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بررسي موانع حضور قلب در نماز، در مثنوي معنوي
 دكتر علي اكبر باقري خلیلي 1 

چکیده
عبادت، هدف آفرینش و نماز، سید عبادات و متعالی ترین نوع ذکر خدا از منظر صورت و حقیقت 
است. پذیرش نماز در نزد خدا به کمال آن، و کمال آن به رعایت آداب ظاهری و باطنی اش بسته  می باشد 
و حضورقلب، مهم ترین ادب باطنی نماز بوده و مقبولّیت نماز به مقدار حضورقلب است، چنان که در حدیث 
نبوی، نماز بدون حضورقلب، نماز کامل به شمار نیامده است. اگر چه مولوی در مثنوی، شریعت و طریقت 
و ظاهر و باطِن عبادات را از یکدیگر جدایی ناپذیر می داند، اّما اساساً به بازتاب آداب و پیامهای باطنی 
عبادات، به ویژه نماز پرداخته و ضمن تأکید بر حضور قلب در نماز، الزمۀ  تحقق آن  را  اهتمام در دفع و 
رفع موانعش می داند و: 1) دنیا، 2) نفس اّما ره، 3) شیطان، 4) خیال  و پراکندگی خاطر را مهم ترین موانع 
حضورقلب ذکر می کند. نکوهش دنیا در مثنوی به معنی دعوت به رهبانّیت و ترک تعامالت اجتماعی و 
معیشتی نبوده، بلکه دعوت به بیداری از غفلت است،  زیرا دنیا از دیدگاه او غفلت از خدا است. مولوی به 
تأسی از حدیث نبوی، جهاد با نفس اّماره را جهاد اکبر خوانده و از کشتن آن، تصعید و تبدیل هواهای 
نفسانی به خواسته های معقول روحانی را اراده می نماید که در سایۀ پیر حقیقت بین، قابل تحصیل است. 
از دیدگاه او قلِب حقایق یا وارونه کاری، از مهم ترین تصّرفات شیطان در وجود آدمی است که به وسیلۀ 
وسوسه  انجام می گیرد و تهدید مسلمانان نااستوار در ایمان، به  فقر و فحشا از زیان بارترین این وسوسه ها 

است. خیال به معنی شکها و پندارهای بیهوده است که به دلیل تلّون  و تنّوع، خاستگاه روشهای متفاوت 
حقیقت طلبی می گردد و نتیجۀ قهری آن، به هم ریختن تمرکز حواس، ثبات فکر، حضورقلب و نهایتاً دوری 

از حق است. ازاین رو، عمل به خالف خواست خیال، عمده ترین راه رام کردن آن محسوب می گردد.
واژگان کلیدي: نماز، حضورقلب، مثنوی معنوی، دنیا، نفس اّماره، خیال.

1- دانشیار دانشگاه مازندران.
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1- درآمد
چیستی رازِ آفرینش و فلسفۀ حیات از پرسشهای بنیادین است که در طول تاریخ، ذهن متفّکران و 
اندیشمندان بي شمار را براي یافتن پاسخ مستّدل و منطقی  به خود مشغول کرده است. اگرچه عده ای نتوانستند 
از میان انبوه تردیدها در گذرند، اّما فراوان  هستند آنان که در کشف راز آفرینش از پل شک گذشته و به 

مقصد یقین رسیده اند. اگرچه در طی طریق یقین ، همه یک راه را نپیموده اند، ولی از میان طرق و آرای 
مختلف جویندگان وپژوهشگران حوزۀ دین  دربارۀ فلسفۀ خلقت، دو شیوه  و نظر، بیش تر ین طرفدار را 

دارد:
1.علم و معرفت: »معرفت و علم، مقّدمۀ هر عبادت به شمار می رود و عبادت نیز خود سرچشمۀ معرفت 
بیش تر است. عاّلمه طباطبایی دراین باره می نویسد»حقیقت  عبادت... معرفتی است که از عبادت حاصل 
براساس آیۀ 12 سورۀ طالق1 نیز هدف  است که  می شود«(بهجت پور، 1388ش:ص 135). شایان ذکر 
آفرینش جهان، علم و معرفت  بیان شده است (همان:ص 136).آیت اهلل خمینی(ره) دراین باره می نویسد: 
»مقصود عمدۀ ما توّجه دادن قلوب بندگان خداست، به  آن چه برای آن  خلق شدند که آن معرفة اهلل است که 
از همۀ سعادات باالتر است... به عقیدۀ آیت اهلل جوادی آملی نیز هدف اصلی آفرینش، معرفت و محّبت و 

عبادت خدای سبحان است  و اساس همۀ آنها معرفت می باشد«(همان).
2. عبادت و عبودیّت: عده ای دیگر از آیۀ 56 سورۀ ذاریات2 چند نکتۀ مهم را استنباط نموده اند:

»الف: هدف از آفرینش انسان، عبادت است و عبودیّت اظهار آخرین درجۀ خضوع در برابر معبود 
است.... 

انجام تمام دستورهای الهی است ... .«(همان:ص  ب: عبادت تنها به نماز و روزه و... نیست، بلکه 
.(135-134

2- نماز
اگر ذکر خدا و فراموشی از غیر او را عالی ترین نوع عبادت بدانیم، این ذکر در نماز در متعالی ترین و 
کامل ترین صورت و حقیقتش تجلّی یافته است، به  عبارت دقیق تر، نماز واالترین ذکر خدا است، چنان که 
در احادیث نبوی نیز نماز، سّید  عبادات خوانده شده و قبولی سایر عبادات  به قبولی نماز پیوند خورده است3  

الَة لِِذْکِري« (طه/ آیۀ 14). و خداوند نیز در قرآن کریم می فرماید »َو أَقِِم الصَّ
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نماز اّولین اصل از اصول باورهای غایتگراست. باورهای غایتگرا هدف و خواست از خلقت انسان و 
نقش انسان را در راه نیل به این هدف باز می نمایانند و در دین مبین اسالم از آنها با عنوان فروع دین یاد 

می گردد.
اگرچه اعتقادات و باورها، افق دینداری معتقدان و ضرورت وجود روشهایی برای وصول به امر مقّدس 
یا حق  را نشان می دهند، اّما فضیلت دینداری، عمل به این  باورها و شعایر است، نه صرف آگاهی از آنها. 
ازاین رو، نماز از یک طرف، در شمار باورهای غایتگراست و از طرف دیگر، ارزش غایی و شرط پذیرش 

نماز به اقامۀ آن، مطابق آداب ظاهری و باطنی بازبسته است.
پیامبراکرم(ص)  چنان که  می آید،  به شمار  اصل  مهم ترین  حضورقلب،  نماز،  باطنی  آداب  میان  از 
فرموده اند: »الََصلَوَة ااِّل بِحُضُورِ الَقلِب«(فروزانفر، 1370ش:ص 5)؛ یعنی »نماز به قدر حضورقلب مقبول 

است... و قبولی نماز به اقبال قلب است.«(موسوی خمینی، 1368ش:ص 37و48).
بنابراین، ضرورت دارد تا موانع حضورقلب در نماز شناخته شود و عزمها در راه دفع آنها جزم گردد، 

ولی قبل از پرداختن به این  موضوع باید اشاره شود که عبادت  را به سه  نوع تقسیم کرده اند:
1) عبادت بدنی، مثل نماز و روزه؛ 2) عبادت مالی، مثل زکات، خمس و انفاق؛ 3) عبادت فکری که 

تفّکر خوانده  می شود(ستاد، 1376ش:ص 58).
هدف  از ذکر این طبقه بندی آن است که در بررسی موانع نماز و شیوه ها و شگردهای مبارزه  با آنها، 
تفّکر به معنای علم و معرفت و شناخت فلسفۀ آفرینش مورد تأکید فراوان قرار گرفته و توّسل به آنها از 

هر شیوۀ دیگری کارسازتر و راهگشاتر دانسته شده است.
حدود پژوهش این مقاله، مثنوی معنوی جالل الّدین محّمد  بلخی براساس نسخۀ چاپی »محّمداستعالمی 
(1372ش)، شش دفتر، چاپ چهارم، انتشارات زّوار و سیمرغ، تهران.« می باشد. در ارجاعات، عدد سمت 

راست داخل پرانتز، شمارۀ دفتر و عدد سمت چپ، شمارۀ بیت  یا ابیات است، مثل(382/1) 

3- موانع حضورقلب در نماز
دربارۀ موانع حضورقلب در نماز بحثهای بسیار دقیق و گسترده ای انجام گرفته که برای رعایت اختصار 

به دو مورد از آنها اشاره می شود و سپس دیدگاه مولوی بیان می گردد.
الف) غزالی موانع نماز و اسباب غفلت دل را دو نوع می داند: یکی، ظاهری و دیگری، باطنی.
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1- موانع ظاهری: مراد اسباب ماّدی و بیرونی اند، مثل اقامۀ نماز در محلّی که دیدنیها و شنیدنیها، دل را 
به خود مشغول گردانند؛

2- موانع  باطنی: مقصود اندیشه  و خاطر پراکنده  است که دشوارتر از موانع ظاهری می باشد(غزالی، 
1368ش، ج1: ص 171).

ب) امام خمینی (ره) حضورقلب در نماز را کلید گنج  سعادت خوانده است و تشّتت خاطر و کثرت 
واردات قلبّیه را مانع آن می شناسد و برآن است که این مانع، گاهی از امور خارجی و حواس ظاهری پدید 

می آید و گاهی از امور باطنی؛ و معتقد است امور باطنی دو خاستگاه بزرگ دارند:
1- هرزه گردی و فّراربودن طایر خیال که هیچ ارتباطی با دنیا و جاذبه های دنیوی نداشته ، بلکه حّتی 
تارِکان دنیا نیز بدین  مصیبت گرفتار می گردند. اگرچه این مانع را می توان با ریاضت، تربیت و صرف 

وقت برطرف کرد، اّما عمل به خالف خواست خیال، عمده ترین راه رام نمودن آن است؛
2- حّب دنیا و تعلّقات دنیوی که رأس خطیئات و ام األمراض باطنیه شمرده می شود و سودمندترین 

سالح پیکار با آن، علم و عمل نافع است(موسوی خمینی، 1368ش:ص 57-49).
به عالوه، ایشان برای طهارت ظاهری و باطنی نیز موانعی برمی شمرد که عبارتند از:

1- قذارت معاصی(نجاست  گناهان) که با توبۀ نصوح تطهیر می گردد؛
2- اخالق فاسده که باید با علم نافع و ریاضتهای شرعی پسندیده تطهیر شود.

هم چنین ایشان برای قلب نیز قذاراتی قایل شده که عبارتند از:
1- تعلق به غیرحق و توّجه به خود و عالم که منشأ آن حّب نفس و حّب دنیا است و تطهیر از آنها اولین 

مرتبۀ سلوک الی اهلل قلمداد می گردد؛
2- جهل مرّکب که بدتر و سخت  تر از همه  و حّتی موجب عجز انبیای عظام(علیهم السالم) نیز بوده 

است. این  قذارت با تفّکر درحال انبیا و اولیا قابل تطهیر می باشد(همان:ص 65-63).
   آن چه مهم است »و بیش تر خلق از آن بی خبر و یا بی  اعتنا هستند، نجاستها و حدثهای باطنی است که 

به مراتب از نجاستها و حدثهای ظاهری مضرتر و تطهیرش الزم تر است«(دستغیب، 1361ش:ص 63).
مولوی هرآن چه را که در نماز، مانع توّجه ذهنی و حضورقلبی گردد، آلودگی و پلیدی و به عبارت 

دقیق تر، نجاست  خوانده و آن را به دو دسته تقسیم کرده است:
1- نجاست  ظاهری  یا ماّدی، مثل خون، بول، حدث و جز آن که با آب پاک می گردند؛
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نجاست باطنی و روحی که عبارت از انواع بیماریهای روحی و روانی است، مثل کبر، حرص،   -2
حسد، عجب و غیره،  این نجاسات  جز با آب لطف کردگار پاک نمی شوند:

بودخون  پلید است و به آبی می رود نجاست ها  را  باطـن  لیک 

کردگار لطف  به غیرآب  مردِ کارکان   دروِن  از  نگردد  کم 

(1804-1803/2)                
و الزمۀ کسب لطف پروردگار توبه و انابت، عشق  و سوز و استغاثه و استحقاق بندگی است:

چون نجاسات بواطن شد عیانجز به آب چشم، نتوان شستن آن
(2095/3)                

به هرحال، مولوی در مثنوی، عناصر و موضوعات مختلفی را به عنوان موانع حضورقلب در نماز مطرح 
می کند که از میان آنها، موارد زیر را می توان سخت ترین و زیان بارترین شان فرض کرد:

1) دنیا، 2) نفس اّماره، 3) شیطان، 4) خیال  و پراکندگی خاطر.

3-1: دنیا
حّب دنیا را خاستگاه تمام مفاسد و ناهنجاریهای فردی و اجتماعی دانسته و گفته اند: »انسان دارای این 
حّب از جمیع فضایل معنویّه برکنار است«(موسوی خمینی، 1368ش:ص 57-58). در مجموع دنیا را به دلیل 

آفات ده گانه ، بزرگ ترین مانع نماز و حضورقلب به شمار می آورند. آفات مذکور عبارتند از: 

1. طغیان؛ 2. بغی؛ 3. اعراض؛ 4. کبر و نخوت؛ 5. تفاخر؛ 6. تکاثر؛ 7. سرگرمی به امور ماّدی؛ 8. بخل؛ 
9. تبذیر؛ 10. غرور.

رهایی از این آفات به کسب ده  فضیلت  بازبسته است که عبارتند از:
1. علّوهّمت؛ 2. عفت؛ 3. توّجه به حق؛ 4. شکر؛ 5. تواضع؛ 6. سخاوت؛ 7. فراغت؛ 8. تقوا؛ 9. قوام؛ 

1.تسلیم و رضا. (دستغیب، 1361ش:ص 118-114).
مولوی برای دنیا، دوجنبۀ متناقض قایل است: یکی، وجودی و دیگری، عدمی. »جنبۀ وجودی دنیا 
آدمی را مفتون می سازد. ازاین رو، خیال می کند که خوشیها و زیباییهای دنیا از قبیل مال و مقام و مسند 
و لّذت، پایدار است. اّما جنبۀ عدمی دنیا به آدمی اندرز می دهد که شیفتۀ این صورتهای دل نشین ناپایدار 

نگردد و جانب اعتدال و واقع بینی را مغفول ندارد«(زمانی، 1386ش:ص 809-808).
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شُکفت خوش  اگرچه  دنیا  بانگ  زد، هم بی وفایی خویش گفتهم چنین 
اوستاد ای  فساد  کون  و  این  فساد       اندر  آن  نصیحت  و  دغل کون   آن 

(1594-1539/4)

با توّجه به همین  جنبۀ وجودی دنیا است که مولوی از آن با تعابیری چون: قهرخانۀ کردگار(1897/6)، 
دارالغرور(3084/4)، نیست هست نما(1284/2)، َگنده پیر، چاپلوس و عروس(320/6)،  صبح  کاذب(1977/5)، 

تیه(2491/2)، جیفه(4554/3) و زندان(986/1) یاد می کند و در وصفش می گوید:
افعی ای پرزهر و نقشش گلرخی...صورتش جّنت، به معنی دوزخی
که به گاهِ صحبت آمد دوزخی       الحذر ای ناقصان! زین  گلرخی 

(247/6و250)

      »موالنا در مواضع عدیده از مثنوی شریف، دنیا را نکوهش کرده و بشر را از دنیاپرستی بیم داده و 
همه جا سفارش کرده است که تن را زبون و ضعیف و جان را قوی و نیرومند پرورش دهند«(همایی، 
1366ش: ج1، ص 160). ازجمله عوامل نکوهش دنیا، بی وفایی و ناپایداری آن است. او با کسی عهد 

موّدت نبسته و برکسی نمی پاید و این ناپایداری خود نشان از فنا و نیستی دارد:
یک دل انداین  جهان و اهل  او بی حاصل اند بی وفایی  اندر  هردو 
بی وفاست دنیا  چو  دنیا  گرچه روآرد به تو، آن رو قفاست       زادۀ 

(1651-1650/4) 

عامل دیگر نکوهش دنیا، افسونگری او است. مولوی با استناد به این حدیث پیامبراکرم(ص) که 
»اْحّذروا الّدنیا فَانّها أَْسَحُر مِْن َهاُروَت َو َماُروَت«(فروزانفر، 1370ش:ص 137)، دنیا را ساحره و سّحاره و 
گنده پیری می خواند که دم  گرمش شاهان را اسیر خود کرده و رهایی از آن جز با استمداد از انبیا و اولیا 

امکان پذیر نیست:
کو به افسون خلق را در َچه نشاند...زان  نبی دنیات را سّحاره خواند
حل  سحر او به پای عاّمه  نیست     ساحرۀ دنیا، قوی دانا زنی است
عقل ها را  او  َعقِد  خدا؟ورگشادی  فرستادی  کی  را  انبیا 

(3194/4و3198-3197)

ترغیب به دنیاپرستی این ساحره، به معنی توقف خداپرستی و طلب آخرت است و لذا، برای تبیین 
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نَیا َواآلِخَرِة  مانعة الجمع  بودن حّب دنیا و طلب آخرت، به این  حدیث نبوی استناد می نماید که: »َمَثل ُ الدُّ
تیَِن بَِقدرِ َما أَرَضیَت إِحَد اُهَما  ُأسَخطَت اأُلخَری« (فروزانفر،1370ش: ص 120)- دنیا و آخرت  َکَمَثَل َضرَّ

مثل دو همسر یک مرد است که با یکدیگر ناسازگارند.
امتان سراج  آن  بگفته ست  این جهان و آن جهان را »ضّرتان«؟نه 
بود آن  فراق  این،  وصال  بود       پس  جان  سقام  تن،  این  صّحت 

(3210-3209/4)  

ازاین رو، او می کوشد تا با طرح داستانها و تمثیلها، زشتی  دنیا و دنیادوستی را تصویر و تشریح کند، 
چنان که شهوت دنیا را به گلخن تشبیه کرده و اغنیا را به تونیان و سرگین کشانی که به سبب حرص دنیا از 

شستشو در حمام تقوا محروم مانده و فقط از سیاهی و بدبویی آن بهره  برده اند:
که از او حمام تقوا روشن استشهوت دنیا مثال گلخن است
صّحت این تن، سقام جان بود       پس وصال این، فراق آن بود

(3210-3209/4) 

 از دیدگاه مولوی آنان که از چشم بصیرت و آخرت بین بی نصیب اند، بدون هیچ گونه  تفّکر و تدبّری، 
دل  به دنیا می بازند و چون سگان، طالب مردار می گردند: »الّدنیا ِجيفٌة َو طالبُها ِکالب«(فروزانفر، 1370ش: 
ص 216)؛ وگرنه صاحبان چشم  بصیرت با اقتدا به رسول  اکرم (ص) و مشاهدۀ حقیقت دنیا، هرگز به این 

دل نمی بندند:
ای امین دنیا،  پوسیده ست  امتحانش  کم کن، از دورش ببین...جوز 
پس بدان  دیده  جهان را جیفه گفت       چشم  مهتر چون به آخر بود جفت

(3485-3481/6) 

مقصود موالنا از نکوهش و ترک دنیا، دعوت به رهبانّیت و گسستن مطلق از تعامالت اجتماعی و 
معیشتی نیست؛ زیرا »زندگی شخصی موالنا نشان می دهد که شخصیتی جامعه گرا و فّعال بوده است و ... 
با مرور در مثنوی روشن می گردد که مراد از دنیا حیات اجتماعی مثبت نیست... بل حالتی قلبی  و آن 
غفلتی است که بر دل عارض می شود و یاد خدا را از دلها محو می کند«(زمانی ، 1386ش: ص 792و808).
عالوه بر این، مولوی به تأسی از آموزه های دینی و تحت تأثیر احادیثی چون: »ُکن  لُِدنَیاَک َکَما تَعِیُش أَبََداً 
نَیا َمَزرَعُة اآلِخَرة«(فروزانفر،  َو ُکن آِلِخَرتَِک َکَماتَُموُت َغَداً«(همایی، همان، ج1، ص 163) و نیز »الدُّّ
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1370ش:ص 112) به دنیا با دید اُخروی می نگرد و از دنیا، توشۀ آخرت را می جوید، نه از دنیا، دنیا را:
ضعیف مرغان  دام ِ  دنیا  شریفمال   مرغان  دام  عقبا  ملک  
شگرف       تا بدین ملکی که او دام است ژرف مرغان  آرند  شکار  در 

(649-648/4) 

ولذا، در تفسیر قدسی مولوی از دنیا، دنیا غفلت از خداست وگرنه، چنان چه مال دنیا در راه دین و 
دادۀ حق در راه حق  صرف شود، نه تنها نکوهیده نیست، بلکه مورد ستایش رسول اکرم(ص) نیز می باشد: 

الِح«(فروزانفر، 1370ش: ص 11): ُجِل الصَّ الِح ُ لِلرَّ »نِعمَ الَماُل الصَّ
نه  قماش  و نقده  و میزان  وزنچیست  دنیا؟ از خدا غافل بُدن
»نعمَ مال صالٌح« خواندش رسول       مال را کز بهر دین باشی حمول

(988-987/1) 

نکتۀ دیگر این که دنیا از دیدگاه مولوی هوای نفس است و هوای نفس، حیض  مردان:
َجال       ای رفیقان! زین مقیل و زآن  مقال ِحیُض الرِّ اِنَّ  الَهَوی  اتّقوا، 

(2944/6) 

و همان گونه که حیض زنان، آنان را از عبادت محروم می گرداند، هوای نفس(حیض مردان) نیز مردان 
را از نماز و عبادت محروم کرده و از درگاه حق به بیرونشان می راند:

درحضیض جان را  افگند  ازنمازش کرد محروم این محیض       اهبطوا 
دربدن جان را  افگند  ُدّرعدناهبطوا  بود  پنهان  تابه گل 

(همان: 2943و2945)

3-2: نفس امّاره
مولوی، سخت ترین مانع حضورقلب در نماز را موانع یا نجاسات باطنی و روحی مي داند و نفس را منشأ 
و خاستگاه آنها می شناسد. از دیدگاه او نفس اّماره و شیطان یک تن هستند که در دو صورت ظاهر شده و 

به پیکار با عقل، دل ودین برخاسته اند:
دردوصورت خویش را بنموده اند       نفس وشیطان هردو یک تن  بوده اند
مانع  عقل است و خصم جان و کیشدشمنی  داری چنین  در ِسّر خویش

(4057-4056/3)



17

و کارآمدی مکر این دشمن درونی در کین توزی که به ناکارآمدسازی تمییز فریفتگانش انجامیده 
(2286/2)، او را- جز در مقابل صاحباِن عقل حقیقت بین- شکست ناپذیر ساخته است(910/1و1038). به 
این اعتبار است که پیامبراکرم(ص) فرموده: »َقِدمُتم مَِن الَجَهادِ األَصَغِر إِلی الَجَهادِ األَکَبِر ُمَجاهَِدَة الَعبِد َهَواُه« 

(فروزانفر، 1370 ش: ص14) و درآن، جهاد با نفس اّماره را جهاد اکبر خوانده:
خصم درون ما  کشتیم   اندرون       ای شهان  در  زوبتر  ماندخصمی  
خرگوش نیست...کشتن  این، کار عقل  و هوش نیست سخرۀ  شیرباطن 
االصغریم جهاد  من  رجعنا  اکبریمقد  جهاد  اندر  نبی   با 
قافقوت  از حق  خواهم  و توفیق والف کوه   این  برکنم  به  سوزن   تا 

(1382/1-1383و1397-1396)

در تفسیر جهاد اکبر گفته اند: »صالت از معظمات جهاد اکبر است... و از برای همین معنی که نماز 
جهاد اکبر و پیکار با نفس اّماره است، موضع قیام امام  را محراب، یعنی محل حرب خوانند و همان طورکه 
در جهاد اصغر، بی سرلشکر ظفر بر خصمان متصّور نیست، همین طور در جهاد اکبر بی پیروی از پیغمبر و 
به اتّباع ولی، ظفر بر نفس اّماره دست ندهد«(ژوزف، 1362ش:ص 173). به همین دلیل، مولوی آن را شیر و 

مجاهد واقعی می شناسد که بر نفس اّماره و خودپرستی غلبه کند:
بشکند صفها  که  دان  شیر آن است آن که خود را بشکندسهل شیری 

(1398/1)

تفسیري دیگر که از جهاد اکبر ارائه شده، این است که جهاد اکبر »همان خارج شدن از تصّرف جنود 
برای  مولوی  (موسوی خمینی، 1368ش: ص 67).  است«  جنوداهلل  تحت  تصّرف  در  واردشدن  و  ابلیس 
تشریح تصّرف نفس اّماره در یک تمثیل سمبلیک  (2388/2-2389) اشاره می نماید تا زمانی که انسان بر 
نفس خویش تسلّط نیابد، هم چون کوری است که دزد کاالیش را به سرقت می برد و این دزد، استعاره از 
نفس اّماره است که با سرقت کاالی گرانبهای بینایی، بصیرت و حکمت، او را از صف جنوداهلل  خارج کرده 

و وارد جنود ابلیس می گرداند:
دزد عصر  آمد  اکبر  جهاد  تا بگوید که چه  دزدید و چه بردپس 

(همان/ 2387)

ازاین رو، مولوی جهاد اکبر را »کشتن نفس« می داند و بدیهی است که »کشتن« دارای معنای مجازی 
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است؛ زیرا او کسی را به شهوت ستیزی و شهوت گریزی دعوت نکرده، بل به اعتدال میان شهوت رانی 
و شهوت ستیزی، یعنی تصعید و تربیت امیال و تبدیل هواهای نفسانی به خواسته های معقول روحانی فرا 

می خواند(زمانی، همان: ص 355و509) و این  تصعید و تربیت را در سایۀ پیر حقیقت بین، عملی می بیند:
نفس راسربریدن چیست؟ کشتن  نفس را ترک گفتن  و  درجهاد 
پیر ظّل  جز  نفس را  دامن  آن  نفس  کش را سخت  گیرهیچ نکشد 

(2534/2و2537)

3-2-1: تصاویر نفس امّاره
نگرش مولوی به انسان، متمرکز بر اسم و صورت وی نیست، بلکه ناظر بر عمل و صفت او است و 
ازین رهگذر، او هرکس را به صورت صفاتش می بیند، نه به  شکل ظاهرش. بنابراین، هواداران و فریفتگان 
نفس اّماره را بسته به صفات، به  صَور مختلف مشاهده می کند. این صورتها برگزیده از بدترین صفتها از 

پاره ای از موجودات عالم واقعی و خیالی اند و مهم ترین آنها عبارتند از:
5) خزندگان: سوسمار، مار و کژدم؛ 1) جمادات: بت ، آهن و سنگ؛  

2) حیوانات: گرگ، سگ و خرگوش؛            6) فصول: خزان/ پاییز؛
7) عالم خیال: اژدها/ اژدرها؛ 3) انسانها: دزد و ساحر؛   

8) عالم آخرت: دوزخ. 4) پرندگان: زاغ؛   

3-2-1-1: جمادات: بت
مولوی نفس اّماره را نه تنها بت، بلکه»مادر بتها«می خواند و از این همانندسازی حداقل سه وجه را 

مّدنظر دارد:
1) مولّد و زایندۀ سایر بتها، یعنی رذایل اخالقی است، چنان که درتبیین این ویژگی، نفس را به آهن 
و سنگ آتش  زنه ای تشبیه می کند که انواع شرارتها هم چون شعلۀ آتش  از آن می بارد و اگرچه،  با آب 

خاموش می شود، اّما ماهّیت آن، خاموش شدنی نبوده، هم چنان شرر و شرارت بار باقی می ماند:
قرارآهن  و سنگ است نفس  و بت شرار می گیرد  ازآب  آن شرار، 
ایمن بود؟سنگ  وآهن  زآب  کی ساکن  شود؟ کی   این   دو  با  آدمی 

(778-777/1)
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بنابراین، اگرچه بت شکستن سهل، اّما سهل دیدن کشتن نفس، نشان جهل است:
سهل دیدن نفس را جهل است، جهلبت شکستن  سهل باشد، نیک سهل

(همان / 782)

2) معبود هواپرستان است ؛ چنان که ایمان را از دلها می زداید و هوا را می نشاند:
نهانتازه کن ایمان، نه از گفت  زبان در  تازه کرده  را  ای هوا 
کین هوا جز قفل آن  دروازه  نیستتا هوا تازه است، ایمان  تازه نیست

(همان/ 1087-1086)

3) بزرگ ترین و سرسخت ترین بتها است و پیکار با آن از همۀ بتها دشوارتر؛ چنان که سایر بتها در 
حکم مار و نفس  مثل اژدها است:

شمـاست نفس  بت   بتهـا  زآن که آن بت  مار و این  بت  اژدهاستمــادر 
(همان/ 776)

3-2-1-2: حیوانات: گرگ  و سگ
مولوی نفس را در دّرنده  خویی به گرگ همانند مي کند و علت تداوم اعمال نفسانی انسانها را آن  می داند 

که نفس، عیبها را مي پوشاند و حقیقت اعمال را نهان می سازد:
چه  بهانه  می نهی بر هر قرین؟گرگ دّرنده ست نفس بد، یقین

(4870/6)

هم چنین او نفس را در سرکشی به سگ   تشبیه مي کند و سبب آن را سیری،   و راه ستیز با آن  را عدم 
برآوردن همۀ تمّنیات نفس  می داند:

مدان جزسگ  خود  استخوانآلت اشکار  را  سگ   انداز  کم ترک 
َدَود؟زان که سگ  چون سیر شد، سرکش شود خوش  شکار  و  صید  کی  سوی 

(2890-2889/1)

عالوه بر این، مولوی نفس را به دلیل میل افراطی به شهوت و منّیت، به »نرخر« تشبیه می کند:
زیر او بودن ازآن ننگین تراستدان که این نفس بهیمی  نرخراست

(1394/5)

درنظر مولوی فریفته شدن آدمیان به وعده های شیرین و دروغین نفس اّماره از  بی وفاییها و پیمان شکنیهای 
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مکرر او  شگفت انگیزتر است:
به دست تازه   تورا  بدهد  شکستوعده ها  را  آنها  هزاران بار  که 
نهدعمراگر صدسال خود مهلت  دهد نو  بهانۀ  روزی  هر  اوت  
را سرد  وعده های  راگرم گوید  مرد  ببندد  مردی،  جادوی 

(2289-2287/2)

ولذا، مولوی با توّجه به فرازوفرودهای داستان نخجیران، نفس را در مکر و حیله  به خرگوشی تشبیه 
می کند که شیر را شکست داده است و شیر را نماد انسانی قرار می دهد که به جای بیدارشدن و با اشراق  

قلبی به خدا رسیدن، راه چون وچرا و استدالل را می پیماید:
نفس  چون خرگوش خونت   ریخت  وخوردای  تو شیری درتگ این  چــاه فــرد
تو به  قعــر این َچه چــون و چــرانفس  خرگوشت به  صحرا در َچـــرا

(1361-1360/1)

3-2-1-3: انسانها، دزد و ساحر
چنان که قباًل بحث  شد، مولوی نفس را به دلیل سرقت عقل، دل  و دین  به دزد همانند مي کند و در دفتر 
سوم، او را به دلیل قلب حقایق به ساحر تشبیه می نماید: »کار سحر این است  کو دم  می زند/ هرنفس قلب  
حقایق می کند« (3/ 4075). نفس با حربۀ سحرش، حق  را باطل و باطل را حق نشان مي دهد و فضیلت را 
به جای رذیلت و رذیلت را در جایگاه فضیلت می نشاند و با این وارونه کاری، قوۀ تمییز انسان در تشخیص 

حقیقت را ضعیف و ناتوان کرده ، به سوی باطلش می کشاند. مولوی سحر او را زهري کشنده می داند که 
برای نجات از آن باید از تریاق و دم ساحر جادویی گشا(مردان حق) استمداد جست:

مستتراین چنین ساحر درون توست  و ِسر سّراً  فی الوسواس  انَّ 
جادویی گشااندرآن عالم که  هست  این سحرها هستند  ساحران 

(4078 /4077/3)

ویژگی  دیگر این ساحر، توجیه گری او در اثبات صّحت قلب حقایق است. مولوی او را دراین شگرد، 
فصیح، صدزبان، سفسطه گر، فریبنده، دارندۀ تسبیح و مصحف در دست  راست و خنجر و شمشیر در آستین 
توصیف کرده (3/ 2552-2571) و تأکید می نماید که فریفتن و فناکردن از اهداف اصلی او است: »سوی 

حوضت آورد بهر وضو/ واندر اندازد تو را در قعر او« (همان/ 2558) و تنها بندگان خاص خدا و پادشاهان 
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د ل آگاه می توانند از فریبندگی و راهزنی اش در امان بمانند:
شود ولی اهلل  به  نزدیک  آن  زبان  صدگزش کوتاه شودچون  
فصیح آمد،  نفس   گاو  صدهزاران حّجت آرد ناصحیحمّدعی  
را شاه  ااّل  بفریبد  را  راشهر  آگاه  شه   زد  نتاند  ره  

(همان/ 2552و2555-2554)

بنابراین ، اگرچه  از دیدگاه مولوی نفس متهم به بازداشتن عقل شریف و حقیقت بین از سیر الی اهلل و 
جستجوی خدا است، اّما نفس در مقام دفاع از خود، هم چون سوفسطایی، توجیه گر و سفسطه باز قهاری 

است که با هیچ ارشاد و استداللی به راه نمی آید ولذا، او را باید زد و خوار و زبونش کرد:
لطیفمّتهم  نفس است  نی  عقل شریف نور  نه  مّتهم  حس است 
کش زدن سازد، نه حّجت گفتنشنفس  سوفسطایی آمد، می زنش

(3515-3514/2) 

در همین ارتباط، مولوی به دلیل سیطره  و فرمانروایی نفس بر تن، جهان  تن را غلط انداز می خواند و تسلّط 
بر نفس را هنر گرانقدر آن کساني می شناسد که شهوت را رها کرده باشند:

جز مرآن را، کو زشهوت بازشداین جهـان  تن غلط انـداز شد
 (همان/ 1564)

3-2-1-4: پرندگان، زاغ
مولوی نفس را به دلیل مردارخواری و عادت به  نشستن بر سِر مزبله ها و الشه ها به  زاغ همانند می کند 

که می تواند نماد حرام خواری و مرگ روحانی یا معنوی باشد:
زاغ  او را سـوی گورستــان بردجان که او دنـبالۀ زاغــان  پَرد
کو به گورستان برد، نه سوی  باغهین! مدو اندر پی نفس  چو زاغ

(1313-1312/4)

3-2-1-5: خزندگان ، سوسمار
مولوی نفس را به دلیل تاکتیکها و شگردهای موذیانۀ تهاجمی که ناگه از سوراخی  حمله مي کند و 
به سوراخی دیگر مي گریزد و در سوراخهای پیچ درپیچ  پنهان می گردد، به  سوسمار تشبیه می نماید. او 
سوراخهای پیچ درپیچ  را نماد آرزوها و خیاالت و تمّنیات دور و درازی قرار می دهد که رسیدن به آنها در 
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هاله ای از ابهام است:
فراریک نفس حمله کند چون سوسمار در  به سوراخی گریز  پس  
کنون دارد  سوراخها  او  سر ز هر سوراخ می آرد بروندردْل 

(2060-2059/3) 

3-2-1-6: فصول، خزان
سرایندۀ مثنوی، نفس را که سبب مرگ معنوی است، با خزان یکی می داند و معتقد است اگر سالک 
راه حق، انسان کامل را راهبر خود سازد، می تواند عقل جزوی را به  کلّی تبدیل مي سازد و با غلبۀ عقل کل 

بر نفس، روح خزان زده اش را به بهار تبدیل نماید:
عقل  و جان عین  بهاراست و بقاستآن  خزان نزد خدا، نفس و هواست
جهانمرتورا عقلی است  جزوی  درنهان اندر  بجو  کامل العقلی 

(2063-2062/1)

او بحث ویرانگری و گمراه سازی خلق توّسط نفس را در دفتر دوم نیز پی می گیرد (2276/2)
و راه پیکار با آن را پرهیز از خواهشهای نفس  و عمل بر خالف خواسته های او ذکرمی کند، چنان که 
بایزید، وقتی   دلیل کاهلی خود در نماز را جویا شده و علّت آن را برآوردن خواستۀ نفس، یعنی خوردن آب 

بسیار می یابد، یک سال خود را ازآب  محروم می سازد:
آن چنان  کرد و خدایش  داد تابگفت  تاسالی نخواهم خورد آب
بهر دین بُد  او  گشت  او سلطان و قطب العارفیناین کمینه جهد 

(1704-1702/3)

االولیاء نیز از قول بایزید می آورد: »روزی نفس  را کاری فرمودم، حرونی کرد. یک  عطار در تذکرة 
سالش آب ندادم. گفتم یا تن در طاعت ده یا از تشنگی جان بده« (عطار، 1372ش:ص 184).مولوی در 

دفتر دوم با صراحت تمام، سالکان را به عمل به خالف خواست  نفس تشویق می کند:
هرچه گوید، کن خالف آن دنی...مشورت با نفس خود گر می کنی
هرچه گوید، عکس  آن باشد کمالمشورت با نفس خویش اندرفعال

(2281/2و2283)
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3-2-1-7: عالم خیال، اژدرها/ اژدها
از دیدگاه موالنا نفس، بالقوه اژدها است و تا زمانی که آب و هوای مساعد نیابد، در افسردگی به سر 

خواهد برد:
از غــم و بی آلتی افسرده استنفست  اژدرهاست، او کی مرده است؟

(1053/3)

او برای اثبات این امر به تشبیهات متعددی متوّسل می شود: نفس زمانی که آلت بیابد به فرعون تبدیل 
مي گردد و در مقابل حق  می ایستد یا هم چون پشه ای است که با غرور مال و مقام، عقاب می گردد و همه 
را شکار خود می سازد(1054/3-1056). ازاین رو، مولوی تأکید می نماید که اژدهای نفس را باید در برف 

فراق فسرده نگه داشت و از هرآن چه که چون گرمای خورشید بیدارش می سازد، دور کرد:
فراق برف  در  دار  را  هین! مکش او را به خورشید عراقاژدها 
اژدهات آن  می بود  فسرده  نجاتتا  یابد  او  چو  اویی  لقمۀ 
رحم کم کن ، نیست او زاهل صالتمات کن او را و آمن شو زمات

(1059-1057/3)

ازاین رو، تشبیه نفس به اژدها به عنوان یک موجود خیالی چندسر و آتشبار و جز آن می تواند مفهوم 
نمادین و اغراق آمیز قدرت مندی و شکست ناپذیری نفس را با خود داشته باشد که برای رهایی از هزیمت 
و اسارت او باید به شیخ  و انسان کامل پناه برد، زیرا روی شیخ  هم چون زمّرد سبب دفع و دوری  او 

می شود:
روی شیخ  اورا زمّرد، دیده کننفس اژدرهاست، با صد زور و فن

(2550/3)

3-2-1-8: عالم آخرت، دوزخ
موالنا در مقام تجّسم نفس، با الهام از آیۀ »َوإِنَّ َجَهنََّم لََمْوعُِدُهْم أَْجَمعِیَن لََها َسْبَعُة أَبَْواٍب لُِکِلّ بَاٍب مِْنُهْم 
ُجْزٌء َمْقُسوٌم«(حجر/ آیات 43-44)، آن را به دوزخ هفت در همانند می کند. اگرچه برای نفس هفت  صفت 
رذیله  برشمرده اند: 1. کبر، 2. حرص، 3. شهوت، 4. حسد، 5. غضب، 6. بخل، 7.حقد. (ژوزف، 1362ش: 
ص 169)؛ اّما به نظر می رسد موالنا با این همانندسازی در صدد است تا اّوالً تنوع و تأثیر مکرها و خدعه های 

نفس را در بازداشتن از سیر الی اهلل بیان کند:
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قصۀ دوزخ بخوان با هفت درصورت نفس ار بجویی ای پسر
غرقه  صد فرعون با فرعونیانهرنفس مکری و در هر مکر از آن

(784-783/1)

ثانیاً سیری ناپذیربودن و کاهش نایافتن از خوردن و بلعیدن و سوختن و سوزاندن را به تصویر بکشد:
کم  وکاستدوزخ  است این نفس و دوزخ  اژدهاست نگردد  دریاها  کوبه  
هنوز درآشامد،  را  خلق سوزهفت  دریا  آن  سوزش  کم  نگردد 

(همان/ 1385-1384)

بااین همه، مولوی معتقد است که در پرتو عنایات حضرت حق و انسان  کامل می توان آتش نفس را 
خاموش کرد و برآن غلبه یافت:

جزوهاچون که جزو دوزخ است  این  نفس ما همیشه  دارد  کل  طبع 
غیرحق، خود کی  کمان او کشد؟این قدم حق را بود، کو را کشد

(1392-1391/1)

3-3: شیطان
متون عرفانی از دو منظر مثبت و منفی به داوری دربارۀ شیطان پرداخته اند. دیدگاه مولوی نیز چنین 
است. »هرگاه موالنا از منظر اهل تشّرع سخن گفته، او را نکوهیده است و آن گاه که از منظر اصحاب 
تصّوف سخن آورده، او را هم چون عطار و سنایی عاشق  غیرت مند به شمار آورده است، اّما نه به تندی آنان. 

عمدۀ سخنان تحلیلی موالنا دراین باب در دفتر دوم ضمن حکایت معاویه و ابلیس آمده است. موالنا دراین 
حکایت، گفت وگویی بس زیبا و پرنکته  میان معاویۀ فرضی و ابلیس ترتیب داده و ضمن آن ، قدرت 
واالی خود را در طرح مباحث عقلی و کالمی به ظهور رسانده است.(ازجمله این که) شیطان مدعی است که 
هر موجودی در دستگاه آفرینش نقشی دارد و من دراین دستگاه نقش محک  را دارم و صرفاً درون افراد 
را نشان می دهم، وااّل کسی را بد یا خوب نمی کنم. پس من آفرینندۀ خوب و بد نیستم، بل نشان دهندۀ 
آنها هستم«(زمانی، 1386ش: ص 403و405). چون تحلیل شخصّیت  شیطان دراین مقاله مبتنی بر بُعد منفی 
شخصّیت او است، با صرف نظر کردن از دیدگاه های مثبت ، به بحث دربارۀ این بعد و جنبه می پردازیم. 
چنان که قباًل اشاره شد، حضورقلب در نماز از مهم ترین آداب باطنی آن به شمار می آید و »یکی از مهّمات 
آداب قلبیۀ نماز و سایر عبادات که از اّمهات آداب قلبیه است و قیام به آن از عظایم امور و مشکالت دقایق 
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است، محافظت آن است از تصّرفات شیطانی و شاید آیۀ شریفه  که می فرماید در وصف مؤمنین »الّذین هم 
َعلَی َصاَلتِهِم ُیَحافُِظون« اشاره به جمیع مراتب حفظ باشد که یکی از آن مراتب بلکه اهم مراتب آن، حفظ 

از تصّرف شیطان است«(موسوی خمینی، 1368ش:ص 25).
می کند.  مطرح  شیطانی  تصّرفات  مهم ترین  از  یکی  به  عنوان  را  »قلب حقایق«  مثنوی،   در  مولوی 
قلب حقایق یا وارونه کاری، یعنی زیباجلوه دادن زشتیها و زشت نشان دادن زیباییها از صفات مشترک نفس 
و شیطان برای فریب آدمیان است و انتساب این ویژگی به شیطان، تأکید مولوی بر همان نکتۀ پیشین 
است که نفس اّماره و شیطان یک تن  هستند که در دوصورت ظاهر شده و به پیکار با عقل، دل و دین 

برخاسته اند. (4057-4056/3).
می خرد با ملک دنیا دیو غولعقل  و ایمان را ازاین طفالن گول
که خرد زایشان دوصد گلزار راآن  چنان زینت دهد مردار را

(9999-998/6)

شگرد اساسی شیطان برای قابل پذیرش نمودن قلب حقایق و وارونه کاریهایش، وسوسه  است و مولوی، 
توصیفها و تصویرهای واال و ارزنده اش دربارۀ شیطان را بر مکر و وسوسه  متمرکز کرده و دراین نگرش 

بدون تردید متأثر از آیات 3 تا 6 سورۀ الّناس می باشد:
نَِة َو النَّاِس«  َِّذي ُیَوْسِوُس فِي ُصُدورِ النَّاِس، مَِن الجِّ »ُقْل أَُعوُذ بَِرِبّ النَّاِس... مِْن َشِرّ الَْوْسَواِس الَْخنَّاِس، ال

(ناس/ آیات 6-3)
موالنا در دفتر سوم(4330-4332) و پنجم(151-168) به طرح وسوسه ها و تهدیدات شیطان به درد و 
رنج، درویشی و فقیری، جدایی از یاران، خواری و پشیمانی و تحریک به حرص و تردید و... می پردازد 

و یادآور می گردد که:
که کند در َسلّه، گرهست اژدهاصدفسون دارد زحیلت وز دها

(همان/ 166)

او برای هشدار آدمیان در پرهیز از وسوسه های شیطان ، به طرح پیشینۀ مکرهای او می پردازد: مصائب 
قوم نوح، عذابهای قود عاد، سنگسار قوم لوط، انانّیت نمرود و فرعون، ابوجهل شدن ابوالحکم(ابولهب) و... 

همه  و همه از مکرهای او بوده اند (2662/2-2678) و خطاب به او  می گوید:
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تو چو کوهی وین سلیمان ذّره ایبحر مکری تو، خالیق قطره ای
ُعصم4کی رهد از مکر تو ای مختصم َمنْ   ااِّل  توفانیم  غرق 

(همان/ 2680-2679)

بنابراین ، خلق با همین وسوسه ها و تهدیدها بندۀ شیطان شده، از نور رحمت و هدایت خدا نومید 
می گردند(4340/3-4341) و تحت تأثیر وحشت از این نومیدی، از یقین به ضاللت می افتند:

لعین دیو  آن  بانگ  زبیم  وا گریزی در ضاللت، از یقین تو 
 (همان/ 4332)

نَیا  نَیا ِسجُن الُمؤمِِن َو َجنَّةُ  الَکافِِر« (فروزانفر، 1370ش: 11) و »الدُّ موالنا با استفاده از مفاد حدیث »الدُّ
ِجيَفٌة َو ُطاّلبُها ِکالٌب«(همان:ص 216)، دنیا را به زندان و مردار، وشیطان را به سگ  همانند کرده که با 

تهدید به فقر، در صدر ربودن ُقوت ایمانی مردان خدا است (634/3-635). ازاین رو، مولوی با الهام از آیۀ 
ْیَطاُن َیعُِدُکُم الَْفْقَر َوَیْأُمُرُکْم بِالَْفْحَشاءِ« (بقرۀ/ آیۀ 268) ، اّوالً درخطربودن عبادات و  268 سورۀ بقره : »الشَّ

اعمال معنوی، به ویژه  نماز و روزه را یادآور می گردد:
تهدیدشان کنم  به درویشی  دیدشانگه   بندم  وخال  به زلف  گه 
است کم  زندان  دراین  ایمانی  و آن که  هست از زخم این  سگ  درخم است قوت  
بیچارگی صد  و  وصوم  نماز  یکبارگیاز  برد  آید،  ذوق  قوت  

(639-637/3)

    ثانیاً به یغمارفتن جوانمردی، آرامش، متانت و ارتکاب به گناهکاری و حرام خواری را گوشزد می نماید:
می کند تهدیدت از فقر شدید از نبی بشنو که شیطان در وعید

نی مرّوت، نی  تأنّی، نی  ثوابتا خوری زشت و بری زشت و شتاب
(62-61/5)

    موالنا در موضعی دیگر از دفتر پنجم  نیز ضمن سخن گفتن از این موضوع، با تصویر استعاری »نّرهْ  
صقر«(عقاب  زورمند) و »بازِ  سلطاِن عزیِز کامیار« برای دارندگان ایمان و قدرت معنوی، آنان را به شکار 

و شکست شیطان و عوامل شیطانی ترغیب می کند:
هم چوکبکش صید کن ای نّره صقرکو همی ترساندت هردم ز فقر
کامیار عزیز  سلطاِن  ننگ  باشد که کند کبکش شکاربازِ 

(همان/ 1531-1530)
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به هرحال، مولوی معتقد است اگرچه شیطان در کارش بسیار قهار و چیره دست است، اّما حقیقت 
این است که مکرها و وسوسه های او فقط بر مسلمانان ناقص  و نااستوار در ایمان کارگر واقع می شود، نه بر 
مردان حق  و مؤمنان راستین. او این عقیده اش را در ابیات زیر که شیطان را به عنکبوت(عنکبوت  دیو) و 
بندگان و به دام افتادگانش را به  ذباب/ مگس تشبیه مي کند و کبک و عقاب را سمبل مؤمنان راستین قرار 

مي دهد، به تصویر می کشد:
مگس صیاد  باز  نبود  عنکبوتان می  مگس گیرند و بسزان که 
کّروفر دارد، نه بر کبک و عقابعنکبوت دیو، برچون تو ذباب

(4345-4344/3)

 و به تأسی از قرآن، مشورت با خردمندان را یکی دیگر از راه های رهایی از وسوسه های شیطانی ذکر 
می کند:

اَمرهم شوری بخوان و کار کنعقل را با عقل یاری یار کن
(168/5)

                
3-4: خیال و پراکندگی خاطر

»خیال، مرتبه ای از عالم هستی است که از ماّده  و عوارض ماّده  مجرد است و این همان چیزی است که 
عارفان و اشراقیان و حکیمان متألّه به آن »عالم مثال«، »عالم اشباح«، »برزخ«، »خیال منفصل« و »َهَورَقلْیا« 
گویند. این عالم میان عالم عقل و عالم طبع است، زیرا عالم عقل، مجّرد محض است و عالم طبع، ماّدی 
محض . عالم خیال ا ز حیث باطن، مانند عقل، مجّرد است. صوری که در رؤیا دیده می شود، ازاین سنخ 
است. لیکن خیال در مثنوی غالباً بر ظنون و شکوک و پندارهای بیهوده  اطالق می شود و گاه بر اندیشه های 

حقیقت بین و گاه به انگیزه ها و مکانیسمهای روانی« (زمانی، 1386ش:ص 307).
تو جهانی برخیالی بین رواننیست وش  باشد خیال  اندر روان
وزخیالی فخرشان و ننگ شانبرخیالی صلح شان و جنگ شان

(71-70/1)

صوفیه  خواطر را به چهار دسته  تقسیم می کنند: 1. حقانی، 2. ملکی، 3. نفسانی، 4. شیطانی. دو دستۀ اخیر 
القاکنندۀ هوسها و انگیزه های اعمال و رفتار حیوانی هستند و درصورت وقوع جز رسوایی و دوری از درگاه 
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حق، حاصلی نخواهند داشت. مولوی یکی از خاستگاه های پراکندگی خاطر را هم نشینی با بدان می داند:
می زند بردل، به هردم کوب شان...خلق ، پنهان  زشت شان و خوب شان
وسوسه و  وحی ها  از هزاران  کس بود، نه  یک کسهخارخارِ 

(همان/ 1039و1042)

موالنا معتقد است خیاالت از عوامل بسیار تأثیرگذار در ارزیابی ما از رؤیت پدیده هاست، زیرا:
هرچه آن بیند، بگردد این بدانچشم  ظاهر سایۀ آن چشم دان

(614/2)

ازاین رو، منشأ زیبا یا زشت دیدن پدیده ها به نوع خیاالت مثبت یا منفی و حقانی یا شیطانی مربوط 
می گردد:

هم  وی اندرچشم آن دیگر، نگارآن یکی در چشم تو باشد چو مار
وآن خیال مؤمنی در چشم دوستزان که در چشمت خیال کفر اوست

(همان/ 606-605)

تأثیر خیاالت به قدری قوی و نافذ است که موجب می گردد تا زیباترینها به صورت زشت ترینها دیده 
شوند، حّتی اگر آن  زیبا، یوسف  باشد:

هم وی اندرچشم  یعقوبی، چو حوریوسف  اندرچشم اخوان چون ستور
او را زشت  دید مر  بد  چشِم فرع، و چشم  اصلی ناپدیدازخیال 

 (همان/ 613-612)

عالوه براین، خیاالت واهی به دلیل تلّون و تنّوعشان هرکس را به چیزی مشغول می نمایند، یکی را به 
یافتن گنج  در کوه ها و دیگری را به صید ُدر در دریاها. از این  رو، خیاالت، خاستگاه  روشهای مختلف در 

جستجوی حقیقت انگاشته می شوند:
زاندروناین روشها مختلف بیند برون ملّون  خیاالت  ازآن 

(326 /5) 

و چون خیاالت به  سبب بی  بنیادبودن شان نمی توانند راهنما و راهبر صادقی باشند، قبلۀ جان  پنهان مانده 
و گمراهی پدیدار می گردد:

آورده اندقبلۀ جان را چوپنهان کرده اند جانبی  رو  هرکسی 
 (همان/ 329)
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وآن چه از میان این تصّورات موهوم و راه های پیچ درپیچ  سربرزده و وجود آدمی را تسخیر می کند، 
افسردگی روح و پژمردگی روان و به تعبیر روان شناسان، روان پریشی است. روان پریشی با آثار مخربش، 
تمرکز حواس ، ثبات فکر و حضورقلب را به هم می ریزد و بالهای پرواز به  آسمان معنویت را در هم 

 می شکند:
وز زیان و سود و زخوف زوالجان همه روز از لگدکوب خیال
سفرنی صفا می ماندش، نی لطف  و فّر راه  آسمان  به سوی  نی 

(415-414/1)

چنان که قباًل اشاره شد، ریاضت، تربیت و صرف وقت، و از همه  مهم  تر، عمل به  خالف خواست خیال 
و خاطر، عمده ترین راه رام کردن آنها است.
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نتیجه گیري
1. هدف از آفرینش انسان، عبادِت خدای واحد، و نماز، سّید عبادات و متعالی ترین صورت و حقیقت 

ذکر خدا به شمار می آید؛
2. کمال نماز منوط به پذیرش حق و الزمه ی پذیرش، رعایت آداب ظاهری و باطنی نماز است؛

3. حضورقلب، مهم ترین ادب باطنی و روح و حقیقت نماز بوده و مقبولّیت نماز به مقدار مقبولِت 
حضورقلب است؛

4. موانع حضورقلب دودسته اند، یکی ظاهری و دیگری باطنی. مولوی ازاین موانع با تعبیر نجاسات 
ظاهری و باطنی یاد می کند؛

5. مهم ترین موانع حضورقلب در مثنوی عبارتند از: 1) دنیا؛ 2) نفس اّماره؛ 3) شیطان؛ 4) خیال  و 
پراکندگی خاطر؛

   5-1: دنیا: دنیا دوجنبۀ متناقض دارد، یکی وجودی و دیگری عدمی. نکوهش مولوی جنبۀ وجودی 
آن را شامل می گردد. ناپایداری و افسونگری از عوامل مهم این نکوهش  هستند و مقصود موالنا از مالمت 
دنیا دعوت به رهبانّیت و ترک  تعامالت اجتماعی نیست، بلکه دعوت به بیداری از غفلت است که دنیا ایجاد 

می کند. ازاین رو، دنیا از دیدگاه او غفلت از خدا است؛
   5-2: نفس اّماره: از دیدگاه مولوی نفس اّماره و شیطان یک تن هستند که در دوصورت ظاهر شده و 
به پیکار با عقل، دل و دین برخاسته اند. او به  تأسی از حدیث نبوی، جهاد با نفس را جهاد اکبر می خواند 
و از کشتن نفس، تصعید و تبدیل هواهای نفسانی به خواسته های معقول روحانی را اراده  می نماید که در 
سایۀ پیرحقیقت بین  تحصیل می گردد. تصویرگریهای او از نفس اّماره به بت، گرگ، دزد، اژدها، دوزخ و... 

به اعتبار صفات درونی انسانها است، نه صَور بیرونی؛
   5-3: شیطان: ممانعت شیطان از تحقق حضورقلب در نماز، مبتنی بر بُعد منفی شخصّیت او است. 

قلب حقایق یا وارونه کاری از مهم ترین تصّرفات او در وجود آدمی است که به وسیلۀ وسوسه انجام می گیرد.
تهدید انسان به فقروفحشا از مؤثرترین وسوسه های او به شمار مي رود که فقط بر مسلمانان ناقص و نااستوار 
در ایمان کارگر واقع می شود و تفّکر، تعّقل و مشورت با خردمندان بهترین تدابیر رهایی  از وسوسه های 

شیطانی می باشند؛
   5-4: خیال  و پراکندگی خاطر: خیال در مثنوی بر ظنها و پندارهای بیهوده اطالق می شود و مراد از 
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پراکندگی خاطر، خواطر نفسانی و شیطانی است که القاکنندۀ هوا و هوس می باشند. خیاالت از عوامل بسیار 
تأثیرگذار در داوریهای ما از پدیده ها محسوب می شوند و به سبب تلّون  و تنّوع، خاستگاه روشهای متفاوت 
حقیقت طلبی می گردند که نتیجۀ قهری آنها دوری از حق است. درصورت موفقّیت خیال در تسخیر 
وجود آدمی، تمرکزحواس، ثبات فکر و حضورقلب به هم خواهد ریخت. عمل به خالف خواست خیال، 

عمده ترین راه رام کردن آن است.
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یادداشتها
َ قَْد أََحاَط  َ َعَلى ُكِلّ َشْيٍء قَِديٌر َوأَنَّ اللَّ ُل األْمُر بَْينَُهنَّ لِتَْعَلُموا أَنَّ اللَّ َِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن األْرِض ِمْثَلُهنَّ يَتَنَزَّ ُ ال 1.  »اللَّ

بُِكِلّ َشْيٍء ِعْلًما.«
2. »َوَما َخَلْقُت الِْجنَّ َواإلنَْس إاِل لِيَْعبُُدوِن.«

3. »اّن قُبَِلت قُبَِل َما َسَواَها َو إِّن ُردَّت ُردَّ َما ِسَواَها« )موسوی راد، 1373ش:ص 21(.
4. اشاره دارد به اين كه »همه ی ما مثل قوم نوح در توفان گمراهى هستيم، مگر كسى كه خدا  او را حفظ كند. مضمون از 

ِ إاِل َمْن َرِحَم...«)2، ص298(. آية43 سورة هود است كه درآن نوح به پسر خود مى گويد: »ال َعاِصَم الْيَْوَم ِمْن أَْمِر اللَّ
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