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چکیده

موضوع این نوشتار ،تبیین مسئلهگونگی موضوع جبر و اختیاار در اندیشا

عطار است .بدین معنا که چارا در برخای اشاعار او صاریحاً باا جبرگرایای
مواجهیم و هرگونه اراده و قدرت از انسان سلب مایشاود ،اماا در ماابا ،
اشعار فراوانی از او را نمیتوان بدون مختااربودن انساان فهام کارد .بارا

تبیین این تعارض ،از روش تحلی منطای گزارهها برآمده از اشعار عطار

با رویکرد انتااد استفاده شد .در این اشعار ،با تفکیک آرا عطار در دو

ساحت نظر و عم  ،به بررسی پایشفارضهاا و لاواز منطاای هریاک باا

تمرکز بر مسئله جبر و اختیار پرداخته شد و واکاو ارتباا میاان ایان دو

ساحت ،از حیث سازگار یا ناسازگار صورت گرفت .بدینترتیب این
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نتیجه حاص آمد که خاستگاه اصلی درواقا تعاارض در دو مااا نظار و

عم است .آن دسته از اشعار عطار که ناظر به مباحث نظر بهویژه مبتنای

بر مبانی خداشناختی کالمی-عرفاانی و اسات ،باهویاژه تاریار کاه از

بیعلتبودن خداوند ،فاعلیت مطلق و قضا و قدر الهی به دست مایدهاد،

به جبرگرایی محض میانجاماد ،اماا ایان جبرگرایای لاوازمی دارد کاه باا

توصیهها اخالقی و سلوکی ،تکالیف دینی ،تعلیم و تربیتپذیر انسان،
هدایتگر انبیا و مسئولیت اخالقی ناسازگار است و آنها را از اهمیت و

معنی تهی میسازد؛ چرا که پایشفارض بنیااد آنهاا مختااربودن انساان
است .درصورتیکه عطار در اشعار که نااظر باه مباحاث عملای ،سایر و

سلوک عرفانی و توصیهها اخالقی و امرونهایهاا دینای و ترییاب باه

مجاهدات و طاعات است ،بر این امور تأکید دارد .درعینحال نشان دادیم

که هرچند عطار ،ضمن اعتراف به عجز خود در عرض راهحلی عا پسند،

تالش میکند برا رف این ناسازگار  ،توجیهاتی مث جم کشش الهای

و کوشش انسانی بیاورد ،چندان موفق نیست .در پایان نیز به برخی دیگر از

لااواز اخالقاای جبرگرایاای عطااار دربااارۀ ماهیات مفاااهیم اخالقاای اشاااره

کردهایم.

واژههای کلیدی :جبر و اختیار ،نظر و عم  ،قضا و قادر الهای ،لاواز
اخالقی ،کشش و کوشش.

مقدمه

یکی از مباحثی که در آثار عطار نیشابور به معنا دقیق کلمه بهصورت «مسائله» درآماده،

بحث جبر و اختیار است .بدینمعنا که سخنانی که عطار در اشعار مختلاف نااظر باه فاعلیات

انسان ،قدرت و ارادۀ او در اعمال و ناشش در تعیین سرنوشات خاود مایگویاد ،باه شاک

ح نشده و ناسازگار باقی میماند .عطار در برخی اشعار ،بهصاراحت بار مجبورباودن انساان

تأکید دارد ،اما در اشعار دیگر مختاربودن انسان مفروض بنیاادین اسات .البتاه عطاار گااهی

تالش میکند میان این دو رأ متعارض سازگار ایجاد کند و توجیهااتی باه دسات دهاد،
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درنهایت خود نیز بر الینح بودن این مسئله معترف است و خاود را عااجز از ارائا پاساخی

عا پسند بدان میداند .پرسش اساسی این پاژوهش آن اسات کاه چارا چناین تعارضای در
اشعار عطار مشاهده میشود .بهنظر میرسد و حداق میتوان اینگونه فرض کرد که ریشا

اصلی مسئل مذکور در اندیش عطار و چه بسا در اندیش اکثر عارفان ،تعارض دو مااا نظار
و عم است .عطاار در اشاعار فاراوان کاه نااظر باه عرفاان عملای اسات ،باه توصایههاا و

دعاوتهااا ساالوکی و اخالقاای مایپااردازد ،سااخنانی در تحریااک و تشااویق مخاطبااان بااه
مجاهدت و عبادت میگوید ،به التزا به اوامر و نواهی شرعی توجه نشان میدهد ،بر تعلایم

و تربیتپذیر انسان تأکید میکند ،از اهمیت و ارزش هدایتگر انبیا سخن مایگویاد و
مسئولیت اخالقی ،تحسین و تابیح ،و کیفر و پاداش اعمال را مطرح میکند که پایشفارض

بنیاد آنها پذیرش نوعی اختیار برا انسان است .اما اشعار دیگر او که ناظر باه مباحاث

نظر هستند ،از مبانی خداشناختی او حکایت میکنناد و او در آنهاا رأ خاود را درباارۀ

بیعلتبودن خداوند ،فاعلیت مطلق و قضا و قدر الهی ابراز مایکناد کاه نشاان جبرگرایای
محض است .شایان ذکر است که در اینجا بحث بر سر این نیست که عطار از لحاا نظار

موض جبرگرایانه اتخاذ میکند یا موض اختیارگرایانه (که نشان خاواهیم داد از ایان منظار

جبرگرا محض است) ،بلکه اص مطلب این است که لواز ساخنان او در دو مااا نظار و

عم متفاوتاند .الزم مباحث نظر او جبرگرایی و الزم مباحاث عملای او اختیاارگرایی
است .در این نوشتار ،ابتدا با بحث دربارۀ مبانی خداشناختی عطار ،با تأکید بر بیعلاتباودن
خدا و فاعلیت مطلق او و بهویژه تاریر که از قضا و قدر الهی به دست میدهد ،باه تحلیا

رویکرد جبرگرایان او میپردازیم و سپس با تأم در لواز اخالقی جبرگرایی ،نسبت آن را
با مباحث عملی او میسنجیم تا نشان دهیم این تعارض ناظر به دو مااا نظار و عما اسات.

بدینترتیب میتوانیم به تبیین چرایای الینحا باودن مسائل جبار و اختیاار از دیادگاه عطاار
بپردازیم .همچنین توضیح میدهیم که مباحث نظر عطار که مستلز جبرگرایی است ،چاه

میزان متأثر از عااید عرفانی و تا حد کالمی اوست ،بهگونها کاه او را باه جبار کالمای-

عرفانی سوق داده است .البته چنانکه اشااره شاد ،باه شایوۀ عطاار در تاالش بارا رفا ایان

تعارض اشاره میکنیم که در آن سعی میکند با جم میان کشش الهای و کوشاش انساانی
در التزا به مجاهدات و عبادات این مسئله را ح کناد کاه البتاه ایان رفا تعاارض باه نفا
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جبرگرایی است .با این وصف بیان میکنیم که اگر بهفرض این شیوه پذیرفتنی باشد (که باه

نظر ما اینگونه نیست) دیدگاه عطار چه لواز اخالقی در پی خواهد داشت کاه حتای خاود
و نیز به برخی از این لواز اشاره میکند؛ هرچند در اینجاا نیاز ساعی مایکناد توجیهااتی

بیاورد.

شایان ذکر است شناخت جام تفکر عرفانی عارفانی مانند عطار که از زباان شاعر بارا
بیان آموزهها خود بهره بردهاند ،مساتلز مطالعا تماامی اشاعار آنهاسات؛ باهویاژه آنکاه
اندیشهها عطار ،چه در حوزۀ نظر و چه در حوزۀ عم در آثار او پراکندهاناد و نمایتاوان
به صراحت تمایز میان آثار او از این حیث قائ شد .به همین سابب ،هما آثاار او کاه در
صحت انتسابشان به عطار تردید نیست ،منب و مستند این پژوهش قرار گرفتناد کاه شاام

مثنو ها منطق الطیر ،الهی نامه ،مصیبت نامه ،اسرارنامه ،و همچناین رباعیاات مختارناماه و

دیوان عطار است .همچنین با توجه به هدف این پژوهش ،از روش تحلی منطای گزارهها

نظر و عملی استنبا شده از اشعار با رویکرد انتااد استفاده میشود و سعی بار آن اسات

که با استخراج دادههاا برآماده از اشاعار مارتبو و باا تأما در آنهاا ،آرا عطاار در دو
ساحت نظر و عم تفکیک ،و پیشفرضها و لواز منطاای هریاک باا محوریات موضاوع
جباار و اختیااار بررساای شااود و درنهایاات واکاااو ارتبااا میااان ایاان دو ساااحت از حیااث
سازگار یا ناسازگار صورت گیرد.
پیشینۀ پژوهش

بهنظر میرسد دربارۀ موضوع جبر و اختیار در آثار عطار ،پژوهشی مستا صورت نگرفته و
فاو در ارتبا افکار موالنا و عطار ،نوشت محمدحسین بیات ،بخشی بهاختصار به این بحاث

اختصاص یافته است .با این وصف ،پژوهشهایی که در موضوع مذکور به اندیشا عرفاانی
موالنا پرداختهاند ،حائز اهمیتاند و میتوان آنها را پیشین پژوهش حاضر دانست؛ چرا کاه
عرفان موالنا از جهات گوناگون بهویژه سبک ادبی ،روش تعلیمی ،مبانی و آموزههاا نظار
و عملی ،و همچنین سنت عرفانی ،قرابت بسیار با عرفان عطار دارد؛ باهویاژه آنکاه موالناا
تأثیر فراوانی از عطار پذیرفته است و اندیشهها عطار را میتاوان از خاساتگاههاا اندیشاه
عرفانی موالنا و همچنین عرفان موالنا را کام کنندۀ عرفان عطار دانست .در اینجا عالوه بار
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کتاب مذکور ،از میان مااالت فراوانی که به جبر و اختیاار از دیادگاه موالناا پرداختاهاناد و
یالباً هم محتوا واحد دارند ،به برخی اشاره میشود.

محمدحسین بیات ( )1387در بررسی ارتبا افکار موالنا و عطار ،ضمن اشاره باه اینکاه

برخی اشعار موالنا گاهی جبر اشعر و گاهی اختیارگرایی معتزله را تداعی میکند ،معتااد

است موالنا نه اشعر و ناه معتزلای اسات ،بلکاه باه طریاق عشاق از اختیاار ویاژها ساخن
میگوید که با جبر منافاتی ندارد .مراد از این جبر که جبار ممادوح و باه واصاالن فاانی در
معشوق تعلق دارد ،معیت با حق است یا به معنا جبار و تجلی صفات جاللی حق است و
در آن انسان کام فانی در حق ارادها جز ارادۀ حق ندارد ،بلکه از شئون فاعلی اوست ،اما
عطار در عین اینکه در جاهاایی از جبار محاض مشاابه باا عایادۀ اشاعر ساخن مایگویاد،
درنهایت سخنان او دربارۀ جبر همان سخنان موالناست.
اصغر دادبه ( )1389-1388در «نگاه دیگرگون موالنا به مساأله جبار و اختیاار» ،بار ایان
عایااده اساات کااه از نظاار موالنااا اوالً جباار و اختیااار همچااون هاار مساائل فلساافی دیگاار
جدلیالطرفین است ،ثانیاً بهلحا عملی هر دو مسئله مورد نیااز انساان اسات ،ثالثااً موالناا از
منظر کثرتگرایی به تبیین اختیار میپردازد و از منظر وحدتگرایای در برابار خاود جبار
میبیند که عین اختیار و برتر از اختیار است.
نصرتاهلل فروهر ( )1386در مطالع «موالنا و گیرودار جبر و اختیار» معتاد اسات موالناا
در عین اینکه گاهی میخواهد مختاربودن انسان را اثبات کند ،مایداناد کاه اختیاار زاییادۀ
ساختار وجود انسان است .او در اثبات اختیار نیز به جبر استناد مایکناد و خاود را درگیار
دو نیرو حاکم بر سرنوشت انسان میبیند .به انسان آزاد عطا مایشاود تاا خاود را فادا
جبر واالتر وجود خود کند؛ فداشدنی که جز در ماول عشق نمیگنجد.
سیدمحمد خالد یفاار ( )1388در بررسای «چگاونگی بازتااب مسائل کالمای جبار و

اختیار در مثنو موالنا» معتاد است موالنا آرا متضارب اه کال دربارۀ جبر و اختیاار را

در داستانها مختلف خود طرح میکند و در عین اینکه از دیدگاه نظر  ،سنی اشاعر یاا
ماترید است ،در میدان عم  ،هر دو دیدگاه اه ظاهر را مردود اعاال مایکناد؛ زیارا در

اندیش او ،با تعریفی که از مفاهیم جبر (خود را به حق سپردن و در او فاانیشادن) و اختیاار
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(عم به مسئولیت خود با هم وجود در عین تکیه بر عنایت حق) به دسات مایدهاد ،آنهاا
قاب جم و بدون تعارض هستند.

ناصر نیکوبخت ( )1388در «مولو و ح معما جبر و اختیار در مکتاب عشاق» ،بیاان

میکند از آنجا که موالنا دیدگاهها گوناگون فرقهها کالمی را مطرح مایکناد ،ممکان
است به تشتت فکر متهم شود ،اما موالنا معتاد است دریافتها یک مشارب فکار تماا

حایات نیست و مسائلی از این دست ،با استداللها عالی پاسخپذیر نیست .موالنا از منظار
یک عارف شهود میکوشد در عین حفظ قدرت مطلق الهی ،اختیار انسان را در پا جبار
قربانی نکند و جبر اختیارکش جهمیه و اشاعره را تا حد تلطیف و تعادی کناد .از نظار او

جبر و اختیار هیچ یک بهخود خود ممدوح یا مذمو نیساتند؛ زیارا قاائم باه ذات نیساتند و

وصفی هستند که بسته به موصوف خود معنا مییابند .همچنین آنها براساا

مراتاب قارب

آدمی یا انواع آدمیان اعتبار و معنا پیدا میکنند .او درنهایت میکوشد با طارح مسائل عشاق

به دوگانگی و تضاد جبر و اختیار پایان بخشد که محصول وسوس عا است و عشق بار آن

مهار میزند؛ زیرا میدان عشق ،میدان وحدت است .در آن میدان که «من» در «او» مستهلک

شده است ،ارادۀ عاشق در ارادۀ معشوق نیز مستهلک میشود و «من» باقی نمیماند تا ادعا
«اختیار» کند.

در این پژوهشها ضمن اشاره به خاستگاهها کالمای بحاث و تأکیاد بار یاامضباودن

مسئل جبر و اختیار از دیدگاه موالنا ،همچنین نبود راهح قطعی عالای در پاساخ باه آن ،در
سطح دیگر یعنی مرتب عشق از جم جبر و اختیار در اندیش موالنا سخن گفتاه شاود کاه

در آن دیگر تعارضی باقی نمیماند ،اما مشاهده میشود اوالً نویساندگان باا ناوعی رویکارد

تحویلی موضوع جبر و اختیار را از معانی متعارف و مصطلح و به تعبیر از سیاق خاود کاه

منشأ ناسازگار است ،خارج کردهاند و به موضوع دیگر تبدی ساختهاند .بحاث در ایان
نیست که عاشق با اختیار خویش ارادۀ خود را در ارادۀ حق فانی میسازد و در ماا وحدت

به «جبر عاشاانه» تن میدهد؛ زیرا در اینجا اصالً جبر بهمعنا متعارف وجاود نادارد تاا باا

اختیار در تعارض افتد ،بلکه مسئله در ماهیت اعتبار یا عد اعتبار فاعلیت مستا انساان ،چاه

عاشق چه ییر عاشق ،در افعال اوست و موالنا در این خصوص به مانند عطار گااهی از جبار

سخن میگوید و گاهی از اختیار انسان و این سؤال به قوت خود باقی است کاه چارا چناین
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تعارضی در اشعار آنهاا وجاود دارد .دو اینکاه آنچاه در ایان پاژوهشهاا بادان پرداختاه

نمیشود این است که اساساً موالناا همچاون عطاار ،از یاک منظار واحاد باه جبار و اختیاار
نمیپردازد ،بلکه از دو منظر یا ماا یعنی ماا نظر و عم از آنها سخن میگوید و در ماا
نظر جبرگرا و در ماا عم اختیارگراست .تبیین مسئل جبر و اختیار براسا تعارض دو مااا

نظر و عم  ،از نوآور ها ماال حاضر است و این ادعا را دربارۀ موالنا نیز میتوان داشت.

 .1نظریههای مختلف دربارۀ جبر و اختیار

در ابتدا برا ایضاح مفهومی بحث و تاریر بهتر نظار عطاار و مفهاو سااز آن باه نظریاات

مختلف دربارۀ جبار و اختیاار و لاواز هریاک اشاارۀ اجماالی مایکنایم .درباارۀ مختاار یاا
مجبوربودن انسان بهطورکلی دو نظریه وجود دارد :جبرگرایانی که قائا باه موجبیات علای
افراطیاند ،اختیارگرایان که خود پیرو دو نظریهاند :اختیارگرایان مطلق و قائالن به موجبیات
علی معتدل .پیشفرض دو گروه اول ،برخالف گروه سو  ،ناسازگار اختیاار باا موجبیات
علی است (پالمر.)261-260 :1389 ،
از نظر قائالن به موجبیت علی افراطی براسا

قاعدۀ علیت عاا  ،اعماال و انتخاابهاا

انسان مانند هر چیز در جهان ،علتی ماد بر خودش دارد و درنتیجه با تحاق علات ،آنهاا
هم ضرورتاً تحاق خواهد یافت (همان 264-262 :و  .)266البته سه معناا از جبرگرایای را از
یکدیگر متمایز میکنند :جبر فلسفی ،جبر طبیعی و جبر کالمی .جبر فلسفی ،یعنی انتخابهاا
و افعال انسان ها مانند هر ممکن الوجود با تحاق علت تامه اش ضرور الوجود میشوند (مصباح،
 .)129-128 :1382جبر طبیعای ،یعنای تصامیمات و افعاال انساانهاا معلاول مجموعاها از
عوام محیطی ،وراثتی و ژنتیکی اسات (هماان .)132-131 :جبرگرایای کالمای هام یعنای
براسا

سه آموزۀ «قدرت مطلق الهی»« ،علم مطلق الهی» و «قضا و قدر الهی» ،هم ارادههاا،

انتخابها و افعال انسانها به حکم قادرت و علام پیشاینی و ارادۀ ازلای خادا معاین و ماادر
است (پاپکین و استرول 164-163 :1386 ،و 176-175؛ مصباح.)136-134 :1382 ،
در مااب جبرگرایان ،اختیارگرایان قرار دارند که بیشتر اندیشمندان اخالقی را مایتاوان
جزء این گروه دانست .از نظر آنها اختیار ،مبنا و فرض بنیاد اخالق است؛ باهگوناها کاه
بدون اختیار ،احکا و ارزش گذار ها اخالقی ،امار و نهایهاا ،الازا و تعهاد و تکلیاف،
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امکان سلوک اخالقی و تحصی کماالت و فضائ عملای و اخالقای ،ساتایش یاا نکاوهش
اخالقی ،پاداش یا کیفر و بهطورکلی مسئولیت اخالقی و موضوع اخالق ،بیمعنا و بایوجاه

خواهد بود 1.به این دالی از نظر برخی ،مختاربودن انسان از اصول موضاوعه و مبااد علام
اخالق است (مصباح .)126 :1382 ،کانت میگوید با آنکه با عا نظر نمایتاوان وجاود
اختیار و آزاد انسان را اثبات کرد ،اختیار از اصول موضوع عا عملی یا اخاالق اسات و
قانون اخالقی ،وجود آن را مفروض میگیارد (کاپلساتون ،1387 ،ج  ،)341 :6اماا چنانکاه
گفته شد ،اختیارگرایان شام اختیارگرایان مطلق و قائ به موجبیت علی معتدلاند.
از نظر اختیارگرایان مطلق ،مختاربودن انسان و مسئولیت اخالقی مساتلز انکاار علیات و
شمول آن بر اراده و انتخابها و اعمال آدمی و بهطورکلی «آزاد ییرعلای» اسات (پاالمر،
268 :1389؛ فرانکنا 160 ،159 :1383 ،و  ،)165اما قائالن به موجبیت علای معتادل ،آزاد
انسان و مسئولیت اخالقی را با اص علیت یا موجبیت علی سازگار میدانند؛ حتی باه اعتاااد
آنها موجبیت علی ،شر ضرور آزاد انسان و پیشفرض آن است (پاپکین و اساترول،
193 :1386؛ پااالمر277 :1389 ،؛ مااور 394-392 :1388 ،و 396؛ فرانکنااا .)159 :1383 ،از
نظر آنها آزاد بهمعنا نامعل بودن انتخابها و اعمال نیسات ،بلکاه ماراد ایان اسات کاه
علت آنها درونی باشد نه بیرونی که اگر علت بیرونی باشد ،عم ییراراد و جبر اسات
(پااالمر279-278 :1389 ،؛ فرانکنااا 159 :1383 ،و  .)165تنهااا در ایاان صااورت اساات کااه
مسئولیت اخالقی معنا دارد؛ زیرا مسئولیت فرع بر پیشبینایپاذیر نتاای اعماال اسات کاه
مبتنی بر رابط علی و معلولی ثابت است و در ییر این صورت اعماال تصاادفی ،متغیار و در
نتیجه پیشبینیناپذیر خواهند بود که دیگر به اختیار ربطی ندارند (پالمر280-279 :1389 ،؛
فرانکنا160 :1383 ،؛ مصباح.)129 :1382 ،
 .2جبر و اختیار در نگاه عطار

اشاره شده که مسئل جبر و اختیار در آثار عطار را مایتاوان مبتنای بار تفااوت رویکردهاا
نظر و عملی او دانست و تعارض دو ماا نظر و عم این مسائله در نازد عطاار حا نشاده
 1نک :ارسطو 79 :1389 ،و 96؛ ابنمساکویه62 :1381 ،؛ طوسای66 :1385 ،؛ پاالمر260-259 :1389 ،؛ فرانکناا:1383 ،
158؛ پاپکین و استرول.167-166 :1386 ،
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باقی مانده است .بدین سبب ابتدا به مباحث نظر او که مبتنی بر مبانی خداشناختی اسات و
در آن به موضوعات قضا و قدر الهای ،فاعلیات و ارادۀ مطلاق خداوناد یاا توحیاد افعاالی و
بیعلتبودن خدا میپردازد ،اشاره میشود و سپس از مباحث عملی و لواز اخالقای مباانی
نظر سخن میرود.
 .1.2مبانی خداشناختی

 .1.1.2بیعلتی و فاعلیت مطلق خداوند

یکی از اوصاف الهی که عطار بر آن تأکید بسیار میکند ،استغنا و بایعلتای خداوناد اسات

که از لواز آن قدرت و ارادۀ مطلق و نامشارو اوسات ،یعنای هایچ امار بیرونای علیات یاا
شرطیتی در تعیین و تحدیاد اراده و کیفیات اعماال قادرتش نادارد .خداوناد از عاالم الهای
قدرت و ارادۀ خود را بر هم عوالم وجود از عالی تا دانای حااکم و ساار مایکناد و هار
آنچه اراده کند و قادرتش باه آن تعلاق گیارد ،هماان مایشاود .ایان هماان فاعلیات مطلاق
خداست که هر فعلی منحصراً منسوب به اوست:
ز اعااال سااو اسااف ماایرود کااار

زها ای قااادرت ،زها ای صااان جهانااادار!

فرود آید چنان کش کاار کاار اسات

بگرداناااد چناااان کاااش اختیاااار اسااات

بالشااااک اختیاا اار اوساااات اعظاااام

کاااااه نباااااود علتااا ای در ماااااا تااااااد

(اسرارنامه ،112 ،ابیات )1894-1892

فاعلیت مطلق الهی مبتنی بر نظری وحدت وجود است کاه براساا

آن ،حاق اصا هار

چیز در هر دو جهان است و موجودات که از نور وجود حق اند ،ییر او نیساتند .هرچاه در

هستی دیده شود ،همان هستی اوست و هرگونه دوئیت و کثرت نفی میشود 1.نفای ییریات
میان خدا و موجودات ،مستلز انحصار وجود در خادا و حکام باه عینیات خادا و وجاود و

درنهایت قول به وحدتوجود است:

2

 1بدینگونه کثرات فاو نسب و اضافاتاند (الهیجی 202 :1383 ،و :)459
نکو گویی نکو گفتست در ذات

که التوحید اساا االضافات (اسرارنامه ،89 ،ابیات )55

 2بهتعبیر ابنعربی ،در هستی فاو خدا عین وجود و موصوف به وجود است و ییر او موصوف به وجود نیست و معادو
است (ابنعربی ،بیتا ،ج .)429 :3
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در آن وحدت دو عالم را شکی نیسات

کااه موجااود حایا ای جااز یک ای نیساات ()...

حق است ونور حق چیز دگار نیسات

ببایااد گفاات حااق جااز حااق دگاار کیساات

در ملکت تو نیسات دو  ،ا هماه تاو

ملااک تااو یکاای اساات معنااو  ،ا همااه تااو

پااس توباشاای جملااه دیگاار هاایچ چیااز

چاااون تاااو باشااای خاااود نباشاااد هااایچ نیاااز

(الهی نامه ،433 ،ملحق  ،4ابیات )419-416
(مختارنامااه ،78 ،رباااعی )31
(مصیبتنامه ،123 ،بیت )111

از آنجا که فاو وجود میتواند منشأ اثر شود که فاو بر خدا اطاالق مایشاود و ییار او

معدو اند 1،انتساب هرگونه فع یا اثر یا حکمی از ییر خدا نفی میشاود .بادین گوناه تماا

فاعلیت ها در فاعلیت او فانی است و هما وقاای از او ناشای مایشاوند (ریتار ،1388 ،ج :2
:)401
ییاار چااون نیساات حکاام باار کااه نهنااد

حکاااام او خااااود روان هماا ای یاا اابم

چو صن توست اگر جاز توکسای هسات

اثر نیست از کسی گرچاه بسای هسات

(دیوان ،قصیدۀ )796 ،21

(الهینامه ،435 ،ملحق  ،4ابیات )471

بدینترتیب بیعلتی خدا از لواز وحدت وجود و فاعلیت مطلق اوست و ایان بایعلتای
خود به دو معناست؛ به یک معنا در ارتبا با عالم است ،یعنای افعاال خداوناد ،تااب رواباو
علی و معلولی نیست که مصداق آی «إنما أمْره إذا أراد شیئاً أنْ یاول لاه کانْ فیکاون» اسات
(سورۀ یس .)82 :معناا دیگار بایعلتای خادا در ارتباا باا انساانهاسات ،یعنای آنچاه در
سرنوشت انسان ها از حیث شااوت یا سعادت و دولت یاا محنتشاان رقام زده اسات ،معلاول
اراده و اعمال آنها نیست ،بلکه به خواست ازلی و بایعلات خادا تعیاین مایشاود (شافیعی

کدکنی ،تعلیاات مصیبتنامه:)575 ،

 1چنانکه عینالاضات میگوید علیت علت فرع بر وجود علت و دوا وجود آن است؛ در حاالیکاه ییرحاق ذاتااً هایچ
وجود ندارد و موجود که ذاتاً معدو است ،نمیتواند شأنیت علیت داشته باشد (عینالاضات.)45 :1379 ،

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 189 /

ناش محنت هست و ناش دولت اسات

هرچااه هساات آنجایگااه ب ایعلاات اساات

کاااار بااایعلااات از آنجاااا مااایرود

محناااات و دولاااات از آنجااااا ماااایرود

(دیوان ،قصیدۀ )796 ،21

(مصیبتنامه ،215 ،ابیات )2124-2123

بنابراین به حکم استغنا و بایعلتای ،اراده و احکاا خادا متاأثر از افعاال بنادگان نیسات؛
چنانکه نه از طاعت بندگان سود برد و نه از عصیان آن ها زیانی بیند .انساان هاا چاه خاوب
باشند و چه بد ،چه مؤمن و چه کافر ،چه پاک و چه پلید ،برا او یکسان است:
گاار جهااانی طاعاات آر پاایش باااز

تاااو زجملاااه بااای نیااااز  ،بااای نیااااز

ور بااااود ناااااد جهااااانی پرگناااااه

تااااااو از آن مسااااااتغنیی ،ا پادشاااااااه

ن ای تااو در علاام آیاای و نااه در عی اان

با ای زیا اان و ساااود از ساااود و زیا اان

نای ز موس ای هرگاازت سااود رسااد

نااای ز فرعونااات زیاااان باااود رساااد

(مصیبتنامه ،458 ،ابیات )7337-7336

(منطقالطیر ،242 ،ابیات )221-220

خدا به اقتضا بیعلتیاش هر کسی را بخواهد فارغ از ایمان و کفر ،طاعات و عصایان،
شایستگی و ناشایستگی ،به خود میخواند یا از خود میراند و طاعات یا عصیان بنادگان ،او
را ملز نمیکند به آنها پاداش یا کیفر دهد:

1

گاار بخواناادش نااه بااه علاات خواناادش

وربرانااادش ناااه باااه علااات رانااادش

کار خلق است آنکه ملت ملات اسات

هاار ازان درگااه رود ب ای علاات اساات

یکاای را خوانااده ا بااا صااد نااوازش

یکاای را راناااده ا باااا صاااد گااادازش

نااه زی ان ی اک طاااعتی نااه زان گناااهی

بااه حکاام تااو کساای را نیساات راهاای

(مصیبتنامه ،216 ،ابیات )2144-2143

(الهینامه ،407 ،ابیات )6557-6556

 1بدین ترتیب ممکن است لطف و عنایت خدا شام حال کسی شود که عمر در کفر بهسر برده اسات (مصایبتناماه،

ماال هشتم ،حکایت اول؛ تذکرۀاالولیاء )127-126 :1390 ،و کسی هم که هم عمار اها زهاد و تااوا و عباادت باوده
است ،از لطف و عنایت خدا محرو و حتای مانناد شایطان مطارود او شاود (الهایناماه ،خاتما کتااب ،حکایات دهام؛

اسرارنامه ،91 ،ابیات .)97-96
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در اینجا میتوان عطار را قائا باه ایان دیادگاه اشاعر دانسات کاه خادا را «حضارت
بیعلت» میخوانند ،یعنی افعال او فارغ از سود و زیان و روابو علیات اسات ،حاق فااو باه
اقتضا اراده اش عم میکند و هیچ امر خارج از آن مانند اص علیت در آن ناش ندارد
(کالباااد 51 :1371 ،؛ مسااتملی بخااار  ،1390 ،ج 482 :2؛ شاافیعی کاادکنی ،تعلیاااات

منطقالطیر .)608 ،از لواز چنین قولی این است که خداوند ماید باه هایچ وجاوب عالای و

مسئول افعالش نیست؛ مثالً بر او واجب نیست که برا بندگان اصلح را بخواهد یاا بار وفاق
عدالت عم کند (کالباد  50 :1371 ،و  .)61همچنین عطار یکی دیگار از اصاول اشااعره

را بیان میکند ،یعنی عد وجوب ثواب اه طاعت و عااب اه عصیان بار خادا؛ 1بناابراین
اوصاف خدا با معیارها و قواعد عاالنی و اخالقی متعارف خلق متفاوت است.
 .2.1.2قضا و قدر الهی

قضا و قدر تغییرناپذیر الهی در اندیش عطار بنابر تاریر و بدینمعناست که تماا آنچاه در
عالم واق میشود ،مبتنی بر طرح و ناشها از پیش موجود است و موجودات این عاالم هام
مجر آن هستند .پس همه چیز به حکم سابق ازلی وابسته است و انجا کاار در آیااز رقام
خورده است و از آن گریز نیست:
هر آن چیز که د اندر ازل رفت

فلاااک اماااروز آن را در عمااا رفااات
(اسرارنامه ،144 ،بیت )1307

قضا و قدر الهی ریشه در بیعلتبودن ،فاعلیت و ارادۀ مطلاق خداوناد یاا هماان توحیاد
فعلی دارد که براسا

آن ،خداوند فاع یگانه و حایای ک هستی است و هماانگوناه کاه

ییر او را هستی نیست ،هیچ چیز ییر او منشأ فع و تصرف یا تاأثیر نیسات .باه ایان علات

انسان نیز منشأ فع و تاأثیر نیسات 2و فاعلیات و ارادۀ الهای در زنادگی انساان ،چاه در بعاد
 1رک :جوینی152 :1992 ،؛ مستملی بخاار  ،1389 ،ج 376 :1؛ یزالای ،احیااء علاو الادین ،بایتاا ،ج 195 :2؛ هماو،
اقتصاد فی االعتااد ،بیتا.116-114 :

 2چنانکه الهیجی میگوید ،همان گونه که انتسااب وجاود باه انساان مجااز اسات و هایچ اساتااللی در وجاود نادارد،
انتساب صفات و افعال به انسان که تاب ذاتاند ،هم مجاز اسات و او در آنهاا هام هایچ اساتااللی نادارد (الهیجای،

.)360-358 :1383
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جسمانی و چه در بعد روحانی ،حاکمیت مطلق دارد و خادا کاه مالاک هماه چیاز از جملاه
وجود انسانهاست ،به هر شکلی که بخواهد آن را میگرداناد .درنتیجاه انساان در هساتی و
افعال خویش هیچ اختیار و قدرت تصرفی ندارد ،بلکه «کارها همه به ارادۀ خداسات و میا
و ارادۀ بنده را اثر نیست» (فروزانفر)1005 :1388 ،؛ خدا هرآنچه بخواهد و اراده کند تحاق
میپذیرد ،نه آنگونه که خلق بخواهد .بهعبارتی انسان صرفاً موضوع یا وسیل فعا یاا ارادۀ
الهی و در برابر فع خدا منفع و پذیرنده است:
ا دل نه به دست من عاجز چیز است

ماان ماایگاارد چنانکااه ماایگرداننااد

هااایچ هساااتم مااان ،نااادانم ،یاااا نااایم؟

چون همه اوست ،آخر ،اینجا مان کایم؟

چاااو راهااات نیسااات در ملاااک الهااای

چنااان نبااود کااه یااابی هرچااه خااواهی

آن کنااد جملااه کاه خااود خواهااد ماادا

وانچااااه بایاا اد خلااااق را نکناا اد تمااااا

گر ز صد تان داعای یاک کاار خاسات

تااا نخواهااد حااق ،نیایااد کااار راساات

(مختارناماااااااه ،182 ،ربااااااااعی )821

(مص ایبتنامااه ،316-315 ،بیاات )4268
(الهاااااینامااااااه ،243 ،بیاااااات )2971

(مصیبتنامه ،317 ،ابیات )4295-4294

این آموزه شبیه نظری خلق افعال اشاعره است کاه براساا

آن ،خداوناد ناهتنهاا خاالق

انسان است ،بلکه خالق افعال انسان از نیک و بد و کفر و ایمان و طاعت و عصیان نیز هست
و هم آنچه انسانها انجا میدهند ،به قضا و قدر و ارادۀ الهی اسات .از نظار آنهاا ماراد از

خلق افعال ،تادیر آنهاا باه ارادۀ خداسات (تفتاازانی ،شارح عاایاد نسافیه ،بایتاا56-54 :؛

کالباد  1)44 :1371 ،که هر آنچه در عالم از خیر و شر و نف و ضرر واق میشود ،وابساته
به ارادۀ الهی است .همچنین ،هر آنچه از بندگانش معلاو اوسات ،اراده کارده اسات و ایان

حکم قضا و قدر الهی است که تغییر و تبدی نمایپاذیرد و وقاوع خاالف آن محاال اسات
 1از نظر اینان چون خداوند خالق تما اشیاست و افعال آدمی هم جازء اشایا هساتند؛ پاس افعاال هام متعلاق خلاق قارار

میگیرند که شام نهتنها افعال خیر ،بلکه افعاال شار بنادگان هام مایشاود (تفتاازانی ،شارح عاایاد نسافیه ،بایتاا55 :؛
کالباد 45 :1371 ،؛ ریتر ،1388 ،ج .)95 :1
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(شهرستانی ،1321 ،ج )111 :1؛ 1بنابراین باه حکام قادرت و علام و ارادۀ الهای ،سرنوشات
انسانها و تما احوال و وقای زندگیشان ،از خیر و شر ،از پیش تعیین و تادیر شده است و
علم و قدرت و اراده و عم آنها هیچ ناشی در تعیین یا تغییر سرنوشتشان ندارد:
همه چیز که اینجاا هسات از آنجاسات

بد و نیک و بلند و پسات از آنجاسات ()...

اگر خیر است و گر شرست از آنجاسات

وگر نف است و گر ضرسات از آنجاسات

مدامت این حکایات حساب حاال اسات

کاااه از حکااام ازل گشاااتن محاااال اسااات

چاااه برخیااازد ز تااادبیر کاااه کردناااد
چااو دسااتت بسااتهانااد ا خسااته آخاار
چشاااام بایاااد داشاااات باااار لااااوح ازل

(الهینامه ،227 ،ابیات  2604-2602و )2607

کااه ناکااا اساات تااادیر کااه کردنااد
چاااه بگشااااید ز دساااات بساااته آخاااار؟
(الهینامه ،189 ،ابیات  1793-1792و )1799

چناااد دار چشااام بااار علااام و عمااا ؟
(مصیبتنامه ،316 ،بیت )4282

به این دلی است که عطار میگوید کفر و ایمان ،طاعت و عصیان ،هادایت و ضااللت،
قرب و بعد و درنتیجه سعادت و شااوت انسانها در اختیار و کسب آنها نیست ،بلکاه قضاا
و قدر الهی و حکم ازلی تعیینکنندۀ آنهاست .خداوند هرکه را بخواهد ،به لطف و عنایات
پیشینی خود اه ایمان و طاعت کند و هرکه را بخواهد ،اه کفر و عصیان میسازد .ایماان
را به کفر و کفر را باه ایماان ،طاعات را باه عصایان و عصایان را باه طاعات بادل مایکناد.

بهعبارتی ایمان کسبی نیست ،بلکه وهبی است (الهینامه ،ماال هفتم ،حکایت دو ):
کاااه ماااا را نیسااات ایماااان بهاااائی

کااه چااون خااواهیم فرمااانی درآیااد
نما ایخواهناااد طاعااات کاااردن مااان

کااه هساات ایاان گااوهر ایمااان عطااائی
ز ترسااااااااائی مساااااااالمانی برآیااااااااد
(الهیناماه ،199 ،ابیاات )2032-2031

کننااااد آنگااااه گنااااه در گااااردن ماااان

(الهاینامااه ،212 ،بیاات )2292

 1الهیجی دراینباره میگوید :افعال و اعمال انسانها پیش از ظهور در عالم عین در علم حق معین و مخلوق بود .به ایان
علت ،انسانها هیچ قدرت و اختیار در آنچه پیش از آنها مخلوق بوده است ،ندارند (الهیجی.)366 :1383 ،
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چااون بااه گاایالن ازل ،پاایش از گناااه،
من به دست خود سپیدش چون کانم؟

از گنااااااه آماااااد گلااااایم دل سااااایاه،
وز در تااااو ناامیاااادش چااااون کااااانم؟
(مصیبتنامه ،130 ،ابیات )272-271

بنابراین مشاهده میشود رویکرد نظر عطاار باه جبرگرایای مایانجاماد کاه در آن ،باا

اعتااد به قضا و قدر الهی بهمعنا مطمح نظر عطار که مبتنی بر بیعلتبودن احکاا و افعاال

خداوند و فاعلیت مطلق الهی یا توحید فعلی است ،اختیار انسان به هر معنایی که ماورد نظار

باشد ،نفی میشود 1.در اینجا باید عطار را جبرگرا محض 2و قائ به موجبیت علی از ناوع
جبرگرایی کالمی-عرفانی دانست .هماان گوناه در مادما هماین بخاش توضایح آن آماد،
براسا

آن تما ارادهها ،انتخابها و افعال انسانها به حکام قادرت و علام پیشاینی و ارادۀ

ازلی خدا معین و مادر است و انسان هیچ ناش و تأثیر در آنها ندارد کاه الزما آن نفای

اختیار است.

شایان ذکر است اگرچه در اندیش عطار نفی اختیار الزم نفی علیت است کاه ظااهراً باا

قول به موجبیت علی ناسازگار است ،مراد نفی اص علیت در عالم و رابطا علای و معلاولی
میان افعال و نتای آنهاست ،نه علیت بهمعنا مطلق؛ زیرا از نظر او فاو یاک علات وجاود
دارد و آن هم خداست .درنتیجه خدا یگانه علت افعال آدمی است .از این حیاث ،و قائا

به موجبیت علی است .همچنین از آنجا که هم اماور را باه علام و قادرت و اراده و قضاا و

قدر الهی منتسب میکند ،جبرگرایی او شبیه جبر کالمی است ،اما از آنجا کاه بناا بار مباانی
عرفانی ،وجود برا ییر خدا قائ نیست و الزما آن را نفای قادرت و اراده و فاعلیات از

ییر خدا و اثبات فاعلیت صرف برا خدا میداند ،جبر او عرفانی است.

با این وصف چنانکه بیان شد ،عطار در آثار مختلف خود در مباحث عملی توصایههاا

فراوانی دارد که در آنها مخاطبان خود را دعوت به سیر و سلوک عملی میکناد ،و تأکیاد
 1چنانکه کاشفی توحید فعلی را یکی از مباد جبر داند که از آن به جبر تیان یاد میشود و در آن ،سالک هما افعاال
را به ذات واحد حواله میکند (کاشفی 66 :1383 ،و .)68

 2الهیجی می گوید جبر در مااب اختیار که طرفداران آن را «جبریه» میخواند ،به این معناست که هم افعال انسانها باه

حق مستندند و آن ها را در افعالشان هیچ اختیار و قدرتی چه استااللی و چه ییراساتااللی نیسات .ناهتنهاا قادرت ماؤثرۀ
مطمحنظر معتزله نفی می شود که انسان را در افعال خود مستا میدانند ،حتی قدرت کاسب مطمحنظر اشاعره نیاز نفای

میشود که حق را مادر افعال انسان و انسان را کاسب آن میدانند (الهیجی.)364 :1383 ،
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میکند که برا حصول کماالت خاص خاود باه مجاهادات و عباادات و تکاالیف شارعی

التزا ورزند که پیشفرض آن اثبات اختیار است .حال اگر انسانها هیچ اختیاار ندارناد و

سرنوشت آنها از پیش رقم خورده است و تالش آنها بیاثر است ،چرا عطار بر مجاهادت

انسان در کسب کمال خاصش تأکید دارد؟ این سخنان چگونه با هام جما شادنی هساتند؟

عطار گاهی سعی میکند به این تعارض پاسخ دهد ،به شیوها که میتاوان از آن باا عناوان
جم «کشش و کوشش» یاد کرد .بدین معنا که مجاهادت ساالک نیاز باه کشاش و اراده و

قضا الهی است ،نه اینکه ساالک خاود باه ارادۀ خاویش در طریاق الای اهلل سالوک کناد.

همچنین نهایت ناش سالک این است که به مجاهدت بپردازد ،اماا تاالش او هایچ تضامینی
برا تحصی هدف نیست؛ زیرا نتیج کار را خدا تعیین میکند .نشان خاواهیم داد کاه ایان

پاسخ راهح مناسبی برا تعارض مذکور نخواهد بود.
 .2.2کشش و کوشش در سلوک

از نظر عطار ،حتی کسانی که در راه سلوک قد بر میدارند و به مجاهدت نفاس و طاعات
و عبادت اقدا میکنند ،به اختیار و کسب خود بدین راه قد نگذاشتند ،بلکه صوفیشدن و
شوق سلوک و طاعات و عبادات به خواست و ارادۀ حق یا باه حکام قضاا و قادر و عنایات
ازلی است .بهعبارتی هم آنها دولت و توفیق بیعلت خداوند اسات و باه هار کاه خواهاد
اعطا میکند:

ز پیشااان گااار نظااار باار تاااو نباااود

ز سااااو تااااو ساااافر باااار تااااو نبااااود

راساات نایااد صااوفئی هرگااز بکسااب

خاار کجاااگردد بجااد و جهااد اسااب ()...

جد وجهدت را چو رأ دیگار اسات

گرچه دولت دادنش بای علات اسات

گاار تااو باشاای دولتاای ،طاعاات کناای
این طلب ،کامروز ،از جان تو خاست

(اساااارارنامه ،109 ،بیاااات )532

صاااوفیی کاااردن ز جاااا دیگااار اسااات

(مصیبت ناماه ،172 ،ابیاات )1206-1204

طاعاات حااق کااار صاااحب دولاات اساات
ورناااه طاعااات نیاااز یاااک سااااعت کنااای

(مصیبت ناماه ،369 ،ابیاات )5401-5399

نیسااات هااایچ آن تاااو ،جملاااه آن ماسااات
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گاار طلااب از مااا نبااود از نخساات

کاای ز تااو هرگااز طلااب گشااتی درساات؟
(مصیبتنامه ،443 ،ابیات )7013-7012

از اینرو ،کشش حق ماد بر کوشش ساالک اسات .اگرچاه شااید ساالک در ابتادا

سلوک بپندارد که به کوشش خود سلوک میکند ،از مرحلها به بعد این حایاات بارایش

آشکار میشود که کشش و جذب حق او را در سلوکش سیر مایداد و در سالوک الای اهلل،

اتکا به خود و وسائو توهمی بیش نبوده است و در این میان هیچ اسبابی ییار حاق اثرگاذار
نیست و تا خدا نخواهد ،کسی خداجو نخواهد شد:
پااس روش برخاساات پیاادا شااد کشااش

چون کشش از حد و یایت درگذشات

1

رهاااااروان را الجااااار پنااااادار شاااااد

هااام وساااایو رفااات و هااام اییاااار شاااد
(دیاااوان ،248 ،یااازل )247

جملااه او را خواسااتند او ماای نخواساات

تااااا نخواهااااد او نیایااااد کااااار راساااات

مان مایخاواهم کاه راه یاابم ساو تااو

تااو ره ناادهی بااه خویشااتن ماان چکاانم

(مصایبتناماه ،206 ،بیاات )1935
(مختارنامه ،179 ،رباعی )796

با این وصف ،عطار در اشعار متعارض با اشعار فوق انسان را بیارادۀ محض نمیداناد،

بلکه میگوید در عین اینکه انسان در وصول به مطلوب هیچکاره است ،اینگونه هم نیسات
که دست از مجاهدت بردارد؛ زیرا قرب الهی رایگان بهدست نمیآید ،بلکاه بایاد باه طلاب

گن عنایت الهی در راه سلوک و بندگی قد گذارد و به حکم سنت بسایار کاار کارد ،باه

امید اینکه اگر عنایت و ارادۀ ازلی حق شام شده باشد ،به آن دست یابد:
ز پیشاااان باااین هماااه چیاااز ولااایکن

2

مشاااو از بنااادگی یاااک لحظاااه سااااکن
(الهینامه ،241 ،بیات )2918

 1چنانکه عطار میگوید ،حتی فرعون هم مهر خدا در دل داشت و طالب قرب او بود ،ولی چون ارادۀ خدا بار آن تعلاق
نگرفته بود ،این خواست و آرزو هیچ فایدها نداشت (مصیبتنامه ،206 ،ابیات .)1937-1936

 2از نظر عطار ،عنایت حق مانند گنجی است که کسی بهطور اتفاقی در راهی یا ویراناها باه آن برمایخاورد بایآنکاه
خود ناشه ا برا آن مهیا کرده باشد یا آن گن حق او باشد ،ولی برا وصول به گن باید تالش کرد تا گان بار سار

راه او سبز شود ،اگرچه دقیااً نمیتوان دانست که آن گن کجاست .البتاه شااید هام باه آن نرساد (مصایبتناماه،172 ،

ابیات .)1219-1216
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هاااایچ بیکاااااار نااااه بیناااااد رو او

کاااار کااان تاااا ره دهنااادت ساااو او

رایگااااان در خاناااا رحماااان شاااادن

کاای تااوان ،نتااوان شاادن نتااوان شاادن

چون چنین رفت اسات سانت کاار کان

کاااارکن و انااادک مکااان بسااایار کااان

چااون تااو ماارد کااار باشاای روز و شااب

(مصیبتنامه ،356 ،بیت )5130

(مصیبتنامه ،357 ،بیات )5138

زود بگشاااااید در تااااو ،ایاااان طلااااب
(مصیبتنامه ،369 ،ابیات )5399

عطار میگوید کسانی در این راه قد برداشتهاند و چه با رن و چه بایرنا باه گان هاا

رسیدند .او از این افراد به سلطانان گن یاد میکند و مراد او انبیا و اولیا هستند .آنهاا راه را

نشان دادهاند و وسیل وصول باه گان را آموختاهاناد ،یعنای طاعاات و عباادات (فروزانفار،
 .)1210 :1388هدفشان از این تعلیم این بود کاه شاوقی در دل انساانهاا بیندازناد تاا در راه

کسب گن دین و معرفت مجاهدت ورزند .اگر جهاد و تاالش بایفایاده باود و باهعباارت
دیگر انسان بیاختیار بود ،هدایتگر آنهاا هام ساود نداشات و بایمعناا باود .پاس بایاد
منتظرانه و امیدوارانه و با جدیت و عز مرداناه قاد در راه کساب آن گان گذاشات .بایاد

برا آن متحم رن و سختی شد تا شاید ناگهان به آن دسات یافات (مصایبتناماه-172 ،

 ،173ابیات  ،)1225-1220اما اگر گن پیدا شد ،نباید با یرور ،آن را به جهد و کسب خود

مربو کرد ،بلکه باید موهبت و عین عطا حق و به حکم قضا الهی دانسات .خادا خاود

میداند که چه کسی شایست عطا اوست و اینگونه نیست که هر کسی طالب آن باشاد باا
اتکا به مجاهدت و دعا و نال خود از آن بهرهمند شود:

جهد میکن روز و شب در کاو رنا

باااو کاااه ناگااااهی ببینااای رو گااان

هان و هان گر گن دین بینی تاو مسات

ظاان مباار کااز جهااد تااو آمااد بااه دساات

هاار کاارا بنمااود ،آن محااض عطاساات

وانکااااه را ننمااااود از حکاااام قضاساااات

زانکااه آنجاااا جهاااد را ماااادار نیسااات

کااه آنااچ آن را کساای نبااود ساازاوار

چااه گاار کااار تااو زار و دعااا اساات

گاان را جااز گاان کااس باار کااار نیساات
(مصیبت نامه ،173 ،ابیات )1229-1226

ز حااق خواهااد نباشااد حااق روادار ()...
ولکااان کاااار او محاااض عطاااا اسااات
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چااااه علاااات در میااااان آر پدیاااادار

کاااه خاااود بخشاااد اگااار باشاااد سااازاوار
(الهینامه ،199 ،ابیات )2020-2016

بنابراین انسان برا اینکه نظر حق شام حال او شود باید مجاهاده کناد و در طاعاات و
عبادات کوشد ،البته بیآنکه خود را مستحق عنایت یا لزوماً شایست کرامت و سعادت بداناد
یا کار خود را بزرگ بپندارد و بهایی بیش از اندازه برا آن قائ شود؛ زیرا کوشاش علات
کشش و جذبه نیست ،اما بدون آن کشاش امکاانپاذیر نیسات (شافیعی کادکنی ،تعلیااات
مصیبتنامه:)542 ،

نااه بااه ساایم ایاان یااافتم ماان نااه بااه زر

هساات ایاان دولاات همااه زان یااک نظاار

کی به طاعت این به دست آرد کسی؟

زان کااه کاارد ابلاایس ایاان طاعاات بساای

ور کساااای گویااااد نبایااااد طاااااعتی

لعنتااااای باااااارد بااااارو هااااار سااااااعتی

تااو مکاان در یااک نفااس طاعاات رهااا

پااس منااه طاعاات ،چااو کاارد  ،باار بهااا

تو به طاعت عمر خاود مای بار باه سار

تااااا ساااالیمان باااار تااااو اناااادازد نظاااار
(منطقالطیر ،305 ،ابیات )1673-1667

همانگونه که اگرچه آتشگرفتن مشرو به مادۀ اشتعالپذیر اسات ،صارف وجاود آن
ماده علت آتشگرفتن نیست .کسب و جهاد و طاعاات و عباادات آدمای همچاون ماادها
اشتعالپذیر است و برا اینکه انسان قابلیت و شایستگی شعل جذب حق را داشاته باشاد و از
سعادت برخوردار شود ،باید با طاعات و عبادات و عم باه اوامار و ناواهی وجاود خاود را
پاک کند ،اما صرف این کار بهتنهایی زمینهسااز ساعادت و ساوختن در جذبا حاق نیسات

(مصیبت نامه ،173 ،ابیات 1237-1235؛ شفیعی کدکنی ،تعلیاات مصیبتنامه.)543-542 ،

1

پس از نظر عطار ،کسب و جهد سالک شاید زمینها فراهم کند کاه مشامول عنایات الهای

شود ،اما علت عنایت نیست؛ زیرا پیش از این بیان شد که احکا و افعال الهی بیعلت اسات
 1در میان صوفیه اختالف است که آیا مجاهدت سبب مشاهدت است یا علت مشاهدت .برخی گویناد مجاهادت علات

مشاهدت و وصول حق است و آن را مبنا بعثت انبیا و نزول کتب و اثبات تکالیف میدانند و برخی دیگر گویناد کاه

مجاهدت ،علت مشاهدت و وصول حق نیست .مجاهدت برا تهذیب نفس است نه حایات قرب که به فض خداست

نه به مجاهدت که فع بنده است .از نظر آنها ،فع بنده علت نجات نمیتواند باشاد ،بلکاه نجاات باه مشایت و عنایات
الهی تعلق دارد (هجویر  253-252 :1380 ،و .)255
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و خداوند مستغنی و مستا از آدمیان و افعاال آنهاسات .از ایانرو ،اشااره شاد ساعادت و
شااوت ،بهشت و جهنم ،آسایش و رن  ،دولت و محنت ،فضیلت و رذیلت ،عزت و ذلت و
خواندن و راندن حق مشرو باه اعماال بنادگان و استحااقشاان نیسات و باهعباارتی اعماال
انسانها از طاعات یا معاصی علت ثواب یا عااب و سعادت یاا شااوتشاان نیسات .آنچاه در
اینجا تعیینکننده است ،خواست و ارادۀ مطلق و نامشرو حق است که حکم پیشینی انساان
در سرشت هر کسی قرار داده شده است و علم آن که از اسرار الهی است ،هم فاو در نازد
حق است:

1

فضاااای جاااان ایااان پرناااور کااارده

رذایاااا عااااا آن مهجااااور کاااارده

کجااا سررشااته ایاان ساار تااوان یافاات

که سر تو ناه دل دیاد و ناه جاان یافات»

هماااه گااار دوزخاایایاام ار بهشاااتی

تااو ماایداناای و تااو ،تااا چااون سرشااتی

کااه دانااد تااا بااه معناای متااای کیساات

سعید از ما کدا اسات و شاای کیسات؟

(الهینامه ،234 ،ابیات )2759-2758

(اسرارنامه ،231 ،ابیات )3245-3244

بنابراین با اینکه عطار بر مجاهدت تأکید میکند که بهنوعی مؤید اختیار است ،به حکام
بیعلتی خدا مجاهدت و اختیار انسان تاأثیر در تحصای نتاای مطلاوب نادارد .اگرچاه او
سعی میکند با طرح موضوع جم کشش و کوشش به ح تعارض جبر و اختیار برساد ،در
نهایت این راهح به همان جبرگرایی منتهی میشود .درواق علیریم تأیید ظااهر اختیاار
در مجاهدات ،اختیار برا انسان نیست .حتی در جایی بهصراحت میگویاد کاه احساا
اختیار ،ظاهر است و انسان در باطن مجبور است:
 1همانگونه که هم سجده نکردن شیطان در برابر انسان و مطرود خدا شدنش و هم کلیماهلل شادن و ماباول درگااه حاق

شدن موسی به خواست بیعلت خدا بود (الهینامه ،ماال هشتم ،حکایت سیزدهم) .به این دلیا  ،از نظار عطاار هرگوناه

دعا و زار و حتی جانباز برا تغییر قضا الهی و رف مشکالت و گرفتار ها بایفایاده اسات .حکام ازلای یکساان

است و هیچ تغییر و دگرگونی در قضا واق نمیشود .انجا همان است کاه در آیااز ماادر شاد و هرچاه خادا بخواهاد

همان خواهد شد (الهینامه ،ماال دهم ،حکایتهاا دهام و یاازدهم و همچناین  ،200ابیاات 2049-2047؛ فروزانفار،

)972 :1388؛ یعنی دعا که مؤخر از قضا الهی است ،علت تغییر سرنوشت و واقعیات زندگی که پیش از دعاا ماادر و
معین است ،نخواهد بود و فاو نشاندهندۀ اظهار بندگی و احتیاج آدمی به خداوند است (ریتر ،1388 ،ج .)80 :1
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معلو شد مرا که مانم تاا کاه زنادها

مجبور در صفت که باه صاورت مخیار

(دیوان ،قصیدۀ )799 ،22

عالوهبراین ،نتای اعمال انسانها هم در اختیار آنها نیست و لزوماً هر عملی علات آثاار

و نتای پیشبینیشدها نخواهد بود و همین امر خود نشان از بیاختیار انسان است؛1یعنای
رابط علیت میان اعمال و نتای آنها وجود ندارد و ممکان اسات باه خواسات خادا ،از هار
عملی هر نتیجها حاص شود و بدینگونه طاعات و عباادات و نیکاوییهاا انساان ،هایچ
تضمینی برا سعادتمند نیست.
همچنااین چنانکااه در ادامااه خااواهیم دیااد ،عطااار در ماااا عما باار هاادایتشااوندگی،
تربیتپذیر و مسئولیت اخالقی انسان تأکید دارد .اوالً با نفی اختیاار از انساان و ثانیااً نفای
میان ارتبا علی اعمال و نتای آنها ،انسان چگونه مسئول اعمال خاود و مساتوجب عاذاب
یا مساتحق پااداش اسات؟ چگوناه هادایت و ارشااد و تعلایم و تربیات ممکان اسات؟ زیارا
همانگونه که در مادمه بیان شد ،بدون اختیار و همچنین پیشبینیپاذیرنبودن نتاای اعماال،
ارزشگذار ها اخالقی ،امر و نهیها ،تکلیف ،امکان سلوک اخالقی و تحصی کماالت
و فضائ  ،پاداش یا کیفر و بهطورکلی مسائولیت اخالقای بایمعناا و بایوجاه خواهاد باود؛
بنابراین این نظریه لوازمی دارد کاه آشاکارکنندۀ تعاارض دو مااا نظار و عما در اندیشا
عطار است .در ادامه به برخی از ایان لاواز  ،از حیاث مسائولیت اخالقای و تعلایم و تربیات
میپردازیم.
 .3.2لوازم اخالقی قضا و قدر الهی و جبرگرایی
 .1.3.2مسئولیت اخالقی

چنانکه بیان شد ،از جمله موضوعاتی که در اخالق مطرح است ،مسئولیت اخالقای انساان و
پاداش یا کیفر اعمال است ،اما با توجه به تلای عطار از قضا و قدر الهی و همچناین فاعلیات
مطلق و بیعلتی خداوند ،مسئولیت انسان در قبال افعالش مسئلهبرانگیز اسات .باا ایان حاال،
 1چنانکه الهیجی میگوید ،از داللی بیاختیار انسان این است که همیشه او به مراد خود نمیرسد و در بیشاتر مواقا ،
آنچه انسان میخواهد خالف آن رو میدهد (الهیجی.)361 :1383 ،
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عطار میگوید انسان در قبال اعمالش مسئول است و هر آنچه در دنیا از نیک و بد از او سار
میزند ،در آخرت از آن بازخواست میشود و باید پاسخگو اعمالش باشد .اساسااً حیاات
این دنیایی و وعده برا ایمان و طاعت و وعید برا کفر و معاصی در آخرت برا امتحاان
آدمی است تا نیک و بد و اه طاعت و اه عصیان شناخته شوند:
وانگااه بااه روز حشاار بااه پاایش جهانیااان

واخواستش کنناد بالشاک ز خیار و شار

نیک و بد که کرد در آید باه گارد او

وارنااد هرچااه کاارد بااد و نیااک در شاامر

ایاان همااه آمااد شااد و وعااد و وعیااد

از بااااارا امتحاااااان خواهاااااد بااااادن

(دیوان ،قصایدۀ )772 ،16

(دیوان ،یزل )529-528 ،659

هم این مسئولیتها و تکالیف انسان ،زمانی امکانپذیر و معنادار است که انسان موجود

مختار باشد1،اما عطار با اعتااد به قضا و قادر پیشاینی و نفای اختیاار و همچناین نفای ارتباا

ضرور میان اعمال و نتای آنها ،همچنان انسان را مسئول اعمالش میداند ،یعنی انساانهاا
بیآنکه اختیار در طاعات یا معاصی داشته باشند ،عاوبت اعمال و ثواب و عاذابی کاه باه
حکم قضا الهی برایشان نوشتهاند ،بر گردن آنهاست:

2

د رفاات قلاام آنچااه نوشااتی امااروز

فاااردا ببااار آیاااد آنچاااه کشاااتی اماااروز

اگرچااه آن گنااه نااه کااردن تساات

ولاااایکن آن گنااااه درگااااردن تساااات

(مختارنامه ،181 ،رباعی )813
(الهینامه ،202 ،بیت )2087

 1از اینرو کانت میگوید« :مفهو تکلیف فی نفسه عبارت است از مفهو یاک گازینش آزاد ضارور (اجباار ) باه-
موجب قانون [چه اجبار خارجی و چه خوداجبار ]» (کانت.)32 :1383 ،

 2الهیجی هم با اینکه انسان را مختار نمیداند ،میگوید «با وجود این حال ،مأمور و مکلف اسات باه اوامار و ناواهی ،و

تکلیف را استاالل در فع میخواهد و او را نیست ».به این دلی میگوید انسان مختاار مجباور اسات (الهیجای:1383 ،

.)376-374
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چنانکه اشاعره و برخی از صوفیه هم مایگویناد ،اگرچاه هما افعاال انساانهاا مخلاوق

خداوند و به حکم قضا و قدر الهی است ،انسانها مسئول آن افعال هستند 1و به خااطر آنهاا
عاوبت میشوند .از نظر آنها ،باا آنکاه خداوناد مساتا از انساانهاا و اعماال آنهاا رفتاار
میکند ،بنا بر حکم وعده و وعید الهی ،به اعمال نیک پاداش و به اعمال بد کیفر مایدهاد؛
زیرا مالک اصلی تعیین سرنوشت اخرو و پاداش و کیفر اعمال ایماان و بایایماانی اسات
(ریتر ،1388 ،ج 100-99 :1؛ کالباد  52 :1371 ،و  .)62البته دلی ایان مطلاب ایان اسات
که اشاعره در عین حال که میگویند خداوند خالق هما افعاال بنادگان اسات کاه باا ارادۀ

ازلی ،آنها را مادر کرده است (تفتازانی ،شارح عاایاد نسافیه ،بایتاا ،)56-54 :بنادگان را
صاحب افعال اختیار میدانند که بهعلت آنها مکلاف باه ایماان و طاعاتاناد و افعالشاان
متعلق امر و نهی و حسن و قبح و مدح و ذ و عاوبت و ثواب قرار میگیرد (هماان58-57 :
و  .)59آنان در توجیه این ناسازگار  ،به نظری «کسب» قائ اند تا نه به جبر محاض و ناه باه
اختیار محض بگرایند.

2

عطار نیز در برخی اشاعار و حکایااتش گاویی انساان را موجاود مختاار مایداناد کاه
بهعلت آن مکلف به تکالیف باوده و در قباال اعماالش مسائولیت اخالقای و شارعی دارد و
 1به این دلی است که اشاعره قائ به تکلیف ماالیطاق هستند (تفتازانی ،شرح المااصاد ،بایتاا ،ج 296 :4؛ شهرساتانی،
 ،1321ج 111 :1؛ یزالی ،احیاء علو الدین ،بیتا ،ج  )195 :2که براسا
ندارد ،جایز است.

آن تکلیف بر انسان که هیچ قادرتی بار فعا

 2اشاعره فع را که خداوند بعد از ارادۀ بنده و همراه با قدرت حادث او خلق میکند ،کساب بناده گویناد (شهرساتانی،

 ،1321ج  .)112 :1بدین گونه ،برخالف فع خداوند که با قدرت قدیم حاص آید ،فع بنده با قادرت حاادح حاصا

میشود؛ پس بنده کاسب فع است و خدا خالق فع و بدینترتیب مادور واحد از دو جهت مختلف تحات دو قادرت

قرار می گیرد و فع انسان هم به او و هم به خدا منسوب است (اشعر  ،مااالت539 :1400 ،....؛ تفتازانی ،شارح عاایاد

نسفیه ،بیتا59-58 :؛ کالباد 48 :1371 ،؛ مستملی بخار  ،1389 ،ج 446 :1؛ یزالی ،احیااء علاو الادین ،بایتاا ،ج :2

 .)193از اینرو ،از نظر آنها ،نه برخالف اه جبر که گویند انسان را هیچ فعلی و اختیار نیسات و ناه بارخالف اها

تفویض که می گویند انسان هرچه بخواهد انجا دهد یا ندهد ،انسانها در اکتسابشان مختار و مریدند .البتاه ایجادکننادۀ
اختیار و خواستن فع در انسان خداست .از اینرو ،امر و نهی و وعد و وعید و ثواب و عااب و حسن و قبح ،باه فعا و

کسب انسانها تعلق میگیرد و اگر انسان در افعالش مجبور باشد ،دیگر این امور نادرست باود (تفتاازانی ،شارح عاایاد

نسفیه ،بایتاا 58-57 :و 59؛ کالبااد 48-46 :1371 ،؛ مساتملی بخاار  ،1389 ،ج  427 :1و  432و  443-442و -448

449؛ ریتر ،1388 ،ج .)96 :1
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زمانی این مسئولیت از او ساقو است که بر عا و اختیار خود پابرجا نباشد؛ بهعناوان مثاال،
عطار در حکایتهایی حال عاشاان و دیوانگانی را به تصویر میکشاد کاه باه هایچ یاک از
مناب هنجارگذار اجتماعی بهویژه اخالق ،دین ،و عارف و عاادات و آداب و رساو پایبناد
نیستند ،مثالً برخالف قواعد اخالقی و احکا شرعی عما مایکنناد ،ساخنهاایی باه زباان
میآورند یا رفتار از خود بروز میدهند که در حالت عاد نبایاد باه زباان آورد یاا رفتاار
کرد و اخالقاً ناپسند است و حتی در برابر خدا هم گستاخی میکنند ،اما میگوید دیوانگان
که عالشان ناقص است یا مجذوبان و عاشاان که از خود بیخود و مستغرق در حاقاناد ،بار
عا و اختیار خود استوار نیستند و از بند تکالیف شرعی و احکا اخالقی آزادند .از ایانرو

معذورند و نباید دربارۀ گفتار و رفتارشان قضاوت اخالقای کارد 1،اماا در ییار ایان حالات،

یعنی در زمانی که بر انسان عا حاکم اسات و اختیاار دارد ،مکلاف باه تکاالیف و احکاا
شرعی و رعایت قواعد اخالقیاند و نباید آنها را زیر پا گذارند و حق گساتاخی باه خادا
را ندارند و رعایت حرمت او الز است .عاقالن در صورت زیرپاگذاشتن قواعاد اخالقای و
احکا شرعی باید مؤاخذه شوند یا حد شرعی بر ایشان جار شود یاا بارا گساتاخیشاان

باید از خدا عذر بخواهند (مصیبتنامه ،ماال بیستوهفتم ،حکایت دو ؛ همان ،342 :ابیاات

4840-4833؛  ،426ابیات 6622-6621؛ منطقالطیر ،358 ،ابیاات 2787-2784؛  ،359بیات

 .)2810البته در اینجا تأکید بیشتر بر اختیار است که از لواز عا است و مجاذوبان حاق یاا
دیوانگان چون بر عا خود استوار نیستند ،اختیار هم ندارند و درنتیجه هیچ مسئولیتی هام
متوجه آنها نیست ،اما عطار ییر آنها را مکلف به تکالیف شرعی و رعایت قواعد اخالقای
میداند که مستلز پذیرش مختاربودن انسان است.
پس میتوان این پیشفرض را در اندیش عطار قائ شاد کاه فضایلت یاا فعلای اخالقای
است که با اختیار فاع همراه باشد و در آن صورت است که حسان و قابحپاذیر و شایسات

ستایش یا نکوهش است و فاعلش مسئول است و در مااب فضای و اعماال ییراکتساابی یاا
 1رک :مصیبتنامه ،ماال دو  ،حکایت پنجم و هفتم و هشتم؛ ماال سو  ،حکایت دو ؛ ماال چهار  ،حکایات چهاار ؛

ماال هشتم ،حکایت چهار ؛ ماال بیست و دو  ،حکایت سو ؛ ماال بیست و هفتم ،حکایت چهار ؛ منطاقالطیار،356 ،

ابیات 2761-2760؛  ،357ابیات  2763و 2769-2768؛  ،360ابیات  2822-2821و .2824
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ییراختیار  ،نه شایست تحسین اند و نه سزاوار تابیح ،اما همان گونه کاه بیاان شاد ،عطاار در
بسیار از موارد بر قضا و قدر الهی و نفی اختیار تأکید دارد و همچنین به نباود رابطا علای
میان اعمال و نتای آنها معتاد است که الزم آن پیشبینیپذیرنبودن نتای اعمال اسات .باا
این مبانی ،دیگر مسئولیت انسان بیمعناست و افعال او حسن و قبحپذیر یا شایست ستایش یاا
نکوهش نیست و هم افعاال از لحاا ارزشگاذار اخالقای باا هام یکساان خواهاد باود؛
چنانکه در حکایتی میگوید جهودان هم که باه حکام ساابق ازلای ضاللتشاان از خودشاان
نیست ،یعنی از اختیارشان خارج است و به تادیر الهی از راه حاق بازمانادهاناد ،معذورناد و

نباید بر آنها خرده گرفات (منطاق الطیار ،360 ،ابیاات  2828-2827و  ،)2832-283یعنای
میگوید گناهاان انساان را هام بایاد باه

شر مسئولیت اخالقی اختیار است و بر این اسا

حکم خدا دانست و انسان را مسئول آنها نپنداشت:
تا چند کنم گنااه در گاردن خاویش

وز بیم گنه قصد به خون خوردن خویش

بی ماا چاو گناه کاردن ماا رانادهاناد

ما را چه گنه دریان گناه کاردن خاویش
(مختارنامه ،182 ،رباعی )822

با این حال ،در سخن عطار با نوعی ناسازگار مواجهیم که گاهی تلویحاً اختیاار انساان
را میپذیرد و او را مسئول اعمال خاود مایداناد و گااهی صاراحتاً از بایاختیاار انساان و
نداشتن مسئولیت سخن میگوید؛ بنابراین این موضوع از نظار عطاار حا نشادنی اسات کاه
چگونه از طرفی همه چیز به ارادۀ ازلی خداست و انساان بایاختیاار اسات ،و از طرفای هام
انسان مسئول اعمال خویش است و باید برا آنها عاوبت شود .چگونه اعمال هم باه خادا
منسوب است و هم به انسان و بهعبارتی انسان هم مختار است و هم بیاختیار .البتاه باا توجاه
به آنچه آمده است ،نظر یالب عطار را باید همین وجه مجبوربودن انسان دانسات و چنانکاه
بیان شد تصور اختیار ،ظاهر است ،یعنی آنجایی هم که و میگوید فاو کساانی کاه بار
عا و اختیار خود استوارند ،مسئول اعمالشان هساتند ،درواقا مایخواهاد در قالاب قیاا
استثنایی (از نوع رف تالی) بگوید اگر انسانها مسئولیت اخالقی دارناد ،مختاار هام هساتند،
اما چون آنها مختار نیستند ،مسئولیت اخالقی هم نباید در قبال اعمالشان داشته باشند.
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دربارۀ این موضوع ،عطار تمثی تیرانداز را بهکار میبرد که تیر را پرتااب مایکناد.
از نظر او گویی تیرانداز در ازل کمانی به دست گرفته است و هر لحظه هزاران تیر پرتاب
میکند که هدف آنها در ابد است و کسی هم از ابتدا و انتهاا آنهاا خبار نادارد .اگار
تیر راسترو باشد و به هدف بخورد ،به لطف و عنایت تیرانداز است و اگر کژرو باشاد و
به هدف نخورد ،لعنت و نفرین به آن تیر تعلق میگیرد نه تیرانداز ،اگرچاه آن هام از هماان

تیرانداز است (الهینامه ،ماال هفتم ،حکایات هفاتم؛ شافیعی کادکنی ،تعلیااات الهایناماه،
 ،)574یعنی اگر کسی به ساعادت اخارو رساد از عنایات الهای اسات ،اماا اگار کسای باه

شااوت اخرو رسد که آن را هم خدا رقم زده است ،مسئولیتش با خود اوست.

1

 .2.3.2تعلیم و تربیت اخالقی

از لواز دیگر اعتااد به قضا و قدر ازلی ،چنانکه خود عطار نیز بادان اشااره دارد ،بایمعناا و
بیفایدهبودن تعلیم و تربیت و ارشاد و موعظاه اسات؛ زیارا هادف از آنهاا ایان اسات کاه
انسانها در اعتاادات ،احساسات و عواطف ،اراده و خواستهها ،گفتار و کردار خاود تحاول
و دگرگونیا ایجاد کنند ،حال آنکه با اتکا به قوا بشر امکان دگرگاونی نیسات و هار
آنچه با قلم تادیر بر لوح ازلی نگاشته شد ،شدنی است و مایشاود و درنتیجاه تغییار قضاا
الهی محال است و از دست انسانها هم کار برنمیآید .پاس انساان ماهیات ثاابتی دارد و
خلایاتش تغییرناپذیر است ،مگر اینکه گفته شود تغییر ماهیت انسان به خود او نیسات ،بلکاه
به قدرت و ارادۀ خداست:
تادیر چو سابق است ،تعلیم چه ساود

جااز بناادگی و رضااا و تساالیم چااه سااود

زیرا که هر آنچه باودنی خواهاد باود

گاار جهااد کناای ور نکناای بااوده شااود

(مختارنامه ،181 ،رباعی )811

(مختارنامه ،181 ،رباعی )815

 1همچنین میگوید حکایت انسان مانند گویی است که با ضرب چوگانی او را به حرکت درآوردناد و ساپس باه گاو

بگویند مواظب باشد که کژ نرود؛ درصورتیکه کژ و راستی گو به چوگان مربو است و نه باه گاو (الهایناماه،

 ،202ابیات .)2086-2083
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سر بر خو لاوح ازلای دار و خماوش

کااز هاار چااه قلاام رفاات قلاام درنکشااند
(مختارنامه ،181 ،رباعی )62

بنابراین هدایت و گمراهی و درنتیجاه ساعادت و شاااوت در اختیاار انساانهاا و معلاول
اعمال آنها نیسات ،اماا در ایان صاورت دلیا بعثات و دعاوت انبیاا و هادایتگر و امار و
نهیها الهی و تعلیم و تربیت چیست؟ عطار خود سعی میکند توجیهی برا آن بیااورد و
آن این است که کسی که ارادۀ بیعلت خداوند به دولات و ساعادتش تعلاق گرفتاه اسات،
خود آنچه شایسته و بایسته است ،نشانش خواهد داد و او را اها دیان مایکناد و در مسایر
هدایت و تابعیت از اوامر و نواهی الهی قرار میدهد کاه هماین امار عالمات ساعادت اسات

(شفیعی کدکنی ،تعلیاات مصیبتنامه ،)575 ،اما کسی که خواست خدا بر شااوت او تعلاق

گرفته باشد ،او را در مسیر ضاللت و بیدینی قارار مایدهاد و هماین امار عالمات شاااوت

است .بهعبارتی گویی بعثت انبیا و دعوت به دیندار فاو برا این اسات کاه انساانهاا در
همین دنیا بدانند که به حکم قضا الهی چه کسانی سعادتمند و چه کسانی شااوتمندند:

1

اگرچااه نااه بااه علاات ماایتااوان یافاات

ولاایکن هاام بااه دولاات ماایتااوان یافاات

اگاار یااک ذره دولاات کااارگر شااد

بااااه سااااو آفتاباااات راهباااار شااااد

چنین گفت او که «گر دولت درآیاد

بگویاااد آنچاااه شااااید و آنچاااه بایاااد

هاار آنکااس را کااه دولاات یااار آیااد

همااااان دولاااات درو در کااااار آیااااد

(الهینامه ،244 ،ابیات )2992-2991

(الهینامه ،245 ،ابیات )2995-2994

اما ظاهراً خود عطار نیز نمیتواند با چنین توجیهاتی کناار آیاد و درنهایات درباارۀ ایان
موضوع خود را در میان نفی و اثبات میبیند که آیا کارها به دست او انجا میگیارد یاا باه
دست خدا .از طرفی همه چیز را تحت تصرف قدرت و فاعلیت خدا میداند و معتااد اسات

 1همانگونه که کالباد می گوید افعال بندگان عالمات و اماراتی است بر آنچه خداوند از پایش بارا آنهاا خواساته

است ،چنانکه از پیامبر (ص) نا میکند« :اعملوا فک میسر لما خلاق لاه» (کالبااد )61 :1371 ،؛ یعنای طاعات دلیلای

برا بنده است که او از سابق مارب حق است و معصیت دلیا ایان اسات کاه بناده از ساابق در بعاد حاق باوده اسات

(مستملی بخار  ،1390 ،ج  676 :2و .)685
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که کارها به خدا انجا میگیرد نه به بنده ،و از طرفی هم معتاد است که بدون بناده کارهاا
تما نمیشود و کارها منتسب به بنده است و ازایانرو از حیارت و درمانادگی خاود ساخن
میگوید:
در میااااان نفاااای و اثباااااتم ماااادا

نااه بااه ماان شااد کاار و نااه بای ماان تمااا

در میااااان آن و ایاااان درمانااااادها

در گماااااان و در یااااااین درمانااااادها

(مصیبتنامه ،316 ،ابیات )4277-4276

در اینجاست که عطار با ناسازگاردیدن ایان دو موضاوع ،خاود را از فهام ایان حایاات
عاجز میبیند و حال خود را در یک اضطراب وجود اینگونه زار میزند:
ازیااان حاااالی عجاااب تااار مااای نااادانم

دلااام خاااون گشااات و دیگااار مااای نااادانم

کااه دانااد تااا در ایاان اناادوه ،مااردان

چااااه گونااااه زار در خااااونانااااد گااااردان

اگااار ایااان درد باااود حاصااا تاااو

جهاااااانی خاااااون گرفتااااای از دل تاااااو
(الهینامه ،203 ،ابیات  2092و )2098-2097

هرچند بهمنظور تابآوردن این اضطراب وجود و تعالیبخشیدن بدان ،عطار میگوید
در برابر قضا و قدر تغییرناپذیر الهی آه و زار و فغان فایدها ندارد و نبایاد لحظاات عمار
خود را با دلنگرانی و بیم از سرانجا کار و عجز و ناله و اعتاراض باه نامالیماات و رنا هاا
ضای کرد ،بلکه بیآنکه به نتای کار بیاندیشیم ،فاو تدبیر خود را به تادیر حق واگاذاریم،
به قضا تغییرناپذیر الهی رضا دهیم و تسلیم آن باشیم ،در بندگی حق و متابعات از اوامار و
نواهی او بکوشیم .در ییر این صورت ،حیات دردآور و رن آلود خواهیم داشت:
از کار قضا در تب و [در] تفت چه ساود

وز حکم ازل بی خور و بی خفت چه سود

تادیر چو ساابق اسات ،تعلایم چاه ساود

جااز بناادگی و رضااا و تساالیم چااه سااود

پیوساااته ز بااایم عاقبااات مااایساااوز

چااااو بااااا او هاااایچ نتااااوانیم کوشااااید

(مختارنامه ،181 ،رباعی )812

این کار ،چو بودنی است ،از بیم چاه ساود
(مختارنامه ،181 ،رباعی )811

نمااااای بایاااااد بصاااااد زار خروشاااااید
(الهینامه ،201 ،بیت )2059
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بفرمااااااان رو چااااااو دار اختیااااااار

دگااار باااا هااایچ چیااازت نیسااات کاااار

(الهینامه ،242 ،بیت )2956

درنتیجه عطار با اعتااد به قضا و قدر الهی و نفی اختیار ،رضا و تسلیم و بنادگی در برابار

آن را توصیه میکند ،یعنی از توصیف انسانشناختی به توصی وظیفاهشاناختی مایرساد .در

اینجاست که عطار عالیترین فضیلت را توصیه میکند ،یعنی فنا ارادۀ خود در فناا ارادۀ

حق .کسانی که اه تدبیر و تالشاند ،از آنجا که تصور میکنند وجود مستالی دارند و بین
خود و خدا ییریت میبینند ،برا خود ارادۀ مستالی اثبات میکنند و همین امر منشاأ درد و
رن آنهاست ،اما انسان ارادۀ مستالی از ارادۀ حق ندارد و بایاد ارادۀ خاود را در ارادۀ حاق

فانی کند تا ییریت از بین رود و تنها وحدت برجا ماند .در ایان صاورت آراماش نصایب
انسان شود (فروزانفر)963 :1388 ،؛ زیرا وقتی انساان از خاود و خواساتههاایش و توجاه باه
نیک و بد و نف و ضررش فانی شود ،دیگر اوضاع و احوال مختلف برا او یکسان اسات و

هیچ فرقی به حالش نمیکند و او را متأثر نمیکند:

همااااااای از ناطااااااا تاااااااادیر اول

نگااااه ماااایکاااان مشااااو در کااااار احااااول

چااو کااار او نااه چااون کااار تااو آیااد

گلاااای گاااار بشااااکفد خااااار تااااو آیااااد

چااو برخیاازد دو بااودن ازمیااان راساات

یکی گردد ،بهم ،این خواسات و آن خواسات

چو مشرک بود هار کاو در دویای باود

ازینجاااا گااار نکاااو گااار باااد برنااادت

بااااال ماااان مناااای بااااود و تااااویی بااااود
(الهینامه ،189 ،ابیات )1797-1794

چااو باای خااود آماااد باای خااود برنااادت
(الهینامه ،243 ،بیت )2957

اما این سؤال همچنان به قوت خود باقی است که آیاا توصای عطاار باه رضاا و تسالیم و

بندگی و تالش برا تحصی فنا عمالً ممکن است؛ چرا که هیچ یک از آنها هم در اختیاار

انسان نیست ،بلکه به قضا و قدر الهی است 1.بهعباارتی توصایه در جاایی معناا دارد کاه اوالً

کسی حالت و صفت پسندیدها را نداشته باشد؛ ثانیاً قادرت و ارادۀ الز بارا کساب آن

حالت و صفت یا رف حالت و صفت مااب آن را داشته باشد؛ درصورتیکه برا اوضااع و

 1چنانکه الهیجی میگوید « تحصی نیستی و خالصی از خود و باا و فنا به حق هم نه به اختیار بنده اسات» (الهیجای،

.)379 :1383
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احوال جبر که انسان نمیتواند ییر از آن چیز که هست باشد ،جاز توصایف ،توصایها

نمیتوان داشت ،یعنی نهایتاً میتوان گفت برخی انسانها اه رضا و تسالیم و بنادگی و فناا

هستند و برخی نیستند ،و نمیتوان گفت که انسان ها باید اه رضا و تسلیم و بندگی و فنا باشاند؛
بنابراین از توصیف انسانشناختی یا روانشناختی نمیتوان به توصی وظیفهشناختی رسید.
نتیجهگیری

بنا بر تاریر که از آرا و سخنان عطار در مسئل جبر و اختیار به دست داده شد ،بایاد گفات
نظر اصلی و یالب عطار ،جبرگرایی محض از نوع موجبیت علی است کاه مبتنای بار مباانی

الهیاتی کالمی-عرفانی اوست که براسا

آن ،هم افعال آدمی ماهور علم و قدرت و ارادۀ

پیشینی الهی است ،اما وقتی به مباحث عملی میپردازد ،آموزهها و توصایههاا فراوانای در
ترییب به قد گذاشتن در راه سیر و سلوک و التزا به مجاهدات و عبادات و تاید باه اوامار
و نواهی عرضه میکند و بر تعلایم و تربیات و هادایتپاذیر انساانهاا از لحاا سالوکی،
اخالقی و دینی تأکید دارد و از مسئولیت اخالقای آنهاا در قباال اعماال خاود و تحساین و
تابیح و کیفر و پاداش اعمالشان سخن میگوید .هم این اماور را زماانی معناادار ،معااول و
سازگار مییابد که انسان واجد اختیار باشد .هرچند عطار سعی میکناد گااهی ایان جهاات
عملی را با جبرگرایی الهیاتی خود وفق دهد و توجیهاتی برا آنها بیاورد ،ظاهراً خاود نیاز
این توجیهات را قان کننده نمیبیند و بهنوعی به استیصاال و عجاز مایرساد؛ باهگوناها کاه
مسئل جبر و اختیار را الینح میداند .خاستگاه این مسئله ،تعارض میان نظر و عم در آثار
اوست .در عین اینکه پیشفرض مباحث او در ماا عم پذیرش اختیاار اسات ،آرا او در
ماا نظر ،ماتضی جبرگرایی است .عااید دربارۀ بیعلتبودن خداوناد ،فاعلیات مطلاق و
قضا و قدر الهی که هرچند بیشتر ریشه در مبانی عرفانی مبتنی بر وحدت وجود دارد ،گاهی
ممکن است متأثر از آرا کال اشعر نیز باشد ،از جمله «بایعلاتباودن افعاال خداوناد»،
«عد وجوب ثواب اه طاعت و عااب اه عصیان بر خدا»« ،نظریا خلاق افعاال»؛ هرچناد
این آرا با مبانی عرفانی عطار نیز توضیحپذیر است ،شاید حکایات از صابغ کالمای و تاأثیر
باورها اشعر در اندیشهها او داشته باشد.
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اما دربارۀ جبرگرایی عطار باید گفت مسائلی دیگر نیز طرحشدنی است ،از جمله اینکاه
در اخالق عرفانی عطار ،فاو مفاهیم و محمول هاا اخالقای نااظر باه ارزش یاا فضایلت را
میتوان به کار برد که بار صافات و احاوال اخالقای سااحات درونای عایادتی ،احساسای و
عاطفی و اراد حم میشوند .به عبارت دیگر ،اخالق عرفانی عطار ناظر باه مانش و فاعا
اخالقی است و بدینگونه احکا هنجار اخالقی نیز نااظر باه ارزش یاا فضایلت هساتند ناه

ناظر به الزا یا تکلیف؛ 1زیرا وقتی از الازا و تکلیاف و بایاد و نبایاد و توصایه ساخن گفتاه

میشود ،پیش فرض آن اثبات اختیار است .زماانی مایتاوان کسای را موظاف و مکلاف باه
تحصی یا ترک حالی یا فعلی کرد که او در کسب یا ترک آن مختار باشد ،اما چنانکه بیان
شد ،عطار صراحتاً منکر اختیار آدمی است و هم صفات و احوال درونی ،فضای اخالقی و
افعال خارجی ییراراد و ییرکسبی است و صرفاً خواست و عطیا بایعلات خادا و وهبای
است .از این رو مشمول مفاهیم اخالقی ناظر به الزا یا تکلیف نیست؛ بناابراین ناه اوصااف و
احوالی درونی و نه افعالی بیرونای متعلاق توصایه و وظیفاه قارار نمایگیرناد؛ زیارا تحصای
حاص اند.
از اینرو ،اخالق هنجار عطار توصیفی است نه توصیها و در آن باه توصایف احاوال

و افعال آدمی پرداخته میشود؛ برا مثال ،نمیتوان توصیه کارد کاه «بایاد عشاق ورزیاد»،

«باید به حکم خدا رضا داد»« ،باید در خدا فانی شد»« ،باید عاادل باود» یاا «بایاد ساخاوتمند

بود» ،بلکه میتوان تما این احوال و افعال را در کسی کاه بادانهاا محااق اسات توصایف

کرد؛ مثالً او «عاشق است»« ،به حکم خدا راضی است»« ،عادالت مایورزد» یاا «ساخاوتمند

 1بهطورکلی مفاهیم یا محموالت اخالقی در احکا هنجار اخالقی را به دو دسته تاسایم مایکنناد کاه عباارتاناد از
مفاهیم ناظر به الزا یا فریضه مانند درست و نادرست ،باید و نباید ،الزا یا وظیفه و ...و مفاهیم ناظر به ارزش یا فضایلت

مانند خوب و بد ،پسندیده و ناپسند ،ارزشمند و بیارزش ،فضیلتآمیاز و رذیلاتآمیاز ،مسائول ،نکوهیادنی ،ساتودنی،

قدیسانه و ...و به احکامی که در آنها از مفاهیم دست اول استفاده میشود ،احکا الزا اخالقی یا احکا ناظر به فریضاه
یا تکلیف می گویند و احکامی را که در آنها از مفاهیم دست دو بهکار رفته اسات ،احکاا ارزش اخالقای یاا احکاا

ناظر به فضیلت تعبیر میکنند .البته مفاهیم ناظر به الزا بر کردار یا افعال حم میشاود (کاه بیشاتر در نظریاات اخالقای

یایتانگار و وظیفهگرا استعمال میشود) و مفاهیم ناظر به ارزش بر فاع اخالقی ،انگیزههاا ،نیاتهاا ،خلاقوخاو هاا،

دیدگاهها و ویژگیها منشی و بهطورکلی اوصاف و احوال درونی فاع اخالقی حم میشود (که فضیلتگرایای بار
آن تأکید دارد و آن را احکا اساسی اخالق میداند) (فرانکنا 36 :1383 ،و 141؛ هولمز 52 :1385 ،و .)70
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است» .این حکم دربارۀ رذای نیز صادق است و برا مثال نمیتوان توصیه کرد کاه «نبایاد

انانیت داشت»« ،نباید معجب بود»« ،نباید حریص بود»؛ «ظلم نباید کرد» بلکه بایاد فارد را

توصیف کرد که به علت اینکه خواست خدا به این تعلق نگرفته اسات کاه ماثالً عشاق در او
پدید آید« ،انانیت میورزد»« ،معجب یا حریص است»« ،به دیگران ظلم میکند» .البته خاود

عطار از مفاهیم و احکا الزامی یا تکلیفی و از زبان توصایه ا اساتفاده مایکناد ،اماا لاواز

مبانی خداشناختی و انسانشناختی او ییر از زبان توصیها است.

این تحلی نشان میدهد برخالف نظار متعاارفی کاه مایگویاد هرگوناه ارزش گاذار

اخالقی درباارۀ عاایاد و احساساات و عواطاف و اراده و کاردار انساان مشارو باه اراده و

اختیار انسان در کسب آن هاست ،از نظر عطار ،عااید و احوال و افعال ییراراد نیز مشمول

ارزش گذار ها اخالقی میشود؛ مثالً میتاوان کسای را کاه در او فضایلت عشاق وجاود

دارد ،ستود و کسی را که صاحب رذی لت انانیت است نکوهش کارد ،باا آنکاه هار دو هایچ
اراده و اختیار از خود ندارند.

همچنین گویی باید و الزامی که در اخالق عرفانی عطار به کار میرود «باید» دستور یا

هنجار نیست ،بلکه «باید» علی است .البته این علیت به خواست بیعلت خدا برمایگاردد،

نه اینکه مبتنی بر قانون علی حاکم بر جهان و روابو میان پدیده ها باشد کاه عطاار منکار آن

است ،یعنی اگر خدا بخواهد عایاده و حاال و فعلای ضارورتاً تحااق پیادا مایکنناد و اگار

نخواهد ضرورتاً محاق نمیشوند؛ برا مثال ،اگر به خواست خدا عشق پدید آید ،ضارورتاً

اوصافی و همچنین افعالی را به دنبال خواهد داشت و در ییر این صورت امکان ظهور آن هاا

نیست .پس وقتی عطار میگوید برا قرب یا فنا در خدا باید بادو عشاق ورزیاد یاا بارا

تهذیب نفس و تحصی فضای در مجاهدت و طاعت او کوشید ،ماراد ایان اسات کاه اگار

ارادۀ خداوند به این تعلق گیرد که عشق او در دل کسای پدیاد آیاد ،باه دنباال آن عشاق باه

خواست خدا فنا حاص میشود یا کسی که به خواست خدا اه طاعت و عبادت شاود ،باه
خواست او نفسش مهذب شده و فضای در او تحاق پیدا میکند.

1

 1مانند اینکه با دیدن دود از دور گفته میشود که باید آتش روشن باشد که باید در اینجا توصیف ماارنات یاا رابطا

علی و معلولی است ،نه دستور  .البته برمبنا اندیش عطار علت تعاقب دود بر آتش ،خود آتش نیست ،بلکه خواسات

خداست.
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در پایان مسئله ا را به این صورت میتوان مطرح کرد که اگر در اخالق عرفاانی عطاار
نمیتوان از زبان توصیه یا تجویز سخن گفت و از اینرو اساساً اخالق او مبتنی بر کاردار یاا
هدایت کردار نیسات ،بایاد از زباان توصایفی اساتفاده کارد کاه در آن صارفاً باه توصایف
مجموعه ا از فضای خواص یا بیان چیستی فضیلت بدون تأکید بر کساب آن هاا یاا اصالی
ناظر به کردار برا کسب آن ها بسنده شود .در این صورت آیاا الزما آن اوالً ناکارآماد
در راهنمایی افعال و ثانیاً بیمعناشادن ارزش گاذار هاا اخالقای نخواهاد باود؟ همچناین
مالزمت علم و عم  ،تهذیب و مجاهدت نفس ،متابعات از شارع کاه در آن مجموعاه ا از
قواعد یا اوامر و نواهی ثابت برا راهنمایی عما وجاود دارد و همچناین پیارو از پیار یاا
شیخ که راهنما عم است و عطار همچون ساایر عرفاا در آثاار خاود بار آنهاا باهعناوان
مادمات و شرایو ضرور سلوک تأکید میکند ،چاه معناایی خواهاد داشات؟ زیارا هما
آنها مستلز عرض اصولی برا هدایت کردار هستند .عالوهبراین ،زبان اخالق عرفانی و
توصیفی است ،یعنی توصیف احوال و افعال برخی از خواص که به خواست و ارادۀ الهی از
عطی عشق یا نیرو جذبه بهرهمند شدند و در سالوک گاا گذاشاتند .بادینترتیاب باهنظار
میرسد اخالق او به روانشناسی تالی پیدا کند.
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-

بیات ،محمدحسین .)1387( .ارتبا افکار موالنا و عطار .دانشگاه عالمه طباطبایی .تهران.

توضیح علی اصغر حلبی .چاپ اول .اساطیر .تهران.

تهران.

هلموت ریتر .چاپ سو  .فرانس اشتاینر .ویسبادن (آلمان).
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-

پاااپکین ،ریچااارد و آورو اسااترول .)1386( .کلیااات فلساافه .ترجم ا س ایدجاللالاادین

-

پالمر ،مایک  .)1389( .مسائ اخالقی .ترجم علیرضاا آلبویاه .چااپ دو  .پژوهشاگاه

-

تفتازانی ،سعدالدین( .بیتا) .شرح العااید النسفیه .مکتبۀ الکلیات األزهریۀ .قاهره.

-

_____ ( .بیتا) .شرح المااصد .شریف رضی .قم.

مجتبو  .چاپ بیست و چهار  .حکمت .تهران.
علو و فرهنگ اسالمی و سمت .قم و تهران.

 جوینی ،اما الحرمین عبدالملک .)1992( .کتاب االرشااد الای قواطا االدلاه فای اصاول-

االعتااد ،چاپ دو  .مؤسس ثاافیه .بیروت.

دادبه ،اصغر« .)1389-1388( .نگاه دیگرگون موالنا به مسأله جبر و اختیاار» .پژوهشانامه

فرهنگ و ادب .سال پنجم و ششم .ش  .9ج دو  .صص .118-87

 ریتر ،هلماوت .)1388( .دریاا جاان (سایر در آراء و احاوال شایخ فریدالادین عطاارنیشااابور ) .ج اول .ترجم ا عبااا

زری اابخااویی و مهرآفاااق بااایبورد  .چاااپ سااو .

انتشارات بینالمللی الهد  .تهران.

 _____ .)1388( .دریااا جااان (ساایر در آراء و احااوال شاایخ فریدالاادین عطااارنیشابور ) .ج دو  .ترجم مهرآفاق بایبورد  .چاپ دو  .انتشاارات باینالمللای الهاد .
تهران.

-

شهرستانی ،ابوالفتح محمدبن عبدالکریم .)1321( .المل و النحا (مشاتم بار دو جلاد).

ترجم افض الدین صدر ترکه اصفهانی .تصحیح ،ترجمه و مادمه سیدمحمدرضا جاللی
نائینی .چاپخان علمی .تهران.
-

طوسی ،خواجه نصیرالدین .)1387( .اخالق ناصر  .تصاحیح و تناایح مجبتای میناو و

-

عطار نیشابور  ،فریدالادین محمادبن اباراهیم .)1389( .منطاق الطیار .مادماه ،تصاحیح و

-

_____ .)1388( .مصیبت نامه .مادمه ،تصحیح و تعلیاات محمدرضاا شافیعی کادکنی.

-

_____ .)1388( .الهینامه .مادمه ،تصحیح و تعلیاات محمدرضا شفیعی کدکنی .چاپ

علیرضا حیدر  .چاپ ششم .خوارزمی .تهران.

تعلیاات محمدرضا شفیعی کدکنی .چاپ هشتم .سخن .تهران.

چاپ پنجم (ویرایش دو ) .سخن .تهران.
پنجم (ویرایش دو ) .سخن .تهران.
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-

_____ .)1388( .اسرارنامه .مادماه ،تصاحیح و تعلیااات محمدرضاا شافیعی کادکنی.

-

_____ .)1389( .مختارنامه .مادمه ،تصاحیح و تعلیااات محمدرضاا شافیعی کادکنی.

-

_____ .)1386( .دیوان عطار .به اهتما و تصحیح محمدتای تفضلی .چااپ دوازدهام.

-

_____ .)1390( .تذکرۀاالولیاء .تصحیح محمد استعالمی .چاپ بیست و دو (ویارایش

چاپ پنجم (ویرایش دو ) .سخن .تهران.
چاپ چهار  .سخن .تهران.
علمی و فرهنگی .تهران.
دو ) .تهران .زوار.

-

عینالاضات همدانی ،عبداهللبنمحمد .)1379( .زبدۀالحقایق .متن عربی به تصحیح عفیف
عسیران و ترجمه فارسی مهد تدین .چاپ اول .مرکز نشر دانشگاهی .تهران.

-

_____ .)1389( .تمهیدات .تصحیح عفیف عسیران .چاپ هشتم .منوچهر  .تهران.

-

یزالی ،ابوحامد محمد( .بیتا) .احیاء علو الدین (دورۀ هجدهجلد ) .دارالکتاب العربی.

-

_____( .بیتا) .اقتصاد فی العایده .دارالکتب العلمیه .بیروت.

بیروت.

-

یفار  ،سیّد محمّد خالد« .)1388( .چگونگی بازتاب مسأله

کالمی جبار و اختیاار در

مثنو موالنا» .فصلنامه زبان و ادب فارسی دانشکده علو انسانی دانشاگاه آزاد اساالمی.
واحد سنندج .سال اول .ش  .1صص .78-63

-

فرانکنا ،ویلیا کی .)1383( .فلسفه اخالق .ترجم هاد صادقی .چاپ دو  .طه .قم.

 فروزانفر ،بدی الزمان .)1388( .شرح احوال و ناد و تحلی آثار شایخ فریدالادین محمادعطار نیشابور  ،ضمیم تذکرۀاالولیاء عطار .تصحیح رینولد ا .نیکلسون با مادم انتااد
محمد قزوینی .چاپ اول .هرمس .تهران.

-

فروهر ،نصرت اهلل« .)1386( .موالنا و گیرودار جبر و اختیار» .فرهنگ .ویژهناماه مولاو .

-

کاپلستون ،فردریک .)1387( .تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت) .ج ششم .ترجم اسماعی

-

کاشفی ،مالحسین .)1383( .لب لباب مثناو  .باه اهتماا و تصاحیح سیدنصاراهلل تااو .

ش  .64-63صص .518-495

سعادت و منوچهر بزرگمهر .چاپ چهار  .علمی و فرهنگی و سروش .تهران.

چاپ دو  .اساطیر .تهران.
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-

کانت ،ایمانوئ  .)1383( .فلسف فضیلت .ترجم مناوچهر صاانعی درهبیاد  .چااپ دو .

-

کالباد  ،ابوبکر محمد .)1371( .التعرف لمذهب التصوف .همراه با ترجم محمادجواد

-

الهیجی ،شمس الدین محمد .)1383( .مفاتیح االعجاز فای شارح گلشان راز .تصاحیح و

-

مستملی بخار  ،اسماعی بن محمد .)1389( .شرح التعرف لماذهب التصاوف .ج اول .باا

-

_____ .)1390( .شرح التعرف لمذهب التصوف .ج دو  .با مادمه ،تصاحیح و تحشای

-

مصباح ،محمدتای .)1382( .فلسف اخالق .تحایق و نگارش احمدحسین شاریفی .چااپ

-

مور ،جورج ادوارد .)1388( .مبانی اخالق .ترجم یالمحساین تاوکلی و علای عساگر

-

نیکوبخت ،ناصر« .)1388( .مولو و ح معما جبر و اختیار در مکتب عشق» ،فصلنام

-

هجویر  ،ابوالحسن علی بان عثماان الجالبای .)1380( .کشاف المحجاوب .تصاحیح و.

-

هولمز ،رابرت .)1385( .مبانی فلسف اخالق .ترجما مساعود علیاا .چااپ اول (ویراسات

ناش و نگار .تهران.

شریعت .چاپ اول .اساطیر .تهران.

تعلیاات محمدرضا برزگر خالای و عفت کرباسی .چاپ پنجم .زوار .تهران.

مادمه ،تصحیح و تحشیه محمد روشن .چاپ دو  .اساطیر .تهران.

محمد روشن .چاپ سو  .اساطیر .تهران.

دو  .مؤسس آموزشی و پژوهشی اما خمینی .قم.

یزد  .چاپ اول .پژوهشگاه علو و فرهنگ اسالمی و سمت .قم و تهران.

ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ،سال پنجم .ش  .15صص .186-157
ژوکوفسکی .چاپ هفتم .طهور  .تهران.
سو ) .قانو  .تهران.

