا إال

عـن اهلل مـن فتـوح المکاشـفة بالحـّق یقـول أبـو یزیـد بسـطامی: أخذتـم علمکـم میتـًا 

عـن میـت حّدثنـا و أیـن هـو قـال مـات عـن فـالن و أیـن هـو؟ قال: مـات فقال أبـو یزید 

و أخذنـا علمنـا عـن الحـّی اّلـذی ال یمـوت« )ابن عربی، بی تـا، ج ۳، ص ۱۳۹ و ۱۴۰(.

کـه  اسـت  ک  مـال و  محـور  صوفـی  مشـایخ  در  شـخصی  مکاشـفات  انـدازه ای  بـه 
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پیامبـر؟ص؟  احادیـث  صّحـت  عـدم  و  صّحـت  صوّفیـه  بـزرگان  می گویـد  ابن عربـی 

را بـا مکاشـفه می سـنجند و بـه شـهادت رجالییـن دربـاره ی وثاقـت یـا عـدم وثاقـت 

روایاتـش اعتنـا نمی کننـد. »و رّب حدیـث یکـون صحیحـًا فـي طریـق رواتـه یحصـل 

الحدیـث  هـذا  النبـّی؟ص؟ عـن  المظهـر فسـأل  هـذا  قـد عایـن  اّلـذی  المکاشـف  لهـذا 

الصحیـح فأنکـر و قـال لـه لـم أقلـه و ال حکمـت بـه فیعلـم ضعفـه فیتـرک العمـل بـه 

کان قـد عمـل بـه أهـل النقـل لصحـة طریقـه و هـو فـي نفـس  عـن بّینـة مـن رّبـه و إن 

کتابـه الصحیـح و قـد یعـرف  کذلـک و قـد ذکـر مثـل هـذا مسـلم فـي صـدر  االمـر لیـس 

هـذا المکاشـف مـن وضـع ذلـک الحدیـث الصحیـح طریقـه فـي زعمهـم« )همـان، ج 

.)۱۵۰ ص   ،۱

کشـف و  کـه »در عرفـان مثبـت  کردیـم  نکتـه ی دیگـر آنکـه از آقـای وکیلـی نقـل 

ح اسـت« حـال از نظـر مریـدان آقـای  کامـل بـه عنـوان مبـدأ مطـر شـهود یـک انسـان 

کیسـت؟ کامـل  سـّید محّمـد حسـین طهرانـی انسـان 

مـه طباطبایـی 
ّ

کتـاب آیـت نـور )یادنامـه ی آقـای طهرانـی( نوشته شـده: »عال در 

کامـل معّرفـی  )آقـای طهرانـی( را پاسـدار مکتـب تشـیع دانسـته و بـه عنـوان انسـان 

از مریـدان، ۱۳۹۲ ش، ص ۴۷(. می نمـود« )جمعـی 

آقـای سـّید هاشـم در  آقـای سـّید محّمـد حسـین طهرانـی می نویسـد: »حضـرت 

کنیـم، در ال افـق  گـر بخواهیـم تعبیـر صحیحـی را ادا  افـق دیگـری زندگـی می نمـود و ا

گذشـته و جامع جمیع  که از تعّین برون جسـته و از اسـم و صفت  زندگی می کرد آنجا 

کمـل و مـورد تجّلیـات ذاتیـه  اسـماء و صفـات حضـرت حـّق متعـال بـه نحـو أتـّم و ا

کامـل رسـیده بـود.« )همـو،  وحدانیـه قهارّیـه اربعـه را تمـام نمـوده و بـه مقـام انسـان 
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۱۴۲۵ ق، ص ۱۳۴ - ۱۳۵(.

کشـف و شـهود آقـای حـّداد و آقـای  مریـدان آقـای سـّید محّمـد حسـین طهرانـی، 

شـهود  و  کشـف  هـم  منفـی  تصـّوف  می کننـد،  ح  مطـر مبـدأ،  عنـوان  بـه  را  طهرانـی 

ح می کننـد پـس از  کاملنـد را بـه عنـوان مبـدأ مطـر کـه از نظـر آنـان انسـان  اقطابشـان 

ایـن جهـت تفاوتـی میـان عرفـان مثبـت و منفـی حاصـل نشـد.

شاخصه ی دّوم.  

کـه از تحلیل هـای عقلـی و  آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان منفـی عرفانـی اسـت 

دّقـت نظرهـای خـرد و رزانـه صاحبـان خـرد خـود را مسـتغنی دانسـته و بـه خـود اجازه 

گفتـن حـرف خـالف عقـل بدهـد برخی از عرفا در تاریخ هـر کجا مبحث قدری دقیق و 

گـره خـورد در موردش می گویند: هذا طـوٌر ورا َء طور العقل«  عمیـق گردیـد و بـه کشـف 

)همـو، ۱۳۹۵ ش، ص ۵۱(.

اسـاس  کـه  می دانـد  دارد  مصطلـح  عرفـان  بـا  آشـنایی  انـدک  کسـی  هـر  پاسـخ: 

کـه  در صورتـی می پذیرنـد  را  عرفـا، عقـل  اسـت.  مبتنـی  و شـهود  کشـف  بـر  عرفـان 

کـه برهـان عقلـی بـر نفـی یافته هـای آنـان  کنـد و در صورتـی  مکاشفاتشـان را تأییـد 

نموده انـد. بیـان  صراحـت  بـه  را  مطلـب  ایـن  و  نمی پذیرنـد  شـود  اقامـه 

ابن عربـی می گویـد: »لهـذا یقـال فـي علـوم الّنبـّوه و الوالیـة أّن هـا و راَء طـور العقـل، 

لیـس للعقـل فیهـا دخـول بفکـر، لکـن لـه القبـول خاّصـة عنـد سـلیم العقـل اّلـذی لـم 

یغلـب علیـه شـبهة خیالیـة فکریـة یکـون مـن ذلـک فسـاد نظـره« )همـو، بی تـا، ج ۴، 

ص ۲۶۱(؛ و نیـز می گویـد: »إن اهلل قـادٌر علـی محـال العقلـی کادخـال الجمل في سـّم 

کبره. یشـاهد من هذا المنـزل اّلذی وراء  الخیـاط مـع بقـاء هـذا علـی صغره و هـذا علی 
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طـور العقل«)همـان، ج ۳، ص ۲۱(.

کـه إدخـال شـتر در سـوراخ سـوزن بـدون آنکـه شـتر کوچـک شـود و یا  روشـن اسـت 

سـوراخ سـوزن بـزرگ شـود محـال عقلـی اسـت ولـی ابن عربـی می گویـد از منظـر کشـف 

کـه مـاوراء احـکام عقلیـه اسـت، اشـکالی ندارد. و شـهود 

شاخصه ی سوم.  

آقـای وکیلـی می نویسـد: »در نتیجـه ی شـاخصه های پیشـین، عرفـان مثبـت در 

کیـد دارد و بخـالف عرفـان منفـی، فـرا مذهبـی و فـرا دینـی  فهـم مذهـب صحیـح تأ

نیسـت در حالی کـه عرفـان می گویـد مذهـب عاشـق ز مذهب هـا جـدا نیسـت و تقّیدی 

بـه مذهـب خـاّص نـدارد« )همـو، ۱۳۹۵ ش، ص ۵۱(

کـه از نظـر آقـای وکیلـی عرفانشـان  کـه مولـوی و ابن عربـی_  ایـن در حالـی اسـت 

مثبـت اسـت _ بـه همیـن مطلـب مذکـور تصریـح دارنـد:

مولوی می گوید:

مّلت عشق از همه دین ها جد است

عاشقان را ملت و مذهب خدا است )همو، ۱۳۹۳ ش، دفتر دّوم، ص ۲۵۳(.

ک أن تتقّیـد بعقـٍد مخصوص و تکفر بما سـواه فیفوتک  ابن عربـی می گویـد: »فإّیـا

کثیـر بـل یفوتـک العلـم باالمـر علـی مـا هـو علیـه، فکـن فـي نفسـک هیولـی لصـور  خیـٌر 

کّلهـا فـإّن اهلل تعالـی أوسـع و أعظـم مـن أن یحضـره عقـد دون عقـد … . المعتقـدات 

فالـکل مصیـب و کل مصیـب مأجـور، و کل مأجـور سـعیٌد و کل سـعید مرّضـی عنـه 

و ان شـقی زمانـًا مـا فـي الـدار االخـرة« )همـو، ۱۳۵۶ ق، ص ۱۱۳ و ۱۱۴(.
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عقد الخالئق في االله عقائدًا

و أنا اعتقد جمیع ما عقدوه )همان، تعلیقیه، ص ۱۴۲(.

شاخصه ی چهارم.  

آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان مثبـت، اسـاس عرفـان یعنـی نظریـه ی وحـدت 

گونـه ای صحیـح تقریـر می کنـد ولـی در عرفـان منفـی توحیـد، غلـط و یـا  وجـود را بـه 

کـه بسـیاری از رشـته های تصـّوف و عرفـان به  ح می شـود و همیـن اسـت  ناقـص مطـر

جهـت تقریـر غلـط نظریـه ی وحـدت وجـود یـا اّتحـاد و حلـول و جهـان خدایـی روبـرو 

می شـویم. در عرفان هـای منفـی چـون علـم کم رنگ اسـت معمواًل توحید نیز درسـت 

فهمیـده نمی شـود، وحـدت وجـود حقیقـی بسـیار عالـی اسـت و لـذا یـا شـخص بایـد 

رسـیده باشـد تـا آن را صحیـح بفهمـد و یـا بـا تأّمالت عقلـی عمیق بدان برسـد« )همو، 

۱۳۹۵ ش، ص ۵۲(.

میـان  بـه عینیـت  قائـل  و  باطـل می داننـد  را  و حلـول  اتحـاد  ابن عربـی  پیـروان 

خالـق و مخلـوق هسـتند. ابن عربـی می گویـد: »و لیـس التمییـز بیـن الخلـق و الخالـق 

 فالخلـق هـو الخالـق و الخالـق هـو الخلـق ألّن العیـن واحـدة … أنـت 
ّ

 باالعتبـار و إال
ّ

إال

هـو علـی الحقیقـة و بالعیـن و لسـت هـو مـن حیث صورتـک و مظهرک«)همـو، ۱۳۵۶ 

ش، ص ۳۰(.

کتـاب )تأّملـی در  کـه مـا در  ایـن همـان نظریـه ی وحـدت شـخصی وجـود اسـت 

نظریـه ی أصالـت وجـود و وحـدت وجود( نقد آن را بیان کردیم و چهل ثمره ی فاسـد 

بـرای آن شـمردیم )هاشـمی نسـب و حـدادی، ۱۳۹۳ ش(.

گفتنـد »بـا تأّمـالت عمیـق بـدان برسـد« صحیـح نمی باشـد، نظریـه ی  اّمـا اینکـه 
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وحـدت شـخصی وجـود، بـه اعتـراف مؤسـس آن _ ابن عربـی _ عقلـی نیسـت و تنها بر 

کشـف و شـهودی که حّجت نیسـت اسـتوار اسـت. وی می گوید: »إّن الحقیقة واحدة 

و إن تکّثـرت بالّصـور و التعّینـات بـل إّن تکثرهـا بالّصـور تکّثـر و همـّی قضـی بـه حکـم 

کشـف الحجـاب عـن العقـل  العقـل القاصـر غیـر المسـتند الـی الکشـف و الـّذوق و لـو 

لـرأی الـکّل فـي واحـدة« )همـو، ۱۳۵۶ ق، ص ۴۹(.

مالصـدرا نیـز می گویـد: »و اّمـا المتأّلهـة بوحـدة الوجـود فهـم یقولـون أّن الوجـود 

کمـا قـال بـه المتکّلـم بـل له حقیقـة ثابتة شـخصیتة  لیـس محـض المعنـی االنتزاعـی 

اسـناد  ایضـًا  یّدعـون  کثرهـم  ا و   … بالـّذات  کثـرة  ال  و  فیهـا  تعـّدد  ال  بذاتهـا،  قائمـة 

العقـل عـن فهمـه معـزول  أّن  الشـهود، و  المکاشـفة و االشـراق و  الـی  مذهبهـم هـذا 

العقلیـة علـی  المنّبهـات  نعـم، بعضهـم تصـّدی إلجـراء  المعقـول  کالحـس فـي درک 

صحـة هـذا المسـلک« )همـو، ۱۳۷۵ ش، ص ۴۵۸(. و در اسـفار می نویسـد: »حقیقـة 

 بنحـو 
ّ

الوجـود هـی عیـن الهوّیـة الشـخصّیة ال یمکـن تصورهـا و ال یمکـن العلـم بهـا إال

الشـهود الحضـوری« )مالصـدرا، ۱۹۸۱ م، ج ۶، ص ۸۵-۸۴(

شاخصه ی پنجم.  

گرایـی افراطـی نـدارد و ضوابـط  آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان مثبـت تأویـل 

تأویـل را رعایـت می کنـد مثـاًل ارتبـاط ظاهـر بـا باطـن قـرآن را حفـظ می کنـد در حالـی 

کـه در عرفـان منفـی چنیـن نیسـت و تأویـالت افراطـی انجـام می دهـد« )همـو، ۱۳۹۵ 

ش، ص ۵۲(.

کـه تأویالتـی در ذیـل آیـات  چنـد نمونـه از بـزرگان عرفـان و تصـّوف ذکـر می کنیـم 

کـه ظهـور لفـظ بـا معنـای مـورد اّدعـا هیـچ ربطـی نـدارد. کردنـد  قـرآن بیـان 
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ابن عربـی در ذیـل آیـه ی >َوَداُووَد َوُسـَلْیَماَن ِإْذ َیْحُکَمـاِن ِفـي اْلَحـْرِث< )األنبیـاء، 

۷۸( می گویـد: »و داوود العقـل النظـری الـذی هـو فـي مقـام الّسـر، و سـلیمان العقـل 

العملـی الـذی هـو فـي مقـام الّصـدر … .« )همـو، ۱۴۲۲ ق، ج ۲، ص ۴۶ و ۴۷(.

َمـاٍء  ِمـْن  ْنَهـاٌر 
َ
أ ِفیَهـا  ُقـوَن؛  اْلُمَتّ ُوِعـَد  ِتـي 

ّ
اَل ـِة  اْلَجَنّ >َمَثـُل  آیـه ی  صـدرا در ذیـل 

ّ
مال

ْنَهـاٌر ِمـْن 
َ
ـاِرِبیَن َوأ

ّ
ٍة ِللَش

ّ
ْنَهـاٌر ِمـْن َخْمـٍر َلـَذ

َ
ـْر َطْعُمـُه َوأ ْنَهـاٌر ِمـْن َلَبـٍن َلـْم َیَتَغَیّ

َ
َغْیـِر آِسـٍن َوأ

َمَراِت …« )محمد؟ص؟، ۱۵( می نویسـد: »و هذه 
ّ
ُکِلّ الَث َعَسـٍل ُمَصًفی؛ َو َلُهْم ِفیَها ِمْن 

األنهـار االربعـة تجـری فـي الجنـة التـی وعـد المتقـون، و فـي انهـار مـن العیـون االربعـة 

التـی هـی العلـوم االربعـة، المنطقّیـات هـی المـاء الغیر اآلسـن، و الریاّضیـات و هی انهار 

مـن لبـن لـم یتغّیـر طعمـه، و الطبیعّیات و هی انهار من خمر لّذة للشـاربین و اإللهیات 

و هـی أنهـار مـن عسـل مصّفـی ألّنـه صفـا عـن شـمع القشـر اذ اإللهیـات لبـاب العلـوم«.

َکِمْشـَکاٍة ِفیَها  ْرِض َمَثـُل ُنوِرِه 
َ ْ
ـَماَواِت َواأل مالصـدرا در ذیـل آیـه ی نـور >اهلَلُّ ُنـوُر الَسّ

َباَرَکـٍة  ٌي ُیوَقـُد ِمـن َشـَجَرٍة ُمّ َکْوَکـٌب ُدِرّ َهـا  َنّ
َ
َکأ َجاَجـُة 

ّ
ِمْصَبـاٌح اْلِمْصَبـاُح ِفـي ُزَجاَجـٍة الُز

وٌر َعَلی ُنـوٍر َیْهِدي 
ّ
ـٍة َیـَکاُد َزْیُتَهـا ُیِضـیُء َوَلـْو َلـْم َتْمَسْسـُه َنـاٌر ُن  َغْرِبَیّ

َ
ٍة َوال  َشـْرِقَیّ

َّ
َزْیُتوِنـٍة ال

ـاِس َواهلَلُّ ِبـُکِلّ َشـْیٍء َعِلیـٌم< )نـور، ۳۵(  ْمَثـاَل ِللَنّ
َ ْ
اهلَلُّ ِلُنـوِرِه َمـن َیَشـاء َوَیْضـِرُب اهلَلُّ األ

می نویسـد: »فکانـت المشـکاة العقـل الهیوالنـی … . و الّزجاجـة هـی العقـل بالملکـة … 

. و الّشـجرة الّزیتونـة هـی القـّوة الفکرّیة«)همـو، ۱۳۶۶ ش، ج ۴، ص ۳۸۰(. نکته ی 

کـه »عرفـان مثبـت ضوابـط تأویـل را رعایـت می کنـد مثـاًل ارتبـاط  گفتـار  دیگـر: ایـن 

ظاهـر بـا باطـن قـرآن را حفـظ می کنـد« صحیـح نیسـت چـون مـا در جـای خـود اثبـات 

کـه علـم تأویـل قـرآن  کردیـم )هاشـمی نسـب و حـداد، ۱۴۳۲ ق، ص ۲۹۷ بـه بعـد( 

بـه معنـای بطـن و بیـان مـراد از متشـابهات اختصـاص بـه پیامبـر و اهل بیـت؟مهع؟ 

گاهـی پیـدا کنیم و هـر آنچه که غیر  دارد و از طریـق آنـان می توانیـم بـه تأویـل قـرآن آ
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کنـد جـز استحسـان و ذوقیـات و گمانه زنـی امـر دیگـری  معصـوم از تأویـل قـرآن بیـان 

نیسـت، پـس ارتبـاط سـاختن میـان ظاهر آیه و معنـای بطن بی فایده اسـت خصوصًا 

کامـاًل متضـاّد و بی ربـط بـا ذوقّیـات شـاعرانه  اینکـه ذهـن می توانـد میـان دو معنـای 

کـه بـه نظـرش رسـیده را  کنـد و بـا توجیهـات مختلـف معنـای بی ربطـی  ارتبـاط برقـرار 

مرتبـط بـا ظاهـر آیـه جلـوه دهد.

شاخصه ی ششم.  

و  عرفـان  اهـل  کـه  فقهایـی  و  دیـن  عالمـان  بـه  مثبـت  »عرفـان  وکیلـی:  آقـای 

نیسـتند بدبیـن نمی شـود، امـا عرفـان منفـی بـه علمـاء دینـی بدبیـن می شـود و احیانـًا 

بـزرگ  )عـارف  بهـاری  محّمـد  شـیخ  مرحـوم  می کنـد،  اعتنایـی  کـم  و  بی اعتنایـی 

کـه اّولیـن مصیبتـی که  کتـاب »تذکـرة المّتقیـن« بـه صراحـت نوشـته اند  همدانـی( در 

کـه بـه علمـاء و فقهـاء بدبیـن شـود، بـه عنـوان  دامـن سـالک را می گیـرد ایـن اسـت 

کوچـک جلـوه  کشـف و شـهودی رسـیده، فقهـاء در نظـرش خـورد و  مثـال چـون بـه 

)۵۲ ص  ش،   ۱۳۹۵ )همـو،  می کنـد« 

آثـار مشـایخ و  از فقهـاء نیـز در  کـه بدگویـی و بدبینـی  ایـن همـه در حالـی اسـت 

کذلـک  تصـّوف بـه صراحـت یافـت می شـود؛ بـه عنـوان مثـال مالصـدرا می گویـد: »و 

فـي  أّمـا  و  المجتهدیـن،  للفقهـاء  متابعـون  الّظاهـر  فـي  فإّنهـم  الّراسـخون،  العلمـاء 

الباطـن فالیلـزم لهـم اإلّتبـاع، ألّن الفقهـاء الّظاهریـن یحکمـون بظاهـر المفهـوم االّول 

مـن القـرآن و الحدیـث، و هـؤالء یعلمـون ذلـک مـع المفهومـات اآلخـر، و العـارف الّتبـع 

مـن دونـه، بـل األمـر بالعکـس، لشـهوده األمـر علـی مـا فـي نفسـه« )همـو، ۱۳۶۳ ش، 

.)۴۸۷ و   ۴۸۶
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ابن عربـی می گویـد: »لیـس اإلّطـالع علـی غوامـض العلـوم اإللهّیـة مـن خصائـص 

ع یا ولّیی  الّنبـّوة التشـریع بـل هـی سـاریة فـي عبـاد اهلل مـن رسـول و ولـّی و تابع و متبـو

فأیـن اإلنصـاف؟ لیـس هـذا موجـودًا في الفقهـاء، و أصحاب االفکار الذیـن هم فراعنة 

االولیـاء و دجاجلـة العبـاد اهلل الصالحیـن« )همـو، بی تـا، ج ۱، ص ۲۰۰(.

نگـران  افـراد  می آوریـم  را  وجـود  وحـدت  اسـم  »وقتـی  می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

کـه برخـی  کفـر آمیـزی بـه آنهـا القـاء شـود خصوصـًا  کـه مبـادا مطلـب خطـا و  می شـوند 

کـه تخّصصـی در معـارف ندارنـد بـا ایـن مسـأله مخالفـت نموده انـد، البتـه  از فقهـاء 

ع  کالم فقهاء در این مسـائل حجّیت ندارد زیرا این مسـائل از قبیل تشـخیص موضو

ع شـناس اسـت نه فقیه …«  ع بر عهده ی متخّصص موضو اسـت و تشـخیص موضو

)همـو، ۱۳۹۷ ش، ص ۲۵۵(.

کشـف و شـهود نباشـد قابـل اعتنـاء نیسـت؛  کـه اهـل  کسـی  از نظـر صوّفیـه هـر 

کشـف لـه  مالصـدرا می گویـد: »لیـس مـن عـادة طالـب الحقیقـة اإلعتنـاء بـکالٍم مـن ال 

کجمهـور المتکّلمیـن« )همـو، ۱۳۶۳ ش، ص ۹۹(. ک الحقائـق  و ال بصیـرة فـي ادرا

شاخصه ی هفتم.  

کـه عرفـان را مقّدمـه ی چیـز دیگـری  آقـای وکیلـی: »عرفـان منفـی عرفانـی اسـت 

کـه عرفـان هـم، مقّدمـه ی خـدا  غیـر از خداونـد قـرار می دهـد بـر خـالف عرفـان مثبـت 

بدیـن  دارد  اشـاره  بلنـدی  تعبیـر  بـه  بوعلی سـینا  العارفیـن  نمـط  بـاره  ایـن  در  اسـت 

مضمـون »مـن آثـر العرفـان للعرفـان فقـد قـال بالّثانـی« هرکـس بـه سـراغ عرفـان بـه 

خاطـر خـود عرفـان بـرود مشـرک اسـت، بـا ایـن تعبیـر ُپـر واضـح اسـت جایـگاه کسـانی 

گـری و  کـه بـه سـراغ عرفـان می رونـد بـه جهـت مریـد داری و جلـب مسـتمع و تکـّدی 
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… چـه خواهـد شـد.

در نتیجـه همیـن مسـأله یکـی از تفاوت هـای مهـّم عرفـان منفـی بـا عرفـان مثبت 

که  گاه هدف تقویت نفس اسـت در حالی  که در عرفان منفی  در مسـیر حرکت اسـت 

در عرفـان مثبـت، هـدف فنـاء نفـس و لقـاءاهلل اسـت« )همـو، ۱۳۹۵ ش، ص ۵۳(. 

کـه  عیـن القضـاة همدانـی می گویـد: مسـأله ی اّول بیـان حقیقـت پیـر و مریـد اسـت 

کـه: »…  کنـد؟ پاسـخ عیـن القضـاة ایـن اسـت  تـا چـه حـّدی مریـد بایـد پیـر را اطاعـت 

کـه خـود را در پیـر بـازد، اّول دیـن در بـازد و پـس خـود را بـازد،  بدان کـه مریـد آن بـود 

گر پیر خـالف دیـن او را کاری فرماید آن را  کـه ا دیـن باختـن دانـی چـون بـود؟ آن بـود 

گـر در موافقـت پیـر خـالف راه دیـن خـود نـرود پـس او هنـوز مریـد دیـن  کـه ا باشـد زیـرا 

خـود بـود نـه مریـد پیـر« )همدانـی، ۱۳۴۱ ش، ص ۹۹-۹۸(.

گر هدف در عرفان مثبت فناء نفس و لقاءاهلل اسـت چرا مرشـد به سـالک دسـتور  ا

کـه حکمـش را بـر حکـم خداونـد ترجیـح دهـد؟! آیا  ع بدهـد و از او بخواهـد  خـالف شـر

کنـار حکـم خـدا و ترجیـح حکمـش بـر حکـم خداونـد شـرک  قـرار دادن حکـم مرشـد در 

گـر در عرفـان مثبـت، عرفـان مقدمـه ی معرفـت خـدا اسـت چـرا سـالک پـا  نیسـت؟ ا

روی دیـن خـدا می گـذارد؟

اسـتاد جالل الدیـن همایـی می نویسـد: »شـرط اصلـی در سـیر و سـلوک و تعلیـم و 

کـه در خدمـت او تسـلیم و اطاعـت و بندگـی صـرف،  تربیـت شـیخ اسـتاد ایـن اسـت 

و بقـول معـروف )کالمّیـت بیـن یـدی الغّسـال( باشـند، بـا شـیخ در هیـچ امـر بـا هیـچ 

روی سـتیزگی و خـود رأیـی نکنـد، گفته هـای او را وحـی منـزل الهـی بشناسـند، هرچه 

از اسـتاد می بیننـد هرچنـد بـه حسـب ظاهـر امـر منکـر نامشـروع و برخـالف عقایـد آنهـا 
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گیـری نکننـد، و هـر چـه می فرمایـد هرچنـد مخالـف  باشـد بـروی اعتـراض و خـرده 

گـرت  کـن  کننـد )بـه می سـجاده رنگیـن  آنهـا بنمایـد بـدان عمـل  کیـش  عقیـدت و 

گویـد( بلکـه بـه درجه ایـی از ارادت و حسـن عقیـدت در حـّق شـیخ برسـند  پیـر مغـان 

مصلحـت  و  خیـر  عیـن  شـود  صـادر  او  از  چـه  هـر  و  نبیننـد  عیـب  مطلقـا  وی  در  کـه 

بشناسـند«)همو، ۱۳۸۵ ش، ج ۲، ص ۶۱۷(.

شاخصه ی هشتم.  

جـای  بـه  عمـل  در  کـه  اسـت  عرفانـی  منفـی  »عرفـان  می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

کیـد  کیـد بـر روی قـرآن و تجربـه ی سـلوکی بـر روی آداب و عـادت مـن عنـدی تأ تأ

کـردن شـارب  کـردن مـوی سـر و بلنـد  کنـد. امـروزه بـرای خیلـی از ِفـَرق تصـّوف بلنـد 

گـر شـارب او  کـه بـه عنـوان مثـال ا گشـته اسـت بدیـن معنـا  از ارکان عرفـان و تصـّوف 

کـه سـلوک او از بیـن رفتـه اسـت … عرفـان مثبـت در  کننـد مثـل ایـن اسـت  کوتـاه  را 

کّلـی دارد و آن اینکـه حقیقـت، در پایان طریقتی اسـت که  ناحیـه ی عمـل یـک اصـل 

کـه شـریعت وجـود نداشـته باشـد قهـرًا  زیـر مجموعـه ی شـریعت باشـد و لـذا در جایـی 

نیـز نمی ماند«)همـو، ۱۳۹۵ ش، ص ۵۴(. طریقتـی 

کـه عرفانـش از نظر آقـای وکیلی مثبت اسـت می گوید:  پاسـخ اینکـه: ولـی مولـوی 

وقتـی حقیقت آشـکار می شـود، شـریعت باطـل می گردد.

آوری،  دسـت  بـه  شـمع  بی آنکـه  و  می نمایـد  ره  اسـت  شـمع  هم چـو  »شـریعت 

راه رفتـه نشـود چـون در ره آمـدی، آن رفتـن تـو طریقـت اسـت و چـون رسـیدی بـه 

بطلـت  الحقائـق  ظهـرت  لـو  گفته انـد:  اینکـه  جهـت  و  اسـت  حقیقـت  آن  مقصـود، 

کیمیـا  نـه علـم  را  او  بـود،  زر  از اصـل  یـا خـود  و  زر شـود  الشـرایع، هم چنان کـه مـس 
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کـه آن شـریعت اسـت و نـه خـود را در کیمیـا مالیدن و آن طریقت اسـت  حاجـت اسـت 

چنان کـه گفته انـد: طلـُب الّدلیـل بعـد الوصـول إلـی المدلـول قبیـٌح و تـرک الّدلیل قبل 

المدلـول مذمـوٌم …« )مولـوی، ۱۳۹۳ ش، مقّدمـه ی دفتـر پنجـم(. إلـی  الوصـول 

ابن عربـی نیـز می گویـد: اولیـاء صوّفیـه بـه درجـه ای می رسـند حـرام بـرای او مبـاح 

می شـود »فـان صـدر منهـم مـا هـو فـي الّظاهـر تعّد لحـدود من حـدود اهلل فذلـک الحّد 

هـو بالنسـبة الیـک حـّد و بالنسـبة الیـه مبـاح ال معصیـة فیـه و أنـت ال تعلـم فمـا أتـی 

بیح له 
ُ
 مـا أ

ّ
محّرمـًا مـن هـذه صفتـه، فانـه مّمـن قیـل لـه: اعمـل مـا شـئت فما عمـل إال

عمله«)همـو، بی تـا، ج ۲، ص ۸۰(.

شاخصه ی نهم.   

فاصلـه ی  او  در  کـه  اسـت  آن  منفـی  عرفـان  »ویژگـی  می نویسـد:  وکیلـی  آقـای 

کـه  کم رنـگ شـود در مقابـل، عرفـان مثبـت  معصـوم از غیـر معصـوم از بیـن بـرود و یـا 

کامـل بـودن نیـز  کامـاًل حفـظ می کنـد و غیـر معصـوم را بـر فـرض انسـان  ایـن فاصلـه را 

خالـی از نوعـی سـهو و خطـاء در مسـائل علمـی نمی دانـد و لـذا بـه غیـر معصـوم نیـز در 

مسـائل غیـر علمـی تعّبـد صددرصـد نـدارد« )همـو، ۱۳۹۵ ش، ص ۵۴(.

ایـن خصیصـه هـم در عرفـان مثبتـی که آقای وکیلـی مدافع آن اسـت وجود دارد. 

فرزنـد آقـای طهرانـی می نویسـد: »حضـرت عالّمـه والـد فرمودنـد: »والیـت آقـای حّداد 

عیـن والیـت أئمـه ی طاهریـن؟مهع؟ اسـت و هیـچ فرقی نمی کند، یعنی در سـیر إلی اهلل 

کـه آن اوصیـای الهـی رفته انـد ایشـان نیز رفتـه اسـت« )طهرانی،)الف( ۱۴۳۳  هـر جـا 

ق، ج ۱، ص ۲۵۹(.

کاملیـن از اّولیـای الهـی بـا والیـت  کاّل والیـت  »والیـت آقـای قاضـی و آقـای حـّداد، 
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امـام زمـان؟ع؟ فرقـی نمی کنـد« )همـان، ص ۵۲۴(.

کـه فعـل اولیـاء خـدا عین حّق بـوده و در آن خطاء راه ندارد، کسـی  »بایـد دانسـت 

کـه بـه مقـام فنـاء رسـیده و به آبشـخور توحید راه یافته و به هدایـت و طهارت محضه 

دسـت نمـوده در حریـم او لغزش وجود نـدارد« )همان، ص ۵۵۹(.

فتـوا  در  نبایـد  قاضـی  مرحـوم  امثـال  از  انسـان  می فرمودنـد:  والـد  مـه ی 
ّ

»عال

مطالبـه ی دلیـل نمـوده یـا بـه خاطـر نیافتـن مسـتند فتـوا بـه ایشـان اعتـراض نمایـد 

خـود فرمایـش مرحـوم قاضـی سـند و حّجـت اسـت« )طهرانی،)الـف( ۱۴۳۳ ق، ج ۱، 

.)۵۵۸ ص 

ک بـوده و نفـوس را بـه  »تراوشـات نفـوس اولیـاء حضـرت حـّق همگـی طاهـر و پـا

سـوی حضـرت پـروردگار بـه حرکـت در مـی آورد و لـذا از ایـن جهـت عیـن حـّق بـوده و 

فعـل خداونـد محسـوب می گـردد همگی بر صراط مسـتقیم سـیر می نماینـد« )هملن، 

ص ۵۶۳(.

شاخصه ی دهم.   

بـر  ج می نهـد و  را ار آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان مثبـت تخّصـص فقیهـان 

کیـد مـی ورزد امـا عرفـان منفـی چـون بـه علمـای ظاهـر بدبین  تقلیـد بـر مرجـع اعلـم تأ

ج نمی نهـد و در عمـل یـا اصـاًل اهـل تقلیـد نیسـت و یـا  اسـت تخّصـص فقیهـان را ار

لزومـًا اهـل تقلیـد از اعلـم نیسـت، بلکـه بر اسـاس سـلیقه تقلید می کنـد« )همو، ۱۳۹۵ 

ش، ص ۵۴(.

کـه از نظـر آقـای وکیلـی عرفانـش مثبـت اسـت در  آقـای محّمـد حسـین طهرانـی 

کـه نظریـه ی وحـدت وجـود را نپذیرفته انـد این گونـه قضـاوت  مـورد فقهـاء عظامـی 
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از  را  خـود  تـا  افزودنـد  را  وجـودی(  )وحـدت  نجاسـات  بـه  نمایـان  »فقیـه  می کنـد: 

آمـده  مشـکل  حقیـر  بنـده ی  بـرای  االیـام  سـابق  از  مطلـب  ایـن  برهاننـد  مسـؤلّیت 

کـه چـرا برخـی از فقیهـان مـا دربـاره ی مجّسـمه و معّطلـه و منّزهـه و مجّبـره و  بـود 

گفتـار آنـان را بـا قبـول اصل توحید موجـب کفر و  مفّوضـه حکـم بـه تکفیـر نمی کننـد و 

نجاستشـان نمی شـمرند ولکـن راجـع بـه قائلین بـه وحدت وجود فورًا چمـاق تکفیر را 

ع ایـن امـر از هیـچ دریغ ندارنـد؟ … باآلخره پـس از مطالعات  بـر سـر می کوبنـد و در تسـّر

کـه به واسـطه ی  و مشـاهدات بعـد اللتیـا و اللتـی مطلـب بـه ایـن نکتـه منتهـی گشـت 

کـه توحیـد مخلصیـن و  ع از توحیـد  ک ایـن نـو دّقـت و رّقـت و عظمـت و فهـم و ادرا

مقّربیـن بـارگاه حضـرت حـّق جـّل شـأنه می باشـد از طرفـی و از طـرف دیگر بواسـطه ی 

کـه در ایـن راه و در سـبیل حصـول ایـن مـرام بـرای سـالک سـبیل  صعوبـت و مشـّقتی 

که  الی اهلل پیش می آید و طبعًا با مزاج متتّرفین سـازش ندارد، قشـریون و ظاهریون 

کوتاه و ضعیف اسـت، برای  از جهتی سـطح فکرشـان، و از جهتی سـطح علمّیتشـان 

زیـر بـار نرفتـن ایـن مسـأله و عـدم تقلیـد و تبعّیـت از مـرد وارسـته راه پیمـوده، خـود را 

کـه اثـر زندقـه و الحاد اسـت  کـرده و ُبـن ایـن ریشـه زده و بـا اّتهـام بـه نـج اسـت  راحـت 

آنـان را زندیـق و ملحـد دانسـته اند. آری معـروف اسـت و تجربـه هـم تأیید می کند که 

تکفیر و تفسـیق، چماق بیخردان اسـت« )همو، ۱۴۲۳ ق، ج ۲، ص ۲۲۳ - ۲۲۴(.

هم چنیـن آقـای محّمـد حسـین طهرانـی تصـّوف را از شـرایط حتمّیـه ی افتـاء و 

حکـم می داننـد پـس اصاًل مرجعیت غیر صوفـی را نمی پذیرند. »این حقیر در مباحث 

اجتهـاد و تقلیـد بـه ثبـوت رسـانیده ام که از شـرایط حتمّیه ی افتـاء و حکم، از جزئّیت 

کّلّیـت پیوسـتن اسـت، و تـا عبـور از عالـم نفـس نگـردد و معرفت حضـرت رّب پیدا  بـه 

نشـود، ایـن شـرط محقـق نمی شـود« )همـو،)ب( ۱۴۳۳ ق، ج ۲، ص ۲۲۴(.
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شاخصه ی یازدهم.   

افـراد  از مبالغـه در شـأن  آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان مثبـت تعـادل دارد و 

دوری می کنـد و حـال آنکـه در عرفـان منفـی ایـن مبالغـه در حـّد افـراط وجـود دارد 

کـه  می گوینـد  چیزهایـی  علمـی  مسـتند  داشـتن  بـدون  دیگـران  مـدح  در  افـراد  و 

.)۵۵ ص  ش،   ۱۳۹۵ )همـو،  اسـت«  رّد  قابـل  گاه  بلکـه  و  نیسـت  قابل اثبـات 

در اینجـا مناسـب اسـت مبالغه هـای آقـای سـّید محّمـد حسـین طهرانـی درباره ی 

ک مـا الحـّداد؟! ایـن مـرد بـه قـدری عظیم  کنیـم: الحـّداد و مـا أدرا آقـای حـّداد را ذکـر 

کـه لغـت عظمـت بـرای وی کوتـاه اسـت بقـدری وسـیع و واسـع بود که  و ُپـر مایـه بـود 

عبارت وسـعت را در آنجا راه نیسـت، بقدری متوّغل در توحید و مندّک در ذات حّق 

کـه آنچـه بگوییـم و بنویسـیم فقـط اسـمی اسـت و رسـمی، و او از تّعیـن  تعالـی بـود 

گویـم  ج و از اسـم و رسـم بیـرون بـود … ایشـان قابـل توصیـف نیسـت مـن چـه  خـار

کـه بـه وصـف در نمی آیـد، نه تنهـا ال یوصـف بـود بلکـه ال یـدرک و  کسـی  دربـاره ی 

الیوصـف بـود نـه آنکـه یـدرک وال یوصـف بـود« )همـو، ۱۴۲۵ ق، ص ۱۳(.

»… ایشـان بـه قلـم در نمی آیـد و در خامـه نمی گنجـد او شـاهباز بلند پروازی اسـت 

کـه هرچـه طائـر فکـر و عقـل و اندیشـه اوج بگیـرد و بخواهـد وی را دریابـد، می بینـد 

کلیلـة  او برتـر و عالی تـر و راقی تـر اسـت فیرجـع الفکـر خاسـئًا و البصـر ذلیـاًل و البصیـرة 

فتبقـی حیـری ال یعـرف یمنـة عـن یسـرة و ال فوقـًا مـن تحـت و ال أمامـًا مـن خلف. آخر 

کنـد و  کـه محـدود بـه جهـات و تعّینـات اسـت توصیـف روح مجـّرد را  کسـی  چگونـه 

ح و بیـان نمایـد« )همان،  گـرد او بچرخـد و او را شـر بخواهـد آن را در قالـب آورد و گردا

ص ۱۴(.
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کـه در روایـات بـرای خداونـد متعال به کار رفته اسـت  کنیـد همـان تعابیـری  دّقـت 

آقـای طهرانـی بـرای آقـای حـّداد به کار برده اسـت.

ِتـي هـو موصـوف بهـا« )شـیخ 
َ
اّل َقـْدَر ِصَفِتـِه  اْلَواِصُفـوَن  ُیـْدِرَك  ْن 

َ
أ ِمـْن   

ُ
َجـّل

َ
أ »اهلُل 

وصـف  کـه  اسـت  آن  از  جلیل تـر  خداونـد،  یعنـی:   .)۲۳۸ ص  ق،   ۱۳۹۸ صـدوق، 

ْوَهـام« 
َ ْ
األ ُتْدِرُکـُه   

َ
یـا تعبیـر »ال او، درکـش نماینـد.  بـه مقـدار صفـت واقعـی  کننـدگان 

کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱ ف ص ۸۱( یعنـی: وهم هـا خداونـد را درک نمی کننـد. )شـیخ 

فرزنـد آقـای سـّید محّمـد حسـین طهرانـی دربـاره ی پـدرش می نویسـد: »حقیقـت 

کـه در وهـم بگنجـد و اوصـاف و کمـاالت ایشـان بلندتـر از آن  آن بزرگـوار برتـر از آنسـت 

ک مـا درآیـد و آنچه از ایشـان دیدیم و شـنیدیم جز قطره ای  کـه در دائـره ی ادرا اسـت 

کـه آن نیـز فراتـر از ظـرف وجـود و  از فیوضـات اقیانـوس بیکـران وجـود ایشـان نبـود 

ک مـا بـود« )همـو، )الـف( ۱۴۳۳ ق، ص ۴۳(. ادرا

شاخصه ی دوازدهم.   

گر  آقـای وکیلـی می نویسـد: »عرفـان مثبـت از شـطحّیات بـه دور اسـت و یـا الاقـل ا

شـطحّیاتی دارد آن را توجیـه نمی کننـد و بـه اشـتباهات خـود معتـرف اسـت« )همـو، 

۱۳۹۵ ش، ص ۵۶(.

العریضـة  الطویلـة  »الدعـاوی  می کنـد:  تفسـیر  این گونـه  را  شـطحیات  مالصـدرا 

البدنّیـة  العبـادات  و  الظاهـرة  باألعمـال  المغنـی  الوصـال معـه  و  مـع اهلل  العشـق  فـي 

حتـی ینتهـی قـوم منهـم الـی دعـوی اإلّتحـاد و ارتفـاع الحجـاب و المشـاهدة و الرؤیـه 

کلمـات غیـر مفهومـة لهـا ظواهـٌر رائقـة و فیهـا عبـادات  و المشـاهدة و الخطـاب … و 

 آنهـا تشـوش القلـوب و تدهش العقول و تحّیـر األذهان«.
ّ

هائلـة لیـس ورائهـا طائـل إال
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نقـل  را  اسـت  مثبـت  عرفانشـان  وکیلـی  آقـای  نظـر  از  کـه  شـطحّیاتی  از  پـاره ای 

: می کنیـم

ابـو یزیـد بسـطامی می گویـد: »إلهـی ملکـی أعظـم مـن ملـکک لکونـک لـی و أنـا 

لـک، فأنـا ملـکک و أنـت ملکـی، و أنـت العظیـم األعظـم و ملکـی أنا، فأنـت أعظم من 

ملـکک، و هـو أنـا« )خوارزمـی، ۱۳۹۳ ش، ج ۱، ص ۱۸۶(.

همـو می گویـد: »لـو أّن العـرش و مـا حـواه مائـة ألـف ألـف مـّرة فـي زوایـة مـن الزوایـا 

قلـب العـارف مـا أحـّس بهـا« )ابن عربـی، بی تـا، ج ۲، ص ۳۶۱(. ابـو یزیـد بسـطامی 

می گویـد: »سـبحانی مـا أعظـم شـأنی. لیـس فـي جّبتـی سـوی اهلل« )عاملـی، ۱۳۶۷ 

ش، ص ۲۰۳(.

کنیـد بـه  گفتنـد عرفـان مثبـت شـطحّیات را توجیـه نمی کنـد؛ مراجعـه  امـا اینکـه 

کسـر األصنام الجاهلّیة تألیف مالصدرا، شـطحّیات ابو یزید بسـطامی را توجیه  کتاب 

می کنـد. »و أّمـا ابـو یزیـد البسـطامی فـال یصـّح عنـه مـا یحکـی، و إن سـمع ذلـک منـه 

کمـا لـو سـمع و هـو یقـول  کالم یـرّدده فـي نفسـه،  کان یحکیـه عـن اهلل؟زع؟ فـي  فلعّلـه 

 علـی 
ّ

 أنـا فاعبدنـی( فإّنـه مـا کان ینبغـی أن یفهـم منـه ذلـک إال
ّ

)إّننـی أنـا اهلل ال إلـه إال

سـبیل الحکایـة« )مالصـدرا، ۱۳۸۱ ش، ص ۴۲(.

میـان  تفـاوت  بـاره ی  در  دیگـر  شـاخصه ی  چنـد  وکیلـی  آقـای  کـه  اسـت  گفتنـی 

کـه در حقیقـت فـرق ماهـوی و اساسـی  کـرده  عرفـان و تصـّوف مثبـت و منفـی ذکـر 

میـان آن دو ایجـاد نمی کنـد مثـل اینکـه »عرفـان مثبـت، عرفـان را عـام و همه و همه 

مـه طهرانـی می فرمودنـد: راه عرفـان جـاّده ی اصلـی 
ّ

را قابـل آن می دانـد؛ مرحـوم عال

دیـن بـوده ولـی آن قـدر مـردم ایـن راه را نرفتنـد تـا اینکـه جـاّده ی حاشـیه ای شـده 
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اسـت. ولـی عرفـان منفـی، عرفـان را از ابتـدا فقـط مخصـوص افـراد خاّصـی می دانـد« 

)همـو، ۱۳۹۵ ش، ص ۵۶(.

کـه میـان دراویـش و صوفیـان حوزوی  در اینجـا الزم اسـت یـک شـاخصه ی دیگـر 

کنیـم و آن عبارتسـت از طلـب اطاعـت مطلقـه از مریـد و لـزوم  مشـترک اسـت را ذکـر 

ارادت و محّبـت تـاّم او بـه مرشـد و مـراد.

آقای محّمد صادق طهرانی می نویسد: »مؤمن و محّب واقعی بعد از مالحظه ی 

کـه بـر حّجـت و عصمـت قـول و فعـل امـام داللـت دارد و بعد از علـم به اینکه  ادّلـه ای 

انسـان کامـل، آئینـه ی تمـام نمـای حضرت حّق و محّل ظهور تجّلی اسـماء و صفات 

گر او را به سـخت ترین  حسـنای پـروردگار اسـت در برابـر قـول معصـوم و یـا ولـّی خـدا، ا

کـه خـود را از بلنـدی بـه پاییـن بینـداز یـا زندگـی خـود را  کارهـا امـر نمودنـد و فرمودنـد 

ک انسـان اسـت،  بـا دسـت خـود آتـش بـزن یـا هـر امر دیگـری که به ظاهر مسـتلزم هال

ع و رغبـت بایـد انجـام دهـد تـا طعـم شـیرین و  بـدون درنـگ و تأّمـل و از روی طـو

کنـد« )همو،)الـف( ۱۴۳۳ ق، ج ۱، ص ۵۵۴(. حقیقـی ایمـان را ذوق 

»مهم تریـن عامـل، در سـیر و رشـد سـالک، محّبـت تـاّم و ارادت تـاّم و اعتمـاد بـه 

تربیـت و مقـام اسـتاد اسـت، ذّره ای تنـّزل از ارادت و اعتقـاد بـه اسـتاد و مشـاهده ی 

کمـاالت و فضائـل بـر  کمالـی از  نقصـان در وی یـا مشـاهده ی تقـّدم و تفـّوق خـود در 

اسـتاد، خـود بـه خـود بـاب إفـاده و اسـتفاده بیـن آنهـا را مسـدود نمـوده و در اثـر آن، 

گرد از تربیـت اسـتاد محـروم می شـود« )همـان، ص ۵۸۱(. شـا

حاصل آنکه میان تصوف مثبت و منفی تفاوت مهم و اساسـی نیسـت؛ خصوصًا 

که آثـار و ثمرات  گـروه معتقـد بـه نظریـه ی وحـدت وجـود و موجـود هسـتند  کـه هـر دو 
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فاسـدی در پی دارد.

نتیجه.   

کـرد  ذکـر  منفـی  و  مثبـت  عرفـان  بـرای  وکیلـی  آقـای  کـه  فرق هایـی  مهم تریـن 

که از نظر آقای وکیلی عرفانشـان مثبت اسـت مبتال به همان  کسـانی  بی فایده بود و 

شـاخصه های مشـایخ صوفیـه هسـتند. بـه عبـارت دیگـر تقسـیم عرفـان بـه مثبـت و 

کـه بـا بررسـی  منفـی بـرای جـذب مخاطـب بیشـتر جامعـه ارائـه شـده اسـت در حالـی 

بیـان  بـه عنـوان عرفـان مثبـت  آنچـه  منابـع مختلـف مشـخص می شـود واقعیـت، 

ح شـده همـان انحرافـات عرفان منفـی را دارد. می شـود، نیسـت و عرفـان مثبـت مطر
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