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  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  19  شمارة پياپي - 1392بهار   – اولشماره   – ششمسال 
  
  
  

  با چهار اثر در حوزه ادبيات تعليميو مقايسة آن مولوي  حرص و طمع در مثنوي
  ) 431 – 444 ص(

  
  

  1ليال نوروزپور
  25/9/91 :تاريخ دريافت مقاله
  12/91 /7 :تاريخ پذيرش قطعي

  
 

  چكيده
دهنده اهميت بسياري دارد، چـرا كـه نشـان    تحليل آثار ادبيات تعليمي از لحاظ سبك فكري

 –در اين پژوهش چهار اثر تعليمي پـيش از مولـوي   . نوع رويكرد مولف به امور اخالقي است
در مقايسه بـا مثنـوي مولـوي     -، رساله قشيريه، كيمياي سعادت و اخالق ناصري قابوسنامه

بـراي   -طمع و حـرص  –به اين منظور يكي از رذايل اخالقي . مورد بررسي قرار گرفته است
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه در قياس با ديگر كتابهـا كـه   . بررسي موردي انتخاب شد

اخروي، مولوي  ثواب و عقاب ةاند يا به جنب بر جنبه هاي اجتماعي و فردي طمع تاكيد كرده
ع را هاي گونـاگون طمـ   هاي روان آدمي و جذابيت تمايالت نفساني، جنبهبا نظر به پيچيدگي

اخت و سلوك عرفاني دانسـته اسـت   ويژه طمع را آفاتي براي شنبررسي كرده و نفسانيات و ب
مولـوي عـاري    انديشـة در . اي كه تداوم پيروي از هواهاي نفساني مانع ادراك ميشـود  گونهب

  .هودي و دستيابي به معرفت عرفاني استهاي ش بودن از طمع ، موجب كسب تجربه
  

  كلمات كليدي
  سبك فكري، مولوي ، ادبيات تعليمي، سبك شناسي 
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 مقدمه 

سخن گفتن از سبك فكري يك نويسنده يا شاعر به اين جهت دشوارتر است كه در تحليـل  
تحليل سبكي اگر تنهـا در سـطح   . سبك فكري بايد پيكره متني وسيعتري را در نظر داشت

و جمله واره و جمله متوقف بماند، به تحليل آوايي ، واژگـاني   گروه ه،كلم ازه،سني  يعني زبا
البته بيان اين نكته را نبايد كم اهميت دانستن . و نحوي و حداكثر بالغي محدود خواهد شد

بررسيهاي زباني قلمداد كرد، زيرا هر رويكردي ميتواند بخشي از حقايق يك متن را دقيقتـر  
عرفان را در شـعر حـافظ بـدون در نظـر      ةبراي مثال اگر تنها كاربرد واژگان حوز. دبازگو كن

خواهيم رفت و به ژرفاي سـخن حـافظ نميرسـيم،     هداشتن محتوا استخراج كنيم،  به بيراه
همين نكته در مورد تحليل سبك فكري يك بيت كه مصداق جمله واره يا جمله هست، نيز 

  .صدق ميكند
انـد از   ك شناسي برخي سبك شناسان به محتوا اهميت بسيار دادهدر تاريخ نظريات سب

جمله در سبك شناسي تكويني كه اساس آن يـافتن منشـا سـبك در روح و روان نويسـنده     
اساسا هر جا بررسـي سـبك   . است و قصد دارد ساختار ذهني و رواني نويسنده را كشف كند

دكتـر شميسـا   . واهـد يافـت  فردي مورد نظر باشد، مسـئله محتـوا اهميـت و برجسـتگي خ    
سـبك   )213شميسـا، كليـات سـبك شناسـي، ص     ( . مختصات فكري را در درجه اول اهميت قرار ميدهـد 

فكري در متون ادبيات تعليمي اهميت فراواني دارد از اين جهت كه ميتوان با دقـت در اثـر   
ه در توصيه تعليمي دريافت كه اوالً خاستگاه ارزش اخالقي از نظر نويسنده چيست؟ دوم آنك

سوم آنكه آيا تاكيد . به اخالق فايده فردي مدنظر است يا منفعت اجتماعي ويا مواردي ديگر
ن و شريعت مايه ميگيرد يا آمـوزه هـاي صـوفيانه ويـا حاصـل      آنويسنده به امر اخالقي از قر

كـه   –تجارب فردي و عرف اجتماعي است؟ ديگر آنكه  نحوه ورود به بحث و اقناع مخاطب 
  چگونه صورت گرفته است؟ -ار تعليمي مهم استدر آث

نشان داده ميشود كه چگونه  نويسندگان بـر  » طمع«در تحقيق حاضر با بررسي موردي 
مبناي تفاوت در سبك فكري از جنبه هاي گوناگون به ايـن موضـوع نگريسـته و بـه نتـايج      

  . اند متفاوتي رسيده
وي در موضوع مورد بحث با ديگـر  هدف از اين مقاله آن است كه تفاوت سبك فكري مول

نويسندگان تعليمي پيش از او نمودار شود و پـس از تبيـين سـبك فكـري مولـوي ، دليـل       
  .نگرش متفاوت او بررسي شده و منشاء آن واكاوي شود

پرداخته شده تـا تفـاوت    وينمثبا توجه به موضوع مقاله، نخست به آثار تعليمي پيش از 
  .  شودسبك فكري مولوي دقيقتر ديده 
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  آثار پيش از مولوي. 1
حرص و طمع به مثابـه يـك رذيلـت در بسـياري از آثـار اخالقـي و عرفـاني مطـرح شـده،          

بررسي چكيـده  . اند نويسندگان مختلف با توجه به سبك فكري خود به اين موضوع نگريسته
و دهد كه ايـن  نويسـندگان بـا چـه نـوع تفكـر       شان و مقايسه آنها با هم نشان مينظريات اي

گرايش فكري به  اين مسئله اخالقي توجه كرده اند و سپس در مقايسه آنها بـا مولـوي كـه    
بر اين اساس چهار كتاب قابوسـنامه، رسـاله   . شودحث است، جايگاه او بهتر نموده ميمحور ب

كتاب نخست به اين سبب برگزيده . قشيريه،كيمياي سعادت و اخالق ناصري برگزيده شدند
در ادبيات فارسي است كه پدري پندهاي خود را خطاب به فرزندش  شد كه نخستين كتاب

كيميـاي  . ترين كتابهـا در موضـوعات عرفـاني اسـت    رساله قشـيريه از پيشـگام  . شته استنو
اش، هم در جايگاه متشرع است، هم عارف و اخالق ناصري  سعادت به اين دليل كه نويسنده

حال براي مقايسه سبك فكري بـه  . به اين سبب كه كتابي تخصصي در موضوع اخالق است
  :   اختصار رويكرد نويسندگان به اين موضوع بررسي ميشود

در «عنصر المعالي نويسنده كتاب قابوسنامه برخالف ديگر نويسندگان در بابي با عنوان   .1.1
او نخست بي مقدمه چيني خطـاب بـه پسـر    . به موضوع حرص اشاره دارد» جمع كردن مال

  :مي گويد
فرزند خود  و در پندهايي خطاب به» را از فراز آوردن مال غافل مدار ر خويشتناي پس«

آوردي مال و احتياط درخرج كردن و جايگزين كردن مال خرج شده او را به كوشش در گرد
اگر بسياري از تو بماند دوستر دارم كه بـه  «: كندر خرج و ذخيره نمودن، توصيه ميو تدبير د

» .اند كه چيزي كه به دشمنان ماند بـه كـه از دوسـتان خـواهي     هاندك نيازت اوفتد چه گفت
كند كه به انسان سزاوار بخشش هـم بايـد كمـك    همچنين توصيه مي )103ص :عنصر المعالي،يوسفي (

اگر چه عزيـز اسـت از سـزاوار دريـغ مـدار كـه بـه همـه حـال كـس چيـز بـه گـور              «: كرد
دمان عامه همه توانگران را دوسـت دارنـد   مر«از اهميت دارايي ميگويد كه ) 104ص:همان(».نبرد
ضـرري كـه بـدترين حـال مـردم نيازمنـدي        نفعي و همه درويشان را دشمن گيرنـد بـي   بي

بـه   )105ص:همـان (تـر نيسـت  هزينه كن كه مال از جـان عزيز : كه پند ميدهد)  102ص:همان(».است
بـر  )106ص:همان(رسي نيستكه در آن روز فريادكند ي توصيه ميذخيره كردن براي ضعف و پير

بده تـا  « :گويدهاي بخشش مي در بهره. كندسفارش ميتجمل و به كار بردن زرينه و سيمينه 
تا به امانت معروف شوي و مردم را بر تو اعتمـاد افتـد و از ايـن    ...بهترين همه مردمان باشي
  )107ص:همان(».قبل هميشه توانگر باشي
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در يـك مـورد يعنـي در نكـوهش اسـراف      هاي پايه به صورت امري آمده، و جز  بيشتر جمله
از تجربيـات   هـايي اسـتفاده شـده كـه برگرفتـه     از تمثيل. اد ديگري ذكر نشـده اسـت  استشه

در . ؛ همچون تمثيل روغن چراغ براي بيان اعتدال و پرهيز از اسرافمستقيم در زندگي است
 ةمـال و شـيو  آنچه آمده توجهي به ثواب و عقاب آن جهاني نيست، بيشتر فرزند را به حفظ 

كند تا جايگاه او در اجتماع شايسته باشـد و  ن و ذخيره و تجمل توصيه ميدرست هزينه كرد
اي به بخشش و پرهيز از حرص است،  باز بـر اسـاس توجـه بـه حفـظ و ارتقـاي        اگر توصيه

» از چيز مردمان طمع مدار تا بهترين همه مردمـان باشـي  « . موقعيت شخص بخشنده است
 انجـا داست آنچه براي عنصر المعالي اهميت دارد، جايگاه اجتماعي اسـت و از  پي )107همان،ص (

حكمران بوده ، ارزشهاي اخالقي را بيشتر با معيار نگاه مردم ميسنجد و آنگـاه فرزنـد را بـر    
  .انجام آن توصيه ميكند

نخسـت  » جود و سـخا «قشيري در كتاب رساله قشيريه در باب سي و هفتم در عنوان   .1.2
سپس كالمي از قول عايشه   خَصاصةٌ بِهِم كانَ لَو و أَنْفُسهِم  على يؤْثرُونَ وران ذكر كرده آيه ق

 بيست و پـنج پس از بيان  فرق ميان جود و سخا و ايثار ، حدود . نقل ميكند) ص(از پيامبر 
روايت در نكوهش بخل و طمع و ستايش جود و ايثار  و نيز ثـواب بخشـش وعقـاب حـرص     

  :براي نمونه.. رده استآو
سخي به خدا و مردم نزديك و از دوزخ دور است و بخيـل  « :نقل ميكندكه) ص(از پيامبر. 1

  ) 401قشيري،فروزانفر،ص (» .برعكس و جاهل سخي نزد خدا از عابد بخيل گراميتر است
از خويشتن رضا ندهم كه كسي از مـن حـاجتي خواهـد وي را    : اسما بنت خارجه گفت«. 2

كنم زيرا كه اگر كـريم اسـت وي را صـيانت كـنم و اگـر لئـيم بـود خـود را صـيانت           نوميد
  )402ص :همان(».كنم

قيس بن سعد بن عباده كه گويا به سخاوت آوازه داشته از باديه نشيني با سخاتر از خـود  . 3
ياد ميكند كه در چند روزي كه ميهمان بوده ميزبان هر روز شتري ميكشته و در پاسـخ بـه   

آنان كه تمامي شتر پيشين هنوز دست ناخورده مانده ميگويـد مـا بـه ميهمـان خـود      اصرار 
آنان در بازگشت، به بانوي خانه صد دينـار ميدهنـد و ميرونـد و روز    . گوشت مانده نميدهيم

بعد همسر او را نيزه در دست دربرابر خود ميبينند كه آنان را لئيم ميخواند و تهديد ميكنـد  
   )406ص:همان( .از نستانند با اين نيزه آنان را نابود ميكندكه اگر پول خود را ب

خيكي انگبين خواست و او چندين خيك بـه او داد و در پاسـخ بـه     ،زني از ليث بن سعد. 4
او به قدر حاجت خواست و مـا بـه قـدر خـويش     «: كسي كه از علت عمل پرسيده بود، گفت

  )413ص:همان(».داديم
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: برهنه بود و ميلرزيد و چون علت را ميپرسـند، ميگويـد  بشر بن حارث در سرماي سخت . 5
  )416ص:همان(» .خواستم كه به تن باري موافقت كنم«چون مال نداشتم كه به درويشان دهم 

مورد دوم دسـتكم در ظـاهر بـه جنبـه     . مورد نخست ناظر به ثواب و عقاب اخروي است
ود اعتبـار يـا سـالمت خـ    اخروي توجه ندارد و بيشتر از سر دلسوزي به آن شخص و حفـظ  

هاي غير معمول و افراطي عرب جاهلي صحرا نشين اسـت  مورد سوم از آن نوع بخشش. است
قـرآن  .  كه بيشتر براي اعتبار و آوازه بخشنده است تا از سر دلسوزي يا توجه به اثر اخـروي 

 و يسرِفُوا لَم اأَنْفَقُو إِذا الَّذينَ و« : كريم در مذمت اين خوي عرب جاهلي است كه مي فرمايد
قْتُرُوا لَمي نَ كانَ ويب كدر خصوص اين خوي عرب جاهلي و برخورد ()67، آيه 25سوره(»  قَواماً ذل

مـورد چهـارم   ). 169-152: قرآن با آن بنگريد به ايزوتسو،مفاهيم ديني و اخالقـي در قـران  
. كندشد و از سر تكبر انفاق مياندي بخشنده بيش از آنكه به ديگري بينديشد به آوازه خود مي

رسد بيشتر از سر خـودبيني و تكبـر   شائبه نيست و به نظر مي ، بيدر مورد پنجم نيز بخشش
اند و حتي در كتابهاي خود ديگران را با عنوان مستصوف  باشد كه صوفيان به آن آوازه داشته

و همچنـين اسـت    )264-134: ابلـيس ، ابـن جـوزي،تلبيس    50-49:هجويري،كشـف المحجـوب   . ك.ر.(اند محكوم كرده
حكايت عبيداهللا بن ابي بكره كه در مقابل كوزه آبي كه زني به او داد، سـي هـزار درم بـه او    

  »شبانگاه نرسيد بسيار خواهندگان آن زن پيدا آمدند كه ويرا بزني كنند« داد و 
 كـه  ايـن اسـت   آنچه از البالي اين سخنان در باره سبك فكري قشيري برداشت ميشود،

هر چند قشيري قصد دارد به ديدگاه خود رنگي ديني و عرفاني دهـد، امـا از آنجـا كـه اوالً     
شخصيت روايات او  بيشتر از فرقه متصوفه هسـتند، و ثانيـاً كتـاب خـود را بـراي جماعـت       

  .صوفيان نوشته، گاه قصد نمايش ايثار و نامزد شدن به جود در آنها ديده ميشود
در معرفت سياست و تدبير اموال « اصري در فصل دوم از مقالت دوم در كتاب اخالق ن  .1.3

سبك منطقـي فكـر   : از اندوختن مال و آنچه بĤن مربوط است، سخن گفته ميشود» و اقوات
خواجه نصير در تدوين مطالب چشمگير است؛ نخسـت آنكـه در ايـن فصـل مقدمـه اي بـه       

سـپس از هـر   . انسـجام اسـت   استناد سخنان خود در فصول قبل ذكر ميكند كـه حـاكي از  
مطلبي تقسيماتي ارائه ميكند، و به شيوه ايضاح پس از ابهام با ايجاز مقصـود خـود را بيـان    

كند و همانقدر بخـل را نـاروا   اخالقي به رعايت حد وسط تشويق ميهاي  او در آموزه. ميدارد
  . هايي را بر ميشمردبراي خرج كردن شرطداند كه بخشش بي حساب را و مي
اگر اهل حاجت را با وجود ثـروت محـروم گـذارد در ديانـت     « :گويددر خصوص انفاق مي. 1

نصـير الـدين   (» .ض اعراض كند از همت دور باشداليق نبود و اگر از ايثار بر اكفاء و متعرضان عر

  )213ص :طوسي،مينوي
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در اين  كتاب از شرايطي نيز سخن گفته ميشود كه در آن بخشش روا نيسـت؛ همچـون   . 2
همچنـين از لـزوم ذخيـره كـردن     . گامي كه دخل با خرج برابر نباشد يـا بـراي رواج كـار   هن

  )213ص:همان( .ميگويد تا در قحطي و مرض دستگير باشد
هاي خواجه نصير طوسي بر ميايد، او ديدگاهي كامال منطقـي و معقـول در    آنچه از گفته

ي ميكند به جنبه اخـروي  خصوص موضوع مورد بحث دارد؛ از آنجا كه در جامعه ديني زندگ
در انفاق چند و چون منطقي  ،هاي فكري و فلسفي خودمال توجه دارد و به اقتضاي گرايشاع

بـه تـاثير آن در اجتمـاع نيـز     . متصـوفه مـردود ميشـمارد    الفميكند و افراط در آن را برخ
ارسـطو،اخالق  ك .در ايـن بـاره ر  (. هـاي سـقراط دارد   رعايت حد وسط  نيز نشـان از آمـوزه  . ميانديشيد

  )98-96ص :به بعد و نوسبام،ارسطو 123، 59-56ص :نيكوماخوس
سبك فكري غزالي نيز  كتاب كيمياي سعادت را از ديگر آثار ادبيـات تعليمـي ممتـاز     .2.4

» عـالج دوسـتي مـال و آفـت بخـل     «فصلي را بـه   ،ركن سوم در مهلكات او در. نموده است
زيانهـاي آن و راههـاي زدودن آن سـخن گفتـه     اختصاص داده و طبعاً به تفصيل از حرص، 

از فـروع دنيـا   . او براي تبيين مطلب چنانكه معمول اوست، به مقدمه چيني ميپـردازد . است
به طـور كلـي ميتـوان گفـت غزالـي      . »فتنه مال عظيم است« سخن ميگويد كه از ميان آنها

آورده و بـراي مـال   هاي متعددي براي اين مفهوم بندي شده  طبقهنسبت به كتب تعليمي ياد
به تاثير طمع بر روان آدمي كاري ندارد و رويكرد . ارزشي تنها در حد قوت عبادت قائل است

  : به برخي ازين موارد اشاره ميشود. صرفاً ديني دارد
دو گرگ گرسنه در رمه گوسفند آن تباهي نكنند كـه  «كند كهنقل مي) ص(از پيامبر اكرم. 1

  )150ص: سعادت،خديو جم  ييامغزالي، كي(».مسلمان كنددوستي جاه و مال در دين مرد 

كنند يارب اگر مـال  هر روز بر هر كسي دو فرشته موكلند منادي مي«كند از كعب نقل مي. 2
  )172ص:همان(» .نگاه دارد بر وي تلف كن و اگر نفقه كند خلف ده

بـار ايثـار    هيچ بنده اندر عمر خويش يـك «: گويديم) ع(از قول خداوند در خطاب موسي . 3
» .دنكرد كه نه شرم دارم كه با وي حساب كنم و ثواب وي بهشت باشد هر كجـا كـه خواهـ   

  )174-173ص،2،جلد همان(
سبب چيسـت كـه تـو بـر آب     «: كند كهبا حواريان نقل مي) ع(ميان عيسي در گفتگويي . 4

گفتنـد  همي تواني رفت و ما مي نتوانيم؟ گفت كه قدر زر و سيم در دل شما چگونه اسـت؟  
  )151ص:همان(» .نيكو گفت نزديك من با خاك برابر است

نمونـه دوم حـاوي بـيم و اميـد     .  در نمونه نخست زيان حرص در دين تبيين شده است
شود و حاوي اميد است، حتي براي كمتـرين ميـزان   نمونه سوم سخن خداوند ذكر مي. ستا

بسيار دارد،چـون خداونـد    كالم بار عطفي. بخشش و ضامن اجراي آن نيز خود خداوند است
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ر رده گفتـار نخسـت تـا    اغلب آنچه در اين كتاب آمده است كم و بيش د. كنداظهار شرم مي
نمونه چهارم با آن نمونه ها تفاوت دارد و به تاثير عملي ترك مـال نـه در   . گيردسوم قرار مي

كه توانـايي   پردازد ومقصود از آن نه مسائل اجتماعين عالم ميبعد اخروي كه در محدوده اي
شود، دارد، يدگاه مولوي كه پس از اين ذكر مياما در اين مورد هم تفاوتي با د. فرامادي است

كند كه بتواند به توانايي كرامت و اعمال خارق ورد عدم طمع به فرد قدرتي عطا ميدر اين م
  .عادت دست يابد و جنبه هاي معنوي و شهودي چندان مد نظر نيست

  
  ي در بيان اخالقيات سبك فكري مولو . 2

مولوي نيز به اقتضاي موضوع تعليمـي و عرفـاني مثنـوي بـه موضـوعات اخالقـي و جوانـب        
در . مختلف آن ميپردازد، اما به جهت سبك خاص فكري او نگاه و شيوه بيانش متمايز است

اين بخش بر اساس تحليل موردي مقاله مذكور به نگاه مولوي بـه طمـع و حـرص و سـبك     
  . داخته ميشودبيان او پر

  هاي حرص و طمع ويژگي  .2.1
مولوي حرص را خصيصه ذاتي آدمي ميداند كه به اقتضاي سرشـت آدمـي، كسـي از آن در    
امان نيست و البته چون همه موارد ديگر آدمي ميتواند از انساني طبيعي و بدوي به انسـاني  

  :مولوي در خصوص ذاتي بودن حرص ميگويد. آموخته و فرهيخته بدل شود
گـــر نبـــودي شـــب همـــه خلقـــان ز آز 
ــدوختن   ــود انـ ــرص سـ ــوس وز حـ  از هـ

شــب پديــد آيــد چــو گــنج رحمتــي 
  

ــتن را ســــوختندي ز اهتــــزاز     خويشــ
 هـــر كســـي دادي بـــدن را ســـوختن   
ــاعتي   ــك س ــود ي ــرص خ ــد از ح ــا رهن  ت

  )212: 3مثنوي، نيكلسون،ج(

ي توان ايستايي در برابر حـرص  مطابق ديدگاه مولوي حرص در همگان هست و نوع آدم
بنابراين خواب شبانگاهي به مثابه عاملي خارجي بر آدمي تحميـل ميشـود تـا    . خود را ندارد

از آنجا كه  به . اين حرص بي پاياني به نابودي آدمي و از بين رفتن اساس هستي او نينجامد
ي چگونه اين باور مولوي حرص آدمي را ميسوزد پس ميلي سركش است و شگفت اينكه آدم

از آنجا كه مولوي حرص را ذاتي آدمي ميداند پـس  .  گونه مايل به دشمن نابودگر خود است
پيامبران نيز به مثابه آدمي از آن بركنار نيستند، اما آنان با كوشش اين خـوي ناپسـند را از   

  :اند خود رانده
ــهوت و حــرص آوري  ــرك خشــم و ش ت

  

 )256: 5همـان، ج ( هست مـردي و رگ پيغمبـري   
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مولوي با اين وصف آدمي را به ترك ايـن خـوي   . مردي در اينجا به معناي انسانيت است
دعوت ميكند تا به انسان حقيقي بدل شود و به پيامبران بـه مثابـه نمونـه اعـالي انسـانيت      

  .تشبه كند
  :مايد و در باطن ويراني استحرص و طمع خوشي مينُ

ــان زنــ     ــع رهت ــه طم ــادا ك ــين مب  ده
  

 )10: 3همــان،ج(هاتــان بركنــدطمــع بــرگ از بيخ 
 

نسبت ميان آدمي و اين خوي طبيعي  روشن نميشود اگـر تلقـي مولـوي را از جهـان و     
ماهيت پديده هاي عالم ندانيم؛ زيرا آدمي و خوهاي او محاط امر گسـترده اي هسـتند كـه    

اخته ميشـود و نـه   ن نه آدمـي شـن  پس بدون آشنايي با آ. ميتوان آن را سرشت عالم دانست
  .هاي اوخوي

دانـد و  ه، جهان را داراي ظـاهر و بـاطن مي  مولوي به عالم با نگاه عرفاني مينگرد؛ اين نگا
: در فيه مافيـه ميگويـد  . غايت هستي را در گذر از ظاهر به باطن يا از صورت به معنا ميداند

و منوِر فريـاد نكـردي    اگر هرچه رو نمودي آن چنان بودي پيغامبر با آنچنان نظر تيز منور«
ارني االشياء كماهي خوب مينمايي و در حقيقت زشت است و زشت مينمـايي ودر حقيقـت   
آن نغزست پس به ما هر چيز را چنان نما كـه هسـت تـا در دام نيفتـيم و پيوسـته گمـراه       

د و پس از نگاه مولوي هر چه در جهان هسـت ظـاهري دار   ) 5ص :فيه مافيه، مولـوي،فروزانفر (».نباشيم
اين فكر بـر گرفتـه از   . باطني و همواره باطن اصل و حقيقي است و ظاهر فرع و غير حقيقي

  )7روم، آيه(» غافلُونَ هم الĤْخرَةِ عنِ هم و الدنْيا الْحياةِ منَ ظاهراً يعلَمونَ«:آموزه هاي قرآني است

طن دشوار و ديريـاب و بـراي   براي آدمي و نفس او ظاهر همواره زيبا و فريبنده است و با
پس به طور طبيعي آدمي به امر آسان و شهوات كه سرانجامي نـاخوش دارنـد،   . نفس ناگوار

  .گرايش دارد؛ مگر آنكه بر اثر كوشش و تسلط بر خود نفس را مهار كرده باشد
ــا اســـاس راحـــت اســـت  چـــون گرانيهـ

ــا  ــه بمكروهاتنـــــ ــت الجنـــــ حفـــــ
ــرين   ــدان ق محنتــي اســت هــر كــه در زن

ــرد  ــيم ف ــه زر و س ــدي ب ــه را دي ــر ك ه
  

ــت    ــت اسـ ــواي نعمـ ــم پيشـ ــا هـ  تلخهـ
ــهواتنا  ــن شـــ ــران مـــ  حفـــــت النيـــ
ــهوتي اســـت  ــزاي لقمـــه اي و شـ  آن جـ

  )2:347جهمان،(كرد صبر كردن اندر كسب دان كه

  كندكاو مولوي در روان آدمي  .2.2
س لوامه  براي دوري كـردن از آن از  به سبب لذت نفسانيات از يك سو و جدال وجدان و نف

نفـس راههـاي   . سوي ديگر، آدمي در ميان اين دو قطب و جنگ ميان آنهـا بـه سـر ميبـرد    
بسياري ميداند كه آدمي را به لذتها بكشاند، براي مثال به كار بردن مغالطـه و توجيـه از آن   

  : موضوع ميپردازد مولوي با دقت در احوال آدمي و كندكاو در روح انسان به اين. راههاست
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 لطف و سالوس جهان خوش لقمـه ايسـت
ــورم   ــي ميخـ ــدح را كـ ــو آن مـ ــو مگـ  تـ

ــال  ــر مـ ــد بـ ــو گويـ ــر هجـ ــت گـ مادحـ
ــر مي ــدرونآن اثــــ ــدت در انــــ  مانــــ

ــدح  ــيرين اســت م ــو ش ــد چ ــك ننماي لي
  

 ....كمترش خور كان پر آتش لقمـه ايسـت   
ــع مي ــرم از طمــ ــي ميبــ ــد او پــ  گويــ

 .....زهـــا ســـوزد دلـــت زآن ســـوزها   رو
ــون   ــت هســت آزم ــن حالت ــديح اي  ...در م

ــاد قـــدح   بـــد نمايـــد زآنكـــه تلـــخ افتـ
  )113: 1همان،ج(  

در اين بيتها مولوي بر مبناي اين انديشه كـه هـر چـه در عـالم هسـت ظـاهري دارد و       
ـ . باطني، و ظاهر فريبنده است، به آدمي خطاب ميكند  ر چنـد اصـل بنـا   اين گفتار مولوي ب

و ) خـوش لقمـه  (پذيرد كه ظاهر وسوسه هاي جهان بسيار دلپذير اسـت او مي. 1: شده است
اين گونه نيست كه آدمـي از آتـش نهـان در آن بـي     . 2)  آتش(باطني دارد كه ويرانگر است

آنگاه كه آدمي از درون يا برون مواخـذه شـود، دسـتكم در درون    . 3) مصراع سوم(خبر باشد
يكند؛ اما به سبب خوش بودن لقمـه بـه توجيـه يـا فريـب خـود       خود به وجود آتش اقرار م

مولوي خود به پرسش مقدر پاسخ ميدهد كه اگر كسي هجـوي  . 4) مصراع چهارم.(ميپردازد
بگويد و تو ميداني كه نادرست است تا مدتها خشمگين خواهي بود، بيت سوم كم و بيش به 

خطاي در انديشـه خـود آگـاه     شيوه پرسشگري سقراط است كه از راه پرسش مخاطب را به
پس از بديهي انگاشتن اين موضوع كه مخاطب نيز امكان مخالفت با آن را ندارد، بـه  . ميكند

پيشـتر در بيـت دوم ايـن توافـق     . ضد آن رجوع ميكند و مدح را نيز داراي اثر پايدار ميداند
ـ      وي نتيجـه  حاصل شده بود كه مدح از مقوله سالوس جهـان اسـت و زيانبـار، در پايـان مول

با توجه . ميگيرد كه به سبب شيريني ظاهري مدح، آدمي زيان باطني مدح را ناديده ميگيرد
به اين نيرويِ خود فريبيِ آدمي كه مولوي به دقت تبيين كرده است بايد ديد كه او حرص و 

  :طمع را چگونه ميبيند و نسبت آدمي را با آن چگونه تبيين ميكند
شد آدمي در ذات خود از اين گرايش دروني بر كنار نيسـت و   آنگونه كه پيشتر گفته    

  :حرص و عقل با يكديگر در جنگي دائم هستند
ــراب  ــوي سـ ــده سـ ــازد بيهـ ــرص تـ حـ
حرص غالـب بـود و زر چـون جـان شـده 
ــاي او  ــرص و غوغاه ــو ح ــد ت ــته ص گش

ــدر     ــرور انـ ــاه غـ ــه در چـ ــا كـ ــد فتـ تـ
  

 عقل گويد نيك بـين كـان نيسـت آب    
ــده   ــان شـ ــان پنهـ ــل آن زمـ ــره عقـ  نعـ
 گشـــته پنهـــان حكمـــت و ايمـــاي او   
ــنود  ــت بشــ ــت مالمــ ــه از حكمــ  آنگــ

  )131: 5همان،ج(

يابي به اميال بي پايان، نخست خود را توجيه ميكند و آنگـاه حقيقـت را   آدمي براي دست
  : به اقتضاي اميال خود تحريف مينمايد
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 از طمــع ســحورروشــن اســت ايــن ليــك
چون كه كلي ميل او نـان خـوردني اسـت 
ــد  ــان كن ــيد را پنه ــون خورش ــرص چ ح

  

ــور     ــدد ز ن ــي بن ــم م ــده چش  آن خورن
 رو بــه تــاريكي نهــد كــه روز نيســت    

چــه عجــب گــر پشــت بــر برهــان كنــد 
  )195: 5همان،ج(

، اين گونه انكـار ميكنـد   بر اين اساس، وقتي آدمي به سبب طمع آنچه را محسوس است
  .   بديهي است در امور عقلي كه به روشني امور محسوس نيستند، چه خطاها راه مييابد

  
  زيانهاي حرص از ديدگاه مولوي.2.3

  :مولوي حرص و طمع را از چند وجه  براي آدمي زيانمند دانسته است
  اجتماعي  .2.3.1

  :را نميبيند و در عوض آدمي در زندگي اجتماعي به سبب طمع عيب توانگران
خواجه در عيـب اسـت غرقـه تـا بـه گـوش 
كــــز طمــــع عيــــبش نبينــــد طــــامعي 

ــدا ــان  ور گـ ــون زر كـ ــخن چـ ــد سـ گويـ
  

 خواجه را مال است و مالش عيـب پـوش   
 گشــــت دلهــــا را طمعهــــا جــــامعي

ــان  ــه او در دك ــد كال ــان،ج(ره نياب  )145: 1هم
 

اي اجتماعي را بيان كند و بي درنگ درويـش مـادي او    خواهد مسئلهلوي صرفا نمياما مو
  :را به ياد درويش معنوي مياندازد

كــــار درويشــــي وراي فهــــم توســــت 
ــال  ــك و مـ ــان وراي ملـ ــه درويشـ زآنكـ

  

ــت    ــت سس ــر سس ــي بمنگ ــوي درويش  س
ــد ژرف از ذوالجــالل  ــي دارن  )145:همــان(روزي

 

در نمونه اي ديگر در دفتر سوم در ماجراي شهريي كه مهمـان روسـتايي شـد، بـا زبـان      
  :تمثيل از مرغ و دانه و طمع ميگويد

ســــــوي دام آن تملــــــق شــــــادمان 
ــه را  ــرغ آن دانــ ــرم دانســــت مــ از كــ
ــادمان  مرغكــــان در طمــــع دانــــه شــ

  

ــان   ــه امتحـ ــوي دانـ ــو مرغـــي سـ  همچـ
ــا   ــي جــود آن عط ــت حــرص اســت ن  غاي

ــران و دوان  ــر پ ــان،ج(ســوي آن تزوي  )34: 3هم
  

كنـد كـه  نـداي عقـل خـود را نشـنيد و غفلـت وطمـع         در اين مورد نيز مردي را تصوير مي
اين ماجرا نيز در سطحي ديگر تمثيلـي اسـت از   . كودكانش او را نيز به طمع و غفلت كشاند

  : در جايي ديگر رشوه ستاني را سبب كوري ميداند. نجايگاه انسان در جها
اي  تـــا تـــو رشـــوت نســـتدي بيننـــده
ــرده  ــوي را واكــ ــن خــ ــوا مــ ام  از هــ

 گيـــر دلـــم شـــد بـــا فـــروغ  چاشـــني
  

 اي چـــون طمـــع كـــردي ضـــرير و بنـــده  
ــورده    ــم خـ ــهوتي كـ ــاي شـ ــه هـ  ام لقمـ

 )400: 2همـان،ج (راست را دانـد حقيقـت از دروغ  
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ستاند چشـمش از  جتماعي سخن ميگويد؛ آنكه رشوه ميدر اين بيتها نخست از يك موضوع ا
ديدن حقيقت بسته ميشود، مولوي بيدرنگ از سطح ميگذرد و به اصل و پيامدهاي معنـوي  

گيري حاصل طمع است و طمع از شهوت نفس است و توجه به نفس  آن توجه ميكند؛ رشوه
  . حقيقت باز ميدارد آدمي را از معنا و

 اخروي .2.3.2

  .طمع از شهوات است و آتش شهوت آدمي را به آتش دوزخ ميكشاند
ــرد ــه آبــــي بفســ ــار بيرونــــي بــ  نــ

ــه آب  ــد بـ ــي نيارامـ ــهوت مـ ــار شـ نـ
  

ــرد     ــي بـ ــه دوزخ مـ ــا بـ ــهوت تـ ــار شـ  نـ
 )227: 1همـان،ج (زانكه دارد طبع دوزخ در عذاب 

 

ميتوان اسـتنباط كـرد آتـش شـهوت در ايـن دنيـا سـختترينِ         آنچه از اين گفته مولوي
  .آتشهاست و هم طبع آتش دوزخ است

  معرفتي .2.3.3
عالوه بر موارد گفته شده مولوي طمع را آفتي بـراي ديـدن و ادراك بـاطن و مـاوراي عـالم      
ميداند كه با تداوم پيروي از طمع راه حواس بـاطن بسـته و انسـان در محسوسـات گرفتـار      

به عبارت ديگر مولوي طمع را از ديدگاه معرفت شناسي عرفاني نيز مورد توجه قرار . ميشود
  :داده است

 صاف خـواهي چشـم و عقـل و سـمع را
ــع  ــوفي از طمـ ــد صـ ــه  آن تقليـ  زآنكـ
ــتي   ــه برخاســ ــع در آينــ ــر طمــ  گــ

  

ــرده  ــو پــ  هــــاي طمــــع را بــــر دران تــ
 ...عقـــل او بـــر بســـت از نـــور و لمـــع    

ــتي  ــون ماســ ــه چــ ــاق آن آينــ در نفــ
  )278: 2همان،ج(

به اقتضاي واقعيات محسـوس   –بر اين اساس راه رسيدن آدمي به واقعيات، حواس است 
طمع چون پرده اي است در برابر حواس ظاهر يا باطن آدمي قرار ميگيرد و يا  -و غير مادي

  .سبب خطا شده، يا اساساً مانع ديدن ميگردد
  علـى  اللَّـه  أَضَلَّه و هواه إِلهه اتَّخَذَ منِ فَرَأَيت أَ«كهدر جايي ديگر بر اساس اين فرموده قرآني 

»  تَذَكَّرُون فَال أَ اللَّه بعد منْ يهديه فَمنْ غشاوةً بصرِه  على جعلَ و قَلْبِه و سمعه  على خَتَم و علْمٍ
ه در آن دزد مفلسي را سوار بر شتري به همراه مولوي داستاني نقل ميكند ك )23سوره الجاثيه، آيه(

. صاحبش در شهر ميگردانند كه كسي به اين مفلس وام ندهد چراكه او آهي در بساط ندارد
شب هنگام با پايان كار، صاحب شتر از دزد مفلس مزد كار ميطلبد و مفلس او را بـه سـخره   

ميگيرد طمع صاحب شتر به مال ؟ آنگاه مولوي نتيجه !ميگيرد كه در تمام روز چه ميگفتند
  :گوش و چشم او را بسته بود و از زبان مفلس ميگويد
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ــابعه ــرخ سـ ــه چـ ــم بـ ــل افالسـ  طبـ
گوش تـو پـر بـوده اسـت از طمـع خـام 
ــدا  ــر خ ــر مه ــمع و بص ــر س ــت ب هس

  

 بــــد واقعــــهاي رفــــت و تــــو نشــــنيده 
ــس طمــع كــر مي   ــد كــور اي غــالم  پ  كن

  در حجــب بــس صــورت اســت و بــس صــدا

  )         284: 2همان،ج(

  راه عالج حرص از ديدگاه مولوي.2.4
وكاو ميكنـد و نسـبت آدمـي را بـا امـور نفسـاني و       مولوي همانگونه كه در درون آدمي كند

  . عقالني بررسي ميكند براي رهايي از اين گرفتاري نيز راههايي پيشنهاد مينمايد
وري از خداونـد ميدانـد و معتقـد اسـت كـه بـا       مولوي آفت حرص و نفسانيات را در د  

  :رسيدن به او ديگر از اين خواسته ها اثري نيست
 تـــا كـــه از تـــن تـــار وصـــلت بســـكلند

ــرنگون  ــع سـ ــن ز رجـ ــان ايمـ ــر زنـ پـ
ــرم  ــالوا ز آن كـ ــد تعـ ــي آيـ ــگ مـ بانـ

  

ــد      ــو مقبلنـ ــز تـ ــد كـ ــو آينـ ــيش تـ  پـ
ــون   ــه راجعــ ــا اليــ ــه انــ ــوا كــ  در هــ

 آن حـرص و غـم  بعد از آن رجعـت نمانـد   

       ) 266:  5ج:همان(
  :و سرانجام توصيه ميكند آنگاه كه حرص هجوم مياورد به خداوند پناه بياوريد

ــه آه ــوس و چ ــه افس ــدن چ ــد درمان  بع
ــان كــه حــرص جنبيــد و هــوس  آن زم
 كان زمان پـيش از خرابـي بصـره اسـت    

  

ــياه    ــن دود سـ ــت ايـ ــيش از آن بايسـ  پـ
 ريـــادرسآن زمـــان مـــي گـــو كـــه اي ف

بــوك بصــره وارهــد هــم زان شكســت 
  )302: 6همان،ج(  

» بصـره «بنابر آنچه پيشتر گفته شد ايهام تبادر ظريفي در بيـت آخـر ديـده مـي شـود؛      
هـا  ص و شهوات چشم را از ديدن واقعيتتداعي كننده بصر يا چشم است و از ديد مولوي حر

  .نابينا ميكند
  

  نتيجه 
اخالقـي  . 1: هاي آن ميتوان به سه دسته تقسيم كرداظ خاستگاههاي اخالقي را به لح آموزه

  .اخالق عرفاني. 3اخالقي با توجه به پاداش و جزا . 2مبتني بر اجتماع 
اخالق نخست جنبه ديني ندارد و براي تنظيم روابط انسان در اجتمـاع و بهتـر زيسـتن    

ينـي نـدارد هرچنـد    ة دساخته ميشود و شخصي كه خود را ملزم به رعايت آن ميكند دغدغ
  .  اين قسم اخالق را اخالق سكوالر نيز ميتوان ناميد. دار هم باشدممكن است دين

پاداش و جزا دارد  ةقسم دوم از مقوله اخالق ديني است فاعل اخالقي در اين قسم دغدغ
هاي اخالقي در جامعه  در اين قسم، رعايت و عدم رعايت آموزه. و به آخرت خود مي انديشد
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تـرين  ايـن قسـم از اخـالق، نخسـتين و مهم     وابط با ديگران تاثير گذار است،اما فاعلو در ر
  .اخروي عمل است ةاش نتيج دغدغه

سومين قسم از مقوله اخالقي به اخالق از نگاه عرفاني مينگرد، ايـن قسـم هـم از مقولـه     
يشـد بـه   اخالق ديني شمرده ميشود، اما فاعل اين مقوله بيش از آنكه به ثواب و عقـاب بيند 

هـاي   باطن و تاثير حسن و قبح بر روان و سلوك حقيقـت ميانديشـد و عـدم رعايـت آمـوزه     
  .اخالقي را مانعي در راه شناخت ميداند

قابوسنامه در خصوص موضوع مورد بحث تنها به جنبه هاي اجتماعي و فردي بخشش و 
اثـر او بـيش از آنكـه    مفاهيم اخالقـي در  . طمع اشاره كرده، نگاه معقول و سود انگارانه دارد

  . مبتني بر غايت اخروي باشد، بر نگاه جامعه شناسانه نويسنده مبتني است
رساله قشيريه نخست از جنبه اخروي و پاداش و عقاب ميگويد و بسـيار بـيش از آن بـه    

افراطـي عـرب    بخشش مورد نظر او يـا بخشـش  . جنبه هاي فردي بخشش و طمع ميپردازد
  .واري كه خالي از تكبر و خودنمايي نيستصوفيجاهلي است و يا بخششهاي 

هاي اخروي ميپردازد و بيشتر چند و چون منطقي ميكند و  خواجه نصير اندكي به جنبه
وجوه مختلف بخشش يا اندوختن و ذخيره براي خود را بررسي و چون ارسطو به رعايت حد 

  .وسط سفارش مينمايد
يند و با ذكر حكايات و روايات مخاطـب  غزالي بيشتر بخشش را از منظر نگاه اخروي ميب

در يك مورد نيز به تاثير فردي تـرك مـال و   . را به بخشش و پرهيز از طمع تحريض ميكند
  .تاثير آن در ايجاد نيروهاي فرا مادي اشاره نموده است

 ،دگان اين آثار ، ميتوان در خصـوص يـك موضـوع اخالقـي    نبر اساس سبك فكري نويس
با ذكر . كرد اجتماعي به نگاه اخروي و سپس نگاه عرفاني را مشاهده سيرگذر از نگاه فردي و

  .   گيريهاي اين نويسندگان، توجه به ماهيت روان آدمي ديده نميشوداين نكته كه در جهت
هاي اخالقي ميداند در چند و چون روح آدمي كاوشها عالوه بر اينكه طمع را از رذيلت مولوي

. در آدمي و چگـونگي پـذيرش آدمـي سـخن گفتـه اسـت       كرده و درباره راههاي نفوذ طمع
مولوي به اقتضاي زيستن در فرهنگ ديني به زيان طمع و ديگر نفسانيات و عوارض اخروي 

هاي زيانبار اجتماعي آن نيز توجه نشان داده  اين تمايالت توجه كرده و عالوه بر آن به جنبه
ار داده، تـا فراتـر از آن، زيانهـاي    اي قـر  در اين موارد اغلب سـطح اجتمـاعي را زمينـه   . است

  . معنوي آن را بازگو نمايد
آنچه مولوي را از ديگران متمايز ميكند، تامل او در اين است كـه نفسـانيات و در اينجـا    

هاي قرآنـي   طمع را مانعي در امر شناخت ميداند و البته مبناي فكري او در اين موارد آموزه
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وجب بسته شدن چشم و گوش باطن كه ابزار كسـب و  مولوي پيروي از نفسانيات را م. است
  .هاي شهودي هستند ميداند و به اين ترتيب وارد حوزه معرفت شناسي عرفاني ميشود تجربه
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