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درباره کتاب (پیشگفتار و مقدمه مؤلف):
فطرت حقیقت طلب انسان همیشه جویای حقیقت و معرفت صحیح از ناصحیح جهت رشد و کمال
بوده و خواهد بود و همین امر سبب توسعه معنویت گرایی در عصر حاضرر مری باشرد از طررد دیگرر
شیادان راه طریقت دام هایی را با نام های زیبای عرفانی بر سر راه بشرر گسردرده انرد و روزبره روز برر
تعدادشان افزون می گردد در چنین فضایی غبارآلود و بدعت زا وظیفه عالمان ربانی دو چندان می گردد
و باید به بیان حقایق صراط مسدقیم بپردازند
کداب حاضر به گوشه هایی از اندیشه های عارد ربانی و فیلسود الهی حضرت عالمره آیرت اهلل
جوادی آملی در زمینه عرفان ناب اسالمی می پردازد و به وضوح شاخص های عرفان اسالمی را بررای
جویندگان حقیقت بر مدار وحی قرآنی و حقیقت نبوت محمدی (ص) و والیت علوی بیان می دارد
بزرگان اهل معرفت و معنویت تنها سیر عرفانی  -سلوکی ندارند بلکره سریره عرفرانی  -سرلوکی
دارند ،زیرا «سیره» بر وزن «فِعله» بر نوعی سلوک و رفدار و سبک ویژه ای از مناسبات فکری  -فعلری
داللت می کند ،به بیان دیگر دارای اصول ،منطق و روش و مکانیسم کامالً تعریف شده اسرت «منطرق و
اصولی» که در هیچ شرائطی تغییر نمی کند یا منطق عملی که تغییر ناپذیر است اگرچره ممکرن اسرت برا
توجه به شرایط زمان و مکان یا در عالم سلوک عرفانی نسبت به مقامات و احوال و کیفیت سیر و سلوک
شدت و ضعف یافده و روش های مدناسب و مدناسخ با همان مقامات معنروی و احروال روحرانی داشرده
باشد مثالً یکی از اصول مهم و زیر بنایی آیت اهلل عالمه جوادی آملی در «عرفان عملی» همان «شریعت
گرایی» در همه مراحلی ابددایی ،میانه و نهایی سیر و سلوک است که «خط قرمز» عرفان عملی اسرالمی
است و در هیچ شرایطی تبدیل پذیر و ساقط شدنی نیست یا سقوط تکلیف و گریز از شرریعت در چنرین

عرفانی راه ندارد به تعبیر ایشان « اگر تهذیب و تزکیه ،برخالد مسیر شرع باشد ،چنین ریاضدی باطرل
است ،یعنی سیر و سلوک جز با انجام واجبات و مسدحبات از یک سو و ترک محرمات و مکروهرات از
سوک دیگر ،قابل قبول نیست و بازدهی هم ندارد»
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بنابراین شناخت اندیشه و بینش ،انگیزه و گرایش ،اخالق و روش هندسه معرفدری  -معنرویدی یرا
مکدب و مدد و مسلک عارفانی چون معظم له ما را با شناخت هر چه بیشردر ،بهدرر و عمیرق ترر عرفرانِ
اسالمی یا عرفان ناب یاری می نماید چه اینکه سنّت و سیره چنین انسان هایی که اگرچه معصوم نیسدند
لکن پرورش یافده گان مکدب معصومین (ع) هسدند انسانی چون ایشان که عقرل و بیرنش قرآنری ،دل و
گرایش قرآنی ،رفدار و کنش و واکنش قرآنی دارد می تواند «اسوه»« ،الگو» و سرمشقی بررای مشرداقان
کوی کمال و سالکان ساحت سلوک تا شهود قرار گیرد و نوشدار حاضر عهرده دار تبیرین روش و سریره
سلوکی و گرایش های عرفانی این قرآن شناس معاصر ،حکیم مدأله ،فقیره برارع ،عرالم ربرانی و عرارد
قرآنی بر محور آثار وجودی اش اعم از آثار گفداری و نوشداری و بر منبای آثار وجرودی و عینری اش
اعم از نوع سلوک و رفدار و تربیت شاگردان باشد که آثار وجودی هر کسی نشانی از حقایق وجرودی و
راهی در رفدن به درون و ساحت باطنی آنهاست به تعبیر قرآن کریم« :قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلر شراکِلتدِه» 2بره
همین وزان و برهان به اجمال و ایجاز اصول بینشی و مسلک گرایشی و روش آن عزیز و کبریرت احمرر
عصر در حکمت ،عرفان ،تفسیر و که نشانی از «حیات طیبه قرآنی» است را طرح و تبیین می نماییم
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