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 رویکرد باطنی شهید ثانی به شریعت

  *يمينحامد آل
  **محمد سوری

 ***فرازسيدمحمدرضا موسوی

  چكيده
فهم باطنى از شريعت در ميان عالمان شيعى با فـراز و فرودهـايى در طـول تـاريخ همـراه 

توان يافت كه منكر باطن برای ديـن باشـد، نبـود مىبوده است. اگرچه كمتر عالم شيعى 
توجه كافى به باطن شريعت نوعى ظاهرگرايى افراطى و خشك ضد عرفـانى را در ميـان 

سو بـا رويكـرد رايـج در نماياند. در اين ميان، نگاه باطنى شهيد ثانى همعالمان شيعى مى
دانسـتن ظـاهر بـر و تبعىدادن بـه بـاطن ميان عارفان مسلمان اسـت. از نگـاه وی، اصـالت

افزايـد. بنـابر ايـن رويكـرد، عالمـان رسـمى محتـاج عالمـان اهميت بُعد بـاطنى ديـن مى
ای هستند كه بر علوم حقيقى اشراف دارند و جايگاه ايشان بسيار برتـر از عالمـان حقيقى

 ظاهری است. به باور شهيد ثانى، در ميان اعضا و اعمال انسان نيز، قلب و اعمـال مربـوط
به آن اصل و مقصد دين است. وی در مقام فقيهى بنام افزون بر توجـه بـه علـوم ظـاهری 

ها و فهم قرآن، بدون انكار ظـواهر و كاسـتن از اهميـت دادن عبادتهمچون فقه و انجام
عنوان امر اصـيل رعايـت كـرده اسـت. از رهگـذر آن، همواره جانب باطِن حقيقت را به

گرايى كـه در توان از خطـر ظـاهرو فقيهان بنام اماميه، مى توجه به رويكرد باطنى عالمان
  ميان برخى از عالمان اهل سنت و حتى عالمان شيعى درحال رواج است دور ماند.
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  مقدمه

پژوهان، تشيع پيوندی عميق با معنويت و معارف  پژوهان و شيعه به اذعان بسياری از عرفان

امامان شيعه به ترويج و تعميق معارف و اسراری كه عالمان شيعه به تبعيت از  ؛باطنى دارد

نصـر، هـانری كـربن، دكتـر عبـدالرحمن حسـين عالمه طباطبايى، دكتـر . اند آن پرداخته

بلكه معنويـت و  ،تنها پيوندی عميق بدوی و بسياری ديگر از اين محققان، اين رابطه را نه

 أثيرتـاگرچـه ايـن رويكـرد بـاطنى تحـت . داننـد گرايى را گوهر تشيع مى عرفان و باطنى

جريـانى  عنوان بههمواره  ،ی مختلف در طول تاريخ رو به ضعف نهادها انحوادث و جري

های مختلـف ايـن  نقش عالمان شيعه در تبيين جنبـه. گذار وجود داشته استتأثيرزنده و 

و منـازل و  :بيـت رويكرد باطنى همچون اسرار عبادات و واليـت و علـوم بـاطنى اهل

فهـد  ابن ،طـاووس همچـون ابن ىعالمـان بزرگـ. ر يافته استمقامات عرفانى و ادعيه تبلو

  .رندتبااين ارجمندی از های  سيدحيدر آملى و مقدس اردبيلى نمونه ،حلى

های مختلف دين كمتر مـورد  از جمله عالمانى كه نگاه معنوی و باطنى ايشان به جنبه

. ف(شـهيد ثـانى نورالدين على عاملى جبعى معـروف بـه  بن الدين توجه قرار گرفته، زين

الشـعاع  متأسفانه رويكـرد بـاطنى و ميـراث معنـوی ايـن عـالم ربـانى تحت. است) ق965

  .وی قرار گرفته استفقهى شهرت 

تر و در ميـان برخـى ديگـر  نگاه باطنى در دين، در ميان برخى از عالمان دينـى پررنـگ

ريعت و امـر و رسد شـهيد ثـانى افـزون بـر توجـه بـه ظـواهر شـ به نظر مى. تر است فروغ كم

های شارع مقدس به ابعاد باطنى اين اوامر نيز به همان ميـزان توجـه داشـته و بـا ظرافـت  نهى

هـای رويكـرد بـاطنى شـهيد بـه  از ويژگى. خاصى اهميت بيشتری برای آن قائل بوده است

دين، نزديكى آن به نگاه عارفـان مسـلمان اسـت كـه هـم در سـطح مبـانى و هـم در سـطح 

مقصود از باطن شريعت، سطحى از دين . شود ها ديده مى رويكرد، اين قرابت های اين تبيين

وضوح در احكام ظاهری قابل مشاهده نيست، مقصد و مقصـود حقيقـى  است كه اگرچه به

تـوان در احكـام  توضيح اينكه احكـام ظـاهری را مى. گانه ظاهری است از وضع احكام پنج

دانيم كه ايـن  بندی كرد، ولى مى طبقه) حهوجوب، استحباب، كراهت، حرمت و ابا(خمسه 
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گنجد و درواقع احكـام ظـاهری  احكام روح و اسراری دارند كه در اين احكام خمسه نمى

اين بُعد باطنى در الفاظ ظاهری قـرآن و بـا . اند برای رسيدن به آن حقيقت باطنى وضع شده

ن اسـت كـه فهـم علوم ظاهری همچون تفسير قابل درك نيست، بلكه حقيقت و باطن قـرآ

درك اين جنبه از دين اگرچه مخالف شريعت نيست، فهـم آن . آن نياز به علوم باطنى دارد

اين جستار در پى ارائـه رويكـرد بـاطنى شـهيد . مسيری غير از طريق رسمى و ظاهری دارد

تحليلى بررسـى خواهـد  ـ ثانى در نگاه به شريعت است كه اين موضوع را به شيوه توصيفى

ماندن اين رويكرد در آثار منتشرشده ايشان اميد اسـت ايـن نوشـتار،  وجه به مغفولبا ت. كرد

  .گامى اندك در اين مسير باشد

  ترجيح باطن بر ظاهر. 1

ايشـان نـه . عارفان مسلمان اسـت باورهایبودن باطن و ترجيح آن بر ظاهر از جمله  اصيل

ز آن و توجـه بـه هـدف، بـرداری درسـت ا   برای انكار ظـواهر شـريعت، بلكـه بـرای بهره

ظـاهر بـه «الـّدين كبـری  نجم منظـراز . كنند مىحقيقت و روح اين ظواهر بر باطن تأكيد 

آداب نيكو بايد داشت تا باطن به الوان حقيقت آراسته گـردد كـه ظـاهر را از بـاطن اثـر 

  .)27: 1363الّدين كبری،  نجم(» است و باطن را از ظاهر خبر

ه نمازگزار بايد كنماز رمز حقايقى است  ال و اقوال ظاهرىِ به نظر شهيد ثانى همۀ افع

زيرا ظاهر محرك و مؤثر در باطن و نردبـان رسـيدن بـه بـاطن  ؛را رعايت كند آنهادقيقاً 

و توجه به باطن، باطن انسان را همچون  تأثيرغفلت از باطن و اكتفا به ظواهر بدون . است

   .)121: فتا ال شهيد ثانى، بى(باطن حمار خواهد كرد 

نسـبت مفصـل بـا اشـاره بـه  دربارۀ برتری علم باطن بر علم ظـاهر، شـهيد در كالمـى به

ك لَـْن تَْسـتَطِيَع َمعِـى «در ضمن بيان نكات تفسيری آيه شـريفه و داستان خضر و موسى  ِإنـ

بيش  داند كه لحاظ رتبه نيرومندتر از علم ظاهر مى ، علم باطن را به)75و  72و  67: كهف(» َصبْراً 

بــا اينكــه . دارى نيــاز دارد از علــم ظــاهر بــه اســتحكام بــاطن و اســتوارى صــبر و خويشــتن

به مقدار استعداد خويش بر علم ظاهر احاطه داشته و بر تحمل اين علم توانا بود،  7موسى
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ولى براى تحمل علم باطن مورد تهديد خضر قرار گرفـت و او را بيمنـاك سـاخت كـه بـر 

سبب كمى صبر، از تحمـل  رو، او را به از اين. دارى ندارد خويشتن تحمل علم باطن، صبر و

اين نبـود كـه  7مقصود خضر از مبالغه در اظهار ناتوانى موسى. چنان علمى برحذر داشت

بودن  بـار پذير نبود، بلكه اعـالم دشـوارى و گران طوركلى براى او امكان تحمل علم باطن به

: گفـت كـه پس از چنان اعالمـى، بـه خضـر نمىتحمل علم باطن بوده است، وگرنه موسى 

ُ َصابِراً؛ مرا صبور خواهى يافت«   .)238: الف1409شهيد ثانى، ( )69: كهف(» َستَجُِدنِى إِْن َشاَء اّهللاٰ

برتری علم باطن بر ظاهر پـيش از دادن  بردن از داستان خضر و موسى برای نشان بهره

از عارفـان ) .ق 378. ف(بونصـر َسـّراج ا. شهيد نيز در كالم عارفـان سـابقه داشـته اسـت

وی نيـز . دانـد چهارم، علم باطن را بيش از فهـم فهيمـان و عقـل عـاقالن مى سدۀمشهور 

اين برتری، شاهد مدعای خويش را قصـۀ موسـى و خضـر دادن  همچون شهيد برای نشان

گـى همين دليل برای تو بسنده است كه با وجود جـالل و بزر«: گويد و مى كند مىعنوان 

كـه از كـالم و نبـوت و وحـى و رسـالت كـه خداونـد بـه او مخصـوص  آنچـهموسى و 

  .)377: 1914سّراج، (» از درك ميزان دانش خضر عاجز ماند 7موسى، ...گردانيده بود 

  تفاوت جايگاه علوم و عالمان. 2

تـدريج دوگانـۀ شـريعت و حقيقـت را  در ميان عارفان مسلمان باور به ظاهر و باطِن ديـن به

تنها بــا يكــديگر تنــافى ندارنــد كــه  بنــابر ايــن تفســير، شــريعت و حقيقــت نــه. پديــد آورد

بیـان الشـریعه جملـه  های متعددی از در اين خصوص، عارفان رساله. كننده يكديگرند كامل
از اواخر سدهٴ ششـم ). ق412. ف( )405- 383: 3  ج، 1388ُسلَمى نيشابوری، : نك(اند  والحقيقه نگاشته

های عرفـانى شـكل گرفـت، در كنـار شـريعت و حقيقـت،  هـا و سلسـله يقتهجری كه طر

گانۀ شريعت، طريقت و حقيقت به وجود آمـد و در  طريقت نيز به اين باور افزوده شد و سه

برخالف نظر برخى از منتقـدان عرفـان، عارفـان در . ميان عارفاِن متأخِر مسلمان رواج يافت

ه تقسيم دين به اجزای مختلف بلكه به تمـايز ميـان راه و اين اعتقاد نه به انكار شريعت و نه ب

گانه، از رهگذر اين تمايز، بر طريقـت و حقيقـت  دانستن اين سه اند و با يكى مقصد پرداخته
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سـيدحيدر آملـى، عـارِف شـيعِى سـده . اند عنوان باطن، روح و اصل شريعت تأكيد كرده به

گانه را اسامى مترادف برای  ها، اين سه راضها و پاسخ به برخى از اعت هشتم، برای رفع شبهه

. كنـد كـه در واقعيـت تفـاوتى ندارنـد ها و اعتبارات مختلف يك واقعيت عنوان مى حيثيّت

  : گويد وی مى

هاى الهى وضع شده است؛ مشـتمل بـر اصـول و  اسمى است كه براى راه» شريعت«

و طريقـت . آنها هاى آن و نيكو و نيكوترين ها و عزيمت ها و رخصت فروع آن راه

تـرين آنهـا و امـا حقيقـت، اثبـات  عبارت است از اخذ و گرفتن نيكوترين و با قوام

پس ايمـان او بـه غيـب حـق اسـت و ... چيزى است كشفاً يا عياناً يا حاالً و وجداناً 

اسـت و » حقيقـت«و كشـف و دريافـت او بهشـت و دوزخ و عـرش را، » شريعت«

: 1377آملـى، ( اسـت» طريقـت«هـا و تشـنگى او  شـبزهد او در دنيا و بيدارى او در 

266 -268(.  

از عبـور از مسـير علـوم رسـمى و  پـسيافتن به علوم حقيقـى  دست ثانى از نظر شهيد

بـه نظـر البتـه . ر اسـت، ميّسـشـود مىبه آن شريعت گفته  عارفانظاهری كه در اصطالح 

بر تهذيب نفس و تمل كه مشنيز وخم طريقت  پيچ عبور از مسير پر ،شريعت شهيد پس از

رويكرد شهيد نيز همچون عارفان رويكردی سه بعدی . ضرورت دارد ،استتطهير باطن 

 كه دين را به سه بخش عرضـىِ  فقيهانوی برخالف جريان معمول در ميان . به دين است

كـه  كنـد مى، سه سطح طولى برای علوم تعريـف كنند مىاخالق و عقايد تقسيم  ،احكام

نخسـت علـوم  همرحلـ: قبلى عبور كـرد هد به هر بخش و مرحله از مرحلبايستى برای ورو

 ،اصـول فقـه ،كـالم ،منطـق ،ظاهری است كه علوم مختلفى مانند تجويد و ادبيات عـرب

علومى همچون حكمـت  ،دوم هدر مرحل. شود را شامل مىدرايه و حديث و فقه و تفسير 

در باالترين سـطح علـوم  و رياضى و حكمت عملى كه مشتمل بر تهذيب اخالق است و

توان به اين مرحله انتقال  اتمام مراحل قبلى مى پس ازد و تنها دارحقيقى و فنون حق قرار 

  . )381: الف1409شهيد ثانى، ( يافت

وی اين علـوم را . ل استئعلوم حقيقى جايگاهى بس رفيع قا هشهيد ثانى برای مرحل
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ه درجـات مقّربـان و مقـام واصـالن را دانـد و رسـيدن بـ علـوم مى ههم همغز و لُب و نتيج

ورود بـه ايـن  هاهليت و قابليت را شرط و الزم وی. داند پذير مى اين علوم امكان هوسيل به

 برخـىالبته كسانى كه از درك اين حقايق و مقامات قاصـرند و بـه علـت . داند مىعلوم 

ات و اسـتطاعت انـكاند، نـاگزير بايـد برحسـب ام   محروم موانع از رسيدن به چنين هدفى

گام مراحـل وصـول بـه ايـن  به و گام كردهرى و ذهنى خويش به قسمتى از آن بسنده كف

 .)389: همان(نند كهدف و مقصد را طى 
هـای الهـى اسـت منحصـر  وی علم را تنها علم به احكام ظاهری شرع كـه امـر و نهى

ه اعتقـاد شـهيد بـ. دانـد داند، بلكه علم به خود حضرت حق را علمى فراتـر از آن مى نمى

گـردد، امـا ايـن  اّهللاٰ بر عبدی مستولى شـود، بـه شـهود نـور الهـى مشـغول مى اگر معرفت

هايش از احكام  دارد، بلكه نيازمندی استغراق در مشاهده نور جالل او را از احكام بازنمى

ايشان علم به شريعت را بـدون . گردد دهد و از حدود شريعت خارج نمى را از دست نمى

. دانـد تابد و چنين عالِمى را گرفتار و در بند ظـواهر مى طريقت و حقيقت برنمىتوجه به 

ايـن  .)125: الـف1409شـهيد ثـانى، ( البته بهترين اين حاالت علم به هر دو ظاهر و بـاطن اسـت

ِ «ايشان بـه تقسـيم عالمـان بـه  آثاررويكرد در ميان عارفان مسلمان رايج است و در  م عـال

 . )253: 1 ج: 1417مكى، (های مختلف بسيار اشاره شده است  با عبارت» ّهللاٰ عالم بأمرا«و » باّهللاٰ 
نبودن اين نوع نگاه باطنى در ميان عالمان، شهيد ثـانى  رسد با توجه به عمومى به نظر مى

كند كه در  مستند مى 9توضيح اين رويكرد و تفسير نگاه خود را به روايتى از پيامبر اكرم

وبرخاسـت  ن بپرس و با حكيمان مشـهور بـاش و بـا بزرگـان نشستاز عالما«: اند آن فرموده

» عـالم بـأمر اّهللاٰ «از نگاه شهيد » علما«با توجه به اين روايت نبوی، . )181: 2  ج: 2004رازی، (» كن

بينـى دربـاره خـود  انـد، ولـى از ژرف است كه دقيقاً اوامر و احكام الهـى را شناسـايى كرده

را متصـف بـه » عالم بـاّهللاٰ «شهيد . رعى را بايد از آنها پرسيداحكام ش. بهره هستند خداوند بى

اند و دقيقاً به خود خداونـد  كند؛ آنهايى كه به اسرار جالل و ملكوت الهى آگاه مى» حكما«

اند، ولى به احكـام و اوامـر و تكـاليف الهـى جـز در حـد ضـرورت شخصـى، علـم و  عالم

اسـرار ملكـوت الهـى بـا آنهـا مخالطـت منظور وقـوف بـه  آگاهى رسايى ندارند كه بايد به

داشت و عالم به هر دو را متصف به وصف كُبَرا دانست كه بايد با آنها مجالسـت داشـت و 
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  .)125- 124: ب1409ثانى،  شهيد(در مجلس آنها خير دنيا و آخرت است 

؛ شـمرد هـايى را برمى ويژگى های عالِمـان بـرای هـر كـدام از ايـن صـنفثانى شهيد 

در مـرز  ، آنهـاهـای عـالم بـاّهللاٰ  ويژگى بودندجـواافزون بـر  ؛»باّهللاٰ و امر اّهللاٰ  عالم« ازجمله

مشترك ميان جهان غيب و شهود جاى دارند و ايشان معلمان و رهبران علمى مسلمانان و 

بـه گـروه سـوم ) نمـايو حك نلمـااع(همچنين دو گـروه اول و دوم . اند جامعه پيرو قرآن

» بَـراك«ايشـان . نيازى ندارند وجه به آن دو گروه هيچ به نيازمندند، ولى گروه سوم) كبَرا(

و صـنف  كنـد مىپذيرد تشبيه  اهش مىكيابد و نه  ه نه فزونى مىكى كرا به خورشيد تابنا

امـل و گـاهى بـه صـورت كه گاهى به صورت بـدر تـام و كرا به ماه  نماكيدوم يعنى ح

ه خـود را كـا به چراغ فروزانـى ر نلمااپذير است و قسم اول يعنى ع هالل زياده و نقصان

  .)126: همان( بخشند تشبيه كرده است سوزانند و به ديگران روشنايى مى مى

های  اين نوع نگاه به علوم باطنى و حقيقى و ترجيح آن بـه علـوم ظـاهری در نگاشـته

عارفان، علم باطن و يـا علـم لـدنى را . همچون ديگر عارفان تكرار شده است ثانى شهيد

بـرای رسـيدن بـه آن . هاسـت علم حقايق اشرف علم ،دانند و به نظر ايشان مى علم حقايق

امور به خداونـد متعـال توجـه داشـت و نيـز  هاخالص داشت و در هم عبادت،بايستى در 

نتيجــهٴ آن  و تعلقــات را تــرك كــرد كــه كــرد نفــس خــود را ميرانــد و از دنيــا اعــراض 

علـم اسـرار و  ،علم معـارف ،علم باطن ،ببه علم قلودستيابى سّر از آفات و شدن  تصفيه

  .)379: 1914سراج، ( اند يك حقيقت علم تصوف و احوال و معامالت كه همه نشانِ 

بندی ديگر، بازگشت تمام علوم و معارف بشرى را بـه دو دانـش  وی در يكى تقسيم

؛ نهاآ مانندامى كعلم معامله و رفتار كه عبارت از شناخت حالل و حرام و اح .1: مى داند

يفيــت درمــان كنفــس و روان، و  ههــاى ســتوده و ناســتود و نيــز شــناخت اخــالق و خوى

 .2 ؛هاى ناپسند اسـت ها و خوى ى گريز از اين بيماریها راههاى روانى و بازيافتن  بيماری

شهيد ( پردازد مىاز علوم عقلى كه به خدا و صفات و اسماء او  آنچهعلم معرفت به خدا و 

  .)159-155: الف1409ثانى، 

ها نشان  ديگر معرفت ىمعرفت به خداوند در مقابل تمامدادن  در اين رويكرد نيز قرار

های موجود در  معرفت الهى در اينجا معرفت البته. از اهميت ويژه اين علم نزد شهيد دارد
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به عالمان احكام توصيه  ؛ زيرا شهيدبلكه معارف شهودی است ،های كالمى نيست كتاب

ند و خـود عامـل ا مان حقيقى واقعى كه آگاه به تهذيب نفس و تصفيه باطنبه عال كند مى

 ،دانـد كه عمل به احكام ظـاهری را الزم مى گونه هماناند مراجعه كنند و  به علم خويش

ال بد من الرجوع فيهـا إلـى علمـاء «: شمرد تر مى مهمنيز عمل به احكام مربوط به باطن را 

  .)155: همان( »الحقيقة العاملين

افزون بر اين، شهيد ثانى فقه واقعـى را از ديـدگاه خداونـد صـرف يـادگيرى مسـائل 

و  كفقه و بصـيرت واقعـى دينـى از ديـدگاه پروردگـار متعـال در. داند ن فقهى نمىمدوّ 

ايشان اين علم را موجب خشوع در برابر . خداوند استوه و عظمت كش شناسايى جالل،

كه فقـه مصـطلح در پـى حفـظ امـوال و  درحالى ؛داند خداوند و مراعات تقوای الهى مى

بـه اعتقـاد شـهيد . داند مى ای در طريق الى اّهللاٰ  ابدان است، اين نوع از فقه اين دو را وسيله

. )159: همـان( انساْن سالِك الى اّهللاٰ است و در اين سلوك مال وسـيله و بـدن مركـب اسـت

سى باالتر از علـم بـه احكـام متعلق آن ببودن  اصلى دليل پس علم سلوك در نظر شهيد به

  . است ای برای سلوك الى اّهللاٰ  است و متعلق آن وسيله

نهادن در اين طريق موجب وصول  دانش تهذيب و تطهير نفس طريقتى است كه گام

شـهيد . دانند حقيقت انتهای طريق است و واصالن را اهل حقيقت مى. شود به حقيقت مى

ويژه بـرای عالمـان علـوم  جعـه بـه چنـين عالمـانى بـهثانى با بيان علوم حقيقى و لـزوم مرا

به نظر او عالمانى همچون خواجه . كند رسمى، مصداق عالمان حقيقى را نيز مشخص مى

معـروف بـه پيـر هـرات كـه در عرفـان يـد بيضـايى دارد و ) ق481. ف(عبداّهللاٰ انصـاری 

رار دارد، مصـداق مورد توجه و تشريح مشايخ عرفان ق منازل السائرینهای او مانند  كتاب

شهيد ثانى خود در مواضع مختلف به اين امر اذعـان دارد و تأّمـل . عالمان حقيقى هستند

هرچنـد . سـازد دهد اين امـر را آشـكار مى هايى كه شهيد به عارفان مختلف مى در عنوان

صـراحت نـام نبـرده اسـت، ولـى  به ویمنـازل السـائرین وی از خواجه عبداّهللاٰ انصاری و 

و » اهـل حقيقـت«اين كتاب را نقل كرده و از گويندهٴ اين سـخنان بـا عنـوان  های عبارت

شـهيد ثـانى، ( ياد كرده و سپس به شرح بعضى از كلمـات وی پرداختـه اسـت» اهل حقائق«

و ابـوبكر ِشـبْلى ) ق161. ف(ای از سخنان ُسفيان ثَْوری  شهيد ثانى پاره همچنين .)91: تا بى
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» محققـين از علمـا«با عنوان  آنهابه نامشان نقل كرده و از  را نيز بدون اشاره) ق334. ف(

اند و متعلـق علـم خـويش را  گويند به تحقيق ديده كه مى آنچه آنهاياد كرده است؛ زيرا 

  .)24: 1424مكى، (اند  اسرار حق قرار داده

اينكه چرا شهيد ثانى با وجود عنايِت خاصى كه به آثار عارفان داشـته، ولـى از بـردن 

در آن عصـر هنـوز  درسـٰ بـه نظـر مى. ، شايستهٴ دقت استكند مىنام ايشان پرهيز  صريحِ 

برای جامعهٴ شيعى دشـوار بـوده  ،سنت داشتند ظاهر مذهب اهل كردن از عارفانى كه به ياد

و شهيد ثانى با اين كار هم خود و جامعهٴ شيعيان را از اين فوايـِد عرفـانى محـروم نكـرده 

پـيش از شـهيد ثـانى . ای برنينگيخته اسـت خود حساسيِت ويژه كيشان است و هم نزد هم

 انــد؛ بــرای نمونــه، وّرام برخــى ديگــر از عالمــان شــيعه نيــز بــه ايــن شــيوه دســت يازيده

بسـياری از سـخنان  مجموعـۀ ورّاممعروف بـه تنبیه الخـواطر در ) ق605. ف(فِراس  ابى بن

  .است آوردهعارفان را بدون اشاره به نام ايشان 

بـاطنى را پيمـوده و بـه علـوم  رويكرد شهيد ثانى با عالمان شيعى كه خود اين مسير اين

سيدحيدر آملى از جمله عالمانى است كه رويكرد باطنى در . اند همسو است حقيقى رسيده

آثارش نمايان است و به اعتراف خودش اين علوم را پس از طى مراحل مختلف و گـذر از 

همانند شهيد ثانى، فصلى را به بيان و  جامع االسـراردر  وی. علوم ظاهری كسب كرده است

البته وی فراتر از شـهيد رفتـه و بـه . تفاوت علوم رسمى و علوم حقيقى اختصاص داده است

خانـه بـرای  از نظـر وی، رفـتن بـه مكتب. پـردازد سرزنش غـافالن از علـوم حقيقـى نيـز مى

شـدن بـا دانـش عـروض و سـپس  يادگيری خواندن و نوشتن و خواندن اشعار عرب و آشنا

تحصيل صرف و نحو، معانى و بيان، منطق و اصول فقه و يادگيری طريق اسـتنباط و تفسـير 

هـا  شـود، ده ها خوانده مى گونه كه در حوزه قرآن مجيد و علم حديث، فقه و علم كالم آن

هـا و حكمـت و امـور  انجامد و حاصل اينكـه تحصـيل امـور شـرعى و نقل سال به طول مى

قلى به كوشش و جد و جهد هشتاد ساله نياز دارد، اما پـس از ايـن هشـتاد سـال تحصـيل، ع

ولى چگونگى تحصيل علوم حقيقى بسيار آسـان . شود علم شهودی است آنچه حاصل نمى

توان در يـك سـاعت  است؛ زيرا به فراغت قلب و صفای باطن بستگى دارد و اين دو را مى

  .)534- 533تا،  ى، بىآمل(يا يك روز يا يك شب كسب كرد 
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  نماد باطن و جايگاه كشف و شهود ،قلب. 3

خواهد عمـل ظـاهری انسـان  اگر توجه ظاهر شريعت به اعضا و جوارح انسان است و مى

مطابق با ارادهٴ شارع مقدس باشد، نگاه باطن شريعت به قلب است و عمل و حركت قلب 

د ثانى به عمل و وظايف قلبى توجـه شهي رو، از اين. بايست بر اساس ارادهٴ شارع باشد مى

ای صـاف  همانند آيينه ،ه داردكقلب به دليل صفا و جاليى  ویويژه دارد؛ زيرا به اعتقاد 

ولـى در اثـر عوامـل  ،ندكتواند انوار و تجليات الهى را به سوى خود جذب  و شفاف مى

پـذيرش اش بر آن عارض شود، استعداد  ه برخالف روحانيت و نورانيت ذاتىكخارجى 

هـا  ها و محروميت ها و تباهى ىكتجليات ربانى را از دست مى دهد و قابليت پذيرش تاري

  .)103: تا الف شهيد ثانى، بى(آيد  در آن پديد مى

هـای  ويژگى ترين مهماز  يكىآنان . اين نگاه به قلب در ميان عارفان نيز مشهور است

كـه قابليـت اصـلى » هيوالنى القبول« اصطالح آن را بهدانند و  قلب را حيثيت قبول آن مى

توانـد  كـه قلـب مى چيـزی تـرين مهم .)476: 1387َجنْدی، ( كند مىآن پذيرش است، عنوان 

فرغـانى، ( تجلى الهى است كه ديگر موجودات عالم توانايى قبول آن را ندارند ،قبول كند

تـا  شهيد ثـانى، بى(است  حتى در تشبيه قلب به آينه نيز همسو با عارفان ثانى شهيد .)167: 1379

همچـون  پـذيرش تجلّـى الهـى، از تعبيرهـايىقابليـت دادن  ايشان نيز برای نشان .)103: الف

  . )200و 195: 1386فرغانى، ( اند كردهاستفاده » مجلى«و » همرا«

اگرچه كشـف و . رسد مىشهود  و مراتب سلوك، عارف به مرحله كشف پيمودنبا 

دستيابى به كشف و شـهود در همـه مراتـب تنهـا بـا  ،دشهود عارف درجات مختلفى دار

: 1375قيصـرى، ( قلب، حقيقت انسان و منبـع دريافـت تجليـات اسـت زيرا ؛قلب امكان دارد

دانـد  همچون عارفان استعداد پذيرش انوار الهى در قلب را در حدى مىثانى شهيد  .)109

شف شـود و كحقايق براى او  هكهاى انوار الهى به جايى برسد  ه مى تواند در اثر تابشك

  .)103: تا الف شهيد ثانى، بى(گردد  شهوددقايق براى او 

ی كسـب معرفـت بـدون ها راهيكى از  عنوان بهتوجه به كشف و شهود و پذيرش آن 

بـيش  ،در اين رويكرد. های رويكرد باطنى است واسطه علوم كسبى و ظاهری از ويژگى
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. شـود مىی فهم حقايق عالم به تصفيه باطن توجـه برا ،از آنكه توجه به علوم كسبى باشد

های عرفانى اسـت كـه در  های مشهور در كتاب مسابقه چنييان و روميان از جمله حكايت

قلـب و دادن  اند و روميان نماد عالمانى هستند كه با صـيقل آن چينيان نماد عالمان ظاهری

ن در ميـان عارفـان و برتـری نقل اين حكايت نمادي. كنند مىجان عالم را در خود نمايان 

دهـد  قلـب، نشـان مىدادن  اهميت جال و صيقلدادن  روميان در اين مسابقه افزون بر نشان

  1.)آ127تا،  بى قشيری،(كه كشف حقايق عالم از اين راه بسى برتر و واالتر است 

سـوی كشـف حقـايق بـا جـالء  راه قلب بهگشايش همسو با اين رويكرد، ثانى شهيد 

أن جـالء القلـب يحصـل «: به ياد خـدا هسـتنداران كپرهيز. داند يجه ياد خدا مىقلب را نت

الكشـف  الذكر بـاب الكشـف و بالذكر و اّن المتقين هم المتذكرون فالتّقوى باب الذكر و

پس تقوى و پرهيزكاری درى است به سوى ياد خدا و يـاد خـدا درى ؛ باب الفوز األكبر

تـا  شهيد ثانى، بى( »بركدرى است به سوى فوز ا شف حقايقكشف حقايق و كاست به سوى 

اّهللاٰ و معرفـت حاصـل از آن را  ی معرفـتهـا راهرا يكـى از » كشـف«شهيد ثـانى  .)105: ب

 زيـرا ؛آينـد معمـول بـه دسـت مى های راههايى كه از  معرفت ديگرداند؛ همانند  معتبر مى

ماننـد  دارد؛مختلفـى ی هـا راهجزم و اذعان اسـت كـه  ،در ايمان شرعى معتبر است آنچه

از هر طريقـى كـه باشـد و  ،جزم استشدن  تعلم و استدالل و معياْر حاصل ،كشف ،الهام

وی معتقـد اسـت  .)757: 2 ج: الف 1421شهيد ثانى، (ی به سمت خدا به عدد خالئق است ها راه

وی كشـف را نـوعى هـدايت از . دهـد واسطهٴ كشف، اشيا را به انسان نشان مى خداوند به

. توانند اين نوع هدايت را از خداوند درخواسـت كننـد مى ها انداند كه انس حق مى سوی

وی . البته اين نوع هدايت از باالترين درجات آن است و بـه اوليـا و انبيـا اختصـاص دارد

 .)185: 1 جهمان، ( داند همسو با عرفان، وحى را نيز يكى از انواع كشف مى
                                                            

تـر در  و پيش) 3499-3467هـای  دفتـر نخسـت، بيت(مولـوی  مثنـویِروميان در حكايت مسابقهٴ نقاشى چينيان و . 1

تريِن منبِع اين حكايت كتاب  آمده است، ولى كهن) 46: 3ج : 1386غزالى، (محمد غزالى   اماماحیاء علوم الدینِ 

مل مجموعـهٴ شـا) آ138-آ1، بـرگ 4128كتابخانهٴ اياصـوفيای اسـتانبول، نسـخهٴ شـمارهٴ ( األمثال الشواهد وخطى 

. ف(است كه به دسـت فرزنـدش ابونصـر عبـدالرحيم قشـيری ) 465. ف(سخناِن پراكندهٴ امام ابوالقاسم قَُشيْری 

  .گردآوری شده است) 514
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ّ «فهم روايت  ثانى از منظر شهيد كسـانى اسـت كـه  ويـژۀ» الُمؤمِن خيـٌر مِـن َعَملـه ةُ ني

را فهميـده باشـد و آثـار  مقدار تأثير طريق در رسيدن به مقصدمقصد دين و طريقه آن و 

پس هر تفضيلى را بايـد بـر اسـاس مقصـد و اثـر آن . مختلف را با هم مقايسه كرده باشد

ايشان طاعات را غذای قلب  بنابراين،. نه اينكه به طور مطلق آن را قبول كرد ،درك كرد

را شفا و بقا و سالمت در آخرت و رسيدن به سعادت و لقاء اّهللاٰ معرفـى  آنهاو مقصود از 

 ؛افضل است و نيت از عمل قلب اسـت ىكلى از اعمال جوارحطور بهعمل قلبى . كند مى

به قلب دادن  غرض از اعمال جوارحى نيز عادت. ميل قلبى و اراده آن استمعنای  به زيرا

و بـه فكـر و تفكـر رو  گـردد ارادهٴ خير و تأكيد ميل به خيرات است تا از شهوات خـالى

به اعتقاد . اعمال افضل است ديگراز  ،نيت كه امری قلبى است ،با همه اين تفصيل. آورد

نـه صـفات  ،بر قلب و تبديل صفات قلبى است تأثير ،از طاعات مطلوب است آنچهشهيد 

  . )124 :تا ب شهيد ثانى، بى( ىجوارح

  و راه رسيدن به آن  قرآنرويكرد باطنى در فهم . 4

رويكرد باطنى در فهم قرآن كريم، رويكردی تأويلى است كه در مقابل رويكرد ظاهری 

بر اساس مبانى، رويكرد باطنى نه انكار تفسير ظاهری آيات، بلكه قبول و توجه بـه . است

هـای مـورد نيـاز در علـم  بـر اسـاس دانشفهم قرآن در اين نگـاه، نـه . تأويل آيات است

ابونصـر . آيـد تفسير، بلكه بر پايۀ فهمى است كه از راه تصفيهٴ قلب و بـاطن بـه دسـت مى

داند كه خداوند بـرای قلـب  فهم قرآن را به اندازه فتحى مى اللمع فی التصوف،سّراج در 

تعـالى  اّهللاٰ   يفـتحقدار ما ال نهاية لفهم كالمه وانّما يفهمون على م« :اوليايش قرار داده است

  .)74: 1914سّراج، (» ه من فهم كالمهائعلى قلوب اولي

بلكـه يكـى  نيست،تنها مورد انكار يا ترديد  ى نهقرآنتأويل حقايق  ثانى از نگاه شهيد

كنـد،  اى جلب نظـر مى برای وی بيش از هر جنبه آنچهاست و  قرآنى هایاز انواع تفسير

 هـای الشـعاع تأويل ه تفسـير ظـاهرى تحتكـاى  گونـه بهت، اس قرآنتأويل حقايق باطنى 

 یها و آرا برداشـت ها، ۀ اسـتنباطدر محـدود صرفاً را  قرآنفهم  ثانى شهيد. عرفانى است

ّ  قـرآنر و تعمـق در معـانى كـه تفكـبل ،سازد ن مقيد نمىامفسر ر در محتـواى آن را و تـدب
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، قـرآنايق نهـانى و پوشـيدهٴ ات اساسـى و حقـكمنظور آگاهى بر ن وی به. كند مىتوصيه 

ــه درگــاه خدا آوری تصــفيهٴ روح و روى نيازمنــدجــان و دل را  ــدب در كــردن  و زارى ون

هـايش از پيشـگاه خداونـد بـه  داند تا اينكه قدرت دريافت اسرار خطاب مى پيشگاه الهى

نفـس را نتيجهٴ ابتهال و تصـفيه  ها او نيز مانند َسّراج، فتح الهى بر قلب. وى مرحمت گردد

  . )388: ب 1409شهيد ثانى، ( داند مى

در مـورد صـفای قلـب نيـز  ميزان فهم به ميزان علم بيشتر بسـتگى دارد،كه  طور همان

در نيـز گـرفتن از نمـاز  كمك. رود مىفهم نيز باالتر  ،هرچه قدر صفای قلب بيشتر گردد

گشـايد و اسـرار  نمـاز قلـب را مـى ،به نظر ايشان .تواند به انسان كمك كند ىماين مسير 

  .)130: تا الف همو، بى( كند مىكلمات را برای انسان باز 

تواند بـر اسـاس علـوم مختلـف در كنـار  گونه كه مى از نگاه شهيد ثانى فهم قرآن همان

هـا بـه مراتـب طـولى همچـون تفسـير و  تواند براسـاس برخـى از روايت يكديگر باشد، مى

لِع تقسيم شودتأويل، حقايق و دقايق، َظْهر و بَْطن و  ايشان تفسير و تأويل عرفـانى . َحّد و ُمط

داند كه به تأويـل  های تفسيری مقبول مى عارفانى مانند عبدالرزاق كاشانى را از جمله كتاب

های مختلفـى وارد  در اين زمينه، روايت. )388: الف 1409شهيد ثانى، ( حقايق قرآن پرداخته است

هـای  و كتاب )88: 1  ج: 1386غزالـى، ( احیـاء العلـوماننـد های عرفـانى م شده است كه در كتاب

و  )270: 1  ج: 1371برقــى، ( محاســنو  )223: 1  ج: 1381صــفار، ( بصــائر الــدرجاتچــون همحــديثى 

آمـده اسـت و بـر ظهـر و بطـن و حـد و  )11: 1  ج: 1375عياشى، ( تفسیر عیاشیتفسيرهايى مانند 

ها وجود نـدارد و بـه نظـر  دقايق در روايت ايق والبته لفظ حق. داشتن قرآن تأكيد دارد مطلع

تسـتری، ( كه سهل تسـتری در تفسـيرش رسد اين عبارت از كلمات عارفان باشد، همچنان مى

  .اند بدان اشاره كرده )27: 1424مكى، ( و ابوطالب مكى )16: 1423

 نگاه باطنى به عبادت. 5

كـام طريقـت در فضـای اح ولـى ،انـد در شريعت و احكام آن، مكلفـان مخاطـب احكام

 از مشـايخ عرفـان برخـىبلكـه بـه نظـر  ،تكليف قرار ندارد كه موضوع آن مكلف باشـد

بـا يقظـه اسـت  .)36: 1417انصـارى، ( يقظه است ،طريقت و مخاطب احكام سلوكى سرآغاز
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و خطـاب مربـوط بـه سـلوك متوجـه او  شـود مىكه انسان به طور خاص سالك الى اّهللاٰ 

شبيه بـه حـال غيرمكلفـان در وادی شـريعت و  سالكحال  ،مرحلهاز اين  پيش. گردد مى

 آنهـا كنـد، مىآنجا كه احكام طريقت را بيان  ثانى شهيد رو، از اين. احكام ظاهری است

 در طريقـت وارد شـده كـهكه سـالك الـى اّهللاٰ اسـت  نمايد مى» مستيقظ«را متوجه انسان 

ام طريقت، اقبال قلبى و روح نماز و نماز نيز از احك بارۀدر. »مكلف«، نه فقط انسان است

نوبت به احكام باطنى آن بـه  ،تعلق احكام ظاهری شرع به مكلف پس از. غايت آن است

 .عبور از راه شـريعت اسـت پس از ثانى كه طريقت نزد شهيدايننكته . رسد مى» مستيقظ«

نشـان  امـر اين و توجه كرد» مستيقظ«كرد و سپس به  آغاز» مكلف«از وی نيز رو،  از اين

   .)102: تا الف شهيد ثانى، بى(دارد  ثانى از دقت نظر و توجه شهيد

  فهم باطنى از نماز  )الف

يك سری اعمال جوانحى نيز قائـل ديگر شهيد ثانى برای نماز، همراه با اعمال جوارحى 

اشـاره  باشـدبه تذكر قلبى كه بايد همـراه آن جـزء  ،ايشان برای هر واجبى از نماز. است

حاصـل  بـه حضـور قلـب و صـفای بـاطن جـزاين اعمال  ،به نظر وی .)122: همـان( ندك مى

را مقصـد  تعـالى شـهيد خضـوع و خشـيت در برابـر حق .)113: ب1421شهيد ثـانى، (شود  نمى

در مراحـل مختلـف نمـاز را توجه به عظمت پرودگـار  ،رو از اين و داند نهايى عارف مى

آگاه به ما فى الضمير ماست و از رگ گـردن ددهد كه خداون توجه مىو  كند مىتوصيه 

بينيم و اگـر مـا او را  تر است و بايد چنان عبادت كنـيم كـه گـويى او را مـى به ما نزديك

  . بيند بينيم او ما را مى نمى

در بيـان عارفـان  »احسـان«مقـام دادن  به چنين عبادتى درواقع نشـان ثانى توصيهٴ شهيد

 كننـد مىايمان و احسان تقسيم  ،سه مرحلهٴ مقام اسالمعارفان مقامات سلوك را به . است

بـرای را اين مقـام  ثانى ايشان مانند شهيد. ستآنهاكه مقام احسان باالترين مقام در ميان 

تعريـف . انـد كردهويژه نماز مطـرح  توضيح خشوع باطنى و ظاهری به هنگام عبادت و به

َ كأنَّك تَراُه «: يدفرما است كه مى همراه اين مقام با ذكر روايت نبوی اإلحساُن أن تَعْبَُد اّهللاٰ

ثـانى سو بـا شـهيد  عارفان هم .)354: 69ج  ،1403مجلسى، ( است» وإن لم تكن تراه فانه يراك 



45  

 

 

يرو
رد
ك

 
طن
با

 ى
يشه

 د
ثان

 ى
شر

ه 
ب

ي
ت
ع

 
  

از  »بكـاء«دانند كـه در آن  مى تعالى حقتذلل و تملق نزد  ،وقار ،نتيجهٴ اين مقام را خشوع

  .)374: 1374تلمسانى، ( دهد روی خوف و طمع رخ مى

نمايانـدن آن را در  ،انـداختن سـر چون پايينهمبا توصيه به خشوع ظاهری  ثانى شهيد

، ديگـر بيانبه . شمارد برمىو اين خشوع را از لوازم خشوع باطنى  كند مىجوارح توصيه 

خشـوع ظـاهری بـه خشـوع بـاطنى كمـك  ،اهر محرك باطن اسـتاگرچه به نظر وی ظ

چگـونگى خشـوع بـاطنى كردن  رای ملمـوسبـ. و ظهـور آن خشـوع نيـز هسـت كند مى

ظاهری، نماز اهل طريقت در نظر شهيد ثانى به حضور در مقابل پادشاهان دنيا تشبيه شده 

  .)120: تا الف شهيد ثانى، بى(است تا اين تصور باعث ايجاد خشيت الهى گردد 

وی  رو، از اين. در اين زمينه است نمونه برترن و انهايت مقصد عارف 9خشوع پيامبر

نيم و چگونـه مناجـات ك سـى مناجـات مـىكه بـا چـه كـبينديشـم  كنيـ كنـد مىتوصيه 

ند و مفاصل بدن از هيبـت كپيشانى از خجالت عرق  نماز،ه در كشايسته است ! نيم؟ك مى

ه از همسـران كـ چنان. او به لرزه درآيد و رنگ چهره از خوف و خشيت به زردى گرايد

گفت و ما نيز بـا او سـخن  خدا با ما سخن مى رسول«: است كهنقل شده  9رمكرسول ا

ه گـويى او كشد  گفتيم، چون وقت نماز فرا مى رسيد، چنان مشغول مناجات خدا مى مى

  .)همان(» شناسيم شناسد و ما نيز او را نمى ما را نمى

طريقـت و  ،از سه گروه اهل شريعت كدام برای هر اسرار الشریعهسيدحيدر آملى در 

برشـمرده و ... زكـات و ،حـج ،روزه ،چـون نمـازهممخصوصـى  ىتكاليف دينـحقيقت 

  :فرمايد مى

هذا ترتيب صلوه أهل الشريعه على طريقه أهل البيت بحسب الظاهر و أما بحسب 

  .)181: تا آملى، بى(الباطن فذلك يتعلق بأهل الطريقه 

قـد داند و معت مىقرب به خداوند را  آن ،به نماز اهل طريقتبا اشاره سيدحيدر سپس 

نماز اهل  بارهمختلفى در هایسپس تعبير .نه صوری ،قرب معنوی است است منظور آنان

 وآورد و آن را قربـت در برابـر خـدمت و وصـلت كـه نمـاز اهـل شـريعت  طريقت مـى

و ) تعبـده(در برابـر پرسـتيدن ) تحضـره(انگارد و يا آن را حاضر ديـدن  باشد مى حقيقت

ّ  آملى روحِ  سيدحيدر. داند مى) تشهده(شهودكردن  ت و اخالص و حضور قلب نماز را ني
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را  آن ،تقـرب در نمـاز هنگام تبيـين بـهايشـان . دانـد آن را اعمال نمـاز مى داند و جسمِ  مى

دانـد كـه نبـود  و آن را مانند تقرب خادمان به سلطان مى كنند مىهمانند شهيد ثانى تبيين 

 ِ ای را برای كـار نـزد  ار مردهت و اخالص مانند نداشتن روح است و اگر كسى خدمتكني

 :گونـه اسـت حـال نمـاز نيـز ايـن ؛و مسـتحق مجـازات اسـت شود ، استهزا مىسلطان ببرد

سـزاوار مجـازات  ،باشـد تر چـه ايـن هديـه نـاقصدرگـاه الهـى كـه هر ست بـها  ای هديه

  . )همان(خواهد بود تر  سنگين

دانـد وآن را مقـرب  مى تعالى سالم آخر نماز را درصورتى مورد قبول حقثانى شهيد 

اجـرا  كامل طور بـهشمرد كه احكام مربوط بـه بـاطن در آن  گاه ربوبى مى و موصل به بار

و طبق احكام  خواهد بودرحمت الهى مجزی  سبب نمازی خواهد بود كه به، وگرنه شود

كـه چـون از  كند مىايشان به سالك توصيه رو،  همين از . ظاهری شرع اعاده و قضا ندارد

و فرشتگان مقرب الهى را در نظر بگير و  9رمكرغ شدی، وجود اقدس رسول اتشهد فا

گـرفتن  نظر كند كه هرگز بـدون در مىايشان تأكيد  .نكخودت را در حضور آنان تصور

بـدون  ه سـالم و خطـاب بيهـوده شـود؛ زيـراكـ ها را به زبـان نيـاور مخاطبان، اين خطاب

پاسـخ  تا سخن را بشنود و احيانـاً  سى طرف خطاب نيستكنظرگرفتن مخاطب، ديگر  در

  .)134: تا الف شهيد ثانى، بى(دهد 

  نگاه باطنى به وضو )ب

به باطن اين حكم نيز توجه كرده است و افزون بـر  ،ورای حكم ظاهری وضو ثانى شهيد

در  نرفـااكه ع طور همان كند؛ مىاشاره نيز به وضوی اهل طريقت  ،وضوی اهل شريعت

  .دانند تبيين باطن شريعت مىاين راه خود را متكفل 

است كه افزون بـر  ثانى هماهنگ با شهيد ،سيدحيدر آملى نيز در تبيين باطن عبادات

بـرای وضـو سـه  ؛ ویپردازند به وجه طريقت و حقيقت آن عبادت نيز مى ،وجه شريعت

نيت، شستن صورت، شستن : داند وضوی اهل شريعت را پنج چيز مى شمارد و برمىجنبه 

سـازی نفـس  وضوی اهل طريقت به اعتقاد وی پاك. مسح سر و مسح روی پادو دست، 

عقل از افكار پليد و پيراستگى سر از نظر بـه غيـر و كردن  اخالقى و پاكيزه های رذيلتاز 
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  . )181: تا آملى، بى( طهارت اعضا از كارهايى است كه نه مطابق عقل است و نه شرع

به تبيين واجبات و مستحبات پرداختـه اسـت،  هشرح الفیه و نفلیـنيز كه در  ثانى شهيد

ايشـان علـت وضـوی . كنـد مىعبادت اهل طريقت و حقيقـت را تبيـين  اسرار الصالةدر 

وضو بيش از همه اعضاى بدن با مردم مواجه است و با  د كه اعضایدان ظاهری را اين مى

ا برخـورد هـ ها و آلودگى بـا پليـدی یديگـر وعض ردارد و بيش از ه كتماس نزدي آنها

پس با شستن اين اعضا بايـد بـه . گيرد قرار مىشدن  در معرض آلوده رو، از اين و ندك مى

. تر اسـت هاى گناهـان ضـرورى وشـوى دل و تطهيـر قلـب از پليـدی ه شستكياد آورد 

ه ايـن اعضـا بـه كـرد كـوشو  زمان با شستن اين اعضا و مقدم بر آن، دل را بايد شست هم

سيدحيدر وضوی اهل حقيقـت را . اند شدهى ظاهرى و باطنى آلوده ها فرمان آن با پليدی

داندكـه سـالك قصـد  طهارت سر از مشاهدهٴ غير، و نيت وضوی اهل حقيقت را ايـن مى

  . )همان(در سرش غير او را مشاهده نكند  كند مى

ه براى توجه به كاز شستن اعضاء به هنگام اراده نماز اين است  ثانى فهم باطنى شهيد

 ديگـروی بـرای . شستن دست از دنيـا و برتـافتن صـورت از غيـر خـدا الزم اسـت خدا،

اسـتفاده از بيـاِن بـا  و كنـد مىاعضای وضو نيز به همين ترتيب به بـاطن هـر عمـل اشـاره 

بينـد  حتى برای آب نيز باطن و حقيقتى مى ،مصباح الشریعهدر  7منسوب به امام صادق

  .)115-114: تا الف شهيد ثانى، بى(

  گيری يجهنت

ُ  فقيه و عالم بنام شيعى افزون عنوان بهشهيد ثانى  ای ماننـد  عـد ظـاهری و علـوم رسـمىبر ب

ُ  ،فقه رويكرد وی بسيار به عارفان مسلمان نزديك . عد باطنى شريعت نيز پرداخته استبر ب

ُ . است های  عـد بـاطنى شـريعت در جنبـهبا توجه به اينكه ايشان كتاب مستقلى در معرفى ب

بــا . ايــن جنبــهٴ عارفانــه وی مغفــول مانــده اســت رســد مى، بــه نظــر ردديــن نــدامختلــف 

خـويش در خصـوص  آثـارايشان در  آنچهافت كه دريتوان  وجوی آثار ايشان مى جست

تفصـيل دارد و نـوآوری و نـه  ستها نه در همهٴ جنبهاند،  كردهابعاد باطنِى شريعت مطرح 

وی بـا توجـه بـه . ز آثار عارفان گذشـته اسـتبلكه اقتباس ا رود، مىبه شمار ننيز  خاّصى
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اهل سنت  از ميان بدون تعصب هرجا كه كالم و عبارتى از عارفان حتى نظرشان،وسعت 

از آن در جهـت تعـالى خواننـدگان خـويش  ،يابد كه با فرهنگ شيعى سازگار اسـت مى

بر ظاهر،  توان در ترجيح باطن های رويكرد باطنى وی را مى از جمله جلوه. گيرد مىبهره 

برتری عالمان و علوم حقيقى بر عالمان علـوم ظـاهری، توجـه بـه قلـب و اعمـال قلبـى و 

ُ ويژه  به نگـاه وی در ميـان عالمـان شـيعى نگـاهى معتـدل و . عد قلبـى عبـادات يافـتدر ب

برخالف برخـى از عارفـان كـه بـا انكـار علـوم  ؛گزينشگر و دور از افراط و تفريط است

و برخـى عالمـان شـريعت كـه بـرای  كوشـند مىباطنى و حقيقـى در اثبات علوم  ،رسمى

  .اند اثبات و اهميت علوم ظاهری به انكار علوم باطنى پرداخته
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