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 چکیده

گردد که خودآگاهی وی رو به انسان زمانی آغاز میباختگی ، از خود معنوی مثنویدر 
تصور انسان از خویشتن . دشوافول نهد؛ زیرا در این اثر انسان به آگاهی تعریف می

گاه   در نتیجه آن، و رفتار اوست؛هارزشمنشأ ادراک او از جهان پیرامون، ا) خودِ پنداره(
های او  و دلبستگی،ها، ادراکاتکه خودِ پنداره واقعی و مطابق با خویشتن نباشد، ارزش

ای چون عجب و خودبینی، گونهماررفتارهای بی. نیز واقعی و اصیل نخواهد بود
به نظر . اند  نادرستراز نتیجۀ یک خودِ پندارۀهای دور و دپردازی، و آرزوطلبی شهرت

های تواند الیهشدگی انسان، یک موقعیت تشویش می موالنا در این سقوط و مسخ
موقعیتی که مرگ و . اش گردانددرونی او را بر وی بگشاید و او را متوجه خود واقعی

ها، افزون بر این موقعیت. زندگی در تقابل قرار گیرند و انسان به این تقابل آگاهی یابد
تواند با ایجاد چنین تشویشی  ذهنی با مرگ خویشتن نیز میهۀا مواجاندیشی یمرگ

 .های اصیل گرداندانسان را متوجه خود واقعی و ارزش
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 درآمد. ١
از دست دادن هویت و گسستگی شخصیت در دنیای  از خود بیگانگی به معنای پدیدۀ

و ) ٢٣ساروخانی، : ـ کن( وضوعات مورد توجه اندیشمندانی چون هگل، مارکسمامروز از 
بیم اسارت انسان مدرن در چنگال تکنولوژی چون هایدگر و برخی نیز .  بوده است1کافکا

ها   امر تنها به کتابالبته این). ٥هایدگر، (اند  برابر آن را داشته  باختن هویت درو
فیلم . های آغازین مدرنیته به سینما و فیلم نیز کشیده شدمنحصر نماند و در همان دهه

باختگی انسان در برابر تکنولوژی است؛ حکایت  تمثیل از خود2»عصر جدید«کمدی 
بازد و دنیای مدرن از او کارگری که شخصیت خود را در پی بستن پیچ در کارخانه می

 . شناسدسازد که از خود جز بستن پیچ و مهره نمییموجودی م
باز در آثار ست و در خود ادبیات ایران از دیرالبته باختن اصالت نگرانی جدیدی نی

شعرایی چون ناصرخسرو، سعدی و حافظ بیم از کژ رفتن و مسخ گردیدن و دور شدن از 
الدین   موالنا جالل،اناما در این می. جایگاه انسان با عبارات متفاوتی بیان شده است

محمد اهمیت خاصی دارد؛ او که از همان آغاز مثنوی اشتیاق بازگشت به اصل دارد، 
، در 4»نیم او ز افرشته و نیمیش خر«زند و آدمی را  می3»خلقت سه گونه عالم«سخن از 

مستغرق «تواند یابد که می می5»با دو مخالف در عذاب«مرز میان فرشته و حیوان 
 موالنا از همین است که و دغدغۀ. 7»خران ملحق و شهوت مطلق«باشد یا با  6»مطلق

جان او در بی آن شدن خر «انجام و سر »خود بازد« و 8»فزونی در کمی افتد«انسان از 
 10»شرحه های شرحهسینه «صرف و به سوگواری خواندن  دغدغه در توصیفاین   و9»شود

                                                                                                                                                                             
 . رمان مسخ کافکا تمثیل انسانی مسخ شده و از خود بیگانه در دنیای کنونی است. ١

2. Modern Times: 1936. ینساخته چارلی چاپل  
 ).٣٤٩٧/ ٤(خلق عالم را سه گونه آفرید / در حدیث آمد که یزدان مجید  .3

 .خواهد بود) شماره بیت/ شماره دفتر(از این پس ارجاعات به مثنوی معنوی به صورت :  توجه
 ).١٥٠٢/ ٤(نیم او ز افرشته و نیمیش خر  / اين سوم هست آدميزاد و بشر. 4
 ).١٥٠٤/ ٤( این بشر با دو مخالف در عذاب /آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب. ٥
 ).1506/ 4(همچو عيسي با ملك ملحق شده است  / يك گره مستغرق مطلق شده است. 6
 ).1509/ 4(خشم محض و شهوت مطلق شدند  /قسم ديگر با خران ملحق شدند. ٧
 ).١٠٠٠/ ٣(از فزونی آمد و شد در کمی / خویشتن نشناخت مسکین آدمی . ٨
 ).١٥١١/ ٤(خر شود چون جان او بی آن شود / دد شخص کو بی جان شود مرده گر. ٩

 ).٣/ ١(تا بگویم شرح درد اشتیاق / سینه خواهم شرحه شرحه از فراق . ١٠
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راهکارهای داند و در سراسر مثنوی پذیر می  را درمانیخویشتن بیگردد، او خالصه نمی

ها در  تمام آن پرداختن به که دکنخویشتن ارائه میگوناگونی برای بازگرداندن انسان به 
های وجودی و تشویش به نگاه مثبتیوی مولاین میان  در .گنجداین مقاله نمی

 نامدمی »ن سوییآ«و های الهی ها را موهبت آنزا دارد و  های مرزی و دلهره  موقعیت
های النا به موقعیت چرا مو اصلی این پژوهش است کهو همین مسئلۀ. )١١٤٢ـ٣/١١٤٠(

 میان یبه عبارت دیگر، چه ارتباطنگرد؟  بازگشت به خویشتن میمرزی به مثابۀ زمینۀ
 له در گرو بررسی حقیقت انسان است؛حل این مسئ ؟اصالت انسان و تشویش وجود دارد

داند که فاصله گرفتن از آن والنا جوهر و اصالت انسان را چه چیز می اینکه ممطالعۀ
 و سپس تشویش و هراس بتواند انسان را به آن موجب از خود باختگی انسان شود

بنابراین ساختار کلی مقاله چنین است که پس از . ، در حل مسئله راهگشاستبازگرداند
پردازد و در تگی در مثنوی میباخخود و خودحقیقت ، به بررسی خویشتنی بیبررسی 
  .دکن را در مثنوی مطالعه میاضطرابهای موقعیتنگاه به نهایت 

 
 خویشتنی یا بیلیناسیونا .٢

شناسی،  این کلمه در اقتصاد، جامعه.  به معنای بیگانه ساختن است1»الیناسیون« واژۀ
وناگونی به خود رود و بارهای معنایی گکار میشناسی، فرهنگ و حقوق به فلسفه، روان

احساس اما وجه اشتراک آن در تمام این موارد عموماً به نوعی . )١دریابندری، ( گیردمی
 که نوعی آسیب و )٢٣ساروخانی،  (استاز دیگری  شخصیت بیگانگی با خویشتن و تأثر
از از خود بیگانگی . کندشود و سالمتی انسان را تهدید میبحران هویتی تلقی می

های شیوهعامل و هرچند که . م متفکران به ویژه در جهان امروز استهای مهدغدغه
ها اتفاقی بر سر خود معیار   آنرا اندیشمندان نیست؛ زیدرمان آن مورد اتفاق همۀ

 .)٢ـ١ی، ردریابند(که انسان اصیل کیست، ندارند   این و اصالت وخویشتنی بی
) م١٨٣١ـ١٧٧٠(نظور از هگل  استفاده از اصطالح الیناسیون برای این مدر تاریخچۀ

. به عنوان نخستین کسی یاد شده که از این واژه استفاده و آن را وارد فلسفه نموده است
اقتصاد،  چون گوناگونیهای رشتهتغییر معنا در  با پس از وی ).١٨٨ ،آرون، ریمون(

رسی این واژه در زبان فا. )٣٤١دریابندری،  (شناسی استفاده شد  و روان،شناسی جامعه
  ترجمه شده»ناخویشتنی«، »خویشیبی«، »از خود بیگانگی«غالباً به کلماتی همچون 

                                                                                                                                                                             
1. Alienation. 
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های مهم میان نویسندگان و  و مفهوم اجتماعی و فرهنگی آن از دغدغه)١همان، (

خودباختگی و ـ که ازش   ه ١٣٤٠ و ١٣٣٠های خصوص در دههمتفکران ایرانی به
  1. بوده است ـکردنمایی می خود سنتی آن روز بیشترمعۀزدگی در جا غرب

... ، و به معنای خاص فرهنگی، اجتماعی»باختگی از خود«مراد ما در این مقاله 
ای بسیار ت که سابقهاسیعنی دگرگونی حقیقت انسان مفهوم مشترک آن  مراد. نیست

ا های ساده یدر پس زبانهای دو قرن اخیر دارد و سازی طالحها و اصپردازی بیش از واژه
  به ظاهر عامیانۀحکایات چه نظر به ؛پیچیده از دیرباز تا کنون به آن پرداخته شده است

در حکایت  »مسخ انسان در پی گناه و خیانت« داشته باشیم که با موتیو هزار و یک شب
ف نظر از چیرگی رئالیسم صر. روبرو هستیم، اند انسان بودهحیواناتی که روزگاری

گونه   داشته باشیم، این، اگر به این حکایات نگاهی نمادگراهزار و یک شبر جادویی ب
و . دخواهیم دیدر پی کاری نه در خور شأنش  شدن یک انسان ها را حاکی از مسخ مسخ

بیم تسخیر انسان توسط توجه کنیم که در دنیای امروز چه به آثار اندیشمندانی 
 خنثی تلقی کنیم، به بدترین اگر تکنولوژی را امری«دارند و به نظرشان، تکنولوژی را 

های مفهومی این صرف نظر از تفاوت. )٥هایدگر، (» تسلیم آن خواهیم شد صورت
 ،ایو آن باختن انسانیت است که در هر دورهنقطه اشتراک وجود دارد یک ، هادغدغه

 . کندعصر حجر یا تکنولوژی انسان را تهدید می
 که در مثنوی نیز از است، مسخ به آن برای اشاره اصطالح خاص در ادبیات متصوفه

ها متأثر از چیزی که مورد   باطن و روحانیت انسان عرفابه نظر. آن استفاده شده است
گونه که صفات ملکوتی او به صفات پست و  بدین«گردد مسخ میهاست،   شدید آنعالقۀ

 ).١/٢٣٥ فروزانفر،( »اند ا مسخ باطل و مسخ قلوب نام نهادهناسوتی مبدل شود و آن ر
 

 اصالت انسان در مثنوی .٣
 انسان کامل آید، ممکن است چهرۀ به میان میمثنویوقتی صحبت از سیمای انسان در 

نورش به سقف « و) ٣/١٩٤٣( »ربایدگوی سبقت از فرشته می«در ذهن تداعی شود که 
 مولوی آلانسان ایده. کند که موالنا بارها آن را نقاشی می،)٣/١٩٤٣ (»شودالژورد می

یک شخصیت عاشق فانی است که تمام اوصاف خود را مو به مو سوزانده و هیچ اعتراضی 
                                                                                                                                                                             

دغدغه از خود بیگانگی حتـی در داسـتانها و رمانهـای آن روزگـار نیـز متجلـی اسـت؛ مـثالً غالمحـسین                         . ١
 .کند از زندگی پوج و شخصیت از خود بیگانه متفکران صحبت می دیگران آرامش در حضورساعدی در 
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یافته  خصوصیات یک انسان کمالدر مثنوی ). ٢٢٢٠ـ١٨٧٨: ٣ :نکـ (در جهان ندارد 

مراد ما . ها نیستیمجا در پی آن ویژگی به تصویر کشیده شده است، اما در اینبسیار 
 که در نظام موالنا به کسی که آن خاصه را نداشته باشد، ویژگی یک انسان اصیل است

 .شوددیگر انسان گفته نمی
ر  تعداد این ابیات بسیاسانیت نیز سخن گفته است، هرچند حقیقت انوالنا دربارۀم

در این بخش از . کندآل و کامل صحبت می انسان ایدهکمتر از زمانی است که وی دربارۀ
خواهیم به  دیگری و خود و بیگانه هستیم و می مرز خود و مقاله در واقع در پی یافتن

ای شود دست یابیم؛ نقطهجوهر و حقیقت انسانیت که با نفی آن، انسانیت نیز نفی می
اللّهی «قول موالنا بودش منشأ  که به »آنی«دهد،  را آن قرار می» انسانهمۀ«که وی 

مصراع  .)٤/٣٥١٥( خ شدن است و نبودش تبدیل به حیوانیت و مس)٦/١٥٠ (1»شدن
ول، در نگاه ا. است) ٢/٢٧٧ (»ایای برادر تو همه اندیشه «معروف وی در این باره

وی انسان را مول.  در بُعدی کامالً معرفتی استشده حقیقت انسان در مثنوی، خالصه
شارحان ). همان(نامد  می»استخوان و ریشه«و را های ا و سایر ویژگی»همه اندیشه«

ائی گرفته تا قصد و همت های گوناگونی از نطق مشّ تفسیر اندیشه برداشتمثنوی در
 خود مثنوی ابیات دیگری هم داریم که توجه به در این زمینه در اما .2انداخالقی داشته

 :مانند .کندتعقل و نطق ارسطویی را کمرنگ میصرف آنها تفسیر اندیشه به 
 خبر در آزمونجزجان نباشد 

 

  فــزون ون خبــر جــانشهــر كــه را افــز
 

)٣٣٢٦ /٢( 
 همه«) ١(ان حاکی از حصرند؛ انسان از یکسو در این بیت و بیت پیش از آن، واژگ

                                                                                                                                                                             
  اللهی بود،هر کرا این بینش/ روح را تاثیر آگاهی بود . ١

 )١٥١ـ١٥٠ :٦(جان است از دانش تهی است  بیهر که / خود جهان جان سراسر آگهی است 
 .داننداکثرًا آن را تعقل و نطق میکوتاه داشتند و بسیار متأسفانه شروح مثنوی از این بیت گذری . ٢
 )٦٢٦،  ٢نیکلـسون،   (» صورت ظاهر و اندیشه و خرد نیـست       انسان حیوان ناطق است و نطق جز        «: نطق •

گر گل است اندیشه تو     «مالهادی سبزواری اصالً به خود این بیت نپرداخته اما در تفسیر بیت بعد که               
زمـانی،  (عقـل و اندیـشه      . )١/٢٤١سـبزواری،   (. انـد دآن را ناظر به اتحاد عاقل و معقول مـی         » گلشنی

 )١١٤/ ٤انقروی، (نفس ناطقه ) ٢/١١٠
 .)٣٢٢خواجه ایوب، (قصد و همت  •
پردازد کـه از هـر علمـی         می  سپس به بحث خودشناسی    البته همایی ) ١/١٨٢همایی،  (دانش و بینش      •

 .استتر   و برداشت ما در این مقاله به نظر ایشان نزدیکتر است شایسته
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 اشهای شخصیتیتمام الیه هرکسی ورای ست؛ یعنی جوهر و منِ انسان کها» اندیشه

 در مثنوی.  یاد کند، فقط اندیشه است»من«عنوان تواند به آن اشاره کند و از آن بهمی
 که انسان در پرداختن شود یاد می»بیگانه« بدن و جسم نیست، زیرا از آن به عنوان »من«

  کهدندهمواردی از این قبیل نشان می). ٢٦٥ـ٢٦٣/ ٢(بیند نمی» را جوهر خود«به آن 
هم حصرگرایانه،   بازویمول ،از سوی دیگر) ٢ (.داندا را خود و حقیقت انسان نمیه وی این

انسان خبر « و » استانسان اندیشه« از دو مقدمۀ. داند نمی»  خبرجز«نسان را جان و حقیقت ا
 بنابراین به دلیل حصر، این اندیشه از 1.ها خبرند برخی اندیشهشود کهحاصل می، »است

 میزان آگاهی چههر. شودآید و منحصر در خبر و آگاهی مینُطق و تعقل صرف بیرون می
 :شود می بیشتر»من«یش یابد، تحقق افزا

 چون سِر و ماهیت جان مَخبر است
  

ــاه   ــه او آگـ ــر کـ ــان  هـ ــر باجـ ــ  تـ ــر اسـ  تتـ
  

)٦/١٤٩( 
گرای  ، فیلسوف حس)م١٧٨٠ـ١٧١٥ (2 مثالی از کندیاکسیر حکمت در اروپامؤلف 

 ای با پیکرۀمجسمه: وریمآای از آن را در اینجا می خالصهکند کهفرانسوی، ذکر می
راکی ندارد؛ پس از عالم خارج برای او هیچ چیزی وجود تصور کنید که هیچ ادرا انسان 
جهان . گیریمشود و ما گلی در برابر بینی او میناگهان به او حس بویایی داده می. ندارد

آنچه همه کس من «فهمد؛  نیز تنها بوی گل را می»خود«شود و از او همان بوی گل می
این مثال ورود به دنیای ) ١٨٩ـ٢/١٨٨فروغی، (» گوید، برای او همان بو است و بسمی

نفی  و کند؛ به نظر موالنا نیز من هر کسی به اندازه آگاهی اوستتر میمولوی را آسان
 . خودآگاهی است3، پیش از هر گونه علمیمراد از این آگاهی،و . آگاهی مرادف نفی من

ست آگاهی همان خودِ پنداره نیباید توجه داشت که خود:  پنداره و خویشتنخودِ
 پنداره تصوری خودِ. آگاه است فردی که تصوری از خود دارد، خودکه گمان کنیم هر
گالوز،  (باشد خود دارد و منشأ رفتار و کردار وی نیز همین تصور میاست که فرد دربارۀ

د، دیگر  خود واقعی نباشمطابق لزوماً برابر با خویشتن واقعی نیست و اگر  و)٢٤٥
ی زد، زیرا صدق و مطابقت با واقعیت شرط اصلی هر آگاهی توان سخن از خودآگاه نمی

                                                                                                                                                                             
چون نتبجه کلـی شـکل سـوم ممکـن اسـت همیـشه              . این استدالل، شکل سوم قیاس در منطق قدیم است        . ١

 . ، حتی اگر دو مقدمه کلی باشندگیریمصورت جزئی میبههمواره بنابراین نتیجه را . صادق نباشد
2. Condillac.  
3. Sience. 
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های انسان نیز حقیقی  حال اگر خود پنداره واقعی نباشد، سایر نگرش1.یا معرفتی است

رازی و حتی موالنا زکریای نخواهد بود و این امر منشأ رذایل بسیاری است که غزالی، 
 . انگارندآن رذایل را بیماری می

 
 تگی انسان در مثنویباخمسخ و خود .٤

آید زمانی که خودآگاهی رو به آگاهی اوست؛ بنابراین الزم می انسان در خودحقیقت
شدگی  سیر مسخ. گرددانسان از حقیقت خود دور افتد و در واقع مسخ میافول نهد، 

 :شودخویش آغاز مینشناختن  از ،انسان
خویــشتن نــشناخت مــسکین آدمــی

 

از فزونـــی آمـــد و شـــد در کمـــی
 

)١٠٠٠/ ٣( 
وجه ، که )١/٥٤١(انجامد ها و جابجایی پستی و شرف میبینی ارزش و به وارونه

غافل «و » از دانش تهی«های حیوان شده را  موالنا انسانتمایز انسان از حیوان است، زیرا
عوامل گوناگونی، اعم از  انسان آگاهیخوددر  .داندمی) ٤/١٥٠١(» از شقاوت و از شرف

 دخالت دارند که موالنا نیز به طور ، معرفتی و اخالقیفردی و اجتماعینی فراواعوامل 
 اجتماعی و خارجی دارند برخی از این عوامل جنبۀ .ها اشاره نموده است پراکنده به آن

انگارد و می  شدن عقل»رونق نور و بییب« کوچک و بسته را موجب جامعۀ آنجا که مانند
که حضور یک راهنما و مرشد را در تربیت  یا زمانی)٣/٥١٧(» دِه مرو«کند توصیه می

انگارد ی م»ابدال حق« خبری از تیجۀ بی را ن»گمراهی جمله عالم«داند و ضروری می
تأثیر رذایل اخالقی  اخالقی دارند؛ در نظر مولوی، بیشتر جنبۀدیگر برخی  ).١/٢٦٣(

در . داندقوط آدمی می موجب س اندیشه، بینش وه خاطر مانع شدن ازب معرفتی دارند و
، )٢٧١٥ـ٢/٢٧١٤(گمانی ، بد)١/٤٣٩(، حسد )١٧٠٥/ ٤(و آز  حرص ، ویاین راستا

خودباختگی از برای رفع و .داندرا مانع آگاهی و معرفت می) ٢٥٦٧ـ٤/٢٥٦٢(بینی ظاهر

                                                                                                                                                                             
: نکـ. (موجه) مطابق باواقع (باور صادق   : هنددنخستین تعریف منسجم معرفت را به افالطون ارجاع می        . ١

 امـا  ،دستخوش تحول شـد قیود این تعریف در طول زمان توسط افرادی      ) ١٧٣ـ٢/١٧٢در کاپلستون،   
 و معرفـت در درجـه اول بایـد مطـابق بـا               از آن زدوده نشده اسـت      »مطابقت با واقعیت  «قید صدق یا    
 دارد در آگـاهی نظر به مطابقت واقعیت داند، ی مییقت جان را آگاه    موالنا نیز وقتی حق    .واقعیت باشد 

باشـد کـه معلـوم نیـست        در ذهـن     مفهـوم یـک   گیـری    گاهی و خبر صرفاً شکل    نه اینکه مرادش از آ    
 .خطاست یا درست
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 مانند ،کند برای اصالح شخصیت پیشنهاد میراهکارهای گوناگونیناشی از این عوامل، 

، و مهمتر از )٢/١٢٤٥( خوب و رفیق شفیق داشتن راهنمای، )١٢٨ـ٦/١٢٤ (نیکوکاری
 و )١/٢٤ (»افالطون و جالینوس«و ) ١/٢٣(» طبیب جمله علتها«که  عشقکیمیای همه 

 . )٢٥/ ١(د رس می»  افالکبراز عشق جسم خاک « و )١/٢٢(باعث پاکی از هر عیبی است 
 و اند ان افزود که از موانع رهرو شناختتوموارد بسیاری را می، عوامل مذکورافزون بر 

های  خودباختگی و زمینه بررسی تمام این عوامل.هایی متناسب با خود دارنددرمان
واقع بررسی یکی از  در این پژوهش نیز  و مسئلۀگنجددر این مختصر نمیدرمان 
ها و مندی بهرهبیشتر اوقاتجاست که  رفه اینطُ. های بازگشت به خویشتن است زمینه

 ،با ایجاد پندار وارون از خویشتن ... و، مانند رفاه، قدرت، ثروت، شهرتامکانات انسان
شدگی و پندار نادرست از خویش به   در صحبت از مسخموالنا. اند غفلت و مسخموجب 

 اقبالی هم که به تشویش  ـیدچنانکه در قسمت بعد خواهیم دـ این موارد توجه دارد و 
مندی و امکانات شخص به که بهره البته نه این. باشدگونه عوامل می ن توجه به ایبادارد 

شوند که به خیال فرد راه ها موجب سقوط می خودی خود بد باشند، بلکه زمانی این
داند، نه خود شهرت را در  شهرت را مذموم می طلبِ،که غزالی در ذم شهرت ؛ اینیابند

ر مداوم در دفتر اول در ده بیت به طولوی مو. )٢٩٩ /٣غزالی، (حقیقت بیان همین است 
 »چرخ برین در آب و گل اسفلین« انسان از 1.کشدشدگی را به تصویر می سیر مسخ
، بلند )١/٥٣٨(سفول مادیات و به قول مولوی، ستن به بدل  و) ١/٥٣٧(کند هبوط می

 پندار وهم وشخصیتی مست و بیمار و گرفتار در ، )١/٥٤٢( جاه طلبی ،)١/٥٤٠(پروازی 
 گرددجسمانی میتر از مسخ مسخی به غایت دونکند و او دچار از او ایجاد می

گونه  نیز اینگویی اطرافیان  ستایشگری و تملقتحلیل موالنا در برخورد با  .)١/٥٣٩(

                                                                                                                                                                             
  در اسفلینی آب و گل شدیسو/  چرخ برین یبردت سو یروح م. ١

  که بُد آن رشک عقولیز آن وجود/  زین سفول یا مسخ کردخویشتن ر
 :پیش آن مسخ این به غایت دون بود/ پس ببین کین مسخ کردن چون بود 

                 یآدم مسجود را نشناخت / ی اختر تاختیاسب همت سو
  را شرفی تو پستیپندارچند /  ناخلف ی ایا آخر آدم زاده

  این جهان را پر کنم از خود همى/  من بگیرم عالمی یچند گوی
 ..تاب خور بگدازدش با یک نظر/ سر  سربهگر جهان پر برف گردد 

 عین آن زهر آب را شربت کند/  را حکمت کند تخییلعین آن 
 ).٥٤٦ـ٥٣٧ /١(مهرها رویاند از اسباب کین / ین آن گمان انگیز را سازد یق
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و ) ١٨٦٧ـ١/١٨٥٣: نکـ (بازد که متوجه باشد، خود را می آنتدریج و بی است؛ شخص به

 :  که پنداری غیر واقعی از خویش داردگرددر ایجاد می و متکبخودباختهشخصیتی 
 او چو بیند خلق را سرمست خویش

 

  خویشرود از دستِاز تکبر می
 

)1 /1853(  
و تأثیر خیال ) ١/٧٠(» جهانی را بر خیالی روان«شده برای مولوی، که  شخصیت مسخ

یک بیمار ، )همان (داندو پنهانی و عمیق می» وش نیست« را بر روان آدمی را پندارو 
ها و امکانات خود ای است که شناخت درستی از خود و حدود و مرزهای تواناییانگاره
زیان و سود و «دچار روزمرگی شده است و جز به  »از لگد کوب خیال«و جان او ندارد 

همین پندار و خیال، ). ٤١٢ـ١/٤١١( اندیشدخویش به چیزی نمی »خوف زوال
. های معرفتی همچون تقلید را دارد و نقصاخالقی چون کبر و عجبی از رذایل ا زنجیره
، )٢/٥٦٣(دهد کند که انسان را بر باد میمی» دو صد لعنت بر آن«که موالنا نیز تقلید 

موجب از دست دادن  که است گروه شخص و یا و  فرهنگ، پنداری بزرگاغلب هنگام 
 . گرددو تصمیم میفکر ت

 نیزغزالی محمد و  رازیزکریای ذایل اخالقی را در کتب  از راینچنینهای تحلیل
شوند  بررسی میی روانهای ها تحت عنوان بیماریاخالقیبد  کهاحیاء العلومدر  بینیم؛می

 تعامل نادرست با خویش . خود استپردازی دربارۀ ها برخاسته از خیال و برخی از آن
 توجه. گردد می...  و، به ستایشلدوستی، می رتموجب کبر و عجب، حسد، کینه، ریا، شه

ن جا که بدتری آلود مشهود است به خصوص آن  از خود بیگانگی در پس رفتار عجب بهوی
 کسی  و مثالداند زیرا کامالً جدا از وجود فرد است تفاخر به مال و ثروت مینوع کبر را

خواهد به اسبش بنازد و اسبش بمیرد، در این صورت از خود چه چیزی زند که را می
که داند ای مییک بیماری انگارهجب را رازی نیز عُ). ٣٨١ـ٣/٣٥٨غزالی، : نکـ  (!داشت؟

 در خویشانگاری یک فضیلت کوچک  بزرگو شخص از خویشتن پندار غیر واقعی از 
 ). ٤٦رازی،  (گردداز همگنان خویش می منجر به عقب ماندگی وی  وخیزدبرمی
 

 ضطراب و بازگشت به خویشتنا .٥
صورت پراکنده از چند و بهوی . شدگی رهایی یابد ز مسختواند ابه نظر موالنا، انسان می

زبان  . که در قسمت پیش نیز اشاره شدگویدهای بازگشت به اصالت سخن میچون راه
ک زبان دینی است؛ یبیشتر  ، ناشی از رفاه و امکاناتشدگیِ رهایی از مسخموالنا در 
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چون ، )١٨٧٨/ ١ (»انگاردبی عنایات خدا هیچ می«ه خود را کوی در نگاه  عنایت الهی

 ،»ها را یقینگمان«، »هر را شربتز«، »عین تخییل را حکمت« تواندی است که میآفتاب
 : )٥٤٦ـ١/٥٤٥ (کند » را آببرف پندار و تخیل« و »ها را مهرکین«

 سر گر جهان پر برف گردد سربه
  

 ... بگدازدش با یک نظرتاب خور  
  

  )٥٤٤ /١( 
 مصداقی از این تابِ خور ،با این نگاه هرچیزی که بتواند انسان را از مسخ شدگی برهاند

 . و عنایات الهی است
شود، پس ایجاد و افزایش  افول خودآگاهی آغاز میگاه که مسخ انسان از نقطۀ آن
یش و هراس  تشو در این راستابه نظر موالنا. تواند الیناسون را بزدایدآگاهی نیز میخود

های خود را در ها و بودههراس و اضطرابی حاصل از اینکه فرد داشته. نقش مهمی دارند
 ممکن است در حالت عادی متوجه  کهها پی ببرد خطر ببیند و به غیر واقعی بودن آن

 » واقعیخودِ«داند که او را متوجه را محتاج یک تلنگر میالینه  انسان وی. آن نباشد
گاهی اوقات این . کند زندگی نمی»خود«از نابودی به او بفهماند با گرداند و پیش 

ی دشوار و ها موقعیت، این تلنگرهااز جملۀ. آیندزندگی انسان پیش میتلنگرها در 
که خود را ـ  آن دیگری  و تفریقوی جداییهایی که آور زندگی است؛ موقعیت اضطراب

فریق توأم با تشویشی غالباً منجر به و این ت. از خود ببیندرا   ـدر او باخته است
 ند،ا ها گریزان مردم از آن، و ترس که تودۀناامیدیشویش، اضطراب، ت. خودآگاهی است

 نشانی از اصالت انسان و گاه مقدمۀ زیرا د،ن اهمیت بسیاری داردر اگزیستانسیالیسم
 را موجب آگاهی هایدگر دلهره و ترس .گردندرسیدن به اصالت از دست رفته تلقی می

و ) ٣٣٤هایدگر، (داند تنزل و بازگشت به عالم خویش می این از سقوط و ازبرون آمدن 
او را بسی « که از سایر جانوران،  انسان و امتیازشخاصۀیرکگور نومیدی را کیسورن 
کران یا واالیی روح قامتی بیمعنی راستکند، زیرا بهقامتی متمایز می تر از راست اساسی

رکگور، آرامش تنها از ییباور کبه . )٣٦، سوی مرگبیماری بهیرکگور، کی(» بودن است
این ). ٥٠ص، ترس و لرز، همو ( کسی است که تشویش را شناخته و لمس کرده استآنِ

 ها وطلبیجاه و شهرتاوج  در .وجود داشته استثنوی ها پیش در منگاه قرن
تواند  گاه تنها یک تشویش می،شودکه خویشتن واقعی فراموش می ها،دوستی مال
هین منم طاوس «، بانگ را که مست و مغرورانسان الینه زیرا . شدگی را بزداید مسخ

به این آغازد، می) ٢/٢٥٢١(» ز بی دردی انا الحق گفتن«آورد و برمی» علیین شده
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 در  وآفرین است آگاهی یافتن به تناهی اضطراب! توانم نمی کشاند که دیگراعتراف می
 رویارویی واقعی با یک موقعیت :نمایاندرا می خود دو مواجهه این اضطراب در مثنوی
 .)اندیشی مرگ(، و مواجهۀ ذهنی با مرگ مرزی
 

 های مرزی و اضطرابموقیت .١. ٥
های دشوار زندگی مانند بیماری، درد، حوادث طبیعی در مثنوی اغلب اوقات به موقعیت

ها را از  ها دارد و حتی آن بینانه از آن فسیری خوشاقبال نشان داده شده و ت) بال(
 1داندمی» هللا گویی« و »ربدر ذکر دو تویی «نامد و آن را باعث می» آن سویی«موهبات 

دارد که به لحاظ  2موقعیت مرزی«نام  کارل یاسپرس اصطالحی به.)١١٤٢ـ٣/١١٤٠(
های مرزی به  موقعیت. نیمکا نیز در اینجا از آن استفاده می معنا متناسب در افادۀ

 خویش پی هایمحدودیت است که انسان با قرار گرفتن در آنها به تنگناهاییمعنای 
نصری، : به نقل از(. داند و رنج را موقعیت مرزی می، یاسپرس مرگ، بیماری، گناه.بردمی

را ها  در مثنوی نیز، درد، بیماری، سیل و حوادث طبیعی دیگری که نگاه دینی آن .)٢١٨
چنین حالتی را ... کنند و  گوناگونی که زندگی فرد را تهدید می خطراتداند،بال می
رود و به درک و شناخت واقعی از خود ها خودآگاهی انسان باال میدر این موقعیت. دارند

های معمولی  های مرزی مانند سختیواری موقعیتدش. رسدهای واقعی خود میو داشته
مرگ و شود که واقع لحظاتی را شامل می ؛ بلکه درمه پیش آیدزندگی نیست که برای ه

یابد؛   میآگاهی و انسان به این تقابل گیرندزندگی در تقابل و کشمکش با هم قرار می
ترین  و مهمآفرین است  تشویشپی بردن به تناهی امکانات و نومیدی از خویشتن 

 :همین تشویشِ پس از آگاهی استها، خصوصیت این دشواری
 نه ز چپشان چاره بود و نه ز راست

  

 ها چون مرد هنگام دعاست حیله
  

)٢١٨٩ /٣( 
موالنا حال : گونه موارد دارد، توجه نماییم  در اینکافی است به تحلیلی که موالنا

تی در حال غرق شدن چنین توصیف افراد را در بیماری، بال، محنت و گرفتاری در کش
                                                                                                                                                                             

  ميشوي در ذكر يا ربي دو تو / هم از آن سو جو كه وقت درد تو . 1
  ه دردت رفت چوني اعجميچونك/ نميوقت درد و مرگ از آن سو مي

  !چونكه دردت رفت گويي راه كو؟/ اي اهللا گو وقت محنت گشته
2 .Boundary situation. 
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عهد و پیمان بستن بر جز «، )١/٦٢٣ (»وقت بیماری همه بیداری«کند و در مقابل از  می

هللا گویی در « و )٢١٨٨ /٣ (»متقی شدن زاهد و فاسق در بال«، )٦٢٥ /١ (»طاعت نکردن
 :گیرد کهزند و نتیجه میمی) ١١٤٢ /٣ (»محنت

 پس یقین گشت اینکه بیماری تو را
  

 ببخشد هوش و بیداری تو رامی
  

)٦٢٦ /١( 
گاه که به تغییر هویت و بازگشت به  ها را آنگونه موقعیت  گفت موالنا اینتوانمی

گویا مرگ و زایشی اتفاق افتاده است؛ مرگ  .داندای از مرگ میانجامد، تجربهاصالت می
 نصوح در دفتر پنجم  در داستان توبۀنگاهاین . از هویت پیشین و آغاز هویتی جدید

برد و  خود به سر میدگی پوچ و شخصیت بیمارگونۀنصوح در زن. شودبیشتر آشکار می
کند و پیش خود عهد و پیمان گاه کورسوهایی از آگاهی او را از روش خود ملول می گه
 خود را معمولداستان و شخصیت داستان روال ! کنمبندد که دیگر این کار را نمیمی

ای در پی گم شدن مهمه، هدانرسبه اوج میرا داستان ای حادثهکه  کنند تا اینطی می
 ای دیگرو در پی آن تشویش و همهمه شودایجاد میزنانه زیور دختر حاکم در حمام 

 مرگ و آغاز ، مرزیو این لحظۀ گیرد؛ بیم از باختن آبرو و شاید جانمی بر نصوح را در
 مرگ و زایشی دیگر ، تجربه نصوحبه نظر مولوی، تجربۀ. شودتولدی دیگر برای او می

 : گوید نصوح در توصیف آن لحظات می. جامدانزیرا به تغییر هویت او میاست 
 باز آمدم یک ره و بمردممن 

  

  و عدم مرگتلخیچشیدم من 
  

 ای کردم حقیقت با خدا توبه
  

 نشکنم تا جان شدن از تن جدا
  

  کرا بار دگرمحنتبعد آن 
  

 پا رود سوی خطر اال که خر 
  

 )٢٣٢٥ ـ٥/٢٣٢٣(
أثیرشان خاطر تنگرد و بهها می، مولوی با نگاه مثبت به این موقعیتاز این لحاظ

 .داندمیو عنایت الهی آن سویی موهبات ها را  آن
  
 اندیشی و تشویشمرگ .٢. ٥

 تقابل  ـهایتعاحتیاطاً بهتر است بگوییم اکثر این موقـ های مرزی ویژگی این موقعیت
بردن به این تقابل، در واقع متوجه  پیهاست و انسان در صورت مرگ و زندگی در آن

کانات خود در نقطه  تناهی تمام ام بهشود وحضور مرگ و سپس دچار اضطراب می
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 بیماری 1.نامد موالنا نیز به صراحت درد و بیماری را رسوالن مرگ می.بردمرگ پی می

ندی و  نیازمد مانند پی بردن به ضعف،تأثیرهای متعددی بر روحیه و روان انسان دار
شود،  کسی که بیمار می.  استاندیشی مرگها ترین آنناامیدی از امکانات خود، اما مهم

بیند و این امر عجز او و ناپایداری و پوچی بسته به شدت و حدّت آن، مرگ را نزدیک می
  و اونمایدهایی را که در جریان مسخ شدگی برایش اهمیت یافته بودند اثبات میارزش

های این روند خودآگاهی در سایر موقعیت. بینده خود را به نوعی دیگر میندگذشته و آی
 شاید برای همه »ن سوییآ«های به تعبیر مولوی این موقعیتاما  .مرزی نیز وجود دارد

موقعیتی . اندیشی امکانی است که برای همه وجود دارد مرگدر این میان،  .پیش نیاید
لذا . ت، خودآگاهی و حفظ تعادل نفس موثر افتددر حفظ اصالتواند که میخاص انسان 
 :های مرزی است موقعیت اندیشی همچون نگاه وی به   با مرگبرخورد موالنا

 2مرگ و دردچون کند چک چک، تو گویش 
  

 .....تا شود این دوزخ نفس تو سرد
  

 )١٢٦٠ـ١٢٥٨ /٢: نکـ (
 

یشی، نگاه به اند به مرگنسبت  الیستیاگزیستانسیو اخالق الهیات  رویکرد
مسیحیت و اگزیستانسیالیسم هر دو بر به نظر مک گواری . زدائی مرگ استپندار
ش ا  مالک سرنوشتخود را در غفلت از مرگد؛ انسان  توافق دارنزدائی مرگ توهم
 ).١٧٥ـ١٦٦مک گواری، : نکـ ( رود و فریب با مرگ از میان میپنداراین  و پندارد می

های انبیا  ز رسالتیکی ا زند و موالنا از تمام ادیان؛ اویمک گواری سخن از مسیحیت م
م، انبیا و قومشان را به چالش  در دفتر سو.انگارداندیش کردن مردم می را مرگ

قوم به انبیای خود اعتراض . ندکها را منصفانه مدیریت میکشاند و چالش آن می
در «بودند، » فارغ از اندیشه ها«ها را که  دانند، چون آنها را شوم میر آنکنند و حضو می

 ها صرفاً جنبۀدالیل آن). ٢٩٥١ـ٣/٢٩٤٨(اند شان کرده اندیش افکنده و مرگ» اعنغم و 
                                                                                                                                                                             

 و مـرض را   ) نسبت به مرغ  ( را گربه    و در جایی دیگر مرگ    .  ) ٢٣٠١ /١(آید رسول   دردها از مرگ می   . ١
 ).٣٩٨٤: ٣(و پرّ و بال او    میزند بر مرغ / گربه مرگست و مرض چنگال او : چنگال گربه نامیده است

 : را می توان دو گونه خواند و معنا کرداین بیت . ٢
 مرگ بر تو، بمیر: مرگ و درد معنی ناسزا و نفرین داشته باشد •
 یادآوری مرگ و درد؛ مرگ و درد را به یاد نفس بینداز  •

اما این نمـی توانـد   . ش می داندشرح جامع مثنوی تنها به وجه نخست اشاره کرده است و پیدا است آن را فح     
مراد وی باید یادآوری مرگ باشد که بـسیار مـوثرتر از نفـرین و ناسـزایی سـاده اسـت                   . منظور موالنا باشد  

 )١٢٦٠/ ٢ (!»....تا نسوزد او گلستان تو را «صرف دادن فحش موجب نمی شود که نفس آنقدر مهار شود 
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این، . اند اند، از هرگونه تشویش گریزانجستهروانی دارد؛ و چون آرامش را در غفلت می

یست، زیرا به نفی ، ن)١/٢٠٦٦ (داندمورد تأیید مولوی، گرچه غفلت را استن این عالم می
د، شوتعریف میآگهی به معرفت و   و در نظامی که انسانخودآگاهی انجامیده است

، )٤/١٥٠١( بيندنمي »جز كه اصطبل و علف«و  »از شقاوت غافلست و از شرف«کسی که 
ورزی را نیز باید هوشیارانه مدیریت نمود  بنابراین به نظر وی، غفلت.  نیستدیگر انسان
 انبیا و قوم، در مناظرۀ. شدگی نشود و مسخ) توهم(اعث دوری از واقعیت  آن بتا افراط در

 :پاسخ انبیا تأکید بر لزوم آگاهی است، هرچند این آگاهی تشویش آور باشد
ــا   خطــرگــر تــو جــائی خفتــه باشــی ب

 

اژدهـــا در قـــصد تـــو از ســـوی ســـر 
 

ــو را   ــر تـ ــانی مـ ــاهمهربـ ــردآگـ  کـ
 

ــورد    ــات خ ــه اژدره ــه زود ارن ــه بج ک
 

ــی   ــون م ــد چ ــال ب ــویی ف ــو بگ ــی؟ت زن
 

.... در روشـنی   ببـین فال چه؟ بـر جـه       
 

از نهـان  اسـت   آگه کننـده    چون نبی   
 

ــان    ــل جه ــد اه ــه ندی ــد آنچ ــو بدی ک
 

  ) 2960ـ2956 /3(
 نگاه شخصی موالنا و معاشقه با مرگ که یکی. مثنوی با دو نگاه به مرگ مواجهیمدر 

/ ٣(، کمال )٣/٣٤٣٦(اودانگی جای برای و مقدمهآن را امری لطیف و زیبا 
نگاه . نگردبیند و هرگز به پایان بودن آن نمیمی ... و) ١/٣٩٣(عشق ، )٣٩٠٦ـ٣٩٠١

سازی خفتگان را دارد و چون که قصد هشیاراخالقی اوست، زمانیدیگر، در برخوردهای 
د، ر این برخور مرگ دمشخصۀ. گیرددر این زمینه بهره میعالمان اخالق از ابزار مرگ 

 عنصر اضطراببرای او حفظ جا  این در 1.آورد است که تشویش و آگاهی می»پایان بودن«
 و شودای مهیب توصیف می مرگ نه به صورت نرم و لطیف، بلکه به گونه لذامهم است و

؛ ٢١١٨ـ٤/٢١١٥: نکـ  (گرددو نظایر آن همراه میبا گور، لحد، خاک شدن، تنهایی 

                                                                                                                                                                             
محمـد    و ـ  در میان اهل سنتـ 1کتب امام محمد غزالیتوان به در میان کتب اخالقی مسلمانان، می. ١

کیمیـای  غزالـی،  : ـ کن.  اشاره کرد که نسبت به مرگ چنین رویکردی دارند ـ  در تشیعـ 1باقرمجلسی
ایـن  ). ٥ـ٤و مجلسی،   .  ١٦ـ١٠نصیحه الملوک  و   ٤٥٦ـ٤٥٠ ،احیاءعلوم الدین  ؛  ٦٣٠ـ٢/٦١٥،  سعادت

آن کتب اخالقی سایر ادیان نیست، بلکه در برخـی کتـب روان     امر منحصر به کتب اسالمی و فراتر از         
مثالَ روسو در   . خوریمی دینی ندارند به این نوع نگاه برمی       شناسی و فلسفی معاصر غرب نیز که صبغه       

کند تـا مبـادا     ، توصیه می  نابودیی  کتاب معروفش امیل به فرزندش از طریق یادآوری مرگ به مثابه          
 )٥٤٧روسو، (. ای خود دلبستگی ایجاد کنددر این جهان ناپایدار بر
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این موارد درباره مرگ استفاده  تشبیهاتی که وی در استعارات و). ١٠٥٠ـ٥/١٠٤٧

 :کند، عبارتند از می
  ؛)1674 /4(سنگ مرگ  •
  ؛ )462 /6(شبانگاه اجل  •
  ؛ )3107ـ3105 /4(خانه نسبت به آثار مرگ و پيري  •
  ؛)1356 /1(جاروب  •
  ؛ )1662 /4(اژدهاي موسي در برابر سحر ساحران  •
  ؛ )1660 /4(آب نيل در برابر قوم فرعون  •
  ) 3984 /3(گربه نسبت به مرغ •
) ٣٨٤٣ /٣(نامد گ را زندگی و پایندگی میها غیر از مواقعی است که موالنا مر اینو 

چه ترسم؟ کی ز مردن کم پس «و با شعار ) ٢٣٨ /١(کند و به گل سرخ تشبیه می
 .دهدسر می) ٣٨٤٤ /٣ (1»اُقتُلونی یا ثِقات«ندای ) ٣٩٠٢ /٣(» !شدم؟

آلود موالنا نسبت  آنچه در این رویکرد هراس: با نگاه به پایانسنجی زندگی  ارزش
هراسی با نگاه به پایان زیرا مرگ. گیردای است که مولوی میبه مرگ اهمیت دارد نتیجه

های لی است یا منجر به اندیشهحازندگی اغلب یا موجب انزوا و افسرده
 :شماری غنیمت دم

 چون عاقبت كـار جهـان، نيـستي اسـت         
  

  هـستي، خـوش بـاش      اركه نيستي، چو  انگ
  

  )100خيام، (
داند، شاید هیچ اهمیتي نداشته باشد که  براي کسي که مرگ را پایان زندگي و مي

  آن انجام شده باشدقدر طول بکشد و چه کارهایي در طيّ هزندگي چگونه پیش برود، چ
 او مرگ را پایان گیرد؛اما در مکتب موالنا این رویکرد بازتاب دیگری می .)١٤٠کامو، : نکـ (

 !من مِنهای قدرت، ثروت و سایر ارزشها؟: گیرد تا مخاطب را به این محاسبه بکشاند کهمی
توان از  يبه طور کلي، چهار مقدمه را م. و فرد را متوجه حقیقت و جوهر خویش گرداند

 :ا از معلومات نزدیک به بدیهي هستنده تاي اول آن  که دواشعار او استخراج نمود
 2.شوند  انسانها و بلکه همه چیز با مرگ مواجه مي همۀـ١

                                                                                                                                                                             
 إنَّ فی قتلی حیاتاً فی حیات / اُقتُلونی اُقتُلونی یا ثِقات . ١

 . ٣/٣٨٤٣این بیت منسوب به منصور حالج است که در مثنوی بسیار آمده است از جمله در بیت 
 ؛)٣٦٠٤ /٦(همچو دی آید به قطع شاخ و برگ    / االسباب و لشکرهای مرگ قاطع. 1
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 1.ها و اسباب مادي است  مرگ پایان زندگي دنیوي و خوشيـ٢
 2. آنچه باقي نیست، ارزشمند و اصیل نیستـ٣
 3.ماند روند یا اثرشان پس از مرگ نیز مي  برخي چیزها هستند که با مرگ از بین نميـ٤

پس هر آنچه پس از مرگ ماندگار «آید که  به دست مياین نتیجه از مقدمات مزبور 
آنچه ابدی نباشد، راستین «که به تعبیر اونامونو   چنان.»است، ارزشمند و اصیل است

به این . شودسنجی می رگ تبدیل به یک معیار و محک ارزش م)٥٢اونامونو،  (»نیست
کیست بیگانه؟ «ضیه را که او این ق مثالً. اند ه تنها ماندگارها ارزشمند و اصیلترتیب ک

 :کند میبا مرگ اثبات) ٢٦٤/ ٢(» تن خاکی تو
گــر میــان مُــشک تــن را جــا شــود     

 

ــود  ــدا شــ روز مــــردن گنــــد او پیــ
 

)2/ 266(  
او نیز وقتی دربارۀ . سخن گفتیمالعلوم  احیاء رویکرد غزالی در پیش از این دربارۀ

خن را به کماالتی سوق د، سکنگو میو دوستی گفت هایی چون عجب و مدحبیماری
اند؛ و برای نفی آن عجب اعتبار این کماالت را مورد جب گردیدهدهد که باعث این عُ می

سازد به این نحو پذیری این کماالت استوار می دهد و این تردید را با زوالر میتردید قرا
خر جسم خود پذیر است و به آ نازد، این زیبایی زوالیی خود میکه مثالً اگر فرد به زیبا
 معیار براي از این) ٣٨٨ـ٣/٣٨١ ، غزالی:ـ کن(ماند ای از آن نمینگاه کند که جز جیفه

 :پند و عبرت دادن در مثنوي به ویژه در دفتر چهارم بسیار استفاده شده است
  ؛)1688و 672ـ671/ 4(مال و ثروت  •
  ؛)1049ـ1047 /5(مال و دوست  •
  ؛)31 /4(حواس ظاهري  •

                                                                                                                                                                             
      و ) ٦٧١ /٤(آخر آن از تو بماند مرده ریگ        / از خراج ار جمع آری زر چو ریگ . ٢

  .)١٦٦٣-١٦٦٠ /٤: رک (....اند، اجل چون آبِ نیل قوم فرعون/     آن هنرهای دقیق و قیل و قال 
یت خاصي تصریح آید و در ب این مقدمه، نگاهی است که از کلیت و مجموعه کالم و ابیات به دست مي        . ٣

 :مثال ابیاتی نظیر اینکه .نشده است
 زر بده سرمه ستان بهرِ نظر  / همره جانت نگردد ملک و زر 

 .٢٦٦: ٢روز مردن گند او پیدا شود  / گر میان مُشک تن را جا شود :   یا
 .بیانگر این نگاه است که چیزی که پس از مرگ برای انسان باقی نیست، ارزشمند نیست

 ای خُنُک آن را که این مرکب براند/ ها بماند ن مردند و احسانمحسنا. ٤
 )١٢٠١ـ١٢٠٢ /٤(وای جانی کو کند مکر و دها   / ها   ظالمان مردند و ماند آن ظلم
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  ؛)1662ـ1660 /2(هنرهاي ظاهري  •
  ؛)266 /2(و  )  384ـ383/ 5(بدن  •
  )384ـ383 /5(ظواهر  •

ساقط شدن اصالت این ارزشها، فرد  .اند  و غیر اصیل قعياطبق این معیار فاقد ارزش و
سخن خود را با عباراتی . دهدها و جستجوی حقیقت خویش سوق میرا به تغییر ارزش
رسانیم ایوان ایلیچ کارمند ه پایان میبدر این زمینه  از تولستوی مرگ ایوان ایلیچ

دغدغه مشغول زندگی آرام خود است، ناگهان به بیماری شناس دادگستری که بی وظیفه
 مرگ به زندگی خود  در آخرین روزهای عمرش از زاویۀ وی.شودباری دچار می مرگ
باشم  عمر به راه غلط رفته مۀاگر هگهان این پرسش از خاطرش گذشت که نا«: نگردمی

سته  پیش از آن شب هرگز تصور نکرده بود که ممکن است زندگی را آنگونه نزیچی؟
ای و روال زندگی وی و زندگی خانوادگی شاید وظایف حرفه ...باشد که بایسته بوده است

ایوان ایلیچ کوشید از . اندهای اداری وی همه ناراحت بودهو اجتماعی وی و دلبستگی
خواهد از آنها دفاع ما ناگهان دریافت چه حقیرند چیزهایی که میها دفاع کند، اهمه این

دید هیچ کدام  و به روشنی می ـتصویر همه آن چیزهایی که بخاطرشان زیسته بود! کند
 ذهنی با از طریق مواجهۀکوشد  موالنا می.)١٠١ـ١٠٠تولستوی،  (».حقیقت نیست

 .ن بینشی را پیش از مرگ ایجاد کندیک چنیمرگ، 
 

 نتیجه. ٦
آگاهی وی است؛ بنابراین هر اندازه از خودآگاهی وی اصالت انسان به خود، به باور موالنا

نباشد، وی از خود باخته و مسخ کاسته شود و در واقع تصور وی از خویش واقعی 
ها و رفتار شدگی ارزش در پی این مسخ. کندخویش سقوط میگردد و از جایگاه واقع  می

  و سرمستی از،طلبی، کبرحاالتی چون شهرت.  اصیل نخواهند بوداو نیز دگرگون شده و
که وی  مندی،اند که اغلب در رفاه و بهره شده های یک انسان الینه و مسخویژگی

سازد، رو نماید و تصویری وارون از خویش میها و مرزهای خود را فراموش میمحدودیت
تواند با افزایش خود ضطراب وجودی میدر این میان رویارویی با یک ا. نهندبه فزونی می

 وی لحظات دشوار زندگی، چون ،رو از این. گردانندا به خویشتن بازآگاهی، انسان ر
اندیشی نیز به  وی همچنین به مرگ. انگاردویی میس و بال را موهباتی آنبیماری، درد، 

ها و دیتتواند محدو رد که با ایجاد اضطراب و هراس مینگچشم یک موقعیت مرزی می
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فراموشی شود و اصیل نبودن برخی نع خودتناهی امکانات فرد را به وی یادآور شده و ما

 . های وی را برای او نمایان سازداز ارزش
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