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   شمس   ياتغزل  يل موالنا براساس تحل  یدر خودنگاره یت حس هو ارزیابی

 

                احمد خاتمی                 سميه حسينی باغسنگانی بیبی          

 دانشگاه شهید بهشتی        دانشگاه ازاد اسالمی ایران، واحد تهران جنوب

 محمدهادی هادیزاده                        عبدالحسين فرزاد       

 علوم تحقیقاتدانشگاه ازاد اسالمی ایران، واحد      فرهنگی ومطالعات پژوهشگاه علوم انسانی 

 

 چکيده 
برون(    يعاشقانهعارفانه  يتجربه   توانمی   راشمس    یاتغزل و  )درون  از جهان  موالنا 

پژوهش    یناست، در ا  ي بازتاب احوال و تفکرات و  یات،که غزل  ییدانست و از آنجا

عنوان    شمس   غزلیات   با   که   برآنیم .  شودمی   تحلیلو    معرفی  «موالنا  يخودنگاره»با 

(  است   مقدور  که  آنجایی)تا    وي  يخودنگاره  در  را  هویت  حس  شناسانه،روان   رویکرد

 تعابیر   عنوان  با  شناختی  الگوي   اول،  قدم   در  هدف   این   براي.  کنیم  معرفی  و  ارزیابی

  واره، طرح  ممکن،  خود  آرمانی،  خود  واقعی،  خود  خودپنداره،  یلِتحل  يپایه  بر  شخصی

و   گرددی م  یفو تعر  یمتنظ  یشناسبر اصول روان   منطبق   خودبیانگري،  و  بیانگريجامعه 
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  روش ها به  داده  یلبا تحل  درنهایت.  شودمی  ارزیابی  شمس  غزلیاتچون    يو نگارش اثر

دا  یعلم مؤلفه   یمدنشان  به   غزلیاتدر    یتهو  حس  يهاکه    سازگار،   صورت شمس 

 . وجود دارد  یا است شده تجربه فردبهمنحصر   روش با و رشدگرامثبت، 

 .موالنا ،شمس  غزلیاتخودنگاره،  یت،حس هو ی،شخص  یر : تعابکليدی  هایواژه
 

 مقدمه .  1

  درنهایت   و  عواطف  احساسات،   بر  تواننمی  آثار  شناختیروان  کامل  تحقیق   بدون  ازآنجاکه

  غزلیات   در  هویت  حس  ارزیابی  براي  پژوهش  این  یافت،  دست  هاآن  در  موجود  اهداف
  «شخصی   تعابیر  الگوي»  عنوان  با  پیشنهادي  الگویی  تعریف  و  تنظیم  به  ابتدا  ،شمس

  براي   فرد  که  است  ابعادي»   معنايبه  شناسیروان  در  شخصی  تعابیر  اصطالح.  پردازدمی

:  1392  همکاران،  و  هوکسما  نولن)  «بردکارمیبه  اشاجتماعی  محیط  و   خود  تعبیر  یا   تفسیر 

.  است  شده  کارگرفتهبه  مقاله  این  در  باراولین  براي  که  است  پیشنهادي  الگویی  این  (.675

  و  بالبی پرلز،  یونگ، فروید، یانگ، چون نظرانیصاحب هايتئوري از  بخشی الگو  این در

  از   انسجامی  مقاله، این  نظري   چارچوب ذکر است که    شایان.  است شده استفاده هااین  جز

  یی به الگو  دستیابی  برايها  آن  هايو نظر  یفاز تعار  یاست که بخش  ینظرانصاحب  آراي

 .  است شده کارگرفتهبه متن در نویسنده هویت  حس ارزیابی منظوربهمناسب، 

  آرمانی؛  خود. 3 واقعی؛ خود. 2 خودپنداره؛. 1: هايعنوان  با محور   شش در الگو  این

  براي   و  است  شده  تنظیم  خودبیانگري   و  بیانگريجامعه.  6  واره؛طرح.  5  ممکن؛  خود.  4

  شمس   غزلیات  الگو،  این  يپایه  بر  تا  است  آن  بر  پژوهش  این.  رودکارمیبه  متن  در  تحلیل

  براي  شده،مطرح  الگوي   موفقیت،   صورت  تا  کند،  بررسی  پژوهش   ينمونه  عنوانِبه  را

 الگو،  این  تنظیم  در.  کاررودبه  نیز  فارسی  ادب  متون  دیگر  در  نویسنده  هویت  حس  تحلیل

  شمس   غزلیاتدر    یادب  هايکنش  اساس   زیرا  دارد؛  وجود  نیز  عرفانی  شناسیروان   نوعی
  يپایه  بر  «شناختی »  تحلیل  تحلیل،  اساس  ینبنابرا  است؛  عرفانی  عمیق  حاالت  از   متأثر

  یفی ک  یلبراساس تحل  یاتاب  یابیو روش ارز  است  بیت  تحلیل  واحد.  است  عرفانی  مباحث
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  یو شخص  یمتناسب با حاالت روح  یاتتک و استخراج اببهتک  صورتبه  شمس  غزلیات

شعر او خود را نشان    موالنا در  ینیبجهان  کهیناست. با توجه به ا  یرفتهموالنا صورت پذ 

به  یو مفهوم  یشناخت  یابیبا ارز  دهد،یم   ي هامؤلفه  شده،یطراح  يالگو   يیلهوساشعار 

  را   خود  اثر  شاعران،  یا  نویسندگان  ازآنجاکهشده است.    یابیارز  واستخراج    یت،حس هو

  اثر  آوردنوجودبه  در  اثر  خالقان  که   گفت   توانمی  کنند،می  خلق  خود   بینیجهان  براساس

  ي مجموعه  حاضر  پژوهش  در  اساس این،بر  دهند؛می  ارائه  خویش  از  را  ايخودنگاره  خود،

 .است  شده  درنظرگرفته مولويپرتره( )سلف يخودنگاره  عنوان  با شمس  غزلیاتاشعار  

  موالنا   آثار   روي  بر  شناسانه روان  رویکرد   با  بسیاري  هايپژوهش  و  مطالعات  کنونتا  هرچند

  الگوي   تاکنون  اما  ایم،گرفته  بهره   پژوهش  همین  در  هاآن  بسیاري   از  که  است  شده  انجام 

 .  است نشده ارائه  موالنا  يخودنگاره در هویت حس تشخیص  براي مشخص
 

 بررسی   و  بحث. 2

 و  شناختی  مفاهیم  بررسی  با  درنظربگیریم،  موالنا  يخودنگاره  عنوانِبه  را  غزلیات  اگر

 يخودنگاره  در  را(  sense of identity)  هویت  حس  هاي مؤلفه  توانمی  هاآن  بسامد

  معنوي   هايادراک  و  مفاهیم  از  دسته  آن  شناختی،  مفاهیم  از  منظور.  کرد  شناسایی  موالنا

  هویت   حس   آن،  براساس  و  کندمی  خلق   را   اثر  ها،آن  از  تأثیرپذیري   با   نویسنده  که  است 

 فردي،  ملی،   فرهنگی،   اخالقی،  چون  مختلفی   انواع   هویت  حس.  شودمی  پذیر تحلیل

  و  دوکس. »است مدنظر آن يگسترده معناي غزلیات تحلیل  در که دارد غیره و فراانسانی

  برقرار  ارتباط  جامعه  با  آن  طریق  از   «خود»  که  نامندمی  اي وسیله  را   هویت   همکارانش،

:  1393  ریو،)  «است  کسی  چه  فرهنگی،  بستر  در  فرد  دهدمی  نشان  که  طوريبه  کند،می

  در.  ناسالم  يشیوه  و  سالم  ي شیوه  آید:می  وجودبه  هنرمند  در  شیوه   دو   به  هویت (.  297

  جامعه،   قوانین   و  هاویژگی  به  تعصب  بدون  را  خود  هویت  بارور،  شخصیتِ  سالم،  يشیوه

  کسب  باشد،  فردمنحصربه  و   اصیل  کهطوريبه  ،«خود»  با  نواهم  و  خاص  ملت  مذهب،  نژاد،

  اگزیستانسیالیسم  مکتب  و   سارتر  دیدگاه  از  هویت  حس  تعاریف  در  اصالت.  کندمی
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  قرار   اصالت   دریافت   مسیر   در   همواره   شخص   و   کند می   جلوه   نیافتنی دست   کامل   صورتِ به 

  ها ویژگی   بر   تعصب   داشتن   با   فروم   باور   براساس   ناسالم   ي شیوه   در   هویت   حس   دریافت .  دارد 

  با   هویت   صورت،   این   در   که   است   خاصی   شغل   یا   مذهب   نژادپرستی،   ملت،   یک   اصول   و 

  در (.  86:  1362  شولتس، .  رک )   شود می   تعریف   «خود »   خصایص   نه   گروه،   خصایص   به   توجه 

  بیانگر  که  دارد  وجود 1«عادت   خالف  بینِیحقیقت »  نوعی   طورکلی به  غزلیات،   شناختی   مفاهیم 

  و   زمان  هاي مرز  که  نحوي به   است،   هویت   حس   در   موالنا  فرد منحصربه  و   اصیل   سالم،  روش 

  فرهنگ   و   ملیت   و   نژاد   وراي   هستی،   شناخت   و   ارتباط   ي گستره   و   شود می   درنوردیده   مکان 

ي  به گفته .  آورد می   وجود   به   را (  خود   و )   هستی   با   اتحاد   ، «خود »   تحقق   و   شود می   تعریف 

  وجود   نیز   وي   اجتماعی   عملکرد   در   غزلیات   بر عالوه   فرد منحصربه   هاي مؤلفه   کدکنی این شفیعی 

  و   رأفت   و   انس   با   سیاسی   مذهبی،   فرهنگی،   مختلف   طبقات   با   مردم   میان   در »   که   آنجا   دارد، 

  موالنا   ي خودنگاره   در   هویت   حس   هاي مؤلفه (.  27:  1387  ، مولوي )   «است   داشته   آمیزش   صلح، 

  به  وي  جهانی  شهرت   هاي مشخصه   از   یکی  و  د ن ده می   نشان  عشق   ي پایه   بر  را  صلح   همواره 

  و   شاعر   برجسته،   فیلسوف   عنوان به   را   او   2007  سال   در   یونسکو »   که طوري به   رود، می   شمار 

  «کرد   معرفی   است،   عشق   طریق   از   آگاهی   به   دستیابی   و   صلح   حامی   که   کسی   و   اسالمی   عارف 

 (Mirdal, 2010: 1203  .) نشان   موالنا   شخصیت   در   فراانسانی   هویت   حس   نوعی   درواقع  

  صلح   ي مؤلفه   براي   شاهدمثالی   ذیل   بیت .  است   فرد منحصربه   و   مرز   و   حد   وراي   که   دهد می 

 :  دارد   سیطره   ابیات   اکثر   در   مفهوم   است. این   موالنا   هویت   حس   در 

  گلستان   چون  خوشم  زیرا  من  تنگ  نگیرم  کس  با      من  جنگ  ندارم  کس  با  من  سنگ  ندارم  کف  در

(  97:  4،ج1363 مولوي،)  

  طبقات   و  مذاهب  به  را   وي  احترام  هاتذکره  در  موالنا   اجتماعی  هايرفتار  يمطالعه

 و  خود  شناخت  در  موالنا  خاص  روش  همچنین  و   آن  کلی  معناي  در  انسانیت  مردمی،

  عین  در  مثنوي  در  کهطوريبه»  دهد.می  نشان  مرز  و  حد  وراي  او  هویت  حس  هستی،

  سحرآمیز  ايگونهبه  را  حقیقت  و  طریقت  و  شریعت  و  چیده  وحدت  بساط  پریشانی،

(. 11:  1390  مولوي،)  «است  افکنده  انسان  آرمانی  جایگاه  به  دیگرگون  نگاهی   و  تنیدهدرهم
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 در  نویسنده   که   دارد  وجود  هویت  حس  از  فرایندي   ادبی،  آثار  اکثر   در  که  فرض  این  با

 نشان   خودآگاه  یا  ناخودآگاه  طوربه  را  آن  هايمؤلفه  و  شخصیت  ابعاد  اثر،  خلق  جریان

  تعابیر   الگوي  تنظیم  شاعران،  آثار  در   هویت  حس  هاي مؤلفه  به   دستیابی  براي  دهد.می

 گیريشکل  در  که  را  اصطالحی  شش  منظورهمینبه.  نمایدمی  ضروري  بلکه  مهم،  شخصی

  ذیل  و تعریف  دارند، نقش  هویت حس هايمؤلفه گیريشکل  درنهایت و شخصی تعابیر

  اسلوب   بین  ترتیب،بدین  ایم؛آورده  شمس   غزلیات   دیوان  از   را   شعري  هايمثال   عنوان،  هر

 . است  گرفته صورت  تطبیق  شمس  غزلیات در هاآن کاربرد چگونگی و شخصی تعابیر
 

 (Real_self) واقعی دِخو. 1. 2

  ها،توانایی  ها،کمبود  ها،ضعف  ازجمله   شخصیت   ابعاد  يهمه  شناخت  با   مؤلف

اما این  .  رسدمی  واقعی  خودِ  شناخت   به  خود   امکانات  و  ها خواسته  بالقوه،  هاياستعداد

می مطرح  که:سوال    ي درباره  توانمی  چگونه  را  شدهگفته  شناختی روان  تعریف  شود 

  کارگرفت به پیش   هايقرن  در شدهسروده  اشعار يدرباره بهتر  عبارتبه یا  شمس   غزلیات

  به  توجه  با  یافت؟  دست  آن  ينویسنده  یا  هنرمند  واقعی  خود  شناخت  به  وسیله  بدان  و

  آنچه   هر  بعد  ي مرحله  در  و  نویسنده  متن   و  اشعار   طریق  از   این کار را تنها   مؤلف،  نبودن

  هرچند  رساند. انجام به توانمی است،  آمده مختلف   هايتاریخ و ها تذکره  در ي اودرباره

  توانمی  همچنین .برساند  حتمی  و  دقیق  نتایجی   به  را   ما  درنهایت  تواندنمی  خود  نیز  امر  این

  با   .نیست  اجتماعی   توافق  و  فرهنگی   و  فکري   تولیدات  جز   چیزي  »واقعیت«  که   گفت

  ي شدهتثبیت  هايموقعیت  همان  نیز  «واقعی  خود»  که  گفت  توانمی  آیا  امر،  این  به  توجه

  یعنی  است؟ کرده  پیدا راه  جامعه به  متون گونهاین درون از   که  است اجتماعی و فرهنگی 

  موالنا   که  است  تعریفی  همان  دارد،  سکوت   و  غم  مرگ،  از  هفتم  قرن  يجامعه  که  مفهومی

  داده  چنینیاین  اصطالحاتی  و  هاواژه  به  موالنا  که  دارد  اصالتی  و  است  کرده  ارائه  آن  از

 و   انسان  ذهن  ناخودآگاه  از  برآمده  مواقع  بسیاري  در  «خود»   تشخص  و  اصالت این  است؟

  سطور   ابتداي  در که تعریفی  برخالف موالنا واقعی خود. است   بنیادین نمادهاي  يپایه بر
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  او   ياندیشه  و  تعقل  روش  و  بینیجهان  به  مربوط  که  مؤلف،  به  مربوط  صرفاً  نه  آوردیم، 

  از   بسیار   هی آگا   همچنین   و   درونی   عوالم   از   فرد منحصربه   شناختی   تکنیک   دلیل به   موالنا .  است 

  یافته  دست   اصولی   به   خود  هوش  و   نبوغ   کارگیري به   با   خویش   شخصیت  مثبت  و   منفی  ابعاد 

  غزلیات   در   موالنا   هاي معناآفرینی   فرایند .  آفریند می   تازه   معناهایی   ها آن   ي وسیله به   که   است 
  شخصیت   ابعاد   درک   و   پذیرش   ي درجه .  است   واقعی   خود   به   نزدیکی   گزارشگر   شمس 

  و  نبوغ   کنار   در  آگاهی  و  دانش  هوشمندي،  خرد،   زیرا   بشناساند؛  بهتر  را  واقعی  خود  تواند می 

 . شود نمی   منجر   شخص   واقعی   خود   شناخت   به   صرفًا  و   تنهایی به   بسیار،   خالقیِت

 خویش  هارون و موسی ببینی حالی درون در کنی  بیرون تن مصر از منی فرعون تو  گر

( 98: 3،ج1363 مولوي،)  

 هویت  حس  دریافت  فرایند   در  مرگ   و   غم  و  سکوت   مفهوم   سه   بررسی  به  ادامه   در 

 سکوت،   به  توجه   انزواطلبی،   و  تنهایی   مفهوم   بررسی  در .  پردازیم می   بهتر  شناخت   منظوربه 

 نوعی  توانمی   ، غزلیات   در   مرگ  ي مسئله   به  نگرش   نوع   و(  بد   یا  خوب)   غم  به  نگاه

. است   واقعی  خود  منفی  و  مثبت   ابعاد   با  سلوک  مراحل  يدهنده نشان   که  ببینیم  را   خودآگاهی

 دهد: می   نشان فرد منحصربه   و  مثبت   سالم،  نوعی  نیز   را   هویت  حس   هاي مؤلفه   ها آن   تحلیل 

 شدم پاینده دولت  من و آمد عشق دولت  شـدم خـنده بدم گـریه شـدم زنـده بـدم مـرده

 (180: همان)                               

واقع  یفتعر  در همه  یمآورد  یخود  شناختِ  شناخت،  لوازم  جمله  از  ابعاد    يکه 

معنا  ابیاتی  دراست.    یتشخص ساختار  دگرگون  یشکل  ،آن  ییکه  نشان   یاز  را  احوال 

بعد    یزو »زنده شدم« ن  یخود واقع  ی« بُعد منفبُدم  »مرده  آنباال که در    یتمانند ب  دهند،یم

م .  باشدنشانگر مراحل شناخت    تواند یدارد که م  وجود  فرایندي  دهد،یمثبت را نشان 

  ین است. ا  يضرور  یمردگ  يشدن گذر از مرحلهزنده  يبه مرحله  یدن رس  يدرواقع برا

  از   که  ايگرایانهایدئال   يیشه. انددهدینشان م  غزلیاترا در    یشناخت خود واقع  فرایند،

  هاي پله  آن،  از  پیش  که  است  ایستاده  نردبانی  بلنداي  بر  شود،می  دریافت  بیت  مفاهیم  کل

 :است کرده طی را  فرودینش
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 دارمنمـی  هم  سـرآن  بنشـین   دمی  مـن   بـا   بـیـا گــوید همی  معشوقم  که  غرقم  نیستی   در   چنان

( 209: همان)  

  موالنا   مدنظر  آن  رایج   معناي   از  متفاوت  معناي  نیز  انزواطلبی  و  تنهایی  کاربرد  يدرباره

  مراتب   در  آن  رمزي  هاينشانه  و  سکوت  به  توجه  موالنا،  جدید  يبرساخته  معناي.  است

 دوباره  تولدي  تبلور  ،غزلیات  در  نیز  مرگ  مفهوم  .اوست  «واقعی  خود»  درک  و  شناخت

  آن  از  پیش  که  همان  دارد؛  اشاره   آدمی   روان  اساطیري   و  بنیادین  هاي دگرگونی  به  که   است 

 آتش  آن  در  که  مفهومی.  شودمی  دیده  باستانی  2«وَر»  پرداخت  در  و  ققنوس  يافسانه  در

  موالنا  نبوغ  با  که  زمانی  مفهوم  همین.  شودمی   دوباره  زندگیِ  رمز  برنده،بیناز  و  سوزاننده

. دارد  یکسان  بنیادي  و  ریشه  اما  متفاوت،  شکلی  او،  زبان  از  و  او  بازروایت  در  آمیزد،درمی

  پذیرفتن   آن  سرانجام  که  است  ي«ور»  آزمایش  همان  عشق  در  مردن  کردن،بازروایت  این  در

  اینجا   در  و  بوده  پاکی   رمز  سوختن  الگویی،کهن  ينمونه  در.  است  دوباره  تولدي  و  روح

  و  سوختن  از  پس  رسیدن  کمال  به  همان   مردن،  از  پس  پذیرفتن روح.  است  عاشقی   رمز

  واقعی  خود  شناخت  گویاي  تواندمی  خود  مرگ،  به  کارآمد  نگرش  این.  است  شدنعاشق

 : باشد خودنگاره در هویت حس مهم  هايمؤلفه از و

 پذیریـد روح همـه مردید چو  عشق این در    بمیرید عشـق این در دــ بمیری  دــ بمیری
( 58 :2ج ،همان)  

  موالنا   ذهن  و  زبان  در  غم.  شودمی   مشاهده  مخالف  نگرش  دو  نیز  غم  مفهومِ  بررسی  در

  مثبت   ياستفاده.  است  شده ستایش  غم که  دارد  وجود  هایینمونه  نیست.  ناکارآمد   یکسره

  یپارادوکس  یريگمنجر به شکل  نماید،یم  یکه در ذات خود منف  اياندیشه  از  کارآمد  و

ااست  شده  معناآفرینی  در  مفهومی خالق  جملهاز  توانمی  را  ین.  و  در    یتنبوغ  موالنا 

 دانست: موضوعی  ینپرداختن به چن

 باشم  خجل غم لطف ز فروریزي  من بر غم چو   باشم   دلتنگ  و  حزین  غم  فرستی  کمچون    مرا

 م ـ باش گل و آب من تا نگذاشت  مرا تو  هواي     دمــ یکشوم   ینتو مرا نگذاشت تا غمگ  غمان

( 201: 3ج ،همان)  
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 ( schema) وارهطرح. 2. 2

  یا   حافظه  در  شدهذخیره  کلی   مفاهیم  بازیابی  براي  ساختارهایی  توانمی  را  هاوارهطرح

 همکاران،  و  یانگ)رک.    دانست   هافرض  و  باورها  اطالعات،  از  اي یافتهسازمان  مجموعه

عم  ترین یمیقد  ها این(.  676:  1392  همکاران،  و  هوکسما  نولن  ؛29:  1390   ترینیقو 

.  کنند  ییرتغ  ی که ممکن است در هر برهه از زندگ  شوندیمحسوب م   ی شناخت  يهامؤلفه

شود.  طرز برخورد و نگرش شخص به خویشتن، جهان و آینده تعیین می  ازها  وارهطرح

این طرح به همهوارهاگر  فرد  گرایش  باشند،  مثبت  و  طبیعی  و  ها  امیدورانه  مثبت،  چیز 

  ؛ ارزش خواهد پنداشتکفایت و بیخود را ناتوان، بی  فردوگرنه    ،ودآمیز خواهد بموفقیت

موانع نفوذناپذیري بر سر راه او   ،بنابراین احساس خواهد کرد که در برخورد با مشکالت

فرد   ،رو خواهد شد. از این رهگذرهقرار دارد و هر کاري بکند با شکست و ناکامی روب

  توصیف   براي   پژوهش  این  درکند )منفی پیدا می  به جهان پیرامون، خویشتن و آینده نگرش 

  3.(است  شده  انتخاب  بسته  یا   ناسازگار  و  باز  یا   سازگار  اصطالح  حالت   دو  این

  رفع   و  برخوردارند   کافی  انعطاف  از   که  هستند  ذهنی  الگوهاي   سازگار،  یا  باز  هاي وارهطرح

  ناسازگار   وارهايطرح  برابر  در  روازاین  کنند؛می  تسهیل  را  فرد  شناختیروان  نیازهاي

صورت  به  ودارند    ینیآفرنقش  هاوارهطرحدر عمل و رفتار انسان،    آنجاکه . ازگیرندقرارمی

بر احساس، تفکر و    (organised knowledge structure)   دانش  يیافتهسازمان  ساختار

  با   ینبنابرا  تأثیرگذارند؛  نیز  هنري   اثر  یفیتپس بر موضوع و ک  گذارند،یم  یر رفتار او تأث

  در را ساختارها این حدودي تا توانمی ،غزلیات مفهومی  و معنایی ابعاد تحلیل و بررسی

وي    رفتاري  مدل   در  موالنا   شناختی   هايتعمیم  تحلیل.  کرد  مشخص   موالنا  زبان  و  ذهن

موالنا در   یشناخت  يکه الگوها دهدیرفتار است( نشان م  یک يمنزلهبه هنري اثر و)متن 

  این .  کنندمی  تغییر  او  یروح  ییراتتغ  وتازه    يها با کسب تجربه  و  یهر برهه از زندگ

  که   دانست  موالنا  خودشکوفاي  و  یافتهتحقق  شخصیت  هايمؤلفه  ازجمله  توانمی  را  تغییر

  الگوهاي  حالت  این  در.  رودمی  شماربه  نیز  او  هویت   حس  شناختی   هايمؤلفه  از  درنهایت

  ي مجموعه  که است   معنا بدان  این و دهد می  نشان را  تازه  هايتجربه غزلیات   در شناختی
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 آن  يدهندهنشان  مسئله  این.  است  سازگاري  و  تکامل  حال   در  همواره  موالنا  باورهاي

  بنابراین   است؛  داشته  وجود  وي  شخصیت  در  تازه  ايتجربه  ادراک  و  تغییر  توانایی  که  است

  شناخت   پویاي   فرایند)  دهندمی  نشان  را   حرکت   و  نوزایی  حالت   ها وارهطرح  گفت   توانمی

که    ی زمان  توان گفت،می  غزلیاتمفهوم عشق در    يدرباره  نمونه،   براي  ؛(مجدد  والدت  در

م اتفاق  مفاه  شوندمیفعال    هاوارهطرح  افتد،یعشق  ک  یشناخت  یمو  در   یفیتو  عشق 

موالنا در هر    ی شناخت  يهامیتعم  . ازآنجاکهگیرندمیشکل    هاوارهطرح  یر تحت تأث  غزلیات

رو عشق روبه  یمتفاوت در معن  يهاتیفیک  با  رود،یکارمبه  یبا بار متفاوت   یبرهه از زندگ

. کندیرا کنترل م  هاوارهطرح  یت آن حس هو  یخود و در مفهوم کل  شناخت.  میشویم

  ف ی را در تعر  یوالدت مجدد و شناخت خود آرمان  یعنی  میبتوان وقوع انقالب عظ  د یشا

  نوع   از  هاوارهطرح  اتیاکثر اب  در  که  میله بدانمسئ  نیا  درموالنا    يافتهی تحقق  تی شخص

نظر    ،تازه  يهاو همواره بر تجربه  داشتهها تعصب ن آن  يرو   بیترت   نیبد  هستند؛  سازگار

نوزا  شناختِ  ندیفرا  نیبنابرا  ؛است  داشته در حال  است.    ییخود همواره  تحقق    نیاو 

 یخوببه  شمس،  دوم  و  اول   بتی غ  یعنی  ،موالنا  یمتفاوت از زندگان   يمسئله را در دو دوره

  حاالت اول شمس   بتیموالنا در غ يوارهطرح  یشناخت یابیمشاهده کرد. در ارز توانیم

 :  دارد يشتر یب يجلوه ییتنها و یاجتماع   يانزوا انتظار،

 پارا   زـــ گری  مـــ صن   آخر   دـــ آوری  نــ م  به     را اــم ارــی دیبکش فانیحر يا دیبرو

( 105: 1،ج1363 مولوي،)  

 ها بـاغ  خندان  تو   از   اي  چمن  آبستن  تو   از  اي   ما یار از خبر  داري عاشقان نوبهار اي

( 11: همان)  

 و تحول  ینوع ،موالنا به عشق و انتظار یشناخت يهام یتعم شمس،  یینها بتیبعد از غ   

 : دهدیم  نشان را یدگرگون

 است من شیرین جــان  مــیان در دوست  چو  گردم  جهان گرد چرا من

             (250: همان)                  

 ماییم  لطف و حســـن به ماییــم      ســـت  بـــــهانه  خود تبریز شمس
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        روپـــوش بــــراي بـــگو  خلق با

     تبــریــز شمــس حــسن به محویم

 گداییــم  ما و کریــم  شــاه کــو 

 مایــیم نــه بود  او نــه مــحو  در

( 278: 3،ج1363 مولوي،)  
 

  ي ها وارهطرحپژوهش    ن یا  در  دهند،یم  نشان  را  یدگرگون  و  رییتغ  که  ی ات یاب  نیچن

  ي وارهطرحرا    ات یمهم در غزل  ي هاوارهطرحاز    ی کیبتوان    د ی شا  رونیازا  م؛یادهینام  سازگار

  بازگشت   سازگار  يوارهطرح  در.  کرد  فیتعر(  Regression)  »بازگشت«  عنوان  با  سازگار

تعاب  دارد  وجود  زین  4بازگشت«  یدفاع  زمی »مکان  مفهوم با  »بازآمد  يریکه    م، یهمچون 

 :کندیم ینی...« معناآفرمیرویم

 ـــم یآمـد بــــاز  جـان  خرمنــگاه به ما

 فــراق  و یبــــ یغر  از میگشــت  ریســـ 

 م یآمد شـهـبـاز همـــچو  شـه جـانب 

 ــم یآمـد  آغاز يســو  و اصـل  يسـو 

( 27: 4ج،)همان  

 ـــم یرویمــــ  بـــاال و ـمیی بـــاال ز ما

 ـــمیـــست ین نـجـایا  از و آنـجــا از مـا

 ـــمیرو یمـ  ــایدر و ــمیـیــایدر ز ما

 ــم یرویمـ  جا یبـــ  و ـمییجا  یب ز ما

( 29)همان:   

 آسـمان   از   ل ی رح   طبل   رسد ی م   جانم   گوش   در         جهان   از   است عاشقان هنگام کوچ    ي عاشقان ا   ي ا 

( 96)همان:   

باور است    ینمارکوس بر ا  .موالناست  یشناخت  تحول  نشانگر  اتیغزلدر    ی معان  نیا

فرد    يخود است که از تجارب گذشته  يدرباره  یشناخت  هايیمها شامل تعموارهکه »طرح

د« )نولن کنن یم  یتو هدا  ی اند و پردازش اطالعات مرتبط با خود را سازماندهمشتق شده

اطراف خود و مخصوصاً    طیکه موالنا از مح  یشناخت  (.676:  1392هوکسما و همکاران،  

. دهدیرا در غزل نشان م  وارهطرح  ریی مراتب تغ  کند،یم  دا ی شمس از خود پدر ارتباط با  

  بودنفردمنحصربه  ینوع   به  و  تی هو  حس  توانیم(  اتیغزلباز )در    يهاوارهطرحبا اثبات  

  او   يرفتارها   که   است  ییآنجا   از  بودنفردبهمنحصر  نیا.  کرد   فیتعر  را  موالنا  تی شخص

 و  ردی گیقرارنم  جامعه  آداب  و  رسوم  و  قواعد  از  متأثر  يزی تبر  شمس  با  مواجهه  در
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  ي برا   يا مشخصه  میاگر بخواه  بی ترت نیبد  دهد؛یم  ارائه  را   یمتفاوت   یشناخت  يهاکیتکن

 است.  ییحرکت و نوزا يمشخصه ،میکن فیموالنا تعر یالگو و ساختار شناخت

 

   خودپنداره. 3. 2

منحصر به  یذهندرون  یدگاهد یگري،همچون هر فرد د نیز شاعر و نویسنده که طورهمان

  یگر، دعبارتبه  ؛او مالحظه کرد  يرا در آثار نوشتار   یدگاهد  ینا  یرتأث  توانیخود را دارد، م

  ی ذهن  ییبازنما  خودپنداره».  شودیآن خلق م  يیسندهنو  يبراساس خودپنداره  يهر اثر 

را که    یاتیو تجرب  یهست  ي هاجنبه  ( و »تمام282:  1393  یو،افراد از خودشان است« )ر

  ازآنجاکه(.  424:  1397  همکاران،  و  فیست« )شودمی  شامل  کند،یدرک م  یفرد در آگاه

کشف    دنبال تا به  یماآن، تالش کرده  يیسندهنه نو  داریم،  سروکار  متن  با  پژوهش  این  در

براساس   از خودش  ا  تا   باشیم  شمس  غزلیاتادراکات شاعر  به تحل  یناز  و    یلرهگذر 

که    پذیردیم  صورت   موضوع  ینکار با توجه به ا  ین. ایماو بپرداز  ي خودپنداره  یابیارز

  ي ها یابیارز وقتی. باشد یمنف  یامثبت  تواندی دارد و م یممستق  یرخودپنداره در کل اثر تأث

قدرت    هاينشانه  ،متن  يمثبت و کارآمد باشد در فضا  ،آنچه هست  يدرباره  شاعر  یشناخت

عنان   و  دارد  وجود  کارآمد   عملکرد  درنهایت  و  تحمل  ی،تعارضات روح  حلِ  ییو توانا

ب  یمعن لفظ  هنگام  يپایه  برو    یاراخت  او  و  بود  خواهد  نفس  ارز  یعزت  متن    یابیکه 

  به،  موالنا  ي خودپنداره  به  افتن یدست  ي برا.  است  منفی   ي خودپنداره   باشد،  آن  خالفبر

  ما   نظر  به  اتیاب  گونهنیا.  دارد  وجود  خود  به  خطاب  هاآن  در  که  میرویم  یات یاب  سراغ

 :دارد شاعر يخودپنداره  يها مؤلفه با  را ارتباط نیشتریب

 کنم  يتار را خانه چون امخانه چراغ و شمع   کنم غمگین را سینه  چون میم جام من خواجه اي

( 171: 4ج،1363 ،يمولو)   

 ارغـــــوانـم  را  ارغــــــوان  هــــــزاران      جــــان  اي بــــاغــم بـــــاغ و آب آب مــن

(  248: همان )    
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  برخی طورکلی به ... است   فردي   هویت   حفظ  و  اعالم   براي  قدرتمند   بسیار  اي وسیله  زبان » 

  موقعیت   حفظ   در   اما   نیستند،   برخوردار   مناسبی   اجتماعی   پایگاه   از   جامعه   در   زبانی   هاي صورت 

  را   ها صورت   این   گاه   شناسان زبان .  کند می   ایفا   مهمی   نقش   جامعه   از   خاص   گروهی   در   شخص 

  ي خودپنداره   ل ی در تحل اساس    همین بر    ؛ ( 122؛  1379)ترسک،    «نامند می   پنهان   اجتماعی   اعتبار 

دارد که اشکال    وجود   «که ی وقت »   « و شه ی هم » ،  ی«گاه »   مانند   ي ر ی تعاب   ات، ی اب   ی در بعض   موجود 

حساب  به   ( Cognitive Errors)   ی شناخت   ي خطاها   جزء   درواقع   و   یی گو ی معمول استفاده از کل 

ها  آن   یی معنا  بار   و   الفاظ   مختلف  کاربرد   ی چگونگ   افت ی در  ق ی طر   از ها آن   ص ی که تشخ  د ی آ ی م 

که    دهند ی م   م ی تعم   ی زمان   ي دوره   ک ی را به    ی حاالت   ، ات ی غزل ها در  واژه   ن ی . ا رد ی پذ ی م   صورت 

   : شود ی م   مالحظه در آن    5«ی دوپارگ »   حالت  ی نوع   رسد ی نظرم به 

 میزانم و سنگ هم گهی سنگم بی میـزان گهی    جملـه آتشم زمانی آهن گهی سنگم گهی

( 192: 3،ج1363 مولوي،)   
 

و   واحد  ریتصو  کی  ير ی گاست که امکان شکل یدفاع ياز انواع سازوکارها  یدوپارگ

ها  حالت  ، یعرفان  يغزل در قالب معنا   ییاما با توجه به روند معنا  رد؛ی گیم  خودکامل را از  

  «ییدایش»   جانیدر ه  یشیخویب  ، یستیاز ن  یدر خدمت وصف حالت  یروح  ي هاناو نوس

  ی. دوپارگکنندیم   انیب  را  مثبت   شناخت  و  ردی گیقرارم  عارفانه  قیعم  حاالت  از  متأثر  و

از حاالت    بودنمتأثر  علت  ندارد و به  يامروز سازگار   یشناسروان  فیبا تعار  لیتحل  نیدر ا

  ي را برا  «ی عرفانیعنوان »دوپارگ  توانیآن م  يشناخت معنو  يجهینت  نیو همچن  یعرفان

 در  ي معنو  رشیپذ   و  درک  ینوع  یعرفان  یدوپارگتفاوت که در    نیبا ا  کرد،آن انتخاب  

 همان  ،شودیم  حاصل  یعرفان  یدوپارگ  از  که  يرواحدیغ  ریتصو  و  شودیم  دهید  احوال 

  ند یفرا .(دارد يشتر یب تأمل ي جا مبحث ن ی)ا باشد ات یغزل( در یصورت ی)ب واحد  ر یتصو

  توان یو م  است  ان ینما  «شدن»و    «بودن»  يِدر دو بعد معنو   شتریب  ات ی غزل  در  خود   تحقق

 کرد:  يکدگزار تی حس هو یشناخت يها از مؤلفه  یکیعنوان آن را به

 آمدم گرفتار  يو در ناگهان دمیش ندــ دام     شدم     یکه ناسوت يدیبدم د یمن مرغ الهوت

( 179: 3ج،1363 ،ي)مولو    
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  ی شناخت خود آرمان   يواسطهموالنا را به  یتحوالت روح  ری که س  هاییغزل   نیچن  در

  اول  ي مهیدر ن  کرد؛  فیرا به دو صورت تعر  خودپنداره  يها یژگیو  توانیم  دهد،ینشان م

مردگ  مجدد  والدت  از  قبل با شمس(    که ست  ا   تی خوخی، شیرکی ز  ، يسرد  ،ی)مالقات 

  یی دوم )آشنا  يمهیو در ن  باشد  خودپنداره  یمنف  ابعاد  رشیپذ   و  درک  يدهندهنشان  تواندیم

بار اول،    يبعد از فراق شمس برا   ی. از طرفاست...  و  شدنزندهو    ندهیبا شمس(، دولت پا

 به   ی نوعبه  که   یات یاب  یبررس  در  که  دهندیم  نشان  را  ییتنها  و  انتظار  يها حالت  هاپنداره

کارآمد    مثبت،  اتیخصوص  هاپنداره  دارد،  اشاره  شمس  آخر  بتیغ و    نشان   رارشدگرا 

  در   تیهو  يهامؤلفه  از  که(  بارور  عشق  صدر  يسعه  و  یهست  به  نو  نگاه)  دهدیم

 : است موالنا يخودنگاره

      دم کی شوم  نیغمگ تا نگذاشت  مرا تو  غمان

    ـدیآ من بـه يرنجـور که نگذارد تو  رنج مرا

 تو مرا نگذاشت تا من آب و گل باشـم  يهوا 

 باشم  مقـــل  و   ـشیدرو   که  نگذارد  تو  گنج  مرا

( 201: 3ج،1363 ،ي)مولو    

 بمـاند  خیــره عقــل  که جــایی به کار رسید      ندانـد نیز عشـق  کـه  جایی به عشق ز شـدم

 (205: 2ج ،همان)                                  

  کوثرم حوض مست  من ابتري جام  مست  تو   لنگرم عاقل که  روزي امکشتی مستم که روزي

 (174: 3ج ،همان)                                  
 

  عشق   همیشگی  نوزایی  و  حرکت  به  اشاره  «امکشتی  مستم   که  روزي»  باال   ابیات  در

  که   روزي . »است(  شناخت)  کوثر  حوض  مستی  از  متأثر  همواره   خودپنداره  و  دارد  بارور

  است   لنگري  همچون  انسان  براي  جزئی   عقل  که   است   مطلب  این  روشنگر  «لنگرم  عاقل 

بازمی  نوزایی  و  جریان  در  همواره  باید  که   شناخت  فرایند  از  را  او  که   زیرا   دارد؛باشد، 

 .  گنجدنمی جزئی  عقل  ساحت  در عرفانی  مفاهیم

  شاعر   بینیجهان  در  «خود  مرز»   با  نحويبه    خودپنداره  و  شناخت فرایند  رسدنظرمیبه

  پیرامونش   محیط  با   هنرمند  يرابطه  به   من  مرز  همان  یا  خود  مرز .  باشد  داشته   ارتباط  نیز

 درون   و  کنیممی  همانندسازي  هاآن  با  که  دنیا  از  هاییجنبه  آن»  بنابراین  شود؛می  مربوط
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  هاییبخش  آن.  شوندمی  تجربه  دوستانه  صورتبه  دهیم،قرارمی(  ego)  خودمان  مرزهاي

  تجربه   تهدیدکننده  و  بیگانه  کنیم،می  تجربه  خود  مرزهاي  از  خارج  صورتبه  که  دنیا  از

  پرلز (.  287:  1397  نورکراس،  و  پروچسکا)  «قراردارند   ما  خصومت   دستخوش  و  شوندمی

  تحقق  در  شخصیت  باشد،  بیشتر  پیرامون   جهان  با   شخص  بین  مرز   چقدر   هر   است  معتقد

  خودبینی   و  تعصب  دچار  فرد  احتماالً   شود  ترتنگ  مرز   این  هرچه   و  است   تر موفق  خود

 جهان »  و  پیرامون  جهان  از  را  کمتري  ابعاد  و(  246  و225:  1362  شولتس،.  رک)  است

 . کندمی  ادراک «خود

  مکانی بی  و  نیستی  به  که  است  گسترده  چنان  گاهی  موالنا  يخودپنداره  در  خود  مرزهاي

  تالقی   محل  ترتیب  بدین».  است  اهللفی    فناي  يمرتبه  يمطالعه  محل  که  شودمی  تعبیر

  همدیگر   غیرفانی   و  فانی  که   جایی   شود،می  مشخص   پذیريپایان  و  ابدیت   سازسرنوشت

 شدناو به  يفرد  حالت  از  ت یهو  حس  و(  Papan-Matin,2005: 10)  «کنندمی  مالقات   را

 . رسدیم اهللی ف  يفنا و
  این   که  شودمی  محقق  «مجدد  هايوالدت»  يواسطهبه  همواره  غزلیات  در  خودپنداره

 :است  موالنا هویت حس شناختی  هايمؤلفه ترینمهم  از رفتاري تکنیک

 مرا  ینشناس که من در نگر در یخواه کهچندان

 خون ز دارم پرورش من شکم در یطفــل مانند

 ام دهیمن صد صفت گرد يادهید کم ازآن رایز

 امـدهیی زا بارهــا من یآدمـــ  ـــدیزا ارــکبی

 امدهیبگـــز یمنزلــگه  هادهید از برون راـ یز را ــ م بنگر من چشم وز آ اندر من يــدهید در

 (167: 3ج،1363 ،ي)مولو                   

  ی زمان  ،عد اول : بُدهدیم   نشان  را   خودپنداره  ی شناخت  عدِ دو بُ  اتی غزل  یمفهوم  یبررس

خودپنداره در    یابعاد شناخت کهکم است   یآرمان   خود  و  خودپنداره  نیب  ي که فاصله  است 

توانا  اتی غزل   مثبت   فاتی توص  نیبنابرا  ؛است احساس قدرت و عزت نفس    ،ییدر اوج 

. آنجا که  شودیم  یابیارز  ی مختلف  ریتعاب  در  شمس  اتیغزل  در  مثبت  يخودپنداره.  است

و خاک   يگمراه را هاد ،يو غصه را شاد  اندازدینو در جهان درم یطرحگوید  میموالنا 
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  يفاصله  ن یهمه گزارشگر ا  دهد، یکارآمد م  يها فرمان  جهان  به   و  کندیم  لیرا به گوهر تبد

   :است  یکم با خود آرمان

ـَجر  به   میگو   اقرارم عجب   يدار شو، يد چمن به میگو      شو  یش  عدم  به   میگـو   شو،   یحَ  ح

 ( 216: 3ج،1363 ،ي)مولو                    

 کنم زر پُر شما دف مطربان يامطربان  يو       کنم  گوهر   را  خاک  من  عاشـقان   يا   عاشقان   يا

 ( 168: 3ج ،همان)                              

 و  نارضایتی  احساس  درنتیجه  و  است  بیشتر  فاصله  این  که  است  زمانی  دیگر،  بُعد  

  منفی   احساسات  گزارشگر  مسئله  این.  شودمی  دریافت  ابیات  از  خاطرنداشتن  آرامش

 است:  درونی

 کنم  جان  به  تن  ينوحه  دلشکسته  من  چند         زنـیتن و شکنـی جان  دشـمنی دوست  ز چند

 (189: همان)                                    

 جناتم  و  باغ  در  اگر  هجرانش  ز  برگمبی  چه          آمد حرام من بر او جز آمد خرامخوش شاه چو 

 ( 193:همان)                                       

  همچون   تعبیرهایی   برابر   در   برگ«بی   »من   و   دل«شکسته   »من   تعبیرهاي   بیت،   دو   این   در 

  خود   از   دوري   سبب به    که   است   اي فاصله   ي دهنده نشان   می«،   جام   و   خورشید   مانند   »من 

 . دهد می   گزارش   »هجران«  و   «تن   ي نوحه »   تعبیر   در   را   دلتنگی   و   اضطراب   فضاي   آرمانی، 

 

  (Ideal_self) آرمانی خودِ. 4. 2

)نولمن هوکسما و   یمش باشا یهشب یمخواهیکه م است  یاز نظر راجرز، آن نوع آدم ی،خود آرمان

از    فرداست که    یتی همان شخص  یخودِ آرمان  ید فرو  يیهدر نظر(.  681:  1392  همکاران،

  نیز   سالی و در بزرگ   شود ی م   یق تشو   ي او باشد و به آن اصول رفتار   یه شب   خواهد می   ی کودک 

  که ی درحال   ، ( 79:  1393  ی، و گنج   ی . گنج ک )ر   کند می   رفتار   اصول   آن   طبق (  عادت رسم  )به 

مثبت    معموالً   که   را   هایی نگرش   تمام » نوع خود    این .  یاورد ب   ی منطق   استدالل آن    ي برا   تواند ی نم 

 (. 424:  1397  همکاران،   و   فیست « ) شود ی هستند و افراد آرزو دارند داشته باشند، شامل م 
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  ین که در ا   یم کن   ی معرف   ی آرمان   خود برتر را    همان شخِص  توانیم ی م   یونگ   ي ها از گفته 

  تر پیش   که   طور همان .  پذیرد ی تحقق م   ی شناخت خوِد آرمان   ي واسطه به   «یت فرد   یند فرا » صورت  

  خود   با   ارتباط   در (  منفی   و )مثبت    واقعی   خود   ابعاد   شناخت   با   مؤلف   است،   شده   اشاره   بدان 

  آرمانی   خود   اما  کند؛ می  رفتار   جامعه   در  خودپنداره   آن   با   که  دارد  اي پنداره (، ی )هست   جامعه   و 

بتوان گفت    ید شا   یگر، د   یانی به ب   شود؛   آن   شبیه   خواهد می   که   است   هایی فراارزش   و   ها آرمان   آن 

 گیرند: ی ها شکل م ...( آرمان ها ضعف )استعدادها،    خود   دقیق   شناخت   ي واسطه به   نهایت در 

 شویـم  پروانه تو  نور پی شمـعیم گرچه     شویم موم  چون  تو  مهر پی سنگیم گرچه

 (15: 4ج، 1363 ي،)مولو                       

 خود  توانمی  آن  يمطالعه  با  که  شودمی  مطرح  هاییارزش  غزل،  معنایی  بافت  در

خود    یاها با خودپنداره  آرمان  ي فاصله  یخود آرمان  به  دستیابی  براي.  شناخت  را  آرمانی

متن    یواقع در  فاصلهشودیم  ارزیابی هنرمند  ا  یادز  ي.  درنت  یجادباعث  و    یجهتعارض 

  نشان   را   ي کمتر  هايو تعارض  یمتن آشفتگ  ،فاصله کمتر باشد  یناست. هرچه ا  یتی نارضا

مرگ ادامه دارد،    ياست که تا لحظه  فراینديخود    تحقق  که   اصل  این  به  توجه  با.  دهدمی

که    ینا  برفرانکل    6است.  نشدنیوصول کامل    صورتبه  آرمانی  خود  تحقق باور است 

سطح    ینبتوان گفت ا  شایدقرار دارد.    «از تنش  ینیسالم همواره در »سطح مع  یتشخص

اثر است که باعث    یتسطح خالق  ی،و عدم وصال کامل با خودِ آرمان  ینمع  ياز فاصله

  خالقیت  و  هنري  بُعد  درنهایت  و  آفریندمی  را  حرکت  و  شود می  اندیشه  در  آزادي  یجادا

  یکی  بتوان  شاید.  بینیممی  شمس  یاتغزلکه نمود آن را در    چیزي  بخشد؛می  ارتقا  را  اثر

  کرد   ارزیابی  «تنش  از  معین  سطح»   را  شمس  غزلیات  در  شوق  و  شور  بنیادین  هايمؤلفه  از

  رفتاري   يهامؤلفه  از  یکی  عنوانبه  را  آن  توانمی   آن،  معنایی  باالي  بسامد  به  توجه  با  که

 کرد: معرفی الگو در موالنا

 ان گسسته سمـیق و آن رــمن در هوا معل يدـم بر بلنـ یبرد يفکند سمانیر کی

 (166: 5ج،همان)                         
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که   ار،ی جمال  بر که است نیرساند ایم  خود شناخت  به را ما  آنچه موالنا يدهیبه عق

با    يااسطوره  مالقات  نی. در امیو بشناس  میابیب  او در  را  خود  و  میمل کنأت  ،است نهیمثال آ

  انسان . موالنا خود را در جمال  میشویمواجه م  7«يانهییخود آ»  ختیشنامفهوم روان  ینوع

  ینوع   واقع  دو    ابدییاست( م  نیالدحسام  یزرکوب و گاه  یگاه   ،شمس  ی )گاه  یاله

  انسان   آنو در بازتاب   دارد  وجود  یارتباط  بعد   در  یشناخت  لحاظ به  یزمانهم  و  یزبانهم

  گر،ید  ریتعب  به  ؛است  عارفانهوجد    ینگییآ  نیا  حاصل  و  ردی پذ یتحقق م  یآرمان  خود  ،یاله

 :ندیبیم یآرمان خود  جمال ينهیموالنا خود را در آ

 ش یخو   رونیب  از  ست ین  وشاهدشمع  را  عارفان

 شدند     ییـــالیل  مجنون  جهــان  انـدر  یهرکس

    ـــشی خو   مــوزون   یساعت  یآن  ـزانیم  ی ساعت

 ش یخو   خون  هم  شانباده  نخورده  يانگور  خون

 ش یخو   مجنون  دم  به  دم  و  شیخو   يالیل  عارفان

 ش یخو   موزون  يشو   تا  شو   خود  زانیم  نیازا  بعد

 (98: 3ج، 1363 ،ي)مولو                        

  ات یغزلدر    موالناکه    گرفت  جهی نت  خودپنداره  و  یآرمان  خود  نیب  ارتباط  انیب  در  توانیم

مالقات خود    ي مرحله  توانیشود. درواقع م  هیو شب  کیخودش نزد   به  دارد  یسع  شتریب

  را   وحدت  و  یکپارچگیدانست که    شناختاز    ياموالنا را مرحله  يو خودپنداره  یآرمان

 دهد: یخودنگاره نشان م يالگو در

 مـــ ان ــ ک ــ در ال مـ م که ان ــــ اهـ من آن م

 د ـ ش خوانـی خو   يو ـ ه س ـ ر کس ب ـ تو را ه

 ن جانمـــ یرا، در ع ــ رون م ـــ ی و بـ مج

 م ــــ خوانـ ن  و ـ ت يوـ ز به س ـ ترا من ج

 (248: همان)                              

 مـــ ییف، ماـــ ن و لطـ م به حســـ ییما تـــ ه اســ ان ــ ه ــ ود بـخ  يزـ یشمس تبر

 (278)همان:                               

ب  ينقطه   است که شمس درواقع   نیموالنا ا  يو خودپنداره  یخود آرمان  نیمشترک 

  م یتوانیم  را  اتیغزل  . یعنی(مییما  حسن  و  لطف  به  میی)ما  است  موالنااز روح    یبازتاب

  درواقع.  کندیم  منعکس  يفرد نیب  و  يفرد درون  سطح  در  را  دو  آن  ارتباط   که   م یبدان  يانهییآ

شناخت    ندیفرا  که چرا  ،مرگ همواره ادامه دارد  يتا لحظه  ی به خود آرمان  دنی رس  ندیفرا

 ادامه دارد. یآخر زندگ يلحظهتا  زین
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   ممکن  خودِ. 5. 2

است    هایی یت و مدل شخص   ها آرمان   ي است و شامل همه   یت جزء ساختار شخص خوِد ممکن  

  ی، ذهن   هاي یی ممکن درواقع بازنما   ي . خودها یم نشو   یا   یم شو   یل به آن تبد   داریم   دوست   یا که  

  یو، . ر ک )ر   یست ها برخوردار ن هنوز از آن   «خود » هستند که    هایی یی و صفات و توانا   ها یژگی و 

نشان دهد. نقش خوِد    یز را ن   ی خود آرمان   ی است گاه   ممکن   ین نابرا ب   ؛ ( 289و    288:  1393

  رو، ازاین  ؛ شدن آشنا کند  خوِد ممکن   ي برا   یی ها موجود را با روش  است که خودِ  ین ممکن ا 

  تحقق   ي بشود( مرحله   ید که با   یزي که هست به چ   یزي )از چ   یت شخص   یافتن تحقق   فرایند 

  در   نهفته   صورت   به   آرمانی   خود   گفت   توان می   که   اي مرحله .  دهد می   نشان   را   آرمانی   خود 

موجود    ي واره که به دنبال خوِد ممکن است، کمتر به طرح   ی کس » ممکن وجود دارد.    خودِ 

  ي (. خودها 289:  1393  یو، )ر   «است   ی را دارد متک   یش که آرزو   ي به خود   یشتر و ب   کند ی اتکا م 

 حضور دارند.   یات غزل   در   موجود   «ی ذهن   هاي یزم »مکان   یل ممکن در تحل 

 جویی می که  چیز آن دل اي بجو  خویش در   دیده مردمـک  چون بنشین، نظر عین در

 (3: 6ج،1363ي،)مولو                            
 

  در ممکن    ي خودها  و  دارد  وجودا  هوارهطرح  يدرباره  ينظرگشاده  یات، اب  يدر فضا 

  موالنا   یذهن  هاییییخودها درواقع بازنما  یندارند. ا  نمود  یآن در دو بعد مثبت و منف

آنجا که    تاآن وجود ندارد و    يعد زمان و مکان دربارهگفت که بُ  توانیم   ینبنابرا  ؛هستند

د داشته باشد و  در خو  یزرا ن   اياسطوره  ينمادها   تواندیم   ،کند  یهنرمند همراه  یتخالق

  یجه توان نتب  شایدو آن را در اثر نشان دهد. پس    یردبگ  یدها   یو شخص  یاز ناخودآگاه جمع

او وجود   ي دارند و در آثار خالقانه   نقش هنرمند  یت خالق  در   یز ممکن ن  ي گرفت که خودها 

ابعاد    یرساخت چنان خالقانه در ز   ی خود آرمان   یکال، پارادوکس   یان در ب   هی گا   غزلیات   در دارند.  

  یت خالق   ین نخواهد بود. ا   ی قادر به خلق آن معن   یم ق ت مس   یان که در ب   شود ی م   یف توص   ی منف 

است و    مؤلف   ذهن   ي زاییده   بعد   دو   هر   چراکه   ؛ است   یت ابعاد شخص   ذیرش حاصل درک و پ 

.  برد می   بهره   خود   اثر   در   آن   از   و   دارد   آشنایی   ممکن   هاي گرفت که موالنا با خود   یجه نت   توان ی م 

عد مثبت  ُب  دو   در   که   است  ع ی تازه و بد  ي ها ممکن ازجمله اتفاق  ي کشف خودها  ، ات ی غزل در 
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دار   ی و منف  تحقق خود    ي ممکن در راستا   ي خودها   در   ی ت ی ابعاد شخص   ي د و همه ن وجود 

   : شود ی م   گزارش   ی نشدگ و سرکوب   ي آزاد   ن ی در ع   ممکن   ي هستند. وصف خودها 

 نمـ ه بر دهــت منـده عربده را دســـ گوش ب  با من چه منم  ـ عج  يما ا و من دوهزاران نیز

 (184: 3ج، 1363 ،ي)مولو                       

 ایشـانم   من   خود   یا   عجب   ایشانم   کز   حیران   دلم       اند جمع   درو   مستان آن   و   ست عزبخانه   من   وجود 

 ( 205:همان)                                     

 بـیـمارم  صـحت  هــم بیـــمارم و زارم هـم       معشوقم و  عاشق که عشقی  پا و سر بی بس

 (215: همان)                                    

 صـــدیم ما و نمانــد یـــک زان جوي یک مــــن  و  ما صـــد با بودیـــــم یــکی ما

 (27: 4،جهمان)                                   

 

 ( definition-Social) ینگربياو جامعه (definition-Self) يانگریبخود .6. 2

نحوه  هستند  شخصیت  فرایندهاي»  ازجمله با  م  ياکه  برداشت  را  خود  افراد    کنند یکه 

دارند   بیرونی   توصیفات  تأثیر  تحت  فرد  بیانگريجامعه  در(.  466:  1393  یو،)ر  «ارتباط 

را    یفاتتوص  دارد،  خود   از  که  شناختی  به  توجه  با  فرد  خودبیانگري  در  و  است خود 

شناخت مؤلف را از خود   یدر متن، چگونگ  فرایند  ینا  تحلیل.  پذیردیخودش م  يدرباره

هست م  یو  تحلکندیگزارش  اگر  توص  ی شناخت  یم مفاه  یل.  برابر  در    یرونی، ب  یفاتمتن 

و خودپنداره    یخودِ واقع  ینب  یباشد، همخوان  یدهکش  یرهنرمند را به تصو   أياستقالل ر

 باشد،)جامعه(    یرونیب  یفاتتوص  یرتحت تأث  اگرو    دهدیرا نشان م   یانگريدر اثر خودب

  ینا  یرخود تحت تأث  یانب  يگفت نحوه  توانیواقع مدر.  دارد  وجود  بیانگريجامعه  متن  در

  دارد   ییهاها و استعدادضعف  ها،ییچه توانا  خواهد؛یچه م  یست؛است که هنرمند بداند ک

  ي نحوه  در  توانند می  مسائل   این.  است  نپذیرفته   یا  پذیرفته  را  خود  شخصیت  ابعاد  آیا  و

 :آیندشماربه بیانگري)ضرورت(  لوازم ازجمله  و بگذارند تأثیر خود از  شخص  برداشت
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 کنـم حیـرانت   و مـست  کهآن بـر من کـــنــی   حیران را خلــق کــهآن بر تو 

 (25: 4،ج1363ي،)مولو                           

ع  ادر مصر  یی. روند روایمموالنا را شاهد هست  یانگري از خودب  ینمود روشن  یتب  ینا  در

  ات ی غزل  در  یشناخت  يهاداده  لیتحل.  کندمی  یو پسند خلق را نف  یرونیب  یفاتدوم توص

  تواند ی م   آنچه   و   هست   آنچه   ي درباره   خود   ادراک   و   خود   فات ی توص   به موالنا    که   دهد ی م   نشان 

  و   خود   از   را   موالنا   شناخت   ي نحوه نوع نگرش،    ن ی ا باور دارد.    ، تواند انجام دهد ی م   و   باشد 

  ي دهنده نشان   البته   که   است   ي انگر ی خودب   روش   به   ات ی اب   شتر ی ب   در   که   دهد ی م   نشان   ی هست 

  شناخت   ي شیوه دو    ها غزل   ي برا   توان ی م   یات اب   یی محتوا   یل با تحل   . هست   ز ی ن   او   بارور   ت ی شخص 

)قبل از مالقات با شمس(، موالنا ممکن است حس    ی اول زندگ   ي یمه کرد: در ن   یف را تعر 

اما در    ؛ ( یانگري ب )جامعه   باشد   کرده   تجربه سو با آن  خود و هم   ي ت را با توجه به جامعه ی هو 

  شود، ی م   دریافت   یل اص   حس از خودِ   این با شمس(،    یی تحول )بعد از آشنا   فرایند دوم و    ي یمه ن 

خالِق او    ی سطِح آگاه   نوعی   که (  یانگري )خودب   ت فرهنگ اس  و  که مستقل از جامعه   ي خود 

      .  دهد ی نشان م   ( Creative Consciousness of self) را از خود  

 میــــمائ یـــ رار الهــ اس  يهنــ یــجــ گن

 مـــــ یمائ  یـ ه ه ماـ ا بـ ت ها ــ ه ز مــ بگرفت

 م ـــ یـــمائ  یاهــ نـامتــن رــــگه ر ــ حـ ب

 م ـ یمائ یاه ـت پادشـ ه تخـــ ه ب ـــ ستـ بنش

 ( 330: 8ج،1363 ،ي)مولو                    

 ــــم الفرحن ـ فرح ابن الفرح ابن الفرح اب درم جود و کرمپست و ا همادرم بخت بد

 ( 9: 4ج ،همان)                                 

 برم سفـر  کجا به من دل شهر  گرفته  اوست  برم  نظر کجا به من نظر در نشسته اوست 

 ( 187: 3ج ،همان)                             

خودکه    گفتیم  لوازم  پذ   ،يانگر یباز  و  واقع  رشیشناخت  ااست  یخود  امر    نی. 

که موالنا با آن در    است   يا لهیوس  ت،ی هو.  است  ل یاص  تی هو  حس  تی هدا  يواسطهبه

پاسخ به    ن یبتوان ب  رسد یم نظر  به  و  کندیبرقرار م  رابطه  ی با خود و خود آرمان  ات ی غزل

  يا رابطه  ت،یدر آن و حس هو  شدهیابیارز  یو اتصال عاطف  اتیدر اب  یعاطف  يتمناها 
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  ییگو.  شودیم  افتیاز جانب حق و از دولت عشق در  تی کرد که براساس آن هو  جاد یا

م  يها يانگر یب  ينحوه که  است  عشق  اساس  بر  اصطالح    يبرا  توانیخود    »عشق آن 

 را عنوان کرد:  «ي انگریب

 مـ یدار  وانی ک  ز نه سعادت فر  و کر ما میدار جان نیا از نه قوت و پنجه و سر ما

 (16:  4ج،1363 ،ي)مولو                 

 شــــــدم  همـــدم را قدس ساکنان شـــــدم مـحـــرم را راه ســـاکـــنــان

 (22 :)همان                              

  دهد یرا نشان م  یعاطف يتمنا ینوعبه  م«یدار  وانیک  ز  نه  را  سعادت فّر  و  کّر  »ما  ریتعب

  همدم   و  شدم  »محرم   یشناخت  مباحث  گونه نیا  یابیارز.  است   زی ن  یکه البته اتصال عاطف

وجودنشأت  تیهو  که  دهدیم  نشان  شدم« اصالت  از  و   ،گرفته  جامعه  از  مستقل 

 ورسوم آن است:  رسم

 رمــ ست آن دلبا هبنهاد يبر سرم تاج زر يد

 ود ـ رق خــشاه کله دوز ابد بر فرق من از ف

 رمــ تد از سفــ ینیم آن یزنی م یلیچندانک س

 الجرم باشم  ندهیشب پوش عشق خود نهد پا

 (173: 3ج، 1363 ،ي)مولو                      

)جانِ  کهنیا دوست  طرف  تاجناج  از  هرگز    یها(  که  است  شده  نهاده  او  سر  بر 

به    افتد،ینم نموداشاره  شناخت    سکونیب  ندیفرادرواقع  و  حس    ياز جستجو   يدارد 

  ی درون  تیامن  و  يمعنو  ياحساس آزاد  ات،یاب  گونهنیا  ي مطالعه  ازاست.    تی هو  لیاص

به   یدلبستگ  تیفی...( کو  یدرون   تی)امن  هامؤلفه  نیا  گفت  بتوان  دی شا.  شودیم  افتیدر

 : دهدیم نشان 8من«ی»ا اتیاب  شتریخداوند را در ب

ـ  میـ ن از اقلــ م  دارم یـ م نمــالـم سر عـ یاالب

 ن کـ  یفیبا ما حر یکن دم یفیرـ ظ  ییمرا گو 

 دارمیـ م نمـ م سر عالــ م نه از خاکـ ه از آبـ ن

 دارم ی تو را همدم نم «التسکن»ست مرا گفت 

 ( 199: 3ج،همان)                               

 پروردست  لطف  ریش  به  یقدس  يهیمرا چون دا

 

 دارم یرسد در من که برگ غم نم  یت ک ـ مالح

 ( 209 :)همان                                 

 د ــ بخوان فردات که نه براند روزـــ ام اگر دـــ بران  ارــــ ی را تو  که ینباش دینوم هله
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 ا ــ آنج کن   صبر و مرو ببندد تو  بر اگر در

 رد ـ بب شی م  سر چو  خنجر به قصاب که نه

 دش پر ـــ نماند ز دم خود کن شیم دم چو 

 نشاند صدر سر به  او را تو  صبر ســـ پ ز

 کشاند  آنگاه کشد  را خود يکشته دـــ نهل

 د ــ کشان کجاهات  به زدانی دم ینیبب  و ــ ت

 ( 129: 2ج ،1363 ،ي)مولو                    

 م یرویمــــ  جـــایبـــ و ــمییجا یبــ  ز ما م ـــ نیستی آنجـــــا ز و اینــجــــا ز ما

 (30: 4ج ،همان)                               

 دارم  نیط و آب ز والدت اقوتمی و زر و قیعق گردم هاخانـه در اگر من آفــتابـم شعاع

 ( 199: 3ج،همان)                               

  ازجمله ...«  و  یاقوتم  عقیقم»   تعابیر  در   خود  به  کامل   اعتماد  و  ارزشمندي   احساس 

 . کندمی مشخص را اصیل هویت حس شناختی  ابعاد که  است  هاییفراارزش

 

 گيری نتيجه. 3

وصف خود    يکه هنرمند برا  یمیو با توجه به مفاه  غزلیات  در  هاي ادبیکنش  بررسی  با

و    اهوارهطرح  ی،که خودپنداره، خودِ آرمان  یابیمدرمی  ،بردیکارمخود به  یرامونو جهان پ

شناسا  يخودها قابل  اثر  در  ط   است  ییممکن    خود   یانگريب  ينحوه  ارزیابی  یو 

. ابعاد است  پذیرخودنگاره استنباط  «یتحس هو»  اثر  در(  یانگريبو جامعه  یانگري)خودب

 یشتر شد. در ب  ارزیابیمثبت و رشدگرا و کارآمد    ،شمس  یاتغزلخودپنداره در    یشناخت

  شجاعت   و  يارزشمند   ی،شناخت   فضاي  ی کم با خودِ آرمان  ي ها در فاصلهخودپنداره  یات،اب

مانند    یشناخت  یرتعاب  نددور  یها از خودِ آرمانو در آنجا که خودپنداره  دهندینشان م  را

  برابر   در  رفتاري  کارآمد  هايتکنیکوجود دارد.   یمنف  یرو تعاب  يسرد  ی،مردگ مردگی،دل 

  اوجمندانه   ي هاهستند که نشانگر تجربه  یت حس هو  يهامؤلفه  ازجمله  مختلف،  مسائل

 است.    یافتنتحقق یرکه همواره در مس کندیرا گزارش م  یتیو شخص است

ارز  باها  وارهطرح  یشتر ب  یات،اب  یی معنا  تحلیل با    سازگار  و  باز  شد.    یابیساختار 

  ی را سازمانده  شماريبی  ادراکی   هايمحرک  و  هستند  سازجریان  غزلیات   در  هاوارهطرح

مالق  ساختارشکنیها  آن  ترینمهم  ازجمله  کنند،می از  قبل  شمس  ا موالناست.  با  ت 
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  یري دم و بعد از مالقات با تعاببُ  یهدم، گرمانند مرده بُ  یشناخت  یرها در قالب تعابوارهطرح

پا»همچون   فراق شمسشودیم  یفتوص  «یندهدولت  در  را  وارهطرح  ،.  انتظار  ها حالت 

عشق و   چون  مفاهیمیبه    یشناخت  هاي یمتعم  ،تازه  یمعن  یافتنو بعد از    دهندینشان م

و انقالب   یعرفان اتفاق یقطر بدینو  دهدمی نشان را معنایابی و تحول  ،و انتظار یزندگ

تعر  یروح   و   هستند  باز  و  رها  هاوارهطرح  ی،شناخت  يفضا   ین. در اشودیم  یفموالنا 

  رنج   مرا»:  انجامدمی  دوباره  تولدي  و  تصعید  به  و  است  کارآمد  تنهایی  و  جدایی  غم،  ترس،

 .«آید من  به رنجوري که نگذارد تو

  ي در معنا   یگاه  وي،  یخودِ واقع  يشمس در معنا  ی گاه  ،یاتغزلدر    یخودِ آرمان

  ابیات،   ايپاره  در  اما  ؛است  یچلپ   ینزرکوب و حسام الد  ابیات،  یو در بعض  لهیانسان ا

که او در هر    رسدنظرمیبه  طور این  و  موالناست  يخودپنداره  به  شبیه  بیشتر  آرمانی  خود

به شخصپله  یتب نزد  یت پله  برتر خود  و  با خود    هايساز. همانندشودیم  تریکآزادتر 

م   یآرمان نشان  را  عارفانه  سلوک  ذهن  که  دهدیمراحل  روان  یکوشش    منظور به  یو 

  یرش پذ   یتحققِ خود است. در برابر خودِ آرمان  ي مرحلهبه    یدنرس  يبرا  یتهو  يجستجو

رفتارها   وجودو شرط    قیدیب از جمله  که  روان  یار بس  يدارد  در  است.    ی شناسسخت 

آرمان خودِ  ا  است.  خود  شناخت   ،یاتغزلدر    یرسالت    ممکن   يخودها   مسیر  یندر 

 این  در.  شد  معرفی  منفی  و  مثبت  بعد  دو  در  ،غزلیات  در  موالنا  خاص  قوانین  براساس

و همواره حرکت    است   بوده  عشق   با   سوهم  ممکن،  خودهاي  شناختی  ابعاد  هرچه  قانون

عنصر عشق    .شد  یابیمثبت ارز  ،ممکن  خودِ  ،به سمت تحقق خود و شناخت وجود داشته

حد    يآن را ورا  ودارد    یتحس هو  جستجويدر    یادینینقش بن  یاتغزل  یدر ابعاد شناخت

مل  فردي م  یو  که    گونهینا  است،  کارآمد  و  بارور  نوع  از  عشق  کیفیت.  کندیگزارش 

 مستم  که  روزي»:  کندمی  مشخص  را   خودپنداره  کلی  بعد  دو  و  دهد می  تغییر  را  هاوارهطرح

 . «لنگرم عاقل  که روزي ام کشتی

ب خودب  یات،اب  یشتردر  در    یانگريموالنا  و  که    یانگربجامعه  یاتاب  بعضیدارد  است 

م نشان  را  خود  شناخت  ادهدیمراحل  م  ین.  از خود شروع  خود    شودیشناخت  به  و 

  يدهندهدوست و ملت عشق است که نشان  يجامعه  ،یاتغزلموالنا در    ي. جامعهرسدیم
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عارفانه    یرجامعه و تعب  ینا  تعریف  ي است. برا  یباییو ز  یقتحق  یناتحاد اضداد و همچن

موجود در متن،   يها نشانه  یل. تحلشد  عنوان  «یانگريبعشق»  ،الگو  این  درحالت    یناز ا

  که  دهدمی  نشان   جامعه   از   مستقل   و  سالم   صورترا به  یتحس هو  وجودآمدنهروش ب

  هویت،   روش،   این   در .  است   اهلل فی   فناي   سلوِک  و   عرفانی   ي مرحله   از   شناسانه روان   تعریفی 

عشق و از طرف    جانب   ز ا   و   است   موالنا   فرد منحصربه   آزادي   و   عمیق   خودشناسی   نمایانگر 

  ی شناخت   ي ها مؤلفه   ین تر که مهم   شود ی م   یافت خود در   یت حفظ فرد   با باال    یم و اقل   «ها ن ا جان ج » 

و بدون تعصب به نژاد    ی انسان   ي حد مرزها   ي ( است که ورا فردي ین و ب   ي فرد آن صلح )درون 

 . دهدمی  نشان   فرافردي   را   هویت که حس    و فرهنگ است و مرِز خود گسترده 
 

 ها یادداشت
گونه  این  را  آنان  نگريهستی  و  شاعران  نگريحقیقت   متفکران«،  و  »شاعران  يمقاله  در  گري.1

  به  خودمان قراردادن به متداول عادت  ترک  از و  است  دیدن نوعی دقیقاً  »حقیقت : کندمی تعریف

 .(93: 1390 گري،)شود« می حاصل شناسایی موضوعات جهان برابر در شناسایی  فاعل يمنزله

از طرفین دعوي  .  2 راستگویی یکی  براي  باستان  در دوران  که  دینی است  آزمایش  وَر، همان 

 .شد؛ مانند گذشتن از آتش و نوشیدن آب آمیخته به گوگردکاربرده میبه

( به نقد این دیدگاه پرداختند  1997درمانی ارائه شد، الویت و السن )وارهکه مدل طرح آن. بعد از  3

هاي  وارههاي ناسازگار اشاره و به طرحوارهدرمانی تنها به طرحوارهو بیان داشتند که در مدل طرح 

آن است.  نشده  توجه  طرح سالم  اگر  معتقدند  میوارهها  باشد،  مثبت  و انعطاف تواند  اي  ناپذیر 

 (. Elliot and Lassen,1997: 17ناسازگار نیز تلقی شود )رک. 

هاي دفاعی است که در آن شخص سعی دارد در  ( یکی از مکانیزمRegression. بازگشت )4

و فشار روانی به زمان گذشته که در آن اضطراب کمتري داشته، بازگردد   زابرخی شرایط استرس

 (.   38: 1،ج1397)رک. گنجی،

است. »تقسیم    ناسالم  هاي دفاع  ازجمله  و  نارسیستیک   هايدفاع  از   یکی(  Splitting)  دوپارگی.  5

تغییر ناگهانی  موضوعات خارجی به دو بخش »کامالً خوب« و »کامالً بد«. این دوپارگی در قالب  

شود. فرد گاهی خود را »کامالً خوب« و یک موضوع از »کامالً خوب« به »کامالً بد« متجلی می 

گیري یک تصویر کامل و متوازن  کند. این دفاع امکان شکلدر مواقعی دیگر »کامالً بد« ارزیابی می

 .(169: 1392 کند« )قربانی،از موضوع را سلب می
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  فعلیت  به  خودش را  ظرفیت   تمام  که  انسانی  است،  کامل  انسان  دنبال  به  موالنا»:  دینانی  از  نقل  . به6

  و   موالنا  آرزوي  و  شودنمی  یافت  که   است  انسانی  همان   این.  باشد  حق   در  فانی  و  باشد  رسانده

  انسان.  دارد  روشنی  دلیل  شود،نمی  یافت   انسان  این  چرا  کهاین  اما  است،  دیگر  بزرگ  انسان  هر

 (. 439: 1393 فیضی،) شود«نمی یافت  که  است  جهت  این از . نیست  خودش شود فانی وقتی

  که   معنی  این   دادننشان  براي  را   اي«آیینه  »خود   اصطالح(  1929–1864)کولی    هورتون  . چارلز7

  داریم،   »خود«  از  ما  که  کاربرد: مفهومیبه  بینیم،می  خودمان  با  دیگران   رفتار  يآینه   در  را  خود  ما

  وجود به  دیگران  با  ما  متقابل  هايکنش  از  مفهوم  این  هستیم؟  چگونه  و  هستیم  کسی  چه  کهاین  یعنی

 . ( 52: 1370 آید )رک. کریمی،می

 اشخاص  با  رابطه  در  نوزاد  تولد  محضبه  که  است   رفتاري  نظام یک  »دلبستگی  بالبی  يعقیده. به8

  دارد   ادامه  نیز  فرد  سالیبزرگ  دوران  تا  رفتاري   نظام  این  (.72:  1393  بالبی،)  شود«می  فعال  مراقب 

  ایمن   است:  شده  کلی تعریف  دو نوع  دلبستگی  سبک  براي.  دهدمی  جهت   او  روابط  و  رفتارها  به  و

  که   است  رسیده   نتیجه  این  به  بالبی   جان  دلبستگی  ينظریه  بررسی  با  پاتریک  ناایمن. »کرک   و

  سهرابی )  دارد«  وجود  والدین به  دلبستگی   کیفیت  و  خداوند  به  دلبستگی   کیفیت   بین  توازي  حالت 

 . (55: 1391 همکاران، و
 

 منابع 

 . دانژه :  تهران   ابوحمزه،   الهام   و   خوشابی   کتایون   ي ترجمه .  دلبستگی   ي نظریه (.  1393.) بالبی،جان 

  روان  هاينظام)  درمانی  روان  هاينظریه(.  1397.)سیجان  نورکراس،  اُ؛  جیمز  پروچسکا،
 .روان: تهران  سیدمحمدي، یحیی يترجمه. (درمانی

  .مرکز: تهران فامیان،  علی  يترجمه. زبان مبانی(. 1379.)الرنس  رابرت ترسک،

 . ویرایش :  تهران   سیدمحمدي،   یحیی   ي ترجمه .  هیجان   و   انگیزش (.  1393.) مارشال   جان   ریو، 

 . نور   آواي :  تهران .  آن   سنجش   هاي مقیاس   و   معنوي   هوش (. 1391.) همکاران   و   فرامرز   سهرابی، 

  گیتی   يترجمه.  سالم  شخصیت  الگوهاي   کمال  شناسیروان(.  1362.)دوآن  شولتس،

 . نو: تهران خوشدل،

:  تهران  ی.نانید دکتر  تیروا به ي زی تبر  شمس  اتیغزل  شمس شعاع   (.1393.)میکر ،یضیف

 . اطالعات
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: تهران.  فنون  و  مبادي:  مدت  کوتاه  و  فشرده  پویشی  درمانی  روان(.  1392.)نیما  قربانی،

 .تهران دانشگاه

 . نور پیام دانشگاه: تهران  .اجتماعی  شناسیروان(. 1370.)یوسف کریمی،

.  «هایدگر  مارتین   يفلسفه  در  جایگاهشان  و  متفکران   و  شاعران»(.  1390.)گلن  جان  گري،

: تهران  ،ارغنون  مقاالت  مجموعهشعر(    ي)درباه  کاشانی،  حنایی  سعیدمحمد  يترجمه

 . انتشارات و چاپ  سازمان

 .ساواالن: تهران. شخصیت هاينظریه(. 1393.)مهدي گنجی، حمزه؛ گنجی،

 . ساواالن: تهران ،1ج . DSM-5 اساس بر روانی شناسیآسیب(. 1397.)مهدي گنجی،

  و   تصحیحات  با .  (کبیر  دیوان)  شمس  کلیات(.  1363.)بلخی  محمد   الدینجالل   مولوي،

 . سپر: ، تهران8و 6،  5، 4،  3، 2، 1ج  فر،فروزان  الزمانبدیع حواشی

تفسیر    و  گزینش  با مقدمه،.  تبریز   شمس  غزلیات(.  1387.)___________________

 .سخن: تهران   کدکنی،محمدرضا شفیعی

: تهران  خاتمی،  احمد  اهتمام  به.  معنوي  مثنوي.  (1390).___________________
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 . ارجمند: تهران رفیعی، حسین ارجمند و  محسن  يترجمه
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