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چکيده
يکی از مسائلی که در عرفان اسالمی ،چالشهای فراوانی به همررا داتر ه و بهانر توجیره کیهرهتروزی
مخالفان با تعالیم صوفیانه تد است ،مسئل «بیال زامی به تريعت» است که به دلیل غفلرت مردعیان،
بهعهوان جواز عارف واصل در مقیدنبودن به انجام عبادات تعبیر تد اسرت مه قردان و مفسرران ،آرای
چهدگانهای دربارة بیال زامی عرفا به ترع ارائه داد اند ،اغلب مشايخ برزر نیرز در دور هرای مخ لر ،
ان قادهای بسیاری بر ديگر صوفیان وارد کرد اند که بها بر نوع ديدگا ناقرد و محری اج مراعی و زمران
فرق میکهد تأمّل در انديشههای نقادان خود عرفا در اين زمیهه که برا تجرارع عرفرانی همررا اسرت و
همچهین تحلیل آنها ،میتواند پرد از حقیقت بردارد نگراهی گرذرا بره کرالم و رف رار بزرگران عرفران،
نمايانگر توجّه آنها به ظاهر و باطن دين و اهداف واالی آن و پرهیز از هرگونه قشریگرری ديهری اسرت
هرچهد پژوهشهای پراکهد ای در تبیین اين موضوع صورت گرف ره اسرت ،امّرا اهمیّرت آن و توجّره بره
آسیبتهاسی در مسائل م هازعفیه ،ما را وادار میکهد که نگا خود عرفا را هم برر ايرن مسرئله واکراوی
کهیم در اين نوت ه ،عقايد و بیانات عارفان و پژوهشگران انديش عرفرانی و خودپااليشری عرفرا در ايرن
زمیهه بررسی میتود و توجیهات معرف ی در بیال زامی به ترع نیز موردتوجّه قرار میگیرد فرضری مرا
بر اين مبها اس وار است که بیال زامی به تريعت ،حاصل عملکرد مدعیان تصوّف بود است و در ان ساع
آن به مشايخ بزر میتوان ترديد کرد
واژههای کليدی :عرفان ،طريقت ،تکلی  ،تطح ،اباحت ،بیال زامی به تريعت
* رايانام نويسهدة مسئول:

n.jowkar@yahoo.com
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 .1مقدّمه
عرفان اسالمی که در اب دا بر پاي زهد و دنیاگريزی آغاز تد بود ،با ورود مقول عشق به
ساحت آن ،پويا و م حوّل تد سپس مبانی نظری آن نیز گس رش يافت و طیّ زمانها و
مکانهای مخ ل  ،از جهب نظری و عملی تهوع و تفاوتهايی پیدا کررد؛ امّرا ايرن بره آن
معها نیست که ن وان اصول مشخصی برای عرفان تصور نمرود ملمرو برودن و مردمری
بودن اين جريان ،سبب تد که طی های گوناگونی خرود را بردان مهسروع کههرد و لرذا
انحرافات ناتی از ناآگاهی و عدم تجرب عرفانی پیدا تد و فرصت را برای مه قدان فراهم
کرد؛ بهطوریکه برخی از آنان بر اين اع قراد بودنرد کره همر عرفرا از تراهرا ترريعت
مهحرف تد اند
تعبیر «اباحیگری» کره گروهری در دور ای بررای تصروف برهکرارمیبردنرد ،آسریب
جبرانناپذيری به تصوّف اسالمی رساند اگرچه در پیدايش ايرن تهمرتهرا ،نحروة عمرل
مدعیان و غافالن ،بیتأثیر نبود است ،امّا از طرف ديگر ناآتهايی ناقدان به زبران خراصّ
عرفان و ندات ن روح لطی  ،به صدور آرايی مهجر تد که واقعیرتهرا را انکرار مریکررد
دراينمیان ،يا بايد ناقد ،خود از طريق سلوک و ارتاد کامل به مقام کش و تهود برسرد
يا ايهکه خداوند به او توفیق تصديق سخهان اولیا را عهايت فرمايد
گرررزاف ای دوسرررت نايرررد زاهرررل تحقیرررق

مررر ايررن را ،کشرر بايررد يررا کرره تصررديق
(الهیجی)758 :1374 ،

مه قدان صوفی و غیرصوفی دربارة بیال زامی به تريعت ،نگرشهای گوناگون دارند و
چون نگرش ناقدان غیرصوفی به ظاهر مربوط میتود ،ما در اين نوت ه سعی مریکهریم
ضمن بررسی خودپااليیهرا و ديردگا هرای ناقردان صروفی کره خرود از تجربر عرفرانی
برخوردار بود اند ،به تبیین مسئله بپردازيم
از آنجا که عرفان و تصوّف اسالمی ،مدعی پايبهدی به دين است ،ايرن پرسرش پریش
میآيد که دراينمیران ،مسرئل کوتراهی در ال رزام بره ترريعت در تصروّف چیسرت را
رسیدن به پاسخ اين پرسش ،پرهیز از قبول کورکوران آرا و داوریهای نادرست ،بررسری
رف ار عارفان بزر و مرزبهدی بین عارفان واقعی و عارفنمايان است
اگر بخواهیم به پیشیه تحقیقراتی کره دربرارة اسرقاط تکلیر و برداترتهرا و ردّ و
نقرردهايی کرره از مرردعیان آن تررد اسررت ،بپررردازيم ،درخررواهیم يافررت کرره تاحرردودی
پژوهشهای مس قل و گا پراکهد ای در اين زمیهه انجام تد است؛ يوس پور در ک راع
نقد صوفی ( )1380توانس ه است تصوير روتن و مه قدانهای از تاريخ تصوّف تا قرن هف م
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ارائه دهد که در زمیه موضوع تحقیق حاضر نیز در فصرل دوم ک رابش کره بره مباحر
پراکهد ای پرداخ ه است ،در صفحات  297تا  ،303دربارة گرايشهای اباحیگری و نفی
تکلی در تاريخ تصوّف بح میکهد و سخهان بزرگان صروفیّه را در ردّ مردعیان اسرقاط
تکلی میآورد عبدالرضا مظاهری در مجل دانشرکدة ادبیّرات و علروم انسرانی دانشرگا
تهران ،مقالهای با عهوان «اسقاط تکلی در عرفان اسالمی» (زمس ان  )1380نوت ه است و
در آن بر اين مطلب اتار میکهد که اگر غیرعارف بخواهد مسائل عرفانی را درک کهرد،
الزم است قبل از هرچیز به اموری آتهايی يابد وی سپس به مسائلی چون صحو ،سرکر،
وقت ،جمع و فرق اتار میکهد و به مرحل «فرق بعد الجمع» و تبیین آن مریپرردازد و
آنگا بیان میدارد که چون جذب انوار الهی کسی را در اين مرحله فرابگیررد ،تروريد و
آتف ه میتود و بر مق ضای وقت خود عمل میکهرد و تکلیر  ،همران عمرلکرردن بره
مق ضای وقت است و نسبت به تکلی ظاهر ،غیرمکل است؛ زيرا تکلی به کسی تعلرق
میگیرد که از تکلی آگا است
سید يحیی يثربی در مقالهای با عهوان «جايگا تريعت در قلمرو عرفان» ( )1384بره
مهابع مع بر عرفان اسالمی اس هاد مریجويرد و بره دفرع تروهم عردّ ای مریپرردازد کره
مع قدند عرفان ،پايبهدی به تريعت نیست و اين انديش آنان را خطا میداند
علی آقانوری در قسمت تشم ک اع خود با عهوان عارفان مسلمان و ترريعت اسرالم
( )1387از صفح  207تا  242زير عهوان «عارفان و سرقوط تکرالی تررعی» بره طررح
ديدگا های عارفان و پاسخ و تبیین عارفانه از اسقاط تکلی میپرردازد و آنهرا را برا ايرن
عهاوين برمیتمرد :ال عدم تکلی ترعی در مقام فها و بیخودی؛ ع تغییر ماهیّرت و
ويژگی تکلی و انجام عمل در مقام فها؛ ج آسانی و تیريهی انجام تکالی بررای عارفران
واصل آنگا به نفی و طرد اباحیگری از ساحت تصروّف مریپرردازد در قسرمت هفر م
ک اع نیز به زبانتهاسی عرفان و عارفران روی مریآورد کره در تصرحیح برداترتهرای
نادرست از اينگونه مسائل عرفانی مؤثر است
«چگونگی پیوند تريعت با طريقت و حقیقت از طريق آيات و روايات» ( )1392عهوان
مقالهای است که نويسهدة آن ،عبدالرضا مظاهری ،با ذکر نمونههايی از سرخهان عرفرا در
پايبهدی به تريعت ،دين اسالم را دارای دو صورت میداند که يکی ظاهر ،يعهی ترريعت
و ديگری باطن ،يعهی طريقت است و رابط ظاهر و باطن را حقیقی میداند و ترريعت را
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مانع تحصیل علم باطهی همچون طريقت و حقیقت نمریترمرد و اصروالد در پری اثبرات
پیوند تريعت با طريقت و حقیقت است
سرانجام ايهکه مريم اصغری در پاياننام کارتهاسی ارتد خود با عهروان «بررسری و
تحقیق در مورد اسقاط تکلی از نظر برخی از عرفا (مولوی ،تبس ری ،ابن فارض ،ابن عربری)»
( ،)1394پس از ذکر آرای مولوی ،تبس ری ،ابن فارض و ابن عربی دربارة سقوط تکلیر
چهین ن یجه میگیرد که سره ديردگا در ايرن مرورد وجرود دارد :الر فهرا و جذبره و
بیخودی عارف؛ ع مراد از اسقاط تکلی  ،رفع مشقت و سخ ی تکلی اسرت؛ ج عرارف
به تکالیفش عمل میکهد ،امّا خودش از آن بیخبر است و اين به سربب ترهود اسرت و
خداوند وقت را بر او حفظ میکهد و او را به انجام تکالی وامیدارد
 .2تعاریف
«تکلی » در عربی به معهای لزوم اسرت« :

«

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

معهای امر به انجامدادن کاری است که انجامدادنش برای کسی که به او امر تد مشرقت
دارد (ابن مهظور )61/2 :1990 ،مشقت و دتواری ،نخس ین معهايی است کره از واژة تکلیر
بهنظرمیآيد ،امّا براسا تبیین ابوهالل ،اين مشقت از الزامی ناتی تد کره بره مهزلر
محدودساخ نِ ارادة آزاد انسان است و تالزمی با سهگیهی انجام عمل خواس ه تد ندارد
«اباحه» :از ريش «بَوح» و «بُوْوح» به معهى اجراز دادن و در ترريعت اسرالم از احکرام
پهجگانه است و در مورد فعلى گف ه مىتود که بر اتیان و ترک آن پاداش و کیفرری برار
نیست (محقق داماد)582/2 :1367 ،
«اِباحِیّه» :گروهی هس هد که برخى از اعمال خالف ترع را مبراح پهدارنرد اباحره در
لغت به معهای اجاز و در اصطالح ،جايزتمردن محرمات ديهى است (همان)583 :
«تطح» :در فرههگهای کهن عربی مانهد لسان العرع و قرامو المحری  ،ايرن واژ
ثبت نشد است ،امّا روزبهان مینويسد« :تطح ،حرکت است و آن خانه را کره آرد در آن
فروکههد ،مشطاح 1گويهد از بسریاری حرکرت کره در او باترد؛ پرس در سرخن صروفیان
مأخوذ است از حرکات اسرار دلشان» (بقلی تیرازی)57 :1360 ،
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 .3اهميّت انجام وظایف دیني
قبل از بیان ديدگا های مه قدان عارف ،به اهمیّت دين و وظاي ديهی در قررآن ،سرخن
رسول اکرم(ص) و ائم دين اتار میکهیم؛ قرآن کريم ،نقضکههدگان وظاي ديهی را بره
عذاع هشدار مریدهرد« :
» (رعد )25 :و بهیاسررائیل
را برای بیاع هايی به برخی از تکالی  ،سزاوار تديدترين عذاع میدانرد« :
» (بقرر  )85 :در آير  14نسرا نیرز عصریانگران را
مس حق دوزخ و عذاع خوارکههد میداند« :
» رهاکههردة وظراي

ديهری ،م جراوز از حردود الهری و

س مکار به نفس خويش اسرت« :
» (بقر  )229 :و همچهین« :
» (طالق )1 :ناگف ه نماند که خداونرد ،وظراي را بره انردازة وسرع و
توانايی افراد واجب کرد است؛ ازجمله در آي  233سورة بقرر مریفرمايرد« :
»
پیامبر(ص) فرمودند« :خداوند در روز قیامت از کسی که به تکلی خرود عمرل نکررد ،
میپرسد :آيا تکلی خود را میدانس ی اگر بگويد میدانس م ،به او خطاع میتود :چررا
به آنچه می دانس ی عمل نکردی و اگر بگويد نمیدانس م ،به او خطاع میتود :چرا يراد
نگرف ی تا عمل کهی » (طوسی)9-8/1 :1388 ،
امام علی(ع) در خطب  110نهجالبالغه فلسف تکالی ديهی را در اسرالم چهرین بیران
میکهد « :برپادات ن نماز ،آيین ملت اسالم و پرداخ ن زکرات ،تکلیر واجرب الهری و
روزة رمضان ،سپر عذاع خداست و حج و عمر  ،نابودکههدة فقرر و گهرا اسرت » و در
خطب  199میفرمايهد که پیامبر(ص) با وجود دريافت بشرارت بهشرت ،برر نمراز خرود و
اهلش ،بیش ر تأکید داتت« :

»

امام کاظم(ع) فرمودند« :در دين خدا فقیه و دانا تويد؛ زيرا فقه،کلید تهاخت است
خداوند ،عمل نادان در دين را نمیپسهدد» (حرانی)410 :1363 ،
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 .4بيالتزامي به شریعت در نگاه برخي از عرفا
تأکید بر انجامدادن تکالی دين ،گوا روتهی بر نادرس ی نظر مدعیان عرفان در اسقاط
اين تکالی است؛ مهصفانهترين نقدها از زبان و قلم صاحبان اصلی تصوّف دربارة عملکرد
مهحرفانه و ناآگاهان بعضی م ظاهران به تصوّف بیان ترد اسرت کره مریتوانرد میرزان
تهاخت به ر اين روش قرارگیرد و ما برای نمونه ،به مواردی از آنها اتار میکهیم:
 .1-4ابن خفيف شيرازی

در رسال «المع قد» ابن خفی بر آنان که خود را ملزم بره عبرادات تررعی نمریدانهرد،
خرد میگیرد و انسان را تا زمانی که در دنیاسرت ،نراگزير از بهردگی خداونرد و اجررای
تکلی میداند و تهها رهايی از بهدگی نفس را برای او جايز مری ترمرد « :و آزادی از
بهدگی باطل است؛ يعهی اگر کسی تصوّر کهد که بهدة در حال حیرات ترايد کره از قیرد
بهدگی برهد و از او قید تکلیفات ترعی برخیزد ،اين تصرور باطرل باترد ،امّرا از بهردگی
نفوسیّت جايز است؛ يعهی روا باتد که بهد چهان تود که از قیرد و بهرد نفرس برهرد و
عبوديت و بهدگی بههیچحال از بهد برنخیزد» (به نقل از ديلمی)303 :1363 ،
 .2-4ابونصر سراج طوسي

ابونصر سراج طوسی هم طبقات صوفیّه را از نظر ال زام به مبانی ديرن در ردير فقهرا و
اصحاع دين قرار میدهد که حاضر نیس هد تبههای در دين وارد کههد و هیچگا با اهرل
ترع در تهاقض نیس هد و ح ی در مسائلی از دين که نمیدانهد ،از آنها کمک میگیرند و
از بدعت در دين تبری میجويهد؛ لذا برخالف مه قدانی که به اهل تصوّف ،تهمت بردعت
میزنهد ،مع قد است که عارفان مخال بدعتاند« :طبقات صوفیّه نیرز از نظرر مع قردات
با فقها و اصحاع حدي م فقاند علوم آنها را میپذيرنرد و در معرانی و رسروم مخالفرت
ندارند ،مشروط بر ايهکه آنران را بره دور از بردعت ،تايسر اق ردا يابهرد و هرگرز در
انديش ياف ن «رخصت»ها و تأويالت و توسعه و رکوع تبهات نیس هد » ()10 : 1382
از نظر او ،صوفیان که با خدا تهاخ ه تد اند ،بیش ر از ديگران ،ملزم بره اطاعرتانرد:
«صوفیان و برگزيدگان را که از عوام جدايهد و فرورف ه در کار و کسب و درآمد نیس هد و
قطع عاليق کرد انرد و در را خردا از همره رمیرد انرد و برا او ترهاخ ه ترد انرد و بردو
مهسوعاند ،هرگز سرکشی و تخل از ادع و رسم کامل نماز روا نیست و بايد تمام واجب
ها و سهتها و مس حبها و بايدها و نبايدهای آن را بدانهد و بهکارگیرند» (همان)65 :
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 .3-4ابوالقاسم قشيری

قشیری به روايتهايی از کالم و رف ار عرفای بزر در اين بار اتار میکهرد و از قرول
جهید میگويد که عارف واقعی کسی است که تمام عمرش از مدار انجرام وظراي ديهری
بیرون نرود و افرادی که خالف اين عمل میکههد ،لک نهگی بر دامان تصروّفانرد و ضررر
جبرانناپذيری به اين روش عمیق اسالمتهاسی و عمل به دين میرسانهد؛ بهطروریکره
جهید ،دزد و زناکار را بر چهین افرادی برتر دانس ه است« :جُرَيْری گويد از جهید ترهیدم
که مردی را همیگفت کی او ذکر معرفت میکرد ،کی اهل معرفت به خدای عزوجل بره
جايگاهی رسهد کی به ترک حرکات بگويهد از باع تقرع به خدای جهید گفت اين قرول
گروهی باتد که به ترک اعمال بگويهد و اين به نزديک من مهکر است و آنک دزدی کهد
و زنا کهد ،نکو حالتر به نزديک من از آنک اين گويد» (قشیری )51 :1374 ،قشیری خرود
را ملزم به انجام تکالی الهی میداند و در ادامه میگويد « :و اگر من هزار سرال برزيم،
از اعمال يک ذرّ کم نکهم؛ مگر مرا از آن باز دارند» (همان) او رواي ی از برخورد بايزيد با
م ظاهران به واليت بیان میکهد که ظاهر دين را رعايت نمیکههد و نشان مریدهرد کره
بايزيد ح ی کوچکترين بیادبی و بیحرم ی به مسجد را برن اف ه اسرت ،چره برسرد بره
آنکه بخواهد تکلی مهمّی مثل نماز را مهمل بگذارد« :از اس اد ابوعلی تهیدم رَحِمَهُاللرهُ
که گفت :ابويزيد بسطامی را صفت کردند که فالن جای مردی پديدار آمد است کره بره
واليت میگويد؛ بويزيد قصد او کرد تا او را ببیهد ،چون به مسجدِ آن مرد رسید ،بهشست
اندر ان ظار او؛ مرد بیرون آمد و اندر آن مسرجد آع دهرن بیهرداخت؛ بويزيرد بازگشرت»
(همان:

2 )427

در نظر عرفا ،تريعت و طريقت به هم وابس هاند و ترريعت را پايره و بهرای حقیقرت
میدانهد و تصوّف بیتريعت را در حکم عدم و کفر میتمرند« :ابوبکر دقراق گويرد انردر
تیه بهیاسرائیل میرف م؛ بر خاطر من درآمد که علم حقیقت جدا برود از علرم ترريعت
هاتفی آواز داد که هر حقیقت که با تريعت موافق نبود ،کفر اسرت» (همران )651 :توجّره
آنها بر ال زام به ظاهر تريعت تاحدّی است که نمیخواههد اع قاد کودکی را دربارة ديرن
ورزی به گمراهی کشهد« :روَيْم گويرد :انردر بغرداد ،روزی بره وقرت گرمگرا بره کرويی
بگذت م تشهگی بر من غلبه کرد؛ آع خواس م از سرايی و کودکی در بگشاد و کروزة آع
اندر دست ،چون مرا ديد،گفت :صوفی به روز آع خورد ! پرس از آن بره روز هرگرز روز
نگشادم» (همان)56 :
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 .4-4خواجه عبداهلل انصاری

خواجه مدعیان وصل را که بیال زامی به تريعت را پیشه کررد انرد ،واصرالن بره جهرهم
میداند و از يحیی معاذ روايت میکهد که به او خبر داد اند« :قومیاند که میگويهرد مرا
به جايی رسید ايم که ما را نماز نبايد کرد گفت :به گور رسید اند ،به سقر رسرید انرد»
( )101: 1356او مع قد است که عموم عرفا ،فرمانبری در امور ديرن را دروازة رسریدن بره
طريق عرفان میدانهد« :عموم علما و مشايخ صوفیه مع قدند نهايات و رسیدن به مراحرل
سیر و سلوک حاصل نیست ،مگر به تصرحیح بردايات و ايرن بردايات برهعهروان پايرههرا
عبارتاند از :ام ثال امر الهی ،پیروی سهت ،بزرگداتت نهی ،اج هراع از نرواهی و رعايرت
محارم اهلل» ()27: 1376
 .5-4هجویری غزنوی

هجويری در کش المحجوع ،مدعیان تصوّف و حلولیان بیتوجّه بره ظراهر ديرن را نقرد
میکهد و تصوّف را فرع بر دين میتمرد « :امّا هرکس که قايرل باترد بره مقرال ی بره
خالف توحید و تحقیق ،وی را اندر دين هیچ نصیب نباتد و چون دين کره اصرل اسرت
مس حکم نبود ،تصوّف که ن یجه و فرع است ،اولیتر که باخلرل باترد» ( )334 :1375وی
تريعت را مقدّم معرفت میداند و معرفت بدون تريعت را ادعايی بیش نمیتمرد« :
و علمِ مِن الله علم تريعت بود که آن از وی به ما فرمان و تکلی است و علرم مرع اللره
علم مقامات طريق حق و بیان درجت اولیا بود؛ پس معرفت بی پذيرفت تريعت درسرت
نیايد و برزش تريعت بی اظهار مقامات راست نیايد» (همان)19-18 :
در نظر هجويری مالم یان بیتوجّه به امور ترعی ،گمرا و رياکارند و تصوّف روزگرار،
بیش ر به همین گونه است« :امّا آن که طريقش ترک بود و به خالف تريعت چیرزی برر
دست گیرد و گويد که «طريق مالمت میبرزم » ،آن ضالل ی واضح برود و آف ری ظراهر و
هوسی صادق؛ چهانکه اندر اين زمانه بسیار هس هد » (همان)73 :
هجويری علمای ظاهربین را نقد میکهد که ادعا میکههد سهل تس ری بین تريعت
و حقیقت جمع کرد است؛ از نظر او طريقت ،جدای از تريعت نیست که کسی بخواهرد
اين دو را با هم جمع يا تفريق کهد و اين عقید خود برابر با ردّ تريعت اسرت کره او آن
را الحاد میتمرد« :علمای ظاهر گويهد« :او جمع کرد است میان تريعت و حقیقرت » و
اين از ايشان خطاست؛ از آنچه کس خود فرق نکرد است و تريعت جز حقیقرت نیسرت
و حقیقت جز تريعت نی و چون حق تعالی جمع کرد است میان حقیقت و ترريعت،
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محال باتد که اولیای او فرق کههد و المحاله چون فررق حاصرل آمرد ،ردّ يکری و قبرول
ديگری بیايد؛ پس ردّ تريعت الحاد بود و ردّ حقیقت ترک » (همان)176 :
و بها بر قول ترمذی که میگويد« :
» ،ظاهر و باطن را به هم وابس ه میداند « :هرکه به ظاهر تعلق کهد بری براطن،
محال و هرکه به باطن تعلق کهد بی ظاهر ،محرال؛ پرس معرفرت اوصراف ربوبیّرت انردر
صحّت ارکان عبوديّت بس ه است و بی آن درست نیايد» (همان)178 :
از نظر او کسانی که ولی را از ادای خدمت معاف میدانهد ،گمرا هس هد و انجامدادن
تکالی ديهی بر مسلمان واقعی ،ضروری است« :و گروهی از مالحد لعههم اللره ،گف هرد:
«خدمت چهدان بايد که بهد ولی تود؛ چون ولی تد ،خدمت برخاست » و ايرن ضراللت
است و هیچ مقام نیست اندر را حق که هیچ رکن از ارکان خدمت برخیزد» (همان)275 :
هجويری بر مدعیان تصوّف که عارف واصل را از رنج طاعرت معراف کررد انرد ،ايرراد
میگیرد ،بلکه او را به تکلی مقیدتر میداند و رفع تکلی را سهلبرودن تکلیر در نرزد
واصالن میتمارد« :و اين آفت اندر زمانه ،اندر میان م صوّفه ظراهر ترد کره

گف هرد:

«اين رنج چهدان است که نشهاخ های؛ چون بشهاخ ی ،کلفت برخاسرت » گرويیم کره ال،
بل چون بشهاخ ی ،دل محل تعظیم تد تعظیم فرمران زيرادت گشرت و روا داريرم کره
مطیع به درج ی رسد که رنج طاعت از وی بردارند و بر گرزاردن امررش ،توفیرق زيرادت
دههد تا آنچه خلق به رنج گزارند ،وی را از گزاردِ آن رنجی نباتد و اين جرز بره تروقی
مُقلق و مُزعج ن واند بود» (همان)371- 370 :
اگر بهد ای تمام اعمال پسهديدة خود را ناقص ببیهد ،سزاوار است ،امّا اين امرر جرواز
ترک تکلی نیست هجويری برای چهین افرادی مینويسد« :گويیم با ايشان کره :کرردار
ما را می فعل نهید و نهیم باتفاق و افعال را محل علت و مهبع آفرت ،المحالره نراکرد را
هم فعل بايد نهاد چون هر دو فعل آمد و محل علت؛ پس چرا نراکرد از کررد اولریترر
دانهد و اين خسرانی ظاهر و غبهی فاحش است» ( همان329 :و)330
 .6-4غزّالي

امام محمّد غزالی در جستوجوی حقیقت ،روش عرفانی را از هم روشها برتر میبیهرد:
« راهشان درستترين را ها و اخالقشان پاکیز تررين اخرالقهاسرت همر حرکرات و
سکهات ظاهر و باطهشان ،مق بس از نور چراغدان نبوّت است و باالتر از نرور نبروّت ،چره
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نوری میتواند بر روی زمین باتد کره ب روان از آن روترهی يافرت » ( )48 :1362غزالری
مهمّترين رکن مسلمانی را معامالت و عبادات میداند (.)10-4/1 :1374
 .7-4شيخ روزبهان بقلي شيرازی

تیخ روزبهان بر عمل به عبادات ديهی تأکید میکهد و تارک دس ور ديرن را فرورف ره در
جهل مرکب میداند« :و از غل های ديگر آن است که علم ترريعت نخوانهرد و آمروخ ن
آن نهگ دانهد و گويهد که علم تريعت زحمت را است و از فضولی ندانهد که نمیدانهرد»
( )5 :1381او کسانی را که گمان میکههد مس حبات و واجبات از آنها ساق ترد اسرت،
م ابع نفس و تیطان میداند « :رواتب و نوافرل بگذارنرد ،و م عبردان را طعرن زنهرد و
گويهد که عابد ناتمام است او افکهدة نفس است هر فرايضی که حق -سبحانه و تعالی-
واجب کرد است بر بهدگان ،آن را فروگذارند؛ چون نماز و روز و زکات و صدقه و امثرال
آن و چهان نمايهد از خود که ما مخصوصیم بر حريّرت و عبوديّرت از آن غیرر مرا اسرت»
(همان)5 :

بقلی انجام تکلی را عبوديّت و ادعای بقای باهلل بردون ال رزام بره وظراي تررعی را
ادعايی پوچ میداند که مدعیان اظهار میکههد« :در عبوديّرت نبرود انرد و دم از ربوبیّرت
زنهد؛ ربوبیّت حالت سکر است و عبوديّت حالت صحو تا در اين جهاناند ،از ايرن هرر دو
ناگزير است عارفان را هرگا که سکر درآيد،
درآيد،

و هرگا صحو
نشان ايشان است» (همان:

 )6او کسانی که طهارت را کهار گذات هاند و مدعی طهارت ازلی هسر هد ،اهرل جهراب ی
میداند که هم درياهای عالم آنها را پاک نمیکهرد« :وضرو و طهرارت و غسرل جهابرت،
مهمل دارند و گويهد ما وضوی ازل داريم؛ دارند ،ولی جهابت ازل ،که به هم بحرار عرالم
پاک نشوند » (همان)6 :
 .8-4عطّار نيشابوری

عرفا مع قدند که تکل و افراط در عبادت خوع نیست؛ نه ايهکه تکلی را مهکرر تروند،
بلکه تعادل را ترجیح میدههد؛ عطرار در مصریبت نامره ،تکلر در عبرادت و معرفرت را
نمیپسهدد و حکايت بلعم باعورا را میآورد:
بلعمررری کرررو مررررد عهرررد خرررويش برررود
کررررد برررود او چارصرررد پرررار ک ررراع
چارصرررد روز و تررربش در يرررک سرررجود

چارصرررد سرررالش عبرررادت بررریش برررود
جملرررره در توحیررررد و در رفررررع حجرررراع
غرقرررره کرررررد بررررود دريررررای وجررررود
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يک تب از تربهرا ،تربی برس سرهمگین
صرررد دلیرررل نفررری صرررانع بررریش گفرررت
روی خرررررويش آورد سررررروی آف ررررراع

روی خررررود برداتررررت از خرررراک زمررررین
ترررمع گرررردون را خررردای خرررويش گفرررت
سررجد کررردش«صررار کلررب مررن کررالع»
()424 :1386

او ترط مهم ال زام به ترع را علم و بصیرت به آن میداند؛ لذا عبادت بدون ايمران و
يقین را نیز نمیپسهدد و بهدگی باطهی و عمیق را برتر میداند از نظرر او ،بهرد بايرد در
همهجا ،خدا را ناظر اعمال ببیهد و عالم را محضرر خردا بدانرد و او را بره زمران و مکران
مشخصی محدود نکهد؛ ازکسانی که خدا را فق در کعبه میجويهد ،ان قاد میکهد:
آن يکرررری پرسررررید از مجهررررون مگررررر
گفرررت :اگرررر هسر ر ی کلررروخی بررریخبرررر
کعبرررر عشرررراق ،مررررولی آمررررد اسررررت
چررون تررو نرره ايهرری ،نرره آن؛ هسرر ی کلرروخ
گرچررره کعبررره قبلررر خلرررق جهانسرررت

کرررز کررردامین سررروی ،قبلرررهسرررت ای پسرررر
ايهکررررت کعبرررره اسررررت در سررررهگی نگررررر
آن مجهرررررون ،روی لیلررررری آمرررررد اسرررررت
قبلررهت از سررهگ اسررت ای برریترررم ترروخ
لیرررک دايرررم ،قبلررره جرررای کعبررره ،جانسرررت
(همان)291 :

 .9-4ابن عربي

سلوک عارف جز با ال زام به ديانت ،امکانپذير نیست و جز بهدگی راهی بررای فرمرانبری
وجود ندارد و هیچ بهد ای تکلی و وظیفهای را که مهعم برر دوترش مریگرذارد ،تررک
نمیکهد عارف بدون ال زام به تريعت نمیتواند نفس امّار اش را اسیر کهرد ابرن عربری
سرپیچی مخلوق را از دس ور خالق ،مکر او میداند و مکرر خرالق از مکرر مخلروق براالتر
است؛ لذا را رهايی از مکر الهی را پرداخ ن به تريعت و اطاعت از امر الهی میداند:
«بدان که من در مکر الهی دقت کردم؛ چار ای به نظرم نرسید ،جز آنکه بايد دست بره
دامن تريعت زد؛ بهابراين ،اگر خداوند کسی را بخواهد از گرف اری مکر در امان بردارد،
کاری میکهد که او هیچگا میزان تريعت را از دست نگذارد هیچ بهرد ای نبايرد از
اين میزان غفلت کهد هرکه بخواهد از مکر حق ايمن بماند ،بايد میزان تريعت را از
دست ندهد؛ پس هرچه از طرف خدا دريافت کهد ،آن ياف هها را در اين میزان بگرذارد؛
اگر با میزان تررع پذيرف ره ترد ،آن را داتر ه باترد و گرنره تررکش کهرد» (:1388
)530/2

رسیدن به حقیقت بدون تريعت ،امکان ندارد و عرالمی کره بره تمرام علروم دنیروی
دست يابد ،اگر از پرداخ ن به علم دين سرر ب ابرد ،در حقیقرت نرادان اسرت« :هرکره از
تريعت فاصله بگیرد ،اگر تا آسمان هم باال رف ره باترد ،بره چیرزی از حقیقرت نرسرد!
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حقیقت عین تريعت است؛ تريعت مانهد جسم و روح است که جسمش احکرام اسرت و
روحش حقیقت» (همان)536/2 :
 .10-4سيد حيدر آملي

سید حیدر نیز عارف را ملزم به اطاعت از امور دين میداند و طريقت بیديانت را مرردود
میتمارد« :طريقت بدون تريعت و حقیقت بدون طريقت و تريعت ،صحیح نیست ،امّرا
تريعت بدون طريقت و حقیقت و يا تريعت و طريقرت بردون حقیقرت ،ممکرن اسرت»
(.)354 :1386
 .11-4شيخ جامي

جامی مع قد است تساهلکههدگان در امور ديهی ،خود را بره عارفران تربیه کررد انرد و
عمل به عبادات ديهی را وظیف عوام میدانهد ،درحالیکه برعکس ،خرواص بايرد در ايرن
امر پايبهدتر باتهد« :م شبّهان مبطل به صوفیه مع قد بودند که تقیّد به احکام ترريعت،
وظیف عوام است که نظر ايشان بر ظواهر مقصور بود و امّا حال خواص و اهل حقیقرت از
آن عالی تر است که به رسوم ظاهر مقید توند و اه مام ايشان به باطن بیش بود خود را
فانی در حق میپهدات هد و بدين بهانه ،در مرتع اباحت میچريدند» ()10 :1366
 .5توجيه معرفتي بيالتزامي عرفا به شرع
در کهار نظرياتی کره در تفسریر اسرقاط تکلیر ارائره ترد اسرت و نراظر برر مرؤمن و
مع قدبودن عرفا به اجرای احکام است ،توجیهات معرف ی م فاوتی نیز وجود دارد کره مرا
چهار مورد را که مهمّتر مینمايد ،برگزيد ايم:
 .1-5جنون ،فنا و رفع تکليف
مهظور از «مجهون» و «مست» که در لسان فقهرا برهکرارمیرود ،برا آنچره عارفران بیران
میکههد ،تفاوت دارد تعرانی در ک اع الیواقیت و الجواهر باتوجّرهبره چرارچوع تصروّف
تريعتمداران خود ،سراغ عقايد ابن عربی میرود و اتار میکهد کره در نظرر او سرلب
عقل در مجذوبان الهی از جانب خداست و حکم فقهی بررای آنهرا همانهرد حکرم فقهری
برای حیوانات مؤاخذ ندارد ،فررق برین مجرذوع (عرارف در حرال فهرا) و مجهرون (ديوانره و
غیرعاقل در لسان فقهرا) اين طور است که مجهون در اثر فساد مزاج و به آن حالت اف اد است،
امّا عقل مجذوبان را تجلی ناگهانی الهی ربود است و آنران نیرز سره دسر هانرد؛ عردّ ای
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همیشه تحت سیطرة الهیاند و هیچ تصرفی در خود ندارند و عدّة ديگرر گرچره عقلشران
در گرو خداست ،امّا حواسشان کار میکهرد و وظراي زنردگی را در معهرای حیروانی آن
انجام میدههد و برخی ديگر گاهی به خود میآيهد و گاهی بیخودند ()274-273 :1418
عینالقضات نیز به ايرن مطلرب اترار مریکهرد کره «جروانمردا در ايرن مقرام برود
کره سرالک اگرر مسرت برود ،زنرار دربهرردد مسر ان در ايرن مقرام نمراز نکههرد و نررام
خرردای را نبرنررد و روزة مررا رمضرران ندارنررد و تررا مسررت باتررهد ،چهررین باتررهد؛ زيرررا
مست را مر و زنردگانی يکری نمايرد و اگرر فرقری دانرد ،هشریار اسرت نشرايد کره از
نمرراز دسررت برردارد و اگررر دسررت از نمرراز برردارد ،مخطرری اسررت» ( )235/1 :1362او
چهین ديوانگانی را ديوان جمرال معشروق مریدانرد کره پیرامبر(ص) از وجرود آنهرا خبرر
داد است (همان)362/2 :
در جای ديگری ،چهین می نويسد:
«امّا ای دوست اگر خواهی که اتکال تو تمام حل تود ،بدان که هر مذهب که هسرت،
آنگا مقرر و ثابت باتد که قالب و بشريّت بر جای باتد که حکم خطراع و تکلیر برر
قالب است و مرد و بشريّت در میان باتد ،امّرا کسری کره قالرب را بازگذاتر ه باترد و
بشريّت افکهد باتد و از خود بیرون آمد باتد ،تکلی و حکم و خطاع برمیخیرزد و
حکم جان و دل قايم تود کفر و ايمان بر قالب تعلق دارد آنکس که «تبدل االرض غیر االرض»
او را کش تد باتد ،قلم امر و تکلی از او بردات ه تود » ()352 -351 :1386

ابن سیها در بح مقامات العارفین به تحلیل و توجیه موضوع سقوط تکلیر از نگرا
عرفانی میپردازد و میگويد:
«بسا که عارف در حال اتصالش به عالم قد نسبت به هر چیزی غفلت دات ه باتد و
در حکم کسانی باتد که بر آنان تکلی نیست و الزم توجّه تکلیر بره مکلر  ،درک
وی از تکلی است و بر آن است که وق ی عارف در حرال فهرا و اسر غراق ،قالرب او در
اخ یار خودش نیست و از آن غافل است و از طرفری ترريعت بره قالرب و ظراهر بشرر
مربوط است و در آن حالت ،عارف ديگر نمیتواند در قلمرو ترع واقع تود و اساسراد در
اينگونه موارد تکلیفی نیست که عارف بخواهد انجام دهد و بايد به جای ايهکه بگرويیم
عارف به ترع عمل نمیکهد ،بايرد بگرويیم :تررع م وجّره عرارف نمریترود» (:1403
)394–393/3

افراسیابی مینويسد« :چون صوفی به مرحل حقالیقین پیوست ،تکلیر تررع از وی
رفع میگردد؛ چه تکلی برای قالب بشريّت است و هرکه قالب را بازگذات ه و بشريّت به
دور افکهد و از دام خود رس ه باتد ،برای وی تکلیر و حکرم از برین مریرود» (:1372
 ،)315امّا زرّينکوع مع قد است که بررای عرارف ،بردايت و نهايرت و معافیرت در انجرام
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تکلی م صور نیست« :عارف مسلمان برای ايهکه قلب خويش را از کدورتهرای نفسرانی
و جسمانی تصفیه کهد ،غالباد م ابعت تريعت را در عبادات واجب میداند نهايت آنکه در
بیش ر موارد ،خاصّه در مبادی کار ،نه بدان عبادات اک فرا مریکهرد و نره در پايران سریر
خويش ،خاصّه جاهايی که از حدود اع دال و اس قامت تجاوز میکهد ،همچهان به رعايت
حدود و قیود تريعت مقید میماند» ()34:1382
 .2-5شوق عبادت و رفع تکليف

مسئولیت عرفا در برابر دين ،در مقايسه با عموم مردم خیلی بیش ر و رويکردتان نیز بره
آن مش اقانهتر است و به همین دلیل است که انجام تکالیفی که عموم مردم آن را سخت
میدانهد ،برای آنها آسان است؛ درن یجه ،برخى از عرفا ،اسقاط تکلی را به معهاى لغروى
آن مىگیرند و مى گويهرد عارفران را در انجرام تکرالی مشرق ى نیسرت و بره مرحلرهاى
مىرسهد که ديگر در انجام عبادات هیچ سخ ىای احسا نمىکههد
تکالی ترعی برای سعدالدين سعید فرغانی که قبل از رسیدن بره درجر اطمیهران،
امری دتوار بود است ،در مرحل وصول به حق آن را محبوع و مطابق میل میيابد:
« نفس خود را میديدم که ههوز از احکام نقص و جزئیّرت و صرفتهرا و ترربههرای
خفی ،تمام پاک نشد بود تا آنگا که نفسم به درج اطمیهان که در دايرة مقام احسان
است برسید و من صاحبدل تدم ،حیهئذ آن وَثَبات و تربههای خفی و آفات پههرانش
زايل تد و به جمعیّت و کلیّت خود واصل گشت و از بهد قیود و کلفتهرا آزادی يافرت
تا هر طاع ی و عبادتی که پیش از اين به حکم تکلی میکرد ،اکهون به مق ضرای امرر
محبوع بالطبع و الذات از او صادر میتود؛ بر مثال نفَس که از م فهِّس (موجود زنرد )
بالطبع و الذات صادر میباتد؛ بی هیچ کلفت و مشق ی» ()236 :1398

تعرانی مع قد است که خدا هیچوقت اولیا را از عمل به تکالی ديهی معاف نمیکهد:
« هیچ موردی نداريم که خدا چیزی را واجب يا حرام کهد و آن گا برای اولیرای خرود
در آن عمل ،اجازة ترک قائل تود و ترع نیز همگانی و همیشگی است و بررای عرارف و
غیرعارف نیز تفاوتی ندارد» ()273-270 :1418
 .3-5شطح بودن روایات عرفا در زمينة شریعت

روايات عرفا مملو از تطحیّاتی است که بهنوعی زبان خاصّ عرفان را بهوجرودآورد اسرت
و میتوان آن را تفسیری از تجربههای تخصی ايشان دانسرت کره ناتری از حرکرت دل
ههگام غلب وجد است؛ بیان اين حاالت با عباراتی است که گاهی ظراهر ناپسرهد و ح ری
خالف تريعت دارند ،درحالیکه باطن آنها راست است
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در تعري از روايت گف هاند« :نوعی از بیان که برا عمرل ،برا سریر حرواد در زمران و برا
زندگی در حرکت و جهبوجوش سروکار دات ه باتد» (میرصادقی )150 :1377 ،اين تعري با
ويژگی اصلی تطح که همان حرکت و جهبش است ،تهاسب دارد روايتهای عرفرانی در
قالب و صورت تطحی ،دارای سه مرحل جداگان تعادل اولیّره ،برههرمخروردن تعرادل و
تعادل ثانويّه يا بازگشت بهصورت اولیّره اسرت در مقابلر مخاطرب برا ترطح ،بیشر رين
اثرپذيری از مرحل دوم است که برای عارف يک حالت عادی است ،امّرا بررای غیرعرارف
حال ی غريب است دايرة تطح تامل وحدت وجرود ،فهرا و بقرا ،اسر غها ،رويرت ،کفرر و
ايمان ،توحید ابلیس و میتود که تطح جدابودن تريعت با حقیقت نیز يکی از مروارد
برجس آن تمرد میتود از اينگونه تطحیّات ،به ذکر چهد نمونه بسهد میکهیم:
«ابويزيد گويد که خداوند -جل اسمه -در عالم بهگريست ،نديد معرفت خود را اهلی،
ايشان را مشغول کرد به عبادت خويش» (بقلی)93 :1360 ،
«هرکه نزد کعب گِرل رود ،خرود را بیهرد و هرکره بره کعبر دل رود ،خردا را بیهرد»
(عینالقضات)95 :1386 ،

«دريغا نمیيارم گف ن ،مگر تريعت را نديد ای که نگاهبان تد است بر آنهرا کره از
ربوبیّت سخن میگويهد هرکه از ربوبیّت سخن گويد ،در ساعت تريعت خرونش بريرزد،
امّا دانی که در حقیقت با او چه میکههد » (همان)230:
 .4-5توجّه به کنشهای گفتاری در کالم عرفا

نظريّ افعال گف اری ،نظريّهای فلسرفی اسرت کره جران آسر ین ( ،)Austin, Johnاسر اد
فلسف اخالق دانشگا آکسفورد در سال  1962عرضه کرد و پرس از او تراگردش ،جران
سرررل ( ،)Searl, Johnدر ک ررابی بررا عهرروان« افعررال گف رراری» آن را بسر و توسررعه داد
(عبداللهی )91 :1384 ،براسا اين نظريّه که م هاسب بررای حروزة ديهری تشرخیص داد
تد است مبها فعل مضمون در سخن است و ظاهر کالم مطررح نیسرت؛ يعهری گويهرد
ممکن است کالمی را بیان کهرد و از آن صرورت ديگرری را مهظرور داتر ه باترد؛ مرثالد
مطلبی را در قالب پرسشی بیان میکهد ،درحالیکه مهظور امری دارد برر همرین مبهرا و
نظريّه ،واحد کالم ،فعل گف اری است؛ به اين معها که تخص ههگام سخنگف ن ،فعلی را
انجام میدهد و مخاطب باتوجّهبه بافت ،مقصود آن را دريافت میکهد؛ مثالد وق ری حلراج
«انااهلل» میگفت ،به افراد اتار میکرد و «هو هو» میگفت که اگر اهل دلی میبود ،بره
عقیدة وحدت وجود حلاج در اين کهش گف اری میرسید
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 .6ردّ اباحيگری در کالم عرفا
«اباحه» در اسالم بهعهوان يک اصل عقلی در احکرام و عقرود و ايقاعرات مصرداق دارد و
دربارة عبادات از واجب ،مس حب ،حرام و مکرو بح میتود و لذا اباحت تکلی ديهری
امری مردود است «اباحیه» ،گروهی از مدعیان به معرفت الهی بودند که بررخالف تررع
عمل میکردند و از انجام تکالی ديهی سرباز میزدنرد عارفران برزر در م رون مع برر
خود ،بارها هر نروع اباحرت در ديرن را مهکرر ترد انرد و مردعیان را برا عهراوين ملحرد،
بازيچههای دست تیطان ،مفسد ،مکار ،جاهل و چرند در مراتع اباحت نام برد انرد« :دو
گرو دربارة تريعت و حقیقت به غل اف اد انرد :يکری علمرای ظراهر کره گويهرد خرودِ
تريعت حقیقت است و حقیقت ،تريعت؛ و يکی گرو ملحد که قیام هريرک از ايرن برا
ديگری روا ندارند و گويهد کره چرون حرال حقیقرت کشر گشرت ،ترريعت برخیرزد»
(هجويری)499-498 :1375 ،

غزالی بهدرس ی پرد از چهرة اباح یان کهار میزند « :گروهی ديگر از اين قوم ب رر
باتهد که طاقت گزاردن فرايض و ترک معاصی ندارند و به عجز خويش اقررار دههرد کره
اندر دست تیطان اسیرند ،گويهد :کار دل دارد و بهصرورت نظرر نیسرت کره ايرن بررای
مجاهد  ،کسانی را فرمود اند که ايشان اسیر نفس خويش ن گش هاند و ما را خرود نفرس
بمرد است و دين ما به چهین چیزها م غیر نگردد» ( )309-307/2 :1374ايرن گررو کره
غزالی آنها را بدترين قوم میتمرد ،کسانی هس هد که سخنگف ن بره سربک صروفیان را
آموخ هاند و مدعی علم اوّلین و آخرين تد اند و در همه چیز به چشم حقارت مینگرند:
« تومی آن سخن ايشان به جايی کشد که با چشم حقرارت در علرم و علمرا نگرنرد و
باتد که ترع نیز در چشم ايشان مخ صر گردد و گويهد که اين برای ضعفاست و کسانی
که در اين را قوی تد اند ،ايشان را هیچ چیز زيان ندارد» (همان)462/1 :
از نظر موالنا (حکايت جواع حرم تیخ خرقانی به درويش طالقانی) ،اباح یان عصر ،مفسردان
و مکاران زمانهاند:
تررررع و تقررروی را فکهرررد سررروی پشرررت
کرراين اباحررت زيررن جماعررت فرراش تررد
کررررررو ر پیغمبررررررر و اصررررررحاع او

کررو عمررر کررو امررر معروفرری درتررت
رخصرررت هرررر مفسرررد قلررراش ترررد
کررررررو نمرررررراز و سرررررربحه و آداع او
()2069-2068/6 :1370

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1398شمارۀ پياپي 17/ 23

مالصرردرا ،مه ق رد تص روّف بررازاری ،گزنررد ت ررين جم رالت را م وجّرره آن دس ر های از
صرروفیان مرریکهررد کرره جاهالنرره ،مرردعی رهررايی از تکلی ر و وصررولانررد و بررا رهزنرری
خود ،اسباع بدنامی صوفیان حقیقی و تعالیم اين را و رسم تد اند ()27 :1366
 .7نتيجه
با گذری بر نمونههايی از نقد خودپااليشی عرفا بر مسئل بیال زامی به تکلی  ،اين نک ره
به اثبات میرسد که اغلب به اهمیّت تکلی ديهی برای سالک طريق معرفت الهی اترار
و هرگونه بدعت در دين و اباحیگری را در انجام تکالی ترعی نهی کرد اند بره اع قراد
عرفا ،تصوّف فرع بر دين است و تريعت و طريقت به هم وابس هاند و طريقت بی تريعت
در حکم کفر است عالو براين ،کالم الهی و گف ار و رف ار پیامبر اکررم(ص) و ائمره(ع) هرم
نمايانگر وجوع تکالی ديهی برای انسانهاست
عارفنمايان و مدعیان عرفان بها برر اسر هباطهرای ظراهری و غلطری کره از مسرائل
عرفانی دات هاند به بیراهه رف هاند و رف ارهای خالف ترعی را در جامعر روزگرار خرود
بهوجودآورد اند که موجب اع راض و بدبیهی ديگرران بره عرفران و تصروّف ترد اسرت
بررسی کالم عرفای راس ین نیز نشان میدهد که همیشه از تصوّف روزگار خود نالید انرد
و از اخ الط اين دس ه در میان سالکان حقیقی در رنج بود اند گروهری نیرز بره توجیره
معرف ی بیال زامی به ترع در میان م صوّفه پرداخ هاند که ازآنمیان ،دسر های بره ايرن
نک ه اتار دارند که مهظور از اسقاط تکلی  ،آن است که برای عارف در انجرام عبرادات،
رنجی نیست و دس ديگر نیز از جهون ،فها و مس ی نام برد انرد کره در آن زمران بررای
عارف ،قالبی دنیايی م صور نیست که بخواهد در نظام تکلی  ،ادای وظیفره کهرد ترطح
بودن و تعبیر کهش گف ار ،توجیهات ديگر معرف ی در اين زمیهه است
فارغ از هر توجیه و تهها براسا مفاد آثار و ديدگا های خودپااليشران عرفرا ،نظريّر
اسقاط تکلی در عرفان مردود است و تخل از دس ور خداوند تمرد میتود و م خلفان،
افرادی مدّعی هس هد که باع سس ی ارزشهای واالی عرفان اسالمی میتوند
پينوشت
 1در گويش تهگس ان و الرس ان« ،مش او» به جايی گويهد که خرما در آنجا ريخ ه میتود تا برا ترابش
آف اع ،تیر از آن جدا تود و حرکت کهد (زند بودی)399 :1383 ،
 2اين مطلب در صفح  38رسال قشیريه مکرر تد است و هجويری نیز در کش المحجروع ،ص275
به آن اتار کرد است

 /18نگاهي به نقد خودپاالیشي عرفا و بيالتزامي به شرع
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