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1

چکیده

سلوک مبتنی بر شـریعت و شـریعت مولـدِ سـلوک تـا شـهود دارای اهمیـت خـاص و
ضرورت علمی و عملی ویژه ای است ،زیرا یکی از مسائل بنیـادین درعرفـان عملـی نسـبت
شناسی سلوک و شریعت در سه مرحله قبل ،حین و بعد از وصـول مـی باشـد کـه مسـلله ای
چالشـی بــوده و معرکــه آرای اصــحا معرفــت و اربــا معنوی ـت و عرفــان پژوهــان شــد.
درنوشتار حاضر مسلله محوری تبیین نسبت سلوک و شریعت در مراحل مختلل سـلوکی و
جریان شهود است تا جایگاه شریعت درهندسه سلوک و مراتب وجودی سالک الـی اهلل تـا
مقام وصول درک و دریافت شود .روش بحث نیز نقلی – عقلی با جانمایه عرفانی است کـه
پس از تبیین مفهومی هرکدام از سلوک و شهود،دستاورد مقاله دراثبـات و ایرـاح شـریعت
بعنوان منبع معرفت ،میزان کشل و شهود ،تآمین باید و نبایـدهای سـلوکیِ سـالک در همـه
مراتب معنوی و فتوحات غیبی تا مقـام فنـاء و بقـای بـاهلل ظهـور یافتـه و دو دیـدگاه سـقوش
تکلیل و تفکیک شریعت از طریقت و حقیقت را مورد نقادی قرار داده است.
واژگان کلیدی
سلوک ،شهود ،شریعت ،سقوش تکلیل ،طریقت و حقیقت.
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طرح مسأله
سلوکِ عرفانی از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است و هرگاه با شریعت قرین
شده و سلوک شریعت مدارانه مطرح شود اهمیت و حساسیت آن چندبرابر خواهد شد.زیرا
«سلوک عرفانی» ،بدون التزام عملی به شریعت ،منتج بـه نتیجـه سـلوکی نخواهـد شـد.بدین
جهت در ساحتِ سلوک با مسـائلی چـون -1:سـلوک منهـای شـریعت  -2سـلوک باضـافه
شریعت تا مراحلی از مراحـل سـلوک  -3سـلوک منهـای شـریعت درمقـام شـهود یـا حـین
وصول  -4سقوش شریعت یا تکلیل بعد از شهود مواجهیم که نه تنها درعرفانهای نوپدیـد و
سکوالر(سلوک منهای شریعت یا شریعت گریز) بلکه درعرفانهـای صـوفیانه(برخی از فـرق
صوفیه و جهله صوفیه،مسلله لزوم شریعت تا مراحلی از سـلوک)و بـاالتر دربرخـی سـلوک
گرائی روشنفکرانه و مدرن مسلله تفکیک گوهر از صدف و درنتیجه معنویت وگوهر بدون
صدف و هسته منهای پوسته و دربرخی جریانهای انحرافی تصوف و عرفان اسالمی تفکیک
شریعت از طریقت و شریعت از حقیقت روبرو هستیم و این همه مسلله تبیین ترابط مسـتمر و
دیالکتیکی سلوک و شریعت را دارای ضرورت و اولویت خاصـی مـی کنـد.این اسـت کـه
بیان و اثبـات لـزوم شـریعت گـروی بـرای همـه اصـحا سـیر و سـلوکاز اهمیـت ویـزه ای
برخوردار می باشدو«سقوش تکلیل» نـه تنهـا در هـیچ مرتبـه ای از مراتـب و هـیچ منزلـی از
منازل معنوی  -سلوکی ،اعتبار ندارد بلکه تکلیل درمراحـل بـاالتر و برترسـلوکی ،بیشـتر و
وظایل ،دشوارتر می شود وافراد هر چه به خداوند تقـر بیشـتری داشـته باشـند ،تکـالیل
ســنگین تــری خواهنــد داشــت؛ زیــرا بــه تعبیــر اهــل معرفــت"حســنات االبــرار ،ســیلات
المقــربین"(ر.ک :طباطبــائی ،1393،ج ،15ص )285 :از دیــدگاه عرفــان اصــیل اســالمی و
سلوک وحیانی سلوک فاقد شریعت ،سلوک نیست ،بلکه سرا وموجب ضـاللت و فسـاد
است وفرجامی جز ندامت و پشیمانی ندارد ،همانگونه که علی علیه السالم فرمـود « :يَ يال يو َإ ِ

ياف ُاَْا يضال و ني َ
َ
َ
َ
َّذد َ َ
اد يم»
شي يرَّئ َ يع ِّ
يآ يوَّا يد ِة يو سبليه قي ص يد ِة يُ ْآ يَ يخني ب َ يَ ذيحا ي يو ياا يم يو يُ ْ
ِ ي
اآ يوق ي ي ي
(نهجالبالغة ،ص  ) 176ونیز همان بزرگوار التـزام بـه کتـا خـدا را یکـی از شـاخ هـای
مؤمنان قلمداد کرده وفرموده است« :مؤمن ،ملتزم به کتا خداست وزمام خـودرا بـه قـرآن
سپرده وقرآن راهبر وراهنمای اوست ،هرجا قرآن ومعارف گرانسنگ آن فرود آیـد ،فـرود
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می آید وهرجا که قرآن منزل کند ،مؤمن هم منزل می کند و قرآن برای خیر وخوبی ،هـیچ
هدفی رافراروی انسان قرار نمی نهد مگر آنکه مؤمن دسـتیابی بـه آن را وجهـه همـت خـود
قرار می دهد ،وهیچ منزلتـی را ترسـیم نمـی کنـد مگـر آنکـه آن را قصـد مـی کنـد"(نهـج
البالغه-خ .)86چنانکه ابن عربی نکته نغـز و پرمغـزی را در حاکمیـت گفتمـان شـریعت در
سلوک تا شهود مطرح کردند که :کُل علم حقیقه الحکم للشتریعة فیها بالرتد ،فهـو صـحیح و
التا فال یعهولٌ علیه( ».ابن عربی 1405،ق،ج )69، 3وسید حیدر نیـز آورده انـد«:شـریعت نـام و
عنوان است برای وضع الهی و شرع نبوی از حیث بدایـة و طریقـت اسـم آن اسـت از حیـث
وسط و حقیقت به لحاظ نهایت و شریعت اسم جامعی است برای همة مراتـب چـه ایـن کـه
مرتبه اول مرتبة عوام و مرتبه دوم ،مرتبة خواص و مرتبة سوم مرتبـة خـاص الخـاص اسـت».
(آملی1382 ،ص 350ـ ) 351و التزام به شـریعت تنهـا بـا انجـام واجبـات وتـرک محرمـات،
تحقق نمی یابد وآدمی را در زمره «متقین» کـه در حقیقـت عارفاننـد ،قـرار نمـی دهـد مگـر
آنکه برای پرهیز از در افتادن در آننه از دیدگاه شریعت ممنوع است ،حتـی از امـوری کـه
ممنوع نیستند نیز بپرهیزد؛ چنان که از رسول خدا (ص) نقل شده است کـه فرمـود « :يال ييبْلاغ
َّذ ْعبد يَ ْ يك ي َُآ َّذ ْاتقَيآ ات ي يدع ُ يال بئْس ب َ َه اني رَّ َُا ب َ َ
اه َّذ ْبيائْس” (حرانـی،1416 ،ج،1
ي
ِ
يْ
ي ِ ي ي ِ ي ي ي ي ي
ي
ص ) 60بر اساس آموزه های نبوی (ص) کسی که در عمل ،ملتـزم بـه آمـوزه هـای قـرآن
نیست و آننه را قرآن ،حرام کرده ،حالل می شمرد ،اساسا به قرآن ایمان نیـاورده اسـت تـا
چه رسد به اینکه سالک ورهرو کوی دوست به شمار آید .پیـامبر اعظـم (ص) فرمـود « :مَـا
آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسبتَحَله حَرَامَه»(همان ،ص  )56علی (ع) امام خمینـی(رض) نیزکـه شـاگرد
مکتب اهل بیت (ع) است ،بر لزوم عمل به ظاهر شریعت و ابتنای سلوک بر شـریعت تیکیـد
کرده اند« :بدان که هیچ راهى در معارف الهیه پیموده نمى شود مگر آن که ابتدا کند انسان
از ظاهر شریعت ،و تا انسان متید به آدا شریعت حقه نشود ،هیچ یـک از اخـالق حسـنه
از براى او به حقیقت پیدا نشود ،و ممکن نیست که نور معرفت الهى در قلب او جلـوه کنـد،
و علم باطن و اسرار شریعت از براى او منکشل شود ،و پـس از انکشـاف حقیقـت ،و بـروز
انوار معارف در قلب نیز متید به آدا ظاهره خواهد بود ،و از ایـن جهـت دعـوى بعرـى
باطل است که «به ترک ظاهر ،علم باطن پیدا شود” یا «پس از پیدایش آن ،بـه آدا ظـاهره
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احتیــاج نباشــد” و ایــن از جهــل گوینــده اســت بــه مقامــات عبــادت و مــدارج انســانیت»
(خمینی{امام} ،1373 ،ص  )7و اهـل بـاطن بداننـد کـه وصـول بـه مقصـد اصـلى و غایـت
حقیقى ،جز تطهیر ظاهر و باطن نیست؛ و بىتشبهث به صورت و ظاهر ،به لُـبه و بـاطن نتـوان
رسید؛ و بدون تلبهس به لباس ظاهر شریعت ،راه به باطن نتوان پیدا کرد؛ پس در ترک ظـاهرْ
ابطال ظاهر و باطن شرایع است؛ و این از تلبیسات شیطان جنت و انس است( .خمینـی {امـام،
 ،1369ص )76استادجوادی آملی نیز در مقدمه سرالصـلوه حرـرت امـام خمینـی (ره) مـی
گوید :حررت امام (ره) در تعلیقه بر شرح فصوص چنین مىفرمایند« :طریقت» و «حقیقـت»
جز از راه «شریعت» حاصل نخواهنـد شـد ،زیـرا ظـاهر راه بـاطن اسـت  ...کسـى کـه چنـین
مىبیند که با انجام تکلیل هاى الهى باطن براى او حاصل نشد ،بدانـد کـه ظـاهر را درسـت
انجام نداد .و کسى که بخواهد به باطن برسد بدون راه ظاهر ،مانند برخى از صـوفیان عـوام،
او هیچ دلیلى از طرف خداوند ندارد(.».جوادی آملی،1369،ص  .)22به تعبیر استاد جـوادی
آملی ":اگر عارفان در سیر و سلوک ،تابع شریعت و والیت اهل بیت علیهم السالم باشـند و
راه صحیح را طی کنند ،گوشه ای از علم شهودی انبیاء و اولیا بـه آنهـا مـی رسـد"(جـوادی
آملی ،عبد اهلل ،1386 ،ص  )248و اگر تهذیب و تزکیه ،برخالف مسیر شرع باشد ،ریاضـتی
باطل است .سیر و سلوک جز با انجام واجبات و مستحبات از یک سو و تـرک محرمـات و
مکروهــات ،از ســوی دیگــر ،قابــل قبــول نیســت و بــازدهی نــدارد(جوادی آملــی ،عبــد اهلل،
اک َّذ ْييقَايآ» ،یقـین معرفتـی
َُّب ْ
اک ياتِا ييئْتَيي ي
اد يرب ِ ي
،1378ج  ،10ص  )295و یقین در آیه « يو ْ
است و تفسیر آن به مرگ ،از با جری و تطبیق است ؛ وتفسیر آن ایـن اسـت کـه یکـی از
منــافع عبــادت ،یقــین اســت و رســیدن بــه یقــین ،جــز از راه عبــادت و بنــدگی ،امکــان
ندارد(جوادی آملی ،عبد اهلل ،1386 ،ص )69در عرفان اسالمی برای اصناف انسـانی از اهـل
ایمان ،اهل احسان و اهل ایقان شریعت هست کـه مناسـب حـال و مقـام آنـان اسـت و لـذا"
حسنات االبرار سلیات المقربین" معنا و مبنـای عمیـق عقلـی پیـدا مـی کنـد .بنـابراین مسـلله
محوری نوشتار حاضر این است که در معارف عرفانی اصیل سلوک و شـریعت چـه نسـبتی
دارند و آیا سالک می تواند درمراحلی از سلوک یا حین شهود و یـا بعـد از شـهود فـار از
شریعت شده و نظریه سـقوش تکلیـل معنـادار و منطقـی هسـت؟درهرحال دربـا سـلوک
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مبتنی برشریعت کتب و مقاالت مستقل و غیرمستقل فراوانی نوشته شد و دربرخی نوشـته هـا
سواالت و شبهات مطرح نیز پاسخ داده اند ،لکن نوشتار حاضـر تبیـین و تثبیـت شـریعت در
مراتب و مقامات براساس هندسه سلوکی مبتنی برمنابع وحیانی است که در منابع پیشـین بـه
صورتی که در این مقاله پرداخته ایم بدان توجه نشـد .مقالـه حاضـر عهـده دار بیـان و تبیـین
نسبت مستمر سلوک و شریعت در همه مراحل سلوک تا شهود بوده و هدف نوشتار نیز نقد
ایجابی – سلبی نظریه سقوش تکلیـل و تفکیـک شـریعت از طریقـت و حقیقـت اسـت کـه
چگونگی تحقیق و تدوین آن براساس تبیین مفاهیم کلیدی ،بیان منزلت شـریعت درمعـارف
عرفانی اعم نظری و عملی و منبع حصول معرفت ووصول به شهود یا لقای ر با چشـم دل
و قر حقیقی  -وجودی به حق سبحانه و تخلق باخالق الهی و رنگ و رائحه خدائی یـافتن
است.
 .1مفهوم شناسی
شناخت دقیق و همه جانبه مفاهیم مهمتـرین مـانع مغالطـات لفظـی و معنـوی در حـوزه
معرفت است ،زیرا تلقـی و تصـور درسـت از مفـاهیم مـیتوانـد جلـوی انحـراف از مسـیر و
تحریل محتوایی را بگیرد و به همین وزان است ک اهل منطق و فلسفه گفتـه انـد"تصـدیق
بالتصور محال است" بنابراین هرگونه تصدیق ایجابی یا سلبی در تحقیق مورد نظرما متفـرع
بر درک و دریافت صائب و صادق از مفاهیم سلوک و شریعت است.
مفهوم سلوک
سیر و سلوک دو واژه اند که در این ترکیب هـر یـک معنـای خـاص خـود را دارنـد.
سلوک به معنای حرکت کردن و سفر کردن اسـت و ایـن سـفر مسـتلزم رفـتن از جـایی بـه
جایی دیگر نیست .به بیان دیگر مکانی نیست و مکانتی است یـا حرکتـی درونـی و رفـتن از
منزلی معنوی به منزلی دیگر و از مقامی معنوی به مقامی دیگر است ،هر چند گاهی بـا سـفر
ظاهری نیز همراه می شود .واژه ی "سیر" نیز گرچه در لغـت بـه معنـای سـفر کـردن آمـده
است  ،اما وقتی به همراه سلوک به کار می رود و "سیر و سلوک" گفته می شود بـه معنـای
دیدن است .پس سیر و سلوک یعنی دیدن و رفتن .سالک با دیدن و نگرش و بیـنشِ بـاطنی
 -ملکوتی حرکت کرده و کنش گری خواهد داشت و کنش ها ،اعمـال و حرکـات او نیـز
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تجربه ها و نگرش ها و بینش های جدیدتری برای او به ارمغان مـی آورد  .سـالک را اهـل
سلوک و نیز اهل طریقت هم می نامند .البته طی مراحلِ طریقت در هر نوع سیروسلوک،
مستلزم شناخت چهار امر است -1 :راه  -2رونده -3مقصد -4راهنما .از آتجائی کـه قطـع
عالیق ماده بسیار صعب و دشوار است ،زاد و توشه این سـفر روحـانی ،مجاهـده و ریاضـت
نفسانی است .بامجاهدت ،اندک اندک رشتههای علقه عالم کثرت را پاره کـرده و از عـالم
طبع سفر می کند .و هنوز ار خستگی راه نیاسوده ،وارد عالم برزخ که کثـرت انفسـیه اسـت،
میشود .در این جا به خوبی مشاهده میکند که ماده و کثرات خارجیه در درون خانـه طبـع
او چه ذخایری به ودیعت نهاده بودند .اینها همان موجـودات خیالیـه نفسـانیه هسـتند کـه از
برخورد و عالقه به کثرات خارجیه به وجـود آمـده و جـزء آثـار و ثمـرات و موالیـد آن بـه
حسا میآیند .این خیاالت مانع از سـفر او مـیشـوند و آرامـش او را مـیگیرنـد و چـون
سالک ،ساعتی بخواهد در ذکر خدا بیارمد ناگهان چـون سـیل بـر او هجـوم آورده و قصـد
هالک او را میکننـد .مسـافر راه خـدا و طریـق خلـوص و عبودیـت حـق ،از ایـن دشـمنان
نمیهراسد؛ دامن همت بر میان می بندد و بـه یـاری آن نغمـه قدسـیه راه مقصـد را در پـیش
میگیرد و از عالم خیاالت که او را «برزخ» نامند خارج مـیشـود .ولـی سـالک بایـد بسـیار
بیدار و هشیار باشد که در زوایای خانه دل ،چیزی از این خیاالت به جای نمانده باشد ،زیـرا
دا این موجودات خیالیه ،این است که در موقع بیـرون کـردن آنهـا ،خـود را در گوشـه و
زوایای مخفیه دل پنهان می کند ،به طوری که سالک فریب خـورده گمـان مـیکنـد از شـر
آنها خالص شده و از بقایای عالم برزخ چیزی بـا خـود همـراه نـدارد؛ ولـی آن هنگـام کـه
مسافر به چشمه حیات راه یافته و می خواهـد از عیـون حکمـت سـیرا شـود ناگهـان بـر او
تاخته و با تید قهر و جفا ،کـارش را مـیسـازند"( ر.ک:حسـینی تهرانـی،1421،ص)27-25
استاد جوادی آملی می فرمایند":عارف که کمال را در رسیدن می داند نه در فهمیدن ،برای
وصول به مقصد اصلی و عرفان حقیقی ،عبور از یک سلسـله منـازل و مراحـل و مقامـات را
الزم و ضروری می داند و نام آن را «سیر و سـلوک » مـی گـذارد .سـیر و سـلوک عبـد بـه
سوی خدا ،سیری عمودی است; نـه افقـی و منظـور از «عمـودی » در ایـن جـا ،عمـودی در
هندسه الهی است ،نه در هندسه طبیعی; یعنی به «مکانت برتر» راه یافتن است ،نـه بـه «مکـان
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برتر» رفتن .از این رو زاد و توشه ای طلب می کند تا انسان رادر سیربه مکانت برتـر کمـک
کند .خداوند از سیرو سلوک به عنـوان یـک سـفر صـعودی وعمـودی یـاد مـی کنـد و مـی
فرماید":یرفع اهلل الذین امنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات"(مجادله )11-کسی که سـیر
صعودی کند« ،مرتفع » می شود و ذات اقدس اله از این سیر به «رفع » یاد می کنـد ،چنانکـه
در سوره «فاطر» از این سیر به «صعود» تعبیر شده است":الیـه یصـعد الکلـم الطیـب و العمـل
الصالح یرفعه"(فاطر )10-بنابراین ،از این دو تعبیر «رفع » و «صـعود»  ،معلـوم مـی شـود کـه
سیر و سلوک ،عمودی و مکانت طلبی است ،نه افقی و مکان خواهی; چون سـیر بـه طـرف
مکان ،گرچه مکان برتر باشد بـاز افقـی اسـت; نـه عمـودی و خـدا از رفعـت کسـانی ماننـد
حررت ادریس (علیه السالم) که این سفر را پشت سر گذاشته اند ،چنـین یـاد مـی کنـد":و
رفعناه مکانا علیا"(مـریم ) 57-کـه منظـور از آن ،مکانـت عالیـه اسـت ،نـه مکـان صـوری و
ظاهری ،و ذات اقدس خداوند در وصل خود نیز به عنوان کسی که دارای درجـات رفیعـه
است یاد می کند":رفیع الدرجات ذو العرش"(غافر )15-بنابراین،سیر الـی اهلل یعنـی سـیر بـه
طرف درجات رفیعـه ،و مومنـان ،از درجـات رفیعـه و عالمـان ،از درجـات برتـر و بیشـتری
برخوردارند و «کلمه طیب » هم به آن سمت صعود می کند ،و چون کلمه طیـب کـه همـان
معرفت و عقیدت صائب است ،با روح عـارف معتقـد عجـین مـی گـردد ،بازگشـت صـعود
عرفان و عقیده صائب به صعود عارف معتقد است")جـوادی آملـی ،1379،ج،11ص-223
 (224بنابراین سیر و سلوک درعرفِ عرفان عمودی و طولی از ماده بـه معنـا و از ملـک بـه
ملکوت تا مقام شهود و وصول به حق و قبر وجودی به اوست.
مفهوم شریعت
«شرع » ریشه در« شریعة »دارد که به معنای وارد شدن در آ و نوشـیدن از آن اسـت
که در مورد حیوانات بکار می رود و در معنـای ثـانوی بـه معنـای راه روشـن گشـوده شـده
است .این اصطالح مجازاً به راه روشن و مشخصی اطالق می شود که به سوی خدا رهنمون
گردد یا به عبارت دیگر قـانونی را گوینـد کـه خداونـد بـرای هـدایت بشـر فرسـتاده اسـت
(چیتیک،1389 ،ص )84و درجای دیگری می نویسند«:در هر حرکتی در حقت هر موجـودی
،به حکم شرع بنگرید و با او براساس آننه که شارع فرمـوده رفتـار کنیـد بـا آنهـا براسـاس
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واجب یا مستحب رفتار کنید و از آنها پا فراتـر نگذاریـد لـذا در همـة آنهـا مقـام محمـودی
خواهید داشت ،نزد خدا ایمن و محترم خواهید بود و واجد نور الهی خواهید شد» (چیتیک،
،1389ص )521به بیان دیگرشریعت به معنای مجموعه باید و نبایدها یا احکام فقهی اسـالم
است که در قالب وجو  ،حرمت ،اباحه ،استحبا و کراهت ،ظهور یافتـهاسـت .در عرفـان
اهل بیتی سلوک بر مدار شریعت می گردد و سیر و سفر معنوی تنها بـر فلـک بایـد و نبایـد
های الهی و وحیانی دور می زند ،چه اینکه شریعت حقه محمدیه(ص) حامل و حـاوی همـه
کماالت معنوی و مقامات سلوکی است و خط قرمزطی طریقت تا رسیدن به حقیقـت همانـا
شریعت خواهد بود و شریعت دارای الیه ها و سطوح گوناگونی است که سالک را در همه
مراحل سلوکی اش اداره می کند و در هیچ مرحله و منزلی او را مهمل و رها نمـی سـازد تـا
سرگردان شود .ابن عربی نیز بر این باورند که هیچ راهـی بـرای مـا جـز آننـه کـه در شـرع
،معین گشته وجود ندارد .اوسخن کسی را که خالف این حقیقت ادهعا کنداز اسـاس باطـل
می داند«:فانته ال طریق لنا الی اهلل التا ما شرعه فمن قال بانت ثم ت طریقا الـی اهلل خـالف مـا شـرع
فقوله زور( »...ابن عربی،1405 ،ج )366 ،2و مقصود ما در این مقاله شریعت بمعنای خـاص
یعنی «احکام تکلیفی» و یا «فقهاصغر» و قوانین و باید و نبایدهای مربـوش بـه حـوزه اعمـال و
کــنش و واکــنش ســلوکی انســانِ ســالک اســت کــه البتــه از منبــع زالل «وحــی» و «س ـنتت»
معصومان(ع) استخراج و استنباش شـده و آ حیـات تکـاملی آدمیـان اسـت(ر.ک :مکـارم
شیرازی،1383،ج ،21ص  268ـ )269
 .2شریعت متناظر با سطوح سلوک
هرگاه نسبت شریعت و سلوک را درتناظر با هم مورد سنجش و ارزیـابی قـرار دهـیم،
می یابیم که شریعت بدلیل انطباق با فطرت و تشریع درهماهنگی با تکوین از ظرفیت وسـیع
برای پوشش دادن هندسه سلوک تا شهود برخوردار می باشد .بـه تعبیـر عالمـه طباطبـایی
اسالم یعنی راه فطرت و طبیعت همیشه راه حقیقی انسان است در زندگی وی و با این وضـع
و آن وضع تعبیر نمیپذیرد و خواسـتههـای طبیعـت و فطـرت ـ نـه خواسـتهـای عـاطفی و
احساسی و نه خواستههای خرافی ـ خواستههای واقعی او سرمنزل فطرت و طبیعت ،سـرمنزل
و مقر سعادت و خوشبختی اوست( ....طباطبـایی ،1393 ،ص )14و در نسـبت دیـن الهـی بـا

سلوک و شریعت 125 /

فطرت انسان در جایی دیگر فرمودهاند« :دین الهی تنها و تنها وسیله سعادت بـرای نـوع بشـر
است ،و یگانه عاملی است که حیـات بشـر را اصـالح مـیکنـد ،چـون فطـرت را بـا فطـرت
اصالح میکند و قوای مختلل فطرت در هنگام کوران و طغیان تعدیل نموده ،بـرای انسـان
ریشــه ســعادت زنــدگی در دنیــا و آخــرتش را مــنظم و راه مادیــت و معنــویتش را همــوار
مینماید( ».همان ج  2ص )168
بنابراین شریعت و فطرت نسبت تام وجودی دارند و شریعت فطـرت مـدون و فطـرت
شریعت مکوهن است و خدای فطرت که خدای شریعت هم هست چـون خـالق انسـان اسـت
انسان را بهتر از خود انسانها شناخته و برای تربیت و پرورش او «اسالم» را قرار داده است بـه
تعبیر عالمه طباطبایی (رضی)« :دین عبارت است از روش خاصـی در زنـدگی دنیـا کـه هـم
صالح زندگی دنیا را تیمین کند و هم در عـین حـال بـا کمـال اخـروی و زنـدگی دائمـی و
حقیقی در جوار خدای تعالی موافق است نـاگزیر چنـین روشـی بایـد در شـریعتش قـوانینی
باشد که متعرض حال معاش به قدر احتیاج نیز باشد( ».همان ص  )195بنابراین شریعت الهیه
وسیله قر انسان به سوی خدا و شکلگیری ملکات وجودی انسـان در راسـتای لقـای ر
است و شریعت اسالم همه مسائل جزئی و کلی را در خصوص سیر تکاملی آدمیان به سـوی
خدا و مراتب وجودیشان بیان کرده است به هیچ دلیلـی معـارف اسـالمی و آمـوزههـای آن
حقایق و اسرار باطنی دارد و چنان که حقـایق ظـاهری دارد و مردمـانی کـه اهـل اسـالمانـد
احکام خاص خود ،مردمانی کـه اهـل ایمـانانـد احکـام خـاص خـود و مردمـانی کـه اهـل
«احسان» اند نیز احکام ویژه خود را دارند که خط قرمـز و مشـترک احکـام همگـان «انجـام
واجب و ترک حرام» است .چناننه عالمه فرمودند« :دین چیزی بـه غیـر از سـنت حیـات ،و
راه و روش که بر انسان واجب است آن را پیشه کند تـا سـعادتمند شـود نیسـت .پـس هـیچ
انسـانی هــیچ هـدف و غــایتی نـدارد مگــر سـعادت( »...طباطبــایی ،1393 ،ج 16ص  )267و
تکالیل الهی اموری است که مالزم آدمی است و مادامی کـه در ایـن نشـیه ،یعنـی در دنیـا
زندگی میکند چاره ای جز پذیرفتن آن ندارد ،حال چه اینکه خودش فی حد نفسه نـاق
باشد و هنوز به حد کمال وجودش نرسیده باشد و چه اینکه از حیـث علـم و عمـل بـه حـد
کمال رسیده باشد( ...همـان ،ج،12ص  ) 294ناگفتـه پیداسـت کـه تکلیـل هـر انسـانی چـه
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ناق

یا کامل ،انسان متکامل یا انسان کامل مکمل باشـد در حـد و جـودی و نـوع شـدن و

تصــعید تکــاملی اوســت و هــر کســی را بــه انــدازه تــوان وســعش و میــزان دارایــی و درجــه
تکاملیاش تکلیل کرده اند و مراتب و درجات الهیه بـرای پوشـش دادن بـه همـین مراتـب
وجودی انسانها مکلل است( .همان ،ج  ،2ص  684ـ  )685زیرا انسانهااز حیث مرتبة علمی
ـ معرفتی ،مرتبة عملی ـ معنـوی و سـلوک عقلـی ـ قلبـی و سـیر عرفـانی بـا هـم متفاوتنـد و
شریعت اسالم که بر گفتمان توحید و اخالص قرار گرفته است و توحید و اخـالص آن نیـز
بر عشق و محبت الهی قرار دارد و روش تربیتی آن بر خـالف روش تربیتـی مکاتـب بشـری
که نتیجه گرایند و آثار دنیوی و عاجل را جستجو میکنند و روش انبیای الهی هم که نیز بر
نتیجهگرایی از نوع اخرویاش تکیه زده است بر اساس و روش جذبه و محبت الهـی اسـت.
و لذا روش تربیتی ـ تکلیفیاش نیز بر اصل فطرت که کانون محبت الهی اسـت (همـان ،ص
 358و  )360تعبیر و تفسیر شده است و مـیتـوان گفـت روش تربیتـیاش روش فطـرت بـر
فطرت است که جوهرهاش حب الهی اسـت .چنـین مکتـب تربیتـی ـ تکلیفـیای بـرای همـه
اصناف انسانها از انسانهای عوام و عادی در دینداری و تکامل معنوی تا انسـانهـای متوسـط
در سیر و سلوک الی اهلل و کمال علمی ـ عملی یعنی اصـحا یمـین و ابـرار و تـا انسـانهای
عالی بلکه اعلی در درجات قر وجودی و انقطاع کامل علمی و عملـی احکـام و شـریعت
خاص به خود را دراست و افراد این اصناف نیز که بـا هـم در درجـه تکـاملی متفاوتنـد نیـز
دارای احکام مخصوص بر اساس شریعت حقه اسالم هستند.
 .3جایگاه شریعت در هندسه سلوک معنوی
شریعت اسالم همه روشها و مکانیسم عبور از مـاده بـه معنـا و گـذر از اعتباریـات بـه
حقایق را در قالب شـریعت نشـان داده اسـت،عالمه طباطبـایی(رض) مـینویسـند« :مراقبـت
کامل اعمال دینی از قبیل طاعـات و عبـادات ،همـان مرحلـه عمـومی تقـوی دینـی را نتیجـه
میدهد و بس .و نیز روشن می شود که سـیر در مراتـب بعـدی کمـال و ارتقـاء و عـروج بـه
مدارج عالیه سعادت باطنی ،دلیل و رهبری میخواهد که انسان با هـدایت و راهنمـایی وی،
قدم در راه گذاشته ،به سیر بپردازد و در امتداد مسیر ،زمام طاعت را به دسـت وی بسـپارد و
البته متبوعیهت و مطاعیهت (دستورات) وی نیز در زمینه مراعات کامـل مـتن شـریعت خواهـد
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بود ،نه دستوراتی که به حسب شرع ،مجـاز شـناخته نشـده باشـد و حاللـی را حـرام کنـد یـا
حرامی را حالل نماید(».طباطبایی ،1393 ،ج  ،1ص  )355یا در رسالة الوالیه ،بـا شـفتافیت و
َ
ذرة ُاآ َّذْاع ْة و
جامعیت هر چه تمامتر مینویسند« :و َّ َ شريعة َّالسالم ذام تَاال ُثقا َ َ
ُا
َّذ ق وة ََّال بيَاتَ  ،و ال شني ُآ ذ َّزم َّذْير َّذ هَََّّلل سبح نه يْيرَّ َّو خطيرَّ ََّال َوضحتَ ...و َ
اظ رل َُّرُ ُآ َّذكا َ باقادَّر ُت بعاة ذل ارع و قاد ُرفات َّ َ هانَّ َّذكاا َ َُار
يظَر َّ َ َ
ُ كک ذو ُرَّتب ،و نعم ُ ق َ بعض َّهل َّذكا ََّ َ ََّ :ذايل ُآ ُت بعة َّذ رع َّذ َّذري ض

ُْتار ذلاَفس َّْئا ُ َُّْت ُ ج ْة
َّذ َ قه فرَّر ُآ َّالش َّذ َّالسَل .ف َ َ َّتَب ع َّذ رع قتل
َ

و َّذري ضة َّذ قه قتل ْفع و ه َسَل َّيث رَّ .و ب ذجاله :ف ذ رع ذم يَاال بيا ريفيَاة َّذْاير

ُآ عري َّذاَفس»( .طباطبایی ،1381 ،ص  )186در متن یاد شده نکـات مهـم ذیـل را مطـرح
شد:
 .1شریعت اسالم هر آن چه برای سیر الی اهلل الزم است طرح و ارائه کردهاند.
 .2بهره هر کس از کمال و سلوک و شهود به مقدار تبعیهت او از شرع مقدس است.
 .3ریاضت های بشری قتل نفس دفعی و آسان است امها تبعیـت از شـریعت و التـزام بـه
آن در طول عمر قتل نفس تدریجی و دشوار است .عالمه طباطبایی بر آن اسـت کـه عرفـان
در نهاد و نهان وجود انسان ریشه دارد و غریزه واقعگرایی انسان او را بـه جـذ و انجـذا
در برابر کمال مطلق وا میدارد و وجود مقیدش را به وجود مطلق متصل میکند.
 .4مراتب سلوک معنوی شریعت گرا
انســانها در مســیر اســتکمالی خــویش برمحــورمیزان معرفــت و مجاهــدت ســه درجــه
دارند .1:انقطاع تام از عالم مادی و اعتباریات یافتـهانـد (مقـربین) (گـروه تـام االسـتعداد) .2
انقطاع ناق

از طبیعت به سوی ماورای طبیعت پیـدا کـردهانـد( .اصـحا یمـین ـ ابـرار) .3

انقطاعی نیافتهاند و گرفتار گردا و وَیل مادیـت شـدهاند(اصـحا شـمال) .امـا بـر اسـاس
اعتقادات صحیح و واقعی که دارند به استثنای گروه معاند و ملحد در نوسان هسـتند .عمـده
فرقهائی که بین آنها وجود دارد و به ریشة علمی ـ عملی آنها برمیگردد را بر اساس احکـام
و شریعت مخصوص به آنها در امور واجب ،حرام ،مستحب ،مکروه و مباح تـدبیر و تربیـت
می نماید و مناسب حال اسالم ،ایمان ،احسـان ،معاشـرت ،صـداقت ،خُلتـت احکـامی صـادر
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کرده است و احکام الهی ظاهر ،باطن ،آدا و اسرار دارد چنـان کـه بـرای محبـت ،عشـق،
وجد ،وله ،شیدایی و آنچه که «فنا» نامیده میشود نیز احکامی صادر کـرده اسـت و حکـم
هر یک نیز ویژه خود اوست و به غیر آن سرایت نمیکند.
بنابراین شریعت الهیه عامل وسیله قر انسـان بـه سـوی خـدا و شـکلگیـری ملکـات
وجودی انسان در راستای لقای ر است و شریعت اسالم همه مسـائل جزئـی و کلـی را در
خصوص سیر تکاملی آدمیان به سوی خدا و مراتب وجودیشـان بیـان کـرده اسـت بـه هـیچ
دلیلی معارف اسالمی و آموزههای آن حقایق و اسرار باطنی دارد و چنان که حقایق ظاهری
دارد و مردمانی که اهل اسالم اند احکام خاص خـود ،مردمـانی کـه اهـل ایمـانانـد احکـام
خاص خود و مردمانی که اهل «احسان» اند نیز احکام ویژه خود را دارنـد کـه خـط قرمـز و
مشترک احکام همگان «انجام واجب و ترک حـرام» اسـت .بـه تعبیـر عالمـه طباطبـایی

:

«کسی که خدا را دوست میدارد ،باید به قدر طاقت و کشـش ادراک و متصـورش از دیـن
او پیروی کند و دین نزد خدا اسالم است و اسالم همان دین است که سوای خدا مردم را به
سوی آن میخوانند و انبیایش و رسوالنش به سوی آن دعوت میکنند و مخصوصا آخـرین
ادیان الهی یعنی دین اسالم که در آن اخالص هست که مافوق آن تصور ندارد .دین فطری
است که خاتم همه شرایع و طرق نبوت است و با رحلـت خـاتم االنبیـاء(ص) مسـیلة نبـوت
ختم گردید ...رسول خدا (ص) طریقه و راهی را کـه پیمـوده راه توحیـد و طریقـة اخـالص
معرفی نموده است چون پروردگارش او را دستور داده که راه خود را چنین معرفـی کنـد و
فرمود « :قل هذه سبیلی ادعوا الی اهلل علی بصیرة انـا و مـن اتبعنـی و سـبحان اهلل و مـا انـا مـن
المشرکین( »...یوسل )108 ،پس دعوت و اخالص باالصاله صفت خود آن جنا و به تبـع
صفت پیروان او است.آنگاه در آیه« :ثم جعلنـاک علـی شـریعة مـن االمـر فاتبعهـا»(جاثیـه-
)18میفرماید :شر یعتی را که تشریع کـرده تبلـور دهنـدة ایـن سـبیل ،یعنـی سـبیل دعـوت و
اخالص است ...پس با این بیان و این آیات روشن گردید که اسالم یعنی شریعتی کـه بـرای
پیامبر اسالم تشریع شـده ،همـان سـبیل اخـالص اسـت ،اخـالص بـرای خـدای سـبحان کـه
زیربنایش حب است ،پس اسالم دیـن اخـالص و حـب اسـت( ...طباطبـایی ،1393،ج 3ص
 249ـ  )248ناگفته پیداست که تکلیل هر انسانی چه ناق

یا کامل ،انسان متکامل یا انسان
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کامل مکمل باشد در حد و جودی و تصعید تکاملی اوست و هر کسی را به انـدازه وسـع و
میزان دارایی و درجه تکاملیاش تکلیل کردهاند و مراتـب و درجـات الهیـه بـرای پوشـش
دادن به همین مراتب وجودی انسانها مکلل است( .همان ،ج ،2ص  684ـ  )685زیرا انسانها
از حیث مرتبة علمی ـ معرفتی و مرتبة عملی ـ معنوی و سلوک عقلی ـ قلبی و سیر عرفانی با
هم متفاوتند .بنابراین چنین مکتب تربیتی ـ تکلیفیای برای همه اصـناف انسـانها از انسـانهای
عوام و عادی در دینداری و تکامل معنوی تا انسانهای متوسط در سیر و سـلوک الـی اهلل و
کمال علمی ـ عملی یعنی اصحا یمین و ابرار در درجات قـر وجـودی و انقطـاع کامـل
علمی و عملی احکام و شریعت خاص به خود را داراست ،افراد این اصـناف کـه بـا هـم در
درجه تکاملی متفاوتند نیز دارا ی احکـام مخصـوص بـه خـود هسـتند کـه در شـریعت حقـه
اسالمبیان و تبیین شد .به تعبیر استاد عالمه طباطبائی(رض)« :افراد هر چه بـه خداونـد تقـر
بیشتری داشته باشند ،تکالیفشان سنگینتر است حسنات االبرار ،سیلات المقربین»( طباطبائی،
 ،1381ص  20ـ .)17
 .5سقوط شریعت درسلوک؟
حال باید دانست که تفاسیر و پاسخگوئی عارفان به مقوله «شهود و شـریعت» و نسـبت
آنها با هم در مراحل گونهگون سلوکی و اینکـه تکـالیل شـرعی «سـاقط» مـیشـود یـا نـه؟
یکسان نبوده و از پینیدگی خاصهی برخوردار است که حداقل به دو چیـز نیـاز اسـت الـل)
فهم حقائق و دقائق عرفان علمی و نظری و مقامات و منازل و احوال سالکان کـوی دوسـت
) زبانشناسی عرفانی و فهم مراد و مقصود آنان از نسبت شهود و شریعت و حتی «سـقوش
شـــریعت» درمنـــازل و مقامـــاتی از ســـلوک کـــه مقـــام بیخـــودی و فنـــاء باشـــد(ر.ک:
آشتیانی،1365،ص  387ـ  )394لکن دو تفسـیر و رهیافـت از جریـان «شـهود و شـریعت» را
مطرح میکنیم:
الل) سقوش شریعت در شهود :مقام فناء مقام شـریعت گـروی و تکلیـل نیسـت چـه
اینکه حالت سُکر و فنا و بیخودی خودی و مستی است چنانکه طفـل ،مـریض و دیوانـه در
فقه بر او تکلیفی مترتب نیست اینـان نیـز تکلیفـی ندارنـد البتـه در عرفـان بـین «مجـذو » و
«مجنون» باید فرق نهاد چنانکه بین «مدهوش» و «بیهـوش» کـه دهشـت از معرفـت و فنـاء از
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خود حاصل میگردد و چنان در سیطره جذبـه و جلـوه الهـیانـد کـه هینگونـه تصـرتفی در
خویشتن ندارند که آنان دیوانه خال لب و جمال جانانانـد(الهیجی ،1383،ص  )561و ابـن
عربی نیز به قبض و بسطهای درونی در اثر واردات غیبی بر سالکان حقت اشاره کـرده کـه در
اثر تجلتی حق از تدبیر نفوس خود باز داشته شدهاند و یا پیوسته در حالـت بهـت و تفکتـر بـه
سر میبرنـد(ابن عربـی،1408،ج  ،1ص  )249بـه تعبیـر دیگـر سـالک در حالـت فنـا چنـان
سرمست از توحید و غافل از غیرخدا میشود که تسلط عقل از او زایل شده ،کلمـاتی را بـر
زبان جاری میکند که با میزان شرع و عقل تطبیق و توافـق ندارد(قاضـی سـعید،1415،ج ،2
ص  615ـ  ) 616و به تعبیر «ابنسینا»« :بسا که عارف در حال اتتصال به عالم قدس ،نسبت بـه
هر چیزی غفلت داشته باشد و در حکم کسانی باشـد کـه بـر آنـان تکلیفـی نیسـت و الزمـه
توجه تکلیل به مکلتل ،درک وی از تکلیل است و در واقع ،وقتی عارف در حـال فنـاء و
استغراق است ،قالب او در اختیار خودش نیست و از آن غافل است و از طرفی ،شـریعت بـه
قالب و ظاهر انسان مربوش است و در آن حالت عارف دیگر نمیتواند در قلمرو شرع واقـع
شود و اساساً در این گونه موارد ،تکلیفی نیست که عارف بخواهد انجام دهد و به جای ایـن
که بگوئیم که عارف به شرع عمل نمیکند ،باید گفت :شرع متوجهه عارف نمیشود (».ابـن
سینا ،1384،ج  ،3ص  393ـ  )394استاد عالمه حسنزاده آملی نیز در شرح فراز یاد شـده از
«مقامات عارفین» فرمودهاند« :عارف حاضر و مراقب است و میکوشد که عبد شکور باشد.
در آن انسان قوی کامل این طور نیست ولی این آقا یک وقت ظهور براش دسـت مـیدهـد
یک فکـر عجیبـی ،جذبـهای ،خلسـهایـی ،هَیَمـان شـدیدی و حیـرت شـگفتی بـرایش روی
میآورد و مدتی از خود خبر ندارد .گاهی در شرح حال بعری از آقایان هم میخوانیم کـه
مدهت درازی در چنین حالی به سر بردهاند و این حال بر آنها مستولی شده بود ...وقتی چنـین
ظهوری برای عارف دست میدهد ،چه بسا در آن وقت متوجه تکلیفش نباشـد کـه بـه قـول
شیخ رئیس «فهو فی حکم من ال یکلتل» نه اینکه مکلتل نباشد بلکه فی حکم مـن ال یکلـله
است .اآلن هم اگر برای عارفی حالتی دست میدهد در حکم غیرمکلل است و بعد کـه بـه
حالت طبیعی خود برگشت و افاقه حاصل شـد ،نمـازش را هـم مـیخوانـد ،روزهاش را هـم
میگیرد و تکالیل دیگر را نیز انجام میدهد ،به قول خواجه عبداللهه انصاری :صـاحب غلبـه
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عشق از خود آگاه نیست ،آننه مست میکند که او را گناه نیست (».حسنزادهآملی،1383،
ص  319ـ  )321و استاد جاللالدین آشتیانی در تحلیل و تبیین رهیافت یـاد شـده از جریـان
سقوش تکلیل در مقام محو و فناء مینویسد :این حکـم ویـژه کسـانی اسـت کـه بـه حالـت
«صحو بعد المحو» نرسیدهاند و دائماً در جذبه دور میزند و گرفتار فنا شده ،بـه مرحلـه بقـاء
نرسیدهاند ...چنین افرادی از خوردن و نوشیدن نیز غافلند تا چه رسد به واجبات و مستحبات
و همانند اطفال و مجانین از تکلیل معافند(آشتیانی ،1381،ص  258ـ .)18
) عدم سقوش شریعت در شهود :رهیافت دوم اگرچـه در طـول رهیافـت اول اسـت
لکن به تعبیر و تفسیری دیگر که در حقیقت در مقام فناء و شهود نیز تکلیل ساقط نمیشود
بلکه عمق بیشتر و شدیدتر یافته و ماهیتی دیگر به خود میگیرد و اینکـه عبـادت و شـریعت
محوری قبل از وصول با عبادت و شریعت محوری پس از وصول با هـم امتیازهـا و فرقهـای
داشته و قبل از «شهود» علم به شریعت برای عبور از ظاهر به بـاطن و پـس از «شـهود» التـزام
به؛ شریعت بازتا و انعکاس سـرور و ابتهـاج بـاطن در ظـاهر اسـت و از اینکـه حـافظ نیـز
سرودهاند؛
در ازل بســت دلــم بــا ســر زلفــت پیونــد

تـــا ابـــد سرنکشـــد و ز ســـر پیمـــان نـــرود

اینراه را نهایت صورت کجا توان بست

کش صد هزار منزل ،بیش اسـت در بـدایت

منم که دیده به دیدار دوست کـردم بـاز

چــه شــکر گویم ـت ای کارســاز بنــده نــواز

نیز داللت تامِ و کامل بر عدم انقطاع عبودیت و التزام به شریعت قبـل از فنـاء و بعـد از
فناء که «بقاء» را به دنبال دارد یا در دو مقام محو قبل از صحو و صحو پس از صـعق و محـو
دارد تــا مقــام «شــکر» پــس از خــروج از «سُ ـکر» تحقــق یابــد کــه پیــامبر اکــرم(ص) شــبها
نمیخوابید و سحرخیزی و عبادت داشت تـا جـایی کـه قـدمهـایش ورم کـرد .وقتـی بـه او
گفتند تو چرا این همه رنج میبری در حالی که خداوند همه گناهان گذشته و آینـده تـو را
بخشیده اسـت؟ فرمـود« :مال مکـونُ عبـداً شـکوراً»( کلینـی،1401،ج ،2ص  ،95ج  )6و ایـن
تبعیت عاشقانه از معشوق است.
چنانکــه امــام خمینــی(رض) نیــز در تصــویر و تفســیر «شــریعت محــوری» در دو مقــام
سلوک قبل از شهود و پس از شهود نوشتهاند« :برای اربا معـارف الهیهـه ،روشـن و واضـح
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است که انسان سالک ،تا در سیر الیاللهه و سلوک جنا اللهه است ،نمـاز و دیگـر مناسـکش
فرق بسیار دارد با ولی کاملی که سیر را به آخر رساند و به غایة القصوامی عـروج کمـالی و
معراج روحی و معنوی رسید و قدم به محفل اُنس قا قوسین نهاد ،زیرا که سالک ،مادامی
که در سلوک و سیرالی اللهه اسـت نمـازش بُـراق عـروج و رفـرف وصـول اسـت و پـس از
وصول ،نمازش نقشه تجلیهات و صورت مشاهدات جمال محبو است بـدون آنکـه اعمـال
رویهای در ترکیب آن شود بلکه از قبیل سرایت حکم غیبت به شهادت و ظهور آثار بـاطنی
به ظاهر است (...خمینی{امام}،1369،ص  10ـ  )11و استاد جوادی آملی در شرح اجمـالی
مطالب یاد شده نوشتهاد ...« :برای اسرار نماز نیز مراتبی است کـه هـر درجـه بـاال نسـبت بـه
پائین باطنی است مستور ،و هر رتبه پایین نسبت بـه بـاال ظـاهری اسـت مشـهور ،و نمـازگزار
سالک هماره با جان و دل از مشهوری به مستور سفر میکند ،تا نه از شهرت نامی باشد و نـه
از سُتر اثری ،و نه از راز نشانی و نه از نماز عیانی و نه از نمازگزار اسمی که تنها معبود دیـده
میشود و بس(».جوادی آملی ،،1378،ص  )134همننین امام خمینی(رض) در تفسـیر آیـه
اك َّذ ْييقَايآ»( حجـر)99 -مـرگ را بمعنـای «فنـای در حـق» دانسـته و
اك ياتِا ييئْتَيي ي
َُّب ْد يرب ِ ي
« يو ْ
برداشت ناصوا برخی از صوفیان از این آیه مبنی بر رفع شـریعت و سـقوش تکلیـل را رد
نموده و مورد سرزنش قرار دادهاند و عبادت در این مقام را که پس از وصول است عبـادت
از حق شـمرده کـه در مـرآت عبـد واقـع مـیگردد(خمینی{امـام}،1369،ص  83و  )96بـه
هرحال نگرش و بینش نهائی حررت امامخمینی (رض) در شرح «دعاء السحر»ظهور یافـت
که« :ريف و ُلم ظ َّهرَّذكت ُ و َّذْاة ُآ َجال َّذعلا م قادرَّ و َرفعَا ُا ذاة و ها َّسا س
َّْلُا َ َّذظ هرية و َّذتك ذيف َّالذَية و َّذا َُّيس َّذ رُية و َّذ رَّع َّالذَيَه و َّذحكااة َّذعالياة،
َّذت ه َّذطري َّذاْتقيم َّذا َسارَّر َّذرب بياة و َّْلنا َّر َّذغيبياة و َّذتجليا

َّالذَياة ،و ذا ال

َّذظ هر ذا وصل س ذك َّذ را ذاه و ال ُج هاد َّذا ُآذاه (».خمینـی(رض) ،1367 ،ص )19
چنانکه در شرح چهل حدیث(خمینی{امام}، 1373،ص  ).8و آثار دیگرشان نیـز بـه تـید
به آدا شریعت قبل از شهود و پس از شهود متناسب بر مراحل و مقامات عبادت و مـدارج
انسانیهت اشاراتی ظریل و عمیق به رابطه و نسبت شـریعت ،طریقـت و حقیقـت نمـودهانـد(.
ر.ک :خمینــی ،1369،ص  ،1369 ،291 ،290 ،168 ،87ص  )83 ،51 ،28 ،16 ،11و آنگــاه
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انتقاد خویش از جهله «صوفیه» را نیز مطرح نمودهانـد(خمینی ،1406،ص  )201کـه« :آننـه
پیش بعری اهل تصوهف معروف است که نماز ،وسیله معراج وصول سالک است و پـس از
وصول سالک ،مستغنی از رسوم گردد .امر باطل بیاصل و خیال خام بی مغزی است کـه بـا
مسلک اهلاللهه و اصحا قلو مخالل است و از جهل به مقامات اهل معرفت و کمـاالت
اولیاء صادر شده» (.خمینی ،1369،ص  )13و استاد آیتاللهه جوادی آملی نیز در تفسیر آیـه
ك َّذ ْييقَيآ»( حجر )99 ،میفرمایند« :انسان تا زنده است نسبت به عبادت
ك يات ِ ييئْتَيي ي
َُّب ْد يرب ِ ي
« يو ْ
خدا تکلیل دارد و تنها با رسیدن مرگ این تکلیل به پایان میرسد و «مفـاد کلمـه (حتتـی)
بیان حده عبادت و نهایت آن است نه فائده و منفعت (.جوادی آملی ،1380،ج  ،15ص 228
و  ،227ج  ،16ص  128ـ  ،127ج  ،12ص  ،337ج  ،13ص  ) 211و یا آوردهاند که «یقین»
اك َّذ ْييقَايآ)( حجـر )99 ،همـان یقـین معرفتـی اسـت و اگـر بـه
ك يات ِ ييئْتَيي ي
َُّب ْد يرب ِ ي
در آیه ( يو ْ
«مرگ» تفسیر شده است از با جری و تطبیق است نه تفسیر مفهـوم یقـین و «حتـی» غایـت
نیست تا گفته شود که وصول به یقین غایت عبادت است پس عبادت کن تا به یقـین برسـی
و با دستیابی ،به یقین میتوانی عبادت را رها کنی .هرگز! بلکه مراد آن است کـه یکـی از
منافع عبادت ،یقین است و رسیدن به یقین جز از راه عبـادت و بنـدگی میسـور نیسـت؛ اگـر
راهنما بگوید :پلههای نردبان را طی کن تا دستت به شاخسار بلنـد ثمـربخش برسـد ،معنـای
گفتهاش این نیست که به محض دسترسی به آن شاخسـار ،نردبـان را رهـا کـن ،زیـرا رهـا
کردن نردبان ،مایه سقوش و محرومیت قطعی است پس از ابزار صعود نباید دست کشید که
دست برداشتن از ابزار صعود انسان را به دره سقوش شک ،تردید ،جحود و انکار میکشـاند
بنابراین قشر از لبه و شریعت و طریقت از حقیقت تفکیک ناپذیرنـد(.جوادی آملـی،1381،
ص  70ـ )69
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نتیجه گیری
ازمجموعه مطالب متن مقاله می توان به این نتیجه رسید که:
 -1شریعت حقه محمدیه(ص) از جامعیت خاصی در تولیـد معرفـت عرفـانی و تعیـین
تکلیل سالک در سلوک باطنی و سیرانفسی برخوردار می باشـد ،بـه گونـه ای کـه درهـیچ
مرحله سلوکی سـالک را معطـل نگذاشـته و دسـتورالعمل هـای الزم را بیـان و تبیـین کـرده
است.
 -2شریعت نبوی به دلیل بهره مندی از کمال در کنار جامعیت دارای ظواهر و بـواطن
یا الیه های درونی و ساحات(عرضی) و سطوح(طولی) می باشد که طریقـت و حقیقـت در
ذیل و ظل شریعت قرار گرفته و شریعت حقیقت واحده تشکیکی و ذومراتب می باشد.
 -3نظریه تفکیک بین شریعت و طریقت و حقیقت و درنتیجه عدم نیاز بـه شـریعت در
مراحلی از سلوک یا درمقام وصول نادرست و کژراهه رفتن و قرائـت جاهالنـه از حقـایق و
رقایق شریعت است.
 -4شریعت که پوشش دهنده سلوک از آغاز تـا انجـام و درجمیـع مراحـل حـدوث و
بقاست نظریه سقوش تکلیل را نیز مردود دانسته و تکلیل سالک را درتمامی مراتب تعیـین
و تبیین کرده است.
 -5همه اصناف و طبقات مردم در مراتب مختلل دینداری و بویژه سالکان کوی حـق
سلوک باطنی ملزم به رعایت شریعت قبل ازشهود و بعد از شهود میباشند.
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فهرست منابع
قرن
نَج َّذبال ه
َّ .1بآُرب ُ ،ح َّذديآ ،فت ا

ُكيَه ،ج َّْ ،1رَّاي َُّذترَّث ،بيرو  ،ذبا  1408 ،ق.

َّ .2بآسيا  ،اْيآَّ ،الش رَّ و َّذتابيَ
ُطب ُ

؛ شرح خ َّجاه نصايرَّذديآ ع سا و قطبَّذاديآ رَّزی،

ْيا  ،چ پ َّوَ 1384 ،قم.

 .3نشتي ن  ،سيدجالََّذديآ ،شرح ُقدُه قيصریُ ،رر َّنت رَّ ْفتار تبليغا

َّساالُ  ،چا پ

َّوَ ،1365 ،قم.
 .4اااااا  ،شرح فص صَّذحكم ،با تصاحي و تعليا و شارح سايدجالََّذديآ نشاتي ن  ،اررات
َّنت رَّ ُلا و فرهاگ  ،چ پ َّوَ 1375 ،ش ،تَرَّ .
 .5سيد ايدر نُل َّ ،ذاقدُ

ُآ رتا ُ نا) َّذاصا ص ،باه ر شاش ها نرى را ربآ و ُثاا

َّسا ُيل يحي َّ ،نت رَّ ت س ،تَرَّ .1367،
 ، --- .6تفْير َّذاحيِ َّالُظم و َّذبحر َّذَضم ج 1و ،2تحقي ُ :حْآ ُ س ى تبريا ى ،سا زُ
چااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا پ و َّنت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رَّ ،تَرَّ .1375،
 ،--ج ُع َّالسارَّر و ُاباع َّالنا َّر ،تصاحي ها نرى را ربآ و ُثاا َّساا ُيل يحيا  ،شاررتَّنت رَّ ُلا ا فرهاگ  ،تَرَّ  ،1368 ،ص .19
َّ ، --- .7سرَّرَّذ ريعه و َّع َّر َّذطريقه و َّن َّر َّذحقيقهَّ،نت رَّ ق ْر ،تَرَّ .1377 ،
 .8ج َّْی نُل ُ ،بد ه َََّّلل ،تفْير ُ ض ُ قرن ُجيد ،ج ُ ،11رر ن ر َّسرَُّ ،چ پ س م1379 ،
ش ،قم.
 .9اااااا ْ ،يآشا س ُ ،رر ن ر َّسرَُّ ،چ پ َّوَ 1381 ،ش ،قم.
 .10اااااا  ،باي ُرص ص ،ج ُ ،3رر ن ر َّسرَُّ ،چ پ ْوم 1378 ،ش ،قم.
 .11ج َّْی نُل ؛ تْايم؛ ج ،3قمَّ :سرَُّ.1380 ،
 .12ج َّْی نُل  ،اي

ُ رف نه َُّ م ُل بع) ،چ پ ْوم 1381 ،قم.

 .13ج َّْى نُل ُ ،بد ه َََّّلل :شاس َّذ ا تبري ی ،1386 ،قمُ ،لسْه َّسرَُّ
 .14ج َّْی نُل ُ ،بد هَََّّللب ،)1369شرح اكات ُتع ذيه ج ُ ش م .تَرَّ َّ :ذ هرَّ.،
 .15اْآ زَّْة نُل  ،اْآْ ،روس شرح َّش رَّ و تابيَ
 1382ش ،قم.

 ،ناِ نَمُ ،طب ُ

ْيا  ،چ پ َّوَ،
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 .16خايا پَُّ مب ،روح ه َََّّللُ ،صب ح َّذَدَّيه َّذ َّذَالفة وَّذ الية ب ُقدُه َّست ْ جالََّذديآ نشاتي ن ،
ُلسْه تاظيم و ن ر نُ ر َُّ مخايا  ،چ پ َّوَ ،1373 ،تَرَّ .
 .17اااااا  ،شرح چَل ادياُ ،لسْه تاظيم و ن ار نُا ر َُّا مخايا برُ) ،چا پ چَا رم،1373 ،
تَرَّ .

 .18اااااا َ ،س َر َّذصل ةُ ،لسْه تاظيم و ن ر نُ ر َُّ مخايا برُ) ،چ پ َّوَ ،1369 ،تَرَّ .
 .19اااااا  ،نََُّّْذصل ةُ ،لسْه تاظيم و ن ر نُ ر َُّ مخايا برُ) ،چ پ َّوَ ،1369 ،تَرَّ .
 .20چيتيک،ويلياا م ،عرياا ُرفاا ن ُعرفاات َّز ْياادگ ُ َّبااآ ُرب ،ترجاااه َُاادی نجفاا َّفاارَّ،
،تَرَّ َّ،نت رَّ ج ُ  ،چ پ َّوَ1389. ،
 .21شبْتریُ ،حا ْ ،گل آ رَّز ،ن ر َّشرَّقيه ،چ پ َّوَ 1368 ،ش ،تَرَّ .
 .22عب عب ئ ُ ،حاد اْيآَّ ،ذاي َّ ف تفْيرَّذقرن ُ ،لسْه ُطب ُ ت َّسا ُيلي  1412 ،ها .ق.
 .23اااااا  ،ترجاة تفْيرَّذاي َّ ْ ،فتر َّنت رَّ َّسالُ  ،چ پ ن زْهم 1383 ،ش ،قم.
ْ .24فتر َّنت رَّ َّسالُ  ،رس ذةَّذ اليه ،ترجاه و ُقدُه صا ْق اْاآزََُّّْ ،نت ا رَّ بَ ا يش،
چ پ َّوَ 1381 ،ش ،قم.
 .25ااااااااااااااا :بررسيَ ی َّسالُ  ،به ر شش سيده ْی خْروش ه  ،1387 ،قم ،ب ست رت ُ
 .26ااااااااااااااا :شيعه بُجا ُه ُك تب
تَرَّ ُ ،لسْه پژوه

و ُرَّسال ُالُاه عب عبا ي با ها نری راربآ)،1382 ،

اكات و فلْفه َّيرَّ

 .27ااااااااااااااا :شيعه ْر َّسالمَّ ،نت رَّ َّسالُي ،زُْت  1362ش.
 .28ااااااااااااااا :عري ُرف  ،بترجاه رسا ذه َّذ الياه) صا ْق اْاآ زَُّْ ،1381 ،قامَّ ،نت ا رَّ
بَ يش
 .29اااااااااااااااُ :عا يت ت يع ،ب ُقدُه ُالُه اْآ زَُّْ نُل  ،تدويآُ :حاد بديع  ،1385 ،قم،
َّنت رَّ ت يع
 .30صدوق ُحاد بآ ُل  ،شرح ت ايد صدوق ،ق ض سعيد ُحاد بآ ُحاد ُفيد َّذقا  ،تصحي
و تعلي نجفقل ابيب  ،وزَّر َّرش ْ َّسالُ  ،چ پ َّوَ 1415 ،ق ،تَرَّ .
 .31الهيج ُ ،حادُ ،ف تي َّالُج ز ف شرح گل اآ رَّزُ ،قدُاه ،تصاحي و تعليقا
زوَّر ،چ پ پاجم 1383 ،ش ،تَرَّ .
برزگر خ ذق و ُف َت ررب س َّ ،نت رَّ
َ
ُ .32ك رم شيرَّزی ،تفْير نا نه ،ج َّْ ،21رَّذكتب َّالسالُيه،تَرَّ .1383،
ُ .33طَریُ ،رتض ُ ،جا ُه نُ ر ،جَّ ،1383 ،23نت رَّ صدرَّ ،تَرَّ .

ُحادرضا

