Journal of Iranian Studies
Faculty of Literature and Humanities
Shahid Bahonar University of Kerman
Year 19, No. 38, Winter 2021

Teachings of Mystic Treatments in Masnavi Molavi and their
Reflections in Sultan Valad Masnavies 
Davood Vaseghi1, Mahdi Maleksabet 2, Kazem Kahdooyi 3
1.Introduction

Mulana Jalal Al-din, is among Islamic world walked mystic, who
never leave off Hazrate-Janan demand until his death and reach so
many positions and experience in this line. He could guide so many
humans in the water and clay world derision, using his alight course,
and reached them to the court of nearness to God. Masnavi Maanavi,
which is result of experience and meditation of Balkhi clerical mystic,
is a complete collection in which, was emerged all behavior learnings
as Mulana believes Masnavi Manavi is elder and head of the right
seeker, after him. In Sepahsalar paper quoted from him was” after us,
Masnavi will elder and head of seekers and will impllent and former
of them” (Sepahsalar, 2008, p. 61).
Sultan Valad-elder Mulana Jalal al-din child- who was treated in
his father –Mulana- ideology, provide with infinite doctorines (love
path searcher), by creation the literation like tri- Masnavi (Ebteda
Naameh, Robab Naameh & Enteha Naameh), Divane Ashaar &
Majmooeh Maaref. Aflaki said :“he wrote 3 Masnaviat book and one
Divan book, fulfill the world with educations and truths and strange
mystry and make so many foolish Balidan to mystic learned and
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learned skilled, and express and wrote all his father’s words with
strange example and unparalleled similar things”. (Aflaki, 1983, p. 2,
804). Valad reached in new experienced and exquisite positions in
Tarighat path and guided seekers following that and his father Mulana
and other grandee of Mulaviyeh Tarighat trainings.
In this opinion, Mulana words were so eminent and it should be
mystic like Bayazid who could get this truths. (Aflaki, 1983/ 1, p.
434). As a result, he made description to his father toughts and
exposed spiritual secrets for peoples (Sultan Valad, 1980, p. 472).
2.Methodology

Current research which is on library studies base with analytical
descriptions method, aimed to show how much the trainings present in
Masnavi Maanavi, reflects in Sultan Valad Masnavi’s, and what
strange expressions were used by Sultan Valad in it’s description and
illustration? At the beginning of every subject, Mulana words analyse
and explain, and after that, Sultan Valad views express and will
revealed these new concepts from spiritual subjects. In this regard, this
study could represent reflection emounts Masnavi Manavi trainings in
Sultan Valad Masanavis introduce Sultan Valad more and more to
researchers.
3.Discussion

Human being enter in Solook route in purpose of reaching
intended destination and cognition his spiritual existence, but supreme
goal, which is reaching to scarification in Allah grade and cognition
survival position, is not possible for everyone. On the other words,
Saalek could reach to truth derivation, that is by contravene authority
from himself, hearten in divine saints love and walk by these grandee
training shining light and pass continuation and maelstrom of Solook
route, healthy.
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Mystics, everyone, manage program for Saalekan, relying on their
scientific power and intuition experiences and with this strategy, guide
them from matter world perigee to virtually world. Mulana and his
following Sultan Valad, are raised different subjects, in terms of
spiritual Solook; in this research, some subjects evaluated. 1/ Solook
and mortification and self-fighting which included: 1-1: abandon selfwill and reaching to beloved court. 1-2: concupiscence and good
doings lapse. 1-3: self-mortification necessity. 1-4: Jihan with himself.
1-5: killing himself by God attention and divine view of mature
human. 2/ mystic Solook and hunger necessity which included 1-2:
acclaim to hunger. 2-2: hunger and mental exaltation. 2-3: hunger
belong to divine and gentlefolks. 3/ mystic Solook and solitude and
Chele Neshini which included: 3-1: solitude necessity. 3-2: existence
in front of complete human beyond of Chelleh and solitude. 4/
mystical Solook and God mention necessity which included: 4-1:
acclaim to mentioning. 4-2: mention to let human go from attachment
lock. 4-: mention to burnish thought. 4-4: oral mention and heartfelt
mention. 4-5: mentioner degrees. 4-6: mentionfrom divine side. 4-7:
correlation between mentioner and mention and mentioned.
Valad, who demonstrate Mulana tought, try to explain and detail
his father words, relying on tought heritage of Mulavieh group and it’s
observational learnings, and guided followers by this strategy to
divine nearness derivation.
4.Conclusion

. It could be concluded, from collaborative trainings of Mulavi
Masnavi and Sultan Valad Masnavi, that Mulana believes the major
route of self-examination is mertification and self-fighting and
believes, one follow his curnal desire, stop from ascension to heaven.
Also, Sultan valad believes attention to animal side and loosen divine
side of human existence, results human to reman in soil world. Aaref
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Balkhi believes, soul is like a mouse, which destroy human worship,
because contaminate human worship and deeds to affectation. Sultan
Valad, too, following Mulana, believes folling concupiscence cause
wasting doings. In Mulana opinion, no treasury would reach without
ascesis afflication, and Saalek could reach to edification and
refinement, when restrain oneself by living hard and moritification.
This opinion appeare in Sultan Valad Masnavi’s, too. Mulana
emphasize not be deceived by oneself, because never can be sure of
his death, maybe if it is possible, continue his deceiving. In this
regard, the remedy is Jihad with self, which, is possible with complete
mortal attention. Sultan Valad, too, know the continue Jihad with self,
in essential difficulties of Solook and believes that complete human
could release Salek fromself devil by divine view.
Mulana, know arbitrary hunger, among one the supreme Solook
principles and try to save this divine soul blessing from overburding
and cause it’s flying in divine universe. Sultan Valad, too, following
his practical manner of his father, Mulana, forbidden Salekan-eTarighat from long haired to secular foods and believe, hunger
obligation would make the heart clear and glossy and prepare
theophany the beloved saintship preliminary. Mulana and Sulatan
Valad know the hunger belong to divine court specialists.
In mulana thought, when the companion were inharmony with
Salek, solitude is necessary, on the other hand, when the companion
were good, Salek should remain beside his sacred partner. However,
in complete human view, presence is better than Chelleh and solitude.
Sultan Valad, like Mulana, cherish presence by divine saint and
believe the solitude should be from strangers, not from selected
human.
Mulana, knows the God mention, burning the sensual demands and
believes that human could discharge the heart from strangers by
undertaking mention and released from mental trap. This idea exist in
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Sultan Valad Masnavi, too. In Aaref Balkhi opinion, mention devided
in two type, oral and by heart, which heartfelt mention could
discharge Salek existence from stranger. Sultan Valad, too, by
dividing mention to oral and by heart, prepare heartfelt so much and
believe true Salek should pay from entire to divine mention. Both
Mulana and his son Sultan Valad, knows the mentioner degrees
different and believe that mention is from God sake and in upper
degrees, mention, mentioner and mentioned become one.
Keywords: Molavi, Sultan Valad, Masnavi-e Manavi, Sultan Valad
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آموزههای سلوك در مثنوی مولوی و بازتاب آنها در مثنویهای
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چکيده

موالنا جالل الدّین از عرفای شهیر جهان اسالم است که تالطم امواج تعلیماتش سراسر
جهان را فرا گرفته است؛ مثنوی معنوی او مجموعهای است مشحون از تعالیم و آموزههای
بیبدیل که بشر را به سعادت حقیقی رهنمون میسازد .سلطانولد به عنوان فرزند و مرید
موالنا از دریای معارف پدر سیراب گشته و با تجربیات و مکاشفات جدیدی که در عرصۀ
عرفان دارد ،به آنها تبلوری خاص بخشیده است .نگارندگان در این جستار آموزههای
سلوك را در مثنوی مولوی بررسی میکنند و میزان بازتاب آنها را در مثنویهای
سلطانولد آشکار میسازند .نتیجۀ پژوهش ما را به این حقیقت رهنمون میکند که بسیاری
از آموزههای عرفانی موجود در مثنوی معنوی در این مثنویها بازتاب یافته و سلطانولد
در مباحثی مانند ریاضت ،جوع ،چلهنشینی و ذکر از اندیشۀ موالنا ت ثیر پهیرفته است .موالنا
و به تبع او سلطانولد راه رستگاری را در ریاضت و جهاد اکبر میدانند و به سالکان توصیه
می کنند که سخرۀ نفس امّاره نشوند و در سایۀ عنایت انسان کامل آن را مهار کنند؛ عالوه
بر این ،عارف بلخی و مرید سلطان ولد جوع را متعلق به خاصان حق و این موهبت الهی
را موجب شکوفایی قابلیتهای معنوی انسان دانستهاند .در اندیشۀ موالنا و به ت سّی از او
سلطان ولد خلوت و عزلت امری ضروری نیست و مصاحبت با انسان کامل بسی برتر از آن
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است؛ این دو مرشد طریقۀ مولویه ذکر خدا را زدایندۀ اوهام از خاطر مریدان میدانند و
مراتب ذاکران را متفاوت میشمارند.
واژههططای کليططدی :مولرروی ،سررلطانولررد ،مثنرروی معنرروی ،مثنررویهررای سررلطانولررد،
آموزههای سلوك.
 .3مقدّمه
انسان برای رسیدن به سرمنزل مقصود و ادراك حقیقت فرامادی وجود خود پای در
وادی سلوك میگهارد؛ لیکن ،هدف غایی سلوك که همان رسیدن به مرتبۀ فنای فی اهلل و
ادراك مقام بقاست ،برای هر کسی مقدور نیست؛ به دیگر سخن سالکی میتواند به
سرچشمۀ حقیقت دست یابد ،که با نفی اختیار از خود ،دل در گرو محبّت اولیای الهی دهد
و با چراغ فروزان تعالیم این بزرگان راه بپیماید و عقبات و مهالک مسیر سلوك را به
سالمت بگهراند.
موالنا جاللالدّین از زمره عرفای راهپیمودۀ جهان اسالم است که تا هنگام مرگ
هیچگاه از طلب حضرت جانان دست نکشید و به مقامات و تجربیات بسیاری در این وادی
دست یافت؛ وی با آموزههای نورانی خود توانست بسیاری از انسانهای سخرۀ جهان آب و
گل را هدایت کند و به بارگاه قرب الهی رساند .مثنوی معنوی که حاصل تجربیات و
مکاشفات روحانی عارف بلخی است ،مجموعهای کامل است که همۀ آموزههای سلوك
در آن متجلّی شده است؛ بهگونهایکه موالنا معتقد بود که مثنوی معنوی پس از او شیخ و
مرشد حقجویان است؛ در رسالۀ سپهساالر به نقل از وی آمده« :بعد از ما مثنوى شیخى کند
و مرشد طالبان گردد و سایق و سابق ایشان باشد» (سپهساالر.)61 :1783،
سلطانولد فرزند ارشد موالنا جاللالدّین نیز که از تربیت یافتگان مکتب پدر خود
موالنا بود ،با آفرینش آثاری مانند مثنویهای سهگانه (ابتدانامه ،ربابنامه و انتهانامه)،
دیوان اشعار و مجموعۀ معارف ،تعالیم بیکرانی را در اختیار پویندگان طریقت عشق
گهاشت؛ افالکی در خصوص آثار گوید:
« سه مجلد مثنویات و یک جلد دیوان انشاد فرمود ،از معارف و حقایق و غرایب اسرار
عالم را پر کرد و بسی بلیدان کودن را عارف عالم و عالم عامل گردانید و جمیع کالم والد
خود را مثال عجیب و نظایر بینظیر بیان و تقریر کرد» (افالکی.)819 :1/1761 ،
ولد در عرصۀ طریقت به تجربیات جدید و مقامات بدیعی دست یافت و با اتّکا به آنها
و همچنین آموزههای پدر موالنا و دیگر بزرگان طریقت مولویه به هدایت سالکان
پرداخت .در نظرگاه او سخنان موالنا بسیار بلند مرتبه است و عارفی چون بایزید بایست تا

 / 138آموزههای سلوك در مثتوی مولوی و ...

بتواند درك این حقایق کند (همان)979 :1/؛ بنابراین به تشریح و تبیین افکار پدر خود
پرداخت و اسرار معنوی را برای مردم آشکار ساخت (ن.ك :سلطانولد.)931 :1794 ،
سلطانولد اذعان میکند که اشعار در عشق موالناست و پرده از اسرار کبریایی
تعالیم او بر میدارد:
بررراده مرررینوشررریم از سررراقی هرررو
بررررزم موالناسررررت مررررا در طرررروی او
دم برره دم زان خمررر مسررتی مرریکنرریم

وز نشرراط و ذو پسررتی مرریکنرریم...

گفترره شرررد در عشرررق او ایرررن مثنررروی

معنررروی

ترررا بررررد بهرررره ز سررررّ

(همان)999 :
 .3-3شرح و بيان مسئله

سالکان طریقت برای رسیدن به قلههای منیع سعادت و معرفت نیاز به برنامهای دارند تا
بتوانند با اتّکا به آن همۀ عقبات و سختیها را پشت سر گهارند و به سرچشمۀ وصال الهی
دست یابند .اهل عرفان هر کدام با تکیه بر قدرت علمی و تجربیات شهودی خود برنامهای
را برای سالکان تنظیم و با این تمهید آنان را از حضیپ عالم ماده به عالم معنا هدایت
میکنند .موالنا جاللالدّین نیز در مثنوی معنوی تعالیم بسیاری را در اختیار روندگان مکتب
عرفان قرار داده است که این تعالیم در مثنویهای سلطانولد نیز بازتاب یافته و وی با
قدرت علمی – شهودی خود به شرح و تبیین آنها پرداخته است .جستار حاضر که مبتنی
بر مطالعات کتابخانهای است و با شیوۀ توصیفی -تحلیلی انجام میشود ،در پی آن است
که نشان دهد آموزههای موجود در مثنوی معنوی تا چه حد در مثنویهای سلطانولد
بازتاب یافته و سلطانولد در شرح و تبیین آنها چه تعابیر بدیعی به کار برده است؟
 .2-3پيشينة پژوهش

در خصوص آموزههای سلوك در مثنوی معنوی موالنا پژوهشهای زیادی انجام شده
است؛ به عنوان نمونه مولوی پژوهانی مانند جاللالدّین همایی ( )1789در کتاب مولوی چه
میگوید؟ ،ویلیام چیتیک ( )1784در کتاب راه عرفانی عشق ،کریم زمانی ( )1784در
کتاب میناگر عشق و دیگر محققان به بررسی ابعاد مختلف تفکر مولوی پرداختهاند ،لیکن
نگارندگان تا آنجا که بررسیدهاند ،آموزههای سلوك در مثنوی معنوی و مثنویهای
سلطانولد به صورت تطبیقی مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته و جوانب ت ثیرگهاری موالنا
بر سلطانولد آشکار نگردیده است؛ این جستار میتواند گامی هر چند کوتاه در این زمینه
باشد.
 .1-3ترورت و اهميت پژوهش

اولین کسی که به تقلید و تتبع از آثار موالنا پرداخت ،فرزند سلطانولد است .او که
از اوان کودکی ذهنیتی صوفیانه داشت ،در کنف حمایت موالنا و دیگر بزرگان طریقۀ
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مولویه پرور یافت و توانست به درجات واالی عرفانی دست یابد و به تعبیر خود عالم
معشوقی را درك کند .آثار سلطانولد به دلیل آثار گرانسنگ خداوندگار کمتر مورد
توجه اهل ادب و عرفان قرار گرفتهاند ،در حالی که آثار او اهمیت بسیاری در شناخت
تاریخ طریقۀ مولویه و جهانبینی این مکتب دارند .این پژوهش میتواند میزان بازتاب
تعالیم مثنوی معنوی را در مثنویهای سلطانولد نشان دهد و سلطانولد را بیش از پیش به
اهل تحقیق معرفی نماید.
 .2بحث و بررسی
همانگونه که اشاره شد ،موالنا جاللالدّین در آثار سترگ خود آموزههای بسیاری را
در اختیار رهروان مکتب عشق قرار داده است .سلطانولد نیز به عنوان فرزند و مرید موالنا
بسیاری از این آموزهها را در آثار خود بازتاب داده و با تکیه بر قدرت علمی – شهودی
خود تعابیر بدیعی از اندیشههای پدر ارائه کرده است که در فهم گفتار موالنا اهمیت
بسیاری دارند .در این پژوهش کوشیدهایم آموزههای سلوك را در مثنوی معنوی بررسی و
میزان بازتاب آنها را در مثنویهای سلطانولد آشکار کنیم.
 .3-2سلوك و رياتت و مبارزه با نفس

ریاضت در اصطالح اهل تصوّف عبارت است از تههیب اخال  ،ترك رعونت و
تحمل شداید و سختیها (ترمهی1918 ،ه .)17 : .ریاضت در نزد عرفا تا به حدّی اهمیت
دارد که مستملی بخاری گوید« :این طایفه را جز ریاضت کردن نفس با هیچچیز کار
نیست ،که نفس ریاضت ناکرده بر خداى ر تعالى ر خروج کند و نفس ریاضت کرده قدم
از امر بیرون ننهد» (مستملی بخاری.)114 :1/1767 ،
سنایی غزنوی نیز رسیدن به سرچشمۀ مقصود را مستلزم تنسپردن به ریاضت میداند:
تا نسوزى تو را چه بید و چه عود
بىریاضت نیافت کس مقصود
فرّخ آن کو همه طعام و شراب

از مسبّب ستد نه از اسباب

(سنایی غزنوی)161 :1787 ،
عارف بلخی نیز در کتاب مثنوی معنوی در خصوص ریاضت و مبارزه با نفس
گفتارهایی دارد که در مثنویهای سلطانولد نیز بازتاب یافته است:
 .3-3-2ترك هوای نفس و رسيدن به بارگاه معشوق

به باور مولوی راه اصلی خودشناسی و پیبردن انسان به الهی بودن گوهر خود ،غلبه بر
نفس امّاره است؛ اگر انسان بتواند از این عقبۀ مهلک و پر خطر عبور کند ،اعمالش الهی
می گردد ،لیکن اگر دیو نفس در وجود متمکن گردد و با حربۀ تعبد و تزهد سرکوب
نشود ،بیشک سخرۀ ابلیس درونی خود خواهد شد؛ موالنا بر آن است که پیروی از هوای
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نفس ،انسان را در زندان خودبینی اسیر خواهد کرد ،و درحقیقت او را از سیر درونی و قدم
گهاشتن در مسیر کمال باز می دارد؛ لیکن کسی که بر نفس غلبه کند ،به حبل الهی چنگ
زده است:
کین هوا شد صرصری مر عاد را
چیست حبل اهلل رها کردن هوا
خلق در زندان نشسته از هواست

مرغ را پرها ببسته از هواست

ماهی اندر تابۀ گرم از هواست

رفته از مستوریان شرم از هواست

(مولوی)161 :1/1767 ،
سلطان ولد نیز بر این عقیده است که هر کس هوای نفس بر او غالب باشد ،از آستان
الهی دور میماند و زر و زیور دنیا او را فریفته میسازد و در خاکدان عالم دنیا نگه میدارد:
بست راهش را جهان پر غرور
آنکه نفسش بود غالب ماند دور
گفت غرّتهم حیات این جهان

در کالم خود خدای رازدان
(سلطانولد)17 :1736 ،

 .2-3-2نفس امّاره و حبم اعمال نيک
هوای نفس میتواند طاعات و عبادات انسان را بیارز کند ،زیرا هر عملی که از
روی صد و اخالص انجام نشود ،نه تنها خداگونه نیست ،بلکه آمیخته با شوائب ریا و
دورنگی است که در حقیقت شرك خفی محسوب میگردد .موالنا معتقد است که نفس
امّاره چونان موشی است که بر انبار طاعات و عبادات ما میتازد و با مکر و حیله آنرا نابود
میسازد؛ انسانهای بیدار دل چون خلل و نقد طاعات خود را مشاهده کنند ،به وجود
ویرانگر نفس امّاره پی میبرند و به دفع آن میکوشند:
گندم جمع آمده گم میکنیم
ما در این انبار گندم میکنیم
مینیندیشیم آخر ما به هو
مو

کین خلل در گندم است از مکر مو

تا انبار ما حفره زده است

وز فنش انبار ما ویران شده است

کن

کن

اول ای جان دفع شر مو

وآنگهان در جمع گندم جو

(مولوی)19 :1/1767 ،
سلطانولد نیز مانند پدر موالنا نفس امّاره را نابود کنندۀ طاعات میداند و بر این
اعتقاد است که این دشمن درونی هنگامی که ببیند انسان در مسیر صحیح گام برمیدارد،
شیشه طاعات او را میشکند ،تا از پیشرفتش در امور معنوی جلوگیری کند و او را از اوج
علیین به درکات لهات و شهوات دنیایی بیندازد:
میرسد از شیشهها راحات تو
همچو خانه شیشهگر طاعات تو
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نفس چون بیند که هستی بر صواب

میبری زان شیشهها اجر و ثواب

لگد

بشکند

بیتوقف

شیشهها

را

با

شیشههای طاعتت را چون شکست

او زند در حال و خرد

از بلندی دان که افکندت به پست
(سلطانولد)169 :1736 ،

 .1-3-2لزوم رياتت نفس

ریاضت ،صیقلدهنده روح انسان است که اوصاف بشری را از انسان میزداید و قلب او
را به آینهای بینقش و نگار مبدل میسازد؛ آینهای صاف که علوم الهی و نقو غیبی در
آن متبلور میشود:
در ریاضرررت آینرررۀ بررریزنرررگ شرررو
همچررو آهررن زآهنرری برریرنررگ شررو
خویش را صافی کن از اوصاف خرود

تررا ببینرری ذات پرراك صرراف خررود

بینرررررری انرررررردر دل علرررررروم انبیررررررا

بررریکتررراب و بررریمعیرررد و اوسرررتا

( مولوی)117 :1/1767 ،
سالک ،روح خود را با ریاضت از آالیشهای عالم ماده پاك میکند و مستعد
دریافت انوار الهی میگردد؛ به بیانی دیگر «از طریق تخلیه و تجلیه خود را آمادۀ مرتبه
تحلیه» (همایی )991 :1/1789 ،میسازد.
کسی که بر درد نیش ریاضت صبر کند ،از دست نفس امّاره نجات مییابد و به چنان
درجۀ معنوی میرسد که ماه و خورشید طو اطاعت او را بر گردن مینهند و در برابر
عظمتش به سجده میافتند:
ترا رهرری از نریش نفررس گبرر خررویش
ای برررادر صرربر کررن بررر درد نرریش
کرران گروهرری کرره رهیدنررد از وجررود

چ ررخ و مهررر و ماهشرران آرد سررجود

هررر کرره مرررد انرردر تررن او نفررس گبررر

مررر ورا فرمرران برررد خورشررید و ابررر

(مولوی)189 :1/1767 ،
پس زندگی حقیقی با کشتن نفس میسر میگردد و پاالیش روح با تن سپردن به رنج و
مجاهده:
1
رنج این تن روح را پراکیزگی اسرت
مردن ترن در ریاضرت زنردگی اسرت
(همان)141 :1/
در منظر سلطانولد نیز هیچ گنجی بدون رنج تن حاصل نمیگردد ،پس پرهیز از رنج و
تعب و رویآوردن به خوشیهای زودگهر دنیوی نوعی جهالت محسوب میشود؛ رنج تن
و آزاد کردن روح از اسارت عالم ماده نتایج اخروی نیکی برای انسان به ارمغان خواهد
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آورد ،لیکن فریفته شدن به لهّات مادی و عشرتهای زودگهر موجب مؤبد شدن انسان در
آتش دوزخ میگردد:
همچنان که راحتها و خوشیهای دنیا از منصب و مال و ملک ،همه به رنج حاصل
میشود ،راحتها و خوشیهای عقبی هم به رنج میسر میگردد .پس کار رنج دارد خواه در
دنیا و خواه در عقبی .لیکن رنج دنیا کار دونان و بدبختان است؛ زیرا در آن رنج جز پشیمانی

حاصل نیست ،امّا رنج عقبی کار انبیا و اولیا و مؤمنان است که نتایج آن باقی است و بی-

زوال( .سلطانولد)47 :1794 ،

گنج مقصود هنگامی حاصل میشود که سالک از رنج هراسی نداشته باشد ،چونان که
خضر از ظلمات بیمی نداشت و به آب حیات رسید:
نی خضر در عین ظلمرت شرد دوان؟
آن طرررف کرره رنررج بینرری شررو روان
رفرررت در ظلمرررت بررره امیرررد نجرررات

تا که جرانش خرورد زان آب حیرات
(همان)117 :1736 ،

 .4-3-2جهاد با نفس

مبارزه با نفس جهاد اکبر نامیده میشود ،در کتاب معانیاالخبار آمده است« :إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ (ص) بَعَثَ سَرِيَّةً فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَ بَقِيَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ
الْأَكْبَرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّفْسِ وَ قَالَ( ع) أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ
جَاهَدَ نَفْسَهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْه»(ابن بابویه1917 ،ه.)161 : .
موالنا با بیان حدیث فو  ،از خداوند میخواهد که به او قدرتی بخشد که بتواند با
سوزن تریپ و تقشف کوه نفس را برکند ،زیرا خودشکنی بسی سختتر از کارزار در
میدان جهاد اصغر است:1
روی آوردم بررررررره پیکرررررررار درون
چررون کرره واگشرررتم ز پیکررار بررررون
قرررد رجعنرررا مرررن جهررراد االصرررغریم

بررررا نبرررری انرررردر جهرررراد اکبررررریم

قروّت از حررق خررواهم و توفیررق و الف

تا به سروزن برر کرنم ایرن کروه قراف

سرهلشریری دان کره صرفهرا بشررکند

شیر آن است آن ،که خود را بشرکند

(مولوی)86 :1/1767 ،
موالنا نفس امّاره را مادر همۀ بتها میداند(همان )98 :و از سالکان طریقت میخواهد
با شکستن آن از تلبیسش نج ات یابند و راه حق را بپیمایند؛ نفس امّاره بسی بیعهد است،
دنی است و قبلهگاهی دنی چون دنیا دارد؛ پس جهاد با آن ،جهاد اکبر محسوب میشود.
نفس اگر چه زیرك و حیلهگر است ،لیک چون بر مردگان عشق میورزد ،میبایست آن
را مرده تلقی کرد(همان.)736 :1/
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در نظرگاه موالنا اگر ریشۀ رذایل اخالقی در وجود انسان متمکن شود ،رهایی از آنها
بس سخت است ،لیکن اگر از ابتدا به مجاهدۀ با نفس پرداخته شود ،از قدرت یافتن این
دشمن درونی جلوگیری به عمل میآید:
ترررو علررریوار ایرررن در خیبرررر بکرررن
یررررا تبررررر برگیررررر و مردانرررره بررررزن
یررا برره گلرربن وصررل کررن ایررن خررار را

وصرررل کرررن برررا نرررار نرررور یرررار را

(همان)719 :
سلطانولد نیز جهاد با نفس را از ضروریات میداند و به سالکان گوشزد میکند که
خدا و انبیای او نفس را از دشمنان محسوب کردهاند ،پس آنها نیز نباید گرفتار مکر و
حیلها شوند و در دامش گرفتار آیند:
نفررررس از اعداسررررت نرررری از اولیررررا
لیررررک بشررررنو از خرررردا و انبیررررا
هین فسوسش را مخور کاو دشرمن
اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت

بررر نهررال و برراغ جانررت بهمررن اسررت

(سلطانولد)799 :1794 ،
انسانهای پاکدل نباید خانۀ قلب خود را مکمن دیو نفس امّاره سازند و رذائل اخالقی و
نفسانی را در ضمیر خود بنشانند؛ مؤمنان واقعی روز و شب در مجاهده با نفس امّاره هستند،
مجاهدهای که جهاد اکبر محسوب میشود و هرکسی را یارای کارزار در این عرصه
نیست؛ این نبرد ،مردان کاردیدۀ حرم الهی را میطلبد نه دونانی که برای بهدستآوردن
حطام دنیایی به جنگ میپردازند و جیفۀ دنیا را طلب میکنند:
جنرررگ بررراطن کرررار آن مرررردان برررود
جنررگ ظرراهر کررار ایررن دونرران بررود
جنررگ بررا نفررس اسررت مررردان را مرردام

کوست رهزن خلرق را زان عریش و کرام

(همان)119 :1736 ،
به هر روی ،سرکوبکردن نفس امّاره تا به حدی ضروری است که ابوبکر ورا معنای
«ملک» در آیۀ شریفۀ «تُؤتی المُلکَ مَن تَشاءُ » (آل عمران )16 /را ملک قهر نفس دانسته
است« :تُؤتی المُلکَ مَن تَشاءُ این ملک قهر نفس است ،و هوای خود زیردست خود
داشتن ،همان ملک است که سلیمان پیغمبر خواست» (میبدی.)81 :1/1731 ،
نفس اژدهایی سترگ است که هرگز نمیتوان از کشتهشدنش اطمینان یافت ،چهبسا که
اگر ابزار الزم را به دست آورد ،باز هم طغیان کند و انسان را در تیه گمراهی آواره سازد،
آنچه میتواند او را مهار کند ،دورکردن قدرت و مکنت از آن و ملتزم بودن به فقر و فاقه
است که از او کرمکی میسازد بس نحیف:
از غرررم بررریآلتررری افسررررده اسرررت
نفست اژدرهاسرت او کری مررده اسرت
کرره برره امررر او همرری رفررت آب جررو
اگرررررر بیابرررررد آلرررررت فرعرررررون او
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آنکررررره او بنیررررراد فرعرررررونی کنرررررد

راه صرررد موسررری و صرررد هرررارون زنرررد

کرمک است آن اژدهرا در دسرت فقرر

پشرررهای گرررردد ز جررراه و مرررال صرررقر

(مولوی)61 :1/1767 ،
سلطانولد نیز مانند موالنا به سالکان گوشزد میکند که اگر نفس خود را به ناتوانی و
مردن زد ،هرگز فریب آن را نخورید ،که این مکر و حیلهای بیش به شمار نمیرود؛ نفس
خود را به مردن میزند تا با آن مجاهده نشود و بتواند به سیاهکاریهای خود ادامه دهد؛
سالکان دیدهور هرگز عشوۀ نفس را باور نکنند و مجاهده و مبارزه علیه آنرا رها نسازند تا
اینکه با جهاد اکبر بتوانند هالکش کنند:
تررا برره مکررر و حیررل رهررد از تررو
گررر نمایررد چررو مرررده خررود را او
هرریچ بررراور نکررن قرررویش افشرررار
تررا نبرررّی سررر

برره تیررغ جهرراد

دائمرررای در شررررکنجها

مرررریدار

نشرررررررروی از بررررررررالی او آزاد
(سلطانولد)146 :1784 ،

.5-3-2کشتن نفس به عنايت خدا و نظر کبريايی انسان کامل

در نظرگاه موالنا خداوند و بندگان خاص او میتوانند با هدایت بینقد خود سالک را
از سیطرۀ نفس رهایی بخشند:
ای بررررررادر وارَه از بوجهرررررل ترررررن
دسررت را انرردر احررد و احمررد بررزن
(مولوی)98 :1/1767 ،
نفس هنگامی که انسان با اولیای واصل به سلوك بپردازد ،از بن دندان تسلیم او
میشود؛ بنابراین ،عقل هنگامی بر نفس غالب میشود ،که انسان کامل یار و یاور او باشد و
نظر انسان کامل چون زمردی است که دیدۀ نفس شوم را کور میسازد:
از برررن دنررردان شرررود او رام ترررو...
نفررس چررون بررا شرریخ بینررد گررام تررو
عقررل گرراهی غالررب آیررد در شررکار

بر سگ نفسرت کره باشرد شریخ یرار

نفررس ،اژدرهاسررت بررا صررد زور و فررن

روی شرریخ او را زمرررد ،دیررده کررن

(همان199 :1/ر)199
پس قهر نفس جز با سرسپاری به انسان کامل مقدور نیست و به مدد و همت اوست که
عقل نورانی بر نفس ظلمانی چیره میشود و روح سالک به تزکیه میرسد و میتواند
حقایق امور را مشاهده کند.
سلطان ولد نیز بر آن است که بدترین دشمن انسان نفس است که باید آن را بیمراد داشت
تا بتوان از مکر در امان بود ،البته این کار موقوف است به عون و عنایت پروردگار و
بدون معاونت او از انسان هیچ کاری ساخته نیست:
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تو را خود هیچ دشمنى بدتر از نفس نیست .از نادانى چنین دشمنى را مىپرورى؛ به خیال
آنکه دوست است .پیغامبر(ص) مىفرماید که :اعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْك،3
دشمنترین دشمانت این نفس است که در میان دو پهلو توست .و چون بنگرى هستى
ظاهرت خود نفس است پس او را بىمراد دار تا به مراد دل رسى .و در محاربۀ او معاونت
از حق خواه که بىمعاونت حق او را نتوان هالك کردن .معنى اعوذ و ال حول این است؛
که خواست شما نتیجه ندهد تا خدا نخواهد که وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
زهى لطف و رحمت کردگار که کار را خود مىکند و از تو منتدار مىگردد
(سلطانولد.)91:1736 ،

عالوه بر این سلطانولد معتقد است نور انسان کامل آتش جهنم را خامو میکند،
پس چگونه نفس میتواند در برابر او مقاومت کند؟ مگر نه این است که نفس نیز جزئی از
دوزخ است؟ باری ،عنایت انسان کامل که در واقع خلیفۀ خداوند محسوب میشود ،بسیار
کارآمد است و میتواند سالک را از دیو نفس برهاند:
مرریشررود معرردوم و مرریگررردد هبررا
پررس چررو کررلّ دوزخ از مرررد خرردا
نفررس تررو کرران جررزء نررار دوزخ اسررت

چون نگردد الشی و معردوم و پسرت
(همان)111 :

 .2-2سلوك عرفانی و لزوم جوع

یکی از مهمترین اصولی که سالک در طی طریق باید رعایت کند ،مواظبت بر شهوت
شکم است؛ به تعبیر دیگر ،راه سلوك را جز به حربۀ جوع نتوان پیمود ،زیرا به وسیلۀ جوع
و گرسنگی میتو ان زمام نفس را مهار کرد و آن را از لغزیدن در دامچالۀ شهوات نجات
داد .طالبان درگاه احدیت با التزام به این اصل منازل و مراحل را میپیمایند و با نفی صفات
بشری از وجود خود به بارگاه قرب الهی بار مییابند؛ «چون سالک ،بدین زاد گرسنگى و
راحلۀ تشنگى قطع منازل و م راحل کند ،و از لباا بشریّت برهنه شود و قدم در حرم خاص
خانه قربت خاصّ احدیّت نهد ،از ظلمت وجود برسته و به بقاى هستِ مطلق هست»
(سهروردی )174 :1739 ،میشود.
جوع در عرفان اسالمی نوعی گرسنگی اختیاری محسوب میشود که اگر با شرایح و
حاالت سالک متناسب باشد ،میتواند نقش زیادی در ترقی روحانی سالک ایفا کند و
روح و جسم او را بپاالید .سالک با التزام به جوع طائر فکر به پرواز در میآید و نور
معرفت را در باطن خود مشاهده میکند؛ بزرگان طریقت معتقدند که جوع و گرسنگی
میتواند موجبات مهلّت و خواری نفس را فراهم سازد و بر رقت و شفقت قلب بیفزاید و
سالک را بر علوم آسمانی مطلع کند (ن.ك :خرگوشی1913 ،ه .)199 : .شیخ اکبر جوع
را زینت اهل اهلل میداند (ابن عربی ،1789 ،باب  61تا .)171 :39
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موالنا جاللالدّین به گرسنگی اختیاری اهمیت بسیاری میداده است؛ سلطانولد در
سیرۀ عملی پدر آورده است« :حضرت والدم موالنا ر قدا اهلل سره العزیزر از زمان بلوغ
همواره سه روز روزه داشتی و چون بعد از سه روز طعام خوردی آن را نیز استفراغ کردی»
(سلطانولد .)114 :1736 ،اگرچه گفتار سلطانولد اغرا گونه به نظر میرسد ،لیکن ریشه
در حقیقت دارد و التزام مولوی را به کمخواری نشان میدهد .عالوه بر این ،موالنا در
خصوص جوع اختیاری و التزام به این موهبت الهی دیدگاههایی دارد که بیشتر آنها در
مثنویهای سلطانولد بازتاب یافته است:
 .3-2-2تحريض بر جوع

موالنا به سالکان توصیه میکند که طعامهای دنیوی را رها کنند تا در دام دنیا اسیر
نگردند و در عالم آب و گل باقی نمانند .نان و گوشت و دیگر غهاهای دنیایی از آب و
گل حاصل شدهاند و به بعد جسمانی انسان میافزایند .پس بیهوده نیست که پایبندی به آنها
انسان را در قعر چاه مادیات زندانی میکند و شهپر روح انسان را گران میسازد و از آزادی
آن ممانعت به عمل میآورد .انسانهای وابسته به غهاهای دنیوی رفتاری چونان ددان دارند
که هنگام گرسنگی میدرند و هنگام سیری چونان دیواری بیحرکت از همه چیز غافلند؛
چنین انسانهایی وابستۀ مقتضیات حیوانی خود هستند و هیچگاه هماورد و همقدم مردان
خدا نمیگردند:
ترررا نمرررانی همچرررو گرررل انررردر زمرررین
نان گل است و گوشت کمتر خور از این
چون گرسرنه مریشروی سرگ مریشروی

تنرررد و بدپیونرررد و بررردرگ مررریشررروی

چررون شرردی تررو سرریر مرررداری شرروی

بررریخبرررر بررریپرررا چرررو دیرررواری شررروی

پرررس دمررری دیررروار و دیگرررر دم سرررگی

چررون کنرری در راه شرریران خررو تگرری؟

(مولوی)133 :1/1767 ،
سلطانولد نیز به سالکان توصیه میکند که از طعامهای آلوده به آب و گل پرهیز کنند،
و چونان فرشتگان قوت خود را از پاکیها فراهم آورند ،تا اینکه نفس دونسیرتشان
فرمانبردار عقل شود و روحشان از آلودگیها و بالیا نجات یابد؛ باری ،هنگامی که عقل بر
تن غلبه کرد ،سالک میتواند سیمای معشو را مشاهده کند و به اسرار نهان آگاهی یابد:
سرراز همچررون فرشررته قرروت از پرراك
کم خور از خاك تا نگردی خراك
تررا شررود نفررس دون مطیررع خرررد

روح را از بررررررال و رنررررررج خرررررررد

چونکرره غالررب شررود خرررد بررر تررن

فرررر

و عرشرررت نمایرررد انررردر ترررن

بررریحجرررابی جمرررال جررران بینررری

سررررررّ بنهفتررررره را عیررررران بینررررری
(سلطانولد)96 :1784 ،
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 .2-2-2جوع و اعتالی روحی

موالنا معتقد است که اگر انسان انبان شکم را از طعام خالی کند ،گوهرهای اجاللی
وجود آشکار می گردد؛ دنیای دنی و نعماتش چونان شیطان راهزن سالکانند که اگر این
طالبان درگاه خداوندی با عزم درست و پیروی از انسان کامل به این طعامها و شرابهای
دنیوی پشت پا زنند ،مصاحب مالئکه شوند و در بزم محبّت خداوند قرار میگیرند:
پررررر ز گوهرهررررای اجاللرررری کنرررری
گررر تررو ایررن انبرران ز نرران خررالی کنرری
طفررل جرران از شرریر شرریطان برراز کررن

بعررد از آنررش بررا ملررک انبرراز کررن

(مولوی)111 :1/1767 ،
سلطانولد نیز معتقد است انسان با کمخوری از نظر روحی به اعتال میرسد و از
حجب ظلمانی نفس نجات مییابد:
از حجرراب نفررس بیرررون مرریشرروی
در کمررری قررروت افرررزون مررریشررروی
(سلطانولد)84 :1736 ،
 .1-2-2جوع متعلق به خاصان حق

موالنا بر آن است که مقام جوع شایستۀ هر انسانی نیست ،جامهای است که بر قامت هر
کسی راست نیاید؛ این تشریف معنوی به خاصان حق تعلّق دارد تا با اتّکای به آن بتوانند
قدرت معنوی شگرفی حاصل کنند:
کین علفزاری است ز انردازه بررون
خررود نباشررد جرروع هرررکس را زبررون
جرروع ،مررر خاصرران حررق را دادهانررد

ترررا شررروند از جررروع شررریر زورمنرررد

جوع ،هرر جلرف گردا را کری دهنرد؟

چون علف کم نیسرت پریش او نهنرد

(مولوی)181 :7/1767 ،
سلطانولد نیز بزرگان را صاحب مرتبۀ جوع میداند و از سالکان میخواهد که بر آنها
اقتدا کنند و از جوع طعام معنوی تناول کنند:
دائرررم از عرررین جررروع سررراز طعرررام
بگرررررزین جررررروع را مثرررررال کررررررام
(سلطانولد)777 :1784 ،
عالوه بر این ،جوع غهایی است که خداوند به وسیلۀ آن صدیقان درگاه خود را سیر
میکند« :و الجوع طعام اللّه في األرض يشبع به أبدان الصديقين» (سلمی 1919 ،ه.)718 : .
سلطانولد با اتکا به این حدیث نبوی معتقد است که خداوند غهایی مخصوص برای
صدیقان درگاه خود فراهم کرده که جان و تنشان از آن زندگی جاودانه یافته است؛ امّا این
مقامی است شایستۀ انسانهای مؤمن و با بصیرت:
حررق طعررامی سرراخت بهررر صررادقان
گفرررت پیغمبرررر ز عرررین جررروع دان
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زنررده گررردد جرران و تنشرران زان طعررام

لیررک آن خرراص اسررت از بهررر کرررام
(سلطانولد)93 :1794 ،

 .1-2سلوك عرفانی و خلوت و چلهنشينی

گاهی سالک برای تزکیۀ نفس و دوری از اغیار مدت چهل روز را در محلّی دور از
جماعت با کمخوری و ریاضتهای مختلف سپری میکند که در اصطالح اهل تصوّف
چله یا اربعین گفته میشود؛ سالک در چله با تمرکز هواا و اشتغال به ذکر به خر حجب
مختلف پرداخته و با این تمهید به آستان قرب حق ر تعالی ر قدم میگهارد و به علوم الهی
دست مییابد؛ به دیگر سخن:
«چون سالک چهل صباح را خالد کند و آن چهل حجب ترابى مرتفع شود ،علومى
که از غیب در روح مکوّن باشد و به الهام منزل درو ظهور کند و قلب آن را بگیرد و به
زبان که ترجمان دل است بدهد» (باخرزی.)147 :1787 ،
مسئلۀ قابل ذکر دیگر اینکه در ادبیات نامنسجم اهل تصوّف اصطالحات چلهنشینی و
خلوت و عزلت گاه همپوشانی داشته و گاهی به صورت مترادف به کار رفته است
(زروانی.)179 :1789 ،
نجم رازی خلوت و عزلت را اساا سلوك در راه دین و رسیدن به مقامات واال
میداند« :بنای سلوك راه دین و وصول به مقامات یقین بر خلوت و عزلت است ،و انقطاع
از خلق ،و جملگی انبیاء و اولیا در بدایت حال داد خلوت دادهاند تا به مقصود رسیدهاند»
(نجم رازی.)181 :1784 ،
خداوندگار در کتاب مثنوی معنوی پیرامون چلهنشینی و خلوت بحثهای گستردهای
انجام داده که اکثر عقاید او در مثنویهای سلطانولد بازتاب داشته است؛ در ادامه به تحلیل
و بررسی این نظریات خواهیم پرداخت.
 .3-1-2لزوم خلوت

موالنا جاللالدّین در خصوص چلهنشینی و خلوت نظرات بسیار جالبی ارائه کرده
است؛ در نظرگاه وی محیح اجتماعی و اطرافیان هر فرد ت ثیر بسیار زیادی در تشکیل بنیان
شخصیت او دارد؛ اگر مصاحبان فرد انسانهایی نیکنام و نیککردار باشند ،موجبات ترقی
روحانی او را فراهم میکنند ،امّا اگر انسانهایی نابکار و خسسیرت فرد را احاطه کردهاند،
چاره جدایی از آنهاست .انسانهای شیطان مسلک با اعمال ناهنجارشان میتوانند آثار بس
نامطلوبی در باطن فرد باقی گهارند و موجبات هالکش را فراهم سازند .به این دلیل است
که موالنا از سالکان طریقت میخواهد که روی بر دیوار کنند و با خلوتگزینی حتی
وجود خود را نیز فرامو کنند؛ وی با نیمنگاهی به اوضاع زمانۀ خود ظلمت چاه را از
ظلمت درونی سیاهکاران انساننما برتر میشمارد و به سالکان توصیه میکند که برای
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دوری از این افراد آدمیخوار در جایی پنهان گردند و خاطر خود را با یاد حق آرامش
دهند و صفای سینه حاصل کنند:
زانکه در خلروت صرفاهای دل اسرت
قعر چره بگزیرد هرر کره عاقرل اسرت
ظلمت چره بره کره ظلمرتهرای خلرق

سر نبرد آنکس کره گیررد پرای خلرق

(مولوی)81 :1/1767،
سلطانولد نیز سالکان را از مصاحبت ناجنسان برحهر میدارد و به آنها توصیه میکند
که از خلق عزلت گیرند و هوای نفس را کنار بگهارند و به عبادت بپردازند؛ این وهله
مناسبترین موقعیت برای تههیب نفس است و سالک میتواند با نماز و روزه و کمخوری
و کمخوابی نفس خود را ترویپ کند و از دامش برهد:
ترررك نفررس و هرروا و راحررت کررن
گیررر عزلررت ز خلررق و طاعررت کررن
و شررب برره نمرراز

به سروی خرواب و خرورد کمترر تراز

روزهررا روزه بررا

هرررریچ کررررار و مررررراد نفررررس نررررده

هررر چرره برردتر کنرری برره وی آن برره
(سلطانولد)146 :1784 ،

 .2-1-2حضور در پيشگاه انسان کامل برتر از چله و عزلت

همانطوری که ذکر شد ،چ له و خلوت وقتی مناسب است که یار خدایی وجود نداشته
باشد ،امّا از مصاحبت همجنسان و مردان الهی احتراز کردن جایز نیست؛ خلوت و چله برای
آن است که سالک از کردارها و سخنان لغو و بیهوده نابکاران در امان باشد ،ولی وقتی یار
خدایی با اوست ،دوری کردن از او ،دوری کردن از خداست؛ باری ،موالنا همنشینی با
اولیا را چونان کیمیایی می داند که قادر است کفر درون انسان را بر ایمان تبدیل کند
(مولوی .)169 :1/1767 ،وی صحبت انسان کامل را بسیار ارج مینهد؛ بهگونهایکه به
طالبان توصیه میکند که به دنبال یاری روحانی باشند ،تا خدا نیز از آنها راضی باشد؛
خلوت از اغیار و ناهمگنان الزم است ،نه درستکاران:
چون چنان کردی خردا یرار ترو برود
رو بجررررو یررررار خرررردایی را تررررو زود
آنکه برر خلروت نظرر بردوختره اسرت

آخر آن را هرم ز یرار آموختره اسرت

خلررروت از اغیرررار بایرررد نررری ز یرررار

پوسرررتین بهرررر دی آمرررد نررری بهرررار
(همان)198 :

این سخن موالنا یادآور گفتار شمس تبریزی است:
«چون به خدمت شیخ باشی و در حضور بقیۀالمشایخ ،بیآنکه به چله نشینی ،تو را
خلوتی باشد مستمر ،حالتی شودت که دائمای در خلوت باشی .خدا را بندگان هستند که اگر
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کسی به خدمت ایشان پیوست ،او را خلوتی باشد دائمای پیوسته» (شمس تبریزی:1/1741 ،
.)197
ولد نیز به سالکان می گوید که دامن اولیای خدا را برتابند تا با تصرف معنوی آنها به
مقامات واال دست یابند و قدرتی فو العاده به دست آورند (سلطانولد)149 :1784 ،؛ امّا
اگر صحبت انسانی نیک برای سالک میسر نشد ،باید از آدمیان عزلت گیرد و به زهد و
تقشف بپردازد:
کررره برررری ز اولیرررا چنرررین رحمرررت
ور نگررررررردد میسررررررر آن دولررررررت
گیررر عزلررت ز خلررق و طاعررت کررن

ترررك نفررس و هرروا و راحررت کررن
(همان)146 :

 .4-2سلوك عرفانی و لزوم کر خدا

ذکر یکی از اساسیترین اعمال صوفیه است؛ به دیگر سخن« :ذکر رکنى قوی است
اندر طریق حق ر سبحانه و تعالى ر و هیچکس به خداى تعالى نرسد مگر به دوام ذکر»
(قشیری .) 793 :1739،ذکر اولین قدم در طریق دوستی است ،زیرا انسان چون چیزی را
دوست داشته باشد ،یاد آن بسیار کند (شیمل.)184 :1739 ،
ارباب احوال ذکر را رهایی از غفلت و عصیان دانستهاند (ابن قیم جوزیه1919 ،ه: .
 .)946در نظرگاه نجمالدّین کبری ذکر نوری است که دل را روشنایی دهد و به کنه حقایق
دیدهور کند:
«ذکر خدا نوری است ،پس هرگاه که ذکر بر دل مستولی شود ،دل منوّر گشت و به
واسطۀ آن هر دو دیدۀ تو پر نور شود ،پس ببینی در تاریکی شب ،آنچه ندیده باشی در
روشنایی روز و از آن است که آدمی در سکرات مرگ چیزها بیند که حاضران نبینند»
(نجم کبری.)14 :1769 ،
یکی از اعمالی که شیخ واصل انجام میدهد ،تلقین ذکر به مرید است که در حقیقت
ثمرۀ والیت اوست (نجم رازی 139 :1784 ،ر )139؛ بدیهی است که تلقین ذکر از جانب
دیگران برای مرید سودبخش نیست.
موالنا جاللالدّین نیز در مورد ذکر و یاد حق ر تعالی ر گفتارهای سودمندی در مثنوی
معنوی بیان کرده که اکثر این گفتارها در مثنویهای سلطانولد بازتاب یافته است:
 .3-4-2تحريض به کر گفتن

انسان با هر چه انس بگیرد و با هر چه نرد عشق ببازد ،نام او را بیشتر به زبان میآورد؛
انسانهایی که در راه خدا میپویند و برای اقامۀ شعائر دینی قدم برمیدارند ،تمام لوح
ذهنشان مشغول یاد حق و اوامر اوست؛ لیکن کسانی که در پی جمع آوری حطام دنیوی و
مزخرفات مادی هستند ،نه تنها از ذکر نام پروردگار غفلت میکنند ،بلکه قبلهگاه خود را
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جایی دیگر قرار میدهند و از هدف نهایی آفرینش خود غفلت میورزند و با هواهای
زودگهر از محفل قرب الهی دور میشوند.
موالنا نام حق را مفرّی برای در امان بودن از بانگ غوالن میداند و از طالبان میخواهد
که پیوستۀ با نام خداوند فضای درون خود را مطهر نمایند و از توجه به غیر او بپرهیزند:
مررال خررواهم جرراه خررواهم و آبرررو
چون برود آن بانرگ غرول آخرر بگرو
از درون خرررررویش ایرررررن آوازهرررررا

منررع کررن تررا کشررف گررردد رازهررا

ذکر حق کرن بانرگ غروالن را بسروز

چشم نرگس را از این کرکس بردوز

(مولوی)188 :1/1767 ،
سلطانولد نیز نام حق را سوزانندۀ خواهشهای نفسانی میداند و بر آن است که
خداوند به این دلیل فرموده که ذکر بسیار بگویید .ذکر حق و یاد آفریدگار لوح قلب را از
یاد اغیار خالی میکند و به جای زنگار ناشی از تعلقات و آویز ها نور معرفت و حقیقت
در آن میدمد؛ پس چارۀ رهیدن از مکر و جفای نفس ،یاد خداست که چونان تیغی تیز
ریسمان خواهشها و نفسانیات را میبُرد و انسان را از چنگال خصم درونی نجات میدهد:
تررررا رهررررانی ز مکررررر او جرررران را
حصرررن خرررود سررراز نرررام یرررزدان را
زان سرررربب در نُبرررری خرررردای ودود

از پرررری دفررررع او برررره مررررا فرمررررود

کرررره بگوییررررد ذکررررر مررررن بسرررریار

تررررا رهیررررد از جفررررای آن مکررررار

ذکرررر مرررن دسرررت و پرررای آن ببررررد

همچرررو مرررو ،از سرررر سِرررر

سرررترد

ایررن چنررین گررر کنرری ،رهرری تررو از او

کررور و برریکررام گررردد از تررو عرردو
(سلطانولد)798 :1784 ،

 .2-4-2کر رهاکنندة انسان از بند تعلقات

موالنا معتقد است که تسبیح و ذکر خداوند یونس را از شکم ماهی نجات داد و اگر
ذکر خدا نمیکرد تا روز رستاخیز آنجا باقی میماند؛ بنابراین روح در بند جسم انسان نیز با
تسبیح و ذکر خداوند می تواند قفس تن را ترك کند ،امّا اگر با دلبستگی به تعلقات ترك
ذکر کند ،در تاریکی چاه نفس باقی میماند:
حرربس و زنرردانش برردی تررا یبعثررون
گرررر نبرررودی او مسررربح بطرررن نرررون
او برره تسرربیح از تررن مرراهی بجسررت

چیسرررت تسررربیح آیرررت روز السرررت

گررر فراموشررت شررد آن تسرربیح جرران

بشرررنو ایرررن تسررربیحهرررای ماهیررران
(مولوی)917 :1/1767 ،
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در اندیشۀ ولد نیز جوهر انسان چونان حضرت یونس(ع) است که در درون ماهی تن به
اسارت درآمده و تنها ذکر حق میتواند او را آزاد سازد:
«تن چون ماهی است و عالم چون دریا و جوهر آدمی چون یونس؛ چنانکه یونس(ع)
از شکم ماهی به تسبیح رهید ،تو نیز در تن اگر مسبح باشی ،جوهر ایمانت خالص یابد و
اگر غفلت ورزی در شکم ماهی تن هضم و نیست شوی» (سلطانولد.)798 :1784 ،
 .1-4-2کر صيقلدهندة انديشه

در منظومۀ فکری موالنا ،ذکر فکر را به اهتزاز میآورد و آن را از افسردگی نجات
میدهد؛ به بیانی دیگر « :ذهن آدمی بدون ذکر و مراقبه دچار تیرگی و زنگار اوهام و
خیاالت ناشی از درگیریهای روزمره میگردد؛ از این رو ذکر حق صیقل دهندۀ اندیشۀ
آدمی و سیال کنندۀ آن است» (زمانی.)686 :1784،
فکررر اگررر جامررد بررود رو ذکررر کررن
ایررن قرردر گفترریم برراقی فکررر کررن
ذکررررررر آرد فکررررررر را در اهتررررررزاز

ذکررر را خورشررید ایررن افسرررده سرراز

(مولوی)793 :7/1767 ،
سلطان ولد نیز بر آن است که اگر انسان با ذکر و طاعت حق عقل خود را پرور دهد،
از سیطرۀ عقل جزئی نجات مییابد و چشم او به نور جمال حضرت خداوند روشن
میگردد؛ ذکر الهی موجب صیقلیافتن سینه میگردد و معنویت و روحانیت بسیاری برای
ذاکر به ارمغان میآورد:
کررل شرروی از عقررل جزئرری بگررهری
گررر برره طاعررت عقررل خررود را پررروری
نقرررد ترررو یابرررد ز داد حرررق کمرررال

چشررم تررو گررردد منررور زان جمررال

طاعرررت و ذکرررر خررردا بینرررا کنرررد

سررینههررا را صرراف چررون سررینا کنررد
(سلطانولد)9 :1736 ،

 .4-4-2کر زبانی و کر قلبی
ذکر به دو نوع زبانی و قلبی تقسیم میشود« :الهکر علی نوعین :ذکر اللسّان و ذکر
القلب» (محقق ترمهی .)66 :1733 ،برخی از ارباب احوال معتقدند ذکر در حقیقت ذکر
قلبی است ،نه ذکر زبانی؛ پس ذکر قلبی است که حجب بشری را رفع میکند (بدلیسی،
1444م99 :ر .)99
موالنا میگوید که از تنپروری بپرهیزید و نام خداوند را بر لوح قلب خود حک
کنید؛ منافقان به جای اینکه به ذکر قلبی بپردازند ،به پرور تن میپردازند و روح خود را
در قعر گلخن قرار میدهند ،این گروه اگر چه نام خدا را بر زبان میآورند ،لیکن از
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حقیقت آن غافلند و در باطن افکار پست و پلیدی دارد و ذکرشان چونان سبزهای است که
بر سر مبرز روییده (مولوی.)161 :1/1767 ،
خداوند به نیت ذاکر مینگرد و به حاالت قلبیش و اگر عشق و انکسار قلب در طاعتش
وجود داشته باشد ،مقبول درگاه الهی است ،در غیر این صورت ذاکر راه به جایی نخواهد
برد .به بیانی دیگر
«خداى ر تعالى ر اخالص آنان مىنگرد و به مقدار آن اخالص ایشان را پادا مىدهد.
اگر بندهاى ناقد خرد ،به هنگام ستایش حضرت حق سخنى بر زبان آرد که به ظاهر زشت
و نادرست بود ،لیکن قصد او معنى درست باشد خداوند بر وى ببخشد و آن نادرست را
درست حساب کند» (شهیدی.)799 :1/1737 ،
مررررا درون را بنگررررریم و حررررال را
مررررا زبرررران را ننگررررریم و قررررال را
نرررراظر قلبرررریم اگررررر خاشررررع بررررود

گررر چرره گفررت لفررظ ناخاضررع بررود

(مولوی)797 :1/1767 ،
سلطانولد نیز ذکر باطنی را ارجح میداند و میگوید که طالبان حقیقی باید از درون به
ذکر خداوند بپردازند ،تا بلکه بتواند از مکر و ریو دیو نجات یابند و مرغ جانشان به جایگاه
اصلی عودت کند:
دائرررم انررردر جسرررتجو و فکرررر برررا
از درون زاری کررن و در ذکررر بررا
ذکررر مرریکررن در رکرروع و در سررجود

گررروی برررا زاری کررره ای ربّ ودود

مررررغ جررررانم را رهرررران از دام دیررررو

که مرا کرده است اسیر از مکر و ریو
(سلطانولد)131 :1736 ،

 .5-4-2مراتب اهل کر

موالنا در حکایت «موسی و شبان» مراتب اهل ذکر را بیان میکند؛ هنگامی که شبان از
تیغ مالمت حضرت موسی(ع) مجروح میگردد و سر به بیابان میگهارد ،خدای ر تعالی ر
به موسی (ع) عتاب میکند که چرا بندۀ ما را از ما جدا ساختی؟ مگر نه این است که هر
کسی به اندازۀ ادراك خود به وصف خداوند میپردازد؟
هررررر کسرررری را اصررررطالحی دادهام
هررررر کسرررری را سرررریرتی بنهررررادهام
در حرررق او مررردح و در حر رقّ ترررو ذم

در حررق او شررهد و در حررقّ تررو سررم

(مولوی)791 :1/1767 ،
باری ،موسی(ع) ذکر و طاعت چوپان را که تا حدودی آلوده به تشبیه بود ،نمیپهیرد و
او را به خاطر سخنش سرزنش میکند ،لیکن خداوند به او یادآوری مینماید که هرکسی
به اندازۀ ادراك و بینش خود به ذکر و طاعت خداوند میپردازد و اگر در حقیقت امر
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توجّه کنی خواهی فهمید که هر مدح و ذکری که در وصف خداوند به زبان بیاید ،نتواند به
خوبی او را توصیف کند؛ انسانی که در عالم دنیایی زندگی میکند ،هر چند به ادراك و
شناخت باری ر تعالی ر رسیده باشد ،از وصف حسن حضرت معشو در میماند و در برابر
عظمت و کبریاییش سپر میاندازد:
از گرانجررررانی و چرررراالکی همرررره...
مرررا برررری از پررراك و ناپررراکی همررره
هنررردوان را اصرررطالح هنرررد مررردح

سرررندیان را اصرررطالح سرررند مررردح

مرررن نگرررردم پررراك از تسبیحشررران

پرراك هررم ایشرران شرروند و درفشرران

(همان)797 :
سلطان ولد نیز که این حکایت را در مثنوی انتهانامه بازتاب داده است ،تفاوت درجۀ
ذاکران و همچنین تفاوت درجه قرب آنها را بیان میکند؛ معیت و یگانگی خداوند با
خاصان خود بی شک متفاوت از معیت و یگانگی با افراد دیگر است و این بستگی به میزان
درجۀ معنوی آنها دارد؛ چونان که پادشاهان ظاهری نیز افرادی را در قرب خود جای
میدهند و گروهی را دورتر میدارند:
شرراه کرری دارد برره هررر بنررده و امیررر
آن معیررررت را کرررره دارد بررررا وزیررررر
وان معیرررت کررره بررره میرررران دارد او

کی بره چراوو

و بره دربران دارد او

(سلطانولد)61 :1736 ،
وی همچنین مانند پدر موالنا در ضمن روایت داستان بیان میکند که تمام ورد و
ذکرها در برابر عظمت الهی کوچک جلوه میکند:
هسررت بررس دون و حقیررر و ناسررزا...
پررریش عظرررم مرررن تفررراوت وردهرررا
زانکرررره عظررررم مررررن ورای آن بررررود

در کمررررالم آن ثنررررا نقصرررران بررررود
(همان)61 :

 .6-4-2کر از جانب حق

موالنا در ضمن «حکایت آنکه اهلل گفتن نیازمند عین لبیک گفتن حق است» میگوید
که ذکر از طرف خداوند است و اگر او با کمند عنایت خود انسان را نرباید ،نتواند به
طاعت و ذکر قیام کند .پس اگر میبینیم انسانهای جاهل نام خداوند را بر زبان
نمیآورند ،به این علّت است که از جانب آستان حضرت حق دستوری به آنها نرسیده
است؛ و در حقیقت خداوند بر دل و دهانشان قفل نهاده است تا یاد او نکنند و در گمراهی
خویش باقی مانند:
جان جاهل زین دعرا جرز دور نیسرت

زانکه یا رب برودنش دسرتور نیسرت
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بر دهان و برر دلرش قفرل اسرت و بنرد

ترررا ننالرررد برررا خررردا وقرررت گزنرررد
(مولوی)17 :1/1767 ،

پس عنایت و جهبۀ خداوند موجب طاعت و ذکر میگردد:
زانکه هر راغب اسیر رهزنیست
نالۀ سگ در رهش بیجهبه نیست
(همان)19 :
ولد نیز که این حکایت را در مثنوی «ابتدانامه» بازتاب داده است ،ذکر گفتن فرد را به
دستور حضرت خداوند میداند و کسانی را که اهل ذکر نیستند را راندگان درگاه میداند
که خداوند به آنها اجازۀ ذکر نمیدهد:
مررریجهانیررردم آن مرررن از لرررب ترررو
نرره برره امرررم بررده اسررت یررا رب تررو
ور نرره خررود دیگررران برره جررز تررو چرررا

یرررراد مرررریناورنررررد هرررریچ از مررررا

هررریچ یرررارب شرررنید کرررس ز ایشررران

یررررا دعررررا از زبرررران بررررد کیشرررران
(سلطانولد)199 :1784 ،

 -0-4-2اتحاد اکر و کر و مرکور

در مورد اتحاد ذاکر و مهکور آوردهاند« :در باالترین طریقت معنوی ،یاد (ذکر) و یاد
کننده (ذاکر) و یادشده (مهکور) یکساناند؛ زیرا در آن مقام هیچ کثرتی باقی نمیماند»
(چیتیک .)137 :1784 ،موالنا در ضمن «حکایت آنکه اهلل گفتن نیازمند عین لبیک گفتن
حق است» اتحاد ذاکر و ذکر و مهکور را به خوبی به تصویر میکشد:
وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست
گفت آن اهلل تو لبیک ماست
(مولوی)17 :1/1767 ،
سلطانولد نیز در ضمن همین حکایت آورده است:
قوت پا جدا کی از پیک است
عین آن یاربت نه لبیک است؟
(سلطانولد)199 :1784 ،

 .1نتيجهگيری
از بررسی آموزههای مشترك مثنوی مولوی و مثنویهای سلطانولد ،میتوان نتیجه
گرفت که موالنا راه اصلی خودشناسی را ریاضت و مبارزه با نفس میداند و معتقد است
کسی که خواهشهای نفسانی را قبلهگاه خود قرار دهد ،از عروج به ملکوت باز میماند؛
سلطان ولد نیز توجّه به بعد حیوانی و مهمل گهاشتن جنبۀ الهی وجود انسان را موجب ماندن
در عالم خاك می داند .عارف بلخی بر آن است که نفس مانند موشی خرمن طاعات انسان
را نابود میکند ،زیرا طاعات و اعمال انسان را به ریا آلوده میسازد؛ سلطانولد نیز به ت سّی
از موالنا پیروی از نفس امّاره را موجب حبح اعمال میداند .در نظرگاه موالنا هیچ گنجی
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بدون رنج ریاضت حاصل نمیشود و سالک زمانی میتواند به تههیب و تزکیۀ نفس برسد
که با سوهان تریپ و تقشف نفس را مهار کند؛ این اندیشه در مثنویهای سلطانولد نیز
دیده میشود .موالنا ت کید میکند که نباید فریب نفس را خورد ،زیرا هرگز نمیتوان به
کشته شدنش اطمینان یافت ،چه بسا اگر ابزار طغیان فراهم شود ،باز هم به سیاهکاری خود
ادامه دهد؛ بنابراین چارۀ کار جهاد با نفس است که در سایۀ عنایت انسان کامل امکانپهیر
است؛ سلطانولد نیز جهاد مستمر با نفس را از مسائل ضروری سلوك میداند و معتقد است
انسان کامل با نظر ربّانی خود سالک را از دیو نفس میرهاند.
موالنا گرسنگی اختیاری را یکی از بزرگترین ارکان سلوك میشمارد و بر آن است
که این موهبت الهی روح را از گرانباری نجات میدهد و موجب طیران آن در عالم باال
میشود؛ سلطان ولد نیز با اقتدا بر سیرۀ عملی پدر موالنا سالکان طریقت را از دل بستن به
طعامهای دنیایی برحهر می دارد و معتقد است که التزام به جوع قلب انسان را صاف و
صیقلی میکند و مقدمات تجلّی حضرت معشو را فراهم میسازد .موالنا و سلطانولد
جوع را متعلّق به خاصان درگاه الهی میدانند.
در اندیشۀ موالنا عزلت و خلوت هنگامی الزم است که مصاحبان ناجنس با سالک
باشند و گرنه هنگامی که مصاحبان نیک باشند ،سالک باید در کنار یار روحانی خود
بماند؛ باری ،حضور در نزد انسان کامل بسی برتر از چله و خلوت است؛ سلطانولد نیز
مانند موالنا حضور در نزد اولیای الهی را بسی ارج مینهد و بر آن است که خلوت از اغیار
الزم است نه از انسانهای برگزیده.
موالنا ذکر خداوند را موجب سوزانده شدن خواهشهای نفسانی میداند و معتقد است
که انسان با التزام به ذکر میتواند لوح دل را از اغیار خالی کند و از دام تن برهد؛ این
اندیشه در مثنویهای سلطان ولد نیز وجود دارد .در منظر عارف بلخی ذکر به دو نوع زبانی
و قلبی تقسیم میشود که ذکر قلبی میتواند وجود سالک را از غیر تهی سازد؛ سلطانولد
نیز با تقسیم ذکر به دو نوع زبانی و قلبی ،ذکر قلبی را بسی ارجح میداند و معتقد است
سالک حقیقی باید از درون به ذکر حق بپردازد .موالنا و فرزند سلطانولد هر دو مراتب
ذاکران را متفاوت میدانند و معتقدند که ذکر از جانب خداوند است و در مراتب باالی
ذکر ،ذاکر و مهکور یگانه میگردند.
يادداشتها
در معارف سلطانالعلما آمده است« :چون بال در این عالم سبب نعمت آن جهانی است و نعمت این جهانىسبب بالى آن جهانی است این دار ابتال از بهر آن است که بال در این عالم چون پتکى است که گوهر
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آشکارا مىکند تا آهن چند روز در دکان آهنگر ریاضت نیابد گوهر بر صفحه وى ظاهر نشود و باقیمت
نگردد» (سلطانالعلماء.)149 :1/1781 ،
 در کتاب فیه ما فیه در تفسیر این حدیث نبوی آمده است« :یعنی در جنگ صورتها بودیم و به خصمانصورتی مصاف میزدیم ،این ساعت به لشکرهای اندیشهها مصاف میزنیم ،تا اندیشههای نیک اندیشههای
بد را بشکند و از والیت تن بیرون کند .پس جهاد اکبر این جهاد باشد و این مصاف؛ پس کار فکرتها
دارند که بیواسطۀ تن در کارند؛ همچنانکه عقل فعال بیآلت چرخ را میگرداند ،آخر میگوید که به
آلت محتاج نیست» (مولوی.)98 :1784،
-در خصوص این حدیث( :ن .ك :مجلسی1917 ،ه.)69 :63/ .
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