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Abstract 
The present study aims to develop the "Shadjani" model based on Rumi's 
perspective. This is qualitative research and the method used in this research 
is the method of content analysis (theme) which has been obtained through 
study and research in six volumes of Masnavi Manavi. For extracting the 
“Shadjani” pattern, after initial analysis of the text of Masnavi books, the basic 
codes of Masnavi poems were extracted and merged and combined into 
“main” and “peripheral” themes. Through combination of 35 peripheral 
themes, we achieved 10 main themes, including Presence, Silence, Patience 
and Persistence, Gratitude and Satisfaction, Acceptance and Submission, 
Awareness Raising, Enlightenment and Wisdom, Realizing Authentic Self, 
Love, Unity, and Oneness. In the second step, the extracted model was 
evaluated by a group of experts (specialists), and the content validity of the 
model was assessed based on the method of Waltz & Bausell (Content 
Validity Index, CVI henceforth). The results showed that the components of 
the “Shadjani” model, based on Rumi's view, are concepts that have been 
considered in psychology and in Existential theories, especially Positivist 
Psychology, but, despite the apparent overlaps, due to differences in the 
viewpoints and the basis of formation they differ in content. 
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 موالنا دگاهیبر د یمبتن یشادجان یالگو نیتدو

  

 رانیتهران، ا ،طباطبائیمشاوره دانشگاه عالمه  یدکتر فرشادان میمر دهیس
 

  یلیمعصومه اسمع
دانشگاه  ،یتیو علوم ترب یشناساستاد تمام گروه مشاوره، دانشکده روان

 رانیتهران، ا ،یعالمه طباطبائ
 

  یاحمد برجعل
دانشگاه  ،یتیو علوم ترب یشناساستاد تمام گروه مشاوره، دانشکده روان

 رانیتهران، ا ،یعالمه طباطبائ

  چکیده
وهش از نوع مبتنی بر دیدگاه موالنا انجام گرفته است. پژ «شادجانی»تدوین الگوی  باهدفپژوهش حاضر 

لعه و تم( بوده است که از طریق مطامضمون )پژوهش، روش تحلیل  نیدر ا مورداستفادهکیفی و روش 

ه در است کجستجو در شش دفتر مثنوی معنوی حاصل گردیده است. نتایج کار به این شکل حاصل گشته 

ولیه از اشعار مثنوی برای استخراج الگوی شادجانی پس از آشنایی اولیه با متن دفاتر مثنوی، کدهای ا گام اول

 مضمون 35ق تلفیق از طری تیدرنهابه مضامین پایه و فرعی و  هاآنرا استخراج نموده و از ادغام و ترکیب 

ری و شی و سکوت، صبر و ثبات قدم، شکرگزامضمون اصلی که شامل حضور در لحظه، خامو 10فرعی به 

ل، عشق و ی و خردمندی، دستیابی به خود اصینیبروشنرضایتمندی، پذیرش و تسلیم، هشیاری افزایی، 

برگان(، مورد خمتخصصان )از طریق گروه  شدهاستخراجوحدت و یکتایی، دست یافتیم. در گام دوم الگوی 

 رارگرفتهق موردسنجش (CVIو بر اساس شاخص روایی محتوایی )ارزیابی قرار گرفت و روایی محتوایی الگ

انی، مبتنی بر دیدگاه ی الگوی شادجهامؤلفهگردید. نتایج پژوهش، نشان داد که  دییتأاعتبار الگو  تیدرنهاو 

 گرامثبتشناسی روان خصباألی وجودی و هاهینظرشناسی و در موالنا، مفاهیمی هستند که در علم روان

ی ظاهری، هایپوشانهم رغمیعلی ریگشکل، اما به دلیل تفاوت در نوع نگاه و اساس اندشدهواقع موردتوجه

 .یی دارندهاتفاوتمحتوایی  ازنظر

  .یمعنو یموالنا، مثنو ،یشادجان :هاواژهکلید
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 مقدمه 

یی روبرو هستیم که حاصل هایدشوارابهام و  با 1برای مطالعه و تعریف مفهوم شادکامی

پیچیدگی و چندجانبه بودن این مفهوم و نزدیکی و در هم تنیدگی آن با مفاهیمی مانند 

داینر است )، شکوفایی و تعالی 3شناختیروان، رضایت از زندگی، بهزیستی 2بهزیستی ذهنی

(. لذا برای بررسی شادی و یا 5،2011تومر 4،2010، وود و جوزف1999و همکاران،

. رسدیمالزم به نظر « 7گراسعادت»و « 6گرالذت»کلی با عنوان شادکامی، توجه به دو رهیافت 

گردد. برخی از فیلسوفان یونانی به قرن چهارم قبل از میالد برمی گرا )هدونیک(دیدگاه لذت

(. 2001، 8و دسی ریاندانستند )هدف از زندگی را تجربه لذت و به حداکثر رساندن آن می

گرا شوند، دیدگاه لذتگرا محسوب مییدگاه سعادتگروه دیگری از فالسفه که پیروان د

عنوان نمونه ارسطو بر این باور است که هر خواسته لذت بخشی . بهانددهیکشچالش را به

بلکه شادی واقعی در دنبال کردن زندگی با  کندینمارزش دنبال کردن ندارد و شادی تولید 

توان گفت که شادی، میی در خصوص طورکلبه(. 9،2010مک گرگوراست )فضیلت 

-تواند دو شکل متفاوت به خود بگیرد: شادی حسی، زودگذر و یا گذرا، لذتشادی می

شادی از راه پختگی و  درواقعجویانه و نوع دیگر آن شادی پایدار، معنوی، درونی، اصیل و 

رو، شادی نوع دوم (. در پژوهش پیش2006و همکاران، 10یا لذت سعادتطلبانه است )لینلی

نوعی از شادی و سرور پرداخته شود که مخصوص مکتب بناست به درواقعدنظر است؛ م

ای که های زودگذراست، به دیگر سخن، شادیموالناست؛ شادمانی که متفاوت از خوشی

 شادی جان و شادی سعادتطلبانه است. درواقعمعنوی، پایدار و باطنی است و 
  ستیچگر نه لطف او بود پس عیش را بنیاد   چیست گر ندید آن شادجان این گلستان را شاد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 .happiness 

2. Subjective well being 

3. psychological well being 

4. wood, A. M, & Joseph, S. 

5. Tomer, J. F. 

6 .hedonic 

7 .eudemonic 

8. Ryan, G.M& Deci, E.L 

9. MacGeregor, S 

1 0. Linely,P.A 
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 (392 غزل دیوان شمس،)

وجود دارد، چنانچه سه نظریه  متناظر آنیی در خصوص شادکامی و مفاهیم هاهینظرالگوها و 

یی، نظریه خواسته یا نیاز و نظریه فهرست اهداف، گرالذتی هاهینظرسنتی شادکامی شامل 

و  هاهینظری اخیر هم هاسال، در شدهانیبی سنتی هاهینظر(. عالوه بر 2006پترسون،باشد )یم

، 1الگوهایی در خصوص شادکامی و بهزیستی مطرح گردیده است. در نظریه شادکامی پایدار

و عوامل محیطی که به ترتیب  عوامل وضعی یا ژنتیکی مؤلفهاز سه  متأثرسطح شادکامی 

درصد پایانی از سهم شادکامی،  40و  باشندیمدرصد از سطح شادکامی  10و  50 کنندهنییتع

در کنترل اراده فرد  چراکهقسمت است  نیتردبخشیاممربوط به عوامل اختیاری است که 

(. سلیگمن با ارائه نظریه شادکامی اصیل در سال 2006)شلدون و لیوبومیرسکی، باشندیم

، مشغولیت و روابط ، احساس مثبتعنصر متفاوت، عنوان کرد که شادکامی ناشی از سه 2002

تئوری خود را گسترش داد. مدل پنج عاملی بهزیستی  2011مثبت، است. وی در سال 

که مخفف عناصر اساسی برای تجربه بهزیستی ماندگار است شامل:  (PERMA (2سلیگمن

احساس مثبت، مشغولیت، روابط مثبت، معنا، دستاورد و پیشرفت است. طبق این تئوری، این 

(. 2011سلیگمن، گردند )یمارهای پایداری هستند که منجر به شکوفایی فرد ساخت هامؤلفه

ی جایگزین شادکامی مطرح کرد. بهزیستی نوعبهرا مترادف و  3نظریه بهزیستی ذهنی داینر،

حداکثر عاطفه ) یجانیهذهنی به کیفیت زندگی فرد اشاره داشته که شامل دو بعد ارزیابی 

(. 2000داینر،باشد )یمرضایت از زندگی( ) یشناختارزیابی مثبت و حداقل عاطفه منفی( و 

بهزیستی ذهنی مبتنی بر  درواقع، متفاوت از بهزیستی ذهنی است. 4شناختیروانبهزیستی 

و  نگریس ریف،گراست )مبتنی بر دیدگاه سعادت  شناختیروانو بهزیستی  گرالذتدیدگاه 

: پذیرش مؤلفهشناختی شامل شش (، بهزیستی روان1989) فیر(. بر اساس نظریه 2004الو،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. sustainable happiness 

2. Positive emotion, Engagement, Positive Relationship, Meaning & 

Accomplishment/ Achievement 

3. subjective well being 

4. psychological well being 



 5 |و همکاران   فرشادان؛ موالنا دگاهیبر د یمبتن یشادجان یالگو نیتدو

روابط مثبت با  و 5یخودمختار ،4بر محیط تسلط ،3ی زندگیهدفمند ،2شخصی رشد ،1خود

ی چند بعدی است اسازهدیگران. همچنین بر طبق نظر موبرگ و بروسک، بهزیستی معنوی 

ارتباط باخدا و بعد  . بعد عمودی آنشودیمو یک بعد عمودی و یک بعد افقی را شامل 

افقی آن به احساس هدفمندی و رضایتمندی در زندگی بدون در نظر گرفتن مذهب خاص 

 بهزیستی که است شده تشکیل دو مؤلفه از معنوی بهزیستی مفهوم اشاره دارد. همچنین

 روانی عنصر یک وجودی بهزیستی و است یعنی خدا برتر قدرت یک با ارتباط نشانة مذهبی

 و دهدیم انجام چرا و یکارچه کیست، کهنیا از فرد است احساس نشانة و است اجتماعی

 ،6الیسوندارند ) همپوشی و تعامل باهم بودن منفک عین در دو بعد این دارد، تعلق کجا به

1983). 

ی به ابیدستدر ارائه الگو در زمینه شادی و بهزیستی، این است که  توجهقابلنکته  

از مباحث مهم  کهیطوربهدیگری است.  مسئلهو تثبیت و پایداری آن  مسئلهشادی یک 

چگونگی حصول شادکامی، بلکه تقویت، تثبیت و  تنهانه، گرامثبتشناسی جنبش روان

بسیار مهم در کسب شادی،  مسئلهبر آن است. به دیگر سخن  رگذاریتأثی هامؤلفهعوامل و 

موجب  هاتیموفقو  هاخواستهچگونگی ثبات و پایداری آن است. دستیابی به بسیاری از 

بر روند افزایش شادی  لزوماًکه در درازمدت  رسدیماما به نظر  گرددیمخوشی و لذت ما 

برای عادت و  تکاملی ازنظرما  درواقع(. 7،2010داینر و تای) ستندین رگذاریتأثو بهزیستی ما 

(. به باور موالنا نیز شادی 8،2000بأس) میاشدهیطراح بخشلذتخوگیری سریع با شرایط 

اثر اولیه خود  تنهانه تیدرنهای سطحی و زودگذر هایشادو  هایخوشغیر اصیل، ناشی از 

 .آوردیمبلکه حتی ناخوشی و مالل را به ارمغان  دادهازدسترا 

 (2/743آتشند )وز خوش تزویر اندر  عالم طلبکار خوشند همهنیا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. self-acceptance 

2. purpose growth 

3. purpose life 

4. environmental mastery 

5. autonomy 

6. Ellison, C.W. 

7. Diener, E.,& Tay,L 

8. Buss, D. M 
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دیر یا  چراکهی، پایدار نیست ویزودگذر دنی حاصل از لذات هایشادبه باور موالنا، 

داشت ، چیزی جز تجربه فراق و غم را نخواهد هاآنو دلبستگی به  روندیمزود از دست 

شناسی الگوهای مختلفی انسوی دیگر، چنانچه ذکر گردید در رو از (.3/3697-3699)

ی فرهنگی در هاتفاوت ریتأثاست اما نکته مهم، شده ارائه، موردپژوهشمتناسب با موضوع 

، باشدیم ریناپذاجتنابی امسئلهکه  باشدیمو الگوها  هاهینظرموارد مختلفی چون ساخت 

، سنت و هارهنگفنیز تالش برای توجه به تفاوت میان  گرامثبتشناسی در روان کهیطوربه

مکاتب گوناگون صورت گرفته است، چنانچه در طرح ایجاد یک طبقه در حوزه سالمت 

، پژوهشگران ملزم گشتند که در گام نخست به هایتوانمندو  هالتیفضروان در خصوص 

ی فرهنگی، دینی، مذهبی و فلسفی بپردازند تا بدون هاسنتمطالعه و گردآوری تمام 

 ابنددست ی شمولجهانی هالتیفضآمریکایی به  دپوستیسفسوگیری مبتنی بر جامعه حاکم 

سازی امری رایج و تا همین اواخر، مسلط بر جهان بوده (. جهانی1،2004پترسون و سلیگمن)

بر همین اساس برخی  (.2،2010که نتیجة اندیشة استعماری دوره روشنگری است. )کیمرله

حاصل سلطه  رسدیمشناسی، همچون شادکامی و بهزیستی، به نظر تعاریف و الگوها در روان

رسد ینمبه نظر  نانهیبواقع هافرهنگشناسی غربی باشد و تعمیم کامل آن به سایر روان

گی در فلسفه، (. به همین خاطر امروزه ضرورت نگاه بین فرهنگی و میان فرهن2013جوشنلو،)

؛ با توجه به موارد مذکور در تالش رسدیمشناسی و مشاوره بیش از گذشته الزم به نظر روان

عام و از سنت موالنا  طوربهاسالمی  -هایی از فرهنگ ایرانیهستیم تا بررسی نماییم چه آموزه

 گرامثبت شناسییاریگر ما در ارائه الگوهای مرتبط در حوزه روان تواندیمخاص،  طوربه

 گردد.

موالنا دستگاه نظری منسجمی داشته است واگر ما امروز به آن دسترسی  رسدیمبه نظر 

(. متأسفانه در بیشتر مواقع از موالنا به 1393نواب،ماست )نداریم مشکل در روش پژوهش 

ی فلسفی، هانهیزمهای بسیار کم و ناقص در ایم و پژوهششاعری وی اکتفا نموده

در  توجهجالبشناختی این حکیم ارزشمند انجام گرفته است. نکته ی و روانشناسجامعه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Peterson,c.& Seligman,M.E.p 

2. Kimmerle, H 
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شناسی آدمی است که تا آن زمان به این وضوح شناسی و روانمثنوی موالنا توجه به انسان

گرفته انجامی هایبررساما بر اساس ؛ (1388در هیچ دانشمندی دیده نشده است )آزاد، 

شناختی در زمینه شادی و مفاهیم متناظر لگوی روانپژوهشی در خصوص تدوین ا تاکنون

ی توصیفی هاپژوهشآن، مبتنی بر آراء موالنا انجام نگرفته است این در حالی است که در 

صورت گرفته بر آثار موالنا، توجه وی به شادی، نمایان است. در همین راستا در پژوهشی 

( صورت گرفته است 1383) یهانبهبکه توسط  «ىمولو ىمثنودر  دىشاو  غم»تحت عنوان 

و دو نوع شادی شامل: شادی مادی و این جهانی که همان  داندیموی موالنا را شاعر شادی 

است و شادی حقیقی که پایدار و ماندگار است را مطرح نموده است.  زودگذری هالذت

 «مافیه نظریه شادی موالنا در فیه»( در پژوهش ادبی خود تحت عنوان 1397) یغالم نیهمچن

 نیآفریشادنظری، به شادی و عوامل  طوربهموالنای فیه مافیه  -1نتایج زیر را نشان داد که 

چه دربارۀ وابسته کردن احساس  –بخش اصلی نظریه شادی مولوی  -2توجه داشته است. 

در متن تجربه  -شادی به ارادۀ الهی و در جایگاه جزای اعمال انسان و چه دربارۀ استغراق

موالنا انعکاسی است. همچنین در  ازنظرشادی  -3است.  ریرپذیتفسی و باور دینی تفسیر

( در پژوهش خویش نشان داد که موالنا راه رسیدن به خداوند را بیخودی، 1395صادقی )

( 1392) یمحمودو معنای دین تبدیل زندگی به جشن و سرور است.  داندیمشادی و سماع 

ی کسب شادی: سماع، عشق، هاراه« غم و شادی در مثنوی»عنوان در پژوهش دیگری تحت 

: صبر، کندیمی دفع بال و غم و اندوه را چنین بیان هاراهخدمت به خلق، امیدواری به خدا و 

 یآبادحسنتوکل، استغفار و دعا، شکر، صدقه، گریه، توبه، ریاضت و مجاهدت. صادقی 

بر این باور است که غم و شادی  «ىمولو ینید تجربهدر  دىشاو  غم»( در پژوهش 1386)

درونی  کامالًیی هاحالتدو پدیده انسانی هستند که ریشه در جان و روان آدمی دارند و 

 .شوندیمی بندمیتقسهستند و با توجه به متعلق آن به ممدوح و مذموم 

ی در سایر اپراکندهی هاپژوهشهمچنین در زمینه ساخت الگو مبتنی بر آثار موالنا 

 ( به1389) یمحمدصورت گرفته است چنانچه  گرامثبتشناسی ی غیر از روانهاهحوز

تعیین اثربخشی و تدوین الگوی جان درمانی بر پایه قصه طوطی و بازرگان مثنوی معنوی »
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تایج پژوهش نشان داد با اجرای الگوی جان ن پرداخته است. «یدیآن بر روی کاهش ناام

(، در پژوهش خویش 1389) ارههمچنین تقی ی .ه استناامیدی کاهش پیدا کرد ،درمانی

 .گرددیمنشان داد که آموزش وجودی مبتنی بر اندیشه موالنا منجر به کاهش افسردگی 

شناختی کم و ناکافی بر روی آثار موالنا و همچنین اهمیت ی روانهاپژوهشبا توجه به 

ی موجود در زمینه تثبیت و خألهاو همچنین  هاهینظرفرهنگ در ساخت الگوها و  ریتأثو 

، پیرو قاعده گرامثبتشناسی روان اذعانی ذهنی، مادی و بیرونی که بنا بر هایشادماندگاری 

ناپایدارند لذا  جهیدرنتو  دادهازدستپس از مدتی، اثر اولیه خود را  جهیدرنتخوگیری شده 

تصوف که در ی معنوی غنی چون اسالم و سنت هافرهنگساخت الگوهایی برگرفته از 

، الزم به نظر اندبودهو شکوفایی  تالش برای ارائه راهکارهایی برای دستیابی انسان به شادی

 دورازبهکه تا حد امکان با نگاهی علمی و  میابودهبنابراین در این پژوهش در تالش ؛ رسدیم

 شناختی در زمینهی روانهارتیبصسوگیری، دریابیم موالنا در بطن سنت خویش چه 

 «شادجانی» بدهد که بتوانیم در ارائه الگوی تواندیمی به شادی درونی و پایدار، به ما ابیدست

پاسخ به این پرسش هستیم که الگوی شادجانی مبتنی بر  درصدداز آن بهره گیریم و لذا 

اعتبار الگوی شادجانی مبتنی بر دیدگاه موالنا  یی است؟هامؤلفهدیدگاه موالنا شامل چه 

 چگونه است؟

 روش پژوهش

 صورتبهی پژوهشی هاطرح ازجملهروش  ازنظرپژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی است و 

تحلیل مضمون یا تم استفاده  از روش هادادهی و تحلیل آورجمعکه برای  باشدیمکیفی 

ی و تفسیری و لیتأوی هامیپارادااهداف  ندتوایماین روش به بهترین شکل  ؛ کهگردید

در تحلیل متون ادبی،  باألخصالگوسازی معنایی را برآورد نماید. از این روش  تیدرنها

(. فرآیند کامل تحلیل مضمون را 1397محمدپور، گردد )یمشعری و مانند آن استفاده 

تشریح و تفسیر  -تجزیه و توصیف متن، ب -به سه مرحله کالن تقسیم نمود: الف توانیم

پژوهش حاضر را  (.2001ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن. )اترید و استرلینگ، -متن، ج

همکاران گام پیشنهادی عابدی جعفر و  6 نیهمچنو  ذکرشدهدر سه مرحله کالن  توانیم
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ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری،  -2آشنا شدن با متن، -1( که شامل موارد ذیل است 1390)

تحلیل  -5بازنمایی و نمایش تصویری مضامین،  -4و شناخت مضامین،  وجوجست -3

 تدوین گزارش، بیان نمود. -6مضامین و چگونگی ارتباط مابین مضامین، 

انی، در پژوهش حاضر دفاتر مثنوی معنوی با تصحیح نیکلسون و تفاسیر استاد کریم زم

ی قرار بندگروه و لیوتحلهیتجز، ارزیابی، موردسنجشبودند که  هادادهاطالعات و  عنوانبه

فیش  550ی حاصل از دفاتر مثنوی معنوی بود که هاشیفبنابراین ابزار پژوهش، تهیه ؛ گرفتند

ی هامؤلفهاختصاصی در قسمت کدهای اولیه الگوی شادجانی و مرتبط با  صورتبه)ابیات( 

پس از خوانش و تحلیل اشعار دفاتر مثنوی معنوی، درواقع  آن قرار گرفتند. مجموعهریز

ی شادجانی، به هامؤلفهابیات مرتبط با شادجانی، مشخص گردیدند. پس از کدگذاری 

به غربالگری و ادغام کدهای اولیه و ابیات  مجدداًی مفاهیم حاصله پرداخته شد و بندگروه

گزاره  160از تکرار جلوگیری گردد. در ادامه  االمکانیحتمثنوی پرداخته و تالش شد 

از کدهای اولیه، مضامین پایه پژوهش را تشکیل دادند. سپس به تحلیل و تفسیر  شدهاستخراج

و یکپارچگی مضامین پایه پرداخته شد و نتایج حاصل از ادغام و یکپارچگی مضامین پایه 

 لی گردید.مضمون اص 10مضمون فرعی و  35منجر به ساخت 

بیان داشت که روش اجرایی پژوهش حاضر شامل دو گام اصلی  توانیمی طورکلبه

ی الگوی هامؤلفهی و استخراج سازکپارچه، کدگذاری، یلیوتحلهیتجزاست. گام اول شامل 

خبرگان( متخصصان )شادجانی و گام دوم شامل اعتباریابی الگوی استخراجی توسط گروه 

، با استفاده از خوانش و تحلیل محتوای دفاتر مثنوی معنوی فهرستی . به دیگر سخنباشدیم

استخراج گردید و پس از کدگذاری، فرآیند  از مفاهیم، مضامین و ابیات مرتبط با شادجانی

الگوی مضمونی  جایی ادامه یافت که به مفاهیم و مضامین اصلی رسیده و تا ریتفستحلیل و 

متخصصان  از نفر 5به  الگوی شادجانی حاصل را یینها مرحله اصلی استخراج گردید. در

ی مختلف اما متخصص در زمینه آثار موالنا و مثنوی پژوه هارشتهاز اساتید دانشگاهی در  که

شاخص روایی محتوایی یا  توسط آن اعتبار و شد نظرخواهی هاآن از و نموده بودند را ارائه

؛ نمود دییتأنتایج حاصله روایی محتوایی الگو را  ؛ کهقرار گرفت موردسنجش CVI همان
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 .ندیآیمحاصله،  دشدهییتأمضمون اصلی و مضامین فرعی  10در ادامه در جدول ذیل،  که

 مضامین اصلی و فرعی الگوی شادجانی
 مضمون فرعی مضمون اصلی

 حضور

 )زندگی اینجایی و اکنونی(

 ی و در لحظه بودنزمانیب

 زندگی نکردندر گذشته و آینده 

 پویایی و نوشوندگی

 خاموشی و سکوت

 سکوت ذهنی و عدم سنجش ذهنی

 سکوت زبانی

 خاموشی از ناحیه خواسته )بی خواهشی(

 ینیگزخلوت

 صبر و ثبات قدم

 پایداری و تالش مستمر و متعهدانه

 گشایش گری و کیمیا گری صبر

 درد و طلب

 توکل و امیدواری

 رضایتمندیشکرگزاری و 
 ی در تمام حاالتسپاسگزارقدردانی و 

 پذیرش امور از سر رضایت کامل

 پذیرش و تسلیم

 

 عدم مقاومت و پذیرش

 عدم قضاوت و پذیرش

 صلح

 آرامش و ثبات

 هشیاری افزایی

 تعالی و ارتقاء جان

 ی باطن و معناسوبهحرکت از ظاهر و ماده 

 خودآگاهی و خودشناسی

 ی و خردمندینیبروشن

 

 آفرینندگی، خرد و خالقیت

 دستیابی به عقل کل و بصیرت

 گذشتن از حواس ظاهری و فکر و خیال

 ریضمروشنانسان کامل و 
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 مضمون فرعی مضمون اصلی

 دستیابی به خود اصیل

 بی تعلقی و رهایی

 برداشتن خودهای ساختگی و غیراصیل انیاز م

 -مرگ پیش از مردن -عدم و نیستی

 خودشکوفاییی و خودیب

 عشق

 عشق حقیقی و الهی

 عشق و ارتباط سازنده

 و تعالی بخشی عشق درمانگری

 وحدت و یکتایی

 

 

 یکپارچگی و عدم دوئی

 یکپارچگی وجود

 یکپارچگی با کل کائنات

 یکتا و خداگونه شدن

 ی پژوهشیهاافتهی

در خصوص مفاهیم عمیق عرفانی مانند شادجانی، حرف و کالم دارای محدودیت و کاستی 

«. سخن، سایة حقیقت است و فرع حقیقت»که  دینمایماست. چنانچه موالنا در فیه مافیه بیان 

ی حقیقت نیاز داریم اما برای هاهیساپس برای فهم اولیه شادجانی الجرم به مفاهیم و یا 

ی پژوهش طورکلبهد از سایه گذشت و به شهود و تجربه درونی پرداخت. رسیدن به آن بای

ناتوانی و  ازجملهپژوهش کاربردی در خصوص مباحث عرفانی، بنا به دالیلی  باألخصو 

ی هاچارچوبی مضاعفی که باید برای قرار گرفتن در هاتیمحدودمحدودیت کالم و البته 

از  گرددیمپژوهشی رعایت کرد، دشوار بوده و پرواضح است که سبب محدودیت کار 

ی نقصان و کاستی پژوهشگر از این بحر وسیع معنا را باید لحاظ هاتیمحدوددیگر سوی 

 نمود. اگرچه:

 هم ز قدر تشنگی نتوان برید   آب جیحون را اگر نتوان کشید

  یمثنور جزیره ی کن دافرجه   گر شدی عطشان بحر معنوی

(6/66-67) 
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 مؤلفه 10شامل  ی شادجانی،هامؤلفهنتایج تحلیل مضمون بر روی مثنوی معنوی برای یافتن 

نحوه ارتباط میان  ترقیدقکه در ادامه از نمایش تصویری برای بیان هر چه  باشدیماصلی 

مفاهیمی  صرفاً هالفهمؤاین  کهییازآنجا، البته الزم به ذکر است که میاگرفتهبهره  هامؤلفه

بسیار دشوار است و نیازمند شهود  هاآنو چگونگی ارتباط  هامؤلفهذهنی نیستند پس توضیح 

برای کمک به فهم بیشتر این مضامین  صرفاًو تجربه و البته عنایت الهی در این مسیر است اما 

دوایر متحدالمرکز، اشاره به ارتباط  صورتبه هامؤلفهبیان نمود که هدف از نمایش  توانیم

بر روی همدیگر است به دیگر سخن، اول اینکه هر دایره  هامؤلفه رگذاریتأثبسیار تنگاتنگ و 

اگر فردی  فرضاًگیرد این بازنمایی بدین معناست که را در بر می ترکوچک، دوایر تربزرگ

باشد، این مهم بدان معناست که وحدت و یکتایی است دست یافته  مؤلفهبه دایره پایانی که 

. باشدیمرا دارا  هاستمؤلفهی سایر دوایر که همان مابقی هایژگیودر این حالت، وی تمام 

مهم بدین معناست که  . اینکندیمارتعاش  تربزرگبه دوایر  ترکوچکدوم اینکه هر دایره 

 رگذاریتأث تربزرگدوایر  و یا اهمؤلفهدست پیدا کنیم در سایر  هامؤلفهبه میزانی که به یکی از 

. البته که نقطه اتصال دو دایره اولیه باشدیم مؤثراست که در ارتقاء شادجانی  پرواضحبوده و 

، هامؤلفهو ثانویه، صبر و ثبات قدم است یعنی در تردد بین دو دایره اصلی و یا سایر دوایر یا 

 جهیدرنتو  هامؤلفهاز  هرکدامقاء و ثبات قدم است که سبب حصول به نتیجه و ارت جدوجهد

مسیر دستیابی به شادجانی، یک مسیر خطی نیست بلکه  چراکه. گرددیمارتقاء شادجانی 

و برگشت به جهان قبض و غمی که  هایروپس. هاستیروپسو  هایشرویپمسیری شامل 

 .کندیمگاه فرد را برای پیشروی و بازگشت به جهان بسط و شادی آماده 
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 نمایش تصویری الگوی شادجانی

ی الگوی هامؤلفهی پژوهش یا همان دیدگاه موالنا در ارتباط با هاافتهدر ادامه به توضیح ی

 .میپردازیمشادجانی 

 مالل میرد فرو دیدن، نو زِ تا          ر زمانی نو صورتی و نو جماله

(4/3264) 

و هر نفس، کل هرلحظه ی اصلی الگوی شادجانی است که به باور موالنا هامؤلفهاز « حضور»

و حاضر بودن را  کندیمانسانی که در لحظه زندگی  ؛ وگرددیمدنیا تازه شده و از نو متولد 

ی را تجربه نموده، از مالل و رخوت سرزندگهر دم تجربه کند. این پویایی، نوشوندگی و 
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 گذشتن .کندیمبه دیگر سخن شادجانی را تجربه  گرددیمدور شده و جانش تازه و شاداب 

موارد بسیار  از و زندگی در لحظه حال، -و آینده درگذشتهزیستن  -شناختیاز زمان روان

و دردهای زندگی و دستیابی به رهایی و  هاگرهمهم در دیدگاه موالنا و راهکار عبور از 

از راهکارهای پیشنهادی موالنا، برای گذشتن از زمان  (.2201-1/2202است )خوشی 

-6/383است )ی گرنظارهشناختی و تجربه زیستن و حاضر بودن در لحظه، مراقبه و روان

384.) 

موالنا بوده است، به باور وی، صبر برای عبور  موردتوجهاز مضامین اصلی « صبر و ثبات قدم»

چشمه  تی الزم است. به دیگر سخن صبر کردناز درد و غم و دستیابی به شادی و شور و مس

ما از زمستان و دلمردگی به بهار و زندگی  شودیماست که باعث  بخشیشادو  بخشاتیح

 (.2264-2/2262) میابیدست

 که پناه و دافع هر جا غمی است   گفت لقمان صبر هم نیکو دمی است

 (3/1852) 

 کنندهبرطرفبر قبض و غم و هم شفابخش و هم سپری در برا صبر کیمیایی بسیار ارزشمند که

غم و راهی به بسط و گشایش درون است. طلب کردن، پیوستگی و ثبات قدم در این راه تا 

 (میابیدستبدان جا باید ادامه داد که به رهایی از جهان قبض رسیده و به بسط و شادی 

 .(1443-1442؛3/1439

 اند شهیپزآن سبب خسته دل و غم   اندشهیاندی جمله خلقان سخره

(2/3559) 

باور  به است. «سکوت و خاموشی» یشادجانیکی از راهکارهای مهم موالنا برای دستیابی به 

ی است. نشخوار فکروی دلیل غم و افسردگی و ماللت، اسیر دنیای ذهنی بودن، افکار زیاد و 

ما در سطح هشیاری ذهنی  که شودیمبه دیگر سخن الگوهای فکری تکراری و مدام باعث 

ی هاخواستهبودن در ذهن، سبب  درواقعی جز غم و درد ندارد، بمانیم. آوردرهکه 

چراکه ثمره نرسیدن به  گرددیمباعث ایجاد سیکل معیوب  و گرددیممادی  شیازپشیب
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خواسته، غم است و در صورت رسیدن به خواسته پس از مدتی مالل حاصل از خوگیری 

تمامی  ، ادامه سیکل معیوب خواستن و بیشتر خواستنی که نه خودشتیدرنهاو  افتدیماتفاق 

تجربه انواع سکوت یعنی همان  حاصل از آن تمامی خواهد داشت. و غمدارد و نه رنج، مالل 

 تواندیمسکوت ذهنی، زبانی و خاموشی از ناحیه خواسته یا همان بی خواهشی است که 

 (.2149-5/2148ساند )برانسان را به مستی و شادی 

در دیدگاه موالناست و البته که انواعی مانند  موردتوجهیکی از موارد « شکرگزاری»

شکرگزاری و قدردان  شکرگزاری ظاهری و زبانی و شکرگزاری باطنی و درونی دارد.

، شکرگزاری منهای عطای درواقعحقیقی بودن آنجاست که انسان فراسوی نعمت نِگرد 

به . آنجا که وحدت، برکات و شادی و مستی حقیقی را گرددیمنعمات، سبب وصال حق 

 (.2896-3/2895دارد ) دنبال

 پیری و پژمردگی را راه نیست   و گلشنی است زاراللهدر دل ما 

 فیظرتازه و شیرین و خندان و    یفــیم و لطــر و جوانــت ماًــدائ

(3/2934-2935) 

در فضای وحدت و یکی شدن طالب و مطلوب است که سراسر جان، قدردان و شکرگزار 

(، شکری ورای شکرهای مادی و ساخته ذهن، همان شکر هر دم و 3/2934گردد )یم

، جنتی که گرددیممانند گلزاری  ودلجاناست که سراسر  ودلجانشکرگزاری از 

ی و تازگلبریز از لطافت، طراوت،  چراکههی ندارد، افسردگی و پژمردگی در آنجا جایگا

 شادی است.

تا بدانجا که انسان  است که انسان در تمام شرایط راضی است «رضایت قلبی»در مرحله 

سبب کمال وی گردد و  تواندیمکه تمام اتفاقات خوش و ناخوش  ابدییدرمقلبی،  طوربه

در مرحله رضایت محض،  شنود است.برای وی الزم است لذا در تمام حاالت راضی و خ

، در جان وی خوشی و شیرینی جلوه هایناخوشو  انسان تمام اتفاقات و مقدرات را پذیرفته

گردد یمبا رضایت قلبی حاصل  توأم، جایی که تسلیم و پذیرش بدون قید و شرط دینمایم

(3/1915-1917.) 
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 بدهشاد و خندان پیش تیغش جان    همچو اسماعیل پیشش سربنه

 مد با احدــاک احــچو جان پـهم   ت خندان تا ابدـماند جانـتا ب

(1/227-228) 

 تواندیمدر مرحله تسلیم محض که همان تسلیم و پذیرش از سر رضایت کامل است که انسان 

به مرتبه انسان کامل که همان انسان خداگونه و شادجان است، دست یابد. از سوی دیگر 

ذیرش کامل اتفاقات به معنای انفعال و عدم تالش برای تغییرات تسلیم، عدم مقاومت و پ

مثبت نیست. بلکه با پذیرش اتفاق و بودن در لحظه است که انسان از هشیاری ذهنی و 

الگوهای تکراری فکر و عمل عبور کرده و با دستیابی به سطوح باالتر آگاهی، عالوه بر 

 .کندیمبه ی پایدار یا همان شادجانی را تجرشاد خردمندی،

و  «هوشیاری افزایی» براثربا شادی اصیل  توأمی به مقام شکوهمندی ابیو دستتعالی 

. هوش ربّانی که حتی ردیگیمصورت  -هوش ربّانی -دستیابی به باالترین سطح هوشیاری

فرشتگان توان دستیابی و عروج به آن را ندارند. دستیابی به سطح هوشیاری محض که همان 

هوشیاری اولیه خدایی است فقط برای مقام انسان و از طریق فنای از غیر و بازگشت به بعد 

 (3906-3/3901است )متعالی خویش ممکن 

 مکوشا گم مکن یاوه خویشتن ر   که تو آن هوشی و باقی هوش پوش

(4/3611) 

هوشیاری  باألخص -ی سطح پایینهایاریهش-ی آگاهی هاحجابپس با گذشتن آگاهانه از 

که خرد کل و آگاهی ناب است دست پیدا  -هوش ربّانی -به هوش حقیقی توانیمذهنی 

 .(1184-6/1183) میکنیم

ت، به باور موالنا انسان ی مهم الگوی شادجانی اسهامؤلفهاز  «ینیبروشنخردمندی و »

نور و روشنی دارد که اگر از خواب ذهن و هشیاری ذهنی بیدار  آردر درون خویش گوهری 

 ی، بصیرت و خردمندی که اصل وی است دست یابد.نیبروشنبه آن  تواندیمشود 

 ودـای جـــزینه درّ ِ آن دریـــاز خ   رد چون در ربودــاو مددهای خ



 17 |و همکاران   فرشادان؛ موالنا دگاهیبر د یمبتن یشادجان یالگو نیتدو

 شودبجهد از دل، چشم هم روشن    پُر فن شودزین چنین امداد، دل 

 (3/4313-4314) 

و به مدد دست یافتن به آن  شودیمخردمندی و بصیرت از هشیاری برتر و الهی حاصل 

یعنی تدابیر بکر  مؤثری اصیل، جدید و هاحلراهسرچشمه است که فرد در حل مسائل نیز به 

 .گرددیمو خالقانه مجهز 

نسان دو نوع خود دارد خود اصیل یا همان جان اصیل که منبع شادی در دیدگاه موالنا، ا

گاه از آن تحت عنوان صورت  ؛ کهغیر اصیل و ناراستین که منبع درد و غم است و خودهای

 .کندیمو معنی یاد 

 شناختهـو ز خود نـگران را تــدی   تهـــو در پیکار، خود را باخـای ت

 ستیــو نیـم این، واهلل آن تــکه من   ستیـــر صورت که آیی بیـتو به ه

 یخودکه خوش و زیبا و سرمست    این تو کی باشی؟ که تو آن اوحدی

(4/803-806) 

تعریف  هاآن توسطهایی که فرد خود را به باور موالنا خودهای ساختگی و خودپنداره

است و البته بلکه در خویشتن حقیقی، انسان یکتا، کامل و خداگونه  باشندینماصیل  کندیم

 که خویشتن اصیل منبع خوشی، شادی و زیبایی است.

شرط رسیدن به حقیقت خویشتن، عبور از پندارهای ذهنی و مردن از اوصاف ساختگی 

غیر از خود اصیل و اصل خدائی ماست،  هر آنچهو مادی است لذا بایستی از تمام ناخودها و 

 افتیدستی الهی است هاجانه محل به فضایی یکتا ک هاآنعبور نموده و با ال کردن 

به شادی  توانیمو ناخودهاست  هاشرکة عشقی که سوزاننده تمام جیدرنت ؛ و(5/590-589)

 .افتیدستاصیل 

 جهانگر نبودی عشق، بفسردی    ز موجِ عشق، دان هاگردوندور 

(5/3854) 

و رهایی از غم  از نقاط عطف مکاتب عرفان و دیدگاه موالناست و دلیل شادی جان «عشق»
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 و افسردگی است.

به باور موالنا عشق آسمانی و زمینی، زمانی اصیل است که اتصالی معنوی و روحانی 

باشد به دیگر سخن عشق حقیقی حاصل ارتعاش خودهای اصیل است و نه عشق ظاهری 

 هاعشقو سایر  به دیگر سخن، عشق از صفات الهی است (.702-2/703بدن )ذهن و  حاصل

ی مادی و هاعشقباید از  تیدرنهای رسیدن به عشق حقیقی است و برانردبانی  عنوانهبفقط 

ظاهری عبور کرد و به عشق اصیل بازگشت. عشق اصیل الهی هرگز رنگ روزمرگی و 

 دینمایمی، سرمستی و شادابی جان را فراهم تازگموجبات  هرلحظهو  ردیگینمیکنواختی 

(1/217-218.) 

 بهشتتا شوی خوش چون سمرقند و    را به عشق جمع باید کرد اجزا

(4/3289) 

عشق الهیِ حاصل جان ربّانی و عقل کل، سبب بازگشت به اصل خدایی ما و بازگشت به آن 

 است. فضای یکتایی و وحدت که سرشار از شادی و فراوانی

 آن بت است ینیواحد هر چه ب یرغ  ما دکان وحدت است  یمثنو

(1/1528) 

ی موالنا ما را به هاآموزهتمام  درواقعاست.  «وحدت»هسته مرکزی و عصاره کالم موالنا، 

موالنا بر این باور  درواقع .دینمایمدستیابی به وحدت و یکپارچگی و یکتا شدن رهنمون 

به  توانیمی ظاهری و خودهای دروغین ساخته ذهن هاصورتاست که با گذشتن از 

به جهان معنا  توانیمکه با گذشتن از ظاهر  کندیمیکپارچگی و وحدت رسید و بیان 

آن را  توانیمها جهانی سرشار از برکت که با تالش و زدودن ناخودها و دوئی افتیدست

در آن هنگام که خالق و مخلوق یا همان عاشق و معشوق به وصال هم  .684-1/683) افتی

با بازگشت به اصل خویش است که عاشق و  ؛ وگرددیماصل برسند یکتایی محضی ح

 . فنای ظاهری عاشق است که سبب بقای حقیقی وی خداگونه شدن،شوندیممعشوق یکی 

 (.3830-4/3829گردد )یمیی و وحدت کتای
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 یریگجهینتبحث و 

در خصوص مفاهیم عمیق عرفانی مانند شادجانی، حرف و کالم دارای محدودیت و کاستی 

«. سخن، سایة حقیقت است و فرع حقیقت»که  دینمایماست. چنانچه موالنا در فیه مافیه بیان 

ی حقیقت نیاز داریم اما برای هاهیساپس برای فهم اولیه شادجانی الجرم به مفاهیم و یا 

ی پژوهش طورکلبهد از سایه گذشت و به شهود و تجربه درونی پرداخت. رسیدن به آن بای

ناتوانی و  ازجملهپژوهش کاربردی در خصوص مباحث عرفانی، بنا به دالیلی  باألخصو 

ی هاچارچوبی مضاعفی که باید برای قرار گرفتن در هاتیمحدودمحدودیت کالم و البته 

از  گرددیمست که سبب محدودیت کار پژوهشی رعایت کرد، دشوار بوده و پرواضح ا

ی نقصان و کاستی پژوهشگر از این بحر وسیع معنا را باید لحاظ هاتیمحدوددیگر سوی 

 نمود. اگرچه:

 م ز قدر تشنگی نتوان بریدـه   آب جیحون را اگر نتوان کشید

  یمثنوی کن در جزیره افرجه  نویــگر شدی عطشان بحر مع

(6/66-67) 

تدوین شادجانی بر اساس دیدگاه موالنا، صورت گرفت. این پژوهش  باهدفپژوهش حاضر 

از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. بر اساس  هامؤلفهاز نوع کیفی بود و برای استخراج 

یا همان مضمون اصلی شامل: حضور، خاموشی و سکوت،  مؤلفه 10نتایج تحلیل و بررسی، 

ی نیبروشن و تسلیم، هشیاری افزایی، رشیپذ دی،صبر و ثبات قدم، شکرگزاری و رضایتمن

 وپنجیسی به خود اصیل، عشق، یکتایی و وحدت گردید که خود شامل ابیدست و خردمندی،

 در جدول مربوطه بیان گردید. ترشیپیا همان مضامین فرعی بودند که  رمجموعهیز

موالنا و همچنین ی مبتنی بر دیدگاه امشاورهشناختی و یا در خصوص الگوی روان

پژوهشی صورت نگرفته  تاکنون الگویی در باب شادی و یا شادجانی مبتنی بر آراء موالنا

به  توانیمی موالنا برگرفته از دین مبین اسالم است هاآموزه کهییازآنجااست اما 

( به ارائه مدل شادکامی 1389) دهیپسندی مشابه در این زمینه اشاره نمود چنانچه هاپژوهش

اسالمی پرداخته است؛ بر اساس نتایج این پژوهش، شادکامی دو رکن اساسی خیر و سرور 
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. شودیمتشکیل « نشاط»و  «رضامندی»دارد. ساختار احساسی شادکامی از دو جزء اصلی 

ی هاپژوهشبه  توانیمی موالنا مبتنی بر دین و معنویت است هاآموزه ازآنجاکههمچنین 

 بر دین تأثیر ینهیزم در زیادی یهاپژوهشیز اشاره نمود. چنانچه ن هانهیزممرتبط در این 

 آن مثبت تأثیر یدهندهنشان ترشیب و است شده انجام اجتماعی و شناختیروان یهاسازه

(. مذهبی بودن و داشتن عقاید 1393افشانی و همکاران،است )روانی  و جسمانی بهداشت بر

ری و ، دهشی2011 1گو، واتسون، وایتمن و دری،است )معنوی با سالمتی و بهزیستی مرتبط 

 (1387 ،همکاران

ی پیشین هاپژوهشی شادجانی و سایر هامؤلفهی مرتبط با هاپژوهشدر ادامه به 

 مؤلفه. این دو باشندیمی اصلی الگوی شادجانی هامؤلفه. حضور و پذیرش، از میپردازیم

شناختی به مضامین مشترکی چون ذهن آگاهی و بررسی پژوهشی و جایگاه روان ازلحاظ

ند، حضور ( انجام داد2022مراقبه اشاره دارند. چنانچه در پژوهشی که یوسف و همکاران )

 مؤلفهیکی از سه  عنوانبه، گرددیمبه معنی درگیری در عبادت که سبب ارتقای هشیاری 

 ریتأث، هاپژوهش نیهمچن در عبادت مطرح گردید.اصلی در مقیاس سنجش ذهن آگاهی 

(. 2003،راونبریان و کنند )یم دییتأذهن آگاهی بر شادکامی و بهزیستی و موارد مشابه را 

ی گرنظارهوش که گذشتن از هوش ذهنی و دستیابی به ه داردیمدر ابیاتی چند، بیان  موالنا

گی و ز میان برداشتن غم، افسردو ذهن آگاه شدن است که سبب ا یا همان هوش ربّانی

رشادان (. چنانچه ف3301-2/3299؛ 4186-5/4182؛ 450-2/449گردد )یمهیجانات منفی 

رتقاست ( در پژوهش خویش نشان دادند که شادی متناسب با جان قابل ا1400همکاران )و 

ی سطح هایاریهشیا  هاجانو برای ارتقای شادی و دستیابی به جان اصیل خویش باید از 

نین جان انسانی که همان بودن در هشیاری ذهنی است عبور نمود. همچ باألخصپایین 

ر درمان ی شده و دافسردگ یهاموجب کاهش نشانه یذهن آگاهپژوهشگران نشان دادند که 

 (2004شولمن، ؛2008و همکاران، یوانزاست )ا مؤثرآن 

چنانچه صبر و سکوت از ی دیگر الگوی شادجانی است هامؤلفهصبر و سکوت از 

( 1395) یصادق چنانچه (.5/2148؛ 2/2263) ابزارهای دستیابی به شادی و مستی حقیقی است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gow, A. J., Watson, R., Whiteman, M., & Deary, I. J. 
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عوامل « بررسی دو مقوله غم و شادی در مثنوی مولوی»عنوان در پژوهش خود تحت 

( نشان داد که 1387ثابت ). حسین داردیمغم را شامل ذکرخداوند و صبر بیان  کنندهبرطرف

 یزو ن یمداخله در جهت کاهش اضطراب و افسردگ یکعنوان به توانیمرا « موزش صبرآ»

. میرزایی فندخت و در نوجوانان مضطرب، افسرده استفاده نمود یسطح شادکام یشافزا

 ارتباط روانی بهزیستی با صبر و مذهبی یریگجهت ( نشان داند که بین1396همکاران )

 روانی بهزیستی کننده ینیبشیپ صبر با مذهبی یریگجهتو  دارد وجود معنادار و مثبت

 هستند.

ی هانشانهو مضامین اصلی است و از  هامؤلفهشکرگزاری و رضایتمندی، از دیگر 

دستیابی به عالم معنا یعنی همان سرزمین و فضای الیتناهی یکتایی وعدم است. آنجا که 

در طول  چنانچه(. 3/1914؛ 2315-5/2314دارد ) به دنبالبرکات و شادی و مستی حقیقی را 

تنگاتنگ و همبستگی بین قدردانی با بهزیستی و سالمت روانی نشان  ارتباط دو دهه اخیر،

( در 1397همکاران )(. در همین راستا میرزایی و 2021تاچون و همکاران،است )داده شده 

 مؤلفهدو « البالغهنهجی هاافتیرهی مبتنی بر شناختروانتدوین الگوی بهزیستی »پژوهش 

همکاران . همچنین آقابابایی و باشندیمی اصلی الگو هامؤلفهشکرگزاری و رضایتمندی از 

ی و ذهنی شناختروانی بهزیستی هامؤلفه( نشان دادند که قدردانی از خدا باهمه 1391)

تی و یا بهزیس یش شادکامیبر افزای چندی اثر قدردانی هاپژوهش همبستگی مثبت دارد.

و  حفرو؛ 2016و مک کراچ، نزیواتک ،2017ی،ل .1399عطاری و همکاران،) دهندیمنشان 

 .(2004ینز، واتک ؛2010 همکاران،

و البته که بحث  باشدیمدر الگو  شدهمطرحی اصلی هامؤلفهپذیرش و تسلیم از دیگر 

رح گردید شناسی مطی در روانطورجدبهاز پذیرش بدون قید و شرط از زمان کارل راجرز 

ی جدیدی چون درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نشانگر اقبال به این مهم هادرمانو همچنین 

ماهیت »( در پژوهش خود تحت عنوان 1401همکاران )بوده است. همچنین رضایت و 

نشان دادند که الزمه کسب معنویت، آمادگی و قابلیت « معنویت اسالمی با رویکرد تربیتی

 .گرددیماثر تسلیم انسان در برابر حق، حاصل انسان است که در 
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 همان اهشیاری افزایی از دیگر مضامین اصلی الگوست و نهایت ارتقای هشیاری ی

گردد یمسبب دستیابی به شادی پایدار یا همان شادجانی  دستیابی به عقل کل است که

عامل مهمی در درمان لحاظ  عنوانبهی شناسروان(. هشیاری افزایی از ابتدای علم 4/1653)

( در پژوهشی که به عنصر آگاهی افزایی 1394) یکاشانشده است چنانچه وزیری و لطفی 

 انتظار و امید ایجاد ی درمانی،رابطه عاملِ چهار زمانهم در درمان توجه شده است بر کاربرد

همکاران است. همچنین شریعتمدار و  استوار رفتار یبخشنظم و افزایی آگاهی درمان،

دریافتند که آموزش هشیاری افزایی اخالق اسالمی منجر به افزایش رضایت از  (1390)

 زندگی شده است.

دستیابی به خود اصیل یا همان جان اصیل است که انسان را به شادی و شکوفایی 

، به باور موالنا با گذشتن از خودهای ناراستین و ظاهری و دستیابی به خود اصیل رساندیم

-4/3416گردد )یمتعالی و شکوفایی حاصل  که نهایت شادی و خوشبختی و همچنین است

 مؤلفهیکی از مضامین مطرح در  عنوانبه(. بر همین اساس، شکوفایی 3/2942،4/1108، 3417

یی رابطه معنادار میان خودشکوفایی هاپژوهشدستیابی به خود اصیل الگوی شادجانی است. 

( در پژوهش 1386همکاران ). چنانچه عسگری و اندکردهثابت  را و شادکامی و عناصر مشابه

ی وجود داریمعنخود نشان دادند که بین خودشکوفایی، شادکامی و سالمت روان رابطه 

 بر معناداری و مستقیم تأثیر یدارنید(. 1393همکاران )افشانی و  یهاافتهی اساس دارد. بر

 است. خودشکوفایی

الگوی شادجانی است. چنانچه موالنا عشق حقیقی، سبب از  ی اصلیهامؤلفهعشق، از 

( و طراوت و شادی را به ارمغان 24-1/22است )دردها  کنندهدرمانمیا ن برداشتن عیوب و 

( عشق راستین سبب از میان برداشتن غم و افسردگی و دستیابی به 1/218،5/1235آورد )یم

( در پژوهش خود، راه 1395) یصادقا در همین راست (.3858-5/3854است )شادی و کمال 

ی ستیو نرسیدن به خداوند را بیخودی، شادی و سماع معرفی نموده همچنین عشق و مرگ 

( در پژوهش خود بر 1392) یمحمود. همچنین داندیمرا از عوامل مهم دستیابی به شادی 

ی کسب شادی را هاراهاهمیت عشق در دستیابی به شادی از منظر موالنا پرداخته است وی 
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 .داندیمشامل سماع، عشق، خدمت به خلق، امیدواری به خدا 

شناسی نیز بوده است در علم روان موردتوجهالبته که عشق و ارتباط سازنده از مباحث 

 گرامثبتشناسی ی فضائل روانبندطبقهدر  شدهمطرحفضیلت اصلی  6چنانچه عشق، یکی از 

توسط سلیگمن نیز ارتباط  شدهمطرحی بهزیستی چندبعدی . همچنین در الگورودیمبه شمار 

یک  عنوانبهکه عشق  انددادهاصلی است. مطالعات نشان  مؤلفهیکی از پنج  مثبت و سازنده

رفیعی نیا است )ی کننده مهم شادکامی، رضایت و هیجانات مثبت نیبشیپپدیده روانی، یک 

شناسی مبتنی بر گرفته در حوزه روان ی صورتهاپژوهشالبته بیشتر  (. (.1386و اصغری،

موالنا چه در سطح زمینی و چه در  کهیدرحالی مادی و غیر الهی است. هاعشقسنجش 

 (.704-2/703؛ 217-1/216) دینمایم دیتأکسطح آسمانی، بر عشق حقیقی و روحانی 

مفاهیم در  نیترمهمی اصلی الگوی شادجانی و همچنین از هامؤلفهیکی دیگر از 

ی بندجمعدیدگاه موالنا، وحدت است چنانچه وی مثنوی معنوی را در مفهوم وحدت 

، هاقبضو  هاغماز  میتوانیم. با گذشتن از جهان صورت و هشیاری ذهنی (6/1528) دینمایم

(. 5/2279است )و ثمره این بازگشت به اصل و یکتایی، انسان کامل یا شادجان شدن  رهاشده

 (.4/3289است )سخن، عالم وحدت و یکتایی همان عالم عشق و شادی اصیل به دیگر 

شناسی وحدت مدار صورت گرفته است. چنانچه ی مرتبطی در باب روانهاپژوهش

 یهاآموزه با همراه گراوحدتشناسی روان معنوی ( نشان داد که مداخله1395) یخالق

را  امیدواری و شناختیروان بهزیستی ارتباطی، الگوهای است توانسته مولوی، معنوی مثنوی

( در پژوهش خویش 1397) سیهاندهد. همچنین رحیمی، زاده محمدی و نصیری  افزایش

رضایتمندی و  افزایش شناسی وحدت مدار برمشاوره گروهی مبتنی بر روان دریافتند که

کپارچه پژوهشگران نشان دادند که درمان ی بوده است. مؤثر زوجین شناختیروان بهزیستی

توحیدی بر کاهش مواردی چون افسردگی با افکار خودتخریبی، افسردگی همراه با 

ی، اثر مثبت داشته ریگگوشهی و حوصلگیباضطراب و افسردگی با کمبود انرژی و همچنین 

 (.1388هادی و جان بزرگی،است )

جانی ی الگوی شادهامؤلفهخالصه بیان داشت که در مورد اشتراکات  طوربه توانیم
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 طوربه توانیمشادکامی و بهزیستی،  ازجمله گرامثبتشناسی با مفاهیم مطرح در روان

ی و تجربه اوج غرقگحضور در لحظه و سکوت مشابه مفهوم  مؤلفهخالصه بیان داشت که 

است که البته در دو نظریه شادکامی اصیل و بهزیستی به  یهایسنت میکچتوسط  شدهمطرح

صبر و ثبات قدم  مؤلفهی اصلی مطرح شده است. هامؤلفه عنوانبهسمت شکوفایی سلیگمن، 

ی فضائل بندطبقهدر نظام  شدهمطرحی شجاعت هاطبقهمشابه مفهوم پایداری است که از زیر 

ی هاجنبهیکی از  (2007) ایلوانیپنسی مثبت شناسروان؛ چنانچه بنابر توضیحات مرکز باشدیم

، صبر و شکیبایی است. پذیرش و گرامثبتشناسی در روان هاتیقابلمرتبط با رشد فضائل و 

ی و خردمندی و عشق مشابه مفهوم نیبروشنتسلیم مشابه پذیرش خود در الگوی ریف است. 

مطرح شده  گرامثبتناسی شکه در روان هاستلتیفضی بنددستهدر  شدهمطرحخرد و عشق 

 باشدیمدر نظریه بهزیستی ذهنی  شدهمطرحرضایتمندی یکی از دو جزء اصلی  مؤلفه است.

همچنین سلیگمن، همچنین هدف اصلی در نظریه شادکامی اصیل خود را افزایش رضایت 

ی الگوی هامؤلفهلذا مضامین اصلی و یا همان  (.2002سلیگمن، کند )یماز زندگی، بیان 

ی هاهینظرشناسی و در مبتنی بر دیدگاه موالنا، مفاهیمی هستند که در علم روان ادجانی،ش

اما به دلیل اند؛ شدهواقع  موردتوجه گرامثبتشناسی روان باألخصیی و گراانسانوجودی، 

یکسان نیستند و حتی در مواردی  کامالًو همچنین نوع نگاه،  یریگشکلتفاوت در اساس 

ی از عقل شهودی در ریگبهرهناشی از  رسدیممتفاوت هستند. تفاوت دیدگاهی که به نظر 

 شناسیعام و در اینجا در علم روان طوربهی علمی هاهینظرمنظر موالنا و عقل استداللی در 

ز در الگوی از موارد مشخص تمای ؛ اما(1/2128است )خاص مطرح  طوربهو مشاوره، 

بیان نمود کهَ  توانیم گرامثبتشناسی شادجانی در مقایسه با الگوهای مرتبط در حوزه روان

 یطورکلبهیی هستند که هامؤلفه و هشیاری افزایی وحدت دستیابی به خود اصیل، مؤلفهسه 

 موردتوجه گرامثبتشناسی در سایر الگوهای شادکامی و بهزیستی و موارد مشابه در روان

که الگوی شادجانی مبتنی بر دیدگاه موالنا عالوه بر هفت  رسدیم. لذا به نظر اندنشدهواقع 

دارای اشتراکات طاهری با الگوهای پیشین، سه مفهوم جدید را در این حوزه، وارد  مؤلفه

 نموده است.
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ی موالنا در خصوص مسائل مختلف هاآموزهباالی  لیپتانسدر پایان با توجه به 

ی بیشتری در خصوص ساخت هاپژوهشکه  گرددیمشناسی، پیشنهاد ی و روانامشاوره

ی مبتنی بر آثار مختلف موالنا انجام گیرد و همچنین اثربخشی الگوی امشاورهالگوی 

 قرار گیرد. مدنظر تواندیمی مختلف رهایمتغشادجانی بر 
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 منابع
 ، تهران، نشر قطره.مولوی چگونه مولوی شد(. 1388) مانیپآزاد، 

های (. رابطه قدردانی از خدا با عامل1391) یمحمدتقآقابابایی، ناصر؛ فراهانی، حجت اله؛ تبیک، 

سال پنجم، شماره اول، ص ، ی و دینشناسروانشخصیت، بهزیستی و سالمت روانی. مجله 

 .132ـ  115

 و دینداری یرابطه (. بررسی1393سجاد )ممبینی،  پور، یاسین؛ خرم افشانی، سیدعلیرضا؛

 یتوسعه مطالعات یفصلنامه(. یزد دانشگاه دانشجویان :موردی یمطالعهخودشکوفایی )
 .1شماره  دوره سوم، ،فرهنگی -اجتماعی

، شماره آموزش زبان و ادب فارسی(. غم و شادی در مثنوی مولوی، مجله 1383) هیمرضبهبهانی، 

 .49-46ص ، 69

. رساله گرامثبتی شناسروان کردیرو(. مبانی و عوامل شادکامی در اسالم با 1389عباس )پسندیده، 

 .دکتری رشته مدرسی معارف گرایش قرآن و متون اسالمی. دانشکده علوم حدیث

الدین محمد درمانگری وجودی بر اساس اندیشه جاللی روان(. تدوین بسته1389تقی یاره. فاطمه )

مولوی و بررسی اثربخشی آن در درمان افسردگی و افزایش سطح تحول من، رساله دکتری، 

 .طباطبائی دانشگاه عالمه

مطالعات ی، و شادکام یآموزش صبر بر اضطراب، افسردگ یاثربخش(. 1387) دهیفرحسین ثابت، 
 .2، شماره یشناسرواناسالم و 

الگوهای »بر  مولوی اشعار در مداری وحدت نگرش آموزش یاثربخش (.1395) دهیفر خالقی،

. سرپرست مادر دانشجوی دختران« روانی بهزیستی» و «امیدواری» ،«ارتباطی خانواده

 دانشگاه تربیتی علوم و شناسیدانشکده روان تهران،. مشاوره ارشد کارشناسی نامهانیپا

 بهشتی. شهید

بررسـی (. 1387دهشیری، غالمرضا؛ سهرابی، فرامرز؛ جعفری، عیـسی و نجفـی، محمـود )

 ،یشناختمطالعات روانمقیاس بهزیستی معنوی در بین دانشجویان.  یسنجخصوصیات روان
 .144-129ص  3شماره چهارم،  دوره

 مبتنی گروهی مشاوره تأثیر .(1397غفار ) هانیس، نصیری و علی محمدی، زاده زکریا؛ رحیمی،

 مشاوره زوجین. شناختیروان بهزیستی و زناشویی رضایت بر وحدت مدار شناسیروان بر
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 .1 ،خانواده درمانیروان و

 یکردبا رو یاسالم یتمعنو تیماه (.1401فاطمه )رضایت، غالمحسین؛ غالمعلی، احمد؛ رضایت، 

 .278-239 ص ،54شماره ، 30 دوره ،پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی مجله یتی.ترب

(. رابطه بین انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان 1386آرزو )رفیعی نیا، پروین؛ اصغری، 

 .9شماره ، سال سوم، خانواده پژوهی، فصلنامه متأهل

 جلدی(، تهران، انتشارات اطالعات. 7) یمعنوشرح جامع مثنوی (. 1394. )زمانی، کریم

(. تدوین برنامه آموزش هشیاری افزایی 1390) یعلشریعتمدار، آسیه؛ شریعتی، صدرالدین؛ دالور، 

بر افزایش  هاآنیسه اثربخشی وجودی و هشیاری افزایی مبتنی بر اخالق اسالمی و مقا

 .5، سال دوم، شماره یدرمانروانفرهنگ مشاوره و  رضایت از زندگی، فصلنامه

کارشناسی  نامهانیپا(. بررسی دو مقوله غم و شادی در مثنوی مولوی، 1395) اصغریعلصادقی، 

 ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد.

 یهامطالعات و پژوهششریه (. غم و شادی در تجربه دینی مولوی، ن1386) یآبادحسنصادقی 
 .49شماره ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 (. تحلیل1390محمد )، زادهخیشعابدی جعفر، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ 

 هایداده در موجود الگوهای تبیین برای کارآمد و ساده روشی :مضامین شبکه و مضمون

 .198-151 ص دوم، شماره پنجم، سال ،راهبردی مدیریت اندیشهکیفی، 

مولوی.  و فروم نزد معنوی سالمت بر عشق (. تأثیر1394) عبدالرحیمی، محمد؛ فعالی، محمدتقی.

 هجدهم. شمارۀ نهم، سال ادیان، پژوهشنامة پژوهشی-علمی دو فصلنامة

 رضایعل؛ حیدری، نیالدصالح ریمعسگری، پرویز؛ احدی، حسن؛ مظاهری، محمدمهدی؛ عنایتی، 

ابطه بین شادکامی، خودشکوفایی، سالمت روان و عملکرد تحصیلی با دوگانگی (. ر1386)

دانش و پژوهش در ، جنسی در دانشجویان دختر و پسر واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز
 .116-95، ص 33شماره  ،9دوره  ی کاربردی،شناسروان

با  یبر شادکام ینقش قدردان (.1399) دیمج حاجبی، ضرغام ، نادر؛رپوریمن عطاری، بهناز؛

 ،6دوره  .شناسی مثبتروان نامهپژوهش ،خود و بخشش در سالمندان یرشپذ گرییانجیم

 .82-67ص  ،1شماره 

 گوهر گویا(.) یعرفانی ادب هاپژوهش(. نظریه شادی موالنا در فیه مافیه، 1397مجاهد )غالمی، 
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 .108-89ص  ،1شماره  ،12دوره 

 ینعلیحس؛ قبادی، نیحس فرشادان، سیده مریم؛ اسمعیلی، معصومه؛ برجعلی، احمد؛ اسکندری،

مبتنی بر سبک زندگی اسالمی با )« ارتقای شادی»ی سوبهراهی  «ارتقای جان»(. 1400)

-227ص  ،2شماره  ،5دوره  ،مجله سبک زندگی اسالمی و سالمتبر مثنوی معنوی(،  دیتأک

234. 

، یفیک یشناسدر روش یعمل یهاهیو رو یفلسف یهانهیضد روش: زم(. 1397احمد )محمدپور، 

 انتشارات لوگوس، چاپ اول.

( یمعنو یو بازرگان )مثنو یقصه طوط هیبر پا یجان درمان یالگو ینتدو(. 1389رزگار )محمدی، 

کارشناسی ارشد، دانشکده  نامهانیپایدی، کاهش ناام یآن بر رو یاثربخش نییو تع

 .طباطبائیشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه روان

دانشکده ادبیات  ادبیات، ارشد کارشناسی نامهانیپا(. غم و شادی در مثنوی، 1392فاطمه )محمودی، 

 دانشگاه محقق اردبیلی.

الگوی  نیتدو (.1397عبدالوهاب )میرزایی، سمیرا؛ نجارپوریان، سمانه؛ نعیمی، ابراهیم؛ سماوی، 

فصلنامه فرهنگ مشاوره و ، البالغهنهجی هاافتیرهی مبتنی بر شناختروانبهزیستی 
 .26-1ص ، 34شماره ، یدرمانروان

(. 1396) یمجتبی، آبادسلم؛ محمدیعلی پور، اسماعیل؛ طالبی فر، میرزایی فندخت، امید؛ سعد

 یشکده پرستاردان دانشجویان یروان یو صبر با بهزیست یدین یریگجهت ینارتباط ب یبررس

 یدانشگاه علوم پزشک ،زانکو یجله علوم پزشکم، 1395-1394 یلیقاین در سال تحص

 .55-47، ص کردستان

ی هاروش یاثربخش(. 1391بتول ) سعید؛ ابوالقاسمی، عباس؛ احدی، نریمانی، محمد؛ آریان پور،

مجله دانشگاه علوم ، هیجان بر عاطفه و خلق جانبازان شیمیایی میآگاهی و تنظذهن آموزش
 .118-107ص  ،2شماره ، دوره پانزدهم، پزشکی اراک

 رساله آیریس مرداک،(. هنر و تعلیم و تربیت اخالقی از نگاه موالنا و 1392) نیمحمدحسنواب، 

 .طباطبائیعالمه  دانشگاه دکتری، رشته فلسفه هنر،

و  یادها: بنیدرماندر روان یچهاروجه یکردرو (.1394فرح )؛ لطفی کاشانی، شهرام وزیری،

-77، ص 35شماره ، 10دوره ، ی بالینیشناسرواناندیشه و رفتار در  نامهفصل ،دستاوردها
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87. 

ی هامؤلفه(. اثربخشی درمان یکپارچه نگر توحیدی بر 1388مسعود )هادی، مهدی؛ جان بزرگی، 

 .104-71ص  .2شماره سال دوم، ، ی و دینشناسروانشخصیت و بالینی، 
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