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 چکیده
مبنی  ،در این مقاله ابتدا معانی مختلف استغناء در ادبیات صوفیه و سپس تعریف عطار

های کالمی این مفهوم مورد بحث قرار گرفته که  بر استغناءِ حق بررسی شده و ریشه
های ابوالحسن اشعری برخاسته است و همان معنی نزد  چگونه این مفهوم از آموزه

در قالب  ،علتی حق و موقوف نبودن حق به علت و اغراض در اشعار عطار اشاعره از بی
های مشابه یا عینی این مفهوم در  سپس به ذکر نمونهشود.  مفهوم استغناء دیده می

بار به دیگر آثار عرفانی چون گلشن راز شبستری، پرداخته شده است. عطار برای اولین
حال با این ،سلوک قرار داده است ۀگان صراحت چنین مفهومی را جزئی از مقامات هفت

را استغناءِ اند و منظور از آن داشتهنظر عطار  برخی، تعبیر نادرستی از استغناءِ مورد
الملک بودن، ای چون مالک اند. برای درک استغناء، ابتدا مفاهیم زمینه سالک دانسته

علّتی در کنار حکمت آن واکاوی گردید. استغناءِ نزد عطار،  مشیئتِ مطلقِ حق و بی
نیازی به  بی کشد و این نیاز به تصویر می که او را وجودی بیچنان ؛استغناءِ حق است

رنگ شدن نقش نتایجی چون خوف از سرانجام خود و حیرت سالک از فعل الهی، کم
 انجامد. ریاضات و عبادات می
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 مقدمه . 1

رد ذیل توان به موا تعابیر مختلفی از استغناء در ادبیات عرفانی بیان شده است که می
 اشاره کرد:

 

 استغناءِ انسان . 1-1

پندارد و حتی  نیاز از همه کس و همه چیز می در این معنا از استغناء، انسان خود را بی
توان  بیند، این معنا را می کند و خود را در کبر و بزرگی می به حق نیز احساس نیاز نمی

دوم در راه سلوک دچار کبر و  ۀدر اشعار موالنا، آنجا که در داستان دژ هوش ربا، شاهزاد
 کند یافت:  رنج خود تلقی میآنچه به دست آورده را کافی و دست ۀشود و هم نخوت می

 اندرون خویش استغناء بدید»
 

 گشت طغیانی ز استغناء پدید 
 

 ام که نه من هم شاه و هم شهزاده
 

 «ام چون عنان خود بدین شه داده 
 

 [4778، 4777، دفتر ششم 34] 
دوم از ارشاد پیر و عنایت حق را، سبب هالک او  ۀالنا همین استغناء شاهزادهمو

کند، این معنا از استغناء در متون صوفیه مورد نهی قرار گرفته است و حتی  معرفی می
غزالی در این امر بسیار تأکید دارد که سالک هم از کبر و هم از استغناء باید دوری کند 

. غزالی باز گذاشتن دست [413، ص3، ج24]یق بیندازد و همچنین خود را از چشم خال
که در داند، چنان نیازی انسان را،  سبب طغیان او می نیازی انسان و بی نفس را، سبب بی

، 23] [7و  6 ]العلق: « * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى طْغىیکَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَ»قرآن آمده است: 
 .[100ص

 

 استغناء بالحق . 1-2

مفهوم از استغناء در ادوار مختلف تاریخی نزد صوفیه وجود داشته است و تغییر  این
شود که به نقل برخی از این سخنان خواهیم پرداخت؛  چندانی از این حیث دیده نمی

این تعریف از استغناء گاهی همراه و ذیل  فقر آمده، قرین شدن این مفهوم با فقر در 
ترین فقر را  سالک در حالت استغناءِ خویش بیش»شود:  سخن سلمی به وضوح دیده می

بیند و این بخشی از  می  -که استغناءِ خود را از او دارد-نسبت به حق و به سوی او 
.  [157، 1414، 11]« حقیقت فقر و غناء و استغناء است که فقری به خصوص است

ی خود از غیر نیازسالک در این برداشت از استغناء باید متوجه نیاز خود به حق و بی
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چرا که تمام آنچه در پی آن است  ؛شود گونه، از یک سو فقیر خطاب میحق شود و بدین
رود و رویِ  نیاز از تمام خالئق به شمار می رسد و از سوی دیگر، بی فقط از حق به او می

گونه مفهوم استغناء و مستغنی برای او معنا پیدا نیازی نسبت به آنان گرفته و این بی
بیان «  استغناء عن االکوان»نیازی از غیر حق به عبارت ند. در نزد سلمی این بیک می

 .[164همان، ]شده است 
با همین تعریف از استغناست که این مفهوم در کتب مختلف در ذیل مقامات      

معنى استغناء آن است »گوید:  که مستملی بخاری میآید. چنان زهد و فقر و اخالص می
. در نظر او [1288ص ،3، ج31]« ق قبول کرد او را به کس حاجت نباشدکه هرکه را ح

 ۀغیر حق، جز فقر و ذلت چیزی به همراه ندارد، ولی استغناء به وسیل ۀاستغناء به وسیل
 همان،]نیازی در پی دارد با این حال، عزت و بی ،حق است که گرچه مقام فقر نزد اوست

 .  [984ص
در ذیل زهد و قناعت و فقر و حتی معرفت به کار رفته در نزد قشیری همین تعریف، 

داند و رسیدن به یکی را  که جنید استغناء و افتقار الی هللا را توأمان میچنان 1،است
توان در  . همین بیان را از جنید می[388ص ،26]کند  دست یافتن به دیگری معرفی می

 .[51ص ،3ج ،10]مشاهده کرد  ان فى حقائق القرآنیر عرائس البیتفس
نیازی از غیر حق است استغناء به معنای بی المعارف عوارفبه نظر سهروردی صاحب 

االفتقار »شود:  رود و در شأن آن گفته می که باالترین درجات اهل سلوک به شمار می
 ،1، ج15] 2«نیقیالصد ۀن، و االستغناء باللّه أعلى درجیدیالمر ۀإلى اللّه أعلى درج

 . [173ص
رو در کتاب نیز به این معنی در آثار دیگر صوفیه آگاهی داشته است و از اینعطار 

در تمام موارد، به جز یک مورد، همین معنا را از زبان کسانی چون بایزید،  اءیاالولتذکره
 . [596، 397صص، 19]خرقانی و ... ذکر کرده است 

قل و در بابی که ذکر شد معموالً در کتب صوفیه این مفهوم به شکل مستچنان
خاص بیان نشده و در عموم موارد همراه یا ذیل مفاهیمی چون زهد، فقر، قناعت و... 

                                                                                                                                        
، بـاب فقـر   438، باب معرفت ص257، باب قناعت ص200قشیریه: باب زهد ص ۀرجوع شود به رسال[. 1

 [.388ص 
مریدین، و استغناءِ به سبب حق باالترین  ۀ. ترجمه: نیازمند و فقیر گردیدن به سوی خدا باالترین درج2

 صدیقین است. ۀدرج
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 آمده است.
 
 

 استغناءِ حق . 1-3

نیازی حق است، این مفهوم  مفهوم دیگری از استغناء وجود دارد که استغناء و بی
 ۀتأکید بر نتیج شود به معنای الابالی بودن حق است و گونه که نزد عطار مطرح می همان

 ریالط منطقشود و همین معناست که در  ست که متوجه خلق و سالکان راه می نیازی بی
های این معنا که  به عنوان وادیِ چهارم سلوک مد نظر است، در این راستا ابتدا به ریشه

 پردازیم. می، های کالمی اشاعره است تحت تأثیر اندیشه
 

 پژوهش ۀپیشین. 1-4

قرار گرفته  گانعطار تا آنجا که مورد بررسی نگارند ریالطمنطقاستغناء در در باب مفهوم 
امید دارد که این بضاعت مورد  گانهیچ پژوهش مستقلی انجام نشده و نگارند ،است

توان تعاریف دیگر از استغناءِ حق را در  اهل علم قرار گیرد. گرچه می ۀاستفاده و بهر
که به نظر تعبیر نادرستی  کردادی مشاهده هایی چون کتاب آقای سج کتب و فرهنگنامه

ست  نیازی استغناء بی» گویند: اند و می را به نسبت مثال ذکر شده از استغناء مطرح کرده
، 12]« های دنیا از جاه و مقام و منال است آن قطع  عالقه از حطام و بهره ۀکه الزم

استغنای حق از آن بر  گانکنند که به نظر نگارند . و به این بیت حافظ استناد می[86ص
 خیزد نه استغنای سالک و آن بیت این است:  می

 بیار باده که در بارگاه استغناء»
 

 «چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست 
 

 ]همان[         
در این وادی که هستی » گوید:  گوهرین در باب معنای استغناء میسید صادق جناب 

« ست الیزال خاصان حق را منبع فیضی ،آید ای ناچیز هم به شمار نمی در قبالش ذره
در این وادی  :گوید عطار نیز آورده و می ریالطمنطق. و ذکر مثال از [251، ص1، ج29]

ولی بیش از این به  ،شود که در اشعار عطار نیز به آن اشاره شده است عجایبی دیده می
ماند. لذا در این  ابهام میای از  توضیح و تفصیل نپرداخته و به نوعی این مفهوم در حاله

طور مجال سعی بر این است که این مفهوم به تفصیل مورد واکاوی قرار گیرد و همین
های کالمی آن نیز جستجو شود که آبشخورهای این مفهوم از کجاست و به چه  ریشه

 معنا در بیان عطار به کار گرفته شده است. 
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 استغناء حق در کالم اشاعره . 2
های استغنای حق را در برابر خلق  ری که عطار نیز متأثر از آن است؛ جلوهدر کالم اشع

معلول این اندیشه است که ایشان  ه اوالًئلتوان در افعال الهی مشاهده کرد. این مس می
شوند.  دانند و برای فعل الهی هیچ علتی را متصور نمی افعال الهی را معلل باغراض نمی

جوز یو قالوا ال  ۀه ذهبت االشاعریإل»جرجانی مشاهده کرد: توان در بیان  این معنا را می
الحکماء  ۀو وافقهم على ذلک جهابذ یۀء من االغراض و العلل الغائ یل أفعاله تعالى بشیتعل

. از آنجایی که فعل الهی [202ص، 8، ج6] 1«(ۀه المعتزلیو خالفهم ف)ن ییو طوائف االله
توانیم متوجه چرایی افعال او شده و یا افعال او را   لذا نمی ،معلول هیچ غرضی نیست

شود اشاعره افعال را فارق از حسن و قبح  بینی کنیم. همین نکته است که باعث می پیش
ذاتی بدانند و حسن و قبح را آن چیزی تلقی کنند که حق بر آن امر کرده است؛ چرا که 

ها  نی بر حسن و قبح به تعریف انساندر عالم خلقت، افعال او را معلل به غرضی مب
دانند، برخالف معتزله که این امر را قبیح تلقی کرده و برای افعال الهی وجوب عقلی  نمی

اند. به نظر اشاعره چنین نگاهی باطل  اند و فعل احسن را بر حق، واجب دانسته قرار داده
چرا که به  ،است دهد و آن فعل، خود، حسن و نیک است و حق آنچه بخواهد انجام می

الیسئل عمّا یفعل و هم »فرماید:  ست که می قرآنی ۀنظر ایشان این نگاه برآمده از آی
 گوید:  ه چنین میئل. تفتازانی در باب همین مس[23]االنبیاء: « یسئلون

ل أفعال اللّه تعالى یطاق و عدم تعلیف ما ال یجعل أصحابنا جواز تکل»
قبح منه یالقبح، و بطالن القول، بأنه  الحسن و ۀباألغراض من فروع مسأل

ذلک على  ین إنما عولوا فیه فعل أو ترك، ألن المخالفیجب علیء، و  یش
ما شأنه ذلک یعن الغرض ف یطاق سفه، و الفعل الخالیف ما ال یأن تکل

 ۀه ترکه. و المعتزلیجب علی، فۀق بالحکمیلیح، ال یعبث، و کالهما قب
 ،4، ج1409، 5]« طاقیف ما ال یبقبح تکل یمنهم من ادعى العلم الضرور

 2.[296ص

                                                                                                                                        
ها و اغراض جایز نیسـت و   ترجمه: و اشاعره بر این قول هستند که؛  موقوف کردن افعال الهی به علت .1

 ۀهایی از متکلمین با ایشـان موافقنـد، و معتزلـه در ایـن امـر در زمـر       مردان حکیم و دانشمند و گروه
 گیرند.  مخالفان قرار می

موقوف نکردن افعال خداوند به اهداف و اغـراض  را  . ترجمه: اصحاب ما  جواز تکلیف فراتر از طاقت و  2
تواند قبیح باشد یا انجام و  اند، و این قول را که چیزی بر حق می حسن و قبح قرار داده ۀاز فروع مسئل
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از جمله اسماء الهی « الحکیم»نزد اشاعره افعال الهی دارای حکمت هستند. چنانکه 
این حکمت با علت متفاوت است و گرچه این افعال با  :گوید است. اما جرجانی می

توان علت فعل  ها را نمیهای بسیاری چون مصلحت عبد و... همراه است ولی این حکمت
نیاز است و فراتر از آن است که  که او غنی و بی ؛ چرا[205ص ،8، ج6]الهی تلقی کرد 

 ،ذکر شده بیان شد ۀکه در آیامری غیر از خواست او علت حکم او تلقی شود، آنچنان
اوست که از افعال دیگران بازخواست تنها ال کند و ؤتواند از فعل حق س  هیچ کس نمی

 کند. می
توان افعال الهی را با افعال انسانی مقایسه کرد و بنابر  اشاعره، نمی ۀا بنا بر عقیدلذ 

 .حسن و قبح افعال داد و به فهم علت برای افعال الهی پرداخت عقل انسانی، حکم بر
رستگاری و نجات یا توفیق در سلوک مشاهده  ۀئلتوان مس چنین اعتقادی را می ۀنتیج

توان گفت که بر حق واجب است که مؤمن را پاداش دهد یا کافر را  نمیکرد، نزد ایشان 
توان به طور قطع انتظار  مجازات کند، امری که مورد اعتقاد معتزله است، بنابراین نمی

توان در حدیث قدسی معروفی مشاهده کرد که  پاداش یا عقاب داشت. این اعتقاد را می
، وهؤالء یوال أبال ۀهؤالء للجن: ثم قال ،من ظهره ثم خلق الخلق آدم خلق هللا»فرماید:  می

. حدیث مذکور که به عنوان حدیثی صحیح شناخته [186، ص4، ج 2] 1«یللنار وال أبال
در کتب عرفان و تصوف به تکرار مورد استناد بوده است. در این حدیث پس  ،شده است

شود که این عده برای بهشت هستند و مرا  از خلقت آدمیان از زبان خداوند گفته می
ای نیست. اینکه  اند و مرا بر آنان هم دغدغه ای نیست و این عده نیز برای جهنم دغدغه

نشان از قبول اعتقادات اشعری در میان  ،اده استاین بیان از حق نزد صوفیه مقبول افت
دانند و بهشتی و جهنمی بودن  ایشان دارد که افعال حق را منوط به علتی در خارج نمی

حق است که  ۀکنند. بلکه به نظر ایشان اراد ها را معلول اعمالشان تلقی نمی انسان

                                                                                                                                        
گویند: تکلیـف   اند که می دانند.  مخالفین فراتر از حق رفته ترک فعلی برای او واجب است را باطل می

ست که  ها زشت و قبیحیست و کار بدون غرض نیز بیهوده است و هردوی اینفراتر از طاقت حماقت ا
ماند؛ لذا ترک آن واجب است و از معتزله هستند کسانی که قبح تکلیف فراتر از طاقت  به حکمت نمی

 دانند. را علم ضروری می
اند. رجوع شود  دانستهرا صحیح حاکم نیز آمده است که آن نیحیالصح یعل المستدرکاین حدیث در  .1

[؛ ترجمه: خداوند آدم را آفرید و از پشت او خلـق  را، سـپس گفـت:    189، ص1، ج1418به  ]حاکم، 
اند و این نیز بـرایم مهـم نخواهـد     هنمجکه برایم اهمیتی ندارد و اینان در اینان برای بهشت اند چنان

 بود.
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دوزخ یا بهشت وارد نماید. تواند اعمال چند صد ساله را در نظر نگرفته و فردی را به  می
، ثواب طاعت و عقاب معصیت را واجب ندانسته و االعتقاد یف االقتصادکه غزالی در چنان

. [102ص ،22]داند  فراتر از آن، رنج بندگان بدون عوض و تکلیف ماالیطاق را ممکن می
عال الهی توان دگردیسی در نوع نگاه به اف مقایسه نکردن رفتار حق با انسان را می ۀنتیج

حسن این نگرش همین  ولی از نگاه اشاعره اتفاقاً ،رسد دانست که گاه معقول به نظر نمی
توان قیاس ثوابی را بین حق و خلق بر قرار ساخت که  است، چرا که در حقیقت نمی

 افعال حق مطابق با موازین عقل انسانی باشد. 
توان هیچ کسی را به یقین  گونه تأکید ورزیده است که نمیاشعری به این موضوع این

ن بأن ال ننزل أحدا من أهل یند و»گوید:  بهشتی یا دوزخی دانست. وی در این باب می
ه یوال نارا، إال من شهد له رسول هللا صلى هللا عل ۀجن مان ین باإلید والمتمسکیالتوح

، 4]1«نیکونوا بالنار معذبیهم أن ین، ونخاف علیللمذنب ۀ، ونرجو الجنۀوسلم بالجن
 ،. لذا بنابر اعتقاد اشاعره که عطار نیز به حکم تاریخ متأثر از کالم ایشان است[27ص

تواند خود را ایمن ببیند و به نحوی قطعی خود را اهل توفیق و نجات تلقی  سالک نمی
ست که هر لحظه ممکن  تصویری ،شود کند، لذا تصویری که از حق برای او ترسیم می

رفته و هر آنچه سالک اندوخته به نابودی کشاند. در ادامه به است باد استغناء وزیدن گ
 پردازیم. این مفهوم در ادبیات عرفان و تصوف می ۀجلو

 

 استغناء حق در ادبیات قبل از عطار و  نزد سنایی . 3

متأثر گشته ، عطار عالوه بر تأثیر کالم اشاعره از سنایی نیز که قبل از او زیسته است
 شود؛ مفهوم از استغناء حق در اشعار سنایی دیده میکه این است، چنان

 نیست علت پذیر ذات خدای»
 

 «؟تو به علت در او چه جویی جای 
 

 [606، بیت 14] 
 پیش توحید او نه کهنه، نه نوست»

 

 «اند هیچ، اوست که اوست همه هیچ 
 

 [835]همان، بیت  
در  ،را هیچ بودنفهم آن کند و توحید و علتی در فعل حق را مطرح میسنایی نیز بی

داند، گرچه سنایی نیز از استغناء به وضوح در قالب مقامی از مقامات سلوک  برابر حق می
                                                                                                                                        

یـک از اهـل توحیـد و ایمـان را      و جهنم هـیچ  ترجمه: و باور داریم که به حکم قطعیِ ورود به بهشت .1
دهیم، مگر کسانی که رسول خـدا گـواهی بهشـت را بـه  ایشـان  داده اسـت، و بهشـت را بـرای          نمی

 ترسیم گرفتار آتش جهنم گردند.  که میگناهکاران امید داریم، چنان
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ولی به این مفهوم در معنا و ارکان آن به روشنی تمام اشاره کرده  ،سخن نگفته است
تری داده  اوست که به این مفهوم بهای بیش ۀدهد که عطار به دنبال است و نشان می

 است. 
 

 استغناء حق در ادبیات صوفیه بعد از عطار. 4

همان تعبیر الابالی خواندن ، ست یکی از عباراتی که جلو استغنای حق در متون ادبی
حق است که در بسیاری موارد در متون، ذکر آن رفته است. برای مثال در گلشن راز 

 شبستری آمده است:
 ابالی ستجناب کبریایی ال»

 

 «قیاسات خیالیستمنزه از  
 

 [9 ،546] 
گوید و در چارچوب  شبستری در این بیت به وضوح از مفهوم استغناء حق سخن می

فکری عطار و اشاعره به استناد حدیث ذکر شده، حق را از قیاسات عقل انسانی فراتر 
افعال او حکم  ۀداند. به نظر او نباید حق را بنابر احکام عقل انسانی شناخت و دربار می

کمال ذات و افعال الهی منزه و معرّا »که در شرح این بیت، چنین آمده است: کرد، چنان
از آن است که گرد سرادقات عظمت او، به قیاسات خیالی که قیاس غایب است به 
حاضر، و دالیل و براهین وهمی و عقلی توان گشت و اگر میسر بودی اختالف عقاید و 

  [.356،ص9]« ر ننمودیمذاهب گوناگون ظهو
 

 استغناء حق حتی در برابر پیامبران. 4-1

کند که حتی پیامبران هم گاهی  نیاز جلوه می در این نگاه، حق از همگان چنان بی
شوند. روزبهان بقلی در  کنند و با آن مواجه می نیازی را درک می هایی از این بی جلوه

«  حِقُّ الْحَقَّ بِکَلِماتِهِیمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ وَ یقَلْبِکَ وَ   خْتِمْ عَلىیشَإِ اللَّهُ یفَإِنْ » ۀتفسیر آی
 گوید: می

ه و ین حتى من نبیعن المخلوق  ن اللّه سبحانه قدس استغنائهیب»
ان یاته و بیآ یو الرسل بأنهم لو خالطوا حاشاهم ف ۀع المالئکیه و جمیصف
ثبت الحق و ینه، و یق بدیلیمحو وجودهم و قلوبهم و ما ال یعته لیشر
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 [.267، ص3، ج10] 1«یۀبکلماته األزل ۀقیالحق

اشاره به این نکته، تصویر حق را نزد سالکان، با هیبت و شکوهی مضاعف نشان  
حق، باالتر از  ۀق هم نزد وجود حق رنگ باخته و ارادیترین خال دهد که حتی مقرب می

 کند. همگان حکم می
ست که میبدی در شرح آیات  به آن اشاره کرد تفسیری توان دیگر موردی که می

نبوت را بصمصام ال ابالى  »گوید:  باره میدهد. وی در این عبس ارائه می ۀابتدایی سور
 ۀ. این صراحت بیان در باب جلو[388، ص10، ج35]« گران خود چه رسدیبگذارند تا بد

شتن استغنای حق تا حدی استغنای حق در باب مقام نبوت، از جدی بودن و تعارف ندا
شود که سالک دچار عجب و غرور نشود و ببیند که چون  کند و یادآور می حکایت می

نیازی گاهی مورد عتاب خود قرار داده  حکایت خاتم رسل این است و حق او را از سر بی
روست که عطار شناخت این امر را به عنوان مقامی در تا به دیگران چه رسد از این ،است
مراحل  ۀرا در وجود خود ثابت گرداند و در همتا سالک آن ،ک خود قرار داده استسلو

 این شناخت را به خود یادآور شود. 
 

 استغناء حق از عبادات مخلوقات. 4-2

های استغناء حق، بی نیازی او نسبت به عبادات مخلوقات است که این امر  از دیگر جلوه
مصادیق عبادات بسیار در سنت عرفانی و دینی  نیز مورد اشاره و تأکید بوده است، از

خود  ۀابلیس است که به تعابیری بیش از هفتصد هزار سال عبادت حق را در پروند
داشته است. میبدی سرنوشت بد ابلیس پس از این همه عبادت را، ناشی از استغناء حق 

راى س در صحیح ابلیست هفتصد هزار ساله تسبیعجب دانى چ»گوید:  دانسته و می
ه چاره بیش سوخته و آه آن مفلس بینفس درویک ازى بر داد و آن ین بباد بى  الابالى

سالک  .1گردد:  . از این نگاه دو نکته مستفاد می[116، ص8، ج35]« حضرت خود برد
تر از ابلیس نبوده است و به ناگاه، حق، از سر  نباید به عبادات خود غرّه شود، چرا که عابد

را  نه فقط از سر که صوفیه ایننیازی و استغناء خود، او را از درگاه خود راند، چنان بی

                                                                                                                                        
فرشـتگانش و   ۀاش و هم مخلوقاتش حتی پیامبرش و برگزیده ۀترجمه: خداوند استغناءِ خود را از هم .1

هـا را در آیـاتش و بیـان شـریعتش     رسوالنش بیان کرده است، به این سبب که اگر با هم بیامیزند آن
دین او نیست به وقوع مـی پیوسـت. و    ۀهایشان نابود و آنچه شایست شد، چرا که وجود و قلب منکر می

 گردند. گونه حق و حقیقت با کلمات ازلی او ثابت میاین
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ز گاهی کاری اندک و ا .2 ؛اند حق بر رانده شدن ابلیس دانسته ۀتقصیر ابلیس، که از اراد
کند که هزاران سال عبادات نتوانست کرد.  بخش است و کاری میسر صدق دل، نجات

قشیریه در روایتی آمده  ۀتوان مشاهده کرد. در رسال می این نکته را در موارد دیگری نیز 
اسرائیل خارج شد که همراه یکی از صالحان قوم بنی -علیه السالم-است که عیسی 

قوم به دنبال آنان رفت و بر زمین نشست و دعا کرد که فردی مشهور به فسق از همان 
خداوند او را ببخشاید، مرد صالح نیز که او را دید دعا کرد که خداوند او و آن مرد فاسق 
را در آخرت گردهم نیاورد، آنجا بود که خداوند به عیسی وحی فرمود که دعای هر دو را 

دو گونه آند صالح را به جهنم، و ایناجابت کردم و مرد فاسق را بهشت خواهم برد و مر
آید که بر مبنای  . از این روایت بر می[163، ص27]را در یک مکان جمع نخواهم کرد 

کمی نخواهد بود  ۀعلت اعمال و افعال و محاسب ۀنگاه صوفیه، سعادت و رستگاری بر پای
ساله که بر  و  بنا به اراده و حکمت حق، یک عمل به ظاهر ساده از اعمال هفتاد هزار

گیرد و عاقبتی متفاوت از حکم عقل انسانی  مبانی شرعی مقبول هم هستند، پیشی می
 زند.  را رقم می

توان در این متن عرفانی از احمد سمعانی مشاهده  این نگاه را به زیباترین شکل می
 کرد:

خرمن کرد و به پنج انگشت   هزار هزار جان طالب را در عالم ارادت»  
ق آتش دل و یعاشق سوخته را حر برداد و هزار هزار  ازىین باد بىعزت به 

گاه ... .  شان ننمود یى به اید و از سر زلف مقصود مویده گردانیدق آبیغر
رقم سعادت کشم و گاه  ،ش ساخته بودیخو ۀرا قبل  عمرى را که بتکده

رقم شقاوت کشم. گاه سگ  ،خود ساخته بود ۀس را که عرش قبلیابل
 ۀلیگاه بلعم باعور را بر طو ...میا آریاصحاب الکهف را در صف دولت اول

ر یم، و گاه از زیرون آریى بیى، نبیر دامن شقی. گاه از ز..م یسگان بند
گاه  ، میم، گاه از گناه به قدر کوهى در گذاریرون آریى بیى، شقیدامن نب

 .[32،ص13]« میریبه کاهى بگ

ست که سرتاسر وجود سالک را  زند سرگشتگی و حیرتی در این متن موج میآنچه 
ست که  کلیدی در سلوکی ۀفراگرفته است. این حیرتی را که استغناء سبب آن است، نکت

 ها در متون عطار خواهیم پرداخت.  این ویژگی ۀئرو به اران است. از اینعطار منادی آ
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 استغناء نزد عطار . 5

به  ین مقام را برخیتوان مشاهده کرد، ا عطار هر سه معنای استغناء را میهای  در نوشته
ولی آنچه عطار به عنوان مقامی در سلوک  1اند، استغناء بالحق برای سالک گرفته یمعنا

برد که همان وادی چهارم در سلوک اوست، استغناء به معنای استغناءِ حق  از آن نام می
دان برسد و این چنین شناختی را از حق کسب است که سالک باید در مسیر خود ب

این موضوع است  ۀکند، این مرتبه بعد از  مقام معرفت آمده است و به نوعی نشان دهند
ست که سالک در وادی قبل دریافت  های دیگری که شناخت استغناءِ حق باالتر از معرفت

گیرد که  رت میعطار بعد از آن صو ریالطمنطق داشته است. اشاره به این موضوع در
 گوید:  های شگرفی را تحمل نمودند. عطار می مرغان راه بسیاری را پیمودند و سختی

 ها رفتند در شیب و فرازسال»
 

 صرف شد در راهشان عمری دراز 
 

 آنچ ایشان را درین ره رخ نمود
 

 «کی تواند شرح آن پاسخ نمود 
 

 [18 ،4163 ،4164] 
ای گرفتار دریا  راه باز ماندند، عده ۀبال گشته و از ادامدر میان راه، بسیاری، گرفتار 

ای تشنه جان مردند.  برخی از شدت آفتاب پرهاشان سوخت، برخی را  شدند و عده
ای خود را دیوانه کردند، برخی تنها و  پلنگان و درندگان دریدند، برخی در آرزوی دانه

همانجا ماندند، برخی را  مهجور گشتند، برخی در عجایب میان راه درگیر شده و در
ست  چنان شوق طرب میان راه گرفت که از طلب ماندند، هریک از این اوصاف رمزهایی

از گرفتاریهای سالک در راه طریقت. آرزوی دانه نشان از گرفتار شدن در آرزوهای 
ها بر  که در راه سلوک سالک بدان ست  هایی دنیاست، عجایب راه نشان از کرامت

مانند، دریده شدن توسط درندگان، رمز گمراه  شوق همان میای در  هخورد و عد می
شدن توسط شیاطین پیرنماست، سوختن از شدت آفتاب رمز عدم تحمل و فقدان 

سوزاند، تنهایی رمز جدا شدن  ظرفیت طالب از شکوه و عظمت راه است که او را می
ند. این قبیل رموز که کشا سالک از طریق جمع و پیر راه است که او را به گمراهی می

ست که بر سر راه سلوک قرار دارد. بعد از طی این مسیر دشوار و  بالهای مختلفی
صدهزاران بودند،  ۀبه سالمت پیمودند که باقی ماند ها راخطرناک، فقط سی تن از آن

عطار در این مالقات مفهوم استغنای حق را  2مرغ رسیدند. که کنون به مالقات سی
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 ۀت که در آن چند ویژگی در قالب مبنای درک استغناء و همچنین نتیجمطرح کرده اس
 گیرند: شود که در ذیل، مورد بررسی قرار می آن دریافت می

 

 حق علتی حیرت از بی. 5-1

وصف و صفت بودن  شوند بی ای که مرغان بعد از مالقات با سیمرغ مواجه می اولین نکته
باشد، این نکته اشاره به  ان و معرفت آنان میسیمرغ است که باالتر از ادراک عقل سالک

عقل بشری وجود  ۀست که میان وصف افعال حق و مقیاس و محدود همان عدم تناسبی
دهد که سالک با عقل  دارد. وی راه هرگونه قیاس میان حق و عبد را بسته و اجازه نمی

ح سخن بگوید، خود بر حق، حکم اثباتی کند و از باید و نباید و از وجوب و حسن و قب
در این مورد قبل از این در چارچوب اعتقادی اشاعره سخنش به میان آمد. عطار نیز در 

 گوید: این خصوص پیروی از آن کرده و می
 صفت وصف و حضرتی دیدند بی»

 

 «برتر از ادراک عقل و معرفت 
 

 [4182، بیت 18] 
 گوید: میدر همین باب به الابالی بودن حق نیز اشاره دارد و  

 عشقت به الابالی بر چار سوی عالم»
 

 «بین را بر دارها کشیده پیران راه 
 

 [749، غزل 16] 
بین و به جا رسیده به سبب الابالی بودن حق است که به   در نظر وی پیران راه     

که وصف  تواند به داستان حالج مربوط باشد، چرا می وی  ۀاند، اشار دار کشیده شده
آورده است، لذا تعبیر عطار این است  اءیاالولتذکرهنظیر در را با بزرگداشتی کم داستان او

کند. این امر از درک عقل بشری خارج است، بنابراین  که حق با اولیاء خود نیز چنین می
نماید که گویی حق، سالک  نباید به حکم آن دل بست. به نظر او گاهی این امر چنان می

-او این نکته را این توان برای آن دریافت، ای را نمی را به بازی گرفته است و هیچ قاعده

 کند: گونه توصیف می
 نیازیعزیزا در نگر تا بی»

 

 «چگونه جان ما دارد ببازی 
 

 [1894، بیت 17] 
دنیا را  ۀداند که به حکمت، کوز گری می سان کار کوزهیا در جایی دیگر کار خدا را به

آگاهی نیست و کس را از کار او را بر زمین زده و بشسکته و هیچولی آن ،ساخته است
 عقل ما نگنجد. ۀسرّ و راز کار او به قاعد
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 ن گفت او که تا گشتم من آگاهیچن»
 

 ن راهیدم دریخدا را کاسه گرد 
 

 به حکمت کاسه سر را چو بر بست
 

 «به بادش داد و آنگه خرد بشکست 
 

 [2391، 2390، بیت 17] 
بار انسان را متوجه خود آنچه از تعالیم کالمی و توصیف وادی استغنا، اول       

دهد که با وجودی  قاعدگی امر به سالک دست می ست که ناشی از بی سازد حیرتی می
کند و به ناگاه  عمل نمی ،مواجه است که بر قاعده و نظامی که با سادگی به فهم درآید

که قبول این امر چندان نزد اهل عرفان مهم و دهد. چنان اموری بر خالف انتظار رخ می
ال ؤاز او س  ،شود ای عرفانی مواجه می عربی چون با حالج  در واقعه ست که ابن اساسی

گوید که این  دانی، و حالج در جواب می کند که آیا تو افعال حق را مقید به علت می می
هاست و هر چه بخواهد همان کند و علل،  که او خالق علت سخن انسانی نادان است چرا

گرداند و  خود می ۀها را خلق و امور را به اراد بلکه او علت ،سازند میاو را وادار به امری ن
 .[31، ص1، ج1]این نهایت کمال است که جز این نباید پنداری از حق داشت 

دارد که در ابتدای امر، وادی استغناء را،  این همه تأکید بر این امر، عطار را وا می
توان یافت و این  معنای ثابتی نمیقلمروی تعریف کند که در آن چون و چرا و حتی 

ای ثابت و مشخص است که خصوصیت اصلی این مقام است و سالک باید به  نبود قاعده
 شهودی از حق دست یابد. این چنین

 بعد ازین وادیِّ استغناءبود»
 

 «نه درو دعویّ و نه معنی بود 
 

 [18 ،3604] 

سالک باید عبرت بگیرد که استغنای گوید که  کند و می او به داستان ابلیس اشاره می
شناسد  حق هر دم که خود را نشان دهد در این صورت، مقام و عبادات هزاران ساله نمی

 دهد. و همه را بر باد می
 های صدیقان پر از خونهمه جان»

 

 داند که سر کار او چون که می 
 

 ببین چندین هزاران سال کابلیس
 

 نبودش کار جز تسبیح و تقدیس 
 

 همه طاعات او بر هم نهادند
 

 «ز استغنای خود بر باد دادند 
 

 [97تا  95، بیت 17] 

او راز به جا رسیدن را توفیق حق دانسته و اال رنج و زحمت در عبادات و سلوک جز 
نیاز است چگونه از نماز و طاعت  به توفیق او اثر ندارد، وگرنه، به نظر عطار کسی که بی

که استغنای او  چرا ؛ها همه، برای حق، ارزشی ندارند که ایندر حالی ،شود خشنود می
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 لذا سالک به امید توفیق باید پیش برود. ،همه چیز را در برگرفته است
تا  109عطار در ابیاتی در ابتدای اسرارنامه پس از ذکر استغنای حق از ابیات       

کند که همه داللت بر این دارند که همه چیز در  آغاز می« زهی» ۀ، ابیاتی را با کلم134
او از فهم و قدرت ما خارج است. حکمت او و قدرت او  ۀحق مستتر است و اراد ۀاراد

چنان است که ما را یارای فهم آن نیست و کلید راه سالک همین فهم درماندگی است و 
ها را به بازی  عقل و جان ۀند همچون عزت حق جلوه ک امید به رحمت حق داشتن. و اال

ای رحمت کند همان ابلیس را که از سر استغنای خود عبادت هزاران  ه و گر ذر گیرد
 نشاند. اش را نادیده گرفت به مقام برتر می ساله

 نیازیست زهی عزت که چندان بی»
 

 «که چندین عقل و جان آنجا ببازیست 
 

 [111]همان، بیت  
 سذره ابلیزهی رحمت که گر یک »

 

 «بباید گوی برباید ز ادریس 
 

 [116]همان، بیت  
برد که  حق در نگاه عطار، هستی را حول سرّ و رازی می ۀاین حد از تکیه بر اراد       

راه تسلیم  ،گردد ای در چارچوب عقل انسان نمی حق است و چون بر قاعده ۀناشی از اراد
مرغ، چون آنان به پیشگاه طلبد. به همین سبک، در داستان سی و امید را از سالک می

بینند که آن همه رنج و مصیبی را که  رسند با استغنای حق مواجه شده و می سیمرغ می
های  راهگشای آنان به درگاه سیمرغ نیست و آنان گرچه مدام به مصیبت ،اند در راه دیده

 -ست که ذکر آن پیش از این طرح شد طاعات و عبادات و دیگر مسائلی که رمز-راه 
 گیرند: کنند ولی چنین پاسخ می احتجاج می

 حاصالن نام شما چیست ای بی»
 

 «یا کجا بودست آرام شما 
 

 [4194، بیت 18] 
 گفت آن چاوش کای سرگشتگان»

 

 همچو در خون دل آغشتگان 
 

 گر شما باشید و گرنه در جهان
 

 «اوست مطلق پادشاه جاودان 
 

 [4204و  4203]همان، بیت  
ها و عشق و درد یابند که سیمرغ مستغنی از آن می  گونه است که مرغان دراین

وقعی ننهاده و آنان را از بارگاه  ،فراغشان است و برای آن همه رنجی که متحمل شدند
 زند.  خویش، پس می
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 رب مناسبت استغناء با خوف از مقام . 5-2

بار از استغناء به عنوان مقامی از مقامات سلوک نام  که عطار برای نخستین واقف هستیم
حال، دیگران هم در مقامات به نوعی به مفاهیمی نزدیک بدین معنا اشاره برد. با این می

یکی از این مقامات خوف و رجاء می باشد. بخش  .اند که از نتایج استغناء است کرده
 ۀتوان با مالحظ ولی قرابت خوف را می ،بعدی مشاهده کرد ۀتوان در قالب نکت رجاء را می

 شرح گذشتگان عطار بر این مقام با آنچه از استغناء نزد عطار مراد است، بررسی کرد.

تواند روی  ی ندارد و  میباک  از عقاب و عتاب ،شود وجودی که سالک با آن مواجه می 
بر عقوبت کند.  ۀاراد ،خشم گرفته و چون بر او دوزخ و بهشت برای بندگان یکسان است

استغناء  ۀکه بر ابلیس چنان عاقبتی را رقم زد، لذا وجود خوف پس از مشاهدچندان
 توان مشاهده کرد.  که این خوف را در ابیات عطار میچندان ،امری اجتناب ناپذیر است

 نیازی صرصری جهد از بی می»
 

 زند بر هم به یک دم کشوری می 
 

 ست ای  ...  هشت جنت نیز اینجا مرده
 

 «ست ای هفت دوزخ همچو یخ افسرده 
 

 [ 3608تا  3605، 18] 
همین خوف است و از  ،کند استغناءِ حق درک می ۀبه نظر عطار آنچه سالک در تجرب

آید، در برخی آثار نیز خوف را بعد از  آنجا که استغناء هم پس از وادی معرفت می
کس که معرفت او و به قول خواجه عبدهللا انصاری آن [308، ص25]اند  معرفت دانسته

. عالوه بر این، [91، ص33]تر خواهد بود  نسبت به حق بیشتر باشد نسبت به او خائف
، 28]اند  را دریافت هیبت و جالل خداوندی برای خصوص دانسته اقتضای خوف

نیازی او مستتر  نیز، هیبت الهی و جالل او که در بی که در مقام استغناء. چنان[129ص
شود و این ارتباط تنگاتنگ مقام استغناء نزد عطار با مقام خوف را  مشاهده می ،است
کند که هیبت او خوفی  را درک می که در هر دو، سالک وجودیدهد. چنان می  نشان

 .سازد مشابه را چیره می

خوف سالک فقط خوف عقاب یا خوف از عدم نجات نیست، عطار در سرتاسر       
به همان معنای مورد نظر این مقاله سخن گفته  بار از مفهوم استغناءیک ،اءیاالولۀتذکر

بی با خاموش شدن شمعی او گوید: ش بن معاذ رازی می است. وی در آنجا از زبان یحیی 
را گریستن گرفت، از او دلیل پرسیدند و او دلیل را خوفی دانست که شاید حق از سر 

های توحید را که در دلشان افروخته خاموش  های ایمان و چراغ استغناء خود، شمع
. این وجه دیگری از استغناست که خود را به شکل [373، ص1، ج20]گردانیده است 
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دهد و مبتنی بر خوف از محروم شدن از توفیقات در سلوک است. نوع  خوف نشان می
مشاهده کرد که سالک از استغناء حق  1توان در استدراج دیگری قریب به این معنا را می

در حکایت شبلی با  نامه،یالهترسد که مبادا سنت استدراج بر او جاری باشد. در  می
تواند سببی برای رانده شدن  علتی حق می یگوید که ب گونه از خوف میابلیس عطار این

مبنی بر  ؛ست که ذکر آن پیش از این رفت از درگاه حق باشد و استناد او به اصل کالمی
 کند. ال کند و فقط اوست که بازخواست میؤتواند از فعل الهی س اینکه کسی نمی

 اگر بی علتی با این همه کار»
 

 براند از درگه خویشم بیکبار 
 

 زهره نداشت از خلق درگاهکه کس 
 

 «که گوید: از چه رد کردیش ناگاه؟ 
 

 [376، ص21] 

-شوند، چنان نیازی او توجیه می بسیاری از حوادث تلخ در دنیا به استغنای حق و بی

آمده است: چون چنگیز به بخارا آمد و پس از قتل و  ینیجو یجهانگشا خیتارکه در 
های موجود در  با آوردن رقاصان به مسجد و توهین به قرآن ،غارت بسیار به مسجد رفت

بینیم به در این حالت بود که از پیری پرسیده شد: اینکه می ؛ها کرد مسجد، بسیار اهانت
نیازی خداوند است که  خاموش باش، باد بی»دهد:  خواب است یا بیداری و جواب می

.  این نیز وجه دیگری از [81و  80ص، ص1، ج7]« وزد، سامان سخن گفتن نیست می
خوف در مقام استغناست. وی بارها به مفاهیمی چون بر هم زدن کشور یا  ۀجلو

 شده و سرهای به دارآویخته شده اشاره کرده است.  های ریخته خون
 نیازی خود بر چار سوی دعوی از بی»

 

 نماید سرهای سرکشان بین کز دار می 
 

 سلطان غیرت او خون همه عزیزان
 

 «نماید خاک اگر بریزد بس خوار می بر 
 

 [367، غزل 16] 
شود که سالک با  در مقام رجا دیده می ،دیگری که مستفاد از مقام استغناست ۀنکت

رغم تمام گناهان و  تواند امیدوار شود که علی نیازی حق از طرف دیگری می فهم بی
ست او را ببخشاید و در درگاه خود را بگشاید، این مسئله را  چون ذات او غنی ،خطاها

 بعدی دانست. ۀتوان سببی برای نتیج می

                                                                                                                                        
اسـت و بـه   « سنستدرجهم من حیـث الیعلمـون  »  ۀاستدراج با مکر الهی پیوند دارد و بر گرفته از آی . 1

بیند؛ ولی چنـان نیسـت و حـق در پـی هالکـت       ست که سالک  خود را در کرامت و توفیق می نحوی
اوست و به همین دلیل سالکان و پیران به جا رسیده و دارای کرامت هم توصیه شده کـه از اسـتدراج   

 [.341، ص 1، ج1399، 3بترسند که مبادا گرفتار آن باشند ] برگرفته از 
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که در همان حکایتِ شبلی و ابلیس، در نهایت، استناد شِبلی به فضل و کرمِ چنان
سبب ای ست که در نهایت،  تواند او را ببخشاید و این نکته نیاز است که می وجودی بی

شود و تعلیم استغناء را تنها مبتنی بر ایجاد خوف در وجود سالک ارائه  رجاء می
 کند. نمی

 چو در کار خدا چون و چرا نیست»
 

 امید از حق بریدن هم روا نیست 
 

 چو قهرش حکم کرد و راندم آغاز
 

 «عجب نبوَد که لطفش خواندم باز 
 

 

 [377]همان، ص 

انسان در  اریحق در برابر اخت اریو پررنگ بودن اخت یباور رینقش تقد
الهی ما  ی، به نحوی که قضاحق برجسته است یخوف از مقام و استغنا

نشیند و این سبب خوف در وجود سالکان خواهد شد  ها می اراده ۀفوق هم
که البته با مفاهیمی دیگر که همراه رجاء هستند سعی به تعدیل آن در 

 شود. سلوک می
 

 و عبادات در سلوک  رنگ شدن ریاضت کم .5-3

تواند به  برد که نمی می شود سالک پی  که استغنای حق مکشوف میاز نظر عطار چنان
ها ارزشی  ریاضت و عبادات خود احتجاج کند تا به مراتب باالتر رود چرا که نزد حق، این

کنیم که  مشاهده میالطیر هم  هاست و در داستان منطق نیاز از این ندارند و او بی
سر « حاصالن بی  ای»گفتند خطاب  چاووش در جواب مرغان که از درد و رنج سفر می

داند. پادشاهی او را مقید به وجود  مرغ یکسان می دهد و بود و نبود ایشان را برای سی می
. [4205، بیت 18]« باز پس گردید ای مشتی حقیر»گوید:  داند و می و سلوک و غیر نمی

  آید و سالک را به دنبال راه ها پدید می نتیجه بودن طاعات و ریاضت امیدی از بی الذا ن
 توان در تعابیر دیگری از عطار مشاهده کرد. کشاند. این سخن را می حل دیگری می

 نیازیستخدا را کبریای بی»
 

 ترا جز نیستی هیچ این چه بازیست 
 

 خواهی بتسبیح و نمازی تو می
 

 نیازیاز تو بیکه خشنود آید  
 

 راه درازست ۀنمازت توش
 

 «نیازستنمازت بی ولی او از 
 

 [106تا  104، بیت 17] 

دهد که  نیازی حق و کبریایی او به سالک راه تذکر می عطار پس از اشاره به بی      
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این تعلیم گویا برای سالکان نه  .توان با نماز و تسبیح به دست آورد خشنودی حق را نمی
اند و در  راه را طی کرده ۀبلکه برای سالکانی که میان ،منفعت بودن عبادات از حیث بی

داند، بلکه  نمیعبادات را خالی از منفعت  بیند و طبیعتاً مناسب می ،وادی چهارم هستند
رسیدن به درجات کافی برای  ۀدر این منزلت اشاره دارد به اینکه ریاضت و عبادات وسیل
بلکه سالک باید به تناسب  ،شود باال و رضایت حق نیست و پیشکش مناسبی تلقی نمی

پیشکشی متناسب ارائه دهد که در وادی هفتم در قالب فقر و فنا  ،نیاز مطلق خدای بی
یا همان نیست شدن در مقابل حق و فراموش کردن وجود خود در حق است. در 

نیاز را بگیرد  گونه سالک چون روی آن بیرا برداشت و این توان دوئیت اینجاست که می
و همه خواست او شود دیگر مسائلی چون رضایت و سعادت مطرح نخواهد شد و مرتبت 

رسد. تا اینجا شهود استغنای حق نقش کلیدی برای فهم نیاز  سلوک به غایت خود می
برتری خود را نسبت به راه  ،تواند آورد و سلوک به نوعی می به مقامات بعدی را فراهم می

شریعت و راه زهد و طاعت وعبادت نشان دهد. در اینجاست که نقش استغناء حق به 
 یابند.  گر و مطرب راهی یکسان برای سعادت می گردد و نوحه آشکار می درستی 

 نگر نیازی بین و استغناء بی»
 

 «خواه مطرب باش خواهی نوحه گر 
 

 [18 ،3659] 
اند و  گر یکسان شود که نزد حق مطرب و نوحه اء سالک متوجه میدر وادی استغن

 کند. خود مقربان خود را انتخاب می ۀو اراده نیازی حق از سر بی
 نه کهن نجایقدر نه نو دارد ا»

 

 «مکن یکن خواه چیه نجایا خواه 
 

 [3616]همان،  
بلکه  ،نداردکند که عمل و سبقت در آن  اولویت  با این سخنان عطار تأکید می

آید که مخلوق  ه پیش میئلست و البته با این فرض این مس مهمتر از همه چیز علم الهی
گذارد و خالق است که علم او احاطه دارد و نزد او زمان مطرح نیست  در خالق اثری نمی

و او از ازل بر همه چیز آگاه است، لذا گرچه غافل از عمل نباید بود ولی چندان وسواس 
 هم شرط نیست.در عمل 

 شود: دیده می شبیه به همین تعبیرات نزد حافظ نیز در باب استغناء 
ار باده که در بارگاه یب »

 استغناء
 

ار و چه یچه پاسبان و چه سلطان چه هوش 
 « مست

 

 [25، غزل 8] 
مفهوم استغناء نزد عطار شباهت بسیار زیادی با این مفهوم نزد حافظ دارد.      



   37  بر آن یکالم یها آموزه ریثأو تعطار  ریالطدر منطق ءمفهوم استغنا یبررس

 گوید:  که در جای دیگر میچنان
 به هوش باش که هنگام باد استغناء »

 

 «جو ننهند میهزار خرمن طاعت به ن 
 

 [201]همان، غزل  
 ۀای و مشاهد تواند سالک را بعد از رسیدن به چنین مرتبه به نظر عطار آنچه می

دیگر تکیه و احتجاج به عبادات نیست و این معامله سودی  ،استغنای حق فراتر برد
نخواهد داشت. بلکه باید ظرفیت وجودی خود و توان عشق و توجه به او را در خود ایجاد 

آورد  ست که در داستان شاه و گلخن می تا بتواند به مقامات باالتر رسد. این مطلبی ،کند
 ،مه آرزو و رنج چون به وصال رسیدکه چون ظرفیت وصال در گلخن نبود بعد از آن ه

 گوید:   این داستان، عطار می ۀتوانش نبود و جان داد در ادام
 خاک ۀبرو سودا مپز ای پار»

 

 ست از تو حضرت پاک که مستغنی 
 

 نیازست ها بیکه ذات ما ازین ...
 

 چه جای سجده و جای نمازست 
 

 اگر سلطان بسوی تو کند رای...
 

 «جان داری و نه جایچه سازی چون نه  
 

 [3023تا  3015، 17] 
وجود دارد ترکیبی از ترس و امید است که در تصوف به  آنچه در وادی استغناء

 ۀاعتدال میان آن دو تأکید شده است و هرکس را که این دو حال را که گاهی به غلب
تواند  می ،شود به تعادل برساند معرفت سبب خوف و گاهی به سبب وجد سبب رجاء می

 . [424، ص1، ج32]به مقامات باال و وادی مقربان وارد شود 
 

 سکون در حکمت . 5-4

علت بودن فعل حق و الابالی بودن وی، آیا  مبنی بر بی ،با این همه اوصافی که ذکر شد
که مطرح کردن این قبیل سخنان ومرج و کار عبس است؟ چنداناین به معنای هرج

کالمی این  ۀکه در ریشتجربه را بدان جهت سوق دهد، ولی چنان بیتواند ذهن فرد  می
 ،اند نه اهل کالم و نه اهل عرفان که هر دو به این مفهوم اشاره کرده ،مفهوم بیان شد

ومرج نبوده است، بلکه فعل الهی را توأم با مرادشان فعل مبتنی بر بیهودگی و هرج
توان در قیاس با حکمت انسانی و  میاند. اما این حکمت را ن حکمت او مطرح کرده

های متعددی توجه خواننده  چارچوب عقل محدود بشری مطرح کرد، عطار با ذکر مثال
 کند:  را به این بخش از مفهوم استغناء جلب می

 صد هزاران جسم خالی شد ز روح»
 

 تا درین حضرت دروگر گشت نوح 
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 صد هزاران پشه در لشگر فتاد
 

 با سرفتاد تا براهیم از میان 
 

 صد هزاران طفل سر ببریده گشت
 

 تا کلیم هللا صاحب دیده گشت 
 

 صد هزاران خلق در زنار شد
 

 تا که عیسی محرم اسرار شد 
 

 صد هزاران جان و دل تاراج یافت
 

 «تا محمد یک شبی معراج یافت 
 

 [3615تا  3611، بیت 18] 
علتی فعل الهی اشاره دارد و تمامی  بیهای اول این ابیات به حیرت در  تمامی مصراع

توان فهمید که  پردازد، با توجه به این ابیات می های دوم به حکمت آن افعال می مصراع
ولی سخن عطار  ،توان با عقل بشری توجیهی برای این افعال در نظر گرفت گرچه نمی

ست  هایی این است که حق را نباید در آن چارچوب محدود کرد. فعل الهی دارای حکمت
شود در  ها را نمی حکمت  ولی در عین حال این ،شود ها می که سبب بیهوده نبودن آن

که در داستان معروف خضر و موسی به انچند ،قواعد اخالقی و عقلی بشری توجیه کرد
را ای به حکمت فعل الهی اشاره شد، حکمتی که حتی عقل موسی تاب تحمل آن گونه

که این وادی سلوک را دارای نقشی محوری اساسی نداشت و به این دلیل است 
 .گرداند می

 الملک بودن حق و مشیت مطلق اوفهم مالک .5-5

الهی و تلقی صوفیه از مالکیت حق دانست. « المالک»توان ناشی از اسم  این مفهوم را می
ائى و استغناى عظمت یکبر ۀکمال مرتب»گوید:  الهیجی در شرح الابالی نامیدنِ حق می

ا عبادى لو انّ اوّلکم ی»د که یفرما ث قدسى مىیست که در حدا در آن مرتبه و نصاب حق
و آخرکم و انسکم و جنّکم کانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فى ملکى 

ق یالملک بودن حق هم از این حیث است که اگر تمام خال.  مالک[135، ص30] «ئایش
که الهیجی به این نکته اشاره کرده نخواهد شد. چناننیک یا شر باشند از ملک او کم 
الملک است و از عظمت ق باشند و چه نباشند او مالکیاست. اما از حیث دیگری چه خال

قُلْ فَمَن »توان مشاهده کرد:   شریفه می ۀاین تعبیر را در این آی ؛ملک او کم نخواهد شد
وَلِلَّهِ عًا یالْأَرْضِ جَمِ یمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِیحَ ابْنَ مَرْیهْلِکَ الْمَسِیئًا إِنْ أَرَادَ أَن یمْلِکُ مِنَ اللَّهِ شَی

. [17]المائده:  «رٌیءٍ قَدِیکُلِّ شَ عَلَىشَاءُ وَاللَّهُ یخْلُقُ مَا ینَهُمَا یمُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ
که را بخواهد عذاب کند و تواند هر  داند که او می میبدی مالکیت حق را دلیل این می

. بر همین اساس است که [71ص ،3، ج35]کسی قادر به دفع آن عذاب نخواهد بود 
مقرب حق هم محال بالذات نیست و خداوند حقِّ تصرف در  ۀفرض عذاب عیسی بند

او نیست و  ۀگونه که بخواهد دارد و کسی را قادر به مانع شدن از ارادملک خود را آن
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نکته را  5 ،که از تفسیر نخجوانی، ذیل همین آیهچنان ؛کیت تامِّ اوستاین به سبب مال
السالم و تمام خلقت را  ااگر خداوند بخواهد، عیسی و مریم علیهم .1توان دریافت:  می
او در ملک خود  .3 ؛این به دلیل استغنای حق از تمام کون است. 2 ؛تواند نابود سازد می

ایجاداً و »کند.  خود هرگونه بخواهد تصرف می ۀدست به حسب ارا هستی ۀکه شامل هم
تواند از سر قهرش  خلقت او از سر لطف است و نابودی او هم می .4 ؛«اعداماً احیاً و افناً

ها را داراست   این همه به سبب اوصاف کمال است که حق الجرم آن .5 ؛صورت گیرد
الملک بودن حق که بر قدرت . در این نکات نه تنها تکیه بر مالک[188، ص 1، ج36]

شود که همه ناشی از کمال حق و البته استغنای اوست، لذا اجزای  مشیت او نیز می
ها قابل فهم خواهد بود و بدون فهم این مفاهیم  کلیدی مفهوم استغناء حول این محور

 توان درک درستی از استغناءِ حق در نظر داشت. نمی

 

 یریگجهینت

ر نزد عطار و فهم این مقام در عبارات دیگر بزرگان تصوف پس از تعریف استغناء د
عطار، بر خالف تصور برخی، استغناءِ حق است نه استغناءِ  ۀدانستیم که استغناء در اندیش

هایی  سالک. عطار مفهوم استغناء را با برگرفتن معانی آن از کالم اشاعره و شخصیت
کند تا به قدر  ی مجزا عنوان میچون سنایی در قالب مفهومی مستقل در سلوک و مقام

استغناء  ۀطور از واژتری بر آن گذاشته و همین و منزلتِ این مفهوم بیفزاید و تأکید بیش
نه استغناء سالک را، لذا سخنِ  ،قبل از خود، استغناءِ حق را مراد گیرد ۀبر خالف روی

ز و همه کس نشان نیاز از همه چی ست که او را بی حق با هیبت و جاللی ۀعطار از مشاهد
رسد و  دهد. نقش تعالیم اشاعره در فهم عطار از این مفهوم انکار ناشدنی به نظر می می

گویی تا حد قابل توجهی بر زیر بنای آن اعتقادات بوده است.  ،آنچه عطار بنا کرده است
ای برای او و  علتیِ افعالِ حق، واجب نبودن هیچ امری بر حق و ممکن بودن هر اراده بی

ست که نقش آن  عدم تضمین برای رستگاری یا عذابِ مصداقیِ افراد، از جمله اعتقاداتی
-توان به مالک ای این مفهوم می های پایه در مفهوم استغناء مالحظه گردید. از ویژگی

طور مشیتِ مطلق و همراهِ حکمتِ خداوند اشاره کرد که استغناء بر الملک بودن و همین
ه است. در این جستار، پی بردیم که خوف سالک بسیار مورد روی این مفاهیم بنا شد

بندی مقامات در آثار  تأکید عطار بوده است و  قرابتِ معنایی با مقام خوف را در طبقه
تر در  ست که به شکل دقیق دهد. ایجاد حیرت از دیگر آثاری دیگر صوفیان نشان می
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اش را باید در این مقام جستجو  شود که گویا پایه مقام ششم در نزد عطار نیز دیده می
 ۀرنگ شدن نقش عبادات و ریاضت در سلوک، ثمرکرد. همچنین در این وادی، کم

 توان از آن غافل شد.  ست که نمی دیگری
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. به تصحیح و تعلیق محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ شانزدهم، الطیر منطق(، 1397) ----------[. 18]

 هران، نشر سخن.ت
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 .دمشق جلد، دارالمکتبى1 (.)الوسطانى اءیاألول ۀتذکر(. 1430) ----------[.  19]
. به تصحیح و تعلیق محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ هفتم، االولیاء ۀتذکر(. 1399) ----------[. 20]

 تهران، نشر سخن.
 معارف. ۀاستانبول، چاپخان. به تصحیح هلموت ریتر، الهی نامه(. 1318) ----------[. 21]
 بیروت. (. االقتصاد فی االعتقاد.1409[. غزالی، ابوحامد )22]
 بیروت، دارالفکر.مجوعه الرسائل االمام الغزالی. (. 1416) ----------[. 23] 
 مجلد، بیروت، دارالکتاب العربی. 16 احیاء علوم الدین.)؟(.  ----------[. 24]
 چاپ دوازدهم، تهران، نشر زوار. ریخ تصوف در اسالم و تطّورات و تحوالت.تا(. 1393[. غنی، قاسم )25]
   .داریانتشارات ب، قم .یۀریالقش ۀالرسال (.1374[. قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم )26]
. به تصحیح و شرح احوال علی اصغر میرباقری و زهره ۀالقشیری ۀالرسال(. 1392) ----------[. 27]

 سخن.نجفی، تهران، نشر 
الدین محمد  صفی ۀ. ترجمانیس العارفین )شرح منازل السائرین((. 1395[. کاشانی، عبدالرزاق )28]

 طارمی، به تصحیح علی اوجبی، تهران، نشر اساطیر.
 . چاپ دوم، تهران، نشر زوار.شرح اصطالحات تصوف(، 1376[.  گوهرین، سید صادق )29]
 . بمبئی. جاز فی شرح گلشن رازمفاتیح االع(. 1312[.  الهیجی، محمد )30]
جلد،  تهران، انتشارات 5 .شرح التعرف لمذهب التصوف(. 1363) لیاسماع ،مستملى بخارى[. 31]

 .ریاساط

. به تحقیق باسل عیون السود، بیروت، القلوب فی معامله المحبوب قوت(. 1417[. مکی، ابوطالب )32]
 العلمیه. دارالکتب

 الملل. . چاپ سوم، تهران، نشر بینالسائرین شرح منازل(. 1393[. منصوری الریجانی، اسماعیل )33]

تصحیح رینولد نیکلسون، چاپ یازدهم،  هجری. 667 ۀمعنوی از روی نسخ مثنوی(. 1396[. موالنا )34]
 تهران، روزنه.

. چاپ پنجم، تهران، نشر امیر ارکشف االسرار و عده االبر(. 1371[. میبدی، ابوالفضل رشیدالدین )35]
 کبیر.

 مصر، نشر دار رکابی. .یۀبیو المفاتح الغ یۀالفواتح اإلله(. 1999[. نخجوانی، نعمه هللا بن محمود )36]


