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  چکیده
بـرای  » پیشـان «یـا  » اآلزالازلُ«عرفانی عطار موهبت خاصی اسـت کـه در    ۀشیاندعنایت در 

ن به کمـال روحـانی بـه جهـدی     انسان رقم خورده است. با آنکه عطار آدمیان را برای رسید
ثمـر اسـت. مسـئلۀ اصـلی ایـن      کند؛ اما ازنظرِ وی جهدِ خالی از عنایت بیمستمر دعوت می
ۀ میان عنایت و جهد در اندیشۀ عرفانی عطـار چگونـه ترسـیم شـده     رابطمقاله آن است که 

 شـود یـا از تـالش بنـده؟ عطـار     است؟ آیا سعادت روحانی انسان از موهبت الهی حاصل می
تـأثیر و  سری دانسته است و جهد سـالک را بـی  طرف، رسیدن به سعادت را موهبتِ آن ازیک
خوانـد. ایـن دو رویکـرد    خواند، اما از طرف دیگر، سالک را به جهد فراوان فرامیمقدار میبی

سری و عطـای محـض اسـت؛    توان با هم جمع کرد؟ اگر عنایت آننما را چگونه میمتناقض
همه دعوت برای جهد در آثار عطار چه معنـایی دارد؟   ارزشی دارد و اینپس تالش بنده چه 

» شـرط «دست آمد کـه در اندیشـۀ عطـار، جهـد      گرفته در این مقاله به های صورتاز تحلیل
عنایت نیست؛ بنابراین، هر عنـایتی همـراه بـا جهـد اسـت، امـا هـر        » علت«عنایت است، اما 

پـیش  «د، محصول عنایت و محفوف به دو عنایـت  جهدی همراه با عنایت نیست. جهدِ کارآم
در اندیشۀ عطار مطرح شده است، اما » عنایتجهدِ بی«است. فرض » پس از جهد«و » از جهد
چندان جایگاهی ندارد. تحقق سعادت نزد عطار به سه عنصر اساسـی  » جهدعنایتِ بی«فرض 

ف این پژوهش حل مسـئلۀ  بستگی دارد و برتری با عنایت است. هد» جهد«و » پیر«، »عنایت«
تعارض جهد و عنایت در نظام فکری عطار و بـازخوانی پاسـخ وی بـه ایـن مسـئله بـا روش       

  تحلیلی است.   - توصیفی 
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  . مقدمه  1
کـه  از مباحث مهمی است ، ای دراز در متون اسالمیانسان و خدا با پیشینهۀ رابطتبیین 

اینکه انسـان چگونـه   : در آثار عرفانی نیز مطرح شده است، عالوه بر آثار کالمی و فلسفی
و در آن راه  بگشـاید حـق   یِسـو  بـه راهـی  کند، تواند میان خود و خدا نسبتی برقرار می

قرب به مجاهده انسان منوط است یـا در گـرو   ۀ مرتبآیا رسیدن به کمال و و  سلوک کند
پارادوکسیکال) اسـت  ( نمامتناقض مسائلی ؛شودحق افاضه می موهبتی است که از سوی

، آن مسائل دیگری مانند چگونگی جریان اراده و مشیت الهی در نظام آفـرینش  ۀکه دامن
  .  گیردجبر و اختیار را نیز در برمی مسئلهچیستی سرنوشت و تقدیر انسان و 

بـر دو   تأکیدعطار با  انیاندیشۀ عرفعنایت با جهد در ۀ رابطموضوع این مقاله بررسی 
در این پژوهش سعی شده است دیدگاه عطـار در  . است نامه مصیبتو  الطیر منطقمثنوی 

روشن شود که آیا رستگاری و سعادت معنوی انسان از عنایت الهـی   مسئلهخصوص این 
رسیدن به گـنجِ سـعادت را   طرف،  ازیکشود یا از مجاهده و تالش بنده؟ عطار حاصل می
مقـدار  و بـی  تـأثیر و جهد و تالش سـالک را بـی   داند میسری و عطای محض نموهبتِ آ

این دو رویکرد . خواندسالک را به جهد و تالش فراوان فرامی، اما از طرف دیگر، خواند می
سـری و عطـای   هم جمع کرد؟ اگر هـدایت و عنایـت آن   توان بانما را چگونه میمتناقض

دعـوت   همـه  ایـن ه ارزش و جایگـاهی دارد و  پس مجاهده و تالش بنده چـ ، محض است
سـاختن  تواند داشته باشد؟ هدف این پژوهش روشـن برای جهد در آثار او چه معنایی می

، تعارض جهـد و عنایـت در نظـام فکـری عطـار      مسئلۀارتباط میان عنایت و جهد و حل 
و  الطیـر  منطقر بر دو اث تأکیدبا ، ترین نمایندگان ادبیات عرفانییکی از برجستهعنوانِ  به

  . است نامه مصیبت
هر دو از شـاهکارهای   که جهت بود بدین های عطارانتخاب این دو اثر از میان مثنوی

هـا نسـبت بـه    پختگی فکر و تنوع اندیشـه  لحاظِفکری عطار است و از منظر عرفانی و به
بـه   بینـی عطـار  سایر آثار وی اهمیت بیشتری دارد و اگرچه در مباحث مربوط به جهـان 

  اما محوریت مباحث این دو اثـر بـوده  ، نیز استناد شده اسرارنامهو  نامه الهیهایی از نمونه
 ها به آثـار عرفـای دیگـر نیـز پرداختـه شـد تـا مباحـث        همچنین در ضمن تحلیل. است

بـرای رعایـت حجـم مقالـه غالبـاً      ، هـای شـعری  در استناد به نمونـه . شود مستندتر ارائه
  . است خودداری شده، جز در موارد الزمها،  آن ده و از نقلمضامین ابیات ذکر ش

دادن کلیتـی از  در این مقاله پـس از بیـان مقدمـه و پیشـینۀ پـژوهش، بـرای نشـان       
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کنـد،  در آن زمینۀ فکری پیدا می» عنایت و جهد«بینی عطار و جایگاه و معنایی که  جهان
شـدن زمینـۀ بحـث،    ای روشنآمده و سپس بر» عطار و تفکر قضاوقدری«بحثی با عنوان 

شناسی عنایت در متون عرفانی و سپس در آثـار عطـار پرداختـه شـده     مختصراً به مفهوم
حل عطار به چـالش جهـد و عنایـت در اندیشـۀ     است. بدنۀ اصلی مقاله بیانگر پاسخ و راه
جهـد معطـوف بـه    «، »عنایـت ناکارمدی جهدِ بـی «عرفانی اوست که در سه بخش متوالی 

  مباحث بیان شده است.  آمده و در پایان، نتیجۀ» رزش و کارکرد جهدا«و » عطا
  

  شینۀ پژوهشی. پ2
وِشمندِتاکنون تحقیق  امـا   شـده اسـت؛  موضوع این پـژوهش نگاشـته ن   دربارۀمستقلی  رَ

-وبیش مـی  که کم شده استها و مقاالتی نوشته کتاب» عنایت در عرفان اسالمی« دربارۀ
  :  ای پژوهش حاضر در نظر گرفتپیشینه برعنوانِ  به توان

باره نگشوده، اما اگرچه بحث مستقلی را دراین دریای جان) در 1377ریتر (: هاکتاب
ویژه در فصل هفدهم (رحمت و لطف پروردگـار) و فصـل    های مختلف کتاب، بهدر بخش

صـورتِ پراکنـده بیـان کـرده      نوزدهم (طاعت و عبودیت)، مطالبی را به تناسب بحث و به
، طی مباحث دقیق و مفصل با اسـتناد بـه   نامهیمولو)، در جلد اول 1385( ی. همایاست
ها، مباحثی از قبیل رجحان عنایت بر  های فراوان از اشعار موالنا و شرح و تفسیر آننمونه

ت جهد، شرطیت جهد در عین عدم الزام عنایـت و   جهد، تفاوت میان موضوعیت و طریقیّ
یک بررسی کرده و در پایان مباحث به حـل چنـد مشـکل،    برخی مباحث دیگر را به تفک

 مثنـوی معنـوی  ازجمله، تعارض میان دعوت به جهد و اعتقاد به مشیت و ارادۀ الهـی در  
وسوم و های بیست) در فصل1386کوب (]. زرین545-758/ 1، 38: ـ پرداخته است [نک

ر برابـر مجاهـده،   اهمیـت آن د  دربارۀ عنایت و جذبـه و  صدای بال سیمرغوپنجم بیست
دیـدار بـا   ) در پایـان بخـش چهـارم    1382اشارات کوتاهی داشته اسـت. پورنامـداریان (  

طـور  ثمربودن جهـد سـالک در برابـر مشـیت بـه     مطالب بسیار کوتاهی دربارۀ بیسیمرغ 
  پراکنده و به مناست بحث آورده است. 

سـاختار و روش  کـه  » کشش و کوشش در آثار عطـار «) در مقالۀ 1389: شریفی (مقاالت
هـایی  تر مشهود است، بدون تمرکز و دقت بر موضوع اصلی و با آوردن نمونـه علمی در آن کم

غالباً نامرتبط، سعی کرده است، اهمیت، شرایط و ثمرات کوشـش و کشـش در آثـار عطـار را     
تعـارض نظـر و   «) در بخشـی از مقالـۀ   1395پور (دهد. مهدیبندی نشانصرفاً از طریق دسته
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کشـش و کوشـش در   «بـا عنـوان   » در مسئله جبر و اختیار در اندیشۀ عطـار نیشـابوری  عمل 
ۀ کشـش و کوشـش در تفکـر    رابطـ هایی از اشعار عطار، بـه تبیـین   با استناد به نمونه» سلوک
عرفانی عطار پرداخته است و دربارۀ دو رویکرد متعارض عطـار در دعـوت بـه جهـد از     کالمی 

  قدر و عنایت ازلی از سوی دیگر، بحث کرده است.  یک سو و اعتقاد به حکم قضاو
های عرفـانی در قصـاید سـعدی و    مایه«) در مقالۀ 1392پور ملکشاه و اسفندیار (غنی
جهـد در طریقـت، تحـت    «و » جبر محض و عنایت الهی«در دو بخش » عطار نامه مصیبت

با دیدگاه سعدی  ۀ جهد و عنایت از دیدگاه عطار پرداخته و آن رارابط به» عنایت خداوند
را در اندیشـۀ عرفـانی عطـار نشـان     » جهد توأم بـا عنایـت  «مقایسه کرده است و اهمیت 

ضـمن  » مفهوم جذبه در نظام معرفتی عرفان اسـالمی «) در مقالۀ 1396اند. سیدان ( داده
ۀ جذبه رابطبیان معانی، اقسام و درجات مختلف جذبه در متون نثر عرفانی تا قرن هفتم، 

هایی از مقالـه نشـان داده اسـت. شـهری برآبـادی      ا با سلوک (جهد) در بخش(عنایت) ر
با اشاره به مفهوم عنایت نزد حکمـای  » عنایت الهی در اندیشۀ عرفانی«) در مقالۀ 1369(

مسلمان، معنای مصطلح عنایت را با استناد به چند منبع اصیل عرفانی با تأکید بـر نظـر   
  ها را اجماالً با هم مقایسه کرده است.  و آنخواجه عبدهللا انصاری توضیح داده 

کشـش و کوشـش در   «نامـۀ   ) در پایـان 1391: دهقـان ( های دانشگاهینامهپایان
، بـه ضـرورت   مثنـوی معنـوی  ها و آثار جذبه در با بررسی انواع، مشخصه» مثنوی معنوی

ته اسـت.  ۀ آن با قضاوقدر الهی پرداخرابطهای رسیدن به جذبه و سلوک و شرایط آن، راه
تحلیل سالک مجذوب و مجذوب سالک در عرفـان  «نامۀ  ) در پایان1392خاکپور قشالق (

با واکاوی در معنای سالک مجذوب و مجذوب سالک، رابطۀ جذبـه و سـلوک را   » اسالمی
عنایـت از نگـاه   «نامـۀ   ) در پایـان 1393در مراتب سیر عرفانی بررسی کرده است. راشد (

سـینا، سـهروردی و مالصـدرا و نیـز     بارۀ عنایـت از منظـر ابـن   در» فالسفۀ اسالمی و عرفا
ارتباط دوسـویۀ   دربارۀ» جهد و جذبه در عرفان اسالمی«نامۀ  در پایان )1394میرمعینی (

  اند. جهد و جذبه در عرفان اسالمی نوشته
یک از موارد ذکرشده، موضوع کارآمدی و ناکارآمدی جهد در برابر عنایـت در  در هیچ
عنوانِ  بحث و بررسی نشده است. بحث اصلی این مقاله بازخوانی پاسخ عطار، به آثار عطار

ترین نمایندگان ادبیات عرفانی، به حل پارادوکس جهـد و عنایـت در تفکـر     یکی از بزرگ
عرفانی اوست که در حوزۀ عطارپژوهی کار جدیدی است و بررسی این مسئله در اندیشۀ 

  وی تاکنون سابقه نداشته است. 
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  عطار و تفکر قضاوقدری . 3
های تفکر عرفانی عطار دانست که انسـان  توان یکی از پایهنگرش قضاوقدری شرقی را می

]. بـر اسـاس   p. 238,39؛  1/343، 13خواند [را به تسلیم در برابر حکم ازلیِ خدا فرامی
د یاباین نگرش، زندگی آدمی روند محتومی است که در ازل رقم خورده است و تداوم می

و همۀ حوادث زندگی و اعمال بشری روندهایی ناشی از خداونـد و اثـر مسـتقیم ارادۀ او    
گونـه   ریشۀ ایـن ]. ریتر، Ibid,pp. 616 & 618 ؛ 265و  2/267شود [همان، شمرده می

ت«بودن سرنوشت را در وجدان  اعتقاد به محتوم و بـا   ]1/92، 13[ یافتـه » اسالمِ اهل سنّ
خدا را خالق همۀ کارهای بندگان و هر خیر و شـری را  اشاعره که توجه به تعالیم سنتی 

-6، صـص  22؛  9، ص 4دانـد [ در جهان، مسبوق به مشیت و فعل خدا و مخلوق او مـی 
: نکــ  های اشاعره دانسـته اسـت [  ]، عطار را در داشتن چنین نگرشی متأثر از آموزه325
نامداریان نیز نظریۀ خلـق افعـال   ]. همان طور که پور101و  96-7/ 1؛ 2/267-263، 13

  ]. 143، ص6داند [اشاعره را در سخن عطار مستتر می
نظر از تعالیم اشاعره در سنت تصوف اسالمی، بسیاری از عرفـا و صـوفیه در   اما صرف

عنوانِ نمونه، کالبادی خدا را خـالق   اند؛ بهباب سرنوشت انسان چنین طرز نگرشی داشته
ال بشری و اعمال نیک و بد بندگان را مسبوق به قضـاوقدر و  و موجد تمام حوادث و اعم

مشیت الهی دانسته است و معتقد بوده سرنوشت هر انسان از همان روز تولد معین و نام 
سُعدا و اشقیا، از ازل در کتاب خداونـد مثبـوت و مسـطور و افعـال انسـان در سرنوشـت       

و  95-1/8، 13: ـ ؛ نکـ  1/409، 44؛  23و  35-6، صـص 39تـأثیر اسـت [  نهایی وی بـی 
]. میبدی نیز سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی هر انسانی را منوط به تقدیر ازلی 2/256

و  6/60، 47؛  167و179، صـص  2دانـد [ خدا و خدا را خالق افعال و اقوال بنـدگان مـی  
] 96ات/[الصـاف » وهللا خلقکـم و مـا تعملـون   «] و با استناد به آیه 506و498/ 9و  4/147

قـل  «] و آیـۀ  282و286/ 8و  1/681، 47اعمال و افعال بندگان را مخلوق خدا خوانـده [ 
 ] را بیانگر حاکمیت قضاوقدر بر سرنوشـت انسـان  51[توبه/» یُصیبنا اال ما کتب هللا لنالن
]. بر اساس چنین نگرشـی، احسـان و لطـف    282و 506/ 9و 152و147/ 4، 47داند [می

، 44یِ تفضـل و عنایـت اسـت [   ازرویِ وجوب یـا اسـتحقاق، بلکـه    ازروان نه خدا بر بندگ
]. عرفا و صوفیه در چنین رویکردی، هستی و 1/98، 13: ـ ؛ نیز نک 28، ص 38؛  2/475

انـد و اساسـاً    حوادث آن ازجملۀ افعال انسانی را نمودگاری از ارادۀ حضـرت حـق دانسـته   
اساس، تسلیم و رضا و توکـل در تصـوف    ودند. براینفاعلیت و علیّتی برای غیرِخدا قائل نب
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عطـای  «هـایی از  مثابۀ نشـانه  اسالمی، نوعی رهاشدن انسان در دامن حوادثی است که به
 شد.در نظر گرفته می» قضای الهی«یا » خدا

هـای اساسـی تفکـر عطـار اسـت کـه در       اعتقاد به سرنوشت محتوم ازلی یکی از پایه
د. برای نمونه او معتقد است عمل امروزِ آدمی چیزی است کـه  شوسراسر آثار او دیده می

شـدن  شـدن و رانـده  ]؛ خوانـده 1307: 1اسـرارنامه دیروز در ازل بر آن حکم رفته اسـت [ 
آدمی، به طاعت یا گناه او ارتباطی ندارد، بلکه امری است که در لوحِ محفوظ رقم خورده 

گویـد:  عطـار در بیـانی تراژیـک مـی     ].6555-7: نامـه  الهـی ؛ 2143: نامـه  مصیبتاست [
است که با آنکه مسیر راهش از قبل با ضربة » گوی«سرنوشت آدمی همانند وضعیت یک 

شده، اما آن گوی مسئول سیر خود است و بـا آنکـه کـژروی از او نیسـت،     چوگان تعیین 
). او سرنوشـت محتـوم   2081-7: نامه الهیگناهِ کژروی و مجازات آن بر گردن وی است (

آماجگاهِ «یِ سو به» کمانِ ازل«کشد: هر لحظه هزاران تیر از آدمیان را چنین به تصویر می
شود؛ اگر تیری از کمان راست آید، از عنایت تیرانداز و اگـر کـج بیایـد، از    پرتاب می» ابد

و  اند شومیِ تیر است. در حکایت دیگر، وضع آدمی چنان است که او را داخل آبی نشانده
گویـد مـردان راه   خیس نشو. عطار خود در حل این معضل فرومانده است، مـی گویند می

  ]. 2088-98: نامه الهیورند [در این اندوه، در غرقاب خون غوطه
خوانند، کارهای خـدا را  می» علتحضرتِ بی«ی را تعال حقعطار مانند تمام صوفیه که 

: نامـه  مصیبترهای خدا [کا ۀهم]. 500، تعلیقه شفیعی کدکنی، ص 24داند [علت میبی
: نامـه  مصـیبت ]، بخشـش و نیکـی [  6568: نامـه  الهـی ] ازجمله آفرینش [2144و  7343
: نامـه  مصـیبت ؛ 6568: نامـه  الهیدادنِ خدا [] و دولت6569: نامه الهی؛  374-5و  7338
ای در چهارچوب منطقی علـی و  علت است و هیچ حادثه] بی7345و  2123-4و  5396

تمـام حـوادث را در ازل    آنجاکـه ریشـۀ   روی، انسـان عـارف از   دهد. ازاینمعلولی رخ نمی
بـه حـوادث   » دیوانـه «د را همچـون  نگـرد، خـو  مـی » علتیبی«داند و جهان را از منظر  می
]. در چنین 2145-55: نامه مصیبتبرد [سر میبه» خوشی جاودان«سپارد و مطلقاً در  می

رسـد، از  و شر و نفع و ضرری کـه بـه او مـی    رسد که هر خیرنگرشی انسان به نتیجه می
  ]. 2607و  2604و  2602: نامه الهیسوی خداست [

 کند که عنایت و دولت چیـزی اسـت کـه در   در زمینۀ چنین نگرشی عطار تأکید می
 : نامـه  مصیبت» [لوح ازل«]، 1194: نامه مصیبت» [ازل«]، 7009: نامه مصیبت» [اآلزالازل«

                                                                                                                             
  نشان داده شده است. اتیمقاله، با نام خود اثر و شماره اب نیاشعار عطار در ا رجاعات مربوط بها. 1
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] برای انسان مقـدر گشـته اسـت. عطـار     2122-3: نامه مصیبت[ »لوح محفوظ«] و 4282
؛ 2827و  4548: الطیر منطق: ـ نامد [نکمی» آغازِ آغازها«یا  1»پیشان«این سرآغاز ازلی را 

: اسـرارنامه ؛ 2944و  6517و  1204: نامـه  الهـی ؛  960و 1935و  3775-6: نامه مصیبت
  لی الهی و سرنوشت محتوم انسان است. ] که در زبان او تعبیری دیگر از مشیت از632
  

  . عنایت در عرفان اسالمی4
عنایت در لغت به معنای قصدکردن، توجـه، بخشـش و لطـف و احسـان [دهخـدا: ذیـل       

است. با این تفـاوت کـه قضـا از نـوع علـم      » قضا«عنایت] و در اصطالح فالسفه مرداف با 
عنایت در متـون فلسـفی ذیـل    ]. 1/177، 36اجمالی و عنایت از نوع علم تفصیلی است [

گنجد و با مسائلی از قبیل اتقان صنع، عدل و حکمت مبحث علم الهی و نظام احسن می
] این مفهوم از 65-87، ص 16؛  41-3، ص17: نکـ و ترتیب عادالنه اشیاء مرتبط است [

کـه عنایـت در متـون     ۀ عام خدا با کل جهان هستی نـاظر اسـت. درحـالی   رابطعنایت به 
به معنای لطف و تفضل ویژة خدا بر بندگان خاص و متضمن رحمت خـاص خـدا    عرفانی

  بر بندگان گزیده بر اساس مشیت ازلی است. 
مـثالً غزالـی لطـف    کـار رفتـه اسـت.    عنایت در متون عرفانی به معنای عـام نیـز بـه    

موجودات را عنایت و وجود اعضا و جوارح ضروری در بدن انسان و  ۀهم نهایت خدا به بی
-1/4، 32شمرد [ای از این عنایت میکاررفته در آن را نمونهیوان و تناسب و زیبایی بهح

موجودات عالم از فرش تا عـرش   ۀهمتر، ]. خواجه عبدهللا انصاری در معنایی گسترده43
  ]. 74-5 ، صص5داند [و ... را عنایت خدا میهمانند آسمان، زمین، لوح، قلم، عرش 

خاص خود نزد عرفا، علمِ محیط خدا به مصـالح امـور بنـدگان و     اما عنایت در معنای
شود؛ عرفا معموالً توجه خدا بـه انسـان و آنچـه را    احسان ازلی اوست که به بنده عطا می

 شـود، عنایـت   که سبب رسیدن انسان به کمال روحانی و توفیق او در ستیز با نفـس مـی  
دانـد کـه از ارادۀ   از محبت خـدا مـی   ای]. هجویری عنایت را شاخه95، ص20اند [نامیده

]. ازنظرِ وی آنچه در 396-7، صص 49خدا برخاسته و به اولیای او تخصیص یافته است [

                                                                                                                             
تر از آن چیزی  تر از پیش که پیش ها، پیشمقابل پایان، به معنای آغازِ آغازها، بدایتِ بدایت» پیشان« .1

معنای  ]، همچنین به452وصال ص، تعلیقه نورانی24دهخدا؛ ذیل لغت پیشان؛ نامۀ  لغت[ دیگر نباشد
 ، تعلیقه شفیعی25الیه و صدر و مجازاً در معنای خواستِ حق و جذبه االهی از صدرِ وجود [منتهی

 ] است. 679کدکنی، ص، تعلیقه شفیعی26[ ] و سابقه علم االهی566کدکنی، ص
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اگر مجاهدت علت وصـول  «رستگاری بنده مؤثر است، سبقتِ عنایت است نه کثرت مجاهدت: 
 یو مصـف  آدم هرگـز مقبـول   یو اگر ترك آن، علت ردّ و طرد بود یابلیس مردود نبود یبود
تر، کـه هـر    دارد نه کثرت مجاهدت. نه هر که مجتهدتر، ایمن  . پس کار، سبقتِ عنایتینبود

در  یاندر صومعه مقرون طاعـت از حـق دور، [و] یکـ    یبدو بیشتر بحق نزدیکتر. یک  که عنایت
    ].255[همان، ص » خرابات موصول معصیت، به رحمت حق نزدیک

عصمت و توبه بر اثـر عنایـت در وجـود سـالک پدیـد      خواجه عبدهللا انصاری معتقد است 
]. میبدی عنایـت  21، ص 5] و عبادت در برابر عنایت زیوری بیش نیست [23، ص 5آید [می

] 143/ 4، 47» [مغناطیس عزّت و کهربـای عنایـت.  «را از جنس جذبه دانسته و آن را با تعبیر 
] و 3882/ 6، مثنـوی معنـوی  د بهتـر [ ای عنایت را از هزاران جهـ بیان کرده است. موالنا ذره

داند که متضمن محو فعل و جهد اوسـت  تحقق عنایت حق را منوط به موت ارادی سالک می
]. حافظ نیز حسن عاقبت را بسته به عنایت الهی دانسته است و بهتـرین  3852- 3/ 6[همان، 

  داند:  کار در طریقت را رهاکردن کار خود به عنایت الهی می
اقبت نه به رندی و زاهدی است / آن به که کـار خـود بـه عنایـت رهـا      چون حُسن ع

  ]. 196/غ4، ب8کنند [
  

  . عنایت در آثار عطار5
شـود. وجـه   در نگرش عرفانی عطار، عنایت یکی از ارکان مهم تعالی روحانی شمرده مـی 

عام عنایت در آثار عطار، همان احسان و کرم و عطایای عـام خداسـت کـه پیوسـته و در     
: / ملحقـات نامـه  الهـی ؛  2428-9: الطیـر  منطـق هاسـت [  وسیع شامل تمامی انسان سطح
: نامـه  مصـیبت » [اآلزالازل«]. اما عنایـت در معنـای خـاص، مـوهبتی اسـت کـه در       257

لـوح  «] یـا  4282: نامـه  مصـیبت » [لـوح ازل «] یـا  1194: نامـه  مصـیبت » [ازل«] یا 7009
 4548: الطیر منطق» [پیشان«ویژۀ عطار در  ] و به تعبیر2122-3: نامه مصیبت» [محفوظ

؛ 2944و  6517و  1204: نامـه  الهـی ؛  960و 1935و  3775-6: نامـه  مصیبت؛ 2827و 
] برای انسان رقم خورده است و غیـر از خـدا هـیچ عامـل دیگـری در آن      632: اسرارنامه

مشـیت الهـی   ]. بنابراین، عنایت ریشه در تقـدیر و  1204: نامه الهیدخیل و مؤثر نیست [
]. وقتـی عنایـت از   2088-91: نامه الهیدارد و همانند تیری از کمانِ ازل رها شده است [

گردانـد و دیـدار   یا ازل با انسان یار باشد، هر نقصانی را در او به کمال مبدل می» پیشان«
  ]. 127، ص 35؛ 1206-7: نامه الهیکند [حق را نصیبش می
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» جذبـه «ی از عنایت در آثار عطار دانست. عنایت منشأ توان تعبیر دیگررا می» جذبه«
: نامـه  مصـیبت » [ای بود از عنایت در رسید / کفر بگریخت و هدایت در رسیدجذبه«است: 
گاه اندر خنـده گـه در   «ای از سوی حق است: و هدیه» کسب«]؛ جذبه در تقابل با 1050

]. در اثـر جذبـه، در   1049: نامـه  مصیبت» [گریه بود / این نبود از کسبِ او، این هدیه بود
شـود؛ هـزاران معنـای تـازه در دل      جان سالک ظلمت به نور و عقل به عشق مبـدل مـی  

کند. این حاالت عطیه شود و احوال گوناگونی از قبض و بسط را تجربه میسالک پیدا می
]. تنهـا  1045-51: نامـه  مصـیبت شـود [ و مجاهـده حاصـل نمـی   » کسب«الهی است و از 

تـوان نفـس را   خیزد، مـی (مشیت ازلی) برمی» پیشانِ خواست«ای که از »جذبه«ۀ لیوس به
آیـد  تسلیم کرد و درمان این درد فقط به دست خداست و کـاری از دسـت بشـر برنمـی    

شود؛ فاصله موسی(ع) ، ره صدساله در آنی پیموده می»جذبه«]. با 4546-8: الطیر منطق[
ـ   با آتش در وادی ای در »جذبـه «مـدد  ود. امـا او ایـن راه را بـه    المقدس راهـی صدسـاله ب

ای از حالـت جذبـه اسـت کـه     ]. معراج پیامبر نمونه5531: نامه مصیبتای پیمود [ لحظه
]. او در 34/ ملحقـات:  نامـه  مصـیبت المنتهـی عـروج کـرد [   وار بر پر جبرئیل تا سدرهذره

پیمـود  ای مـی ر لحظـه افتاد، راه صد هزاران ساله را دمعراج، وقتی در جذبه و کشش می
  ]. 436-7: نامه مصیبت[

است که مفهوم عنایت را بـازگو  » جذبه«تعبیر دیگری از  -» روش«در برابر  - »کشش«
(مجاهـده) محـو   » روش«افتـد،   مـی » کشش«کند: سالک در وادی فقر و فنا، وقتی در می
]. کشـش همـان   3255-6: الطیـر  منطـق » [در کشش افتی روش گـم گـرددت  «شود: می

دارد و او را تمامـاً در راه خـود    رُبایشی است که در آن نسیمِ دولت سالک را از میان برمی
  نشاند:  خانه سعادت میگرداند و در خلوتچیز منفرد می کشد؛ طوری که او را از همهمی

  گـر نسیمِ دولتـــی آیـــد فــراز    
ـویش در راهِ » درکشد«پس تو را خوش    خ

  

ـــا       ـــدازد ز روی ک ـــرده ان ـــاز پ   ر ب
  فرد بنشاند بــه خلوتــگاه خـویش   

  ]2842-4: الطیر منطق[ 
نیز مفهومی به عنایت ناظر است  -] 7297: نامه مصیبت» [خذالن«در برابر  -» توفیق«

]؛ عفـو و بخشـایش الهـی    7295-7: نامـه  مصـیبت گیرد [خدا نشئت می» خواست«که از 
داشته باشـد، از دریـای جـود الهـی     است که بدون آنکه علت خاصی » توفیق«ای از نمونه
هـای آن  ]. بهشت و نعمـت 7338-45: نامه مصیبترساند [خیزد و انسان را مدد میبرمی

]، امـا بـرای عـارفی چـون     3079: الطیـر  منطقشود [محسوب می» توفیق«اگرچه اِنعام و 
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فتـة  ی است کـه فری »رشوت ناچیز«هللا را ترک گفته، به منزلۀ بوعلی رودباری که ماسوی
تـر، یعنـی وحـدت بـا حـق اسـت        آن نشده و بدان اکتفا نکرده و در پـی تـوفیقی بـزرگ   

بندة متعبدی چون شیخ صنعان » توفیقیوسفِ «]. خداوند گاهی 3075-89: الطیر منطق[
نماید تـا از  بستة دخترکی ترسا می] و او را دل1201-4: الطیر منطقافکند [را در چاه می

ازد و پردة غرورش را بدرد و سرانجام از سر عنایت، او را از این سآالیش نام و ننگش پاک
و 267، صص 6آورد [دهد و به راهش میورطه که خود مبتالیش ساخته است، نجات می

] که در آن ایمـان  391، ص 43]. پیشامد شیخ صنعان یک آزمایش آسمانی است [254
اسـت کـه مشـیت ازلـی خـدا،       شود؛ این واقعه درحقیقت، بیانگر عنـایتی شیخ پالوده می

ایمان و رستگاری را برای دختری ترسا در سرزمین روم، مقدر ساخته و رقـم زده اسـت.   
همانند داستان پسر گمشده در انجیل، سرگذشت روح پاکی است کـه  ، حکایت نمادین او

و اصل خـود را فرامـوش    های آن آلودهاز عالم جان، به عالم ماده آمده و خود را با آالیش
یابـد و دسـتش را   کرده است؛ اما عنایت ایزدی او را فراموش نکرده و سرانجام او را درمی

  ]. 175-6، صص 15گرداند [گیرد و به جایگاه علوی خویش بازمیمی
  

  عنایت. ناکارآمدی جهد بی6
شود. اگر بنده جهانی از طاعـت پـیش خـدا آورد،    جهد سالک لزوماً مایۀ رستگاری سالک نمی

تنهـایی   ]. طاعـت بـه  7295: نامـه  مصیبتآن را نخواهد، آن همه طاعت هیچ است [ چون خدا
شود. زیرا ابلیس چنین طـاعتی بسـیار بـه جـای آورد، امـا عاقبـت       تواند به عنایت منجر نمی

 ]. بنابراین، محضِ طاعـت بنـده  189: نامه مصیبت؛ 1670: الطیر منطقملعون و مطرود گشت [
] و 6581- 6و  191: نامـه  مصـیبت شت برصیصای عابد و بلعم بـاعور [ نیست. سرنو اعتماد قابلِ

] که پـس از عمـری عبـادت دچـار ضـاللت شـدند،       1191- 1438: الطیر منطقشیخ صنعان [
دهد که طاعت و زهد و مجاهده ممکن است نتیجۀ معکوس دهد و به فرجام بـد یـا   نشان می

پیامبران نیز از آن هراس داشـتند   منجر شود؛ چیزی که به گفتۀ سهل تستری،» سوءالخاتمه«
  ].  1/229، القلوبقوتبه نقل از مکی،  104/ 1، 13[

» سـنت اسـتدراج  «یـا  » مکر الهـی «تواند از مصادیق فریفتگی انسان به طاعتِ خود می
سازد و ناگهان کننده را به عنایت خود مطئمن میباشد؛ به این صورت که خدواند عبادت

» مسـخ «برگشتگی را ]. عطار این تنزل و بخت1/102، 13گیرد [زمیعنایت خود را از او با
]. 192-3: نامـه  مصـیبت [ شدن زر به مس و گُـل بـه خـار اسـت    نامد که همانند بدلمی
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بـود:  دزدی که در مجلسش گرفته بودند، گفتـه  الدین اکّاف که دربارۀ کفش حکایت رکن
دزد من خواهم ا برافکند، اولین کفشاگر عنایت خدا برداشته شود و خدا پرده عصمت مر

ای اسـت کـه در وجـود    ]، بیانگر چنین تنزل و مسخ بـالقوه 4310-17: نامه مصیبتبود [
دهد تقوی و پرهیـز و درسـتکاری   آدمی نهفته است. از طرف دیگر، این حکایت نشان می

  ]. 487، ص 35اولیا و خاصان نیز بسته به عنایت اوست [
نی به اندازۀ معینی دولت و موهبت دارد و ظهور کمال مطلـوب بـرای   از نظر عطار هر انسا

های بارز چنین مـوهبتی،  او بر اساس موهبتی است که در ازل رقم خورده است. یکی از نمونه
شدن انسان در خدا و در پی آن، رسیدن به صفای باطن است. این صفای بـاطنِ حاصـل   فانی

ای اسـت از انسـان کامـل    یابد؛ صوفی استعارهسم میتج» صوفی«از فنا، ازنظرِ عطار در شخص 
شـدن،  ]. صـوفی 1186- 93: نامه مصیبتکه در خدا فانی شده و به صفای باطن رسیده است [

شـود، بلکـه   ، موهبتی ازلی است که با کسب و مجاهده حاصل نمی»صوفیی«یا به تعبیر عطار 
  ی شود:  بایست در ازل دوخته باشد تا او صوفخرقۀ صوفی را خدا می

  ].  1194: نامه مصیبت» [کسب آموختن / در ازل این خرقه باید دوختنصوفیی نتوان به«
- های دشوار و ریاضـت نزد ابوسعید رفته است، پس از تمرین» شدنصوفی«کودکی که برای 

گویـد:  ماند؛ عاقبت ابوسعید به او مـی ثمر میدهد و مجاهدتش بیهای فراوان، طاقت از کف می
آید. اما چون خدا بخواهـد کسـی   چون من بخواهم کسی را صوفی سازم، همچون تویی پدید می

  ]:  1195- 1202: نامه مصیبتآید [را صوفی سازد، همچون بوسعید پدید می
  گفت چون صوفی نشـاند بوسـعید  
  لیک چون صـوفی نشـاند کردگـار   

  

  صوفیِ او چـون تـو باشـد ای مریـد        
  کـار الجـرم چـون بوسعید آیـد بـه 

  ]1201-2: نامه مصیبت[ 
ای از حـاالت  حـال، نشـانه   حکایت مردی که از کثرت عبادات رنجور و دلزده شده و بـااین 

رود یابد، از همین قبیل است؛ او نیز برای حل مشکل خود نـزد پیـری مـی   ربّانی در خود نمی
د داشت. بلکـه بایـد   داشتی از علم و عمل خود نبایگوید: در این راه هیچ چشماما پیر به او می

  ].  4278- 95: نامه مصیبتخود را به ارادۀ خدا سپرد و بر لوح ازل چشم دوخت [
هـای  دهـد تجربـه  ها عالوه بر آنکه نشان مـی شناختی عطار در این حکایتنگاه انسان

] و از 540، تعلیقه شفیعی کدکنی، ص24آید [عرفانی با اراده و خواست انسان پدید نمی
]، حـاکی از آن اسـت کـه هـرکس مطـابق      1206: نامـه  مصـیبت رسـد [ می» جایی دیگر«

رسـد و مجاهـدۀ شـخص بـرای تغییـر      استعداد و طبیعت خاصی که دارد، به کمـال مـی  
وضعیت خود، تالشی بیهوده و نافرجام است. عطار در جایی دیگـر چنـین اسـتعدادی را    
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حاتم طایی پـس از مـرگ   ] نامیده است: وقتی برادر 7172: نامه مصیبت» [دولت مادرزاد«
گوید ایـن کـار از   خواهد اخالق سخاوتمندانه حاتم را تقلید نماید، مادرش به او میاو می

خورد کـه کـودکی دیگـر پسـتان     آید؛ زیرا حاتم در طفلی، زمانی از من شیر میتو برنمی
ر خوردی، پستان دیگـ زمانی که شیر می -خالف او  -گرفت. اما تو دیگر مرا به دهان می

داشتی تا مبادا طفلی دیگر از آن بخورد. کسـی کـه در طفلـی     را با دستت محکم نگه می
  ]. 7159-72: نامه مصیبتچنان خساستی داشته باشد، در بزرگی از او حاتمی برنیاید [

عطار اگرچه معتقد است که صفات و معانی بالقوه و نهفته در جان آدمـی بـا سـعی و    
)، اما از 489، ص 35؛  4385: نامه مصیبترسد [خود مییابد و به کمال عمل فعلیت می

شود کـه طبیعـت آدمـی آن را    کند که این کمال زمانی حاصل میطرف دیگر، تأکید می
اقتضا کند و استعداد الزم در آن زمینه را داشـته باشـد. ازنظـرِ عطـار طبیعـت و فطـرت       

تمثیلـی دیگـر نشـان    ]. عطار بـا  304، ص35شود [انسان هرگز با جد و جهد عوض نمی
نخواهـد  دهد که کمال در کسی که استعداد و خمیرمایه آن را ندارد، با جهد حاصـل  می

شود و خر، برد: با جدّ و جهد گنجشک، عقاب نمیشد و او در این راه رنج بیهوده خواهد 
خـر  «کند اگـر عنایـت از جـای خـود برسـد،      اما او بالفاصله تصریح می 1گردد؛اسب نمی

]. در آن صـورت هرکسـی   1204-7: نامـه  مصـیبت شـود [  از صد اسب برتـر مـی  » عیسی
  ]: 304، ص 49ۀ خود به کمال ممکن خود برسد [مرتبتواند در  می

  راست ناید صوفیی هرگز به کسب
  لیک اگر دولت رسد از جای خـویش 

  

  خر کجا گردد به جدّ و جهـد اسـب      
  یک خرِ عیسی بود صد اسب پـیش 

  ]1204-5: نامه مصیبت[ 
تبـدّل  «یافتگی، تحولی درونی اسـت کـه در فرآینـد    این ارتقای روحی و تجربۀ کمال

شدن سنگ به لعل و یاقوت کـه در آن،  دهد. رخدادی عجیب همانند تبدیلرخ می» ذات
و درنهایت، محو صـفت و فعـل و ذات انسـانی    » کلِّ کل«تبدّل از جزء به کل و سپس به 

یک رخداد درونی است که با جهـد بیرونـی نسـبتی     گیرد. این فرآیند روحانیصورت می
  ]. 1206-15: نامه مصیبتندارد [
  

                                                                                                                             
که اسب را بمجاهدت به  ندیآنچه گو«است:  است که گفته یریظاهراً برگرفته از هجو لیتمث نیا .1

مکتوم است که ظهور آن به سببِ مجاهدت است و تا  یگردانند، بدان که در اسب صفت گرید یصفت
نیست هرگز اسب نگردد و نه اسب را  یظاهر نشود. اما در خر که آن معن یریاضت نیابد آن معن

  ]. 257 ، ص49» [خر توان کرد و نه خر را به ریاضت اسب توان گردانید اهدتبمج
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  . جهد معطوف به عطا 7
داند کـه بـدون جهـد حاصـل     سری و عطای محض میطرف، عنایت را موهبتِ آن عطار ازیک

دانـد و از طـرف دیگـر،    مقدار مـی اثر و بیشود و تالش سالک را در این راه به یک معنا بیمی
تـوان بـا هـم    نما را چگونه مـی خواند. این دو رویکرد متناقضلک را به جهد و تالش فرامیسا

سری و عطای محض است، پس جهد و تـالش بنـده چـه    جمع کرد؟ اگر هدایت و عنایت آن
  همه دعوت برای جهد در آثار او چه معنایی دارد؟   ارزش و جایگاهی دارد و این

قیماً و مستقل طـرح نکـرده اسـت، امـا آنچـه از      اگرچه خود عطار این مسئله را مست
جهـد  «و » جهـد معطـوف بـه بهـا    «آید، این است که جهد دو گونه است: سخن وی برمی
مزد و پاداش مطرح است و انسان خـود را بـه   » جهد معطوف به بها«در ». معطوف به عطا

عطوف بـه  داند. این نوع جهد، ماندازۀ تالش و زحمتش مستحق دریافت مزد و پاداش می
شـده اسـت. عطـار ایـن     تعیین یک دادوستد و محاسبۀ عقالنی و توقع یک پاداش ازپیش

خوانـد و  مـی » بهانهادن بـر طاعـت  «و چنین جهدی را » بها«شده را تعیین پیش پاداش از
ۀ قـرب خـود را   مرتبگوید: من دارد: هدهد به یکی از مرغان میسالک را از آن برحذر می

یافتم نه از طاعت خود. تو نیز اگر خواهان آنی، مدام طاعـت کـن؛    »نظر سلیمان«فقط از 
سر آر تا مگر نظر سـلیمان بـر   اما برای طاعت خود بها تعیین نکن و عمری در طاعت به 

  ]: 1665-74: الطیر منطقتو بیفتد [
  ]. 1672: الطیر منطق[ »تو مکن در یک نفس طاعت رها / پس منه طاعت چو کردی، بر بها

وف به بها، عالوه بر حس خودبسندگی و اعتماد به عمل، حالتی از توقع در جهد معط
کننـده مـردی   گونه جهد، عبادت فراوان و خسته ای از اینآورد. نمونهشخص به وجود می

پندارد از طاعت خود، چیزی از حاالت ربوبی باید به او برسد. اما پیری بـه او  است که می
داشتی داشت بلکه باید خود را به ارادۀ خدا ید هیچ چشمگوید: از علم و عمل خود نبامی

]. توقـع سـالک در ایـن نـوع     4278-95: نامـه  مصیبتدوخت [سپرد و بر لوح ازل چشم 
روی، ریتر ایـن داسـتان را تفصـیلی از     سازد و ازاینقرار و ناآرام میطاعت، درون او را بی

  ]. 86، ص13داند [می» تلوین«حالت 
ی گنج است. وجو جست، فارغ از منطق حسابگرانه، همانند »به عطاجهد معطوف «اما 

مطرح است. اگـر  » امید«، »توقع«جایِ  و به» موهبت«، »استحقاق«جایِ  در چنین جهدی به
گنج پیدا شود، عطایی خواهد بود که جهد شخص در برابر آن، ارزش و مقداری نخواهـد  

کند، اما ارزشی برای جهـد خـود   ن میداشت. بنابراین، سالک اگرچه در عمل تالش فراوا
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گونـه جهـد را    نمـا از ایـن  گیرد و توقعی از آن ندارد. عطار تصویری متنـاقض در نظر نمی
دهد: سالک در حین جهد، باید هم منتظر باشد و هـم هـیچ انتظـاری نداشـته     مینشان 

را  باشد؛ هم در کار بکوشد و هم دست از کار بکشد؛ هـم در کـار جـدی باشـد و هـم آن     
  ]: 3657و  3653-4، الطیر منطقناچیز بشمارد [

  زن ای مردِ خموشسر مزن سر می
  هم به ترک کار کن هم کـار کـن  

  

  ترک کن این کار و هین در کار کـوش     
  کار خـود انـدک کـن و بسـیار کـن     

  ]3653-4، الطیر منطق[ 
ا نـاچیز و  طرف، عمل خـود ر  او باید هم امیدوار باشد و هم خود را متوقع نداند؛ ازیک

ارزش بداند و اعتنا و اعتمادی به آن نداشته باشد و از طرف دیگـر، هرچـه بیشـتر در    بی
  ]. 732کدکنی، ص ، تعلیقه شفیعی26جهد و عمل بکوشد [

ای از جهد معطوف به عطـا اسـت کـه    پاشیدنِ گبری برای پرندگان در زمستان نمونهارزن
گویـد تـو    سازد و میاز رحمت خدا نومید می و رابه رحمت خدا امید بسته است. اما ذوالنون ا

گویـد اگـر   بـه او مـی   - منفعالنـه   - پذیرد. گبر درگاهی و خدا این کار نیک را از تو نمی ۀبیگان
شـود و   بیند. گبر، عاقبت، برخالفِ انتظار او به درگـاه خـدا پذیرفتـه مـی    پذیرد، باری مینمی

کنـد کـه تـو دوسـتیِ خـود را بـه مشـتی ارزن        آورد. ذوالنون به خدا اعتـراض مـی  ایمان می
شدن بندگان به درگاه ما، علت ندارد و هرچه از آن درگـاه  گوید خواندهفروختی. خدا به او می

  ].  2125- 44: نامه مصیبتعلت است [بی - ازجمله عطای خدا  - رود می
سـنخِ  یافتگی روحانی است کـه از  یا کمال» شدنصوفی«گونه جهد،  نمونۀ دیگر از این

نامد؛ توصیۀ عطـار در اینکـه سـالک    می» صوفیی«یافتنِ ناگهانی گنج است و عطار آن را 
دهـد  ]، نشان می1218-19: نامه مصیبتکند [یابی پیشهباید در اندیشۀ گنج باشد و گنج

  و رنج بیابد:   باید بکوشد تا گنجی فارغ از کوشش -نما در وضعیتی متناقض -که انسان 
  رنـج آمـده  بـی  هست صوفی مـردِ 

  صوفیی بایـد تــرا انــدیشه کــن   
  

  پــای او ناگـــاه در گنـــج آمـــده       
  یـابی پیشـه کـن   تا کـه دانــد گنج

  ]1217-18: نامه مصیبت[ 
راحتـی بـرای جوینـده حاصـل      ای مبهم است و بـه داند که گنج پدیدهعطار خود می

ا ناگهان گـنج بـه او روی   کند که آدمی باید مدام بکوشد تروی، تأکید می شود. ازایننمی
خوانــد مــی» مــردانِ مــرد ۀحصــ«]. او کــار و تــالش را 1225-6: نامــه مصــیبتنمایــد [

کند. اما کند سالک پیوسته برای رسیدن به گنج تالش] و توصیه می4539: الطیر منطق[
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واسطۀ جهـد خـود کسـب    نکند که پاداشی از سر استحقاق یا بهوقتی به آن رسید، گمان
  ت: کرده اس

  کن روز و شب در کویِ رنـج جهد می
  هان گر گنج دین بینی تو مسـت و  هان

  زآنکه آنجـا جــهد را مقــدار نیسـت    
  هـر کـرا بنمـود آن محـضِ عطاسـت   

  

  بـو کـه ناگـاهــی ببینـی روی گــنج     
  ظن مبر کـز جهد تـو آمد بـه دسـت  
  گنج را جز گـنج کـس برکـار نیسـت    
  وآنکـه را ننمـود از حکــم قضــاست  

  ]1226-29: نامه صیبتم[
را بـرای عطاکننـده   » نمودن«را برای جهدکننده و تعبیر » مست«عطار در اینجا تعبیر 

رفـتنِ  آورده است و بیانش حاکی از آن اسـت کـه جهـد سـالک در ایـن راه همچـون راه      
و نشـان  » نمـوده «نج را بـه او  خبر حرکت کـرده اسـت و ناگهـان گـ    است که بی» مستی«

مربوط به خدا و » نمودن». «یافتن«مطرح است و نه » دادننشان«و » نمودن« اند. اینجا داده
مربوط به سعی انسان است و اگر یافنتی هم بـرای انسـان   » یافتن«عطایِ محض اوست و 

مفروض باشد، پس از نمودنِ خداست. در اینجا اگرچه علتِ گنج خـود گـنج اسـت و آن    
شی در برابر آن دارد؛ اما بدون آن جهد، گنج جهد ناهشیارانه، نه علت گنج است و نه ارز

  رسید.  به ظهور نمی
» جهد معطـوف بـه عطـا   «خواند، صورت، جهدی که عطار انسان را به آن فرامی هر در

تنها منافاتی با عنایت ندارد، بلکه متضمن سرسـپاری و رهاشـدگی انسـان در     است که نه
چنـین  . و رضـای صـوفی اسـت    ذیل اراده و عنایت خداست؛ وضعیتی کـه بیـانگر توکـل   

] و 6/3853: مثنـوی معنـوی  » [مـوت «وضعیتی آبستن ظهور عنایت است و موالنـا آن را  
نامیده است. جهد معنای متعـارف خـود را در   ] 1227: نامه مصیبت» [مستی«عطار آن را 

، سـان  نیبـد شـود و   دهد و به چیزی از جنس عنایت مبدل می این طرز نگاه از دست می
  آمیزند. خیزد و هر دو در هم می جهد و عنایت از میان برمیمرز میان 

  
  . ارزش و کارکرد جهد  8

وقوع عنایت اسـت و اگـر جهـدی نباشـد، عنـایتی نیـز در کـار         ۀاز نظر عطار جهد، الزم
]؛ او جـد و جهـد سـالک را بـرای گشـودن درِ گـنج ضـروری        203، ص 34نخواهد بود [

شود؛ امـا  ]. اگرچه عنایت با جهد حاصل نمی203، ص 34؛ 1219، نامه مصیبتداند [ می
ی بـه جهـدِ   زیـ چ چیهگفته است یزید بسطامی  طور که با دهد. همانجهد نیز رخ نمیبی
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]. در چنـین وضـعیتی آدمـی    127 ، ص10شـود [ جهد نیـز حاصـل نمـی   بنده نیست؛ اما بی
دسـت او نیسـت و از   طرف، کار به  کاره است؛ ازیکماند که در طریقِ طلب کیست و چهدرمی

    ].486ص ، 35؛  4276: نامه مصیبتپذیرد [طرف دیگر، بدون او نیز کار سرانجام نمی
جهد سالک مانند گذرگاهی است که محتمل است عنایت الهی از آنجا فـراز آیـد؛ سـالک    

بنشیند تـا سـایۀ عنایـت بـر سـرش       - و نه با توقع و طمع  - بایست بر این گذرگاه با امید می
. حالِ سالکی که بدون جهد، امید به عنایت الهی دارد، مانند حـال کسـی اسـت کـه در     بیفتد

آیـد و حرکتـی   خواهد نظر دختر پادشاه بر او بیفتد؛ او بایـد از خانـه بـرون    خانه نشسته و می
چهره بـر او بیفتـد. اگرچـه آن نظـرِ عنایـت بـه       کند و بر درگاه وی بنشیند تا مگر نظر آن ماه

]. 1230- 4: نامـه  مصـیبت شود، ولی برای رسیدنِ آن، باید بر درگاه نشست [جهد حاصل نمی
افتد که عمری در طاعـت  گوید نظر سلیمان بر کسی میپاسخ هدهد به یکی از مرغان که می

شـود،  ]، بیانگر آن است که اگرچه عنایت با جهد میسر نمـی 1672- 5: الطیر منطقسر بَرَد [به
  ].  368ص ، 35یت باشد [تواند جاذب عنااما طاعت می

شـمرد: جهـد   عطار در تمثیلی دیگر، طهارت باطنی سالک را شرط الزم عنایـت مـی  
افتد و عنایت همچون آتشی است که در آن می 1»سوخته«داشتنِ سالک همانند پاک نگه

گیرد و الزمه اشتعال، ای درنمیافروزد؛ همان طور که آتش در هر پارچه آلودهو آن را می
شود و جهد سالک شـرط ظهـور   بودنِ پارچه است؛ عنایت نیز در هر جایی پیدا نمی پاک

آن، وقـوع اشـتعال   شـود، امـا بـی   آن است. وجود پارچة تمیز، موجب اشتعال آتش نمـی 
ناممکن است؛ به همین نحو، جهد سالک موجب عنایـت نیسـت؛ امـا بـدون آن، عنایـت      

وسیلۀ جهـد   تو سوختة وجود خویش را بهکند: یابد. عطار به سالک توصیه میظهور نمی
ای از جذبه الهـی درخشـید، قابلیـت پـذیرش آن را داشـته      دار تا اگر شرارهو طاعت پاک

  ]. 543کدکنی، ص ، تعلیقه شفیعی24؛  1235-9: نامه مصیبتباشی [
سازی زمین و بذرافشانی در آن و ظهـور عنایـت را   غزالی نیز جهد آدمی را مانند پاک

]. 4/132، 31دهـد [ مـی  داند که وقتی زمین پاک و آمـاده باشـد، ثمـر   ران میهمچون با
آهـن در خـود ناخالصـی نداشـته باشـد،       یگوید وقتالقضاه نیز در تمثیلی مشابه میعین

هـا تصـفیه کنـد و در    یشود؛ طالب نیز اگر خـود را از ناخالصـ   یربا جذب م تماماً به آهن
  ]. 106، ص 30شود [ یت الهی میطلبش پراکندگی نباشد، مجذوب عنا

                                                                                                                             
است [مصیبت رفته ل از جنس منسوجات و پنبه که برای افروختن آتش به کار میاشتعا مادۀ قابل .1

  .]542تعلیقات شفیعی کدکنی: نامه، 
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بنابراین، در وقوع عنایت، سهمی از آنِ انسان و سهمی از آنِ خداست. سهمی کـه بـر   
رسد، عطا و موهبـت اوسـت. بـه    عهده انسان است، عمل او و سهمی که از فضل خدا می
]. سـخن آن اعرابـی   205، ص 34سخن دیگر جهد در طلب اسـت و عنایـت در وصـل [   

فـرامین تـو را از احـرام و     ۀهمـ  گفت: خدایا منکعبه زده و می ۀدر حلقعاشق که دست 
 خـود را انجـام   » آنِ«آوردم و  جـای توانستم بـه  وقوف و قربان و رمی و طواف تا آنجا که 

-33: نامـه  مصـیبت نصیب مگـذار [ فرما و مرا بیام، اکنون تو نیز آنِ خود را مرحمتداده
  ای میان جهد و عنایت است. یهۀ دوسورابط]، بیانگر چنین 7327

در نگاه عطار، جهد بنده اگرچه ناظر بر استحقاق بنده و وجوب لطـف از سـوی خـدا    
عنوانِ عمل مستحق پاداش  ای برای عطای خدا و نه به»بهانه«مثابۀ  نیست، اما آن جهد به

زیـر  الهـی شـود. حکایـت    رحمـت و عنایـت    ۀتواند لطف خدا را بجنباند و برانگیزانند می
بیـزی را دیـد   رفت؛ خاکسپاه، میبیانگر این رابطه است: شبی سلطان محمود، تنها و بی

ای زر بیابد. پس بازوبند طالیش را در میان که در حالِ بیختن انبوهی از خاک بود تا ذره
بیز را همچنان مشـغول  آن خاک انداخت و دور شد. فردا شب دوباره به آنجا آمد و خاک

حال تـو  به او گفت: آنچه تو دیشب یافتی، برابر با ده خراج عالم بود و با اینکار دید. شاه 
 بیز پاسخ داد: من چنـان گـنج ارزشـمندی را از خـاک    بیختنی؟ خاکهنوز در حال خاک

دست آوردم و چنان دولتی از این در برایم آشکار گشت. پس تـا جـان دارم از    بیختن به
]. در ایـن حکایـت، بازوبنـدِ زر از    3346-53: لطیـر ا منطقکشید [این کار دست نخواهم 

شد. عطار در این حکایـت  بیختن به دست نیامده است؛ اما بدون آن نیز حاصل نمیخاک
کرده اسـت. طـوری   » جهد معطوف به عطا«بیز را تبدیل به ی خاک»جهدِ معطوف به بها«

بعد از دریافت عطای شاه، ای زر بوده است. اما بیز برای یافتن ذرهکه در آغاز، جهدِ خاک
ای زر، بلکه برای رسیدن به عطایای معرفتی در او حاصل شده که نه برای رسیدن به ذره

داند؛ جهدی کند. عطار در این حکایت جهد را شرط الزم عنایت میبیشتر جهدِ مدام می
  لطف و عنایت است و نه مستحق پاداش و مزد.   ۀکه برانگیزانند

تنها  کند نهای از عنایت حق قرار دارد. او تأکید میزمینهر پسجهد در نگرش عطار د
خیزد، بلکه جهد، خود، برخاسته از عنایت است؛ حضرت ابراهیم(ع) عنایت از جهد برنمی

گوید برای راهیابی به عالم جان، باید جهانی طاعت با تو باشـد؛ امـا   می» سالک فکرت«به 
خود از دولت و عنایت خـدا و نشـانة آن اسـت و     شود که طاعت بنده،بالفاصله یادآور می

]. همان طـور کـه میبـدی هـر     5396: نامه مصیبت» [دولت استطاعتِ حق، کار صاحب«
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] 92، ص 7] و جنیـد هـر عملـی را از عطـای او [    143/ 4، 47کوششی را از کشـش او [ 
گوید این سنت خداست که اگر کسـی دولتـی باشـد، اهـل طاعـت      داند، عطار نیز می می
کند. بنابراین، توصیه او این است کـه  شود و گرنه ساعتی طاعت کرده و آن را رها میمی

سالک مطابق چنین سنتی، پیوسته تالش کند و خود را روز و شب، مردِ کار سازد تا کـه  
]. تالش سالک ازنظرِ عطـار در مـتنِ   5394-9: نامه مصیبتشود [درها به روی او گشوده 
 کند:  یچنین سنتی معنا پیدا م

  گـر تـو باشی دولتـی، طاعــت کنـی
  ست سـنت کـارکن  چـون چنین رفته

  

  ورنـه طاعت نیـز یـک سـاعت کــنی     
  کـار کـن انـدک مـکن بسیــار کــن  

  ]5397-8: نامه مصیبت[
  
  گیری . نتیجه9

در اندیشۀ عرفانی عطار، اگرچه ظهور عنایت با دو طرف یـا دو سـهم (ارادۀ خـدا و جهـد     
اسـاس، جهـد    ایـن  شود؛ اما برتری و اصالت همواره با عنایـت اسـت. بـر   ل میانسان) کام

عنایت نیسـت. بـه دیگـر سـخن، هـر      » علت«وجه،  هیچ عنایت است، اما به» شرط«اگرچه 
عنایتی همراه با جهد است؛ اما هر جهدی همراه با عنایت نیسـت. عطـار دو گونـه جهـد     

جه. جهد منتج به عنایت، خود محصول نتیکند: جهد منتج به عنایت و جهد بیفرض می
گونه جهد درواقع، محفوف به دو عنایت  عنایتی دیگر یا عنایت پیشین است. بنابراین، این

شـرط  «مثابـۀ   عطـار بـه جهـد، بـه    ». عنایت پس از جهـد «و » عنایت پیش از جهد«است؛ 
آمـد،  در نگـرش عرفـانی عطـار جهـدِ کار    ». علـت عنایـت  «مثابـۀ   نگرد و نه بهمی» عنایت

در » عنایـت جهـدِ بـی  «محصول عنایت و عنایت ناشی از مشیت ازلی الهـی اسـت. فـرض    
چنـدان جایگـاه و معنـایی در    » جهـد عنایتِ بی«اندیشۀ عطار مطرح شده است، اما فرض 

دانـد کـه   ای ناگهانی و خودبنیـاد مـی  نگرش عرفانی وی ندارد. اگرچه او عنایت را حادثه
دانـد کـه بـا    ارد، اما دریافتِ آن را منوط به قابلیتِ قابل میگونه وابستگی به جهد ندهیچ

آید. در اندیشۀ عطار تحقق سعادت، به سه عنصر اساسی بسـتگی دارد  جهد به دست می
عنایـت الهـی (کـه همـان اسـتعداد یـا دولـتِ         -1شود: ها حاصل نمی و بدون یکی از آن

ت). در ایـن میـان، برتـری و    جهد سالک (طاع -3پیر و مرشد (مربی)  -2مادرزاد است) 
اصالت نخست با عنایت الهی و سپس با پیر و مرشد است. جهدی که عطـار آدمـی را بـه    

گونه جهـد،   ترین تمثیل وی برای اینخواند، جهد معطوف به عطاست. برجستهآن فرامی
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پویـا   عنوانِ جریـانی  به -مثابۀ امری ایستا، بلکه  نه به -تواند یابی است که میفرآیند گنج
الـدوام  در نظر گرفته شود. یعنی در هر گنجی، گنجی دیگـر نهفتـه باشـد و انسـان علـی     

در یکی از حکایات عطار، پس از دریافـت  » بیزخاک«یابی باشد؛ همان طور که گنج درحالِ
کوشد. زیرا کوشـش  کند و در پی عطایای بیشتر مدام میعطای شاهانه به آن بسنده نمی

  داند.  می وهبتخود را درگاهِ آن م
  
  منابع

  .]. قرآن کریم1[
نجات و راه نیل به آن در کشف االسـرار و عُـدَّة االبـرار    ). «1397]. احمدتوبی، مظاهر و قربان علمی (2[

ویکم، شـمارۀ دوم، پـاییز و زمسـتان. صـص     ، ادیان وعرفان، سال پنجاه»رشیدالدین ابوالفضل میبدی
181-161 .  

  زیدون. الدیانه، بیروت: دار ابنتا). االبانه عن اصولاسماعیل (بی بن یالحسن عل]. اشعری، ابی3[
  ). رسائل جامع، به تصحیح وحید دستگردی، کتابفروشی فروغی تهران.  1349]. انصاری، خواجه عبدهللا، (4[
  ات فرهنگی. ). دیدار با سیمرغ، چاپ سوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالع1382]. پورنامداریان، تقی (5[
 یو مولـو  یغالم عیس یتصحیح ولیام ناسولیس، مولواالنس، به). نفحات1858]. جامی، عبدالرحمن (6[

  . یعبدالحمید، کلکته: مطبعه لیس
و قاسـم   یتصحیح محمد قزوین). دیوان اشعار، به1385الدین محمد (]. حافظ شیرازی، خواجه شمس7[

 ، تهران، زوار. یغن
  نامه، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران. ). لغت1373اکبر (]. دهخدا، علی8[
ارشـد دانشـکده   نامـه کارشناسـی  ، پایـان »وکوشش در مثنوی معنـوی کشش). «1391]. دهقان، زیبا (9[

  ادبیات دانشگاه اراک، استادراهنما: جلیل مشیدی. 
رآفـاق بـایبوردی،   ). دریای جان، ترجمه عبـاس زریـاب خـویی و مه   1377-1379]. ریتر، هلموت (10[

  ، تهران، الهدی. 2و1ج
  ). صدای بال سیمرغ، چاپ پنجم، تهران، سخن. 1386کوب، عبدالحسین (]. زرین11[
  ها، چاپ پنجم، تهران، سخن. ها و اندیشه). یادداشت1379( ــــــــــــــــ]. 12[
از نگـاه سـه    عنایت الهـی نسـبت بـه جهـان هسـتی     ). «1392]. سیدهاشمی، سیدمحمداسماعیل (13[

، آینـه معرفـت، سـال    »میمون و توماس آکـوئینی) سینا، ابنفیلسوف یهودی، مسیحی و اسالمی (ابن
  . 39-63، صص34، ش 1392دوازدهم، بهار

، ش50 ادیان و عرفان، سال» مفهوم جذبه در نظام معرفتی عرفان اسالمی). «1396]. سیدان، الهام (14[
  . 29-46، صص1396 تابستان و ، بهار1

، عرفانیـات در ادب فارسـی،   »کشش و کوشش در آثار عطـار نیشـابوری  ). «1389]. شریفی، محمد (15[
  . . 80-93، پاییز، صص4، ش1دوره



  1398 پاییز و زمستان، دوم، شماره دومپنجاه و ادیان و عرفان، سال   280

. 1396کیهان اندیشه، مهر و آبـان  » عنایت الهی در اندیشۀ الهی). «1369]. شهری برآبادی، محمد (16[
  . 95-102، صص: 32ش

، ترجمـه دکتـر نصـرهللا پورجـوادی و عبدالحسـین      »مذهب اشعری). «1362(]. عبدالحی، ا. ک. م. 17[
  آذرنگ، تاریخ فلسفه در اسالم، ج اول، به کوشش میرمحمد شریف، تهران، 

نامه، با مقدمه، تصـحیح و تعلیقـات محمدرضـا شـفیعی      ). الهی1388فریدالدین ( ی]. عطار نیشابور18[
  کدکنی، چاپ پنجم، تهران، سخن. 

نامه، با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کـدکنی،   ). مصیبت1388( ـــــــــــــــــ]. 19[
  چاپ چهارم، تهران، سخن. 

نامه، با تصحیح و تعلیقـات عبـدالوهاب نـورانی وصـال، چـاپ       ). مصیبت1373(ـــــــــــــــــ ]. 20[
  چهارم، تهران، زوار. 

طیر، با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کـدکنی،  ال ). منطق1388( ـــــــــــــــــ]. 21[
  ویرایش سوم، تهران، سخن. 

). اسرارنامه، با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضـا شـفیعی کـدکنی،    1388( ـــــــــــــــــ]. 22[
  ویرایش دوم، تهران، سخن. 

  . هشتم، تهران، امیرکبیرو، چاپ سینامه) لغت1390]. عمید، حسن (23[
). دفاعیات و برگزیدۀ حقـایق بـه انضـمام ترجمـۀ دو     1385محمد (بنالقضاه همدانی، عبدهللا]. عین24[

  الحقایق، ترجمه و تحشیۀ قاسم انصاری، چاپ دوم، تهران، منوچهری. الغریب و زبدهرسالۀ شکوی
ارزمی، به کوشش حسـین  الدین، ترجمۀ مؤیدالدین خو). احیاء علوم1386]. غزالی، ابوحامد محمد (25[

  ج، تهران، علمی و فرهنگی. 4خدیو جم، 
، چاپ سوم، تهران، 1). کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیوجم، ج1383( ـــــــــــــــــ]. 26[

  علمی و فرهنگی.  
 مقایسة و سعدی قصاید در عرفانی هایمایه«).، 1392اسفندیار ( سبیکه پور ملکشاه، احمد و]. غنی27[

ار نامۀمصیبت اب آن   . 193-220وششم، ش دوم، پاییز و زمستان، صص، ادیان و عرفان، سال چهل»عطّ
). شرح احوال و نقـد و تحلیـل آثـار شـیخ فریدالـدین محمـد عطـار        1374الزمان (]. فروزانفر، بدیع28[

  ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 2نیشابوری، چ
  شرح مثنوی شریف، جلد اول، تهران، زوار. ). 1367( ـــــــــــــــــ]. 29[
  التصوف، چاپ اول، مصر: مطبعة السعادة.  م). التعرف لمذهب1933ابراهیم (، ابوبکر محمدبنی]. کالباذ30[
، نشـریه دانشـکده ادبیـات    »تأثر خواجه حافظ از داستان شیخ صنعان). «1335]. مرتضوی منوچهر (31[

   .362-93، زمستان، صص 39تبریز، ش 
  ، چاپ اول، تهران، اساطیر.  2و1التصوف، جلد التعرف لمذهب). شرح1363، اسماعیل (یبخار ی]. مستمل32[
  تصحیح نیکلسون. تهران، انتشارات ناهید.  ). مثنوی معنوی، به1375الدین محمد (]. مولوی بلخی، جالل33[
تیـار در اندیشـۀ عطـار    تعـارض نظـر و عمـل در مسـئلۀ جبـر و اخ     ). «1395پـور، حسـن (  ]. مهدی34[

  . 180-214، پاییز و زمستان، صص15، ادبیات عرفاني، دانشگاه الزهرا، سال هشتم، شمارة »نیشابوری
اصـغر حکمـت،   تصـحیح علـی  األبرار، بهاألسرار و عدة). کشف1371، ابوالفضل رشیدالدین (ی]. میبد35[

  چاپ پنجم، تهران، امیرکبیر. 



    281   عطار نیشابوري نامۀمصیبتو  الطیر منطقدر » عنایت«در برابر » جهد«بررسی کارآمدي یا ناکارآمدي 

 یو والنتـین آلکسـ   یتصـحیح و. ژوکوفسـک  المحجوب، به). کشف1375( ی، ابوالحسن علی]. هجویر36[
  . یچاپ چهارم، تهران، طهور  ،یریچ

 ، چاپ دهم، تهران، هما. 1جلد، ج2گوید؟یچه م ینامه؛ مولوی). مولو1385الدین (، جاللی]. همای37[
 [39]. Ritter, Hellmut (2003). The Ocean Of The Soul Man, the World and God in 

the Stories of Farid al-Din cAttar, Translated by John O’Kane with Editorial 
Assistance of Bernd Radtke. Brill, Leiden: Boston.  





 


