
 

نگری مولوی در مثنوی معنویمثبت  
 طاهره جانی1

 چکیده

های دنیای نگری یعنی داشتن نگرشی مثبت نسبت به رخدادها و پدیدهمثبت

 .ای که نقاط مثبت اتفاقات و اشخاص پیرامون خود را درک کنیمگونهاطراف؛ به

؛ بنابراین برای رسیدن به آرامش و رهاورد این نگرش، امید و آرامش است

 یدواری باید فرصت بروز  به افکار منفی و نومیدانه ندهیم.ام

الدین بلخی در مثنوی در این پژوهش سعی شده است که دیدگاه مولانا جلال     

بینی، بررسی شود و بدین منظور با استفاده از نگری و خوشمعنوی درمورد مثبت

موردنظر در چهار ای و تحلیل اشعار مثنوی در این زمینه، اشعار خانهروش کتاب

-نگری و مثبتدسته جای گرفتند و بدین ترتیب، نظر مولوی درمورد مثبت

ها از ها؛ درک خوبیی لذتها، مقدمهها و مشقترنج»اندیشی در چهار مورد 

« انعی در برابر مصائب بزرگوگری و بلاهای ناچیز، مها؛ نکوهش منفیبدی ورای

های مثنوی و به ر اثنای حکایتکه مولوی د تحلیل و بررسی و مشخص شد

بافی پرداخته و به این باور نگری و مذمت منفیفراخور موضوع به ستایش مثبت

هاست و برای رسیدن ها و ناخوشیای از خوشینایل آمده است که زندگی آمیزه

های حاصل از امور چه دلخواه و خواستنی است، ناگزیر از تحمل رنجبه آن

 ناخوشایند هستیم.
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 مقدمه

-بر واقعورد با اتفاقات پیرامون و اشخاص اطراف خود علاوهـرخـانسان در ب

هاست. نگری یکی از این نگرشهای دیگری هم دارد که مثبتنگری، نگرش

-ر سختکنند، حتی دکه با نگاهی مثبت با دنیای بیرون برخورد میآنان

ی یافتن راه رهایی از شرایط ترین شرایط هم ناامید نشده و در اندیشه

اندیشی سبب یابی به شرایط بهتر هستند. در واقع مثبتموجود و دست

 شود.تغییر در اندیشه، رفتار و گفتار آدمی می

-ها را ببینیم و بدیکه همیشه خوبیاندیشی و ایننگری و مثبتمثبت     

ها هستند، ای برای رسیدن به نیکیدیدی مثبت که مقدمه ها را هم با

بینی یعنی نیک» آورد.؛ امید و آرامش را برای ما به ارمغان میبپذیریم

ی خوب مسائل را در نظر گرفتن؛ مسائل را با نگاه مثبت دیدن و جنبه

ی مثبت و مفیدشان را ببینیم. یعنی طوری به مسائل نگاه کنیم که جنبه

ی پر آن را ی خالی لیوان، نیمهسی است که به جای دیدن نیمهبین کنیک

مولوی در جای جایِ مثنوی  (.55ص،1811دُ بریوژک و کومت،«)بیند.می

نگری کند که انگیزه، امید وآرامش، رهاورد مثبتبر این نکته تأکید می

هستند. بر اساس این دیدگاه مولانا در پسِ هر گریه، خنده و بیماری 

طلب آمرزش و التجا به خداوند منان است؛ همچنین سحر در ی مقدمه

طور کلی به ی فقر است و بهنیازی ثمرهشود و بیانتهای شب پدیدار می

رش این دیدگاه، ـپذی آید.وجود میدنبال هر امر ناخوشایند، امری دلپذیر به

شود کند و باعث میتر میها را برای انسان آسانها و نامرادیتحمل ناکامی

گاه که با رو شود. آنکه انسان با آرامش بیشتری با مشکلات روبه

ی نگریم، امید به آیندهدگی خود میـات زنـی مثبت به اتفاقـدگاهـدی

شود و با گذر از ویت میـها در وجود ما تقروشن و رسیدن به خواستنی

 رویم.ی نومیدی، به پیشواز دنیایی آرمانی میمرحله

-های قرآنی خود میی آموزهرا بستری مناسب برای ارائه مولوی که مثنوی

إن َّ مع العُسرِ »گذارد که داند؛ این باور خود را هم در آن به نمایش می

ها همیشگی ( و براین اساس مطمئن است که سختی5،آیه)انشراح«یُسری

ها هم مجال ها و لذتنیستند و در طول زندگی هر شخصی، خوشی



های قرآنی با اتکا به تجارب شخصی او علاوه بر آموزه بند؛یاخودنمایی می

تواند به تسکین آلام و نگری میخود به این نقطه رسیده است که مثبت

 ها منتهی شود.تر دردها و رنجتحمل آسان

 های لذتها مقدمهها و مشقترنج

مولوی معتقد است که انسان با تحمل امور ناخوشایند به امور دلخواه و 

ها، رسیدن به یابد. در واقع تحمل مشکلات و مشقتنی دست میخواست

نه آیا در ورای مرگ که در ظاهر، شر  »آسایش و آرامش را به دنبال دارد. 

آید؛ حشری هم هست که متضمن نیل به کمال است؟ و در ورای نظر میبه

نماید، میوه هم مست که کمال آن به شمار است؟ برگ که بی ثمر می

ه که آلودگی و شر  است، سر ش حُسن و جمالی است که در خون و نطف

شود و پیداست که هر افزونی و کمالی مسبوق به وجود آدمی ظاهر می

. بر اساس این دیدگاه در (831ص،1811کوب،)زرین «کمی و نقصان است.

پسِ هر رنج و مصیبتی یک شادکامی و آسودگی خاطر نهفته است. این 

 اِی مثنوی مشهود است:دیدگاه مولانا در جای ج

                                                                                                      ای استمرد آخِربین، مبارک بنده     ای است    آخر هر گریه، آخر خنده

(118/1) 

ای خندهبر اساس این بیت، مولوی که اعتقاد دارد در پی هر گریه،      

ستاید. این عارف اندیش( را مینگر)مثبتیابد؛ انسان عاقبتمجال ظهور می

بزرگ در بیتی دیگر با نگرشی مثبت به این باور رسیده است که تا امور و 

 یابند:افراد ناپسند و ناخوشایند نباشند، صفات پسندیده فرصت بروز نمی

                                                                                         وَّد بـر روی آیینـه، زیـانی جود است هان             دَّم بُون گدا آیینهچ

(1471/1) 

رسد که جا مینگری مولانا در این بیت به آناندیشی و مثبتمثبت     

غنیمت  -که جزء اقشار منفور جامعه هستند– حتی وجود گدایان را

ان را آنآمیز در برابر طور ضمنی رفتار غیرانسانی و اهانتبهشمرده و 



در ابیاتی از این قبیل امور منفی را نکوهش کرده است. مولوی همچنین 

 داند:منتهی به امور مثبت می

                                             اه نـو گردد دوتـا             نی در آخر بدر گردد در سمـا                                     در محـاق ار م

(8118/1   ) 

                                                                                   وَّد  ـکی بُـآب حیوان، جفت تاری           در شب بدرنگ بس نیکی بُوَّد   

(8181/1) 

 ن بگشاده شد، سختی گذشتبعد از آ   ای بسا کاری که اول صعب گشت 

است         از پس ظلمت، بسی بعـد نـومیدی بسی امیده

 خورشیـدهـاست

      (8/ 1817و  1815)                                                       

ق این ابیات پیش از هر اتفاق دلخواه و دلنشین، تحمل اتفاقاتی بمطا     

مولانا معتقد است اساسًا هر فعل حق »ی است. کاه، الزاممنفی و گاه جان

دهد، مثلًا اگر روز شب شود، امر بهتری پس از آن رخ میکه دگرگون می

رود، برای ی آرامش و سکون است و اگر دوباره شب میشود، شب مایهمی

ها به نظر او ی دیگر این که اساسًا بسیاری از پدیدهکار و فعالیت است. نکته

که در سویدای سیاه دل عارف، آیند؛ از جمله اینید میاز ضد خود پد

بُرد تا های اضافی را میآید یا باغبان شاخهروشنی و معرفت حق پدید می

بر و بار دهد؛ یا کشیدن دندان فاسد که برای رهایی بیمار از درد و رنج 

نگری مولانا را بیش از پیش . این ابیات، مثبت(58،ص1818سیدی،«)است.

ای که رسیدن به آنچه خواستنی است را مستلزم گونهسازند؛ بهمی نمایان

 داند. ها میتحمل نامرادی

رسد که ای میاندیشی در مثنوی گاه به نقطهمولوی در مسیر مثبت     

، داندها میها و رحمتی رسیدن به نعمتها را هم مقدمهدردها و بیماری

توان با نگاهی مثبت به هم می هابنابراین حتی در دل دردها و ناخوشی

 :دنبال نتایج خوب و دلپسند بود



 حسرت و زاری گه بیماری است         وقت بیماری، همه بیداری است

 کنی از جرم، اسـتغـفـار تـوشوی بیمـار تو         مـیآن زمـان که مـی

 ه ره کنی نیت که بازآیـم بـیم         ی گنـه       نمـاید بـر تو زشتمـی

 کار گزینجز به طاعت نبوَّدَّم          کنی که بعد از این  عهد و پیمان می

 ببخشد هوش و بیداری تومی             پس یقین گشت این که بیماری تو

                                                                      (114-118/1)  

خداوند و  زا رساز استغفاها را زمینهبیماریمولوی بر اساس این ابیات،      

ها را موجب بیداری و استعاذه به درگاه او دانسته و با نگاهی مثبت، بیماری

 11ی داند. همچنین بر اساس آیهانابت آدمی به سوی پروردگارش می

چشاند به این امید که کاران عذاب میی سجده، گاه خداوند به گنهسوره

-بینانه بنگریم، متوجه میاگر خوش توبه و انابت را بسپارند.بازگردند و راه 

شویم که شخص بیمار این فرصت را دارد که با تفکر در درون خود به 

کنکاش در اعمال و کردار خویش بپردازد و این شانس را دارد که با 

ی خود و طی طریق صواب، زندگی بهتری تجدیدنظر در اعمال گذشته

 برای خود رقم بزند.

زان که اندر انتظار آن لقاست                                                                                                  هاست زردیِ رو بهترین رنگ

(8114/5) 

نگری مولوی به ظاهر افراد بیمار هم رسیده است و دراین بیت، مثبت

داند؛ البته این دن او به حق میای برای رسیوضعیت ظاهری بیمار نشانه

گاه نکته را نیز باید مد نظر داشت که براساس نظر مولوی، درد و بیماری آن

درد، معلم بزرگی است. »که تنبه فرد را در پی داشته باشد، مثبت است. 

هایی نیاموزند، بسیار کندذهن شان درسافرادی که از مشکلات زندگی

نابراین دیدگاه مثبت نسبت به ب(. 114 ص،1883رسینک،«)هستند.

ها درس بگیرد و از ها تا جایی پسندیده است که شخص بیمار از آنبیماری

 ی راه زندگی برای رسیدن به آرامش بیشتر مدد بگیرد. این درس در ادامه



 هاها از ورای بدیدرک خوبی

ها را شکل دهند و یا توانند اساس نیکیها میمولوی باور دارد که بدی

آزار هم که تجسم حتی عسس عوان مردم»ها باشد.ای از وجود خوبیشانهن

آید، ممکن است وجودش منشأ خیر شود و در واقع شر ی که شر  به نظر می

در عالم هست، نسبی است و بد مطلق در عالم نیست. اما رنج و بلایی که از 

-بدان ی اوست وی تطهیر و تصفیهرسد، به هر حال مایهحق به انسان می

رسد، باید رضا دادو آن را شر  و ناروا نباید تلقی چه از دوست می

بنابراین با استمداد از نگرش مثبت، حتی (. 55 ص،1811کوب،زرین«)کرد.

 ها یافت:توان ردی از نیکیدر ناشایست و ناپسندترین کردارها هم می

که شود با دوست، غیری             هر حسد از دوستی خیزد یقین 

                                                                                              همنشین

(1178/1) 

در این بیت در معنای غیرت به کار رفته است؛ مولوی در « حسد»ی واژه

ستاید و در نگاهی مثبت، این حمیت را هنگام را میجا و بهجا غیرت بهاین

 داند.ستی میه از دوتبرخاس

شود ی مادر به فرزند، حقیقتی انکارناپذیر است. مگر میعشق و علاقه     

 ی خود نخواهد؟ها را برای جگرگوشهمادری پیدا شود که تمام نیکی

                                   مادر ار گوید تو را مرگِ تو باد       مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد                                                  

(7314/8) 

نگری مولانا در این بیت از ظاهر امر عبور کرده و لعن و نفرین مادر مثبت

چه مسلم ایت داند؛ آننسبت به فرزند را نابودی کردارهای زشت فرزند می

-هیچ مادری به بیراهه رفتن و مرتکب خطا شدن را برای فرزند خود نمی

پسندد؛ بنابراین حتی اگر مادری تحت شرایطی خاص از دست اعمال 

-کار، کوچکفرزند خود به تنگ آمده باشد، دوست ندارد به این فرزند نابه

 راه شدن فرزند است.ترین گزندی برسد و در واقع آرزوی او، سربه



آسمان ابری برای خیلی از مردم با حس دلتنگی عجین شده است؛ اما      

 سمان، نویدبخش باران و به دنبال آن طراوت و سرسبزی است:همین آ

کش                                                                                    ابر را گر هست ظاهر رو تُرُش        گلشن آرنده است ابرو و شوره

(8184/5) 

تنگی ناشی از آسمان برخی از عوام شاید در ظاهر امر متوقف شوند و دل

ابری را همیشگی بدانند! اما مولوی با گذر این مرحله و دیدن لطافتی که 

ی آسمان ابری و به دنبال آن بارش باران است؛ به آرامشی درونی نتیجه

 یابند.دست می

انسان در طول زندگی خود با افراد و حوادث گوناگونی سروکار دارد که      

ی این اشخاص و اتفاقات برای او دلخواه و دلپذیر طور قطع و یقین همهبه

اند. مولوی در کامی، نگرانی و ناراحتیها باعث تلخنیستند و برخی از آن

ها و ابیات زیر، انسان را به تحمل این امور ناخوشایند به امید وجود لذت

 کند:ها دعوت میخوشی

 کنندن پریشان میماکنند          ورچه تلخانگرچه ماران، زهرافشان می

 نهـند از شـهـد انبـارِ شِـکرجر          مـیهـا بر کوه و کندو و شنحـل

 کنندکنند          زود تـریـاقاتشـان برمـیزهـرهـا هـرچند زهـری می

                                                                        (85-88/1) 

سازد، وجود ها را ممکن میچه تحمل آلام و رنجانا، آنی مولبه عقیده     

ها را به شیرینی آرامش و امید، هایی است که تلخی حاصل از رنجلذت

کنند؛ چراکه آدمی برای رسیدن به آرامش ناگزیر از تحمل برخی مبدل می

و  از ترس رسیدن شر کسی که به دیگران بدبین است، »هاست.از ناخواسته

به خود، همیشه مضطرب است و از این رو از مردم گریزان ضرر دیگران 

(. 11 ،ص1881گودرزی، یال محمودیملک.«)گیرداست و با کسی انس نمی

بنابراین نه به خاطر دیگران بلکه به خاطر رسیدن خودمان به آرامش 

 روحی باید به دنیای اطراف و اشخاص پیرامون، نگاهی مثبت داشته باشیم. 



 گریننکوهش منفی

نگری کند، از منفینگری سفارش میمولوی به همان اندازه که به مثبت

ی نومیدی نگری، نومیدی را به دنبال دارد و ثمرهدارد. منفیبرحذر می

ی آدمی فراتر از حد تصور است؛ قدرت اندیشهاضطراب و تشویش است. 

دهند. اندیشیم، رخ میگونه که میدر اکثر مواقع اتفاقات آن طوری کهبه

-نگری باعث جذب نیروهای منفی و در نتیجه تشویش و نگرانی میمنفی

ها و فراموش پافشاری بر نقاط منفی زندگی و به خاطر سپردن آن»شود. 

های مثبت، از عوامل مؤثر در اضطراب و نگرانی است. شخصی کردن جنبه

و در  بیندی بدبختی را میها بالاترین نقطهگرا است، در شکستکه منفی

های یابد و دریچهمواقعی که گناه کرده است، راه فرجی برای خود نمی

ها از دست زدن داوریبیند و با پیشامید و فلاح را به روی خود بسته می

گودرزی، یال محمودی)ملک« به کارهای بزرگ، ترس و اضطراب دارد. 

 ( 18 ،ص1881

 تریـوان مهـش خـپیاشد ـر بـکف        آوری   بدگمانی کردن و حرص

 د فراز ـشان ـآن دِر رحمت بر ایش         ده ز آز   ـادیـان نـزان گداروی

 ( 11/1و 14)                                                                       

نگری که به اعتقاد او نوعی کفران در این ابیات مولانا ضمن نکوهش منفی

الهی است، این نوع نگرش را باعث قطع رحمت و نعمت  هایدر برابر نعمت

؛ او در این ابیات با اشاره به ناسپاسی و بدگمانی هاستاز منشأ این موهبت

از  هاهای خداوند و زل ه برداشتن آندر برابر نعمتالسلام( قوم عیسی)علیه

با علت ااصلی بسته شدن  نگری و. سوءظن منفیی الهی، خوان گسترده

 داند. رحمت پروردگار به روی این قوم می درهای

نگر را سرزنش کرده و های منفیمولوی در جایی دیگر از مثنوی، انسان     

ها ترین پدیدهمعتقد است که افرادی با دیدگاه منفی، حتی در آرمانی

 نقاط منفی هستند: واتفاقات هم به دنبال 

 کنی یـتی، خارچینی مـبهش در        نی     ـکیـبینی میبـه عـدر رخ مَّ



 ر تو   ـابی غیـجا نیـار آنـچ خـهی    شت اندر روی تو خارجو       ـگر به

 (8874/1و 8871)                                                            

ترین شرایط ممکن، وجود رینتی منفی در بهمطابق این بیت، تنها نقطه

 .است بدگمان نگر وهای منفیانسان

این یکی بار امتحان، شیرین بپز                                                                                          ز و شورگز ـی تلخ و تیـچند پخت

(1153/5)    

بینی اندیشی و خوشنگر را به مثبتهای منفیدر این بیت نیز مولوی انسان

خواهد که برای یک بار هم که شده عینک ها میآن دعوت کرده و از

با دیدی مثبت  ،نگری را از چشم بردارند و به حوادث اطرافبدبینی و منفی

 بنگرند.

 بلاهای ناچیز، موانعی در برابر مصائب بزرگ

-مولوی معتقد است که باید به بلاهای کوچک با دیدی مثبت و نگاهی به

توانند، سدی در برابر که این بلاها میدور از اعتراض داشته باشیم؛ چرا

-. در زندگی خود ما هم گاه اتفاقی ناخوشایند رخ میبلاهای بزرگ باشند

انگیزاند؛ اما بعد از دهد که در بادی امر حس ناراحتی و اندوه ما را برمی

مانع یک پیشامد ناگواِر عظیم  ،یابیم که همان اتفاقگذشت مدتی درمی

ی یک زمین خوردن جزئی مصونیت ما از یک حادثه بوده است. مثلًا گاهی

 بدتر را به دنبال دارد:

 کمـان وَّ أردَّی شاتَّـلی ما فاتکم           إن أتَّی السرحـوا عـگفت لا تأسَّ

 های سترگان، منع زیانـو آن زی    ه آن بلا دفع بلاهای بزرگ       ـک

 (8117/8و8115)                                                         

مولوی در تأیید این اعتقاد در بیتی دیگر، ناتوانی و فقر آدمی را پناهی در 

 داند:کاری و اندوه میبرابر طمع



              س پر حرص و غمان                                                                 ـاز بلای نف          ی را عجز و فقر آمد امان   ـآدم

(8118/8) 

تر از دیگران در دام نفِس بر این اساس انسانی که نیازمند و ناتوان است؛ کم

آید و از آلودگی حرص و طمع و در نتیجه غم حاصل پرتلبیس گرفتار می

 ماند.ها در امان میاز این رذیلت

 گیرینتیجه

جتناب او از نگری و احاصل این پژوهش، التفات مولوی در مثنوی به مثبت

های قرآنی و تجارب نگری است؛ این عارف بزرگ با عنایت به آموزهمنفی

شخصی خود در زندگی، این نکته را دریافته است که هرچه بیشتر با 

تر دچار ناآرامی و نگاهی مثبت به مسائل دنیای پیرامون بنگریم؛ کم

که نگاه شویم و آرامش بیشتری در زندگی خواهیم یافت؛ چرا اضطراب می

ی دهد و در سایهمثبت، فرصت تجزیه و تحلیل بهتر مسائل را به انسان می

-تواند برای حل مشکلات خود، تصمیمچنین نگرشی است که انسان می

 گیری بهتری داشته باشد.

دور از ای مثبت و بهنگاه مولانا به مسائل و حوادث اطراف به اندازه     

اثنای امور ناخوشایند هم به دنبال  های منفی است که حتی دراندیشه

نکات مثبت و تخفیف تألمات است؛ او معتقد است که گاهی امور ناخواسته 

ها و و در مسیر این باور، رنج ها هستندساز لذتو ناخوشایند، زمینه

 داند.ها میها و شادکامیها را فرصتی برای رسیدن به خوشیبیماری

بافی برحذر داشته و نگری و منفیاز منفی مولوی در مثنوی، مخاطب را     

کند که نماید و تصریح میی مثبت ترغیب میاو را به داشتن نگاه و اندیشه

کند؛ بلکه موجب دلهره و نگرانی تنها مشکلی را برطرف نمینگری نهمنفی

دارد. مولانا حتی بیشتر شخص شده و او را از اتخاذ تصمیم درست، باز می

دارد که داند و بیان میا سدی در برابر مشکلات بزرگ میبلاهای کوچک ر

های چه بسا مشکلات ناچیز و جزئی که مصونیت فرد در مقابل ناگواری

 د.نبزرگ را در پی دار



طور کلی نگرش مولانا در مثنوی به دنیای پیرامون، نگاهی مثبت و به     

ستاید و را میاندیشی نگری و مثبتبینانه است؛ او در مثنوی مثبتخوش

 کند.چنین نگرش و تفکری دعوت میمخاطب را به داشتن 
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Molawi’s positivism in masnavi manavi 

Abstract 

positivism means to have a positive attitude towards the events 

and phenomena of the surrounding world, so that we understand 

the positive points of events and those around us. This is an 

attitude of hope and tranquility; therefore, in order to achieve 



calm and hope, we should not give the chance to negative 

thoughts and despair. 

     In this research, we have tried to study the viewpoint of 

Maulana Jalal al-Din Balkhi in masnavi manavi about positivism 

and goodness. For this purpose, using the methodology of 

literature and poetry of masnavi's poems in this field, the poems 

mentioned in Four categories have been put together, and thus, 

Molawi's view of positive and positive thinking in the four cases 

of "suffering and hardship, the introduction of pleasures, the 

understanding of goodness beyond evil, the negative 

condemnation Grave and miserable disasters, obstacles to great 

disasters" and it was determined that during the rituals of 

masnavi, Molawi has been praised for positivism and negative 

criticism. It has come to be understood that life is a mixture of 

pleasures and illnesses, and in order to achieve what is desired 

and desirable, we must endure the suffering of unpleasant affairs. 
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