
 

 سرچشمة سرشت ناپسند انسان از دیدگاه موالنا

 زاده، دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیهمهتاب رجب

 فاطمه مدرسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه

 چكيده

کيی از ه است، يزمین از ديرباز، خاستگاه تفکّرات عرفانی و تأمّالت اشراقی بودديار کهن ايران

ی حمّيد بخ يآور و صاحب انديشيه موننيا جالاّيدّين متابناک متصوّفه و از عارفان نام اختران

ظريي   است و مثنوی وی از ذخاير ادبی است که کانون شگرف اشراق و اّهام و ساير معيانی

اشياانه اّمعارف عرفان اسالمی و اّگوی شعر کالسيی  و عارفانيه ي عو عرفانی است و دايره

منظير  های عمیق در فرهنگ و ادبیات ايرانی ي اسالمی است. انسيان ازاست که دارای ريشه

گاه صفات خداوند است و همین امر بيه هميین امير بيه هسيتی انسيان شيرافت قرآن تجخی

هيای نفسيانی انسيان در مثنيوی معنيوی ب شد. هدف اصخی اين مااّه سر چشمة رذاّتمی

س را حاکی از آن است موننا، نف تحخیخی است. نتايج–است. روش تحایق به صورت توصیفی

ات ارندة صفبه دو معنای متفاوت به کار گرفته است، يکی ازآن دو معنا مورد مذمّت و در برد

ا ای است کيه حایايت و هستیوخودنانسيان رهای ناشايست است و ديگری، ّطیفهو ويژگی

 دهد.تشکیل می

 .واژگان کخیدی: قرآن، انسان، مثنوی معنوی، رذيخت نفسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

ار و راهی قرشناسی موننا، انسان موجودی است که همواره ذاتاً بر سر دبراساس مبانی انسان

 دارد و اين مطخب در بعضی از ابیات، به نحو صريح وآشکاری مشاهده شد، مانند:

 نيييور بييياقی دهخيييوی دنیيييای دون

 چييون درو گييامی زنييی بييی احتیييا 

 

 شييیر صييافی دهخييوی جوهييای خييون 

 شييود از اخييتال شييیر تييو خييون مييی

 ن13-2/14: 1336، وموّوی              

عيد نزّية دو بمتوان اين دو راه را به هیچ ي  از اين دو راه، خارج از وجود انسان نیست و می

و ديگيری ا از وجود او دانست که يکی او را به تاويّت هر چه بیشتر طبیعت و قوای حیوانی و

الحظيه مدهد. اين دو بعد، هميان طيور کيه روحانی و مخکوتی او سوق میرا به تاويّت قوای 

ايين  شيود و آنای مطير  ميیاند. در اينجا مسيأّهشد، با اصطالحات نفس و دل تعبیر شده

 وان از يي تيهای اساسی که موننا میان افراد بشر قائل است، میاست که آيا با وجود تفاوت

 هيا واهيدافی کيه خيودسان س ن گفت؟ يعنی خواسيتههای ذاتی انمطخوب ذاتی يا مطخوب

ردد؛ ی امر ديگری نباشند، بخکه خواسته و مطخوب نهايی انسيان محسيوب گيوسیخه و واسطه

از  ر انديشيه،زند، عيالوه بيزيرا از نظر فخسفی، هر فعخی که به ماتضای اراده از انسان سر می

م رغياً عخيین حتّی در افعاّی که ظاهرشود که عامل ترغیب اراده است؛ بنابرايمیخی ناشی می

داشيته شوند، میل ديگری دخیل است، حتّی اگر انسيان بيه آن توجّيه نمیل انسان انجام می

باشد، در غیير ايين صيورت محيال اسيت کيه اراده برانگی تيه شيود وفعيل صيورت بگیيرد 

 ن.175-76: 1388وطباطبايی،

ن عاً بيه بيدانسان وجود داشته باشد، قط های ذاتی برایاز طرفی، اگر مطخوب يا مطخوب      

ا فیيه، گردند؛ زيرا خود حایای يا اصل انسان، جسم نیست وموّيوی، فیيه مييا جسم باز نمی

ذای رو  غيهای روحی و به تعبیر موننا، ن، بنابراين خواستة ذاتی آدمی، خواسته16: 1369

 عنيد ربّيی يطعمنيی ابیيت»تو را غیر اين غذای خواب وخور غذايی ديگرسيت کيه »اوست: 

تين را  ای وشب و روزای و به اين مشغول شدهدر اين عاّم آن غذا فراموش کرده« ويساینی

باشيد، دروری، آخر اين تن اسب تست و اين عاّم، آخور اوست و غذای اسب عذای سوار نمی

 ن.16وهمان: « او را به سر خود خواب و خوريست و تنعّمیست



 
دمیاننيد؛ آهای ذاتی همة دهد که شادی، آرامش و باا، خواستهیغور در مثنوی نشان م      

ر دود ديگيری دهند؛ زيرا انسان مانند هر موجيعنی انگیزة نهايی، همة افعال او را تشکیل می

 جستجو و طاّب اصل خويش است:

 هر کسی کو دور ماند از اصل خويش

 

 بييياز جوييييد روزگيييار وصيييل خيييويش 

 ن1336:1/4، وموّوی                   

 و اصل انسان از عاّمی است عین شادی، راحت وباا:

 قييوت اصييخی بشيير نييور خداسييت

 ّیييي  از عخّيييت دريييين افتييياد دل

 

 قيييوت حیيييوانی ميييرورا  ناسزاسيييت 

 که خورد او روز و شيب زيين آب و گيل

 ن1084- /852/:1336، وموّوی         

و مطخيوب  آگاهانيه در جسيتجوی آننيدها بدين ترتیب، هرچند در نگاه اوّل آنچه انسان      

یسيت دهند، يکی نیست، امّا در حایات، قبخة جان همة آدمیيان، يکيی بيیش نخود قرار می

 وآن نور خداست.

هيا سيانارادی ان ها را انگیزة نهايی اعمالدر ادامه به بررسی عناصر م تخفی که موننا آن     

 شمرد، خواهیم درداخت. برمی

ايی همية ن به کمال و رسیدن به حقّ را مطخوب ذاتی وخواستة فطری و نهيموننا رسید      

ه میيل فطيری خواهیم به اين مسأّه بپردازيم که بيا توجّيه بيداند و در ادامه میها میانسان

خی شيود؟ يعنيی چيه عيوامانسان به حقّ، چه چیزی مانع از حرکت انسان در اين مسیر ميی

ت دسيت الف مسیر حقّ انت اب کند و به اعمال ناشايسيشود تا انسان راهی را برخباعث می

 بزند؟

 ی اخالقيیبسیاری از عرفا و متصوّفه، جهل وظخم را ريشية اصيخی همية صيفات ذمیميه 

ی خودی برا اند و تأکید بر ّزوم مهار نفس و دیروز آمدن برتعخّاات خود و شکستن دژدانسته

ه از هندة همین مطخب است. طبيق آنچيدستیابی به مراتب معرفت نیز از سوی آنان، نشان د

ميان هااد آنيان اند؛ به اعتآيد، آنان نظر و عمل را از يکديگر جدا دانستهکل آثار ايشان برمی

عيدم  طور که عدم مهار شهوات نفسانی دّیل و عامخی برای جهيل و نيادانی اسيت؛ نيادانی و

-663: 1383مشاهدة درست وقايع نیز باعيث عنيان گسيی تگی شيهوات اسيتوهجويری،

 ن.63: 1366غزّاّی، /246



 
عايل در  وناديذيری نظير های شيرّ اخالقيی و تکخیي موننا نیز مانند ديگر عرفا، ريشه   

رار قيوجود انسان و تأثیر متاابل جهل و خطای اخالقی را ميورد بررسيی و کنيدوکاو عمیيق 

 داده اسيييييييييت و عميييييييييل را فييييييييير  نگييييييييياه و دييييييييييد انسيييييييييان 

نيزد او  ن بسته به نگاهی که دارد، برای به دسيت آوردن آنچيهداند. وی معتاد است انسامی

ی طا و ّغزشزند؛ بنابراين اگر او در تفکّر و نگاه خود دچار خارزشمند است دست به عمل می

 هد بود:شوند خطا ونادرست خواشود، اعماّی نیز که در اثر آن نو  تفکّر از وی صادر می

 فر  ديد آمد عميل بيی هيیچ شي ّ

 

 د ميييردم، اّّيييا مييييردم ديييس نباشييي 

 :11336، وموّيييييييييييوی               

 ن1/1682

 يا گويد:

 ایی هير دیشيهچیست اصل و مايه

 

 ایجييز خیييال و جييز عييرش و انديشييه 

 ن1336:2/965، وموّوی                   

 يا اين که انسان، جز انديشه وتفکّر چیز ديگری نیست:

 ایای بيييرادر تيييو هميييان انديشيييه

 

 ایاسيييت وان و ريشيييهميييابای تيييو  

 ن2/277: 1336، وموّوی              

و  باطل شيده گويد، انسان در بسیاری مواقع به دّیل جهل و نادانی خود دچارموننا می      

ه هر امر کای کارد به گونهاو دچار توهّم شده و ت م باطل می زند.دست به عمل نادرست می

 داند:ارزش میارزشمندی را بیهر امر  ارزشی را دارای ارزش وبی

 کاشييتندت ييم باطييل را از آن مييی

 

 کان  آن جيان نیسيت جيان دنداشيتند 

 ن527/ :2:1336،  وموّوی              

 تيوهّم و موننا معتاد است که انسان، خود باعث جهل و نادانی خود خواهد شيد و ايين      

نسيان بيا اهای نفسانی و موانعی است کيه نادانی در همة انوا  گوناگون خود، ناشی از حجاب

-ا نميیای که ذاتاً جز حقّ و حایايت ردست خود در ديدة کامالً حق بین خود، همان ديده

ا بي، خيود را بيینکند؛ يعنی در واقع انسان با دیروی از امیال نفسانی ديدةحقبیند، ايجاد می

 کند.انگشتان نفس کور می

 گر نبینی اين جهيان معيدوم نیسيت

 ز چشييم انگشييت را بييردار هييین تييو

 عیب جيز زانگشيت نفيس شيوم نیسيت 

 خييواهی ببييینآنگهييانی هيير چييه مييی



 
 ايييدهييا دیچیييدهرو و سيير در جامييه

 

 ايييييدنجييييرم بييييا ديييييده وناديييييده

 ن1405-1/8 :1336، وموّوی           

کری خطا توان اذعان داشت که موننا عوامل ذهنی و فبر داية آنچه بدان اشارت رفت می

و بيه  انجام امور ناشايست را از عوامل نفسيانی مبيادرت بيه اميور ناشايسيت جيدا دانسيتهو 

کيی از تأثیردذيری دو عامل فکری و نفسانی از يکديگر اشاره کيرده اسيت. جهيل و نيادانی ي

دِ جهل عوامل فکری مبادرت به فعل غیر اخالقی يا خطاست، از طرفی موننا معتاد است خو

 کند.تخفیست و در وجوه م تخ  بروز میهای م را دارای صورت

ده و در ادامه، عوامل فکری و نفسانی خطا، طبق ديدگاه موننيا، از هميديگر تفکیي  شي

 گیرد.وجوه م تخ  آن دو عامل مورد بررسی قرار می

 جهاد بانفس .1-1

ار بیيت نفس، موضو  اصخی دفتر اول مثنوی با حدود چهار هزار بیت است. در اين چهار هز 

شيود و حضيرت مرتبه نفس ونفس اماره، نفس ّواميه و نفس مطمئنيهن درداختيه میبه سه 

 کند.ها تبیین میموننا ابعاد و جوانب مسائل گوناگون نفس را در خالل اين داستان

صيفات  هايی دیراميوندردازد و بحثموننا طی چهار داستان اول به مشکالت نفس اماره می 

ی کند. نفس امياره، نفسيی اسيت کيه انسيان را بيه کارهيایمذموم و نادسند اخالقی طر  م

کند که ازجمخيه موضيوعات ميذموم اخالقيی ای دعوت مینادسند، عصیان و صفات نکوهیده

اس در ادبی در دیشگاه حق، حسد، غرور و قیيهستند. موننا با برشمردن صفاتی هم چون بی

 .دردازدها میحل برای درمان آنماابل نص به ارائيه راه

نفس ديردازد. صياحبای بعدی، به بحث و بررسی دربارة مسئخة نفس ّواميه میهدر داستان 

هاست، اما غخبيه و تسيخّک کاميل بير امیيال ها دارد و در جستجوی نیکیّوامه میل به خوبی

شود و يا صفات نفسانی خويش به دست نیاورده ّذا برخی اوقات افعال ناشايستی مرتکب می

مجرد ارتکياب يابند، اما بهگويی، تهمت و افترا در وجود او مجال بروز میروغزشتی از قبیل د

کند که: چرا تو، انسانی اّهيی از مبيدا اعخيی آن عمل، دشیمان شده خويشتن را سرزنش می

ای از جخوات اّهی؛ مرتکب فعخی شدی کيه از نیيت و جيوهره جخوه« وَنَفَ َتُ فیه مِن روحی»

کند. سياّ  بيا گيذار از مرتبية نفيس سان اظهار ندامت میو بدين اّهی تو بسیار بعید است

آيد. در اين مرتبه از نفس، صفات و افعال حسنه مخکيه ّوامه، به مرتبة نفس مطمئنه نائل می



 
ن. نمونيية اعيالی 34: 1388رسيد وصيفوی، وجود وی شده، ساّ  به آراميش وجيودی می

 – 3500وصن ودفتير اول، ابیيات  نفس مطمئنييه در مثنيوی، زييد صيحابی دیيامبرصاحب

ن و فراتر از آن، حضرت عخی و ن است که موضو  آخرين داسيتان دفتير اول مثنيوی 3706

 است.

 از عيخيييييی آمييييوز اخييييالص عميييل

 

 زنيييمگفيت مين تیييز از ديی حييق می

 شیيير حايم نیستييم شيیيييير هييييوا

 

 شیييير حيييق را دان مطهييير از دغيييل 

 ن3721 /1 :1336، موّویو            

 بينييده حياييييم نييه مأمور تينييييم

 فيعييل ميين بيير دييين باشيد گيييوا

 ن3786 -1/87 :1336، موّویو      

 جهاد با نفس یک فضيلت اخالقی .2-1

بير  منزّة تسخّک و غخبيهمشکل عمدة انسان، مشکل نفس است. رياضت دادن و کشتن آن به 

بيرد تيا  ت؛ و در اين راه بايد ايستادگی و مااومت به کيارها و وحوش و سبا  اسهمة طاغوت

ی آن طاغی و ياغی تسخیم شود و مسخمان گردد، ّحظة تسخیم نفس، ّحظية بسيیار باشيکوه

ه از آن بي توان آن را توّّد تازة انسان به معنی حایای آن دانسيت و عرفيااست که درواقع می

موتيو قبيل ان »ر از عبيارت معيروف: گوينيد کيه منظيوکننيد و میمرگ اختیاری تعبیر می

ّيی او رجعنيا مين اّجهياد انصيغر »نیز همین است. موّوی در تفسیر حديث نبوی « تموتوا

 گويد:ن می65: 1385فروزانفر،«واّجهاد انکبر

 ای شييهان کشييتیم مييا خصييم بييرون

 کشيتن ايين کيار عايل و هيوش نیسييت

 دوزخ است اين نفيس و دوزخ اژدهاسيت

 د هنييييوزهفييييت دريييييا را در آشييييام

 عييياّمی را ّاميييه کيييرد و درکشيييید

 چيييون کيييه واگشيييتم ز دیکيييار بيييرون

 قييييد رجعنييييا ميييين جهادانصييييغريم

 

 مانييد خصييمی زان بتيير در انييدرون 

 شييیر بيياطن سيي رة خرگييوش نیسييت

 کييو بييه درياهييا نگييردد کييم کاسييت

 کييم نگييردد سييوزش آن خخييق سييوز

 مزييييدمنزنيييان، هلاش نعرهمعيييده

 روی آوردم بيييييييه دیکيييييييار درون

 در جهييياد اکبيييريمييييا نبيييی انييي

-1/87 :1336، موّييييييييویو         

 ن1374



 

پرستیالتزام به عفت و پرهيز از شهوت .3-1  

سيت موننا، اغخب ميوارد در مثنيوی شيهوت را بيه ميار ييا اژدهيا تشيبیه کيرده و معتايد ا 

ر و مانند ميوری ضيعی  باشيد بيه مياکه در ابتدا جخوی آن گرفته نشود، اگرچه بهدرصورتی

اوييت تبعدازآن به اژدهايی تبديل خواهد شد. دس بايد جخوی تميام امکانياتی را کيه باعيث 

شيود؛ دامنی از ما سخب نر چنگال آن نیايیم و دردة عصمت و داکشود، گرفت تا دشهوت می

زم جهيت نکه اين کار را بکنیم، مار يا اژدهای شهوت به سبب نرسیدن امکانيات زيرا مادامی

ید محض طخو  خورششود. وّی بهسان کرمی ضعیفی يا اژدهايی افسرده مینیرومند شدن به

 ت هواهيایعنی همان امکانات نزم برای رشد و تاويي-شهوت و درتوافشانی آن بر نفس امّاره

زنيده و  گونه که اژدهايی منجمد و افسرده بر اثر گرما و تيابش آفتيابآن -نفسانی و شهوات

 شود، امیال نفسانی نیز سر به عصیان خواهند کشاند:متحرّک می

 زآن کييه خيوی بييد بگشتسيت اسيتوار

 مييييييييييار شييهوت را بکييش در ابتييدا 

 

 ت اژدهاست او کييی ميرده اسيت؟نفس 

 

 ميييييور شهوت شيد ز عيادت اسيتوار 

 وَرنيه ايني  گشيت ميييييارت اژدهييا

 ن3471-2/72 :1336، موّویو        

 از غيييم و بييی آتشيی افسيرده اسيت

 ن3/1035 :1336، موّویو             

ر شيهوت د»اصيونً باشد و شهوت آتشی سوزان است که اصل و اساس هر گناه و ّغزشی می

 کيه دوزخ در خطياب بيه بيدکارانمعذّب کرد آدمیان، سرشت دوزخی دارد؛ يعنی هم چنان

« چیييز قييانع ن واهنييد شييدن شييهوات نفسييانی نیييز بييه هیچ30مزيييد؟وق/منگويييد: هل

 ن.1052 /1: 1380وزمانی،

 بعييدازآن اييين نييار، نييار شييهوت اسييت

 نيييييار بیرونييی بييييه آبيييييييی بفسييرد 

 مييی نیيييييييييارامد ز آب نييار شييهوت

 

 کانييييدر او اصييلِ گنيياه و زَّّييت اسييت 

 بييردنيييييار شييهوت تيييا بييه دوزخ می

 زان کييه دارد طبيعِ دوزخ در عييذاب

 ن3697-1/3699 :1336، موّویو   

طبيان شهوت طخبی از ديدگاه موننا صفتی مذموم و نادسند اسيت و در ميوارد بسيیاری، م ا

 دارد، به اين شر :بر حذر میخود را از اين صفت مکروه 

 خشم و شيهوت مييرد را احيييول کنيد

 

 زِ اسييتاامت رو  را مُيييييبدَل کنييييييد 

 ن333/1 :1336، موّييييييویو          



 
 ی شييهوت بَيييتر نييييييزدي  حييقبنييده

 

 از غييييييييييالم و بنيييدگان مسيييتَرَق 

 ن3815/1 :1336، موّویو             

 شهوت صفتی حیوانی است:

 رقّييت، وصيي  انسييانی بيييييود مهييير و

 

 خشم و شيهوت، وصي  حیيوانی بييود 

 ن2436/1 :1336، موّویو             

بردارند و کند که از مستی شهوت دسيتموننا دوباره تأکید کرده و به م اطبانش گوشزد می

 گذار کنند، زيرا شهوت از خصخت حیوانات است.آن را به شُتر وا

 شيهوت بِبُيرهم چييييو مين از مسيتی 

 

 مستی شهيييييوت ببین انيييدر شتر 

 ن819/3 :1336، موّویو 

 ش صِ گرفتار دربند شهوت رهايی ن واهد داشت.

 هرکه در شهوت فروشد برن واست     ها س ياستها و ّذّتتييرک شهوت

 ن1272/2 :1336، موّویو 

 توان امیدوار بود:وّی در صوت ترک آن، دوباره می

 است اين تيييرک هواعروة اّوثای 

 

 

 برکشد ايييين شاخ، جان را بر سما 

 ن2/ 1274 :1336، موّویو 

 اشند.اشتباه ن واهند افتاد که از کمند شهوات رهیده بی دنیا بهوسیخهتنها، کسانی به

 انييداز شييداييين جهييان تيييييين غخک

 

 جز مرآن را کييييو ز شيهوت بياز شيد 

 ن1560/2 :1336، موّویو              

ای بيیش کند، کسانی که زنده به حیات حیيوانی هسيتند درواقيع ميردهموننا، باز تأکید می

 باشند:ی شهوات مینیستند که مدفونِ در گورخانه

 عاقبييت بینييی نشييان نيييييييورِ توسييت

 

 شييهوت حيياّی، حایاييت گييور توسييت 

 ن1977/2 :1336، موّویو           

زندگی از نگاه موننا عرصة تالش، مبارزه و دويايی است، نه عرصة تسخیم و مغخوب شيدن در  

برابر مشکالتِ احتماّی که انسان ب واهد با فرار يا تسخیم شدن در برابر ي  عارضيه ييا يي  

رود، در صيورت دايبنيدی بيه آن، او را از مسيیر میل غريزی ومانند شهوتن که احتمال ميی

ی ايين وقتيی در سيايه»نويسيد: کوب مید خود را از مهخکه برهاند. استاد زرّينکمال دور ران



 
ّحظه بغنوی و وجود خود را از هر دعوی و از هر آنچه تورا به خيود درخت دربار، مثنوی، ي 

شنوی که در افسيون شيکايت و حکاييت دارد خاّی سازی، صدای نی موننا را میدايبند می

ب شيد و آن دهد، زندگی را در نظرت شور و گرمی میرانی تعاّی میهای نوخود، تورا به افق

کشيد. در آفياق را از توقّ  در ي  درّة اش  و آه به عروج بر ي  قخّة سعادت و رضيا بيان می

اناطيا  آن بی گشايد زندگی را در دوييه و تيپشنامه آن را بر روی تو میدنیايی که نی و نی

و از حیوانی تيا  رویدويی، از نباتی در اقخیم حیوانی میی میکنی، از جمادی به نباتحس می

ييابی. آنگياه ايين ها را دیش روی خود گشاده میعاّم انسانی و آنچه ماورای آنست تمام افق

آييد کيه از يابی در نظيرت نفحية اّهيی میزندگی که آن را دائم در سیر و تکادوی کمال می

بندی به خودی ترا به ژرفای آن افکنده اسيت در مسیر ي  قوس نزوّی و خکّ سیری که داي

 ن1/13: 1383کوب،زرّين«وکند.جهت عکس به سیر در قوس صعودی دعوتت می

ن و باری، موننا با انديشة جامع خيود، بير آن اسيت تيا بيه م اطبيانش بفهمانيد کيه جهيا 

ان رييزموجودات جهان را محصور در ي  نظام ننگرند، يعنی دیروی از يي  عيادت، ماننيد گ

ن بيا ييافت های آدمی باشد، بخکه انسان باييدحخّال تمام گرفتاری تواندبودن از مشکالت، نمی

د، تفکری منطای، به شیوة مناظره و محاورة منطای هميواره بيه حرکيت و دوييايی بینديشي

ر ذهين ددیوسته در مسیر تحوّل و دگرگونی گام بردارد و سعی نکند با ساختن نظامی واحد 

حيل در همية مسائل را با آن حل کند؛ زيرا تمسّ  به معیياری واحيد و توقيع راهخود، همة 

نشيده بینیمشکالت از آن، کاری نادرست است و چنین روشی در برخورد بيا تحيوّنت دیش

سّل بيه ای وجود ندارد که با توشدهکار آيی ن واهد داشت. چون هیچ روشِ فراگیر و تضمین

 و کيه شيهوت را ردّرغم اينکرد، وی طبق همین اصل و عخیآن بتوان تمام مشکالت را حل 

 دارد.دامنی چنین بیان میکند، نظر خود را در باب عفت و داکطرد می

یّ، رَهبيان مشيو  هین مکن خود را خَصيِ

 

 شهوت نييييياری به رانيييدن کيم نشيد

 

 زآن که عفت هست شهوت را گيييييرو 

 ن577/5 :1336، موّویو                

 هیچ بيدو به ميييييياندن کم شود بيیا

 ن3703/1 :1336، موّویو              

تواند به اعتااد موننا فرار از شهوت، راه نجات از دست آن نیست، ماندگاری آن است که می 

کارساز باشد، وّی ماندگاری، نه به آن معنی که به آن دايبند بيود، بخکيه باييد بيا ايين میيل 

ماابخه کرد و کسانی که فرار از چنگال مشکالت را کخید رهايی از تمام مشکالت دانسته و بير 



 
ناّنيد و از آن گريزاننيد، در ي  نو  عادت که بالفاصخه از وجود مشيکالت و بالهيا می اساس

اينجا نیز بالفاصخه تسخیم شهوت شده و خود را از داشتن اين میل با توسّل به اخته کيردن و 

دارند، درواقع نفعی ن واهنيد بيرد، زييرا در آن صيورت تايوا و رهبانیت محروم و خالص می

اّتجا به رهبانیت نوعی گريز از مجاهده است و تيا »معنايی ن واهد داشت. درهیزکاری، هیچ 

انسان در معرش وساوس شهوانی و هواجس نفسانی نباشد تجربة عفت کيه حاصيل و معیيار 

ای انسيان را از هير میيل و وسوسيه« تَرَهُّب»آيد و وقتی مجاهدهاست برای وی حاصل نمی

: 1383وزرّيين کيوب،« شودمعرش آزمايش واقع نمی دارد اّبتّه صبر و ثبات وی درايمن می

 ن.412

 هوی و هوس .4-1

بینيی جتيرين عاميل نفسيانی جهيل وکيهای نفسانی، بزرگاز ديدگاه موننا، هوا وهوس      

 .کندهای اخالقی میترين شرارتهستند وبا تحري  انسان، او را وادار به ناشايست

 بيياد خشييم و بيياد شييهوت بيياد آز

 

 کيييه نبيييود اهيييل نميييازبُيييرد او را  

 ن1/3803 :1336، وموّوی                

وسيتی ددر مثنوی معنيوی، گياهی بيه معنيای مطخيق « باد»يا « هوا»اّبتّه ناگفته نماند که 

 ومحبّت نیز کاربرد دیدا کرده است:

 شييد هييوای مييرگ طييوق صييادقان

 

 کييه جهييونن را بُييد اييين دَم امتحييان 

 ن1/3974 :1336، وموّوی               

 يا:

 جييز بييه بيياد او نجنبييد میييل ميين

 

 نیسييت جييز عشييق احييد سيير خیييل ميين 

 ن1336:1/3805، وموّوی                 

ز رت را نیيامّا هوا، به معنای مذموم آن که همان معنای عام اين کخمه است، خشيم ونفي      

 ا در نفيسرانگیيزه  گیرد؛ به عبارت ديگر، خشم و نفرت نیزبا توجّه به اينکه نيوعیدر بر می

 ذارند.گبینی انسان شده و در نگاه وديد انسان تأثیر منفی میکنند، باعث کجايجاد می

 آنکه از بادی رود از جا خسيی اسيت

 بيياد خشييم وبيياد شييهوت بييياد آز

 

 زآنيي  بيياد نيياموافق خييود بسييی اسييت 

 بيييييرد او را نبيييييود اهيييييل نمييييياز

-1/3 :1336، وموّييييييييوی             



 
 ن3802

ا و گفته شد که نفس دو صفت ذاتی ودو سويهن دارد کيه ايين صيفات هير دو بيرای باي      

وی سياّدّين رازی در مرصاداّعباد، هيوا را میيل و قصيد بيه صیانت نفس ضروری است. نجم

 سفخی و آن را يکی از دوصفت ذاتی نفس دانسته است که وجود آن از جهيت جيذب منيافع

و  ه حدّ اعتدال نگه داشيت. صيفت ذاتيی ديگير، غضيب اسيتضروری است؛ امّا بايد آن را ب

 هيا باعيثزيادی هري  از اين دو صفت، باعث ناصيان عايل و ايميان و کمبيود وناصيان آن

عیيین ناصان نفس و بدن است. قانون شريعت نیز میزانی برای اعتدال است، يعنی شريعت ت

-179: 1373د.ورازی، کند که صفات هوا و غضب چگونه و در چه موضعی اسيتفاده شيومی

 ن178

سياير  یز ماننداصونً خشم و غضب نیز در انسان از يکديگر قابل تفکی  نسیتند. موننا ن      

يج، ، به تدرعرفا معتاد است که چون افعال اين دو قوّه بدون توجّه و تسخّک عال اعمال گردد

 سازد.می حایات عاالنی انسان زايل شده و او را از هويّت انسانی خود خارج

 ایتييا تييو رشييوت نسييتدی بیننييده

 

 ایچييون طمييع کييردی، ضييرير وبنييده 

 ن2/2758 :1336، وموّوی                

مگير  گيردد،ميیانسان با اين وضعیّت هرگز آگاه به حاايق و به بیان موننا آشنای راز ن      

درونيی  شيناخت امیيالاينکه خود را از بند هوای نفس، اعمّ از شهوت وغضب، رها کرده و با 

وّه قن اين دو ها تسخّک يابد. همچنین با آگاهی کامل وهوشیاری، اعتدال را در میاخود، بر آن

 برقرار سازد.

 اماز هيييوی مييين خيييوی را واکيييرده

 گیيير دّييم شييد بييا فييروغچاشيينی

 

 امهيييای شيييهوتی کيييم خيييوردهّاميييه 

 راسييييت را دانييييد حایاييييت از دروغ

 ن2759-2/60 :1336، وموّوی          

 عی مسيتی وهای طيوننی نفيس، نيوبنابراين، بايد هوشیار و آگاه بود، زيرا شهوت آرزو      

ايايق ساز فريفتگيی انسيان وميانع از دييد درسيت حکند که زمینهغفخت در انسان ايجاد می

 شود.توسّک او می

 خخييييق مسييييت آرزوينييييد وهييييوا

 هرکييه خييود را از هييوا خييو بيياز کييرد

 

 زان دذيراينييييييد دسييييييتان تييييييرا 

 چشيييم خيييود را آشييينای راز کيييرد

 ن2747-2/8 :1336، وموّوی            



 
 آشيينابانييگ غييونن هسييت بانييگ 

 

 آشييينايی کيييه کشيييد سيييوی فنيييا 

 ن2/750 :1336، وموّوی                  

 نداشتن بصيرت باطنی .5-1

هيل و جموننا معتاد است که هرگاه اعمال جاهالنة انسان تکرار شوند تيا آن جيايی کيه 

-هند معنی بشود. اّبتّه کوری نزد موننا به چخوی انسان گردد، دچار کوری باطن می نادانی

کيه در  هاست. کوری دل از نظر موننا نوعی کوری استکار رفته است که کوردّی يکی ازآن

 آن ش ص، با نوعی ستیز با حایات، رضايت به جهل ونادانی دارد:

 کور نشناسد نه از بی چشيمی اسيت

 

 انسيت کيز جهخسيت مسيتبخ  ايين ز 

 ن2/2368 :1336، وموّوی                

دانيد کيه عمخيش زنيد، يعنيی در حياّی کيه ميیدس انسان جاهل خود را به کوری ميی

د تيا خواهد که ببیند وبه قول معروف، آن که ن واهد کيه بدانيد کيه ندانيخطاست وّی نمی

 ابداّدّهر در جهل مرکّب بماند.

 ايک حرکتانديشد که شردر واقع با اين طرز فکر، مانند سارا  میموننا از اين جهت يا 

 ع عاالنی،داند. سارا  معتاد است: بدون تواضبه سوی دانايی را آگاهی از نادانی خويش می

کيرده  دذير نیست، زيرا تا عاايد نادرست وموهومی که ذهن انسيان را ديرکسب دانش امکان

کسب حایات محکيوم بيه شکسيت اسيت وگياتری، است کنار زده نشوند، هر حرکتی برای 

 ن.90: 1375

 ردد، امّياتواند با دريافت نور حایات، بینيا گيگويد هر ش ص کور يا جاهخی میموننا می

دريج گيردد و بيه تيگرداند، کور باطن وکيوردلن ميیکوری که آگاهانه از حایات روی بر می

-وسخب ميیاآنچه اين توانايی را از  دهد.تمام توانايی خود را برای درک حایات از دست می

 کند، گمان و تصوّر او مبنی بر دانايی خويش است.

 کييی شناسييد کييور دزد خييويش را

 

 چيييون نيييدارد نيييور چشيييم وآن ضيييیا 

 ن1336:2/2379، وموّوی              

دس گمان وتصوّر واهی بر دانايی خويش، سدّ بزرگيی اسيت کيه جيز بيا سيتیز بيا خيود 

 داشد.موهوم خويش از هم نمیهای وت ريب ساخته

 مييزدتييا بگويييد کييه چييه بييرد آن زن بييه  دييس جهيياد اکبيير آمييد عصيير دزد



 
 ن2/2381  :1336، وموّوی                

تجربگیخامی و بی .6-1  

ن کيه آکند، بدون تجربه زمانی اقدام به کاری میموننا معتاد است که ش ص خام و بی

ر بيه بيار ای جبران ناديذيثمر است و نتیجهتالشش بیکوشد، متوجّه باشد، به زيان خود می

 خواهد آورد.

 حکييم يييزدان از دييی آن خييام مييرد

 از میييان برجسييت ييي  شييیر سييیاه

 اش برکنييد مغييزش ري ييت زودکخّييه

 

 صيييورت آن اسيييت وان را زنيييده کيييرد 

 ای زد کيييرد ناشيييش را تبييياهدنجيييه

 مغيييز جيييوزی کانيييدرو مغيييزی نبيييود

-2/63 :1336، وموّييييييوی             

 ن460

سيی ار، از عیکند که از سر خامی و ناد تگی به اصراين ابیات، حکايت مردی را بیان می      

هيا از آن انخبر از آن که آن اسيت وجانی را زنده کند، بیهای بیخواهد تا است وانو ن می

-155شیری بود که به محض جان گرفتن، آن ش ص جاهل را از هيم درييد وني . ابیيات 
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ای فتيهخموّوی در دفتر سوّم مثنوی، ضمن بیان حکايتی ديگر، مارگیری را که اژدهيای     

ا تيه بودند را شکار کرده و با زحمت به شهر آورده بود، با همة کسانی که به دور او جمع شد

ان بودی آنيکه جز نا آن صید را نظاره کنند، خامان و ابخهانی دانسته که در طخب امری بودند

 سود ديگری نداشت.

 جمع آميد صيد هيزاران خيام رييش

 

 صيييید او گشيييته چيييو او از ابخهيييیش 

 ن3/1033  :1336، وموّوی              

 گويد: عدم شناخت قدر واقعی خويش، باعث خامی و ابخهی است.موننا می

 ميييارگیر از بهييير حیيييوانی خخيييق

 آدمی کوهیست چيون مفتيون شيود

 نشييناخت مسييکین آدمييیخويشييتن 

 خويشييتن را آدمييی ارزان فروخييت

 

 مييييارگیرد اينييييت نييييادانی خخييييق 

 کييوه انييدر مييار حیييران چييون شييود

 از فزونييييی آمييييد وشييييد در کمييييی

 بود اطخيس خيويش بير دّايی بيدوخت

 ن998-3/1001 :1336، وموّوی       



 

 خيال و توهّم .7-1

م و به خطا، تيوهّ های م تخ  جهل به عنوان يکی از عوامل فکری مبادرتيکی از صورت

ی از کند. يکيخیال است. توهّم بسته به اينکه به چه امری تعخّق يابد، اقسام م تخفی دیدا می

نیيازی بيی ها، توهّم يا حسّ کمال و استغناست. از دييدگاه موننيا، تيوهّم،ترين آنخطرناک

ت و نعمي گوييد اهيلکند. او میخطای آشکاری است و به حوزة اخالق انسان ّطمه وارد می

ان و کنند بيه راحتيی در اختیيار آنيان قيرار ميی گیيرد، اهيل طغیيرفاه که هر چه اراده می

-ناسپاسی و فساد اخالقی هستند، زيرا طبیعت انسان چنین است کيه هنگيام احسياس بيی

 شود.نیازی و استغنا، مغرور و متکبّر می

 هل محنت شياکرندزين سبب بُد کا

 

 زآنيي  انسييان در غنييا طيياغی شييود

 

 انيييد و ماکرنيييداهيييل نعميييت طييياغی 

 ن1336:3/3011، وموّوی                

 بييین ييياغی شييودهمچييو دیييل خييواب

 ن3/4200 :1336، وموّوی                 

سياد و فنیازی، باعث تکبّر و خودبینی، طبیعت انسان چنان است که احساس استغنا و بی

وشيی خنیيازی، نيوعی مسيتی و توهّم بيیهم خوردن تعادل قوای او خواهد شد. در واقع به 

جيوه آورد که ناشيی از خيودبینی اسيت و خيودبینی يکيی از ووجود میدروغین در انسان به

 باشد.فريب خوردن و اغفال می

 عکس حکمت آن شای را يياوه کيرد

 

 شييکر کيين غييرّه مشييو بینييی مکيين

 

 خييود مبييین تييا برنیييارد از تييو گييرد 

 ن1/3259 :1336، وموّوی               

 گيييوش دار وهيييیچ خيييودبینی مکييين

 ن1/3262 :1336، وموّوی               

عمت به کند آنچه از نمغز کالم موننا اين است که وقتی ش صی در اين دنیا احساس می

سيت کيه اای اغفيال وفرييب خيوردگی او داده شده است آن را کامالً از آن خود بداند؛ گونه

 باز خواهد گرديد.عاقبت به نادانی وکج بینی او 

نگریسطحی .8-1  

-نگری را يکی از عوامل فکری خطا میموننا عدم توجّه به باطن امور يا در واقع، سطحی

شيود. از دييد وی، تيرين رذاييل، ماننيد غيرور و تکبّير ميیداند که باعث ايجاد يکی از بزرگ



 
یيز ديگيری نگر هستند، جز به اصطبل وعخ ، به چهای سطحیآخُرانديشان که همان انسان

 انديشند.نمی

 چشييم آخِييربین توانييد ديييد راسييت

 

 چشم آخُر بيین غيرور اسيت وخطاسيت 

 ن1/2583 :1336، وموّوی                

ته اسيت؛ نگری، مستایماً به میزان عال آدمی وابسياز طرفی، بايد توجّه داشت که عاقبت

 مصاديق بارز جهل است:طور که سطحی نگری و به تعبیر ديگر، آخُر نگری، از همان

 چشم کودک همچو خر در آخورسيت

 بینييد عخيي او در آخييور چييرب مييی

 

 چشيييم عاقيييل در حسييياب آخرسيييت 

اب آخييرش بینييد تخيي   وييين ز قصييّ

 ن3741-3/42 :1336، وموّوی          

 حماقت  .9-1

نشيأ مهيای جهيل و نيادانی اسيت کيه موننيا آن را سفاهت و حماقت، يکی ديگر از گونه    

وّیيا  و اخالقی دانسته است. به عایيدة وی، آزارهيايی کيه هميواره دیيامبران و ا هایشرارت

ه بيا آنيان عاخی آن اش اص بوده کاند، در اثر حماقت وکممردان حقّ از ديگران متحمّل شده

 اند.روبرو بوده

 چون سفیهان راسيت ايين کيار وکیيا

 گيييمهانبیيييا  را گفتيييه قيييومی را

 

 نزم آمييييييد ياتخييييييون اننبیييييييا  

 ز سيييييفه: انّيييييا تَطَی رنيييييا بکُيييييما

 ن1400-2/1 :1336، وموّوی           

ا مغز، چون قيدرت فهيم سي ن انبیيای حيق رديديم که موننا گفت: مردم نادان و سب 

 اصيان عايل،نخیزند. از طرفی، سب  مغزی و ندارند، به آزار و اذيّت و دشمنی با آنان بر می

خيی هيای عاشود، زيرا انسان قادر اسيت کمبيودمیبرخالف ناصان تن، موجب دوری از حقّ 

-ر و طغیياندهد و در اثر ناصان عال به کفيخود را جبران کند و وقتی اين کار را انجام نمی

ه ن واهيد گاه در دیشگاه خداوند منّان ب شنودآورد، هیچهای اخالقی روی میگری و شرارت

 شد.

 آنکه بدرنجوری اسيتعال استناص

 هييا دور نیسييتزآنيي  تکمیييل خييرد

 کفييير وفرعيييونی هييير گَبيييرِ بعیيييد

 اسيييت موجيييب ّعنيييت سيييزای دوری 

 ّیييي  تکمیيييل بيييدن مايييدور نیسيييت

 جمخيييه از ناصيييان عايييل آميييد ددييييد



 
 ن1539-1336:2/41، وموّوی          

ای هيتوان اذعان داشت کيه موننيا عاميل اصيخی شيرارتبرداية مباحثی که گذشت می      

نی در آن منظور موننا از جهل، ناآگاهی صيرف کيه عاميل نفسياداند؛ امّا اخالقی را جهل می

-ان ميیهیچ دخاّتی نداشته باشد، نیست. کاربرد واژة جهل و مشتاّات آن در قرآن نیيز نشي

و  ترين انگیزه و تحريکيی طغیيان کيردهدهد که جاهل کسی است که به آسانی و با کوچ 

ر مايز میان درست و نادرسيت، کيگردد و خود را در تفکی  و تدست وش طوفان شهوت می

ّْاُرْآنَ وَإِن کُنتَ ایْ َ هَذَا یْنَا إَِّنَحْنُ نَاُصُّ عَخَیْ َ اَحْسَنَ اّْاَصَصِ بِمَا اَوْحَ»دهد.وکور نشان می

و وحي  کيرديم که به ت مِن قَبْخِهِ َّمِنَ اّْغَافِخِینَ: ما نیکوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن

ا إِذْ قَيالَ وَُّوطًين. »3ويوس /« خبران بودىم و تو قطعا دیش از آن از ب کنیبر تو حکايت م 

ا  بَيلْ اَنيتُمْ  شَهْوَةً مِّن دُونِ اّنِّسَنَ اّرِّجَالَتَأْتُوِّاَوْمِهِ اَتَأْتُونَ اّْفَاحِشَةَ وَاَنتُمْ تُبْصِرُونَ * اَئِن کُمْ َّ

کيب عميل نسته مرتقوم خود گفت آيا ديده و دا قَوْمٌ تَجْهَخُونَ: و ]ياد کن[ ّو  را که چون به

آمیزييد شويد * آيا شما به جاى زنان از روى شهوت بيا مردهيا در مي ناشايست ]ّوا [ م 

 ن.54-55نمل/«وايددیشه]نه[ بخکه شما مردم  جهاّت

اروا و نيهيا وييا حيانت وخصوصيیات موننا نیز معتاد است بسیاری از امیيال وخواسيته      

ایايت حفسانی، موانعی  در راه شناخت صحیح درست از نادرست شده و انسان را از مذموم ن

 کند.دور می

قيی غیير اخال در ادامه به بعضی از عوامل نفسانس که از نگاه موننا موجب ارتکاب اعمال     

 شود. خواهند شد، اشاره می

 ترس .10-1

ابل انسيان مانند سدّی در ماشود و ترس از ديگر عوامل نفسانی است  که مانع فهم می      

ر ی دارد و دشود. ترس، متعخّاات گوناگونگیرد و مانع صدور اعمال شايسته از وی میقرار می

دانيد و یمي« ترس از نیستی»کند امّا موننا اصل و ريشة هر ترس را اشکال م تخفی بروز می

ت است کيه در بیي« هستی خود و متعخّاات آن»به عایدة وی ترس از نیستی از دست دادن 

 کند.می« باد وبودِ ما»ذيل، اين هستی را تعبیر به 

 بييياد ميييا وبيييودِ ميييا از داد تُسيييت

 

 هسيييتی ميييا جمخيييه از ايجييياد تُسيييت 

 ن1336:1/608، وموّوی                   



 
 شيودانی میهای فراوباعث به وجود آمدن غم« هستی خود»ب ار وگَردِ باد و بود، يعنی       

 های بشر است:اساس تمام غمواصونً 

 ها کيه انيدر سيینه اسيتاين هم غم

 

 از ب يييار و گَيييردِ بييياد و بيييود ماسيييت 

 ن1/2300 :1336، وموّوی               

 خوددرسيتی،فر باد و بود را تکبّير وخيودبینی، غيرور وخيودبینی، تکبّير ومرحوم فروزان      

سيت، امورد اين بیت به نوعی صحیح  هستی وّوازم آن معنی کرده است. همة اين معانی در

ز اا منظيور تر باشد، زيرامّا به نظر می رسد معنای سوم يعنی هستی وانسانن وّوازم آن دقیق

: دفتير 1373فير، انيد.وفروزانرا نیيز ّيوازم هسيتی انسيان دانسيته« ب ار وگَرد وباد و بود»

 ن977اوّل،

و نیستی  گی وی، ترس از عدمماندعابيکی از موانع شکوفايی استعداد انسان و دّیل عمدة 

 دارد: ها را نیزآمدشود، اين دیاست که همان طور که مانع عمل وحرکت در راه صحیح می

 جای دخخست اين عيدم از وی ميرم

 کارگاه صنع حق چون نیستی اسيت

 

 

 بياش عاميل اسيتکارگه چون جای

 دييس درآ در کارگييه يعنييی عييدم

 

 جای خرجسيت ايين جهيان بيیش وکيم 

 ز معطّييل در جهييان هسييت کیسييتجيي

 ن691-2/92 :1336، وموّوی             

 

 آنکييه بیييرون اسييت از وی غافييل اسييت

 تييا ببینييی صيينع وصييانع را بييه هييم

 ن763-1336:2/64، وموّوی      

درسيت  ترس از رنج و فار و خواری، يکی از مصاديق ترس از نیستی است کيه معميونً      

 ود.شزمانی که انسان تصمیم خود را برای انجام عمل خیری گرفته است مانع راه وی می

 تو چيه عيزم ديين کنيی ييا اجتهياد

 که ميرو زان سيو بینيديش ای غيوی

 نيييوا گيييردی زيييياران وابُيييریبيييی

 

 انيييدر نهييياد دييييو بانگيييت برزنيييد 

 کيييه اسيييیر رنيييج ودرويشيييی شيييوی

 خيييوار گيييردی ودشيييیمانی خيييوری

 ن4325-3/27 :1336، وموّوی         

ردد تيا گيتواند عيامخی کم مینهد، دستاين ترس و نگرانی که نفس در وجود آدمی می      

ن از نگيراييرا زانسان انجام تصمیم خود را به تأخیر انداخته وبه خود وعدة امروز و فردا دهد، 

 ها و جدايی از يارانش است.دست دادن نعمت



 
 تيييو زبيييیم بانيييگ آن دييييو ّعيييین

 فييردا مراسييتکييه هييال فييردا و دييس

 

 واگرييييييزی در ضيييييالّت از يايييييین 

 راه دين دويم کيه مهخيت ديیش ماسيت

-3/29 :1336، وموّييييييييوی           

 ن4328

 حرص و غرض .11-1

ان بيه  خّق انستداند و باعث از عوامل نفسانی ديگر که موننا آن را مانع ديدن واقعیّات می   

 نامیده است.« عخّت»شود، حرص و غرش است که موننا آن را کارهای زشت می

 وآن دو عاّم را غرضشيان کيور کيرد

 جهييل را بييی عخّتييی عيياّم کنييد

 

 عخمشيييان را عخّيييت انيييدر گيييور کيييرد 

 وظييياّم کنيييد عخيييم را عخّيييت کيييژ

 ن2756-1336:2/57، وموّوی           

اسيت کيه  موننا انسان محبوس در بند قوت ماطعی اين جهان را به جنینی مانند کرده      

حاايقن وخون، چنان گوش و چشم او را در کرده است که او را از ديدن جهان بیرون از رحم 

 ناتوان و محروم کرده است.

 اسييتما گييوش را بنييدد طمييع از 

 همچنان که آن جنین را طمع خون

 از حديث اين جهيان محجيوب کيرد

 

 چشييييم را بنييييدد غييييرش از اطّييييال  

 کيييان غيييذای اوسيييت در اوطيييان دون

 ندانييد چاشييت خييوردغیيير خييون او مييی

-1336:3/68، وموّيييييوی                

 ن66

نيی دکيه دل خيود را از طميع و غيرش اميور  کالم آخر، اين که انسان خام طمع مادامی   

 سوی عاّم فراتر بگشايد:تواند چشم دل خود را بهوفروتر داک نگرداند، نمی

 دييس حیييات ماسييت موقييوف فطييام

 

 انييدک انييدک جهييد کيين تييم اّکييالم 

 ن3/49 :1336، وموّوی           

 تكبر  .12-1

در فريب انسان ومبيادرت او موننا تکبّر و خوددسندی را يکی از عوامل نفسانی بسیار اساسی 

داند به عایدة وی، ش ص متکبّر نسبت به خيود اعتميادی دروغيین و به خطای اخالقی می



 
: 1373فير،گردد وفيروزانکند که تنها در ماام مح  وامتحان مش ّص میاساس دیدا میبی

 ن.729دفتر اوّل، 

 او چو بیند خخق را سرمست خيويش

 او ندانيييد کيييه هيييزاران را چيييو او

 

 رود از دسيييت خيييويشاز تکبّييير ميييی 

 ديييييو افکندسييييت انييييدر آب جييييو

 ن1856-1/57 :1336، وموّوی          

ه باشيد و شود که ش ص در ماابل ديگران رفتار ناشايستی داشيتغرور و تکبّر باعث می      

 در کمال جسارت اين رفتار خود را مصداق عینی غیرت وحمیّت دينی وشرعی دندارد:

 کسی جُرمی بدييد خويش بین چو از

 حمیّييت دييين خوانييد او اييين کبيير را

 

 آتشييييی در وی ز دوزخ شييييد دديييييد 

 ننگيييرد در خيييويش نفيييس گبييير را

 ن3353-1/54 :1336، وموّوی          

گيرینتيجه .13-1  

خيود  ش صيی تجربیات حاصل و بوده و کامل جامع کتابی که است اين مثنوی ممتاز ويژگی

 رهيا ميادی از تعخايات را انسيان ن سيت،  اش، نويسينده قيول به کتاب است. اين سراينده

رفيی از طرييق، در مع مراحيل و در ايين بيردخيدا می او را تا مالقيات دخهدخه سپس کند، می

توجيه ايين لشيود. نکتية قابمی نمايانيده فرد به فضايل و رذايل اخالقی  و عرفانی، راه و چاه

القيی تر است از کسب فضايل اخبسیار محسوساست که توجه موننا به ترک رذايل اخالقی 

ن بيدل و به حایات، در مثنوی، اين اعتااد که با ترک رذايل اخالقی، همة صفات بيه محاسي

 شوند، بسیار قوی است.می

ه و موننا به راه و رسم انسانیت و متحخی شدن به صفات دسينديده نیيز توجيه خياص داشيت

 دهد.اخالق بشری قرار می های خود را در خدمتی عناصر داستانهمه

ود بيرون کنيد خواننيده را از خيموننا در مثنوی، عنايت بسیاری به انسان داشته و سعی می

ق وصاً اخيالای رموز اخالقی، خصآورده و چیز ديگری از او بسازد، به همین روی با دقت ويژه

وزش خالقيی را آميهای زيبيايی، مسيائل او حکم و داسيتانکند و با امثال شرعی را بیان می

 دهد.می

های بديع و سنجیده در باب اخالق، ّذات معنوی را بير ّيذات جسيمانی تيرجیح وی با نکته

داند که ميانع سان بندی میها را بهد آنوخوهای زشت مانندهد و ريا و خوددسندی خخقمی



 
هاسيت، نهيی یهيا و نهياينکه مثنوی، دکّان تَيرک شود. کالم آخرسوی عاّم بان میدرواز به

ازماديّات، شهوت، ريا، حسد، فاش کردن اسرار، و خالصه از هير آنچيه انسيان را از معبيود و 

کس که طاّب معنويات است؛ کند. مثنوی راهنمای معنوی است و آنمحبوب واقعی دور می

 بهتر آن است که مثنوی را ياد بگیرد.

 منابع .14-1

 قرآن کريم -

حی، تهيران: داّعباد، با انت اب و مادّمة محمّيدامین رييان، مرصا1373رازی، نجم اّدّين، و -

 عخمی.

 ن، اصول فخسفه و روش رئاّیسيم، دينج جخيد، جخيد1388طباطبايی، سیدمحمّد حسین، و -

 دوم، تهران: صدرا.

چيا   اّدّين، به کوشش حسيین خيديو جيم،ن، احیا  عخوم1366غزّاّی، ابوحامد محمّد، و -

 دوّم، تهران: عخمی و فرهنگی. 

 ن، شر  مثنوی شري ، تهران: عخمی و فرهنگی.1373اّزّمان، وفروزانفر، بديع -

 ز.ن، فالسفة يونان، ترجمة حسن فتحی، تهران: فکر رو1375گاتری، دبخیو.کی.سی، و -

دکتر  ن، مثنوی معنوی، به تصحیح نیکخسن، به کوشش1379اّدّين محمّد، وموّوی، جالل -

 سايه گستر. محمّدرضا برزگر خاّای، تهران:

ران: ن، مثنوی معنوی، به کوشش: رينوّد نیکخسون، تهي1336اّدين محمد، وموّوی، جالل -

 امیرکبیر.

انفير، چيا  اّزّميان فروزمافیه، بيه تصيحیح بيديعن، فیه1369اّدّين محمّد، وموّوی، جالل -

 ششم، تهران: امیر کبیر.

، اّمحجوب، به تصحیح محمود عابيدین، کش 1383هجويری ابواّحسن عخی بن عثمان، و -

 تهران: سروش.

 

 


