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هدف از نگارش این مقاله این استت هه ماا  اییات ففرر ال  ل فل  مثنوی مولوی فر زمینه ی موضتوخ خلوت ل چله نشتینی یررسی    

شتوند. این ژوله  یه وورت هرایاانه ای اناا  شد  است. التره یا مشالتمی مانند فسررسی یه مناییی هه موضوخ خلوت را مشری   

 هرف  یاشند، مواجه یوفیم. 

نا فر ففرر ال  ل فل  مثنوی ضتان ییان این نالره هه یاید فر میان جا  یاشیم ل خدا را فراموش نالنیم، این نالره را نی  ییان می  موال

هند هه منهایی از هانشتین ید یهرر استت. چله نشتینی ل ریاضت یاید راهی یه سوی شناخت یهرر خوف ل خدالند یاشد. شرای  ل  هر    

نشتینی ییان شتد  استت هه ستالی یاید یه ان ها موجه هند. مدت، ل ت ل ملو خلوت ی یار مهم      های خاوتی یرای خلوت ل چله 

 است.

فر این ژوله  حالات عدف چهو فر خلوت ییان شتد  استت. ستالی فر ارر ریاضت هایی هه می هشد یه ژاهی رلی می رسد ل این    

می مواند یالی از اولی مرین فسرالرف های خلوت یاشد هه یالی از مهم مرین نرایج خلوت است. فنای فی اهلل ل مالی حق فر خلوت 

 فر این ژوله  یه وورت هامو مشری  شد  اند.
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 مقدمه -1

اوف  ل را شری ن انچه فر این مقاله یررسی می شوف این است هه نگارند  را  ل رلش ل فل فه ی فرست چله نشینی
 نظر موالنا را فر این مورف یررسی هرف  است.

 تو از هر چی  الز  استتت هه تفره شتتوف عدف چهو از مقدص خاوتتی یرخورفار استتت ل اعرقاف عایتی یه ان لجوف 
فارف. هاان طور هه یرای مرفتان ل نوزافان چهلم می تیرند، لجوف چله نشینی ل ریاضت های توناتون نی  فر میان 

 الالانی هه یرای رسیدن یه حق فر متش ه رند، لجوف فارف.س

چله ها ل خرم هایی هه وورت می تیرف عتل  یر این هه رلی ل یاطن ان ان را یرای رسیدن یه خدا م هیه می هند، 
 اراف  ل اعرااف یه نفس را هم یاال می یرف ل یی نوخ متارز  علیه لسوسه های شیطانی ل نفس امار  است.

ی از چله نشینی ها، مرک های حیوانی وورت می تیرف ل سالی حری غذا خورفن  نی  یاید مطایق فسرور فر ییضت 
 شیخ ل ژیری یاشد هه ال را راهناایی می هند.

شیخ یه هر سالی مرناسب یا اسریداف فرلنی ل موانایی مینوی اش،  هری را میلیم می فهد هه هایشه فر  لب ل یر 
ی توید هه غذا هم یاورف، هم ستان یگوید، هم یاواید ل هایشتته لضو فاشره یاشد ل  ستر زیان  یاشتد ل یه ال م  

افالارش را از لرلف لستوسته های شیطانی حفک هند. سالی، یه مرلر فر این را  موانایی اش را نشان می فهد. نااز   
گ می شوف های م ترلتی زیاف می خواند، ل ان  در فر م تا و مینوی غرم می شوف هه شهوت فر لجوفش هارن  

 فناء فی اهلل ل غرم شدن فر لجوف خدا یاعث رسیدن یه مقصوف ل یقای حقیقی می ترفف.

تاهی یی ریاضت اجتاری، ان ان را یه مقصوف می رساند ل ان  رار ترفرن فر میرض امرلان های الهی می یاشد ل 
ف ما ال رلحی مینوی ژیدا لارف شتدن یتهای مارل  هه فر نریاه ی وتتر ل شالرت اری ان ان است راهی می شو  

 هند. ل یه  و  موالنا:

 «هر هه فر این ی   مقرب مر است       جا  یت ییشررش می فهند»

مولوی ریاضت ل خلوت نشینی را فر حد اعردا  ژذیرفره است ل این فیدتا  را فارف هه سالی یاید فر میان مرف  للی 
شتتره یاشتتد للی لجوف عوامو مارل  فر اطراف  ال را از خدا غافو منها از مرف  یاشتتد، یینی یاید ارمتاا اجرااعی فا

نالند. تاهی نی  لجوف یی هانشتین خوب هه ان تان را یا خدا ییشترر اشنا هند از خلوت ل منهایی هه احراا  لرلف    
 شیطان یه ان ملفو است یهرر است.

الی حقیقت لجوف خوف ل خالق خوف را ینایراین خلوت ل چله نشتینی، می مواند یه عنوان زمینه ای مطری شتوف ما س  
یهرر یشناسد، نه این هه ییضی افراف امرلز  فر را  هارهای شیطانی از ان اسرفاف  می هنند ل یا اناا  فافن هارهای 

 خارم الیاف  فر نریاه ی ریاضت، ا هان عاومی را منلرف می سازف.

مواند جلو  ی لا یی حق را فر ماا  ژدید  ها ل  ه ی هه فر ارر خلوت ل ریاضت لا یی مصفیه ل م هیه می شوف می
 موجوفات عالم امالان مشاهد  نااید.
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ژس می موان تفت: اراسرگی یاطن، فلری از لسوسه های شیطانی، متارز  یا نفس امار ، فیدن جلو  ی لا یی حق، 
ی ت ل خلوت هاژیدا شتدن چشم یصیرت، یافرن عقو اخرت اندی  ل فرلنی واف ل یی غو ل غ  از نرایج ریاض 

   لا یی است هه فر نهایت سرچشاه ی حالات ها می شوف.

 تعریف خلوت

یالی از مهم مرین م ا و عرفان، خلوت، چله نشینی یا ریاضت می یاشد هه متاحثی ژیرامون ان فر میان عرفا رایج 
حق از  ل ژیوسرن یهاستت. خلوت فر لا   یه مینای ع لت ل توشه نشینی است ل یه نظر اهو ووفیه انقطاخ از غیر  

طریق ژیاوفن مراحو مارل  سیر ل سلوک است هه طی ان سالی یه فرجه ای می رسد هه فر میان مرف  زندتی 
می هند للی غیر از خدا چی ی نای ییند ل چشاه های حالات از فرلن  می جوشد. سالالی هه از طریق ریاضت ل 

است ل فرلن  را یرای خدا واف ل یی غو ل غ  ناوف   چله نشینی یه حق می رسد فر لا   یا نف   متارز  هرف 
 است.

ریاضتت فر لتت یه مینای را  هرفن ل ژرلرش سترور استت ل فر اوطتی اهو اهلل عتارت است از مهذیب نفس از    
 شهوات حیوانی.

ل   خلوت عتارت از مااوعه ای تت از چند تونه ماالفت نفس ل ریاضات از مقلیو طیا » شتا  نیات اهلل می توید: 
 (.1431)توهرین،«  لت منا  ل وو  ایا  ل  لت هت  ل مرک ماالطت انا  ل مدالمت  هر ملی عت  ل نفی خواطر

طتق انچه هه فر فسترور الیلااء ل مصتای امد  است: خلوت از امور ملدره ل از جاله م رل نات است هه فر زمان  
یه علت ژدید امدن اخرتف ارا ل جدا ، خلوت رایج ژیامتر )ص( ، مرف  هاوار  فر وتتلتت ل هانشتتینی یوفند للی 

عقید  فارف: مرف  یاید یرای رسیدن « جنید»شد ل طالتان یرای حفک ستمت فین خلوت را یرت یدند هاان طور هه 
 یه ستمت از هم هنار  تیری هنند زیرا این زمانه ی لحشت است.

خفرن یا خاموشی هامو اجرناب از میاشرت، مدالمت  عاد  افاب خلوت نشتینی نی  یدین  رار است: هم خورفن، هم 
 یر  هر، نفی خواطر ل فلا  مرا ته.

 خلوت یا صحبت؟

موالنا فر یاب این هه خلوت یرمر استت یا ولتت، یه طور  طیی فالری نالرف  است ل رجلان یالی از ان فل را یر  
یرای ه ی هه فر منهایی فچار لسوسه  هم مریوا یه الضتاخ ل احوا  ل شرای  سالالان می فاند ل می توید: خلوت 

های شتیطانی می شتوف، ژ تندید  نی ت ل این افراف یهرر است هه فر جا  یاشند. ماصووا جا  افراف نیی ف  ل    
 وال  زیرا هه منهایی از هانشین ید یهرر است ل هانشین خوب فاشرن نی  یرمر از منهایی است.

نی  خلوت ستمت من ل رلی است ل میرقد یوفند هه زمانه، زمانه ی  یه نظر افرافی مانند اما   شتیری ل نام رازی 
لحشتت استت ل خرفمند ه تی استت هه منها یاشد، هاان طور هه انتیاء ل اللیاء نی  یرای لوو  یه مقامات یقین،     

 مدمی از خلق انقطاخ فاشرند.
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 هدف خلوت

 و  ع الدین ملاوف هاشانی این خلوت ل عتافت ل مااهدت چهو رلز ، از م ترل تنات وتوفیه استت ل طتق     »
سنت فر زمان ژیامتر )ص( نتوف  است ل ووفیان یید ها ان را ژذیرفرند. ل طالتان حق از یهر ستمت فین، ووام  ل 

 (.1434ساافی، « ) خلوات را اخریار هرفند.

رلز عاو خوف را فر لا   ه تی هه می خواهد فر مرمته ی وتدیقان ل ووفیان لا یی  رار تیرف یاید فر مدت چهو   
 یار چله می تیرند. 3یا  4یرای خدا خالص هند ل یا فل ما  یا سه ما  مروالی فر خلوت ینشیند ل ییضی فر میان سا ، 

 مدت خلوت

رلز می یاشد. هاان طور هه رسو  اهر  )ص( فرموف  اند: هر هس هه  لب خوف را چهو شتانه رلز  34مدت خلوت 
ک عت ق فنیوی نااید ل فر  هر تفرن مدالمت هند ل هم یاورف ل هم یگوید ل از یرای خدا خالص ل ژاک هند ل مر

فیگران ع لت یگیرف، از فل  چشتاه های حالات ل ایاان خالص می جوشتد. میقات حضرت موسی )خ( چهو رلز   
، یوف، تو حضتتترت اف  فر چهو رلز ماایر ترفید ل ه تتتی هه لا یا  لت  را یه مدت چهو رلز از ر ا و ژاک هند

 نف   ژاک ل ر یق می شوف ل یه خدا ن فیی می شوف.

 حکمت عدد چهل در خلوت

چهو عدف هامو ل مقدستی استت ل موجه یه این عدف ما این زمان فر ی تیاری از مراسم افامه فارف ل موجه یه ان از    
 ل یه این جهت اف « اً خَاَرتُ طینَه افَ  یِیَدیً اَرییینَ وتاح» جایی ژیدا شتد  است هه فر حدیث  دسی امد  است:  

 را زاف  ی چهو وت  ل چهو وتای فان ره اند. 

 خا انی شرلانی تفره: 

 از این سه مینی ال  فا  میم یی اعراب      یه یی  یا  ل چهو اوو ل چهو وتای هه ه ت  

 یه وت  ملشر ل خا ین ال  رلز ح اب                    یه یهررین خل  ل ارییین وتای ژدر     

 خوف یر زیان لط  یراندی رنای خاک                           خاک چهو وتای سرشری یه فست ون   

 ( 1431زمانی،«)مَن أخلَصَ هللِ اَرییینَ وتاحاً ظَهَرت ینایی  اللالاهِ مِن  لتهِ عَلی لِ انِهِ» طتق حدیث نتوی:

ت مشاص هرف  هه ایردا سی رلز یوف  ل یه فلیو ل فر  ران هریم فر مورف لعد  ی خدالند یه موستی، مییاف ل میقا 
نقصتانی هه ژی  امد ف  رلز فیگر یه ان اضتافه شد ل چهو رلز شد: لَ لاعَدنا موسی رَترینَ لَیلَه لَ اَماَاناها یِیَشیر    

 فَرَمَ میقاتِ رَیه اَریَیینَ لَیله. هاان طور هه یرای مرفتان ل نوزافان هم چهلم می تیرند.
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لیاء یرای حق خلوت می هرفند ل میاوال چهو رلز  یوف  استتتت. للی خلوت های ژیامتر )ص( هه فر غار انتیاء ل ال
حرا یوف از سی رلز ییشرر نای شد ل ان  در میو یه خلوت فاشت هه  ریشیان یه طینه می تفرند ژیامتر)ص( عاشق 

 ژرلرفتار خوی  شد  است.

وت  حاایی از سالی یرفاشره می شوف ل ولت ان این حالات خلوت نشتینی فر چهو وتای ان است هه فر هر  
 است هه ژس از اماا  این فلر ، جویتار حالات از ف  ال می جوشد ل یر زیان  جاری می ترفف.

 وقت خلوت

یی ترم هر ما  ل ت خلوت می یاشتد یه شترا ان هه سالی یه خوف اعرااف هند ل فر چله نشینی ماا  شرای  ان را    
وار مرین ان نفی خاطر است یر فلا  ل ارمتاا  لب یا خوی  ل م لیم ل رضا یه چی ی هه از یاید رعایت هرف هه فشت 

حق می رسد ل هرهس هه فر خوف موانایی نای ییند، این نیت را نالند هه: چهو رلز موجه می هنم یه حق ل از خلق 
 سر یر .فلری می ت ینم یه این امید هه خدالند موفیق فهد هه یا ی عار  را این تونه یه 

 محل خلوت

خلوت یاید فر ملو ل مو ییری خاص یاشد. واحب خلوت فر ان جا از مل وسات غایب می شوف ل ییضی از حقایق 
ل استرار یر ال هشت  می شتوند ل مرصتوفه یه ان لا یه می تویند ل اتر فر حا  حضتور یاشد، مالاشفه می تویند.      

فخَلنی مُدخوَ ودم  ل اَخرِجنی مَارَجَ وِدم  لَ اجیو لی مِن وتاحب خلوت چون یه فر خلوت رسد می توید ) رَب  ِ ا 
 (.1431لَدُنیَ سُلطاناَ نَصیرا( )توهرین، 

 زاناله مشتولم یه احوا  فرلن                 مولوی: من ناواهم شد از خلوت یرلن  

 خلوت حقیقی

زمانی، )« ژرستتری ل نف تتانیات   خلوت حقیقی عتارت استتت از خالی یوفن از انانیت ل خوف» طتق نظر نیالل تتون 
(. خلوت ل چله نشتینی لا یی یه این وورت است هه سالی فرلن خوف را از هوا های نف انی ل لسوسه های  1431

 شیطانی ژاک سازف ل من یوفن ل خوف ژرسری را از خوف فلر هند، انگا  یه سوی میتوف حقیقی رل هند.

 شرایط خلوت

ا  فر هر شرا ال امی است ل ه ی هه نیت خلوت می هند یاید این موارف را فر خلوت هشت شرا لجوف فارف هه فل
 رعایت هند ما یه مقصوف یرسد. 

شترا ال  فلا  خلقت است. یینی ه ی هه نیت می هند چهو شتانه رلز فر خلوت ینشیند یاید خلوم  فلا  فاشره  
این مدت میین یه  هر ل مصتتفیه ی نفس  یاشتتد ل از ملو خلوت ییرلن نیاید، خوف را از میصتتیت ها فلر هند ل فر

 مشتو  یاشد ل ناواید ما ل ری هه خواب یر ال غالب شوف.
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شترا فل  فلا  لضتو است. ه ی هه فا م الوضو است  لت  نورانی می شوف ل شیطان از لجوفش فف  می شوف ل   
 لضو لسیله ای  وی یرای این هار است.

مصفیه ی یاطن مقلیو غذا ل هم خورفن است؛ زیرا ل ری مید  ژر شترا سو  فلا  وو  ل رلز  است. شرا مهم فر  
فاضو مرین شاا ن ف خدای میالی ان » یاشد لسوسه های شیطانی هم زیاف می شوند. رسو  اهر )ص( می فرماید: 

است هه مفالر ل ترسنگی لی فراز مر است ل فشان مرین شاا ن ف حق ان است هه طیا  ل اب ی یار خورف ل ی یار 
 «ید.یاوا

می یاشد؛ ل « ال اله اال هلل » شترا چهار  فر فلا   هر ل یاف هرفن خدای میالی استت. یرمرین  هر فر خلوت،  هر   
این  هر استت هه یندتان را از ه ری ایشان رها می هند ل یه حق می رساند ل چون  اهر یر  هر مدالمت هند، ارر  

  هر یه رلی رسد ل رلی  اهر شوف.

 سالوت ل سان نگفرن یا غیر شیخ می یاشد، ل ان نی  یه  در حاجت ل شرا افب است. شرا ژنام فر فلا 

 یه ظاهر چون شتی خامُ      هاه یاطن زیان یاشی

 است. نه خاموشی است ل یالی تریارن از مرفمان. 14حضرت عی ی فرموف  اند: عتافت 

 «فر ایا  خلوت ج  یه  هر لب نانتانید.» ژیامتر اهر )ص( می فرماید:

شرا ششم نفی خواطر ل مرک اندیشه ی ژراهند  است ل سالی یاید ماا  حواص خوف را میطوف حق هند ل  لب ل 
حذر هنید از هر چه شتتاا را از خدای میالی مشتتتو  » فالرش را از اغیار ژاک هند. رستتو  اهر  )ص( می فرمایند: 

 « هند.

نند هه خاطر یر مثا  حدری است. ی رتان را هر تا  مقصوف از خلوت خوف نفی خاطر است ل این را طهارت یاطن خوا
 خاطری فر امد  است غ و هرف  اند.

شترا هفرم م لیم است ل اعرراض نالرفن یه هر چی  هه از حق میالی یه ال رسد. از  ت  ل ی   ل رنج ل راحت ل  
 تشای  ل فرلی رگی ل مندرسری ل ییااری ل غیر این ل یه هاه راضی یاشد.

ا ژیر راست فاشرن است ل خوف را فر هاه ی ل ت ها فر حاایت ل سایه ی عنایت ال فان رن است؛ شرا هشرم ف  ی
نه ان تونه هه فا م شتیخ را فر خیا  ل خاطر فاری ما از خدای یاز یاانی. فر لا   نتاید راهناا یا ژیر مان  رسیدن یه  

 مقصوف شوف.

 ذکر در خلوت نشینی

تویند ل یر ان  هر مدالمت هنند هه یهررین  هر است ل فر « ال اله اال اهلل»فر خلوت نشتینی یهرر استت هه  هر   »

خلوت خیا  ل لا یه یرای وتوفی ژیدا می شتوف ل فرم ان ها این استت اتر خیا  ل مصور ال  از میان یرلف ل رانی    
ت هه ه لا یه اسیااند، خیا  استت ل اتر انچه فر مایو ال  فید  یه مصور مایو رانی ملو ل مرتشی شوف یداند ه 
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ال را اسرقتا  هرف  ما ان لا یه را علای ل  ل ی ل هشفی ل نوری ل سری یه ماا  اسریفاف هند ما لا یه فیگری رلی 
نااید. فر هر حا  اهو خلوت را لا یات هش  ف ایق امور غیتی فست می فهد. مانند خواب فیدن یا فر حضور یدلن 

 (.1434)ساافی، « د.غیتت ال ژی  اید هه ان را مالاشفه توین

 انواع ذکر در خلوت

 هر ش  است. ال   هر ظاهر ل یاطن، ل این مقا  سالالانی است هه ایردای را  اند ل متردی ه رند. فل   هر  لب 
ل رلی، ل این مقا  مروستطان استت. سو   هر سر ل خفی، ل این مقا  ان هایی است هه یه نهایت را  رسید  اند ل   

 منرهیان می یاشند. سالی حقیقی ه رند ل

 انواع ذاکران در خلوت

   اری از  اهران فر عالم ان ان  هر می تویند ل ان ها ستمریان اند.

   اری از ان ها فر ملالوت عالم ان انی  هر می تویند ل متمریان اند.

 ل   اری فر ملی عالم غیب  هر می تویند ل ایشان هرامریان اند.

 ر می تویند ل مالاشفانند.ل   اری فر ملی عالم غیتی  ه

 ل   اری فر ملالوت  اب  وسین  هر می تویند ل ایشان مقریان اند.

 ل   اری فر ملالوت ال افنی  هر می تویند ل ایشان لاوتن اند.

 اهر هه می یاید فر حاایت ودم یاشد ل مالص یاشد حق را یرای حق یپرسرد ل مراف ل مقصوفش رضای خدالند  ل
 ل یا مرص عذاب ل مقصوف ال هیچ چی  غیر از حق نتاشد. یاشد، نه طا  رواب

 لزوم خلوت نشینی

ه تی هه نای مواند خوف را فر یرایر لستوسه های شیطانی ل عوامو فریتند  ی فنیایی حفک هند یاید خلوت هند ل   
ر نیت ات اراف  هند ما یاطن  را  وی نااید ل موست  خلوت ل چله نشینی ودم ل خلوص یاطن  را یه ظهور رساند. 

خلوت فق  یرای خدالند یاشد ل هارا  یا ودم ل خلوص یاشد نفس مصفیه خواهد شد؛ زیرا فق  حق ناظر یر اعاا  
 ان ان است. فر این زمینه موالنا می توید:

 سر یرلن نار  چو زند  است این یدن            نذر هرف  هه ز خلوت هیچ من   

 نه از یرای رلی مرف ل زن هند          زان هه فر خلوت هر ان چه من هند  

 ج  یرای حق نتاشد نیر                   جنت  ل ارام  اندر خلوم   

 (4933_4343هر فل هار رسرم است ل حیدر است)ففرر ژنام/           این جهاف اهتر است ان اوتر است  
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ا، از ایناله فرلنشتتان میرتی ژیدا نالند، یید از ارمتاانتیاء ل اللیاء ل ری یا عاو  مرف  ارمتاا فاشتترند، یرای اطاینان 
مدمی را فر خلوت یه ستر می یرفند ما فلیار  فرلنشتان وتاف ل رلشن شوف. یه اعرقاف موالنا رلی ل رلان اشااص    
ژاک مثو اب رلشتن ل ژاک است هه فر ارر یرخورف یا ژلیدی ها، طیم ل رنگ  متییر می هند ل میر  می شوف، للی  

ارر متایر ل خلوت شتفاف ل مای  می شتوف ل یه یاال وتیوف می هند. ل مشالیو  طرات ژاک می فهد ل یر     فلیار  یر
 زمین یه وورت رحات می یارف ل این ل ل  خلوت نشینی از نظر موالنا است.

 نظر اسالم در مورد خلوت

رهتانیت را نپ تندید  ل ریاضتت های   استت  انقطاخ ل یریدتی از خلق را یه طور هامو نپذیرفره ل از نظر اجرااعی،  
ان مومن هه یا مرفمان امی ش :» سات ل طوالنی را یرای رسیدن یه حق ماوی  نالرف  است. فر حدیث امد  است 

هند ل یر جفا ل ازار خلق شتالیتا یاشتد، یهرر از ه تی است هه یا خلق فر نیامی ف ل رنج ل زحات میاشرت را ملاو    
 (.1433هاایی، « ) نالند.

 خلوت نشینی نزد اولیا سنت

خلوت نشتینی ل ملاو ریاضت یه وورت میقو  فر یین اللیاء رایج یوف ل انتیاء هاان طور هه ل ری را یرای خلوت  
فر نظر می ترفرند ل فالرشتان را از هر چه ج  خدا می شت رند للی از نظر اجرااعی هم یا خلق ارمتاا فاشرند ل یه   

 طور هامو از مرف  جدا نای شدند.

ین خلوت را یه  صتد ماره  فالر ل جاییت خاطر یرای رسیدن یه حق اناا  می فافند. این سنت از سنن ژ ندید   ا
ی اللیاء ل انتیاء استت. فر میان ژیامتران حضترت موستی )خ( چهو شتانه رلز یه میقات رفت ل از خلق فلری هرف.    

نی  سالی یی ما  فر غار حرا خلوت می هرف حضترت عی ی )خ( نی  این سنت را رعایت می هرف. ژیامتر اهر  )ص(  
 ل یا خدای خوف راز ل نیاز می هرف.

 نجات واقعی انسان معرفت نه ریاضت

یا لجوف مورر یوفن ریاضت ل خلوت نشینی فر رسیدن یه ناات، ناات لا یی ان ان یه میرفت ل شناخت است نه یه 
  را فارف ل را  ریشتته هن هرفن ان ها را می ریاضتتت. ه تتی هه موانایی شتتناخت خوف ل هوا های نف تتانی فرلن 

 شناسد، یه راحری می مواند یه حق یرسد. این میرفت نوعی مالاشفه است مترنی یر شهوف ل اشرام رلحانی.

فلر  ی ریاضت فر هر سالالی ینا یر اسریدافش مفالت می هند. ژشاینه ژوشی، فا م الذهر یوفن، مرک حیوانی، رلز  
نااز ل فعا ل تریه ل یا خدمت یه خانقا  از را  های توناتون ریاضت است ل میرفت یه این فاری، شتب زند  فاری،  

هه چه راهی یهرر استت ل مدت ان چقدر یاید یاشتد، را  ناات سالی است. تاهی اورار یر یی رلش هه از للا    
ین یار  یا های ل رلحی یا ان ستالی ستازتار نی ت، یاعث تاراهی سالی می شوف نه ناات ال. ژس میرفت فر ا  

 ماریه ی شیخ ی یار مهم است.
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 رابطه خلوت و عزلت

ییضتتی از ملققان، خلوت ل ع لت را مررافف فان تتره اند. ییضتتی هم میان ان فل فرم تذاشتتره اند ل تفره اند هه  
خلوت، منها شتدن از اغیار استت ل ع لت، منها شتدن از خوف ل مشتاهد  ی حضرت میشوم. یا این مینی مرمته ی     
ع لت یاالمر از خلوت، چنانچه یالی از عارفان توید: خلوت، وتفت اهو وفوت است ل ع لت از نشانه های لولت  

 است.

 نظر موالنا در باب خلوت و عزلت

موالنا یه وتتورت  ضتتیه ی هلی ستتلتی یا ایاایی حالم نای هند، یلاله میرقد استتت هه رجلان خلوت ل ع لت یر  
احوا  ل الضاخ سالالان ل مقا  من لت یاران ل هانشینان ل افلار مارل   وتلتت ل میاشرت یا یرعالس، ی رگی یه 

 سیر ل سلوک ل امثا  فیگر این خصوویات است.

 نظر موالنا درباره ی معنای خلوت

ی مینی خلوت ل لحدت این استتت هه ستتالی منها رلی اخریار هند؛ یینی خوف ستترل از ژی  خوف یدلن این هه ی»
ل ژیر ل شیخ راهتری فاشره یاشد، یرای ژیاوفن مقامات ل مدارج رلحانی طریقه ی سیر ل للی مرشد ل اسراف راهناا 

سلوک عرفانی ل م لی زهد ل مرهب ل عتافت ل ریاضت ژی  تیرف. مولوی فر این مورف جداً ل یه طور  اط  میرقد 
م تلیم ژی  خضر  یه لجوب وتلتت ل ژیرلی هرفن از شتیخ ل استراف راهتر استت. لی یییت ل اطاعت للی امر ل     

راسترین ل مراییت ژیر هامو مالاو را هه فلیو را  ل چرا  هدایت استت، شترا اولی سیر ل سلوک عرفانی ل طی    
مراحو ل فرجات هاا  ان تتانی می فاند ل خوفستتری ل منها رلی را فر این را  موجب ضتتتلت ل تاراهی می فاند؛ 

اان، ه« ) ل شیخ راهتر است، نه خوفسر ل خوف ساخره.عنی خلوت ت ینی ستالی هم یه فسترور ل میلیم ژیر ارشتاف    
1433.) 

 طریقه ی سلسله ی مولویه در خلوت نشینی

سا  ( یه این طریق  4فر این ستل تله رستم چنان استت هه طالب لرلف فر ان سل له، یاید ه ار ل یی رلز )     »    
لز اب هشتتی، چهو رلز فراشتتی، خدمت هند: هر ستتا  چهو رلز خدمت چار ژایان، چهو رلز هناستتی فقرا، چهو ر

چهو رلز هی   هشتتتی، چهو رلز طتاخی، چهو رلز خرید حوایج، چهو رلز خدمت مالس فرلیشتتتان، چهو رلز 
 464چهو رلز هه  3نظارت ل یاید هه این خدمات ماا  شتوف یی رلز ه ر نشوف. ژس از این خدمات هه هر سا ،  

ل ملقین استتم جتله یر ال هنند ل حار  ای جهت استتای  ل می شتتوف ل رلز های یید ال را غ تتو می فهند ل مویه 
 (.1434ساافی، « ) عتافت یه ال فهند ل ریاضت ل مااهدت یه ال میلیم فهند.

 تأثیر ریاضت های جسمانی در کمال نفسانی

 مولوی فریار  ی زهد ل مقوا ل عتافت ل ریاضتت های ج اانی، مثریر ان فر م هیه ی رلی ل مصفیه ل مالی یاطن »
 از هدلرت های نف انی هه مقدمه ی مللیه ل لوو  یه مدارج عالی هاا  ان انی است تفره های نت ی فارف:
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 فر ریاضت اینه ی یی رنگ شو                           هاچون اهن ز اهنی ییرنگ شو  

 ما یتینی  ات ژاک واف خوف                        خوی  را وافی هن از الواف خوف  

 رنج این من رلی را ژایندتی است                         مرفن من فر ریاضت زندتی است   

 چون هند من را سقیم ل هالالی                                  ما یقای خوف نتیند سالالی   

 (1433اایی، )ه« هآن یت یر من، یقای جان ماست                      این ریاضت های فرلیشان چرا ست   

طتق نظر مولوی، ساری فافن یه ج م یاعث ویوف رلحی ل هاا  نف انی می شوف ل ه ی هه یت ل رنج را یر من 
 خوف ملاو می هند، رلح  اماف  ی ژذیرش الطاف ل حالات های الهی می شوف.

 ریاضت های اجباری

هه سالی یه اخریار ل اراف  ی خوف نیت  ریاضت ها فل نوخ ه رند: اخریاری ل اجتاری. ریاضت هایی اخریاری ه رند
هند یه مدت چهو شتتتانه رلز خوف را یرای خدا خالص هند ل فر خلوت نشتتیند ل ریاضتتت هایی را مرلا و شتتوف ل  
ستاری هایی فر این مدت یالشد ما رلح  اماف  فرک حالات های حق شوف ل چشاه های علم ل فانایی از  لت   

 یاوشد ل یه ایاان لا یی یرسد.

ریاضتت های اجتاری، مصتیتت ها ل اال  ل فرفها ل حوافری ه ترند هه رلزتار یر سر ان ان ها می الرف ل فر     للی
لا   ازمای  های الهی می یاشتند هه این تونه ریاضتت ل ستاری ها، اجتاری ل یی اراف  شاصی ه رند ل نق     

ن استت هه وتور ل یرفیار ل شالرت ار  مهای فر مرییت یاطن ل نفس ان تان فارند. لظیفه ی ان تان فر این مو   ای  
 یاشد، زیرا مثتً از فست فافن ما ، فرزند ل یا هر چی  ارزشاندی ماالن است یت ترفان جان ال یاشد.

 مولوی می توید:

 فر ریاضت ایدت یی اخریار    سرینه شالرانه ف  ای هامیار

 مرگ اسب ل اسرر ل مرگ غت     یُد  ضا ترفان ان مترلر خا .

 خانهخلوت 

خلوت هرفن یا حق، مللی فارف هه خلوت خانه می تویند ل فر لا   مقا  هااالت لالیت ل رستتیدن یه یقین را می 
تویند. ل فر ان جا املاف ملب ل ملتوب ل عاشتق ل میشتوم ل نتی ل للی است ل غیر از انها ه ی حضور ندارف ل   

 خلوت خانه ی اسرار، مقا  انس یا حق است.

 طبق گفته ی عطار

 ه ت تنای از فل عالم ماند  ژنهان ما اید          جای ال ج  تنج خلوماانه اسرار نی ت»
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 (1434ساافی، «)فر زمین ل اساان ان تنج هی یایی مو یاز           زاناله این ج  فرف فرلن مرف مینی فار نی ت

 انواع خلوت خانه

ه اح تتان، خلوت خانه خاص، خلوت خانه شتتهوف، خلوت خانه ها چند فستتره اند: خلوت خانه اشتتریام، خلوت خان»
 (1434)ساافی، « خلومگه اوتب، خلومگه ف .

 خلوتیان ملکوت

 خلومیان ملالوت جوان مرفان طریقت را تویند.

 یه مااشای مو اشوب  یامت یرخاست                  م ت یگذشری ل از خلومیان ملالوت   

 سرل سر ه  هه یه ناز  د ل  امت یرخاست )حافک(               ژی  رفرار مو ژا یرنگرفت از خالت     

 خلوت خانه پیامبران

هر هدا  از ژیامتران خلوت خانه ای فاشرند هه فر این خلوت از لسوسه ها ل هوا های نف انی رها شد  ل یه حضرت 
 حق ل فلست لا یی ژیوسره یوفند.

جا ال ل زلیاا یوفند للی چون از نفس شتتیطانی جدا شتتد  خلوت خانه یوستت  )خ( خانه زلیاا یوف هه هر چند فر ان 
یوفند ل از لستوسته فلر یوف خلوم  یا خدا یوف ل اترچه یا زلیاا حرف می زف للی سرش یا خدا یوف ل فر ف  یا خدا   

خلوت ختانته ی ایراهیم )خ( فرلن ام  یوف هه هر چند فرلن ام  یه ظاهر می   «. میتا ا... انته ریی  » می تفتت  
خانه  خلوت«. این  اهب الی ریی سیهدین» تل ران حق یه سر می یرف ل سر ل ماللا  یا حق یوف هه  سوخت؛ فر

ی موستی )خ( نی  هو  طور یوف، ظاهرش را یه مطالیه ی ارار یاز فاشرند ل یاطن  را یه مشاهد  انوار م رترم، ما از  
 «.ال  الاومنینستلانی رتت الیی ل انّا :» ان مینی یه این عتارت اشار  فرموف هه 

خلوت خانه ی یونس )خ( شتالم ماهی یوف. من  را یه حووله ی ماهی سپرفند ل سر ال را یه خوف مشتو  هرفند ما  
ل خلوت خانه ی عی تی فلی چهار  یوف. چشا  یا  « ال اله اال انت ستتلانی انی هنت من الظالاین » می تفت: 

خلوت خانه از خلق جدا می شتتدند ل یه حق می ژیوستترند. مت اله یوف للی جان  یا حضتترت حق فم تتاز یوف ل فر 
خلوت خانه ی حضترت رسالت مقا   رب ل فر شب میراج ل  اب  وسین یوف. ان جا نفس نفیس ال را یه افق اعلی  
مشتتو  هرفند ما ستر ال فراغت خلوت یافت. یه حضرت خطاب امد ینشین ل خاموش یاش هه هاه ی ژیتاتران را   

ا نشت رن امد. هاگان را تفرن یوف مو را شنیدن امد. هاه تفرند ما من شنید  اهنون مو یشنو ما  ای ترافن امدن مو ر 
 «فالحی الی عتد  ما الحی» من یگویم هاه هس راز خوف یا حتیب خوف تفت؛ من راز خوف یه مو می تویم: 

 خلوت خانه توحید

 اشد لالن  ط  عت ه از ما سوا هرف  یاشد.مقا  فناء ظاهر را تویند هه هنوز یه مرمتت هاا  فناء نرسید  ی»
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 عطار فر این زمینه چنین می سراید: 

 ماج عالم ترفی ل فار نتی اف  شوی       تر مو خلوماانه ی موحید را ملر  شوی   

 (1434)ساافی، « مو چو سایه ملو خورشید ایی ل ملر  شوی          سایه شو ما اتر خورشید ترفف اشالار     

 ه دوستان و قربخلوت خان

مقا  انس یا حق استت ل یهررین مو   راز ل نیاز فلسران یا حضرت عشق هنگا  شب است. ل مقا   رب ل ن فیالی  
 یا حضرت ریویی هم خلوت خانه ی  رب است.

 ابیات مولوی در مثنوی در باب خلوت

 معنای ریاضت

 (1/363رهن مویه هرف  ل شرا رجوخ  )                       فر یالی را  ریاضت را ل جوخ    

فر لا   فر این ییت ریاضت هشیدن ل فضیلت ترسنگی را مطری می هند هه هر فل یاعث یرتشت یه سوی خدا می 
 یاشند ل ان فل را ارهان مویه می فاند.

فر  ران نفس  عرفتا اعرقاف فارند هه فر لجوف اف  رلی حیوانی لجوف فارف هه ال را یه طرف یدی ها می هشتتتاند هه 
امار  می تویند ل ه تی هه یر این نفس، ستلطه فارف فارای ایاان  وی می یاشد ل رضایت ل ساری هشیدن یاعث   

 فسریایی یه این ایاان می شوف.

 ما یر ارف هور  از نقر  جُفا         یهر ان است این ریاضت لین جفا     

 (343ل1/344شد، یر سر ارف زر، زید)ما یاو          یهر ان است امرلان نیی ل ید      

ریاضت یه مینای ژرلرش سرور ل یه خصوص اسب است ل فر لا   رنج ل ملاو ساری فر عتافت است یرای مرییت 
نفس؛ ل ازمای  های الهی ل ریاضت های اجتاری فر لا   یرای جدا هرفن خوب از ید است. مانند: ازمای  سر  ل 

 ا خالصی از ان جدا می شوف ل عیارش هامو می شوف.ناسر  هه طت یه جوش می اید ل ن

 نتایج خلوت

 (1/1333زاناله فر خلوت، وفاهای ف  است)        یر چه یگ ید هر هه عا و است     

 (1333_1/1444سر نترف انالس هه تیرف ژای خلق)      ظلات چه یه هه ظلات های خلق    

متاا زیاف یا مرف  خوففاری هند ل خلوت را انرااب می هند ل ه ی هه عا و ل فاناست سیی می هند از امی ش ل ار
فر لا   ماریالی فرلن چا  خلوت را یر ماریالی ارمتاا یا مرف  مرجی  می فهد ل ه تی هه یی ح اب یا مرف  ارمتاا  
 فاشره یاشد یه مهذیب نفس نای رسد. ل خلوت منها نش رن است یه تونه ای هه سالی از این منهایی ل  هر تفرن
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ل عتافت راهی یه ستتوی خدا ییاید ل فر طی خلوت، نفس ستتره  را مهار هند ل ظلت های خلق مثریری استتت هه 
میاشران نامناسب فر سالی را  خدا می تذارند ل ه ی هه یاواهد یه فنتا  این میاشران یرلف ناات نای یاید ل یه 

 مقصوف نای رسد.

 ریاضت راهی برای کامل شدن

 (4314/ 1جا  من یشال ت، نور مطلق است)      حق است      ژر ل ماالما  از نور

ستالی، ه تری مافی را موست  ریاضت فر را  ه ری حقیقی فنا هرف  است ل یال ر  نور شد  است. ان ان هامو،    
فرلن  اهند  از نور هدایت استت فق  هافی استت یا ستنگ خلوت ل رنج هشتیدن یدن  را فنا هند، ما یه ه تتری     

 حقیقی یرسد.

 اقت در اثر ریاضتصد

 (1/343) فر فنای ج م وافم مر شدند       هاندر ایاان، خلق عاشق مر شدند     

 سالی حقیقی فر ارر ریاضت ل چله نشینی، ودا ت ل خلوص ییشرری ژیدا می هند ل ایاان   وی مر می شوف.

 روز 04معنای خلوت نشینی در 

 (333/ 1)  یگذاشت ل فر خلوت نش تمالر فیگر ان لزیر از خوف یت ت      لعک را 

 (1/334)  فر مریدان فر فالند از شوم، سوز      یوف فر خلوت چهو ژناا  رلز

فر این اییات موالنا مصتری  می هند هه مدت خلوت چهو شتتانه رلز است هه فر ان مدت، سالی خوفش را یرای   
 ژرلرفتار خالص می هند ما یه مقصوف یرسد.

 ظاهر و باطن ریاضت

 ژی  ان یت ل ام  اندر شیله یوف               زنی یا طفو الرف ان جهوف       یی

 زن یررسید ل ف  از ایاان یالند                طفو از ال ی رد فر ام  فر فالند   

 یانگ زف ان طفو هانی لَم اَمُت               خواست ما ال ساد  ارف ژی  یت   

 (934_1/936ترچه فر وورت میان امشم)              اندر ا ای مافر! ایناا من خوشم     

 (1/933از جهانی هآم  است ای  مثا )                    اندر ا ل اب یین ام  مثا     

ل یه فر ایناا منظور از ام ، ام  ریاضتت ل فنای فی اهلل استت. فنیای شهوت ها یه ظاهر هاچون اب تواراست   
 یاطن اهند  از عذاب. للی ریاضت ل ه  نفس ظاهراً ام  است ل یاطناً اب حیات.
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 خاموشی شهوت با ریاضت

 (4466/ 1) ج  یه مقراض ریاضات ل عاو                      هی شوف یاریی ه ری جاو   

ف ل این خلوت ها ل لجوف طتییت نف تانی افمی فق  یا  یچی ریاضت ها ل اطاعات ل عتافات سات یاریی می شو 
 چله نشینی ها یاعث می شوف هه عتیق فنیوی  ط  شوند.

طتق شری اسریتمی ل نظر موالنا فر ان، فشواری سیر الی اهلل یه تذشرن از سوراخ سوزن مشتیه شد  است ل یرای 
 عتور از ان یاید مانند یی رشره نخ یاریی شوی ل این عاو فق  یا ریاضت اناا  می شوف.

 مور شهوت شد ز عافت هاچو مار         وی ید یگشره ست اسروار   زاناله خ

 (4391ل3/4393لرنه اینی تشت مارت اژفها)          مار شهوت را یال  فر ایردا        

ما خوی ید فر لجوف ان ان فا ای نشد  است یاید ان را ریشه هن هرف لترنه فر وورمی هه ماندتار شد، مور شهوت 
 نی متدیو یه ماری می شوف.ل هوا های نف ا

وت را مار شه» امد  است ل این تونه مف یر شد  است هه « ایرت» ، «ایردا»فر شتری مثنوی از اسریتمی یه جای  
 (.1493)اسریتمی، « فر ایردا یاید هشت. ایرت یینی امرلان ل رنج ل ریاضت فافن یه مرید یرای اوتی فرلن ال.

 اثر خلوت در اعمال و رفتار

 من نه فر یا ریَّنا ا  جاله شب؟        یاز یا خوف تفره فرعون: ای عاب     

 (3364ل 3361/ 1چون یه موسی می رسم، چون می شو ؟)          فر نهان، خاهی ل موزلن می شو   

فر  شفر این اییات خلوت ل چله نشینی ل ارر ان یر اعاا  ل رفرار سالی مطری است هه فرعون ینا یر تفره ی خوف
خلوت های شتانه فر حا  تفرن یا حق ل یا رب است ل هاین هه یه موسی می رسد شرلخ یه ماالفت می هند. فر 

 لا   یه نظر نگارند  غرلر ال را فر یرایر خلق نشان می فهد.

 خلوت از وجود خود

 یاف های مریدان از من این میلو                           ان لزیر از اندرلن الاز فاف   

 ه  هاه یاران ل خویشان یاش فرف                    هه مرا چنین عی ی ژیتا  هرف    

 لز لجوف خوفش هم خلوت ت ین                       رلی فر فیوار هن منها نشین    

 یید از این یا تفرگویم هار نی ت                     یید از این فسروری تفرار نی ت   

 (634 _639/ 1رخت یر چار  فلی یر یرف  ا )                      فلسران من مرف  ا    الوفاخ ای 
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طتق تفره ی حضترت عی ی )خ(، موالنا فر این اییات، خلوت از خویشرن را ییان می هند این هه سالی یهرر است  
م فر فلی چهار ، خلوت از میاشترت یا افراف فیگر خوففاری هند ل فر ریاضت ل خلوت یه سر یرف. حضرت عی ی ه 

 هرف ل اناا ا امت ت ید.

 آرامش در خلوتگاه حق

 زان طرف هم ژیشت اید افری               تر تری ی یر امید راحری   

 (34ل  31/ 3) ج  یه خلومگا  حق ارا  نی ت     هیچ هنای یی فف ل یی فا  نی ت  

است ل ژر از افمیان حیوان وفت است؛ منها حالری  فنیا ملو استای  ل راحری نی تت ل هر نقطه ی ان ژر از افت  
 هه میان یند  ل حق یه لجوف می اید ل فر لا   خلومگه حق ارام  فارف.

 ریاضت برای رهایی از نفس اماره

 (993/ 3یر فتر هس فست می خاید یه هین  )                 نف   اندر خانه ی من نازنین 

یاعث می شتوف هه شتهوت هوا های نف انی هه فر لجوف ان ان ع ی     ریاضتت ل ستاری ل خلوت های چهو رلز   
شتارف  می شتوند، سترهوب شتوند ل یه جای ایناله سالی یه فیگران یدیین شوف فشان را فر لجوف خوی  ییند ل     

 سیی هند ان را از خوفش فلر هند.

 ما یه ولت امد ان فخرر ماا                مدت ش  ما  می راندند ها    

 (341ل 343/ 1) ما یاورف ل ژی  فخرر می تداخت            یید از ان از یهر ال شریت ی اخت  

است هه طتیب الهی یه « شریت» فاستران فرمورف هنی ک ل زرتر است. فر لا   هلاه ی مورف یلث فر این اییات  
نفس از عت ق شهوانی رها زرتر فاف ل مرحله ی مدریای ریاضتت ل ستاری فافن یه نفس امار  است ل این تونه   

 می شوف.

 (3433/ 3) زهر نوش ل اب حیوان را یری         هر چه یینی سوف خوف، زان می تری    

هر چی ی را هه یرای نفس امار  ملخ استت اناا  ید  ل خوفت را یه ریاضت ل خلوت ها عافت ید  ما امیا  شهوانی  
 ت ل اب حیوان هنایه از عی  ل نوش حیوانی می یاشد.ملت سلطه ات یاشند. زهر هنایه از عتافت ل ریاض

 تصفیه نفس در اثر ریاضت

 (1646/ 1) رفت خواهی، ال  ایراهیم شو         فر مو نارلفی است، ام  فر مرل   

ه تتی هه می خواهد یا حق مت ات هند فر اللین  د  یاید نارلف هوا های نف تتانی را از خوف فلر هند ل رلح  را  
اهیم از الوفتی ها ژاک هند ل فر وتتورمی می شتتوف لارف ام  حواف  شتتد هه مانند ایراهیم مرفی هامو ل مانند ایر

 لاوو شد. سالی یاید ریاضت یالشد ما نف   مصفیه شوف.
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 خلوت و قلب پاک راه انس با حق

 (493/ 3) چون یااند از خلق، ال یاشد یریم    انس حق را  لب می یاید سلیم

ق جدا می شتتوف، منها می ماند؛ للی وتترف این هه از مرف  فلری هند ل خلوت یرت یند ال را یه  اف  ل ری هه از خل
حق نای رستتاند، یلاله یاید  لت  ژاک یاشتتد ل از غتار هنیه ل از ل شتتهوت زفلف  شتتوف ما یرواند یا حق میالی انس  

 یگیرف.

 ریاضت دنیوی سعادت اخروی

 چا  یایو را یالرفند اخریار                از خطر هارلت ل مارلت اشالار  

 یر یدن زجری ل فافی می هند             ای خنی ان هو جهافی می هند  

 (3363 -3391/ 3) یر خوف این رنج عتافت می نهد                     ما ز رنج ان جهانی لا رهد  

ی میرفی می هند؛ هاانطور هه فر ایناا موالنا امرلان های الهی ل ستتتاری های فنیوی را مایه ی ستتتیافت اخرل
هارلت ل مارلت عذاب فنیوی را یر ج ای اخرلی مرجی  فافند ل این چله نشینی ها ل ساری ها فر لا   فر رسیدن 
یه حق ل ستتیافت اخرلی نق  مهای فارند. یی موجهی یه زندتی مافی فر رستتیدن یه زندتی مینوی خیلی نق   

 فارف.

 چگونگی وصال به حق از طریق ریاضت

 (1663/ 3)  ان نشان ژای مرف عایدی است           ان لطافت ها نشان شاهدی است  

ماا  زیتایی ها نشانه ی لجوف خالق یی هاراست ل را  لوو  یه حق از را  فیدن این عت م، ریاضت ل طاعت های 
 طا ت فرسا می یاشد.

 (333/ 1) هر جهوف ل تتر از ال اته یدی               تر م یر هرفن حق، ر  یدی  

هر هس  افر یه لوتو  یه فرتا  حق نای یاشد. اتر خدالند را  رسیدن یه حقیقت را اسان می هرف هر هافری این  
را  را می ژیاوف ل یه مقصتوف می رسید، فر حالی هه این را  فق  از طریق خلوت نشینی ل ریاضت ل موس  مومنان  

 حقیقی طی می شوف.

 ما یتینی زیر ال لحدت چو تنج           ورت سره  تدازان هن یه رنج و

 (634 -633/ 1) خوف تدازف، ای فلم موالی ال            لر مو نگذاری، عنایت های ال      
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 طبق شرح زمانی:

ی ان ها وتورت مینا ستری  را یاید یا ام  ریاضت  لب هنی ل هاین هه چند تانگی را ملو هرفی فر زیر لیرانی  
متارز   را« مایی» ل « من»تنای ییایی یه نا  لحدت. اهو سلوک، را  رهایی از وورت ژرسری ل میصتات  شری ل 

یا امیا  ل ارزل های یی استاص فان تره اند. اتر مو ای وورت ژرست، وورت های حق سری  را  لب نالنی، عنایات   
 خدالند ان ها را  لب خواهد هرف.

فل لجه اناا  می شتوف: یالی ه تی ل فیگری ل هتی. لوا  ه تی ان است هه سالی یا  لوتو  یه  رب الهی یه  
افای فریضته ها ل نافله ها از عالم وتورت رها شوف. ل لوا  ل هتی ان است هه سالی یا طاعات ل ریاضات نرواند   

ت یرهاند. اتر یا موت یه لوتا  حق رستد. فر این هنگا  جذیه ل عنایری از یارتا  الهی فر رستد ل ال را از  ید وور   
 (.1431)زمانی، « ارافی از وورت ژرسری نرهی، خدالند یا موت اجتاری مو را از فا  وورت یرهاند.

 (334/ 1) ژر هن  از یاف تیر من لدن            ژس فهان ف  یتند ل مهر هن   

نف تتانی ی تتت ل ان را از حا  ل  فر این ییت فر لا   موالنا مووتتیه می هند هه فهان ف  را یاید از لرلف هوا های
 هوای هتریایی ژر هرف. ل این هار فق  از طریق خلوت نشینی ل اناا  ریاضت می ر است.

 (1493/ 1)  ایو فرمان ید ال، مقتو  شد            حامو فین یوف ال، ملاو  شد  

حق را می ژذیرف ل هنگامی هه ستالی فر ایردا ساری را  را یه جان می خرف ل یا  تو  عتافت ل ریاضت ها فرمان  
مناز  ستتلوک را طی هرف ملاو   درت ل مشتتیت حق میالی می شتتوف. ل فرمان های حق را یه یندتان فیگر می 

 رساند.

 ریاضت در حد اعتدال

 (3394/ 3)  یر یدن زجری ل فافی می هند      ای خنی ان هو جهافی می هند   

هارا  یاشتد. ال هاان تونه هه یا زندتی حیوانی ماال  است یا عتافات ل  طتق نظر موالنا، ریاضتت یاید یا اعردا   
ریاضتت های طا ت فرسا نی  سات ماال  است. ل حق فرمورف ج م این است هه نه زیاف ژرلرش  فهند نه این  

 هه خیلی زارش ناایند.

 سخن موثر در نتیجه ریاضت

 (1644/ 1ین حلوا ماور)تر سان خواهی هه تویی چون شالر      وتر هن از حرص ل، ا

یرای تفرن سانان شیرین ل مورر یاید ریاضت را ملاو ناوف ل از هوا های نفس فلری هرف. طتق شری اسریتمی: 
اتر می خواهی ستان مو ستوف فاشره یاشد نتاید فر سان تفرن عاله هنی یلاله یاید سانت را ی نای، ان تا  یر   

 زیان ییالری.
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 صعود روحی بر اثر ریاضت

 (1333/ 3) ما شوف از زخم فم   جان مفیق        هشرن ه ت از شرا طریق    تال

نفس امار  ل هوای نفس مانند تالی استت هه یا ضتریه های مازیانه ی ریاضت یه هوش می اید. رلی ل رلان اف    
 نی  فر ارر این ساری ها موفیق ویوف ژیدا می هند.

 نابودی خودبینی با ریاضت

 (1446/ 3) این چنین هه را یاللّی یر هنند؟      ل ز هلند   هو حایت ما ز میشه 

فلی را هه حا  ل هوای الهی ندارف ل فچار خوف ژرستری شتد  است را یاید یا میشه ی ریاضت ل خلوت نشینی از جا   
 هند.

 تهذیب اخالق در اثر ریاضت

 (4443/ 1) ما رهی از نی  نفس تتر خوی          ای یرافر، وتر هن یر فرف نی   

یالی از مهم مرین شترای  سلوک از نظر ژیامتر)ص(، جهاف اهتر است هه هاان متارز  یا نفس ل ارزل های شهوانی  
استت هه فر نریاه ی ان ل ریاضتت ها ل عتافت های ستات، نفس از هوا های نف تانی ژاک ل مهذیب شد  ل یه     

 نفس خوف ژرست رها می شویم. سوی حق ویوف می هند. ل اتر های یر فرف ریاضت ملاو هنیم از زخم

 روشنی انوار قلب با ریاضت

 (1363/ 3) هین فریل  ساز رلغن زلفمر           ما نارفست این چرا  یا تهر  

ما زمانی هه این چرا  رلشتتن  لب یه خاطر میرتی ها ل هدلرت ها ل هوای نف تتانی خاموش نشتتد  استتت ان را یا 
 نشینی ل ژاک سازی فرلن رلشن ل فرخشان هن.فریله ل رلغن ریاضت ل عتافت ل خلوت 

چرا  یا تهر، زندتی است ل موالنا می توید: ژی  از ژایان زندتی ان را فر را  حق » فر شری اسریتمی می توید: 
 (.1493اسریتمی، « ) یینداز.

 ریاضت الزمه تقویت عقل و روح

 (1333/ 3) ر نلی از سوار زفت ترفف خ         زاناله غالب عقو یوف ل خر ضیی   

فر وتورمی هه عقو یر ج تم حاهم ج م ضیی  می شوف للی اتر ج م ژرلار شوف ل موجهی یه امور مینوی نشوف   
 عقو فلر اندی  مضیی  می شوف؛ هاان طور مقویت عقو ل رلی هم الزمه این ریاضت ل عتافت مریا  است.
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 گریه کردن در خلوت برای توبه

 فلق لاشالی تیرف ل لیرانه ای              زین سان تر نی ری ییگانه ای   

 اشی مر یاشد ف  مویه ژرست        زاناله اف ، ز ان عراب از اشی رست  

 (1643 -1643/ 1ما یوف تریان ل ناالن ل ح ین)                   یهر تریه اف  امد یر زمین   

وف ل اتر سالی فر توشه ای خلوت یرلف ل یرای اسرتفار از تناهان اشی اشتی چشتم یاعث ناات مویه هار می شت   
ژشیاانی یری ف ل از سوز ف  تریه هند مویه اش مقتو  است. مانند حضرت اف  )خ( هه یرای فرار از تناه  یه زمین 

 تریان ل ناالن امد.

فس ی هند اشی ریارن مانند نیرای ه ی هه مویه م» طتق انچه فر شتری استریتمی تفره شد : موالنا می توید:  
 (.1493)اسریتمی، « هشیدن است ل ضرلری است.

 کم خوردن در ریاضت

 ژر ز توهر های اجتلی هنی          تر مو این انتان زنان خالی هنی    

 (1643-1634/ 1) یید از ان  یا ملی انتاز هن         طفو جان، از شیر شیطان یاز هن   

م خوف را خالی نگه فارف شهوت ها از فرلن  خارج می شوند. زیرا مید  ی ژر، شهوت ها را اتر ان ان سالی شال   
زیاف می هند ل یه  و  موالنا ترسنگی اخریاری از یرنامه های جد ی سلوک است ل اتر جان ل رلی ان ان از شهوت 

ت را از شهوت های ژ های ژ تت حیوانی ژرهی  هند یا فرشترگان یار می شوف ل موس  ریاضت ها می شوف نفس   
حیوانی فلر هرف ل یه حق میالی ن فیی ناوف. ل اتر عتیق مافی رها شتوند یه عتیق مینوی می رسیم. ل فر لا    

 هم خورفن یالی از عاد  مرین افاب خلوت نشینی است زیرا خورفن زیاف چشم مینویت را هور می هند.

 رابطه ی خلوت و دوری از همنشین بد

 (3/33) اید نه ز یار     ژوسرین یهر فی امد نه یهارخلوت از اغیار ی

فر خلوت نشتینی، ستالی یاید از هانشتین ید فلری هند نه از واللان ل نتاید از یاران ملتوب خلوت ت ینی هرف.    
 یرای مثا  ژوسرین یرای فصو سرماست نه ترما. فلری از هانشین ید فر خلوت ضرلری است.

 تجلی حق در خلوت

 (1333/ 3) خلوت شب فر تذشت ل رلز شد         دار ما غم سوز شد    ا  هه چون فل

حق فر خلوت های شتتانه مالی ژیدا می هند ل حالری لا یی ژیدا می شتوف هه جلو  حق را می شوف نظار  تر شد.   
ست امنظور از خلوت شتب، حالت اسرترام است هه موجب فنای میی نات ل رف  هثرات اعرتاری می شوف ل یا خلومی  
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هه سالی یا خوف می هند ل فر ان خلوت، حضرت حق یر ال مالّی می هند ل انیس ال می شوف ل منظور از رلز، عالم 
 هثرت است؛ زیرا فر رلز هاه اشیاء ظهور می هند.

 روزه های سه گانه در خلوت

 (334/ 3)  چند از این وتر ل از این سه رلز  چند؟     چند از این زنتیو ل این فریوز  چند؟     

هر ما  هه  13ل  13، 14رلز  ترفرن ل هم خورفن یالی از افاب ریاضت یوف  است، یه خصوص رلز  های سه تانه 
 یرای رسیدن یه حق مرسو  یوف  است.

 لزوم پیر در خلوت

 زیر سایه ی یار خورشیدی شوی            چون ز منهایی مو نومیدی شوی  

 (33ل  34/ 3) چون چنان هرفی، خدا یار مو یوف            رل یاو یار خدایی را مو زلف     

فر این اییات یه ل ل  فاشترن ژیر ل مرشد فر مراحو خلوت اشار  می هند ل ییان می هند هه هرتا  سالی فر خلوت  
 از منهایی نا امید شتد ل حس هرف هه یه مقصوف را  نیافره است، الز  است هه یا یی ان ان هامو هانشینی هند ل 

 اتر ان یار، خدایی یاشد، سالی یه نهایت مقصوف می رسد.

 (3/33اخر ان را هم زیاف اموخره است)      اناله یر خلوت نظر یرفلخره است    

اموخرن را  ل رلش سلوک ل خلوت هرفن از طریق یار ل مرشدی اتا  ل ان ان هاملی است هه رلش ژیاوفن را  را 
اایی می هند ل مرا ته ل خلوت نشینی یدلن اسرفاف  هرفن از راهناایی های یه ستالی نشتان می فهد ل ال را راهن  

 ژیر، مقریتاً غیرماالن است ل سالی را یه سر من   مقصوف نای رساند.

 پنهان شدن در خلوت

 از ریاضت تشره فر خلوت فلمو              الیه ل زاری های هرفند ل ال     

 یی عصا ه  چون یوف احوا  هور           تفره ایشان نی ت ما را یی مو نور  

 یی  از این ما را مدار از خوف جدا                 از سر اهرا  ل از یهر خدا     

 یر سر ما ت رران ان سایه مو                   ما چو طفتنیم، ما را فایه مو   

 (336-333/ 1ر نی ت)لیی ییرلن امد  فسرو               تفت: جانم از ملتان فلر نی ت  

 (333/ 1می زنیم از سوز ف ، ف  های سرف)                    مو یهانه می هنی ل ما ز فرف  

 ه ی هه نیت می هند یه مدت چهو رلز فر خلوت ینشیند، اجاز  ییرلن امدن از ملو خلوت را ندارف.   
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 (1/333زاناله مشتولم یه احوا  فرلن)           من ناواهم شد از این خلوت یرلن    

 علت ایناله سالی فر ملو خلوت می ماند ل ییرلن نای اید این است هه یه احوا  فرلن ل عتافت مشتو  است. 

 (666/ 1) خوی  هشت ل از لجوف خوف یرست               یید از ان چو رلز فیگر فر یت ت  

 ق می رسد ل لوا  یا میتوف حقیقی را ماریه می هند.الی اتر خوف ژرسری را هنار یگذارف یه حس

 ضرورت تهذیب و تخلیه باطن

 لز هاان تنا  هند میاورمر                  هرف لیران خانه یهر تنج زر   

 یید از ان فر جو رلان هرف اب خورف               اب را یترید ل جو را ژاک هرف   

 ژوست ماز  یید از ان  یرفمید      ژوست را یشالافت ل ژیالان را هشید    

 (414-449/ 1یید از ان یرخاسر  ود یرج ل سد)             لیه لیران هرف ل از هافر سرد    

هاانطور هه یرای یه فستتت الرفن تنج طت ایردا خانه را لیران می هنند، تنج را می یایند ل ستتپس ان را ایاف می  
اهی، ژاک هنند ایردا جریان اب را  ط  هرف ، الوفتی ها را ژاک می هنند ل هننتد ل یرای ان هته جوی اب را از نتاژ   

ستپس اب ژاک یه فرلن جوی جاری می هنند ل یرای خارج هرفن ژیالان از ژوست، ال  ان را می شالافند ل یید از  
، ایردا قییرلن امدن ژیالان ژوست ماز  رشد می هند، یرای یه فست الرفن یی رلی ژاک ل م رید یرای ویوف یه ح

یاید یا ریاضتت ها ل عتافت ها خانه ی ج تم را لیران هرف ل یید موست  یرنامه های ستلوک یه ستر من   مقصوف      
 رسید. ژس مهذیب ل مالیه یاطن از هار های الز  یرای رسیدن یه حق می یاشد.

 ریاضت برای سالمتی دین

 فیان اساانحس فینی، نر                  ح ن فنیا نرفیان این جهان      

 ولت ان حس یاواهید از حتیب               ولت این حس یاویید از طتیب  

 ولت ان حس، ز لیرانی یدن                ولت این حس، ز میاوری من   

 (446-444/ 1) یید از ان لیرانی، ایافان هند            را  جان هر ج م را لیران هند   

هالتد ج اانی ل مافی است للی ستمری حواص فینی از لیرانی ج م است ل  ستتمری حواص ظاهر  از ستتمری  
ه تی هه یرای ستمری فین ل اخرم  متش می هند یاید فر ارر ریاضت ج ا  را لیران هند. یید از فنای ج م  

 مقا  شهوف  لتی حاوو می شوف.

ماریب یدن خوف ازاری راهتانه ل خوفهشی نی ت ل منظور موالنا این است هه سالی » استراف فرلزانفر می توید:   
 (.1493)اسریتمی، « غرم فر شهوت ل خور ل خوراک نشوف ما هارا  یا زندتی عافی یه میرفت حق نی  را  یاید.
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 فنای فی اهلل در ریاضت و رسیدن به بقای حقیقی

 (1943/ 1ژس ه ی فر ناه ی فریافرم)         ی فریافرم     من ه ی فر ناه

ستالی اتر یاواهد یه هویت حقیقی یرسد یاید از لجوف خوف یگذرف ل یه فناء فی اهلل یرسد ما یه یقای حقیقی یرسد.  
فر  اهویت حقیقی ل ری یه فستت می اید هه ان ان خوفیینی را هنار تذاشره ل لجوفش را فر را  حق فنا هند، ان ر 

 ریاضت  لب هند ما جالفانه شوف.

   نتیجه گیری -2

ژس از یررستتی هایی هه فر ففرر ال  ل فل  مثنوی مولوی فر خصتتوص خلوت ل چله نشتتینی وتتورت ترفت، این  
نریاه حاوو شد هه موالنا یه اعردا  فر این م ئله اعرقاف فاشره است ل منهایی را از هانشین شدن یا افراف ید یهرر 

میالی رلی ل مهذیب نفس یه لستتیله ی خلوت اناا  می شتتوف ل ستتالی می مواند یا این عاو یه فرجات   می فاند.
یاالیی یرسد؛ التره اتر ماا  شرای  را فاشره یاشد. حالات خلوت ل چله نشینی فر ماا  مراحو سیر یه سوی خدالند 

فر ارر خلوت یه جلوت می رسد ل ماا   لجوف فارف ل حری مثهید یه عدف چهو فر این فلر  شتایان موجه است. سالی 
 عناور لجوفی خدالند را فر ماا  موجوفات مرالی می ییند هه این امر نی   ایو ژوله  ل یررسی است.
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