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Abstract  
Maulana in Mathnawi seeks to create motivation and enthusiasm for life with spirituality. He seeks to 

remove the barriers to the pursuit of spirituality in front of the seeker. Enduring suffering, responsibility, 

true love, and a firm belief in God are the fundamental foundations of spirituality. His mystical view is 

in line with Victor Frankel's school of semantic psychology. Therefore, in this study, the concept of 

meaning and enthusiasm for living in Mathnavi is analyzed by Frankel's theory. The research method 

is descriptive-analytical and library-type. In this study, the components of suffering, tolerance, 

responsibility, love, and religiosity of Frankel's theory in Mathnavi Manavi have been explained and 

interpreted. The findings show that the meaning of therapy and mysticism with the aim of life's passion 

can only happen with divine love and enduring the problems of this dangerous path and if there was any 

error or sin in it by relying on God, he returns to God and the way of truth. 
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با تأکید بر  شوق زندگي در مثنوی معنوی تحلیل مفهوم معني و
 نظریة ویکتور فرانکل

    العابدینفاطمه حاج زین
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد 

 اسالمی، تهران، ایران
  

 کامل احمدنژاد
دانشگاه آزاد  ، واحد تهران جنوب،زبان و ادبیات فارسی ، گروهتادیاراس

 ، تهران، ایراناسالمی
  

 فریده محسنی هنجنی
دانشگاه آزاد  ، واحد تهران جنوب،زبان و ادبیات فارسی ، گروهیاراستاد

 ، تهران، ایراناسالمی
  

 عظیمیافسانه لطفی
، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد تهران جنوب،روانشناسی ، گروهیاراستاد

 تهران، ایران

  چکیده
يدن به سکوشد موانع رت. او ميسموالنا در مثنوي معنوي به دنبال ایجاد انگيزه و شوق به زندگي همراه با معنویت ا

اهکارهاي ره خدا بخ ستين، اعتااد راسپریري، عشق رائوليتسها، مالک بردارد. تحمل رنجسمعنویت را از پيش پاي 
 پژوهشر رو دبود. از این وسمعناگراي ویکتور فرانکل هم ناسيشروانت. دیدگاه عرفاني او با سيدن به معنویت اسر

راساس بمفهوم معني و شوق زندگي در مثنوي معنوي تحليل  به ايتحليلي از نوع کتابخانه –رو  توصيفي  ابحاضر 
ق و ، عشپریريئوليتسپریري، مهاي رنج، تحملدر این پژوهش مؤلفه .تسنظریة معنادرماني فرانکل پرداخته شده ا

شوق در  که معنادرماني و عرفان با هدف دادها نشان یافته شد.ير سداري نظریة فرانکل در مثنوي معنوي تبيين و تفدین
چار گناهي دافتد و اگر آدمي در آن به خطا و زندگي جز با عشق الهي و تحمل مشکالت این راه پر خطر اتفاق نمي

 .گرددبازميطریق حايات ز به شود با توکل به خدا با

  .معنادرمانی فرانکل، ویکتور زندگی، شوق و معنی مفهوم عرفان، معنوي، مثنوي موالنا، ها:کلیدواژه
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  مقدمه
ست که انسان دور مانده از اصل خویش مثنوي معنوي سرشار از آیات، قصص و تمثيالتي ا

ند. کاو عرضه ميهایي براي بهتر زیستن به دارد و انگيزهآموزي واميرا به تدبر و عبرت
قدم شاگرد خویش را در مسير رشد و کمال، بهموالنا، خالق این کتاب اخالقي است که قدم

کوشد با زبان قصه و تمثيل و با کند و ميمهياي عروج روحاني و شناخت حايات معنا مي
 ها، اسرار و حاایق آفرینش را به او گوشزد کند. کنار زدن جهل و ظاهربيني

د انتهایي که انسان را از خوغاز تا پایان شرو عشق است؛ عشق به هستي بيمثنوي از آ
کند و در مسير رسيدن به اناالب دروني و کمال تهي کرده و سرشار از حضور معشوق مي

آید که رسيدن به آن عشق الیتناهي، ها و دردهاي بسياري پيش راه سالک ميروحاني، رنج
این مجاهده، عشق و اشتياقي است که وجود  را از هر  سازد.  مرۀسختي راه را مطلوب مي

پليدي پاک کرده و او را از من کارب که دروغين، محدود، جزءاندیش، نيازمند و 
بين است به منِ حاياي که راستين، نامحدود، دانا و تواناي مطلق، آفریننده، خودبزرگ
د آدمي را به شخصيت از خوسازد؛ منِ حاياي که نظير است، رهنمون ميناپریر و بيآسيب

 نماید.فرارونده و انسان کامل تبدیل مي

داران سترگ فرهنگ این مرز و بوم است طالیهاز  وختة قرن هفتم وسموالنا از عارفان دل
 را سرشار ازعاشاان و شيفتگان راه حايات جان و دل خاصه مثنوي معنوي  آ ار ،که 

الي و ، تعاو ةبراي آنان بوده است. در اندیش يارزندگي و نشاط کرده و پناهگاه امن و استو
آید. بر این اساس، باید همواره دست ميبه ماديکمال انسان از رهگرر پيوند با همين دنياي 

هستي باشيم و با پيوست به دریاي بيکران عشق به جهان در پي ارتباط عميق و معنادار با 
 اي بخشيم که با وجود نامالیمات، بتوان به زندگي ادامه داد. زندگي خود معنا و گستره

ت سا 6ي معنادرماني یا لوگوتراپيختشنامعنابخشي و شوق به زندگي بنياد مکتب روان
در نظام فکري فرانکل، تنها یک انگيز  بنيادي  نهاد.آن را بنيان  2که ویکتور اميل فرانکل

هاي تواند همة انگيز چنان نيرومند است که مي و آن« ارادۀ معطوف به معنا»وجود دارد: 

                                                            
1. Logotherapy 

2. Frankl 
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الشعاع قرار دهد. اراده معطوف به معنا براي سالمت روان، حياتي و براي دیگر انسان را تحت
 معنا دليلي براي زیستن نيست.کمترین اندازۀ باا ضروري است زیرا در زندگي بي

ا انسان و بنيادي است و تنه در نگاه وي، تال  براي یافتن معنا در زندگي نيرویي اصيل
 کند که انسان حتي قادر است که برايقادر است که این معنا را تحاق بخشد. او تأکيد مي

هاي واالیش جان خود را فدا کند. اگر انسان بتواند این معني را کشب ها و ارز حفظ ایده
اي به اي منطگونهبهجاي شکوه و گالیه از نامالیمات زندگي کند و به وراي آن راه یابد به

 پریرد.ها و دردها را با آغو  باز ميکند و عالوه بر این، رنجها فکر ميآن

ا یا معنادرماني ویکتور فرانکل ب« ارادۀ معطوف به معنا»شناختي هاي نظریة روانشباهت
سي تار حاضر به بررسهاي معنوي موالنا در مثنوي سبب شد تا در جتعاليم عرفاني و آموزه

ل هاي معناگراي فرانکفهوم معني و شوق زندگي در مثنوي معنوي با رویکرد به دیدگاهم
با توجه به نظریة معنادرماني »پرداخته شود. پرسش اصلي پژوهش حاضر عبارت است از: 

ها و راهکارهاي تحاق مفهوم معنا و شوق زندگي در مثنوي معنوي کدام فرانکل مؤلفه
 «است؟

 . پیشینۀ پژوهش2
شناسي متعددي پيرامون مثنوي معنوي انجام شده است و محااان به ابعاد مطالعات روان

این  اند، اما تا آنجایي که نگارندگانشناسي پرداختهمختلب این کتاب از منظر مکاتب روان
 بخشي و شوق زندگي درجو کردند، پژوهش مستالي که به راهکارهاي معنيومااله جست

نظریة ویکتور فرانکل پرداخته باشد، صورت نگرفته و از این رو،  مثنوي معنوي براساس
ش ها به ماالة پينماید. در ادامه به چند پژوهش که موضوع آنتار حاضر بکر و تازه ميسج

 شود.عنوان پيشينة تحايق اشاره ميروي نزدیک هستند به

ررسي مفاهيم ب»ي ارشد خویش با عنوان سنامة کارشنا( در پایان6831تراشان )نگس
فرانکل  مدارشناسي دینبه روان« معنادرماني در مثنوي معنوي و ماایسه آن با نظریه فرانکل

 مرکز که مثنوي دیني مفاهيم و او را با خدا «قلبي و بشري ضمير خداي»اشاره کرده و تعریب 
به  قماایسه کرده و تطبيق داده است. او در این تحاي موالناست نظرات یکپارچگي محور و

مباحث کلي پرداخته و از پرداختن امور جزئي نظير رنج، درد، صبر، آزادي، استاالل و... 
پرهيز کرده است. این در حالي است که در ماالة حاضر، نگارندگان درصدد پرداختن به 
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تراشان همچنين در پژوهش در مثنوي هستند. سنگ« ارادۀ معطوف به معنا»عناصر سازندۀ 
شناسي دین به مطالعة مثنوي پرداخته است؛ حال آنکه در تحايق نظر روانخویش صرفاً از م
 شود. بخشي در مثنوي اشاره ميهاي معنيحاضر همة مؤلفه

 «شخصيت»از  «شناسي کمال در مثنويروان»( در ماالة خویش با عنوان 6831عادایي )
گر فراهم شناسان دیروانهاي موالنا با و چيستي آن سخن گفته و زمينه را براي سنجش اندیشه

موالنا را در باب سالمت نفا و چگونگي دستيابي بدان  ةساختار اندیش او آورده است.
عدها عادایي برا بازشناخته است. « کمال»و « ناص» آن؛ یعنيده و دو عنصر بنيادین کر بررسي

ت. او سانده اسبه چا  ر 6868ال سهمين نام در تر  داده و کتابي بهسماالة خویش را گ
شناسي و کمال در مثنوي، انسان -2هاي شخصيت، نظریه -6 :در چهار فصلخود را کتاب 
ت. ستنظيم کرده اتحاق خویشتن خویش و در راه تهریب نفا  -5و  موانع خودسازي -8
ناس شهفت روان ةبا نظری را هاي موالنا در باب شخصيت و سالمت نفا انسانياندیشهوي 

 سنجيده است. 8موو فر 2، فروید6ونگبنام جهان از جمله ی

نظرات مولوي دربارۀ انواع « رنج از نگاه موالنا»( در ماالة خود با عنوان 6831شهبازي )
ها را در مثنوي به دو گروه رنج، علل رنج و آ ار نيکوي آن را بررسي کرده است. او رنج

هایي آورد و رنجم ميخود براي خویشتن فراه هایي که انسان،عمده تاسيم کرده است: رنج
هاي گروه دوم از لطب خفي خدا گيرد. رنجدر نظر مي که خداوند براي پرور  انسان

سرچشمه گرفته است و آ اري نيکو در زندگي آدمي دارد. در پژوهش حاضر رنج یکي از 
بخشي و شوق زندگي در مثنوي است. شهبازي تنها از منظر دیني و عرفاني هاي معنيمؤلفه
 شناسي پرهيز کرده است.ألة رنج پرداخته و از مباحث روانبه مس

« درماني در مثنويهفت شيوۀ روان»اي با عنوان ( در مااله6868نصر اصفهاني و شيري )
درماني شعردرماني، عرفان )عشق(، رؤیا و خواب، مرهب، واقعيت، طنز و هفت شيوۀ روان

درماني موالنا براي رهایي از شگردهاي روان ها را ابزار وکنند و آنمعنادرماني را مطرو مي
 دانند.ها ميها، دردها و اختالالت رفتاري انسانرنج

                                                            
1. Jung 

2. Freud 

3. forum 
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رنج در مثنوي معنوي و بهشت  ؛معنادرماني دیني»( در ماالة خود با عنوان 6868ميراني )
دو  نت و آسدرماني دیني در متن دو کتاب پرداخته ارویکردهاي روان سبه انعکا« گمشده
 انتسکين رنج خوانندگ شناسي واز حيث ا رگراري در دو قلمرو شناختي و عاطفي روانرا 
 . تسته اسدان ر ؤبسيار م خود

 . روش7
ه تحليل ت. در این ماالساي اتحليلي و از نوع کتابخانه –پژوهش حاضر به صورت توصيفي

فرانکل  به معنايبخشي به زندگي در مثنوي معنوي بر پایة نظریة ارادۀ معطوف مفهوم معني
هاي معنادرماني او مشخص شود و در ارتباط با هریک شواهدي بوده و تال  شده است مؤلفه

وي بخشي در مثني معنيسشناي و تحليل شود. هدف از این پژوهش، مفهومساز مثنوي برر
هاي معنادرماني و راهکارهاي ایجاد شوق زندگي در این معنوي و شناخت مصادیق و مؤلفه

م معني و ت. شناخت مفهوسبا توجه به نظریة ارادۀ معطوف به معني ویکتور فرانکل ا کتاب
دهد. الگویي که با معنا راهکارهاي شوق زندگي الگوي عملي از عرفان موالنا را نشان مي

طلق يدن به حايات مسان او را در عزم رسهاي انها، دردها و رنجئوليتسبخشيدن به رفتارها، م
هاي معنادرماني مثنوي آنجا کند. شناخت مؤلفهغير رات الهي مصمم ميو تهي شدن از 

 ياري از حکایات و تمثيالت پر رمز و راز این کتابسدهد که درک باهميت خود را نشان مي
 هايشخصيت« از خود فراروندي»گرایي موالنا و مفهوم ترگ، معطوف به درک معنيس
 ت.سهاي مثنوي اقصه

 ها . یافته2

 معنادرماني یا معني به معطوف ارادۀ. 2-2
 اعصاب بخش رئيا و پزشک روان و اعصاب متخصص.( م 6689-6667) فرانکل ویکتور
 یا لوگوتراپي مکتب گراربنيان( 698: 6833 ،2شولتا) وین در 6روچيلد بيمارستان
 نديارزشم چيز هر توانندميها انسان که برد پي شرایط دشوارترین در او. است معنادرماني

 شيوۀ ای برخورد شيوۀ انتخاب، را؛ آزادي بشري آزادي ترینبنيادي مگر بدهند، دست از را

                                                            
1. Rothschild 

2. Schultz 
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 فکري نظام در .(695: همان) را خویش راه برگزیدن آزادي و سرنوشت به نسبت واکنش
 است ندنيروم چنان آن و معنا به معطوف ارادۀ: »دارد وجود بنيادي انگيز  یک تنها فرانکل،
 نامع به معطوف ارادۀ. دهد قرار الشعاعتحت را انسان دیگرهاي انگيز  همة تواندمي که
 معنايب زندگي در زیرا است؛ ضروري باا اندازه کمترین براي و حياتي روان، سالمت براي
 ( 696: همان« )نيست زیستن براي دليلي

 شفا را آن انتومي البته. است معني وسيلة به درمان ،«لوگوتراپي» واژۀ الفظيتحت ترجمة
 «معني» به یوناني زبان در 6«لوگوس» .(68: 6833 فرانکل،) کرد ترجمه نيز معني یاري به یافتن
 معني این به رسيدن براي او وجويجست و انسان هستي معني بر «لوگوتراپي. »شودمي اطالق
 محرک نيروي ینتراساسي و زندگي در معني یافتن براي تال  لوگوتراپي، بنيان .دارد تأکيد
 .(658-655: 6863 فرانکل،) است فرد هر زندگي دوران

 بسيار يپيوند آن با آدمي نوع و است درآميخته کامالً آن مفهوم و زندگي با لوگوتراپي
 لوگوس مفهوم دربارۀ خویش گفتار در فرانکل که رو است این از. دارد ژرف و نزدیک
 به لکهب شود،نمي اطالق «معني» به تنها یوناني زبان در «لوگوس» حايات در: »است افزوده
 وردگيسرخ و ناکامي یا معنا پر زندگي داشتن آرزوي: مانند مسائلي. هست نيز «روو» معناي
: 6863 فرانکل،« )است لوگوتراپي قلمرو و حيطه در همه خود، آرزوهاي به نرسيدن از ناشي
 دگيزن که است این منظورم: »گویدمي چيست؟ معنا که پرسش این به پاسخ در او .(698
 چنگ رايب استوار آرماني یا معنا است، معتاد فروید که طور همان اینکه مگر ماندنمي پایدار
 شرایطي هر در بشر زندگي» وي، اعتااد به .(12: 6862 فرانکل،« )باشيم داشته آن به انداختن
 مرگ و تمحرومي ميرندگي، رنج زندگي، پایان،بي معناي این و باشد معنابي تواندنمي هرگز
 ايور به و کند کشب را معني این بتواند انسان اگر .(626: 6863 فرانکل،« )دارد دربر نيز را
 کرفها آن به منطاي ايگونه زندگي به نامالیمات از گالیه و شکوه جاي به یابد راه آن
 . پریردمي باز آغو  با را دردها وها رنج این، بر عالوه و کندمي

 ندگيز سرور و شادي دروني، سعادت جز چيزي شناسيروان مکاتب هدف بپریریم اگر
 ويس به اضطراب و پریشاني از را انسان روان و روو تا هستند آن پي در و نيستها انسان
 و افکار و زندگي به و برهانند معنایي بي و پوچي از را او و دهند سوق نشاط و آرامش

                                                            
1. Logos 
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 نيز عرفاني تادبيا ویژه به ادبيات گستردۀ و ژرف پهنة گمانبي ببخشند، معني اوهاي اندیشه
 . است انساني آرمان این تحاق براي مهمهاي جلوه از یکي

 معنوی مثنوی در بخشي. معني2-7
 زندگيِ مظاهر هب بسيار  هايوابستگي ا ر در که است انساني برانگيز تأمل سرگرشت مثنوي
 فرامو  يزن را «خود» به بازگشت راه بلکه برده، یاد از را خویش انساني هویت تنها نه معنا،بي
 و درمانده انسان این مشاهدۀ. است آمده گرفتار زندگي، پوچي و سردرگمي در و کرده

 و تهدای به روحاني طبيب و دان راه پيري چونان که است داشته آن بر را موالنا سرگردان
 دهدمي نشان آگاه، دل عارفِ این بخشنجات هاياندیشه مطالعة. بپردازد او معنوي درمان
 طبمخا مثنويهاي تمثيل وها حکایت ا ناي در و کرده اشاره امور حايات و جان به او که
هاي عظهمو وها توصيه داستان، زبان با کوشدمي او. کندمي آشنا خشآگاهي معنویتي با را

 يمثنو مخاطب، تعاليم این رهگرر از. کند حالوت با مخاطبش مراق به را خود حکيمانة
 از ار... و پریريمسئوليت گرشتن، خود از ورزیدن، عشق رنج، و درد تحمل مثل مفاهيمي
. ندکمي درک و تأیيد کلي عال و حاياي من با راها آن و بيندمي دور جزئي عال دایرۀ
 گرن جزء عال دروغين، من نفساني،هاي خواهش از گرشتن زندگي به شوق و بخشيمعني
 تمد و ماده آن در که است منتهایي بي عشق به رسيدن و نگر مادي و اندیش مصلحت و
 این به رسيدن براي موالنا. است دور به دنيوي تعلاات و تعينات از و ندارد نفوري هيچ

 یکتوروهاي دیدگاه با که است کرده تجویز راهکارهایي معنوي مثنوي در آرامش و معنویت
 .  شودمي اشارهها آن به ریل در و دارند فراوانيهاي شباهت فرانکل

 رنج به بخشي. معني2-2
 نجر مسألة رو، این از پریرد؛ نمي را  آن عال که است تصوري رنج، بدون زندگي تصور
. تاس کرده تبيين را آن نحوي به فردي هر و بوده مطرو اندیشمندهاي انسان براي همواره
 ناپریرجدایي بخش رنج، که است معتاد زندگي در آن وجود ضرورت و رنج دربارۀ فرانکل
 مرگ و رنج بدون بشر زندگي زیرا باشد، مرگ و سرنوشت شکل به گرچه است؛ زندگي
: 6862 فرانکل،) گریبانند به دست درد و رنج با زندگي درها انسان تمام. شد نخواهد کامل
 بلکه نيست، بردن لرت و درد از گریز زندگي هدف و اصلي انگيزۀ او، نگاه در .(36
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 رنجي و دردها انسان سبب به همين. بخشدمي واقعي مفهوم زندگي به که است جویيمعني
 قواي دیدتج و ترميم سنتي، درمانيروان. »کنندمي تحمل اشتياق با دارد هدفي و معنى که را
 در اما است، داده قرار خویش اقدامات هدف زندگي از بردن لرت و کار براي را بيمار

 عنايم درک با تا شود کمک بيمار به که است آن بر سعي هدف، این بر عالوه معنادرماني
 .(671-677: همان« )باشد استوارتر آن تحمل در کشدمي که رنجي

 کرده متاسي عمده گروه دو به راها رنج او. است اندیشيده مسأله این ژرفاي به نيز مولوي
 ايبر خداوند که هایيرنج و آوردمي فراهم خویشتن براي خود انسان، که هایيرنج: است
 آدمي و اندمحکوم و مردود مولوي نظر از اول گروههاي رنج. گيردمي نظر در انسان پرور 
. برسد آرامش به تا سازد فارغ و تهيها آن از را خود و بپردازدها آن با ماابله و مبارزه به باید
 از دوم وهگرهاي است، اما رنج پرستينفا و خودبيني ناداني،ها، رنج نوع این پيدایش علت
 یناهاي رنج. دارد آدمي زندگي در نيکو آ اري و است گرفته سرچشمه خدا خفي لطب
 ویختآها آن در باید بلکه گریخت،ها آن از نباید تنها نه و واالیند و مادس هدفمند، گروه
 والنام سخنان اغلب. نيستها آن از گزیري آدمي، تعالي براي شد، چراکه مندبهرهها آن از و

 نگرد،مي هستي آفاق به او که توحيدي منظر آن از و است دوم دستةهاي رنج به راجع
 به الًاص دهند،مي تشکيل را زميني زندگي واقعيات از عظيمي بخش که اول گروههاي رنج
 ریرندپتوجيه و پریرفتني او براي کامالً دوم دسته شکوهمندهاي اما رنجآیند، نمي چشم
 .(672-679: 6831 شهبازي،)

 راها انانس مصالح بيناست، و دانا چيزي هر به تواناست، کاري هر بر خدا موالنا، نظر به
 دارد؛ دوست عاشاانه را بندگانش و زندنمي سر او از لغو فعل داند،ميها آن خود از بهتر
 از است؛ دميآ سود به یاين به قهر و رنج لباس در حتي خداوند، تادیر که پيداست ناگفته
 :هاست آن عاشق و داندمي خدا هدیة راها رنج او رو، این

 ناااخااو ِ او خااو  بااود در جااانِ ماان 
 عاااشاااام بر رنج خویش و درد خویش
 خااک غم را ساااُرمه ساااازم بهرِ چشااام  
 

ماانجااان، فااداي یااار دل رنااجااانِ       
 باهارِ خاوشاااناودي شاااااهِ فردِ خویش     
 تااا ز گااوهر پُر شاااود دو بحرِ چشااام 
 

 (6777-6/6776: 6879 مولوي،)
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 و ورزیدن عشق به را خویش پيروان و مخاطبان مولوي و فرانکل که معنويهاي رنج
 فرد گيزند که دارند دنبال به رواني و روحي دستاوردهاي کنند،مي توصيهها آن به اشتياق
 :کنندمي دارمعني و هدفمند را
 به تيابيدس اميد و گشایش که است رنج سایة در است معتاد فرانکل: صبر تاویت -الب
 وها سختي زمينة و بستر در زندگي معناي اصل رساتر، عبارت به یابد؛مي معني گنج،
 معروف، شناسروان 6دایر وین .(696-618: 6868 فرانکل،) یابدمي مصداق که هاسترنج
 که نرنجيد خودهاي رنج از رویدمي سرخهاي الله تيره، خاک از که طور همان: »نویسدمي
 شناسروان آنکه سخن کوتاه .(226: 6876 هاشمي،« )آورندمي ارمغان به برایتان از گنج
 بخشديم معني انسان زندگي به هدف و مطلوب به رسيدن براي کوشش است معتاد معناگرا

هاي انسان رو، این از. است روان بهداشت و زندگي الزمة راه، آن در تنش و ناکامي و
 و صبر لکهب دهند،نمي دست از را خویشتن اميد حوادث، تندباد با که هستند کساني دورنگر
 . دهندمي ادامه زندگي به اميدوارانه و کنندمي پيشه شکيبایي
 روایت را ايدیده رنج بسيار کشيدۀ هجران عاشق حکایت مثنوي سوم دفتر در نيز مولوي 
 : کندمي

 باا شاااکنجااه کرد عشااااش بر زمين  
شاااااق از اول چاارا خااونااي بااود    ع  

 

 خااود چاارا دارد ز اول عشااااق کااياان  
 تااا گااریاازد آنااک بااياارونااي بااود      
 

 .(5798-8/5796: 6879 مولوي،)

 به دنبخشي وسعت معنادرماني مکتب مهم اصول دیگر از: نظر وسعت و بخشي آگاهي -ب
 ست،ني سختي و درد آورد،ميدر زانو به را انسان زندگي در آنچه. »است انسان افکار و دید
 چه آدمي هک است این به بسته هم این و هاسترنج این به بخشيدن معنا در او ناتواني بلکه
 است بيمار ددی ميدان به بخشيدن وسعت لوگوتراپيست ناش. بنگرد خویشهاي رنج به طور
: 6868 ،فرانکل) «گيرد قرار بيمار آگاهي حيطة و دید ميدان درها ارز  و معني که آنجایي تا
 تلخي و انزوا سختي، رنج، حالت از را آدمي که است تال  در لوگوتراپي بنابراین، ؛(611
 . کند تاویت را اندیشي نيک و بينيخو  و خوشبختي او در و آورد در به

                                                            
1. Wayne Dyer 
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 شدمي چه»: پرسدمي قاضي از صوفي( 6358-6398 ششم، دفتر) قاضي و صوفي داستان در
 و بود روز هميشه بود، نيش بدونها نو  نداشت؛ وجود دنيا در دشواري و سختي هيچ اگر
 جهان در سالمت و ایمني همواره و کردنمي غارت راها باغ زمستان نداشت، وجود شبي

 رکت داستان به او جواب در قاضي و «شد؟مي کم خدا از چيزي بود چنين اگر بود حکمفرما
 او نزد ايپارچه هر و داشت دزدي در طوالیي ید که بود خياطي: کندمي اشاره خياط و
 مرد یک هاینک تا. بيندازد دام در را او توانستنمي کسي و ربودمي آن از چيزي حتماً بردند،مي
 خياط نزد گرانبها ايپارچه او. بدزدد او پارچة از خياط نگرارد که کرد عهد خود یاران با ترک
 لطيفة ااضايت مکرراً و شد بيخود که خندید چنان ترک و شد گفتن لطيفه مشغول خياط. برد
 بار کتر چون و ربود را پارچه از زیادي مادار گفت،مي لطيفه که همچنان خياط. کرد دیگر
 باقي اتپارچه زا چيزي بگویم، دیگر لطيفة یک اگر: گفت خياط کرده لطيفه تااضاي دیگر
 نآ همانند گوناگون، لرات و دزددمي ما عمر از پيوسته و است خياط آن مثل دنيا ماند؛نمي
 مشکالت وها سختي اما. کنندمي غافلمان عمر گرشت از کرده سرگرم را ما که هستندها لطيفه
 . رودمي دست ازها فرصت بدانيم شاید تا شوندمي ما هشياري باعث

 رحاامااتااي دان امااتااحااان تاالااخ را  
  

 نااااامااتااي دان ماالااک ماارو و باالااخ را   
 

  .(1/6781: 6879 مولوي،)

. تاس انسان وجودي ارز  گاه جلوه بهترین رنج و درد» فرانکل نظر در: سازيانسان -ج
 راستين ارز  به را او و زندمي رقم را انسان شخصيت رنج و درد دیگر، عبارت به
 است، روروبه یرتغييرناپر سرنوشتي با یا و ناپریراجتناب وضعيتي با انسان وقتي. رساندمي
 رنج عنيی زندگي؛ معناي ترینژرف به وها ارز  ترینعالي به که است یافته را فرصت این

 اهميت اربسي کند،مي تحمل را رنج که ايشيوه و رنج به فرد نگر . یابد دست کشيدن
 تگيیافکمال به را آدمي سختي و رنج تحمل فرانکل، نگاه در .(679: 6868 فرانکل،) «دارد
 اب دیدگاهش رو، این از و دارد عرفاني نگاهي رنج به او. دهدمي سوق شدن کامل انسان و

 .کند-مي پيدا قرابت مثنوي در موالناهاي آموزه
 در نخود»: است کرده اشاره مسأله همين به موالنا کدبانو و نخود زیباي بسيار تمثيل در
 خود و بپرد بيرون دیگ از تا کوشدمي و خروشدمي رود،مي پایين و باال جوشان، دیگ
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. فرستدمي دیگ ته به را او و کوبدمي او فرق بر کفگير با کدبانو اما بدهد، خالصي را
 رحمانهيب گونهاین چرا اي،خریده مرا که حاال! کدبانو اي: »داردبرمي فریاد تابانهبي نخود
 را تو اگر: »گویدمي پاسخ در کدبانو و «کوبي؟مي سرم بر و زنيمي در من به آتش
 هتج آن از بلکه آید،مي بدم تو از که روست آن از نه کوبم،مي سرت بر و جوشانممي
 در که هاآب همه آن. درآميزي آدمي با جان و شوي غرا بگيري، چاشني و روق که است
 مالک اوج به راه این از و شوي آتش این آمادۀ که بود این براي خوردي، پرطراوت بستان
 خدا مهرباني»: کشدمي بيرون تمثيل این دل از زیبایي بسيار نتایج مولوي. ««دستيابي خود
 پوست و گوشت و است وجود سرمایة او مهرباني که زیرا است؛ گرفته پيشي او خشم بر

 در را چيز همه و آیدمي او قهر که است آنگاه بالد،مي و رویدمي او مهر سایة در آدمي
 را ندگانب مهر با خدا دیگر تعبير به. برافرازد نو بنایيها ویرانه درون از تا کوبدمي هم

 مراحل طي رنج و درد بدون رو، این از رساند؛مي کمال به راها آن قهر با و کندمي جرب
 بود طبل حايات در اسماعيل سر بریدن. است لطب نشانة قهر این اما نيست، ممکن کمال
 : پاالیدمي را او و کندمي دور سالک از را مني و خوديها رنج این که زیرا قهر؛ نه

جااو  اناادر ابااتااال اي نااخااود! مااي   
  

 تااا نااه هساااتااي و نااه خود مااانااد تورا   
 

  .(8/5673: 6879 مولوي،)

 ودخ براي را درد و رنج اسباب و کند ریاضت را خود آدمي که کندمي سفار  مولوي
 آسایش و آسانيتن منجالب در وگرنه ورزد دوريها آسودگي وها آساني از و آورد فراهم
 م؛آورینمي فراهم را خویش ریاضت اسباب ناآگاهي، خاطر به ما آنکه حال. رودمي بين از
 رسندخ نماید،مي مادر ما تربيت براي خدا که هایيدشواري وها سختي به باید که حالي در

 وفيقت دقيق نکتة این درک به که  آنان و است ما جان تطهير سبب او بالي ه چرا باشيم،
 طریق نای از که داشتند یاين زیرا کردند، نثار را خویش جان حتي باز آغو  با یافتند،
 با عارفان مبارزۀ .(68-5/686: 6879 مولوي،) کشيد آغو  در را راستين زندگي توانمي

 و ادنددمي انجام را تکاليب ترینسخت هموارهها آن. گيردمي ریشه اینجا از طلبيرخصت
 . گشتندنمي است، تنبلي و آسانيتن الزمة که رخصت گِرد



 791 |العابدین و همکاران زین حاج

 

 یک مرگ است؛ مرگ از ايپاره رنجي هر مولوي نگاه از: مرگ با رویارویي آمادگي -ج
 ماابل رد بتواند که کسي. است شده تشکيل دردها وها رنج از ايمجموعه از که است کليت
 ايشيوه به راها آن و کند مااومت دارد، وجود زندگي در که بزرگي و کوچکهاي رنج

 توانديم و یابدمي نيز را مرگ با رویارویي آمادگي اندک اندک بگرارد، سر پشت مطلوب
 د،باش کرده شيرین خود بر را روزمرههاي رنج که کسي. کشد آغو  در را مرگ شادمانه
 عاقالن و است مرگ رسول رنجي هر حايات در. کندمي شيرین او بر را مرگ خداوند
 . گردانند نمي بر رو مرگ پيامبر از گاههيچ

ساااتا ايدان که هر رنجي ز مردن پاره  
 چاون ز جازو مارگ نتواني گریخاات   
 جزو مرگ ار گشاااات شااايرین مر ترا

آیااد رساااااولدردهااا از ماارگ مااي   
 

ستا ايجزو مرگ از خود بران گر چاره   
سااارت خواهناد ریخت دان کاه کلش بر    

کنااد کاال را خاادادان کااه شااايرین مي  
 از رساااولااش رو مااگااردان اي فضاااول  
 

  .(2263-6/2886: 6879 مولوي،)

 دتيم و هستم راضي خيلي خود فعلي خوشبختي از: »گویدمي باره این در 6هسه هرمان
 نجر که این اما بکشم، رنج کمي باز که کنممي آرزو[ اما] کنم، تحمل را آن توانممي هم

 هستم صایبيم وها رنج تشنة و طالب من. باشد گرشته از تر عظمت با قدري و زیباتر کشيدنم
 .(277: 6895 هسه،« )کند اراده صاحب و مهيا مردن براي مرا که
 خداوند که دارد توجه نکته این به خود شمول جهان اندیشة در مولوي: آفرینيلرت -ها

 و دوجو که هاسترنج با شادي و عيش و است زده رقم سختي و رنج بر را انسان آفرینش
 توانمين سبب همين به و است شادي و زندگي بستر رنج، دیگر، عبارت به. یابدمي معني
 .کرد انکار را آن سازندۀ ناش
 خطاب خدا زبان از موالنا( 5656-1/5696: 6879 مولوي،) کشمهمان مسجد داستان در
 ماش خواهممي که است آن کنم،مي غمگين را شما اینکه علت»: گویدمي خود دوستان به
 من و برسيد من به دشواري هيچ بدون که دارید دوست شما. بمانيد پنهان دیگران چشم از

                                                            
1. Hesse, H. 
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 اندازۀ هب ماصد شيریني اما برسانم، ماصودتان به را شما دردسر بدون و راحتي به توانممي
 :«است تربيش گنج به دستيابي لرت باشد، بيشتر وجوجست رنج هرچه است؛ سفر رنج

خویشااااان برخوري ه از شاااهر و زگااآن  
 

هااا بريکاز غاریاابااي رنااج و مااحااناات     
 

   .(8/5693: همان)

 ،تنگ بسيار راهي کوره از دوم ایوان به رسيدن براي برزخ چهارم سرود در نيز 6دانته
 ایستد،مي برزخ دوم ایوان روي فرسا توان تالشي از پا که وقتي و گرردمي دشوار و لغزان
 بر رمساف که نگاهي است آفرین لرت چه: »گویدمي و اندازدمي خود سر پشت به نگاهي
   .(6867: 6838 دانته،...« )افکندمي خود سر پشت
 خصش آن. رفت او عيادت به( ص) پيامبر و شد بيمار شخصي: الهي اولياي و خدا توجه -و 
 : و شد لخوشحا خيلي بياید، دیدار  به( ص) پيامبر که بود شده سبب بيماري اینکه از

 گاافاات باايااماااري ماارا ایاان بااخاات داد  
يااد و عااافاايااتساااتااا ماارا صاااحاات ر    

 

لطااان برِ من باااماادادساااکااآمااد ایاان    
حاااشااااياات از قاادوم ایاان شااااهِ بااي    

 

 .(2295-2/2299: 6879 مولوي،)

 رو، این از آورد؛مي جو  به را او اولياي و خدا رحمت دیگها، شکست مولوي نظر به
 :است گنج، رنج خود حايات در بلکه شود،نمي ميسر گنج رنج نابرده تنها نه

 زین شکست آن رحم شاهان جو  کرد
 رنج گنج آمااد کااه رحمتهااا دروساااات
 

 دوزخ از تاهاادیااد ماان خاااماو  کاارد   
 مغز تااازه شاااد چو بخراشااايااد پوسااات  
 

 .(2218-2/2216: همان)

 صبر و پذیری. تحمل2-0
 خود ندگيز براي معنایي صبوري باها سختي و نامالیمات در باید انسان است معتاد فرانکل
 که امدار و صبر با دشوار شرایط در که است باور این بر نيز موالنا .(3: 6811 فرانکل،) بيابد
 : رسيد مطلوب شرایط به توانمي شود،مي حاصل الهي توفيق و عشق مدد به

                                                            
1. Dante 
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ها در اوساااترنج گنج آماد که رحمت   
تاااریااک و ساااارداي باارادر مااوضااااع   

 چشااامااه حيوان و جااام مساااتي اساااات 
 آن بهاااران مضااامر اساااات اناادر خزان 
 

 مغز تاازه شاااد چو بخراشاااياد پوسااات    
 صااابر کردن بر غم و ساااساااتي و درد 

هااا همااه در پساااتي اسااات کااان بلناادي  
 در بهااار اساااات آن خزان مگریز از آن
 

 .(2216-2/2215: 6879 مولوي،) 

 تعهد و پذیری. مسئولیت2-5
 ایدب فردي هر و است متفاوت انساني هر براي زندگي دردهاي وها رنج که است بدیهي
 دفه به رسيدن درصدد و بشناسد را خود مسئوليت و بيابد را خود دردهاي وها رنج معني
 دفه به رسيدن وها رنج بخشيمعني واسطة را فردي مسئوليت فرانکل. باشد خویش
 و دارد مسئوليتي چه بداند فرد که کنندمي پيدا معني و ارز  وقتيها رنج یعني داند؛مي

 فردي مسئوليت بنابراین،. کرد خواهد رهنمون غایي هدف به را او تعهد و پریريمسئوليت
 .(35-39: 6862 فرانکل،) است برخوردار شایاني اهميت از معنادرماني مکتب در

 گرو رد که داندمي انسان ارزشمندهاي ویژگي از را تعهد و پریريمسئوليت نيز موالنا
 ئوليتمس نپریرفتن نکوهش به بارها مثنوي در او. شودمي محاق انتخاب و آزادي اصل دو
 :است پرداخته فرافکني و

 جاارم خااود را باار کساااي دیااگاار ماانااه 
جرم بر خود نااه کااه تو خود کاااشاااتي    

 

 هاو  و گو  خود باادین پااادا  ده  
 بااا جاازا و عاادل حااق کاان آشااااتااي   
 

 .(2216-2/2215: 6879 مولوي،)

 دستاوردهاي از را گناه انجام ا ر در روحي ناگوار حا و گناه از پشيماني فرانکل،
 در او ليتمسئو و الخطاست جایز انسان: »داندمي پریريمسئوليت و زندگي به بخشيمعني
 از پشيماني نيز مولوي .(68: 6862 فرانکل،« )است آن بر آمدن غالب گناه، احساس برابر
 آن از خویش رفتار عيب و زشتي شناخت با گنهکار که داندمي آگاهي به منوط را گناه

 .(6882-5/6883: 6879 مولوي،) کندمي پشيماني ابراز و دارد روحي ناگوار احساس
 گشايگره و رحمت سبب را حق مطلق علم انسان، توبة و پشيماني ماابل در فرانکل

 طرخا تسلي مایة و مطلق عالم خداوند علم، و معرفت حيطة در: »داندمي آميزرنج حال این
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 اریمد هدایت به نياز گاه هر و شودمي ما منجي او تنها شویممي گناه مرتکب وقتي. است
 اشاره خداوند رحمت صفت به موالنا .(673: 6862 فرانکل،) «است ما الادس روو او
 ،2693-8/2618: 6879 مولوي،) داندمي انسان توبة پریر  موجب را  آن و کندمي
 .(8125-1/8127 و 5/8569-8562 ،8/2373-2377

 عشق . معنابخشي2-9
 دوم ا ري، آفرینش یا عملي انجام نخست: »داندمي ممکن راه دو در را معنا تحاق فرانکل
 در بلکه ،کار در تنها نه را معنا دیگر، سخن به(. عشق) کسي با رویارویي یا چيزي تجربة
 شهودي مفهومي وجدان، مانند را عشق او .(651: 6868 فرانکل،« )یافت توانمي نيز عشق
 زیرا کند،مي شهود راستي به عشق واقع در: »کندمي عمل نامعاول ايشيوه به که داندمي
 که ار ايخفتههاي توانایي عشق. ندارد واقعيت هنوز که کندمي مجسم را چيزي هم عشق
 فرانکل نظر از .(89-81: 6868 فرانکل،« )سازدمي آشکار معشوق در اندنيافته تحاق هنوز
. یافت دست دیگر انساني وجود اعماق به توانمي آن با که است ايشيوه تنها عشق»

 راه زا مگر یابد، کامل آگاهي دیگر انساني وجود جوهر به که ندارد را آن توان کاهيچ
هاي ویژگي و اصلي صفات تا دهدمي یاري را ما که است عشق روحاني جنبة. عشق
 فرانکل،« )يمکن درک گردد، شکوفا باید و است او در که را چيزي حتي و ببينيم را محبوب
6836 :678). 
 طریق از نسانا زندگي یافتن معني نخست: است توجه قابل فرانکل عبارات در نکته سه
. عال با آن تاابل و عشق شهودي جنبة سوم استعدادها، شکوفایي و خودشناسي دوم عشق،
 شما با مالقات اولين در خود تجربة و دارد صریح اشارۀ عشقهاي جنبه این به نيز موالنا
. ک .ر) داندمي عشق شهودي تجربة و خودشناسي زندگي، به بخشيمعني نمود را

 نتيجة باید را موالنا  انوي تولد و دگرگوني» و (666: 6862 الزماني، صاحب ناصرالدین
 آن از پا که تاریخي دیداري .(2/62: 6833 کدکني، شفيعي« )بدانيم شما با برخورد
 پيشگاه در و آورد روي سماع و ترانه و شعر به و کرد رها را وعظ و بحث و درس موالنا
 :گرفت هيچ به را کنندگان نکوهش نکوهش عشق حضرت
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 زاهااد بااودم، تاارانااه گااویاام کااردي   
نشاااااياان بااا وقاااري بااودم  ساااااجاااده  

 

کردي جاویم باااده و بازم  حالااااة   سااار   
کااردي  کااویاام  کااودکااان بااازیااچااة  

 

 .(636 رباعي: 6832 مولوي،) 

 الهي الدوامعلي فيوضات را عشق  مرات از یکي موالنا: انسان زندگي بخشي معني -الب
 :داندمي

عشااااااااي نااابااده   هاارکااه را دامااانِ    
 

 
 زان نااثااار نااور بااي بااهااره شاااااده     
 

 .(6/712: 6879 مولوي،)

 ؛(6/29: 6879 مولوي،) است افالک بر انسان عروج عشق معنوي مواهب دیگر از
 کندمي الهي اسرار کشب (؛2752-9/2755: همان) انسان درون در اخالقي کماالت رویش
: همان) انسان جاودانگي ؛(1/6682 و 5782-8/5781 ،5626-8/5688 ،6/22: همان)
 رهني قواي تمرکز موجب ؛(311-5/313: همان) است انسان بينش بخشتعالي ؛(9/2957

 سوزوهم ؛(9/2288: همان) استهاي وسوسه همة زدایندۀ ؛(8233-5/8268: همان) است
 ؛983-8/955: همان) کندمي بدلها آساني به راها سختي و (8/6681: همان) است
  ؛(8/8312-8318
 دانديم انسان حايات شناخت جوهر را عشق موالنا: استعدادها شکوفایي و خودشناسي -ب
 انساني را وا که ویژگي ترینمهم. شودمي شکوفا عاشق انسان نهفتةهاي ویژگي آن، با که
 :رضاست ماام و الهي قضاي به بودن راضي کند،مي یافته کمال

 عاااشاااااام باار قااهاار و باار لطفش بجااد 
 واهلل ار زیاان خااار در بسااااتااان شااااوم 

دهااان دیااعجااب بلباال کااه بگشااااا نیا  

اسااات ينهنگ آتشااا نیچاه بلبال ا   نیا  
 

 بااوالااعجااب من عاااشاااق این هر دو ضااااد 
سااابااب ناااالن شاااوم نیهاامااچااو باالااباال ز  

خااورد او خااار را بااا گاالسااااتااان     تااا  
است خوشي را او عشق ز هاناخو  جمله  

 .(6978-6/6978: همان) 
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 کنديم تعریب پيوستن( حق حضرت) دیگري به و گرشتن خود از تجربة را عشق نيز و
 احدیت رات در و رسدمي فنا ماام به عاشق انسان او، نگاه در .(6751-6/6757: همان)

 ،2721-9/2727 ،2822-9/2288 ،2869-9/2866: همان) شودمي مستهلک و مستغرق
 به رشد مسير در خویش قابليت و ماهيت شناخت با او .(2138-1/2135 و 1/188-182
 .رسدمي نهایت بي مطلق و مطلق نهایتبي

 با فرانکل. دارد زیادي شباهت فرانکل« شدن بر خود از» مفهوم با عشق ویژگي این
 «شدن رب خود از» و معناجویي به لوگوتراپي در اساسي اصول و معناگرایي به ژرف نگاهي
. پردازديم است، آن جنبي ا ر خودشکوفایي که انکار قابل غير سازنده اصل یک عنوان به
 نامدمي «شدن بر خود از» را ورزیدن عشق همان یعني خود؛ از غير کسي به انسان گرایش او
: 6836 فرانکل،) شماردمي شدن بر خود از نتيجة و معلول نامد،مي «خود تحاق» را آنچه و
 این بر. معناست وجويجست در همواره که داندمي موجودي اصوالً را انسان وي(. 73

 یا ماصود به را خود نظر بيشتر هرچه و شودمي فارغ خود از بيشتر هرچه انسان» اساس
 بر خود از .(76: 6836 فرانکل،« )شودمي تریافته کمال کند،مي معطوف دیگري شخص
 ستهالکا و استغراق صفات، و تعينات نفي نفا، فناي به خود رشد به رو مسير در شدن
 مطلق آرامش و انسان کمال نهایت که شودمي منجر حاياي خودشناسي و الهي رات در
: سدنویمي «فيه ما فيه» در موالنا. است آن معنادار تحاق وجويجست در فرانکل و است
: هک شد، مستهلک حق نور در و نماند و شد فنا او اویي و بگرشت من و ما از چون شيخ»

 به وير و کند حق نور به پشت هرکه و است، شده حق نور او اکنون. تموتوا از قبل موتوا

: 6868 مولوي،« )است بوده قبله جانِ او زیرا باشد، کرده قبله به پشت قطعاً. آورد دیوار
 که است اختياري مرگ موالنا عارفانة استغراق و فرانکل شدن بر خود از نهایت .(18-96
 .هستيم آن شاهد مثنوي در کرات به
  

 زندگي معنای به پاسخي . دین،2-2
 زمج و متوليان باورهاي به و دارد گسترده و عميق مفهومي و معنا دین فرانکل، نظر در

 اگر» که است باور این بر همچنين .(61: 6868 فرانکل،) شود نمي محدود اندیشان
 نخست. باشي خاصي موعظة به متکي توان نمي باشند، داشته ایمان و اعتااد مردم خواهيمي
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 عمل تااداع با باید هم خودت و کني توصيب یافتني اعتااد اي گونه به را خدایت باید
 یافته ازمانس دینِ نمایندگان اغلب که کني آن خالف بر دقيااً باید دیگر، سخن به. کني
 و تسامح طریق خداوند وجود وصب براي نيز مولوي .(67: 6879 مولوي،) .«کنندمي

 خود ادۀس زبان با شبان. است شبان و موسي داستان آن بارز مصداق و گزیند برمي تساهل
 شستن سر، موهاي زدن شانه چاروق، دوختن قصد او براي و دارد را خدا چاکري قصد
 مولوي،.... )و دارد را او خواب جاي رُفتن و دست بوسيدن شير، آوردن شپش، پر جامة
 خنانس به یافته سازمان دین اندیش جزم نمایندۀ عنوان به موسي و .(2/6725-6728: 6879
 سرزنش و عتاب مورد را موسي خداوند اما. کندمي متهم کفر به را او و گيردمي خرده او
 .دهدمي قرار

 حورم دین یا خدامحور نوعي به خود ناخودآگاه در انسان که است باور این بر فرانکل
 به بيشتر معنوي، ناخودآگاه یا دیني ناخودآگاه. »نامدمي دیني ناخودآگاه را آن و است
 تبيين در وي .(11: 6868 فرانکل،« )تني روان واقعيت به تا دارد تعلق انسان معنوي هستي
 بر خود از ای نهفته اي رابطه صورت به باید را ناخودآگاه داري دین: »است گفته نکته این
 رابطه ميشهه انسان که است معني این به صرفاً مفهوم این. فهميد است، انسان راتي که شدن

 (. 12: 6868 فرانکل،« )دارد خدا با فطري اي
 ميان یراز است، فطري و شهودي یا واسطه بي خداشناسي خداشناسي، شيوۀ ترین عالي

 رتبةم ترین عالي در موالنا. »است فرق «کردن استدالل خدا بر» و «کردن استدالل خدا به»
 يچه بي باید هرکا که است این مراد  و کندمي مطرو را شهودي توحيد خداشناسي،
 و شهودي تجربة موالنا .(8: 6835 زماني،« )بشناسد خود قلب شهود به را خدا اي واسطه
 :داندمي ممکن عالي استدالل وها واسطه برداشتن ميان از با را خداشناسي فطري

سااتواسااطه هر جا فزون شااد وصاال جَ  
داناي شاااود کام حيرتاات  از سااابااب   

 

 واساااطه کم روق وصااال افزونترسااات  
 حااياارت تااو ره دهااد در حضاااارتاات  
 

 .(765-9/769: 6879 مولوي،)
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 مبتني درویکر است معتاد او. داندمي گرایيفرقه را داريدینهاي آفت از یکي فرانکل
: 6868 ،فرانکل) بخشدمي شدت را دین از جستن دوري به گرایش دین، در گرایيفرقه بر
 : داندمي روشن بينش فادان از ناشي را دینيهاي ستيزه و گرایيفرقه موالنا .(67

ميزنهم بر ميهااا بااهمااا چااو کشاااتي   
 

چشااامااياام و در آب روشااانااياام تايااره    
 

 (8/6272: 6879 مولوي،)

 گیری بحث و نتیجه
 مثبت دید اب سختي و رنج به موالنا عرفان عملي تعاليم و فرانکل گرايمعني شناسيروان در

 و تگيپخ عامل را مصاعب و مصائب برابر در تحمل و استاامت هر دو و شودمي نگریسته
 آیدمي مارش به آدمي محک وسيلة سختي و رنج ایشان نگاه در. دانندمي انسان کمال وسيلة
 . دهندمي بيشتر  بال جام باشد، ترمارب الهي درگاه در هر که و

 رابرب در باید او و نيست کافي انسان کمال براي زندگي در درد و رنج وجود صرفاً
 دل آینده هب اميد و مثبتهاي جنبه به بردباري با و کند پيشه صبوري ناگوارهاي تجربه
 .بگشاید او بر را رحمت و نور دریچة نامالیمات پا از خداوند تا کند خو 

 و زاديآ اختيار، از نشان کنند،مي مطرو موالنا و فرانکل که پریريمسئوليت مؤلفة
. گوستپاسخ و مسئول خود ارادي رفتارهاي برابر در که است انسان آگاهي
 اظهار آن از شد گناهي مرتکب فرد چون و بخشدمي معنا انسان، زندگي به پریريمسئوليت
 اب نيز خدا. کندمي توبه و داندمي خویش خطاي رفتار مسئول را خود و کندمي ندامت
 .دهدمي قرار معصيت جبران و رشد مسير در را او خویش واسعة رحمت و لطب

 نگاه در. دبخشمي شوق و معنا زندگي به که است عشق فرانکل معنادرماني مؤلفة دیگر
 «دنش بر خود از» دیگري به توجه و خویش عالیق و صفات از شدن تهي یعني عشق او،

 عشق، هب روحاني نگاه نوع این. نيست توجيه قابل عال محک و معيار در که مفهومي است؛
: از تعبارت اس مثنوي در حاياي عشق. دهدمي تشکيل را مثنوي در موالنا فکري سازمان
 رات رد شدن مستغرق و مستهلک و خداست غير هرچه از شدن تهي و انساني صفات نفي
 . است الهي
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 مادیات زا و یابدمي واال هدفي زندگي، عشق به مولوي و فرانکل عارفانة نگاه رهگرر از
 الهي رات برابر در خویش ماداريبي و بودن تهي به رود؛ فردمي فراتر مادي عالم ظواهر و
 ايربهتج برسد؛ ابدي جاودانگي به تا کندمي محو را خود او الیزال دریاي در و بردمي پي
 .است واننات و عاجز بسيار آن فهم در عال و شودنمي ميسر قلبي شهود و سليم دل با جز که

 و داريدین با جز کنند،مي وجوجست انسان زندگي در مولوي و فرانکل که معنویتي
 .است ممکن قلب و شهود راه از تنها خدا درک تجربة و شودنمي ميسر خدا به اعتااد

 حملت و الهي عشق با جز زندگي در شوق هدف با عرفاني تعاليم و معنادرماني باري،
 دچار اهيگن و خطا به آن در آدمي اگر و افتدنمي اتفاق نشيب و فراز پر راه این مشکالت

 .گرددبازمي حايات طریق و خدا سوي به باز خدا به توکل با شد

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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