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 چكيده

چه سهمي در سير و سلوك عـارف  ) شريعت(ست كه احكام دين پرسش اصلي اين مقاله اين ا
دارد و در اين طريق، التزام به احكام دين تا چه حد الزم و ضروري است؟ طرح اين موضـوع،  

كند؛ به همين منظور ابتدا معناي واقعي شـريعت   از مسئله پايبندي عرفا به شريعت رفع ابهام مي
بـدين  . كنيم سلوك عارف، از ابتدا تا انتها، بررسي مي كاويم و سپس نقش آن را در سير و را مي

تـرين افـراد   يابيم كه اگر شريعت را به معناي واقعي كلمه در نظـر بگيـريم ملتـزم    ترتيب در مي
نسبت به آن عرفاي واقعي هستند كه از ابتداي سير و سلوك خود تا آخرين مراتب سفر، پايبند 

ي و سلوك حقيقي، چيزي جز پايبندي به شـريعت  به شريعت هستند و در حقيقت عرفان واقع
اند يا ناآگاهانه در ايـن بـاب سـخني طـرح     و متابعت كامل از آن نيست و آنان كه جز اين گفته

 .انددار كردن عرفان به بيان آن پرداختهكرده و يا آگاهانه و مغرضانه به قصد خدشه

  .شريعت، طريقت، حقيقت، عبادت، سير و سلوك :ها واژه كليد

                                                            
 .دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان.  1

 .كارشناس ارشد عرفان اسالمي.  2
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  مقدمه. 1

به معني شناسايي است و در اصـطالح بـه دو معنـي گفتـه     » معرفت«عرفان در لغت مترادف با 
عرفـان  «شـود و ديگـر   كه جزو علوم و فنون تحصيل شمرده مي »عرفان علمي«يكي : شودمي

در حقيقت عارف يـك  . شودكه در اين اصطالح معموالً عارف با صوفي يكي گرفته مي »عملي
  :ي است كهصوفي حقيق

سير و سلوك طريق االهي او تحت تعليم پير راهبـر و شـيخ و مرشـد كامـل قـرار       :اوالً 
بنـابراين در تصـوف و   . گرفته و در هر مرحله، سير استكمالي او با پر و بال شيخ ميسـر اسـت  

عرفان انقياد و تسليم و اطاعت پير و ارشاد و دستگيري و هدايت شيخ و پيروي پيشواي طريق 
  .عقيده خاصان، بيعت و پيروي كامل شرط الزم استو به 

سعادت و قرب تمام هدف و مقصود از زهد و عبادت و تقوي و پرهيزگاري نيل به  :ثانياً
كند نه براي تحصيل ثواب و اجر و بهشـت  را براي خود حق عبادت مي االهي است، يعني حق

مـا  «: بـا خـداي خـود گفتـه اسـت     و دوزخ؛ آنچنان كه موالي متقيان در مناجات و راز و نياز 

فارسـي،  ( »عبدتك خوفاً من نارك و ال طمعاً في جنتك، لكـن وجـدتك اهـالً لعبـاده، فعبـدتك     
  )508، ص1366

در حقيقت عرفان از جهت عملي عبارت است از ترك رسوم و آداب ظاهري و قشري و 
و محصـول   به همين دليل است كـه نتيجـه  . تمسك به زهد و رياضت و گرايش به عالم درون

توان گفت كه زهد به منزله كاشـتن و عرفـان، حاصـل و    شود و ميزهد حقيقي عايد عارف مي
آن چنـان كـه مولـوي در    . ثمره كاشته را برداشتن است و عارف، روح شرع و جان تقوي است

  :گويدبيان اين حقايق چنين مي
  جــان شــرع و جــان تقــوي، عـــارف اســت

  

ــت     ــالف اس ــد س ـــول زه ـــرفت محص   مع

  

ــت ـــيدن اس ــتن كــوش ـــدر كاش ـــد ان   زه

  

  معــــرفت آن كشــــت را روئيـــدن اســـت 

  

  امـــر معـــروف او و هــم معـــروف اوســت

  

ــت    ــوف اوس ــم مكش ــرار و ه ـــف اس   كاش

  

  معناي لغوي و اصطالحي شريعت. 2

آشامند و در اصطالح گويند يعني محلي كه آب ميرا مي» مشرعه الماء«شريعت در لغت «
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فـرايض دينـي كـه خـداي تبـارك و تعـالي جهـت بنـدگان بـه انسـان           عبارت است از امور و 
تعيين فرموده و اقوال و اعمال و احكام كه متابعت آن سبب انتظـام امـور معـاش و    ) ص(پيامبر

معاد باشد و موجب حصول كماالت گردد و شامل احوال خواص و عوام بوده، جميع امـت در  
. »كه رحمـت عـام خداونـدي اسـت     آن شريك باشند چون شريعت مظهر فيض رحماني است

  )369، ص1382سراج، (
شود  ها مي به عبارت ديگر، شريعت همان راه و طريق دين است كه سبب رستگاري انسان

و خداوند به عنوان يك رحمت عام آن را از طريق پيامبران براي مردم فرستاد و عمل به آن نـه  
بلكه الزمه بهتر زيستن و نظـم يـافتن    تنها براي رسيدن به فضايل معنوي و كماالت الزم است،

پس شريعت هم براي زيستن دنيـوي و هـم بـراي رسـيدن بـه      . زندگي دنيوي انسان نيز هست
آيد شريعت امر به التزام به عبوديت است و جهت تكليف خلق مي. كماالت اخروي الزم است

-اولين و زيربنايي و معرفت سلوك الي اهللا است و در مراحل تربيت معنوي و عرفاني به عنوان

آيد تا جايي كه همه بزرگان آن را همان راه انبياء كه فرمـان خداسـت و   ترين مرتبه به شمار مي
  .اندچراغ راه انسان، معرفي كرده

  راز و رمز شريعت. 3

بشر در هدايت و تربيت روحاني و وصول به مقام سعادت و كمـال انسـاني، احتيـاج بـه     
منصب مخصوص برگزيـدگان االهـي اسـت كـه در آفـرينش،       دستگيري و هدايت دارد و اين

كامل، مكمل، مهدي و هادي خلق شده باشند و بر ساير مردم است كـه آن كـامالن منتخـب را    
سلوك روحاني خود از آنان مدد جويند و بر اوامـر و نـواهي آنـان كـه در     و و در سير خته شنا

  .را گردن نهندحقيقت همان اوامر و نواهي خداوند است، بدون چون و چ
شـود  بيان كرده روشن مـي  حق اليقيناز آنچه شبستري پيرامون حكمت تكليف در رساله 

رسد و از اين طريق بينشي در جهت واقعيات كه فيض االهي از طريق انجام تكليف به بنده مي
شود؛ به بيان ديگر ذات حق تعالي نيازي به تعظيم و عبادت بنـده نـدارد، بلكـه ايـن     حاصل مي

كند و به عجز و فقـر خـويش   از طريق اطاعت و عبادت فيض االهي را كسب مي كه شر استب
كه عـدميت محـض اسـت از وجـود فيـاض       ،يعني عابد ،برد و سرانجام مقام ممكننيز پي مي

ما عبدناك حق عبادتـك و مـا   «: در بيـان ) ص(اظهار عجز رسول اكرم . شود ميواجب ممتاز 
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ندگي حق و شناخت او و عرفان و عدم معرفت به قدر و مقـام  درباره ب »عرفناك حق معرفتك
  .ها كه در راه سلوك و احكام دين گرفتار غرور نشوند حق، سرمشقي است براي ساير انسان

ساز بروز و ظهور همـان صـفات و حقـايق و     زمينه ،از طرف ديگر انجام اعمال و تكاليف
شـود موانـع را   نسان قادر مـي اين تكاليف ا واقعياتي است كه انسان بايد به آن برسد و از طريق

تـوان گفـت كـه اصـوالً طـرح      با اين بيان مي. طرف كند و راه را براي وصول هموارتر سازدبر
تكليف كه ذيل عنوان فرائض و محرمات بر انسان فرض شده است براي اين است كـه فـيض   

اي توان از آيه شريفهرا مي اين معني«. الزم به انسان برسد و استعدادهاي دروني او شكوفا شود
كند بـه خـوبي درك   امر ميداري و بيداري و انجام فريضه شب را شب زنده) ص(كه به پيامبر 

عسي ان يبعثك ربك مقاماً محموداً و مقام محمود و رسيدن : فرمايدكه به دنبال آن ميكرد، چرا
  )457، ص1371بينا، (. »مشروط به انجام آن فرض نموده است) ص(به آن را براي پيامبر 

البته ممكن است اين تصور نيز به ذهن خطور كند كه وجود تكليف بر انسان نوعي ظلـم  
در حالي كه جور و ستم يعني اينكه شخص را مكلف بـه انجـام كـاري     ،و ستم و سختي است

واسطه در حالي كه انسان اين قابليت و استعداد را دارد و به  ،كنند كه قابليت آن را نداشته باشد
  .شودانجام اين تكاليف به كمال قرب و معرفت و مسجوديت مالئكه مشرف مي

  : گويدشبستري در اين باره مي«
  كه از ذات خـودت تعـريف كـردند  به شـرعـت زان سبب تكليـف كردند

حق به ذات و جميع صفات و اسماء به صورت او تجلي و ظهور نموده است و او را بـه  
الجمع مخصوص گردانيده و قابليت قبول ايـن معنـي را بـه او     واحديةت مظهريت علم و قدر

داده است و قابل اين تكليف در صورت او به حقيقت حق است پس نتيجه اينكه تكليف انسان 
  )445، ص1381الهيجي، ( .»و فضل و عين عدل و علم االهي است محض لطف

هدايت و تربيـت درونـي   راز تكليف و شريعت، كسب سعادت،  با توجه به آنچه گذشت
هاي آن گام به گام انسـان را در مسـير حـق    و امر و نهي است هيشريعت كليد قرب اال. است

از طرف ديگر يكي از داليل لـزوم شـريعت و راز   . برد تا به مقصد حقيقت برسدتعالي جلو مي
وح و انسـان موجـودي اسـت مركـب از قالـب و ر     . اندتكليف را، در آفرينش انسان بيان كرده

اند تا تمايل انسـان بـه   لذا شريعت را وضع كرده. تربيت و هر دو بعد نيز الزم و ضروري است
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 مراتع بهيمي و تمتعات حيواني كه همان قالب اوست، طبق قوانين و اوامر شـرع باشـد نـه بـر    
كه از طبع كدورت و ظلمت برخيزد و از فرمان خدا، نور و ايمـان كـه در ايـن    اساس طبع، چرا

هر ظلمت و حجاب كه در قالب به واسطه حركات طبيعي پديد آيد كه بـر وفـق   «: اندگفتهباره 
. »خيـزد رود، برمـي مراد نفس رفته باشد، به واسطه اوامر شرعي، كه بر خالف مـراد نفـس مـي   

  )163، ص1374رازي، (

اول اينكه انسـان بـه واسـطه    : براي وضع شريعت بيان كرد توان چند دليلبه طور كلي مي
ف كند و هر ظلمت و كـدورتي كـه در قالـب    رور شريعت در مراتع بهيمي وجود خودش تصن

انسان به واسطه حركات طبيعي كه بر وفق مراد و مطابق نفس انجام شده و به وجود آمـده بـر   
ري است بـر انسـان تـا    ديگر اينكه هر ركني از اركان شرع، مذكِّ. اثر تعبدات شرعي از بين برود

يادآوري كند قرارگاه اول و آمدن او از آن عالم به اين سراي زمينـي را و وسـيله   بار ديگر به او 
كـه شـريعت   و دليل ديگر هم اين. ش بازگرداندارشادي است تا او را به مقام اصلي و اولي خوي

هي در وجود او به ظهـور برسـد و اسـتعدادهاي    اي است تا صفات خدايي و واقعيات االوسيله
  .و انسان را به كمال قرب و معرفت برساندشكوفا شود  او دروني

  بناي طريقتعت زيرشري. 4

در مبحث تصوف و عرفان در باب سير و سـلوك، سـه مرحلـه اساسـي را بايـد در نظـر       
شـريعت راه را نشـان   . شريعت، طريقت و حقيقـت : گرفت و با اين سه اصطالح بايد آشنا شد

كند و مستعد را به راه راست هدايت مي دهد و عبارت است از احكامي كه رعايت آن انسانمي
پس از اينكه اين استعداد حاصل شد و طالب . سازددست آوردن لطايف روحاني و باطني مي به

آيد؛ يعني شريعت راه ورود به طريقت و منظور خود را در نظر گرفت پيرو طريقت به شمار مي
آيـد و  ، طريقتـي نيـز پديـد مـي    در كنار هر شريعتي ،بنابراين. سرانجام وصول به حقيقت است

  .است »شريعت« زاده »طريقت«اصوالً 
دارد به صـورت  ميت، يا راهي كه صوفي در آن گام برطريق«: گويدشيمل در اين باره مي

و راه » شـرع «آيد، تعريف شده است، چون كه راه اصـلي را،  راهي كه از دل شريعت بيرون مي
دهـد كـه صـوفيان راه، تعـاليم درويشـي يـا       نشان مياين تعريف . خوانندمي» طريق«سلوك را 

كه هر مسلماني بايد » شريعت«هي اي منشعب از بزرگراه اصلي دين و منزل االطريقت را شاخه



  اول و دوم ، شمارةدوازدهمدانشگاه قم، سال  پژوهشي –  فصلنامة علمي

208 

تواند بدون يـك جـاده اصـلي كـه از آن     هيچ جاده يا راهي نمي. انددانسته بر آن گام بردارد، مي
ربه عرفاني نيز بدون آنكه فرد در ابتدا اوامر و انشعاب يافته است، وجود داشته باشد و هيچ تج

  ) 181، ص1384شيمل، ( .»نواهي شرع را دقيقاً پيروي نمايد، قابل حصول نيست
سلوك در مسير طريقت و رسيدن به مقصد حقيقت كاري بـس دشـوار اسـت و مسـتلزم     

بـه آن   بندي به شريعت و آگاهي كامل نسبتش مستمر و همت وااليي است و پاياطاعت و تال
رود و لـذا بوسـه زدن بـر    و عمل به آن براي موفقيت از شرايط ضروري و الزم بـه شـمار مـي   

بـه  . گـام بـردارد  خواهد در مسير طريقـت  آستان شريعت، اولين وظيفه هر سالكي است كه مي
ـ  توان گفت بسياري از عرفا هـيچ ت مياي كه به جرئگونه ك از آداب شـريعت را منسـوخ يـا    ي

  .اندبلكه نهايت اهتمام و توجه را به آن مبذول داشته موقوف نكرده،
دانند البته برخي از علماء ظاهر جمع ميان شريعت و حقيقت را امري ناشدني و محال مي
 ،انـد در حالي كه بزرگاني چون جنيد، سهل تستري و عطار به اين موضوع صريحاً اشاره كـرده 

ويند كه ميان شريعت و حقيقت را سهل جمـع  گعلماء ظاهر چنين مي«: گويدكه عطار مي چنان
كرده است و عجب در آن است كه اين دو خود، هر دو يكي است كه حقيقت روغن شـريعت  

  )304، ص1374عطار نيشابوري، . (»ن استو شريعت مغز آ
روشن است كه شريعت بدون حقيقت نوعي ريا و حقيقت بدون  ،بر اساس آنچه گذشت

نيز در اين باره معتقد است كه خداونـد بشـر را    العباد مرصاد صاحب. شريعت نوعي نفاق است
آفريد و روح او را بر اساس قانون شريعت پرورش داد و انسان در پناه همين قانون قادر اسـت  

كـم نقـاب    تا آنچه در ملك و ملكوت است با ادراكات ظاهري و باطني خويش درك كند و كم
، اما تا نفس انسان به مرتبـه صـفاي آينگـي    كندهده از چهره كنار زند و جمال آيت حق را مشا

برسد، بايد كه مسالك و مهالك بسياري را قطع كند و اين كاري است كه تنها زماني انسان قادر 
به انجام آن است كه سالك در جاده شريعت و طريقت و حقيقت باشد تا به تـدريج و مرحلـه   

  ) 118-114، ص 1374رازي، . (گي برسدبه مرحله آهن وجود را صيقل دهد تا به مرحله آين
بـر سـر   گيري تصوف اسالمي همواره بين صوفيان و متشـرعان   از نخستين روزهاي شكل

رف بـه كنـه سـخنان آنـان     با نگاهي ژ اگركه آن حال ،جدال و ستيز وجود داشته استشريعت 
ان و متشـرعان  هاي مغرضانه و گاه ناآگاهانه، صوفي يابيم كه صرف نظر از قضاوتميبنگريم، در

هـر دو انديشـه جويـاي     ،بـه عبـارت ديگـر   . انـد جا كشاندهاين هر دو از روي پاكدلي كار را به
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  .هاستاين سخن موالنا نمادي از جدال اين فرقه. حقيقت و در پي شناخت اويند
  ايـن انگـوري دهم: آن يكي گفـت   چـاركــس را داد مـردي يـك درم

من عنب خواهم نه انگـور اي دغـا   ال: فتو گــ ـدآن يكي ديگـر عـرب ب  

  مزخواهـم عنب، خواهـم اُمن نمي   ـمنـُايـن ب: و گفتبد آن يكـي تـركي 

  ترك كــن، خــواهيم استافـيل را   اين قـيل را: گــفتمـي  آن يكـي رو

  ها غــافــل بـدنــد ـر نامكــه ز سـّ   ازع آن نفـر جــنـگي شـدنـدتندر 

  )3690-3682، دفتر دوم، ابيات 1384ي، مولو( 

ـ  ،البته اين در صورتي است كه هر دو گروه به طريق خود ايمان داشته باشـند  ا بـه هـر   والّ
آنچـه  . انـد اندازه كه دچار انحراف از مسير اصلي شوند به همان اندازه از هدف خود دور شـده 

جـدايي ايـن    در خصـوص نها كه هيچ بزرگي از بزرگان عرفان تاكنون نه تاست مهم است اين 
بلكه همواره بر همراه بودن آنها تأكيد داشته و شـريعت را شـرط الزم    ،سه، سخني بيان ننموده

. دانـد پـذير مـي   در طي طريق طريقت دانسته و رسيدن به حقيقت را تنها در پناه شريعت امكان
طريقت و حقيقت را شده كه شريعت و  شنيدههايي در ميان برخي از صوفيان البته گاهي زمزمه

يعني پس از گذر از جاده شريعت و رسيدن به طريقت، ديگر حركـت   ؛دانندامتداد يك خط مي
گونه كه پس از رسيدن به حقيقت طي طريقت نيز پايان  همان. در جاده شريعت تمام شده است

هم الزم و حركت هر سه را با  دانستهاما بسياري از عرفا اين سه را سه خط موازي . يافته است
شريعت ظاهر و پوسته اين جاده است و طريقت زيربنا و زيرسازي آن  ،به ديگر سخن. دانندمي

  :اندكه در اين باره گفته د چناننتواند از هم جدا شوو حقيقت هدف و مقصد آن و اين سه نمي
الدين رازي چيزي نيست جز باطن و مغز اسالم و تعلـيم عرفـاني او،    عرفان در نظر نجم«

مثنـوي مولـوي از   . همواره با آيات قرآن آميخته و در اصل بيشتر تفسيري است بر كـالم خـدا  
 الهدايه مصباحچشمه سيراب گرديده و  ديوان حافظ از همين سر. الهامات اسالمي و قرآني است

به عنوان يكي از ارزشمندترين كتب عرفاني كه درباره آداب و ترتيب صوفيان نوشته شده، سـر  
كيد بر اجراي فرايض ديني است و تأكيد بر اين نكته دارد كه طريقت دريايي اسـت كـه   تا پا تأ

توان سفر كرد و در تمام شئون آن تكيـه  در آن به قول خواجه عبداهللا فقط با كشتي شريعت مي
جان كالم اين است كه در تمام كتـب  . شوند گاه اين سه از هم جدا نمي بر شريعت است و هيچ
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، العبـاد  مرصـاد ، الصـوفيه  طبقـات ، قشيريه رساله، اللمعوص در آثاري چون صوفيان و به خص
هايي چـون زهـد و ورع و درويشـي و    جوي تعريف واژهو هر جا به جست... و  االولياء تذكره

هاي صـوفيان بـزرگ بيـان حقـايق اسـالم      بينيم كه همه تعريفتصوف و مانند آن بپردازيم، مي
-طريقت هر دو حمال نفس اماره بي شريعت و متشرعِ بي شِدروي ،است و به قول صفي عليشاه

  )569، ص1356استعالمي، . (»اند
نظـر و   آنچه در تمام مراحل و مراتب سير و سلوك براي عارف مهم است و مد ،بنابراين

توجه خاص او قرار دارد وصول به مقصد حقيقت است و مسلم است كه طي اين مسير بـدون  
 ر بـاب ارتبـاط و پيوسـتگي ايـن سـه بـا      در كتب عرفـاني د .  شريعت و طريقت ممكن نيست

وي . هاي مختلفي بيان شده كه مشهورترين آنها، مثالي است كه غزالي آورده است يكديگر مثال
رابطه بين شريعت و طريقت و حقيقت را به پوست بادام، مغز بادام و روغن آن تشبيه نموده و 

بادام از گزند آفات و عامل اصلي رسيدن به كمال و التزام به شريعت را شرط اساسي حفظ مغز 
شريعت، پوست مغز، يعنـي شـريعت كـه    «كند كه داند و صريحاً بيان ميرسيدگي مغز بادام مي

احكام ظاهر است نسبت به طريقت كه روش خاص ارباب حال و مكاشـفات اسـت بـه مثابـه     
رسد، حقيقـت نيـز بـي    نمي چه بي پوست، مغز به كمال پوست است و حقيقت، مغز او و چنان
نـزد   ،بنـابراين  )313-296، ص1381الهيجـي،  . (»شـود وسيله شريعت و طريقت حاصل نمـي 

ايـن   ،به ديگر سخن. محققان، شريعت و طريقت وسايل، آالت و اسباب حصول حقيقت است
سه مرحله هر كدام مقدمه و پله صعود به مرحله و مرتبه بعـدي اسـت و هـر مرتبـه و مرحلـه      

  .تر خود استر نيز نتيجه و سرّ مرحله پايينباالت

  لزوم تبعيت از شريعت. 5

كما ارسلنا فيكم رسوالً منكم يتلو عليكم ءاياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتـاب و الحكمـه و   «

  1»يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
م آنچه خداي تعالي در ضمن اين كالم خود بر آن تأكيد دارد اين است كه انبياء اول علـ «

                                                            
 .151: بقره.  1
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به عبارت . شوند) حكمت(ظاهر را آموختند و آموزش دادند تا افراد، مستحقِ اعطاي علم باطن 
نيـز در ايـن   ) ص(پيامبر اكرم . راه وصول به علم باطن از طريق آموختن علم ظاهر است ،ديگر

 من عمل بما علم ورثه اهللا علم ما ال يعلم، كه مضمون سخنش بر اين امر داللت: فرمايدباره مي
را آموخت و عمل به اخالص كرد تا عرفان يعنـي  ) شريعت و فقه(دارد كه بايد اول علم ظاهر 

  )  11، ص1366قمي، . (»علم دوم و علم باطن پيدا شود
نيز به عنوان يكي از سردمداران عرفـان اسـالمي احتـرام گذاشـتن بـه مرزهـا و       ) ع(علي 

إن اهللا افتـرض علـيكم فـرائض، فـال     «: دفرمايـ مـي دانـد و  هي را امري الزم ميحدود احكام اال

وها و حد لكم حدوداً، فال تعتدوها، و نهاكم عن االشياء فال تنتهكوها، و سكت لكم عن اشـياء  يعتض

؛ همانا خدا واجباتي را بر شما الزم شمرده، آنها را تبـاه نكنيـد و   و لم يدعها نسيانا، فال تتكلفوها
آنها تجاوز نكنيد و از چيزهايي نهي فرمود، حرمت آنها  حدودي براي شما معين فرموده، اما از

را نگاه داريد و نسبت به چيزهايي سكوت فرمود، نه از روي فراموشي، پس خود را درباره آنها 
  )105، حكمت البالغه نهج. (»به رنج و زحمت دچار نسازيد

اگرچـه  . از ديدگاه عرفاي اسالم، امـري اسـت روشـن و آشـكار     ،لزوم تبعيت از شريعت
اعتنايي نسبت به دين و شريعت و ترك تكاليف مذهبي  مخالفان عرفا هميشه آنان را متهم به بي

عرفاي واقعي نه تنها تبعيت از شريعت  ازير ،رسد، اما چنين به نظر نميكنند ميو اعمال عبادي 
عربي، اعتنا بـه   الدين ابن ييمح«كه  چنان ؛بلكه بر اين امر تأكيد دارند ،دانندرا امري ضروري مي

داند و سنايي نيـز دربـاره كتـاب و    علوم حقيقت را مشروط به عدم رد آن از ناحيه شريعت مي
       : گويدچنين مي» اسرار«سنت و لزوم تبعيت از آن و رابطه آن با 

  قايــــــد و سايــــــــق صــــــراط اهللا

  

ــار     ــه ز اخبـ ــدان و بـ ــرآن مـ ــه ز قـ   بـ

  

  نيسـت ) ص(جز به دست و دل محمـد  

  

  »د خزينــــه اســــرار حــــل و عقــــ   

  

  )372، ص1372يثربي، (
بسـت   هـا بـه بـن    همـه راه «: گويدبه عنوان يكي از پيشگامان تصوف اسالمي مي جنيد نيز

پس هر كه حافظ قرآن و كاتب حـديث  . باشد) ص(رسد مگر راهي كه به دنبال رسول خدا  مي
 .»كتاب و سنت استنباشد، پيروي از وي در اين راه روا نيست چون عقل و مذهب ما در قيد 

  ) 158تا، ص غزالي، بي(
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نصر سراج نيز طبقات صـوفيه را از نظـر معتقـدات بـا فقهـا و اصـحاب حـديث كـه          ابو«
دانـد  داند و مخالفتي بين اين دو گروه از نظر معاني و رسوم نميند متفق ميا نمايندگان شريعت

يثربـي،  . (»نگريسـته شـود  مشروط بر اينكه به دور از بدعت و تأثير هوا و هـوس بـه شـريعت    
شريعت نه تنها بر يك صوفي و عارف راستين امـري   عمل بر اساس ،بنابراين) 373، ص1372

ضروري است بلكه تفاوت عارف و صوفي با ديگران در اين است كه عرفا و صوفيان به برخي 
  .اندشمردهاند و آن را مقدم ميادهد مياز اصول و آداب شريعت اهميت بيشتري 

نيز متابعت از نبي و احكام شريعت را بر هر فرد سالك و مسلماني الزم  مصباحتاب در ك
هركس از شرع و احكام آن سرباز زند ياور شيطان «و واجب دانسته وبه صراحت بيان كرده كه 

  )166، ص1376عزالدين كاشاني، . (»آيدو دشمن رحمان است و از زنادقه به حساب مي

يز ضمن تأكيد بر پيروي از شريعت، فرو گذاشـتن آن را سـبب   ن االنسان الكاملدر كتاب 
در علم و معرفت در هر مقام كه باشي، بايد اعتماد بر عقـل  «: كند كهپشيماني دانسته و بيان مي

و بايد مقلد پيامبر خود باشي و دسـت از شـريعت   ... و علم خود نكني و خود را محقق نداني 
اند كه اعتماد بر عقل خود كردند ، فضال و علما بودهوي نداري كه جمله اهل بدعت و ضاللت

و تو اين نصيحت از من بشنو و احتياط از دست مده و شريعت را فرو مگذار كه هر كـس كـه   
  )425، ص1379نسفي، . (»شريعت فرو گذارد، البته پشيمان شود

و  تـوان دريافـت كـه در تمـام مراحـل سـير      مـي  مصباح الهدايةك نگاه كلي به كتاب با ي
بر، كه يكي از مقامات سـير  سلوك، شريعت جايگاه خاصي دارد تا جايي كه حتي در مبحث ص

هايي كه بر  به بحث تكليف، صبر بر انجام تكاليف، امر و نهي »هللا صبر«است در ذيل  و سلوك
دانـد و  مي »هللا صبر«شود و پايبندي و التزام به شريعت را امري مهم در نفس شده، پرداخته مي

. شـود  از باالترين مراتب صبر است اهميت اين موضوع آشكارتر مي» هللا  صبر«وجه به اينكه با ت
در برخي كتب عرفاني نيز پايبندي به شريعت را شرط ايمان معرفـي  ) 380، ص1376كاشاني، (

دانـد و  اقـرار زبـاني و عملـي مـي     ايمان را مصباحكنند تا جايي كه عزالدين در همان كتاب مي
و با اعضـا  ... با زبان اقرار به ايمان و شهادتين و . ين اقرار، اقرار زباني و عملي استا«گويد  مي

كاشـاني،  . (»و جوارح عمل كردن در مقتضيات احكام شريعت و ايـن از شـروط ايمـان اسـت    
   )287، ص1376
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حكمت ايجاد عالم، معرفت است و معرفت حقيقـي نيـز جـز بـه واسـطه       ،از سوي ديگر
 »و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون«شود و كالم خداوند بزرگ در آيـه  يعبادات ايجاد نم

خود گواه و شاهد بر اين ادعاست و طاعت و عبادت انسان نيز امري است كه وابسته به علـوم  
گرنـه ايـن عبـادت، ثمـر و     ايد همراه با آگاهي و علم باشد ودين است، زيرا اطاعت و عبادت ب

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در برخي كتب عرفاني از جملـه  . داي جز خذالن ندارفايده
  )116 -113، ص1371بينا، . (اند، ليعبدون را ليعرفون معنا و تفسير كردهسراج الصعودكتاب 

حال عرفاي گذشته و هـم  كه هم در شرح  گفتتوان بندي كلي مي در يك جمع ،بنابراين
بنـد بـوده و در   دين مقدس اسالم سخت پايمحقق به  يابيم كه بسياري از عرفايميمعاصران در

پرداختـه و بـر ايـن امـر اصـرار فـراوان       اعمال شرعي حتي به مستحبات و مكروهات نيـز مـي  
، بلكه فراتر از آن انددانستهب الزم سير و سلوك مياند و عمل به شريعت را نه تنها از آدا داشته

توان پس مي. اندت انسان به حق تعالي دانستهشرط مسلماني دانسته و متابعت شرع را سبب قرب
؛ و سـعادت  چنين گفت كه شريعت در نگاه كلي به منزله كليدي است براي گشودن در تربيـت 

داراي ظاهر و باطني است كه ظاهر آن همان اعمال بدني است كه به واسطه آن صـورت   انسان
نماز، روزه، زكوه، حج و (صلي و پنج عبادت اگيرد و قالب ظاهري انسان تحت تربيت قرار مي

  )161، ص1374رازي، ( .آيندهاي اصلي كليد شريعت به شمار ميدندانه) شهادتين
الدين به دنبال اين بحث علت ذكر اين پنج عبادت را هم بيـان   جاست كه نجمو جالب اين

امـا بـاطن   . صورت و قالب انسان بر پـنج حـواس اصـلي اسـتوار اسـت      معتقد استكند و مي
حقيقت كليد در  ،شودمي ي و روحي است و طريقت ناميدهعت كه همان اعمال قلبي و سرّشري

  )170 -162، صهمان(. يابد گشاي باطن است كه در پناه آن انسان به عالم حقيقت راه مي طلسم

چه در قالب ظاهري و چه باطني، در حقيقت كليـد   ،توان چنين گفت كه شريعتپس مي
ربيت و كمال انساني است و از سوي تمامي عرفا و بزرگـان عرفـان   گشاي راه سعادت، ت طلسم

همواره مورد توجه خاص قرار گرفته تا جايي كه در پايان راه نيز، تنها يافته و داشته خود را در 
به عنوان شاهد، سـخن جنيـد را در ايـن بـاره بيـان      . دانند شريعت و پايبندي به عبادات آن مي

و فينت االشارات و ما نفعتنـا اال ركعيـات صـليناها فـي جـوف       طاحت الضمارات«كنيم كه  مي
را به پايان رسانيدم و هيچ كـدام بـر مـن     ...هاي مسابقه را درنورديدم و اشارات و  الليل؛ ميدان

  )178، ص1423آملي، . (»نفعي نداشت مگر ركعات نمازي كه در دل شب خواندم
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  سلوكداليل پايبندي به احكام دين و سنت در سير و . 6

شريعت و پايبندي به جا اين است كه استدالل عرفا برلزوم اينترين مسئله دراولين واساسي. 1.6
سـاز   ساز و زمينه كه شريعت وسيلهويژگي خاص برخوردار است و آن اينسنت و شارع از يك 

نگاه عارف، احكام دين و سنت و عبادات، رنگ و بو رد.سير باطن انسان به سوي حقيقت است
اشـتياق پـاداش بهشـت عبـادت      هرگز خدا را ازترس عذاب جهنم يا به او .ايي ديگر داردو معن
بينـد و  احكام دين وعمل به آنها، مستحق پاداش نمـي  سبب پايبندي به كند وحتي خود را به نمي

  .هاي ديني استاحكام دين وسنت در عرفان با ساير مسلك بندي بهترين تفاوت پاياين اساسي
اهللا و عرفـا اولـين و    سخني با اين مضمون آمده است كه نزد اهـل  ح الهدايهمصبادر . 2.6

چراكـه اگـر كسـي     ،ترين محبوب خداوند است و محبوبِ محبوب نيـز محبـوب اسـت   اصلي
محبوبِ محبوب را دوست ندارد، در خلوص محبتش بايـد شـك كـرد و مشـخص اسـت كـه       

ق محبـت رسـول خـدا را    محبوب خداست، پس محبت االهي اقتضاي صـد ) ص(رسول خدا 
دارد و مسلم است كه محبت بي متابعت معنايي ندارد و متابعت از رسول خـدا نيـز بـه معنـاي     

اي جـدايي از آن معنـا   اي كه بـراي سـالك لحظـه   پايبندي به احكام دين و سنت است به گونه
  )218 -215، ص1376كاشاني، . (نداشته باشد

، انقياد نفس است در قبول و پـذيرفتن احكـام   سومين دليل اين است كه معني اسالم. 3.6
، همـان . (هيت و اتصاف به صفت عبوديت اسـت هي و سر انقياد، انخالع از وصف دعوي االاال

هي و متصف شدن به بر اين اساس، پذيرش اسالم مستلزم قبول و پذيرفتن احكام اال) 284ص
  . صفت عبوديت و بندگي است

اسباب رسيدن بـه محبـوب خـود را دوسـت      سالك محب واقعي خداست و محب،. 4.6
دانـد و خداونـد در   دارد و عبادت و اطاعت از او را عين عبادت و اطاعـت از محبـوب مـي   مي

قـل ان كنـتم تحبـون اهللا    « :آياتي از قرآن بـه ايـن موضـوع اشـاره صـريح دارد از آن جملـه      

  2»هللامن يطع الرسول فقد اطاع ا«و يا  1»فاتبعوني

                                                            
  .29: آل عمران.  1

 .82 :نساء.  2
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قـرب بـر دو   . ترين مقصد سالك اسـت  هي است و اين مهمقرب االسالك در صدد  .5.6
رسـد و رحمـت   نوع است قرب ايجادي كه هر موجودي به سبب وجود يافتن به اين قرب مي

عام خدايي است و قرب شهودي كه ادراك ادراك است و در مرتبه وجود عيني خارجي منـاط  
و ايجاد و بعثـت انبيـاء و امـر بـه      تكليف و مورد احكام و اوامر و نواهي است و سبب تكوين

پس ادراك ادراك مسـتلزم  . تكليف و احكام و تفكر و طاعات و عبادات ظاهري و باطني است
و ما خلقت الجـن  «عبادت اختياري و سير و سلوك و رحمت خاص رحيمي است كه عبارت 

دن مـدرِك در  نيز اشاره به همين امر دارد و نهايت ايـن ادراك فـاني شـ    »و االنس اال ليعبدون
مدرك است كه اين همان قرب شهودي است و منظور از مقام محمود نيـز رسـيدن بـه همـين     

بـه آن دسـت    تـوان هاي آن مـي هي و كتب ديني و امر و نهيمرتبه است و تنها در پناه رسل اال
  ) 458 -456، ص1371بينا، . (يافت

در صدد به دسـت آوردن  هي است، كه درصدد رسيدن به قرب االسالك عالوه براين. 6.6
محبت درعرفان جايگاه خاصي دارد وامري است كه بامواظبت بر نوافل  ؛ستنيزههي محبت اال

بندي آورد وبا پاي ميفرائض ديني، قرب را به دست  سالك با پايبندي به،بنابراين. آيدست ميبه د
طـرح حـديث قـرب    رسد كه اين امر را سيد حيدر آملي بـا  هي مينوافل ديني، به محبت اال هب

  ) 27 -24، ص1423آملي، . (كندي تمام بيان ميبه زيباي تفسير محيط االعظمنوافل در كتاب 
است و معناي حيا، محافظت ظـاهر  » حيا«يكي از احواالت در مراحل سير و سلوك  .7.6

به اين معنا كه حيا يعني . و باطن است از مخالفت احكام االهي به سبب مراقبت نظر حق تعالي
و خـود   نكنـد و هرگز خالف احكام االهي عمـل   كردهاينكه انسان ظاهر و باطن خود را حفظ 

  :بر دو گونه است
  حياي از معصيت .1
  )421و  420ص، 1376كاشاني، (در عبادت و طاعت حياي تقصير  .2

معرفت و شناخت خداوند از اهداف مورد نظر سالك است و نقش مهمي در سـير و  . 8.6
هاي عشق راه شناخت حقيقي از كوچه«گان عرفان از جمله سنايي معتقدند كه بزر. سلوك دارد

و مسلم است كه پايبندي به احكام دين و ) 104 -89، ص1376طغياني، (» گذردشريعت ميو 
  .هاي صعود به قله معرفت و شناخت االهي استترين پله سنت از مهم
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  شريعت عادت يا شريعت حقيقت. 7

حل سير و سلوك نه تنها جايگاهي ندارد بلكه مكرراً نفي شده است آنچه در عرفان و مرا
و توجـه صـرف بـه قالـب و ظـاهر      » شريعت عادت«پرستي است كه تحت عنوان  مسئله عادت

پرسـتي بيـرون    در سلوك عرفاني تا سـالك از عـادت  . شريعت بدون توجه به باطن و معناست
راه نخواهـد شـد و انجـام ايـن مهـم در      ورزي ننهد موفـق بـه پيمـودن    نيايد و قدم در حقيقت

اين مطلب چنين بيان شده است  تمهيداتدر  ؛»شريعت عادت«است نه  »شريعت حقيقت«
پرستي بـه در   پرستي است، تا از عادت ورزي عادت پرستي شريعت است و شريعت عالمِ عادت«

 باشد نه در تشريعت حقيقورز نشوي و اين كلمات دانستن در  نيايي و دست بنَداري، حقيقت
  )101تا، ص همداني، بي. (شريعت عادت

دانند و جنبه ظاهري يا قشـر و شـكل و   عرفا اعمال را داراي دو جنبه ظاهري و باطني مي
گـاه   امـا هـر   ،دانند كـه دسـتور شـرع اسـت    شمايل ظاهري هر عبادت را از آن جهت الزم مي

يدن به باطن و حقيقت و معنـا شـود   كند كه مانع رسبندي به اين پوسته آنقدر فرد را سرگرم پاي
شود و به همين دليل اسـت كـه در برخـي از    به همان اندازه از ارزش اصلي آن عمل كاسته مي

كنـي از عـادت و   اگر عبادت حق مـي «شود كه كتب عرفاني ضمن اشاره به اين مطلب بيان مي
: چراكـه  ؛گـردد بايد گذشت تا نتايج عبادات به ظهور آيـد و وسـيله قـرب و معرفـت     رسم مي

  )673و  672، ص1381الهيجي،. (»كني بگذار عادتعبادت مي * نگردد جمع با عادت عبادت

معدودي كه به نام عرفان و عارف با قيود ظاهري  بر اين مدعا اين است كه جز عده دليل
هـيچ  انـد،  كردهاند و يا گروهي مثل مالمتيه كه ظاهراً چنين وانمود ميخاسته شرع به مخالفت بر

اي كـه  بينيم كه ادبي از آداب شريعت را منسوخ يا موقوف كرده باشـد، بـه گونـه   عارفي را نمي
اند بلكه آنهـا را  صوفيان هيچ كدام از آداب شريعت را موقوف يا منسوخ نكرده«: توان گفتمي

ترين اهل معرفت، مجتهدترين ايشان است در اداي شـريعت   جنبه باطني و دروني داده و بزرگ
اي است كه از همان مسئله و اين) 117، ص1375جامي، . (»ترين ايشان در حفظ سنتراغبو 

جوزي بيش از چهل نفـر از زهـاد دو قـرن اول     قرون اوليه مورد نظر بوده است و جاحظ و ابن
برند كه براي شريعت و احكام شرع، ظاهر و باطني قائل بـوده و  اسالم را با نام و نشان اسم مي

رسـد در كنـار   بـه نظـر مـي    ،بنـابراين . انددادهطني و معنوي احكام بيشتر اهميت ميبه وجهه با
تـرين  اهميت و توجه به ظاهر عبادات، توجه به حقيقت و باطن هـر عمـل نـزد عـارف اصـلي     
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هـا و  رسد در اكثـر مـوارد و اكثـر قضـاوت    جايگاه را دارد و اين موضوعي است كه به نظر مي
  .شريعت مورد توجه قرار نگرفته است انتقادها، از سوي حاميان

و بـاطن عمـل،    »شـريعت عـادت  «توجه به اين نكته ضروري است كه براي رسـيدن بـه   
بندي به شكل ظـاهري عمـل   ، اما شرط اصلي اين است كه پايبندي به ظاهر عمل الزم استپاي

  .اي باشد كه مانع دستيابي به باطن و حقيقت عمل گرددنبايد به گونه
طريقـت و  «: گويـد در اين بـاره مـي   الحكم فصوصدر تعليقات خود بر شرح  امام خميني

. حقيقت و رسيدن به حقيقت جز از راه شريعت حاصل نخواهد شد، زيرا ظاهر راه باطن است
بـراي او حاصـل نشـد، بدانـد كـه       هي، باطنيهاي االبيند كه با انجام تكليفكسي كه چنين مي

كه بخواهد به باطن برسد، بدون راه ظاهر، ماننـد برخـي از   ظاهر را درست انجام نداده و كسي 
  )201، ص1410خميني،  موسوي( .»، او هيچ دليلي از طرف خدا نداردصوفيان عوام

  شريعت و مراتب سير و سلوك. 8

بر كسي پوشيده نيست كه طريق سير و سلوك طريقـي اسـت كـه از ابتـدا تـا انتهـاي آن       
مالزم و پايبند به شرع باشد و حتي انـدكي نيـز از شـريعت     سالك بايد در تمام مراحل و امور،

زيرا اگر كسي ادعاي سلوك كند اما مالزم تقوي و ورع نبوده و از جميـع  . حقيقي پا فراتر ننهد
هيه شرعي تبعيت نكند و از صراط مستقيم منحـرف شـده باشـد، در حقيقـت     احكام و سنن اال

ه انحراف جزئي و آن هم در اثر خطا يا نسيان مگر اينك ،آيدچنين شخصي منافق به حساب مي
يـا بزرگـان   ) ص(دليل بر اين گفته اين است كه شخصي چون پيـامبر اكـرم   . و يا عذري باشد

ترين درجه آن قـرار دارنـد، در   ديني كه يقيناً مراحل سير و سلوك را به انتها رسانده و در عالي
اند، تا بودهبند دانسته، بلكه به شدت به آن پاين نياز از شريعت اي خود را بيهيچ مرتبه و مرحله
اند و همين موضوع سـبب شـده كـه    بندي هم زبانزد و الگوي ديگران بودهجايي كه در اين پاي

. باشـند بهترين عامالن به شـريعت  از بسياري از بزرگان عرفان نيز بر آن تأكيد كرده و خود نيز 
احكام شرعيه مخالفت كنـد، از رسـيدن   با شرع و نكته قابل توجه اينكه هر كه با ادعاي عرفان 

: گويـد كند و مـي الهيجي نيز در بيان خود به اين نكته اشاره مي. به حقيقت محروم خواهد بود
جماعتي كه با وجود مخالفت احكام شرعيه و عدم متابعت انبياء و اوليـاء، دعـوي حقيقـت و    «

   .»قايق ايمان و دين هستندند و محروم از جمال حا نمايند، ضال و مضلعرفان مي
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  جـاي دم زدن است قعــر درياچـه  راه تــــوحـيد در قــدم زدن اسـت
  كـــي تــوان كـرد، دعـوي توحيد  بــي رضـا و تـــوكل و تجــريـــد
  باد صدصر فــــرو نشانــد شمــع  نــور و ظلـمت به هم نگردد جمــع

  )235، ص1381الهيجي، ( 

ديني و احكام شرعي تا حدي مورد تأكيـد عرفـا در سـير و سـلوك قـرار       اجراي فرائض
دانند كه در آنان طريقت را دريايي مي. دانندممكن مي گرفته است كه طي طريق را بدون آن غير

براي اثبات اين مدعا كافي اسـت بـه شـرح حـال،     . توان سفر كردآن فقط با كشتي شريعت مي
  . ميق انداخت تا به اين نكته رسيدها و اقوال آنان نگاهي عنوشته

شريعت با  طريقت و حقيقت در تمام مراحل سير و سلوك «آملي معتقد است سيد حيدر 
پيوسته مالزم و همراه است و با اينكه بيشتر مردمـان از خـواص و عـوام، شـريعت را خـالف      

ت با مالزمـت  دهند اما رسيدن به حقيقدانند و به گروهي نسبت ناروا ميطريقت و حقيقت مي
و همراهي اين سه ممكن است و منشأ هر تصوري غير از اين، در ناآگـاهي از حـاالت عرفـا و    

  )218، ص1366يثربي، . (»باشدكم اطالعي بر اصول و قواعد ايشان مي

اي از مراتـب سـير و   موضوع اين است كه در هيچ مرتبـه نكته مهم ديگر در رابطه با اين 
اي اسـت كـه   اين نكتـه . و تغيير در مقررات شرعيه را ندارد سلوك، سالك حق دخل و تصرف

نه سالك و «: گويداز جمله امام خميني در اين باره مي ،بزرگان عرفان بر آن تأكيد زيادي دارند
يك از عبادات و احكـام شـريعت ندارنـد و     نه واصل هيچ كدام استقاللي نسبت به كيفيت هيچ

د يا كم و زياد گرداننـد و ايـن   توانند تغيير دهنرا نمي هيچ جزئي يا شرطي از آداب صوريه آن
خالف مقررات شرعيه است و آنها در هيچ مقامي اجازه دخول و تصرف و تغيير در مقررات بر

  )65، ص1358موسوي خميني، . (»شرعيه را ندارند

  رفع سقوط تكليف و چگونگي آن. 9

ايي است كه جايگـاه خاصـي   هبحث رفع تكليف يا سقوط آن از بحث ،در عرفان اسالمي
در شـريعت  . دارد و اين مسئله يكي از مسائلي است كه هميشه موجب تكفير عرفا شده اسـت 

اما انجـام   ،اي از مراحل كمال به سقوط تكليف اشاره نشده استاسالم هرگز و در هيچ مرحله
و از نظر فقهاي اند تكليف را مشروط به شرايطي از قبيل بلوغ، اختيار، عقل و هوشياري دانسته
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  .شوداسالم تنها با پيدايش خلل در شرايط تكليف، اين امر ساقط مي
با يك نگاه كلي به آثار عرفاني در مورد سقوط تكليف از عـارف بـه معـاني مختلفـي بـر      

گروهي كه به نوعي به بحث سقوط تكليـف در مرحلـه خاصـي از مراحـل سـير و      ؛ خوريم مي
شمارند، مـدعي هسـتند كـه سـاقط شـدن      را امري ممكن ميسلوك معتقدند و از ديد خود آن 

. اعتنايي به شرع از سـوي عـارف نيسـت    تكليف نزد آنان هرگز به معناي مخالفت با شرع يا بي
رسـد و  اي از مراحل سير و سلوك خود به حالت فنـا مـي  گويند سالك در مرحلهبلكه آنان مي

ـ   خودي ميگرفتار جذبه يا بي  ،شـود ت از آگـاهي و تعقـل خـارج مـي    گردد؛ چون در ايـن حال
به عبارت ديگر، اين گروه پيدايش خلل در شـرايط تكليـف را   . شودتكليف شامل حال او نمي

اين نظريه در بـين عرفـا طرفـداران بسـياري دارد و از آن جملـه      . داننددليل اسقاط تكليف مي
اشكال تـو كـامالً برطـرف    خواهي اگر مي«: گويدكه مي كردالقضاه اشاره  توان به سخن عين مي

چراكـه   ،شود، بدان كه هر مذهبي آنگاه مقرر وي ثابت باشد كه قالب بشـريت بـر جـاي باشـد    
اما كسي كه بشريت افكنده باشد و قالب را باز گذاشته باشـد  ... حكم در تكليف بر قالب است 

ض غيـر  تبـدل االر «آن كـس كـه   . »و از خود بيرون آمده باشد، تكليف و حكم خطاب برخيزد

ليس علي الخراب «بر او كشف شده باشد قلم امر و تكليف از او برداشته شود، چراكه  »االرض

شبستري نيـز   )352تا، ص ، بيهمداني(. و احوال و باطن در زير تكليف امر و نهي نيايد »خراج
  :كنداين گونه بيان مي گلشن رازاين مسئله را در 

  و تو در ميـان مانند بـــرزخ مــن  بود هستي بهشت، امكان چـو دوزخ

  نمـاند نيز حكــم مذهب و كيـش  چـو برخيـزد ترا اين پـــرده از پيش

  توست كه آن بر سينه جان و تن  همه حــكم شـريعت، از مـنِ توست

  نـش، چه دير خانهچه كعبه، چه ك  مـن و تو، چـون نمــاند در ميـــانه

  )376، ص1372يثربي، ( 
  

آن قسـم از عرفـا كـه از    «: نويسدز در تطبيق كالم علما و عرفا در اين زمينه ميالهيجي ني
اند بـه اتفـاق همـه، تكليـف     العقل گشته اند و مسلوبمقام استغراق و سكر به مقام صحو نيامده

و امـا آنـان كـه از مرتبـه سـكر و      . انـد شرعيه و عبادات ظاهره بر ايشان نيست و ترخـان حـق  



  اول و دوم ، شمارةدوازدهمدانشگاه قم، سال  پژوهشي –  فصلنامة علمي

220 

شـود و اختالفـي   اند تكاليف شرعيه و عبادات از آنان ساقط نمـي و آمدهاستغراق به ساحل صح
  )517و 516، ص1366، همو. (»هم بين سخن عرفا و علما در اين زمينه نيست

كند كه خـودش نيـز   به اين امر اشاره مي فتوحات مكيهعربي نيز در باب چهل و يكم  ابن«
وقتي مرا از مـن بسـتند، روزگـاري بـر مـن      كند برده و بيان ميزماني در اين حاالت به سر مي

بايسـت  چه مـي  گزاردم به جماعت و امام بودم و جميع اعمال نماز، چنانگذرانيدند كه نماز مي
دادم و مرا با آن هيچ شعوري نه، نه به جماعت و نه به محل آن و نه به هـيچ از عـالم   انجام مي

دانستم كه حق تعالي با من چنان كـرده  . شد من از آن آگاه نهمحسوس و آنچه از من صادر مي
يابيم كه ميان اين گونه عمل به وظـايف  ميبا توجه به نكات چنين در. ده بودبود كه با شبلي كر

چراكه عارف به هنگام عمل يا به خود باز آمده چنان كه  ،و سقوط تكليف تناقضي وجود ندارد
آيد كه در آن صـورت ايـن   د باز نميدر مورد شبلي آمده و يا آنكه عارف به هنگام عمل به خو

بلكـه ايـن حـق اسـت كـه ايشـان را محفـوظ         ،كنـد عارف نيست كه به انجام وظايف قيام مي
  )517، ص1366، همان. (»دارد مي

كند كه حق تعالي ايـن  بيان مي فتوحات مكيهعربي در بحث بهاليل در  ابناز طرف ديگر، 
ايـن  . ه ايشان را در دل مردمان جاي داده استطايفه را مقبول قلوب ساخته و محبت و توجه ب
اند و در سراسر عمر با آنكه به اعمـال شـرعي   سودائيان حق از تكاليف شرع، آسوده و بخشوده

  )100ص، 4، ج1405عربي،  ابن. (شوندپردازند، به اجر نيكوكاران نايل ميخود نمي
هرگـز بـه ايـن معنـا      كه حتي از ديدگاه همين گروه هم، سقوط تكليف بايد توجه داشت

رسـد بـه   نيست كه هر اهل سلوكي در مرحله خاصي از سير خود به شرايط سقوط تكليف مـي 
بلكه بايد در نظر داشـت كـه سـالكين و     ،طوري كه از آن پس با تكليف سر و كار نداشته باشد

گـروه اول  : شـوند عرفا پس از رسيدن به وصول و مرتبه محبوبي به دو دسته كلـي تقسـيم مـي   
ارفاني هستند كه تجلي نور حق ساتر نور عقل آنان شده و آنچنان در درياي وحـدت محـو و   ع

ايـن گـروه را در اصـطالح    . انـد اند كه بـه سـاحل صـحو و مرتبـه عقـل بـاز نيامـده       غرق شده
ند كـه تمـامي اوليـاء و علمـا و عرفـا      ا گويند و همين گروه» والهان طريقت«يا » العقل مسلوب«

ناگفته پيداست كه همـين گـروه هـم    . ف شرعيه و عبادات از آنان ساقط استمعتقدند كه تكالي
عرفـايي از جملـه خـود    «اند تا آنجـا كـه   سبب متهم كردن عرفان و عرفا به كفر و زندقه گشته

داننـد و افـرادي مثـل    عربي مجذوبان را داراي مراتب و درجات مختلـف مـي   و ابن قضاةلا عين



  46و  45پژوهشي دانشگاه قم، شماره پياپي  –  فصلنامة علمي

221 

فيت دانسته و متهم كردن آنان را به كفر و زندقه توسط جامعـه  ظر محمد معشوق را از افراد كم
مجانين «و » ضعفاء الطريقه«دانند و اين قوم را مسلمانان، طبيعي و شايسته اجر و پاداش نيز مي

   )24، ص1382نوري،  آقا. (»اندخوانند كه به يك قطره مست شدهمي» الحق

شدن در درياي وحدت، به جهت ارشـاد  گروه دوم از عرفا آنهايي هستند كه پس از غرق 
ايـن گـروه   . آينـد خلق از حالت سكر به ساحل صحو بعد المحو و فرق بعد الجمع فـرود مـي  

اند، در نهايت و انتهاي سفر نيز قيام به انجام فرايض و نوافل نموده ،كه در ابتداي سفر همچنان
ـ      همان را انجـام مـي   اي غفلـت  ادات لحظـه دهنـد و از رعايـت احكـام و قـوانين شـرعي و عب

معناي دوم سقوط تكليف اين است كه برخي از عرفا ساقط شـدن تكليـف را تنهـا     .ورزند نمي
ناست كه عارف به مرتبه و دانند و معتقدند اين تنها به اين معبرطرف شدن مشقت و سختي مي

يگـر  بـه عبـارت د  . بينـد رسد كه از تكليف و عبادت جز شيريني و دلنشيني نمـي اي مي مرحله
برخي از عرفا ضمن وارد ندانستن اتهام انديشه سقوط تكليف شرعي به عارفان، معتقدنـد كـه   «

كه تكليف مأخوذ از كلفت به رفع مشقت تكليف از آنان است، چرامراد از ساقط شدن تكليف، 
معناي مشقت و سختي است و چون براي عارف سختي و مشقتي در انجام دادن تكليف وجود 

  ) 17، صهمان. (»شودياز به بردباري ندارند بلكه عبادت براي آنها شيرين ميندارد، آنان ن
معناي ديگري هم براي سقوط تكليف بيان شده و آن اينكه از ديدگاه امام خميني عـارف  

كاري و عملي و چيزي ندارد و در اين مرحله اسـت  ، پس از واصل شدن به حق، ديگر از خود
عبادت او از  ،بنابراين. شود و خود او تصرفي در آن نداردق ميو افعال او از حكه جميع اعمال 

   )14، صهمان. (حق است و اين است معني انقطاع عبادت پس از وصول
توان چنين نتيجه گرفت كه به طور كلـي دو ديـدگاه دربـاره سـقوط     از آنچه گفته شد مي

وجه عارف واصل نيست و ديدگاه نخست اينكه اساساً تكليفي مت. تكليف از عارفان وجود دارد
و ديـدگاه ديگـر اينكـه      )طفـل و ديوانـه در فقـه   (همانند القلم است  عارف در حالت فنا مرفوع

كنـد، امـا تكليـف او از نـوع ديگـر اسـت و       تكليف هست و عارف نيز به تكـاليف عمـل مـي   
و احكام  در پايان ذكر اين نكته الزم است كه عبادات. ترين مرتبه انجام دادن تكليف است كامل

امـا   ،اند، الزمه رسيدن بـه كمـال اسـت   براي مبتديان و آنان كه هنوز مراحل كمال را طي نكرده
اند، براي اظهار امتنان، بندگي و شـكرگزاري از  براي افرادي كه اين مراحل را پشت سر گذاشته

  . خداوند است
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  كمال چيست و انسان كامل كيست؟. 10

رسيدن به حقيقت يا كامـل شـدن انسـان     در راستاي تمام اهداف سير و سلوك در عرفان
تواند ادعـا  حال چه موقع انسان مي. ترين هدف در سير و سلوك عرفاني است است و اين مهم

است؟ با كمـي   شدهمنزل مقصود رسيده و انساني كامل  كند كه اين راه را به پايان برده و به سر
يابد كه انسان راه اين مهم هنگامي تحقق مي توان به اين نكته دست يافت كهتأمل و بررسي مي

منزل مقصود برسد و اين جز با پايبنـدي   را به درستي طي كند و به سر هللا پر پيچ و خم سير الي
واند مسير طريقت را بپيمايـد و بـه   ت يبندي است كه مو در پناه اين پاي. امكان ندارد به شريعت

تر باشد و اين نكتـه مكـرر از سـوي    خدا نزديك انسان كامل انساني است كه به. حقيقت برسد
  . عرفا و بزرگان مورد تأكيد قرار گرفته است

بند شرع ي در مرتبه فنا و استغراق هم پاييابيم كه انسان كامل حقيقمياز آنچه گفته شد در
رسـد و در تمـام   كه حالـت صـحو و آگـاهي دارد، مـي     ،است و از آن مرتبه هم به مرتبه بعدي

كند و به مقام راهنما و مقتـداي خلـق   تابع و عابد است و از اين حالت تجاوز نميمراحل يك 
راهنماي خلق به سوي حق و حجـت بـر حـقِ    كند و هادي و رسد و مرتبه خالفت پيدا ميمي

پـس  . شود و در اينجا كارش به انجام خود رسيده و انسان كـاملي شـده اسـت   حق بر خلق مي
 ،به عبـارت ديگـر  . ست كه به مقام بقاء بعد الفناء رسيده باشدتوان گفت سالك كامل كسي امي

هم فرد نسبت به شرع و قوانين شرعي : شرط مرد كامل شدن يا انسان كامل بودن اين است كه
پايبندي كامل داشته باشد و هم پس از رسيدن به مقام فنا، به مقام بقـا برسـد، چراكـه بـه قـول      

ز مقام جمع و اطالق فنا به مقام فرق بعد الجمـع و بقـا   عارف كامل آن است كه بعد ا«الهيجي 
  )312، ص1381الهيجي، . (»نيز برسد

خودي خـارج شـدن و بـه     آنچه باعث كمال انسان شده است از مرحله فنا و بي ،بنابراين
ابتـدايي و  حالت صعود آگاهي رسيدن، بقا يافتن و پايبند بودن به شريعت درست مانند مراحل 

تر، كامل حقيقي كسي است كه جامع مراتب شريعت و طريقـت  به عبارت ساده. آغاز كار است
آيـد و در حقيقـت شـريعت و    و حقيقت باشد، چراكه در پناه شريعت حقيقـت بـه دسـت مـي    

لهذا اكابر طريقت قدس اهللا «دست آمده از آن دو است و  طريقت دو مقدمه، و حقيقت نتيجه به
هـوس و وسوسـه اسـت و حقيقـت بـي شـريعت و        اند كه طريقت بي شريعت هـوا و فرموده

  )296، صهمان. (»طريقت زندقه و الحاد است
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  :شوندنيز اهل وصول به سه دسته كلي تقسيم مي مصباح الهدايهدر كتاب 

انبياء كه خداوند آنها را پس از رسيدن به كمال براي تكميل و هدايت به سوي مردم : اول
  .شود تا مردم را به حق دعوت كنندغيب و شهادت مي فرستد و وجود آنها رابطه بين عالممي

بـه مرتبـه   ) ص(مشايخ و بزرگان صوفيه كه به دليل متابعت كامـل از رسـول اكـرم    : دوم
وصول رسيده و بعد از آن مرتبه، در رجوع به سوي مردم و هدايت و ارشاد با طريـق متابعـت،   

كه اين گـروه   »علي بصيره انا و من اتبعني قل هذه سبيلي ادعوا الي اهللا«: اندمأذون و مأمون شده
از اين جهت كه فضل و عنايت ازلـي خداونـد آنهـا را بعـد از غـرق       اند،را كامالن مكمل گفته

  .شدن و فنا شدن به ساحل بقا و نجات رسانيده تا خلق را هم به نجات داللت كنند
بـه دعـوت خلـق    آنان كه بعد از وصول به درجات كمال به مقام تكميـل و رجـوع   : سوم

آنچنان ناچيز و مستهلك شدند كه هرگـز  ر بحر جمع گشته و در حالت فنا اند و غرق دنرسيده
. انداثري از آنان در ساحل بقا ديده نشده و بعد از كمال به مقام واليت كه تكميل است نرسيده

ساني اسـت  الدين كاشاني هم ان بنابراين مرد كامل از ديدگاه عز) 115و114، ص1376كاشاني، (
مصـباح  البته در همـان كتـاب    ؛كه به مقام تكميل و بقا رسيده باشد كه همان مقام واليت است

اي اسـت كـه   مقام واليت و رسيدن به مرتبه ولي، مرتبـه «بر اين امر تأكيد شده است كه  الهدايه
م به اين كند، بلكه به كمال متابعت و پيروي از رسول اكرفرد خود به خود به آن دست پيدا نمي

  )130، صهمان. (»رسدمرتبه و درجه مي

بندي به شـريعت در تمـام   توان به اين نكته پي برد كه پاياز مجموع مطالب گفته شده مي
تـرين سـالكان    مراحل، شرط سالك كامل و رسيدن به مقام تكميـل اسـت و برتـرين و بـزرگ    

هدايت مـردم در پنـاه متابعـت و     اند كه پس از فنا به بقا رسيده و به مقام واليت وكساني بوده
اند و اين امر باز هم تأكيدي است بر اهميت شـريعت در مسـير سـير و    مالزمت از شرع رسيده

  .سلوك

  گيرينتيجه. 11

  :آيد اين است كهميآنچه از مجموع اين مطالب بر
آيـد و  ز لوازم آن بـه شـمار مـي   بلكه ا ،حقيقت نيستبه شريعت هرگز مانع وصول : اوالً

كه شـرط عـارف   است و باالتر اينبندي به آن در تمام مراحل سير و سلوك الزم و ضروري پاي
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بندي كامل در تمام مراحل به شـرع و  رسيدن به مرتبه كمال انساني، پايكامل و سالك حقيقي و 
  .احكام و تعاليم آن است

ه معناي رسيم كه اين موضوع هرگز باز مجموع بحث سقوط تكليف به اين نتيجه مي: ثانياً
كه نـزد خـود   تر اينآيد و جالببه شمار نمي اي خاص به احكام ديننيازي عارف در مرحله بي

عرفا دو ديدگاه درباره سقوط تكليف وجود دارد در ديـدگاه نخسـت تكليفـي متوجـه عـارف      
و در ديـدگاه   ،همانند طفل و ديوانـه در فقـه   ،القلم است واصل نيست و او در حالت فنا مرفوع

كند ولي تكليف او از نوع ديگر اسـت  و عارف نيز به تكاليف عمل مي ؛كليف وجود دارددوم ت
  .ترين مرتبه انجام دادن تكليف استو كامل
اين راه كسـي بايـد برگزينـد كـه     . كه راه عرفان راه هر كس نيستتر از همه اين مهم: ثالثاً 

قامات مختلف را داشته باشـد،  بتواند مسير را به درستي طي كند و ظرفيت مراتب و مراحل و م
آنچـه مسـلم اسـت در     ؛بلند بيرون آيـد  شرط امانت را به جاي آورد و از مشكالت طريقت سر

  . استتمام اين مراحل بيش از هر چيز نيازمند لطف و عنايت حضرت حق 
  ادب محــروم ماند از لطف رب بي  از خـــدا جـوييــم تــوفيـــق ادب
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