
 23، شمارۀ پياپي 1398، بهار و تابستان 1، شمارۀ 9ادب فارسي، سال 

 

 به شرع التزاميبيو  عرفانقد خودپاالیشي  نگاهي به
 *نجف جوکار

 استاد گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شيراز

 بودیحسين زنده
 دانشجوی دکتری زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شيراز

 (19تا  1)از ص  

 23/6/1398، تاريخ پذيرش مقاله: 26/5/1397دريافت مقاله: تاريخ 
 پژوهشی-علمی

 

 چکيده
تروزی  توجیره کیهره   بهانر  و به همررا  داتر ه   های فراوانی فان اسالمی، چالشيکی از مسائلی که در عر

 ،که به دلیل غفلرت مردعیان   است «به تريعت ال زامیبی» مسئل تد  است،  صوفیانهبا تعالیم  مخالفان

آرای  ن،امه قردان و مفسرر    تعبیر تد  اسرت   عبادات انجامنبودن به مقیدجواز عارف واصل در  عهوانبه

هرای مخ لر ،   در دور  نیرز  اغلب مشايخ برزر   ،اندارائه داد  عرفا به ترعال زامی بی بارةای درچهدگانه

 د و محری  اج مراعی و زمران   که بها بر نوع ديدگا  ناقر  اندوارد کرد ان قادهای بسیاری بر ديگر صوفیان 

و  که برا تجرارع عرفرانی همررا  اسرت     در اين زمیهه  عرفا  خود های نقادانل در انديشهمّأتهد  کمیفرق 

زرگران عرفران،   رف رار ب  و نگراهی گرذرا بره کرالم     تواند پرد  از حقیقت بردارد می ،آنهاتحلیل همچهین 

  گرری ديهری اسرت   یو پرهیز از هرگونه قشر االی آنو اهداف و دين باطن ظاهر و آنها به توجّهنمايانگر 

ه بره  و توجّر  آن اهمیّرت ا امّر  ،ای در تبیین اين موضوع صورت گرف ره اسرت  ی پراکهد هاپژوهشچهد هر

هم برر ايرن مسرئله واکراوی     را  نگا  خود عرفاکه  کهدمی وادار را ما، فیهتهاسی در مسائل م هازعآسیب

پااليشری عرفرا در ايرن    دخوو  عرفرانی  انديش پژوهشگران یانات عارفان و د و بعقاي ،در اين نوت ه  کهیم

مرا    فرضری   گیرده قرار میتوجّال زامی به ترع نیز موردو توجیهات معرف ی در بی تودمیبررسی  زمیهه

و در ان ساع  بود  است تصوّفمدعیان  حاصل عملکردبه تريعت،  ال زامیبیبر اين مبها اس وار است که 

  توان ترديد کردمشايخ بزر  می آن به
 

 به تريعت ال زامی بی ،اباحت تطح، ،کلی ت طريقت، ،عرفان :کليدی هایهواژ

                                                           
 n.jowkar@yahoo.com                                                                      رايانام  نويسهدة مسئول: *
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 مقدّمه .1

عشق به   د مقولوروبا  ،گريزی آغاز تد  بودو دنیازهد   پاي بر اب دا عرفان اسالمی که در

ها و زمان یّط و گس رش يافتسپس مبانی نظری آن نیز   تدل  حوّمو  ساحت آن، پويا

ا ايرن بره آن   امّر  ؛پیدا کررد  هايینظری و عملی تهوع و تفاوت  های مخ ل ، از جهبمکان

برودن و مردمری     ملمرو  نمرود عرفان تصور  برایمشخصی اصول معها نیست که ن وان 

لرذا  مهسروع کههرد و    بردان های گوناگونی خرود را  سبب تد که طی  ،بودن اين جريان

فرصت را برای مه قدان فراهم  پیدا تد وعرفانی   عدم تجرب اهی وناآگ ناتی از انحرافات

عرفرا از تراهرا  ترريعت      اين اع قراد بودنرد کره همر     خی از آنان برکه برطوریکرد؛ به

         اند مهحرف تد 

  آسریب  ،بردنرد میکرار بررای تصروف بره    ای کره گروهری در دور   «گریاباحی» تعبیر

 عمرل ة هرا، نحرو  رساند  اگرچه در پیدايش ايرن تهمرت  ی اسالم تصوّف ناپذيری بهجبران

 آتهايی ناقدان به زبران خراصّ  ا از طرف ديگر ناامّ ،ثیر نبود  استأت، بیمدعیان و غافالن

  کررد را انکرار مری  هرا  تد که واقعیرت مهجر آرايی  صدور ، به ندات ن روح لطیو عرفان 

 د کامل به مقام کش  و تهود برسرد خود از طريق سلوک و ارتا ،ناقديا بايد  ،میانايندر

 که خداوند به او توفیق تصديق سخهان اولیا را عهايت فرمايد   يا ايه
          

   گرررزاف ای دوسرررت نايرررد زاهرررل تحقیرررق    

                                         

 مررر ايررن را، کشرر  بايررد يررا کرره تصررديق       

 (758: 1374 الهیجی،)                                        

و  های گوناگون دارندنگرش، به تريعت ال زامیبی دربارةصوفی وفی و غیرص مه قدان

م کهری ما در اين نوت ه  سعی مری ، تودمیبه ظاهر مربوط  ناقدان غیرصوفی نگرشچون 

 عرفرانی   کره خرود از تجربر    ناقردان صروفی   هرای ديردگا  هرا و  خودپااليی ضمن بررسی

   ین مسئله بپردازيمبه تبی ،ندابود  برخوردار

پریش   پرسرش ايرن   است،پايبهدی به دين  مدعیاسالمی،  تصوّفاز آنجا که عرفان و 

 را  چیسرت   در تصروّف  کوتراهی در ال رزام بره ترريعت     مسرئل  میران،  ايندر يد کهآمی

 بررسری  ،نادرست یهاآرا و داوری  کورکوران، پرهیز از قبول پرسشاين  پاسخ رسیدن به

  نمايان استعارفان واقعی و عارفدی بین هبزر  و مرزب عارفانرف ار 

و  هرا و ردّ اسرقاط تکلیر  و برداترت    ی کره دربرارة  تحقیقرات   اگر بخواهیم به پیشیه

حرردودی ، درخررواهیم يافررت کرره تابپررردازيم نقرردهايی کرره از مرردعیان آن تررد  اسررت،

پور در ک راع  است؛ يوس  در اين زمیهه انجام تد ای مس قل و گا  پراکهد  یهاپژوهش

تا قرن هف م  تصوّفای از تاريخ و مه قدانهروتن  ويرتوانس ه است تص (1380) وفینقد ص
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در فصرل دوم ک رابش کره بره مباحر        نیز حاضرموضوع تحقیق   در زمیه که ارائه دهد

گری و نفی های اباحیگرايش دربارة، 303تا  297 است، در صفحات ای پرداخ هپراکهد 

اسرقاط  را در ردّ مردعیان   هوفیّو سخهان بزرگان صر  کهدمیبح   تصوّفتکلی  در تاريخ 

دانشرگا    و علروم انسرانی   ادبیّرات ة دانشرکد   مجل عبدالرضا مظاهری در  وردآمی تکلی 

نوت ه است و  (1380)زمس ان  «اسقاط تکلی  در عرفان اسالمی»با عهوان  ایتهران، مقاله

، د مسائل عرفانی را درک کهرد که اگر غیرعارف بخواه کهدمیدر آن بر اين مطلب اتار  

به مسائلی چون صحو، سرکر،   يابد  وی سپسقبل از هرچیز به اموری آتهايی  الزم است

پرردازد و  و تبیین آن مری  «فرق بعد الجمع»  و به مرحل کهدمیوقت، جمع و فرق اتار  

د  و انوار الهی کسی را در اين مرحله فرابگیررد، تروري    دارد که چون جذبآنگا  بیان می

کرردن بره   همران عمرل   ،و تکلیر   کهرد میو بر مق ضای وقت خود عمل  تودآتف ه می

زيرا تکلی  به کسی تعلرق   ؛  استمق ضای وقت است و نسبت به تکلی  ظاهر، غیرمکل 

 گیرد که از تکلی  آگا  است  می

بره   (1384)« جايگا  تريعت در قلمرو عرفان»عهوان  ای باسید يحیی يثربی در مقاله

پرردازد کره   ای مری جويرد و بره دفرع تروهم عردّ      مهابع مع بر عرفان اسالمی اس هاد مری 

 داند آنان را خطا می انديش به تريعت نیست و اين  یبهدمع قدند عرفان، پاي

 عارفان مسلمان و ترريعت اسرالم   در قسمت تشم ک اع خود با عهوانعلی آقانوری 

بره طررح    «فان و سرقوط تکرالی  تررعی   عار»عهوان  زير 242تا  207  از صفح (1387)

پرردازد و آنهرا را برا ايرن     تکلی  می اسقاطعارفان و پاسخ و تبیین عارفانه از  هایديدگا 

ت و تغییر ماهیّر   خودی؛ ععدم تکلی  ترعی در مقام فها و بی  تمرد: ال عهاوين برمی

الی  بررای عارفران   آسانی و تیريهی انجام تک  ويژگی تکلی  و انجام عمل در مقام فها؛ ج

پرردازد  در قسرمت هفر م    مری  تصروّف گری از ساحت گا  به نفی و طرد اباحیواصل  آن

هرای  تصرحیح برداترت   آورد کره در تهاسی عرفان و عارفران روی مری  ک اع نیز به زبان

 ر است ث ؤمسائل عرفانی م گونهنادرست از اين

عهوان  (1392)« و روايات تريعت با طريقت و حقیقت از طريق آيات چگونگی پیوند»

هايی از سرخهان عرفرا در   آن، عبدالرضا مظاهری، با ذکر نمونه ةکه نويسهداست ای مقاله

يعهی ترريعت   ،داند که يکی ظاهرپايبهدی به تريعت، دين اسالم را دارای دو صورت می

ا داند و ترريعت ر ظاهر و باطن را حقیقی می  يعهی طريقت است و رابط ،و ديگری باطن
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ترمرد و اصروالد در پری اثبرات     م باطهی همچون طريقت و حقیقت نمری مانع تحصیل عل

 پیوند تريعت با طريقت و حقیقت است 

بررسری و  » ا عهروان ب خود کارتهاسی ارتد  نامپاياندر صغری مريم ا ايهکه سرانجام

« عربری(  فارض، ابن )مولوی، تبس ری، ابن تحقیق در مورد اسقاط تکلی  از نظر برخی از عرفا

 سقوط تکلیر   بارةعربی در فارض و ابن پس از ذکر آرای مولوی، تبس ری، ابن، (1394)

     فهرا و جذبره و     گیرد که سره ديردگا  در ايرن مرورد وجرود دارد:  الر       ن یجه می چهین

عرارف    و سخ ی تکلی  اسرت؛ ج  مشق تمراد از اسقاط تکلی ، رفع   خودی عارف؛ عبی

خبر است و اين به سربب ترهود اسرت و    ا خودش از آن بیامّ ،کهدمیبه تکالیفش عمل 

 دارد   و او را به انجام تکالی  وامی کهدمیخداوند وقت را بر او حفظ 
 

 تعاریف     .2

  »: اسرت  لزومدر عربی به معهای « تکلی »

      

    

تکلی  در لغت به  ( 178 :1353ابوهالل عسکری، ) ««»

مشرق ت   تد  امر او به که کسی برای دادنشکه انجام است کاری دادنجامان به امر معهای

 تکلیر   واژة از کره  ی استمعهاينخس ین مشق ت و دتواری،   (2/61: 1990 ر،مهظو ابن) دارد

  تبیین ابوهالل، اين مشق ت از الزامی ناتی تد  کره بره مهزلر    اسا ا بر، امّآيدنظرمیبه

 تد  ندارد    خواس ه عمل انجام سهگیهی با تالزمی و است انسان آزاد ةاراد محدودساخ نِ

    احکرام  از اسرالم  و در ترريعت  دادناجراز   معهى به «بُوْوح» و «بَوح» ريش  از :«اباحه»

برار   و کیفرری  پاداش آن و ترک اتیان بر تود کهمى گف ه و در مورد فعلى است گانهپهج

  (2/582: 6713 ،محقق داماد) نیست

در  پهدارنرد  اباحره   را مبراح  ترع خالف از اعمال برخى که ی هس هدگروه :«اِباحِیّه»

   (583)همان:  است ديهى محرمات ، جايزتمردنو در اصطالح اجاز  معهای به لغت

، ايرن واژ   قرامو  المحری   و  لسان العرعهای کهن عربی مانهد در فرههگ«: تطح»

تطح، حرکت است و آن خانه را کره آرد در آن  »نويسد: می  است، امّا روزبهان ثبت نشد

گويهد از بسریاری حرکرت کره در او باترد؛ پرس در سرخن صروفیان         1فروکههد، مشطاح

  (57: 1360)بقلی تیرازی، « مأخوذ است از حرکات اسرار دلشان
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 وظایف دیني انجام اهميّت .3

 سرخن ، قررآن در  وظاي  ديهی دين و اهمیّتبه ، عارفن های مه قدايدگا د قبل از بیان

بره   راوظاي  ديهی کههدگان قرآن کريم، نقضکهیم؛ اتار  میدين   ائم و )ص(اکرم رسول

: »دهرد مری  هشدار عذاع

 اسررائیل بهی و (25: )رعد« 

»دانرد:  می تديدترين عذاعسزاوار به برخی از تکالی ،  اع هايیرا برای بی

 را عصریانگران  نیرز  نسرا   14  آير  در  (85: بقرر  ) «

: »داندمیدوزخ و عذاع خوارکههد   مس حق

، م جراوز از حردود الهری و    وظراي  ديهری  ة رهاکههرد  « 

: »اسرت س مکار به نفس خويش 

: »همچهینو  (229: )بقر « 

وسرع و  ة را بره انرداز   وظراي   ناگف ه نماند که خداونرد،   (1: )طالق «

»فرمايرد:  مری  بقرر   ةسور 233  آي در جمله؛ ازتوانايی افراد واجب کرد  است

 » 

 ،روز قیامت از کسی که به تکلی  خرود عمرل نکررد     در خداوند»فرمودند:  )ص(پیامبر

چررا   :توددانس م، به او خطاع میدانس ی  اگر بگويد میپرسد: آيا تکلی  خود را میمی

چرا يراد   :تودبه او خطاع می ،دانس مدانس ی عمل نکردی  و اگر بگويد نمیبه آنچه می

  (9-1/8: 1388 طوسی،) «ی تا عمل کهی نگرف 

بیران  چهرین   تکالی  ديهی را در اسرالم   فلسف البالغهنهج 110  در خطب )ع(امام علی

تکلیر  واجرب الهری و     ،برپادات ن نماز، آيین ملت اسالم و پرداخ ن زکرات »     :کهدمی

و در «     فقرر و گهرا  اسرت    ة است و حج و عمر ، نابودکههدعذاع خدرمضان، سپر ة روز

نمراز خرود و    بشرارت بهشرت، برر    دريافتبا وجود  )ص(فرمايهد که پیامبرمی 199  خطب

  «»أکید داتت: اهلش، بیش ر ت

      کلید تهاخت است،زيرا فقه ؛در دين خدا فقیه و دانا تويد»فرمودند:  ()عامام کاظم

  (410 :1363 حرانی،) «پسهددنمی ند، عمل نادان در دين راخداو
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 در نگاه برخي از عرفا به شریعت التزاميبي .4

اسقاط در  مدعیان عرفان نظر نادرس ی، گوا  روتهی بر تکالی  دين دادنبر انجامکید أت 

کرد دربارة عمل تصوّفاز زبان و قلم صاحبان اصلی  نقدها ترينمهصفانه است؛ اين تکالی 

 توانرد میرزان  مری  کره مهحرفانه و ناآگاهان  بعضی م ظاهران به تصوّف بیان ترد  اسرت   

 :کهیممیاتار   به مواردی از آنها ،برای نمونه و ما گیردقرار اين روش به ر تهاخت
 

   ابن خفيف شيرازی. 4-1

 دانهرد، نمری تررعی  خود را ملزم بره عبرادات   ن خفی  بر آنان که اب« المع قد»در رسال  

 اجررای نراگزير از بهردگی خداونرد و     ،گیرد و انسان را تا زمانی که در دنیاسرت خرد  می

از     و آزادی  : »و تهها رهايی از بهدگی نفس را برای او جايز مری ترمرد   داندتکلی  می

ترايد کره از قیرد     ر کهد که بهدة در حال حیرات يعهی اگر کسی تصوّ ؛بهدگی باطل است

ا از بهردگی  امّر  ،اين تصرور باطرل باترد    ،د تکلیفات ترعی برخیزدبهدگی برهد و از او قی

يعهی روا باتد که بهد  چهان تود که از قیرد و بهرد نفرس برهرد و      ؛ت جايز استنفوسیّ

     (303: 1363به نقل از ديلمی، )« حال از بهد  برنخیزدهیچعبوديت و بهدگی به
 

 ابونصر سراج طوسي. 4-2

ه را از نظر ال زام به مبانی ديرن در ردير  فقهرا و    ات صوفیّطبق ابونصر سراج طوسی هم 

با اهرل   گا ای در دين وارد کههد و هیچکه حاضر نیس هد تبهه دهدقرار میاصحاع دين 

گیرند و کمک می آنهااز  ،دانهدنمیی در مسائلی از دين که ترع در تهاقض نیس هد و ح  

، تهمت بردعت  تصوّفکه به اهل ی انمه قدخالف لذا بر ؛جويهداز بدعت در دين تبری می

دات ه نیرز از نظرر مع قر   طبقات صوفیّ: »ندابدعتمع قد است که عارفان مخال   ،زنهدمی

 پذيرنرد و در معرانی و رسروم مخالفرت    ها را میاند  علوم آنبا فقها و اصحاع حدي  م فق

و هرگرز در      هرد   اق ردا ياب   ، تايسر  بره دور از بردعت   اکه آنران ر ندارند، مشروط بر ايه

  (10 : 1382) «    هدو توسعه و رکوع تبهات نیس  ها و تأويالت«رخصت»ياف ن   انديش

انرد:  ، بیش ر از ديگران، ملزم بره اطاعرت  انداز نظر او، صوفیان که با خدا تهاخ ه تد 

 صوفیان و برگزيدگان را که از عوام جدايهد و فرورف ه در کار و کسب و درآمد نیس هد و»

  و بردو   انرد ترد   ترهاخ ه  او و برا  انرد رمیرد   را  خردا از همره   در و انرد کرد  عاليق قطع

کامل نماز روا نیست و بايد تمام واجب ادع و رسم از  تخل  و هرگز سرکشی ند،اعمهسو

  (65)همان:  «گیرندکارو بايدها و نبايدهای آن را بدانهد و به هاها و مس حبتها و سه 
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 قاسم قشيری. ابوال4-3

از قرول  و   کهرد میاتار  هايی از کالم و رف ار عرفای بزر  در اين بار  روايتبه  قشیری

ديهری   وظراي  که تمام عمرش از مدار انجرام   استعارف واقعی کسی  که گويدجهید می

و ضررر  انرد  تصروّف نهگی بر دامان   لک ،کههدبیرون نرود و افرادی که خالف اين عمل می

کره  طروری به ؛رسانهده دين میتهاسی و عمل بری به اين روش عمیق اسالمناپذيجبران

ری گويد از جهید ترهیدم  جُرَيْ: »دانس ه استر را بر چهین افرادی برتر دزد و زناکا، جهید

ه وجل بر خدای عز ه کی اهل معرفت ب ،کردگفت کی او ذکر معرفت میکه مردی را همی

قرول   خدای  جهید گفت اينه هد از باع تقر ع بترک حرکات بگويه جايگاهی رسهد کی ب

نزديک من مهکر است و آنک دزدی کهد ه گويهد و اين بترک اعمال به گروهی باتد که ب

خرود  ری ی  قش(51 :1374قشیری، ) «نزديک من از آنک اين گويده تر بنکو حال ،و زنا کهد

 ،و اگر من هزار سرال برزيم      » :گويدمی در ادامه و داندرا ملزم به انجام تکالی  الهی می

اي ی از برخورد بايزيد با و روا  )همان(« از آن باز دارند مگر مرا ؛از اعمال يک ذرّ  کم نکهم

دهرد کره   و نشان مری  دهکهاهر دين را رعايت نمیکه ظ کهدمیبه واليت بیان ن م ظاهرا

، چره برسرد بره    تن اف ه اسر به مسجد را برحرم ی ادبی و بیترين بیبايزيد ح ی کوچک

الل رهُ  از اس اد ابوعلی تهیدم رَحِمَهُ» :ی مثل نماز را مهمل بگذاردکه بخواهد تکلی  مهمّآن

ه ابويزيد بسطامی را صفت کردند که فالن جای مردی پديدار آمد  است کره بر   :که گفت

ت بهشس ،مرد رسید مسجدِ آنه چون ب ،بويزيد قصد او کرد تا او را ببیهد ؛گويدواليت می

 «بويزيرد بازگشرت   ؛اختمرد بیرون آمد و اندر آن مسرجد آع دهرن بیهرد    ؛اندر ان ظار او

  2 (427 :همان)

ترريعت را پايره و بهرای حقیقرت      اند وتريعت و طريقت به هم وابس ه عرفا،در نظر 

ابوبکر دق راق گويرد انردر    »د: تمرنو کفر میتريعت را در حکم عدم بی تصوّفو د دانهمی

  بر خاطر من درآمد که علم حقیقت جدا برود از علرم ترريعت    ؛رف مرائیل میاستیه بهی

 توجّره   (651 :همران ) «سرت ا کفر ،هاتفی آواز داد که هر حقیقت که با تريعت موافق نبود

بارة ديرن خواههد اع قاد کودکی را دری است که نمیحدّبر ال زام به ظاهر تريعت تا آنها

ی يکرو ه وقرت گرمگرا  بر   ه روزی بر  ،انردر بغرداد   :گويرد روَيْم »: کشهد گمراهیبه  ورزی

ی و کودکی در بگشاد و کروزة آع  يآع خواس م از سرا ؛بر من غلبه کردتشهگی   بگذت م

ن بره روز هرگرز روز    آ پرس از   !صوفی به روز آع خورد :گفت،اندر دست، چون مرا ديد

   (56 :همان) «نگشادم
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 خواجه عبداهلل انصاری. 4-4

 م انرد، واصرالن بره جهره     کررد   شهپی را به تريعت یال زامبیکه  را وصل مدعیان خواجه

گويهرد مرا   اند که میقومی» اند:که به او خبر داد  کهدمیاز يحیی معاذ روايت و  داندمی

 «انرد اند، به سقر رسرید  به جايی رسید  ايم که ما را نماز نبايد کرد  گفت: به گور رسید 

رسریدن بره   ة درواز را فرمانبری در امور ديرن  است که عموم عرفا،و مع قد ا  (101: 1356)

عموم علما و مشايخ صوفیه مع قدند نهايات و رسیدن به مراحرل  » :دانهدمیطريق عرفان 

 هرا  پايره  عهروان بره مگر به تصرحیح بردايات و ايرن بردايات      ،سیر و سلوک حاصل نیست

اج هراع از نرواهی و رعايرت     ،داتت نهی، بزرگتال امر الهی، پیروی سه ند از: ام ثاعبارت

  (27: 1376)« محارم اهلل
 

 هجویری غزنوی. 4-5

نقرد   را بره ظراهر ديرن    توجّهبی و حلولیان تصوّف، مدعیان کش  المحجوعهجويری در 

ا هرکس که قايرل باترد بره مقرال ی بره      امّ    »تمرد: را فرع بر دين می تصوّفو  کهدمی

اندر دين هیچ نصیب نباتد و چون دين کره اصرل اسرت    وی را  ،خالف توحید و تحقیق

وی   (334: 1375) «تر که باخلرل باترد  اولی ،و فرع استکه ن یجه  تصوّفمس حکم نبود، 

     : »تمرددون تريعت را ادعايی بیش نمیداند و معرفت بمعرفت می  مقدّمتريعت را 

و تکلی  است و علرم مرع الل ره     ن الل ه علم تريعت بود که آن از وی به ما فرمانمِ و علمِ

پس معرفت بی پذيرفت تريعت درسرت  ؛ علم مقامات طريق حق و بیان درجت اولیا بود

  (19-18: همان) «نیايد و برزش تريعت بی اظهار مقامات راست نیايد

، روزگرار  تصوّف و رياکارند وگمرا   ،به امور ترعی توجّهبیمالم یان در نظر هجويری 

و به خالف تريعت چیرزی برر    ا آن که طريقش ترک بودامّ»ونه است: گبیش ر به همین 

آف ری ظراهر و    آن ضالل ی واضح برود و  ،«برزم طريق مالمت می» دست گیرد و گويد که

  (73: همان) «   که اندر اين زمانه بسیار هس هدانهوسی صادق؛ چه

ی بین تريعت کههد سهل تس رکه  ادعا می کهدمیعلمای ظاهربین را نقد  هجويری

جدای از تريعت نیست که کسی بخواهرد  او طريقت، و حقیقت جمع کرد  است؛ از نظر 

تريعت اسرت کره او آن    اين دو را با هم جمع يا تفريق کهد و اين عقید  خود برابر با ردّ

و  «او جمع کرد  است میان تريعت و حقیقرت  »علمای ظاهر گويهد: »تمرد: را الحاد می

طاست؛ از آنچه کس خود فرق نکرد  است و تريعت جز حقیقرت نیسرت   اين از ايشان خ

تعالی جمع کرد  است میان حقیقت و ترريعت،   و چون حق    و حقیقت جز تريعت نی 
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يکری و قبرول    المحاله چون فررق حاصرل آمرد، ردّ    محال باتد که اولیای او فرق کههد و

  (176 :همان)«    حقیقت ترک تريعت الحاد بود و ردّ پس ردّ ؛ديگری بیايد

» گويد:می که ترمذی قول و بها بر

اهر تعلق کهد بری براطن،   هرکه به ظ    : »داندظاهر و باطن را به هم وابس ه می ، «

ت انردر  ربوبیّر  پرس معرفرت اوصراف    ؛بی ظاهر، محرال  که به باطن تعلق کهدمحال و هر

   (178: همان)  «ت بس ه است و بی آن درست نیايدت ارکان عبوديّصحّ

 دادنو انجام هس هدگمرا   ،دانهدمعاف می که ولی را از ادای خدمت از نظر او کسانی

 گف هرد:  ،و گروهی از مالحد  لعههم الل ره : »ی استضرور ،مسلمان واقعی برتکالی  ديهی 

و ايرن ضراللت    «چون ولی تد، خدمت برخاست  ؛هد  ولی تودخدمت چهدان بايد که ب»

  (275 :)همان «برخیزد خدمت رکن از ارکان هیچ که و هیچ مقام نیست اندر را  حق ستا

 انرد، ايرراد   که عارف واصل را از رنج طاعرت معراف کررد     تصوّفبر مدعیان هجويری 

برودن تکلیر  در نرزد      را سهلتکلی رفعداند و و را به تکلی  مقیدتر میبلکه ا ،گیردمی

گف هرد:      ظراهر ترد کره     ه صوّفو اين آفت اندر زمانه، اندر میان م» تمارد:واصالن می

گرويیم کره ال،    «چون بشهاخ ی، کلفت برخاسرت   ؛ایاين رنج چهدان است که نشهاخ ه»

دل محل تعظیم تد  تعظیم فرمران زيرادت گشرت و روا داريرم کره       ،بل چون بشهاخ ی

توفیرق زيرادت    ،گرزاردن امررش   به درج ی رسد که رنج طاعت از وی بردارند و برمطیع 

  و اين جرز بره تروقی    وی را از گزاردِ آن رنجی نباتد ،تا آنچه خلق به رنج گزارنددههد 

  (371- 370: همان) «مُقلق و مُزعج ن واند بود

ا اين امرر جرواز   مّا ،خود را ناقص ببیهد، سزاوار استة ای تمام اعمال پسهديداگر بهد 

گويیم با ايشان کره: کرردار   »نويسد: چهین افرادی می برایترک تکلی  نیست  هجويری 

ت و مهبع آفرت، المحالره نراکرد  را    ما را می فعل نهید و نهیم باتفاق و افعال را محل عل 

ترر  پس چرا نراکرد  از کررد  اولری    ؛تهم فعل بايد نهاد  چون هر دو فعل آمد و محل عل 

   (330و329) همان:  «هد  و اين خسرانی ظاهر و غبهی فاحش استدان
 

 غزّالي. 4-6

 د:بیهر ها برتر میروش  روش عرفانی را از هم جوی حقیقت،ودر جست غز الید امام محمّ

حرکرات و    همر     هاسرت تررين اخرالق  ها و اخالقشان پاکیز ترين را راهشان درست    »

س از نور چراغدان نبوّت است و باالتر از نرور نبروّت، چره    سکهات ظاهر و باطهشان، مق ب
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 غز الری   (48: 1362) «تواند بر روی زمین باتد کره ب روان از آن روترهی يافرت     نوری می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .(10-1/4 :1374) داندمعامالت و عبادات می رکن مسلمانی را ترينمهمّ
 

 بقلي شيرازی شيخ روزبهان. 4-7

رف ره در  را فرو ديرن  دس ور تارکو  کهدمیکید أديهی ت عبادات عمل به رتیخ روزبهان ب

و آمروخ ن   های ديگر آن است که علم ترريعت نخوانهرد  و از غل »داند: جهل مرکب می

 «دانهرد نمی که ندانهد فضولی از و را  است زحمت تريعت علم که گويهد و دانهد نهگ آن

 ،سرت مس حبات و واجبات از آنها ساق  ترد  ا  کههدمیو کسانی را که گمان ا  (5: 1381)

رواتب و نوافرل بگذارنرد، و م عبردان را طعرن زنهرد و          » :داندمیو تیطان م ابع نفس 

 -سبحانه و تعالی -هر فرايضی که حق    گويهد که عابد ناتمام است  او افکهدة نفس است

زکات و صدقه و امثرال   چون نماز و روز  و ؛آن را فروگذارند ،واجب کرد  است بر بهدگان

« ت از آن غیرر مرا اسرت   ت و عبوديّر مخصوصیم بر حريّر که ما آن و چهان نمايهد از خود 

  (5: )همان

را  وظراي  تررعی  ال رزام بره   بقای باهلل بردون  ت و ادعای را عبوديّانجام تکلی  بقلی 

ت بوبیّر رو دم از  انرد ت نبرود  در عبوديّر : »کههدمیکه مدعیان اظهار  داندمی ادعايی پوچ

ند، از ايرن هرر دو   ات حالت صحو  تا در اين جهانو عبوديّ ت حالت سکر استربوبیّ ؛زنهد

و هرگا  صحو   ،آيدکه سکر درناگزير است عارفان را  هرگا  

 :)همان «نشان ايشان است ، درآيد

ازلی هسر هد، اهرل جهراب ی     طهارتاند و مدعی او کسانی که طهارت را کهار گذات ه  (6

 ،وضرو و طهرارت و غسرل جهابرت    : »کهرد میدرياهای عالم آنها را پاک ن  که هم داندمی

ولی جهابت ازل، که به هم  بحرار عرالم    ،دارند ؛ازل داريم یمهمل دارند و گويهد ما وضو

  (6 :همان) «   پاک نشوند
 

 نيشابوری . عطّار4-8

 ،تروند نه ايهکه تکلی  را مهکرر   ؛نیست  و افراط در عبادت خوع تکل  که مع قدند عرفا

 ا برادت و معرفرت ر  ع  در تکل ر  ،در مصریبت نامره   عط رار  ؛دههدبلکه تعادل را ترجیح می

 آورد:میرا  اپسهدد و حکايت بلعم باعورنمی
 

 برررود عهرررد خرررويش مررررد کرررو بلعمررری

 ک ررراع چارصرررد پرررار    او برررود کررررد 

 در يرررک سرررجود  تررربش و چارصرررد روز

 برررود سرررالش عبرررادت بررریش   چارصرررد 

 رفررررع حجرررراع و در در توحیرررردجملرررره 

 وجررررود دريررررای بررررود کرررررد  هغرقرررر
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 سرهمگین  تربی برس   ،هرا يک تب از ترب 

 گفرررت بررریش صرررانع نفررری صرررد دلیرررل

  آف ررررراع سررررروی آورد خرررررويش روی

                       

 برداتررررت از خرررراک زمررررین روی خررررود

 ترررمع گرررردون را خررردای خرررويش گفرررت

 «صررار کلررب مررن کررالع  »سررجد  کررردش 

                                              (1386: 424)  

ن ايمران و  عبادت بدو لذا ؛داندمیبه آن  و بصیرت را علم ال زام به ترعترط مهم  وا

، بهرد  بايرد در   ز نظرر او   اداندمیبرتر را  باطهی و عمیقو بهدگی  دپسهدین را نیز نمیيق

بره زمران و مکران     او رابدانرد و   عالم را محضرر خردا   وببیهد  ناظر اعمالجا، خدا را همه

 :کهدمی قاد جويهد، انکه خدا را فق  در کعبه میازکسانی  مشخصی محدود نکهد؛
 

 مگررررر ونمجهرررر از  آن يکرررری پرسررررید 

 خبرررربررری کلررروخی  هسررر ی اگرررر: گفرررت

 آمررررد  اسررررت مررررولی، عشرررراق  کعبرررر

 هسرر ی کلرروخ ؛آن نرره ،چررون تررو نرره ايهرری 

 خلرررق جهانسرررت    قبلررر  کعبررره  گرچررره

 
 

 پسرررر سرررت ایقبلررره، سررروی کرررز کررردامین 

 در سررررهگی نگررررر  کعبرررره اسررررت  ايهکررررت

 اسرررررت آمرررررد  روی لیلررررری ،مجهرررررون آن

 ترررم ترروخ  ت از سررهگ اسررت ای برری   قبلرره

 جانسرررت ،کعبررره یجرررا قبلررره، لیرررک دايرررم

 (291: همان)                                                    

 ابن عربي. 4-9

راهی بررای فرمرانبری    پذير نیست و جز بهدگیامکان ،ديانتسلوک عارف جز با ال زام به 

تررک   ،گرذارد ای را که مهعم برر دوترش مری   ای تکلی  و وظیفهو هیچ بهد  وجود ندارد

 ابرن عربری    اش را اسیر کهرد ار تواند نفس امّام به تريعت نمیعارف بدون ال ز  کهدمین

و مکرر خرالق از مکرر مخلروق براالتر       داندمیمکر او  ،سرپیچی مخلوق را از دس ور خالق

 :  داندمی و اطاعت از امر الهی مکر الهی را پرداخ ن به تريعت را  رهايی از لذا ؛است
که بايد دست بره  جز آن ،ای به نظرم نرسیدچار  ؛ت کردمدق  هیبدان که من در مکر ال»

مکر در امان بردارد،   اگر خداوند کسی را بخواهد از گرف اری ،دامن تريعت زد؛ بهابراين

ای نبايرد از  هیچ بهرد     گا  میزان تريعت را از دست نگذارد   کهد که او هیچکاری می

بايد میزان تريعت را از ، هرکه بخواهد از مکر حق ايمن بماند  اين میزان غفلت کهد    

ها را در اين میزان بگرذارد؛  آن ياف ه ،چه از طرف خدا دريافت کهدپس هر ؛دست ندهد

: 1388) «آن را داتر ه باترد و گرنره تررکش کهرد      ،اگر با میزان تررع پذيرف ره ترد   

2/530  ) 

و عرالمی کره بره تمرام علروم دنیروی        امکان ندارد ،بدون تريعترسیدن به حقیقت 

کره از  هر» :نرادان اسرت  در حقیقرت   ،ب ابرد  اگر از پرداخ ن به علم دين سرر  ،بددست يا

!    نرسرد بره چیرزی از حقیقرت     ،تريعت فاصله بگیرد، اگر تا آسمان هم باال رف ره باترد  
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و  اسرت  هد جسم و روح است که جسمش احکرام تريعت مان ؛حقیقت عین تريعت است

  (2/536 :همان) «روحش حقیقت
 

 آمليحيدر سيد . 4-10

را مرردود   ديانتبیو طريقت  داندمیدين  اموراطاعت از ملزم به  را سید حیدر نیز عارف

ا طريقت بدون تريعت و حقیقت بدون طريقت و تريعت، صحیح نیست، امّر »: دتمارمی

 «تريعت بدون طريقت و حقیقت و يا تريعت و طريقرت بردون حقیقرت، ممکرن اسرت     

(1386: 354). 
 

 شيخ جامي. 4-11

انرد و  خود را بره عارفران تربیه کررد      ،کههدگان در امور ديهیتساهلمع قد است ی جام

خرواص بايرد در ايرن    برعکس، که حالی، دردانهدعوام می  را وظیف عبادات ديهی عمل به

د به احکام ترريعت،  م شبّهان مبطل به صوفیه مع قد بودند که تقیّ» باتهد: ترپايبهدامر 

ا حال خواص و اهل حقیقرت از  ان بر ظواهر مقصور بود و امّعوام است که نظر ايش  وظیف

تر است که به رسوم ظاهر مقید توند و اه مام ايشان به باطن بیش بود  خود را آن عالی

  (10 :1366) «چريدنددر مرتع اباحت می ،پهدات هد و بدين بهانهفانی در حق می
 

 عرفا به شرع التزاميبيتوجيه معرفتي  .5

 و ؤمنمر  برر  نراظر  و اسرت  ترد   ارائره  تکلیر   اسرقاط  تفسریر  در کره  اتیينظر کهار در

 مرا  کره  دارد وجود نیز م فاوتی معرف ی وجیهاتت ،است احکام اجرای به عرفا بودنمع قد

 ايم:د برگزي ،نمايدمی ترمهمّ که را مورد چهار
 

 تکليف رفع و فنا جنون، .5-1

ارفران بیران   برا آنچره ع   ،رودمیکرار در لسان فقهرا بره   که «مست»و  «مجهون» از مهظور

ف بره چرارچوع تصروّ   هتوجّر با الیواقیت و الجواهرک اع تعرانی در   داردتفاوت  ،کههدمی

سرلب   او  کهد کره در نظرر  و اتار  می رودمیخود، سراغ عقايد ابن عربی   مدارانتريعت

فقهری  و حکم فقهی بررای آنهرا همانهرد حکرم      ستعقل در مجذوبان الهی از جانب خدا

)ديوانره و   و مجهرون )عرارف در حرال فهرا(     فررق برین مجرذوع    ،ندارد برای حیوانات مؤاخذ 

اف اد  است،  حالت آن به     و مزاج اثر فساد در مجهون که است طور اين فقهرا(  عاقل در لسانغیر

ای  انرد؛ عردّ  ی ناگهانی الهی ربود  است و آنران نیرز سره دسر ه    تجل  ان رامجذوب عقلا امّ
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شران  ديگرر گرچره عقل   ةاند و هیچ تصرفی در خود ندارند و عدّالهی ةشه تحت سیطرهمی

   زنردگی را در معهرای حیروانی آن   کهرد و وظراي  ان کار میسشا حوادر گرو خداست، امّ

  (274-273 :1418) ندخودبیآيهد و گاهی دههد و برخی ديگر گاهی به خود میانجام می

جروانمردا در ايرن مقرام برود     » کره  کهرد مری ر  القضات نیز به ايرن مطلرب اترا   عین

مسر ان در ايرن مقرام نمراز نکههرد و نررام          ار دربهرردد زن ر  ،کره سرالک اگرر مسرت برود     

زيرررا  ؛چهررین باتررهد ،مررا  رمضرران ندارنررد و تررا مسررت باتررهد ة خرردای را نبرنررد و روز

هشریار اسرت نشرايد کره از      ،مست را مر  و زنردگانی يکری نمايرد و اگرر فرقری دانرد      

او   (1/235 :1362) «مخطرری اسررت  ،ز دسررت برردارد و اگررر دسررت از نمرراز برردارد   نمررا

از وجرود آنهرا خبرر     )ص(کره پیرامبر   دانرد مری جمرال معشروق     چهین ديوانگانی را ديوان

  (2/362)همان: داد  است 

 :می نويسدچهین  در جای ديگری،
 ،هسرت  که بمذه هر که تود، بدان حل تمام تو اتکال که خواهی اگر دوست ای اامّ» 

ت بر جای باتد که حکم خطراع و تکلیر  برر    آنگا  مقرر و ثابت باتد که قالب و بشريّ

ا کسری کره قالرب را بازگذاتر ه باترد و      امّر  ،ت در میان باتدقالب است و مرد و بشريّ

خیرزد و  تکلی  و حکم و خطاع برمی ،ت افکهد  باتد و از خود بیرون آمد  باتدبشريّ

 «غیر االرض االرض تبدل» که آنکس دارد  تعلق قالب بر ايمان و کفر د تو دل قايم و حکم جان

 ( 352 -351: 1386) «قلم امر و تکلی  از او بردات ه تود    ،او را کش  تد  باتد

در بح  مقامات العارفین به تحلیل و توجیه موضوع سقوط تکلیر  از نگرا    ن سیها اب     

 :گويدمی پردازد ومیعرفانی 
چیزی غفلت دات ه باتد و  ل اتصالش به عالم قد  نسبت به هرعارف در حابسا که »

درک  ، تکلیر  بره مکل ر    توجّه  در حکم کسانی باتد که بر آنان تکلی  نیست و الزم

قالرب او در  ، وی از تکلی  است و بر آن است که وق ی عارف در حرال فهرا و اسر غراق   

ترريعت بره قالرب و ظراهر بشرر       اخ یار خودش نیست و از آن غافل است و از طرفری 

در  تواند در قلمرو ترع واقع تود و اساسراد مربوط است و در آن حالت، عارف ديگر نمی

که بگرويیم  ی ايهگونه موارد تکلیفی نیست که عارف بخواهد انجام دهد و بايد به جااين

 :1403) «ترود مری عرارف ن   وجّره بايرد بگرويیم: تررع م    ،کهدمیعارف به ترع عمل ن

3/393–394)  

از وی  تکلیر  تررع   ،الیقین پیوستحق  مرحل بهچون صوفی » :نويسدمی افراسیابی

ت به ت است و هرکه قالب را بازگذات ه و بشريّچه تکلی  برای قالب بشريّ ؛گرددرفع می

: 1372) «رودبرای وی تکلیر  و حکرم از برین مری     ،دور افکهد  و از دام خود رس ه باتد

بردايت و نهايرت و معافیرت در انجرام     است که بررای عرارف،    مع قدوع کينا زرّامّ، (315
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هرای نفسرانی   که قلب خويش را از کدورتعارف مسلمان برای ايه» م صور نیست: تکلی 

که در   نهايت آنداندمیغالباد م ابعت تريعت را در عبادات واجب  ،و جسمانی تصفیه کهد

و نره در پايران سریر     کهرد مری بادات اک فرا  نه بدان ع ،ه در مبادی کارخاصّ ،بیش ر موارد

همچهان به رعايت  ،کهدمیه جاهايی که از حدود اع دال و اس قامت تجاوز خويش، خاصّ

   (34:1382) «ماندحدود و قیود تريعت مقید می
 

 شوق عبادت و رفع تکليف .5-2

ان نیز بره  مسئولیت عرفا در برابر دين، در مقايسه با عموم مردم خیلی بیش ر و رويکردت

تر است و به همین دلیل است که انجام تکالیفی که عموم مردم آن را سخت آن مش اقانه

تکلی  را به معهاى لغروى   اسقاطبرخى از عرفا، دانهد، برای آنها آسان است؛ درن یجه، می

اى گويهرد عارفران را در انجرام تکرالی  مشرق  ى نیسرت و بره مرحلره        گیرند و مىآن مى

    کههداحسا  نمى ایديگر در انجام عبادات هیچ سخ ىکه رسهد مى

، قبل از رسیدن بره درجر  اطمیهران    سعدالدين سعید فرغانی کهتکالی  ترعی برای     

 :  يابدمحبوع و مطابق میل می آن را در مرحل  وصول به حق ،است امری دتوار بود 
هرای  هربهرا و ت ر  صرفت ت و ديدم که ههوز از احکام نقص و جزئیّر نفس خود را می»    

خفی، تمام پاک نشد  بود تا آنگا  که نفسم به درج  اطمیهان که در دايرة مقام احسان 

های خفی و آفات پههرانش  ربهبات و ت ثَاست برسید و من صاحبدل تدم، حیهئذ آن وَ

هرا آزادی يافرت   ت خود واصل گشت و از بهد قیود و کلفتت و کلیّزايل تد و به جمعیّ

 اکهون به مق ضرای امرر   ،کردی که پیش از اين به حکم تکلی  میو عبادت تا هر طاع ی

)موجود زنرد (   تود؛ بر مثال نفَس که از م فهِّسمحبوع بالطبع و الذات از او صادر می

       (236 :1398) «بی هیچ کلفت و مشق ی ؛باتدبالطبع و الذات صادر می

  :کهدمیمعاف نعمل به تکالی  ديهی  را ازاولیا  وقتت که خدا هیچمع قد استعرانی 

خرود   یيا حرام کهد و آن گا  برای اولیرا هیچ موردی نداريم که خدا چیزی را واجب     »

و همیشگی است و بررای عرارف و    ترک قائل تود و ترع نیز همگانی ةدر آن عمل، اجاز

  (273-270 :1418)« عارف نیز تفاوتی نداردغیر
 

 شریعت ةعرفا در زمين روایات بودن طحش .5-3

 آورد  اسرت وجرود عرفان را به نوعی زبان خاصّکه به استاتی عرفا مملو از تطحیّ روايات

دانسرت کره ناتری از حرکرت دل      ايشانهای تخصی تفسیری از تجربه توان آن راو می

ی عباراتی است که گاهی ظراهر ناپسرهد و ح  ر    ابیان اين حاالت ب ؛وجد است  ههگام غلب

  که باطن آنها راست استحالیدارند، دريعت خالف تر
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برا   و زمران  در حرواد   برا سریر   عمرل،  برا  که از بیان نوعی» اند:گف ه روايت از تعري  در

اين تعري  با   (150 :1377 )میرصادقی، «دات ه باتد کارسرو وجوشجهب و حرکت در زندگی

های عرفرانی در  تتهاسب دارد  رواي ،ويژگی اصلی تطح که همان حرکت و جهبش است

خروردن تعرادل و   هرم ه، بره تعادل اولیّر   جداگان  دارای سه مرحل ،صورت تطحی و قالب

  مخاطرب برا ترطح، بیشر رين     ه اسرت  در مقابلر  صورت اولیّر ه يا بازگشت بهتعادل ثانويّ

عرارف  ا بررای غیر امّر  ،دوم است که برای عارف يک حالت عادی است  پذيری از مرحلاثر

تطح تامل وحدت وجرود، فهرا و بقرا، اسر غها، رويرت، کفرر و        ةداير  حال ی غريب است

مروارد   حقیقت نیز يکی از باتريعت بودن جداکه تطح  تودمیتوحید ابلیس و     ايمان،

   کهیم:ذکر چهد نمونه بسهد  میات، به گونه تطحیّاز اين  تودمیآن تمرد    برجس 

م بهگريست، نديد معرفت خود را اهلی، در عال -اسمه جل  -ابويزيد گويد که خداوند»

   (93 :1360بقلی، ) «ايشان را مشغول کرد به عبادت خويش

    «دل رود، خردا را بیهرد    گِرل رود، خرود را بیهرد و هرکره بره کعبر        هرکه نزد کعب»

   (95: 1386القضات، )عین

هرا کره از   ای که نگاهبان تد  است بر آنيارم گف ن، مگر تريعت را نديد دريغا نمی»

ت سخن گويد، در ساعت تريعت خرونش بريرزد،   گويهد  هرکه از ربوبیّت سخن میربوبیّ

  (230)همان: « کههدمیا دانی که در حقیقت با او چه امّ
 

 فادر کالم عر های گفتاریکنشبه  توجّه .5-4

، اسر اد  (Austin, John) ای فلسرفی اسرت کره جران آسر ین     هافعال گف اری، نظريّ  نظريّ

عرضه کرد و پرس از او تراگردش، جران     1962اخالق دانشگا  آکسفورد در سال   لسفف

 آن را بسرر  و توسررعه داد «افعررال گف رراری »در ک ررابی بررا عهرروان ،(Searl, John) سرررل

ديهری تشرخیص داد    ة ه که م هاسب بررای حروز  اسا  اين نظريّبر  (91: 1384)عبداللهی، 

ظاهر کالم مطررح نیسرت؛ يعهری گويهرد       مبها فعل مضمون در سخن است وتد  است 

مرثالد   ؛و از آن صرورت ديگرری را مهظرور داتر ه باترد      ممکن است کالمی را بیان کهرد 

برر همرین مبهرا و     که مهظور امری دارد حالی، درکهدمیمطلبی را در قالب پرسشی بیان 

علی را گف ن، فسخن ه، واحد کالم، فعل گف اری است؛ به اين معها که تخص ههگامنظريّ

اج ؛ مثالد وق ری حل ر  کهدمیبه بافت، مقصود آن را دريافت توجّهدهد و مخاطب باانجام می

بره   ،بوددلی می گفت که اگر اهلمی« هوهو »کرد و به افراد اتار  می گفت،می« اهللانا»

 رسید ی میاج در اين کهش گف اروحدت وجود حل ة عقید
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 گری در کالم عرفااباحي ردّ .6

يک اصل عقلی در احکرام و عقرود و ايقاعرات مصرداق دارد و      عهوانبهاسالم  در «اباحه»

و لذا اباحت تکلی  ديهری   تودمیعبادات از واجب، مس حب، حرام و مکرو  بح   دربارة

خالف تررع  د که برر ، گروهی از مدعیان به معرفت الهی بودن«اباحیه»  امری مردود است

عارفران برزر  در م رون مع برر      زدنرد  هی سرباز میکردند و از انجام تکالی  ديعمل می

    انرد و مردعیان را برا عهراوين ملحرد،      خود، بارها هر نروع اباحرت در ديرن را مهکرر ترد      

دو »انرد:  ار، جاهل و چرند  در مراتع اباحت نام برد های دست تیطان، مفسد، مک بازيچه

خرودِ   دای ظراهر کره گويهر   يکری علمر   :انرد تريعت و حقیقت به غل  اف اد  ةگرو  دربار

يرک از ايرن برا    يکی گرو  ملحد  که قیام هر تريعت؛ و ،تريعت حقیقت است و حقیقت

 «ديگری روا ندارند و گويهد کره چرون حرال حقیقرت کشر  گشرت، ترريعت برخیرزد        

  (499-498: 1375ی، هجوير)

ن قوم ب رر  اي از گروهی ديگر    » :زنداباح یان کهار میة درس ی پرد  از چهربه غز الی

دههرد کره    اقررار  خويش به عجزو طاقت گزاردن فرايض و ترک معاصی ندارند  باتهد که

نیسرت کره ايرن بررای      صرورت نظرر  به دل دارد و دست تیطان اسیرند، گويهد: کار اندر

اند و ما را خرود نفرس   نفس خويش ن گش ه اند که ايشان اسیرمجاهد ، کسانی را فرمود 

ايرن گررو  کره      (309-2/307 :1374) «نگردد م غیر چهین چیزها بمرد  است و دين ما به

بره سربک صروفیان را     گف نتمرد، کسانی هس هد که سخنآنها را بدترين قوم می غز الی

نگرند: ند و در همه چیز به چشم حقارت میالین و آخرين تد اند و مدعی علم اوّآموخ ه

شم حقرارت در علرم و علمرا نگرنرد و     تومی آن سخن ايشان به جايی کشد که با چ     »

باتد که ترع نیز در چشم ايشان مخ صر گردد و گويهد که اين برای ضعفاست و کسانی 

  (1/462 :همان) «چیز زيان نداردايشان را هیچ  ،اندکه در اين را  قوی تد 

ن مفسردا  ،اباح یان عصر ،)حکايت جواع حرم تیخ خرقانی به درويش طالقانی(ا از نظر موالن

              :انداران زمانهو مک 
 تررررع و تقررروی را فکهرررد  سررروی پشرررت

 کرراين اباحررت زيررن جماعررت فرراش تررد   

اصررررررحاع او  پیغمبررررررر و کررررررو ر   

 

 کررو عمررر  کررو امررر معروفرری درتررت     

ترررد قل ررراش   هرررر مفسرررد  رخصرررت  

آداع او کررررررو نمرررررراز و سرررررربحه و  

   (1370 :6/2068-2069)  
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از  ایآن دسرر ه  وجّررهالت را مجمرررين تررگزنررد بررازاری،  تصرروّف دمه قرر ،مالصرردرا

و بررا رهزنرری  نرردامرردعی رهررايی از تکلیرر  و وصررول ،النررهکرره جاه کهرردمرریصرروفیان 

    (27 :1366) اندنامی صوفیان حقیقی و تعالیم اين را  و رسم تد خود، اسباع بد
 

 نتيجه .7

ن نک ره  به تکلی ، اي ال زامیبی مسئل هايی از نقد خودپااليشی عرفا بر با گذری بر نمونه

اترار     تکلی  ديهی برای سالک طريق معرفت الهی اهمیّترسد که اغلب به به اثبات می

بره اع قراد     اندکرد نهی  گری را در انجام تکالی  ترعیحیو هرگونه بدعت در دين و ابا

اند و طريقت بی تريعت فرع بر دين است و تريعت و طريقت به هم وابس ه تصوّفعرفا، 

هرم   )ع(و ائمره  )ص(کالم الهی و گف ار و رف ار پیامبر اکررم  ،اينبرت  عالو در حکم کفر اس

  هاستتکالی  ديهی برای انسان وجوع نمايانگر

هرای ظراهری و غلطری کره از مسرائل      اسر هباط  برر  عرفان بها نمايان و مدعیانعارف

 زگرار خرود  رو  و رف ارهای خالف ترعی را در جامعر  اندراهه رف هاند به بیعرفانی دات ه

    اسرت دتر  تصروّف ند که موجب اع راض و بدبیهی ديگرران بره عرفران و    ا آوردوجودبه

انرد  روزگار خود نالید  تصوّفاز  همیشه دهد کهبررسی کالم عرفای راس ین نیز نشان می

گروهری نیرز بره توجیره       اندبود در رنج  و از اخ الط اين دس ه در میان سالکان حقیقی

ای بره ايرن   میان، دسر ه آنکه از انده پرداخ ه صوّفبه ترع در میان م میال زابیمعرف ی 

، آن است که برای عارف در انجرام عبرادات،   نک ه اتار  دارند که مهظور از اسقاط تکلی 

انرد کره در آن زمران بررای     ديگر نیز از جهون، فها و مس ی نام برد   رنجی نیست و دس 

ترطح   دکهر در نظام تکلی ، ادای وظیفره  بخواهد  قالبی دنیايی م صور نیست که ،عارف

   استمعرف ی در اين زمیهه بودن و تعبیر کهش گف ار، توجیهات ديگر 

  عرفرا، نظريّر    خودپااليشران  هایديدگا مفاد آثار و  اسا وجیه و تهها برتفارغ از هر 

 ،نفام خل و  تودمی تمرد  خداوند دس ور از  تخل  و است مردود عرفان در تکلی  اسقاط

  ند تومیهای واالی عرفان اسالمی ارزش یباع  سس  هس هد که عیافرادی مدّ
    

 نوشتپي
تا برا ترابش    تودمیبه جايی گويهد که خرما در آنجا ريخ ه « مش او»در گويش تهگس ان و الرس ان،   1

  (399: 1383، زند  بودی) آف اع، تیر  از آن جدا تود و حرکت کهد

 275ص ،کش  المحجروع و هجويری نیز در  رر تد  استمک  قشیريه  رسال 38  صفحدر  مطلباين   2

 به آن اتار  کرد  است 
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 منابع
  1370، ترجم  مهدی الهی قمشه ای، تهران، اسو ،قرآن کريم

 دانشگا  اديان و مذاهب  ،، قمعارفان مسلمان و تريعت اسالم ،(1387، علی )آقانوری

 هانری کربن و عثمان اسماعیل  مقدّم، تصحیح و جامع االسرار و مهبع االنوار ،(1386آملی، سید حیدر )

 علمی و فرههگی  ،يحیی، تهران     

 دف ر نشر ک اع  ،، تهراناالتارات و ال هبیهات ،(1403) ابن سیها

 مولی ، د خواجوی، تهرانمحمّ  ، ترجمهف وحات مکیّ ،(1388) بن علی محمد ابن عربی،

 دارالصادر  ،بیروت ،لسان العرع(، 1990) ممحمد بن مکر  ابن مهظور،

   للهشر و ال وزيع  ةفدار العلم و الثقا ،، قاهر ةیالفروق اللغو ،(1353) ابوهالل عسکری

دانشگا   نام  کارتهاسی ارتد،پايان ،«بررسی و تحقیق در مورد اسقاط تکلی    » ،(1394) ، مريماصغری

  محقق اردبیلی

 دانشگا  تیراز  ،، تیرازسلطان العش اق ،(1372غالمرضا ) افراسیابی،

 دارالعلم  ،، به کوتش علی تیروانی، قممهازل السايرين ،(1376انصاری، خواجه عبداهلل )

 طو   ،، تهرانهطبقات الصوفیّ ،(1356)ررررررررررررر 

  يلدا قلم ،ران، به کوتش جواد نوربخش، تهغلطات السالکین ،(1381روزبهان )تیخ بقلی تیرازی، 

 تهاسی فرانسه در تهران  انجمن ايران ،، تهراناتترح تطحیّ ،(1360) ررررررررررررر

 محمودی  ،کوتش مهدی توحیدی، تهرانبه  ،نفحات االنس، (1366عبدالرحمان ) ،جامی

  اسالمی ،قم اکبر غفاری،تصحیح علی ،تح  العقول عن آل رسول، (1363) حسن ،حر انی

  امیرکبیر ،، تهرانايران تصوّفجو در جس ، (1390) 

ترجم  يحیی بن جهید  ،سیرت تیخ کبیر ابوعبداهلل ابن خفی  تیرازی(، 1363ديلمی، ابوالحسن)

 تهران، بابک  تیرازی، تصحیح ا تیمیل ماری، به کوتش توفیق سبحانی،

 فرههگ، ادع و گويش تهگسیری، بوتهر، ان شارات بوتهر (، 1383) بودی، حسینزند 

مهدى   ن، ترجمتصحیح و تحشیه ريهولد آلن نیکلسو،  صوّفاللمع فى ال ،(1382) ابونصر ،طوسى سراج

 اساطیر  ،محب ى، تهران

قم،  د دت ی،محمّترجم   ،)ع(علی بن ابی طالب  نهج البالغ(، 1379د بن حسین)تري  رضی، محمّ
 مشهور 

  داراالحیا ترا  العربی ،، بیروتالعقايد االکابر الیواقیت و الجواهر فی بیان ،(1418رانی، عبدالوهاع )تع

، ترجم  محسن بیدارفر، تهران، کسر اصهام الجاهلیه (،1366) بن ابراهیم محمد ،صدرالدين تیرازی

  الزهرا
 هادی   انديش ،زاد ، قمصادق حسن  ، ترجمامالی تیخ طوسی ،(1388) ، محمد بن حسنطوسی

، نقد و نظر، «بهدی افعال زبانی در فلسف  تحلیلی و علم اصولطبقه »، (1384) عبداللهی، محمدعلی

  231-207، 40و39ش

  سخن ،کدکهی، تهرانرضا تفیعید، تصحیح محمّنامهمصیبت، (1386) فريدالدين محمّد، عط ار
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 مهوچهری  ،یح و تعلیق عفی  عسیران، تهرانتصح ،مقدّمهبا  تمهیدات، ،(1386همدانی ) ةالقضاعین

 زوّار  ،، تهرانعسیران و عفی  مهزوی علیهقی کوتش ، بههانامه ،(1362) رررررررررررر

  کبیر، امیروند، تهرانصادق آيیهه  ترجم، المهقذ من الضالل ،(1362) د، ابوحامد محمّغز الی

 علمی و فرههگی  ،ان، به کوتش حسین خديوجم، تهرکیمیای سعادت ،(1374) ررررررررررررر

 دانشگا  فردوسی  ،جالل آت یانی، مشهدو تعلیق  مقدّمه ،مشارق الدراری، ق(1398دين )فرغانی، سعدال

الزمان بديعتصحیح عثمانی و  ابوعلی حسن بن احمد  ، ترجمهقشیريّ  رسال، (1374) ابوالقاسم قشیری،

 علمی و فرههگی  ،تهران فروزانفر،

 احمدی  ،رانته سمیعی، کیوان  مقدّم ،راز گلشن ترح فی االعجاز مفاتیح ،(1374) دمحمّ تیخ الهیجی،

 المعارفةرمرکز داي تهران، ،المعارف بزر  اسالمیةداير ،«اباحه»، (1367محقق داماد، سیدمصطفی )

   اسالمی  بزر 

 ، «چگونگی پیوند تريعت با طريقت و حقیقت از طريق آيات و روايات»، (1392، عبدالرضا )مظاهری

  104-87، 13ش رم،، سال چهاسراج مهیر     

، دانشگا  تهران ،انسانی علوم و ادبیّات  دانشکد ،«اسالمی عرفان در تکلی  اسقاط» ،(1380) ررررررررررررر

  538-525، 160ش

 ، به اه مام ريهولد الین نیکلسون، تهران: بهزاد مثهوی معهوی(  1370) الدين محمّدمولوی، جالل

 مههاز  ،، تهراننويسیر داس انهه  واژ  نام ،(1377) میرصادقی، جمال

 ،قاسم انصاری، تهران  مقدّم ،  تصحیح ژوکوفسکی وکش  المحجوع ،(1375)، ابوالحسن علی هجويری

 طهوری 

  128-93، 35، ش ک اع نقد، «جايگا  تريعت در قلمرو عرفان» ،(1384) يثربی، سید يحیی

 روزنه  ،، تهراننقد صوفی ،(1380دکاظم )پور، محمّيوس 

 


