
 

 های شمس برای زندگی مادی و معنوی انسان امروزآموزه

 سحر نجفی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

 دکتر فاطمه مدرسی، استاد دانشگاه ارومیه

 چکیده

ر های شمس برای زندگی مادی و معنوی بهتهدف اصلی این پژوهش بررسی آموزه

در  ر رفتهکامقاالت شمس با شگردهای ادبی و تنوع مضامین بهانسان امروز است. مطالعه 

رت در صو دهد آموزه و حکمت نه تنها موضوعی محوری در این اثر است، بلکهآن نشان می

که  ه طوریهای ادبی نیز نقشی مؤثر و مهم دارد، بظاهری اثر و نحوه به کارگیری شیوه

رد. کالسیک شدن مقاالت معرفی ک ترین عواملتوان حکمت و فرزانگی را از مهممی

یک م کالستوان ادعا کرد که به طور کلی محتوای حکمی اثر یکی از عوامل مههمچنین می

االت توصیفی است و حوزة مطالعه محوری آن مق-شدن آن است. روش این پژوهش تحلیلی

 شمس تبریزی است. نتایج نشان داد که ضرورت شناختن خود و درک ماهیت راستین

ست. ارفته ای که شایسته وجود انسانی است، از این نظر موردتوجه قرارگن در زندگیانسا

 ز آن،اای است که منشأ تحوالت حقیقی در زندگی فرد است و ناآگاهی خودشناسی آگاهی

یط و مح های بسیاری را برای فرد، چه از بعد فردی و چه در ارتباط با دیگرانناکامی

ر خود و دها را به تفرج داشت. از این نظر، مقاالت شمس، انساناجتماعی،  به همراه خواهد 

 رد، سخنفندگی در پی آن، خودشناسی فراخوانده و از آثار و نتایج بیرونی و درونی آن در ز

 گفته است.

 :  شمس تبریزی، مقاالت، آموزه و حکمت، زندگی، تربیت، عشق.کلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

 ند دهۀچتوجه در جهان معاصر، ترویج معنویت است. در قابلیکی از موضوعات مهم و 

ی بشر درون اخیر همواره توجه به دین و معنویت برای رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و

در  ز بشرشود. بحران امروطور آشکار، احساس میو هدفمندی مسیر رشد و بالندگی او، به

ت. سان اسهای اخالقی و سرگشتگی انارزشجهان معاصر، فاصله گرفتن از معنویت و فقدان 

اه دار ممکنیم که به قول شاعر بزرگ، اخوان ثالث، انسان از ما در روزگاری زندگی می

: 1395برگذشته، اما از قرار مهر بس دورمانده است)طاهری، مشهدی و واثق عباسی، 

اما  است،(. با تمام پیشرفتی که انسان در عرصه علم، صنعت و تکنولوژی داشته 120

ر، شدت سقوط کرده و وفا، مهرورزی، احسان، تواضع، گذشت، صبهای انسانی بهارزش

حطی، همه خشونت، گرسنگی، قرنگ و کم رونق گشته است. از یکسو اینقناعت و ... بی

 وتانه ای، مذهبی، نژادپرسها به دلیل تعصبات فرقهرحمانه انسانآوارگی و کشتار بی

ها نسبت به تفاوتی انساندردی و بیاز فرزندان آدم و از سوی دیگر بی ایخواهی عدهزیاده

حمد ته، ارنج و درد سایر هم نوعانشان و مشغول شدن به دردهایی که به قول شاعر برجس

ز هر دوره ا(، نیاز به معنویت را بیش 121گذرند)همان: های حقیر برنمیشاملو، از حسادت

در  کند کهیمهایی را تربیت کند که انسانمعاصر ادعا مینماید. معنویت دیگری ضروری می

ارای های اصلی یک انسان مدرن، یعنی عقالنیت و تجربه گرایی، دعین داشتن ویژگی

د رت یا زندگی معنوی نیز هستند و بدون نیاز به تضاد بین دین و عقل با نفی عقالنی

دل و متعا رای داشتن یک زندگیمعنویت در مذهبی احساس، مفهوم. برای انجام این کار، ب

ن طریق از ای وتواند از رنج خود و همنوعان خود در سایه معنویت بکاهد موفق. فردی که می

 معنویت انش وبه رضایت درونی دست یابد. آثار ادبی به زبان فارسی منابع غنی از حکمت، د

اخالقی و  ی دینی،شاید مهمترین انگیزه برای ظهور آثار ادبی در ایران کارکردها»است. 

 (274: 1379محبتی، «)اجتماعی آن باشد.

 ترین منابع در شناخت و آموزش معنویت است و  شمس تبریزیادبیات یکی از مهم

ترین عارف ادبیات فارسی است که  امروزه آثار وی در در رأس شاهکارهای یکی از بزرگ

هانی آثار شمس تبریزی، ادبی جهان قرار دارد. قطعًا یکی از دالیل عمده محبوبیت ج

گرایی دنیای معاصر و احساس گرایی و مادیگرایی، مصرفزدگی انسان مدرن با تجملدل

تواند رنج انسان را کاهش دهد و رضایت نیاز به معنویت در این عصر است. معنویتی که می

ت و درونی و آرامش قلب را افزایش دهد. در این تحقیق، ما قصد داریم تا ضرورت عقالنی



 
معنویت را برای ساختن زندگی امروزی در مقاالت شمس تبریزی  بررسی کنیم. مسئله 

حل تعالیم عرفانی شمس تبریزی در مقاالت برای تکامل تحقیق حاضر این است که راه

 های شمس برای زندگی مادی و معنوی بهتر انسان امروز چیست؟انسان و آموزه

 های تحقیقفرضیه

ت مس تبریزی توجه به معنویت را برای حل بسیاری مشکالتوان در سخنان شمی .1

 زندگی انسان امروزی یافت.

را  از نظر شمس تبریزی در یک زندگی مادی و معنوی، انسان باید بتواند خودش .2

 ترین مسأله برای انسان امروزی، مسأله خودشناسی است.بشناسد و مهم

 پیشینۀ تحقیق

زی صورت هایی که دربارة شمس تبریو پژوهشها، جستارها، کتاب با توجه به نوشته

وط به ای مربندازهگرفته، سویۀ بیشتر سخنان، گرد اثرگذاری او بر جهان عرفانی موالنا و تا ا

ما است،ا برانگیز، ناراضی، جهانگرد، تندخو و چیزهایی از این دست، بودهشخصیت پرسش

فقی ار موتعبیر خودش آموزگ اینکه این شخصیت عجیب و غریب، روزی آموزگاری بوده و به

 ا، برایتۀ او رای از وجوه شخصیت ناشناخای است که کندوکاو آن نه تنها پارهبوده، مسئله

ذشته، گی در گهای نظام زندهایی از ناشناختهدارد، بلکه به گوشهمخاطب امروزی معلوم می

د دهمی افزایش های ما راکشد. همچنین، شناخت این دو سوی ماجرا، آگاهینیز سرک می

 هایشانندیشهاتا نگاهی تازه به شخصیت اثرگذار شمس و حتی رابطۀ او با مولوی و افکار و 

هبود برای ب ی را کهها و نکات اخالقی، مادی و معنوالی این مفاهیم، آموزهبیفکنیم و از البه

-مهناایانپت و زندگی امروزی، انسان ناگزیر از آن است؛ استخراج کنیم در ذیل به اهم مقاال

 پردازیم:شده است میهای که در مورد شمس تبریزی نوشته

-نامۀ کارشناسیعنوان پایان« های تصویری در مقاالت شمس تبریزیبررسی ظرفیت»

در  مؤسسۀ آموزش عالی فردوس،  1398ارشد نیلوفر عسل علیزاده  است که در سال 

ادبی کتاب مقاالت شمس تبریزی  هایدانشکده هنر از آن دفاع کرده است. از ویژگی

فهم بودن را برای آن برشمرد. دیگر آنکه از زندگی امروز جدا نیست و توان روایی و قابلمی

های ادبی آن این است که همچون کلیدی سازی در زمان حال نیز است. از ظرافتقابل پیاده

در این پژوهش مورد های ناتمام در کتاب مثنوی معنوی است. آنچه برای برخی از داستان

های تصویری است که شمس تبریزی در پس کلمه در متن تحقیق قرارگرفته است زیبایی

شناختی و اند مضامینی از نشانهگرفتهآورد، این تصاویر که در میانه متن شکلمقاالت می

شده است. تصویر در کالم شمس تبریزی عناصر تصویری است که با مفاهیم عرفانی بیان



 
پذیرد به هدف خلق یک فضای بصری در دل متن گیرد رنگ نیز میطور که جان میهمان

 های تصویری و رنگ است.است که همراه با ظرفیت

نامۀ عنوان پایان« های وجودی شمس تبریزی در مقاالت شمسبررسی ساحت»

خ در  مؤسسۀ آموزش عالی چر 1398پور است که در سال ارشد کوثر ولیکارشناسی

های حتسی ساکه این تحقیق در پی برری آذربایجان از آن دفاع کرده است. ازآنجایینیلوفر

ت توان دریافوجودی شمس تبریزی در مقاالت شمس است با مطالعۀ آثار مرتبط با او می

اوت ل متفکه وی نیز همچون سنایی دارای ابعاد متفاوت وجودی بوده است و به سبب اشکا

از  تواند بسیاریکارگیری این روش تحلیل میداشته است به مثبت و منفی که در وی وجود

 جزئیات را آشکار سازد.

ر بررسی تطبیقی عناصر داستانی مقاالت شمس تبریزی و تذکره االولیاء عطا»

در  1397نژاد است که در سال ارشد زهرا صالحنامۀ کارشناسیعنوان پایان« نیشابوری

 یه دید،ی)زاوترین عناصر داستاننامه مهمر این پایاندانشگاه قم از آن دفاع کرده است. د

شده و وگو، لحن، کنش و شخصیت( در دو اثر بررسیمایه و موضوع، گفتصحنه، درون

شده حلیلها از منظر عناصر داستانی، با رویکرد تطبیقی تهای آنها و تفاوتسپس شباهت

 است. 

 ستناداعۀ موردی مقولۀ سخن با معناشناسی مقاالت شمس از دیدگاه شناختی )مطال»

گاه الزهرا در  دانش 1397نامۀ زینب علیرضا است که در سال عنوان پایان« به دفتر اول(

 های مفهومی آن)س( از آن دفاع کرده است. مسئلۀاصلی پژوهش، مقوله سخن و وابسته

  های موجود معناشناسی شناختی موردبررسی قرارگرفته است.است که بر اساس روش

؟ )با ( مقاله شمس تبریزی، غیبت یا شهادت1396سید احمد پارسا و یداله محمدی)

به ۱۳۹۶ان تابست واند که در  مجله ادبیات عرفانی الزهرا بهار بر منابع کهن( را نوشتهتکیه

 اند.چاپ رسیده و  در باب غیبت شمس سخن گفته

ارشد نامۀ کارشناسیایانعنوان پ« تجلی روح در آثار موالنا و مقاالت شمس تبریزی»

در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی،  1395محبوبه عبداللهی اهر است که در سال 

مرکز پیام نور تبریز از آن دفاع کرده است. نتیجه این بررسی نشان داد که روح به اقتضای 

روح حیوانی گوهر لطیف خود همواره میل به عروج و اتّصال به ذات خود دارد ولی نفس و 

دارد. گرچه به سبب تمایل به امور دنیوی و تعلّق خاطر به عالم ناسوت، روح را از پرواز بازمی

ماهیت و چیستی روح ناشناخته مانده و علم بشری در شناخت آن بسیار عاجز است، اما 

موالنا و شمس تبریزی برای رهایی روح از زندان این عالم فانی و رسیدن به اصل و منشأ 



 
دهند. یکی سعی و تالش و ریاضت شخص در ود دو راه را پیش روی آدمی قرار میخ

 اکتساب کماالت و فضایل اخالقی و دیگری عشق و هدایت و دستگیری اولیای الهی است.

رشد انامۀ کارشناسیعنوان پایان« آداب اجتماعی تصوف در مقاالت شمس تبریزی»

یام نور پگاه پیام نور استان مرکزی، مرکز در دانش 1395فاطمه صابری است که در سال 

صوف اعی تخمین از آن دفاع کرده است. آنچه از این نوشته منظور است بررسی آداب اجتم

ورسومی داشته است شمس تبریزی در مقاالت شمس است. شمس تبریزی چه آداب

س های شماخالقیات موردتوجه جامعه و اجتماع دوره شمس چگونه بوده است چه ویژگی

 موالنا را مجذوب خود کرد.

 نقش حکمت در کالسیک شدن متون ادبی عرفانی منثور )مطالعۀ موردی مقاالت

گاه الزهرا در  دانش 1394شمس( عنوان رساله دکتری لیال آقایانی چاوشی است که در سال 

 هاییژگیسی وی)س(، دانشکدة ادبیات از آن دفاع کرده است.  در این رساله به تحلیل و برر

سازند. یم« کالسیک»شود که برخی متون را برجسته و سرآمد و به تعبیر خاصپرداخته می

بودن حدود نهایی برخوردارند همچون م، یا شاهکارها از ویژگی«متون کالسیک»از این نظر 

اص و م و خبه مرزهای زمانی و مکانی، پختگی و بلوغ معرفتی، فرهنگی و زبانی، قبول عا

 رفانیی این نوشتار بررسی نقش حکمت در کالسیک شدن متون ادبی عفرزانگی. هدف اصل

 با تکیه بر مقاالت شمس تبریزی است. 

لوم مقاله ساختار تکیه و آهنگ زبان در مقاالت شمس )زبان شناخت پژوهشگاه ع

مخبر،  از فاطمه مدرسی و فرزانه وزوایی و ثانیه( ۱۳۹۳انسانی و مطالعات فرهنگی، 

ابه عنوان ویژگی خاص گفتار و خطوهش به بررسی تکیه و آهنگ بهنویسندگان این پژ

ین ااند که توجه به ها نشان دادهاند که در سخنان شمس نمود بارزی دارد. آنپرداخته

 عامل، سهولت درک و تفهیم مطالب این مجموعه باارزش را در پی دارد.

هاب شارشد کارشناسینامۀ عنوان پایان« شناسانۀ مقاالت شمس تبریزیتحلیل روان

ز آن دفاع در  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ا 1393کاظمیان است که در سال 

نری ه -دبیاشناسانۀ آثار های تحلیل روانترین مؤلفهکرده است. در این پژوهش ابتدا مهم

یگموند ز ویژه نظریاتشناسی بههای ادبی و نیز تألیفاتی در باب مبانی رواناز کتب نظریه

 ه حاویمقاالت شمس کهایی از فروید و ژاک لَکان، استخراج گردیده و در ادامه، بخش

س بندی شدند؛ سپشناسانه بودند، انتخاب و دستههایی ارزشمند برای تحلیل روانداده

قاالت محتوای م»شمس تبریزی و « شخصیت»ها در دو حیطۀ کلیِ وتحلیل این دادهتجزیه

 ه است.گرفتانجام« شمس



 
قد امه نانسجام متنی مقاالت شمس تبریزی از فاطمه مدرسی و ثانیه مخبر، )پژوهشن

ظاهر های بهاند که ثابت کنند که این نوشتهنگارندگان بر آن بوده( ۱۳۹۱ادبی، سال 

 پراکنده شمس از انسجام متنی برخوردار است.

شمس  ارشد تحت عنوان بررسی سبکی و ساختار زبانی مقاالتنامۀ کارشناسیپایان

میه که به دانشگاه ارو ۱۳۹۰تبریزی از ثانیه مخبر، استاد راهنما فاطمه فارسی در سال 

 مسائل زیانی مقاالت شمس پرداخته است.

ه (، است که در پژوهشنام1377شمس قلندری غریب  عنوان مقاله فاطمه مدرسی)

به  دهد شمسدانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده است و  نشان می ادبیات و علوم انسانی

 خت.نشنا عالم کثرت غریب آمد، غریب زیست و سرانجام غریب رفت و کس جز موالنا او را

 خودشناسی در مقاالت شمس .1-1

 خودشناسی حکمتی است که در مقاالت شمس موردتوجه قرارگرفته است؛ اینکه همه

که چنان ناسی وای خوب و آگاهانه، ناگزیرند به خودشاز زندگانیها در راه برخورداری انسان

 متعالی ونیک  ترین ابزارهای زیستناز این شناخت و آثار سودمند آن بازمانند، یکی از مهم

وجه های مختلف موردتاند. مضمون خودشناسی در مقاالت شمس، از جنبهدادهرا ازدست

گر ی خودشناسی، ارزشمندی هر آنچه یاریقرارگرفته است؛ ضرورت خودشناسی، دشوار

ن آهای ارزشمند انسان در راه خودشناسی باشد، خودشناسی، مانع اتالف عمر و سرمایه

 است.

 ضرورت خودشناسی .1-1-2
شند، ها ازخودبیگانه و ناآشنا به خویشتن باشود انسانهایی که سبب مییکی از علت

ای تیجهنا شناخت و خودشناسی، چه ناآگاهی از ضرورت شناخت خود است؛ چرا باید خود ر

هایی به خهایی مقاالت شمس در حوزه خودشناسی، پاسبرای انسان به همراه دارد؟ در بحث

 ها آمده است.این پرسش

خود  ترین بعد زندگیها به دالیل مختلف، از تأمل و توجه به مهمنخست آنکه انسان

ود ه از خسبب شده در پی آن نباشند کهای گوناگون، اند و ناآگاهی و مشغولیتبازمانده

؟ کجاست روم؟ و اصل من ازمن کی ام و چه جوهرم؟ و به چه آمدم و کجا می»بپرسد کد: 

 (.۱۷۸: 1379)شمس تبریزی، « و این ساعت در چه ام؟ و روی به چه دارم؟

اند، سرگرم شدن و تفحص در امور ها خویشتن را فراموش کردهیکی از دالیلی که انسان

ها است؛ به حدی که خودشناسی، اساسًا رعی و حتی ناکارآمد، و صرف روزگار در آنف



 
ها ندارد. از این نظر، بارها در مقاالت، ضرورت اجتناب از هر آنچه مانعی موضوعیتی برای آن

چیزی که حجاب من خواهد بود از من، چرا »بر سر راه خودشناسی است، مطرح شده است: 

دامنه گوناگونی از موانع ممکن است سد راه این (. ۲۴۸)همان:  «رها کنم که پیش آید؟

شناخت باشد. البته، این سخن، روی دیگری نیز دارد؛ اهمیت هر آنچه بتواند یاریگر 

رو الزم است فرد بکوشد عالوه بر رفع موانع خودشناسی، هر خودشناسی فرد باشد. ازاین

شناسی او است، دریابد و به تعبیر شمس، تننوعی هدایتگر خویشآنچه را و هر که را  که به

 (.۹۳ای حاصل کند تا نمایانند؛ او به خود او باشد )همان: آینه

ی در ستواراخودشناسی، دشوار است. آگاهی از این نکته در مسیر خودشناسی، فرد را برای 

با  هواجهمهایی که سبب شده افراد از خودشناسی و سازد. یکی از علتاین مسیر آماده می

ایم اندهماگر بیشتر ما از خودمان غافل »خود راستینشان طفره روند، همین نکته است: 

رجیح جهت است که خودشناسی دردناک است و ما لذات ناشی از خیاالت باطل را تبدین

، منع در مقاالت شمس، فرد از قضاوت در باب دیگران(. ۱۳۸: ۱۳۸۱دهیم )هاکسلی، می

خت و ه شنااند، چه رسد بیاری افراد در شناخت خود ناتوان ماندهرو که بسشده است ازآن

ود ه به خمرا از سر و ریش خود یاد نبود، که از هم»در پی آن قضاوت در باب دیگران: 

« رنجیترم. از توأم چه خبر باشد؟ تو با خود خیالی کردی، و از خیال خود مینزدیک

 (.1379:۲۶۷)شمس تبریزی، 

 و، آثار ح شدهتوجه به خودشناسی، از دیگر نکاتی که در این زمینه مطر عالوه بر تأکید بر

 شناسی استنتایج مترتب بر خویشتن

 آثار خودشناسی بر فرد و زندگی او .1-1-3
تا زمانی که انسان از خود و ابعاد گوناگون وجود خود، و مقصد و مقصود راستین زندگانی 

دهد، محروم هی در اختیارش قرار میخبر است، از امکانات بسیاری که این آگاخود، بی

است انسان از رهگذر شناخت خود، درواقع از ارزش وجود خویش و مسیری که الزم است 

شود. در مقاالت شمس، آثار در راستای به فعلیت رساندن این ارزش طی کند، آگاه می

در آن کس که مال »خودشناسی، در سطوح مختلف زندگی فرد موردتوجه قرارگرفته است: 

باخت، به از نفس چیزی دید. زیرا یک تار موی خود را به دارد که صد هزار دینار ....... 

کوشد از اتالف شناخت راستین خود است که فرد میدر پی(. 1379:۷۵)شمس تبریزی، 

بیهوده فرصتی که در اختیار دارد، بپرهیزد و از هر آنچه مانع تحت کمال شایسته اوست، 

خودشناسی، حتی اگر به چنین (. ۹۰اقعی خود را تحقق بخشد. )همان: عبور کند و وجود و

کمالی در زندگی منجر نشود، باز هم آثاری بسیار اثربخش در زندگی فرد دارد. فرد با 



 
شود و با هایش، آشنا میهای فردی و استعدادها و خصوصیات خود و البته ناتوانیویژگی

ای در زندگی پیش خواهد گرفت و احساس رضایت هها و عالیق خویش برنامتوجه به توانایی

هایی دارند ها و کاستیهایی ممتاز و نیز ضعفها ویژگیبیشتری خواهد داشت. همه انسان

توانند آگاهانه و رضایتمندانه، برخوردی آگاهانه در قبال آن پیش که با شناخت خود می

 گیرند.

ز خوش هر نیدید]...[ اما این ظان نمیشعیب را نابینا آفرید، بدان راضی شد. روی عزیزا

اندیشید مین...[ بردی. اکنون چون نبود بدان راضی بود و]...[ عقل را در آن رنج باور نکند]

 (.۶۵که این تا کی؟ ]...[ هر کسی را رنجی بیهوده بوده است )همان: 

 خود تهای اخالقی و صفات ناشایسیکی از آثار مهم خودشناسی، آشنا شدن فرد با ضعف

ها و رییابد برخی دشوادارد، درمیاست. فردی که صادقانه در راه خودشناسی قدم برمی

فات های اخالقی و صمسائلی که در زندگی موانعی برای او ایجاد کرده، برآمده از ضعف

ن نکته یابد؛ همیها آگاهی میناپسند اخالقی او است. از این نظر، نخست آنکه به این ضعف

ن آدرمان  ای برایست زیرا بیمار تا زمانی که از بیماری خودآگاه نیست، نگرانیبسیار مهم ا

ی خواهد ها، تأثیری عملندارد. همین آگاهی در برخورد با دیگران و تعامل و قضاوت با آن

ود را رد، خکه فرد حتی در تعامالتش و با توجه به شناختی که از ضعف خود داداشت. چنان

ورزد ها، اجتناب میاوت در باب دیگران و نکوهش رفتار و سخن آنکند و از قضمتهم می

  (.۲۷۱: 1394)ملکیان، 

 سته وها را در وجود خود فرد دانها و بدیاز همین رو مقاالت شمس، ریشه همه نیکی

اگر »ست: ها برشمرده اها و دوری از همه ناپسندیخودشناسی را راهی به تحقق همه نیکی

[ چون خود طبقه زمین، هیچ سود نباشد ]...رد نباشد، و اگر زیر هفتبه عرش روی، هیچ س

ود و نکتۀ دوم آنکه فرد در پی آگاهی از خ( ۲۰۳)همان: « را دانست همه را دانست

الی ه اعتکوشد راهی برای مبارزه با آن صفات بیابد و در راهای اخالقی خود، میکاستی

راستی کس جز خود فرد بهآن است که هیچ اخالقی خود تالش کند. اهمیت این موضوع در

ود خانه با صادق گذرد، آگاه نیست و از این نظر مواجهۀطور کامل، ازآنچه در درون او میو به

ار ه گفتهای دیگر ازجملای مهم است در تعالی ساحتو کشف حاالت ناپسند درونی، مرحله

ا باط خود ارتب های دیگر و یا درانتوان در بیرون و در ارتباط خود با انسو کردار فرد نمی

با  ارتباط و در طبیعت، شاهد تحول، تغیر، سیالن و دگرگونی باشید مگر اینکه قبالً در درون

 .(۱۱۵ /2، ج ۱۳۹۴خود، تحول، تغیر، سیالن، و دگرگونی داشته باشید )ملکیان، 
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است و حتی در برخی  دوست داشتن خود )حب ذات(، یکی از صفات طبیعی انسان

ست اذات  فرما است، حبای که بر همه افعال اختیاری آدمی حکمهای یگانه انگیزهدیدگاه

 وی، خود را اما اگر این ویژگی در فرد، حالت افراطی پیدا کند و و(. ۱۳۸۵:۱۵۱)هولمز، 

ور مح -ان گردی ها و نیازها و مصالحها و مصالح خود را به فارغ از خواستهها، منفعتخواسته

نع ترین مواچیز بداند، درواقع گرفتار خودپرستی شده است. خودپرستی، یکی از مهمهمه

 های مختلفیبرخورداری از زندگی متعالی و انسانی و صفتی نکوهیده است که در حوزه

 شده است.ضرورت اجتناب از آن پرداختههمچون اخالق، دین، روانشناسی، فلسفه، به

( نقل السالماین آموزه موردتوجه بسیار بوده است. امیرالمؤمنین )علیه در سنت اسالمی،

که از نگامیاهلل علیه و آله( سپاهی را به جنگ دشمن فرستاد هاند که رسول خدا)صلیکرده

هاد جولی  ها فرمود: آفرین بر کسانی که جهاد کوچک را انجام دادندجنگ برگشتند به آن

د: بر فرموپیام اهلل! جهاد اکبر کدام است؟ت. گفته شد: یا رسولها واجب اساکبر هنوز بر آن

رو دشوار زآنمبارزه با خودپرستی ا(. ۱۱/۱۲۴جهاد با خودپرستی و نفس )وسایل الشیعۀ، ج 

که  اش برخیزدها و امیال خودپرستانهاست که فرد الزم است به مقابله با خود، خواسته

او را  و لذت از اموری است که در ظاهر، منفعت و رفاهپوشی از بسیاری تنها مستلزم چشمنه

پوشی مین چشطلبد. درواقع، فرد از رهگذر اای خاص نیز میبه همراه دارد، معرفت و آگاهی

تون مو در رتواند به درجاتی متعالی از زیستن دست یابد. از همین از خویشتن است که می

 رد، سخنفندگی آثار و نتایج بسیار آن در ز عرفانی، این مضمون، موردتوجه قرارگرفته و از

 گفته شده است.

ها، سخت در باره، نکوهش خودپرستی است، آنچه انسانیکی از نکات موردتوجه دراین

ه کترسیدم کردید من از تسلط چیزی بر شما میاگر گناه نمی»معرض ابتال به آن هستند: 

 (.۱۲۲: ۱۳۷۱میبدی، )« از گناه شدیدتر و بدتر است و آن خودپرستی است

 وطرات خهای عرفانی، نخست سالک را از خطر وجود چنین صفتی و از از این نظر، آموزه

ش در ت تالکند، آگاه ساخته و سپس از ضرورموانعی که این ویژگی در راه کمال ایجاد می

خن فت، سصها، افعال و گفتار برآمده از این راه از میان برداشتن خودپرستی و خواسته

سیر بار آن در ماند . زیرا مبارزه با خودپرستی، حتی پس از آگاهی از آثار زیانگفته

 (.۱۳۲ ۱۳۳ :۱۳۷۹ها است )قشیری، ای متعالی، از دشوارترین مبارزهبرخورداری از زندگانی

هرچند زدودن خودپرستی و موفقیت در این راه، مستلزم آگاهی و معرفت و در پی آن 

ست، هر آنکه بتواند به چنین تهذیبی دست یابد، از آثار و نتایجی تالشی سخت و پیگیر ا



 
برخوردار خواهد شد که هم در ظاهر و هم در ساحت درون، هرگز پیش از عبور از خود، 

تنها گامی بلند در مسیر کمال شد. چنین فردی نهمندی از آن برایش فراهم نمیامکان بهره

 دیگران نیز خواهد بود.خود، برداشته است، هدایتگر و آموزگار 

 هییین روش بگییزین و تییرک ریییش کیین 

 تییا شییوی چییون بییوی گییل بییا عاشییقان

 

 ها خود اوست من شد، همه منهر که بی

 آینیییه بیییی نقیییش شییید، یابییید بهیییا  

                           

 تییرک اییین مییا و میین و تشییویش کیین  

 پیشیییییییوا و رهنمیییییییای گلسیییییییتان 

  (۲۱۲: ۱۳۷۵)مولوی،                         

 دوست جمله شد چو خود را نیست دوسیت

 زانکیییه شییید حیییاکی جملیییه نقیییش هیییا 

 (۱۷۰)همان:                              

 ضرورت دوری از خودپرستی در مقاالت شمس .1-1-5
ر، ین نظایکی از مضامین مهم اخالقی در مقاالت شمس لزوم دوری از خودپرستی است. از 

ا در ست. بهای گوناگون، این نکته موردتوجه قرارگرفته اتهای مختلف و به مناسبدر بخش

از  نظر گرفتن اهمیت این آموزه در مسیر پرورش فرد، ضرورت دوری از خود پر سنی

 هایی راتوان مجموعه بحثهای مختلف در مقاالت بررسی شده است. از این نظر میجنبه

ش، پی گرفت: نکوهش که در مقاالت در باب خودپرستی طرح شده است، در چند بخ

 خودپرستی، ضرورت دوری از خودپرستی، عواقب خودپرستی، نتایج ترک خودپرستی.

 نکوهش شدید خودپرستی در مقاالت .1-1-6
 ه شدههای مختلف به خودپرستی و آثار و پیامدهای آن توجدر مقاالت شمس، از دریچه

 از این ختلفیمآن ابعاد باره، طرح شده و از رهگذر است. اما یکی از نکاتی که بارها دراین

 ده درترین صفات نکوهیویژگی، بررسی شده، نکوهش این حالت است. خودپرستی، از مهم

ه باید ک»شده: مقاالت شمس است که فرد با تأکید و توجه فراوان، به دوری از آن فراخوانده

  .(۱۹۶: 1379تبریزی،)شمس« چشم باز کند، گرش باز کند]...[ خودپرستی رها کند

رک زار دمقاالت آنکه را در خودپرستی فرومانده، بی چشم و گوش و درواقع عاری از اب

فرد  حقیقت خوانده است. درواقع، خودپرستی سدی است که مانع هرگونه رشد و آگاهی

 کند.های کسب آگاهی فرد را مسدود میخواهد بود؛ زیرا دریچه

مطرح شده؛ آنجا که شمس به  ای دیگر نیزدر مقاالت شمس نکوهش خودپرستی به شیوه

ها را در بند خود خوانده است. تعریض شمسی به این سرزنش صوفیانی پرداخته که آن

دست صوفیان، مکرر و تند است و در همه جای مقاالت، رد و نشانی از آن وجود دارد. 

گرفتار رو که آنان را در خود که بارها به مخالفت با مشى حالج و بایزید پرداخته ازآنچنان



 
منصور را هنوز روح تمام جمال ننموده بود، وگرنه اناالحق چگونه گرید؟ حق »خوانده است: 

این سخن، عالوه بر مذمت خودپرستی، (. ۲۸۰)همان: « کجا و انا کجا؟ این انا چیست؟

رویی دیگر دارد؛ اینکه همه افراد در هر سطحی از معرفت و آگاهی، ممکن است همچنان 

هایی باالتر از بسا این مانع، برای افرادی که در مرتبهفتار باشند و چهدر خودپرستی گر

انا الحق سخت رسواست، ُسبحانی ». تر باشدتر و سختای پنهانمعرفت قرار دارند، بیماری

کس نیست از بشر که در او قدری از انانیت نیست. موسى انا اعلم پوشیده ترک است. هیچ

در او در آمد، این بگفت. حواله به خضر کردند. تا چند  من على وجه االرض گفت! چیزی

 (.۲۳: 1379تبریزی،  روز پیش او بود، آن از او برون رفت )شمس

ترک  در نقلی که از دیدار نخست شمس و موالنا شده نیز، موضوع سخن آن دو، اهمیت

 خودپرستی بوده است:

مده آفروشان بیرون پنبهمنقولست که روزی حضرت موالنا با جماعت فضال از مدرسه »

ا که ی آمده عنان مرکب موالنا بگرفتالدین برخاست و پیشبود]...[ حضرت موالنا شمس

که  ل گوئیان سؤاتر بود یا محمد؟ موالنا فرمود که از هیبت آامام المسلمین! آیا یزید بزرگ

 عالمیان تریناهلل بزرگآسمان از همدیگر جدا شد. جواب داد که حضرت محمد رسولهفت

 نا حقبود، چه جای بایزید ست؟ گفت: پس چه معنیست که او با همه عظمت خود ما عرف

گوید، یمگوید و این ابایزید سبحانی ما أعظم شأنی و أنا سلطان السالطین معرفتک می

 و از آنراک افرمود که ابایزید را تشنگی از جرعه ساکن شد و دم از سیرابی زد و کوزة اد

ی استسقا السالمو آن نور به قدر روزن خانه او بود؛ اما حضرت مصطفی را علیه مقدار پر شد

ود؛ شته بعظیم برد و تشنگی در تشنگی و سینه مبارکش بشرح ألم نشرح لک صدرت ]...[ گ

عوی وی، دالجرم دم از تشنگی زد و هر روز در استدعای قربت زیادتی بود و ازین دو دع

ا کرد امنچون او بحق رسید خود را پر دید و بیشتر نظر مصطفی عظیم است؛ از بهر آنک 

درت و رفت؛ انوار و عظمت و قدید و پیشتر میالسالم هر روز بیشتر میمصطفی علیه

رفتک حق مع روی ما عرفناکدید، ازاینحکمت حق را یوما بیوم و ساعه بعد ساعه زیاده می

   (.۶۱۸و  ۶۱۹: ۱۳۸۵گفت )افالکی، می

، این ماجرا و صحت مضمون سخن آن تردیدی باشد در خود مقاالت شمسحتی اگر در 

ع، موضو بارها همین نکته و تفاوت مرتب سخن پیامبر )ص( و بایزید طرح شده است. این

 بیانگر توجه و تأکید خاص مقاالت بر لزوم ترک خودپرستی است.



 
ی از شود، بسیارمی تنها مانع تداوم سیر فرد در مسیر کمالخودپرستی، آسیبی است که نه

ی کرده را ط که فردی که مدارجی از معرفتاثر گردد؛ چنانواسطه آن، بیکماالت فرد نیز به

 ارد.رار دهای انسانی قای دون از کمال راستین و ارزشو دچار خودپرستی است، در مرتبه

ین مشایخ، اورد از رخر برومیی که از این در درآید، و ما را ببیند، و ایمان آورد]...[ از ما بیشت

: ۲الت، ج )مقا که نیاز است روزگار به باد دادهزیرا که از خود پر باشند، و سرمایه ایشان

۹۹). 

 زیبا بین بودن .1-2

لف و ت مختها در تعامالت هر روزه خود و از رهگذر تعامل با افراد و نیز مشاهداانسان

 پردازند.یمور مت در باب افراد و انوعی قضاوبرخوردها و اموری که با آن سروکار دارند، به

ود قضاوت خ ها در داوری وکنند. اما آیا انسانها داوری میو از دریچه نگاه خود، درباره آن

تش، به ها و مشاهداجو؟! به دیگر سخن، آیا فرد در قضاوتدر این میان، نیک نگرند یا عیب

قص و نیب و نوعی جویای عرى، بهها و نکات مثبت آن موضوع توجه دارد یا در هر امزیبایی

 زشتی است؟

نگاهی  های ستود انسان آن است که در مواجهه با افراد و امور مختلف،یکی از ویژگی

مند باشد هد بهرنیکونگر و زیبابین داشته باشد؛ یعنی فرد از چنان هنر و کمالی در نگاه خو

جو و باینکه خود دید؛ عیها توجه او را جلب کند و یا جای آنکه نقص و کاستیکه به

ده شاره کرویا اکاستی بین داشته باشد، نگاهی زیبابین داشته باشد. آنچه حافظ با تعبیری گ

 «.هنر افتد نظر به عیب کندکه هر که بی»است: 

ترتیب، دو نکته در این میان مطرح است؛ اینکه برخورداری از نگاهی زیبابین از سوی اینبه

ی است که در تعامل و نحوة قضاوت او در باب افراد و امور، و افرد، ویژگی پسندیده

تنها نشانه طورکلی در زندگی او نقشی مهم دارد. دیگر آنکه چنین مواجهه و نگاهی، نهبه

کمال و آگاهی فرد است، مستلزم آن است که فرد از سطحی از پختگی و معرفت برخوردار 

ی را زینت فضایل اخالقی دانست و دوری از منشباشد تا بتواند چنین باشد. ارسطو بزرگ

های فردی خواند که از چنین صفتی برخوردار جویانه با دیگران را از ویژگیبرخورد عیب

جویی دیگران، الف(. زیبابین بودن انسان و دوری از عیب ۱۱۲۵ :۱۳۸۵است )ارسطو، 

رآن کریم، آیات ارزشی است که در متون دینی نیز بر آن تأکید و توجه شده است. در ق

وَلَا تُِطعْ کُلَّ حَلَّاٍف  »جو داشتن فراخوانده است: متعددی انسان را به پرهیز از دید؛ عیب

ای فرمان مبر که (؛ و از هر قسم خورنده فرومایه۱0-11)قلم / «  مَهِینٍ * هَمَّازٍ مَشَّاٍء بِنَِمیمٍ



 
ن دین نیز شواهد بسیاری وجود دارد. در سیرة بزرگاجوست و برای خبرچینی گام برمیعیب

دارد که بیانگر توجه آنان به ابعاد مثبت و نیکوی امور و دید نیک نگر آنان است. در مواردی 

که حتی شواهدی روشن، مبنی بر رفتارهای ناپسند و اعمال بده افراد وجود دارد، همچنان 

است. نقل است که مردی  ها، از اصول رفتاری این بزرگان بودهاین زیبابینی و توجه به نیکی

نزد پیامبر گرامی اسالم )ص( آمد، برافروخته و عصبانی بود و قصد داشت درباره موضوعی 

کنان نزد پیامبر )ص( که او را آزرده بود با پیامبر سخن بگوید. در این هنگام زنی پرخاش

ثر شده و رو آمد و با سخنانی تند و ناروا، با ایشان سخن گفت. مرد با دیدن این صحنه متأ

رها کنید )طالق دهید تا  ٫اهلل! آیا بهتر نیست این زن رابه پیامبر )ص( کرد و گفت: یا رسول

گونه شما را آزرده نکند؟ رسول خدا )ص( لبخندی زد و فرمود: چون او خانۀ مرا این

انم را کند، فرزندپزد، از مهمانانم پذیرایی میشوید، غذایم را میهایم را میروید، لباسمی

وخوی پسندیده ه خاطر همین چند خلقکند. بسرپرستی و در وقت بیماری پرستاریم می

ازاین گفتگو، آن مرد برخاست تا از محضر دارم. پسمندم و او را نگه میاست که به او عالقه

اهلل علیه و آله( فرمود: ظاهراً تو برای کار آمده پیامبر )ص( مرخص شود، رسول خدا )صلی

اهلل! ولی من جوابم را گرفتم، اگر قرار باشد شما طور است یا رسولگفت: بلی، همین بودی.

برای چند رفتار پسندیده، با این فرد خطاکار چنین رفتار کنید، همسر من چند برابر او 

رفتار پسندیده دارد و سزاوار نیست من برای برخوردی کوچک، همسرم را طالق دهم 

ها و زیبابین بردن در روایت ناظر است به اهمیت توجه به نیکی این(. ۲۳: ۱۳۷۷)ایروانی، 

 زندگی و آثاری است که به همراه دارد.

های رزشاین مضمون و اهمیت آن، ازنظر شاعران و آفرینش گرانی که در آثار خود به ا

 ، ضمناند، دور نمانده است. عطار در اهمیت دیده زیبابین داشتانسانی توجه داشته

 ورده است:حکایتی آ

 آن سیییگی میییرده بیییراه افتیییاده بیییود   

 دمییدبوی ناخوش زان سیگ الحیق میی

 همرهیی را گفییت ایین سییگ آن اوسییت     

 نیییه بیییدی نیییه زشیییت بیییوئی دیییید او   

 ایبینی پیشیییه کییین گیییر بنیییدهپیییاک

                                             

 مییرگ دنییدانش ز هییم بگشییاده بییود  

 سییییدعیسیییی میییریم چیییو پییییش از ر

 و آن سپیدی بین کیه در دنیدان اوسیت

 و آن همیییه زشیییتی نکیییوئی دیییید او  

 ای بین گییییر بنییییده بیننییییدهپییییاک

  (۳۹۱: ۱۳۸۶)عطار،                 



 
 وبایی های صاحب معرفت و آگاه حتی در آنچه به نظر همگان، زشتی محض است، زیانسان

ها هم یر نیکدهره از هنر زیبا دیدن، بهای عیب نگر و بیکه انسانبینند، درحالینیکویی می

 اند. این مضمون در مقاالت نیز موردتوجه قرارگرفته است.جویای، عیب و زشتی

 خاموشی .1-3

ش که بخرو و با توجه به آنهای انسانی، سخن گفتن است. ازاینترین کنشیکی از معمول

ترین از مهم کند، یکیمهم و وسیعی از تعامالت انسان، از این مجرا تحقق پیدا می

مندی از های انسانی، تربیت سخن و توجه به ابعاد گوناگون آن، در راستای بهرهآموزه

... به اسی وشنهای مختلفی اعم از دین، اخالق، روانرو، در حوزهای نیک است. ازاینزندگی

شد، هایی که الزم است فرد در سخن و سخن گفتن خود، مدنظر داشته باسخن و ویژگی

 شده است.تهپرداخ

آثاری  د، درضرورت آگاهی فرد ازآنچه الزم است در سخن خود به آن پایبند باشبا توجه به

تصاص هایی اخهای این حوزه، به آسیبکه این آگاهی به همراه دارد، بخش وسیعی از آموزه

 ت.دارد که ناآگاهی انسان در این زمینه، برای او در دیگران در پی خواهد داش

که نانچای است در حوزه آداب ظاهری سخن گفتن. و آهسته سخن گفتن، آموزه لزوم آرام

ْن ضُضْ مِکَ وَاغْوَاقْصِدْ فِی َمشْیِ  »در قرآن کریم از زبان لقمان به فرزندش آمده است: 

ش، و رو بان خود میانهو در راه رفت (:۱۹لقمان /«) صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ

 صدایت را آهسته ساز، که بدترین آوازها بانگ خران است.

وَقُولُوا  قُوا اللَّهَوا اتَّآمَنُ یَا أَیُّهَا الَِّذینَ»در آیه دیگر در باب سخن گفتن در قرآن آمده است: 

ید، سخنی استوار گوی واید، از خدا پروا دارید ای کسانی که ایمان آورده(: ۷۰) قَوْلًا َسدِیدًا

طن بت در استوار )سدید(، بنابر آنچه در این آیه آمده از اصولی است که الزم اس سخن

خنی س»البیان در شرح سخن سدید آمده است: سخن وجود داشته باشد. در تفسیر مجمع

« ق استدوراز تباهی، عاری از دروغ و بیهودگی که ظاهر و باطنش بر هم منطبنیک، به

 (.۳۷۳: ۱۳۳۹)طبرسی، 

گیرد که هایی جای میهای دوگانه سخن، در دسته آموزهبندی آموزهاین ویژگی در تقسیم 

که گفته شد، تربیت سخن و توجه به آثار الزم است در بطن سخن وجود داشته باشد چنان

که سخن آگاهانه از طوریهای کهن بشری است، بهسازنده آن در زندگی فرد، از حکمت

برشمرده شده است. از طرف دیگر، فرد با کاربرد نادرست سخن و خصایص برجسته انسانی، 

ها را برای خود و دیگران ایجاد کند ترین زباناستفاده ناآگاهانه از آن، ممکن است سخت



 
ب(. اهمیت سخن و توجه به پرورش آن، یکی از مضامین مهم ۱۳۵۵: ۱۳۸۹)ارسطو، 

 حکمی در مقاالت شمس است.

 مسحکمت خاموشی در مقاالت ش .1-1-7
 یکی از مضامین حکمی در مقاالت شمس، ضرورت تربیت سخن و تأثیری است که این

جای جای بالندگی در زندگی نیک فرد دارد. توجه به ابعاد گوناگونی از این موضوع در

ه در رح شدمقاالت بیانگر اهمیت این نکته در میان مضامین حکمی این اثر است. نکات مط

هایی زهبندی پیشین، آمود بخش بررسی کرد. با توجه به تقسیمتوان در چناین زمینه را می

نچه آهای آداب ظاهری سخن و آموزه -که در این حوزه آمده، نخست در دو دسته کلی 

عات الزم است در بطن سخن وجود داشته باشد. بررسی شده و دسته دوم خود با موضو

ر چند دارتباط عمل و سخن، مربوط از قبیل پاسداشت حقیقت در سخن، سخن آگاهانه، و 

 بحث، مطرح شد.

 اهمیت سخن در مقاالت .1-1-8
 وضوعیآید آن است که سخن میکی از نکاتی که با سیر و جستجو در مقاالت به چشم می

شده  ای طرحهای مختلف دربارة آن نکتهجای این اثر است و هر بار از دریچهمطرح در جای

نه س، آییکبا توجه به این نکته که سخن هر است. برای مثال در آغازین صفحات مقاالت، 

کرار تدهد، مخاطب از آگاهی و معرفت او است و سخن سخته، از فرد دانا و آگاه، خبر می

اهی و ای آگوار و ناآگاهانه سخنانی که درک و معرفتی از آن ندارد، منع و به ارتقطوطی

و اخود  و پختگی و از آن گوید عصار؛ کمالشده است، تا آنچه میکسب معرفت فراخوانده

 باشد:

ین ایست؟ هله این صفات پاک ذوالجالل است، و کالم مبارک اوست، تو کیستی از آن تو چ

م و کدااحادیث حق است و پرحکمت، و این اشارت بزرگان است، آری هست؟ بیار از آن ت

کن ث گویم از حال خود]...[ تو نیز مرا بگو اگر سخنی داری و بحاست؟ من سخنی می

  (۷۲: 1379)شمس تبریزی، 

در پی این موضوع، باز هم وجهی دیگر از سخن موردتوجه قرارگرفته است؛ ضرورت دقیق 

قول دارند که دقیق و بودن سخن. در رویکرد مقاالت تنها سخنانی ارزش استشهاد و نقل

ی اازاین، نکتهدرست باشند. شمس، سخن موالنا از این سنخ برشمرده است )همان(. پس

دیگر دربارة سخن مطرح شده است؛ اینکه سخن برآمده از حقیقت و از سر دانایی، تأثیرگذار 

که را آشنا به کننده است. شمس در این زمینه، به سخن خود اشاره کرده و آنو متحول

آن کس که به صحبت »سخن او شمس باشد از پذیرش سخنی غیر آن دور دانسته است: 



 
که سرد شود و است که صحبت دیگران بر سرد شود. نه چنانمن ره یافت و عالمتش آن 

 (.۷۴)همان: « که نتواند با ایشان صحبت کردن همچنین صحبت کند، بلکه چنان

. این دارد در سراسر مقاالت این توجه ویژه به سخن و روشنگری ابعاد گوناگون آن، وجود

خن، ربیت سرویکرد مقاالت، تتواند الاقل چند نکته را آشکار سازد. اینکه در موضوع می

ه بها ناگزیر پوشی. نیز با توجه به اینکه همه انسانچشمحکمتی است ضروری و غیرقابل

مگان هوزه، اند، عالوه بر این، با توجه به کثرت کاربرد سخن در تعامالت هر رسخن گفتن

ر این دگاهی باید بکوشند این کنش مهم و شاید خود را ارتقاء دهند تا از عواقبی که ناآ

 دند.زمینه در پی خواهد داشت، به دور بمانند و از آثار سودمند آن برخوردار گر

 وانگی توان بازجست؛ اینکه سخنانی که از سر فرزاهمیت سخن را در این نکته نیز می

 ینده رااع گوتنها خود فرد و اطرافیان و اجتممعرفت باشند و بر مدار حق، جاری شوند، نه

های دیگر، ینها را در سرزمای گسترده از افراد و فرهنگواهد ساخت، بلکه دایرهمند خبهره

که دست رسان زندگی نیک آنان خواهد بود. چنانمخاطب خویش قرار خواهد داد و یاری

اقع اند. درواند و درواقع سخنان مکتوب فرزانگان روزگارانگونهمهمی از شاهکارها این

ود، زانه خمکتوب کرد و از خالل مکتوب کردن سخنان استاد فرافالطون، سخنان سقراط را 

مس شکتوب آثار ماندگارش را تدوین کرد. این نکته در باب مقاالت شمس نیز که سخنان م

ت، معرف تنها از سر آگاهی ورسد این دست سخنان نهتبریزی است، صادق است. به نظر می

 ندر همه دورا است و فارغ از زمانی خاص، بلکه چنان پرمغز بوده که همواره از میان رفتنی

در  مخاطبی خواهد داشت. توجه خاص به سخن، سبب شده ابعاد مختلفی از این موضوع

ده مقاالت شمس مطرح شود در ادامه، وجوه گوناگون از این مضمون حکمی، بررسی ش

 است.

 های سخن آموزه .1-4

هنگام سخن گفتن،  هایی که الزم است درپاسداشت حقیقت در سخن یکی از نکته

ی از د؟ یکموردتوجه قرار داد، آن است که آیا معیار حقیقت در سخن پاس داشته خواهد ش

ی گوید با دانسته، سخنگویی این است که آیا فرد، سخن راست میوجوه این حقیقت

د رهیز فرزوم پباره آمده، لگوید که عاری از راستی است. در مقاالت یکی از نکاتی دراینمی

ن المؤم ترین گناهست. المؤمن یکذب؟ قالدروغ»گویی و سخن ناراست گفتن است: دروغ از

  (.۱۰۲: 1379)شمس تبریزی، « ال یکذب. پس من دروغ چگونه گویم؟ 



 
 ر بازنکته مهم آن است که افراد ممکن است به دالیل مختلف از سخنی که حق است، س

فیانش اطرا گویی برای او باکن است راستهایی که ممزنند. منافع فرد، اجتناب از دشواری

بیند، می ایجاد کند و حتی ترس از سخن راست در شرایطی که فرد خود را در جایگاه ضعف

دهد. در یمسوی ناراستی سوق های گوناگون دیگر معموالً فرد را بهو دالیل و حتی توجیه

این »شده است: ارد، اشارهطورمعمول از سخن راست دای که انسان بهمقاالت به رویگردانی

ارها از لزوم بضمن توجه مقاالت به این ویژگی در انسان، (. ۳۴۹)همان: « مردمان را راستی

ت در گویی نکوهش شده است. فرد الزم اسگو و دروغگویی، سخن گفته شده و دروغراست

 وهر شرایطی توجه به حقانیت سخن خود داشته باشد و در گفتن چنین سخنی، ترس 

 د. لزومه نشوهای گوناگون، مانعی در این راتردیدی به خود راه ندارد و مالحظات و توجیه

 توجه به این نکته از رهگذر حکایتی در مقاالت، آمده است:

فت: گفتن. اهلل از ظلمت و برودت آن عرب منافق نتوانستم صفت نبوت تور گگفت: یا رسول

کرست اهلل منحجاب شود؟ گفت: یا رسولا عربیترا بایستی که جمله اعراب حجاب نشوند، تر

و را اق سر حو دشمن است. گفت: اکنون این نکوهیدن تو او را چه سود دارد؟ اال به کلمه 

  (.۹۵: 1379برداری، در هوا کنی، باشد که آنش سود دارد )شمس تبریزی، 

سخن،  ت در، حقیقگو بود و از حقیقت، سر باز زدتنها الزم است در سخن حقیقترو نهازاین

م فراه تأثیری عمیق و نافذ بر مخاطب خواهد داشت و اسباب هدایت و آگاهی مخاطب را

چیز مانع خواهد کرد. شمس در گفتار خود، به این نکته توجه بسیار داشت و هیچ

 کنم چنانکه هستمن هیچ بهانه نمی»گویی او نبود، خود نیز تصریح کرده است: حقیقت

 زند موالنا،که نوع سخن گفتن وی با بهاءالدین ولد، فرچنان(. ۳۶۸همان: )« گویمراست می

ا او تار باز محبت شمس به وی حکایت دارد، اما این عالقه مانع آن نیست که شمس در گف

یت من اکنون وص»حقیقت گر نباشد و صفت ناپسندی را که در او یافته، گوشزد نکند: 

ر درمش د هزاصهای خوب دارد؛ که راه یابد. همه صفت بهاءالدین را سه چیز بود تا به معنی

عاقبت  باشد،نبود، در حال بذل کردی. گبری چند قدم به مجاز در راه مردی بزند، آن ضایع 

وصیت  ال سهای چندین راه پیاده بدان اعتقاد آمد]...[ ادستگیر او شود، خاصه صدر زاده

خوری نون چون راستیست شرط، اما نخورد، اککردمش: یکی دروغ نگویی، دوم گیاه  می

 (.۱۰۲: 1379)شمس تبریزی، 

نام نیز داشت و شمس این صراحت لهجه را در بیان حقیقت در مواجهه با اشخاص صاحب

که در باب گفتگویی معروف میان او و کس چنین بود. چناندر گفتن حقیقت با همه

خدمت شیخ اوحدالدین اوحدالدین کرمانی، عارف معروف معاصر وی آمده:نقلست که 



 
بینم؛ فرمود کرمانی را ]...[ دریافت؛ پرسید که در چیستی؟ گفت: ماه را در طشت آب می

بینی؛ اکنون طبیبی بکف کن تا ترا معالجه کند تا که اگر دنبل نداری چرا بر آسمانش نمی

 (.۶۱۶: ۱۳۸۵در هر چه نقل کنی درو منظور حقیقی را بینی )افالکی، 

له ازجم وت، سخن حق، تیری مؤثر و کارگر است در راستای مقاصد مختلف به تعبیر مقاال

بیمی  درواقع فردی که از بیان سخن حق(. ۱۱۵: ۱هدایت و پرورش انسان )مقاالت، ج 

هم همی مستنها خود از معرفت و شناخت برخوردار است، در تربیت دیگران نیز ندارد، نه

 شمرد،های مهم سخنگو برن حق را از ویژگیدارد سقراط ضمن آنکه صراحت لهجه در بیا

 چنین افرادی را مایه تربیت و هدایت دیگران دانست

 صیرت،تواند برای روح محک خوبی باشد ]...[ که دارای سه صفت باشد ]...[ بکسی می

اند و یا دهر نبوام ]...[ یا بصیخواهی و صراحت لهجه ..... من به اشخاص بسیاری برخوردهنیک

اند و بیش بهرهیاند حقیقت را بگویند]...[ یا از صراحت لهجه باند نخواستهیرت داشتهاگر بص

گویی ناقضتکارند]...[ و در حضور دیگران مجبور به ازآنچه شایسته است محجوب و مالحظه

 (.۳۴۴و  ۳۴۵: ۱۳۴۹گردند )افالطون، می

شده ارهشد، اشوجود داشته بادر مقاالت به نکات دیگری نیز درباره آنچه الزم است در سخن 

 ها ضرورت آگاهانه بودن سخن است.است. یکی از این آموزه

 وار نباشد(سخن آگاهانه باشد )طوطی .1-1-9
ر باب دآیا  یکی از نکاتی که فرد الزم است در سخن گفتن، موردتوجه قرار دهد آن است که

خن او یا سخن دیگر، آآورد، آگاهی و درک الزم را دارد یا نه؟ به سسخنی که بر زبان می

رکی آنکه فهم و دحاصل شناخت نسبت به موضوعی است یا اینکه سخنی را شنیده و بی

 مقاالت کند. درنسبت به آن موضوع و درستی یا نادرستی آن داشته باشد، مقلدانه بازگو می

مین که با توجه به هشمس، پایبندی به این ویژگی در سخن، موردتوجه بسیار است. چنان

: 1379زی، کته، گوینده از بیان سخنی که درنیافته، بر حذر داشته شده است )شمس تبرین

 بیرون تأمل در مقاالت، سخنان فرد از دو حالتای قابلبندیرو در تقسیمازاین(. ۳۳۸

تر، قن دقینیست؛ یا حاصل شناخت و معرفت و آگاهی او است و باآنکه ناآگاهانه و به سخ

ه نکه بآعبیر مقاالت فرد، یا در سخن خود مقلد است و یا محقق و وار است. به تطوطی

 (.۳۶۲ای بر سخن افزوده است )همان: سخن خود، محقق است، علم و آگاهی

آورد و دقت و توجه الزم را طورمعمول سخنان بسیاری را بر زبان میبا توجه به آنکه فرد به

آگاهانه سخن گفتن فرد، آن است که گوید ندارد، یکی از نخستین آثار در باب آنچه می

ای بر آن که در زمره سخنان مقلدانه و ناآگاهانه است و ارزش و فایدهبسیاری از سخنان 



 
نیست، گفته نخواهد شد. در مقاالت، سخنی که قرین علم و آگاهی نیست، سخنی بیهوده و 

 شده است: ارزش خواندهبی

 سییخن کییان از سییر اندیشییه ناییید  

  

 و گفیییییتن را نشیییییاید شییییینیدن را 

 (۳۱۴: 1389)نظامی،               

ی قایانگویی در سخن نیز بازداشته شده است )آاز همین رهگذر است که فرد از بیهوده

ه کترتیب، آگاهانه سخن گفتن فرد و اجتناب از سخنی این(. به199: 1394چاوشی، 

ش اصیل باشد و گفتارشود فرد در سخن خود، ای از معرفت ندارد، سبب میپشتوانه

ان را دیگر تواند اسباب گمراهی خود وای میارزشمند گردد. عالوه بر این، چنین ناآگاهی

موجب  وها وجود دارد هایی را که در زندگی انسانویژگی ٫فراهم آورد. هایدگر یکی از

زد آمویمها شده در این نکته بازجست؛ اینکه فرد آنچه را انحطاط روحانی و معنوی آن

سته ندان آنکه در باب آن اتخاذ موضع کند، به دیگران انتقال دهد، یعنی موضوعی رابی

سیاری از بنتیجه دیگر سخن ناآگاهانه گفتن آن است که (. ۱۲۷: ۱۳۹۴بیاموزد )ملکیان، 

 وها افتاده انسخنان خوب و درست نیز ازآنجاکه ناآگاهانه و فارغ از درک حقیقت آن، بر زب

عنای ر و مواسطۀ همین دوری از معرفت، از ارزش و اعتباشده است، بهشنیده مکرر گفته و

 یچ قولقوت اندرون این تقاضا کند که گوید: نی من ببینم. ه»شده است: راستین خالی

یشان کس نشنود. و این لفظ معرفت و درویش هم مستعمل شده است به زبان هر کسی از

 (.۸۹: 1379ی، )شمس تبریز« همین فهم کنند چو بشنوند

 رب اینکه عالوه نکته دیگری نیز در این میان وجود دارد و در مقاالت بارها گوشزد شده است.

ظور شد منآورد، مخاطب سخن نیز باید بکوگو ازآنچه بر زبان میضرورت فهم و آگاهی سخن

د از رخست فندرستی دریابد و از مقصود اصلی او آگاه گردد. در این راستا، گوینده را به

 ته شدهنگری در فهم سخن، بازداشتوجهی به سخن دیگران و در گامی دیگر، از کوتهبی

است و  رو، میان گفتن سخن و فهم سخن، فاصله بسیاریازاین(. ۹۴: 1394است)ملکیان، 

 ویابد در مقاالت به این موضوع توجه شده است. مخاطب باید بکوشد حقیقت سخن را در

 ی، قضاوتدارد، این ناآگاهمندی از آن بازمیتنها وی را از بهرهنه نگری در درک سخن،کوته

هۀ مواج گو را نیز در پی خواهد داشت. شمس بارها ازنادرست و رفتار نامناسب با سخن

م نبر رواگر بر م»های آن سخن گفته است: ناآگاهانه مخاطبان با سخنان خود و دشواری

س )شم« چند ازینها بگویم شما کی قبول کنید؟یک کلمه بگویم، همه بر من بخندند. هر

 (.۱۴۴: 1379تبریزی، 



 
درک  وگو نیز الزم است در بیان حقیقتی که مدنظر دارد، به سطح آگاهی البته سخن

که گو چنانفهم برای آنان به کاربرد. سخنمخاطبان توجه کند و زبانی مناسب و قابل

ه ثر را بفهم و مؤه مخاطبان خود، بیانی قابلگوید الزم است با توجه بآگاهانه نیز سخن می

 حقیقت، بیان که ارسطو اشاره کرده است، دانستن اینکه چه باید بگوییم درکار گیرد. چنان

: ۱۳۸۹ دانیم چگونه بیان کنیم )ارسطو،کافی نیست نکته بعدی آن است که آنچه را می

 ب(.۱۴۰۳

ت ها و لزوم دقرک متفاوت آندر مقاالت شمس به تنوع مخاطبان و سطح آگاهی و د

 (.۱۱۱: 1379ها، توجه شده است )شمس تبریزی، گو به این تفاوتسخن

ه ن توجآسیر در مقاالت نشان دهندة لحن و ادبیات متفاوت شمس است که یکی از دالیل 

 کته ونکه خود شمس به این به گوناگونی مخاطبان و حاضران در جلسه بوده است. چنان

ق حا اهل گویم که موالنالغ می»د با توجه به مخاطب، اشاره کرده است: تفاوت بیان خو

گفتیم؛ بینی تاکنون سخن محبت میخدمت او سخن لطیف باید گفتن. نمیاست، پیش

 (.۱۳۲)همان: « پیش اهل دنیا سخن خرف باید گفتن

 ورزی در مقاالت شمسعشق .1-5

 قاالتمموضوعاتی است که در  ورزی و سهمی که در زندگی نیک فرد دارد، ازاهمیت عشق

 .های مختلف در باب آن سخن گفته شده استموردتوجه قرارگرفته است و از دریچه

ورزی، ورزی در مقاالت با تکیه به این موارد مطرح شده است: اهمیت عشقحکمت عشق

شق، ورزی به همه هستی، عشق، عامل کمال و بالندگی، عشق، صفتی الهی، عشمول عشق

هایی گشت تا از خویش ردی، ترجیح مهر بر قهر، شمس خود دنبال محبوبی مینوعی آزا

 ورزی.یابد، دوری از منیت و عشق، نتایج )عملی( عشق

 ورزیاهمیت عشق .1-1-10
مند باشد، عشق های مهمی که انسان الزم است از آن بهرهدر مقاالت شمس یکی از ویژگی

کند، وضعیتی است واسطه عشق حاصل میورزیدن است؛ به سخن دیگر، کمالی که فرد به

بهره خواهد ماند. از شود و آنکه تجربۀ عشق نداشته از آن بیکه تنها از این رهگذر ایجاد می

بجو تا عاشق شوی )شمس »شده است: ت فرد به عشق ورزیدن فراخواندههمین رو در مقاال

اهمیت این نکته در مقاالت شمس در خالل وصفی که شمس از (. ۵۳: 1379تبریزی، 

ردیابی است. شمس، هرچند پدرش را ستود و از صفات نیک او یاد پدرش کرده نیز قابل

کرمی داشت. دو سخن گفت، آب از  نیک مرد بود و»بهره از عشق خواند: کرد، وی را بی



 
(. ۱۱۹)همان: « محاسنش فروآمدی، اال عاشق نبود. مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر

اهمیت برخورداری فرد از این ویژگی در مقاالت با توجه به تأکیدهای شمس در این زمینه، 

معیار »شود.سبب شده این ویژگی در جایگاه یکی از معیارهای قضاوت در باب افراد خوانده 

شمس برای ارزیابی مردمان، عشق بوده است نه علم و نه فضل و نه زهد و عبادت، حتی 

پدرش را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می داده است که از عشق بی خبر بوده 

 (.20: 1388کدکنی، شفیعی«)است

نی جایگزیتوان کند، که نمیهایی در فرد ایجاد میاینکه عشق ورزیدن چه حالت و ویژگی

دیگر  اسی وشنای پیچیده است و دین، عرفان، فلسفه، اخالق، و روانبرای آن یافت، مسئله

کاتی به ن هایی متناسب با رویکرد خود برای آن دارند اما در خود مقاالتها پاسخزمینه

از  شده است. نخستین پاسخ، نسبت میان عشق و دوریتأمل در این زمینه اشارهقابل

یش رو پترین موانعی که فرد در مسیر تربیت و پرورش خود است. یکی از مهمخودپرستی 

یت عشق . اهمدارد، خودپرستی است. هر آنچه بتواند فرد را از خود رها کند، ارزشمند است

ر درسد که تنها ای میسازد، به مرتبهتنها فرد را از خود رها میدر این زمینه آن است که نه

ارد: هی نداست و در این راه از هیچ ایثار و ازخودگذشتگی، کوتا پی تحقق خواست دیگری

خطر  یش اوپآخر آنکه طالب و عاشق زنی بود... نه دکان شناسد نه شغل نه کار. جان را »

دهد، ام میآنچه عاشق به این منوال انج(. ۸۹: 1379)شمس تبریزی، « نی، مال را محل نی

گی نت، زندشود. آنچه به تعبیر اگوست کانده میخو« دیگرخواهی»امروز در مباحث اخالق، 

 (.۵۳۷: ۱۳۹۲شده است و نه زندگی برای خود )براون، کردن برای دیگری خوانده

مه هرا جایگزین  -محبوب -شود عاشق، خواست و منافع و آرزوهای دیگریعشق سبب می 

ه بخوشی، دست های خود کند و نکتۀ مهم آنکه با اشتیاق و دلها و مصلحتمنافع، خواست

شان رقم طورمعمول، عمل افراد بر اساس منفعت شخصیزند زیرا بهچنین گزینشی می

ق، ور عشخورد و نه خواست و منفعت دیگری. ارسطو، بر این اساس، دیگر خواهی را محمی

نگ، مسترادانسته است؛ یعنی آنچه معیار عمل فرد است نه خود او بلکه دیگری است. )آر

۱۳۹۳ :۱۳۰)  

ی پ، در با توجه به این کارکرد عشق است که شمس برای رهایی از کسالت ماندن در خود

[ که خواستم ]...کسی می» محبوبی بوده که به از رهگذر عشق او، از خویشتن رهایی یابد: 

 (.207: 1379شمس تبریزی، «)او را قبله سازم و روی بدو آورم، که از خود ملول شده بودم
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اینکه  اند، عشق است؛های که ادیان الهی، پروردگار را متصف به آن خواندهیکی از ویژگی

 ورزد. پروردگار به بندگان خود محبت می

هایی حثها جایگاهی خاص دارد و متفکران مسلمان بدر اسالم محبت پروردگار به انسان

ه بی اشاربن عربه نگاه خاص و بدین ا تواناند. در این میان میمهم در این زمینه طرح کرده

 کرد که در یکی از فصول فتوحات مکیه، طرح شده است. 

ت سوی فرزانگی استالش انسان در مسیر پروردن صفاتی که بنیان الهی دارد، راهی به

ه راخواندود، فمقاالت شمس، با توجه به بنیان الهی عشق، فرد را به پروردن این حالت در خ

همراه  ها را بهها و بالندگیی را کمالی دانسته که در غایت خود، همه نیکیورزاست و عشق

.. از آن یچید..از قدیم چیزی به تو پیوندند و آن عشق است. دام عشق آمد و در او پ»دارد: 

ریزی، )شمس تب« قدیم، قدیم را بینی ]...[ این است تمامی این سخن که تمامش نیست

همه  الت شمس، بارها مطرح شده است. نکته مهم آنکه،این نکته در مقا(. ۶۹: 1379

 بیتی آنند ترشوند این صفت را در خود بپروراند و از آثار عملی و سودمها موفق نمیانسان

ر این راه و چه چیز سبب وقفه فرد د(. ۲۳۶ /۲: ج 1394در زندگی برخوردار شود )ملکیان، 

 ه تعبیربها، توجه و ترین علتت؟ یکی از مهمبهره ماندن او از عشق ورزیدن و آثار آن اسبی

رده پ»ت: تر محبت فرد به دنیا و اسباب و امکاناتی است که مقتضی چنین محبتی اسدقیق

 و[ -] محبت دنیا او را صم بکم کرده است. زیرا محبت دنیا مقناطیس و جاذب دنیاست

  (.1379:۳۱۷شمس تبریزی، «) جاذب خیال محبوب است

نخستین و  برآمده از انانیت فرد است، یعنی خودخواهی و جلب منافع شخصی،آنچه درواقع 

 ترین نشانه دور ماندن چنین انسانی از عشق است.مهم

 یابد. درهای گوناگونی مجال پرورش و بروز میای است که در آن ارزشورزی زمینهعشق

 ست.ورزی در نگاه مقاالت سخن گفته شده اادامه، از آثار و نتایج عشق

 ورزیآثار عشق .1-1-12
ورزی مطرح شده، از دیگر موضوعات مهمی که در مقاالت شمس از رهگذر توجه به عشق

هرچند عشق خود از »آثار و نتایجی است که این حالت بر فرد و زندگی او خواهد داشت. 

شده است، این حالت نتایجی دیگر به های آدمیان خواندهترین و عزیزترین آرمانبزرگ

که ها موضوعی مهم و اثرگذار در زندگی فرد است. چنانرد که هر یک از آنهمراه دا

دیوتیما که عشق موردنظر سقراط از زبان او طرح شده است، عشق را واسطۀ نیل فرد به 



 
های عوالم معنوی و عشق به حکمت و معرفت خواند، همچنان که در اندیشه و عمل زیبایی

 (.۵۰۲: ۱۳۴۹افالطون، «)اندیشه دانست نیز عشق را راهنمای زیبایی گفتار و

است  ورزی در مقاالت شمس است. عشق عاملیاستواری در عمل، یکی از نتایج مهم عشق

؛ د کندها در خود ایجاهای خاص در مواجهه با انواع لغزششود فرد پایداریکه سبب می

 واسطه عشق.سود مگر بهحالتی که در فرد ایجاد نمی

پوشی از شود فرد از مجرای چشمه عشق بستری است که سبب میکنکتۀ مهم دیگر آن

رزویی بی آ نوعی رهایی و آزادی دست یابد؛ آنچه در پسها و آرزوهای خود، بههمه خواستن

 که در حکایتی در مقاالت آمده است:شود. چناندر فرد ایجاد می

. باشد که روزی شماپرید، گفت: بروید همه لشکر، باشد سلطان محمود همایی دید که می

 و افتد.ای بر چپ و راست دویدند. ایاز را ندیدند، گفت: ایاز من نرفت؟ باشد که سایه هما

را گفت: چ زارد]...[نظر کرد، اسب ایاز را دید].[ دید زیر اسب درآمده، سر برهنه کرده، می

تو  ۀنرفتی به طلب سایۀ همای؟ گفت: همای من تویی و سایۀ تست. آن سایه جهت سای

 (.۱۱۱: 1379طلبم. ترا بگذارم آن را چه جویم؟ )شمس تبریزی، 

ترین واسطه چنین حالتی است که عشق، فرد را از بسیاری از آنچه در شمار بزرگبه

.. ی و .های اجتماعی و شغلبستگیآرزوهای دنیایی است اعم از جستجوی ثروت، شهرت، دل

شود فرد نچه به تعبیر سقراط، سبب میآ(. ۸۹ /۱: ج 1394دارد )ملکیان، به دور می

و نان ب آر از ای الیق شأن آدمی را تجربه کند؛ زندگی که از رهگذر آن چیزهایی فراتزندگی

شود میرو حاضر نهای جهان فانی، برای فرد ارزشمند و معتبر خواهد شد و ازاینو بیهودگی

طون، )افال استین از دست بدهدهایی ناپایدار و فاقد ارزش رفرصت زندگی را در پی خواست

۱۳۸۲ :۲۵۱.)  

نظر ها صرفواسطه آن از همه خواستانگیزد که بهعشق از این نظر، نیازی در فرد برمی

اهد ای نخوکند تا به آنجا که حتی اگر در این راه جان از دست بدهد، بیم و نگرانیمی

ست که مرگ که مسئله مهم در این میان آن ا(. ۲۳۶: 1379داشت)شمس تبریزی، 

اه از رتنها عاملی در ورزی، نهمواجهه با آن و حتی اندیشه فرارسیدن آن، از رهگذر عشق

 کند چناندست رفتن معنای زندگی نیست، بلکه ظرفیتی که عشق در وجود فرد ایجاد می

 د.است که حتی در مسیر آن پذیرای مشتاقانه مرگ و جانبازی در آن راه خواهد ش

 روزگاراست خیوش اسیت عشق ارچه بالی

 ورزیدن عشق اگرچیه کیاری صیعب اسیت

              

 وین باده اگرچه پر خمارست، خوش است 

 سر وکار است،خوش استچون با تونگاری

   (۲۴۷: ۱: ج 1379)شمس تبریزی،       



 
ان ی عاشقکنندگی عشق است که بارها در مقاالت، از برتربا توجه به همین جنبۀ تهذیب

ز ااند باطن را دهاند و موفق نشنامی که درخودماندهدر مقایسه با افراد عالم و صاحبراستین 

گویم که راستین آن عشق را می»ها دور کنند، سخن گفته شده است: انواع خودپرستی

ه سر بباشد و آن طلب که راستی باشد ]...[ خاک کفش کهن یک عاشق راستین را ندهم 

  (.۹۱مان: )ه« عاشقان و مشایخ روزگار

که  ورزی در رویکرد مقاالت ارزشی استتوان گفت عشقبا توجه به آنچه گفته شد می

ر دهایی فرد را بخشد و بسیاری از دست و پاگیریخود، زندگی فرد را تعالی میخودیبه

ر حالت د ه ایندارد. عالوه بر این، به دلیل تحولی باطنی کمسیر زیستن نیک، از میان برمی

تر بیند که پیشکند، از رهگذر عشق، انسان وضعیت و صفاتی را در خود میجاد میفرد ای

ی ا زیبایگذارد که بدر وجود خود سراغ نداشت. فرد از این طریق به دایره از زیستن قدم می

د، که از ظرفیت ایجادشده در خود به بهترین شکل بهره بگیرشود و چنانمأنوس می

 تار وراستین یعنی معرفت و حکمت دست خواهد یافت و گف درنهایت به عشق به زیبایی

 ای برخوردار خواهد شد.اش از چنین زیباییکردار و اندیشه

 گیرینتیجه .1-1-13
ه ست. بهای حکمی که در مقاالت شمس، مطرح شده، دیده زیبابین داشتن ایکی از آموزه

ور های خود به دوتها و قضابینی و جستن زشتی در مواجههسخن دیگر، اینکه فرد از عیب

که این نباشد. در مقاالت برای این ویژگی، اهمیت بسیار در نظر گرفته شده است؛ چنا

ست و اصفت نیک از برترین صفاتی است که یاریگر انسان در راستای زندگانی خوب او 

ی و اآگاهنگر از نخود، نقش سازنده بسیاری برای فرد دارد. همچنان که فرد عیبخودیبه

نوعی با دهد، زیبایینی، نشان کمال پختگی است. زیبابینی بهبینی خود خبر میکوته

وستی دها نیز ارتباط دارد؛ شخصی که به دیگران حس محبت و مهرورزی به دیگر انسان

 ن، تنهازیبابی جوید. درواقع فردجویانه به آنان دوری میبینانه و عیبدارد، از نگاه زشت

خود وی از  گران،کند، بلکه بیش از دیند باور نیک خود برخوردار نمیدیگران را از آثار سودم

ا ود آن روبرو شربینی در دیگران، چنانچه با عیبی نیز جای عیبآن بهره خواهد برد؛ زیرا به

 کوشد.دهد و در راستای برطرف کردن آن حالت میهایش نسبت میبه خود و کاستی

که فرد در راه برخورداری از زندگی نیک نیازمند  دوری از خودپرستی از لوازم مهمی است

آن است. توجه و تأکیدی که در مقاالت شمس بر اهمیت آگاهی فرد از این آسیب و 

دهد. های مهم در مقاالت قرار میضرورت اجتناب از آن شده، این نکته را در زمرة حکمت

د از خودپرستی سخن گفته رو، عالوه بر آنکه بارها در مقاالت از ضرورت اجتناب فرازاین



 
شده است، آثار و عواقب خودپرستی و نیز نتایج مثبتی که زدودن خودپرستی به همراه 

افزاید دارد، موردتوجه قرارگرفته است. نکته مهمی که بر اهمیت این موضوع در مقاالت می

 آن است که سطوح مختلفی از خودپرستی و نیز اشکال گوناگون آن در این رویکرد بیان

های صاحب شده است، خودپرستی در گفتار و کردار و حتی باور که افراد عادی و نیز انسان

معرفت ممکن است گرفتار آن شوند. در مقاالت شمس، خویشتن پرستی صفتی است که 

کلی مسیر تربیت و زیستن نیکوی خود را مسدود تنها بهواسطه آن، نهشود فرد بهسبب می

رو که پرستی در مقاالت، ازآنبهره بماند. خویشتنل نیک خود نیز بیکند، از آثار مثبت اعما

نوعی عاملی مهم در بازماندن انسان از زندگانی ارزشمند و متعالی است و انسان را به

 برد نیز سخت نکوهش شده است.ناآگاهی و حمق فرومی

رک های موردتوجه مقاالت خودشناسی است. ضرورت شناختن خود و دیکی از حکمت

جه وردتوای که شایسته وجود انسانی است، از این نظر مماهیت راستین انسان در زندگی

ها از انر انسشده است: اینکه بیشتقرارگرفته است. در این زمینه از چند دریچه، سخن گفته

ه سی، بترین شناختی که الزم است در زندگی از آن برخوردار باشند، یعنی خودشنامهم

تواند فرد تنها میای است که نهاند. خودشناسی، آگاهیبهره ماندهافل و بیدالیل مختلف، غ

ست ادایتگر هنیز  ترین نوع زندگی، برساند، در گفتار و کردار و تعامالت روزمرهرا به متعالی

اه ر این رنکه دو آثاری عملی به همراه دارد. از این نظر، فرد الزم است بکوشد عالوه بر آ

ر هر سو، از هر آنچه مانع رسیدن به خودشناسی است، دوری ورزد و از دیگکند، تالش می

 رد.رسان خودشناسی اوست، همراه خود سازد و از آن بهره بآنچه را به نحوى یاری

 ز آن،اای است که منشأ تحوالت حقیقی در زندگی فرد است و ناآگاهی خودشناسی آگاهی

یط و مح د فردی و چه در ارتباط با دیگرانهای بسیاری را برای فرد، چه از بعناکامی

 ودر خود  ها را به تفرجاجتماعی، به همراه خواهد داشت. از این نظر، مقاالت شمس ، انسان

 رد، سخنفندگی در پی آن، خودشناسی فراخوانده و از آثار و نتایج بیرونی و درونی آن در ز

 گفته است

سخن گفتن است، لزوم تربیت آن و آثار و های مهم فرد، با توجه به اینکه یکی از کنش

های حکمی مقاالت است. با توجه به ها، از آموزهنتایج گوناگونی که برای فرد و دیگر انسان

آنچه در مقاالت شمس آمده، فرد الزم است ابتدا به اهمیت سخن آگاه گردد و بکوشد هر 

ند و مهم آن در زندگی چه بیشتر سخن خود را با شرایطی همراه سازد تا از آثار سودم

هایی که ناآگاهی در این زمینه به همراه دارد، دور برخوردار شود و از سوی دیگر از آسیب

گو باشد و هیچ امری مانع بماند. در این راستا فرد الزم است در سخن خود، حقیقت



 
پاسداشت حقیقت نشود دیگر آنکه سخنوری برآمده از معرفت و شناخت باشد و نسبت به 

داند، سخن نگوید و از سخنان مقلدانه بپرهیزد. عالوه بر این، سخن باید چه نمیآن

هایی که الزم است در ای از عمل داشته باشد تا مؤثر بیفتد. در کنار همه این ویژگیپشتوانه

بطن سخن وجود داشته باشد، توجه به نکاتی دیگر با توجه به موقعیت سخن و مخاطبان 

خن گفتن نزد بزرگان و دانایان، حفظ ادب و احترام در سخن، ترجیح الزم است. پرهیز از س

 سکوت بر سخن مگر آنجا که ضرورت و رسالتی در میان است، در شمار این نکات است.

  



 

 منابع .1-6

 .(، اخالق نیکوماخوس، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو۱۳۸۵ارسطو، ) -

ویکرد به ر، در حکمت: چند «روانشناسیحکمت از منظر »(، ۱۳۸۸استاودینگر م. م.، ) -

 .۱۳۳-۱۴۷یک مفهوم، ترجمه و تالیف مالک حسینی، تهران: هرمس، صص 

رکت ش(. مجموعه آثار افالطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: ۱۳49افالطون، ) -

 سهامی افست.

جی، چاپ العارفین، به کوشش حسین یازی(، مناقب۱۳۸۵الدین احمد، )افالکی، شمس -

 هارم، تهران: نشر دوستان.چ

ن: (، مقاالت شمس، تصحیح و تعلیق محمد علی موحد، تهرا۱۳۷9شمس تبریزی، ) -

 خوارزمی. 

هران: ت، ابعاد عرفانی اسالم، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، 1377شیمل، آن ماری، ) -

 فرهنگ اسالمی.

رجمۀ تتیک، ، در من و موالنا، ویلیام چی«پیشگفتار»(، ۱۳۹7شیمل، آنه ماری، ) -

 الدین عباسی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات مروارید.شهاب

 (، خط سوم، تهران، آشیانۀ کتاب.1386الزمانی، ناصرالدّین، )صاحب -

عقالنی و  (، زندگی1395طاهری، زهرا، مشهدی، محمدامیر و واثق عباسی، عبداهلل، ) -

 هاردهم،چغنایی، سال پژوهشنامۀ ادبهای مولوی در مثنوی معنوی، معنوی براساس آموزه

 .119- 140شمارة بیست و ششم، صص

د استعالمی، (، تذکره االولیاء، تصحیح محم۱۳۸۶عطار نیشابوری، محمد بن ابراهیم، ) -

 تهران: انتشارات زوار.

محمدرضا  نامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات(، مصیبت۱۳۸۶عطار، محمد بن ابراهیم، ) -

 ران: سخن.کدکنی، تهشفیعی

فروزانفر،  الزمان(، رسالۀ قشیریه، تصحیح بدیع۱۳۷۹قشیری، عبدالکریم بن هوازن، ) -

 چاپ ششم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 (، سیمرغ در جستجوی قاف، تهران: سخن.1379محبتی، مهدی،) -

 اه معاصر.(، در رهگذار باد و نگهبان الله، تهران: نشر نگ۱۳۹۴ملکیان، مصطفی، ) -

، تهران: (، مثنوی معنوی، تصحیح رینولد نیکلسون۱۳۷3مولوی، جالل الدین محمد، ) -

 انتشارات توس.

على اصغر  االبرار، به اهتماماالسرار و عده(، کشف۱۳۷۱میبدی، احمد بن محمد، ) -

 و، تهران: امیر کبیر. ۲و  ۵حکمت، ج 

، ترجمۀ مسعود علیا، تهران: انتشارات (، مبانی فلسفه اخالق۱۳۸۵هولمز، رابرت ال، ) -



 
 ققنوس.

 


