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Abstract
Masnavi is of the most valuable moral mystical works of Persian literature which seeks
to teach real life and the way to reach happiness. The emphasis in this book is not only
on the ultimate perfection of creation and human resource collection, but also on the
relationship of mutual quest for the good life of this world in itself. The purpose of this
study is to investigate the extent and the representation of the world in this work. It also
attempts to examine how and why Rumi tends to the world. This way, after explaining
the concept of secularism, all lines were categorized into several important areas
including wisdom, moderateness, avoiding prejudice based on morality and without
thinking of heavenly reward, and avoidance of blind imitation. Moreover, an important
area is secularism which is highlighted in this study. As a result, we found that
Mowlana praised world since it is a means for reaching perfection. He described all
areas of secularism in four hundred bits directly and in the stories indirectly.
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زهره وفاییفرد -ميرجاللالدین کزازی
چکيده
مثنوی معنوی از ارزشمندترین آثار عرفانی اخالقی ادب فارسی است
سعادت بد بشر اس  .این هتاب بر رسید بد منبع خلق

هتد در تی تعلتیم زنتد ی حقیقتی و نمتود را

و همال غایی انسا تأهید میهند؛ البتد در رابطدای دوسوید بتد

تالش برای زند ی مطلوب این جهانی نیز توجد دارد .مسئلة این ژوهش آ اس

هد دنیا و جلو های آ بد چد میزا و

از چد دید اهی در این اثر نمود یافتد اس ؛ همچنین چگونگی و چرایی رایش موالنا بد دنیتا در ایتن جستتار بررستی
میشود .از همین روی س از شرح مفهوم دنیا رایی ،همة ابیات شش دفتر مثنوی موالنا در چنتد حتوزة مهتم از نمودهتای
دنیا رایی بررسی شد اس ؛ خردورزی ،مدارا ،دوری از تعصب باتکیدبتر نکتات اخالقتی و بتدو اندیشتید بتد تاداش
اخروی و دوری از تقلید هورهوراند ،ازجملد حوز های مهم نمودهای دنیا رایی اس  .در این زمیند داستا هایی این اندیشتد
را برجستدتر هرد اند هد در این ژوهش واهاوی شدند .هدف این بررسی تبیین نگرش موالنا بد دنیا و جلو هتای آ است .
در این فتار چنین دریاف

میشود هد موالنا دنیا را ارج مینهد؛ زیرا آ را را رسید بد عالم باال و همال میدانتد .او همتة

حوز های دنیا رایی را در چهارصد بی

بدطور مستقیم و در داستا هایی بدطور غیرمستقیم شرح داد اس .

واژههای کليدی
دنیا رایی؛ مثنوی معنوی؛ مولوی
1ـ مقدمه
فیلسوفا و متفکرا مغرب زمین از آغاز تاریخ اندیشة بشری برای شناخ

دنیا و نمودهای آ بسیار تالش هترد انتد و

رد از برخی رازهای بی هرا آ برداشتند و بد دستاوردهای بسیار را رسیدند .در شرق ،بدویژ در هنة فرهنگ خیز و
فرهنگ رور ایرا  ،از زما های بسیار دور ،در شناخ

و ستایش دنیا بسیار سخن فتد شد اس  .اندیشتمندا بستیاری
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برای معرف

همدسوید و دریاف

ماشتند و تفکر هردنتد .دنیتا رایی در عصتر حاضتر

ارتباط دنیا با انسا بسیار همّ

و

بدویژ در سد دهة ذشتد ،سترش معنایی زیادی یافتد اس ؛ بد وندایهد بد اصطالحی میا رشتدای تبدیل شد اس

آ را با دید اهی یگاند و یکسا نمیتوا تعریف هرد؛ بلکد مانند بسیاری از اصطالحات ،مفهومی چند اند یافتد است ؛
بد همین سبب باتوجدبد شاخة ژوهش و موضوع ،معنای آ نیز تغییر میهند .این فراوانتی تعتاریف بتد ابهتام و تفتاوت
تعریفها و تفسیرها در معنای آ انجامید اس .
توجد بد انسا و تکید بر عقل و خرد او در جایگا ابزار رسید بد سعادت و تکید بر آزادی و اختیار بترای بر زیتد
را درس  ،در رأس همة نمودهای دنیا قرار دارد هد در آیین ،فلسفد و حکم
ابزار بیا احساس و اندیشد اس

ایرانی بر آ ارج نهاد شد است  .شتعر

و از همین روی محمل بیا اندیشدهای بزر ا  ،شاعرا و عارفا ایرانی بدویژ موالنتا

جاللالدین بلخی بود اس  .آنا همچنین خواستد و ناخواستد از اندیشدها و باورهای این مرزوبوم متأثر بودنتد و ختود
نیز بر نسلهای وا سین تأثیر داشتند؛ بنابراین ویا روشنهترد زوایتای مختلتف شتعر بزر تا ایتن مترزوبتوم ،نتوعی
رمز شایی باورها و اندیشدهای دیروز و امروز ایرا است ؛ بتد همتین ستبب شتناخ

و بررستی فلستفة دنیا رایانتد و

انسا مداراند در آثار بزر ا ادب فارسی بدویژ موالنا ضروری اس  .در این ژوهش ،اندیشدهای دنیا رایانتد در مثنتوی
مولوی بررسی شد تا هیفی

و چگونگی این اندیشدها و مظاهر و جلو های آ آشکار شود و ویژ ی ها و عناصر آ نیتز

تبیین ردد.
1ـ 1پيشينۀ تحقيق
بحث دنیا رایی در رشتدهای مختلف علوم انسانی از قدم

بسیاری برخوردار اس ؛ بد همین سبب آثار فراوانتی نیتز

دربارة نقد و بررسی این اصطالح در هر شاخد وجود دارد؛ البتد بر اساس جستجوهای نگارند  ،تاهنو دنیا رایی ند تنهتا
در مثنوی معنوی هد در آثار شاعرا دیگر فارسیزبا نیز بررسی نشد اس ؛ تنها در اهی ( 11 :6981ت  )18در مقالتدای
با عنوا «سکوالریسم در شعر حافظ» بد این موضوع رداختد اس

و باتوجدبد غزلیات حافظ افکار و اندیشتدهتای او را

در سد حوزة دنیا رایی و لذتجویی ،تقدسزدایی و ارتباط دین و حکوم

بررسی هرد اس .

2ـ دنياگرایی
دنیا رایی یا سکوالریسم در دورا جدید ،جریانی فرهنگی در ارو ا ،غرب و سراسر جها اس

هتد بتد خودمختتاری و

استقالل سبك زند ی و جها بینی انسا انجامید اس  .سکوالریسم مفتاهیم دیگتری ماننتد سکوالریستم و امانیستم و
لورالیسم و بسیاری از ایسمهای دیگر را با خود همرا هرد اس ؛ اما بدطورهلی این ایسمها اصول مشترهی دارنتد هتد
بر بهبود زند ی انسا باتوجدبد مفاهیم مادی ،رعای

اخالقیات و نیکیهترد بتدو توجتد بتد تاداش اختروی تأهیتد

میهنند .دانش در دنیا رایی تنها وسیلة انسا برای رسید بد سعادت و ...اس

(اعوانی.)11 :6931 ،

«واژة سکوالریسم بر رفتد از واژة التینی  secularisمشتق از  speculumبد معنی دنیا یا یتتی در برابتر مینوست
مفهوم هالسیك آ نقطة مقابل ابدیّ

و الوهیّ

اس  .سکوالر یعنی آنچد بد این جها تعلق دارد» (بیتات.)793 :6986 ،

دنیا رایی در جها امروز معادل واژة سکوالریسم ) (Secularismاس  .اصطالح انگلیسی  Secularدر فرهنتگ لغت
بد معنی وابستد بد دنیا ،دنیوی ،و غیرروحتانی است  .واژة  Secularismنیتز بتد معنتی دنیا رستتی و دنیتا رایی است
(آریانپور :6931 ،ذیل .)Secularism

و

تحلیل دنیامداری در مثنوی مولوی

اعوانی ( )68 :6931در تشریح واژة  Seculumبر این باور اس

هد این هلمد بد معنی دنیا و یتتی است
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و در برابتر

مینو قرار دارد؛ هم چنین اموری مانند تنظیم امور معاش ازقبیل تعلیم و تربی  ،سیاس  ،اخالق و جنبد های دیگرِ مربتوط
بد انسا  ،باتوجد بد دنیا و بدو توجد بد خدا و آخرت را دربرمی یرد .او در ادامد میافزاید :دیتد قترو وستطایی دینتی
بود اس

و با معنای سکوالریسم یعنی یتی رایی و دنیا رستی تفاوت دارد.

این اصطالح در غرب و در فلسفة مسیحی ،مقابل تعالیم شرعی و مطالب دینی اس  .از آغاز ،این واژ در زبا التتین
بد معنی این جهانی و دنیوی بود اس ؛ بد مرور زما در مکتبهای فکری مختلف ،مفاهیمی بر آ افزود شتد و یتا در
قرار می یرد (خاقتانی اصتفهانی و عباستی،

برابر آ قرار رف ؛ بد وندایهد این اصطالح ا بدطورهامل مقابل الوهیّ

 .)19 :6983در این ژوهش واژة دنیا رایی معادل اصطالح سکوالریسم ،بد معنای آغازین آ یعنی توجتد بتد امتور ایتن
جهانی در نظر رفتد شد اس  .در نظر موالنا امور دنیایی ،لکانی برای رسید بد همال انسانی اس
این جهانی در اندیشة موالنا از همین نظر اهمی
آیین ،فرهنگ و اندیشد های ههن ایرانی یاف

و توجد بد مستالل

دارد .البتد «آنچد امروز زیربنای این مکاتب قلمداد میشود ،آشتکارا در
می شود .اختیار ،آزادی ،انسا دوستی ،تکید بر سعادت این جهتانی و تکیتد

بر خردورزی از اصولی هستند هد یوستد در فرهنتگ ایتن آب و ختاک بتر آ تأهیتد شتد است  .مهتمتترین ویژ تی
هیها شناسی مزدایی تقسیم هستی بد دو مرتبة مینو و یتی اس  .مینو مرتبد ای نادیدنی و فراحسی اس

هتد اهتورامزدا،

امشاسپندا  ،ایزدا مینوی و یتیایی و نیز صور مینوی را هد حقایق ازلی موجودات این جها اس  ،دربرمتی یترد و در
برابر آ

یتی اس

هد مرتبدای مادی و دیدنی و موضوع حواس اس

شامل میشود .در اوستا این دو مرتبة هستی در عین حفظ هویّ

و جها مادی و همتة موجتودات ایتن جهتا را

خود بدسختی در هم تنید اس  .چنا هد تصور وجود

یکی بدو دیگری ناممکن مینماید .در متو هلوی نیز این دو مرتبد بد یکدیگر یوستداند .عالم مینتو همتوار در عتالم
یتی حضوری فعال دارد؛ چو روا نا یدا هد در تن حاضر اس

و آ را بد حرهت

و جنتبش درمتیآورد .مینتو روا

یتی و یتی یکر مینوس  .در هیها شناسی مزدایی این دو مرتبد الزم و ملزوم یکدیگرند» (الجوردی.)675 :6989 ،
باتوجدبد این مطالب دنیا رایی بدطورقطعی بد بیدینی و تضاد با دین نمیانجامد و اصولی را شتامل متیشتود هتد در
اندیشة غربی مبانی آ عبارت اس

از6« :ت انستا محتوری یتا فلستفة اصتال

)9 (Rationalismت علم رایی )1 (Scientismتت فرد رایتی یتا اصتال

انستا )7 (Humanismتت عقتل رایتی

فترد )1 (Individualismتت تقتدس زدایتی»

(خاقانیاصفهانی و عباسی .)19 :6983 ،محمود رجبی نیز محورهای اصلی مکتب های اومانیستی را این وند تقسیم هرد
اس 6 :ت خرد رایی 7ت تساهل و تسامح 9ت سکوالریسم 1ت آزادیخواهی (رجبی.)11 :6985 ،
دنیا در عرفا ایرانی ت اسالمی ،لکانی برای رسید بد سعادت اخروی اس ؛ بد همین ستبب در مثنتوی هتد یکتی از
ارزشمندترین و بزرگترین آثار تعلیمی ت عرفانی اس  ،نمودهای دنیا را در قالب تقسیمبندی خاصتی متیتتوا بررستی
هرد هد در ادامد بیا میشود.
3ـ نقش و کارکرد دنيا در مثنوی مولوی
ضرورت توجد بد انسا شناسی در آموز های شاعرا فارسی زبا بدویژ عارف بزر ی مثل موالنا از آ روس

هد آنتا

هموار در ی آرامش راستین بشر در دنیا و آخرت بود اند؛ بد همین سبب انسا  ،محور اصلی اندیشتد هتای دنیامدارانتد
اس ؛ موجودی در رأس هستی هد نقش اساسی و درخور تأملی در این وند اندیشدها دارد.
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دنیا رایی در مثنوی بد بیدینی یا مخالف

با دین نمیانجامد و بدین معنی نیس

نگرش افراد بد معیار رستگاری تغییر هند؛ مثالً بهش

هد یوندهای مذهبی محتو شتود یتا

را در این جها دنبال هنند یا بد طورهلی باورهای افتراد بتد داوری

الهی و زهد تغییر هند .دنیا رایی در مثنوی ،توجد بد انسا  ،نیازهای او و زند ی این جهانی اس
زند ی مسالم آمیز دس
ام نخس

تا بد صلح و دوستی و

یابد.

در را رسید بد صلح و دوستی و زند ی سعادتمند ،مداراس ؛ این ختود ستبب دوری از تعصتب و در

ی آ صلح و آشتی انسا ها و زند ی مسالم آمیز می ردد.
ام دوم در را رسید بد رستگاری ،خرد رایی است
جنگطلبی و خشون

هتد بهتر منتدی از آ انستا را بتد نیکبختتی متی رستاند و از

بازمیدارد .درواقع خردورزی نیز مانند مدارا ،تعصب را از بین متیبترد و ایتن ختود بتد صتلح و

آرامش در جها میانجامد.
ام سوم ایبندی بد ارزشهای اصیل اخالقی و انسانی اس
حکم

هد موجب همآزاری می شتود و ایتن نیتز محتور اصتلی

ایرانی اسالمی اس  .آزادی یکی از مهم ترین حقایق وجود انسا در مقام خلیفة خدا بر روی زمین اس  .معیتار

همال انسانی ،درواقع جوهر و ارزش انسا بد آزادی اس  .عرفا آیینة تمتام نمتای حقیقت
جهال های او را بد او مینمایاند و بد او درس آزادی و آزاد ی ،بزر واری و هرام
درنهای

بد آزادی میانجامد و در مثنوی از حریم این آزادی دفاع شد اس

انستا است

هتد نتادانی و

میدهتد .ختردورزی و خردمنتدی

(ملکیا .)6931 :

در جامعة خداساالر «در تحلیل نهایی ،اطاع  ،نقش اجرایی دارد و نقش داوری و قتانو تذاری از آ خداست

نتد

انسا  .ازاینرو هر وند را حل بشری برای حل معماهای بشری شتایا تذیرش نیست » (صتاحبزمتانی.)93 :6983 ،
هدف در تصوف موالنا ،رسید بد صلح هل اس  .در این تصوف بیش از هر نهضتی با تغییتر نقطتة رانیگتا هستتی از
خدا بدسوی انسا روبدرو هستیم .یشروهای این اندیشد هسانی مثل حالج ،بایزید بسطامی و ابوسعید ابتوالخیر هستتند.
البتد تصوف در ادامة را خود بدطورهلی با ظراف
شهابالدین سهروردی داد اس

عمل میهند؛ زیرا در این را قربانیتانی مثتل حتالج ،عتینالقضتات و

هد در را این اندیشد سر دادند .اینچنین اس

درس می یرند و زبا از صراح

هد هنرمندا انستانگرا از ایتن قربانیتا

ویی باز س میهشند و «اناالحق» ویی حالج و «سبحانی ما اعظتم شتأنی» بایزیتد در

بیا موالنا این وند تأویل میشود:
خــو تــر ب شا ــد کــه رــر دل ــراب

گفتــــه یــــد در حــــدیث دیگــــراب
(مولوی)11 :1331 ،

آزادی ،خردورزی ،مدارا ،دوری از تعصب و تکیدبر اخالقیتات بتدو درنظر ترفتن تاداش اختروی ،محتوریتترین
تفکرهای دنیا رایاند اس

(نوروزی79 :6988 ،ت .)95موالنا در قالب داستا از این مفتاهیم بتد عناصتر مبتارز بتا زهتد

خشك و دوری از تعصب باتکیدبر آسا یری دینی و دوری از تقلید هورهوراند اشار هرد اس .
3ـ 1دوری از تعصب
موالنا در داستا یر چنگی در دفتر اول آشکارا بد این موضوع اشار میهند هد «حتس ظتاهر نشتانة اتصتال بتد حتق
نیس  .خدا را با هر جانی یوندی و با هر دلی رازی در میا اس

تا فریفتگا اعمال و حرهات جسمی نپندارند هد تنها

از را خاص و بر زبا آورد عبارات و مناجات های موروث مشمول رحم

الهی توا بود؛ بلکد سازی هد از سر ستوز

دل و درد اشتیاق بنوازند و زخمدای هد از روی صدق و عشق بر ابریشم و سیم و رباب زننتد هتم راهتی بتد خداست »

تحلیل دنیامداری در مثنوی مولوی

(فروزانفر ،6983 ،ج .)313 :9در این داستا نوازندة ساز و رباب هد در شریع
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نکوهش می شود ،در سایة لطف و توجد

خداوند اس  .مولوی در ایا این داستا بدروشنی اشار میهند وجود نور ایما در قلب انسا مهتم است

و اهمیتتی

ندارد هد این نور از چد طریقی و چد آیینی بد قلب انسا تابید شد باشد:
خـــواه از نـــور پ ـــين ش ـــتاب تـــو ب
خـــواه شـــين نـــور از چـــرا

خــــرین

خــواه از ــ

هــيچ فرقــی ني ــ

ز ــ

خــــواه شــين نــور

جــاب

غــــاشرین

(مولوی)22 :1331 ،

موالنا در اثبات نظر خود برای سرهوبی افکار متعصباند ،از آیات و احادیث دینی نیز بهر می یرد .در میا داستا یتر
چنگی با اشار بد تعلق خاطر حضرت رسول(ص) بد عایشد و فتن هلّمینی یا حمیرا ،چنین می وید:
مصـــ فی مـــد کـــه رـــازد ه ـــدمی

کلّ ينـ ـی یـــــــا ح يـــــــرا کلّ ـ ـی

ای ح يــرا انــدر تــش نــه تــو نعــل

تــا ز نعــل تــو ــود ایــن کــوه لعــل
(ه اب)23 :

فروزانفر در شرح این ابیات آورد اس « :روح مجرد تا در دام تعلق جسم رفتار اس  ،احکام این آویزش و تعلق از
وی سیختد نمیشود و هرچند بد همال رسد و از لذات و خوشیهتای آ بهتر ور تردد ،بتازش بتد خوشتی و لتذت
جسمانی نیاز اس

و بدین سبب در فقر محمدی رعای

نفس و ایفا حقوق بد شرط اس

و روندة این را باید حقوق

روح و حظوظ جسم را هریك جدا اند ادا هند و بداصطالح جامع وحدت و هثرت باشتد .حضترت رستول اهترم بنتابر
همین قاعد  ،مباشر امور دنیوی را مانع وصول نمیشمرد و خود نیز با همال ریاض
جسمانی را بد ادا میرساند .ظاهراً مراد موالنا این اس

و استغراق ،ا بد تا احکتام تعلتق

هد خار آویزش و تعلق هر ا بتد حکتم شترع و بترای آستایش

روح باشد ،موجب نقص نیس ؛ بلکد نردبا همال روحانی نیز تواند بود یا آنکد احکام یوستگی جا و تن بد یکتدیگر
از لوازم نشأت جسمانی اس

و هامال و واصال هم از آ مادامهد در حبس تناند ،رهایی نمییابند .چنا هد حضترت

سیّد هالنات هم توجد بد عایشد داش

و از محادثة وی لذت میبرد» (فروزانفر ،6933 ،ج.)867 :9

ابیات  131تا  181از دفتر نجم در شرح «ال رهبانید فی االستالم» ،ستخن یتامبر(ص) آمتد است  .در ایتن ابیتات بتد
بهر مندی از لذات زند ی باتوجدبد حدیث «هلوا و اشربوا و التسرفوا» توصتید شتد است  .موالنتا لتزوم وجتود امیتال
جسمانی و این جهانی را این وند بیا میهند:
چوب عــــدو ن ـود جــــاد مـد محـال

ـــوت

ن ــــود ن ــــا د امتـثـــــال
ه ــ

ـــو

را گــرو

هــين مکــن خــود را خصــی ره ــاب مشــو

زانکــه عفــ

شی هــــوا نـی از هــــوا م کـن ن ــود

غــازیی شــر مـــــردگاب نتــواب ن ــــود
(مولوی)137 :1331 ،

در فیدمافید آمد اس « :راهبا را را خلوت بود و هو نشین و ز ناستد و دنیا ترکهرد  .خداونتد عزّوجتلّ راهتی
باریك نها بنمود یامبر را (صلی اهلل علید و سلم) و آ چیس
موالنا سختگیری و تعصب را عل
رــ

ز خواستن» (مولوی.)81 :6983 ،

اصلی جنگ بین مل ها میداند:

گيــری و تعصــب خــامی ارــ

تــا جنينــی کــار خــوب ــامی ارــ
(مولوی)713 :1331 ،
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رــ

گيــرد خــا هــا مــر ــا را

زابکـــه در خـــامی نشـــاید کـــا را
(ه اب)713 :

مولوی بد وندای از تعصب دور میشود هد حتی نماز ،روز و فرایض دینی را عرضی میداند .او بد اداش در جهتا
برین برای اعمال شرعی اعتقاد ندارد و بر آ اس

هد آنچد از انسا باقی میماند ،آدمیّ

جـــوهری داری ز ان ـــاب یـــا خـــری
ایـــن عــــر

هـــای ن ــــاز و روزه را

ایــن عــر

اوس :

هــا کــه فنــا ــد چــوب شــری

چــــوب کــه الی قــی زمــــانين انتفــی
(ه اب)222 :

بدین ترتیب موالنا انسا و انسانیّ

را موجب برتری و تمایز میداند .در شرح این ابیات میتوا بد شاهدی از تفکتر

موالنا در فیدمافید اشار هرد« :سوال هرد هد از نماز فاضل تر چد باشد؟ یك جواب آنك فتم جا نمتاز بتد از نمتاز متع
تقریر  .جواب دوم هد ایما بد از نماز اس ؛ زیرا نماز نج وق
رخص

فریضد اس

و ایما یوستد و نماز بد عتذری ستاق و

تأخیر باشد و ایما بد هیچ عذری ساق نمیشود و ایما بینماز منفع

نماز در هر دینی نوع دیگر اس
موالنا معتقد اس

اس

و نماز بیایمتا منفعت

نکنتد.

و ایما بد هیچ دینی تحول نگیرد» (مولوی.)97 :6983 ،

همة اضداد جها باید در هنار هم وجود داشتد باشند و باتوجدبد این تفکر می وید:
ــد

مورـــی شـــا مورـــی در جنـــ

ـــد

چــوب کــه شــیرنگــی ارــير رنــــ

چــوب شــه ش ـیرنگ ـی رر ـی کــاب دا ــتی

مورــ ـی و فرعــــوب دارنــــد

ــــتی

(مولوی)111 :1331 ،

دربارة دوری از تعصب بد این داستا ها میتوا اشار هرد« :تشبید مغفلی هد عمر ضتایع هترد و وقت
تنگاتنگ توبد و استغفار هند» و «بد تعزی دانستن شیعد اهل حلب هر سالی درخ

مترگ در آ

عاشتورا و رستید غریتب شتاعر ز

سفر و رسید هد این غریو چد تعزید اس » .در داستا دوم ،شاعر خطاب بد مردم می وید سلطانی هزار سال تیش از
زندا تن رستد اس

و شما بدجای شادی بر او نوحد میهنید:

پــع عــزا شــر خــود کنيــد ای خفتگــاب

زانکه شد مرگـی ارـ

ایـن خـوا

گـراب

(ه اب)222 :

موالنا در ایا قصة «شکای

همشد جیر بد ادشا » بد افرادی اشار میهند هد در دل تسلیم امر خداوند نیستند؛ اما

درظاهر او را عبادت میهنند و حق اعمال شرعی را بدجا میآورند:
وانگــــاب گفت ـ ـ

خـــدا کـــه ننگـــر

مــن شــه ظــاهر مــن شــه شــا ن نــاظر
(ه اب)656 :

در فیدمافید نیز این اندیشة موالنا با اشار بد آیة «نحن نحکم بالظاهر و اهلل یتولی السرالر» تأهید متی شتود .وی متی ویتد
تفضیل ابوبکر بر دیگرا بد سبب نماز و روزة بسیار نیس ؛ بلکد از آ روس

هد با او غنایی اس

(مولوی.)37 :6983 ،

3ـ 2خردگرایی و من تقليد کورکورانه
در مثنوی در  97بی

و  1داستا بد طور مستقیم بد منع تقلید هورهوراند اشار شد اس ؛ شش داستا عبارت است :

«آ عجوز هد خود را میآراس »« ،سد مسافر مسلما و یهودی و مسیحی»« ،از این رید تا آ
رسنگی»« ،ز و خیالبندی درخ

البی»« ،بر دس

زد وای ا ر بر دل بزند».

رید»« ،مریتد ترستا از

تحلیل دنیامداری در مثنوی مولوی

عقل یکی از قوای مدرهد و ابزار تمییز و اسباب شراف
بی

بد اهمی

انسا اس

11 /

و در مثنوی جایگتا ویتژ ای دارد .موالنتا در 87

عقل در زند ی برای رسید انسا بد سعادت بد طور مستقیم اشار هرد اس ؛ چنا هد تویی فیلستوفی

عقل را از خرد سخن می وید (در این ژوهش برای رعای
جــنع و نــاجنع از خــرد دانــی ــناخ

ایجاز از نقل همة این ابیات رهیز شد).
رــوی صــور هــا نشــاید زود تاخــ
(مولوی)1122 :1331 ،

بیا موالنا دربارة عقل و انواع آ بدظاهر دو اند و متناقض اس ؛ ا عقل را بسیار سس
و ا با نگرشی ژرف و فلسفی ،عقل را حقیق

و چوبین توصیف می هنتد

نها جها هستتی برمتیشتمارد .مولتوی در مقابتل تقلیتد هورهورانتد،

استفاد از عقل را یکی از را های رسید بد همال میداند.
گرچــه عقلــ

رــوی شــاال مــیشــرد

مــر تقليــد

شــه ر ــتی مــیچــرد
(ه اب)216 ،

او تحقیق را در مقابل تقلید قرار داد اس :
مشـــتری علـــق تحقيقـــی حـــق ارـــ

دائ ــــا شــــازار او پررونــــق ارــــ
(ه اب)323 :

علــق تقليــدی وشــال جــاب مارــ

عاریـ ـهرـ ـ

و نش ـــته کـــاب مارـ ـ
(ه اب)231 :

مولوی تقلید را تنها در جایی جایز می داند هد بد عقل اقتدا هرد باشد و از او برای رسید بد سرمنزل مطلتوب یتاری
جوید:
مــر تــو را عقل ــ

جــزوی در نـــاب

کامـــلالعقلـــی شجـــو انـــدر جــــاب
(ه اب)26 :

داستا «فروختن صوفیا خر مسافر را بدجه

بر ا داشتن سماع» مثنوی در مخالف

صوفی ای از را رسید و در خانقاهی فرود آمد .چار ای خود را در آخور بس

با تقلید هورهوراند بیا میشتود:

و با دس

خود آب و علف داد .صوفیا

از تنگدستی تصمیم رفتند االغ را بفروشند .در دم االغ را فروختند ،خوراک آوردنتد و شتمع روشتن هردنتد .ولولتد در
خانقا افتاد هد امشب خداع و سماع و رخوری اس  .آ مهما ازرا رسید را اهرام هردند .مهما با خود ف

امشتب

شادما نباشم هی باشم؟ غذا را خوردند و بد سماع برخاستند .چو سماع بد ایا رسید مطترب آهنگتی ستنگین آغتاز
هرد .خر برف

و خر برف

و همة صوفیا را با خود همرا هرد .آ صوفی نیز بد تقلید از صوفیا رداخت  .چتو روز

شد ،همد رفتند .صوفی نیز از حجر بیرو آمد و بد سراغ االغ خود رف  .االغ را ندید .از ختادم رستید ختر هجاست ؟
خادم ف  :همة صوفیا بر من حملد هردند و من مغلوب شدم و خر را فروختند .صوفی ف
بگویی؟ خادم ف
بی

تو چرا نیامتدی بتد متن

بارها آمدم؛ اما تو خوشحالتر از دیگرا می فتی ای سر خر برف  .مولوی در ایا داستا بتا ایتن

تقلید هورهوراند را نهی میهند:
مـــر مـــرا تقليد ـــاب شـــر شـــاد داد

ای دو صــد لعنــ

شــر ایــن تقليــد شــاد
(ه اب)213 :

او در داستا «از این رید تا آ

رید» بد داستا مریدی می ردازد هد برای صحب

نزد شیخ خود میرود ،اما شتیخ را
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درحال ریستن بسیار میبیند .مرید با دید یر شروع بد ریستن میهند .آ مرید در همة لحظتات بتا شتیخ بتود و علت
ریستن شیخ را نمیدانس

و فق از او تقلید میهرد .مرید دیگری هد در خدم

شیخ بود ،نزد او آمد و ف  :دیدم شتیخ

رید میهرد و تو نیز رید میهردی؛ اما ریة تو از سر بیخبری بود .آ ا باش هد ریدای از سر جهل و تقلید اس :
پــع مقلـــد نيــــز مــــانند کــر ارــ
ب مقلـــد ه ـ ـ

چـــوب فـــل عليـ ـل

انــدر ب ــادی کــه او را در رررــ
گرچــه دارد شحــث شــــاریک و دليـــل
(ه اب)313 :

در تصوف بد یروی هامل از شیخ توصید میشود؛ اما موالنا در این داستا یتروی هورهورانتة مریتد از متراد را منتع
امور ماورایی ناهارآمد میداند؛ البتتد در نظتر او

میهند .در این ابیات موالنا مانند هر عارف دیگری عقل را برای دریاف
شبچراغ خرد تنها را رسید بد سرمنزل مقصود در امور دنیایی اس .
موالنا در حکای

«صیادی هد خویشتن را در یاهی یچید» ،در دفتر ششم ،آشکارا در بی هایی زهد ریایی را افسو
داستا صیادی بیا میشود هد برای صید مرغا سر و روی خویش را با ل و یا می وشتاند.

می داند .در این حکای

مرغی زیرک با دید این یا عجیب و غریب نزد صیاد می رود و از او می رسد تو هیستی؟ صیاد می وید :مردی زاهدم
و خود را با یاهی قانع هرد ام:
زهــد و تقــوی را گزیــد دیــن و کــيش

زابکــه مــیشيــنق اجــل را پــيش خــویش
(ه اب)232 :

بدین ترتیب صیاد مرغ زیرک را سر رم میهند .مرغك در جواب می وید :در اسالم ترک دنیا منع شد اس

و بتد او

توصید میهند هد در میا مردم حضور یابد:
حــق ز هــر جن ــی چــو زوجــين فریــد

پـــع نتـــایج ـــد ز ج عيـــ

پدیـــد

(ه اب)236 :

در ایا مرغك از را اضطرار و رسنگی از صیاد می رسد :این ندم ها از هیس ؟ صیاد می وید :بترای ایتتام تیش
من امان

اس  .مرغك از داندها میخورد و در دام میافتد .سرانجام موالنا با بیتا اعمتال زاهتدا ریتایی بترای بتد دام

انداختن مردم ،مخاطب خود را میآ اهاند:
گفـ ـ

ب مـــر ایـــن رـــزای او شـــود

کــــه ف ــــوب زاهــــداب را ششــــنوند
(ه اب)233 :

خرد رایی ،اعتقاد بد خودهفایی و استقالل عقل انسا در شتناخ

هستتی ،ستعادت واقعتی و را رستید بتد آ  ،از

عناصر اساسی دنیا رایی اس  .انسا مدارا در جنبة معرف شناختی معتقدند هیچ چیزی وجتود نتدارد هتد بتا ستر نجة
قدرت عقالنی بشر هشف نشود« .آنچد در شهود عقل معتبر اس  ،شهود عقل اس
خطا میهند؛ اما آنچد عقل بد شهود دریاف

و برای او بدیهی شد ،بد یقین درس

ند ادراک حسی و وهمی؛ زیرا حتس
اس » (فروغی ،بیتا .)657 :محوریّت

خرد در همة مکتب های انسا مدار برای بهر مندی هرچد بهتر و بیشتر از زند ی این جهانی اس  .در مثنوی  63داستتا
وجود دارد هد در آنها موالنا هارآمدی خرد را در زند ی این جهانی بیا می هند .او در داستا هایی بد ارجمندی خترد و
هارآمدی آ در زند ی دنیایی اشار می هند؛ «داد شا وهر را میا دیوا و مجمع بد دس
مبالغدهرد وزیر در قیم

وزیر هد ایتن چنتد ارزد و

و فرمود شا هد آ را بشکن و فتن وزیتر هتد ایتن را چتو بشتکنم التی آختر»« ،شتیر و

تحلیل دنیامداری در مثنوی مولوی
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نخجیرا و مکر خر وش»« ،رنجانید امیری خفتد هد مار در دهانش رفتتد بتود»« ،هنیتزک هتد بتا ختر ختاتو شتهوت
میراند»« ،قصد شکای

استر با شتر»« ،البدهرد قبطی سبزی را»« ،قصد آ مرغ رفتد هتد وصتی

هترد هتد بتر ذشتتد

شیمانی مخور»« ،قصة آبگیر و آ سد ماهی یکی عاقل و دیگر نیمعاقل و آ د ر مغرور و ابلد»« ،دیتد زر تر عاقبت
هار و سخن بر وفق عاقب

فتن با مشعیر ترازو»« ،حیلد دفع مغبو شد در بیع و شرا»« ،در وهم افکند هودها اوستاد

را»« ،آشکارشد دانایی و زیرهی لقما یش امتحا هنند ا » « ،ریختن عیسی بد هو از دس

احمتق»« ،جتواب ابلهتا

خاموشی اس »« ،شور بایزید و فتن ما اعظم شأنی» « ،فتگتوی موستی و فرعتو »« ،دزد قتو و مترد ستاد انتدیش»،
«مشورت با عاقل»« ،امیرشد جوا هذیلی و اعتراض یرا »« ،بازار خر یری» ازجملة این داستا هاس .

3ـ 3رابگيری دینی در مثنوی
«روحیة تساهل و تسامح یکی از بارزترین ویژ یهایی اس

هد از زما های بسیار دور در تفکر ایرانتی نهادینتد شتد

اس ؛ شاید این بد سبب سترد ی امپراطوری ایرا در ذشتدهای دور باشد .این اندیشد بدطور مستمر و ایدار در میا
همة رایشهای عرفانی بد یك انداز دید نمیشود؛ اما بیشتر در شعر و ادب و حکم
متبلور شد اس  .یکی از دالیل روحیة مداراجویی در میا ایرانیا  ،موقعی

ایرانی بتد شتکلهتای متفتاوت

جغرافیایی و ارتباطی این هشور اس ؛ زیترا

ایرا هانو را های ارتباطی ،بازر انی و نظامی بود اس  .ایرانیا یوستد شاهد رف وآمد اقوام مختلف بود انتد .همتین
آشنایی با ملل مختلف زمیندساز رشد روحیة همدلی و تفاهم در ایرانیا بود اس  .سترد ی قلمترو جغرافیتایی ایترا
زما باستا یکی دیگر از عوامل تأثیر ذار تاریخی در رورش روحیتة مداراجویانتد ادشتاها و حکتام آ زمتا بتود
اس ؛ تاجاییهد در ماجرای طلوع و غروب امپراطوری هخامنشی آنچد بیش از هر امتر دیگتری متیتوانتد بترای دنیتای
امروز آموزند باشد ،مسئلد آسا یری شاها هخامنشی دربارة عقاید اس ؛ در تمام ادوار عظم
ارس آ را تقریباً بدمنزلة یك اصل هشورداری رعای

خویش هد امپراطوری

هرد اس » (زرینهوب.)66 :6938 ،

بعد از اسالم نیز یکی از مهم ترین و شاید سترد ترین نموندهای عینی آستا یتری در دیتن تتالش خستتگینا تذیر
ایرانیتا در رواج مکتتتب تصتتوف و عرفتتا بتتود است  .اندیشتة عرفتتانی در ستتایة وحتتدت وجتتود و صتتلح جهتتانی،
چارچوبهای تنگ فرقدای را درهم شکس  .ام نخس
اس

در عرفا رسید بد صلح و دوستی ،مدارا و صلح انستا هاست .

و برای رسید بد آ فق باید حقطلب و حقجو بود .در فیدمافیتد بتد

مولوی بر این باور اس

هد صلح حقیقی ثاب

داستانی اشار شد اس

هد تفکر موالنا را نسب بد صاحبا ادیا آشکار میهند« :روزی سخن می فتم با جمتاعتی و میتا

ایشا هم جماعتی هافرا بودند و در میا سخ

می ریستند و متذوق میشدند و حال

چد فهم هنند و چد دانند؛ این جنس سخن را مسلمانا
می ریستند .فرمود هد الزم نیس

میهردند؛ سوال هترد هتد ایشتا

زید از هر هزار یك فهتم هننتد .ایشتا چتد فهتم متیهردنتد هتد

هد نفس این سخن را فهم هنند آنچد اصل این سخن اس

مقرند بد یگانگی خدا ...ا ر را ها مختلف اس

آ را فهم میهنند .آختر همتد

اما مقصد یکی اس » (مولوی.)33 :6983 ،

خانـــۀ خـــود را نارـــد خـــود دعـــا

تــو شــه نــا هــرکــه خــواهی کــن ثنــا
(مولوی)751 :1331 ،

موالنا مسلمانی مقید بد آداب اسالمی اس
فرقدای اس ؛ بد وندایهد «مردم و حکوم

و خداوند بر ایة مکتب عرفانی او ،حقیق

مطلق و منتز از اختتالفهتای

ترهید موالنا را رسول مدارا شناختداند» (دین لتولیس .)161 :6981 ،بتا ایتن

حال در ی واهاوی ابیات مثنوی چنین دریافتد میشود موالنا در داستا هتای «فیتل در تتاریکی»« ،منازعت

چهتار هتس
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جه

انگور»« ،موسی و شبا » و «وزیر و جهود» و در  11بی  ،مستقیم بد مفهوم آسا یری در دین اشار هترد است .

او تنوع ادیا را می ذیرد و این خود دلیلی بر وجود اندیشدهای دنیا رایاند و این جهانی وی اس .
صد کتا

جـز یـک شـا

ار ه

ني ـ

را قصـد جـز محـرا

صد جــ

ني ـ

(مولوی)1122 :1331 ،

اندیشد های موالنا در نگا وی بد انسا ریشد دارد .انسا عریا از هر وند عرضی ،از نظر موالنا درخور احترام اس .
او در داستا موسی و شبا با ظرافتی بی همتا این باور خویش را بیا می هند .در این داستا  ،موسی شبانی را میبیند هد
می وید :خدایا تو هجایی هد بندة تو شوم؟ چارق
را با هد می ویی؟ چو ا

را بدوزم و سرت را شاند هنم؟ ...موسی ف  :ای مرد! ایتن ستخنا

ف  :با هسی هد ما را آفرید .موسی اسخ داد :وای بر تتو هتد در بتدبختی افتتادی و تیش از

اینکد مسلما شوی ،هافر شدی .ساه

باش هد عقوب

سخنا توهینآمیز تو جها را متعفن میهنتد .آنگتا چو تا را

سرزنش هرد .در این هنگام از سوی خداوند بد موسی وحی آمد هد بندة ما را از ما دور هردی .متن از تستبیح انستا هتا
منز نمیشوم؛ بلکد این انسا ها هستند هد بدین وسیلد اک میشوند؛ س آنگا بد موسی خطاب هرد هد برو و بتد بنتدة
ما بگو:
هــــيچ یينــــی و ترتي ــــی مجــــو

هرچـــه مـ ـیخواهـــد دل تنگـ ـ

شگـــو

(مولوی)223 :1331 ،

البتد آیین و ترتیب از ویژ یهای بخش مینوی همة ادیا اس ؛ بد همین سبب این بی

شاهد آشکاری بر تفکتر ایتن

دنیایی موالنا در این داستا اس .
موالنا در داستا «اختالفهرد در چگونگی و شکل یل» ،در دفتر سوم ،داستا فیلی در تاریکی را بیا متیهنتد هتد
مردم برای دید آ مراجعد میهردند .هریك در تاریکی بر اندامی از فیلم دس

میهشتیدند و براستاس آ  ،شترحی از

چگونگی شکل فیل بیا میهردند .آ هد دستش را بر خرطوم فیل میهشید ،آ را همچو ناودا و آ هس هتد توش
فیل را لمس میهرد ،آ را همچو بادبز توصیف میهرد.
در بررسی آسا یری دینی در مثنوی ،این داستا از نظر نگارند یکی از زیباترین داستا های مثنتوی در بیتا دیتد
حقیق

محض بدو تعصب دینی اس  .در نظر موالنا عامل اختالفات ،محدودیّ
از نظرگـــه گفتشـــاب ـــد م تلـــــ
در کـ ـ

هریـــک اگـــر ـ ـ عی شـــدی

دید افراد بشر اس :

ب یکــی دالــش لقــب داد ایــن الــ
اخـــتال

از گفتشـــاب شيــــروب ـــدی
(ه اب)712 :

هد بد فهم ما درآید:

در ادامد موالنا اشار میهند دستگا آفرینش بسیار سترد تر از آ اس

موجــــودا

را مـــــیداد

مورـــی و عي ـــی کجـــا شـــد کافتـــا

کشــــ

د و حـــــوا کجــــا شـــود ب زمـــاب

کـــه خـــدا افکنـــد ایـــن زه در ک ـــاب
(ه اب)

در تفکر دینی زما خلق
هند؛ اما ظرفی

با زما خلق

آدم و حوا برابر اس ؛ در ادامة ابیات موالنا سعی میهنتد مخاطتب را آ تا

الزم را در مخاطب نمیبیند و هالم را نیمدتمام رها میهند:
این ر ن هـق نـاق

ارـ

و اشتـر ارـ

ب ر ن که ني ـ

نـاق

ب رـر ارـ

تحلیل دنیامداری در مثنوی مولوی
گــــر شگویــد زاب شلغــــزد پــــای تــــو
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ور نگویــــد هيـــچ از ب ای وای تــــو
(ه اب)

سپس در ابیات  6785بد بعد تالش میهند مخاطب را از ظاهربینی دور هند .او عل

این ظاهربینی را وابستگی بتیش

از حدّ بد مادیات معرفی میهند و ذار از این مرحلد را بد برخورداری از خرد و دانش وابستد متی دانتد و معتقتد است
انسا برای رسید بد سرحدّ همال باید از مسیر حکم

و دانش عبور هند تا بتواند نور را بیحجاب ببیند.
رـــر شجن ـــانی شـــه شـــادی شـــییقـــين

ش ــته پــایی چــوب گيــا انــدر زمــين

(ه اب)713 :

در ایا بد این نکتد اشار میهند هد تعصبات از خامی انسا ها برمیخیزد و این خامی باید در ذر زما بد ختگتی
رسد و با سخ

یری نمیتوا بد درک درستی از هستی رسید .هما

وند هد خو آشتامیِ جنتین انستا از هتوچکی و

تکاملنداشتن بشر نشا دارد:
رــ

تــا جنينــی کــار خــوب ــامی ارــ

گيــری و تعصــب خــامی ارــ

(ه اب)

تکید بر آزاداندیشی و در ی آ توجد بد زند ی این جهانی و امکا همزیستتی مستالم آمیتز در بتین عقایتد ادیتا
مختلف ،از اصلیترین محورهای این ابیات اس

و این همتا چیتزی است

هتد غربیتا بعتد از چنتد ستد و در تی

جنگهای صلیبی در قر های شانزدهم و هفدهم میالدی دریافتند.
یگانگی انبیا و وحدت آنها با حق تعالی نکتة دیگری اس

هد موالنا در میا داستا ادشا جهود در دفتر اول ،بتر آ

بسیار تأهید میهند:
هــر ن ــی و هــر ولــی را م ــلکی ارــ

ليک تـا حـق مـیشـرد ج لـه یکـی ارـ
(ه اب)177 :

در جایجای این داستا موالنا یگانگی ادیا را یادآور می شود و بر آ اس

هد تعصب بصیرت آدمی را بتد بیمتاری

دوبینی مبتال میهند.
ــــاه احــــول کــــرد در راه خــــدا

ب دو دم ـــــاز خـــــدایی را جـــــدا
(ه اب)12 :

شاعر در ایا این داستا حقیق

نهایی را بد نور تشبید میهند:

ده چـــــرا ار حـــایر یــد در مکــاب

هــر یکــی شــــا د شــه صــور

غيــر ب

روی ری شــی ــکی

فــــر نتــواب داد نـــــور هــــر ی ــکی

چــوب شــه نــور

گــر تــو صــد رـيب و صــد شـی ششـ ری

صــد ن ــــاند یــک ــود گــر شفشــری
(ه اب)35 :

درحقیق

موالنا شر وجود حقيق

نور تأهید میهند .نور پع از خروج از منشـور شـه رنـ هـای م تلفـی نمتود

می یابد؛ اما هيچیک ن اید شيننده را از وجود یک حقيق
رن

اصلی یعنتی نور ،دور کند .موالنا اندیش ندی فراتر از مرز و

و نژاد ار « .ا ر سرود ای را بد زبا دیگر بر ردانیم ،آنچد بد جای میماند اندیشد و معناس  .بیت هتا ستاختار

هنری و زبانیشا از بین خواهد رفت  .افتق فکتری فترا موالنتا ستبب شتد است

هتد اندیشتدهتای او مرزشتکن و
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جغرافیانشناس شود ...موالنا از آ دستد اندیشمندانی اس
موالنا بدویژ در جها امروز هد انسا ها تشند معنویّ

هد هرچد می ذرد بر عظم

هستند ،از اهمی

او افزود میشود .یتام معنتوی

ویژ ای برخوردار اس  .یام یوستگی ادیتا و

اندیشة صلح جویی در مثنوی متجلی اس  .فلسفة نور مولوی ذات مذهبهای مختلف را یکتی متیدانتد و ایتن مهتم را
تبیین میهند و بدین ترتیب ویژ ی بنیادین اندیشدهای مولوی ایرانی بود آ اس » (هزازی.)9 :6985 ،
کيشها زین روی جـز یـک کـيش ني ـ

زانکه خود م دوح جـز یـک شـيش ني ـ

(مولوی)751 :1331 ،

موالنا جنگ هفتاد و دو مل

را از نبود بینش و بصیرت میداند:

ج لــه هفتــاد و دو ملــ

وه کــه روزی ب شـــر رد از تــو درــ

در تــو ارــ

(ه اب)153 :

او حتی در مرتبد ذات الهی مرز هفر و ایما را نیز ویرا میهند:
کفـر و ای ـاب ني ـ

زابکه او مغز ار

نجـایی کـه اورـ

و پورـ

و ب دو رن

(ه اب)125 :

در فیدمافید آمد اس « :و دین بیهفر ممکن نیس

زیرا دین ترک هفر اس ؛ س هفری بباید هد ترک او توا هترد و

هر دو یك چیزند چو این بیآ نیس » (مولوی.)83 :6983 ،
«اساس مثنوی معنوی ،مفروض رفتن دو انگی و ضرورت دویی و رسید از دوبنی بد سوی امتر ستومی است
انسا بود هد هما معنوی

اساس و ایة خلق

و معنی اس ؛ در این سیر شناخ

هتد

بدو وجود اضداد ،میسر نمیشود.

این اضداد اهی بد شکل خیر و شر ،ایما و هفر ،دین و هفر ،خوبی و بدی و مهمتر از همد هستتی و نیستتی و دنیتا و
آخرت نمودار میشود .مهمترین تجلی ا آ وجود و عدم اس  .در این میا آنچد ضروری اس
امر اس

جتدال میتا ایتن دو

هد بد مرحلة ایا میانجامد» ( ر ین .)663 :6981 ،ازسوی دیگر در مثنوی بد بسیاری از موضوعات اخالقتی

و تربیتی اشار شد اس  .این موضوعات در حوزة اجتماع نیز هاربرد دارد؛ زیرا هدف ،تنظیم رواب اجتماعی و هتاهش
آسیبهای اجتماعی اس

( ذشتی و هاهاوند .)655 :6939 ،موالنتا ضتررهای آستیب هتای اجتمتاعی و خستارتهتای

برخاستد از رعای نکرد اصول اجتماعی را بیا میهند و با وصف نکات مقابل آنها یعنی مزایا و مواهب دوری از ایتن
انحرافات اخالقی و اجتماعی ،بدو توجد بد اداش یا جزای اخروی ،قصد دارد تا مخاطب را بد این آ اهی برستاند هتد
برای داشتن جامعدای سالم و بد دور از آسیبهای اجتماعی باید موازین اخالقی را رعای
این مفاهیم از ضد آنها بهر میجوید و بر این باور اس

هند .او همچنین ا در بیتا

تا ضد چیزی وجود نداشتد باشد ،ارزش ختود آ چیتز دانستتد

نخواهد شد« :ضد بد ضد یدا بود چو روم و رنگ» (مولوی« .)3 :6983 ،موالنا در دفتر ششم حتی رونق و فروغ ظتاهر
دروغ را هم از راس

میداند و معتقد اس

خرد دروغگو چو میبیند سخن راس

راجح و ررونق ،بد امید آنکد مردم دروغ آ را راس
کی دروغـی قي ـ

رد شـی ز رارـ

مطلوبمکا اس

و نزد همد هتس

ندارند ،بد دروغگویی اقدام میهند» (زمانی.)131 :6981 ،
در دو عـالق هــر درو از رارـ

خوارـ

(مولوی)1152 :1331 ،

7ـ نتيجهگيری
باتوجدبد اصولی هد دربارة دنیا رایی فتد شد ،چنین دریافتد میشود هد فرایند دنیا رایی بدطور قطعتی بتد بتیدینتی یتا

تحلیل دنیامداری در مثنوی مولوی

ضدیّ
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با آ نمیانجامد .از مکتب های انسا رای غربی با ایسم های مختلف مثل سکوالریسم ،لورالیسم و اومانیسم یاد

میشود؛ انسا و نیازهای او در بسیاری از این مکتب هتا ،محتور اصتلی ایتن اندیشتد هاست  .در ایتن تژوهش مفتاهیم
دنیا رایی در مثنوی مولوی بررسی شد .بد همین سبب همة ابیات این اثر واهاوی ردید .درنهای

چنین دریاف

شد هد

توجد بد دنیا و در رأس نمودهای آ یعنی انسا  ،زیربنایی بس عمیق در تفکر عرفانی ت ایرانی دارد .در مثنوی هتد یکتی
از مهمترین آثار تعلیمی اس  ،بد هر دو بعد مادی و معنوی زند ی بشر توجد شد اس  .در داستا ها و ابیتات بستیاری
از مثنوی ،مفاهیم دنیا رایی را در حوز های مختلفی میتوا مشاهد هترد هتد از آ جملتد است  :مبتارز بتا تعصتبات
بی اید ،آسا یری در دین و ذیرش همة ادیا  ،دوری از تقلید هورهوراند و بهر یری از خترد در تتدبیر امتور دنیتوی.
البتد از مجموع شش دفتر مثنوی ،چهارصد بی

بدطور مستقیم بد امور دنیایی رداختد اس

هد در مقایسد با همتة ابیتات

مثنوی اندک مینماید؛ اما در درو خود همة عناصر دنیا رایی را جای داد اس  .از این میا بیس
اهمی

درصد این ابیات بد

خردورزی ،چهارد درصد بد آسا یری در امور دین و نوزد درصد بد مبتارز بتا تعصتبات بتیاستاس متذهبی

اختصاص داد شد اس  .در این ژوهش تالش شد عناصر دنیتا رایی در مثنتوی بازشناستی و بررستی شتود .یشتنهاد
میشود هد بررسی جزلیتر هریك از این عناصر ،موضوع ژوهشهای دیگری قرار یرد تا انواع آنها بد شکل ملموس و
عینی نمایاند شود .در شکل زیر فراوانی ابیات دنیامداراند نسب

بد هل مثنوی نمایش داد شد اس .

ابیات دنیا رایاند
سایر ابیات

شکل 6ت فراوانی ابیات دنیامداراند نسب بد هل مثنوی
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