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 چكیده
دل به عنوان لطیفه ی روحانی وجود آدمی از لطافت و حساسیت ویژه ای برخوردار است که بالفاصله تحتت تتیریر صتفات و    

نموده است که در این پژوهش به روش  عوامل بیرونی و درونی قرار می گیرد. موالنا در مثنوی معنوی صفاتی را برای دل بیان
توصیفی و تحلیل متن، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تحقیق بیانگر آن است: صفت صدق و راستی دل، نزد موالنا از اهمیت 
زیادی برخوردار است و بیشتر از سایر صفات دل در مثنوی به آن اشاره کرده است او از صافی، روشتنی و صتفای دل ست ن    

د و شرط صاف شدن دل را مجاهده ی با اخالص می داند. از نظر او صترر، دل را صتافی متی کنتد و خلتوت نشتینی       می گوی
باعث ایجاد صفای دل می گردد و روشنی دل و ضمیر را، برتر از ظاهر توصیف می کند و ارزش غت  در نتزد او از آن جهتت    

سازد و جایگاه آن ، دل بندگان خوب خداستت.زیراترین صتفت   است که هر چه را که از دل بگیرد بهتر از آن را جایگزین می 
دل ، سوز دل است ، از آن جهت که به آن صفا و پاکی ب شیده و باعث روحانی و معنوی شدن دل می گتردد و آن ستوزی را   
و دارای ارزش می داند که از آتش دل )عشق(  حاصل شده و سرچشمه اش دریای عشق الهی باشد ، خوشی را باعتث بست    

گشادگی دل می داند که بر آن تیریر مثرت می گذارد. مولوی دل را پیامرری می داند که به دنرال صتید حقیقتت استت و ختالی     
 بودن دل ، از عالیق دنیوی و هواهای نفسانی را جزو صفاتی می داند که باعث تصفیه و  تزکیه ی دل می شود.

 
 نوی معنوی.صفات دل ، دل )قلب( ، موالنا ، مثكلید واژه ها: 

. 
 

 مقدمه

دل به عنوان مرکز احساسات و عواطف و لطیفه ای ربانی، اولین عضوی است از بتدن کته تحتت تتیریر پیشتامدها و      
 حوادث خوشایند و ناخوشایند زندگی قرار می گیرد و آالم و عوامل درونی و بیرونی بالفاصله بر آن ارر می گذارند.

برای دل صفاتی را در نظر گرفته اند که باعث صفا و پاکی آن شده و به آن آرامش  می ب شتد. در فرهنتم معتارف     
و دل را دو وصف است یکی صفوت ، دیگری قسوت ، صفوت از خوردن حالل بود، قستوت  » اسالمی آمده است: 

خلق با یاد حتق پتردازد، همته او را خوانتد،      از خوردن حرام خیزد... و او که حالل خورد با مهر حق پردازد و از یاد
 «(.دل»)فرهنم معارف اسالمی : « همه او را داند اگر بیند به وی بیند و اگر شنود به وی شنود

مولوی به عنوان شاعری عارف، به جنره ی روحانی و معنوی دل توجته ویتژه ای داشتته استت و صتفات دل را بته       
از نظر موالنا صدق و راستی دل یکی از مهمترین صتفاتی استت کته باعتث      زیرایی در مثنوی به تصویر کشیده است.

بروز صفت آرامش در دل می گردد و صافی، روشنی و پاکی را شرط رسیدن به سعادت ابدی می داند و غ  و ستوز  
ه را از زیراترین صفات دل می داند که باعث معنوی و روحانی شدن آن می گردد و معتقد است که غ  هر چته را کت  

 از دل بگیرد بهتر از آن و شادی را جایگزین در دل می سازد.
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خوشی را باعث بس  و گشایش دل می داند و حق جویی، ختالی بتودن دل از هواهتا و تعلقتات نفستانی، نیکتی و       
 اندیشه خویی را به عنوان مهمترین صفات دل بیان می کند .

 
 صفات دل در مثنوی  

 صدق دل   .1
صدق و راستی دل را می توان مهمترین صفت دل دانست که عارفان و اهل تصوف نیتز بته آن توجته ویتژه ای           

در صفت صدق که فرقتان  »داشته اند و آن را جدا کننده ی حق از باطل می دانند. از جمله در صوفی نامه آمده است: 
یست که صدق را، زیرا کته صتفات رحمتانی از    حق و باطل است و ازجمله اخالق حسنه، هیچکدام را آن خاصیت ن

اوصاف شیطانی جز به مدد صدق متمیز نشود و عادت عام از سیرت خاص جز به قوت او ممتاز نگردد و بته میتزان   
 (.90:  1362)کاشفی، « صدق ، کمال صاحب دل و نقصان صاحب نفس توان شناخت

از صدق فضیلتی است راسخ در نفس آدمی که اقتضای  مراد»مؤلف مصراح الهدایه در تعریف صدق می گوید:و       
توافق ظاهر و باطن و تطابق سر و  عالنیه ی او کند. اقوالش موافق نیات باشند و افعال مطابق احتوال ، آن چنتان کته    

 (.240:  1387)کاشانی، « نماید
صفات دل ، در مثنوی به آن اشتاره  صدق دل در نزد موالنا نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و بیشتر از سایر       

 کرده است و در دفتر اول در اهمیت صدق دل می گوید:
 مترغ جنت شد ز نفخ صدق دل     هست تسریحت ب ار آب و گل

                                                                                        1/866 
رت را تسریح می گویی ، نفس تو بسان ب اری است که از وجود مادی تتومی خیتزد   یعنی وقتی که تو پروردگا»      

و چون صدق دل با این ذکر و تسریح همراه باشد ، این تسریح ، گویی مرغ بهشت خواهد شد. پس تسریح و ذکر تتو  
 (.266:  1374)زمانی، « با نفحه و دم صداقت دل و پاک دلی، پرنده بهشتی شد

فتر پنج ، به توصیف صدق می پردازد و می گوید در جایی که صتداقت عاشتق حتتی جمتاد را نیتز      موالنا در د      
تحت تیریر قرار می دهد، چه جای شگفتی است که بر دل دانایان ارر بگذارد؟ و همچنین با استناد به آیات و مضامین 

ت کته ایتن صتدق بتود کته عصتای       قرآنی معجزات انریا را از تیریر صدق آن ها در عشق حق می شمارد و معتقد اس
(، در کوه طور سینا به صورت صاعقه یی جلوه گر شد و در رود نیل، راه را بر یتاران  20/69موسی را اژدها کرد )طه 
 (.  54/1( و همین صدق بود که به پیامرر )ص( قدرتی داد که ماه را به دونی  کرد )قمر 20/77موسی )ع( گشود )طه 

 چه عتجتب گتر بر دل دانا زند                     صدق عاشق بر جمادی می تند
 صدق موسی بر عصا و کوه زد                        بلتکه بتر دریتای پتر اُشکوه زد
 صدق احمتد بر جمتال ماه زد                       بلکه بر خورشید رخشان راه زد

                                                                                  5-6/2774 
 و در دفتر شش  می فرماید ، اگر در کارهایت با دیگران صدق دل داشته باشی همه یار تو خواهند شد:       

 را ورنه یتاران ک  نیاید یتار                      گفت صدق دل بیاید کار را
                                                                                        6/497 

 آرامش دل .2
موالنا همچنین صدق و راستگویی را باعث آرامش دل می داند و به دفعات در مثنوی به آن اشاره کرده استت از        

 جمله در دفتر دوم می گوید:
 قلب و نیکو را محک بنهاده است               ی  داده استگفت  پیتغتمرر نشتان

 بتاز اصتدق طتمتانتیتن طتروب    گفته است الکذب ریب فی القلوب



 3/       صفات دل در مثنوی 

                                                                                         2/2733                                                                          
عن الحسن بن علی )ع( قال: سَمِعْتُ عَن رستول ا  )ص( یَقتوُل:   »عالمه جعفری در تفسیر این بیت می نویسد:      

گوید: شنیدم از رستول   دَعْ مَا یُریرُکَ اِلَا مَا لَا یَریرُکَ ، فَإِنَََّ الصَّدْقَ طُُمَاْنیِنَهٌ وَ اِنََّ الْکِذْبَ ریِرَهٌ . )حسن بن علی )ع( می
خدا )ص( که می فرمود: رها کن آن چه تو را به شک می اندازد و بگیر آن چه را که تو را به شک و شرهه مرتال نمی 

:  1362)جعفتری،  « سازد، زیرا در درستی، اطمینان و آرامش خاطر و در دروغ ، شک و ریتب و تزلتزل وجتود دارد   
5/259.) 

، تیریر س ن و کالم راست را در آرامش ب شیدن به دل بیان متی کنتد و معتقتد استت دل     مولوی در ادامه ابیات      
 زمانی می تواند س ن راست را از دروغ تش یص دهد ، که دچار آفت بیماری و رنج نراشد:

 آب و روغتن هیچ نفروزد فروغ      دل نتیتتارامتد ز گتفتتتار دروغ
 راستتی هتا دانته ی دام دل است               در حتدیث راست آرام دل استت

 دل متگر رنجور باشد بتد دهتان                       کته نتدانتد چتاشنتی ایتن و آن
 طع  کذب و راست را باشد علی                چون شود از رنج و علت، دل سلی 

                                                                                 2/8 – 2735 
راستی موجب طمینینه و آرامش قلب استت و دل انستان بته دروغ    » استاد همایی در توضیح راستی آورده است:      

(. موالنا در دفتر شش  نیتز بتر آرامتش    31: 1362همایی ، «)نمی آرامد، دست آخر ه  دروغ معلوم و آشکار می شود
 یکید می کند:ب ش بودن حدیث راست بر دل ت
 دل نیتارامتد بته گفتار دروغ                     چون طمینینه است صدق با فروغ

                                                                              6/2576 
برای انستان تشتنه    و در همان دفتر تیریر گفتار صواب و راست را بر آرامش دل، همپای آرامش ب ش بودن آب      

 می داند و دوباره تکرار می کند که دل بیمار، قدرت تش یص صدق را از کذب ندارد، آن جا که        می گوید:
 آن چنان که تشنه آرامد به آب      دل  بیتارامتد  بته گفتتار صتواب
 از نری اش تتا غری تمییز نیست                جز دل محجوب کاو را علتی ست 

                                                                              6/4276 
بیان تیریر صدق و کذب است، از آن جهتت کته   »در شرح مثنوی شریف در توضیح این ابیات آمده است: و این       

ین دو را بته ختوبی تمییتز متی     دل پاک، راست را از دروغ باز می شناسد و بدان آرامش می پذیرد و حس درونی،  ا
دهد چنان که از س ن راست مطمئن می شود و دروغ را خود به خود رد می کند . ولی شرط این تمییز، پتاکی دل از  
« غرض و دوری ذهن از اوهام است، چه در غیر آن صورت ، دیده ی دل غل  می بیند و درستت داوری نمتی کنتد   

 (.106:  1361)فروزانفر، 
هُوَالََّذی اَنزَلَ السَّکیِنَهَ فِتی قُلُتوبِ الْمُتؤمِنیِنَ لِیَتزْدادوا     »رامش بر دل تا بدان جاست که در قرآن آمده است: تیریر آ      

( او خداوندیست که آرامش را بر دل های مردم با ایمان فرستاد تا به ایمانشتان افتزوده   4/ 48فتح «)ایماناً مَعَ ایمانِهِ  
 شود.
 یکی از عوامل آرامش دل را عیادت، که باعث تسّالی دل بیمار است می داند: در دفتر اول نیز       

 این عیادت نیست دشمن کامی است          چون عیادت بهر دل آرامی است
                                                                                     1/3382 

 صافی ، روشنی و صفای دل .3
میت صاف بودن ، روشنی و صفای دل به اندازه ای است که عرفا و صوفیان شرط رسیدن به سعادت و نیتک  اه      

مراد از طاعت ها و اعمال همه ی جوارح، جتز  »ب تی را، برخورداری دل از این صفات می دانند، و به عقیده ی آنان 
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پاک گرداند، نیک ب تت شتود و در نعتی     صافی کردن و پاک نگهداشتن و روشن گردانیدن دل نیست و هر که آن را 
(.از نظر آنان تنها زمانی که دل، پاک و روشن باشد متی توانتد بته پرستتش ختدا      33:  1368)غزالی، « مقی  باقی ماند

روی آورد و اسیر هواهای نفسانی نگردد و تنها دل پاک و صاف قادر است       نقش هتایی را کته بته آب و ختاک     
اما دلی که مثل قلوب اولیا از کدورت تعلقات حسی و مادی پاک و صتافی شتده باشتد ،    » ایدتعلق ندارد، مشاهده نم

الرته شاهد و ناظر نقش هایی است که به عال  آب و خاک تعلق ندارد و در آینه ی آن، نقش و نقاش با ه  جلوه متی  
 (.2/629: 1364زرین کوب، «) یابند
را مجاهده ی با اخالص می داند و معتقد است آدمتی تتالش جتدی    موالنا در دفتر چهارم شرط صاف شدن دل      

نکرده است تا قلرش صاف شود و از غرار هواهای نفسانی پاک گتردد و بتوانتد استرار الهتی عتال  هستتی را درک و       
 مشاهده نماید:

 گردهتا از درک او نتاروفتته          خاصه چندین شهرها را کتوفته
 دل شود صاف و بریند ماجرا       تا  اجتهتتاد گرم نتاکرده  کته ت

 اول و آختر بریند چشت  بتاز         سر برون آرد دلش از بُ ش راز
                                                                             4/3633 

 و در دفتر شش ، مولوی یکی از عوامل صافی شدن دل را صرر می داند:       
 صرر صافی می کند هر جا دلی است            نا اهل، اهالن را جِالستصرر با 

                                                                                      6/2041 
در دفتر دوم نیز معتقد است که دفتر و کتاب صوفی، سیاهی و حروف نیست بلکه دل سفید و صاف دفتتر و سترمایه   

 اوست:
 دفتر صوفی سواد و حرف نیست                جز دل اسپید همچون برف نیست
 زاد  دانتشتمتنتد  آرتار  قتتلت                   زاد صتوفتی چتیست آرتتار قتدم

                                                                                 2/60-159   
 تر اول روشنی دل و ضمیر را برتر از ظاهر، توصیف می کند:و در دف       

 هتمتچو آن شیتر شکاری گرد دشت         بتار دیتگر گرد گتورستتان بتگشت
 گفت در ظلمت دل روشن بسی است        چون یقین گشتش که غیر پیر نیست

                                                                                  1/4-2173   
همچنین در همان دفتر، خلوت نشینی را از عوامل ایجاد صفای دل می دانتد و معتقتد استت: هرکته خردمنتد و            

 عاقل باشد، ژرفای چاه خلوت نشینی را که باعث صفای دل می گردد، بر می گزیند.
 ستزآن که در خلوت صفاهای دل ا          قعر چَه بگزید هر که عاقل است

                                                                                      1/1299                                                                                               
و از آفت مترض بته دور باشتد از جملته، در     از نظر عارفان، صفا و پاکی دل زمانی تحقق می یابد که دل، سال        

و تمامی صفای دل در آن است که صحت و سالمت تمام یابد و از آفت مرض )فیِ قُلتوُبِهِ ْ  »مرصادالعراد آمده است: 
 (.198:  1374)رازی، « ( به کلی بیرون آید5/52مَرَضٌ( )مائده، 

 سالمت دل .4
د موالنا از اهمیت زیادی برخوردار است و همتان طتور کته در    سالمت و سلیمی دل از صفاتی است ، که در نز      

توضیح صفت آرامش برای دل بیان شد، تنها دل سلی  که بیمتار و رنجتور نراشتد، توانتایی آن را دارد ، کته حتدیث       
 .2/738راست را از س ن کذب و دروغ تش یص دهد. رک. 

 همچنین موالنا در دفتر اول آن جا که می فرماید:       



 5/       صفات دل در مثنوی 

 تا بُدی کایمان و دل سال  بُدی                  کاشکی آن زخ  بر جس  آمدی
                                                                                         1/3135                                                                                                   

آرزو می کند که ای کاش همه ی زخ  ها و دردها بر جس  وارد می شد تا ایمان و دل سال  متی مانتد. عارفتان نیتز     
 دانند. شرط صفا و پاکی دل را دور بودن از آفت مرض و صحت و سالمتی آن می

 غم دل .5
دانسته اند. موالنتا نیتز در دفتتر     غ  را شاید از آن جهت، که بر دل بندگان خوب خدا می نشیند جزو صفات دل      

 پنج  معتقد است که غ  هرچه را که از دل بگیرد، در عوض بهتر از آن را که شادی است  در دل جایگزین می کند:
 تتا بتروید بترگ سرز متصل                     می فشاند برگ زرد از شاخ دل
 تتا خرامتد ذوق نتو از ماورا                                می کَنَد بتیتخ سرور کتهنته را
 تا نتمایتد بیخ روپوشیده را                                   غت  کَنَد بتیتخ کتژ پوسیده را
 در عوض حقا که بهتر آورد                      غ  ز دل هر چه بریزد یا بترد

                                                                      5/3 – 3680 
هر حالتی که رفت ، حالت بهتری جایش را می گیرد. چون برگ زرد که متی  »در توضیح ابیات فوق آمده است:       

افتد، و برگ سرز آن سر بر می زند. پس با غ  نادل وش مراش، زیرا شادی به دنرالش متی آیتد خاصته آن کته غت  ،      
 (.855:  1377اسالمی ندوشن، «)بردل بندگان خوب خدا می نشیند

 سوز دل .6
شاید بتوان زیراترین صفت دل را سوز دل نامید، از آن جهت که سوز، باعث معنوی و روحانی شتدن دل آدمتی         

 می گردد و به آن صفا و پاکی می ب شد.
از جملته   سوز دل در نزد موالنا نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به دفعات از سوز و آتش دل، نام برده است.

 اول می گوید:در دفتر 
 و آن دل سوزیده پذرفت و کشید            بس ستاره آتش از آهن جهید

                                                                                        1/384 
 .896/.6، 5/959نیز رک. 
و از آن جا که دل مرکز احساسات و لطیفه ای است ربتانی ، بالفاصتله تحتت تتیریر آالم و دردهتای درونتی و             

 بیرونی قرار می گیرد و دچار سوز می گردد. موالنا نیز این سوز را به زیرایی در مثنوی بیان نموده است:
 انده ما بی تو یتی  کاین چه بدب تی است ما را ای کری               از دل و دین م

 تتو  بتهتانه می کنتی  و متا ز درد                 می زنی  از سوز دل دم های سرد 
                                                                                    1/9-558 

 و در دفتر پنج  می فرماید:  
 سینه ام پرخون شد از شورابه ات          دل همی سوزد مرا بر البه ات           

                                                                                      5/1660 
 الرته هر دلی این سوز را ندارد:       

 لیک کو سوز دل و دامان چاک                    نوحه گر گوید حدیث سوزناک
                                                                                         2/492 

 و آن سوزی در دل، اعترار و ارزش دارد که از آتش دل )عشق( حاصل شده باشد:       
 بر سر خوان مصیرت خون فشان               یک زمانی اشک ریزان جمله شان
 برزده با سوز چون مجمر نفس                یک زمان از آتش دل هر سه کس
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                                                                                6/2 – 3891 
 و سرچشمه ی آن سوز و آتش افتاده بر دل، دریای عشق الهی باشد:       

 خشک مغزی در بال پیچیده ای                 پیشش آمد زاهدی ، غ  دیده ای
 ختانته از غتیتر ختدا پترداخته     تتن ز آتتش هتای دل بتگداخته
 داغ هتا بر داغ هتا چندیتن هتزار   گتوشمتال متحنت بتی زینتهتار

                                                                             5/4 – 3462 
 دل خوش .7
خوش دلی و شادی را می توان از صفاتی دانست که بر دل، ارر مثرت می گذارند و باعتث بست  و گشتادی آن          

می گردند. موالنا در دفتر چهارم مثنوی و در داستان روزی حالل طلریدن درویش از جماعت مشایخ      بی مشتغول  
 شدن به کسب در خواب، به آن اشاره کرده است:

 ذوقِ گفتِ من خردها می ربود                 نطقی رو نتمود پس مترا زان رزق
 ب ششی ده از همه خلقان نهان                گفت  این فتنه است ای ربّ جهان
 چون انار از ذوق می بشکافت                  شد س ن از من دل خوش یافت 

                                                                                  4/5 – 683 
 و در دفتر دوم می گوید:

 وز قران خاک بتا بتاران ها                              میوه هتا و سرزه و ریحان هتا  
  وشی و بی غمی و خرمی     وز قران سرزه ها بتا آدمی                               دل

                                                                                     2/1095    
 و در دفتر پنج  در تفسیر اسفل السافلین در باره ی خوش کردن دل از جانب حق می فرماید:       

 ض کورتری یابی به پیشاندکی زین شرب کت  کن بهر خویش         تتا کته حو
 جرعه بر خاک وفا آن کس که ری ت          کتی تتواند صید دولت زو گری ت  
 ختوش کند دلتشان که اَصتلَح بتالَهُ           رُدَّ  مِتن  بَتعتدِالتّتوی  اَنتتزالَتتهُت 

                                                                                  5/5-1003 
 .6/1234، 6/286، 3/913، 2/1055همچنین رک.

 
 دل حق جو .8
موالنا در دفتر سوم با تشریه دل، به حضرت یوسف )ع( حق جویی را جزو صتفات دل  متی دانتد و از دل بته            

متی باشتد،       عنوان پیامرری یاد می کند که به دنرال خداجویی و رسیدن به حق است، اما اسیر تن که کوی نفس     
 شده است:

 چتون اسیری بسته اندر کوی تتو                کیست آن یوسف دل حق جوی تو
                                                                                        3/398 

ب عال  می تواند به آن دستت یابتد   همچنین موالنا حقیقت را صیدی می داند که دل، از طریق انسان کامل و قط      
و معتقد است، که باید تا می توان، انسان کامل و عارف را که قطب عال  استت و ستالکان، ریتزه ختوار ختان نعتی        
روحی و معنوی او هستند، را خشنود کنی تا از روزی های معنوی و روحی او برخوردار شوی و به حقیقتت دستت   

 یابی: 
 بتاقتیتان ایتن ختلق بتاقی خوار او           اوقطب شیر و صیتد کردن کتار

 تتا قتوی گردد کنتد صید وحتوش          تتاتتوانی در رضای قطب کوش



 7/       صفات دل در مثنوی 

 کز کف عقل است جمله رزق حلق          چتون برنتجد بیتنوا مانند خلق
 این نگه دار ار دل تو صید جوست           زآنکه وجد خلق باقی خورد اوست

                                                                               5/42 – 2339 
 دل خالی .9
مولوی خالی بودن دل، از عالیق دنیوی و هواهای نفسانی را جزو صفات آن می داند که باعث تزکیته و تصتفیه         

ی دل می شود و در دفتر چهارم ، دل را به کوزه ای خالی تشریه می کند که چون از عالقه به دنیا تهی است قادر می 
   باال بکشاند:باشد، ظرف خود را که تن است ، نیز همراه خود به عال

 چون بررندی تو سر کوزه تتهی                 در متیتان حتوض یتا جتویی نتهتی  
 تا قیامت آن فرو ناید به پست                  که دلش خالیست و در وی باد هست
 میل بادش چون سوی باال بود                 ظترف ختود را هت  سوی بتاال کشد

                                                                                4/701-2699   
کوزه ی تهی مثال روحی است، که از عالیتق ایتن جهتان تهتی شتود، چنتین       » در توضیح این ابیات آمده است:      

«     ) ردروحی ظرف خود، یعنی تن و زندگی مادی خود را ه  ، به باال متی کشتاند و در ختدمت راه حتق متی آو     
 (. 337:  1369استعالمی، 

 نیکدل  .11
مولوی در دفتر چهارم مثنوی از دل های نیک یاد کرده است و به عقیده ی او صفت نیکی و خوبی بترای دل از        

اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا دلی که به نیکی خو گرفته باشد، از مکر و وسوسه های شیطان در امان است و 
م های شیطان در دل های نیک که صفت دل هتای متردان آگتاه و مترتر  بتا عتال  معناستت، نتیجته ی         حیله و نیرن

 معکوس دارد و ارر نمی کند:
 دیو می گفتی که حق بر شکل من               صورتی کرده ست ختوش بر اهرمن
 دیو را حق صورت من داده است                تتا نتینتدازد شتمتا را او بته شست

 تر پدید آیتد بته دعتوی زینهتار                صتتورت او را متداریتتد  اعتتترتارگ
 دیوشان از مکر این می گفت لیک               می نمود این عکس در دل های نیک

                                                                                    4/72-1269 
 خودل اندشه  .11
اندیشه و تفکر از صفات برجسته ی دل است که در دین مرین اسالم نیتز بته آن توجته ویتژه ای شتده استت و             

اهمیت فکر و اندیشه تا اندازه ای است که پیامرر )ص( فرموده اند: رُکعَتان مَقتَصَدَتان فیِ تَفَکُّترِ خَیترم مِتن قیِتامِ لیَلَته      
با تفکر و حضور قلب ارزشمند تر از یک شب زنده داری با دل سرگردان و بتدون   وَالقَلبِ اله: دو رکعت نماز همراه

 (.82: 1388)مجلسی، « توجه است
موالنا نیز اندیشه خویی را از صفات دل می داند و در دفتر اول هشدار می دهد، که بایتد دل را از اندیشته ی بتد و      

چه در فکر و ضمیر انسان ها می گذرد آگاه استت و چتون   قریح، در محضر پروردگار حفظ کرد، زیرا خداوند از هر 
 ستار العیوب وپوشنده ی عیب هاست، از افشای اندیشه و نیات بد آدمی خودداری می کند:

 هر که باشد شیر و اسرار امیر                          او بداند هر چه اندیشد ضمیر
 دل ز اندیشه بدی در پیش او  هین نگهدار ای دل اندیشه خو                      

                                                                                  1/9-3028   
ای دل اندیشه خو، آگاه باش و دلت را از اندیشه ی بد و قریح در محضر او »دکتر زمانی در معنی آن آورده است:     

حفظ کن پس اگر می بینی که اولیاءا ، اسرار و مکنونات دیگران را فاش نمی کنند به ایتن دلیتل نیستت کته واقتف      
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)زمتانی،  « ستار ، آن اندیشه ها و مکنونات را افشا نمی ستازند نیستند، بلکه وقوف دارند، ولی به اقتضای اس  مرارک 
1374  :783 .) 

 
 گیری نتیجه
مطالری که بیان شد نشان می دهد ، صفت صدق و راستی دل، نزد موالنا از اهمیتت زیتادی برختوردار استت و           

بیشتر از سایر صفات دل در مثنوی به آن اشاره کرده است، همچنین به دفعتات در مثنتوی بتر آرامتش ب تش بتودن       
ن راستت را از دروغ تشت یص دهتد کته     حدیث راست بر دل تیکید می کند و معتقد است دل زمانی می تواند ست  

 دچار آفت بیماری و رنج نراشد.   
موالنا همچنین در مثنوی از صافی، روشنی و صفای دل س ن می گوید و شرط صاف شتدن دل را مجاهتده ی         

ده با اخالص می داند و به اعتقاد او باید جهت پاک شدن  قلب از هواهای نفسانی و آماد گی آن برای درک و مشتاه 
 ی اسرار الهی تالش فراوان کرد.

از نظر او صرر، دل را صافی می کند و خلوت نشینی باعث ایجاد صفای دل می گردد و روشنی دل و ضتمیر را،        
برتر از ظاهر توصیف می کند و ارزش غ  در نزد او از آن جهت است که هر چته را کته از دل بگیترد بهتتر از آن را     

 گاه آن، دل بندگان خوب خداست.جایگزین می سازد و جای
زیراترین صفت دل، سوز دل است، از آن جهت که به آن صفا و پاکی ب شیده و باعث روحانی و معنوی شتدن         

دل می گردد و آن سوزی را دارای ارزش می داند که از آتش دل )عشق(  حاصل شده و سرچشمه اش دریای عشتق  
 گی دل می داند که بر آن تیریر مثرت می گذارد.الهی باشد، خوشی را باعث بس  و گشاد

مولوی دل را پیامرری می داند که به دنرال صید حقیقت استت و ختالی بتودن دل، از عالیتق دنیتوی و هواهتای            
 نفسانی را جزو صفاتی می داند که باعث تصفیه و  تزکیه ی دل می شود.

که صفت مردان آگاه و مرتر  با عال  معناست کته از مکتر و   اهمیت نیکی دل به عقیده ی او از آن جهت است،       
وسوسه های شیطان در امانند. اندیشه خویی و تفکر را از صفات  برجسته ی دل می داند و معتقد است کته بایتد دل   

 را در محضر پروردگار از اندیشه بد و قریح حفظ کرد. 
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