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فارسی شناسی نظم و نثر  نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب)

 چکیده:
هاي ارزشمند خود به شیوة تمثیل، با بیان حکایات و  مثنوي معنوي در آموزه   زمینه و هدف:

ساز اعمال نکات اخالقی همواره انسان را از نگرشهاي غیرمنطقی، غیرعقالنی و بیهوده که زمینه
ناپسند میباشند، برحذر میدارد تا هنگام بروز رنجها و ناگواریها مناسبترین راهکار را انتخاب نماید. 

هیجانی خود به دوازده باور  -شناس معروف نیز در نظریۀ رفتاردرمانی عقالنیت الیس روانآلبر
آشفتگیهاي  و  اضطراب  آنها موجب  به  اعتقاد  که  دارد  اشاره  ذهن  در  غیرعقالنی  و  غیرمنطقی 

مورد اهمالکاري میباشد و در پی آن است که چرا   ها درروحی افراد میشود. یکی از این نظریه 
تأخیر میانسان تص به  را  فعالیتها و واگذار میمات خود  از  اجتناب  به  تمایل  اهمالکاري  اندازد؟ 

کردنِ انجام آنها به آینده تعریف شده است. در این مقاله ضمن بررسی موضوع غفلت از دیدگاه 
شناسی عرفانی مولوي بعنوان یکی از عوامل رنجهاي بشر و همچنین اهمالکاري که معادل روان

میباشد، از میان مصداقهاي شیوة درمانی الیس در مثنوي، یک حکایت بعنوان نمونه   این مبحث
 مورد بررسی و مطابقت قرار گرفته است.

برداري از منابع مختلف بویژه  توصیفی و فیش-این پژوهش براساس شیوة تحلیلی روش مطالعه:
 مثنوي انجام شده است.

ر این باورند که تأخیر در انجام کارها و واگذار کردن در باب اهمالکاري موالنا و الیس ب  ها:یافته
آنها به فردا و آینده بتدریج بصورت عادت ناپسند درآمده و ترك آن بسیار دشوار خواهد بود و  

 مندي از مواهب زندگی خواهد شد.موجب ازدست رفتن فرصتهاي عمر و عدم بهره 
اند تا انسان ه شیوة خاص خود تالش نموده موالنا از قرنها پیش و الیس هر کدام ب گیري:نتیجه 

قدر زمان و فرصتها را قبل از آنکه دیر شود، بداند و بتواند باورهاي منفی و بیهوده را در ذهن 
 خود تغییر دهد تا گرفتار خطاهاي شناختی و رفتاري نشود و به تعادل روحی و آرامش برسد.

 

 1400خرداد  24 :دریافت تاریخ   
 1400تیر  25:  داوري تاریخ   
 1400مرداد  07: اصالح تاریخ   
 1400شهریور  27: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي کلمات 

 مولوي، مثنوي معنوي، غفلت،
 آلبرت الیس، اهمالکاري،

 هیجانی.-نظریۀ رفتاردرمانی عقالنی
 

 :مسئول نویسنده * 
    @yahoo.com1977ghanbari.  
 42420601 )61 98(+   

 



JSPPP, (١٥)٦٥-٤٧ :٧٦, September ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: http://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
Psychological analysis of negligence from the point of view of Rumi And Albert Ellis's 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Masnavi Manavi in its valuable teachings in 
the form of allegory, by telling moral anecdotes and points, always warns man 
against irrational, irrational and useless attitudes that are the cause of bad 
deeds, in order to choose the most appropriate solution when suffering and 
misfortunes occur. The famous psychologist Albert Ellis in his theory of rational-
emotional behavior therapy refers to twelve irrational and irrational beliefs in 
the mind, the belief in which causes anxiety and emotional turmoil. One of 
these theories is about procrastination and seeks to explain why man delays his 
decisions. Procrastination is defined as the tendency to avoid activities and 
leave them to the future. In this article, while examining the issue of neglect 
from Rumi's mystical point of view as one of the causes of human suffering and 
also procrastination, which is equivalent to the psychology of this issue, one of 
the examples of Ellis treatment in Masnavi, an anecdote has been studied and 
matched. 
METHODOLOGY: This research is based on analytical-descriptive method and 
taking notes from various sources, especially Masnavi. 
FINDINGS: Regarding the procrastination of Rumi and Ellis, they believe that 
delay in doing things and leaving them to tomorrow and the future will 
gradually become an unpleasant habit and it will be very difficult to leave it, 
causing the loss of life opportunities and not enjoying the blessings of life. will 
be. 
CONCLUSION: For centuries, Rumi and Ellis have each tried in their own way to 
appreciate time and opportunities before it is too late and to be able to change 
negative and vain beliefs in their minds to make cognitive and behavioral errors. 
Do not and reach spiritual balance and peace. 
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 مقدمه 
  که  میباشد  تکبّر  و  سرمستی  با  توأم  غفلتِ  و  بیتوجهی  بشر  رنجهاي  ایجاد  عوامل  مهمترین  از  یکی  مولوي  دیدگاه  از

  اهمالکاري   است.  واقعی  سعادت  و  اخالقی  کمال  و  معنویت  از  انسان  شدن  دور  و  هستی  حقایق  دیدن  مانع  و  حجاب
  فرصتهاي   دادنِ  ازدست  موجب  آنها  انداختن  تأخیر  به  و  کارها  انجام  در  ورزیدن  تعلل  با  فرد  که  است  غفلت  نوعی  نیز

دیرباز در منابع    از  اهمالکاري  داشت. بحث  نخواهد  پی  در  فراوان  اندوه  و  حسرت  جز  درنهایت  و   میشود  زندگی  و  عمر
  برحذر   رفتاري  ناهنجاري  این  به  ابتال  از  را   سیروسلوك  اهل  پیوسته  عرفان  و  اخالق  علماي  و  بوده  توجه  اسالمی مورد

  بحث   این  که  است  سال  چهل  حدود  شناسیروان  در  ولی  برمیگردد  قبل  سال  هزار  سه  به  اهمالکاري  سابقۀ  اند.داشته 
  تأخیر   به  دهیم  انجام  میتوانیم  اکنون  که  را  کاري  چرا  که  نیست  فهم  قابل  ما براي  حتی امروز  و است  شده  مطرح

  و   شکل  یک  در  مسئولیتها  و  وظایف  انجام  از   فروگذاري  ). اهمالکاري 2007  همکاران،  و  فراري   اندازیم» (جی.می
  پیامدهاي   از  آگاهی  و  آن  انجام  جهت  فرد  توانایی  و  بودن  پذیراجتناب   علیرغم  انتظار،   مورد  و  موقع  به  و  زمان  و  اندازه

 تاریخ  دربارة  که  شناسیروان  ). نخستین2007  دورو،  و  میباشد» (بالکیس  مسئولیتها  انجام  از  ناخوشایندِ طفره رفتن
  کرده تألیف اهمالکاري علل تاریخی بررسی نام میباشد. وي کتابی به پل رینجن باخ است کرده بحث کارياهمال 
  جیمزنال   و ویلیام  الیس  آلبرت  نامهاي  به   شناسروان   دو  از او  نکرده است. پس  مسئله  حل  به  چندانی  کمک  اما  است

 میباشد.   ارائه  قابل  و  بدیع  کاري  خود  نوع  در  که  گماشتند  همت  اهمالکاري  شناسیروان   کتاب  نگارش  به
 نظریۀ 1950 سال در او است. شناختی  رویکرد اصلی پردازاننظریه  از آمریکایی، معروف شناسروان الیس، آلبرت

 هیجانی  هايجنبه   برعالوه   که  است  تعاملی  و  جامع  رویکرد  که  نهاد  بنیان  را  )REBTهیجانی (-عقالنی  رفتاردرمانی
  باور  دوازده  به  خود  نظریۀ  در  او  دارد.  نظرمدّ   نیز  را  آنها  فکري  هايمؤلفه   و   انسان  رفتاري  اختالالت  رفتاري،  و

  دچار   خود  نگرش  در  میشود  موجب  و  دارند  اعتقاد  آنها  خود به  ذهن  در  که افراد  دارد  اشاره  غیرعقالنی  و  غیرمنطقی
شوند.    مشکل  دچار  عقالنی  و  منطقی  گیريتصمیم   در  و  بدهند  ازدست  را  خود  هیجانی  تعادلِ  و  شوند  خطا  و  افراط
  را   افراد آنچه است معتقد او است. آینده در دلیل بدون کارها کردنِ واگذار و  اهمالکاري موضوع باورها این از یکی
  و   القا میکنند. احساسات  خودشان  به  مدام  افراد  که  است  غیرعقالنی  و  منفی  تفکرات  مینماید  رنجوري روان  دچار

  با رفتارش  و  احساسات میکند، فکر دارد  اهمیّت برایش که چیزي به فردي وقتی دارند. ارتباط هم با انسان اعمال
  همان  براساس  نیز  رفتارش  میکند،  شادي  پریشانی، غمگینی یا  احساس  شخص  وقتی  و  میکند  برقرار  ارتباط  آن

میکند» (چگونه    بروز  رفتارش  مبناي  بر  نیز   احساساتش  و  افکار  میزند،  سر  او  از  عملی  وقتی  و  میگیرد  شکل  احساس
  ) ABC(  اختصار  به  را  آن  که  خود  درمانگريروان  الگوي  در  ). الیس148آفرین زندگی خود باشیم، الیس: ص  شادي 
  نگرشها   و  میشوند  اهداف  به  رسیدن  مانع  که  )Activating(  برانگیزاننده  و  کنندهفعال   رویدادهاي  بررسی  با  مینامد

  است  ممکن و  میکنند  استفاده  خود  زندگی  در  برانگیزاننده  رویدادهاي  پردازش  براي  افراد  ) کهBeliefsرها (باو  و
  رفتاري  و  هیجانی نتایج  ) کهConsequences( پیامدها و باشند غیرعقالنی و غیرمنطقی یا و عقالنی و منطقی
  افراد  مینماید  تالش  میکند،  بروز  منفی  احساس  و  غیرمنطقی  رفتار  و بصورت  است  افراد  نگرش  و  تفکر  از  حاصل
  را   تصمیم  مناسبترین  مثبت، و  منطقی، عقالنی  نگرشهاي  کردن  جایگزین  با و  رویدادها  منطقی  پردازش  با  بتوانند
 ).1378ناصري،    و  آبادي  نمایند (شفیع  اتخاذ  رویدادها  مدیریت  و  رهایی  جهت
  حقیقت   و  گوهر  که  است  باور  این  بر  و  میداند  مرتبط  انسان  باور  و  نگرش  نوع  به  را  بد  و  نیک  امور  همۀ  نیز  موالنا
  ارزش   فاقد  که  است  جسم  و  رگ  و  استخوان  تنها  میماند  باقی  آنچه  اندیشه  از  غیر  و  اوست  اندیشۀ  همان  انسان
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خار و هیزم    یا   و  گلستان   گُل   همچون  میتواند  باور او  و  نگرش  نوع  اساس  بر  انسان   وجود  تمثیل،   بیان  در  میباشد.
 باشد.   آتشدان  و  گلخن
ــه  هـــمـــان  تـــو  بـــرادر  اي  اي انـــدیشـــ

ــت اســ گــل  ر  ــۀ  ـگ ــدیشــ و،  ان ی  ـت لشــــن  ـگ
 

ــا  ــی  م ــق ــو  ب ــخــوان  ت ــت ــه  و  اســ  اي ریشــ
ــود  ور ــاري،  ب ــو  خ ــه  ت ــم ــی ــی   ه ــن ــخ ــل  گ

 )277، بیت  2(مثنوي، دفتر                         
شناسی و و همچنین از دیدگاه رواندر این جُستار موضوع غفلت و اهمالکاري از دیدگاه خاص و عرفانی مولوي  

هیجانی آلبرت الیس مورد بررسی قرار گرفته و از میان مصداقهاي فراوان این  -طبق نظریۀ رفتاردرمانی عقالنی
است درجهت   پژوهش تالشی  این  است.  قرار گرفته  مورد مطابقت  نمونه  بعنوان  مثنوي، یک حکایت  شیوه در 

ا نتیجۀ  شناخت بیشتر اختالل رفتاري غفلت و  این  به  با آن و درنهایت رسیدن  همالکاري و راهکارهاي مبارزه 
اند، موالنا از قرنها پیش  شناسی بصورت جزئی و مقطعی ارائه داده پردازان علم روانافتخارآمیز که هر آنچه را نظریه

پی یافتن پاسخ   گرایانه مطرح نموده است. همچنین این تحقیق در با توجه به شناخت فطرت انسان و با نگرش کل 
 این پرسشها میباشد که:

 شناسی موالنا جهت رهایی از غفلت و اهمالکاري چیست؟راهکارهاي روان -1
 شناسی نوین مطابقت داشته باشند؟آیا این راهکارها میتوانند با روان -2
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش 
«بررسی تحلیلی داستان شیر و نخجیران  اي با عنوان  ) در مقاله 1396کالهی رستمی، رمضانی و اصغري گوار (

مثنوي مولوي براساس نظریۀ آلبرت الیس» به این نتایج میرسند که مولوي و الیس هر دو افراد را تشویق میکنند  
هاي منطقی را جایگزین احساسات منفی و مخرّب و باورهاي غیرمنطقی نمایند و اینکه  تا احساسات مثبت و ایده 

زاده، همتی درمانی از نوع پزشکی باشد، یک مدل تربیتی است. اسماعیل ه یک مدل رواننظریۀ الیس قبل از آنک
) در مقالۀ «تحلیل مدح و ستایش در دو حکایت مثنوي معنوي از منظر باورهاي غیرمنطقی 1391راد و مدنی (

غۀ تأیید شدن از  اند که نقاط مشترك فراوان در زمینۀ غیرمنطقی بودنِ دغدآلبرت الیس» به این نتیجه رسیده 
جانب دیگران در هر دو دیدگاه وجود دارد و هر دو این خصلت را ناشی از عدم خودشناسی صحیح انسان میدانند.  

نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی تطبیقی نظریۀ درمانگري الیس با منابع و  ) در پایان1379عباسی (
هایی وجود دارد و هر دو بر نقش شناختها  دو دیدگاه اشتراك نظریه   آثار اسالمی» به این نتیجه رسیده است که بین

و تأثیر آنها بر هیجانات، رفتار و نحوة تفکر و وجود نوعی فلسفۀ زندگی براي افراد تأکید دارند اما از این نظر که  
اند تغییرات  آورد دینی میتوآوردهاي مذهبی در درمانگري مخالف است و طبق دیدگاه اسالمی رويالیس با روي

 عمیق و پایدار فلسفی را موجب شود، بین دو دیدگاه اختالف وجود دارد. 
شناسی اند که تحلیل روانشده، نگارندگان پژوهش پیش رو، به این نتیجه رسیدهاکنون با توجه به بررسیهاي انجام

هیجانی آلبرت  -مانی عقالنیغفلت و اهمالکاري از دیدگاه مولوي با توجه به شش دفتر مثنوي از دیدگاه رفتاردر
اند و این پژوهش  الیس بصورت جامع و ترکیبی مورد بررسی قرار نگرفته و یا نگارندگان به آن دسترسی نداشته 

 میتواند درجهت شناخت بیشتر اختالل رفتاريِ اهمالکاري و راههاي مبارزه با آن ضروري و تأثیرگذار باشد. 
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 بحث و بررسی 
 اهمالکاري تعریف  

انگاري، مسامحه، تهاون، تعلل  نظر کردن، فروگذاري، رهاکردن، سهل غفلت در لغت به معناي فراموش کردن، صرف 
، ذیل واژة غفلت) و مترادفهاي مماطله و تسویف معموالً در نوعی اهمالکاري  1و اهمال بکار میرود (فرهنگ دهخدا، ج

 ).1992میکند (راغب اصفهانی،  بکار میروند که در قرارهاي زمانی تحقق پیدا  
تعلل یا اهمال از مترادفهاي واژة غفلت میباشد که در اصل از عربی وارد زبان فارسی شده است و در متون گذشته 

توجهی، کمی مواظبت و هشیاري است که تا حدودي تفاوت کاربردي دارد.  و کهن بیشتر به معناي سستی، بی 
ت از دیدگاه عرفانی مولوي، از واژة غفلت و در بخش بررسی دیدگاه آلبرت  پس در این مقاله در بخشِ بررسی غفل

شناسی نیز قبل از اینکه واژة اهمالکاري در ادبیات رفتارشناسی الیس از واژة اهمالکاري استفاده میشود. در روان
اما امروز تقریباً همه    استفاده میشد  Irrational Delayناپذیر  رواج پیدا کند، از اصطالح به تأخیر انداختن توجیه

یا اهمالکاري و به تعویق انداختن بکار میرود. واژة تعلل و اهمال از دو کلمۀ    "Procrastination"جا اصطالح  
"Pro"    به معنی محول کردن و"crastinus"    از ریشۀ التین    "تعلق به فردا"به معناي"Procrastinare"    به

انگاري و به تعویق انداختن است؛ یعنی محول  معادل اهمالکاري، سهل   است و  "به تعویق انداختن تا فردا"معنی  
). الیس  19شناسی اهمالکاري، الیس و جیمزنال: ص  کردن کاري به آینده که تصمیم به انجام آن داریم. (روان 

اجبار است کمعتقد است «اهمال  و  الزام  بایدها،  از  اهمالکاریها  ه کاري نشان شکست روحی است و ریشۀ تمام 
نتایجی جز نگرانی، تشویش و ترس از شکست، رنجش، خصومت، اضطراب، ناامیدي و پایین بودن سطح توانایی 

اي دربارة تعلل و اهمالکاري وجود ندارد و  شده ). البته تعریف واحد پذیرفته 49دربرابر مشکالت ندارد» (همان: ص  
. تعلل به تأخیر انداختن  اند تعریفی از آن ارائه داده   نظران از منظر خود به این موضوع توجه دارند وهریک از صاحب 

و جایگزین کردنِ تکالیف ضروري با انجام فعالیتهاي غیرضروري است و اجتناب از فعالیت، واگذار کردن انجام کار  
 ). 2002خواهی براي توجیه تأخیر در انجام فعالیت است (الیس و کانوس،  به آینده و استفاده از پوزش 

ایم که به هر دلیل منطقی یا  تعلل، به آینده محول کردن کاري است که تصمیم به اجراي آن گرفته  در مجموع
).  1998غیرمنطقی از زیر بار انجام آن شانه خالی میکنیم و به اعتقاد افراد تعلل دزد زندگی است (دوبینز و پتمن،  

هاست که به آن «سندرم فردا» نیز میگویند؛ زیرا  اهمالکاري به تعویق انداختن و یا با تأخیر انجام دادنِ عمدي کار
). برخی پژوهشگران میان اهمالکاري و 1399معموالً از عبارت «فردا انجام خواهم داد» استفاده میشود (فالح،  

میل میدانند درحالیکه فرد اهمالکار غالباً با مشغول شدن  اند و فرد تنبل را به انجام کار بیتنبلی تمایز قائل شده
 سایر امور از انجام تکالیف طفره میرود (همان).   به
 

 انواع اهمالکاري 
هاي شناختی، عاطفی و رفتاري آن تظاهرات گوناگونی دارد. با استناد به  اهمالکاري با توجه به پیچیدگی و مؤلفه

 گیري، پنج نوع مختلف از اهمالکاري مورد توجه است: آزارندگی تکالیف و اجتناب از تصمیم
ها در آخرین روزهاي  اري تحصیلی: طفره رفتن  از انجام تکالیف، آماده شدن براي امتحان و نوشتن مقاله اهمالک -1

 ترم تحصیلی. 
شده  اهمالکاري عمومی یا کلی: طفره رفتن از انجام فعالیتهاي جریان عادي زندگی روزمره طبق برنامۀ زمانبندي   -2

 شده. و انجام آن در زمان تعیین
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گیري به موقع و فوري در رویارویی با بسیاري از شرایط و  گیري: عدم توانایی تصمیمتصمیم  اهمالکاري در  -3
 مشکالت زندگی. 

رنجورانه: تمایل به تأخیر انداختن تصمیمات مهم زندگی بعلت اضطراب، نگرانی، افسردگی یا اهمالکاري روان  -4
 بیماري و ناراحتیهاي روانی دیگر. 

گیري و اهمالکاري رفتار در یک شخص  ي یا (غیرعادي): بروز اهمالکاري در تصمیماجبار-اهمالکاري وسواسی -5
 ). 2010که مانع موفقیت فرد میشود (کاگان، کالیب و کاندمیر  

تعلل معموالً در سه حوزة رسیدگی یا محافظت شخصی شامل تأخیر در کارهاي مرتبط با سالمتی، نظافت شخصی،  
ی و نگهداري از اموال میباشد و یا خودشکوفایی و رشد خود شامل تأخیر در  کارهاي منزل، رسیدگی به امور مال

و   احترام گذاشتن  یافتن همسر.  و  آموزشی  پیشرفت  فردي،  عالیق  اجتماعی،  فرصتهاي  و  با شغل  مرتبط  امور 
به دیگران داریم؛ بگونه به تعهدي که  آنها داده پایبندي  به  امیدواریم قولهایی را که  و  ایم فرامو اي که  ش کنند 

 ).Neenan ,۲۰۰۸ایم اکنون آزاردهنده است (پذیرفتن قولهایی که پیشتر داده 
 
 عوارض اهمالکاري  

اضطراب،   گناه،  احساس  افسردگی،  از:  عبارتند  آنها  از  برخی  که  خواهد شد  مبتال  عوارضی  به  اهمالکار  شخص 
اش  نفس که موجب میشود فرد به توان بالقوه رنجوري، تفکرات غیرمنطقی، فریب دادن دیگران، عدم اعتماد به  روان

کننده تبدیل شود که اگر اهمالکاري عادت شد،  شناختی ناتوان دست نیابد و درنهایت میتواند به یک بیماري روان 
خوابی، فشارخون، زخم معده،  هایی مانند خستگی، سردرد، بی درمان آن بسیار دشوار خواهد بود. افسردگی با نشانه 

کنترلی و بریدگی و درنهایت شکست روحی، اهمالکار را گرفتار  رونی و احساس ترسهاي درونی، بی زدگی دوحشت 
 ). 24شناسی اهمالکاري، الیس و جیمزنال: ص  مینماید (روان 

 
 علل اساسی اهمالکاري 

از  بینی، توقع بیش از حد  آسیبها و نابهنجاریهایی که مربوط به روانِ شخص اهمالکار است همچون، خودکم  -1
مدت، فقدان قاطعیت، عدم  جویی کوتاه گونه، اشتیاق به لذت طلبی وسواس خود، پایین بودن سطح تحمل، کمال 

 اعتماد به نفس، شرطی شدن. 
آسیبهایی که در ارتباط با دیگر اشخاص و یا محیط اطرف خود را نشان میدهد؛ مانند نارضایتی از وضع موجود،    -2

بینانه به دیگران، احساس عدم مسئولیت دربرابر دیگران، برچسب زدن به دیگران،  عدمِ تسلط بر کار، نگرش غیرواقع 
لجبازي با دیگران، اهمالکاري و پرخاشگري انفعالی (اهمالکار خشم خود را فرومیبرد ولی بازتاب آن را بصورت  

ز موفقیت، ترس  ). همچنین متخصّصان عواملی مانند ترس ا24انگاري نشان میدهد) (همان: ص کاري یا سهل کم
ناآگاهانه  یا  آگاهانه  (رفتارهایی  رفتارهاي خودشکن  میشود)،  از شکست،  فرد  ناکامی  و  به شکست  منجر  اي که 

نداشتن انگیزه براي انجام کار (پاداش)، ایجاد استرس براي انجام کارها در دقیقۀ نود (برخی افراد در فشار بهتر کار  
کار، نبود دانش و مهارت موردنیاز براي انجام کار، مقایسه خود با پایینترین    میکنند و عملکرد باالتري دارند)، سختی

میدانند   اهمالکاري  عوامل  از  را  نیست،  بدي  وضع  در  خودش  که  کند  تصور  میشود  موجب  که  فرد 
)Dubrin,۲۰۰٤.( 
 



 53/ هیجانی آلبرت الیس-غفلت و اهمالکاري از دیدگاه مولوي و نظریۀ رفتاردرمانی عقالنی ختیشناتحلیل روان

 

 
 هیجانی آلبرت الیس -عوامل بنیادي در نظریۀ رفتاردرمانی عقالنی 

 الف) نظریۀ شخصیّت 
 شناسی به شخصیت انسان مینگرد. الیس از سه دیدگاه فیزیولوژیکی، اجتماعی و روان   

عوامل فیزیولوژیکی: الیس معتقد است انسان ذاتاً تمایالت استثنایی و نیرومندي براي تفکر به شیوة خاص دارد که 
ه و فرهنگی میداند که  ممکن است درجهت منطقی و یا غیرمنطقی باشد و تفکر و عمل او را تابع محیط، خانواد

فرد در آن رشد میکند. او انسان را موجودي میداند که درجهت تمایالت نامطلوب و مخربِ نفس گام برمیدارد و  
میل به تداوم عادتهاي ناپسند دارد. از نظر الیس دیگر تمایالت ذاتی و نامطلوب هر انسان نیاز مفرط به برتر دانستن  

رفتاري و احترام  بنیاد، پرداختن به تفکرات آرزومندانه، توقع خوش غیرمنطقی و بی  خود از دیگران، توسل به نظرات
 ). 118درمانی، شفیع آبادي و ناصري: ص  هاي مشاوره و روان از طرف دیگران میباشد (نظریه

عوامل اجتماعی: الیس میپذیرد که انسان موجودي است اجتماعی و معتقد است انسان باید در اجتماع مطابق  
تظارات خود و دیگران رفتار کند و بیش از حد خودمدار و خودبین نباشد. الیس معتقد است پافشاري بر نگرشِ  ان

به خود و جلوه دادنِ این نگرش بصورت نیازي مبرم، حالتی مرضی و مخرّبِ نفس است. به نظر او  دیگران نسبت
ادن و اهمیت افراطی دادن به داشتن روابط  بلوغ عاطفی و سالمت روانی ایجاد تعادل مطلوب است میان اهمیّت د 

 متقابل مناسب از جانب فرد (همانجا). 
عقیده  شناسی: الیس غریزه را به مفهوم کالسیک قبول ندارد و بیشتر با مزلو در زمینۀ تمایالت انسان همعوامل روان 

دارد و از مورد تنفر قرار گرفتن  است. او میپذیرد که انسان تمایل به عشق و محبت، توجه و مراقبت و تشفّی آرزوها  
آید، ممکن است براساس تمایالت  اي براي فرد بوجود می کنندهو ناکامی دوري میجوید. بنابراین وقتی حادثۀ فعال 

و   زیادي خود، موجد اختالالت  تا حد  انسانها  الیس  نظر  باشد. در  و متضاد داشته  متفاوت  برداشت  ذاتی خود، 
 ).119د (همان: ص  ناراحتیهاي روانی خود هستن

 
 ب) ماهیت انسان از نظر آلبرت الیس

مکتب عقالنی عاطفی، فرضیات معینی را در زمینۀ ماهیت انسان ارائه میدهد. اوالً معتقد است انسان موجودي  
عقالنی و منطقی و درعین حال غیرمنطقی و غیرعقالنی است. هنگامی که تفکر عقالنی و منطقی باشد، موجودي  

انا خواهد بود. ثانیاً انسان حیوانی ناطق است و تفکر معموالً ازطریق کاربرد عالئم با استفاده از زبان رخ  کارآمد و تو
میدهد. الیس در زمینۀ ماهیت انسان نظري بسیار مشابه با نظر پیروان مکتب اصالت دارد و به آزاد بودن انسان  

زش و اهمیت را در زندگی دارد. انسان موجودي انتخابگر  معتقد است و به نظر او تجربۀ فردي هر انسانی باالترین ار 
دهنده و خالق میداند؛ بدین معنی که است و میتواند آنچه را که به نفع اوست برگزیند. او انسان را موجودي پاسخ

  سازي و تعبیر و تفسیر نه تنها محرکهاي بیرونی را درك میکند، بلکه بطور همزمان دربارة آنها به تفکر، مفهوم 
 )S-ORدست میزند. الیس نظریۀ یادگیري محرك و پاسخ را مردود میداند و دربارة انسان بیشتر براساس نظریۀ (

 فکر میکند (همانجا). 
 

 ج) مفهوم اضطراب و بیماریهاي روانی 
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الیس ترس و اضطراب را به شیوة خاص خود توجیه میکند. در نظر او ترس عبارت است از دنبال کردن عقیده و یا 
شده. ترس حالتی پیشگیرانه دارد و شامل این عقیده است که اوالً چیزي یا  رش و یا حمالت به درون افکندهنگ

شخصی خطرناك وجود دارد؛ ثانیاً باید درمقابل آن از خود دفاع کرد. اضطراب با ترس متفاوت است. الیس اضطراب  
نتیجۀ تفکر غیرمنطقی و غیرعقالنی میداند را  افکار  و اختالالت عاطفی  اسیر  الیس کسانی که خود را  از نظر   .

غیرعقالنی خود میکنند احتماالً خود را در حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت و... قرار میدهند. انسان بوسیلۀ 
اشیاي خارجی مضطرب نمیشود، بلکه دیدگاه و تصوري که از اشیا دارد موجب نگرانیش میشود. او اضطراب و  

 ).120معنی انسان میداند (همان: ص  ادة تفکر خیالی و بیاختالالت رفتاري را ز
 

 باورهاي غیرمنطقی (خطاهاي شناختی) در ذهن از نظر آلبرت الیس 
اعتقاد فرد به اینکه الزم و ضروري است همۀ افراد جامعه او را دوست بدارند و به او احترام بگذارند. این تصور،    -1

اي  چنین هدفی غیرقابل دسترسی و وصول است. اگر فردي چنین خواستهغیرعقالنی و غیرمنطقی است، زیرا  
داشته باشد، ناامن، مضطرب و ناقص نفس خویش خواهد بود. البته این خوب است که انسان مورد مهر و محبتِ  

 . هایش را قربانی چنین هدفی نمیکنددیگران قرار بگیرد اما فرد عاقل و منطقی، هرگز عالیق، آرزوها و خواسته
اعتقاد به اینکه الزمۀ احساس ارزشمندي، وجود بیشترین لیاقت، شایستگی، کمال و فعالیت شدید است. این    -2

پذیر نیست و تالش و وسواس در راه کسب آن، فرد را مضطرب، نگران و به بیماریهاي روانی مبتال  کار عمالً امکان 
ه این ترتیب، زندگی فرد همواره با شکست و ناکامی میسازد و نیز احساس حقارت و ناتوانی به او دست میدهد. ب

 همراه خواهد بود اما فرد منطقی سعی میکند که بهترین کارها را بخاطر خودش انجام دهد، نه دیگران. 
اعتقاد به اینکه کسانی که خطا و اشتباه میکنند، باید بشدت تنبیه و سرزنش شوند. این فکر، غیرمنطقی و    -3

ا همۀ افراد دچار خطا و اشتباه میشوند. فرد منطقی و عقالنی هرگز خود و دیگران را سرزنش  غیرعقالنی است؛ زیر
و  اگر دیگران، کار خطا  اعمالش میکوشد. همچنین  و  بهبود رفتار  او را سرزنش کنند، در  اگر دیگران  نمیکند. 

 امۀ کارهاي نادرست بازمیدارد. نادرستی انجام دهند، سعی در درك علل آن کار دارد و اگر بتواند، آنان را از اد
اعتقاد فرد به اینکه اگر وقایع و حوادث آنطور نباشد که او میخواهد، نهایت ناراحتی، گرفتاري و بیچارگی ببار   -4

آمیز خواهد بود. چنین طرز فکري اشتباه و غیرمنطقی است، زیرا ناکام شدن،  آید و این مسئله براي او فاجعه می
مدت، غیرعقالنی است. فرد منطقی از بزرگ  اما اندوه و نگرانی بسیار شدید و طوالنییک احساس طبیعی است  

کردن موقعیت نامطبوع و ناخوشایند، امتناع میورزد و درجهت بهبود و عادي نمودن آن اقدام میکند. البته ممکن  
ه که فرد تصورش را در ذهن  ساز باشند اما به آن اندازآور و مشکل کننده، اضطراب است موقعیتهاي نامطبوع، مختل 

 آمیز نیستند؛ مگر اینکه خود او، آن را اینگونه تعبیر و تفسیر کند.دارد، وحشتناك و فاجعه
اعتقاد فرد به اینکه بدبختی و ناخشنودي او بوسیلۀ عوامل بیرونی بوجود آمده و انسان، توانایی کنترل غم و    -5

د و یا اینکه تواناییش در این زمینه بسیار کم است. اگر فردي بپذیرد  اندوه و اختالالت روانی و عاطفی خود را ندار
که اختالالت و مشکالت عاطفی، نتیجۀ احساسات و ارزشیابیها و تلقین فرد به خودش است، در این صورت کنترل  

 پذیر خواهد بود. و تغییر آنها، براحتی امکان 
ب نهایت نگرانی میشوند و فرد همواره باید تالش کند تا  آور موجاعتقاد فرد به اینکه چیزهاي خطرناك و ترس   -6

امکان بوقوع پیوستن آنها را به تأخیر بیندازد. این تفکري غیرعقالنی است. فرد منطقی میداند که خطرهاي بالقوه  
یري  تنها از وقوع آنها جلوگاي که انسان از آنها میترسد، وحشتناك نیستند و اضطراب و ناراحتی نهبه آن اندازه 
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نخواهد کرد، موجب افزایش آنها نیز خواهد شد. ازاینرو فرد منطقی و عقالنی به انجام کارهایی خواهد پرداخت که 
 امکان خطرهاي بالقوه را به حداقل برساند. 

اعتقاد فرد به اینکه اجتناب و دوري از بعضی مشکالت زندگی و مسئولیتهاي شخصی براي او آسانتر از مواجه   -7
هاست. این نوع تفکر غیرمنطقی و غیرعقالنی است، زیرا دوري و اجتناب از یک کار، سختتر و دردناکتر  شدن با آن

بر مشکالت و نارضایتیهاي بعدي، موجب کاهش اعتماد به خود نیز میشود. فرد منطقی و  از انجام آن است و عالوه
بدون شِکوه و شکایت به انجام میرساند و    عقالنی، آنچه را که باید در زندگی و کارهاي روزانۀ خود انجام دهد،

و   شکستها  از  آکنده  زندگی،  که  میبرد  پی  همچنین  او  میجوید.  دوري  غیرالزم  کارهاي  انجام  از  درعینحال 
موفقیتهاست؛ بنابراین سعی میکند با مشکالت و ناکامیها مبارزه کند و موانع را از پیش روي خود بردارد. همچنین  

 زندگی، از حل مشکالت خود نیز لذت میبرد.   ضمن احساس مسئولیت در
اعتقاد فرد به اینکه باید متکی به دیگران باشد و بر انسان قویتر تکیه کند. باوجود آنکه هر فردي تا حدودي به    -8

دیگران متکی است اما دلیلی براي افزایش وابستگی وجود ندارد؛ زیرا وابستگی شدید به فقدان یا کاهش استقالل  
انجامد. فرد منطقی و عقالنی براي کسب استقالل و مسئولیت براي خود تالش میکند  عتماد به نفس میفردي و ا

اما هیچوقت از دریافت کمکهاي الزم دیگران امتناع نمیورزد؛ همچنین به هنگام لزوم خطر میکند و اگر هم شکست  
 اي براي پیشرفت خود میداند. خورد، آن را تجربه

کنندة مطلق رفتار کنونی هستند و تأثیر  که تجارب وقایع گذشته و تاریخچۀ زندگی تعییناعتقاد فرد به این  -9
گذشته را در تعیین رفتار کنونی به هیچ وجه نمیتوان نادیده انگاشت. این عقیده غیرعقالنی است. فرد منطقی 

ل عقاید و باورهاي اشتباه و  درعینحال که گذشته را مهم میشمارد، میتواند با بررسی اثرات رفتار و تجزیه و تحلی
کنندة گذشتۀ خود، به تغییر رفتار و اعمال کنونی خویش اقدام کند. فرد سالم بیش از گذشته به زمان حال  نگران 

 و وضعیت موجود توجه دارد. 
آل وجود دارد و اگر انسان به آن دست نیابد،  اعتقاد فرد به اینکه براي هر مشکلی همیشه یک راه حل ایده   -10

فاجعهب و  وحشتناك  حتیسیار  میکوشد  منطقی  فرد  است.  غیرعقالنی  نیز  عقیده  این  بود.  خواهد  االمکان  آمیز 
حل را انتخاب کند. او همچنین  حلهاي متعددي را براي مشکل خویش بیابد و از بین آنها بهترین و عملیترین راه راه 

حلها، امري نسبی است و برحسب موقعیتهاي  راه حل کاملی نیست و سودمندي و مفید بودن  آگاه است که هیچ راه 
 مختلف، تغییر میکند. 

اعتقاد فرد به اینکه درمقابل مشکالت و اختالالت رفتاري دیگران کامالً برآشفته و محزون شود. چنین باوري    -11
نی به جاي  نادرست است؛ زیرا مشکالت دیگران ربطی به ما ندارد؛ بنابراین نباید شدیداً نگران شویم. فرد عقال

 اضطراب و نگرانی دربرابر مشکالت دیگران، تالش میکند به دیگران کمک کند تا رفتارشان را تغییر دهند.
من نباید احساس ناآسودگی و درد داشته باشم، نمیتوانم اینها را تحمل کنم، باید به هر قیمتی از آنها دوري    -12

که من این احساسات را دوست ندارم اما درکشان میکنم کنم. چنین باوري نادرست است. باور منطقی این است  
درمانی،  هاي مشاوره و روان اگر همواره از نامالیمات اجتناب کنم، زندگی براي من بسیار محدود خواهد بود (نظریه 

 ). 408درمانی، پروچاسکا و نورکراس: ص  هاي روان) و (نظریه 125شفیع آبادي و ناصري: ص  
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A کننده: حوادثی که مانع رسیدن به اهداف میشوند؛ مثل رد شدن در مصاحبۀ شغلی، طرد شدن  .رویدادهاي فعال
 از جانب معشوق، ناکامی در ورود به دانشگاه و... 

Bنی که افراد از آنها براي پردازش رویدادهاي  . باورها و نگرشها: باورها، عقاید، افکار، نگرشها، انتظارات و تصاویر ذه
 ) استفاده میکنند. Aبرانگیزاننده (

C  پیامدها: که ناشی از تفکر و نگرش است و بصورت رفتار غیرمنطقی یا احساس منفی بروز میکند؛ مثل احساس .
 شکست، افسردگی، و عصبانیت. 

Dي اثبات عقالنی و منطقی بودنِ باورها. . چالشها: زیر سؤال بردن باورهاي غیرمنطقی و غیرعقالنی برا 
E آمیز باشد، به تغییر احساسات و افکار و باورها  . اگر زیر سؤال بردن و به چالش کشیدن باورهاي نامعقول، موفقیت

 هاي غیرمنطقی شود. هاي کارآمدتري جایگزین اندیشه منجر میشود تا اندیشه
F.   یرمنطقی (باورهایی مفید و عقالنی هستند که باورهاي غD  ها) را زیر سؤال میبرند و با آنها مبارزه کنند تا با

 انتخاب باورهاي مؤثرتر ناامید نشوند و اوضاع را بخوبی مدیریت کنند. 
G  ،اهداف هستند به معناي تأیید شدنِ موفقیّتها، از ابتدا بدنبال مقصودي خاص بودن، زنده ماندن، شاد بودن .

ود، خالق بودن، لذت بردن از فعالیتهاي جسمی، هیجانی و ذهنی خود (شارف،  راضی بودن از روابط و پیشرفت خ
 ). 1388) و (الیس و هارپر،  1390

 
 آلبرت الیس  ABCبررسی حکایت نهم از دفتر دوم مثنوي معنوي طبق الگوي 

روز میرویید و  هاي خار هر  آزار بر سر راه عابران، خاربنهایی میکاشت. بوته موضوع حکایت تمثیلی: شخصی مردم
هایشان را پاره میکرد. هرچه عابران به او میگفتند که از این کار  نوك تیز خارها پاي مردم را زخمی میکرد و جامه 

دست بردارد نمیپذیرفت، تا آنکه حاکم شهر او را احضار کرد و بدو گفت: هرچه زودتر خاربنها را برکَن. او قول داد  
یکرد و خارها همچنان میرویید و موجب آزار عابران میشد تا آنکه دوباره به او  که چنین کند اما به قولش عمل نم

گفت: اینقدر امروز و فردا مکن چون خاربنها هر روز در زمین استوارتر شود و تو ناتوانتر. تا بدانجا که نخواهی 
 ادي پیش رو داریم...هاي خار گفت: هنوز فرصت هست و روزهاي زیتوانست آنها را از زمین برکَنی. صاحب بوته

خُن ــُ ــتِ خوش سـ درشــ ــخصِ  شـ آن   همچو 
شـــــدنــد  گــر  مــالمــت  گــذرانــش   ره 
شـــــدي  ــزون  اف ــن  ــاربُ خ آن  ــی  دَم ــر   ه
ــار خ ز  ــدي  ــدری بِ ــق  ــل خَ ــاي  ه ــه  ــام  ج
بِـکَن  اـین   : ـگفــت  ــدو  ب حــاـکم  ــد  جِ ــه  ب  ـچون 
داد وعـــده  فـــردا  فـــردا   مـــدّتـــی 
ــژ ک ــده  وع اي  ــش:  ــم ــاک ح روزي  ــت  ــف  گ
بَـــیـــنَـــنـــا عَـــمّ  یـــا  االیّـــام   گـــفـــت: 

 

ــانِ  ــیـ مـ ــاربُن   در  خـ او  ــد  ــانـ نشـــ  ره 
ــنــد  ــکَ ن  ، را  آن  ــن  ــکَ بِ بــگــفــتــنــدش:   بــس 
ــدي  شــ خـون  پُـر  آن  زخـمِ  از  خَـلــق  ــايِ   پ
زار زار  ــتــی  بِــخَســـ ــان،  درویشـــ  پــايِ 
ــن  م ــش  روزی ــم  ــن کَ ــر  ب آري   : ــت  ــف  گ
ــاد  ــه ن ــم  ــک ــح م او  ــارِ  خ ــتِ  درخ  شــــد 
مَـــغَژ  واپـــس  مـــا،  کـــارِ  در  آ   پـــیـــش 
ــا  ــن ــنَ دَی ــل  ــاطِ ــم تُ ال  ــل  ــجّ عَ ــت:  ــف  گ

 )1227-1234یات  ، اب  2(مثنوي، دفتر            
Aکننده: آزار رساندن و ایجاد مشکل با کاشتن خاربن بر سر راه مردم . رویداد فعال 
B .این باور که زندگی در جریان است و هنوز فرصت زیاد است و میتوان در آینده کار را انجام داد . 
C .پیامد چنین باوري اهمالکاري و آزار رساندن به مردم است . 
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D  نگرش و باورهاي غیرمنطقی او را به چالش میکشد و میگوید آن خارها (خوي بد تو) هر روز قویتر و  . موالنا
 محکمتر میشود و تو ناتوانتر و ضعیفتر میشوي؛ پس تا دیر نشده شتاب کن و فرصت را ازدست مده. 

Eچنان گرفتار خصلتهاي  .به چالش کشیدن باورهاي غیرعقالنی او تأثیري در تغییر باورها و نگرش او نداشت و هم
 ناپسند خود باقی ماند. 

F  مرد صاحب خار چون بر باورهاي غلط خود مصّر است، نمیتواند به باورهاي مفید و عقالنی و منطقی برسد و .
 خصلت ناپسند خود را ترك کند. 

G  از موانع و خصلتهاي ناپسند، که خارهاي وجود او هستند، به موقع بتواند خود را نجات دهد،  . انسان وقتی 
 میتواند در زمرة پاکان و برگزیدگان قرار گیرد و به سعادت واقعی برسد. 

خـــدا  از  گـــیـــرد  نـــور  چـــون   آدمـــی 
 

ــاء   ــب ــت زاج ــک  ــالئ م ــود  مســــجُ  هســــت 
 )1353(همان، بیت                                 

 شناسی حکایت تحلیل روان
تصوّر اینکه هنوز فرصتهاي زیادي در پیش است و زمان در  حکایت تصویر انسانی است که وقت و عمر خود را به 

شناسان این تعلل و محول  انگاري و محوّل کردن کارها به فردا و آینده به هدر میدهد. روان اختیار اوست، با سهل 
مالکار  کردن انجام کارهایی که تصمیم به انجام آنها داریم به آینده را اهمالکاري مینامند. موالنا خطاب به شخص اه

 رفتاري میگوید: -در مضرّات این آفت اخالقی
ــدان  ب ــن  ای ــردا  ف کــه  ــی  گــوی مــی  کــه  ــو   ت
مــیشـــــود  جــوانــتــر  بَــد،  درخــتِ   آن 
ــتــن  بــرخــاســـ و  قــوّت  در   خــاربُــن 
تَر و  ــز  ــب ســ دَم  ــر  ه و  روز  ــر  ه ــن  ــاربُ  خ
ــر  ــرت ــی پ ــو  ت ــیشـــــود،  م ــر  ــت ــوان ج  او 

 

ــان   زم ــد  آی ــی  م ــه  ک روزي  ــر  ه ــه  ب ــه   ک
ــود  مـیشــ ــطَـر  مُضــ و  پـیـر  کَـنـنــده   ویـن 

ــن   ــارک ــن خ ــاســـــت ک در  و  ــري  ــی پ  در 
ــکــتــر  خشـــ و  زار  روز  هــر   خــارکــن 
ــبَر مَـ ــود  خـ ــار  روزگـ و  ــاش  بـ  زود 

 )1235-1239(همان، ابیات                        
اند  و در ادامه میگوید: هریک از صفات ناپسند را یک بوتۀ خار تصوّر کن. این خارها بارها پاي جان و روح تو را آزرده 

اي. اگر از زخمی کردن دیگران که  احساس شده اي ولی انگار بیخیال و بی یب دیدهو بارها از صفات ناپسند خود آس
از اخالق ناپسندت چنین حکایت میکند (یا از اخالق ناپسند تو، به آنان رسیده است)، غافل هستی، ولی از زخم  

 خودت که غافل نیستی. در واقع تو هم خود و هم دیگران را آزار میدهی.
ــی ــک ی ــر  ه دان  ــن  ــاربُ ــدَت  خ بَ ــويِ   خ

ــدي  شــ ــه  ــت خســ خــود  خــويِ  از  ــا  ــاره  ب
ــان کســ دیـگـر  ــتـنِ  گشــ ــتــه  خســ ز   گـر 
اي  ــه  نَ ــود  خ ــمِ  زخ ز  ــاري  ب ــی،  ــل ــاف  غ
ــزن ب ــه  ــردان م و  ــر  ــی گ ــر  ب ــر  ــب ت ــا   ی

 

زدت  ــر  آخِـ ــار  خـ ــاي،  پـ در  ــا  ــارهـ  بـ
آمــدي  حــسّ  بــی  ــخــت  ــداري، ســ ن  حــس 
ز خُلقِ زشــــتِ تو هســــت آن رســــان  کـه 
اي  ــه  ــان ــگ ــی ب ــر  ه و  ــش  ــوی خ ــذابِ  ع ــو   ت

ــن   ای وار  ــی  ــل ع ــو  ــنت ــک ب ــر  ــب ــی خ  درِ 
 )1240-1244(همان،ابیات                         

در واقع هریک از صفات ناپسند انسان مانند خاري است که آدمی با اهمالکاري و دادن وعدة ترك آن به فردا و  
  آینده، به آن خصلت فرصت رشد و بالیدن میدهد و در نهایت موجب رنج و اندوه خود و دیگران میشود و اگر زود 
کنده نشوند، در عمق و شخصیّت آدمی جاي میگیرد و مقابله با آن براي شخص بسیار دشوار و بلکه محال میشود؛  
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پس باید فرصت را غنیمت شمرد و هرچه زودتر بدیها را اصالح نمود که هرچه بر عمر بگذرد، آن صفات در وجود  
 آدمی استوارتر میگردند. 

 راهکارهاي مولوي جهت ترك اهمالکاري 
ولین گام این است که با تبر اراده و عزمی راسخ بر خارهاي صفات ناپسند بزن و تا دیر نشده آنها را از بیخ و بن  ا

تنهایی با صفات ناپسند مبارزه کنی و یا تحت ارشاد و هدایتِ راهنمایی صادق  برانداز و با خودت عهد ببند که یا به
بوتۀ گل (راهنماي نورانی) پیوند بدهی؛ درنتیجه نور آن مرشد  از خاربنهاي وجودت رها شوي و خار وجودت را به  

صادق، آتشِ نفس تو را خاموش میکند و خارستان صفات شیطانی تو به گلستان صفات الهی تبدیل میشود. «موالنا  
  برآن است که بگوید بدون ارشاد پیر و راهبر به جایی نمیرسد و انسان در زندگی خویش ناگزیر است از اینکه یا
راهبر باشد و یا راهرو؛ که اگر راهبر نیز باشد افاضات و تجلّیات الهی او را ارشاد میکند؛ یعنی به هر روي ناگزیر  
است از اینکه با چراغی حرکت کند و تمسک به پیشوایی داشته باشد. هیچ کس در واقعیت یافت نمیشود که به  

هیچ جانبی او را تحت تأثیر قرار ندهد، بلکه به هر سویی که مایل شود شیخ او همانست»    و  سویی مایل نباشد
 ). 245(سیماي انسان در اشعار موالنا، نصر اصفهانی: ص  
ــزن ب ــه  ــردان م و  ــر  ــی گ ــر  ب ــر  ــب ت ــا   ی
را خــار  ایــن  کــن  ــل  وصــ ــن  ــبُ ــل گُ ــه  ب ــا   ی
را تــو  نــارِ  ــد  کُشـــ او  نــورِ  کــه   تــا 
اســــت  ــن  ــؤم م او   ، ــی  دوزخ ــالِ  ــث م ــو   ت

ــ  ف و  ــت حــسّ  اســ آتــش  از  هــمــه  ــو  ت  کــرِ 
 

ــن  ــک ب ــر  ــب ــی خ درِ  ــن  ای وار  ــی  ــل ع ــو   ت
را یــار  نــورِ   ، نــار  بــا  کــن  ــل   وصـــ
را ــو  ت ــارِ  خ ــد  ــن کُ ــن  ـَ ــلشــ گُ او   وصــــلِ 
ــت  اســ ن  ـک ـم ـم ن  ؤـم ـم ــه  ب ش  آـت نِ   کُشـــــت
ــت  اســ خَـوش  ورِ  ـن او  رِ  ـک ـف و  خ  شــــی سّ   ـح

 )1242-1246، ابیات  2(مثنوي، دفتر            
اهمالکاري این است که شخص با خود عهد ببندد و به خودش قول بدهد که اهمالکاري  یکی از راهکارهاي مبارزه با  

نکند (هم پیمانی) و تالش کند تا در انجام کارهایش کوشا باشد در این گونه موارد میتواند قولی را که به خودش  
 ). 168ل: ص  شناسی اهمالکاري، الیس و جیمزنا داده با یک دوست یا همسر خود در میان بگذارد (روان 

راهکار دیگر این است که «فرد خود را مجبور به انجام کاري کند در این صورت زمانی که فرد خود را باور دارد،  
متفاوت از زمانی خواهد بود که به خود اعتماد ندارد. باید به خود تلقین کند کاري را میتوان انجام داد» (همان:  

رنجور هرچقدر هم که تضادهاي درونی خود را شناخته باشد و وانشناسان یک ر). از نظر الیس و روان 174ص  
سعی در آرام کردن اوضاع روحی خود کند، بازهم نیاز به شخصی دارد که او را در این مسیر هادي و راهنما باشد  

 ).18(زندگی عاقالنه، الیس و هارپر: ص  
ندة عمر را تذکر میدهد و توصیه مینماید که باید  ماهمچنین موالنا با بیان تمثیل و تشبیه، توجه به فرصتهاي باقی

پایان کار را درنظر گرفت و تا وقتی چراغ فرصتهاي درخشان خاموش نگشته، آگاه باش و هرچه زودتر فتیله و  
مانده را بدانیم روغن این چراغ را تنظیم کن و در واقع از ما میخواهد که زمان را مدیریت کنیم و قدر لحظات باقی

 ناپسند را از خود دور کنیم.  و عادات
ــیــگــاه  راهــرو،  اي  هــیــن  و  هــیــن ــد   ب  شــ

ــن ــه  را  روزك  دو  ای  زود  هســــت  زورت  ک
ــا ــردســـــت  ت ــم ــن  ن ــراغِ  ای ــر  چ ــه ــاگ  ب

 

 شـــــد   چــاه  ســـــويِ  عــمــر،  آفــتــاب 
ــی ــانـ ــرافشـــ ــن  پَـ ــکُـ ــود   راهِ  از  بِـ  جـ

ــن ــی ــش  ه ــل ــی ــت ــاز  ف ــن  و  ســ ــر  روغ  زودت
 )1265-1268، ابیات  2(مثنوي، دفتر              



 59/ هیجانی آلبرت الیس-غفلت و اهمالکاري از دیدگاه مولوي و نظریۀ رفتاردرمانی عقالنی ختیشناتحلیل روان

 

گیري کند و  هاي کاربردي براي درمان این اختالل رفتاري این است که «باید شخص زمان را اندازه یکی از شیوه 
) و اگر بطور  162شناسی اهمالکاري، الیس و جیمزنال: ص براي انجام کاري زمان پایان آن را درنظر گرفت (روان 

 ). 30ام آن تسریع نکنید، اهمالکاري شما در سایر امور نیز تأثیر خواهد گذاشت (همان: صجدي در انج
 اند:هاي اهمالکاران را از سه دیدگاه مورد توجه قرار داده شناسان انگیزه روان 

حفظ موقعیّت شخصی: به تمام    -2خودشکوفایی: به خصوصیات و اهدافی ارتباط دارد که فرد دنبال میکند.  -1
فعالیتهایی اطالق میشود که فرد براي زندگی خود بکار میبرد و شامل همۀ وظایف شخصی و شغلی است که 

مسئولیتی: در کار خود احساس مسئولیت  احساس بی  -3مندي و لذت بیشتر از زندگی انجام میدهد.  بمنظور بهره 
که در کارهایش تأخیر دارد. او خود    نمیکند. بتدریج دوستان خود را ازدست میدهد و بعنوان کسی شناخته میشود

از رفتار خود ناراحت میشود اما به دیگران اجازه نمیدهد که از رفتارش انتقاد کنند و از او ناراحت باشند (همان:  
 ). 27ص  
  در   غیرمنطقی  باور  دوازده  از  یکی  طبق و  است  مسئولیت  بی  دیگران  و  خود  به نسبت  خار  صاحب  مرد  حکایت،  در

  میکند   سعی  و  برگزیده  است،  مشکالت  از   و اجتناب  دوري  همانا  که  راه را،  آسانترین  که  است  فردي  او  الیس،  نظریۀ
ناصري:   آبادي ودرمانی، شفیع هاي مشاوره و روان نظریه ( نباشد دارخویشتن و  کند خالی  شانه مسئولیت زیر از که
 . )124  ص

  نباید   هرگز  جوانی  و  عمر  فرصتهاي   دادنِ  ازدست  و  کار  انجام  در  تأخیر   وجود  با  که  است  این   موالنا  دیگر  توصیۀ
  و   پسندیده  نحو  به  کم،  حتی  زندگی  سرمایۀ  و  عمر  باقیماندة  از  باید  بلکه  سپرد،  تنبلی  به  تن  و  شد  ناامید  و  مأیوس
 ندهد.  ازدست  را  فرصت  بکلی  تا  بکارد  ثمردهی   و  اعمال  قبولی  امید  به  را  مانده  که  بذري  اندك  و  برد  بهره  مناسب

ــال ــت،  بیگــه  ســ ــت،  وقــتِ  گشــ  نی  کشــ
قــدر ــتــتمــانــده  کــه  تخمی  این  بــاز   سـ  بــه 

فـردا  !هـیـن ــت   ،مـگـو  گــذشــ فـرداهــا   کــه 
 

ــه  جــز  ــی ــیســ ــلِ  و  روی ــع ــت،  ف ــی  زشــ  ن
 دراز  عـــمـــر  دودَم،  زیـــن  بـــرویـــد  تـــا
ــت  ایــام  نــگــذرد  بــکــلّــی  تــا  کِشـــ

 )1263و1267و1269، ابیات  2(مثنوي، دفتر    
  را ناکامی تحمل که کسانی تنها و میکنند تالش آن رفع براي و دارند آگاهی  خود نواقص به انسانها  میگوید الیس

هاي  نظریه(  آورندمی   روي  تنبلی  به  و  میشوند   مأیوس  میبینند،  ضعیف  زندگی  نامالیمات  دربرابر  را  خود  ندارند،
 . )69  ص  :ناصري  آبادي ودرمانی، شفیع روان مشاوره و  

 
 مولوي  دیدگاه از غفلت شناسیروان   بررسی

  میخواهد   از آنچه  پیروي و  خداوند  ذکر از  عبد حِرمان  حقایق، دریافتِ  از  دل بودنِ  ناآگاه  عرفان اصطالح  در  غفلت
 قرآنی   فرهنگ  در  .)607  ص  :سجادي فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی،  (  است  بطالت  به  وقت  ابطال  و

  مفردات الفاظ قرآن، راغب (   میشود  عارض  انسان  بر  هوشیاري  و  مواظبت  کمی  بسبب  که  سهوي است  معناي  به
 . )82  ص  :اصفهانی

  که موجب  است  شده  مطرح  تکبّر  و  غرور  و  سرمستی  با  توأم  توجهیبی  معناي  در  بیشتر  مولوي  دیدگاه  از  غفلت
  انسان   بودنِ  موالنا  تعبیر  به«میشود.    واقعی  سعادت  و  معنویت  از  شدن  دور  درنتیجه   حقایق،  دیدن  مانعِ  و  حجاب

 مستی  دایرة  از  بشر  افراد  از  فردي  و  است  درد   متضمّن  و  آوررنج  خود  هستی  است،  آورمستی   النّفسهفی  جهان  این  در
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  برمیخیزد   مستی   از  که   بالیی  مهمترین.  بکاهد  خود  مستی  از  که  بکاهد  خود  رنج  از  میتواند  کسی   تنها  و  نیست  بیرون
 . )44  ص  :مهر ماندگار، ملکیان» (مینماید  مبتال  بسیاري  رنجهاي  به  را  انسان  که  است  واقعیّت»  از  «غفلت

ــت ــد  آن  مسـ اشـ ه  ـب د  آن  ـک ه  بیـن ــت  ـک  نیسـ
 

ــد  زر  ــمــای ــچــه  ن ــت   آهــنــی  و  مــسّ  آن  ســ
 )3614، بیت  4(مثنوي، دفتر                         

  مهمترین  از  را  جسمانی  و  مادي  لذات  به  تمایل  و  نفسانی  هواهاي  از  پیروي  انسان،  فطرت  شناخت  به  توجه  با  موالنا
  و  میشود  فراوان  رنج  و  روحی  گرفتاریهاي  و  اخالقی  فضایل  از  شدن  دور  موجب  که  میداند  غفلت  ایجاد  عوامل

  انسان  سعادت  و  نجات  موجب  استوار  ايدستگیره   مانند  و  است  بخشش  و  جوانمردي  خود  نفسانی،  هواهاي  فرونهادنِ
 میشود. 
ركِ هــا  ـت وـت هــا  و  شــــه ــذـّت ــت   ل  ســـَـخــاســ
ــرو ــی  ةعُ ــق ــوث ــن  ســــتال ــركِ  ای ــوا   ت  ه

ــا ــرَد  ت ــاخ  بَ ــخــا  شــ ـَ  کــیــشخــوب  اي  ســ
 

ــهوت  در  کـه  هر   برنخـاســــت   شــــد،  فرو  شـ
ــد ـَ رکِشــ ن  ـب ــاخ  اـی ر  را  جــان  شــ  ســـَـمــا   ـب

ر را  ـم و  ــان  ـت ــاالکشــ ــا  ب ــلِ  ت ش   اصــ  خـوـی
 )1272-1274، ابیات  2(مثنوي، دفتر            

 بازمیدارد.   امور  حقایق  به  توجه  از  را  انسان  و  میکند  زایل  را  دین  و  عقل  که  میداند  انسان  درونی  دشمن  را  نفس  موالنا
ی ـن ن  داري  دشـــــم ـی ـن ش   ســـِـرّ  در  ـچ وـی  ـخ

 
ــت  عقــل  مــانع  ــم  و  اســ  ریش  و  جــان  خصـ

 )4054، بیت  3(مثنوي، دفتر                       
  برمیدارد  گام نفس مخرّبِ و  نامطلوب تمایالت درجهت که میداند موجودي را  انسان  فیزیولوژیکی دیدگاه از  الیس

  رفتاري خوش  توقع  و  آرزومندانه  تفکّرات  به  پرداختن  دیگران،  از  خود  دانستن  برتر  ناپسند،  عادتهاي  تداوم  به  میل  و
 . )118  ص  :ناصري   آبادي ودرمانی، شفیعهاي مشاوره و روان نظریه (  دارد  دیگران  از
  و   میکند   خود  گرفتار  را  آدمی  طعمه  و  دانه  همچون  غیرمنطقی  و  نیافتنیدست   آرزوهاي  به  اندیشیدن  موالنا  نظر  از

  و   بگریز دامها آن  از زودتر هرچه که است  این مولوي توصیۀ. شد  خواهند ارزشمند فرصتهاي رفتن ازدست موجب
  از   و  آیدمی   پدید  کارهایت  در  بسیار  گشایش  اوهام،  و  اساسبی  آرزوهاي  ترك  با  صورت  آن  در.  آور  روي  حقیقت  به

 شد.   خواهی  رها  تباهی  و  انحراف
ــن ــان  ای ــه ــه  و  اســــت  دام  ج  آرزو   اشدان
ــدیــدي  رفتی،  چنین  چون ــد  ب ــاد  صــ  گشــ

 

ــز  در  ــریـ ــا،  از  گـ ــهـ  زو  آر،  روي  دامـ
ــدي  چون ــدّ آن،  در  شــ ــاد  دیـدي  ضــ  فســ

 )378-  379، ابیات  6(مثنوي، دفتر                 
  خودش   خودخواه  و  متکبّر  فرد  که  است  این  موالنا  نظر  از  بیماریها  بدترین  از  یکی  و  واقعیت  از  غفلت  عوامل  دیگر  از
  انسانها  درون شیطانی در  تفکر این میگوید موالنا. شود کاذب غرور و عُجب دچار و بداند دیگران از برتر و کامل را

 نمایند.   دور  خود  از  نفس  تهذیب  با  را  ناپسند  خوي  این  مگرآنکه  است  دشوار  بسیار  آن  ترك  و  دارد  وجود
 کـــمـــال  پـــنـــدار  ز  بـــدتـــر  عـــلـــتـــی

 رود  خـــون  بـــس  اتدیـــده  از  و  دل  از
ــت ــلّ ــس  ع ــی ــل ــاَ  اب ــري  اَن ــی ــدَســــت   خ  بُ

 

ــیســـــت  ــدر  ن ــانِ  ان ــو  ج  دَالل  ذو  اي  ت
ــا ــوز  ت ــن  ت ــی  ای ــب ــجِ ــع ــرون  مُ ــی  رَوَد  ب

ن رض  وـی س  در  ـم ـف ر  ـن وق  ـه ـل ـخ ــت  ـم  هســ
 )3214-3216، ابیات  1(مثنوي، دفتر              

 اجتماعی  موقعیت یا  هوش  بخاطر  انسانها  که  است غیرمنطقی  باور  یک  این:  میگوید  متکبّر  افراد درمورد  نیز  الیس
  آنگونه  باید  مردم  که   کند  فکر  اینگونه  که  میکند  وادار  را  او  آدمی،  بینیخودبزرگ   زیرا  بدانند؛  دیگران  از  برتر  را  خود

  النّفسهفی  تقریباً   گراییکمال .  میکند  خود   نبایدهاي  و  بایدها  گرفتار  را  دیگران  و   کنند  رفتار   میپسندد،  او  که
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  باشید؛   کامل  ايزمینه  در  میتوانید  بندرت  باشید،  بینقص  میکنید  سعی  چقدر  اینکه  از  نظر  صرف  است.  کنندهناکام 
  بمانید   کمال  در  همیشه  اینکه  شانس  برسید،  کمال  به  موقتاً  اگر  حتی  نیست  کامل   همیشه  براي  تصمیمی  هیچ  زیرا

  ناقص   آدمی  زیرا  تغییر  یعنی  زندگی  دهید.  تغییر  را  خود  و  بپذیرید  را  حقیقت  است  بهتر  پس  است؛  صفر  تقریباً
 . )213  ص  :زندگی عاقالنه، الیس، هارپر(  جایزالخطاست  و  است
  و   میشود ایجاد طوالنی  زمان در عادتی  هر میگوید   و میداند دشوار را ناپسند  عادتهاي  ترك مولوي مانند نیز الیس

  موقّت  ترك  با  واقع  در  و  دارد  احتیاج  کردن  برطرف  براي  کافی  وقت  به  درنتیجه  و  میکند  ریشه  انسان  وجود  در
 . )27  ص  :جیمزنال  و  شناسی اهمالکاري، الیسروان (  میشود  فراهم  آن  دائم  ترك  براي  زمینه

  بر   دنیوي  و  مادي  امور  از  غفلت  این  خواه  است؛  هستی  خالق   از  غفلت  همانا  و  است  قلبی  حالتی  دنیا  مولوي  نظر  در
  امور   از  نیز  شود  غرور  و  عُجب  موجب  که  عبادتی  هر  پس  عبادات،  و  طاعات  نظیر  معنوي  امور  از  یا  شود  عارض  قلب

  دنیا   نعمتهاي  از  مناسب  بردن  بهره  و  تالش  هرگونه  بنابراین  شد؛  خواهد  واقعیت  از  غفلت  موجب  و  است  دنیوي
 . )339  شرح جامع مثنوي، زمانی: ص(  باشد  دنیاپرستی  مصداق  نمیتواند

ــیســــت ــا  چ ــی ــدا  از  دن ــل  خ ــاف ــدَن   غ  بُ
 

ــی  ــاش  ن ــم ــره  و  ق ــق ــزان  ن ــی م  زن  و  و 
 )983، بیت  1(مثنوي، دفتر                           

  میتواند   و  میشود  پاك  نفسانی  عوارض  از  دلش  چشم  بداند،  را  نعمتها  قدر   که   کسی   میشود  ناشی  گستاخی  از  غفلت
  وجودش   در  فراموشی  و  غفلت  ناپسند  و  زشت  پدیدة  دو  نعمتها،  خالقِ  و  معبود  تعظیم  آتشِ  براثر  و  ببیند  را  حقیقت
 . )1114  شرح جامع مثنوي، زمانی: ص(  میگردد  نابود  و  میسوزد

ــتــاخــی  غــفــلــت  دائــمــاً  دَمَد   زگســـ
ــ   و  غــفــلــت  بــدآمــوخــتــه   انِیــ نســـ

 

 رَمَد   دیـــده  از  تـــعـــظـــیـــم  بَـــرَد  کـــه 
ــش  ز ــم  آت ــی ــظ ــع ــردد  ت ــه   گ ــت  ســــوخ

 )4096-4097،  ابیات  5(مثنوي، دفتر            
موجب بیداري ضمیر انسان میگردد و با دامِ شکر میتوان  رفاه و نعمت آدمی را دچار غفلت میکند و شکر نعمت  

 نعمت را صید کرد.
ــاه  ــب ــت ان ــکــر،  ـُ شــ و  غــفــلــت  آرَد  ــعــمــت   ن

 
ــاه   رِ شــ ـــک شـ دامِ  ــه  ب کُـن  مــت  ـع ـن ــیــد   صـ

 )2897، بیت  3(مثنوي، دفتر                         
ن بازگشت (توبه) میداند و  موالنا بهترین طریق درمانِ هر نوع خطا، گناه و رذایل اخالقی را در ترك کردنِ بدو

مقدمۀ توبه، بیداري و آگاهی از خواب غفلت است که در اصطالح عرفان تیقّظ و انقالب و تحول روحی فردِ غافل 
خواهی و طلب مغفرت میتوان زدود. «موالنا براي بیداري دو مفهوم قائل است:  است. زنگار این غفلت را با پوزش 

هاي کاذب را عین خواب  و دیگري بیداري در امور حقیقی، او بیداري در جنبهیکی بیداري در امور کاذب دنیوي 
 . )526  شرح جامع مثنوي، زمانی: ص(بلکه برتر از خواب میداند»  

خــفــتــه بــیــدارچشـــــمِ  ــا  بســـ  دل اي 
 

ــل؟!  گِ و  آب  ــلِ  اه ــد  دی ــد  ــن ــی ب چــه   خــود 
 )1222، بیت  3(مثنوي، دفتر                        

آنکه دلی بیدار دارد، اگر چشم سرش هم بسته باشد، صد نوع بینایی در باطنش شکوفا میشود. «درحقیقت او  
 ). 205انسانی ملکوتی و بلکه الهوتی است و او را خواب غفلت نیست» (شرح اسرار، مالهادي سبزواري: ص  

ست علم و دوم حال و سوم فعل است که هرکدام علت دیگري محسوب میشود. منظور از  توبه سه رکن دارد: نخ 
علم این است که انسان به ضرر و آسیبهایی که گناهان در روح و روانش ایجاد میکنند شناخت پیدا نماید. منظور  

زدست دادنِ  از حال این است که پس از شناخت، حالی به انسان دست میدهد. یعنی با این شناخت، بخاطر ا
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مان  یمحبوب، در قلبِ انسان اندوه و ناراحتی ایجاد میشود و چون میداند عمل او سبب این امر شده است، نادم و پش
شناسی به گذشته و حال و آینده تصمیم میگیرد. این همان است که در روانمیگردد و در مرحلۀ عمل، نسبت

از آن بعنوان تحول روانی تعبیر کرد. پس ت او را وادار به تجدیدنظر در میتوان  وبه نوعی تحول روانی است که 
 ). 5: ص  7فیض کاشانی، ج  البیضا،  هاي خود نماید» (المحجهبرنامه 

راهنمایی جُستن از پیر مرشد (انسان کامل و باتقوا و صادق) از دیگر راهکارهاي موالناست که میتواند غافالن را از  
 و گمراهی راهنما باشد همان که:  خواب غفلت و مستی و بیخبري از واقعیت

شـــــده  ــوراهللا  ــن ب ــر  ــظُ ــن یَ او   چشـــــم 
 

ــرده  ــدهپـ بُـ ــارِق  خـ را  ــل  ــهـ جـ ــاي   هـ
 )1580، بیت  2(مثنوي، دفتر                        

 مولوي براساس بینش عمیق و دیدگاه خاص خود به نوعی غفلت توجه دارد که آن را ستون عالم میداند. 
جــان،   اي  عــالم  این  ــتنِ  ــت اُسـ اســ  غفلــت 

 
ــت   اســ آفــت  را  هــان  ـج ن  اـی وشــــیــاري،   ـه

 )2066(همان، بیت                                   
مراد از این غفلت، غفلت معمولی و متداول نیست، بلکه غفلت و بیخبري درمقابل هوشیاري مطلق و اسرار جهان  

و توجه به علل و نتایج امور و رابطه و    پذیر میسازد. هوشیاري به این معنا آگاهیهستی است که زندگانی را امکان 
رفتگان و غم نعمتهایی که از کف رفته است،  تأثیر آنها در یکدیگر است. اگر بشر دربرابر زمان مرگ، و یا داغ ازدست

غافل و فراموشکار نمیشد، هرگز تن به کوشش و تالش نمیداد، زیرا هر لحظه خود را رفتنی میدانست و از سعی و  
اند. درنتیجه جهان آباد نمیشد و نسل آدمیان منقرض میشد؛ ازاینرو چنین غفلتی اگر به افراط نگراید،  تالش بازمیم 

 ). 636عامل مهمی در جهد و کوشش مثبت بشر میشود (شرح مثنوي، زمانی، دفتر اول:  
ست و خوار  هوشیاري از آنِ عالم معنوي است. اگر هوشیاري بر غفلت چیره شود و آن را محو سازد، این جهان پ

میگردد. در مَثَل، هوشیاري آفتاب است و حرص و آز، یخ، و هوشیاري، آب است و این دنیا چرك پلید. از آن جهانِ  
غیب اندکی هوشیاري به عقل داده میشود تا مبادا حرص و آز چیره شود و آدمی را مقهور خود سازد. اگر هوشیاري  

در این عالم همۀ عوامل و تمهیدات زندگی و جنبش انسانها و رغبت  و بصیرت، از عالم غیب بیشتر برسد و بتراود،  
 ).637و شوق ازمیان میرود (همان: ص  

ــیــاري ــت  زان  هــوشــ  آن  چــو  و  جــهــانســ
ــاري ــوشـــــی ــاب  ه ــت ــرص،  و،  آف ــخ  ح  ی

ــان  زان ــه ــدك  ج ــح  ان ـُّ ــرشــ ــی  ت ــد م  رســ
ــح  گــر ـّ ــرشــ ــر  ت ــت ــیشــ ــیــب  ز  گــردد  ب  غ

 

ــب  ــال ــد،  غ ــت  آی ــردد  پســ ــن  گ ــان   ای  جــه
ــاري ــی ــوشــ ــن  و  آب،  ه ــم،  ای ــالَ خ  ع ــَ  وَسـ

ــا ــرّد  ت ــغُ ــان،  در  نَ ــه ــرص  ج ــد   و  ح  حســ
ــه ــر  ن ــد  هــن ــانَ ــن  م ــم،  دری ــال ــه  ع ــیــب   ن  ع

 )2067-2070، ابیات  1(مثنوي، دفتر           
 گیري نتیجه

در باب اهمالکاري موالنا و الیس بر این باورند که تأخیر در انجام کارها و واگذار کردن آنها به فردا و آینده بتدریج 
بصورت عادت ناپسند درآمده و ترك آن بسیار دشوار خواهد بود و موجب ازدست رفتنِ فرصتهاي عمر و عدم  

جودي میدانند که درجهت تمایالت نامطلوب و مخرّب  مندي از مواهب زندگی خواهد شد. آنها انسان را مو بهره 
جویی آنی و دلخوش بودن به برآورده  نفسانی گام برمیدارد و تمایل به تداوم عادتهاي ناپسند دارد و میل به لذت

هاي خاص خود تالش  مدت را عامل اصلی اهمالکاري میدانند. موالنا و الیس هرکدام به شیوه شدن آرزوهاي کوتاه 
د تا باورها و افکار بیهوده و منفی و غیرعقالنی را در انسان تغییر دهند تا بتواند هنگام مشکالت و غلبۀ  مینماین
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خشم و اضطراب گرفتار خطاهاي شناختی و رفتاري نشود و مناسبترین شیوه را اتخاذ نماید. راهکارهایی که آنها  
محکم، عوامل ایجاد این اختالل رفتاري را بشناسد و با  اي  ارائه میدهند این است که فرد اهمالکار با جدیّت و اراده 

مند شود.  ترك کردن تدریجی با این خصلت مبارزه و یا به تعبیر موالنا از هدایت پیر و راهنما و مرشد صادق بهره 
نوي  درمانگري مینامند. موالنا در مثنوي معشناسان و الیس نیز این راهکار را ضروري و آن را مشاوره و روانروان 

پردازان این علم بصورت جزئی و مقطعی بیان  شناسی نوین، هرآنچه را که نظریه از قرنها پیش از پیدایش علم روان
ها و  اند همچون طبیبی حاذق با توجه به شناخت عمیق از فطرت انسان و نیازهاي جسمی و روحی و دغدغه نموده 

گرایانه به شیوة  هترین و کاملترین وجه و با نگاهی کلرنجهاي او، در خالل حکایات و تعالیم آموزنده خود به ب
اي شفابخش براي همۀ انسانها در هر زمان  تمثیل و رازورمز بیان نموده است که میتواند سندي افتخارآمیز و نسخه 

 جهت رسیدن به سالمت روح و روان و آرامش و سعادت و حفظ ارزشهاي انسانی باشد. 
 

 نویسندگان   مشارکت
دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و   زبان  دکتراي  دوره  رساله  از  مقاله  این

  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  یوسف قنبري راهنمایی  فرزانهدکتر  سرکار خانم  .  است  شده  واحد دزفول استخراج
  و  ها داده   گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  سرکار خانم صدیقه فرمانی به.  اندبوده   مطالعه  این  اصلی  طراح

و آقاي دکتر مسعود  استاد راهنماي دوم    ،مریم اصفهانی اصلدکتر سرکار خانم . اند داشته نقش نهایی متن تنظیم
  در .  اندنقش داشته   پژوهش  این  تخصصی  راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  در  نیزبه عنوان مشاور  خردمندپور  

 . است  پژوهشگر  چهار  هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  ،مقاله  محتواي  تحلیل  نهایت
 

 قدردانی   و تشکر
دانشگاه    انسانی  علوم  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را  خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

  دادند،   یاري  پژوهش  این  کیفی   ارتقاء   و انجام  در  را  نویسندگان  رساله که  داوران  هیئت  و  آزاد اسالمی واحد دزفول
 . نمایند  اعالم

 
 منافع  تعارض

 حاصل  و  نرسیده  چاپ  به   خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ   در   اثر  این  که   مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
  طبق  تحقیق  این  .دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي

  تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه
  را  شده  ذکر موارد کلیه مسئولیت ایشان و   است، مسئول  نویسنده عهده به پژوهش مالی  حامیان و  منافع احتمالی

 . میگیرند  عهده  بر
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