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 مولوی مثنوی در مذموم صفات و اخالقی رذایل

 معصومه دهقان شیری

 نویسنده مسئول

 چکیده
حلل  است، داستانی ساختار دارای که فارسی ادب تعلیمی آثار از یکی عنوان به مولوی مثنوی لللی م سللای  تج بللتا م  بلله م

یللان شللدید اختافات و مذهبی گوناگون هایفرقه ایجاد دالی  به هفتم قرن از پیش .است شاعر روزگار جامعه یلل  حام  ا

نلله بللر نللاامنی و کشتار ایجاد و هفتم قرن اوای  در مغول حمات که دارد وجود کشور در نابسامانی اوضاع فرق،  آن دام

یلل  در. آوردمی پدید مذموم رشد با همراه تنش پر فضایی و افزایدمی صللیفی روش بلله کلله پللهوهش ا لللی تو جللام تحلی  ان

سللامد پللر مللذموم صللفات و اخاقی رذای  برخی هفتم، قرن اجتماعی اوضاع به توجه با شودمی نللوی در ب عللات کلله مث  تب

یلل  نتیجه .است شده داده نشان صفات ای  تکرار و بسامد بر اوضاع ای  تاثیر و گرفته قرار بررسی مورد دارند اجتماعی  ا

بللتا  دلی  ناپسند، صفات و اخاقی رذیلتهای برذکر عاوه مولوی دهدمی نشان بررسی کللار و ا هللایی راه یللز را آن از ر  ن

 .است داده توضیح

 هفتم قرن اجتماعی اوضاع مذموم، صفات مولوی، مثنوی :واژه کلید
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 مقدمه -1

 مسأله طرح 1-1

هللم ادوار از یکی در که شودمی محسوب فارسی ادب تعلیمی کتب از یکی مولوی مثنوی یللران تللاری  م  شللده سللروده ا

قللی  مللذهبی فلسفی، عرفانی، مهم هایبحث حیوانی، و انسانی تمثیات از استفاده با مولوی کتاب، ای  در .است  را اخا

 مشتم  کتابی مثنوی که آنجا از .است نموده اشاره مذموم و ممدوح صفات از بسیاری به آن تبع به و است کرده مطرح

غللوالن طلتسل خونبار وقایع علت به آنروز جامعه در و هست نیز صوفیانه اعتقادات بر چللار ردململل م سللردگی نللوعی د  و اف

یلل  در و دارد فراوانی رشد دروغی  تصوف به آوردن روی شدهاند دنیوی امور به توجهیبی یللان ا فللرادی م  بللدون کلله ا

 سللوال ریللز را طایفه ای  خود ضداخاقی و غیردینی رفتار و اعمال با نیز اندشده جرگه ای  وارد عرفانی و مذهبی انگیزه

فللتم قللرن در بود یافته رواج ششم قرن در که انتقادی شعر .بودند برده شللتم  ه لللت بلله ه شللفتگی ع ضللاع آ مللان او نلله ز  زمی

مللان بلله و یافت روزافزون رواجی اجتماعی فساد داشتند، استیا ایران بر مغوالن که قرن دو ای  در .کرد پیدا مساعدی  ه

سللتق  ادبیات شناسان،جامعه گفته به و است اجتماعی زندگی محصول ادبیات .شد شدیدتر اجتماعی انتقادات نسبت  از م

یلل  به .ندارد وجود اجتماعی زندگی یللب ا یللد ترت فللت با یللات گ نللدگی بللا ادب مللاعی ز مللان و اجت کللان و ز بللا  خللود م  ارت

  .باشد دارا بیشتر را خود محیط انعکاس قابلیت و جامعیت که است ماندگارتر ادبی اثر آن و .دارد ناگسستنی

نللدگی خصوصیات دهندهبازتاب اجتماعی شعر دیگر قولی به هللی ز سللت گرو یللت و کلله ا نللی هللایواقع نللدگی  عی  ز

 .دهدمی نشان شعر سرودن زمان در را جوامع

تلله مردم زشت عادات و اجتماعی اوضاع بیان به  پردازیقصه روش به زیادی موارد در مثنوی در مولوی  از و پرداخ

مللاعی تاری  به توجه با شودمی انجام توصیفی تحلیلی روش به که پهوهش ای  در .است کرده منع آن فللتم قللرن اجت  و ه

نللوی در که شده پرداخته مذموم صفات برخی تحلی  به دوره، آن مردم رفتار و زندگی بر حاکم روال شللتر مث هللا بلله بی  آن

سللد، کبر، غرور، دروغ، کینه، بخ ،: از عبارتند صفات ای  .است شده توجه مللع، حللر ، ح شللم ، آز ط  بللا .شللهوت و خ

مللدوح صفتی عنوان به مذموم، صفات ای  مواردی در که ای  به توجه نللوی در م مللده مث سللت آ سللش ا صلللی پر یلل  در ا  ا

فللتم قرن اجتماعی اوضاع با کرده اشاره آنها به بیشتر مولوی کهمذمومی صفات رابطه :که است ای  پهوهش سللت  ه  چی

  :که ای  جمله از شودمی مطرح دیگری هایپرسش رابطه همی  در

 نیست  ممدوح حالتی، هیچ در و شده شمرده مذموم کلی طور به صفات، کدام. 1

 دارد  بیشتری منفی تأثیر انسانها اجتماعی روابط در مذموم صفات کدام. 2

 چیست  مولوی دیدگاه از مذموم صفتهای به شدن مبتا دلی . 3

 کند می پیشنهاد مذموم صفات قید از رهایی برای راهکارهایی چه موالنا. 4
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 پژوهش پیشینه 1-2

سللوم و آداب یللا اخاقیات به راجع مقاالتی اما نشده انجام پهوهشی بحال تا مثنوی در ممدوح یا مذموم صفات درباره  ر

 :ندارد مقاله ای  بحث به ارتباطی که یافته نگارش مثنوی در مردم

 .59-69صص زمستان، و پاییز پهوهی، موالنا نشریه مولوی، دیدگاه از اخاق بنیان (1389) مهی  پناهی،

لللوی کامی دیدگاه و پرداخته عق  نظر از قبح و حس  بحت به نویسنده مقاله ای  در طللرح را مو یلل  بلله و م جلله ا  نتی

  .است معتقد عقول تفاوت به و کندمی انتخاب را شرع شرع، و عق  میان مولوی که است رسیده

سللماعی  امینی، سللوم و آداب( 1386) ا بللان و ر ملله ز یللت در عا نللز هللایحکا نللوی، ط شللریه مث نلل  ن  23ش مللردم، فره

 .43-49صص

 شده بررسی آن طنزآمیز حکایتهای و شده بحث مثنوی داستانهای در عامه رسوم و آداب جلوه درباره مقاله ای  در

 . است

 

 پژوهش روش 1-3

ظللر مللورد صفات تکرار موارد تمامی ابتدا روش، ای  طبق .است شده گرفته کار به تحلیلی توصیفی روش مقاله ای  در  ن

ضللی ذکر به تنها تکرارها، ای  باالی حجم دلی  به و شده استخراج مثنوی ابیات در نللوان بلله بع نلله ع   آوردن سلل   و نمو

یللب جللداولی صللفت، هر به راجع مولوی دیدگاه مختلف جوانب دادن نشان برای .است شده اکتفا ابیات باقی شماره  ترت

جللع مولوی دیدگاه تحلی  برای .دهد نشان را بررسی ای  نتیجه بتواند ترهساد شکلی به که شده داده یلل  بلله را  صللفات، ا

ظللر در آن بللر مترتب مسای  و هفتم قرن اجتماعی اوضاع تلله ن صللری و شللده گرف ضللاع از مخت سللامان او یلل  ناب یللز دوره ا  ن

 .است گردیده توصیف

 

 ضرورتها و اهداف 1-4

 مردم زندگی از هاییگوشه آن، داستانی ماهیت دلی  به و است فارسی ادب تعلیمی کتب مهمتری  از یکی مثنوی کتاب

شللان تواندمی کتاب ای  دلی  همی  به است داده قرار نظر مد را آنان اجتماعی رفتارهای و نللدهن شللی ده نلل  از بخ  و فره

 رفتار انعکاس نحوه و جامعه اوضاع از مولوی تاثیرپذیری شناسایی پهوهش ای  از هدف .باشد هفتم قرن در ایرانی رفتار

 .است مثنوی در دوره آن فردی و جمعی

 

 هفتم قرن اجتماعی اوضاع -2

 قللرار آن هایلرزه پ  دار و درگیر هنوز و گذرانده سر از را مغول حمله ویرانگر دوره ایران که است زمانی هفتم، قرن

مللان، از برهه ای  در کشور بر بیگانگان تسلط .دارد فللات ز لللی اختا قلله و مللذاهب داخ جللب آن از پللیش کلله را هللافر  مو
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گللری معضات و کرد تشدید بود آورده فراهم را بزرگان از عدهای مهاجرت للله از دی مللادی، بللی نللاامنی، جم سللاد اعت  ف

 :اینکه جمله از .اندنوشته و گفته بسیار دوره ای  اجتماعی اوضاع درباره .شد موجب را سیاسی و فرهنگی و اقتصادی

سلله ممالک بر آنها تسلط و اسام دی  به مهاجم اقوام اعتقاد عدم یللث از محرو سللی ح مللاعی، و سیا  بللر تللاثیراتی اجت

غللول امرای متفاوت رفتارهای .است داشته نیز شهرها ساکنی  تربیت سلللمانان بللا م یللد را شللهرها سللکنه و م ظللر از نبا  دور ن

 یللاد پرور رعیت و کریم و عادل صفت با او از که قاآن اوکتای مانند گرفته پیش در تساه  راه کلی به برخی که داشت

 دادهمی آزار دینی فرائض انجام در آنانرا و داشته مسلمانان با کام  دشمنی جغتای، مانند دیگر برخی مقاب  در .اندکرده

  (1369: 108-11 صفا،) .است

 خللوی در بللود بودایی و عیسوی مختلف اعتقادات با س اهیانی دارای و یلبودای خود که هوالکو دستور هلب سویی از

 (1387: 734 التواری ،جامع) .بود مسلمانان به توهی  موجب که ساختند هاییبتخانه

لللی اختافات و مذهبی هایکشاکش دلی  به مغول حمله از پیش قرون در ایران اجتماعی اوضاع  سللیار داخ شللفته ب  آ

نلل  و درگیری .اند شده وط  ترک به ناچار آنان و بوده تحم  قاب  غیر برخی برای اوضاع ای  و است هللا ج  و حکومت

صلله چنان گاهی مذهبی فرقهای کشاکش و محلی قدرتهای صللو  بلله مللردم بللر را عر هلل  خ نللش ا نلل  و دا نلل  فره  ت

للل  تللرک به مجبور را ولد الدی  بها  چنانکه .ماندنمی باقی مهاجرت جز راهی آنان برای که میگرفت هللاجرت و ب  بلله م

 (1363: 279-280 کوب،زری  و1363: 80-81 گل ینارلی، :ک.ر) .نمود صغیر آسیای

 و شهرها گشت  دست به دست .است ورشعله جا همه در فتنه آتش کندمی بیداد ناامنی و کشتار و قت  دوره ای  در

نللدازیدست معرض در آنها و کرده بدبی  هم به نسبت را امرا و حکام و مردم ناخواه خواه پیاپی غارتهای سللاد و هللاا  و ف

هللا جامعه مختلف طبقات هایالعم عک  به راجع خود ادبیات تاری  در صفا. است داده قرار فجور و فسق  سلله بلله را آن

یللاثر و آمده بیخبر نکرده درک را اوضاع ای  نتایج و عل  که الناسعوام گروه-1 :کندمی تقسیم گروه شللته ب نللدگذ  -2.ا

نللدشللده جماعت همرن  و درآمیخته فاسد طبقات با را خود دنیوی مقامات برای که سیاست و شرع رجال سللانی -3.ا  ک

مللده جان به دردها ای  از که نللد آ صللیحت راه از و بود نللان هللدایت یللا ن نللوان بلله یللا آ قللاد ع یللز انت طللرح جللدی و طنزآم  م

 .کردندمی

شللتند قرار اخیر گروه زمره در نویسندگان و شاعران برخی کللی .دا هللا از ی سللت سللعدی آن لللب در کلله ا صللاید غا  و ق

یللق از نیز هزلیات در و پیموده را خویش عهد بزرگان ارشاد راه خود منظوم قطعات نللز و شللوخی طر صللود ط  را خللود مق

 و فرغانی سیف به توانمی جمله آن از که دارند فراوان اندرزها و نصایح اینگونه از نیز دیگری شاعران .است کرده بیان

 (1369: 89 صفا،) .کرد اشاره کرمانی خواجوی

لللف مللذاهب اختافات شودمی دیده دوره ای  تاری  در که دیگری موارد از هلل  مخت سللت سللنت ا  یللکهللیچ کلله ا

ضللیان به نسبت و داندنمی مسلمان را مقاب  طرف شافعی و حنفی و ندارند قبول را همدیگر یللز راف شللان ن  هللیم  بلله عقاید

ئللی  که بخارایی جهان صدر درگاه به حنفیان جماعت هجری 707 سال در که طوریبه .است ترتیب یللان ر  از بللود حنف

یللر از سلطان که پرداختند یکدیگر فضایح شرح به طوری طرفی  مجل  ای  در .بردند شکایت القضاه قاضی  مللذهب تغی
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سللای و کللردیم مللا کلله بللود کار چه ای  که گفت امرا دیگر با قتلغشاه» شد پشیمان خود یللز یا  خللود پللدران و خللان چنگ

سللم چندی ه ب که آوردیم روی عرب بدی  و بگذاشتیم سللم ق سللت منق مللع« ).ا تللواری مج شللیه :ال یلل  50-51 صللفحه حا  ذ

 (التواری جامع

تللدا کلله ای  علت به جامع مسجد در علویان از یکی شدن کشته جمله از است فراوان تواری  در اخبار قبی  ای  از  اق

یلل  خاصه .آورد فراهم را خان غازان خشم موجب که بود ندانسته روا را حاضر امام بر یلل  از» کلله ا نلله ا مللال گو  کلله اع

للله و کشیدن دار بر و هاکتابخانه و محات و هاخانه سوزاندن ثللال و کللردن مث یلل  ام هللای ا یللان در  آورشللرم کار  فللرق م

 متعدد هفتم قرن اوای  و وششم پنجم قرن حنبلی و شافعی و حنفی بزرگان و سنت اه  متعصبان ویهه به اسامی مختلف

 (1369: 161 صفا،.« )بود مداوم و

 

 مثنوی در اجتماعی اوضاع انعکاس -3

شللد به رو مذموم صفات و یابد افزایش مردم میان نقار و بدبینی جو که است طبیعی روزگاری و جامعه چنی  در هللد ر  .ن

یللت زبان به اختافات ای  از فراوانی موارد مثنوی حکایات میان در یلل  و حکا یللان تمث یللده ب سللت گرد صلله در .ا  کلله ایق

جللاوز، خللواهی، زیاده ظلم، قبی  از مسایلی شود،می عاشق دختری شده نقاشی عک  روی از مصر خلیفه نللت، ت  زن خیا

  .است شهوت جنتای از اینها همه که است یافته انعکاس اخاقی فساد و بارگی

یللت شللودمی ریزیپی مختلف مذاهب سوی از که هاییتوطئه و مذهبی اختافات تاثیر دادن نشان برای مولوی  حکا

فللات موجبات محبوبیت، از پ  و ساخت نزدیک مسیحیان به را خود که کندمی مطرح را حسود وزیر سللی اختا  را اسا

سللت به که درهمی یک با که کندمی تعریف را همزبان غیر مرد سه حکایت همچنی  .آورد پدید آنها دی  در -آورده د

یلل  متفاوت زبانی به چون اما انگورند طالب سه هر و بخرند توانندمی خوراکی یک تنها اند سللته ا یللان را خوا نللدمللی ب  کن

  .است دیگر زبانهای به جه  اثر در اختافشان که دانندنمی و شوندمی اختاف دچار

 صاحب برای متعددی هاینامه که شودمی متجلی غامی حکایت در دوره ای  بینی جهان بازتاب از دیگر ای نمونه

یللب هیچ سو آن از اما کندمی مزد تقاضای او از و نویسدمی خود ثللری ترت شللده داده ا تللی ن سلل  ح ملله پا مللی هللم نا یللدن  .آ

 او سللرور خواسته از نکردن سرپیچی و آرامش به دعوت را او غام، خشم مقاب  در دارند اطاع قضیه ای  از که مردمی

  .کنندمی

یللان وی عصر اجتماعی – سیاسی اوضاع و مولوی نگری جهان بازتاب نیز نمونه ای  در سللت نما سلل بللی .ا نللدن پا  ما

 موارد ای  آن در که است قصه ای  دستاوردهای از یکی زیردستان خواست به مملکت بزرگان ندادن اهمیت و شکایت

 :داد نشان توانمی را

 .گرفتمی را سازنده گفتگوی و گریپرسش جای گویی تک آنها در که گرامطلق استبدادی حکومتهای استقرار»

شللانیدمی سن  و عادات مبنای بر زندگی سمت به را مردم روزانه هایاحتیاج رفع برای فزاینده دم هر گرفتاریهای  ک

 .کردمی خفه را پرسشگری روح و
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  .بود ایران در پرسشگری موانع دیگر از آن اقناع بر مبنی روش و کام با آن آمیختگی در و فلسفه تدریجی مرگ

 شعر( »1380: 13-22 مرادی، قاضی.« )شمردمی مردود را پرسشگری و چرا و چون گونه هر نیز جبر و گرایی تقدیر

 در ریشه و است مردم جمعی هایآرمان بیانگر که است تاری  تکام  فلسفه پایه بر مدارانسان و گراجامعه شعر اجتماعی

سللت درونی و ذاتی شاعر با البته و دارد بشری  اجتماعی دردمندی ح  گللاه در شللاعر .ا یللنش و خللاق کار  و شللاعرانه ب

سللت آفرینش به خود هنری پاالیش نللدمللی د یللدارگر تللا ز قللا و ب خللش ارت یللنش ب گللان ادراک و ب شللد هم یلل  در و با  راه ا

گللر بیانی به (1383: 371 لی، حس .« )گرددمی خود زمان از صادق ایبازتابنده علل شللعر دی قلل هلبلل یلاجتما سلل و دلن  یلبرر

  .شودمی تبیی  آن بودن اجتماعی اعتبار با مسای  اجتماعی شعر در .پردازدمی جامعه مشکات و  لمسای

یللز همه و ندارد معنا فردیت کند،می تصویر مولوی که ای جامعه در سللته در چ عللی خوا صلله جم  ملل . »شللودمللی خا

 گم یا پنهان جمعی« مای» در را خود شاه ماموران اجحاف و تهاجم تا گرفته آبیبی از گوناگون فشارهای زیر در ایرانی

 که جایی که چرا است ایاسطوره و جمعی خرد باشد خردی اگر و است ای قبیله و جمعی مای هست چه هر و کندمی

یللردمللی شک  ایرانی م  نه اینجا در پ  .نیست خبری هم فردی خرد از نباشد فردیت یللان،.« )فللردی خللرد نلله و گ  ماهرو

222 :1381) 

بللر در نللاتوانی و تللرس در شللان تساوی و برابرند همگان شرقی استبداد در :نویسدمی مونتسکیو قول از ماهرویان  برا

سللت مللذهب مللوقتی قدرت فقط .ندارد وجود حکومت مقاب  در قدرتی هیچ استبدادی نظام در .است حکومت قدرت  ا

 (24: همان. )گیردمی قرار حکومت مقاب  در گاهی که

سللانی خود شاعر» شهیدی جعفر سید بیان به سللت ان مللاع در کلله ا چلله و بللردمللی سللر بلله اجت هللام او بلله آن  شللودمللی ال

جللال بللدو و پللرورده کلله است اجتماعی از انعکاس شاعر ترتیب بدی  گذردمی او بر اجتماع در که است هاییواقعیت  م

 (1365: 60 شهیدی،.« )گسترده یا محدود اجتماعی داده، احساس بیان

مللت نقطه اما کند؛می معطوف معنوی مسای  به را حکایتها نتیجه نهایت در مولوی چه گر سللای  آن عزی مللاعی م  اجت

یلل  در که دهدمی نشان را روزگار آن جامعه در موجود مسای  عیناً حکایات ای  .است یللان ا چللون صللفاتی م سللد، هم  ح

طللرح نیز خشم و شهوت آز، و طمع و حر  دروغ، کینه، خشم، بخ ، نلله در .شللودمللی م یللات اینگو لللوی حکا  بللرای مو

تلل به جو و جست ای  در و گرددمی دلی  دنبال به اشداستانی یتهایصشخ رفتار و اعمال سللدمللی یلصفا بللات کلله ر  موج

  .اندآورده پدید را رذیله اعمال و اخاق

 

 مولوی دیدگاه اساس بر مثنوی در اخالقی رذایل و مذموم صفات بررسی -4

شللم، شهوت، طمع، و حر  :از عبارتند شده برده نام آن از معنوی مثنوی در کهمذمومی صفات برخی سللد، خ نلله، ح  کی

 .پردازیممی مثنوی در آنها بسامد و صفات ای  بررسی به اینجا در .بخ  و دروغ غرور، و کبر
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 آز و حرص 4-1

لللوی مللوارد، بسیاری در اما هستند مثنوی در مذموم صفات بسامدتری  پر طمع و آز و حر  یلل  از مو  مللذموم، صللفت ا

  :است داده نشان نیز مثبت بعدی

 تبلاه و ننل  تلو غیلر انلدر حلر       جاه و فخرست تو عشق اندر حر 

 (1955، دفترسوم مولوی،)                                                                                                     

یلل  کلله پیداست پ  .است شده شمرده مذموم خدایی غیر امور در و ممدوح خداوند امور در حر  باال بیت در  ا

  .نیست بد ک  در  موالنا نظر از صفت

 معنی به همچنی  و( 2080، چهارم دفتر. )است برده کار به قسمت و نصیب معنی در مورد یک در را حر  مولوی

 (3119، چهارم دفتر) .چیزی به وافر عاقه

سللیله به شتشو هنگام به لباس فشردن معنی به اص  در واژه ای  و دانندمی چیزی به تمای  شدت معنی به را حر   و

نللدمللی شللهویه قللوه به متعلق و اخاقی رذای  از را آز و حر  اخاق علمای .است آن بر مخصو  چوب کوبیدن  .دان

 . (129) نسا  و (37) نح  ،(103) یوسف ،(128) توبه ،(96) بقره .است آمده کریم قرآن در بار پنج مذموم صفت ای 

 آز و حر  مثنوی در بارها موالنا .است شده ذکر مثنوی در بار 170 از بیش حر  کلمه و بار 10 حدود آز کلمه

 :شودمی بیان اینگونه گوناگون منظرهای از مثنوی در حر  و کندمی نکوهش را

 مثبت حرص 4-1-1

 قرائت سلوک، هایراه طی خدا، به عشق مث  معنوی امور شام  کرده ذکر ممدوح حر  مورد در مولوی که مواردی

 : است انسان جسم از مراقبت به مربو  هم مورد یک و دانش و علم ارشاد، قرآن،

قللای برای و دادندمی دست از را آزمندی و حر  تلصف ردملم اگر :گویدمی موالنا .نس  بقای در حر  -  تلل  ب

 (2065، دفتراول. )گسستمی هم از آدمی نس  و نهادمی ویرانی به رو دنیا کوشیدندنمی خویش

 (1822، دفتردوم) .حق شهود و مشاهده بر آنها حر  دلی  به عرفا تودة سلوک راههای کردن طی  -

 (1862، سوم دفتر) .کریم قرآن قرائت بر حر (، 2069، دوم دفتر. )خلق ارشاد بر پیامبر تاش و حر   -

مللوخت  بلله حر  (،1955، سوم دفتر. )خدا به عشق طریق در حر   - نللش آ تللر) .دا تللر ،1758، سللوم دف هللارم دف ، چ

 (1320، ششم دفتر، 3119

 (241، چهارم دفتر. )حریصان کار نتایج مشاهده از تقوا اه  گرفت  عبرت  -

سللت با ارتبا  در و بوده معنوی نوع از همه شده شمرده ممدوح حر  برای که مواردی یلل  .خدا  بللا حللر  نللوع ا

ضللاع از برگرفته خداوند به عشق و سلوک مراح  طی در او خانقاهی دیدگاه و مولوی عرفان به توجه مللان مللذهبی او  ه

 .است دوره
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 مذموم حرص 4-1-2

 کتاب در .است شده یاد بدی به صفت ای  از عارفان، کتب اغلب در .است منفی صفات جمله از موارد بیشتر در حر 

 أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها :دارد آیه ای  به اشاره که( 1: 188 ج) شده نامیده دوزخ هفتگانه طبقات از یکی حر  عارفان، مقامات
ئللى در هفت هر براى و است در هفت دوزخ براى یعنى) مَقْسُومٌ جُزْ ٌ مِنْهُمْ بابٍ لِکُ ِّ سللت جز سللمت ه یلله (.شللده ق ، 44آ

 ( 15س

شللان حر ، نداشت  علت به پیامبران مولوی دیدگاه از نللق کار هللارم. )دارد رو قللی شللاه و (1136) دفترچ سللی حقی  ک

شللانة حر  ترک :بنابرای  (3123، چهارم دفتر. )نباشد شهوت و حر  بند در که است گللی ن شللت و مردان یللامبران سر  پ

 (4026، پنجم دفتر) .است
نللدم خللوردن در حوا و آدم می  و حر  :از است عبارت شده برشمرده مذموم حر  برای که مواردی جمله از  .گ

تللرپنجم. )طلبی جاه در حر  (2739، دوم دفتر) تللرپنجم) .خللوردن در حللر  (522، دف تللر، 2496، دف شللم دف  (4717، ش

تللر. )کللافر حللر  (807، ششم فتر)د .دانه کشیدن در مورچه حر  شللم دف یللدن حللر  (1033،ش  بلله دادن آزار در ورز

 (2193، ششم دفتر) .خویش تخت و تاج حفظ در پادشاهان حر  (1338 ،ششم دفتر. )بیگناهان

سللت حللر  آتش شدن تیز ، برشمرده حر  برای مولوی که هاییویهگی از یکی تللر. )ا نللی (21،اول دف  شللدت یع

 آن، بر عاوه (86، اول دفتر. )داندمی الهی نعمت برابر در ناس اسی و کفر را زدن حر  او همچنی  .است آن روزافزون

سللان تللا کرده باز دهان صد که است آتشی چون حر  عللد را ان هللارم) .ببل شللت کللار و (249، دفترچ ظللر در را ز سللان ن  ان

 (.1135، 1131، 1126، چهارم دفتر. )آرایدمی

سللت شده آورده عق  با تقاب  در حر  نیز مواردی در تللر. )ا هللارم ،2903، اول دف تللرپنجم، 1493، دفترچ ( 3736، دف

 حر  سویی از( 4182،دفترپنجم. )نیست انسان برای اندوهی و حر  دیگر دنیای در و دارد کاربرد دنیا در تنها حر 

قلل  تعبیر  (1499،دفترچهارم) .ندارد وجود فرشتگان طبیعت در و دارد حیوانی بعد که است صفتی حللر  ع لللب و پر  ط

 (518و517، 393 ،دفترپنجم و 3649،دفترچهارم. )است شده آورده مواردی در نیز

 

 حرص دلیل 4-1-2-1

عللث که میداند جسمانی کالبد در شدن محبوس و روح هبو  را انسان وجود در مذموم حر  اصلی دلی  موالنا  شللد با

 (926، اول دفتر. )شود خرسند حر  چون صفاتی به انسان

تللر) شده منع آنچه بسوی انسان حر  :از است عبارت شده مطرح که دیگری دالی  تللر ،854، سللوم دف شللم دف  ، ش

3659) 

، دفترپنجم. )شیطان وسوسه( 4064، سوم دفتر) شهوانی امیال غلبه(،  252،چهارم ،894 ، سوم دفتر) خوشی و تنعم

160) 
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 مذموم حرص اثرات 4-1-2-2

 عبارت مذموم حر  اثرات .است کرده اشاره نیز آنها به مولوی که هستند معنوی و مادی منفی اثرات دارای بد صفات

 :از است

هللارم ،2629، سللوم دفتر) .باطنی کوری  - نللد تللاثیر عللدم( 1468:  2823 ،1427، پللنجم ،1706-1705، چ  و پ

مللراض معالجه در ناتوانی(  374،اول دفتر) .هوس دام به افتادن(  2064،پنجم ،584 ،دوم دفتر. )اندرز حللی ا تللر) .رو  دف

گللاه درک عدم(  94،سوم دفتر. )ظاهربینی(  126،چهارم ،1547، دوم دفتر.)اندیشی عاقبت در ناتوانی (1963، اول  در

نللدگیروزی بلله باور عدم(  295 ،سوم دفتر) ... .ا اولیا  و صاحبدالن تللر) .خللدا ده کللت (429،سللوم دف تللر) .ها ، سللوم دف

شللنیدن( 1190،دفترچهارم) .گریحیله(  3733 و 3732 ، 2818،پنجم ،2870 هللارم). مللرگ صللدای ن ( 3104، دفترچ

تللرپنجم. )بسیار چیزهای دادن دست از(  610،پنجم دفتر) .نکردن قناعت(  46،1457، پنجم)دفتر  .گستاخی  1402،دف

هللان و دلی  پذیرش عدم(  2058،دفترپنجم) .است سراب دنبال به حریص انسان( 1472،دفترپنجم) ابدی حسرت(   .بر

 (1413 ، دوم دفتر. )خوک بصورت شدن محشور(  3057 ،پنجم دفتر)

 تللوانمللی و شللودمی انسان در بد صفتهای انواع شدن پدیدار موجب خود حر ، صفت شودمی دیده که طوری به

 در مللوارد ای  در .شودمی مطرح معنوی امور در هم بیشتر که هاستبدی از بسیاری مادر حر ، مولوی، دید در گفت

هللای بللر موثر و اجتماعی تبعات دارای انسان در صفات ای  وجود اثرات اما نشده ای اشاره اجتماعی امور به  ظاهر  رفتار

 خود زمان حکام به آوردمی میان به سخ  شاه حر  از مولوی که مواردی در .است بزرگ و کوچک جوامع در غلط

 .کنندمی ظلم مردم به خود تخت و تاج حفظ برای و آز و حر  اثر در که دارد اشاره

 

 حرص درباره موالنا هایتوصیه 4-1-2-3

هللدمللی هاانسان  از و کندمی نکوهش را حر  مذموم صفت مثنوی جای جای در موالنا نللد دوری آن از کلله خوا  و کن

 .نمایند نابود خود وجود در آنرا

 (595،سوم دفتر1372مولوی،. )شو راهی ترآهسته و نک  شتاب آزمندان مانند پ  است ناکام حریص انسان  -

 (1130، دفترچهارم) .ک  جستجو نیکوکاری و دی  امور در فقط را حر   -

شلل  راه که بردار جسمانی غذاهای خواریزیاده از دست حریص؛ شکمباره انسان ای  - قللت رو بللدی  حقی  کللردن ت

سللمانی غللذای حللانی غللذای بلله ج سللت رو تللرپنجم) .ا سللان، ای(  293،دف سللمان ان سللد و حللر  ری  .کلل  پللاره را ح

 (1401، دفترپنجم) .کنی رها را اعتدال ترازوی حر  واسطة به مبادا باش بهوش( 764،دفترپنجم)

 

 حرص با مبارزه طریق 4-1-2-4

بللارزه وسیله به باید مذموم صفت ای  که است معتقد حر  بردن بی  از برای موالنا فلل  بللا م سللان تللاش و ن یللان از ان  م

 به عشق( 535،ششم دفتر. )خداوند از گرفت  کمک(  4024،پنجم ،199، چهارم ،2563، دوم ،600، اول دفتر) .برود
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یللده توانندمی  ...ا اولیا ( 22، اول دفتر. حق حللی هللایپد خللاق و رو سللند ا حللت را حللر  چللون ناپ صللرف ت نللد ت  خداو

 ( 4551،سوم دفتر. دنیا به توجه عدم(  3283،سوم دفتر. )فقر و ناتوانی به تمسک(  809،اول دفتر) .درآورند

 1-1 درجدول صفت ای  هاییافته نتیجه .است درونی و معنوی حر ، با مبارزه هایراه شودمی دیده که طوری به

  .است شده داده نشان خاصه طور به 

 

 آز و حرص جدول 1-1

 صفت
 دفعات

 تکرار
 همانندی مبارزه راه ابتال دلیل اثرات کاربرد موارد

 حر 

 آز و

 
 

 

 
 

180  
 روز شدت

 حر  افزون
   

 حر 

 مثبت

 

 

 در حللر  -1

قللای  -2. تلل  ب

 بلللر حلللر 

 شهود و مشاهده

 حللر  -3. حق

یللامبر شللاد پ  برار

 حر  -4. خلق

ئللت بر . قللرآن قرا

 علم آموخت  -5

 مربو  آنچه -6

 .خداست به

 نس  بقای -1

 هایراه طی -2

 -3. سلللللللوک

. مللردم هللدایت

 و علم رشد -4

ملللللت  -5. حک

هللات  بلله مبا

 .خدا عشق

   

 حر 

 منفی
 

 حللللر  -1

 حفظ در پادشاه

خللت و تاج  -2. ت

. کللافران حللر 

 در حللر  -3

 -4. ازاری مللردم

 در حلللر 

 -5. خللللللوراک

 کللللوری -1

 عدم -2. باطنی

نللد تللاثیر  و پ

نللللللللدرز  -3. ا

سللی . خللدا ناس ا

سللارت -4  در ا

 -5. هللوس دام

شلللر  بللله ح

بللاس  -1  احت

 کالبد در روح

سللللمانی   -2. ج

نللع  -3. شللدن م

بلله یللال غل  ام

 -4. شلللللهوانی

. شیطان وسوسه

قلللر -5  و ف

 با مبارزه -1

فلللللل   -2. ن

. حق به عشق

 و ناتوانی -3

 یاری -4. فقر

نللد  -5. خداو

عللراض  از ا

 دنیا

تلللش -1  -2. آ

یللو -3. زخم . د

نللللله -4 -5. دا

سلللللمان  -6. ری

-7. ملللللللللرغ

سللللتخوان -8. ا

 .استسقا
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 و جللاه حللر 

 مقام

 صلللللورت

 .خوک

 

 درویشی

 طمع 4-2

نللهواقع  کاوانهروان منطق با را اجتماعی هاینگرش و الهگرایش و هاکنش موالنا موشکافانه و نقاد نگاه یلل  بلله گرایا  تحل

علله او .شللماردمللی آنها تکوی  منشأ را طلبانهمنفعت و مادی هایانگیزش و نشیندمی نللد را جام گللی بللازار همان صللور بزر  ت

علله ای  در. است استوار ضرر دفع و منافع جلب اساس بر اجتماعی ارتباطات و انسانی روابط آن در که کندمی  هللیچ جام

شللأ او بللرای کلله ورزدمللی دوستی ابراز او به و گذاردمی احترام خود همنوع به زمانی تا فرد .نیست طمع بدون سامی  من

 (63 :1384 رحمدل،) .باشد مضرتی دفع و منفعت جلب

 ال لح فلوص رازولت یلگفت یلک تلراس  اللم هلب ردیلب علطم را رازولت رلگ

 (573، دوم دفتر مولوی،)                                                                                                       

یللب شده چیره او دل بر طمع چون طمعکار انسان گویدمی موالنا . است آمده مثنوی در بار 80 از بیش کلمه ای   ع

یللد کنند عم  درست او گوش و عق  و چشم که بخواهد انسان اگر و( 2350، اول دفتر. )بیندنمی را دیگران و خود  با

 (569، دوم دفتر) .بدرد را طمع پرده

کللردن و  یللا آرزو  یللزی  بلله چ شللدید  یلل   هللوم م بللا مف تللون  ثللر م سللت و در اک طمع همیشه به عنوان صفتی زشت مطرح نی

یللان به افگند طمع علیه اهلل صلوات مصطفى چون :خوانیمدر شرح تعرف می.خواست و انتظار داشت  آمده است  کلله مک
یللرون وى بللر را ایشان کنید، نصرت مرا و بازگردید م  به و آرید ایمان م  به و بنوازید مرا مللع تللا آورد ب شللان از ط  ای

 طمع»همچنی  در رساله قشیریه (  33 مستملی بخاری،. )کردش نصرت مکیان بر آنگاه .بست خداى بر دل مجرد و ببرید
  .است آمده 576) زالی،« )غآخرت طمع» دی ، علوم احیا  در و 64)قشیری،) «معرفت
صلللی معنی از غیر به طمع نیز مثنوی در عللانی در دارد کلله ا گللری م یللز دی تلله کللار بلله ن سللت رف تللر. )ا ( 2977، دوم دف

هللارم ،2360، سوم دفتر1372مولوی، تللر، 2729، پللنجم ،2932، چ شللم دف  ،3249 ،1374 ،1373 ،877 ،448، ش

 (1064 ،2759، دوم دفتر. )داشت  انتظار معنی در همچنی . 419 ،4197 ،4189 ،4192 ،3616

 امدوده زی  م  که کردی طمع که   امشنوده تو پند کی م  گفت

 (1315سوم دفتر1372مولوی،)                                                                                          

 ممدوح طمع 4-2-1

یللات شللیفته و حللق انوار به بست  طمع  :مانند هست، مثبت هایجنبه دارای حر  مانند نیز طمع  ،پللنجم .)شللدن حللق تجل

3631) 

صللی  چلله هر را معنوی امور در طمع -  نللی تح مللع آن در و ک نللی ط سللت کللم ک تللر) .ا شللم دف تللر ،4051، ش ، دوم دف

(1953 
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 مذموم طمع 4-2-2

 :است موارد ای  شام  شده آورده نکوهیده صفت بعنوان طمع که مواردی

تللر. )طمع روی از دیگران هجو و نکوهش( 3000 ،دوم دفتر) .پرداخت  چاپلوسی به طمع روی از  -  1859،اول دف

تللر1372مولوی،) .خود درست تصمیم به اعتماد(  شللتباه کللار(  4463سللوم دف مللع روی از و کللردن ا ظللار ط شللش انت  بخ

 (2233، سوم دفتر1372مولوی،) .الوهیت مقام به دوخت  طمع چشم(  2122،پنجم) .داشت 

 طمع نتیجه -4-2-3

تللر1372مولوی،، ف578/، دوم دفتر) .ادراک قوه تباهی(  572،دوم دفتر. )دورویی و نفاق-  نللدن(  65،سللوم دف  بازما

تللر) .گللویی حق از زبان فللت  دروغ(  579،دوم دف هللارم) .گ تللر. )کللوری کللرو(  2431،چ  شللدن خللارج(  676 ،دوم دف

یللاد طمع(  2753،دوم دفتر) .گرفت  رشوه (732، دوم دفتر) .اعتدال از روح و شخصیت سللتی بن سللان ه مللی را ان نللدازدبر . ا

عللت(  2397 ،پنجم) .فساد و فتنه(  475،ششم دفتر، 142، سوم دفتر1372مولوی،) ،  2648، پللنجم. )سلللوک  از ممان

 (2373، ششم دفتر. )زیرکی(  3629، پنجم. )جسم رویی زرد و الغری(  2694،پنجم

 آورده، طمع از که توصیفاتی زیرا است؛ داشته نظر کاما خود زمان جامعه به زشت، صفت ای  توصیف در مولوی

سللتی انواع دچار مهاجمان، ویرانگر حمله از پ  هفتم قرن در که است ایجامعه به مربو  مشخصا سللت شللده هللاپ  در .ا

سللی مورد صفات ک  با مقایسه در صفات ای  بسامد کنیم بررسی عنوان یک تحت را آز و طمع و حر  اگر اص   برر

 هستند دیگر صفات بیشتر مادر آز، و طمع و حر  مولوی نظر به گفت باید ترتیب ای  به .است درصد 37/40 حدود

 .است امده 2-4 جدول در بخش ای  نتایج .خیزدمی بر صفت ای  از معنوی و روحی و اجتماعی معضات بیشتر و

 

 طمع بررسی نتیجه 4-2 جدول

 صفت
 دفعات

 تکرار

 موارد

 کاربرد
 اثرات

 طمع

 

 80  
 
 

 طمع

 مثبت
 

 به طمع

 حق انوار

 

 طمع

 منفی
  

بللاهی -3. دیگران هجو و نکوهش -2.دورویی و نفاق -1  -4. ادراک قللوه ت

تللدال از روح خللروج -6. کللوری و کللری -5. حقگویی عدم نللع -7. اع  از م

 فساد و فتنه -10. گیری رشوه-9. خواری-8. سلوک
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 شهوت 4-3
بللت و می  و آرزو معنی در شهوت شللتیاق و رغ فلل  شللوق و خللواهش و ا صللول در ن عللت و لللذت ح خللدا،) منف یلل  ده  ذ

 .است آمده( شهوت

سللان کلله صفاتی از یکی مولوی نظر از .است کرده استفاده مثنوی در شهوت کلمه از مرتبه 100 حدود موالنا  را ان

 :است شهوت بردمی دوزخ به

 میبرد دوزخ به تا شهوت نار    بفشرد آبی به بیرونی نار

نللی به را کلمه ای  گاه و( 230،اول دفتر) بردمی کار به نفسانی هوای مبنای به را شهوت گاه او  سللی شللهوت مع  جن

 (2586، ششم دفتر) .است رفته کار به اشتها معنی در شهوت دیگر جایی در(  414،اول دفتر) .آوردمی

 .دارد الزم را پیامبری وجود و مرد شهوت ترک

 (4026، پنجم) پیغمبلللری رگ و ملردی هسللت         آوری حر  و شهوت و خشم ترک

 .است حیوانی صفات از شهوت او نظر از

 بود حیوانی وصف شهوت و خشم     ودلب یلانسان فلوص تلرق و رلمه

 (2436، اول دفتر)                                                                                                                       

 ( 3697-98،اول دفتر) .است لغزشی و گناه هر ریشة و اص  که میداند آتش چون را شهوت موالنا طرفی از

لللی محمد امام .دارد پیشی  تفکرات در ریشه شهوت درباره مولوی دیدگاه یللز غزا یللای در ن  را شللهوت سللعادت کیم

صللورت است غالب آنها بر شهوت که کسانی رستاخیز و دانسته(  22: 1383غزالی،.)بهایم اخاق شللان خللوک ب  داده ن

 (24:همان) .است

 به نیز نفسانی شهوات گویدمی مزید م  ه  و کشدمی نعره هماره دوزخ که همانطور .دارد دوزخی سرشت شهوت

نللده جللا از سللریع خیلی شهوت باد با نباشد نماز اه  که کسی(  3699-3700،اول دفتر .شودنمی قانع چیز هیچ -مللی ک

هللا بلله عللادت اثر بر که است موری چون ابتدا در انسان در شهوت(  3796،اول دفتر. )شود بللدی  مللار و اژد  .شللودمللی ت

 ( 3471-3472، دوم دفتر)

 :از است عبارت شده بیان صفت ای  تبیی  برای مثنوی در که مواردی 

سللانی شللهوت بند به رستم شدن دچار لللوی،) .نف تللر1372مو ضللاد(  18،سللوم دف قلل  ت هللارم) .شللهوت و ع -2302،چ

2301) 

نللد شللهوتی نللوع هللر کلله طوری به  یللون و شللراب مان جللاب اف قلل  ح هللارم) .شللودمللی ع  ،3125  ،3612 و3613چ

تللر) .شللد زمی  به انسان هبو  باعث حوا شهوت(  3878پنجم شللم دف عللت از شللهوت(  2796،ش یللزار اطا گللردان و ب  رو

یللز تشبیهاتی(  1906،چهارم) .خود شهوت و می  با سلیمان حضرت مبارزه(  3791، پنجم) .است یللان شللهوت بللرای ن  ب

(  1369، پللنجم) .آفت(  637،پنجم. )فروخفته بیماران(  1116 ،چهارم)زنجیر :از عبارتند آن هایبهمشبه که است شده
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لللوی،) .خورشید(  1560،دوم دفتر)  .کمند(  2561،دوم دفتر)  .آتش تللر1372مو نللی ( 1060،سللوم دف تللی همچ  تعبیرا

 (44، پنجم) .است برده نام شهوت سمب  عنوان به خروس از و است برده کاربه را ( 235، چهارم) .شهوانی نف  چون

 

 شهوت دلیل 7-3-1

 :است نکرده مطرح آن برای خاصی دالی  و ن رداخته شهوت یابیریشه به چندان موالنا

 ( 3222،دوم دفتر) .باطنی بصیرت صاحبان و عارفان ادب ترک

 (2886 ، پنجم) .اخاق و کماالت نداشت 

 

 اثرات 7-3-2

خللی بلله مولوی و است فراوان انسان روان روح بر داشت  شهوت اثرات هللا از بر یللات در آن نللوی اب شللاره مث سللت کللرده ا  .ا

 .دارد هم بیرونی نمود اما است درونی و روحی شده ذکر که مواردی

 با زندان به شدن دچار(  10،دوم دفتر. )مثنوی بلند معانی درک عدم(  333،اول دفتر) .باط  دیده لوچی و کوری

 و پربی(  3458،دوم دفتر. )توزیوکینه خودبینی منشأ(  1977،دوم دفتر) .حیوانی حیات(  1839،دوم دفتر) .مصیبت و

 .صفتی شیطان(  2146،سوم دفتر1372مولوی،. )انسان وجود رفت  بی  از(  2136،سوم دفتر1372مولوی،. )روح بالی

نللدهای( 575، پللنجم)  .خدا فرمان اطاعت از جلوگیری( 2193، سوم دفتر1372 مولوی،) نللوان بلله فللراوان گز فللر ع . کی

 (3988 ، پنجم)

 

  هاتوصیه 7-3-3

 (819، سوم دفتر1372مولوی،) .بردارند دست شهوت از او همچون که میخواهد طریق سالکان از موالنا -

 (238، چهارم) .گرفت کار به تقوی و پاکی تقویت جهت در باید را شهوات -

 

 مبارزه راه 7-3-4

سللت شده داده نشان هم عملی راهکار معنوی راهکار بر عاوه شهوت از جلوگیری برای  ازدواج و خللوردن کللم آن و ا

 (1373، پنجم) .است

 چون مردم شهوت مث  و  :است در شرح تعرف نیز آمده .اندغالب متصوفه کم خوردن را عام  ترک شهوت دانسته
تللش به را هاهیزم همه .آتش مث  چون گرسنگى مث  و است هیزم مث  ملله و سللوزانند، آ سللنگى بلله را هللاشللهوت ه  گر

گللردد سللوخته شهوت تا و نگردد؛ سوخته شهوت نگردانى مسلط نف  بر جوع تا و .بنشانند فلل  ن قللاد ن گللردد حللق من . ن

 (195 بخاری، مستملی)
 :از است عبارت نیز معنوی راهکارهای
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هللده( 3703، اول دفتر. )آن می  و خواهش به اعتناییبی تللر) .مجا طللف(  2561،دوم دف یللت و ل تللر .حللق عنا ، اول دف

 .بینیممی 3-4 جدول در را شهوت بررسی نتایج( 3817

 

 شهوت بررسی نتایج 4-3 جدول

 صفت
 دفعات

 تکرار
 مبارزه راه ابتال دلیل اثرات کاربرد موارد

 شللللهوت -1 100 شهوت

 . جنسی

 شلللهوت -2

 .خوردن

نللی دو و کللوری -1  -2 .بی

نللد در اسارت  عللدم -3. تلل  ب

 و با -4. مثنوی معانی درک

صللیبت یللات -5. م یللوانی ح . ح

 -7. توزی کینه و خودبینی -6

 .عقلی بی

فللان ادب تللرک -1  و عار

 -2 .بللاطنی بصیرت صاحبان

  .اخاق و کماالت نداشت 

 

 . اعتناییبی -1

 . ایمان -2

 حق یاری -3

-کلللللللللم -4

 . خوراکی

 .ازدواج -5

 

 

 خشم 4-4
نللد غلبه خشم مذموم صفت بر نف  با مبارزه و تاش با باید انسان مولوی دیدگاه از نللرا و ک جللود در آ  فللرو خللود و

گللر مذموم صفات ایجاد برای شودمی ایمقدمه خشم نکند مهار را آن اگر زیرا نشاند جللود در دی سللان و شللم .ان عللث خ  با

شللم کلله شودمی باعث و(  333و332، اول دفتر) .شودمی روح تعادل عدم سللان دل چ سللیدن از او و شللده کللور ان  بلله ر

 (121، سوم دفتر1372مولوی،) .بماند باز طیبه حیات

 است ف  کی  را دوزخت ای  بکش هی          اسلت دوزخ سعیلر تخلم تلو خشلم

 (3480،دفترسوم1372مولوی،)                                                                                             

فللاعی نیرویی بعنوان را خشم صفت خداوند فللاع بللرای د سللان د سللداری و خللود از ان هللاد در حللق از پا علله بلله او ن  ودی

ئلل  و شودمی اخاق رذیلتهای از یکی به تبدی  شود خارج شیخو اصلی محور از صفت ای  اگر اما است، گذارده  رذا

 بلله که هستند کسانی  لمتقی: »است آمده  لچنی 134 آیه عمران آل ورهلس در .آوردمی همراه به خود با را دیگری مهم

نللدمللی مردم خطای از و برندمی فرو را خود خشم و کنندمی انفاق رنج و راحت نللد و گذر کللاران خداو سللت را نیکو  دو

 .دارد

یلل  بلله مختلف زوایای از موالنا و است شده برده نام مثنوی در بار 160 از بیش مذموم صفت ای  ضللوع ا شللاره مو  ا

فللراد بر گرفت  خشم :از عبارتست آن و است اندک آن موارد اما هست نیز مثبت صفتی مولوی نظر از خشم .دارد -بللی ا

 (2291،دوم دفتر. )آن دیدن زبون و نف  بر خشم  (564، دوم دفتر) .است حقیقت فاقد و ارزش
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  :از است عبارت شده بیان خشم برای که مواردی

 قومها ویرانی و با نزول سبب خشم ای  گاه که شودمی خشمگی  گناهکار انسانهای بر پروردگار :خداوند خشم

تللر، 3800، اول دفتر. )شودمی شهرهایشان و هللارم ،2506، دوم دف تللر،  114،چ شللم دف لللوی، ،1550، ش تللر1372مو  دف

 (2824 ،2814، سوم

 (4167 و 4166 ،سللوم دفتر1372مولوی،،  3826، اول دفتر) .گیردمی پیشی او خشم و غضب بر حق رحمت  -

قللول شللدن زای (  2755،سوم دفتر1372مولوی،) .بنده دل بر خداوند خشم و قهر حجاب یللان ع ثللر بللر دانا هللر ا هللی ق . ال

تللر) .کندمی تبدی  پشم و ری  به را کوه خداوند خشم(  2822،چهارم) شللم دف شللم(  2393 ،ش لللی خ  روی از خللدا و

 بللر موسی حضرت خشم(  3925،اول دفتر. )دی  دشمنان بر علی حضرت خشم(  758،اول دفتر. )نیست هوس و هوی

یللا  خشم اثر بر شهرها بارانیبی و خشکسالی 2491،دوم دفتر) .قومش یللا و انب لللوی،) .اول تللر، 1372مو (  2816،سللوم دف

 (1469دوم، 3799،اول دفتر. )کردند مهار آنرا تقوا لگام با و سوارند آن بر آنها زیرا استغامی چون عرفا برای خشم

  :دیگر موارد همچنین

سللیر سللر فرق بر کوبیدن(  3799،اول دفتر. )هستند غضب و خشم مذموم صفت اسیر فرمانروایان و پادشاهان  -  و ا

لللوی،. )فللردی از سللاله ده انتقام گرفت  برای شاه خشم(  2138،دوم) .پادشاه توسط بنده تللر، 1372مو (  3875،سللوم دف

سللائ  خللاطر به خشم(  2933،چهارم) او رساندن هاکت قصد و ندیم و مصاحب بر شاه خشم سللی م تللر) .نامو ، پللنجم دف

3046) 

 ( 776، دوم) .خشم روی از مادر کشت   -

 

 دلیل 4-4-1

 (852/926، اول دفتر. )است نهاده او وجود در خداوند که داندمی ذاتی صفاتی رااز خشم مولوی

 

 اثرات 4-4-2
سللرار کللردن فللاش زیرا است مادی احیانا هایزیان و معادی و معنوی هایجنبه دارای خشم برای ذکر اثرات نللدمللی ا  توا

 .باشد مادی زیانهای یا آبرو رفت  بی  از موجب

 (2407، سوم دفتر، 1372مولوی،. )درونی اسرار ساخت  فاش

لللوی،) .دوزخ آتش شدن ورشعله تللر، 1372مو هللارم3480و886،3822، سللوم دف هللی( 1078،چ  .کللافری و گمرا

 (112، چهارم)

 (3710، پنجم دفتر) .صبر شدن کم( 4687 ، ششم دفتر. )دشمنی ایجاد(  3448،چهارم) .حقیقت ندیدن
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  هاتوصیه 4-4-3

 :فرونشاند است صبر و بردباری که آن متضاد با باید را خشم

شللم خللوردن فللرو(  3800،اول دفتر) .زد را خشم گردن باید حلم تیغ با ضللب و خ بلل  در غ ضللای مقا هللی ق ، دوم) .ال

1307) 

 (3800، اول دفتر) .زد را خشم گردن باید حلم تیغ با

 

  مبارزه راه 4-4-4

 (3444، چهارم) .نشست ( 2892، پنجم دفتر) .خویشتنداری(  1655، دوم) .گریست  و دل سوخت 

 :دیگر موارد

شللم از دیگری موارد یلل  در را خ یللات ا یللد تللوانمللی اب تللر: )د تللر، 3736، پللنجم دف تللر، 926، اول دف ، 3796،اول دف

تللر 3562،  3051 ،3049 ،3039 ،2973پنجم دفتر، 3257، چهارم، 3097، 2291، 564،دوم 1513،1937   دف

هللارم تللر 2030،دوم،  3833، 1731چ تللر،   415، 776دوم  964 ،3046 ، 79،پللنجم دف  ،958، اول دف

تللر، 1507، چهارم ، 2893 ، 4024 و 4017،پنجم دفتر 4002، 4004 ،393ششم دفتر،  3345 ،2160،3346  دف

 (838، سوم

 .است شده داده نشان خاصه طور به4-4 جدول در خشم نتایج

 

 4-4 جدول

 صفت
 دفعات

 تکرار
 مبارزه راه اثرات کاربرد موارد

 160    

شللم   خ

 مثبت

  پیامبران و اولیا خشم 

  خداوند خشم

نللده گللرفت  خشم  بللر ب

 ارزش بی افراد

  

شلللم  خ

 منفی

 
 
 
 
 

حللی تعادل عدم -1 پادشاهان خشم  فللاش -2. رو

 باطنی اسرار کردن

تللش شللدن ور شللعله -3 . دوزخ آ

 کافری و گمراهی -4

 .صبر شدن کم -5

مللاز -1 نللدن ن سللت  -2. خوا . نش

 خویشتنداری -3
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 حسد 4-5

                                                                            (1126، دوم دفتر)  جحود آردمی تو بلر حسلودی کلز        حسود جز ک  دوا را کوران جمله

سللانها کلله است معتقد موالنا .ستا شده برده نام مثنوی در بار 70 از بیش مذموم صفت ای  سللیر در ان شللد م  خللود ر

 نوع همان با ایعده ولی آیدمی پدید حسادت و بخ  نظیر مذمومی صفات آنها در غذا خوردن با ایعده هستند متفاوت

سللادت روی از که داندمی ابلی  را عالم حسود اولی  او( 273، اول دفتر) .آیدمی پدید الهی عشق وجودشان در غذا  ح

 دفتر) .هستند ابلی  و شیطان پیروان حسودان که است معتقد و(  143،اول دفتر) .آوردبی سجده آدم بر که داشت نن 

 (429، اول

سللاس و خود نقص احساس آن منشأ که است اخاقی و روحی امراض سختتری  از حسد مللال اح گللران ک سللت دی  .ا

تللر دیگری از که بردمی سر به دغدغه ای  در همیشه حسود سللت کم یلل  .ا سللاس ا نللیکللم خللود اح  بللا شللودمللی تللوأم بی

یلل  است معتقد موالنا .گیردمی نشأت نف  شرارت از اینها همة که توزیکینه و بدخواهی بلل  مللرض ا مللان قا سللت در . نی

 (1126، دفتردوم)

سللان به نسبت شیطان حسادت حسد، درباره شده تکرار مضامی  از یکی سللت ان سللادت .ا سللان بلله شللیطان ح عللث ان  با

 .شد حوا و آدم پیرایه و تاج ریخت  و هبو 

 (2852 ، سوم دفتر) ربود چاالکی بله پیرایله و تلاج  ودللحس آن را اللم ایللباب و ادرللم

  :از است عبارت شیطان حسادت درباره شده مطرح موارد

تللردوم) .آدم بلله نسبت شیطان حسادت(  2146،اول دفتر. )او بر حسادت و آدم ترس از ددان و شیطان گریخت  ، دف

تللر، 1225 ،1218، پنجم دفتر ،2677 و 2676،چهارم دفتر 2785 ،2643، 2642 ،807  ،1219،1171، پللنجم دف

 (1087، دفتردوم،  1200،پنجم دفتر ،3429، دفتردوم ،1180

شللبه آمده حسادت به راجع که تشبیهاتی در بللارت هللابلله م سللت ع تللردوم) گللرگ :از ا تللان ،1407، دف  بللدگوهر درخ

 (1569، دفتردوم)

 (3838، اول دفتر. )آدم بر حسادت جهت به بهشت از ابلی  شدن رانده

 

 ابتال دلیل 4-5-1
 (4548/سوم دفتر). دیگران راحتی و نعمت  دیدن ،(1645/اول دفتر). حرام لقمه

 

 اثرات 4-5-2

سللادت خاطر به دروغگویی (439 و 438 ، 437،اول دفتر) .بینی و گوش دادن دست از تللر) .ح نللزل (1221، اول دف  ت

 حللواس به خل  شدن وارد (3159، اول دفتر)  .دیگران برای گرفتاری( 2523، اول دفتر) .با نزول  (809، دوم) .مقام

هللارم. )نظری تن  (3064، دوم) .دشمنی( 435، اول دفتر. )وجود تیرگی (432، اول دفتر) .معرفتی قوای و  (413، چ
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ملله سللوخت (  511، پللنجم. )بد چشم زیان( 2678چهارم. )قولنج بیماری تللر. )عا نلل ( 1201، پللنجم دف شللی و ج  .آدمک

 .جللاودان مرگ (2137،پنجم دفتر. )پردازیخیال و انگیزیفتنه( 1472،پنجم دفتر) .ابدی حسرت(  1202، پنجم دفتر)

 14.، پنجم دفتر)

  هاتوصیه 4-5-3

 (436، اول دفتر) .ما همچو را حسد سرک  بر خاک  -

 (1127، دوم) .باشد هستم موالنا که م  حسود آن اگر حتی دهد جان تا ک  محلیبی حسود به اینقدر  -

 (2563، دوم) .کندمی تبدی  گلزار به را وجود آن شدن برطرف که است خاری بوته چون حسد  -

 (2681، چهارم. بخواه خدا از را حسد درد درمان  -

 (764، پنجم دفتر) مسد حب ُ جیدها فی ک  یاد         حسد و است حر  که حبلی ای   بگس 

 (1207، پنجم دفتر) .حسادت درباره قدیمی داستانهای از گرفت  عبرت

تللر ،812،دوم)  :شللودمللی دیده دفاتر و ابیات ای  در آمده حسد درباره که دیگری موارد  ،3665 ،1238، سللوم دف

 (2031، دفترچهارم ، 2729،4589

 (5-4جدول) .نیست مثبت جنبه دارای و دهدمی تشکی  را بحث مورد صفات ک  از درصد ده تنها حسد

 

 حسد بررسی نتایج 4-5 جدول

 صفت
 دفعات

 تکرار
 اثرات کاربرد موارد

 دلیل

 ابتال
 همانندی مبارزه راه

 بلله شللیطان حسادت -1 70 حسد

سلللان سلللادت -2. ان  ح

یللامبران بلله کافران  -3. پ

سللادت  بلله سللاحران ح

سللی سللادت -4. مو  ح

سللمان سللاکنان  بلله آ

سللادت -5. انسان  بلله ح

 .جن  فرمانده انتخاب

گلللویی -1 یلللان -2. دروغ  ز

سللمانی مللانی بللی -3. ج  -4. در

تللارکردن -5. بللا نللزول  گرف

گلللللران شلللللمنی -6. دی  -7. د

گللی بللط تیر  بلله نللزول -8. روا

بلله یللوانی مرت تلل  -9. ح  و ق

 فتنه -11. حسرت -10. کشتار

 .انگیزی

 لقمه-1

 حرام

 

 یللللاری -1

نلللد  -2. خداو

بلللرت  از ع

سلللتانهای  دا

 .قدیم

 

 گرگ

خلللت  در

 و بللدگوهر

 تل 

 خار بوته

 
 

 

 غرور و کبر 4-6

 (1941، پنجم دفتر) آفتاب ز ی  غفلت چون منجمد     لباب از غفلت چیست  تکبر ای 

 .است شده برده نام آن از مثنوی در مرتبه 40 حدود که است مذموم صفات از دیگر یکی نیز غرور و کبر
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 (1853، اول دفتر. )کندمی گم را خویش خویشت  است بی  بزرگ خود و مغرور که انسانی میگوید موالنا

بلل  در ولی هستند متواضع ابلهان برابر در که کسانی از موالنا یللدگان مقا یللا  و برگز بللر اول نللد تک قللاد دار نللدمللی انت . ک

 ( 2225،چهارم)

 و( 333،ششم دفتر،  1404،چهارم، 2216، اول دفتر) .کندمی نهی غرور و کبر از را مردم موارد از بسیاری در او

 (1939، پنجم دفتر) .کندمی بر خودبینان ت  از را خودبینی و تکبر پوستی  باالخره حق حضرت قهر گویدمی

 

 ابتال دلیل 4-6-1

 (1947، پنجم دفتر) مقام ( 1861،اول دفتر. )ثنا و مدح  شنیدن (1940، پنجم دفتر) دنیوی ظواهر به گرایش

 

 غرور و کبر منفی اثرات 4-6-2

 مستی(  2033،چهارم. )پریشانی و تفرقه(  121،سوم دفتر. )باط  کوری (1980 -1979، دفتردوم. )کردن سرکشی  -

هللارم) . ستیزی حق و شللوع عللدم( 3343 -3614، چ تللر) .خ لللت(  610،پللنجم دف قللت از غف تللر. )حقی (  1941،پللنجم دف

للله(  3478،پللنجم دفتر. )دیگران به نگذاشت  احترام عللم مقاب بللر روی از بللاعورا بل ضللرت بللا غللرور و ک سللی ح تللر) .مو  دف

خللوت و کبر بخاطر هود قوم(  2367،ششم دفتر) .غرورش اثر در نوح پسر نابودی(  3300،اول چللار ن . شللوندمللی بللا د

 (4680، ششم دفتر)

هللارم) «.گذاشت  سر بر تکبر کاه» اصطاح آمده کبر درباره که مواردی دیگر از شللبیه و 3776، چ بللر ت هللر بلله تک  ز

 (166، سوم دفتر1372 مولوی،) .است پیاز ناگوار بوی چون کبر بوی اینکه و (2747-2752، چهارم)

 

 غرور و کبر بررسی نتایج 4-6 جدول

 صفت
 دفعات

 تکرار
 اثرات کاربرد موارد

 و کبر

 غرور

 

عللم غللرور -1 40  -2. بللاعورا بل

 نکردن سجده در ابلی  تکبر

 . انسان به

 -4. پریشانی و تفرقه -3. کردن سرکشی -2.خود کردن گم -1

مللی بی -6. حقیقت از غفلت -5. ستیزی حق گللران بلله احترا . دی

 آسمانی بای به گرفتاری -7

 

  دروغ 4-7
 (2576، ششم دفتر) دروغ گفتللار بلله نیارامللد دل        فروغ با صدق طمأنینست چون

مللده مثنوی در بار سی از بیش مذموم صفت ای  سللت آ گللویی :شللام  آن کللاربرد مللوارد و ا یللب و شللیطان دروغ  فر

شللخیص (2735، دوم) .دروغ سخ  با دل نیافت  آرامش (274، دومو. )ا از آدم خوردن سللت ت سللط دروغ و را لللب تو  ق
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یلله (2755، دوم. )نورانی سللت از دروغ حللرف گللرفت  ما بللودن دروغ (2930، دوم. )را صلله ن خللرت عر تللر. )آ ، پللنجم دف

1769) 

  .است رفته کار به نیز( 4311، ششم دفتر. )دروغی  درمان و( 3901، پنجم دفتر. )دروغ صبح تعبیر همچنی 

 

 اثرات 4-7-1
 (2734، دوم. )قلبهاست تردید مایة دروغ :است فرموده ( )پیامبر «القلوب فی ریب الکذب»

 

 دروغ بررسی تایج 4-7جدول

 اثرات کاربرد موارد تکرار دفعات صفت

 دل آرامش عدم -1 دروغی  درمان -2. انسان به ابلی  دروغ -1 30 دروغ

 

 کینه 4-8

 هاکینه و بخ  و حر  و آز از پاک       هاسینه آن دلانکرده  لصیق کللی

 :است موارد ای  شام  و آمده مثنوی در بار بیست حدود صفت ای 

شللم دفتر و 3301،پنجم دفتر) .او به یوسف برادران کینه(  1574،سوم دفتر) .همسرش به زن توزیکینه  2015، ش

 (958، اول دفتر. )بندگان به عزرائی  خشم و کینه (

 (177، چهارم. )است رفته کار به گرفت  انتقام معنی در کینه نیز مورد یک در

 

 ابتال دلیل 4-8-1
 (3467، دوم. )شودمی کینه ایجاد موجب کردن عم  افراد می  برخاف و کسی نظر با مخالفت

 (1514، پنجم دفتر. )کندمی آشکار دلها در را کینه نیز شودمی تبدی  دشمنی به که دوستی

 ( 3719،اول دفتر .)آیدنمی شمار به دیده اه  دارد کینه که کسی کندمی بیان مثنوی در موالنا

 

  کینه با مبارزه راه 4-8-2

 (2578 ، اول دفتر. )دوستی و صلح (2148، دوم) احسان و نیکی

 

 کینه بررسی نتیجه 4-8جدول

 صفت
 دفعات

 تکرار
 مبارزه راه ابتال دلیل اثرات کاربرد موارد
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 -2. شللوهران به زنان توزی کینه -1 20 کینه

 . انسان به عزرائی  کینه

 گرفت  انتقام -3

 یوسف برادران کینه -4

 عللللدم -1

 بصیرت

فللت -1 ظللر بللا مخال  ن

  دیگران

بللدی  -2 سللتی ت  بلله دو

 دشمنی

 و صللللح -1

 دوستی

کللی  -2  و نی

 احسان

 

 بخل 4-9

 را خللواض دّر دیللد دارد شللاد را اعللواض بللود نادیلدن بخل 

 بدیل بی نبازد چیزی ک  زآنکه بخی  نبود هیچک  عالم به پ 

 (898-899، دفتردوم)                                                                                                              

سللت مللوارد ای  شام  و رفته کار به مثنوی در بار پانزده حدود صفت ای  خلل  عللدم: ا نللد، ب نللا خداو خلل  عللدم بلله موال  ب

سللانها بلله دادن نعمت در خداوند شللاره ان نللدمللی ا نللد ک نللایی نللور مان شللمه از کلله بی شللم چ سللانها چ سللت جللاری ان تللر) .ا  دف

شللم خلل  صللفت شللدن وارد ،1019،ش ملله در ب مللال نا سللتاخیز روز اع تللر) ر خللیان سللرزنش ( 1782، پللنجم دف تللر) .ب  دف

 (3805، اول دفتر. )خدا رضای برای بخ (  380،پنجم

 

 ابتال دلیل 4-9-1

 خدا خواست

 رقم آدم دل ضمیمة بر آنرا خداوند که داندمی آدمی ضمیر لوح بر ازل نقش انسان در را صفات وجود موالنا نهایت در

 :کندمی مستولی او بر را صفات ای  خداوند و ندارد اختیاری خود از هاصفت رویکرد در انسان گاهی .است زده

 (3334، ششم دفتر)  بردمی را سخا آردملی بخل   بردمی را رضا آردمی خشم

 (898، 899دوم) .بخشندگی اثر ندیدن

 

 اثرات 7-9-2

 (1996، چهارم) .کندمی سرپیچی مرشد دستورات از مرید که است ای  داشت  بخ  اثر

 

 بخل بررسی نتیجه 4-9جدول

 دفعات صفت

 تکرار

 ابتال دلیل اثرات کاربرد موارد

خلل  عللدم -1 15 بخ  نللد ب  حللق در خداو

 بندگان

شللی -1 عللت از سرک  اطا

 مرشد

  بخشش نتیجه ندیدن -1
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 رستاخیز روز در بخ  نامه -2

 انسانها بودن بخی  -3

 

 نتیجه  -5

یلل  بلله توجه با .پردازیممی آنها اثرات و مذموم صفات و اخاقی رذای  بررسی به پهوهش ای  هایداده به توجه با  کلله ا

سللی را صللفات اجتماعی آثار بخش ای  در .است مثنوی بر اجتماعی مسای  تاثیرات پهوهش ای  موضوع نللیممللی برر  .ک

یلل  به ابتا برای .است آز و طمع و حر  آن از مذموم صفات بسامد بیشتری  شودمی دیده جدولها در چنانکه  صللفت ا

 ای  نابسامان اوضاع در دیدیم پهوهش ای  ابتدای در که بطوری .است فقر آنها از یکی که کرده ذکر دلی  چند مولوی

 و درویشان زمره در را خود آورده روی خانقاه به فقر علت به مردم برخی که طوری به دارد وجود درویشی و فقر دوره

یلل  شدن پدیدار بر را معض  ای  تاثیر مولوی بنابرای  .بگذرانند را زندگی طریق ای  از تا اندداده قرار متصوفه  صللفت ا

قللر بلله آوردن روی نیز آن با مبارزه هایراه ذکر در سویی از .است داده نشان نللوان را ف سللت کللرده ع جللا در کلله ا  بلله این

نللددانسته درویشی و فقر را سلوک هایازراه یکی که است شده متشبث مشای  و متصوفه راهکار قللع، در .ا مللی وا  تللوانن

سللت گرفته نظر در را جامعه از متفاوت قشر در مولوی زیرا است؛ متفاوت هم با نظر دو ای  گفت کللی .ا  عللادی مللردم ی

نللد طللی را سلوک راه خواهندمی که که هستند مریدانی دیگری و شوندمی طمع دچار نداری و فقر اثر در که هستند  کن

 .بخشکانند را مذموم صفات ریشه تا بکشند ریاضت باید و

یللز صفات ای  از شونده ایجاد اثرات در    لللوی ن سللای  بلله مو مللاعی م جلله اجت شللته تو کلله دا سللتقیم طللور بلله چنان  یللا م

 هجو دورویی، و نفاق فساد، و فتنه گیری،رشوه :به توانمی جمله از است کرده ارهلاش اتلصف  لای اتلتبع به غیرمستقیم

بللی  و دارد قرار جامعه با رابطه در همه که کرد اشاره اندرز و پند تاثیر عدم خواری، گویی،حق عدم دیگران، سللایلی م  م

 .است مذکور تاریخی کتب در هفتم قرن اجتماعی اوضاع شرح در که است

 و حللر  مانند خشم مثبت بعد .است شده مطرح منفی و مثبت ابعاد در که است خشم بسامد، نظر از صفت دومی 

 بلله بندگان نافرمانی دلی   هلب که شده اشاره اولیا و پیامبران و خدا خشم به مثبت ابعاد از .نیست خوبی تبعات دارای طمع

 نیست دایمی صفتی خشم. بدانیم انسان برای منفی صفتی باید را خشم حال هر در پ  دارد منفی تبعات و آیدمی وجود

تللی .شللماردمللی انسان ذاتی ویهگی آنرا تنها کندنمی ذکر آن برای دلیلی مولوی سبب همی  به است عارضی و  کلله اثرا

سللرار کللردن فللاش شام  آن اجتماعی اثرات .است معنوی هم و اجتماعی هم شده ذکر خشم برای  صللبر شللدن کللم و ا

 .است دیگران و خود برای تبعاتش که است

 شودمی محسوب حیوانی صفت ای  .است گناهان  بسیاری منشأ عارفان، برخی نظر از که است شهوت بعدی صفت

فللان بلله نسبت ادب ترک و اخاق نداشت  مولوی را صفت ای  به ابتا دلی  .شود سرکوب باید و ندارد مثبت بعد و  عار

 هم مواردی در اما کرده اشاره معنوی مسای  به بیشتر آن از منبعث اثرات مورد در .دارد فرهنگی ابعادی که است دانسته

  .است کرده اشاره توزی کینه و مصیبت و با نزل :چون اثراتی به
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علله بللرای آن ضللررهای و شده شمرده فراوان اجتماعی اثرات دارای نیست، زیادی بسامد دارای که ای  با حسد  جام

 بللرای شللده ذکر اثرات .باشد هم سیاسی اختافات از بسیاری منشأ تواندمی مولوی نظر از صفت ای  .است شده گوشزد

بللط، تیرگی انگیزی، فتنه کشتار، و قت  :است موارد ای  شام  و اجتماعی بیشتر صفت ای  شللمنی، روا تللاری د  بللرای گرف

  .نیست مثبتی بعد هیچ دارای نیز صفت ای  .است دروغگویی و جسمانی زیان دیگران،

نللا و مللدح شنیدن آن به ابتا  دالی  از و دارد اجتماعی تبعات که است صفاتی جمله از نیز غرور و کبر قللام و ث  و م

گللران، بلله حترامیابی :مانند گرددبرمی جامعه به نیز آن تبعات و است منصب قلله دی نللی، تفر شللی سللتیزی، حللق افک  .سرک

  .دهدمی نشان آنرا تبعات و کندمی بیان آدم بر کردن سجده در شیطان نافرمانی مورد در را مثال بیشتری  مولوی

  .است دیگران دادن فریب مانند اجتماعی تبعات دارای که است مثنوی در کاربرد کم صفات از دروغ

سللت انتقامگیری چون اجتماعی تبعات دارای بسامد کمی وجود با نیز کینه خلل  .ا شللتر ب نللی صللفتی بی سللت درو  کلله ا

 .دهدمی نشان را مثنوی در مذموم صفات بسامد(  1-5جدول) .گرددمی بر انسان خود به نیز آن تبعات

مللاعی تللاثیر بیشتری  شد گفته چنانکه بحث، مورد مذموم صفات میان در مللع و حللر  صللفات آن از اجت  و آز و ط

 (2-5جدول) .است حسد

مللوده بیان موارد ای پاره در موالنا را صفات ای  به ابتا دالی  لللب کلله ن نللوی اغ سللت مع نلله، مللورد در و ا لللی کی  دلی

 ( 3-5جدول. )است نموده ذکر آن برای اجتماعی

لللوه نف  با مبارزه بصورت و درونی مولوی دیدگاه در صفات ای  با مقابله راهکارهای نللدمللی ج لللوی .ک قللد مو  معت

یلل  کنار در اما کند قوی را خود ایمان و بخواهد یاری خدا از بد صفات شر از رهایی برای باید انسان است صللیه ا  هللاتو

نللدمی رابیان احسان و نیکی و دوستی و صلح ایجاد کینه، مورد در چنانکه .است داده پیشنهاد هم عملی راهکارهای  و ک

 (4-5جدول) .است کرده اشاره خوردن کم به شهوت، مورد در

 

 مذموم صفات بسامد 5-1جدول

 بخل کینه دروغ غرور و کبر حسد شهوت خشم 70طمع و آز و حرص صفت

 15 20 30 40 70 100 160 260 تکرار دفعات

 %1/2  %3/4 %7/5 %10 %38/14 %23 %40/37 درصد

 

 

 مذموم صفات اثرات 5-2 جدول

 و آز و حرص

 طمع
 بخل کینه دروغ غرور و کبر حسد خشم شهوت

فلللاق -1 گللللویی-1 علللدم -1 و کوری-1 و ن -1 -1 عدم -1 کردن گم -1. دروغ
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یلللللللی -2. دورو

 هجو و نکوهش

گلللللللران  -3. دی

بلللاهی  قلللوه ت

 عدم -4. ادراک

گلللللویی  -5. حق

 .کللوری و کری

 روح خللروج -6

تلللدال از  -7. اع

نللع  .سلللوک از م

 -9. خلللواری -8

. 10. گیری رشوه

 -11 .فساد و فتنه

نللد تاثیر عدم  و پ

نللللللللدرز  -12. ا

سللی .  خللدا ناس ا

سللارت -13  در ا

 -14. هللوس دام

 صللورتبه حشر

 خوک

نللی دو  -2. بی

سللارت  در ا

نللد  -3. تلل  ب

 درک عللدم

علللللانی  م

نللللوی  -4. مث

 و بللللا

صللیبت  -5. م

یللللات  ح

یللوانی  -6. ح

 و ودبینیخلل

نلله . تللوزیکی

 عقلی بی -7

 

عللللادل  ت

حللی -2. رو

 کردن فاش

سللللرار  ا

 -3. بلللاطنی

 ور شللعله

 آتش شدن

-4. دوزخ

 و گمراهی

 -5. کللافری

 شللدن کللم

 صبر

 

یللللللان -2  ز

-بی -3. جسمانی

 نزول -4. درمانی

 -5. بلللللللا

تلللارکردن  گرف

گللللللللران  -6. دی

شلللللللللمنی  -7. د

 -8. روابط تیرگی

بلله بلله نللزول  مرت

 و قت  -9. حیوانی

شللللللللتار  -10. ک

 فتنه -11. حسرت

 .انگیزی

 -2. خلللللللللود

شللللی  سرک

 -3. کلللللللردن

قللللله  و تفر

شلللللانی  -4.پری

. سللتیزی حللق

لللت -5  از غف

 بی-6. حقیقت

مللی  بلله احترا

گلللللران  -7. دی

تللاری  بلله گرف

 .آسمانی بای

 

 عللدم . آرامش

 بصیرت

 سرکشی

 از

عللت  اطا

 .       مرشد

 

 مذموم صفات به ابتال دالیل 5-3جدول

 حسد خشم شهوت طمع و آز و حرص
 و کبر

 غرور
 بخل کینه دروغ

بللاس -1  در روح احت

سللمانی کالبد نللع -2. ج  م

بلله -4.  شللدن یللال غل  ام

سللله -5. شلللهوانی  وسو

قلللر -6. شلللیطان  و ف

 ادب تلللرک -1

فللان  صللاحبان و عار

صللیرت  -2. بللاطنی ب

مللاالت نداشت   و ک

  .اخاق

- 1- 

ملله  لق

 حرام

 

فللت -1 - -  بللا مخال

ظللر گللران ن .  دی

بلللللدی  -2  ت

سللتی  بلله دو

 دشمنی

 ندیدن -1

جللله  نتی

 بخشش
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  درویشی

 

 مقابله راهکارهای 5-4 جدول

 و آز و حرص

 طمع
 حسد خشم شهوت

 و کبر

 غرور
 بخل کینه دروغ

بللارزه -1  بللا م

 نف 

 حق به عشق -2

 و نللاتوانی -3

 فقر

 یلللللاری -4

 خداوند

عللراض -5  از ا

 دنیا

-بلللللللی -1

 اعتنایی

 ایمان -2

 یلللاری -3

 حق

 کللللم -4

 خوراکی

 ازدواج -5

ملللللاز -1  ن

 خواندن

 نشست  -2

3-  

 خویشتنداری

 خداوند یاری -1

بللللرت -2  از ع

 قدیم داستانهای

 

 و صلللح -1 - -

 دوستی

کللی -2  و نی

 احسان

- 
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