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 دكتر حسينعلي قبادي
و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي و پژوهشگر علوم انساني  دانشيار
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 نشگاه پيام نوراستاديار دا

و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانيو مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

:چكيده◄
و گسترش فرهنـگ اسـالمي و عارفان ايراني كه نقشي برجسته در غنا ــ يكي از شاعران

و حتي نشر آرمان  و فرهنگ بشري داشته، جـالل ايراني الـدين محمـد بلخـي هاي انساني
و شناخت دقيـق او به دليل. است  نيل به ساحت صلح جاودان، معرفت ژرف به كتب وحياني

شناسي، خداشناسي شناسي، جهان شناسي چون هستي نهان آدمي، به ابعاد مختلف معرفت
و از يك سو به تعالي روح  و از سويي ديگر، به رهانيدنو خودشناسي وقوف دارد انديشيده

و آفات ناشي از تنگ انسان از حصارهاي تنگ نژادي، زباني، جغ  انديشي نظري، جزمرافيايي
او به مقامي رسيد كـه توانـست در مجموعـه آثـار خـود بـا.و خودبيني مدد رسانيده است 

و شگرف در حوزة انسان  و موانع آرامـش روحـي جامعيتي شگفت شناسي به تحليل عوامل
و سنت. بشر بپردازد  و البته مبتني بر خرد و فراموشـي او با اين نگاه فراگير عرفاني، مستي

و خودشيفتگي، شهرت خويشتن، دورانديشي  و اشتغال به خود و هاي بلفضوالنه، بازي طلبي
و بر اين اساس، با تأكيد بـر معنويـت، را به عنوان ملجأهاي نامناسب انسان ياد مي ...  كند

و انديشه  و تعالي روحي بشر و سعادت بـا مجموعـه مندتر كردن او، به مقابلـه عرفان، دين
و بحران چالش و بلكه تهديد خيزد كه به صورت بالقوه روح انسان هايي برمي ها ها را تحديد

از اين مقالـه بـا روش توصـيفي. كند مي و بـا اسـتنباط و مثنـوي ــ تحليلـي  بـه بررسـي
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 هشتمشماره

و زمستان 87102 پاييز
و بحران آسيب و شناسـايي آمـوزه شناسي آفات و هاي فراروي آدمي در اعصار گوناگون هـا

نتيجه پـژوهش. ها خواهد پرداخت بخش مولوي براي مقابله با اين چالش رهاييپيامدهاي 
هـاي هاي مولوي براي انسان معاصر از ميان مجموعه پيام ترين پيام دهد كه مهم نشان مي 

و فقدان معرفت نسبت به من واقعي،  و داليل خودناشناسي و تحليل عوامل جهاني، بررسي
و شيفتگشكاكيت، احساسات  و تنهـايي، بـي گرايي و بند، بيگانگي معنـايي،ي نسبت به قيد

و نقد زدگي، تبعيت از انديشه مصرف و افكار غالب است كه در اين مقاله به بررسي هانآها
. خواهيم پرداختمعنوي مثنويدر

:ها كليدواژه◄
و اسالمي، پياممثنويمولوي، .هاي جهاني، سنت ايراني

 مقدمه

ا و در پرتـو تحـوالت اگر بتوان بسياري و شئون بشر در گذر زمان ز هنجارها
اساسي، مشمول تغيير دانست؛ اعماق وجودي آدمي، به داليل متعدد تغييرناپـذير

و انسان بـه مـاهو است؛ چرا كه چيستي انسان با گذشتِ زمان دگرگون نمي  شود
 آنجـايياز. هاي بنيادينش را با خود به همراه خواهد داشت انسان، هميشه ويژگي 

و انـسان شناسـي اسـت، كه محور مسائل در عرفان، شناخت ابعاد مختلف انسان
و تنفس در ساحت معنوي، زمينـه  و بـي زيستن در فضاي عرفاني نظيـر اي فـراخ

و وجــود آدمــي فــراهم مــي و كنــدوكاو در زوايــاي ماهيــت و بــراي تأمــل آورد
هاي كنوني پشت سـر قرن هاي امروز كه تجربياتي عظيم در دنياي پرشتاب انسان
به نهاده ايـن مهـم. شناسي هستندويژه در حوزة مسائل انساناند، تشنة پيام مولوي

و  از آن جهت رخ داده است كه كاالي معنوي مولوي در مـتن تجربيـات درونـي
و اينكـه  و جوهرة شخصيت آدمي برجوشيده و در فضاي روح  را مثنـوي عرفاني

و. سرايد از همـين روسـت مي بر اساس تقاضاي مصاحبان خود او نظـام عرضـه
شناسـد لـذا بـراي درون ديگـران سـخن تقاضاي عالم روحاني را به خـوبي مـي 

.هاي همة دوران هستندگويد به همين دليل، مشتريان وي، انسان مي
و مبـادي ترين ارمغان يكي از عمده هاي عارفان، اصـل حفـظ اصـول، شـئون

و زيستن فرهنگي در چـارچوب انسانيت در عين زيستن در فضاي  چند فرهنگي
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بر اين اساس، متون كهن عرفاني به دليل درك عميق از ژرفناي. بينا ذهنيت است
و صـامت بـودن، وجود و متغيـر وي در عـين خموشـي و نيازهـاي ثابـت  آدمي

ترينو يكي از عمدهها در همة ادوار تاريخ بوده ها براي همه انسانگوياترين زبان
پ  و غير اصـيل از حلقـه هاي معنوي آن ياممحور هـاي ها، حذف مرزهاي عارضي

و بـروز اسـتعدادهاي  ناب فرهنگي است كه به دنبال آن امكـان بالنـدگي انـسان
مولـوي بـا تأسـي از دسـتاورد. بشري در فضاي ميان فرهنگي فراهم خواهد شد 

 را متحـد،»هـاي شـيران خـدا جـان«و» شيران«هاي پاك را عارفان پيشين، انسان 
و مقصدي يگانه مي و برخوردار از منشأ از يگانه، يكدست دانـد؛ بـر همـين مبنـا

و آماده ژرفاي هفتصد سال پيش زنده  تر از هر كسي، امروز با همه اهل معرفت تر
مي انسان. كند از هر فرهنگي گفتگو مي  آموزد كه انسان بـراي شناسي عارفان به ما

و پذيرش تنوع  و گفتگو، مدارا و به زعم آنان بايد بـه درون فرهنگي آفريده شده
و دنيـاي ها راه يافت كه آنجا آرمان ضمير همة انسان  و جهاني باصـفا شهر واقعي

و از اين روست كه انسان امـروز، پيـام مولـوي را  و ساحت يكرنگي است آشتي
و ناب مي  و درمي تازه هم يابد گوش بخش الهي در اكنون نفخة جان يابد كه گويي

و(بر مبناي ياد شده بـا طـرح دو گـزاره. جان آنان وزيده است  يكـي از مولـوي
و تحليل) هاي مسيحي، به نام تامس مرتون ديگري از يكي از تراپيست  به بررسي

.هاي جهاني مولوي براي انسان معاصر خواهيم پرداخت پيام
نَ«نخست، كالم مولوي كه فَـس سخن آدمي بوي آدمي است چرا كه از بـوي

هر آدمي، نَفس او را توان معلوم كردن مگر آنكه مسامِ مشام به علت زكام مسدود 
و از كالم مـا بـوي قرآنگردد كه از  و از حديث، بوي مصطفي آيد  بوي خدا آيد

)1/458مناقب العارفين،(».ما آيد
و پاسـخ آمـده اسـت : گزارة دوم، از تامس مرتون است كه به صورت پرسش

بـراي مثـال كـالم بزرگـاني[ــ از گذشتگان بدانيم كه چنان سخناني اينكه صرفاً«
«اي دارد؟ چه فايده) براي انسان امروز(اند روزگاري گفته شده] چون موالنا  امـر»

و از تجربه مهم آن است كه اين سخنان زيسته شده  تـر حيـات به مراتب عميق اند
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و زمستان 87104 پاييز
و حاكي از اكتشافاتي دربارة انسان سر برآورده و سـلوك اند اند كـه حاصـل سـير

و معنوي  بي اي است بسيار حياتي دروني و اگـر. تر از سـفر بـه مـاه نهايت مهم تر
مينتوانيم از ورطه  كند درگذريم، از سفر بـه مـاه چـه اي كه ما را از خودمان جدا

و بدون آن مهم» درگذشتن«اين. شودچيزي عايدمان مي  ترين سفر اكتشافي است
ت بيبقية سفرها نه ص(».بار استحاصل كه مصيبتنها )40حكمت مردان صحرا،

و تقاضاي سـخن و توجه به پيشينيان و عوامل بازگشت به گذشته تمام دالئل
و(الـدين بلخـي جاللمثنوياز متون به ظاهر خاموشي چون  شخـصيت مولـوي

و گزارش سلوك وي را مي  را تجربيات )توان يك متن تلقي كرد نه صرفاً آثـار او
و مـصيبت و نواختن زنگ خطر براي انساني كه به تعبير مرتون در ورطه عـذاب

گوي مرتـون بـا مخـاطبشوتواند در همين گفت گرفتار شده، از زبان مولوي، مي
روشن است كه براي سخن مرتون چه شـاهد مثـالي بهتـر از مولـوي. نهفته باشد 
و از تجر يافت مي   بـه بـه مراتـب عميـق شود كه حقيقتاً با سخنان خويش زيست

و معنوي و سلوك دروني و در سير و حيات سر برآورد  خويش، حقيقـت انـسان
و بـي حقيقتي كه به تعبير مرتون بسيار حيـاتي. انسانيت را كشف كرد نهايـت تـر

و آن تأكيد بر رهايي از ورطه مهم دم تر از سفر به ماه است هايي است كـه دم بـه
را» گوهر حيات معنوي« و تهديد مي انسان تحديدي كـه بـه فـروش. كندتحديد

و تهديـدي كـه بـه تعبيـر شش دانگ روح  و روابط انساني انجاميده، هاي انساني
نا» اريك فروم« و الجرم احساسي از و باعث تنهايي انسان امنـي، شـك، نـاتواني

ص.(اضطراب او شده است )81گريز از آزادي،

 عوامل جاودانگي پيام مولوي

و و گرايش انسان معاصر به وي را مي جذابيت توان در جاودانگي پيام مولوي
و طبقه :بندي كرد چند اصل، تقسيم

و.1 شرط امنيت بخشيدن به ديگران آن است كه خود گوينده به مرز آرامـش
و زيـستن در  صلح جاودان رسيده باشد، زيـرا ريـشة ايمـان در احـساس امنيـت



 هاي جهاني پيام
 مولوي براي
105 انسان امروز

و يقين است با توجه به قرائن موجود، مولـوي خـود. فضاي امن حاصل از ايمان
و به صراحت مي :گويد به اين مقام رسيده

كــم صلـن بـم دائـحـه ايـماً پـا درـن
جــاي چـن جنــهان انـتـّون  در نظرــم

كســـه عـر كـي را كـقل  فران فزودـل
ن جهان در پيش چشمش سگ نمودـاي

) 3264ـ 4/3263مثنوي،(
و سـكونت نرسـيده به تعبير ديگر، تا  وقتي خود انسان به مقام سـلم، آرامـش

و الجرم عامل رهايي از ورطهباشد، نمي .ها باشدتواند دستگير ديگران
و تجربة زندگي در دليل ديگر اينكه ژرف.2 و اصالت ، حاصـل مثنويانديشي

و حقيقت و شخصيتي است كه اين جرأت را به انسان مي روح متعالي دهد كه بين
ترين متن عرفاني منظوم ادب فارسـي بـه شـمار آوريـم؛ او را عميق ) مثنوي(مكال

و تجربه سطحي برمي  و او را وادار مي متني كه انسان را از جهان منطقي كند كشد
و بـدون  و در حالت كامالً فرا آفاقي به نظـارة منتقدانـة آفـاق بپـردازد كه آزادانه

و برونتوجه به حاشيه و تحليل كندمتني، آن هاي متني . را انتخاب، بررسي
شـود اينكـه بـرخالف نكتة ديگري كه به شخصيت خود موالنا مربوط مـي.3

و الجـرم كثيري از مردم كه مي  كوشند صفاتي غير واقعي به خـود نـسبت دهنـد
و كاذب خود زندگي مـي خود را اختراع مي  و با همين خودِ مخترَع كننـد، او كنند

ت  و به و منصور حـالج بـا«عبير اُشو خود را كشف كرده مانند عيسي مسيح، بودا
ص(».خود واقعي خود زيست )15راز،

و داليل گرايش انسان معاصر به او،.4 عوامل ديگر مرتبط به شخصيت موالنا
و  خضوع عميق، معرفت ژرف به كتب وحيـاني، شـناخت دقيـق طبيعـت آدمـي

 تبـع شـناخت طبيعـت، هاي انسان به عوامل خسران آدمي، شناخت دقيق حاجت 
و آفـات بـالقوه و ) inprenciple(دغدغة رهـايي نجـات روح خـويش از حـصارها

و بالتبع دغدغة رهايي انسان از رنج)inpractice(بالفعل وها، بـوده اسـت ....و آالم
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و زمستان 87106 پاييز
و شرط ورود به كه بيان هر يك از اين نكات، مجالي فراخ مي بحث در اين طلبد

ميبا. سه سؤال اساسي است  به توجه به نكات ياد شده، توان گفت اوالً با عنايت
هاي عارفانة موالنا تـا چـه ميـزان هاي عرفاني، پيام هاي ناب حاصل تجربه آموزه

و مي و پوزيتيويـستي تواند براي انسان معاصـري كـه در جهـان اصـالت تجربـه
ميجهاني تواندميكند، رهگشا باشد؟ دوم اينكه، عرفان مولوي چگونه سازي سير

و در جهـان بر محدوديت  و زباني فائق آيـد بينـي فرهنگـي هاي اقليمي، فرهنگي،
و پيـام  و سومين نكته اينكه، عرفان موالنـا  هـاي عرفـاني او تـا كجـا زيست كند،

 گوي مشكالت انسان امروز باشد؟تواند پاسخمي
و آداب رسـيدن بـه حيـات معنـوي مولوي از يك سو، ضمن توجه به اصول

ــول مع ــت(ق و عقالني ــن ــت) دي ــه عل ــل روان ب و تحلي ــابي و ي ــا ــانه درده شناس
و هاي بشري مي شناسي رنج آسيب و با توجه به صداقت در گفتار، نوشتار پردازد

و ديدگاه  و داوري منصفانه مي پندار، باورها و در اين راه هاي گوناگون را نقد كند
و در نهايـت، هم مـيشك) رغم اينكه عارف به مقام يقين رسيده علي(حتي ورزد

و ارائه راهكارهايي دسـت مـي به تحليل بيماري  از سـوي. يـازد هاي روحي بشر
هـاي ديگر، ضمن توجه به عوامـل آالم روحـي بـشر، ارواح بـشري را از عـادت 

و هراس از آينده باز نگرانيحاصل دل  و شـرط آرامـش را در همـين مـي ها دارد
و حكيم خواندهاو كه خود را طبي. دانداصول مي  و موانـع1ب ، به تحليـل عوامـل

و سرمنشأ اصلي همه بيمـاري آرامش روحي بشر مي هـا را در يـك اصـل پردازد
و مـستي حاصـل از خالصه مي  و بيخـودي و آن بيگـانگي انـسان از خـود كنـد

آن. دلبستگي به ماده است  و آالمِ حاصـل از لـذا چنـين انـساني گرفتـار تنهـايي
مي مي و سعي و ملجأي بيابدشود . كند براي خويش منجا

الغريـق«از نظر مولوي، چنين انسان مـضطربي مجبـور اسـت خـود را ماننـد
مي» يتشبث بكلّ حشيش  آن به نخستين مستمسكي كه رسد، چنگ بازد كه فرجام

برخـي از ايـن. دانـگ يوسـف وجـودي خـود بـه زر ناسـره اسـت فروش شش 
ب و انديشه مولوي :ه اين قرار استمستمسكات در زبان
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و شخصيتي خويش.1 و شهرت طلبي براي جبران خأل هويت .پناه بردن به شهرت
و اشتغال به خود.2 )خودشيفتگي(بازي
و شيطانيپناه بردن به دورانديشي.3 .هاي بوالفضوالنه كنعاني
و فراموشي خويشتن.4 .مستي
و سخنان آتشين.5 و خوش سخني .پناه بردن به لفاظي

و آتـشين به قول ويليام الو، نويسنده مسيحي، آن كس كه بـا گفتـار جـذاب
كند بر خير حقيقي خود بيفزايد، در عالم ديگر از گفتار خود سهم كمـي سعي مي 

ص.(خواهد داشت  موالنا نيز به اين نـوع التجـا بـراي) 146سيري در سپهر جان،
ميگريز از تنهايي اشاره مي و : گويد كند

مريـت زشب خامشاـاي كه در معن  شتريـگفت خود را چند جويي
بـس پـانـبـجنـر بـند تـيشت سـرفوـهر ايـت در توـوداي  شان دهر

بـت آنـو گـكـراي بهـبست دت زهيـوينـه گـاي جــر  انت زهيـردن
)3194ـ 5/3191مثنوي،(

و اشتغال.6  كار
ا يكي از پناهگاه و بريـده ز آرامـش روحـي، پنـاه هاي انسان بيگانه از خويش

و سرگرم كردن خود است و2اگر چه موالنا كار را به دو نوع مثبـت. بردن به كار
كند، مقصود او در اين جستار، آن نوع كاري اسـت كـه حاصـل تقسيم مي3منفي

و در واقـع  و بيـداري و رهايي از عالم هوشياري گريز انسان از خويشتن خويش
:سرگرم شدن به خود است

ع و هست خويشجمله ز اختيار  ريزند از سر سرمست خويشـگيـم الم
دمــت هـا خـنندـنـاري وارهــوشيــي از زمــگ و ميـمر  نهندر بر خود

بيـريزنـگيـم بـي خوديد از خودي در مـا  ستي يا به شغل اي مهتديـه
)226ـ 6/224همان،(

)و سلب فرديتحل شدن در جمع(زيستن به خاطر ديگران، كسب محبوبيت.7
هاي انسان بيگانه از خويش، زيستن به خاطر ديگران، كـسب يكي از پناهگاه

و او عارفي روشن.محبوبيت است  و كافي سعادتمندي بين است كه شرط كمال
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و زمستان 87108 پاييز
و و هنر و جوهر دين مي ... ترقي بشر را نه در كمال، علم يابد؛ كه در ركن ركين

و(هـاي مختلـف حيـرت جوهري كه در عصر جديد از آن با عنوان  مقالـة تعبـد
ص  و نوعي نگـاه دينـي بـه هـستي بـا ورزيـدن)25مدرن بودن، تعبد خالصانه

:كنند تعبير مي مستمر
كــه كـر بـتاملـه تراو به معني پس به صورت پيش ود او در هنرـر

بـحي كـرتي فـه روبـايد راــد حــخ كر راـورده و ذكر  يرت فكر را
بـع هـقل و ب، حيرت بخرنرـفروش خـرو نـه ي بخارا، اي پسرـواري،

)3/1146مثنوي،(
و زوايـاي با توجه به اين نكات است كه مولوي با اشراف به مجموعـه ابعـاد

و رنج  و معرفتـي وجودي انسان از يك سو و دردهاي او از سوي ديگـر، درك ها
و نتيجه زندگي او عرضه مي  و كنـد كـه دسـتورالع جامع از انسان، هدف مل الزم

و تحذير انسان از بحران  كه كافي براي رسيدن به معناي اصيل زندگي هايي است
4.مانع وصول او به معناي حيات است

و بحران و ارمغان هاي انساني از منظر انساندرك مسائل شناسي عرفاني
 ناب مولوي براي دنياي معاصر

چ در يك نگاه كالن به مجموعه پيام آيد كـه اوالً نين برمي هاي جهاني مولوي،
و پيوند با زنـدگي انـسان معاصـر،  بسياري از مشكالت انساني به دليل مجانست

ت) ماقبل مدرن(مبتال به انسان گذشته  و و اصطالحات آن مخترَع حيات نبوده عابير
و از لوازم زندگي مدرن است  و گـزاره مگر آنكه اين مؤلفـه. جديد هـا را بـه هـا

و تفسير كنيم؛ گزاره  و تعـابيري چـون فردگرايـي افراطـي، معناي ديگر قرائت ها
و  ديگر اينكه با توجه بـه. از اين قبيل است .... شكاكيت، تبعيت از افكار عمومي

و عارفي چـون ها، بسياري از بحران النا به اين پارادايم نگاه مو  ها قابل ادغام است
در. موالنا در يك حكايت ممكن است به چندين مؤلفـه اشـاره كـرده باشـد  لـذا

و بـا انـدكي تـسامح شرايط حاضر، مرزي روشن ميان اين بحران  ها وجود ندارد
كوشند با توجـه مقاله مي نويسندگان در اين. هاي ديگر است قابل ادغام در گزاره 
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تـرين ايـن هايي كه انسان معاصر با آن مواجـه اسـت بـه مهـم به مجموعه بحران
و آفات در ديدگاه موالنا به ترتيب اهميت بحرانآسيب .ها بپردازندها

و فقدان معرفت نسبت به من واقعي  خودناشناسي

واره در گاه خودشناسي پايان ندارد چرا كه خود، چيـزي اسـت كـه همـ هيچ«
و شدن است  ص(» طريق استكمال و) 200راهي به رهايي، اگر به ديـدگاه عرفـا

و حركت اين خود انسان به منظور ) ago(هاي به حقيقت پيوسته دربارة من انساني
و يابيم كه آن رجعت به اصل خويشتن نگاهي فراگير افكنيم؛ درمي  ها بـه خودهـا

ي معمولي، معمـوالً بـا مـن غيـر واقعـيهاهاي مختلفي قائل بودند، اما انسان من
و مي خويش زيسته من. زينداند من)خود(دو و حقيقـي اسـت، از اين . ها، واقعي

و مني كه هـر انـساني بـه واقـع از مني كه خداوند از خلقت انسان منظور داشته
و ديدگاه عرفا اين اند، اما من هاي ديگر كاذبخودش تصور دارد، از اين سنخ اند

مناست كه .ها را در پاي آن دو من، سر بريد بايد اين
و يا مني كه من، تصور مي كنم كه ديگري از مني كه ديگري از من تصور دارد

من تصور دارد، مني كه ديگري تصور مي كند كه من اين گونـه از خـودم تـصور 
و  هاي كاذب است كـه در مجموعـه متـون عرفـاني بـه از سنخ همان من ... دارم

هـاي در دستگاه عرفاني مولوي، با توجه بـه مـن. ها سخن رفته استآنكرات از 
هزار توي كاذب كه انسان را از حقيقت خويش مانع است، او چنين باور دارد كه 

شد) خود(ها بايد بين اين من  و تمييز قائل و دسـتورالعمل،. تفاوت البته اين باور
و حكيمـان   گذشـته نيـز وجـود شناخت خود واقعي در زنجيرة حكمت عارفـان

يكي از دو شـعار اصـلي سـقراط» را بشناس5خود«كه عبارت داشته است، چنان
است كه بنا به نقل منابع تاريخي بر در معبـد آپولـو در شـهر دلفـي حـك شـده 

ص.(بود جـوهري اسـت شـناختني،» خـود«در اينكه) 211سيري در سپهر جان،
همان،.(اندآن را انكار نكرده ترين متفكران امكان معرفت تصوري است كه شكاك 

مي» خود«و در اينكه به چه روشي) 217ص و چـرا را بـه» خـود«توان شـناخت
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و مي اي است كـه ماند، مسئلهعنوان حقيقتي شناختني، در مواردي ناشناخته مانده

.اندعارفان مسلمان از جمله خود مولوي، بيشترين توجه را به آن كرده
ميبا توجه به اين نكات چن :شودد حقيقت روشن

و اديان استناپذير در فرهنگخودشناسي ضرورتي اجتناب.1 .ها
و شرط ورود به خداشناسي است.2 .خودشناسي مقدمه
عزيزترين گوهري كه بايد در خودشناسي به آن پرداخـت، ايـن اسـت كـه.3

و علي  و تبعيد شـدن؛ بايـد بـه اصـل خـود خـويش انسان تنها نبوده رغم غربت
.زگرددبا

مي.4 و اصالح .شودآگاه شدن از خود، موجب كمال
و كجايي، مهم.5 تـرين مبـاحثي اسـت كـه در بحـث كيستي، چيستي، چرايي

بحـث«ترين نكاتي كه موالنا در با اين توجه، مهم. خودشناسي بايد بدان پرداخت 
ــودپژوهي ــي«و» خ ــناخت» خودشناس ــدان ش ــل فق و دالي ــل ــن«و عوام و» م

مي»خودشناسي« :كند، به قرار ذيل است اشاره
ترين آفت از آفات رسيدن انسان به كمالـ از آنجايي كه فقدان معرفت، بزرگ

و ديگرشناسي ضرورتي اجتناب  و است، بايد توجه داشت اوالً خودشناسي ناپذير
ترين موانع شناخت در ايـن ثانياً مهم6.است) خداشناسي(مقدمة الزم مرحلة ديگر 

و در نهايت، منفعت غرض مرحله، نگاه  و سودجويانه طلبانه به غيـر اسـت ورزانه
ــي  ــان در درون آدم و گم ــنّ و ظ ــال ــستن خي ــستقيم نش ــصول م ــود مح ــه خ ك

)3788ـ 3/3774مثنوي،.(است
و به تبع آن، حقيقت عالَم در نگاه موالنـا، پـرداختن ـ يكي از موانع شناخت خود

و پوسته و جزئيات و كليـات، بـه دليـلهو مشغول شدن به فروع و فراموشي اصـل ا
 به تعبير موالنا، آدمـي در اثـر غفلـت از خـود،7.غلبة غبار غفلت بر جان آدمي است

و قيمـت صـد) 2016ـ 3/2012همان،(بيند، اما از خورشيد غافل است اي را مي ذره
و ارزش خود را نميو بلكه هزاران كاال را مي .داندداند، اما قيمت

از موانع شناخت راستين كه به نوعي در ارتباط طـولي بـا مـوردـ يكي ديگر
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و به تعبيري فضولي انسان در امور مااليعني كه) نامرتبط(قبل است، دخالت است
و انفـسي مـي  و شـناخت آفـاقي و درون . گـردد باعث عـدم توجـه بـه حقيقـت

و با حدت بيشتري مبتلي بـه انـسان معاصـر اسـت مسئله و اي كه به نوعي ديگر
و آكمپيس از آن ياد كـرده و فيلسوفان متأخر چون هايدگر، هاكسلي 7.انـد عارفان

و ضمن برحذر داشتن آدمي از فضولي موالنا نيز به اين مسئله وقوف كامل داشته
؛ شـرايط فهـم)2389ــ 3/2387(و گفتـار مـااليعني) 2779ـ 3/2772(در رفتار 

و انفسي قا) خودشناسـي(معرفت حقايق آفاقي و ظرفيـت مـي را -بليـت، اهليـت
و تنـاول غـذاي) 3266ـ 3/3226.(داند و شـناخت او شرط الزم كـشف اسـرار

ميمعنوي را به صراحت پرهيز از ياوه )20ـ3/13.(داندگويي
و تـأثير آن ـ به نظر موالنا، يكي ديگر از آفات شناخت در حوزة مسائل آفاقي

و درون آدمي، بيماري ك بر نفس و در هاي روحي است ه مانع شـنيدن پيـام درون
البته اين مسئله در ديدگاه موالنا نتيجـه طبيعـي. گرددنهايت، شناخت حقيقت مي

و درك متقابل  /3(و لجاجـت آدمـي) 3200ــ 3/3194(فقدان سنخيت با آن پيام
و عدم توجـه) 378ـ282 و عقلي و محدود بودن تجربة حسي و تعصبات مذهبي

و علت) 1258ـ 3/1270(به ابزار شناسايي خود العللو فقدان تشخيص سرچشمه
مي) 975ـ 3/962(هاپديده .شودنيز محسوب

و و بالتبع خودشناسـي در نظـر موالنـا، غلبـة پنـدار ـ از ديگر موانع شناخت
و آفاقي را تغييـر او تنها راه شناخت دقيق پديده. شهوت بر آدمي است هاي عيني

و ديدن عالم با نگاه درست  بر ايـن) 2134ـ 3/2124.(داندو فهم دقيق مي درون
و بـا انـسان  هـايي كـه بـه آسـتانة اساس، اگر آدمي به آستانة شناخت خود نرسد

و خودشناسي رسيده  مطلـق بـودن،ِّ اند، همنشين نگردد، بـا فـرض ذكـي شناخت
و ترديد خواهد ماند )2568ـ 3/2566.(همواره در شك

ود آدمـي بـا رعايـت مراتـب بـدن،ـ توجه نداشتن بـه ذو مراتـب بـودن خـ
كه جوهري چون خيال مربوط به كدام مرتبه ) sprit(و روح) soul(، نفس)mind(ذهن

بر اين اساس، به نظر موالنا تا وقتي كه اين مسئله. از مراتب چهارگانة آدمي است 
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و زمستان 87112 پاييز
و تئوري نويسيدرك نشود، نسخه آن پردازي ها و ها راه بـه جـايي نخواهنـد بـرد

ميخواهد شد  :گويدكه موالنا
 اندآن عمارت نيست ويران كرده اندفت هر دارو كه ايشان كردهـگ

)3050ـ 3/3027(
و آفات شناخت و اشـاره) خودشناسي(ـ ساير موانع اي بـه به صـورت كوتـاه

و حـسد: قرار ذيل است  و)3/3733(حـواس بـشري) 3/3665(رشك ، تعـصب
و خام بودن و عدم) 1297ـ 3/1292(منيت توجه به ذو مراتب بودن خودآگـاهي

ــ 3/806(، مـستي حاصـل شـهوت)1279ـ 3/1277(هاي حاصل از آن كژفهمي
و داوري بر مبناي ارزيـابي)819 و قضاوت و سوءظن و عـدم، شك هـاي اوليـه

و چنـدگانگي پديـده  گرايـي، صـورت)4768ــ 3/4763(هـا توجه به دوگـانگي
خو) 4258ـ 3/4256(صرف و كـه) 4112ــ 3/4105(بينـي دبرتريخودشيفتگي

.خود نيز حاصل معرفت نادرست اولية آدمي نسبت به خود است

 شكاكيت، بحراني انساني

و يكي از مشخصه و انـسان مـدرن و اجتماعي عصر جديد هاي بارز فرهنگي
و تنهايي دستاوردهاي نهضت  هاي اصالح تفكر ديني، پديدة شكاكيت از يك سو
و حاكميت اصل عـدم قطعيـت انسان از سوي ديگر،  بـهو در نهايت محدوديت

و  و اجتمـاعي ... جاي يقين انفسي است كه خود حاصل عوامل متعـدد فرهنگـي
ترين نيز بزرگ گريز از آزادي ترين اثر اصلي خود يعني اريك فروم در مهم. است
و شك رنج ومي هاي بشري را تنهايي داند كه خود حاصل پشت كردن به مذهب
توضيح يك نكتـه در ايـن بخـش قبـل از بيـان ديـدگاه موالنـا)56ص.(است... 

در زندگي عارفي چون موالنا به عنوان يك انسان مربوط به عصر. ضروري است 
و آنچه مـورد عنايـت  گذشته، حقيقت شكاكيت به معناي دقيق كلمه مطرح نبوده

و مشتقات آن است  ، اگـر چـه بر اين اساس. اوست، بيشتر مربوط به شك، ترديد
و شك را در مواردي محمود مي و داند، غالباً آدمي را از آن برحذر مي ترديد دارد

و  كنـد، چـرا كـه مـي معرفي... آن را عامل سردرگمي، يأس مطلق، راهزن انسان
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و شورمندي بي ايمان راستين را از آن كسي مي و داند كه با اشتياق و حـصر حـد
ظنسرسپردگي خالصانه به اجزاي عالم  و از . بپرهيزد) شيطاني(بنگرد

ها، بـا توجـه بـه مـسئلة شناسي انسان يكي ديگر از مواردي كه در بحث روان
و دليل گرايش انسان به شك مطرح اسـت، ارتبـاط انـسان بـا مـسئلة» شكاكيت«

و در نهايت، يأس مطلق است موالنا اساس تمام كارهاي آدمـي را بـر. جبرگرايي
و شايد، ترديد، احت(بوك  و عدم قطعيت ومي...) مال و الزمة خـروج از آن داند

)3/3083مثنوي،.(وصول به يقين را ايمان
هاي بيمار به جاي اسـتفادة در ضمن مولوي به اين مسئله اشعار دارد كه انسان

و هاست، مصادره به مطلوب مي درست از اين امر، در مسائلي كه به ضرر آن  كنند
و  و شكاك در امور دنيوي، چابك و در مسائل ديني بدگمان و خـود را فعال انـد

)3098ـ 3/3080همان،.(كنندمجبور فرض مي
و مـالك ترديـد در در اين بستر است كه مولـوي در حـوزة شـك در گفتـار

و گفته شنيده مي) پيامبر اسالم(ها، تنها گفتار پيامبران ها و دليل و بـه را سند دانـد
و شك دربارة درسـتي يـا دليل انتساب سخن به شخص پيا  مبر، آدمي را از ترديد

توضيح اين نكتـه ضـروري) 1363ـ 3/1362.(داردنادرستي آن گفتار برحذر مي 
است كه اوالً موالنا دربارة اين سؤال كه از كجا معلوم كه انتساب ايـن سـخن بـه 
و ديگر اينكه دربارة اين مسئله كه شخصيت چه  و متقّين است، حضرت، درست

و( غير از پيامبر كساني هـا توانـد پـشتوانة سـخن آن مـي ...) نظير خدا، اولياء اهللا
به. باشد، سكوت اختيار كرده است  و شكاكيت از سوي ديگر از آنجايي كه شك

هـاي غيـر متـيقّن نظر موالنا يك عمل ورزيدني مستمر است، تنها مختص انـسان 
و اوليا نيز در مرحله  و حتي پيامبران شدند، بـا حيات دچار شك مي اي از نيست؛

و نصر الهي از آن عبور مي كردند  در. اين تفاوت كه با كمك انفاس قدسي موالنا
و شـك انبيـا را، سورة يوسف اشاره مي 110اين بخش به آيه  و دليل گمـان كند

و فرورفتگان در ظلمت مي  عزير نبـي در خيـزش مجـدد. داندانكار كافران شك
) 1769ـ 3/1763.(و ترديد استاي از شك اجساد نمونه
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و راهكارهـاي مهم و شـكاكيت تـرين اشـارات مولـوي دربـارة مـسئله شـك

: خروجي از اين بحران به قرار ذيل است
و زمينـه و زنداني شدن جان انـسان و عامل حبس سـازـ شك، عقبة راه حق
و تنهايي است، تنها راه رهايي از آن مصاحبت با مـردان متـيقّن الهـي  -مـي يأس

)493ـ 3/488.(باشد
و پرسيدن است، موالنا تنها ـ از آنجايي كه صورت عيني شك در قالب سؤال

مي) كشف(راه رسيدن به يقين و پرسش و از آنجا كه انسان را پرهيز از سؤال داند
كند نه صاحب حق، پرسشگري او را موجب حجاب را موجود مكلف معرفي مي 

و النسلّم مي و) 1876ــ 3/1847.(دانـد را شان انسان الهي نمي داند، لذا اعتراض
ميشبستري : گويدوار

 كه ندارند اعتراضي در جهان روانـبشنو اكنون قصة آن ره
)3/1878(

و خيـاالت منبعـث از آن، ايمـان و ترديد ـ از سويي ديگر، تنها زداينده شك
و يقين به امور انفسي است )45ـ3/39.(آوردن

و دالالن بـازارـ گمان چون وسوسه  اگر چه مانند وحي است، هر دو امري معقول
و به خدا پناه برد )349ـ 3/343.(ضميرند، اما برخالف وحي بايد از آن پرهيز كرد

ورزيـدن يعنـي عملـي كـه حاصـل يـك(ـ يكي ديگر از داليل شك ورزيدن
و ورزيدني است  و مستمر  در اين اسـت كـه انـسان دربـارة) فرآيند ذهني، عيني

و آن ترديد نيز حاصل عجـز انـسان آنچه فوق حال اوست، با ديد ترديد مي نگرد
و حقيقت هستي است )3658ـ 3/3635.(از ادراك ماهيت

و شك و شرطـ موالنا ميان شكاكيت و ترديد تفاوت قائل است و حزم ورزي
و رهايي انسان را در اين  و گمـان بـدمي آزادي داند كـه در مـواردي اهـل ظّـن

-سپس در جايي ديگر به تفسير اين نوع شك ورزيدن مـي) 279ـ 3/276.(شدبا
و دورانديشي مي و آن را احتياط كردن و همة خليفه پردازد زادگـان را بـه آن داند

العلـل، همـينو شرط رسيدن انسان را به علـت) 2861ـ3/2841.(كندتوصيه مي 
)2530ـ 3/2516.(دانداصل مي
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و بندهاي ماديشيفتگي(گرايياحساسات ) نسبت به قيد

و رضـايت بـه يكي از بحران و مكـان، دلبـستگي هاي انـساني در هـر زمـان
ميخوشايندي و الجرم مقيد شدن به اصولي است كه از آن -توان به مادههاي آني

و گرايي افراطي بي احساسات. گروي اخالقي نيز تعبير كرد اصالت در عصر جديد
و جذابيت شبه  فريبانه باعث شده كه انسان به عنوان تنهـا هاي عوامنگ فره تمكّن

هايي شود كه به قـول ليـويس، آهـسته آهـسته بـه موجود فرهنگي، گرفتار بحران 
و گسست از خود سوق داده مي  هـاي ادبـي، مباني نظريـه(9.شودسمت فروپاشي

يك) 200ص د به اين آسيب"حكيم متأله"موالنا نيز به مثابة و آفات وقوف ارد ها
و هم راهكارهـاي الزم را پيـشنهادو سعي مي  كند هم از اصل مسئله سخن گويد

از. كند توان آن را سرگذشت انسان معاصر نيـز قلمـداد كه مي مثنويدر حكايتي
و كرد، داستان انسان سـرگرداني نقـل مـي  شـود كـه بـه دليـل توجـه بـه منـافع

ا سودجويي و در عين حال خوشايند ديگران، و جهـان پيرامـون هاي مادي ز خود
و درون خـويش بـه داشـته و به جاي توجه به آنـات هـاي آنـي خود غافل شده

و اژدهاي فسرده.(خويش دل خوش كرده است  انـساني كـه بـه) حكايت مارگير
و(تعبير موالنا تمام هستي  حيران اويند، امـا او خـود را ارزان عرضـه ...) ماه، كوه

در)1002ـ 3/998مثنوي،.(كرده است   نتيجة عملكرد چنين انساني گرفتار شـدن
و بلكه چاه بر اين اساس، موالنا. رفتي از آن ممكن نيست هايي است كه برون دام

و علت و نشانة سعادت بشري را ترك تعلقات مادي العلل غفلت انسان از تنها راه
) 3/3154همان،.(داندمي) ماده(حقيقت را توجه به اسباب

ن و احواالت از اين رو، دل هاي، يكي از سفارش)احوال آني(بستن به تعلقات
و ماده راهگشاي مولوي براي گريز از احساس  او بـه كمـك. گرايـي اسـت گروي

و تمثيل و رابطـه دخـل هاي گوناگون از جمله آنكه آمدن غم سبب شادي اسـت
و نگاه كردن از بـاالي ربـوه بـه دمـشق  و شادي و غـم(خرجيِ غم /3)(مـشقات

و. پردازدمي به تبيين اين مسئله) 3753ـ3736 به اين مناسبت، موالنـا بـه داليـل
و ضمن اشاره به ديدگاه جالينوس دربارة  و تعلق اشاره كرده عوامل اين دلبستگي
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و حيات انساني مي) 3980ـ 3/3960(دنيا و به اين دقيقه اشاره كند كه انسان فطرتاً

و باعـث افزونـي هايي دارد كه بالقوه تمايل به فعاليت   به كار امور دنيوي او بيايد
و در نهايت، فربه شدن تن او شوددارايي : هاي او

كـهشهـپي مـايي گـانـكر او را در مزيدـه  زيدــدرين سوراخ كار آيد،
ش شـستـبدنـزان كه دل بركردن از بيرون رمـه بـيـد راه دنــدن از

)3/3982(
ر دانـد كـه انـسان بـه وانكاوي دقيق انسان، اين مـي دليل اين گرايش را نيز با

و چـون آنچـه) فراتر از حواس خمسه(بيش از دانش)هاديدني(ديدار توجه دارد
و آنچه مربوط به دانستي) دنيا(مربوط به محسوسات  اسـت) آينـده(هـا است، نقد

و غالبـاً والـه نـوع نخـست  قابل ديدن نيست؛ به نوع اخير توجه چنـداني نـدارد
از) 3859ـ 3/3858.(دشو مي يكي ديگر از راهكارهايي كـه موالنـا بـراي پرهيـز

و ماده احساسات و عدم توجه به ماده گيـرد، پرهيـز از گروي در پـيش مـي گرايي
/3(او بر آن است كه صورت نبايد مالك عمـل باشـد. گرايي صرف است صورت

ميو صورت) داستان دوم )581ـ3/579.(ددانگرايي را نابود كنندة سعادت بشري
و از نظـر و ماهيت صورت توجه داشـته گرچه موالنا در جاي ديگر به ارزش

و حدوث، صورت را مقدم بر معني مي  و زماني و خرگـاه و آن را بـه خانـه داند
و تركي مانند مي  و تقـدم رتبـي،) 3/2530(كنـد معني را به مهمان از نظـر ارزش

ميمعني را بر صدر مي و :گويدنشاند
كر حديثت كژ بود معنيت راستگ لــآن مـژي  قبول خداستـفظ

ب مـور كـود و لفظت نكوـعني لـتـآن درسژ  فظ نرزد يك تسوـي
)578ـ 3/577(

و ماده گروي را در ايـن او همچنين يكي ديگر از عوامل گرايش انسان به ماده
و تصورات خويش زندگي مي مي بداند كه انسان با خيال ه امـوري تعلـق كند، لذا

توصية موالنا در ايـن مـوارد ايـن اسـت كـه. كند كه شايستة تعلق نيستند پيدا مي
و بدانـد كـه آنچـه امـروز  و عقل به مبارزة آن بـرود انسان به كمك قوة استدالل
و بـراي برهـاني كـردن  و فراق اوست  اسباب شادي انسان است، فردا اسباب غم



 هاي جهاني پيام
 مولوي براي
117 انسان امروز

اراين ادعا، انسان را به گذشته مياش ميجاع و :گويددهد
گـزان شد شتي شادـچه ج بس كس شاد شدـآخر از وي و همچون باد  ست

ت هــاز بـو كـپد تو دل بر وي منهـجهـم تـيش از آن بـو از  جهد تو بجهـو
)3699ـ 3/3698(

دهد كه از تكيـه بـر اسـباب لذا در تحليل رفتار انسان به ظاهربينان هشدار مي
و عوامل بير  و عوانـان نهـان خـويش رجـوع ظاهري و به عمق ضمير وني پرهيز

) 3825ـ 3/3818.(كنند

و تنهايي دو مسئله انسان كالسيك يا انسان مدرن  بيگانگي

يـر كگـور تنهايي در اين بستر به معناي فردگرايي مورد نظر عارفاني چون كي
و در آن حالت، افـراد انـساني ارزش   را هـاي خـود نيست كه امري مطلوب بوده

كنند، بلكه آن چيزي است كه با نظرية خودخـواهي اخالقـي خودشان انتخاب مي
كي.(مناسبت بيشتري دارد  ص فلسفة بحران تنهـايي را بايـد فرزنـد)69ير كگور،

و اين  هاي به كمـال اي است كه در نگاه انسان نكته خلف بحران بيگانگي دانست
و خود يافته ديده مي  ر اين دسـته تنهـايي ديگـري هـم اگرچه در آثا. شودرسيده

و ديگرشناسـي و نتيجة خودشناسي مطرح است كه نه محصول بيگانگي كه ميوه
و حيـات معنـوي مـي  و مانع تنهايي و است، موالنا تمام عالم برون را آفات دانـد

و تنها بودن مي  و تنها شدن ) 239ـ 3/231مثنوي،.(كندانسان را دعوت به تنهايي
و تنها شدني سخن مي اما در مقابل از گويد كه حاصل از خودبيگـانگي از تنهايي

و راه :شماردرفت از آن را نيز برميهاي برونخود است
و راه برون و حرمان باـ تنهايي، عامل يأس رفت از اين نوع تنهايي، مصاحبت

)23ـ2/22.(اندكساني است كه به تنهايي نوع نخست دست يافته
و راه برونـ تنهايي، عامل گمراه و كژفهمي حقيقت است، رفت از آن، دقتي

و دورانديشي است و همراه )230ـ 3/216.(در انتخاب مشاور
و راه بـرون و شكستگي انسان و غـرقـ تنهايي، عامل محروميت رفـت از آن
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آنـ با وجود تنهايي مثبت نشدن در تنهايي مفرط و اقبال به ـ ارتباط با عالم ديگر

مي« در داستان موالنا. است دعا را بر خـالف گفتگوهـاي» گفتي شبي آن يكي اهللا
و نـدامت اسـت، زداينـدة احـساس تنهـايي  و يأس عادي كه خود عامل حسرت

را) 3/198(تواندبا وجود اين آدمي نمي. داند مي به تنهايي اين احـساس تنهـايي
) 199ـ 3/189.(بزدايد

بي(خوديـ تنهايي، نتيجة بي و رفـت از آن، پنـاهو راه بـرون) پنـاهي بيگانگي
و يافتن پناهگاه راستين است )371ـ3/368.(بردن به خويشتن خويش

 معناييبحران بي

و نوشـتار يكي ديگر از بحران و در قلم ها كه انسان معاصر با آن درگير است
و هم از نظر كيفيت، نگـاه  و انديشمندان عصر جديد هم از نظر كميت فيلسوفان

و فقـدان يمي از متون معاصر را در نورديده، مسئله بحـران بـي حجم عظ  معنـايي
در اين بستر نيز، براي گريز از اين بحـران، عمـدتاً. است) خلق يا جعل معنا(معنا

دو راهكار عرضه شده است، در چنين شرايطي يا انـسان گرفتـار خـأل معنـا، بـه 
مي) خلق(آفرينش ا معنايي براي خود اهتمام و يا معنا) جعل(ينكه به كشف ورزد،

و متـون كهـن. يازددست مي  و منظومه فكري مولوي با اين توجه، نگاه به جهان
و نشان مي  دهد كه يكي از داليل گرايش انـسان بـه ايـن مـسئله در هـر عـصري

و بيان اقوال بر مبناي عادت  و انجام كارهاي روزانه) 3/625(مكاني، انجام اعمال
و در و روزمرگي اسـت مطابق روال روزمره بـر ايـن. نهايت افتادن به روزمرّگي

و مزاج آدمي بـه چيـزي عـادت كـرد، تـرك آن عـادت، بـسيار  اساس، اگر طبع
بـه نظـر موالنـا، در چنـين.و بلكه متعذّر يـا محـال خواهـد بـود) متعسر(دشوار

و ادام  و تنها راه درست، نه انجام ة شرايطي، بودن يا نبودن تفاوتي نخواهد داشت
و تغيير مزاج از حالت روزمرگي به هدف مند كـردن فعل بر طبق عادت كه تبديل

 معنـاداري يـا«يكي ديگر از مباحثي كه موالنا در بحث)45ـ3/43.(اعمال است 
مي» معنايي حيات بي معنـايي كند، مربوط به داليل باور انسان بـه بـي به آن اشاره

و كارك(حيات در حوزة هدف زندگي  انساني كه به نتيجـة. است) رد آن نه ارزش
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و حقيقـتمي» زندگي براي زندگي«حيات خويش با نظرگاه نگرد نـه بـا بيـنش
و همـين كـه انـدكي شودزندگي براي هدفي ديگر، كه به پوچي حيات معتقد مي 

و بي و چون پيلِ خواب به غنا /3.(بين ياغي خواهد شـد نيازي رسيد، طغيان كرده
)4202ـ 4201

داردـ كـه خـود بـه نـوعي علّـت گري كه موالنا در اين حوزه بيان مي نكته دي
و ادعاي گـزاف سرگرداني انسان است  بـه(ـ اينكه دخالت انسان در امور مااليعني

مي) تعبير موالنا مدعيان ژاژخاي  و خـود را باعث شود امر بر شخص مشتبه شود
و حيرت  و از تحير و كبريا در عالم ببيند و مظهر لطف خدايي خلق متحير گـردد

و به جاي آنكه بـه) 789ـ 3/721.(تا وقت امتحان، در خيال خويش زندگي كند 
و صـد و زندگي واقعـي اسـت واقـف شـود هدف حيات كه كشف معناي خود

و سرگردان مي و كُه حيران او باشند، خود او متحير .گرددهزاران مار

 زدگي بحران مصرف

و سيطره برخي از خصائل چـون يكي ديگر از مشخصات انسان به دلي ل غلبه
و و مصرف، نگاه ابزاري به پديده ...حرص، آز، طمع گرايي بدون توجه هاي عالم

و موالنــا بــا توجــه بــه فــزون10.بــه تــالش بــراي توليــد اســت  خــواهي انــسان
و علت آن افزون و تأكيد بر اصل حرص كه خود معلول غرور) 3/4673(طلبي او

وو ايــن عامــل غفلــت آدمــي، مــصرف) 121 ـــ3/120(و خــشم اســت زدگــي
، شرط الزم را اعتدال در مـصرف)2897ـ 3/2895(خواهي در نعمت است فزون

در. داندسه چيز مي و افراط و جان به عبارت ديگر، مصرف زياده از حد مال، نان
و بي حساب آن گيري بي بهره داند؛ مـستي كـه خودي انسان مي ها باعث سرمستي

:ت عجين شده استبا شهو
هـه شـمچنين و خواه نان هوتي اندر جهانـر و خواه جان  خواه مال
يـه مي ها تو را مستي كندكي زينـر  ...زند چون نيابي آن خمارت

بـج انـز نـت دازه ضرورت برمگيرـه غـا بـگردد و تـالب و اميرـر
)2278ـ 3/2257(
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آنموالنا در جايي ديگر به داستان قوم سبا ميو افراط كند ها در مصرف اشاره

گيـري از تواند صورت حال انسان عصر جديد كه فقـدان اعتـدال در بهـره كه مي 
به قول موالنا، چنين مردمـي كـه. طبيعت باعث كوري باطني او شده است، باشد 

و ده آن  آنها از تمام باليا در امان بود، نعمت شهر ها به حدي زياد گرديد كه هاي
ل مصرف زياده از حد، به صـورت عـادت روزمـره درآمـد، الجـرم باعـث به دلي 

و مواهب الهي شد )2776ـ 3/2666.(فراموشي از هدف خلقت

و افكار غالب تبعيت از انديشه )عمومي(ها

و غيـر(هاي بشري زا كه در ارتباط يكي از مباحث بحران قابـل تأمـل) با خود
و افكـار  و در جهـت دادن بـه افكـار است، ميزان تبعيت فرد از جامعـه عمـومي

در محور خاص است؛ اما آنچه در ايـن بخـش، موضـوع بحـث) عمومي(جامعه
هفت(اي است كه از آن به عنوان يكي از هفت گناه بشري ياد شده ماست، مسئله 

ص  هـايو آن اينكـه در عـصر حاضـر، چيـدمان مهـره) 121گناه انسان متمـدن،
 قرباني جمع شود، در حالي كه گوهر حيات اي است كه فرد بايد شطرنج به گونه 

و فعل او نه بـه خـاطر خوشـايند و زندگي اصيل آن چيزي است كه انسان، قول
و و حقيقت باشـد ... ديگري بـا ايـن نگـاه، اگـر چـه. كه به خاطر خود آن عمل

آگاهي از بحران حاضر مختص انسان جديد است، موالنا با توجه به خود مـسئله 
و رهايي انسان در چيـست، بـه موضـوع مـوردو اينكه عوامل  و استقالل بستگي

و اقوال انسان. بحث اشاره كرده است  هـاي ها جز انسان از ديد موالنا تمام اعمال
و غالـب جامعـه) 3/1512مثنوي،(به حقيقت پيوسته  تحت تأثير افكـار جمعـي

و انسان كامل را كسي مي كهاست :داند
هـگ يـبيه عالم بگويندش تويـمـر ديــرره و مـزدان  ستويــن

ن گفـگـاو طــج تنشانـردد گرم تر از  شانـاق او نگردد جفتـان
ه گــور گـمه پنـك مرهيـويند او را تـوه و كـداري هيـو برگ
ن طـيفـاو ن عنشانـتد در گمان از انـند از ظعنشـگردد دردمـاو
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و كوه آيد بگفتـبلك بـويـگه گر دريا گمـدش  رهي گشتي تو جفتا
يـيـه نيـچ بـيد در خيالـفتـك ذره ه طعن طاعنان رنجور حالـا

) 1521ـ 3/1516همان،(
و قول و محبوبيت عمل بر اين اساس، در دستگاه عرفان موالنا، مالك درستي

و گرايش توده كه خود شخص عامل اسـت  ) 1078ــ 3/1077.(نه رغبت جامعه
:لذا گويد

مـت پـو درـرا گر مـد و پيش خود خوشممـشـحتـو اي  پيش تو پر درد
بــواي اگ تـپ رعكس بودي اين مطارـر گلـيش و پيش خويش زارـو  زار

و اعتماد به نفس پيامبران را نيز نـه در اقبـال تـوده كـهو دليل سخت رو بودن
و بـر ايـن اسـاس حتـي در مقابـل تـودة ها به منبع واالتر مي گرمي آن پشت داند
)4144ـ 3/4141.(ايستندمي) اهلج(مردم

چـاز رم نتـوپـه گد در نبردـرسـان و سردـليكشان حافظ بود از  رم
)3/4145 (

و تمايل افكار عمـومي كـه موالنا بارها هشدار مي دهد شرط قبول عمل نه رغبت
و حتي اقبال مردم را باعـث كـوري دل مـي  ) 3/2240(.دانـد تأييد درون انسان است

و افكار عمومي بـر فـرد اعتقـاد دارد كـه اگرچه مت قابالً به قوت تأثيرگذاري تلقينات
و تكرار يـك قـول  و شاگردان در مكتب است كه كثرت نمونة بارز آن، داستان معلم

مي) 3/1552.(شودمي) معلم(توسط جمع، باعث مغلوب شدن فرد : دهدلذا هشدار
غ و كـره ژاژخـالف چـبم شنوـا را  در صف هيجا مروها نينـا

بي كه گر ايشان با شما همره شوند  مغز همچون كه شوندغازيان
)4021ـ 3/4020(

و جريـان رنـگ بر اين اساس، مولوي در راستاي كم تـر كـردن تـأثير انديـشه
و مـالك) جامعه(غالب به فرد معتقد است چون همه چيز به انـسان قـائم اسـت

و تأييد آن از درون  اوست، هر چند ديگـران از انـسان بـه قضاوت، درستي عمل
و واقعيـت را فـداي قـضاوت) 3/355(نيكي هم ياد كنند  انـسان نبايـد حقيقـت
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:نگرند، بكندديگراني كه از وراي حقيقت به او مي

بـزايـارافـك ست ازينگفت مادر تا جهان بوده انـدنـان زمـد نـيـدر
ك هين تو كار خويش كن اي ارجمند خـزود  كَنندود برميايشان ريش

)4300ـ 3/4299(

 گيرينتيجه

و توجه به بحران مثنويهاي جهاني موالنا در با نگاهي به پيام هـاي، با تأكيد
هاي انسان امروز مبـتال آيد كه اگرچه بسياري از بحران انسان معاصر، چنين برمي 

و بر ايـن اسـاس، ايـن مفـاهيم بـا تعريـ) ماقبل مدرن(به انسان گذشته  ف نبوده
و از لـوازم زنـدگي خاص، وي و مقتضيات او در حيـات جديـد ژة انسان معاصر

ها را با قرائت تازه با توجه بـه معنـاي فراگيـر آن توان اين مؤلفه مدرن است، مي 
و بر اين اساس، مجموعه متون كهن را با رويكردي تازه به تكلم  در نظر گرفت؛

و خوانشي نو از آن عرضه كرد  و با توجه به نگاه موالنا با اين. واداشت رويكرد
هـايي كـه در زنـدگي انـسان بحـران هاي بحران بشري، بـسياري از به اين مؤلفه 

و عـارفي چـون مولـوي در يـك) بحران23(مدرن برشمردند، قابل ادغام است
بـر ايـن اسـاس، ايـن. حكايت ممكن است به چندين مؤلفه اشاره كـرده باشـد 

و بحر پژوهش به مهم  هـاي انـسان معاصـر در ديـدگاه مولـوي بـهانترين آفات
و در قالب آموزه  تـرين ايـن مهـم. هاي جهـاني او پرداختـه اسـت صورت مجزا

و دل ها، احساسات مؤلفه و توجه به قيود و مـاده بستگيگرايي گـروي هـاي آنـي
و ترديدهاي حاصل دور شدن از زنـدگي در سـاحت ايمـان،، اخالقي شكاكيت

م  و فقدان و تنهايي بـه عنـوان خودناشناسي عرفت نسبت به من واقعي، بيگانگي
و مكان،  بيب دو مسئلة اساسي انسان در هر زمان -معنايي، بحـران مـصرف حران

و انديشه،زدگي و تبعيت تام از افكار اسـت كـه در ايـن ... هاي غالب بر جامعه
و راهكارهاي مولـوي بدان مثنويجستار با توجه به حكايات  در ها پرداخته شد
و تحليل  .شداين زمينه بررسي
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:ها نوشت پي
اسـت كـه مـصوب» هاي جهـاني ادبيـات فارسـي پيام«اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي.1

و در پژوهـشگاه  و فناوري جهـاد دانـشگاهي اسـت، شوراي بررسي نهايي معاونت پژوهش
و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي اجرا شده است .علوم انساني

ز بغداد رسيديم.2 ز غم، باز خريديمـب/ حكيميم، طبيبيم )15547، بيت 1474غزل(س علتيان را
ز هر كاري بريد/ كار آن دارد كه حق را شد مريد.3 )2/1063(بهر كار از او
و چون عمله بار ديگران را بردن.4 :كار دنيا كردن

)2/1836(نتا ربايد بار را از ديگرا/ دود حمال زي بار گرانمي
مكن/ در زمين ديگران خانه نكن )2/263( كار خود كن كار بيگانه

به مولـوي در مجموعـه تحقيقـات ملـل ديگـر در مجموعـه مقـاالت.5 نكتة آخر اينكه توجه
INDEX ISLAMICUSو در نيمـة دوم نشان مي كه در نيمة اول قرن بيستم، شانزده مقاله دهد

به زبان61آن،  و آلماني دربارة مولوي نوشته شـده اسـت كـه از هاي مقاله انگليسي، فرانسه
.هاي جهاني مولوي باشد، يافت نشداي كه با اين رويكرد، يعني پياماين تعداد مقاله

و عامل.6 مراد از خود در اين زمينه، به تعبير يونگ، همان مركز ميدان آگاهي، كهن الگوي تماميت
ص.( آگاهي با آن پيوند دارداي است كه همة محتوياتپيچيده )126سيري در سپهر جان،

و شرط رسيدن قديسه.7 و ملزوم يكديگر و خداشناسي را الزم  كاترين سينايي نيز خودشناسي
به كمال را تلفيق اين دو مي ص.(داندانسان )143همان،

به اين مانعكه عارف هم چنان.8 بـه زبـان ديگـر عصر موالنا مايستر اكهارت، عارف آلماني نيز
پوشـانند؛ از هاي بسيار در خود دارد كـه ژرفناهـاي دل او را مـي آدمي پوسته«: كنداشاره مي 

ص(».بسيار چيزها خبر دارد لكن از خود خبر ندارد )140همان،
كه.9 و فضولي، ياوه«هايدگر، توماس آكمپيس، آلدوس تنها برخي از انديشمندان هستند گويي

كـه آكمپـيس تنهـا راه رسـيدن بـه چنـان. اند اي انسان جديد برشمردهه سرگرداني را ويژگي 
و عـدم ارتبـاط بـا امـور مـااليعني  و شناخت خود را پرهيز از شـنيدن اخبـار عـالم آرامش

ص.(داند مي )78تشبه به مسيح،
كه ادبيات بـه عنـوان گوينـده برآن» اليوت«هايي چون در اين ميان شخصيت. 10 و اند اي رسـا

ان  مي ديشهصاحب هـاي ادبـي، مبـاني نظريـه.(تواند از اين گسست جلـوگيري كنـد هاي واال
)200ص

مي چنان. 11 و تالش زاده شـده«: گويدكه توماس آكمپيس خطاب به انسان اي نـه تو براي كار
و فراغت ص(».رفاه طلبي به مسيح، )124تشبه
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چگريز از آزادي- ، عزت اهللا فوالدوند، .1379، مرواريد، تهران9؛ ــــــــــــــ
و تحليل سـير تحـول- و ادبيـات فارسـي نمـاد آئين آيينه بررسي ؛ پـردازي در فرهنـگ ايرانـي

چحسينعلي قبادي، با همكاري محمد بير .1386، دانشگاه تربيت مدرس، تهران1انوندي،
كه را درد است او بـرده اسـت بـو- چ هر و1؛ مـصطفي گرجـي، ، پژوهـشگاه علـوم انـساني

.1388مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي، تهران
و تحليل قـصه ناكجاآبـاد شـقاوت در مثنـوي بـا توجـه بـه بحـران«- ،»هـاي انـساني بررسي

پ ، .16،1386، شمارة4هاي ادبي، سال ژوهشـــــــــــــــ
چهفت گناه انسان متمدن- و فرامرز بهزاد، .1358، زمان، تهران1؛ كنزاد لورتنس، محمد بهزاد
چحكمت مردان صحرا- .1385، دنياي معاصر، تهران1؛ تامس مرتون، ترجمة فروزان راسخي،
به رهايي- چراهي .1382ن، نگاه معاصر، تهرا2؛ مصطفي ملكيان،
چسيري در سپهر جان- ، .1381، نگاه معاصر، تهران1؛ ـــــــــــــــ
چ مثنوي معنوي؛ جالل- .1372، زوار، تهران3الدين محمد مولوي، محمد استعالمي،
چه مي- چ؛ جاللگويدمولوي .1385، هما، تهران10الدين همايي،
چ؛ اولين آندره هيل، ترجمة سيمين صالححيات معنوي- .1385، شور، تهران1،
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