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 گرا مثبت کرديبا رو

 

 *فردعباس تابان
  رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر يفارس اتيزبان و ادب يدکتروختة آمدانش
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  رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر يفارس اتيزبان و ادب اريدانش

 (15/08/1397: رشیپذ زیتار 24/10/1396: افتیدر زیتار) 

 چکیده

ب عرفناني را بنه خنود    ترین موضنوع در عرفنان و تصنوف، بخنش بزرگني از اد     عشق عرفاني به عنوان بزرگ
هناي مثبتني اسنت کنه در اینن آمنوزۀ       هيجان« عشق عرفاني»هاي مغفول اختصاص داده است. یکي از ظرفيت

هناي عرفنان و آداب تصنوف و سنير و سنلوک      عرفاني پنهان است. بسياري از این هيجانات مثبنت در آمنوزه  
ست سعي برآن است کارکردهناي روان  اي اعارفانه موجود است. در پژوهش پيش رو که تحقيقي ميان رشته

نگنر، تحلينل تنا درنهاینت مشنخص شنود کنه        معنوي با رویکرد مثبتعرفاني مندرج در مثنوي« عشق»درمانيِ 
شناختي بسياري هسنتند. در پاینان اینن پنژوهش مشنخص      هاي روانهاي عرفاني، حائز ظرفيتمفاهيم و آموزه
فردش از جملنه اتحناد عشنق و عاشنق و معشنوق و بناال       ربههاي منحصعرفاني با ویژگي« عشق»خواهد شد که 

هناي درونني سنالک را    تواند اسنتقامت و توانمنندي  هاي راه عشق، ميآوري از طریق تحمل سختيبردن تاب
دوسنتي و  هنم ننوع  »تر با قابليت در مراتب پایين« عشق»الي ار یاري کند این  شکوفا کند و او را در مسير قرب

 گرا، قابل مقایسه است.شناسي مثبتهاي فضيلت انسانيت روانه عنوان یکي از قابليتب« دوست داشتن

 .یآورتاب ،يغ قگ ،یعشق، مولو ،ینگ مثبتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

از مسائل اساسي عرفان و تصوف است، چنانکنه بندون در نظنر گنرفتن آن، عرفنان و      « عشق»

هاي مثبتني کنه در خنود نهفتنه     اني با هيجانحکمت متعاليه قابل درک نيست. این پدیدۀ عرف

هناي روانني و درونني بشنر را دارا اسنت.      دارد به طور بالقوه توانایي کنترل بسياري از نگراني

تواند به بناال بنردن اسنتقامت و شنادکامي مسنتمر انسنان       این هيجان مثبت در مراتب عاليه مي

ثبننت برخاسننته از عرفننان و منجننر شننود. موالنننا جننالل النندین بلخنني بننه خننوبي گرایشننات م 

در »معنوي مننعکس کنرده اسنت؛    سيروسلوک عارفانه را در آثار خویش به خصوص مثنوي

شناساند و در هنگنام  عصر حاضر، مثنوي به عنوان مرجعي، راه را از بيراه و خوب را از بد مي

 ( .78: 1389)عرفانيان قونسولي، « کندها ارائه ميهایي براي نجات انسانضرورت، راه

ه موالننا بنه تشنری  بنه آن     کن معننوي  مثننوي ترین موضنوعات عرفناني در   یکي از مهم

ي مثبت نيز با تدوین و ارائة هيجانات مثبنت در دو  شناسرواناست. « عشق» پدیدۀپرداخته، 

ي شناسرواناین شاخة جدید » بخشد.ارد کيفيت زندگي انسان را بهبود دهة گذشته سعي د

؛ انسنان متمرکنز شنده اسنت    هناي  بر توانایيهاي بشري و ضعفها نيبه جاي توجه به ناتوا

 «، اميند و... بينني له و خنوش أقندرت حنل مسن   ، لذت بردن، از قبيل شاد زیستنهایي توانایي

معتقدنند زنندگي   ، صناحب نظنران اینن گنرایش جدیند      ( .253: 1395، پناهيو  کاویاني)

« حنال و آیننده  ، دربنارۀ گذشنته   مثبنت هناي  دارا بنودن هيجنان  »عبارت است از ، خوشایند

 ( . 68: 2002، سليگمن)

هاي مثبت در مورد گذشته شامل احسناس رضنایت، قناعنت و خرسنندي بنوده و      هيجان

هناي  بيني، اعتماد و یقينو هيجنان هاي مثبت در مورد آینده عبارت است از اميد، خوشهيجان

هنا،  هنا. لنذت  بخنش ا و مسنرت هن بخششود: لذتمثبت دربارۀ حال نيز به دو دسته تقسيم مي

هنا را در  مدت( هستندکه مردم یا با حواس پنجگانة خود آناي )آني و کوتاههاي لحظهتجربه

هناي  انگينز و...( ینا از راه تجربنه   اي شگفتیابند )مثل خوردن غذایي لذیذ، بویيدن رایحهمي
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هنا  بخنش . مسنرت آرامني( هناي تنن  و تمنرین  1اکتسابي و پيچيده )مثل مراقبه، ذهنن آگناهي  

هنا را انجنام دهنند؛    هنایي هسنتند کنه منردم دوسنت دارنند آن      احساس نيستند، بلکنه فعالينت  

 (.112: 1391هایي همچون ورزش، مطالعه و... )براتي سده، فعاليت

 بيانگر هيجاناتي هستند که بر قلب سالک ننزول  «مقام»و  «حال»در عرفان و تصوف نيز 

شنوند و برخني   مني  تبدیل «مقام»بخش ماندگارند و به ذتکنند. برخي از این حاالت لمي

شنود و  مني  بخنش بنر قلنب سنالک وارد    عشق ابتدا به عنوان حال لذت دیگر گذرا هستند.

کند که بر تمام مي راه عشق آن را به مقامي ماندگار تبدیلهاي سالک با ریاضت و سختي

و  بخنش لنذت کاشنفات  افکنند. بندون شنک تبندیل م    مني  زندگي مادي و معنوي او سایه

نقش محوري ایفنا کنند. مقصند    ، تواند در مسير کمال انسانمي زودگذر به مقامات پایدار

اصلي این مقام عرفاني در عرفان و تصوف قنرب الني ار اسنت کنه در ضنمنِ اینن هندف        

هناي اخينر تطبينق و مقایسنة     کنند. در سنال  مني  غایي فواید دیگنري را نينز نصنيب سنالک    

و هنا  ي نشنان داده اسنت کنه بسنياري از یافتنه     شناسن روانبا اینن شناخه از   بومي هاي آموزه

عرفنان و آداب تصنوف و سنير و سنلوک     هناي  ي مثبنت در آمنوزه  شناسن هناي روان نظریه

کنریم   قنرآن هناي  نگنري در آمنوزه  بدون شک خاستگاه اینن مثبنت   عارفانه موجود است.

متقابنل بنندگان و خداونند بنه      ي را در حبّ و عشنق نگرمثبتقرآن کریم منشأ این »است. 

رسنتگاري و سنرانجام نينک    ، داند و معتقد است هدف غایي این حبّ و عشقمي یکدیگر

قل لن کنتم تُحبمون لهلل فاتّبِعوني يُحبِبكم لهلل و يَغفر لكم ذناوََكم و لهلل ففاور    بندگان است:

 (.253: 1395، پناهي-کاویاني( )31/  آل عمران) «رحَم

نبنع اصنلي آرامنش    م، ورزي بنه منشنأ قندرت   معبود و معشنوق و عشنق  حبّ و عشق به 

، تغيينر نگناه و نگنرش مثبنت    ، که در سایة این حبّ دروني به طوريروحي و رواني است 

اي کنه انسنان را بنه    تنرین پدینده  در تفکر عرفاني اسالمي شاید مهنم  ،حتمي است. بنابراین
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کنند  مني  هيجاناتي که عشق ایجاد یکي از»؛ پدیدۀ عشق است، دهدمي ي سوقاندیشمثبت

دهد و ینا بنراي اهنل    مي وجد و شوري است که از مشاهدۀ زیبایي جسماني به انسان دست

شود و این عشقي اسنت  مي یعني فضایل و کماالت حاصل؛ از مشاهدۀ زیبایي معقول معني

 هننوز عشنق ناتمنام اسنت و    ، که مرحلة دوم سيرو سلوک نفوس زکيّه است و در این مقام

یعنني بنه اصنل و    ؛ آن است که به ماوراي زیبایي و صورت نظنر دارد ، عشق تام یا حکمت

 (.288: 1373، سجادي) «منشأ آن که خير و نيکویي است

تنها سالحي کنه روح  »عنوان یکي از نظریه پردازان عرفان اسالمي معتقد است هموالنا ب

ق تنهنا از جاننب بننده بنه     اینن عشن   عشنق اسنت.  ؛ سنازد مني  انسان را بر اهریمن نفس چيره

 (. 69: 1387، استعالمي) «بلکه از هر دو جانب است ،پروردگار نيست

ي هنا سازگار کردن انسان با موقعينت  عشق این است که عالوه برهاي یکي از کارکرد

عامل اصنلي تغيينر نگنرش انسنان بنه      ، پذیرِ او در ابعاد اجتماعي و فرهنگيي و هنجاربيرون

که قادر خواهد بنود پنس از اقامنت در اینن مقنام در اوج       طوريهب ستا مسائل پيرامون او

بنا برجسنته    ستا با تمرکز بر معشوق که در بسياري اوقات معبود او هاو گرفتاريها سختي

اي به گوننه ؛ ي را تجربه کندبخشلذت پویا و، زندگي شاد، کردن نکات کوچک و جزیي

 درونني و انتزاعني محنروم کنند.    هناي  ز این لذتکه هيچ حادثه و رنج دنيوي نتواند او را ا

مي شيرین ،ستا گراانسان مادي ةترین چالش و دغدغمرگ را که بزرگ ،چنين شخصي

 برد:مي بيند و حتي از فکر کردن به آن لذت

 

 مننرگ هننم شننيرین شننود  ، گننر بخواهنند 
 

 ننننرگس و نسنننرین شنننود، خنننار و نشنننتر 
 

 (3/1424: 1375 ،ي)مثنو

هاي کليدي را در شنش حيطنة خنرد و داننش، شنجاعت،      فضيلت سليگمن و همکارانش

هاي چهارگانه ارائه کنرده انند )سنليگمن،    روي و تعالي با قابليترأفت و عشق، عدالت، ميانه
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هناي  خصيصنه  -2هيجاننات مثبنت،   -1( که سه حوزۀ اصلي دارد که عبارتنند از:  172: 1388

اینن فضنيلت    (.101-102: 1388ریشيان، هاي مثبت ) قاسمي و قنهادها و سازمان -3مثبت و 

مطرح شده اسنت. اینن فضنيلت چنند قابلينت        1با عنوان انسانيت نگرمثبتي شناسرواندر 

دوسنت  (، همندردي و مراقبت ، آزادگي و مهرورزي) دوستيدارد که عبارت است از نوع

. (288: 1385، کننار( )مراقبننت و مشننارکت متقابننل، بننا دیگننران روابننط ارزشننمند) داشننتن

داند و این فضنيلت  نگر ميمثبتي شناسروانترین فضيلت سليگمن عشق و مهرباني را مهم

 «بيشنترین کنارکرد آن تعامنل مثبنت بنا دیگنران اسنت       » بيشترین ارتباط را با عرفان دارد و

 (. 2-171: 1389، سليگمن)

 

 لهأ. طرح مس1

تنرین  عشق به عننوان بنزرگ  تاکنون تحقيقات زیادي با موضوع افکار و آراي موالنا و موضوع 

اي کنه  هناي مثبنت و سنازنده   گاه دربارۀ ظرفيتموضوع ادب عرفاني، انجام شده است، اما هيچ

در این پدیده نهفته، پژوهشي انجام نشده است. بدون شنک اینن پدیندۀ متعنالي در کننار سنایر       

ست کنه توجنه بنه    شناختي بسياري نيز برخوردار اهاي روانامتيازات معنوي و عرفاني از ظرفيت

سنازد.  ناپنذیر مني  انجام این پژوهش را اجتناب« عشق عرفاني»شمار هاي بياین بخش از ظرفيت

در بناال بنردن اسنتقامت و    « عشنق »دهند چگنونگي کنارکرد    آنچه این پژوهش به آن پاسز مني 

 نگر است.چگونگي آرامش بخشي به روح و روان بشر با رویکرد مثبت

 

 . پیشینۀپژوهش2

قرار گرفته اسنت و  اي ضوع به تازگي مورد توجه پژوهشگران با رویکرد ميان رشتهاین مو

هنایي  شمار پنژوهش در چند سال اخير به طور انگشت به لحاظ تازگي و بکر بودن موضوع

                                                           

1- Humanity 
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هنا  نامنه پاینان  -1شنوند؛  مني  در این خصوص به انجام رسيده است که در سه بخنش ارائنه  

 به همت« ي مثبت در بوستان و گلستان سعديشناسروان هايشناسایي و تبيين مؤلفه»شامل 

بنه کوشنش   « ي مثبت در دیوان حافظشناسهاي روانشناسایي مؤلفه»، 1390در سال  بدري

 معننوي مثننوي در  نگنر مثبتي شناسهاي روانبررسي مؤلفه» و 1393 در سال ورديخداي

موضوع پنژوهش اینن    .1394در سال زاده اسماعيلبه همت  «سليگمن ثمانه ةبراساس نظری

ي مثبنت شناسن هناي روان ي باليني و متمرکز بنر مؤلفنه  شناسروان براساسکامالا ها نامهپایان

هاي منحصر به آوردن نمونه ،اندادبي انجام داده ةگراي سليگمن است و کاري که در زمين

درج در ادب عرفناني منن  هناي  ست و اصوالا هيچ ارتبناطي بنا آمنوزه   ا هامتناظر با این مؤلفه

است و از جمله  مقاالتبخش دیگر مطالعات بررسي شده، عرفاني و تعاليم قرآني ندارند. 

از  معننوي مثنويگرایانه در مثبتهاي تحليل اندیشه»عنوان با یزدانجو و مساعد مقالة  :هاآن

بنه بررسني    اسنت کنه   1395مندرج در نشریة گوهر گویا در سنال   «يشناسروانمنظر علم 

عطوفنت  و  لنذت ، ایمنان ، رضنایت ، اعتمناد ، بينني هيجاننات مثبتني همچنون خنوش    برخي 

ي مثبت نگاشته شده اسنت و تحلينل  شناسروانتعاریف کلي  براساساین مقاله  .اندپرداخته

 ي نيست.شناسروانها به طور جزئي و مبتني بر نظریات علمي این گرایش 

شناسني  عر حافظ بنا رویکنرد روان  نگاهي به ش» اي تحت عنواندر مقاله( 1392)پيراني 

هاي زبان و ادبينات فارسني   مندرج در هفتمين همایش پژوهش «نگر مارتين سليگمنمثبت

اینن   .نگنر پرداختنه اسنت   دانشگاه هرمزگان به تحليل برخي اشعار حافظ با رویکنرد مثبنت  

همچنون تعنالي و    نگنر شناسني مثبنت  هناي مطنرح در روان  مقاله با بررسني برخني فضنيلت   

امنا وارد نظرینات   با حال و مقنام در عرفنان پرداختنه،     ورزي به مقایسة هيجانات مثبتدخر

 ها نشده است.کاربردي و تطبيق آن

شناسني  هناي روان تحليل و بررسني مؤلفنه  » اي تحت عنواندر مقاله( 1393) نيا آصف

رخني  آوري ب بنه جمنع   «هاي مثنوي و کاربرد آن در تربيت دورۀ نوجوانيمثبت در داستان
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گرا هستند بدون ورود بنه نظرینات اینن گنرایش     هاي مثبتهایي که حاوي گرایشداستان

 شناسي، پرداخته است.روان

هنا  هاي مثبنت آن عرفاني و تحليل ظرفيت تاکنون هيچ کتابي درخصوص ارتباط آراي

به چاپ نرسيده است و پژوهش پيش رو از حيث تطبيق تخصصي یکي از هيجانات مثبنت  

آوري و نقنش هيجنان   گنرا همچنون غرقگني، تناب    موالنا با برخي نظریات مثبت يدر آرا

فرد اسنت   بهدر نوع خود منحصرآفریني این هيجان عشق در تقویت آن و چگونگي شادي

 اي در این خصوص به انجام نرسيده است.نامهمقاله یا پایان ،و تاکنون کتاب

 

 . مبانی نظری پژوهش3

ها، مشنخص  عالوه بر کاهش عالئم و نشانه، گرا در درمانمثبت يشناسفرض اساسي روان

مننابع   هنا و معنابخشني اسنت.   هناي مثبنت، توانمنندي   کردن منابع مثبت مراجع، مثل هيجان

بلکنه در شنرایط بحرانني آن بنه      ،تواند نه تنها در راحتني زنندگي  مثبتِ برجستة هر فرد مي

سان به شکلي طراحي شده اسنت کنه   از نظر تکاملي، مغز ان بهترین شکل به او کمک کند.

برجسنته کنردن   »؛ بننابراین،  دهدبه موارد منفي بيش از موارد مثبت توجه کرده و پاسز مي

م، رویکرد درماني بهتري نسنبت بنه رویکردهنایي اسنت     ئها همراه با کاهش عالتوانمندي

دو  ربن  شناسني اینن گنرایش جدیند روان   پردازنند.  هنا مني  که فقط به کاهش عالیم و نشانه

اول اینکه مراجعان به صورت ذاتي تمایل به پيشرفت، احساس کفایت  ؛فرض استوار است

ها، اصيل و دروني بنوده و بنه انندازۀ    دوم اینکه منابع مثبت مثل توانمندي و شادماني دارند.

شناسني  این شاخه از روان مبناي .(Rashid,2012:10)« عالیم و اختالالت، واقعي هستند

باغلبنه بنر   »گنرا  شناسني مثبنت  سنت. روان ا ي بر معنویت و معنانفرد مبتمنحصربهاي به گونه

مثبننت و و هيجانننات بهبننود عواطننف  هننا ومنفنني و تغييننر دادن آن و هيجانننات احساسننات

دهد و بهزیسنتي افنراد را ارتقناء    معنابخشي به زندگي، مشکالت روحي افراد را کاهش مي
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جاناتي که منشأ عرفاني دارنند بسنيار بيشنتر از    هي .(Donaldson, 2015:190) «بخشدمي

در جهان غرب افراد بسياري »احساسات غيرمعنوي بر تغيير و اصالح نگرش انسان مؤثرند. 

بنندي اننواع تجربينات عرفناني     چون سوزوکي، استيس، ویليام جيمز و... به بررسي و دسته

اند؛ براي نموننه، اُتنو   کرده هاي مشترک این مکاشفات عارفان را بياناند و ویژگيپرداخته

در کتاب خود به نام عرفان در شرق و غرب از دو نوع خاص تجربة عرفناني تحنت عننوان    

« عرفان روحناني »کند و برخي محققان از این دو به یاد مي« طریق وحدت»و « طریق باطن»

احنوال  »ير (. اسيتيس در اینن بناره تعناب   21: 1387)خردنامه، « اندیاد کرده« عرفان طبيعي»و 

  برد.کار ميرا به« احوال انفسي»و « آفاقي

والتر ترنس اسيتيس یکي از فيلسوفان انگليسي است کنه توجنه خاصني بنه فلسنفة      

وي شناخت ژرفي از ادیان و مذاهب شنرق و غنرب دارد و    .نظري عرفان داشته است

م عرفنان و  داند و در آخرین کتاب خود بنه ننا  سان با عرفان ميدیانت را در اصل، هم

ها را بنه دو  پردازد و آنفلسفه به بررسي هماهنگي احوال عارفان در ادیان مختلف مي

ها را تا حندودي  هاي مشترک آنکند و ویژگيدستة احوال آفاقي و انفسي تقسيم مي

برخني مکاشنفات عرفناني،    . در (84: 1392کند )طاهري و امينري خراسناني،   بيان مي

شوند. در این خصنوص، اسنيتس معتقند    ته درهم تنيده ميزمان و مکان و حال و گذش

کنند  زماني )سرمدیت( تالقني پيندا مني   است در لحظة مکاشفه زمان مادي با لحظة بي

(. این احوال انفسي و احساسات درونني از تجربينات اساسني در    121: 1388)استيس، 

و مثبت هستند، ها که عموماا سازنده آید. این تجربهشمار ميعرفان و روش تصوف به

گنرا بنه   شناسني مثبنت  همواره پيش برندۀ سالک در مسير سلوک عارفاننه اسنت. روان  

هاي مثبت است. این گرایش که اعتبار خود را بنه طنور   دنبال شناسایي و ایجاد هيجان

هاي مثبت همراه ها و هيجانتجربي کسب کرده است به طور خاص با ایجاد توانمندي

هناي مثبنت بنه    گرا کشف و ارائنة هيجنان  روان درماني مثبت ترین شيوه دراست. مهم
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هناي  عشنق بنه عننوان یکني از محنور      هاي دروني بشنر اسنت.  منظور ارتقاي توانمندي

ترین احساسنات و هيجانناتي اسنت کنه کشنف و      اساسي عرفان وتصوف حاوي مثبت

ن پدیدۀ عرفاني تواند ابعاد بيشتري از ایگرا ميشناسي مثبتها با رویکرد روانارائة آن

تنرین مننابع توليند    عنوان یکي از مهممعنوي بهرا آشکار کند. عشق در افکار و مثنوي

گرایانه است. شاید اوج هيجان هاي مثبتترین اندیشههاي عرفاني، حاوي مترقيآموزه

 وجو کرد:مثبت را بتوان در این بيت جست

 

 عشننننق جننننان طننننور آمنننند عاشننننقا    
 

 اطنننور مسنننت و خنننر موسننني صننناعق     
 

 (1/26: 1375 ،ي)مثنو 

 . انواع عشق3-1

بينِ دوست داشتن و عشق ورزیدن تفاوت قائل شده است و عشنق را  ( 112: 1973) 1روبين

داند که فرد در درون خنود نسنبت بنه    مي صميميت و توجه، ترکيبي از سه مؤلفة دلبستگي

 . (Rubin,1973: 112) کندمي دیگري احساس

کنند کنه در آن فقنط سنه رننگ      مني  عشق را معرفياي مدل چرخه( 221: 1973) 2لي

 ؛ قرمننز و آبنني وجننود دارد و در نتيجننه سننه سننبک نخسننتين عشننق نيننز وجننود دارد   ، زرد

( و عشنق بنه معنني بنازي ینا عشنق تفننني       ) 4لنودوس (، عشق به یک فنرد آرمناني  ) 3اروس

 .(Lee,1973: 221) (عشق دوستانه) 5استورگ

                                                           

1- Rubin 

2- Lee 

3- Eros 

4- Ludus 

5- Storg 
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عشنق   اسنت:  کنرده ز عشق را به دو نوع اصلي تقسنيم  ني( 89: 1978) 1هاتفيلد و والستر

 اسنت ترکيبني از اینن دو   ، بهترین شنکل عشنق   ،به اعتقاد وي. 3و عشق مصاحبتي 2شهواني

(Hatfield&Walster,1978: 89).  

با ارائة نظریة عشق به مثابنه راهني بنراي بسنط و گسنترش      ( 152: 1986) 4آرن و آرون

که فرصتي براي بسنط و گسنترش    شوندمي انيکنند که اشخاص جذب کسمي بيان، خود

   .(Aren&Aron: 1986: 15) آیندمي ها به شمارآن

آن را ترکيبني از سنه عنصنر    ، با ارائة نظریة سه وجهي عشنق ( 190: 1986) 5استرنبرگ

اننواع مختلنف عشنق    ، داند که ترکيب مختلف این سه عنصرمي شهوت و تعهد، صميميت

تنرین  کامنل ، همة عناصر به طور متوازن حضنور داشنته باشنند    آورد و وقتيمي را به وجود

در عرفان و تصوف عشنق بنه دو   . آیدمي یعني عشق تمام عيار و کامل به وجود؛ نوع عشق

هاي عشنق مجنازي و حقيقني    یکي از تفاوت و شودمي شاخة مهم حقيقي و مجازي تقسيم

رواني و مشنکالت  هاي ريسر منشأ بسياري از ناهنجا، خود، در آن است که عشق مجازي

اما عشق حقيقي منبع آرامش و آسایش فکري  ،اجتماعي استهاي ریختگيهمروحي و به

 .(Sternberg,1989: 190) و ذهني است

عشق حقيقي به معبود و معشوق ازلي اسنت  ، از نگاه عرفان اوج دینداري و خدادوستي

 (.157: 1370، یاحير) «کمال دین در کماليت محبت است» و از نگاه اهل تصوف

حتي وصال بنه معشنوق   ، یکي از معایب عشق مجازي این است که در این نوع از عشق

و مشنکل دقيقناا از    حمایت کندها تواند انسان را در برابر تفکرات مخرب و نگرانينيز نمي

کنند هننوز بنه آن    مني  شود که انسان پس از رسيدن به این هندف احسناس  مي جایي آغاز

                                                           

1- Hatfield and Walster 

2- Passionate Love 

3- Comparative Love 

4- Aren&Aron 

5- Sternberg 
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کنند بنه   مني  نرسيده است و مجدداا تالش، کرده و هدف غایي او بودهمي رچيزي که تصو

توانند روح و روان او را  اما هيچ هدف مادي به طنور کامنل نمني    ،اهدافي دیگر دست یابد

تنرین  پنندارد و معتقند اسنت مهنم    مني  را عشق بنه منرده  هایي موالنا چنين عشق .ارضا کند

ورزي به معبنود  عشق حقيقي و عشق ،و در مقابلناپایدار بودن آن است  ،عشق ویژگي این

 کند:مي ازلي را توصيه

 

 عشنننننق بنننننر منننننرده نباشننننند پایننننندار
 

 دار عشنننق را بنننر حنننيّ جنننان افننننزاي     
  

 (5/3272: 1375 ،ي)مثنو

 همچنين:

 

 زانکنننه عشنننق مردگنننان پایننننده نيسنننت 
 

 زانکنننه منننرده سنننوي منننا آیننننده نيسنننت 
  

 (1/218: 1375 ،ي)مثنو

 

 داند:مي حاصلازي و غيرالهي را جان کندني بيمجهاي موالنا عشق

 

 هرچننه جننز عشننق خننداي احسننن اسننت   
 

 گر شنکر خنواري اسنت آن جنان کنندن اسنت       
  

 (5/3272: 1375 ،ي)مثنو

 

گوننه  موالنا در داستان شاه و کنيزک معتقد است عشق کنيزک بنه زرگنر نمناد اینن    

هنا و  کند که این عشنق مي ها است و در طول داستان و روایت به تدریج اثباتدلبستگي

کنند  ها آن چيزي نيست که انسان در پي آن است و اگرچه موقتاا او را آرام ميدلبستگي
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هنا خاصنيت خنود را از    ها و عشقگونه دلبستگيبا رنگ باختن و تکراري شدن آن، این

 دهند.دست مي

دن انسنان از  هاي انسنان را جندا شن   شناسي نيز ریشة تمام نگرانيان روانبرخي دانشمند

درک این جدایي باعث بنروز  »گوید: در این باره مي 1دانند؛ از جمله مزلوعشق حقيقي مي

شود. در حقيقت جدایي؛ یعني بریدن از هر چيز، بدون اینکه توانایي اسنتفاده  اضطراب مي

 . (18: 1368)فروم، « از نيروي انساني خود را داشته باشيم

منبنع عشنق    جندا شندن از  ، ضطراب و نگرانني ننوع بشنر   از دید موالنا نيز عامل اصلي ا

 حقيقي است:
 

 کننننز نيسننننتان تننننا مننننرا ببریننننده اننننند 
 

 از نفينننننرم منننننرد و زن نالينننننده انننننند   
  

 (1/2: 1375 ،ي)مثنو
 

 منداومت و مراقبنت  ، بر اثنر ریاضنت   مجازيهاي موالنا معتقد است سرانجام این عشق

 .تمام آالم روحي انسان را درمنان کنند  تواند به عشق حقيقي تبدیل شود و بدین ترتيب مي

 او معتفد است:
 

 عاشننقي گننر زیننن سننر و گننر زان سننر اسننت 
 

 عاقبنننت منننا را بننندان سنننر رهبنننر اسنننت  
  

 (1/2: 1375 ،ي)مثنو

 

موالنا معتقد است که این احساس دروني در صورت تسلط بر نفس فرودین و خناکي بشنر   

رواني، او را به بناالترین مقامنات معننوي     ترین هيجانات روحي وترین و مثبتبا تفویض جهنده

 انجامد:ترین شکل ميترین وضعيت آغاز و به نهایيرساند و این انتقال و تحول از ابتدایيمي

                                                           

1- Maslow 
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 جانهننننناي بسنننننته انننننندر آب و گنننننل  

 در هنننواي عشنننق حنننق رقصنننان شنننوند  

 در رقننص و جانهننا خننود مچننرسهننا چشننم
 

 شنناد دلهننا چننون رهننند از آب و گننل   

 ي نقصننان شننوند همچننو قننرص بنندر بنن   

 وانننک گننرد جننان از آنهننا خننود مچننرس  
  

 (58-1355: 1375 ،ي)مثنو
 

اگنر   سنت. ا بقنا ة نَفس یک سنج» گوید:مي در ارتباط با این تحول به سوي کمال 1اُشو

 احساس نخواهد کنرد. ، چون اگر گرسنه شود خواهد مرد. ،کودکي بدون نفس زاده شود

بخشني  ، بنابراین ارضاي نفنس  ؛رسدمي املکودک از طریق رشد نفسش به بالندگي و تک

اما این بدان معنا نيست که تا ابد در آن بمانيم. نفس یک رشد طبيعي  ،از رشد طبيعي است

گام نخست بنه   دهد کهمي اما گام دوم فقط زماني رخ ،است و بعد گام دومي وجود دارد

ته شندن و از  ه وارسن آنگنا واهي، خپس ابتدا نفس(. 12: 1382، اشواوج خود رسيده باشد )

مني  « بينني خنود مينان  » زماني موفق به خروج از مدار وکودک در شرّ نفس رها شدن است

  .(77: 1373، منصور) رسيده باشد 2شود که در آن مرحله به پختگي و رسش

 پس براي تحول از عشق مجازي به عشق حقيقي باید به جاي ضدیت و سنرکوب، آن را 

به جاي مخفي و سرکوب کردن بنه آن جهنت متعنالي دهنيم،      واالیش و پيرایش کنيم و اگر

کند و بدین ترتيب از مرحلة اَمّارگي عبور کنرده  آنگاه نفس روند تکاملي خویش را طي مي

 گوید:(. موالنا در این ارتباط مي263: 1383شود )هاشمي، و به مرحلة لوّامگي منتقل مي

 

 شنننننهوت او را کنننننه دُم آمننننند زبُنننننن   

 را از رغيننننفچننننون ببننننندي شننننهوتش  

 همچنننو شننناخي کنننه ببنننرّي از درخنننت    

 شنننننهوت عُقبنننننيش کنننننن ، اي مبّننننندل

 سنننر کنننند آن شنننهوت از عقنننل شنننریف 

 سننننر کننننند قننننوّت ز شنننناخ نيکبخننننت  

                                                           

1- Asho 

2- Maturity  
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 چونکنننننه کنننننردي دُمّ او را آن طنننننرف 
 

 رود تنننا مُکتَنَنننف ، گنننر رود پنننس پنننس 
  

 (25-6/1122: 1375 ،ي)مثنو  

 

 بخشني و ي با منبع هسنتي ورزحقيقي عبارت است از عشق« عشق»، در عرفان و سلوک

 این عشق این است که نامحرمان در آن جایي ندارند:هاي مبدأ زندگاني. از ویژگي

 

 تنننازد بنننه پنننا  مننني زاهننند بنننا تنننرس  

 کنني رسننند ایننن عاشننقان در گننرد عشننق 
 

 عاشنننننقان پنننننران تنننننر از بننننناد هنننننوا 

 کآسنننمان را فنننرش سنننازد درد عشنننق   
 

 (93-3/2192: 1375 ،ي)مثنو

 

از چنند جهنت مطننرح اسنت و ذاتناا مطلنوب اسنت ننه بننالعرض و        عشنق در عرفنان اسنالمي    

 واسطه خواستني است و انسان در اعماق وجود خویش؛ یعني جان خود، عاشق کل است:بي

 

 عاشننق کننل اسننت و خننود کننل اسننت او 

 قصنننة طنننوطي جنننان زینننن سنننان بنننود  
 

 عاشننق خننویش اسننت و عشننق خننویش جننو  

 کنننو کسننني کنننو محنننرم مرغنننان بنننود  
 

 (75-1/1574: 1375 ،ي)مثنو
 

 ترین ویژگي عشق حقيقي از نظر موالنا زنده و مثبت بودن ساختار آن است:مهم

 

 عشننننننق زنننننننده در روان و در بصننننننر
 

 تنننرهنننر دمننني باشننند ز غنچنننه تنننازه     
  

 

 (1375:1/219 ،ي)مثنو
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این کيفيت نفساني همراه با اشتياق دردناک وصال، موجب شدیدترین هيجانات روحني  »

 (.16: 1374)پرویزي، « کندرا به تمامي در معشوق محو ميشود و عاشق در انسان مي

  

 «عشق عرفانی». کارکردهای روان شناختی هیجان 4

  1. هیجان عشق و غرقگی4-1

 .محو کردن عاشق در فضناي محبنت محبنوب اسنت    ، عرفاني« عشق»هاي یکي از خاصيت

در اینن   و کنند مني  درجة این اتحاد به حدي است که عاشق را به تمنامي در خنود جنذب   

شنود. در اینن   مني  و نوعي حس کنترل دروني در او ایجاد لئحالت خودآگاهي سالک زا

شنود بنه   مني  گذرد و توجه به طور کامنل روي فعالينت متمرکنز   مي حالت زمان به سرعت

 کند.طوري که فرد در آن لحظه خود را احساس نمي

رود. اینن هيجنان بنه    مي ارشماز هيجانات اصلي به« غرقگي»ي مثبت هيجان شناسرواندر »

، پيرانني « )قابل تطبيق است، در عرفان و تصوف« مقام»آن با  «جاري بودن»لحاظ خاصيت 

از طرینق اتحناد بنا    هنا  و سنختي ها کمال انسان در تحمل رنج ،این هيجان در(. 344: 1392

 عمل مطلوب است:

 

 پننس سننقام عشننق جننان صننحت اسننت    
 

 اش حسننرت هننر راحننت اسننت هننا رنننج  
 

 (5/483: 1375 ،ينو)مث

 

بني ، این جاري و غرقه بودن غالباا در شعر عرفناني در قالنب مفناهيمي همچنون مسنتي     

از نظر موالنا محو و غرق شدن در مقام (. 345: همان) خبري و بيهشي نشان داده شده است

 کند:مي لیمعشوق هيجانات منفي را به هيجانات مثبت تبد

                                                           

1- Flow 
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 چيسننت مسننتي؟بند چشننم از دینند چشننم 

 ت مستي؟حسننننها مبنننندل شنننندنچيسنننن
 

 پشنننم یشنننم، تنننا نمایننند سننننگ گنننوهر 

 چنننوب گنننز انننندر نظنننر صنننندل شننندن 
  

 (9-1208: 1375 ،ي)مثنو

 

روزمنره و دنينوي و روانني را کنه     هاي رنج و سختي، اتحاد و غرقگي در مقام معشوق

کنند و بندین   مني  عامل اصلي نگراني و اضطراب است در نگاه انسان قابل پذیرش و پذیرا

موالنا این حس تبندیل   کند.مي مصون، معمول زندگيهاي در برابر ناهنجاري او را ترتيب

 کند:مي گونه بيانرا به صراحت در داستان یوسف در دفتر ششم این

 

 آنچنننننانش انننننس و مسننننتي داد حننننق  
 

 کننه نننه زننندان ماننند پيشننش نننه ع س ننق      
  

 (6/483: 1375 ،ي)مثنو

 

این صورت است که با هندایت افنراد بنه سنوي      کارکرد این نظریه در روان درماني به

شوند و به جاي نشخوار افکنار  مي استعدادهاي دلخواه نهفتة خود هرچه بيشتر به آن جذب

منفي و پریشان که به علت حالت حواس پرتي و عندم تمرکنز روي ینک فعالينت دلخنواه      

این ، ر نهایتآید که دمي به وجودها حالت ذهني رضایت و انگيزه در آن، گيردمي شکل

 شنننودمننني شنننادکامي در افنننراد  يغرقگننني در فعالينننت دلخنننواه منجنننر بنننه ارتقنننا    

 (Rashid, 2008:111). دهند  مني  حالتي دست، و در مرحلة کمال عاشقي در مقام عشق

مني  فارغ و از فراق محبوب، شود و از زمان و مکانمي آگاه، بيگانه و ناکه سالک از خود

بيند و اي نميمست عشق شده و ميان خود و معشوق واسطهسازد در آن هنگام مي سوزد و

در حالت غرقگي نيز بيمار با دوسنت  (. 332: 1362، سجاديمان عشق حقيقي است )این ه

پردازد کنه او را از اضنطراب   مي فکنياي فراداشتن و تمرکز بر یک پدیدۀ بيروني به گونه



 85  فرد و سکينه رسميعباس تابانگرا/ با رویکرد مثبت یمعنویدر مثنو «یعشق عرفان»مثبت  جانیه لیتحل

اسنت کنه اصنوالا بنراي     اي ننه ه گودر عرفان این غرقگي ب رهاند.مي زندگيهاي و نگراني

سنازد و بنه   مني  خبنر گنذارد و او را مسنت و از خنود بني    سالک وجود و هویتي باقي نمني 

 کند:مي حقيقي بدلاي غيرسایه
 

 اي جملننه معشننوق اسننت و عاشننق پننرده   
 

 زنننده معشننوق اسننت و عاشننق مننرده اي   
  

 (1/30: 1375 ،ي)مثنو
 

ذائنل کنردن هوینت عاشنق در معشنوق و       یکي از خواص عشق عرفاني این است کنه بنا  

هناي  خبري بنر ذات او، او را از هنر آنچنه جنز عشنق و محبنوب اسنت و نگرانني        تفویض بي

العشق نار فني القلنوب   »فرماید: کند. شبلي در این باره ميمربوط به دنيا و تعلقات آن بيمه مي

 فرماید:  این باره مي (. موالنا نيز در238: 1363القضات، )عين« فاحترقت ما سوي المحبوب
 

 عشق آن شعله اسنت کنو چنون بنر فروخنت     

 بننننناقي جملنننننه برفنننننت، مانننننند اال ار
 

 بنناقي بسننوخت ، هننر چننه جننز معشننوق    

 عشننق شننرکت سننوز زفننت اي شنناد بنناش
  

 (89-5/588: 1375 ،ي)مثنو
 

موالننا   رسد.ل شدن غم و اندوه روحي و دنيوي به اوج شادکامي ميئو در این حالت با زا

ترین افراد در صورت یک رابطة عاشقانه بنا منبنع   ها و گناهکارترین انساناست دونمعتقد 

 توانند به مدارج باالي انسانيت نائل شوند و حتي با مقام فرشتگان برابري کنند:مي قدرت
 

 آنکنننننه عاشنننننق نيسنننننت او در آب در 

 صنننورت عاشنننق چنننو فننناني شننند در او 

 دیننو اگننر عاشننق شننود هننم گننوي بننرد    
 

 اي صناحب بصنر  د بينند صورت صنورت خنو   

 پنننس در آب اکننننون کنننرا بينننند بگنننو  

 جبرئيلننني گشنننت و آن دینننوي بمنننرد   
  

 (56-3644: 1375 ،ي)مثنو
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عشنق  ، کنند مني  اش سالک را غرق در خنویش قدرت جذبه خالف عشق الهي که بابر

« حقيقني عشق مجنازي و غير »، مجازي توانایي و قابليت این غرقگي را ندارد. از نظر موالنا

 ؛بهبنود کيفينت زنندگي و بهباشني روحني او را نندارد       تواننایي زئي نام گرفته، که عشق ج

 چراکه به منبع ناپایدار متصل است:
 

 ننننننه عشننننناق جنننننزو ، عاشنننننان کنننننل

 چننون کننه جننزوي عاشننق جننزوي شننود    

 رینننننش گننننناو بنننننندۀ غينننننر آمننننند او  

 نيسننننت حنننناکم تننننا کننننند تيمننننار او    
 

 مانننند از کنننل آنکنننه شننند مشنننتاق جنننزو  

 زود معشننننوقش بننننه کننننل خنننننود رود   

 کنننف در ضنننعيفي در زد او ، غرقنننه شننند 

 کننار خواجننه ي خننود کننند یننا کننار او؟    
  

 (4-2801: 1375 ،ي)مثنو

 

ذاتناا  ، بنه خناطر اتصنال بنه منبنع عشنق       عشق حقيقي و عرفاني، «عشق جزوي»خالف بر

 در اوج خود بنه جنایي   کند. این غرقگيمي کننده است و محب را در محبوب محودرمان

وجودي براي خویش قائل نيسنت و خنود را در وجنود معشنوق     رسد که سالک اصوالا مي

کند که چون مي گوي عاشق و معشوقي را حکایتوداند. موالنا در این باره گفتمي محو

 مقام غرقگي در وجود معشوق نرسيده است از نظر او خام است و هنگنامي پختنه   عاشق به

 شود که به این مقام دست یابد:مي

 

 زدآن یکنننننني آمنننننند در ینننننناري بنننننن 

 هنگننام نيسننت، گفننتش بننرو«.مننن»گفننت:

 خننننام را جننننز آتننننش هجننننر و فننننراق    

 رفننننت آن مسننننکين و سننننالي در سننننفر  

 حلقنننه زد بنننر در بنننه صننند تنننرس و ادب 

 مُعتَم نننننند  اي گفننننننت یارش:کيسننننننتي 

 بنننر چننننين خنننواني مجنننال خنننام نيسنننت  

 د از نفننننناق؟کننننني پزد؟کننننني وارهانننننن

 در فننننراق دوسننننت سننننوزید از شننننرر    

 تننننا بِنَجه نننند بنننني ادب لفظنننني ز لننننب   
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 «بننر در کيسننت آن؟ » بانننگ زد یننارش کننه: 

 در آ مننن!اي ،چننون مننني ، گفننت اکنننون 
 

 «دلسنننتاناي بنننر در هنننم تنننویي » گفنننت:

 نيسننننت گُنجننننایي دو مننننن را در سننننرا  
 

 (64-3056: 1375 ،ي)مثنو

 

به عنوان اصل اتحاد عشق و عاشق و معشوق مطرح اسنت   معنويمثنوياین غرقگي در 

بارۀ اتحاد عاشنق و  خود اختصاص داده است. موالنا در بهو مباحثي گسترده در این متن را 

 گوید:مي معشوق

 

 گفنننت معشنننوقي بنننه عاشنننق ز امتحنننان   

 مننر مننرا دوسننت تننر داري یننا کننه خننویش 

  گفنننت منننن در تنننو چننننان فننناني شننندم   

 بنننر منننن از هسنننتي منننن جنننز ننننام نيسنننت
 

 در صننننبوحي کنننناي فننننالن ابننننن فننننالن 

 خنننود بگنننو بنننا منننن حقيقنننت را ز پنننيش  

 از سننننر تننننا قنننندم  کننننه پُننننرم از تننننو   

 خوشننکام نيسننت اي در وجننودم جننز تننو  
  

 (23-5/2020: 1375 ،ي)مثنو

 

هناي  شود در برابر تمام معضالت و سنختي مي پرواض  است کسي که به این مقام نائل

 داند.مي یابد و رضایت خویش را در رضایت معشوقمي روزگار مصونيت

 

 در دل معشنننوق جملنننه عاشنننق اسنننت    

 نيسننننتدر دل عاشننننق بجننننز معشننننوق 
 

 در دل عننننذار هميشننننه وامننننق اسننننت   

 در ميانشننننان فننننارق و فنننناروق نيسننننت
  

 (80-2679: 1375 ،ي)مثنو
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مجازي به علت اینکه عاشق در مقام معشنوق غنرق نشنده    هاي موالنا معتقد است عشق

تواند به مصونيتي کنه عاشنق حقيقني نسنبت بنه مشنکالت و رسنيدن بنه شنادي          نمي، است

دست یابد. موالنا این عشق و اینن عاشنقان را جنان     ،دار استبرخور، ينگرمثبتمستمر و 

 داند:حيواني مي

 

 جننننننان حيننننننواني ننننننندارد اتحنننننناد 

 بلکنننه اینننن شنننادي کنننند از منننرگ او   

 جننان گرگننان و سننگان هننر یننک جداسننت 
  

 تننننو مجننننو ایننننن اتحنننناد از روح بنننناد  

 از حسننند مينننرد چننننو بينننند بننننرگ او   

 شنننيران خداسنننت هننناي متحننند جنننان 
  

 (4/411: 1375 ،ي)مثنو

 

 گوید:مي داند ومي موالنا شرط عشق واقعي و الهي را در اتحاد عاشق و معشوق
 

 پنننننيش منننننن آواز آوازت خداسنننننت  
 

 عاشننق و معشننوق حاشننا کننه جداسننت     
  

 (4/759: 1375 ،ي)مثنو

 

هاي دیني، عشنق  گوید در نظامدر ارتباط با اتحاد عاشق و معشوق مي 1مایستر اکهارت

بة فکري است و در عرفنان ینک تجربنة احساسني شندید از      به خداوند، ضرورتاا یک تجر

وحدت است که به طور ناگسستني با ابراز این عشق در همة اعمال زندگي بسنتگي دارد و  

گویند: اگنر منن خنود را بنه خندا برسنانم و در ذات او بنا او یکني شنوم، دیگنر            سچس مي

آورم و بنا عشنق   رون خود مني ماند و از راه شناختن خدا او را به داختالفي بين ما باقي نمي

 (.112: 1366کنم )فروم، ورزیدن به او در او حلول مي

                                                           

1- Meister Eckhart  
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 . هیجان عشق و تولید امید4-2

دهند. تعرینف واحندي از    اميد عبارت است از هيجان مثبتي که انسان را به سوي آینده سوق مي

دنبنال کنردن و   هنا از  هيجنان »اميد که مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد. طبنق نظرینة اميند،    

هنا محصنول افکنار    تنر، هيجنان  شوند. به بيان روشنن پيگيري اهداف در افکار شخصي ناشي مي

هناي منفني   هاي مثبت بازتاب موفقينت در پيگينري اهنداف و هيجنان    محور است. هيجانهدف

. در واقنع هيجنان اميند    174: 1391)براتني سنده،   « انند هناي ادراکني  ها و ناکاميبيانگر شکست

تنرین مصنداق اینن    توان از پدیدۀ عشنق انتظنار داشنت و مهنم    ترین هيجاني است که ميسازنده

تنرین تعرینف در اینن    کند. مهنم سازندگي نگرش مثبتي است که انسان از طریق آن حاصل مي

است. مدل اميد اسنایدر مبتني بر شناخت است؛ از نظر او، اميد ینک سنازۀ    1باره تعریف اسنایدر

   .(Snyder and Tsukasa, 2005: 539-551) شناختي انگيزشي است

رننگ کنردن   ترین کارکرد رواني حاصل از هيجنان اميند بنه حاشنيه بنردن و کنم      مهم

هيجان عشنق  »شود. مي روهانسان با آن روب، یي است که در نتيجة زندگي روزمرههانگراني

از طرینق  توانند آدمني را از وحشنت زنندگي برهانند و      مي از طریق اميد به وصال محبوب

هنا بنا حفنظ    راز خویشتن به دیگران و از طرینق احسناس دلسنوزي و مسنئوليت بنراي آن     اب

« تماميت فردي، پيوند و وحندت ننویني بيافرینند تنا او را از بيگنانگي و تنهنایي آزاد کنند       

یکي از هيجانات مثبتي که در طول عشق سالک به معشوق و معبنود  (. 296 :1388)ناتانيل، 

موالنا معتقد اسنت مهنم   .شودمي ي است که در این رابطة دو سویه حاصلاميد ،قرار دارد

تر اميند بنه پيشني گنرفتن     غرض و از همه مهمترین اميد از جانب سالک اميد به الطاف بي

 لطف الهي بر غضب اوست:

 

                                                           

1- Snyder 
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 بنننودم اميننندي بنننه محنننض لطنننف تنننو  

 بخشننش محضنني ز لطنننف بنني عنننوض   

  رو سنننچس کنننردم بننندان محنننض کنننرم 

 م روي خنننویشسنننوي آن اوميننند کنننرد

 خلعنننننت هسنننننتي بننننندادي رایگنننننان 
 

 از وراي راسنننننت باشننننني ینننننا عُتنننننوُ  

 کننننریم بنننني غننننرض اي بننننودم امينننند

 ننگننننرممنننني سننننوي فعننننل خویشننننتن

 از پننننيش پننننيشاي کننننه وجننننودم داده

 مننننن هميشننننه معتمنننند بننننودم بننننر آن  
  

 (43-5/1839: 1375 ،ي)مثنو

 

لطنف الهني،   بينني بنه   هناي بهباشني درمناني از جملنه خنوش     در این ابيات تمنامي حيطنه  

خودپذیري، تسلط محيطي و رشد شخصي موجود است. البتنه اینن هيجنان مثبنت کنامالا دو      

طرفه بوده و خود معشوق و معبود نيز مایل است از طریق این هيجان مثبت عاشقان و سنالکان  

 نگري را از طریق این حس مثبت از او دور کند:طریق خود را اميدوار نگه دارد و منفي

 

 هننند کنننه نوميننندان او  حنننق همننني خوا 

 شنننوندمننني هنننم بنننه اميننندي مشنننرف  

 خواهننند آن رحمنننت بتابننند بنننر همنننه   
 

 زینننننن عبنننننادت هنننننم نگرداننننننند رو  

 دوننننندمنننني چننننند روزي در رکننننابش

 بننننر بنننند و نيننننک از عمننننوم مرحمننننه 
 

 (1/3612: 1375 ،ي)مثنو
 

اصنل  ، ورزي به معبود ازليترین وجه اميد بخش عشق دروني و عشقاز نظر موالنا مهم

نخستين مظهر اسنم اعظنم   » معتقد است بر غضب اوست و در این راستا الهيحمترسبقت 

: 1375، زمناني « )ز اسماء جماليه استا اسممقام رحمانيت و رحيميت ذاتي است و این دو 

، 3836/ 1قد بر سبقت لطف الهي بر قهنر او اسنت )همنان:    و بر این اساس موالنا معت( 901

 کنرده را در اشنکال گونناگون تبينين     الهني رحمنت قت موالنا اینن سنب  (. 1591/ 5و  2672

مبنناي حنق   جنو کنه بر  بينش حقيقت، از آنجا که رحمت حق بر غضبش سبقت دارد است.
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همچنين بنه جهنت اینن سنبقت اسنت کنه        ستيز غلبه دارد.نيز بر بينش حقيقت استوار است

 پنور یوسف) اندپيامبران بر دشمنان خود و سالکان راه حق بر باطل روان زشت باطن غالب

 گوید: مي و( 13: 1393، پورکریمو 

 

  سننبق، رحمننت راسننت و او از رحمننت اسننت 

  رحمنننتش بنننر نقمنننتش غالنننب شنننود    
 

 چشننم بنند محصننول قهننر و لعنننت اسننت   

 چيننره زیننن شنند هننر نبنني بننر ضنند خننود  
  

 (5/3205: 1375 ،ي)مثنو

 

در  مثننوي  در «اميند بنه عفنو معشنوق ازلني     »عرفاني هاي ترین جلوهزیباترین و آشکار

 براسناس موالنا در این داستان عفنو و بخشنایش معبنود را     شود.مي چنگي دیده داستان پيرِ

طبقنه ، هنا نظرینه  براساسنه  ؛کندمي ي صوفيانه نقد و تحليلشناسروانعارفانه و هاي تجربه

او در اینن داسنتان معناني و احنوال روحني و       و مباحث تعليمني در متنون عرفناني.   ها بندي

 ملمنوس و محسنوس بينان   ، تجربني اي موجود در مقام توبه را آغاز تا پایان به گونه دروني

اینن مفهنوم در    نگنر مثبنت ي شناسرواندر  .(109: 1390، خسرويو  فردباقري)مير دکنمي

 عرضه شده است. « 1بخشودگيخود» قالب

توانایي فنرد در دوسنت داشنتن     بخشودگي است بر که مبتني بر بخشودگيمفهوم خود

مني  تمرکز، گارانه باشدو ناساز 2تواند خودانتقاديمي خودش و کنار گذاشتن افکاري که

برگيرنندۀ ینک فنرد    فرآینند دوتنایي در  اکثر افنراد بخشنودگي را بنه صنورت ینک       کند.

در واقع اميند  (. 17: 2004، جيرارد و بخشي، ميولت) بينندمي خطاکار و فرد رنجانيده شده

قلب سالک را به تسنخير خنود   ، واسطة عشق به منبع قدرت الهي که بهبه بخشش و رحمت

کنه در عرفنان و    «بخشنودگي خود»فرآینند  شود سالک از طریق مي باعث، درآورده است

                                                           

1- Forgiveness 

2- Self-critical 
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صنراط مسنتقيم و   از مسير اشتباه به  -با بخشش دروني خود- نام گرفته است« توبه»تصوف 

تنرین مباحنث عرفنان و    الهني یکني از مهنم   گردد. این اميد بنه رحمنت  هنجارهاي الهي باز

الهنني از و اصننوالا رجننا بننه رحمننترا مطننرح کننرده اسننت  یعننني خننوف و رجننا ؛تصننوف

 اسنت.  الهني رحمتترین گناه پس از شرک نااميدي از مستحسنات متصوفه است و بزرگ

 اصلي و تکراري تمام انبيا است:هاي موالنا معتقد است این هيجان مثبت یکي از آموزه

 

 بننننند اسنننننت   انبياگفتنننننند نوميننننندي 

 بعننند نوميننندي بسننني اوميننند هاسنننت     
 

 فضننل و رحمتهنناي بنناري بنني حنند اسننت  

 از پنننس ظلمنننت بسننني خورشيدهاسنننت 
  

 (22-3/2921: 1375 ،ي)مثنو

 

: 5، ج 1378)طينب،  « شود که سالک به اميد وصنال معشنوق تنالش کنند    رجا موجب مي»

( در صنورت ارتکناب   567: 1385)کاشناني،  « الرجا ثقه الجود من الکنریم »( و از آنجا که 344

الهني سنالک را بنه مسنير     هاي معبود و معشوق، رجنا بنه لطنف و رحمنت    گناه و عبور از هنجار

هناي  گرداند. رابطة عاشقانة موالنا با معشنوق ازلني، مناجنات   درست و مورد تأیيد معشوق بازمي

چننان بنر   الهني را آن زیبایي را در مثنوي خلق کرده است. وي در مناجات عاشقانة خود، رحمت

 دهد که حتي پس از مرگ نيز شامل بنده خواهد شد:گناه بنده برتري مي

 

 درکمنننننال زشننننننتي ام مننننننن منتهنننننني 

 چننون بميننرم فضننل تننو خواهنند گریسننت    

  بنننر سنننر گنننورم بسننني خواهننند نشسنننت  

 نوحنننه خواهننند کنننرد بنننر محرومننني ام    
 

 لطنننف تنننو در فضنننل و در فنننن منتهننني   

 از کننرم گننر چننه ز حاجننت او بننري سننت  

 يفش اشننک جسننت خواهنند از چشننم لطنن  

 امچشننننم خواهنننند بسننننت از مظلننننومي  
  

  (109-6/2707: 1375 ،ي)مثنو

 (16: 1393، پوریوسفو  پورکریم)
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  1. هیجان عشق و تولید شادمانی4-3

بنراي  »، در نظنر وي  به نوعي وامدار تعریف ارسنطو اسنت.   آنچه دربارۀ شادماني بيان شده

« عملکرد خنوب »معادل ، شادي، واصو در نظر خ «لذت»، ترین سط مردم عادي در نازل

مچنين شکل سومي از شادماني را تشخيص داد که بر اثر زنندگي متفکراننه ایجناد    ه است.

تنوان از مفناهيم معنادل نينز یناري جسنت؛       در این مورد مي .(15: 1375شود )آیزنک، مي

، دشننومنني کننه غالبنناا در معننناي شننادماني یننا رفنناه آورده 2مننورد بهزیسننتي بننراي مثننال، در

دوم  و 3گرایني نخست لنذت  کنند:مي فالسفه و مبلغان دیني دو معيار را مطرح، دانشمندان

 شنود. مني  شادماني به منزلة معيار اصلي بهزیستي دانسنته ، در واقع .4شادماني واقعي یا تعالي

دانند  مني  مبتذل و پست، آل و هدفگرا را به عنوان ایدهارسطو شادماني لذت»، براي مثال

سنازد.  چون و چنراي تمنایالت مني   بردۀ بيانسان را ، ن باور است که چنين شادمانيو بر ای

داند و معتقد اسنت اینن شنادماني،    در عوض، او شادي حقيقي را برابر با فضيلت و تقوا مي

 (.144: 2001 )رایان و دسي،« آید که کار با ارزشي را انجام دهيموقتي به دست مي

از هيجانات اساسي بشر است؛ از این رو، هر کنس بنه   یکي « شادي»، دینههوناز نظر 

(. احسناس شنادي و   54: 1381کنند )جعفنري و ميرشناه،    فراخور خود، آن را تجربه مي

طرب هنگام وقوع مکاشفه، یک امر عادي و طبيعي است به طنوري کنه عنارف حاضنر     

دل  ها را براي دریافتن لحظة مکاشفه بنا جنان و  هاي سلوک و ریاضتاست تمام سختي

پندارنند،  آميزي را که افراد متدین مقصدشان ميتحمل کند. البته استيس حاالت بهجت

هاي این دنينا نندارد؛   داند؛ چون آن شادي فرجامين سنخيتي با خوشياموري نمادین مي

زیرا این امور به دو نظام متفناوت تعلنق دارنند: یکني مربنوط بنه نظنام زمناني )دنينایي(          

(other of them )سنرمدي(   دیگري به نظنام الزمناني   است و((other of eternity )
                                                           

1- Happiness 

2- Well-being 

3- Hedonic 

4- Eudemonic 
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هاي آن جهاني غيرقابل مقایسه بنا  ها و شادي(؛ یعني لذت25: 1388تعلق دارد )استيس، 

حاصل کار باارزشي است کنه  « عشق عرفاني»هاي دنيوي هستند. شادي حاصل از شادي

. این شنادي کنامالا درونني    تواند انجام دهدانسان در باالترین درجة تکامل شخصيتي مي

اي دارد؛ وجه زودگذر و آني نيست. در آراي موالنا، شادي جایگاه وینژه است و به هيچ

از نظر او، شادي ماندگار و ارزشمند، شادي دروني است که حاصنل آگناهي و فضنائل    

تعبيراتي چون خوشني، ذوق و مسنتي اصنطالحات ینا وجنوه و اعتبنارات       »دروني باشد. 

در زبان موالنا است. از نظر موالنا، تمام مردم طالب خوشني هسنتند، امنا    مختلف شادي 

« افتندچون خوشي دروغين را از خوشي حقيقي تشخيص نمي دهند در رنج و عذاب مي

 (.81: 1388)قانعي، 

 

 طلبکننننار خوشننننند، ایننننن همننننه عننننالَم

 طالنننب زر گشنننته جملنننه پينننر و خنننام   
 

 وز خنننننوشِ تزوینننننر انننننندر آتشنننننند  

 دانننند چشنننم عنننام لينننک قلنننب از زر ن 
  

 (2/744: 1375 ،ي)مثنو

 

واقعني نيسنتند و نمني   هاي بيروني و مبتني بر لذات زودگذر، موالنا معتقد است شادي

 توانند به طور مستمر و متصل روح انسان را راضي و خشنود نگه دارند.
 

 راه لنننننذت از درون دان نننننني بنننننرون  

 آن یکننني در کننننج دنينننا مسنننت و شننناد
 

 قصنننر و حصنننونابلهننني دان جسنننتن از  

 وان دگنننر در بننناغ تنننرش و بننني منننراد  
  

 (21-6/3420: 1375 ،ي)مثنو

 

عنواملي همچنون   »یعنني   ؛گوننه اسنت  نيز وضنعيت بنه همنين    نگرمثبتي شناسرواندر 

کنه  بنيش از آن ، تفریحات و تجمالتي نظير آنچه امروزه در شنهرهاي بنزرگ وجنود دارد   
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او را از خالقيت و آفرینش باز داشته است و  ،بشر امروز را به شادي مستمر و پایدار برساند

در اینن  (. 172: 1390، سنليگمن « )کشناند مني  به تدریج او را به سوي افسردگي و نااميدي

در  اسنتيس  خود یک شنادي مسنتقل اسنت.   ، حتي از نوع مجازي آن« عشق»، يشناسروان

 کنند مني  یناد « خرسنندي و خشننودي  ، احسناس نشناط  »به « عشق» کتاب عرفان و فلسفه از

وجنود دارد. البتنه   « عشنق »در عرفان و تصوف نيز چنين برداشنتي از  (. 74: 1358، استيس)

تبرینزي در بينان اینن    عشق حقيقي و عارفاننه اسنت. شنمس   ، نظر این تئوري استآنچه مد

آید از این مردمان که بني  مي عجبم، گوید: در اندرون من بشارتي هستمي حالت عارفانه

 (. 111: 1351، الزمانيحبصا) آن بشارت شادند

رسناند  اي مني موالنا معتقد است شادي ناشي از عشق حقيقي و الهي سالک را به درجه

شنود و خاصنيت دنينوي و    مني  که هویت خنده و شادي و غم و اندوه دچار تغيينر اساسني  

 دهد:مي مادي خویش را از دست

 از غنننم و شننننادي نباشننند جننننوش مننننا  

 حنننالتي دیگنننر بنننود کنننان ننننادر اسنننت 
 

 بنننا خينننال و وهنننم نبنننود هنننوش منننا      

 کنه حنق بنس قنادر اسنت     ، تو مشو منکنر 
  

 (4-1/1803: 1375 ،ي)مثنو

 

کند و اميد مي معني و مفهومشادي و غم دنيوي را بي ؛خاصيت عشق حقيقي این است

، اینن مرحلنه   است که در صنورت اسنتقرار سنالک در   اي و سرسبزي نهفته در آن به گونه

یک از نامالیمات دنيوي و حتي درونني و  پایداري است که هيچشادي واقعي و ، شادي او

هناي  و غنم ها شادي ،در تفکر موالنا این شادي او را تحت تأثير قرار دهد. تواندرواني نمي

چراکنه در اینن مرحلنه     ؛اصنالتي ندارنند  ، مطرح است نگرمثبتي شناسرواندنيوي که در 

 شود:مي و تألم در نظر او یکي رنج، رسد که ستم و نيکياي ميسالک به درجه

 

 جننز غننم و شننادي درو بننس ميننوه هاسننت  بننناغ سنننبز عشنننق کنننو بننني منتهاسنننت   
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 عاشننقي زیننن هننر دو حالننت برتننر اسننت  

 جور و احسنان، رننج و شنادي حناد  اسنت     
 

 بنني بهننار و بنني خننزان سننبز و تننر اسننت   

 حادثنننان ميرنننند و حقشنننان وار  اسنننت
  

 (1806-1/1793: 1375 ،ي)مثنو

 

بسيار فراتر از شادي و اميندي اسنت    ،شودمي که از عشق نصيب سالکشادي و لذتي 

اوج حالتي اسنت کنه   ، رسد. این شادي و وجدمي که از تعلقات خوشایند دیگري به انسان

، مقصد اصلي سالک است و علت اینن شنادي مضناعف در اینن اسنت کنه وجند و عشنق        

 گوید:مي داند ومي موالنا عشق را شادي نقد بالذات منبع شور و شادي است.
 

 زآنکننه عاشننق در دم نقنند اسننت مسننت   
 

 الجنننرم از کفنننر و ایمنننان برتنننر اسنننت   
 

 (4/3280: 1375 ،ي)مثنو

 

برتر اسنت و روح و روان سنالک را مملنو از    ها و خوشيها و به همين خاطر از تمام خوبي

 آورد:مي گونه به نظمرا موالنا اینها کند. این خوشيمي کند و روح او را ارضامي خود

 

 خننود از مرتبننه خننوش برتننر اسننت  ، مغننز
 

 گسننتر اسننتبرتننر اسننت از خننوش کننه لننذت 
  

 (4/3284: 1375 ،ي)مثنو

 

« عشق عرفاني»شود که انسان از طریق مي بنابراین شادي واقعي و حقيقي زماني حاصل

ذ ین ي مثبت نيز شادي طبيعني و حقيقني و ابندي را در لذا   شناسرواندر » آن را دروني کند.

توان یافت و رضایت دروني و آسودگي خاطر فقط در سایة عشنق حقيقني و   جسماني نمي

 (.33: 1379، ري« )توان یافتمي ارتباط قلبي با آن
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 . هیجان عشق و تولید تواضع4-4

شناسني  است. اینن هيجنان در روان  « تواضع»کند هایي که عشق عرفاني توليد ميیکي از هيجان

شنود و اصنوالا اینن هيجنان فقنط بنه خناطر        و هيچ قابليتي توليند نمني  گرا در هيچ فضيلت مثبت

قابل توليد است و از آنجایي که در عشنق مجنازي فنرد کنامالا از     « عشق عرفاني»ماهيت دروني 

توانند هيجنان   هناي آن نمني  تکبر و خودخواهي نرسته است، طبيعتناا فضنيلت انسنانيت و قابلينت    

نگنر  شناسي مثبتترین فعاليت در روانشته باشند. نزدیکمثبت تواضع و دنياگریزي را در پي دا

آزادگني و بهبنود روابنط بنا     »و « دوسنتانه فعالينت ننوع  »که به این هيجان عرفاني نزدیک است، 

هناي بهباشني و بناال بنردن کيفينت زنندگي،       است. براین اساس، یکني از راه « دیگر افراد جامعه

د با انجام امور غيرانتفاعي به قصد تفری  و التنذاذ ینا   احسان به دیگران است. در این فعاليت، افرا

دوستانه، سعي در باال بنردن شنادماني و کنتنرل عالئنم افسنردگي و اضنطراب       به قصد عمل نوع

(. موالنا معتقد است تعلق به امور دنينوي و زرق و  2-5و  196: 1391سده، خویش دارند )براتي

ضطراب و تشنویش در پني نندارد؛ زیبنندۀ عشنق      هاي آن حاصلي جز ابرق دنيایي که دلبستگي

الهي و عشق ورزي با معشوق ازلي نيست. در حالي که اینن خاصنيت از فوایند اصنلي و طبيعني      

 گوید:عشق حقيقي است. موالنا در این باره مي
 

 دُر اگنننر چنننه خنننرد و اشکسنننته شنننود   

 اي دُر از اشکسننت خننود بننر سننر مننزن    

  همچنننين اشکسننته بسننته گفتننني اسننت    

 بشکسننت و از هننم در شکسننت  گننندم ار
 

 اي عاشننق چننو جرمننت گشننت فنناش تننو هننم

 آنکنننننه فرزنننننندان خننننناص آدمنننننند  
 

 توتينننننناي دینننننندۀ خسننننننته شننننننود    

 کنننز شکسنننتن روشنننني خنننواهي شننندن  

 حق کنند آخنر درسنتش کنو غنني اسنت      

 بننر دکننان آمنند کننه نننک نننان درسننت    
 

 آب و روغننن تننرک کننن اشکسننته بنناش 

 زننننننندمننننني« اننننننا ظلمننننننا »نفخنننننة 
 

 (47-4/342: 1375 ،ي)مثنو
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داند و معتقند  مي در ابيات فوق موالنا کمال عاشق حقيقي را در شکسته شدن و فروتني

تواضعي است که حاصل عشنق بنه معبنود ازلني     ، بخشدمي نچه ارزش ذاتي به عشقآاست 

دنينا در نظنر او ارزش و    ،کنل اسنت  موالنا معتقد است کسي که عاشق معبود و کنلّ  است.

 ر نگاه او در حکم واحد است:اعتباري ندارد و خاک و زر د
 

 عاشننقي کننز عشننق یننزدان خننورد قننوت    

 عاشننننق عشننننق خنننندا وانگنننناه مننننزد؟   

  عاشننننننق آن ليلنننننني کننننننور و کبننننننود

 پنننيش او یکسنننان شنننده بننند خننناک و زر
 

 صننند بننندن پيشنننش نينننارد تنننرّه تنننوت    

 جبرئينننننننل منننننننوتمئن وانگننننننناه دزد؟  

 ملنننک عنننالم پنننيش او ینننک تنننرّه بنننود   

 زر چنننه باشننند کنننه نبينننند جنننان خطنننر    
  

 (5/2716: 1375 ،ي)مثنو

 

دچنار نگرانني و اضنطراب کنند و نتيجنة اینن       را تواند چنين انساني خسران دنيوي نمي

معشنوق ازلني اسنت. موالننا     هناي  خشوع و حضوع در برابر تمام آفرینش و آفریده ،تفکر

ي فرآینند و  بنوده معتقد است که افتادگي و تواضع عاشق کامالا از روي آگناهي و اختينار   

 گيرد:مي پس از مستولي شدن عشق بر جان عاشق در نهاد او شکل است که طبيعتاا

 

 اش از اضننننننطرارعنننننناقالن اشکسننننننته
 

 عاشننننقان اشکسننننته بننننا صنننند اختيننننار  
  

 (3/4470: 1375 ،ي)مثنو

 

نهایت منجر به دنياگریزي آنان خواهد شند و  ویکردِ دلدادگانِ معشوق حقيقي دراین ر

زیرا سنالکي کنه    ؛ر مقابل افراد جامعه استتواضع و افتادگي د، حاصل طبيعي این نگرش

داند تا نسبت به آن تفاخر و تکبنر  ، امتيازي را متعلق به خود نميبه این مقام نائل شده است

 گيرد:مي او شکل گریزي در نهاد، افتادگي و تواضع ناشي از دنياورزد. بنابراین
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 خنننویشهننناي عاشنننقان از بننني منننرادي

 بنننني مننننرادي شنننند قننننالووز بهشننننت 

 ند اشکسنننته اش آن صنننادقانپنننس شننند
  

 بنننا خبنننر گشنننتند از منننوالي خنننویش    

 خنننوش سرشنننتاي حفنننت الجننننه شننننو

 ليننک کننو خننود آن شکسننت عاشننقان    
  

 (3/4466: 1375 ،ي)مثنو

 

  1آوریتاب. هیجان عشق و باال بردن 5

نوعي ظرفيت کلي است که براي جلوگيري به حنداقل رسناندن و غلبنه بنر     « آوريتاب»

هناي فنرد بنه عننوان     دهنندۀ توانمنندي  آوري نشانکنند. تاباده ميمشکالت از آن استف

در  اي، مخصوصااجایگاه ویژه آوريتابعامل حفاظتي و ابزاري براي رشد مثبت است. 

سنليس، کوهنان و اسنتين،     -ده است )کمچنل شناسي به خود اختصاص داهاي روانحوزه

2006 :47). 

توانننایي یننا پيامنند سننازگاري ، آیننندیننک فر»آوري را ( تنناب1991گننامزي و ماتسننن )

آوري سازگاري تاب»در واقع  اند.کردهتعریف « شرایط تهدیدکنندهبا وجود آميز موفقيت

حنواد    کنه  روشنن اسنت   .(23: 2001)والنر،   «مثبت در واکنش به شرایط نناگوار اسنت  

عنالي  درنهایت به رشد و ت تواندانسان شده است، مي باعث رنج و عذابکه گذشته  ناگوار

اینن  » همچنين کند. براي پذیرش حواد  ناگوار احتمالي آینده آمادهشود و او را  او منجر

از آن لنذت بيشنتري    دهد که این هيجان مثبت را حفنظ کنرده و  یادآوري به فرد اجازه مي

ها براي حنل معضنالت و   هاي خود از آنو در ادامه شخص باید با شناسایي توانمندي ببرد

تواننند بنه شنرایط    آور بهتنر مني  افنراد تناب  (. 88: 2011فرون، )ه« ه کندمشکالتش استفاد

 (. 39: 2006ناگوار، بدون واکنش خودکار و غيرانطباقي پاسز دهند )واالس و شاپيرو، 
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ل انسنان جناي   تنرین نگرانني و ترسني در د   موالنا معتقد است با وجود عشق، کوچک

 رساند:مي ستقامتندارد و عشق واقعي سالک را به باالترین درجة ا

 

 تننرس مننویي نيسننت اننندر پننيش عشننق    
 

 جملننننه قربانننننند اننننندر کننننيش عشننننق 
 

 (5/2570: 1375 ،ي)مثنو

 

موالنا معتقد است عشق عامل اصلي ثبات و استقامت انسان در مسير سلوک اسنت کنه   

در نهایت منجر به پایداري انسان در برابر نامالیمات و مشکالت روحني و روانني خواهند    

نيز درمان واقعي مشکالت بشري را عشق به منبنع   گرامثبتپردازان ياري از نظریهبس»و  شد

 (.165: 1372)هدفيلد، « دانند، ميهستي که در عرفان عشق عرفاني و حقيقي نام دارد

 بنننا تنننو گوینننند اینننن جبنننال راسنننيات   
 

 وصنننف حنننال عاشنننقان انننندر ثبنننات     
  

 (5/2744: 1375 ،ي)مثنو

 

و سننط   «رابطننة عاشننقانه»بننين احسنناس رضننایت از  تحقيقننات نشننان داده اسننت کننه 

موالننا  (. 67: 1394، برجعلني و  سهرابي، رحيمي) ارتباط معناداري وجود دارد آوري،تاب

درد و النم دنينوي را قابنل    ، و عشنق حقيقني   نيز معتقد است که رضایت از رابطنة عاشنقانه  

 کند:بخش ميلذتتحمل و 

 

 هرچننه دلبننر کننرد ننناخوش چننون بننود    

 ادي یافننت چشننمي در رضننا  چننون گشنن 
 

 هرچننه کشننت افزاسننت، آتننش چننون بننود؟   

 اخفنش چنون بننود؟  ، از سنخط هنر لحظنه   
  

 (163: 2ج  ،1373، دیوان شمس)
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بنه  هناي  شود تمامي دردها و رننج مي رضایت سالک از معبود و معشوق ازلي او باعث

اني ننه  قابل تحمل شود و تسخير روح سالک توسط اینن مقنام عرفن   ، ظاهر غير قابل تحمل

شود او از دردها مي بلکه باعث ،دهدتنها اجازۀ ورود هيچ الم دنيایي را به قلب سالک نمي

 ببرد: تلذّو آالم خویش 

 

 عاشننقم بننر درد خننویش و رنننج خننویش 

 خنناک غننم را سننرمه سننازم بهننر چشننم    

 اشنننک کنننان از بهنننر او بارنننند خلنننق    
  

 بهننننر خشنننننودي شنننناه فننننرد خننننویش 

 تنننا ز گنننوهر پنننر شنننود دو بحنننر چشنننم

 وهر اسنننت و اشنننک پندارنننند خلنننقگننن
 

 (80-1/1787: 1375 ،ي)مثنو

 

یعنني رضنایت سنالک از     ؛دانند مني  این مقام را رضایت متقابل ةواالترین مرتب، مولوي

ر ضِني ارُ  »فرمایند: مني  محبوب و محبوب از سالک. خداوند در این بناره در قنرآن کنریم   

علي از اسنتادم ابنو  » گویند: مني  بناره  قشنيري در اینن   «.عنهُم و ر ضوا ع نه ذلک فوزُ العظنيم 

 راضني اسنت؟   بنده دانند کنه خنداي از او    شاگردي فرا استاد خویش گفت: شنيدم گفت:

گفت چون دل خویش را از خنداي   چون داند؟ استاد گفت: داند. گفت نه. شاگرد گفت:

 .(296: 1374، قشيري) «ابم دانم که خداي از من راضي استراضي ی

بينانه عرفاني این است که سبک اسناد خوش« عشق»کردهاي ترین کاریکي از مهم

فنرد   1بيني و بدبيني ریشه در سنبک اسنناد  دهد. به عبارت دیگر، خوشرا آموزش مي

کند. به بيان دیگر، اینکه هاي فرد اشاره ميدارد. سبک اسناد به چگونگي نسبت دادن

ت دهد، نوع سبک اسنناد  اش را به چيزي نسبفرد وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگي

بينانه یا سازگار منجر به انتظنارات مثبنت در   کند. سبک اسناد خوشاو را مشخص مي
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شود و سبک اسناد بدبينانه یا ناسازگارانه، انتظارات ناخوشایند را در فرد ایجاد فرد مي

توان به فرد آموخت که باورهاي ناسازگارانة بيني، ميکند. از طریق آموزش خوشمي

شود، تغيير داده ود را به احساس درماندگي و عدم کنترل بر وقایع زندگي منجر ميخ

کنند،  بينني و کنتنرل را در فنرد ایجناد مني     و باورهاي سازگارانه کنه احسناس خنوش   

تنوان بنا اصنالح سنبک     (. بر این اسناس، مني  11: 1984جایگزین آن کنند )سليگمن، 

هنا و  دگاه فرد را نسبت به علنت موفقينت  بينانه کردن آن، دیاسناد و یا در واقع خوش

هایش تغيير داد و از این طریق، عواطف مثبت مانند قدرداني، غرور و اميند را  شکست

جایگزین عواطف منفي کرد که پيامد آن سنوق دادن فنرد بنه تنالش بيشنتر و کسنب       

(. تغيينر اسنناد؛ یعنني اینکنه بنراي مصنائب و       34: 1985موفقيت بيشنتر اسنت )وانينر،    

الت دالیلي ذهني و مثبنت بينابيم و آن را در ذهنن پنرورش دهنيم و در واقنع بنا        مشک

آموزش تغيير نگاه مخاطب، علت مصنائب و مشنکالت او را پناداش الهني ینا کسنب       

عندالتي و ینا بدشانسني. اینن تغيينر      هاي مثبت بدانيم نه بدبختي، بني تجربه یا یادگيري

بينني آموختنه شنده    در خنوش  اسنت. « آوريتناب »اسناد، ابزار کار آموزش باال بردن 

گينرد. بننابراین، آمنوزش    سبک اسناد فنرد و اصنالح و بهسنازي آن هندف قنرار مني      

توانند بنه بهزیسنتي آننان کمنک کنند. بننابراین، تغيينر         جویان ميبيني به درمانخوش

گرا بنا اصنالح سنبک    هاي منفي به مثبت در این روش درماني مثبتعواطف و هيجان

آوري، سبک اسناد با باال بردن توان تاب« عشق عرفاني»شود. ي آغاز ميهاي منفاسناد

هاي راه عشق و زندگي را خوشنبينانه تفسنير   دهد و تمام آالم و سختيفرد را تغيير مي

در عرفان و تصوف نيز قابل آموزش « عشق عرفاني»کند؛ این تغيير سبک اسناد در مي

بينني  گنرا معتقند اسنت کنه اميند و خنوش      مثبتپردازان است. موالنا نيز همانند نظریه

 توان با آموزش و تعليم این هيجان را به دیگران آموزش داد:پذیر است و ميآموزش
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 پننس محننب حننق بننه امينند و بننه تننرس     
 

 خواننننند بننننه درسمنننني دفتننننر تقلينننند 
  

 

 (3/4595: 1375 ،ي)مثنو

 

  مي است:جز اولياي الهي الزاتقد است این آموزش براي همگان بموالنا مع

 

 جملننننننه در زنجيننننننر بننننننيم و ابننننننتال
 

 روننننند ایننننن ره بننننه غيننننر اوليننننا منننني 
  

 (3/4582: 1375 ،ي)مثنو

 

، عاشق در برابر ناز و غمنزۀ معشنوق  هاي سختي، «عشق عرفاني» «تغيير سبک اسناد»در 

تنر از فنراق   هنا بنه مراتنب آسنان    روزگار که تحمنل آن هاي او را براي تحمل دیگر سختي

راه عشنق و بنه طرینق    هناي  در واقع نگاه سنالک بنه سنختي    .کندصون ميم ،معشوق است

هنا  و اینکه این سختي به خواست و ارادۀ معشوقها و نسبت دادن این سختي زندگي، اولي

توانند  مني « عشق عرفناني »ترین تغيير اسنادي است که بزرگ ،مرضي رضاي معشوق است

 توليد کند:

 

 شنننودمننني تلنننز از شنننيرین لبنننان خنننوش

 شننننودمننني  خرمنننا ، ل از معشنننوق حنظننن 

  اي بسننننننننا از نازنينننننننننان خننننننننارکش

 اي بسننننا حمّننننال گشننننته پشننننت ریننننش
 

 شننننود منننني دلکننننش، خننننار از گلننننزار

 شننننود منننني صننننحرا، خانننننه از همخانننننه

 بنننننر اميننننند گنننننل عنننننذار مننننناه وش  

 از بنننننراي دلبنننننر منننننه روي خنننننویش  
  

 (40-3/538: 1375 ،ي)مثنو
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و پناک از   خنوب از بند  ، اسنره این اعتقاد که محبوب ازلي براي روشن شدن سنره از ن 

، زند و ممکن است یکي از مصنادیق آزمنایش  مي ش انسانیناپاک است که دست به آزما

در واقنع   زاد و ناخواسته باشداندازه و یا رنجي مادرسختي و گرفتاري و رنجي مستمر و بي

هنایي  يها و گرفتارتواند بسياري از سختيمي در تفکر عرفاني است که «تغيير اسناد»نوعي 

 :گوار و دلچذیر کند، را که انسان در آن نقش داشته یا نداشته است

 

 گننننر نبننننودي امتحننننان هننننر بنننندي    

 خننننود مخنننننث را زره پوشننننيده گيننننر 
 

 هننننر مخنننننث در وغننننا رسننننتم بنننندي  

 چننون ببيننند زخننم گننردد چننون اسننير     ا
  

 (7: 686: 1375 ،ي)مثنو

 

بنر اینن    اسنت.  «وضعن »در متون اسالمي بحث شرعي  «تغيير اسناد»هاي یکي از روش

 و منفعت و پاداش سرشاري نصنيب انسنان   «عوض»، ابتدایي و نه مجازاتيهاي رنج ،اساس

او مسنتحق  ، شودمي که بر انسان وارد عوض بالها و مصائبي کند. موالنا اعتقاد دارد درمي

 کند:مي شود و به صراحت به آن اشارهمي دریافت پاداش

 

 

 (5/483: 1375 ،ي)مثنو

 

ن و تریمسلماا قوي ،این تفکر که عاشق حقيقي همواره در معرض امتحان معشوق است

 کند:مي ترین تغيير اسنادي است که پدیدۀ عشق عرفاني توليدموثر

 

 شنننير منننرد اي نهننندمننني منننابنننر تنننن    حننق تعننالي گننرم و سننرد و رنننج و درد    

 صننابران را فضننل حننق بخشنند عننوض      گفت صبري کن بر این رنج و حرض
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 خننوف و جننوع و نقننص امننوال و بنندن    
 

 جملنننه بهنننر نقننند جنننان حاضنننر شننندن  
  

 (65-2964: 1375 ،ي)مثنو

 

در واقع یادآوري گذشته تمریني است که انسنان را آمنادۀ آزمایشنات و ابتالئنات     

نگنر بنر آن تأکيند    شناسي مثبتهاي مثبتي که روانکند. تجربة هيجانجدي آینده مي

آوري زینادي بنراي مواجهنه بننا    ي و تناب دارد، اغلنب تواننایي بهتنري بنراي سننازگار    

از نگاه موالنا در مقام عمل نينز   .(77: 1390کند )فروغي، مشکالت زندگي ایجاد مي

تواند بسياري از موانع بنر سنر راه سنالک عاشنق را بنراي او همنوار کنند. بنه         عشق مي

، آیند عشنق و هيجناني کنه از اینن طرینق بنراي سنالک بنه دسنت مني           ،عبارت دیگنر 

بننرد کننه مشننکالت دنيننوي و  ي و آسننتانة تحمننل او را تننا حنندي بنناال منني  آورتنناب

 کند:هاي رواني را براي او قابل تحمل و حتي دلچذیر مياضطراب

 

 رو نهننننناد آن عاشنننننق خونابنننننه رینننننز

 ریننگ آمننون پننيش او همچننون حریننر    

 آن بيابننننان پننننيش او چننننون گلسننننتان  
  

 دل طچنننان سنننوي بخنننارا گنننرم و تينننز    

 رآب جيحنننون پنننيش او چنننون آبگيننن   

 منني فتنناد از خنننده او چننون گننل سننتان   
 

 (62-3/3860: 1375 ،ي)مثنو
 

، نقصنان و بارینک شندن آن اسنت    ، همانطور که الزمة کامل شندن مناه  »از نظر موالنا 

( و عاشنقان  4-363: 2ج  ،1380، شنهيدي « )هر کمالي نيز گداختن و سوزش اسنت الزمة 

 تري هستند:داوطلبانه طالب درد و الم بيش، خالف عامياندردمند بر

 

 آن گنننننداز عاشنننننقان باشننننند نمنننننو   

 جملننننه رنجننننوران دوا دارننننند امينننند   

 همچنننو منننه انننندر گننندازش تنننازه رو    

 کنننم افنننزون کنيننند، الننند اینننن رنجنننور
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 خننوش تننر از ایننن سننم ندینندم شننربتي    
  

 زیننن مننرض خننوش تننر نباشنند صننحتي   
  

 (99-6/1597: 1375 ،ي)مثنو

 

 داند:مي دردهاي بشرست که این نوع عشق را طبيب تمام او شاید از این رو 

 

 عشننق خننوش سننوداي مننا  اي شنناد بنناش 
 

 منننناهنننناي طبيننننب جملننننه علننننت اي  
  

 (1/23: 1375 ،ي)مثنو

 

هنایي از ژرف بنه نموننه  « هنا بينني مولنوي و جهنان  » تقي جعفري در کتابعالمه محمد

کمنچلکس ) روانني هاي جمله بينش دقيق او در بيان عقده اندیشي و معرفت علمي موالنا از

هناي مقابلننه بنا آن اشنناره کنرده اسننت    هکارارواننني و رهناي  صننول و خنواص عقننده ا( هنا 

يدن عشق حقيقي عالمة جعفري معتقد است موالنا با پيش کش .(86-187: 1379، جعفري)

مقابل آن به چالش کشيده است و در واقع اینن عشنق درونني او     را درتمامي دردهاي بشر 

 بخشد:مي ها مصونيترا در برابر آن

 

 کسننني را خنننار در پنننایش خَلَننند   چنننون

 وز سنننر سنننوزن همننني جویننند سنننرش    

 خنننار در پنننا شننند چننننين دشنننوار یننناب    

 خننننار دل را گننننر بدینننندي هننننر خَسنننني
 

 پنننناي خننننود را بننننر سننننر زانننننو نهنننند   

 کننننند بننننا لننننب تَننننرَش منننني ور نيابنننند

 خنننار در دل چنننون بنننود؟ وا ده جنننواب   

 دسننت کنني بننودي غمننان را بننر کسنني؟    
  

 (1/150: 1375 ،ي)مثنو
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بلکنه بنا توجنه بنه      ،پردازدکه فقط یک بار به موضوعي نمي گري استي درمانمولو»

خوانننده را جنذب مفناهيم    ، مقتضيات فکري و نياز خواننده با ادارۀ صحي  جلسات درمان

« کنند مني  درماني کرده و ناخودآگناه او را بنا خنود بنه جلسنات بعندي اشنعارش دعنوت        

 .(156: 1383، پورنامداریان)

  

 گیرینتیجه

به عنوان ینک مقنام در عرفنان و تصنوف بنه لحناظ       « عشق عرفاني»به آنچه گفته شد  با توجه

نگنر مطنرح   شناسني مثبنت  دوسنتي کنه در روان  نوعساختاري با فضيلت انسانيت و قابليت هم

است، عالوه بر مشترکاتي که به واسطة خلق هيجانات مثبت دارند؛ اختالفاتي نينز دارنند کنه    

تنوان  ر فلسفة وجودي این دو نوع عشق است. به طور کلي، ميترین علت این اختالف دمهم

 نگر پدیدۀ عشق عرفاني را به قرار زیر طبقه بندي کرد:نتایج حاصل از تحليل مثبت

« غرقگني »پدیندۀ  ، در عشق حقيقي و عرفاني به واسطة فناي سالک در معشوق حقيقي -1 

از  و فناي در عشنق معشنوق ابندي    گيرد و سالک به واسطة اتحادمي قرار هدر باالترین نقط

گيرد و از طریق مکانيسنم مسنتي در بناالترین    مي شادي و غم و رنج و شادي دنيوي فاصله

و هنا  تواند بسياري از نگرانيمي در واقع عشق عرفاني به ذات گيرد.مي درجة غرقگي قرار

 آالم دروني و رواني را از طریق تمرکز بر معشوق حقيقي کنترل کند.

از اي سنالک را بنه مرحلنه   ، مقندماتي آن هاي و سختيها ق حقيقي به دليل ریاضتعش -2

دنينوي  هاي ترین نامالیمات و سختيرساند او را در برابر بزرگمي و استقامت آوريتاب

 بخشد.اي ميجانبهمصونيت کامل و همه

يوي و به دنهاي عشق حقيقي به دليل خارج کردن سالک از درون نامالیمات و ناکامي -3

کنند.  مني  شادي متصل و مستمري را در روح و روان سالک خلق، دليل خاصيت ابطال آن

بنه   دروني بودن شنادي اسنت.  ، ي مثبت و تئوري عرفانيشناسروانوجه مشترک شادي در 
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این نوع شادي ارتباط چنداني با موقعيت ظناهري و تمتعنات منادي نندارد و      ،عبارت دیگر

 ست.ار معنا معنوي و مبتني ب کامالا

هيجاننات مثبنت مطنرح شنده در      بنا « عشق عرفاني»شناختي برخي از کارکردهاي روان -4

قابل مقایسه و تا حدودي مشابه است. برخي از این هيجاننات مثبنت    نگرمثبتي شناسروان

از خنواص عشنق عارفاننه     امنا تواضنع   ،همچون اميد و شادي در هر دو تئوري وجنود دارد 

و به طنور   بالذات توانایي توليد چنين هيجان مثبتي را ندارد نگرمثبت يشناسرواناست که 

مملننو از هيجانننات و احساسننات مثبتنني اسننت کننه  معنننويمثنننويکلنني فضنناي حنناکم بننر 

 ست:ا هاها در شخصيت انسانبه دنبال یافتن و پردازش آن گرامثبتي شناسروان

 

 در شنننب بننند رننننگ بنننس نيکننني بنننود 
 

 ودآب حيننننوان جفننننت تنننناریکي بنننن    
 

 (1/3690: 1375 ،ي)مثنو

 

 منابع 

بخنت و خشنایار   . ترجمنة مهنرداد فيروز  شـادی  شناسيروان(. 1375. )مایکل، آیزنک

 .بدر. تهران: بيگي

 .سخن. تهران: 8. چ متن و شرح مثنوی موالنا(. 1387. )محمد، استعالمي

تهنران:  . 7 . چبهاءالندین خرمشناهي  . ترجمنة  عرفان و فلسـفه (. 1388. )والترت، استيس

 .انتشارات سروش

. قصة عشق؛ نگاهي تازه بـه بـه روابـط مـرد و زن    (. 1382. )رابرتجي، استرنبرگ

 .جوانة رشد. تهران: 1 (. چ1382. )اصغر بهراميترجمة علي

انتشنارات  . تهنران:  مرجنان فرجني  . ترجمنة  بازی و عرفانعشق(. 1382. )راجنيش، اشو

 .فردوسي
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 .انتشارات رشد. تهران: 1چ  .گرامثبت شناسيروان فنون(. 1391. )فریده، براتي سده

 .فرهنـگ «. تجلي عشق در غزلينات عطنار   هفت شهر عشق:(. »1374. )فرنگيس، پرویزي

 .81-91. صص 16ش 

. تهنران:  هـای رمـزی در ادب فارسـي   رمز و داستان(. 1383. )تقي، پورنامداریان

 .علمي و فرهنگي

هفتمنين   «.نگنر مثبت شناسيروانحافظ با رویکرد  نگاهي به شعر»(. 1392. )منصور، پيراني

 .357-338 صص .همایش پژوهشهاي زبان و ادب فارسي

مؤسسنة تندوین و نشنر    . تهنران:  هـا بینيمولوی و جهان(. 1379. )محمد تقي، جعفري

 آثار عالمه جعفري.

 گنرا مثبت شناسيروانبخشي مداخالت اثر(. »1394. )ف، سهرابي-برجعلي ا-س، رحيمي

 شناسـي رواننامة پژوهش«. بيماران مبتال به مولتيچل اسکلروزیس آوريتاب بر

  .1-10. صص 2. ش1. س مثبت

 .اساطير. تهران: جبر و اختیار در مثنوی(. 1377. )مهدي، محمدیزديرکني

 .دایره :. تهرانویدا پروین. ترجمة زنده باد شادی(. 1379. )ورونيکا، ري

. تهنران:  1 . چای بر مباني عرفان و تصوفمقدمه(. 1392. )الدینسيد ضياء، سجادي

 .انتشارات سمت

الهنام  رامنين کریمني و   ةترجمن . خوشبیني آموختـه شـده  (. 1388. )مارتين، سليگمن

 .انتشارات بهار سبز. تهران: سادات افزار

 .دایره. تهران: نژادناهيد ایران. ترجمة گراکودک مثبت(. 1379ننننننننننننننننننن . )

 .فرهنگي -علمي :. تهرانشرح مثنوی شريف(. 1380. )سيد جعفر، يديشه

 انتشارات اسالمي. تهران: .اطیب البیان(. ق1378. )سيد عبدالحسين، طيب
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 «.بررسي عرفان و معنا در حکاینت امينر خفتنه از مثننوي    (. »1389. )ليال، عرفانيان قونسولي

 . 82-107. صص 2. ش 43. س اديان و عرفان

بننر  نگننرمثبننتاثننر بخشنني آمننوزش گروهنني مبتننني بننر روان درمنناني (. 1390. )فروغنني.ع

شاد کامي و سالمت عمومي زنان داراي همسر وابسته بنه منواد مخندر    آوري، تاب

 .31-46صص .5 ش .2 . دمثبت يروان شناس ةپژوهشنام شهرستان قدس.

رات انتشنا . تهنران:  پنوري سنلطاني   ترجمنة . هنر عشق ورزيـدن (. 1366. )اریک، فروم

 .مروارید

شناسنني مثبننت، رویکننرد نننوین   روان(. »1388قاسننمي، نظننام النندین و مرضننيه قریشننيان. )   

 .98-114صص  .52و  51ش «. هاي روان درمانيشناسي به طبيعت انسان، تازهروان

ترجمنة  . نیـروی انسـاني   مثبت علـم شـادماني و   شناسيروان(. 1385. )آلن، کار

 .سخن. تهران: حسن پاشا شریفي و جعفر نجفي زند

 .الزهرا :. تهران1 ج. شرح منازل السائرين(. 1379. )عبدالرزاق، کاشاني

. 1 . چشناختي در قـرآن مفاهیم روان(. 1393. )پنناهي و علي احمد  محمد، کاویاني

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم

 .انتشارات دانژه. تهران: درماني عارفانهروان(. 1383. )عبدالعظيم، کریمي

تحلينل مقنام توبنه از حسننه تنا سنيئه در       (. »1390اصغر و اشرف خسروي. )فرد، سيد عليباقريمير
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