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   * ) پژوهشي–علمي ( بررسي و تحليل نفس بدفرما در حديقه و مثنوي

 

 دكتر محمد جاويد صباغيان
  فارسي دانشگاه فردوسي مشهدادبياتدانشيار گروه زبان و 

  دكتر حسين يزداني  
  فارسي  دانشگاه پيام نورادبياتاستاديار گروه زبان و 

  
 

  چكيده
هاي  آن در آثار   شناختِ نَْفس و جلوهةاين مقاله، تالشي است در زمين  

اي خاص  عرفاني به طور عام و در حديقه سنائي و مثنوي مولوي به گونه
ن دو شاعر و عارف بزرگ را به اند كه چگونگي نگرش اي پژوهندگان برآن بوده

 آنها، به شكلي موازي به نمايش بگذارند و بديهي است ة، در دو اثر جاودان»نَْفس«
كه محققان اين وادي، به اقتضاي حال و مقام و به منظور تكميل بحث خويش، به 

، از ديگر آثار اين دو عارف بزرگ  كه در شناخت و »يفسر بعضه بعضاً«مصداق 
  .اه و پايگاه  نَْفس در نگاهِ آنان، ضروري است  نيز غافل نبوده اندتبيينِ جايگ

از يك سو، در علوم و » نَْفس« همين جا يادآور مي شويم كه با عنايت به اينكه 
هاي  مختلفي چون پزشكي، روان شناسي، فلسفه، الهيات، اخالق و عرفان  حوزه

اي بار معنايي مثبت و هم مورد توجه بوده است و از سوي ديگر، اين واژه هم دار
و مظاهرِ » )اماره(نَْفس بدفرما«داراي بار معنايي منفي است،  در اين مقاله، منحصراً 

  .آن مورد تدقيق و تحقيق قرار گرفته است
  .نَْفس، مراتب نَْفس، جهاد اكبر، مثنوي مولوي، حديقة سنائي:واژه هاي كليدي
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  مقدمه  -1
اند و  بي  روحي و رواني او توجه بسيار داشتهعارفان به شناخت انسان و خصوصيات 

ترديد، در سلوك عرفاني، شناخت نَفْس نيز امري ضروري و الزم است كه سالك، همواره 
 ةهايِ آن را بشناسد و از خطرِ خطيرِ پيوست ها و نيرنگ به هوش باشد ، با راهنماييِ پير، رنگ

  .آن، اجتناب نمايد
همتاست، بدون سير و سلوك و مجاهدة  گار بيشناخت نفس كه مقدمة شناخت پرورد

هاي گذشته تا دورة  شود؛ بحث در اين زمينه، از سده ها و تمنيات دل حاصل نمي با خواهش
  :معاصر، در كتب منظوم و منثور عرفاني به صورت گسترده رايج بوده و هست

ن قيود، داند كه مطلق در آن حضور دارد و با كاست سالك، نفس خويش را مقيدي مي«
  )65: 1373خميني، (» كند زمينة تقويت ظهور مطلق را فراهم مي

سنائي غزنوي كه بطور جدي پيشاهنگ شاعران عارف : شاعران مورد مطالعة اين مقاله
كنندة راه اوست نيز  در  دهنده و تكميل فارسي زبان است و جالل الدين مولوي كه ادامه

اماره پرداخته اند كه ديدگاه آنان در ادامة /بدفرماآثار خود، به نفس در معناي عام و نفس 
  .بحث  خواهد آمد

   بيان مسئله -1-1
هاي اصلي عرفان و تصوف در متون كهن عرفاني با روش  پزوهشِ مفاهيم و جلوه 

 ادبياتگيرد، در حوزة   تطبيقي مكتب آمريكايي جاي ميادبياتاي كه در زيرگروه  مقابله
ندگان و محققان را به خود جلب كرده است و شاهد آثار هاست كه نظر نويس فارسي مدت

 .نامه، كتاب و مقاله هستيم مكتوب فراواني در قالب پايان

تالش نويسندگان در اين مقاله، بر آن است كه به شكلي موازي، به بررسي نفس در 
هاي اين دو منظومة  حديقه و مثنوي معنوي بپردازند،همگوني و ناهمگوني: مثنوي هاي

  .گ عرفاني را نشان دهندستر
  

  پيشينة تحقيق -1-1
 در اغلب آثار عرفاني، راجع به نفس و دشمني او سخن رفته است؛ چنانكه در آثاري 

فصل ... الهدايه، آثار احمد و محمد غزالي و كشف المحجوب، مرصاد العباد، مصباح: چون
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يسندگان در يا فصولي به شناخت نفس و مبارزه با تمايالت نفساني ديده مي شود و نو
»  بررسي موازي نفس بدفرما در  حديقه و مثنوي«موضوع مورد بحث اين مقاله، يعني 

هاي نفس در مثنوي معنوي،  پژوهشي درخور ياد نيافته اند  و تنها  در خصوص جلوه
 :تحقيقاتي انجام شده كه به اختصار به آنها اشاره مي شود

جري، ، رضا ش)1385(هاي گوناگون نفس در مثنوي چهره •
   .4مجلة مطالعات عرفاني، شمارة 

هاي  مفاهيم نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه در انديشه •
 .38، احمد كتابي، مجلة آينة ميراث، شماره )1386(مولوي

، محبوبه عبداللهي اهر، مجلة پيك نور، سال پنجم، )1386(نفس و بازتاب آن در مثنوي
  .شمارة سوم

  ضرورت و اهميت تحقيق -1-2
هاي   ديدگاه هاي عارفان، بويژه بزرگاني چون سنائي و مولوي و بررسي منظومهةمقايس

  .عرفاني آنها، خوانندة پژوهشگر را به نتايجي ارزشمند رهنمون مي سازد
عين حالي در توان به اشتراكات و افتراقات آنها پي برد،   حديقه و مثنوي ميةبا مقايس

اي مستقل است كه   خود نيز داراي فكر و انديشهكه موالنا در مثنوي متأثر از حديقه است،
  .بخشد به او هويت خاصي مي

  روش تحقيق -1-3
در . اي است  تحليلي و با استفاده از ابزار كتابخانه–روش تحقيق در اين مقاله، توصيفي        

اشاره شده است و پس از آن، به » نفس«اين جستار، نخست به معناي لغوي و اصطالحي 
ايم  و مشايخ صوفيه پرداخته) ص(هاي آن در قرآن كريم، كالم پيامبر هجست و جوي جلو

 نفس از حديقه و مثنوي، به مقايسه و ةو در ادامه، وارد بحث اصلي شده و با استخراج واژ
 .ايم تحليل داده ها پرداخته

 بحث  -2

 موالناسـت و ايـن   ة صـوفيان ةسنائي خود يكي از مهم ترين شكل دهندگان انديـش      
 نگاه كلي، سنائي و مولوي هر دو ستاره هايي هستند كـه در              ه در يك  درست است ك  

 عرفـان،  ةآسمان تصوف و عرفان مي درخشند اما تنوع مشرب ها و نگاه هـا در حـوز              
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 هر يك از ايـن چهـره هـا را مـي تـوان صـاحب             آن چنان گسترده و پردامنه است كه      
ثيرگـذاري، صـداي   اي دانست كـه در عـين تــأثيرپذيري و تأ           منظومة فكري جداگانه  

 . مستقل خويش را عرضه مي كند

هاي مفصل سنائي در بارة نفـس كلـي، در مثنـوي بـا       براي نمونه، در مقابل ديدگاه    
شويم و مراد موالنا از نفـس، همـاره همـان نفـس               اين اصطالح بدين معنا روبه رو نمي      

  . اماره است
 –يـشة صـوفيانه   يكي از اصلي ترين اختالف هاي مولوي و سـنايي در طراحـي اند   

شناسي و در مقابل آن، توجـه سـنائي و    عرفاني شان توجه اندك موالنا به مسائل جهان 
  .حجم باالي مطالب مربوط به مسائل جهان شناسي در مثنوي هاي حكيم غزنه است

اند تا به شكلي منطقي، به دسـته بنـدي          نويسندگان اين مقاله، تا حد امكان كوشيده      
هـاي مولـوي       و نيـز افـزوده      نفـس  ة مـورد مطالعـه در حـوز       ةهمانندي هـاي دو منظومـ     

  .بپردازند
   مفهوم شناسي نفس-2-1
   نفس در لغت -2-1-1

ها، برايش معاني و مفاهيم بسيار ذكر شده  اي عربي است كه در فرهنگ واژه»  نَفْس«
در ) ذيل نفس: ق1399جوهري، (» .روح، خون،جسد، چشم زخم و تأكيد«:است
  . داند  را از يك ريشه مي» َنفْس، َنفَس، نفيس، نفاس و متنفس«ؤلف، العرب  نيز م لسان

جان، روح، روان، «: اند مؤلفان فرهنگ هاي زبان فارسي نيز  به اين معاني اشاره كرده
) ذيل نفس: 1373دهخدا، (». اي است كه بدان جسم زنده، زنده است، نفس اماره  قوه

، ذيل 5ج: 1334نفيسي، (،». هر چيزي شخص و ذات و حقيقت و خود هر كسي و خود«
، زندگي و )ماده(تواند در جسم طبيعي  جوهري مستقل كه مي«در منابع نيامده  )نفس

، 8ج: 1381انوري،  (  ».نفس انساني،  نفس حيواني،  نفس نباتي: حركت به وجود آورد
  )ذيل نفس
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   نفس در اصطالح-2-1-2
جوهري «: ، به اين معاني آمده است»ْفسَن«در فرهنگ هاي تخصصي در حوزة عرفان،  

: 1370سجادي، . (»مجرد است كه در ذات، نياز به ماده ندارد ولي در فعل، نياز به ماده دارد
  )ذيل نفس

جوهري است از بخار لطيف كه حامل قوت حيات و حس و حركت «: و همچنين
در تن، اشراق نامند و آن، جوهري است كه  ارادي است و حكما، آن را روح حيوان مي

گردد  نمايد و روشني بخشد و هنگام مرگ، آن روشنايي از ظاهر و باطن بدن منقطع مي مي
ماند و همين امر،  گردد ولي در باطن آن، باقي مي اما در خواب، از ظاهر بدن منقطع مي

كند كه خواب و مرگ از يك جنس اند؛ منتها مرگ، انقطاع كلي و كامل است و  ثابت مي
  )ذيل نفس:  1306جرجاني،  (».قطاع ناقصخواب، ان

   نفس در قرآن كريم-2-1-3
: »نَْفس«،به مراتب مختلف »روح «ةدر قرآن كريم ، علي رغم كوتاه كردنِ سخن در بار

و  مشتقات آن، بيش از  »  َنْفس«امارگي، لوامگي و اطمينان اشاره شده است؛  چنان كه 
، پس از سوگند »شمس «ة و  خداوند  در سورسيصد بار  در قرآن كريم تكرار شده است

، سوگند »نفس«، به »آسمان و زمين«و » روز و شب«، »خورشيد و ماه« حياتي ةبه شش پديد
  )1- 7/شمس. (ياد كرده است كه نشانگر اهميت آن است

آمده است و اين، بدان » كسب «ةاز سوي ديگر، نفس در آياتي از قرآن، همراه با ماد
كند و البته هر عملي   در اين دنيا، به سان بازرگاني است كه تجارت ميمعناست كه نفس

شود و در قيامت، مورد   او  ثبت ميةكه انجام دهد، چه نيك و چه بد، در كارنام
،  چگونه تجارت »جسم و جان و جهان«گيرد كه با سرمايه هاي الهي بازخواست قرار مي

  كرده است؟
 خرج كردي چه خريدي تو ز فرش  چشم و هوش و گوش و گوهرهاي عرش

  )2152دفتر سوم، ب:1365مولوي،  ( 

): 161/آل عمران(» ثُم تُوفَّى ُكلُّ َنفْسٍ ما َكسبت وهم ال يْظَلمونَ«: ة شريفة اشاره به آي
به جزاي آن مي رسد و به ) قيامت(به جا آرد در ) در دنيا(هر كس هر عمل نيك و بدي «

  » .هد شدهيچ كس ستمي نخوا
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فرازِ هاي بزرگ است؛  همچنين، در قرآن كريم، ظلمِ به نفس، سببِ نابودي تمدن
، )57/بقره(، )33/نحل(، )70/توبه(در آياتِ مختلف » ولَكِنْ َكانُوا أَنُْفسهم يْظِلمونَ«پرتكرارِ 

، نشان دهندة علت اصلي اين )9/روم(و ) 40/عنكبوت(،  )118/نحل(،  )160/اعراف(
  .پيروي از هواي نَْفس است، يعني »بوار«ك و هال

   نفس در روايات نبوي-2-1-4
پيامبر اسالم، خطاب به گروهي از : ، نمود گسترده دارد»نَْفس«نيز » مشكات نبوي«در 

مرحبا بقوم قضوا الجهاد االصغر و «: مسلمانان كه از جنگ با كافران برگشته بودند، فرمود
جهاد «را انجام  دادند اما » جهاد اصغر«خوشا به حال قومي كه «: »بقي عليهم الجهاد االكبر

چيست؟ » جهاد اكبر«شود كه  از پيامبر سؤال مي»  .آنان باقي مانده است) گردن(بر » اكبر
افضل الجهاد من جاهد  «: افزايد داند  و سپس مي ايشان جهاد اكبر را مبارزه با  َنفْس  مي

ن جهاد، جهادِ كسي است كه با  َنْفس  خود مبارزه كند؛  نفسي برتري«: »نَْفسه التي بين جنبيه
  )518:  ق 1396حر عاملي،(» .كه در بين دو پهلوي اوست

اند، پيامبر اسالم، شناخت پروردگار را  در روايتي ديگر كه شيعه و سني آن را نقل كرده
عالمه طباطبايي اين ؛ »من عرف  نَْفسه فقد عرف ربه«: است در گرو شناخت  َنفْس قرار داده 

سُنرِيهِم آياتَِنا فِي اآلَفاقِ وِفي أَنُْفسِهِم حتَّى يَتبينَ لَهم أَنَّه  « شريفةارتباط با آية حديث را بي
نمايد  داند و معرفتِ آيات انفسي را برتر از آيات آفاقي معرفي مي نمي) 53/ فصلت (»الْحقُّ 

قي با معرفتِ  َنفْس، به اصالحِ اوصاف و اعمال آن، مي چون انسان  بر خالف معرفتِ آفا
  )270 : 1370طباطبايي، .(پردازد
    نفس در سخنان بزرگان صوفيه-2-1-5

) ص(رسد كه قول امام محمد غزالي در اين زمينه، برگرفته از احاديث پيامبر به نظر مي
  :باشد

از اين دو معني، تعلق دارد ها و به غرضِ ما  ، مشترك است ميان معني»نَْفس«لفظ      «
و ...  معني را خواهند كه جامع قوت خشم و شهوت است در آدمي]آن[آنكه بدو : يكي

اين استعمال بر صوفيان غالب است چه ايشان به  نَْفس، اصلي را خواهند كه جامعِ صفت 
و شكستن آن، چاره نيست و »  َنْفسةمجاهد«هاي نكوهيده است از آدمي؛ پس گويند كه 
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اشارت » اعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك«): صلي اهللا عليه و آله(» پيغامبر«ولِ ق
  .بدوست

اي كه حقيقتِ مردم اوست و آن  نَفْس و ذات آدمي است و  لطيفه: معني دوم
هايِ مختلف، موصوف شود؛ پس چون در  ليكن بر حسبِ اختالفِ حال ها به صفت

شهوت ها، اضطراب، از وي بود، آن را تحت فرمانْ ساكن باشد و به سبب معارضة 
 ارِجعِي إَِلى ٭يا أَيتُها النَّْفس اْلمْطمئِنَّةُ «: خوانند؛ كما قال اهللا تعالي» نَفْس مطمئنه«

به معنايِ اول، رجوع او  به حضرتِ الهي » نَفْس«) 27-28/فجر(».رِبّكِ راضِيةً مرْضِيةً
ست و از خيلِ شيطان است و چون سكونت او متصور نيست چه او از خداي دور ا

 ]آن[تمام نباشد و ليكن با  نفس شهواني، مدافعت كند و بر وي  اعتراض كند 
كند، در حينِ تقصير كردن  در   صاحب خود ميةگويند زيرا كه لوم» نَفْس لوامه«

و اگر اعتراض ) 2/امتقي(»والأُْقسِم ِبالنَّفْسِ اللَّوامةِ «:قال اهللا تعالي.خودعبادت موالي
نَفْس   «بگذارد و منقاد شود و مقتضي شهوات و دواعي، شيطان را فرمان برد، او را 

) 53/  يوسف ( » وما أُبرِّئُ نَْفسِي إِنَّ النَّفْس ألمارةٌ ِبالسوءِ«:نامند؛كقوله تعالي»اماره
فته شده است پس  نَفْس  به زيرا كه مراد از اماره، آن نَفْس باشد كه به معني اول گ

معني اول، به غايت نكوهيده است و به معني دوم، ستوده  زيرا كه آن  َنفْسِ آدمي 
محمد (» .است، اَي ذات و حقيقت او كه داناست به باري تعالي و به ديگر معلومات

  )16-17ربع مهلكات، : 1352غزالي، 
يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا اصِبرُوا وصاِبرُوا «: ةبهاء ولد نيز در كتاب معارف، در تفسير آية شريف 

اصبروا، يعني جنگ در تن «: نويسد مي) 200/آل عمران(» و راِبطُوا واتَُّقوا اللَّه َلعلَّكُم تُْفِلحونَ
... ،  دست از جنگ او نداري تا فالح يابي »رابطوا«ثبات در حزم و » صابروا«و قهر  َنفْس و 

تر  آيد، جنگ و مجاهده با او اولي باشد و اين جنگ را قوي داوت از اندرون ميو چون ع
  )61، 1ج :  1352بهاءالدين ولد، (» .بايد كردن

هاي  تصوف،  سرچشمة  لذا بر اساس تعليمات قرآن و سنت،  َنفْس  در نزد تمامي فرقه
عنايات حق تعالي، دهد و آدمي  بايد  با  استمداد از  گناهان است كه به بدي دستور مي
ترينِ دشمنانش  لگام زند و  آن  را به اطاعت خود  تالش نمايد تا در گردن اين دشمن

  .فرسا، صبر  را پيشه سازد درآورد و در اين مبارزة طاقت
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   مراتب نفس-2-2
نَفْس  را مراتب و درجاتي است كه در آثار صوفيانه و حكمي مورد بحث و بررسي 

، )53/يوسف(»نَفْس اماره«: ضوع مراتب نفس،  در قرآن، تركيباتِدر مو. اند قرار گرفته
َنْفس  «عيناً آمده است و تركيباتِ) 27/فجر(»نَفْس مطمئنه«و ) 2/قيامت(»نَفْس لوامه«

بر اساس مفهوم آيات مذكور، مورد توجه ) 8/شمس(»ملِهمهنفس  «و ) 83/يوسف(»مسوله
نفس «و » نفس مّكاره«مراتب ،  »تفسير كشف االسرار« رشيدالدين ميبدي  در. اند قرار گرفته

  )93 ،5ج: 1361ميبدي،  (..را نيز اضافه نموده است» سحاره
  در ،حكيم سنائي در مقدمة خود بر حديقه،  ضمن سپاس و ستايش پروردگارِ مبدع

  ،لاو:  نَْفس را در چهار درگه طبايع بازداشتةو چهار مرتب«:  گويد»  مراتب  َنْفس «ةبار
 ، سيوم؛است» حيواني «،و آن» َنفْس جوينده«،  دوم؛است»شهواني«، و آن» نَفْس روينده«
و ميان اين  است» رباني «،و آن» َنْفس شوينده «،و چهارم» انساني «،و آن» نَفْس گوينده«

َضهم اْنُظرْ كَيف فَضَّلَْنا بع«:  مؤكد اين آيت، مدارج و معارج نامتناهي ساخت،روندگان الهي
  )28: 1383سنائي غزنوي، (» ).21/اسراء(» علَى بعضٍ

  :كند   َنفْس  ياد ميةاي ديگر از  چهار مرتب  به گونه،هم او در ديوان
  با سه دشمن در يكي پيراهن استمطمئنه  ملهمه است و ديگر لوامه است و  امارهنَفْس 

  )84 :1362 سنائي، (                                                                                                 

  : نفس اماره در حديقه تنها يك بار آمده است-
  امارهبود از  نَفْس  شوم آنچه ما را به ظلم شد باره             

  )639: 1374سنايي،(                                                                      

 تركيب نفس اماره ذكر نشده است، تنها در ديوان شمس اين تركيب به ، در مثنوي-
  : از جمله؛صورت معدود ذكر شده است

  است و ما اماره اماره ايم امارهنَفْس   عشق ديوانه است و ما ديوانه ديوانه ايم

  )604 :1363،مولوي(                                                                

 تنها يك ،شود و در مثنوي در حديقه و ديوان سنائي ديده نمي» نفس لوامه« تركيب -
  :بار به كار رفته است

  برو يابيد دست لوامهنَفْس  چون ز بند دام باد او شكست                   
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  )2062 ،دفتر پنجم، ب:1365مولوي،(                                                        

نيز  در حديقه و ديوان سنائي ديده نمي شود و در مثنوي  و » نفس مطمئنه« تركيب -
  : تنها يك بار به كار رفته است،ديوان شمس
 هاي فكرت مي كشد زخم ناخن     در جسد      مطمئنهروي  َنفْس  

  )557 ب:همان    (                                                       
  اندر صفات حق رو     مطمئنهاي  َنفْس  

 ين پالسي ااينك قباي اطلس تا كي در 

  )1086 :1363مولوي،(                                                            

   جلوه هاي نفس-2-3
»  نفس«ف هاي مختل  جلوه،در حديقه و مثنوي، به مانند ديگر آثار تعليمي صوفيانه 

  ..)جدول فراواني نفس(شود ديده مي
 نزديك به يكصد و پنجاه بار استفاده شده است كه  عمدتاً  ،»نفس«در حديقه،  واژة  

نفس «،» نفس دانا«: طور مطلق و يا به شكل تركيباتي چونه  ب،نفس را در معناي مثبت
  :بينيم مي... و» نفس گوينده«، »نفس ناطقه«، »نفس انساني«، »نفس گويا«، »نقاش

 نفس ديگر كسي چه پرماسد كه نفس خويش نشناسد                             آن

  )72: 1374، سنايي (

نفس «،  »نفس لئيم«،  »نفس تيره«،  »نفس شوم«:  از نفس اماره با صفاتي چون، در مقابل
 و هم چنين »نيتنفس بد«و  » دين نفس بي«،  »نفس هواپرست«،  »نفس غماز«،  »آگين عشوه

، و »ديو نفس«، »جغد نفس«، »يأجوج نفس«، »يزيد نفس«، »سگ نفس«: تركيباتي چون
  .  ياد شده است» نفس حسي«

 ،كه به ندرت  نزديك به دويست و ده بار به كار رفته است، نفسةدر مثنوي نيز واژ
  :بينيم نفس را با معناي مثبت مي

 نفس واحد روح انساني بود تفرقه در روح حيواني بود              

  )187 دفتر دوم،ب : 1365مولوي، (

خواه به صورت مطلق و خواه به ، بررسي آماري و محتوايي نشان داد نفس در مثنوي 
نفس «:  تركيباتي منفي چون. بيشتر با جنبة منفي نمود پيدا كرده است،صورت تركيب 

، »نفس كافر«، »نفس ساحر«، »نفس شهواني«، »نفس ظلماني«، »خوي نفس دوزخ«، »بتگر
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َنْفس «چون  و » نفس ساحر«، »ادب نفس بي«، »نفس خرگوش«، »نفس غول«، »نفس بهيمي«
َنْفس «،  »نَْفس ظلوم«،  »َنْفس لعين«،  »نَْفس لئيم«،  »َنفْس خس«،  »َنْفس پليد«،  »شوم

،  »نَْفس بيمار«،  »َنفْس  خودبين«،  »َنفْس پرجفا «، »َنفْس زيرك«،  »َنفْس شهواني«،  »كشتني
،  »نَفْس كافرنعمت«،  »َنفْس  بد«،  »نَفْس شهوت«،  »نَفْس بهيمي«،  »خوي نَفْس وقيحه«
نفس «، »نفس شوم«هايي چون  ديده مي شود كه تركيب» َنفْس كور«و  » ادب نَفْس بي«

  .ي مشترك استدر حديقه و مثنو» سگ نفس«و » نفس خبيث«،  »لئيم
  ها  همگوني-2-4

 مضامين و موتيف هاي مشترك در  است ومثنوي تحت تأثير حديقة سنائي سروده شده
هاي نفس اماره   بازتاب جلوه،اين دو منظومه به وفور يافت مي شود؛ يكي از اين موارد

  :ارائه شده است» راهبردها«و » اوصاف«: است كه در دو قسمت
   اوصاف-2-4-1
   :حجاب راه - 1- 2-4-1

» پله پله«،  »تبتل تا فنا«براي رسيدن به قرب الهي، بايد موانع زيادي را كنار زد؛ از 
خودي است و تا   در بي،مقامات را طي كرد تا به مالقات خدا رسيد؛ پس كمال هر سالكي

  .ست ازماني كه اين مانع بزرگ برطرف نشده باشد، طلبِ قربِ خدا، تسخر زدن به خود
ترين   آن را مهم است و ادب صوفيانه،  به رفع اين حجاب سفارش شدهةپرمايدر آثار 

 ،اگر خود را نديدي« اين است كه ، نخستين تعليم آنان به سالك وآفت  نَفْس  مي دانند
  : احمد غزالي گويد.و بايد تمنا و آرزوي  َنفْس  را فراموش كرد» خدا را مي بيني

 ،چون خود را معدوم تقدير كند»  يس الدين بالتمنيل «؛بود  حجاب مي،بود تا تمني مي«
واليت تمني برسد و حجب برخيزد و كشف كرم پيدا شود و عزل حجب تحقيق افتد، 

  )512: 1358غزالي، (»  .واليت فضل بتابد
  :خواهد و بايد هستي خويش را فنا كرد  همت بلند مي، پيمودن اين راه

 تي تو برت نقاب تو استهس     تو است     در ره دين تنت حجاب 

 تا شوي بر نهاد هستي مير  هستي خويش را ز ره برگير                       

  )493 : 1374سنايي،( 
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 از راهِ ، انسان را از پيروي نفس بازداشته است چون در صورت پيروي از آن،خداوند
  )26/ص(» ك عنْ سِبيلِ اللَّهِ وال تَتَِّبعِ الْهوى فَيِضلَّ«آية شريفة :  افتد خداوند دور مي

 آرزو زو مخواه او را خواه را بار داد بر درگاه                          و چون ت

  )110 :همان(
 گشت بيزار و يكره برخاست صوفي آن است كز تمني و خواست                  

  )494 :همان (

چون يضّلك عن سبيل اهللا اوست                               با هوا و آرزو كم باش دوست                    
  )2962مثنوي، دفتر نخست ،ب ( 

  :گذشتن از  خود به راحتي ميسر نيست و بايد رياضت كشيد
 ستو تةتن به رنج از دل رميد  ست                 و تو حجاب ديده تةپرد

 تا نگيرد ز تو ره  انكار  دل تيره چو تن به كار درآر                  

  )645 :1374سنايي،(

  :توصية بزرگان شعر عرفاني فارسي، رها كردن هواهاي نفساني و تصفية آن است
 خيز و بي  َنفْس  راه را بسيج نَفس  را آن هوا نسازد هيچ                        

  )132 :همان(
 تاببيني ذات پاك صاف خود خويش را صافي كن از اوصاف خود                     

  )3460دفتر نخست، ب: 1365مولوي،(

   :اي از دوزخ پاره  - 2- 2-4-1
  :  آمده است،)ص( به نقل از پيامبر اكرم ،در نهج البالغه

،خطبه 1388، )ع(امام علي(»ان الجنة حّفت بالمكاره و انّ النار حّفت بالّشهوات«
176 :300(  

  .گرد دوزخ را شهوات گرفته استها و گردا گرداگرد بهشت را دشواري
آز، «: دانند؛ دوزخي كه هفت در دارد اي از دوزخ مي را پاره» نفس«سنائي و مولوي نيز 

) 397 :1374سنايي،(».ند در پرده اهفت در دوزخ«،»بر، بخل، حقد، حسد، شهوت و خشمك
يري  و به مانند آن س )780دفتر نخست،ب :1365مولوي(»قصه دوزخ بخوان با هفت در «

  : ستاناپذير
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 كو به درياها نگردد كم و كاست ست اين  َنفْس  و دوزخ اژدهاست  ادوزخ     

 كم نگردد سوزش آن خلق سوزوز              ــد هنــا را درآشامـــت دريـــــهف      

...  

 معده اش نعره زنان هل من مزيد عالمي را لقمه كرد و دركشيد          

 آنگه او ساكن شود از كن فكان ر وي نهد از المكان             حق قدم ب

  ) به بعد1375 ب:همان (
 طبع كل دارد هميشه جزوها ست اين  نفس  ما                   اچونك جزو دوزخ

  )1382 ب:همان(

    دزد خانگي  و دشمن دروني - 3- 2-4-1
 ،ود رها شده استشود و به حال خ  يار شيطان است و چون ديده نمي،نفس

  :را بدزدد و به دوردست برد» دين«و » دل« يعني ،گرانبهاترين كاالها
 دار خانة دل و دين زو نگه دزد خفته است  َنفْس  حالي بين                    

 دزد خانه نفيس دزد برد دزد ناگه خسيس دزد بود                            

 نبرد جز كه خرده خانه                       چون ظفر يافت دزد بيگانه  

 همه كاالء دور دست برد باز چون دزد خانه در نگرد                        

  )471 :1374سنايي،(
 از همه مردم بتر در مكر و كين مردم نفس از درونم در كمين         

  )906 دفتر نخست، ب:1365مولوي،( 
  .ن  دروني، بسيار سخت و طاقت فرساستمبارزه با اين چنين دشم

   نماد شرارت-2-4-1-4
  : اند  بعضاً نفس به افرادي تشبيه شده است  كه نماد شرارت و بدخويي،در هر دو اثر

  .نمرود، فرعون، قارون: يزيد و يأجوج و در مثنوي: در حديقه
   راهبردها-2-4-2
ترين   بزرگ،كه ذكر شد همان گونه :بايد با تمايالت نفس مخالفت كرد - 1- 2-4-2

 خالف راه خداست و ، راه نفس.، نفس است»مانعِ ديدارِ يار«ترين  دشمن انسان و سخت
در قرآن، پروردگار، .براي جلب رضايت خداوند بايد با خواهش هاي نفساني مخالفت كرد
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وعدة بهشت داده ،كساني را كه از او خوف داشته باشند و با هواي نفس خود مخالفت كنند
                   » فَإِنَّ الْجنَّةَ هِي اْلمأْوى*وأَما منْ َخاف مَقام ربِّهِ ونَهى النَّفْس عنِ الْهوى«: تاس
  )41- 40/نازعات( 

همه » سر«،  مخالفت با نفس را »كشف المحجوب« در كتاب ،علي بن عثمان هجويري
وافقت با نفس را هالك بنده و مخالفت با  م وها مي داند ها و كمال همه مجاهدت عبادت

  : 1371هجويري، (.آن را سبب نجات مي داند
245(  

 هر چه گويد كن خالف آن دني مشورت با  نفس  خود گر مي كني                 

  )2275 دفتر دوم،ب:1365مولوي،( 

 اعضا و  نبرد، بدن انسان است وة معرك. بسيار تعيين كننده است،جدال بين عقل و نفس
 امير مطلق هستند و سفارش بسيار است كه نفس ،جوارح لشكريان، هر يك كه پيروز شوند

 نفس تسليم خواهد شد و در طي ،به حال خود رها نشود و البته عقل كه با شرع همراه شود
  . مركب و سالح سالك خواهد بود،طريق

  است بند آهنينعقل بر نفس طبع خواهد تا كشد از خصم كين                  

  )1984 ب:همان( 

 تبديل ، اگر ستايش شود وطلب است جاه،نفس:بايد غرور نفس را شكست - 2- 2-4-2
اگر رياضتش ندهي و «: گويد» احمد ژنده پيل« صوفي بزرگِ جام، .مي شود» فرعون«به 

ايي  به دعوي خد، مهيا بيند، سربرآورد و اگر اسباب،پيوسته او را سركوفته و رنجور نداري
بيرون آيد و بيشترين وسوسة آن مخدوع در طلب مال و جاه و رياست و سروري و مهتري 

  )165و164: م1964ژنده پيل،  (..باشد تا مگر سر به فرعوني برآرد و طاغي و ياغي شود
 كن ذليل النفس هوناً التسد ها فرعون شد                   نفس از بس مدح

  )1867  ب، دفتر نخست:1365،مولوي( 

  :»نفس را به تواضع واداريم« و سفارش شده است كه
 اصل او را ز پادشايي دان اجل  َنفْس  در گدايي دان                         

  )492 :1374سنايي،                                      (
 بگذارمرده انگارش و به جا  نَفْس  را سال و ماه كوفته دار                    
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  )117 :همان                                        (
 خوار و در پيش خويش نگذارد كه  َنفْس  را دارد                  بخ بخ آن

  )133 :همان (                                                                     

  :بايد نفس را فريب داد - 3- 2-4-2
و خادع نفسك «:  در اين زمينه مي فرمايد، نهج البالغه69 ة در نام)ع(حضرت علي

 نفس  خود را بفريب و :)547: 1388، )ع(امام علي(» في العبادة و ارفق بها و التقهرها
  .به عبادتش وادار و با آن مدارا كن و آن را نابود مساز

خود است و  مانند يك دشمن برخورد كرد و هر گونه ترحمي، ستم به  با نفس بايد
  :جايز نيست

 پس نداني خر، خري فرمايدت ناله خر بشنوي رحم آيدت                     

  )852دفتر دوم ، ب: 1365، مولوي (
 كه چه پوشم بگويمش كه كفن گويد آنگاه  نفس  من با من                  

 بس محال كندآرزوهاي  بعد از آن مرمرا سؤال كند                          

 منش گويم خموش تا لب گور كه كجا رفت خواهي اي دل كور                

 بتوانم زدن ز بيم عسس تا مگر بر خالف  َنفْس   َنفْس                        

  )133 :1374سنايي،(

 خويشتن را ز ننگشان برهان نَفْس  با حرص هر دو دشمن دان                  

 نَفْس  را همچو مرده در ِگل نه ا شربت هالهل ده                    حرص ر

  )586 :همان (                                           

، »نفس ستور«براي رام ساختن :  راهنما الزم است، براي مبارزه با نفس- 4- 2-4-2
  :ا خاموش كندبايد تا با آب نورش، آتش نفس ر» محسن«راهنمايي پير و روح پاك 

 آب رحمت بر دل آتش گمار      گر همي خواهي تو دفع شرّ نار           

      آب حيوان روح پاك محسن است  آن آب رحمت مؤمن است         ةچشم

 زآنك تو از آتشي او آب جو       و           اپس گريزان است نفس تو از

 شود       كĤتشش از آب ويران مي شود         ز آب، آتش ز آن گريزان مي

       حس شيخ و فكر او نور خوش است حس و فكر تو همه از آتش است       
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        چك چك از آتش برآيد بر جهد آب نور او چو بر آتش چكد           

      تا شود اين دوزخ نفس تو سردمرگ و درد     :چك تو گويش چون كند چك

  ) به بعد1252 دفتر دوم،ب:1365مولوي،        (               

 بايد معني قرآن و ،)3928 دفتر پنجم، ب :همان(»آتش زدست اندر هوس«از كسي كه 
  .نقشة راه را پرسيد

 الزم است كه تحت تعليم پير قرار گيرد و ؛آيد  كمتر پيش مي،سلوك بدون راهنما
 الگوي اين راه معرفي ،حديقه و مثنويدر ) ع( ابراهيم خليل.براي خود الگويي داشته باشد

هاي سنگي زمان  بزرگي است و پيامبري بت شكن كه هم بت» محقق« ايشان ؛شده است
خود را شكست و هم بت نفس را زماني كه خداوند به او امر كرد كه فرزند خود را قرباني 

  .كند
ضرت توسط ح) بط، خروس، طاووس و زاغ(در هر دو منظومه، سر بريدن چهار مرغ

، »حرص«:  نماد سربريدن چهار طبع،)260/بقره(به اذن خداوند  ابراهيم  و زنده شدن آنها
  :است» آرزو«و » جاه«، »شهوت«

        بهر دين جمله را بزن گردن ند چار طبع بدن           اچار مرغ

      پس نگه كن به كار و حال همه بر هم آميز پر و بال همه          

        باز خوان جمله را به جد برجه  كوه دين بر نه       بر سر چار

     زنده كن هر چهار را چو خليل پس به ايمان و عقل و صدق و دليل    

  )724: 1374سنايي،(
           اين چهار اطيار رهزن را بكش تو خليل وقتي  اي خورشيد هش     

 كش     هست عقل عاقالن را ديده    وش         زان كه هر مرغي از اينها زاغ

       بسمل ايشان دهد جان را سبيل چار وصف تن چو مرغان خليل      

  ) به بعد31 دفتر پنجم، ب:1365مولوي،(

  : بايد دل را از هر گونه آلودگي جال داد- 5- 2-4-2

 هر را از» دل« براي تسلط بر نفس بايد . راهِ چاره، پيرايش دل است از هر گونه آلودگي
گونه زنگار ، حسد و عجب و آز  و ديگر صفات پست، پاك كرد و جال داد تا انوار 

 عامل رستگاري ، نفسة تزكي،خداوندي در آن تابيدن گيرد و در قرآن كريم نيز به وضوح



156  37                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

 زكَّاها َقد أَْفَلح منْ)8(فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها )7(ونَْفسٍ وما سواها : معرفي شده است
  )٧- 10/شمس(وَقد َخاب منْ دساها )9(

 جايگاهي است كه عقل و نفس بر سر تصاحب آن همواره با يكديگر كشمكش ،قلب 
 آن را قلب ناميده اند زيرا كه هرزگاه مجال فرمانروايي نفس و ،دارند و به همين جهت

 )69 :1360صدرالدين شيرازي، ..(عقل آدمي است

ان اهللا الينظر الي صوركم و اموالكم و لكن ينظر الي «: فرمايند يم) ص(پيامبر 
 خداوند به صورت ها و اموال شما نگاه :)59: 1361، فروزانفر(» قلوبكم و اعمالكم

  :.نمي كند بلكه به دل ها و كردارتان نگاه خواهد كرد
    به توان ديد از آن كه در گل خويش صورت خود در آينة دل خويش    

 يــــدي رستــكه ز گل دور چون ش     ي         ــــتـ آن سلسله كه پيوسبگسل

 نـــست و دل گلش او گلخنــــگل ت     ست و دل روشن         اكه گل مظلم وآن

               زو تجلي ترا مهياتر ر                 ـــفاتــــت مصـــهرچه روي دل

  )69 :1374سنايي،(
 ست ا    نيست بر صورت كه آن آب و گل ست      ارمان بر دلحق همي گويد نظ

        دل فراز عرش باشد ني به پست تو همي گوئي مرا دل نيز هست      

     ليك از آن  آبت نشايد آب دست در گل تيره يقين هم آب هست       

 ست اپس دل خود مگو كاين هم دل     ست      است مغلوب گل ازآن كه گر آب

    آن دل ابدال يا پيغمبر است ها برتر است     آن دلي كز آسمان

   در فزوني آمده وافي شده پاك گشته آن ز گل صافي شده 

    رسته از زندان گل بحري شده ترك گل كرده سوي بحر آمده 

  بحر رحمت جذب كن ما را ز طين آب ما محبوس گل ماندست همين  

  ) بعد به2244 ب :1365مولوي،(

  : روشنايي بيشتر خواهد بود،هر چقدر بيشتر صيقل يابد
 ســـد و بــــه دل زدودن آمــ   آين راه نفس و نفس    سوي حق شاه

 اقـالف و شقــنشود روشن از خ     اق     ـآينة دل ز رنگ كفر و نف

    چيست محض صفاء دين شماست ت      ــــصيقل آينه يقين شماس
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  )68 :1374سنايي،(
 غيب را بيند به قدر صيقلي   هر كسي ز اندازة روشندلي      

  بيشتر آمد بر او صورت پديد هر كه صيقل بيش كرد او بيش ديد 

  ) به بعد2908 دفترچهارم، ب :1375مولوي،(

مري كردن روميان و چينيان در علم نقاشي و « ةقص  در ،در دفتر نخست مثنوي
، باعث گري، خانه را جال دادند  به جاي صورت، هنر روميان را كه»گري صورت

  :ها در مسابقه  دانسته استبرتري آن
 رـــي هنــاب و بـــرار و كتــبي ز تك    روميان آن صوفيان اند اي پدر 

   پاك از آز و حرص و بخل و كينه ها اند آن سينه ها   نيك صيقل كرده

 ل استـــا را قابــــهورت بي انتــــ  ص آن صفاي آينه وصف دل است   

  ) به بعد2489 دفتر نخست،ب :همان( 
  ها  ناهمگوني-2-5

 به مواردي برخورديم كه خاصِ مثنوي است و در حديقه ديده ،در اين بررسي موازي
 آن گونه كه مخاطب از ، بيشتر از حديقه جلوه دارد،هاي مثنوي شود؛ نفس در داستان نمي

ن داستان دفتر ششم،  هنر بيان و سحر كالم مولوي را نخستين داستان دفتر اول تا آخري
هاي روحي  ها و هيجان شايد بدان جهت كه مطالب مثنوي، گزارش تجربه؛ لمس مي كند

  .موالناست
هاي   حالت،است» تمثيل«گيري از شگرد خاص خود كه   با بهره،مولوي در مثنوي

كه از داستان نخست  چنان ،مختلف نفس و مضرات آن را به خوبي نمايش داده است
 بي .بينيم كه نفس بازيگري نموده است تا آخرين داستان دفتر ششم مي» كنيزك و پادشاه«

 كه الگوي عملي اوست و او در دفتر استترديد موالنا اين موفقيت را مرهون قرآن كريم 
و اين ) 6/4862(؛»هاست شرح خبث نفس«قرآن به تمامي:  اشاره كرده است،ششم مثنوي

كبر و عجب ابليس و تمرد او از فرمان الهي تا فريفته : است كه در موضوعاتي چونگونه 
شدن آدم و حوا به وسوسة او و قتل هابيل توسط قابيل و نيز بيان سرگذشت اقوام عاد، 

  .ثمود، لوط تا موضوع داستان  ابولهب و همسرش، نفس، نقش اساسي دارد
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داند، نيمي خاكي و  مي»  مارماهي«را   انسان  و صوفي است و اهل رمز و راز،مولوي
  :نيمي دريايي

 نيم دست ؛اكنون مؤمنان مار خالص نيستند و ماهي خالص نيستند بلكه مارماهي اند«
كشد و   به باد و خاك دنيا مي، ساعتي آن نيم؛ مار،ست و نيم دست چپ اراستشان ماهي
  )120: 1363مولوي،  (».كشد  به طلب دريا مي،ساعتي اين دنيا

» مار«و » نفس اماره«داند و بين  ، غذاي مار را خاك مي»مجالس سبعه«مولوي در 
ست و  ا بادست و خاك و غذاي مارِ نفس اماره هم باد،غذاي مار«: بيند  مشابهت زيادي مي

 غذا او را رنگي داده ،ست چرب و شيرين دنيا كه از خاك رسته است اخاك؛ آن كدام
اي، غير اين   اگر مار نه، خاك رنگين است،ن و گوشت اكنون چون دانستي كه نا.است

 باد ، همين كه از نان سير شد،ست كدام باد؟ جاه اميري  اغذايي بخور ديگر غذاي مار باد
 منصب ،ايم كند كه اصل ما چنين بوده است كه ما چنين محترم بوده خواجگي در سر مي

  )همان(» .شود  اژدها مي،يافت نفس مار پاره چون اين باد و خاك فراوان ،طلب مي كند
  : مكّار-2-5-1
 بسيار ،،  موضوعي است كه موالنا به خوبي به آن پرداخته است و در حديقه»مكر نفس«

چنان براي   آن، به دست آورد،خواهد  نَفْس آنچه را مي،گاهي اوقات .كم رنگ است
  .شود دهد كه شخص، فرمانبر نفس مي كند و جلوه مي انسان آرايش مي

 بيشتر ساختة نفس آنان است و ،جيهاتي كه خطاكاران، بعضاً براي عمل خود دارندتو
شدند او  شد برادر خود را بكشد و يا برادران يوسف حاضر مي گرنه قابيل چگونه حاضر مي

  ....را به چاه بيندازند و
 صد هزاران حجت آرد ناصحيح     ح       ــد فصيـــس آمــــمدعي گاو نف

 اه راــــــه آگـــد زد شــــره نتان   اه را            ــــد اال شـــــريبــبفر را ـــشه

 نــــدر آستيــــ  خنجر و شمشير ان نَفْس  را تسبيح و مصحف در يمين   

 نـ خويش با او همسر  و همسر مك ن    ــــمصحف و سالوس او باور مك

 ر اوــــرا در قعـــــدازد تواندر ان   و    ــــر وضــسوي حوضت آورد به

  ) به بعد2552دفتر سوم،ب  : 1365مولوي،                   ( 
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ه اي از آن غافل نبود و به فرمودة ظ نفس پرداخت و لحةپس بايد به مراقبه و محاسب
من حاسب نفسه (».برد  سود مي.كسي كه از نفس خود حسابرسي كند«): ع(حضرت علي 

  ).505: 1377، )ع(امام علي)(ربح
    حيله و مكري بود آن را رديف نفس خس گر جويدت كسب شريف     

  )2603همان، دفتر دوم، ب(

كه از «: دهد است، هر روز وعده مي» امروز و فردا كردن «،از جمله حيله هاي نفس
  .شكند اما باز وعدة خود را مي»  به صالح خواهم شد،فردا

 و برد از سحر خود تمييز ماا   ك من ز مكر نفس ديدم چيزها       

 و هزاران بار آنها را شكستا   ك را تازه به دست   و وعده ها بدهد ت

   اوت هر روزي بهانة نو نهد عمر گر صد سال خود مهلت دهد  

      جادوي مردي ببندد مرد ر گرم گويد وعده هاي سرد را    

  )به بعد2278 ب :همان(

   ها  مادر بت-2-5-2
 به تأسي از قرآن كريم، نقش نفس را در ،ت انديشمندان قبل از مولويممكن اس

براي نفس، خاص مولوي » ها مادر بت«ها بسيار مهم بدانند اما تعبير  هدايت و ضاللت انسان
ت، جنايت و خيانت  هر چه بدي است، هرچه زشتي اس؛ قابل توجه است،اين تركيب. است

تراشند و زورمداراني كه  ها را مي ن كه بتها دخالت دارد و بتگرااست، نفس در آن
  :ند ا خويشة همه و همه فرمانبر نفس امار،خوانند ها فرا مي مستضعفان را به پرستش اين بت

 زادــــر بــــي ديگـــاز بت نفسش بت چون سزاي اين بت  َنفْس  او نداد  

 دهاستزانك آن بت مار و اين بت اژ ت    ـــها بت  نفْسِ  شماس مادر بت

  )771 دفتر نخست، ب:1365مولوي،(    

  مادر را چرا كشتي؟: گفت«
  .چيزي ديدم اليق نبود: گفت
  .آن بيگانه را مي بايست كشتن: گفت
  .هر روز يكي را كشم: گفت
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 با يكي جنگ نبايد ،اكنون هر چه تو را پيش آيد، نفس خود را ادب كن تا هر روز
  )151: 1362مولوي، (».كردن

  كه فساد اوست در هر ناحيت ت  ـــد خاصيـــن مادر بنفْسِ توست آ

 كني    هر دمي قصد عزيزي مي ي       ــــر آن دنـــه بهــهين بكش او را ك

  از پي او با حق و با خلق جنگ از وي اين دنياي خوش بر توست تنگ  

 اركس تو را دشمن نماند در دي  ذار      ـــي ز اعتــــاز رستـــنفس كشتي ب

  )  به بعد782 دفتردوم، ب:1365مولوي،(

    سنگ امتحان مردان -2-5-3
 سنگ امتحان مردان است و  محك عيار عياران و انسان است كه بايد تصميم ،نفس

  :بگيرد
 زـــام تيـــد او گـــتا كدامين سو كن  ز     ـــش بريــوان پيشـــتو گياه و استخ

 تــس ا ور گيا خواهد يقين آهو رگ ست   اگر به سوي استخوان آيد سگ

 قوت نفس و قوت جان را عرضه كن  ه كن     ــــــتو گياه و استخوان را عرض

 ست ارورـــور غذاي روح خواهد س ت        ــسار ـــــگر غذاي نفس جويد ابت

 رــد گهـــان يابــــور رود در بحر ج  ت خر     ــــن هســگر كند او خدمت ت

  ) به بعد2678 دفتر دوم، ب :1365ي،مولو(

  مهار كردن نفس-2-5-4

، براي  هيچ چيز زايد نيست، از بين بردن آن نيست چون در نظام آفرينش،كشتن نفس
 نفس مانند ماري است كه بايد زهر آن را گرفت .حكمت و مصلحتي است،چيزيوجود هر

  :د كه به بنده اش عنايت نمايد توفيق خداون،تر از همه و نظارت ولي و پير الزم است و مهم
 س راـــدر جهاد و ترك گفتن نف س راـــن نفــسر بريدن چيست كشت 

 يـــــــن ايمنــتا كه يابد او زكشت ي        ــــكنبرژدم ـــچنان كه نيش ك آن

 ارـــــــالي سنگســتا رهد مار از بار            ــــــــري زمــــبركني دندان پر زه

 دامن آن نفس كش را سخت گير ر     ــــــل پيـــ نكشد نفس را جز ظهيچ

   در تو هر قوت كه آيد جذب اوست چون بگيري سخت آن توفيق هوست   

  ) به بعد2525 دفتر دوم، ب:1365مولوي،(
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  ه گيرينتيج -3
 بر معاني بسيار داللت دارد كه بي ارتباط با يكديگر نيستند و در ، در لغت،نفس -

به معناي نفس ناطقه و ديگر نفس اماره كه : بيشتر به دو معني به كار رفته است، حاصطال
  .گردد  به نفس مطمئنه تبديل مي،با رياضت و توفيق خداوند

 برگرفته از قرآن كريم ،اصطالحاتي چون نفس اماره، نفس لوامه و نفس مطمئنه -
  . است
ترين دشمن  نفس بزرگ ،)ص( به پيروي از پيامبر اسالم ،در تعليمات صوفيانه -

 ة و كمتر شاعر و نويسند  مخالفت با آن است،شمرده شده و بهترين راه مبارزه با آن
 .توان يافت كه در اين زمينه سخن نگفته باشد عارفي را مي

را با بسامد باال مي بينيم اما با » نفس«، »مثنوي«و » حديقه« تعليمي ةدر دو منظوم -
 توجه شده است و ، يعني نفس ناطقه، مفهوم مثبت آن هم به،اين تفاوت كه در حديقه

 جنبة منفي آن است و از نفس ، اغلب منظور از نفس،اما در مثنوي هم به مفهوم منفي آن
  .ياد شده است»  روان«و » جان« بيشتر با تعبيراتي چون ،ناطقه
دهد   نظري عرفان را بسط مية مباحثي كه در حديقه مطرح شده است، اغلب جنب -

رسد كه  طور به نظر مي  اين، با وصف و توصيفي كه ارائه شده است، در مثنوياما
هاي مختلف نفس را تجربه كرده است و ممثل شدن نفس به  مولوي خود عمالَ حالت

 .ست احاكي از اين امر...  گرگ، مار، سوسمار، خارپشت، اژدها و صوري چون

 در صدد فريب ، نوعياست و هر دم به شكلي و» پيكارگر«و » پيكرگر«نفس،  -
 حتي ممكن است خود را كامالَ موجه و مؤمن نشان دهد و مصحف و  وانسان است

تسبيح در دست بگيرد اما در آستينش خنجر باشد و يوسف وار بايد به رحمت و عنايت 
 به خداوند پناه برد و البته در اين ،)نفس(خداوند تكيه كرد و از شر شيطان و جاسوسش 

 براي كور كردنِ اژدهاي نفس ،بايد حركت كرد چون زمردِ وجود او» پير« ة در ساي،راه
  . ضروري است

شرط سلوك و در نتيجه تجلي خداوند در آينة وجود انسان، زدودن دل است از  -
، الگوي عملي شكستن هر نوع ) ع( حضرت ابراهيم خليلوزنگارهاي نفس اماره 

 .ست اطاغوتي
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 هر چه بدي ؛ قابل توجه است، اين تركيب.دها مي دان مولوي، نفس را مادر بت -
 نفس در آن دخالت دارد و بتگران كه ، جنايت و خيانت است، هرچه زشتي است،است

 ،خوانند تراشند و زورمداراني كه مستضعفان را به پرستش اين بت ها فرا مي ها را مي بت
 .ند ا خويشةهمه و همه فرمانبر نفس امار

 بدان معنا نيست كه ، كشتن نفس،در حديقه و مثنوي از جمله  و در آثار عرفاني  -
 ، از بين برد چون خداوند كه نفس را در وجود انسان قرار داده بايدبه كلي نفس را

 مركب انسان است و بايد مهار آن را به ، نفس، در واقع.كارش بي حكمت نبوده است
  . نه اين كه آن را از ميان ببرد،دست بگيرد

داند كه بايد نيش آن را از بين برد و نيز  فس را ماري مي ن، مولوي در مثنوي -
  .سگي كه بايد آن را تربيت كرد و هم  اسبي كه بايد آن را رياضت داد

  *در حديقه و مثنوي» نفس«جدول فراواني
 مثنوي حديقه جدول بسامد نفس و جلوه هاي آن

  بار208  بار147 بسامد نفس

  بار12  بار74 نفس در معناي مثبت

  بار196  بار73 نفس در معناي منفي

، 2(نفس كل) 3313، ب1(نفس ناطقه )172(نفس كل) 724(نفس ناطقه تر كيبات مثبت مشترك
 )173ب

  )117(نفس لئيم ) 67(نفس شوم تركيبات منفي مشترك
 )499( سگ نفس

، 2(نفس لئيم ) 1402، ب1(نفس شوم
 )474، ب2(سگ نفس) 2718ب

  )306(ينآگ نفس عشوه تركيبات منفي
 )397(نفس ناسپاس

نفس )366، ب1(نفس غول 
نفس ()خوي نفس دوزخ)1392،ب5(بهيمي

  )2445، ب2(پليد
، 3(نفس ظلوم)2602، ب2(نفس خس

  )2807، ب3(نفس گول)2435ب
نفس )4864، ب6(ادب نفس بي

 )156، ب5(نفس بيمار)2005، ب4(پرجفا

نفس دانا )90(نفس نقاش  تركيبات مثبت
نفس گويا )207(نفس كلي )126(
نفس )291(نفس گوينده)305(

 )382(انساني

نفس )188، ب2(نفس واحد
نفس ) 557، ب5(نفس مطمئنه()واحده
 )3827،ب5(شهيد

، 2(خر نفس)1446، ب2(گاو نفس  )499(سگ نفس)405(جغد نفس تركيب نفس با نام حيوانات
نفس ) 474، ب2(سگ نفس) 729ب

                                                 
 و شناسايي ابيات مثنوي ، تصحيح مدرس رضوي ، صفحه ةشناسايي ابيات حديقه بر اساس شمار -١

 . است،تصحيح نيكلسون ، بيت ةبر اساس دفتر و شمار
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 )1352، ب1(خرگوش

)  305(مادر) 253(ديو ) 135(بيمار مشبه به براي نفس
) 336(سگدار) 331(نقش

دزد ) 410(گوهري شريف)345(زندان
 )586(مرده)471(خانه

، 1(آهن و سنگ) 772، ب1(مادر بتها
 2051، ب1(خزان) 1375، 1(دوزخ) 774ب
) 3702، ب1(نمرود) 2621، 1(زن) 

، 3(اژدرها) 3499، ب2(سوفسطايي
)  1312، ب4(زاغ)  2548ب

) 782، ب2( مادر) 1392،ب5(نرخر
  ) 4055، ب3(سوسمار

گرگ ) 4796، ب6(كافر نعمت
، 3(خار سه سوي) 4856، ب6(درنده

، 4(فرعون) 4061، ب3(خارپشت) 375ب
 )3621ب
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