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چکیده
نفس یا همان حقیقت انسان دارای ساحتهای مختلف وجودی است که همواره در دین و عرفان به آن توجه
شده است .آموزههای دینی میزان و محکی دقیق برای تعریف حقیقت انسان است؛ زیرا همة جوانب وجودی او
را در نظر گرفته و راه و شیوة صحیح زیستن را به انسان آموخته است .هدف از این پژوهش که به روش
توصیفی – تحلیلی سامان یافته ،آن است که یکی از مهمترین مباحث شناختشناسی حوزة دین و عرفان یعنی
معرفت نفس در نهجالبالغه و مثنویهای عطار واکاوی شود .با توجه به اینکه عطار در فرهنگ اسالمی
بالیدهاست ،در عمدة مباحث معرفتی از متن دین متأثر شدهاست و از این حیث با نهجالبالغه که کالمِ قرآن
ناطق است ،بسیار شبیه است .عطار همانند حضرت علی(ع) اصالت انسان را مربوط به بعد روحانی او میداند که
با جسم مادی از لحاظ ماهوی در تقابل است .در کشاکشی که بین روحانیت انسان و جسمانیت وی صورت
میگیرد ،میزان انسانیت فرد هویدا میشود .در نهجالبالغه از این انسانیت با عنوان قلب یاد میشود و عطار ،جان
پاک را نشان انسانیت انسان میداند .برای سالمت قلب انسانی ضروری است که انسان راه کمال خویش را
بشناسد و عوامل یاری رسان و موانع راه را تشخیص دهد .این آثار ،تفکر و اولیای الهی را در جایگاه عوامل رشد
و کمال نفس انسان معرفی می کنند و از تثلیث نفس اماره ،شیطان و دنیا در جایگاه موانع اصلی کمال انسان یاد
میکنند.
کلید واژهها :معرفت نفس ،کمال ،نهجالبالغه ،مثنویهای عطار.

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه جهرم ،فارس ،ایران
* :نویسنده مسئول

Email: zh9023@gmail.com
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 .1مقدّمه
هیچ پدیدهای در عالم خلقت جایگاه انسان را ندارد؛ چه نفس انسان سرشار از قوایی است که اگر آن قوا
اعتدال یابد ،شاهپری میشود که پرواز در آسمان کمال و تعالی را برای انسان میسر میسازد .در تعاریفی
که از نفس ارایه شده است ،معادل حقیقت انسان است که مجموعهای از قوا را در برمیگیرد و هر فعلی
که انسان انجام میدهد ،بهواسطة آن قواست .میزان سالمت رفتاری انسان به این موضوع بستگی دارد
که او تا چه حد از متکثّرات و متشابهات وجودی خود رسته و به قلّة منیع انسانیت رسیده باشد .منظور از
متشابهات وجودی از منظر جوادی آملی طبیعت انسان است که در برابر فطرت انسان در حکم متشابه در
برابر محکم است( .ن.ک :جوادی آملی)266 :1384 ،
مهمترین سرمایة وجو دی انسان خویشتن خویش است که باید آن را در نهایت صحت و سالمت به
سرمنزل مقصود رساند؛ دین روشنگر اسالم همواره خویشتنشناسی را مهمترین معارف میداند؛ زیرا آن
اساس سعادت انسان است؛ از این رو هویت نفس را به انسان نمایانده و راه کمال آن را هویدا کرده است
و به موازات آن از موانعی که راه کمال نفس انسانی را سد میکند ،به روشنی سخن گفته است .معرفت
نفس اساس شناخت خداوند و وصال به بارگاه الهی است و آنچه این وصال را که در پیوند با
خویشتنشناسی است ،فراهم میکند ،تعاملی است که انسان با نفس خود دارد .در مسیری که از ملک تا
ملکوت در پیش روی انسان قرار دارد ،عوامل برافرازنده و سرنگونکنندة بیشماری وجود دارد که بر
اساس گرایش به هریک از این عوامل سرنوشت انسان تعیین میشود.
در آثار عرفانی هم با تأثیرپذیری از آموزههای دینی توجه ویژهای به بحث معرفت نفس شده است .در
این میان مثنویهای عطار به عنوان یکی از قلههای رفیع ادبیات عرفانی در بیان مباحث خویشتنشناسی
نقاط اشتراک زیادی با منابع دینی و از جمله نهجالبالغه دارد.
وی همچون حضرت علی(ع) ماهیت نفس ،کمال آن ،موانع راه سلوک به بارگاه الهی و عناصر یاریگر
او را به خوبی بیان کرده است که در این پژوهش به آن پرداخته میشود.
 .1-1بیان مسئله

در ساحت دین و عرفان ،خودی انسان ،عزّت و ذلّت او موشکافانه بررسی شدهاست .قرآن و پس از آن
منابع غنی دینی از جمله نهجالبالغه جامعترین و منصفانهترین تعاریف را از انسان عرضه کردهاند؛ به
طوری که همة ابعاد وجودی او را تبیین و تشریح کردهاند؛ به گونهای که انسان میتواند عیار خویش را با
چنین محکهایی بسنجد.
از دیگرسو همة مباحثی که در کتابهای پرشمار عرفانی مطرح است ،در جهت شناخت خودی انسان و
ترسیم سیر و سلوک معنوی اوست؛ یعنی با توجّه به ماهیت وجودی انسان و تضارب و تضادهای او چه
مسیری با چه اعمالی باید طی شود تا به سالمت از رهزنان طریق انسانیت برهد و به سرمنزل امن و
آسایش برسد .برای شناختن انسان «گاه الزم است که همة علوم و راههای شناخت را کنار هم گذاشت تا
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بتوان به درک درستی از تعریف او رسید .شناخت انسان و درک حقیقت او امری است به غایت ظرافت و
نهایت ظرفیت .از این رو بسیاری در این وادی حیران و ناتوان بوده و هستند» (جوادی آملی.)87 :1389 ،
یکی از مسایلِ همیشه مطرح در حوزة ادبیات عرفانی این است که تصوف از آبشخورهای گوناگونی
بارور و تنومند شده است و هرچند روشن است که در این میان سهم آموزههای دین روشنگر اسالم در
مبانی فکری عرفا بیش از تعالیم دیگر مکاتب است؛ اما تحقیقاتی تطبیقی در این باره میتواند به گونهای
موشکافانه میزان مشابهت متون عرفانی را با تعالیم دینی روشن کند.
ادبیات تطبیقی را میتوان «پایهگذار مطالعات فرهنگی در دوران معاصر محسوب کرد» (یوست:1387 ،
 .)33مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی در برابر مکتب تطبیقی فرانسوی دارای دیدگاههایی است که بستری
مناسبتر را برای مطالعة آثار فراهم کردهاست .بر اساس این دیدگاه «بررسی میان دو ادبیات و یا بررسی
میان یک اثر ادبی با اثر ادبی دیگر از جهات و ابعاد گوناگون امکانپذیر است ،بدون آنکه میان دو ادبیات
و یا دو اثر رابطة تاریخی و فرهنگی باشد و حتی بدون آنکه زبان آنها متفاوت باشد» (تمیمداری و لک،
.)37 :1395
در این مکتب ارتباط ادبیات با دیگر حوزههای دانش بشری چون هنرها ،فلسفه ،تاریخ ،علوم اجتماعی
و علوم و ادیان و ...مشخص میشود (ن.ک :خطیب ،1999 ،به نقل از نظری منظم.)230 :1389 ،
در ادبیات تطبیقی آمریکایی «تکیه بر نقاط وحدت اندیشه و دیدگاه های مشترک دو ادبیات یا دو شاعر
است و نوعی مقایسة این آثار و ادبیاتهاست که میتوان آن را ادبیات مقایسهای نامید» (فرضی و
تقیزاده .)75 :1391 ،بر اساس این رویکرد از ادبیات در پژوهش حاضر به مقایسة کالم امیر مؤمنان(ع) و
عطار پرداخته شده است و چون خاستگاه اصلی کالم آنان قرآن است ،اشتراکات زیادی در سخنان حضرت
علی(ع) و عطار وجود دارد.
با مقایسة این آثار در پی پاسخ به پرسشهای زیر هستیم:
 -1در کالم امیرالمؤمنین(ع) و عطار ماهیت و هویت نفس انسان چگون تبیین شدهاست؟
 -2در سخنان حضرت علی(ع) و عطار چه عواملی در سعادت نفس انسانی دخیل است؟
 -3موانع راه کمال در نهجالبالغه و آثار عطار چیست؟
 -4در مباحث مربوط به نفس چه اختالفی بین نگاه حضرت علی(ع) و عطار وجود دارد؟
 .2-1پیشینیة پژوهش

دربارة تطبیق مبحث معرفت نفس از منظر امام علی(ع) و عطار هیچ کاری صورت نگرفته است؛ تنها اثری
که در آن به طور مختصر از آثار عطار در مقایسه با نهجالبالغه سخن گفته است ،مقالة تأثیرپذیری متون
عرفانی از قرآن و نهجالبالغه در مقولة حیرت (ششمین وادی سلوک) نگاشتة مسروره مختاری و سهیال
صالحی مقدم است .نویسندگان اگرچه در این مقاله از آثار عطار بهعنوان منابع عرفانی کار خود نام
بردهاند؛ اما در مقولة حیرت بسیار اندک به آثار عطار استناد کردهاند و عمدتاً منابع عرفانی دیگر را با قرآن
و نهجالبالغه مقایسه کردهاند.
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اما بهطور جداگانه دربارة مباحث مربوط به معرفت نفس کارهایی صورت گرفته است که در زیر برخی
از آنها معرفی میشود:
 شناخت انسان در نهجالبالغه نگاشتة مصطفی دلشاد تهرانی :در این مقاله نویسنده دربارة اهمیت معرفتانسان سخن گفته است و مهمترین نوع شناخت را معرفت حقیقت انسان میداندد .وی مطدرح میکندد در
شکلگیری ساختار تربیتی و خلق و خوی انسان ،مجموعهای از عوامل درونی و بیروندی دخیدل هسدتند و
شخصیت روحی انسان را برآیند تأثیر این عوامل میداند.
 بازجست ساحتهای وجودی انسان از منظر نهجالبالغه اثر نقی غیاثی :نویسنده در این مقاله اذعان داردکه دربارة چند و چون ساحتهای وجود انسان در نهجالبالغه مطلب صریحی نیامده اسدت؛ امدا در منطدق
امام علی(ع) انسان موجودی دو ساحتی است؛ ساحتی مادی که عامل مولکولی تشکیل دهندة این سداحت
است و ساحت فرامادی که در اثر دمیدن روح خدایی بر بعد مدادی و مولکدولی پدیدد میآیدد و حقیقدت و
تمثل انسانی انسان را شکل میدهد؛ همچنین از فطرت و قلب با عنوان دو ساحت فرامادی وجود بشر یداد
کرده است که به نحوی با روح در ارتباطند.
 شرح رسالة انسان کامل از داوود صمدی آملی :اصل این کتاب از عالمه حسنزاده آملی است .در اینکتاب به موضوع انسان کامل در نهجالبالغه پرداخته شدهاست .این کتاب مشتمل بر یازده فصل است که
در هر فصل به یکی از ویژگیهای انسان کامل توجه شده است.
 بررسی و تحلیل بزرگترین موانع رشد و کمال انسان در نهجالبالغه و مثنوی نگاشتة زهرا حسینی ونجف جوکار .در این مقاله نفس ،شیطان و دنیا مهمترین موانع راه کمال انسانی معرفی شده است و بیان
شده است که در کالم امیر مؤمنان دشمنانگی شیطان به انسان بیش از دشمنی نفس به انسان است؛ زیرا
آنگاه که نفس تبدیل مزاج مییابد ،بر سر راه انسان قرار نمیگیرد؛ حال آنکه در مثنوی منظور از نفس
بعد امارگی آن است؛ از این رو نفس بیش از شیطان برای انسان خطرناک است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

شناخت نفس و قوای آن از سودمندترین معارف محسوب میشود؛ چه شناخت صحیح نفس و اعتدال
قوای نفسانی باعث سعادت انسان و در نهایت رضوان الهی است .ازاینرو وجهة ادبیات عرفانی رو به
سوی شناخت نفس انسان و مطرح کردن عوامل هدایت و انحراف آن دارد .در این میان آثار عطار به ویژه
منطقالطیر و مصیبتنامه در ترسیم سفر روحانی نفس انسان خوش درخشیده است که قطعاً اصلیترین
آبشخور فکری عطار در بیان چنین مفاهیمی منابع دینی بوده است .مبانی معرفت نفس در آثار عطار به
نهجالبالغه شباهت دارد .ازاینرو بایسته است که این موضوع بهصورت دقیق واکاوی شود تا میزان
شباهتها و یا اختالفها روشن شود.
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 .2بحث
 .1-2ضرورت خودشناسی

انسان تنها موجود مختاری است که میتواند در نهایت کمال یا پستی و ضالل قرار گیرد .نقش اختیار و
آزادی انسان برای تعیین مسیر خویش انکارناشدنی است؛ بهطوریکه فلسفة ثواب و عقاب آخرت بدون
وجود اختیار و آزادی انسان عبث است .حضرت علی(ع) در ردّ قضای صِرف در انجام کارها فرمودهاند:

ِ
ِ
ط اَل َْو ْع ُد َو اَل َْو ِعي ُد َّ
اب َو َس َق َ
اء ََل ِزماً َو قَ َدراً َحاِتاً َو ل َْو َكا َن َك َذلِ َ
ت قَ َ
«ل ََعلَّ َ
ك ظَنَْن َ
ان هللاَ
اب َو اَلْع َق ُ
ك لَبَطَ َل اَلث ََّو ُ
ضً
ِ
بادهُ ختيریاً و هناهم حتذیراً» (حکمت« .)178/شاید قضای الزم و قدر حتم را گمان کردهای؟ اگر
ُسبحانَهُ َام َر ع َ

چنین باشد ،پاداش و کیفر باطل بود و نوید و تهدید عاطل .خدای سبحان بندگان خود را امر فرمود -و در
آنچه بدان مأمورند -دارای اختیارند و نهی نمود تا بترسند و دست بازدارند».
بنابراین شناخت خود و قوای نفسانی خویش برای حرکت صحیح در مسیر انسانیت الزامی است تا
آنجا که «برخی از ارباب معرفت عنوان باباالبواب را نیز بر آن اطالق کردهاند و منظورشان این است که
درک حضور حقتعالی از این دروازه امکان پذیر است» (ابراهیمی دینانی.)130 :1385 ،
خویشتنشناسی تا آنجا اهمیت دارد که خداشناسی پیامد مبارک آن است .در این باره حضرت علی(ع)
ف َربَّهُ» (آمدی .)232 :1378 ،البته ذکر این نکته بایسته است که به
فسهُ فَ َقد َع َر َ
بیان میکنندَ « :من َع َر َ
ف نَ َ
دلیل مصدَّر بودن علم حضرت علی(ع) از پیامبر (ص) ،مأخذ برخی از سخنانی که به ایشان نسبت دادهاند،
از جمله همین سخن در بیاناتی است که از حضرت محمد (ص) روایت شده است .برای نمونه در کتاب
النعيم املقيم لعرتة النبأ العظيم این سخن به پیامبر (ص) مستند است (موصلی ،بیتا.)64/1 :
عطار تحت تأثیر این کالم چنین میگوید:

از ایدددن پدددس زود در پیشدددان شدددوی تددددو
کده چدون خدوددان شددوی حدقدان شدوی تددو
(عطار)108 :1386 ،
از چنین معرفتی است که انسان سلطنتی روحانی مییابد و نه تنها حاکم بر مملکت وجودی خویش که
سلطان معنوی جهانیان میشود:
هسددددددت دایددددددم سددددددلطنت در معرفددددددت
هددددر کدددده مسددددت عددددالم عرفددددان بددددود

جهدددد کدددن تدددا حاصدددل آیدددد ایدددن صدددفت
بددددر همدددده خلددددق جهددددان سددددلطان بددددود
(عطار)230 :1384 ،

البتّه شناخت انسان به سادگی ممکن نیست؛ «از این رو گروههایی در این وادی حیران و سرگردانند.
البته شناخت کنه انسان بلکه شناخت کنه هرچیزی ممتنع است و این معرفت مختصّ ذات اقدس الهی
است؛ چون کنه اشیاء فیض خداست( ».جوادی آملی.)61-60 :1384 ،
عطّار نیز انسان را از دستیابی به ذات خویش عاجز و ناتوان میداند:
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سدددددوی کنددددده خدددددویش کدددددس را راه نیسدددددت

حسینی

ذرّهای از ذرّهای آگدددددددددداه نیسددددددددددت
(عطار)85 :1384 ،

 .2-2ماهیت انسان

آیات و روایاتی که در مورد انسان وارد است ،به دو دستة عمده تقسیم میشود .بخشی از آیات حاکی از
مقام انسانیت ،کرامت انسانی ،مسجود مالیکه بودن و ...است و آیاتی دیگر همه نشان از ضعف و ناتوانی
انسان ،نیاز و افتقار او ،بیماریهای قلبی و صفات مذموم او دارد؛ از این رو انسان دارای دو ساحت مختلف
است که با گرایش به هرکدام از این دو بعد وجودی ،انسان موجودی ممدوح یا مذموم میگردد( .ر.ک
جوادی آملی)110 :1384 ،
ي َو
لس ِو ُّ
حضرت امیرمؤمنان به مراحل رشد جنین و ناتوانی او چنین اشاره میفرمایند« :أَیُّ َها اَل َْم ْخلُو ُق اَ َّ

ِ
ت ِمن ساللَة ِمن ِطي و و ِ
اع َف ِ
اَلْم ْن َشأُ اَلْمر ِع ُّي ِِف ظُلُم ِ
ت ِِف قَرار َم ِكي إِىل قَ َدر
ات اَْْل َْر َح ِام َو ُم َ
ض ْع َ
ضَ
ات اَْْل ْ
ْ
َستَا ِر بُدئْ َ ْ ُ
َْ
َ ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت م ْن َم َق ِر َك إ َىل َدار َلْ تَ ْش َه ْد َها َو
ور ِِف بَطْ ِن أُم َ
اء ُثَّ أُ ْخ ِر ْج َ
َم ْعلُوم َو أ َ
سوم ِتَُ ُ
اء َو َلَ تَ ْس َم ُع ن َد ً
ك َجنيناً َلَ ُحتریُ ُد َع ً
َجل َم ْق ُ
ف ُسبُ َل َمنَ ِاف ِعها» (خطبه« .)167/ای آفریدة راستاندام و پدیدة نگاهداری شده در تاریکیهای ارحام و
َلْ تَ ْع ِر ْ

در پرده های نهاده و هر پرده بر دیگری فتاده! آغاز شدی از آنچه برون کشیده شد گل و الی و نهاده
شدی در آرامگاهی تا مدتی که دانسته است و زمانی که قسمت شده است .در دل مادرت میجنبیدی نه
خواندن را پاسخی توانستی گفت و نه آوازی را توانی شنفت .سپس از قرارگاهت بیرون کردند -و به خانه
ای درآوردند -که آن را ندیده بودی و راههایی که سود آن را نشناخته».
حضرت در جایی پس از شکلگیری قالب انسان ،وجه انسانیت انسان را دمیدن روح در کالبد او می
دانندُ « :ثَّ نَ َف َخ فِيها ِمن ر ِ
ت إِنْ َسانً» (حکمت« .)1/پس از دم خود در آن دمید تا به صورتی انسانی
وح ِه-فَ َمثُلَ ْ
َ ْ ُ
گردید».
عطّار نیز در ابیات زیر تقابل بعد جسمانی و روحانی انسان را بیان میکند؛ جسمی که از عناصری پست
گردآمده است؛ اما به قول عطار چیزی بر آن میتابد که از رفعت و تعالی آن نمیتوان دربارة آن سخن
گفت:

در سدددده ظلمددددت نطفددددهای ندددده دل ندددده دیددددن
گدددرد گشدددت آنگددداه چدددون گدددویی نخسدددت
در میدددددان خدددددون بددددده نددددده مددددداه تمدددددام
عاقبددددت چیددددزی بددددر او تافددددت آن مپددددرس

از لوشددددن شددددد جمددددع وز مدددداء مهددددین
تدددا کندددد سرگشدددتگی بدددر خدددود درسدددت
سدددداخت از خددددون رحددددم خددددود را طعددددام
جسددم ایددن بددودت کدده گفددتم جددان مپددرس
(عطار)160-159 :1388 ،

بنابراین انسان به خودی خود چیزی نیست و ارزش وجودی او وابسته به افاضة روح ملکوتی است؛ از
این رو عزّت و کبریایی فصل ذاتی بین خدا و مخلوقات است و تنها ویژة خداوند است .حضرت در این باره
میفرمایند« :ا ْْلم ُد ِ ِ
ِ
لِل الَّذى لَبِ ِ
تار ُُها لِنَ ْف ِس ِه ُدو َن َخل ِْق ِهَ ،و َج َعلَ ُهما ِِحًى َو َح َرماً َعلى غَ ِْریِه
َْ
ايءَ ،و ا ْخ َ
س الْع َّز َو الْك ِْْب َ
َ
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فاه ما لِ َج اللِ ِه َج َع َل اللَّ ْعنَةَ َعلَى َم ْن َن َز َعهُ فِي ِه َما ِم ْن ِعبَ ِاده» (خطبه« .)192/سپاس ،خدای را که لباس
اص طَ ُ
َو ْ
عزت و بزرگی درپوشید و آن دو را برای خود گزید و بر دیگر آفریدگان ممنوع گردانید .آن را خاص خود
فرمود و بر دیگران حرام نمود .آن لباس را برگزید؛ چون بزرگی او را میسزید».
عطار نیز به عزت و کبریای الهی و نیاز و افتقار ذاتی بنده چنین اشاره میکند:
خدددددددا را کیمیددددددای بددددددینیددددددازی اسددددددت
زهدددی عدددزّت کددده چنددددان بدددی نیدددازی اسدددت
زهدددددی وحددددددت کددددده مدددددویی درنگنجدددددد

تددو را جددز نیسددتی نیسددت ایددن چدده بددازی اسددت
کدده چندددان عقددل و جددان آنجددا بدده بددازی اسددت
در آن وحددددددت جهدددددان مدددددویی نسدددددنجد
(عطار)91 :1386 ،

 .3-2تعالی انسان در ارجاع متشابهات وجودی به محکمات وجودی

انسان دارای ساحتهای مختلفی است .از یک سو طبیعت زمینگیر بشریاش او را متوجه خود کرده است
و از جهتی دیگر بعد روحانی او در پی گریز از عالم خاک است .جوادی آملی از این ابعاد متناقض وجود
انسان با عنوان محکم و متشابه یاد میکند« :جامع محکمات انسان ،فطرت اوست و جامع متشابهات وی
طبیعت وی و این دلمایة فطری ،زمانی حفظ میشود که متشابهات وجود انسان به محکمات او برگردانده
شود» (جوادی آملی.)266 :1384 ،
ِ
اد
حضرت امیر مؤمنان به انسان سفارش میکند که با هدف خلقت خویش همسو باشد« :فَاتَّ ُقوا اَ َّلِلَ عبَ َ
اَ َِّ
لِل ِج َهةَ َما َخلَ َق ُك ْم لَهُ َو اِ ْح َذ ُروا ِم ْنهُ ُك ْنهَ َما َح َّذ َرُك ْم ِم ْن نَ ْف ِس ِه» (خطبه« .)83/پس بندگان خدا! تقوا و رضای حق
را بجویید و راهی را که برای آن آفریده شدهاید ،بپویید و از آنچه شما را ترسانده است؛ چنانکه باید
بترسید».
تجلّی بعد فطری انسان در فرمانبرداری و اطاعت او از دستورات خداوند است( .ر.ک حسینی:1393 ،
اْلنس إََِّل لِي ْعب ُد ِ
 )216همانگونه که هدف غایی خلقت چنین مطرح شدهاست﴿ :و ما َخلَ ْق ُ ِ
ِ
ون﴾
َُ
َ َ
ت ا ْْل َّن و ْ َ
(ذاریات.)56/
بنابراین تمامی دستگاه خلقت برای هدف غایی خلقت انسان که معرفت و عبادت خداوند است،
درکارند .حضرت امیر مؤمنان بیان میفرمایند که هدف از خلقت زمین و آسمان این است که به بشر فایده
لسماء اَلَِِّت تُ ِظلُّ ُكم م ِطيعت ِ ِ
ود ِ
رسانی کند« :أََلَ و إِ َّن اَْْلَر َ َّ ِ
ان لَ ُك ْم بِ ََْبَكتِ ِه َما
َصبَ َحتَا ََتُ َ
ان ل َربِ ُك ْم َو َما أ ْ
ْ ُ ََ
ْ
َ
ض اَل ِِت َحتملُ ُك ْم َو اَ َّ َ َ
تَ و ُّجعاً لَ ُكم و َلَ زلْ َف ًة إِلَي ُكم و َلَ ِِلَری تَ رجوانِِه ِم ْن ُكم و ل ِ ِ
ِ
ِ
صاْلِِ ُك ْم
َك ْن أُم َرََت ِِبَنَافِ ِع ُك ْم فَأَطَ َ
يمتَا َعلَى ُح ُدود َم َ
اعتَا َو أُق َ
ْ َ
ْ َ ُ ْ ْ َ
ْ ْ َُ
َ
فقامتا» (خطبه« .)143/بدانید زمینی که شما را بر پشت خود میبرد و آسمانی که بر شما سایه میگسترد،

پروردگار شما را فرمانبردارند و برکت آن دو بر شما نه از راه دلسوزی است و نه به خاطر جستن نزدیکی
و نه به امید خیری است که از شما دارند؛ بلکه به سود شما مأمور شدند و گردن نهادند و برای مصلحت
شما برپاشان داشتند و ایستادند».
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حسینی

اندیشة عطّار سرشار از آموزههای دینی است« .نخستین چیزی که از مطالعة آثار عطار محقق میگردد،
احاطه و وسعت اطالع اوست در علوم دینی به خصوص تفسیر قرآن و حدیث و قصص و روایات مذهبی و
کتب او مشحون است به مضامینی که از آیات قرآن یا حدیث سرچشمه میگیرد» (فروزانفر.)48 :1353 ،
وی در سخنی نزدیک به کالم امیرالمؤمنین(ع) نیز فلسفة خلقت نظام کیهانی را در فایده رساندن به
بشر میداند و به این ترتیب ارزش وجودی انسان را به او یادآور میشود:
از برای توست درکار ای پسر
روز و شدددب ایدددن هفدددت پرگدددار ای پسدددر
خلد و دوزخ عکس لطف و قهر توست
طاعدددددت روحانیدددددان از بهدددددر توسدددددت
جزو و کل عز وجودت کردهاند
قدسددددیان جملدددده سددددجودت کددددردهانددددد
(عطار)316 :1384 ،
حقیقت وجودی انسان «روح علیم انسانی است که تنها دلیل خلیفه اللهی انسان است؛ امّا این جوهر
لطیف در زندان طبیعت و عالم مادّه گرفتار شدهاست؛ آنچنانکه گاه انسان از یاد میبرد که چه گوهری
داشته» (حسینی و جوکار )86 :1393 ،و همة توجه خود را صرف خواستههای نفس میکند .عطّار به کرّات
این مسئله را یادآوری میکند و از انسان میخواهد که مطابق با سرشت اصلی خود حرکت کند:
ندددده مسددددجود مالیددددک جددددوهر توسدددددت
خلیفددددددهزادهای گلخددددددن رهددددددا کدددددددن

ندددده تدددداجی از خالفددددت بددددر سددددر توسددددددت
بدددده گلشددددن شددددو گدددددا طبعددددی قضددددا کددددددن
(عطار)157 :1386 ،

همّت عالی برفرازندة انسان از ورطة پستی و رذالت است تا آنجا که ارزش هرکس به اندازة همّت
اوست و هرچه همّت واالتر ،انسان عالیتر خواهد بود .حضرت امیر مؤمنان میزان بهای انسان را به میزان
الر ُج ِل َعلَي قَد ِر ُِهَّتِ ِه» (حکمت« .)147/ارزش مرد به اندازهی همت اوست».
در َّ
همّت او معرّفی میکند« :قَ ُ
همّت عالی است که باعث میشود فرد دنیا را «ملاظه» ببیند و نفس و جان خویش را به کمتر از بهشت
معاوضه نکند« :اَََل حر ی َدعُ ه ِ
ذه اللُّماظة َِلَهلِها إِنَّه لَي ِ ِ
وها إَِلَّ ِِبَا»
ََن إَِلَّ اَ ْْلَنَّ َة فَالَ تَبِيعُ َ
ُ َ َ
س ْلَنْ ُفس ُك ْم َث ٌ
َ ُ ْ َ
(حکمت« .)456/آیا آزادهای نیست که این خرده طعام مانده در کام-دنیا-را بیفکند و برای آنان که در
خورش هستند ،نهد؟ جانهای شما را بهایی نیست جز بهشت جاودان؛ پس مفروشیدش جز بدان».
عطار نیز مطرح میکند در صورتی که انسان در بند چیزی نباشد ،بندهای کامل است:
چدددون نباشدددی بسدددتة یدددک جدددو مددددام
تددرک دنیدددا گیدددر تدددا سلطددددددددان شدددوی

مدددیتدددوان گفدددددددتن تدددو را خسدددرو تمدددام
ورندده گددر چرخددی تددو سددرگردان شددددددددوی
(عطار)236 :1388 ،

عطّار همّت انسان را عامل رفعت او میداند و آن را در واقع پروبال سالکان راه حق میداند:
هرکدددده را یددددک ذرّه همّددددت داد دسددددت
نطفدددة ملدددک جهدددانهدددا همّدددت اسدددت

کدددددرد او خورشددددددددددید را زآن ذرّه پسدددددت
پددددر و بدددال مدددر جددددان هدددا همددددددت اسدددت
(عطار)350 :1384 ،
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فایدة جان انسان و عبادت او آن است که در نهایت در خور و الیق جانان شود:
تدددو مکدددن در یدددک نفدددس طاعدددددددت رهدددا
تو به طدداعت عددمددر خددود میبدددر بده سدددر
چددون تددو مقبددددول سلیمددددددددان آمدددددددی

پددس مندده طاعددت چددو کددردی بددر بهددا
تا سدددلیدددمدددان بدر تدو انددازد نظدددددددر
هرچدددده گددددویم بیشددددتر زآن آمددددددددی
(عطار)305 :1384 ،

از نظر حضرت علی(ع) بهترین مؤمنان کسانی هستند که از بذل نفس و جان و مال خویش در پیشگاه
ِ
خداوند دریغ نکنند« :أ َّ
َك
ك َما تُ َق ِد ْم ِم ْن َخ ْری یَ ْب َق ل َ
ضلُ ُه ْم تَ ْق ِد َم ًة ِم ْن نَ ْف ِس ِه َو أَ ْهلِ ِه َو َمالِ ِه فَِإنَّ َ
ي أَفْ َ
َن أَفْ َ
ض َل اَل ُْم ْؤمنِ َ
ذُ ْخ ُرهُ» (نامه« .)69/و بدان که بهترین مؤمنان آن بود که جان و خویشاوند و مال خود را در راه خدا
پیشاپیش دهد؛ چه هر نیکی پیشاپیش فرستی برای تو اندوخته شود و آنچه واگذاری خیر آن را دیگری
برد».
باالترین مراتب ایثار ،بذل جان است .فنا در میان آثار عطار از موضوعاتی است که بسیار اهمیت دارد
تا آنجا که ژرفساخت کتاب عظیم منطقالطیر را فنای فی اهلل تشکیل میدهد« .عطار با ذکر داستان
مرغان در منطقالطیر درصدد است بیان کند که انسان برای کسب مرتبة واقعی خود باید مراحل مختلف
را طی کند تا به توحید واقعی که مقام فناست ،برسد و شایسته مظهریت حق شود» (فدوی و طغیانی،
 .)102 :1389بنابراین حیات بینثار جان زندگی نیست .عطار در این باره چنین بیان میکند:
سدددال و مددده خدددون مدددیخدددوری در حدددرص و آز
روز و شدددب جدددان مدددیکندددی بدددیزاد و بدددرگ
ای خددددضددددابت را جواندددددددددی کدددددرده نام

مدددددی نددددهی این را لقددددب عمددددددددر دراز
زیسدددتن مدددیخدددوانی ایدددن را تدددو نددده مدددرگ
مددددددددددرگ دل را زندگاندددددددددددی کددددددددرده ندددددددددام
(عطار)185 :1388 ،

از منظر وی آنگاه که نفسانیات انسان زیر نفوذ وجود برتر انسان قرار میگیرد ،تن نیز از جنس جان
میشود و چون جان با ارزش:
هدددددر آن گددددداهی کددددده در تدددددو مدددددن نماندددددد
اگددددددر جددددددان و تنددددددت روشددددددن شددددددود زود

دویددددددی در راه جددددددان و تددددددن نمانددددددد
تندددت جدددان گدددردد و جدددان تدددن شدددود زود
(عطار)117 :1386 ،

 .4-2قلب انسان معیار هویت انسان

از کالم قرآن چنین برمیآید که بعضی از انسانها از دایرة انسانیت خارج میشوند و در ردیف چهارپایان و
ضل﴾ (اعراف .)79/بهعبارتدیگر بعضی از افراد
ك َكاْلَنْ َع ِام بَ ْل ُه ْم أَ َ
حتّی نازلتر از آنان قرار میگیرد﴿ :أ ُْولَ ئِ َ
در پایینترین درجة فهم و علم قرار میگیرند؛ بنابراین کسانی که در مسیر انسانیت به انحراف کشیده شده
اند و دچار مسخ ملکوتی گردیدهاند ،شامل مصادیق انسانی نیستند.
انسانیت انسان متوجّه جنبة باطنی اوست و این جنبه از وجود انسان است که او را مسجود مالیک
کرده است (حسینی )38 :1393 ،و در واقع او را آینه و مجالی صفات خداوند گردانیده است .از این وج ِه
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حسینی

انسانیت انسان به قلب تعبیر میشود« .قلب به عنوان یکی از شئون حقیقت انسانی دائماً بین عالم ظاهر و
باطن در حال آمد و شد است» (صمدی آملی .)175 :1382 ،و در واقع «جوهری است نورانی مجرّد
متوسّط بین روح و نفس که انسانیت بدان تحقّق یافت ...انتباه و تفکّر و بصارت و هدایت و علم و معرفت
و یقین از قلب آید» (گوهرین.)426-425 :1388 ،
در فرهنگ قرآن همه دارای قلب نیستند و تنها آنان که دارای قلبند ،میتوانند از حوادث پند گیرند:
﴿إِ َّن ِِف ذَلِ َ ِ ِ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهي ٌد﴾ (ق« .)37/بیگمان در این برای کسی که
ْب أ َْو أَلْ َقى َّ
ك لَذ ْك َرى ل َم ْن َكا َن لَهُ قَ ل ٌ
صاحب دل باشد یا سمع قبول داشته و شاهد باشد ،پندآموزی است».
برای رسیدن به سرمنزل حقیقی انسانیت توجّه به قلب و محافظت از آن از بدیهیات و ضروریات است؛
هللا فالتَس ُکن حرم ِ
زیرا به تعبیر امام صادق(ع) قلب حرم الهی است« :القلب حرم ِ
هللا غریُ هللا» (مجلسی،
َ
ُ ََُ
.)25/67 :1415
حضرت در خطبه  87صریحا به افرادی اشاره میکنند که دارای ظاهری انسانی و قلبی حیوانی هستند:
ْب َحيَ َوان» (خطبه« .)87/صورت او صورت انسان است ،و دل او دل
«فَ ُّ
ورةُ ُ
صَ
الص َ
ْب قَ ل ُ
ورةُ إِنْ َسان َو اَلْ َقل ُ
حیوان».
گفتنی است که در فرهنگ دینی گاه عقل ،قلب و جان و نفس به جای یکدیگر به کار میرود و در
همة این موارد منظور از چنین اصطالحاتی بعد مجرد از مادة وجود انسان است .عطار هم گرچه با لفظ
قلب از انسانیت انسان یاد نمیکند؛ اما درون و جان پاک را عامل انسانیت انسان میداند و در صورتی که
فرد از این جان پاک دور افتد ،از حوزهی انسانیت خارج شده است:
تدددددا نیدددددابی جدددددان دوراندیددددددش را
نیسدددت مدددردم نطفدددهای از آب و خددداک
صددددد جهددددان پددددر فرشددددته در وجددددود

کددددی تددددوانی خوانددددد مددددردم خددددویش را
هسدددت مدددردم سدددرّ قددددس و جدددان پددداک
نطفددددهای را کددددی کنددددد آخددددر سددددجود
(عطار)160 :1388 ،

یکی از اصلیترین عوامل حیات قلب ،کمگویی است .حضرت علی در حکمت  349بیان میفرمایند که
قلب انسان در صورتی که بمیرد فرد وارد جهنّم میشود .حضرت سلسله مراتبی را برای مرگ قلب مطرح
میفرمایند که در رأس آن زیادهگویی استَ « :م ْن َكثَُر َكالَ ُمهُ َكثَُر َخطَ ُؤهُ َو َم ْن َكثَُر َخطَ ُؤهُ قَ َّل َحيَا ُؤهُ َو َم ْن قَ َّل
َّار» (حکمت« .)349/هرکه پرگفت ،راه خطا
ات قَ لْبُهُ َو َم ْن َم َ
َحيَا ُؤهُ قَ َّل َوَرعُهُ َو َم ْن قَ َّل َوَرعُهُ َم َ
ات قَ لْبُهُ َد َخ َل اَلن َ
بسیار پویید و آنکه بسیار خطا کرد ،شرم او کم و آنکه شرمش کم ،پارساییاش اندک هم و آنکه
پارساییاش اندک ،دلش مرده است و آنکه دلش مرده است ،راه به دوزخ برده».
عطار نیز خاموشی را حقیقت راه انسانی میداند:
صدددبوری پیشددده کدددن ایدددددنک طریقدددت
بگدددویم بدددا تدددو گدددر نیکدددو نیدددددددوشی

خموشددددی پیشدددده کددددن اینددددک حقیقددددت
یکددددی کددددم گفددددتن و دیگددددر خموشددددی
(عطار)226 :1386 ،
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 .5-2رهزنان طریق انسانیت
 .1-5-2نفس اماره ،عامل درونی گمراهی انسان
در مسیری که پیش روی انسان از ملک تا ملکوت کشیده شدهاست ،خطرات بسیاری در کمین ذات انسان
است؛ بنابراین پیمودن چنین راهی بس دشوار است و دشوارتر آنکه ریشة ضاللت یعنی نفس امّاره ،نیز در
درون انسان قرار دارد که با عوامل خطرناک بیرونی همچون شیطان و دنیا تبانی میکند و انسان را به
ورطة نابودی میکشاند .البتّه باید گفت هنر انسان در این است که «با داشتن همة سرمایههای خرد و
فرزانگی که از روح نشئت گرفتهاست و نیز داشتن موانع و رهزنهای بیشمار که از نشئة تراب ،طین ،حمأ
مسنون ،طین الزب و صلصال کالفخّار که با خود آورده است ،بتواند از همة موانع و عقبههای کئود بگذرد
و معلّم فرشتهها شود» (جوادی آملی.)29 :1389 ،
نفس انسان قابلیت تبدیل و تبدالت متعددی دارد؛ به گونهای که میتواند از امارگی تا مطمئنگی تغییدر
ماهیت دهد و از آنجا که دوربرد خواهشهای او نامحدود است ،باید پیش از آنکه سلطهاش را بر انسدان
حاکم کند ،نحوة تعامل با او را به درستی پیش گرفت .ازاینرو امیر کدالم ،امسداک ورزیددن در امدور غیدر
هواك و ُش َّح ِ
ك ف َّ
الش َّح ابل نَّ ِ
ان ُّ
اف منه ا فيم ا
حالل را حق نفس میداند« :فاملُك َ
فس اَلنص ُ
بنفسك عم ا َل ل ُّل ل َ
ره ت» (نامه« )53/هوای خویش را در اختیار گیر و بر نفس خود بخیل باش و زمدام آن را در آن
احبَّت او َك َ
َ
چه برایت روا نیست ،رها مگردان که بخل ورزیدن بر نفس ،داد آن را دادن است ،در آنچه دوست دارد یدا
ناخوش میانگارد».
پس در کالم حضرت علی (ع) میزان سختگیری بر نفس ،در امور غیر حالل است و اگر نفس سرکشی
ِ
ِ
ِ
ت َعلَي ِه نَ ْف ِ
ب» (خطبه.)193/
يما ُِحت ُّ
کند ،فرد باید با او مقابله کند« :إِ ِن ا ْستَ ْ
يما تَك َْرهُ َلْ یُ ْعط َها ُس ْؤََلَا ف َ
سهُ ف َ
ص َعبَ ْ ْ ُ
«اگر نفس او در آنچه بر آن دشوار است ،فرمان وی نبرد ،او نیز در آنچه نفس او دوست دارد ،عطایش
نکند ».امام علی(ع) در کمال عدالت خویش برای نفس هم حقوقی برمیشمارد؛ ازجمله آنکه وقتی نفس
انسان رو به ادبار دارد ،باید در حدّ فرایض از او چشم داشت و به اکراه او را به انجام اعمال عبادی دیگر
وادار نکردَ « :خ ِ
ك ِم َن
اد ْ
اد ِة َو ا ْرفُ ْق ِِبَا َو َلَ تَ ْق َه ْرَها َو ُخ ْذ َع ْف َو َها َو نَ َشاطَ َها إَِلَّ َما َكا َن َمكْتُوابً َعلَْي َ
ع نَ ْف َس َ
ك ِِف اَل ِْعبَ َ
ضائِ َها َو تَ َع ُاه ِد َها ِع ْن َد ََمَلِ َهاَ» (نامه« .)69/نفس خود را بفریب و به عبادتش وادار و با
ض ِة فَِإنَّهُ َلَ بُ َّد ِم ْن قَ َ
اَلْ َف ِری َ
آن مدارا کن و مقهورش مدار و بر آن آسان گیر و به هنگامیکه نشاط و فراغتش بود ،روی به عبادت آر.
جز در آنچه بر تو واجب است که باید آن را به جای آری و در وقت آن بگذاری».
از آثار عطار چنین دریافت میشود که از نفس ،همواره امّارگی آن را در نظر دارد و از جوانب دیگر به
نفس انسان و حقوق او ننگریسته است:
بدددددددزن گدددددددردن کدددددددزین نبدددددددود دریغدددددددی
از ایدددددددددن کدددددددددافر مسدددددددددلمانی نیایدددددددددد

نهدددددداد کددددددافر خددددددود را بدددددده تیغددددددی
کددددده از رهدددددزن نگدددددهواندددددی نیایدددددد
(عطار)130: 1386 ،
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دشددددمن توسددددت ایددددن سددددگ از سددددگ بتددددر

حسینی

چندددددد سدددددگ را پدددددروری ای بدددددیخبدددددر
(عطار)275 :1388 ،

 .2-5-2عامل بیرونی گمراهی انسان
 .1-2-5-2شیطان
از دیگر عوامل بیرونی گمراهی و به هالکت رسیدن انسان ،شیطان است .از منظر حضرت علی(ع) شیطان
ِ َّ ِ
ِِ
َص بَ ْحتُ ْم ََلُ ْم
ین أ ْ
بزرگترین دشمن انسان اسدت« :فَأ ْ
َص بَ َح أَ ْعظَ َم ِِف دی ن ُك ْم َح ْرج اً َو أ َْوَرى ِِف ُدنْ يَ ا ُك ْم قَ ْدحاً م َن اَل ذ َ
منَ ِ
اصبِ َي َو َعلَْي ِه ْم ُمتَأَلِبِ َي» (خطبه« .)192/تا چنان شد که آسیب او در دینسدوزی و در کدار دنیاتدان آتدش-
ُ
افروزی بر شما پیش از آنان گردید که به پیکارشان برخاستهاید و برای ستیزشان آراستهاید».
نفس امارة انسان بستری مناسب برای حضور شیطان است؛ به گونهای که شیطان با وعدهها او را به
ث ِِف اَْْلذَ ِ
ان
طمع میاندازد و امور را در نظر او واژگون جلوه میدهدَ « :ح َّذ َرُك ْم َع ُدواً نَ َف َذ ِِف اَ ُّ
لص ُدوِر َخ ِفياً َو نَ َف َ
ات اَ ْْلرائِِم و َه َّو َن موبَِق ِ
ض َّل و أَر َدى و و َع َد فَم َّّن و َزیَّن سيِئَ ِ
ِ
ات اَل َْعظَائِِم َح ََّّت إِذَا اِ ْستَ ْد َر َج قَ ِرینَتَهُ َو اِ ْستَغْلَ َق
ُ
َ َ َ َ
ََ َ
ََنياً فَأَ َ َ ْ َ َ
َرِهينَتَهُ أَنْ َك َر َما َزیَّ َن َو اِ ْستَ ْعظَ َم َما َه َّو َن َو َح َّذ َر َما أ ََّم َن» (خطبه« .)83/تا آدمی را گمراه کند و تباه سازد و وعده
دهد و به دام هوسش دراندازد .زشتی گناهان را در دیدة او بیاراید و گناهان بزرگ را خرد و آسان نماید.
چندانکه وی را بفریفت و راه چاره را به روی او بست و به گروگانی گذارد که از آن نتواند رست .ناگاه
آن چه را آراسته بود ،ناشناخته انگاشت و آن را که خوارمایه شمرده بود ،بزرگ پنداشت و از ارتکاب آنچه
ایمنش دانسته بود ،برحذر داشت».
در عبارات یاد شده از نهجالبالغه ،جملة «نفث فی اَلذان َنياً » نهایت حرفشنوی و تبعیت نفس را از
شیطان مطرح میکند و جملة «وعد فمنی» تلویحاً به این مطلب اشاره دارد که دنیا دستاویز شیطان برای
فریب انسان است.
عطار در الهینامه نفوذ شیطان را در انسان همچون خون در رگ او جاری میبیند:

گهددددددی در سددددددینة مددددددردم ز خندددددداس
گهدددددی صددددددگونه شدددددهوت در دروندددددش
...هدددددزاران جدددددادویی کدددددردم دگرگدددددون

نهددددم صددددددام رسددددوایی ز وسددددواس
برانگیددددزم شددددوم در رگ چددددو خددددونش
کددددده مدددددردم را بدددددرم از راه بیدددددرون
(عطار)104-103 :1368 ،

عطار صریحا از قول شیطان بیان میکند که دنیا اقطاع وی است و کسانی که چشمداشتی به ملک
شیطان داشته باشند ،دینشان مورد دستبرد شیطان قرار خواهد گرفت:
گفددددت دنیددددا جملدددده اقطدددداع مددددن اسددددت
تدددددو بگدددددو او را کددددده عدددددزم راه کدددددن
مدددن بددده دیدددنش مدددیکدددنم آهندددگ سدددخت

مدددرد مدددن نیسدددت آنکددده دنیدددا دشدددمن اسدددت
دسدددددت از دنیدددددای مدددددن کوتددددداه کدددددن
زآنکدددده در دنیددددای مددددن زد چنددددگ سددددخت
(عطار)113 :1384 ،
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البته عطار گاهی بر اساس برخی از دریافتهای ذوقی خود گناه را از چهرهی ابلیس زدوده است و
مسئلة گمراهی شیطان را به مبحث تجلی اسماء و صفات الهی مربوط میداند« .اینکه هر موجودی تجلی
یکی از اسما و صفات جاللی یا جمالیه است که در این میان شیطان مظهر صفت جاللی قهر خداست و
اینگونه شیطان در سایة چنین برداشتی تبرئه شده است» (مرتضایی و حسینی.)22 :1390 ،
چددددو تنهددددا قهددددر حددددق را طالددددب آمددددد
چددددو لعنددددت خدددددمت درگدددداه او بددددود

بددده مدددردی بدددر بسدددی کدددس غالدددب آمدددد
چددددو آن درگدددداه بددددود او را نکددددو بددددود
(عطار)106: 1368 ،

 .2-2-5-2فریبندگی دنیا
ظاهر فریبندة دنیا از عوامل مؤثر انحراف انسان است .در کالم حضرت موال(ع) دنیا دارای دوچهدره اسدت.
چهرهای که صادقانه خود را با تلخیها و سختیهایش در برابر انسدان آشدکار میکندد و چهدرهای کده بدا
ِ
اع َه ا
ورَه ا لِتَ ْح ِذی ِرَها َو أَط َْم َ
جلوههددایش انسددان را میفریباندددَ « :و إِ ْن غَ َّرتْ ُك ْم م ْن َه ا فَ َق ْد َح َّذ َرتْ ُك ْم َش َّرَها فَ َدعُوا غُ ُر َ
لِتَ ْخ ِو ِیف َه ا» (خطبه« .)173/و دنیا اگر شما را فریفت ،از شر خدود نیدز ترسداند .پدس آنچده را بددان فریبدد،
بدانچه بدان ترساند ،واگذارید و به خاطر ترساندنش از طمع بستن بدان دست بدارید».
میزان فریفتگی و پنددهندگی دنیا به نوع بینش فرد بستگی دارد« :هرکس با چشم بصیرت و عبرت به
دنیا بنگرد ،به او بصیرت و بینایی بخشد و آنکس که چشمش بهدنبال دنیا و هدفش رسیدن به آن باشد و
به آن فریفته گردد ،از دیدن حقایق نابینایش میکند» (جوادی آملی.)112 :1380 ،
حضرت در عباراتی به جای اینکه بیان کنند نفس انسان دنیاخواه همچون سگ است فرمدودهاندد کده
دنیاپرستان ماهیتاً سگاند؛ زیرا دنیا چیزی جز مردار نیست و آنکه طالبش باشد نه مانندد سدگ کده خدود
دچار مسخ ملکوتی شده است و تبدیل به سگ درندهای شده است که جز درندگی چیزی پیشة خود نکرده
ِ
ِ
ص ِغ َریَها»
ض ا ِریَةٌ یَ ِه ُّر بَ ْع ُ
ب َعا ِویَ ةٌ َو ِس بَاعٌ َ
اسددت« :فَِإ ََّّنَا أَ ْهلُ َه ا ك الَ ٌ
ض َها بَ ْعض اً َو ََيْ ُك ُل َع ِز ُیزَه ا ذَليلَ َه ا َو یَ ْق َه ُر َكبِریَُه ا َ
(نامه« .)31/همانا دنیاپرستان ،سگانند عوعوکنان و درّندگانند در پی صید دوان .برخی را برخدی بدد آیدد و
نیرومندشان را طعمة خویش نماید و بزرگشان بر خرد ،دست چیرگی گشاید».
عطار خود از دنیا و تمتعات آن چنان جدا بود که در عنفوان جوانی ،پایان آن را میدید «هنوز سی ساله
بود که در زمینة زهد و تحقیق شعر او دردآمیز ،عبرتآگند و تفکرانگیزبود .مرگاندیشی و دغدغة زوال و
فنا در همان ایام چنان بر خاطر جوانش چیره بود که در سنین سی سالگی خود را در نیمة شصت از عمر
بیافت» (زرینکوب .)35 :1379 ،از این رو کامال آشکار است که عطار تحت تأثیر تعالیم دینی با نفرت به
دنیاطلبان بنگرد:

هسدددددتی از مدددددردار دنیدددددا ناصدددددبور
اهددددل دنیددددا چددددون سددددگ دیوانهانددددد

مددددیروی چددددون مددددرده میبینددددی ز دور
درگزندددددت زآن کددددده بددددس بیگانهاندددددد
(عطار)238 :1388 ،
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 .6-2هادیان طریق انسانیت

پیمودن راه انسانیت ،بسیار صعب و دشوار است و مستلزم تالش و صبر فراوان است تا بتوان به مقصد
اْلنْسا ُن إِنَّ َ ِ
ك
ح إِ َىل َربِ َ
ك َكاد ٌ
نهایی دست یافت .خالق انسان خود از دشواری این راه خبر داده است﴿ :اي أَیُّ َها ِْ َ
ِ
ِِ
مام ُكم َع َقبَ ًة
َك ْد ًحا فَ ُم َالقيه﴾ (انشقاق .)6/حضرت علی(ع) دربارة سختی راه کمال انسانی میفرمایند« :فَا َّن اَ َ
ِ
ِ
قوف َعن َدها» (خطبه« .)204/پیشاپیش شما گردنهای
الو َ
الورود َعلَ َيها َو ُ
َكؤوداً َو َمنا ِز َل ََموف ًة َمهول ًة ََل بُ َّد م َن ُ
است دشوارگذر و منزلگاههای ترسناک و هراسآور؛ ناچار بدان گردنهها باید برشدن و بدان منزلها
درآمدن و ایستادن».
عطار نیز از سختی راه وصال سخن میگوید:
کدددددار آسدددددان نیسدددددت بدددددر درگددددداه او

خدددددداک میبایددددددد شدددددددن در راه او
(عطار)151: 1384 ،

هرچند که تالش انسان در پیمودن این راه شرط الزم است؛ امّا کافی نیست .عطار در اینباره میگوید:
جددددهد مددددیکددن روز و شدددددب درکددددوی رندددددددج
هددان و هددان گددر گددنج دیددن بینددی تددو مسددت
زآنکه آنجدا جدددهد را مقدددددار نیددددددست

بددو کدده ناگددددداهی ببینددی روی گددددنج
ظددن مبددر کددز جهددد تددو آمددد بدده دسددت
گددنج را جددز گددنج کددس بددر کددار نیسددت
(عطار)173 :1388 ،

همانطورکه بر سر راه انسانیت رهزنان درونی و بیرونی مقابل انسان قد علم میکنند ،برای رفع موانعِ
این راه ،مددکاران درونی و بیرونی نیز حضور دارند:
 .1-6-2عوامل درونی هدایت انسان
 .1-1-6-2تفکر
عقل قوة ممیزة انسان است که قادر به انتخاب بهترین گزینه در امور متفاوت است .حضرت علی(ع) تفکّر
را به منزلة آغاز راه انسانیت معرّفی میکند .به عبارت دیگر انسان باید به تفکّر بپردازد که آیا در مسیر
مستقیم است یا مرتجع و واپسگراست؛ پس اگر عمل او به سودش است ،ادامه دهد و اگر به زیان اوست،
ِ
اظر ِابلْ َقل ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ص ِر یَ ُكو ُن ُم ْبتَ َدأُ َع َمله اَ ْن یَ ْعلَ َم اَ َع َملُهُ َعلَْيه اَ ْم لَهُ؟ فَا ْن كا َن لَهُ
ْب الْعام ُل ِابلْبَ َ
دست از عمل بکشد« :فَالن ُ
ِ ِ
ف َعنه ...فَ لْي ْنظُر ِ
ِ
نظ ٌر اَ سائٌِر ُه َو اَ ْم ر ِاج ٌع ؟» (خطبه« .)154/آنکه با چشم دل
َمضى فيه َو ا ْن كا َن َعلَْيه َوقَ َ ُ
َ ْ
نگرد و با دیدة درون کار کند .آغاز کارش آن است که بداند آنچه کند به سود اوست یا بر زیان اوست؛
اگر به سود اوست ،پی آن رود و اگر به زیان اوست ،بازایستد ...پس نگرنده باید بپاید که پیش میرود یا
پس میآید».
حضرت در عبارات فوق بیان میفرمایند که انسان باید با بصیرت به کار خویش بنگرد تا راه صحیح را
انتخاب کند .عطّار نیز دیدة بینا را زاد راه انسان معرّفی میکند:
از خدددددای خددددویش دایددددم دیددددده خددددواه
دیددددددة بیناسدددددت جدددددان را زاد راه
(عطار)233 :1388 ،
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این بینایی محصول تفکر و تدبر است .حضرت علی(ع) دراینباره میفرمایدَ « :و َم ْن تَ َف َّك َر
صر» (نامه« .)31/آنکه بیندیشد ،بینا میشود ».از این رو در نظر امیر مؤمنان هیچ دانشی بهتر از تفکر
أَبْ َ
نیستََ« :ل ِعل َْم َكالتََّف ُّكر» (حکمت« .)113/هیچ دانش چون به تفکر پرداختن نیست».

عطّار به مسئلة تفکّر به حدّی اهمیت داده است که قهرمان کتاب مصیبتنامه را سالک فکرت معرّفی
میکند« .مصیبتنامه شرح سیر روح در خلوت تفکر روحانی است» (ریتر .)22 :1377 ،فکرتی که میتواند
جان را به تن مبدّل سازد؛ این فکرت برآمده از دل است نه از عقل« .عقل در آثار عطار اگرچه در مقابل
عشق تحقیر میشود؛ اما در ارتباط با دین و الهیات به مناسبت گاهی ستایش گاهی نکوهش میگردد.
عقل تا آنجا که خاضع و تسلیم دین و نقل است ممدوح شمرده میشود؛ اما در آنجا که در جستجوی
حل مسائل مربوط به ماوراء طبیعی برمیآید؛ مذموم است» (پورنامداریان.)229 :1374 ،
در نظر عطار رهاوردی که در پیآیند فکرتی قلبی حاصل میشود ،همان پیامد مبارکی است که در
آموزههای دینی برای تفکر و تعقل مطرح کردهاند؛ به این معنی که سرعت سیر یک ساعت تفکر در عروج
ملکوتی انسان معادل هفتاد سال عبادت است:
سدددالک فکدددرت ز درد ایدددن طلدددب
مددیرود تددا تددن کنددد بددا جددان بدددل
کددار کددار فکددرت اسددت ایددنجایگدداه
کدددار فکدددرت الجدددرم یدددک سددداعتت

مددددددینیاسددددددد زمددددددانی روز و شددددددب
در رسددداند تدددن بددده جدددان پدددیش از اجدددل
زان کددده یدددک دم سدددر نمدددیپیچدددد ز راه
بهتددددددر از هفتددددددادسدددددداله طاعتددددددت
(همان)161 :

 .2-6-2عامل بیرونی هدایت
 .1-2-6-2اولیا
برای رهیافتگی عالوه بر استمداد از نیروهای درونی ،یاری گرفتن از نمونهها و الگوهای عینی انسانیت نیز
ضروری است .اولیای خدا از نعمتهای آشکار الهی هستند که تا همیشگی زمان در میان مردم حضور
دارند .حال بعضی از این افراد آشکارند و بعضی پنهان .حضرت در این باره میفرمایند:
اهراً م ْشهوراً أَو َخائِفاً مغْموراً لِئالَّ تَ بطُل حجج اَ َِّ
ِِ
«اَللَّه َّم ب لَى َلَ َختْلُو اَْْلَر ِ
ِ
لِل َو بَيِنَاتُهُ»
ض م ْن قَائِم َّلِل ِِبُ َّجة إِ َّما ظَ َ ُ
ْ ُ
ُ َ
َ ُ َ ْ َ َُُ
(حکمت« .)147/بلی زمین تهی نماند از کسی که حجت برپای خداست یا پدیدار و شناخته است و یا
ترسان و پنهان از دیدههاست تا حجت خدا باطل نشود و نشانههایش از میان نرود».
این انسانها ،اولپایة عدل را در حقّ خویش بهخوبی رعایت کردهاند؛ یعنی هوای نفس خویش را نفی
ول َعدلِ ِه نَفی اَلوی َعن نَ ِ
فس ِه» (خطبه« .)87/و نخستین نشانة آن ،اینکه هوا و هوس را از
کردهاند« .فَکا َن اَ ُ
َ َ َ
دل برداشته».
عدل و زبانة ترازوی صفات انسانی است؛ به عبارت دیگر همة صفات انسانی را باید با میزان عدل
راست و مستقیم کرد تا به کمال انسانی نایل شد؛ زیرا کمال انسان «در تعادلش هست و در توازنش
هست ...آن وقت این انسان ،انسان کامل است که به سوی یک استعداد فقط گرایش پیدا نکند و
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استعدادهای دیگرش را مهمل و معطل نگذارد و همه را با هم رشد بدهد در یک وضع متعادل و در یک
وضع متوازن» (مطهری.)19 :1373 ،
عطار نیز در مصیبتنامه در تعریف انسان عادل مطرح میکند که عادل کسی است که داد از نفس
خویش بستاند:
عدددادل آن باشدددد کددده در ملدددک جهدددان

داد بسددددددتاند ز نفددددددس خددددددود نهددددددان
(عطار)113 :1388 ،

اولیای الهی باعث قوام عالمند .این افراد باعث استواری و آرامش زمین هستند« :فَ هو ِمن م ِ
عاد ِن دینِ ِه َو
َُ ْ َ
اَو ِ
َتد اَ ِ
رض ِه» (خطبه« .)87/پس او گوهرهای دین را کان است و کوهی است که زمین بدو از لغزش در
ْ

امان».
عطار نیز حضور اولیای الهی را بر روی زمین مستمر و آنان را باعث قوام عالم میداند:
زآنکدددده گددددر پیددددری نمانددددد در جهددددان
کددددی جهددددان بددددیقطددددب باشددددد پایدددددار
گددددر نمانددددد در زمددددین قطددددب جهددددان

ندده زمددین بددر جددای مانددد ندده زمددان
آسددددیا از قطددددب باشددددد بددددیقددددرار
کددی توانددد گشددت بددی قطددب آسددمان
(عطار)164 :1388 ،

نتیجهگیری
 -1نهجالبالغه از آثاری است که در موضوعات گوناگون با آثار عرفانی وجه اشتراکات بسیاری دارد؛
مثنویهای عطار از شمار این آثار است .حضرت علی(ع) و عطار در تعریف انسانیت انسان دیدگاهی
یکسان دارند؛ یعنی آنکه اصل وجود انسان ،روح و جان اوست و آنچه انسان را انسان میکند ،توجّه به
این عطیة الهی و همسو شدن با این بعد وجودی خویش است.
 -2در مسیر کمال انسانی تفکر عامل درونی هدایت و اولیای الهی عامل بیرونی هدایتند که در اعتدال
قوای انسانی مؤثرند.
 -3نفس ،شیطان و دنیا موانع کمال راه انسانی هستند .در نظر امیر مؤمنان مانعیت شیطان در مسیر
کمال ،همیشگی است؛ از این رو همواره در کالم امیر(ع) منکوب است؛ اما عطار گاه تحت تأثیر
برداشتهای ذوقی و عرفانی شیطان را از مظاهر صفات جاللی خداوند میداند و او را تبرئه میکند.
 -4در سخنان امیرمؤمنان دربارة حق نفس (به معنی خود یا ذات انسان) مطالبی مطرح شده است؛
همچون مقهور نکردن نفس و رفق و مدارا کردن با آن .تا آنجا که اگر نفس انسان مایل به عبادت بسیار
نباشد ،در حدّ فرایض باید از آن چشم داشت و بیش از آن نباید او را به انجام اعمال عبادی وادار کرد؛ حال
آنکه در مثنویهای عطار مراد از نفس ،همواره نفس اماره است که در ستیز با عقل است؛ بنابراین توصیة
عطار دربارة نفس خوارداشت آن است.
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