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چکیده

فاعل شناسایی که در نظر بسیاری از فیلسوفان نادیده انگاشته شده ،در نظر

موالنا اهمیت بسیاری دارد .در نگرر

ا  ،بررای دسرتیابی بره زررارههرای

مطابق با اقعیت باید در کنرار برررهزیرری از علرم منطرق ر

درسرت

تحقیق ،به ترذیب نفس خودسازی هم توجه کرد .ا عقیرده دارد زنراه،

زذشته از همة خطرات آسیبهایی که برای حیات معنوی مادی انسان

دارد ،اقعبینی ا را هم با تردیدی جدی ر بهر میسازد مانع دسرتیابی

ا به حقیقت میشود .در این مقاله با بررسی نظر موالنا دربارة زناهرانی از
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قبیل حرص ،طمع ،غرض رزی ،پندار کمال نظایر آنها نشان مریدهریم

که این زناهان ،چگونره در سرامانة معرفتری انسران خلرل ایجراد مریکننرد.
حاصل اینکه به نظر موالنا ،ازبینبرردن حالرت تعرادل ر حری ،ازبرینبرردن

ابرارهای شناخت ،ازبینبرردن بریطرفری انصرا ،،ازبرینبرردن خاصریت

آینگی دل انسان

ار نه کردن حقایق ،برخی از موانعی است که زناهان

بر سر راه معرفت پدید میآ رند.

واژههای کلیدی :مولوی ،مثنوی ،زناه ،معرفتشناسی ،شناخت.

مقدمه

1

معرفتشناسی یا شناختشناسری  ،یکری از مررمتررین مباحر

در حروزة فلسرفه اسرت کره

موضوع آن چیستی حقیقت چگونگی دستیافتن به آن است .تراکنون تعراریم متعرددی
درمورد معرفت ارائه شده است ،اما بسیاری از متکلمان ر ی یک تعریم توافرق کرردهانرد.
در این تعریم ،معرفت «با ر صراد موجره» اسرت« :برا ر ،ضرعیتی ر انشرناختی اسرت
تمایل ذهنی ر انی ماست به الرم یرا غیرر الرم .با رداشرتن مسرا ی علرم داشرتن نیسرت؛
چراکه بسیاری از با رهای ما کاذباند ما هیچ با ر کاذبی را علرم نمریخروانیم» (مازیرار،
 .)4 :1378بسیاری از با رهای ما ،هرچند عمیق ،ممکن است کاذب باشد؛ مانند ثابرتبرودن
کرة زمین که تا مدتها با ر عمیق انسان بود .ازرچه صاد بودن مررمتررین مللفرة معرفرت
است ،داشتن با ر صاد نیر بهتنررایی نمریتوانرد معرفرت باشرد؛ چراکره زراهی فقرک یرک
حدس صحیح است .علم یا معرفت ،داشتن دلیل مدرک معتبر یا موجه برای برا ر صراد
است که مناقشهبرانگیرترین قسمت این تعریم نیر همین مفروم موجهبرودن یرا توجیره برا ر
است ،اما سلالی که در اینجا مطرح میشود بر ایرن بحر

تقردم دارد ایرن اسرت کره آیرا

بهطورکلی ،شناخت یا رسیدن به این با ر صاد موجه امکانپذیر اسرت .انسران همرواره بره
میران نیاز خود ،از محیک پیرامون خود اموری که به ا مربوط میشرود ،آزراهی داشرته
سعی کرده است بر این آزاهی بیفراید ،اما تاریخ فلسفه ،از افرراد متفکرری نرام مریبررد کره
دربارة داشتن علم آزاهی نسبت به جران ،دچرار شرک تردیرد برودهانرد .مریتروان ایرن
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شکاکان را به د زر ه عمده تقسیم کرد :الرم) .سوفسرطاییان کره جرود جرران خرارا را
انکار میکردند ب) .شکاکان که میزفتنرد :جرران خرارا جرود دارد ،امرا شرناخت آن
امکانپذیر نیست .زورزیاس که میتوان ا را از پایهزذاران سوفیسرم نرام بررد ،مریزویرد:
«محال است چیری موجود شود ازر هم به فرض محال ،موجود شد ،قابلشناخت نیست
برفرض شناخت ،قابلتوصیم نیست» (کاپلسرتون .)34 :1392 ،ترد ین قواعرد منطرق بررای
درست فکرکردن تمییر خطرا از صرواب ،در مبرارزه برا همرین طررز تفکرر شرکل زرفرت.
همزمان با سوفیسم ،عده ای نیر پیدا شدند کره در امکران شرناخت شرک کردنرد .بره عقیردة
آنان ،ازرچه نمیتوان جود خارجی اشیاء را انکرار کررد ،از آنجاکره ایرن امرور برا حرواس
انسان سر کار دارد حواس انسان نیر زاه خطا میکند ،در شناخت نیر امکران خطرا جرود
دارد .ادلة دهزانهای که پیر هون ،ملسس این مکتب اقامه کرد ،ممکن است ریشرة پیردایش
این مکتب باشد (پاپکین آر م استر ل.)296 :1392 ،
در مقابل شکاکان سوفسرطاییان ،بسریاری از متفکرران نیرر جرود دارنرد کره معتقدنرد
امکان شناخت جود دارد ،اما اختالفشان بر سر راهها شیوهها ابرارهرای شرناخت اسرت.
عقلزرایان معتقدند پذیر

هر با ری منوط به داشتن شرواهد کرافی عقلری اسرت .مسرلک

اصالت عقل ،تحت تأثیر افکار افالطون ،توسک فیلسو ،فرانسوی ،رنه دکارت« ،پدر فلسرفة
جدید» ،به جود آمد .دکارت پس از عبور از خطای حواس ،خواب شریطان فریبکرار ،بره
شک مطلق رسید .ا پس از رسیدن به شک مطلق مریخواسرت برهیقرین دسرت یابرد؛ پرس
درنرایت چنین زفت :من در هر چیری که شک کنم ،در شک خودم که نمریتروانم شرک
کنم؛ بلکه به شک خود ،یقین دارم؛ چراکه «شک» هم خود ،نوعی تفکر اسرت؛ بنرابراین برا
رسیدن به «یقین به شک» به «یقین به شاک» رسید .مالبرانش ،اسپینوزا الیر نیترر از دیگرر
پیر ان این تفکرند .زر ه دیگر ،تجربهزرایان هسرتند کره معتقدنرد ازرچره شرناخت امکران
دارد ،راه آن از حواس میزذرد .در این نگر  ،اصالت عقل بهکلری کنرار زده مریشرود
ادراکات بشری فقک در حوزة حواس قرار مریزیررد ،خرواه ایرن ادراکرات توسرک حرواس
ظاهری انجام یابد ،خواه با حواس باطنی ،یرا ترکیرب ایرن د  .جران الک ،جررا برارکلی
دیوید هیوم ،از نمایندزان این نگر اند ،اما جاناتران اد اردز ،جران هنرری نیرومن

یلیرام
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جیمر نظر دیگری دارند .آنان دربرابر این د تفکر ،راه میانهای را پیش زرفتهاند معتقدنرد
در مسئلة شناخت ،هرد منبع عقل حس دخیلاند ،اما هرکسی قادر نیست با تکیه برر عقرل
ادراکات حسی ،به شناخت درست دست پیدا کند .تنرا فردی میتواند بره حقیقرت دسرت
یابد که دارای «قلب سلیم» باشد زناه انحرا ،در احساسرات عواطرم ،مرانع از درک

قوت شواهد ادله نشود .فیلسو ،معاصر آمریکایی یلیام جی .ین رایت ،در عقرل دل،
با تحلیل آرای این سه متفکر ،به مسرئلة ترأثیر عواطرم ،احساسرات ارادة انسران در حروزة

با رهای دینی میپردازد .ا در این کتاب بیان میکند که با رهای دینری مریتواننرد بایرد
مبتنیبر شواهد باشند ،اما شواهد را تنرا کسرانی برهدرسرتی مریتواننرد ارزیرابی کننرد کره از
شرایک مناسب اخالقی معنوی بررهمند باشند« :هرسه معتقدند که کارکرد معرفتی مناسب،
بستگی به برخورداری از خلق خوی اخالقی یا معنوی مناسب دارد .یک قلب هدایتیافتره،
یا جدانی حساس یا مطالبة معنا امکان عمل معنادار برای درک قوت شواهد حقایق دینی
الزم است» ( ین رایت .)18 :1385 ،سنتی که مورد بح

ین رایت اسرت ،در عرین ارز

قائلشدن برای براهین ،حجتها استنتااهای عقلی در اثبات حقایق دینی معتقد اسرت کره
قلبی نیک آراسته 2بررای درک قروت آن اسرتداللهرا ارزیرابی صرحیح آنهرا الزم اسرت
(پورسینا.)4 :1384 ،
البته منظور از قلب ،آن عضوی نیست که در بدن انسان جود دارد

ظیفة خونرسرانی

به دیگر اعضا را دارد؛ چراکره آنهره از مجمروع کاربردهرای لفر قلرب در قررآن اسرتنباط
میشود این است که« :مراد از قلب ،ر ح یا نفس اسرت یرا شرأنی از شرئون ر ح کره دارای
تعقل ،دریافت ،شرود ،ادراک فررم ماننرد آن اسرت» (طیراری دهاقرانی .)80 :1390 ،در

قرآن کریم ،در آیة  179از سورة اعرا ،،درمورد اهرل جررنم آمرده اسرت« :لررم قلروب ال

یفقرون برا»؛ یعنی «برای آنان ،قلبهایی است که برا آن حقرایق را دریافرت نمریکننرد» .در

عرفان اسالمی ،برین دانرش شرناخت ،تفرا تی برس شرگر ،جرود دارد .دانرش در بسرتر
محسوسات معقوالت شکل میزیرد ،اما شناخت ،تنرا به سیلة «شررود» انجرام مریپرذیرد.
عین القضات راه رسیدن به شناخت را در زذر از ادراکات حسری عقلری مریدانرد« :بردین
قرار ،ا سه مرحلة آموزشی ادراکات حسی ،ادراک عقلی معرفت را معین میکند زذر
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از ادراکات ظاهری حسی عقلی بهمنظور رسریدن بره دانرش حقیقری را در مراحرل تکامرل
دانش بشری ضر ری میداند» (کمالیزاده.)72 :1390 ،
بهنظر میرسد موالنا نیر به د ر

ا ل ،یعنی ر

های عقلزرایران تجربرهزرایران،

چندان اعتقادی ندارد عقالنیت یرا تجربرهزرایری را برهتنررایی عامرل رسریدن بره شرناخت
نمیداند .ا ابرار عقلزرایان را که همان ادراکات حسی است ،ضعیم غیرقابلاعتمراد یرا
به زفتة خود بیتمکین میداند:
پررای اسررتداللیان چرروبین بررود

پای چوبین سخت بیتمکین بود
()2128/1

بااینحال ،مولوی نهتنرا شناخت را ممکرن مریدانرد ،بلکره عقیرده دارد تنررا کسرانی بره
حقیقت دست مییابند که به فضیلت دست یافته ترذیب نفس کرده باشرند؛ از ایرنر  ،در
نگاه موالنا ،بین معرفت عوام معرفت خواص تفا تی ژر ،جود دارد:
عجرررر از ادراک ماهیرررت ،عمرررو

حالررت عامرره بررود ،مطلررق مگررو

زآنکر ره ماهیرررات سرررر سرررر آن

پرریش چشررم کررامالن باشررد عیرران
()3651-3650/3

سیدجعفر شریدی در شرح این ابیات ،درمورد تفا ت ادراک خواص عوام مینویسد:
«معرفت عوام ،دانستن ا صا ،است معرفت خرواص ،آزراهی از حقیقرت ،خرواص ،از
آنر از حقیقتها آزاهند کره خرود در ذات حرق محرو زردیردهانرد عروام ماهیرتهرا را
درنمییابند؛ چون از خود نرستهاند» (شریدی ،1386 ،جلرد  .)557 :5موالنرا در ادامرة ابیرات
باال ،بهصراحت میزوید که نهتنرا شناخت پدیدههای محسوس ملموس امکانپذیر است،
بلکه انسان می تواند حتی خدا ند را که رازآلودترین دیریابترین موجود است ،بشناسرد.
از بررسی سخنان موالنا بهخوبی میتوان دریافت کره از نظرر ا  ،شرناخت ماهیرت پدیردههرا
ممکن است ،با توجه به این نکتة مرم ،اکنون این پرسش مطرح میشود که راههای دستیابی
به معرفت کداماند چه موانعی بر سر راه معرفت جود دارند .ایرن همران موضروعی اسرت
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که مقالة حاضر درصدد طرح بررسری آن اسرت .زفتنری اسرت کره موانرع شرناخت بسریار
زیادند سخنزفتن از همة آنها به فرصتی فراخ نیاز دارد .ما در این مقاله ،تنرا به آن دسرته
از موانع شناخت که به ضعیت ر انی ذهنی فاعرل شناسرایی بسرتگی دارنرد از آنهرا برا
عنا ین «زناهان فکری» «زناهان اخالقی» یاد میشود ،میپرردازیم ،امرا پریش از پررداختن
به آن ،بهاختصار درمورد پیشینة پژ هش سخن میزوییم.
پیشینة پژوهش

تا آنجا که نگارندزان این پژ هش بررسی کردهاند ،درمورد موانع معرفت در اندیشة موالنرا
پژ هشهای اندکی انجام شده است .از آثاری که به موضوع بح

مرا نردیرک اسرت ،تنررا

میتوان به کتاب موانرع معرفتری در مثنروی ،از محمردعلی خالردیان مقالرة بررسری موانرع

معرفتی کمال در مثنوی معنوی از همین نویسرنده -کره در آنهرا بره موانرع نظرری عملری
معرفت در مثنوی پرداخته است -اشراره کررد .یلیرام چیتیرک ( ،)156 -145 :1389ضرمن

بررسی علم تقلیدی علم تحقیقی در مثنوی ،به ناکارآمدی علم تقلیدی در معرفرت اشراره

میکند معرفت را حاصل کشم شرود خود انسان مریدانرد معتقرد اسرت علرم نظرری
سیلة مطمئنی برای رسیدن به معرفت نیست .سودابه کریمی ( .)208 -155 :1393در ضرمن
بحثی سودمند دربارة معرفت از نگاه موالنا ،بره موانرع شرناخت اشراره مریکنرد از « هرم،
خیال ،تقلید ،هوا هوس قضای الری» بهعنوان مرمترین موانع شناخت نام مریبررد .کرریم
زمانی ( .)291 -289 :1393صفات ناپسندیدهای مانند «حرص ،حسد ،شرروت ظراهربینی»

را مرمترین موانع شناخت در مثنوی میداند .زرینکروب ( )633 -632 :1388بره ایرن نکترة
مرم اشاره کرد که از نظر مولوی ،مرمترین شناخت همانا «شناخت قلبی» است مررمتررین

مانع بر سر راه چنین معرفتی ،چیری جر توجه به علم جر ی عقل بحثی نیست البته برای
دستیابی به معرفت راستین ،چارهای جر ترکیة نفس تصفیة باطن جود ندارد .مرناز قرانعی
( )115 -95 :1388نیر بحثی مفصل سودمند دربارة «علل خطرای اخالقری» از نگراه موالنرا
دارد .ازرچه بح

ی بهطور خراص درمرورد موانرع معرفرت نیسرت ،برااینهمره بره مروارد

فرا انی از موانع شناخت از نظر موالنا اشاره کرده است .ی این موانع را به د زر ه تقسیم
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میکند .1 :عوامل فکری ذهنی مبادرت به خطا که عبارتانرد از« :ناآزراهی بریخبرری،
توهم خیال ،سطحینگری غفلت از عاقبت باطن امور ،کور باطنی ،خرامی ،سرفاهت
نقصان عقل»  .2عوامل نفسانی که عبارتاند از :شروت ،خشرم ،حررص ،غررض ،مررض،
طمع ،تکبر خودپرستی ترس» .با احترام کامل به همة این بررزان ،برهنظرر مریرسرد کره
ایراد مرم در غالب این پژ هشها این اسرت کره سرخنان موالنرا درمرورد موانرع شرناخت را
تحلیل بررسی نکردهاند تنرا به ذکر نمونههایی از ابیات موالنا بسنده کردهاند؛ حالآنکه
موضوع اصلی این است که این موانع ،چگونه از چه راههایی ،نظام معرفتی انسان را مختل
میکنند میان ا

اقعیت فاصله میافکنند .بهنظر میرسرد کره موالنرا در مطرا ی مثنروی

بهدقت تمام از ساز کار این عوامرل سرخن بگویرد از چگرونگی دخالرت آنهرا در مسریر
شناخت پرده بردارد .شارحان مثنوی از جمله فر زانفر ،نیکلسون ،شریدی ،سبر اری  ...نیر
در شرح برخی از ابیات مثنوی زاه بهاختصار زاه بهطور مفصل به برخی از موانرع معرفرت

اشاره کردهاند .نکتة شایانذکر این است که همرة شرارحان مثنروی ترأثیر اغرراض نفسرانی
زنگار تعلقات بر مرمترین قوة مدرکه ممیره ،یعنی دل را مانع از درک حقیقت میدانند

اساسیترین ا لین مرحله در معرفت را ترذیب نفس میدانند .آنهرا همهنرین معتقدنرد در
اندیشة موالنا تنرا انسان مرذب است که میتواند به حقیقت دست پیردا کنرد .در ایرن میران،
چند پایاننامه دربارة معرفتشناسی از دیدزاه موالنا نیر تد ین شده که در آنها نیر زریری
به موانع معرفتشناسی زده شده است.
بیان موضوع

یکی از مرمترین تفا تهای انسان متجدد با انسان سنتی این است که «انسان متجردد معتقرد
است هیچ عامل غیرمعرفتی در شناخت ا از عالم اقع ملثر نیست؛ درحالیکه اعتقاد انسران

سنتی بر آن بود که در جریان شناخت جران هستی ،اعم از جرران طبیعرت جرران مرا رای
طبیعت ،عوامل غیرمعرفتی نیر دخیل هستند مرمترین عامرل غیرمعرفتریای کره در جریران
شناخت دخیل است ،مسئلة زناه است» (ملکیان .)85 :1387 ،البته برخری از متجرددان ماننرد
هابر ،کانت ،بیکن ،هیوم  ...نیر هستند که به تأثیر خطای اخالقی بر شناخت اعتقراد دارنرد،
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اما از آن به زناه تعبیر نمیکنند .آنهه مرم است ،دانستن این نکته است کره زنراه برر کردام
زونه از معرفتها شناختها تأثیر میزذارد .آیا زناه بر علمی مثل ریاضی یا فیریک تأثیر
میزذارد؟ آیا برای یک عالم زناهکار در حوزة ریاضی تفرا ت دارد کره د برهعرال ة د
چرار میشود یا پنج؟ به بیان دیگر ،آیا زناهکاربودن ا تأثیری در حاصل جمع این د عدد
دارد .د نگر

در این زمینه جود دارد :در نگرر

ا ل ،زنراه در هرر شرناختی تأثیرزرذار

است؛ حتی در علم ریاضی که بسیار انتراعی است ،اما نگر

د م زناه را مانع هرر شرناختی

نمیداند عقیده دارد زناه ،تنرا بر حقایقی تأثیر میزذارد که رابطرة مسرتقیمی برا جرود
منافع مضار ما داشته باشند .ستفال ،معرفتشناس معر  ،آمریکایی ،از این تفکرر برا نرام
«قانون عقالنیت» معکوس یاد میکند که مطابق آن« ،توان تفکر بشرری بررای اینکره توسرک
خواستههای زناهآلود به انحرا ،کشیده نشرود ،برا اهمیرت جرودی موضروع بحر

نسربت

معکوس دارد .ما در حاشیة منافعمان ،یعنی در آنجا که فرصرت مجرال بررای ابرراز جرود
عجبآمیر محد د اسرت ،مریتروانیم نسربتا عقالنری باشریم» (ملکیران .)171 :1386 ،در ایرن
نگر  ،زناه با مسائل جودی ما رابطة مستقیمی دارد بر همة شناختهای ما اثرر نردارد
بر آنها هم که اثر دارد ،تأثیر یکسانی ندارد .هرچه مطلبی که میخواهیم بشناسیم با منافع
مضار جرودی مرا کرمارتبراطترر باشرد ،شرناخت مرا نسربت بره آن مطلرب ،کمترر مترأثر از
زناهکاری ما اقع میشود برعکس هر مطلبی که قررار اسرت محرل شرناخت اقرع شرود،
بیشتر با مسائل جودی ما منافع مضار ما تماس داشته باشد یا به تعبیر ستفال «هرچره آن
مسئله به کانون جودی ما نردیکتر شود ،زناه در شناخت آن امر ملثرتر اسرت» (ملکیران،
 .)85 :1387با این تعریم ،د به عال ة د فقک زمانی غیر از چرار مریشرود کره برا منرافع
مضار ما در ارتباط باشد .ملکیان در همین مقاله از قول هابر میزویرد« :مرن سرر سروزنی در
این حقیقت شک ندارم که ازر تسا ی مجموع ز ایرای مثلر  ،چیرری برود مخرالم سرلطة
یک انسان بر سایر انسانها ،در آن صورت این آموزه هم مورد مناقشره قررار مریزرفرت یرا
سرکوب میشد» (همان).
نکتة دیگری که پس از بررسی نقش زناه بر معرفت قابلبررسی است این است کره چره
زناهانی چگونه بر معرفت تأثیرزذارند .در یک منظومة دینی ،ازرچه همرة زناهران از آن
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جرت که مخالفت با امر خدا ند است ،مرم است بیش یا کم برر شرناخت تأثیرزرذار ،امرا

در اینجا بح ما بیشتر بر زناهان فکری اخالقی اسرت ترا زناهران فقرری .بررسری مثنروی

موالنا نیر نشان میدهد دغدغة اصلی موالنا بیش از هر چیر بر زناهان فکرری ماننرد شررک،

کفر ،تقلید ،بدزمانی  ...زناهان اخالقی مانند حرص ،طمع ،آز ،حسد ،غررض رزی ...
است .میران نحوة نقش هریک از این زناهان بر معرفرت یرا سراز کار آنهرا نیرر متفرا ت
است؛ برخی از زناهان با برهمزدن تعادل ر حی انسان ،برخی با فرافکنی بعضری برا سرلب
بیطرفی انسان در شناخت ،مانع درک صحیح حقیقرت مریشروند .درادامره ،بره بررسری آن

دسته از زناهان فکری اخالقی در مثنوی مولوی میپردازیم که بهنظرر ا برهعنروان مرانعی
برای معرفت شناخت محسوب میشوند.

حرص و طمع

مولوی بیش از هر زناهی ،در مثنوی از حرص طمع سخن زفتره اسرت ایرن د یکری از

مرمترین دغدغههای ا را در بح

زناه شکل داده اسرت .از طرفری در نگرر

ا  ،ایرن د

زناه مرمترین تأثیر را بر شناخت میزذارد؛ برهزونرهایکره انسران را کرور کرر مریکنرد.
حواس انسان که مسئولیت دریافت اطالعات را دارد ،به سیلة آنها غیرفعال میشرود ایرن
حواس کارایی خود را از دست میدهد .در چنین شرایطی ،اطالعات بهدرستی به عقرل کره
ظیفة تجریه تحلیل دادهها را دارد ،نمیرسد عقل نمیتوانرد حقرایق را تشرخیه دهرد؛
برای مثال ،مولوی دلیل زمراهی امتهای پیشین را این مسئله میدانرد کره برا اینکره قردرت
تمییر حق از باطل را داشتند ،حرص طمع آنان را کور کررد ترا نتواننرد بره حقیقرت دسرت
یابند« :تباهی امتهای پیشین از آن بود که فریب این مدعیان را خوردند در پری راهنمرای
راستین نرفتند .میتوانستند راست را از در غ تمییر دهند ،لیکن حرص دنیرا دیردة دلشران را
کور کرد» (شریدی ،1386 ،جلد .)254 :6
هررررهالک امرررت پیشر رین کر ره برررود

زانکر ره چنررردل را زمررران بردنرررد عرررود

بودشررران تمییررر کررآن مُظررررر کنرررد

لیرررک حررررص آز کررور کررر کنرررد
()1705-1704/4

 / 124موانع معرفت در مثنوی موالنا

صد دریهره در سروی مرر

لردیغ

مررریکنرررد انررردر زشرررادن ژیرررغ ژیرررغ
حررریه از حرررص بررر

ژیررغ ژیررغ تلررخ آن درهررای مررر

نشررنود زررو

طبرررل افالسرررم بررره چررررخ سرررابعه

رفررررت تررررو نشررررنیدهای بررررد اقعرررره

تو پر بوده است از طمرع خرام»

پس طمرع کرر مریکنرد کرور ،ای غرالم

()3104-3103/4

زو

()676-675/2
شارحان مثنوی مانند شریدی نیکلسون در شرح این ابیات با اشاره به آیات  46انعرام

 23جاثیه بر این نکته تأیید کردهاند که «مردمان همهون آن کررد از حررص آز منفعرت
شخصی کورند .آنان صررفا صرورت ظراهری را مریبیننرد کره حقیقرت را پوشرانیده اسرت»
(نیکلسون ،1378 ،دفتر د م.)666 :
طمع موجب میشود بین حقیقت ابرار شناسایی انسان پردهای قرار زیرد .این موضروع
ا را کر کور الل مقلد میکند .تقلید نور عقل را از ا میزیرد .برهنظرر مولروی دلیرل
اینکه تراز

آینه حقیقت را نشان میدهند ،این است که از طمع بری هستند .ازر ترراز در

بار آینه در طر ،مقابل خود نفع ضرری میدید ،بهطور قطع حقیقرت را نشران نمریداد.
مولوی در ابیات زیر از چرار نوع طمع نرام بررده اسرت؛ طمرع غرذا ،طمرع ذ

سرماع یرا

سرزرمی خو زذرانی ،طمع مال طمع جاه:
صا ،خواهی چشرم عقرل سرمع را

بررررردران تررررو پررررردههررررای طمررررع را

زآنکررره آن تقلیرررد صررروفی از طمرررع

عقررررل ا بربسررررت از نررررور لمررررع

سررماع

مررررانع آمررررد عقررررل ا را ز اطرررررالع

زرررررر طمررر رع در آینررررره برخاسرررررتی

در نفررررا آن آینرررره چررررون ماسررررتی

زرررر ترررراز را طمررع برررودی بررره مرررال

راست کی زفتری ترراز صرم حرال؟

...یک حکایت زویمت ،بشنو به هرو

تررا برردانی کرره طمررع شررد بنررد زررو

هررر کرره را باشررد طمررع ،الکررن شررود

با طمرع کری چشرم دل ر شرن شرود؟

طمررع لرروت طمررع آن ذ
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...صد حکایت بشنود مردهو

درنیایرررد نکترررهای در زرررو

حررص

حررررص

()582-569/2
حرص آنچنان قوی است که جای پذیر

هیچ دلیلی را باقی نمیزذارد .انسان آزمنرد

بهزونهای ذلیل خواستة خود میشود که دلیل را از یاد مریبررد؛ بنرابراین ،ا فقرک نفرع آنری
خویش را میبیند از درک حقیقت بازمیماند:
ک ره زبررونش زشررت بررا پانصررد دلیررل

حرص خوردن آنچنان کررد

ذلیرل

پیش از این زفتیم که در نگر

مولوی ،یکی از مرمترین لوازم شناخت تررذیب نفرس

()2495/5

است؛ بهزونهایکه دل خاصیت آینگی پیدا کند تا بتواند حقایق را بهدرسرتی بازتراب دهرد.
یکی از آفات حرص طمع این است که خاصیت آینگی دل را از بین میبرد ،بر دل انسران
زنگار پدید مریآ رد صرفت غمرازی را از آینرة دل انسران مریزیررد .مولروی در داسرتان
ر میرران چینیرران کرره شرراید تقابررل اشررراقیان فیلسرروفان باشررد ،دلیررل برتررری ر می ران را
صیقلکردن آینة دل از حرص بخل کینه میداند:
ر میرران آن صرروفیانانررد ،ای پرردر

بررری ز تکررررار کتررراب بررریهنرررر

لیررک صرریقل کررردهانررد آن سررینههررا

پاک از آز حرص بخل کینرههرا

آن صررفای آینرره الشررک دل اسررت

برریعرردد را قابررل اسررت

کررا نقررو

()3485-3483/1
غرضورزی

برای شناخت اقعیت باید بتوانیم «فارغدالنه» به آن نگاه کنریم؛ یعنری نگراه مرا بره مسرائل از

هرزونه «میل شخصی» تری باشد .غرض رزی سبب مریشرود کره ایرن نگراه بریطرفانره بره
مسائل از بین بر د ما آنها را از جرت ربک نسبتی کره برا مرا دارنرد ،بنگرریم .موالنرا در
داستان «مردی که موی ابر ی خود را هالل مراه پنداشرت» ،مریزویرد کره غررض همهرون
مویی است در چشم انسان که مانع از دید درست جران اطرا ،میشود:
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زفت« :آری ،مروی ابرر شرد کمران

سرروی تررو افکنررد تیررری از زمرران»

چونکه مرویی کرج شرد ،ا را راه زد

ترررا بررره دعررروی ال ،دیر رد مررراه زد

مرروی کرژ ،چررون پررردة زرررد ن بررود

چون همه اجرات کژ شد ،چون بود؟
()120-118/2

یکی از کارکردهای زناه ،ار نهکرردن حقیقرت اسرت« :ترأثیر زنراه برر معرفرت از سره
حالت خارا نیست؛ زیرا زناه یا مانع پیدایش معرفت میشود؛ یا معرفرت برهدسرت آمرده را
نابود میسازد یا سبب دزرزونی
این میان ،شاید دزرزونی

ار نگی حقیقت مریشرود» (دهاقرانی .)111 :1390 ،در

ار نگی حقیقت خطرناکترین ترأثیر زنراه برر معرفرت باشرد؛

چراکه ازر معرفت انسان نسبت به امری از بین رفته باشد یا برهدسرت نیامرده باشرد ،فرصرت
برای شناخت د باره جود دارد ،اما آنکه میپندارد به معرفت دست یافتره اسرت ،ازرر ایرن
معرفت دزرزونه نمود یافته باشد ،هیچزاه در پی اصالح آن برنمیآید .غرض زاهی دقیقرا
همین کارکرد را دارد نهتنرا مانع شناخت میشود ،بلکه حق را بره باطرل تبردیل مریکنرد.
آری ازر نگاه انسران غررضآلروده باشرد ،ا زروهر زررانقردری را برهسران سرن
بیارز

یشرمی

میبیند:

چشم من چون سرمه دید از ذ الجرالل

خانررة هسررتی اسرررت ،نرره خانررة خیرررال

تررا یک ری مررو باشررد از تررو پ ریش چشررم

در خیالررت زرروهری باشررد چررو یشررم

یشررررم را آنگرررره شناسرررری از زرررررر

کرررر خیرررال خرررود کنررری کلررری عبرررر
()110-108/2

ای بررررادر چرررون ببینررری قصرررر ا ؟

چون که در چشم دلت رسرته اسرت مرو

چشرررم دل از مرررو علرررت پررراک آر

چشرررم دار

هرکه را هست از هوسهرا جران پراک

آنگرررران دیررردار قصرررر

ز د بینررررد حضرررررت ایرررروان پرررراک
()1396-1394/1
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استاد فر زانفر در شرح ابیات باال که در ضمن داستان «رسرول ر م خلیفرة د م» آمرده
است ،به این نکتة مرم اشاره کرده است که شرط رؤیت هر حقیقتی بیغرضی پراکدلری
است علت پنرانماندن قصر ر حانی عمر از چشم رسول قیصر را آلودهبرودن چشرم ا بره
اغراض نفسانی میداند« :اما قصر ر حانی عمر را کسی که آلودة غرض است نمریبینرد .آن
قصر را با چشم پاک میتوان دید؛ چنانکه شرط رؤیت هر حقیقتی ،بیغرضری پراکدلری
است» (فر زانفر ،1375 ،جلد  .)496 :2همانزونه که زفتیم ،غرض رزی حالت بریطرفری
انسان در مواجره با حقیقت را از بین میبرد .اضح است که هرزاه یکی از جوانب حقیقرت
برای انسان اهمیت بیشتری داشته باشد ،ا به همان سو مایل میشود .در این نگر « ،جاهرل
بیغرض» بر «عالم علتی» برتری دارد؛ چراکه جاهل شاید بتواند به حقیقت دسرت یابرد ،امرا
عالم غرض رز هیچزاه حقیقت را نخواهد پذیرفت .این موضوع را مولروی در داسرتان «آن
قاضی که بهجرت جرل در دعوی میزریست» ،بدینسان آ رده است:
زفرررت« :خصرررمان عرررالمانرررد علتررری

جرررراهلی تررررو ،لیررررک شررررمع ملترررری

زآنکررره ترررو علّرررت نرررداری در میررران

آن فراغررررت هسررررت نررررور دیرررردزان

آن د عررالم را غرضشرران ک رور کرررد

علمشررران را علر رت انررردر زرررور کر ررد

جرررررل را برررریعلترررری عررررالم کنررررد

علررررم را علرر رت کرر رژ ظررررالم کنررررد

ترررا ترررو رشررروت نسرررتدی ،بیننررردهای

چررون طمررع ک رردی ،ض رریر بنرردهای»
()2753-2749/2

تقلید

مولوی علم تقلیدی را در مقابل علم تحقیقی قرار داده اسرت .علرم تقلیردی در نظرر مولروی

بسیار بیارز

است نهتنرا راهی به معرفت نمیبرد ،بلکره سرد مرانعی اسرت برر سرر راه

حقیقت چهبسا هستی انسان را بر باد مریدهرد .ا عقیرده دارد انسران بایرد برا تمرام جرود
حقیقت را درک کند .با تقلید حتی ازر به حقیقتی نیر دست یابد ،آن حقیقت ارزشی نردارد
از آن بررهای نخواهد برد .علم تقلیدی را موالنا بال جان انسان میداند از ا میخواهد
برای رسیدن به حقیقت از این خرد جاهل شود .یکی از مرمترین آفات تقلید این اسرت کره
دل را بهعنوان مرمترین ابرار شناسایی در معرفت شرودی ناکارآمد میکند:
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را برنررررد

زآنکره بررر دل نقررش تقلیرد اسررت بنررد

ر  ،برررره آب چشررررمبنررررد

زآنکه تقلیرد آفرت هرر نیکروی اسرت

کرره بررود تقلیررد ،ازررر کرروه قرروی اسررت
()484-483/2

از دیگر کارکردهای تقلید این است که انسان را ظاهربین کوتههمت مریکنرد .انسران
مقلد ،فقک بخش کوچکی از حقیقت یا ظراهر حقیقرت را درک مریکنرد از ادراک همرة
حقیقت بازمیماند .تمام تال

عقل برای آن است که بهسوی عالم باال برر د انسران را بره

حقیقتی رهنمون کند؛ غافل از اینکه مرغ تقلید ا  ،دائما به پسرتی مریزرایرد ،در بنرد زمرین
است از دیگران ام میزیرد ،بندی است بر پای انسان

بال جان ا :

زرچرره عقلررت سرروی برراال مرریپرررد

مررررغ تقلیررردت بررره پسرررتی مررریچررررد

علررم تقلیرردی بررال جرران ماسررت

عاریرره اسررت مررا نشسررته کررآن ماسررت

زین خررد جاهرل همری بایرد شردن

دسرررررررت در دیرررررروانگی بایررررررد زدن
()2328-2326/2

مولوی بهصراحت اعالم میدارد که با تقلیرد نمریتروان بره حقیقرت رسرید بررای ایرن
منظور باید از پردة تقلید بیر ن جست:
آنکر ره ا از پرررردة تقلیر رد جسرررت

ا بررره نرررور حرررق ببینرررد آنهررره هسرررت

نررور پرراکش برریدلیررل برریبیرران

پوسررررت بشرر رکافد ،درآیرر رد در میرررران
()2170-2169/4

شهوتپرستی

شروت به معنای میل مفرط به چیری است انواع مختلفی نیر دارد؛ شروت در غذا ،شرروت
در جاه مقام ،شروت در ثر ت ،شروت در میل جنسری  . ...در حروزة اخرال  ،پیرر ی از
شروات یا میداندادن به شروات ،بسیار مذموم ناپسند است .شروتپرسرتی همرواره مرانعی
برای تکامل انسان محسوب مریشرود مکتربهرای مختلرم برهدلیرل اهمیرت آن ،راههرای
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مختلفی را برای رهایی از آن پیشپرای رهرر ان خرود نررادهانرد .یکری از مررمتررین آفرات
برای شناخت

شروتپرستی ،تأثیری است که بر مقولة معرفت دارد میتواند مانعی برر

بهحساب آید .موالنا نیر بهخوبی بدین امر اقم است در جایجای مثنروی ،ایرن خطرر را
زوشرد کرده است .مولوی شروت را به شراب تشبیه میکند .شرراب در فرهنر

اسرالمی،

زایلکنندة عقل بهشمار میر د هوشیاری انسان را تا مردتی از برین مریبررد .مولروی بیران
میکند شروت چون شراب ،پردهای بر ر ی عقل قرار میدهد با کور کرکردن انسران،
ابرار شناخت را از ا میزیرد مانع از این میشرود کره انسران برهدرسرتی حقرایق را درک
کند:
اسررت عاقررل ز سررت دن ر

دانکه هر شروت چو خمر است چو بن

پررردة هررو

خمررررر تنرررررا نیسررررت سرمسررررتی هررررو

هرچه شروانی اسرت ،بنردد چشرم زرو
()3613-3612/4

مولوی عقل شروت را مثل عقل عشق در تقابرل برا یکردیگر قررار مریدهرد جمرع
اضداد را غیرممکن میداند .شروت آنچنان قوی است که انسان در مقابلش ماننرد مگرس،
خوار ذلیل است ،حتی ازر خلیفه باشد:
چررون زنررد شررروت در ایرن ادی دهررل

چیسرررت عقرررل ترررو فجرررل ابرررن الفجرررل؟

صرررد خلیفررره زشرررته کمترررر از مگرررس

پررر ریش چشرررررم آتشررر رینش آن نفرررررس
()3879-3878/5

یکی از آفات شروت ،ار نهکردن حقیقت است؛ بهزونهای که انسان میپنردارد آنهره
بدان دست یافته ،حقیقت است ،اما در اقع ،تریینی از باطل است کره توسرک شرروت انجرام
یافته است .شرروت برا کنرارزدن عقرل کرور کرکرردن انسران ،حقرایق را ار نره جلروه
میدهد .در این حالت انسان نمیتواند حقیقت را بهدرستی تشرخیه دهرد تنررا مجرذ بان
حق این توانایی را دارند که به معرفت حقیقی دست پیدا کننرد حرق را از باطرل تشرخیه
دهند:
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می رل شررروت ک رر کنررد دل را ک رور

تا نمایرد خرر چرو یوسرم ،نرار ،نرور...

زشرررتهرررا را خررروب بنمایر رد شرررره

نیسررت چررون شررروت بتررر زآفررات ره
()1369-1365/5

قیاس نابجا و قیاس به نفس

قیاس عبارت از مجموع چند قضیه (حداقل د قضیه) است که هرزاه مسلم صحیح فرض
شوند ،قضیهای دیگر بالذات (بالضر ره) از آنها حاصل میآید ناچرار بایرد ایرن قضریه را
که نتیجة آنهاست ،قبول کنیم؛ زیرا در غیر این صورت ،زرفتار تناقض خرواهیم شرد .پرس
ازر در موضوع شناخت از قیاس استفاده میشود ،مرمتررین مسرئله ایرن اسرت کره قضریههرا
صحیح مسلم باشند تا نتیجه نیر صحیح باشد .قیاس نابجرا قیاسری اسرت کره یکری یرا همرة
قضیههای آن ناصحیح باشد که درنرایت ،به نتیجة اشتباه ختم میشرود .یکری از شریوههرایی
که به سریلة آن قیراس نابجرا مرانع معرفرت مریشرود ،فرافکنری اسرت .انسران زراه صرفات،
یژزیها عیوب خود را بر دیگران فرامیافکند .این امر سبب میشود کره انسران حقیقرت

را به درستی دریافت نکند یا حقیقت برای ا ار نه جلوه کند .مولوی در مثنوی بارها انسان
را از قیاس نابجا پرهیر داده آن را مایة زمراهی دانسته است:
کررار پاکرران را قیرراس از خررود مگیررر

زرچرره مانررد در نبشررتن ،شرریر شرریر

جمله عرالم ،زیرن سربب زمرراه شرد

کررم کسرری زابرردال حررق آزرراه شررد
()265-264/1

دلیل خطای شیطان نیر استفادهکردن از قضایای ناصحیح است که موجرب ا لرین قیراس
نابجا درنتیجه زمراهی ا میشود:
ا ل آن کررس کرراین قیاسررکهررا نمررود

پرررریش انرررروار خرررردا ،ابلرررریس بررررود

زفت« :نار از خاک بیشک برترر اسرت

مرن ز نرار ا ز خراک اکردر اسرت».
()3398-3396/1
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منیت ،کبر ،غرور

این سه زناه از جمله رذایل اخالقی منریاتی است که هم در حوزة اخال

هرم در حروزة

عرفان مذموم ناپسند است .کسی که فقک به «خویشتن» میپردازد همهچیر را حرول همرین
محور میبیند هیچ حقیقتی جر خویش را نمی بیند .دیگرر حقرایق در نظرر ا یرا نیسرتند یرا
بسیار ناچیرند .این زناهان زاه با ازبینبردن ابررار شرناخت انسران ،مرانع از دریافرت حقیقرت
میشوند .منیت از دید موالنا مستیآ ر است به همین دلیرل عقرل شررم انسران را از برین
میبرد:
زآنکه هستی سخت مسرتی آ رد

عقررل از سررر ،شرررم از دل مرریبرررد

صد هراران قرن پیشرین را همرین

مسررتی هسررتی برررد ره زیررن کمررین
()1921-1920/5

کبر غر ر ،با به میان کشیدن منافع یا آبر ی انسان قدرت ،درک حقیقرت را از انسران
میزیرد .در این حالت ،حتی ازر ا بخواهد به حقیقرت هرم دسرت پیردا کنرد ایرن رذایرل،
چشم زو

ا را میبندد مانند سردی عظریم ،مرانع از دیرد درسرت حقیقرت مریشرود؛

همانزونه که بسیاری از کافران را سودای دینداری است ،اما بند آهنینی چون کبر غر ر
بر دست پای دارند که مانع از رسیدن آنها به حقیقت میشود:
ای بسررررا کفررررار را سررررودای دیررررن

بنررد ا نرراموس کبررر آن ایررن

بنرررد پنرررران ،لیرررک از آهرررن بترررر

بنرررررد آهرررررن را بدرانرررررد تبرررررر

بنرررد آهرررن را تررروان کرررردن جررردا

بنررررد غیبرررری را ندانررررد کررررس د ا
()3248-3246/1

کبر زاهی در لباس دین حمیت دینی ظاهر میشود .ایرن رذیلره مرانع از آن اسرت کره
انسان در خویشتن بنگرد این سبب میشود که هیچزاه معرفت درستی از خویش نیابد کره
این خود مانع بررزی بر سر راه شناخت محسوب میشود:
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حمیررت دیررن خوانررد ا آن کبررر را

ننگرررد در خررویش نفررس کبریررا
()3348/1

منیت انسان را به طغیان امیدارد انسان طاغی راه خود را زم میکند:
زر از این سرایه ر ی سروی منری

ز د طاغی زردی ره زم کنری
()3347/4

شیطان با کبر سر ری خو کرده بود همین کبر بود که ا را به خطا کشاند مرانع از
دریافت این حقیقت شد که انسان بر ا برتری دارد درنتیجه ،از سجده بر انسان سرباز زد:
چونکره کررد ابلریس خررو بررا سررر ری

دیرررررد آدم را بررررره چشرررررم منکرررررری

کرره برره از مررن سررر ری دیگررر بررود

تا که ا مسجود چون من کس شرود؟ ...

سررر ری چررون شررد دماغررت را نرردیم

هرکر ره بشکسرررت ،شرررود خصرررم قررردیم

چون خرال ،خروی ترو زویرد کسری

کینرررههررررا خیررررد تررررو را بررررا ا بسرررری
()3467-3462/2

عیبجویی از دیگران و ندیدن عیب خویش

پیشتر نظر موالنا را دربارة اهمیت خودشناسی بیان کردیم .یکی از لوازم شناخت ،شرناخت

درست از فاعل شناسایی است .انسان تا شناخت صحیحی از خویش نداشته باشد ،نمیتوانرد
به معرفت درست دست پیدا کند .میدانیم که انسان از د بعد زمینی آسمانی تشکیل شده
است هریک از این ابعاد ،یژزیها لوازم مخصوص بره خرود دارد .مولروی در تعبیرری
زیبا از این د بعد به «عیبستان» «غیبستان» یاد میکند شناخت انسان را منوط بره شرناخت
درست هریک از این د میداند:
آن چررررارم زفرررت« :حمرررد اهلل کرره مرررن

درنیفتررادم برره چرره چررون آن سرره تررن».

پرررس نمررراز هرررر چرررراران شرررد تبررراه

عیررربزویررران بیشرررتر زرررمکررررده راه

ای خنرک جررانی کره عیرب خرویش دیرد

هرکره عیبرری زفررت ،آن بررر خررود خریرد

زآنکررره نررریم ا ز عیبسرررتان برررده اسرررت

آن دزررر ن ریمش ز غیبسررتان بررده اسررت
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چونکه برر سرر مرر ترو را ده ریرش هسرت

مرهمررت بررر خررویش بایررد کررار بسررت

عیرررب کرررردن ریرررش را دار ی ا سرررت

چون شکسته زشت ،جای إرحمرو اسرت

زررر همرران عیبررت نبررود ،ایمررن مبررا

بررو کره آن عیرب از تررو زررردد نیرر فررا
()3038-3032/2

انسان زاه با فرافکنی ،عیوب خویش را به دیگران نسبت میدهد آنهرا را در دیگرران
بازتاب میدهد .این امر سبب میشود که ا طی زمان ،خود را عاری از هر عیبی ببینرد در
مقابل ،دیگران را سراسر خطا اشتباه .رسیدن به چنین دیدی ،انسران را از شرناخت درسرت
خویش که فاعل شناسایی است نیر معرفت حقیقی بازمیدارد .مولوی زاه دلیل بسیاری از
اختالفات ،نراعها دشمنیها را در این مریبینرد کره انسران خرویهرای ناپسرندی را کره در
جود ا ست ،در دیگران میبیند؛ درصورتیکه ازر شناخت درستی از خرویش داشرت ،آن
عیبها را در خود مییافت به اصالح آن عیوب همت میزماشت:
ای بسرری ظلمرری کرره بینرری در کسرران

خررروی ترررو باشرررد در ایشررران ،ای فرررالن

انرررردر ایشرررران تافترررره هسررررتی تررررو

از نفرررررا

ظلرررررم بدمسرررررتی ترررررو

آن تویی آن زخرم برر خرود مری زنری

بررر خررود آن سرراعت تررو لعنررت مرریکنرری

در خررود آن بررد را نمررریبینرری عیررران

رنرره دشررمن بررودیی خررود را برره جرران

حمله بر خود مریکنری ،ای سرادهمررد

همهو آن شیری که بر خرود حملره کررد

چررون برره قعررر خرروی خررود انرردر رسرری

پرررس بررردانی کرررر ترررو برررود آن ناکسررری
()1324-1319/1

فر زانفر در شرح این ابیات از مثنوی ،به بیان این عقیده میپردازد کره «احروال مردرک

در نحوة ادراک ا ملثر است» (فر زانفر ،1375 ،جلرد د م .)471 :توضریح ا چنرین اسرت
که انسان باید در قضا ت خویش از دیگران ،جانب احتیاط را رعایت کند با دیدن عیوب

دیگران ،ژر ،بیندیشد که مبادا این عیب در خود ا ریشره داشرته باشرد .ا عیربجرویی از
دیگران را ،جر آنکه صرفتی نکوهیرده مرذموم مریدانرد ،ناشری از نقره در ن انسران نیرر
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میداند میزوید« :هرزاه جود عدم بود نرابود چیرری بررای انسران تفرا ت نکنرد،
هرزر بدان توجه نمینماید از آن میزذرد .پس قتی از کسی یا چیری بد میزویرد ،آن
بدزویی نسبت به امری است که مورد عالقة ا ست از آن بینصیب مانرده اسرت» (همران:
 .)470نیکلسون عیبجویی را ناشی از نگریسرتن برا چشرم نفرس امراره مریدانرد آن را برا
نگریستن در آینه مقایسه میکند که« :همانزونه که آینه تصویر سیمای زشتی را کره در آن
پدیدار میشود ،منعکس میسازد ،تو نیر تنرا بازتاب زشرتی خرویش را در آنران مریبینری
آنان را دشمن میپنداری بر آنان زخم میزنی» (نیکلسون.)218 :1378 ،
پیش چشمت داشتی شیشة کبود

زان سبب عالم کبودت مینمود
()1329/1

انسان براساس احوال در نی خود با شیشره ای کره خرود برر چشرم خرود نرراده اسرت،
حقیقت را میبیند « :شیشه مثالی اسرت بررای قروة مدرکره ،کبرودی آن نمروداری اسرت از
احوال نفسانی خصوصیات مدرک ،به جه عامتر از مختصات انسرانی کره بریشرک در
نحرروة ادراک مررلثر اسررت» (فر زانفررر ،1375 ،جلررد د م)472 :؛ بنررابراین ،برره نظررر موالنررا،
اختال ،در درک حقیقتها به رن

همرین شیشرههرایی بسرتگی دارد کره انسران ر ی قروة

مدرکه یا حواس خود مینرد .ازر انسان با عینک بدبینی به هستی نگاه کنرد در همرهچیرر
بهدنبال عیب باشد ،چگونه حقیقت آن را درک خواهد کرد.
بدگمانی

داشتن ظن زمان به یکی از طرفین حقیقت ،خود یکی از موانع معرفت است ،چه سروءظن
باشد چه حسن ظن .پیشتر زفتیم که یکی از مرمترین لروازم معرفرت ،حفر بریطرفری در
برخورد با مسائل مختلم در بح شناخت است ،اما داشتن ظن زمان ،این بیطرفری را از
بین میبرد .این امر موجب میشود نهتنرا تمام نشانهها از طر ،فاعل شناسا نادیده ناشرنیده

انگاشته شود ،بلکه هر دلیل در اثبات حقیقتی ،ا را بدزمانتر از حقیقت د رتر کند:
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زفت« :هر مرردی کره باشرد بردزمان

نشرررنود ا راسرررت را برررا صرررد نشررران

هررر در نرری کرره خیررالانرردیش شررد

چررون دلیررل آری ،خیررالش برریش شررد

چررون سررخن در ی ر د ،علرت شررود

تیررر رغ غرررررازی دزد را آلرررررت شرررررود
()2715-2713/2

فریفتهشدن به تملق و مدح مردم

انسان طی زندزی خویش با چند «من» مختلم زندزی میکند .منی کره اقعرا هسرت ،منری
که د ست دارد باشد ،منی که دیگران میبینند . ...در این میان ،آن منری را کره دیگرران بره
انسان مینمایانند ،کمتر مطابق با اقعیت است؛ چراکه این شناخت آنان همواره تحت ترأثیر
بیم امیدها قرار میزیرد .دیگران زاه به امید منافعی که در انسان طمع دارنرد یرا بره اسرطة

بیمهایی که در انسان سراغ دارند ،صفات

یژزیهایی را به انسان نسبت مریدهنرد کره در

اقعیت در انسان جود ندارد .این امر سبب میشود انسان به شناخت درستی از خود دسرت
پیدا نکند در تصمیمزیریهای خود دچار خطا اشتباه شود .تملق چاپلوسری ،خاصریت
آینگی دل انسان را از بین میبرد دل را که یکری از مررمتررین ابرارهرای شرناخت اسرت،
ناکارآمد میکند .مولوی دلیل طغیان فرعون را همین مسئله میداند:
سررجدة خلررق از زن از طفررل مرررد

زد دل فرعرررررون را رنجرررررور کررر ررد

زفرررتن هریرررک خدا نرررد ملرررک

آنچنرران کرررد

ز همرری منرتررک

کررره بررره دعررروی الرررری شرررد دلیرررر

اژدهررا زشررت نمرریشررد هرریچ سرریر
()1557-1555/3

تملق حالت تعادل انسران را از برین مریبررد .چرون مری خرورده ،از خرویش بریخرویش
میشود؛ بهزونهایکه توانایی شناخت درست درک حقیقت را از دست میدهد:
ا چو بیند خلق را سرمست خرویش

از تکبرررر مررریر د از دسرررت خرررویش

ا ندانرررد کررره هرررراران را چرررو ا

دیرررو افکنرررده اسرررت انررردر آب جرررو
()1854-1853/1
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حسد

حسد ،ناخشنودی از موفقیت کسی ز ال نعمت ا را تمناکردن است حد افراطری رفترار
کسی دانسته شده که از نیکبختی مردمان رنج میبرد .این رذیله نیر در حوزة اخال بسریار
مذموم است علمای علم اخال  ،انسان را همواره از این احساس قلبی بر حرذر داشرتهانرد؛
زیرا «حسود درعینحال که به دیگران صدمه میرسراند ،حرس ر حرانی خرود را نیرر ضرایع
میکند» (نیکلسون ،دفتر ا ل .)88 :حسد نیر از زناهانی اسرت کره زراه ابررار شرناخت را از
انسان سلب میکند:
برری بینرری کنررد

هرکسرری کررا از حسررد بینرری کنررد

خررویش را برری زررو

بینررری آن باشرررد کررره ا برررویی بررررد

بررررروی ،ا را جانرررررب کرررررویی بررررررد

هرکرره بررویش نیسررت ،برری بینرری بررود

برروی آن برروی اسررت کررآن دینرری بررود
()441-439/1

همهنین حسد زاه حقیقت را در نظر انسان ار نه جلوه میدهد به همین دلیل است کره
برادران یوسم به خاطر حسدی که به ا می رزیدند ا را زر
زر

می دیدند یوسم را به چشم

میدیدند:

چونکه اخوان را حسودی برود خشرم
()3257/4

خشم

یکی از لوازم معرفت ،داشتن تعادل ر حی است؛ یعنی انسان برای آنکه به شرناخت درسرت

دست پیدا کند ،باید جر آنکه از ابرار دقیرق سرالمی اسرتفاده مریکنرد ،در حالرت ر حری
متعادلی نیر قرار داشته باشد .غم ،اند ه ،شادی ،مستی ،ترس  ...از جمله حاالتی اسرت کره
ممکن است انسان در آنها ،درک درستی از حقیقت نداشته باشد .یکی از ایرن حراالت نیرر
خشم است .خشم بهعنوان یکی از زناهان برر

در نگر

موالنا ،اسرتقامت ر ح انسران را

از بین میبرد تعادل ر حی ا را بهزونهای به هم میزند که توانایی درک درست حقیقت
را از دست میدهد .نیکلسون با شبرهانگیر دانستن این قروای در نری بررای انتقرال ادراکرات
میزوید« :قوا تمایالت نفس دنی سیلة انتقالی شبرهانگیر است که هرچه را بردان بنگرری
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«د میبینی» .عار ،با نابودکردن این خیال همآلود ،اتحاد حقیقی جملة هستی را مشراهده
میکند» (نیکلسون ،1378 ،دفتر ا ل.)73 :
چون یکی بشکست ،هرد شرد ز چشرم

مررررد احرررول زرررردد از مررریالن خشرررم

خشررم شررروت مرررد را احررول کنررد

زاسررررررتقامت ر ح را مبرررررردل کنررررررد

چررون غرررض آمررد ،هنررر پوشرریده شررد

صررد حجرراب از دل بررهسرروی دیررده شررد
()334-332/1

انسانی نیر که احول اعور شده باشد ،فقک قسمتی از حقیقت را میبیند نمیتوانرد بره
همة حقیقت دست پیدا کند ،همان اتفاقی که برای ابلیس افتاد:
تررا نباشرری همهررو ابلرریس اعرروری

نررریم بینرررد ،نررریم نررره چرررون ابترررری

دیررد ،طررین آدم دیررنش ندیررد

این جرران دیرد ،آن جررانبیرنش ندیرد
()1617-1616/4

یکی دیگر از آفات خشم این اسرت کره نرور دل انسران خاصریت آینگری دل را -کره
سیلة بازتاب حقیقت است -از بین میبرد:
در دل شررراهان ترررو مررراهی دان سرررطبر

زرچرره زررهزرره شررد ز غفلررت زیررر ابررر

یک چراغی هست در دل قت زشرت

قررت خشررم حرررص آی رد زی رر طشررت
()3960-3959/5

خیالبافی و در وهم و خیال زیستن

انسان خیالبا ،یا در زذشته زندزی میکنرد یرا در آینرده ایرن برا جررانبینری موالنرا کره

زیستن در حال است ،در تضاد قرار دارد .ا ماضی مستقبل را پردة خدا میداند؛ بنرابراین،
بیدلیل نیست که این مسئله در نظام فکری ا در زمرة زناهان قرار زیرد .ترس از مواجره با
حقیقت ،تنبلی ،ضعم ناتوانی ،زیادهخواهی بسیاری از عوامرل دیگرر موجرب مریشرود
برخی از انسانها بهجای اینکه به حقیقت بپردازند بهدنبال حقیقت باشرند ،دسرت بره دامرن
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خیال دراز کنند در خیال ،بهدنبال آمال آرز های خود باشند .آفتی که خیالبرافی در راه
معرفت دارد ،این است که این امرر زراه حقیقرت را دزرزرون

ار نره مریکنرد .در اقرع،

حقیقت ا برساخته از ذهن خیالبا ،ا ست هر حقیقتی را که دربرابر آن قرار زیرد ،نفری
میکند:
یوسم اندر چشم اخروان چرون سرتور

هررم ی انرردر چشررم یعقرروبی چررو حررور

از خیر رال برررد مرررر ا را زشرررت دیر رد

چشرررم فررررع چشرررم اصرررلی ناپدیرررد
()610-609/2

عرررالم هرررم خیرررال طمرررع بررریم

هسررت رهررر را یکرری سرردی عظررریم

نقررررشهررررای ایرر رن خیرر رال نقشرررربند

چون خلیلری را کره کره برد ،شرد زرنرد
()2649-2648/5

پندار کمال

یکی از مرمترین موانع در معرفتشناسی« ،پندار کمال» است .پندار کمال موجب مریشرود
انسان خود را کامل عاری از هر عیب نقصی ببیند این موضروع سربب دزرزرونشردن

حقیقت

ار نه جلوهدادن آن میشود انسان را دچار عجب غر ر مریکنرد .مولروی از

پندار کمال ،بهعنوان بدترین بیماریها نام میبررد انسران را از آن برحرذر مریدارد بیران
میکند که یکی از دالیل مرم زمراهی ابلیس ،بان

«أنا خیرٌ منه» بود:

زآن نمررریپررررد برررهسررروی ذ الجرررالل

کررا زمررانی مرریبرررد خررود را کمررال

علترررررری بتررررررر ز پنرررررردار کمررررررال

نیسرررت انررردر جررران ترررو ،ای ذ دالل

از دل از دیررردهات برررس خرررون ر د

ترررا ز ترررو ایرررن معجبررری بیرررر ن شرررود

علررت ابلرریس «أنررا خیررری» بررده اسررت

ین مرض در نفرس هرر مخلرو هسرت
()3215-3212/1

عاشق خویشید صنعت کررد خرویش

دم مررراران را سرررر مرررار اسرررت کررریش
()2768/3
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خودشیفتگانی که عاشق افعال خویشاند ،مری پندارنرد تنررا کارهرای خودشران درسرت
است به زفتة مولوی مانند ماران پست فر مایهای هستند که با حقیقرت کراری ندارنرد
فقک دنبالهر دم خویشاند« :انسان فر مایه ،آنهه را که مانند خرود فر مایره اسرت خواهران
است پرستش میکند» (نیکلسون ،1378 ،دفتر سوم.)1215 :
نتیجهگیری

در نگاه موالنا ،معرفت فقک از راه یادزیری علم منطق بهکارزیری تعقل بهدست نمیآید؛
چراکه عوامل غیرمعرفتی بسیاری بر شناخت تأثیرزذارنرد .یکری از ایرن عوامرل غیرمعرفتری

زناه است که با ر

های خاصی میتواند بر معرفرتشناسری ترأثیر بگرذارد مرانع مرمری

برای شناخت انسران باشرد .زناهرانی ماننرد حررص طمرع ،غررض رزی ،منیرت غرر ر،
بدزمانی ،خشم ،حسد ،شروتپرستی ،قیاس نابجا ،عیبجویی از دیگرران ندیردن عیروب
خویش ،تقلید ،در هم خیال زیستن  ...برا ر

هرایی ماننرد ازبرینبرردن ابررار شرناخت،

فرافکنرری ،ازبررینبررردن خاصرریت آینگرری دل ،ازبررینبررردن تعررادل ر حرری انسرران ،ار نرره
دزرزونکردن حقیقت  ...بر شناخت انسان تأثیر میزذارنرد مرانع از دسرتیابی انسران بره
معرفت حقیقی میشوند.
پینوشت

1. Epistemology
2. properly disposed heart
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