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  چكيده

. اما پژوهشی که به تبیین الگوی مفهومی رشد خود مبتنی بر آثار مولوی پرداخته باشد اندمطالعات پیشین به تبیین رشد خود پرداخته زمينه:

از نوع کیفی حاضر پژوهش  روش: مبتنی بر آثار موالنا بود. تبیین الگوی مفهومی رشد خود پژوهش این هدفهدف: مغفول مانده است. 

ابیاتی از  های فیه ما فیه وابیات مثنوی، دیوان شمس و گفتار ین پژوهشمورد مطالعه مولوی در ایل انجام شده است. آثار تأونظریه  و روش

مفاهیم رشدی ارا ه شده توسط موالنا را ها: يافته. ها به روش تحلیل مضمون انجام شدتحلیل داده. بود موالنا هماهنگ با عنوان پژوهش

های رشد، بینی رشدی، پیشرانهخواهی، جهانزدایی، اصالتاند از؛ خودیابی، رذیلتکه عبارت اصلی خالصه کرد ةمؤلف 4توان در می

حرکت به سمتی غیر از درون شخص و  "رشد خود"سیر گيری:نتيجهتعلقی. های اجتماعی رشد و بیهای رشد دهنده، مؤلفهامساک

مكانی آرام گیرد تا بتوان زمانی و بی ، در بی"رشد خود" دایره ةترین نقطیمرکزخودیابی نیست. رشد کامل باید به خودیابی ختم شود و در 

ی رشد قرار دارند و رشد کامل نصیب افراد محدودی نظیر پیامبران ها در مراتب مختلفی از طیف گستردهآن را فتح چكاد رشد نامید. انسان

دادی به غیر از انسدادهایی که خود گونه انسترین حالت برای بشر قابل دسترسی است و هیچو اولیا و اوصیاست. البته که راه رشد تا نهایی

 .مولوی، رشد خود، خودیابی، مثنوی معنوی واژه كليدها: کند در آن وجود ندارد.شخص برای خودش ایجاد می

Background: Previous studies have explained their growth. However, research that explains the 

conceptual pattern of self-growth based on Rumi's works has been neglected. Aims: The aim of this 

study was to explain the conceptual pattern of self-growth based on Rumi's works. Method: The 

present study is of qualitative type and method of interpretation theory. The works studied by Rumi 

in this research were the verses of Masnavi, Divan Shams and the speeches of Fih Ma Ma Fih and 

verses from Rumi in harmony with the title of the research. Data analysis was performed by 

thematic analysis. Results: All the developmental concepts presented by Rumi can be summarized 

in 9 main components, which are: self-discovery, deconstructionism, originality developmental 

worldview, growth propulsion, and facilities. Growth, social components of growth and 

procrastination. Conclusions: The path of "self-growth" in Rumi's view is not moving in a direction 

other than within the person and self-discovery. Full growth must end in self-discovery, and at the 

most central point in the circle of "self-growth," it must calm down in timelessness and helplessness 

so that it can be called the conquest of the boom of growth. Humans are in a wide range of growth 

spans, and only a handful of people, such as prophets, saints, and saints, are fully developed. Of 

course, the path to growth is the most accessible to mankind, and there is no obstacle other than the 

obstacles that one creates for oneself., Key Word: Rumi, self-development, self-determination, 

masnavi manavi 
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 مقدمه

 "خودشناسی"و  2"خود"همپای مفهوم  0"رشد خود"مفهوم 

های اخیر ترین مفاهیم مورد توجه بشر در طول قرنیكی از اساسی

توان از مفهومی با نتایج و در حال حاضر، مشكل می بوده است.

و  "خود"یاد کرد. توجه به  "خود"تر از مفهوم کاربردهایی گسترده

ز موضوعات مهم و اساسی روانشناختی به عنوان یكی ا "رشد خود"

 "خود"همچنان رو به افزایش است. از طرف دیگر الزم است انسان

را به عنوان هسته مرکزی یك شخصیت مجزا از دیگران بشناسد و 

به واسطه این رشد، سازگاری  متعاقب آن برای رشد آن بكوشد و

سی و (. خودشنا0342تری را تجربه کند )رجبی هر چه بیشتر و غنی

ای توان متضمن هم دانست به گونهرشد خود را با کمی تسامح می

ی تواند به مرحلهکه فرد رشید بدون شناخت خویشتن خود، نمی

رشد کامل، نا ل شود و فردی هم که به خودشناسی راستین برسد 

توان را سپری کرده است، به نوعی می "رشد خود"بخش اصلی سیر 

ی مقابل آسیب روانی یا در نقطهدقیقاً  "رشد خود"گفت که 

 "خود"اختالالت روانی قرار دارد و هدایت فرد به سمت رشد دادن 

 ها و اختالالت تلقی کرد.گیری از آسیب توان نوعی پیشرا می

کند از ( به عبارت دیگر، هر انسانی مدام تالش می2103شارف، )

دهد خودی که از آن آگاهی دارد حفاظت کرده و آن را رشد 

(؛ در 0341؛ ترجمه علی آقایی و طهماسب، 2113سنت کلر، )

روانشناسی، خودشكوفایی منوط به  9و چهارم 3های نیروی سومنگاه

است. از نظر آنها، ابعاد مختلف  "رشد خود"تعالی نفس یا همان 

قابل حصول است. به این  "رشد خود" وجودی انسان از طریق

فراتر « ی و روانشناختی خودشناختزیست» ترتیب، مردم از محدوده ِ

شوند و معنای زندگی های خاصی میروند و صاحب ارزشمی

تواند راه شدن و یابند. آدمی فقط با شناخت خود میخویش را می

( ممكن است فرد همیشه نتواند 0314آزاد، ) به نوعی رشد را بیابند.

به روشنی درک کند که چه اعمالی موجب رشد و چه اعمالی به 

گردد، لیكن وقتی راه روشن باشد، شخص قهقرا ی منجر میسیر 

 تمام نیازها و حتی گرایانگرایش به رشد دارد تا به افول. انسان

ی نگرند که در خدمت انگیزهعنوان وسایلی مینیازهای زیستی را به 

                                                           
1. Self development 
2. Self 

 گراروانشناسی انسان. 3
 فراشخصیروانشناسی . 9

دارند انسان برای بارورسازی و رشد و تعالی خویشتن قرار  فطری

در حوزه  آنچهمضاف بر  (0341ری، ؛ ترجمه صبو2111،فرانكل)

طور روانشناسی و فلسفه به آن اشاره شد در ادبیات عرفانی نیز به

، سنایی عطار مطرح و کاویده شده است. "رشد خود"مفصل مفهوم 

صورت وسیع و بسیط به این تر از سایرین مولوی بهطور کاملو به

 اند.مفهوم پرداخته

ناسی بسیار تأکید داشته است. موالنا به توجه به درون و خودش

سخنان او حاکی از توجه عمیق به سیر رشد خود و شناختن معایب 

عدم شناخت خویشتن و غفلت از این مسئله مهم است. ازنظر او 

باالترین خسرانی که متوجه آدمی است، در درجه اول جهل انسان 

ین نسبت به حقیقت خویشتن است؛ بنابراین، او اولین گام در جبران ا

شمارد )شاه مرادیان و زیان اساسی را خودشناسی اصیل برمی

 (.0341طحانی، 

شده؛ یكی علمی در آثار مولوی از دو نوع شناخت سخن گفته

کند و زنجیرها را از می باردهد، او را سبكکه انسان را حرکت می

سازد اش نزدیك میکند و او را به خویشتن حقیقیوپا باز میدست

شود و انسان را سنگین لمی که خودش غلو زنجیر میو دیگری ع

دهد و بر شناخت بسیاری از حقایق کند و اجازه پرواز به او نمیمی

بینی (. در جهان0341شاه مرادیان و طحانی، شود )حجاب می

یك از علوم و معارف انسانی، ارزش و اهمیت  مولوی هیچ

دمی در حیات ای که آترین عقدهرا ندارد. بزرگ "خودشناسی"

خود دارد، همین است که خود را بشناسد؛ زیرا گشودن دیگر 

های علمی و مذهبی که ما گرفتار آنها هستیم مانند ها و گرهعقده

که اگر  گره بزرگی است که بر کیسه خالی زده باشند؛ به این معنا

بتوانیم آنها را بازکنیم، بازهم چیزی عایدمان نخواهد شد )احمدپور 

 (.0343و خواجه گیر، مبارکه 

گام بهدر دیدگاه مولوی رشد خود فرآیندی تدریجی و گام

کند تا سرانجام به قدم طی میبهاست که در آن فرد راه رشد را قدم

 (.0341زمانی، برسد )استكمال 

 از جژژژمادی مردم و نامی شدم    وز نما مردم به حیژژژژژژوان بر زدم

 پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم    مردم از حیژژژژوانی و آدم شد

 پژژژژر و سژر مال كحمله دیگر بمیرم از بشژژژژژژر      تا بر آرم از 

 1وز ملك هم بایدم جستن ز جو             کژژل شی هالك اال وجه

                                                           
 1 .3410-3411/3 
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با توجه به آنچه از ادبیات عرفانی و موالنا به عنوان نماد این 

که یگر با علم بر اینادبیات در این مطالعه گفته شد و از طرف د

، روانشناسان مشهوری همچون فروید، یونگ، لكان و خیلی اساساً

های عمیق خود را در دیگر از نظریه پردازان حوزه روانشناسی بینش

طوری که فروید اند، بهدرمانی، از ادبیات وام گرفتهمورد روان

 ترین نظریه پیرامون تبیینکاوی و صاحب جامعگذار روانبنیان

گوید: شاعران و نویسندگان مهمترین شخصیت در این مورد می

بینند که چیزهایی می آنهاکاوان هستند و حتی متحدان روان

طبق  (0314)محمدی،  عاجزندی درک آنها کاوان از عهدهروان

ای، به آثار رشتههایی با موضوع بینشده پژوهشهای انجامبررسی

اند به نتایج بدیع و گوناگونی اختهموالنا از نگاهی روانشناختی پرد

( تصریح کردند موالنا 0343) یریشاند: نصر اصفهانی و یافتهدست

 شدةشناخته و مطرح درمانیروان هایروش و هاشیوه از بسیاری

 دیگر از را مولوی آنچه. است کاربردهبه مثنوی در را امروزی

 و هنرمندانه ایهشیو انتخاب سازد،می متمایز درمانگرانروان

 ابیات. است مخاطب به درمانی راهكارهای ارا ه در نامحسوس

 و عرفانی و معنوی عمیق محتوای بر عالوه مثنوی ارزشمند

 مورد تواندمی نیز درمانیروان دیدگاه از دیگر متعدد کارکردهای

 ( به این نتیجه رسید که در0314) یمحمدگیرد.  قرار ویژه توجه

 مرگ، نگری،کل و یافتگی وحدت هایولهمق در موالنا دیدگاه

جذب  و کشندگی و شوندگی نو و پویایی دیالكتیكی، شناخت

 تواندمی هاپایه این روانشناختی دیدگاه با. است شده جمع کنندگی

 و روانشناسی هاینظام برای شناسانهمعرفت و شناسانه هستی مبنایی

 اسالمی - ایرانی اصیل منابع مبنای بر که باشد بومی درمانیروان

 با که است ترکیه بزرگ روانشناسان از یكی (0341تارهان ) .است

 روانشناسی علم تطبیق با توانسته آن در تدقیق و موالنا آثار از الهام

 و مثنوی به ایرشتهمیان فضایی در وی هایآموزه با نوین

های مثنوی را با بنگرد و داستان دیگر دیدگاهی از اشسرآینده

 هی روانشناختی واکاوی کند. ابراهیمی، رستمی نسب، اخالقینگا

تربیتی و  مفاهیم مورد در پژوهشی در( 0341) دهنوی باری و نسب

ی این ازجمله که کردند اشاره نكاتی به موالنا نگاه از روانشناختی

 و مشخصاً است آدمی رشد مستلزم که هایی استنكات شاخصه

 زاده،اند. گلیبررسی قرار دادهرا در رشد مورد  حلم و نقش صبر

 عنوان به نگریمثبت اند که( بیان کرده0341مساعد )و  یزدانجو

 بینی،خوش همچون مفاهیمی روانشناسی، علم هایشاخه از یكی

 مشكالت برابر در صبر امید، عشق، اعتقاد، و ایمان نفس، به اعتماد

 در مشروح طوربه توانمی را آنها تمام که گیردبرمی در را... و

شده خالءیك الگوی توجه به مسا ل عنوان . بایافت مولوی مثنوی

اسالمی که قابلیت  -رشدی بومی مبتنی بر سنت اصیل ایرانی 

کاربردی در مجامع فرهنگی و دانشگاهی را دارا باشد بیش از هر 

شود. این الگو سعی بر کاربردی کردن هر چه زمانی احساس می

شده توسط موالنا در مثنوی را عرفانی مطرحبیشتر مضامین عمیق 

گونه برشمرد که توان ایندارد و پرسش بنیادین این پژوهش را می

الگوی رشد خود مبتنی بر آثار موالنا چیست و شامل چه 

 شود؟هایی میشاخصه

 روش

رویكرد پژوهش حاضر، کیفی و با روش نظریه تأویل بود، البته 

ویل مورد استفاده محققان بوده است های متفاوتی از نظریه تأروش

پژوهشگر بوده  مورداستفاده 0که در مطالعه حاضر روش شالیرماخر

است. محقق در این پژوهش با تعداد زیادی از ابیات در مثنوی و 

گفتارهای متعددی از فیه ما فیه مواجه بود و بنا بر تدوین الگویی از 

و  یهتجزعلت  شده در این متون داشت به اینهای مطرحشاخصه

تحلیل، این پژوهش به روش تحلیل مضمون صورت گرفت که این 

های پراکنده های متنی است و دادهروش فرآیندی برای تحلیل داده

براون و کند )هایی غنی و تفصیلی تبدیل میو متنوع را به داده

(. پژوهشگر در تحلیل مضمون، مباحث مهم مطرح 2111کالرک، 

( فرآیند تحلیل 0441بویاتزیس، کند )تخراج میشده در متن را اس

ها و مضمون شامل رفت و برگشتی مستمر بین مجموعه داده

هایی است که به وجود های کدگذاری شده و تحلیل دادهخالصه

ی مثنوی و فیه ما فیه، با دقت پس از مطالعه آیند. در این پژوهشمی

بر اساس شرح استاد و همچنین مفاهیم آنها ) اتیمكرر ابو بازبینی 

مرتبط بود، استخراج شد.  "رشد خود"زمانی( ابیاتی که با مفهوم 

توسط محقق،  شدهاستخراجسپس برای اطمینان از صحت مفاهیم 

 2متخصص ادبیات و  2این مضامین با ابیات مربوطه در اختیار 

متخصصان،  دأییتقرار داده شد و پس از  متخصص روانشناسی

، تبیین خود را از ماهیت نظریه تأویلوش پژوهشگر بر اساس ر

 الگوی رشد مبتنی بر نگاه موالنا بیان نمود.

 

                                                           
1. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 
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 :است بیترتنیابهمراحل تحلیل مضمون در این پژوهش 

  کدهای اولیه جادیا .2 کلی و آشنایی اولیه با ابیات مرور .0

 شبكه مضامین لیتحل .1 شبكه مضامین میترس .9 مضامین شناخت .3

 .گیریگزارش و نتیجه نیتدو .1

های موالنا مثنوی که شامل گفتار متن به مراجعه با اطالعات

شده است و همچنین از کتاب یآورجمع نیكلسون یلهوسبه واست 

ابیات مربوط به پژوهش که  انضمامفیه ما فیه که اثر موالنا است به 

 است.آمده دستبه در دیوان شمس موجود بوده است،
 

 هايافته

 های رشد خود از دیدگاهین پژوهش برای استخراج مؤلفهدر ا

مولوی، به ابیات او حول موضوع پژوهش در مثنوی معنوی مراجعه 

شده است. همچنین موضوعات مرتبط با عنوان پژوهش که در فیه ما 

  است. گشای ما در این پژوهش بودهشده نیز راهفیه مطرح

الگوی رشد مبتنی  شده است اشاره 0گونه که در جدول همان

 ةاصلی دارد که در ادام ةمؤلف 4مقوله فرعی و  31بر آثار موالنا 

 شده است. جدول به شرح تفضیلی آنها پرداخته

 "رشد خود"های فرعی و اصلی مستخرج از آثار موالنا در باب موضوع مقوله. 0جدول

 نمونه کدهای اولیه  مقوالت فرعی مقوالت اصلی

 خودیابی
 ودشناسی. غیر خ0

 دشمن خود "من". 3

 . خودشناسی2

 . بدن تنها بخشی از خود است9
 دیگران را تو ز خژژژژژود نشناخته ای تو در بیگار خود را باختژه

 زداییرذیلت

 . نفی حسد0

 . نفی خشم3

 . نفی حرص و طمع1

 . نفی فریفتگی مردم2

 . نفی شهوت9

 . نفی تعصب1

 ت گیرد شاخها را بژعد از آنسُس گزانشیرین لبچون بپخت و گشژژت

 یخواهاصالت
 خواهی . معنی0

 .هدف داشتن3

 .رجحان ظاهر بر باطن2

 
 گشت نقل ننگرد پیمانه را چون مژژژرد عقل ی معنی بگیرددانه

 بینیجهان

 . وحدت0

 . نفی تقلید3

 . رشد فرآیند است1

 . تضاد2

 . عشق9

 . حیرت1

 تفرقه برخژژژیزد و شژژژرک و دویی
 ست اندروحدت ا

 وجود معژنوی

 های رشدپیشرانه

 . صبر0

 . امید3

 اندیشی.مرگ1

 الوقت بودن. ابن1

 . حلم2

 . نو شوندگی9

 .عیب خود را دیدن1

 تا کنژژژژون اندر حَرَب بژودم ز زیست
تو چه دانی مرگ چون عیش است و 

 چیست

 نكردتا مریم را نشد، قصد بخت  . رنج و درد2 . فقدان0 های رشد دهندهرنج

 یداپ دردِ زِه
 آن درختِ

 

 های رشدیامساک
 . احتماء0

 نداشتن . چشم به بیرن از خود3

 . مشغول وهم و خیال نشدن2

 .  فاصله از زبان و گفتار9
 هاشهیانداحتِما کن، اِحتِما ز 

 فكر، شیر و گور و

 هاشهیب هادل

 های اجتماعی رشدمؤلفه
 . همدلی0

 . مدارا3
 همزبانی بهتراست ازهمدلی  . بشردوستی2

 تعلقیبی
 . کشتن نفس0

 . مرگ قبل از مرگ3
  گفت خواهم که نخواهم . نخواستن2

 

 

بر مشتمل  آمدهدستبهاین کد مفهومی  مقوله اصلی خودیابی:

 "من". 3 . خودشناسی،2. غیر خودشناسی، 0کد یا مقوله فرعی  9

 .است "خود". بدن فقط بخشی از 9و  "خود"دشمن 

مولوی در مسیر رشد باید مصادیق  ازنظر خودشناسی:غیر 

گیریم از خود واقعی تمییز با خود اشتباه می اشتباهاًموهوم را که 

وجودی است که سالك به مقام  هایصیقلدهیم و تنها توسط این 

 رسد.شناخت خود حقیقی می

 0بو نگه دار و بپرهیز از زکام       تن بپوش از باد و بود سرد عام 

 "خود"طور مشخص به دو نوع غور در شعر موالنا، به با

 یك من دروغینی، که تنها تصویری از من حقیقی است  میخوریبرم

                                                           
0 .11-1 
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، که هستی اساسی انسان را تشكیل می "خود اصیل"و در برابر آن 

 دهد.

 ای تو در بیگار خود را باختژه

 0تهدیگران را تو ز خژژژژژود نشناخ                            

 تو به هر صورت که آیی بیستی

 که منم این واهلل آن تو نیژژژژستی                             

 تو آن اوحدی که یباشاین تو کی 
 و زیبا و سرمست خودیکه خوش                                

 است خودجوهر آن باشد که قایم با 

 2آن عرض باشد که فرع او شدست                                             

گوید که با موالنا در طول مثنوی همواره از نقابی سخن می

اصلی بیگانه است.او در حقیقت تمرکز اصلی خویش را در  "خود"

مثنوی، رهیدن از هویت کاذب و من و ماهایی که پرده و حجابی 

 .3برای رشد هستند، نهاده است

ناشی از  معموالًقرار دادن  "خود"را معادل  "غیرخود"البته که 

ی خود مانند بدن یا هویت یا اموال و... را هاداشتهاین است که 

 معادل تمام خود بگیریم که این اشتباهی فاحش است.

ی او در ذیل شناسیهست مانندبهی موالنا شناسانسان خودشناسی:

شود و خودشناسی هر فرد تنها با نگاه وحدت وجودی تبیین می

کند. از این رو رابطه او با وجود مطلق، معنی پیدا می درک نوع

انسان ماهیتی مشخص و متعین ندارد بلكه در فرآیند رشد و حرکت 

 شود. نسبت به وجود مطلق هستی معرف می

گویی و او نیز هم. یا تو بمیر پیش گنجد، تو انا میدو انا نمی"

بمیرد امكان ندارد نه  او یا او پیش تو بمیرد تا دویی نماند. اما آنكه او

در خارج و نه در ذهن که ))و هو الحی الذی و ال یموت(( البته که 

او را آن لطف هست که اگر ممكن بودی برای تو بمردی تا دویی 

برخواستی اکنون چون مردن او ممكن نیست تو بمیر تا او بر تو 

 ."زدیبرختجلی کند و دویی 

 "نفس"یا  "من"ی موالنا هاآموزهدر  دشمن خود: "من"

که  "من"ی راه رشد است و هر مقدار که از همواره مسدودکننده

است فاصله گرفته شود و به سمت خود حقیقی  "خود کاذب"همان 

                                                           
0 .113-9 
 9-119تا 111. 2
 2-213تا 211. 3

تر و باشد حرکت شود رشد سریعکه همان وجود مطلق هستی می

 افتد.تر اتفاق میکامل

 چون نبودی فانی اندر پیش من

 فضل آمژژد مر ترا گژژژژردن زدن                              

 کل شژژژیء هالك جژژز وجه او 

 ای در وجه او هستی مجوچون نه                                

 هر کژژژه اندر وجژه ما باشد فنا

 کژژژژل شژیء هالژژژژك نبودجزا                                  

 زانژك در االست او از ال گذشت  

 هر که در االسژت او فانی نگژشت                                 

 زندهر که بر در او مژن و ما می

 9تندرد بابسژژت او بژژژژر ال می                                  

 آمدهدستبهاین کد مفهومی  مقوله اصلی رذیلت زدایی:

ردم، مقوله فرعی نفی حسد، نفی فریفته شدن به حرف م 1مشتمل بر 

 .استنفی خشم، نفی شهوت، نفی طمع و نفی تعصب 

های روحی حسادت یكی از رذایل درونی و بیماری نفی حسد:

است. حسادت در نظر موالنا سنتی شیطانی است و مانع بزرگی در 

 آورد:رشد خود پدید می

 ور حسد گیژژژرد تژژژو را در ره گلو

 د ابلژژیس را باشژژد غلژژژودر حس                                      

 کو ز آدم ننژژژگ دارد از حژژژژژسد

 با حسادت جنژژژگ دارد از حسژد                                     

 در راه نیست ترصعبی زین عقبه

 ای خنك انكش حسد همراه نیست                             

 این جسژژژد خانه حسژژژد آمد بدان

 1راز حسد آلژژژوده باشد خژژژاندان                               

از نگاه موالنا مانع بزرگی که حسد برای رشد و کمال ایجاد 

 کند.کند این است که ابزار شناخت انسان را تباه میمی

 هر کسی کو از حسد بینی کند

 خویش را بی گوش و بی بینی کند                                   

 باشد که او بویی بژژرد بینی آن

 بوی او را جژژانژژژب کویژژی بژژژرد                                   

                                                           
 0-3110تا 3111. 9

 0-924تا 932 .1
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 هر که بویش نیست بی بینی بود

 0بوی آن بوی است کآن دینژژی بود                                

ما در زندگی  معموالًاز نگاه موالنا  نفی فریفتگی به حرف مردم:

نمایانند د من داریم و آن منی که دیگران به ما میچند نقاب و چن

دورترین فاصله را نسبت به خود واقعی ما دارد. زیرا معموالً  معموالً

ی وجودی آنها دهایامو  هامیبنگاه دیگران نسبت به ما آغشته به 

باشد. مولوی در نسبت به خودشان و در مرحله بعد نسبت به ما می

ها یان او را علیه ذات هستی همین تملقبیان داستان فرعون علت طغ

 شناخته:

 سجده خلق از زن و از طفل و مرد

 زد دل فرعژژژون را رنجژژور کرد                                  

 گفتن هر یك خژژداوند و ملژژژك

 چنان کردش ز وهمی منتهكآن                                  

 ژرکه به دعوی الهژژژژی شژد دلیژ

 2شد هیچ سیراژدها گشت و نمی                                   

موالنا یكی از لوازم رشد شخص را، داشتن روحی  نفی خشم:

داند. خشم به ی روحی میهاتالطملطیف و متعادل و به دور از 

عنوان یكی از خطاهای بزرگ و موانع رشد آدمی در نگاه موالنا 

 برد و مانع درک و پذیرش حقیقت است.استقامت روح را از بین می

 خشم و شهوت مرد را احول کند        

 زاستقامژژژژت روح را مبژژژدل کند                             

موالنا شهوت را فقط در شهوت جنسی خالصه  نفی شهوت:

برد. از نظر کند و گستره آن را فراتر از محدوده امور جنسی مینمی

چیزی اعم از شهوت ثروت یا قدرت یا نظایر آن مولوی شهوت هر 

مانع بزرگی بر سر راه رشد و شدن آدمی است. مولوی در 

رانی را به های مختلف و در ابیاتی کثیر خطرهای شهوتداستان

انسان رشد جو، گوشزد کرده است. مثالً در ابیات زیر شهوت را به 

و هوشیاری ی عقل است شراب تشبیه کرده، شرابی که زایل کننده

 : کندانسان را ذایل می

 که هر شهوت چو خمر است و چو بنگدان    

 ی هوش است و عاقل زوست دنگپرده                                     

 خمر تنها نیسژژت سرمستژژژژی هژژژژوش

                                                           
 0-990تا 934 .0
 3-0111تا 0111. 2

 3هر چه شهوانی است بندد چشم و گوش                                    

 از خژژژمر خژژوردن دور بودآن بلیژژژژس 

 مسژژژت بژژود او از تژژژكبر و ز جژحود                                    

 مست آن باشژژد که آن بینژژژد که نیست

 9ستزر نژژژژماید آنچژژه مژژس و آهنی                                     

ذایل را مانند سایر ر "حرص و طمع"مولوی  نفی حرص و طمع:

بلخی حرص  نیالدجاللی نكوهش کرده است.از دیدگاه تندبه

اندازد و این اختالل سد بزرگی بر سر راه رشد حواس را از کار می

 آدمی است.

 یك حكایت گویمت بشنو به هوش

 تا بدانی که طمژژع شد بنژژد هوش                               

 گوش تو پر بوده است از طمع خام

 1کند کور ای غالمپس طمع کر می                             

ی مثنوی به نكوهش تعصب و جایجامولوی در  نفی تعصب:

متعصبان پرداخته و تعصب را مخل رشد معرفی کرده است.تعصب 

تسامح  برخالفمعنی تشدد خشونت و از ریشه عصب و عصبانیت به

فكر مخالف تواند اندیشه و تتعبیر شده است و شخص متعصب نمی

خود را بپذیرد بلكه  همیشه بر حق بودن خود و باطل بودن دیگری 

 کند:معرفی می نیچننیاداند. موالنا تعصب را را امری واضح می

 این جهان همچون درخت است ای کرام

 ی نیم خامهاوهیمما بر او چون                                          

 ر شژژژاخ راسخژژژت گیژ رد خامژژژها م

 زانكه در خامی نشاید کژژژاخ را                                       

 چون بپخت و گشژژت شیرین لب گزان

 سُست گیرد شاخها را بژعد از آن                                       

 چون از آن اقبال شیژژژرین شد دهژژان

 د شد بر آدمی مُلك جهانسر                                      

 سخت گیژژری و تعصب، خامژژژی است

 1تا جنینی کار خون آشامی است                                     

                                                           
 9-3100تا 3102. 3
 9-3103تا 3109. 9
 2-111تا 114. 1

 3-0243تا 0241. 1
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آمده دستی: این کد مفهومی بهخواهاصالتمقوله اصلی 

و  بر ظاهرمقوله فرعی، معنی خواهی، رجحان باطن  3مشتمل بر 

 .استهدف داشتن 

 وضوحبهمعنی خواهی در تمام آثار موالنا  خواهی: عنصرمعنی

فیه ما فیه موالنا مطلبی را با  019است. مثالً در بخش  مشاهدهقابل

عنوان رجحان معنی بر صورت به استحضار شاگردان و مریدان 

یی گوقصهتمام قصص مثنوی نیز نه از برای  اصوالًرسانده. و 

ی صورت صورت محور، بلكه برای معنی جویی و محتوا محور

 و به تصریح موالنا: اندشدهبندی 

 ای برادر قصه چون پیمانه است

 معنی اندر وی به سان دانه است                             

 ی معنی بگیرد مژژژرد عقلدانه

 0ننگرد پیمانه را چون گشت نقل                            

به بیان رجحان  یروشنبه 019و  013و در فیه ما فیه نیز در متن 

معنی بر صورت پرداخته که به علت رعایت اختصار از آوردن متن 

 شود.خودداری می آنهاکامل 

ی مولوی نیبجهانارکان  نیمهمتررجحان ظاهر بر باطن: یكی از 

توجه به دو ساحت ظاهر و باطن است. بر این اساس هر امر واقعی 

م ظاهری در پی هستند.علو دوشاناعم از عالم و آدم دارای این 

ی به باطن هستی را ابیراهشناخت ظاهر عالم هستند اما عرفان موالنا 

 کوششی برای رشد دانسته است.

 سژژژوی شژژهر از باغ شژژژاخی آورند

 بژژژاغ و بسژژتان را کجژژا آنژژجا بژژرند                               

 خاصه باغی کین فلك یك برگ اوست

 2بلكه آن مغز است و این عالم چو پوست                             

ی موالنا که کمتر به نیبجهانی هایژگیوهدف داشتن: یكی از 

جویی و هدفمندی در انسان است. شده ایجاد حس هدفآن پرداخته

کسی که در حیات خود هدف و مقصودی نداشته باشد الجرم رشد 

ان، بدون هدف کامالً برای انس "رشد"مفهوم  اصوالًنخواهد کرد و 

 کند که:ی بیان میروشنبهی خواهد بود. موالنا در فیه ما فیه معنیب

در عالم یك چیزست که آن فراموش کردنی نیست اگر جمله "

چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نكنی باک نیست و اگر 

                                                           
 2-3122تا 3123. 0
 2-3231تا 3230. 2

جمله را بجای آری و یادداری و فراموش نكنی و آنرا فراموش کنی 

رده باشی همچنان که پادشاهی ترا به ده فرستاد برای کاری هیچ نك

معین، تو رفتی و صد کار دیگر گزاردی چون آن کار را که برای 

که هیچ نگزاردی پس آدمی در  است چنانآن رفته بودی نگزاردی 

چون آن نمی  است آناین عالم برای کاری آمده است و مقصود 

 (.0341)زمانی،  "گزارد پس هیچ نكرده باشد

آمده مشتمل بر دستبینی: این کد مفهومی بهمقوله اصلی جهان

مقوله فرعی وحدت، اصل تضاد، نفی تقلید، عشق، فرآیندی بودن  1

 باشد.رشد و حیرت می

وحدت: موالنا مثنوی خود را دکان وحدت نامیده و در 

 ی آن ذکر وحدت رفته است.جایجا

 مثژژژنوی ما دکژژان وحژژدت است

 غیر واحد هرچه بینی آن بژتست                              

 وحدت اندر وحدت است این مثنوی

 از سمك رو تا سماک ای معنوی                           

 تفرقه برخژژژیزد و شژژژرک و دویی

 3وحدت است اندر وجود معژنوی                            

صداق آن حق است و از نظر موالنا ذات هستی یگانه است و م

ماسوای آن نمود و ظهور و تجلی او از شئونات اویند.او معتقد است 

مشترک  حدیباتحاد لفظی باطل است چرا که اتحاد حكایت از 

دهد و از نظر موالنا دویی در جهان وجود ندارد و شدن دو چیز می

 همه یكی وحدت است.

ا با سازگار یی دارد و مشناساقابلیی هاسنتاصل تضاد: هستی، 

تر راه رشد را طی تر و  سریعتوانیم سهلکردن خودمان با آنها می

ترین و اوالترین این سنن، اصل تفاوت و کنیم. از نگاه موالنا متقن

 کنندهنییتع. این تضاد هم در درون ما و هم در بیرون ما تضادهاست

 است:

 چونك سرکه سرکگی افزون کنژژژد

 پس شكر را واجب افزونژژژژی بود                                

 چون انگبیژژژژنقهر سرکه لطف هم

 کین دو باشد رکن هر اسكنجبین                                   

انگبیژژژژن گژژژر پای کم آرد ز خل

                                                           
 91دفتر ششم بخش . 3
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 آیند آن اسكنجبین انژژژژدر خلل                                  

 یاین جهان جنگست کل چون بنگر

 ذره با ذره چو دین با کافژژژژژژری                               

کم یكی از موالنا در آثارش مهمترین یا دست نفی تقلید:

های راه رشد را تقلید کردن و علوم تقلیدی ترین مسدودکنندهمهم

 داند. می

 زانك بر دل نقش تقلیدست بند

 شم بنژژژژدش را بژژرندرو به آب چژژژژ                           

 زانك تقلید آفت هر نیكویسژژت

 که بژژژژود تقلیژژژد اگر کوه قویسژژژت                          

 از محقژژژق تا مقلد فرقهژژژاست

 0کین چو داوودست و آن دیگر صداست                        

کم یكی از مهمترین بدون شك مهمترین یا دست عشق:

موالنا به آن نظر داشته بحث عشق است. سرتاسر  موضوعاتی که

تمام آثار او بدون استثنا حرفی از عشق و نماد و نشانگان عشق دارد. 

راه رسیدن به رشد است.او صحبت از عشق را عشق شاه کهیطوربه

کند و تكلیف را در همین ابتدا های مثنوی آغاز میاز نخستین برگ

عشق به هیچ روی اسیر کند که برای مخاطبانش روشن می

شود. چون عشق وصف خداست و عقل از های عقالنی نمیتعریف

وصفش قاصر است. در واقع عشق وصل است، نه وصف و برای 

 که بدانیم عشق چه است و چه نیست، باید عاشق شویم:این

   هر چه گویم عشژژژق را شژژژرح و بیژژان                               

 آیم خجل مانژژژم از آن  چون به عشق 

عقل در شرحش چو خر در گل بخژژژژفت                                                 

 شرح عشق و عاشقی هم عشژق گفت

                 گر اسژژژتگرچه تفژسیر زبان روشژژژژژن                              

     تر استزبان زان خوشعشق بی لیك

                    آفتژژژژژاب آمژژژژژژد دلیژژژژل آفتژژژژاب                              

 2گر دلیلت بایژژژژد از وی رو متژژژاب

کرده که  دیتأکموالنا در چند جای مثنوی  یند است:رشد فرا

بر است و سالك یندی تدریجی و زمانفرآیند رشید شدن، فرا

 .داردیبرمدف خویش گام به سمت ه پلهپلهگام و بهگام

                                                           
 2-913تا 911. 0
 0-002تا 001. 2

 را تدریج شب به شب گوید درس

 را  تفژژریج دهژژژژد بژژر تأنژژژژی در                       

 خژژژژام عژجول ای گوید تأنی در

 بام به رفتژژژژن توان بر پژژژایه پایژژژه                       

 جژژوش استادانه و تدریج را دیگ

 جژژوش دیوانه ی قلیژژژژه ناید کار                         

قواعد این گیتی بر اساس قواعد معهود  جنبانسلسله حیرت:

فهم حیرت عملی رشد دهنده است.  رونیازاکند. بشری عمل نمی

پیش از فهم کردن  اصوالًحیرت از امری، بر دو نوع است نوع اول 

 کنیم و نوع دومی از دیدن صورت ظاهری آن حیرت میامسئله

علم به آن پدیده و حیرت از نظام عمیق  منشأزمانی است که از 

موالنا برای  مدنظرآن است. حیرت  العادهخارقباطنی و گستردگی 

 رشد دهندگی نوع دوم حیرت است.

 گه چنیژژژن بنمژژژاید و گه ضژژژد این

 جز که حژژژژیرانی نباشژژژد کار دیژژژن                            

 یران که پشتش سوی اوستنی چنان ح

 3بل چنین حیران و غرق و مست دوست                           

آمده دستاین کد مفهومی به های رشد:مقوله اصلی پیشرانه

اندیشی، کد فرعی صبر، حلم، امید، نو شوندگی، مرگ 1مشتمل بر 

 .الوقت بودن استعیب خود را دیدن و ابن

معانی مختلف و متفاوتی دارد.  نیلداجاللصبر در نگاه صبر: 

توان برشمرد وسعت های متفاوتی از این کلمه را میاو، بازتاب ازنظر

زیادی به این مفهوم بخشید که انسان را از معنی ظاهر، به باطن سوق 

های فردی و اجتماعی شود. صبر یكی از بخش اندیشهدهد و الهام

ها و کماالت ز ارزشتعالیم رشد دهنده و مسبب ایجاد بسیاری ا

 معنوی در انسان است.

 ای برادر صبر کن بر درد نیش

 9تا رهی از نیش نفس گبر خویش                           

حلم: به نظر، موالنا حلم را از صبر، که فروخوردن کظم )خشم( 

، زیرا صبر، فروخوردن خشم است و جنبه تكلیف داندیماست، بهتر 

و « صبر»توأم با آرامش و سكینه روحی است  دارد و حال آنكه حلم

در این « حلم» و « صبر»از صفات نفسانی هستند. فرق اساسی « حلم»

                                                           
 0-302تا 303. 3

9 .3112-0 
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تابی و جزع و فزع نمودن است، و ضد و مقابل بی« صبر»است که 

داری در برابر نامالیمات و اموری است در حقیقت حالت خویشتن

باید در برابر آن شود؛ و انسان که از بیرون بر انسان وارد می

ی در مقابل نوعبه« حلم»داری کند و مشكل را حل کند امّا خویشتن

ای که از دهد؛ یعنی اگر برای انسان حادثهخشم و غصب معنی می

نیست، بلكه « صبر»گیرد عصبانی نشد، این جزو درونش شعله می

گویند بردبار است، لذا در تعبیرات فارسی می .است« حلم»جزو 

 یا بردباری متفاوت است.« حلم»از موضوع « صبر»

 تیغ  حلم از تیغ آهن تیزتر

 0بل ز صد لشكر ظفر انگیزتر                         

توان دیدگاه مولوی از امید سرشار است تا جایی که می امید:

نیازی برای رشد گفت از نگاه او امید، اصلی جوهری و اصیل و پیش

 کند:ا از رفتن به کوی ناامیدی منع میر هاانسانخود است. مولوی 

 هاستکوی نومیدی نرو امید

 2سوی تاریكی نرو خورشیدهاست                         

، و برای اینكه انسان یكی از «جهان نو» -« منِ نو»نو شوندگی: 

گوید: همیشه نو باش. لذا اگر کسی اسرار جان خود را دریابد، می

ای در مقابل جهان تازه« منِ»ی با الحظههرادعا کند که مولوی در 

 گزافبهو با آن ارتباط برقرار کرده است، سخنی  قرارگرفتهای تازه

نگفته است. از دید موالنا هر چیز کهنه ارزش چندانی ندارد و حتی 

این قاعده کم و کیف ایمان آدمی به پروردگار عالم را نیز شامل 

 شود:می

 ت زبانتازه کن ایمان ، نه از گفژژ

 ای هژژژژژژوا را تژازه کرده در نژهان                             

 تا هوا تازه ست ، ایمان تازه نیست

 3کین هوا ، جز قفل آن دروازه نیست                           

ی در شیاندمرگی موالنا متفاوت از شیاندمرگاندیشی: مرگ

ر است. در نگاه مولوی نظر وجودگرایانی نظیر رولو می یا هایدگ

که نگاهی توحیدی و در مقابل الحاد است مرگ معنی وصال و 

و رشد سطح باال بدون مرگ ممكن   الحاق به ذات احدیت را دارد

                                                           
0 .3414-0 
2 .129-0 
 0-0111تا 0114. 3

شود موالنا معتقد است که عشق به خدا هرچقدر افزایش پیدا نمی

 یابد. کند، ترس از مرگ کاهش می

 چون بِالل از ضعف شد همچون هِالل

 رنژژژژگِ مژژژژرگ افتژژژژاد بر رویِ بِژژژژالل                               

 جفتِ او دیژژژدش ، بگفتژژژژا واحَژرَب

 پژژژژس بِژژژژاللژش گژژژژژفت : نه نه واطَرَب                            

 تا کنژژژژون اندر حَرَب بژودم ز زیست

 9چون عیش است و چیست تو چه دانی مرگ                         

ی عیوب که در دیگران عیب خود را دیدن: از نگاه موالنا جمله

شود و اگر انسانی شود، از وجود خود آدمی ناشی میمشاهده می

جوی عالم رشد است باید خود را مقید کند که عیب خود را ره

 مقدم بر دیگران ببیند.

 هر کسی کو عیبِ خود دیدی ز پیش

 کی بُدی فارغ خود از اصالحِ خویش ؟                         

الوقت در اینجا به این منظور است که به الوقت بودن: ابنابن

مقتضای وقت کار کند و از دم حاضر تمتع جوید و بر آرزوهای 

نظری کند. موالنا در چند جا این های گذشته بیآینده و حسرت

 ده است.مضمون برای توصیف فرد رشد یافته استفاده کر

 الوقت باشد ای رفیقصوفی ابن

 1نیست فردا گفتن از شرط طریق                            

های رشد های رشد دهنده: مقوله اصلی رنجمقوله اصلی رنج

 .استمقوله فرعی فقدان و رنج و درد  2دهنده شامل 

شود که چیزی که برای ما فقدان: فقدان به مواقعی گفته می

ها بخشی از زندگی ما خارج شود. از دست دادن اهمیت دارد

ی از زندگی ما هستند. البته که نگرش هر شخص نسبت به جدانشدن

کم یكی فقدان متفاوت خواهد بود. از نگاه موالنا مهمترین یا دست

و از دست  هافقدانی رشد دهنده در هستی هابخشترین  از مهم

پیر چنگی، پیر با از دست هستند، به عنوان مثال در داستان  هادادن

توانایی خودش که همان توانایی چنگ زدن و  نیتربزرگدادن 

 آواز بود به راه رشد اصیل گام گذاشت.

رنج و درد: در نگاه موالنا، قرار گرفتن فرد در شرایط رنج و 

 شود.درد یك بزنگاه و چالش رشدی محسوب می

                                                           
 3-3101تا 3104. 9
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 0344دی( )زمستان، 49ماره، ش04دوره                                                                                                                     وانشناختی                      مجله علوم ر

5052 

بخت نكرد که: یدا نشد، قصد آن درختِ پ تا مریم را دردِ زِه “

فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلی جِذْعِ النَّخْلَةِ. او را آن درد به درخت آورد و 

دار شد. تَن همچو مریم است. و هر یكی عیسی درختِ خُشك، میوه

داریم. اگر ما را درد پیدا شود، عیسیِ ما بزاید و اگر درد نباشد، 

ود پیوندد، اِلّا ما عیسی هم از آن راهِ نهانی که آمد، باز به اصل خ

 ”.0بهرهمحروم مانیم و از او بی

های های رشدی: مقوله اصلی امساکمقوله اصلی امساک

مقوله فرعی احتما، مشغول وهم و خیال  9رشدی دهنده شامل 

 شود.نشدن، فاصله از زبان و چشم به بیرون از خود نداشتن می

یشه هر عالجی احتما: در نظر موالنا احتما و پرهیز، اصل دوا و ر

ی کم یا زیاد هاشهیاند. قدرت روحی هر فرد توسط پرهیز او از است

شود و فردی که خواستار رشد است نباید در مورد هر چیز تعیین می

 غافل شود. کنندهنییتعی از این مقوله

 هاشهیانداحتِما کن ، اِحتِما ز 

 هاشهیب اهدلفكر ، شیر و گور و ،                              

 اِحتِژژژماها بر دواها سَرور اسژژت

 ز آنكه خژاریدن ، فزونیّ گَر است                           

 اِحتِما ، اصژژژژژلِ دوا آمژد یقین

 اِحتِما کژژژژژن قوة جان را ببین                             

 شو ، گوش وار هاگفتهقابلِ این 

 0که از زَر سازمت من ، گوشوار تا                         

در نگاه  هاانسانمشغول وهم و خیال نشدن: یكی از موانع رشد 

زیرا در تمام مواردی که  مولوی مشغول شدن به وهم و خیال است

، بر امید منفعت و حصول کمال بردیمآدمی کوشش خود را به کار 

 که آنچه به حقیقت زدیخیم ازآنجا، ولی غلط و خطا کوشدیم

صورت کمال و خیر در چشم او آراسته کمال و منفعت نیست، به

پندارد شود، همچنان که در حالت خواب، آدمی خیال را واقع میمی

ریزد و چون بیدار و ماده تولید و حیات و نیروی خود را فرو می

 بیندشود، جز پلیدی و پشیمانی حاصلی نمی

 خفته آن باشد که او از هر خیژژژال

 او مقژژژژال کند با  دارد اومیژژژژژد و                                  

 دیو را چون حور بیند او به خژژواب

                                                           
 فیه ما فیه. 0
 0-2414تا 2402. 2

 پس ز شهوت ریزد او با دیژژژژژژو آب                            

 ضعف سر بیند از آن و تن پلیژژژژد

 3آه از آن نقژژژژژژش پدید ناپژژژژژدید                               

های موالنا به شاگردان و یكی از وصیت فاصله از زبان و گفتار:

ی تا حد ممكن بود.البته او پیش از این حرفکمفرزندانش خاموشی و 

با انتخاب لقب خموش برای خود پیام آن را به مخاطبان منتقل کرده 

بود. موالنا زبان را نماد و نشانی از فراق و جدا افتادگی از نعمت 

 دانست.پارچگی میاتصال و یك

 حرف چه بود تا تو اندیژژشی از آن

 حرف چه بود خژژژژژار دیوار رز                                 

 حرف و صوت و گفت را بر هم زنم

 9این هر سه با تو دم زنتا که بی                                 

کردن ی رشد ازهاینچشم به بیرون از خود نداشتن:یكی از پیش 

درک این موضوع است که مسیر رشد و رشد دهنده در خارج از 

 دیتأکفیه ما فیه  11که موالنا در متن  طورهمانوجود آدمی نیست. 

معدنی از تمام علوم است و فقط باید بر  مانندبهدارد که انسان 

خواهد از خودش خودش متمرکز شود تا بتواند هر چه را که می

ن مفهوم را در داستان قصه صوفی در میان استخراج کند. البته ای

ی شرح خوببهگلستان که بخش پنجاه و یكم از دفتر چهارم است 

 :دهدیم

 ها در عین جانو سبزه هاباغ

 بر برون عكسش چژژو در آب روان                                 

 ها اندر دلسژژتو میوه هاباغ

 س لطف آن برین آب و گلستعك                                 

 گریزند از اصژژژول باغهامی

 1کننژژژژژژد آن الغهابر خیالی می                                   

های های اجتماعی رشد: مقوله اصلی سنتمقوله اصلی مؤلفه

دوستی و مقوله فرعی است که شامل همدلی، بشر 3اجتماعی رشد 

 .استمدارا 

هیم مهم بشری که سهم مهمی در رشد یكی از مفاهمدلی: 

کردن انسان دارد همدلی نام دارد. همدلی با دیگران، عبارت است 

از شریك 

                                                           
 0-903تا 901. 3
 0-0124تا 0131. 9

 9-0313تا 0311. 1
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های او. همدلی ها یا اندیشهشدن یا تجربه کردن احساسات، خواسته

تری از دیگران توان به شناخت بیشمهارتی است که از طریق آن می

ی رسید و دنیا را از دریچه تری با آنهاو به تفاهم بیش افتیدست

چشم آنان نگریست، مولوی معتقد است که همدل شدن با دیگری 

 بودن با آن شخص رجحان دارد. زبانهمبر 

 ای بسا هندو ترک همژژژژژزبان

 ای بسا دو ترک چون بیگانگان                                   

 پس زبان محرمی خود دیگر است

 5همدلی از همزبانی بهتر است                                      

فیه ما فیه متنی دارد ذیل عنوان  00موالنا در متن  ی:بشردوست

و از طرفی دیگر در دیوان شمس  "خدمت به خلق عبادت است"

 دارد.بیان می

 در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک        

 جز عشق دگر تخم نكاریمبجز مهر به                              

 هاقهیطرموالنا در عین اعتقاد تام به آیین حنیف احمدی مدارا: 

. در نگاه موالنا انسان 2کردینمداری را نفی ی دیگر دینهاروشو 

ی کودکانه نیست و معطوف به هدف هاتعصبرشد یافته درگیر 

 . همچنین در دوم دفتر مثنوی و معنوی3داردیبرمنهایی خودش گام 

 در داستان موسی و شبان به این مضمون اشارتی تام شده است.

 3آمده مشتمل بر دستاین کد مفهومی بهی: تعلقیبمقوله اصلی 

نخواستن است و مرگ  افتهیرشد مقوله فرعی،کشتن نفس، خواست 

 قبل از مرگ است.

بدون از بین بردن مادر زاینده  هالتیرذکشتن نفس: از بین بردن 

 منظوربه هالتیرذنخواهد بود. گذشتن از  رگذاریأثتآنها کاری 

. آنهاست دگریتولی دارد که آن از بین بردن قوای انهیزمشیپرشد، 

کند که با اصحاب از جنگی که در آن پیروز شده از پیامبر نقل می

ی دوستان این ا کهکه رو به اصحاب گفت  گشتیبازمبودند 

 آنكهحالد اصغر بود دشمن بیرونی که ما شكستش دادیم جها

از آن را باید با خصم درونی انجام داد و بر نفس  تربزرگجهادی 

 خود قالب شد:

 ای شهان ، کشتیم ما خژژژصم برون

 ماند خصمی زو بتر در انژژژژژدرون                         
                                                           

 0-0211تا 0211. 0
 2-0113تا 0111. 2
 2-2423تا 2431. 3

 چونكه وا گشتم ز پیكار بژژژژژژژرون

 ژژژژژژژژكار درونروی آوردم به پیژ                         

 قد رجژعژژژژژژنا من جهاداالصغریم

 با نبی ، اندر جهاد اکبژژژژژژژژریم                           

 بشكند هاصفسهل شیری دان که 

 9شیر آن است آن که خود را بشكن                         

فیه ما فیه  013نخواستن است: موالنا در متن  افتهیرشد خواست 

 "پردازد: وان خواست عارفان نخواستن است به این موضوع میبا عن

حق به بایزید گفت چه خواهی؟ گفت خواهم که نخواهم، جمله 

 آالم از آن میسر شود که خواهی و نشود.

 یا در بیت:

 از طلب مراد توست اتیمرادجمله بی           

 1همچو نثار آیدت مرادهاورنه همه                    

بل از مرگ: مردن قبل از مرگ قرابت با مبحث کشتن مرگ ق

ی جدا به آن پرداختیم، امقولهنفس دارد اما از جهت اهمیت آن در 

 کهآنترین افراد کسی است که قبل از از نگاه موالنا خوشبخت

مرگ اجباری به سراغ او بیاید آن شخص باشد که به سراغ مرگ 

 ادن تجربه کند.    برود.و اوصاف مرده شدن را قبل از جان د

 معنی مردن ز طوطی بد نیاز

 1در نیاز و فقر خود را مرده ساز                         
 

 
 . الگوی رشد خود مبتنی بر آثار موالنا0شكل

                                                           
 0313تا 0311. 9
 دیوان شمس. 1
1 .0414-0 
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 گيریبحث و نتيجه

مبتنی بر  تبیین الگوی مفهومی رشد خودهدف پژوهش حاضر 

اصفهانی و ای نصر هنتایج پژهش با نتایج پژوهش آثار موالنا بود.

(، ابراهیمی و 0341تارهان )(، 0314) یمحمد(، 0343) یریش

ترکاشوند، حسن  (0341زاده و همكاران )گلی  ،(0341) همكاران

( تحقیقاتی 0349پناه )، حسنی حمیدآبادی و یزدان(0341زاده )

. اندزدایی داشتههای این پژوهش پیرامون مقوبه رذیلتهمسو با یافته

خود در نگاه موالنا نه حرکت به سمت باال و پایین و سیر رشد 

طرفین، بلكه حرکتی است عكس این جهات و به سمت خودیابی 

ای که در این الگو که همان خدایابی است. در هر مقوله و مؤلفه

رسد و فرد در آن مرحله رکود باشد حرکت رشدی به سرانجام نمی

ز خودیابی به آنها ای که بعد اشود. تمام هشت مقولههالک می

شوند و اگر حرکتی ی خودیابی مدرج میاشاره شد الجرم با سنجه

در جهت خالف خودیابی صورت بگیرد حرکتی رشد افزا نخواهد 

تواند حرکتی دورانی داشته باشد اما سرانجامش باید به می رشد بود.

زمانی و بی ی دایره در بیترین نقطهخودیابی برسد و در مرکزی

آرام گیرد تا بتوان آن را چكاد رشدی نامید. رشد در هر  مكانی

ای متوقف شود بازهم نسبت به رشد نكردن و گام ننهادن در مرحله

 ی اصیل نصیب انگشتدر مرتبهِ رشد راه رشدی رجحان دارد.

شمارانی مانند پیامبران و اولیا و اوصیاست. البته که راه رشد تا 

غیراز گونه انسدادی بههست و هیچ ترین حالت برای بشر بازنهایی

کند در آن انسدادهایی که خود شخص برای خودش ایجاد می

 وجود ندارد.

نوعی یونگ و فروم و در دنیای روانشناسی به خوديابی:

باشند و خودشناسی را برای رشد از دار این نگرش میهورنای طالیه

رسیدکه اوالً  شمارند اما محقق به اینهر چیز دیگری اوالً تر برمی

خودیابی در نگاه موالنا هرچند تشابه اسمی با سایر رویكردها و 

ها نظریات دارد اما تفاوتی عمیق این نوع خودیابی، با دیگر نگرش

در این است که موالنا خود و خدا را دو مفهوم جدا از هم نمی 

های پندارد و اعتقاد راسخ او این است، که فردی که بدون عینك

ایجابی جوامع که مقابل چشمانش نقش بسته به عمق عرضی و 

 کند.وجودی خویش خیره شود الجرم چیزی جز خدا مشاهده نمی

ای کند که خدا را با سنجهها اشاره میها و داستاندر قالب مثال البته

تمامی درک کرد. خدا غیر متشخص و غیر توان به مانند عقل نمی

یمان و قلبی آکنده از ایمان قابل شناخت تام است و تنها توسط ا

در ( 0341) یرزاییزاده و مطالب قابلیت درک و حس شدن دارد.

اند که که نفس و روح دو لفظاند رسیده جهینت نیا ، بهپژوهش خود

 .واحد داللت دارند یقتیبر حق

در نگاهی روان  زدايیرذيلتبررسی مفاهیم ذیل مقوله 

ی هاساحتکه فتد مگر اینارشد اتفاق نمی اصوالًگرانه درمان

مختلف وجود آدمی اصالح شود اما نگاه خاص موالنا محقق را به 

تراز با در نگاه موالنا هم "شدن"رشد کردن و  این نتیجه رساند که

هاست و پرواز با جسمی ها و تشخصفراتر رفتن آدمی، از مرتبه

پذیر نیست چیزی که های کوچك و نحیف امكانسنگین و با بال

نوعی برای اولین بار توسط یونگ مطرح شد ر دنیای روانشناسی بهد

شدن با سایه را مطرح نمود و کاو برای اولین بار مواجهو این روان

تر نمود البته در پس از او هورنای این نوع نگرش به آدمی را تكمیل

ای عرفانی دارد، شخص جویای پرّندگی باید نگاه موالنا که سبقه

های اش را از خودش جدا کند. رذیلتجودیهای وسنگینی

وجودی شخص حكم دشمنانی برای پرواز و رشد او را دارند. 

ی مقابل مفهوم آرام و بدون تالطم حسد، تعصب، خشم یا طمع نقطه

 بودن هستند.

موالنا را در زمره افرادی قرار داد بينی، جهاننتایج در مقوله 

ضادمندی درونی آن که جهان را یك کل وحدت دار، در عین ت

دانند. از نظر او آب و آتش از روی ظاهر دشمن یكدیگر هستند می

اند. در درون انسان نیز اما در معنی هر دو، برای حیات و رشد الزم

های مختلف و متضاد است، که در نگرشی عمیق، آکنده از سویه

به نام انسان هستند و تمام اضداد  "کلی"همه این اجزا در خدمت، 

های رشد، برای کلِ وجودی خودشان هستند. در این مایهبن لمعا

وادی تقلید، آدمی را از اصالت خارج کرده و سد راه رشد او می 

بعد انسان شناسی، موالنا معتقد است که هر شخص رشدی  شود. در

های متناسب با ساحت وجودی خودش را دارد.. نتایج پژوهش

( و نیری، نیكداراصل و 0341صادقی، صدیق ضیابری و خیرآبادی، )

علی زمانی  صادقیلر، ضیاء شهابی و ( و0341خلیلی جهرمی، )

 اند.( ماهیتی همسو با پژوهش حاضر داشته0341)

ی نیرو برای رشد ی تأمین کنندهبه منزله های رشدپيشرانه

ی که خواهان رشدی معنوی باشد ابتدا باید با صبر بر انسان هستند.

های درونی خویش، بر مصا ب مسیر رابر رانهمشكالت و حلم در ب

رشد فا ق آید، سپس با امید به حق و توکل حرکت رشدی خود را 
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آغاز کند و قدم در مسیر بگزارد. نو شوندگی و توجه انسان به این 

دهد موضوع او را از کاهلی یا رکود که موانع رشد هستند نجات می

جوی راه رشد است. هالوقت بودن عارف، یا ری ابنو این الزمه

موالنا با این که توجه دقیقی به غم داشت اما همواره طرفدار شادی 

های ما از امروز و فردا بینی ماست کند که غمبود و بارها تصریح می

و اگر توانایی خود را به حاال معطوف کنیم چیزهایی را از زندگی 

 آمدند.یابیم که تا گذشته به نظر ما نمی در می

در رنج، بیان کردند که موالنا  های رشد دهندهرنجمقوله 

بیند درست به مانند فرانكل که با تئوری معروف حیاتی اصیل را می

ی رنج تعالی خویشتن برای اولین بار در سطح روان درمانی به مسئله

های رشد خواند. موالنا توجهی عمیق نمود و رنج را از جمله الزمه

هر یك از ما عیسایی است که متولد کند در وجود نیز تصریح می

شود مگر به رنج و درد. او اعتقاد دارد تنها با بردباری در برابر نمی

کند و رنج و معنابخشی به رنج است که بال پرواز رشدی، نمو می

های رشد مایه اصلی اندیشه موالنا پیرامون رنج جان شود.سترگ می

حقیقت "صه کرد، توان خالدهنده را در این سخن از حالج می

. در سپهر رشدی "جویدکسی راست که آن را در رنج و محنت می

ای زداینده، عناصر عرضی و بیرونی موالنا، رنج به مانند کوره

کند و عناصر برتر و طالیی وجود او را از زیر شخص را آب می

( 0341براتی، امانی و رازرانی، )کشد. های غیراصیل بیرون میزنگار

 .اندها داشتههایی با همتراز با این مؤلفه( پژوهش0311) شهبازی و

یكی از موانع  بیان شد؛ های رشدیامساکدر باب مقوالت 

زیرا  ها در نگاه مولوی مشغول شدن به وهم و خیال استرشد انسان

برد، بر امید در تمام مواردی که آدمی کوشش خود را به کار می

خیزد که خطا از آنجا میکوشد، ولی منفعت و حصول کمال می

صورت کمال و خیر در چشم آنچه به واقع کمال و منفعت نیست، به

، البته موضع موالنا نسبت به انسان درگیر با بیماری شوداو آراسته می

زدگی نه از موضع برخورد سرکوبی، بلكه از موضع نصیحت و و هم

 هدایت است.

در نگاه  کهبیان شد  های اجتماعی رشدسنتی در مقوله

های کودکانه نیست و در موالنا انسان رشد یافته درگیر تعصب

مواجهه با طرق مختلف رسیدن به حقیقت راه تك بعدی نگری را 

کند. در دیدگاه رشدی مبتنی بر نگاه مولوی جویای راه  پیشه نمی

رشد فردی چله نشین و دور از جامعه نیست و اساساً رشد کردن در 

تری ا تمام موانع رشدی پایدارتر و با ارزشدرون جامعه همراه ب

است، فرد جویای عرفان فردی فراری از مردم نیست و اتفاقاً رو به 

آموزد و می کند، میسوی مردم دارد و با آنها حشر و نشر می

ی مبحث عالقه اجتماعی آموزاند. آدلر نیز به عنوان مطرح کننده

را داشتن منطقی کثرت  های فرد رشد یافتهیكی از بارزترین ویژگی

 گرا در مقابل منطق شخصی بیان کرده است.

دو خواست رشدیافته،  نتیجه شد که تعلقیبی ةدر مقول

. در افق این الگوی رشدی، نخواستن و مرگ قبل از مرگ است

هایش گذارد که از تعلقفردی به چكاد خودیابی و خدایابی قدم می

بزرگترین آمال او نخواستن و  ای برسد که ازفاصله بگیرد و به نقطه

 آمال نداشتن باشد.

در انتها بیان این نكات ضروری است که پژوهش حاضر دارای 

ها و ها است. همانند هر پژوهش کیفی دیگر یافتهیكسری محدودیت

نتایج این پژوهش در معرض سوگیری پژوهنده هستند. البته بدیهی 

زی متخصصان در هایی نظیر ممیاست جهت رفع این نقیصه تالش

که  توان ادعایی داشتدرمانی و ادبیات انجام داده شد. اما نمیروان

گیری و بصورت کامالً دقیق نظرات این پژوهش کامالً خالی از سو

موالنا را منعكس کرده است. پژوهش حاضر روایت محقق از 

 "این همانی"سخنان موالناست و این روایت لزوماً با نظرات موالنا 

توان در تهیه از مضامین الگوی ارا ه شده در این پژوهش می نیستند.

های راهنمایی رشدی در مدارس، زندان های گروهو تنظیم پروتكل

 ها، مراکز ترک اعتیاد و مراکز مشاوره گروهی با بیماران سرطانی

 استفاده نمود.

 منابع
 ابراهیمی، جعفر؛ رستمی نسب، عباسعلی؛ اخالقی، مسعود، باری دهنوی،

های تربیت اخالقی شناسی موالنا و داللتمعرفت(. 0341مراد )
(، 3) 9، مطالعات ادبیات عرفان و فلسفه. آن )با تأکید بر اصول(

011-012. 

موانع و آثار (. 0343) رضایعلگیر، احمدپور مبارکه، مریم و خواجه

 .کید بر مثنوی(أانسان در بینش عرفانی موالنا )با ت سیرانفسی
 .010-211(، 01)1، ادبیات عرفانی فصلنامه

. الفبای خودشناسی: بینشی نو برای تغییر و دگرگونی(. 0314) آزاد، پیمان 

 تهران: انتشارات ذهن آویز.
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بررسی تطبیقی نسبت (. 0341براتی، فرج اله؛ امانی، میثم و رازنی، گودرز )
. درد و رنج و معنابخشی به زندگی از نظر موالنا و جان هیك

 .211-241(، 91)02، مطالعات ادبیات تطبیقی

 یكان.پ . تهران:مثنوی تراپی(. 0341نوزاد )تارهان، 

(. بررسی موانع شناخت از 0342زاده تبریزی )ترکاشوند، فاطمه و حسن

 .14-11(، 1)22 مجله معرفت اخالق، .دیدگاه موالنا

(. بررسی تطبیقی 0349) یعلنی حمید آبادی، مهناز و یزدان پناه، مهر حس

، فصلنامه زبان و ادب فارسیحرص در قرآن کریم ومثوی موالنا. 

1(29 ،)19-10. 

 پژوهش. خودشناسی در مثنوی، مبانی و طرق(. 0342رجبی، محمدرضا )
  .031- 011 (،04) 1 ، اخالق نامه

. تهران: انتشارات شرح جامع مثنوی معنوی(. 0341زمانی، کریم )

 اطالعات.

 . تهران: انتشارات معین.شرح کامل فیه ما فیه(. 0341) یمکرزمانی، 

درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی (. 0341) یكلماسنت کلر، 
و علیرضا طهماسب، تهران: نشر . ترجمه حامد علی آقایی خود

 .2113نی. تاریخ تألیف به زبان اصلی، 

نگاهی به عوامل بازدارند (. 0341طحانی، حماسه ) شاه مرادیان، کامران و
. کنگره بین رشد و کمال از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی

 اللملی زبان و ادبیات، تربت حیدری، دانشگاه تربیت حیدریه.

 9، نامه ادب حماسیپژوهش(. رنج از نگاه موالنا. 0311شهبازی، ایرج )

(3 ،)011-011. 

(. تحلیل 0341صادقی، فریبا؛ صدیق ضیابری، رؤیا و خیرآبادی، رضا )

طرحواره های حجمی در نمود آب و آتش در اشعار موالنا بر 

فصلنامه پژوهش زبان و فرهنگی.  -شناسی شناختی پایه زبان
 .11-011 (،01) 2، ادبیات فارسی

(. 0341علی زمانی، امیرعباس ) صادقیلر، اسماعیل؛ ضیاء شهابی، پرویز و

با تأکید بر موالنا )نقش عشق در رسیدن به مقام فنا از دیدگاه 

 .10-012(، 91) 02، مطالعات ادبیات تطبیقی. (مننوی معنوی

(. چگونگی گذر از 0341) رضاطالب زاده، سید حمید و میرزایی، علی

 ه خدا شناسی از دیدگه مالصدرا و عالمه طباطبایی.خودشناسی ب

 .14-014(، 21) 1، فصلنامه انسان پژوهشی

. ترجمه انسان در جست و جوی معنی غایی(. 0341) كتوریوفرانكل، 

 .2111به زبان اصلی  فیتألاحمد صبوری، تهران: آشیان. تاریخ 

 لیل(. تح0341مساعد، مینا ) یزدانجو، محمد و زاده، پروین؛ گلی

 علم منظر از معنوی مثنوی در گرایانهمثبت هایاندیشه

-021(، 0)01، های ادب عرفانیفصلنامه پژوهشروانشناسی. 

010. 

(. رویكرد موالنا به مفهوم خرد در 0341قنواتی، الهام ) محمدزاده، مریم و

 .33-91(، 2) 9، ماهنامه شباکمننوی معنوی. 

ی طوطی ان درمانی بر پایه قصهتدوین الگوی ج(. 0314محمدی، رزگار )
نامه . پایانو بازرگان و تعین اثربخشی آن در کاهش ناامیدی

 کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبا ی.

 در درمانیروان شیوه هفت (.0343شیری، ما ده ) زهرا و اصفهانی، نصر
 .091-011(، 0) 1، پژوهشنامه زبان و ادب پارسی مثنوی.

خلیلی جهرمی، جلیل  نیكدار اصل، محمد یوسف ونیری، محمد یوسف؛ 

فصلنامه شعر . های دیالكتیكی موالنا و هگلهمانندی(. 0341)
 .040-209(، 3) 01پژوهی،

 . تهران: نشر هما.مولوی نامه(. 0349همایی، جالالدین )
Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative 

information: Thematic analysis and code 

development. sage. 
Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in 
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psychology, 3(2), 77-101. 
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