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چکیده
ریاضت شرعی ،اهتمام ورزیدن بیشتر به ورع ،پرهیزکاری و رسیدن به عبودیّت واقعی است.
ریاضت در عرفان اسالمی هرگز از چهارچوب شریعت خارج نمیشود .بررسی ریاضت از
دیدگاه عطار به عنوان یکی از سه قلّة بلند ادبیات عرفانی ،برای مشخص کردن چهارچوب و
حدود ریاضت شرعی در عرفان ،حائز اهمیت است .هدف پژوهش این است که به روش تحلیلی،
نمایههای ریاضت حقیقی و مشروع را در مثنویهای عطار نیشابوری بیان کند .عطار در
مثنویهای خود به چلهنشینی ،شب زندهداری ،سکوت ،چاالکی ،صبر و اسیر کردن شهوت به
عنوان جلوههای مهم ریاضت تأکید میکند و آنها را بهترین راه برای پیوستن به حقّ میداند.
یادکرد بسیار از طرق مختلف ریاضت در مثنویهای عطار ،نتیجة مستقیم پریشانی اوضاع سیاسی
و اجتماعی روزگار وی است .بسامد ریاضتهای جسمانی در مثنویهای عطار بیشتر است؛ زیرا
این نوع ریاضتها مقدمه و ابزاری برای تزکیة نفس به شمار میرود .ریاضت حقیقی یا جهاد
اکبر از نظر او غلبه بر خواستههای نفس امّاره است .به عقیدة شیخ ،آن زمان که سالک به کمک
ریاضت ،وجود خود را شکست ،نور ذات احدیّت تمامی اجزای وجودش را فرا میگیرد و
قوتهای نفسانی وی در نور حقّ ،مستهلک و ناچیز میگردد.
کلیدواژهها :عطار نیشابوری ،ریاضت مشروع ،ادبیات عرفانی ،مثنوی ،عرفان اسالمی.
تاریخ دریافت مقاله3155/55/14 :
تاریخ پذیرش مقاله3152/55/32 :
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مقدمه
عرفان معرفتی است که سالک از راه کشف و شهود به دست میآورد .این کشف
و شهود از طریق ریاضتها ،مراقبهها ،تهذیبها و انجام گروهی از اعمال و
تمرینها و مبارزه با نفس حاصل میشود .ریاضت در دستة عرفان عملی قرار
میگیرد« .عرفان عملی عبارت است از ترک آداب و رسوم قشری و ظاهری و
پرداختن به ریاضت و اعمال معنوی( ».زرّینکوب  )5 :3185در اثر ریاضت عارف به
تجربههای تازهای میرسد و نگاه او به خدا ،جهان و انسان متفاوت میشود و این
امر باعث رشد و کمال انسان میگردد .ریاضت در عرفان اسالمی ارتباط مستقیم با
نفس دارد .نفس امّاره مانند اسب سرکشی است که به آسانی تسلیم نمیشود و
تربیت آن کاری بسیار دشوار است و نیاز به وسایل و مقدمات زیادی دارد« .عرفا
و صوفیه بر این حقیقت موافقند که نفس ،منبع شرّ و قاعدة سوء و صفتی برای
قالب است و علت اظهار اخالق پست و افعال مذموم محسوب میشود و این بر
دو نوع است -3 :معاصی؛  -1اخالق سوء مانند کبر ،حسد ،بخل ،خشم ،حقد و
معانی ناستوده دیگر در شرع و عقل( ».هجویری  )154-155 :3123ریاضت مشروع
یکی از ابزار تأثیرگذار برای کنترل طبیعت حیوانی و امیال نفسانی است و باعث
میشود زندگی معنوی بر سراسر حیات سالک سایه افکند؛ همچنین دارویی کارساز
برای رفع قصور و خلل است .اصالح نفس و رسیدن به کماالت معنوی ،جز از
طریق ریاضت و تهذیب نفس میسّر نیست .یکی از مسائل مطرح در عرفان ادیان
دیگر ،افراط در ریاضت است .این موضوع موجب تمایز عرفان اسالمی از سایر
عرفانها شده است .ریاضت حد و مرز مشخصی دارد که نباید از آن تجاوز کرد.
«سالکان طریق حقّ ،نفس را مرکب و روح را راکب فرض مینمایند که بایستی
مایحتاج و ضرورت نفس را تأمین نمایند؛ زیرا در غیر این صورت نیرو و توان و
تحمل آن از بین رفته و راکب روح را به منزل فتوح نمیرساند( ».عزالدین کاشانی
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 )125 :3125عرفا در تصوف اسالمی طرق مختلفی را برای ریاضت نفس مطرح
کردهاند ،مانند :الف) اولین راه برای ریاضت نفس« ،گرسنگی» است .برخی عرفا
بنای ریاضت را در این طریق میدانند؛ (غزالی  )415 :3181ب) منع «نفس حیوانی»
از انقیاد و مطاوعت «قوه شهوی» و «غضبی» و آنچه بدان دو تعلق دارد( .همان)414 :

هدف از ریاضت و تهذیب نفس ،نزد سالک إلی اهلل ،سه چیز است :الف) رفع
موانع وصول به حقّ و آن شواغل ظاهر و باطن است؛ ب) مطیع گردانیدن نفس
حیوانی از ناحیه عقل عملی که موجب طلب کمال میگردد؛ ج) ملکه گرداندن
نفس انسانی به ثبات بر آنچه معد او باشد ،تا به کمالی که او را ممکن باشد ،برسد.
(نصیرالدین طوسی  )85 :3153عرفان بر محور شهود باطنی قرار گرفته است .یکی از
ویژگیهای منحصر به فرد برای رسیدن به کشف و شهود عرفانی ،ریاضت و انجام
اعمال طاقت فرساست« .کمال سعادت انسان در تزکیة نفس و ریاضت است ،و
کمال شقاوت او در فروگذاشتن نفس به حال خود است .از تزکیه و تربیت نفس،
شناخت حاصل میشود ،و از شناخت نفس ،شناخت حقّ الزم میآید ،و معرفت،
سرِ همه سعادتهاست( ».نجم رازی  )55-54 :3141عطار نیز به عنوان اکابر ادبیات
عرفانی بر ضرورت ریاضت در سیر و سلوک تأکید فراوان میکند .او هیچ کدام از
مبانی عرفانی را خارج از حیطة شریعت مطرح نمیکند« .تصوف عطار ،از آن
تصوف است که از راه شریعت جدا نمیشود ،با آن که اسرار آن درد و اندوه است؛
سوز و شورش ،آن مایه نیست که عقل و دین را نیز یک سر بسوزاند و نیست و
نابود کند ،تصوفی معتدل و در حدی است که طریقت را با شریعت میآمیزد و از
ادعای حقیقت که سخنان بعضی را رنگ دعوی و خودنمایی داده است میپرهیزد».
(زرّینکوب  )111 :3185شیخ معانی واال و دقایق معرفتپرور و لطایف روحنواز
عرفانی را به زبانی سلیس و بـیتکلّف و در سبکی شیوا و روان بیان نموده است.
(ریتر  ،3122ج)5 :1
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اکنون سؤاالت اساسی اینهاست :ریاضتهایی که عطار مطرح میکند ،مشروع
است یا غیرمشروع؟ جلوههای این ریاضت در مثنویهای عطار کدامند؟ هدف از
این ریاضتها چیست؟
اهمیت پژوهش رفع برداشتهای نادرست راجع به مفهوم ریاضت است که
باعث توقف حرکت در مسیر رشد معنوی شده است و ضرورت دیگر بررسی
ریاضت از دیدگاه عطار به عنوان اکابر ادبیات عرفانی ،برای مشخص کردن نوع
ریاضت در عرفان و چهارچوب و حدود ریاضت شرعی در این مسلک است.

پیشینة پژوهش
متأسفانه پژوهشها در زمینة ریاضت در متون ادبی ،یکی از مهجورترین عرصههای
مطالعاتی در ایران به شمار میآید .پژوهش در این زمینه بسیار کم و محدود است.
کتاب ریاضت در عرف عرفان (رمضانی خراسانی  )3188مجموعه گفتارهایی در
بیان طریق سیر و سلوک عرفانی است که نویسنده در این اثر به شرح مرحلة
ریاضت از منازل سیر و سلوک عرفانی پرداخته و حاالت و صفات درونی سالک
و آداب و اعمال سلوک در این منزل را بیان میکند .در مقالة «ریاضت و تأثیر آن
بر تربیت نفسانی سالک» (مطهری خواه  )3151اهداف و اهمیت ریاضت برای
سالک بیان شده است .در مقاالت «ریاضت مشروع (آثار معنوی ـ معرفتی آن)»
(رودگر  )3153و «ریاضت در قرآن و روایات» (ناصری و احمدپور  )3154جایگاه
ریاضت در آموزههای اسالمی و رابطهاش با شریعت مورد تحلیل قرار گرفته است.
در مورد عطار نیشابوری پژوهشهای فراوانی در ایران و جهان انجام شده است.

در کتاب دریای جان (ریتر  )3122و شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار
نیشابوری (فروزانفر  )3141مطالب جامعی راجع به زندگی ،آراء و احوال شیخ
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فریدالدین عطار نوشته شده است .در کتاب زبور پارسی (شفیعی کدکنی  )3128به
هویت اصلی و آثار مسلّم و شرح غزلهای عطار پرداخته شده است .در مقالة
«مفاهیم اخالقی در چهار منظومه عطار» (تجلیل و احمدی  )3181ظریفترین و
لطیفترین مفاهیم اخالقی در مثنویهای عطار در سه حوزة وظیفة انسان نسبت به
خدا ،وظیفة انسان نسبت به خود و نزدیکان و وظیفة انسان نسبت به جامعه مطرح
شده است .در مقالة «بررسی و تبیین اندیشههای عرفانی عطار نیشابوری» (سلطانی
و شریفی  )3155به تبیین آراء و اقوال عطار نیشابوری در دو مبحث عرفان نظری
و عرفان عملی پرداخته شده است.
بر این اساس ،تاکنون اشعار عطار از منظر ریاضت مورد بررسی قرار نگرفته
است و این پژوهش در صدد این است تا مظاهر و ابعاد مختلف ریاضت را در
مثنویهای شیخ عطار نمایان سازد.

ریاضت در لغت
لغتدانان در فرهنگهای لغت ،معانی فراوانی برای کلمة «ریاضت» نوشتهاند که در
اینجا به نمونههایی از آنها اشاره میشود -3 :تحمل رنج و سختی؛  -1ترک غرایز
و کثرت عبادت برای تزکیة روح؛  -1تمرین و ورزش؛  -1تالش و کوشش؛ -5
تعلیم دادن جانوران بهویژه اسب؛  -4پرورش و تربیت؛ (انوری  ،3183ج-5 )1252 :5
به کار انداختن عضالت بدن برای تقویت جسم؛  -2تبدیل حال مذموم به حال
پسندیده؛  -8تهذیب اخالق؛  -9گوشهنشینی برای تفـکر و عبـادت( .معلــوف
)182 :3521
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ریاضت در اصطالح
ریاضت در اصطالح تحمل سختی و دشواری در سیر و سلوک عرفانی است که از
شرایط تهذیب به شمار میآید( .سجادی  )512 :3181در اصطالح دینی عبارت است
از بازداشتن انسان از هواهای نفسانی خویش و فرمان دادن و وادار کردن آن برای
اطاعت امر پرودگار( .یثربی )158 :3125
هجویری در کشف المحجوب دربارة ریاضت چنین گفته است« :ریاضت آن
است که گروهی نفس خود را مالمت و خوار کنند تا از این طریق ،نفسشان ادب
گیرد .و خوشترین زمان برای سالک آن است که نفس امّاره را در بال و ذلّت
اندازد)55 :3123( ».

خواجه عبداهلل انصاری در منازل السائرین ،سه درجة عام و خاص و
خاصالخاص برای ریاضت میشمارد .ریاضت عام عبارت است از «تهذیب اخالق
با کمک علم و خالص کردن اعمال از ریا و رعایت انصاف در تأدیه حقوق خالق
و خلق»؛ ریاضت خاص عبارت است از «قطع خواطر متفرق و توجه نکردن به
مقامی که از آن عبور کرده و پایبندی به علم»؛ ریاضت خاصالخاص نیز عبارت
است از «مجرد نمودن شهود و باال رفتن به مقام جمع و ترک معارضات و
معاوضات» ()355 :3532

ریاضت در قرآن
از نظر قرآن ریاضت باید در مسیر حقّ و با انگیزة الهی صورت گیرد تا موجب
سعادت شود .بهترین ریاضت ،پرهیز از هرگونه گناه است که باعث میشود نورى

بر نورانیّت انسان افزوده شود( .ناصری و احمدپور  )15-12 :3154تمام تعالیم قرآن
برای از قوه به فعل رساندن استعداد روحی و به دور از هرگونه افراط و تفریط
است .قرآن کریم با حکم ریاضت ،انسانها را به مجاهدت با هوای نفس و مطیع

س  35ـ ش 41ـ پاییز  52ــــ مصادیق ریاضت حقیقی (مشروع) در جهانبینی عطار نیشابوری314 /

ساختن آن تشویق کرده است .بنابراین ،درمییابیم که در همة منابع اسالمی وجه
اشتراک ریاضت و مجاهده ،در تقابل با نفس است .ریاضت در قرآن بیشتر در
معنای جهاد با نفس ،تقوا و تزکیه آمده است .در ذیل به برخی از آیات اشاره
میشود.
«وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنَا» :و کسانی که در راه ما مجاهدت کنند ،به
یقین آنها را به راههای خود هدایت میکنیم( .عنکبوت )55 /آیه این نکته را گوشزد
میکند که مجاهده و ریاضت باید در مسیر الهی باشد ،وگرنه هیچ بهرهای به فرد
نخواهد رساند.
«وَ أمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفَسَ عَنِ الهَوَی .فَإِنَّ الجَنَّةَ هِیَ المَأوَی» :و اما
آن کس که از مقام پرودگارش ترسان بود و خویشتن را از هوسها بازداشت ،پس
همانا بهشت جایگاه اوست( .نازعات )55-53 /این آیه به منع نفس از شهوات دستور
میدهد.
«قَد أفلَحَ مَن زَکَّاهَا .وَ قَد خَابَ مَن دَسَّاهَا» :بیشک هرکه خود را تزکیه کرد
رستگار شد .و بیگمان آنکه خود را بیالود ،محروم گشت( .شمس )5 - 35 /این آیه
بر پاکسازی نفس سفارش میکند.
«یا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اهللَ لَعَلَّکُم تُفلِحُون» :ای
کسانی که ایمان آوردهاید! صبوری کنید و استقامت ورزید و از مرزها مراقبت
نمایید و از خدا پروا کنید ،باشد که رستگار شوید( .آل عمران )155 /در آیة فوق به
صبر کردن بر انجام عبادات و سختیها و آمادهسازی و حبس نفس و پرهیز از همة
معاصی تأکید شده است( .همان)15-15 :

ریاضت در جهانبینی شیخ عطار
شیخ نیشابور در عصری میزیست که غالب شعرا توجه خود را به مدح ،هجو و
هزل صاحبان دولت و اربابان زور و زر معطوف کرده بودند ،اما او با آزادگی تمام
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به بیان اندیشهها و عقاید عظیم خود میپرداخت و شریعت و طریقت را برای
جویندگان حقیقت روشن میساخت .عطار کسی نبود که هر چیزی را که رنگ
دین دارد و به نحوی از انحاء به ائمة دین منتسب شده است ،نیندیشیده بپذیرد،
بلکه او مردی هوشمند و ژرفنگر بود که حقیقت دین را درک کرده بود( .فروزانفر
)15 :3141

عطار بینیاز به امور و متاع دنیوی بود و با اینکه ثروت داشت ولی ثروت دنیوی
در نظر وی ،به اندازة یک جو ارزش نداشت .وی زاهد به حساب نمیآمد و بر آن
نبود که باید به مال دنیا پشت پا زد ،بلکه معتقد بود نباید دلبستة مال و منال دنیوی
شد .وی به وضع موجود راضی بود؛ نه از نامالیمات روزگار ناخشنود بود و نه به
خوشیهای روزگار مغرور .شیخ از سرّ فقر آگاه بود و خود به مقام فقر و فنا رسیده
بود .اصل را آن جهان میدید که این دنیا در مقابلش فرع است .میگفت باید از
ثروت و ملک ظاهری گذشت تا به فقر حقیقی رسید.
جهانبینی عطار مشتمل بر دل نبستن به دنیا ،تزکیة نفس اماره ،مذمت مال و
جاه ،فقر ،آزادی ،زدودن طمع و حرص ،رضایت ،فنا و غیره است که در این بین
دنیاستیزی و مبارزه با نفس و فنای فیاهلل در قلمرو اندیشه و بینش او ارزش مهمی
دارد .به اعتقاد وی ابزار بسیار کارآمد برای غلبه بر نفس پلید و رهایی از تعلقات
سرای دون ،ریاضت شرعی است .چنانکه شیخ در اسرارنامه میگوید:
ریاضت میکشـم جـــان میکَنــم من

سگـی را بـوک روحــــانی کنــم من
(عطار 3185ب)313 :

وی توصیه میکند که باید آلودگی جسمانی و نفسانی را با طرق گوناگون
ریاضت از بین برد تا حجابهای مادی و نفسانی از مقابل چشم سالک کنار رود
و اسرار عالم غیب و حقایق برای او کشف گردد .شیخ یکی از راههای اساسی رشد
را ریاضت میداند که سالک با استعانت به آن میتواند به آن جهان فکر کند و این
روح اسیر در قفس وادی سیاه را درهم شکند و از هواجس نفسانی و آمال شیطانی
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و دنیوی تخلّص یابد و با طی وادیهای سلوک به قاف حقیقت و مقام فنای ذات
نائل آید.

شیوههای ریاضت حقیقی در مثنویهای عطار
ریاضت در عرفان به معنای رام کردن نفس و به تعبیر دیگر «از بین بردن حالت
طغیان نفس از راه مبارزه با خواهشهای آن است» که در آموزههای اسالمی بر آن
بسیار تأکید شده است( .موسوی خمینی 3555ق )111 :سالک با ریاضت جسمانی و
معنوی حقیقی و معتدل مانند خلوتگزینی ،سکوت و صبر ،در مسیر تعالی گام
برمیدارد و به توانمندیهای روحی و معنوی میرسد .اگر ریاضت از حد اعتدال
و ویژگیهای شرع خارج شود ،ریاضت افراطی و نامشروع خوانده میشود که
بیشتر مورد توجه راهبان و مرتاضان است و حتی در دورههایی از تاریخ ،در میان
بعضی از صوفیان رواج داشت .در نظر عطار ریاضت شرعی و حقیقی همان جهاد
اکبر است که با انجام اعمال عبادی و معنوی برای غلبه بر امیال نفس امّاره و تزکیة
درون از رذایل و آلودگیها انجام میگیرد .این نوع ریاضت تمایالت نفسانی را از
تندروی و تجاوز بازمیدارد و پیوسته سالک را به مخالفت با نفس امّاره وامیدارد
و عقل و روح را قوت میبخشد .اساس ریاضتهای مشروع در مثنویهای عطار
در ذیل شرح داده میشود.

گوشهنشینی ،چله و خلوت
خلوتنشینی بهترین وسیله برای دوری از گناه و فتنه و وصول به مراتب یقین و
پاالیش نفس از آلودگیهاست .عطار گوشهنشینی را سبب انقطاع از عالم بیرون و
پیوستن به عالم درون میداند .در تمثیلی میگوید :همچنانکه طفلی به مدت نه ماه
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در شکم مادر تنها میماند و در این مدت فقط از خون تغذیه میکند ،سالک نیز
باید برای مدتی گوشهنشینی اختیار کند و از خلق جهان قطع رابطه نماید و رنجها
و سختیهای ریاضت را تحمل کند و در این راه استقامت و پایداری کند تا از
زندان تن و تنگنای عالم طبیعت رها بشود و شایستة پیوستن به عالم الهی گردد:
همچو آن طفلی کــــه باشد در شکـم

همچنان با خــود نشین با خـود به هـم

از درون خــود مشـو بیرون دمــی

نانت اگـــر بایــد همیخور خون دمی

قوت آن طفـل شکــم خون است بس

وین همـــه سودا ز بیرون اســـت بس

خــون خــور و در صبر بنشین مردوار

تــا برآید کــار تــــو از درد کــار
(عطار )185 :3181

عاشقان کاری با هر دو عالم ندارند و فقط خواهان رسیدن به معشوق هستند؛
برای اینکه جان را از میان برداشتند و با جانان خویش خلوت کردند:
عاشقــان جــانباز این راه آمدنــد

وز دو عالـــم دست کوتـاه آمدنـــد

زحمت جـــان از میـــان برداشتند

دل به کلّــــی ،از جهــان برداشتند

جان چو برخاست از میان ،بیجان خویش

خلــوتی کردند با جـــانان خــویش
(همان)153 :

شیخ عطار معتقد است که وجود انسان میتواند به وجود الهی تبدیل شود.
برای تبیین این موضوع تمثیل آهو و چگونگی تبدیل خون او به مشک را بیان
میکند .در این تمثیل نیز مانند حکایتهای دیگر ،بسیاری از حقایق عرفانی در
قالب رمز و استعاره نهفته است .وی میگوید :آهویی به مدت چهل شبانهروز از
خوردن خار و خاشاک خودداری میکند .فقط گل خوشبویی را میجوید و یکیدو
بار قدری از آن گل میخورد .بعد از اینکه چهل شبانهروز در پاکی به سر آورد،
در یک صبحگاه خیلی زود سر برمیآورد و نسیم پاک و روحبخش سحرگاهی را
به درون میبرد ،در این دم ،خاصیتی نهفته است که خون را در تن او به مشک
تبدیل میکند .در این تمثیل عطار چلهنشینی و خلوت و دور شدن از آلودگیهای
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نفسانی را به طور نمادین و رمزی بیان کرده است .عطار معتقد است همانگونه که
دم سحرگاهی خون را در تن آهو به مشک تبدیل میکند ،نور حقّ و یا تجلّی حقّ،
بدن و جسم عارف را به جان مبدل میکند:
چـو خونی مـشک گـردد زان دم پـاک

بـود ممکـن کــه روحـانی شـود خـاک

بلـی چـون نــور حـقّ در جـان درآیـد

تنـت حـالی بــه رنـگ جـــان برآیـد

چـه گـویم ،بـیش ازیـن امکــان نـدارد

کــه جـانم بــیش ازیـن فرمان نــدارد

اگـر تــو کیمیـا سـازی چنــین سـاز

ولـی ایــن کیمیــا در راه دیـــن بـــاز

چو نیست این کیمیا در عرش و کرسـی

ز جـان خـود طلـب ،دیگـر چــه پرسی
(عطار )155 :3182

پادشاهی پسرش را برای مقهور کردن خواهشهای نفسانی که در نظر پسر به شکل
ماهرویی جلوه کرده است ،دعوت به خلوتنشینی میکند تا از چیرگی نفس اماره
در امان بماند ،چرا که خلوتگزینی همان مخالفت با نفس است .بنای سلوک راه
دین و وصول به مقامات یقین بر خلوت و عزلت و انقطاع از خلق است .تمام انبیا
و اولیا در بدایت حال ،داد خلوت دادهاند تا به هدف عالی رسیدهاند .بنابراین،
چلهنشینی یکی از واجبات سرکوب کردن نفس سرکش برای گذراندن مراحل
سلوک است:
چو یک دم نیست بیش آن شهـوت آخـر

ازان بــــه جاودانی خلـــوت آخــــــر

چو دایــم میکنــد باقیـــت خلـــوت

زمـــــانی در گذر یعنـــی ز شهــــوت
(همان)355 :

سکوت
صمت و سکوت از ارکان اصلی سیر الیاهلل و از ریاضتهای مهم اهل سیر و
سلوک است .سکوت آن است که سالک ،نفس خویش را به گفتوگو و صحبت
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کردن دربارة چیزهای بیهوده مشغول نسازد .عطار در مثنویهای خود نسبت به
سکوت ،تأکید زیادی میکند و آن را بهترین راه برای پیوستن به حقّ میداند:
تـو را خــاموشی و صبر است راهـی

نخــواهی یافت بـــه زین ،دستگاهـی

مکـن با ســرّ این معنــی دلیــری

کــه چون موری شوی گر نرّه شیــری
(عطار 3185ب)355 :

عطار برای سیر و سلوک عرفانی به سکوت به عنوان ابزاری مهم برای رسیدن
به مقصد ،بسیار توصیه میکند؛ تا جایی که سکوت را برابر با حقیقت میداند:
صبوری پیشــــه کن ،اینک طــــریقت!

خموشی پیشـــه گیر ،اینــــک حقیقت!
(همان)115 :

مردی هوشیار در طلب حقیقت بود .به چین نزد پیری رفت .از پیر پرسید :ما
را از حقیقت باخبر ساز که حقیقت چیست؟ پیر طریقت چنین جواب داد :حقیقت
ده جزو دارد؛ یکی کم حرفی و نه تای دیگر سکوت است .باز به علت خاموشی
بر دست شاهان قرار میگیرد و بلبل به دلیل پرحرفی و آواز در قفس زندانی
میماند:
چو چشمه تا به کـی در جوش باشی

که دریــــا گردی ار خامـــوش باشـی

درین دریا به گوهـر هر که ره داشت

بــه غواصیش بایـــد دم نگه داشـــت
(همان)

پیر طریقت چنین نتیجه میگیرد که اهل حقیقت به کمک سکوت و دم
نگهداشتن ،میتوانند به گوهر درونی خود دست یابند.

صبر
صبر عبارت است از پایداری کردن شخص در برابر بالیا و سختیها به گونهای
که پریشانخاطر نگردد و آرامش خود را حفظ کند و شکایت و اعتراض نکند.
اصل و پایة عرفان ،صبر است .صبر کلید آسایش و گشایش است .بعد از تحمل
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سختی و صبر است که سالک به آرامش ابدی میرسد .عارفان رمز و راز موفقیت
در گذر کردن از منازل سیر و سلوک را در صبر و تحمل سالک میدانند و بر نقش
کلیدی صبر در این راه پر فراز و نشیب تأکید میورزند .عطار سفارش به صبور
بودن و پایداری کردن میکند تا مرید بتواند به مطلق شدن و مرحلة پایانی برسد.
کسانی که در مقابل خواهشهای نفسانی ،صبر و استقامت میکنند ،خداوند عشق
خود را در دل آنها میکارد و پرورش میدهد.
عطار میگوید صابر کسی است که خود را چنان با بال و مصیبت قرین گرداند
که از بال و امتحانات سخت ،ترسی نداشته باشد:
صبـــر چیست آتش مزاجـی داشتن

سوختن

مــردن

همــه

بگذاشــتـن

(عطار 3185الف)554 :

در منطقالطیر رمز و راز صبر در سفر به سوی خدا روشن میگردد .در این
منظومه پرندگان زیادی که هر کدام نماد نوعی از سالکان هستند ،برای پیدا کردن
سیمرغ که نماد حقّ است ،قدم در اولین مرحلة سیر و سلوک (طلب) نهادند و در
ادامة این سفر دشوار ،پرندگانی که سختیهای راه را تحمل نکردند و نتوانستند در
برابر نفس اماره مبارزه کنند و تعلقات نفس خود را کنار بگذارند ،از ادامة سیر و
سلوک بازماندند .در این بین فقط سیمرغ باقی ماندند که با صبر در برابر انواع
رنجها ،سختیها و امتحانات و پایداری در برابر هواهای نفسانی و عبور از هفت
وادی به آستان سیمرغ رسیدند و دریافتند که سیمرغ در وجود خود آنهاست و
حقیقت را در وجود خود یافتند:
ایـن همـه وادی که از پس کردهایـد

وین همــه مردی که هــرکس کردهاید

چـون شما سی مـرغ حیران ماندهاید

بیدل و بیصبـر و بیجــان ماندهاید

مـا به سیمرغی بسـی اولیتریــم

زانکــه سیمرغ حقیقــی گوهریــم

محـوِ ما گردید در صـد عزّ و نــاز

تا به مـــا در ،خویـش را یابیـد بــاز

محـو او گشـتنـد آخـر بر دوام

سایه در خورشید گم شد والسـّـالم
(عطار )512 :3181
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عطار در مصیبتنامه از زبان محتسب تقواپیشهای به نام الیاس میگوید مرد
صبور هرچند در کمال مقام و رفعت باشد ،فروتن است:
در تحمل ،هرکــــه او پاکـــی بـود

گـــر بود بر آسمان ،خــــــاکی بود

حلـــمِ او بارِ جهــانی میکشـد

میکنــد سود و زیـــــانی میکشــد
(عطار 3185الف)185 :

دیوانهای شاه را نصیحت میکند و میگوید انسان نباید در مشکالت روزگار
بیقراری کند؛ بلکه با صبوری در بال و مصیبت باید پخته شد .در این صورت
شایستة حریم وصل پروردگار میتوان شد:
بــرو ای دل چو دیگی چند جوشی؟

نِهُنبَن ســـاز خود را از خموشـی

درین دیگِ بال پخـــتی به صد درد

کـــه هستم چون نمک در دیگ درخورد
(عطار 3185ب)355 :

مشغول کردن نفس به اعمال معنوی
یکی از راههای رسیدن به حالت تهذیب ،مشغول کردن نفس به عبادت و کارهای
نیک است .اگر نفس به حال خود رها شود ،سالک را به انجام انواع گناهان و
برآوردن آرزوهای موهوم و شیطانی مشغول خواهد کرد ،و در نتیجه او را از مسیر
سعادت و رستگاری دور خواهد ساخت .پس پیش از آنکه نفس ،زمام اختیار
سالک را به دست بگیرد ،باید آن را به سمت نیکیها سوق داد.
عطار در مقالة نوزدهم الهینامه در حکایت ابراهیم (ع) ،زر اندوزان و دنیاپرستان
را به سبب اینکه عمری در فکر انباشتن زر و ثروت بودند و همه عمرشان را به
زیان سپری کردند ،مذمت میکند .او در ادامه حیلههای نفس را یادآوری میکند و
میگوید در نهایت نفسی که مانند گبر زردشت است ،در زیر پاهایش تو را خواهد
کشت؛ پس نفس را باید به کمک ریاضت و قناعت به اسارت درآورد وگرنه با
آرزوهــای دور و دراز ،انسـان را به خود مشـغول خواهـد کرد و از کـار
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بازخواهـد داشت:
تــرا این نفس همچون گبـر زردشت

به زیــــر پای ناگه خواهدت کشـت

بکاری گـر نگردانیش مشغــول

شوی از شغلهای خویش معـــــزول
(عطار )142 :3182

در همان مقاله در حکایت حالج با پسر ،حالج پسرش را به مشغول کردن نفس
به کاری یا چیزی دعوت میکند تا نفس اماره سرش را به انجام انواع گناهان
مشغول نکند و در ادامه به بعضی از گناهانی که نفس ،آدمی را به انجام آنها
مشغول میدارد ،اشاره میکند:
پـسر را گفـت حـــالجِ نکوکـــار

بــه چیــزی نفـس را مشغــول میدار

و گـرنــه او تـرا مـعزول دارد

بـــه صـــد نـاکـردنی مشــغول دارد

که تو در ره نه ای مرد قوی ذات

کزیـنهـــا دم تــوانی زد بــه میـقـات

[تـرا تـا نـفـس مــیمــاند خـیالی

بــود مـشغـولـیاش دایـــم کـمالی]

[اگـر ایـن سـگ زمـانی سـیر گردد

عجـب ایـن است کاینجـا شـیر گردد]

شکم چون سیر گردد یک زمانش

بــه غیــبت گرســـنه گــردد زبـانش

[چـو تـیــغی تــیز بگـشـاید زبانی

بـه غیبـت مــیکـشــد خلق جهانـی]

بسی گـرچـه فـرو گـویی به گوشش

نـیاری کــرد یــک سـاعت خـموشش

بــه غـیـبـت هـر کـه بگشاید زبانی

رســد هـر سـاعت از غـیبــش زیـانی
(همان)142-148 :

عبادت و پایبند سنت الهی بودن
هر عملی که در آن رضایت الهی در نظر باشد و به نیّت خدا صورت گیرد ،عبادت
خداست .عبادت خدا راه رستگاری و سعادت انسان را مهیّا میکند و بهترین نوع
ریاضت و کارآمدترین آن است .فلسفة خلقت انسان ،عبادت و بندگی خدا و فلسفة
عبادت خدا خضوع و خاکساری است .عطار در مثنویهایش همة انسانها را
موظف به عبادت و طاعت خدا میداند .از نظر او انسان کامل و کسی که به منزل
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فناء فیاهلل رسیده نیز حقّ خروج از سنت الهی و بطالن شرایع ندارد و نمیتواند
خودش را ساقط از احکام و شریعت بداند و دست از عبادت بکشد:
به طاعت خـوی کن وز معصیت دور!

کـه ندهد طــاعتت با معصیت نــور
(عطار 3185ب)111 :

در الهینامه یکی از پسرها آرزویش رسیدن به جاه و مقام است و پدر در
نصیحت او میگوید با طاعت و عبادت الهی ،میتوان در زمرة بزرگان الهی قرار
گرفت:
اگـــر خــواهی بلندی برتر از چــاه

توان کز طاعتی یابی بـــه از جــاه
(عطار )111 :3182

عطار در مصیبتنامه میگوید تا آخرین لحظة زندگی نباید ارتباط بندگی ما با خدا
قطع شود:
گـر دمی این زندگـــی میبـــایدت

پای تــــا سر بندگـــــی میبـایدت

بندگـی از خودشناسی شـد تمـــام

نیست مرد بیادب صـــاحب مقـــــام
(عطار 3185الف)111 :

شیخ صنعان که عطار دربارهاش میگوید« :در کمال از هرچه گویم بیش بود»،
به نوعی انسان کامل است؛ ولی لحظهای به ذهنش خطور نمیکند که دیگر نیازی
به عبادت نیست و تمام زندگی خود را با عبادات فراوان ،تحمل ریاضتها و عمل
به احکام و شرایع الهی سپری میکند:
هم عمل هم علم با هـم یـار داشـت

هم عیــان هم کشف هـم اسرار داشـت

قرب پنجَه حـج به جای آورده بـود

عمره عـمری بود تــا مـیکرده بـود

خـود صلوة و صوم بیحـد داشت او

هیــچ سنّــت را فـرو نگذاشـت او
(عطار )185 :3181

شیخ میگوید عمر خود را صرف اطاعت و بندگی خدا کن تا مورد لطف و
عنایت مردان خدا قرار بگیری:
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تـو به طـاعت عمر خود میبر به سر

تــا سـلیمان بــر تــو انـــدازد نــظر
(عطار )154 :3181

عطار به این نکتة ظریف اشاره میکند که گرچه عبادت ارزش زیادی دارد؛ ولی
نباید مغرور عبادت زیاد خود گردیم .ابلیس نیز به خاطر اینکه عبادت خود را
محور قرار داده بود ،به عبادتش مغرور شد و این باعث شد که از فرمان خداوند
سرپیچی کند و تمام عبادتهایش را بر باد دهد .پس عبادت از نظر عطار برای
رسیدن به کمال کافی نیست و حتی ممکن است در بعضی مواقع مانعی جلوی راه
سالک باشد:
ببـین چندین هـزاران سـال کــابلیس

نبــودش کـار جــز تســبیح و تقـدیس

همــــه طاعـات او بــرهم نهادنـد

ز اســـتغنای خـــود بـــر بــاد دادنـد
(عطار 3185ب)53 :

نماز با حضور قلب
مهمترین راه رسیدن به اسرار و نتایج نماز ،حضور قلب است که ریاضت در فکر
و در دل به شمار میآید .حضور قلب هر کس در نماز بیشتر باشد ،به همان اندازه
از آثار نماز بهره میبرد .به حضور قلب در نماز به عنوان یکی از مظاهر عبادات
خداوند و سبک نشمردن آن در حکایات و تمثیالت به نحو مبسوطی پرداخته شده
است .در حکایتی از مصیبتنامه آمده است که غافلی برای خواندن نماز به مسجد
رفت و در یک دم زدن نمازش را تمام کرد ،نه سجودی الیق به جا آورد و نه
رکوعی شایسته .قصد رفتن از مسجد را داشت .دیوانهای سنگ به دست در مسجد
بود ،در پی او روان شد و گفت :ای حیلهگر این نماز برای که خواندی؟ گفت:
برای خدای بینیاز .مرد مجنون گفت :اگر برای خدا نماز خواندی ،سزاوار آنی که
با این سنگ بر سرت بکوبم:
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ق گــر کردیی
کـاین نمــاز از بهر ح ّ

بس کــه این سنگم تـو بر سر خوردیی
(عطار 3185الف)555 :

عطار در البهالی حکایت مردی که در برف دانه میپاشید ،این نکته را یادآوری
میکند که باید خالصانه و نه از روی ریا و فریب و آشفتگی نماز خواند:
ای نمــازت نانمــازی آمــــده!

پــــاکبازیِ تـــــو بـــــازی آمــــده

چـــون نمــازِ تو چنین پرتفرقهست

ترک کن ،کاین نیست ادا این مخرقهست!
(همان)

او در اسرارنامه نیز میگوید نماز باید با حضور قلب و اخالص کامل و توجه به
حضرت حق به جای آورده شود:
چنین بایــد نمـاز ار اهــل رازی

کــه تا باشد نمـازِ تـو نمــازی

چنـان شد در نماز از نورِ حـقّ جانش

کـه از پایی برون کردنـد پیکـانش
(عطار 3185ب)355 :

عطار سفارش به خواندن نماز شب و نماز صبحگاهی نیز میکند .او بیان میکند
نماز خواندن در این اوقات روحانی ،بسیار در حال و هوای سالک مؤثر میافتد و
کسی که طالب حقیقت است ،باید از عبادت صبحگاهی نهایت استفاده را ببرد.
عطار میگوید سالمتی و عافیت در سحرخیزی و طاعت صبحگاهی است و در
این اوقات ملکوتی است که هدایای الهی بر بندگان عطا میشود .کسانی که بویی
از حقیقت بردهاند ،خلوص نیت و حضور دارند:
دال آن دم دمــیاز خــــواب دم زن

بـــه آهــــی حلقــهای را بر حرم زن

بر آر از سینــة پرخــون دمیپــاک

کـــــه بسیاری دمد صبح و تو در خاک
(همان)135 :

عطار کسانی را که در شب تاریک از خواب خود میزنند و به راز و نیاز و
عبادت با خدا مشغول میشوند ،افرادی خوشبخت میداند که از خود مادیشان
رها میشوند و با حقّ اتصال پیدا میکنند .در سکوت شب آنگاه که همه خفتهاند
و تو بیدار ،دست دعا به سوی خدا بلند کردن و سجده کردن و گریستن ،حالت
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پرشکوه و لذت فراوانی دارد .عطار میگوید چه شبهایی که به خاطر نفس اماره
و شهوت بیدار ماندی ،الاقل شبی به خاطر خدا ،شبزندهداری کن تا از فیض
الهی بهرهمند گردی:
خوشـا با حـقّ شبِ تاریک بــــودن

ز خـــود دور و بدو نزدیک بـــــودن

شبــی بیــــداردار آخـــر خـــدا را

چـو صـــد شب داشتی نفس و هـوا را
(عطار 3185ب)132 :

چنانکه گفته شد ،شیخ به عبادت صبحگاهی دعوت میکند و میگوید در
سحرگاهان دعاها اجابت میشود و هرآنچه بخواهیم به آن میرسیم و حضور قلب
در وقت سحرگاهان بیشتر است؛ پس تنبلی در این موقع به هیچ وجه جایز نیست:
چــو تو بیـــدار باشی صبحگــاهی

بیابی آنچــــه آن ساعت بخــــواهی

هر آن خلعـت کز آن درگــاه پوشند

چــو آیـــــد صبحگاه آنگاه پوشند

در روضـــه سحرگـاهان گشـــایند

جمـــال او بـــه مشتاقان نماینـــد
(عطار )332 :3182

کمحرفی ،کمخوری ،کمخوابی
کمگویی ،کمخوری و کمخوابی سه داروی شفابخشی هستند که موجب اصالح و
پاکی دل و افزایش بصیرت میشوند و نفس به واسطة این سه دارو ،مغلوب و
ذلیل میشود .عطار ضمن گفتوگوی اسکندر با افالطون یک حقیقت عرفانی را
مطرح میکند .پیام او این است که انسان از مجموعة کمحرفی ،کمخوری و
کمخوابی که در بینش عطار به انسان جاودانگی میبخشد ،میتواند کیمیایی بسازد
که مس هستی او را به طالی ناب و وجود کامل تبدیل کند .در بینش عطار این
کیمیا جسم مادی را به دل مبدل میکند؛ یعنی به تن خاکی ،ویژگیهای دل فرا
مادی را میدهد .عطار در آخر میگوید از زر و سیم و خوردن و حرف زدن،
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نمیتوان به علم کیمیا آگاهی یافت ،برای فراگیری کیمیا الزم است که تن را دل
گرداند و دل را محل درد کرد:
نغولـی بـــود ،زیـرش چشمـــة آب

فالطــــون مانــــده آنجا سینه پُرتـاب

سکنـــدر و ارسطـاطـالیس بسیــار

نشستند و نزد دم پیــــرِ هشیـــار

سکنــدر گفت پیرا! یک سخن گـوی

ز حکــمت کامدیم اینجا سخن جوی

جـــوابــش داد آن استـــاد ایّــام

کـــه خـــاموشیست نقد ما سرانجام

چــو خاموشیست نقــد جــاودانی

بــــه رنگ جاودان شــــو تا بمانی

سکنــدر گفت اگــر خواهی طعـامی

بســـازم

قوامـــی

چنین دادش جواب آن مـرد مـــردان

که ای خســـرو تنم مَبرَز مگــردان

مخــور کین خــوردن آن کردن نیرزد

بـــه مبــرز رفتنت خــــوردن نیرزد

شکـــم چون باشدم چـــاه نجاست

مرا نه علـــــم ماند نــــه فراســـت

سکنـــدر گفت ای مـرد جــهان تو

بخفت و آسایشی کــــن یک زمان تو

جـــوابش داد پیــر حکــمت اندیش

کـه چندانی مرا خواب اسـت در پیـش

که نتوان گفت آن چند است و چون است

مرا خــــود عمــر پندارم کنون اسـت

چــــو هـــر دم میدهندم تازه جانـی

روا نبود اگــــر خفتــــم زمــــــانی

چو گشت از گفتوگویش دل پریشـان

بــه غــار اندر شد و بگریخت ازیشان

سکنــــدر و ارسطـاطــالیس بسیــــار

بهــــم بگریستنـــد از درد و تیمـــار

شنیدی حـــــال افالطون که چون بود

چگــــونه حکمت او را رهنمون بــود

اگـــــر تــــو کیمیای عالــــم افروز

نمیدانی ،ز افالطــــون در آمـــــــوز

چـــــه سازی کیمیا از سیـم و زر هم

ز قشـــــر بیضـــه و از موی سر هــم

تنت را دل کـــن و دل درد گــــردان

کزین ســــان کیمیا سازند مــــــردان

تــا

تنت

یابد

(عطار )188-185 :3182

چاالکی و نکوهش تنبلی
سستی و کاهلی از موانع سلوک است که مانع از غوطهور شدن سالک در دریای
عرفان برای یافتن درّ حقیقت میشود .سالک همواره ضرورت دارد چستی و
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چاالکی را به عنوان توشة مهم راه خویش قرار دهد .سستی کردن در راه سلوک
باعث میشود که خود عاشق به معشوق نرسد .عطار میگوید تمایالت نفسانی
ریشه در خود دروغین آدمی دارد؛ پس باید از خود گذر کرد و با تبر چابکی ،بت
نفس را شکست:
ز خود بگذر ،قدم در راه دین زن

بت است این نفس کافر ،بر زمین زن

مکن در راه دین یـک ذرّه سستی

کــه نستانند در دیــن جــز درستی
(عطار 3185ب)155 :

عطار معتقد است نباید مطابق خواستههای نفسانی ،سست و تنبل باشیم؛ چون
نفس اماره همیشه به سستی کردن دعوت میکند؛ بلکه باید به حرف دل گوش
دهیم و برای اینکه بتوانیم به مرحلة حقّ و حقیقت برسیم ،ناچاریم که تالش و
کوشش نماییم:
چو در حقّ تــو نعمت بر دوام اسـت

دمی بی شکـــــر او بودن حـــرام است

وگـــر نفس تو در شکر است کاهـل

دلــت باید که این معنی کند حــل

چو نفست کاهلــی دارد همیشــــه

دلـــت را هست جـــدّ و جهـــد پیشه
(عطار )158 :3182

عطار سستی در زمان بینالطلوعین را به هیچ وجه جایز نمیداند و آن را مانعی
برای رسیدن به سالمت روحی میداند:
مکن در وقت صبح ای دوست سستی

چــو

داری

ایمنی

و

تندرستی
(همان)332 :

درد داشتن
کلمة «درد» از کلمات اساسی و کلیدی در سخن عطار است .درد به عنوان موتور
محرّکه و افزایشدهندة انگیزة سالک در رسیدن به هدف عالی است .درد داشتن
به این معناست که سالک آمادگی و توانایی روحی خود را در برخورد با مشکالت
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برای دریافت حقایق روحانی باال ببرد .عطار خلق را دعوت به عشق و درد و
جانبازی در راه حقّ میکند .او ویژگی «مردان حقّ» را داشتن درد و فرو رفتن در
دریای دین میداند.
عطار میگوید باید از سر تا پا درد گشت و در برابر تمام درد و رنجهای دنیا،
صبوری کرد تا شایستة اتحاد با حقّ گردید .با درد نداشتن و خون ننوشیدن ،به
مطلوب و مقصود نمیتوان رسید .درد و غم ،معیار امتحان سالکان است .این درد
را خداوند در دل عاشقان قرار میدهد و سالک تا زمانی که بدین درد مبتال نشود،
دستور درمانش نخواهد رسید .یا باید عشق خداوند را انتخاب کرد یا عیش و
شادی در دنیا را و باید دانست که عشق خداوند درد و اندوه را به دنبال خواهد
داشت:
بـه پـای انداز خـود را سرنگونسار

مگـــر کز خـــاک برگیرد ترا یـــار
(عطار )155 :3182

درد عشق خمیرمایة شعر عطار است .دم فروبستن ،خاموشی و پرهیز از پرگویی
را عطار از درد عشق یافته است .درد و عشق در کنار هم شوری عجیب به اشعار
عطار میبخشند .هدهد رهبر چنین میگوید :هرکه عاشق باشد ،لحظهای به جان
خودش فکر نمیکند .عشق با درد و خون آمیخته است و قصههای عاشقانه همیشه
با درد و مشکل همراه است .ای ساقی در جام ما ،خون بال و درد بریز ،اگر درد
نداری از ما بگیر:
عشــق را دردی ببــاید پرده ســــوز

گــاه جــــان را پرده در ،گه پرده دوز

ذرهای عشــق از همــه آفـاق بـــه

ذرهای درد از همـــــه عشـــــاق به

عشـــق مغــز کاینات آمد مــــدام

لیــــک نبود عشق بیدردی تمـــــام

قدسیان را عشـق هست و درد نیست

درد را جــــز آدمی در خـــورد نیست
(عطار )184 :3181

عطار در جای دیگر چنین نصیحت میکند:
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درد حاصـل کن که درمان درد توست

در دو عالـم داروی جان درد توست
(عطار )515 :3181

او در منطقالطیر نماد و رمز هدهد است و سالکان طریقت را راهنمایی میکند و
راز عبور از هفت وادی را به آنها آموزش میدهد .شیخ در مرحلة اول سلوک،
درد داشتن در طلب را به سالکان یاد میدهد:
درد بـایـــد در ره او انتظـــــار

تا درین هــــر دو برآید روزگــار

ور دریــن هــــر دو نیابی کـــار باز

سرمکـش زنهــار ازین اسرار بــاز
(همان)181-185 :

عطار در مصیبتنامه به صراحت تمام میگوید دردمندی ،جان سالک را معنادار
میکند و درمان درد اوست .دردمندی در سیر و سلوک إلیاهلل ،ورای کفر و ایمان
است و برتر از دینداری دینداران متظاهر و زهد زاهدان ریاکار است .اگر درد داشته
باشی ،امید درمان تو وجود دارد:
گفــت ای دردی که درمـان منــی

جــان جـــانی کفـــر و ایمــان منــی
(عطار 3185الف)355 :

عطار میگوید دل هرکسی که از درد عشق حق ،خوش نیست و بیتابی میکند،
خوشبخت نگردد؛ چون او مرد راه وصال تو نیست .ای خدا بدون درد تو ،جان
من میمیرد .باید از زهد گذشت و درد داشت؛ زیرا درد ،عامل رسانندة مرید به
مقصود است:
ذرهای دردم ده ای درمــــان مـــن

زانکـــه بـــیدردت بمیرد جـان من

کفــر ،کـافر را و دیـــن ،دینــدار را

ذرهای

را

در گـــــذر از زاهــدی و ســـادگی

درد

دردت

عطــــــــار

دل

(عطار )155 :3181
بایـد

درد

و

کـار

افتــادگی

(همان)515 :
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عطار در منطقالطیر کسانی را که درد ندارند در زمرة مردان حساب نمیکند و
کسی را مرد میداند که مرکز درد باشد .ای پسر تو زمانی مرد میشوی که دردمند
گردی:
خاک بر فرقش ،که این کس مـرد نیست

هر که را این حسرت و ایـن درد نیست
(عطار )128-125 :3181

خواجهای غالمی زیرک و پاکباز داشت که از شب تا صبح نماز میخواند.
روزی خواجه به غالمش گفت :شب که برای نماز برمیخیزی مرا هم بیدار کن تا
وضو بگیرم و با تو نماز بگزارم .غالم جواب داد :اگر تو درد دین داشتی ،خود
بیدار میشدی .اگر کسی باید تو را بیدار کند ،همان کس باید به جای تو کار کند.
هرکه این درد ندارد ،خاک بر سرش که مرد نیست:
هرکـه را این درد دل در هـم سرشت

محـو شد هم دوزخ او را هم بهشــت
(همان)125 :

شیخ حکایتی میآورد که نتیجهگیریاش بر مبنای درد است .میگوید :سگی در
راهی کلیچهای یافت .ناگهان از سوی دیگر ماه را دید ،خواست ماه را از گردون
بگیرد .بسیار دوید ،ماه به دستش نیامد .دوباره برگشت تا کلیچه را بردارد؛ امّا
هرچه گشت ،پیدا نکرد .بار دیگر به سوی ماه شتافت ،نه ماه را به دست آورد نه
کلیچه را حیران ماند و بیخویش گشت:
درد میباید تـــرا در هــــر دمـــی

اندکـــی ،نــــه عالمیدر عالمـــی

تا مـگر ایـــن درد ،ره پیشت بـــرد

از وجــود خویش بی خویشت بـرد
(عطار 3185الف)158 :

پدر در مقاله ششم الهینامه درد دینی نداشتن را یکی از اسباب گرفتاری
انسانها در بند نفس اماره میداند و میگوید خردمندان درد دینی دارند و اگر
میدانستی درد دین چیست ،آرزوهای واهی را ترک میکردی:
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اگـــر یک ذره درد دیــن بدانــــی

بمیـــــری ز آرزوی زندگــــانـــــی

و لیـــکن بر جگـــر ناخورده تیغی

نه هرگــــز درد دانی نـــه دریغــــی
(عطار )385 :3182

عطار همواره مضمون درد را از مهمترین نصایح پیر به سالک برای رسیدن به
منزل کمال بیان داشته است .سالک وقتی که پیر و مرشد راه طریقت را یافت ،پیر
او را چنین پند و اندرز میدهد:
راه دور است ای پــسر هشـیار بـاش

خــواب بــا گور افکــن و بیـدار باش

جهـد آن کــن تـا دریــن راه دراز

تــو به یک ذره نمانی بستـــــه بـــاز

واعظـت در ســینه درد و داغ بـس

بلبــل جـــان تـــو را مـــا زاغ بـس
(همان)354 :

شیخ در مصیبتنامه معتقد است که سالک بدون داشتن پیر ،راه کمال و معرفت
را نمیتواند به پایان برساند و شرایط رسیدن به حضور پیر ،درد است:
چون نداری درد درمان کی رسد

چون نهای بنده تو فرمان کی رسد
(عطار 3185الف)355 :

عطار میگوید :اگر سالک درد طلب داشته باشد ،پیر پیدا میشود .چنانکه
صدف دارای مروارید در اعماق دریا وجود دارد ،برای یافتن مروارید باید به قعر
دریا رفت ،به غواصی و جستوجو پرداخت تا صدف مرواریددار را یافت:
پاکبازان را کــــه سلطــــان میکنند

از بــرای درد درمــــان میکننــــد

تـــا ز درد خـود نگردی سوختـــه

کـــی کند آتش تــــو را افروختـــه؟
(همان)

اسیر کردن شهوت
شهوت ویروس کشندهای است که درون انسان را بیمار میکند و بر اثر آن انسان
عالقة شدید به لذایذ مادی پیدا میکند .شهوت ستیزی جزو ریاضتهای معنوی
بسیار مؤثر برای تربیت نفس است که در نتیجة آن قوة عاقله بر قوة شهویه غلبه

 /355فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــــــــــ هادی دینی ـ میر جلیل اکرمی

پیدا میکند .عطار معتقد است شهوت پردهای است که جلوی چشمان سالک قرار
میگیرد و مانع از آشکار شدن حقایق میگردد؛ همچنین باعث غفلت آدمی میشود
و برای اینکه بتوان حقایق را دید ،باید شهوت را از وجود پاک ساخت:
دلت با نفس و شهـــوت خـوی کرده

کجـــا بیند معـــنی زیـــر پرده؟
(عطار 3185ب)318 :

بپالودی بــــه شهـــوت خویشتن را

بیالودی بــــــه غفلت جـــان و تن را

اگـــر وقت آمد ،ای مــرد خُرافات

سری بیرون کـــــن از کـــوی خرابات
(همان)155 :

خلیفه شش پسر داشت که همگی به تمام علوم زمانه ،تسلط داشتند .روزی
خلیفه به پسرانش گفت هر آرزویی دارید با من در میان بگذارید:
چــو از هـــر یک بدانم اعتقادش

بسازم کـــــار هریک بــــــر مرادش
(عطار )313 :3182

پسر اول گفت :شاه پریان دختری بکر و بیمانند دارد که به زیبایی و عقل و
فراست زبانزد زمین و آسمان است .اگر به او برسم و این آرزویم محقق شود دیگر
تا قیامت آرزویی نخواهم داشت .تنها آرزوی من این است .اگر به مرادم نرسم،
دیوانه خواهم شد .پدر جواب داد :ای پسر ،تو شهوتپرستی و مست شدهای.
مردی که آرزوی شرمگاه دختر دارد ،تمام وجودش را خرج کرده است .چنانچه
هرگاه زنی شهوت را در خود اسیر گرداند ،جزو مردان درگاه الهی میگردد:
پدر گفتش :زهـی شهــوتپرستی

کــــه از شهـــوتپرستی مستِ مستی

دل مردی کــــه قید فــــرج باشد

همـــــه نقـــــد وجودش خرج باشد

ولــی هر زن که او مردانــــــه آمد

از ایــــن شهوت ،بکـــــل ،بیگانه آمد

چنان کــان زن که از شهوت جدا شد

ســـــرِ مردانِ درگــــــاهِ خـــدا شد
(همان)313 :

خلیفه در جواب پسر شهوتپرست خود میگوید که تو از اسرار صد عالم،
جز شهوت از هیچ چیزی خبر نداری .وقتی میتوان با عیسی (ع) همراز شد ،چرا
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باید با خر انباز گردید .وقتی که خدا ،همیشه ما را دعوت میکند؛ پس باید از
حجاب شهوت درگذشت تا به وصال رسید:
ز شهوت درگذر چون نیست مطلـوب

کــه اصل جملـه محبوب است محبوب

اگــر کشتـه شـوی در راه او زار

بسی بـــه زانکــه در شهوت گرفتار
(عطار )354 :3182

در روزگار قدیم ،زنی زیبا و دلفریب به نام «مرحومه» زندگی میکرد که در
عفت و پاکدامنی بینظیر بود .شوهرش عازم حج گردید و همسرش را به برادر
کوچکتر سپرد تا به وضع معیشت او رسیدگی کند .اتفاقاً روزی این برادر از پس
پرده ،چشمانش به جمال زن برادر افتاد و دل از دست بداد .سرانجام طاقت نیاورد.
شرح دلدادگی خود را با زن در میان نهاد .زن گفت :از خدا شرم دار و این آرزوی
شیطانی را از خود دور ساز و به امانت برادر خیانت مورز .مرد هوسباز گفت:
باید کام مرا برآورده سازی وگرنه تو را رسوا خواهم کرد .زن پارسا گفت :هرکاری
دوست داری بکن ،خدا یاور من است .مرد هوسباز با زر و پول ،چهار نفر را به
عنوان شاهد گرفت و در پیش قاضی شهادت به ناپاکی و زنای زن دادند و قاضی
حکم به سنگسار زن داد .مردان ابله سنگهای زیادی بر زن بیچاره زدند و به گمان
اینکه مرده است ،او را رها کردند و رفتند .زن بامدادان با وزش نسیم صبحگاهی،
به هوش آمد و ناله و مناجات سر داد .اعرابی بیابانگردی که از آنجا میگذشت،
صدای ناله زن را شنید ،او را برداشت و به خانه برد و از زن پرستاری نمود تا
کامالً بهبود یافت و جمال سابق بدو بازگشت .اعرابی وقتی آن همه زیبایی را دید،
بدو دل بست و تقاضای زناشویی نمود .زن پارسا گفت :من شوهر دارم ،چون
نخواستم از جاده عفاف بیرون آیم بدین روز افتادم ،اکنون تو چگونه این را
خواهانی؟ از خدا بترس ،از نجات من در برابر خدا مقام بزرگی یافتی ،اکنون لعنت
حقّ را برای خود مخر:
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اگـــر پــــاره کنـی صدباره شخصم

نیـاید در تــــن پاکـــــــیزه نقصــــم

برو از بهـــر یک شهـــوت که رانی

مخـــــر جــــان را عذاب جـــاودانی
(عطار )315 :3182

و خالصه اینکه در ادامة حکایت ،زن پارسا با عفت و پاکدامنی خویش از چنگ
هوسبازی غالم اعرابی؛ جوانی که به وسیلة زن از دار مجازات رهایی یافت؛
بازرگان و کارگران او در کشتی ،نجات یافت و به واسطة آن قدرت شفا دادن به
بیماریهای صعبالعالج را پیدا کرد و در نهایت این سه گناهکار را که مفلوج شده
بودند را عفو کرد و شفا داد.
پیر ترکستان گفت :من دو چیز دوستتر دارم؛ یکی اسب ابلق و دیگری فرزند.
ولی این هر دو بت هستند و باید آنها را سوزاند ،در غیر این صورت پاکباز نتوان
شد .پاکبازی که از روی شهوت غذا بخورد در آن ساعت سیلی کارش را خواهد
خورد:
تا نسوزی و نسازی همچــــو شمــع

دم مزن از پاکبــازی پیــــش جمــع

هرکـــه او در پاکبـــازی دم زنــــد

کــار خــــــود ،تا بنگرد ،برهم زند

پاکبازی کــــو به شهوت نــان خورد

هـــم در آن ساعت قفای آن خورد
(عطار )158 :3181

خوابی که شیخ صنعان میبیند او را به دیار روم میکشاند و با دختری زیبا آشنا
میسازد .دختر که نماد شهوت و غفلت است ،شیخ را به خوکبانی و شرابخواری
و ترک دل و دین دعوت میکند .سرانجام شیخ پس از تحمل سختیهای فراوان
در این مرحله از نفس خود عبور میکند و در پایان داستان به دل و دین بازگشته
است و عازم مکه میشود و دختر نیز که از پی او دوان است ،به اسالم ایمان
میآورد که به تعبیری میتوان گفت نفس کافر ،مسلمان میشود:
گفـت از تشـویر تـو جانـم بسـوخت

بـیش ازیـن در پـرده نتـوانم بسـوخت

بــرفـکـنــدم پــرده تـا آگــه شـوم

عرضـه کــن اسـالم تــا بـا ره شـوم
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شـیــخ بــر وی عـرضــة اسـالم داد

غـلـغـلـی در جـملة یـاران فـــتاد
(عطار )153 :3181

نتیجه
تمام عرفا بر ضرورت ریاضت به عنوان یکی از ارکان اصلی سیر و سلوک اتفاق
نظر دارند .عطار به عنوان یکی از عارفان شوریده و وارسته ،با استفاده از حکایتها
و تمثیلهای گوناگون این نکته را گوشزد میکند که راهرو باید ریاضت بکشد تا
سگ نفس را روحانی کند .ذکر انواع شیوههای ریاضت در مثنویهای عطار نتیجة
پریشانی و آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روزگار است که موجب شده
است عطار به شدت در خود فرو رود و اشعار او بوی درونگرایی بدهد و تنها راه
رهایی از وضع تأسفبار و آشفته را انجام اعمال مربوط به ریاضت و تهذیب نفس
بداند .شیخ انسانهای عندلیبصفت را به ریاضتکشی به منظور نرم شدن
فرامیخواند .وی ریاضتهای معتدل و معقول و شرعی را برای سالکان سفارش
میدهد .ریاضت حقیقی در نظر وی همان جهاد اکبر است که برای غلبه بر
خواستههای نفس اماره انجام میگیرد .عطار در مثنویهای خود به چلهنشینی ،شب
زندهداری ،سکوت ،چاالکی ،صبر و اسیر کردن شهوت به عنوان جلوههای مهم
ریاضت تأکید زیادی میکند و آنها را بهترین راه برای پیوستن به حقّ میداند.
بسامد ریاضت جسمانی مانند نماز ،سکوت ،چاالکی و خلوت در مثنویهای وی
بیشتر است؛ زیرا این نوع ریاضتها ،مقدمه و ابزاری برای تزکیة نفس است .امتیاز
عطار این است که پیشینیان او بیشتر به مفهوم ریاضت نگاهی نظری و انتزاعی
داشتهاند ،اما عطار مضمون عرفانی ریاضت را به صورت عملی مورد توجه قرار
میدهد ،چراکه به زعم او اصطالحات و واژهها بدون عمل اهمیت چندانی ندارند.
به عقیدة عطار چون سالک به کمک ریاضت ،وجود خود را شکست ،نور ذات
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احدیّت که جامع جمیع أسما و صفات الهی است تمامی اجزای وجودش را فرا
میگیرد و قوتهای نفسانی سالک در نور حقّ مستهلک و ناچیز میگردد .در نظر
عطار هدف از ریاضت شرعی ،رفع موانع و قواطع طریق ،جهاد با نفس و مطیع
گردانیدن آن و تربیت قوای معنوی است.
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