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 چکیده

 قرار توجّه ادب فارسی مورد متون هایازمهم ترين بخش يكی جامعه به عنوان اجتماعی  مسائل اخیر در سال های

شناختی مفهوم  جامعه هدف از اين پژوهش تحلیل. است شده نگاشته زمینه اين در ارزشمندی آثار و گرفته است

 و تجزيه برای محتوا تحلیل تكنیک از حاضر در تحقیق. است (موالنا) بلخی محمد الدين جالل هایعشق درانديشه

 آثار بررسی از پس که به اين صورت انجام شده است تحقیق اين در اجرا روش. است شده استفاده اطالعات تحلیل

. گرفت قرار تحلیل و تطبیق مورد شناسان جامعه ساير نظر با شناختی جامعه لحاظ به را وی های انديشه موالنا،

گیری هدفمند سه اثر جمعیت آماری اين تحقیق را آثار معروف موالنا تشكیل داده است که به صورت روش نمونه

تحلیل . به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است( مثنوی معنوی، ديوان شمس تبريزی و فیه مافیه)مهم موالنا 

 و مقصود به ما اجتماعی زندگی عشق بدون گويد می ما به های صورت گرفته بیان کننده اين مطلب است که موالنا

 . رسید نخواهد سرانجامی

 ، مثنوی معنوی، ديوان شمس تبريزی، فیه مافیه(موالنا) بلخی محمد الدين عشق، جالل :یدیواژگان کل
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Abstract 
In recent years, the study of social problems have been seen as one of the most important parts 

of Persian literature texts which culminated in valuable works written in this field. The aim of 

this study was to analyze the sociological concept of love in Jalāl ad-Dīn Muhammad Balkhī‘s 

thoughts (Mowlānā). In this study, content analysis was used to analyze the data compiled.  The 

research method involved analyzing the works of Mowlānā and his thoughts were then 

compared and contrasted in terms of sociological viewpoints with other sociologists’ 

comments. The statistical population consisted of famous works of Mowlānā from which three 

important works (Masnavi, Divan-e Shams-e Tabrizi and Fihi Ma-Fihi) were selected as this 

study’s sample through targeted sampling. The results of the analysis suggests that Mowlānā is 

informing us that without love our social life would have no purpose or destination. 
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 مقدمه

گراست، او انسان را مانند قرآن و عصای موسی و نفس  گرا و ستايش انديشه اجتماعی مولوی کمال

خواند که چند  مرغ باغ ملكوتش می: داند ای از حقايق متعالی و رمز اندر رمز می عیسی، مجموعه

اش  اما آنگاه که انسان را در موجوديت اجتماعی: است روزی در کنده و زنجیر تن گرفتار آمده

يابد که از فطرت قدسی و عرشی خود  ای می دهد، او را موجود مسخ شده مورد ارزيابی قرار می

عشق . دهد خارج شده و به صورت ديو و دد و گرگ آدمخوار، درآمده و جواب خوبی را با بدی می

شود که برخی از خوانندگان شه عرفانی او سبب میو شوريدگی مولوی و گستردگی و ژرفای اندي

آثارش به اين نتیجه برسند که در دريای طوفانی عشق مولوی و يا در جهان سراسر سوز و گداز 

معنوی شاعر، به دنبال مباحث اجتماعی گشتن، و يا از مسائل ترتیبی و فكری و فرهنگی بحث 

ری شوريده، خواه به عنوان انديشمندی مولوی به هر حال خواه به عنوان شاع .کردن خطاست

زی، که به گستردگی از دست آوردهای زاد و جامعهجامعه. ، در تمام احوال انسانی استژرف

مند شده و خود نیز، به سهم خويش، بر غنای فكری و فرهنگی جامعه و علوم و معارف آن بهره

 .(1   :831  به نقل از ستوده و همكاران،) اين میراث فرهنگی افزوده است

های بس وسیعی دست يافته است و افكار او در اين زمینه، مولوی در قلمرو عشق و عرفان به افق

اند؛ اگر چه پذيرفتنی است که افكار و عقايد با وجود شور و شیدايی او، منسجم و گسترده و ژرف

رفتار اجتماعی به آن و نظريات اجتماعی او بويژه در قلمرو امور و مسائل زندگی عملی و اخالق و 

وسعت و عمق و نظام يافتگی افكار عرفانی او نیست؛ شايد ضرورتی هم نبوده است که در اين 

به عنوان مثال در مسائل اقتصادی تنها میتوان گفت که . مورد به سیستم سازی کامل دست زند

ر برابر کمال شاعر، زراندوزی را مانع پیشرفت و تعالی معنوی و آفت اعتالی انديشه و سدی د

 :يابی میشمارد

 چند باشی بند سیم و بند زر بند بگسل باش آزاد ای پسر

بینی عرفانی شاعر مسلما نظريات اجتماعی مولوی، مانند اغلب نظريات ديگر او، به اقتضای جهان

تر، شاعر وارسته و آزاده منش، رسیدن مردم کنند؛ به بیان روشنجنبه خاص خود را حفظ می

داند و جنگ هفتاد و دو ملت را بیهوده های گوناگون، مجاز و معتبر میبه حقیقت از راه جو راحق

شمارد؛ و با تربیت و تهذيب اخالقی و تزکیه معنوی و از خود گذشتگی و دوری از جهل و می

ای که اسباب جويی و حقیقت پژوهی نوع پروانهخود خواهی به دنبال حقیقت میگردد؛ حق

ا، حتی در میان دارندگان افكار و عقايد ديگر، فراهم آورده و سرانجام از او محبوبیت شاعر ر

 .(1  :839 ترابی، ) شاعری انسانی، و انسانی جهانی ساخته است

ای که در آثار او بويژه در مثنوی و غزلیات کامال مشهود است مربوط است به تجارب نكته عمده

عمیق از آنچه مربوط به مردم روزگارش و  خاص او از مسايل اجتماعی و ادراک و احساسی

ديده با و او آنچه را که در زندگی همگانی به صورتی قابل طرح می. اجتماعی دورانش است

مصاحبت با مردم و بینش عمیق که ناشی از . دريافت حكیمانه در فحوای اشعارش نمايانده است
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هنرمندانه تجارب زندگی  احاطه بر جمیع علوم روزگارش است، امكان شناخت و شناساندن

اغلب حكايات و تمثیالت و روايات برگرفته از مشهودات اوست . اجتماعی را به وی بخشیده است

وی پسندهای اجتماعی را . ای از آن، مسايلی است که غريزی و فطری آدمی استو حجم عمده

بسیاری از . کنداش و متناسب با روحیه عامه بوده است، در اشعار خويش مطرح میمطلوب زمانه

های اجتماعی وی که متناسب با توان از مقوله برداشتعقايد موالنا در مورد زنان، کودکان را می

 .(21 :  831 مباشری، ) روحیه مردم معرف پسند آنان است، به شمار آورد

 

 بیان مسئله

است که  ایهای اجتماعی و روانشناختی انديشه های موالنا به گونهگستردگی و عمق مضمون

-هايش شگفت زده نشود و به تحسین نكته بینیکمتر کسی ممكن است پس از مطالعه نوشته

های رفتار و کردار ها و نظريهشناسینگیز مفاهیم و گونهامروز با پیشرفت شگفت ا. های او نپردازد

علم های مفهومی در انديشه های موالنا برای اجتماعی، شايد جستجو به منظور يافتن معادل

توان گفت، آنچه موالنا در شناخت طبايع، اطوار، معنی به نظر آيد؛ اما به يقین میجديد بی

های علم جديد و قدرت ها و ابعاد وجودی انسان مطرح کرده است، فراتر از نظريه پردازیصورت

 .(8  : 812 علی احمدی،) تبیین کنندگی آن است

جمله آنكه هنر و امور و مسائل فرهنگی و اجتماعی شود از در همین احواالت سواالتی مطرح می

های اند چه تاثیری در احوال انسانپیشینیان که خاص خود آنان و ويژه زمان و مكان آنان بوده

تواند داشته باشد؟ گزينش و سنجش يا مطالعه و ارزيابی جوهر اجتماعی و هنری قرن حاضر می

صله دارند با معیارهای نوين متعلق به سده بیستم يا ها از ما فاآثاری که آفرينندگان آنها سده

 .(2  : 831 مباشری، )گشا و روشنگر باشد؟ تواند منطقی و گرهبیست و يكم تا چه اندازه می

شوند؟ لذا، می تحلیل چگونه شناختی جامعه ديدگاه از موالنا هایحال سوال اين است که انديشه

شناختی انديشه موالنا، با در نظر داشتن گستردگی در تحقیق حاضر به منظور تحلیل جامعه 

و آثار به جا مانده از ايشان که بازگو کننده وسعت انديشه و درک  مفاهیم اجتماعی در نوشته

شناختی برخی از واالی مفاهیم اجتماعی از سوی ايشان است؛ تنها به بررسی و تحلیل جامعه

. ، صلح و انسان دوستی پرداخته خواهد شد مفاهیم اجتماعی از جمله عشق، با خود بیگانگی

های همچنین محقق در نظر دارد تا عالوه بر مسائل اجتماعی، طی بررسی جامعه شناختی انديشه

حضرت موالنا برای هر يک از اين مفاهیم، به مقايسه با نظريات برخی از جامعه شناسان کالسیک 

 .به تبیین مبانی نظری پرداخته می شوددر ادامه جهت بررسی بهتر موضوع، . و مدرن بپردازد

 

 

 

 



 مبانی نظری

 عشق

ها های اساسی در جهان بینی عرفانی اکثر عرفاست بسیاری از آنعشق يكی از اصول و آموزه

دانند شرط اصلی در سیر و سلوک برای وصول به حق و رسیدن به معرفت و يقین می عشق را

گاه حسن يار شود و تواند تجلیدارد که میانسان روا میعشق، چنان قابلیتی به جان  زيرا اکسیر

در مكتب موالنا اين مسئله از جايگاه . به بارگاه اطمینان و آرامش دست يابد به وسیله آن آدمی

صیانتی و )آدمی به کمال و شناخت ذات احديت برخوردار است  واال و ارزشمندی در رسیدن

 (.812 اسكو، 

 فراوان شرح از پس همه ولی دارد؛ عشق از تعريفی خود ظنّ از ینظر صاحب عارف و شاعر هر

 :اندکرده واگذار عشق به را عشق حقیقی شرح و اقرار عشق تعريف در عجز خود به موالنا، همانند

 پسر است ای درفشان ابر چو گفتن در عشق پرس عشق از مپرس، کس از مپرس من از را عشق

 پسر ای است ترجمان را خود عشق حقايق در نیست محتاج منش چون صد و من ترجمانی

 
 ( : 8غزلیات موالنا، ج)

 

 :کند موالنا در حاالت انسانی، مفهوم عشق را چنین بیان می

 عشق دريايی است عمقش ناپديد در نگنجد عشق در گفت و شنید

  يا

 چون به عشق آيم خجل گردم از آن هر چه گويم عشق را شرح و بیان

  و

 چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت اندر نوشتن می شتافت چون قلم

داند که در آن تمام وجود آدمی مانند گیاهی که پس از دوران  عشق را تجربه ای می( راسل) 

عشق را اشتیاق و محبت همراه با لذت، شادی، ( هزلو. )شود خشكی بر آن باران ببارد، تروتازه می

 .داند رضايت و احساس غرور و حتی وجد و شعف از برخوردار بودن از اين احساس می

. کندمی دور عشق حقیقت از را انسان تنها شود،می بیان عشق از عبارات و واژگان بقال در آنچه

 با که است ایچشمه بلكه شود؛ نمی کسب مدرسه و مكتب در که است غیبی ایلطیفه عشق

 :جوشدمی جان عاشق میان معشوق از عنايت

 آموختنی نه بود آمدنی عشق سوختنی و ساختن از خبر بی ای

 (1 8: 3ج رباعیات،) 

 مقام سالک موالنا، زبان از عشق حديث شنیدن و بدانند عشق از خواهندمی ها انسان اين، وجود با

 از بزرگی جمع چون آغاز دارد؛ زهد شكل ترين ساده از که خراسان دگر تصوف حالوتی عشق،

 تصوف خراسان که از ساده ترين ئشكل زهد آغاز»: معتقدند شفیعی کدکنی نظیر محققان،

 اصلی پايۀ را عشق همچنین(. 923:  81 شفیعی کدکنی، )« رسد می اوج به مولوی شود، در می
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اند  دانسته حال و جذبه و عشق پارچه يک را که مولوی آتشین غزلیات و مولوی عرفانی طريقۀ و

 (.1-3:  811 همايی،)

 از برخورداری با مذهب به شريعت اهل نگاه همان عشق، به تصوف اهل بزرگان ديگر و موالنا نگاه

« است دين به نسبت جمال شناسانه و هنرمندانه نگاه عرفان»: است عمیق احساسی هایجلوه

 در که است عارفانه سلوک و اين انديشه، رکن اصلی سیر(. 83:  81 شفیعی کدکنی، )

 واسطۀ به چه هر البد و است فرض رسیدن خدا به عزيز ای»: است شده تشريح چنین نیزتمهیدات

اين  بهر از عشق پس خدارساند، به را بنده عشق طالبان، نزديک به باشد فرض رسند خدا به آن

 عشق از خود اشعار در نگرشی چنین با نیز موالنا(. 11:  81 عین القضات، )« آمد راه فرض معنی

 :برد می نام خود دين و مذهب عنوان به

 ها مذهب جمله ز باشد واقف چه اگر عشق مذهب ز شود حیران و ندارد خرد

 (21 :  غزلیات، ج) 

 گران را رو مكن دشمن تسخر و فسوس از و بنه دل مالمت بر عشقی، دين اندر تو گر

 (21 : 2غزلیات، ج) 

. گويد که وی خود آتشی بود که ياد عشق او را افروختشنود که عشق به او میموالنا يک بار می

 :کندوضعیت را وارونه وصف می اما صورت خیال دلپسند او، اين

 من نكردم جلديی با عشق او کان آتشش
آب کردی مر مرا گر سنگ خارا بودمی 

 (139 د)

تواند هزاران خورشید ی نامیرای عشق الهام بخش اوست، و اين شعله مانند خورشید میشعله

زيرا جان او همچون برد، با اين همه، موالنا از سوختن در آتش لذت می. جهان مادی را بسوزاند

   سوره )درست مانند داستان ابراهیم در قرآن . تواند زندگی کندآتش نمیسمندر است که بی

شود، گويی در گلستان مسكن می( سرد و خوش)« بردا و سالما»اين آتش بر عاشق (  1آيه 

های و عیب هاکشد، و به اين ترتیب نقصباالتر از اين عشق هر خیال و هر صورتی را می. دارد

 .شودماند، و همه چیز به گلستان تبديل میو در نتیجه خاری باقی نمی. سازدانسان را فانی می

ی ماه را ی آن ابری را که چهرهکند که بارقهدر تصوير زيبايی، موالنا عشق را به برق تشبیه می

ا پوشانده باشد از وش معشوق ری ماهای که چهرهسوزاند، و هر حجاب و پردهپوشانده است می

برد، اين صورت يک  عشق به کار می« بیان»موالنا هر مقدار صور خیال متنوع برای . بردمیان می

شود از جانب عشق، از منبع الهی شروع  همه کارها و اعمالی که توصیف می: وجه مشترک دارند

ه است که شهر را ربايد، شیر درنده است، موج است، شاشود، عشق بازی است که طعمه را می می

. گیرد، مطرب است، ساقی است، آتش او با رنده است و مادر مهربان و شفیق استدر حصار می

عشق خدا را در ظرف . موالنا که خويشتن را يكسره به اين قوه و نیروی الهی سپرده است

 :کند شكننده دل احساس می

 در دل مستورمگنجی انچون است که می گنجیای عشق که از زفتی در چرخ نمی



 مشكات و زجاجم من يا نور علی نورم درخانه دل در جستی، در را ز درون بستی

. يابد که همه چیز به جمال و جالل اشاره داردعاشق که با اين نور روشنی و فروغ يافته در می

جاللی و جمالی که چشم آدمی قادر به رويت آن نیست و انديشه آدمی به درک آن نائل 

 .کندها پنهان میها و بلبلزيرا غیرت عشق ذات را در پشت حجاب گل شود، نمی

 

 با خودبیگانگی 

ای از خود بیگانگی حالتی است که در آن شخصیت بیگانه. کند عشق انسان را از خود بیگانه می

مولوی در ابیات . کند احساس می( خود)را ( غیر)کند و انسان  در آن حلول می( انسان يا مشیء)

 :کند و می فرمايد ترسیم می( پری)از خود بیگانگی انسان را در قالب زير 

 گم شود از مرد وصف مردمی چون پری غالب شود بر آدمی

 تُرک، بی الهام تازی گو شده او رفته پری خود او شده "اوی"

 .(کند در اينجا نشان داده شده است که وقتی انسان از انسانیت دور شود پری درون او حلول می) 

رود که ديگر فرد چیزی جز ديگری را نمی گاهی در اشعار موالنا از خود بیگانگی تا آنجا پیش می

 .داند می« او»را « خود»بیند و 

 جانی و دلی ای دل و جانم همه تو ای زندگی تن و توانم همه تو

 من نیست شدم در تو از آنم همه تو تو هستی من شدی از آنی همه تو

بیند در ابیات زير زلیخا همه چیز را موالنا شخصی همه چیز را مشخص میگاهی در اشعار 

 : بینديوسف می

 نام جمله چیز يوسف کرده بود آن زلیخا از سپندان تا به عود

 محرمان را سر آن معلوم کرد نام او در نامها مكتوم کرد

 قصد او و خواه او يوسف بدی صد هزاران نام گر بر هم زدی

 می شدی او سیر و سرمست جام او چو گفتی نام اوگرسنه بودی 

 نام يوسف شربت باطن شدی تشنگیش از نام او ساکن شدی

يا در جايی ديگر وقتی مجنون از رنج و دوری لیلی، رنجور شده و طبیب برای دارو کردنش آمد 

 :گفت، مزد فصد گیر و د زيرا( رگ زن)مجنون به فصاد . دستور رگ زدن داد

 نیش را ناگاه بر لیلی زنی اد گر فصدم کنیترسم ای فص

 در میان لیلی و من فرق نیست ستداند آن عقلی که او دل روشنی

 الیناسیون اصطالح از استفاده تاريخچۀ در
 عنوان به( م  38 -112 ) هگل از منظور اين برای 

 ريمون، آرون،)است  نموده فلسفه وارد را آن و استفاده واژه اين از که شده ياد کسی نخستین

 نشناسی روا و شناسی، اقتصاد، جامعه چون گوناگونی هایرشته در معنا تغییر با وی از پس (.33 

 خود از»همچون  کلماتی به فارسی غالباً زبان در واژه اين (.  82 دريابندری،) شد استفاده

                                                           
 
 Alienation  



 
 
 
 
 

 1                      (موالنا)الدین محمد بلخی  های جاللاجتماعی در اندیشه جامعه شناسی مفاهیم

-می ادعا غرب چنانكه گفته شد در. است شده ترجمه« نتاخويشتنی»، «بی خويشی»، «بیگانگی

 فوير هیگل، فريدريش: خردمندان همچون بوسیله اول بار برای" بیگانگی خود از "مشكل که شود

 انديشه پیدايی لیكن،. مطرح گرديده است وديگران ويبر ماکس مارکس، کارل روسو، ژاک ژان باخ،

 روند در غربیان، از پیشتر سال صد چند يک هزار و توانمی را خودبیگانگی يا از انسان مسخ

 ادهم، ابراهیم بسطامی، بايزيد: از اعم ما خود سرزمین و صوفیان فكری عارفان رويكردهای

 . کرد مطالعه ، … بلخی موالنای غزنوی، سنايی انصاری، عبداهلل ابوالخیر، خواجه ابوسعید

 گرددمی آشكار زمانی اش شبه به انسان حقیقی شخصیت تغییر در" بیگانگی خود از " حالت وقوع

و  مستقیم بصورت او خانوادگی و اجتماعی زيست موقعیت نسبت به وی ناتوان جسم که

 به انسان و گیرد،می قرار جامعه و جبر اجتماعی شعور اشكال موجود فشارهای زير غیرمستقیم

 خود انسان که را چیزی مرتبه آن در. شود می اسیر " بیگانگی خود از "زار لجن دائرۀ در ایگونه

بین . گرددمی دور آن از ایگونهبه باشد،می وی شخصیت هایشايستگی جز و يا کرده خلق

: برخی مانند. فیلسوفان و متفكران در تاريخ و مفهوم از خود بیگانگی اختالف نظر وجود دارد

اريک . ای خاص جوامع صنعتی و فوق صنعتی استآدريو و میلز معتقدند که الیناسیون پديده

معتقد است تاريخ بیگانگی به دوره پیامبران عهد عتیق، زمانی که بت پرستی رايج بود و  فردم

با وقوع نهضت پروتستان، . گرددپرستیدند، بر میهای ساخته دست خويش را می-مردم مجسمه

بیگانگی معنای جديدی به خود گرفت و مترادف با مرگ روحی يا معنوی، به معنای جدايی 

روسو معتقد است طبیعت آنان آزاد توسط جامعه و نهادهای . کار برده شدانسان از خدا به 

شود او معتقد است انسان آزاد است ولی به  اجتماعی وجود در آن به غل و زنجیر کشیده می

ها شود هگل جهان هستی را با همه جدايی محض ورود به جامعه دچار نوعی از خود بیگانگی می

داند و بر اين باور است که انسان و جهان خارج در يک حقیقت می ای ازهايش، جلوهو پراکندگی

ای از چیزهای اصل از يک گوهرند، ولی انسانی که از اين معنی آگاه نباشد، جهان را مجموعه

تحلیل و تبیین مفهوم از خود بیگانگی بعد از هگل توسط (. پالمناتز)پندارد بیگانه از خود می

اينان بر خالف هگل، کانون توجه خود را . دامه پیدا کرده استهگلین چپ مثل هس و مارکس ا

از دنیای ذهنی به دنیای عینی تغییر داده و کوشیدند از خود بیگانگی را به جنبه های اقتصادی و 

 .زندگی اجتماعی تعمیم دهند

 از دنیای امروز در شخصیت گسستگی و هويت دادن دست از معنای به بیگانگی خود از پديدۀ

 هايدگر چون نیز برخی. است بوده و کافكا مارکس هگل، چون انديشمندانی توجه موضوعات مورد

 امر اين البته. اندداشته را آن برابر در هويت باختن تكنولوژی و چنگال در انسان مدرن اسارت بیم

. شد کشیده نیز فیلم و سینما به مدرنیته آغازين هایدهه همان در و نماند ها منحصرکتاب به تنها

 کمدی کارگری «جديد عصر»حكايت  است؛ تكنولوژی برابر در انسان خودباختگی از فیلم تمثیل

 که سازدمی او موجودی از مدرن دنیای و بازدمی کارخانه در پیچ بستن پی در را خود شخصیت که

 .شناسدنمی مهره و پیچ بستن جز خود از



چون  آثار شعرايی در ديرباز از ايران ادبیات خود در و نیست جديدی نگرانی اصالت باختن البته

 عبارات با انسان از جايگاه شدن دور و گرديدن مسخ و رفتن کژ از بیم حافظ و سعدی ناصرخسرو،

 از که او دارد؛ خاصی اهمیت الدين محمد جالل موالنا میان، اين در اما. است شده متفاوتی بیان

زند و آدمی را  می« خلقت سه گونه آدم»دارد، سخن از  اصل به بازگشت مثنوی اشتیاق آغاز همان

يابد می« با دو مخالف در عذاب»، در مرز میان فرشته و حیوان «نیم او از فرشته و نیمیش خر»

دغدغه موالنا از همین . «خران ملحق و شهوت مطلق»باشد يا با « مستغرق مطلق»تواند  که می

جان او در بی آن شدن خر »و سرانجام « خود بازد»و « فزونی در کمی افتد»است که انسان از 

خالصه « سینه های شرحه شرحه»و اين دغدغه در توصیف صرف و به سوگواری خواندن « شود

داند و در سراسر مثنوی راهكارهای گوناگونی برای  پذير میخويشتنی را درماناو بی. گرددنمی

های اين میان مولوی نگاه مثبتی به تشويق در. کند بازگرداندن انسان به خويشتن ارائه می

 . نامدمی« آنسويی»های الهی و های مرزی و دلهره زا دارد و آنها را موهبتوجودی و موقعیت

 مرکزی مشكل که بود برده پی بسیار، کالمی و فكری ظرافت و دقت با که بود نوادری از مولوی

 که است امری اين و خیزدبرمی او متناقض شخصیت از و طبیعت از او جدايی از وجودی انسان

 دلیلبه يا انسان اما(.   :  81 آراسته، )است  هستی جهان با مندانهرابطۀ رضايت داشتن مستلزم

 تالش يا حاضر جهان مفرّحات و مخدرات قالب در هاتنوع سرگرمی و تعدد تكثر، از ناشی گیجیِ

 نمودن ناهشیار يا کردن، "بیخود" پی در تمامی به مختلف روزمره، اشتغاالت و معیشتی های

 :است "خود"ذاتیِ هشیاری

 گريزد در سر سرمست خودمی جمله عالم ز اختیار و هست خود

 نهندننگ خمر و زمر بر خود می تا دمی از هوشیاری وارهند

 يا به مستی يا به شغل ای مهتدی گريزند از خودی در بیخودیمی

 (1   تا 9  /1/ 83 مولوی ) 

 که نیست بیرونی عوامل به توجه تنها مولوی نگاه از .نیست مولوی سخن تمام اين باره، اين در اما

 خود درون در عواملی درگیر انسان موارد از بسیاری در بلكه است، داشته مشغول خود را به انسان

 در .ترندپنجه قوی و رعب انگیز بسیار خويش خويشتن از انسان غفلت در به مراتب آنها که است

 اما است، کرده فراموش را خويشتن است، بیرونی عوامل گرفتار آن نظر که از انسان امروز دنیای

 به را وی که هستند او درون در عواملی که باشد توجه داشته يابد، بايد رهايی نیز عوامل اين از اگر

 بیرونی و درونی عوامل اين .شوندمی فراموشی خويشتن خويش موجبات و دارندمی مشغول خود

 نمونه و نماد خرگوش اين داستان، در .کشیده است به تصوير نخجیران و شیر داستان در نیكی به

 به .کندنمی تنهايی کفايت به عامل اين شیر، هالکت کشاندن به برای ولی. است بیرونی عوامل

دام  به را شیر درونی، عوامل تا نمايدمی برشیر را شیر تصوير چاه دل در که است دلیل همین

 (.به بعد 222 ابیات /  / 83 مولوی، )هالکت بكشاند 



 
 
 
 
 

 1                      (موالنا)الدین محمد بلخی  های جاللاجتماعی در اندیشه جامعه شناسی مفاهیم

 اشراقی، فلسفۀ در خويشتنیبی .نیست روا معشوق و عاشق رابطۀ در من دو جای عرفانی فلسفۀ در

 ارزش دارای شهودی، تفكر در کلی طوربه و شرقی، عرفان وسطايی، قرون يهوديت، مسیحیت

 جدا اما .است (عین و ذهن) دانسته و داننده جدايی حالت "با خويشتنی"يا  هشیاری .است مثبتی

 و يافته دنیوی ماهیتی و معنا هرچیز از بیش ما دنیای واژۀ از خودبیگانگی در خاص، معنای اين از

 عاشقانه خويشتنیبی بیانِ به کامل مقام عارفی در که موالنا جالل الدين آنكه، تأمل و توجه جالب

 مسخ و بیگانگی معنای دنیوی در است، پرداخته بسیار بدان و داشته وافر شوق معشوق پای در

از  سكه ديگر روی همان اين .سروده استمثنوی در روشنگری و عمیق ابیات نیز بشری

 معنای دو اين نظر او در البته .شد اشاره بدان پیشتر که است عارفانه نگاه در خودبیگانگی

 به هرحال .شد خواهد اشاره بدان که يابندمی ارتباط هم با اینقطه در انسان،" ازخودبیگانگی"

 معنا از دوری و صورت پرستی از ناشی از خودبیگانگیِ با ما در تعاريف که موالنا کالم از مصاديقی

 ايفاد را معنا همان بیشتر اما است، نیامده بزرگوار تعابیر آن در به روشنی آنكه با شده، اشاره آن به

 در که است انسان دنیوی مسخِ از خودبیگانگیِ ناشی از معنای به نگارندگان اشارۀ يعنی .نمايدمی

 از که است سخن اين نتیجۀ .نیست يادشده واژۀ محتوای تحلیل غرض و نهفته وی کالم

 و توجه قرارگرفته مورد رويكردها ساير با عارفانه رويكرد در که است مشترکی مفهوم خودبیگانگی

عارفانه  درنگاه که معنی بدين. است مطلق خاص و عام رابطۀ منطقی نظر از آنها رابطۀ

 و شناختیجامعه فلسفی، رويكردهای در که حالی در دارد، تروسیع مفهومی و معنا ازخودبیگانگی

 .است عارفانه نگاه از محدودتر بسیار ازخودبیگانگی مفهومی روانشناختی دايرۀ

 

 صلح و انسان دوستی 

 حصار خودمحوری و نظری تنگ از را انسان که است صفاتی و ها ويژگی جمله از دوستیانسان

 با و دهد نشان گذشت فداکاری و ايثار، خود از ديگران، برابر در تا شودمی موجب ساخته، خارج

 پديد علل به دستیابی پی در اجتماعی، که روانشناسی علم در .کند برقرار صمیمانه پیوند آنها

از  يک هر چگونگی شناخت نیز و اجتماعی هایموقعیت در افراد افكار و رفتار، احساساتآمدن 

 مراد، و نامندمی  (Prosaically)حمايتی يا اجتماعی معین رفتارهای را رفتارها اينگونه آنهاست،

 و فداکاری دوستی، همدلی، مثل دارند؛ تعاون ماهیت که است اجتماعی  رفتارهای از ایدسته

 و همكاری کمک، مانند ديگری، منافع جهت در داوطلبانه رفتاری عنوان به اغلب رفتارها اين .غیره

 (. 1:  832 آيزنبرگ،) شودمی تعريف کردن دلجويی

 آن ديگر، برخی دانند ومی حمايتی رفتارهای بروز منشأ را دوستینوع اجتماعی، روانشناسان برخی

 رفتار يک عنوان به دوستی نوع مسلم است، آنچه حال، هر به .شمرندمی رفتارها اين انواع از يكی را

 چند هر .باشدمی ملیتی هر با و زمان هر در های بهنجار،انسان همه تأيید مورد پسنديده، اجتماعی

 بزرگان نظر تواننمی ولی گرفته، قرار توجه مورد اخیر سال حدود يكصد اجتماعی روانشناسی علم

 ناديده اندگذارده برجای خود از آثاری اجتماعی رفتارهای درباره که را گذشتهانديشمندان  و



 بررسی مسائل داد، قرار توجه مورد رشته اين در توانمی که موضوعاتی از يكی گرفت؛ بنابراين،

 جمله از موالنا .علمی است تحلیل با و شناسی روان زاويه از انديشمندان، اين ديدگاه از اجتماعی

 طور مستقیم به و نبوده اجتماعی مسائل به پرداختن او هدف گرچه، که است انديشمنداناين 

 به توجه اجتماعی، اساس نگرش که آنجا از ولی است، نكرده ابراز اجتماعی امور در مشخصی آرای

 آثار در نگرشی چنین که گفت توانپس می آنهاست؛ رفتارهای اجتماعی و هاانسان متقابل رابطه

 هایبنیان متوجه آدمی ذهن مثنوی، از بسیاری در ابیات که طوری به است؛ مشهود خوبی به وی

 .شودمی خوها و و خلق هاانديشه از ایپاره اجتماعی

صلح و آشتی در مثنوی معنوی از . ی صلح، نگاهی عرفانی و اجتماعی استنگاه موالنا به مقوله

و تا وحدت اديان و صلح و آشتی میان تمامی  شود سازگاری و تناسب میان اضداد عالم آغاز می

ی میان بنده و خداوند است، ی آن که رابطهرود و در نهايت، واالترين مرتبه ابناء بشر پیش می

ی موالنا، تأثیر او از عرفا، مسلماً در شكل گیری و تقويت های عرفانی انديشهزمینه. رسدمی

همچنین تأثیر روزگار آشفته و پر جنگ . ثر بوده استی صلح و آشتی مؤهای موالنا دربارهديدگاه

 .برد و جنگهای صلیبی و حمالت مغول را نبايد از ياد برد و ستیزی را که موالنا در آن به سر می

 

 روش شناسی تحقیق

های موالناست؛ لذا به لحاظ کمی شناختی انديشهاز آنجا که تحقیق حاضر به دنبال تحلیل جامعه

تحقیق حاضر نیز به لحاظ اجرا از نوع . رودزمره تحقیقات کیفی به شمار می يا کیفی بودن از

روش اجرا در اين تحقیق بدين گونه است که پس از بررسی آثار . رودتحلیل محتوا به شمار می

موالنا، انديشه های وی را به لحاظ جامعه شناختی مورد تحلیل قرار داده و با نظر ساير جامعه 

گردآوری اطالعات در اين تحقیق به شیوه . یق و تحلیل قرار داده شوندشناسان مورد تطب

جمعیت آماری تحقیق حاضر را آثار معروف موالنا تشكیل . پذيرفتاسنادی صورت  -ایکتابخانه

گیری به صورت هدفمند در باشد، روش نمونهکیفی می -از آنجا که اين تحقیق کمی. دهد می

های مرتبط با مفاهیم اجتماعی مورد نظر مورد بازبینی و ر و نوشتهسعی شد، اشعا. شدنظر گرفته 

( مثنوی معنوی، ديوان شمس تبريزی و فیه مافیه)از اينرو سه اثر مهم موالنا . تحلیل قرار گیرند

تجزيه و تحلیل اطالعات همزمان با آغاز گردآوری . بعنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد

های موالنا، از نظر اساتید و صاحبنظران و چنین برای تحلیل انديشههم. پذيرفتاطالعات صورت 

ها با استناد به اسناد و مدارک موجود، همفكری با تحلیل انديشه. موالناشناسان استفاده شد

های ساير جامعه شناسان و ادراک و قوه تحلیل خود اساتید و موالناشناسان، مقايسه با انديشه

 .محقق انجام شد

 ایافته ه

-شوند میها مطرح میها در متن که اغلب به صورت واژهتحلیل مفهومی بیشتر به فراوانی مفهوم

گردند و وجود آنها در تحلیل مفهومی يک مفهوم يا مفهوم هايی برای بررسی انتخاب می. پردازند
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 در اين جا تمرکز روی وجود يا رخداد اصطالحات انتخاب شده. گردندبه صورت کمی بررسی می

در ادامه نتايج حاصل از . در متن يا متن ها چه به صورت صريح و چه به صورت ضمنی است

 .بررسی تحلیل مفهومی مفاهیم مورد بررسی عنوان می شود

بر اساس بررسی انجام شده در متون آثار موالنا جاللدين رومی از جمله مثنوی معنوی، ديوان 

توان نتیجه گرفت، که در آنها مصاديق عشق در یشمس و فیه مافیه، و مراجعه به متون آنها، م

دو اثر مثنوی معنوی، ديوان شمس از مترادفات بیشتری برخوردار بوده و در اثر فیه مافیه اين 

مترادفات با خود بیگانگی نیز در دو اثر مثنوی معنوی و ديوان شمس، بكار . مترادفات کمتر است

همچنین مترادفات صلح و انسان دوستی، در دو اثر  .خوردرفته اما در فیه ما فیه به چشم نمی

مثنوی معنوی و ديوان شمس، به صورت مشابه کاربرد داشته است، اما در فیه ما فیه تنها به 

 . کلمه اصالح اکتفا شده است

 بحث و نتیجه گیری

در  که است فارسی ادب متون هایبخش بارزترين از يكی جامعه مختلف مسائل و اجتماعیات

همچنین در  است، شده نگاشته زمینه اين در ارزشمندی آثار و گرفته قرار توجّه مورد اخیر ایساله

راستای عنوان اين پژوهش تحقیقات زيادی صورت گرفته است، برای نمونه محمدی در سال 

در تحقیقی با عنوان مفهومن پروجكشن يا تجسم و تبلور در آثار رومی و نتايج اجتماعی  9 2 

اين پژوهش به مانند پژوهش . های اجتماعی موالنا پرداخته استبررسی تحلیل انديشهآن به 

پردازد، حاضر به بحث در خصوص اهمیت اجتماعی آموزهای اجتماعی موالنا در جهان معاصر می

جامعه شناسی در مثنوی »ای تحت عنوان در مطالعه 818 در همین راستا خلجی در سال 

انی قرن هفتم را مورد نظر داشت، او در اين پژوهش به مانند پژوهش ، دوره زم«معنوی موالنا

همچنین مجوزی و همكاران . حاضر کوشیده است تا تصويری جامعه شناختی از مثنوی ارائه شود

در اين . در همان سال به مطالعه درمان بی خويشتنی انسان معاصر از نگاه مولوی پرداختند

. نگی آن هم از جنبه روانشناسی و جامعه شناسی پرداخته استتحقیق فقط به مفهوم با خود بیگا

در ادامه صداقتی فرد و ابی زاده در همان سال در جستاری در رويكرد مولوی به از خودبیگانگی 

انسان، با نگرشی به انسان معاصر، پرداختند، اين تحقیق به شیوه ای نزديک به اين پژوهش به 

ابعاد    81 همچنین فتح اللهی و صحرايی در سال . اخته استتبیین مفهوم با خود بیگانگی پرد

اين تحقیق در صدد . های زندگی از ديدگاه مولوی را مورد مطالعه قرار دادنداجتماعی مهارت

يافتن نگرش اجتماعی مولوی و يافتن راهبردهای وی در برقراری ارتباط انسانی مؤثر، ايجاد 

در زيست اجتماعی است، اين پژوهش به مولفه صلح و همدلی و جرأت مندی آدمی برای توفیق 

در ادامه طهماسبی در سال . انسان دوستی به شیوه ای متفاوت با پژوهش حاضر پرداخته است

، «فرهنگی در مثنوی معنوی موالنا-بازتاب مسايل اجتماعی»ای تحت عنوان طی مطالعه 833 

آمده، جامعۀ عصر شاعر را گرفتار آداب و نگاهی جامعه شناسانه به مثنوی داشتند، نتیجۀ بدست 

رسوم تقلیدی، ستم، فساد، دروغ و رياکاری، بالهت و جهل، سطحی نگری، ستیز، قتل، دزدی و 



دهد، که بر خالف تحقیق حاضر بیشتر جنبه مردم شناسی جامعه موالنا لحاظ نشان می... 

 . گرديده است تا جنبه جامعه شناسی
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 ديوان شمس تبريزی
 کتاب مورد بررسی

 محورها عشق با خود بیگانگی صلح و انسان دوستی

 کلمات دوستی عالقه مهر محبت وداد بیگانگی صلح دوستی انسان دوست

     3 

 1 

 آرامش آشتی اصالح سازش صفا تعداد 1    99  3 2 1  2

 2 1   8  8 

عشق رازی است . شود آرامش از نتايج رازداری است و آشتی و سازش میان اضداد با  عشق مسیر می

 .سالک در مسیر صلح و آشتی میان اضداد شهرت و خود پرستی را کنار می گذارد. که اگر حفظ شود

با خود فنا و از 

بیگانگی در نتیجه 

 شناخت معارف الهی

 بیان تقابل عشق و  عقل

عشق به عنوان عاملی برای کشف 

 .رموز

 مضامین
 

ثر میهای مختلف در راستای بیان عشق و در ادامه آن از خود بیگانه شدن، و تضاد میان امیال انسانی از جمله دالها ومدلولاستفاده از استعاره  دال و مدلول .باشدهای اين ا

 غربت با مثنوی حكايات تطبیق و «مولوی» عارفانه غربت بیان گرديده و شرح« غربت وجودی»و « غربت»در ديوان شمس، مفهوم با خود بیگانگی به صورت 

، . خوردوجودی و با خود بیگانگی از جمله مفاهیمی است که به چشم می اين از با خود های غربت وجودی با توجّه به ابیات مثنوی تشريح شده و  خاستگاهلذا

 .بیان گرديده است «موالنا»غربت عاشقانه و وصال عارفانه در نزد بیگانگی به عنوان نتیجه 

 نحوه گفتار

چنانچه کلمه مهر . نمايدصلح و انسان دوستی، تغییراتی میاش، همچون عشق، با خود بیگانگی و های اصلیدر ديوان شمس بیان مضامینی که موالنا در مؤلفه

دوستی در کنار اين مفاهیم کلماتی که در بردارنده صلح و انسان. يابددر اين کتاب بیشتر به چشم خورده و مفهوم با خود بیگانگی نیز کاربرد بیشتری می

 .يابندهستند نیز کاربرد بیشتری می

  نحوه بیان

برجسته 

و همان شمس را کسی که می تواند موجب صلح و آشتی میان اضداد . نا در ديوان شمس علت با خود بیگانگی خود را عشق به شمس تبريزی می داندموال سازی

 .درونی شود دانسته است

منظور از 

 بیان



برگرفته از  با خود بیگانگی و فنا شدن و از خود بی خود بر خالف ديدگاه موالنا در مثنوی که شروع همه چیز را از عشق می داند در ديوان شمس همه چیز را 

 .شدن می داند
 تقدم و تأخر

شمارد و می گويد جايی که عشق موالنا عقل را در مقابل عشق ناچیز می. موالنا درباره تقابل عقل و عشق در مثنوی وحتی در غزلیات شمس ابیات زيادی دارد

خیمه زند بارگاه عقل نیست و معتقد است که عقل در شرح و بیان عشق همچون خری است که در گل و الی گیر فرود آيد محل جان نیست و آنجا که عشق 

برد، تواند پرده از اسرار عشق و عاشقی بردارد و رموز آنرا بر مال سازد، همان طور که حكايت شبانه، انسان را به خواب فرو میکرده، چراکه عشق است که می

سازد و چون شمس حقیقت بتابد قمر عقل و استدالل زايل شود و نور و جذابیت خود را از خبری وارد میل نیز  انسان را به غفلت و بیسايه عقل و استدال

 .دست بدهد

ها با تی انسانهای صلح و آشتی، از تناسب و سازگاری اضداد موجود در عالم شروع کرده و به صلح و آشموالنا در مثنوی معنوی و ديوان شمس در بیان جلوه

. آشتی اضداد در عالم برای ادامه ی حیات موجودات امری الزم و ضروری است .کندی آن است اشاره میيكديگر و با خداوند که کاملترين و بارزترين نمونه

ی باالتر که عالم وحدت و در مرتبه .کنندلكه تمام اضداد در يک نظام هماهنگ به نام کائنات حرکت میب. ی نفی تأثیر آنها نیستالبته آشتی اضداد نشانه

 او عرفانی است که در بطن و متن جامعه جريان دارد، دلیل تعامل و ارتباط تنگاتنگعرفان  .تالوهیت است ديگر نشانی از اضداد نیست و يكی رنگی حاکم اس

ی بزرگ بود، مقصود سه شخصیت طولی نه عرضی، يعنی سه مرحلهمولوی دارای سه شخصیت ممتاز ». گیردت میأجامعه با موالنا هم از همین جا نش طبقات

ی اولیای خاص علمی و عرفانی را که خود او از آنها به خامی و پختگی و سوختگی عبارت کرده است طی کرد تا به آخرين مدارج ممكن کمال بشری که مرتبه

ی عرفانی است، تفكراتی که به مرور و به تدريج و تحت تربیت سه مرشد تفكرات و انديشهپس علّت اصلی گرايش موالنا به صلح و آشتی، . خداست واصل گرديد

ديگری تربیت شده بود، از اين  گرفته است، شايد اگر موالنا استادان ديگری داشت و در محیطشكل( برهان الدين محقق ترمذی و شمس تبريزی پدرش،)

-موالنا بیشتر به جلوه .ای در استحكام مبانی صلح و آشتی داردیط اجتماعی هم نقش عمده و تعیین کنندهپس مح. شدی تسامح و تساهل برخوردار نمیروحیه

در ديوان شمس، شمس از نظر . شودی صلح کل میهای عرفانی صلح و آشتی پرداخته که شامل آشتی اضداد در عالم و آشتی سالكان با عقل کل و نظريه

محضر متكلمان، فقیهان و عارفان پرشماری را درک . ود قیل و قال به جهان پهناور و گستردۀ وجد و حال، پای نهاده استمرديست که از دنیای محد موالنا،

 .کوبد که گمشده اش را در قونیه باز يابدهای دراز را میاش را نیافته است تا اين که شهرها و بیابانکرده است و گمشده

 تفسیر

 



 حالی در است؛ هنر مولوی و زيبايی عشق، واالی تجربۀ حاصل ،شمس غزلیات موالنا، آثار میان از

 از پس واقع در .اوست الهی و معرفت خودشناسی خوديابی، تجربۀ محصول ،معنوی مثنوی که

 رشد و برتر من به رسیدن برای مولوی آگاهانۀ گاه تالش تجلی ،مثنوی ذوقی، و عملی هایتجربه

 پافشاری تجربه اين بر مزلو که آنچنان و است خود فلسفۀ و گسترش بینی جهان بیشتر چه هر

 در عملی نمودار غزلیات، هرچه. شود... و  تريگانه گراتر،کل تر،صافی تا کوشدمی آن راستا در دارد،

 به را آن میتوان و است موضوع به نسبت او نظری نگرش مبین ،مثنویاست،  مولوی نیازهای رشد

 اگر .سراغ گرفت ها قصه شخصیت پردازی و تمثیالت در يا صريح کالمی بروز اشكال گوناگون

زيبايی  تجربۀ و زيربنا، و فلسفی، عرفانی تجربۀ بنگريم، موالنا ی معنو فكری حیات به مجموعاً

 .اوست طلبی کمال روبنای قصه، و شعر شناختی

صلح و انسان دوستی و با خود بیگانگی از جمله مسايلی است که در عرفان ارائه شده از عشق، 

طرف موالنا دارای اهمیتی بسیار است؛ به طوريكه جای جای آثار موالنا پر از مطالبی در مورد 

به گونه ای که با حذف عشق از عرفان . عشق، صلح و انسان دوستی و با خود بیگانگی است

شود و به تعبیر خود مولوی با حذف عشق، شیرازه  عرفان او از هم پاشیده می مولوی شیرازه

وجوه مشترکی میان ديدگاه های موالنا با کريشنا . خلقت و عالم هستی از هم پاشیده خواهد شد

از جمله اينكه هیچ يک عشق را مساوی با هوا و هوس . مورتی در مورد حقیقت عشق وجود دارد

ون عشق را بی معنا و تهی می دانند و نیز عشق را عامل سرزندگی و نمی دانند، زندگی بد

داند؛ امكان تغییرات  والنا انسان را موجودی آزاد و مختار میدر واقع م. شادمانی معرفی کرده اند

گیرد و اگرچه به تاثیر عوامل عینی و بیرونی، تجربیات  اساسی در طول زندگی را در نظر می

کند ولی معتقد است که زبان که امری  ر رفتار آدمی اشاره میذهنی و به خصوص خیال ب

آيد؛ زيرا اساسا ذهن آدمی از زبان او جدا  االذهانی است، تعیین کننده اصلی رفتار به شمار می بین

بیرونی نیز پس  -گیرد و عوامل محیطی نیست و تجربه ذهنی و انديشه او در قالب زبان شكل می

شون موالنا به گرايش اصیل آدمی به رشد و  الب زبان موثر واقع میاز تفسیر و معنابخشی در ق

او عمدتا بر .داند  کمال اشاره داشته و آن را طريق رسیدن به سالمت و نشاط حقیقی می

ها عموما در وضعیت آسیب  شناسی وضعیت وجودی انسان تمرکز دارد و معتقد است انسان آسیب

گیرند و گرفتار تعلقات بدنی،  اقعی خويش را به اشتباه میقرار دارند؛ مردم اغلب وجود اصیل و و

گرايشهای نفسانی و برساختن خويشتن کاذب شده و با فرو غلتیدن در دام خیاالت که صفای 

زبان  شون روحی آنها را از بین می برد، دچار غم و پريشانی و در نتیجه نوعی با خود بیگانگی می

سخن میتواند . دهی به معنا و ادراک و رفتار آدمی دارد اختدر نگاه موالنا نقش برجسته ای در س

نقش اساسی در ايجاد آسیب روانی و درمان داشته و به تعبیر موالنا عالمی را ويران سازد و يا 

در باب با خود بیگانگی بايد عنوان کرد، . روباه وجود آدمی را شیر و جان مرده انسان را زنده کند

دور شدن از ارزش ها و فضائل اخالقی و نسانی و فراموش کردن کماالت به معنی  با خود بیگانگی

اين موضوع که امروزه با . و غفلت از خود اصیل و واقعی و گم کردن مسیر درست هدايت است



تعبیرات متفاوت و به طور ويژه ای مورد توجه دانشمندان و بزرگان علم و ادب بوده و هريک به 

لوی در ديوان مثنوی بارها، آدمی را مخاطب خويش قرار داده و او را مو. نوعی به آن پرداخته اند

از غفلت و بی خبری نسبت به جايگاه خويش، بر حذر می دارد و با معرفی نمودن موانع و آفات 

آدمی را متوجه ... خودشناسی چون بیماری خودشیفتگی، خود کم بینی، حسد، عیب جويی و

 .ی گرداندخود واقعی و ارزش های اصیل خويش م

ها، يک  را حالتی تعريف می کنند که بر اساس آن، در برخی تمامیت «از خود بیگانگی»هگلیان 

ای که به گونه .شود حايل شناختی بین آگاهی انسان و جهان اجتماعی عینیت يافته ايجاد می

 انسان آنچه را اساسا آفريده آگاهی خاص خودش هست در قالب واقعیت خشک، مسلط و بیرونی

کند و اش جدا میاست که انسان را از خود واقعی «از خود بیگانگی»اين حايل، حايل . می بیند

در فلسفه هگل دست يافتن به دانش حقیقى  .شود های او به عنوان انسان میمانع تحقق توانايی

هگل معتقد است که دانش به معناى يگانگى . به معناى بازيافتن خويشتن است (دانش مطلق)

ده و دانسته است، اما به اعتقاد او اين يگانگى با پیوستن انسان به خويشتن خويش حاصل دانن

هگل بر اين باور است که انديشه بايد بر پاى خود . مى شود، نه با بیرون آمدن از خويشتن

اما جذب دانسته در . و در نتیجه، دانش مطلق، حاصل شود (دانسته عین(بايستند و متعلق خود 

گذرد سر اين معناست که داننده ساختگار دانسته را بشناسد و از آنچه در درون آن مى داننده به

-اين محور مرکزى اختالف فلسفه هگل با تفكر شهودى است و گردش مفهوم بى. در آورد

بنابراين، مفهوم  .خويشتنى از قديم به جديد و از مثبت به منفى بر اين محور صورت مى گیرد

 .جديد و به ويژه در دست هگل وارونه مى شودخويشتنى در عصر بى

در پايان بايد خاطر نشان کنیم تمام مطالبی که در اين رساله چه در قالب بیان مسئله و مبانی 

نظری پژوهش و چه در راستای پاسخ به سواالت تحقیق بیان گرديد در راستای آشتی انسان و 

ندگی اجتماعی ما به مقصود و سرانجامی جامعه بوده است، موالنا به ما می گويد بدون عشق ز

از . نخواهد رسید، او به ما می گويد ذات  دنیا و زندگی اجتماعی ما را با خود بیگانه می کند

 .   آموزهای موالنا میفهمیم که صلح و انسان دوستی کمال رشد اجتماعی و انسانیت است

 

 پیشنهادها

  با توجه به گستردگی مضامین اجتماعی در انديشه های موالنا، سازمان های مختلف از

جمله آموزش و پرورش می تواند از اين آموزه ها و انديشه ها در راستای آموزش 

 .  اجتماعی کودکان و نوجوانان استفاده کنند

  نحوه مديريت و مسؤلین و مديران می توانند با توجه به انديشه های اجتماعی موالنا در

 .اداره سازمان ها تجديد نظر نمايند

  پیشنهاد می گردد تا در مطالعات آتی پژوهش های مشابه در ساير مفاهیم اجتماعی

 .شاعران و متفكران صورت گیرد
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