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 چكیده
مولوی، درد خوودبنیی اسو م مولووی درد خوودبنیی را موااب خودابنیی ،        قوی ترین و بدترین رذیلة اخالقی در دستگاه فکری

حجابِ شهود حقنق ، موجب تفرقه و پریشاای ، میشأ همه تباهی ها و ویراای های روحی و اخالقی می داادم در اقطة مقابل، 
ی شماردم ایون مقالوه،   پرهنز از درد خودبنیی را باعث تقوی  حس اوع دوستی، معطر شدن روح آدمی و حصولِ معرف  حق م

به واکاوی و تبننن درد خودبنیی در آثار مولوی می پردازد و انز سنری اس  در عبارات و اشارات تأمل برااگنز ایون عوارا از   
خود رسته و به خدا پنوسته دربارة چنستی درد خودبنیی، میشأ و سرچشمة درد خودبنیی، عوارض درد خودبنیی، اثرات پرهنوز  

، راه شیاخ  درد خودبنیی، عوامل درمان کییدة درد خودبنیی، و  این که ااسان ها باید با  درمان دردُ خوودبنیی،  از درد خودبنیی
 درد خدابنیی در دل حاصل کیید تا به سر میزل مقصود رهیمون گردادم

 
 مولوی، شعر، درد، خودبنیی :کلیدی واژگان

 
 مقدمه  

درون اس  که شور و شوق در باطنِ سالکِ طلب به وجود موی آورد   درد، در مکتب عرفاای مولوی، انرویی اهفته در
اوه بوا پوای    »و باعث حرک  و سنر و سلوک او می شود که معادل وادی طلب قرار می گنردم البته مولوی این درد را 

و در عوالم معیوی و عرفاای با تمام وجود احساس کرده و حاصول و اتنجوة تجربنوات روحوی     « سنر بلکه با بال طنر
 معیوی خود را با بناای رسا و شنوا و با اادیشة آفرییشی خود، در اختنار مشتاقان و دردمیدان راه حق قرار داده اس م

در ااسان اادیشوة طلوب بور    » از این رو مولوی، در جای جای آثار و اشعار خود تکرار و تاکند بر درد دارد؛ زیرا درد 
در ایون طلوب ، مطلووب اوسو ، بجویود، روز و شوب اناسواید و در        می ااگنزد تا مس  و شووریده وار آن چوه را   

 (361: 3131)زرین کوب، «م جستجوی کمال از پای ایشنید
 درد جُووو و درد جُووو و درد، درد   هنون موزن توو از موولووولی، آه سوورد

 (3161/6/4134)مولوی،                                                                                   
یکی درد متعالی و برین که صاحب این درد، دچار دغدغوة حقنقو  موی    »درد، در اگاه کلی مولوی بر دو اوع اس : 

 (121: 3131)زماای، « شود، و دیگر درد اازل و فرودین که صاحب آن دغدغة مسائل اازل افساای را داردم
طلب، درد فراق، درد دین، درد خدا طلبی، درد دل، درد اشتناق و ممم که دردهای متعالی و برین، مااید درد عشق، درد 

اردبان کمال ، مایة رستگاری و پنرو مراد سالک می باشد و همنن درد اس  که او را به کمال می رسواادم مولووی در   
غوة بازگشو  بوه    ااسان اس  که دغد»طلب درد حقنقی می سوزد و می االد و آن را الزمة عاشقی می دااد؛ زیرا این 

عالم دیگر را دارد، درد عرفاای دارد، درد بازگش  به سوی حق و به سوی خدا را دارد، درد میاجات و وصال حق را 
 ( از این رو خطاب به سیایی می گوید:66: 3131)مطهری، «م دارد
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 بار جور انکوان را مرد باید موورد کووووو  ای سیایی عاشقان را درد بایوود درد کوووو

 آه سرد و اشک گرم و چهره های زرد کو  این اداری خود ولنکن گر تو این طالبی را  
 (2311: 3112)مولوی،                                                                                          

درد صوورت گرایوی کوه     دردهای اازل و فرودین، مااید درد خودبنیی و خودپرستی، درد حرص، درد دانوا پرسوتی و  
محل هالک  و تباهی اس ؛ زیرا اشنب درد فرودین، شنبی بی فراز  اس  و ااسان را به خواک مولتل  و تبواهی موی     

 افکید و دوای درد فرودین، خاک گور اس  و بس:
 بید فرع اس  او، اجوید اصل هونوووچ   انووستش درد فراق و وصوول، هنووچ

 کزغووم فوورعش، فووراغ اصوول اوووی   ومیووی  احوومووق اسوو  و مووردة مووا
 (3361-3161/4/3363)مولوی،                                                                           

البته ااگفته امااد که مولوی در آثار خود به درد سومی انز اشاره می کیود و آن، درد فنزیکوی و جسوماای اسو  کوه      
ولوژیکی بدن ااسان در طول زادگی ااگزیر از برخورد با این عوامل اس م اما آن چوه مهوم اسو     سنستم زیستی و بن

این که مولوی با اگرش تفسنری و با رویکرد معیادهی به درد جسماای، آن را موجوب بنوداری و آگواهی موی دااود؛       
ممم« اری اسو  و  خود درد، حتی دردهای جسوماای و عوووی، اعمو  اسو ، احسواس اسو ، آگواهی و بنود        »زیرا 

 (63: 3131)مطهری، 
مولوی دردهای فنزیکی و جسماای را جزوی از زادگی و واقعن  حنات می دااد و بدین طریق بدان معیا می دهد و 
ااسان باید از آن در راه تعالی و کمال خود بهره گنرد تا این درد ظاهری و جسماای، رهبور او بوه سووی میشوا درد و     

به وق  درد دادان و درد گوش و درد » )خداواد( باشد؛ همان گواه که در کتاب فنه ما فنه آمده اس  : آفریییدة درد 
چشم و تهم  و خوا و ااایمیی، همه او را خوااید به سرت و اعتماد داراد که می شیود و حاج  ایشوان روا خواهود   

 ( و باز می گوید:311: 3113)مولوی، « کردنممم
 میووکووران را درد، الوولوه خوووان کیوود  ک ها بوواران کیوودچشووم سووختووش اشوو

 (3161/6/4613)مولوی،                                                                                    
 اما آن چه در این مقاله مورد بررسی و تحلنل قرار خواهد گرف ، درد خودبنیی و خودپرستی اس  کوه عوواملی هوم   
چون؛ علم و دااش ، عبادت و طاع ، حسب و اسب، حسن و جمال، مال و ثروت، مقام و میصب باعث بوه وجوود   

 آمدن آن می شوادم
با توجه به این که عالمان علم اخالق با تالنف کتاب هایی هم چوون؛ رسوائل اخووان الصوفا و خنلتوان الوفوا، تهولیب        

جة البنواء، جامب السعادات، و معراج السعاده و ممم اذعان داراود کوه   االخالق، اخالق ااصری، احناء علوم الدین، المح
قوی ترین و بدترین بنماری اخالقی یک ااسان، درد خودبنیی و تکبر اس  و هر ااساای به احوی از ااحا،گرفتار ایون  

 رذیله اخالقی می باشد و باید اسخة درماای برای آن پندا کیدم
ه به اهمّن  موضوع ، و شایب بودن این مرض افساای آن را به عیووان یوک درد اوازل    حال در این مقاله برآانم با توج

معرفتوی مولووی بررسوی کیونمم      -دروای ااسان، به روش تحلنلی و با مراجعه به میابب کتابخااه ای از دیدگاه تعلنموی 
وفوور در الیوه هوای     هدا اویسیده از این مقاله آن اس  که  ااسان ها در عصر حاضر که جلوه هوای خوودبنیی بوه   

مختلف جامعه و به اشکال گوااگون وجود دارد؛ با پنروی از رهیمودها و راهکارهای سازادة مولوی ، درد خوودبنیی  
 را از وجود خود بزدایید و به موازات آن، خدابنیی ، دگربنیی، تواضب و فروتیی در درون حاصل کیید:

 خاک کف پای زخود بنزار زنبوسه بر   دور باش از صحب  خود پرور عادت پرس 
 (41: 3144)ااصاری،                                                                                             

درد خوودبنیی از  »دربارة پنشنیة این پژوهش باید گف  با توجّه به بررسی های ااجام شده مقاله ای مستقل بوا عیووان   
 ده اس ؛ فقط در بعوی میابب به صورت پراکیده ، مطالبی عیوان شده اس متألنف اش« دیدگاه مولوی
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عبارت از ظتن کاذبی اس  به افوس  »درد خود بنیی و خودخواهی از آفات سهمگنن اخالقی و شخصنتی می باشد که 
خودخواهی و در خود اگریسوتن  »( خودبنیی 211: 3133)ابن مسکویه، « در استحقاق مرتبه یی که مستحقت آن اباشدم

( و در واقب دشمیی با خداواد اسو ، زیورا کبریوا و ع،مو ،     114: 3133)سجادی، « اس  که مغایر با خدابنیی اس م
تیها سزاوار خداواد اس  و بسم از این رو، خداواد در قرآن کریم در ملتم  و اکووهش ااسوان هوای خوودبنن موی      

 (11)غافر/« قلب متکتبرٍ جّبارٍ، هم چیان مُهر می اهد اهلل بر دل هر متکبر گرداکش کلالک یَطببُ اهللن علی کلت»فرماید: 
این رذیلة اخالقی ، یک سلسله واکیش های روحی و رفتاری را برای شوخ  خوودبنن بوه هموراه موی آورد ؛ زیورا       

هونچ کوس درصودد     بزرگ ترین بنماری که  در روح مردمان جای دارد و هرکس آن را به دیدة اغماض می اگرد و»
عالج آن بر امی آید، این اس  که همه معتقداد کوه هور فورد، بوه حکوم طبنعو ، خوود را دوسو  دارد و بیوابراین           
دلبستگی به خود در خور سرزاش انس ؛ ولی همنن افراط در دوس  داشتن خود، سرچشومة هموة خطاهاسو م از    

و خوبی و زیبایی داوری اادرس  می کیود و هموواره   این رو کسی که در دام خودخواهی گرفتار اس  دربارة راستی 
 (2366: 3161در این گمان اس  که باید خود را برتر از حقنق  بشماردم )افالطون، 

اع،م حجابی اس  آدمی را از وصول به مرتبة فنوضات، و بزرگ تر پورده ای  »از طرا دیگر رذیلة اخالقی خودبنیی 
( از این رو اکثر شاعران در آثوار خوود آن را در شومار    226: 3134)اراقی، « از برای ااسان از مشاهده جمال سعاداتم

دردهای اازل افساای به حساب می آوراد؛ به طوری که حواف  شونرازی، درد خودپرسوتی را موجوب غفلو  و بوی       
د، و در عشق قدم اهادن کسی را مسلم شود که با خود اباشد و ترک خود بکیو »خبری از حقنق  عشق می دااد؛ زیرا 

( از این رو عشق و عاشوقی را موجوب رهوایی از درد خودپرسوتی موی      11: 3113)همداای، « خود را ایثار عشق کیدم
 دااد:

 تا بی خبر بمنرد در درد خووودپرستووی  با موودعی مگوینوود اسرار عشق و مستوی 
 (411: 3112)حاف ،                                                                                 

حال با بررسی و مطالعه آثار مولوی، خصوصاً مثیوی معیوی در می یابنم که درد خودبنیی، صفتی اکوهنده و مولموم  
این اادیشه که شنر مرد واقعی و آن کس که می توااد ااسان کامل خوااوده شوود کسوی اسو  کوه خوود را       »اس ؛ و 

)زریون کووب،   « همان آغاز مثیوی هرگز از خاطر موالاا خارج اشوده اسو م   بشکید و از خودی خود رهایی یابد، از
 ( از این رو می گوید:311: 3131

 شنوور آاسو  آن کوه خوود را بشوکیود  سهل شنووری دان که صووف ها بشووکیود
 (3161/3/36)مولوی،                                                                                          

در روزگار مولوی، جلوه های خودبنیی ااسان ها بنشتر در قدرت گرایی، آوازه جویی و دعوی بزرگی و سری داشتن 
در فقه و دااش )هم چون بلعم با عور(، پایه و جاه )هم چون فرعون( که وجهه و اعتبوار موهووم اجتمواعی را بورای     

مولوی ابنات زیبایی در اقد درد خودبنیی فرعون و فرعون صفتان  آاان به ارمغان می آورد، مجال رشد می یاف م حال
 تاریخ بشر دارد که در خور توجه اس :

 غافل از ماهنّ ِ ایوون هوور دو اوووام   تو اَاا ربُّ همی گویی بوووه عوووام
 کی اَاادان بید جسووم و جوووان بود؟   ربّ بر مربوب کی لوورزان بووود؟

 از اَاووای پُووور بوووالی پُووور عوویووا   وووه از ااووااک ااوا موائنم رسووت
 در حووق مووا دولوو  محووتووووم بود   آن ااایی بر تو ای سگ شوم بود
 کووی زدی بوور ما چینن اقبال خَوووش   گر ابودت این ااایی کونیه کوش  
 بر سر  این دار پوویدت مووی دهوونووم   شکر آن کزدار فووواای می رهنم
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 (1/4311/4323)همان،                                                                                          
مولوی با بهره گنری از تعالنم قرآای و اسالمی، درد خودبنیی را زهری کشیده توصنف می کیود کوه اوشویدة آن، بوه     

بدترین رذیلة اخالقی را درد خودبنیی می دااد کوه در درون  تباهی و اابودی کشنده می شود؛ از این رو قوی ترین و 
هر یک از آدمنان به ااحاء مختلف و در قالب مقام و میصب، مال و ثروت، علم و دااش، زیبایی ظواهری و ممم مجوال   

 ظهور پندا می کید:
 انووسوو  ااووودر جان توووو ای ذو داَلل   علوووتی بترت زپیووودار کووومووال  

 تووا زتووو این مُووعووجبی بووونوورون رود   از دیده ات بس خون رود از دل و
 وین مرض، در اووفووس هر مخلوق هس    عوولت  ابلوونس اااخنری بونودس 

 (1234-3161/3/1236)مولوی،                                                                           
 

 ابلنس، واضب درد خودبنیی
از سووره الکهوف، بوه     13از سورة حجر و  13از سوره طه،  336د در قرآن کریم در آیات متعدد، از جمله آیة خداوا

تمرتد و سرکشی ابلنس از سجده بر آدم )ع( سخن می گوید؛ از این رو اکثور مفسورین قورآن در تفسونر آیوات فووق،       
و خودخوواهی بور حوورت آدم )ع( سوجده      ابلنس را واضب درد خودبنیی معرفی می کییدم ابلنس به خاطر خودبنیی

 اکرد و گف : من از آتشم و آدم از خاکم در قرآن آمده اس :
 (32)اعراا/« ما مَیَعَک أالَّ تَسجُدَ اِذ اَمَرتنکَ قالَ اَاَا خَنرٌ میه خَلقَتیَی مِن اارٍ وَ خَلَقتَهُ مِن طننٍم»

ا بهره گنری از آموزه های قرآای، ابلنس را پنشواهیگ  همچینن مولوی که پرورش یافتة مکتب قرآای و اسالمی اس  ب
متکبران و خودبنیان معرفی می کید و عقنده دارد که رئنس المتکبرین، یعیی شنطان معلون در طریوق حوق، خارهوای    

شنطان سی  بدی برای آدمنان اهادم او سویت  تکبّور و خوودبنیی را    »وساوس و اوصاا ذمنمة زیادی گسترده اس  و 
 (113: 3113)زماای ، « و زان پس اکثر آدمنان بر آن اهج رفتار کرداد و فرجام بدی یافتیدموضب کرد 

 هر که خس  او، گف : لعی  بر بلنس   چون برین ره خار بیهاد آن رئووونس
 غووودر را آن موووقتووودا سابق پی اس    یعیی این غم بر من از غدر وی اس 
 جوومووولگان بر سیتو  او پووا زداووود   بعد ازو، خود قرن بر قرن آمووداوود

 (3111-3161/1/3111)مولوی ،                                                                                      
حجابی ع،ونم اسو    »از این رو مولوی، سبب و عل  گمراهی ابلنس را درد خودبنیی و تکبّر می دااد؛ زیرا خودبنیی 

: 2، ج3131)غزالی، « نان حق تعالی و از این، همه اخالق زش  تولد کید، و از همه اخالق انکو بازماادممنان وی و م
 ( بیابراین می گوید:211
 

 و آنِ ابلووونس از تکووبّر بوووود و جووواه   زلتوووو  آدم ز اشووکووم بووود و بوواه
 از توبه استکبار کووورد ویوون لوووعنوون   الجووورم او زود استغووفوووووار کووورد

 (123-3161/1/123)مولوی،                                                                                    
 میشأ و سرچشمة درد خودبنیی

مولوی مقام و میصب ، مال و ثروت را دو عامل قوی می دااد که کورة تکتبر آدمنان را شوعله ور و پررواوق اگوه موی     
 د و بر کبکبه و شکوه ظاهری او می افزایید و درون او را از خود بنیی و تکبر می آکیید:دار

 که زسر گنن اس  گنلَخن را کمووال   کبر زآن جوید همنشه جوواه و مووال
 شَحم و لَحم و کبر و اخوت آکییوود   کنن دو دایه، پوس  را افزون کییوود

 (3143-3141/  1/  3161)مولوی ،  
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رو موالاا، میشأ و ریشة درد خودبنیی و تکبّر را ااشی از غفل  از جوهر حقنق  و توجوه بوه ظوواهر دانووی؛      از این
مااید مال و مقام می داادم ریشة درد خودبنیی در غفل  از حقنق  اس ؛ درس  مااید یخی که از آفتاب غافل اسو م  

رددم همنن طور اگر اهل تکبر خود را در معورض  اگر یخ همیشنن حرارت خورشند شود به ماده ای سنال مبدّل می گ
 شمس حقنق  قرار دهید از ااجماد روحی و فکری بنرون می آیید و روحی روان و سنال پندا می کیید:

 جاه و مال آن کبر را از آن دوس  اسو   این تکبّر از اتنجة پوسوو  اس 
 ز آفتوووابمیجمد، چون غووفلوو  یوووخ   این تکبّر چنس ؟ غفل  از لنبواب

 (3143-3143)همان،                                                                                    
مولوی یکی دیگر از سرچشمه های درد خودبنیی را تملتقات و ستایش های بی جای اطرافنان می دااد کوه باعوث بوه    

ستایش و مدح، خودپسیدی را پرورش می دهد و ایون صوف    »وجود آمدن درد خودبنیی و ازدیاد آن می شود؛ زیرا 
در آغاز کار ضعنف اس ؛ ولی پس از تکرار و ااتشار مدح، حس تکبر و عجب افساای قوت می گنرد و گواه توا بوه    

( همان گواه که فرعوون ، بور اثور تملتوق، گسوتاخااه ادعوای       143: 2، ج3133)فروزاافر، «م دعوی خدایی انز می کشد
 (24)اازعات/«م ااا رَبّکنم االعلی»رد و می گف : خدایی می ک

 زد دل فرعون را راوووجووور کووورد   سجدة خلق از زن و از طفول و مورد 
 آن چیان کردش زوهمی مُیهتِوک   گفتوونِ هر یک خداواد و مَوولِوووک  
 اژدها گش  و امی شد هنچ سونر   که به دعوّیِ الووهووی شوود دلوونور

 (3111-3161/3111)مولوی،                                                                                   
که »موالاا یکی دیگر از سرچشمه های درد خودبنیی را ااشی از اقصان عقل می دااد؛ زیرا این بنماری سبب می شود 

این گماانم که همه چنز موی دااونم و بوه سوبب      ما ااداای خود را دااایی بشماریم و هیگامی هم که هنچ امی داانم در
: 3161)افالطوون،  «م این پیدار، کاری را که امی داانم، به جای آن که به اهلِ فن واگلار کینم، خود ااجوام موی دهونم   

 ( بیابراین می گوید:2366
 جمله از اقصووانِ عقل آمد پدیوود    کفر و فرعوای هر گبرِ بووعنوود

 در انبی که ما علی االعمی حوَوورَج    ود فَوورَجبهر اقصان بووودن آمو
 (3143-3161/2/3143)مولوی،                                                                                        

مولوی یکی دیگر از سرچشمه های خودبنیی را ااشی از بی دردی می دااد م مولوی عقنده دارد بوی دردی، ااسوان را   
ا می دارد که مدعی مقام خدایی شود و راهزن طریق اابناء  و اولناء  گردد؛ البتوه ایون درد، هونچ ربطوی بوه آن چوه       و

مقصود آمادگی روحی ااسان اس  بورای پولیرفتن اموور ذوقوی و     »معادل وَجَب و اَلَم در زبان عربی اس  ادارد؛ بلکه 
«م ساسی شود و انروی حرک  سالک به سوی مقصود گوردد حقایق روحاای و چنزهایی که می توااد ااگنزة کارهای ا

( از این رو ااسانِ بی درد، مااید فرعون، کوس خدایی موی زاود؛ زیورا وجوود موهووم و      163: 3131)شفنعی کدکیی، 
 مجازی خود را وجود حقنقی می ااگارد و بی انازی و استغیا اشان می دهد:

 یی کجا در دهدی آن عَیوودالا خدا   گر سر فرعون را درد بُوودی و بووال
 (331:  3113)مولوی ، 

 و باز می گوید:
 زآاکه بی دردی اااالحق گفتیی اسو    آاکه او بی درد باشد رهزای اسوو   

 (3161/2/2123)مولوی،                                                                                             
 عوارض درد خودبنیی

عرفواای در   –مّورات تعلق به خود و خودبنیی از جمله موضوع های مهمی اس  که کم و بونش در متوون اخالقوی    
خووا و  »باب آن سخن گفته شده اس ؛ زیرا در بید خود بودن، مااب عروج ااسان به سوی کموال مطلوق اسو  کوه     
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ی کوه هیووز در قنود خوویش و     ( ااسواا 313: 3111)رازی، «م حجاب از خودی خنزد و امن و وصول از بوی خوودی  
تمینات افساای خویش اس  و از آن به درانامده ، گرفتار درد خودبنیی اس م از  این رو مولووی، عووارض متعوددی    

 برای درد خودبنیی ذکر می کید که مهم ترین آن ها موارد زیر می باشد:
ی خداپرس  اتواای بوودنمممم و توا   تا از خودپرستی فارغ اشو» درد خودبنیی ، مااب خدابنیی اس ؛ از این رو  -

« از خود بیگریزی به خود در ارسی؛ و اگر خود را در راه خدا ابازی و فدا اکیوی مقبوول حوورت اشوویممم    
( بیابراین مادام که ااسان به درد خودبنیی گرفتار اس  خدابنن اخواهد شود؛ هرگواه درد   21: 3113)همداای، 

 یار حقنقی را خواهد دید:خودبنیی در ااسان رو به کاستی اهد آن 
 پس وَرا بنیم، چو این شوود کووم موورا  کنن مَوویووی از وی رسد دم دم مورا  

 (3161/3/2311)مولوی،                                                                                            
 سعدی انز خودبنیی را مااب خدابنیی می دااد و می گوید:

 خووودابنوویووی از خویشتن بنن مخووواه  وزرگوووان اوووکرداد در خود اگووواه بو
 (32331: 3112)سعدی ،                                                                                          

ندن بوه مقاموات و   راه سالک را در سلوک می بیدد و او را از رس»درد خودبنیی ، میشأ همة تباهی هاس  که  -
( از ایون رو مولووی درد   34: 1، ج3163)گووهرین،  « حاالتی که به کمال ااساای میتهی می شود باز می داردم

را میشأ همه تباهی ها و ویراای های روحی و اخالقی می دااد که ااسان در برابور  « مایی»و « من»خودبنیی و 
 حورت حق از خود اشان می دهد:

 هس  این جملة خرابی از دو هسوو   کردستوی دو دَسو  در موون و موا، سخو 

 (3161/3/1332)مولوی،                                                                                  
مااب بود از آن کوه حوق قبوول کیود از     » درد خودبنیی و تکبّر، موجب تفرقه و پریشاای هس ؛ زیرا خودبنیی  -

که بدین صف  باشید، اادر مسائل دین میاظره همی کیید، چون حق برزبان یکی پنودا آیود ،    دیگران؛ تا قومی
( از ایون رو خودبنیوان در   216: 2، ج 3131)غزالی، « آن دیگری را کبر بر آن دارد که ااکار کید و قبول اکیدم

 آیید:غفل  از حق، مرده ااد؛ اما در کلب و دروغ گویی افرادی زاده و فعال به شمار می 
 مونورده از جوووان، زاوووده اادر مَخرَقووه  از تووکبّوور جووملووه ااووودر توفورقووه  

 (3161/4/2311)مولوی،                                                                                       
وه را، درد خودبنیی می دااد که درد خودبنیی ، سبب غم های جااکاه اس م مولوی میشأ و خاستگاه غم و ااد -

 برخاسته اس  که سبب تباهی عمر ااسان می شود:« مایی»و « من»از طوفان 
 از بخووار و گردِ بود و بوواد مووواسوو   این همه غوووم هووا که اادر سنیه هاسو 

 (3/2216)همان:                                                                                              
 اثرات پرهنز از درد خودبنیی

پرهنز از رذیلة اخالقی خودبنیی، سبب می شود تا ااسان همه را دوسو  بوداردم مولووی معتقود اسو  هموه        -
دشمیی ها از خودبنیی  ااشی می شودم کسی که از خودش بنرون بناید، همة موردم را مونِ خوودش خواهود     

دوس  دار بشری  می شود و از جیگ و ستنز دس  بر می داردم البتوه بایود   شمردم در اییجاس  که شخ ، 
دوستی برای او عنن حنات »اذعان داش  شخصن  اوع دوستی مولوی، در سراسر آثارش مشهود اس ؛ زیرا 

و در واقب عنن روح بودم بدون دوستی ، ااسان در ظلم  خودی می ماادم ایون چنوزی بوود کوه ااسوان را از      
ااد، او را طاهر می کرد، از خود اگری موی رهاانود و غنراگوری را بورای او وسونلة رهوایی از       خودی می ره

 ( بیابراین مولوی می گوید:212: 3113)زرین کوب، «م تعلنم می امود -که اوج حنات حنواای بود -خودی
 دوس  جمله شد، چو خود را انس  دوس           هر که بی من شد ، همه من ها خود اوسو 
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 زان که شد حاکیّ جوملووة اوقووش هووا ویووة بووی اقوووش شووود، یووابووود بهواآیو
 (2661-3161/1/2666)مولوی،                                                                                  

روح عوارا  »ی پرهنز از درد خودبنیی ، باعث معطر شدن روح می شود؛ زیرا رهندن از خود و ترک خوودبنی  -
را که آمادة بازگش  به عالم روحاای خویش اس ، در دانای جسم که زادان و اسوارتگاه اوسو  تودریجاً از    
هر چه باطل اس  می گسلد، از هر چه توقف در آن برای روح متومن تیزل در مراتب مادون ااساای اسو   

پلوه پلوه توا     –م ااسواای موی دهود و او را    جدا می کید، به او پر و بال آسمان پوی برای پرواز به ماورای عال
 ( از این رو مولوی می گوید:211: 3113)زرین کوب، «م مجال عروج و کمال می بخشد -مالقات خدا

 ترک این ما و من و تشویش کن  هنن روش بگزین و ترک ریووش کوون  

 پنشوا و رهیمای گنولوووستوووان  تا شوی چون بوی گل با عاشووقوووان
 (1141-3161/1/1113)مولوی،                                                                                 
خود را به خودِ خود بودن دیگر اسو   »اجتیاب از درد خودبنیی ، باعث حصولِ معرف  حق اس ؛ از آن رو  -

اسو ، چوون در راه   و خود را به معشوق خود بودن دیگر، خود را به خودِ خود بودن خوامی بودای  عشوق    
 (14: 3163)غزالی، «م پختگی، خود را ابود و از خود برسد آاگاه او را فرا رسد

از این رو مولوی عقنده دارد وقتی ااسان، هستی مجازی و منِ کاذب خود را افوی کیود و از درد خوودبنیی و زوائود     
تا همزة ترتدد و هستی خوود را حموزه   »برجستة آن دس  بکشد به معرف  هستی حقنقی اائل خواهد شد؛ زیرا ااسان 

: 3، ج3162)افالکوی،  «م وار از خودی خود حلا اکید از بئرِ تاریک خودبنیی که چاهِ طبنعو  و افوس اسو  ارهود    
ابتدا همة معبودهای آفل را از قبنل اسم و رسم و جواه  « ال اله اال اهلل»( بیابراین ااسان باید به مصداق کلمة شریفة 331

حنواای و تفاخر به علم و طاع  را که از م،اهر خودپرستی و خودبنیی می باشود افوی کیود توا بوه       و مال و شهوات
 معبود حقنقی برسد:  

 گف  مطرب : زان که مقصودم خفی اس   این سخن خایی دراز از بهر چوونسوو ؟

 اوفی کووردم تووا بَووری زاثووبوووات بُووو  می رسد اثبات، پنش از اوووفوووی تووو
 چوووون بمنوووری ، مرگ گووووید راز را   اوووا آرم بوووه اووفووی ایوون ساز را  در 

 (123-3161/6/122)مولوی،                                                                                       
 

 راه شیاخ  درد خودبنیی
و ذوقی برسد و حقنقتی را در یابود و بالفاصوله گموان     ممکن اس  سالک در منااة راه و یا حتی ابتدای راه به کشف

 کید که حتما به ااتهای راه رسنده اس م این غرور و کمی جیبه،  او را دچار خودبنیی می کیدم
بسنار می شود که آدمی ادعوای خوالی بوودن از    »حال مولوی راه شیاخ  درد خودبنیی را، امتحان الهی می دااد؛ زیرا 

ه خود انز چیان گمان می کید ولی چون وق  امتحان می رسدم معلوم می شود که ایون مورض در   کبر را می کید، بلک
( بیابراین هنچ کس در این جهان، بی امتحان امی مااد؛ اه ااقصوان  212: 3134)اراقی، «م خفایای افس او مومر اس 

ی کلت عام مرته او مر تنن ثمّ الیتوبوون  او الیرون ااهّم یفتیون ف»و اه کامالنم هرکس در مرتبة خویش امتحان می شود: 
( حال مولوی عقنده دارد امتحان پش ِ امتحان اس  ، و بلعم باعور و ابلنس ملعون که به 326)توبه/« و الهم یلتکرونم

طاع  و عبادت، خودبنن و مغرور شده بوداد و خود را کامل می پیداشتید در آخرین امتحان الهی، خووار و زبوون و   
 و خاص شداد:رسوای عام 

 هنن به کم تر امتحان، خود را مخر    امتحان بر امتحان اس  ای پدر
 ز امتحان آخرین گشته مَووهوونوون   بلعم باعور و ابولنس لوووعنووون

 (146-3161/1/141)مولوی،                                                                                         
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 کییدة درد خودبنیی عوامل درمان
ااسوان  »هر ااساای برای درمان اساسی یک درد جسماای و عووی، باید به سراغ عوامل و ریشه های آن بورود؛ زیورا   

: 3131)دوپواتن،  « عاقل پس از آگاهی به ماهن  درد و راج و آگاهی از خاستگاه آن، باید طالب رهایی از درد باشودم 
241) 

درد خودبنیی انز به یقنن همنن گواه اس ؛ باید ریشه یابی شود، آاگواه ریشوه هوا را    بنماری های  اخالقی از جمله، 
بشر طالب چنس  و درد و درمان او چنس  ؟ یعیی می خواهنم ببنیونم مولووی در ایون    »بخشکاانم، باید دریابنم که 

دراز عمر خود را صورا   باره چه گفته و برای دردهای بی درمان دروای بشر چه چاره اادیشنده اس م مولوی سالنان
تحقنق و غور در بررسی همنن مسائل کرده و حل این مشکالت را عالی ترین هودا ااسوان و مهوم تورین فورای       

 (113: 2، ج3114)همایی، «م بشری دااسته اس 
 حال مولوی عوامل درمان کییدة درد خودبنیی را موارد ذیل می دااد:

عقنده دارد که اوشندن شراب سبحاای عشوق و محبو  ربواای،    عشق رباای، دافب درد خودبنیی اس م مولوی  -
در تصوا عاشقااه، مهم تورین مسواله،   »خودبنیان خنرده گنر را از درد خودبنیی و غرور اجات می دهد؛ زیرا 

« ترک خودخواهی و اتصاا به  اوصاا کرم اس  کوه آن هوم در پرتوو سولوک عشوقی حاصول موی شوودم        
 لوی می گوید:( از این رو مو42: 3111)سروش، 

 خواجه را از ریش و سِبلَ  وارهووان در ده ای ساقی یکی رطلووی گووران

 لنک ریش از رشک ما بر می کَیَود  اخوتش بر ما سبوالوووی مووی زاوود
 که همی دااووونم توووزویوووراتِ او  موواتِ او و مووووواتِ او و مووووواتِ او 
 پوونوور موووی بنید مُعنَّن مو به مو  از پووس صوودسوووال آاچ آیود از او  

 (2322-3161/6/2321)مولوی،                                                                             
درد خودبنیی خودبنیان بر اثر مصاحب  بوا انکوان، امکوان اصوالح دارد؛ زیورا یکوی از راه هوای درموان درد          -

اوس  در رهایی از این درد سهمیاک بوا پنوروی از راهیموای هوای      عمل سالک و جهد و کوشش»خودبنیی 
( از این رو کسی که دچار درد خودبنیی اسو  اگور بوا    631: 2، ج3131)غزالی، « مراد و مرشد راهدان خودم 

 جانِ الهی و انکان روزگار دمساز شود، خودبنیی اش مبّدل به خدابنیی می شود:
 بد امااد چون کوه انکووو جوووو شووود  شوداین همه اوصوووافووشووان اوونکووو 

 چون به جان پنوس ، یوووابوود روشیوی  گر مَیووی گیوووده بووود همچون میوی
 (324-321/  6/ 3161)مولوی،                                                                                  

عبوارت  »دبنیی را، تواضب و فروتیی می دااود؛ زیورا تواضوب    مولوی یکی دیگر از عوامل درمان کییدة درد خو -
اس  از شکسته افسی، که اگلارد آدمی خود را باالتر از دیگری بنید و الزمه آن، کردار و گفتار چیدی اسو   
که دالل  بر تع،نم دیگران و اکرام ایشان می کیدم و مداوم  بر آن ها اقوی معالجوه اسو  از بورای مورض     

( بیابراین الزم اس  که ااسان از اطاع ِ خاکسارانِ درگاه حورت حق رخ بر متابد؛ 211: 3134)اراقی، «م کبر
 زیرا در غنر این صورت، دچار درد خودبنیی می شود و راه هدای  را گم می کید:

 سربیه در سایه بی سرکش بخسپ  سایة طوبی ببنن و خوش بوووخسووپ  

 سوتعوتد آن صووفا را مَهجعَی س م  ظلِّ ذَلَّ  اَفسُهُ خوش مَوجوعَی سو 
 زود طواغوی گوردی و ره گوم کیی  گر از ین سایه روی سووی مَوویوووی

 (1141-3161/4/1141)مولوی،                                                                                 
فااه می دااودم او معتقود اسو  وقتوی کوه      موالاا یکی دیگر از عوامل درمان کییدة درد خودبنیی را، سماع عار -

وجود و سوماع او و   » مردان حق، از دس  خود اگری و ااااتن  خود می رهید، دس  افشاای می کیید؛ زیورا  
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اشتغالش به شعر و رق  و موسنقی او را قدم به قدم از تعلقات خودی جدا می کید و برای عوروج بوه لقواء    
 (3: 3113)زرین کوب، « م ربّ آمادگی می دهد

 پیبه را از ریش شهوت بورکووویوی  رق  آن جا کن که خود را بشکیی 

 رق   اادر خونِ خود مردان کیید   رقوو  و جوالن بر سر مندان کیید
 (11-3161/1/16)مولوی،                                                                                         

 
 درد خودبنییتوصنة موالاا درباره 

مولوی در سراسر آثار خود؛ خصوصاً مثیوی معیوی، حکای  ها و داستان ها و تمثنالت زیبوایی در اقود و افوی درد    
از مهلکوات اسو  و هونچ یوک از     »خودبنیی بنان می کید و آن را از شمار رذایل اخالقی می دااد؛ زیرا درد خودبنیی 

( با این وجود مولووی، تیهوا در یوک موورد آن را روا و     116: 6، ج3111)فن  کاشاای، « آدمنان از آن به دور انس 
 جایز می دااد و آن هم تکبّر در برابر فرومایگانِ هوی پرس  اس :

 وی تکووبر برده توووپوونش شوووهوووان   ای تواضب برده پنشِ ابووووولووهووان
 توسو هنن مرو معکوس ، عکسش بیدِ    آن تکبّر برخسان خوب اس  و چُس 

 (2221-3161/4/2226)مولوی، 
حال مولوی شهوات افساای و للتآت جسماای مااید، مال و ثروت، مقام و میصب را باعث مستی و خودبنیی می داادم 
در اتنجه به ااسان توصنه می کید از شهوات و للتآت به اادازة اناز و در حدّ کفواا بهوره میود گوردد توا گرفتوار درد       

 سنر به سوی معالی روحی و معیوی بازپس امااد:خودبنیی اشود و از 
 خواه مال و خواه جاه و خوووواه اوووان   همچینن هر شهوتی اادر جهووان
 چون انابی آن، خنمووارت موووی زاووود   هر یکی زییها تو را مستووی کید
 که بدان مفقود، مووستیّ ات بُده سوو    این خنمار غم، دلنل آن شده س 

 تا اگردد غووالب و، بوور توووو امووونووور   ة ضرورت، زین مووگنرجز به ااداز
 (2211-1/2263)همان:                                                                                               

کوه  »را فرایواد آرد  توصنة دیگر مولوی بر این که ااسان به درد خودبنیی مبتال اشود این  اس  که همواره اصل خوود  
 ( تا خودبنن و متکتبر اشود:16: 3163)طوسی ، « چه بوده ای در اصل، و چه خواهی شد، بعد از مرگمممم

 طنوومووطنووراقی در جهان افووگیوده ای     کِووورمَوووکوویّ و از قَوولَر آکیووده ای  
 ونوون را یوواد دارای اَیواز آن پووووستوو   از مَوویووی بووودی، میووی را واگووولار

 (3311-3161/1/3316)مولوی،                                                                                    
 اتنجه گنری

 از این بحث می توان این گواه اتنجه گرف :
بوه سووی    درد خودبنیی، قوی ترین و ملموم ترین درد دروای ااسان اس  که مااب خدابنیی و عوروج ااسوان   -

 کمال مطلق اس م
 مولوی مقام و میصب، مال و ثروت را دو عامل قوی می دااد که باعث افزایش خودبنیی ااسان می شودم -

مولوی میشأ درد خودبنیی را ااشی از غفل  از جوهر حقنق  ، تملتقات و ستایش های بوی جوای اطرافنوان،     -
 اقصان عقل و بی دردی می داادم

سبب تقوی  حس اوع دوستی ، معطر شدن روح آدمی و حصول معرف  حوق موی    پرهنز از درد خودبنیی ، -
 شودم

 راه شیاخ  درد خودبنیی، امتحان الهی اس م -
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 مولوی در یک مورد خودبنیی را جایز می شمارد؛ آن هم خودبنیی در برابر ااسان فرومایة هوی پرس  اس م -

اشونیی بوا انکوان، تواضوب و فروتیوی و سوماع       مولوی عوامل درمان کییدة درد خودبنیی را عشق الهی ، هوم   -
 عرفاای می داادم

مولوی از آن جایی که عارا از خود رَسته و به خدا پنوسته بوود؛ در اهایو  بوه ااسوان توصونه موی کیود از         -
عواملی که باعث  ایجاد خودبنیی می شود، پرهنز کیید و با درمان درد خودبنیی، درد خدا بنیی در دل حاصل 

 هود حقنق  دس  یابیدمکیید تا به ش

 
 کتاب اامه

 مقرآن کریم-3
 م ترجمه و توضنح علی اصغر حلبیم چاپ اولم تهران: اساطنرم تهلیب االخالقم 3133ابن مسکویه رازی، احمد بن محمدم -2
 م ترجمه محمد حسن لطفیم چاپ دومم تهران: خوارزمیمدوره آثار افالطونم 3161افالطون، -1
 م جلد اولم چاپ دومم تهران: دانای کتابممیاقب العارفننم 3162افالکی، شمس الدین احمدم -4
م به  اهتموام علوی اصوغر حکمو م چواپ اولم       کشف االسرار وعدة ا البرار )تحریر منبدی(م 3144ااصاری، خواجه عبداهللم -1

 تهرانم
شش خلنل خطنب رهبورم چواپ دوازدهومم تهوران: صوفی      م به کودیوان غزلناتم 3112حاف  شنرازی، شمس الدین محمدم -6

 علنشاهم
 م چاپ دومم تهران: ققیوسم تسلی بخشی های فلسفهم 3131دوپاتن، آلنم -1
 م به اهتمام محمد امنن ریاحیم چاپ هشتمم تهران: علمی و فرهیگیممرصاد العبادم 3111رازی، اجم الدین م -3
 م چاپ سی و دومم تهران: علمی ما مالقات خداپلته پلته تم 3113زرین کوب، عبدالحسننم -1
 م چاپ سنزدهمم تهران: علمیم سّر ایم 3113وووووووووو، -33
 چاپ چهاردهمم تهران: سخنم صدای بال سنمرغمم 3131=ووووووووووو، 33
 چاپ چهارمم تهران: سخنم اردبان شکستهمم 3131وووووووووووو، -32
 م چاپ اوزدهمم تهران: اطالعاتممعیوی شرح جامب مثیویم 3113زماای، کریمم -31
 م چاپ سومم تهران: ایممنیاگر عشقم 3131وووووووووووو، -34
 م چاپ ششمم تهران: طهوریمفرهیگ اصطالحات و تعبنرات عرفاایم 3133سجادی، سند جعفرم -31
 صراطم م چاپ چهارمم تهران: مؤسسه فرهیگیقمار عاشقااه شمس و موالاام 3111سروش، عبدالکریمم -36
 م تصحنح و توضنح غالمحسنن یوسفیم چاپ چهارمم تهران: خوارزمیم بوستانم 3112سعدی شنرازیم  -31
 مقدمه، تصحنح و تعلنقاتم چاپ اولم تهران: سخنم میطق الطنرمم 3131شفنعی کدکیی، محمد رضام -33
 مجتبی منیوی و حندریم چاپ دومم تهران: خوارزمیم اخالق ااصریمم 3163طوسی، خواجه اصنرالدین م -31
به کوشش حسونن خودیو جومم چواپ یوازدهم م تهوران: علموی و         کنمنای سعادتمم 3131غزالی طوسی، ابوحامد محمدم -23

 فرهیگیم
 م تصحنح هلموت ریترم تهران: مرکز اشر دااشگاهیمسوااح العشاقم 3163غزالی طوسی، احمدم -23
 جلد دومم چاپ دهمم تهران: زوّارم شرح مثیوی شریفمم 3133فروزاافر، بدیب  الزمانم -22
 م ترجمه عبدالعلی صاحبیم چاپ دومم مشهد: آستان قدس رضویمالمَحَّجة البنواءم 3111فن  کاشاای، مالمحسنم -21
 ارمم جلد اهمم چاپ اولم تهران: زوّشرح اصطالحات تصوام 3163گوهرین، سند صادقم -24
 م چاپ سی و هفتم م تهران: صدرامااسان کاملم 3131مطهری، مرتویم -21
 م توضنح کریم زماایم چاپ اولم تهران: معننمفنه مافنهم 3113مولوی بلخی، جالل ا لدین محمدم -26
 م تصحنح فروزاافرم چاپ اولم تهران: پنمانمکلنات شمس تبریزیم 3113ووووووووووو ، -21
 م تصحنح انکلسونم چاپ اولم تهران: امنرکبنرممثیوی معیویم 3161ووووووووووو، -23
 م چاپ اولم قم: قائم آل محمدم معراج السعادهم 3134اراقی، مالاحمدم -21



 66/        درد خودبینی از دیدگاه مولوی 

 م جلد دومم چاپ هشتمم تهران: هماممولوی اامهم 3114همایی، جالل الدین م -13
 چاپ دومم تهران: میوچهریمتصحنح عفنف عسنرانم  تمهنداتمم 3113همداای، عنن القواتم -13
 


