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 چکیده:
های موالنا است كه بسیاری از واهدان آن دیوان شمس بازتابی از آراء و اندیشه زمینه و هدف:

در هر دو محور همنشینی و جانشینی دارای بار معنایی مثبت است و چونان زنجیری بافت كالم 

آورد؛ چنانکه یکی از روانشناسان شهیر غربی، مارتین سلیگمن، درمیرا در خدمت افکار خالق آن 

شده، به آثار نافذ احساسات مثبت معطوف داشته نظر خویش را از نشانگان درمانددی آموخته

های واهدانی مثبت موالنا در است. هدف از این جستار بررسی و تحلیل غزلها و بررسی زنجیره

 درای مارتین سلیگمن است.سی مثبتدیوان شمس طبق نظریج روانشنا

پژوهش حاضر بعنوان پژوهشی بنیادی با استفاده از روشهای استدالل و تحلیل روش مطالعه: 

ا های واهدان مثبت بای بهره جسته و به مقولج تحلیل زنجیرهعقالنی و بر پایج مطالعات كتابخانه

است. بر دیوان شمس تبریزی پرداخته درای مارتین سلیگمن و تأثیر آن های مثبتتکیه بر مؤلفه

الزمان جامعج آماری سه هزار بیت از كتاب ده جلدی كلیات شمس مولوی، براساس نسخج بدیع

 فروزانفر با تصحیحات و حواشی وی است.

است. درای سلیگمن در كلیات شمس مشاهده شده های روانشناسی مثبتهمج مؤلفه ها:یافته

رتبج  13/16ترتیب است: تعالی با % سلیگمن در دیوان شمس بدیندرصد فضیلتهای مثبت 

در رتبج دوم است.  44/65است. خرد و دانایی با %نخست فضیلتها را به خود اختصای داده 

جویی و عدالت 46/1، اعتدال با %45/41دوستی با %در رتبج سوم قرار دارد. نوع69/47شجاعت با %

، رهبری با 51/71اند. قابلیتهای عشق با %ود اختصای دادههای بعدی را به خرتبه44/5با %

و  44/5جویی با %، عدالت79/5طبعی با %بیشترین و قابلیتهای شوخ 44/53و كمال با % %39/45

 اند.كمترین نمود را داشته 46/7پایداری با %

بر آنکه دیری از این دست مفاهیم و واهدان مثبت در دیوان شمس، عالوهبهرهگیری: نتیجه

موجب رهیابی مخاطب به شهر عشق موالنا میگردد، در ایجاد تحول روانی و تغییر نگرش و ارتقای 

كیفیت زنددی مخاطب مؤثر است. انطباق عناصر زبانی و فکری مثبت موالنا در دیوان شمس با 

ه و یجساز، با فاصلج زمانی هشت قرن اصلیترین نتآرای سلیگمن، این دو سرمایج معنوی و انسان

های سلیگمن بمثابج موضوع و دنیای برین برساخته ها و مؤلفهمحصول این پژوهش است. اندیشه

نمای حیات متعالی انسانی، ائتالفی شگفت و موالنا در دیوان شمس بمنزلج مصداق و عقربج قطب

 ند.ثمربخش اتکا واند كه از دو نظرداه علمی و هنری ادبیات و روانشناسی قابلبدیل پدید آوردهبی
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Divan Shams is a reflection of the opinions and 
thoughts of this mystic, many of its words have a positive meaning in both axes of 
companionship and substitution, and like a chain, it serves the thoughts of its 
creator, as one of the famous western psychologists, Martin Seligman He has turned 
himself from the symptoms of learned helplessness to the penetrating effects of 
positive emotions. The purpose of this essay is to analyze and analyze Ghazals and 
investigate the positive lexical chains of Rumi in Divan Shams according to Martin 
Seligman's theory of positivist psychology. 
METHODOLOGY: The current research is a basic research using the methods of 
rational reasoning and analysis and based on library studies, and it deals with the 
category of analysis of chains of positive words based on the positivist components 
of Martin Seligman and its effect on Diwan Shams of Tabrizi. The statistical 
community is also the statistical community of 3000 verses from the ten-volume 
book "Koliat Shams" by Maulana Jalaluddin Mohammad Molavi, based on the 
original edition of Faruzanfar with his corrections and margins. 
FINDINGS: All the components of Martin Seligman's positivist psychology have been 
observed in Koliat Shams. The percentage of Seligman's positive virtues in Diwan 
Shams is as follows: excellence has taken the first rank of virtues with 42.43%. 
Wisdom is in the second place with 20.61%. Shujaat ranks third with 17.28%. 
Altruism with 14.10%, moderation with 4.62% and seeking justice with 0.96% have 
taken the next ranks. The abilities of love with 74.54%, leadership with 65.38% and 
perfection with 53.96% are the highest, and the abilities of humor with 0.78%, 
seeking justice with 0.96% and stability with 7.92% are the lowest. 
CONCLUSION: The use of such positive concepts and words in Diwan Shams, in 
addition to bringing the audience to the city of Rumi's love, is effective in creating 
psychological transformation and changing attitudes and improving the quality of life 
of the audience. The adaptation of Rumi's positive linguistic and intellectual 
elements in Divan Shams with the opinions of Martin Seligman; Today's psychologist 
and psychotherapist, these two spiritual and human capitals, with a gap of eight 
centuries, are the main result and product of this research. Seligman's thoughts and 
components as the subject and the brain-made world of Rumi in Divan Shams, as the 
example and the compass hand of the sublime human life, have created a wonderful 
and irreplaceable alliance that is reliable and fruitful from the two scientific and 
artistic points of view of literature and psychology. 
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 مقدمه 
ادبی  شده در آثارای، عناصر خلقرشتهترین علوم میانهای ادبیات، بعنوان یکی از برجستهامروزه با دسترش شاخه

نقشی اساسی در امیدبخشی به مردم و دسترش امیدواری اجتماعی دارد. آثار ادبی با اشکال متنوع، ظرفیت فراوانی 

سازی و توجه دادن به برجستهخاطبان دارد. از این رو آور به مدر انتقال مفاهیم و مضامین امیدبخش و نشاط

دنجینج عناصر ادبی مثبت و مفاهیم امیدبخش و معنادرایانه برای رشد و ارتقای سالمت روانی فرد و جامعه و 

دمیدن روح نشاط و امید با كمترین هزینه و بسهولت میتواند صورت پذیرد. معنادرایی و شادی درونی و انرهی 

و ارتقای قدرتهای درونی و ذهنی، كه دمشدۀ انسان امروز و عصر فناوری و دنیای الکترونیک است، روحی مثبت 

همچنان در نظام ارزشی و زنجیرۀ قدرتمند واهدان و اریکج سخن بزردان و دنجینج شعر و نثر فارسی یافت میشود 

امروز  انگیزدیهای دنیایافسرددیها و بیو این سرمایج عظیم ادر از قوه به فعل درآید، بخشی از بحرانهای هویتی و 

را مرتفع میسازد. ظرفیت عظیم معانی و الفاظ مثبت در آثار موالنا، بویژه دیوان شمس كه آكنده از شور و شوق و 

های اصلی درا درآید، همج مؤلفهذوق و عشق و انرهی است، ادر در خدمت روانشناسی امروز با رویکرد نوین مثبت

جویی، اعتدال، و تعالی فراهم میسازد و به دوستی، عدالتکرد را اعم از خرد و دانایی، شجاعت، نوعو فرعی این روی

ظریفترین و كارآمدترین شکل ممکن به جان و روح و باور مخاطب تزریق و القا میکند و همان پویایی و جنبش و 

و غزلیات میتوان جستجو كرد. پژوهش حاضر  آورد كه در سرایندۀ این اشعارحیات و بقایی را برای او به ارمغان می

 :استه زیر تدوین شددر پاسخ به پرسشهای 

 درای موالنا در دیوان شمس و دیدداه مارتین سلیگمن برقرار است؟ای بین غزلیات شادیچه رابطه

 های واهدانی مثبت غزلیات دیوان شمس یافت؟درا را میتوان در شبکههای روانشناسی مثبتآیا مؤلفه
 آیند:است كه موارد زیر مهمترین این اهداف به شمار میاهداف نگارنددان از انجام این پژوهش دسترده 

 های واهدانی مثبت در غزلهای منتخب و شناخت كاركردهای آن؛ استخراج شبکه

 درا؛تهای روانشناسی مثبیافتن ارتباط زنجیرۀ واهدان مثبت غزلیات منتخب و بررسی و انطباق آن با مؤلفه
 های مارتین سلیگمن.تحلیل و شناخت فضای كلی هر غزل منتخب با تکیه بر نظریه و مؤلفه

 

 سابقۀ پژوهش
 درا در آثار ادبی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:شناسی مثبتدربارۀ پیشینج تحقیقات پیرامون روان

(. نویسنددان با هدف زدودن این تفکر 4347عربها )از خراسانی و « درا در الهینامج عطّارروانشناسی مثبت»مقالج 

های نوین اندیشمندان غرب نیست، شعر كه آنچه غربیها امروزه در قالب مفاهیم و اصطالحات نو ارائه میکنند، یافته

 اند.عطّار را از منظری دیگر مطالعه و بازبینی كرده

از پسندی و دیگران « دراراساس روانشناسی مثبتهای شادكامی در شعر خالد ابوخالد بروانکاوی مؤلفه»مقالج 

اعر اند شبینی را در كنار اسالیب ادبی بررسی كرده و دریافته(. نویسنددان امیدواری، خردمندی و خوش4349)

 شناختیبررسی عناصر نشانه»است. مقالج بدین طریق جامعه را به زنددی مملو از آرامش و شادكامی سوق داده 

دیوان های امید را در (. نویسنده نشانه4345از عینی )« درازلیات حافظ با تکیه بر روانشناسی مثبتامیدواری در غ

مدلول( و ها )شناسی چارلز سندرز پیرس بر مبنای سه عنصر نشانی شعر، نشانهحافظ با استفاده از نظریج نشانه

و  طبقج امید به خدا، امید به زنددی ختی سهشناتفسیر معنایشان )دال( مورد بررسی قرار داده است. تحلیل نشانه

است. با توجه به ساختار لفظی و محتوایی دیوان شمس و اشتمال آن بر احوال خالص  امید به آینده را نشان داده
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ن های مثبتگرای نظریج مارتین سلیگمو ناب عاطفی و پرشور موالنا، در این پژوهش برای نخستین بار ردپای مؤلفه

  .های واهدانی مثبت غزلها نیز مورد توجه قرار میگیردموالنا بررسی میشود، ضمن اینکه زنجیرهدر غزلیات 

 

 روش مطالعه
های فههای واهدان مثبت با تکیه بر مؤلپژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ی تحلیلی به مقولج تحلیل زنجیره

ای انجام شده زی پرداخته و بر پایج مطالعات كتابخانهدرای مارتین سلیگمن و تأثیر آن بر دیوان شمس تبریمثبت

است. جامعج آماری سه هزار بیت است و بعنوان پژوهشی بنیادی از روشهای استدالل و تحلیل عقالنی بهره جسته 

كتاب ده جلدی كلیات شمس یا دیوان كبیر،  بند(و ترجیع و سه رباعی وهشت غزلبیت )شامل بیست 34345از 

 الزمان فروزانفر با تصحیحات و حواشی وی است. الدین محمد مولوی، براساس نسخج بدیعجالل موالنا

 

 بحث و بررسی

 گراروانشناسی مثبت

در نیویورک آمریکا متولد شد. وی در سال  4416درا در دوازدهم اوت پدر روانشناسی مثبت مارتین سلیگمن

دانشگاه پنسیلوانیا درفت. نخستین كار تأثیردذار سلیگمن،  م مدرک دكتری خود را در رشتج روانشناسی از4447

درا را ارائه داد. م نظریج روانشناسی مثبت6555شده بود. سلیگمن در حوالی سال مطالعه بر درمانددی آموخته

درا بعنوان رویکردی علمی و كاربردی به مطالعج جنبج تکاملی، سودمند و مثبت ذهن و در پی روانشناسی مثبت

رفتار فرد میپردازد و بر آن است كه این دونه از تندرستی را با دردیر كردن احساسات و نگرشهای مثبت در آن 

سطح كالن، دروهی و فردی پرورش دهد تا نقاط قوت انسانها را رمزدشایی كرده و عملکرد مثبتشان را تقویت 

 كند.   

ود تمركز میکنیم، محبت بیشتری به دیگران داریم، ما انسانها زمانی كه شاد هستیم، كمتر بر خ»در نظر سلیگمن 

شویم، اعتماد میها سهیم شویم. اما وقتی كه درفته هستیم، بیو تمایل داریم كه خوشبختی خود را حتی با غریبه

(. به عقیدۀ 435: 4349)سلیگمن، « در خود فرومیرویم و به شکلی تدافعی بر نیازهای خودمان متمركز میشویم

دیری كنش و احساس با جهت درا به مطالعج علمی همین هیجانات میپردازد كهریکسون روانشناسی مثبتباربارا فرد

این رشته از »پرورش و ارتقای افراد و جوامع در ابعاد متعدد میشود. فرد، موجب تقویت حس ارزشمندی، 

درا، ارزشمند و متعالی و روانشناسی در پی آموزش روشهای نوینی است كه انسانها در آن میخواهند زنددی مثبت

ثبت شهای ماین تکاپوها و تال های مفید و پرثمر انسانی است.اساس همج تکاپومعناداری را تجربه كنند و غایت و 

كه از احساسات مثبت سرچشمه میگیرد، با به فعلیت رساندن احساسات، مبطونات و استعدادهای درونی خود و 

 (. 14-14: صص4345)فردریکسون، « باال بردن تجربج خود از دوست داشتن است

زنددی  ی متعهد ومطالعج اینکه چه چیزهایی زنددی خوشایند، زندد»درا یعنی از نظر سلیگمن روانشناسی مثبت

روانشناسی مثبت كه در جستجوی بهترینها است، صرفاً بر (. »67: 4155)سلیگمن، « معنادار را تشکیل میدهد

ل و را برای حل مسائفریبی تکیه نمیکند؛ بلکه درصدد آن است تا بهترین روشهای علمی اندیشی و خودمثبت

باعث رشد و شکوفایی »و درنهایت  (46: 4349)سلیگمن، « ندمشکالت رفتار انسان با تمام پیچیددیهایش انتخاب ك

(. این 37: 4345)فرانکلین، « هدفی میگرددانسان میشود و منجر به دور شدن جامعه از افسرددی و ناامیدی و بی

حول موضوعاتی دسترش پیدا میکند كه در آنها به جستجوی راهی بپردازند كه بر مبنای »شناسی همیشه نوع روان
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 (.49: 4396)آردایل، « تحصیل و ارتقای سالمتی و شادمانی انسان تأمین شودآن 

آن را قابلیت مینامد. وی شش دروه از تواناییهای انسان را در  ها را فضیلت و زیرمجموعجسلیگمن هریک از مؤلفه

 است:كرده  بندیاین نظام به ترتیب ذیل طبقه

 ز و پذیرا بودن دربرابر تجارب جدید، عشق به یاددیری، وسعت نظر.خرد و دانایی شامل خالقیت، كنجکاوی، با -4

 شجاعت شامل خودباوری، پایداری، كمال، سرزنددی. -6

 دوستی شامل عشق، مهربانی، هوش اجتماعی.نوع -3

 طرفی، رهبری.جویی شامل رعایت حقوق شهروندی، بیعدالت -1

 بخشی به عملکرد خود.نظمیاط و اعتدال شامل بخشش و دلسوزی، فروتنی و آزرم، احت-5

: 4349طبعی و معنویت )سلیگمن، تعالی شامل دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، قدرشناسی، امیدواری، شوخ-4

 (.6551؛ نیز آنجال، 343-341صص

های زنجیره و های مارتین سلیگمنها براساس مؤلفهتحلیل داده بحث اصلی این پژوهش شامل دو بخش است:

  .ان مثبتواهد

 

 های مارتین سلیگمنتحلیل دیوان شمس براساس مؤلفه
در این بخش، غزلها )یا رباعیات( با تکیه بر شش دروه فضیلت مارتین سلیگمن و قابلیتهای هر فضیلت بررسی 

 است. شده 

 

 فضیلت خرد و دانایی

بندی تواناییهای انسان است كه مارتین سلیگمن آن را بنا نهاده و پنج خوشج خرد و دانایی، اولین فضیلت از طبقه 

قابلیت خالقیت، كنجکاوی، باز و پذیرا بودن دربرابر تجارب جدید، عشق به یاددیری و وسعت نظر را در آن نهاده 

برای توصیف بالغترین نقاط قوت در این  «دورنما»ز لفظ ، ادراشکوفایی روانشناسی مثبتاست. سلیگمن در كتاب 

آورند تا از تجربج آنها استفاده از منظر سلیگمن افراد به خردمندان روی می«. خرد»استفاده میکند؛ یعنی مجموعه 

ودشان خكنند و مشکالت خود را حل كنند و دورنما و خرد كافی را كسب نمایند. آنها نگاهی به دنیا دارند كه برای 

و اطرافیانشان منطقی و معمول است. افراد خردمند در آنچه در زنددی مهمترین و دشوارترین است، متخصص 

(. در ذیل نمودار فراوانی قابلیتهای فضیلت خرد و دانایی در دیوان شمس 647: 4155هستند )ن.ک: سلیگمن، 

 است.ترسیم شده 
 
 

 

 

 

 

 

 

 خرد و دانایی( فراوانی قابلیتهای فضیلت 4نمودار)

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

خالقیت کنجکاوی باز و پذیرا 
بودن در 

برابر تجارب 
جدید

عشق به 
یادگیری

وسعت نظر
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خالقیت نخستین قابلیت از فضیلت خرد و دانایی است كه سلیگمن در برشماری تواناییهای قابلیت خالقیت: 

انسان بدان میپردازد. خالقیت، آفرینشگری یا ابداع، از مختصات اشعار موالنا است. شریعتمداری، خالقیت را از 

زمانی مشخّص از فردی معیّن دیده میشود. به دفتج وی  دیدداه علم روانشناسی، فرایندی ذهنی میداند كه در

ای نو و متفاوت، آفرینش یابد، این آفرینش ای بکر یا پدیدهفرایندی كه در نتیجج آن اثری جدید اعم از اندیشه»

  (. موالنا در این غزل:154: 4344)شریعتمداری، « میتواند كالمی یا غیركالمی و عینی یا ذهنی باشد
 ضل و علم و دفتر و اوراق نیستعشق اندر ف

 شمس تبریزی تویی دریا و هم دوهر تویی…

 

 نیست هرچه دفت و دوی خلق،  آن ره، ره   عشاق  
 زانک بود تو سراسر جز سَر خالّق نیست

 (345)دیوان شمس، غزل                           

عطیج وجود شمس تبریز/ معشوق/ پیر و مرشد را از خالقیت خالق و سرچشمج عشق اعالم میکند و خالق مطلق 

التفضیل است. به عبارت دیگر دارندۀ آن را پدیدآورندۀ وی میداند. خلّاق، صفتی جانشین اسم )اهلل/ خداوند( و افعل

ریاهای )معانی( چون شمس تبریز به نمایش دذارده )اهلل/ خداوند( بارها این خالقیت را در آفرینش دوهرها و د

دونه شوند، باید به ویژدی بس ارزشمندی چون خالقیت متّصف دردند و چه است. انسانهایی نیز كه بر آنند خدای

است. موالنا زیبا سلیگمن نیز همچون موالنا این قابلیت خالقیت را در هنگام برشماری تواناییهای انسان بیان كرده 

عاشق و شیفتج شمس تبریزی است، آفرینش و بودن شمس را مرهون خالقیت حق میداند. در این غزل با كه 

است و موالنا این قابلیت را نه در لفظ بل در عمل و در دیدی خلّاقانه و سراسر مثبت به عوالم عشق نگریسته شده 

 دیوان شمس مشاهده نمود.  363است. نمونج دیگر این قابلیت را میتوان در غزل غزل نشان داده 

كنجکاوی و زیركی دریچج دانایی و قدرت و ناشی از ذوق و شور و وجد آدمی است و یکی از    قابلیت كنجکاوی: 

 كنجکاوی درمورد جهان»آید. به نظر سییلیگمن قابلیتهای فضیییلت خرد و دانایی در بیان سییلیگمن به شییمار می

شامل پذیرا بودن تجربه و بهبودپذیری   شته و پیش       اطراف  ست كه به درک دذ سائلی ا سبت به م ای فرد  زمینهن

 (.  646: 4155)سلیگمن، « مربوط نیست

 یکی فرهنگ دیگر نو برآر، ای اصل دانایی

 بسی دلها چو دوهرها ز نور لعل تو تابان

 

 ای از نو، كه الحق سخت بیناییببین تو چاره 

 بسی طوطی كه آموزند از قندت شکرخایی

 (6546)دیوان شمس، غزل                        

به نظر موالنا دانایی و بینایی از مهمترین عوامل كنجکاوی است كه ظرف تهی انسان را سرشار از آداهی میسازد. 

ی پذیری درمورد مسائلبه اعتقاد سلیگمن، كنجکاوی درمورد جهان، مستلزم باز بودن نسبت به تجربه و انعطاف

های شخص تناسب ندارند. افراد كنجکاو تنها به تحمل ابهام اكتفا نمیکنند، بلکه آن را شتهپندااست كه با پیش

كنجکاوی دردیر شدن فعاالنه با تازدیهاست و جذب شدن منفعالنه به اطالعات، »دوست دارند و شیفتج آن هستند. 

(. نمونج 493: 4349سلیگمن، « )نشانج این قابلیت نیست. انتهای مخالف بُعد كنجکاوی، كسل شدن سریع میباشد

 دیوان شمس میتوان مشاهده نمود.  4564دیگر این قابلیت را در رباعی 

از دیگر قابلیتهای فضییییلت خرد و دانایی، باز و پذیرا بودن        قابلیت باز و پذیرا بودن دربرابر تجارب جدید:        

ها و موضیوعاتی كه از برخورد با  دربرابر تجارب جدید اسیت. تجربه در مفهوم عام به مهارتهایی كه از برخی پدیده 

ای از عوامل احساسی است    آن موضوع و پدیده حاصل میشود، اطالق میگردد. در علم روانشناسی، تجربه مجموعه     

ست كه      ك شود. تجربه قابلیتی ا شته و ثبت می ه در طی یک رویداد یا میتوان دفت پس از یک رویداد در ذهن نگا

 مصادیق و شواهد بسیاری دارد.  
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 چه دانستم كه این سودا مرا زینسان كند مجنون
 چه دانستم كه سیالبی مرا ناداه برباید

 ...چو این تبدیلها آمد نه هامون ماند و نه دریا

 انمهای بسیار است لیکن من نمیدانمچه د

 

 دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را كند جیحون 

 ام دراندازد میان قُلزم پرخونچو كشتی
 چونچه دانم من ددر چون شد كه چون غرقست در بی

 بندی در آن دریا كفی افیونكه خوردم از دهان

 (4955)دیوان شمس، غزل                         

های متنوّع كه پیش از این با آن موالنا در این غزل میگوید من در راه عشق با تحمّل انواع سختیها و كسب تجربه

ها مرا دمی از هدفم دور نمیسازد. در این غزل نیز موالنا روبرو نشده بودم، بیشتر هنرم نموده میشود و این تجربه

ن سلیگمن كه تجربه را قابلیتی از فضایل خرد و دانایی به شمار با رویی باز به مقابله با تجارب زنددی میرود، چو

 6174، 6377، 4444های دیگر این قابلیت را در غزلهای آورد و بعنوان توانایی بشری پذیرای آن میگردد. نمونهمی

 میتوان مشاهده نمود.  6575و 

شق به یادگیری:   ر كالس و چه بصییورت تنهایی،  به دفتج سییلیگمن، دربارۀ عشییق به یاددیری چه دقابلیت ع

صت یاددیری دارد. آیا هیچ حوزه      ست دارد و در هر جا نیز فر سان یاد درفتن چیزهای جدید را دو ای از دانش ان

شمند            شما برای دنیایی كه در آن زنددی میکنید، ارز صص  شید؟ آیا تخ صص با شما در آن متخ وجود دارد كه 

، راجع به این حوزه از دانش حتی بدون وجود هیچ عامل     آیا دوسیییت دارید   »اسیییت؟ سیییلیگمن بیان میکند:    

دهندۀ خارجی، به یاددیری خود ادامه دهید؟ مثالً كارمندان پست همه در شناخت كدپستی تخصص دارند     انگیزه

شد، میتواند بعنوان نقطه قوّت در نظر درفته            شده با سب  صورت خودجوش ك صورتیکه ب صص تنها در اما این تخ

سلیگمن،  « شود  شج موالنا، جایگاه رفیع و واالیی     643: 4155) سی و اندی شق به یاددیری در ادب فار (. قابلیت ع

 دارد. ثمرۀ انگیزۀ دانایی، بینایی و یاددیری است. به همین سبب جایگاه دانایان فراتر از صاحبان قدرت است.

 ای شاهد جسم و جان ما، خندان كن دندان ما 

 ما بحلای مه ز اجاللت خجل، عشقت ز خون 

 

 كش چشمان ما ای چشم جان را توتیاسرمه 

 چون دیدمت میگفت دل جاءالقضا جاءالقضا

 (69)دیوان شمس، غزل                            

ه را ب این غزل در عوالم عاشقی و نوش و نیش حاصل از آن است. ابتدا موالنا با ذكر مقدّماتی جهان پیچیدۀ عشق

صول محبیت هشتم از طُرفه درختی سخن میراند كه برخالف درختان این دنیا كه تکتصویر میکشد. آنگاه در 

است، داهی سیب و زمانی كدو تولید میکند و از بیت بعدی نیز با واهۀ عجایب و جُستن عجایب هم شوق دانستن 

انگیزد و چه زیبا برمی اسرار و رموز سالک را با واهدان مصوّر میسازد و هم اشتیاق ادراک خواننده و شنوندۀ غزل را

این شوق دوسویه )هم شوق سالک مسیر عاشقی و هم اشتیاق خواننده و شنوندۀ غزل( را عیان میکند و از آن 

 ای تأثیردذار از شوق ذاتی انسان به یاددیری سخن میگوید. سخن میگوید. درواقع موالنا چون سلیگمن به شیوه

ت. دستی و آزاددی اسمی چون بخشش، انعام، سخاوت، دهش، دشادهوسعت نظر قابلیتی است كه مشتمل بر مفاهی

آور ادب فارسی، به دراست. همچنین در آثار ادبی بسیاری از شاعران ناماین قابلیت از اهداف روانشناسی مثبت

 است.شکلها و روشهای دونادونی مورد تصریح قرار درفته 

 پیش از آن كاندر جهان باغ می و انگور بود

 الحق میزدیمبغداد جهان جان اناما به 

 

 از شراب الیزالی جان ما مخمور بود 

 پیش ازآن كاین دار و دیر و نکتج منصور بود

 (734)دیوان شمس، غزل                          

موضوع این غزل در ازلی بودن عشق است. سخن بر سر آن است كه عشق ویژۀ دیروز و امروز نیست. جان عاشق 
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اند. است. برخی از ابنای بشر بدلیل عُجب از معشوق ازلی دور افتادهتکوین نوع بشر با عشق سرشته شده از زمان 

های فضیلت خرد و دانایی ارتباط نزدیک دارد. تنها سراسر این غزل با قابلیت وسعت نظر سلیگمن از زیرشاخه

شمس نیز ازنظر محتوایی با مقولج وسعت  دیوان 3477مبتالیان به رذیله عُجب فاقد این وسعت نظر هستند. غزل 

 نظر سلیگمن نزدیک است.

 

 فضیلت شجاعت

بندی تواناییهای انسان است. مارتین سلیگمن چهار قابلیت: خودباوری، پایداری، شجاعت، دومین فضیلت از طبقه 

است. شجاعت زمانی رخ میدهد كه آدمی در مبارزه با موقعیتهای دشوار كمال و سرزنددی را در آن قرار داده 

ری از عنصر آداهی و بدون هیچگونه بیمی پای در راه دی)كارزار با نَفس/ متعدّیان حقوق انسانی/ طبیعت( و با بهره

شجاعت شامل شجاعت اخالقی و شجاعت روان میباشد. شجاعت  شادمانی درونیدذارد. به بیان سلیگمن در كتاب 

اخالقی شامل اتخاذ مواضعی است كه میدانید غیرمعمول بوده و ممکن است تبعات مطلوبی برایتان نداشته باشند؛ 

است كه برای مواجه شدن با كارهای بسیار شاق شامل موضع صبورانه و حتی امیدوارانه  ت روانیدرحالیکه شجاع

(. در ذیل نمودار فراوانی 494: 4349)سلیگمن، « یا بیماری پایدار بدون از دست دادن وقار و متانت خود، الزم است

 است.قابلیتهای فضیلت شجاعت در دیوان شمس ترسیم شده 

 

 
 ( فراوانی قابلیتهای فضیلت شجاعت6)نمودار     

 
روانشناسان معتقدند داشتن قابلیت خودباوری امری است كه همگان به آن نیاز دارند. زمانی     قابلیت خودباوری: 

ست میدهد.            شغلی، علمی و اجتماعی خویش را از د صتهای  شد، مهمترین فر شته با شخص خود را باور ندا كه 

ست كه خداوند   ست كه از این          خودباوری موهبتی ا شاعران عارف ا سته  شته و موالنا از آن د سان ارزانی دا به ان

های خودباوری شییامل خودشییناسییی،  اسییت. وی به تمام زمینهجسییته قابلیت مثبت در آثار خویش بسیییار بهره

   خودسازی و خردورزی اعتقاد وافی دارد و در میان آثار خویش به این مضامین اشارات فراوان دارد.
 خسپیم؟! صبوح است صال برخیزیمچند 

 پیمای استآن كُمَیت عربی را كه فلک

 

 آب رحمت بستانیم و بر آتش ریزیم  

 وقت زین است و لگام است چرا ننگیزیم

 (  4413)دیوان شمس، غزل                        

میکند تا با آن شخص به ورزی توصیه در این غزل نیز موالنا همچون آموزۀ سلیگمن در این خصوی، بر شجاعت

ای دارد. در مصراع دوم بیت موردبررسی نیز اذعان برآن به قابلیت خودباوری نیز اشارهاهداف خویش نایل آید. عالوه

است، بنابراین نیازی به پرهیز و در تقابل و رویارویی و ستیزۀ ما در جانب ما قرار درفته  میدارد كه شحنج عشق

نظیر سلیگمن برآنند فردی كه به خویشتنِ خویش باور دارد، ضمن اشراف كامل بر دوری نیست. روانشناسانی 

۰

۲۰۰

۴۰۰

خودباوری پایداری کمال سرزندگی
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نقاط ضعف خویش، از این كاستیها نیز برای پیشبرد مقاصد خویش بهره میجوید. نمونج دیگر قابلیت خودباوری را 

 دیوان شمس میتوان مشاهده نمود.  419در غزل 

ین قابلیت درا، دومبندی روانشناسان مثبتجاعت است كه در طبقهپایداری یکی از قابلیتهای شقابلیت پایداری: 

است. پایداری خصوصیتی نیک است كه مختص برخی افراد میشود       از فضیلت شجاعت را به خود اختصای داده   

های سییخت زنددی بتوان با اتکا به آن به مقابله با مشییکالت پرداخت و به طریق صییحیح زنددی را  كه در لحظه

  آوری نیز دفته میشود.د. در روانشناسی به پایداری، تابمدیریت كر
 روم یاربه غم فرونروم باز سوی 

 ریز خزان فراق سیر شدمز برگ

 

 زار رومدر آن بهشت و دلستان و سبزه 

 روم پایداربه دلشن ابد و سرو 

 (4767)دیوان شمس، غزل                          

فراق دذرا و از هدف واالی خویش سخن میراند و به خویش امید وصالی مانا را موالنا در این غزل از دوری و 

است و موالنا بر آن است كه با اتّصاف به صفاتی میدهد. بیشتر فضای این غزل از واهدان امیدبخش شکل یافته 

ه برای من كچون شکیبایی و پایداری دربرابر نامالیمات دذر عاشقی به سرمنزل مقصود خواهد رسید. چون سلیگ

ن اهداف درایی، وی را قریوری از عنصر مثبتنیل انسان به هدف، ضمن برشمردن فضایل و قابلیتهای انسانی با بهره

  میتوان مشاهده نمود. 6957و  6449، 441، 344های دیگر این قابلیت را در غزلهای نمونه خویش میخواند.

فضایل شجاعت است. كمال معادل تمامیت، انجام یافتن و تمام  به اعتقاد سلیگمن كمال قابلیتی ازقابلیت كمال: 

میگوید موالنا باور « شناسی موالناانسان كامل و انسان»شدن، كامل شدن و اعلی درجه است. آل عصفور در مقالج 

شف ك دارد كه انسانی كه دارای قابلیت كمال باشد، انسان كامل یا ولی حق و انسانی است كه به باالترین مقام در

است و در مسیر معنوی، سایر انسانها باید به او اقتدا كنند. از نظرداه موالنا انسان كامل دو معراج و شهود رسیده 

دارد: معراج اول تولد معنویت در وجود انسان كامل است و معراج دوم صعود او به عالم ملکوت و رسیدن به مقام 

 (.443: 4395عصفور، اتحاد است )آل

 كمالست و كمالست و كمالاین عشق 

 این عشق جاللست و جاللست و جالل

 

 وین نفس خیالست و خیالست و خیال 

 امروز وصالست و وصالست و وصال                                                  

 (4599)دیوان شمس، رباعی                       

ای در تقابل با نقص و نقصان است. واهه مال و جالل مینامد. كمالموالنا عشق را بعنوان هدف برتر/ مقصد واال، ك

و نشانج جایگاه خای آن در اندیشج موالنا است كه چون سلیگمن جایگاهی  این واهه با تأكید ویژه سه بار بیان شده

 وان مشاهده نمود.میت 933و  454های دیگر این قابلیت را در غزلهای است. نمونهویژه برای این واهه در نظر درفته 

سرزندگی:   طبق آرای سییلیگمن آخرین قابلیت در فضیییلت شییجاعت، به سییرزنددی اختصییای مییابد. قابلیت 

ضایتمندی از زنددی و عواطف مثبت و          سطح باالی ر ست كه با  شادمانی نوعی حالت روانی مثبت ا سرزنددی و 

  شادمانی، شادكامی است.سطح نازل عاطفج منفی شناخته میگردد. دستاورد سرزنددی و 
 اندرآ ای اصل اصل شادمانی شاد باش

 ...رختها را میکشاند جان مستان سوی تو

 

 اندرآ ای آب آب زنددانی شاد باش 

 میچشان و میکشان خوش میکشانی شاد باش

 (4613)دیوان شمس، غزل                        

ق است. شو باش، شور و شعف و طرب آن را فزونی بخشیدهغزل در فضایی سرشار از شادمانی است كه ردیف شاد 

بخش، كه موالنا در سکر و سرمستی عشق ای از واهدان مثبت و شادیوصال معشوق به همراه چینش زنجیره
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بر مطابقت معنایی و صوری با قابلیت سرزنددی سلیگمن، آور آن عالوهاست. این غزل و واهدان یکدست شادیسروده 

بینی وی نیز اشارۀ مستقیم دارد. سرزنددی و شادمانی از هیجانات مثبت معطوف به حال است و شبه مباحث خو

 4343های دیگر قابلیت سرزنددی را در غزلهای بینی هیجان مثبت معطوف به آینده را تشکیل میدهد. نمونهخوش

 دیوان شمس میتوان مشاهده نمود. 6414و 

 

 دوستیفضیلت نوع

دوستی نام دارد كه شامل قابلیتهای عشق، مهربانی و هوش اجتماعی نوع دراروانشناسی مثبتفضیلت سوم در 

است. یکی از مسائل موردتوجه روانشناسی، شناخت ویژدیهای شخصیتی افرادی است كه رفتارهای حمایتی و 

ا یا دسترش رفتارهای دوستانه از خود نمایان میسازند. این كار به روانشناسان برای تمركز بر این ویژدیهنوع

از این  های شخصیتیدوست، مؤلفهدوستانه در جامعه، كمک شایانی میکند. در اكثریت قریب به اتفاق افراد نوعنوع

دست بطور مشترک وجود دارد؛ همدلی، پاداش اعمال خوب در دنیا، احساس مسئولیت اجتماعی، برخورداری از 

دوستی (. در اندیشج موالنا نوع47: 4394مالی و... )كاویانی و موسوی، مركز مهار درونی، عدم خودمحوری و حمایت 

جایگاه خاصی دارد، به بیان وی ادر فردی در زمان نیاز به دیگران رحم كند، هنگام درفتاری وی به او نیز رحم 

 است.در دیوان شمس ترسیم شده  دوستیخواهد شد. در ذیل نمودار فراوانی قابلیتهای فضیلت نوع

 

 
 دوستی( فراوانی قابلیتهای فضیلت نوع3نمودار )

 

ه آید. بعشق شامل دوست داشتن و دوست داشته شدن، از خصایص مثبت انسانی به شمار میقابلیت عشق: 

بیان سلیگمن انسانها ارزش زیادی برای روابط نزدیک و صمیمی با دیگران قائل هستند. از دیدداه عارفان، عشق 

ناسی شکوفایی روانشآسانی نمیتوان آن را تعریف و تفسیر نمود. سلیگمن در كتاب به واقعیتی كالن است كه
است كه احساسات مثبت درمورد یک شخص یا یک شیء ما را بسوی وی میکشاند، بدرستی بیان كرده  درامثبت

ست كه احساسات و درحالیکه احساسات منفی ما را به دوری از آن وامیدارد. این مقیاس متشکّل از تعدادی واهه ا

 (.454: 4399هیجانات متفاوتی را توصیف میکند )ن.ک: سلیگمن، 
 آن شییکل بین وان شیییوه بین وان قدّ و خدّ و دسییت و پا 

صورت آمده     شکده در نقش و  شِقِ چون آت  ای ع

سی      سی نام و لقب داری ب شق پیش هر ك  ای ع

 

 هنگ بین وآن ماه بدر اندر قبا آن رنگ بین وآن 

 دل زده یییک دم امییان ده یییا فتیبر كییاروان 

كه:     نام دیگرت كردم   «دوادرد بی»من دوش 

 (5)دیوان شمس، غزل                                   

است. در نخستین بیتی كه واهۀ عشق به كار برده میشود، عشق را آتشکده  آن در این غزل سخن از عشق و عوالم

است. عشق در مصراع دوم چون راهزنی مصوّر میشود كه بر مینامد كه نخستین ویژدی آن دائمی بودن آتش 

۰

۲۰۰

۴۰۰

عشق مهربانی هوش اجتماعی
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است. در سومین بیت كه از عشق نام میبرد آن را دارای انواع و اسامی میداند كه هركسی آن را به كاروان دل زده 

و حتّی  رددوا میداند. موالنا نیز در این غزل به عشق نظر كامالً مثبتی داای مینامد. موالنا نیز عشق را درد بیدونه

دوا از عشق كسب لذّت، شعف، سرمستی، درما، و راحتی میکند با الفاظ ظاهری آتشکده، راهزن كاروان و درد بی

و زنددی خود را در جوار عشق، چه عشق الهی و چه عشق انسان كاملی چون شمس، آكنده از لذّت میداند. 

 توان مشاهده نمود.می 71و  45، 7، 6های دیگر این قابلیت را در غزلهای نمونه

یگمن در دوستی به شمار میرود. سلدر تقسیمات سلیگمن مهربانی دومین قابلیت از فضیلت نوعقابلیت مهربانی: 

دربارۀ مهربانی و سخاوت بر این باور است كه انسانها با یکدیگر مهربان و  دراشکوفایی روانشناسی مثبتكتاب 

آن اندازه نیست كه نتوانند لطفی در حق اطرافیان انجام دهند. انسانها  سخاوتمند هستند و هیچگاه مشغلج ایشان به

از انجام كارهای خوب برای دیگران لذت میبرند، حتی ادر این افراد را بدرستی نشناسند. بخش مهربانی شامل 

ظر قرار ادی مدنای كه عالیق و منافع آن فرد به میزان زیهای دونادون برقراری ارتباط با دیگران است، بگونهشیوه

  دیرد.

 عشق اكنون مهربانی میکند

 در شعاع آفتاب معرفت

 

 جان ِ جان امروز جانی میکند  

 دانی میکند ذره ذره غیب

 (  966)دیوان شمس، غزل                          

عشق و در بیت موردنظر از اكنون مهربانی كردن عشق روایت میشود. در  غزلی در شرح اعمال و شادكامی قابلیت

انبُرهایی در می كتاب شادمانی درونیاین غزل بوضوح قابلیتهای عشق و شادی و سرزنددی آشکار است. سلیگمن در 

با دیگران و فداكاری نگاهی ویژه دارد )ن.ک: سلیگمن،  درایی ارائه میدهد، به مهربانی كردنكه برای شادمانی و لذّت

 میتوان مشاهده نمود.  37بند و ترجیع 6444های دیگر این قابلیت را در غزل (. نمونه34: 4155

دوستی ازآنِ هوش اجتماعی است. هوش اجتماعی یا رفتار : سومین قابلیت از فضیلت نوعقابلیت هوش اجتماعی

ت كنار آمدن با دیگران و به زبان دیگر قابلیت ارتباط پیدا كردن با همنوع، با انواع ویژدی و انطباقی، عبارت از قدر

خصایص اخالقی است و به دیگر سخن قدرت تعامل است. به عبارتی قدرت قیاس، استقرا و رمزدشایی از نمادها و 

رمز و نماد انتقال میدهد. قدرت  تحلیل آن باروری هوش اجتماعی را میرساند. موالنا داه پیام خود را در قالب

شناخت اولویّتها و توان تعامل مناسب و سازنده و دوراندیشی و اعتدال و ظرفیّت حلّ مسائل فردی و جمعی در 

 عرصج اجتماع از مصادیق هوش اجتماعی است.

 امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی

 خورشید را حاجب تویی، اومید را واجب تویی

 رخاسته اندیشه را آراستهها بدر سینه

 بدل وی لذت علم و عملبخش بیای روح

 

 بر مستمندان آمدی، چون بخشش و فضل خدا  

 مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا
 هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن كرده روا
 باقی بهانست و دغل كاین علت آمد وان دوا 

 (4)دیوان شمس، غزل                              

دیری از هوش سرشار خویش غزل روایتی از ساقی را ارائه میدهد كه شیوۀ رویارویی و زبان خای هركس را با بهره

و به تناسب خُلق و خوی طرف مقابل میداند و در هر جایگاه بهترین شیوۀ رفتار را ابراز میدارد. این غزل از قابلیت 

 هوش اجتماعی ساقی سخن میگوید.    

وری از اصول اخالقی و قواعد درصدد یاری رساندن به انسان عصر فناوری است تا ضمن بهره دراییمکتب مثبت

همچنانکه ساقی در ابیات موالنا نمایندۀ شاد زیستن، انسانی هدفمند و مفید به حال خانواده و جامعه تربیت نماید. 
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ارای توانایی بالقوۀ زنددی برتر افرادی با هوش اجتماعی باالست، سلیگمن نیز افرادی با چنین خصوصیات را د

 دیوان شمس میتوان مشاهده نمود.  4617نمونج دیگر این قابلیت را در غزل  میداند.

 

 جوییفضیلت عدالت
طرفی و رهبری است. این جویی نام دارد و شامل قابلیتهای رعایت حقوق شهروندی، بیچهارمین فضیلت، عدالت

نشان میدهد. محدودۀ این نقاط قوت دربردیرندۀ روابطی است كه شخص با فضیلت، خود را در فعالیتهای مدنی 

های بزردتر ازقبیل خانواده، اجتماع، ملت و جهانی كه در آن زنددی تک افراد دارد. سپس به روابط فرد با دروهتک

یی ترسیم جو(. در ذیل نمودار فراوانی قابلیتهای فضیلت عدالت351: 4155میکند، دسترش مییابد )سلیگمن، 

 است.شده 

 
 جویی( فراوانی قابلیتهای فضیلت عدالت1نمودار )

 

جویی، رعایت حقوق شهروندی است. از آنجا نخستین قابلیت از فضیلت عدالتقابلیت رعایت حقوق شهروندی: 

 كه این مورد از اصطالحات دنیای نوین است، تنها به عنوان كلّی رعایت حقوق بسنده شد.  

 ی بکن بهر خدای یارییمن توی یاور 

 حق حقوق سابقت حق نیاز عاشقت

 حق نسیم بوی تو، كان رسدم ز كوی تو

 

 نیست تو را ضعیفتر از دل من شکاریی   

 حق زُروع جان من كش تو كنی بهاریی 

 حق شعاع روی تو، كو كندم نهاریی  

 (6195)دیوان شمس، غزل                         

عاشق به معشوق دستمایج این غزل است. موالنا در این غزل به حق و حقوق میان عاشق و معشوق  نیاز همیشگی

ای كه عاشق و معشوق با هم دارند؛ حقی كه نیاز عاشق برای معشوق ایجاد اشاره میکند: حق و حقوق دذشته

ه بیانی دیگر رعایت است. بمیکند؛ بواسطج عشق میان این دو؛ حق هر آنچه عشق معشوق در جان عاشق كاشته 

بدیلی میان موالنا )قرن هفتم( و سلیگمن )قرن بخشی را فراهم میسازد. چه توارد فکری بیحقوق موجبات جان

حاضر( است؛ هم در مبحث شادمانی و هم در بیان فضایل و قابلیتها )در اینجا رعایت حقوق خود/ دیگران(. افراد 

تهای مدنی نشان میدهند. محدودۀ این نقاط قوت دربردیرندۀ روابطی ای از نقاط قوت خود را در فعالیمجموعه

تک افراد دارد. سپس به روابط فرد با دروههای بزردتر از قبیل خانواده، اجتماع، ملت و است كه شخص با تک

 4659(. نمونج دیگر این قابلیت را در غزل 351: 4155جهانی كه در آن زنددی میکند، دسترش مییابد )سلیگمن، 

 دیوان شمس میتوان مشاهده نمود. 

. در جویی را تشکیل میدهدطرفی دومین قابلیت از فضیلت عدالتطبق آموزۀ سلیگمن، بی طرفی:قابلیت بی

طرفی/ انصاف عبارت از تصمیماتی طرفی/ انصاف در معنای عدم تعصب و جانبداری است. بیادبیات فارسی، بی

این  طلبی و یا درایشهای خاصی ازداوری یا نفعی باشد و نباید بر پایج پیشاست كه باید بر مبنای معیارهای عین

۰

۱۰

۲۰

رعایت حقوق 
شهروندی

بی طرفی رهبری
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 آورد.   طرفانه را نگاه اخالقی به شمار میدست صورت دیرد. سلیگمن نگاه بی

 فزایی راآب حیوان باید مر روح

 دلتنگ همیدانند كان جای كه انصافست

 

 ماهی همه جان باید دریای خدایی را 

 باید آن جان بقایی راصد دل به فدا 

 (77)دیوان شمس، غزل                           

موضوع غزل خاستگاه/ اصل/ منشأ الهی جان انسان است و یکی از مضامین فرعی غزل مقولج انصاف است. در 

زمانی  هرهایی است كه هر انسانی در جایگاه انصاف، دلتنگی همیشگی جان به دلیل فُرقت یار و... انصاف از مقوله

نمیتواند بدان متّصف باشد مگر آنکه سالها مغز و خرد خویش را با قواعد و قوانین اخالق، ادب كرده باشد. یکی از 

آیینهای آن، نهادن خویش بجای طرف مقابل است. در این غزل مقولج انصاف باز هم وسعتی فراتر از مضامین مادّی 

عالیتهای انسانی نیز میتواند باشد. به بیانی در جایگاه انصاف جان را شامل میگردد كه قابل تسرّی به اعمال و ف

یگر جویی از آن یاد میکند. نمونج دهمیشه دلتنگ یار است. این همان قابلیتی است كه سلیگمن در فضیلت عدالت

 دیوان شمس میتوان مشاهده نمود.  764این قابلیت را در غزل 

ی اشاره جویی به رهبرای انسان، در سومین قابلیت از فضیلت عدالتسلیگمن در مبحث تواناییه قابلیت رهبری:

دربارۀ ویژدیهای یک رهبر خوب بر آن است كه یک رهبر انسانی باید قبل از  شادمانی درونیمیکند. وی در كتاب 

هرچه رهبری مؤثر باشد، و در عین حفظ روابط خوب میان اعضای دروه، به پیشرفت كارهای ایشان نیز عنایت 

براین رهبر مؤثر با مراعات بدخواهی برای هیچکس، خیرخواهی برای همه و قاطعیت مناسب، رفتار و كند. عالوه

برخوردی انسانی دارد. رهبر كشور كه برخوردی انسانی دارد، دشمنان را میبخشد و آنها را در دایرۀ اخالقی دستردۀ 

 پیروان خود جای میدهد. موالنا میگوید:

 ت مرانرد كف تو بُردس

 در رهبریت ای مرد طلب

 

 شیر غم تو خوردست مرا  

 بر هر سر ره مردست مرا   

 (614)دیوان شمس، غزل                          

است. غم ]فراق[ تو ای معشوق مرا از بین برده با بخشش و نوازش و مهرت بر من چیردی یافته  كف تو ای معشوق

پیر و ای مراد در فضای رهبری مقتدرانه و هوشمندانج تو، من مردان واقعی  است. ای معشوق/ ای سالکِ واصل/ ای

های دیگر این قابلیت را در نمونه ام. رهبری داهیانج تو مردساز است.شماری را در مسیر عشق مشاهده كردهبی

 دیوان شمس میتوان مشاهده نمود. 6446و  6415، 444، 3غزلهای 

  

 فضیلت اعتدال
ی به بخشعتدال است كه شامل قابلیتهای بخشش و دلسوزی، فروتنی و آزرم، احتیاط، و نظمپنجمین فضیلت ا

انسان  هایروی بعنوان فضیلتی اساسی به ابزار مناسب و معتدل امیال و خواستهعملکرد خود است. اعتدال یا میانه

ناسب برای ارضای آنها میماند، ها را سركوب نمیکند، بلکه منتظر فرصتهای مرو انگیزهاشاره دارد. شخص میانه

روی را (. سلیگمن اعتدال یا میانه447: 4349بنحوی كه آسیبی متوجه خود او یا دیگران نشود )ن.ک: سلیگمن، 

 ها میداند. در ذیل نمودار فراوانی قابلیتهای فضیلتبعنوان فضیلتی اساسی و ابزاری مناسب و معتمد امیال و خواسته

 .استاعتدال ترسیم شده 
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 ( فراوانی قابلیتهای فضیلت اعتدال5نمودار )

 

اولین قابلیت از فضیلت اعتدال، بخشش و دلسوزی است. بخشش دو دونه معنی قابلیت بخشش و دلسوزی: 

اند، سلیگمن دربارۀ افرادی كه در حق آنها بدی روا داشته عفو و دذشت كردن. -6احسان و عطا كردن.  -4میشود: 

ای از تغییرات اصل هدایتگر را برای آنان دذشت میداند، نه انتقام. به اعتقاد او، بخشایش نشانگر مجموعه

ها دربرابر فرد مورد رنجش واقع شده، مثبتتر میشود. فرد پسند است. هنگامی كه افراد میبخشند، انگیزهاجتماع

شنده، خیرخواهتر، مهربانتر و سخاوتمندتر میشود. باید میان بخشنددی كه تمایلی بسوی بخشایش است و بخ

بخشش كه میتواند صرفاً بعنوان یک تغییر در مقابل فرد خاطی خای باشد، تمایز قائل شد )ن.ک: سلیگمن، 

 (. وی قابلیت بخشش را بیشتر به معنی دذشت كردن به كار میبرد. 345، ی4155

 ای بنده بازدرد به درداه ما بیا

 جانها شمار ذرّه معلّق همیزنند

 اندایشان چو ما ز اوّل خفّاش بوده

 

 بشنو ز آسمانها حیّ علی الصال   

 هر یک چو آفتاب در افالک كبریا 

 خفّاش شمس دشت از آن بخشش و عطا

 (447)دیوان شمس، غزل                          

ن ای از باال به پاییاوند با خلیفج خویش )انسان( به دفتگو میپردازد. فضای غزل عاشقانهدر سراسر این غزل خد

است و در آن ذكر انواع نعمتهای الهی و القای امید به بشر بوفور مشاهده میشود. در مطلع، خداوند به توبه و 

ی شتاب بسوی نماز سرمیدهند. بازدشت فرمان میدهد، یعنی بندۀ دناهکار را عفو میکند. درحالیکه آسمانها ندا

بصیرتی جانها میگوید كه ابتدا توانایی دیدن حق تعالی را نداشتند؛ امّا در بیت موردبررسی از ویژدی نابینایی و بی

الدّین تبریزی با چشم دل معشوق ازلی را اند و همانند شمسدیددان به شمس بدل شدهاز عطایای الهی همین بی

است. در این غزل قابلیت بخشش و دلسوزی « امید»ر بخشش بر انسان و موضوع كلّ غزل مینگرند. موضوع بیت اث

دیوان شمس  57است. نمونج دیگر این قابلیت را در غزل با هر دو معنی )دذشت كردن و عطا كردن( نموده شده 

 میتوان مشاهده نمود. 

قیتهای ها و موفافراد متواضع خواسته»دیدداه سلیگمن دربارۀ افراد متواضع چنین است:  قابلیت فروتنی و آزرم:

نجهایی اید و راید و تالشهایی كه كردهفردی و پیروزیهایشان را چندان مهم نمیدانند. بطور كلی آنچه به دست آورده

، آید، فقط نمایش نیستنوع باور میاید، اهمیت چندانی برای شما ندارد. تواضعی كه بدنبال این كه متحمل شده

 است. (. تواضع و فروتنی نزد موالنا ستوده 345: 4155)سلیگمن، « بلکه نگرش كلی شما به خودتان است

 نیک بَدست آنکه او شد تلف نیک و بد

 آنکه تواضع كند، نگذرد از حد خویش

 وا كن صندوق زر بر سر ایمان فشان

 

 دل سبد آمد مکن هر سقطی در سبد 

 یابد او هستی باقی بیرون ز حد

 كاخر صندوق تو نیست یقین جز لحد

 (943)دیوان شمس، غزل                        

۰

۲۰

۴۰

بخشش و 
دلسوزی

فروتنی و 
آزرم

احتیاط نظم بخشی به 
عملکرد خود



 634/ های واهدان مثبت در دیوان شمس تبریزیتحلیل زنجیره

 

بعنوان ویژدی ستودۀ اخالقی نام « تواضع»برآن موالنا در بیت دوم از غزلی در اعمال انسان و آثار ماتأخّر آن. عالوه

الی، بر تواضع از فضیلت تعمیبرد چنانکه سلیگمن از تواضع بعنوان قابلیت بشری سخن میراند. این غزل عالوه

انسان با داشتن ویژدی تواضع حدود را پاس میدارد و این است. موالنا میگوید قابلیت معنویت نیز بهره جسته 

خصیصه موجب حیات جاودانی بشر میگردد. بدینگونه موالنا دورنمای فراختری نسبت به سلیگمن برای دارنددان 

 دیوان شمس میتوان مشاهده نمود.   4347این ویژدی ستوده قائل میگردد. نمونج دیگر این قابلیت را در غزل 

مراقبت »سلیگمن قابلیت بعدی در فضیلت اعتدال را احتیاط نام مینهد. وی بر این باور است كه  تیاط:قابلیت اح

(. فرد محتاط 354: 4155)سلیگمن، « و احتیاط نقطه قوتی است كه والدین میخواهند در كودكانشان پرورش یابد

ا و برای هاد میتوانند در مقابل تکانهچیزی نمیگوید یا كاری نمیکند كه بعدها بخاطر آن پشیمان دردد. این افر

 مدت هدایت میکنند، مقاومت كنند تا به موفقیتهای بلندمدت دست یابند. كسانی كه آنها را بسوی اهداف كوتاه

 ای سراندازان، همه در عشق تو پا كوفته

 عاقالن از مور مرده دَركشند از احتیاط

 

 دوهر جان، همچو موسی روی دریا كوفته 

 ز الابالی، اهدها را كوفتهعاشقان ا

 (6344)دیوان شمس، غزل                       

این غزل تفاوت ماهوی عاقالن را با عاشقان بیان میدارد. در مطلع از زخمهای فراوان پای سراندازان یا عاشقان 

هوم برای مف است. مصراع دوم مطلع تمثیلیمیگوید كه همگی بدلیل كثرت رهروی در مسیر عاشقی ایجاد شده 

اندیشی عاقالن با عاشقان را بیان میدارد و بر آن مصراع نخست است. در بیت موردبررسی تفاوت احتیاط و حزم

ند، نظیری عنایت میکباكی بیای دوری میکنند، امّا از آنجا كه عشق به انسان بیاست كه عاقالن حتّی از مور مرده

نیز باكی ندارند و آن را نیک خُرد میکنند. بنابراین انسان عاشق برای  عاشقان در سایج این دالوری حتّی از اهدها

 955های دیگر این قابلیت را در غزلهای نظیری از خود ظاهر میسازد. نمونهرسیدن به هدف خویش شجاعت كم

 دیوان شمس میتوان مشاهده نمود.   3597و 

بخشی به عتدال طبق آرای سلیگمن قابلیت نظمآخرین قابلیت از فضیلت ابخشی به عملکرد خود: قابلیت نظم

عملکرد خود است كه نتایج بسیاری دارد ازجمله سبب تنظیم هدف میشود؛ موجبات كاهش اضطراب و افسرددی 

ارزیابی  بخشی در فعالیتها، افراد نگرش ورا فراهم میسازد؛ بر شادی و بهزیستی تأثیر بسزایی دارد؛ با بکاردیری نظم

و زنددی خود پیدا میکنند؛ توانایی مدیریت احساسات، افکار، رفتار و شناخت خود را مییابند؛ به مثبتی به خود 

 (.443-441: صص4394زنددی نظم و معنا و به روند یاددیری سرعت میبخشند )ن.ک: موسوی و دیگران، 
 ای عاشقان ای عاشقان هنگام كوچ است از جهان
 نک ساربان برخاسته قطّارها آراسته

 

 دوش جانم میرسد طبل رحیل از آسمان در 

 اید ای كاروان؟از ما حَاللی خواسته، چه خفته

 (4794)دیوان شمس، غزل                        

موالنا در این غزل به نیکی فرجام همج انسانها )مرگ( را بیان میدارد و بایدها و نبایدهای زنددی را میشمارد. در 

كه همج لحظات و مراحل مختلف زنددی خویش را مدیریت كنند و بدان نظم و نظام آن به انسانها سفارش میکند 

لحظه حیات را ادراک نکنند و... . پرواضح است كه موالنا بخشند. مبادا در خواب غفلت فروروند، مبادا ارزش لحظه

یگران، نظر موسوی و د است. بهبخشی به عملکرد خود اندیشیده اندازی وسیعتر به قابلیت نظمباری دیگر در چشم

ظیم های بازتوانی مفید باشد. چراكه قابلیت تناستفاده از این قابلیت میتواند در كاهش اضطراب و افسرددی و برنامه

افکار، احساسات و هیجانات مثبت را باعث میشود و در شادكامی نقش بسیار مهمی دارد )ن.ک: موسوی و دیگران، 

دیوان شمس میتوان  3539و  6149، 345یگر این قابلیت را در غزلهای های د(. نمونه455-454: صص4394
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 مشاهده نمود.

 فضیلت تعالی
در برشمردن تواناییهای انسانی، آخرین فضیلت را به تعالی اختصای میدهد. تعالی شامل قابلیتهای  سلیگمن

 است.طبعی، و معنویت دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، قدرشناسی، امیدواری، شوخ

 

 
 ( فراوانی قابلیتهای فضیلت تعالی4نمودار )

 

بینیم، باغ میرویم و دلهای زیبایی را میزمانی كه به بوستان و چمن قابلیت دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها:

ها موجبات توقف كرده و رایحج دلها را استشمام میکنیم. زیبایی، عالی بودن و مهارتهای چشمگیر در همج حوزه

 و درانگیزد و برای هریک ارزشی ویژه قائل میشود: طبیعت و هنر، ریاضیات و علم ستایش را در انسان برمی

از  های عادی كه هر روز با آنها برخورد میشود، درک و تقدیر از زیبایی در هنر یا طبیعت و یا زنددیپدیده

آید. هنگامی كه این حس قویتر میگردد، با دو حس نه پیوستگیهای نادسستنی یک زنددی خوب به حساب می

خوب در ورزش، یا دیدن عملی انسانی و همراه خواهد شد. با مشاهدۀ عملکرد « حیرت و شگفتی»چندان معمول 

 (.344: 4349اخالقی یا نیکوكاری، حس تعالی در شما تحریک و شما را تهییج میکند )ن.ک: سلیگمن، 

نانم     من ادر دسیییت نه من از دسیییت ز نانم   ز
 عجب ای عشییق چه جفتی! چه غریبی! چه شییگفتی!

 

 نییه از اینم نییه از آنم من از آن شیییهر كالنم 

نم                                                 بیییا تی بییه درون رفییت  ف گر ب نم   چو دهییا

 (4445)همان، غزل                                         

باری دیگر سخن از عشق و واالیی عشق است و نیز مُهر سکوت بر لب نهادن پس از عاشقی است. در مطلع شاعر 

ام و ن اهل لهو و لعب هستم، بلکه من از بهشت آمدهمیگوید ادر مرا در حال دست زدن میبینی، مپندار كه م

جمیع افکار و اعمال و دفتارم به عالم باال تعلّق دارد نه عالم مادّی. در بیت موردبررسی شگفتی فراوان خویش را 

غریب/ شگفت مینامد. در مصراع دوم عشق دهان / بیان میدارد. در بیت عشق را جفت از موهبتی به نام عشق

هروموم میکند. به همین دلیل بیان شاعر به درون میرود. بنابراین عشق همنشین زنددی عاشق است/ عاشق را م

دیوان شمس میتوان  99بس طرفه و بدیع است/ نادره و موجب تحیّر است. نمونج دیگر این قابلیت را در غزل 

 مشاهده نمود.

دردد:  غیرشخصی و غیربشری نیز وف به منافعای است كه بالقوه میتواند معطقدردانی مقوله قابلیت قدرشناسی:

بخشتر سازد. هنگامی كه شخص خداوند، طبیعت، حیوانات. قدردانی میتواند زنددی انسان را شادتر و رضایت

مند میگردد. همچنین بخش در زنددی خویش بهرهاحساس قدردانی میکند، از خاطرۀ یک رویداد مثبت و لذت

دیگران بیان میکنیم، روابط خود را با آنها مستحکمتر میسازیم. هرداه درخصوی هنگامی كه قدردانی خود را به 

 (.47: 4349این واهه ابهام داشتید، به خاطر بیاورید كه قدردانی مترادف با شکردزاری است )ن.ک: سلیگمن، 

۰

۲۰

۴۰

بخشش و دلسوزی فروتنی و آزرم احتیاط نظم بخشی به 
عملکرد خود



 633/ های واهدان مثبت در دیوان شمس تبریزیتحلیل زنجیره

 

 برآمد بر شجر طوطی كه تا خطبه شکر دوید

 به سرو سبز وحی آمد كه تا جانش بود در تن 

 دویانند ادر ماهست ادر ماهی تسبیحهمه 

 

 به بلبل كرد اشارت دل كه تا اشعار بردوید 

 میان بندد به خدمت روز و شبها این سمر دوید

 ولیکن عقل استادست او مشروحتر دوید

 (573)همان، غزل                                   

لُبّ لُبابِ مضامین ابیات این غزل است. این غزل  دوی و سپاسگزار معشوق ازلی هستند؛ اینهمج كائنات تسبیح

درا هماهنگی موضوعی با قابلیت قدرشناسی از فضیلت تعالی را مصوّر میسازد. از دیدداه روانشناسی مثبت

است و بازنویسی تاریخ با مضمون بخشش، قدرشناسی موجب افزایش لذت و ادراک رویدادهای خوش دذشته 

دهای ناخوشایند دذشته را كه هر دم زنددی را به كام انسان ناخوش میسازد، میسر توانایی كاهش تأثیر رویدا

میگرداند و حقیقتاً قادر است خاطرات بد را به خاطرات خوب و دلپذیر مبدّل سازد. نمونج دیگر این قابلیت را در 

 دیوان شمس میتوان مشاهده نمود.  636غزل 

یزی میکنند رای آیندۀ خویش تصویرپردازی و برای دستیابی به آن برنامهانسانها بهترینها را برقابلیت امیدواری: 

 ای ازبینی و ذهنیت رو به آینده، خانوادهو نهایت كوشش خویش را جهت نیل بدان به كار میبرند. امید، خوش

و  داست. نگرش مثبت سلیگمن به مقولج امینقاط قوت را تشکیل میدهد كه نشانگر رویکردی مثبت به آینده 

این انتظار كه رویدادهای خوب اتفاق خواهد افتاد، این احساس كه این رویدادها در »امیدواری بدین قرار است: 

ریزی برای آینده، شادی و روحیج خوب را در اینجا و اكنون صورت تالش سخت شما محقق خواهد شد و برنامه

 (. 343: 4155سلیگمن، « )كنندۀ یک زنددی هدفمند خواهد بودحفظ خواهد كرد و تضمین

 نومید مشو جانا كاومید پدید آمد  

 نومید مشو درچه مریم بشد از دستت  

 

 اومید همه جانها از غیب رسید آمد 

 كان  نور كه  عیسی را  بر  چرخ  كشید آمد

 (434)دیوان شمس، غزل                         

است. در و شنونده را از ناامیدی نهی میکند، آغاز شده  ای كه خوانندهاز هشت بیت این غزل، سه بیت با جمله

برآن، واهدان و عبارات مثبت دیگری هم است. عالوهبر نهی از ناامیدی، دو بار از واهۀ اومید بهره برده مطلع عالوه

چرخ در غزل مشاهده میشود؛ چون پدید آمدن امید، از غیب رسیدن امید همج جانها، آمدن نوری كه عیسی را به 

است، آمدن شاهی كه یوسف را از ته چاه به حکمرانی میرساند. ... شنیدن یا رب یا رب )همان آسمان چهارم( برده 

عابد مضطر توسط رحمان، آمدن كلیدِ قفل فروبسته و دیگر مضامین كه نهایت مثبت بودن را توصیف میکند. این 

 744است. نمونج دیگر این قابلیت را در غزل سیم ساخته غزل نیز نمونج دیگری از قابلیت امیدواری سلیگمن را تر

است. نظریج  طبعیطبعی: قابلیتی دیگر از فضیلت تعالی در آرای سلیگمن شوخمیتوان مشاهده نمود. قابلیت شوخ

شادمانی سه جزء دارد، یک جزء آن احساس خوشی و دو جزء دیگر شامل رضایت از زنددی و عدم وجود عواطف 

اس طبع احسوشی بُعد عاطفی و رضایت بُعد شناختی شادكامی را تشکیل میدهد. فرد شاد و شوخمنفی است. خ

 سرایت است.طبعی و شادمانی قابلشور و شادی خویش را به دیگران منتقل میسازد. درواقع شوخ

 دل خندان كه نخندد چه كند

 نار خندان كه دهان بگشادست

 

 علم از مُشک نبندد چه كند؟! 

 در پوست نگنجد چه كند؟!چون كه 

 (935)همان، غزل                                  

این غزل در وصف آثار و نشانج عشق در جمیع كائنات ازجمله: دل خندان، نار خندان، آفتاب، سایه، عاشق و... 

با  بهت فرومیرود وای است كه خواننده و شنونده در است. هماهنگی موضوعی ابیات موالنا با آرای سلیگمن بگونه
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است یا موالنا غزلهای خویش را برای تبیین آرای سلیگمن خود میندیشد آیا سلیگمن با كلیات شمس آشنا بوده 

است. از منظری دیگر این غزل بر قابلیتهای عشق و شادی و سرزنددی نیز اشاره دارد. نمونج دیگر قابلیت سروده 

 نمود. میتوان مشاهده 4343طبعی را در غزل شوخ

معنویت یعنی وجود معنا و هر آنچه كه مادی نباشد. معنویت هر نوع معنابخشی به زنددی را  قابلیت معنویت:

افرادی كه دارای معنویت هستند، زنددی همراه با »دربر میگیرد. سلیگمن به افراد دارای معنویت چنین میگوید: 

معنویت را بعنوان توانمندیهای شخصی یاد میکنند  سالمت روح و روان، خوشبختی، شادی و امید خواهند داشت.

 (.6555)سلیگمن و پترسون، « كه برای رسیدن و دستیابی به فضایل اهمیت دارد

 دم شدن در دم شدن دین منست

 تا پیاده میروم در كوی دوست 

 

 نیستی در هست آیین منست 

 سبز خنگ چرخ در زین منست 

 (135س، غزل)دیوان شم                           

است. در این غزل كوتاه مضامینی هرف چون وحدت این غزل در بستری معنوی در ذكر معشوق سروده شده 

اهلل بودن كائنات است. معنویت نمودۀ موالنا نیز چون معشوق و عاشق و عشق و امحای عاشق و در خدمت اولیاء

وسعت معنا، بسی هرفتر از معنویت سلیگمن نشان  دیگر مضامین این شاعرِ عارفِ عاشق از نظر محتوایی و دامنج

میدهد. به نظر سلیگمن فردی دارای معنویت است كه در زنددی حس هدفمندی، ایمان و مذهبی بودن داشته 

باشد و بتواند باورهای عمیق و منسجمی درمورد هدف باالتر و معنای جهان داشته باشد. باورهای وی اقدامات او 

مذهبی یا -راحتی او میباشد. فرد دارای معنویت، فلسفج روشنی درمورد زنددی دارد  را شکل میدهد و منبع

میتوان مشاهده  6416كه جایگاه او را در جهان مشخص میکند. نمونج دیگر این قابلیت را در غزل  -غیرمذهبی

 نمود.
 

 های واژگان مثبت در دیوان شمسزنجیره

وان نمونه انتخاب شد. پس از ذكر مطلع و موضوع غزل به اجمال، در این بخش، ابتدا هفت غزل و یک رباعی بعن

 های مثبت سلیگمن نمایان شد. های مثبت رایج موالنا در غزل یا رباعی و واههواهه
 

 0واژگان مثبت غزل
 منتهاای رستخیز نادهان وی رحمت بی مطلع غزل

 

 هاای آتشی افروخته در بیشج اندیشه 

 

 ساقی/ واسطج فیض الهی/ انسان برتر.موضوع غزل: داستان 

دوستی/ هوش اجتماعی(، بخشش و فضل خدا )اعتدال+تعالی(، منتها، خندان، مفتاح )نوعواهدان مثبت: رحمت بی

دانستن ارزش زیباییها(، روایی ]حاجت[،  حاجب خورشید، امید )تعالی/ امیدواری(، آراستگی اندیشه )تعالی/

ناسی، امیدواری، معنویت(/ لذّت علم و عمل )خرد و دانایی/ عشق به یاددیری(، دوا قدرش بدل )تعالی/بخش بیروح

 معنویت(، رب خلصنی )تعالی/ امیدواری+معنویت(.  دوستی/ هوش اجتماعی(، اصطناع الیری )تعالی/)نوع

 88واژگان مثبت غزل

 شاد آمدی ای مهرو ای شادی جان شاد آ                   مطلع غزل

 

 چنین بودی تا باد چنان بادا تا بود 
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 موضوع غزل: شاد آمدن معشوق. 

واهدان مثبت: شاد آمدن مهرو )شجاعت/ سرزنددی + تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، قدرشناسی، 

امیدواری، معنویت(، شادی جان )همان(، ]فرمانِ[ شاد آمدن )شجاعت/ سرزنددی + تعالی/ دانستن ارزش زیباییها 

دی + تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و و شگفتیها، امیدواری، معنویت(، صورت هر شادی )شجاعت/ كمال، سرزند

شگفتیها، قدرشناسی، امیدواری، معنویت(، صورت عشق كل )همان(، دلِ زیبا، شیرین شدن دل از خسرو )همان 

معشوق( )شجاعت/ كمال، سرزنددی + تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، قدرشناسی، امیدواری، معنویت(، 

 اییها و شگفتیها، امیدواری، معنویت(. عشق )تعالی/ دانستن ارزش زیب

 

 513واژگان مثبت غزل
 برآمد بر شجر طوطی كه تا خطبه شکر دوید مطلع غزل

 
 به بلبل كرد اشارت دل كه تا اشعار بردوید 

 

 دویی و سپاسگزاری همج كائنات نسبت به معشوق ازلی.موضوع غزل: تسبیح

وسعت نظر + تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها(، اشارت  های مثبت: خطبج شکر دفتن )خرد و دانایی/واهه

 دویان، عقل )رتبج فرودین عشق/ مرحلج فرودیندل به بلبل برای اشعار بردفتن، وحی آمدن به سرو سبز، تسبیح

یقین( )خرد و دانایی/ كنجکاوی، عشق به یاددیری(، عرش )تعالی/ معنویت(، هدیه، عنبرفشان قصه، جان و حدیث 

 عشق و حدیث رهرُوان دفتن، سرّ و حدیث سُکر دفتن. 

 

 102واژگان مثبت غزل
 ای سفر مکن زوددیر آمده مطلع غزل

 

 ای مایج هر مراد و هر سود 

 

 موضوع غزل: امیدواری به فضل و عطایای معشوق.

قدرشناسی، امیدواری، معنویت(، های مثبت: مایج هر مراد و هر سود )تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، واهه

دیری ]ِمعشوق[ به فضل خود )همان(، جهد و كوشش )شجاعت/ عید هر عود، اومید ]ِمعشوق[ )همان(، دست

بخشی به عملکرد خود + تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، خودباوری، پایداری، سرزنددی + اعتدال/ نظم

 ارزش زیباییها و شگفتیها، معنویت(، مسجود )همان(.   دوست )تعالی/ دانستنامیدواری(، سجده
 

 0855واژگان مثبت غزل
 چه دانستم كه این سودا مرا زینسان كند مجنون مطلع غزل

 
 دلم را دوزخی سازد دو چشمم را كند جیحون 

 

 های آن. موضوع غزل: تجربج عشق و بیان آثار و نشانه

)خرد و دانایی/ باز و پذیرا بودن دربرابر تجارب جدید، وسعت نظر +  واهدان مثبت: سودا )معادل عشق و دلداددی(

چون بخشی به عملکرد خود + تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، معنویت(، بیشجاعت/ كمال + اعتدال/ نظم

گفتیها، )معشوق ازلی/ خداوند/ معبود ابدی( )خرد و دانایی/ وسعت نظر + تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و ش

 معنویت(.
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 2221واژگان مثبت غزل
 برفتیم ای عقیق المکانی مطلع غزل

 

 ز شهر تو، تو باید كه بمانی 

 

 موضوع غزل: كیفیت و كمیت مهربانی معشوق و اثرات شگرف مهربانی در از بین بردن دشمنیها.

وسعت نظر + شجاعت/ كمال + های مثبت: عقیق المکانی )واسطج فیض الهی، انسان كامل( )خرد و دانایی/ واهه

تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، قدرشناسی، امیدواری، معنویت(، اصل فصلها )همان(، خیال خوب 

دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، قدرشناسی، امیدواری، معنویت(، آفتاب  )شجاعت/ كمال، سرزنددی + تعالی/

شجاعت/ كمال + تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، قدرشناسی،  )همان معشوق( )خرد و دانایی/ وسعت نظر+

دوستی/ عشق، مهربانی، هوش اجتماعی + تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و امیدواری، معنویت(، مهربانی )نوع

 شگفتیها، قدرشناسی، امیدواری، معنویت(. 

 3011واژگان مثبت غزل
 آدمیی آدمیی  آدمی   مطلع غزل

 

 ای  آن  دمیمی زان  كه  نهبسته د 

 

 موضوع غزل: برتری قناعت و قُبح حری.

واهدان مثبت مَحرَم )محرم اسرار الهی/ سالک طریق عشق( )خرد و دانایی/ باز و پذیرا بودن دربرابر تجارب جدید، 

 ارزشبخشی به عملکرد خود + تعالی/ دانستن عشق به یاددیری، وسعت نظر + شجاعت/ كمال + اعتدال/ نظم

زدن )اعتدال/ فروتنی و آزرم(، قناعت/ قناعت چون بهار )تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، معنویت(، كم 

تن بخشی به عملکرد خود + تعالی/ دانسزیباییها و شگفتیها(، نغز )خرد و دانایی/ خالقیت، وسعت نظر + اعتدال/ نظم

ون پریدن همچون مَلَک )خرد و دانایی/ خالقیت، وسعت نظر + ارزش زیباییها و شگفتیها(، مَلَک/ جانب درد

 دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، معنویت(. بخشی به عملکرد خود + تعالی/شجاعت/ كمال + اعتدال/ نظم

 0120واژگان مثبت رباعی 
 با پیر خرد  نهفته میگویم  دوش              

 مرا دفت به دوشنرمک نرمک همی 

 

 خن از سرّ جهان هیچ مپوشكز من س 

 كین دیدنیست دفتنی نیست خموش

 

 موضوع رباعی: پرسش و پاسخی میان موالنا و پیر خردمند دربارۀ سرّ جهان.

واهدان مثبت: پیر خرد )همان پیر خردمند/ فرزانه/ مراد/ انسان كامل( )خرد و دانایی، تعالی/ معنویت(، سرّ جهان 

پذیرا بودن دربرابر تجارب جدید، عشق به یاددیری، وسعت نظر(، خموش )شجاعت/  )خرد و دانایی/ كنجکاوی، باز و

بخشی به عملکرد خود + تعالی/ دانستن ارزش زیباییها و شگفتیها، معنویت( )كل بیت اول: كمال + اعتدال/ نظم

 كنجکاوی(.

 گیری نتیجه
 غولیت صرف به درمانگری بدترین حاالتدرا، تسریع تحولی شگرف در روانشناسی از مشهدف از روانشناسی مثبت

تعادلی قبلی كوشش میشود سازی كیفیت زنددی است. در این راستا برای جبران بیزنددی بسمت بهینه

اده نژندیها و تقویت روحیج نشاط استفتوانمندیهای انسان مدنظر قرار دیرد و از این توانمندیها در پیشگیری از روان

أكید و جنبج ذوقی و هنری و ادبی بخشیدن و وارد ساختن مفاهیمی چون بهزیستی، شود. استفاده و تکرار و ت
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ت اندیشی، توكل، امید و شناخمندی از دذشته، پشتکار، شادكامی و رضایت از حال، دلپذیری حسی، مثبترضایت

میانفردی، استعداد به ذهن افراد و نیز قوت بخشیدن به صفات مثبت فردی همچون شجاعت، مهارتهای ارتباطی 

شناسی و خرد در سطح فردی و نیز فضایل مدنی و اجتماعی در سطح دروهی امکان پیشگیری باال، حساسیت زیبایی

و درمان و ارتقابخشی كیفیت زنددی افراد را فراهم میکند و ظرفیت ادبیات فارسی بویژه منابع غنی منظوم و 

سب برای انتقال این مفاهیم و رشدیافتگی ذهن، احساس و سبک ارزشهای متواتر معنوی موجود در آن محملی منا

ساز در عرصج هنر، آموزش، های دیداری و شنیداری و ابزارهای فرهنگی و فرهنگزنددی و نگرش افراد است. رسانه

 ماند.ب وری از ظرفیت ادبیات معنادرا در آن نباید مغفولتبلیغات، درمان و... نقش كارساز و كارآمدی دارند كه بهره

نامه دراست، بی اغراق میتوان عشقهای روانشناسی مثبتكلیات شمس تبریزی را كه مشحون از عناصر و مؤلفه

دیری از این دست مفاهیم در آن است. بهره 3165نامید و دواه این مدعا بسامد فراوان واهۀ عشق به تعداد تقریبی 

ای هرچند كوچک به ذهن ر عشق موالنا میگردد و روزنهبر آنکه موجب رهیابی مخاطب به شهو واهدان، عالوه

پرشور و قلب شیدای این شاعر عارف عاشق میگشاید، در ایجاد تحول روانی و تغییر نگرش و ارتقای كیفیت زنددی 

 مخاطب مؤثر است.    

رمانگر دواندر این پژوهش برخی عناصر زبانی و فکری مثبت دیوان شمس با آرای مارتین سلیگمن، روانشناس و ر

عصر حاضر، مورد تدقیق و پژوهش قرار درفت و انطباق كامل و همسویی انکارناپذیر این دو سرمایج معنوی و 

لیگمن های سها و مؤلفهساز با فاصلج زمانی هشت قرن، اصلیترین نتیجه و محصول این پژوهش است. اندیشهانسان

نمای حیات متعالی ان شمس بمنزلج مصداق و عقربج قطببمثابج موضوع و دنیای برین برساختج موالنا در دیو

اتکا و اند كه از دو نظرداه علمی و هنری ادبیات و روانشناسی قابلبدیل پدید آوردهانسانی، ائتالفی شگفت و بی

هایی از ابیات كلیات شمس در بستر آرای سلیگمن به نتایج آماری ارزشمندی میتوان ثمربخشند. با بررسی نمونه

 ت یافت كه ذیالً به برخی اشاره میگردد: دس

برخی فضایل سلیگمن، به قابلیتهای درونی و فردی انسان مربوط است و برخی در مواجهه و ارتباط با دیگران معنا 

هایی چون خرد و دانایی/ خالقیت/ كنجکاوی/ باز و پذیرا بودن دربرابر تجارب جدید/ عشق به یاددیری/ مییابد. مؤلفه

جویی و اعتدال در دوستی، عدالتآیند و بعضی نظیر نوعو... در شمار صفات شخصی به حساب می وسعت نظر

رتبج نخست فضیلتها را به  13/16تقابل و رابطه با دیگران معنا دارد. درصد فضیلتها به قرار ذیل است: تعالی با %

در رتبج سوم قرار دارد.  69/47عت با %در رتبج دوم است. شجا 44/65است. خرد و دانایی با %خود اختصای داده 

اند كه های بعدی را به خود اختصای دادهرتبه 44/5جویی با %و عدالت 46/1، اعتدال با %45/41دوستی با %نوع

 در نمودار زیر مشاهده میشود:

 

 

 

 

 

 

 
 ( فراوانی قابلیتهای فضیلتهای ششگانه در دیوان شمس7نمودار )

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

خرد و 
دانایی 

شجاعت نوع 
دوستی

عدالت 
جویی

اعتدال تعالی



 647-615 صص ،95 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  ردادخ ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 639

 39/45در رتبج نخست است. رهبری با % 51/71نتایج آتی را دزارش میکند: عشق با %سنجش درصد قابلیتها، 

 است.رتبج سوم را به خود اختصای داده 44/53دومین جایگاه را داراست. كمال با %

دومین جایگاه و پایداری  44/5جویی با %رتبج نخست. عدالت 79/5طبعی با %درصد پایین قابلیتها نیز ازآنِ: شوخ

های مارتین شده، همج مؤلفهاست. به دواه آمار و ارقام و بررسی انجام رتبج سوم را ازآن خویش ساخته 46/7با %

سلیگمن در كلیات شمس مشاهده شد. البته برخی با بسامد باال و برخی با تعداد كمتر. مقولج عشق در كلیات 

ق موالنا غالباً یا معشوق ازلی/ خداوند شمس با عشق مطروحه در آرای سلیگمن اندكی متفاوت است. مصداق عش

مراد/ انسان كامل و یا عشق اثیری و فاقد مصداق خای و یا شمس تبریزی.  پیر/ است و یا واسطج فیض الهی/

ن یافتنیتر است و به عشق میان ابنای بشر )والدیعشقی كه مارتین سلیگمن از آن روایت میکند دنیاییتر و دست

های شده میتوان ادعا نمود اندیشهدی به یکدیگر و...( بسنده میگردد. با نتایج استخراجبه فرزندان، شریکان زند

داری با آرای سلیگمن و همفکران وی مثبتگرایانه در سپهر حیات موالنا چون دایرۀالمعارفی بزرگ بطور معنی

 همپوشانی و اتحاد دارد.

 

  نویسندگان مشاركت

آزاد اسالمی واحد دانشگاه  علوم انسانیدانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی حسین پارساییآقای دكتر  است.شده استخراج قائمشهر

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان دخت رضایی مجدآبادیپرویناند. سركار خانم بوده مطالعه

ها و به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهرضا فرصتی جویباری اند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن

 سههر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر

 

  قدردانی و تشکر

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

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه آزاد اسالمی واحد قائمشهر

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

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

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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