بررسي موانع حضور قلب در نماز ،در مثنوي معنوي

دكتر علياكبر باقريخليلي
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چکيده
عبادت ،هدف آفرینش و نماز ،سید عبادات و متعالیترین 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 باطنیاش بست ه میباشد
مقبولیت نماز به مقدار حضورقلب است ،چنانکه در حدیث
و حضورقلب ،مهمترین ادب باطنی نماز بوده و
ّ

نبوی ،نماز بدون حضورقلب ،نماز کامل بهشمار نیامده است .اگر چه مولوی در مثنوی ،شریعت و طریقت
و ظاهر و باطنِ عبادات را از یکدیگر جدایی ناپذیر میداند ،ا ّما اساس ًا به بازتاب آداب و پیامهای باطنی

عبادات ،بهویژه نماز پرداخته و ضمن تأکید بر حضور قلب در نماز ،الزمة تحقق آنرا اهتمام در دفع و
رفع موانعش میداند و )1 :دنیا )2 ،نفس ا ّماره )3 ،شیطان )4 ،خیا ل و پراکندگی خاطر را مهمترین موانع

رهبانیت و ترک تعامالت اجتماعی و
حضورقلب ذکر میکند .نکوهش دنیا در مثنوی بهمعنی دعوت به
ّ
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 ا ّماره را جهاد اکبر خوانده و از کشتن آن ،تصعید و تبدیل هواهای

نفسانی به خواستههای معقول روحانی را اراده مینماید که در سایة پیر حقیقتبین ،قابل تحصیل است.
از دیدگاه او ِ
تصرفات شیطان در وجود آدمی استکه بهوسیلة
قلب حقایق یا وارونه کاری ،از مهمترین ّ
وسوس ه انجام میگیرد و تهدید مسلمانان نااستوار در ایمان ،ب ه فقر و فحشا از زیانبارترین این وسوسهها

است .خیال بهمعنی شکها و پندارهای بیهوده استکه بهدلیل تل ّو ن و تن ّوع ،خاستگاه روشهای متفاوت
حقیقتطلبی میگردد و نتیجة قهری آن ،بههمریختن تمرکز حواس ،ثبات فکر ،حضورقلب و نهایت ًا دوری
از حق است .ازاینرو ،عمل به خالف خواست خیال ،عمدهترین راه رامکردن آن محسوب میگردد.
واژگان کليدي :نماز ،حضورقلب ،مثنویمعنوی ،دنیا ،نفس ا ّماره ،خیال.
 -1دانشيار دانشگاه مازندران.
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 -1درآمد

چیستی رازِ آفرینش و فلسفة حیات از پرسشهای بنیادین استکه در طول تاریخ ،ذهن ّ
متفکران و
ی بهخود مشغول کرده است .اگرچه عدهای نتوانستند
مستدل و منطق 
اندیشمندان بيشمار را براي يافتن پاسخ
ّ
از میان انبوه تردیدها در گذرند ،ا ّما فراوا ن هستند آنان که در کشف راز آفرینش از پل شک گذشته و به
مقصد یقین رسیدهاند .اگرچه در طی طریق یقین ،همه یک راه را نپیموده اند ،ولی از میان طرق و آرای
مختلف جویندگان وپژوهشگران حوزة دین دربارة فلسفة خلقت ،دو شیوه و نظر ،بیشترین طرفدار را
دارد:
مقدمة هر عبادت بهشمار میرود و عبادت نیز خود سرچشمة معرفت
.1علم و معرفت« :معرفت و علمّ ،

ت عبادت ...معرفتی استکه از عبادت حاصل
بیشتر است .علاّ مهطباطبایی دراینباره مینویسد«حقیق 
میشود»(بهجتپور1388 ،ش:ص  .)135شایان ذکر استکه براساس آیة  12سورة طالق 1نیز هدف
ت بیان شده است (همان:ص .)136آیتاهللخمینی(ره) دراینباره مینویسد:
آفرینش جهان ،علم و معرف 
توجهدادن قلوب بندگان خداست ،ب ه آنچه برای آ ن خلق شدند که آن معرفةاهلل استکه
«مقصود عمدة ما ّ

محبت و
از همة سعادات باالتر است ...به عقیدة آیتاهللجوادیآملی نیز هدف اصلی آفرینش ،معرفت و ّ
ت و اساس همة آنها معرفت میباشد»(همان).
عبادت خدای سبحان اس 

 .2عبادت و عبودیّت :عدهای دیگر از آیة  56سورة ذاریات 2چند نکتة مهم را استنباط نمودهاند:

«الف :هدف از آفرینش انسان ،عبادت است و عبودیّت اظهار آخرین درجة خضوع در برابر معبود

است....

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

 -2نماز
اگر ذکر خدا و فراموشی از غیر او را عالیترین نوع عبادت بدانیم ،این ذکر در نماز در متعالیترین و

کاملترین صورت و حقیقتش تجلّی یافته است ،ب ه عبارت دقیقتر ،نماز واالترین ذکر خدا است ،چنانکه
سی د عبادات خوانده شده و قبولی سایر عبادات به قبولی نماز پیوند خورده است
در احادیث نبوی نیز نمازّ ،
الصال َة ل ِ ِذ ْك ِري» (طه /آية .)14
و خداوند نیز در قرآن کریم میفرماید « َو َأق ِ ِم َّ

3

10

نماز ا ّولین اصل از اصول باورهای غایتگراست .باورهای غایتگرا هدف و خواست از خلقت انسان و

نقش انسان را در راه نیل به این هدف باز مینمایانند و در دین مبین اسالم از آنها با عنوان فروع دین یاد
میگردد.
مقدس
اگرچه اعتقادات و باورها ،افق دینداری معتقدان و ضرورت وجود روشهایی برای وصول به امر ّ
ن باورها و شعایر است ،نه صرف آگاهی از آنها.
ق را نشان میدهند ،ا ّما فضیلت دینداری ،عمل به ای 
یا ح 
ازاینرو ،نماز از یکطرف ،در شمار باورهای غایتگراست و از طرف دیگر ،ارزش غایی و شرط پذیرش
نماز به اقامة آن ،مطابق آداب ظاهری و باطنی بازبسته است.
از میان آداب باطنی نماز ،حضورقلب ،مهمترین اصل بهشمار میآید ،چنانکه پیامبراکرم(ص)

حض ُورِ ال َق ِ
فرمودهاندَ « :ال َصلَو َة اِلاّ ب ِ ُ
لب»(فروزانفر1370 ،ش:ص )5؛ یعنی «نماز به قدر حضورقلب مقبول
است ...و قبولی نماز به اقبال قلب است(».موسویخمینی1368 ،ش:ص 37و.)48

بنابراین ،ضرورت دارد تا موانع حضورقلب در نماز شناخته شود و عزمها در راه دفع آنها جزم گردد،
ت را به س ه نوع تقسیم کردهاند:
ن موضوع باید اشاره شود که عباد 
ولی قبل از پرداختن به ای 
 )1عبادت بدنی ،مثل نماز و روزه؛  )2عبادت مالی ،مثل زکات ،خمس و انفاق؛  )3عبادت فکری که

ّ
تفکر خوانده میشود(ستاد1376 ،ش:ص .)58

ف از ذکر این طبقهبندی آن استکه در بررسی موانع نماز و شیوهها و شگردهای مبارزه با آنها،
هد 

ّ
تفکر بهمعنای علم و معرفت و شناخت فلسفة آفرینش مورد تأکید فراوان قرار گرفته و تو ّسل به آنها از
هر شیوة دیگری کارسازتر و راهگشاتر دانسته شده است.

الدینمح ّمدبلخی براساس نسخة چاپی «مح ّمداستعالمی
حدود پژوهش این مقاله ،مثنویمعنوی جالل ّ

(1372ش) ،ششدفتر ،چاپ چهارم ،انتشارات ز ّوار و سیمرغ ،تهران ».میباشد .در ارجاعات ،عدد سمت
ت یا ابیات است ،مثل()382/1
راست داخل پرانتز ،شمارة دفتر و عدد سمت چپ ،شمارة بی 

 -3موانع حضورقلب در نماز
دربارة موانع حضورقلب در نماز بحثهای بسیار دقیق و گستردهای انجام گرفته که برای رعایت اختصار
به دو مورد از آنها اشاره میشود و سپس دیدگاه مولوی بیان میگردد.
الف) غزالی موانع نماز و اسباب غفلت دل را دو نوع میداند :یکی ،ظاهری و دیگری ،باطنی.
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 -1موانع ظاهری :مراد اسباب ما ّدی و بیرونیاند ،مثل اقامة نماز در محلّی که دیدنیها و شنیدنیها ،دل را

به خود مشغول گردانند؛

 -2موان ع باطنی :مقصود اندیش ه و خاطر پراکنده استکه دشوارتر از موانع ظاهری میباشد(غزالی،
1368ش ،ج :1ص .)171
ج سعادت خوانده است و تش ّتتخاطر و کثرت
ب) امام خمینی(ره) حضورقلب در نماز را کلید گن 
قلبیه را مانع آن میشناسد و برآن استکه این مانع ،گاهی از امور خارجی و حواس ظاهری پدید
واردات ّ
میآید و گاهی از امور باطنی؛ و معتقد است امور باطنی دو خاستگاه بزرگ دارند:

فراربودن طایر خیال که هیچ ارتباطی با دنیا و جاذبههای دنیوی نداشته ،بلکه ح ّتی
 -1هرزهگردی و ّ

ن مصیبت گرفتار میگردند .اگرچه این مانع را میتوان با ریاضت ،تربیت و صرف
تارِکان دنیا نیز بدی 
وقت برطرف کرد ،ا ّما عمل به خالف خواست خیال ،عمدهترین راه رامنمودن آن است؛

حب دنیا و تعلّقات دنیوی که رأس خطیئات و اماألمراض باطنیه شمرده میشود و سودمندترین
ّ -2

سالح پیکار با آن ،علم و عمل نافع است(موسویخمینی1368 ،ش:ص .)57-49

بهعالوه ،ایشان برای طهارت ظاهری و باطنی نیز موانعی برمیشمرد که عبارتند از:
ت گناهان) که با توبة نصوح تطهیر میگردد؛
 -1قذارت معاصی(نجاس 
 -2اخالق فاسده که باید با علم نافع و ریاضتهای شرعی پسندیده تطهیر شود.
همچنین ايشان برای قلب نیز قذاراتی قایل شده که عبارتند از:
حبدنیا است و تطهیر از آنها اولین
 -1تعلق به غیرحق و ّ
حبنفس و ّ
توجه به خود و عالم که منشأ آن ّ

مرتبة سلوک الیاهلل قلمداد میگردد؛

 -2جهل ّ
مرکب که بدتر و سختتر از هم ه و ح ّتی موجب عجز انبیای عظام(علیهمالسالم) نیز بوده

ن قذارت با ّ
تفکر درحال انبیا و اولیا قابل تطهیر میباشد(همان:ص .)65-63
است .ای 

آنچه مهم است «و بیشتر خلق از آن بیخبر و یا بیاعتنا هستند ،نجاستها و حدثهای باطنی استکه
بهمراتب از نجاستها و حدثهای ظاهری مضرتر و تطهیرش الزمتر است»(دستغیب1361 ،ش:ص .)63
توجه ذهنی و حضورقلبی گردد ،آلودگی و پلیدی و بهعبارت
مولوی هرآنچهرا که در نماز ،مانع ّ

ت خوانده و آنرا به دو دسته تقسیم کرده است:
دقیقتر ،نجاس 
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ی یا ما ّدی ،مثل خون ،بول ،حدث و جز آن که با آب پاک میگردند؛
ت ظاهر 
 -1نجاس 

-2

نجاست باطنی و روحی که عبارت از انواع بیماریهای روحی و روانی است ،مثل کبر ،حرص،

ت جز با آب لطف کردگار پاک نمیشوند:
حسد ،عجب و غيره ،این نجاسا 
خو ن پلید است و به آبی میرود
کا ن بهغیرآب لطف کردگار

لیک باطـن را نجاستها بود

کم نگردد از درو ِن مردِکار
()1804-1803/2

و الزمة کسب لطف پروردگار توبه و انابت ،عشقو سوز و استغاثه و استحقاق بندگی است:
جز به آب چشم ،نتوان شستن آن

چون نجاسات بواطن شد عیان
()2095/3

بههرحال ،مولوی در مثنوی ،عناصر و موضوعات مختلفی را بهعنوان موانع حضورقلب در نماز مطرح
میکند که از میان آنها ،موارد زیر را میتوان سختترین و زیانبارترینشان فرض کرد:
 )1دنیا )2 ،نفسا ّماره )3 ،شیطان )4 ،خیا ل و پراکندگی خاطر.

 :1-3دنیا
حبدنیا را خاستگاه تمام مفاسد و ناهنجاريهای فردی و اجتماعی دانسته و گفتهاند« :انسان دارای این
ّ

حب از جمیع فضایل معنویّه برکنار است»(موسویخمینی1368 ،ش:ص  .)58-57در مجموع دنیا را بهدلیل
ّ

آفات دهگانه ،بزرگترین مانع نماز و حضورقلب بهشمار میآورند .آفات مذکور عبارتند از:

 .1طغیان؛  .2بغی؛  .3اعراض؛  .4کبر و نخوت؛  .5تفاخر؛  .6تکاثر؛  .7سرگرمی به امور ما ّدی؛  .8بخل؛

 .9تبذیر؛  .10غرور.

ت بازبسته استکه عبارتند از:
رهایی از این آفات به کسب ده فضیل 
توجه به حق؛  .4شکر؛  .5تواضع؛  .6سخاوت؛  .7فراغت؛  .8تقوا؛  .9قوام؛
 .1عل ّوه ّمت؛  .2عفت؛ ّ .3

.1تسلیم و رضا( .دستغیب1361 ،ش:ص .)118-114

مولوی برای دنیا ،دوجنبة متناقض قایل است :یکی ،وجودی و دیگری ،عدمی« .جنبة وجودی دنیا
آدمی را مفتون میسازد .ازاینرو ،خیال میکند که خوشیها و زیباییهای دنیا از قبیل مال و مقام و مسند
و ّلذت ،پایدار است .ا ّما جنبة عدمی دنیا به آدمی اندرز میدهد که شیفتة این صورتهای دلنشین ناپایدار

نگردد و جانب اعتدال و واقعبینی را مغفول ندارد»(زمانی1386 ،ش:ص .)809-808
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همچنین دنیا اگرچه خوش ُ
شکفت

گ زد ،هم بیوفایی خویش گفت
بان 

اندر این کون و فساد ای اوستاد

آن دغل کو ن و نصیحت آن فساد
()1594-1539/4

ن جنبة وجودی دنیا است که مولوی از آن با تعابیری چون :قهرخانة کردگار(،)1897/6
توجه به همی 
با ّ
دارالغرور(،)3084/4نیستهستنما(َ ،)1284/2گندهپیر،چاپلوسوعروس( ،)320/6صبحکاذب(،)1977/5
تیه( ،)2491/2جیفه( )4554/3و زندان( )986/1یاد میکند و در وصفش میگوید:
صورتش ج ّنت ،بهمعنی دوزخی
ن گلرخی
الحذر ای ناقصان! زی 

افعیایپرزهرونقششگلرخی...
که بهگاه ِ صحبت آمد دوزخی
(247/6و)250

«موالنا در مواضع عدیده از مثنوی شریف ،دنیا را نکوهش کرده و بشر را از دنیاپرستی بیم داده و
همهجا سفارش کرده استکه تن را زبون و ضعیف و جان را قوی و نیرومند پرورش دهند»(همایی،
1366ش :ج ،1ص  .)160ازجمله عوامل نکوهش دنیا ،بیوفایی و ناپایداری آن است .او با کسی عهد
مو ّدت نبسته و برکسی نمیپاید و این ناپایداری خود نشان از فنا و نیستی دارد:
ل او بیحاصلاند
ن جهان و اه 
ای 

هردو اندر بیوفایی یکدلاند

زادة دنیا چو دنیا بیوفاست

گرچه روآرد بهتو ،آنرو قفاست
()1651-1650/4

عامل دیگر نکوهش دنیا ،افسونگری او است .مولوی با استناد به این حدیث پیامبراکرم(ص) که
سحاره و
وت َو َما ُر َ
الدنیا ف َان ّها َأ ْس َح ُر م ِ ْن َها ُر َ
«اح ّذروا ّ
وت»(فروزانفر1370 ،ش:ص  ،)137دنیا را ساحره و ّ
ْ
گندهپیری میخواند که د م گرمش شاهان را اسیر خود کرده و رهایی از آن جز با استمداد از انبیا و اولیا
امکانپذیر نیست:
سحاره خواند
زا ن نبی دنیات را ّ

کوبهافسونخلقرادر َچهنشاند...

ورگشادی َعق ِد او را عقلها

انبیا را کی فرستادی خدا؟

ساحرة دنیا ،قوی دانا زنی است

ل سحر او بهپای عا ّم ه نیست
ح
(3194/4و)3198-3197

ترغیب به دنیاپرستی این ساحره ،بهمعنی توقف خداپرستی و طلب آخرت است و لذا ،برای تبیین
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ن حدیث نبوی استناد مینماید کهَ « :م َث 
حب دنیا و طلب آخرت ،به ای 
الدُّنیا َواآل ِخ َر ِة
مانعةالجم ع بودن ّ
لُ َ
حد ا ُه َما ُأسخَ َ ُ
خری» (فروزانفر1370،ش :ص  -)120دنيا و آخرت
َک َمث ََل ضَ َّرتی ِ َن ب ِ َقدرِ َما َأرضَ َ
یت إ ِ َ
طت األ َ
مثل دو همسر يك مرد است كه با يكديگر ناسازگارند.
نه بگفتهست آن سراج امتان
پس وصال این ،فراق آن بود

«ضرتان»؟
اینجهانوآنجهانرا ّ

صحت این تن ،سقام جان بود
ّ
()3210-3209/4

ی دنیا و دنیادوستی را تصویر و تشریح کند،
ازاینرو ،او میکوشد تا با طرح داستانها و تمثیلها ،زشت 
چنانکه شهوت دنیا را به گلخن تشبیه کرده و اغنیا را به تونیان و سرگینکشانی که بهسبب حرص دنیا از
شستشو در حمام تقوا محروم مانده و فقط از سیاهی و بدبویی آن بهره بردهاند:
شهوت دنیا مثال گلخن است

که از او حمام تقوا روشن است

پس وصال این ،فراق آن بود

صحت این تن ،سقام جان بود
ّ
()3210-3209/4

از دیدگاه مولوی آنان که از چشم بصیرت و آخرت بین بینصیباند ،بدون هیچگون ه ّ
تفکر و تدبّری،
«الدنیا ِجيف ٌة َو طالبُها ِکالب»(فروزانفر1370 ،ش:
د ل به دنیا میبازند و چون سگان ،طالب مردار میگردندّ :
ص )216؛ وگرنه صاحبان چش م بصیرت با اقتدا به رسولاکرم (ص) و مشاهدة حقیقت دنیا ،هرگز به اين

دل نمیبندند:
جوز پوسیدهست دنیا ،ایامین

شکمکن،ازدورشببین...
امتحان 

چش م مهتر چون بهآخر بود جفت

پسبدا ندیدهجهانراجیفهگفت
()3485-3481/6

رهبانیت و گسستن مطلق از تعامالت اجتماعی و
مقصود موالنا از نکوهش و ترک دنیا ،دعوت به
ّ

معیشتی نیست؛ زیرا «زندگی شخصی موالنا نشان میدهد که شخصیتی جامعهگرا و ف ّعال بوده است و ...

ی و آن
با مرور در مثنوی روشن میگردد که مراد از دنیا حیات اجتماعی مثبت نیست ...بل حالتی قلب 
غفلتی استکه بر دل عارض میشود و یاد خدا را از دلها محو میکند»(زمانی1386 ،ش :ص 792و.)808
ن ل ِ ُد َنی َ
عالوه بر این ،مولوی بهتأسی از آموزههای دینی و تحتتأثیر احادیثی چونُ :
یش َأب َ َدا ً
اک َک َما تَع ِ ُ
«ک 
َو ُکن لآِ ِخ َرت ِ َ
«الد َنیا َم َزر َع ُة اآل ِخ َرة»(فروزانفر،
ک َک َمات َُم ُ
وت َغ َداً»(همایی ،همان ،ج ،1ص  )163و نیز ُّّ
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1370ش:ص  )112بهدنیا با دید اُخروی مینگرد و از دنیا ،توشة آخرت را میجوید ،نه از دنیا ،دنیا را:
ما ل دنیا دا م ِ مرغان ضعیف

ک عقبا دام مرغان شریف
مل 

تا بدینملکی که او داماست ژرف

در شکار آرند مرغان شگرف
()649-648/4

ولذا ،در تفسیر قدسی مولوی از دنیا ،دنیا غفلت از خداست وگرنه ،چنانچه مال دنیا در راه دین و
ق صرف شود ،نهتنها نکوهیده نیست ،بلکه مورد ستایش رسولاکرم(ص) نیز میباشد:
دادة حق در راه ح 
عمال َم ُ
الصالِح»(فروزانفر1370 ،ش :ص :)11
الصال ِ 
ح ُ لِل َّر ُجلِ َّ
ال َّ
«ن ِ َ
ت دنیا؟ از خدا غافل بُدن
چیس 
مال را کز بهر دین باشی حمول

ش و نقده و میزانوزن
ن ه قما 
صالح» خواندش رسول
«نعممال ٌ
َ

()988-987/1

نکتة دیگر اینکه دنیا از دیدگاه مولوی هوای نفس است و هوای نفس ،حیضمردان:
ایرفیقان!زینمقیلوزآنمقال

اتّقوا ،ا ِ َّن ال َه َوی ِح ُ
الر َجال
یض ِّ
()2944/6

و همانگونهکه حیضزنان ،آنان را از عبادت محروم میگرداند ،هوای نفس(حیضمردان) نیز مردان
را از نماز و عبادت محروم کرده و از درگاه حق به بیرونشان میراند:
اهبطوا افگند جانرا درحضیض

ازنمازش کرد محروم اینمحیض

اهبطوا افگند جانرا دربدن

ُد ّرعدن

تابهگل

پنهان

بود

(همان2943 :و)2945

 :2-3نفس امّاره

مولوی ،سختترین مانع حضورقلب در نماز را موانع یا نجاسات باطنی و روحی ميداند و نفس را منشأ

و خاستگاه آنها میشناسد .از دیدگاه او نفسا ّماره و شیطان یکتن هستند که در دو صورت ظاهر شده و

به پیکار با عقل ،دلودین برخاستهاند:

ن بودهاند
نفسوشیطان هردو یکت 
ن در ِس ّر خویش
ی داری چنی 
دشمن 
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دردوصورت خویش را بنمودهاند
مان ع عقلاست و خصمجان و کیش
()4057-4056/3

و کارآمدی مکر این دشمن درونی در کینتوزی که به ناکارآمدسازی تمییز فریفتگانش انجامیده

( ،)2286/2او را -جز در مقابل صاحبا ِن عقل حقیقتبین -شکستناپذیر ساخته است(910/1و .)1038به
َ
الج َهادِ َ
کب ِر ُم َجاهِ َد َة ال َعب ِد َه َوا ُه»
األص َغ ِر إِلی َ
این اعتبار استکه پیامبراکرم(ص) فرمودهَ « :ق ِدم ُتم م ِ َن َ
الج َهادِ األ َ
(فروزانفر 1370 ،ش :ص )14و درآن ،جهاد با نفسا ّماره را جهاد اکبر خوانده:
ایشهان کشتی م ما خصمدرون

ی زوبتر در اندرون
ماندخصم 

ل و هوش نیست
ن این ،کار عق 
کشت 

شیرباطن سخرة خرگوشنیست...

قد رجعنا من جهاد االصغریم

با

اکبریم

ق خواه م و توفیق والف
ت از ح 
قو 

تا به سوز ن برکنم این کوه قاف

ی
نب 

اندر

جهاد

(1383-1382/1و)1397-1396
در تفسیر جهاد اکبر گفتهاند« :صالت از معظمات جهاد اکبر است ...و از برای همین معنی که نماز
جهاد اکبر و پیکار با نفسا ّماره است ،موضع قیام اما م را محراب ،یعنی محل حرب خوانند و همانطورکه
در جهاد اصغر ،بیسرلشکر ظفر بر خصمان متص ّور نیست ،همینطور در جهاد اکبر بیپیروی از پیغمبر و
به اتّباع ولی ،ظفر بر نفسا ّماره دست ندهد»(ژوزف1362 ،ش:ص  .)173بههمیندلیل ،مولوی آنرا شیر و

مجاهد واقعی میشناسد که بر نفسا ّماره و خودپرستی غلبه کند:
سهلشیری دان که صفها بشکند

شیر آناست آنکه خود را بشکند
()1398/1

تصرف جنود
تفسیري دیگر که از جهاد اکبر ارائه شده ،این استکه جهاد اکبر «همان خارجشدن از ّ

تصرف جنوداهلل است» (موسویخمینی1368 ،ش :ص  .)67مولوی برای
ابلیس و واردشدن در تحت ّ

تصرف نفسا ّماره در یک تمثیل سمبلیک( )2389-2388/2اشاره مینماید تا زمانی که انسان بر
تشریح ّ
نفس خویش تسلّط نیابد ،همچون کوری استکه دزد کاالیش را به سرقت میبرد و این دزد ،استعاره از
هلل خارج کرده
نفسا ّماره استکه با سرقت کاالی گرانبهای بینایی ،بصیرت و حکمت ،او را از صف جنودا 
و وارد جنود ابلیس میگرداند:

پس جهاد اکبر آمد عصر دزد

تا بگوید که چهدزدید و چهبرد
(همان)2387 /

ازاینرو ،مولوی جهاد اکبر را «کشتن نفس» میداند و بدیهی استکه «کشتن» دارای معنای مجازی
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است؛ زیرا او کسی را به شهوتستیزی و شهوتگریزی دعوت نکرده ،بل به اعتدال میان شهوترانی
و شهوتستیزی ،یعنی تصعید و تربیت امیال و تبدیل هواهای نفسانی به خواستههای معقول روحانی فرا
ن تصعید و تربیت را در سایة پیر حقیقتبین ،عملی میبیند:
میخواند(زمانی ،همان :ص 355و )509و ای 
ن نفسرا
سربریدن چیست؟ کشت 

هیچنکشد نفسرا جز ّ
ظل پیر

درجهاد و ترکگفتن نفسرا
ت گیر
ن آ ن نفسکش را سخ 
دام 
(2534/2و)2537

 :1-2-3تصاویر نفسامّاره

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 بهصورت صفاتش میبیند ،نه ب ه شکل ظاهرش .بنابراین ،هواداران و فریفتگان
صور مختلف مشاهده میکند .این صورتها برگزیده از بدترین صفتها از
نفسا ّماره را بسته به صفات ،ب ه َ

پارهای از موجودات عالم واقعی و خیالیاند و مهمترین آنها عبارتند از:
		
 )1جمادات :بت ،آهن و سنگ؛

 )5خزندگان :سوسمار ،مار و کژدم؛

 )2حیوانات :گرگ ،سگ و خرگوش؛

 )6فصول :خزان /پاییز؛

			
 )3انسانها :دزد و ساحر؛

 )7عالم خیال :اژدها /اژدرها؛

 )4پرندگان :زاغ؛			

 )8عالم آخرت :دوزخ.

 :1-1-2-3جمادات :بت
مولوی نفسا ّماره را نه تنها بت ،بلکه«مادر بتها»میخواند و از این همانندسازی حداقل سه وجه را

مدنظر دارد:
ّ

 )1مولّد و زایندة سایر بتها ،یعنی رذایل اخالقی است ،چنانکه درتبیین این ویژگی ،نفس را به آهن

ش از آن می بارد و اگرچه ،با آب
و سنگآتشزنهای تشبیه میکند که انواع شرارتها همچون شعلة آت 
ماهیت آن ،خاموششدنی نبوده ،همچنان شرر و شرارتبار باقی میماند:
خاموش میشود ،ا ّما ّ
س و بتشرار
ن و سنگاست نف 
آه 

آنشرار ،ازآب میگیرد قرار

نشود؟
بکیساک 
نزآ 
سنگوآه 

ی ایمنبود؟
آدمی با این دو ک 
()778-777/1
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بنابراین ،اگرچه بتشکستن سهل ،ا ّما سهلدیدن کشتن نفس ،نشان جهل است:
ن سهلباشد ،نیکسهل
بتشکست 

سهلدیدن نفسرا جهلاست ،جهل
(همان)782 /

 )2معبود هواپرستان است؛ چنانکه ایمان را از دلها میزداید و هوا را مینشاند:
ت زبان
تازهکن ایمان ،نه از گف 

ایهوا را تازهکرده در نهان

تا هوا تازهاست ،ایما ن تازهنیست

کینهوا جز قفل آ ن دروازه نیست
(همان)1087-1086 /

 )3بزرگترین و سرسختترین بتها است و پیکار با آن از همة بتها دشوارتر؛ چنانکه سایر بتها در
س مثل اژدها است:
حکم مار و نف 
ت نفس شمـاست
مــادر بتهـا ب 

ت اژدهاست
نب 
ت مار و ای 
زآنکه آن ب 
(همان)776 /

 :2-1-2-3حیوانات :گرگو سگ
مولوی نفس را در د ّرندهخویی به گرگ همانند ميكند و علت تداوم اعمال نفسانی انسانها را آ ن میداند

که نفس ،عیبها را ميپوشاند و حقیقت اعمال را نهان میسازد:
گرگ د ّرندهست نفسبد ،یقین

چهبهان ه مینهی بر هر قرین؟
()4870/6

سگ تشبیه ميكند و سبب آن را سیری ،و راه ستیز با آنرا عدم
همچنین او نفس را در سرکشی به 
س میداند:
برآوردن همة تم ّنیات نف 

مدان

گ را استخوان
کمترک انداز س 

آلتاشکار

خود

جزسگ

گ چونسیر شد ،سرکششود
زانکه س 

کی سوی صید و شکار خوش َد َود؟
()2890-2889/1

منیت ،به «نرخر» تشبیه میکند:
عالوه بر این ،مولوی نفس را به دلیل میل افراطی به شهوت و ّ
ی نرخراست
دانکه ایننفس بهیم 

زیر او بودن ازآن ننگینتراست
()1394/5

درنظر مولوی فریفته شدن آدمیان به وعدههای شیرین و دروغین نفس ا ّماره ا ز بیوفاییها و پیمانشکنیهای
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مکرر ا و شگفتانگیزتر است:
وعدهها بدهد تورا تازه بهدست

که هزارانبار آنها را شکست

ت دهد
عمراگر صدسال خود مهل 

ت هر روزی بهانة نو نهد
او 

گرمگوید وعدههای سرد را

جادوی مردی ،ببندد مرد را
()2289-2287/2

توجه به فرازوفرودهای داستان نخجیران ،نفس را در مکر و حیل ه به خرگوشی تشبیه
ولذا ،مولوی با ّ

میکند که شیر را شکست داده است و شیر را نماد انسانی قرار میدهد که بهجای بیدارشدن و با اشراق
قلبی به خدا رسیدن ،راه چونوچرا و استدالل را میپیماید:
ایتو شیری درتگ اینچــاه فــرد

توخورد
تریخ 
سچونخرگوشخون 
نف 

س خرگوشت بهصحرا در َچـــرا
نف 

تو ب ه قعــر این َچه چــون و چــرا
()1361-1360/1

 :3-1-2-3انسانها ،دزد و ساحر

چنانکه قب ً
ن به دزد همانند ميكند و در دفتر
ث شد ،مولوی نفس را بهدلیل سرقت عقل ،د ل و دی 
ال بح 
ت کو د م میزند /هرنفس قلب
سوم ،او را بهدلیل قلب حقایق به ساحر تشبیه مینماید« :کار سحر این اس 
ق را باطل و باطل را حق نشان ميدهد و فضیلت را
حقایق میکند» ( .)4075 /3نفس با حربة سحرش ،ح 
بهجای رذیلت و رذیلت را در جایگاه فضیلت مینشاند و با این وارونهکاری ،قوة تمییز انسان در تشخیص
حقیقت را ضعیف و ناتوان کرده ،بهسوی باطلش میکشاند .مولوی سحر او را زهري کشنده میداند که
برای نجات از آن باید از تریاق و دم ساحر جادوییگشا(مردان حق) استمداد جست:
تو ِسر
اینچنینساحردرونتوس 

تاینسحرها
اندرآنعالمک ههس 

َّ
سرا ً مستتر
ان فیالوسواس ّ
ساحران هستند جادوییگشا
()4078 /4077/3

صحت قلب حقایق است .مولوی او را دراین شگرد،
ویژگ 
ی دیگر این ساحر ،توجیهگری او در اثبات ّ

ت راست و خنجر و شمشیر در آستین
فصیح ،صدزبان ،سفسطهگر ،فریبنده ،دارندة تسبیح و مصحف در دس 
توصیف کرده ( )2571-2552 /3و تأکید مینماید که فریفتن و فناکردن از اهداف اصلی او است« :سوی
20

حوضت آورد بهر وضو /واندر اندازد تو را در قعر او» (همان )2558 /و تنها بندگان خاص خدا و پادشاهان

دلآگاه میتوانند از فریبندگی و راهزنیاش در امان بمانند:
چو ن بهنزدیک ولیاهلل شود

آ ن زبا ن صدگزش کوتاه شود

س آمد ،فصیح
ی گاو نف 
مدع 
ّ

حجت آرد ناصحیح
صدهزاران ّ

شهر را بفریبد الاّ شاه را

ره نتاند زد ش ه آگاه را
(همان2552 /و)2555-2554

بنابراین ،اگرچ ه از دیدگاه مولوی نفس متهم به بازداشتن عقل شریف و حقیقتبین از سیر الیاهلل و
جستجوی خدا است ،ا ّما نفس در مقام دفاع از خود ،همچون سوفسطایی ،توجیهگر و سفسطهباز قهاری

استکه با هیچ ارشاد و استداللی بهراه نمیآید ولذا ،او را باید زد و خوار و زبونش کرد:
ی عقل شریف
تن 
م ّته م نفساس 

س سوفسطایی آمد ،میزنش
نف 

م ّته م حساست نه نور لطیف
حجتگفتنش
کشزدنسازد،نه ّ
()3515-3514/2

در همین ارتباط ،مولوی بهدلیل سیطره و فرمانروایی نفس بر تن ،جهانتن را غلطانداز میخواند و تسلّط
بر نفس را هنر گرانقدر آن كساني میشناسد که شهوت را رها کرده باشند:
اینجهـانتن غلطانـداز شد

جزمرآنرا،کوزشهوتبازشد
(همان)1564 /

 :4-1-2-3پرندگان ،زاغ

مولوی نفس را بهدلیل مردارخواری و عادت ب ه نشستن بر س ِر مزبلهها و الشهها ب ه زاغ همانند میکند

که میتواند نماد حرامخواری و مرگ روحانی یا معنوی باشد:
پرد
جانکه او دنـبالة زاغــا ن َ
س چو زاغ
هین! مدو اندر پی نف 

زا غ او را سـوی گورستــان برد
ی باغ
کو بهگورستان برد ،نه سو 
()1313-1312/4

 :5-1-2-3خزندگان ،سوسمار
ی حمله ميكند و
مولوی نفس را بهدلیل تاکتیکها و شگردهای موذیانة تهاجمی که ناگه از سوراخ 
چ پنهان میگردد ،ب ه سوسمار تشبیه مینمايد .او
به سوراخی دیگر ميگريزد و در سوراخهای پیچدرپی 
چ را نماد آرزوها و خیاالت و تم ّنیات دور و درازی قرار میدهد که رسیدن به آنها در
سوراخهای پیچدرپی 
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هالهای از ابهام است:
یکنفسحملهکندچونسوسمار

ْ
دردل او سوراخها دارد کنون

س بهسوراخی گریز در فرار
پ 
سر ز هر سوراخ میآرد برون
()2060-2059/3

 :6-1-2-3فصول ،خزان
سرایندة مثنوی ،نفس را که سبب مرگ معنوی است ،با خزان یکی میداند و معتقد است اگر سالک

راه حق ،انسان کامل را راهبر خود سازد ،میتواند عقل جزوی را ب ه کلّی تبدیل ميسازد و با غلبة عقل کل
بر نفس ،روح خزانزدهاش را به بهار تبدیل نماید:
آنخزان نزد خدا ،نفس و هواست

ن بهاراست و بقاست
عقلو جان عی 

ی درنهان
ت جزو 
مرتورا عقلیاس 

کاملالعقلی بجو اندر جهان
()2063-2062/1

او بحث ویرانگری و گمراهسازی خلق تو ّسط نفس را در دفتر دوم نیز پی میگیرد ()2276/2

س و عمل بر خالف خواستههای او ذکرمی کند ،چنانکه
و راه پیکار با آنرا پرهیز از خواهشهای نف 

وقتی دلیل کاهلی خود در نماز را جویا شده و علّت آنرا برآوردن خواستة نفس ،یعنی خوردن آب
بایزید ،
ب محروم میسازد:
بسیار مییابد ،یکسال خود را ازآ 
ت تاسالی نخواهم خورد آب
گف 

ش داد تاب
آنچنا ن کرد و خدای 

اینکمینه جهد او بُد بهر دین

ت او سلطان و قطبالعارفین
گش 
()1704-1702/3

س را کاری فرمودم ،حرونی کرد .یک
عطار در تذكرة االولياء نیز از قول بایزید میآورد« :روزی نف 
سالش آب ندادم .گفتم یا تن در طاعت ده یا از تشنگی جان بده» (عطار1372 ،ش:ص .)184مولوی در
ت نفس تشویق میکند:
دفتر دوم با صراحت تمام ،سالکان را به عمل به خالف خواس 
مشورت با نفس خود گر میکنی

هرچهگوید ،کن خالف آندنی...

مشورت با نفس خویش اندرفعال

سآنباشدکمال
هرچهگوید،عک 
(2281/2و)2283
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 :7-1-2-3عالم خیال ،اژدرها /اژدها
از دیدگاه موالنا نفس ،بالقوه اژدها است و تا زمانی که آب و هوای مساعد نیابد ،در افسردگی بهسر
خواهد برد:
تاژدرهاست،اوکیمردهاست؟
نفس 

از غــم و بیآلتی افسرده است
()1053/3

او برای اثبات این امر به تشبیهات متعددی متو ّسل میشود :نفس زمانی که آلت بیابد به فرعون تبدیل

ق میایستد یا همچون پشهای استکه با غرور مال و مقام ،عقاب میگردد و همه
ميگردد و در مقابل ح 
را شکار خود میسازد( .)1056-1054/3ازاینرو ،مولوی تأکید مینماید که اژدهای نفس را باید در برف
فراق فسرده نگه داشت و از هرآنچهکه چون گرمای خورشید بیدارش میسازد ،دور کرد:
اژدها را دار در برف فراق

هین! مکش او را بهخورشید عراق

تا فسرده میبود آن اژدهات

لقمة اویی چو او یابد نجات

مات کن او را و آمن شو زمات

رحمکمکن،نیستاوزاهلصالت
()1059-1057/3

ازاینرو ،تشبیه نفس به اژدها بهعنوان یک موجود خیالی چندسر و آتشبار و جز آن میتواند مفهوم
نمادین و اغراقآمیز قدرتمندی و شکستناپذیری نفس را با خود داشته باشد که برای رهایی از هزیمت
ی او
زمرد سبب دفع و دور 
خ و انسان کامل پناه برد ،زیرا روی شی 
و اسارت او باید به شی 
خ همچون ّ

میشود:

نفساژدرهاست،باصدزوروفن

زمرد ،دیده کن
روی شی 
خ اورا ّ
()2550/3

 :8-1-2-3عالم آخرت ،دوزخ

اب ل ِ ُك ّ ِل ب َ ٍ
ين ل َ َها َس ْب َع ُة َأبْ َو ٍ
اب م ِ ْن ُه ْم
تجسم نفس ،با الهام از آیة « َوإ ِ َّن َج َهنَّ َم ل َ َم ْوعِ ُد ُه ْم َأ ْج َمع ِ َ
موالنا در مقام ّ
ت صفت
ُج ْز ٌء َم ْق ُسو ٌم»(حجر /آيات  ،)44-43آنرا به دوزخ هفتدر همانند میکند .اگرچه برای نفس هف 

رذیل ه برشمردهاند .1 :کبر .2 ،حرص .3 ،شهوت .4 ،حسد .5 ،غضب .6 ،بخل.7 ،حقد( .ژوزف1362 ،ش:

ص )169؛ ا ّما بهنظر میرسد موالنا با این همانندسازی در صدد است تا ا ّو ًال تنوع و تأثیر مکرها و خدعههای

نفس را در بازداشتن از سیر الیاهلل بیان کند:
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صورت نفس ار بجویی ای پسر

قصة دوزخ بخوان با هفتدر

هرنفسمکریودرهرمکرازآن

غرق ه صد فرعون با فرعونیان
()784-783/1

ثانی ًا سیریناپذیربودن و کاهشنایافتن از خوردن و بلعیدن و سوختن و سوزاندن را بهتصویر بکشد:
خاژدهاست
دوزخاستایننفسودوز 

کوب ه دریاها نگردد کم وکاست

هفت دریا را درآشامد ،هنوز

کم نگردد سوزش آن خلقسوز
(همان)1385-1384 /

بااینهمه ،مولوی معتقد استکه در پرتو عنایات حضرتحق و انسا ن کامل میتوان آتش نفس را
خاموش کرد و برآن غلبه یافت:
ننفسما
تای 
چونکهجزودوزخاس 

طبع کل دارد همیشه جزوها

اینقدم حق را بود ،کو را کشد

ی کمان او کشد؟
غیرحق ،خود ک 
()1392-1391/1

 :3-3شیطان
متون عرفانی از دو منظر مثبت و منفی به داوری دربارة شیطان پرداختهاند .دیدگاه مولوی نیز چنین
تشرع سخن گفته ،او را نکوهیده است و آنگاه که از منظر اصحاب
است« .هرگاه موالنا از منظر اهل ّ

ق غیرتمند بهشمار آورده است ،ا ّما نه بهتندی آنان.
تصوف سخن آورده ،او را همچون عطار و سنایی عاش 
ّ
عمدة سخنان تحلیلی موالنا دراین باب در دفتر دوم ضمن حکایت معاویه و ابلیس آمده است .موالنا دراین

حکایت ،گفتوگویی بس زیبا و پرنکت ه میان معاویة فرضی و ابلیس ترتیب داده و ضمن آن ،قدرت
واالی خود را در طرح مباحث عقلی و کالمی بهظهور رسانده است(.ازجمله اینکه) شیطان مدعی استکه

ک را دارم و صرف ًا درون افراد
هر موجودی در دستگاه آفرینش نقشی دارد و من دراین دستگاه نقش مح 

را نشان میدهم ،والاّ کسی را بد یا خوب نمیکنم .پس من آفرینندة خوب و بد نیستم ،بل نشاندهندة
ت شیطان دراین مقاله مبتنی بر بُعد منفی
شخصی 
آنها هستم»(زمانی1386 ،ش :ص 403و .)405چون تحلیل
ّ
شخصیت او است ،با صرفنظر كردن از دیدگاههای مثبت  ،به بحث دربارة اين بعد و جنبه میپردازیم.
ّ

چنانکه قب ً
ال اشاره شد ،حضورقلب در نماز از مهمترین آداب باطنی آن بهشمار میآید و «یکی از مه ّمات
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آداب قلبیة نماز و سایر عبادات که از ا ّمهات آداب قلبیه است و قیام به آن از عظایم امور و مشکالت دقایق

تصرفات شیطانی و شاید آیة شریف ه که میفرماید در وصف مؤمنین «الّذین هم
است ،محافظت آن است از ّ

َعلَی َصلاَ تِهِم ُی َحاف ِ ُظون» اشاره به جمیع مراتب حفظ باشد که یکی از آن مراتب بلکه اهم مراتب آن ،حفظ

تصرف شیطان است»(موسویخمینی1368 ،ش:ص .)25
از ّ

تصرفات شیطانی مطرح میکند.
مولوی در مثنوی« ،قلبحقایق» را به عنوان یکی از مهمترین
ّ

قلبحقایق یا وارونهکاری ،یعنی زیباجلوهدادن زشتیها و زشتنشاندادن زیباییها از صفات مشترک نفس
و شیطان برای فریب آدمیان است و انتساب این ویژگی به شیطان ،تأکید مولوی بر همان نکتة پیشین
ن هستند که در دوصورت ظاهر شده و به پیکار با عقل ،دل و دین
استکه نفسا ّماره و شیطان یکت 

برخاستهاند.)4057-4056/3( .

لوایمانراازاینطفالنگول
عق 

میخرد با ملک دنیا دیو غول

آ ن چنان زینت دهد مردار را

کهخرد زایشان دوصد گلزار را
()9999-998/6

شگرد اساسی شیطان برای قابلپذیرشنمودن قلبحقایق و وارونهکاریهایش ،وسوس ه است و مولوی،
توصیفها و تصویرهای واال و ارزندهاش دربارة شیطان را بر مکر و وسوس ه متمرکز کرده و دراین نگرش
بدون تردید متأثر از آیات  3تا  6سورة ال ّناس میباشد:
« ُق ْل َأ ُعو ُذ ب ِ َر ّ ِ
الجنَ ِة َو النَّ ِ
س فِي ُص ُدورِ النَّ ِ
اس الْخَ نَّ ِ
اس ...م ِ ْن َش ّ ِر ال ْ َو ْس َو ِ
ب النَّ ِ
اس»
اس ،م ِ َن ِّ
اس ،ال َّ ِذي ُي َو ْس ِو ُ
(ناس /آيات )6-3

موالنا در دفتر سوم( )4332-4330و پنجم( )168-151به طرح وسوسهها و تهدیدات شیطان به درد و
رنج ،درویشی و فقیری ،جدایی از یاران ،خواری و پشیمانی و تحریک به حرص و تردید و ...میپردازد
و یادآور میگردد که:
صدفسون دارد زحیلت وز دها

کهکند در َسلّه ،گرهست اژدها
(همان)166 /

او برای هشدار آدمیان در پرهیز از وسوسههای شیطان ،به طرح پیشینة مکرهای او میپردازد :مصائب
انانیت نمرود و فرعون ،ابوجهلشدن ابوالحکم(ابولهب) و...
قوم نوح ،عذابهای قود عاد ،سنگسار قوم لوطّ ،

همهو همه از مکرهای او بودهاند ( )2678-2662/2و خطاب به او میگوید:
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بحر مکری تو ،خالیق قطرهای
کیرهد از مکر تو ای مختصم

تو چوکوهی وینسلیمان ذ ّرهای

ن ُعصم
غرق توفانیم اِلاّ َم ْ

4

(همان)2680-2679 /

بنابراین ،خلق با همین وسوسهها و تهدیدها بندة شیطان شده ،از نور رحمت و هدایت خدا نومید
میگردند( )4341-4340/3و تحت تأثیر وحشت از این نومیدی ،از یقین به ضاللت میافتند:
تو زبیم بانگ آن دیو لعین

وا گریزی در ضاللت ،از یقین
(همان)4332 /

المؤمِنِ َو َجنَّ ُة َ
«الدُّنیا
الکاف ِ ِر» (فروزانفر1370 ،ش )11 :و
موالنا با استفاده از مفاد حدیث
«الدُّنیا ِس ُ
جن ُ
َ
َ

گ همانند کرده که با
الب»(همان:ص  ،)216دنیا را به زندان و مردار ،وشیطان را به س 
ِجی َف ٌة َو ُطلاّ بُها ِک ٌ

تهدید به فقر ،در صدر ربودن ُقوت ایمانی مردان خدا است ( .)635-634/3ازاینرو ،مولوی با الهام از آیة
«الش ْي َط ُ
 268سورة بقرهَّ :
ان َيع ِ ُد ُك ُم ال ْ َف ْق َر َو َي ْأ ُم ُر ُك ْم بِال ْ َف ْحشَ اءِ» (بقرة /آية  ، )268ا ّو ًال درخطربودن عبادات و
اعمال معنوی ،بهویژه نماز و روزه را یادآور میگردد:
تهدیدشان

گه بهزلف وخال بندم دیدشان

گ ه

بهدرویشی

کنم

ت ایمانی دراین زندان کم است
قو 

گدرخماست
وآنک ههستاززخماینس 

از نماز وصوم و صد بیچارگی

ت ذوق آید ،برد یکبارگی
قو 
()639-637/3

ثانی ًا بهیغمارفتن جوانمردی ،آرامش ،متانت و ارتکاب به گناهکاری وحرامخواری را گوشزد مینماید:
از نبی بشنو که شیطان در وعید

میکند تهدیدت از فقر شدید

تا خوری زشت و بری زشت و شتاب

ی ثواب
ی تأن ّی ،ن 
نی مر ّوت ،ن 

()62-61/5

«نر ْه
موالنا در موضعی دیگر از دفتر پنج م نیز ضمن سخنگفتن از این موضوع ،با تصویر استعاری ّ
ب زورمند) و «بازِسلطا ِن عزی ِز کامیار» برای دارندگان ایمان و قدرت معنوی ،آنان را به شکار
صقر»(عقا 
و شکست شیطان و عوامل شیطانی ترغیب میکند:
کو همی ترساندت هردم ز فقر
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بازِ

سلطا ِن

عزیز

کامیار

همچوکبکشصیدکنای ّنرهصقر

گ باشد که کند کبکش شکار
نن 
(همان)1531-1530 /

بههرحال ،مولوی معتقد است اگرچه شیطان در کارش بسیار قهار و چیرهدست است ،ا ّما حقیقت

ص و نااستوار در ایمان کارگر واقع میشود ،نه بر
ایناستکه مکرها و وسوسههای او فقط بر مسلمانان ناق 
ق و مؤمنان راستین .او این عقیدهاش را در ابیات زیر که شیطان را به عنکبوت(عنکبوتدیو) و
مردان ح 
بندگان و بهدامافتادگانش را ب ه ذباب /مگس تشبیه ميكند و کبک و عقاب را سمبل مؤمنان راستین قرار
ميدهد ،به تصویر میکشد:
زانکه نبود باز صیاد مگس

یمگسگیرندوبس
عنکبوتانم 

عنکبوتدیو ،برچون تو ذباب

کروفردارد،نهبرکبکوعقاب
ّ
()4345-4344/3

و به تأسی از قرآن ،مشورت با خردمندان را یکی دیگر از راههای رهایی از وسوسههای شیطانی ذکر
میکند:
عقل را با عقل یاری یار کن

اَمرهمشوریبخوانوکارکن
()168/5

 :4-3خیال و پراکندگی خاطر
«خیال ،مرتبهای از عالم هستی استکه از ما ّده و عوارض ما ّده مجرد است و این همانچیزی استکه

عارفان و اشراقیان و حکیمان متألّه به آن «عالم مثال»« ،عالماشباح»« ،برزخ»« ،خیالمنفصل» و « َه َور َقلْیا»

مجرد محض است و عالم طبع ،ما ّدی
گویند .این عالم میان عالم عقل و عالم طبع است ،زیرا عالم عقلّ ،
مجرد است .صوری که در رؤیا دیده میشود ،ازاین سنخ
محض .عالم خیال ا ز حیث باطن ،مانند عقلّ ،

است .لیکن خیال در مثنوی غالب ًا بر ظنون و شکوک و پندارهای بیهوده اطالق میشود و گاه بر اندیشههای
حقیقتبین و گاه به انگیزهها و مکانیسمهای روانی» (زمانی1386 ،ش:ص .)307
شباشدخیالاندرروان
نیستو 

تو جهانی برخیالی بین روان

برخیالیصلحشانوجنگشان

وزخیالی فخرشان و ننگشان
()71-70/1

صوفی ه خواطر را به چهار دست ه تقسیم میکنند .1 :حقانی .2 ،ملکی .3 ،نفسانی .4 ،شیطانی .دو دستة اخیر
القاکنندة هوسها و انگیزههای 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 خاستگاههای پراکندگی خاطر را همنشینی با بدان میداند:
خلق،پنها نزشتشانوخوبشان

خارخارِ وحیها و وسوسه

میزندبردل،بههردم کوبشان...
از هزارا ن کس بود ،ن ه یککسه
(همان1039 /و)1042

موالنا معتقد است خیاالت از عوامل بسیار تأثیرگذار در ارزیابی ما از رؤیت پدیدههاست ،زیرا:
چش م ظاهر سایة آن چشمدان

هرچه آن بیند ،بگردد این بدان
()614/2

ازاینرو ،منشأ زیبا یا زشتدیدن پدیدهها به نوع خیاالت مثبت یا منفی و حقانی یا شیطانی مربوط
میگردد:
آنیکی در چشم تو باشد چو مار

ه م وی اندرچشم آن دیگر ،نگار

زانکهدرچشمتخیالکفراوست

وآنخیال مؤمنی در چشم دوست
(همان)606-605 /

تأثیر خیاالت بهقدری قوی و نافذ استکه موجب میگردد تا زیباترینها بهصورت زشتترینها دیده
ف باشد:
شوند ،ح ّتی اگر آ ن زیبا ،یوس 

فاندرچشماخوانچونستور
یوس 

همویاندرچش میعقوبی،چوحور

ت دید
ازخیال بد مر او را زش 

چش ِم فرع ،و چش م اصلی ناپدید

(همان)613-612 /

عالوهبراین ،خیاالت واهی بهدلیل تل ّون و تن ّوعشان هرکس را به چیزی مشغول مینمایند ،یکی را به

ج در کوهها و دیگری را به صید ُدر در دریاها .از اینرو ،خیاالت ،خاستگاه روشهای مختلف در
یافتن گن 
جستجوی حقیقت انگاشته میشوند:

این روشها مختلف بیند برون

ازآن خیاالت مل ّون زاندرون
()326 /5

و چون خیاالت بهسبب بیبنیادبودنشان نمیتوانند راهنما و راهبر صادقی باشند ،قبلة جا ن پنهان مانده
و گمراهی پدیدار میگردد:
قبلة جان را چوپنهان کردهاند
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هرکسی رو جانبی آوردهاند
(همان)329 /

چ سربرزده و وجود آدمی را تسخیر میکند،
تصورات موهوم و راههای پیچدرپی 
وآنچه از میان این ّ

افسردگی روح و پژمردگی روان و بهتعبیر روانشناسان ،روانپریشی است .روانپریشی با آثار مخربش،
تمرکز حواس ،ثبات فکر و حضورقلب را بههم میریزد و بالهای پرواز ب ه آسمان معنویت را در هم
میشکند:
جانهمهروزازلگدکوبخیال

وز زیان و سود و زخوف زوال

فر
نیصفامیماندش،نیلط 
فو ّ

نی بهسوی آسمان راه سفر
()415-414/1

چنانکه قب ً
ال اشاره شد ،ریاضت ،تربیت و صرف وقت ،و از هم ه مهمتر ،عمل ب ه خالف خواست خیال
و خاطر ،عمدهترین راه رامکردن آنها است.
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نتيجهگيري

ِ
سیدعبادات و متعالیترین صورت و حقیقت
 .1هدف از آفرینش انسان،
عبادت خدای واحد ،و نمازّ ،

ذکر خدا بهشمار میآید؛

 .2کمال نماز منوط به پذیرش حق و الزمهی پذیرش ،رعایت آداب ظاهری و باطنی نماز است؛

مقبولیت نماز بهمقدار مقبولِت
 .3حضورقلب ،مهمترین ادب باطنی و روح و حقیقت نماز بوده و
ّ

حضورقلب است؛

 .4موانع حضورقلب دودستهاند ،یکی ظاهری و دیگری باطنی .مولوی ازاین موانع با تعبیر نجاسات
ظاهری و باطنی یاد میکند؛
 .5مهمترین موانع حضورقلب در مثنوی عبارتند از )1 :دنیا؛  )2نفسا ّماره؛  )3شیطان؛  )4خیا ل و

پراکندگی خاطر؛

 :1-5دنیا :دنیا دوجنبة متناقض دارد ،یکی وجودی و دیگری عدمی .نکوهش مولوی جنبة وجودی
ش هستند و مقصود موالنا از مالمت
آنرا شامل میگردد .ناپایداری و افسونگری از عوامل مهم این نکوه 
ک تعامالت اجتماعی نیست ،بلکه دعوت به بیداری از غفلت استکه دنیا ایجاد
رهبانیت و تر 
دنیا دعوت به
ّ

میکند .ازاینرو ،دنیا از دیدگاه او غفلت از خدا است؛

 :2-5نفسا ّماره :از دیدگاه مولوی نفسا ّماره و شیطان یکتن هستند که در دوصورت ظاهر شده و

به پیکار با عقل ،دل و دین برخاستهاند .او ب ه تأسی از حدیث نبوی ،جهاد با نفس را جهاد اکبر میخواند
و از کشتن نفس ،تصعید و تبدیل هواهای نفسانی به خواستههای معقول روحانی را اراده مینماید که در
ن تحصیل میگردد .تصویرگریهای او از نفسا ّماره به بت ،گرگ ،دزد ،اژدها ،دوزخ و...
سایة پیرحقیقتبی 

صور بیرونی؛
بهاعتبار صفات درونی انسانها است ،نه َ

شخصیت او است.
 :3-5شیطان :ممانعت شیطان از تحقق حضورقلب در نماز ،مبتنی بر بُعد منفی
ّ

تصرفات او در وجود آدمی استکه بهوسیلة وسوسه انجام میگیرد.
قلبحقایق یا وارونهکاری از مهمترین ّ

تهدید انسان به فقروفحشا از مؤثرترین وسوسههای او به شمار ميرود که فقط بر مسلمانان ناقص و نااستوار
در ایمان کارگر واقع میشود و ّ
تفکر ،تع ّقل و مشورت با خردمندان بهترین تدابیر رهایی از وسوسههای
شیطانی می باشند؛
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 :4-5خیا ل و پراکندگی خاطر :خیال در مثنوی بر ظنها و پندارهای بیهوده اطالق میشود و مراد از

پراکندگیخاطر ،خواطر نفسانی و شیطانی استکه القاکنندة هوا و هوس میباشند .خیاالت از عوامل بسیار
تأثیرگذار در داوریهای ما از پدیدهها محسوب میشوند و بهسبب تل ّو ن و تن ّوع ،خاستگاه روشهای متفاوت

موفقیت خیال در تسخیر
حقیقتطلبی میگردند که نتیجة قهری آنها دوری از حق است .درصورت
ّ

وجود آدمی ،تمرکزحواس ،ثبات فکر و حضورقلب بههم خواهد ریخت .عمل به خالف خواست خیال،
عمدهترین راه رامکردن آن است.

31

يادداشتها

اللَ َع َلى ُك ِّل َشي ٍء قَ ِدير َوأَ َّن هَّ
األمر بَينَ ُه َّن لِتَ ْع َلموا أَ َّن هَّ
 .1هَّ
او ٍ
اللَ ق َْد أَ َح َ
األر ِ
اط
«اللُ ال َّ ِذي َخ َل َق َس ْب َع َس َم َ
ات َو ِم َن ْ
ُ
ض ِم ْث َل ُه َّن يَتَنَ َّز ُل ْ ُ ْ
ٌ
ْ
ب ِ ُك ِّل َش ْي ٍء ِع ْل ًما».
س إِال لِيَ ْعبُ ُدونِ».
َ .2
«و َما َخ َل ْق ُت ال ْ ِج َّن َواإلنْ َ
«ان قُبِ َلت قُبِ َل َما َس َوا َها َو إ ِّن ُر َّدت ُر َّد َما ِس َوا َها» (موسویراد1373 ،ش:ص .)21
ّ .3

 .4اشاره دارد به اینکه «همهی ما مثل قوم نوح در توفان گمراهی هستیم ،مگر کسی که خدا او را حفظ کند .مضمون از
اصم الْيو َم ِم ْن أَ ْم ِر هَّ
الل ِ إِال َم ْن َر ِح َم ،2(»...ص.)298
آیة 43سورة هود استکه درآن نوح به پسر خود میگوید« :ال َع ِ َ َ ْ
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منابع و مآخذ

ی الهیقمشهای ،انتشارات اسوه ،تهران.
 .1قرآن کریم ،ترجمة مهد 

 .2بهجتپور ،عبدالکریم و دیگران(1388ش) ،تفسیر موضوعی قرآن کریم ،چاپ بیستوسوم ،نشر معارف ،قم.

 .3دستغیب ،عبدالحسین(1361ش) ،صلوةالخاشعین ،بهکوشش سیّد محمدهاش م دستغیب ،چاپ ّاول،کانون ابالغ اندیشههای

اسالمی ،بیجا.

 .4زمانی ،کریم(1386ش) ،میناگر عشق ،چاپ ششم ،نشرنی ،تهران.
 .5ژوزف ،ادوارد(1362ش) ،نخجیران ،چاپ دوم ،امیرکبیر ،تهران.

ت دفاع.
 .6ستاد اقامة نماز( ،)1376طهارت روح ،چاپ ّاول ،بیجا :سازمان عقیدتیسیاسی وزار 

زوار،
محمدنیشابوری(1372ش) ،تذکرةاالولیاء ،بهتصحی 
الدی 
 .7عطار ،فرید ّ
محمداستعالمی ،چاپ هفتم ،انتشارات ّ
ح ّ
ن ّ
تهران.

ن خدیوجم ،چاپ چهارم ،انتشارات علمی و
ابوحامدمحمد(1368ش) ،کیمیای سعادت ،بهکوشش حسی 
 .8غزالیطوسی،
ّ

فرهنگی ،تهران.

 .9فروزانفر ،بدیعالزمان(1370ش) ،احادیث مثنوی  ،چاپ پنجم ،امیر کبیر ،تهران.

 .10موسویخمینی ،روحاهلل(1368ش) ،آدابالصلوة ،چاپ ّاول ،پیا م آزادی ،بیجا.

زوار
 .11مولوي بلخی ،جالل ّ
محمداستعالمی ،ششدفتر ،چاپ چهارم ،انتشارات ّ
محمد(1372ش) ،مثنوی ،بهکوشش ّ
الدین ّ
و سیمرغ ،تهران.

الدین(1366ش) ،مولوینامه ،دوبخش،چاپ ششم ،بخش ّاول ،هما ،تهران.
 .12همایی ،جالل ّ
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