
 

 چکیده
وی ار  .  شیخ االسالم انصاری از عارفانی است که معرفت مخصصص  هصه دصصا را ااراسصت          

گصی نهاصا ار     گری را هه هم پیصند اااه و ایص  ویص ه       گری و صصفی های عرفانی دصا سلفی نظریه
اش سادته از نأویل    گرایی را پیشهوی ار افکار دصا هیشتر نصص .  معرفت او نااایهه شده است

هصا  پیر هرات ار معرفت و عمل، شریعت محصصر هصصاه هصا هصدعت        . جصید گرایی اوری میو عقل
گیری ار پایبهدی هه عقایصد وافکصارش،     هه همی  گصنه وی ضم  سخت.  همیشه ستیز ااشته است

نظریات عرفصانی پصیر هصرات،       .  ار هردصرا ها ایگران روش نعاال و میانه روی را اارا هصاه است  
های سصایر اهصل عرفصان اسصتا شصهادت            نر از ایدگاه  شیخ االسالم دصاجه عبد اهلل انصاری سالم

هصای سصایر اندیصشمهدان را  صل           های مصجصا میصان ایصدگاه       های عرفان دصاجه، نصاام گیوی ه
 .های متشرعان و عرفا را هرمال دصاهد سادت نماید و وجصه و امکان مصالحه میان ایدگاه می
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 مقدمه

از (  212،   2ج:  یعلصی   اهصی   اهص  .( )ق.ه184  -  693)شیخ االسالم دصاجه عبصد اهلل انصصاری         

های جاانی ار  صزة علصم اسالمی از قبیل نفسیر،  دیث، عقیصده، نصصصو و عرفصان            شخصیت

استا از همی  رو هه القاهی چصن شیخ االسالم، دطیب عجصم، پصیر هصرات و سصلطان العلمصا  از                 

 (626،  4ج :4148اه  نقطها . )طرو اهل علم و سیاست لقب اااه شده هصا

نریص   هه همیص  گصنصه وی از هزرگصان اار ار  صصزة ااهیصات فارسصی و عرهصی و از قصصی                           

رواا از ایصهرو شصهادت  ن مصرا            پراازان ار  صزة نصصو و عرفان اسالمی هصه شصمار مصی      نظریه

های یااشده هصسیار ضصرور و  ایصز        هزرگ و افکار وی هرای اهل مطالعه و نحقیق ار نمام هخش

 . اهمیت است

های مام ار  صزة شهادت افکار شیخ االسالم انصاری، عرفان اوستا چصه عرفصان          از هخش

هاشصد و     یی مصی    های مهحصر هه شخصیت علمی اوست، فرامهطقهگیوی همچهان که اارای وی ه

های صصفیانه و متشرعانه است، ار همۀ جاان مصرا نصجصه ارهصار      از  نجا که نلفیقی میان اندیشه

معرفت و پ وهش قرار گرفته استا چهانچه  ثارش از طرو هزرگتری  اانشمهدان مصرا عهایصت   

 .ها شرو ی نگاشته شده استقرار گرفته و هر  ن

هسیاری از اهل جامعۀ ما از شیخ االسالم انصاری و افکارش اطالع ارستی ندارنصد و نهاصا هصا        

ایص  ار  صالی اسصت کصه هرچهصد سصخهان              .  های پرسصزش هه وی ال هادته انصد  دصانش مهاجات

های زیبایش ارزش واال اارندا اما افکار و نظریانش از اهمیت و ارزش واالنصر     مسجع و مهاجات

ای  مقالصه هصه     .  نماید  هردصراار هصاه، ارهار نحقیق را هه سصی مدارج معرفت و کمال رهبری می 

پراازا و هیان دصاهد ااشت که عرفصان پصیر هصرات هصا              های عرفان شیخ االسالم میگیهیان وی ه

هایی اارا؟  یا ممک  است یك عارو متصشرع هاشصد و چصه       عرفان ایگر اهل عرفان چه نفاوت

هصای    هصای ایصدگاه   نصان میان ایدگاه های متشرعان و عرفا  شتی هرقرار کرا؟ نفصاوت      گصنه می

 انصاری ها ایگران چیست و  یا شریعت مداری عارفانه و عرفان شریعت مدارانه ممک  است؟ 

های عرفان پیر هرات ار چهد استقامت قاهل مطالعه و هررسصی انصد کصه ار زیصر هصه                   گیوی ه

(پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  81 1394، ت2ش    



 

 :شصند هحث گرفته می

 گری گری و صوفی تلفیق سلفی. 1

گی او را هه طصر کامل از سصایر صصصفیان    ای  وی ه.  شیخ االسالم انصاری، صصفیِ سلفی است

های متفاوت ها طریق   و عارفان متمایز سادته استا زیرا هیشتر صصفیان مسلمان ار مصارای روش

او ار  الی که عارو و صصفی سرشصار از محبصت الاصی اسصت و              .  سلف صالح ادتیار کراه اند

گصی مصی نمایصد، ار امصصر عقیصده و             های وی سصز و ارا محبصت قلصبی وی را نمایهصده            مهاجات

پذیراا هه گصنصۀ ماصال     هایش سخت هه روش سلف صالح روان است و هیچ نخلف را نمی اندیشه

: نعالی هر عرش قایصل اسصت     اش هه استصای  ق هر عرش، و اثبات علُصّ و فصقیت  ق وی ار عقیده

اسماعیل االنصاری ار کتار الفاروق همصراه هصا اسصهاا نقصل            ای  نصع عقیده از شیخ االسالم اهی»

 (.469  2ج: 4148قیم،  اه . )«شده است

همچهصان کصه اهصل      .  کهد هه همی  گصنه وی ظاهرگراست و هه  ظاهر نصص  شرعی عمل می

وی ار رسصاله سصلال ال از جصان ار مصصرا              .  ااانصد   اانش ار اورة نخستی  روش دصا قرار می   

اثبصات  :  ههای اعمال عبصد اهلل هصر سصه چصیز اسصت           »:  گصید نعالی می شهادت و معرفت دصا از  ق

اانم کصه هصستا امصا      .  نخلیط افراطا و نفی نشبیه و نعلیل و نعطیلا و هر ظاهر رفت  هی  قیقت هی

ندانم که چصن است، هرکه اانست که چصن است، از اایرة اسالم هصیرون اسصت، اریافصت او از             

 (. 692 : 4684انصاری، . )«امکان ما هیرون است

 گییابی این ویژه ریشه

گصری و     علت ایهکه شیخ االسالم انصاری نصانسته هردالو هیشتر مشایخ صصفیه میان صصصفی    

 : نصاند هاشد گری نلفیق ایجاا کهد، او چیز می سلفی

یکی  هبلی هصان وی ار پالصی صصفی هصصان وی اسصت کصه او را عصارفی ظصاهرگرا                  .  الف

شصیخ االسصالم  هبلصی      .  نماید و ای  روش سلف صالح است   سادته که هه ظاهر نصص  عمل می

همچهان که ار ایص  اهیصات گفتصه       .  هصاه و از  هبلی هصان دصا ار مصاضع گصناگصن یاا می نماید

 :است

 سال چهارم  81 های عرفان شیخ االسالم انصاریگیوی ه



 

 أنا  هبلی ما  ییت فإن أمت

  فصصیتی ذاکم إلى إدصانی

 إذ ایصصهه ایهصی وایهصی ایصهصه

  (212،  2ج: یعلی اهی اه )ما کهصصت إمعۀً لَصصهُ ایهصان 

ااند ایگران را نصیز هصه  هبلصی هصصان نصصصیه           و ار جای ایگر ضم  ایهکه دصا را  هبلی می

 :کراه است

 أنا  هبلی ما  ییت وإن أمت

 (254  6ج: 4149ذهبی، )فصصیتی للهاس أن یتحهبلصا 

یاهی اوگانۀ پیر هرات استا یعهی که او هم از مشایخ صصفیه و هم از اهل نفصسیر       نرهیت.  ر

وی از ههگام دصراسالی نحصت نرهیصت هزرگصان اانصش و             . و  دیث  مصزش و نرهیت یافته هصا

نصشصتما از قاضصی       چصن نصه سصاله شصدم امصال  مصی           »:  اار ایهی قرار گرفتا چهانچه گفته است 

ا هه همی  گصنه از وی نقصل شصده کصه گفتصه              (661 :  4635جامی، )« اهصمهصصر و از جاروای

م  ار نذکیر و نفسیر قر ن، شاگرا دصاجه امام یحیی عمّارم، اگر مص  وی را ندیدمصی       »:  است

هصای    ار نصذکره  (  665 :  4635جصامی،   . )«اهان هاز نتصانستمی کراا یعهی ار نذکیر و نفصسیر    

عرهی نیز اهراز نظر شده که شیخ االسالم  دیث را از  صاف  اهصی الفصال الجصاروای هصروی و              

، 2ج:  اهص  اهصی یعلصی     . )زکریا یحیی ه  عمار شیبانی مُفسِّر  هبلی فراگرفته اسصت      نفسیر را از اهی

 212) 

ار ای  هراهر شیخ االسالم انصاری همزمان از هزرگان نصصو و عرفان اوران دصا هاره هراه   

معروفصتری  اسصتااان طریقصت پصیر هصرات شصیخ             .  ها و افکار شان مستفید شصده اسصت    و از اندیشه

پیر مص    »:  جامی ار نفحات االنس از شیخ االسالم نقل کراه که گفت   .  اهصالحس  درَّقانی است

ار نصصو و  قیقت شیخ اهصالحس  درقانی است ر مه اهلل نعالی، اگر م  درقانی را ندیدمصی      

 (663 : 4635جامی، . )« قیقت ندانستمی

هه همی  گصنه وی ا ز مشایخ هزرگی چصن اهص عبداهلل محمد هص  الفصال هص  محمصد الطاقصی             

1394، ت2ش 02 (پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

، شیخ ا مد  اجی، شیخ اهصسلمه هاورای دطیب صصفی سیّاح،     (ق.ه144م)السجستانی الاروی 

شیخ اهص علی هصنه گر، شیخ اهصعلی زرگر، شیخ اسماعیل اهاس جیرفتی، اهصاسماعیل ا مصد هص          

هصای    محمد ه   مزه صصفی معروو هه شیخ عمصص و شصیخ اهصص فح محمصد کصرنصی اسصتفااه                 

 (611 -612 : 4635جامیا. )رو انی هراه و مشایخ او هصاه اند

 گرایی گرایی و دوری از تأویل و عقلنصوص. 2

گرایی اسصتا از همیص  اسصت کصه وی از             های هارز عرفان پیر هرات، نصص  از دصصصیت

 :گی ار مصارا زیر قاهل مطالعه استای  وی ه. گرایی محض، اوری جسته است نأویل و عقل

امام ذهبی از سمعانی نقل کراه که شیخ االسصالم    :  ههای عقیده هر اساس ظصاهر نصص .  الف

انصاری ار کتاهش الفاروق، ها االیلی از ا اایث صحیح و  س ، ثاهت سادته که اهلل نعصالی هصر     

او االیلی را از کتصار      .  عرش که هاالی  سمان هفتم است استصا اارا و از مخلصقانش های  است

و  دیث ارائه ااشته که دداوند فصق  سمان هفتم، هر عرش استا اما علم و قصدرت و سصمع و          

گرایصی شصیخ االسصالم        نصص (  14،   41ج:  4122ذهبی،  . )نظر و ر متش ار هر مکان است 

ها نأکید کصراه    شصا که وی هر صحت روایات ها نکیه هه اسهاا  ن انصاری از ایهجا هم هصیدا می

استا چهانچه ار کتار ذم الکالمش هه سلسله اسهاا دصا از جاروای، از عبد الر م  ه  ا مصد  

اإلِسْنَادُ   »:  انماطی، از صالح ه   سی  از عبد الصمد ه   سان از ثصری روایت کراه که گفت    

 (446،  5ج: 4148انصاریا . )«سِالح  الْم ؤْمِنِ إِذاا لامْ يَكُنْ لاه  سِالحٌ فابِأايِّ شايْءٍ ي قادتِلُ

 (.نماید اسهاا سالح ملم  استا هرگاه سال ی نداشته هاشد ها چه چیزی جهگ می)

گرایصی اوری جصسته     شیخ االسالم از نأویل و نأویصل   : را نأویل ها نأیید امامان چاارگانه. ر

او ار  الی که راه امامان مذاهب اهل سهت را نأیید کراه است، روش هردی پیروان ایص     .  است

از »ار رسصالۀ    .  نمایصد   امامان را که ها نأویل نصص  از روش  ن هزرگصاران  اشیه رفتهد، را می

 هیفی هاش، نه معتزلیا شافعی هاش نه اشعریا  هبلی هصاش،   »:  گصید می«  هجری 228مجمصعۀ 

او هه گصنۀ اقیق ها ای  هیان دصصا او ایصدگاه نأویصل و           (  389 :  4684انصاری، . )«نه مجسّمی

 های عرفان شیخ االسالم انصاریگیوی ه سال چهارم  08



 

شصد هصه نقصد گرفتصه و هصه را  ن                نجسیم را که از طرو هردی پیروان ای  مصذاهب نصرویم مصی          

ها پراادته استا از همی  است که وی ها اهل نأویل چصن اشاعره و مانریدیصه سصر سصتیز            اندیشه

گصیری  هصر اشصعریان هصسیار سصخت       »اه  اهی یعلی روایت کراه کصه دصاجصۀ انصصار        .  ااشته است

 (212،  2ج: اه  اهی یعلی. )«کرا می

گرایی شیخ االسالم انصاری نأکید وی    از مظاهر نصص :  نأکید هر ایمان سمعی و روایی.  ج

ایمان مصا   »:  از وی نقل شده که گفته است  . گرایی محضهر ایمان سمعی و روایی استا نه عقل

میبصذی،  . )«از راه سمع است نه هه  یلت عقلا هه قبصل و نسلیم اسصت نصه هصه نأویصل و نصصر و                

استصای دداوند  »:  همچهان ار کشف االسرار از وی روایت شده که گفته است (  642:  3:  4624

هر عرش ار قر ن است و مرا هر ای  ایمان است، نأویل نجصیم کصه نأویصل ار ایص  هصار ط یصان              

است، ظاهر قبصل کهم و هاط  نسلیما ای  اعتقاا سهّیان است و نااریافته هه جان پذیرفته، طریقصت   

 (444: 3: 4624میبذی، . )«ایشان است

شیخ االسالم انصاری ار مهاظره نهاا هصه کتصار و سصهت            :  انکا هه کتار و سهت ار مهاظره.  ا

. نمایم  م  ها  نچه ار  ستی  م  است مهاظره می   : وقتی هه مهاظره  اضر شد گفت. کرا اکتفا می

ار  ستیهت چیست؟ ها اشاره هه  ستی  راستش گفت که کتار دداسصت و هصا اشصاره هصه           :  گفتهد

 ستی  چپش گفت که سهت رسصل اهلل است و ار  ن صحیح هخصاری و صصحیح مصسلم نمایصان              

  (14،  41ج: 4122ا ذهبی، 254  6ج: 4149ذهبی، . )هصا

. شصمارا   هه همی  گصنه او نأکید هر سهت کراه و نرک  ن را مصجب هدروزی و هالکت مصی 

مَننْ تاََندنَ ا    »:  وی ار کتار ذم الکالم دصا از عبد اهلل ه  الْمُبَارَکِ روایت کراه که گفته است

ائِضِ فارابِدألاَُبِ ع وقِبَ بِحِرْمَد ِ السَُّانِ نَمَنْ تاََدنَ ا بِدلسَُّانِ ع وقِبَ بِحِرْمَد ِ الْفاراائِضِ نَمَنْ تاََدنَ ا بِندلْ    

 (242،  5ج:  4148انصاری، ). «ع وقِبَ بِحِرْمَد ِ الْمَعْرِفاةِ

اش هه ایهکه میصان    وی هرای اثبات نظریات عارفانه:  نمسك هه نصص  ار نظریات عارفانه.  هص

هصه اسصاس نظصر      )، هزار علم (هه اساس گفتۀ دار و مطاهق رأی کتانی)ههده و ددایش هزار مقام 

1394، ت2ش 00 (پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

، ار رسالۀ صد میدان هه ای   یۀ قر ن کریم اسصتدالل    (هه اساس رأی جهید)، هزار قصر (ذوالهصن

ْْنَ  الَْمنِر رُ         :  جسته است ََّنم  نَِب ََ ه نمْ  .  أافامَِن اتََّبَع رِضْوَا ا اللَِّه كامَْن بَدَء ِبسَخاٍط مِنا اللَِّه َنَمأْنَاه  َج

و نیز هه ای  سلال جبرئیل علیصه  ( 436  -432: ل عمران)َُرَجَدتٌ عَِْدَ اللَّهِ نَاللَّه  بَرِ رٌ بِمَد يَعْمَلُو ا 

، «ماال صسان؟ »:  السالم نمسك جصسته کصه چصصن از رسصصل اهلل صصلی اهلل علیصه وسصلم پرسصید                       

 ( 253 : 4684انصاری، . )«ان نعبد اهلل کانك نراه، فإن لم نک  نراه فإنه یراک»: فرمصاند

 شریعت محوری و ستیز با بدعات. 3

ایص          .  هاسصت های هارز عرفان پصیر هصرات، شصریعت محصصری و سصتیز هصا هصدعت                 گیاز وی ه 

 :شصند گی ار عرفان  ن مرا هزرگ ار امصری  شکار است که ار زیر هه هحث گرفته میوی ه

یکی از مظاهر شصریعت محصصری پصیر هصرات        : های نامشروع و ادتالفیاوری از نصسل. الف

ار  ثصاری کصه از وی هصه جصا مانصده،              .  های نامشروع اوری جصسته اسصت      ای  است که از نصسل

طصری که مطالعه   .  دصرا هایی هه چشم نمیهردالو  ثار سایر صصفیه و اهل عرفان، چهی  نصسل

و صصلی اهلل علصی محمصد و  لصه            »دصیش را ها عبصارت     «  رسالۀ چال و او فصل»وی .  شصا می

هه همی  گصنصه رسصالۀ صصدمیدان را هصا           (  252 :  4684انصاری، . )هه پایان هراه است«  اجمعی 

. ادتتصام هخصشیده اسصت     «  وصلصات اهلل علی دیر دلقه محمد و له وسلم نسلیماً کاصیراً »:  عبارات

 ( 666 : 4684انصاری، )

ها ار  صصزة عقیصده      شیخ االسالم انصاری از هدعت  :  هانأکید هر سالمت عقیده از هدعت.  ر

وی .  جسته و ای  امر را از هر گصنه گهاه عملی زشت نر و ناپسهد نر اانصسته اسصت       سخت نبرّا می

 ن کس که ایصانش سیاه است، نه چصن  ن کصس  »:  ار رسالۀ چال و او فصل دصا گفته است

پراة  جصار   »هه همی  گصنه ار رسالۀ  (  445 :  4684انصاریا . )«است که ایمانش نباه است

سُهِّی مسِت افتصااه ار ُدّمصار، ِهصه از مبتصدِع  نصا  اللیصل و اطصراو                     »:  گفته است «   قیقت ایمان

 (564 : 4684انصاری، . )«...الهاار

یصی    ها هصه انصدازه     ساسیت شیخ االسالم ار هراهر هدعت   : دصصمت ورزی هه داط هدعت. ج
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ذهصبی از   .  هصاه که او هه داطر مشاهدة هدعتی  تی هزرگان مشایخ  دیث را نرک کصراه اسصت   

را هصه دصاطر دداونصد نصرک         (  یکی از مصشایخ  صدیث     ) یری  :  وی روایت کرا که گفته است 

هصه    (62،   41ج:  4122ذهصبی،   . )کراما هه الیل  نکه از وی چیزی دالو سصهت شصهیده هصصا      

چصن هه نزایك وی شدم، هرای مص  هصر پصای            »: گصید همی  گصنه ار مصرا اهصسعید اهصالخیر می

داست نمام، و وی مرا نعظیم ااشت که اندک کسی را ااشتیا لیک  مرا هصا وی نقصاری از هاصر        

  (615 : 4635جامی، . )«...اعتقاا است

  مراعات تعادل در همه امور. 4

هایی که شیخ االسالم انصاری هدان معروو هصاه است، نعاال ار امصر   گیریها وجصا سخت

ایص   .  های متبارز افکار وی هصاه اسصت گیکراه و ای  از وی ه را نیز ار هار نفکر ایهی  ف  می

 :دصصصیت ار افکار وی ار امصر زیر قاهل مطالعه اند

هرچهد گاهی ار سخهان پیر هرات، محبصت هصه اوج دصصا          : ار دصو و رجا  و محبت. الف

وی ار هارة ایص  مصضصصع ار رسصالۀ       .  رسیده استا اما وی نعاال ار ای  امر را  ف  کراه است

هیم چهصان کصه نصرا از        .  هیم است و امید است و مار است :  ایمان سه وجه است»:  ذکر گفته است

معصیت هاز اارا، و امید چهان که نرا هر طاعت اارا و مار چهان هاید که ار ال نص نخم ددمصت  

. «هرکه چهی  هصا ایمان وی ایمان هصصا و هرکصه جصز ایص  هصصا ار گصصر او ایمصان نبصصا                         .  کارا

ای  ار  الی است که ار اندیشۀ شصماری از صصصفیه و اهصل عرفصان،           (  141 : 4684انصاری، )

جهبۀ محبت چهان غلبه یافته که هردالو مدلصل نصص  شرعی هصی پروایصی دصصا را نصسبت هصه            

 .هاشت و اوزخ اهراز ااشته اند

وی ار ای  مشرر نیز روش متعاال را ادتیار کراها چهان که نصه هصه را      :  ار هراهر مالمتیه.  ر

مالمصت  »:  کامل و نه هه نأیید  ن پراادته استا چهانچه ار رسالۀ سلال ال از جان گفتصه اسصت      

  (684 : 4684انصاری، . )«شادی است از طریقتا اما هر نفی دصیش نه هر شریعت

های نعاال پیر هرات ار نفکصر و          ای  امر یکی ایگر از نشانه:  ار مدارا ها شطحیه پراازان.  ج

همچهصان  .  وی ار هراهر صصفیانی که هه سخهان شطح پراادتهد، نظری متعاال ااشته   .  اندیشه است
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ار .  که دصا هه ای  گصنه سخهان اقدام نکراه ار مصرا گفتار  نان ا تیاط را هه کصار هصراه اسصت         

الای شرار شصصق ار جصان  صسی        »: مصرا مهصصر  الج ار رساله سلال ال از جان گفته است

: 4684انصصاری، . )«...مهصصر  الج افزون شد،  ن شرار ار  ن جام نگهجید هه سر هصیرون شصد   

 نچه  سی  هص  مهصصصر گفصت مص  گفتصما امصا او                »:  هاز ار رسالۀ ذکرش گفته است ( 682 

 (122 : 4684انصاری، . )« شکارا گفت و م  نافتم

شیخ االسالم ار هردصرا ها مخالفان نیز روش مهصفانه ااشته و نهاا    :  ار هردصرا ها مخالفان. ا

ها کسانی سر ستیز ااشته که ها نحکم الیل پذیر نبصاه اندا اما ار هراهر کسانی که چهی  نبصاه انصد   

از وی نقصل شصده کصه گفتصه           .  یا از افکارش دبر نداشته اند، از عفص و گذشت کار گرفتصه اسصت    

. هرکه مجلس و سخهان نذکیر مرا ندیده و هه مص  طعص  وارا کهصد، او را عفصص کصراه ام                  :  است

  (252  6ج: 4149ذهبی، )

پیر هرات هه الیل  نچه گذشت، قایل هه نص ید شصاصای اسصت نصه       :ار گصنه های نص ید. هص

پراازی های صصفیانه مانهد ارهصار   الیل  ن ای  است که وی نخصاسته ار اندیشه.  نص ید وجصای

یی که اصصصل شصریعت را        نص ید وجصای افراطی هاشدا هلکه دصاسته نعاال ااشته هاشدا هه گصنه

. مراعات کراه هاشدا از ایهرو ار  ثار او نص ید شاصای جلصصه گصر اسصتا نصه نص یصد وجصصای            

شصا کصه هردصی از  ن نص یصد وجصصای را               هرچهد گاهی ار سخهان دصا چهان غرق نص ید می

اه  القیم ار مصرا ای  شصعری     .  گمان هراه اندا اما اهل نحقیق ای  گماناا را ناارست پهداشته اند

ناهصد، هصه را نص یصد وجصصای ار نگصاه شصیخ                 از شیخ االسالم که مظهّۀ نص ید وجصای را هرمصی   

 : شعر یااشده ای  است. االسالم پراادته است

 مَد نَحَّدَ الْوَاحِدَ مِنْ نَاحِدٍ

 إِذْ كُلُّ مَنْ نَحَّدَه  جَدحِد 

 تاوْحِ د  مَنْ يََْطِقُ عَنْ ناعْتِهِ

 عَدرِيَّةٌ أابْطالاََد الْوَاحِد 
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 تاوْحِ د ه  إِيَّده  تاوْحِ د ه 

 نَناعْت  مَنْ يََْعَتُه  لادحِد  

 : اه  القیم ار ذیل ای  شعر ار اثرشف اجتماع الجیصش اإلسالمیه گفته است

ورزاا اما هعید است که     شصا و هه سخهان او استدالل می از همی  جا انحاای وارا هحث می»

نمایصد    شیخ االسالم هه جانب اندیشۀ انحاای، الحاا هصرزاا اگر چه عبارت وی گمان پروری می 

او ها سخهانش انکار ار شاصا را ارااه ااشصته، نصه انکصار ار          .  رساند و ار ظاهر چهی  چیزی را می

: 4143قیم،    اه . )«وجصا راا یعهی از شاصا علمی انکار ورزیده است، نه از وجصا عیهی دارجی  

 (424،  4ج

  گیری نتیجه

گصی   ید که عرفان شیخ االسالم انصصاری ویص ه      از  نچه نا ایهجا گفته  مد نتیجه هه است می

گصیی اسصت کصه کمصتر ار          گصری را ار دصصا پصروراه اسصت و ایص  ویص ه                  گری و صصفی  سلفی

الیل  ن عبارت از نعاالی هصاه که  ن را       .  های عرفانی سایر اهل عرفان قاهل مطالعه است اندیشه

پصیر هصرات ار پرنصص ظاهصر         .  های علمی دصا اریافته هصاه اسصت    شیخ االسالم ار ههگام  مصزش

ا از  هصایش اوری جصسته اسصت      گرایی ار نظریه پراازی  نصص  پرورش یافته و از نأویل و عقل

 . هاشد های عرفان او میگیگرایی یکی ایگر از وی هایهرو اوری از نأویل و نصص 

ای  امر هاعصث    .  شیخ االسالم انصاری ها ارائۀ اندیشه های دصا ها هدعات سر ستیز ااشته است

گیری و جزم اندیشیی که پیر هصرات ار    ها وجصا سخت.  شده که عرفان وی از هدعات مبرا هاشد

نمصصاه و ار امصصر        پرنص نصص  شرعی، ار عقاید دصا ااشته، نعاال ار امصر را نیز مراعات مصی    

همچهان عرفان شیخ االسالم، اساس و دت الشاصای ااشته و   .  کراه است غیر قطعی ا تیاط می

گصری و     یافتصه اسصتا ههصاهرای  امصصری از قبیصل نلفیصق سصلفی                 هه نص ید وجصصای مصصداق نمصی      

گرایی، شریعت محصری، ستیز هصا هصدعات،         گرایی، اوری از نأویل و عقلگری، نصص  صصفی

هصای عرفصان پصیر هصرات        گینعاال ار نفکر وعمل و هراهری ها مشرر نص ید شاصای را از وی ه 
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