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چکیده
قوی ترین و بدترین رذیله ی اخالقی در دست گاه فکری مولوی، درد خودبینی است. مولوی 
همه  منشأ  پریشانی ،  و  تفرقه  موجب  حقیقت،  شهود  حجاِب  خدابینی ،  مانع  را  خودبینی  درد 
را  خودبینی  درد  از  پرهیز  مقابل،  نقطه ی  در  می داند.  اخالقی  و  روحی  ویرانی  های  و  تباهی  ها 
این  می شمارد.  حق  معرفت  حصوِل  و  آدمی  روح  شدن  معطر  دوستی،  نوع  تقویت حس  باعث 
مقاله، به واکاوی و تبیین درد خودبینی در آثار مولوی می پردازد و نیز سیری است در عبارات و 
اشارات تأمل برانگیز این عارف از خود رسته و به خدا پیوسته درباره ی چیستی درد خودبینی، 
راه  خودبینی،  درد  از  پرهیز  اثرات  خودبینی،  درد  عوارض  خودبینی،  درد  سرچشمه ی  و  منشأ 
با درمان  باید  انسان  ها  این که  و  عوامل درمان کننده ی درد خودبینی،  شناخت درد خودبینی، 
گردند. رهنمون  مقصود  منزل  سر  به  تا  کنند  حاصل  دل  در  خدابینی  درد  خودبینی،  درُد 
واژ گان کلیدی: مثنوی معنوی، غزلیات شمس، مولوی، شعر، درد خودبینی، ادبیات عرفانی.
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1-مقدمه
درد، در مکتب عرفانی مولوی، نیرویی نهفته در درون است که شور و شوق در باطِن 
سالِك طلب به وجود می آورد و باعث حرکت و سیر و سلوك او می شود که معادل وادی 
طلب قرار می گیرد. البته مولوی این درد را "نه با پای سیر بلکه با بال طیر" در عوالم معنوی 
و عرفانی با تمام وجود احساس کرده و حاصل و نتیجه ی تجربیات روحی و معنوی خود را 
با بیانی رسا و شیوا و با اندیشه ی آفرینشی خود، در اختیار مشتاقان و دردمندان راه حق 

قرار داده است.
از این رو مولوی، در جای جای آثار و اشعار خود تکرار و تاکید بر درد دارد؛ زیرا درد »در 
انسان اندیشه ی طلب بر می انگیزد تا مست و شوریده وار آن چه را در این طلب ، مطلوب 
از پای ننشیند.« )زرین کوب،  نیاساید و در جست جوی کمال  اوست، بجوید، روز و شب 

)167 ،1383
درد ُجــو و درد ُجــو و درد، درد هیـن مـزن تـو از مــلــولی، آه ســرد  
 )مولوی، 1363، /4304/6(
درد، در نگاه کلی مولوی بر دو نوع است: »یکی درد متعالی و برین که صاحب این درد، 
دچار دغدغه ی حقیقت می شود، و دیگر درد نازل و فرودین که صاحب آن دغدغه ی مسائل 

نازل نفسانی را دارد.« )زمانی، 1389، 329(
دردهای متعالی و برین، مانند درد عشق، درد طلب، درد فراق، درد دین، درد خدا طلبی، 
درد دل، درد اشتیاق و ... که نردبان کمال ، مایه ی رستگاری و پیرو مراد سالك می باشد و 
همین درد است که او را به کمال می رساند. مولوی در طلب درد حقیقی می سوزد و می نالد 
و آن را الزمه ی عاشقی می داند؛ زیرا این »انسان است که دغدغه ی بازگشت به عالم دیگر 
را دارد، درد عرفانی دارد، درد بازگشت به سوی حق و به سوی خدا را دارد، درد مناجات و 

وصال حق را دارد.« )مطهری، 1385، 66( از این رو خطاب به سنایی می گوید:
ای سنایی عاشقان را درد بایــد درد کـــو      بار جور نیکوان را مرد باید مــرد کــــو
این نداری خود ولیکن گر تو این طالبی را       آه سرد و اشك گرم و چهره  های زرد کو
 )مولوی، 1372، 2199(
دردهای نازل و فرودین، مانند درد خودبینی و خودپرستی، درد حرص، درد دنیا پرستی 
و درد صورت گرایی که محل هالکت و تباهی است؛ زیرا نشیب درد فرودین، شیبی بی فراز 
است و انسان را به خاك مّذلت و تباهی می افکند و دوای درد فرودین، خاك گور است و 

بس:
نیــستش درد فراق و وصــل، هیــچ                  بند فرع است او، نجوید اصل هـیـــچ
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احـمـق اســت و مــرده ی مـاومنـی        کزغــم فــرعش، فــراغ اصــل نـــی
 )مولوی، 1363، /1867-1868/4(
البته ناگفته نماند که مولوی در آثار خود به درد سومی نیز اشاره می کند و آن، درد 
فیزیکی و جسمانی است که سیستم زیستی و بیولوژیکی بدن انسان در طول زندگی ناگزیر 
از برخورد با این عوامل است. اما آن چه مهم است این که مولوی با نگرش تفسیری و با 
رویکرد معنادهی به درد جسمانی، آن را موجب بیداری و آگاهی می داند؛ زیرا »خود درد، 
حتی دردهای جسمانی و عضوی، نعمت است، احساس است، آگاهی و بیداری است و ...« 

)مطهری، 1385، 61(
مولوی دردهای فیزیکی و جسمانی را جزوی از زندگی و واقعیت حیات می داند و بدین 
طریق بدان معنا می دهد و انسان باید از آن در راه تعالی و کمال خود بهره گیرد تا این درد 
ظاهری و جسمانی، رهبر او به سوی منشا درد و آفریننده ی درد )خداوند( باشد؛ همان گونه 
که در کتاب فیه ما فیه آمده است : »به وقت درد دندان و درد گوش و درد چشم و تهمت 
و خوف و ناایمنی، همه او را خوانند به سّر و اعتماد دارند که می شنود و حاجت ایشان روا 

خواهد کردن...« )مولوی، 1390، 179( و باز می گوید:
چشــم ســختــش اشـك  ها بـاران کنــد         منکـران را درد، الــلـه خــوان کنــد
 )مولوی، 1363، /4690/6(
و  خودبینی  درد  گرفت،  خواهد  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  مقاله  این  در  آن چه  اما 
خودپرستی است که عواملی هم چون؛ علم و دانش ، عبادت و طاعت، حسب و نسب، حسن 

و جمال، مال و ثروت، مقام و منصب باعث به وجود آمدن آن می شوند.
با توجه به این که عالمان علم اخالق با تالیف کتاب هایی هم چون؛ رسائل اخوان الصفا 
و ُخاّلن الوفا، تهذیب االخالق، اخالق ناصری، احیاء علوم الدین، المحجه ی البیضاء، جامع 
السعادات، و معراج السعاده و ... اذعان دارند که قوی ترین و بدترین بیماری اخالقی یك 
انسان، درد خودبینی و تکبر است و هر انسانی به نحوی از انحا،گرفتار این رذیله اخالقی 

می باشد و باید نسخه ی درمانی برای آن پیدا کند.
حال در این مقاله برآنیم با توجه به اهّمیت موضوع ، و شایع بودن این مرض نفسانی آن 
را به عنوان یك درد نازل درونی انسان، به روش تحلیلی و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای 
است  آن  مقاله  این  از  نویسنده  کنیم. هدف  بررسی  مولوی  معرفتی  تعلیمی-  دیدگاه  از 
که انسان  ها در عصر حاضر که جلوه  های خودبینی به وفور در الیه  های مختلف جامعه و 
به اشکال گوناگون وجود دارد؛ با پیروی از ره نمودها و راه کارهای سازنده ی مولوی ، درد 
خودبینی را از وجود خود بزدایند و به موازات آن، خدابینی ، دگربینی، تواضع و فروتنی در 
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درون حاصل کنند:
دور باش از صحبت خودپرور عادت پرست       بوسه بر خاك کف پای ز خود بیزار زن
 )انصاری، 1344: 43(

درباره ی پیشینه ی این پژوهش باید گفت با توّجه به بررسی  های انجام شده مقاله ای 
مستقل با عنوان »درد خودبینی از دیدگاه مولوی« تألیف نشده است؛ فقط در بعضی منابع 

به صورت پراکنده ، مطالبی عنوان شده است.

2-بحث و بررسی
2-1-درد خودبینی چیست؟:

درد خودبینی و خودخواهی از آفات سهم گین اخالقی و شخصیتی می باشد که »عبارت 
از ّظن کاذبی است به نفس در استحقاق مرتبه یی که مستحّق آن نباشد.« )ابن مسکویه، 
1381، 237( خودبینی »خودخواهی و در خود نگریستن است که مغایر با خدابینی است.« 
)سجادی، 1381، 374( و در واقع دشمنی با خداوند است، زیرا کبریا و عظمت، تنها سزاوار 
خداوند است و بس. از این رو، خداوند در قرآن کریم در مّذمت و نکوهش انسان  های خودبین 
می فرماید: »کذالك یَطبُع اهللُ علی کّل قلب متّکبٍر ّجباٍر، هم چنان ُمهر می نهد اهلل بر دل 

هر متکبر گردنکش.« )غافر/35(
این رذیله ی اخالقی ، یك سلسله واکنش  های روحی و رفتاری را برای شخص خودبین 
به هم راه می آورد ؛ زیرا »بزرگ ترین بیماری که در روح مردمان جای دارد و هرکس آن 
را به دیده ی اغماض می نگرد و هیچ کس درصدد عالج آن بر نمی آید، این است که همه 
معتقدند که هر فرد، به حکم طبیعت، خود را دوست دارد و بنابراین دل بستگی به خود 
همه ی  سرچشمه ی  خود،  داشتن  دوست  در  افراط  همین  ولی  نیست؛  سرزنش  خور  در 
خطاهاست. از این رو کسی که در دام خودخواهی گرفتار است درباره ی راستی و خوبی و 
زیبایی داوری نادرست می کند و همواره در این گمان است که باید خود را برتر از حقیقت 

بشمارد.« )افالطون، 1367، 2166(
به  وصول  از  را  آدمی  است  حجابی  »اعظم  خودبینی  اخالقی  رذیله ی  دیگر  طرف  از 
)نراقی،  از مشاهده جمال سعادات.«  انسان  برای  از  پرده ای  بزرگ تر  و  فیوضات،  مرتبه ی 
1384، 226( از این رو اکثر شاعران در آثار خود آن را در شمار دردهای نازل نفسانی به 
حساب می آورند؛ به طوری که حافظ شیرازی، درد خودپرستی را موجب غفلت و بی خبری 
از حقیقت عشق می داند؛ زیرا »در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد و 
ترك خود بکند، و خود را ایثار عشق کند.« )همدانی، 1370، 97( از این رو عشق و عاشقی 
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را موجب رهایی از درد خودپرستی می داند:
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستـی               تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی
)حافظ، 1372، 435(
درد  که  می یابیم  در  معنوی  مثنوی  خصوصاً  مولوی،  آثار  مطالعه  و  بررسی  با  حال 
خودبینی، صفتی نکوهیده و مذموم است؛ و »این اندیشه که شیر مرد واقعی و آن کس که 
می تواند انسان کامل خوانده شود کسی است که خود را بشکند و از خودی خود رهایی یابد، 
از همان آغاز مثنوی هرگز از خاطر موالنا خارج نشده است.« )زرین کوب، 1389، 155( از 

این رو می گوید:
سهل شیری دان که صـف  ها بشکند                          شیـر آنسـت آن که خود را بشـکنـد
)مولوی، 1363، /86/1(
انسان  ها بیش تر در قدرت  گرایی، آوازه جویی و  در روزگار مولوی، جلوه  های خودبینی 
دعوی بزرگی و سری داشتن در فقه و دانش )هم چون بلعم با عور(، پایه و جاه )هم چون 
ارمغان می آورد، مجال رشد  به  آنان  برای  اعتبار موهوم اجتماعی را  فرعون( که وجهه و 
می یافت. حال مولوی ابیات زیبایی در نقد درد خودبینی فرعون و فرعون صفتان تاریخ بشر 

دارد که در خور توجه است:
تو اَنا ربُّ همی گویی بـــه عـــام            غافل از ماهّیِت ایــن هــر دو نـــام
رّب بر مربوب کی لــرزان بــود؟           کی اَنادان بند جســم و جـــان بود؟
نك انـا مـائیم رســتـــه از انــا           از اَنــای پُـــر بـــالی پُـــر عــنــا
آن انایی بر تو ای سگ شوم بود           در حق مــا دولــت محــتـــوم بود
گر نبودت این انایی کـینه کـش                کی زدی بر ما چنین اقبال َخـوش
شکر آن کزدار فـــانی می رهیم               بر سر این دار پــندت می دهــیــم
)همان، 4128/4133/5(
مولوی با بهره گیری از تعالیم قرآنی و اسالمی، درد خودبینی را زهری کشنده توصیف 
می کند که نوشنده ی آن، به تباهی و نابودی کشیده می شود؛ از این رو قوی ترین و بدترین 
رذیله ی اخالقی را درد خودبینی می داند که در درون هر یك از آدمیان به انحاء مختلف و در 
قالب مقام و منصب، مال و ثروت، علم و دانش، زیبایی ظاهری و ... مجال ظهور پیدا می کند:
علـــتی بتّر زپنـــدار کـــمــال      نیــســت انـــدر جان تـــو ای ذو َدالل
از دل و از دیده ات بس خون رود    تــا زتــو این ُمــعــجبی بـــیــرون رود
ـُـدست    وین مرض، در نــفــس هر مخلوق هست عــلّت ابلــیس اناخیری ب
 )مولوی، 1363، /3214-3216/1(

درد خودبینی از دیدگاه مولوی
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2-2-ابلیس، واضع درد خودبینی:
خداوند در قرآن کریم در آیات متعدد، از جمله آیه ی 116 از سوره طه، 31 از سوره ی 
حجر و 50 از سوره الکهف، به تمّرد و سرکشی ابلیس از سجده بر آدم )ع( سخن می گوید؛ 
ابلیس را واضع درد خودبینی معرفی  از این رو اکثر مفسرین قرآن در تفسیر آیات فوق، 
می کنند. ابلیس به خاطر خودبینی و خودخواهی بر حضرت آدم )ع( سجده نکرد و گفت: 

من از آتشم و آدم از خاك. در قرآن آمده است:
»ما َمَنَعك أالَّ تَسُجَد اِذ اََمرتَُك قاَل اَنَا َخیٌر منه َخلَقتَنی ِمن ناٍر َو َخلَقَتُه ِمن طیٍن.« 

)اعراف/12(
از  بهره گیری  با  است  اسالمی  و  قرآنی  مکتب  یافته ی  پرورش  که  مولوی  هم چنین 
آموزه  های قرآنی، ابلیس را پیش آهنگ متکبران و خودبینان معرفی می کند و عقیده دارد که 
رئیس المتکبرین، یعنی شیطان معلون در طریق حق، خارهای وساوس و اوصاف ذمیمه ی 
زیادی گسترده است و »شیطان سنت بدی برای آدمیان نهاد. او سّنت تکّبر و خودبینی را 
وضع کرد و زان پس اکثر آدمیان بر آن نهج رفتار کردند و فرجام بدی یافتند.« )زمانی ، 

)538 ،1390
چون برین ره خار بنهاد آن رئـــیس                  هر که خست او، گفت: لعنت بر بلیس
یعنی این غم بر من از غدر وی است                 غــدر را آن مــقتـــدا سابق پی است
بعد ازو، خود قرن بر قرن آمــدنــد                    جـمــلگان بر سّنـت او پــا زدنـــد
 )مولوی ،1953-1955/5/1363(
تکّبر می داند؛ زیرا  را درد خودبینی و  ابلیس  این رو مولوی، سبب و علت گم راهی  از 
خودبینی »حجابی عظیم است میان وی و میان حق تعالی و از این، همه اخالق زشت تولد 

کند، و از همه اخالق نیکو بازماند.« )غزالی، 1383، ج2، 253( بنابراین می گوید:
زلّـــت آدم ز اشـکـم بـود و بـاه            و آِن ابلــیس از تکـّبر بــود و جــاه
الجـرم او زود استغـفـــار کــرد           ویــن لــعیـن از توبه استکبار کــرد
 )مولوی، 1363، /520-521/5(

2-3-منشأ و سرچشمه ی درد خودبینی:
مولوی مقام و منصب ، مال و ثروت را دو عامل قوی می داند که کوره ی تّکبر آدمیان را 
شعله ور و پررونق نگه می دارد و بر کبکبه و شکوه ظاهری او می افزایند و درون او را از خود 

بینی و تکبر می آکنند:
کبر زآن جوید همیشه جــاه و مــال                    که زسر گین است ُگلَخن را کمــال
کین دو دایه، پوست را افزون کننــد               َشحم و لَحم و کبر و نخوت آکننــد
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 )مولوی، 1363، / 5 / 1948-1947(
از این رو موالنا، منشأ و ریشه ی درد خودبینی و تکّبر را ناشی از غفلت از جوهر حقیقت و 
توجه به ظواهر دنیوی؛ مانند مال و مقام می داند. ریشه ی درد خودبینی در غفلت از حقیقت 
است؛ درست مانند یخی که از آفتاب غافل است. اگر یخ هم نشین حرارت خورشید شود به 
ماده ای سیال مبّدل می گردد. همین طور اگر اهل تکبر خود را در معرض شمس حقیقت 

قرار دهند از انجماد روحی و فکری بیرون می آیند و روحی روان و سیال پیدا می کنند:
این تکّبر از نتیجه ی پوســت است                     جاه و مال آن کبر را از آن دوست اسـت
این تکّبر چیست؟ غفلت از لُبـاب    منجمد، چون غــفلــت یـــخ ز آفتـــاب
)همان، 1940-1941(

بی جای  و ستایش  های  تملّقات  را  درد خودبینی  از سرچشمه  های  دیگر  یکی  مولوی 
اطرافیان می داند که باعث به وجود آمدن درد خودبینی و ازدیاد آن می شود؛ زیرا »ستایش 
و مدح، خودپسندی را پرورش می دهد و این صفت در آغاز کار ضعیف است؛ ولی پس از 
تکرار و انتشار مدح، حس تکبر و عجب نفسانی قوت می گیرد و گاه تا به دعوی خدایی 
نیز می کشد.« )فروزانفر، 1381، ج2، 740( همان گونه که فرعون ، بر اثر تملّق، گستاخانه 

ادعای خدایی می کرد و می گفت: »انا َربُّکم االعلی« )نازعات/24(
سجده ی خلق از زن و از طفـل و مـرد          زد دل فرعون را رنـــجــور کـــرد
گفتــِن هر یك خداوند و َمــلِـــك                        آن چنان کردش زو همی ُمنهِتـك
که به دعّوِی الــهــی شــد دلــیـر                       اژدها گشت و نمی شد هیچ سـیر
 )مولوی، 1363، /1555-1557(

موالنا یکی دیگر از سرچشمه  های درد خودبینی را ناشی از نقصان عقل می داند؛ زیرا 
این بیماری سبب می شود »که ما نادانی خود را دانایی بشماریم و هنگامی هم که هیچ 
نمی دانیم در این گمانیم که همه چیز می دانیم و به سبب این پندار، کاری را که نمی دانیم، 
به جای آن که به اهِل فن واگذار کنیم، خود انجام می دهیم.« )افالطون، 1367، 2166( 

بنابراین می گوید:
کفر و فرعونی هر گبِر بــعیــد                           جمله از نقصــاِن عقل آمد پدیــد
ـَــَرج بهر نقصان بـــدن آمــد َفــَرج                           در نُبی که ما علی االعمی ح
 )مولوی، 1363، /1540-1541/2(
مولوی یکی دیگر از سرچشمه  های خودبینی را ناشی از بی دردی می داند. مولوی عقیده 
دارد بی دردی، انسان را وا می دارد که مدعی مقام خدایی شود و راهزن طریق انبیاء و اولیاء 
گردد؛ البته این درد، هیچ ربطی به آن چه معادل َوَجع و اَلَم در زبان عربی است ندارد؛ بلکه 

درد خودبینی از دیدگاه مولوی
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»مقصود آمادگی روحی انسان است برای پذیرفتن امور ذوقی و حقایق روحانی و چیزهایی 
که می تواند انگیزه ی کارهای اساسی شود و نیروی حرکت سالك به سوی مقصود گردد.« 
)شفیعی کدکنی، 1383، 560( از این رو انساِن بی درد، مانند فرعون، کوس خدایی می زند؛ 
نشان  استغنا  و  بی نیازی  و  می انگارد  حقیقی  وجود  را  خود  مجازی  و  موهوم  وجود  زیرا 

می دهد:
گر سر فرعون را درد بُــدی و بــال                       الف خدایی کجا در دهدی آن َعنـود
)مولوی ، 1378، 887(

و باز می گوید:
آن که او بی درد باشد ره زنی اســت                      زآن که بی دردی اناالحق گفتنی اسـت
 )مولوی، 1363، /2521/2(

2-4-عوارض درد خودبینی:
ّمضرات تعلق به خود و خودبینی از جمله موضوع  های مهمی است که کم و بیش در 
متون اخالقی – عرفانی در باب آن سخن گفته شده است؛ زیرا در بند خود بودن، مانع عروج 
انسان به سوی کمال مطلق است که »خوف و حجاب از خودی خیزد و امن و وصول از 
بی خودی.« )رازی، 1379، 171( انسانی که هنوز در قید خویش و تمنیات نفسانی خویش 
است و از آن به در نیامده ، گرفتار درد خودبینی است. از این رو مولوی، عوارض متعددی 

برای درد خودبینی ذکر می کند که مهم ترین آن  ها موارد زیر می باشد:
درد خودبینی ، مانع خدابینی است؛ از این رو »تا از خودپرستی فارغ نشوی خداپرست 
نتوانی بودن. ... و تا از خود بنگریزی به خود در نرسی؛ و اگر خود را در راه خدا نبازی و 
فدا نکنی مقبول حضرت نشوی.« )همدانی، 1370، 25( بنابراین مادام که انسان به درد 
خودبینی گرفتار است خدابین نخواهد شد؛ هرگاه درد خودبینی در انسان رو به کاستی نهد 

آن یار حقیقی را خواهد دید:
کین َمــنــی از وی رسد دم دم مـرا                 پس َورا بینم، چو این شــد کــم مــرا
)مولوی، 1363، /2197/1(

سعدی نیز خودبینی را مانع خدابینی می داند و می گوید:
بـزرگـان نـکردند در خود نگـاه              خـدابیـنـی از خویش تن بین مخواه
 )سعدی ، 1372: 12005(
درد خودبینی ، منشأ همه ی تباهی هاست که »راه سالك را در سلوك می بندد و او را 
از رسیدن به مقامات و حاالتی که به کمال انسانی منتهی می شود باز می دارد.« )گوهرین، 
1368، ج9، 14( از این رو مولوی درد خودبینی و "من"و "مایی" را منشأ همه تباهی  ها و 
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ویرانی  های روحی و اخالقی می داند که انسان در برابر حضرت حق از خود نشان می دهد:
در مـن و مـا، سخت کردستی دو َدسـت           هست این جمله ی خرابی از دو هســت
 )مولوی، 1363، /3012/1(
درد خودبینی و تکّبر، موجب تفرقه و پریشانی هست؛ زیرا خودبینی »مانع بود از آن که 
حق قبول کند از دیگران؛ تا قومی که بدین صفت باشند، اندر مسائل دین مناظره همی 
کنند، چون حق بر زبان یکی پیدا آید ، آن دیگری را کبر بر آن دارد که انکار کند و قبول 
نکند.« )غزالی، 1383، ج 2، 256( از این رو خودبینان در غفلت از حق، مرده اند؛ اما در کذب 

و دروغ گویی افرادی زنده و فعال به شمار می آیند:
ـُـرده از جــان، زنـده اندر َمخَرقــه از تـکّبـر جـملـه انـدر تـفـرقـه            م
 )مولوی، 1363، /2033/4(
درد خودبینی ، سبب غم  های جان کاه است. مولوی منشأ و خاست گاه غم و اندوه را، درد 
خودبینی می داند که از طوفان "من" و "مایی" برخاسته است که سبب تباهی عمر انسان 

می شود:
این همه غــم  ها که اندر سینه هاسـت          از بخــار و گرِد بود و بــاد مـــاســت
 )همان، 2296/1(

2-5- اثرات پرهیز از درد خودبینی:
پرهیز از رذیله ی اخالقی خودبینی، سبب می شود تا انسان همه را دوست بدارد. مولوی 
معتقد است همه دشمنی  ها از خودبینی ناشی می شود. کسی که از خودش بیرون بیاید، 
همه ی مردم را مِن خودش خواهد شمرد. در این جاست که شخص، دوست دار بشریت 
می شود و از جنگ و ستیز دست بر می دارد. البته باید اذعان داشت شخصیت نوع دوستی 
مولوی، در سراسر آثارش مشهود است؛ زیرا »دوستی برای او عین حیات و در واقع عین روح 
بود. بدون دوستی ، انسان در ظلمت خودی می ماند. این چیزی بود که انسان را از خودی 
می رهاند، او را طاهر می کرد، از خود نگری می رهانید و غیرنگری را برای او وسیله ی رهایی 
از خودی- که اوج حیات حیوانی بود- تعلیم می نمود.« )زرین کوب، 1391، 272( بنابراین 

مولوی می گوید:
دوست جمله شد، چو خود را نیست دوست هر که بی من شد ، همه من  ها خود اوسـت 
زان که شد حاکّی جـملــه ی نـقــش هــا آیـنـه ی بـی نقـــش شــد، یـابــد بهـا 
 )مولوی، 1363، /2665-2666/5(
از خود و ترك  باعث معطر شدن روح می شود؛ زیرا رهیدن  از درد خودبینی ،  پرهیز 
خودبینی »روح عارف را که آماده ی بازگشت به عالم روحانی خویش است، در دنیای جسم 

درد خودبینی از دیدگاه مولوی
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که زندان و اسارت گاه اوست تدریجاً از هر چه باطل است می گسلد، از هر چه توقف در آن 
برای روح متضمن تنزل در مراتب مادون انسانی است جدا می کند، به او پر و بال آسمان 
پوی برای پرواز به ماورای عالم انسانی می دهد و او را -پله پله تا مالقات خدا- مجال عروج 

و کمال می بخشد.« )زرین کوب، 1391، 259( از این رو مولوی می گوید:
هین روش بگزین و ترك ریــش کــن              ترك این ما و من و تشویش کن
تا شوی چون بوی گل با عاشــقـــان                         پیشوا و رهنمای ُگـلـــستـــان
)مولوی، 1363، /3349-3350/5(
اجتناب از درد خودبینی ، باعث حصوِل معرفت حق است؛ از آن رو »خود را به خوِد خود بودن 
دیگر است و خود را به معشوق خود بودن دیگر، خود را به خوِد خود بودن خامی بدایت عشق 
است، چون در راه پختگی، خود را نبود و از خود برسد آن گاه او را فرا رسد.« )غزالی، 1368، 34(

از این رو مولوی عقیده دارد وقتی انسان، هستی مجازی و مِن کاذب خود را نفی کند و 
از درد خودبینی و زوائد برجسته ی آن دست بکشد به معرفت هستی حقیقی نائل خواهد 
شد؛ زیرا انسان »تا همزه ی تّردد و هستی خود را حمزه وار از خودی خود حذف نکند از بئِر 
تاریك خودبینی که چاِه طبیعت و نفس است نرهد.« )افالکی، 1362، ج1، 107( بنابراین 
از  را  آفل  ابتدا همه ی معبودهای  اال اهلل"  اله  "ال  به مصداق کلمه ی شریفه ی  باید  انسان 
قبیل اسم و رسم و جاه و مال و شهوات حیوانی و تفاخر به علم و طاعت را که از مظاهر 

خودپرستی و خودبینی می باشد نفی کند تا به معبود حقیقی برسد: 
این سخن خایی دراز از بهر چـیسـت؟    گفت مطرب: زان که مقصودم خفی است
می رسد اثبات، پیش از نــفـی تــو                    نـفی کـردم تــا بَـری زاثــبــات بُــو
در نـوا آرم بــه نـفـی ایـن ساز را                      چــون بمیــری ، مرگ گــوید راز را
 )مولوی، 1363، /720-722/6(

2-6-راه شناخت درد خودبینی:
ممکن است سالك در میانه ی راه و یا حتی ابتدای راه به کشف و ذوقی برسد و حقیقتی 
را در یابد و بالفاصله گمان کند که حتماً به انتهای راه رسیده است. این غرور و کمی جنبه، 

او را دچار خودبینی می کند.
حال مولوی راه شناخت درد خودبینی را، امتحان الهی می داند؛ زیرا »بسیار می شود که 
آدمی ادعای خالی بودن از کبر را می کند، بلکه خود نیز چنان گمان می کند ولی چون وقت 
امتحان می رسد. معلوم می شود که این مرض در خفایای نفس او مضمر است.« )نراقی، 
1384، 232( بنابراین هیچ کس در این جهان، بی امتحان نمی ماند؛ نه ناقصان و نه کامالن. 
هرکس در مرتبه ی خویش امتحان می شود: »او الیرون انّهم یفتنون فی کّل عام مّره او 
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مر تین ثّم الیتوبون و الهم یّذکرون.« )توبه/126( حال مولوی عقیده دارد امتحان پشِت 
امتحان است ، و بلعم باعور و ابلیس ملعون که به طاعت و عبادت، خودبین و مغرور شده 
بودند و خود را کامل می پنداشتند در آخرین امتحان الهی، خوار و زبون و رسوای عام و 

خاص شدند:
امتحان بر امتحان است ای پدر                        هین به کم تر امتحان، خود را مخر
بلعم باعور و ابـلیس لـــعیـــن                          ز امتحان آخرین گشته َمــهــیــن
 )مولوی، 1363، /746-747/3(

2-7-عوامل درمان کننده ی درد خودبینی:
و  عوامل  سراغ  به  باید  عضوی،  و  درد جسمانی  یك  اساسی  درمان  برای  انسانی  هر 
از  آگاهی  و  رنج  و  درد  ماهیت  به  آگاهی  از  پس  عاقل  »انسان  زیرا  برود؛  آن  ریشه  های 

خاست گاه آن، باید طالب رهایی از درد باشد.« )دوپاتن، 1385، 245(
بیماری  های اخالقی از جمله، درد خودبینی نیز به یقین همین گونه است؛ باید ریشه یابی 
شود، آن گاه ریشه  ها را بخشکانیم، باید دریابیم که »بشر طالب چیست و درد و درمان او 
چیست؟ یعنی می خواهیم ببینیم مولوی در این باره چه گفته و برای دردهای بی درمان 
درونی بشر چه چاره اندیشیده است. مولوی سالیان دراز عمر خود را صرف تحقیق و غور در 
بررسی همین مسائل کرده و حل این مشکالت را عالی ترین هدف انسان و مهم ترین فرایض 

بشری دانسته است.« )همایی، 1374، ج2، 791(
حال مولوی عوامل درمان کننده ی درد خودبینی را موارد ذیل می داند:

عشق ربانی، دافع درد خودبینی است. مولوی عقیده دارد که نوشیدن شراب سبحانی 
عشق و محبت ربانی، خودبینان ُخرده گیر را از درد خودبینی و غرور نجات می دهد؛ زیرا 
»در تصوف عاشقانه، مهم ترین مساله، ترك خودخواهی و اتصاف به اوصاف کرم است که آن 
هم در پرتو سلوك عشقی حاصل می شود.« )سروش، 1379، 42( از این رو مولوی می گوید:

خواجه را از ریش و ِسبلَت وارهــان در ده ای ساقی یکی رطلــی گــران 
نخوتش بر ما سبـالـــی می زنــد                لیك ریش از رشك ما بر می َکَنـد
مــاِت او و مـــــاِت او و مـــــاِت او                که همی دانـیم تــزویـــراِت او
از پــس صــدســـال آنچ آیـد از او                           پــیــر می بیند ُمعیَّن مو به مو
 )مولوی، 1363، /2022-2025/6(
از  یکی  زیرا  دارد؛  اصالح  امکان  نیکان،  با  مصاحبت  اثر  بر  خودبینان  خودبینی  درد 
راه  های درمان درد خودبینی »عمل سالك و جهد و کوشش اوست در رهایی از این درد 
سهم ناك با پیروی از راهنمای  های مراد و مرشد راهدان خود.« )غزالی، 1383، ج2، 615( 
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از این رو کسی که دچار درد خودبینی است اگر با جاِن الهی و نیکان روزگار دم ساز شود، 
خودبینی اش مّبدل به خدابینی می شود:

این همه اوصـافـشـان نـیکـو شود                        بد نماند چون کـه نیکـو جـو شــود
گر َمنـی گنـده بـود هم چون منـی                        چون به جان پیوست، یـابـد روشنـی
 )مولوی،1363 /6 / 124-125(
مولوی یکی دیگر از عوامل درمان کننده ی درد خودبینی را، تواضع و فروتنی می داند؛ 
زیرا تواضع »عبارت است از شکسته نفسی، که نگذارد آدمی خود را باالتر از دیگری بیند 
و الزمه آن، کردار و گفتار چندی است که داللت بر تعظیم دیگران و اکرام ایشان می کند. 
و مداومت بر آن  ها اقوی معالجه است از برای مرض کبر.« )نراقی، 1384، 237( بنابراین 
الزم است که انسان از اطاعِت خاك ساراِن درگاه حضرت حق رخ بر متابد؛ زیرا در غیر این 

صورت، دچار درد خودبینی می شود و راه هدایت را گم می کند:
سایه ی طوبی ببین و خوش بـخســپ            سربنه در سایه بی سرکش بخسپ
ـّد آن صــفا را َمهجَعی ست ظلِّ َذلَّت نَفُسُه خوش َمضجـَعی سـت                     مسـتع
گر از ین سایه روی سـوی َمــنـــی                     زود طـاغـی گـردی و ره گـم کنی
 )مولوی، 1363، /3345-3347/4(
موالنا یکی دیگر از عوامل درمان کننده ی درد خودبینی را، سماع عارفانه می داند. او 
معتقد است وقتی که مردان حق، از دست خود نگری و انانّیت خود می رهند، دست افشانی 
می کنند؛ زیرا »وجد و سماع او و اشتغالش به شعر و رقص و موسیقی او را قدم به قدم از 
تعلقات خودی جدا می کند و برای عروج به لقاء رّب آمادگی می دهد.« )زرین کوب، 1390، 

)8
رقص آن جا کن که خود را بشکنی                پنبه را از ریش شهوت بـرکـــنـی
رقــص و جوالن بر سر میدان کنند                رقص اندر خوِن خود مردان کنند
 )مولوی، 1363، /95-96/3(

2-8-توصیه ی موالنا درباره درد خودبینی:
مولوی در سراسر آثار خود؛ خصوصاً مثنوی معنوی، حکایت  ها و داستان  ها و تمثیالت 
زیبایی در نقد و نفی درد خودبینی بیان می کند و آن را از شمار رذایل اخالقی می داند؛ زیرا 
درد خودبینی »از مهلکات است و هیچ یك از آدمیان از آن به دور نیست.« )فیض کاشانی، 
1379، ج6، 356( با این وجود مولوی، تنها در یك مورد آن را روا و جایز می داند و آن هم 

تکّبر در برابر فرومایگاِن هوی پرست است:
ای تواضع برده پیِش ابـــــلــهــان                 وی تکـبر برده تـوپــیش شـــهـــان
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آن تکّبر برخسان خوب است و ُچست        هین مرو معکوس ، عکسش بنِد توسـت
)مولوی، 1363، /2225-2226/4(
حال مولوی شهوات نفسانی و لّذآت جسمانی مانند، مال و ثروت، مقام و منصب را باعث 
مستی و خودبینی می داند. در نتیجه به انسان توصیه می کند از شهوات و لّذآت به اندازه ی 
نیاز و در حّد کفاف بهره مند گردد تا گرفتار درد خودبینی نشود و از سیر به سوی معالی 

روحی و معنوی بازپس نماند:
هم چنین هر شهوتی اندر جهــان              خواه مال و خواه جاه و خـواه نــان
هر یکی زین ها تو را مستــی کند             چون نیابی آن، ُخمــارت می زنـــد
این ُخمار غم، دلیل آن شده ست           که بدان مفقود، مـستّی ات بُده سـت
جز به اندازه ی ضرورت، زین مـگیر             تا نگردد غــالب و، بــر تــو امــیـر
 )همان، 2257-2260/3(
توصیه ی دیگر مولوی بر این که انسان به درد خودبینی مبتال نشود این است که همواره 
 ». ... اصل خود را فرایاد آرد »که چه بوده ای در اصل، و چه خواهی شد، بعد از مرگ 

)طوسی ، 1360، 96( تا خودبین و متّکبر نشود:
ِکــرَمــکــّی و از َقـَذر آکنـده ای                ُطـمــُطـراقی در جهان افـگنـده ای
از َمـنـی بــودی، منـی را واگـذار            ای اَیـاز آن پــوستـیـن را یــاد دار
)مولوی، 1363، /1855-1856/5(

3-نتیجه گیری
از این بحث می توان این گونه نتیجه گرفت: درد خودبینی، قوی ترین و مذموم ترین درد 
درونی انسان است که مانع خدا بینی و عروج انسان به سوی کمال مطلق است. مولوی مقام 
و منصب، مال و ثروت را دو عامل قوی می داند که باعث افزایش خودبینی انسان می شود. 
ستایش  های  و  تملّقات  حقیقت ،  جوهر  از  غفلت  از  ناشی  را  خودبینی  درد  منشأ  مولوی 

بی جای اطرافیان، نقصان عقل و بی دردی می داند.
پرهیز از درد خودبینی ، سبب تقویت حس نوع دوستی ، معطر شدن روح آدمی و حصول 
معرفت حق می شود. راه شناخت درد خودبینی، امتحان الهی است. مولوی در یك مورد 

خودبینی را جایز می شمارد؛ آن هم خودبینی در برابر انسان فرومایه ی هوی پرست است.
مولوی عوامل درمان کننده ی درد خودبینی را عشق الهی ، هم نشینی با نیکان، تواضع و 
فروتنی و سماع عرفانی می داند. مولوی از آن جایی که عارف از خود َرسته و به خدا پیوسته 
بود؛ در نهایت به انسان توصیه می کند از عواملی که باعث ایجاد خودبینی می شود، پرهیز 
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کنند و با درمان درد خودبینی، درد خدا بینی در دل حاصل کنند تا به شهود حقیقت 
دست یابند.
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