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موانع و آثار سیر انفسی انسان در بینش عرفانی مولوی
علیرضا خواجهگیر
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مریم احمدپور مبارکه

2

تاریخ دریافت۱3۹۲/۱۲/۱۱ :
تاریخ تصویب۱3۹3/۱0/0۸ :

چکیده

عرفان انفسی و توجه به سیر درونی انسان برای وصال بهه قیییهت در

تعالیم مولوی از اهمیت ویژهای برخهوردار اسهت تأکیه مولهوی در

این مسئله هم متأثر از تأکی متهون دییهی و ههم متهأثر از تجربههههای
عرفانی و درونی او بوده است از نظر مولهوی ،نفه

انسهان قیییتهی

دارای مراتب و مجرد است که ماهیتش آگهاهی اسهت و میشهأ الههی

دارد تأکی ه مولههوی در ایههن سههیر درونههی بههر مسههئل خودشیاسههی و
شیاخت موانع آن است این موانع گاهی از سیخ بیماریهای اخالقی

 -۱استادیار گروه ادیان و عرفان تطبییی دانشگاه شهرکرد (نویسی ۀ مسئول) a.khajegir@yahoo.com
 -۲کارشیاس ارش تاریخ و فلسف آموزش و پرورش fettyeh@yahoo.com
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و گاهی از سیخ امور معرفتی نظیهر ازخودبیگهانگی ،وههم و خیهال و

شیاخت تیلی ی است عهالوه بهر شهیاخت موانهع ،وصهال خ اونه و
بازگشت به اصل ،غایت این سیر درونهی در آمهوزهههای اوسهت در
این میاله مسئل سیر انفسی و خودشیاسی با تأکی بر موانع و آثهار آن

در آموزههای مولوی با روش توصیفی تحلیلی بیان ش ه است

واژههای کلیدی :آگاهی ،ازخودبیگهانگی ،خودشیاسهی ،خیهال،
سیر انفسی ،نف

مقدمه

مسئل نف

و رویکرد عرفانی به خودشیاسی یکی از مهمترین مسائلی است که عرفها

را از غیر آنان و بهویژه از فالسفه و متکلمان متمایز مهیسهازد؛ هرچیه غایهت نههایی
عارف معرفت پروردگار است ،از دی گاه عارفان تیها راه و یا قه اقل صهحی تهرین
راه ایههن شههیاخت ،همانهها شههیاخت نفهه

خویشههتن اسههت (کاکههایی)۲۷۹ :۱3۸۲ ،

همانطور که ابن عربی به این مطلب اشارهکرده است «این دیه گاهی اسهت کهه بها
فکر ب ان نمیرسیم بلکه راه نیل به آن شهود است و این همهان فرمهودۀ پیهامبر (ص)
است که هر ک

خود را بشیاس  ،خ ا را مهیشیاسه همههچیهز از تهو و در توسهت

امری خارج از تو نیست» (ابن عربی)۱0۱ :۱۴0۴ ،
در قرآن کریم در تعابیر بسیار پر معیایی خسران قیییی انسان دوری و فراموشهی
این جیب الهی وجود انسان بیان ش ه است« :الذین خسروا انفسهم فهم الیومیون؛ آنان
که خود را به زیان افکی ن  ،هرگز ایمان نمیآورن » (انعام« )۱۲ ،وال تکونوا کالذین
نسواهلل فانسهم انفسهم اولئهک ههم الفاسهیون؛ مانیه آنهها کهه خ اونه را فرامهوش
کردن  ،نباشی ؛ زیرا شما را از یاد خود خواه برد و آنها قیییتها فاسه انه » (قشهر،
 )۱۹خ اون درون انسان را جایگاه تجلی نشانههای الهی خویش میدان  ،همانطور
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که میفرمای « :سیریهم آیاتیا فی اآلفاق و فی انفسهم قتهی یتبهیّن لههم انهه الحه ؛ بهه
زودی نشانههای خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان میدههیم
تا برای آنان آشکار گردد که او ق است» (فصلت)۵3 ،
همچیین در سخیان بزرگان دین نیز این مسهئله بههطهور برجسهتهای مهیعک شه ه
است پیامبر اسالم (ص) دربارۀ اهمیت پرداختن به خویشتن و خودشیاسهی فرمودنه :
«من عرف نفسه فی عرف ربّهه»؛ همچیهین« :معرفهه الهیف

انفهع المعهارف؛ شهیاخت

خویش ،سودمی ترین شیاختهاست» (مجلسی )3۲/۲ :۱۴03 ،قضرت علی (ع) نیهز
در عباراتی بسیار عمی این معیا را متذکر ش هان « :عجبت لمن ییش ضالته و ق اضل
نفسه فال یطلبها؛ در شگفتم از کسی که گمش های را میجوی  ،درقالیکهه خهود را
گمکرده است و آن را نمیجوی »؛ همچیین« :عجبت لمن یجهل نفسه کیهف یعهرف
ربّه؛ در شگفتم از کسی که خهود را نمهیشیاسه  ،چگونهه پروردگهارش را بشیاسه »
(آم ی)3۲۲- 3۱۹ :۱3۶۷ ،
بهطورکلی در عرفانهایی که بر سیر انفسی نسبت بهه سهیر آفهاقی تأکیه بیشهتری
دارن و بهاصطالح ،عرفان درونگرایی یا طرییت درونی خوان ه مهیشهون  ،بهیش از
نظاره و تأمل بر قواس ،به درون و نف

ناظرن عارف دروننگر بر آن است کهه بها

خاموش ساختن قواس ظهاهر و بها زدودن صهور قسهی و تصهورات و ان یشهههها از
صفح ضمیر به کیه ذات خویش برس (استی )۵۴ :۱3۷۹ ،
در این میاله تالش ش ه با روش توصیفی -تحلیلی به سهه سهاال اساسهی در ایهن
موضوع پاسهخ داده شهود ۱ :خودشیاسهی و سهیر درونهی در تعهالیم مولهوی چگونهه
بیانش ه است؛  ۲مهمترین موانع این سیر درونی در آموزههای مولوی که ام اسهت؛
 3دستاوردهای اصلی خودشیاسی و سیر درونی از نظر مولوی چیست
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 .1جایگاه سیر انفسی در انسانشناسی مولوی
مولوی در ان یشهها و تعالیم خود بر سیر درونی و عرفان انفسهی بسهیار تأکیه کهرده
است سخیان او مشحون از توجه عمیه بهه سهیر تکهاملی نفه

و شهیاختن عهوار

ازخودبیگانگی و غفلهت از ایهن مسهئل مههم اسهت کهه بههطهور غیرمسهتییم پهرده از

تجربیات ژرف و وسیع عرفانی او برمیدارد از نظر او باالترین خسران و ضرری کهه

متوجه انسان میشود ،در درج اول جهل انسان نسهبت بهه قیییهت و گهوهر اساسهی

خویشتن است؛ بیابراین ،او اولین ق م در جبهران ایهن خسهارت را آگهاهی نسهبت بهه
خویشتن قیییی برمیشمارد

جهههان خهههود را مهههی ن انههه آن ظلهههوم

صههه ههههزاران فضهههل دانههه از علهههوم

قیمههت خههود را نهه انی اقمیههی اسههت

قیمههت هههر کالههه مههیدانههی کههه چیسههت

در بیهههان جهههوهر خهههود چهههون خهههری

دانهههه او خاصهههههیت ههههههر جهههههوهری
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۲۶۴۸/3 :

در جهانبییی عرفانی مولوی انسان موجودی چیه سهاقتی و دارای سهاقتههای

مُلکی و ملکوتی است؛ بیابراین ،تیها موجودی است که میتوان با خویشهتن قیییهی
خود بیگانه شود

بههها خهههود آ از پهههارهدوزی شهههرم دار

ای ز نسههههههههل پادشههههههههاه کامیههههههههار

تهههو مکهههانی اصهههل تهههو در المکهههان

پههههارهدوزی مههههیکیههههی انهه ه ر دکههههان

ایههن دکههان بربیهه و بگشهها آن دکههان

زیهههر ایهههن دکهههان تهههو پیههههان دوکهههان
(همان)۲۵۴۹/۴ :

این ذومراتب و الیهالیه بودن وجهود انسهان مسهتلزم آن اسهت کهه پیههانتهرین و

فکرسوزترین پ ی ۀ خلیت و قتی از موجودات عالم غیب و ملکوت نیز مضهمرتر و

پیهانتر باش

گهههر بههههظهههاهر آن پهههری پیههههان بهههود

آدمههههی پیهههههانتههههر از پریههههان بههههود

نههزد عاقههل آن پههری کههه مضههمر اسههت

آدمههی صهه بار خههود پیهههانتههر اسههت
(همان)۴۲۵۶/3 :
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«بهانه میآوری که من خود را بهه کارههای عهالی صهرف مهیکهیم ،علهوم فیهه و
قکمت و میط و نجوم و طب و غیره تحصیل میکیم ،آخر اینهمه برای توسهت
چون تأملکیی ،اصل تو باشی و اینها همه فرع تو» (مولوی)3۲ :۱3۸۱ ،
در تعابیر مولوی از دو نوع علم سخن گفتهش ه است؛ یکهی علمهی کهه انسهان را
قمل کرده ،او را سبکبال میکی و غل و زنجیرها را از دست و پای او باز میکیه
و او را به خویشتن قییییاش نزدیک میسازد و دیگری علمهی کهه خهودش غهل و
زنجیر میشود و انسان را سیگین میکی و اجازۀ پرواز به او نمیده و در راه درک
بسیاری از قیای قجاب میشود
علهههمههههای اههههل تهههن اقمالشهههان

علههههمهههههای اهههههل دل قمالشههههان

علههم اگههر بههر تههن زنهه بههاری بههود

علههم اگههر بههر دل زنهه یههاری بههود
(مولوی۱3۷۸ ،الف)3۴۵۲/۱ :

در کتاب فیه ما فیه در مورد اهمیت این نوع از علم و معرفت شریف چیین آمه ه
است« :اکیون همچیین علمای زمان در علوم موی میشکافی و چیزهای دیگر را کهه
به ایشان تعل ن ارد ،دانستهان و ایشان را ب ان اقاط کلی گشته و آنچه مهم است و
به او نزدیکتر از همه آن است ،خودی اوست و خودی خود را نمیدانی » (مولوی،
)۱۷ :۱3۸۱
در جهههانبییههی مولههوی هههی یههک از علههوم و معههارف بشههری ،ارزش و اهمیههت
خودشیاسی را ن ارد بزرگترین عی های که بشر در کار دنیا و آخهرت خهود دارد،
همین است که خود را بشیاس ؛ زیهرا گشهودن دیگهر عیه ههها و گهرهههای علمهی و
مذهبی که ما ب ان پیچی هایم ،همچون گره سختی است که بر کیس تهی زده باشهی ؛
ب ان معیا که برفر

بتوانیم آنها را بگشاییم ،چیزی عای مان نخواه شه (همهایی،

)۱۸3/۱ :۱3۸۵
عیه ه ۀ چیه ه دگهههر بگشهههاده گیهههر

در گشههاد عیهه هههها گشههتی تههو پیههر
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۵۶0/۵ :
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«آدمی عظهیم چیهز اسهت ،در وی همههچیهز مکتهوب اسهت و قجهب و ظلمهات
نمیگذارد که او آن علم را در خهود بخوانه قجهب و ظلمهات ایهن مشهوولیههای
گوناگون است» (مولوی )۸۱ :۱3۸۱ ،این شیر درونی عهالوه بهر ارزش ذاتهیای کهه
دارد ،ازآنجهت که نردبان خ اشیاسهی اسهت و شهیاخت خه ای سهبحان نیهز به ون
شیاخت خود میسر نیست ،اهمیت ویژهای دارد مولوی بر اساس فرمودۀ رسهول خه ا
(ص) که فرمهود« :مهن عهرف نفسهه فیه عهرف ربّهه» (فهی

کاشهانی)۷۸/۱ :۱۴۱0 ،

میگوی :
مهههن عهههرف زیهههن گفهههت شهههاه اولیههها

عههههارف خودشههههوکه بشیاسههههیخهه ه ا

بهههر آن پیومبههر ایههن را شههرح سههاخت

هرکهههخودبشههیاختیههزدانراشهههیاخت
(مولوی۱3۷۸ ،الف)33۴0/۵ :

مولوی با استیاد به این ق یث یادآوری مهیکیه کهه ضهرورت شهیاخت و سهیر
درونی ازآنروست که خود قیییی انسان تجلیگاه جمال ق است و این امهر تها
زمانی که شخص خود اراده نکی  ،تحی نخواه یافت (مولوی )۱0 :۱3۸۱ ،از نظر
او در نهانخان روح و در پشت پردۀ تودرتوی جان انسانی ،اقساسات و عواطف و
قوای مرموز و مستوری است که انسان از آنها غافل و ناآگاه است اما اثر و نشهان
آن قوا و اقساسات نهفت درونی در اعمال و رفتار آدمی آشکار میگردد (همهایی،
)۱۹۴/۱ :۱3۸۵
هسههت پیهههان قههاکمی برهههر خههرد

هرکههههراخواههه بهههه فهههناز خهههودبرد

آفتههههههاب مشههههههرق و تیههههههویر او

چهههون اسهههیران بسهههته در زنجیهههر او
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۱0۹۶/۶ :

از نظر مولوی هرچی آدمی در ظاهر ،جهان کوچکی را نمایان میسهازد ولهی در
قیییت اوست که جهان بزرگ را تشکیل میده ؛ بیابراین او در آمهوزهههای انسهان
شیاسانهاش به معیای باطیی انسان که همان جان انسانی اسهت  -نهه معیهای ظهاهری و
صوری -نظر دارد
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لیههک گفههتم نههاس مههن نسههیاس نههی

نههاس غیههر جههان جههان اشههیاسنههی
(همان)۷۶0/۴ :

جوکه آبش هست جو خود آن بهود

آدمههی آن اسههت کههو را جههان بههود
(همان ،ج )۲۸۸۵ :۵

په

بهههصههورت عههالم اصههور تههویی

پهه

بههه معیههی عههالم اکبرتههویی
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۵۷۸/۴ :

بیابراین ،یکی از مآخذ مهم برای فهم درست آموزهها و تعالیم مولوی بهویهژه در
مسئل انسان و سیر درونی او ،اقوال خود مولهوی اسهت؛ زیهرا بسهیاری از اشهارات و
رموز در آثار او به اقوال و تجارب خود او مربوط است و بای تا ق زیادی تفسیر و
توجیه طرز سلوک و نحوۀ قیات معیوی خهود او باشه (زریهنکهوب)۲۷۴ :۱3۷۶ ،
پههیش از پههرداختن بههه شههیاخت موانههع و دسههتاوردهای ایههن سههیر انفسههی ،ابت ه ا بای ه
ویژگیهای اصلی نف

را در تعالیم مولوی بررسی کییم

 .2ویژگیهای نفس (روح) در تعالیم مولوی
 .2-1نفس انسان تجلی خداوند

در کتاب می س و روایات اسالمی بر این نکته که خه ا آدم را بهر صهورت خهویش
آفری  ،تأکی ش ه است در این کتاب آم ه است « :روزی کهه خه ا آدم را آفریه ،
شبیه خه ا او را سهاخت» (کتهاب میه س ،۲00۷ ،سهفر پیه ایش )۱ :۵ ،در اقادیهث
اسالمی نیز آم ه است که« :ان اهلل خل آدم علهی صهورته» (مجلسهی)۱3/۴ :۱۴03 ،
مولوی با است الل به آیات قرآنی برای اثبات وجود نف
چههون «نفخههت» بههودم از لطههف خهه ا

چیین میگوی :

نفههخ ق ه باشههم ز نههای تههن ج ه ا
(مولوی۱3۷۸ ،الف)3۹3۶ /3 :

«اهبطههههوا» افکیهه ه جههههان را در بهه ه ن

تهها بههه گههل پیهههان بههود در عهه ن
(همان)۲۹3۸ /۶ :
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روحچهههون «مهههن امرربهههی» مختفیسهههت

هههر ملههالی کههه بگههویم میتفیسههت
(همان)33۱3 /۶ :

 .2-2ذومراتب بودن نفس انسان

در نگاه مولوی تمامی ذرات وجود ،صورت و معیای ،ظاهر و باطن ،پوسته و موهز و

به عبارتی جسمی و جانی دارن انسان هم از این قانون مستلیا نیست این معیای باطیی
و درجات درونی روح و نف
نف

انسان در میان عرفا به اطوار سبع قلبیه یها هفهت طهور

معمول است و با عیوانهای طبع ،نف  ،قلب ،روح ،سر ،خفی و اخفی بیانش ه

است (زمانی )۲۵۵ :۱3۸۴ ،البته مولوی در میابل «اطوار سبع قلبیه» معروف در میهان
قکما و عرفا در بیان مراتب و م ارج روح و نف  ،اصهطالقی مخصهوص بهه خهود
دارد او عالم طبع تا خصیص وقی و الهام درونی را به چهار مرتب کلی جسم ،روح،
عیل و وقی تیسیم میکی
جسهههمظهههاهر ،روحمخفهههیآم سهههت

جسهههمهمچهههونآسهههتین،جانهمچودسهههت

روح وقههی از عیههل پیهههانتههر بههود

بازعیههههههههلازروحمخفههههههههیتربههههههههود

عیههل اقمهه از کسههی پیهههان نشهه

روح وقهههیاش مههه رک هرجهههاننشههه

زآنههک او غیبسههت او زآنسههر بههود

قهههه بهههههسههههویروحزوتههههررهبههههرد
(مولوی۱3۷۸ ،الف)3۲۵۵ /۲ :

به لحاظ اییکه مولوی ماهیت جان و نف

را علم و آگاهی میدان  ،جان اقم را

از هم جانها فزونتر و باالتر میدان و با در نظرگرفتن میزان علهم و آگهاهی نفه
به قیای اشیا ،جان و نف

آدمی را به چهار مرتبه تیسیم میکی که عبارتی از :جان

قیوانی ،جان انسانی ،جان جبرئیل ،جان اقم
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بعه ه ازآنهههت جهههان اقمه ه لبگهههزد

جبرئیههههلازبههههیمتههههو واپههه خههههزد
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۱۸۸۷ /۴ :

بیشترین توجه عارف از میان قوای نف

به «قلب» است نه عیل و یا قهوای دیگهر

وی در سلوک عرفانی خویش ،غیر از قلب و غیهر از ذات نفه

کهه در عمیه تهرین

اعماق آن قرار دارد ،به قوا و خصوصیات دیگهر آن ،دلمشهوولی چیه انی نه ارد یها
ق اقل دربارۀ آنها کمتر سخن میگوی (کاکایی )۲۸۶ :۱3۸۲ ،دربارۀ وسعت قلب
انسان در ق یلی از پیامبر (ص) نیلش ه است« :ما وسعیی ارضی و ال سمایی و لکهن
وسعیی قلب عب ی المومن؛ نه زمییم و نهه آسهمانم ههی که ام گیجهایش مهرا نه ارد
ولیکن قلب بی ۀ مامیم مرا در برمیگیرد» (عفیفی)۷۸ /۲ :۱3۷0 ،
 .2-۳تجرد نفس انسان

مولوی جان را جوهری مجرد و روقانی میدان و معتی به «نامتیاهی بودن خورشهی

جان» و «نگیجی ن آن در مکان» و «بیسویی» آن است
جهههان مجهههرد گشهههته از غوغهههای تهههن

مههیپردبهها پههر دل ،نههیپههای تههن
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۱۷۲۲ /۵ :

مههینگیجهه درفلههک ،خورشههی جان

مههیزنهه بههرتن زسههوی المکههان
(همان)۱0۲۶ /۱ :

او معتی است که جهان آدمهی از طهول ،عهر  ،عمه  ،توییهر و تبه یل ،فصهل و
وصل ،پیش و پ  ،باال و پایین که همگی از اوصاف تن مادی هستی  ،میزه است
ایهههن دراز وکهههوتهی مرجسهههمراسهههت

چههههدراز وکوتههههآنجاکههههخ اسهههت
(همان)۵3۴ /۴ :

جهههای توییهههرات اوصهههاف تهههناسهههت

روحبههههاقی آفتههههابی روشههههناسههههت
(همان)3۷۹0 /۴ :
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البته بای توجه داشت اگرچه از نظر عرفا ،نف  -روح ،بیزمان ،بیمکان ،ازلی و
اب ی است ولی درعینقال در نشئ دنیا ،زمانمی  ،مکانمی و دارای تعلیهات مهادی،
زمانی و مکانی است به همین علت از دی گاه عرفای اسالمی آن چیزی که رابط بین
قادث و ق یم ،زمان و بیزمانی است ،همانا روح انسان است ()Sells, 1994: 259

 .2-۴آگاهی ،ماهیت حقیقی نفس (جان)

آموزههای مولوی ،قکایت از آن دارد که علم و آگاهی ،قیییت و ماهیّت نفه

را

تشکیل داده و بر اساس آی شریفه «و علم آدماالسماء کلها؛ و همه اسهما را بهه بشهر
آموخت» (بیره )3۱ ،نف

آدمی «گیجیی علوم» و «مخزن اسرار الهی» است و در ههر

رگ آدمی ص هزاران علم و آگاهی جای دارد
چهون سهر و ماهیههت جهان مخبرسههت

هرکههههه او آگهههههاهترباجهههههانترسهههههت

خودجهان جهان سراسهرآگهی اسهت

هرکه بیجان اسهت ،ازدانهش تههیاسهت
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۱۵۱ /۶ :

بوالبشهههرکو علهههماالسهههما بگسهههت

صهه ه هزارانعلههههم انهه ه ر هررگسههههت
(همان)۱۲3۴ /۱ :

 .۳موانع اصلی سلوک انفسی انسان

اگر عوامل و زمییههایی باعث تحی سیر انفسی و خودشیاسی میشهون  ،در عهو

اسباب و عواملی هم مانع از تحی چیین شیاختی میگردن این موانع در قوزهههای

مختلف در مسیر انسان قرار میگیرن ویلیام جیمز ۱غلبه بر موانع و مرزهای بهین فهرد
و مطل را بزرگترین پیروزی عارف میدان ؛ زیرا در اقوال و اقکام عارفانه ،مها بها
مطل یکی میشویم و از اتحاد و وق ت خودآگاه میشویم ()James, 1985: 410

با توجه به اییکه مولوی بهه تمهام مسهائل و موضهوعات مربهوط بهه انسهان از دیه گاه
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عرفانی مینگرد ،به سهیر انفسهی و خودشیاسهی و موانهع آن نیهز از ایهن زاویهه توجهه
کردهاست موانعی که در برابر درک مها از ایهن گهوهر قیییهی و الههی انسهان قهرار
میگیرد ،نسبت بهمراتب وجودی انسانها میتوان متفاوت باش  ،بهههمهینجههت در
تعابیر دییی و عرفهانی مها تعبیهر قجهابههای ظلمهانی و قجهابههای نهورانی بسهیار
مطرحش ه است موانع خودشیاسی نیز ،شامل دو نوع موانع است؛ برخی از این موانع
رذایل اخالقی و نفسانی است؛ بیابراین ،نفه

را بایه همیشهه تحهت انییهاد و کیتهرل

داشت تا پردهدری نکی و لگام و افسار او همیشه در دست عیل انسان باش
نوع دوم موانع و غفلتها ،همان قجابهای نورانی است که بیشتر به قجابهای
علمی معروف است؛ یعیی در بسیاری مواقع خود علهم و دانهش انسهان مهانع درک و
فهم قیییت و گوهر انسان است این تعهابیر در متهون ادعیه ائمه دییهی (ع) ههم بهه
بهترین وجهی آم ه است؛ چیانکه در میاجات شعبانیه چیین آم ه است« :پروردگارا
به ما توفی انیطاع کامل به سمت خودت عیایت فرما و دی ههای دل مها را بهه نهوری
که با آن نور ،تو را مشاه ه کیی روشن ساز تا آنکه دی ۀ بصیرت ما قجابهای نور
را بر درد و به نور عظمت واصل گردد و جانهای ما به میام ق س عزتت درپیونه د»
(قمی)3۲۲ :۱3۸۷ ،
موانع معرفتی سیر انفسی

غفلت و بیتوجهی به خود حقیقی (ازخودبیگانگی)

ازخودبیگهانگی یکهی از مهههمتهرین مسههائل انسهانشههیاختی اسهت کهه در رشهتههههای
گوناگون علوم انسانی ازجمله جامعهشیاسی ،روانشیاسی ،فلسفه و قتی روانپزشکی
به آنان توجه ش ه است در روانشیاسی ،الییاسیون عبهارت اسهت از قالهت ناشهی از
اختالل روانی یا به اصطالح «روانی» بودن (دریابی ری )۲ :۱3۸0 ،مولهوی در ملیهوی
از دو نوع غفلت نامبرده است ۱ :غفلت کیهانشیاسانه؛  -۲غفلت انسانشیاسانه مراد
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از غفلت کیهانشیاسانه غفلتی است که آدمیان بهه دلیهل آنکهه در ایهن دنیها زنه گی
میکیی  ،بهناچار به آن دچار میشهون و ههی گزیهری ههم از آن نیسهت ایهنچیهین
غفلتی برای هم آدمیان است و گرفتاری در آن هم کاستی محسوب نمیشود؛ بلکهه
امری است مسلط بر آدمیان کهه راه فهراری جهز مهرگ  -اجبهاری یها اختیهاری  -یها
زیستن در عالم خیال نیست؛ زیرا قوام هستی دنیوی به استمرار چیهین غفلتهی اسهت و
اگر روزی فرا رس که آدمیان بهطورکلی از آن رها شون  ،پایان زن گی دنیهوی فهرا
خواه رسی
اُسههتن ایههنعههالم ایجههان غفلههتاسههت

هوشههیاری ایههنجهههانرا آفههتاسههت
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۲0۷0 /۱ :

هر نوع هوشیاری نسبت به این غفلت از جی

آخرت است ازاینجهت است که

چیین هوشیاری برای دنیای ما آفت محسوب میشود و اگر چیین هوشیاری بر جهان
و جهانیان غالب آی  ،دنیا جایگاه خود را از دست خواه داد
هوشهههیاری زآن جههههان اسهههت و چهههوآن

غالهههبآی پسهههت گهههردداینجههههان

هوشههههیاری آفتههههاب و قههههرص ،یههههخ

هوشهههیاری آب وایهههنعهههالم وسهههخ
(همان)۲0۷۱ /۱ :

اما مراد از غفلت انسانشیاسانه غفلتی است که آدمی در غفلت کیهانشیاسهانه بهه
آن دچار میشود این غفلت برخالف غفلت کیهانشیاسانه غفلتی ارادی است؛ یعیی
آدمیان میتوانی با اق اماتی که به عمل میآورن  ،خود را از آن برهانی
ای تههههو در پیکههههار خههههود را باختههههه

دیگههههران را تههههو ز خههههود نشههههیاخته

در غهههم و ان یشهههه مهههانی تههها بهههه قلهه

یهههکزمهههان تیهههها بمهههانی تهههو زخلههه
(همان)۸03 /۴ :

رهایی از این غفلت نهتیها ممکن بلکه بسیار ضروری است مولوی همهین غفلهت
را با توجه به موقعیتهای زیست آدمی به دو نوع مم وح و مذموم تیسهیم مهیکیه
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مراد از غفلت مذموم آن است که آدمی نسهبت بهه امهور قیییهی و امهر دیهن غفلهت
بورزد و به چیز دیگری دل ببی د که در قیییت از اصالت برخوردار نیست
دردمیهههه ان را نباشهههه فکهههههر غیهههههر

خههواه در مسههج بههرو ،خههواهی بههه دیههر

غفلههههت و بههههیدردیات فکههههر آورد

در خیالهههههههت نکتهههههه بکهههههههر آورد

میظهور مولههوی از «فکهر» و «نکته بکهر» اوهههام و تخهیالت باریههک و واههی بشههر
درمیابل قیای مسلم عالم وجود است ،نه اییکه مرادش افکار تازه علمی و نکتههای
بکر ادبی و عرفانی باش (همایی)۱۴۷ /۱ :۱3۸۵ ،؛ اما غفلت پسی ی ه درجایی اسهت
که آدمی تیها در ان یش معشوق ازلی و قیییی باش و از غیر آن -شخصیت مجازی
خویش  -غفلت بورزد در اییجا است که غفلت نهتیها ب نیست بلکهه عهین قکمهت
است؛ زیرا وقتی معشوق بر آدم تجلی کی  ،افکار آدمی از دیگران میصرف میشهود

و آدمی در دنیا میمیرد و در خ ا – معشوق قیییی – قیات جاوی ان مییاب

بسههوزد وصههف قههادث را گلههیم

چهههون تجلهههی کهههرد اوصهههاف قههه یم

پهه

کههور خههود صههی وق قههرآن مههیبههود

خههود عصهها معشههوق عمیههان مههیبههود
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۱3۹۱ /3 :

 .۳-1-2اشتغال به خود کاذب

در ان یش مولوی ،آدمی دو نوع خود دارد :خود اصیل که ارتباط عمی با خه ا دارد

و اساسا ریشهاش در پیوستگی به اوست و خودی کهه شهخص بههطهور کهاذب بهرای
خویش پ ی میآورد خود کاذب مفتون نیش و نگارهای ظاهری وجود خود ش ن
است که مانع کشف خود قیییی میشود
دیهه م انهه ر خانههه مههن نیههش و نگههار

بهههودم انههه ر عشههه خانهههه بهههیقهههرار

بههههودم از گههههی نهههههانی بههههیخبههههر

ورنههههه دسههههتیبوی مههههن بههههودی تبههههر

چشههههم را بههههر نیههههش مههههیانهه ه اختم

همچههو طفههالن ،چشههمههها مههیبههاختم
(همان)۲۵۶۷ /۴ :
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این خود ممکن است محصول برآیی ذهیی او باش و ممکن است در اثر روابهط
اجتماعی شکل گیرد ،شخصیتی است که دیگران به او دادهان ؛ یعیهی چهون دیگهران
دربارۀ او اظهارنظر میکیی  ،او چیین شخصیتی را برای خود اقساس میکی مولوی
برای مبارزه با این خود کاذب ،خلهوتگزییهی و عزلهتنشهییی را پیشهیهاد مهیکیه
خلوت ،دوری کردن از خل و قطع ارتباط با اغیهار اسهت و عزلهت عبهارت اسهت از
گوشهنشین کردن قواس و نگهداشتن آنها از تصرف در آن دسهته امهور قسهی کهه
روح را رنجور میسازن همچیین در تعریف عزلت گفتهانه  :عزلهتنشهییی عبهارت
است از خارج ش ن از میان خل و نشستن در گوشهای و قطع کردن ارتباط بها خله
(کاشفی)۲۲0 :۱3۷۵ ،
جه ه کن دربههیخههودی ،خههود را بیههاب

زودتههههههر ،واهلل اعلههههههم بالصههههههواب
(مولوی۱3۷۸ ،الف)3۲۱۸ /۱ :

مهههن کسهههی در ناکسهههی دریهههافتم

په ه

کسهههی در ناکسهههی دربهههافتم
(همان)۱۷3۵ /۱ :

مولوی بهق ری این امور را ضروری میدان که خلوت از خود واقعهی را توصهیه
میکی تا شخص فرصت پی ا کی تا به خود قییییاش ان یشه کی
روی در دیههههوار کههههن تیههههها نشههههین

وز وجههود خههویش هههم خلههوتگههزین
(همان)۶۴۵ /۱ :

قعههر چههه بگزی ه هههر کههو عاقههل اسههت

زآنکههه در خلههوت صههفاهای دل اسههت
(همان)۱۲۹۹ :

فردی که تمام محتویات تجربی ذهن را تعطیل یا طهرد کهرده باشه  ،بهه وقه ت
مح

و آگاهی ناب که همان نف

یکباره خود را با یک نف
نف

بسیط است ،دست مییاب عارف در این مرقله

کلی نامتیاهی ،یگانه یا در آن میحل مییاب و دیوارههای

جزئی و ج امان هاش فرومیریزد و خود را فراتر از ق و مرز خویش و غرقهه

در آگاهی بیکران جهانی میبیی (استی )۱۵0 :۱3۷۹ ،
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 .۳-1-۳مفهوم خود مجازی یا خودپنداره در روانشناسی

هر فرد در ذهن خود ،تصویری از خویشتن دارد؛ بهعبارتدیگر ،ارزشیابی کلی فهرد
از شخصیت خویش را «خودپی اره» یا «خودانگاره» مینامی این ارزشهیابی ناشهی از
ارزشیابیهای ذهیی است که معموال از ویژگیهای رفتاری خود به عمل میآوریهم

در نتیجههه ،خودپیه اری ممکههن اسههت ملبههت یها میفهی باشه (تیههیزاده)۲۱ :۱3۷۹ ،؛
بیابراین خودپی اری ،چارچوبی شیاختی است که به واسط آن به سازمانبی ی آنچهه
دربارۀ خویش میدانیم ،میپردازیم و اطالعاتی را که به خود مربوط میشود ،بر پای
آن پردازش میکییم (شعارینژاد )۲۹۸ :۱3۷۸ ،قسمت عم ۀ ویژگیهای شخصیتی،
میش و خصوصیات رفتاری هر فرد بهه تصهویری کهه از خهود در ذههن دارد ه یعیهی
انگارۀ وی ه بسهتگی دارد (سهتوده)۲۵3 :۱3۸۱ ،؛ در نتیجهه تصهوری کهه شهخص از
وق ت و یکپارچگی وجود خویشتن دارد ،نحوهای که خهود را مهیبییه  ،مجموعه
خصایصی که با خود در ارتباط است و استیباطهایی که از مشاه ۀ خود در بسهیاری
از موقعیتها به عمل میآورد و الگوی خاصهی کهه او را توصهیف مهیکیه  ،بیهانگر
مفهوم «خود» است (تییزاده)۲۷ :۱3۷۹ ،
 .۳-1-۴تکیه بر وهم و خیال
خیال در نظر مولوی معیایی ب

وسیع دارد و ههم در معیهای ملبهت و ههم در معیهای

میفی بهکاررفته است معیای ملبت آن همان عالم ملال و ق واسط میهان عهالم عیهل
(مجرد مح

) و عالم طبیعت (مادی مح

) است (زمهانی)30۷ :۱3۸۲ ،؛ امها خیهال

در آن معیا که مانع سیر انفسی تلیی مهیگهردد ،شهامل همه تصهورات و تملهیالت و
اشباح ملالی ذهیی است ،اعم از گمانها و شکها و ان یشهههای واههی کهه بهر لهوح
ذهن گاهی سایه میافکیه و گهاهی زایهل مهیشهود؛ مانیه کسهی کهه در اسهتهالل،
صورتی از هالل در چشم او نیش میبی د ،به ون اییکهه اصهال مهاهی در بهاالی افه
ظاهرش ه باش ولی به چشم او دی ه میشود (زمانی)۶۷۵ /۲ :۱3۸۴ ،
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مههههیرسههههی از دور مانیهه ه هههههالل

نیسههت بههود و هسههت بههر شههکل خیههال

نیسههت وش باشهه خیههال انهه ر روان

تهههههو جههههههانی برخیهههههالی بهههههین روان
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۷0 /۱ :

مسلم است که این خیالان یشی ،تصوری کاذب را جای قیییتی خواهه نشهان ؛
در نتیجه باعث هالکت شخص تخیل کیی ه خواه ش داستان افتهادن شهیر در چهاه
در ملیوی گویای این نوع خیالزدگی است
خههود را دی ه هههر یههک چههه درون

در چهههه دنیههها فتادنههه ایهههن قهههرون

عک ه

از بههرون دان آنچههه در چاهههت نمههود

ورنههه آن شههیری کههه در چههه شهه فههرود

آن میلههه سههههخرۀ خرگههههوش شههه

از خیههههال خویشهههههتن پرجههههوش شهههه
(مولوی۱3۷۸ ،الف)3۱۴۴ /۶ :

در آثار مولوی وهم نیز به چی معیا بهکاررفته است؛ گاهی مرادف همان «خیهال»
به معیای پی ار است گاهی مواف اصطالح فالسفه به معیای قوۀ ادراک امور جهزوی
است و گاهی هم در میابل ییین و به معیای ظن و شک است مسلما وهم بهه معیهای
اول و سوم میتوان مانع خویشتنشیاسی شود از نظر مولوی فربهی و الغهری آدمهی
از خیاالت و توهماتی است که از آنها پر ش ه است
آدمههههی را فربهههههی هسههههت از خیههههال

گهههر خیهههاالتش بهههود صهههاقبجمهههال

ورخیههههههاالتش نمایهههههه ناخوشههههههی

مهههیگه ه ازد همچهههو مهههوم از آتشهههی

در میهههان مهههار و کهههژدم گهههر تهههو را

بهههها خیههههاالت خوشههههان دارد خهههه ا
(همان)۵۹۶ /۲ :

 .۳-1-۵تقلید در معرفت

تکیه بر تیلی نیز از مهمترین آفات خودشیاسی و سهیر انفسهی اسهت کهه مولهوی
دوص لعیت بر چیین تیلی ی نلار میکی تا زمانی که چیین قالتی در شخص وجود
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داشته باش  ،امکان دستیابی به خهود قیییهی وجهود نخواهه داشهت چیهین شخصهی
همیشه در تیررس شیطان خواه بود
خطهههر باشههه میلههه را عظههههیم

از ره و رهههههزن ز شههههیطان رجههههیم

پههه

آن میلههه صههه دلیهههل و صههه بیهههان

بهههر زبهههان آرد نههه ارد ههههی جهههان
(همان)۲۴۵0 /۵ :

اهمیت تعیل و ان یشه ورزی در همین مرقله هوی ا میشود
چشهههم داری تهههو بهههه چشهههم خهههود نگهههر

میگهههر از چشهههم سهههفیهی بهههیخبهههر

بههههی ز تیلیهههه ی نظههههر را پیشههههه کههههن

هههم بههرای عیههل خههود ان یشههه کههن
(همان)33۴0/۶ :

مولوی علوم جزوی را که آموختیی هستی  ،مطلوب خود نمیدان ؛ زیرا این علوم
همواره متعلیی دارن و به همین سبب باعث تعل به امور مح ود میشون او به علوم
جزوی که انسان را به قی تعلیات میان ازد و بار انسان است ،زیرکی مهیگویه کهه
انسان را به خ ا نمیرسان «صورت این خلیان همچون جامهاست و ایهن عمهلهها و
هیرها و دانشها نیشهای جام هستی ؛ نمیبییی که چهون جهام شکسهته مهیشهود آن
نیشها نمیمان » (مولوی)۱۱۵ :۱3۸۱ ،
مهههرده همهههی بایه ه و قلهههب سهههلیم

زیرکهههی از خواجهههه بهههود اقمیهههی
(مولوی :۱3۷۸ ،ب )3۱۶۸

در برابر ،تهرک ایهن علهم و عیهل جهزوی و همهراه شه ن بها عشه را مهرادف بها
آزادگی ،قریت ،قیرانی و خالص از قی وبی زیرکی مهیدانه و از جهی

قیرانهی

برمیشمارد
و عشههه از آدم اسهههت

دان او کو نیک بخت و محرم اسهت

زیرکهههی ز ابلهههی

زیرکههی بفههروش و قیهههرانی بخهر

زیهههههرکی ظههههن اسهههت و قیههههرانی نظههههر
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۱۴0۲ /۴ :
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در کتاب فیه ما فیه نیز این مسئله را چیین تأکی میکی :
«این علم جزوی کهه در وی مهیگریهزی و ازو خهوش مهیشهوی ،فهرع آن علهم
بزرگ و پرتو آن است» (مولوی)30۲ :۱3۸۱ ،
 .۴موانع اخالقی و نفسانی سیر انفسی

مولوی عالوه بر موانع معرفتی در آثهار خهویش برخهی از مههمتهرین موانهع اخالقهی

خودشیاسی و سیر درونی را نیز به تصویر کشی ه اسهت؛ شههوت از مههمتهرین موانهع
است در تعریف شهوت گفته ش ه :قرکت نف

برای دستیابی به چیهزی اسهت کهه

مالیم طبع آدمی است (نراقی )3۱0 :۱3۷۴ ،مهمترین نکتهای کهه در شههوت نهفتهه
است ،تأثیرگذاری آن بر معرفت به معیای عام و معرفت نف

به معیای خاص است و

کسی که تسلیم شهوت گردد ،هرگز نمیتوان به خودشیاسی نایل آی و گام در سیر
و سلوک آن نه
میههل شهههوت کههر کیه دل را و کههور

تهها نمایهه خههر چههو یوسههف ،نههار نههور
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۱3۶۵ /۵ :

قس نیز از بیماریهای اخالقهی انسهان اسهت کهه در شهریعت و عرفهان اسهالمی
بهویژه تعالیم مولوی به آن توجه جه ی شه ه و از موانهع اساسهی دییه اری و سهیر و
سلوک و خودشیاسی دانسته ش ه است
عیبهههای زیههن صههعبتههر در راه نیسههت

ایخیههک آنکههش ،قس ه همراه نیسههت

هرکسهههی کهههاو از قسههه بییهههی کیههه

خویشههتن بههیگههوشو بههیبییههی کیهه
(همان)۴3۹ /۱ :

از دیگر بیماریهای اخالقی که در کالم مولوی میعک ش ه غرور است؛ غهرور
به معیای آرامش و فریفتهش ن نف

به چیزی است که با ههوس موافه باشه و طبهع

آدمی ب ان میل کی هر نوع غروری مهانع رجهوع شهخص بهه خهود مهیشهود؛ زیهرا
شخص مورور شیفت داشتههها بلکهه پی اشهتهههای خهود اسهت (غزالهی)۷۹۷ :۱3۸۴ ،
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غرور علمی ازجمله انواع غرور است که مانع از بازکهاوی خهود مهیشهود بلکهه ایهن
نگرش کاذب را در شخص به وجود میآورد که وی اصال نیازمی خویشهتنشیاسهی
نیست چیین آدمی نزد هی استادی نمیرود؛ بلکه استادان پیشین خود را نیز فراموش
میکی
ز آن یکهههی بهههازی چیهههان موهههرور شه ه

کهههز تکبهههر ز اوسهههتادان دور شههه

تههها شهههود سهههرور بههه آن خودسهههر رود

ای بسههها دانهههش کهههه انهه ر سهههر دود
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۱۹۷۹ /۲ :

مولوی همچیین توجه ویژهای به مسئل چاپلوسی بهعیهوان مهانع ایهن سهیر درونهی
دارد در قرآن کریم آم ه است« :وال تزکوا انفسهم؛ خود را سهتایش مکییه » (نجهم،
)3۲؛ زیرا خودستایی باعث میشود تا آدمی از خود قیییهی غفلهت و اقسهاس کیه
که خود کاذب ،خود اصیل اوست؛ در نتیجهه زنه گی خهود را بهر اسهاس آن تیظهیم
کی به این ترتیب او در اثر گرفتاری به خودستایی ،خود دروغهین را جانشهین خهود
اصیل میکی و از شخصیت اصلیاش بیگانه میگردد مولوی فرعهون را کهه در اثهر
م اقی و ستایش دیگران فرعون ش  ،از مصادی بارز این رذیلت اخالقهی مهیدانه
در غیر این صورت او هم مانی سایر افراد بشر ،خ اون را بی گی میکرد
نفهه

از بهه

مهه حهههها فرعهههون شهه

تههها تهههوانی بیه ه ه شهههو سهههلطان مبهههاش

کهههن ذلیهههل الهههیف

هونههها التسههه

زخمکشچونگویشو چوگهانمبهاش
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۱۸۷0/۱ :

او معتی است اگر انسان با آتش ریاضت بتوان رذایل اخالقی را پاک کیه و بهه
صافیدرونی برس  ،خود قیییی خود را در ورای آن ناپاکیها خواه جست
همچههههو آهههههن زآهیههههی بههههیرنهههه

شههههو

خهههویش را صهههافی کهههن از اوصهههاف خهههود

در ریاضهههت ،آییهههه بهههی زنههه

شهههو

تههها ببییهههی ذات پهههاک صهههاف خهههود
(همان)3۴۵۹ /۱ :
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یکی از مباقث مهم که در آثار مولوی در مورد موانع خودشیاسی اهمیت خاصی
دارد و در مبحث انسانشیاسی او بهصورت قابلتهوجهی بهه آن پرداختههشه ه اسهت،
مسئل فرافکیی است گاهی انسان چیان دچار شخصیت کهاذب و دروغهین مهیشهود
که قتی در ص د فریب خود و جایگزینکردن خود مجازی بهجای خود قییییاش
برمیآی
خویشههتن را کههور مههیکههردی و مههات

تهههها نیی یشههههی ز خههههواب واقعههههات

چیهه بگریهههزی نههک آمهه پههیش تهههو

کهههههوری ادراک مکرانههههه یش تهههههو
(همان)۲۵0۱ /۴ :

فرافکیی را میتوان برون افکی ن اقساسات و افکار و انگیزهههای خهود و نسهبت
دادن آن به دیگری تعریف کهرد (نرمهان مهان )۱3۸ :۱3۴۲ ،برخهی نیهز فرافکیهی را
نسبت دادن افکار ،اقساسات ،انگیزهها و آرزوهایی بهه دیگهران کهه از خصوصهیات
غیرقابلقبول و مورد انکار خود فرد اسهت ،تعریهف کهردهانه (راوکالرنه :۱3۷3 ،
 )۹۶درواقع برونفکیی مکانیسم دفهاعی ناخودآگهاهی اسهت کهه از طریه آن فهرد
ان یشههها ،افکهار و اقساسهات معمهوال ناخودآگهاهی را کهه بهرای او ناخوشهایی یها
ناپذیرفتیی است ،به شخص دیگری نسبت میدهه (بهرامهی )۲۸۹ :۱3۷0 ،فرافکیهی
در واقع شامل دو مرقله است؛ اول :نفی و انکار تعل خصوصهیات نهامطلوب فهردی
به خویشتن است دوم :انتساب این خصوصیات به دیگران بههمیظهور رههایی از فشهار
روقی ناشی از اقساس کمبود یا شماتت وج ان اخالقی یا اجتماعی است
در فیهمافیه دربارۀ فیلی که برای خوردن آب به سرچشمه آم ه ،تملیلی بیهانشه ه
است فیل که از چگونگی هیکل و چهرۀ خود بیخبر است ،از دی ن تصویر خود بر
سط آب میترس و از آن موجود خیالی و هولانگیز میگریزد؛ ولی نمیدانه کهه
درواقع ،از خود میگریهزد (مولهوی )۲3 :۱3۸۱ ،مولهوی بها ایهن تملیهل فهیالواقهع،
درص د الیای این ان یشه است که آدمیان نیهز همانیه آن فیهل ،پیوسهته مسهتع و در
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معر

آن هستی که کمبودهها و صهفات و کارههای ناشایسهت خهود را بهه دیگهران

نسبت دهی چیانکه در جای دیگر چیین میگوی « :هم اخالق به از ظلهم و کهین و
قس و قرص و بیرقمی و کبر چون در توست نمیبییی ،چهون آن را در دیگهری
میبییی ،میرمی و میرنجی » (همان)۲۴ :
 .۵آثار و دستاوردهای سیر انفسی

 .۵-1درون انسان خاستگاه شادی و غم

از نظر مولوی انسان در جریان این سیر درونی به این نتیج مهم مهیرسه کهه ریشه

هم خوشیها و ناخوشیها ،خوشبیییها و ب بیییهای انسان در درون او نهفته است
و هر چه بر ما میگذرد از قالتهای متضهاد مانیه شهادی و غهم ،رنه و راقتهی،
نشاط و دلمردگی ،نیکی و ب ی ،زشتی و زیبایی ،تلخهی و شهیرییی همهه در سهای
ان یشه و پرتو ضمیر و اثر صفات و ملکات و انعکاس صورت قال باطن خود آدمی
است که بهاشتباه به امور و عوامل بیرونی نسبت میدهیم (همایی)۷0۹ /۲ :۱3۸۵ ،
گر بود ان یشهات گل گلشهیی

ور بود خاری ،تو هیم گلخیهی
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۲۷۸ /۲ :

برای انسانهایی که با خود ارتباطی ن ارن  ،جهان زنه انی هولیهاک و انباشهته از
شکیجه و محیت است در نظر چیین شخصی جهان غمخانهای بیش نیست گرچه او
این قالت را به ظاهر به جهان بیرونی نسبت مهیدهه ؛ در قهالی کهه جههان بهرای
همگان یکسان است و این غمخانه در ضمیر باطن او شکل گرفته و به اشتباه آن را
به دیگران نسبت میده
فکرت ب  ،ناخن پهر زههر دان

برعک

میخراش در تعمه  ،روی جهان
(همان)۵۵۸ /۵ :

کسانی که به درون خود سیر کردهانه  ،ریشه همهه امهور را در خهود

جستوجو میکیی نه کسی را متهم میکیی و نه جهان را پست و پلی و غمخانه
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میبییی ؛ بلکه به پشتگرمی شیاختی که از خود دارنه  ،بها جههان آنگونهه برخهورد
میکیی که در درونشان آن را یافتههانه وجهود چیهین افهردی مملهو از میهوهههای

شیرییی است که بازتاب آنها را در جهان بیرون میتوان دی
بهها ههها و میههوهههها در عههین جههان

بهههههر بروعکسهههههشچهههههودرآبروان

بهها ههها و میههوهههها انهه ردل اسههت

لطهفآن ،بهراینآبوگهلاسهت

عک

(همان)۱3۶۲ /۴ :

 .۵-2وصال حقیقی خداوند؛ رابطة سیر انفسی و خدایابی
سیر انفسی و وصال خ اون الزم و ملزوم یک یگرن ؛ یعیهی محهال اسهت کهه انسهان

بتوان خود را ج ا از علت و آفرییی ۀ خود بهدرستی درک کی و بشیاس ؛ زیرا علت

واقعی هر موجود می م بر وجود اوست و از خودش بهه خهودش نزدیهک تهر اسهت

قرآن مجی در این زمییه میفرمای « :و نحن أقرب إلیه مهن قبهل الوریه  ،مها از رگ

گردن به انسان نزدیکتریم» (ق )۱۶ ،در جای دیگهر مهیفرمایه «و اعلمهوا أن اللهه

یحول بین المرء وقلبه ،و ب انی خ اون میان انسان و قلب او قائل مهیشهود» (انفهال،

)۲۴؛ بیابراین معرفت الیف

و معرفت اهلل از یک یگر ج ا نیسهتی ؛ یعیهی شههودکردن

خود از شهود خال جه ا نیسهت در تفکهر عرفهانی مولهوی نیهز بهین خهود قیییهی و

خ اون ارتباطی عمیه وجهود دارد؛ بیهابراین ،یکهی از ثمهرات خودشیاسهی قیییهی

وصال به خ اون است اگر کسی خود را خوب بشیاس و در نابودی وجود کهاذب
خود بکوش  ،سرانجام به فیای فی اهلل دست خواه یافت مولوی هم شرط رسی ن
به خ ا را پ ی ارش ن چیین قالت خودشکیی در انسان میدان و شرط وصول بهه

ق و قیییت را دورکردن مییّت از خود و پرکردن خود از او میدان
زآن انههای بههی انهها خههوش گشههت جههان

شههه جههههان ،او از انهههایی جههههان

از انههها چهههون رسهههت اکیهههون شه ه انههها

آفهههرینهههها بهههر انهههای بهههی عیههها

کههی شههود کشههف از تفکههر ایههن ا نهها

آن انهها مکشهههوف شهه بعهه از فیههها
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۴۱3۹ /۵ :
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او شرط رسی ن به قیییت مح

را میران ن اوصهاف بشهری و خهودی انسهان

میدان و آنان را به این خودشکیی و میران ن نف
تا نمیری نیسهت جهان کیه ن تمهام

دعوت میکی

بهی کمهال نردبهان نهآیی بهه بهام
(همان)۷۲۴ /۶ :
بی قجابت بای آن ای ذولبهاب

مرگ را بگزین و بر در آن قجهاب

(همان)۷3۸ /۶ :

هر انسان مامیی در تجرب شخصی خود درجهاتی از «قهرب» بهه خه ا را در درون
خویش اقساس میکی در متون دییی از این قرب فراوان سخن گفتهان مولوی نیز
به این قضور و قرب الوهی در نف

اشاره میکی

کعبه هر چیه ی کهه خانه بهر اوسهت

خلیههت مههن نیههز خانهه سههر اوسههت

چههون مههرا دیهه ی خهه ا را دیهه های

گههرد کعبهه صهه ق بههر گردیهه های

چشههم نیکههو بههاز کههن در مههن نگههر

تههها ببییهههی نهههور قههه انههه ر بشهههر
(همان)۲۲۴۵ /۲ :

مولوی این اتحاد و ارتباط نف

و خ ا را با ظرافت عارفانهاش چیین بیان میکی

اتصهههالی بهههی تکلهههف بهههی قیهههاس

هسههت ربالیههاس را بهها جههان نههاس
(همان)۷۵۹ /۴ :

در تعالیم مولوی عیل ایمانی که در برابر عیل کسبی قرار میگیرد ،بهواسهط دل
و با نیروی عش  ،انسان را به صعود معیوی میرسان ؛ بیابراین ،دل از ملزومات اصلی
عروج درونی انسان است (شفیعیک کیی)۱333 :۱3۸۷ ،
گههر روی ،رو در پههی عییههای دل

سوی قهاف و مسهج اقصهای دل
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۱3۱3 /۴ :

بیابراین ،جان انسان آنچه میجوی  ،در جایی جز درون خود نمییاب :
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«ق عظیم نزدیک است به تو ،هر فکرتی و تصوری کهه مهیکیهی او مهالزم آن
است؛ زیرا آن تصور و ان یشه را او هست میکی و برابر تو مینه اال او را از غایت
نزدیکی نمیتوانی دی ن» (مولوی)۲۵3 :۱3۸۱ ،
جانجاناستدگرجاین ارد چهعجب

اینکهجامی طلبه درتهنماهسهتکجاسهت
(مولوی۱3۷۸ ،ب)۴۱۲ :

عاقبتازمشرق جانتیغ زدچهون آفتهاب

آنکهجان مهی جسهت اورا درخهال ودرمهال
(همان)۱۶۱۸ :

هبوط نف

به عالم جسهمانی و زنه انیشه ن روح در تهن و ج امانه ن از عهالم

ق س تیها از طری فرورفتن به ژرفای خود که الزم قوس صعود و بازگشت به عالم
معیا است ،جبران پذیر خواه بود
چههومرا بهههسههویزنهه ان بکشههی تنزبههاال ز میربهههانقضهههرتبشههه م غریهههبوتیهههها
همهک

خالصجوی زبالوقب  ،مهننهی چهههروم چهههروی آرم بهههبههرونویاراییجهها

کهههبهههغیههر کههی زنه ان نرسههمبهههخلههوت او کههه نشهه بهههغیههر آتههشدلانگبههین مصههفا
(همان)۱۸۷0 –۱۸۶۷ :

به تعبیر مولوی ،سر هستی در درون خود انسان نهفته است و این سر ،چیزی جز
قضور ق تعالی نیست این قضور را به بهترین نحو در نف

آدمی میتوان جست:

گفههت پیومبههر کههه ق ه فرمههوده اسههت

مهههن نگهههیجم ههههی در بهههاال و پسهههت

در زمههههین و آسههههمان و عههههرش نیههههز

مههن نگههیجم ایههن ییههین دان ای عزیههز

در دل مهههههامن بگهههههیجم ای عجهههههب

گهر مهرا جهویی ،در آن دلهها طلهب
(مولوی۱3۷۸ ،الف)۲۶۵3 /۱ :

از نظر مرقوم فروزانفر در این ابیهات ،مولهوی بهه قه یث «الیسهعیی ارضهی و ال
سمایی و یسعیی قلب عب ی المومن» اشاره دارد (فروزانفهر )۱۱۱۴ :۱3۸۶ ،ایهن سهیر
درونی از نظرگاه مولوی در نهایت انسان را به رهایی میرسان :
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بهههمیههام خههاکبههودی سههفرنهاننمههودی چوبهههآدمههیرسههی ی ،هلههه تابههه ایههننپههایی
تومسافریروانکهن ،سهفری برآسهمان کهن تههو بجیههب پههارهپههاره کههه خ اده ه رهههایی
(مولوی۱3۷۸ ،ب)30۱۲۵ :

این بازگشت به اصل همهان قهوس صهعود و وصهال قه اسهت کهه در فیها میسهر
میشود مولوی این تملیل را چیین تصویر میکی :
پختهههشهه آنسههوخته پهه بازگشههت

بهههههههاز گهههردخهههههههان انبازگشههههههت

تهههها بیههههههجه بیادب لفظههههی زلهههههب

قلیهههزد بههر در بهههصهه تهههرسوادب

زد یههارشکههه بههردر کیسههتآن

گفهههت بهههردر ههههم تهههویی ای دلسهههتان

گفههتاکیههون چههونمیهههی ایمههن درآ

نیسهههت گیجهههایی دو مهههن را در سهههرا

را تههههها نگهههههردد او فیههههها

نیسهههههههت ره در بارگهههههههاه کبریههههههها

بانهه

ههههههیچک

(همان۱3۸۷ ،الف)۲3۲ /۶ :

نتیجهگیری

با توجه به اییکه به مسئل خودشیاسی و سیر انفسی در تعالیم دییی بسیار توجه و تاکی

ش ه ،در عرفان اسالمی و بهویژه آموزههای مولوی نیز اهمیت ویهژهای دارد مولهوی
خودشیاسی و سیر درونی انسان را باالترین نوع دانش میدان که انسان را به سبکبالی
و وجود قیییی او میرسان در ان یش او نف

انسان تجلی خ اون  ،امری سرم ی،

ذومراتب و مجهرد از ویژگهیههای مهادی اسهت کهه ماهیهت آن را آگهاهی تشهکیل
میده ؛ بیابراین ،توانایی صعود و عروج به قیییت را دارد این عروج نفه

چیهزی

جز سیر در درون خود که تجلی خ اون است و از بین بردن عواملی کهه ایهن درک
قضوری را مانع مهیشهود ،نیسهت مهوانعی کهه در مسهیر ایهن صهعود روقهانی قهرار
مهیگیرنه گههاهی از سههیخ امههور اخالقههی و نفسههانی مانیه شهههوت ،قسه  ،غههرور و
خودستایی است که بای با آتهش ریاضهت آنهها را در وجهود خهویش از بهین بهرد؛
گههاهی نیههز ایههن موانههع از جههی
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ازخودبیگانگی ،اشتوال به خود کاذب ،تکیه بر وههم و خیهال و تیلیه در معرفهت را
شامل میشود تأکی مولوی در رفع این نوع موانع بر مراقبه و خلهوت گزییهی اسهت
اگر انسان وجود خویش را از این موانع اخالقی و معرفتی پاالیشکیه آثهار و نتهای
این سیر درونی را در وجود خویش خواه یافت که قضور بهی واسهط خ اونه در
درون انسان و رسی ن به آرامش و لذت قیییی مهمترین نتیج این سیر درونی است
پینوشت

1. William james

منابع
 قرآن کریم

 آیتی ،عب الحمی ( )۱3۷۵نه البالغه بییاد نه البالغه تهران

 آم ی ،عب الواقه بن محمه ( )۱3۷۹غهررالحکم ودررالکلهم ترجمه رسهولی-
محالتی تهران نشرفرهی

اسالمی تهران

 ابن عربی ،محیی ال ین ( ۱۴0۴ه ق) الفتوقات المکیه دارالصادر بیروت

 )۱3۷0( _______ فصوص الحکهم تعلیه ابهوالعالء عفیفهی دو جله الزههرا
تهران

 اسههتی  ،و ت ( )۱3۷۹عرفههان و فلسههفه ترجمه بهاءاله ین خرمشههاهی سههروش
تهران

 بهرامی ،غالمرضا ( )۱3۷0فرهی
دانشگاه تهران تهران

لوات و اصهطالقات روانپزشهکی انتشهارات

 تییزاده ،محم اقسان ( )۱3۷۹باد بیآرام نوجوانی یکتا اصفهان
 دریابی ری ،نجف ( )۱3۸0درد بی خویشتیی نشرمهر تهران
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 راو ،کالرن

( )۱3۷۵مباقث عم ه در روانپزشکی ترجمه جهواد وههابزاده

انتشارات علمی و فرهیگی تهران

 زمانی ،کریم ( )۱3۸۲مییاگر عش نشر نی تهران
 )۱3۸۴( _______ شرح ملیوی نشر نی تهران

 زرین کوب ،عب الحسین ( )۱3۷۶جستجو در تصوف انتشارات امیرکبیر تهران
 ستوده ،ه ایتالله ( )۱3۸۱روانشیاسی اجتماعی آوای نور تهران

 شعاری نژاد ،علی اکبر ( )۱3۷۸روان شیاسی تربیتهی شهرکت سههامی کتهاب ههای
جیبی تهران

 شفیعیک کیی ،محم رضا ( )۱3۸۷گزییش و تفسیر غزلیات شم
سخن تهران

تبریزی نشهر

 کتاب می س ( )۲00۷عه ج ی و ق یم انتشارات ایالم تهران

 کاکایی ،قاسم ( )۱3۸۲وق ت وجود به روایهت ابهن عربهی و مایسهتر اکههارت
انتشارات هرم

تهران

 کاشفی ،مالقسهین ( )۱3۷۵لهب لبهاب ملیهوی بهه کوشهش نصهراهلل تیهوی نشهر
اساطیر تهران

 کلییی ،ابی جعفر ثقة االسالم ( )۱3۷0اصول کافی انتشارات اسوه تهران
 غزالی ،محم بن محمه ( )۱3۸۴اقیهاء علهوم اله ین ترجمه محمه خهوارزمی
انتشارات علمی فرهیگی تهران

 فروزانفر ،ب یع الزمان ( )۱3۸۶شرح ملیوی شریف سه جل نشر زوّار تهران

 فی

کاشانی ،مال محسن ( )۱۴۱0محجهالبیضاء نشر دارالفکر قم

 قمی ،عباس ( )۱3۸۷مفاتی الجیان نشر هجرت قم

 مولوی بلخی ،جاللال ین محم (۱3۷۸الف) ملیوی معیوی عب الکریم سهروش
انتشارات علمی و فرهیگی تهران

۱3۷۸( _______ ب) کلیات شهم
امیرکبیر تهران
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 )۱3۸۱( _______ فیه ما فیه تصحی ب یع الزمان فروزانفهر نگارسهتان کتهاب
تهران

 مجلسی ،محم باقر ( )۱۴03بحاراالنوار دار اقیاء التراث العربی بیروت

 مان ،نرمان آل ( )۱3۴۲اصول روانشیاسی ترجم محمهود صهیاعی نشهر ان یشهه
تهران

 نراقی ،مالاقم ( )۱3۷۴معراج السعاده انتشارات هجرت قم
 همایی ،جالل ال ین ( )۱3۸۵مولوینامه نشر هما تهران
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