نگاه قرآن مدارانه مولوی در معنوی سازی هیجان غم
اسحاق طغیانی و تقی اجیه
چکیده
از آنجا که دستمايه های عرفانی برآمده از آموززه هوای آورآر کوريی زمینوس مناسویی بورای مواتحواق ت تحقیقواق
نظری ت باتینی رتانشناسی را فراهی آترده است بدين جهوت زز اسوت کوه در آ وار عرفوار اسوممی همووزر مونوزی
مزتزی از اين زاتيه مواتحاق جديد داشت که از جمله اين مزضزعاق کار کرد هیجانی غوی در رتار اناوار اسوت کوه
مزتزی در مونزی ضمن تییین انزاع هیجاناق درتنی اناار مزضزع غی را با نگاه تحلیلی ت با پیشوتزانه محرفتوی کوه از
آرآر کريی دارد دآیق تارسی می کند ت در مزاردی به جای حذف غی به تیع آرآر کريی رتيکورد محنوزی سوازی آر را
دنیال می کند ت در اين جهت ممک ها ت اصزتی را مورح می کند که هیجار غی نه تنهوا مخِلو ح حرکوت کمواتی اناوار
نیاشد بلکه تیدي به عاملی پرشزر در آرب به خداتند گردد .در اين تاکاتی های جزء جزء مزتوزی در عزامو غوی ت
طرح راهکارهای آاعده مند اطمعاق ذی آیمتی در حوزز «محرفوت نسو » اسوت کوه نیايود از مواتحواق رتانشناسوی
دست يابی به چنین نتايجی را انتظار داشت .مزتزی در مونزی بورای محنوزی سوازی فرآينود هیجوار غوی شویزه هوای
«مهار» « تحدي » « تنظیی» ت « تیدي » غی را مورح می کند ت مینای همس اين شیزه هوا را مووابق تحواتیی آورآر کوريی بور
محرفت از «بخحد محنزی خزد» استزار می کند.
کلیدواژه ها و ترکیب ها :آرآر کريی فرآيند هیجانی غی محنزی سازی مزتزی.
مقدمه:
چزر شناخت اناار در حیوس رتح ت رتار ت به دست دادر ممک های منوقی در ايون بواره دغدغوهی ديرينوهی
متسکرار بزده است به همین دتی طییحی است که تاريخ انديشه ی بشری از تئزری ها آرزتهوا ت اسووزره هوا در ايون
مزضزع برخزردار باشد .در دل اين مواتحاق ت نظريه پردازی ها تزجوه بوه هیجانواق

1

کوه تاکونر رتانوی آدموی در

مقاب کُنر های بیرتنی است تزجهی جدّی است چزر رتابط شِص با خزد با ديگرار ت از نگاه دينوی بوا خداتنود
را تحت تأ یر شديد آرار میدهد .در اين صزرق اگر فورد میوتم بوه هیجوار  -کوه انوزاعی دارد ت از جملوس آرهوا غوی
است  -با تضحیت رتحی ت رتانی خزد آشنا ت از اتگزی مزفحق با خیر باشد تزانمندی هوای خوزد از عزامو درتنوی ت
بیرتنی را به کار می گیرد تا اراد ات بر اين عزام

ا رگذار گردد ت احااس ناخزشايند افاردگی ات را رنو ندهود .بوا

اين تساتق که در عرفار اسممی محنزی سازی به مزضوزعی مقودس بازگشوت دارد کوه در مجموزع موی توزار آر را
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نزعی آفرينر ت يا باز آفرينی خلحاآانهی مزآحیت های جديد در رسیدر به اتگزی اناار ساتی داناوت .بوا ايون تزضوی
که:
در ديدگاه عرفار اسممی تحییر «اناار آرمانی» يا «اناار کام » با «اناار ساتی» تساتق دارد چزر عومته براينکوه
اناوووووووار کامووووووو جهتوووووووی مقووووووودس دارد کاوووووووی اسوووووووت کوووووووه تموووووووا نیرتهوووووووای
محنزی اش به فحلیت تما رسیده است تيژگی که نمی تزاند برای عمز اناار هوا فورش شوزد در حواتی کوه اناوار
ساتی مسهزمی عا تر دارد ت اناانهايی را که تزاناته اند در مایر رشد صحی آرار گیرنود ت رتار آر هوا دچوار اخوتمل
نیاشد شام می شزد به گزنه ای که بتزانند مزانوع رشود را تیودي بوه عزامو رشود کننود .بوه هموین دتیو احاواس
ناخزشايند «نقص» ت افاردگی رتانی ندارند .رتانشناسوار در ايون راسوتا راهنموايی موی کننود کوه مودل هوای رسومی
سممت که «زيات  -پزشکی» است اتگزهای جامحی نیاتند بلکه زز است که کاسوتی هوای ايون نگورش بوا اتگوزی
«زيات  -رتانی» کام شزد ( 4محمد پزر يزدی 1931؛ ج)191 :1
در تما تحقیقاق رتانشناسی نزديک ترين نظريه ها به عرفار اسممی را بايد در رتانشناسی اناوار گورا داناوت
که انگیزش های اناانی را تحت تأ یر« اراده محوزف به محنادار بزدر زندگی » ت شرط حیاتی سوممت رتار موی دانود.
در اين نگرش شِص ساتی تومش در رسویدر بوه اهودافی را دارد کوه بوا آر هوا زنودگی اش محنوا موی يابود (هموار
ص ) 12ت از اين طريق ارزش گذاری اخمآی بین دت عم می کند نتاي اعمال ت انتِاب هوای خوزد را موی پوذيرد
ت با تزجه به گذرا بزدر عمر امکاناق خزد را صرف کیسیّت بِشیدر به زندگی ت نه کمیّت آر موی کنود ت بوا نگواهی
خزش بینانه به آينده اهداف ت تظايف خوزد را طرحاحوی موی کنود( .رک :حاونی ت آذربايجوانی رتانشناسوی ديون؛ :
)114- 119
 - 1زندگي ،غم و معنوی سازی آن در يک نگاه کلّي :
غووی تجربووس همووس اناووار هووا اسووت کووه مح ووزل بووی پايووانی خزاسووته هووای آدمووی در رسوویدر بووه
تذق هايی است که رسیدر به آر ها اگر چه مواتیس اناوار اسوت اموا فاصولس میوار آرتزهوای آدموی بوا تاآحیوت هوای
بیرتنی مانع از دست يابی به آر ها می شزد .درک فاصلس بین آنوه هات ت آنوه بايد باشد تنشی را بوه آدموی تحمیو
می کند که از نتاي آوحی آر فرآيندی هیجانی به نا «غی» است که موابق نظور عوده ای از رتانشناسوار مزجوی نسوی
تذحق در اناار است .هر چند که رتانشناسانی چزر «تيکتزر فرانکلی» پذيرش تذحق به عنوزار محنوای کلوی زنودگی را
مزرد ترديد آرار می دهد ت بر حای آرائنی اصاتت بِشی به تذق را نزعی « بیمواری انديشوه زاد» محرفوی موی کنود.
چزر با تصزل به هر تذتی تذحتی فراتر رتار اناار را عور ناک می کند ت در نهايت چرخوه ای از سورگردانی را بوه
تجزد می آترد که هرگز نهايتی برای آر مت زر نیات( .ر .ک :همار ص )111ت از اين رتی هموزاره اناوار بوا غوی
همنشین است .اتیته پیزند همیشگی غی با رتار اناار از ديدگاه مزتزی تحلی ديگری دارد.
در مونزی مزتزی « غی» رخت اآامت در جار آدمی دارد ت هموزاد آدموی اسوت بوه گزنوه ای کوه سواتک در هموس
تجربه های عرفانی آر را در سلرح خزير مشاهده می کند .موابق ايون ديودگاه راه سولزک بوا ادراک ايون غوی رآوی موی

خزرد که اگر ساتک بتزاند آر را مديريت ت ساماندهی کند غی را گنجینه ای می يابد که با آر نتیجوه ای مِواتف غوی
يحنی رضايتمندی از زندگی را «يقین» می کند ) ( .اتیته مزتزی می آمززد که هموس اناوانها بوه دريافوت چنوین محرفوت
شهزدی نمی رسند ت بایاری همیشه «خا » اند چزر به تزانايی «محرفوت نسو » دسوت نیافتوه انود ت بوه هموین دتیو
راز های سلزک را ادراک نکرده اند .از اين رتی غمی که به آر آتزده شده اند مزجی اضووراب ت سورگردانی آنهاسوت.
اين غی از ديدگاه مزتزی غمی منسی ت کلشانند اناار به ناکامی از حیاق است .نکتس مهمی کوه رتانشناسوار محنوا گورا
در نظريس «ارزيابی هیجار»( )9به آر تزجّه کرده اند .از اين ديدگاه افرادی کوه دارای «حرموت خوزد پوايین» هاوتند بوا
کاانی که دارای سازماندهی «خزد» از طريق «نظا های ارزشی فرهنگی» باشند در مقابو هیجوار عکو

اتحمو هوای

درتنی متساتتی دارند ت نیايد تحلی هیجار را فقط به « تأ یر فیزيکی» ( )4محدتد ت محوزف کرد.
جیمز .آر .آتري می نزياد « :در هر صزرق بشر امرتز هموزر نار شی بوه ضورترق بازيوابی محنوزی خوزير
پی بره است به گزنه ای که مشاهد می کنیی جريار رتانشناسی به محنزيت اآیال فراتار نشار می دهد ت در تاآوع ايون
بازگشت به محنزيت سازی رتار بِشی از همار جريار کلی جامحس بشری است که ديگر نمی تزانود تشونگی خوزد را
به محنزيت مِسی نمايد» (جیمز آر آتري

.)91 :1924

در رتيکرد محنزی سازی هیجار غی اتتین مزضزع رتبرت تسکیک انزاع غی در رتار آدمی اسوت چوزر غوی بوه
حَای عام ت چرايی پیدايشر تسایر جداگانه دارد ت به همین دتی مديريّت آر موابق ايد محنوزی سوازی متسواتق
می گردد .در مونزی مزتزی تزجه به اين عزام از جمله اساسی ترين میاحث در سیر ت سولزک اسوت .از ايون رتی را
تشکی می دهد ت در هر مزردی راهکارها تغییر می کند.
 : - 2انواع غم
در مونزی به دت نزع غی اشاره می شزد که يکی را غی پات دنیزی ت ديگری را غی ممودتح موی نامود .نِاوتین
تجربس اناار از غی غمی سوحی است « .اما اناار هايی که ساتک طريق حق انود میزبوار غموی هاوتند کوه از اسورار
رتح اناانی محازب می شزد ت در رتح اناانهايی بزرگ خانه دارد» (جحسری .)221 :193
مززنا اين غی را ارزش تلقی می کند ت آر را میهموار خزشونيند موی نامود در موزارد متحودد آر را موی سوتايد ت
حتی در مقا دعا ت تضرحع از خدا می خزاهد که چنین غمی را در تجزدش بجزشاند.
پیآمدهای مطلوب غم ممدوح
ايوون سووکال کووه آيووا تووا چووه مقوودار فرآينوود هیجووانی غووی در دسووت يووابی بووه يووک هوودف کمووک
می کند؟ هی پرسر رتانشناسار در تحلی هیجاناق است ت هی پرسر عارفار اموا پاسوخ هوا ت شویز تحلیو آرهوا
متساتق است .اين تساتق باتگی به تحیین مومک هوا در ارزيوابی دارد چوزر رتانشناسوار بوا يوک شویز اسوتقرايی از
افرادی که رتيداد هیجانی غی را تجريه کورده انود موی خزاهنود توا بوه پاسوخ برسوند( .رک :اژه ای  1939ص ) 41ت
آنگاه از اين پاسخ ها به نتاي مولزب خزد می رسند؛ اما در حزز مواتحاق عرفانی ممک هوا ت پاسوخ هوا ت آیاسوی ت

محلز است ت ساتک بايد از طريق سنجیدر بازخزردهوای درتنوی خوزد بوا محیارهوای نظوا ارزشوی پذيرفتوه شوده در
عرفار به آر بپردازد .ساتک در صزرق بدست آتردر چنین تزفیقی اسوت کوه پینمودهای مولوزب غوی را بورای خوزد
حاص می کند .اين پینمدها عیارتند از:
الف :غی باعث گريه ت زاری به درگاه اتهی ت آیمتی شدر عزاطف آدمی است:
خوواک غووی را سوورمه سوواز بهوور غووی

اشوووک کوووار از بهووور ات بارنووود خلوووق

تووا ز گووزهر پوور شووزد دت بحوور چشووی

گزهرسوووت ت اشوووک پندارنووود خلوووق
( ) 1223/1

ب :غمی که از نشانه هاير اشک است مزجی جزشر دريای رحمت اتهی است .در داسوتار پیور چنگوی اسوت
که پیرچنگ نزاز نا امید از هر جايی است ت با غمی جانازز به درگاه اتهی رتی می آترد در حاتی که :
چنوووگ را برداشوووت ت شووود اهلل جوووز

گسوووت خوووزاهی از حوووق ابريشوووی بهوووا

چنووگ زد باووویار ت گريووار سووور نهووواد

سووووزی گزرسووووتار يووووورب آه جووووز

کزبوووووه نیکوووووزيی پوووووذيرد آلیهوووووا

چنووگ بوواتین کوورد ت بوور گووزری فتوواد
( ) 133- 1

همین درخزاست از خداتند تزأ با اشک است که سیی رحمت خاص اتهی می شوزد ت پواداش محنوزی خوزد را
از ات دريافت می کند .نیکلازر در شرح اين ابیاق می گزيد « :اشکی که از زاری خات انه فرت ريوزد نشوانهی ظواهری
در نزيد شادی رتح است»( .نیکلان )143 :1924
ج :عمته بر اشک ناته ای نیز که از غی ممدتح برخیزد سیی خشنزدی خداتند است ت هموین يوک دتیو بو
است که ساتک «درد ت غی» را بر امزر ديگر برگزيند ت عشق خزد را به اين نزع از غی ت درد بیار کند:
نووواتی ايووورا ناتوووه هوووا خوووزش آيووودش

عاشووقی بوور درد خووزير ت رن و خووزير

از دت عوووواتی ناتووووه ت غووووی بايوووودش

بهووور خشووونزدی شووواه فووورد خوووزير
( )1224 /1

بوور ايوون اسوواس غمووی ايوون چنووین عوومته بوور اينکووه ارزشوومند اسووت ت سوواتک را بووه خوودا نزديووک
می کند مزجی اتقاء ضد خزد در ضمیر اناار يحنی شادی محنزی می شزد ت از اين جهوت مزتوزی بورای آر اهمیوت
آائ است:
رنووو ت غوووی را حوووق پوووی آر آفريووود

تووا بوودين صوود خزشوودتی آيوود پديوود

() 1191/ 1
چووزر تووز را غووی شووادی افووزتر گرفووت

رتضووه ی جانووت گ و ت سزسوون گرفووت

آنوووه خووزف ديگوورار آر اموون تزسووت

بووط آووزی از بحوور ت موور خانووه سخاووت
( ) 1931/

بايد اشاره کنیی که پینمدل شادی در غی مولزب نتیجس زينسک آر است که ساتک بايد آر را تجربه کند:
آنوود شووادی میووزه ی بووا غووی اسووت

اين فرح زخی است ت ديگور مورهی اسوت
( ) 9211 /1

د :از نگاه مزتزی غی پینمد اگر چه گاهی عام پینمد غی به ساتک بر موی گوردد اموا گواهی بور اسواس حکموت
پرتردگار نیز هات که به جار ساتک به عنزار تاردی غییی هديه می شزد:
چووووزر گريزانووووی ز ناتووووه خاکیووووار

غوووی چوووه ريوووزی بووور دل غمناکیوووار
() 1233/ 1

ت از اين رتی غی ممدتح در باطن خزير باطنی ديگر نیز دارد که عوای آر به امر خداتند تاباته است:
فکووور غوووی را توووز مووووال ابووور دار

بوور توورش رت توورش کووی کوون چنووار

ابوور را گوور هاووت ظوواهر رت توورش

گلشن آرنده اسوت ابور ت شوزره کور

فکرتوووی کوووز شووواديت موووانع شوووزد

آر بووه اموورت حکمووت صووانع شووزد
( ) 12 1/

اساساً مززنا هر آنوه را که از پرتردگار بر ساتک تارد شزد غنیمت می داند چوزر ايون غوی را تسویله ای اتهوی
می داند تا اناار ساتک با آر درتر خزد را از هر گزنه آتزدگی پاک سازد .مو غی در اين نگواه چوزر ابوری اسوت کوه
اتیته بارار اشک را به دنیال دارد .چیزی که ضلع مهمّی از هندسس عرفانی مزتزی را تشکی می دهد.
واکاوی غم مذموم ،معنوی سازی آن و عوامل و پیآمدهايش
عزام مِتلسی در زندگی تجزد دارد که اناار را در شرايط متساتتی آرار می دهد که ممکون اسوت غیرمترآیوه ت
مزجی عک

اتحم های هیجانی شزد که در آغاز کار رتار اناار با مشوکمتی در ايون رتيکردهوای هیجوانی رتبورت

می شزد .در اين حاتت « اين سِتی ها ت دردها عام ايجاد غی ات می شوزد ت در عموز اناوانها سویی نارضوايتی موی

گردد؛ چرا که شادی با رضايت نس

است ت با غی اين رضايت شکاته موی شوزد .از ايون رتی انودته زدگوار در موی

يابند که آنوه بدار دل سپرده بزدند از دست رفتنی است اما ساتک در هجز ايون غوی بوی اعتیواری جهوار را در موی
يابد( ».زمانی .)919 :1934
مزتزی در مونزی به تاکاتی اين نزع از هیجار غی که بورای دنیوای موذمز اسوت موی پوردازد ت بورای محنوزی
سازی آر شیز «محرفت  -تیدي » را بر می گزيند تا رتار ساتک در جهتی آورار گیورد کوه موانع غوی تیودي بوه عامو
اکمال ت سرعت در سولزک محنوزی سواتک باشود .در دلل ايون رتش راهکارهوايی نیوز تجوزد دارد کوه مزتوزی بوه آر
پرداخته است.
 - 1- 3شناخت غم و برگزيدن راهکار «مِهار» و تنظیم»:
از جمله اصزل محرفت شناختی مزتزی در هیجار غی شناخت غی ماتزتی شده در جوار اسوت توا بوا تاکاتيودر
آر جار ساتک از غلتیدر در ناامیدی خمصی يابد.
چووزر فوورت گیوورد غمووت گوور چخ اووتیی

زار د نزمیوووووود کوووووون تا جاووووووتیی

گستووی اش ای غ ووه ی منکوور بووه حووال

راتیوووووه انحوووووا هوووووا را زار کموووووال
( )13 4 /3

اکیر آبادی می نزياد «:در تآت غلیه غی که نزمیدکننده تزست از خزشی ت انحا ذتاتجمل ت ازکورا  .ت مزجوی
زتال حال خزشی است اگر در کوار ادراک چخاوت ت چوازک بوزدی از آر غوی نزمیود کننوده جاوتجز موی کوردی»
(اکیرآبادی  1939ج .) 493 3پ

می تزار گست اتل شیزه ای که مززنا پیر رتی اناار می گوذارد ايون اسوت کوه

به جاتجز در مزرد غی ت عام آر باشد تا آنگاه بتزاند آر را مهار کند ت گزنه ای ذهنی خوزير را موديريت کنود کوه
آر غی فکر ت ذهن ساتک را به خزد مشغزل ناازد چنانوه اگر « عام انودته هوا ت آز از تزآحواقل بوی جوا از خوزد
ديگرار ت جهار است باياتی اين تزآحاق بیجا کنار گذاشته شزد به تاآحیاق تزجه گوردد ت زنودگانی را رتی هموار
تاآحیاتی محاس یه نمايد که تجزد دارد ت يا امکار ايجاد آر هات .اگر عام اين اندته ها از جهو اناوانهای بوی خیور
از زندگی اناانی است بايد در ايجاد هماهنگی میار اناانها با آاعده اناانی به فحاتیت بپردازيی ت يوا اگور عامو انودته
ها زيادی گناهار است که تجدار را شکنجه می کند بايد با آلی پاک بوه سوزی خودا بازگشوت نمايود ت هور جوا کوه
اختیار مرتسع ساختن اندته را داشته است تظیسه عقمنی تجدانی ت شرعی سواتک کوه در برطورف سواختن آر عامو
بکز شد( .جحسری  )3 193تگرنه پینمدهای نامولزب غی مذمز آوحی است ت به يقین راه را پر خور می کند.
 : 2- 3پیآمدها و عوامل غم مذموم
م آسوار ت نواظر بوه مسواهیی ت
زبار مزتزی در بیار نکاق پیرامزر مزضزع فزق زبوانی تحلیموی اسوت يحنوی کوام ً
شوووووووزاهد بیشووووووووماری از آيووووووواق ت رتايوووووووواتی اسوووووووت کووووووووه در ضووووووومن حکايوووووووواق

می آترد .مزتزی در شرح اين غی چزر کای است که هرگز اين غی را نداشته ت آر را تجربوه نکورده اسوت .مِاطوی
ات کاانی اند که « عامی» مانده اند ت گرفتار خزد فرامزشی ت غسلت از جايگاه ارزشی خزد در جهوار هاوتی انود .اتیتوه
مزتووووووووووووووووووزی در نقوووووووووووووووووود احووووووووووووووووووزال آر هووووووووووووووووووا سووووووووووووووووووحی
می کند که با زبار ن یحت چزب تنییه ت بیداری را بر گرُدهی آر ها فرتد آترد .شیز مزتزی در اين رتيکورد هیجوانی
غی عرضس ش ناخت ت محرفت از عزام غی است که عیارتند از:
اتف :غی رتزی ت نار :به صزرق طییحی درتر اناار همزاره با اين گزنه دغدغه های محیشتی هموراه اسوت چورا
که اکور اناار ها پیزسته فکر می کنند که میادا آنوه را که در دنیا خزاهار آنند به دست نیاترنود .مزتوزی ايون تيژگوی
عاتَی را به خزبی شناخته هشدار می دهد که غی آر غی سزدمندی نیات .آنگاه راهی به اناار می آمززد که تزجوه بوه
درگاه حق تحاتی از طريق اسماء ت صساق اتست:
ای زغی مرده کوه دسوت از نوار تهیاوت

چزر غسزر است ت رحیی اين ترس چیات؟
( ) 123/

مززنا به تیحیت از شیز آرآر کريی ت رتاياق در محنوزی سوازی ايون غوی ضومن تحلیو عامو پیودايی آر موی
کزشد تا ذهن اناار را متزجه بِشندگی خداتند کند ت از طريق محرفت افزايی آرامشی را بوه اناوار تلقوین کنود توا
هرگز دغدغه ی نار ت رتزی ات را به خزد مشغزل ناازد .رتيکرد مزت زی در اين مزرد تزجه به اشواراق آورآر کوريی
است «:تَ ما ملن دابَهًٍْ فلی ازَرش التحا علَی اهلل رزآُها تَ يَحلَیخ مخاتَزدَعَها کُ ٌ فی کلتابًٍْ مخیین» (هزد )3
در رتاياق نیز شیز محرفت افزايی برای زدتدر چنین غمی تجزد دارد .اموا علوی « علیوه اتاوم » موی فرماينود:
«اترِّزق رزآار :رخزقٌ تَولُیخهخ ت رزقٌ يولُیخکَ فَإر تی تَأتلهل اءَتَاکَ فَمَ تَحمل هَیَّ سنَتلکَ عَلَی هَیَّ يزملکَ کَسَواکَ کُو ي يوز ًٍْ موا
فلیهل تَن يایقَکَ إتَی رزآلکَ طَاتلیٌ تَ تن يغللیَکَ عَلَیهل غاتلیٌ تَ تَن يیولوی عَنوکَ موا آَود آُودَرَ تَوکَ« ».رتزی بور دت گزنوه
است يکی آنکه تز در طلیر هاتی ت يکی آنکه ات در را رتزی مقرر کرده اند در آنوه رتزی تزسوت هویخ خزاهنوده
ای بر تز پیشی نگیرد پ

اندته سال خزد را بر اندته امرتزق منوه کوه بور طورف کوردر انودته ر رتز از عمور توز را

کافی است ت هیخ غلیه کننده ای بر تز غ اتی نشزد ت آنووه بورای توز مقودر شوده در رسویدر بوه توز درنوگ نکنود»
(دشتی  1931حکمت .)923
مزتزی برای محنزی سازی اين غی شیز «محرفت افزايی  -تیدي » را با اتها از آياق آرآر کريی برگزيده است.
ای بوووورای غ ّووووه نووووار سووووزختی

ديوووده ی صوووویر ت تزکوو و دتختووووی

هووین تزکوو کوون ملوورزار پووا ت دسووت

رزق بوور تووز ز تووز عاشووق توور اسووت
( ) 344/9

اين ابیاق را مزتزی در حکايت گاتی بیار می کند که در جزيره ای می زيد ت هر رتز غذاير آمواده اسوت اموا
باز هی نگرار است که رتزی ات تما شزد .گات تموی اناانی اسوت کوه غوی رتزی دارد ت نموی خزاهود بواتر کندکوه
همزاره خداتند به ات رتزی رسار است:
هوویخ ننديشوود کووه چنوودين سووال موون

می خوزر زيون سویزه زار ت زيون چمون

هووووویخ رتزی کوووووی نیامووووود رتزی ا

چیات ايون تورس ت غوی ت دتاوززی ا
( ) 339 :1

انقرتی می نزياد «:ای که حري ی ت برای رزق غی می خزری اين هموه ايوا ت سواتها طحوا خوزردی غوذايت
حتی يک رتز هی کی نشد ت خدای خلحاق ت رزّاق هیخ رتز رتزی تز را آوع نکرد ايا گذشته خوزد را در نظور بیواتر
ت بیین آيا حتی يک رتز گرسنه مانده ای»؟! (انقرتی  1924ج.)332 3
ب :تن خاکی غمی بر دل اناار می افکند که نمی گذارد اناار از هاتی تذحق برد ت دمواد آدموی را بوه افاوزس موی
کشاند:
ايون همووه غوی هووا کووه انودر سووینه اسووت

از غیووووار ت گوووورد بووووزد ت بارهاسووووت

ايوون غمووار بوویخ کوون چووزر دا ماسووت

اين چنین شود آر چنوار تسوزاس ماسوت
() 33/ 1

مززنا برای مقابله اناار با اين نزع غی اشاره می کند که عام تجزد غی نحمت های اتهوی نیاوت بلکوه بوی محرفتوی
اناار سیی آر است:
پ

تز را هور غوی کوه پویر آيود ز درد

بور کاوی تهموت منوه بور خوزير گوورد
() 1319/ 4

به عیارتی ديگر « ريشه ی همه خزش بینی ت بدبینی های اناار در درتر خزد اتست ت هر چوه بور موا ا ور موی
گذارد از حازق متضاد شادی ت غی رن ت راحوت نشواط ت دل مردگوی ت جمیوع احوزال هماوايس انديشوه ت پرتوز
ضمیر ت در ا ر صساق ت ملکاق ت انحکاس صزرق حال ت باطن خزد ماست» (همايی  1913ج .)211
براين اساس غمی که از من خاکی اناوار سرچشومه موی گیورد بايود تزسوط خوزد اناوار ت از طريوق مجاهوده
برطرف شزد .مونزی محنزی سازی چنین غمی را در تزجه دائمی اناار به درتر خزد ت نوه بوه ديگورار موی دانود توا
اناار از اين طريق حقیقت محنزی خزير را بشناسد ت تن خاکی را ابزاری برای کمال بحد محنزی خزير کند:

در زمووووین ديگوووورار خانووووه مکوووون

کوووار خوووزد کووون کوووار بیگانوووه مکووون

چیاوووت بیگانووووه تووون خوووواکی تووووز

کووووز بوووورای اتسووووت غمنوووواکی تووووز
( ) 39/

راهکارهای معنوی سازی اين غم:
اتف :اهمیت درتر آدمی نایت به تن چیزی است که مززنا در بایاری از حکايت ها به آر اشاره موی کنود ت بوه
اناار می فهماند که اين غی تن ارزشمند نیات .عاآ اين نزع غی را کنار می زند ت غی اهلل را غوی خوزير آورار موی
دهد؛ چرا که آنوه اناار را به امزر دنیزی ت تن مادی می کشاند نسو
بماند .تذا بايد با تزجه به اهلل اتههی نس
نسوو

اسوت کوه موی خزاهود بخوت ت التهوهی اناوار

را شکات:

هموووزر توون پووی چوواره گووری

گووواه خووواکی گووواه جزيووود سووورتری

عقوووو زيوووون فکوووور آگوووواه نیاووووت

در دموووواغر جووووز غووووی اهلل نیاووووت
() 3 1/1

آنکوووه رتزی شووواهد ت خزشووورت بوووزد

گووور سووویه گوووردد تووودارک جوووز بوووزد

مووور پرنوووده چوووز مانووود بووور زموووین

باشوووود انوووودر غ ووووه ت درد ت حنووووین

موور خانووه بوور زمووین خووزش مووی رتد

دانوووه چوووین ت شووواد ت شووواطر موووی رتد

زانکوووه ات از اصووو بوووی پووورتاز بوووزد

ت آر دگووووور پرنوووووده پووووورتاز بوووووزد
()1/313

مزتزی برای محنزی سازی اين غی راهکار «محرفت افزايی  -مهار» را بَر می گزيند ت سه نکته مهی را بیار می کند:
 :1هر نحمتی غمی به همراه دارد:
غیر حوق جملوه عدتنود اتسوت دتسوت

با عدت از دتست شکزق کوی نکزسوت؟

توووا دهووود دختغَوووی نِوووزاهی انگیوووین

زانووک هوور نحمووت غمووی دارد آووورين
() 13/1

در تسایر اين ابیاق آمده است «:دت در اينجا يا کنايه از م وییت ت نواراحتی اسوت يوا کنايوه از رزق کوی ت بوه
اصومح آزق زيمزق .پ

آنکه عاشق حق است دت محنت ت م ییت را بر يز دتتت ت محنت ترجی موی دهود

دنیا چزر دار ناییت هاست هر نحمت ت تذتر تلِی ت حرمار در پی دارد( ».شهیدی )433 :1923
 :2شناخت صحی از صیرترق تکزينی اناار که يکوی از توزاز آر تلسیوق خیور ت شو حر ت يوا بوه تحییوری تمآوی
شیرينی ت شزری در زندگی است ت آدمی جز « تزکح » ت «صیر» راهی در پیر رت ندارد نکواتی کوه زيور بنوای ذهون ت

زبار مزتزی است ت می کزشد تا با مدرّج کردر شرتر ت ايجاد تناسی منوقوی در دفوع بودتر از طريوق بَود کوه آاعود
حکی آضا است مِاطی را در دل هر فراز ت نشییی پخر امید نگه دارد:
شووکر گووزيی دتسووت را در خیوور تشوور

زانووک هاووت انوودر آضووا از بوود بتوور

چزنووک آاّووا اتسووت کسوور آموود گللووه

صووویر آمووود صووویر م ووویاح ات وووله
() 912 :1

راهکار مزتزی در محنزی سازی اين غی اسوتساده از رتش «محرفوت  -تحودي » اسوت کوه مقتوی

از آورآر کوريی

است .که در بیر از  111آيه به صیر دعزق می کند در رتاياق نیز مکرر به آر پرداخته شده است.
حضرق علی (ع) در تصیت به فرزندش اموا حاون (ع) موی فرمايود « :تَاردَاقل اتهخمخوز بحَوزَائلی ات َّویر تَ حخاون
اتیقین ...«:»...غی ت اندته را با نیرتی صیر ت نیکزيی يقین از خزد دتر ساز» (دشتی  1931نامه .)93 /91
 :3اناار بايد از غی خزردر برگذشته که از دست رفته است پرهیز کند:
گسوووت ديگووور بووور گذشوووته غوووی مِوووزر

چووزر ز تووز بگذشووت زار حاوورق میوور

چزر گذشت ت رفت غوی چوزر موی خوزری

توووا نکوووردی فهوووی پنووود يوووا کوووری
() 19 :4

در بیار مززنا آنوه باعث ايجاد اين غی است « تِیمق نس » اناار است « .کاوی کوه رتانور آشویانس تِویمق
اندته زا باشد رتحر افارده ت بی نشاط ت آلیر کانزر اهزاء ت افکار زهورآگین اسوت جهوار را سور توا پوا ماومز
مغمز ت ماتی سرای مرده دزر می بیند ت بر عک

در چشی کای کوه دارای رتح سواتی سورزنده ت پور نشواط ت آلوی

شکسته ی شادم ار ت نیرتمند باشد چهره عاتی ت هر چه در اتست جمله خندار ت رتح بِور ت شوادی افوزا ديوده موی
شزد ت سرمايه ت اص جمیع اين احزال جار ت رتار اناار است» (همار  1913ج .)211
خداتند نیز در آرآر عام همه م ییت هايی که بر اناار تارد می شوزد ناشوی از خوزدل اناوار موی دانود« :ت موا
اَصابَکُی ملن مخ ییَهٍ فَیما کَاَیَت اَيديکُی ت يحسُزا عَن کَویر» (شزرا )91
ب :راهکار ديگر مزتزی برای تیدي اين غی «محرفت افزايی  -مهار» است .با اين بیوار کوه ايون گزنوه غوی هوا ت
شادی ها امزری مزآتی ت حادث هاتند ت بدين تحاظ دل اناار نیايد تکیه گاه اموزر فوانی ت زتدگوذر باشود ت بوه هور
گزنه ای بايد آر را در مديريت ت مهار کشید تا تیدي به عام يأس نگردد:
جزر ت احاار رن ت شادی حادث اسوت

حاد ووار میرنوود ت حقشووار تارث اسووت
()1313/1

رتانشناسار نیز اين تحلی را برای فرآيندهای هیجانی پذيرفته اند «:هیجار يک فرآيند پزيا است فرآينودی اسوت
که نقوس آغاز ت نقوس پايار دارد ت در دتر نایتاً کزتاهی رخ می دهد ت همین تيژگی امکار می دهود کوه هیجوار را از
سازه های ديگر رتانشناختی نظیر «خلق ت خز» ت «احااس» ت « عاطسه»  -تمايز کنیی» (اژه ای  1939ص )11
اشاره های مزتزی به اين مزضزع مکرر است:
غووی چووزر آينووه اسووت پوویر مجتهوود

کانوودرين ضوود مووی نمايوود رتی ضوود

آر ضوووود دگوووور

رت دهووود يحنوووی گشووواد ت کووورح ت فووورح

ايوون دت تصووف از پوونخ دسووتت بیووین

بحوود آوویئ مشووت باووط آيوود يقووین

پنجوووه را گووور آووویئ باشووود دائموووا

يووا همووه باووط ات بووزد چووزر میووتم

بحوووود ضلوووود رنوووو

( )9234/
« اندته آگاهانه ت خردمندانه برای اه سحی ت تمش در عرصه کمازق مانند آينه اسوت کوه رتی صوسحه آر ضود آر
ديده می شزد .پ

از رن

ضد آر که شادی ت شکزه ت جمل است نمايار می شزد .بنا به فحوزای سوزره انشوراح کوه

با هر دشزاری سهزتتی است « ارَّ مَعَ اتحخار يخارا» غی ت شادی نیز دت حاتتی است کوه هموزاره در تجوزد اناوار ظواهر
مووووووووووووووووووووووووووووووووووووی شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووزد .توووووووووووووووووووووووووووووووووووووز
می تزانی اين حازق متضاد را در حازق دست خزد نیز مشاهده کنی .تآتی مشوت خوزد را موی گشوايی يقینواً مودتی
بحد آر را می بندی .اگر دست دائم ًا مشت کرده ت يا همزاره باز باشد بودار کوه احتموا ًز دچوار بیمواری عود اعتودال
شده است .همین طزر غی دائمی ت شادی دائمی نیز نزعی بیماری است .پ

رتار آدمی اآتضوا موی کنود گواه غمگوین

باشد ت گاه نیز شادمار( ».زمانی )331 :1933
ج- :از عزام ديگر ايجاد غی در نگاه مزتزی خزد غی است .مزتزی باشناختی کوه از اناوار دارد ات را مزجوزدی موی
داند که به ايجاد غی برای خزد مهارق دراد هر چند به ظاهر خزد را گريزار از غی بداند:
جملووه شووار از خووزف غووی در عووین غووی

در پووووی هاووووتی فتوووواده در عوووود

بَهوووور يوووواری مووووار جزيوووود آدمووووی

غووی خووزرد بهوور حريووف بووی غمووی

() 9/ 12

( ) 334 :9
در بیوووت دت اشووواره دارد کوووه اناوووار بوووه دنیوووال همووود اسوووت ت آر يووواری کوووه بوووه دنیوووال آر اسوووت
بی غمی است ت برای دست يافتن به آر غی می خزرد .از اين رتی « عجی احمقی است که بی غموی نقود را گذاشوته

ت به امید بی غمی گرفتار غی می گردد ت مار را که دشمن جار اتست يار خیال می کند» (اکیور آبوادی  1939دفتور 9
.)1131
راهکار مزتزی برای محنزی سازی اين غی «محرفت افزايی  -تیدي » است تا ساتک بتزاند خودا را بوه عنوزار يوار
ت همد حقیقی خزد انتِاب کند ت از اين طريق شادی ت غی ات اصاتت يابود ت ارزشومند گوردد ت بوه کلحوی از اسویری
غی های مذمز رهايی يابد:
چنووود هنگاموووه نهوووی بووور راه عووووا

گووواه خاوووتی بووور نیابووود هووویخ کوووا

تآووت صووحت جملووه يارنوود ت حريووف

تآووت درد ت غووی جووز حووق کووز اتیووف
()9 13 :1

آر جهار است اصو ايون پور غوی ت واق

تصوو باشوود اصوو هوور هجوور ت فووراق
()31 :3

آنکووه جووار بزسووه زنوود بوور چشووی ات

کووی خووزرد غووی از فلووک تز چشووی ات
( )413/

نتیجه گیری
آی از تحقیقاق رتانشناسار هیجار در زبار غاتیاً مترادف احااس يا عاطسه به کار می رفت اموا پو

از تاکواتی

هوووووای اخیووووور هیجوووووار را فرآينووووودی موووووی داننووووود از تاکووووونر بوووووه تآوووووايع محنوووووادار کوووووه
می تزاند مکتحسه های مِتلسی از جمله برپايی ت برانگیِتگی فیزيزتزژی جلزه های حرکتی گراير بوه عمو توا غلیوه
بر رتار ت رتح آدمی ه مراه با احااس ملمزس ت عینی باشد که مزجی بوه تجوزد آمودر تجوارب عواطسی ت شوناختی
می شزد.
رتانشناسار اکنزر از طريق اتگزهای ارزيابی ت ارزشیابی از تاآحس هیجانی دسته ای از مومک هوا را مشوِص موی
کنند تا به فرد هیجار زده کمک کنند تا ات بتزاند در مديريت هیجار ها مزفق شوزد .منظوزر از موديريت کنتورل تاآحوه
در جهت اتگزی اناار ساتی است .از ايون منظور مواتحواق عرفوانی در آ وار عرفوانی همووزر مونوزی مزتوزی کوه در
پیواپیخ های رتار ت رتح از ريزبینی های محرفتی ت شهزدی برخزردار است کمک فراتانوی در دسوت يوابی بوه رتش
های مزفق در مديريت هیجار تجزد دارد ؛ مزضزع مشوترکی کوه در دت حوزز رتانشناسوی ت عرفوار اتیتوه بوا تلحواظ
تاام در تجزه اختمف می تزاند به نتیجه مشترک که «محنزی سازی» هیجاناق نامیوده شوده اسوت کموک فوراتار
کند.
در میار هیجاناق از شايع ترين ت عمزمی ترين آرها « غی» است که اناوانها در طوزل زنودگی خوزد در محورش
دائمی آنند ت در حازق رتانی خزد به دنیال بهزياتی يا برطرف کردر درد ت رنو حاصو از نوزتل غوی هوا بور درتر

خزد هاتند .رتانشناسار اناار گرا ت عارفانی چزر مزتزی راهکارهايی را در مزضزع هیجار غی محرفی می کننود کوه
به کشف بخح لد محنزی تجارب اناانی کمک می کند توا بوا سواماندهی برآينود هیجوانی غوی آودرق موديريت از طريوق
تنظیی بازبینی مکرر عزام ايجاد غی ت در نهايت دخرستکاری در تنظیی شاياوتس آر را در رشود اناوار داشوته باشود .از
اين ديدگاه حذف غی از ديدگاه مز تزی بر اساس آمززه های آرآر کريی راهکوار درسوتی نیاوت بلکوه بايود از طريوق
خمآیّت عقمنی ت محرفتی غی را مديريت کرد ت آر را به غوی ممودتح تغییور ماهیوت داد بوه گزنوه ای کوه برآينودی
مولزب در رشد رتحی اناار داشته باشد .آنوه که در متزر اسممی از آر تحییر به «صویر» در م وییت هوا ت «آزموزر»
در ابتمها ت «مقاتمت» مکمنانه در مقاب عزام غی ت هماز کردر آر ها به عزام سوحادق ت تاوکین در جهوت رشود
رتحی ت يا محنزی سازی فرآيند هیجانی غی شده است .داده های مونزی در ايون مزضوزع نکواتی ارزشومند اسوت کوه
در مواتحاق رتانشناسی می تزاند دستمايه هايی ب رای بازسازی های رتحی ت رتانی باشد هور چنود راهکارهوايی چوزر
«مهار» » تحدي » « تنظیی» ت « تیدي » غی رتش های درمانگری را متساتق می کند اتیته تجه جامع که مقدموس اصولی در
تما اين راهکارها است «محرفت افزايی» است.
پي نوشت ها:
 - 1آی از تحقیقاق رتانشناسار اجتماعی ارتپا هیجار شام تما فرآيندهای احااسی در رتار آدمی موی شود .اموا بوا
دآت محققار جديد محلز شد که رتيکردهای هیجار دارای نتاي ت آ ار ت همونوین عوزاملی در برانگیِتگوی هاوتند
که عین آ ار ت عزام در عاطسی شودر ت احااسوی شودر نیاوتند ت از ايون رتی نموی توزار احاواس ت عاطسوه را بوا
هیجار يکاار تلقحی کرد.
هیجاناق از منظر رتانشناسار اجتماعی ارتپايی از نتاي اجتماعی بزدر بشر است ت شام فرآيندهايی چزر تحجّی
ترس خشی انزجار اندته شادی ت غی است که يک عام خارجی آر را مزجی می شزد .
 - 2در میار رتانشناسار آرنزتد ( )1331اتتین رتانشناسی بزد که رسماً پیشنهاد کرد که اهمیت يک تاآحس فراخزار
هیجار برای شِ ی که هیجار را تجربه می کند از طريق يک اتگزی ارزيابی ت ارزشیابی از تاآحه بر اساس دسته
ای از ممک ها مشِص می شزد (ر  .ک :اژه ای  ) 43- 4 : 1939ت ت ري کرد که «نظا های ارزشی فرهنگی -
اجتماعی
می تزا ند بر زندگی هیجانی تأ یر عمیق ت نیرتمندی داشته باشند ت بدين صزرق منیع باتقزه در ارزيابی هیجار
ساختارهای عقیدتی تأ یر عمیق ت نیرتمندی داشته باشند ت بدين صزرق منیع باتقزه در ارزيابی هیجار ساختارهای
عقیدتی ت اعتقادی نیز هات( ».همار ) 93- 93
 - 3مزتزی درباره مونزی ت ري می کند «:هذه کتاب اتمونزی هزاصزل اتدين فی کشف ازسورار ت تصوزل اتیقوین ت ت
فقه ازکیر» (مزتزی 1921؛)1 :1
 - 4از متقديمن صاحی نظر پیرامزر هیجار «جیمز زنگ» است که فقط به تأ یراق فیزيکی آر تزجوه کورد( .احمودی
«)91 :1933کارل زنگر» در تکمی نظر فزق به اين ن کته ت ري کرد که فرآيند هیجانی به دنیوال ادراک يوک تاآحیوت
ايجووووووووووووووووووووووووووووووووواد موووووووووووووووووووووووووووووووووی شوووووووووووووووووووووووووووووووووزد( .ر .ک:

اژه ای « .)91 :1939پ کلین جیسا» ت «آر کلین جیسا» نشار دادند که هیجار در نتیجس تحام بین عزام غیور عینوی يوا
ذهنی ت عزام محیوی ت فرآيندهای ع یی -هزرمنی رخ می دهد.
ت نتیجه گرفتند که:
الف :هیجار سیی به تجزد آمدر تجارب عاطسی يا انسحاتی در اناار است.
ب :فرد را در به تجزد آتردر رتشنگری های شناختی تحريک می کند ( مومً علت هیجار را به خزدش يوا بوه محویط
نایت می دهد).
ج :سوووویی بووووه تجووووزد آموووودر پاسووووخ هووووای فووووزری درتنووووی ( از آییوووو افووووزاير ضووووربار آلووووی)
می گیرد.
د :رفتارهايی را فرا می خزانند که اگر مديريت نشزند ممکون اسوت بقوای فورد را موزرد تهديود آورار دهود( .فرجوی
.)12 :1921
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