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كه انسان بتوانـد      ت تكوينيشان هماهنگ كنند و اين ممكن نيست مگر اين         خود را با شخصي   

افتگي قـرار دهـد و در حقيقـت، هنـر       ي موانع موجود بگذرد و خود را در مسير رهيـ            از همه 
هاي خرد و فرزانگي كه از روح نشأت گرفته         ي سرمايه   با داشتن همه  «انسان همين است كه     

ي تراب، طين، حمأ مسنون، طـين   شمار كه از نشئهبيهاي    است و نيز داشتن موانع و رهزن      
هـاي كئـود    ي موانـع و عقبـه       همـه  الزب و صلصال كالفخار كه با خود آورده است، بتواند از          

  ).29: ، ص2(»ها شودبگذرد و معلّم فرشته
انـد و هركـدام بـه         منابع ديني و عرفاني ما همواره به رشد و كمـال انـسان نظـر داشـته                

. انـد  و توان خويش، عوامل و موانع رشد و كمال را بر طالبان راه هويدا كـرده          ي وسعت     اندازه
به عبارت ديگر در اين آثار، راه دشواري كه بشر بايد پشت سر بگذارد تا به سر منزل امـن و                     

ي آثار ديني و عرفاني به خوبي به ايـن            قرآن در رأس همه   . آسايش برسد، ترسيم شده است    
اند و قرآن براي سعادت آنان نازل         ي جهانيان، مخاطب قرآن     ا همه موضوع پرداخته است؛ زير   

ي آن در ايـن       شده است؛ بنابراين راه سعادت، دشواري آن، موانع راه و عوامل ياري رساننده            
انتهـا دارد و    هاي راه كمال ارزشي بـي     رفع موانع و دشواري   . كتاب آسماني تشريح شده است    

يا ايهـا االنـسان انـك       «: فرمايدجا كه خالق انسان مي    آن، رسيدن به ديدار محبوب است؛ آن      
و رنج (اي؛ هان اي انسان تو در راه پروردگارت سخت كوشيده»كادح الي ربك كدحاً فمالقيه    

  ).6/انشقاق(ي شدو به لقاي او نايل خواه) ايبرده
يت را آسيب انسان هاي ديني و عرفاني، هر يك به فراخور خود، راه پر      پس از قرآن، كتاب   

در اين  . اند  هاي آشكار هدايت را مطرح كرده     تشريح كرده و خطرات پيدا و پنهان آن و نشانه         
 واكاوي شـد و تـشابه و اخـتالف          مثنوي و   البالغه  نهجپژوهش، موانع رشد و كمال انسان در        

  :اند از داليل انتخاب اين آثار عبارت. هاي يادشده بررسي گرديدنگاه دو نگارنده به مقوله
ي    شـخص اول جامعـه     -) ع(كه به سبب موقعيت و جايگـاه خـاص حـضرت علـي            آن. 1

 سرشـار اسـت از      البالغـه   نهج و مقام واليي ايشان، سرتاسر       -)ص(اسالمي پس از پيامبر اكرم    
چنين مولوي بـه    هم. اند  هايي كه حضرت در راه كمال انساني بيان فرموده        هشدارها و ترغيب  

-معي از اهل عرفان و تصوف بوده و در عرفان اسالمي جريـان   كه مراد و پيشواي ج      دليل اين 
ها و نيروهاي يـاريگر راه سـلوك را روشـن سـاخته             ، گردنه مثنويساز بوده است، در سراسر      

  . است
هاي گوناگون برخوردارنـد؛  كه منابع ياد شده از ظرفيت وسيعي براي طرح انديشه         اين. 2
هـاي گونـاگون از      كـه در عرصـه      اسـت  البالغـه   نهـج ترين متن ديني ما پس از قـرآن،           بزرگ
 از ديـد زبـان، بيـان و انديـشه، سـرآمد ديگـر               مثنويچنين  هم. مي بلند سرشار است   يمفاه

  .ي مباحث عرفاني است اي از همههاي عرفاني است؛ گويي اين اثر خالصه منظومه



83 مثنويو البالغه  نهجترين موانع رشد و كمال انسان در  بررسي و تحليل بزرگ
آبشخور اصـلي   كه  كه موالنا از لحاظ فكري، تحت تأثير قرآن بوده است، به طوري           آن. 3 

دل   ) ع(از سوي ديگر، حضرت علي  . هاي ديني است  غناي فكري موالنا قرآن و آموزه      خـود عـ
ذلـك  «: فرماينـد   قرآن و قرآن ناطق است و در اين باره شأن خويش را چنـين معرّفـي مـي                 

بنـابراين ارتبـاط روحـي      ). 499: ، ص 12(»القران فاستنطقوه و لن ينطق ولكن اخبركم عنه       
ي  اي كـه وي ارادت خالـصانه    آشكار است، به گونـه     مثنويرت امير مؤمنان در     مولوي با حض  

 و از باب هميشه بـازِ رحمـت يـاري طلبيـده           .  است نشان داده ) ع(خويش را به حضرت علي    
 مثنـوي ، معتقد اسـت كـه       مثنويجا كه حسين بن حسن خوارزمي، از شارحان         است؛ تا آن  

: گويـد او پس از شرح حديث حقيقـت مـي    . تحاصل ارتباط معنوي مولوي با حضرت موالس      
العـالمين شـرح     با شرحش بلكه مؤلّفات اولين و آخرين، از خواص رب          مثنويتمامي كتاب   «

 و تطبيـق آن بـا       مثنـوي بر اين اسـاس، بررسـي محتـوايي         ). 34: ، ص 7(»اين كلمات است  
  . بسيار بايسته است) ع(ي اميرمؤمنان البالغه نهج

  

  ي تحقيق پيشينه. 2
و مولوي در موضـوع موانـع رشـد و كمـال            ) ع(هاي حضرت علي  ر مورد تطبيق ديدگاه   د

اما به طور جداگانه، برخي از موانع در هر يك از اين آثار،             . انسان، كاري صورت نگرفته است    
  :توان به موارد زير اشاره كرداز جمله مي. بررسي شده است

وي در ايـن    : اهللا جـوادي آملـي    ر آيـت   اثـ  البالغه  نهجدنياشناسي و دنياگرايي در      كتاب   -
دهنـده معرّفـي      ي فريبا و پند     چهره ، دنيا را داراي دو    )ع(كتاب با توجه به كالم حضرت علي      

  . كند مي
وي نيـز در ايـن      . الدين اسـت  ي محمد مهدي شمس      نگاشته البالغه  نهجدنيا در    كتاب   -

  .ته است پرداخالبالغه نهجكتاب، به محاسن و معايب دنيا از ديدگاه 
 اثر محمدعلي  معنويمثنويموانع معرفتي و عملي كمال از ديدگاه مولوي در ي  مقاله -

در اين اثر، نويسنده ابتدا به تعريف كمال پرداخته است و پس از آن موانع را به دو                  . خالديان
بيني فرد دارد   موانع معرفتي تأثير منفي در جهان     . بخش معرفتي و عملي تقسيم كرده است      

  .گردد ي شهود و حجاب سالك ميوانع عملي نيز پردهو م
نويسنده در اين مقالـه در پـي        .  اثر تورج عقدائي   مثنويشناسي كمال در    رواني     مقاله -

و شناسانِ كمال، موالنا به هويـت اصـيل انـسان           بيان اين مسأله بوده است كه پيش از روان        
 چيستي آن به اختصار سخن گفتـه        نويسنده در آغاز از شخصيت و     . كمال او انديشيده است   

 .شناسان ديگر فراهم آورده استهاي موالنا با روانو زمينه را براي سنجش انديشه
بررسي و تحليل عوامل و موانع مؤثر در تربيت ديني بر مبناي سخن حـضرت               ي    مقاله -
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مفهـوم  در ايـن مقالـه ابتـدا        .  اثر اكبر صالحي و رحيمه الـسادات تهـامي         البالغه  نهجعلي در   

تربيت و تربيت ديني مورد بررسي قرار گرفته و سپس عوامل و موانع مؤثر در تربيت دينـي                  
 .بر مبناي سخن حضرت علي تبيين شده است

نفـس امـاره،    (ترين موانع راه كمـال انـسانيت      شود، بررسي مهم    آنچه در ادامه مطرح مي    
يـن كـار از نهـج البالغـه،     بـراي ا . و مولـوي اسـت  ) ع(از ديدگاه حضرت علي ) شيطان و دنيا  

 . به تصحيح نيكلسن استفاده شدمثنويي دكتر شهيدي و از ترجمه
  

  نفس اماره. 3
ي قواي انسان برخاسته از نفـس   همه. دهد ي او تشكيل مي  حقيقت انسان را نفس ناطقه    

اند   فالسفه نفس ناطقه را به لحاظ قواي آن به عقل عملي و عقل نظري قسمت كرده               «. است
عقل عملي مـصدر فعـل اسـت و    ... . اند شتراك اسم، لفظ عقل را بر آن قوا اطالق كرده       و به ا  

به اعتبار تأثير اختياري آن در بـدن، كـه موضـوع تـصرفات نفـس      ... عقل نظري مبدأ انفعال   
است و نفس مكمل آن است، اين عقل عملي است و به اعتبار تأثر نفس از مافوقش، كه بـه                    

اما ). 714: ، ص 14(»د مستكمل است، اين عقل نظري است      حسب استعدادش در جوهر خو    
شود، در واقع منظور نفس اماره        گاه كه از نفس در جايگاه يكي از موانع راه سلوك ياد مي              آن

تمايل به طبيعت بدن دارد و به لذات و شهوات آمر است و دل را به جانب اسـفل                «است كه   
). 36: ، ص 16(»ل سيئه اسـت جـذب نمايـد       كه مأواي شر و منبع اخالق ذميمه و محل افعا         

اين اميال مانع كمال عقل نظري و عقل عملي         . دهد  نفس با اميال خويش انسان را فريب مي       
ي امارگي، ماهيتاً در برابر شرع و عقل سركش است و تمام هـم              نفس در مرحله  . انسان است 

اي كه مهـار دسـتورهاي   گونهبه. گيردهاي خود به كار مي خويش را براي رسيدن به خواسته     
به دليل شهوت مدار بودن نفـس امـاره،         . كاه است مدار نفس، كاري بس دشوار و جان      شهوت

اعدي عـدوك نفـسك     «و  : اند كه در درون خود اوست       بدترين دشمن انسان را نفسي دانسته     
گرايـي نفـس و       ي شـهوت    نيـز در زمينـه    ) ع(حضرت اميـر  ). 64:، ص 18(»التي بين جنبيك  

فان هذه النفس ابعد شيء منزعـاً و انهـا ال تـزال    «: فرمايند اشتن او از شهوت مي   سختي بازد 
؛ نفس را به دشوار توان از شـهوت كنـدن كـه پيوسـته خواهـان             »تنزع الي معصية في هوي    

  ).182:، ص176، خطبه 12(نافرماني است و هوس راندن
  : شود مولوي نيز معتقد است كه كام انسان، با ترك هوا تلخ مي

 شك اين ترك هوا تلخي ده اسـت       ال
 

ليك از تلخي بعد حق به است
)1001: ، ص19(  
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به همـين ترتيـب، مطيـع       . ويژگي هر نوع سركشي به سر درآمدن و واژگون شدن است          

فان نـازل بهـذا المنـزل       «. ي پرتگاه جهنّم است     هواي نفساني شدن باعث نزول انسان بر لبه       
، ريـزان   قرارين منزل بر لب آبكندي فرود آمده است بي        ؛ فرود آينده بد   »نازل بشفا جرف هار   

  .)97: ، ص105، خ12(و ناپايدار
  :كشاند  نيز، شهوت آتشي است كه انسان را به دوزخ ميمثنويدر 

 نار بيروني به آبي بفسرد
 

برد نار شهوت تا به دوزخ مي
)163:، ص19(  

  نفس در ميزان نظر و عمل. 1. 3
نفس انسان سرشار از نيروهاي مختلف      : متشابهات وجودي نفس  محكمات و   . 1. 1. 3

بـا  . و متضاد است و كمال انسان به اين است كه بين اين نيروها ارتباط عادالنه برقـرار كنـد                  
دارد، انـسان    گير قـرار    كه در وجود انسان هم فطرت خداجو و هم طبيعت زمين            توجه به اين  

بـر  . ها در نوسان اسـت    بديها و     براين ميان خوبي  داراي ابعاد كامالً متباين وجودي است؛ بنا      
جامع محكمات انسان فطرت «. همين اساس، وجود انسان داراي محكمات و متشابهات است   

شـود كـه      ي فطري زماني حفظ مـي     مايه  اوست و جامع متشابهات وي طبيعت وي و اين دل         
ولـوي نيـز وجـود      م). 266: ، ص 3(»متشابهات وجود انسان به محكمات او برگردانـده شـود         

شـود و     به باور او، احوال متناقضي بر انسان عارض مي        . كند  انسان را مجمع اضداد معرّفي مي     
  : اين تناقض، كشمكشي هميشگي برپاستاز

 هست احوالم خالف همدگر
 زنم كه هر دم راه خود را ميچون

 موج لشكرهاي احوالم ببين
 نگر در خود چنين جنگي گران مي
 

خالف در اثرهر يكي با هم م
 با دگركس سازگاري چون كنم
 هر يكي با ديگري در جنگ و كين
 پس چه مشغولي به جنگ ديگران

)927: ، ص19(  
 در واقع چنين كشمكشي نشان آن است كه بعدي از وجود انسان به سان آيات محكم 

ت كه گونه اس حقيقت مسير خلقت انسان اين. ي آيات متشابه است و بعضي ديگر به منزله
حضرت امير مؤمنان . متشابهات وجودي او بايد به محكمات وجودي انسان ارجاع داده شود

فاتقوا اهللا عباد اهللا «: فرمايند در عباراتي انسان را به هماهنگي با خلقت خويش دعوت مي
تقوا و رضاي ! ؛ پس بندگان خدا»جهة ما خلقكم له و احذروا منه كنه ما حذركم من نفسه

ايد بپوييد و از آنچه شما را ترسانده است،  يد و راهي كه براي آن آفريده شدهحق را بجوي
  ).62: ، ص83، خ12(كه بايد بترسيد چنان
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زيرا قرآن تغيير و .  انحراف از مسير خلقت االهي دقيقاً برابر است با پيروي از شيطان

نهم فليغيرن خلق  المرو...« : دهد دگرگوني در آفرينش االهي را به شيطان نسبت مي
  ).119/نساء(...فرمايمشان تا آفرينش االهي را دگرگون كنند مي...؛ »...اهللا

داننـد كـه      هـاي كـساني مـي       ارجاع فروع به اصول را از ويژگي      ) ع(حضرت اميرالمؤمنين 
، 12(؛ و هر فرعي را به اصل آن بـاز گردانـد           »و تصيير كل فرع الي اصله     «: محبوب خداوندند 

  ). 69 :، ص87خ
در نزد موالنا نيز، توجه به اصل بسيار اهميت دارد و از اصول بسيار مهـم آن اسـت كـه                     

  :هاست ي علم شناسي جان همه انسان جنس خويش را بشناسد و اين خويشتن
 ها اين است ايني علم جان جمله

 آن اصول دين بدانستي تو ليك
 از اصولينت اصول خويش به

 

 دينكه بداني من كيم در يوم
بنگر اندر اصل خود گر هست نيك
كه بداني اصل خود اي مرد مه

)456: ، ص19(  
  :اي بيش نيست كه اصل را نشناسد و به فروع بپردازد احمق و مرده و آن

 ي ما و مني احمق است و مرده
 

كز غم فرعش فراغ اصل ني
)637: همان، ص(  

اولين گـام در تعـادل بـين        . د است ي تعادل بين نيروهاي فر      ارجاع فروع به اصول، نشانه    
قواي روحي و نفساني برطرف كردن هواي نفس است، زيرا هـواي نفـساني بـه هـيچ پايگـاه             

فكان اول عدلـه نفـي الهـواي    «: ستيز دارد بلكه ريشه در شهوات شرعمنطقي مربوط نيست؛   
  ). 69: ، ص69، خ12(كه هوا و هوس را از دل برداشته ي آن اين و نخستين نشانه؛ »عن نفسه

ذات و جوهر اصيل انسان روح عليم انساني است كه تنها دليل خليفه اللهي انسان است؛ 
كه گاه انـسان    چناناما اين جوهر لطيف در زندان طبيعت و عالم ماده گرفتار شده است؛ آن             

  .شود و خدمتكار مشتهيات نفساني برد چه گوهري داشته و همه تن مي از ياد مي
جالب پيروي طبيعت انسان از ذات او اين است كه جسم او نيز ارزشمند از ثمرات 

؛ »انه ليس النفسكم ثمن اال الجنة فال تبيعوها بغيرها«: فرمايند حضرت مي. شود مي
همان، حكمت (هاي شما را بهايي نيست جز بهشت جاودان، پس مفروشيدش جز بدان جان
لقا است؛ پس قيمت بدن جناتي است كه اما مراد از آن ظاهراً بهشت «). 442:  ص،456

تجري من تحتها االنهار است؛ اما بهاي روح و جان انسان حضور عند مليك مقتدر و دخول 
ي برگزيدگان از اولياي االهي است، كه هم راضي از در بهشت مالقات خداست، كه تنها بهره

  ).34: ، ص5(»اند و هم مورد رضايت او خداي
  ي آنچه در متون عرفاني و منابع  در بعد نظر، خالصه: ع اتهامنفس در موض. 2. 1. 3
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: ي نفس انسان مطرح است اين است كه نفس هميشه در موضع اتهام اسـت                روايي ما درباره  

و ال يلـم الئـم اال       «: داننـد   هاي نيكـان مـي      سرزنش كردن نفس را از ويژگي     ) ع(حضرت علي 
  ). 18: ، ص16، خ12(؛ و جز خود را مالمت منماييد»نفسه

در جـايي   ) ع(حضرت علـي  . سرزنش كردن نفس به اين دليل است كه نفس متّهم است          
و ال يمسي اال و نفـسه ظنـون         «:فرمايند  ديگر نيز، همين مضمون را با عباراتي ديگر بيان مي         

 نـزد  را كه نفس خود   جز رساند،  روز را به شب نمي    ؛»عنده فال يزال زارياً عليها و مستزيداً لها       
  ).182:ص،176خ،12(شمارد گناهكارش ميپيوسته با آن عتاب دارد و. داند خويش متهم مي

ي آن است كه انسان به خويش مشغول اسـت و             ي لوامگي نفس نشانه     رسيدن به مرحله  
كـه از خـويش و از         فرماينـد آن    حضرت به صراحت بيان مـي     . اين خود بخشي از نجات است     

ها حيران شده و خود را در هالكت افكنـده اسـت و                است در تاريكي   كرد خويشتن فارغ  عمل
فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات و ارتبك فـي            «: مهار او به دست شيطان است     

؛ كسي كه جز بـه حـساب        »الهلكات و مدت به شياطينه في طغيانه و زينت له سييء اعماله           
. هـا درانـدازد     جـاي     سـازد و بـه هالكـت       ها سرگردان   نفس خويش پردازد خود را در تاريكي      

ي وي    كردارهـاي زشـت او را در ديـده        . هاي او مهارش را گرفته در سركشي كشانند         شيطان
  ).157: ، ص157همان، خ(زيبا گردانند

داند و جزايي را كه انسان در برابر اعمال خـود   مولوي نيز نفس را در برابر عقل متهم مي     
 بنابراين انصاف آن است كه انسان خـود را مـتّهم بدانـد نـه جـزاي              داند؛  بيند عادالنه مي    مي

  :عادالنه را
متهم حس است نه نور لطيف متهم نفس است ني عقل شريف

)324: ، ص19(  
 متهم كن نفس خود را اي فتي

 
متهم كم كن جزاي عدل را

)943: همان، ص(  
 بود؛ بلكه نفس بـه      توان ايمن   خبث نفس هميشگي است و از سردي و خاموشي آن نمي          

  :هاي سركشي است كه خاموش مانده است دليل فراهم نبودن زمينه
 نفست اژدرهاست او كي مرده است

 
آلتي افسرده استاز غم و بي

)387: همان، ص(  
، هـواي نفـس را بـا        )ع(رو، چاره جز اين نيست كه انسان به فرمايش حضرت علي            از اين 

 است كـه توانـايي مهـار نفـس را دارد؛ در غيـر               ي برنده عقل از بين ببرد، زيرا عقل شمشير      
؛ بسا خرد كـه  »كم من عقل اسير تحت هوا امير    «: آيدميصورت، عقل به اسارت نفس در       اين

  ).397: ، ص211، حكمت 12 (اسير فرمان هواست
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او . انـد   در بيان مولوي نيز، اين مطلب صحت دارد كه نفس و عقل از هـر روي نـامتوازن                 

كه بـر نفـس مـؤثّر     ي نفس قرار گيرد و به جاي اين        دهد كه مبادا عقل در سيطره       يهشدار م 
بـه تعبيـر    . باشد، با تبعيت از نفس، توان تأثيرگذاري خود را از دست دهد و تأثيرپذير شـود               

  :يابد ي مادگي تنزّل مي مولوي در اين حالت، عقل به دركه
ــود  واي آن ــاده ب ــل او م ــس عق  ك

  او الجـــرم مغلـــوب باشـــد عقـــل    
 

نفــس زشــتش نــرّ و آمــاده بــود    
جــز ســوي خــسران نباشــد ميــل او    

)739: ، ص19(  
انديشد و قضايا را سودجويانه بررسي        مĤبانه مي قطعاً اين عقل عقل جزوي است، كه نفس       

توانـد هـم      ي نفس است؛ مـي      انعكاس عقل كلّي بر صحيفه    «البتّه عقل جزوي، خود     . كند  مي
هي موجود در وحي باشد؛ حقايقي كه فراعقلي هستند، اما غير           ابزاري براي نيل به حقايق اال     

. پوشاند  تواند حجابي باشد كه همان حقايق را از انسان مي           عقلي نيستند و در عين حال، مي      
ي آن، در برابـر خـدا و ديـن            شود كه انسان به وسيله      در حالت اخير، عقل جزوي ابزاري مي      

ي عادل است كه حكم به عبـادت          ن عقلي شحنه  آ). 94: ، ص 21(»كند  وحيانيش طغيان مي  
العقل ما عبد به الرحمان و اكتـسب بـه          «: آورد  كند و بهشت را براي انسان به ارمغان مي          مي

؛ پس اين عقـل همـان اسـت كـه بـراي انـسان، راه سـعادت را از گمراهـي آشـكار                        »الجنان
؛ خرد تـو را     »كفاك من عقلك ما اوضح لك سبل غيك من رشدك         «).116: ، ص 18(كند  مي

  ).437: ، ص421،حكمت 12(اين بايد كه راه گمراهيت را از راه رستگاريت نمايد
  :داند داشت عقل را باعث افزايش هدايت و رشاد مي مولوي نيز پاس

پاس عقـل آن اسـت كافزايـد رشـاد          عقـــل را خــدمت كني در اجــتــهاد
)707: ، ص19(  

  هاي هواي نفساني ويژگي. 2. 3
ي نفس باعث نابينـايي فـرد    گسيخته هاي لجام خواهش: عامل نابينايي انسان  . 1. 2. 3

 چيـز را كـژ و       شود كه همـه     شود؛ به عبارت ديگر، قواي باطني انسان به حدي آلوده مي            مي
، شيفتگي انسان به هرچيزي باعث كوري و بيمـاري          )ع(از ديدگاه حضرت علي   . بيند  كوژ مي 
عشي بصره و امرض قلبه فهـو ينظـر بعـين غيـر صـحيحه و            من عشق شيئاً ا   «: شود  قلب مي 

اش را كور     هركه عاشق چيزي شود ديده     ؛»يسمع باذن غير سميعه قد خرقت الشهوات عقله       
. ي بيمـار بنگـرد و بـه گـوش بيمـار بـشنود               سازد و دلش را رنجـور سـازد؛ پـس بـه ديـده             

  ).104: ، ص109، خ12(ي خردش را دريده هاي جسماني پرده خواهش
  :داند ها را باعث نابينايي و ناشنوايي ميمولوي نيز پرداختن به خواهش
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 حبـــك االشـــياء يعميـــك يـــصم 

 
ــصم  ــت ال تخت ــسودا جنَ ــسك ال نف

)291: ، ص19(  
داند كه از مشاركت با اهل هوا         اند هماناني مي    ها را كه از كوري رسته       آن) ع(حضرت علي 

؛ از كوردالن به شمار نه و پيروان هوا را          »لهويفخرج من صفةالعمي و مشاركة اهل ا      «: دورند
  ).69: ، ص87، خ12(شريك و يار نه

اي كه حقيقـت هرچيـز        گونهداند؛ به   مولوي نيز شهوت را عامل اصلي نابينايي انسان مي        
  :گردد براي او برعكس مي

 ميل شهوت كـر كنـد دل را و كـور          
 

تا نمايـد خـر چـو يوسـف نـار نـور            
)788: ، ص19(  

ي خويش پيروي آنان      هاي امير المؤمنين در مورد افراد جامعه        ترين نگراني   ي از عمده  يك
؛ همانا  ››و ان اخوف ما اخاف عليكم اثنتان اتباع الهوي و طول االمل           «: از هواي نفساني است   
، 12(از خواهش نفس پيروي كردن و آرزوي دراز در سر پـروردن           :ترسمبر شما از دو چيز مي     

  ). 40:، ص42خ
گيرد و در واقع راه حق را بـر انـسان سـد               هواي نفساني مستقيماً در مقابل حق قرار مي       

پيـروي خـواهش نفـس آدمـي را از راه حـق بـاز               . »عـن الحـق   اتباع الهوي فيصد    «: كند  مي
  ).همان(دارد مي

  : رساند داند كه انسان را به خدا مي اهللا ميمولوي ترك هوا را همان حبل
  رهــا كــردن هــوااهللاچيــست حبــل

 
كاين هوا شد صرصـري مـر عـاد را         

)1073:، ص19(  
  : در واقع كساني راز آشنا و محرم حريم االهي خواهند بود كه خود را از هوا بازدارند

ــازكرد   ــو ب ــود را از هواخ ــه خ  هرك
 

چــشم خــود را آشــناي راز كــرد   
)292: همان، ص(  

اي هستند كه در وجود انسان      قوهنفس و عقل دو     . بينايي انسان معلول عقلي سالم است     
شـود   گاه آرامش حقيقي براي انسان فراهم نمـي     اي كه هيچ   كشمكشي ديرينه دارند؛ به گونه    

هاي نفساني را مهار كند؛ در غير اين صورت، گـاه نفـس بـر                 كه نيروي عقل خواسته     مگر آن 
م هست كه نفس البته حالت ديگري ه. يابد شود و گاه عقل بر نفس سلطه مي عقل چيره مي

در كالم حضرت امير مؤمنان و مولوي، غالباً براي بهتر          . كند  انسان كامالً بر عقل حكومت مي     
توان هريك  . شدن نفس از عقل، در جايگاه نيروي متضاد آن، سخن گفته شده است              شناخته

حـد و شـمار انـسان را     هـاي بـي  وزحضرت آر. از اين نيروها دقيقاً برابر است با ضعف ديگري  
انـد و انـسان       گونه آمـال فريـب      دانند؛ بنابراين اين    عامل سستي عقل و فراموشي ياد خدا مي       
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ي العقل و ينسي الذكر فاكذبوا االمل فانّه غـرور و             واعلموا انّ االمل يسه   «: ي آن است    فريفته

 فريـب اسـت و      - آنچـه خواهـد    -زن دانيد كه      ؛ پس آرزوهاي نفساني را دروغ     »صاحبه مغرور 
  ).68: ، ص86، خ12( و در خواب غفلت غنوده-ده و خداوند آرزو فريفته استاميد بيهو

كنـد    داند، بنابراين پيشنهاد مـي      مولوي نيز هواخواهي و آرزو را باعث گمراهي انسان مي         
  :كه از ميدان هوا و آرزو بايد كاست

ــاش دوســت  ــم ب ــوا و آرزو ك ــا ه  ب
 

اهللا اوسـت  چون يضلك عـن سـبيل     
)132: ، ص19(  

خواهش نفساني براي نفـس بـسيار لـذت بخـش           : شيريني هواهاي نفساني  . 2. 2. 3
حـضرت  . در هر حال، براي نفس انسان، مطيع و تسليم موانع شـدن خوشـايند اسـت               . است

ان الجنـة حفـت بالمكـاره و ان النـار        «: فرمايند  باره مي   در اين ) ص(علي از قول پيامبر اسالم    
ها فراگرفتـه اسـت و گرداگـرد دوزخ را هـوس               دشواري ؛ گرداگرد بهشت را   »حفت بالشهوات 

  ).182: ، ص176، خ12(دنيا
  :كاربرده استوار بهمولوي نيز همين مطلب را تضمين

ــا  حفـــــت الجنـــــه بمكروهاتنـــ
 

ــهواتنا   ــن شـ ــران مـ ــت النيـ حفـ
)254: ، ص19(  

گيـرد و انجـام دادن هـر     ، هر طـاعتي بـا كراهـت انجـام مـي         )ع(ي حضرت علي    به گفته 
و اعلموا انه ما من طاعه اهللا شيء الّا يأتي في كره و ما مـن                «: معصيتي با رغبت همراه است    

؛ بدانيد كه چيزي از طاعت خدا نيست جز كه با كراهت            »معصية اهللا شيء الّا يأتي في شهوة      
  ).182: ، ص176، خ12(انجام گيرد و چيزي از معصيت خدا نيست جز كه با ميل و رغبت

  ترين مانع نفساني  كبار و بزرگ منشي بزرگاست. 3. 3
هاي دلپـذير نفـس آن اسـت كـه خـود را بـا عظمـت ببينـد و ايـن خـود از                           از خواهش 

ي خطرناك    هاي ديني و عرفاني، بر اين جنبه        در آموزه . هاي بسيار بزرگ روحي است      بيماري
ي ديگـر نيـز     بيني، منشأ بسياري از فـسادها       كبر و خود بزرگ   . نفس بسيار تأكيد شده است    

كه بخواهد با عظمت االهي پهلو بزند و يا خود  انسان را از اين) ع(حضرت علي. تواند باشد  مي
 و  كننـده   انـد و خداونـد را ذليـل         را صاحب جبروت و جاللت بپنـدارد بـسيار برحـذر داشـته            

تـه  اياك و مساماة اهللا في عظمته و التشبه بـه فـي جبرو            «: اند  ي مغروران دانسته    خواركننده
؛ بپرهيز كه در بزرگي فروختن، خدا را همنبرد         »ي ن كل مختال     فانّ اهللا يذلّ كل جبار و يه      

سـازد و     خواني و در كبريا و عظمت، خود را همانند او داني، كه خدا هر سركشي را خوار مي                 
  .)327 - 326: ، صص53، نامه 12(مقدار هر خودبيني را بي



91 مثنويو البالغه  نهجترين موانع رشد و كمال انسان در  بررسي و تحليل بزرگ
داند و معتقد است كسي در اين حد          داوندي مي مولوي نيز تاج الوهيت را خاص جالل خ       

  :و پايگاه نيست كه در برابر خداوند عرض اندام كند
 هـــست الوهيـــت رداي ذوالجـــالل 
 تــــاج از آن اوســــت آن مــــا كمــــر

 

هركه در پوشد براو گردد وبال
 واي او كز حد خود دارد گذر
( )750: ، ص19  

 انسان را در برابر     ي  ، مرتبه »تاج«ر برابر   د» كمر«ي    در بيت اخير، مولوي با انتخاب كلمه      
تنها حد و پايگاه انسان در برابـر بارگـاه االهـي بنـدگي و كمـر              . خداوند مشخص كرده است   

  .خدمت بستن است
 عجب و فريفتگي نسبت به خويشتن خويش، با توجه به فقر ذاتي كه انسان دارد، بسيار        

دافكنـي اسـت كـه بـشر را از اعتـدال و كمـال               ي مر   غرور گردنه . نمايد  بيگانه و نادرخور مي   
بـدترين  . در قرآن، نكوهيدگي عجب و غرور بارها تكرار شده است         . كند  انساني بسيار دور مي   

بـه واقـع    . گـردد   اثري كه غرور براي انسان دارد اين است كه در پيشگاه خداوند منفـور مـي               
بـه تـصريح    . گرديـد سرنوشت خودشيفتگان سرنوشت شيطان است كه مطرود درگاه االهي          

. قرآن، بهشت جايگاه متكبران نيست، زيرا خداوند شيطان را به همين دليل از بهـشت رانـد                
؛ فرمـود پـس از   »قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك مـن الـصاغرين      «

و پايين رو كه تو را نرسد كه در آن بزرگي بفروشي؛ بيرون شو كه تـ        ) بهشت يا آسمان  (جا  آن
  ).13/اعراف(خرد و خواري

ترك خودي و رسيدن به معبود همـان دو گـامي اسـت كـه اهـل عرفـان از آن سـخن                       
بنابراين هرگونه اظهار هستي در برابر پروردگار، براي بشر بسيار ناموزون اسـت و از             . اند  گفته

ه را  مولوي نيز اين مـسأل    . انگاري بيش از هر امر ديگري نكوهيدني است         همه بدتر خودكامل  
، روي  ويمثنـ در   . فراخوان سفر است از خويـشتن      مثنوي«. داند  بدترين بيماري يا نقص مي    
باره بل با همه فرد جداگانه است؛ با تك تك آدميان كه در خالب                سخن نه با همگان به يك     

  ).19:ص،17(»اند اند و بدان خوگير شده هاي زندگي فرومانده ها و پنداشت هوسو نيازها،آزها
 تـــي بـــدتر ز پنـــدار كمـــال   علّ

 
نيست اندر جان تو اي ذودالل

) 144: ، ص19(  
چنـين  . ، عزّت و كبريايي فصل ذاتي بـين خـدا و بنـده اسـت    )ع(از ديدگاه حضرت علي   

جـا كـه هـركس بـراي خـود عـزّت و               ي بين خدا و بنده تا ابد ناپيمودني است؛ تا آن          ا  فاصله
الحمد اهللا الذي لبس العـز و الكبريـا و          «: كند   مي كبريايي قايل شود خداوند خود او را لعنت       

اختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما حمي و حرماً علي غيره و اصـطفاهما لجاللـه و جعـل                   
اللعنه علي من نازعه فيهما من عباده ثم اختبر بذلك مالئكته المقربين ليميـز المتواضـعين                
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 بزرگي در پوشيد و آن دو را براي ؛ سپاس خداي را كه لباس عزت و      »منهم من المستكبرين  

آن را خاص خود فرمود و بـر ديگـران حـرام            . خود گزيد و بر ديگر آفريدگان ممنوع گردانيد       
. پس فرشتگان مقرب خود را بيـازمود      . سزيد  آن لباس را برگزيد؛ چون بزرگي او را مي        . نمود

  ). 210: ، ص192، خ12(بدين آزمايش فروتنان را از گردنكشان جدا فرمود
كند و تنها هويتي كه براي نوع         مولوي هستي موهوم بندگان را در برابر خداوند طرد مي         

  :شود نيستي است بنده قايل مي
 ما كه باشيم اي تو ما را جان جـان          

ــست را     ــودي نيـ ــستي نمـ ــذّت هـ  لـ
 

تا كه ما باشيم با تو در ميان
عاشق خود كرده بودي نيست را

)130: ، ص19(  
وي، تنها راه ورود به بارگاه كبريايي حضرت حـق فناسـت، زيـرا بـا فنـاي                  از ديدگاه مول  

شـود و دويـي و دوگـانگي از ميـان             صفات و افعال بشري، انسان به اخالق االهي آراسته مي         
شود همين معيت با حـق اسـت،    ي بقاي انسان را ضمان مي در واقع، آنچه مايه  «. خيزد  برمي

  ).264: ، ص10(»پذير است قكه با فناي ماي او در ماي حق، تحقي
ــيچ ــا   ه ــردد او فن ــا نگ ــس را ت ك  

  
 چون الف چيزي نـداريم اي كـريم       

 

كبـريا     بارگـــــــاهنيســــــت ره در
  )264: ، ص19(                             

تر از چشم ميم جز دلي دلتنگ
)1024: همان، ص(  

لعـزة  من كـان يريـد العـزة فللْـه ا    ...«: داند ي عزّت را مخصوص خداوند مي  قرآن نيز همه  
. )10/فاطر(كه هرچه عزت است نزد خداوند است      ) بداند(خواهد  هركس عزت مي   ... ؛»جميعاً
هللا العـزة و لرسـوله و       ...«: گـردد   ي عـزّت خداونـد حاصـل مـي          مؤمنان فقـط در سـايه     عزت  

كـه عـزت خـاص خداونـد و پيـامبر او و             حـال آن  ... ؛  »للمؤمنين ولكن المنافقين اليعلمـون    
  ).8/منافقون(دانند منافقان نميمؤمنان است؛ ولي 

بنابراين عزّت فرد مؤمن عزّتي مستقل نيست؛ بلكه عزّتي ظلّي و تبعي است و از همـين                 
روست كه نفس انسان موجودي است كه اگر در راه صالح باشد، خداوند قابليت مكرم شدن                

از . ن نفس است  ي وجودي انسا    ترين و عزيزترين سرمايه     در واقع مهم  . كند  را به او عنايت مي    
اهللا اهللا «: كنـد  با هشدارهايي، عزّت نفسِ انسان را به او گوشـزد مـي  ) ع(اين رو، حضرت علي  

در حق نفسي كه از همـه چيـز نـزد شـما             . واپاييد! ؛ خدا را خدا را    »...في اعز االنفس عليكم   
  ).157:، ص157، خطبه 12(تر داشتني تر است و دوست گرامي

كرامـت  . دارد  هـا دور نگـه      زيز خواهد داشت كه او را از حقارت       در صورتي انسان نفسي ع    
كرامت هرچيـز نفـيس   «. صفتي است كه خداوند آن را به مقرّبان خويش ارزاني داشته است        
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اند كرامت در مقابل هوان و حقارت       لُغويان در معناي كرم آورده    . شدن و عزيز شدن آن است     

كرامت معادل دقيق فارسي ندارد و براي بيان        : ودفرم  استاد علّامه طباطبايي بارها مي    ... است
فرمودند اگر انسان به مقامي برسد كه عبوديـت           گاه مي   آن. آن بايد از چند لفظ استفاده كرد      

توان گفـت كـه بـه     محض پيدا كند و حاضر نشود در مقابل غير خدا سر بر زمين بسايد، مي     
  ).130: ، ص6(»مقام كرامت رسيده است

  ي هواي نفس معالجههاي  راه. 4. 3
كه نفس انسان در بعد نظر، مـتهم         با توجه به اين   : ادن در برابر نفس   انصاف د . 1. 4. 3

احتيـاط بـود؛ بلكـه بايـد از           بين و بي    توان خوش   شود، در برخورد با او ديگر نمي        انگاشته مي 
مـه  ه) ع(گـستر حـضرت علـي       عدالت دامن . شود كاست   افزايي او مي    عواملي كه باعث قدرت   

ايشان عدالت ورزيدن در برابر نفـس را در بخـل ورزيـدن بـه آن و روا                  . گيرد  چيز را در برمي   
فاملك هواك و شح بنفسك عما ال يحلّ لـك فـانّ الـشح             «: دانند  هاي نفساني مي  نكردن هوا 

؛ هواي خويش را در اختيار گير و بر نفس خـود            »بالنفس االنصاف منها فيما احبت او كرهت      
 زمام آن را در آنچه برايت روا نيست رها مگردان، كه بخل ورزيدن بر نفس، داد بخيل باش و 

  ).326:، ص53ي  ، نامه12(انگارد آن را دادن است در آنچه دوست دارد يا ناخوش مي
بخل ورزيدن به آن باعـث       كشاند،  هاي نامحدود نفس او را به كژي و امارگي مي           خواهش

گونه كه بخشش وسعت بخـشيدن        همان . بخشش است  بخل ضد . گردد  مستقيم شدن او مي   
كه هواي نفس انسان بر او        اينحضرت براي    .است، بخل محدود كردن عرصه بر ديگري است       

زيرا انسان را به    فرمايند كه به نفس بيش از اندازه آزادي داده نشود،           مسلّط نشود سفارش مي   
ابر نفس باعث سقوط انسان كاري و سستي ورزيدن در بر       كشاند و سازش    سمت ستمگري مي  

و ال ترخّصوا النفسكم فتذهب بكم الـرخص مـذاهب الظلمـه و ال تـداهنوا      «: شود  در گناه مي  
ها شما را به راه ستمكاران بـرد و درون را             ؛ مبادا رخصت  »فيهجم بكم االدهان علي المعصية    

  ).68:، ص68، خ12(ي شما را ندرد چون برون سازيد تا نفاق باليي بر سرتان نياورد و پرده
كنـد و در عـوض،    مولوي نيز پيوسته انسان را به رخصت ندادن بـه نفـس سـفارش مـي          

  :كند گيري بر نفس و گزاردن وام جان را توصيه مي سخت
ــا بگريـــد زار زار   طبـــع را هـــل تـ

 
تو از او بستان و وام جان گزار

( )255: ، ص19  
ادن يـا آزادي نـدادن بـه نفـس از           شـود، رخـصت نـد       جا كه امر بر انسان مشتبه مـي         آن
: فرمايـد   حضرت در توصيف يكي از ياران خويش مي       . هاي تشخيص حق از باطل است       مالك

تـر     يك با هواي نفس او نزديك      نگريست كه كدام    شد، مي هرگاه كه امري بر او پوشيده مي      «
گـران را  دانـد و دي  حضرت اين ويژگي را صفتي برگزيده مـي      . »كردبود، با همان مخالفت مي    
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وكان اذا بدهه امران ينظرايهمـا اقـرب الـي الهـوي فيخالفـه              «: خواند  نيز به اين روش فرامي    

نگريـست كـه كـدام بـه          آمـد، مـي     ؛ گاهي كه او را دو كار پـيش مـي          »فعليكم بهذه االخالق  
  ).414: ، ص289، حكمت 12(تر است تا راه مخالف آن را پويد خواهش نفس نزديك

داند، زيرا نفس همواره بـه بـدي          هاي نفس مي    را خالف خواسته  مولوي نيز عمل صحيح     
بنـابراين  . ها سفارش كند، باز از مكر اوست، نه از پاكيش           دهد و حتّي اگر به نيكي       فرمان مي 

كنـد، بـر خـالف       ي او اين است كه اگر انسان دركـاري بـا نفـس خـود مـشورت مـي                    توصيه
  :دستورهاي او بايد عمل كند

 كنير ميمشورت با نفس خود گ
 فرمايدتگر نماز و روزه مي

  مشورت با نفس خويش اندر فعال
 

هرچه گويد، كن خالف آن دني
نفس مكّار است مكري زايدت
هرچه گويد عكس آن باشد كمال

)273: ، ص19(  
تقوا دژي استوار و پايگاهي محكم است كه ساكنان         : نقش تقوا در مهار نفس    . 2. 4. 3

كـه فجـور و     حـال آن  . انـد   كنان ايـن دژ از لغـزش و خطـا ايمـن           سا. دارد  خويش را پاس مي   
اعلمـوا  «: ناپرهيزي پايگاهي متزلزل است كه ياراي محافظت كردن از اهل خـويش را نـدارد   

عباداهللا ان التقوي دار حصن عزيز و الفجور دار حصن ذليل ال يمنع اهله و ال يحرز من لجـأ                    
بندگان خـدا بدانيـد     ؛  »ليقين تدرك الغاية القصوي   اليه اال و بالتقوي تقطع حمة الخطايا و با        

بنيـاد و خـوار نـه       اي بـي  اي است؛ چـون دژ اسـتوار و ناپارسـايي خانـه           زگاري خانه يكه پره 
بدانيد كه بـا    . ساكنانش را از آسيب نگاهبان است و نه كسي كه بدان پناه برد در امان است               

، 12(ي بلنـد تـوان رسـيد        ن به نهايت درجه   ي خطاها را بريد و با يقي        زكاري توان ريشه  يپره
  .)157: ، ص157خ

شود، مگـر بـا    اولين گام در عدالت نفس، دوركردن هوا از آن است و اين خود ميسر نمي         
شود فرد بتواند     تقوا باعث مي  . به معني نگه داشتن است    ›› وقي‹‹ي    تقوا از ريشه  . زكارييپره

دي، در واقع تمريني است كه فرد را در تسلّط بـر        هر عمل عبا  . مالك خويشتن خويش گردد   
البتّه بايد گفت كه لجام زدن بر نفس سركش در حـد تـوان بـشري        . دهد  خويشتن ياري مي  

يابد، كه خدا او را در اين امـر خطيـر    گاه قدرت تملك بر خويشتن را مي       نيست؛ بلكه فرد آن   
؛ و نـه از گزنـدي       » ي اال مـا وقيتنـي     و ال اتق  « : فرمايند  حضرت در اين باره مي    . ياري رساند 

  )247:، ص257همان، خ(.خود را واپايم جز كه تو مرا واپايي
رسـيدن  ترين عامل به نتيجـه   در ديدگاه مولوي نيز عنايت خداوند در راه سلوك، اصلي       

  :سالك است
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 همه گفتيم ليك اندر بسيج اين

  
 ي شهوت ندارد خود خالص بنده

 

م هيچعنايات خدا هيچيبي
)86: ، ص19(                              

جز به فضل ايزد و انعام خاص
)168: همان، ص(                           

تـرين  شـك از محبـوب    فردي كه خدا او را ياري داده تا حاكم شـهر خـويش شـود، بـي                
فـسه فاستـشعر الحـزن و       عباد اهللا ان من احب عباد اهللا عبداً اعانه اهللا علي ن           «: بندگان است 

اي است كـه خـدا او را        ترين بنده نزد خدا، بنده    همانا محبوب ! بندگان خدا ؛  »تجلبب الخوف 
  ). 69: ، ص87، خ12(اي كه از درون، اندوهش شعار استبنده. در پيكار نفس يار است

ا از  كـساني كـه خـود ر      . رساند كه خواستار يـاري او هـستند       خداوند كساني را ياري مي    
اند و آن  ها تنها به يك غم بسنده كرده     ي غم   اند و از ميان همه      ها وارهانده مشغولي  ي دل   همه

چيز پرداخته و به    دل از همه  ؛  »و تخلّي من الهموم الّا هماً واحداً      «: غمِ خويشتن خويش است   
  ).همان(يك چيز روي آورد

 جلب كرده است و آنان را از        ها توجه دوستان خدا را به خود      ي غم   غمي كه از ميان همه    
هـاي سـير و     تـرين شـاخص   هر چيزي رهانيده است نزديك به مفهوم درد است كه از مهـم            

ي درد در     گـاه كـه شـعله       در راه سلوك، آن   . ي سالك است    برندهسلوك عارفانه و عامل پيش    
م خـويش  اي كـه تـا بـه آرا   گونهكند، به كشد، آرام و قرار را از او سلب مي جان انسان سر مي   

دارد و  در نظر مولوي، درد كيميايي است كه بشر را تازه نگه مـي            . آسايداي نمي نرسد، لحظه 
  :دهديافتگي قرار ميعاملي است كه انسان را در مسير ره

 كيمياي نوكننده دردهاست
 هين مزن تو از ملولي آه سرد

  
 جوپس بدان اين اصل را اي اصل

 

 كو ملولي آن طرف كه درد خاست 
  درد جو و درد جو و درد درد

 )1109: ، ص19(                         
 هركه را درد است او برده است بو

 )31: همان(                               
هـاي نفـس را از      ي فعاليـت    نقش تقوا در تربيت قواي باطني انسان اين است كـه حـوزه            

كند و رنج عبادات را بـراي   را از انسان قطع مي كند و به عبارتي، دست هوا         محرّمات جدا مي  
ان تقوي اهللا حمت اوليـاء اهللا محارمـه و الزمـت قلـوبهم مخافتـه حتّـي             «: سازداو هموار مي  

پرهيز از نافرمـاني    ؛  »اسهرت لياليهم و اظمأت هواجرهم فاخذوا الراحة بالنصب والري بالظمأ         
اه داشـته اسـت و دل آنـان را بـا تـرس وي      هاي او نگخدا دوستان او را از درافتادن در حرام   

دارد و روزهاي گرم را با تشنگي بـر آنـان           ها بيدارشان مي  كه شب همراه داشته است، چندان   
  ).112: ، ص114، خ12(آردبه سر مي
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كنـد و   در نظر مولوي، خاصيت تقوا اين است كه دست هوا و هوس را از انسان كوتاه مي         

  :يدگشاپر و بال عقل را مي
 چون كه تقوا بـست دو دسـت هـوا         
ــو شــد  ــره محكــوم ت  پــس حــواس چي

 

 حق گـشايد هـر دو دسـت عقـل را          
  چــون خــرد ســاالر و مخــدوم تــو شــد

 )421: ، ص19(                           
اي عقل در ابيات اخير، دقيقاً عقل ايماني است؛ زيرا مولـوي در جـايي ديگـر، در رابطـه                  

  :داند ي ايمان مي متضاد، تازگي هوا را قفل دروازه
 تا هوا تازه است ايمان تـازه نيـست        

 
 كين هوا جز قفل آن دروازه نيـست       

 )51: ، ص19(                              
داند؛ ايماني كه فراتر از اقـرار   ي هواي نفساني مي    گريز از چنبره   وي حقيقت ايمان را راه    

  :زباني است
 تازه كـن ايمـان نـه از گفـت زبـان           

 
 اي هـــوا را تـــازه كـــرده در نهـــان

 )همان(                                      
) ع(هاي اساسي حـضرت علـي  يكي از شيوه: اعتباري دنيايادكرد مرگ و بي . 3. 4. 3

پايان نفس، آن اسـت كـه بـا يـادكرد مـرگ،             هاي بي كم كردن اشتياق انسان به خواهش     در  
هـا  ي لـذّات و خواسـته       برنـده   ايشان مرگ را ازبين   . كنيمشيريني لذّات را در كام انسان تلخ        

اال فاذكروا هادم اللذات و منغص الشهوات و قاطع االمنيات عند المساورة لالعمال           «: دانند  مي
! هـان ؛  »ستعينوا اهللا علي اداء واجب حقه و ما ال يحصي من اعداء نعمه واحـسانه              القبيحه و ا  

بـه  گـاه كـه    ي آرزوها را به ياد آريـد، آن  ها و برنده ي شهوت   كننده  ها، تيره ي لذت   زننده  برهم
 –كه شـايد     چنان -آريد و از خدا ياري خواهيد بر گزاردن واجب او            زشت شتاب مي   كارهاي

  ).92: ، ص99، خ12(او كه به شمار نيايدو نعمت و احسان 
هاي نفساني، از جمله تكبر، بـسيار مـؤثر اسـت، زيـرا مـرگ               ياد مرگ در درمان بيماري    

آورد و هرگونه افتخار به امور اعتباري       بيشترين اضطرار و بيچارگي و ناتواني را به ارمغان مي         
ناز خود بنـه و     ؛  » و اذكر قبرك   وضع فخرك و احطط كبرك    «: كند  را از ذهن انسان پاك مي     

  ).151: ، ص153، خ12(بزرگي فروختن بگذار و گور خويش به ياد آر
دانـد؛    راه ديگر درمان غـرور انـسان را در يـادكرد بزرگـي خداونـد مـي                ) ع(حضرت علي 

ي كساني را كه مقام و منزلتي دارنـد و احتمـاالً آلـوده بـه                  مخصوصاً حضرت راه نجات همه    
ظـاهراً  ) ع(اگرچه كالم حضرت علي   . دهنداند به ايشان نشان مي      داري خويش گشته  ممتازپن

فرمايند   گونه كه مي  خطاب به مالك اشتر است، پيام كالم ايشان جهاني و فرازماني است، آن            
بينـي شـدي، بـه بزرگـي حكومـت          اگر با مقام و قدرتي كه داري، دچار تكبر يـا خـودبزرگ            
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دهـد و      توست بنگر كـه تـو را در ايـن سركـشي نجـات مـي                پروردگارت كه برتر از حكومت    

و اذا احـدث    «: گرداند  ات را به جايگاه اصلي بازمي       نشاند و عقل و انديشه      تندروي تو را فرومي   
لك ما انت فيه من سلطانك ابهة او مخيلة فانظر الي عظم ملـك اهللا فوقـك و قدرتـه منـك          

ك من طماحك و يكف عنك من غربـك  علي ما التقدر عليه من نفسك فان ذلك يطامن الي         
و اگر قدرتي كه از آن برخورداري، نخـوتي در تـو            ؛  »و يفيء اليك بما عزب عنك من عقلك       

پديد آرد و خود را بزرگ بشماري، بزرگي حكومت پرودگار را كه برتـر از توسـت بنگـر كـه                     
ن چيست و قدرتي كه بر تو دارد و تـو را بـر خـود، آن قـدرت نيـست؛ كـه چنـين نگريـست              

ــو را مــي ــو را فرومــي سركــشي ت ــد و تيــزي ت ــهخوابان ــشاند و خــرد رفت ــه جــاي ن ات را ب
  ). 326: ، ص53ي  ، نامه12(گرداند بازمي
  

  شيطان. 4
شناسـي راه كمـالِ انـسان، از آن         در آسـيب  ) ع(الفسادهايي كه حـضرت علـي     از ديگر ام  

يش، بـه درون نفـوذ      هـاي خـو   تواند با وسوسه    دهد، شيطان است؛ دشمني كه مي       هشدار مي 
ترين مانع و دشمن انسان       شيطان را بزرگ  ) ع(حضرت علي . كند و انسان را به تباهي بكشاند      

اعظم في دينكم جرحاً و اوري في دنياكم قدحاً من الذين اصـبحتم لهـم               «: كنندمعرّفي مي 
اتـان  سـوزي و در كـار دني        تا چنان شد كـه آسـيب او در ديـن          ؛  »مناصبين و عليهم متألّبين   

ايـد و بـراي ستيزشـان       افروزي بر شما بيش از آنان گرديد كه بـه پيكارشـان برخاسـته             آتش
  ).212: ، ص192، خ12(ايدآراسته

  :در ديدگاه مولوي نيز دشمني شيطان با انسان، نشان از خبث ذاتي او دارد
 بلكه طبعاً خصم جـان آدمـي اسـت        

ــي زان ــث ذات او بـ ــه خبـ ــوجبيكـ  مـ
 

ــ  ي در خرّمــي اســتاز هــالك آدم
ــم و عــدوان جــاذبي   هــست ســوي ظل

 )846: ، ص19(                            
، دشمني شيطان بيش از دشـمني نفـس نمـود دارد،            )ع(كه در سخنان حضرت علي      اين

توانـد از راه رياضـت، نفـس را بپيرايـد و اصـالح كنـد،                  شايد به آن دليل باشد كه انسان مي       
يـا ايتهـا الـنفس      «: گيـرد ي خويش، مخاطب خداوند قرار مي       ن مرتبه چنان كه در واالتري    آن

به سوي پروردگـارت كـه   ! هان اي نفس مطمئنه  ؛  »المطمئنّه ارجعي الي ربك راضية مرضية     
كه شيطان بـه هـيچ      آن  ؛ حال )28-27/فجر(تو از او خشنودي و او از تو خشنود است، بازگرد          

او دشـمني ديرينـه بـا آدم و         . پيمايـد   انـسان را نمـي    شود و راه آشتي با        ترفندي اصالح نمي  
فاغتره عدوه نفاسـة عليـه      «: فزرندان او دارد و اولين ضربه را به حضرت آدم وارد كرده است            
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تافت كه آدم با نيكوكاران در بهشت به سر برد،            دشمن او برنمي  ؛  »بدار المقام و مرافقة االبرار    

  ).5: ، ص1، خ12( بفريفتاو را. كوشيد تا او را از راه به در برد
شـود كـه آنـان در جهـت كمـال          ي صحيح برخورد انسان با دنيا و نفس، باعث مي           شيوه

حضرت شياطين  . گيردانسان قرار بگيرند، ولي شيطان هرگز در مسير كمال انسان قرار نمي           
اش سـلب معرفـت اسـت         كنـد؛ بنـابراين آنچـه وصـف ذاتـي           را مانع معرفت خدا معرفي مي     

واجتـالتهم الـشياطين عـن معرفتـه و         «: شـود   ترين مانع كمـال انـسان محـسوب مـي           زرگب
ي كشيدند و پيوندشـان را      ها آنان را از خداشناسي به گمراه        شيطان؛  »اقتطعتهم عن عبادته  
  ).همان(با پرستش خدا بريدند

سـازد؛  با توصيفات تصويري خود، خطر حضور شيطان را محسوس مـي          ) ع(حضرت علي 
ي كمان گذارده و تا حد تـوان          شيطان تير خطرناكي براي شما در چلّه      : فرمايند  كه مي جا  آن

لقد فوق لكـم سـهم الوعيـد و         «: ترين مكان، شما را هدف قرار داده است         كشيده و از نزديك   
تير تهديد را برايتان سـوفار سـاخته و         ؛  »اغرق اليكم بالنزع الشديد و رماكم من مكان قريب        

 بر - گمراهي – شما را نشانه كرده و از جاي نزديك تير - تاخته –ده و كمان را سخت كشي   
  ).211: ، ص192همان، خ(شما افكنده

شود و انسان هدف تيرهـاي شـيطان          حضور شيطان مانعي بزرگ براي انسان قلمداد مي       
ير قذفاً بغيب بعيد و رجماً بظن غ«: كند است، هرچند اين تيرها هميشه به هدف اصابت نمي

ــصيب ــشه   ؛ »م ــسته اندي ــت و نادان ــخني گف ــا س ــان خط ــدا و از روي گم اي در دل از ناپي
  ).همان(نهفت

شود؛ تنها فرومايگان هستند كـه صـيد          در ديدگاه مولوي نيز هركسي اسير شيطان نمي       
  :افتندباالن هرگز به دام نميگردند، وگرنه سبك ديوان مي

ــس   زان ــياد مگ ــاز ص ــود ب ــه نب  ك
ــ   ــر چ ــو ب ــوت دي ــاب  عنكب ــو ذب  ون ت

 بـــان اشقياســـتبانـــگ ديـــوان گلّـــه
 

 مگـس گيرنـد و بـس      عنكبوتان مـي  
ــاب   ــر كبــك و عق ــه ب ــر دارد ن ــرّ و ف  ك
ــت   ــبان اولياسـ ــلطان پاسـ ــگ سـ  بانـ

 )531: ، ص19(                            
  هاي شيطان آفت. 1. 4

ــان. 1. 1. 4 ــا و گناه ــوه دادن دني ــراي پــيش: جل ــرد اهــداف خــويش، شــيطان ب ب
گـاه كـه در غرقـاب قهـر           شـيطان آن  . ي اين دستاويزها دنياست     اويزهايي دارد؛ از جمله   دست

او اين كار را با زينـت دادن        . خداوند قرار گرفته بود، بيان كرد كه بندگانت را خواهم فريفت          
گفـت  ؛ » االرض و الغـوينهم اجمعـين     لهم فـي   اغويتني الزينن رب بما   «: كند  دنيا عملي مي  
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خواهم آراسـت و    ) بدي را نيك  (جا كه مرا فريفتي، در روي زمين در نظر آنان         پرودگارا از آن  

  ).39/حجر(همگي آنان را به گمراهي خواهم كشاند
گونـه كـه زشـتي گناهـان را         آرايـد، آن  عالوه بر مزين كردن دنيا، او گناهان را نيـز مـي           

... «: فرمايـد بـاره مـي     نخداونـد در ايـ    . دهد  پسند نشان مي    اي دل پوشاند و آن را با چهره      مي
شـيطان اعمالـشان را در   ... ؛ »فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم و لهم عذاب الـيم     

  ).63/نحل(]پيش[در   نظرشان بياراست و امروز او سرور ايشان است و عذابي دردناك 
شـيوه بـر    او با اين    . كند  ي گناهان معرفي مي     دهنده  نيز شيطان را زينت   ) ع(حضرت علي 
الشيطان موكل به يزين له المعصية ليركبها و يمنيه التوبه ليـسوفها            «: شود  انسان مسلط مي  

اش    و هر لحظه گمراهي    -شيطان بر او نگهبان     ؛  »حتي تنجم منيته عليه اغفل ما يكون عنها       
ه نمـا   بكن و از آن توب    : آرايد تا خويش را بدان بيااليد كه      ي او مي    گناه را در ديده    .را خواهان 

ي آن فـارغ      كه مرگ او سربرآرد و او در غفلت، خود را از انديـشه            و اگر امروز نشد فردا تا آن      
  ).50: ، ص64، خ12(دارد

داند؛ دنيايي كـه فناشـدني و حقيقـت آن            گري دنيا مي    مولوي نيز شيطان را باعث جلوه     
  :مردار است

 عقل و ايمان را از اين طفالن گـول        
  مــــردار را آنچنــــان زينــــت دهــــد

 

 خـرد بـا ملـك دنيـا ديـو غـول           مي
ــزار را    ــد گل ــشان دوص ــرد زاي ــه خ   ك

 )968: ، ص19(                            
شـود كـه      گونـه اسـتفاده مـي       ايـن ) ع(از بيانـات حـضرت علـي      : ايجاد شـك  . 2. 1. 4

. شود كه فرد از يقين خويش دست بكشد و دچار شـك شـود               هاي شيطان باعث مي    وسوسه
گونه كـه حـضرت آدم بـر اثـر          افكند، همان بنيان انسان را از قرب خداوند دور مي         ر شك رفتا

فـاغتره  «: اش شد   آلود او باعث پشيماني     فريب شيطان از يقين خويش دور افتاد و رفتار شك         
او را  ؛  »فباع اليقين بشكه و العزيمة بوهنه و استبدل بالجذل وجـال و بـاالغترار نـدما               ... عدوه

شادماني بداد  . قين را به گمان فروخت و آتش دو دلي بر و بار عزم او را بسوخت               بفريفت تا ي  
  ).5: ، ص1ي ، خطبه12(فريب خورد و پشيماني كشيد. و بيم خريد

  :داند موالنا نيز شك و ترديد اهل تقليد را از جانب شيطان مي
  صدهزاران ز اهل تقليد و نشان
  كه به ظن تقليد و استداللشان

  يزد آن شيطان دوناي انگشبهه
 

   افكندشان نيم وهمي در گمان
  قايم است و جمله پر و بالشان

  درفتند اين جمله كوران سرنگون
 )96: ، ص19(                      
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 همانندي شيطان و نفس. 2. 4

كننـدگان شـيطان      صاحبان تعصب، خودپـسندي و جهالـت را تـصديق         ) ع(حضرت علي 
د؛ اين صفات در وجود شيطان نيز جمع است، زيرا او از سـر جهالـت خـويش،                 كن  معرّفي مي 

نهاد آتشينش را بر خاك آدم برتري داد و عزّت تقرّب خويش را بر سـر تعـصبي پوشـالي از                     
اين صفات در نفس انـسان نيـز وجـود دارد؛ در واقـع،              . دست داد و مطرود هميشگي گشت     

در بين صفات يادشده، انسان     ) ع(حضرت علي . تندنفس و شيطان از اين ديد، مانند هم هس        
خواند و اين از بهترين شگردهاي دفاعي انسان در برابـر           را بيشتر بر خنثي كردن تكبر فرامي      

واعتمدوا وضع التذلل علي رؤوسكم و القاء التعزز تحت اقـدامكم و            «: شود  شيطان شمرده مي  
تاج ؛  »ينكم و بين عدوكم ابليس و جنوده      خلع التكبر من اعناقكم و اتخذوا التواضع مسلحة ب        
فرازي را بـه زيـر پاهـاي خـود بيفكنيـد و             افتخار فروتني را بر سرهاي خويش نهيد و گردن        

هاتان فرود آريد و افتادگي را همچون مرزي ميـان خـود و دشـمن                 ي تكبر را از گردن      رشته
 يـاران و پيادگـان و       شيطان و سپاهيان او كه او را در هر ملتـي سـپاهيان اسـت و               : بشماريد
  ).213 - 212: ، صص192، خ12(سواران

از كنـار  ) ع(وقتـي حـضرت علـي   . گونـه اسـت  گاهي كاركردهاي نفس و شيطان به يك      
بؤساً لكم لقد ضركم من غركم فقيل لـه مـن   «: كردند، فرمودنددرگذشتگان خوارج عبور مي 

بدا به  ؛  » االمارة بالسوء غرتهم باالماني    غرهم يا اميرالمؤمنين فقال الشيطان المضل و االنفس       
او را گفتند اي امير مؤمنان كه آنان را         . كه شما را فريفته گرداند، زيانتان رساند      حال شما آن  

ي   دهنـده آنـان را فريفتـه        هاي بـه بـدي فرمـان        كننده و نفس    شياطن گمراه : فريفت؟ فرمود 
  ).419: ، ص323، حكمت 12(آروزها ساخت

هـاي  توان گرفت اين است كه هـواي نفـساني و وسوسـه            از كالم ايشان مي    اي كه نتيجه
جا كه ايشان مجالست اهل هـوا را در واقـع، محـضر شـيطان               اند، تا آن    شيطان از يك جنس   

نـشيني  و هـم  ؛  »و مجالسة اهل الهوي منساة لاليمان و محضرة للـشيطان         «: كنندمعرفي مي 
  ).68: ، ص68همان خ(...]است[ر شدن شيطان پيروان هوا فراموش كردن ايمان و جاي حاض

نفس و شيطان هردو از يك سنخ هستند و ايـن هـر دو دشـمن و حاسـد جـان انـسان                       
  .شوند معرّفي مي

 نفس و شيطان بـوده ز اول واحـدي     
 

 بــــوده آدم را عــــدو و حاســــدي
 )481: ، ص19(                            

  :كند طان را تني واحد با دو صورت متفاوت معرّفي ميدر جايي ديگر، مولوي نفس و شي
 انـد   نفس و شيطان هر دو يك تن بـوده        

 
 انـد   در دو صورت خويش را بنمـوده      

 )518: ص: همان(                         
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البتـه بايـد    . اند  به اين ترتيب، در گمراهي چنين افرادي، شيطان و نفس، هر دو، شريك            

شود كه شيطان مستقيم در گوشـش         قدر به شيطان نزديك مي    نگفت كه گاه نفس انسان آ     
و حذّركم عدواً نفذ في الصدور خفياً و نفث فـي اآلذان            «: دمدكند و در وجودش مي      نجوا مي 

هـا راه  و شما را از دشمني ترسـاند كـه پنهـاني در سـينه    ؛ »نجياً فاضل و اردي و وعد فمنّي   
 ايد تا آدمي را گمراه كند و تباه سازد و وعده          ها دمد و سخن سر    گشايد و رازگويان در گوش    

  ).64: ، ص83، خ12(دهد و به دام هوسش دراندازد
اي كـه انـسان از      گونـه كند، به   امان شيطان را بر جان انسان تأييد مي       قرآن نيز هجوم بي   

ن ثم التينهم من بين ايديهم و من خلفهم و ع«: گيردي شيطان قرار مي   سو در محاصره    همه
گاه از پيش و پس و راست و چپـشان         آن ؛»ايمانهم و عن شمائلهم و ال تجد اكثرهم شاكرين        

  ).17/اعراف(گزار نخواهي يافت روم و بيشترشان را سپاسبه سر وقتشان مي
 نيـز   موالنـا . برنـد به او حملـه مـي     بيند   از مواضعي كه انسان نمي     ترتيب، شياطين   اين  به

  :ي آنان است ها تحت تأثير هجوم دزديده انمعتقد است كه سرنگوني انس
ــي   ــا غليظ ــياطين ب ــون ش ــاي چ ه

ــويش  ــده درون  خ ــد دزدي ــسلكي دارن  م
 

 واقفنــد از ســرّ مــا و فكــر و كــيش 
 هـــاي ايـــشان ســـرنگونمـــا ز دزدي

 )633: ، ص19(                           
شـود و وجـودش    تي ميافتد كه فرد دچار مسخ ملكوفراتر از اين حادثه، زماني اتّفاق مي     

فباض و فرّخ في صدورهم و دب و درج فـي حجـورهم فنظـر               «: شود  به شيطان استحاله مي   
هايـشان جـاي گرفـت و دركنارشـان         در سـينه  ؛  »باعينهم و نطق بالسنتهم فركب بهم الزلل      

. گفتند سـخن او بـود     نمود و آنچه مي   ديدند شيطان بديشان مي   پس آنچه مي  . پرورش يافت 
شـريك او شـدند و كردنـد و گفتنـد،           . ي آنان آراست    اشان برد و زشت را در ديده      به راه خط  

  ).13: ، ص7، خ12(كه او خواستچنان
و «: دانـد  داند، بلكه آنان را شامل جن و انس مي قرآن نيز شياطين را فقط از جنيان نمي    

اي هـر پيـامبر از      سان دشمناني بر    و بدين ؛  »...كذلك جعلنا لكل نبي شياطين االنس و الجن       
  ). 112/انعام(شياطين انس و جن پديد آورديم

مولوي نيز تحت   . كسي كه تمرّد وصف هميشگي اوست حقيقت وجودي او شيطان است          
  :كند هاي ديني، به اين مسأله چنين اشاره ميتأثير قرآن و ديگر آموزه

 از نبي برخوان كـه شـيطانان انـس        
 

 اند از مسخ حق با ديـو جـنس          گشته
 )780: ، ص19(                            
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  دنيا. 5
انـد،    هاي عرفاني در نكـوهش آن داد سـخن داده         از ديگر عواملي كه منابع ديني و آموزه       

دنيا به خودي خود، خطرناك نيست؛ بلكه بـر اسـاس نـوع نگـرش انـسان بـه آن،                    . دنياست
و مولوي، دنيا مطلقاً ) ع( عليشود و از اين روست كه در كالم حضرت      ستايش يا نكوهش مي   

اگرچه دنيا به غداري توصيف شـده اسـت و در بـين             . ناپسند يا پسنديده معرّفي نشده است     
صفات دنيا آنچه بيش از همه تكرار شده است صفت غدر و دغاپيشگي آن اسـت، بـه تعبيـر         

گـاه كـه در       آن، دنيا راستگوتر از آن است كه بخواهد انسان را بفريبد، زيـرا              )ع(حضرت امير 
شـده بـه    يابد و يا بناهاي ويران     شود و قوت انسان كاهش مي       دنيا بال به جسم انسان وارد مي      

گـردد و ايـن بينـايي بـه دليـل بعـد               شود، چشم و گوش انـسان بـاز مـي           تماشا گذاشته مي  
ل و حقّاً اقو  «: دهد  در اين حال، گويا دنيا مشفقانه به انسان پند مي         . هشياردهندگي دنياست 

ما الدنيا غرتك و لكن بها اغتررت و لقد كاشفتك العظات و آذنتـك علـي سـواء و لهـي بمـا             
تعدك من نزول البالء بجسمك و النقص في قوتك اصدق و اوفي من ان تكذبك او تغرك و                  
لرب ناصح عندك متهم و صادق من خبرها مكذب و لئن تعرفتها في الديارالخاويـة والربـوع                 

؛ »سن تذكيرك و بالغ موعظتك بمحلة الشفيق عليك و الشحيح بـك           الخالية لتجدنها من ح   
ي دنيـايي و بـدان        دنيا تو را فريفته نساخته، كه تـو خـود فريفتـه           . سخن را به راست بگويم    

. ي عبرت است برايت آشكار داشت و ميان تو و ديگري فرقي نگذاشت              آنچه را مايه  . پرداخته
گـوتر از   آرد، راسـت  كاهشي كه در نيرويت پديد مي گمارد و با  او با دردها كه به جسم تو مي       

گويي از  كه با تو راه خيانت پويد و بسا نصيحت        آن است كه به تو دروغ گويد و وفادارتر از آن          
اگر در پـي    . ي او را دروغ پنداشتي      گويي كه گفته    سوي دنيا كه وي را متهم داشتي و راست        

اي خالي از مردمان، اندرزهايي چنان نيكـو        ه  هاي ويران و سرزمين   شناخت او باشي در خانه    
هايي براي گرفتن پند پيش چشمت دارد كه او را همانند دوستي يـابي              فراياد تو آرد و نمونه    

  ).258: ، ص223، خ12(ات نگران مهربان و از بدبختي و تباهي
ي وجـودي و      يكـي جنبـه   : ي متنـاقض دارد     دنيـا دو جنبـه    «مولوي نيز معتقد است كه      

كند   رو خيال مي    ازاين. سازدي وجودي دنيا آدمي را مفتون مي        ي عدمي؛ جنبه    يگري جنبه د
ي   هاي دنيا، از قبيل مال و مقام و مسند و لذّت، پايدار است؛ اما جنبه                ها و زيبايي    كه خوشي 

هـاي ناپايـدار نگـردد و جانـب      ي ايـن صـورت   دهد كه شـيفته    عدمي دنيا به آدمي اندرز مي     
  ).809- 808: ، صص11(»بيني را مغفول نداندقعاعتدال و وا

 شـگفت همچنين دنيا اگرچه خـوش    
ــتاد    ــساد اي اوس ــون و ف ــن ك ــدر اي  ان

ــاران لــــب  ــوبي بهــ ــزاناي ز خــ  گــ

 وفـايي خـويش گفـت     بانگ زد هم بـي    
ــساد   ــصيحت آن ف ــون و ن ــل ك  آن دغ
 بنگــــر آن ســــردي و زردي خــــزان
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 روز ديـــدي طلعـــت خورشـــيد خـــوب

 كـودكي از حـسن شــد مـوالي خلــق   ... 
ــيمين  ــن س ــر ت ــكار گ ــردت ش ــان ك  تن

ــشاد   ــا گ ــونش ز اول ب ــين ك  خــوش بب
ــدا  زان ــود پيـــ ــه او بنمـــ   دام راكـــ

ــت    ــرم فريف ــه تزوي ــا ب ــو دني ــس مگ  پ
 

 مــرگ او را يــاد كــن وقــت غــروب    
ــق   ــردا شــد خــرف رســواي خل  بعــد ف

 زاربعــد پيــري بــين تنــي چــون پنبــه 
ــساد  ــين و فـ ــواييش بـ ــر آن رسـ  آخـ
 پـــيش تـــو بركنـــد ســـبلت خـــام را

 گريخـت  عقـل مـن ز دامـش مـي         ورنه
 )625: ، ص19(                           

كننده و خوشايند نفس انسان است؛ به عبـارتي           يكي سرگرم : بنابراين دنيا دو چهره دارد    
ديگر، در چشم انسان زينت داده شده است؛ و ديگـري نابودكننـده، دردآور و بـراي انـسان،                   

ده است كه آنچه را در اوست كتمان كند و ظاهري زيبا و  دنيا وقتي فريبن  «. ناخوشايند است 
دروني تلخ و ناگوار داشته باشد؛ ولي چون دنيا هم ظاهر زيبا را نشان داد و هم درون تلخ را؛ 

  ).24: ص،4(»بار را؛ لذا فريبكار نيست بلكه ابزار فريب استآور و هم بعد اندوههم بعد نشاط
  هاي حب دنياآفت. 1. 5

اي است كه انـسان را بـه        ترين موانع فريبنده  دنيا از مهم  : غفلت و آرزوپروري  . 1. 1. 5
كند كه نيازهاي     كنندگي دنيا فرد را به حدي لبريز مي         اي كه سرگرم  گونه  دارد، به غفلت وامي 

تـرين    ساز يكـي از بـزرگ     دنيا زمينه . شود  ها مدفون مي    اصلي روحي او در غبار متراكم غفلت      
در مورد عاقبت امت خويش است و آن آرزوطلبي فرد است ) ع(حضرت عليهاي    مشغولي  دل

هـا   ها و تكاثر ورزيدن  دنيوي، تفاخركردنكه با فريبندگي دنيا، جايگاه رسيدن به جاه و مقام 
من بر شما از دو     ؛»و ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوي و طول االمل          «: كند  معني پيدا مي  
  ).29: ص،28خ،12(ال هواي نفس رفتن و آرزوي دراز در سر پختندنب:ترسمچيز بيشتر مي

كـه   فرمايد كه اگر امكان داشت، به دليـل ايـن   حضرت در جايي ديگر، خطاب به دنيا مي 
واهللا لو كنت شخـصاً  «: كردمبندگان خدا را با آرزوها فريفتي، حدود االهي را بر تو جاري مي   

به خدا اگـر كالبـدي      ؛  »ليك حدود اهللا في عباد غررتهم باالماني      مرئياً و قالباً حسياً القمت ع     
ات برپـا    و حـد خـدا را دربـاره        -گذاشـتم     تـو را وانمـي      –بودي ديدني يا قـالبي بپـسودني        

  ). 319: ، ص45ي  همان، نامه(داشتم مي
ي   مولـوي شـيطان را قـوه      . گاه حرص و طمع اسـت       حد و شمار انسان، جلوه    آرزوهاي بي 

  :كند ي حرص و طمع انسان معرّفي مي محرّكه
 هايت گيرد او چـون گـوش اسـب       گوش

 بــر زنــد بــر پــات نعلــي ز اشــتباه     
 

 كشاند سوي حـرص و سـوي كـسب          مي
ــو ز درد آن ز راه ــاني تـــ ــه بمـــ  كـــ

 )733: ، ص19(                           
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قـول مولـوي بـر      ها است و به       ها و نزاع  دنيا عامل اصلي درگيري   : نزاع و تفرقه  . 2. 1. 5

قـد  «: انـد   طالقـه كـرده     چنين دنيايي را سه   ) ع(حضرت علي . »خيالي صلحشان و جنگشان   «
، 12(ام و بازگـشتي در آن نيـست       من تو را سه بار طالق گفتـه       ؛  »طلقتك ثالثاً ال رجعة فيها    

  ).372: ، ص77حكمت 
ار اسـت و    ها و اوهام و تفـاخر و تكاثرهاسـت كـه بـاطن آن مـرد               همان خيال « اين دنيا   

ها بر سـر آن رقابـت         انسان). 13: ، ص 4(»افتند  ستمكاران مانند سگان به جان اين مردار مي       
؛ »يتنافسون في دنيا دنية و يتكالبون علي جيفة مريحـة     «: اندازندكنند و بر آن چنگ مي     مي

دستي نمايند و چون سگان اين مـردار گنديـده را از هـم                بر سر دنياي دون بر يكديگر پيش      
  ).148: ، ص151، خ12(ايندرب

درنـد و قدرتمنـد آن      جز اين نيست كه طالبان دنيا درندگاني هستند كه همديگر را مي           
دنياست كه آدمي را به كـوري كـشانده و چـشمان او را از چـراغ                 . برد  ضعيفش را از بين مي    

يـة و سـباع   فانّمـا اهلهـا كـالب عاو   «:راهه سرگردانش كرده استهدايت فروپوشانده و در بي    
سـلكت بهـم    ... ضارية يهر بعضها علي بعض و يأكل عزيزها ذليلها و يقهـر كبيرهـا صـغيرها                 

همانا دنياپرسـتان  ؛ »الدنيا طريق العمي و اخذت بابصارهم عن منار الهدي فتاهوا في حيرتها           
برخي را برخي برآيد و نيرومندشان ناتوان       . سگانند عوعوكنان و درندگانند در پي صيد دوان       

هاشـان را از چـراغ هـدايت        شـان رانـد و ديـده        دنيا به راه كـوري    ... ي خويش نمايد    را طعمه 
  ).304 - 303: ، صص31ي نامه: همان(اش سرگردان در بيراهگي. بپوشاند

 رخيصكاين جهـان جيفـه اسـت و مـردار         
ــنم   ــرده كـ ــرچم مـ ــا پـ ــيم تـ ــگ نـ  سـ

 

 بــر چنــين مــردار چــون باشــم حــريص
ــسي ــده عي ــا زن ــه ت ــم ك ــ ام آي  نماش ك

 )541: ، ص19(                           
ميرانـد و بـه ايـن         عاقبت پرداختن به دنيا مردار شدن است؛ چه، دنيا قلب انسان را مـي             

اماتـت الـدنيا قلبـه و       «: گردد  ي دنيامداران مي    ي دنيا و خود آدمي بنده       طريق، نفس شيفته  
 حيثمـا زالـت زال اليهـا و حيثمـا           ولهت عليها نفسه فهو عبد لها و امن في يديه شيء فيهـا            

ي آن  ي دنياسـت و او بنـده       دوستي دنيا دلش را ميرانده جان او شـيفته        ؛  »اقبلت اقبل عليها  
هرجا كـه دنيـا برگـردد، در    . است و به سوي هركه چيزي از دنيا در دست دارد، نگران است    

  ). 104: ، ص109، خ12(جا كندپي آن رود، و هرجا روي آرد، روي بدان
از . مردار شدن انسان قبل از مرگ، حديثي است كه مولوي از آن بارها سخن گفته است             

  .اند ديدگاه وي، آنان كه طالب متاع فاني دنيا هستند، به حقيقت مرده
 انــدخلــق را بنگــر كــه چــون ظلمــاني 

ــه    ــدر تفرقـــ ــه انـــ ــر جملـــ  از تكبـــ
 

ــاني  ــاع ف ــاني در مت ــون ف ــداي چ  ان
ــدر مخ  ــده انـ ــان زنـ ــرده از جـ ــهمـ  رقـ

 )644: ، ص19(                           
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نيـز دنيـا را     ) ع(بر اساس فريفتگي نفس به دنيا و زياني كه پيامد آن است، حضرت علي             

شـونده و ناپايـدار، فناپـذير و مرگبـار و             كنند؛ دنيايي كه دگرگون   آور معرّفي مي  فريبا و زيان  
نافذة بائدة اكّالة غوالة ال تعـدوا اذا تناهـت          غرّارة ضرّارة حائلة زائلة     «: اي تبهكار است  كشنده

الي امنية اهل الرغبة فيها و الرضاء بها ان تكون كما قال اهللا تعالي سبحانه كماء انزلنـاه مـن          
اي اسـت بـسيارآزار،   فريبنـده ؛  »السماء فاختلط به نبات االرض فاصبح هشيماً تذروه الرّيـاح         

چون با آرزوي خواهنـدگان    . اي تبهكار رگبار، كشنده اي م پذيري است ناپايدار، فناشونده   رنگ
 و بـيش از آن نيـست كـه          - سرابي بـوده اسـت       -آواز، بينند   دمساز شد، و با رضاي آنان هم      

همچون آبي كه فروفرستاديم آن را از آسـمان؛ پـس بياميخـت    : خداي سبحان فرموده است  
 ايـن سـو بـدان سـو     هاي زمين بـدان، پـس گيـاه خـشكي گرديـد كـه بـاد آن را از         رستني
  ).108 -107: ، صص111ي  ، خطبه12(گردانيد

  :خواندي آن، دارالغرور مي هاي فريبندهمولوي دنيا را به دليل جلوه
 نمايــد نــور نــار و نــار نــور     مــي

 
ــرور   ــدي دارالغـ ــي بـ ــا كـ ــه دنيـ  ورنـ

 )916: ، ص19(                            
  دنيا در تقابل با آخرت. 2. 5

ي وزيـن آخـرت، بـسيار نـاچيز      ي دنيا در برابر كفّه     هاي زودگذر و فريبنده   لوهحقيقت ج 
ارزشي دنيا و حقارت آن، از آخرت و قيامت كبـري در كنـار              روي، براي درك بي     است؛ ازاين 

اي دنيا را در چشم انسان كوچك       هاي لحظه آن سخن گفته شده تا هول بزرگ قيامت، لذّت        
 او را به ماري خوش خط و خال تبديل كرده است؛ مـاري كـه                ي دنيا   هاي آراسته   جلوه. كند

ا عـاقالن از او        اين دنياي فريباي كشنده فقط جـاهالن را مـي         . دروني پرزهر دارد   فريبـد، امـ
مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها و السم الناقع في جوفهـا يهـوي اليهـا الغـر                  « :پرهيزند  مي

سودن آن نرم و هموار و درون آن        . همچون مار است   دنيا   ؛»الجاهل و يحذرها ذواللب العاقل    
، حكمـت   12(ي نادان دوستي آن پذيرد و خردمند دانا از آن دوري گيرد             فريفته. زهر مرگبار 

  ). 381: ، ص119
  :ي شهوات، يعني مال را به ماري پرزهر تعبير كرده است ترين ماده مولوي نيز اصلي

 مال مـار آمـد كـه در او زهرهاسـت          
 

 ي خلـق اژدهاسـت      ول و سـجده   قبوآن  
 )375: ، ص19(                           

) ع(هاي دنيا ناپسند است؛ زيرا حضرت علـي         وري از نعمت    البتّه نبايد گمان كرد كه بهره     
هـا بـر اسـاس نـوع          نبنـدي انـسا     ايـشان در رده   . نيز چنين برداشت و نگرشي به دنيا ندارند       

انـد كـه يـا        گونـه    مردم با توجه به نوع عمل خود در دنيا اين          فرمايند كه   عملشان در دنيا مي   
هراسـند و از حقيقـت فقـر خـويش          ماندگان خويش مي  كنند و از فقر باز    براي دنيا تكاپو مي   



106 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
انـد و يـا در دنيـا         رساندن به ديگران، عمر خود را به حراج گذاشـته          خبر ندارند و در منفعت    

وري از دنيا با آن نـوع       كه در حظ و بهره    افراد، ضمن آن  اين  . كنندبراي بعد از دنيا تالش مي     
 :اند و در آن سرا نيز در پيشگاه خداونـد، آبرومندنـد             اند، صاحب هردو سرا شده      ديگر، شريك 

 شغلته دنياه عن آخرته يخشي علي من        الدنيا للدنيا قد  الناس للدنيا عامالن عامل عمل في       «
 في منفعة غيره و عامل عمل في الدنيا لما بعـدها     يخلفه الفقر و يأمنه علي نفسه يفني عمره       

الدنيا بغير عمل فاحرز الحظين معاً و ملك الدارين جميعاً فاصـبح وجيهـاً              فجاءه الذي له من   
كه براي دنيا كار كرد و دنيـا او را از آخـرتش             آن: اند  مردم دنيا در كار دنيا دو گونه      ؛  »عنداهللا

پـس  .  ترسان است و خود از دنيا بر خويـشتن در امـان            اش از درويشي  بازداشت و بربازمانده  
كه در دنيا بـراي پـس از دنيـا كـار كنـد، پـس                زندگاني خود را در سود ديگري دربازد و آن        

ي وي از دنيا به سوي او تازد و هر دو نصيب را فراهم كرده و هـر دو                     كه كار كند، بهره   آن بي
  ).410: ، ص269، حكمت 12(وستچنين كس را نزد خدا آبر.جهان را به دست آورده 

اند؛ يعني    هيزكاران با اهل دنيا شريك      هاي حالل، پر  ري از لذّت  وبه عبارت ديگر، در بهره    
كه اهل  حال آن . مندندها برخوردارند، آنان نيز از آن بهره      گونه كه سركشان از اين لذّت       همان

 : چـشيدند، شـريك نيـستند   دنيا در آخرت آنان كه لذّت پارسايي را بـا تـرك دنيـاي حـرام         
فشاركوا اهل الدنيا في دنياهم و لم تشاركوا اهل الدنيا في آخرتهم سكنوا الدنيا بافـضل مـا                «

سكنت و اكلوها بافضل ما اكلت فحظوا من الدنيا بما حظي بـه المترفـون و اخـذوا منهـا مـا                  
 دنيـا در آخـرت   با مردم دنيا در دنياشان شريك گشتند و مـردم         ؛  »اخذه الجبابرة المتكبرون  

پس .  هرچه نيكوتر و نعمت دنيا را خوردند هرچه بهتر. در دنيا زيستند. آنان شركت نداشتند
، 27ي  مها، ن12(از دنيا چون نازپروردگان نصيب بردند و چون سركشان نعمت آن را خوردند   

  ).289: ص
ر حـضرت   گونـه كـه بـه تعبيـ       گاه انسان نگردد، همان   ي مهم آن است كه دنيا قبله        نكته

هاي كور است؛ يعني چون ديد چنين انساني نافذ نيست و از        ، دنيا انتهاي ديد انسان    )ع(علي
كـه بـصير اسـت تيزبينـي او از دنيـا            جا بسنده كرده است؛ اما آن     دنيا عبور نكرده، به همين    

او به وجود مـاورا يقـين دارد؛        . ديدگان او را نگرفته است    گذشته و تراكم هيچ حجابي پيش       
كند يـا از دنيـا عبـرت      آيا او به دنيا نگاه مي    نابراين مالك كوري و بينايي فرد اين است كه        ب

انّمـا الـدنيا منتهـي بـصر االعمـي          «: اندوزدميگيرد يا براي دنيا     گيرد؛ از دنيا توشه برمي    مي
شاخص و  اليبصر مما وراءها شيئاً و البصير ينفذها بصره و يعلم ان الدار وراءها فالبصير منها                

همانـا دنيـا نهايـت ديـدگاه      ؛  »االعمي اليها شاخص و البصير منها متزود و االعمي لها متزود          
اش كور است و از ديدنِ جز دنيا محجور و آن كـه بيناسـت نگـاهش از                  كسي است كه ديده   

پس بينا از دنيا رخت بـردارد و نابينـا رخـت            . ي آخرت را نگرد     دنيا بگذرد و از پس آن خانه      
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، 133، خ 12(بينا از دنيا توشه گيرد و نابينا براي دنيا توشه فـراهم آرد            . در آن گذارد  خويش  

  ).56:ص
دانـد، زيـرا      ي آب و گل دنيا نـشان كـوري او مـي             مولوي نيز گرايش انسان را به شورآبه      

  :نتوانسته فراتر از آن، چيزي بخواهد
 دلنــداهــل دنيــا زآن ســبب اعمــي

 
 لنــــدي آب و گ شــــارب شــــورابه
 )763: ، ص19(                            

روي گيـرد و بـه هـيچ      نگـرد، دنيـا در برابـر آخـرت او قـرار مـي             مي» به دنيا «اگر انسان   
پيماينـد،  با آن نيست؛ پيوند اين دو همچون دو دشمني است كه يك راه را نمي              شدني    جمع

 مغرب است كه هرگاه به يكي       دو به دوردستي مسافت ميان مشرق و      ي ميان آن      بلكه فاصله 
ان الـدنيا و االخـرة عـدوان متفاوتـان و سـبيالن             «: گردد  شود، از ديگري دور مي      نزديك مي 

مختلفان فمن احب الدنيا و توالها ابغض االخرة و عاداها و هما بمنزلة المـشرق و المغـرب و                   
دنيـا و آخـرت دو     همانـا   ؛  »ماش بينهما كلّما قرب من واحد بعد من اآلخر و هما بعد ضرتان            

آن كه دنيـا را دوسـت داشـت و مهـر آن را در دل       . و دو راهند مخالف هم    . دشمنند نافراهم 
كه كاشت، آخرت را نپسنديد و دشمن انگاشت و دنيا و آخرت چون خاور و باختر است و آن                 

ميان آن دو رود، چون به يكي نزديك گردد، از ديگري دور شود و چـون دو زننـد در نكـاح                      
  ).377: ، ص103، حكمت 12( كه ناسازگارند و در گفتگوي-ي يك شو

گيرد و هيچ تـضادي     بنگرد، دنيا در مسير آخرت او قرار مي       » با دنيا « در صورتي كه فرد   
اي است كه ثمرگاه آن     در اين حالت، دنيا مزرعه    . ايستدبلكه در طول آن مي     با آخرت ندارد،  

ي زهد    ترين درجه عالي«ز زهدگرايي فرد است و    سااين نوع نگرش به دنيا زمينه     . آخرت است 
كه دنيا گذرگاه بسيار پرمعنايي است كـه آگـاهي و             در اين دنيا عبارت است از اعتقاد به اين        

  ). 8:، ص7(»گردد هشياري در آن، موجب شكوفا شدن استعدادهاي عالي انساني مي
و لـنعم دار    «: انسان است ساز سعادتمندي     گاهي مبارك و زمينه   با اين نگرش، دنيا منزل    

من لم يرض بها داراً و محلّ من لم يوطنها محالً و ان السعداء بالدنيا غداً هم الهـاربون منهـا       
اي است خوب براي كسي كه آن را چون خانه نپذيرد و محلي اسـت نيكـو                 دنيا خانه ؛  »اليوم

اند كـه امـروز از آن         ن  كه آن را وطن خويش نگيرد؛ و همانا فردا خوشبختان دنيا آنا           براي آن 
  ).258: ، ص233، خ12(اند گريزان

جمع اين دنيا با آخرت نيز در نظر موالنا محال است و رسيدن به يكي به معني از دست 
، مثنـوي  و ديوان شـمس الدين محمد، به ويژه در ي كوشش جالل همه«. دادن ديگري است  

فزاي فراروي خلق، بـه        و گذران و غم    بر اين است كه آدمي به ياري عشق، از جهان دروغين          
قطعاً نكـوهش  ). 197: ، ص20(»افزا بپرد جهان فراسوي راستين المكان امر جاودان و شادي       
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وري صـحيح از  مولوي در مورد بهـره . هاي اين جهان نيست   اين دنيا به معني نكوهش نعمت     

  : كند هاي خداوند بيان مينعمت
ــدن  ــا از خــدا غافــل ب  چيــست دني

ــال را ــن باشــي م ــز بهــر دي   حمــول ك
ــت   ــشتي اس ــالك ك ــشتي ه  آب در ك

 

  ني قــــمـــاش و نقره و ميزان و زن
  نعم مال صالــــح خـــوانـدش رسول
  آب اندر زير كشتـي پشــتي اســــت

 ) 47: ، ص19(                         
نـصيب  ان بـي  بـار گيرِ دنيا شدن نكوهيده است؛ زيرا انـسان را از آخـرت سـبك             اما زمين 

  : گرداند مي
 نــه بگفتــه اســت آن ســراج امتــان 
ــود  ــراق آن بـ ــن، فـ ــال ايـ  پـــس وصـ

 

 ايــن جهــان و آن جهــان را ضــرّتان
ــود     ــان ب ــقام ج ــن س ــن ت ــحت اي  ص

 )695: ص: همان(                         
  

  گيرينتيجه. 6
 زيـرا  شناسـي آن راه، بـسيار بايـسته اسـت،    براي توفيق در پيمودن هر مسيري، آسـيب     

هـايي اسـت كـه اگـر انـسان آن را نـشناسد و          چالـه چـون دام  ها و مـشكالت راه، هـم      آسيب
  .شگردهاي گذشتن از آن را نداند، در نخستين گام سرنگون خواهد شد

 پيش روي انسان اسـت، زيـرا ميـزان          ترين راه سير و سلوك انسان به سمت تعالي، مهم       
هـاي خطرنـاك و     اندازه توانـسته از گردنـه      چه   سعادت انسان بسته به اين است كه انسان تا        

ي متـون     ي همـه    تكيـه . زنان بسيارِ راه سلوك بگذرد و خود را به وادي امن و امان برساند              ره
هـاي    از سـختي  . عرفاني و ديني نيز بر اين است كه انسان با خويش و راه خويش آشنا شود               

  . كارگيرداي رفع آن موانع بهكن آن آگاه گردد و همت خويش را برراه و موانع بنيان
ي سـه عامـل اصـلي نفـس امـاره،             ، بيشترين موانـع راه، زاييـده      مثنوي و   البالغه  نهجدر  

  . ها متفاوت است ميزان ويرانگريِ هريك از اين سه عامل نيز براي انسان. شيطان و دنياست
ه انـسان   ترين موانعي است كه بر سـر را       و مولوي، نفس از مهم    ) ع(در كالم حضرت علي   

هـاي  هـايش همچـون وسوسـه     وسوسـه . ايستاده است، زيرا او همواره همنشين انسان اسـت        
. كند  اي انسان را رها نمي      جاي او لحظه    جا و نابه    هاي به   خواهش. امان جاري است  شيطان، بي 

ي ويرانگر نفس، بخل ورزيدن  و مولوي، هر دو، براي مقابله با سلطه       ) ع(رو، حضرت علي    ازاين
هاي نفس، او را بر سر جاي خود  ي خواهش اند، زيرا كم كردن حوزه س را سفارش كردهبه نف

موالنـا نفـس انـسان را       . ي نفـس يـادآور نفـس امـاره اسـت            ، كلمه مثنويدر  . خواهد نشاند 
تـرين دشـمن      ، بـزرگ  )ع(كند، اما در كالم حضرت علي       ترين دشمن انسان معرفي مي      بزرگ
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هـا بـه صـالح      ين دليل كه نفس انسان ممكن است با رياضت        انسان شيطان است، شايد به ا     

بازآيد و در كمال اعتدال قرار گيرد، اما شيطان هرگـز روي صـالح و رسـتگاري را بـه خـود                      
  . نخواهد ديد

طـور مطلـق، بـد    و مولوي، دنيا در قياس با نفس و شيطان، بـه    ) ع(در كالم حضرت علي   
اگر انسان تنزّل . برندهعاملي است بازدارنده يا پيشنيست، بلكه بر اساس ديدگاه انسان، دنيا 

سطح پيدا كند كه همسنخ با موجودات فروتر از خـويش شـود، قطعـاً دنيـا بـراي او مـانعي                 
هـاي او     هـا و فريـب    هاي دنيـا، اسـير آاليـش        بزرگ است، اما اگر ضمن برخورداري از نعمت       

  .ي سعادت او شود تواند مقدمه نگردد، دنيا مي
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