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 Purpose: The present study aimed to investigate the 

promotion of life as a tool to promote inner and lasting 

happiness based on the teachings of Rumi. 

Materials and Methods: The present study is a 

documentary and library study that has been done in a 

descriptive-analytical manner and based on the books of 

Masnavi Manavi. 

Findings: It indicates that from Rumi's point of view, the 

soul is an internal phenomenon, hierarchically, of the 

nature of consciousness and awareness, and also the soul 

is the source of happiness. Superior level awareness and 

genuine soul can promote genuine happiness. 

Conclusion: According to positivist psychology and the 

results of related research, external joys resulting from 

material success are temporary and unstable, so it seems 

to pay attention to teachings based on internal and 

spiritual dimensions such as mysticism and Sufism in The 

cultural tradition of Islam seems to be necessary for the 

promotion of happiness as well as its stabilization and 

stability. Man is hierarchical, in proportion to the 

upliftment of the soul, the genuine inner joy increases. 
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 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بر مبتنی)شادی ارتقای سوی به راهی جان ارتقای

 معنوی مثنوی بر تاکید با المیاس زندگی سبک

 (مولوی

 ، *1فرشادان مریم
 ن،تهرا طباطبایی، عالمه دانشگاه ، مشاوره گروه دکتری، دانشجوی

 (ولئمس نویسنده) ایران
 

 ،2 اسمعیلی معصومه
 تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده مشاوره، گروه استادتمام،

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه
 

  ، 3برجعلی احمد
 تی،تربی علوم و روانشناسی دانشکده ، روانشناسی گروه استادتمام،

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه
 

  ،4 اسکندری حسین
 تی،تربی علوم و روانشناسی دانشکده روانشناسی، گروه استادتمام،

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه
 

 5 قبادی حسینعلی
 یانسان علوم پژوهشگاه رییس و مدرس تربیت دانشگاه علمی هیات

 ایران تهران، فرهنگی، مطالعات و
 

  دهیچک
 ابزاری عنوان به جان ارتقای بررسی هدف با حاضر پژوهش: هدف
 امانج موالنا، های آموزه بر مبتنی پایدار و درونی شادی ارتقای برای

 .است گرفته
 ای کتابخانه و اسنادی مطالعه یک حاضر پژوهش: ها روش و مواد
 معنوی، نویمث دفاتر بر مبتنی و  تحلیلی -توصیفی شیوه به که  است
  .است گرفته انجام
 درونی، ای پدیده جان موالنا، منظر از که است آن از حاکی: اه یافته

 جان همچنین و است آگاهی و هشیاری جنس از مراتب، ذو
 همان یا و ها جان از عبور میزان به لذا است شادی سرچشمه
 جان و برتر سطح هشیاری به دستیابی و تر پایین سطح های هشیاری

 .دهیم ارتقاء را اصیل شادی توانیم می اصیل
 ایه پژوهش نتایج و گرا مثبت روانشناسی اذعان به: گیری نتیجه

 های موفقیت و ها کامیابی از حاصل بیرونی های شادی مرتبط،
 آموزه به توجه رسد می نظر به لذا هستند ناپایدار و گذرا مادی،

 سنت در تصوف و عرفان مانند معنوی و درونی ابعاد بر مبتنی های
 نآ پایداری و تثبیت همچنین و شادی ارتقاء برای اسالم، فرهنگی

 پدیده و جان شادی موالنا، مدنظر شادی چنانچه.رسد می نظر به الزم
 دستاوردهای از ناشی های شادی سان به که است درونی و معنوی ای

_________________________________ 
1. positive psychology 

2 . well-being 
3. authentic Happiness 

4 Positive emotion, Engagement, Positive 

Relationship, Meaning & Accomplishment/ 

Achievement 

 است، ذومراتب انسان جان که آنجا از و نیست گذرا بیرونی،
 .یابد می افزایش درونی اصیل شادی جان، ارتقای با متناسب

 
 موالنا معنوی، مثنوی شادی، جان،: گلیدی واژگان

 
 26/11/1399: افتیدر خیتار
 09/06/1400:  رشیپذ خیتار

 farshadan.m@gmail.com* نویسنده مسئول: 

 
 مقدمه

توان به ازای تاریخ پیشینه وقدمت توجه به موضوع شادی را می
دانست چراکه آدمی همواره به دنبال این بوده است که  خلقت بشر

ها رها سازد و از حال بد به حال خوب چگونه خود را از درد و رنج
یکی از دالیل بروز رویکردهای . [1]و شادی تغییر وضعیت دهد 

جدید روانشناسی مانند روانشناسی مثبت گرا هم توجه به این مهم 
سانه بوده است، چنانچه در این و عبور از سال ها نگاه آسیب شنا

رویکرد به دنبال این هستیم که افراد به مرحله ای برسند که احساس 
افسردگی صرف را پشت سر گذاشته و به سمت شادی اصیل، 

بر  1روان شناسی مثبت گرا .[2]معنایابی و شکوفایی حرکت نمایند
، رویکردی (2005)اساس خالصه تعریف مجله روانشناسی مثبت

است متمرکز بر جنبه هایی از انسان که وی را برای رسیدن علمی 
. چنانچه در [3]رساند می، شادکامی و شکوفایی یاری 2به بهزیستی

روانشناسی مثبت گرا به ساخت نظریه ها و الگوهای مختلفی در 
زمینه شادکامی و بهزیستی، پرداخته شده است که از این میان می 

 3نظریه شادکامی اصیل ی چونمطرحتوان به نطریه ها و الگوهای 
همچنین مدل پنج عاملی و مطرح شده توسط سلیگمن 

 5سلیگمن، نظریه شادکامی پایدار (4PERMA)بهزیستی
و همچنین  داینرمطرح شده توسط  6بهزیستی ذهنیلیوبومیرسکی،  

 ، اشاره نمود.7بهزیستی روان شناختی ریف در خصوص نظریه
شان ترین عنصر زندگیشادی را مهم ها،مردم همه فرهنگالبته که 

کوشند شناسان میکنند و از همین روست که روانگزارش می
 .[4]های پرورش سطوح باالتر آن را شناسایی کنندعامل

جه به ارزش برخی از نظریه پردازان، رسیدن به شادی را از طریق تو
 عشق بهزهای اساسی، معناداربودن زندگی و ها و اهداف معنوی، نیا

 اسالم، غنی فرهنگی و دینی منابع . در[5]خدا امکان پذیر می دانند

 .است شده خاص عنایت شادمانی و خرسندی موضوع خوشی، به

 منطقی کامال چهارچوب در شادی مقوله های از تمجید و تعریف

 و خشم از اعم کنترل هیجانات و تفریط و افراط از یدور و
 [ص]محمدی آیین شاهکارهای از شادمانی و شادی غضب،

 آن شادی، از مسلمان اندیشمندان های برداشت برآیند. [6]است

5. sustainable happiness 

6 . subjective well being 

7 . psychological well being 
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 229... بر مبتنی)شادی ارتقای سوی به راهی جان ارتقای        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

 دسته ای شادمانی، فرح و نشاط، شادی، سرور، های واژه که است

 بقای حفظ منظور به خداوند که هستند ارزشمندی عواطف از

 شادی، انسان، برای دین ارمغان .است نهاده وجود او در انسان

 بشر دین، هم .است آن عمیق و واقعی معنای به سرور و بهجت

 مندی بهره و آن به رسیدن راه هم و کرده آشنا حقیقی شادی با را

 .[7است] نهاده روی او پیش را آن از
اسالم، آثار موالنا جالل الدین  دینمبتنی بر  ارزشمندمعنوی ذخایر از

شادی که موجب پیدایش  و  موالنا در زیر چتر بسطمحمد است. 
تفکر خاص او شده است. آثار باارزشی خلق کرده است؛ مبنا قرار 
دادن تصوف مبتنی بر بسط و عشق در مقابل تصوف مبتنی بر قبض و 
خوف، یکی از نکات قابل تأمل دیدگاه موالنا ست. وی اساس مکتب 

ین ترنگری قرار داده است و یکی از مهمخویش را بر بسط و مثبت
نا موالاندیشی، تمرکز بر شادی است. چنانچه های این مثبتژگیوی

های از نشانهچنانچه به باور سروش،  .نامید «1شاعر شادی»توانرا می
هم در غزلیات دیوان کبیر »شادی اصیل در اشعار موالنا این است که 

ترین جوشد و مهمحیات و حرکت میمعنوی، و هم در مثنوی 
 .[8]« حیات و حرکت و جان داشتن استویژگی دراشعار مذکور 

 ازنظرتمرکز موالنا بر شادی اصیل و جان، خاطر نشان می سازد که 
بس متفاوت از  موالنا شادی درونی و پایدار است؛ شادی و شادمانی

اند و خوشهای سطحی و زودگذر که مردمان عادی از آن دلشادی
 شود.هامیمردگی و افسردگی آندرنهایت موجب دل

 انداین همه عالم طلبکار خوش

 (2/743)وز خوش تزویر اندر آتش اند
 تواند دوتوان گفت که شادی میبه طور کلی در خصوص شادی، می

-شکل متفاوت به خود بگیرد: شادی حسی، زودگذر و یا گذرا، لذت

جویانه و نوع دیگر آن شادی پایدار، معنوی، درونی، اصیل و در واقع 
 .[3]شادی از راه پختگی و یا لذت سعادت طلبانه 

دستیابی به شادی یک مساله و تثبیت و پایداری آن مساله مهم 
چالش مهم، افزایش سطح پایداری شادی دیگری است. به دیگر سخن 

ات مثبت لحظه ای نمی است و صرفا افزایش تعداد امواج احساس
تواند این هدف را محقق سازد. از جمله موانع شادمانی که خاستگاه 
تکاملی دارند. شامل تمایل ذاتی ما به خوگیری یا سازگاری با 

. ما از نظر تکاملی برای خوگیری [9]موقعیت های لذت بخش است.
ر  د .[10]و سازگاری سریع با شرایط لذت بخش طراحی شده ایم

 ها در پژوهش  ی،و  درون  یرونیب  یها جنبه  یسه ایمقا  یبررس
اند  که  بر  خالف  تصور  عموم،   مثبت  نشان داده  یروانشناس

 تیموقع  ی،و  کار  یلیتحص  یتثروت،  موفق) یرونیب  یها جنبه
 یشاد یشدر افزا (و... یامکانات رفاه ی،ظاهر یاتخصوص ی،اجتماع

یستند چون ما موجوداتی سازش پذیر ن یدیمهم و کل یو خوشبخت
رو،  یناز ا .[9]هستیم که به سرعت به همه چیز عادت می کنیم

را  یشتریب شادی و بهزیستی که  یو درون یربناییشناخت عوامل ز
گزارش  کردند  که    پژوهشگرانهمچنین  مهم است. یکنند،فراهم م

  یوانر  یستیکننده  بهز  ینتضم  یت،و  موفق  یاقتصاد یرشد  جهش
 .[11]یستن  یشترب

_________________________________ 
  1. بهبهانی،1383

 یسالها ینکوتاه مدت و لذتبخش از نخست یها دنبال کردن هدف
 اهدافگونه  ینبه ا اگر چه دستیابی. یشودبه ما آموخته م یزندگ

و    ندیستن یدارکدام پا یچاما ه موجب رضایتمندی فرد گردد، یتواندم
قط فآنها  ارمغان چراکهمطابقت ندارند  ما  یبا  مجموعه  وجود

در  .[12]س شادی و خوشبختی کاذب و زودگذر استاحساعی ون
نیز، شادی های معنوی حاصل از ایمان، شادی اسالم رویکرد دینی 

های پایدار و همیشگی هستند که مانند خوشی ها و لذات زودگذر 
 و زودگذر های لذت و ها شادی از نیز طرفی دنیوی نیستند. از

 شادی گونه این که است معتقد و نموده جلوگیری به شدت کاذب

ها را  شادی از ناچیزی سهم و بسیار کوچک بخش تنها ها،
 .[6]دارند

 هر چه از وی شاد گردی در جهان

 از فراق او بیندیش آن زمان
 زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد

 آخر از وی جست و همچو باد شد
 از تو هم بجهد تو دل بر وی منه

 (3699-3/3697)پیش از آن کو بجهد از تو تو بجه
دست آوردهای مادی حاصل از بیرونی شادی های  از منظر موالنا نیز

، پایدار نیست چرا که دیر یا زود از دست می روند و بیرونی
ز ادلبستگی به آنها، چیزی جز تجربه فراق و غم را نخواهد داشت. 

به باور موالنا جان، سرمنشاء و منبع تمام خوشی ها و   سوی دیگر،
موالنا بیش از دو هزار بار واژه جان را در مثنوی  [13]شادی هاست

از بنیادهای فرهنگ ایرانی است « انج»معنوی به کار برده است. 
که در عرفان ایرانی در نسبت با دیگر مظاهر فرهنگ ایرانی، 

جان، جوهری است مجرد که به  [14]شتری یافته استمحوریت بی
سبب امری الهی برای فعلیت و تفصیل علوم خود که بالقوه و اجمالی 

 شادیاست به بدن تعلق گرفته است. همچنین جان منبع خوشی و 
 .[13]است
از آنجایی که یکی از خواسته های انسان دستیابی به شادی است لذا 

و از آنجایی که چنانچه بیان شد چالش اصلی ارتقای شادی و تثبیت 
و پایداری آن است و از آنجایی که بنابر پژوهش های روانشناختی 

لذا  و می شوندشادی های بیرونی پیرو قاعده خوگیری  ،انجام گرفته
اپایدارند در همین راستا مبتنی بر از دست می دهند و ن ثر خود راا

دیدگاه موالنا که جان را سرمنشاء شادی می داند به دنبال بررسی 
نی دروچگونگی ارتقای جان به عنوان راهی برای دستیابی به شادی 

 ستیم.و پایدار ه
 

 هاروش و مواد 
 است. این مطالعه ای پژوهش حاضر یک مطالعه اسنادی و کتابخانه

به بررسی مفهوم و چیستی  مبتنی بر آراء موالنا در مثنوی معنوی،
  .ارتقای جان می پردازد و همچنین مراتب و چگونگیجان 

 
 یافته ها

 چیستی و ماهیت جان
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جان مفهومی پیچیده، چندجانبه، و پرابهام است. یکی از دالیل مهم 
دیگری مانند: نفس،  هایاین پیچیدگی و ابهام، اصطالحات و واژه

روح، خود، روان و دل است، که با مفهوم جان اشتراکات معنایی و 
ای هلفظی دارند و سبب دشواری فهم این مفهوم گشته است. پژوهش

ارزشمندی در طول تاریخ برای شناخت این مفاهیم صورت گرفته 
های صورت گرفته برای فهم این رغم تمام تالشاست، ولی علی

معضل "فاق نظر کاملی صورت نگرفته است و کماکان با مفاهیم، ات
 .[15]مواجه هستیم  "مفهومی

در خصوص اشتراکات لفظی و معنایی موجود میان مفاهیمی چون 
روان، روح، نفس و همچنین سایر مفاهیم مطرح شده در روانشناسی 
و فلسفه و دین باید بیان کرد که در پژوهش کنونی و بر اساس ادبیات 

در اشعار موالنا بیشتر به معنی  -موالنا به نظر می رسد که نفس 
روح " هم تراز است ، egoعنی  با واژه ی –منفی آن مدنظر است 

و  soulبا واژه انگلیسی  "جان"همچنین  spritبا واژه  "یا روان
یا همان پسوخه بیشترین قرابت را دارد. و همچنین  psycheیونانی 

 متداول در "نفس "جان از منظر موالنا، نزدیکی معنایی بسیاری با 
 و مراتب آن دارد.  نفسو علم الفلسفه 

ویکرد و نگاه موالنا، خود آدمی همان حقیقت انسان است که در ر
بیشترین و پرمغزترین واژه مورد استفاده در این بحث، در مثنوی 

باشد. البته صحبت از ماهیت جان به معنای می "جان"مفهوم 
حقیقت و اصل انسان، در مثنوی در قالب مفاهیم دیگری چون: نفس 

به باور همایی،  [16]گرددهویدا میناطقه، روح، روان، دل و ... نیز 
داند و موالنا جان آدمی و نفس ناطقه را دارای حقیقتی یکسان می

موالنا با آن دسته از فالسفه الهی موافق است » دارد: چنین بیان می
گویند، عالوه بر روح بخاری که انسان با سایر جنبندگان و که می

دیگر حیوانات از این جانداران در آن شرکت دارد، نوع انسان با 
جهت امتیاز دارد که او را جان دیگری است، همان جان که در 

 .[17]«اصطالح فالسفه، نفس ناطقه گویند
در خصوص اشتراکات لفظی و معنایی موجود میان مفاهیمی چون 
روان، روح، نفس و همچنین سایر مفاهیم مطرح شده در روانشناسی 

 و فلسفه و دین باید بیان کرد که 
 جان چه باشد؟ باخبر از خیر و شر

 شاد با احسان و گریان از ضرر
 چون سر و ماهیت جان مخبر است
 هر که او آگاه تر باجان تر است

 روح را تاثیر آگاهی بود
 (148-6/150)هر که را این بینش، اللهی بود

. و به باور موالنا چیستی و ماهیت جان همان خبر و آگاهی است 
باشد؛ این آگاهی و هشیاری از جنس ذهنی و عقل جزوی مد نظر نمی

بلکه آگاهی از جنس بینش الهی و بصیرت عرفانی و یا به دیگر سخن 
آگاهی از نوع عقل کل مدنظر است. آن علم و آگاهی که فارغ از 
دانش جزوی بشری است و به باور موالنا به صورت بالفعل در هر 

علم و آگاهی از این نوع وجود دارد؛ آنجا رگ انسان صد هزاران 
وَعَلََّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ :»سوره مبارکه بقره  31گیری از آیه که با بهره

 داند.جان آدمی را مخزن علوم الهی می«  کُلََّهَا
 بوالبشر کو علم االسماء بگست

 (1/1234)صد هزاران علم اندر هر رگست
 جان نباشد جز خبر در آزمون

 (2/3326)هرکه را افزون خبر جانش فزون 
 اش فزونی یابدموالنا با بیان اینکه هرکسی که هشیاری و آگاهی  

گردد ما را به دو آموزه رهنمون به همان میزان جانش افزون می
کند؛ اول اینکه جان قابلیت ارتقا دارد یعنی ذو مراتب است  پس می

یعنی امتحان کن و  "در آزمون"ه پدیده ای متغییر است. دوم اینک
تجربه کن، البته نه آزمون کردن به سان علم آزمایشگاهی و علم 

 ای شهودی و بصیرتیاستداللی بلکه، آنچه مد نظر موالناست تجربه
عرفانی است چرا که شناخت جان را از طریق جان و بینش الهی 

 داند. مقدور می
 جان شو از راه جان جان را شناس

 (3/3192)یار بینش شو نه فرزند قیاس
ا هموالنا راه تقویت و ارتقای جان را پرهیز و دوری از فکر و اندیشه

 داند.های ذهنی میو ساخته
 علم تقلیدی وبال جان ماست

 (2/2327) عاریه است و ما نشسته کان ماست
 احتما کن احتما ز اندیشه ها

 (1/2909)ا بیشه هافکر شیر و گور دله
 احتما اصل دوا آمد یقین

 (1/2911)احتما کن قوت جانت ببین
های جزوی، و به دیگر سخن پرهیز از اندیشه و دانش ذهنی و علم

ند. گرداتر و فزونتر میتمرکز بر علم اصلی الهی،جان انسان را قوی
جزوی که در وی این علم »دارد که بیان می فیه مافیهچنانچه در 

شوی، فرع آن علم بزرگ و پرتو آن گریزی و از و خوش میمی
 «.است

 هر چه اندیشی پذیرای  فناست
 (2/3107)آنکه در اندیشه ناید آن خداست

آید و هر خدا نیز پیرو همین قاعده است که در اندیشه و ذهن نمی
باشد. نمیتعریفی که از نهاد ذهن و علم جزوی برخیزد مطمئناً خدا 

همان قاعده ای که برای جان نیز صادق است چرا که جان از جنس 
سوره فصلت نیز اینگونه آمده است:  53خدا است. چنانچه در آیه 

به « لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ یتَبَینَ یأَنْفُسِهِمْ حَتَّ یاآلْفاقِ وَفِ یفِ یاتِناآ یهِمْسَنُرِ»
ن و در درون جانشان به آنها های خود را در اطراف جهازودی نشانه

 دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است.نشان می

ها در درون انسان ها و ناخوشیی همه خوشیریشه،به باور موالنا
نهفته است. و تمام هیجانات مثبت و منفی مانند شادی، نشاط، غم و 

ه بدلمردگی انعکاس حال باطن خود انسان است که به اشتباه آن را 
. وی کلید رهایی از عدم [17]دهیمعوامل و امور بیرونی نسبت می

، غم و پژمردگی جان، بیدار و زنده شدن به حق شادیآرامش، نا
داند. مسیر رسیدن و بیدار شدن به خدا را نیز در می -خدا -تعالی

ها و هر آنچه غیر خداست از میان برداشتن تمام ناخودها، حجاب
 داند. می

 قتل غیر حق براند تیغ ال در
 در نگر زان پس که بعد ال چه ماند

 ماند اال اهلل باقی جمله رفت
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 231... بر مبتنی)شادی ارتقای سوی به راهی جان ارتقای        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

 (598-5/599)شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت
 گر حجاب از جانها برخاستی

 (1/1599)گفت هر جانی مسیح آساستی
ن مراتبی دارد که باالتری وجان از جنس آگاهی و هشیاری است 

جان های سطح مرتبه آن، هوشیاری خدایی است که از طریق نفی 
مام از ت لذا بایستی،  حاصل می گردد پایین و خودهای ساختگی ذهنی

هر آنچه که موجودیت خویش را با آن تعریف تعاریف ذهنی و 
ا که تمام چر .برسیم یکتاییو به نیستی و فضای  ر نمودهنماییم گذمی

هشیاری های دیگر که نتیجه بودن در جان های سطح پایین است 
پرده و حجابی برای دستیابی به جان ربّانی یا همان هوش اصیل الهی 

 است.
که تو آن هوشی و باقی هوش پوش     خویشتن را گم مکن یاوه 

 (4/3611)مکوش

 تغییر پذیری و ارتقاء جان
 هر نفس نو می شود دنیا و ما
 بی خبر از نو شدن اندر بقا

 عمر همچون جوی نو نو می رسد
 (1/1144)مستمری می نماید در جسد

شود و به مانند به باور موالنا هر لحظه انسان و کل هستی نو می
یابد و ثابت نیست. جوی که در حرکت است، مدام تغییر می

 مفاهیم موردنوشوندگی و عدم ثبات مارا به مفهوم بی زمانی که از 
رساند. به باور وی صوفی باید فارغ از گذشته و توجه موالناست می

آینده، به نیستی، بی زمانی و رها شدن از قید زمان و یا همان زندگی 
در لحظه دست یابد. زیرا زندگی و جان فقط در این لحظه معنی 

 فتد.ادارد و در لحظه و آنی دیگر هستی دیگر و جانی دیگر اتفاق می
 هست هشیاری ز یاد ما مضی
 ماضی و مستقبلت پرده ی خدا

 آتش اندر زن به هر دو تا به کی 
 (2201-1/2202)پر گره باشی از این هر دو چو نی

گردد، ولی به این علت هستی با تمام اجزایش هر لحظه نو به نو می
پنداریم و که این حرکت آنی و دائمی است، هستی را پیوسته می

دنیا . [18]کنیمتغییرپذیری آن را پس از زمانی طوالنی ادراک نمی
و تمام موجودات، هر لحظه در حال تغییر هستندو لذا جان نیز 

 است. "شدن"همواره در صیرورت و 
های سطحی جهان هستی اعم از آفاقی از نظر موالنا الیه "صورت "

 جهان هستیحقیقت راستین  "معنی "باشد. و منظور از و انفسی، می
باشد که در پشت پرده نمود، پنهان شده است و فقط چشمان می

معنی نیز دو وجه دارد؛ اولی . بصیر، قادر به دیدن و ناظر آن هستند
باشد و دیگری صورت جهان است حقیقت جهان است که پنهان می

که آشکار می باشد و در واقع صورت سایه و نمودی از معنی 
 .[19]است

 سایه معنی آفتابهست صورت 

 (6/4747)خراب اندر بود سایهبی ور

_________________________________ 
  1. فیه مافیه موالنا

صورت و جسم هم از مراتب جان است و البته مرتبه پایینی دارد 
کند؛ پس انسان باید از ظاهر که موالنا به سایه سایه دل از آن یاد می

. چنانچه (6/3307)و جسم عبور کرده و به اصل حقیقی دل راه یابد
اگر هر چه رو نمودی آنچنان بودی، »دارد ن میبیا فیه مافیهدر 

یاء کما ارنی االش]پیغامبر با آنچنان نظر تیزبین و منور فریاد نکردی
موالنا بر اساس مراتب وجودی، بر این باور است که جان «. [هی

مرتبه واالی جسم و روشن کننده آن است و باالترین جایگاه را برای 
چنانچه جان اعتبار و روشنایی خود قائل است،  -حق تعالی -جانان

 را از جانان دارد.
همچنان که قدر تن از جان بود          قدر جان از پرتو جانان 

 (3/2535)بود
آخر تو به این نظر چه می کنی؟ تو را به این تن چه تعلق است؟ » 

رد ای عظیم است. پنداتو قایمی بی این و هماره بی اینی... این تن مغلطه
مرد، او نیز مرد. هی تو چه تعلقی داری به تن؟ این چشم بندی که او 

در واقع موالنا با آن دسته از فالسفه الهی هم نظر است  .1«عظیم است
که معتقدند عالوه بر روح حیوانی و بخاری که میان تمام جانداران 

ای دارد و آن، جان دیگری است مشترک است، انسان امتیاز ویژه
 .[17]در بیان فالسفه است "قهنفس ناط"که  همان 

والنا در بخشی از مثنوی آشکارا مراتب جان را بدین ترتیب عنوان م
نموده است. جان جمادی، جان نباتی، جان حیوانی، جان انسانی، جان 

ای و باالترین مرتبه که حقیقت اصیل جان نیز ملکی یا جان فرشته
از میان برداشتن باشد همان جان الهی یا جان ربانی است که با می

تمام دوئی ها و حجاب ها، یگانگی و بازگشت به جان اصیل الهی 
 افتد.اتفاق می

 از جمادی مردم و نامی شدم 
 نما مردم به حیوان بر زدم وز

 مردم از حیوانی و آدم شدم 
 پس چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟  

 مله دیگر بمیرم از بشر  ج
 تا برایم از مالئک بال و پر

 وز ملک هم بایدم جستن ز جو
 کل شیء هالک اال وجهه

 بار دیگر از ملک قربان شوم
 آنچه اندر وهم ناید آن شوم

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون
 (3901-3/3906)گویدم انا الیه راجعون

ی انسان چهار قسم جان قائل است؛ در قسمت دیگری از مثنوی، برا 
که مشابه همان تقسیم بندی باال است جان حیوانی، جان انسانی، 
جان جبرئیل و جان احمد. واضح است که جان جبرئیل همان جان 

ای و همچنین جان احمد معادل جان الهی یا ربانی ملکی و فرشته
  لحاظ گردیده است.

 جان ز ریش و سبلت تن فارغست
 جان بود مردار و پستیک تن بیل

 این حیوانیست روحبارنامه 
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 پیشتر رو روح انسانی ببین

  بگذر از انسان هم و از قال و قیل
 تا لب دریای جان جبرئیل

 دن احمد لب گزبعد از آنت جا
 (1886-4/1889)جبرئیل از بیم تو واپس خزد

کمال یافته و توجه به این نکته الزم است که در نگاه موالنا جان 
جان انسانهای کامل مصداقی از جان الهی است، چنانچه در آثارش 
از احمد، عیسی، یوسف،شمس تبریزی و امثالهم برای بیان این مهم 

کند. چرا که در مقام کمال جان، دویی وجود ندارد و استفاده می
به  "جانِ جان". به تعبیر گوهرین، صورت همه چیز خدا است.

تعالی و در اصطالح عرفان نیز به وجود حقیقی  ذات حق "معنی 
 جانِ جانِ"و دیگر »شود.گفته که به حقیقه الحقایق هم تعبیر می

روح و روان کامل که به زغم صوفیان در  "است که به معنی "جان
سیر عروجی به حد کمال رسیده و به درجه معیت و فنا رسیده 

الح جان جان نام برتری جان اولیا که مولوی از آن با اصط "است
برد، بر جان انسان مستلزم این است که هر حقیقتی که در جان می

 . [20]انسان است، اصل و مرتبه ی کامل تر آن در جان اولیا باشد
یک دمش زخم است   جان ها در اصل خود عیسی دم اند

 (1/1598)و دیگر مرهم است
الهی  عدم و هشیاری پس به باور موالنا جان که در اصل از جنس

یابد و پس از مدتی از جان اصیل و است در کالبد تن وجود می
ها مانند جان حیوانی و خدایی دور گشته و سرگرم سایر هشیاری

گردد، البته که این می -بودن در ذهن و زمان -مخصوصاً جان انسانی
در ابتدا برای زندگی در  ،وجودسیر نزولی یعنی حرکت از عدم به 

ست. آن چه مهم است اینکه نباید در مراتب پایین جهان ماده الزم ا
 .شدهشیاری متوقف 

 مرد گفتش کای امیرالمومنین
 جان زباال چون در آمد در زمین
 مرغ بی اندازه چون شد در قفس

 گفت حق بر جان فسون خواند و قصص
 بر عدمها کان ندارد چشم و گوش

 چون فسون خواند همی آید به جوش
 از فسون او عدمها زود زود

 (1446-1/1449)خوش معلق می زند سوی وجود
-زندگی در این جهان و کسب ابزارهای الزم این جهانی و هشیاری

های مراتب پایین تر گرچه اقتضای اولیه جهان مادی بوده است اما 
توقف در این مراتب و مثالً وجود را در آگاهی ذهنی یافتن، برای 

نسان درد و رنج به همراه دارد و برای رهایی از دردهای حاصله و ا
ان جشادی باید که از مراتب سطح پایین  و دستیابی به آرامش، عشق

 .دست یافتعبور کرده و به جان اصیل ربانی 
 آن دروغت، این تن فانی بود

 (4/3031)راستت، آن جان ربانی بود
 اند  ی اندیشهجمله خلقان سخره

 (2/3559)زآن سبب خسته دل و غم پیشه اند
 چون به حق بیدار نبود جان ما 
 هست بیداری چو در بندان ما

 جان همه روز از لگدکوب خیال
 وز زیان و سود وز خوف زوال 

 نی صفا می ماندش نی لطف و فر
 (411-1/412)نی به سوی آسمان راه سفر

لم جسمانی و زندانی شدن جان در تن، فقط از طریق هبوط نفس به عا
سیر در درون خود که همانا تجلی پروردگار است و با از بین بردن 

، به دیگر سخن از طریق حاصل می گردد موانع این درک حضوری
فنا که الزمه قوس صعود و بازگشت به عالم معناست، امکان پذیر 

ه عقل کلی صورت گرفت البته که این سیر صعودی از طریق [21]است
و الزمه آن عشق است، در آموزه های موالنا عقل ایمانی که در برابر 
عقل اکتسابی قرار دارد، با واسطه دل و توسط نیروی عشق ، انسان 

 .[22]رساندرا به صعود معنوی می
های مهم موالناست مردن پیش از مرگ از آموزه بازگشت به خدا و 

شدن از زندان تن، و کشتن صورت برای  که در واقع منظور وی رها
رسیدن به حقیقت و معنای زندگی و از جسم به جان و نهایت جانان 

  -عدم ونیستی -و حق تعالی رسیدن است. در واقع مردن از خویشتن
و زنده شدن به خدا که همان حقیقت اصیل انسان است مد نظر 

 ری الزم استباشد. در واقع در مسیر صیرورت انسان، مرگی اختیامی
جود به عدم و عالم غیب الهی مرگی که همان مسیر صعودی از و

 است.
 تا نمیری نیست جان کندن تمام

 (6/724)بی کمال نردبان نایی به بام
 بی حجابت باید آن ای ذولباب

 (6/738)مرگ را بگزین و بر در آن حجاب
 ظاهرش مرگ و به باطن زندگی

 (1/3928)نهان پایندگی ظاهرش ابتر،
مساله جاودانگی و ابدیت نفس در ادیان الهی و مکاتب مرتبط مانند 
عرفان و تصوف همواره مدنظر بوده است و موالنا نیز به تبع به 

باور دارد. وی راه رسیدن به شادی را بازگشت  مساله جاودانگی جان
 جان های سطح پایین ترو رهایی از  و جان اصیل به اصل خویش

 داند.میمبتنی بر ماده و ظواهر 
 چونکه جانش وارهید از ننگ تن

 (5/2279)رفت شادان پیش اصل خویشتن
 
 تیجه گیرین

تجربه خوب بودن و شادی اصیل درونی، همواره جزئی از آرزوهای 
بشریت را تشکیل می داده است و برای رسیدن به این مهم تالش 

است و البته که سبب رشد در حوزه های بسیاری صورت گرفته 
های مختلف اقتصادی، رفاهی، علم و تکنولوژی گشته است، ولی با 
وجود این پیشرفت ها، در مورد شادی اصیل و بهزیستی چنین رشدی 

به دیگر سخن باوجود تالش های صورت  [23]را شاهد نبوده ایم
ئه اروانشناسی مثبت گرا در جهت ارروانشناسی باالخص گرفته در 

الگوها و روش های افزایش شادی، کماکان با افزایش ناشادی و 
افسردگی مواجه هستیم. به نظر می رسد یکی از دالیل این مهم، 

یده پدکه پیرو  استشادی های بیرونی و ذهنی تمرکز بیشتر بر 
به این معنا که مدتی پس از دستیابی، اثر اولیه  اند شدهسازگاری 
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 233... بر مبتنی)شادی ارتقای سوی به راهی جان ارتقای        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

از طرف دیگر . می باشندلذا ناپایدار خود را از دست داده اند و 
 ی مثبتجنبش  روانشناس  یشگاماناز پ،یکسنت میهایچچنانچه 

 وشادی است که کسب  ینا یایگو یقاتتحق ،بیان می داردگرا 
. یستن یسرم یخصش یلتهایو فض یتهابدون پرورش قابل یداری آنپا

مثبت، فقط در   یدف مهم روانشناسهبه عنوان   یستیو بهز یشاد
خوب  یداشتن زندگ یو برا ی شودخالصه  نم یا لحظه یحاالت ذهن

همین  [24]مطرح هست یقتریواالتر و عم یها جنبه دتمند،و سعا
درونی مبتنی بر  مهم اهمیت توجه به روش های ارتقای شادی های

. در پایدار را بیان می نمایدبه شادی  برای دستیابی معنویت و فضیلت
مکتب مثبت نگری و شادی موالنا مبتنی بر طریقت درونی به طور 

معنوی شادی  و لذا متمرکز براست بوده عام و جان به طور خاص، 
 می باشد.و پایدار  درونی

 چون سر و ماهیت جان مخبر است
 (6/149)هر که او آگاه تر باجان تر است

باور موالنا به ماهیت مخبر بودن جان، عالوه بر اشاره به این مهم 
د توانکه جان از جنس خبر و هشیاری است. به مفهومی دیگر نیز می

ها به معنای درون و باطن نیز اشاره گر باشد. مخبر در لغت نامه
باشد. این مساله در معنای کلی اشاره به نگرش موالنا دارد چرا می

دهد ریق درونی را برای شناخت انسان و خدا پیشنهاد میکه وی ط
چنین برداشت نمود، از توان و در واقع در اینجا به طور خاص می

ی اآنجا که جان ماهیتی درونی و نه بیرونی دارد؛ پس بهترین شیوه
داند، روش درون نگری و به که موالنا برای شناخت جان الزم می

 است. اصطالح همان شیوه انفسی
هایی که بر سیر انفسی نسبت به سیر آفاقی به طور کلی در عرفان

گرایی یا طریقت تاکید بیشتری دارند و به اصطالح عرفان درون
شوند، بیش از نظاره و تامل بر حواس، به درون و درونی خوانده می

نفس ناظرند. عارف درون نگر بر آن است که با خاموش ساختن 
ها از صفحه صور حسی و تصورات و اندیشه حواس ظاهر و با زدودن

 . [25]ضمیر به کنه ذات خویش برسد
جان انسانی ذومراتب است به باور موالنا، بر این اساس از آنجا که 

و  مسیر صیرورت و کمال انسانی و ارتقاء جان،  همان سیر صعودی 
از وجود به عدم است. برای صعود و دستیابی به جان اصیل خویش 

جان  باالخصه شادی است باید از جان های سطح پایین که سرچشم
شادی . لذا ری ذهنی است عبور نمودانسانی که همان بودن در هشیا

ظاهری نیست بلکه شادی درونی و معنوی است. ذهنی و اصیل، شادی 
و برای دستیابی به آن باید از ذهن و ماده عبور کنیم و به اصل خویش 

 که همان عدم است بازگردیم. 
 وارهیده از جهان عاریه 
 ساکن گلزار و عین جاریه

 مقعد صدقی که صدیقان در او
 (1769-4/1767)جمله سرسبزند و شاد و تازه رو

 یعنیبازگشت به صداقت و اصالت کمال جان در به دیگر سخن 
فراتر رفتن از قالب محدود و عبور از خودهای ذهنی و ناراستین 

وجود و چارچوب های ذهنی و زمانی و رسیدن به بی نهایت و 
 راست و به میزانی که از جان های سطح پایین عبو الهیفضای بسیط 

شادی نیز ارتقاء یافته و به شادی  نموده و به جان ربّانی دست یابیم
  حقیقی و پایدار نزدیک تر می گردد.

 تا بماند جانت خندان تا ابد
 (1/228)همچو جان پاک احمد با احد

چنانچه غایت شادی خاص انسان های کامل و خداگونه است. 
بزرگترین شادی ها نزد خداوند است و  چنانچه به باور ابن سینا،

راه حل بازگشت  لذاخداوند، شادترین موجود در جهان هستی است. 
به خویشتن خویش و جان الهی خویش که مخزن شادی می باشد 

 .[26]است
 شادی لذاشادی متناسب با جان قابل ارتقاست و مراتب دارد  پس

شادی معنوی درونی، پایدار است و به سان شادی های مدنظر موالنا، 
 .گذرا نیستمتغییر و ز دست آوردهای بیرونی ناشی ا

 این نه آن جانست کافزاید ز نان
 یا گهی باشد چنین گاهی چنان

 ست و خوش و عین خوشیخوش کننده 
 (1979-1/1978)بی خوشی نبود خوشی ای مرتشی
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