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 چکيده
ها انی انستقلید و تأثیر پذیری از رفتار، عملکرد و شخصیت دیگران موضوعی است که همه

امروزه تا حدی با آن آشنایی دارند. مولوی در کتاب مثنوی معنوی به ابعاد مختلف تقلید و 

ین بالگوبرداری از رفتار دیگران پرداخته و نظرات خود را در قالب حکایت و تمثیل به مخاط

تقلیدی که  -1مثنوی عرضه داشته است. تقلید از دیدگاه مولوی شامل سه بُعد کلی است: 

شود و از منظر عرفانی پیروی مرید از مرشد صحیح است و موجب سعادت و رستگاری فرد می

جزو این نوع تقلیدها است. مرید تا زمانی که توانایی و استعداد دریافت مستقیم معارف را 

ع شاهد این نو« طوطی و بازرگان»باید از پیری راهدان پیروی کند. در حکایت  نداشته باشد

تقلید و الگوبرداری غلط که مولوی به شدّت با آن به مخالفت  -2تقلید و الگوبرداری هستیم.  

کند. این نوع تقلید سبب جهل، از دست پردازد و این نوع عمل و عامالن آن را مذمت میمی

 توانگی شخص مقلّد است که نمود آن را میمراهی، هالکت و بی بهرهدادن قوه تشخیص، گ

سلطان محمود و آن گوهر »، «چهار مرد هندو»، «خوارزمشاه و عماد الملک»در حکایت 

 «گریستن مرید به تقلید از شیخ»و « کدو و کنیزک»، «ی مسافرصوفی و بهیمه»، «گرانبها

ردازد پران که مولوی به قضاوت این نوع تقلید نمیتقلید و یادگیری از دیگ -3جست و جو کرد. 

شاهد این نوع از الگوبرداری «  قابیل و زاغ»و فقط بُعد رفتاری آن مورد توجه است و در داستان 

 هستیم.

  .مولوی، مثنوی معنوی الگوبرداری، رفتار،تقلید،  :واژگان کليدي
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 2 رامين محرمی، 1 مهرداد رحمانی

 .دانشگاه محقق اردبیلی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 1
 .دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 مهرداد رحمانی

واع رفتارهاي تقليدي از دیدگاه مولوي ان بررسی و تحليل

 در مثنوي معنوي
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 مقدمه
 عادتستواند انسان را به این الگوبرداری و تأثیر پذیری میکند. رفتار دیگران الگوبرداری میاز  انسان همواره در طول زندگانی خویش

اگرچه مولوی با امری مهم و ضروری است.  وجب جهت دهی به رفتار انسان هستندماز این جهت شناخت عواملی که  و یا شقاوت بکشاند،

بزرگترین  هبا بررسی کتاب مثنوی کهای جالبی در این زمینه دارد. دیدگاهانسانی متفکر،  شناسی آشنایی نداشته است اما بعنواننظریات روان

موم تقلیدی غلط و مذ رفتار تقلیدی صحیح و چه نوعرفتار شویم که از دیدگاه مولوی چه نوع رود متوجه این نکته میبه شمار می موالنااثر 

تقلید و ابعاد آن از موضوعاتی است که در  هستند. اجتماعی و تعلیمیعرفانی، پند و اندرزهای  کمت وحکایات مثنوی سرشار از ح است. 

ی رفتاری در قالب حکایت و تمثیل به مخاطبین خود فراوان به آن پرداخته شده و موالنا نگرش خویش را در مورد این پدیدهمثنوی معنوی 

 عرضه کرده است.

انی عمیق چه مع هاه خواهیم رسید که در پس این حکایتدر کتاب شریف مثنوی به این نتیج با بررسی تقلید و انواع رفتارهای تقلیدی

 از بیان این مفاهیم چه بوده تا بیشتر با نوع اندیشه و جهان بینی این انسان واال آشنا شویم.نهفته است و منظور مولوی  ایو آموزنده
 

 ي پژهشپيشينه
و مفهوم تقلید و تحقیق در پی تبیین د  «ابعاد تقلید و تحقیق در مثنوی مولوی»ی خود تحت عنوان (، در مقاله1331یحیی طالبیان )

 از دیدگاه موالنا در مثنوی برآمده و در خالل بحث نیز نظر تعدادی از عرفا در خصوص تقلید را ذکر کرده است.

مفهوم تقلید را از منظر فالسفه و موالنا مورد بررسی « تقلید و تحقیق در مثنوی مولوی»ای با عنوان (، در مقاله1331غالمرضا رحمدل)

 کند. ایشان همچنین تقلید را از دیدگاه موالنا به سه نوع: تقلید مخرّب،داده و دیدگاه فالسفه نسبت به هنر و شعر تقلیدی را بیان میقرار 

 اند.تقلید مجاز و تقلید واجب تقسیم بندی کرده
 

 روش تحقيق
 تحلیلی است.-ای و توصیفیروش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه

 

 نظري پژوهشمبانی 

قالده در گردن کسی انداختن، و از آن است کار در عهده کسی کردن، بدون نظر و تأمّل پیروی کردن، مجازاً »تقلید در لغت به معنای 

 دهخدا:« )دریافت حقیقت آن. متابعت و اقتدا و پیروی کسی بی دریافت حقیقت و از روی کار دیگران کاری کردن.به معنی پیروی کسی بی

، صول دین جایز نیست.)گوهرینشود و در اسالم تقلید در اتقلید در اصطالح شرعی به اطاعت عامی از مجتهد اعلم گفته می( ذیل واژه تقلید

1331، 171) 
 

 تقليد و پيروي از دیدگاه قرآن
ی ی حیات یک جامعهاین امر الزمه کند وقرآن کریم همواره مؤمنان را به اطاعت از پیامبر خدا و جانشینان بر حقّ او سفارش می

ی اسالمی نیازمند پیشوایی شایسته است تا همگی شوند، به همین دلیل جامعهمسلمان است زیرا در غیر این صورت مردم از راه حقّ خارج می

ی نساء سوره 15ی در آیهی خود ایشان بود. خداوند از او پیروی و اطاعت کنند. مسئولیت این رهبری در زمان حیات رسول خدا بر عهده

اید، خدا را اطاعت کنید و از )ای کسانی که ایمان آورده« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا أَطیعُوا اهللَ و أطیعُوا الرَّسُولَ و أولی األَمرِ مِنکُم...»فرماید: می

 ی او و صاحبان امرتان اطاعت نمایید.(فرستاده

آید. اما دیدگاه قرآن ل حقّ است واجب و ضروری است و این نوع پیروی از نوع صحیح به شمار میپیروی از کسی که هدفش بر سبی

کردند و این امر موجب گمراهی آنان در خصوص تقلید نادرست متوجّه کسانی است که به سبب جهل و نادانی از گذشتگان خود تقلید می

رماید: فورزیدند میپذیرفتند و بر دین گذشتگان خود اصرار مینی که دین خدا را نمیی مائده خطاب به کساسوره 111ی گردید. خداوند در آیه

به و چون )« هُم لَا یَعلَمُونَ شیئاً وَ لَا یَهتدُونَوَ اذا قِیلَ لَهُم تعالَوا إلی ما أنزَلَ اهللُ و إلی الرَّسولِ قالُوا حَسبُنا ما وَجَدنا عَلَیهِ آباءَنا أَوَ لَو کَانَ آبَاؤُ»

 گویند: آن دینی که پدران خود را بر آن یافتیم ما را ها گفته شود: بیایید از حکم کتابی که خدا فرستاده و از دستور رسول او پیروی کنید،آن

 ؟(راه نیافته باشند باز پیروی کنند کفایت است. آیا باید از پدران خود هرچند مردمی جاهل بوده و به حقّ

ی احزاب است. گناهکاران دلیل گمراهی سوره 77ی که در آن به نکوهش تقلید کورکورانه پرداخته شده است آیهیکی دیگر از آیاتی 

گویند: ای خدا، ما اطاعت امر بزرگان و و می« ) وَ قالُوا رَبَّنا إنَّا أطَعنا سادَتنا و کُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبیالَ»کنند: گونه بیان میخود را این

  ایان)فاسد( خود را کردیم که ما را به ضاللت کشیدند.(پیشو
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 شناسیتقليد از دیدگاه روان
« ذارد.گرفتار و اعمال یک فرد یا یک گروه که بر رفتار فرد یا گروه دیگری از افراد، اثر می»شناسی تقلید عبارت است از از دیدگاه روان

د )مدل( تقلی تواند از یک نمونهشود. شخص زمانی می( پیاژه معتقد است تقلید یک فرایند غریزی محسوب نمی11 ،1371)مارلت و آ.پری، 

الگو ای است که یکی دیگر از انواع تقلید، یادگیری مشاهده (37 ،1377کرده باشد. )پیاژه و والن،  کند که ابتدا در آن زمینه تجربه کسب

ی اآید و بسیاری از رفتارهای تقلیدی انسان بر مبنگری حاصل میری با مشاهده و تقلید از رفتار دینوع یادگی شود. اینبرداری نیز نامیده می

  (272 ،1337همین روش است. )سانتراگ، 

اساسی ی اجتماعی معتقد است تقلید یک واقعه 1گابریل تارد اند.قلید نظریات متعددی را بیان کردهشناسان اجتماعی در خصوص تروان

 3و بالدوین 2کنند. ویلیام جیمزر نیست، همچنین افراد از آنچه که جدید و خیره کننده است تقلید میاست و جامعه بدون تقلید قابل تصوّ

 مختصّ گونه رفتاری کهمعتقد بود که نباید تقلید را غریزی دانست زیرا اوالً هیچ 1ها مک دوگالدانستند. اما در مقابل آنتقلید را غریزی می

پردازند که این کار، گوید: آدمیان هنگامی به تقلید میمی 1کند. براونآن باشد وجود ندارد و در ثانی بروز آن به تبع شرایط خارجی تغییر می

این است که  کنند برایبر این باور است که اگر مردم از کاری تقلید می 7ی روانی یاری کند. فریمنهایی در حوزهایشان را در رسیدن به هدف

در فرایند  (117-117 ،1337کنند این کار موجب توفیق دیگران بوده است یا دیگران این عمل را تأیید خواهند کرد.)کالینبرگ، تصوّر می

شود می ربیند و آن عمل طی دفعات فراوانی تکراتقلید، تکرار بسیار مهم است. وقتی که فردی رفتاری را بارها و بارها از شخص و یا گروهی می

تواند در شخص مقلّد شکل بگیرد که حتماً آن عمل موجب موفّقیّت آن افراد بوده و یا رفتاری صحیح و پسندیده است، بنابراین این تصوّر می

 کند.او نیز آن عمل را تقلید می

 

 تقليد از دیدگاه عرفا
پیروی  .شود. تقلید صحیح شامل اطاعت و پیروی از پیر استو تقلید نادرست تقسیم بندی می عرفا تقلید به دو بُعد تقلید صحیحدر نزد 

ی عنایت و و اطاعت از پیر برای هر مریدی امری ضروری است و سالک مبتدی تا زمانی که خودش به حقیقت نرسیده است باید در سایه

ی حقیقت آماده کند. لزوم وجود پیر و واسطهروحانی وجود خود را برای دریافت بیپیروی از پیر به سیر و سلوک بپردازد تا با کسب فضایل 

بدان که در سلوک راه دین و وصول به عالم »گوید: اطاعت مرید از شیخ کامل در نزد عرفا از ارکان سلوک است. نجم رازی در این خصوص می

 ( 227 ،1371)نجم الدّین رازی، « رّف گریز نباشد.یقین، از شیخی کامل راهبرِ راه شناسِ صاحب ِوالیتِ صاحبِ تص

های شیطان به راه حقّ بی پیر راه رفتن راست نیاید که راه پوشیده است و راه» :غزّالی در خصوص اهمیّت وجودی پیر معتقد است

چه شنود از پیر که وجه آن بنداند، باید که آمیخته است، و راه حقّ یکی است و راه باطل هزار، چگونه ممکن گردد بی دلیل راه بردن؟ ...و هر

یاد آورد، که آن برای حکایت پیر و مرید است، که مشایخ چیزها بدانسته باشند که به عقل فراسر  -علیهما السالم –ی موسی و خضر از قصه

 (31 ،1337غزّالی، «) آن نتوان شد.

پیر  یآگاهی باشد و ثانیاً از منبعی نورانی و باالتر از شخص مقلّد باشد، مانند رابطهداند که اوالً از روی مولوی نیز تقلیدی را صحیح می

 و مرید. 
 

 پر  آفت   و   خوف  و  خطر  بس   هست        سفر    این    بی پیر     که  را   بگزین    پیر 

 اندر     آن      آشفته ای   قالووز         بی        تو     رفته ای      بارها      که    آن   رهی   

 ز   رهبر    سر    مپیچ   تنها    مرو    هین         هیچ   تو     ندیدستی   که  را    رهی   پس 

 (2392-1/2399 ،1931)مولوي،                                                        

    

دانند که بر سر راه سالک بسیاری از عرفا آن را حجابی میاز نظر عرفا تقلیدی نکوهیده است که موجب گمراهی شود و از همین جهت   

شود و داند که موجب محجوب ماندن حقیقت میدارد. غزّالی اعتقادات تقلیدی را همچون حجابی میگیرد و او را از رؤیت حقّ باز میقرار می

( عطّار و سنایی نیز از عارفانی هستند که به نکوهش 31 ،1373شوند.)غزّالی، بیشتر متکلّمان و متعصّبان مذاهب به این نوع تقلید گرفتار می

کفرِ به تقلید آن است که از مادر و پدر به تقلید »گوید: اند. نجم رازی در خصوص تقلیدهای نادرست میتقلید نادرست در اشعار خود پرداخته

                                                           
1. Gabriel Tarde 

2. william james 

3. Baldwin 

4. Mc Dougall 

5. Brown 

Freeman. 6 
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و مادر و پدر دیدند و شنودند از ادیان مختلف به تقلید فراگرفتند، و به خذالن  اند که إنَّا وَجَدنا آباءَنا عَلی اُمَّهٍ، آنچه از اهل شهر و والیتیافته

( مولوی نیز همچون دیگر عارفان، تقلیدی را صحیح 351-351 ،1371)نجم الدّین رازی، « ی اوّلین دوزخ باشند.در آن بماندند. ایشان در درکه

 ی مرید و پیر در تصوّف بر مبنای همین نگرش بنانورانی و الهی نشأت گرفته باشد. رابطهاوالً از روی آگاهی باشد و ثانیاً از منبعی  داند کهمی

 شده است.

حکایات بسیار زیادی را بیان کرده و این مفهوم از مواردی است که مولوی به شدّت با آن رفتارهای تقلیدی غلط  مولوی در خصوص

 کند.مخالفت می

 

 بحث و بررسی

 ي مولويتقليد در اندیشه
گیری و ی یادکند که بسیاری از رفتارهای انسان به واسطههای انسان تقلید است. مولوی به این نکته اشاره میاساس بسیاری از رفتار

تواند به صورت تصویری انعکاس یافته از هایی همچون خشم و یا شادی میها، حالتگیرد. صحبتتأثیر پذیری از رفتار دیگران شکل می

اهده ز بر مبنای مشای و ذوق تو نیعنوان مثال خشم نتیجه و انعکاس تندخویی است که از مأموران حکومتی دیدهگوید باشد. او میدیگران ب

 از دیگران است:
 

 نیست  عکس   هم    بجز   احوالت    جمله       است دیگری  که عکس    سان زآن  تو  گفتِ 

 خشمِ      عَوان       قَوّاده     و       شادیِ         دیگران   عکس   دو   هر   و  ذوقت   خشم  

(9662-6/9661 ،1931)مولوي،   

 

دی . نگاه مولوی به مفهوم تقلید نگاهی سه بُعکه در احوال نیز اینگونه استبه اعتقاد مولوی انسان نه تنها در اقوال مقلّد دیگران است، بل

وص مولوی در خص .که بُعد رفتاری آن مد نظر است روداست. از منظر مولوی تقلید یا صحیح است، یا غلط است و یا عملی خنثی به شمار می

کند، بلکه به اعتقاد او تقلیدِ درست، امری صحیح، و تقلیدِ غلط نیز امری مذموم است. به نوعی بستگی دارد مقلّد تقلید رأی کلّی صادر نمی

و تقلید شونده چه کسی است. از آنجایی که مولوی خودش عارف بوده و مریدان زیادی نیز در ظلّ عنایت او بودند به موضوعات مربوط  کیست

 ها و حکایات مثنوی اشاره کرده است تا مریدان را با ابعاد تقلید آشنا کند.به تقلید در خالل داستان

د با آگاهی آن عمل را انجام دهد و ثانیاً این تقلید از کسی باشد که منبع نور الهی و از دیدگاه مولوی تقلیدی صحیح است اوالً مقلّ

ی خداوند است. با توجه به مشرب فکری مولوی این اشخاص کسانی نیستند جز انبیاء و اولیاء الهی که مظهر تام و تمام حقّ تعالی نماینده

 باشند. جماعتهستند. از نظر او کسانی سعادتمند هستند که تابع این 

تئوری انسان کامل را نخستین بار ابن عربی مطرح کرد و عبدالکریم جیلی و عزیز الدّین نسفی نیز به این موضوع التفات داشتند. پس 

 نوان( مولوی نیز بع55 ،1331های بسیاری از سوی صوفیه مطرح و مورد بحث واقع شد. )بشر دوست، از ابن عربی، این تئوری با قبض و بسط

عارفی که برخاسته از همین جهان بینی و تعالیم بود، از این قاعده مستثنی نیست. او در زمان کودکی تحت تعلیم بهاء ولد و محقق ترمذی 

کشید و بعد از غروب شمس نیز به صالح الدّین قرار گرفت، در زمان آشنایی با شمس آتش عشق به شمس تبریزی بود که در دلش زبانه می

ای بود که مریدان حسام الدّین را به چشم ی مولوی با حسام الدّین به گونهعنوان مثال رابطهالدّین چلبی تمایل نشان داد. ب مزرکوب و حسا

( حتّی در 215 ،1351کردند.)زرین کوب، شدند و احوال و اطوار او را تقلید یا تبعیّت مینگریستند، به حکم او تسلیم مییک انسان الهی می

را « قفل»کرد و همچون او ی او را تقلید میی عامیانهی مولوی به او تا حدّی بود که موالنا از روی عمد لهجهالدّین نیز عالقهخصوص صالح 

ای را ( هنگامی که تقلید از انسان کامل در نزد مولوی چنین مسائل ساده215 ،1351کرد.)زرین کوب، تلفظ می« مفتال»را « مبتال»و « قلف»

 تر و بیشتری نیز باشد و زندگی او را نیز تحت تأثیر خود قرارتوانسته شامل موارد وسیعشده است بدون شک این تقلید و تبعیّت میشامل می

 دهد.

از نگاه مولوی تقلیدی مورد تأیید است که از منبعی الهی باشد و چه کسی بهتر از عارفان روشن بین؟ مولوی خطاب به کسانی که 

او از  یبین زنند و از او تقلید کنند تا به واسطهکند دست در دامان پیری روشنی دریافت مستقیم معارف را ندارند توصیه میاستعداد و توانای

ی آب زاللند اما توانایی دیدن این آب را ندارند؛ کند که تشنهمند شوند. او ضمن تمثیلی افراد مقلّد را به کورانی تشبیه میآب معارف بهره

 د با تالش و تبعیّت از عارفان روشن بین خود را سیراب کنند.اینان بای
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 بیا      غافل   یتشنه   ای    می خوریم          اولیا     نطق       جوی   از     خضر   آبِ  

 زن  جوی   در   سبو    آور    جو  سوی         فن      به      کورانه     آب     نبینی     گر 

 بست    کار    باید      تقلید   را     کور         هست  آب   جو   کاندرین  شنیدی    چون 

 (9919-9/9912 ،1931)مولوي،  

 

بعیّت تی معانی الهی دست نیافته است باید از الگو و راهنمایی با تجربه واسطهبه اعتقاد مولوی تا هنگامی که انسان به مقام دریافت بی

 ی مرشدی و شیخی رسیده است:کند که از جهت کمال و معرفت به مرتبه

 زمان  آخر    دامن      در      رهی      تا          زوتر    بی   گما      گیر    او   دامن  

 خداست    خورشید    نور    و   دلیل کو          اولیاست  نقش        الظِلَّ   مَدَّ    کَیفَ   

 خلیل     چون   گو    اآلفلین    احب   ال          دلیل  این     بی   مرو    اندرین   وادی  

 بتاب       تبریزی     شه   شمس    دامن          بیاب   را       آفتابی      رو    ز   سایه  

 بپرس     الدّین   حسام    الحق  ضیاء   از         سُور  و  عُرس  این   جانب  ندانی   ره  

 (924-1/929 )همان،

 

روری ای ضی حیات عارفانه قاعدهتقلید مریدان از شیخ کامل نه تنها شایان اهمیّت است بلکه در مراحل اولیه: »عتقد استنیکلسون م

مریدی را که او را ایمان بود بدیشان، »گونه آمده است: قشیریه در خصوص تقلید مرید از پیر اینی ( در رساله717 ،1373)نیکسلون، « است.

ی مقصود ایشان...اگر این مرید، طریق او طریق تقلید بود ]و[ به حال خویش مستقل نبود ]و[ خواهد که بر راه اگر از اهل سلوک بود خواهنده

« ا.هتر از دیگر طریقترو که آن او را اولیو ]پیرانِ[ سلف را مقلّد باش ]و[ بر طریقت ایشان میتقلید رود تا ]آنگاه[ که به تحقیق رسد، گ

 ( 727 ،1333)قشیری، 

کند که رهایی و آزادی از بند اسارت را ای از تقلید صحیح اشاره میبه نمونه در دفتر اول مثنوی، مولوی در داستان طوطی و بازرگان

کند، آن جانور ابتدا رفتار دوست هندی خود خود تعریف می ی، ماجرای طوطیان هند را برای پرندهن داستان وقتی بازرگاندر پی دارد. در ای

 شود:کند و همین موضوع در نهایت سبب رهایی او از قفس میآموزد و سپس همان عمل را تقلید میرا می
 

 سرد    و   گشت    پس    بلرزید   اوفتاد           کرد  چه    طوطی  کان  مرغ   آن   شنید  چون  
 (1/1631 ،1931)مولوي،                     

     

که تعلیم دوست هندی خود را دریافت و از آن برد. همینآن طوطی تا وفتی که گرفتار خودنمایی و قیل و قال بود در قفس به سر می 

بچشد. طوطی خود را به مردن زد و بازرگان به گمان این که او مرده است او را بیرون انداخت اما در عمل تقلید کرد توانست طعم آزادی را 

 پرسد:میاز او شود و دلیل این عمل طوطی را از او جویا می شود و پرواز کرد. بازرگانهمین زمان  طوطی پر گ
 

 سوختی    را    ما    و     مکری    ساختی          آموختی؟  تو     که    آنجا    کرد    او  چه  

 وداد      آواز    و   لطف    کن    رها    که         داد   پند     فعلم    به    کو  طوطی  گفت  

 بند کرد    این   پی      مرده      خویشتن           بند   کرد   در    را    تو    آوازت   زآنکه   

 که تا  یابی خالص   من  چون   شو   مرده         خاص  و  عام    با  شده   مطرب  یعنی ای  

 (1492-1/1423 )همان،                                

 

ی مولوی حاوی پیامی مهم برای سالکان راه حق است. تقلید طوطی از رفتار و عمل همجنس هندی اما این حکایت شیرین و آموزنده

مردن طوطی، احساس نیاز و حاجت و در نتیجه تسلیم و اطاعت پیر است نه »به موضوع لزوم پیروی و اطاعت از پیر اشاره دارد. خود در واقع 

بنابراین اگر مولوی در این حکایت  (711 ،1371)فروزانفر، « انسانی. مردن به معنی متداول خواه مفارقت روح از بدن و یا انحالل ترکیب جسم

هلل از از اولیاء ا زند منظور او از بین بردن خودنمایی اسارت باری است که آن را باید با تبعیّتتیاری عارفان نیز گریزی میبه موضوع مرگ اخ

عنوان شخصیّت اول این داستان موضوع قابل توجهی است که مولوی شود بهای بارز او محسوب میای که تقلید از ویژگیانتخاب پرندهبین برد. 

دهد که بت مینس ی تقلید از عملی را به اوبرد و حتّاین ویژگی طوطی استفاده کرده و مقلّد بودن او را از تقلید زبانی نیز فراتر میبا زیرکی از 

 از نوع مثبت و صحیح است.
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 تلقين و تقليد
تأثیر القاء و تلقین سخن در دل و بین بودن و مضرّات تقلید و دهان» مولوی در داستان خوارزمشاه و عماد الملک در دفتر ششم مثنوی

ی شروع یک حرکت شویم مقدمه( تلقینی که در این حکایت با آن آشنا می121 ،1331ایی بیان کرده است.)شعبانی، را به زیب« فکر انسان

 شود.اره با او هم نظر میب کند و به یکگیرد و سپس فرد تلقین پذیر رفتار تلقین کننده را تقلید میتقلیدی است، یعنی ابتدا تلقین شکل می

متا هحکایت از این قرار است که یکی از امیران خوارزمشاه اسبی بسیار زیبا و بی در این حکایت با بُعد منفی رفتار تقلیدی مواجه هستیم.

 ی خود کرد.داشت. خوارزمشاه روزی آن اسب را دید و جمال اسب او را شیفته
 

 قرین     یک   نبودش    سلطان  ی گله   در      گزین     اسبی   یکی    را   امیری    بود 

 خوارزمشاه     را     اسب   دید      ناگهان        پگاه  موکب     در  گشت    سواره  او  

 (9996-6/9992 ،1931)مولوي،                              

 

کند که رسد و از او خواهش میبیاورند. صاحب اسب ناالن به خدمت عماد الملک میدهد که آن اسب زیبا را برایش سپس دستور می

د. ناسبش را به او بازگرداند. عماد الملک تدبیری اندیشید و دستور داد هنگامی که او در خدمت شاه است اسب را بار دیگر از دید شاه بگذران

ن کرد. در همین موقع عماد الملک به عیب جویی از اسب پرداخت و در واقع شاه همین که چشمش به آن اسب زیبا افتاد شروع به ستایش آ

 هایی در سرش است.شکوه نیست و عالوه بر آن دارای نقصاسب اصالً هم زیبا و با به شاه تلقین کرد که آن
 

 آن سرش  گویی  است   گاو   سر  چون       پیکرش    اندر   سر    آن   ناقص    هست 

 کرد    خوار   در  منظر شه    را   اسپ        کار کرد     دَم   این     مشهخوارَ   دلِ  در  

 (9961-6/9923 )همان،                 

 

اش شده بود در نظرش منفور آمد و با عماد الملک هم های عماد الملک در دل خوارزمشاه نشست و همان اسبی که شاه شیفتهتلقین

 دستور داد اسب امیر را به خودش بازگردانند.نظر شد و 

 

 بازم  خرید      مظلمه      زین   زودتر        برید    واپس   را   اسپ   سلطان  گفت  

 (9219/ 6 )همان،

 

ت و عالوه آید پرداخته اسمی شخصیّت برتر یک سرزمین به شمارکه مولوی در این حکایت به نیروی تلقین و تأثیر آن حتّی بر سلطان 

خوارزمشاه در اینجا مظهر افراد مقلّدی است که عنان فکر و دل خود را در اختیار »بر آن به تأثیر تلقین در متقاعد کردن افراد نیز اشاره دارد. 

 ( 121 ،1331، شعبانی«)نمایند.دهند و کورکورانه از آنان تبعیّت میدیگران قرار می

 وید:گمولوی معتقد است انسان باید بر مبنای اندیشه و رأی خویش تصمیم بگیرد و تقلید از نظر دیگران را رها کند، بنابراین می
 

 ندیشه  کنا   خود    عقل    برای   هم  پیشه  کن   را     نظر    زتقلیدی   بی 

 (9999/ 6 ،1931لوي، )مو                          

 

لنفس کند یقیناً انسانی ضعیف اها تقلید میدهد و از اعتقادات آنهای دیگران تغییر میشخصی که تصمیماتش را طبق سخنان و تلقین

کار  کنند اینکنند برای این است که تصوّر میها معتقد است اگر مردم از کاری تقلید میدر خصوص این نوع تقلید 7فریمن و کوته نظر است.

ی خود را ( به همین سبب نظر و اندیشه117 ،1337أیید خواهند کرد.)کالینبرگ، موجب توفیق دیگران بوده است یا دیگران این عمل را ت

 کنند.قربانی تأیید دیگران می

 

 ايمشاهده تقليد و یادگيري
کند. وقتی که قابیل از روی خودخواهی برادرش هابیل را بیان میمولوی در دفتر چهارم مثنوی داستان قابیل و آموختن گورکنی از زاغ 

را  بیند که ابتدا آن عملای را میداند که با جسد او چه کار کند و چگونه این عمل قبیح را پنهان سازد. سرانجام قابیل صحنهکشد، نمیرا می

                                                           
1. Freeman 

http://www.psyj.ir/


 18 -18، ص  8931، تابستان 81فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
ه جسد همنوع خود را در منقار گرفته و سپس شروع به کندن زمین و بیند ک. او زاغی را میپردازدگیرد و سپس به تقلید آن عمل مییاد می

 کند.دفن الشه می
 

 چنان      می آید         تیز      گرفته  بر   دهان      در    مرده     زاغ    زاغی دید    

 کن    او   را    گور      تعلیم   پی   از           او  به  فن   شد   و   آمد    زیر   هوا  از   

 کرد   گور    در   را    مرده   زاغ   زود    گرد   انگیخت  زمین  از   چنگال به   پس 

 (1916-9/1919 ،1931)مولوي، 

 

کند و بدون شک منبع مولوی نیز اشاره میی مائده به آن سوره 31ی های قرآنی است که خداوند در آیهاین داستان از جمله داستان

پردازد بحث یادگیری و تقلید است. باید دانست یادگیری در بیان این حکایت، قرآن کریم است. اما دو موضوع مهمی که مولوی به آن می

رای کند و از محیط بستادگی میدهد و از طریق یادگیری، فرد با محیط خود آشنا می شود، در مقابل محیط ایاساس رفتار افراد را تشکیل می

ای است. این نوع یادگیری با ( یادگیری قابیل از زاغ نوعی یادگیری مشاهده311 ،1352کند.)شریعتمداری، تأمین نیازهای خود استفاده می

از موجودی دیگر  ( مولوی در این حکایت از آموختن یک عمل272 ،1337آید.)سانتراگ، مشاهده و سپس تقلید از رفتار دیگری حاصل می

و در قالب تمثیل، پیروی از عقل حسی را مالمت  اگرچه عمل گناه آلود قابیل را به تصویر کشیده استاین داستان سخن گفته است. او در 

نثی رف و خطتوان گفت نظر مولوی در این زمینه به شکل بیکه می ای داردالگوبرداری و یادگیری مشاهده ای نیز به مفهوماشارهاما  کندمی

با بررسی این حکایت به این نتیجه می رسیم که اگرچه مولوی در زمان حیات خویش با مباحث روان شناسی مدرن آشنایی نداشته اما   .است

 انداست در یادگیری است. ، مبنای بسیاری از رفتارهای انسانگونه که ذکر شدهمانمند بوده است. ین موضوعات به قدر دانش خود بهرهاز ا

وی در مول کند که از همان زمان خلقت انسان یادگیری و تقلید در سرشت بشر نهفته بوده است و در ذات او ریشه دارد.قابیل و زاغ اثبات می

ی خاص و اتعلیم حاصل آید، چنانکه حتّی گورکنی که پیشهای نیست که بدون استاد و بیکند که هیچ حرفه و پیشهاین داستان بیان می

 ( موالنا در این317 ،1332را تقلید کند.)زرین کوب،  نیست هم نیاز به این داشت که قابیل آن را ابتدا از زاغ بیاموزد و سپس آن ایحرفه

ه کند کداند از عقل جزوی، و در مقابل آن، عقل کلّی که مربوط به وحی است را مطرح میتقلید هابیل از زاغ را خسرانی می نمادین، داستان

 دهد.از ننگ و خسران نجات میانسان را 

 

 قليد زنجيروار )تقليد به سبب عيب جویی(ت
تقلید غلط عملی مذموم است، چه رسد به این که شخص مقلّد به عیب جویی از رفتار دیگران نیز بپردازد! مولوی در خصوص این نوع 

شخص هندی در نماز بودند و در اثنای نماز مؤذنی وارد  کند. داستان این چنین است که چهارتقلید و کیفیّت آن حکایت جالبی را بیان می

گوید: مگر وقت آید و از روی عیب جویی به مؤذن میکند. یکی از آن چهار تن در میان نماز به حرف میشود و شروع به اذان گفتن میمی

ه گوید اکنون کرا متوجّه اشتباه خود کند به او میشنود و برای آنکه وی نماز شده است؟ رفیقش که او نیز در میان نماز بود این حرف را می

 در میان نماز حرف زدی نمازت باطل است.
 

 هست؟ وقت   کردی بانگ     مؤذّن  کای    بجست  لفظی   یکی   زان   آمد   مُؤذِن 

 نماز  شد    باطل   و   گفتی  سخن   هی    نیاز   از    دیگر    هندوی    آن   گفت  

 (9191-2/9123 ،1931)مولوي،  
 

گوید: عمو جان چرا به رفیقت طعنه میزنی؟ گشاید و خطاب به نفر دوم میطور رفیق دیگر آن دو شخص نیز لب به سخن میهمین

شما دچار نشدم و نمازم را همچون باطل  گوید: خدا را شکر که من به خطاینماز خودت باطل است! در همین هنگام شخص چهارم نیز می

 ها باطل شد.نکردم! با این حساب نماز تمامی آن
 

 را  بگو   خود    بر او؟    طعنه   زنی   چه      ای عمو را      آن دوم  گفت  سوم  آن  

 تن   سه  آن   چون    چَه   به  نیفتادم  در   من     که   حمداهلل  آن   چهارم   گفت 

 راه    کرده     گم   بیشتر    گویان  عیب   تباه   شد     چهاران     هر  نماز  پس   

 (9199-2/9191 ،1931)مولوي، 
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( اما رفتاری که 712 ،1353پردازند)زمانی، اگرچه پیام اصلی این داستان نقد افراد نادان و عیب جویی است که به نکوهش دیگران می

در این حکایت مولوی به صورت . ادامه پیدا کردکه بصورت زنجیروار  از آن چهار هندو سر زد حرکتی تقلیدی و در عین حال نادانسته بود

ه که ب دی استمستقیم به مذمت رفتار تقلیدی آن چهار شخص نپرداخته است، اما به خوبی روشن است مقصود مولوی نکوهش افراد مقلّ

انسان باید از خطای دیگران عبرت بگیرد تا عمل اشتباه آنان را بار دیگر  عیب خود توجهی ندارند و فقط در پی عیب جویی از دیگران هستند.

 تکرار نکند و مقلّدِ اشتباهِ دیگران نباشد.

 

 به سبب عدم شناخت حقيقت از جمع تقليد

بها است. روزی سلطان پردازد ماجرای ایاز و سلطان محمود و آن گوهر گرانتقلید میداستانی که مولوی در آن به نکوهش این نوع 

ر کند تا بار دیگمحمود به دیوان حکومتی خویش رفت در حالی که تمام ارکان دولت در آنجا حاضر بودند. سلطان از این فرصت استفاده می

گوید این گوهر را بشکن! وزیر از شکستن آورد و به وزیر خود مییب بیرون میبها از جکماالت ایاز را بر جمع نمایان کند. او گوهری گران

 کند. آید و از این کار امتناع میگوهر حیفش می
 

 شکستن را دریغ این  است  دریغ  بس         تیغ   خورشید  ای   گفت   بشکن   گفت 

 این  نور روز او  را تَبَع  است  شده که         لمع   تاب   و      بین    بگذار     قیمتش 
 (9196-2/9192 ،1931، )مولوي

 

 کنند.خواهد که آن گوهر را بشکنند اما همگی  از این کار خودداری میها میشاه برای امتحان دیگر کارگزاران نیز از  تک تک آن
 

 تقلید  وزیر  به  هم یک یک    جمله       امیر  شصت   پنجه   گفتند   چنین  این  

 ز  امتحان مقلّد    هر   رسوا   هست         جهان     استون   است   تقلید  چه   گر 

 (9129-2/9122 )همان،

 

کنند اما ایاز در جواب آنان به خاطر این کار نکوهش می شکند. امیران ایاز رادرنگ گوهر را میرسد. ایاز بیتا اینکه نوبت به ایاز می

گیرد که محققّ اهل معنا و ذات است، نه تر از این گوهر است. موالنا از این داستان نتیجه میگوید: اطاعت از فرمان سلطان بسیار ارزشمندمی

 ی نگاهش به دیگران باشد. در اینن بهره گیرد اما نباید همهی دیگراصورت و ظاهر. ژرف نگر است، نه ظاهر بین. محقق راستین باید از تجربه

کدیگر از از ی داستان کماالت ایاز و تفاوت او با سایر امیران در این بود که او عملی محقّقانه کرد نه مقلّدانه. برخالف وزیر و امیران که به تقلید

های بشر گوید اگر چه تقلید پایه و اساس بسیاری از یادگیریمی ( مولوی در آخر123 ،1373وهر خودداری کردند.)فوالدی، شکستن آن گ

 یاست اما با این وجود هرگاه که بخواهی مقلّد را بیازمایی تا ببینی فعلش از روی معرفت و تحقیق بوده است و یا تقلید صرف، متوجّه خواه

 .شد که تقلید اساس کار او بوده و از این رو مقلّد همواره در خطر لغزش است
 

 تقليد کورکورانه
ی مسافر به خوبی به این از دیدگاه مولوی تقلید کورکورانه و بدون آگاهی امری کامالً مذموم است. مولوی در داستان صوفیان و بهیمه

این قرار است که فرستد. داستان از کند و بر آن لعنت میپردازد و عالوه بر ذکر آفت تقلید کورکورانه، این عمل را نکوهش میموضوع می

پیوندد. از آنجایی که صوفیان بندد و به جمع دیگر صوفیان میشود و چهارپای خود را در آخور خانقاه میصوفی مسافری مهمان خانقاهی می

س قوّال مجل»د. کننفروشند و با آن پول اسباب مهمانی را فراهم میی طعام مهمانی را نداشتند پنهانی چهارپای او را میپول کافی برای تهیه

اندازند که خر برفت و خر برفت و خر برفت. شوند و همگان صدا در هم میآواز میخواند که صوفیان هم با او همای را میاز اول تا آخر حراره

تقلید اگر اشاعه  (333 ،1332)زرین کوب، « کند.خواند و آواز آن ها را تقلید میصوفی مسافر هم با آن ها همین تصنیف را با ذوق تمام می

 دم همی خر برفت و خربرفت تا حدّی جدّی و همگانی شده بود که دیگر خود خاآید، چنانکه آوازهیابد و همگانی شود به صورت قانون در می

 (111 ،1351)شمیسا،  توان مداخله و اصالح نداشت!
 

 حنین   اندر       کرد    آغاز   برفت    خر       همین      صوفی     آن      تقلید   ره     از 

 (2/294 ،1931)مولوي، 
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بیند که چهارپایش در آخور نیست و از ی مسیر بپردازد میبندد تا به ادامهفردای آن شب، هنگامی که صوفی دوباره رخت سفر می

 تر وگوید بارها آمدم تا تو را از این موضوع با خبر کنم اما دیدم تو با ذوقاو میکند. خادم در پاسخ به ی خود را طلب میخادم خانقاه بهیمه

 گویی! به همین دلیل گمان کردم حتماً از موضوع فروختن بهیمه ات آگاه هستی!تر از دیگران خربرفت و خر برفت میخوش
 

 زین  کارها   کنم    قف وا  را    تو   تا     من    بارها   آمدم      اهلل    و     گفت  

 ترذوق    با     گویندگان      همه     از       پسر  ای رفت  خر   که  گفتی همی  تو  

 (261-2/223 )همان،

نظران و محقّقان اظهار حماسه و شوق ی تقلیدی دارند بیشتر از صاحب این یک درد خانمان سوز بشری است که غالباً آنان که جنبه

ی شناسایی یک موضوع بیشتر به تحقیق بپردازد تر از آش است! هرچه انسان دربارهی داغقول معروف شخص مقلّد همواره کاسهکنند و بهمی

گیری خویش، به شود، در صورتی که شخص مقلّد برای اشباع حس خودپرستی و هدفهای پیرامون آن موضوع بر او روشن میتاریکی

کند در حقیقت برای کسی که از یک شخص تقلید و پیروی می»( باید در نظر داشت 317 ،1371کند.)جعفری، کوچکترین آگاهی قناعت می

 (311)همان: « کند. ایده آل مطلوب هدف شخص تقلید کننده است.به دست آوردن ایده آل مطلوب خویش از او تبعیّت می

دی کند اما پشیمانی دیگر سوخورد و تقلید کورکورانه را لعن و نفرین میشود افسوس میصوفی مقلّد از ماجرا باخبر میهنگامی که آن 

 ندارد.
 

  خوش    گفتندمی   جمله   را  آن   گفت  

 گفتنش   آمد     ذوق      هم    مر  مرا  

  داد    باد      بر    شان    تقلید   مر  مرا  

 باد  تقلید آن  لعنت بر   صد     دو   که 

  بی حاصالن       چنین      تقلید  خاصه   

 آفالن    بر      با      ابراهیم     خشم   

 (269-2/262 ،1931)مولوي،  
 

از تقلید  آید ناشیمشکالتی که برای انسان به وجود میها و مولوی به دنبال این است تا به مخاطب مثنوی بفهماند بسیاری از بدبختی

 اند.کورکوارنه است؛ آن هم تقلید از افرادی که شایسته نیستند و به مقام تحقیق نرسیده
 

 خرديتقليد از روي جهل و بی
ه مثنوی ذکر شده کتی در بینم که حکایاآید، بدین جهت میبه طور کلّی مثل و داستان در مثنوی برای توضیح و بیان مطلب می

ه و خودداری نکرده است زیرا نظری به صورت قصّ این حکایاتکند مولوی از آوردن اما چون مقصود را روشن میظاهری زننده و رکیک دارند 

کرد ( داستان آن کنیزک که با خر خاتون شهوت رانی می11 ،1371ی قرار داده است.)فروزانفر، ی معنپیمانهاجزاء آن ندارد و ظاهر قصّه را 

 لای از این حکایات است. مولوی در این داستان به تقلیدی اشاره دارد که در آن مقلّد با اعتماد بر ظاهر، از توجه به دقایق پنهان آن عمنمونه

خرد ی آن مقلّد بیشود و سرانجام موجب هالکت وقیحانهگرایی میی حرص و شهوت نیز موجب قوّت چنین ظاهرماند و البته غلبهباز می

 گردد. داستان با وجود رکاکتی که دارد، حاوی معانی دقیق و باریکی است.می

های کند رمزی است از آنچه قید شریعت بر شهوتی مجاز شهوت جسمانی را معلوم میدر این داستان کدوی کنیزک که حدّ و اندازه

دهد. حکایت متضمن این نکته است که اهل ی حیات حیوانی نشان میی هالک روحانی و سقوط در ورطهرای آن را مایهنهد و وحسی می

جوب حآید از حقیقت مخبرند و آن کس که بر مبنای ظواهر درصدد کشف باطن بر مینگرند، از دقایق باطن بیتقلید چون فقط ظاهر را می

 (113 ،1332خواهد ماند.)زرین کوب، 
 

 نمود    نقشی  خود    استاد    را   تو  گر چه بود  این   احمق  خاتون  ای  گفت  

 دکان    بگشادی        ناگشته        اوستا      نهان   تو   از   سِرَش   ظاهرش  دیدی  
 (1913-2/1914 ،1931)مولوي،                               

 

زند آورده است. مریدی به ، موالنا حکایتی را در خصوص عمل تقلیدی که از روی جهل و ناآگاهی سر مینیز مثنوی در دفتر پنجم

 ود!شبیند که شیخ در حال گریه کردن است، به همین خاطر او نیز به تقلید از شیخ اشک از چشمانش جاری میرود و میخدمت شیخ خود می
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 عزیز    آن     وفق      کردیم  ای گریه    نیز      قلیدت    از     ساده     مرید آن   

 (2/1231 )همان،

 

ی بسیار به شیخ خود ادای احترام کرد و رفت. در این هنگام یکی از مریدان که از مقرّبان شیخ بود به دنبال آن مرید مرید بعد از گریه

 گوید:رود و به او میمیمقلّد 

 مستفید     هستی      گرچه   در   تقلید  مرید   وافی        ای      اهلل    اهلل   اهلل 

 کان  منکریست  بگریستم  او   چو  من       می گریست   آن شه    دیدم   نگویی  تا 

 مؤتمن  آن  ی گریه   همچون   نیست      ظن  و   تقلید  پر و   جهل   پر  یگریه 

 بدان   راه  دراز    گریه    زین   هست    مساز    گریه   بر   گریه      قیاس    تو 

 (1919-2/1911 )همان،

 

 یی روانی و انگیزهگشاید و بدون آنکه به ریشهن میبندد و چشم به ظواهر اعمال دیگراگوش خود را به روی حقایق می ناآگاه مقلّد

ای که برخاسته گوید گریه( در واقع مولوی از زبان آن مرید خاص می11 ،1331کند. )رحمدل، درونی اعمال پی برده باشد رفتاری را تقلید می

از نظر باطنی هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند، زیرا  از تقلید و جهل باشد از حقیقت به دور است و اگرچه در ظاهر هر دو یک عمل هستند اما

 ی آن مرید صرفاً عملی تقلیدی و به دور از معرفت بود.و زاری  آن شیخ از صفای باطن و سوز دل بود اما گریه گریه

آورد. به اعتقاد میمولوی برای روشن شدن این نوع تقلید که برخاسته از جهل است تمثیلی جالب در خالل حکایت آن مرید مقلّد 

ه خاطر شود او بای تعریف میدهد مانند انسان ناشنوایی است که وقتی لطیفهبصیرتی عملی را انجام میموالنا مقلّد چون از روی ناآگاهی و بی

ر دیگران ی رفتامشاهده زنند و او نیز بابیند دیگران لبخند میی این است که میخندد، بلکه خندیدن او به واسطهدرک معنای آن لطیفه نمی

 گوید:خندد. مولوی میها میبه تقلید از آن

 به  یار   یاری   کند   اِملی   الغ   چونکه    دو بار   کر    خندد    بار  یک    ور گوش

 قوم     خندندمی   که   بیند  همی   که    سَوم       و    تقلید   ره    از    بار   اول 

 خندندگان حالت          از     بی  خبر    زمان  آن   ایشان    همچو     بخندد   کر 

 (1212-2/1219 ،1931)مولوي،   
 

ت که اسکند. او همچون انسان ناشنوایی مقلّد در کالم موالنا کسی است که درونش به نور معرفت روشن نیست و تظاهر به اعتقاد می

 کند:خندند او نیز رفتار آنان را تقلید میبیند دیگران میاز درک معنای آن لطیفه محروم است اما چون می
 

 در سر است را  که او   شادی    آن  اندر است    کر   مانند    نیز    مقلّد پس  

 (2/1211 )همان، 
 

مرید نیز همچون انسان ناشنوایی است که از حقیقت و معنا هیچ اطالعی ندارد و عمل او فقط از روی تقلید جاهالنه است.  حال آن

هند. داند، رفتاری که در آن دو یا چند نفر به یک موقعیت به طور یکسان پاسخ مینام گذاری کرده« رفتار یکسان»روان شناسان این عمل را 

( 353 ،1351دیگر.)اچ اُلسون و هرگنهان، ی شخصی ی گریهی دیگران و گریه کردن به دلیل مشاهدهخنده یشاهدهمثل خندیدن به جهت م

 خورد.این نوع تقلید که جزوی از یادگیری مشاهده ای است در این حکایت به چشم می
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 رينتيجه گي
. از : تقلید صحیح، تقلید غلط و رفتار تقلیدی صرفبُعد کلی استدگاه مولوی دارای سه تقلید و رفتار تقلیدی از دی حاصل سخن اینکه

ه از نظر کنگاه مولوی تقلیدی مورد پذیرش است که اوالً مقلّد با آگاهی و دانش، رفتاری را تقلید نماید و ثانیاً این تقلید از منبعی الهی باشد 

یت دریافت مستقیم معارف را نداشته باشد باید از پیری راهدان پیروی و تقلید کند. او این افراد انبیاء و اولیاء اهلل هستند. مرید تا زمانی که قابل

اما تقلیدی که مولوی به نکوهش آن توانیم مشاهده نماییم. یروی و تقلید را در قالب تمثل میای از این پدر داستان طوطی و بازرگان نمونه

 شود. مولوی به شدت با تقلیددادن قوه تشخیص و ادراک و... می ، جهل، از دستپردازد شامل مواردی است که فرد دچار گمراهی، هالکتمی

، تقلید به سبب عیب جویی پردازد. تقلید کورکورانه،مثنوی به نکوهش این نوع تقلید میمخالف است و در جای جای  کورکورانه و جاهالنه

موضوعاتی است که مولوی در قالب حکایت به مذمت این نوع تقلید به سبب عدم شناخت حقیقت و تقلید از روی جهل و بی خردی از 

ا ت که مولوی اگرچه برفتارهای تقلیدی و عامالن آن پرداخته است. موضوع دیگری که با بررسی ابیات مثنوی به آن دست یافتیم این اس

دارند از آگاهی خود در این زمینه  رفتاری و شناسیی روانست اما با آوردن حکایاتی که جنبهشناسی مدرن آشنایی نداشته انظریات روان

ا هستند هشوند از این قبیل داستاناز رفتار دیگران مربوط میای یادگیری مشاهدهسخن گفته است. حکایاتی که به موضوع تلقین و تقلید، 

 زد.پرداعملکردی و رفتاری آن عمل نیز می ها عالوه بر نقد رفتار فرد مقلّد، به نمودکه مولوی در آن
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