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 -1-1مقدمه
مبارزه و پایداری ،از اصول اولیۀ زندگی بشری است که خداوند در فطرت هر انسانی قرار داده است.
پایداری و مبارزه هم در برابر ظلم و ستم دشمن و متجاوزین خارجی ،هم در برابر دشمن درونی و
نفس امّاره است و در پی آن است که ادبیاتی به نام ادبیات پایداری شکل میگیرد .این ادبیات
روایتگر مقاومت و ایستادگی انسانها در طول تاریخ است و دامنۀ آن به هر نوع ایستادگی و
رویارویی انسان با طبیعت ،اجتماع و نفس گسترش مییابد و درحقیقت «تمامی اثرهای ارزنده دارای
عنصر پایداری هستند» (کنفانی .)2 :7227 ،برترین پایداری این است که انسان در مقابل نفس و
هواهای نفسانیاش مقاومت کند« .در قرآن کریم آیات متعددی بر لزوم تزکیۀ نفس تاکید کردهاند
و به صورت های مختلف به آدمی تذکر دادهاند که راه نجات نهایی در مبارزه با نفس است .در
احادیث نیز بر لزوم مبارزه با دشمن درونی تأکید شده است» (صرفی )333 :7232 ،بالطبع ،ادبیاتی
که بر این اساس شکل میگیرد نیز از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود .بر همین اساس عرفا نیز
«با استناد به آیات و احادیث مربوط به مبارزه با نفس ،بخش قابل توجهی از اندیشههای سلوکی
دربارۀ جهاد درونی را پی افکندهاند»( .همان )332 :بزرگان عرفان اسالمی در آثار خویش ،راههای
مبارزه با نفس و پیچیدگیهای آن را مشخص و به اهمیت و ضرورت این پایداری و مبارزه تاکید
کردهاند تا انسان بتواند به وسیلۀ آن با نفس خود مجاهده نماید و راه رستگاری را بپیماید« .دو جنبۀ
مهم از ادبیات پایداری در متون عرفانی عبارتاند از مبارزه با نفس و اندرزهای سیاسی به صاحبان
قدرت و مردم»(همانجا).
عطار بهعنوان یکی از قلههای رفیع عرفان اسالمی ،محور آثار خویش را مبارزه با نفس قرار داده
و همواره در سراسر مثنویهای خود پایداری نفسانی و جهاد اکبر و سیر و ترقی انسان تا مرتبۀ کمال
و رسیدن به حق و حقیقت را به تصویر کشیده است .موضوع تحقیق حاضر ،جلوههای مبارزه با نفس
در مثنویهای عطار نیشابوری است.
 -2-1ضرورت و اهمیت تحقیق
مبارزۀ درونی ،در مرتبه و عالَم ملکوتی و مبارزۀ بیرونی ،در عالَم مادّه و تعیّنات قرار دارد و سالک
برای رسیدن به درجۀ علوی و ملکوتی ،نیازمند خودسازی ،تهذیب و مجاهدتهای فراوان با تعلّقات
دنیوی است؛ لذا مقام پایداری در برابر خواهشهای نفسانی بسیار باالتر از جهادهای دیگر است .با
توجه به ضرورت انکارناپذیر مبارزه با نفس در آثار ادبی از یک سو نقش بیبدیل عطار نیشابوری
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در شناساندن نفس اماره و راههای گوناگون نبرد با آن از سوی دیگر ،مثنویهای عطار بهعنوان منابع
انجام این پژوهش برگزیده شدند.
 -3-1پیشینه تحقیق
پژوهشهای فراوانی در مورد عطار و آثار او در ایران و جهان به انجام رسیده است .در کتابهای
دریای جان (ریتر )7211-7213 ،و شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار نیشابوری (فروزانفر)7232 ،

مطالب جامعی راجع به زندگی ،آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نوشته آمده است .کتاب زبور
پارسی (شفیعی کدکنی )7218 ،به هویت اصلی و آثار مسلّم و شرح غزلهای عطار پرداخته است؛
و موضوع کتاب دیدار با سیمرغ (پورنامداریان )7213 ،تحلیل شعر و عرفان و اندیشههای عطار است.

از مقاالت نگارش یافته در این زمینه میتوان از مقالۀ مفاهیم اخالقی در چهار منظومه عطار
(تجلیل و احمدی )7283 ،نام برد؛ در این مقاله ظریفترین و لطیفترین مفاهیم اخالقی در
مثنویهای عطار در سه حوزۀ وظیفه انسان نسبت به خدا ،وظیفه انسان نسبت به خود و نزدیکان و

وظیفه انسان نسبت به جامعه مطرح گردیده است .در مقالۀ بررسی و تبیین اندیشههای عرفانی عطار
نیشابوری (سلطانی و شریفی )7231 ،نیز به تبیین آراء و اقوال عطار نیشابوری در دو مبحث عرفان
نظری و عرفان عملی پرداخته شده است.
در زمینۀ موضوع کلّی نفس و جهاد اکبر نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته است .از کتب
مهم این حوزه ،درباره نفس (ارسطو )7213 ،و جهاد اکبر یا مبارزه با نفس (خمینی )7281 ،است که
موضوع کتاب اخیر در سیر و سلوک ،عبادت و معرفت است.
بر این اساس ،تاکنون اشعار عطار از منظر مبارزه با نفس و جهاد اکبر موردبررسی قرار نگرفته
است و این پژوهش درصدد این است که مظاهر و ابعاد مختلف مبارزه با نفس را در مثنویهای
چهارگانۀ شیخ عطار (منطقالطیر ،الهینامه ،اسرارنامه و مصیبتنامه) نمایان سازد.
 -2بحث
 -1-2نفس در لغت
نفس از مهمترین و بنیادیترین کلمات در عرفان اسالمی است .این واژه از دیدگاه اهل لغت معانی
مختلفی چون جان ،روح ،حقیقت شیء ،خون ،تن ،چشمزخم ،قصد دل ،ننگ ،عیب ،قوت ،عقوبت،
بزرگی ،چیرگی ،ارجمندی (شاد ،7223 ،ج( )1221-1228 :1معلوف )832 :7312 ،و ذات ،نزدیک،
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همت ،رأی ،عقوبت ،نم ،آب ،ذهن ،نفس اماره (دهخدا :7213 ،ذیل نفس) دارد و در قالب انفس
و نفوس و انفاس جمع بسته میشود( .معلوف)832 :7312 ،
 -2-2نفس در اصطالح عرفانی
عرفا و صوفیه در این حقیقت موافقاند که نفس ،منبع شرّ و قاعدۀ سوء و صفتی برای قالب است و
علت اظهار اخالق پست و افعال مذموم محسوب میشود که خود بر دو نوع است -7 :معاصی -3
اخالق سوء مانند کبر ،حسد ،بخل ،خشم ،حقد و معانی ناستودۀ دیگر در شرع و عقل (هجویری،
 .)313-312 :7217لطیفۀ مودعهای در قالب که محل اخالق مذمومه تلقی میشود؛ همانطور که
روح محل اخالق محموده است (قشیری .)11 :7211 ،در تعریفی دیگر نفس بخاری لطیف است که
منشأ آن صورت دل است (نجم رازی .)711 :7233 ،نیز جوهری ملکوتی است که در حاجات ،خود
بدن و اندامهای آن را به کار میگیرد .این عنصر ،مجرّد و فناناپذیر است و منظور از تجرّد نفس،
همانا تجرّد ذاتی است نه تجرّد ازلحاظ فعل ،زیرا نفس از جهت فعل به جسم و آلت نیازمند است.
(نراقی)12:7283 ،
 -3-2انواع نفس
نفس ،موجودی است دارای مراتب و انواع متعدد که ارتباط مستقیمی با جنبههای مادی و معنوی
انسان دارد؛ بهطوریکه هرچقدر انسان نفس را از پرداختن به بدن بازدارد و به امور روحانی بپردازد،
مرتبۀ نفس را باالتر میبرد .حکیمان و صاحبنظران برای نفس اقسام گوناگونی برشمردهاند که
عبارتاند از :نفس بهیمی ،حیوانی ،فلکی ،منطبعه ،اماره ،زکیه ،لوامه ،قدسی ،کل ،واحده ،مطمئنه،
ناطقه ،نباتی و نامیه که مهمترین انواع آن نفس اماره ،نفس لوامه و نفس مطمئنه هستند که در ذیل
به شرح آنها پرداخته میشود:
 -1-3-2نفس اماره
نفس اماره ،نفسی است که به طبیعت بدن میل دارد و به لذات و شهوات حسی دستور میدهد .این
نفس ،قلب را به جاهای پست و فرومایه میکشاند که محل شرور و منبع اخالق ذمیمه است( .دهخدا،
 :7213ذیل نفس) (جرجانی.)783 :7211 ،
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 -2-3-2نفس لوامه
نفسی که به جهت وقوع معاصی ،به کمک نور دل ،خود را بسیار سرزنش میکند و این نفس صلحا
و اولیاء خاص است( .دهخدا :7213 ،ذیل نفس) نفسی که منور به نور قلب است به اندازهای که از
خواب غفلت بیدار و آگاه شود .هرگاه نفس بهحکم طبیعت ظلمانی ،مرتکب بدی شود ،او را
نکوهش و سرزنش میکند (جرجانی.)783 :7211 ،
 -3-3-2نفس مطمئنه
نفس مطمئنه ،تارک هواهای نفسانی و زخارف دنیا و راضی به مقدرات الهی است .نفسی است که
از صفات زشت صاف شده و به قرب الهی فائز شده و به مرحلۀ اطمینان رسیده است (دهخدا:7213 ،
ذیل نفس) و نفسی که کامالً با نور قلب منور شده باشد (جرجانی.)783 :7211 ،
 -4-2مبارزه با نفس (جهاد اکبر)
حکما و عرفا مبارزه با نفس را یکی از دشوارترین کارهای پیشاروی انسان میدانند که برای غلبه بر
آن به خودسازی و مجاهدتهای فراوانی نیاز است؛ به همین سبب است که باالترین نوع جهاد،
مبارزه با نفس است و از آن بهعنوان جهاد اکبر یاد میشود .انسان باید همچون طبیب و پرستاری
مهربان از حال خود مراقبت نماید و مهار نفس سرکش را به دست او رها نکند زیرا نفس خاصیتی
دارد که بهمحض غفلت انسان مهار میگسالند و انسان را به خواری و هالکت میکشاند؛ پس باید
هر زمان و هر مکان ،از شرّ نفس اماره و شیطان به خدای تعالی پناه برد (خمینی.)227 :7211 ،
 -5-2مبارزه با نفس در قرآن
قرآن ،هوای نفس (نفس امّاره) را مهمترین عامل بازدارنده انسان در رسیدن به کمال و مسبب اصلی
انحراف از آن میداند و سفارش فراوان میکند که فالح و رستگاری انسان در پاکسازی نفس از
هر نوع آلودگی است .از آیاتی که خداوند متعال در آنها اشاره به جهاد با نفس میکند ،میتوان
به این موارد اشاره کرد:
«قَد أَفلَحَ مَن زَکَّاهَا»(شمس)3 :؛ بیشک هرکه نفس خود را تزکیه کرد رستگار شد.
«وَ أَمَّا مَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفسَ عَنِ الهَوی .فَإِنَّ الجَنَّۀَ هِیَ المَأْوی»(نازعات 17 :و )17؛ هر
کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و خویشتن را از هوسهای نفسانی بازدارد ،پس همانا
بهشت جایگاه اوست.
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«و مَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفسِهِ إنّ اللّه لَغنیٌّ عَن العالَمین»(عنکبوت)2 :؛ و هرکه جهاد کند تنها
با نفس خویش جهاد میکند ،همانا خداوند از جهانیان بسی بینیاز است.
«یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیکُم أَنفُسَکُم لَا یَضُرُّکُم مَن ضَلَّ إِذَا اهتَدَیتُم»(مائده)773 :؛ ای کسانی که
ایمان آوردید ،مراقب خود [نفس امّاره] باشید ،وقتی که شما هدایت یافتید ،بیراهه رفتن دیگران به
شما زیان نمیرساند.
مطابق این آیات ،آن چیزی که در قرآن به نام «نفس» از آن نام برده شده ،چیزی است که انسان
باید با چشم بدبینی و به چشم یک دشمن سرسخت به او نگاه کند و نگذارد او مسلط بشود ،همیشه
با او جدال کند و او را مطیع و زبون نگه دارد (مطهری.)712-711 :7233 ،
 -6-2مبارزه با نفس در عرفان
عرفا نفس را بزرگترین دشمن انسان معرفی میکنند و مبارزه با آن را بزرگترین جهاد میدانند و
بهکرّات و در اشکال متنوع ،سالکان را به جنگ و مبارزه با تمایالت نفسانی فرامیخوانند .در تمام
مسائلی که عرفان مطرح میکند ،تزکیه و تصفیه نفس موردتوجه قرار گرفته است.
نفس ،دشمنی دوستروی و بسیار حیلهگر و مکار است و مقهور کردن آن ،مهمترین کارهاست؛
زیراکه او دشمنترین همۀ دشمنان (شیاطین ،دنیا و کفار) است .پس تربیت نفس و او را از صفت
امّارگی به مرتبه مطمئنگی رسانیدن ،کاری بزرگ است و کمال سعادت انسان در تزکیه نفس و
کمال شقاوت او در فروگذاشتن نفس به حال خود .از تزکیه و تربیت نفس ،شناخت حاصل میشود
و از شناخت نفس ،شناخت حق الزم میآید و معرفت ،سرِ همه سعادتهاست(نجم رازی:7233 ،
.)31-33
پیش از آنکه تمایالت نفسانی به تجری و تندروی عادت کنند با آنها بجنگ زیرا اگر تمایالت
سرکش در تجاوز و خودسری نیرومند شوند ،فرمانروای تو خواهند شد و تو را به هر سو که بخواهند
میبرند و درنتیجه قدرت مقاومت در برابر آنها را از دست خواهی داد .پس طالبان درگاه حضرت
احدیت را واجب است که پیوسته با نفس اماره به مخالفت پردازند و از این طریق ،روح و عقل را
مدد کرده باشند که آن ،موضع سرّ خداوند است و واجب است انسان بداند که پیروی نفس،
سختترین حجاب است(هجویری.)337 :7217 ،

تجلیّات عرفانی مبارزه با نفس در مثنویهای 33 ...

 -7-2نگاه و تلقی عطار از نفس
عطار نظریات خود درباره نفس را در قالب حکایات ،داستانها ،روایات و تمثیلهای فراوانی تجسم
بخشیده است؛ همچنانکه بلندترین داستان او منطقالطیر ،بیانگر گرفتاری شیخ صنعان در دست نفس
و رسوایی وی است .عطار صفات گوناگون نفس در وجود انسان چون عجب ،جاهطلبی ،غضب،
شهوت ،حرص و غیره را در مثنویهای خود ترسیم میسازد .صفت امارگی نفس بیشتر مدنظر عطار
است و مراد از نفس در اشعار وی همان نفس اماره است نه نفس لوامه و مطمئنه؛ و به همین سبب
همواره به مذمت آن میپردازد.
در نظر عطار ،هوای نفس ،بدترین دشمن آدمی و رابط ابلیس در وجود انسان به شمار میرود؛
نفس بزرگترین سد و مانع کمال سالکان طریقت است .او نفس را به خانهای تشبیه میکند که پر
از خواهشهای نفسانی و شهوات است و این خانه را باید از خواستههای نفسانی زدود:
خــانۀ نفس است خلــــد پرهوس

خــــانۀ دل مقعد صـدق است و بس
(عطار)323 :7282 ،

در نظر عطار ،نفس مقابل خدا قرار میگیرد که سالک باید آن را رها و صراط مستقیم الهی را
طی کند:
تــو را چنـد از هـــوا راه خدا گیـر

خدایت گــر ازین پرسد مـرا گیـــر

خــدایا نفس سرکش را زبـــون کن

فضـولی از دمـاغِ مــا برون کــــن
(عطار7282 ،ب)773 :

وی کسانی را که مطیع اوامر نفس هستند مردگان متحرک میشمارد .از نظرگاه او عالمت
زندهبودن انسان در این است که آرزوهای نفسانی در وجود خود را نابود سازد:
خریست ایـن نفس ،خر را بنده بودن،

کجــا باشـد نشان زندهبودن؟
(همان)727 :

در جهانبینی وی ،رسیدن به مقامات عالیه با گذر از نفس صورت میگیرد و با سوزاندن نفس،
روح آرامش مییابد و از این طریق میتوان بهطور کامل جان شد.
نفسِ سگ را استخوانی میدهـــم

روح را زیــن سگ امانـی میدهـــم

نفس را چون استخــوان دادم مدام

جـان من زان یافت این عالــــیمقام
(عطار)312 :7282 ،
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نفس را همچــون خـرِ عیسی بسوز

پس چو عیسی جان شو و جان برفروز
(همان)327 :

عطار ،نفس را عموماً به سگ تشبیه میکند که بر سر راه انسان مترصد میماند تا از روی غفلتش،
به او یورش آورد و خسته و مجروحش کند.
 -3جلوههای مبارزه با نفس در مثنویهای عطار
عطار در مثنویهای خود که از منابع بزرگ عرفانی قلمداد میشوند ،سیر و سلوک کنندگان راه حق
را به کنار زدن حجابهای نفس سفارش میکند و آنان را هر چه بیشتر با نفس اماره و صفات پست
آن آشنا میگرداند و جلوههای گوناگون مبارزه با نفس را فراروی سالکان جادۀ حقیقت ترسیم
میسازد تا پشت سر گذاشتن موانع و مشکالت این راه صعب و تاریک آسان گردد .بهیقین پرداختن
به تمامی مؤلفههای مبارزه با نفس حاکم در مثنویهای عطار ،از حوصلۀ یک مقاله خارج است و
تنگناهای مخصوص مقاله ،چنین مجالی را از نویسنده سلب مینماید .لذا در این قسمت به بیان

مهمترین مؤلفههای مبارزه با نفس در مثنویهای چهارگانۀ وی (منطقالطیر ،الهینامه ،اسرارنامه و
مصیبتنامه) ،همت گمارده شده است.
 -1-3خوار داشتن نفس و نفس ستیزی
خوارداشت نفس در عرفان ،به معنای ذلت نفس و تن دادن به حقارت و کارهای پست نیست؛ بلکه
مقصود ،ذلیل کردن نفس اماره است؛ بدین گونه که سالک ،نفس اماره را وقتی که دستور به انجام
کارهای گناه و زشت میدهد ،تحقیر کند و با سرکشی آن نزاع کند تا باز از دستور دادن به زشتیها
شرم کند و زمینه برای تهذیب نفس فراهم گردد .تا زمانی که نفس اماره ،خود را در کشاکش مذلت
و مبارزه نبیند ،دست از تجاوز برنخواهد داشت .تحقیر نفس و ستیزه کردن با آن ،در سراسر
مثنویهای عطار ،از موضوعاتی است که بهعنوان اصلیترین شیوۀ تهذیب و تزکیۀ سالک ،مطرح
میگردد .شیخ عطار در تمام مثنویهای خود ،مجاهده با نفس را محور اساسی عرفان میشمارد و
سالک را از پیروی سگ نفس بر حذر میدارد.
عطار در اسرارنامه میگوید :نفس مثل کافری است که هرگز مسلمان نخواهد شد و باید گردن
آن را زد:
بــزن گــردن کزیـن نبـود دریغـــی

نهــاد کافــر خــود را بـه تیغــی

ازین کافـــــر مسلمـــانی نیـــایـد

کـــه از روزن نگهبــانـی نیایـــد
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وگر دیرش دهـد یــک آرزو دســت

سگی گردد ز خشم اما سگی مست

گـر از یک کــام او گیــری کنـــاره

زند در یک زمــانت صد هـــواره
(عطار7282 ،ب)727 :

او می گوید :غالم دلی هستم که از دل خبر یافت و از نفس شوم خود سرپیچی کرد .از نفس
شوم خود تبعیت مکن .مردان حق به کام نفس گام برنمیدارند و به نفس مشتهی قوتی نمیدهند:
نه نـــان دادنــد نفسِ مُشتَهــی را

نـه برخوردند یـــک نـانِ تهــــی را

ولـی هر کو هوای دل گســل کرد

نیارد لقمهای بـی خــونِ دل خــورد

تو را دل هست لیـکن هست معـزول

دلــــی در آرزویِ نفــس مشغـــول
(همان)727 :

همچنین عطار ،سالک را به پرهیز از همنشینی با نفس اماره فرامیخواند و میگوید :برای آگاهی
از رمز و راز و معانی زندگانی باید نفس را ترک کرد:
ولــی با نفس سگ تـــا مینشینی

تــو اســــرار زمین هرگـــز نبینی

ســگِ نفسِ تـــو انـــدر زندگانی

بــرون است از نمکســار معانــی
(عطار7282 ،ب)717 :

عطار میگوید :منتظر باش تا سگ نفس تو در دوزخ در دشمنی تو سر برکند .این سگ نفس
دشمن توست و حتی از سگ بدتر است .قوت را برای تقویت دل و نه برای تقویت و نیرومندی
نفس بخور تا قوت تو بر تو حرام نگردد:
دشمن توست ایـن سگ و از سگ بتر
نفــس را قوت از پــی دل ده مــدام
قوت کـــی باشد حرامی گـر خوری

چنــد سگ را پـــروری ،ای بیخبــر؟
تــا نگــردد قوت تو بر تو حـــــرام
همچـو مردان خور طعـامی گر خوری
(عطار7282 ،الف)313 :

امنیت برای انسان زمانی حاصل میشود که از شر نفس اماره رهایی یابد و او را بکشد:
تــو چه مردِ صدق و علم حیـدری؟

مردِ نفسی ،هــــر نَفَس کـــافرتری

نفس کــــافر را بکـش مؤمن بباش

چــون بکشتی نفس را ایمن ببــاش
(عطار)333 :7282 ،

شیخ در تمثیلی زیبا ،نفس را به ماهی حضرت یونس تشبیه کرده که باید از این ماهی نفس رهایی
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یافت تا به صدر خاص رسید:
ای شده سرگشتـــۀ ماهـــیّ نفس
سر بکَــــن این ماهــی بدخواه را
گــر بود از ماهــی نفست خالص

چنــــد خواهــی دید بدخواهیّ نفس
تــــا توانی ســــود فرق مــــــاه را
مـونس یــونس شوی در صدر خاص
(همانجا)

در ادامۀ حکایت محمود که بت الت را به هندوان نفروخت و آن را سوزاند عطار ،سوزاندن
بت نفس برای وصال به حضرت احدیت را سفارش میکند:
بشکن ایــــن بتها کــه داری سربهسر

تـــا چـــــو بت در پا نهافتی دربهدر

نفسِ چــون بت را بسوز از شوق دوست

تــا بسی جـــوهر فروریزد ز پوست
(همان)212 :

وی همنشینی با شیطان را ناشی از پیروی انسان از «سگ نفس» و تنها راه رستن از او را،
پرهیز از همنشینی با نفس و گذشتن از او میداند:
اگـر از دیـــــــو بگذشتی برستی

وگرنه مُدبری شیطانپرستی
(عطار)711 :7281 ،

 -2-3دل نبستن به دنیا
یکی از جلوههای بارز تقوا ،دل نبستن به دنیای ناپایدار و بیوفاست .سالک حتی زمانی که دنیا به
دنبالش بیاید ،نباید دنیا را طلب کند؛ به زیباییهای ظاهری دنیا رغبت داشته باشد و به زینتها و
نعمتهای آن فریفته شود .عطار این نکته را متذکر میگردد که دل بستن به دنیا جزو موانع راه
سلوک است .حتی کوچکترین تعلق به دنیا ،سالک را از ادامه سیر و سلوک بازخواهد داشت؛
چنانکه حضرت عیسی (ع) به خاطر داشتن سوزنی بر گریبان خود از عروج بازماند و در فلک
چهارم متوقف شد .دلبستگی به دنیا ،باعث میشود که سالک معانی و حقایق را درنیابد .سالک زمانی
میتواند از افاضه الهی بهرهمند گردد که از زخارف دنیوی صرفنظر کند:
بستــــۀ مــردار دنیــی آمــــدی

الجرم مهجـــور معنـــی آمـــدی

هرچــه پیشت آید از گرمی بسوز

ز آفرینش چشــمِ جـــانِ کُل بدوز

چون بسوزی هر چه پیش آید تو را

نُزل حـق هرلحظه بیش آید تو را
(عطار)323 :7282 ،

تجلیّات عرفانی مبارزه با نفس در مثنویهای 31 ...

در شعر عطار دنیا یکی از مهمترین دامها و مرکز ابزارها ،حیلهها و وسوسههای شیطان محسوب
میشود و اقطاع ابلیس است .پیوند ابلیس و دنیا ناگسستنی است؛ تا جاییکه گاهی این دو یکی
دانسته میشوند:
گلخـن دنیـا کـه زنـدان آمدهسـت

سربهسر اِقطاعِ شـیطـان آمدهست
(همان)232 :

عطار معتقد است که نباید وابستۀ تعلقات دنیوی شد و باید از تمام مقامات مادی و معنوی گذر
کرد و حتی از هستی خود نیز گذشت:
کـه تا چـون نقش برخیزد ز پیشت

دهــد نقّاش مطلق قــرب خویشت
(عطار)713 :7281 ،

طبق روایت عطار ،در زمانهای گذشته استادی بود که چهارصد صندوق علم در یاد داشت؛
کارش فقط علم و طاعت بود و یک ساعت از این دو کار فراغت نداشت .در عهد او پیامبری بود
که به او وحی رسید :به آن مرد استاد بگو گرچه روز و شب در علم و کار هستی؛ ولیکن چون
دنیادوست هستی ،خداوند ذرهای از علم و کوشش تو را نخواهد پذیرفت:
گـر ز بیمغزی تو دنیـــــادوستی

چــــون پیازی پـــای تـا سر پوستی

چون ز دل دنیات دور افکنده نیست

جــای تو جـــز دوزخ سوزنده نیست

تــــا بود یــک ذرّه دنیـــادوستی

بــا تــن دوزخ ،به هم ،هـــمپوستی
(عطار7282 ،الف)317 :

در شعر عطار ،پدری ،ملک جویی فرزند را یکی از نشانههای «نفس شوم» میداند:
ز نفس شوم بگــــذر با خــرد ساز

به ترکِ ملـــک گوی و کار خود ساز
(عطار)273 :7281 ،

سخنان فراوانی از عرفا و صوفیان ،در تحقیر دنیا و مذمت آن صادر شده است؛ به دلیل اینکه
خوار داشتن دنیا ،مقدمهای برای عدم وابستگی به دنیاست .عطار میگوید :دنیا برای صوفیان و عارفان
گلخنی بیش نیست و جایگاه رنج و درد است:
صوفیی را گفـت مــردی نــامــدار
گفت مـن در گلــخنیام مــانـــده

کای اخـی! چون میگذاری روزگـار؟
خشکلـــب تردامنــــیام مـــــانده
(عطار)213 :7282 ،
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در جایی دیگر ،عطار در تحقیر دنیا ،آن را به مرداری تشبیه میکند:
چو مرداری است این دنیــای غدّار

تو گشته همچــو سگ مشغول مردار

اگـــر بندش کنی زو رستــه باشی

وگـرنه روز و شب زو خستـه باشـی
(عطار)783 :7281 ،

 -3-3ترک حرص و جاهطلبی
حبّ مال و جاه ،باعث فساد دین و ایمان انسان میشود و وسیلۀ فخرفروشی و جاهطلبی است و از
موانع بزرگ در سیر و سلوک به شمار میرود .عطار معتقد است :مقام و ثروت دنیوی را کنار بگذار.
وابستۀ چیزی مباش که دلبستگی به مال و مقام ،بند راه است و باعث گمراهی تو میشود:
زر کــه مشغولت کند از کردگــار

بت بــود در خـــاکش افکن زینهار
(عطار)233 :7282 ،

عطار ما را به نفقه کردن کل مال و داراییمان سفارش میکند؛ زیر اینها موانع راه هستند:
نفقــه کن چیزی که داری چارسو

«لَن تَنالـــوا البرّ حتّـــی تُنفقــــوا»
(همان)232 :

در منطقالطیر او پیام هدهد این است :هرکه ادعای سیر و سلوک و مبارزه با نفس دارد ،جاه و
مال نباید او را به خود مشغول دارد.
در شعر او از یکی از مفتیان سؤال میشود که :بهتر از مال دنیا چیست؟ مفتی جواب میدهد:
نبودن مال دنیا؛ چون سرگرم شدن به ثروت دنیا تو را از یاد خدا بازمیدارد؛ پس بهتر آن است که
در همه حال نباشد:
چــو از حق بازمیدارد تو را مــال

پس آن بهتر کــه نبود در همه حال
(عطار)232 :7281 ،

پدری در جواب پسرش که خواستار جام گیتینما بود ،میگوید :ای پسر جهل و جاهطلبی بر تو
غالب آمده است و به خاطر همین ،طالب آن جام هستی؛ چون تو بر همه اسرار واقف گردی بر همه
عالم سرافراز میشوی و تو خود را در جاه خواهی دید و مردم را در پستی .وجود تو سرشار از عجب
و خودبزرگبینی خواهد شد و جاودانه در این تکبر خواهی ماند .او در ادامه تمثیلی از جام جمشید
میآورد و میگوید :فرض کنیم تو صاحب جام جمشید شدی و ذرهذرۀ عالم را مشاهده کردی؛
ولی وقتی مرگ بر فرق تو اره نهاد و تو را مانند جمشید کشت ،خواهی دید که هیچ حاصلی از جام
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جمشید نبردی .این جام ،تو را در چاه خواهد افکند پس جام برای تو حرام است؛ چون مانعی بر سر
راه توست:
اگـر در پیش داری جـــام جمشید

که یکیک ذره میبینی چو خورشید

چــه گر آن جـــــام بینی ذرهذره

کـه چون مرگت نهد بر فــــرق ارّه

نداری هیچ حاصل چون جم از جام

کـه چون جم زار میری هم سرانجام

چـو هست این جام در چاه اوفتادن

حرامت بـــاد از راه اوفتـــــــادن
(عطار)337 :7281 ،

 -4-3زدودن عجب و غرور
عطار معتقد است که غرور سبب گمشدن مغرور از خود و دورشدن او از معرفت الهی است .غرور
ناشی از تسلط نفس بر روح و جان آدمی است .کبر و غرور سبب اعتمادبهنفس میگردد و باعث
میشود انسان علل و اسباب جهان را نادیده بگیرد؛ مثل بلعم باعورا که اعتماد به عقل و عبادتش،
باعث شد خداوند علمی را که به او عطار فرموده بود به سبب سوءاستفادهاش از آن ،ازو بگیرد .عطار
همچنین معتقد است ریا و عجب دو کوه آتشینی هستند که دامن ابلیس را گرفتند و او را بر آن
داشتند که خود را برتر از دیگران بداند .او میگوید :چرا نمیدانی آن چیز که سد راه نزدیکی تو به
حق است ،تویی توست .بی تو شو تا به او نزدیک گردی:
مقــرّب آن بود کـامروز بیخویش

بـود آن حضرتش در پیش ،بی پیش

همـــه حق بیند و بیخویش گردد

بــه جوهــر از دو گیتی بیش گردد
(عطار7282 ،ب)723 :

اگر در دنیا خود را کنار بگذاری و منی و عجب نداشته باشی ،بر درگاه حضرت دوست توانی
رسید:
تــو تا بیرون نیایی از سر و پوست

نیــابی ایمنی بر درگـــــه دوست

ز تــو تا هست باقی یـک سر موی

یقین میدان کــه نبود ایمنــی روی
(همان)782 :

ای کسی که در بند عجب و غرور ماندهای ،خودبینی را در درون خود از بین ببر و بدان که
هرگاه درون را از عجب صاف کردی ،دست از دو عالم خواهی شست و بدان که ابلیس به خاطر
داشتن غرور بود که از درگاه الهی طرد شد:
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من مگو ،ای از منی در صــد بال

تـا به ابلیسی نگردی مبتــــــال
(عطار)223 :7282 ،

عطار در مصیبتنامه ضمن ابیاتی بیان میدارد که منیت و نفس ،دشمنی بدتر از سگ هستند که
فرد را به دوزخ رهنمون میشوند:
بـاش تا فـردا سـگ نـفس و منـیت
دشمن توست ایـن سگ و از سگ بتر
نفس را قوت از پــی دل ده مـــدام

سـر ز دوزخ برکـند در دشمنیت
چند سـگ را پـروری ،ای بیخبر؟
تـا نگردد قوت تـو بـر تو حـرام
(عطار7282 ،الف)313 :

 -5-3فقر
فقری که عرفا به آن ارج مینهند ،فقری است که پیامبر گرامی ،آن را موجب مباهات خود دانست
و آن را بر دنیا و عقبی اختیار کرد .در حقیقت ،آن فقر عبارت است از آنکه انسان از دنیا برهنه
گردد و در این برهنگی به دین نزدیک شود .سالک برای رسیدن به درجۀ کمال فقر ،باید تمام دنیا
و عقبی را خالصانه برای خدا ،ترک کند .فقر ،در بینش عرفانی عطار ،جایگاهی بسیار واال و بلندی
دارد .وی در تمامی آثار خود درباره فقر و نقش آن در متجلی کردن صفات و قدرتهای الهی در
روح و پیوند دادن انسان با مبدأ جهان هستی صحبت کرده است .قسمتهای بزرگی از منظومههای
الهینامه ،اسرارنامه و مصیبتنامه او در نکوهش دنیا و ستودن فقر است .وی نظریات خود را درباره
فقر و صبر بر آن در قالب حکایات ،داستانها ،روایات و تمثیلهای فراوانی تجسم بخشیده است.
در بینش عطار ،منظور از فقر ،جنبۀ مادی آن نیست بلکه وی فقر را نیازمندی به خدا و عدم نیاز
به غیر او میداند .از دیدگاه او ،فقر یعنی جهاد و مبارزه با نفس و گذشتن از هستی برای رسیدن به
حق تعالی که این مقام همان مقام فناء فی اهلل است؛ به همین دلیل عطار در منطقالطیر ،هفتمین و
آخرین مقام سیر و سلوک را فقر و فنا مینامد:
هفتمین وادیّ فقــر اســت و فنــا
در کشش افتـی روش گـم گرددت

بعد ازین روی روش نبــود تـو را
گـر بـود یک قطره قُلــزُم گرددت
(عطار)287 :7282 ،

او در مصیبتنامه نیز گوید:
لیک اگــر فقــر و فنــا میبایدت

نیست در هست خـدا میبایــدت
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سایهای شــو ،گمشده در آفتــاب

هیـچ شـو ،واللــه اعلم بالصّواب
(عطار7282 ،الف)238 :

در بینش عرفانی عطار ،فقر به معنی از گمراهی ،راهی بهسوی حق یافتن و از دو عالمِ دنیا و
آخرت ،دستکوتاهکردن است:
فقر چیست از گمرهی ره کردن است

وز دو عالـم دست کوته کردن است
(همان)122 :

بنابراین فقیر ازنظر عطار کسی است که به هیچچیز دل نمیبندد؛ زیرا انسان هر چیز را که به
تصرف خود درآورد ،به همان مقدار در بند نفس گرفتار میآید.
عطار در همان اثر خود بازگوید :فقر ،انسان را به همسایگی خداوند میرساند:
فقر اگرچه محض بیسرمایگیست

بــا خــدای خویشتن همسایگیست
(همان)233 :

در الهینامه در حکایت رابعه ،بینش عطار درباره فقر تبلور بیشتری یافته است .او میگوید :رابعۀ
صاحبمقامات ،یک هفته طعامی نخورده بود ،پیوسته کارش نماز و روزه بود؛ گرسنگی او را از
پای درآورده و اعضای بدنش را شکسته بود .زن مستورهای در آن حوالی ،کاسهای طعام برایش
آورد .اتفاقاً رابعه رفت تا از جایی چراغی بیابد ،زمانی که بازگشت دید گربه کاسه را به زمین ریخته
است .بار دیگر رفت تا کوزۀ آبی پیدا کند و با آب آن افطار کند ،آن زمان کوزۀ آب از دستش به
زمین افتاد و شکست .رابعه از دل آهی برآورد و با سرگشتگی تمام به خداوند گفت :خدایا از منِ
بیچاره چه میخواهی؟ تا چند میخواهی مرا در خون بگردانی؟ خداوند به او گفت :ای رابعه اگر
این لحظه بخواهی از ماه تا ماهی را به تو می بخشم ،اما اندوه عشق چندین ساله را از دلت بیرون
میکنم؛ چون اندوه من و دنیا به صد سال در یک دل جمع نیاید:
ز دل آهــی برآورد آن جگـــرسوز

کـه گفتی گشت عالــم آتشافروز

بــه صد سرگشتگی میگفت الهـــی

از این بیچـارۀ مسکین چه خواهی؟

فکندی در پریشانــی مـــــرا تــــو

بـه خــون در چند گردانی مرا تو؟

خطاب آمد که گر این لحظه خواهی

تــو را بخشم من از مه تا به ماهی

ولـــی اندوه چندین سالـــۀ خویش

ز دل بیرون بریمـت ایــن بیندیش

کـــه اندوه من و دنیـــای محتـــال

نیاید جمـع در یک دل به صد سـال
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گرت اندوه مــــا باشـــد همیشـــه
ترا گر هست این یک ،روی آن نیست

مدامت ترک دنیـــا بـــاد پیشــه
کـــه اندوه الهــی رایگـان نیست
(عطار)321-328 :7281 ،

پیام عطار در این حکایت این است که :کسانی که تمایل به دنیا ندارند و جلوی هوای نفسشان
را میگیرند ،خداوند عشق خود را در دلشان میافکند و دغدغۀ رسیدن به خدا لحظهای آرامشان
نمیگذارد تا بهسوی عالم الهی عروج کنند.
 -6-3ریاضت
ریاضت ،تالشی است که سالک ،خود را به رنج و سختی میاندازد تا نفس خود را رام سازد و از
هواهای نفسانی بازدارد .عطار در حکایتی میگوید :پیری دانا به خربندهای گفت :ای مرد توانا تو
چهکاره هستی؟ گفت :کار من فقط خربندگی است .پیر جواب داد :اکنون خدا خرت را بمیراند؛
زیرا تو بندۀ خر هستی نه بندۀ خدا ،و من ریاضت میکشم تا سگ نفس را روحانی کنم:
سگ است این نفس کــافر در نهادم
ریاضت میکشم جـــان میکَنـم من

کــه من همخانۀ این سگ بزادم
سگی را بوک روحـــانی کنم مـن
(عطار7282 ،ب)727 :

در باور عطار زندگی دو گونه نمود دارد :از پس رنج ،راحتی و از پس راحتی ،رنج است .خوشا
به حال آنان که در این دنیا ،رنج ریاضت را پذیرا شدند تا در آن جهان به آرامش همیشگی برسند:
به هــر رنجی که ما اینجا کشیدیم
یکـی شادی عوض یابیم آنجــــا

به هـر دردی و اندوهی که دیدیم
بیــا تــــا زود بشتابیم آنجـــــا
(همان)713 :

عطار در الهینامه انسان را به زندانی کردن نفس سفارش میکند .در این اثر میخوانیم که رهبانی
برای خود دیری ساخت ،درش را محکم بست و روزنهای از آن به بیرون باز کرد و در آنجا مدتی
به ریاضت مشغول شد .ازقضا شیخ ابوالقاسم همدانی بدانجا آمد ،از هر سوئی آواز داد ولی هیچ
رهبانی پیش او نیامد تا اینکه مرد رهبان از باال سر فروکرد ،شیخ بدو گفت :به چه جهت خودت را
اینجا حبس نمودهای؟ گفت :سگی گزنده درون خویش دیدهام که بیهوده اطراف شهر میگردد،
در این دیر چندان او را زندانی کردم تا در خلق جهان نیفتد ،تو نیز نفست را در بند کن تا گرد هر
شوریده جانی نگردد:
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سگت را بنـد کن تا کــی ز سَودا

کـــه تا مسخت نگردانند فــــردا
(عطار) 783 :7281 ،

در منطقالطیر عطار هدهد ،عذر بسیاری از مرغان را ناشی از اسارت آنها در دست نفس میداند
و انسانهای عندلیبصفت را به ریاضتکشی فرامیخواند:
چند پیوندی زِرِه بر نفس شــــــوم

همچو داوود آهن خود کن چو موم

گر شود این آهنت چون مـــوم نرم

تــو شوی در عشق چون داوود گرم
(عطار)327 :7282 ،

 -7-3ذکر و یاد خدا
یاد خدا و مداومت بر آن بهعنوان توشهای برای سیر و سلوک ،همواره جزو توصیههای مهم عرفا
بوده است .با ذکر و یاد خدا ،دلها آرام میگیرد و زمینه برای صیقل یافتن و پاکسازی درون سالک
فراهم میشود:
خدا را زان پرست از جان پرنور

کــــه استحقاق دارد وز طمع دور

به هـر کاری خــدا را یـاد میدار

خــدا را تـا تـویی از یــاد مگـذار
(عطار7282 ،ب)333 :

عطار میگوید :روزی از بایزید نحوۀ رسیدن به مقام وحدت پرسیده شد .بایزید در پاسخ گفت:
برای رسیدن به وحدت ،باید دیدگان انسان سرشار از نور الهی و جان او آکنده از ذوق و طلب باشد،
اگر چنین حالتی در سالک رخ داد به حضور نائل میآید و چون به حضور رسید به عشق میرسد و
چون به عشق رسید ،احساس سرما و گرما و قبض و بسط نخواهد داشت؛ پس باید از پراکندگی و
آشفتگی خاطر رهایی یافت و این جز با ذکر و یاد خدا حاصل نمیشود؛ چنان ذکری که ذاکر در
مذکور گم شود:
پراکــنده مشــو تـــا وانمانـــــی
ز حق بایــد کــه چندان یـاد داری
بسی یادش کن و گم شو در آن یاد

حضــوری جـــوی تا تنهـــا نمانی
کــه گم گردی ،گـر از یادش گذاری
چنین کردند مردانِ جــــهان ،یـــاد
(عطار7282 ،ب)732 :

باز در روایتی از عطار ،مارگیری حربه به دست در کنار سوراخ مار بود ،هر زمان معجونی دیگر
درست میکرد و افسون دیگری میخواند تا ما را به چنگ درآورد .ناگهان حضرت عیسی (ع) از
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آنجا گذشت .مار پیش او آمد و گفت :من سیصد سال از عمرم میگذرد و مردی سیساله میخواهد
مرا با افسون از سوراخ بیرون کشد و اسیر کند .عیسی (ع) از آنجا رفت .وقتی که بار دگر بدانجا
بازگشت ،به مارگیر گفت :چهکار کردی؟ گفت :مار را گرفتار ساختم و داخل زنبیل کردم .عیسی
(ع) کنار زنبیل رفت و از مار پرسید :چطور با اینهمه ادعا و شجاعت که داشتی ،گرفتار شدی؟ مار
گفت :من فریب افسون او را نخوردم؛ بلکه میتوانستم خونش را هم بریزم؛ لیکن چون بسیار نام خدا
را بر زبان آورد ،من مفتون نام خدا شدم و در دام او گرفتار آمدم:
وصـل ،همچون آتشـی ،جان سوزدت

یــاد بایــد تــــا جهـــان افروزدت
(عطار7282 ،الف717 :و)723

 -8-3بیداری و غفلتزدایی
واژۀ «یقظه» و بیداری ،اولین منزل در عرفان است و در متون عرفانی کاربرد فراوانی دارد .زمان
متجلی شدن نور الهی در دل سالک ،بیداری برای او حاصل میشود .دعوت به بیداری از پندها و
موعظههای مهم عطار است .عطار میگوید :اگر کسی در غفلت به سر ببرد ،کی میتواند به منبر
برود و مردم را موعظه کند .وقتی کسی به منبر نرود و به ارشاد مردم نپردازد ،دلها ،خفته میمانند و
به حق نمیرسند .حتی اگر یکدم کسی از خواب غفلت بیدار شود ،این بیداری برای او بسیار
تأثیرگذار است:
همـه عمرت بهغفلت آرمیـدی

زمـانی روی بیـــداری ندیــدی
(عطار)783 :7281 ،

عطار در مقالۀ هفدهم اسرارنامه ،خطاب به غافالن میگوید :غفلت ،مانعی برای ورود شما در
وادی عرفان است .بدانید که مرگ ،بیخبر ،درحالیکه شما در غفلتید ،خواهد آمد:
بهغفلت میگـــذاری زندگانـی
بـه حسرتها چو چشمت راه یابـد

دریغـــا گـــر چنین غافــل بمانی
نگونساری خــویش آنگـاه یابــــد
(عطار7282 ،ب732 :و)733

او با لحنی تند میگوید :ای کسانی که شب و روز را با خواب میگذرانید ،آیا شرم نمیکنید؟
خوشا به حال کسانی که در شب تاریک ،درحالیکه همگان خفتهاند ،به راز و نیاز با خدا میپردازند:
خوشـا با حـــق شب تــاریک بودن

ز خــود دور و بدو نزدیـــک بودن

ازیـــن بهتــــر چـه کاروبار داری

کـــه یک شب پیش او بیدار داری؟
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شبــی بیــدار دار آخــــر خـــدا را

چو صد شب داشتی نفس و هـوا را
(همان)371 :

در روایتی از عطار ،وزیری در حال جان کندن بود ،حیران و سرگردان رو به قومش کرد و
گفت :افسوس میخورم که آخرت را به خاطر بدمستی و غفلت ،به دنیا فروختم:
میروم امــروز جانـــی سوختـــه

رفتــه دنیـــا و آخرت بفروختـه

ای دل غافــل دمی بیـــدار شــــو

چند بدمستی کنــی؟ هشیار شـو
(عطار7282 ،الف)277 :

عطار به سالک هشدار میدهد که راه سیر و سلوک گرچه روشن است ولی در تمام پستی و
بلندیهای این راه ،نفس اماره در کمین نشسته است و به دنبال غفلت سالک است که او را در دام
بیندازد؛ بنابراین سالک باید همیشه بیدار و هوشیار باشد:
غـــرّۀ ایــن روشنــیّ ره مبــاش

نفس تــو با توست جز آگــه مباش
(عطار)221 :7282 ،

 -4نتیجهگیری
یکی از مهمترین موضوعاتی که عطار بدان توجه کرده و میتوان آن را جزو کلیدواژگان آثار او
دانست ،مسئله نفس و مبارزه با آن است .در نظر عطار ،هوای نفس ،بدترین دشمن آدمی و رابط
ابلیس در وجود انسان به شمار میرود؛ نفس بزرگترین سد و مانع کمال سالکان طریقت است؛
نهتنها سالکان باید تمام همّ خویش را مصروف جدال با این دشمن پنهانستیز نمایند ،بلکه استادان
طریقت هم باید مواظب هجوم نفس باشند.
عطار در تمامی مثنویهای خود ،دنیا را نکوهش میکند و مردم را از تعلّق خاطر به آن بر حذر
میدارد .وی تصاویر متعددی در بیان بیارزشی دنیا طرح میکند؛ چراکه مالومنال دنیا در برابر آن
جهان و آنچه انسان در آن خواهد دید ،بیاهمیت است.
فقر ،در بینش عرفانی عطار ،جایگاه بسیار واال و بلندی دارد .وی در تمامی آثار خود درباره فقر
و نقش آن در متجلی کردن صفات و قدرت های الهی در روح و پیوند دادن انسان با مبدأ جهان
هستی صحبت کرده است .قسمتهای مهمی از منظومههای الهینامه ،اسرارنامه و مصیبتنامه در
نکوهش دنیا و ستودن فقر است.
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عطار به انسان میآموزد که اگر در تمام زندگی ،نفس را نشناسد ،هیچ حاصل و نصیبی از زندگی
نبرده است .در باور او انسان از زمانی که به دنیا میآید بهشدت غرق در دنیا میشود و مدام در تالش
است تا در سنین مختلف به دستاوردهای مورد هدف ،برسد اما انسان نباید مشغول امور دنیوی گردد
و از رسیدن به حقیقت و سعادت غفلت ورزد .او در سراسر مثنویهای خود انسان را به بیداری و
ریاضت برای نیل به سعادت فرامیخواند.
ترکیب «سگ نفس» در آثار عطار ،مثل آثار سایر شعرای عارف پارسیگوی ،فراوان به کار رفته
است؛ به جهت اینکه نفس نیز مانند سگ پلید ،حاضر به دل کندن از جیفههای بیارزش دنیا نیست
و سالک یا مجبور است که آن را تربیت کند و در خدمت خود درآورد و یا بکُشد.
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