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 چکیده

حاصا   یگانه بودن یا بیگانه بودن انسان با خودش و تبعات روانی، عاطفی و اجتمااعی

از آن موضااوعی اساا  کااه همااواره دیدیااه اندیشاامندان، عارفااان و معنویااان در ادیااان و 

ظار نهای گوناگون بوده اس  و کمابیش بدان عنای   داشته، در باا  آن باه ااهاار فرهنگ

وضاوع مالادی  بلیای باه ایا  مثال، در سن  عرفان اسالمی، موالنا جالل اند. برایپرداخته

سای   ویژه مثنوی معنوی بادان پرداختاه و در باا  آن دادتوجه نشان داده و در آثارش به

ن معاصار شناسان، اندیشامندان و نواندیشااداده اس . از سوی دیگر، ای  مسأله از دید روان

اناد. تهی ملکیان هم در ای  باره به طرح موضاوع پرداخنیز دور نمانده و کسانی چون مصطف

ش و ای، نیس  بیگانگی انساان باا خاویدر ای  جستار در نظر اس  که با رویکردی مقایسه

وی در عل  آن از دیدگاه مصطفی ملکیان تبیی  گردد، زان پا  آرا  موالناا در مثناوی معنا

 رساد کاه در اندیشاه ملکیاان،ای  خصوص مورد واکاوی و کنکاش قرار گیارد. باه نظار می

مارا  تواند ریشه بسایاری از اخودآگاهی نقشی مرکزی و بنیادی  دارد و ترک ای  مهم می

 م  تأکیادضروانی انسان و بیگانگی او با خودش و دنیای پیرامونش باشد. موالنا نیز  -روحی

ها   دانشد به ایکند، چرا که پرداخت  فرفراوان بر خودشناسی، بر علوم تجربی نقد وارد می

تاوان خودآگااهی در تفکار ملکیاان و شاود. لا ا میاش به خودآگاهی میتوجهیموجب بی

باا  بیگانگی خودشناسی در اندیشه موالنا را عام  اصلی یگانگی و فقدان آنها را عل  بنیادی 
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 مقدمه

 هاای روانای و عااطفی بسایاری شاده کاهدر جهان امروز بشر گرفتار مسائ  و بیماری

ه   معناا کاتعبیری، ریشه در ازخودبیگانگی دارد، بدیتری  آنها ازخودبیگانگی اس  یا بهمهم

ر اناد و هار چاه بیشاتر از هام دوهفقط از یکادیگر فاصاله گرفتها ناهدر عصر حاضر انساان

خود  ا به جایاند و به نادرس ، دیگرانی بیگانه رافتند، بلکه از اص  خویش نیز جدا افتادهمی

ای مثاباه مساألهخویشتنی شاده و بهاند. بنابرای ، دچار خودفراموشی و بیپنداشته و نشانده

عای ان واقعیتای در سااح  جمعنوروانی جنبه فردی و در قالب ازخودبیگانگی اجتماعی باه

 (.55: 1393نمود یافته اس  )ماهینی و دیگران، 

زدگی و اساتررا  حیاات کناونی بشار در عبارتی، فنااوریتمدن و فناوری جدید و باه

واما  های جدید خألیی در فهم و معرف  او نسب  به خویش پدید آورده و یکی از عفناوری

جاه، ح  وجودی خود یعنی روح ملکاوتی و در نتیتری  سامهم بیگانه شدن آدمیان از اصلی

انی فروپاشی بنیادهای اخال  و معنوی  در جهان معاصر بوده اسا . باه دیگار سای ، نااتو

هاا و رانتمدن صنعتی در برآوردن نیازهای معنوی و ارزشی انسان معاصر و بالتبع، اهور بح

تاا دوبااره انساان های بررنج در فضای ذها  زنادگی آدمیاان، موجاب شاده اسا  بس ب 

 های خویش جویاای مستمساکیمضطر ، سردرگم و جدامانده و دورافتاده از اص  و اصال 

متای، شود تا وی را از گردا  سرگردانی رهانیده و به ساح  ام  سعادت رهنماون شاود )نع

1391 :6.) 

آنچه ضرورت پیگیری پژوهش دربارة خودفراموشی یا ازخودبیگانگی از دیدگاه ملکیاان 

عنوان یکی از عرفاا و معنویاان برجساته الدی  محمد بلیی بهعنوان متفکر معاصر و جاللبه

سازد ای  اس  که هر دو شیصی  به ایا  دیدیاه مهام اباراز تر میاعصار پیشی  را نمایان

گردد که بررسی علا  و راهکارهاای ایا  اند. ل ا آشکار میتوجه کرده و نظراتی مطرح کرده

ون گ شته نبوده، بلکه با توجه به اینکاه ایا  خودفراموشای، حرکا  در مهم، منحصر به قر

مسیر خالف فطرت بشری اس ، در دوران کنونی با توجه به شرایط موجود، طرح آن اهمی  

های زندگی معناوی در یابد. ضمناً باید دانس  که به باور ملکیان، اصول و مؤلفهبیشتری می

توان نکات بسایاری از آن ای  مت  ارزشمند و که  میمثنوی معنوی انعکاس یافته و از دل 

در ای  باره استنباط و استیراج کرد. بر همی  مبنا، وی در طرح پروژة عقالنی  و همچنای  



 
زندگی اصی ، که دو موضاوع یگاانگی و ازخودبیگاانگی در آن مجاال بحاا پیادا کارده، از 

رود که باه ه اس . بنابرای ، گمان میهای فراوان بردهای موالنا در مثنوی معنوی بهرهآموزه

دنبال مقایسة آرا  ملکیان و موالنا راجع به یگانگی و بیگانگی انساان باا خاویش مشاترکات 

رود که بررسی راهکارهاای درماان ازخودبیگاانگی کاه قاب  اعتنایی به دس  آید. انتظار می

ر صاورت باه کاار گارفت  و افزایی بینجاماد و دمعرفا ملکیان و موالنا ارائه کرده اس ، به 

 ویژه در بی  جوانان یاری کند. اجرایی شدن، به کاهش یا ح  معض  خودباختگی به

خصوص نس  جوان با توجه به وضع پرآشو  فعلای جهاان مادرن در انسان معاصر، به

دأ نبع و مبامعر  بحران هوی  و ناامیدی آینده اس . از آنجا که انسان تنها در یگانگی با م

ادی تواند به سعادت دنیاایی و آراماش و شایلبه بر بیگانگی با خویش اس  که می هستی و

خویش،  های یگانگی انسان با جهان درون و جهان بیرونکه در پی آن اس  برسد، یافت  راه

ن و شود، درآثار ملکیاهای زندگی توأم با آرامش، شادی و امید معرفی میکه امروزه از مؤلفه

ره انی دوبااان را به بازخوانی خود، بازخوانی مجدد معنای زندگی و بازخومثنوی معنوی، جوان

 خواند.ها فرا میارزش

 در باا  ای ابتدا به بررسی افکار و عقاید مصطفی ملکیااندر ای  مقاله با روش مقایسه

  همی  یگانگی و بیگانگی انسان با خویش و راهکارهای درمان ازخودبیگانگی پرداخته، سپ

گیارد. شاایان در اندیشه موالنا در مثنوی معنوی مورد بررسی و مقایسه قارار میموضوعات 

ز مثناوی ذکر آن که به قدر ضرورت و برای پرهیز از اطنا  کالم به ارائه شاواهدی معادود ا

 بسنده شده اس . 

 پیشینة پژوهش

ها و مقاالت بسیاری نوشته شده اس . در برخی آثاار مثنوی معنوی کتا ة تاکنون دربار

به ازخودبیگانگی انسان از منظر موالنا پرداخته شده اس  که از جمله به ای  چند مقاله )باه 

جستاری به رویکرد مولوی به ازخودبیگانگی انسان با »توان اشاره کرد: ترتیب تاریخ نشر( می

زاده؛ فرد و فرهاااد اباای( تااألیم مجتباای صااداقتی1390)« نگرشاای بااه انسااان معاصاار

( تألیم زهرا حسینی و احاد 1391« )های مرزی و مرگ در مثنویازخودبیگانگی، موقعی »

« ازخودبیگانگی انسان و آفاات خودشناسای او از منظار موالناا در مثناوی»فرامرز قراملکی؛ 

( باه 1393« )تر ازخودبیگاانگیخودفراموشی در بس»طلب؛ و ( نوشته نجال ابراهیمی1392)

قلم انسیه ماهینی و دیگران. با ای  همه، تا کنون به صورت مستق  و مشیص، پژوهشای در 



 
با  بررسی افکار و عقاید ملکیان راجع به یگانگی و بیگانگی انسان با خویش و نیاز مقایساه 

ام نشاده و از تطبیقی دیدگاه ملکیان و مولوی در مثنوی معنوی در راستای ای  موضوع انجا

 ای  جه ، ای  جستار تحقیقی کامالً بدیع و تازه اس .

 روش پژوهش

وصایفی، تپردازیم. باا رویکاردی در ای  پژوهش ابتدا به تبیی  موضوع از دیدگاه ملکیان می

ه هاا و نتاایج رسایدن بابیگانه شدن انسان از خود و تبعات ناشی از آن را بررسی کرده و راه

مای  هکااویم. ساپ  باا ن با خود و جهان در اندیشه ملکیان را وا میوحدت و یگانگی انسا

ا کاه پاردازیم. از آنجادید، به سراغ مثنوی معنوی رفته و به مقایسه آرا  ملکیان و موالنا می

باارای توصاایم انسااان آرمااانی و « انسااان معنااوی»ملکیااان در تمااامی آثااار خااود از لفاا  

ی ایا  نماید، جایگزینی باراکند، استفاده میی میرسیده، که در ام  و آرامش زندگکمالبه

ر دمتعاالی  شود، ماراد هماان انساانایم و هر جا از ای  تعبیر استفاده میتعبیر به کار نبرده

 دیدگاه ملکیان اس .

 یگانگی و بیگانگی انسان با خویش از دیدگاه مصطفی ملکیان

 فکری ایران در دو دهههای برجسته روشنش ( از چهره1335مصطفی ملکیان )متولد 

ن های درس وی میاطبااها و کالسها، جزوات درسی، سینرانیآید. کتا اخیر به شمار می

ن فرهنگای جدیادی را باه روی میاطباا -فراوانی دارد و نظارات و آثاار وی زوایاای فکاری

 هجاوری،مگشاید. برخی از تألیفات پراهمی  او در زمینة معنوی  عبارتند از: مشاتاقی و می

دگار مهار مانا وراهی به رهایی، در رهگ ار باد و نگهبان الله، تاریخ فلسفه یر ، اخال  باور، 

های روناد. ترجماه برخای آثاار و نگاارش مقدماهکه از جمله آثار مهم وی نیز به شامار می

ه باهای فکاری او ها در حوزه کالم، فلسفه و اخال ، از دیگر فعالی عالمانه بر برخی از کتا 

 رود.می شمار

مصطفی ملکیان سهمی عمده در روشنگری و روشنفکری معاصر ایران ایفا کرده اسا . 

او با مطرح کردن پروژه عقالنی  و معنوی ، بر عقالنی زیست  و اخالقای زیسات  در چهاان 

اش بیش از هرچیز کاست  از درد و رنج انسان و رسیدن به ساعادت امروز تأکید دارد. دیدیه

هاایی را مطارح فر ها( و پیشبرای نی  باه ایا  منظاور، اصاول )مؤلفاه ای  جهانی اس .

کند که به ادعای او پ یرفت  و به اجرا درآوردن آنها، انسان مشوش امروز را باه معناویتی می

هایی چاون شاناخ  خاود، ساازد. مؤلفاهژرف رسانده، او را به سرمنزل مقصود رهنمون می



 
صداق ، ساکوت، زنادگی در لحظاه حاال و ... کاه طباق ها، خودفرمانروایی، عشق به انسان

توان به آرامش، شادی و امید رساید و انساانی معناوی شاد. وی ها مینظریه او با رعای  آن

شدت از خویشت ِ خویش بیگانه اس ، تا جایی که معتقد اس  که انسان مضطر  معاصر، به

تنها فراماوش کارده، کاه رد، ناههایی ب  عظیم داای  حقیق  را که روح او قدرت و توانایی

هایی چون توانایی کنترل افکار و سرنوش ، توانایی خلق، تاوان حتی آنها را باور ندارد؛ قدرت

های روحی و معناوی انساانی و ...کاه تنهاا در یگاانگی رسیدن به باالتری  درجات و قابلی 

ز به روز از خاود دورتار و انسان با اص  و مبدأ خود قابلی  به فع  رسیدن دارد. بنابرای ، رو

 افتد.تر شده و به بیشتر به ورطه نابودی و تباهی روح فرومیبیگانه

ت  دیا  مملکیان در مقام استاد و پژوهشگر الهیات و فلسفه، پیش از آنکه رویکردی از 

و، ادهد. محور فکری به جهان انسانی داشته باشد، دی  را از منظر انسانی مورد بحا قرار می

اخ  های رسیدن او به آرامش اس  که روی آوردن دوباره انساان باه خاود، شانو راه انسان

مأنیناه خود و آشتی با خویشت  خویش یکی از عواملی اس  که از دیدگاه وی انسان را به ط

صاولی ارسد در زندگی مدرن و پرآشو  امروزه، یاافت  رساند. به نظر میهمراه با شادی می

 آورد، از ضروریات اس .سرور را به ارمران میکه رعای  آنها آرامش و 

ساان ان»ملکیان انسانی را که به یگانگی با دنیای درون و بیارون خاود رسایده اسا ، 

هایی که او آنها نامد. انسان معنوی کسی اس  که به خاطر برخورداری از ویژگیمی« معنوی

بارد. یامش و شادی به سر مخواند، همواره در آرهای یک زندگی اصی  و معنوی میرا مؤلفه

ده و اساتفا ها که وی تأکید بسیار زیادی بر آن دارد، شناخ  انسان از خودیکی از ای  مؤلفه

 وی را ازاز نیروی برتر او نسب  به سایر موجودات، یعنی اختیار اس . آنچه یاک انساان معنا

 شود.یکند، اهمیتی اس  که او برای شناخ  خود قائ  مها جدا میسایر انسان

داناد. انساان به تعبیر ملکیان، چنی  انسانی تنها خود را مساؤول سرنوشا  خاود می

کند در حال شک  دادن به خودش اسا  و اگار در تری شود، ح  میمعنوی هرچه معنوی

ن (. باه بااور وی، انساا282: 1385داناد )ملکیاان، جایی کوتاهی کرد خاود را مساؤول می

ش خواهد خود را بشناسد، خاود : او انسانی اس  که میمعنوی در جستجوی چهار چیز اس

 باشد، خودش را باشد و خودش را بهتر کند.

ای که انسان معنوی با ما دارد ای  اس  که ما کمتر در پای خود را بشناسد: تفاوت جدی -1

هاا، خودشناسی، و کمتر در پی فهمیدن آن هستیم که چه نقاط ضاعم و قاوت، چاه امکان



 
هایی با دیگران داریم. اولی  اراده انسان معنوی ای  اس  که نیروها و چه تفاوتاستعدادها و 

خواهد خود را بشناسد. البته انسان در خودشناسی بایاد خیلای چیزهاا را پا  و پایش می

هاای درویای  را فر  بیواهد خود را بشناسد، باید توجه کند که گاه م بگ ارد. زیرا اگر به

( Edward Tory Higginsتعبیاری کاه ادوارد تاوری هیگیناز )به جای خود نگیرد. باه 

اند. برای هار گف : اینها در میان راه کامالً به هم آمییتهمی iشناس اجتماعی آمریکاییروان

واقعی که شاید جز خدا هیچ ک  آن را نشناسد.  x -۱وجود دارد:  ۵xای(  xشیص )یا هر 

از تصاور  xتصاوری کاه  -۴دارناد.  xتصوری که دیگران از  -۳دارد.  xاز  xتصوری که  -۲

از خود دارند. برای هر شیصی ای  پانج  xتصوری که دیگران از تصور  -۵دارد.  xدیگران از 

توان متوجه شد کاه افاراد بیشاتر باا تصاوری کاه نوع تصور وجود دارد. با نگاهی دقیق می

شناساند. اماا تماام معناس  که خود را نمیکنند. ای  بدان دیگران از آنان دارند، زندگی می

همّ و یمّ انسان معنوی ای  اس  که واقعاً چه هس  و نقاط قاوت و ضاعفش چیسا ه چاه 

توانسا  شد و نشده اسا ه آنچاه میتوانس  بشود و باید میهایی در او هس  که میامکان

خاود را » شد چه هس ه ای  یک خودکاوی جادی اسا .اس ، اما نبایستی می شود و شده

بینی ناشی از خودکاوی اس . فارد ابتادا بایاد خودکااوی دعوت به نوعی خویشت « بشناس

کند تا بعد خود را عریان ببیند و بدون گرد و یباری که نظرات دیگران درباره او ایجاد کارده 

 (.208-206: 1395اس  خود و خود واقعی را ببیند )ملکیان، 

معنوی ای  اس  که عاالوه بار اینکاه بایاد خاودش را خود باشد: دومی  خواس  انسان  -2

بشناسد، باید خودش باشد. خود بودن بدی  معناس  که باید هرچه در درونش تحقاق پیادا 

کند، در بیرون وی هم همان جلوه کند. به عبارت دیگر، باید بود و نمودِ شایص باا هام می

جااد هاا و ایافتادن د. فاصالهمنطبق باشند. در درون چه هس ، در بیرون هم همان را بنمایا

اندیشاد، هسا ، احسااس شکاف بی ِ بود و نمود، ااهر و باط ، فاصله بای  آنچاه فارد می

کناد، در دهاد و یاا وانماود میگوید، انجام میخواهد، با آنچه که در بیرون میکند و میمی

حکم سمّی مهلک برای انسان اس . ییار معنویاان کماابیش دچاار یاک شاقا  شیصای  

هستند. وجود انسان منشقّ به دو شق اس : یکای آن چیازی اسا  کاه هسا  و دیگار آن 

، اما بار زباانش جااری «الم   اس »نماید. مثالً در واقع عقیده دارد که چیزی اس  که می

لا ت «  »گوید که از برد و به دیگری میل ت می« الم»، یا از «الم   نیس »شود کهمی

نامند. نفاا  در می« نفا »مان اس  که در لسان دینی آن را برد. ای  شکاف شیصیتی همی



 
اس . منافق کسی اس  که بی  ااهر و باطنش شکاف وجود « شکاف»زبان عربی به معنای 

گویند. صداق ، انطبا  اااهر و بااط  اسا . می« صداقتیبی»دارد. در لسان اخالقی به آن 

گیرد که یکی از آنها ریاسا . ریاا کاامالً ها را میای  حال  اخالقی جلوی بسیاری از رذیل 

کناد. خالف صداق  و بدی  معناس  که شیص درس  برخالف باط  خود، ااهرساازی می

ها، دروغ گفت  اس . در دروغ، فرد به چیزی اعتقاد دارد، ولای چیاز یکی دیگر از آن رذیل 

لوسی نیس . ایا  شود. انسان معنوی اه  ریا، دروغ، فریب و چاپدیگری بر زبانش جاری می

اند. انسان معناوی در صداقتیبرافک  زندگی هستند، ناشی از بیچهار چیز که در واقع، بنیان

تواناد ایا  فاصاله را کام کناد و اگار کند تا آنجا که میهای ارادی، اراده میگام دوم از گام

معنوی  به  خیلی هم موفق باشد، ای  فاصله را به صفر برساند. ای  همان حالتی اس  که در

شود. معنای خلوص آن اس  که نه باط  ااهر را مرشوش کند و ناه گفته می« خلوص»آن 

ااهر، باط  را. باید ااهر و باط  هر دو پاک و آراسته باشند. انسان اصی  انسانی اسا  کاه 

گ رد ااهار کند. اصال  بدی  معنا شارط خواهد خالف آنچه را در درونش میهیچ وق  نمی

زندگی معنوی اس  و اگرچه شرط کافی نیس ، به جد گارفت  آن اثرگا ار اسا  الزم یک 

 (.209)همان، 

کند و شاخص اوس ، خودش را باشد: اراده سومی که انسان معنوی را از دیگران جدا می -3

را  ای  اندیشه اس  که باید خودش را باشد و ای  ییر از باید خاودش باشاد اسا . خاودش

ه چاش معطوف به ای  باشد که در چه کار و چاه حاالتی اسا  و در باشد، یعنی تمام توجه

ه نیس ، گونطور نیس . ای  که انسان امروزی ای برد. انسان ییرمعنوی ای وضعی به سر می

شناساد و دو نشانه و عالم  دارد: یک عالم ِ در فکر خود نبودن ای  اس  کاه خاود را نمی

 نیسا . عالما  و نشاانه دیگارِ در فکار خاود خواهد بشناسد و ل ا درگیر خودشناساینمی

شاد، در نبودن، ای  اس  که در زندگی خود همیشه به جای اینکه در حال مسابقه با خود با

ابقه های انسان معاصرِ دور از معنویا ، باه خااطر مساحال مسابقه با دیگران اس . خستگی

لام عثیا  اجتمااعی و دادن با دیگران در ثروت، قدرت، جاه و مقام، محبوبی ، شاهرت، حی

 عالقمناد هایی کاه باه آنهااشناسد و به تعداد زمینهاس . در واقع، به تعداد دیگرانی که می

 اس ، در حال مسابقه اس .

توانم از ایا  گوید آیا میدهد. به خود مییک انسان معنوی همیشه با خود مسابقه می

ام. یاد چارا از دیگاران عقاب افتاادهگوامه نمیتوانم، چرا نشدهکه هستم بهتر شوم و اگر می



 
کناد انسان معنوی همواره در حال کشاتی گارفت  باا خاود اسا  و ناوعی خودنقاادی می

 (.210)همان،

ون از نظر ملکیان، مسابقه با دیگران یک خطای معنوی اس ، زیارا وقتای مساابقه باد

هماه  کنندگان در آن از یک نقطاه شاروع کنناد. اماا از آنجاا کاهخطاس  که همه شرک 

ا داشاته رگ ارند، آدمی نبایاد هامّ و یامّ ایا  در راه می های متفاوت قدمها با ویژگیانسان

یگاران داس . همچنی  نباید خوشحال شود کاه از ها عقب افتادهباشد که چرا از دیگر انسان

ز اد بشاود. جلو افتاده اس . فقط باید دیدیه ای  را داشته باشد که چه باید باشد و چاه بایا

خواهاد در وی دیدگاه ملکیان، در فکر و در یم خود بودن به ای  معناسا  کاه شایص می

ا ضعم و عیبی وجود نداشاته باشاد. بناابرای ، باه جاای اینکاه عیاو  و نقاایص دیگاران ر

ز گ ارد. انساان معناوی پایش اهای خود میبی  را روی عیو  و ضعمنمایی کند، ذرهبزرگ

ان معناا نگران وضع خود اس . البته ای  بدباشد، همواره دل نگران وضعی  دیگراناینکه دل

 توجه اس .نیس  که نسب  به وضعی  دیگران بی

. قصاد خود را بهتر کند: قصد چهارم انسان معنوی ای  اس  که باید خاود را بهتار کناد -4

 ی خاودنگران وضع درونابهتر کردن خود، به دلی  قصد قبلی اس ، اینکه در فکر خود، و دل

ها، احساسااات و عواطاام، توانااد خااود را در چهااار ساااح  باورهااا و دانسااتنیاساا . او می

ز آناات اکند در هر آنی ها و نیازها، و ساح  عملی بهتر کند. انسان معنوی سعی میخواسته

هتار تر، و عم  هرچاه بزندگی خود، نسب  به آنِ قبلش، علم هرچه بیشتر، نی  هرچه پاک

دهاد، و جه داش  که آهنگ و قصد ای  چهار چیز را داشات  نشاان نمیداشته باشد. باید تو

ها اساتهها، آرزوهاا و خوشرط کافی ای  نیس  که انسان معنوی موفق شود. بسیاری از اراده

 1395شوند. اما باه هار حاال شارط الزم توفیاق هساتند )ملکیاان، هستند که محقق نمی

:212.) 

 از دیدگاه مصطفی ملکیانازخودبیگانگی و راهکارهای درمان آن 

وجاه و مثابه راهکارهای درمان ازخودبیگاانگی ماورد تدر اندیشه ملکیان، چند عام  به

انااد کااه از ایاا  قرارنااد: جسااتجوی علاام نااافع، خودمیتاااری تأکیااد فااراوان قاارار گرفته

 )خودفرمانروایی(، خوددوستی، و رعای  و پاسداش  برهان.

روند، بلکه به دنبال دانسات  هاشان نمیهایی که آرامش دارند به دنبال کنجکاویانسان

ای در جهاان روند که به سودشان باشد، نه به دنبال صرف دانست . هیچ معنویچیزهایی می



 
نیس  که در پی علم مضرّ یا علم ییرنافع رفته باشد. علام ییرناافع هام، علام اسا ، یعنای 

اس ، ولی نافع نیس . کسانی که اه  کنجکاوی هستند، مجبورند به همه مطابق با واقع هم 

دهند. اه  معنا، همواره به دنبال علم ناافع جا سر بزنند و قاعدتاً آرامش خود را از دس  می

 (.9: 1384کنند )ملکیان، هستند یعنی علمی که اگر نیاموزند، زیان می

نساان د اثاری نداشاته باشاد، از نظار ااگر دانشی به هیچ نحو در هیچ یک از اعمال فر

، هادر رفتاه اسا . از ایا  لحاای، یکای از معنوی عماری را کاه صارف دانسات  آن کارده

ساود اسا  و همیشاه ماا را از داشات  چنای  علمای های معنویان جهان، علم بیکالمتکیه

د یاا سود علمی اس  که نتواند هیچ اثری بر عم  شیص داشته باشدارند. علم بیبرح ر می

یارد. کناار بگ ای  که بتواند در عملش اثر داشته باشد اما در مقام فع ، خود را از اثار آن بار

وقا  باه  کند نه از بیرون؛ و بنابرای ، هیچانسان معنوی همه چیز را از درون خود طلب می

یاد ام -های انتزاعی بیرونایهای انضمامی بیرونی و چه هوی چه هوی  -هیچ هوی  بیرونی

ار خواهیم، معنای بسایبندد. ای  که بسیاری از عرفا معتقد بودند همه چیز را از خود مینمی

ش عمیقی دارد و آن اینکه تنها موجودی که انسان معنوی در وجاود آن شاک نادارد، خاود

اس  و کمک موجودی را که شکی در آن نیس ، برای کماک گارفت  از موجاوداتی کاه در 

کماک  وجودشان شک نباشد، در با  اینکه بتوانناد باه او وجود آنها شک اس  و اگر هم در

 کنند یا نه، شک اس  و اگر در آن هم شک نباشاد، در ایا  کاه بیواهناد کماک کنناد یاا

 های عاادی و ییرمعناوی باه موجاوداتیکند. ولی همه انسااننیواهند، شک اس ، رها نمی

اشاند، باگر هم وجود داشاته بندند که در وجود داشت  یا نداشت  آنها شک اس ، و امید می

د، شک اس  که بتوانند به ما کمک کنند و شک اس  که اگر هم بتوانند به ماا کماک کننا

فهمد های دیگر میبیواهند به ما کمک کنند. به ای  معنا، انسان معنوی بیش از همه انسان

تاه نک(. ایا  275 -270: 1395که تنهاس  و تنهایی، ویژگی انسان معنوی اس  )ملکیان، 

هاان جبسیار مهمی اس  که بشر فقط از خود استمداد طلبد و بداند کاه اگار امادادگری در 

اس ، در درون خود اوس  و اگر مزاحم و ماانعی در جهاان اسا ، در درون خاودش اسا . 

گفتناد گفتند بزرگتری  دشام  و ماانع خاودت هساتی، میریم اینکه میمعنویان جهان به

 .همه چیز در درون خود توس 

تعریم دیگری که ملکیان از انسان همواره آرام و شاد دارد، ای  اس  که چنی  انساانی 

به خاطر رسیدن به یگانگی با درون خود و با منبع جهان هستی، با هر آنچاه ییار از درک و 



 
های درونی خاود دهد و بر اساس فرمانشود. او خود فرمان میاحساس خود اس  بیگانه می

 کند.، برای چنی  افرادی استفاده می«خود میتار»گ راند. وی از تعبیر میزندگی را 

یاا « اصاال »شاود. گااهی نیاز از آن باه تعبیر می« autonomy»از خودمیتاری به 

 کنند. یعنی زندگی تنهاا بار پایاه فهام و تشاییص خاود )ملکیاان،یاد می« زندگی اصی »

خاود  ندگی کند که مجموعه عوام  ادراکی(. در زندگی اصی ، فرد باید چنان ز132: 1386

 ، چاه گاامشود. در مورد هر گاامیکند، نه چنان که از بیرون به او تلقی  یا القا میحکم می

ی نظری و چه گام عملی، فقط بر اساس فهم و تشییص خود قدم باردارد و باه هایچ نیرویا

مجموعاه  باه خاود، یعنای شودبیرون از خود اعتماد و اتکا نورزد و بر هر چه بر او عرضه می

و اقوای ادراکی و منابع شیصی تنها با توس  به شش منباع شاناختی کاه در اختیاار خاود 

نگاری، حافظاه، اس ، زندگی را بگ راند. ای  منابع شناخ  عبارتنداز: ادراکات حسای، درون

 گراس . پرسششهود، شهادت یا گواهی و عق ، که مراد از عق ، مجموعه نیروهای استدالل

کناد اش را همیشه بر حسب فهم و تشییص خاود طای نمیاینجاس  که مگر انسان زندگی

 که شرط زندگی همراه با آرامش ای  اس  که بر حسب فهم و تشییص خود عم  کناده در

ا باهمرنگای  پاسخ باید گف  که ااهراً ای  گونه نیس . امروزه انسان در بسیاری موارد، تابع

یاان ه یا مربنه اس . در بسیاری از موارد، تح  تأثیر بزرگان جامعجماع  بوده و با خود بیگا

 مشی وی همواره بر اساس سینانی اس  که بارو معلمان دوران کودکی خویش اس ، و خط

 کندکه باه ایا  معنااها را پ یرفته اس . ملکیان به سی  سقراط استناد میاثر تلقینات، آن

ا خاود روده آن اس  که قواعد رفتاری ای  زنادگی کنیم. زندگی ناآزممی« زندگی ناآزموده»

رگونه معنا، ه فرد نیازموده و خودش در ای  با  هیچ سینی نفیاً و اثباتاً نگفته اس . در ای 

ن، شاود )ملکیااپ یری یا القاپ یری، هرگونه تقلید، و هر نوع تعهد به ای  معنا نفی میتلقی 

ر تاوان گفا  و اینکاه چقادسینان بسایار می(. در با  ناآزموده بودن زندگی 6-8: 1384

ر کنناد پخواهند جای خود را در زندگی اند و نمیروند که دیگران رفتهها به راهی میانسان

ا توان مت کر شد کاه تاو چقدر مای  هستند پا جای پای دیگران بگ ارند. به تعبیر دیگر، می

ه بااند و راجاع های خویش بیگانهتواناییها و و با قدرت چه اندازه از خود یریب و دور افتاده

اسا  کاه  اینکه انسان دور از معنوی  امروز، زندگی اصی  ندارد و ای  زندگی اصی  نداشت 

 توان بسیار داد سی  داد.شود، میها برایش میها و تشویشای از دیدیهباعا مجموعه



 
 وها و رفتارهاا در تصامیم ملکیان معتقد اس  که توجه به خود و بیگانگی با عوام  اثرگا ار

کناد کاه نحوه زندگی، م موم، و مصدا  خودپرستی و خودخواهی نیس . وی مشایص می

 بی  ای  نوع خوددوستی با خوددوستی انسان ییر معنوی تفاوت وجود دارد.

خودمیتاری شرط الزم معنوی  اس ، ولی شرط کافی معنویا  نیسا . خودمیتااری 

کناد. ای خودمیتاراناه زنادگی میمعنا که هر انسان معنویشرط الزم معنوی  اس  به ای  

ه عما  آید که هرک  خودمیتارانه زندگی کند، معنوی اس . خودمیتارانااما از ای  بر نمی

کناد کاه یکای از کردن، خودخواهی اسا . اماا خودخاواهی باد نیسا . ملکیاان ادعاا می

دارد،  ی، م هبی و اخالقی وجاودهای یلط دینهایی که در جامعه ایران بر اثر آموزشآموزش

هاای میتلام ایا  ای  اس  که خودخواهی بد اس  و از ای  نظر، تمام مصلحان ما باه زبان

د د آن بایاای بیواهد روی صالح و فاالح را ببیناد، افارااند که اگر جامعهمطلب را بیان کرده

و باه رارند جامعه کنند وقتی افراد خودخواهی و خودپسندی دخود را فراموش کنند. فکر می

رود. حاال آن کاه درسا  بارخالف ایا  اسا . خداوناد در قارآن کاریم خیر و صالح نمی

، یعنی مانند کسانی نباشاید کاه ii«سَهُمْوَ لَا تَکونُوا کالَّ ِی َ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُ»فرماید: می

را  ی کارده اسا  کاه خاوداند و خدا هم به کیفر ای  عما  آنهاا، کاارخدا را فراموش کرده

تری  کیفری کاه فراموش کنند. بنابرای ، خودفراموشی بد اس . نه فقط بد اس ، بلکه بزرگ

گار تواند به شیصی بدهد، ای  اس  که کاری کند آن شیص خود را فراموش کند. اخدا می

ا د ررود، نه وقتای کاه هار کا  خاوهر ک  واقعاً به فکر خود باشد، جامعه رو به صالح می

شاود و دسا  کند. انسان وقتی خود را فراموش کند، مرتکب خطای اخالقی میفراموش می

ا کسَبَ ْ لَهَا مَ»شود: زند. از ای  لحای، در تعلیمات قرآنی دائماً گفته میبه جرم و جنای  می

 کنید سود آن مال خودتان اس . معنای ای  سای  آن، اگر خوبی میiii«وَ عَلَیهَا مَا اکتَسَبَ ْ

واقعااً  اس  که بدانید اگر بدی کردید زیان آن مال خود شماس . به ای  معنا که اگر کسای

کنااد. ملکیااان در بحااا خودخااواه باشااد و خااود را دوساا  باادارد، هاایچ وقاا  باادی نمی

کند و آن اینکاه کسای کاه خودخاواه اسا  بایاد خاود خودمیتاری به یک نکته اشاره می

اش را شامارد کاه فارد، خاود واقعایهایی را ما موم میاش را بیواهد. او خودخواهیواقعی

، فارد خواهد. به ای  معنا خودخواهی و خودمیتارانه عم  کردن ناپسند اسا . در واقاعنمی

 کند و دیگار وقتای کاه خاودکند: یکی وقتی خودش را فراموش میدر دو زمان بد عم  می

 (.398: 1395گیرد )ملکیان، عوضی را به جای خود می



 
نساان اها متفاوت اسا . معنوی در مناسبات رفتاری با خودش نیز با سایر انسان انسان

 دوسا  داناد، خاود را شادیداًمعنوی در عی  اینکه به هیچ وجه خود را از دیگران برتر نمی

ه کادارد. ای  نوعی خوددوستی معنوی اس . آنچه در عرف رواج دارد، ای  اس  کاه کسای 

ها تری  انساان . در صورتی که معنویان جهان خوددوسا خود را دوس  دارد، معنوی نیس

اناد باه اناد. باه همای  دلیا  همیشاه مراقبنهای  قائ هستند و برای خودشان ارزشی بی

ای ضاربه ببیناد. گرانبهایی کاه در اختیارشاان اسا ، ذره« خود»ای زندگی نکنند که گونه

کناد، بلکاه به دیگران الام می ملکیان اذعان دارد که انسان به جه  خوددوستی نیس  که

ها گفا  کند. بناابرای ، هایچ گااه نبایاد باه انساانبه دلی  ناخوددوستی اس  که الم می

آیاد کاه تری  مشک  در جامعه از سوی کسانی پدید میخوددوس  نباشید. در نتیجه، بزرگ

گتاری  بزر تنها مثبا  تلقای نکارده، بلکاهاند. قرآن خودفراموشی را نهخود را فراموش کرده

بینی عقوب  خدافراموشی را خودفراموشی دانسته اس . انسان معنوی دستیوش خاودبزرگ

چرخاد. کند که قطب دایرة امکان اس  و همه چیز بر مادار او مینامعقول نیس  و فکر نمی

 (.382گوید م  برای جهان هیچم، اما برای خودم همه چیز )همان: انسان معنوی می

ای کاه در آن وأم با آرامش و شادی داشته باشیم، بایاد باا جامعاهاگر بناس  زندگی ت

ن ال دیگراکنیم بیگانه باشیمه آیا الزمة رسیدن به آرامش و صلح با خود، همه اقوزندگی می

ه کارا رد کردن و احساس بیگانگی داشت  با جامعه اس ه در واقع، ساؤال مهام ایا  اسا  

یده ملکیاان معتقاد اسا : رضاای  بااط  و آچنی  سکون و آرامشی چه وق  به دس  می

کنناده دارد دلی  قانعآید که هر قولی را بررسی کنیم. اگر آرامش درونی زمانی به دس  می

دیگاران  کننده ندارد آن را وازنیم. هماانطور کاه صارف قاولآن را بپ یریم و اگر دلی  قانع

ی هام دلی  بار بطاالن قاول شود، صِرف قول دیگران بودن،بودن، دلی  بر حقانی  قولی نمی

ی، حکام شود. باید در هر سینی مکا کرد و دید که آیا واقعاً ای  مجموعه قاوای ادراکانمی

، طارف کند یا نهه در واقع، جانب دلی  را مراعات کردن، ابناا  دلیا  باودنبه صح  آن می

ی  اصا بیشاد و آن رابرهان بودن و رعای  و پاسداش  برهان اس  که به زندگی اصال  می

ه توانند برهان محسو  شاوند و چاه چیزهاایی برهاان باکند. باید دید چه چیزهایی میمی

شاناختی آیند. به ای  لحای، وایفه اخالقی هر فرد ای  اس  که شناخ  معرف حسا  نمی

ای از اینکه چه چیزهایی دلی  هستند و چاه چیزهاایی دلیا  نیساتند داشاته باشاد جدی

 (.437)همان: 



 
 توان به کساب زنادگی اصای  و تبادی ای  موانع و کوشش در رفع آنها می با شناخ 

 شدن به انسانی معنوی امید بس  و به یگانگی با خویش دس  یاف .

 بیگانگی و یگانگی انسان با خویش از دیدگاه موالنا در مثنوی معنوی

 -مییکی از شاعران و عارفان ایرانی که نقشی برجسته در ینا و گسترش فرهنگ اساال

سا . االدی  محمد بلیی های انسانی و فرهنگ بشری داشته، جاللایرانی و حتی نشر آرمان

ان او به دلی  نی  به ساح  صلح جاودان، معرف  ژرف به قرآن کاریم و شاناخ  دقیاق نها

شناسای، خداشناسای و شناسی، جهانشناسی همچون هستیآدمی، به ابعاد میتلم معرف 

هانیادن راز یک سو، به تعالی روح اندیشیده و از سوی دیگر، باه  خودشناسی وقوف یافته که

اندیشای و نظری، جزمانسان از حصارهای تنگ نژادی، زبانی، جررافیایی و آفات ناشی از تنگ

جامعی   خودبینی مدد رسانیده اس . او به مقامی رسید که توانس  در مجموعه آثار خود با

ازد. ه تحلی  عوام  و موانع آرامش روحی بشر بپاردشناسی بشگرف و شگف  در حوزة انسان

های زیااادی شااده، یکاای از ایاا  عواماا  و مااوانعی کااه در مثنااوی معنااوی بااه آن اشاااره

أهاای ازخودبیگانگی انسان با ذات و اص  خویش اس  که سرمنشأ پناه بردن انساان باه ملج

ه باازی و اشاترال های بلفضاوالنه، بانامناسب مث  مستی و فراموشی خویشت ، دوراندیشای

نویا ، طلبی و ... اس  و بر ای  اساس، موالناا باا تأکیاد بار مع، شهرتخود و خودشیفتگی

هاا و اع چالشمندتر کردن او به مقابله با انوعرفان، دی  و سعادت و تعالی روح بشر و اندیشه

تری  ند. مهمکخیزد که به صورت بالقوه روح انسان را تحدید و بلکه تهدید میها برمیبحران

واما  و عهای جهانی، بررسای و تحلیا  پیام موالنا برای انسان معاصر از میان مجموعه پیام

معناایی، ، بیگاانگی و تنهاایی، بیدالی  خودناشناسی و فقدان معرف  نسب  به ما  واقعای

 (.101: 1371ها و افکار یالب اس  )قبادی و گرجی، تبعی  از اندیشه

ع بیگانگی انسان با خود یا همان ازخودبیگانگی در نقطه مقابا  چنانکه پیداس ، موضو

شناسی در رویکردها و تعاالیم هماة ادیاان الهای باه طارز دقیقای منادرج اسا . خویشت 

نشناخت  یا گریز از خود یا خویشت  خویش، بیماری دامنگیر انسان امروز اس  که در کناار 

یاباد؛ باه ایا  معناا کاه ساترش میریشه شدن هوی  ذاتی وی همچنان گشدگی و بیتهی

بینناد کاه بتوانناد باا وی یابناد و در خاود کسای را نمیها خود را کسای نمیبیشتر انسان

برند. همه چیز در دنیاای کننده پناه میهای یاف همنشینی کنند و برای همی  به سرگرمی

زد خودشاان آنان هس ، اما خودشان در دنیای خود حضور ندارند و به عبارتی، خودشاان نا



 
نیستند. موالنا از نوادری بود که با دق  و اراف  فکری و کالمی بسایار پای بارده باود کاه 

خیزد و مشک  مرکزی وجودی انسان، از جدایی او از طبیع  و از شیصی  متناقض او برمی

ای  امری اس  که مستلزم داشت  رابطه رضایتمندانه )یگانگی( با جهاان هساتی اسا . اماا 

هاای معیشاتی و ها یاا تالشبه دلی  گیجی ناشی از تکثر تعادد و تناوع سارگرمیانسان یا 

خود کردن یا ناهشیار نمودن هوشایاری ذاتای اشتراالت میتلم روزمره، به تمامی در پی بی

 خود اس :

 خود گریزد در سر سرمسا جمله عالم ز اختیاااااار و هس  خود              ماای 

 نهندبر خود می ivایاری وارهااند             ننگ خمر و زَمرتا دماای از هوشااااااا

 اس                فکر و ذکر اختااایاری دوزخ اس  vجمله دانسته که ای  هستی فخ

 مهتدی گاریزند از خاااودی در بیاایودی               یا به مستی یا به شر  ایمی

 (227 -224 /6: 1384)مولوی، 

 داشاته، از نگاه مولوی تنها توجه به عوام  بیرونی نیس  که انسان را به خود مشارول 

تاب در بلکه در بسیاری از موارد انسان درگیر عواملی در درون خاود اسا  کاه آنهاا باه مرا

نساان از ترند. در دنیای امروز اپنجهانگیز و قوییفل  انسان از خویشت  خویش، بسیار رعب

 ی  عواما ار عوام  بیرونی اس ، خویشت  را فراموش کرده اس . اما اگر از آن نظر که گرفتا

خاود  نیز رهایی یابد، باید توجه داشته باشاد کاه عاواملی در دروناش هساتند کاه او را باه

نای شوند. ای  عوام  درونی و بیرودارند و موجبات فراموشی خویشت  خویش میمشرول می

م کور در مثناوی معناوی باه تصاویر کشایده شاده « شیر و نیجیران»نیکی در داستان به

در ای  داستان خرگوش نماد و نمونه عوام  بیرونای اسا ، ولای بارای باه هالکا   viاس .

 کند. باه همای  دلیا  اسا  کاه در دل چااهکشاندن شیر ای  عام  به تنهایی کفای  نمی

فرد و قتیبکشاند )صادانماید تا عوام  درونی شیر را به دام هالک  تصویر شیر را بر شیر می

 (.7: 1390زاده، ابی

 ازخودبیگانگی و راهکارهای درمان آن از دید موالنا در مثنوی معنوی

ها و تعالیم خود بر سیر درونی و عرفاان انفسای تأکیاد بسایار کارده مولوی در اندیشه

اساا . سااینان او مشااحون از توجااه عمیااق بااه ساایر تکاااملی نفاا  و شااناخ  عااوار  

ی و یفل  از ای  مسأله مهم اس  که به طور ییرمستقیم پرده از تجربیاات ژرف ازخودبیگانگ

شاود، دارد. از نظر او، باالتری  خسران و ضرری که متوجه انساان میو وسیع عرفانی او برمی



 
در درجه اول، جه  انسان نسب  به حقیق  و گوهر اساسی خویشت  اس . بناابرای ، اولای  

 شمارد:ا آگاهی از خویشت  حقیقی برمیقدم در جبران ای  خسارت ر

 ز علومداند ا نداند آن الوم                              صاد هزاران فض جان خود را می

 ر جوهریهدر بیان جوهر خود چون خری                               داند او خاصیا  

 (2649 -2648 /3: 1384)مولوی، 

 دانی که چیس قیم  هر کاله می                  قیم  خود را ندانی احمقی اس 

 (۳/۲۶52: 1384مولوی، )

ب  باه انسان تا خود را نشناسد و نسب  به خدا و رابطه خود با خدا و تادبیر خادا نسا

 اش آماادگی اتصااف باه فضاای  را پیادا نیواهاد کارد. ایا عالم شناخ  پیدا نکند، نفا 

ارتبااط باا  : ارتباط با خود، ارتباط با مبدأ هساتی،ارتباطات در چهار حوزه قاب  ترسیم اس 

ط ار ارتبااجهان هستی و ارتباط با دیگران. در همی  راستا، موالنا در آثار خویش به هر چها

ریات پرداخته اس . وی سلوک انسان را بدون اخال  ییار ممکا  پنداشاته، و آن را از ضارو

 ت  اخاال ه ارتباط را بدون در نظر گرفکند و هرگوناصلی برقراری ارتباط انسانی معرفی می

ی الفضاای  معرفاداند. از ای  میان، ارتباط با خود در قلمرو خویشت  باه عناوان امناتمام می

ای کاه باه زعام شده که نقطه مقاب  آن، فراموشی خود یا خودباختگی اس ؛ رذیل  اخالقی

گاران، اس  )مااهینی و دیبه دوران معاصر مربوط « ازخودبیگانگی»برخی، با اصطالح جدید 

1393 :56.) 

کارد:  توان چنای  تعریاماجمال میفراموشی خود یا ازخودبیگانگی از نظر موالنا را به

شاده  انسان دارای حقیقتی الهی اس  که پ  از هبوط از آن دور افتااده و دچاار فراموشای

اد یارا باه  اس . حال اگر در مسیری ییر الهی قدم بردارد، هیچ گاه خویشات  واقعای خاود

ه و مشارول شاد« م  ملکاوتی»خویش به جای « م  فُرودی »نیواهد آورد و از ای  رو، به 

 شود:می« دیگرخودپنداری»دچار 

 ناختهای تو در پیاااکار خود را باخته                دیگران را تو ز خاااود نش

 یتو نیست تو به هر صورت که آیی بیستی                 که منم ای  و اهلل آن

 (803 -802 /4: 1384)مولوی، 



 
نمایاد و گماان ای باه ناام تا  میدر ای  حال ، فرد تمام تالش خود را صرف بیگاناه

خاود  کند حقیقتش همان نف  اس  که می  به انجام امور جسمانی دارد و در نتیجه، ازمی

 گردد:ماند و ازخودبیگانه میاصی  واقعی الهی دور می

  یگانه مکبخانه مک                                کار خاود ک  کار در زمی  مردمان 

 ی تو  یمناککیس  بیااگانه ت  خاکی تو                                 کز برای اوساا

 (264 -263 /2: 1384)مولوی، 

رفا  بینی موالنا هیچ یک از علوم و معارف بشری به اندازه خودشناسای و معدر جهان

ارد ایا  ای که بشر در کار دنیا و آخرت خود دتری  عقدهارزش و اهمی  ندارد. بزرگالنف  

ای کاه ماا هاای علمای و ما هبیها و گرهاس  که خود را بشناسد، زیرا گشودن دیگر عقده

 ایم، همچون گره سیتی اس  که بر کیساه تهای زده باشاند. بادی  معناا کاهبدان پیچیده

 د، ولی چیزی عایدش نیواهد شد.برفر  بتواند آنها را بگشای

 و پیرها گشاااتی تعقااده چند دگر بگشااااده گیر                در گشاد عقااده

 (۵۶۰ /۵: 1384مولوی، ) 

  بهر آن پیرمبر ای  را شرح ساخ            هر که خود بشناخ  یزدان را شناخ

 (2114 /۵: 1384مولوی، )

ز اکند که ضرورت شناخ  و سایر درونای آوری میمولوی با استناد به ای  حدیا یاد 

گاه جمال حق اس  و ایا  امار تاا زماانی کاه خاود آن روس  که خود حقیقی انسان تجلی

 (.16-14: 1393گیر و احمدپور، شیص اراده نکند، تحقق نیواهد یاف  )خواجه

خلقا   زبه بیانی تفصیلی، موالنا مانند سایر عرفا معتقاد اسا  کاه در روز ازل، قبا  ا

باا  ها بدون کوچکتری  تمایزی در عی  وحدت تاام و تماام و در یگاانگیجهان، همه انسان

ملکوتی  دهنده خویش در آرامشخدای تعالی در جوار او آرمیده بودند و سر بر بالی  پرورش

 بردند:به سر می

 همه منبسااط بودیم و یک جوهر همه             بی ساار و بی پا بدیااام آن سر 

  آگاااره بودیم و صافی همااچو یک گااهر بودیم همااچون آفتا              بی

 های کنگرهچاون به صاورت آمد آن نور سره              شااد عدد چااون سااایه

 قی  فریااکناگره ویران کناید از مناجنیق                  تا رود فاار  از ماایان 

 (689 -686 /1: 1384)مولوی، 



 
شاوند، در مقابا ، هایی باعا تحقق سیر انفسای و خودشناسای میاگر عوام  و زمینه

هاای گردناد. ایا  مواناع در حوزهاسبا  و عواملی هم ماانع از تحقاق چنای  شاناختی می

گیرند. ویلیام جیمز، یلبه بار مواناع و مرزهاای بای  فارد و میتلم، در مسیر انسان قرار می

داند. زیرا در اقوال و احکام عارفانه، ما باا مطلاق یکای ارف میتری  پیروزی عمطلق را بزرگ

 :James, 1985یاابیم )رسیم و از اتحاد و وحدت خود آگاهی میشویم، به یگانگی میمی

(. با توجه به اینکه موالنا به تمام مسائ  و موضوعات مربوط به انسان از دیادگاه عرفاانی 10

موانع آن نیز از ای  زاویه توجه کرده اسا . ماوانعی  نگرد، به سیر انفسی و خودشناسی ومی

گیارد، نساب  باه مراتاب که در برابر درک ما از ای  گوهر حقیقای و الهای انساان قارار می

تواند متفاوت باشد. به همی  دلی  در تعاابیر دینای و عرفاانی ماا تعبیار وجودی هر فرد می

اس . موانع خودشناسی نیز بر دو  های نورانی بسیار مطرح شدههای المانی و حجا حجا 

نوع اس : برخی از ای  موانع، رذای  اخالقی و نفسانی اس . بنابرای ، نفا  را بایاد همیشاه 

دری نکند و لگام و افسار او همیشه در دس  عق  انساان تح  انقیاد و کنترل داش  تا پرده

هاای بیشاتر باه حجا های نورانی اسا  کاه ها، همان حجا باشد. نوع دومِ موانع و یفل 

علمی معروف اس . یعنی در بسیاری مواقع، خاود علام و داناش انساان ماانع درک و فهام 

 (.191: 1393گیر و احمدپور، حقیق  و گوهر انسان اس  )خواجه

داناد کاه انساان را باه موالنا خودشناسی و سیر درونی انسان را باالتری  نوع دانش می

اماری »اند. در اندیشاة او، نفا  انساان تجلای خداوناد، رسسبکبالی و وجود حقیقی او می

اسا  کاه ماهیا  آن را آگااهی تشاکی  « های ماادیسرمدی، ذومراتب و مجرد از ویژگی

دهد. بنابرای ، توانایی صعود و عروج به حقیق  را دارد. ای  عروج نف ، چیزی جز سایر می

ایا  درک حضاوری را ماانع  در درون خود که تجلی خداوند اس  و از بی  بردن عواملی که

گیرند گااهی از سانخ اماور شوند، نیس . موانعی که در مسیر ای  صعود روحانی قرار میمی

اخالقی و نفسانی مانند شهوت، حسد، یرور و خودستایی اس  که باید به آتش ریاض  آنهاا 

ه را در وجود خویش از بی  برد. گاهی هم ای  موانع از جن  معرفتای و شاناختی اسا  کا

مسائلی مانند ازخودبیگانگی، اشترال به خود کاذ ، تکیه بر وهم و خیال و تقلید در معرفا  

گزینی اس . اگر انسان وجود شود. تأکید او در رفع ای  موانع، بر مراقبه و خلوترا شام  می

خویش را از ای  موانع اخالقی و معرفتی پاالیش کند، آثاار و نتاایج ایا  سایر درونای را در 



 
واسطه خداوند در درون انسان و رسیدن به آراماش د خویش خواهد یاف  که حضور بیوجو

 (.205تری  نتیجه ای  سیر درونی اس  )همان، و ل ت حقیقی مهم

اش در هآدمی دو نوع خود دارد: خود اصی  که ارتباط عمیق با خدا دارد و اساسااً ریشا

آورد. خاود خاویش پدیاد مای پیوستگی به اوس ، و خودی که شیص به طور کاذ  بارای

 کاذ  مفتون نقش و نگارهای ااهری وجود خود شدن و درگیر و اسیر پنادار خاود گشات 

 شود:اس  که مانع کشم خود حقیقی می

 قااااراربی دیدم اندر خانه م  نقش و نگار                    بااودم اندر عشق خااانه

 اااودی تابررنه دسااتنبوی م  باو          خاابر           بودم از گنج نهااااانی بی

 باختمها میانداخاتم                      همچو طفالن چشاااامچشم را بر نقااش می

 (2565 -2563 /4: 1384)مولوی، 

ه ای  خود، گاه ممک  اس  محصول برآیند ذهنی آدمی باشد و گااهی امکاان دارد کا 

اناد. یعنای چاون یصیتی باشد که دیگران باه او دادهدر اثر روابط اجتماعی شک  گیرد و ش

کناد. کنند او چنای  شیصایتی را بارای خاود احسااس میدیگران درباره او ااهار نظر می

کناد. نشاینی را پیشانهاد میگزینی و عزل مولوی برای مبارزه با ایا  خاود کااذ ، خلاوت

نشای  باارت اسا  از گوشهخلوت، دوری کردن از خلق و قطع ارتباط با اییار اس  و ذل  ع

 کردن حواس و نگه داشت  آنهاا از تصارف در آن دساته از اماور حسای کاه روح را رنجاور

 سازند:می

 «صاااوا خودی خود را بیا                 زودتار و اهلل اعلااام بالجهد ک  در بی»

 (3218 /4: 1384)مولوی، 

 «فاااتمپ  کسی در ناکسی دربا   م  کسی در ناکسی دریافااتم                     »

 (1735 /1: 1384)مولوی، 

کند تاا داند که خلوت از خود واقعی را توصیه میوی به قدری ای  امور را ضروری می 

 اش اندیشه کند:شیص فرص  یابد تا در خود حقیقی

 «ی روی در دیوار ک  تنها نشی                     و ز وجود خویش هم خلوت گز»

 ( 645 /1: 1384ی، )مولو

 «ل اس قعر چَه بگزید هر کو عاق  اس             زانااکه در خلوت صااافاهای د»   

 (1299 /1: 1384)مولوی، 



 
 وفردی که تمام محتویات تجربی ذه  را تعطی  یا ترک کرده باشد به وحدت محض  

ا باا یابد. عارف در ای  مرحله یکباره خاود رآگاهی نا  که همان نف  بسیط اس  دس  می

هاای نفاا  جزئاای و یابااد و دیوارهیاک نفاا  کلای نامتناااهی، یگانااه یاا در آن منحاا  می

اناه فراتار از حاد و مارز خاویش و یار  در آگااهی بیکر ریزد و خود رااش فرو میجدامانده

 (.194: 1393گیر و احمدپور، بیند )خواجهجهانی می

 ای که در کالم موالناا مانعک  شاده و ماانع خودشناسایهای اخالقیاز دیگر بیماری

ی رود، یرور اس . یرور به معنای آراماش و فریفتاه شادن نفا ، چیازراستی  به شمار می

ع کند. هر ناوع یاروری ماانع رجاوس موافق باشد و طبع آدمی بدان می  میاس  که با هو

های خاودش ها و بلکاه پنداشاتهشود. زیرا شیص مررور، شایفته داشاتهشیص به خود می

ن شاود و بااالتر از آاس . یرور علمی از جمله انواع یرور اس  که مانع از بازکااوی خاود می

شناسای نیسا . آورد که اصاالً نیازمناد خویشت ای  نگرش کاذ  را در شیص به وجود می

 کند:رود، بلکه استادان پیشی  خود را نیز فراموش میچنی  آدمی نزد هیچ استادی نمی

 دن دور شز آن یکی بازی چنان مررور شد                      که از تکبر ز اوستادا»

 (۲/۱۹۷۹: 1384مولوی، )

 «سر دود ای بسا دانش که اندر                تا شود سرور بد آن خود سر رود       

 (1983 /2: 1384)مولوی، 

ی عنوان ماانع ایا  سایر دروناای به موضوع خودستایی باهموالنا همچنی  توجه ویژه 

زیارا «. خود را ستایش مکنید»، یعنی vii«فَال تُزَکّوا أنفُسکُم»دارد. در قرآن کریم آمده اس : 

 ، آدمی از خود حقیقی یفل  ورزد و احساس کند که خود کااذشود تا خودستایی باعا می

او در  خود اصی  اس  و در نتیجه، زندگی خود را بر اساس آن تنظیم کند. باه ایا  ترتیاب،

کناد و از شیصای  اثر گرفتاری به خودستایی، خود درویای  را جانشای  خاود اصای  می

ر اثار د(. موالنا فرعون را کاه 199 :1393گیر و احمدپور، گردد )خواجهاش بیگانه میاصلی

 داند.مداحی و ستایش دیگران فرعون شد، از مصادیق بارز ای  رذیل  اخالقی می

 ساااادّتها فرعاون شد               کاا  ذلی  النف  هااوناً ال نفاا  از ب  مدح»

 «تا تااوانی بنده شو سلاطان مباش          زخم کش چون گوی شو چوگان مباش 

 (1868 -1867 /1: 1384)مولوی،



 
در  یکی از مباحا مهم که در آثار موالنا در موانع خودشناسای اهمیا  خاصای دارد و

 . شناسی او به صورت قاب  توجهی به آن پرداخته شده، موضوع فرافکنای اسامبحا انسان

شود که حتی درصدد فریب دادن باه گاهی انسان چنان دچار شیصی  کاذ  و درویی  می

 آید:اش برمیو جایگزی  کردن خود مجازی به جای خود حقیقی خود

 قاعاتکردی و مات                     تاا نیندیشی ز خااوا  واخویشت  را کور می

 ااوتچند بگریزی نک آمد پیاااش تو                    کاااوری ادراک مکراندیش 

 ( 2501-۲۵۰2 /۴: 1384مولوی،)

اش هاای درونایها و گرهر موالنا، انسان با خودشناسی همه عقدهبه ای  ترتیب، از منظ

شاود و وجاودش سرشاار از گردد، به یگانگی با خاویش و کا  هساتی نائا  میگشوده می

 گردد.خرسندی و شادمانی می

 گیرینتیجه

ای محاوری و از دیدگاه مصطفی ملکیان، خودآگاهی بارای درک زنادگی بهتار، آماوزه

هاایچ مبحثاای از نظاارات او مرفااول نمانااده اساا . او علاا  بساایاری از کارآمااد بااوده و در 

داند. وی انساانی را کاه باه روانی انسان را ناشی از ترک ای  امر مهم می-های روحیبیماری

خواند کاه برخاوردار از زنادگی یگانگی با دنیای درون و برون خود رسیده، انسان معنوی می

زید. انسان معنوی در تکاپوی یافت  چهار چیاز یاصی  اس  و پیوسته در آرامش و شادی م

در خودشناسی اس ، ای  که خود را بشناسد، خودش باشاد، خاودش را باشاد و خاودش را 

های یلبه بر ازخودبیگاانگی، طلاب علام ناافع، خودفرماانروایی و تری  راهبهتر کند. وی مهم

والنا، فراماوش کاردن و دور داند. از دیدگاه مخودمیتاری، خوددوستی و پیروی از برهان می

افتادن از خود راستی  الهی و گرفتاار شادن در خاودبینی و خودخاواهی، رذایا  اخالقای و 

های نورانی و علمای سابب ازخودفراموشای و عادم خودشناسای نفسانی و اسارت در حجا 

های تجربی بشار دارد نیاز باه دلیا  ییبا  عنصار شود. نقدی که موالنا بر دانشآدمی می

های تحاول انساان را ناسی اس ، زیرا علومی که فاقد ای  خصیصه مهم باشند، زمیناهخودش

فراهم نکارده و تنهاا بااری اسا  سانگی  بار دوش عقا  و جاان. او تقادم خودشناسای و 

النف  بر علوم و معارف دنیوی بشر را که مایه نزاع و امری اسا  ماادی، بارای درک معرف 

فهماد کاه کا  هساتی و خادای یرا فرد در پایاان میدرس  از زندگی الزم شمرده اس ؛ ز

خواهد باید در درون خودش جستجو کناد. اگار هستی در خود او موجود اس  و هر چه می



 
های انسان خود را چنان که سزوار و شایسته اسا ، پیراساته و آراساته گرداناد و باا شاادی

هاای ماادی زاران بحرانتنها از تنهاایی، مارگ و ساایر هامعنوی و درونی خود ان  یابد، نه

دهد، بلکه به تفارج در بااغ حسا  دروناش پرداختاه، هار لحظاه هراسی به خویش راه نمی

 جوشد.های آرامش و شادی از درون وی میچشمه

 ش پگریزی از زِهااارش سوی زآن رَحِم بیرون شدن بر تو درش                 می

 صونحُ  قصر و راه ل ت از درون دان نه از بااارون                 ابلهی دان جُستااا      

 (3420 -3419 /6: 1384)مولوی، 

ر دموالنا راهکار اصلی درمان ازخودبیگانگی را خودشناسی و نی  باه شاناخ  درسا  

 تبااط بااان و ارچهار حوزة ارتباط با خود، ارتباط با مبدأ هساتی )خداوناد(، ارتبااط باا جها

و  کند و زدودن یرور، خودساتایی و خاودفریبی باا اساتفاده از ریاضا همنوعان معرفی می

 داند. مراقبه و خلوت را برای حصول خودشناسی ضروری می

های توان نتیجه گرف  که هم ملکیان و هم موالنا باه میاطباان خاود، کاه انساانمی

باحاا هاای پیااپی در مدارند که ضم  گره زدن مند از فناوری امروزی  هستند، توصیهبهره

اه های هستی خویش را بگشایند و در رهای میتلم و تکنولوژی نیس  الزم اس  گرهدانش

، قادم روش  خودآگاهی و خودشناسی گام بردارند؛ زیرا بدون توجه و اهتمام به خودشناسی

اصا  و رفات  باه ها و عناصار کااری عباا و بای حگ اشت  به حوزه شناخ  دیگر پدیاده

 ترکستان ازخودبیگانگی و خودفراموشی اس .

 منابع

 قرآن کریم، ترجمة محمدمهدی فوالدوند. -

ز منظر ازخودبیگانگی انسان و آفات خودشناسی او ا»(، 1392طلب، نجال، )ابراهیمی -

 ، هشتمی  همایش بی  المللی انجم  ترویج زبان و اد  فارسی، زنجان.«موالنا

ساز عرفان عطار و های انسانپیام»(، 1395زاده، رضا و ناروئی، مسعود ناروئی، )اشرف -

د، می مشهد اسال، فصلنامة تیصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزا«موالنا برای بشر امروز

 .161-143، 5شماره 

زی و های مرازخودبیگانگی، موقعی »(، 1391حسینی، زهرا و فرامرز قراملکی، احد، ) -

 .65 -47، 45، سال 2، مجلة فلسفه و کالم اسالمی، شماره «مرگ



 
ر بینش عرفانی موانع و آثار سیر انفسی د»(، 1393گیر، علیرضا و احمدپور، مریم، )خواجه -

 .208 -181، 10، فصلنامه ادبیات عرفانی، شماره «مولوی

 ، چاپ هشتم.(، شرح جامع مثنوی معنوی، تهران: اطالعات1379زمانی، کریم، ) -

ی به جستاری در رویکرد مولو»(، 1390زاده، فرهاد، )فرد، مجتبی و ابی صداقتی  -

شناختی، سطورها، فصلنامه ادبیات عرفانی و «ازخودبیگانگی انسان با نگرشی به انسان معاصر

 ، فاقد شماره صفحه.25شماره 

ان ولوی برای انسهای جهانی مپیام»(، 1378قبادی، حسینعلی و گرجی، مصطفی، ) -

 .124 -102، 8، فصلنامة مطالعات عرفانی، شماره «امروز

تکیه بر  خودفراموشی در بستر ازخودبیگانگی با»(، 1393ماهینی، انسیه و دیگران، ) -

 .78-تا  53، 23نامه، شماره ، فصلنامه پژوهش اخال  «دیدگاه مولوی

، و در با  فرهنگ و سیاس وگ(، مشتاقی و مهجوری: گف 1385ملکیان، مصطفی، ) -

 تهران: نگاه معاصر.

گرایی انسان گریزی و دی (، گریز معنوی؛ رویکردی به دی 1386ملکیان، مصطفی، ) -

 معاصر، به کوشش فرشاد مزدرانی و محمدحسی  سیفی.

اصفهان،  ، سینرانی در کانون توتم اندیشه«بحران معنوی »(، 1383ملکیان، مصطفی، ) -

 .جلیلی و شراره صامعی، سای  صدان  و وبالگ معنوی  و عقالنی ویراستة حسی  

 گاه معاصر.ن، تهران: 1(،  در رهگ ار باد و نگهبان الله، جلد 1395ملکیان، مصطفی، ) -

سون، به (، مثنوی معنوی، بر اساس تصحیح نیکل1384الدی  محمد بلیی، )مولوی، جالل -

 هش، چاپ هشتم.کوشش مهدی آذریزدی )خرمشاهی(، تهران: پژو
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