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 چکیده

یکی از مسائل بسیار مهمی که توجه بسیاری از فیلسوفان وجودی را به خود جلب کرده، هویت و 

و ظاهری که به دیگران  هایشداراییخود اصیل انسانی است. هویت اصیل انسانی گاه خود را در میان 

نمایاند، محو میگردد و انسان دچار خودفراموشی و از خودبیگانگی میگردد. مولانا جلال الدین در می

ی به طور جد نمایانیم،ای که به دیگران میآنچه داریم و چهرهاز  "آنچه هستیم"مثنوی معنوی به تمایز 

 آنها اشاره هن مقاله بو معیارهایی نیز برای تشخیص این تمایز ارائه نموده است که در ایکرده توجه 

 سانند.رموقعیتهایی هستند که به ما در یافتن خویش مدد میبحرانی و تشویش زا وضعیتهای خواهد شد. 

 از خود بیگانگی.: مثنوی، بودن، داشتن، نمودن، هویت، واژگان کلیدی

 

 

 

 مقدمه

های گوناگون از جمله ای است که توجه ارباب نظر را در زمینهانسان بحثی میان رشتهله هویت مسئ

های مختلف مورد توجه واقع شده است. شناسی، جامعه شناسی و فلسفه به خود جلب کرده و از جنبهروان

م(، 1001-1091های گوناگون است. اریکسون )های مهم صاحبنظران در عرصهدغدغه بحران هویت، از نگرانی
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یت را به صورت یک نظریه مطرح کرده است. روانشناس امریکایی نخستین کسی است که اصطلاح بحران هو

شود که با وجود تحولات و تغیرات هویت در نگاه وی به احساس نسبتاً پایدار از یگانگی خود تعریف می

(. اما این یگانگی خود گاه دچار اختلال میشود و فرد ممکن Erickson, 1968, p14ماند )خارجی ثابت می

دانی شود. قصد ما از پرداختن به بحث هویت در این مقاله، صرف در تشخیص هویت خود دچار سرگر است

نظر از مباحث خاص روانشناسان، تمرکز بر تمایزی است که هویت از سایر ابعاد زندگیمان دارد. به نظر برخی 

ها و نمودهایمان میگیریم و تمایزشان را جدی ها با داشتهاندیشمندان خلطی که ما انسانها میان بوده

یم، خطری است که هویت ما را تهدید میکند. این دو معنا به ویژه در جوامع مدرن امروز که هدفش نمیگیر

، خلط شده است؛ تا بدانجا که اکثر مردم خود را جز به احساس «مطلقا کسب و ثروت و سودجویی است»

و  شان نیز رنگشناسند و حتی احساسات و روابطشان با عزیزانی چون همسر و فرزند و دوستانمالکیت نمی

ارنده د مثابهنگرند و به خویش نیز یه های خود میبوی رابطه مالکیت به خود گرفته و آنها را به دیده داشته

 (. 01-03، 11، ص1731کنند )رک: فروم، آنها توجه می

-توان در آثار کیهای بیشتر فیلسوفان اگزیسانسیالیست است که صحبت از آن را میهویت از دغدغه

با تعابیر گوناگونی چون فردیت، خود، وجود، دازاین، آنچه  ور، یاسپرس، شوپنهاور و هیدگر دید کهیرکگ

سه  . شوپنهاور در کتاب معروف و محبوب خود، در باب حکمت زندگی میانهستیم بدان اشاره کرده اند

 گذارند، تمایز قایل میشود: مولفه که  در سرنوشت انسان تاثیر می

 شخصیت و هویت انسان؛هستیم یا آنچه  -

 : مالکیت از هر نوعیآنچه داریم -

 یا تصور دیگر از ما.نماییم آنچه می -

؛ که امتیازات است ،های ما یا آنچه هستیمهست وفردیت  در گرو« به طور بدیهی»به نظر وی، سعادت 

ف عوامل روند. شخصیت در نگته وی عامل دورنی و در وجود فرد است که برخلاواقعی شخص به شمار می

یم توجه نمایبیرونی تاثیر مستقیم بر سعادت وی دارد؛ حال آنکه متاسفانه ما غالبا تنها به آنچه داریم یا می

 (. 12-19، ص1710کنیم )شوپنهاور، می

 در مقابل« فرع»و  «خود»، در برابر «بیگانه»نگریم، کاربرد نعابیری چون حال زمانیکه به مثنوی می

ی به این تمایز توجه جدی دارد و هر آنچه غیر از من واقعی انسان است را بیگانه دهد ونشان می« اصل»



نامد. تمایز بودن، داشتن و نمودن در مثنوی گاه در ضمن ابیات پراکنده بیان شده و گاه مضمون اصلی می

رد. انگابرخی حکایات بوده است که مولوی طرح آن را از عوامل مسخ شدگی و ازخود باختگی انسان می

 جوهر»نامد، می« بیگانه»ها و تظاهرهایش، که وی دغدغه مولانا این است که انسان در دل باختن به داشتن

 خود را از دست بدهد: و هویت« از فزونی در کمی افتد»، و خود بازد و «خود را نبیند

این ابعاد را از هم  این مقاله در صدد است تا به این مسائل دست یابد که اولا چه لزوم و اهمتی دارد ما

ای از ویژگیها اعم از اوصاف برآمده از داشتن، نمودن و بودن به توان هویت را مجموعهجدا کنیم ئ آیا نمی

تواند به حساب آورد و آیا اصلا بودن غیر از همین اوصاف است؟ مرز این اوصاف چیست و هر فرد چگونه می

ند و غیر از آنچه حقیقتا دارد، دست یابد؟ به عبارت دیگر، میکبودن خویش ورای آنچه بر دیگران اظهار می

توان بر این تمایز ارائه کرد؟ و در نهایت آیا مولانا راهکاری نیز برای یافتن آنچه هستیم، ارائه چه معیاری می

 کند؟می

 خود و بیگانه در مثنوی )درد هویت(

 «ایاندیشه همه تو برادر ای» که مصراع این آید،می میان به در انسان هویت و حقیقت از سخن هرگاه

 رد انسان که اند هایی"بیگانه" نیستند؛ "من" جسم و بدن مثنوی، در گردد.می تداعی ما برای( 133/ 1)

 :بیندنمی «را خود جوهر» آنها بر تمرکز
 مکن بیگانهکار خود کن کار  در زمین مردمان خانه مکن
 کز برای اوست غمناکی تو                  کیست بیگانه تن خاکی تو

 جوهر خود را نبینی فربهی        دهیتا تو تن را چرب و شیرین می
 (1 /167-162.) 

 معرفتی بعد این از بارها او .داندنمی انسان حقیقت و خود را اینها وی دهدمی نشان قبیل، این از مواردی 

 «خبر» و( 129/ 6) «آگهی» و داندمی او معرفتی بعد را انسان و جان حقیقت تمام و گفته سخن انسان

 مسخ موجب آگاهی، آن دادن دست از و اوست خوب هایویژگی و «شدن اللهی» منشأ که آگاهیی. نامدمی

ان شرافت انس و . وی بارها به این مطلب که هویت انسان به آگاهی اوستمیشود او بیگانگی خود از و شدگی

ه به طور مفصل ببر سایر حیوانات به دلیل عنصر درونی آگاهی است، پرداخته است. از جمله در دفتر ششم 

دهد. وی بر جان حیوان و وجود فرشته ترجیح می« آگاهی»پردازد و جان انسان را به دلیل این مطلب می



فرشتگان دایم در سجودند نیست، زیرا دهد که شرافت انسان بر سایر موجودات، حتی به عبادت توضیح می

 و با اینحال انسان بر آنها شرافت دارد:

  فزون هر که را افزون خبر جانش         جان نباشد جز خبر در آزمون

 راز چه ؟ زان رو که فزون دارد خب           جان ما از جان حیوان بیشتر

  باشد افزون تو تجبر را بهل       وز ملک جان خداوندان دل

  تر است از بودشانجان او افزون    سبب آدم بود مسجودشانزان 

 ....مر کردن هیچ نبود در خوریا      ورنه بهتر را سجود دون تری

 توجه و بدانیم مشائی نطق را آگاهی از وی مراد ما که گرددمی این از مانع ابیات این مجموعه در دقت    

 سخن وردم این در حصرگرایانه او. کندمی کمرنگ را ارسطویی نطق و تعقل صرف به اندیشه تفسیر مبانی به

 "من" تحقق یابد، افزایش آگاهی میزان هرچه. داندمی آگاهی و خبر در منحصر را انسان ذات و گویدمی

 :شودمی بیشتر

 است تر جان با آگاهتر او که هر  است مَخبر جان ماهیت و سِر چون

(6 /110) 

 قرار انسان هایآگاهی سایر پایه که. است خودآگاهی علمی، گونه هر از پیش آگاهی، این از مراد     

 اشتد توجه باید. نهدمی تفاوت خودآگاهی نادرست پندار و خودآگاهی میان مولانا که اینجاست در و. میگیرد

. است آگاه خود دارد، خود از تصوری که فردی هر کنیم گمان که نیست پنداره خودِ همان آگاهی خود که

ینگ، برون) باشدمی رتصو همین نیز وی کردار و رفتار منشأ و دارد خود درباره فرد که است تصوری پنداره خودِ

 از خنس تواننمی دیگر نباشد، واقعی خود مطابق اگر و نیست واقعی خویشتن با برابر لزوماً و (112، 1711

 . است معرفتی یا آگاهی هر اصلی شرط واقعیت با مطابقت و صدق زیرا زد، خودآگاهی

 مثنوی در پندارزدگی عوامل

 خودآگاهی در کندمی بررسی خودآگاهی عدم با رابطه در را هویت بحران و خودباختگی اغلب مولوی

 یزن مولانا که دارند دخالت اخلاقی و معرفتی اجتماعی، و فردی فراوانی عوامل از اعم گوناگونی، عوامل انسان

است. برخی از این عوامل جنبه اجتماعی و خارجی دارند؛ مانند آنجا که  نموده اشاره آنها به پراکنده طور به



ه د»کند: انگارد و در نتیجه توصیه میشدت عقل می «بی نور و بی رونق»جامعه کوچک و بسته را موجب 

را « جمله عالمگمراهی »داند، یا زمانی که حضور یک راهنما و مرشد را در تربیت ضروری می( 7/213) «مرو

(. برخی دیگر جنبه اخلاقی دارند؛ در نظر مولانا نباید از 1/167انگارد )می« ابدال حق»نتیجه بی خبری از 

ردند. گتاثیر معرفتی رذایل اخلاقی غافل بود. این رزایل بدلیلمنع از بینش و اندیشه موجب سقوط آدمی می

-1/1261(، ظاهر بینی )1312-1/1311(، بدگمانی )1/170(، حسد )1/1392در این راستا، وی حرص و آز )

 اه،رف مانند انسان هایداشته که کندمی تأکید مولانا، میان این در اماداند. ( را مانع آگاهی و معرفت می1263

 خود بودنِ و حقیقت انسان گردندمی موجب خویشتن، از وارون پندار ایجاد با نیز... و شهرت، ثروت، قدرت،

 وی نظر در فراموشی خود. گرددمی مطرح نمودن و داشتن با هویت بحران بحث اینرو، از ؛کند فراموش را

 .است دیگران و خود، هایداشته ،خود با فرد نادرست تعامل از حاصل ایانگاره بیماری یک

 مضمون گاه و شده بیان پراکنده ابیات ضمن در گاه معنوی مثنوی در نمودن و داشتن بودن، تمایز    

 و داشتن خلط و دهدمی پیوند هویت و اصالت با شدت به را آن طرح مولانا. است بوده حکایات، برخی اصلی

 باختن دل در انسان که است این مولانا دغدغه. 1انگاردمی انسان خودباختگی از و الیناسیون عوامل از را بودن

« خود بازد»( 162-167/ 1)« جوهر خود را نبیند»نامد، می« بیگانه»که او آنها را – نمودهایش و هاداشت به

 :و فردیت خویش از دست دهد "از فزونی در کمی افتد"و در نتیجه 

 (1999/ 7از فزونی آمد و شد در کمی ) خویشتن نشناخت مسکین آدمی           

 

 نمودن و بودن

 حکایتکنیم. تمایز است، آغاز میبحث خود را با اشاره و مقایسه دو حکایتی که موضوعشان بیان این 

کوشد که می کندو فقیر می« شخصی مستهان»از  در دفتر سوم، با زبانی آمیخته به طنز صحبت« مرد لافی»

. مولوی با تاکید بر نیستچنین در واقع و حال آنکه  بنمایددر جمع اغنیا خود را همرنگ با آنها و ثروتمند 

 وز»کند: آمیز و موجب عدم آرامش و مایه سلب راحتی است، توصیه میاینکه نمودِ بی بود، نمایشی دغل 

خواهد بگیرد، تاکید بر یکسانی بودن و نمودن ای که مولوی می( نتیجه311/ 7« )وز دغا خود را مکش نمایش

 نهد: است که مولوی، آن را راستی و صداقت نام می

و رکاتش نمایشی بیش نیست و اصالت ندارد. اداند که حمولانا اینگونه شخصیت را شخصیتی تقلیدی می

                                                           
، به تفصیل در این زمینه سخن گفته است. لذا از تکرار آن مطالب و پرداختن «از خود بیگانگی، مرگ و موقعیتهای مرزی در مثنوی معنوی»نگارنده در مقاله . 2 

 (.01شود )رک: مقالات و بررسیها، پاییز و زمستان به از خودباختگی در این مقاله پرهیز می



کند؛ شخصیت تقلیدی را در مقایسه با بر آن می« دو صد لعنت»داند و می« آفت هر نیکوی»که تقلید را 

از محقّق تا مقلّد »کند: تشبیه می ، به پژواک در برابر داوود«محقق»شخصیت اصیل و به بیان مولانا، 

ت، مرد لافی خود بر شخصیت نمایشی و دروغین خود واقف است و خود در این حکای (107/ 7« )فرقهاست

ساز و مودن در این مرتبه نیز خود دردسرداند. گرچه ننیز آن را باور نکرده و فاصله بود و نمود خود را می

ای است که فرد نمایش خود را باور سبب سلب آرامش است؛ اما نگرانی عمده مولوی، در اشاره به مرتبه

 د. کنمی

 

 باور کردن نمود  

لی داد، تمثیسر می« هین منم طاووس علیین شده»حکایت شغالی که در خُم صباغ افتاده بود و بانگ    

دهد که چگونه از یک نمود و بر این عده است؛ مولوی این حکایت را مقدمه واکاوی شخصیت فرعون قرار می

فرعونی مرصع کرده »به طریق تشبیه عکس شغال را به رسد. او گردد و به پندار میادعای بزرگی آغاز می

برآورد و مردم واکنشی  "انا الحق"( و بانگ 360/ 7« )در خُم مالی و جاهی اوفتاد»کند که تشبیه می« ریش

ای که شخصِ نمایشی ادعای خود مطابق میل او نشان دادند؛ و واکنش مردم، او را به باور نمود کشاند؛ مرحله

د؛ برس« پندار»فراتر رفته و به « لاف»د؛ و دغدغه اصلی مولانا نیز همین است که فرد از ادعا و کنمی باوررا 

 نامد.می« رنجور»و « بیمار»، «مست»که در اینجا دیگر مولوی او را صراحتا 

آن گدای ژنده  ستکمَگشت 

 دلق

از ســجود و از تحیـرهای  

 خلـــق

(7 /311) 

کند و لذا عوامل داشتن و نمودن را ا در امتداد بودن مطالعه و بررسی میمولوی بیشتر، نمودن و داشتن ر

  گردد.کند که موجب مستی و مسخ شدگی فرد میمی« اژدها»و « مار»داند و تشبیه به از آن رو خطرناک می

مال مار آمد که در وی 

 زهرهاست

و آن قبول و سجده خلق  

 اژدهاست

7 /313 

گوید؛ وی حتی این را در عنوان تحلیل روان از بیماری و رنجوری سخن میاو در مواجهه با مسخ شدگی 

و عمده عامل آن را « بیمار شدن فرعون به وهم از تعظیم خلقان»کند: شناختی از حالات فرعون بیان می

رائه اداند. نکاتی از تحلیل مولانا از روند تحول و الیناسیون در فرعون می« سجده خلق از زن و از طفل و مرد»



 کند، قابل برداشت است:می

مرصع کردن »شود که مولوی در اینجا با تعابیری چون ماجرا از نمودنِ بدون بود فرعون آغاز می -1

 کند. به آن اشاره می« طاوسی کردن»و « ریش

 تاثیر نمودن مقام بر برانگیختن توجه و تعظیم خلق؛  -1

= تبدیل نمودن به پندار )تبدیل خود بزرگ تاثیر توجه و ستایشگری مردم بر شخصیت فرد -7

 نمائی به خود بزرگ پنداری؛

 اشاره به سیری ناپذیری میل ستایش طلبی، مقام خواهی و امیال این چنینی در انسان.  -1

-وهم و ظن، آفات عقل جزئی هستند که در مواجهه با علو مقام و جایگاه، نا خود آگاه سربرمی -2

( همچنانکه به نظر اریک 1269-1220/ 7شود. )در موقعیت معمولی دچار وهم نمیآورند. به نظر او انسان 

ا ی خودبینی و خودپسندیظهور بودن منوط به میزان کاهش داشتن است، بودن مستلزم ترک »فروم نیز 

 (111طبق اصطلاح صوفیان عبارت از تهی ساختن خود و فقر است. )ص

دهد مولانا به شخصیتهای نشان می« منهمک»و « بیمار»، « رنجور»استفاده از تعابیری چون  -6

 نگرد. می بیمارپنداری به دیده 

کند و بیشترین سقوط آدمی را ناشی از او درحالی که به شدت خطر این بیماری هویتی را گوشزد می

رهایی داند، در صدد یافتن عوامل پندار زدگی و بحران هویت و راهکابحران هویت وی و عدم خودآگاهی می

 آید.برای آن برمی

 

 رویة داشتن 

های انسان است، که فرد را از خود حقیقی خویش هشدار دیگر مولانا در باختن هویت، مربوط به داشته

مندیها و . البته نه اینکه بهره7کندخویشتن را مسخ می« سفول»جدا میسازد و انسان در پس دل باختن به 

شوند که به خیال فرد راه یابند و باشند، بلکه زمانی اینها موجب سقوط میامکانات شخص به خودی خود بد 

انسان گردند؛ و فرد خود را با آنها تعریف کند. به قول اریک فروم، احساس تملک جایگزین سایر « رویه»

( فرد برای داشتن زندگی کند و از زندگی چیزی جز داشتن 01-03صهمان، احساسات او گردد. )رک: فروم، 

یابد و خود را تنها با مجموعه اضافاتی که کاملاً خارج نشناسد؛ هنگامی که تعامل با دیگری، معنای مالکیت می

                                                           
 (1/217زان وجودی که بد آن رشک عقول )            . خویشتن را مسخ کردی زین سفول3 



شناسد. اینکه غزالی در ذم شهرت طلب شهرت را مذموم یابند، میاز وجود او بوده و رابطه مملوکی با  وی می

 (. 100/ 7 ،1991 ،غزالیداند، نه خود شهرت را، در حقیقت بیان همین است )می

. کشددر ده بیت به طور مداوم سیر مسخ شدگی انسان را به تصویر می مثنوی مولوی در دفتر اول    

(، 211-271/ 1ها )به داشته دل بستن و (273/ 1کند )هبوط می "چرخ برین در آب و گل اسفلین"انسان از 

 تر از مسخکند و او دچار مسخی به غایت دونمی شخصیتی مست و بیمار و گرفتار در وهم و پندار از او ایجاد

( و تأثیر 1/39« )جهانی را بر خیالی روان»شخصیت مسخ شده برای مولوی، که  (.270/ 1گردد )جسمانی می

ای است داند )همان(، یک بیمار انگارهو پنهانی و عمیق می« نیست وش»خیال و پندار را بر روان آدمی را 

« از لگد کوب خیال»ها و امکانات خود ندارد و جان او د و حدود و مرزهای تواناییکه شناخت درستی از خو

(. 111-1/111اندیشد)خویش به چیزی نمی«  زیان و سود و خوف زوال»دچار بحران شده است و جز به 

را های معرفتی همچون تقلید ای از رذایل اخلاقی چون کبر و عجب ... و نقصهمین پندار و خیال، زنجیره

 دارد.  

های مادی فرد نیست؛ بلکه سایر روابط انسان نیز ممکن است اما رویه داشتن تنها منحصر به دارایی     

بگیرد؛ مولوی متوجه است که این امر ممکن است به ساحت امور « زیان و سود و خوف زوال»رنگ و بوی 

 «افلاطون و جالینوس»در مثنوی توان گفت عشقی مقدسی چون تدین، دانش و  عشق نیز کشیده شود. می

در فردی با رویه بودن باشد تا جزوی از وجودش گردد و بتواند است که « تردر روان و بصر ز غنچه تازه»و 

یش شود. وگرنه خود، علتی نیازمند طبیب است. نخستین داستان مثنوی، در بیان «طبیب جمله علتها»

عشقی است که در روند بودن فرد قرار نگرفته است؛ کنیزکی دلباخته ظاهر زرگری است و به محض زوال 

 و « جان دختر در وبال او نماند»زیبایی معشوق، 

 اندک در دل او سرد شد اندک                                      چونک زشت و ناخوش و رخ زرد شد

ض . لذا به محروی نبوده استآن معشوق زیبا داشتنتقاضای  چیز جزتوان گفت دلباختگی کنیزک می

گردد. مولوی این عشق را در او نیز به انزجار مبدل می« عشق کز پی رنگ»رفتن زیبایی معشوق، اشتیاق و 

دهد، که در پی تملک و سود و زیان و محاسبه نیست لیلی قرار می شرط و قید مجنون بهقیاس با عشق بی

    و عشق جزوی از وجود او گشته است.



 هویت اصیلبازگشت به راههای 

صورت های داشتن و نمودن را کنار زند و به خویش بازگردد. وی بهتواند لایهبه نظر مولانا، انسان می

گوید. زبان مولانا در رهایی از هویت پنداری، اصالت سخن میهای بازگشت به پراکنده از چند و چون راه

(، 1131/ 1) "انگاردبی عنایات خدا هیچ می"بیشتر یک زبان دینی است؛ عنایت الهی در نگاه وی که خود را 

ها را کین"، "ها را یقینگمان"، "زهر را شربت"، "عین تخییل را حکمت"تواند چون آفتابی است که می

توان هر آنچه را که کمکی به بازگشت انسان ( لذا می216-1/212کند ) "ف پندار و تخیل را آببر"و  "مهر

ای غیر اختیاری مولوی به خویش نماید، عنایتی الهی به حساب آورد؛ چه راهکاری اختیاری باشد و چه زمینه

 شود:. در اینجا به چند مورد اشاره میداندار فرصتی برای یافت خود می همه

 ویشتش

 یاضطراب و هراس. دارنددر تمییز آنچه هستیم از آنچه داریم، ی مهم نقش هراس و شیتشو مولانا نظربه 

 نممک که ببردی پ آنها بودنی واقع ریغ به و ندیبب خطر در را خودی هانموده و هاداشته فرد نکهیا از حاصل

 بودن" متوجه را او که داندیم تلنگر کی محتاج را نهیال انسانی و. نباشد آن متوجهی عاد حالت در است

ی ندگز در تلنگرها نیا اوقاتی گاه. کندینمی زندگ "خود" با بفهماند او بهی نابود از شیپ و گرداند "یواقع

 هکیی هاتیموقع است؛ی زندگ آور اضطراب و دشواری هاتیموقع تلنگرها، نیا جمله از. ندیآیم شیپ انسان

ی شیوتش با توأم قیتفر نیا و. ندیبب خود از را _است باخته او در را خود که_ی گرید آن قیتفر ویی جدای و

 در زانند،یگر هاآن از مردمی توده که ترس وی دیناام اضطراب، ش،یتشو. استی خودآگاه به منجر غالباً

 دست زا اصالت به دنیرس مقدمه گاه و انسان اصالت ازی نشان رایز دارند،ی اریبس تیاهم سمیالیستانسیاگز

 هب بازگشت و وتنزل سقوط از نیدازا آمدن برون موجب رای آگاهترس و دلهره دگریها. گردندیمی تلق رفته

 ریسا از ازشیامت و انسان خاصه رای دینوم رکگورییک سورن و( 771، ص1716دگر،یها) داندیم شیخو عالم

یی والا ای کرانیبی قامتراستی معنبه رایز کند،یم زیمتمای قامتراست از تری اساسی بس را او» که جانوران،

 شیتشو که استی کس آن از تنها آرامش رکگور،ییک باور به(. 76ص ،1733 رکگور،ییک« )است بودن روح

 جاه اوج در دارد؛ وجودی مثنو در شیپ هاقرن نگاه نیا. (29ص ،1711 همو،) است کرده لمس و شناخته را

 خمس تواندیم شیتشو کی تنها گاه شود،یم فراموشی واقع شتنیخو که ها،یدوستمال و هایطلبشهرت و

 ز» و آوردیبرم« شده نییعل طاوس منم نیه» بانگ مغرور، و مست که را نهیال انسان رایز. دیبزدا رای شدگ

 هب افتنی یآگاه! توانمینم گرید که کشاندیم اعتراف نیا به آغازد،یم( 1/1211« )گفتن الحق انای دردی ب



 بای واقعیی ارویرو: اندینمایم را خود مواجهه دو در اضطراب نیا ،یمثنو در و است نیآفر اضطراب ،یتناه

 .یشیاند مرگیا  مرگ بای ذهن مواجهه وی مرز تیموقع کی

 تحلیل موقعیتهای مرزی در مثنوی:

در مثنوی، اغلب به موقعیتهای دشور زندگی مثل بیماری، درد، حوادث طبیعی اقبال نشان داده شده و 

 نامد و آن را باعث طاعت پروردگارمی «آن سویی»تفسیری خوشبینانه از آنها میبینیم. حتی آنها را از موهبات 

رود و به درک و هی انسان بالا می(. زیرا در این موقعیتها خودآگا1111-1119، 7داند )می« الله گویی»و 

های معمولی زندگی نیست که برای های مرزی مانند سختیرسد. دشواری موقعیت شناخت واقعی خود می

شود که مرگ و زندگی در تقابل و کشمکش با هم قرار همه پیش آید بلکه در واقع لحظاتی را شامل می

پی بردن به تناهی امکانات و نومیدی از خویشتن تشویش یابد. میآگاهی گیرند و انسان به این تقابل می

 (.1110/ 7دشواریها همین تشویشِ پس از آگاهی است )ترین خصوصیت این آفرین است و مهم

مولانا حال افراد را بیماری، بلا، محنت و گرفتاری در کشتی در حال غرق شدن چنین توصیف میکند و 

(، 1/612« )عهد و پیمان بستن بر جز طاعت نکردن»( ، 1/617« )وقت بیماری، همه بیداری»در مقابل، از 

میکند و نتیجه ( صحبت 7/1111« )الله گویی در محنت»( و 7/1111« )متقی شدن زاهد و فاسق در بلا»

را دقیقا  ،(. وی داستان توبه نصوح1/616شود )می« هوش و بیداری»موقعیتها موجب افزایش میگیرد که این 

ی، صه نبرد آبرو و رسوایدرد و در عراو را می نمودیک موقعیت تشویش، نقاب کند که قرائت میبا این رویکرد 

سازد چشاند و شخصیت بیمار نصوح را از نو میرا به او می« تلخی مرگ و عدم»شاید زندگی و مرگ 

ات شان آنها را موهبنگرد و به خاطر تاثیر(. از این لحاظ وی با نگاه مثبت به این موقعیتها می2/1717-1712)

 داند. آن سویی و عنایت الهی می

ویژگی این موقعیتهای مرزی، و یا به بیان دقیقتر اکثر این موقعیتها، تقابل مرگ مرگ اندیشی و تشویش: 

و زندگی در آنهاست و انسان در صورت پی بردن به این تقابل، در واقع متوجه حضور مرگ و سپس دچار 

پرد؛ مولانا نیز به صراحت درد و بیماری تناهی تمام امکانات خود در نقطه مرگ پی میشود و به اضطراب می

نامد. بیماری آثار متعددی بر روحیه و روان انسان دارد مانند پی بردن به ضعف، نیازمندی مرگ میرا رسولان 

ت سته به شدت و حدشان مرگ اندیشی است. کسی که بیمار میشود، بو نومیدی از امکانات خود، اما مهمترین

هایی را ه در جریان مسخ شدگی بیند و این مر عجز او و ناپایداری و پوچی ارزشآن مرگ را نزدیک می

نماید. این روند خودآگاهی در سایر موقعیتهای مرزی نیز وجود دارد. این برایش اهمیت یافته بودند، اثبات می

همه پیش نیاید. در این میان، مرگ اندیشی علاوه بر  شاید برای «آن سویی» -به تعبیر مولوی-موقعیتهای 



( میتواند معیار مناسبی برای تمییز آنچه هستم، از آنچه 1069-7/1026جنبه تشویش زایی و آگاه گردانی )

مقام برای مولوی مهم است، حفظ اضطراب است و لذا مرگ، ، باشد. از آنجا که در این دارمو آنچه  نمایممی

گردد و با گور، لحد، تنهایی و نظایر آن همراه و لطیف بلکه به گونه مهیب توصیف مینه به صورت نرم 

ها و به طور کلی تمامی ایماژهایی که وی در این (. استعاره1929_2/1913؛ 1111-1/1112گردد )رک: می

 کند، همه تلقین گر تشویش اند، از جمله:زمینه در رابطه با مرگ استفاده می

؛ آب (7193-7192/ 1(؛ خانه نسبت به آثار مرگ و پیری )6/161(؛ شبانگاه اجل )1/1631)سنگ مرگ 

 ( و... 1/1669نیل در برابر قوم فرعون )

او در این رویکرد هراس گرا در پی آن است که با تاکید بر تناهی  مرگ، مخاطب را به این محاسبه بکشاند 

وی با بیان مقدماتی در رد را متوجه هویت خویش گرداند. که: من منهای قدرت، ثروت و سایر ارزشها؟! و ف

، حال پخته)رک: حسینی،  صدد دست یافتن به این نتیجه است که تنها آنچه ماندگار است، ارزش دارد

. و از این رو مرگ تبدیل به محکی برای سنجش ارزش میشود و امور ناپایدار را برای انسان (119-116ص

(. 711-2/717(؛ ظواهر )1910-2/1913(؛ مال و دوست )1611و  631-1/631؛ 1/166نمایاند )رک: می

 طبق این معیار فاقد ارزش واقعی و در نتیجه غیر اصیل هستند. 

 

 بیماری

ه ن بمانند پی بردعددی . بیماری تأثیرهای متنگردهشیار کننده می موقعیتی به چشمبیماری مولانا به 

 است. کسی اندیشیمرگ ترین این آثارمهم، اما بر روحیه و روان انسان دارد خودضعف و ناتوانی و نیازمندیِ 

اه کند تا شخص جایگکمک میامر بیند و این ، مرگ را نزدیک میمیزان بیماریشود، بسته به که بیمار می

ایش را هدیشی که عجز او و ناپایداری ارزشاننسان حس نماید. دردِ منجر به مرگواقعی خود را به عنوان ا

اش اندازد چون در واقع من فراموش شدهاثبات نموده است، او را به فکر خدا، سرنوشت اخروی، توبه و ... می

رهاند. در اینجاست آورد و وی را از مسخ شدگی و از خود بیگانگی ناشی از سلامتی و رفاه میرا به یادش می

یری گردد و تغیلاً دگرگون میاماش کاه جهان بینیبیند و گکه وی گذشته و آینده خود را به نوعی دیگر می

 کنون بی اعتنا بوده شود و به آنچه تاکند. انسان هشیار میاساسی در منش زندگی و سرنوشت او ایجاد می

 .نمایداست توجه می

 حســـرت و زاری گه بیماری اســـت 
 

ـــت   وقــت بیمــاری همــه بیــداری اس
 



ـــوی بیمــار، توآن زمــان کــه می ش  
 

ـــتــغفــار، توکـنـی مـی    از جـرم اس
 

کنی که بعد ازین عهـد و پیمـان می  
 

 جـز کــه طــاعــت نبودم کــار گزین 
 

ــت اینکه بیماری تو را  پس یقین گش
 

ــــد هوش و بیــداری تو رامی  ببخش  
 

 پس بدان این اصــل را ای اصــل جو 
 

ــــت بو  ــــت او بردس  هر کرا دردس
 

ــر ــردردت ــر، پ ــدارت ــی ــه او ب ــر ک  ه
 

ر1  ــ ــر، رخزردت ــاه ت ــه او آگ ــر ک  ه
 

1 :617 – 610  

 تنهایی و خلوت 

نماید، روی آوردن به تنهایی است که در راهکاری که وی مخصوصا برای یافتن هویت بی نمود، ارائه می

بیند و مهمتر از همه بودن و هویتی نه برای دیگران. و لذا به دلیل کاهش نمود، بود می« صفاهای دل»آن 

 انسان برای خود اوست:

  خلوت هر آنچه تن کند؟      نه از برای روی مرد و زن کندزانک در 

 (7191-7199)جنبش و آرامش اندر خلوتش           جز برای حق نباشد نیتش 

 نتیجه

مسئله خود و هویت اصیل، در فلسفه از اهمیت بسیاری برخوردار است که مولانا به طور جدی به بررسی 

ا کمترین توجه رپردازد. به نظر وی شخصیت و حقیقت انسان چیزی جز اندیشه و باطن او نیست که آن می

در نتیجه تعامل وی با اشیا و موجوداتی شناسد. هویت راستین انسانی بدان دارد و خود را به امور دیگری می

ش اه آن بیشتر از خود واقعیبازد. امر دیگری که انسان بکه وی نسبت به آنها احساس مالکیت دارد، رنگ می

با تعابیری چون آبرو، مفام و موقعیت و جاه و جلال بدان اشاره شده  اهمیت میدهد، نمود و ظاهری است که

ر دکند. داشتن و نمودن منجر به خودفراموشی میشود که خود را با آن به دیگران معرفی می است و انسان

 راهکارهایی برای بازگشت به خویشتن ارائه نمود است.  بسیار مورد توجه است و مولانامکتب مولوی 
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ها ترس، نومیدی و توان از زاویه دیگری نیز نگریست؛ در این موقعیتهای دشوار زندگی را میموقعیت

ندیشه ها او را به اتوانند یک انسان الینه و مسخ شده را به اصالت خود بازگردانند. زیرا این موقعیتاضطراب می

که  هاترین ویژگی اغلب این موقعیتکنند. مهمد و انسان را از توهم جدا کرده و وبا واقعیات آشنا میوامیدارن

تواند بیشترین اضطراب و بیشترین تأثیر را ایجاد کند، ایجاد مواجهه جدی برای انسان با مرگ خود است؛ می

ه تواند بگذراندن چنین موقعیت میگذارد؛ از سرچیزی که بیش از هرچیزی ناتوانی انسان را به نمایش می

 کلی زندگی فرد را دگرگون سازد.
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