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ز ااین امر های نفسانی است و ترین و برترین نوع جهاد، مبارزه با نفس و خواهشمهم

ار به جایگاه عط . با توجهشودیاد میجهاد اکبر از آن چنان عظمتی برخوردار است که 

با استفاده از روش سعی شده است که  عرفان اسالمی، در این پژوهش نیشابوری در

. یان شودهای عطار بدر مثنوی های مبارزه با نفسمؤلفهترین مهم ،ایتحلیلی و کتابخانه

کی از ی عنوانبهرا  جهاد اکبرنی و دهد که عطار، پایداری نفسامینتایج تحقیق نشان 

اهداف مهم رسیدن به حق تعالی، در قالب مضامین گوناگون با بسامد باالیی، در 

گوید نفس اماره تا آخر عمر سالک، . عطار میهای خود مطرح کرده استمثنوی

د رذلیلش گرداند و با آن نب دارد و لذا پیوسته بایددست از تجاوز و سرکشی برنمی

 نفس و، زنگار غفلت را از دل زدود پوشید از دنیا چشم باید که کندتأکید می ویکرد. 

یس در های ابلوسوسه ها ودلبستگی ۀهم ۀپرهیزگاری سوزاند تا ریش و فقردر آتش  را

و زمینه برای رسیدن به مقام حقیقت توحید فراهم  شودسست خشکیده و درون سالک 
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 مقدمه -1-1

. زندگی بشری است که خداوند در فطرت هر انسانی قرار داده است ۀمبارزه و پایداری، از اصول اولی

هم در برابر دشمن درونی و  لم و ستم دشمن و متجاوزین خارجی،پایداری و مبارزه هم در برابر ظ

دبیات . این اگیردشکل می ادبیاتی به نام ادبیات پایداریاست که اره است و در پی آن نفس امّ

به هر نوع ایستادگی و  آن ۀها در طول تاریخ است و دامنادگی انسانو ایستروایتگر مقاومت 

ده دارای تمامی اثرهای ارزن»حقیقت دریابد و رویارویی انسان با طبیعت، اجتماع و نفس گسترش می

برترین پایداری این است که انسان در مقابل نفس و  .(2: 7227)کنفانی،  «عنصر پایداری هستند

اند ردهنفس تاکید ک ۀدر قرآن کریم آیات متعددی بر لزوم تزکی»اش مقاومت کند. نفسانیهای هوا

اند که راه نجات نهایی در مبارزه با نفس است. در ورت های مختلف به آدمی تذکر دادهو به ص

ادبیاتی  ،بالطبع( 333: 7232صرفی، )« زه با دشمن درونی تأکید شده استراحادیث نیز بر لزوم مبا

ا نیز بر همین اساس عرف. گیرد نیز از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بودکه بر این اساس شکل می

 لوکیهای سش قابل توجهی از اندیشهبا استناد به آیات و احادیث مربوط به مبارزه با نفس، بخ»

های در آثار خویش، راهی اسالمبزرگان عرفان  (332)همان:  «.اندجهاد درونی را پی افکنده ۀدربار

را مشخص و به اهمیت و ضرورت این پایداری و مبارزه تاکید های آن مبارزه با نفس و پیچیدگی

 ۀدو جنب». و راه رستگاری را بپیمایدآن با نفس خود مجاهده نماید  ۀیلاند تا انسان بتواند به وسکرده

بان ای سیاسی به صاحاز مبارزه با نفس و اندرزه نداعبارتمهم از ادبیات پایداری در متون عرفانی 

 .جا()همان«قدرت و مردم

 ادهش را مبارزه با نفس قرار دهای رفیع عرفان اسالمی، محور آثار خوییکی از قله عنوانبهعطار  

کمال  ۀترقی انسان تا مرتبو پایداری نفسانی و جهاد اکبر و سیر  های خودو همواره در سراسر مثنوی

رزه با نفس های مبا. موضوع تحقیق حاضر، جلوهو رسیدن به حق و حقیقت را به تصویر کشیده است

 .های عطار نیشابوری استدر مثنوی

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-2
سالک  و قرار دارد ناتتعیّمادّه و در عالَم  ،بیرونی ۀو مبارز در مرتبه و عالَم ملکوتی ،درونی ۀمبارز

ات قهای فراوان با تعلّمند خودسازی، تهذیب و مجاهدتعلوی و ملکوتی، نیاز ۀبرای رسیدن به درج

ا بهای نفسانی بسیار باالتر از جهادهای دیگر است. ؛ لذا مقام پایداری در برابر خواهشدنیوی است

نیشابوری ار عط بدیلاز یک سو  نقش بی ادبیدر آثار  مبارزه با نفس به ضرورت انکارناپذیر توجه
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منابع  عنوانبهعطار های مثنوی آن از سوی دیگر،های گوناگون نبرد با شناساندن نفس اماره و راه در

 شدند. هبرگزید انجام این پژوهش

 پیشینه تحقیق -1-3

 هایدر کتاب. و در ایران و جهان به انجام رسیده استدر مورد عطار و آثار ا های فراوانیپژوهش

 (7232)فروزانفر،  شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار نیشابوریو  (7211-7213)ریتر،  دریای جان

بور زکتاب  .استنوشته آمده  آراء و احوال شیخ فریدالدین عطارزندگی،  مطالب جامعی راجع به
؛ پرداخته استهای عطار غزلآثار مسلّم و شرح  و  هویت اصلیبه  (7218)شفیعی کدکنی،  پارسی

 . استعطار  هاییشهاندتحلیل شعر و عرفان و  (7213)پورنامداریان،  دیدار با سیمرغموضوع کتاب  و

 مفاهیم اخالقی در چهار منظومه عطار ۀتوان از مقالمقاالت نگارش یافته در این زمینه میاز 
ترین مفاهیم اخالقی در لطیفترین و ؛ در این مقاله ظریفبرد ( نام7283، احمدی تجلیل و)

وظیفه انسان نسبت به خدا، وظیفه انسان نسبت به خود و نزدیکان و  ۀهای عطار در سه حوزمثنوی

رفانی عطار های عاندیشه بررسی و تبیین ۀدر مقال. وظیفه انسان نسبت به جامعه مطرح گردیده است
ین آراء و اقوال عطار نیشابوری در دو مبحث عرفان به تبی نیز  (7231، شریفی )سلطانی و نیشابوری

 .نظری و عرفان عملی پرداخته شده است

. از کتب نفس و جهاد اکبر نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته استموضوع کلّی  ۀدر زمین

است که  (7281)خمینی،  جهاد اکبر یا مبارزه با نفسو  (7213)ارسطو،  درباره نفس مهم این حوزه،

 .عبادت و معرفت است در سیر و سلوک، اب اخیرکت موضوع

گرفته قرار ن یموردبررساساس، تاکنون اشعار عطار از منظر مبارزه با نفس و جهاد اکبر  این بر

 هایمظاهر و ابعاد مختلف مبارزه با نفس را در مثنوی کهاین است  درصدداست و این پژوهش 

 .( نمایان سازدنامهمصیبتو  اسرارنامه، نامهالهی، الطیرطقمنشیخ عطار ) ۀچهارگان

 بحث -2

 نفس در لغت -2-1
ترین کلمات در عرفان اسالمی است. این واژه از دیدگاه اهل لغت معانی و بنیادیترین از مهم نفس

، ، قصد دل، ننگ، عیب، قوت، عقوبتزخمچشم، خون، تن، حقیقت شیءجان، روح،  مختلفی چون

ذات، نزدیک، و  (832: 7312)معلوف، ( 1221-1228: 1، ج7223ارجمندی )شاد، بزرگی، چیرگی، 
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در قالب انفس و دارد ( ذیل نفس: 7213)دهخدا،  نفس اماره، ، ذهنآب، نم، عقوبتی، رأهمت، 

  (832: 7312لوف، )مع. شودو نفوس و انفاس جمع بسته می

 ینفس در اصطالح عرفان -2-2
ست و سوء و صفتی برای قالب ا ۀکه نفس، منبع شرّ و قاعد اندموافقاین حقیقت  عرفا و صوفیه در

 -3معاصی  -7بر دو نوع است: خود  شود کهعلت اظهار اخالق پست و افعال مذموم محسوب می

، )هجویری ی ناستودۀ دیگر در شرع و عقلو معاند، بخل، خشم، حقد اخالق سوء مانند کبر، حس

ه ک طورهمانشود؛ که محل اخالق مذمومه تلقی می ای در قالبمودعه ۀلطیف .(312-313: 7217

بخاری لطیف است که دیگر نفس  یفیتعردر  .(11: 7211)قشیری،  روح محل اخالق محموده است

خود  ،جوهری ملکوتی است که در حاجات نیز .(711: 7233)نجم رازی، است منشأ آن صورت دل 

 ،منظور از تجرّد نفس و مجرّد و فناناپذیر است این عنصر، .گیردهای آن را به کار میبدن و اندام

 .فعل، زیرا نفس از جهت فعل به جسم و آلت نیازمند است ازلحاظهمانا تجرّد ذاتی است نه تجرّد 

 (7283:12)نراقی، 

 انواع نفس -2-3

وی ادی و معنهای می با جنبهارتباط مستقیم است دارای مراتب و انواع متعدد کهنفس، موجودی 

که هرچقدر انسان نفس را از پرداختن به بدن بازدارد و به امور روحانی بپردازد، طوریانسان دارد؛ به

اند که برای نفس اقسام گوناگونی برشمرده نظرانحکیمان و صاحببرد. نفس را باالتر می ۀمرتب

طمئنه، کل، واحده، ماز: نفس بهیمی، حیوانی، فلکی، منطبعه، اماره، زکیه، لوامه، قدسی،  اندعبارت

نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه هستند که در ذیل  آنترین انواع نامیه که مهم ناطقه، نباتی و

 شود:ها پرداخته میبه شرح آن

 امارهنفس  -2-3-1

 ایندهد. دستور میات و شهوات حسی به طبیعت بدن میل دارد و به لذ نفس اماره، نفسی است که

)دهخدا، . اخالق ذمیمه است منبع شرور و کشاند که محلپست و فرومایه می جاهاینفس، قلب را به 

 .(783: 7211، جرجانی) (: ذیل نفس7213
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 نفس لوامه -2-3-2

لحا کند و این نفس صبه کمک نور دل، خود را بسیار سرزنش می ،وقوع معاصی جهت نفسی که به

ز ای که ااندازه به نفسی که منور به نور قلب است( ذیل نفس: 7213دهخدا، و اولیاء خاص است. )

ظلمانی، مرتکب بدی شود، او را  طبیعت حکمبه. هرگاه نفس خواب غفلت بیدار و آگاه شود

 .(783: 7211، جرجانی) کندسرزنش مینکوهش و 

 نفس مطمئنه -2-3-3

نفس مطمئنه، تارک هواهای نفسانی و زخارف دنیا و راضی به مقدرات الهی است. نفسی است که 

: 7213دهخدا، است )اطمینان رسیده  ۀه و به مرحلاز صفات زشت صاف شده و به قرب الهی فائز شد

 .(783: 7211 ،جرجانی) باشدنفسی که کامالً با نور قلب منور شده و ( ذیل نفس

 )جهاد اکبر( مبارزه با نفس -2-4

رای غلبه بر ب که دانندهای پیشاروی انسان میکاررا یکی از دشوارترین مبارزه با نفس حکما و عرفا 

به همین سبب است که باالترین نوع جهاد،  ؛های فراوانی نیاز استهدتآن به خودسازی و مجا

ی ارطبیب و پرست انسان باید همچون .شودجهاد اکبر یاد می عنوانبهمبارزه با نفس است و از آن 

به دست او رها نکند زیرا نفس خاصیتی و مهار نفس سرکش را  مهربان از حال خود مراقبت نماید

باید  پس کشاند؛د و انسان را به خواری و هالکت میگسالنغفلت انسان مهار می محضبه دارد که

 .(227: 7211خمینی، برد )و شیطان به خدای تعالی پناه نفس اماره  هر زمان و هر مکان، از شرّ

 مبارزه با نفس در قرآن -2-5

لی و مسبب اص رسیدن به کمال ترین عامل بازدارنده انسان دراره( را مهمقرآن، هوای نفس )نفس امّ

از  سازی نفسکه فالح و رستگاری انسان در پاک کندمیسفارش فراوان  و داندمیاز آن  انحراف

وان ت، میکندمیاشاره به جهاد با نفس  هاآندر آیاتی که خداوند متعال از  .هر نوع آلودگی است

 به این موارد اشاره کرد: 

 . شک هرکه نفس خود را تزکیه کرد رستگار شدبی؛ (3)شمس: «قَد أَفلَحَ مَن زَکَّاهَا»

هر ؛ (17و  17)نازعات: «فَإِنَّ الجَنَّۀَ هِیَ المَأْوی .وَ أَمَّا مَن خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفسَ عَنِ الهَوی»

 اناپس هم ، های نفسانی بازداردخویشتن را از هوسو  ترسان باشدکس که از مقام پروردگارش 

 . ستجایگاه اوبهشت 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=79&AID=40
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=79&AID=40
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=79&AID=41
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=79&AID=41
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=79&AID=41
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و هرکه جهاد کند تنها  ؛(2)عنکبوت: «إنّ اللّه لَغنیٌّ عَن العالَمین مَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفسِهِو »

  نیاز است.کند، همانا خداوند از جهانیان بسی بیبا نفس خویش جهاد می

ای کسانی که  ؛(773: )مائده«یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیکُم أَنفُسَکُم لَا یَضُرُّکُم مَن ضَلَّ إِذَا اهتَدَیتُم»

ران به ، بیراهه رفتن دیگشما هدایت یافتید وقتی کهباشید،  اره[امّخود ]نفس مراقب  ،ایمان آوردید

 . رساندشما زیان نمی
برده شده، چیزی است که انسان  نام آناز « نفس»زی که در قرآن به نام آن چی ،آیاتاین بق اطم

همیشه د، نگذارد او مسلط بشو و به او نگاه کندسرسخت باید با چشم بدبینی و به چشم یک دشمن 

 .(712-711: 7233مطهری، دارد )مطیع و زبون نگه او را با او جدال کند و 

   مبارزه با نفس در عرفان -2-6

دانند و یجهاد م ترینبزرگکنند و مبارزه با آن را دشمن انسان معرفی می ترینبزرگعرفا نفس را 

در تمام . ندخوانتمایالت نفسانی فرامی، سالکان را به جنگ و مبارزه با ات و در اشکال متنوعکرّبه

  .قرار گرفته است موردتوجهکند، تزکیه و تصفیه نفس مسائلی که عرفان مطرح می

ت؛ ترین کارهاس، مهممقهور کردن آنو  گر و مکار استبسیار حیلهو روی دوستنفس، دشمنی 

ز صفت او او را است. پس تربیت نفس   )شیاطین، دنیا و کفار( دشمنان ۀهمترین که او دشمنزیرا

و  فسدر تزکیه نانسان و کمال سعادت  است بزرگبه مرتبه مطمئنگی رسانیدن، کاری امّارگی 

 شودیمو تربیت نفس، شناخت حاصل  ه. از تزکیبه حال خودنفس  نکمال شقاوت او در فروگذاشت

: 7233نجم رازی، )هاستهمه سعادتو معرفت، سرِ  آیدالزم می و از شناخت نفس، شناخت حق

33-31). 

تمایالت  بجنگ زیرا اگر هاآنتمایالت نفسانی به تجری و تندروی عادت کنند با  کهآنپیش از 

خواهند که ب هر سوسرکش در تجاوز و خودسری نیرومند شوند، فرمانروای تو خواهند شد و تو را به 

ت حضرپس طالبان درگاه  .ها را از دست خواهی دادقدرت مقاومت در برابر آن جهیدرنتبرند و می

ل را ، روح و عقو از این طریق با نفس اماره به مخالفت پردازندکه پیوسته  استرا واجب احدیت 

نفس،  و واجب است انسان بداند که پیروی که آن، موضع سرّ خداوند است مدد کرده باشند

 .(337: 7217هجویری، )ب استحجا ترینسخت
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 از نفس نگاه و تلقی عطار -2-7

سم های فراوانی تجها، روایات و تمثیلدر قالب حکایات، داستانرا درباره نفس نظریات خود  عطار

ست نفس ، بیانگر گرفتاری شیخ صنعان در دالطیرمنطقاو که بلندترین داستان همچنان ؛بخشیده است

طلبی، غضب، ود انسان چون عجب، جاهصفات گوناگون نفس در وج عطار. استو رسوایی وی 

عطار  ظرمدننفس بیشتر  سازد. صفت امارگیهای خود ترسیم میشهوت، حرص و غیره را در مثنوی

به همین سبب و  وامه و مطمئنه؛ست نه نفس لاماره انفس همان  وی از نفس در اشعار است و مراد

 پردازد. به مذمت آن میهمواره 

ود؛ ردر نظر عطار، هوای نفس، بدترین دشمن آدمی و رابط ابلیس در وجود انسان به شمار می

کند که پر ای تشبیه مینفس را به خانه اوسد و مانع کمال سالکان طریقت است.  ترینبزرگنفس 

 های نفسانی زدود:است و این خانه را باید از خواسته های نفسانی و شهواتاز خواهش

 دل مقعد صـدق است و بس ۀهوس         خــــانت خلــــد پرنفس اس ۀخــان

 (323: 7282)عطار،                                                                                    

ا ر صراط مستقیم الهیو  را رها گیرد که سالک باید آننفس مقابل خدا قرار می در نظر عطار،

 :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

 (773ب: 7282)عطار،                                                                                 

عالمت از نظرگاه او  .شماردمردگان متحرک می نی را که مطیع اوامر نفس هستندکسا وی

 نابود سازد:را در وجود خود نفسانی  انسان در این است که آرزوهای بودنزنده

 ؟بودنزندهست ایـن نفس، خر را بنده بودن،      کجــا باشـد نشان خری

 (727: همان)                                                                                           

س، گیرد و با سوزاندن نفرسیدن به مقامات عالیه با گذر از نفس صورت می ،بینی ویدر جهان

 کامل جان شد.  طوربهتوان یابد و از این طریق میامش میروح آر

 دهـــمدهـــم        روح را زیــن سگ امانـی مینفسِ سگ را استخوانی می

 مقامجـان من زان یافت این عالــــی دام      وان دادم منفس را چون استخــ

 (312: 7282)عطار،                                                                                   
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 پس چو عیسی جان شو و جان برفروز   نفس را همچــون خـرِ عیسی بسوز     

 (327: همان)                                                                                             

روی غفلتش،  ماند تا ازکند که بر سر راه انسان مترصد میبه سگ تشبیه میعموماً نفس را  ،عطار

 ش کند.خسته و مجروحبه او یورش آورد و 

 عطار هایمثنویمبارزه با نفس در  یهاجلوه -3

شوند، سیر و سلوک کنندگان راه حق های خود که از منابع بزرگ عرفانی قلمداد میعطار در مثنوی

ان را هر چه بیشتر با نفس اماره و صفات پست کند و آنهای نفس سفارش میرا به کنار زدن حجاب

یم حقیقت ترس ۀهای گوناگون مبارزه با نفس را فراروی سالکان جادگرداند و جلوهآن آشنا می

 نپرداخت ینیقبه. ه صعب و تاریک آسان گرددسازد تا پشت سر گذاشتن موانع و مشکالت این رامی

 و یک مقاله خارج است ۀهای عطار، از حوصلمبارزه با نفس حاکم در مثنوی هایمؤلفهبه تمامی 

یان به ب قسمتدر این  لذانماید. تنگناهای مخصوص مقاله، چنین مجالی را از نویسنده سلب می

و  هاسرارنام، نامهالهی ،یرالطمنطق) وی ۀچهارگانهای یدر مثنو مبارزه با نفس هایمؤلفهترین مهم
 .، همت گمارده شده است(نامهمصیبت

 خوار داشتن نفس و نفس ستیزی -3-1

به معنای ذلت نفس و تن دادن به حقارت و کارهای پست نیست؛ بلکه  ،نفس در عرفان خوارداشت

مقصود، ذلیل کردن نفس اماره است؛ بدین گونه که سالک، نفس اماره را وقتی که دستور به انجام 

ها شتیاز دستور دادن به ز نزاع کند تا باز دهد، تحقیر کند و با سرکشی آنکارهای گناه و زشت می

رای تهذیب نفس فراهم گردد. تا زمانی که نفس اماره، خود را در کشاکش مذلت و زمینه ب شرم کند

و مبارزه نبیند، دست از تجاوز برنخواهد داشت. تحقیر نفس و ستیزه کردن با آن، در سراسر 

، مطرح سالک ۀتهذیب و تزکی ۀترین شیواصلی عنوانبههای عطار، از موضوعاتی است که مثنوی

شمارد و های خود، مجاهده با نفس را محور اساسی عرفان میر تمام مثنویگردد. شیخ عطار دمی

 . داردسالک را از پیروی سگ نفس بر حذر می

نفس مثل کافری است که هرگز مسلمان نخواهد شد و باید گردن  :گویدمی اسرارنامهدر عطار 

 را زد: آن

 نهــاد کافــر خــود را بـه تیغــیبــزن گــردن کزیـن نبـود دریغـــی           

 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

 (727ب: 7282)عطار،                                                                                   

فس . از نگوید: غالم دلی هستم که از دل خبر یافت و از نفس شوم خود سرپیچی کردمی او

 :دهنددارند و به نفس مشتهی قوتی نمیشوم خود تبعیت مکن. مردان حق به کام نفس گام برنمی

 ـانِ تهــــی رانـه برخوردند یـــک ن        ـی را   د نفسِ مُشتَهــان دادنــنه نــ

 ـوردای بـی خــونِ دل خـلقمهیارد ن      ل کرد      و هوای دل گســی هر کولـ

 ـولـی در آرزویِ نفــس مشغـــدلــ        ـزول   لیـکن هست معدل هست  راو ت

 (727)همان:                                                                                              

گاهی گوید: برای آخواند و میبا نفس اماره فرامی نشینیهمهمچنین عطار، سالک را به پرهیز از 

 از رمز و راز و معانی زندگانی باید نفس را ترک کرد:

 ز نبینیــتــو اســــرار زمین هرگـ      نی      نشیــا میولــی با نفس سگ تـ

 ــیعانـار مکسـبــرون است از نم     ـدر زندگانی       ـو انــگِ نفسِ تــســ

 (717: ب7282عطار، )                                                                            

: منتظر باش تا سگ نفس تو در دوزخ در دشمنی تو سر برکند. این سگ نفس گویدعطار می

 برای تقویت و نیرومندیو نه  برای تقویت دلرا . قوت دشمن توست و حتی از سگ بدتر است

 نفس بخور تا قوت تو بر تو حرام نگردد:

 ـر؟خبـایـن سگ و از سگ بتر          چنــد سگ را پـــروری، ای بیست ودشمن ت

رامـــــردد قوت تو بر تو حــا نگــت          دامــی دل ده مــس را قوت از پــنف  

امی گر خوریـو مردان خور طعـهمچ          ر خوریـی باشد حرامی گـــقوت ک  

 (313الف: 7282)عطار،                                                                                   

 شود که از شر نفس اماره رهایی یابد و او را بکشد:امنیت برای انسان زمانی حاصل می     

 ــر نَفَس کـــافرتریق و علم حیـدری؟           مردِ نفسی، هــردِ صدو چه متــ

 ـاشچــون بکشتی نفس را ایمن ببـ      فر را بکـش مؤمن بباش     نفس کــــا

 (333 :7282عطار، )                                                                                    

ی ماهی حضرت یونس تشبیه کرده که باید از این ماهی نفس رهای ا، نفس را بهزیبشیخ در تمثیلی 
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 یافت تا به صدر خاص رسید:

 چنــــد خواهــی دید بدخواهیّ نفس   ماهـــیّ نفس         ۀـــای شده سرگشت

 ـــاه راتــــا توانی ســــود فرق مـــ     ا      ـی بدخواه رسر بکَــــن این ماهـ

 ـونس شوی در صدر خاصمـونس یـ      ی نفست خالص      از ماهـــر بود گـ

 جا()همان                                                                                                   

سوزاندن  ، عطاررا سوزاند  الت را به هندوان نفروخت و آن بت حکایت محمود که ۀدر ادام

 :کندسفارش میرا بت نفس برای وصال به حضرت احدیت 

 درافتی دربهتـــا چـــــو بت در پا نه سر          ـه داری سربهـها کبشکن ایــــن بت

 ز پوست زدیفرورـا بسی جـــوهر تـ     ن بت را بسوز از شوق دوست     نفسِ چــو

 (212: همان)                                                                                                 

                              و تنها راه رستن از او را،« سگ نفس»انسان از  یاز پیرو یبا شیطان را ناش یهمنشینوی 

 :داندیبا نفس و گذشتن از او م یاز همنشینپرهیز 

 یپرستطانیشوگرنه مُدبری             ـو بگذشتی برستیاگـر از دیــــــ

 (711 :7281)عطار،                                                                                   

 دل نبستن به دنیا -3-2

نیا به وفاست. سالک حتی زمانی که دتقوا، دل نبستن به دنیای ناپایدار و بیهای بارز یکی از جلوه

ها و زینت داشته باشد و بههای ظاهری دنیا رغبت دنبالش بیاید، نباید دنیا را طلب کند؛ به زیبایی

گردد که دل بستن به دنیا جزو موانع راه عطار این نکته را متذکر میشود. های آن فریفته نعمت

 ؛سیر و سلوک بازخواهد داشتبه دنیا، سالک را از ادامه  ترین تعلقحتی کوچک است. سلوک

 کدر فلاز عروج بازماند و  ی بر گریبان خودخاطر داشتن سوزنبه  )ع( عیسی حضرت کهچنان

زمانی سالک  .شود که سالک معانی و حقایق را درنیابددلبستگی به دنیا، باعث می شد.چهارم متوقف 

 :نظر کندصرف زخارف دنیویاز مند گردد که از افاضه الهی بهره تواندمی

 دیآمــــدی            الجرم مهجـــور معنـــی آمـــ ـردار دنیــیمـ ۀــبستــ

 ــانِ کُل بدوزز آفرینش چشــمِ جـ            بسوز یگرمهرچــه پیشت آید از 

 بیش آید تو را هرلحظهش آید تو را            نُزل حـق ون بسوزی هر چه پیچ

 (323: 7282)عطار،                                                                                    
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 شیطان محسوب هایها و وسوسه، حیلهمرکز ابزارها ها وامترین دیکی از مهمدر شعر عطار دنیا 

ن دو یکی که گاهی ایپیوند ابلیس و دنیا ناگسستنی است؛ تا جایی .اقطاع ابلیس است و شودمی

 :شونددانسته می

 تسهان آمدـشـیط قطاعِاِ سرسربه           ـتسهه زنـدان آمدـگلخـن دنیـا ک

 (232)همان:                                                                                           

ر ذگ باید از تمام مقامات مادی و معنوی شد و  تعلقات دنیوی ۀعطار معتقد است که نباید وابست

 :گذشت کرد و حتی از هستی خود نیز

 رب خویشتدهــد نقّاش مطلق قــ         ـه تا چـون نقش برخیزد ز پیشت   ک

 (713: 7281عطار، )                                                                                

 داشت؛های گذشته استادی بود که چهارصد صندوق علم در یاد در زمانطبق روایت عطار، 

از این دو کار فراغت نداشت. در عهد او پیامبری بود  ساعت کیکارش فقط علم و طاعت بود و 

که به او وحی رسید: به آن مرد استاد بگو گرچه روز و شب در علم و کار هستی؛ ولیکن چون 

 نخواهد پذیرفت:را تو علم و کوشش ای از دنیادوست هستی، خداوند ذره

 ـا سر پوستیازی پـــای تدوستی            چــــون پیتو دنیـــــا یمغزیبـر ز گ

 ــز دوزخ سوزنده نیستدنیات دور افکنده نیست            جــای تو جـ ون ز دلچ

 پوستیـــم، هبه همدوستی             بــا تــن دوزخ، دنیـــاتــــا بود یــک ذرّه 

 (317الف: 7282)عطار،                                                                                   

 :داندمی «نفس شوم» یهانشانهملک جویی فرزند را یکی از  ،یپدر در شعر عطار،

 ز نفس شوم بگــــذر با خــرد ساز            به ترکِ ملـــک گوی و کار خود ساز

                                                    (273: 7281)عطار،                                                                                       

که از عرفا و صوفیان، در تحقیر دنیا و مذمت آن صادر شده است؛ به دلیل این سخنان فراوانی

و عارفان  گوید: دنیا برای صوفیانعطار میبرای عدم وابستگی به دنیاست. ای مقدمه خوار داشتن دنیا،

 :گلخنی بیش نیست و جایگاه رنج و درد است

 ار؟گذاری روزگــی! چون میصوفیی را گفـت مــردی نــامــدار            کای اخ

 ـاندهـام مــــیلـــب تردامنـــخشکده            ــــانام مــن در گلــخنیگفت م

 (213: 7282)عطار،                                                                                       
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 کند:تشبیه می یعطار در تحقیر دنیا، آن را به مرداردر جایی دیگر، 

 ـو سگ مشغول مردارتو گشته همچـ    ست این دنیــای غدّار        چو مرداری ا

 ه باشـیندش کنی زو رستــه باشی            وگـرنه روز و شب زو خستــر باگــ

 (783: 7281)عطار،                                                                                      

 طلبیترک حرص و جاه -3-3

از  و طلبی استفخرفروشی و جاه ۀشود و وسیلباعث فساد دین و ایمان انسان میحبّ مال و جاه، 

. : مقام و ثروت دنیوی را کنار بگذاررود. عطار معتقد استموانع بزرگ در سیر و سلوک به شمار می

 ود:ش، بند راه است و باعث گمراهی تو میمقامچیزی مباش که دلبستگی به مال و  ۀوابست

 اکش افکن زینهارغولت کند از کردگــار          بت بــود در خـــمش ـهزر کـ

 (233: 7282)عطار،                                                                                  

 ها موانع راه هستند:این کند؛ زیرمان سفارش میبه نفقه کردن کل مال و داراییما را عطار 

 «لَن تَنالـــوا البرّ حتّـــی تُنفقــــوا»ـه کن چیزی که داری چارسو            نفقـ

 (232)همان:                                                                                            

مبارزه با نفس دارد، جاه و سلوک و  و هرکه ادعای سیرپیام هدهد این است:  او الطیرمنطقدر 

 .مال نباید او را به خود مشغول دارد

: ددهیم: بهتر از مال دنیا چیست؟ مفتی جواب شود کهمی سؤالاز یکی از مفتیان  در شعر او

ه دارد؛ پس بهتر آن است کنبودن مال دنیا؛ چون سرگرم شدن به ثروت دنیا تو را از یاد خدا بازمی

 حال نباشد:در همه 

 ه نبود در همه حالرا مــال             پس آن بهتر کــو ت داردیبازمو از حق چــ

 (232: 7281عطار، )                                                                                    

ی بر تو طلبپسر جهل و جاه ای: گویدمینما بود، پسرش که خواستار جام گیتیدر جواب  یپدر

چون تو بر همه اسرار واقف گردی بر همه ؛ طالب آن جام هستی ،و به خاطر همین غالب آمده است

شوی و تو خود را در جاه خواهی دید و مردم را در پستی. وجود تو سرشار از عجب عالم سرافراز می

در ادامه تمثیلی از جام جمشید  او. خواهی ماند جاودانه در این تکبر و بینی خواهد شدو خودبزرگ

عالم را مشاهده کردی؛  ۀذرذرهگوید: فرض کنیم تو صاحب جام جمشید شدی و آورد و میمی

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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ست؛ چون مانعی بر سر ا جام برای تو حرامجمشید نبردی. این جام، تو را در چاه خواهد افکند پس 

 :راه توست

 بینی چو خورشیدیک ذره میه یکر در پیش داری جـــام جمشید            کـاگ

 ه چون مرگت نهد بر فــــرق ارّهکـ            ذرهذرهــام بینی ه گر آن جـــچــ

 ه چون جم زار میری هم سرانجامکـ     چون جم از جام      اصل نداری هیچ ح

 ـادنچاه اوفتادن            حرامت بـــاد از راه اوفتــــــو هست این جام در چـ

 (337: 7281عطار، )                                                                                   

 زدودن عجب و غرور -3-4

. غرور مغرور از خود و دورشدن او از معرفت الهی است شدنگمغرور سبب  کهعطار معتقد است 

باعث  گردد ومی نفساعتمادبه. کبر و غرور سبب استناشی از تسلط نفس بر روح و جان آدمی 

بادتش، ع علل و اسباب جهان را نادیده بگیرد؛ مثل بلعم باعورا که اعتماد به عقل وانسان شود می

رد. عطار از آن، ازو بگی اشسوءاستفادهبه سبب  را که به او عطار فرموده بودباعث شد خداوند علمی 

همچنین معتقد است ریا و عجب دو کوه آتشینی هستند که دامن ابلیس را گرفتند و او را بر آن 

و به تی آن چیز که سد راه نزدیکی دان: چرا نمیگویدمی او. داشتند که خود را برتر از دیگران بداند

 :تو شو تا به او نزدیک گردی. بی حق است، تویی توست

 ی پیشبـود آن حضرتش در پیش، ب            شیخویبامروز رّب آن بود کـمقــ

 ــر از دو گیتی بیش گرددگردد            بــه جوه شیخویبه حق بیند و همـــ

 (723ب: 7282)عطار،                                                                                  

و عجب نداشته باشی، بر درگاه حضرت دوست توانی  ر دنیا خود را کنار بگذاری و منیاگر د

 رسید:

 ـــه دوسترگــیی از سر و پوست            نیــابی ایمنی بر دا بیرون نیاـو تتـ

 ـی رویدان کــه نبود ایمنــک سر موی           یقین میز تــو تا هست باقی ی

 (782)همان:                                                                                             

 خود از بین ببر و بدان کهای، خودبینی را در درون ای کسی که در بند عجب و غرور مانده

ابلیس به خاطر  بدان که کردی، دست از دو عالم خواهی شست و هرگاه درون را از عجب صاف

 :از درگاه الهی طرد شدکه  داشتن غرور بود
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 ـالمن مگو، ای از منی در صــد بال              تـا به ابلیسی نگردی مبتـــــ

 (223: 7282عطار، )                                                                                

ه ک بدتر از سگ هستنددشمنی ، نفس دارد که منیت ومی ضمن ابیاتی بیان نامهمصیبتعطار در 

 :شوندرا به دوزخ رهنمون می فرد

 منیتبرکـند در دشسـر ز دوزخ            س و منـیت فـردا سـگ نـفا بـاش ت

 ؟خبریبای  ،د سـگ را پـروریچن          ر ست ایـن سگ و از سگ بتودشمن ت

 و حـرامتـا نگردد قوت تـو بـر ت           دام ــوت از پــی دل ده مـنفس را ق

  (313الف: 7282)عطار،                                                                             

 فقر -3-5

 آن را موجب مباهات خود دانست ،پیامبر گرامیفقری است که نهند، فقری که عرفا به آن  ارج می

رهنه از دنیا ب انسان کهآناز  است آن فقر عبارت ،حقیقتدر  .ن را بر دنیا و عقبی اختیار کردآ و

م دنیا ماکمال فقر، باید ت ۀسالک برای رسیدن به درج .شوداین برهنگی به دین نزدیک  گردد و در

، در بینش عرفانی عطار، جایگاهی بسیار واال و بلندی فقرخدا، ترک کند.  و عقبی را خالصانه برای

های الهی در آثار خود درباره فقر و نقش آن در متجلی کردن صفات و قدرت. وی در تمامی دارد

 هایهاز منظومهای بزرگی حبت کرده است. قسمتا مبدأ جهان هستی صروح و پیوند دادن انسان ب
ره . وی نظریات خود را دربادر نکوهش دنیا و ستودن فقر استاو  نامهمصیبت و  اسرارنامه، نامهالهی

 . های فراوانی تجسم بخشیده استها، روایات و تمثیلفقر و صبر بر آن در قالب حکایات، داستان

نیاز  نیازمندی به خدا و عدم بلکه وی فقر را مادی آن نیست ۀر از فقر، جنبدر بینش عطار، منظو

یدن به هستی برای رس فقر یعنی جهاد و مبارزه با نفس و گذشتن از، داند. از دیدگاه اومی به غیر او

مین و ، هفتالطیرمنطقم همان مقام فناء فی اهلل است؛ به همین دلیل عطار در که این مقا حق تعالی

 :نامدآخرین مقام سیر و سلوک را فقر و فنا می

 و رابعد ازین روی روش نبــود تـ    ـا      ســت و فنـــر اهفتمین وادیّ فق

 ـزُم گرددتطره قُلـدر کشش افتـی روش گـم گرددت          گـر بـود یک ق

 (287: 7282)عطار،                                                                                 

 :گویدنیز  نامهمصیبتاو در 

 دتبایــدا مییدت              نیست در هست خـباا میلیک اگــر فقــر و فنــ



 37 ... هایتجلیّات عرفانی مبارزه با نفس در مثنوی

 ـه اعلم بالصّوابهیـچ  شـو، واللـ       اب       ــدر آفت شدهگم ـو،ای شـسایه

 (238الف: 7282)عطار،                                                                                

حق یافتن و از دو عالمِ دنیا و  یسوبهفقر به معنی از گمراهی، راهی  ،عطارعرفانی در بینش 

 کردن است:کوتاهدستآخرت، 

 ـم دست کوته کردن استوز دو عال  ت         گمرهی ره کردن اس فقر چیست از

 (122)همان:                                                                                              

را که به  زیهر چزیرا انسان  بندد؛دل نمی زیچچیهعطار کسی است که به  ازنظربنابراین فقیر 

 آید.به همان مقدار در بند نفس گرفتار می ،تصرف خود درآورد

 رساند:انسان را به همسایگی خداوند می ،: فقردیبازگوعطار در همان اثر خود        

 ستدای خویشتن همسایگیست             بــا خــسرمایگیمحض بی اگرچهر فق

 (233: همان)                                                                                               

 ۀگوید: رابعمی او .تبلور بیشتری یافته استدر حکایت رابعه، بینش عطار درباره فقر  نامهالهیدر 

زه بود؛ گرسنگی او را از از و رو، یک هفته طعامی نخورده بود، پیوسته کارش نممقاماتصاحب

ای طعام برایش ای در آن حوالی، کاسهمستوره بدنش را شکسته بود. زنو اعضای  ردهوپای درآ

ه چراغی بیابد، زمانی که بازگشت دید گربه کاسه را به زمین ریخت ییجارابعه رفت تا از  اتفاقاً. آورد

تش به آب از دس ۀآبی پیدا کند و با آب آن افطار کند، آن زمان کوز ۀ. بار دیگر رفت تا کوزاست

دایا از منِ : خی تمام به خداوند گفتگ. رابعه از دل آهی برآورد و با سرگشتزمین افتاد و شکست

: ای رابعه اگر خواهی مرا در خون بگردانی؟ خداوند به او گفتخواهی؟ تا چند میبیچاره چه می

بخشم، اما اندوه عشق چندین ساله را از دلت بیرون ظه بخواهی از ماه تا ماهی را به تو میاین لح

 صد سال در یک دل جمع نیاید:ه ؛ چون اندوه من و دنیا بکنممی

 افروزـم آتشکـه گفتی گشت عالـ      ـرسوز        ز دل آهــی برآورد آن جگــ

 مسکین چه خواهی؟ ۀاراز این بیچـ     ـی        الهــ گفته صد سرگشتگی میــب

 ـون در چند گردانی مرا تو؟بـه خـ      ــو       ی مـــــرا تــــانفکندی در پریش

 م من از مه تا به ماهیـو را بخشتـ             اب آمد که گر این لحظه خواهیخط

 ـن بیندیشت ایــز دل بیرون بریم         خویش      ۀـــی اندوه چندین سالولـــ

 الصد سـه نیاید جمـع در یک دل ب     ال         ـــای محتکـــه اندوه من و دنیـــ
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 هـاد پیشــمدامت ترک دنیـــا بــ        ه      ـــد همیشــگرت اندوه مــــا باشـ

 ان نیستـی رایگـکـــه اندوه الهـ         ک، روی آن نیست    ترا گر هست این ی

 (321-328: 7281)عطار،                                                                                 

: کسانی که تمایل به دنیا ندارند و جلوی هوای نفسشان که ستا این حکایت این پیام عطار در 

ای آرامشان رسیدن به خدا لحظه ۀافکند و دغدغد، خداوند عشق خود را در دلشان میگیرنرا می

 عالم الهی عروج کنند. یسوبهگذارد تا نمی

 ریاضت -3-6

اندازد تا نفس خود را رام سازد و از ریاضت، تالشی است که سالک، خود را به رنج و سختی می

وانا تو : ای مرد تای گفت: پیری دانا به خربندهگویدهواهای نفسانی بازدارد. عطار در حکایتی می

؛ : اکنون خدا خرت را بمیراند: کار من فقط خربندگی است. پیر جواب دادهستی؟ گفت کارهچه

 کشم تا سگ نفس را روحانی کنم:خدا، و من ریاضت می ۀخر هستی نه بند ۀزیرا تو بند

 این سگ بزادم ۀخانهمه من ر نهادم          کــافر دسگ است این نفس کــ

 نــانی کنم مسگی را بوک روحــ         م من کَنـکشم جـــان میریاضت می

 (727ب: 7282)عطار،                                                                                

شا . خو: از پس رنج، راحتی و از پس راحتی، رنج استنمود دارد دو گونهزندگی در باور عطار 

 :به حال آنان که در این دنیا، رنج ریاضت را پذیرا شدند تا در آن جهان به آرامش همیشگی برسند

 ر دردی و اندوهی که دیدیمینجا کشیدیم              به هــر رنجی که ما ابه هـ

 ا تــــا زود بشتابیم آنجـــــای عوض یابیم آنجــــا              بیــیکـی شاد

 (713: )همان                                                                                          

هبانی ر خوانیم کهدر این اثر میکند. انسان را به زندانی کردن نفس سفارش می نامهالهیعطار در 

ای از آن به بیرون باز کرد و در آنجا مدتی ی ساخت، درش را محکم بست و روزنهبرای خود دیر

 ولی هیچ دادجا آمد، از هر سوئی آواز شیخ ابوالقاسم همدانی بدان ازقضا. به ریاضت مشغول شد

خودت را  چه جهت کرد، شیخ بدو گفت: بهکه مرد رهبان از باال سر فروتا این رهبانی پیش او نیامد

، رددگام که بیهوده اطراف شهر می: سگی گزنده درون خویش دیدهتای؟ گفاینجا حبس نموده

، تو نیز نفست را در بند کن تا گرد هر در این دیر چندان او را زندانی کردم تا در خلق جهان نیفتد

 شوریده جانی نگردد:
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 ـرداودا            کـــه تا مسخت نگردانند فـــا کــی ز سَد کن تسگت را بنـ

 (                                                                                     783: 7281)عطار،                                                                                    

 دانددست نفس می در هاآناز مرغان را ناشی از اسارت  د، عذر بسیاریهدهعطار  الطیرمنطقدر 

 خواند:فرامی کشیصفت را به ریاضتهای عندلیبانسان و

 ود کن چو موموم             همچو داوود آهن خــشــــس چند پیوندی زِرِه بر نف

 و شوی در عشق چون داوود گرمگر شود این آهنت چون مـــوم نرم             تــ

 (327: 7282)عطار،                                                                                       

 خدا و یاد ذکر  -3-7

های مهم عرفا ای برای سیر و سلوک، همواره جزو توصیهتوشه عنوانبهیاد خدا و مداومت بر آن 

ن سالک سازی دروگیرد و زمینه برای صیقل یافتن و پاکآرام می هادل. با ذکر و یاد خدا، بوده است

 شود: فراهم می

 کــــه استحقاق دارد وز طمع دور            پرنورخدا را زان پرست از جان 

 ذارخــدا را تـا تـویی از یــاد مگـ    دار       اد میکاری خــدا را یـبه هـر 

 (333ب: 7282)عطار،                                                                               

: رسیدن به مقام وحدت پرسیده شد. بایزید در پاسخ گفت ۀروزی از بایزید نحو: دیگویمعطار 

برای رسیدن به وحدت، باید دیدگان انسان سرشار از نور الهی و جان او آکنده از ذوق و طلب باشد، 

رسد و آید و چون به حضور رسید به عشق میاگر چنین حالتی در سالک رخ داد به حضور نائل می

ا و گرما و قبض و بسط نخواهد داشت؛ پس باید از پراکندگی و چون به عشق رسید، احساس سرم

شود؛ چنان ذکری که ذاکر در آشفتگی خاطر رهایی یافت و این جز با ذکر و یاد خدا حاصل نمی

 مذکور گم شود:

 ــا نمانیحضــوری جـــوی تا تنهـ  ـا وانمانـــــی       ـــو تپراکــنده مشـ

 ر از یادش گذاریـه گم گردی، گـکـ    ـه چندان یـاد داری     ـک ـدز حق بایـ

 ـادچنین کردند مردانِ جــــهان، یــ    اد      و گم شو در آن ی بسی یادش کن

 (732: ب7282عطار، )                                                                                

دست در کنار سوراخ مار بود، هر زمان معجونی دیگر ه مارگیری حربه بباز در روایتی از عطار، 

درآورد. ناگهان حضرت عیسی )ع( از  خواند تا ما را به چنگکرد و افسون دیگری میدرست می
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واهد خمی سالهیسگذرد و مردی . مار پیش او آمد و گفت: من سیصد سال از عمرم میگذشتآنجا 

جا با افسون از سوراخ بیرون کشد و اسیر کند. عیسی )ع( از آنجا رفت. وقتی که بار دگر بدان مرا

. عیسی ما گرفتار ساختم و داخل زنبیل کردکار کردی؟ گفت: مار رهبازگشت، به مارگیر گفت: چ

؟ مار ی، گرفتار شدیادعا و شجاعت که داشت همهنیا: چطور با )ع( کنار زنبیل رفت و از مار پرسید

دا توانستم خونش را هم بریزم؛ لیکن چون بسیار نام خ: من فریب افسون او را نخوردم؛ بلکه میگفت

 م:او گرفتار آمدرا بر زبان آورد، من مفتون نام خدا شدم و در دام 

 ـان افروزدتیــاد بایــد تــــا جهــ       همچون آتشـی، جان سوزدت   ل، وصـ

 (723و717الف: 7282)عطار،                                                                            

 زداییبیداری و غفلت -3-8

و بیداری، اولین منزل در عرفان است و در متون عرفانی کاربرد فراوانی دارد. زمان « یقظه» ۀواژ

شود. دعوت به بیداری از پندها و ی او حاصل میمتجلی شدن نور الهی در دل سالک، بیداری برا

نبر تواند به مسر ببرد، کی میه گوید: اگر کسی در غفلت ب. عطار میهای مهم عطار استموعظه

مانند و ها، خفته میبرود و مردم را موعظه کند. وقتی کسی به منبر نرود و به ارشاد مردم نپردازد، دل

کسی از خواب غفلت بیدار شود، این بیداری برای او بسیار دم رسند. حتی اگر یکبه حق نمی

 تأثیرگذار است:

 ـدیداری ندیـزمـانی روی بیـــ       آرمیـدی     غفلتبهه عمرت ـهم

 (783: 7281عطار، )                                                                                

گوید: غفلت، مانعی برای ورود شما در ، خطاب به غافالن میاسرارنامههفدهم  ۀدر مقال عطار

 شما در غفلتید، خواهد آمد: کهیدرحالخبر، وادی عرفان است. بدانید که مرگ، بی

 ـل بمانیدریغـــا گـــر چنین غافـ     ـذاری زندگانـی     گــمی غفلتبه

 ـدنگونساری خــویش آنگـاه یابـــ       ـد   یابها چو چشمت راه ه حسرتبـ

 ( 733و732ب: 7282)عطار،                                                                           

کنید؟ گذرانید، آیا شرم نمیای کسانی که شب و روز را با خواب میگوید: با لحنی تند می او

 پردازند:اند، به راز و نیاز با خدا میهمگان خفته کهیدرحالشب تاریک، در حال کسانی که ه ب اخوش

 ـک بودنبدو نزدیــ ـود دور وز خـ         اریک بودن ق شب تـــخوشـا با حــ

 دار داری؟کـــه یک شب پیش او بی         داری  کاروباره ازیـــن بهتــــر چـ
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 وا راچو صد شب داشتی نفس و هـ         ـدا را  خــر آخــــدار  شبــی بیــدار

 (371: همان)                                                                                             

وزیری در حال جان کندن بود، حیران و سرگردان رو به قومش کرد و  در روایتی از عطار،

 به دنیا فروختم: به خاطر بدمستی و غفلت،خورم که آخرت را : افسوس میگفت

 ـهخرت بفروختآ و رفتــه دنیـــا       ـه    جانـــی سوختــ ــروزروم اممی

 ومستی کنــی؟ هشیار شـچند بد    ـو       بیـــدار شـــ ای دل غافــل دمی

 (277الف: 7282)عطار،                                                                              

ولی در تمام پستی و  که راه سیر و سلوک گرچه روشن استدهد عطار به سالک هشدار می

 ال غفلت سالک است که او را در دامته است و به دنباین راه، نفس اماره در کمین نشس هایبلندی

 ؛ بنابراین سالک باید همیشه بیدار و هوشیار باشد:ندازدیب

 ـه مباشتــو با توست جز آگـ نفس         اش   روشنــیّ ره مبــ نایــ ۀغـــرّ

 (221: 7282)عطار،                                                                                      

 گیرینتیجه -4

 وا توان آن را جزو کلیدواژگان آثارموضوعاتی که عطار بدان توجه کرده و می ترینیکی از مهم

بدترین دشمن آدمی و رابط  . در نظر عطار، هوای نفس،و مبارزه با آن استنفس  مسئلهدانست، 

 ؛است و مانع کمال سالکان طریقت سد ترینبزرگنفس  ؛رودبه شمار می ابلیس در وجود انسان

ستیز نمایند، بلکه استادان پنهان خویش را مصروف جدال با این دشمن سالکان باید تمام همّ تنهانه

  .طریقت هم باید مواظب هجوم نفس باشند

 رحذ براز تعلّق خاطر به آن  کند و مردم را، دنیا را نکوهش میهای خودمثنویعطار در تمامی 

ابر آن دنیا در بر ومنالمالچراکه  ؛کندطرح می ارزشی دنیا. وی تصاویر متعددی در بیان بیداردمی

 . اهمیت استخواهد دید، بی جهان و آنچه انسان در آن

باره فقر خود در آثار یتمام. وی در ، در بینش عرفانی عطار، جایگاه بسیار واال و بلندی داردفقر

های الهی در روح و پیوند دادن انسان با مبدأ جهان و نقش آن در متجلی کردن صفات و قدرت

ر د نامهمصیبتو  اسرارنامه، نامهالهی هایاز منظومههای مهمی حبت کرده است. قسمتهستی ص

 . نکوهش دنیا و ستودن فقر است
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گی هیچ حاصل و نصیبی از زند د،نفس را نشناس ،اگر در تمام زندگی که آموزدمی انسانعطار به 

تالش  مدام در و شودشدت غرق در دنیا میهآید بانسان از زمانی که به دنیا میدر باور او  .ستنبرده ا

ی گردد دنیو اما انسان نباید مشغول امور برسد مورد هدف، دستاوردهای است تا در سنین مختلف به

انسان را به بیداری و  های خودمثنویسراسر در . او و از رسیدن به حقیقت و سعادت غفلت ورزد

 .خواندسعادت فرامینیل به برای  ریاضت

رفته  کار فراوان به گوی،پارسیعارف در آثار عطار، مثل آثار سایر شعرای  «سگ نفس»ترکیب 

 نیست نیاارزش دهای بیجیفهدل کندن از به حاضر  ،که نفس نیز مانند سگ پلیدبه جهت این ؛است

 یا بکُشد.و د و در خدمت خود درآورد را تربیت کن مجبور است که آنیا سالک و 
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 منابع
 مراد داودی، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت.علی ۀ، ترجمنفس ۀدربار(، 7213ارسطو. ) -

، تهران، هفت مقاله در عرفان و شعر و اندیشه عطار :دیدار با سیمرغ(، 7213. )پورنامداریان، تقی -

 .فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

، نامهالهی، اسرارنامه)ار منظومه عطار مفاهیم اخالقی در چه»(، 7283. )شهرام احمدی تجلیل، جلیل و -

-721، شماره 32، دوره ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۀدانشکد ۀمجل، «(نامهمصیبتو  الطیرمنطق

 .77-27، صص 722

 ترجمۀ حسن ،(فرهنگ اصطالحات معارف اسالمی) تعریفات (،7211) .جرجانی، میرسیدشریف -

 .فرزان ،تهران ،سیدعرب و سیما نوربخش

سۀ تنظیم و نشر آثار امام ، تهران، موس)اربعین حدیث( (، شرح چهل حدیث7211اهلل. )خمینی، روح -

 .(خمینی)ره

 .(سه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره، تهران، موس(، جهاد اکبر یا مبارزه با نفس7281. )اهللخمینی، روح -

، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده 27لد، زیر نظر محمد معین، جلغتنامه(، 7213. )اکبردهخدا، علی -

 .ادبیات

، نیشابوری آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار: سیری در دریای جان(، 7213-7211. )ریتر، هلموت -

 .عباس زریاب خوئی و مهرآفاق بایبوردی، تهران، الهدی ۀجلد اول و دوم، ترجم

 ۀصلنامف، «بررسی و تبیین اندیشه های عرفانی عطار نیشابوری»، (7231. )فاطمه ریفیش سلطانی، منظر و  -
 .17-21، صص 32، شماره 2دوره ، ژوهشی عرفانیات در ادب فارسیعلمی پ

، 1، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، جلد(، فرهنگ آننداج7223. )الدینشاد، محمدپادشاه بن غالم محیی -

 .تهران، کتابخانه خیام

 .، تهران، آگاههای عطار: نگاهی به زندگی و غزلزبور پارسی(، 7218. )شفیعی کدکنی، محمدرضا -

علوم  ادبیات و ۀادبیات پایداری دانشکد ۀنشری، «ادبیات پایداری ۀگستر»(، 7232صرفی، محمدرضا. ) -
 . 371-328، صص 77 ۀ، شمار2، سالانسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

نی، کدکتعلیقات محمدرضا شفیعی ، مقدمه، تصحیح والطیرمنطق(، 7282). عطار، محمد بن ابراهیم -

 .    چاپ اول، تهران، سخن

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا نامهمصیبتالف(، 7282). عطار، محمد بن ابراهیم -

 .کدکنی، چاپ اول، تهران، سخنشفیعی

ی، کدکن، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعیاسرارنامهب(، 7282. )عطار، محمد بن ابراهیم -

 .چاپ اول، تهران، سخن
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اپ کدکنی، چ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعینامهالهی(، 7281). عطار، محمد بن ابراهیم -

 .اول، تهران، سخن

، ینیشابور شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار(، 7232. )الزمانبدیعفروزانفر،  -

 .چاپ دوم، تهران، دهخدا

 .پور، قم، انتشارات حرابوالفضل بهرام ۀ(، ترجم7281. )آن کریمقر -

حسن بن احمد عثمانی، ابوعلی  ۀ، ترجم(، ترجمه رساله قشیریه7211. )قشیری، عبدالکریم بن هوازن -

 .و فرهنگیفروزانفر، تهران، شرکت انتشارات علمی الزمانبدیعمصحح 

 ، تهران، نشر سروش.(، ادبیات مقاومت7227کنفانی، غسّان. ) -

 ، تهران، صدرا.فلسفه اخالق(، 7233. )مطهری، مرتضی  -

 .دارالمشرق ، بیروت لبنان،و األعالم (، المنجد فی اللغه7312. )معلوف، لویس  -

، تصحیح محمدامین ریاحی، تهران، بنگاه ترجمه مرصادالعباد(، 7233. )نجم رازی، عبداهلل بن محمد  -

 .و نشر کتاب

 .، تهران، فرارویالسعادهمعراج(، 7283. )نراقی، احمد بن محمدمهدی  -

، مقدمه قاسم والنتین ژوکوفسکیتصحیح  المحجوب،کشف(، 7217. )، علی بن عثمانهجویری  -

 .انصاری، تهران، طهوری


