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رابطه اندیشه اسقاط تدبیر ابنعطاءاهلل اسکندرانی با نظریه والیت در عرفان اسالمی


رضا الهیمنش -نعیمه ابراهیمی علویجه
چکیده

نظریه والیت در عرفان اسالمی با سه مفهوم دوستی ،نزدیکی و سرپرستی گره خورده استت و رتر
یک از عرفا بر یک یا چندی از این مفاریم برای تبیین نظریه والیتت تکییتد یتردهانتد ابتنعطتااا
اسکندرانی به عنوان یک صوفی برجسته  ،نظام بخش ،گسترش درنده و اولین نگارنده اندیشتهرتای
طریقه شاذِلیه مصر است یه سالک را برای طی مسیر و دستیابی به «معرفت ا » به «استقا تتدبیر»،
«مجارده با نفس»« ،خلوت ،عزلت و ذیر» و «طی مقامتات و اوتوا » فترا متیخوانتد ستیر طتولی
مقامات نهگانه او رمگی با اصل اسقا تدبیر رمراه رستند یه مهمترین اندیشه اوست ستالک بعتد
از طی مقام را و واگذاری یامل سرپرستی خود به خداوند ،به آرامشی دست مییابد یه در نتیجه آن
مورد پسند وقتعالی قرار میگیرد و با درک وا «فنا» و دستیابی بته «معرفتت ا » از وتقتعتالی
اجازه مییابد تا به عنوان «ولی» امور عالم را تدبیر یند
ابن عطاا با طرح دو نوع والیت ایقانی و ایمانی ،والیت ایقانی را برتری میدرد زیرا در والیتت
ایقانی ،سالک با یقینی یه نسبت به وق پیدا یرده است ،به اراده خداوند نسبت به خود اعتمتاد دارد
و با اسقا تدبیر ،سرپرستی خود را به طور یامل به وقتعالی واگذار مییند؛ این استقا تتدبیر در
نگاه ابنعطاا ،رمان مفهوم سرپرستی را در نظریه والیت عرفان اسالمی را دارد این مقاله در پی آن
 استادیار تصوف و عرفان اسالمی دانشگاه ادیان و مذارب قم ،قم ،ایران elahimanesh@chmail.ir
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است تا به رابطه این دو اندیشه با یکدیگر بپردازد به دلیل آن یه رسیدن به یما اسقا تدبیر ،جتز
از راه طی مقامات میسر نیست ،به توضیحی مختصر درباره مقامات و اووا از نظتر ابتن عطتا نیتز
پرداخته می شود
واژههای کلیدی
ابنعطااا اسکندرانی ،اسقا تدبیر ،والیت ،مقامات و اووا
 -1مقدمه
یکی از راهرای آشنایی با افکار خاص سلسلهرای تصوف و سیر تکاملی اندیشهرتای آنتان ،مطالعته
اووا  ،افکار و آثار صوفیان ملل گوناگون است مصر از دیرباز مکان مناسبی بترای رشتد تصتوف بتوده
است و رم اینون نیز سالسل بسیاری با جدیت تمام در این سرزمین مشغو به فعالیت رستتند یته رتر
یک آداب و رسومی خاص برای خود دارند یکی از بزرگترین طریقهرای تصوف مصر ،شتاذلیه استت
یه پایهگذار آن ابوالحسن شاذلی و جانشین او ابوالعباس مرسی ،استاد ابنعطااا است
ابنعطااا اسکندرانی جذامی شاذلی ،صوفی ،شیخالشیوخ و فقیه برجسته سلسله شتاذلیه مصتر
(م103رت ق ) از ارمیت ویژه ای در این طریقه برخوردار است زیرا ابوالحسن شتاذلی و ابوالعبتاس
مرسی ریچ اثر مکتوبی از خود برجا نگذاشتهاند و وی اولین یسی است یه آراا و اقوا آنتان را بته
صورت مدون و یامل جمعآوری یرده است؛ رمین امر سبب شده استت تمتام مشتایخ و محققتان
بعدی شاذلیه از آثار او برای آشنایی با اندیشهرتای شتیوخ بتزرگ شتاذلی استتفاده یننتد رمچنتین
شاگردان بسیار او در سراسر مصر به تبلیغ سلسله ختود پرداختنتد و ستبب گستترش آن و شتهرت
ابنعطاا شدند ،تا جایی یه برخی سالسل مانند وبیبیه ،شیخیه ،ناصریه ،خرازیه ،زیانیته و ونصتلیه
نسب خود را به ابنعطاا میرسانند (غنیمی التفتازانی)80 :9983 ،
با وجود ارمیت ابنعطاا در طریقه شاذلیه ،اثری جامع و یامل به زبان فارسی بترای آشتنایی بتا
اندیشه رای این شخصیت برجسته و تحلیل افکار او وجود ندارد و مقاالتی یه در این زمینته نوشتته
شده اند ،بیشتر به معرفی اووا و آثار او یا مختصری از نظرات او پرداختهاند  9این پتژورش بترآن
است تا به تطبیق اندیشه اصلی او یعنی «اسقا تدبیر» با مفهوم «والیت» در عرفان استالمی بپتردازد
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و اثبات یند یه سالک دست یافته به اسقا تدبیر ،رمان ولی خدا روی زمین است
برای اثبات این رابطه ،ابتدا به صورت مختصر ،سه محور یلی از اندیشهرای ابن عطتاا بررستی
شده است ،یعنی اسقا تدبیر ،نفس و مجارده با آن و معرفت ا

سپس بته مفهتوم تتدبیر از نگتاه

ابنعطاا و راهرای مجارده با نفس پرداخته شده است نفس برای ترقی یافتن و رسیدن بته طمکنینته
الزم است تا مقامات و اووالی را طی یند؛ البته رمراه با اسقا تدبیر از خود زیرا ریچ مقامی بتدون
رعایت این اصل ،صحت پیدا نمییند سالک بعد از این مراول به معرفت ا دست متی یابتد و از
جانب وقتعالی با نام نفس مطمئن مورد خطاب قرار میگیرد و به واسطه بقایی یه پیدا یرده است،
ولی خدا روی زمین می شود و تدبیر امور عالم به اذن الهی در دستان او قرار میگیرد در نهایت بته
دو نوع والیت ایمانی و ایقانی یه ابنعطاا مطرح مییند ،اشاره میشود و این یه وی والیت ایقانی
را برتر میداند زیرا در این نوع والیت« ،ولی» با تویتل بتر ختدا و واگتذاری سرپرستتی ختود بته
خداوند ،به این جایگاه دست یافته است و این رمان معنای سرپرستی در نظریه والیت است
 -2اندیشههای ابنعطاء اهلل اسکندرانی در سیر و سلوک
اندیشهرای ابنعطاا چهار محور یلی دارد 9ت اسقا تدبیر 2ت نفس و مجارده با آن 9ت معرفتت ا
9ت وجودشناسی در این جا تمریز بر سه مورد او است و رر یدام از آنرتا بتا توجته بته اندیشته
اسقا تدبیر بررسی می شود زیرا مهمترین اصل در نظر ابنعطاا استت و او اعتقتاد دارد ستالک از
آغاز تا پایان راه یه رسیدن به معرفت ا است ،به اسقا تدبیر نیازمند است
تدبیر در نگاه ابنعطاا به معنای اندیشته یتردن در سترانجام یاررتایی استت یته در آینتده رخ
خوارند داد؛ منظور او از اسقا تدبیر این نیست یته ستالک تمتام زنتدگی و معتاش ختود را ینتار
بگذارد بلکه باید تدبیر ناپسندی را یه مخالف اراده خدا و موافق لذترای نفسانی است ،ررا یند و
مشتاق زیاد شدن اسباب زندگی نباشد (ابنعطتاا ا استکندرانی )23 :9929 ،وی در مقابتل تتدبیر
ناپسند ،برای تدبیر پسندیده ارزش قائل است و آن را تدبیری میداند یه ستبب رستیدن ستالک بته
قرب الی ا میشود رمانند تدبیر توبه ،رزق و عبادت؛ شر این تدبیر ،این است یه موافق بتا اراده
خدا و پیامبر باشد ابن عطاا این تدبیر پسندیده را برای محکم یردن عزم و نیت در سپردن مستیر و
رسیدن به نهایت راه الزم میداند (ابنعطاا ا اسکندرانی 29 :9929 ،به بعد)
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مسکله دومی یه برای ابنعطاا ارمیت دارد ،انواع نفس و چگونگی مبارزه با آن استت وی سته
نوع نفس برمی شمارد :اماره ،لوامه و مطمئنه نفس اماره میل به بدن دارد ،به لذات و شهوات وستی
امر مییند ،قلب را به سوی پایین جذب می یند و منبع اختالق ناپستند استت ایتن نفتس« ،نفتس
مدبره» نیز نامیده می شود؛ یعنی نفسی یه تدبیر بدن مییند دومین نفس ،نفس لوامه نام دارد یه تتا
ودودی به نور قلب روشن شده است و شروع به اصالح وا خود یرده است؛ این نفس را بته دو
دلیل نفس متردده میخوانند :یکی تعلق رمزمان او به بدن و قلتب و دیگتر ایتن یته میتان تتدبیر و
اسقا تدبیر در رفت و آمد است؛ مجارده با این دو نفس بر سالک الزم است و برای ایتن منظتور،
به شیخی با ویژگی رای خاص نیاز است (ر ک ابن عطاا ا اسکندرانی )99 :9928 ،تتا ستالک بتا
ردایت او و گذر از مراول چهارگانه ریاضت ،عزلت و خلوت و ذیر ،رعایت آداب عملتی ستلوک
و طی مقامات و اووا  ،به نوع سوم نفس یعنی نفس مطمئنه دست یابد؛ نفستی یته یتاماله بته نتور
قلب روشن شده ،صفات ناپسند از او دور و به اخالق ومیده متصف گشته است؛ این نفس به طور
یامل ،میل به قلب دارد ،از بدن آزاد است و نفس متحققه نام میگیرد زیرا به استقا تتدبیر متحقتق
شده است (ابنعطاا ا اسکندرانی)99-99 :9929 ،
نفس ،برای رسیدن به «طمکنینته» بایتد مقامتاتی را ستپری ینتد و بته اوتوالی دستت یابتد یته
پیشزمینهای برای رسیدن به جایگاه والیت رستند
 -3سیر طولی مقامات و احوال عرفانی
آشنایی با مقامات نهگانه ابن عطاا یعنی توبه ،زرد ،صبر ،شکر ،خوف ،رجا ،رضتا ،تویتل و محبتت
برای درک افکار او ضروری است این مقامات ریچگاه یامل نخوارند شتد مگتر آن یته بتا استقا
تدبیر سالک رمراه شوند (ابنعطااا اسکندرانی)1 :9929 ،
 -1-3توبه
معنای توبه بازگشت به سوی خدا از رر چیزی یه سبب نارضایتی اوست ابتن عطتاا ،تتدبیر را
شرک در ربوبیت خداوند میداند و به رمین سبب معتقتد استت پروردگتار از تتدبیر یتردن انستان
رضایت ندارد و سالک باید از تدبیر دوری یند مهمترین چیزی یه به سالک یمک مییند تتا مقتام
توبه را به طور یامل به پایان رساند ،ایمان به اواطه اراده خداوند بر رمته چیتز و رمچنتین استقا
اراده و تدبیر از خود است (ابن عطاا ا اسکندرانی)1 :9929 ،
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 -2-3زهد
زارد آن یسی است یه به ثبات نفس رسیده است ،چنان یه توجهی به روی آوردن به دنیتا یتا
رویگردانی از آن ندارد (ابنعطاا ا اسکندرانی  )89-89 :9929 ،زرد به دو دسته تقسیم میشتود:
زرد جلی و زرد خفی در زرد جلی ،زارد از آن دسته استباب دنیتا از ختوردنی و لبتاس و یته
زیادتر از ود نیاز اوست ،دوری می یند ،رر چند وال رستند زرد خفی ،زرد در ریاست ،شهرت
دوستی و تدبیر یردن رمراه با خداست (ابتنعطتاا ا استکندرانی)1 :9929 ،؛ یعنتی زارتد پرریتز
مییند از این یه رمراه با اراده خداوند ،اراده خود را نیز وارد یند
 -3-3صبر
ابنعطاا صبر را بر سه قسم می داند :صبر بر ترک محرمات ،صبر بر انجام واجبات ،صبر بر ترک
تدبیر و اختیار
مقام صبر وقتی متحقق می شود یه سالک بر چیزرایی یه جزا لوازم عبودیت استت صتبر ینتد
یکی از این لوازم ،اسقا تدبیر از انسان است؛ صابر ناچار استت از تتدبیر ختالی شتود تتا صتبر او
صحیح باشد (ابنعطاا ا اسکندرانی)989 :9929 ،
 -4-3شکر
شکر به سه صورت انجام می پذیرد :شکر زبتانی ،شتکر جتواروی ،شتکر قلبتی (ابتنعطتاا ا
اسکندرانی )9 :9929 ،در شکر زبانی نعمترای الهی بر زبان متیآینتد و آیته «و أمتا بنعمته ربتک
فحدث» (ضحی )99 ،به این نوع شکر اشاره دارد در شکر جواروی ،اطاعت خداونتد انجتام متیشتود:
«اعملوا آ داود شکرا» (سبا )99 ،شکر قلبی ،اعتراف قلب به این است یه خداوند تنها منعمی استت یته
وجود دارد و رمه نعمترا از جانب اوست« :و ما بکم من نعمه فمن ا » (نحل)79 ،
شکر به معنای انجام ندادن گناه با وجود نعمت رای الهتی استت و عقتل یکتی از بتزرگتترین
نعمت راست یه سبب یما انسان است و برای ادای شکر آن نباید تدبیری به وسیله آن انجتام داد
(ابنعطاا ا اسکندرانی)1-8 :9929 ،
ابنعطاا برای شکر ،ظارر و باطنی قائل اس ت؛ شتکر ظتارری ،گتردن نهتادن بته اوامتر الهتی و
اجتناب از نواری است و شکر باطنی دیدن نعمت رای خداوند و اقرار بته ایتن استت یته آنرتا از
جانب او رستند (ابنعطاا ا اسکندرانی)211-218 :9929 ،
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 -5-3خوف و رجا
سالک ،خداوند را دارای وکم نافذ و مشیت قارر میدانتد و اطمینتان دارد یته ختدا رتر زمتان
بخوارد ،می تواند اووا و مقامات را از او بگیرد؛ بنابراین سالک خشیت متیورزد و در ختوف بته
سر می برد رنگامی یه سالک به مقام خوف دست پیدا مییند ،باید رجاا و امید خود را نستبت بته
خداوند از دست ندرد و از رومت او ناامید نگردد در نقطه مقابل ،رجاا ستبب ختوف متیگتردد
چون سالکی یه به مقام رجاا میرسد ،خوف دارد یه مبادا این رجاا بتا اختیتار عقتل او و وجتابی
برای دیدن خدا باشد (ابنعطاا ا اسکندرانی )299-292 :9929 ،پس خوف ،علت رجاا و رجتاا،
علت خوف است مهمترین شرطی یه ابنعطاا برای رجاا میگذارد ،رمراری آن با عمل و عبتادت
است (رندی)998 :9928 ،
تدبیر انسان رمراه خدا با خوف از او در یک جا جمع نمیشتود در مقتام ختوف ،ومتالت ختوف
یاماله متوجه قلب سالک است و در این صورت با وجود تدبیر ،قلتب آرامتش پیتدا نمتیینتد رمچنتین
زمانی یه سالک به مقام رجاا رسیده است ،قلبش از شادی با خدا پر است و پیوسته مشتغو بته عمتل و
عبادت است؛ پس ریچ زمانی برای تدبیر یردن باقی نمیماند (ابنعطاا ا اسکندرانی)8 :9929 ،
 -6-3رضا و توکل
ابن عطاا ،رضا را قبو یامل اوکام الهی و تقتدیر او و اوستاس آرامتش در مواجهته بتا آنرتا
میداند در نظر او رضا به ا جز با فهم ،محقق نمی شود و فهم جز با نور به دست نمیآید و نتور
فقط با نزدیکی در جوار وق ایجاد می شود و نزدیکی به وتق تنهتا بتا عنایتت وتق ممکتن استت
(ابنعطاا ا اسکندرانی )8 :9929 ،تحقق مقام «رضا» الزمه رسیدن بته مقتام تویتل استت؛ چتون
یسی یه از خواستهرای خداوند برای خود خشنود باشد ،اختیار یاررای خود را به دستت خداونتد
می درد و اعتماد دارد یه خداوند منافع را برای او جذب مییند و رمه اینرا صفات متویل استت
(رندی)992 :9928 ،
در اندیشه ابن عطاا ،رضا و تویل رم جز با اسقا تدبیر صحیح نیست زیرا آن یه به مقام رضتا
رسیده است ،فقط به تدبیر الهی ایتفا مییند و به رمین دلیل رمراه با تدبیر ختدا نمتیتوانتد تتدبیر
امور را انجام درد رمچنین تدبیر امور توسط انسان با مقتام تویتل ناستازگار استت (ابتنعطتاا ا
اسکندرانی)8 :9929 ،
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 -7-3محبت
آخرین مقام ،محبت است یه در آن محب چنان در عشق محبوب خود مستغرق است یه وقتتی
برای تدبیر رمراه با خداوند ندارد (ابنعطاا ا اسکندرانی )8 :9929،محب از محبوب ریچ چیتزی
طلب نمییند و رر چه دارد در راه وی میبخشد ولی دوام شهود محبتوب تنهتا چیتزی استت یته
می خوارد؛ یعنی این مقام رمراه با لذت نفسانی است در مقابل ،آن یسی یه در مقام رضتا بته ستر
می برد ،راضی به رضای خداست ،چه این رضایت ،وصا در پی داشته باشد چه فراق (ابنعطاا ا
اسکندرانی ) 8 :9929 ،این امر سبب شده است یته رضتا در برابتر محبتت ،از نظتر استقا تتدبیر،
یاملترین مقام باشد
 -4احوال
ابنعطاا رابطه میان مقامات و اووا و اعما را این گونه تبیین مییند یه عمتل نیکتو نتیجته وتا
نیک است و وا نیک به سبب تحقق یامل مقامات در وجود سالک ایجاد می شتود (ابتنعطتاا ا
اسکندرانی« )33 :9929 ،انس ،قبض ،بسط ،فنا و بقاا» واالتی رستند یه در اندیشه شیخ شاذلی جا
باز یردهاند
و ا  ،موربت محض الهی است و سالک در به دست آوردن آن رتیچ اراده ای نتدارد؛ بته گفتته
ابنعطاا ریچ والی به قلب سالک وارد نمیشود مگر آن یه سالک با ورود آن وا  ،به خداونتد رو
آورد؛ علت ورود اووا به قلب سالک این است یه او را از زندان وجتود آزاد ستازند و بته ستوی
شهود رارنمایی ینند وا ریچگاه پایدار نیست و اگر سالکی پایداری آن را طلب ینتد ،شتر ادب
را در برابر پروردگار را رعایت نکرده است و خواران لذت نفس شده استت؛ در وتالی یته علتت
وضور وا  ،تزییه نفس از خوارشراست رمچنین سالک رنگامی یه والی بتر او وارد متیشتود،
خروج از آن را طلب نمییند و به آن والی یه خداوند داده ،راضی است (رندی)90 :9928 ،
وا انس یه اولین وا است ،زمانی ایجاد می شود یه ستالک از خلتق جتدا شتده باشتد و در
خلوت به سر ببرد؛ در این والت است یه عنایت الهتی متوجته او متیشتود ابتنعطتاا چگتونگی
جلوه گر شدن وا انس را این گونه شرح میدرد« :لَو انقطعت عن الخلق لفتح لک باب االنتس بته
تعالی؛ ألن االولیاا قهروا انفسهم بالخلوه و العزله ،فسمعوا من ا و أنسوا به؛ فإن اردت أن تستخرج
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مرآه قلبک من األیدار فارفض ما رفضوا و رو األنس بالخلق» (ابنعطاا ا استکندرانی)99 :9929 ،
وی در مناجاتی پروردگار را این چنین خطاب مییند« :یا من أذاق أوبتاهه وتالوه منانستته فقتاموا
بین یدیه متملقین» (رندی )971 :9928 ،از این بیان چنین بر می آید یه وا انتس رمتراه بتا مقتام
محبت وارد میشود
رمچنین آنگاه یه سالک اوساس وزن و درد و رنج مییند و وظ نفسانی نتدارد ،دچتار وتا
قبض است و در وا بسط ،اوساس شادی ،آرامش ،رضا و وظ بر نفس وایم میشود ابتنعطتاا
وا قبض را بر وا بسط منثر میداند؛ به این علت یه سالک رمیشه از وتظ نفتس موجتود در بستط،
دچار وزن است و وا قبض به دلیل نداشتن وظ نفسانی سالمتتر از وتا بستط استت (ابتنعطتاا ا
اسکندرانی )909 :9929 ،آن یس یه جزا منتهیان طریق است ،رتیچگتاه اوتوا وارده در قلتب او تغییتر
ایجاد نمییند و جما و جال الهی نزد او یکسان است (ابنعجیبه فاسی)201 :2007 ،
فنا نیز والی است یه سالک از اعضاا و جوارح ظارری و اشیای خارجی و خصوصیات بتاطنی
ال ناآگاه است و اوج آن ،زمانی استت یته ستالک از فنتای ختود نیتز مطلتع نیستت و بته
خو د یام ه
اصطالح ،به فنتای از فنتا دستت یافتته استت (ابتنعطتاا ا استکندرانی9928 ،ب7 :؛ )89 :9979
ابنعطاا به سه نوع فنا معتقد است :فنای افعا  ،فنای صفات و فنتای ذات در فنتای افعتا  ،ستالک
برای خود و دیگران ،فعلی را جز از طرف خداوند نمیبیند در فنای صفات ،آراستتگی بته صتفات
خداوند به اندازه ظرفیت سالک رخ می درد و در فنای ذات ،ستالک ،عظمتت ذات الهتی را یشتف
مییند و به شهود وق دست مییابد فنا داالنی است برای رسیدن بته بقتا و اگتر یستی در فنتایش
صادق باشد ،بقایش نیز صداقت خوارد داشت (ابنعطااا اسکندرانی)80 :9929 ،
اما در وا بقا ،سالک رمراه با خداوند در رمه چیز واضر است و بقا به او زندگی متیبخشتد
به این علت ،ابنعطاا بقا را یاملتر از فنا میداند و تفاوت این دو را اینگونه شرح میدرد یه بقتا،
زندگیبخش اس ت و فنا ،میراننده از رمه چیز؛ در فنا سالک از رمه چیز غایب است و با بقا در رمه
چیز واضر ،صاوب فنا ،از خدا استقبا مییند در والی یه صاوب بقتا استتقبا شتونده از جانتب
خداست اوساس صاوب فنا محو میشود و دروازه وضرت قدس بر او گشوده میشود در وتالی
یه صاوب بقا در اوساس وق و وضرت قدس به سر میبرد و در نهایت ،صاوب فنا دعوتشتده
به سوی خداست و صاوب بقا دعوتیننده به سوی وق (ابنعطاا ا اسکندرانی)80 :9929 ،
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این جاست یه نفس سالک پس از طی مراول نام برده شده یعنی ریاضتت ،عزلتت و خلتوت و
ذیر ،آداب عملی سلوک و طی مقامات و اووا  ،به واسطه وجود وقتعالی جاودان متیشتود و بته
معرفت ا دست پیدا مییند
 -5معرفت اهلل
رسیدن به معرفت ا پایان راری است یه شیخ شاذلی برای صوفی در نظر میگیترد؛ رارتی یته بتا
مجارده نفس آغاز و به معرفت ختم میشود وصو به خداوند به معنای علتم بته وجتود خداونتد
است و اال خداوند از این یه به چیزی متصل شود یا این یه چیزی به او متصل شود ،منزه است (رنتدی،
 )989 :9928این وصو به معرفت ا در وا «فنا» رخ میدرد ،البته در صورتی یه این وا ادامه پیتدا
یند؛ در نهایت سالک به عالم اعلی عروج مییابد و قدس الروت بر او رویدا میشتود؛ در ابتتدای ایتن
والت ،برای سالک صورت فرشتگان و پیامبران و اولیاا ظهور مییابد ،سپس با اجازه وق در رتر چیتزی
واضر میشود و بقا پیدا می یند (ابنعطاا ا اسکندرانی9928 ،ب)3 :
شیخ شاذلی ،معرفت را امانتی از جانب خدا می داند یه در روز الست به موجتودات داده شتده
است؛ بدین معنا یه خداوند ،وجود رمه موجودات را به اندازه ظرفیتت وجودیشتان دارای معرفتت
یرده است و رسیدن به معرفت ذات و صفات و اسمای خود را بر رمه آنرا واجب ستاخته استت
این امر الهی شامل انسان ،فرشته ،ویوان ،جماد ،نبات ،رتوا ،ختاک و آب متیشتود (ابتنعطتاا ا
اسکندرانی9928 ،ب ) 90 :این معرفت فطری در انسان ،پس از ورود روح به بدن بتا وجتابرتای
انسانی پوشیده شده است (ابنعطاا ا اسکندرانی )78 :9929 ،زمانی یه قلب در دنیتا زرتد پیشته
یند ،ایمانش زیاد میشود و در نتیجه توویدش یامل میگردد؛ در این والتت استت یته از صتفات
بشری پاک میشود و صفات عالم اعلی را بر میگزیند و بصیرت خود را بتا فنتای در ذیتر استمای
وسنی یامل میگرداند تا این یه قلب ،برای دریافت معرفت الهی آمادگی پیدا مییند (ابنعطتاا ا
اسکندرانی9928 ،الف)73 :
انسانی یه در روز الست به وسن تدبیر خداوند اعتماد یرده است و برای خود تدبیری رمراه با
خدا در نظر نگرفته است ،اینون یه به معرفت ا رسیده است و استرار ملکتوت را مشتارده یترده
است ،نباید تدبیری رمراه با خداوند داشته باشد؛ چون در مشارده عظمت ختدا متدروش استت و
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راری برای تدبیر یردن ندارد و تا زمانی یه تدبیری برای او باقی مانده باشد ،شایستتگی وضتور در
بارگاه الهی را ندارد (ابنعطاا ا اسکندرانی)8-92 :9929 ،
ابنعطاا در داستان ربو وضرت آدم ،ایتن وستن تتدبیر الهتی در از را ایتن گونته از زبتان
وقتعالی توصیف مییند« :اربطوا عن الستماا التفتویض و وستن اإلختیتار و التتدبیر التی األر
التدبیر و اإلختیار منکم ألنفسکم موصوفین بالذله و المسکنه إلختیاریم مع ا و تتدبیریم ألنفستکم
مع تدبیر ا » (ابنعطااا اسکندرانی)99 :9929 ،
بنابراین در نظر ابنعطاا ،انسان از از تا ابد نباید ریچگاه برای خود تتدبیری در نظتر بگیترد و
اینجاست یه فنای او یامل می شود اگتر در ستیر مقامتات و اوتوا رمچنتان ثابتت قتدم باشتد و
وجاب رای رووانی و ظلمانی را یه سبب تدبیر نفس متی شتوند از ختود دور ینتد ،وجتود او بتا
وجود خداوند پیوند خوارد خورد و برای رمیشه بقا پیتدا متیینتد؛ در ایتنجاستت یته از جانتب
وقتعالی به او خطاب نفس مطمئن میرسد (ابنعطااا اسکندرانی)90 :9929 ،
 -6والیت در اندیشه اسقاط تدبیر ابنعطاء اهلل اسکندرانی
از سوی وضرت ا به سالکی یه بقا پیدا یرده است و بته طتور یامتل از تتدبیر آزاد شتده استت،
خطاب میشود« :یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی إلی ربتک راضتیه مرضتیه فتادخلی فتی عبتادی و
ادخلی جنتی» (فجر ) 21-90 ،در نظر ابن عطاا ،دو صفتی یه در این آیه به نفس داده شتده استت،
یعنی طمکنینه و رضا جز با اسقا تدبیر ممکن نخوارد بود وی می گوید ترک تدبیر در برابتر ختدا
و اعتماد داشتن به وسن تدبیر او سبب می شود یه نفتس از خداونتد رضتایت داشتته باشتد و در
نتیجه تسلیم اوامر او شود تا اینیه به سبب ربوبیت و سرپرستی او به آرامش دست یابد اینجاستت
یه این نفس مطمئن ،اجازه رجوع به بارگاه وضرت وق را پیدا مییند و این بازگشت ،بازگشت از
روی لطف ربوبیت است نه از روی قهر زیرا گفته شده است« :ارجعی الی ربتک» نته «ارجعتی التی
رب» یا «الی ا » در نهایت این آیات می بینیم یه چنین سالکی جزو عباد مخصوص خداونتد قترار
میگیرد (ابنعطاا ا اسکندرانی )99-92 :9929 ،این نفس ،مقدرات خداوند را در رستتی رهیتت
مییند و مورد پسند وقتعالی قرار می گیرد و نمایانگر صفات خداوند در زمتین متیشتود چنتین
نفسی چون به نور قلب ،روشن و از ظلمات تتدبیر ررتا شتده استت ،آیته «ا ولتی التذین آمنتوا

رابطه اندیشه اسقا تدبیر ابن عطااا اسکندرانی

89 /

یخرجهم من الظلمات الی النور» نیز به او اشاره دارد یکی از تفاسیری یه ابنعطتاا بترای ایتن آیته
میآورد ،این است یه سخن باری تعالی به ردایت شدن نفس از ظلمات تدبیر به سوی نتور تستلیم
و تفویض امور خود به خداوند اشاره دارد (ابنعطااا اسکندرانی91 :9929 ،؛ )89-87 :9929
چنین نفس مطمئنی یه به طور یامل تدبیر را از خود دور یرده است و در زمره عباد مخصتوص
خداوند قرار گرفته است ،برگزیده خداوند میشود و به عنوان «ولی» تدبیر امور عتالم در دستتان او
قرار می گیرد اما رمچنان این تدبیر را نیز از جانب وقتعالی میداند ابنعطاا ،نقش اولیتاا و تتدبیر
آنان را بر امور زمین اینگونه شرح می درد یه اگر اولیاا روی زمین نباشند ،قطرات باران از آستمان
نمیبارد و گیاری بر زمین نمیروید اگر در زمین ،فسادی رواج پیتدا ینتد ،از عتدد اولیتاا و امتداد
آنرا یاسته نمی شود بلکه خداوند آنان را با این یه جاودان رستند ،پنهتان متیینتد زیترا آن زمتان
شایستگی ظهور اولیاا را در خود ندارد (ابنعطااا اسکندرانی)88 :9929 ،
منلف یشف المحجوب درباره نقش اولیاا بر زمین اینگونه سخن میگوید« :اولیاا را خداونتد،
والیان عالم یرده است و ول و عقد امور بدیشان باز و بستته متیشتود و اوکتام عتالم را موصتو
رمت ایشان گردانیده است» (رجویری )993 :9919 ،در فتووات نیز چنین مضتمونی وجتود دارد:
«ولی مرشدی یامل است یه ناظر بر موجودات دیگر است» (ابنعربی ،بیتا)293/2 :
در عرفان اسالمی رمواره عرفا برای بیان مراتب نفس ،بته آیتات  21تتا  90ستوره فجتر استتناد
جستهاند (از جمله غزالی (غزالی ،)938 :9998 ،خواجه عبتدا انصتاری (عبتدا انصتاری:9991 ،
 )991و ابنعربی ابن عربی در فتووات المکیه بیان مییند یه به نفس مُشفِق با دیگتران ،از جانتب
وقتعالی این آیه خطاب می شود و خداوند ،نفسی را یه برای تدبیر این بدن متادی فرستتاده شتده
بود ،دوباره به سوی خود فرامیخواند (ابنعربی ،بیتا)108 /9:؛ ناگفته نماند یته وی ایتن بحتا را
در ینار مباوا مناسک وج آورده است ولی از فحوای یالم میتوان ایتنگونته برداشتت یترد یته
نفسی یه در آغاز برای تدبیر این بدن آمده بود ،باید تدبیر را از خود دور یند تتا بتوانتد شایستتگی
رجوع به بارگاه الهی را پیدا یند
نسفی نیز میگوید« :او صورتى یه از صورت انسان پیدا مىینند ،صورت زنگیتان استت و در
این مرتبه نام وى نفس انسانى است ،یعنى نفس ناطقه و نفس ناطقته را در ایتن مرتبته نفتس امتاره
مىگویند و به مراتب برمىآیند تا به درجه وکما رسند و در این مرتبه نفتس ناطقته را نفتس لوامته
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مىگویند و به مراتب برمىآیند تا به درجه اولیا رسند و در این مرتبه نفتس ناطقته را نفتس قدستى
مىگویند و به مراتب برمىآیند تا به درجه انبیا رسند و در این مرتبه نفتس ناطقته را نفتس مطمئنته
مىگویند اینون به یما رسید و بر این مزید نباشد ،و وقت بازگشتن شد :یا أَیتُهَا التنفسسُ السمُطسمَئِنتهُ
ارْجِعِی إِلى رَبکِ راضِیَهً مَرسضِیهً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنتِی» (نسفی)930 : 9988 ،
برای تبیین بهتر رابطه میان اسقا تدبیر و والیت ،واژهشناسی والیت از لحاظ لغوی و محتتوایی
الزم می نماید راغب در مفردات خود برای والیت ،معنتی قترب و سرپرستتی را ذیتر یترده استت
(راغب اصفهانی ) 887 :9992 ،در لسان العرب معنای دوستی نیز برای آن آمده است (ابتنمنظتور،
 )903/97 :9999در ینار معانی دیگری یه برای والیت آمده است ،ایتن سته معنتا استاس نظترات
عرفانی را در باب والیت تشکیل دادهاند :قرب ،وب و سرپرستی
از نظر اصطالوی در عرفان ،والیت یعنی پاک شدن نفس و نزدیک شدن به ختدا ،دوستتی او را
در پی دارد تا جایی یه سالک ،سرپرستی خود را به طور یامل به وقتعالی واگذار متیینتد وی در
مراول باالتر سیر و سلوک ،از جانب خداوند سرپرستی یل موجتودات را بتر عهتده متیگیترد امتا
ریچ گاه این سرپرستی را از جانب خود نمیداند چون در وا فنا برای خود وجودی نمیبیند و رر
تدبیری را در امور عالم از جانب وقتعالی میداند اگر «ولی»ای یته از جانتب خداونتد سرپرستتی
عالم را بر عهده دارد ،برای خود وجودی در نظر بگیرد و این سرپرستی را از جانب خود بدانتد ،از
دایره والیت خارج خوارد شد
در شرح التعرف اینچنین آمده است« :نَحْنُ أَوْلِیاهُیُمْ فِی السحَیاه الدنسیا وَ فِی السآخِرَه معنى این یته
خدا گفت ما اولیاى شماییم در این جهان و در آن جهان آن است یه ما شما را به چیزى جتز ختود
باز نگذاریم در این جهان و در آن جهان از بهر آن یه ولى بر دو معنى باشد :یتا دوستت باشتد یتا
متولى اسباب اگر دوست باشد ،شر دوستى نیست دوست به یسى دیگر بتاز گذاشتتن و ررچنتد
دوستى منیدتر غیرت او قوىتر و اگر معنى ولى متولى اسباب باشد به غیر بازگذاشتتن نیتز محتا
باشد از بهر دو معنى را :یا از بهر صدق وعده را یه بر او یذب روا نیست یا از بهر قدرت را یه بته
غیر باز گذاشتن عجز باشد و بر او عجز روا نیست و شاید یه از آن معنى باشد یه چون تولى وعده
یرد ،ضمان یرد نگاه داشتن را و ضمان وق را خالف روا نباشد» (مستملی)9810/9 :9989 ،
در اصطالوات صوفیه نیز ولی اینگونه معرفی شده است« :والیت عبارت است از قیام عبتد بته
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وق در مقام فنای از نفس خود و این مقام در پی تدبیر و سرپرستی خداوند نسبت به بنتده واصتل
میشود یه این تدبیر ،انسان را به نهایت قرب الهی میرستاند و از ایتن روی ولتی بته یستی گفتته
میشود یه خداوند به صورت خاص ،متولی امور او متیشتود و او را از گزنتد یاررتای ناشایستت
وفظ مییند» (عبدالرزاق یاشانی)83 :9928 ،
ابن عطاا در یتاب لطائف المنن خود ،بخشی را برای توضیح والیت و ولی در نظر گرفته استت
و ولی را یسی می داند یه از تدبیر یردن خارج شده است و فقط به سوی تدبیر خدا و یاری او گام
برداشته است؛ این شخص با تویل بر خدا ،تکیه و اعتماد بر وو و قوه خود را ینار گذاشته استت
(ابنعطاا ا اسکندرانی )19 :9929 ،ابن عطا با استناد به آیه «تلک آیات ا نتلورا علیتک بتالحق»
(جاثیه )8 ،می گوید اولیاا ،آیات الهی رستند یه وتقتعتالی آنرتا را یکتی بعتد از دیگتری بترای
بندگانش تالوت مییند وی وقیقت محمدیه را خورشیدی میداند یه نور او بر قلتوب اولیتاا یته
رمانند ماه رستند ،پرتو میافکند و رمان گونه یه نور خورشید وتی در شب نیز به واسطه نوری یه
به ماه داده است ،ررگز غروب نمییند ،نور نبوت نیتز بتا اولیتاا دوام پیتدا متیینتد (ابتنعطتااا
اسکندرانی)81 :9929 ،
ابنعطاا در ادامه مطالب خود به دو مرتبه از مراتب والیت اشاره مییند والیت او را بتا ایتن
نامرا می خواند :والیت ایمان ،والیت صادقین یا والیت دلیل و برران در این والیتت ،اعمتا فقتط
برای خداوند رستند ولی سالک در برابر اعمالی یه انجام میدرتد ،از خداونتد پاداشتی نیتز طلتب
می یند یه شاید آن خشنودی خداوند باشد؛ در این نوع والیت ،غفلت نیز میتواند راه یابتد «ولتی»
در این مروله آن چنان به فنا رسیده یه ریچ چیزی را رمراه با خداوند مشارده نمییند؛ ابنعطاا از
چنین شاردی با نام «ذارل» یاد مییند یه به معنی غافل است؛ چون وی اعتقاد دارد خداوند آنچته
را در رستی ایجاد یرده ،آینه ای برای نمایاندن صفات ختود قترار داده استت و انستان بتا مشتارده
رستی ،تجلی خداوند را در آن رهیت می یند این نوع والیت مخصوص ارل اعتبار است یه بترای
اثبات وجود وقتعالی به دلیل و برران نیاز دارند (ابنعطاا ا اسکندرانی)82-81 :9929 ،
والیت نوع دوم یعنی والیت ایقان ،والیت صدیقین یا والیت شهود و عیتان نتام دارد در ایتن
نوع والیت عالوه بر ایمان ،تویل نیز مشهود است و از آنجا یه تویل جز با یقین ایجاد نمتیشتود،
این والیت را والیت ایقان خواندهاند تا زمانی یه شخصی به چیزی یقین نداشته باشد ،به آن تویتل
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و اعتماد نمییند ابنعطاا آیه «و من یتویل علی ا فهو وسبه» (طالق )9 ،را دلیلتی بتر ایتن نتوع
والیت می داند در این جایگاه است یه ولی رمراه با رمه عالم می شود و به بقاا دستت متی یابتد؛
این ولی خدا نام عبد مخصص یامل را برای خود بر می گزیند صاوبان این والیت ،ارتل شتهود و
بصیرت رستند یه به ریچ دلیلی برای اثبات وجود خداوند نیاز ندارند زیرا خداوند را پاکتتر از آن
میدانند یه به دلیلی برای اثبات وجودش نیاز باشد (ابنعطاا ا اسکندرانی)88-81 :9929 ،
بنا بر آنچه گفته شد ،خداوند والیت یامل را به یسی ردیه مییند یته دارای والیتت نتوع دوم
باشد خدا قلب این ولی را از اغیار وفظ مییند چنان یه نور قلب او ریچگاه خاموش نمی شتود و
لباسی از جال یا بهاا خود بر تن او مییند یه سبب میگردد از یک سو بندگان خدا در او بتا نظتر
اُنس و محبت بنگرند و از سوی دیگر محبت وقتعالی در قلب او جای گیرد البته اگر چه یقین بته
وجود وق تعالی سبب تویل بر او می شود و این والیت ایقانی ،محبت خدا را در بتر دارد  -یعنتی
محبت از لحاظ ظارری مقامی باالتر دارد -اما آنچه در نظر ابنعطتاا جایگتاری برتتر دارد ،تویتل
داشتن به خداوند است زیرا در محبت ،محب ،دوام وب را خواران استت و ایتن نتوعی خواستت
نفسانی است ولی در تویل ،خواه وا وصل رخ درد و یا وا قطع ،بتاز رتم ستالک بته خواستته
خداوند راضی است و به او تویل مییند (ابنعطاا ا اسکندرانی)39-37 :9929 ،
پیش از این به سه مفهوم والیت در عرفان ،یعنی سرپرستی ،نزدیکی (قترب) و دوستتی (وتب)
اشاره شد و این یه رر یک از عرفا یکتی از ایتن معتانی یتا رمته آن رتا را بترای والیتت در نظتر
میگیرند ابنعطاا نیز به رر سه مفهوم اشاره مییند ولی آنچه برای او از میان ایتن معتانی مهتمتتر
است ،والیت ایقانی است و این یه یقین در اثر تویل به خداوند واصل میشود و این تویل ،رمان
واگذاری سرپرستی به خداوند است ابن عطا وتی دوستی را نیز باالتر از تویل نمیداند
بنابراین آن سالکی یه در ابتدا با نفس مجارتده متی ینتد و مقامتات و اوتوا را یکتی بعتد از
دیگری سپری می یند تا به نفس مطمئن دست یابد ،پس از آن یه به خدا یقین پیدا متی ینتد و بتا
تویل به او گام بر میدارد ،از سوی خداوند برگزیده میشود و نام ولی یامل مکمل را بر او مینهند
و تدبیر امور عالم ،با اجازه وقتعالی در دستان او قرار میگیرد؛ در نتیجته تویتل بتر ختدا ،استقا
تدبیر را در بردارد و اسقا تدبیر رمان والیت است و اینجاستت یته پیونتد میتان استقا تتدبیر و
والیت آشکار میگردد
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نتیجه
از میان معانی سهگانه دوستی ،نزدیکی و سرپرستی یه بترای والیتت ذیتر شتد ،معنتای ستوم نتزد
ابنعطاا از جایگاه باالتری برخوردار است؛ چنان یه او تمام مقامات نهگانه خود یعنی توبته ،زرتد،
صبر ،شکر ،خوف ،رجاا ،رضا ،تویل ،و محبت را در صورت رمراری با اصل اسقا تتدبیر ،دارای
صحت می داند و خطاب مطمئن بر نفس به سالک را از جانب خداوند در اثر رمتین استقا تتدبیر
می داند؛ این گونه سالک برگزیده خداوند در زمین می شود و به عنتوان ولتی متیتوانتد بتا اجتازه
وقتعالی امور عالم را تدبیر یند ابنعطاا والیت را نیز به دو صورت والیت ایقان و والیتت ایمتان
مطرح می یند و چون در والیت ایقان ،اصل اسقا تدبیر و واگذاری سرپرستی به خداوند آشتکارتر
است ،این والیت را بر والیت ایمان برتری می درد
پی نوشتها
 -9برای آشنایی با زندگی ابنعطاا به این منابع میتوان مراجعه یرد :ابن وجر عسقالنی ،الدرر الکامنه ،ص
 219؛ تاج الدین سبکی ،طبقات الشافعیه الکبری ،ج  ،7ص  918؛ ابن عماد ،شذرات الذرب فی اخبار من
ذرب ،ص  98؛ ابن عجبیه99 :2007 ،؛ ابن تغری بردی ،النجوم الزارره فی ملوک المصر و القارره ،ج ،1ص
 919؛ ابن فروون ،الدیباج المذرب فی معرفه اعیان علماا المذرب ،ص  292یاملترین منبع معاصر یتاب
«ابنعطاا و تصوفه» از غنیمی التفتازانی است؛ رمچنین دو مقاله با نامرای «زندگی و آثار ابنعطاا» از امیره
ضمیری در مجله فررنگ ،شماره 9919 ،98صص  237تا  999و «یادی از ابنعطاا اسکندری عارف مصری
در قرن رفتم» از علیرضا ذیاوتی در نشریه معارف ،شماره 9981 ،99چاپ شده است رمچنین پایاننامه
ارشد نعیمه ابراریمی علویجه با نام مقدمه و ترجمه یتاب «مفتاح الفالح و مصباح االرواح» ابنعطااا
اسکندرانی ،در دانشگاه ادیان و مذارب قم ،به زندگی و نظرات ابنعطاا پرداخته است
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