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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: By composing Masnavi, Rumi seeks to cure 
human psyche and reduce their pain. He turns to the growth and education of 
man and the exaltation of his soul in various ways, among which his three 
important and practical methods are story therapy, suffering therapy and 
community therapy. Story therapy is one of his basic methods. He treats the 
patient by telling stories and allegories and finds a solution for his mental 
health. The main purpose of his stories is to guide man towards spirituality and 
perfection. He also considers suffering necessary to purify the soul and purity 
within. In his view, God's absolute grace to test and afflict man hurts him. He 
also considers the presence in the monastery and the gathering of seekers and 
elders necessary for human growth and perfection. The purpose of this study is 
to investigate the different dimensions of Rumi's treatment methods in the first 
book of Masnavi. 

METHODOLOGY: The research method of this article is descriptive and 
analytical and based on library studies.
FINDINGS: Religious literary texts inspired by religious worldview and 
influencing both cognitive and emotional domains of their audience can have 
many applications. Masnavi is one of the most significant and efficient Persian 
mystical texts in this field.
CONCLUSION:  Narration of the story, acceptance of suffering and meaning for 
it, and presence in the monastery are among the psychotherapy techniques in 
the spiritual Masnavi. Rumi is one of the greatest thinkers by psychotherapists 
who can benefit from his views and ideas in this field by cultivating the 
principles of Sufism and Sufism and using it to treat human spiritual pain.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 )با تأكید بر دفتر اول( درمانی در مثنویانواع روان

 
  فردجلیل مسعودی

 ایران.  دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، 
 

 

 چکیده:
: موالنا با سرودن مثنوی در پی درمان روان انسانها و كاهش آالم آنهاست. زمینه و هدف

آورد كه از آن های مختلفی روی میاو برای رشد و تربیت انسان و تعالی روح او به شیوه

درمانی است. درمانی و اجتماعدرمانی، رنجمیان سه شیوۀ مهم و عملی او قصه

درمانی یکی از روشهای اساسی اوست. او با بیان قصه و تمثیل به مداوای بیمار قصه

های او هدایت می ردازد و برای سالمت روحی و روانی او راهکار مییابد. هدف اصلی قصه

بسوی معنویت و كمال است. همچنین او رنج و درد را برای تصفیج روح و پاكی انسان 

لطف مطلق خدا برای آزمایش و ابتالی انسان، او را به درون ضروری میداند. از نظر او 

افکند. همچنین حضور در خانقاه و جمع سالکان و پیران را برای رشد و كمال رنج می

انسان ضروری میداند. هدف این پژوهش بررسی ابعاد مختلف روشهای درمانی موالنا در 

 دفتر اول مثنوی است.

وش توصیفی و تحلیلی و بر پایج مطالعات روش پژوهش این مقاله ر روش مطالعه:

 ای است.كتابخانه

 بینی دینی و تأثیردذاری بر هر دو قلمروِمتون ادبی دینی با الهام از جهان ها:یافته

. مثنوی یکی از شناختی و عاطفی مخاطب خود میتوانند كاربرد فراوان داشته باشند

 زمینه است.شاخصترین و كارآمدترین متون عرفانی فارسی در این 

روایت قصه، پذیرش رنج و معنایابی برای آن، و حضور در جمع خانقاهیان  گیری:نتیجه

درمانی در مثنوی معنوی است. مولوی با پرورش مبانی و اصول جزو شگردهای روان

عرفان و تصوف و بکاردیری آن در جهت درمان آالم روحی بشر، یکی از بزردترین 

های او در این زمینه بهره رمانگران میتوانند از آرا و اندیشهداندیشمندانی است كه روان

 دیرند.

  

 4344مهر  63 :دریافت تاریخ   

 4344آبان  64:  داوری تاریخ   

 4344آذر  45: اصالح تاریخ   

 4344دی  69: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 درمانی، درمانی، قصهموالنا، مثنوی، روان

 .درمانیی، اجتماعدرمانرنج
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 مقدمه

الدین محمد، عارف برجستج قرن هفتم، درمانگری است كه دردهای فردی و جمعی انسانها را بدرستی موالنا جالل

روح انسان راهکارهای حل دارد. همچنین عرفان عملی او برای تزكیج نفس و تعالی میشناسد و برای درمان آنها راه

مناسبی ارائه میدهد. موالنا بعد از تحول روحی و معنویش، چنان انرهیی در درون خویش احساس میکند كه 

میخواهد جهان را ددردون كند. او میخواهد نور وجودیش را به انسانها ببخشد و به جهان پرتوافشانی كند. موالنا 

و اهداف زنددی انسان را تبیین میکند. اما نکتج مهمتر اینکه او با  بدرستی موانع كمال و مراحل آن را میشناسد

ابزارهای مختلف به درمان درد انسانها می ردازد و با اقدامات عملی به اصالح شخصیت آنان مشغول میشود. در این 

 بر سه روشایم و با تأكید پژوهش به بررسی ابعاد مختلف روشهای درمانی موالنا در دفتر اول مثنوی پرداخته

درمانی، برای درمان دردهای روحی و معنوی انسان امروز درمانی و اجتماعدرمانی، رنجاساسی او كه عبارتند از قصه

 ایم. حلهایی ارائه كردهراه

ر دیری از ذخایبهره برداشتن دامی در جهتواقع در ای كه توجه به آن ضروری است اینکه، منظور پژوهشگر نکته

 انهسمشکالت روانشنا ۀمعتبر درمان روان است. ما با انبوه فزایند هایاسالمی در راستای تدوین روش معرفتی ایران

 ایم. بخشی از این معارف، آثارای غنی از معارف انسانی تکیه زدهحالیکه بر دنجینه وپنجه نرم میکنیم؛ دردست

ید جهت تول دیری از این مجموعه آثار دربهره الدین محمد بلخی، شاعر، عارف و فیلسوف ایرانی است.مانددار جالل

سازی علوم انسانی است، بلکه این معارف را در اختیار اندیشمندان سایر تنها در راستای تأمین هدف بومیعلم، نه

دهد كه حقیقت، نه امری مقطعی و بومی، كه امری عام و فرادیر است. در پژوهش حاضر بنا بر یفرهنگها نیز قرار م

منظور استخراج  پژوهش حاضر به دفته تأمین دردد.هدف پیش ،های موالنادیری از آموزهكه با بهرهآن است 

 ۀارائه شده است. طرح تحقیق در چارچوب مطالعات كیفی، در زمر مثنوی معنویبر  مبتنی درمانیروانهای مؤلفه

 های این پژوهشده است. یافتهجام رسیطرحهای مفهومی و یا نظری و با استفاده از روش استنتاج تحلیلی به ان

شناختی موجود در این حوزه، راهگشای مناسبی جهت میتواند با توجه به اهمیت درمانهای وجودی و خأل هستی

 .ورود معانی ملهم از ادبیات دینی به فضای درمان روان باشد

ای شده، جتعیینفوذناپذیر و ازپیش، استفاده از فنون و راهبردهای ندرمانی مثنویهای رواندر روشنظر میرسد ب

ای تعاملی میدهد كه طی آن تجربیات و دریافتهای فرد از حیات خویش بررسی، ردیابی و خود را به تدارک زمینه

 سانهناشكه در دروه درمانهای روان درمانهای فلسفی جنه در مقول های درمانیاین شیوهابد. یدرک شده و دسترش می

 .جای میگیرد

 

 پژوهشسابقۀ 

براساس  كه« زکیشاه و كن جعارفانه، براساس قص یدرمانروان ،یدرمانعشق»( در كتاب 4399ورزیده و كریمی )

دیری از دانش نوین روانشناسی بویژه شاه و كنیزک شکل درفته است، ضمن بهره جهای عرفانی موالنا در قصآموزه
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های شاه و كنیزک در شناخت عمقی الیه جنمادین قص دری، به تفسیر و تحلیل تصویرهایتحلیلرویکردهای روان

 . ا و روان ریشیها پرداخته استهرنجوریهای درمان روانوجود آدمی و شیوه

درمانی را به  این ( هفت شیوۀ روان4343از نصر اصفهانی و شیری )« درمانی در مثنویهفت شیوۀ روان»مقالج 

درمانی، ی مذهب1ی تکنیک خواب و رؤیا، 3درمانی عارفانه، ی روان6 ی شعردرمانی،4اند: شرح خالصه و تحلیل كرده

های روانشناسی مثبت در داستانهای تحلیل و بررسی مؤلفه»ی معنادرمانی. 7ی طنزدرمانی، 4درمانی، ی واقعیت5

( كه در 4345نیا و همکارانش )ای است از آصفعنوان مقاله« مثنوی معنوی و كاربرد آن در تربیت دورۀ نوجوانی

اند. های روانشناسی مثبت از جمله امید و خوشبینی، شادی، فضایل اخالقی و شکردزاری بحث كردهآن از مؤلفه

ز ا« بخش موالنا در حکایت پادشاه و كنیزک مثنویدرمانرویکردهای روان»ای است با عنوان پژوهش دیگر مقاله

اند. در پژوهش درمانی مورد مطالعه قرار دادهاز دیدداه روان ( كه داستان اول مثنوی را4344نیا و همکارانش )متقی

 درمانی در مثنوی پرداخته میشود كه در پژوهشهای دیگر مورد غفلت واقع شده است.حاضر اما به روشهایی از روان

 

 درمانی در دفتر نخست مثنوی معنویبحث و بررسی: انواع روان

سییت. سییالمت روانی دو جنبه دارد، یکی سییازداری با محیط بیرونی و درمانی ایجاد سییالمت روانی اهدف از روان

دیگری سازش با محیط درونی. محیط مجموعج عوامل و امکاناتی است كه انسان میتواند از آن میان برای توسعج      

سایج روانکاوی، تغییر قابل مالحظه    سان آزاده دست به انتخاب بزند. در  فرد   شای در منتواناییهای خود، بمنزلج ان

های مشییاوره و همتای خود تحقق ببخشیید )نظریهآید. فرد درنتیجج روانکاوی میتواند به نقشییهای بیبوجود می

سانی كه       (. روان46آبادی و ناصری: ص  درمانی. شفیع روان ست. ان شته ا درمانی از قدیم به صور دونادونی وجود دا

شید    سناک و در عذاب بوده، همواره میکو ست بیماری خود را كنترل یا آن را انکار كند و یا به   از درد و رنج هرا ه ا

درمانی از پنج مرحلج عمده دذشیییته       مقابله با آن برخیزد و درد و رنج را كاهش دهد. از نظر تاریخی، تکامل روان        

عهده داشییته اسییت و كاهنان و جادودران اولین درمانگران روان   ای بهاسییت: در اولین مرحله جادو نقش عمده

ست. در مرحلج      بوده شیده ا سان كو اند. در دومین مرحله، مذهب جای جادو را درفته و برای كاهش درد و رنج ان

شنهاد میدادند. چهارمین مرحله، علم طب         شهایی را پی سائل زنددی رو سفی بودند كه برای حل م سوم مکاتب فل

مرحله نوبت به علم روانشناسی میرسد     بود كه برای كاهش درد و رنج انسان به ارائج برنامه پرداخت و در پنجمین 

در شیوۀ نگرش برخی از روانشناسان   (. »41-43كه با استفاده از علوم جدید، انسان را درمان میکند )همان: صص    

به شخصیت آدمی، تغییری بنیادی در حال تکوین است و كانون و جهت تازۀ این نگرش، روانشناسی كمال یییی یا  

سالمت یییی خوانده م      سی  شنا سالم آن. هدف     روان سالم طبیعت آدمی می ردازد، نه به جنبج نا شود كه به جنبج  ی

شددان به روان      سی كمال، درمان دچار  شنا ستعدادهای      روان ست، بلکه بیداری و رهایی ا شی نی نژندی و روان ری

ر  د عظیم انسییان برای از قوه به فعل رسییاندن و تحقق بخشیییدن به تواناییهای خویشییتن و یافتن معنای هرفتری

ست  شولتس،  « زنددی ا سالمتر و تعریف كردن      (. هدف این جنبش فوق4399) شخصیتی  العاده، دست یافتن به 

سان مینگرند. آنان معتقدند نگرش رفتاردرایی و روانکاوی به        سان كمال با دیدی نو به ماهیت ان شنا ست. روان آن ا
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 آنکه انگارد. آنان در عینت یابد، نادیده میماهیت انسییان محدود اسییت، و اعتالیی را كه آدمی میتواند بدان دسیی

ها و كشییمکشییهای دوران كودكی را بر شییخصیییت انسییان نفی نمیکنند، آدمیان را  تأثیر محركهای بیرون، غریزه

احوال وناپذیر این نیروها نمیدانند. ایشییان معتقدند آدمی میتواند در برابر دذشییته و اوضییاع دسییتخوش ددردونی

شد و پرورش یابد و از حد نیروهایی كه بالقوه بازدارنده   پا خ محیط خویش به سان باید ر : اند، بگذرد )همانیزد. ان

سه نوع روان 7-4صص   صه  (. در ادامه به  ست از ق درمانی درمانی، و اجتماعدرمانی، رنجدرمانی در مثنوی كه عبارت

 پرداخته میشود.

 

 درمانیالف( قصه

شر،   سانها از زمان تاریخ پیدایش ب سل دیگر انتقال میداد      ان سلی به ن .  دنسنتها و ارزشهای خود را با روایتگویی از ن

ساطیری و عامیانه دربار قصه  سان، باعث تفکر دربار  ۀهای ا . یشد ها مپیدایش عالم هستی و دیگر پدیده  ۀزنددی ان

قوام دنیا ریشییه دارد. با تمدنها و ا جرو روایتها از اولین ارتباطات شییفاهی میان بشییر وجود داشییته و در هم ینا از

دذشییت زمان، روایتها بطور مسییتمر تعریف شییده و دارای مفهوم دردیده و به عبارت دیگر به شییکل كنونی آن   

ست  درآمده سانها با         به مجموعه .ا شنیدن آن ان ستان میگویند كه با  شها و آداهیها، دا شخصیتها، روابط، ارز ای از 

دویی در آموزش معماری. نازی )اسییتفاده از روایی یا از آن الگو میگیرندقهرمان داسییتان، همزادپنداری میکنند و 

د و در هر زمان و مکانی برای ندریج از فرهنگ مردم تأثیر می ذیرترو روایتها ب این . از(39دیزجی و همکاران: ص 

با هم و یا در  ارتباطات در داسییتانها میتواند بدون توصیییف منطقی و رخدادهای مرتبط  . انسییانها جذابیت دارند

ازطریق داسییتانها میتوانیم تفکر افراد را دریابیم، به دیدداهی   بنابراینمسیییرهای متفاوت یا حتی متضییاد، باشیید. 

ی، در واقع بشر بطور ذات . تجربیات دیگران بازاندیشی كنیم  بهراجع سوق داده شویم، دیدداهمان را تغییر دهیم و   

ستان  بر بلکه از شنیدن آن لذت میبرد. عالوه  مند است، تنها به روایتگویی عالقهنه ترین پردازی یکی از مهماین دا

شریت بوده        سانها از ابتدای ایجاد ب شیدن در ان شهای اندی سانهای بزردی مانند     رو ست و تمام مردم از جمله ان ا

 )همانجا(. دانآن پرداخته های مختلف به نوعی بهدانشمندان، فیلسوفان، هنرمندان و پژوهشگران در زمینه

پزشییکی مدرن، پدیدۀ شییگفتی اسییت. داروهای جدید و دسییتگاههای پزشییکی، زنددی بسیییاری از افراد را نجات 

ای از درمان كه معمولیتر است، اما  میدهند. با وجود این پیشرفتهای چشمگیر پزشکی، اغلب به بهای حذف جنبه   

تان شخص را كامالً حذف كند، اما این كار مفید  اهمیت كمتری ندارد، تمام میشود. سیستم پزشکی میتواند داس      

شگاه    ست. امروزه در دان شکی روایتی      كلمبیانی سمیناری در پز شکی،  شجویان پز میگذرانند. در آنجا یاد   4همج دان

میگیرند با همدلی بیشییتری به داسییتانهای بیماران دوش فرادهند و آن داسییتانها را با تیزبینی بیشییتری بخوانند. 

شخیص و درمان قرار دهد )ذهن كامل       6اروندكتر ریتا چ ستان را در مركز ت شگاه، تالش میکند دا ستاد این دان ، ا

صص   سیار رایج بوده          455و  453نو. پینک:  سنتی ب شکی  ست كه در پز ضوعاتی ا ستان بیمار از مو (. توجه به دا

                                                      
1. Narrative medicine  
2. Rita Sharon 
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ستان بیمار و زنددی      ست و پزشکان با همدلی بیشتری به دا دادند و در تشخیص دردهای  دردمندانج او دوش می ا

اند. از طرفی عارفان با كمک قصه و تمثیل به دردشناسی و    ای داشته پنهان و امراض درونی به داستان توجه ویژه 

شند.       ستان بیماران تالش میکردند برای كاهش آالم آنان بکو شابه دا ستانهای م درمانگری می رداختند و با ذكر دا

آورد و به او احساس همدلی، هویت و ست كه خواننده را تحت سیطرۀ خود درمییکی از كاركردهای روایت این ا»

پذیری میدهد. راوی ازطریق ایجاد یک موقعیت، میان خواننده و شخصیتهای خاصی پیوند عاطفی و همدلی    نقش

و  برقرار میکند. داسیییتان، موقعیت خواننده را هدایت میکند و این موقعیت موجب همدلی و همدردی خواننده              

 (.65شناسی داستانهای مثنوی. بامشکی: ص )روایت« شخصیت میشود

درمانی یکی از روشهای مورد توجه اوست. سرّ قصه موالنا به این كاركرد داستان آداهی و اشراف كامل دارد و قصه 

یشود م كه هدف اصلی موالنا از بیان قصه است، اهداف تعلیمی و تربیتی فراوانی دارد. همچنین قصه دفتن موجب

شییخص بیمار دردهای نهان خویش را بیان كند و با بیان قصییه درد تسییکین بیابد و یا فراموش شییود. از طرفی    

پزشییک و راهنما میتواند درد را تشییخیص دهد و بیماریهای روحی را شییناسییایی كند و با بیان قصییه و تمثیل به  

های مثنوی به آن توجه دارد و نا در سراسر قصهمداوای بیمار ب ردازد. این نقشِ آخر مهمترین كاری است كه موال

دارد. البته نباید حکایت و قصه را در  ایالعادهدر نظر او از اهمیت واالیی برخوردار است. در مثنوی قصه نقش فوق

سلوک تلقی كرد و با تدقیق در آن به جوهر عرفان        شمرد، بلکه آن را باید تعبیر دزارش  سردرمی  سیلج  مثنوی و

كه همان اشییتیاق و سییلوک روحانی اسییت راه پیدا كرد. از طرفی او با بیان زیبای قصییه، ادعای خویش را مثنوی 

سلوک را به        سرار  سازد و دقایق و ا شف و رؤیت می شکل عملی برای مخاطب تقریر میکند   برای مخاطب قابل ك

و  ی روحی، به راهکارهای ویژه   (. او بخوبی واقف اسیییت درمان دردها  644كوب: ص پله تا مالقات خدا، زرین    )پله 

 تخصص بیشتری نیاز دارد:

خلیید      یش   چون كسیییی را خییار در پییا

 وز سیییر سیییوزن همی جوییید سیییرش     

 خییار در پییا شیییید چنین دشیییواریییاب     

 

 پییای خییود را بییر سییییر زانییو نییهیید    

 ور نیییییابیید میییییکیینیید بییا لییب تییرش   

 خییار در دل چییون بییود واده جییواب  

 (456-455، بیت 4)مثنوی، ج              

در اركان اغلب داسییتانها، بنحوی كه آنها را با مقاصیید عرفانی، تربیتی، اخالقی، دینی و علمی او متناسییب   موالنا

سازد، تصرف كرده و در كیفیت، موضوع، زمان، مکان و قهرمانان آن تغییرات معنادار داده است. داه موالنا موضوع 

ستان را بکلی ددردون میکند و از جویباری كوچک و آرام، اق  سی بیکران، عمیق و متالطم پدید می دا آورد كه  یانو

(. موالنا بعد از 19 - 39پور: صص  بسی دوهرهای درانبها و اسرار بی ایان در خود نهفته است )آفتاب معنوی وزین   

 مقدمج مثنوی، در آغاز اولین داستان بصراحت میگوید این داستان حقیقتاً نقد احوال درونی خودش است. 

ت    ید ای دوسییی تان  بشییینو  ان این داسییی

 

 خود حقیقت نقد حال ماست آن 

 (35، بیت 4)مثنوی، ج           

 و میگوید اكنون واجب است به زبان رمز از داستان خویش با شمس سخن بگویم:



 033/ درمانی در مثنوی )با تأكید بر دفتر اول(انواع روان

 

 

 واجییب آمیید چییون كییه آمیید نییام او    

فتییه           برتییا منم  نفس جییان دا ین   اسییییتا

 

 شییییرح رمییزی دییفییتیین از انییعییام او     

فتییه اسییییت           یوسیییف یییا یراهییان  پ  بوی 

 (465و  461، ابیات 4)مثنوی، ج

 اما مجدد بر خویش نهیب میزند كه بهتر است سرّ دلبرش را در حدیث دیگران بیان كند. 

پوشییییییده خوشیییتر سیییّر یییار             دفتمش 

بران        ل تر آن بییاشیییید كییه سیییّر د  خوشییی

 

دوش دار           حکییایییت  من  تو در ضییی  خود 

 آییید در حییدیییث دیییگییران     دییفییتییه   

 (434و  435، ابیات 4)مثنوی، ج                

بازمیگردد، اما هیچگاه حدیث خویش را رها نمیکند. پیرِ كامل « پادشییاه و كنیزک»و با این هشییدار به داسییتان 

شاوری امین، مکان خلوت و آرامی را برای درددل كردن كنیزک آماده   وقتی رنج و درد كنیزک را میبیند، مانند م

و همدلی به درددل كنیزک دوش میسییی ارد و او را تشیییویق اندک با حفظ آرامش و ایجاد اعتماد میکند و اندک

اش را بیان كند. پیر با لمس نبض كنیزک تحوالت روحی او را بررسییی میکند و مهمترین میکند داسییتان زنددی

 میکند. نکته اینکه به طریق داستانگویی، مشکل و دغدغج روحی او را شناسایی 

 آن حییکیییییم خییارچییییین اسییییتییاد بییود   

 ریییق داسییییتییان زآن كیینیییییزک بییر طیی  

 

 آزمییوددسییییت میییییزد جییابییجییا مییی      

 بییازمییییی ییرسیییییییید حییال دوسیییییتییان    

 (459و  457، ابیات 4)مثنوی، ج                

و وقتی كنیزک با اعتماد كامل شروع میکند به درددل كردن و از شهر و دیار و اقوام خویش سخن میگوید، حکیم 

 خیص میدهد. الهی با دوش دادن به قصج او و كنترل نبض او دردش را تش

یم او قصییییه      ک ح گفییت فییاش     بییا  ی م  هییا 

 سیییوی قصییییه دفتنش میییداشییییت دوش 

 

 از مییقییام و خییواجییگییان و شیییییهییرتییاش       

 هوش میییداشییییت    و جَسیییتنش    نبض   سیییوی

 (445و  454، ابیات 4)مثنوی، ج                     

ش   ام ود تا زمانی كه نكنیزک همج خاطرات كودكی و جوانی خویش را بازدو میکند و در نبضش تغییری ایجاد نمی

 اش سرخ و زرد میشود و نبضش تندتر میزند. زردر سمرقندی را بر زبان میراند و چهره

 خییانییه قصییییه كردشیییهر شیییهر و خییانییه 

 نبض جسییییت و روی، سیییرخ و زرد شیییید

 

دشییت زرد كزسییمرقندیّ   ردش جنبید و نی رخنی  

 زردییییییییر فییییییییرد شیییییییییید   

 (449 و 444، ابیات 4)مثنوی، ج                        

در  حکیم به طریق داسیییتان درد او را میشیییناسییید و به او اطمینان میدهد كه حتمًا درد او را برطرف میکند.             

های زنددی خود به تغییر در معانی زنددی فرد  درمانی فرض بر این اسییت كه تغییر در زبان و ادبیات قصییهقصییه

یو، )دسییاشی  و روابط با دیگران ایجاد میکند زنددی فرصییتهای جدیدی برای رفتارج منجر میشییود و تغییر در قصیی

6555.) 



 414-444 صص ،41 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 454

 شییییاد بییاش و فییارغ و ایییمیین كییه میین   

 میین غییم تییو میییییخییورم تییو غییم مییخییور  

 

 آن كیینییم بییا تییو كییه بییاران بییا چییمیین    

 بییر تییو میین مشییییفییقییتییرم از صیییید پییدر 

 (473و  476، ابیات 4)مثنوی، ج                

وتاه و داهی با طرح یک داسیییتان بلند بازدو میکند. در  درمانی خویش را داهی با بیان یک تمثیل كموالنا قصیییه 

ستان   شت     »دا صرانیان را میک شاه جهود كه ن صبات مذهبی و       ، این ویژدی«پاد ست. او به نقد تع شهود ا كامالً م

صب، بین            صیف میکند كه دراثر تع شاه را تو ستم پاد ستان ظلم و  اختالفات پیروان ادیان می ردازد و در آغاز دا

خاطر دوبینی و احولی موسی و عیسی را    ی و عیسی اختالف انداخته است. او تأكید میکند پادشاه به   پیروان موس 

كه هر دو پیامبر الهی هستند از یکدیگر جدا میسازد و آنها را مخالف و دشمن هم تلقی میکند و برای نقد احولی    

 ، بیان میکند. «چیز را دو تا میدیدشادردی كه احول بود و همه»پادشاه، تمثیل كوتاه 

 دییفییت اسیییییتییاد احییولییی را كییانییدرآ    

 دفییت احول زآن دو شییییشییییه من كییدام     

 

 رو بییرون آر از وثییاق آن شیییییشییییه را    

 پیییییش تییو آرم؟ بییکیین شییییرح تییمییام    

 (367و  369، ابیات 4)مثنوی، ج              

ضمن         صبات مذهبی را نقد میکند و در  صیل، تع ستان، موالنا بزیبایی و بتف ستان اختالفات در ادامج همین دا  دا

پایه و اسییاس میداند و كشییتار دینی را فجیع و غیرانسییانی تلقی میکند. موالنا تأكید میکند اختالف مذهبی را بی

ستند.           سان ه ست و همگی در هدف و در حقیقت راه، با یکدیگر هم سک آنان ا شها و منا مذاهب و ادیان در رو

ه بیان میکند و برای جلودیری از تعصییب و خونریزی تالش شییکل موالنا دردهای اجتماعی را در قالب قصییبدین 

های مثنوی، فقط برای خواندن و شنیدن و سردرم شدن نیست، بلکه شرح احوال      میکند. او تأكید میکند كه قصه 

 ماست:

ما و توسیییت این خوش ببین      حاش هلل این حکایت نیست هین حال  قد   ن

 (6455، بیت 4)مثنوی، ج                    

ستان  مو صه  « شیر و نخچیران »النا در دا صه توجه و تأكید میکند كه بازدو كردن ق شیر نیز به اهمیت ق ین و های 

زیبا مرهم درد آدمیان اسییت و آنان را به تعالی فرامیخواند. وقتی خردوش بر شیییر غلبه میکند و شییادمان خبر   

هند با ذكر جزئیات موضییوع پیروزی و پیروزی خویش را به دوش حیوانات میرسییاند، حیوانات از خردوش میخوا

غلبه بر شیییر را بیان كند تا این داسییتان شیییرین و دلربا، درمان درد آنان دردد و جان زخمی آنان را مرهم نهد.  

حیوانات تأكید میکنند كه از ظلم شیییر، جان آنان هزاران زخم دارد و در بازدویی قصییج انتقام، این زخمها بهبود  

 رام میگیرد. مییابد و روح آنان آ

 بییازدییو تییا قصییییه درمییانییهییا شییییود   

 

 بییازدییو تییا مییرهییم جییانییهییا شییییود     

 (4343، بیت 4)مثنوی، ج                   

خردوش ضمن بیان قصج غلبج خویش بر شیر، یادآوری میکند كه مهم این است كه انسان بتواند بر نفس خویش       

ست و كنترل هواهای نف  ست.      غلبه كند. مبارزه با نفس جهاد اكبر ا سان ضروری ا سانی برای نجات روح و تعالی ان



 031/ درمانی در مثنوی )با تأكید بر دفتر اول(انواع روان

 

 

اشیم.  ها متکی بشناسی روانی، ما را ترغیب میکنند كه به قصه   آسیب  های شخصیت و  درمانگران بجای نظریهقصه 

صه  ستیم، ك  هاینکه ك ۀدرمانگران مانند منتقدان ادبی میتوانند به ما كمک كنند دربارق ه میتوانیم كایم و بوده هه

 (.4394،پروجاسکا و نوركراس) معانی جدیدتر و تعبیرهای جدید ابداع كنیمباشیم، 

برون        یم مییا خصیییم  ت  ای شیییهییان كشییی

 

 مییانیید خصییییمییی زو بییتییر در انییدرون     

 (4373، بیت 4)مثنوی، ج                        

ای است هدان نکته تأكید میکند كه قصه مانند موالنا با صراحت بیشتری بر این« مرد عرب و همسرش»در حکایت 

خاطر زیبایی قصه به دام حقیقت درفتار میشود و سرّ قصه مانند دامی زیر آن پنهان است. انسان به امید دانه و به 

اندک ابعاد معنوی او رشد مییابد. ابعاد معنوی و روحی و در این دام استعدادهای وجودیش شکوفا میگردد و اندک

ست و بناچار در ق     صیف نی سان قابل تو شود. موالنا از خواننده میخواهد برای دریافت آن ابعاد،    ان صه بیان می الب ق

ظاهر قصه را بشنود و به سرّ قصه توجه كند. ادر بیان معنوی كافی بود، خلقت عالم و ظاهر دنیا بیمعنا میشد، اما      

 حقیقت همواره در ظاهر دیگری جلوه میکند و نمود و ظهور مییابد. 

نه     چه سیییرّ قصییییه این دا  اسییییت و دامدر

 

تمییام            نون  ك نو ا  صییییورت قصییییه شیییی

 (6463، بیت 4)مثنوی، ج                          

 درمانی یا معنادرمانیب( رنج

اش سالهوار سهوهفت سالگی، سیروسفر حماسهاست. او در سی 4مبتکر این اندیشه در جهان معاصر ویکتور فرانکل

و محرومیت بشییری در زندان آشییویتس آلمان آغاز كرد.  را در دنیای كابوسییناک ظلم و شییکنجه و درسیینگی   

سیییردذشیییتی كه مرگ تنها راه دریز از آن مینمود. اما او زنده ماند و بیش از زنده ماندن، تاب آوردن این آزمون 

آور فرانکل را به این اعتقاد رسییاند كه آدمی میتواند در رویارویی با رنجهای عظیم و حتی در آسییتانج مرگ، عذاب

سخ مثبت به زنددی به معنا  شویم، خواه رنج و خواه  و منظوری در زنددی بیابد. از نظر او پا رغم هرچه با آن روبرو 

شولتس: صص             سالم،  شخصیت  سی كمال، الگوهای  شنا ست )روان (. فرانکل با معرفتی  455-3مرگ، یک فرمان ا

ست  سانه  كه زاییدۀ تجربج د شت؛ تجربج اینکه ان ضعیتی در انتخاب اعمال خویش  اول بود، از اردوداه بازد ا در هر و

ای از اسییتقالل خود را حفظ ای از آزادی معنوی و پارهها میتوانیم نشییانهممتازند. اینکه حتی در تاریکترین لحظه

كنیم. به اعتقاد او در هر موقعیتی حتی به هنگام رنج و مرگ میتوان معنایی یافت. زنده بودن یعنی رنج كشیدن،  

 (.451خویش معنایی یافتن، یعنی ادامج هستی )همان، ص اما برای رنج 

ستج خویش با عنوان         ست   فرانکل در كتاب برج سان در ج ضعی     »تأكید میکند  وجوی معناان سان در و داهی ان

صت را غنیمت               ست فر سازد. داهی الزم ا سم  شکل دهد و آن را مج شت  سرنو ست به  قرار میگیرد كه مجبور ا

شت خود را ب ذیرد و یا رنج را به       شمارد، به تفکر ب رداز  سرنو شد. داهی نیز باید  د و به نعمات زنددی خود بیندی

ست      شخص ا شد. هر موفقیتی به یکتا بودن خود م ست   « دوش بک سان در ج (. در  53وجوی معنا، فرانکل: ص )ان

یرومند اسیییت كه    كه چنان ن  « ارادۀ معطوف به معنا  »نظام فکری فرانکل، تنها یک انگیزش بنیادی وجود دارد:      

                                                      
1. Viktor Frankl 
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ند همج انگیزه   حت   میتوا ناپیمودنیترین راه       های انسیییانی دیگر را ت قاد او در  به اعت هد.  عاع قرار د ها و در   الشییی

شرایطی      ترین و ظاهراً در یأسنومیدكننده ست كه میتوان عظیمترین معنا را یافت و در چنین  ضعیتها آورترین و

رد. كسییانی كه در زنددی معنا مییابند، به حالت فرارفتن از خود یابی جان میگیاسییت كه شییدیدترین نیاز به معنا

سالم،                      صیت  شخ سی كمال، الگوهای  شنا ست )روان ستی ا سین حالت ه سالم، واپ صیت  شخ سند كه برای  میر

میگوید طبایع عمیق هردز  بعنوان اندیشمندی وجوددرا،  ،4ركگوریك(. همچنین سورن  443و 454شولتس: صص   

چیز را بیاد روسیییت كه آنها همه این ل نمیشیییوند. ازاند، مبدّد و به چیزی جز آنچه بودهخود را فراموش نمیکنن

 .(44ص :ركگوریك ،ولرزآورند؛ اما این یادآوری توأم با رنج است )ترسمی

سان معنی    شنا ست     موالنا نیز مانند روان شی میداند و رنج و غم را برای د سختی را مقدمج خو  یافتن به كمالدرا، 

رنج ماست )مبانی   او بر این باور است كه در درون هریک از ما عیسایی است كه تولدش در دروِ   ی میشمرد.  ضرور 

حق كسییی راسییت كه آن را در رنج و  حقیقتِ»بنابر تعابیر خاص حالج، . (544ص :حلبی ،عرفان و احوال عارفان

شیب خویش ب (43ص :)حالج، میسن « محنت میجوید سیار   . مولوی در زنددی پرفرازون ا تحمل رنجها و دردهای ب

سبی           سیار منا ست. رفتار او الگوی ب سایج عشق به شمس و فراق زودهنگام او به معنای زنددی دست یافته ا و در 

برای انسیییان امروز اسیییت تا بتواند رنجهای زنددی را تحمل كند و از معنای زنددی غفلت نکند. در نظر موالنا              

میگیرند، برای آن است كه روح ما تصفیه شود و در مسیر تکامل قرار دیرد.        رنجهایی كه در مسیر زنددی ما قرار 

 ریاضت و سختیهای آن برای این است كه روح ما از آلوددیها نجات یابد و با زاللی و صفا بسوی تعالی برود. 

 بهر آن اسییییت این ریییاضییییت وین جفییا       

 بییهییر آن اسییییت امییتییحییان نیییییک و بیید  

 

 تیییا بیییرآرد كیییوره از نیییقیییره، جیییُفیییا  

 ا بییجییوشیییید بییر سییییر آرد زر زَبیید    تیی

 (333و  336، ابیات 4)مثنوی، ج                

 از نظر او خداوند رنج و اندوه را به این سبب خلق كرده است تا شادی و شادمانی آشکار شود. 

 رنییج و غییم را حییق پییی آن آفییرییید    

 

 تییا بییدین ضیییید خوشییییدلی آییید پییدییید      

 (4435، بیت4)مثنوی، ج                          

 افکند. لطف مطلق خداوند داهی سود انسان را در قهر خویش میداند و برای تعالی انسان او را به رنج می

 دییر نییدیییدی سیییییود او در قییهییر او    

 

جو                    هر ق لق  ط م طف  ل  كی شییییدی آن 

 (613، بیت 4)مثنوی، ج                     

 چنین است كه عاشق، شیفتج لطف و قهر معشوق میشود.

ق      بر  قم  فش بییه جیید        عییاشییی ط ل بر   هر و 

 

هر دو ضیییید             ین  من عییاشییییق ا عجییب  ل  بوا

 (4575، بیت 4)مثنوی، ج                      

افکند، و عاشیییق چون رنج را مایج كمال میداند و چنین تلقی میکند كه معشیییوق برای كمال او، او را به رنج می       

 خاطر خشنودی خدا هر رنجی را تحمل میکند.  عاشق رنج میشود و به

                                                      
1.Soren Kierkegaard  
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 اخییوش او خییوش بییود در جییان میین  نیی

یش             خو یش و درد  خو نج  بر ر قم   عییاشییی

 

 رنیییجیییان مییینجیییان فیییدای ییییار دل 

 بییهییر خشیییینییودی شییییاه فییرد خییویییش  

 (4777و4774، ابیات 4)مثنوی، ج                

البته موالنا هشدار میدهد كه هر رنجی پسندیده نیست، رنجهایی كه برای كسب دنیا در سینه داریم و غباری كه       

سی       خبه  سوا سی عمر ما را میدرود و همانند و ست كه همچون دا اطر غرور و خودخواهی در دل داریم، اندوهی ا

 آرام از بین میبرد. افتد و آن را آراماست كه بر پیکر روح ما می

نه         این ندر سیییی كه ا ها  مه غم  هاسییییت  ه

چون داس مییاسییییت           كن  یخ  ب غبییار  ین   ا

 

 از غییبییار و دییرد ِ بییود و بییاد مییاسیییییت     

 شیییید و آنچنیان وسیییواسِ میاسییییت   این چنین 

 (6647و6644، ابیات 4)مثنوی، ج                     

ست كه در راه تعالی و توجه به خدا و در جست    شیرین ا شد. دردها فرستادۀ مرگ   این رنجها زمانی  وجوی معنا با

س       شدار بدهند كه معنای زنددی را فراموش نکنید و به دنیا تعلق و دلب سان ه ستند تا به ان شته ه شید.   تگی ندا با

كسانی كه وابستج دنیا هستند بسختی جان میدهند و هركس كه به تن توجه كند، از جان غافل میشود و روحش 

 به كمال دست نمییابد. 

تو را           مر  ین  یر مرگ ار دشییییت شییی  جزو 

 آییید رسیییییول دردهییا از مییرگ مییی   

ُمرد                 لخ  ت یزییید او  م ین  یر  هركییه شیییی

 

کنیید كییل را خییدا         دان  ی م ین  یر  كییه شیییی

 ولییش رو مییگییردان ای فضییییول  از رسییی

 هییركییه او تیین را پییرسییییتیید جییان نییبییرد 

 (6356-6355، ابیات 4)مثنوی، ج              

آدم عاشییق و عارف خطاب به خدا میگوید: ای محبوب حقیقی تا وقتی كه با جمال تو دمسییاز بودم، هر رنجی بر  

الدین میگوید تنها جاللپاک بودم.  من دوارا و شیییرین بود و در جویبار عشییق و محبت تو از زواید و ناخالصییی  

مولوی، مردن و شدن، مالزم  جاصلی اندیش جآورد. جانمایتحمل رنج و ایستاددی است كه قابلیتهای تازه بوجود می

اهلل و بقای باهلل اسیییت. تمامی آفرینش از حركت دیالکتیک پیروی میکند. این حركت، حركتی          دائمی فنای فی 

ست كه      صعودی ا ستکمالی و  سانی و جسمانی، بلکه در جهان دیگر نیز ادامه مییابد     نها سر زنددی نف سرا  تنها در 

 (.11-15، عبدالحکیم: صص عرفان مولوی)

 از كیییَبیییَد فیییارغ بیییُدم بیییا روی تیییو

 

 ور زَبیید صیییییافییی بییُدم در جییوی تییو    

 (4745، بیت 4)مثنوی، ج                        

باكی ندارد، چون كه در ویرانه، دنج معرفت سییلطان را بدسییت   در چنین حالتی اسییت كه انسییان از ویرانی غم 

 آورد و به تعالی و كمال میرسد. می

 میین چییه غییم دارم كییه ویییرانییی بییود    

 

 زیییر ویییران دیینییج سییییلییطییانییی بییود      

 (4711، بیت 4)مثنوی، ج                          
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ی مشکالتی كه   4اند: الت بر دو دستهبندی كند: از یک جهت مشکدر حقیقت انسان باید مشکالت زنددی را طبقه

و  ریزی كردحل ندارند. باید برای برطرف كردن مشکالت نوع اول تالش و برنامهی مشکالتی كه راه 6حل دارند؛ راه

مشییکالت نوع دوم را باید پذیرفت و نوع نگاه را به آنها تغییر داد. زنددی انسییان در دنیا همواره با صییدها رنج و   

ست    شکل همراه ا سرای امن م سرای درد و رنج و محنت و ناهمواری و    . باید ب ذیریم كه دنیا  ست. اینجا  وامان نی

 (.443 - 473درمانی، حکمت: صص مشکالت است )ایمان

 

 درمانیدرمانی: جمعج( اجتماع

ه  ربوط بهای این واقعیت كه انسان حیوانی اجتماعی است، این است كه او همواره در بین ارزشهای میکی از پیامد

فردیت و ارزشییهای مربوط به همرنگی با جماعت، در حالتی پر از تنش بسییر میبرد. همرنگی را میتوان تغییر در   

شار واقعی یا خیالی ازطرف فردی دیگر یا دروهی از مردم تعریف كرد.       صی در نتیجج اِعمال ف شخ رفتار یا عقاید 

مرنگی میکنیم كه رفتار آنان تنها راهنمای ما برای عملِ در عین حال بسیییاری از مواقع به این دلیل با دیگران ه 

سی اجتماعی،            شنا ستیم )روان صه اینکه اغلب ما برای تعیین واقعیت امور به دیگران متکی ه ست. خال سب ا منا

 (.51-16ارونسون: صص 

ه این ه بشخصیت انسان را بیشتر محصول فرهنگ میداند. درنتیجه به اعتقاد وی سالمت روان بست        » 4اریک فروم

آورد، نه اینکه فرد تا چه اندازه خودش را با اسییت كه جامعه تا چه اندازه نیازهای اسییاسییی افراد جامعه را برمی  

ای اجتماعی اسییت. جامعج جامعه سییازدار میکند. درنتیجه سییالمت روان بیش از آنکه امری فردی باشیید، مسییئله

آفریند و مانع رشد كامل افراد میشود. جامعج   اعتمادی میناسالم یا بیمار در اعضای خود دشمنی و بددمانی و بی   

شند       شق بورزند، بارور و خالق با ضای خود امکان میدهد به یکدیگر ع سی كمال، الگوهای    « سالم به اع شنا )روان

(. انسان متأثر از فرهنگ و جامعج خویش است، اما محکوم آن نیست. انسانهای      44شخصیت سالم، شولتس: ص      

سته تالش  سالم      میکنند كه جامعه برج شد بدهند تا در جامعج  سالم بیافرینند و فرهنگ اجتماعی مردم را ر ای 

شوند.     سالم تربیت  شی حیاتی در بهبود دنیا برای زنددی ایفا كنند. در       »افراد  سان اجتماعی میتوانند نق شنا روان

شادی و بهجت خود این اعتقاد محرمانه را می رورانیم كه رو  سان اجتماعی موقعیتی بینظیر   واقع در لحظات  شنا ان

های مهمی نظیر همرنگی، متقاعدسیییازی و دارند، و میتوانند ازطریق فراهم سیییاختن فهم بیشیییتر دربارۀ پدیده  

شگری، تأثیری هرف و مطلوب بر حیات ما بگذارند   پیش شق و پرخا سون:      « داوری، ع سی اجتماعی، ارون شنا )روان

سی اجتماعی عبارت   65-64صص   شنا سانها به      (. روان ست از نفوذی كه مردم بر عقاید یا رفتار دیگران دارند. ان ا

 نفوذ اجتماعی سه دونه پاسخ میدهند: 

منظور كسب پاداش یا اجتناب از تنبیه، برانگیخته شده باشد. در   : رفتار فردی را توصیف میکند كه بهمتابعتی  0

 اند. و دیگر حیوانات ندیده سطح متابعت بسیاری از پژوهشگران تفاوت چندانی بین انسان

                                                      
1. Erich Fromm 
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وذ نف: پاسخ به نفوذ اجتماعی مبتنی بر آرزوی شخص برای همانند شدن با شخصیتی صاحب      همانندسازی یییی 2

ست، اعتقاد        شهایی كه اختیار كرده ا ست كه در همانندسازی فرد به عقاید و ارز ست. تفاوتش با متابعت در این ا ا

 توار و پابرجا نیست. پیدا میکند، هرچند این اعتقاد خیلی اس

: درونی كردن یک ارزش یا اعتقاد، عمیقترین و پایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعی است. انگیزۀ درونی كردن ـ 3

درونی  كردن یک اعتقاد خاص، مبتنی بر این تمایل است كه میخواهیم رفتار و افکارمان درست و صحیح باشند.     

 (. 46-44اداشی درونی است )همان: صص بنابراین پاداش برای قبول آن اعتقاد، پ

در سییازوكار عرفان و توصییف نیز پیران واقعی در پی درونی كردن ارزشییها و اعتقادات خویش هسییتند. همچنین   

صیت پایداری بیابند. از            شخ ست را درونی كنند و  شهای در سالکان طریقت تا آنان نیز ارز ستند برای  الگویی ه

اند در جامعه شرایط مناسب را برای رشد فرد فراهم كنند و    رانی وقتی نتوانسته طرفی عارفانِ مسئول و دردمند ای 

اند تا محیط اجتماعی كوچک اما تالشهای آنان برای ساختن جامعه به شکست انجامیده است، به خانقاه پناه برده     

مین بکنند. در حقیقت سیییالمی را فراهم آورند تا افراد در این محیط بتوانند نیازهای روانی و معنوی خویش را تأ    

 خانقاه، یک محیط اجتماعی كوچک برای ساختن فرد و رشد و تعالی اوست. 

در خانقاه پیر و مراد نقش اسییاسییی و مهمی دارد و بُعد دیگر زنددی در خانقاه زنددی عاشییقانه و آرمانی عارفان  

ستند كه الزم و ملزوم همدیگرند.         شج محوری عارفان ه شق دو اندی ست. پیر و ع شد یکی از    ا شاره  همچنانکه ا

انسییان از خود »های فرانکل ارادۀ معطوف به معنا اسییت. او برای تحقق این حقیقت تئوری اسییاسیییترین اندیشییه

ی انسانتر    »آفریند: را می« فرارونده ی خود را در راه چیزی یا كسی ایثار كنیم  هرچه بیشتر بتوانیم از خود فرارویم 

مهم انسانهای ازخودفرارونده، توانایی ایثار و  و پرورش شخصیت سالم است. ویژدی     میشویم. این معیار نهایی رشد  

شق. با ایثار             شقانه وجه دیگری هم دارد: ایثار ع ست، اما رابطج عا سان ا شق هدف نهایی ان ست. ع شق ا دریافت ع

ا عشییق اند ببینیم. بعشییق به دیگری میتوانیم فضییائل و ویژدیهای ممتاز او، حتی آنهایی را كه هنوز تحقق نیافته

اش و از آنچه میتواند بشیییود، آداه كنیم. در عشیییق نشیییدهمیتوانیم محبوب خود را از اسیییتعدادهای بالقوۀ عیان

 مند میگردندشییان برای انسییانی كاملتر شییدن بهره دوجانبه، هر دو از توفیقی بزرگ و تحقق اسییتعدادهای بالقوه

(. این حقایق كه از زبان فرانکل بیان شد، 447و  454لتس: صص )روانشناسی كمال، الگوهای شخصیت سالم، شو      

در خانقاه در رابطج مراد و مرید، و عشق چندجانبج مریدان شکل درفته است و آنان در بیان ارادت و عشق خویش 

شده  سالک اند. از طرفی نظارت چندجانباند و او را الگوی رفتار خویش قرار دادهبه پیر، از معنویت او برخوردار  ان ج 

شده         شد و تعالی روحی عارفان  ست موجب ر شقانه همراه بوده ا در خانقاه بر رفتار و اعمال یکدیگر كه با نگاه عا

بشییریت خوانده اسییت(  « یابندهنمونج كمال»های هر نوع )كه مزلو آنها را فقط با بررسییی بهترین نمونه»اسییت. 

م. ]...[ ظاهراً این اشیخاص كامالً سیالم از بسییاری از این    میتوانیم آنچه سیالمت روان را تشیکیل میدهد، بیاموزی  

نقصیییند: در فهمیدن و پذیرفتن خود و دیگران، در طبیعی و خودانگیخته بودن، در توجه و شیییفقت به  جهات بی

شارهای اجتماعی      شکیبایی و مدارا با دیگران و در توانایی مقاومت در برابر ف شریت، در  صص  « ب و  447)همان: 

444 .) 
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سانهای كمال  م ست، یکی از بهترین نمونه  والنا در توصیف ان ست ك  یابنده فراوان سخن دفته ا ه  های سخن او این ا

یافته هر سؤالی را پاسخ میدهد و هر مشکلی را حل میکند. آنان ترجمان رازهای درونی ما و در     دیدار پیران كمال

 درفتاریها یاریگر و دستگیر ما هستند. 

 ر سیییییؤالای لییقییای تییو جییواب هیی    

هرچییه مییا را در دل اسییییت         نی  جمییا  تر

 

قیییل        بی  تو حییل شییییود   وقییالمشییییکییل از 

یش در دییل اسییییت          هركییه پییا یری،  گ ت  دسییی

 (49و47، ابیات 4)مثنوی، ج                          

موالنا پیران را اسییرافیل زمان مینامد كه با دمیدن نفس خویش، انسییانهای مرده را زنده میکنند و روح آدمیان را 

 ی میبخشند. تعال

 هییییین كییه اسییییرافیییییل وقییتیینیید اولیییییا   

 

حیییا       حیییات اسییییت و   مرده را زایشییییان 

 (4435، بیت 4)مثنوی، ج                        

ست. در        خانقاه سلوک فردی عارفان را به یک حركت جمعی و كار دروهی تبدیل میکرده ا ست كه  مکانی بوده ا

 جمعی می رداختند و به تزكیج نفس وخاصش به سیروسلوک دسته خانقاه یاران یکدل با راهنمایی پیر و شادردان

تعالی روحی یکدیگر نظارت دقیقی داشتند. در خانقاه نقش پیر و مراد نقشی اساسی بوده است و موالنا در مثنوی 

را  هدربارۀ اهمیت پیر و تأثیردذاری او بسیار سخن دفته است. از نظر او پیر سایج یزدان در جهان است و نقش دای

 برای مریدان ایفا میکند و انسان را از خیاالت باطل دور میسازد. 

 اشسییییایییج یییزدان چییو بییاشیییید دایییه   

 

 اشوارهییانیید از خیییییال و سیییییایییه      

 (166، بیت 4)مثنوی، ج                          

د. مانند جاد كنبخش زنددی انسان باشد و در انسان تحولی عمیق ای   او معتقدست همنشینی با اولیا میتواند رهایی  

 همنشینی با پیامبر كه صحابه را متحول میساخت. یک نگاه پیامبر بر ابوبکر او را به ابوبکر صدیق تبدیل كرد. 

كیمیییاسییییت                 مقبالن چون   همنشیییینی 

 چشیییییم احییمیید بییر ابییوبییکییری زده     

 

جاسیییت؟    چون    یایی خود ك  نظرشیییان كیم

قی شییییده        ی یق، صیییید  او ز یییک تصیییید

 (6499و6497یات ، اب4)مثنوی، ج                

البته موالنا بدرسییتی هشییدار میدهد در كنار عارفان حقیقی، پیران مدعی فراوانند كه از مریدان سییوءاسییتفاده    

 میکنند و آنان را دمراه كرده و مردم را میچاپند. پس باید بسیار دقت كرد و فریب آنان را نخورد. 

 روی هسییییتچییون بسییییی ابییلیییییس آدم 

 

 ون حییرف درویشیییییان بییدزدد مییرد د   

 

ید داد دسییییت      به هر دسیییتی نشییییا  پس 

 (344، بیت 4)مثنوی، ج                           

می زآن فسییییون            ی ل بر سیییی خوانیَید  ب  تییا 

 (344، بیت 4)مثنوی، ج                        

شد و        در جایی دیگر وقتی به اختالف راهها و تفاوت دیدداه سان باید مواظب با شدار میدهد ان شاره میکند، ه ها ا

تأكید میکند انسییان باید اسییتاد و راهنما را بدرسییتی انتخاب كند و برای این كار باید راه را بشییناسیید و الگوهای 
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سئولیت انتخاب خویش را ب ذیرد تا به               سان باید م شد. ان س ردۀ دیگران با سر شخیص بدهد و نباید  ست را ت در

 انتخاب درست دست یابد. 

یی              تو هم  فتییه كییه اسییییتییا  د کی  ی  در 

 و سییییخییرۀ مییردان مشییییو   مییرد بییاش

 

یی           تو هم  نکییه اسیییتییا را شییینییاسییییا   زآ

دردان مشیییو          یر و سیییر د خود   رو سیییر 

 (143، بیت 4)مثنوی، ج                          

بر دوستی پیر، موجب دوستی با یاران همراه نیز میشود و در نهایت موجب دوستی با همج      در خانقاه، عشق عالوه  

دمیان با هر عقیده و مشییربی باز بوده و پذیرای همج انسییانها بوده اسییت. در خانقاه ها بر روی آانسییانها. درِ خانقاه

انسیییانها خدمت به یکدیگر و نظارت بر كار هم و هدایت كردن با رفتارهای درسیییت و كارهای عملی دیگری را                

 تمرین میکردند. 

 مییؤمیینییان آیییییینییج هییمییدیییگییرنیید         

 

 اییین خییبییر مییی از پیییییمییبییر آورنیید      

 (4369، بیت 4)مثنوی، ج                           

شد، به        سان با هر جمعی كه همراه با ست. ان سیار مهم ا موالنا تأكید میکند كه در این راه همراهی با یاران یکدل ب

 دنبال نور و تکامل و سعادت هستی، باید آماددیش را در حین راه بدست آوری.آید. ادر به شکل آنان درمی

بر                    هی  خوا ی م تی كییه  ف ج هر  تو   وپس 

 نییور خییواهییی مسییییتییعیید نییور شییییو     

 

فات دوسیییت شیییو        کل و صییی  محو و همشییی

 و دور شییییو بییییینخییویییشدور خییواهییی

 (3454و3455، ابیات 4)مثنوی، ج                

 انسان در اثر همنشینی با یاران همرنگ و همجنس آنان میشود. 

 یییا مییگییر آن قییابییل جیینسیییییی بییود    

بود              ن نس مییا  ج چو آب و نییان كییه  م  ه

 

 جینیس او شییییود  چیون بییدو پیییوسییییت     

 دشییییت جیینییس مییا و انییدر مییا فییزود   

 (944و994، ابیات 4)مثنوی، ج                   

بنابراین در مبانی عرفان و توصف و در باور موالنا حضور در خانقاه و در كنار پیران و مریدان دیگر، موجب رشد و    

 درمانی میگردد.تعالی شخص و به نوعی جمع

 

 گیرینتیجه

شهای مختلف روان از دذشته تاكنون   سازداری او با محیط بیرونی و     رو سان و  سالمت روانی ان درمانی برای ایجاد 

سان          شناخت زوایای وجودی ان ست. موالنا، بعنوان معلم اخالق و معنویت، با  شده ا درونی و رشد و تعالی او وضع 

اده اسییت كه مهمترین آنها: برای كاهش آالم انسییان و سییعادت و كمال او، روشییهای كاربردی مختلفی را ارائه د 

ای دارد. طبیب با دوش دادن به  العادهدرمانی اسییت. در مثنوی قصییه نقش فوقدرمانی و اجتماعدرمانی، رنجقصییه

قصج بیمار، درد او را تشخیص میدهد. بیمار با بیان قصج خویش، دردش تسکین مییابد و مهمتر از همه، موالنا با      

دام هبیمار می ردازد و برای سالمت روحی و روانی او راهکاری مییابد و همراه او دامبیان قصه و تمثیل به مداوای ب
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صه         سر ق سرا ست كه موالنا در  سوی تعالی و تکامل دام برمیدارد. این نقش مهمترین كاری ا های مثنوی به آن ب

ت كه روح ما تصفیه شود   توجه دارد. موالنا معتقد است رنجهایی كه در مسیر زنددی ما قرار میگیرند برای آن اس   

سختی را مقدمج           سان معنادرا،  شنا سوی تعالی برود. موالنا مانند روان صفا ب و از آلوددیها نجات یابد و با پاكی و 

شمرد. از نظر او لطف مطلق خداوند داهی          ضروری می ست یافتن به كمال  شی میداند و رنج و درد را برای د خو

افکند. این رنجها زمانی شیرین میشود كه  و برای تعالی انسان او را به رنج میرنج را برای كمال انسان الزم میداند 

 وجوی معنا و روی آوردن به خدا باشد. در راه تعالی و در جست

از سییویی دیگر انسییان متأثر از فرهنگ و جامعج خویش اسییت، اما محکوم آن نیسییت. انسییانهای برجسییته تالش 

فرهنگ اجتماعی مردم را رشیید بدهند تا در جامعج سییالم افراد سییالم تربیت ای سییالم بیافرینند و میکنند جامعه

سان             ست، بهترین رفتار اجتماعی ان شها و اعتقاداتِ در سان اجتماعی، درونی كردن ارز شنا شوند. از دیدداه روان

شها الگوی     ست. موالنا پیران واقعی را الگوهای موفقی در این زمینه میداند كه با درونی كردن ارز سبی برا ا ی منا

سالکان طریقت هستند. عارفان واقعی وقتی نتوانستند در جامعه شرایط مناسب را برای رشد افراد فراهم كنند و        

تالشیهای آنان برای سیاختن جامعه به شیکسیت انجامید، به خانقاه پناه بردند تا یک محیط اجتماعی كوچک اما     

نیازهای روانی و معنوی خویش را تأمین كنند. در خانقاه، پیر  سیییالم را فراهم آورند و افراد در این محیط بتوانند   

شج             شق دو اندی ست. پیر و ع شقانج عارفان ا سی و مهمی دارد و بُعد دیگر زنددی در خانقاه زنددی عا سا نقش ا

محوری عارفان اسیییت كه الزم و ملزوم هم هسیییتند. در خانقاه انسیییانها خدمت به یکدیگر و نظارت بر كار هم و 

 درمانی است.ردن با رفتارهای درست را تمرین میکنند. این امر همان اعتقاد به جمعهدایت ك

 

 منافع تعارض

سنددان  شریه  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده  اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه سئولیت . ا  ارضتع دزارش م

 را دهش  ذكر موارد كلیه مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر

 

REFERENCE 

Abdul Hakim, Khaliphe. (2004). Irfan Rumi. Translated by Ahmad Mohammadi and 

Ahmad Mir Alaei, Tehran: Scientific and Cultural, pp. 40-44. 

Aronson, Elliott. (2005). Social Psychology. Translated by Hossein Shokrshkan, 

second edition. Tehran: Roshd, pp. 20, 21, 61, 63, 42-54. 

Bamshki, Samira. (2014). Narrative of Masnavi stories. second edition. Tehran: 

Hermes, p.20. 



 043/ درمانی در مثنوی )با تأكید بر دفتر اول(انواع روان

 

 

Desico, J. (2005). Assessing self-development through narrative approaches in child 

and adolescent psychotherapy. Journal of Child and Adolescent Psychiatry 

Nursing, 18 (2), pp. 43-92. 

Frankel, Victor. (2001). Man in search of meaning. Translated by Akbar Maarefi. 

Sixth edition. Tehran: University of Tehran Press, p.53. 

Halabi, Ali Asghar. (1998). Fundamentals of mysticism and the state of mystics. 

Tehran: Myths, p 96. 

Hekmat, Nasrullah. (2007). Faith therapy. Tehran: Elham, pp. 173 - 193. 

Kierkegaard, Soren. (2008). T. Wellers. Translated by Abdul Karim Rashidian. 

Tehran: Ney, p. 69. 

 Mason, h. And. (1999). Hallaj, translated by Majdaldin Keyani, Tehran: Markaz 

Publishing, p.93. 
Nazi Dizaji, Sajjad. Keshti Qalati, Ahmad Reza. And Parvizi, Reza. (2010). Using 

narrative in architecture education. Education Technology, 5 (1), pp. 37-48. 

Pink, Daniel. (2016). Completely new mind. Translated by Reza Amir Rahimi. Fifth 

Edition. Tehran: Exploration, pp. 151-153. 

Prochaska, Jimzao. And Norcross, John C.C. (2002). Theories of psychotherapy. 

Translated by Yahya Seyed Mohammadi, Tehran: Roshd. 

Schultz, Duane. (1992). Perfection Psychology, Healthy Personality Patterns. 

Sixteenth edition. Tehran: Peykan, pp. 1-3-150-159-163-156-167-117-119. 

Shafi'abadi, Abdullah and Naseri, Gholamreza. (1992). Theories of counseling and 

psychotherapy. Third edition. Tehran: University Publishing, p.62. 

Vazinpur, Nader. (1989). The spiritual sun. Tehran: Amirkabir, pp. 38-48. 

Zamani, Karim. (1994). Comprehensive description of Masnavi, Tehran: Ettela’at. 

Zarrinkoob, Abdul Hussein. (1994). Step by step to meet God. Tehran: Elmi, p. 261. 
 

 فهرست منابع

زی دیزجی، سییجاد. كشییتکار قالتی، احمدرضییا. و پرویزی، رضییا.   دویی در آموزش معماری، نااسییتفاده از روایی

 .19-37، صص 5( 4، )فناوری آموزش(. 4394)

(. ترجمج اكبر معارفی. چاپ ششم. تهران: انتشارات دانشگاه      4395وجوی معنا، فرانکل، ویکتور. )انسان در جست  

 تهران.

 (. تهران: الهام.4394درمانی، حکمت، نصراهلل. )ایمان

 (. تهران: امیركبیر.4349پور، نادر. )معنوی، وزین آفتاب

 (. تهران: علمی.4373كوب، عبدالحسین. )پله تا مالقات خدا، زرینپله



414-444 صص ،41 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 444

.نی نشر تهران: .عبدالکریم رشیدیان جترجم(. 4397، كیركگور، سورن. )ولرزترس

.مجدالدین كیوانی، تهران: نشر مركز جترجم (.4379. )میسن، ه. و حالج،

(. ترجمج رضا امیررحیمی. چاپ پنجم. تهران: كندوكاو.4345كامل نو، پینک، دانیل. ) ذهن

(. ترجمج حسین شکرشکن، چاپ دوم. تهران: رشد.4391روانشناسی اجتماعی، ارونسون، الیوت. )

(. چاپ شانزدهم. تهران: پیکان.4399روانشناسی كمال، الگوهای شخصیت سالم، شولتس، دوآن. )

(. چاپ دوم. تهران: هرمس.4343داستانهای مثنوی، بامشکی، سمیرا. ) شناسیروایت

(. تهران: اطالعات.4376شرح جامع مثنوی، زمانی، كریم )

.احمد محمدی و احمد میرعالئی، تهران: علمی و فرهنگی جترجم (.4393. )خلیفه ،عبدالحکیم ،عرفان مولوی

.تهران: اساطیر (.4377. )اصغرحلبی، علی ،مبانی عرفان و احوال عارفان

(. چاپ سییوم. تهران: نشییر 4374آبادی، عبداهلل. و ناصییری، غالمرضییا. )درمانی، شییفیعهای مشییاوره و رواننظریه

دانشگاهی. 

یحیی سیییدمحمدی، تهران:  جترجم(. 4394و نوركراس، جان.سییی. ) .پروچاسییکا، جیمزاو ،درمانیهای رواننظریه

.رشد

Desocio, J.E. (2005). Assessing self-development through narrative approaches in 

child and adolescent psychotherapy. Journal of Child and Adolescent 

Psychiatric Nursing, 18 (2), pp. 43-92.       

همعرفی نویسند
م نور، ایران.استادیار دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیا: فردجلیل مسعودی

(Email: jalil.masoudi.fard@gmail.com) 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as 
long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the 
publishers.

Introduction of the author
Jalil Masoudi-Fard: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Payame 
Noor University, Iran.
(Email: jalil.masoudi.fard@gmail.com) 

mailto:jalil.masoudi.fard@gmail.com
mailto:jalil.masoudi.fard@gmail.com

