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 چکیده
اخالقی، از جمله مسائل اساسی زندگی فردی و اجتماعی هر ملّت می باشد و در دین اسالم، بعدد از یتتاررسدتی هد      مسائل 

موضوعی مانند اخالق مورد اهتمام واقع نگردیده است. به هم ن علّت، مسائل اخالقی در شعر و ادب فارسدی، بده ویدنه ند د     
اوان دارد. تأث ر منفی و مخرّب و اح اندا  مبتدت تدفت یاتدی حدر  در      مولوی که ترب ت یافتۀ متتب اسالم است، انعتاس فر

ای برخوردار است. در مقاله رد    زندگی انسان، غ ر قابل انتار است؛ به هم ن ستب در قرآن کریم و مبنوی از جایگاه گسترده
ورندگان بچه ر ل( بپدردازد کده   رو، تالش بر آن است تا به بررسی سه داستان مشهور مبنوی )خر برفت، مفلسی در زندان، و خ

در ال به الی آنها به مسئله حر  و طمع اشاره شده و موالنا بدا تأث رردریری از آیدا  و روایدا  اسدالمی بده تفهد م عواقدب         
خطرناک حر  و آز و اثرا  آن ررداخته است. با بررسی این داستان ها، به این نت جه رس ده شد که موالنا به ر روی از قدرآن  

بهره باشد و خداوند و بر دل  شود که وی از دیدن حقایق بیمعتقد است که چ رگی حر  و طمع بر انسان، باعث میکریم، 
 اش ررده قرار دهد و ن   حر ، مانع استجابت دعا می شود و م ان خداوند و بنده، حجاب ایجاد می کند.مُهر و بر دیده

  
 مولوی.اخالق، حر ، قرآن کریم، مبنوی، : واژگان کلیدی

. 
 مقدمه .1
 بیان مسأله 1-1
 نهید به و مختلف، انیدر اد باشد.یت مهر ملّ یو اجتماع یفرد یمتاحث در زندگ نیتریاز اساس یتیشک اخالق بی

 ت،علّد  ن بده همد   اسدت.  دهید واقع نگرد د کأت چون اخالق مورد اهتمام و یموضوع   ه یتتاررستیدر اسالم بعد از 
 یاید زوا وه بده آن ررداختد   یبه طرز گسترده ا   ن یمولو انعتاس فراوان دارد. یدر شعر و ادب فارس یمسائل اخالق

بشدر اسدت    یو اخالقی از تفا  یات یتیحر   نمود. ن  خود تت یقو شهیو اند میارزشمند آن را متاثر از قرآن کر
و  میسدتب در قدرآن کدر    ن بده همد   قابل انتار اسدت،  ر انسان غ یمبتت آن در زندگ انا  و مخرّب و اح یمنف ر که تاث
 ت.برخوردار اس یادهگستر گاهیاز جا یمبنو

ای برخوردار است؛ به هم ن دل ل این بحث یتدی از  اخالق در همه متاتب و هر عصر و زمانی از اهمّ ت فوق العاده
دهدد و در قدرآن کدریم،    ل مدی مهمترین متاحث قرآنی است و از طرف دیگر، مهمترین هدف انت دای الهدی را تشدت    

احادیث و س رۀ معصوم ن)ع( به آن سفارش زیادی شده است. شاعران و نویسندگان ادب فارسی در کنار این آثدار و  
اندد. مولدوی یتدی از شداعران     های ارزشمند و با تأث ررریری از آنها، به ب ان مسائل اخالقدی و ترب تدی ررداختده   آموزه

هدا و مسدائل   سازِ متتدب اسدالم، اندیشده   های دینی، اخالقی و انسانکه با الهام از آموزه بلندرایۀ ادب ا  فارسی است
هدای برجسدته و   های شعر مولوی، وجود نمونهاخالقی را در قالب اشعاری زیتا تحل ل و تفس ر کرده است. از زیتایی

 های اخالقی است.دلنش ن اشعار عرفانی همراه با آموزه
شود. در طول تداری،،  های حبّ دن ا محسوب میاز تفا  رییلۀ اخالقی و یتی از شاخصهحر  و طمع یتی       

هدا، و رشدت کدردن بده     ها، قتل و غدار  ها و خونری یطلتی، سرچشمۀ انواع جنایا ، جنگهمواره حر  و اف ون
 تلح و تفاست.   اتول انسانی و فضایل اخالقی بوده است. نقطۀ مقابل آن، قناعت است که ستب آرام ، عدالت و
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بر این اساس، نگارنده در مقاله ر   رو، بر آن شد تا با مراجعه به مبنوی معنوی و انتخاب سه داستان از آن با عندوان  
هدا مدورد بررسدی و    ، حر  و طمع را در ایدن داسدتان  «خورندگان بچه ر ل»و « مفلسی در زندان»، «خر برفت»های 

تحل ل قرار دهند و مفاه م مطرح شده در شعر موالنا در این باره را با اشاره به تأث ررریری وی از قرآن کدریم در ایدن   
 زم نه، مورد تج یه و تحل ل قرار دهد. 

 : سؤاالت تحقیق:  1-2
حدر  در قدرآن و مبندوی معندوی و     نگارندگه در مقاله ر   رو، بر آن است  تا با استخراج آیا  و اب ا  مرتتط با 

 های ییل راس، گوید:تطت ق آنها به ررس 
مقصود از حر  از منظر قرآن چ ست و آیا در سه داستان مرکور از مبنوی، موالنا به آیا  قرآن ن د  نظدر داشدته    -8

 است یا خ ر؟
 اثرا  و عواقب حر  در قرآن کریم و سه داستان مرکور از مبنوی چ ست؟ -5
 حات تحقیق:اصطال1-9
 :  اخالق: 1-9-1  

که به معنای تور  درونی  است آن امبالعاد  و  ،اخالق، جمع خُلْق و خُلُق به معنای سرشت، خوی، طت عتواژۀ 
قدرار   تدور  اداهری انسدان،   یعندی  در مقابدل خللدق    و شدود رود که با بص ر  درک می و نار دای آدمی به کار می

 آن بس اری از فالسفه و حتمای اسالمی، اخدالق را بدا توجده بده معندای ل دوی      ( 891: 1ق،ج8181دارد.)ابن منظور،
گاه منظور از اخالق در اتطالح اندیشدمندان هرگونده تدفت نفسدانی اسدت کده موجدب ر ددای          . اند تعریف کرده

شایع ترین کاربرد اتدطالحی اخدالق در م دان اندیشدمندان اسدالمی عتدار  اسدت از         .شودکارهای خوب یا بد می
ل و مّد أشوند افعالی متناسب با آن تفا  به سهولت و بدون ن از بده ت تفا  نفسانی راس، و رایداری که موجب می»

ر  جمع به کدار بدرود، بده معندای جم دع یدا       اخالق هر گاه به تو( 38مستویه، بی تا: )«.تروی از آدمی تادر شود
های نفسانی یک فرد )یا گروه یا جامعه یا دیدن( اسدت  کده منشدأ و مصددر ندوع       ها و وینگیای از خصلتمجموعه

باشد؛ اما اگر به تور  مفرد به کار رود به معنای خصلت یا تفت نفسانی اسدت کده   خاتی از سلوک و زندگی می
تدفاتی   عمل و رفتار است. به عتار  دیگر، انجدام فعدل خاتدی را تسده ل مدی کندد.      منشأ و مصدر نوع خاتی از 

گدردد کده انسدان بددون     ای در انسان راس، و رایدار میهمچون: شجاعت، سخاو ، و یا بُ دلی و بخل گاهی به گونه
در آمده اسدت  « ملته»دهد و به اتطالح، این تفا  در وی به تور  تأمّل و فتر، افعال مربوط به آنها را انجام می

خواجده نصد رالدین    (85: 8511مدی نامندد. )معلّمدی،   « حدال »و گاه این گونه ن ست که در این تور  آن تدفت را  
اساس آن، افعال و احوال شخص ن تدو مدی    که بر داندمیعلم اخالق را علم چگونگی اکتساب اخالق ن تو  طوسی،
 (891: 2، ج8511)مطهری، .استرا علم چگونه زیستن خوانده ن   آن  اهلل مطهری،آیت( 81) طوسی، بی تا: شود.

 حرص: 1-9-2
و  ل د و م یدر آزمندد  یروادهید ز»( و 889: 8،ج8511،ی)قرشد  «یقلتد  دیعالقه شد»حر  در ل ت عتار  است از  

 های معادل آن طمع و آز هستند.و واژه (121: 8،ج8512،یراغب اتفهان«)اراده
 آوریاست که انسان را به جمدع  ینفسان یحالت و تفت»شده است:  ف توت ن و در اتطالح علم اخالق حر  چن

کده در آنجدا    یهرگ  به حددّ  صیاکتفا کند، چون حر ین ّبدون آنته به حدّ و مقدار مع  د،انگ یندارد، بر م از آنچه ن
 (851: 2،ج8511 ،یمجتتو.«)شودیم یتوقّف کند، منته

 .اندبهره برده ایقمشه یاله یمهد یترجمه میمقاله از قرآن کر نییکر است که نگارندگان در ا انیشا
 ی تحقیق:  : پیشینه1-4

نمادهدای  »در خصو  مقایسۀ قرآن و مبنوی و تأث ر قرآن بر مولوی، آثار ارزشمندی به چاپ رسد ده اسدت. مانندد:    
ی هدای اسدتفاده  شد وه «. »در مبندوی ب نی عرفانی و تدأث ر آن  نق  قرآن در جهان»، «قرآن در مبنوی»، «قرآن در مبنوی

ی مبندوی طاقددیب بدا    مقایسه»، «تجلّی قرآن در مبنوی معنوی»، «مولوی از آیا  قرآن با تأک د به دفتر چهارم مبنوی

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34455#_ftn2
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اثدر  « قدرآن و مبندوی  »، کتاب ارزشدمند  «س مای قرآن در مبنوی»، «مبنوی معنوی با تأک د بر تأث ررریری از قرآن مج د
در رابطده بدا    اثر س د اسدحاق شدجاعی. همچند ن   « تأث ر قرآن بر محتوا و ساختار مبنوی معنوی»ب خرّمشاهی، و کتا

 های چندی به تور  جداگانه انجام گرفته است. به عنوان نمونه:حر  در مبنوی و قرآن کریم تاکنون رنوه 
کده در  « ی آن با چهار اثر در حوزه ادب ا  تعل میحر  و طمع در مبنوی مولوی و مقایسه»ای تحت عنوان مقاله-8

توسط ل ال نوروزرور  در نشریه تخصصی بهار ادب، منتشر شده است. نویسنده در این مقاله به این نت جده   8592سال 
 یند آقر یهدا آموزه ،موارد نیاو در ا یفتر یداند و التته متنایدر امر شناخت م یطمع را مانع ی،مولورس ده است که 

 .ستا
نوشته مهدی تفری، به راهنمایی استاد جل دل تجل دل  در   « حر  و طمع در مبنوی معنوی»ای با عنوان نامهرایان-2

دو  از دیدگاه مولوی حر  و طمدع در دانشگاه تهران به رشته تحریر در آمده است. در این رساله ب ان شده است که 
خددا و عشدق الهدی و آزمنددی در فدراهم آوردن امتاندا        تحص ل علم و عتاد   جنته مبتت و منفی وجود دارد که

 آسای  دیگران امری مطلوب است.  
 های متعدّدی مورد توجه قرار گرفته است. به طور مبال :این موضوع در قرآن کریم ن   به تور  رنوه  
 یبررسد کتاب خود فصل سوم و چهارم را بده  2اهلل متارم ش رازی که در جلد نوشته آیت« اخالق در اسالم»کتاب -5

 .است دادهاختصا   م،یحر  و طمع در قرآن کر
نوشته استاد حس ن انصاریان که در جلد دهم، باب رنجاه و دوم را به طمدع و نتدوه  آن   « عرفان اسالمی»کتاب -1

 آموزی را در این زم نه مطرح کرده است.  ر های عتدر قرآن کریم و روایا  اختصا  داده و داستان
های تور  گرفته به این نت جه رس ده شد که موضوع مدّنظر نگارندگان این تحق ق، تاکنون انجدام  بنابراین با بررسی

 نگرفته و رنوه  حاضر، کاری تازه و جدید است.  
 : نگاهی به حرص و طمع در مثنوی معنوی و قرآن کریم  1-5

( و خداوندد،  35نحدل  ...«) وَ ما بِتُمْ مِنْ نِعْمَدۀ  فلمِدنل الل ده   »ه فرهنگ قرآنی، هر نعمتی از جانب خداست از دیدگا      
(؛ از ایدن رو، انسدان   85جاث ده  ...«) وَ سَخ رل للتُمْ ما فِی السَّماوا ِ وَ ما فِی الْألرْض»جهان را مسخّر انسان ساخته است: 
های اخالقدی،  زیستی، ضمن محفوظ داشتن ارزشی ارشمندی نظ ر قناعت و سادههامواّف است با رایتندی بر آموزه

های هستی در مس ر ن ل به کمال بهره گ رد.  موالنا ن   در اب ا  زیتایی که در این باره مطرح کدرده همدواره   از نعمت
 ها را از تفت رییلۀ حر  و طمع برحرر داشته است.  خواهان برقراری این موضوع بوده و انسان

 موالنا در ب تِ
 ایگددددددر بریدددددد ی بحددددددر را در کددددددوزه

 
 ایچنددددد گنجددددد؟ قسددددمت یددددک روزه    

 
دریدا در یدک    برای ب ان ارزش قناعت و نتوه  حر  و طمع، تمب لی را آورده است. در این اب ا  ب ان کدرده کده  

ای را انجدام داده اسدت.   دریا را در یک کوزه بری د، طتعا  کار ب هدوده گ رد و کسی که بخواهد کوزه کوچک جای نمی
ای سرازیر کنی تنها به اندازه نص ب و بهره یک روز در آن کوزه آب خواهد ماندد و  اگر همه آب دریا را ن   در کوزه

دی انسدان را بده   مابقی از آن ب رون خواهد ریخت و سرری  خواهد شد. رب نتاید گرفتار حر  و آز شد، زیرا آزمند 
رریشانی و اضطراب می کشاند. واقعا  درک این ب ت موالنا و عملی کردن آن در زندگی، داروی بسد اری از دردهدای   

 بی درمان بشریت است.
اگر ما بر این عق ده باور داشته باش م که برای هر روز قسمت و نص تی ثابت ، مع ن گردیده که با اراده و حرکت مدا   

س د، دیگر از حدّ خود را را فراتر ننهاده و کوش  ب   از حد و ب هوده نخواه م نمود. بلتده انددازه و   به ما خواهد ر
 فرماید:چنانته قرآن کریم می تعادل را رعایت خواه م کرد. 

طْأ  کلت را؛ و از ب م تنگدسدت  فرزنددان خدود را    وَ ال تلقْتُلُوا ألواْلدَکُمْ خلشْ َۀل إِمْالق  نلحْنُ نلرْزُقُهُمْ وَ إِیَّاکُمْ إِن  قلتْللهُمْ کانل خِ»
 (58اسراء «)بخش م. آرى، کشتن آنان همواره خطای  ب رگ است. متش د. مای م که به آنها و شما روزى م 
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اى در  کِتداب  مُتد ن ؛ و هد   جنتندده      وَ ما مِنْ دَابَّۀ  فِی الْألرْضِ إاِل  عَلل  الل هِ رِزْقُها وَ یَعْللمُ مُسْتلقلر ها وَ مُسْتلوْدَعَها کُلٌّ فدی 
داند. همده ]اینهدا[ در کتداب      [ روزی  بر عهده خداست، و ]او[ قرارگاه و محلّ مُردن  را م  زم ن ن ست مگر ]اینته

 (1هود «)[ است. روشن ]ثتت
   مدالی در  تر از قناعت و هه   گنجی بی ن از کننده»فرمایند: عظمت قناعت در حدّی است که حضر  علی)ع( می

تر از رضایت دادن به روزی ن ست و کسی که بده انددازۀ کفایدتِ زنددگی از دن دا بدردارد، بده        فقرزدایی، از ب ن برنده
 (218التالغه، حتمت نهج«)آسای  دست یابد و آسوده خاطر گردد.

تدرین  حاتل از آن را ب رگ السّالم، قناعت را برترین نعمت و توانگریِموالنا ن  ، به ر روی از متتب اهل ب ت عل هم
 ب ند:شمارد و غنا را در قناعت میدستاورد قناعت بر می

 از قناعددددت کددددی تددددو جددددان افروختددددی   
 گفددددت ر  متددددر قناعددددت چ سددددت گددددنج  
 ایددددن قناعددددت ن سددددت جدددد  گددددنج روان  

 

 هدددددا تدددددو ندددددام آمدددددوختیاز قناعدددددت 
 گددددنج را تددددو وا نمددددی دانددددی ز رنددددج   
 تددددو مدددد ن الف ای غددددم و رنددددج روان   

                                       (853) 
در ب ت زیر، باز هم به حدیث امام علی)ع( که در باال یکر شد، اشاره کدرده و قناعدت، را بده مبابده گنجدی بداارزش       
معرفی کرده و به مخاطب خود توت ه کرده که جایگاه خود را بشناسد و در زم نۀ مال دن ا، ردا را از گلد م خدود دراز    

 نتند:
 چددددون قناعددددت را ر متددددر گددددنج گفددددت  
 حدددددّ خددددود بشددددناس و بددددر بدددداال مپددددر 

 

 هدددر کسدددی را کدددی رسدددد گدددنج نهفدددت    
 تددددا ن فتددددی در نشدددد ب شددددور و شددددر   

                                       (951) 
و این جوهر نف ب را به آن بهای اندک  نسازدگنج قناعت را به کنج دن ا متدّل  کند کهوی به مخاطب خود توت ه می

 نفروشد:
 هدددر آنتددده گدددنج قناعدددت بددده کدددنج دن دددا داد

 
 فروخددت یوسددف مصددری بدده کمتددرین ثمنددی    

                                          (81) 
و تنگدسدتی   کندد را در خدود مهدار    حر  و طمعانسان هایی است که توانسته تفت زشت  خود از آن دستهموالنا 

ست از مهمترین ریایل اخالقدی کده مدانع از    ااو معتقد  .اخت اری و قناعت همان گنج رسول اهلل را برای خود برگ یند
 :بریدن تعلقا  و رس دن به عالم فنای بقا می گردد زیاده خواهی است

 از طمددددع هرگدددد  نخددددواهم مددددن فسددددون  
 حدددداش هلل طمددددع مددددن از خلددددق ن سددددت 
 از سدددددر امدددددرود بدددددن ب ندددددی چندددددان   
 چددددون کدددده برگددددردی و سرگشددددته شددددوی

 

 ام مددددن سددددرنگونایددددن طمددددع را کددددرده 
 از قناعددددت در دل مددددن عددددالمی اسددددت   
 ز آن فددددرود آ تددددا نمانددددد ایددددن گمددددان  
 خانددددده را گردندددددده ب ندددددی آن تدددددویی  

                                       (851) 
ب اسالم آموخته، همّدت واالی خدود را بده    شک آن را از متتبنابراین موالنا با داشتن این تفت ارزندۀ اخالقی که بی

 «زندگی با قناعت نشانه همدت بلندد اسدت.   »گرارد. چنانته به فرمودۀ حضر  علی)ع(: خوانندۀ آثارش به نمای  می
 (821: 2،ج8519)محمدی ری شهری،

تدرا کندد، انددک    خدواهی کده کفایدت    قدر میای فرزند آدم، اگر از دن ا آن»حضر  ام رالمؤمن ن)ع( فرموده است:    
طلتی، تمام آنچه در دن ا هسدت، تدو را سد ر نخواهدد کدرد و      کند و اگر زیاد  از کفایت میچ  ی از آن ترا س ر می

فرمایدد: ای فرزندد آدم،   خداوند مدی »( به فرمودۀ امام جعفر تادق)ع(: 513: 8511نراقی،«)کفایت تو را نخواهد نمود
 (11: 8591محدثی، «)کند.های ب رگ است که ج  خاک، آن را رر نمییشتم تو دریایی از دریاها و یتی از واد
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بنابراین معنای قناعت و کفایت کردن به دن ا، کامال  با فقر و تنگدستی متفاو  است و این به مبابه نعمتی ب رگ است 
 شود و برگرفته از تقوای درونی است:که از جانب خداوند نص ب بندگان می
 ن خطاسددددتگفددددت تددددالح را گدددددا گفددددت

 در قناعددددددت مددددددی گریدددددد د از تقددددددی 
 قلّتدددددی کدددددان از قناعدددددت یدددددا تقاسدددددت

 

 کدددده او غنددددی القلددددب از داد خداسددددت    
 ندددد  لئ مددددی و کسددددل همچددددون گدددددا   
 آن ز فقددددر و قلّددددت دونددددان جداسدددددت   

                                       (111) 
آوردهای آن از جمله ع ّ  به قناعت و رهها و رهنمودهای دینی، مسلمانان را به چنگ زدن قرآن کریم با طرح آموزه

 و مناعت طتع، فرا خوانده است.
 کند:موالنا ن   قناعت را به عنوان یک فض لت ب رگ اخالقی، چن ن توت ه می 

 نصددد حتی کنمدددت بشدددنو و فراغدددت کدددن    
 

 چدددو فقدددر روی کندددد روی قناعدددت کدددن    
 

 فرماید:مادی میهای ها از نعمتقرآن کریم، در توج ه برخورداری برخی انسان
؛ به سوى آنچده   ما مَت عْنا بِهِ ألزْواجا  مِنْهُمْ زَهْرلۀل الْحَ اۀِ الدُّنْ ا لِنلفْتِنلهُمْ ف هِ وَ رِزْقُ رَبِّکَ خل ْرٌ وَ ألبْق   وَ ال تلمُدَّن  عَ ْنل ْکَ إِل » 

ایشان را در آن ب ازمدای م، دیددگان خدود    اتناف  از ایشان را از آن برخوردار کردیم ]و فقط[ زیور زندگ  دن است تا 
   (858طه «)[ روزىِ رروردگار تو بهتر و رایدارتر است. مدوز، و ]بدان که

 بررسی سه داستان از مثنوی دربارۀ حرص و طمع-2
چنانته اشاره کردیم، سه داستانی که در این مقاله انتخاب شد و به بررسی مضمون حر  و طمدع در آنهدا ررداختده    

تدک،  هستند که در این قسمت به طور تدک « خورندگان بچه ر ل»و « مفلسی در زندان»، «خر برفت»های داستانشده، 
 گ رد. مورد بررسی و شرح قرار می

 «خر برفت»: بررسی داستان 2-1
 داستان خر برفت و خر برفت از این قرار است که:

رش را آب و علدف داد و در طویلده بسدت. و بده     در راه به خانقاهی رس د و شب آنجا ماند. خد  ،یک توفی مسافر»
مسدافر را فروختندد و غدرا و خدوردنی      رنهانی خدرِ  آنها،بودند.  ، گرسنه و حریصفق ر ،جمع توف ان رفت. توف ان

هدا خوردندد. و    خریدند و آن شب جشن مفّصلی بر را کردند. مسافر خسته را احترام بس ار کردندد و از آن خدوردنی  
رقص و سماع آغاز کردندد. تدوف ان همده اهدل      ،برد. رب از غرا داشتند. او ن   بس ار لرّ  میتاحب خر را گرامی 

 حق قت ن ستند.
 دیددددددر یابددددددد تددددددوفی آز از روزگددددددار 
 جدددد  مگددددر آن تددددوف ی کدددد  نددددور حددددق 

 انددددداز هددد اران تدددن، یتددددی تدددن تدددوفی    
 

 زان سدددددتب تدددددوفی بدددددود بسددددد ار خدددددوار 
 سدددد ر خددددورد او فددددار  اسددددت از ننددددگ دق   

 زیندددددددداو مدددددددیباق دددددددان در دولدددددددت  
 

 «.تخر برفت و خر برفت و خر برف»خواند:  رقص آغاز شد. مُطرب آهنگِ سنگ نی آغاز کرد. و می  
توف ان با این ترانه گرم شدند و تا تتح رقص و شادی کردند. دست افشاندند و رای کوب دند. مسافر ن   به تقل دد از  

توفی بارش را برداشدت و بده    .مه خداحافظی کردند و رفتندخواند. هنگام تتح ه آنها ترانه خر برفت را با شور می
طویله رفت تا بار بر رشت خر بگرارد و به راه ادامه دهد. اما خر در طویله نتود با خود گفت: حتما  خادم خانقاه خدر  

و از تدو   ،توفی ررس د: خر من کجاسدت. مدن خدرم را بده تدو سدپردم       ،را برده تا آب بدهد. خادم آمد ولی خر نتود
 خواهم. می
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آنها خر را بردند و فروختند تو گوشت لریدر   ،من از ترس جان تسل م شدم ،خادم گفت: توف ان گرسنه حمله کردند
ها همه رفته اندد مدن از چده کسدی شدتایت       ها رها کردی. توفی گفت: چرا به من ختر ندادی, حاال آن را م ان گربه

 اند! اند و رفته کنم؟ خرم را خورده
خواندی خدر   چند بار آمدم تو را ختر کنم. دیدم تو از همه شادتر هستی و بلندتر از همه می ،م گفت: به خدا قسمخاد

 من چه بگویم؟ ،دانستی خود  ختر داشتی و می ،برفت و خر برفت
 آمد. مرا هم خوش می ،توفی گفت: آن غرا لریر بود و آن ترانه خوش و زیتا
 مدددددر مدددددرا تقل دشدددددان بدددددر بددددداد داد    

 
 ای دو تدددددد لعندددددت بدددددر آن تقل دددددد بددددداد  

 
 عقل او را کور کرد.   ،آن توفی از طمع و حر  به تقل د گرفتار شد و حر در واقع 

کندد، ت   در نگدرش و ناب ندایی از     نتته مهمی که موالنا در این داستان در ارتتاط با موضوع حر  و طمع مطرح مدی 
دیدن حقایق به واسطه حر  و طمع است و این یتی از اتلی ترین موضدوعاتی اسدت کده در قدرآن کدریم بده آن       

 ررداخته شده و مؤکّدا  به این خطر حر  و طمع، اشاره شده است.   

برای دوزخ هستند. این افدراد از نظدر    هایی اشاره کرده که آفریده شدهخداوند متعال در سوره متارکۀ اعراف، به انسان
های آنها ن   شنوایی ندارند و دچدار ناب ندایی   شود و گوشقرآن، در دلشان حق قت و در چشمانشان ب نایی یافت نمی

 معنوی هستند. این افراد از نظر قرآن، همانند چهاررایان، غافل و گمراه هستند:
 الْجِنِّ وَ الْإِنْبِ للهُمْ قُلُوبٌ ال یَفْقلهُونل بِها وَ للهُمْ ألعْ ُنٌ ال یُتْصِرُونل بِها وَ للهُمْ آیانٌ ال یَسْمَعُونل وَ للقلدْ یلرَأْنا لِجَهَن مَ کلب را  مِنل»

جهدنم   یاز جدن و اندب را بدرا    یار ( و محققدا  بسد  819بِها أُولئِکَ کلالْألنْعامِ بَلْ هُمْ ألضللُّ أُولئِکَ هُمُ الْ افِلُونل؛)اعراف 
 یناشدنوا  ییهدا  و گدوش  ر ، و بص نور یب ییها دهیو معرفت، و د ادراک یاست ب ییها ها را دل که آن چه آن م،یدیآفر
 «اند. هستند که غافل یها همان مردم ترند، آن گمراه یبلته بس انندیها مانند چهاررا آن قت، حق

 م قابل تأمّل است.  ن  ، در قرآن کریداستان آدم و همسرش حوا و متارزه با ش طان 
ممنوعه نهدی فرمدود و از تسدل م     یآدم را در بهشت جای داد و از ن دیک شدن به شجره وندمطابق آیا  قرآن، خدا

ش طان کدار خدود را کدرد و    حر  آلود  هایشدن در برابر وسوسه های ش طان برحرر داشت، ولی سرانجام وسوسه
خورد و زندگی بهشتی را از دست داد و در م ان انتوه مشتال  ایدن  آدم مرتتب ترک اولی شد و از درخت ممنوعه 

 دن ا گرفتار شد.
های او اعتماد کندد و فرمدان تدریح    ای ستب شد که آدم)ع( به وسوسه های ش طان تن در دهد و به وعدهچه انگ  ه

، حجدابی در برابدر   طلتدی الهی را درباره شجره ممنوعه به فراموشی بسپارد؟! آیا ج  ایدن اسدت کده حدر  و فد ون     
 ؟:شد آنهاچشمان 

ۀِ إاِل  ألنْ تلتُوندا  للهُمَا الش  ْطانُ لِ ُتْدِیَ للهُما ما وُورِیَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَ قالل ما نلهاکُما رَبُّتُما عَنْ هرِهِ الش جَرل  فلوَسْوَسَ» 
را  شدان یها داد تا زشت بیفر هآدم و حوّا هر دو را به وسوس طان، آن گاه ش؛(21لِدینل ؛)اعراف امَللتل ْنِ ألوْ تلتُونا مِنل الْخ

متادا )در  نتهیا ینترد ج  برا یدرخت نه نیشما را از ا تانیکند و گفت: خدا داریرد شانیبود بر ا ده که از آنان روش
 .«د ابیعمر جاودان  ای دیبهشت( دو فرشته شو

طمع  دارد کهوی با تتع ت از کالم وحی، ب ان میدر نگاه موالنا ن  ، مهمترین اثر حر  در آدمی، ت   ر نگرش است. 
کند. رب طمع به من لده  ب نِ او را کور میگ رد و در واقع، چشم حق قتهمچون حجابی مقابل چشمان انسان قرار می

کشاند. وی این موضدوع مهدم را   ان را به خواری و یلّت میحجابی است م ان باطل و حق و باالخره این حجاب انس
 کند:چن ن مطرح می« خر برفت»در رایان حتایت 

 تددداف خدددواهی چشدددم و عقدددل و سدددمع را   
 زانددددددک آن تقل ددددددد تددددددوفی از طمددددددع
 طمددددع لددددو  و طمددددع آن یوق و سددددماع   

 بدددددر دران تدددددو ردددددرده هدددددای طمدددددع را     
 عقدددددل او بدددددر بسدددددت از ندددددور و لمدددددع    
 مدددددددانع آمدددددددد عقدددددددل او را ز اطدددددددالع  
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 گدددددددر طمدددددددع در آینددددددده برخاسدددددددتی
 گددددر تددددرازو را طمددددع بددددودی بدددده مددددال  
 هددددر نت ددددی گفددددت بددددا قددددوم از تددددفا    

 ن دلددددد لم حدددددق شدددددما را مشدددددتری مددددد
 چ سددددت مدددد د کددددار مددددن دیدددددار یددددار   
 چدددددل هددددد ار او نتاشدددددد مددددد د مدددددن   
 یددددک حتایددددت گویمددددت بشددددنو بهددددوش  
 هددددر کدددده را باشددددد طمددددع التددددن شددددود  
 ردددددد   چشددددددم او خ ددددددال جدددددداه و زر

 

 سدددددددتیدر نفددددددداق آن آینددددددده چدددددددون ما
 راسددددت کددددی گفتددددی تددددرازو وتددددف حددددال 
 مدددددن نخدددددواهم مددددد د ر  دددددام از شدددددما    
 داد حدددددددق داللددددددد م هدددددددر دو سدددددددری  
 گرچدددده خددددود بددددوبتر بخشددددد چددددل هدددد ار 
 کددددددی بددددددود شددددددته شددددددته دُرّ عدددددددن   
 تددددا بدددددانی کدددده طمددددع شددددد بنددددد گددددوش 
 بددددا طمددددع کددددی چشددددم و دل روشددددن شددددود
 همچنددددان باشددددد کدددده مددددوی اندددددر بصددددر   

 
-گرفتار طمع باشد، دل  روشن ن ست و به دیدار و لقای رروردگدار نایدل نمدی    بنابراین از نظر موالنا ن  ، انسانی که

 شود. 
در ادامه موالنا ب ان می کند که برای رهایی از این، باید حر  و طمع را که به من له حجابی است ب ن حدق و باطدل،   

امی کده بده فندای یا     در وجود خود از ب ن برد و راه حل آن، مستی و محو شدن در وجود مطلق الهی اسدت. هنگد  
برسی و به وتال الهی بررسی، آن زمان است که دن ا را به شتل مُرداری بی ارزش می ب نی و از همده چ د  بده جد      

 حق، دل بر می داری:
 جددد  مگدددر مسدددتی کددده از حدددق ردددر بدددود    
 هدددددر کددددده از دیددددددار برخدددددوردار شدددددد 
 ل دددددک آن تدددددوفی ز مسدددددتی دور بدددددود  
 تدددد حتایدددت بشدددنود مددددهوش حدددر     

 

 ی گددددنج هددددا او حُددددر بددددودگددددر چدددده بددددده 
 ایدددددن جهدددددان در چشدددددم او مدددددردار شدددددد 
 الجددددددرم در حددددددر  او شددددددتتور بددددددود  

 ای در گددددددوش حددددددر در ن ایددددددد نتتدددددده
 

 : داستان مفلسی در زندان2-2
است. خالته این داسدتان بده شدرح    « مفلسی در زندان»داستان دیگری که در مبنوی مورد بررسی قرار دادیم، داستان 

 زیر است:
کرد و در بند بود. او هر روز هر چه غرا برای سدایر  در زندان سپری میزندگی خود را  مان بود که خان ومفلسی بی»

 ند همه را می خورد و آنها گرسنه می ماندند و جرأ  گالیه ن   نداشتند...دزندان ان می آور

ته بود، شتایت کردند و تا که روزی همه زندان ان جمع شدند و به فرستاده قاضی شهر که برای سر کشی به زندان رف
سالم ما را به قاضی برسان و بگدو ایدن مدردک در هدر طعدام و غدرا و       »فت خوار را گفتند. آنان گفتند: ماجرای آن مُ

خوراک خود را شریک می کند و بی اینته رعایت حالی کسی را بتند، طعام همه را می خورد و چ  ی بدرای کسدی   
قحطی آمده و غرایی برای کسی یافت نمی شود. زیرا او بده چ د ی رحدم     نمی گرارد. انگار سه سال است در زندان

نمی کند. اکنون ما در خواستی داریم. یا این گاوم   از این زندان برود، یا این که خود قاضی هر روز غرای او را به 
ان ان را برای  بازگو او خال  کند. وک ل به ن د قاضی رفت و شتایت زند مقدار الزم برای او بفرستد و ما را از شرّ

 کرد. 
قاضی که اوضاع را چن ن دید، آن زندانی را به ن د خود خواند و علت را جویا شد. بعد از مدتی ررس و جو متوجده  
شد که حرف زندان ان راست بوده. رو به آن زندانی رر خور کرد و گفت: برخ   و از این زنددان بدرو و سداکن خانده     

هستی. این زندان برای من چدون بهشدت    به قاضی گفت: خان و مان و زندگی من تو تمام وقاحتخود باش. مرد با 
 جا زندگی کنم. است. رب مرا از آن ب رون نتن و بگرار هم ن
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این حرف ها را تمام کدن. شداهد تمدام کارهدا و آزارهایدت        کرد و گفت: ویقاضی رب از شن دن سخنان او، رو به 
آنها درو  می گویند. زیرا غرض ورزند و از این رو بده    کم هم ن ست. مرد جواب داد: زندان ان بوده اند که تعداد آنها

 غلط گواهی و شهاد  داده اند.  
این مرد را دور تا دور شهر بچرخان د و در همه جا جار ب ن د که او دروغگدو و    قاضی رو به وک ل خود کرد و گفت:

 او ندهد.   مفلب و قالش است و بگوی د که ه   کب نس ه ای به
 کدددددو بددددده کدددددو او را مناداهدددددا زن دددددد   
 هددددد   کدددددب نسددددد ه بنفروشدددددد بددددددو  

 

 طتددددل افالسدددد  ع ددددان هددددر چددددا زن ددددد      
 قدددددرض ندهدددددد هددددد   کدددددب او را تسدددددو 

 
زیرا هر کب چن ن کاری کند و این مرد قرض او را رب ندهد و شتایت به ر   مدن ب اورندد، مدن ایدن مدرد را بده       

 زندان نخواهم افتند.  
را بر شتری نشاندند و دور تا دور شهر گرداندند و بر سر هر گرر و کوی و برزن فریاد زدند که سربازان حتومتی او 

این مرد، مفلب است و ه   چ   ندارد. ه   قرض و وامی بده او نده دد در تدور  چند ن عملدی، عقوبدت آن بدا        
شدند تدا چهدره اش   خ ره می خودتان خواهد بود. وی را به همه جا بردند و مردم جمع شده و بر چهره او به درستی

 در یاد آنها بماند. 
 

شب شد و مرد را از شتر ر اده کردند. تاحب شتر آمد و گفت: من لم اکنون دور است و دیر هم شده. مدی شدود بده    
 این ح وان زبان بسته کاهی بددهی تدا بخدورد؟ زیدرا از تدتح شدترم را سدوار شدده بدودی. اکندون ه ینده ای بدده.             

اد: تا کنون داشت م چه می کردیم؟ این همه دور تا دور شهر جار زدند که من مفلسم و ه   چ د   مرد مفلب جواب د
هایت کدر شدده بدود و هد       ندارم، اینک تو طلب کاه و ه ینه از من می کنی؟ تو از طمع رر بودی برای هم ن گوش

 چ   نمی شن دی.  
نان طمع و حر ، چشم و گوش دل را کدر مدی کندد، کده     که گاه چ نتته را داردموالنا در این داستان قصد ب ان این 

ن د  مطدرح کدرده و کدامال      « خدر برفدت  »ی مهمَی است که در داستان و این همان نتته تدای حق قت را نمی شنویم
 برگرفته از آیا  متارکه قرآنی است. 

شدود کده وی از   باعدث مدی   ها بر انسان،چنانته گفت م، در آیا  بی شماری از قرآن کریم ب ان شده که چ رگی هوس
اش ررده قرار دهد. از جمله در سوره متارکه جاث ه چند ن  بهره باشد و خداوند بر دل  مُهر و بر دیدهدیدن حقایق بی

 آمده است:
بَصَرِهِ غِشاوَۀ  فلمَنْ یَهْدیهِ مِنْ   جَعَلل عَل  سَمْعِهِ وَ قللْتِهِ وَ  عِلْم  وَ خلتلمَ عَل   أل فلرلألیْتَ مَنِ ات خلرل إِلهَهُ هَواهُ وَ ألضلل هُ الل هُ عَل »

را خدای خود قرار داده و خدا او  فس نگری آن را که هوای ن ( ای رسول ما آیا می25 ه )جاث بَعْدِ الل هِ أل فلال تلرلک رُونل؛
م وی ردرده المدت   را دانسته )و رب از اتمام حجت( گمراه ساخته و مهر )قهر( بر گوش و دل او نهداده و بدر چشد   

 «شوید؟ کش ده؟ رب او را بعد از خدا دیگر که هدایت خواهد کرد؟ آیا مترکر این معنی نمی
 و هم ن نتته را دق قا  موالنا در این داستان و در اب ا  زیر اینگونه ب ان کرده است:

 گفدددت تدددا اکندددون چددده مدددی کدددردیم ردددب   
 طتدددددل افالسدددددم بددددده چدددددرخ سدددددابعه   

 خدددامگدددوش تدددو ردددر بدددوده اسدددت از طمدددع  
 تددددا کلددددوخ و سددددنگ بشددددن د ایددددن ب ددددان 
 تدددا بددده شدددب گفتندددد و در تددداحب شدددتر    
 هسددددت بددددر سددددمع و بصددددر مهددددر خدددددا 
 آندددد  او خواهددددد رسدددداند آن بدددده چشددددم  

 هدددوش تدددو کدددو ن سدددت انددددر خانددده کدددب      
 واقعدددددهرفدددددت و تدددددو نشدددددن ده ای بدددددد   

 ردددب طمدددع کدددر مدددی کندددد کدددور ای غدددالم     
 مفلسسددددددت و مفلسسددددددت ایددددددن قلتتددددددان 
 بددددر ندددد د کددددو از طمددددع رددددر بددددود رددددر     
 در حجددددب بددددب تورتسددددت و بددددب تدددددا 
 از جمددددددددال و از کمددددددددال و از کرشددددددددم  



 3/     هایی از مثنوی با تکیه بر آیات و روایات اسالمیداستانبررسی حرص در  

 و آندددد  او خواهددددد رسدددداند آن بدددده گددددوش
 سدددت ه چدددت چددداره ندددی کدددون ردددر چددداره 

 گرچدددده تددددو هسددددتی کنددددون غافددددل از آن  
 

 از سدددددددماع و از بشدددددددار  وز خدددددددروش   
 تدددددا کددددده نگشددددداید خددددددایت روزندددددی     
 وقدددددت حاجدددددت حدددددق کندددددد آن را ع دددددان

 
 : داستان خورندگان بچه پیل  2-9
خورنددگان  »گر داستانی که مرتتط با موضوع حر  و طمع است و ما در این بخ  به آن اشاره می کن م، داسدتان  دی

 :قرار است که داستان بدیناست. « بچه ر ل
کاروان کوچتی رب از طی مسافت درازی به هندوستان رس د . آنها که گرسنه و تشنه به مسد ر خدوی  ادامده مدی     »

دنتال غرایی برای خوردن می گشتند . ولی چ  ی گ رشان نمدی آمدد و جسدتجو کندان بده راه      دادند در هر جایی به 
 . خوی  ادامه می دادند

مرد حت می در راه خوی  آنها را دید و از وضع آنها آگاه شد و حال آنها را به فراست دریافت . مرد حت م هنگدامی  
آنها در جواب از حال خوی  گفتند و از او خواستند که به که به آنها رس د با روی خوش با آنها احوال ررسی کرد و 

 . آنها بگوید که کجا می توان غرا یافت تا آنها از این فالکت نجا  ر دا کنند

داندم کده   مرد حت م با دیدن ضعف آنها ، مهر و محتت خردمندانه اش به جوش آمد و با خوشرویی به آنها گفت: می
ولی ای جمع محترم ، شما را به خددا سدوگند مدی     ،نج ده و ناراحت هست داز گرسنگی و تهی شدن شتم، سخت ر
رو ه بد  ای دوستان در راهی که اینک می روید با ف دل رو  بچه ف ل بخورید. ،دهم که متادا در این جنگلی که می روید

 . می شوید. متادا بچه ف ل ها را شتار کن د. این نص حت را گوش کن د

هایی برخورد می کن دد کده دلتدان    کامل کند ادامه داد: در مس ری که می روید با بچه ف ل بعد برای اینته نص حت  را
ها ناتوان و لط ف و بس ار فربه اند ، ولی بدان د کده مدادر آنهدا در کمد ن     می خواهد آنها را شتار کن د . این بچه ف ل

  هدای ب رگدی کده از شددّ    ا مدی ر مایدد . ف دل   ها، تد فرس، را ناله کنان و آه زنان به دنتال آنهاست . مادر بچه ف ل
ه جان و غضب از خرطوم آنها به نظر می رسد آت  و دود بلند می شود . موااب باش د بده بچده مدورد عالقده اش     
آس تی ن ن د . بدان د که ف ل، دهان هر رهگرری را بو می کند و اطراف شتم او را مورد جستجو قرار می دهد، تا بدر  

 . کتاب شده بچه خود را در هر جا یافت انتقام و قدر  خود را به او نشان دهد اثر جستجو، گوشت

آن حت م ب رگ در آخر اف ود: این نص حت مرا گوش کن د، تا متادا قلب و روحتان دچار رنج و بال شدود . شدما بده    
م کردم و رسالت خدوی   ها بسنده کن د و به شتار بچه ف ل نپردازید. من نص حت را بر شما تماهم ن گ اهان و برگ

وش باش د تا متادا حر  و طمع شما را از راه به در کند و طمع بسدتن در روندق   ه را نستت به شما انجام داده ام، به
 :و نوای جسمانی، هستی شما را بر اندازد

 گفددددت ناتددددح بشددددنوید ایددددن رنددددد مددددن 
 بددددا گ دددداه و بددددرگ هددددا قددددانع شددددوید    
 مددددن بددددرون کددددردم ز گددددردن وام نصددددح  

 رسددددددالت آمدددددددم مددددددن بدددددده تتل دددددد 
 هدددد ن متددددادا کدددده طمددددع رهتددددان زنددددد   

 

 تدددددددا دل و جانتدددددددان نگدددددددردد ممدددددددتحن 
 در شدددددتار ر دددددل بچگدددددان کدددددم رویدددددد   
 جدددد  سددددعاد  کددددی بددددود انجددددام نصددددح    
 تددددددا رهددددددانم مددددددر شددددددما را از ندددددددم  

 هاتدددددان بدددددر کنددددددطمدددددع بدددددرگ از بددددد ،
 

گوش داشتن این نصد حت  آن حت م فرزانه، این سخنان را گفت و وداعی کرد و رفت . آن جمع که ابتدا سعی در به 
ب ندوایی و گرسدنگی      ولی رب از مدتی گرسنگی به آنها فشدار آورد و تددریجا   ،داشتند ابتدا به راه خوی  ادامه دادند

شدنود و بدا آن   آنها شد  یافت . )نتته قابل ترکر این است که گاهی اتفاق افتاده است که آدم ابتددا نصد حتی را مدی   
نص حت می گدررد   آنولی رب از مدتی که از تاری،  ،دتی به خاموشی می گراردنص حت ،آت  شهو  نفب برای م
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آن جمع گرسنه ناگهان بر سر راه خود، نوزاد ف لی دیدندد کده    اثر آن محو می شود و دوباره آن نفب زبانه می کشد(
 . چاق و رر گوشت بود

های هار بر بچه ف ل یورش آوردندد  گآن جمع گرسنه که حاال دیگر نص حت را فراموش کرده بودند همچون گله گر
های خود را ن   شستند. ولی یتی و آن بچه ف ل را تماما خوردند و بدون اینته به عواقب کار خوی  فتر کنند دست

از همراهان آن جمع که اندرز آن دانای ناتح را به خاطر سپرده بود، از گوشت آن بچه ف ل چ  ی نخورد و بده آنهدا   
 .وردن آن ترف نظر کنند. ولی گوش شنوایی وجود نداشت که بخواهد نص حت را به کار بنددنص حت کرد که از خ

همه آنان که کتاب ف ل را خورده بودند روی زم ن افتادند و خواب دند و آنته چ  ی از آن گوشدت هدا نخدورده بدود     
است : آنان که شتم از طعدام حدرام،   مانند چوران ، ب دار ماند و از خواب دگان محافظت می کرد.) واقع ت ن   اینگونه 

اند و حرامخواران، خواب رفتگان حق قی هستند. و ب داران هستند کده حفاادت و   خالی نگه می دارند ب داران حق قی
رعایت خواب دگان جامعه را بر عهده دارند.( در این هنگام بود که ف لی هولناک از راه در رسد د و تدا مدرد خواسدت     

ب اید ف ل را در چند قدمی خوی  دید. ابتدا ف ل به طرف محافظ آن جمع شتافت. ف ل سده   فتری بتند و به خودش
بار دهان آن محافظ را بو کرد ولی بوی ناگواری از آن احساس نترد، ف ل چند بار اطراف او دور زد و چرخ د و بدی  

 . آنته آن ف ل درشت اندام به او آس تی ب ند راه  را گرفت و رفت

هر یک از آن جمع به خواب رفته را بو می کرد، از همه خفتگان بویی ناگوار می آمد. چون آن خفتگان آن ف ل دهان 
درنگ آنان را راره راره کرد و کشت . ف ل هر یک از آن جمع را چنددین  از گوشت بچه ف ل خورده بودند، آن ف ل بی

و این است رایان کار کسانی که نفسشان بدر آنهدا   بار به هوا ررتاب می کرد و بر زم ن می کوب د تا قطعه قطعه شدند. 
 غالب است . 

: ترک نصد حت ناتدح و تتعدا  آن،    در این داستان، موالنا مضام ن گوناگونی را مطرح کرده است. از آن جمله است
 و غافل نتودن از متافا  عمل.نتوه  حر  و طمع اثرا  نفرین، مرمت غ تت، 

هاای کامال و    گان، تمثیلی از انبیاا و اولیاا و انساان    تعالی و فیل بچه اریفیل در این حکایت، تمثیلی است از ب
خاوردن بچاهف فیال نیاث تمثیلای اسات از       . خورندگان فیل، تمثیلی است از دنیادوستان و مخالفان انبیا و اولیاا 

و حارص و   های شهوانی دنیاگرایان لذت ،های نفسانی بستگی چنین تمثیلی است از دل جویی دشمنان و هم ستیثه
 هایی که در وجود افراد رخنه می کند.  طمع

توان تشخ ص ها ن   میدر رایان این حتایت، موالنا بعد از ب ان این موضوع که حر  و طمع را حتی از گفتار انسان
 داد، به مسئلۀ معص ت و ارتتاط آن با عدم استجابت دعا ن   اشاره می کند.  

شود، آن معصد ت موجدب    است. یعنی انسان که مرتتب معص ت می« معص ت»له یتی از موانع دعا برای اجابت، مسأ
کنند. معاتدی از آن حُجُتدی    می« حجاب»کند به اجابت نرسد. اهل معرفت از آن تعت ر به  شود دعایی که انسان می می

 .  های س اه و تاریک ، یعنی حجاب«حُجُب المانی»گرارند  است که اسم آن را می
شدوند، و حدر    خوان م که آن حضر  از برخی گناهان نام برده که ستب ردّ دعا میسجاد)ع( می در حدیبی از امام

الرُّنوبُ التی تلرُدُّ الدعاءَ: سُوءُ النِ َّۀِ، و خُتثُ السَّرِیرلۀِ، و النِّفاقُ مَع اإلخوانِ، و تلدرکُ  »ن   به طور ضمنی مدّ نظر او است: 
لصلوا ِ المَفروضا ِ حتّ  تلرهَبَ أوقاتُها، و تلرکُ التّقدرُّبِ إلد  اللّده ِ عد ّ و جدلّ بدالتِرِّ و       التلّصدیقِ باإلجابَۀِ، و تأخِ رُ ا

گرداند: بدد دلدی و بدد ط نتدی، نفداق بدا       آن گناهانی که دعا را باز می؛ الصَّدقلۀِ، و استِعمالُ التَراءِ، و الفُح ُ فی القلول
ن دیدک نشددن بده خددای      ر نمازهای واجب تا آن که وقت آن بگررد،خ أبرادران ایمانی، باور نداشتن اجابت دعا، ت

 (218: 8511ابن بابویه، .«)وجل به وس له تدقه و بدزبانی و فح  در گفتارع ّ
 موالنا ن   معتقد است که حر  و طمع، یتی از دالیل به اجابت نرس دن دعاهاست:

 بددددوی کتددددر و بددددوی حددددر  و بددددوی آز  
 گدددر خدددوری سدددوگند مدددن کدددی خدددورده ام  
 آن دم سدددددددددوگند غمدددددددددازی کندددددددددد

 در سدددددخن گفدددددتن ب ایدددددد چدددددون ر ددددداز    
 از ر ددددددداز و سددددددد ر تقدددددددوی کدددددددرده ام  
 بددددددر دمددددددا  همنشدددددد نان بددددددر زنددددددد   



 11/     هایی از مثنوی با تکیه بر آیات و روایات اسالمیداستانبررسی حرص در  

 رددددددب دعاهددددددا رد شددددددود از بددددددوی آن
 اخسدددددددؤا آیدددددددد جدددددددواب آن دعدددددددا
 گدددر حددددیبت کدددن بدددود معن دددت راسدددت     

 

 آن دل کدددددددن مدددددددی نمایدددددددد در زبدددددددان 
 چدددددوب رد باشدددددد جددددد ای هدددددر دغدددددا    
 آن کدددددددنی لفدددددددظ مقتدددددددول خداسدددددددت 

 (185: 5،ج8531)مولوی،                              
 گیرینتیجه -9    

گ دری  موالنا در مبنوی، به ستای  فضایل اخالقی و سفارش به انجام آنها و نتوه  ریایل اخالقی و توت ه به کناره
ریایدل دارد تدا کسدب کدردن     از آنها با بسامد باال، ررداخته است. او در این اثر خود ب شترین تأک د را در از ب ن بردن 

 شوند.فضایل؛ زیرا از نظر او، با از ب ن رفتن ریایل اخالقی، فضایل کسب می
تعال م اخالقی موالنا در مبنوی، کامال  برگرفته از آیا  و روایا  اسالمی است و ه   م ایرتی با آنان ندارد. بندابراین  

مفهدوم یتسدانی اسدت. وی متدانی اسدالمی را بدا جدان و دل        دیدگاه او با موازین قرانی و روایا  معصوم ن، دارای 
روح  یدر واقدع مبندو   .کندد اش عملی کرده و آنها را در قالب شعر و زبان قابل فهم، تفسد ر مدی  رریرفته و در زندگی
، گاهی برای این منظور از حتایا  بهره جسته تا مردم را از بدی دور کند و آنها را به سوی خدوبی  منظوم قرآن است

 و کار ن ک سوق دهد
برخی از آیا  قرآن مستق ما  به کار رفته اسدت  ی حر  به کار رفته است. این مفهوم در در قرآن کریم، رنج بار واژه

ه است و به طور غ ر مستق م مورد اشاره قدرار گرفتده اسدت. در مبندوی     شد اشاره مفهوم آن تنها به و در برخی دیگر
 به طور مستق م به کار رفته است.  « آز»بار واژه  9بار واژه طمع و  91بار واژه حر  ، 821معنوی حدود

ها از حر  و طمع سفارش شده و این تفت رییلۀ اخالقی به شدّ  مدورد نتدوه    در قرآن کریم، به دوری انسان
لده  شدود و بده من   قرار گرفته است. از نظر قرآن، حر  از جمله عواملی است که مانع استجابت دعاهای انسدان مدی  

سازد. موالنا ن   که ترب ت یافتده  حجابی است که م ان بنده و خداوند قرار می گ رد و او را از درک حقایق محروم می
است، دق قدا  همد ن    بوده قرآن مولوى هاى اندیشه و افتار عمده آبشخور که ن ست متتب اسالم است و ه   تردیدى

وضوع حر  و طمع هستند، ب ان کرده و به زیتایی و ارافت هدر  مضمون را در داستان های مبنوی که در ارتتاط با م
 تر، مفاه م مورد نظر خود را به خواننده منتقل ساخته است.  چه تمام
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