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 انامول حقیقت در گردند. مند بهره آن از توانند می هستند  معرفت دنبال که کسانی و ذوق خوش دوستان هنر که نموده خلق

 کار و مهم موضوعات از برخی به اختصار جهت که اند؛ پرداخته و... توحید جمله از عرفانی و اخلاقی مهم موضوعات به مثنوی در

 هب نموده سلب انسانها از را آرامش که تکنولوژی درعصر جامعه مبرم نیاز و اخلاقی بحرانهای  به توجه با فعلی جامعه در ساز

 زریقت در مثنوی و کریم قرآن به توجه با مقاله وسع حد در تا  پردازیم می نفسانی هواهای با ومبارزه توکل و صبر مهم مباحث

 باشیم. سهیم جامعه در معنویت و آرامش

 

 اخلاقی. فضایل مولوی، عرفان، معنوی، مثنوی کریم، قرآن ها: واژه کلید
Review: 

 

 The Quran is a comprehensive book of life containing religious, ethical, and mystical issues, 

and is in the midst of a swarm that is continuously booming and can be used freely by its 

expansive livelihood. The book of Masnavi is also a written book by which Maulana, 

following the Holy Qur'an, has written literary, mystical and ethical material and created a 

literary masterpiece that can benefit from the art of good-looking friends and those who seek 

knowledge. Come back In fact, Maulana has addressed Mathnawi's important moral and 

mystical issues such as Tawhid and others. In brief, to some of the important and working 

issues in the current society, given the moral crises and the urgent need of society in the era 



of technology that relaxes from Human beings are deprived of important topics of patience, 

trust, and affection with sensual desires in order to contribute to the extent of the paper with 

respect to the Holy Qur'an and Masnavi in the infusion of peace and spirituality in society. 
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 مقدمه

ر رسیدن به س برایعرفان موضوعی است که همیشه تشنگان آن بی صبرانه در جستجوی آن جهت وصول به معرفت؛  

ندیشی نیک ا .کمال گرایی مهمترین خصیصه و امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات استمنزل سعادتند. در حقیقت 

و آرمان خواهی به انسان قدرت می بخشد تا در برابر جهان طبیعت عرض وجود کند و به آنچه هست قانع نباشد و 

برای رسیدن به آنچه بایه باشد تلاش نماید و این رسیدن به حقیقت و کمال و عبور کردن از شخصیت و منیت و اتصال 

دن به شناخت سرچشمه کمال( امکان می یابد که مستلزم شناخت به حق از طی طریق عارفانه )شناخت خود و رسی

ن جهت بدی .واقعی مسیر وصول به عشق الهی است. این اتصالات و پیوستگی ها به عرفان و تصوف تعبیر شده است



ت قمولوی در مثنوی به برخی از مباحث عرفانی که راه وصول انسان به سعادت  را هموار می نماید پرداخته اند در حقی

مولانا با دگرگونی اساسی در زندگی خود شریعت را به عنوان نردبانی برای عروج از طریقت تا رسیدن به حقیقت قرار 

 فضایل عمده عرفانی، نگاه با وو با توسل به قرآن کریم برخی موضوعات مهم زندگانی را در مثنوی به نظم کشیده  .داد

که در این مقاله به برخی از مهمترین این موضوعات یعنی توکل و صبر   است کرده مطرح مثنوی در را اخلاقی رذایل و

 و ...پرداخته شده تا قطره ای از آن دریای معرفت را در حد گنجایش مقاله به تصویر بکشد. 

 

 

 چیستی عرفان

 

مه رد و در هعرفان یک اصل بسیار مهم و ضروری زندگانی بشرمی باشد که قدمت و دیرینه ای به اندازه عمر انسان دا 

راههایی جهت وصول به آن بیان شده و تکاپوهایی برای رسیدن به آن دیده شده. که باید گفت اگر عرفان، در  مکاتب

هر مکتبی اگر از دو اصل قرآن و عترت )ثقلین( دور باشد در حقیقت ره به بیراهه می برد و به جای صعود بایستی 

ی مختلف غیر حقیقی می توان به وضوح چنین امری را مشاهده کرد. انتظار سقوط داشت. به طوری که در عرفانها

بنابراین ابتدا به تعریف عرفان و ملاکهای عرفان حقیقی اشاره می شود. در تعریف عرفان باید گفت: عرفان از ریشة عَرَفَ 



 ایعترین مکتب ومعنای شناختن، دانستن و اعتراف کردن است .عرفان روش وطریقه ای است که می توان آن را ش به

مرام میان اقوام و ملل مختلف دانست؛ طریقه ای که درکشف حقایق جهان و پیوند انسان و حقیقت، نه بر عقل و 

ی ااستدلال بلکه بر ذوق و اشراق و وصول و اتحاد با حقیقت تکیه دارد وبرای نیل به این مراحل دستورات ومراحل ویژه

عرفان به عنوان یک دستگاه علمی و فرهنگی دارای دو بخش است: بخش عملی  (33،1333را به کار می گیرد.)یثربی:

عرفان عملی عبارت است از آن قسمت که روابط و وظایف انسان را با خودش و جهان و خدا بیان »و بخش نظری.

ود. شمیکند و توضیح میدهد. عرفان در این بخش مانند اخلاق است یعنی علم عملی است و سیر و سلوک نامیده می

در این بخش از عرفان توضیح داده میشود که سالک برای اینکه به قله منیع انسانیت، یعنی توحید برسد، از کجا باید 

آغاز کند و چه منازل و مراحلی را باید طی کند و در منازل بین راه چه احوالی برای او رخ میدهد و چه وارداتی بر او 

احل باید به مراقبت یک انسان کامل و پخته که قب لا  این مراحل را طی کرده وارد میشود. البته همه این منازل و مر

« و از راه و رسم منزلها آگاه است، صورت گیرد و اگر همت انسان کاملی بدرقه راه نباشد، خطر گمراهی وجود دارد

 (33،1337)مطهری،



 ناب اسلامی عرفان یا حقیقی عرفان

رسول  سنت و سیره و قرآن از غایت، آن به وصول طریق و آن غایت که از عرفانی است؛ عبارت حقیقی عرفان

 اطاعت حقیقی، معشوق و حقیقت سرچشمه به وصال راه تنها الهی طریق این و در طی گذردو اهل بیت می الله)ص(

 او آنچه هر تا باشد معشوق خواست های فرمان به گوش سراپا اینکه عاشق و دستورات الهی است. از چون و چرابی

 پیشوایان و اولیاء و انبیا سنت و سخنان سپس و است قرآن اسلامی عرفان منبع مهمترین و اولین .کند همان خواهد

 و اولیا ،)ص(پیامبر احوال و اقوال و اسلامی شریعت همچنانکه هستند، فکری مکتب این سرچشمه های مذهبی،

 اسلامی ناب عرفان هایویژگی از. هستند مسلمانان همه اعمال و اعتقادات میزان سنجش و معیار دین پیشوایان

 عقل برخلاف هرگز اما تعلق دارد "عقل طور ورای طوری" به حقیقی عرفان گرچه.است عقلانیت بر آن بودن مبتنی

 الهی فطرت مبتنی بر کاملا   عرفان این کند. همچنینمبادرت نمی آن علیه امری به یا و کندنمی حکم چیزی به

 توحید اسلامی ناب عرفان در موضوع ترینمحوری .است سازگار و هماهنگ آن با و است انسان فطری امیال و انسان

تبلوریافته است برای شناخت اساسی تفاوتهای عرفان  عرفان آموزه های تمام در که است آن پیرامونی بحثهای و

بایستی به تفاوت های بنیادین توجه کرد. از دیدگاه اسلامی عرفان یعنی شناخت شهودی حقیقی از عرفان کاذب می

از هستی که با محوریت الله باشد. اگر این تعریف را بپذیریم عرفان های غیر حقیقی یا باطل مانند عرفان های سکولار 



وجود می دانیم و وجود را مساوی با الله  محوریت را از الله سلب می کنند. لذا در عرفان اسلامی که هستی را مساوی با

را از  دخداون و کنیم پیدا دست شناختی به انسان محوریت با اگر ها آن را سلب می کنند.می دانیم در این گونه عرفان

هستی حذف کنیم و جدا از محوریت خداوند به شناخت هستی بپردازیم و مطالبی را بیان کنیم در حقیقت دچار 

آید. عرفان های کاذب ایم و در نتیجه با حذف محوریت الله، بحران هویتی در عرفان به وجود میبحران هویت شده

جا کردند، یعنی محوریت اصلی موضوعی را صیل را جابهعرفان های اومانیستی یا سکولار هستند که مرکز عرفان ا

برداشته و اصلی غیر الهی به جای آن قرارداده اند. این مشکل مبنایی درعرفان های کاذب به عنوان یک شاخصه اصلی 

در عرفان های غیرحقیقی اهدافشان بیشتر به یک نوع آرامش رسیدن یا لذت بردن  .قابل شناسایی و ردیابی است

 به نفس توانایی مرتبه به وصول حقیقی، عرفان غایی است. لذت هایی که با مسائل زمینی آمیخته استهدففردی 

 دستورات همه به عمل طریق از بلکه کردن چون وچرا استدلال و نتیجه نه شناخت، این و است شهودی معرفت جهت

 و قرآنی آموزه های و تعالیم و اسلام تأیید عرفانی، مورد چنین میگردد. حاصل ریاضت و مجاهده با همراه و شرع

( برخی دیگر از تفاوتها نیز عبارتنداز: شادمانگی به عنوان هدف غایی،خردستیزی ومنطق 33،1341است.)یثربی ، روایی

 (03،1335گریزی، شریعت ستیزی وفقه گریزی)صفایی،

 



 

 

 

 

 مثنوی و قرآن در عرفان مصادیق از برخی

   

عارفانی است که اندیشه او متاثر از قرآن و روایات است به همین جهت جنبه عرفانی قرآن کریم  را می نا از جمله امول 

وی معنوی و ...به خوبی شهود کرد در قرآن کریم خداوند غیر قابل شهود با اعضا مادی است توان در آثار او از جمله مثن

مگر به مرحله ای از تزکیه برسد که بتواند خداوند را  زیرا خداوند مجرد است و شی مادی عاجز از دیدن مجردات است

 وجودی متعالی و غیر قابل دسترس است و هر کس به حد ادراک خود وند خداهم در اندیشه مولانا  با دل شهود کند.

یکی از بارزترین وجوه اندیشه مولانا را در زمینه فهم و درک عوام و « پیل»درتمثیل معروف  خدا را تفسیر می کند و

مردم از آفرینش و هستی و خداوند شاهدیم که: فیل عظیم الجثه ای را درخانه ای تاریک قرار دادند و مردم به دیدار 

ت و درک خودش از آن عضو، آن را به آن می رفتند و هر یک عضوی از بدن حیوان را لمس می کرد و براساس برداش

شیئ تشبیه می کرد. مولانا در این تمثیل می خواهد بگوید که فهم بشر و درک ناچیز او در حدی نیست که شکوه و 



عظمت خداوند را فهم و درک نماید و به بیان دیگر: خداوند هرگز در ظرف ادراک آدمی نمی گنجد. احساس آدمی 

ظمت خدا را درک کند. کسی که گوش های فیل را لمس کرده بود. آن را باد بزن قلمداد ناتوان تر از آن است که ع

کرد و آنکه پشت فیل را لمس کرد به سطح صاف تشبیه ساخت و فردی که پاهای فیل را لمس کرد، آن را به ستون 

 های ضخیم تشبیه کرد.

ه را ب« مار»به چشم می خورد. در قصه مار ، مولانا از این دست تمثیل ها در سرتا سر مثنوی معنوی از گرانقدر مولانا 

نفس آدمی تشبیه ساخته که اگر مهار نشود و افسار گسیخته به دنبال هوس ها باشد موجب رسوایی و ادبار آدمی می 

در قصه گناهکار عهد شعیب: خداوند فرد گناهکاری را با غرق نمودن در شهوات و گناه و دور ساختن از لذت  شود.

و نزدیکی به خودش، و با کور نمودن چراغ دل و وجدانش عذاب می کند. همچنین قصه انگور، برداشت های  عبادت

متفاوت از یک موضوع و لفظ، در قصه کودکان مکتب خانه که به معلم خود القا کردند او بیمار است.قصه خربزه تلخ 

هی که شنید در هند درختی هست که هرکسی خوردن لقمان حکیم، قصه بازرگان و طوطی، موسی و شبان، قصه پادشا

و همه اینها متاثر از  از میوه آن بخورد، هرگز نمی میرد )آرزوی محال(، هر کدام یک پند و اندرز برای آدمی دارند.

زد مولانا، قصه و حکایت و تمثیل، صرفا  ابزاری برای بیان اهداف و نجنبه های عرفانی و داستانی قرآن کریم می باشد.

قناعت، موضوعات مهم دیگری که قران کریم در آیات متعددی بدانها پرداخته عبارتند از: ین متعالی است.مضام



خودباوری، بلندهمتی، خاموشی، مراقبه، تواضع، ایثار، اخلاص، عفو، مدارا و مشورت از دیگر فضایل محموده است که 

آوردن مصادیق و شواهد مثال برای هریک از گنجایش در مثنوی بدانها پرداخته شده است. پر واضح است که مولانا 

 مقاله فراتر خواهد بود .

 

 

 

 

 

 معنوی مثنوی در عرفان

 

 ارفانع اسفار .مثنوی، اوست عرفانی شخصیت از تبلوری و اسلامی اخلاق از مشحون معنوی، مثنوی ویژه به آثارمولانا،  

 ار عارفان که مولاناست وتجربیات معنوی سفرهای شرح .مثنوی، اولیاست معنوی مقامات و احوال شرح حقیقت در و

 و ادبی کتب ترین بزرگ مثنوی «میدهند انعکاس را یکدیگر تصویر آینه، همچون مراد و مرید که» است این بر عقیده



 اسلامی امم عقلانی سلوک نتیجة  آخرین و فکری سیر خلاصه و عرفانی نظم و بیان عالیترین

 و سیر و مجاهده با که است واخلاقی روحی تعالی و فکری مرتبه عالیترین مولانا عرفان»(131،1331است.)فروزانفر،

 «شود. می حاصل اولیاء و وانبیا کامل مردان از پیروی و حق به عشق و حقیقی معرفت و دانش وکسب سلوک

 فکر راه از نه که تیشناخ او؛ افعال و صفات و متعال خدای شناخت» است: عبارت مولانا عرفان (1373،131)سجادی،

 از و هغایبان نه ولی خدا شناخت یعنی عرفان پس شود. حاصل باطنی دریافت و قلبی ادراک طریق از بلکه استدلال و

 ارتباطی در که مولوی های آموزه که است بدیهی  پس«جان. درعمق او حضور رؤیت و دل و قلب با بلکه عقل، راه

 ترینمناسب مثنوی، اینرو از بود. خواهد اخلاقی مضامین عالیترین حاوی ردیدت بی است، هستی مبدأ و غیب با شهودی

 اقیاخل منظومة از جزء هر که است توجّه شایان است. اسلامی اخلاقیات رهگیری برای پارسی ادب کتب میان در گزینه

 مورد اتاخلاقی مجموعة دیگر عبارت به دارند. قرار باهم مستقیم و وثیق ارتباطی در که کل از منفک و مستقل نه مولانا

 را آدمی انداموار، و هارمونیک صورت به آن در اجزا همة که شود تلقی باید زنده ارگان یک مثابة به مثنوی، در تأکید

 موجب اخلاقی پسندیده خصیصه یک تقویت پس شود. می رهنمون است، الهی قرب همان که واحد سرمنزل یک به

 و گستاخی نمونه برای بود. خواهد اخلاقی رشد کلیت در خلل موجب مذموم فعلی ابارتک همینطور و اجزا دیگر رشد

 طرناکخ موانع از یکی زیرا شود؛ می بندگان به نسبت خدا عنایت و رحم قطع سبب مولانا، دید از ادب ترک و باکی بی

 ستا دلیل بدین صفت این بودن مذموم و است حق حضرت آفرینش در نظمی بی ایجاد و ادبی بی خدا، از بازدارنده و



 چیز همه و کند می خارج نظام و نظم آن از را جهان اجزای تمام جهان، معقول نظام و نظم از عالم جزء یک خروج که

 (00،1372کوب، )زرین کند. می نظمی دچاربی را

 

 

 خدا در نگاه عرفانی مولانا

عموما  عارفان برای شناخت خدا، مسیری غیراز مسیر فیلسوفان و متکلمـان را طی می کنند. آنان جهان را بسان 

پنجره ای می یابند کـه در همـه جـای آن خـدا حضـور دارد. یعنـی خـود  خداوند در مظهر خود حضور و ظهور 

دارد. بدین نحو که ظهور عین مظهر و مظهر عین ظهور و حضور است. لذا دیگر نمی گویم این جهان را ببینید و به 

داللت آن بفهمید که این جهان خالقی دار. این دور کـردن راه  است. موالنا در این باب به مصداق بارزی بدل شده 

بود. به گونه ای که از فرط شهودها حتی امکان سخن گفتن برایش باقی نمی ماند، بناچارخود را دیوانه ای می نامید 

 که جز دیوانگی راه دیگری برای زیستن و ماندن ندارد:



 کیــــف یأتــــی النظــــم لــــی والقافیـــه                                               بعـــد مـــا ضـــاعت  

 اصـــول العافیــه                           

 ونـــی جنـــون فـــل جنـــجون                                      بـــی الشـــی فـــد لـــون واحـــا جنــــم

ـــون                      ی جنـــف  

 )دفتر پنجم، 1894-1893) .

 «ترجعون الیه و الحکم له جههو الا هالک ءشی کل هو لها ال خرآ لهاا هللا مع ع»التد شریفه یهآ به رهشاا با موالنا

 لیماتع بیانگر نهاآ دوی هر که «الله الا لها ال »رشعا یعنی مسالاپیامبر یمعنورشعاو زهموآ ترین نیزمهم و (7)قصص/

 ست.ا لهیا بخطا برابر در عبد یفنا و تسیلم ممفهو راجندا دادن نشان دصد در و ،ستا توحید ببا در مسالا ساسیا

 نداتو می ،نددا می آن به مخاطب را دخو که مؤمنی شخص ایبر ه،شد نبیا نهی و مرا رتصو به که لهیا بخطا ینا با

 وعمل نواهی و اوامر گونه ینا برابر در ننساا طاعتا ناموالنظر از باشد. اخد به معرفت ایبر یشمندارز سطهوا و نشانه

 ساند.رمی اخد به را ننساا آنها به



  توقف بر ناظر را آن در نماندو « وما من » به  توجه ق،فو راتعبادر «وه الا لها ال »و « الله الا لها ال » توضیح در موالنا

 ینابنابر ؛نددا می ظاهر به نشد نیستو « ما و من» به طمنو را قیقیح  هستی به لصوو و نددا می نیستی(«)لا»در

 حقیقی( )هستی «الله الا» مرحله به و فتهر ترافر ( نیستی یا ذبکا )هستی »ال« مرحله از همدآ ونبیر دخو از که آن

 شی کل» حکم وسزاوار دبو هداخو باقی نداوخد جهو مانند و ستا هسیدر فنا از بعد یبقا به شخصی چنین و هسیدر

 می ننشا فنا به ممحکو و هالک را چیز همه وقتی قرآن در «وجهه الا هالک شی کل» آیه زیرا بود. نخواهد «هالک

 هالک صفت از که «الا» ینا حکم در ددگر فانی حق دجوو در کس هر پس زد،سا می  مستثنی را حق جهو ،هدد

 خدمت در هبارو و گگر فتنر قصه»در موالناو یابد می  باهللا ابق ،هللا فی فنا با قعوا در  دشو می وارد ،ستا مستثنی

  (3500 تا 3513 اول،ابیاتفترد ی،«)مثنوشکار بهشیر

 زدن    گردن    ترا   مر  آمد فضل                            من پیش اندر فانی نبودی چون

 مجو   هستی او، هوج در نئی چون                               او  وجه جز هالک  شی  کل

 جزا     نبود   هالک  شی    کل                                  فنا  باشد ما وجه اندر که هر

 نگشت   فانی او  الاست در که هر                      گذشت لا از او، الاست در که زانک

 تند می    لا   بر  و او  بابست  رد                          زند می ما و من او در بر که هر



نقطه شورانگیز و اوج مشاهدات عرفانی زمانی است که خدا خانه دل را مسکن خـود قـرار دهـد و بـه  واسطه بزرگی 

 ای که دارد آن را ویران سازد و به ویرانه های آن آتش زند.

  خانـــة خـــود همــــی ســـوزی بســــوز   تانســـوزم کـــی خنـــک گـــردد دلـــش؟

  ای دل مــــا خـانــــدان و منــزلــــش     کیســت آن کــس کــو بگویــد الیجــوز؟

 (317-313ششم، )دفتر

 

 

 توکّل 

جمله موضوعات مهم و عرفانی است که در قرآن کریم به طور مکرر تکرار شده .بنابراین ابتدا به تعریف لغوی  توکل از

 آن اشاره شده و به مصادیق این موضوع مهم در قرآن و مثنوی پرداخته می شود:

 معنا شده است. )دهخدا،« واگذاشتن به خدا ، تفویض کردن، یله کردن، و رها کردن»توکل در لغت 

در بسیارى از آیات قرآن مجید و روایات اسلامى و سرگذشت انبیاء و اولیاء و صالحان و در کتب (45،ج1373،135



علماى اخلاق و ارباب سیروسلوک روى مسئله توکل به عنوان یک فضیلت مهم اخلاقى که بدون آن نمى توان به مقام 

وَعََلى اللّه  فَتَوَکَّلُوْا إن ُکنُُتم ّمُؤْمنینَ/ و برخدا توکل : »قرب الهى رسید، تأکید شده است. خداوند در قرآن می فرماید

( . یعنی اگر بر خدا توکل ندارید معلوم می شود که در ایمان شما مشکلی وجود دارد. 23)مائده،« کنیداگرایمان دارید

می گردند، نظیر این آیه برخی آیات دیگر فوایدی از توکل را گوشزد می فرمایند که در همین دنیا هم عاید انسان 

 «وَمَن یََتوَکَّلْ عََلى اللَّه فَهُوَ حَْسبُهُ/ و هرکس برخدا توکل کند، پس او برای وی کافی است»شریفه که می فرماید: 

 .     (3)طلاق،

مولانا در باب توکل به عنوان فضیلت اخلاقی، یعنی باور و تصدیق قلبی به قدرت و روزی بخشی وعزت و حکمت 

شیر و »به طور مفصل بدان پرداخته است. نخست در دفتر اول، داستان « مثنوی»خداوند در دو قسمت از مطلق 

است که معانی توکل رابه زیبایی بیان می دارد. او این موضوع مهم را دراثنای گفتگوی شیر و نخجیران « نخجیران

، ولی برای توکل ارزش زیادی مثل نخجیران آورده است. شیر در آن حکایت سعی و تلاش را با توکل مخالف نمی داند

( در ادامه مولانا از زبان شیر میگوید: درست است که خداوند رحمت دارد، 454-1/457:د 1330قایل نیست )مولانا،

 ولی راه و روش و نردبانی برای ما قرار داده است. باید جهد کرد و پله پله بالا رفت تا به مقصد رسید: 

 ی رب العـــباد      نردبــــانی پیـــش پای مـا نهــــادگفت شـــیر: آری ول



 پایـــه پایـــه رفـت باید ســوی بام      هست جبری بودن این جا، طمع خام     

 

 صبردر قرآن و مثنوی

 انوادهآیه به موضوع صبر پرداخته است. از این رو، کثرت استفاده از این واژه ها و کلمات هم خ 39در قرآن کریم، تعداد 

، 1372) مفـردا تآن در قرآن کـریم نشـان دهنـده اهمیت و جایگاه این مفهوم کلیدی است. راغب اصفهانی در کتاب 

 (، برای صبر معانی ذیل را آورده اسـت:480ص

خویشتن داری در سختی و تنگی، شکیبایی و خودداری نفس برآنچه که عقل و شرع حکم می کند و آن را می طلبد 

اقتضـا مـی کنـد. پس صبر و شکیبایی لفظ عامی است. شاید بتوان  عقل و شرع، خودداری نفس از آن رایا آنچه را که 

ند یاد سوگ« زمان»ر دانست. در این سوره، ابتدا خداوند به یکی از بهترین بیان های قرآن در رابطه با صبر را سوره عص

کرده و سپس بیان می کند که انسان در معرض خسران و نابودی است؛ مگر کسانی که از چهار اصل اساسی و بنیـادی 

آن برخـوردار هسـتند.این چهار اصل عبارت اند از: ایمان، عمل صالح، حقیقت جویی و حق گروی، و صبر. ایمـان از 

رو نخستین اصل تلقی شده است که زیربنـای همـة فعالیـت هـای انسـان را تشـکیل می دهد. به سخن دیگر، تلاش 



های عملی انسان از مبـانی فکـری و اعتقـادی او سرچشـمه می گیرد. اصل دوم یعنی عمل صالح میوه و ثمر درخت 

یابد، مگر اینکه حرکتـی بـه سـوی حقیقـت یـابی و  پربار ایمـان  اسـت. ایمـان و عمـل صالح هرگز تداوم نمی

حقیقـت گـروی صورت گیرد. بنابراین، اصل سوم توصیه به حقیقت جویی و حقیقت گروی است کـه قطعـا  فرایند 

حقیقت جویی و پایدار ماندن در راه آن، مسیری بس دشوار، طولانی و پـرپیچ و خـم است. از این رو، اصل چهارم، 

(. آنچنان که برخی از مفسـران گفتـه انـد، 585، ص138ایی و استقامت معرفی شده است )قرائتـی، صبر، شکیب

در سـوره  عصـر معنـی وسـیع وگسترده ای دارد که هم صبر بر اطاعت را شامل می شـود و هـم صـبر در « صـبر»

   633- 637/ب)6: د 1731ن.(  مولوی،برابـر انگیـزه هـای معصیت و هم صبر در برابر مصائب و حوادث ناگوار )هما

انسانی که به ایمان کامل رسیده است، همة رویدادها را نتیجة قضا و قدر الهی میداند، هرگز امری را خارج از ارادة 

خداوندی نمیبیند و اگر امری مورد دلخواه او شد، شاکر است و اگر مورد دلخواه او نباشد، صبر میکند. پشتوانة اصلی 

و یاد خداوند در تمامی حالات است، چون صبر بیانگر آرامشی است که صبرکننده از آن برخوردار است و  صبر، ذکر

شکی نیست که این آرامش فقط در سایة یاد خدا تحقق خواهد یافت. در قرآن کریم دارندگان این صفت، یعنی 

گشایش کارها است. صبر در مثنوی با ، محبوبان خداوند هستند. طبق بعضی از روایات نتیجه و ثمره صبر «صابران»

 طیف وسیعی از تعابیر و قالبهای متفاوت به نمایش گذاشته شده است. 

 صبـر از ایمـان بیـایـد سـر کله                   حَیـثَ لا صَبـُرُ ََفـلا ایـمـاُنُ لَه 



 در نهاد    گفت پیغمبر خداش ایمان نداد                    هر که را صبری نباشد

 (353-353/ب2،د1330)مولوی:

 

 نفس و مبارزه با آن در سلوک عرفانی

(در اصطلاح نیز  0،ج1333،333نَفْس در لغت به معنای جان، روح، روان و نشان دهنده زنده بودن است )دهخدا،       

نفس، جوهری است بسیط و روحانی و زنده به ذات و دانا است به قوت و فاعل به طبع و او صورتی است از صورت 

(لطیفه ربانی است، که جنبه جسمانی و روحانی  ( حقیقت انسان)نفس3،ج1332،335های عقل فّعال ( . )سجادی،

( نفس کامل ترین ترین مظهر حق است و پیامبر 124وی نیز همگی از مظاهر و جلوه های آن حقیقت اند )همان/

منَ عر َفَ نفسهُ َفقد َعرفَ رّبه/ هر که خودرا شناخت خدای خود را » َاکرم)ص( فرمود: 

 (.20،ج1333،320شناخت.)مجلسی/

 و نفس بین دارد وجود رابطه مسائلش و علم یک بین که گونه همان و است عرفان مهم مسائل از یکی س،نف     

 حالی در این و شود می برده بهره است، دل راه که شهود راه از عرفان در که است تذکر به .لازم است رابطه عرفان



 دموار مهمترین از یکی جست. سود روش این از توان می تنها هم نفس به علم و اثبات در است شده گفته که است

 جلوی و داد قرار تنگنا در را اماره نفس باید او اعتقاد به است. نفس با سالک همیشگی مبارزه مولانا عرفانی -اخلاقی

 نفس نیست. گریزی آن با مبارزه و ازمقابله که داند می شیطان همانند را اماره نفس، .او گرفت را او گری هرزه

 خود از و دلدار به دادن دل آن، از رهایی راه وتنها است اجتماعی های هنجارشکنی و کجروی عامل دترینب پرستی

 است. ایثار حد تا گذشتگی

  اند بنموده را خـویش صــورت دو در                                      انـد بوده تن یک دو هر شیطان و نفس 

                                                                                                      شدند صـورت دو هــاش حکمت هر                                        بدند یک کایشان عقل، و فرشته چون

 (3503-2/3503،د1330)مولوی،

 آن انامول که است اخلاقی های نکته والاترین و ینمهمتر از دنیایی ظواهر و نفسانی قیود از رهایی و آزادی به توصیه 

  میداند: حق قرب و کمال سوی به پلی را هستی حبس از رهایی کند.او می نشان خاطر را

                                                                                                                                                     است رستن هستی حبس از حق قرب    است رفتـــن پستی نه بالا نی قــرب

 (3/3030د )همان،



 وجود حقیقت طریقت، کاملان کند، فراموش را خویش جزئی و مادی موجودیت گاه هر شخص که دارد عقیده مولانا 

 خواهند رها بند از را او خدا اولیای شد، ولمشغ حق حضرت عبادت بندگی به هرگاه و آورد خواهند یادش به را او

  ساخت:

                                                                                                                                                      کنند آزادت آنگه گشتی، بنـــده      کنند یادت خودی، فراموش چون

 (3/3121 )همان،د

  نباشد. خدا جز هیچکس بنده و کند پاره را بندها تمام باید باید طریق راه مالک

                                                                                                                                              زر بند و سیم بند باشی چند                          پسر ای آزاد باش بگسل بند 

 (1/14 د )همان،

 خصش خود ریاضت و کوشش و جهد یکی» است: دوگونه مولانا اعتقاد به دنیوی تعلقات و گرفتاریها از رهایی طریق

 برگزیدگان اریی و خدا مردان دستگیری و هدایت انسانی،دیگر اخلاقی فضایل و الهی معارف و علوم اکتساب در

 (135،1332الهی)همایی،

 و نت قفس باید انسان آورند. دربند را او توانند نمی رذیلتها دیگر و شهوت و نفس و خشم باشد آزاده که انسانی     

 بندهای از آزادی راه مولانا باشد. فارغ و آسوده تا نخورد را دنیوی وجاه ونام شهوت وفریب شکند درهم را مادی علایق

  است: کرده بیان زیبا را مادی



                                                                                                                                                     چمن این گرد به جولان کند ُ تا                         بکَن جان پای ز را تن کُندهی

 (2/1433مان،د)ه

 کرد دبن در را نفس ابتدا باید سلوک و سیر راه در ورود برای حقیقت در است، عرفان و اخلاقیات اساس نفس، کشتن 

 پناه خدا به نفس شر از پیاپی و هستند وحشت در سخت آن هوای و نفس از حق راه سالکان و برد.عارفان بین از و

 گوید: می و ردهک تشبیه اژدها به را نفس برند.مولانا می

  است افــــسرده بیآلـــتی غم از         است مرده کی او اژدرهاست نفس 

 عــراق گرمای به را او مکش هین         فــراق بـــرف در دار را اژدهـــا

                                                                                                                 (1053-3/1053)همان،د

 رش منشأ نیز .مولانا دارند پاک درونی آلایشهای از را خود و بپالایند را خود نفس میکوشند همواره راستین عارفان   

 خود نگر به را آنان نفس و میکند نفوذ انسانها درون در که میداند سگی را شیطان .او میداند انسان سنف در را اخلاقی

   آورد. درمی

 

 

 



 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

 میمفاه یمولو است. یعمل عرفان شامل هم و ینظر عرفان شامل هم که است یاخلاق و یعرفان کتاب کی یمثنو

 یا مقدمه یمثنو نیبنابرا .دهد یم سوق یعرفان مرتبه تا را آن کرده، اقتباس ثیاحاد و اتیروا و قرآن از را یاخلاق

 در ار یاخلاق لیرذا و لیفضا عمده ،یعرفان نگاه با بالاتراست.مولانا مراتب به روح پرواز و عرفان یایدن به ورود یبرا

 یم منزلت و قرب چنان کند پاک خود وجود از را رذایل و تعلقات بتواند انسان اگر او نظر از است کرده مطرح یمثنو

 عرفتم وادی به ورود با ها انسان که گرفت نتیجه چنین توان می خورند.بنابراین می غبطه او به فرشتگان که یابد

 اخلاق و نهاده قدم عرفان وادی به و سیدهر حقیقی کمال به توانند می باشند می )ع( بیت اهل و کریم قرآن که حقیقی

 که باشند مولانا مثنوی و..همچون ادبی های عرصه در آثاری خالق توانن می حالت این در و بیابند متعال افعال و

 گردند. اجتماع در نیز دیگر افراد اخلاقی مشکلات راهگشای
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