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تطبیق مفهوم توکل در نگاه خواجه عبداهلل انصاری و سنایی
سهیال موسوی سیرجانی

*

چکیده
توکّــل اصــطالح دينــی ،اخالقــی و عرفــانی اســت؛ در لغــت بــه معنــای
اعتمادکردن ،تکيهکردن ،اعتمادنمودن بر کسی و اعترافکردن بـر عجـز خـود
است( .لغتنامه دهخدا :ذيل لغت)
خواجه عبداهلل انصاری از عرفای مشهور قرن پنجم هجری ،از مفاهيمی مانند لجا،
تفويض و تسليم در کنار توکّل نام برده است .وی مقام توکّـل و تفـويض را کـار
خود به حقّ سپر دن معنا کرده است .و سپس مقـام لجـا و تسـليم را بـر توکّـل و
تفويض برتری بخشيده و آن را سپردن خويشتن به حقّ دانسته است؛ يعنی تسليم
هر آنچه ميان بنده و خداوند ا از اعتقاد ،خدمت (بندگی) و حقيقت است.
سنايی نيز در باب اول حديقه الحقيقـه ،ايـن ديـدگاه را در مقـام توکـل در دو
"حکايت فـی توکّـل العجـوز"" ،حکايـت التمثيـل فـی الـذی هـو يطعمنـی و
يسقينی" به تصوير کشيده است .همچنين انصـاری بـا بيـان درجـات توکّـل و
نامگذاری آن به اين نکته ی مهم اشاره دارد که يقين به قسمت غير از رضـا بـه
قسمت است؛ و عميقترين آرامش ناشی از رضـايت بـه خـدا و قضـای وی را
سنايی در داستان "حاتم و زن" وی در ذيل حکايت "فی توکل العجوز" آورده
است .خواجه عبداهلل انصاری نهايت کار خود را متوکّـل را بـه توکّـل حقيقتـی
میداند که همانا پيوند مقام توکّل با حال و مقام رضاست.
كلید واژگان :توکّل (مکتسب ،منتظر ،راضی) ،لجا ،تفويض ،تسليم ،يقين ،رضا.
* .استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ايران mousavi_sirjani@yahoo.com
تاريخ دريافت95/1/27 :ش

تاريخ پذيرش91/3/29 :ش
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مقدمه
توکّل اصطالحی دينی ،اخالقی و عرفانی است .ابتدا معنی لغوی ،سپس مفهوم
دينی و اخالقی و پس از آن به مفهوم عرفانی آن بحث خواهد شد.
در اين تحقيق ،به تحليل و تطبيق ديدگاه خواجه عبداهلل انصاری (م 411.ه .ق)
از عرفای مشهور و نويسنده صاحب سبک فارسی سنايی (م 121.ه .ق) که افکـار
تصوف و اصطالحات عرفان و گفتار مشايخ را با شعری آميخته و در قالب نظـم
در آورده؛ میپردازيم.
در فرهنگ دهخدا توکّل به معانی اعتمادکردن ،تکيهکردن ،اعتمـاد نمـودن بـر
کسی و اعترافکردن بر عجز خود آمده است( .لغتنامه دهخدا :ذيل واژه)
مصدر توکّل در قرآن نيامده ،اما مشتقات و واژه های هم ريشه با آن هفتاد بار،
مرتبط با مضامين گوناگون به کار رفته است .از آيات قرآنی که بـه توکّـل اشـاره
ُ

ُ

ُ ُ
مَمؤ ِمنِيَ (مائده[ )23 :خدا توکّل کنيـد
کرده است ،میتوان به وعَلَاهللَِفتولّكواَإنَکنت

اگر به او ايمان داريد( .گرويدهايـد).

و ْ
ْ
ُ ُ ُ ْ
فعليهَِِوولّكهواَإِنَکنهتمَمسهلِ ِ يَ

(يـونس)14 :

[موسی به قوم گفت که :شما اگر به حقيقت ايمان داريد و به راستی تسليم فرمان
او هستيد بر خدا توکّل کنيد را نام برد .مهمترين مضمون نسـبت ميـان توکّـل و
ايمان را در قرآن آمده است( .آلعمران135 :؛ مائده11 :؛ توبـه11 :؛ إبـراهيم11 :؛
و )...هم چنين ،در قرآن ،توکّل ،تقوا و صبر نيز در کنار هم آمده است .از مضامين
جالب توجه در آيات مرتبط با توکّل ،متوکّل بودن پيامبران الهی است ،هم چنـان
که نوح  ،هود و شعيب به قوم خود میگويند که به خدا توکّل کردهاند.

ُ
ا
ْ
و ُ
ْ ْ ُ
هتَوَإ ِ ْْه َِِِبِيه ُ َ (هـود[ )11 :سـخنان
ماَاستطعتَوَماَو ْوفِيِيقَإَِّلَبِاهللَِعليه َِِوولّك

شعيب به مردم :در هرکاری توفيق میطلبم ،بر او توکّل کـرده ،بـه درگـاه او پنـاه
میبرم.
ْ

ُ
ا ي
ي
ا ا ُ
ي ُ ا
و و ُ
َاا ٍ َ
إِّنَوولّكتَعَلَاهللَِرِّبَوربكمَماَمِنَداب ٍةَإَِّلَهوَِخِهَُبِن ِ
اِهيت اَإِنَرِّبَعهَل ِ

ُ
يم (هود[ )13 :من بر خدا که پروردگار من و شماسـت توکّـل کـردهام کـه
مست ِق ٍَ
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زمام اختيار هر جنبده ای به دست مشيّت اوست و البته هدايت پروردگار مـن بـه
راه راست خواهد بود.
 .2از واژههای همريشه با توکّل واژه "وکيل" است ؛ که در قرآن مکرر به کار

ْ ا ا
ْ
ْ
نَبِهاِِأَِ ْويينهاَ
رفته است و يکی از معانی آن "حافظ و حامی" استِ .شئناََلهُه
ا
ْ
ُ
ْ ُا
ِيل (اسراء13 :؛ احـزاب41 :؛ آل عمـران173 :؛ نسـاء:
َتدَلكَب ِ َِِعليناَوك َ
إِْكَ ثمََّل ِ

132؛ مزمل[ )9 :ای پيغمبر اگر ما بخواهيم آنچه را که به وحی بر تو آوريم همـه
را باز میبريم و آنگاه تو بر (قهر) ما ،هيچ مددکاری نخواهی يافت.
سنايی در حديقه نيز به واژه توکل يعنی وکيل اشاره کرده اسـت .وی در بـاب
کرم و فضل خداوند تعالی می فرمايد.
همــه اميــد مــن بــه رحمــت تســت

جان و روزی همه زنعمت توست

جگــر تشــنه مــان زکــوثر ديــن

شـــربتی بخـــش پرزنـــور يقـــين

نيســــت نزدانشــــی و نزهنــــری

جــز تــو ســوی تــوام وکيــل دری
(سنايی1374 ،ش)111 :

در احاديث ،مضامين بسياری در تبيين و اهميّـت توکّـل آمـده اسـت .بنـا بـر
حديثی که از پيامبر اکرم ،از معنای توکّل است که بنده بداند آفريدگان ،هيچ سود
و زيانی برای وی ندارند و فقط به خداوند اميدوار باشـد و از غيـر او نهراسـد و
تنها برای او کار کند( .کلينی1313 ،ش ،ج :4برگرفته از )253-251
تــو زميــر و وکيــل خشــم مگيــر
روزی تســـت بـــر علـــيم و قـــدير
(سنايی1374 ،ش)111 :
در بخش عرفان نهجالبالغه ،مطالب و مفاهيم زيـادی از ترجمـههـا و تفاسـير
درباره مفهوم توکل به دست آورد .نمونه هايی که در خطبهها و حکمت ذکر شده
و

 ،عبارت است از ( :م ْنَووّكَعليَِکفاهَُوَم ْنَسأهلَِعطاهَُوَ( )...هر کـس بـه او توکّـل
کند ،او را کفايت کند و هـرکس از او بخواهـد ،مـیپـردازد( ).دشـتی1311 ،ش:

ُ
و ُ
ُ
خطبه ( )95وَماَِردتَإَّلَاإلِلحَماَاستطعتَوَمهاَوهويقييقَإَّلَبِهاهللَِعليه َِِوولّكهتَو ْه َِِ
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ِني ُ َ) (من قصدی جز اصالح تا نهايت توانايی خود ندارم و موفقيّت من تنها بـه
لطف خداست و توفيقات را جز از خدا نمیخواهم بر او توکّل میکنم و به سوی
او باز میگردم( ).همان :نامه )21
در علم اخالق نيز به توکّل توجه شـده اسـت .خواجـه نصـيرالدّين طوسـی ،
توکّل را از انواع دوازدگانه اخالق ،که ذيل فضيلت عدالت قرار میگيرنـد ،آورده
و آن را به معنای زيادت ،نقصان ،تعجيل و تأخير نطلبيدن در اموری دانسـته کـه
قدرت ،کفايت و انديشه بشری مجال تصرّف در آنها را ندارد .از سوی ديگر ،وی
معتقد است کسانی که منتظر کمک خلق مینشينند و اين کار را توکّل مینامند؛ به
تنهايی و انفراد ميل کرده ،و از فضيلت بیبهره میمانند( .طوسی1313 ،ش-111 :
)217-113
در اين مجموعه ،ضمن بيان مقامات توکّل ،تفـويض ،تسـليم و لجـا بـه تمـامی
مفاهيم در ارتباط با توکّل از جمله ايمان ،يقين ،کسـب و کـار ،اختيـار ... ،پرداختـه
خواهد شد .انديشه و ديدگاه عارف نامی خواجه عبـداهلل انصـاری ،سـنايی و ديگـر
عرفا زينتبخش مجموعه خواهد بود.
مقام توكّل در آینه عرفان (توكّل ،لجا ،تفویض و تسلیم)
ش
انههههاَيامِههههدَانههههاَشههههاک ش َانههههاَ اکهههه شَ ََ
اُ
ا
ُ ْ
ي ََِل ِ ههههه ِف ا ََ
ِ ِِِهَسِهههههتةَوَانهههههاَالْههههه
ْ
ُْ
ْ
ُ
َنههههارَخِفت هههها ََ
ِههههَُْل ههههت
مِههههدغَلِك
ِ
ٍ

َ

َ

َ

ش
ش
انهههههاٌَههههها ِاَانهههههاَنههههها ِا َانهههههاَ رأ َ
ا
ْ
ُ
يقكهههنَالْههه ي ََِل ِ ههه ِف اَ هههاٌَهههارأ َ
ْ ُ
َدخههههو َاَلو
ههههار َ
َِ
ٌ ْ َيقههههد تكَمِههههن
ِ
يقهههها ِ

َ

َ

َ

(قشيری1312 ،ش)235 :
در فرهنگ لغات و اصطالحات عرفانی سجّادی« :توکّل در لغت تفـويض امـر
به سوی کسی است که بدو اعتماد دارد و به معنای واگـذاری شـخص بـه امـور
خود را بر مالک و اعتماد بر وکالت او ،و مالک شیء کسی است که مقتدر باشـد
بر آن در جهات مصالح .توکّل مقـام وااليـی اسـت کـه جـز خـواص از عرفـا و
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موحّدان آن را درک نمی کنند .به طور کلی معيار شناختن توکّل ،اعتمـاد بـه حـقّ
است و گسستن از غير( ».سجادی1314 ،ش)141 :
خواجه عبداهلل انصاری از عرفای مشهور قرن پنجم هجری در ميدان  21سـير
و سلوک عارفانه را در "کتاب صد ميدان" توکّل دانسته که از آن مقامـات لجـا و
رضا نشأت میگيرد .وی در اين کتاب  ،توکّل را کار بـه وی (حـقّ) سـپردن و از
وی بيوسيدن يعنی توقّع و چشمداشتن معنا کرده که با معنای توکّل در باب  27از
کتاب منازل السائرين وی بخش معامالت مطابقت دارد .تنها تفاوت در اين است
که در صد ميدان توکّل مقام دانسته شده و در منازل السائرين آن در ذيـل معاملـه
آمده است .میدانيم که معامله خود بندگیِ خاصّ خدا را کـردن اسـت و در ايـن
بندگی انسان مقامات بسياری از جمله مقام توکل را طـی مـیکنـد؛ بنـابراين چـه
توکّل زير گروه معامله و چه مقـام باشـد؛ در جايگـاه و تعريـف يعنـی تـالش و
کوشش سالک در طی طريق تفاوتی ايجاد نمی کند  .پيـر هـرات در کتـاب صـد
ميدان خود لجا را مقام حدّ فاصل بين توکّل و رضا دانسته و آن را باز پناهيدن به
يــک جــا يعنــی خــود را بــه ح ـقّ ســپردن و وی (ح ـقّ) را بيوســيدن (توقّــع و
چشم داشتن) ،معنا کرده است .و بين توکّل و لجا امتياز قائـل شـده و لجـا را بـر
توکّل برتری می بخشد .امتياز نهادن لجا بر توکّل با به تصويرکشيدن اين دو مقـام
در يک نمودار به شرح ذيل قابل بررسی است.
توکّل

لجا

 -1توکّل کار به حقّ سپردن است -1 .لجا خود را به وی (حقّ) سپردن است
 -2توکّل از وی بيوسيدن است.

 -2لجا وی (حقّ) را بيوسيدن است.

 -3متوکّل به عطا آرام گيرد

 -3خداوند لجا به حقّ آرام گيرد.

نمودار شماره  :1امتياز لجا بر توکّل
وی از کوثر دين به رسيدن نور يقين را از فضل و کرم الهی دانسـته و حـق را
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وکيل خود برای نيل به هدفی چون يقين که الزمه توکل است ،میشناسد:
جگــر تشــنه مــان ز کــوثر ديــن

شربتی بخـش پـر ز نـور يقـين

نيســت نزدانشــی و نــز هنــری

جز تو سـوی تـوأم وکيـل دری

هر چه بر مـن قضـای تـو نـوش

همــه نيکــو بــود نباشــد زشــت
(سنايی1374 ،ش)111 :

در ادامه بحث الزم به ذکر است که در ميدان  31و  79کتاب صـد ميـدان ،بـه
ترتيب از دو مقام تفويض و تسيلم در کنار توکل به ميان آمده است .تفـويض در
لغت به معنی باز گذاشتن کار بر کسی است( .منتهی األرب :ذيل لغـت) در قـرآن
ُ

ُ

ْ

کريم آمده است :وَِيق يوضَِ ْم ِأَإَِلَاهللَِإ ِ انَاهللَب ِ َُْبِال ِعبا َِد (مؤمنون[ )44 :من کـار
خود به خدا وا میگذارم که او کامالً بر احوال بندگان آگاه است.
خواجه عبداهلل در اين کتاب ،تفـويض را کـار بـا خداونـدِ کـار بـاز گذاشـتن
تعريف کرده است .وی دين ،قِسْم يا روزی و حساب خلـق (رسـيدگی بـه امـور
مردم يعنی رسيدگی به اعمال و افعال ايشان) را از اموراتی از نظر مـی گيـرد کـه
بنده به خداوند وا گذار می کند .پس از آن ،با مطابقت دو مقام توکّـل و تفـويض
در يک نتيجهگيری می توان گفت که کار با خداونـد کـار بـاز گذاشـتن ،سـپردن
تمامی امورات بنده (دين ،قِسْم ،حساب خلق) به حقّ است .در اينجا بايـد گفـت
که خواجه برای اينکه از زبان رمز و راز عرفانی استفاده کند؛ توکّل را تعريـف و
آن را کار به حقّ سپردن معنا کرده و در مقام تفويض معنای کار و انواع آن را در
نظر گرفته است .البته رسيدن به اين مقام عبور از مقامات بسياری را میطلبد.
سنايی در باب توکّل بدون آن که نامی از لجا و تفـويض آورده باشـد؛ تمـام
ديدگاه خواجه عبداهلل را به نظم در آورده باشـد؛ اسـت .وی در بـاب واگـذاردن
روزی به حق گويد:
پـــی منـــه بـــا نفـــاق بـــر در گـــاه

بــــه توکّــ ـل رونــــد مــــردان راه
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گــر توکّــل تــو را بــر اوســت همــی

خود بدانی که رزق از اوسـت همـی

پــس بــه کــوی توکّــل آور رخــت

بعــد از آنــت پــذيره آيــد بخــت
(سنايی1374 ،ش)117 :

وی هم چنين در داستان "حاتم و زن وی" ذيل حکايت "فی توکّل العجـوز"
در باب اول حديقه الحقيقه به توکّل عميق از جانب حـاتم و زن وی اشـاره دارد.
حاتم به رزاقی خداوند آگاه است و اعتماد دارد  .بنابر اين عافيت انديش نيست.
آنکــه خــوانی ورا همــی باصــم
حــاتم آنگــه کــه کــرد عــزم حــرم
مانــده بــر جــای يــک گــره زعيــال

بــی قليــل و کثيــر و بــی امــوال

زن بــه تنهــا بــه خانــه در بگذاشــت

نفقــت هــيچ نــی وره برداشــت
(سنايی1374 ،ش)117 :

زن وی نيز متوکّلی آگاه است که تنها تکيه گاهش حقّ و اعتماد بروی است
بـــر توکـــل زيـــنش رهبـــر بـــود

کــه ز رزاق خــويش آگــه بــود

آن زن با وقوف بر اينکه حق رزّاقی است که روزی را تا حيـات بـاقی اسـت،
(همان )111 :می رساند .بیهيچ دلهره و تشويشی روزگار را در نبـود همسـر بـا
طيب خاطر می گذراند.
شوهرت چـون برفـت زی عرفـات

هــيچ بگذاشــت مــر تــو را نفقــات

گفــت بگذاشــت راضــيم زخــدای

آنچــه رزق منســت مانــد بــه جــای

بــاز گفتنــد رزق تــو چنــد اســت

که دلت قانع است و خرسـند اسـت

گفــت چنــدان کــه عمــر ماندســتم

رزق مــن کــرد جملــه در دســتم

و آنجا که خواجه عبداهلل حساب خلق را با توکل به ميان میکشد ؛ سنايی نيز
اعتقاد خود را در باب قضا و قدر و اوامر و صنع به بهترين شکل به نظم کشـيده
و بر اين باور است که هر آنچه به امر خداوند قرار دارد ،بر وفق مراد و خواسـته
وی بر کارند .بنابراين همه مقهور قدرت وی و نقش صنع بر ظاهر ايشان آشکار؛
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و از آن جا که بازگشت همه به دست اوست؛ اين خود آشکارترين برهان حساب
خلق نيز در آفرينش به حق برمیگردد؛ پس بايد او را وکيل دانست و بدو توکّـل
کرد.
داده از حکـــــم تـــــو تمنّـــــی را

امـــر ديـــن را و عقـــل دنيـــی را

آنچـــه زايـــد زعـــالم امـــر ســـت

و آنچــه گويــد نبــی هــم از امرســت

کفر و دين خوب و زشت و کهنه و نو

يرجِـــــع االمـــــر کلّـــــه زی او

هرچــــه در زيــــر امــــر جبارنــــد

همــه بــر وفــق امــر بــر کارنـــد

همـــه مقهـــور و قـــدرتش قـــاهر

صـــنع او بـــر ظهورشـــان ظـــاهر

همـــه موقـــوف قـــدرت و حلمـــش

همـــه محبـــوس ســـابق علمـــش

آنکـــه عـــامی و آنکـــه از علماســـت

آنکه محکـوم و آنکـه از حکماسـت

همــه را بازگشــت حضــرت اوســت

هــر کــه مُنتــی اســت مِنــت اوســت
(سنايی1374 ،ش 111 :و )114

خواجه عبداهلل حاصل تفويض در دين را فراغت از اعتراض ،و در قِسْـم (روزی)
فراغت از طلب ،دعا ،و حساب خلق (رسيدگی به امور مردم) روی آوردن به خـوف
و رجا ،قبول ظاهر خلق و منع تجسس باطن ايشان دانسته اسـت .شـايد تحقّـق ايـن
امورات آرزوی عارف در رسيدن به يک زندگی آرمانی را محقّق میسازد.
بنابراين ،در مقام تفويض ،معنای توکّل روشنتر بيان شده .بـه عبـارت ديگـر،
وی با معنای کار (تقسيم آن به دين و قِسم و حساب خلق) و سپردن آن به حـقّ
و نتيجه حاصل از اين واگذاری ،در مقام تفويض بعد از توکّل به نحـو احسـن از
عهده بيان مطلب ولی رمزگونه برآمده است .بنابراين تفـويض را نبايـد از توکّـل
جدا دانست .امّا سنايی در "حديقه الحقيقـه" از مقـام تفـويض سـخنی بـه ميـان
نياورده؛ امّا تمام نظرات و ديدگاه خواجه عبداهلل را هم سو با خود در مقام توکّـل
بيان داشته است.
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و در ادامه بايد گفت تسليم در لغت به معنای گردن نهادن و رامشـدن اسـت.
ا

(معين :ذيل لغت) در قرآن کريم آمده است :وَسل واَتسلي ا (احزاب[ )13 :سالم
کنيد و تسليم او باشيد خواجه تسليم را خويشتن به وی (حـقّ) سـپردن دانسـته
است؛ يعنی تسليم هر آنچه ميان بنـده و خداونـد از اعتقـاد ،خـدمت و حقيقـت
است .با مطابقت مقام تسليم با لجا نيز بايد گفت که گويی تسليم همان لجاسـت؛
اما در مقام تسليم به شرح و بسط تسليم يعنی سپردن خويشتن به حـقّ پرداختـه
شده است .بنابراين میتوان گفت که لجا يا تسليم همان سـپردن هـر آنچـه ميـان
بنده و خداوند از اعتقاد ،خدمت و حقيقت وی میباشد .زيرا خويشتن هـر بنـده
چيزی جز اعتقاد ،خدمت (بندگی) و حقيقت وی نمـیباشـد .وی تسـليم را سـه
قسم دانسته است .1 :تسليم توحيد(اعتقاد)  .2تسليم اَقسـام (خـدمت)  .3تسـليم
تعظيم (حقيقت).
تسليم توحيد که از اعتقاد بنده نشأت میگيرد؛ شناخت ،پـذيرفتن و پرسـتيدن
حقّ ،ناديده ،نادريافته و بی معاوضه است.
سنايی در باب توحيد يعنی معرفت و شـناخت حـقّ و در نتيجـه پـذيرفتن و
پرستيدن خداوندگار که از اعتقاد وی سرچشمه میگيرد؛ به بيان ايـن نکـات مـی
پردازد :تمييز در جهان به سبب آن که نظـام آفـرينش نظـام احسـن اسـت؛ قابـل
بررسی نيست .نام نيک و بد ساخته ذهن کوته فکر انسـانهاسـت و در حقيقـت
سوز و سازهای دنيايی و دغدغه های ناشی از آن حکمتی است که تنها آفريدگار
منان از آن آگاه می باشد.
 .1تسليم توحيد:
عقــل در کــوی عشــق نابيناســت

عـــاقلی کـــار بـــوعلی سيناســـت

داننـــد جهانيـــان کـــه در عشـــق

(سنايی1374 ،ش)355 :
انديشـــه عقـــل معتبـــر نيســـت
(سعدی1371 ،ش)792 :
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 .2پرستيدن حق بیمعاوضه :معاوضه؛ مصدر و در لغت چيـزی را بـا چيـز ديگـر
عوض کردن ،چيزی را گرفتن و شيئی ديگر را عوض آن دادن است( .معين :ذيل
واژه) در اينجا پرستيدن حقّ بی شرط و چند و چون است.
هست حق را ز بهـر جـان شـريف

انـــدراثناء حکـــم صـــنع لطيـــف

داندآن کس کـه خـورده دان باشـد

کانچــه او کــرد خيــرت آن باشــد

نيک نزميل و بد نه زاسـباب اسـت

بد نـه از فصـد ليـک جـال بسـت

نام نيکـو و زشـت از مـن و تسـت

کــار ايــزد نکــو بــود بــه درســت

گر چه باشد به ظاهر آن همه خوب

ليــک بــاطن بــود همــه معيــوب

کــی بســازد بــه حکــم مطلــق تــو

بــــاد بــــا بادبــــان زورق نــــو

خير و شر نيسـت در جهـان اصـال

نيســت چيــزی از او نهــان اصــال

مرگ اگـر چنـد بدنکوسـت تـو را

مال و ميـراث هـا ازاوسـت تـو را

هرچه درخلق سوزی و سازی است

انــدر آن مــر خــدای را رازيســت

ای بســا شــيرکان تــو را آهوســت

وی بسا درد کان تـو را داروسـت

بايد گفت کار ايزد جز نيکويی نيست؛ باور به آن يعنـی جـز تسـليم در برابـر
ذات وحدانی برای بنده باقی نمیگذارد و تسليم همان پرستيدن حقّ بـیمعاوضـه
است؛ تمامی مخلوقات وی حتّی بين بهشت و جهنم حقّ نيز قابل تمييز نبـوده و
در برابر ذات حقّ رنگ باخته اند .پس با وی قابل معاوضه نمیباشند .و اينها همه
ی برهان بر شناخت و معرفت حقّ ناديده ،میگردند.
تلخ و شـيرين چـو هـر دو زو باشـد

زشــت نبــود همــه نکــو باشــد
(سنايی1374 ،ش)133 :

تسليم اقسام که ريشه در خدمت و بندگی دارد؛ يعنی وکالت و حکم (داوری،
قضا) وی را پذيرفتن و نفس را از سعی و جهد در تغييـر حکـم حـقّ بازداشـتن
است .زيرا محبّت حقّ ،رضايتی را به ارمغان آورده که هر نوع کراهت و ناپسندی
را از بنده دور کرده.
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سنايی گويد:
کـــه کنـــد بـــا قضـــای او آهـــی

جــــز فرومايــــهای و گمراهــــی

آه تـــو بـــا قضـــای او بـــاد اســـت

بــا قضــايش دل تــو ناشــاد اســت

بــا قضــا مرتــو را چونيســت رضــا

نشناســـی خـــدای را بـــه خـــدای
(سنايی1374 ،ش)132 :

و تسليم تعظيم که برگرفته از حقيقت بنده است؛ همانا سعی ،جهد و نشان داد
خود در هدايت ،معرفت و فضل وی گمکردن است.
سنايی گويد:
هــر کجــا ذکــر او بــود تــو کــه ای

جمله تسـليم کـن بـرو تـو چـه ای

آن اويــی تــو کــم ســتيز بــر اوی

گـــر گريـــزی از او گريـــز در اوی

جــان و تــن را بــه کردگــار ســپار

تـــا درون ســـرای يـــا بـــی بـــار
(سنايی1374 ،ش)134 :

با عنايت به مطالب ذکر شده در يک تقسيمبندی کلی بايد گفت که از ديـدگاه
خواجه عبداهلل انصاری توکّل و لجا دو مقامند؛ امّا با عنايت به فحـوای کـالم وی
لجا بر توکّل ارجح است ،ولی توکّل همان تفويض و لجا همـان تسـليم اسـت .و
خواجه تنها با اين تقسيمبندیها حد و مرزی را بـرای عامـه و خـواص در مقـام
توکّل قائل شده است .وی توکّل و تفويض را خـاصّ عامـان و لجـا و تسـليم را
خاصّ محبّان حقّ دانسته است .از نظـر وی ،شـرط رسـيدن بـه نهايـت عبـور از
تمامی مقامات (توکّل و تفويض) تا رسيدن به پختگی (لجا و تسليم) است .سـير
طبيعی کتابهای منازلالسائرين و صد ميدان برهانی آشکار بر اين قول است.
سنايی ضمن اين که از لجا در کتاب "حديقه" نامی نبرده؛ امّا تمـامی ديـدگاه
خواجه عبداهلل را در اشعار خويش هنرمندانه به کار برده است .با مطالعهی توکّـل
در متون شاخص عرفانی بر اين باور است که کالم ديگر عرفا در باب توکّل (اعم
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از مقدّم ،معاصر ،متأخّر با خواجه عبداهلل) در کالم خواجه عبداهلل انصـاری کـامالً
نمود داشته است .بيان چند مثال در باب تأکيد مطالب ذکر شـده خـالی از لطـف
نخواهد بود.
«گروهی اندر نزديک جنيد شدند .گفتند :روزی همی جوئيم گفت :اگر دانيـد
که کجاست ،بجوئيد .گفتند :از خدای متعال بخواهيم .گفت اگر دانيد که شما را
فراموش کرده است باز ياد وی دهيد .گفتند :اندر خانه شويم و بر توکّل بنشـينيم.
گفت  :تجربه شک بود ،گفتند :پس چه حيلت است؟ گفت دست بداشتن حيله».
(قشيری 1312ش)214 :
در شرح تعرّف ،توکّل همان تسليم در نظر گرفته شده ،بنابراين  ،بنده ضمانت
حقّ را پذيرفت و همه چيز را بدو تسليم کرده است؛ هـر تصـرّف کـه مالـک در
مُلک وی آرد بر آن اعتراض نيست .الزمه تسليم را اشـراف بـه يقـين قسـمت و
وقت در ازل دانسته که از آن گريزی نمیباشد.
«توکّل گردن نهادن است از بهر رفتن قضاها در احکام ،يعنی هر آنگاه که بنده
را توکّل درست گشته باشد ،عالمت درستی توکّل آن باشد که چـون قضـا پديـد
آيد در حکمی که حقّ تعالی بر او راند را در او اضطراب پديد نيايد از بهر آنکه
توکّل تسليم است و چون چيزی به مالک تسليم کردی هر تصـرّف کـه در مُلـک
خويش آرد تو را بر او اعتراض نرسد( ».مستملی بخاری1317 ،ش 353 :و )357
درجات توكّل ،از نظر خواجه عبداهلل انصاری و سنایی
با مطالعه توکّل ،لجا ،تفويض و تسليم ،بايد گفت خواجه عبداهلل توکّـل را بـر
سه درجه و آن را به ترتيب در احواالت "مکتسبان" "،منتظران" و "راضـيان" در
نظر می گيرد .خواجه در شرح احوال مکتسب میگويد "میکوشد و مـیسـازد".
(انصاری1373 ،ش )29 :توکّل مکتسب از نوع تفويض و توکّل يعنی سپردن کـار
به حقّ است که در پيش آمد.
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روزی تست بر علـيم و قـدير

تو زمير و وکيل خشـم مگيـر
(سنايی1374 ،ش)151 :

متوکّل منتظر با اعتقادی همچون مکتسب در باب حقّ و يقين بر وکيلـی وی؛
حسن ظنّ به احکام حقّ نيز دارد .وی نفس را به فراموشی سپرده و به واسـطه ی
حيلت های عقل و با طلب ،با فرمان حقّ مقابله نمیکند؛ متوکّـل منتظـر در برابـر
متوکّل مکتسب پيشروست؛ اما هنوز در راه است  .زيرا کار خود بـه حـقّ سـپرده
است ا؛ ما خود را نه .و اين بيانگر آن است که هنوز دويی يعنی سببها در چشم
بصيرت او رنگ نباخته است.
اما متوکّل راضی يا حقيقتی ،آن کسی است که سـعی خـود در هـدايت حـقّ،
جهد خود در معرفت وی و نشان خود در فضل وی گم کرده است؛ زيرا دريافته
که عطا و منع به حکمت خداوند ،قسّام و عادل اسـت و بنـده حـادثی نيازمنـد و
فقير است که فانی است؛ بنابراين با ترک اختيار يعنی حقّ انتخاب و رفع تکليف؛
با يقينی راسخ ،وکالت و حسن تدبير حقّ را پذيرفته و به آرامش رسـيده اسـت ؛
زيرا خود را به وی سپرده و تنها خواهان وی و هم اوسـت کـه آرامـش را بـه او
میبخشد.
سنايی اعتقاد دارد که نام نيک و بد ساخته ذهن انسان هاست و خداوند تماما
نيکوست .بنابر اين در برابر حکم خداوند بايد تسليم بود؛ زيرا هر آنچه خداونـد
برای بنده اختيار کرده و برگزيده سراسر خير بنده در آن است.
داند آن کـس کـه خـورده دان باشـد

کانچــه او کــرد خيــرت آن باشــد

نيک نزميل و بـد نـه زاسـباب اسـت

بدنــه از قصــد ليــک جــال بســت

نــام نيکــوو زشــت از مــن توســت

کــار ايــزد نکــو بــود بــه درســت

گر چه باشد به ظاهر آن همه خـوب

ليــک بــاطن بــود همــه معيــوب

کــی بســازد بــه حکــم مطلــق تــو

بــــاد بــــا بادبــــان زورق نــــو
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خيــر و شــر نيســت در جهــان اصـال

نيســت چيــزی از او نهــان اصــال

مــرگ اگــر چــه بــد نکوســت تــو را

مال و ميـراثهـا از اوسـت تـو را

هر چه در خلق سوزی و سازی است

انــدر آن مــر خــدای را رازيســت

ای بســا شــير کــان تــو را آهوســت

وی بسا درد کان تـو را داروسـت
(سنايی1374 ،ش)132-131 :

در بحث و بررسی ساير متون عرفانی بايد گفت از تمامی درجـات و مراتـب
توکّل در اين منابع بحث شده است و اين در حالی است کـه مراتـب بـا اسـامی
متفاوت ،مفهومی يکسان و نزديک به هم دارند .بنابراين ذکر و بيان درجات توکّل
از زبان خواجه عبداهلل انصاری ما را از آوردن شواهد از ديگر کتب مرجع بینيـاز
می گرداند .اما برای صحّت گفته خود تنها به ذکر چند جدول که از مآخذ عرفانی
در باب درجات توکّل استخراج شده است ،اکتفا میکنيم.
توکّل مؤمنين :طرح بدن در عبوديّت و تعلّـق دل بـه ربوبيّـت،
اگر عطا کند شکر کند و اگر منع فرمايد ،شکيبايی پيشه سـازد
و به قدر او موافق و خشنود باشد.
درجات

توکّل اهل خصوص که ابوالعباس عطا گويد :توکّل بر خدا ،به

توکّل:

خدا و برای خدا و صرفاً متوکّل علی اهلل بودن نـه متوکّـل بـه
سبب ديگر.
توکّل خصوص الخصوص :اعتماد دل است بر خـدای تعـالی
در جميع احوال.
نمودار شماره  :1-2درجات توکّل در اللمع
(طوسی1312 ،ش)151 :

درجات

 -1توکّل مؤمنان :که متوکّل بـه وعـده آرام گيـرد .وی ايـن را

توکّل:

توکّل بدايت دانسته و صفت متوکّل مؤمن.
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 -2توکّل اوليا :تسليم به علم حقّ.
 -3توکّل موحّدان :تفويض است؛ يعنی صـاحب تفـويض بـه
حکم حقّ رضا دهد .وی تفويض را نهايت توکّل دانسته است.
نمودار شماره  :1-3درجات توکّل
(قشيری )215 : 1312
توکّل اضـطراری :هسـتی را همـه از خداونـد ديـدن يعنـی
درجات
توکّل:

باقیمانده خود از نفس زدوده شود و وجود حقّ بر اکوان اعيان
و اکوان چيره شود.
توکّل اهل معرفت و خواص :در اين مقام سبب را مرده بيند
که حياتی نخواهد يافت مگر به توکّل.
نمودار شماره  :1-4درجات توکّل

در عوارف المعارف (سهروردی1334 ،ش)113 :
در ادامه بحث بايد گفـت کـه ابوطالـب مکّـی در کتـاب "قـوت القلـوب" و
عزّالدين کاشانی در کتاب "مصباح الهدايه" به بيان انواع توکّل پرداختهاند .پس از
مطالعه سخنان ايشان بايد گفت که ديدگاه اين دو عارف در بحث پيشين ما يعنی
بيان توکّل ،تسليم و تفويض و درجات آن با شرح و بسـط آمـده اسـت؛ ولـی از
آنجا که اين دو عارف انواع توکّل را با اختصاص نام تعريف کردهاند؛ به ذکر نظر
ايشان می پردازيم تا خواننده محترم با مطابقت دادن مطالـب ايـن دو بزرگـوار بـا
سخنانی که در پيش آمده ،ضمن اينکه شاهدهايی ديگر را مبنی بر اثبات و استوار
داشتن آرای پيشين ،پيشرو دارد؛ بر اين نکته واقف گردد که انواع توکّل از زبـان
اين دو بزرگوار غير از کالم ديگر عرفا در باب توکّل و درجات آن نيست.
ابوطالب مکّی در قوت القلوب دو نوع توکّل را ذکر میکند" :توکّـل فـرض و
توکّل فضل" .وی توکّل فرض در معنای تسليم به قضـا و قـدر الهـی را در گـرو
ايمان می داند؛ از نظر وی توکّل فضل همان مشاهده وکيل است که تنهـا در مقـام
معرفت و عين اليقين دست می دهد .وی برای تأييد نظر خويش شاهد قرآنی نظير
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اُ ْ

ُ ُ

وَعَلَاهللَِفتولّكواَإِنَکنتمَمؤ ِمنِيَ (مائده )32 :را مصداق توکّل فرض و آياتی نظير
و

إنَاهللَحي َاملتولّكي را مصداق توکّل فضل میداند( .ابوطالب مکّی)
در مصباح الهدايه در ذکر انواع توکّل آمده اسـت .1 :توکّـل عنايـت  .2توکّـل
کفايت .عزّالدّين در باب توکّل عنايت و کفايت گفته است:

«هر مقامی را بدايتی ،اقبالی ،نهايتی و ادباری است؛ إال توکّل که همه بدايت
است و اقبال و هرگز به نهايت و ادبار نينجامد .و مراد از آن توکّل عنايت است
يعنی اعتماد برحسن مشيّت قديمه .و توکّـل کفايـت :يعنـی اعتمـاد بـر صـدق
کفالت ،و توکّل کفايت داخل بود در توکّل عنايت و من غير عکس( ».کاشـانی،
1372ش)397 :
در شرح تعرّف به اين نوع توکّل اشاره شده است که بنده چـون توکّـل آرد از
ق شغل او را کفايت کنـد؛ البتّـه بعـد از اينکـه بـه يقـين بـر
بهر کفايت آرد تا ح ّ
مقسومبودن روزی رسيد:
«چون اين مقام بيند سر خويش از مقام توکّل به مقام تعظيم بـاز آرد چـون او
خود نظاره تعظيم حقّ کرد چنان مشغول گردد که او را خود توکّل و کفايـت يـاد
نيايد( ».مستملی بخاری1317 ،ش)1351 :
جایگاه مقام توكّل و رضا در آثار مختلف
در صد ميدان خواجه عبداهلل انصاری مقام توکّل در ميدان بيست و يکم ،بعـد
از مقام بصيرت و قبل از مقام لجا قرار گرفته است .و پس از آن در ميـدان  23از
مقام رضا ذکر به ميان آمده است .هم چنين خواجه در کتاب منازل السائرين خود
را به ده قسم تقسيمبندی کرده که عبارتند از .1 :قسم البدايات  .2قسم األبواب .3
قسم المعامالت  .4قسم األخالق  .1قسم األصول  .3قسم األوديه  .7قسم األحوال
 .1قسم الواليات  .9قسم الحقائق  .15قسم النهايات.
وی بیآنکه به تعريف هر قسم بپردازد؛ هر قسم از اقسام دهگانه را به ده بـاب
تقسيم کرده است .وی در قسم معامالت از ده باب نـام مـیبـرد کـه عبارتنـد از:
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رعايت ،مراقبت ،حرمت ،اخالص ،تهذيب ،اسـتقامت ،توکّـل ،تفـويض ،ثقـه و
تسيلم (شايان ذکر اسـت کـه پـيش از ايـن از مقـام توکّـل ،تفـويض و تسـليم
صحبت به ميان آمد) .وی اخالق را به بابهای صبر ،رضا ،شکر ،حياء ،صـدق،
ايثار ،خلق ،تواضع ،فتوّت و انبساط تقسيمبنـدی و شـرح مـیکنـد( .انصـاری،
1317ش)21 :
هر چند که در صد ميدان توکّل و رضا هر دو مقام و در منازل السائرين توکّل
در زمره معامالت و رضا در زير گروه اخالق قرار میگيرد ،بايد گفت در نهايـت
ديدگاه خواجه نيز هم چون ديگر عرفا بر اين اصل اسـتوار اسـت کـه توکّـل بـه
عنوان مقامی از مقامات عرفانی پلی برای رسيدن بـه جايگـاه و مقـام رضاسـت؛
يعنی برای رسيدن به مقام رضا سالک بايد حتما مقام توکّل را پشت سر گذاشته و
بیتوکّل ورود به جايگاه و مقام رضا ممکن نمیباشد .همان گونه که در درجـات
توکّل نيز گفتيم ،آخرين مرحله توکّل ،توکّل حقيقتـی اسـت کـه جايگـاه متوکّـل
راضی است .نکته ی قابل تأمل در اينکه نبايد رضا را در معنی توکّل يـا توکّـل را
در معنای رضا آورد ،اين است که در هر دو مقام (توکّل و رضا) متوکّل و راضـی
به ايمان و يقين محکم دست می يابند .متوکّل با ايمان به فضل ،حکمت و عـزّت
خداوند يقين به سابقه قسمت دارد .اما راضی با همان ايمان ،يقين به حسن تدبير
الهی دارد ،در نتيجه هر دو با ايمان و يقين همه ی امور خود را به خداوند واگذار
میکنند .مهمترين تفاوت در اين است که متوکّل ممکن است هر نوع قضا و قدر
و رنج و بال را بپذيرد؛ اما از آن خشنود نباشد ،اما در رضا اصل مهم ،عدم کراهت
در هر قضا و تقديری است و راضی آن است که به هر آنچـه کـه از طـرف حـقّ
باشد ،خشنود است .و مهمترين دليلی است که مشـايخ رضـا را خـاص منتهيـان
دانسته و عبور از توکّل را برای رسيدن به مقام رضا الزم شمردهاند.
سنايی در داستان "حکايت زن دادخواه بـا سـلطان محمـود" در بـاب هشـتم
حديقه الحقيقه زنی پير را به تصوير می کشد کـه در پـی از دسـت دادن ملـک و
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امالک به دادخواهی به غزنين آمده و شرفياب ديدار سلطان محمود در بارگاه وی
میشود.
عـــــاملی در نـــــاو در بـــــاورد

قصــد امــالک و چيــز آن زن کــرد

زن گرفـــت از تحـــب ره غـــزنين

بشــو ايــن قصــه و عجايــب بــين
(سنايی1374 ،ش)141 :

پادشاه فرمان سپردن امالک به زن را صادر کرده و ارسال می دارد و عامـل از
حکم پادشاه سرباز زده و رشادت زن برای دادخواهی در مرتبه دوم در حالی کـه
پادشاه را شگفت زده کرده اسـت .حکـم را جـاری و عامـل را بـه سـزای عمـل
می رساند .نکته قابل توجه در اين داستان آن است که عدم رضايت شـاه در فـرو
گذاشت فرمانش سبب مجازات شناخته مـی شـود؛ البتـه فرمـان پادشـاه در ايـن
داستان عين عدالت است که بايد جاری گردد  ،امّا عامل از اجرای آن سـرباز زده
است؛ در پايان داستان حکم نافذ و جاری از مشخصههای پادشاه عـادل شـناخته
شده که عدل گستری را به ارمغان می آورد و معرفت بدين امر رضايت و تسـليم
بی چون و چرای بندگان را در پی دارد.
ســربپيچيد و ضــال و عاصــی گشــت

گرد خـود رأيـی و معاصـی گشـت

مـــرد را ايـــن ســـزا بـــود ناچـــار

تــا نــدارد رضــای ســلطان خــوار

غافــــل ابلــــه از چنــــان کــــردار

جــان بــه بيهــوده کــرد در ســرکار

بعــد از آن حکــم شــاه نافــذ گشــت

شــير بــا گــورآب خــورد بــه دشــت

شـــاه را حکـــم چـــون روان باشـــد

عــالم از عــدل او خــورد بــه دشــت

پــس اگــر حکــم او نباشــد جــزم

نکنــد هــيچکس بــه ملکــش عــزم

امــر ســلطان چــو امــر يــزدان اســت

ســـايه ايـــزد از پـــی آن اســـت
(سنايی1374 ،ش) 147 :

همچنين سنايی اعتقاد دارد که هر که با قضا و قدر خويش سرناسازگاری دارد،
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اين ناسازگاری اختيار و گزينش وی نيست؛ بلکه حق را در اين دست است.
بنــدگان را کــه از قــدر حــذر اســت

آن نه زيشان که آن هم از قدر است

بنابراين در برابر حکم و قضا بايد راضی بود و عدم رضايت دليلـی بـر عـدم
شناخت حقّ و دوستداری وی است.
بــا قضــا مــر تــو را چــو نيســت رضــا

نشناســـیخـــدای را بـــه خـــدای

زيرا عارفِ به حقّ ،حکم و تقدير وی را نه تنها بال بلکه عطا میبيند.
هرچــه آيــد بــه جــز عطــا نبــود
حکــــم و تقــــدير او بــــال نبــــود
(سنايی1374 ،ش)133 :
همه موارد بيانگر هم سويی ديدگاه ايـن دو عـارف نـامی اسـت .بايـد گفـت
سنايی نيز توکّل را الزم رسيدن بـه رضـا و رضـا را نهايـت مقامـات مـیدانـد و
میشمارد.
بی رضای حق هر آنچه راحت توست

آن نه راحت که آن جراحت توست

تلــخ و شــيرين چــو هــر دوزو باشــد

زشــت نبــود همــه نکــو باشــد

دل ز تلخــيش همچــو مــیخــوش دار

همچنــو دل پــر آب و آتــش دار

جــان بــه عهــد و وفــاش بســپرده

در کنـــف زنـــده در کفـــن مـــرده

پــيش امــرش چــو کلــک برجســته

جــان کمــروار بــر ميــان بســته

از بــــرای وفــــات تخــــم نقــــاق

نقــد خــوارزم کــم بــرد بــه عــراق

از بـــرای دو دانـــگ ســـيم دغـــل

نکنـــد بـــا خـــدای کيســـه بـــدل

همچنـــان بختـــی کمـــر کوهـــان

ســلبت حــرص کــم زنــد ســوهان

در رضــای خــدای خــويش بکــوش

به نه چيزش چو بنـدگان مفـروش

بــاش در حکــم صــد لجــانش گــوی

هــم ســمعنا و هــم اطعنــا گــوی

چونـــت گويـــد نمـــازکـــن بگـــزار

چونــت گويــد مکــن بــرو مگــذار

چونــت گويــد بــبخش هــيچ منــه

چونـــت گويـــد نگـــاه دار مـــده
(سنايی1374 ،ش134 :و)133
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توكّل و مفاهیم مربوط به آن
در تحليل ساخت معنايی توکّل و رضا ،مفاهيمی مرتبط و خويشاوند به چشم
میخورد .بعضی مفاهيم مانند ايمان ،و ارتباط آن با توکّل در آيات قرآن کريم هم
آمده است و همچنين واژه هايی مانند يقين ،توحيد ،اختيار ،معرفت ،کسـب ،رزق
 ....که بر هر کدام از آنها جداگانه اشاره خواهد شد.
ـ توكّل ،رضا (ایمان و یقین)
در آيات قرآن به رابطه ی ايمان و توکّل اشاره شـده اسـت .در همـه ی آثـار
عرفانی نيز مقام توکّل با ايمان و يقين پيوند ناگسستنی دارد .محققّان اعتقاد دارند
که  :توکّل از ارکان ايمان و حقيقت ايمان حفـظ توکّـل اسـت« .و توکّـل نتيجـه
حقيقت ايمان است به حسن تـدبير و تقـدير عزيـز علـيم( ».عزالـدين کاشـانی،
1372ش)393 :
سنايی نيز در حکايت فی التوکل العجوز شرط توکـل همسـر حـاتم را ايمـان
يعنی اعتقاد و باور داشت حق دانسته است
بـر توکــل زنـيش رهبــر بــود

که ز رزّاق خـويش آگـه بـود
(سنايی1374 ،ش)111 :

از طرفی تفويض نيز باالتر از توکّل و تسليم مقدمهای برای مقام رضـا اسـت.
زيرا تسليم ،خود به خدای سپردن است که از مقام منتهيان است.
بهترين راه دست يابی به ديدگاه سنايی در باب تسليم و رضا را مـی تـوان در
حکايت باز ذيل «التّمثيل فی الذی هو يطعمنی و يسقين» يافت؛ در ايـن حکايـت
باز به سبب ويژگیهای شاخص خود در بين پرندگان در بيشه صيد میگـردد در
ابتدا او را به اسارت گرفته و گردن و هر دو پای وی را در قيد و بند می آورنـد.
بينايی چشم را با چشم بند از او سلب کرده و پس از آن صـيدکردن را بـدُو مـی
آموزند.

تطبیق مفهوم توكل در نگاه خواجه عبداهلل انصاری و سنایی 133 /

بــاز را چــون ز بيشــه صــيد کننــد

گــردن و هــر دو پــاش قي ـد کننــد

هر دو چشـمش سـبک فـرو دوزنـد

صــــيد کــــردن ورا بياموزنــــد
(سنايی1374 ،ش)119 :

اينجاست که او با تکيه و توکل بر بازدار خويش از اغيار و عادات رهايی مـی
يابد و يک سو نگر می گردد.
خـــوز اغيـ ـار و عـــاده بـــاز کنـــد

چشــم از آن ديگــران فــراز کنــد
(همان)

که اصل وزينی در توکل است در اينجا رضايت به روزی انـدک ولـی نعمـت
خود داده و گذشته دنيايی خود را به فراموشی می سپارد:
انـــدکی طعمـــه را شـــود راضـــی

يــ ـاد نــــارد زطعمــــه ماضــ ـی
(همان)

پس از طی اين مرحله باز دار با عنايت با اينکـه منـی و خـود ی وی را از او
گرفته و تکيه بر بازدار را با رضايت بدو آموخته است گوشه چشـم اورا بـر دنيـا
می گشايد.
بـــاز دارش زخـــود پيـــاده کنـــد

گوشـــه چشـــم او گشـــاده کنـــد

تــــا همــــه بــــاز دار را بينــــد

خلــــق بــــر بــــاز دار نگزينــــد

زو ســـتاند همـــه طعـــام و شـــراب

نــرود ســاعتی بــی او در خــواب
(همان)

بعــد آن برگشــايدش يــک چشــم

در رضا بنگـرد درو نـه بـه خشـم

از ســـر رســـم و عـــاده برخيـــزد

بــاد گــر کــس بــه طبــع نــاميزد

در اينجاست که وی متوکّل راضی است که شايستگی بزم و دسـت ملـوک را
می يابد و رام می گردد در اين داستان سنايی ضمن پرداختن به دو مقام توکـل و
رضا اساس موفقيت در اين راه را رياضت نفس ،زهد و ورع ،توکل به دوسـت و
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چشم داشت از وی و درنتيجه رهايی از عادات و رسـوم دانسـته کـه نهايـت آن
رسيدن به رضايت محض از دوست می باشد.
تمامی توکّل عميق از جانب حاتم و زن وی که در صفحات قبل بـدان اشـاره
شد ناشی از ايمان و يقينی قوی به حق در نتيجه توکّل بدوست.
تمامی اشعاری را که سنايی در باب «فی الرضا و التسليم» آورده از جمله:
 جاری بودن قضا و قدربندگان را کـه از قـدر حـذر اسـت

آن نه زيشان که آن هم از قدر اسـت
(سنايی)131 :1374

 حسن تدبير الهینــام نيکــو و زشــت از مــن توســت

کــار ايــزد نکــو بــود بــه درســت
(همان)131 :

که می تواند بيانگر ايمان و يقينی قوی به حق است کـه رسـيدن بـه مقامـات
تسليم و رضا را به ارمغان می آورد.
از آنجا که در صفحات قبل يادآور شديم که توکّـل و رضـا دو مقـام پيوسـته
هستند و شرط رسيدن به مقام رضا ،عبور از مقام توکّل است؛ بايد گفت کـه هـر
دو اين مقام با يقين در رابطه تنگاتنگ قرار گرفته ؛ اما متوکّـل يقـين بـه قسـمت
دارد ،در حالی که ممکن است از قسمت خود راضی يا خشنود نباشد .اما راضـی
با يقين بر حسن تدبير الهی به شادمانی و خرسندی جاودان میرسد.
سنايی گويد:
ابلقــی را کــه رخ بــه خانــه اوســت

تـــازگی جـــان زتازيانـــه اوســـت

و آنکــــه از تيــــر او شــــرف دارد

ديــــدگان از پــــی هــــدف دارد

ای بــر آتــش نهــاده خــرمن خــويش

بــاد بــرداده ســقف گلشــن خــويش

گــر تــو را تيــا تــن زنــد آه کــن

ور تــو را زخــم حــق زنــد خــه کــن
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بی رضای حق آنچه راحـت توسـت

آن نه راحت که آن جراحت توسـت

تلخ و شيرين چـو هـر دو زو باشـد

زشـــت نبـــود همـــه نکـــو باشـــد
(سنايی1374 ،ش)133 :

توكّل ،رضا (اختیار و محبت)
چو قسمت ازلی بی حضور ما کردنـد

گر اندکی نه به وفق رضاست ،خرده مگيـر
(حافظ1373 ،ش)343 :

در ترک اختيار و قبول قضا و قدر در تعريف و توضيح رضا .خواجـه عبـداهلل
انصاری گويد:
رضا خشنودی و بسند کاری اسـت و آن سـه چيـز اسـت :ديـن وی چنانکـه
وی(حقّ) قرار داد  ،بدان راضی باشی و قسمت و روزی چنان که تو را و ديگران
را نهاد ،بدان رضايت دهی .و به موالی خويش ،به جای هر چه جز از وی است،
خشنود گردی.
بنابراين کراهت از مباحثی است که در اين قسمت بايد بدان پرداخت .کراهت
ناپسندی است و اصل مقام رضا در رفع کراهـت اسـت .رضـا زمـانی بـه وجـود
می آيد که کراهت از بين برود به عبارتی کراهت ضد رضاست .زيرا منشا کراهت
شک است؛ در حالی که نقطهی مقابل شک يقين است که راهبر بـه سـوی مقـام
رضا می باشد .بنابراين رضا زمانی به وجود می آيد که کراهت از بين بـرود يعنـی
بنده شکی که راهبر به ناپسندی است را ترک گويد.
گر تو آن جور پسندی که به سنگم بزنـی

از من آن جرم نيايد که خالف آغازم

مستور و مست هر دو چو از يک قبيلهاند

ما دل به عشوه که دهيم اختيار چيست
(حافظ1379 ،ش)41 :

تعبير اين کالم آن است که ناخشنودی از قضا و قـدر زمـانی وجـود دارد کـه
بنده از خود اختيار میبيند .اختيار يعنی حقّ انتخاب و حقّ انتخاب يعنی پـذيرش
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وجود نامقبول در مقابل مقبول.
بنابراين بنده با رفع کراهت و ناپسندی وجود هر نامقبولی را در نظام آفرينش
ردّ میکند و آفرينش را سراپا نظام احسن می بيند که نتيجه آن ترک حقّ انتخـاب
و اختيار است که همه در سايه رضا حاصلشدنی است( .اين مطالب در صفحات
قبل با بيان کالم خواجه عبداهلل و سنايی تأييد و تفهيم شده است)
توكّل (كسب و كار)
بيان نسبت ميان توکّل به معنای تـرک تعلّـق بـه اسـباب و کسـب بـه معنـای
حرکت و کوشش برای معيشت ،مسائلی در حيطه ی علم و نظر و مشـکالتی در
عمل پديد میآورد.
اگرچه اغلب عرفا در جمع و تلفيق توکّل و کسب سخن گفتـهانـد ،برخـی از
ايشان به تضاد ميان توکّل و کسب تصريح کردهاند .حال آن که با عنايت به بحث
درجات توکّل در اين مقاله بايد بيان داشت که همان گونه که عنوان شد خواجـه
توکل را بر سه درجه و آن را به ترتيب در احواالت مکتسبان ،منتظران و راضـيان
جايگزين می کند .پس از تحليل سخنانش بايد گفت که مکتسب و منتظر هـر دو
خدای را شناخته و بدون دخالت ادارک و عقل معاش با خلوص نيّـت و صـفای
دل قبول و اجابت کردهاند؛ امّا متوکّل منتظر در برابر متوکّل مکتسب پيشروسـت،
زيرا وی با اعتقادی همچون مکتسب در باب حقّ و يقين بـر وکيلـی وی حسـن
ظن به احکام حقّ دارد و نفس را به فراموشی سپرده و به واسطه حيلتهای عقل
و دست آويز دعا و طلب با فرمان حقّ مقابله نمی کنـد .امّـا او نيـز هنـوز در راه
است زيرا کار به حقّ سپرده امّا خود را نه .و اين بيانگر آن است که هنـوز دويـی
يعنی سببها در چشم بصيرت او رنگ نباخته است .امّا متوکّل راضی يا حقيقتـی
آن کسی است که سعی خود در هدايت حقّ ،جهد خود در معرفـت وی و نشـان
خود در فضل حقّ گم کرده است ،زيرا دريافته که عطا و منع به حکمت خداونـد
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قسّام و عادل است و بنده نيازمند وی ،بنابر اين با ترک اختيار يعنی حق انتخـاب
و رفع تکليف ،با يقينی راسخ ،وکالت و حسن تدبير حق را پذيرفته و به آرامـش
رسيده است زيرا خود را به وی سـپرده و تنهـا خواهـان وی و هـم اوسـت کـه
آرامش را بدو میبخشد .بيان اين مطالب ،رسيدن بر وحـدت و دوری از يقـين و
کثرت است؛ نه اينکه نفی کسب و کار که بيشتر بزرگـان بـدان انديشـيد ه انـد و
تفسير بدان کرده اند.
کالمی از عزّالدين کاشانی در کتاب مصباح الهدايه زينتبخش ايـن بخـش از
کالم ماست.

ْ ْ ْ ُ
ْ
ْ
ْ
در انجيل آمده است که « :اَابنَآدمَليسَمِنَالعد ِ َانََّلَا ِ
ٍَهدَوَانهتَ
طاِلهكَبِع ه ِ ٍ
ُ
و ِ
طاِلُينَب ِ ِ ْز ِقٍَ ٍَد» (کاشانی1372 ،ش[ )399 :ای فرزند آدم ،عدالت نيست کـه مـن

کار فردا را از تو نخواهم حال آنکه تو روزی خود را از من میخواهی.
سنايی نيز در داستان حاتم و زنش ،نهايت رضايت را در توکّل زن حـاتم بـه
تصوير میکشد رضايتی که بر پايه اعتقاد و يقين به وکيلی حقّ و حسـن ظـن بـه
احکام وی ،نه تنها مقام توکل را برای وی رقم زده است بلکه مقام تسـليم کـه را
نيز به ارمغان آورده است.
زن حاتم پس از سفر همسر به حجاز و بيت الحرام در روياروی با اطرافيـان
خود و در برابر پند و نصيحت ايشان بسيار زبيا و پر محتوا ايـن اعتقـادات را در
کالم خود جاری میگرداند.
در ره پنـــد و نصـــيحت آمـــوزی

جملـــه گفتنـــد بهـــر دل ســـوزی

شــوهرت چــون برفــت زی عرفــات

هــيچ بگذاشــت مــر تــو را نفقــات

گفــت بگذاشــت راضــيم زخــدای

آنچـــه رزق منســـت مانـــد بجـــای

بازگفتنــــد رزق تــــو چندســــت

َ

گفههتَچنــدان کــه عمــر ماندســتم

ََ

کــه دلــت قــانع اســت و خرسندســت

َ

رزق مـــن کـــرد جملـــه در دســـتم

َ
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ايــن يکــی گفــت مــی نــدانی تــو

او چــــه دانــــد ز زنــــدگانی تــــو

گفـــت روزی دهـــم همـــی دانـــد

تـــــا بـــــود روح رزق نســـــتاند

بـــاز گفتنـــد بـــی ســـبب ندهـــد

هرگـــز از بيـــد بـــن رطـــب ندهـــد

نيســت دنيــا تــو را بــه هــيچ ســبيل

نفرســـــتدت زآســـــمان زنبيـــــل

گفـــت کـــای رايتـــان شـــده تيـــره

چنـــد گوئيـــد هـــرزه بـــر خيـــره

حاجــت آن را بــود ســوی زنبيــل

کــش نباشــد زمــين کثيــر و قليــل

آسمان و زمـين بـه جملـه و راسـت

هرچه خود خواستست حکم او راست

برســـاند چنانکـــه خـــود خواهـــد

گــــه بيفزايــــد و گهــــی کاهــــد
(سنايی1374 ،ش)117 :

نتیجهگیری
خواجه عبداهلل انصاری و سنايی از عرفای مشهور و از نويسندگان و شـاعران
صاحب ذوق و صاحب سبک فارسیاند.
ايشان مانند هر مسلمانی با تکيه بر آيات قرآن کـريم ،مقـام توکّـل و رضـا را
اساس کار خويش قرار داده و در تعريف توکّل نگرشی همچون عرفا داشته و بـا
ديدی عميق بدان نگريسته که آثارشـان بـه بهتـرين شـکل گويـای ايـن مطالـب
میباشد.
اين دو عارف توکّل و تفويض را کار خود به حقّ سپردن معنا میکنند ،يعنـی
سپردن امورات بنده در رابطه با دين ،قسم وحساب خلق به خداونـد عـالم .البتـه
خواجه عبداهلل لجا را بر توکّل و تفويض برتری داده و آن را برابر با تسـليم معنـا
میکند و آن را خويشتن به حقّ سپردن میداند يعنـی سـپردن اعتقـاد ،خـدمت و
حقيقت هر بنده به حقّ .خواجه توکّل را به سه درجه تقسيم میکند و در ذيل آن
به بيان ادب متوکّلِ مکتسب ،منتظر و راضی پرداخته و مانند ديگر عرفـا ،نهايـت
توکّل را رسيدن به مقام رضا می داند .سنايی ضمن پذيرفتن تمامی ديدگاه خواجه
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عبداهلل هم سو با اعتقادات خواجه يادآور میگردد که دل مؤمن در ابتدا به واسطه
يقين گشاده می گردد و بصيرت حسن تدبير الهی را مـیيابـد پـس از آن نـهتنهـا
وقايع و حوادث را پذيرفته متوکّل میگردد بلکه از وقوع آنهـا خشـنود و راضـی
میگردد.
اين دوعارف با عنايت و آشنايی به ويژگیها و انديشـههـای عرفـانی نگـاهی
ژرف به عرفان داشته و با ديد باريک و نکته بين خود در ايـن مقولـه در جايگـاه
يک فرد مسلمان متوکّل و راضی گام برداشتهاند.
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