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چکیده
گروه یکی از مهمترین پدیدههای اجتماعی است .مولوی در مثنوی ،بارها به مفهوم گروه
اشاره کرده و مریدان و مخاطبان را به سلوک گروهی سفارش کرده است .آنچه مولوی دربارۀ
گروه گفته بسیار پویاست؛ بهطوری که نظرات وی را بهعنوان دانشی نظری میتوان بهکار
بست و بومی ساخت .در این مقاله ،تالش ما آن است که با روش توصیفی -تحلیلی ،نظرات
مولوی را دربارۀ گروه مورد بررسی قرار دهیم و به این پرسشها پاسخ دهیم -1 :معیارهای
تشکیل گروه کداماند؟  -2فواید تشکیل گروه چیست؟  -3آسیبهای گروه چیست؟ و پس
از بررسی مثنوی به این نتایج دست یافتیم که  -1مولوی معیار تشکیل گروه را شباهت افراد
میداند -2 .او فواید تشکیل گروه را ضرورت پیمودن راه ،اجرای دستورات دین ،از بین
رفتن ناامیدی و ...میداند -3 .مولوی آسیبهای گروه را بیوفایی اعضای گروه ،نداشتن
هدف مقدس ،رهبر ناآگاه ،همگروهی با افراد نادان و ناشایسته و ...بیان میکند.
واژگان کلیدی :مولوی ،مثنوی ،گروه ،جامعه ،سلوک.
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مقدمه و بیان مسئله
از رهآوردهای اسالم در زندگی انسانها ،تمدن دیرپایی بود که توانست در بسیاری از کشورها
خوش بدرخشد .کسانی مانند مولوی پروردۀ فرهنگ ایرانی -اسالمی هستند .مردم ایران پیش از
اسالم بهوسیلۀ کتابهایی مانند کلیلهودمنه با اندیشههای سیاسی ،اجتماعی ،تربیتی و ...آشنا
بودند .بعد از ظهور و گسترش اسالم ،اندیشهورزی اسالمی با پیشینهای که پیشتر در ایران وجود
داشت ،با بزرگانی همچون فارابی (قرن چهارم) ،ابنسینا (قرن پنجم) ،ابوحامد غزالی (قرن
ششم) ،سعدی (قرن هفتم) و مولوی (قرن هفتم) به اوج خود رسید .از میان اندیشهورزان
مسلمان ،مولوی از جایگاه ویژهای برخوردار است .وی در زمینۀ علومانسانی نظرات بسیار مهمی
دارد .او گاهی در مقام یک جامعهشناس حاضر میشود و سخنانی بیان میکند که اهل فن را به
تفکر وامیدارد .با دقت در زندگانی مولوی میفهمیم که وی ،خود سلوک گروهی را در مسیر
عرفانیاش پیاده کردهاست؛ همچنان که یارانی مانند برهانالدین محقق ترمذی ،شمس تبریزی،
صالحالدین زرکوب ،حسامالدین چلبی و مریدان فراوان دیگری نیز داشته است که با او به
سلوک میپرداختهاند (سپهساالر .)111 -111 :1321 ،مولوی برخالف بسیاری از عارفان ،که
سلوک گروهی را باعث انحراف سالک میدانند ،اعتقاد دارد که سلوک گروهی باعث ثبات قدم
و رسیدن به هدف میشود .البته اذعان داریم که این مفاهیم جامعهشناسانه بدین شکل امروزی،
در ذهن مولوی نبوده ،ولی بدون شک ،اهمیت قائل شدن برای گروه و موفقیت در سایۀ آن از
دغدغههای ذهنی او بوده و بهدرستی به همین مسائل میاندیشیده است؛ هرچند طبیعی است که
اصطالحات دقیق صاحبنظران امروزی را بهکار نبرده باشد .حکایتها و ابیات فراوانی در
مثنوی در زمینه گروه و اهمیت آن وجود دارد که ذکر و نقل همۀ آنها از حوصلۀ یک مقاله
خارج است؛ بنابراین ،بهناچار در زمینههای مختلف موضوع بحث ،فقط به ذکر نمونههای
محدودی اکتفا میکنیم و از نقل و تحلیل همۀ موارد آگاهانه خودداری میکنیم .ذکر این نکته نیز
الزامی است که در نگاه نخست امکان دارد مباحث مطرح شده در مقاله ،ذهن خواننده را به
سمت و سوی معهودِ اندیشههای عرفانی و دینی ببرد و مطابقت با آن اندیشهها پذیرفتنیتر
باشد؛ اما حقیقت آن است که افق دید مولوی آنقدر گستردگی معنایی دارد که قابل تعمیم به
مسائل جامعهشناسی جدید ،روانشناسی و ...نیز باشد.
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در این پژوهش خواهیم کوشید نظریات مولوی را دربارۀ گروه مورد بررسی قرار دهیم.
بدین منظور نخس ت گروه و چگونگی آن را تبیین می کنیم؛ سپس به بررسی نظر مولوی
خواهیم پرداخت.
اهداف و سؤاالت تحقیق
در این پژوهش تالش میکنیم نظرات مولوی را دربارۀ گروه بکاویم و به این سؤاالت پاسخ
دهیم -1 :مولوی معیارهای تشکیل گروه را چه میداند؟  -2از نظر مولوی فواید تشکیل گروه
چیست؟  -3آسیبهای گروه از نظر مولوی چیست؟

پیشینۀ تحقیق
از زمان مرگ مولوی تاکنون ،تحقیقات فراوانی در رابطه با زندگی ،آثار و عرفان وی صورت
گرفته است .چند مورد از تازهترین مقالههایی که مرتبط با موضوع ما نیز هستند عبارتاند از:
رحمدل ( )1331در مقالۀ «نگاهی به ساختار اجتماعی اندیشۀ مولوی در مثنوی» به بررسی
اندیشه های اجتماعی مولوی در عرصۀ شناخت ،نقد و تحلیل رفتارهای اجتماعی پرداختهاست.
روحانی ( )1331در مقالۀ «انگیزههای شاعری و منابع الهام مولوی در دیوان شمس» انگیزههای
مولوی را برای سرودن شعر بررسی کرده است .ثابت ( )1331در مقالۀ «شهر و ده در اندیشۀ
مولوی» به بررسی شهر و ده از نظر مولوی پرداخته است .غالمحسینزاده و قاسمزاده ()1331
در مقالۀ «رفتارشناسی مکر و نیرنگ در جامعۀ استبدادی از نگاه مولوی» با تکیه بر نظریات
رفتارشناسان و روانشناسان اجتماعی کوشیدهاند داستان «موسی و فرعون» را در مثنوی از نظر
مکر و نیرنگهای آن مورد بررسی قرار دهند .همچنان که آوردیم ،هیچکدام از پژوهشها تاکنون
به موضوع گروه از نظر مولوی اختصاص نداشته و به این موضوع اشارهای نکرده است.

چارچوب نظری
شاید از نخستین روزگار زندگی بشر و دیگر جانوران در این جهان ،حرکتهای گروهی انجام
میگرفته است بنابراین نمیتوان آغازی را برای کارهای گروهی در نظر گرفت .گروه از جمله
پدیدههای اجتماعی است که بهخاطر نقش مهمی که در رسیدن به اهداف دارد ،در پژوهشهای
انسانشناسانه بسیار مورد توجه قرار میگیرد .دو دسته از پژوهشگران بیش از سایر افراد به
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مفهوم گروه توجه دارند؛ روانشناسان اجتماعی و جامعهشناسان .برای نخستینبار از روانشناسان
اجتماعی کسانی مانند «هیمن« ،»1نیوکمب« ،»2مظفر شریف« ،»3سینگر« ،»1لئون فستینگر »1و از
جامعهشناسان کسانی مانند «چارلز هورتن کولی« ،»1مرتن »1و «دورکیم »3دربارۀ گروه نظریاتی
ارائه کردهاند .گروه مانند پدیدههای اجتماعی دیگر تعاریف گوناگونی دارد .برخی آن را
«مجموعه افرادی میدانند که نیازمندیها و وابستگیهای متقابل خود را بهنحوی از انحا برطرف
میکنند( ».برکوویتز .)333 -311 :1312 ،برخی میگویند« :گروه عبارت است از دو یا چند نفر
که رابطۀ متقابل با یکدیگر دارند ،گردِ هم میآیند تا به هدفهای خاصی دست یابند( ».رابینز،
 111 :1333و  .)Baron, 1986: 240برخی نیز گروه را چنین تعریف میکنند« :گروه مرکب از
تعدادی از انسانهاست که با یکدیگر روابط متقابل داشته ،از عضویت خود در یک جمع که
اعضای آن از یکدیگر انتظار اعمال و رفتار مشترکی دارند ،آگاهاند( ».کوئن )121 :1313 ،از
مجموع این تعریفها میتوان نتیجه گرفت که  -1گروه بیش از دو نفر است -2 .هدف یا نیازی
برای تشکیل گروه الزم است -3 .ارتباط در میان اعضای گروه و مشارکت اعضا برای کسب و
تأمین هدف یا نیاز وجود دارد -1 .افرادی که به گروه میپیوندند اغلب هدف یا اهداف مشترکی
دارند که اگر بخواهند به صورت فردی در جهت رسیدن به آن اقدام کنند ،رسیدن به آن به طول
میانجامد یا حتی غیرممکن میباشد.
علتهای بسیاری برای پیوستن افراد به گروه وجود دارد .از جملۀ آنهاست -1« :امنیت :فرد
با پیوستن به گروه ،از تنهایی نجات پیدا کرده و احساس قدرت بیشتری میکند -2 .پایگاه یا
مقام  -3احساس ارزش شخصی  -1تأمین نیاز  -1قدرت  -1تأمین هدف  -1ایجاد انگیزه»
(رابینز 111 :1333 ،و برکویتز .)311 :1312 ،مولوی از جمله عارفانی است که به تشکیل گروه
سفارش کرده و نظراتی را دربارۀ چگونگی آن ارائه کرده است .نظریات فراوانی دربارۀ ساختار و
چگونگی گروه وجود دارد؛ ولی ما در این پژوهش بر نظریۀ خاصی تکیه نداریم و خواهیم
کوشید بر ویژگیهای مشترک نظرات مولوی با مفهوم و ویژگیهای گروه تمرکز کنیم.
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روش تحقیق
این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی انجام شده و با تکیه بر این روش به بررسی نظرات
مولوی دربارۀ گروه و مقایسۀ آنها با نظرات جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی پرداختهایم.

یافتههای تحقیق
مولوی بسیار بر کار گروهی تأکید دارد و آن را باعث موفقیت میداند .او اساس تشکیل گروه را
شباهت افراد می داند .مولوی در مثنوی فوایدی را برای کار گروهی قائل شده و معتقد است که
آسیبهایی نیز گروه را تهدید میکند.
برخی خاستگاه تفکر مولوی را دو موضوع دانستهاند -1« :بایدها و نبایدهایی که از خاستگاه
عرف اجتماعی و فرهنگ عمومی نشئت میگیرد و از آن به اخالق تعبیر میشود -2 .بایدها و
نبایدهایی که از فکر و تجربه و روانشناسی اجتماعی موالنا سرچشمه میگیرد و از آن به اندیشۀ
اجتماعی تعبیر میشود» (رحمدل .)13 :1331 ،نظرات مولوی دربارۀ گروه را نیز میتوان اندیشۀ

اجتماعی مولوی بهحساب آورد .در ادامه میکوشیم نظرات مولوی را دربارۀ گروه در مثنوی
مورد بررسی قراردهیم.

 -4تشکیل گروه
مولوی شباهت اعضای گروه را برای پذیرفته شدن در گروه و تشکیل آن ضروری میداند.
همچنان که در ادامه خواهد آمد این شباهت میتواند شباهت مشرب ،مسیر و هدف شباهت در
جنس (ویژگیهای مشترک) ،شباهت ظاهری و درد مشترک باشد.
شباهت مشرب ،مسیر و هدف
به اعتقاد فستینگر «مردم مایل اند وارد گروه هایی شوند که دارای افکار و تواناییهای مشابه و
هماهنگ با خودشان هستند .آنها از گروههایی که دارای چنین ویژگیهایی نباشند خارج
می شوند یا رفتار و افکار خود را بهگونهای تغییر می دهند که با الگوهای رایج در گروه تطابق
پیدا کند» (صدیق سروستانی و هاشمی .)111 :1331 ،مولوی میگوید :باطالن و عاطالن
به خاطر مشرب و مسیر اشتباهی که دارند حاضر نیستند ح رف حق را بشنوند و به راه راست
گرایش پیدا کنند.
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ز آن عجببببتبببر دیبببدهایبببد از مبببن بسبببی

لیببک حببق را کببی پببذیرد هببر خسببی؟

ببببببباطالن را چببببببه ربایببببببد؟ ببببببباطلی

عبباطالن را چببه خببوش آیببد؟ عبباطلی
(مولوی)211 :1311 ،

بنابراین این شباهت در گروه بدکاران و شیاطین آنان را به تشکیل گروه برای بدکاری خود
سوق میدهد .اینان هنجارشان بدکرداری است و اگر کسی بخواهد از گروه آنان خارج شود ،با
سرسختی اعضای گروه روبرو میشود.
از نُببببی برخبببوان کبببه شبببیطانان اِنبببس

گشببتهانببداز مسببخ حببق بببا دیببو جببنس

دیبببو چبببون عببباجز شبببود در افتنبببان

اسببببتعانت جویببببد او زیببببن انسببببیان

کببببه شببببما یاریببببد بببببا مببببا یبببباریی

جانبببببب ماییبببببد جانبببببب داریبببببی

گبببر کسبببی را ره زننبببد انبببدر جهبببان

هبببر دو گبببون شبببیطان برآیبببد شبببادمان

ور کسببی جببان بُببرد و شببد در دیببن بلنببد

نوحبببه مبببیدارنبببد آن دو رشبببکمنبببد

هببببر دو مببببیخاینببببد دنببببدان حسببببد

ببببر کسبببی کبببه داد ادیبببب او را خِبببرد
(همان)111 :

این ابیات را در بیان اینکه شیاطین یک گروه هستند و ویژگیهای مشترک ،از جمله مسیر
شیطانی و حسد دارند ،آورده است .میتوان شباهت در مشرب ،مسیر و هدف را به وفاق
گروهی تعبیر کرد« .اشتراک اعضای گروه در زمینۀ غیرمادی اجماع یا وفاق گروهی نام دارد.
بیگمان هرگاه اعضای گروه از لحاظ افکار و امیال و رسوم و جز اینها بهحد کفایت هماهنگ
نباشد ،گروه بر یگانگی کافی دست نخواهد یافت( ».آگبرن و نیمکوف )111 :1333 ،مولوی
دربارۀ شباهت خوبیها میگوید:
خوب خوبی را کند جذب این بدان

طیّبببات للطَّیببببین 1ببببر وی بخبببوان
(مولوی)111 :1311 ،

شباهت در جنس (ویژگیهای مشترک)
مولوی یکی از شباهتهایی را که باعث پیوستن به گروه میشود شباهت نوع یا جنس میداند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1اقتباسی از (سورۀ نور )21 ،است.
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ز آن کببه هببر جنسببی ربایببد جببنس خببود

گبباو سببوی شببیر نببر کببی رو نهببد؟

گبببرگ ببببر یوسبببف کجبببا عشبببق آورد؟

جبببز مگبببر از مکبببر تبببا او را خبببورد

چبببون ز گرگبببی وارهبببد محبببرم شبببود

چبببون سبببگ کهبببف از بنبببیآدم شبببود
(همان)213 :

همچنین در «حکایت تملّقکردن دیوانه جالینوس را و ترسیدن جالینوس» مولوی شباهت و
ویژگی مشترک را که میتواند جنسیتی باشد ،شرط همگروهی میداند.
گبببر نبببه جنسبببیت بُبببدی در مبببن از او

کبببی رو آوردی ببببه مبببن آن زشبببترو؟

چون دو کس بر هم زنبد ،ببی هبیچ شبک

در میانشببببان هسببببت قببببدر مشببببترک

کببی پببرد مرغببی مگببر بببا جببنس خببود؟

صبببحبت نببباجنس گبببور اسبببت و لحبببد
(همان)211 :

شباهت ظاهری
حکایتی که برای توجیه شباهت ظاهری اعضای گروه آورده «حکایت سبب پریدن و چریدن
مرغی با مرغی که جنس او نبود» است .در این حکایت مولوی میگوید:
آن حکیمببببی گفببببت :دیببببدم در تکببببی

مببیدویببدی زاب بببا یببک لببکلکببی

در عجببببب مانببببدم بجسببببتم حالشببببان

تببا چبببه قبببدر مشببترک یبببابم نشبببان

چببون شببدم نزدیببک ،مببن حیببران و دنببگ

خببود بدیببدم هببر دوان بودنببد لنببگ
(همان)211 :

در این حکایت میبینیم که بهجز لنگیِ پا هیچ شباهتی بین این دو مرب نیست .با توجه به
حکایت ،شباهت باید در میان اعضای گروه وجود داشته باشد ،هرچند بسیار جزئی و حتی
ظاهری باشد.
درد مشترک
طبق نظریهای که به نظریۀ تعادل معروف است «افراد براساس عواطف و نگرشهای مشابه
راجعبه اشیا و اهدافی که بهطور مشترک به آنها ربط دارد به یکدیگر جذب میشوند» (برومند،
 )211 :1331مولوی در نینامه یکی از شباهتهای اعضای گروه را درد مشترک میداند:
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سبببینه خبببواهم شبببرحه شبببرحه از فبببراق

تببببا بگببببویم شببببرح درد اشببببتیاق...

نبببی حریبببف هبببر کبببه از یببباری بریبببد

پبببردههبببایش پبببردههبببای مبببا دریبببد...

محببرم ایببن هببوش جببز بببیهببوش نیسببت

مببر زبببان را مشببتری جببز گببوش نیسببت...

هرکببببه او از هببببمزبببببانی شببببد جببببدا

ببببیزببببان شبببد گرچبببه دارد صبببد نبببوا
(مولوی)3 :1311 ،

همچنان که میدانیم موضوع عشق مولوی به شمس بسیار مشهور است .شمس نیز بی
مولوی ناتوان از سلوک بوده است .شمس «در پی صاحب دردی است ،تا سخن او را به جان
دریابد .تا اینکه به جاللالدین مولوی برمیخورد ،که هر دو سوختۀ یک آتشاند» (نقوی:1333 ،
 .)31میتوان این همنوایی با گروه را در این ابیات مشاهده کرد .در جای دیگر ،علت نگرویدن
ابوجهل را در نداشتن درد مشترک دانسته است.
چبببون اببببوبکر از محمّبببد بُبببرد ببببو

گفببت :هببذا لببیس وجببه کبباذبُ

چبببون نببببد بوجهبببل از اصبببحاب درد

دیببد صببد شببقر قمببر ببباور نکببرد
(مولوی)213 :1311 ،

 -4فواید گروه
از نظر مولوی ،تشکیل گروه فوایدی دارد که تشکیل آن برای ما بسیار مهم است .این فواید
عبارتاند از :ضرورت پیمودن راه ،دستور دین ،منفعترساندن به دیگران ،از بین رفتن سختیها،
جلوگیری از انحراف ،از بین رفتن ناامیدی ،پیدا شدن راه ،مشورت و مشارکت .در ادامه به
بررسی و تحلیل آنها میپردازیم.
ضرورت پیمودن راه
مولوی پیوستن به یار و گروه را جزء ضروریات پیمودن راه می داند .او میگوید :برای
رسیدن به خدا تو باید به دنبال پیر بروی؛ چون پیر نیز خود از کس دیگری روش رسیدن را
آموخته است.
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رو بجببببو یببببار خببببدایی را تببببو زود

چببون چنببان کببردی خببدا یببار تببو بببود

آن کببه بببر خلببوت نظببر بردوختببه اسببت

آخِببر آن را هببم زِ یببار آموختببه اسببت

خلببببوت از اغیببببار بایببببد نببببه ز یببببار

پوسبببتین بهبببرِ دی آمبببد نبببه بهبببار
(مولوی)112 :1311 ،

همچنان که از بیت سوم برمیآید ،مولوی نیز به مانند جامعهشناسان به تقسیم جامعه به گروه
خود و سایرین پرداختهاست .یکی از پژوهشگران علوماجتماعی به نام «سامنر »1عقیده دارد
«درصورتیکه به جستجوی مالک تمایزگذاری محیط اجتماعی بپردازیم ،میتوانیم از تقسیم
جامعه به گروه خود (درون گروه) و سایرین (برون گروه) سود جوییم .او مدعی است این
تمایزگذاری ،روابط اجتماعی انسانها با یکدیگر را متأثر میکند .درواقع ما دوست درونگروه و
متخاصم برونگروه هستیم( ».برکوویتز .)333 :1312 ،با الهام از این تقسیمبندی ،میتوان اغیار را
برونگروه و درونگروه را یاران و کسانی که با ما درد مشترک دارند دانست .بهنظر نیوکمب دو
گونه گروه مرجع وجود دارد« -1 :گروه مرجع مثبت» گروهی است که فرد تمایل به حضور و
عضویت در آن دارد و نگرشها و رفتارهای جاری در آن را مطلوب میانگارد« -2 .گروه مرجع
منفی» گروهی است که جاذبهای برای فرد ندارد و او سعی میکند خود را از آن دور نگه دارد
(صدیق سروستانی و هاشمی .)113 :1331 ،مولوی در جاهای دیگر هم ،از این افراد یکدل
سخن گفته و آنان را برابر با خود راه دانسته است:
چشبببمهبببا را چبببار کبببن در اعتببببار

یببار کببن بببا چشببم خببود دو چشببم یببار...

یببببار باشببببد راه را پشببببت و پنبببباه

چببون کببه نیکببو بنگببری ،یببار اسببت راه
(مولوی)111 :1311 ،

دستور دین
مولوی در «حکایت آن صیّادی که خویشتن در گیاه پیچیده بود »...از زبان پرنده به طرفداری از
تشکیل گروه و عرفان گروهی میپردازد و ضرورتهایی را برای آن برمیشمارد .از جملۀ این
ضرورتها آنکه دستورات دینی در راستای سلوک گروهی قراردارد:
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
. W.G. Sumner
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مببرب گفببتش :خواجببه در خلببوت مببهایسببت

دیببن احمببد را ترهّببب نیببک نیسببت...

از ترهّبببب نهبببی کبببرده اسبببت آن رسبببول

ببببدعتی چبببون درگرفتبببی ای فضبببول؟

جمعببه شببرط اسببت و جماعببت در نمبباز

امببببر معببببروف و ز منکببببر احتببببراز

مصبببلحت در دیبببن مبببا جنبببگ و شبببکوه

مصببلحت در دیببن عیسببی غببار و کببوه
(همان)133-311 :

این ابیات اشاره دارند به احادیثی از پیامبر(ص) که فرمودند« :خداوند مرا برای رهبانیت
برنینگیخته است؛ بلکه بهترین دین خدا ،آئین راستین و آسان اسالم است» (کلینی/1 :1311 ،
 .)111همچنین در جای دیگر فرمودند« :رهبانیت امت من هجرت ،جهاد ،نماز ،روزه ،حج و
عمره است» (همان) .با توجه به این ابیات که مضمونشان بر این احادیث نبوی تکیه دارد ،می-
توان نتیجه گرفت که از نظر مولوی گروه یا بهتر بگوییم با مردم بودن یک تکلیف دینی است که
باید اجرا گردد.
منفعترساندن به دیگران
بهنظر هیمن و سینگر «انسانها در شکلدهی به نگرشهای خود بیش از آنکه به خود متکی
باشند به گروههایی که با آنان در ارتباطاند تکیه دارند» ( .)Hyman, 1968: 152بهنظر مولوی،
تعامل با دیگران میتواند به آنها منفعت برساند و ما را نیز بهخاطر صبری که از بدخویان
میکشیم پاداش برساند .او از زبان آن پرنده سودِ با جماعت بودن را چنین بیان میکند:
رنببج بببدخویان کشببیدن زیببر صبببر

منفعببت دادن بببه خلقببان همچببو ابببر
(مولوی)311 :1311 ،

مولوی در فیه ما فیه نیز میگوید« :مرا خویی است که نخواهم هیچ دلی از من آزرده
شود ...آخر من تا این حد دل دارم که این یاران که به نزد من میآیند از بیم آنکه ملول نشوند
شعری میگویم تا به آن مشغول شوند و اگر نه من از کجا ،شعر از کجا .واهلل که من از شعر بی-
زارم( ».مولوی ) 11 :1331 ،درواقع شعر خواندن برای مردم و گروه خود را منفعتی دانسته است
که از وی به آنان میرسد.
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از بین رفتن سختیها
رابینز 1دربارۀ مزیت گروه میگوید« :فرد با پیوستن به گروه از تنهایی نجات پیدا کرده و احساس
قدرت بیشتری میکند( ».رابینز )111 :1333 ،مولوی نیز دربارۀ از بین رفتن سختیها با پیوستن
به گروه معتقد است که بدون گروه فرد در تنگنا میافتد .با گروه پیشرفت انسان صد برابر می-
شود .درحالیکه اگر بخواهد به تنهایی راهی را طی کند ،باید سختیهای فراوانی را پشت سر
بگذارد.
هسبببت سب بنّت ره جماعبببت چبببون رفیبببق

بببیره و بببییببار افتببی در مضببیق

راه چببببه بببببود؟ پُببببر نشببببان پببببایهببببا

یبببار چبببه ببببود نردببببان رایهبببا...

آنکببببه تنهببببا در رهببببی او خببببوش رود

بببا رفیقببان سببیر او صببد تببو شببود

چنببد سببیخ و چنببد چببوب افببزون خببورد

تبببا کبببه تنهبببا آن بیاببببان را بُبببرد...
(مولوی)133 :1311 ،

جلوگیری از انحراف
گروه معموالً حول محور یک یا چند ارزش اجتماعی ساخته میشود .ارزش اجتماعی یعنی
«واقعه یا چیزی که مورد اعتنای جامعه قرار گیرد» (آگبرن و نیمکوف .)133 :1333 ،جامعه
«میکوشد که همواره اعضای جدید خود را در ضمن جریان جامعهپذیری ،با موازین مقبول
جامعه ،که هنجارهای اجتماعی خوانده میشود ،همنوا کند» (همان .)111 :در این رابطه مولوی
معتقد است که تشکیل گروه باعث جلوگیری از بدکاری و بدسخنی و ممانعت از عقل جزئینگر
میشود.
زان کببه بببا عقلببی چببو عقلببی جفببت شببد

مببانع بببد فعلببی و بببد گفببت شببد

نفببس بببا نفببس دگببر چببون یببار شببد

عقببل جببزوی عاطببل و بیکببار شببد
(مولوی)112 :1311 ،

این پیشرفت گروه میتواند هم بهخاطر هماندیشی و هم رعایت هنجارهای مورد پذیرش
گروه و جامعه باشد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
. Stephen Robbins
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از بین رفتن ناامیدی
به نظر برکوویتز « انگیزش در درون گروه بیشتر از برون گروه است» (برکوویتز.)313 :1312 ،
انگیزش عبارت است از « هر عاملی که باعث فعالیت موجود زنده شود» (مان.)331 :1333 ،
مولوی نیز معتقد است :با پیوستن به گروه و زیر سایۀ یار قرار گرفتن از ناامیدی بیرون
خواهیم آمد.
چببون ز تنهببایی تببو نومیببدی شببوی

زیببر سببایۀ یببار خورشببیدی شببوی
(مولوی)112 :1311 ،

البته منظور از یار در این بیت ،پیر است که بهخاطر مورد اعتماد بودن با لفظ یار از او یاد
کرده است .از پیر در عرفان ،بهعنوان رهبر گروه بسیار به نیکی از او یاد شده و در نزد سالکان از
ارج فراوانی برخوردار است؛ بهگونهای که در بخش زیادی از کتابهای عرفانی از پیر بهعنوان
مهمترین رکن گروه یاد شده است.
پیدا شدن راه
رابینز میگوید« :در بسیاری از اوقات ،مدّت زیادی طول میکشد تا یک نفر بتواند کار خاصی را
انجام دهد .در سایۀ همفکری و همکاری میتوان کارهای مشکل را آسان ساخت» (رابینز،
 .)111 :1333مولوی میگوید :اگر انسانهای عاقل با هم همراه شوند روشنایی عقالنی پدیدار
میشود و به پیروزی میانجامد.
عقبببل ببببا عقبببل دگبببر دو تبببا شبببود

نببببور افببببزون گشببببت و ره پیببببدا شببببود
(مولوی)112 :1311 ،

مشورت و مشارکت
تشکیل عاقالنۀ گروه میتواند به مشورت نیز بینجامد و باعث پیشرفت و همافزایی شود .بهنظر
مولوی ،فرد با پیوستن به گروه و مشورت با عاقالن از بالها رهیده و پیشرفت میکند.
ور چببه عقلببت هسببت ،بببا عقببل دگببر

یبببار بببباش و مشبببورت کبببن ای پبببدر

بببا دو عقببل ،از بببس بالهببا وارهببی

پبببای خبببود ببببر اوج گبببردونهبببا نهبببی
(همان)132 :
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علتهای پیروزی گروه
مولوی دو عامل «یکی شدن اعضای گروه» و «تقسیم کار براساس تخصصها در میان اعضای
گروه» را باعث پیروزی گروه میداند.
 -4یکیشدن اعضای گروه
یکیشدن اعضای گروه یا ادغام ،عبارت است از «هماهنگ شدن اهداف فردی با اهداف
گروهی» (رابینز .)31 :1333 ،مولوی در ابیاتی میگوید که نباید بهدنبال ما و من بود؛ بلکه باید
تنها یکی را در میان دید و بس.
گر همبیخبواهی کبه بفبروزی چبو روز

هسبببتی همچبببون شبببب خبببود را بسبببوز

هسببتیات در هسببتِ آن هسببتینببواز

همچببببو مببببس در کیمیببببا انببببدر گببببداز

در من و مبا سبخت کردسبتی دو دسبت

هسببت ایببن جملببه خرابببی از دو هسببت...

هببر کببه او بببر در مببن و مببا مببیزنببد

ردِّ ببببباب اسببببت او و بببببر ال مببببیتنببببد
(مولوی)132-131 :1311 ،

 -4تقسیم کار براساس تخصصها در میان اعضای گروه
تقسیم کار یعنی «کار به چندین مرحله که هر مرحله از مراحل آن باید بهوسیلۀ فرد خاصی [از
افراد گروه] انجام گیرد و تکمیل شود» (رابینز .)111/3 :1311 ،دورکیم تقسیم کار را زائیدۀ
دنیای متمدن میداند که هرکسی تخصصی دارد (آگبرن و نیمکوف .)111 :1333 ،مولوی با
آوردن «حکایت شبدزدان که سلطان محمود ،شب در میان ایشان افتاد» میگوید با توجه به
اینکه هر کسی دارای تخصصی است باید در گروه براساس تخصصها تقسیم کار انجام گیرد ،تا
بتوان به سختترین هدفها هم نائل شد .در این داستان با یک گروه موفق سروکار داریم؛
چراکه با تقسیم کار توانستهاند بهراحتی به هدف خود برسند .تقسیم تخصصها را در میان گروه
دزدان میتوانیم جست .بدین ترتیب که یکی زبان سگ را میفهمد ،دیگری اگر کسی را که در
شب ببیند ،در روز میشناسد ،دزد سوم نقبزن ماهری است و ...با این تخصصهاست که
موفق میشوند خزانۀ سلطان محمود را سرقت کنند.
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آن یکببی گفببت :ای گببروه فببنفببروش

هسبببت خاصب بیّت مبببرا انبببدر دو گبببوش

که ببدانم سبگ چبه مبیگویبد ببه بانبگ

قبببوم گفتنبببدش :ز دینببباری دو دانبببگ

آن دگبببر گفبببت :ای گبببروه زرپرسبببت

جملببه خاصببیت مببرا چشببم انببدر اسببت...

گفببت یببک  :خاصببیّتم در بببازو اسببت

کببه زنببم مببن نقبببهببا بببا زور دسببت

گفببت یببک  :خاصببیّتم در بینببی اسببت

کبببار مبببن در کارهبببا ببببوبینی اسبببت...

گفببت یببک :نببک خاصببیّت در پنجببهام

کبببه کمنبببدی افکبببنم طبببول علبببم...

بعببد از آن جملببه بببه هببم بیببرون شببدند

سبببوی قصبببر آن شبببه میمبببون شبببدند
(مولوی)111-113 :1311 ،

تقسیم کار در این داستان براساس تخصص هر فرد بوده و باعث پیروزی گروه شده است.
آسیبهای گروه
مولوی بیشتر دیدگاههای خود را دربارۀ آسیبهای گروه در ضمن حکایات آورده است .از نظر
او آسیبهای گروه عبارتاند از :ایمن گمانبردن خود از بدیها و یارینجستن از متخصصان،
بیوفایی اعضای گروه ،نداشتن هدف مقدس ،رهبر ناآگاه و ضعف همرنگی ،همگروهی با افراد
نادان و ناشایسته ،تناقض اهداف در بین افراد گروه و تعارض زیاد نگرشهای افراد .در ادامه این
آسیبها را بررسی میکنیم.
ایمن گمانبردن خود از بدیها و یاری نجستن از متخصصان
ایمن گمانبردن خود از بدیها با مفهوم «قوممداری» برابر مینماید .قوممداری «بیانگر موقعیت
کسانی است که باور دارند یک شیوۀ خاص از رفتار ،زندگی ،اقدام یا تفکر باید بر شیوههای
دیگر ترجیح داده شود( ».محسنی )111 :1331 ،این شیوۀ تفکر «غالباً مانع نوآوریهای احتماالً
سودمند میشود» (کوئن .)13 :1313 ،در این مورد مولوی «حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان
را میکشت» را آورده است :در این داستان وزیر پادشاه یهودیان با از جانگذشتگی به درون
مسیحیان رخنه کرده و دین آنان را خدشهدار میکند تا بتواند مسیحیان را گمراه کند و سرانجام
موفق میشود .مولوی در پایان این حکایت ،ابیاتی را میآورد که بر آفتِ گمان نیک بردن
اعضای گروه از بدیهای درونی و بیرونی و نیز مدد نجستن از پاکان الهی داللت دارد.
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انببدرین فتنببه کببه گفتببیم آن گببروه

ایمبببن از فتنبببه بُدنبببد و از شبببکوه

ایمببببن از شببببرّ امیببببران و وزیببببر

در پنبببباه نببببامِ احمببببد مُسببببتجیر

نسببل ایشببان نیببز هببم بسببیار شببد

نببببور ناصببببر آمببببد ،یببببار شببببد

و آن گببببروه دیگببببر از نصببببرانیان

نبببامِ احمبببد داشبببتندی مسبببتهان

مسبببتهن و خبببوار گشبببتند از فبببتن

از وزیبببر شبببوم رایِ شبببوم فبببن
(مولوی)33 :1311 ،

بنابراین اعضای گروه باید همیشه خطرات را پیشبینی کنند و برای آن راهحلی بیندیشند.
بیوفایی اعضای گروه
همانطور که در حکایت «تنها کردن باغبان ،صوفی و فقیه و علوی را از همدگر» آمده است
بهخاطر آنکه صوفی ،فقیه و علوی پیمان محکمی با یکدیگر ندارند ،باغبان بهراحتی ،آنها را
میفریبد و یکی پس از دیگری آنها را از پای درمیآورد .مولوی چنین آنها را توصیف کرده است:
باغببببانی چبببون نظبببر در بببباب کبببرد

دیببد چببون دزدان بببه بببابِ خببود سببه مببرد

یببک فقیببه و یببک شببریف و صببوفئی

هببببر یکببببی شببببوخی ،بُببببدی الیببببوفئی
(همان)212 :

همچنانکه در بیت دوم میبینیم هریک از آنها را بیوفا و پیمانشکن معرفی کردهاست.
نداشتن هدف مقدس
همانطورکه در «حکایت منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان» آمده است منافقان تشکیل یک
گروه میدهند و بهخاطر حسادتی که دارند مسجدی را بنا میکنند و هدف اصلی آنها در این کار
ستیز کردن با پیامبر (ص) است که خوشبختانه شکست میخورند و به هدف نمیرسند؛ چراکه
هدف آنها مقدس نیست.
کببببز بببببرای عبب بزّ دیببببن احمببببدی

مسبببجدی سبببازیم و ببببود آن مرتبببدی

ایببن چنببین کببژ بببازیی مببی باختنببد

مسبببجدی جبببز مسبببجد او سببباختند...

ای دریغبببا ،کبببان سبببخن از دل بُبببدی

تبببا مبببراد آن نفبببر حاصبببل شبببدی
(همان)211 :
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رهبر ناآگاه و ضعف همرنگی
همچنانکه در «حکایت دقوقی و کراماتش» آمده است؛ آن هفت مرد ،یک گروه را تشکیل
می دهند .خالصۀ داستان بدین شرح است که دقوقی پس از ریاضت و کشف و شهود ،موفق
میشود هفت مردان را مالقات کند .آنها او را بهعنوان امام جماعت خود برمیگزینند .در پایان
نماز هستند که متوجه میشوند دریای طوفانی درحال غرق کردن یک کشتی است .تااینکه
دقوقی دعا میکند و کشتی و کشتیسواران از غرقشدن نجات مییابند .بهخاطر آنکه دقوقی
قانون هفتمردان را ،که توکل به رضای خداوند است ،نادیده میگیرد او را ترک میکنند.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رهبر گروه اگر از درون گروه انتخاب شود ،بهتر است؛ چراکه
اعضای گروه او را بهتر میشناسند و او نیز با هنجارهای گروهی آشنایی خواهد داشت.
«هنجارهای گروهی قوانینی هستند که گروه آنها را بهکار میبندد؛ بنابراین هنجارها دربارۀ بایدها
و نبایدها کامالً تجویزی هستند» ( .)Pennington, 2014: 85دقوقی نیز اگر در درون گروه رشد
مییافت و عرف درونگروهی را میدانست ،از آن تخطی نمیکرد .هفتمردان پس از دعای
دقوقی میگویند:
چببون رهیببد آن کشببتی و آمببد بببه کببام

شبببد نمببباز آن جماعبببت هبببم تمبببام

فُجفُجبببببی افتادشبببببان ببببببا همبببببدگر

کبببین فضبببولی کیسبببت از مبببا ای پبببدر؟

هببببر یکببببی بببببا دگببببر گفتنببببد سِببببر

از پبببببس پشبببببت دقبببببوقی مسبببببتتر

گفببت هببر یببک :مببن نکردسببتم کنببون

ایبببن دعبببا ،نبببی از ببببرون ،نبببی از درون

گفببببت :مانببببا کببببین امببببام مببببا ز درد

بوالفضببببببوالنه مناجبببببباتی بکببببببرد...
(مولوی)113 :1311 ،

یکی از عوامل مهم انسجام گروه همرنگی است «همرنگی را میتوان تغییر در رفتار یا عقاید
شخص درنتیجۀ اِعمال فشار واقعی یا خیالی از طرف فردی دیگر یا گروهی از مردم تعریف کرد».
(جمعی از مؤلفان )111 :1311 ،در این داستان ،بهخاطر سرپیچی دقوقی همرنگی میان رهبر و
پیروان کمرنگ شده است.
همگروهی با افراد نادان و ناشایسته
مولوی ،همگروهی با افراد ناشایسته را باعث شکست گروه میداند.
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همرهببی نببه کببو بُببود خصببم خببرد

فرصببتی جویببد کببه جامببۀ تببو بببرد

مببیرود بببا تببو کببه یابببد عقبببهیببی

کبببه توانبببد کبببردت آن جبببا نهببببهای

یببا بُببود اشببتر دلببی چببون دیببد تببرس

گویببببد از بهببببر رجببببوع از راه درس

یبببار را ترسبببان کنبببد اشبببتر دلبببی

ایببن چنببین همببره عببدو دان نببه ولببی
(مولوی)133 :1311 ،

مولوی همچنین در وصیتنامۀ خود میگوید« :اُصیکُم ...و ترکِ مُجالسهِ السُفهاءِ و العوام و
مصاحبه الصّالحین و الکِرام .فإِنَّ خیر النّاسِ من ینفعُ» (افالکی .)131 2 :1312 ،از جمله
حکایاتی که مولوی در اینباره بیان کرده «حکایت اعتماد کردن بر تملّق و وفای خرس» است.
در این حکایت ،مولوی به بیان و نقد دوستی و تشکیل گروه با نادانها پرداخته است« .او می-
گوید دوستی آنان درواقع دشمنی و دشمنی آنان دوستی محسوب آید» (زمانی.)131/2 :1331 ،
مِهبببر ابلبببه ،مِهبببر خبببرس آمبببد یقبببین

کبببین او مهرسبببت و مهبببر اوسبببت کب بین

عهد او سسبت اسبت و ویبران و ضبعیف

گفبببت تبببو زفبببت و وفبببای او نحیبببف

گببر خببورد سببوگند هببم ببباور مکببن

بشببببکند سببببوگند مببببرد کببببژ سببببخن

چببون کببه بببی سببوگند ،گفببتش بُببد دروب

تببو میفببت از مکببر و سببوگندش بببه دوب

نفبببس او میرسبببت و عقبببل او اسبببیر

صببدهزاران مصببحفش خببود خببورده گیببر...
(مولوی)213 :1311 ،

تناقض اهداف در بین افراد گروه
مولوی « حکایت چالیش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه ،میل مجنون سوی حرّه،
میل ناقه واپس سوی کرّه» را به عنوان تمثیل جان و تن آورده است ،این دو را میتوان نماد
انسان هایی با سلیقه های متفاوت نیز درنظر گرفت .از آن چنین نتیجهای را میتوان گرفت:
ازآنجاکه مجنون (جان) هدفی و ناقه (تن) هدفی دارد و اهدف آن دو ادغامناپذیر است؛
بنابراین چاره ای جز جدایی نیست .درنتیجه برای ادغام و وفاق در گروه باید اهداف و امیال
به هم نزدیک باشد.
میببببلِ مجنببببون پببببیش آن لیلببببی روان

میبببل ناقبببه پبببس ،پبببی کبببرّه دوان

یببک دم ار مجنببون ز خببود غافببل بُببدی

ناقبببه گردیبببدی و واپبببس آمبببدی
(همان)113 :
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بنابراین با وجود تناقض اهداف ،هیچکس به هدف خود نمیرسد.
تعارض زیاد نگرشهای افراد
مولوی «حکایت نوح و پسرش ،کنعان» را دربارۀ تعارض نگرشها آورده است .نوح (ع) حتی با
معجزه نتوانسته است نگرش پسرش را به سمت خود مایل کند .نوح (ع) به قدرت خداوندی
آگاه است؛ در حالیکه کنعان به فکر و تدبیر خود مغرور است.
همچبببو کنعبببان کبببه آشبببنا مبببیکبببرد او

کبببببه :نخبببببواهم کشبببببتی نبببببوح عبببببدو

هی بیا در کشتی بابا نشین گفت :نی ،من آشنا

تببببا نگببببردی غببببرق طوفببببان ،ای مهببببین

آموختم هین مکن کین مبوج طوفبان بالسبت

مبببن ببببه جبببز شبببمع تبببو ،شبببمع افبببروختم

گفبببت :نبببی رفبببتم ببببر آن کبببوه بلنبببد

دسببببت و پببببا و آشببببنا ،امببببروز السببببت
عاصبببمسبببت آن کُبببه مبببرا از هبببر گزنبببد...
(همان)311 :

نتیجهگیری
گروه از جمله پدیدههای اجتماعی است که بهخاطر نقش مهمی که در رسیدن به اهداف دارد،
در پژوهشهای جامعهشناختی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در میان اندیشهورزان مسلمان،
مولوی به گروه و جایگاه و اهمیت آن توجه خاص داشته و درخصوص معیارهای تشکیل گروه،
فواید تشکیل گروه و آسیبهایی که متوجه گروه میشود ،نظرات ارزشمندی ارائه کرده است .او
برخالف بسیاری از عارفان ،که سلوک گروهی را باعث انحراف سالک میدانند ،اعتقاد دارد که
سلوک گروهی باعث ثبات قدم و رسیدن به هدف میشود.
به نظر مولوی ،تشکیل گروه براساس شباهتهای افراد انجام میگیرد .این شباهتها
عبارتاند از -1 :شباهت مشرب ،مسیر و هدف؛ اینکه بدکاران بهخاطر شرارتی که دارند و
نیکوکاران بهخاطر خوبیشان بهسوی هم سوق مییابند -2 .شباهت در جنس یا ویژگیهای
مشترک افراد باعث پیوستن آنها به گروه میشود -3 .شباهت ظاهری هرچند اندک باشد ،باعث
همگروهی میشود -1 .درد یا مشکلی که میان اعضای گروه مشترک باشد ،میتواند زمینۀ هم-
گروهی آنها را فراهم کند.
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مولوی معتقد است که فواید تشکیل گروه به این قرار است -1 :ضرورت پیمودن راه؛ ازآ-
نجاکه برخی اعضای گروه به پختگی فکری رسیدهاند باید با آنها همگروه شد -2 .پیروی از
دستور دین؛ سخنان و روش زندگی پیامبر (ص) پیروان او را به حضور در گروه دعوت میکند.
 -3منفعت رساندن به دیگران؛ تعامل با دیگران میتواند پاداش به همراه داشته باشد -1 .از بین
بردن سختیها؛ فرد بدون عضویت در گروه بهسختی میافتد و با گروه موفقیت او صدبرابر می-
شود -1 .جلوگیری از انحراف؛ تشکیل گروه فرد را از بدکاری ،بدسخنی و عقل جزئینگر ،که
باعث انحراف است ،به دور میدارد -1 .از بین رفتن ناامیدیها؛ فرد با قرار گرفتن در سایۀ رهبر
گروه از ناامیدی نجات مییابد -1 .پیداشدن راه؛ انسانهای عاقل در گروه قرار میگیرند و با
کمک هم راه پیروزی را نمایان میکنند -3 .مشورت و مشارکت؛ مشورت و مشارکت اعضای
گروه به پیشرفت و همافزایی میانجامد .بهنظر مولوی ،گروه بهخاطر یکی شدن اعضای گروه و
تقسیم کار براساس تخصصها در میان اعضای گروه پیروز میشود.
همچنین آسیبهای گروه از نظر مولوی عبارتاند از -1 :ایمن گمان بردن خود از بدیها و
یاری نجستن از متخصصان؛ به این معنی که اعضای گروه آنقدر خود را خوب بدانند که از
دیگران برای رفع مشکالتشان کمک نگیرند -2 .اگر اعضای گروه بیوفایی پیشه کنند ،گروه
متالشی میشود -3 .اگر هدف اعضای گروه مقدس نباشد ،به نتیجه نمیرسد -1 .رهبر ناآگاه و
ضعف همرنگی؛ اگر رهبر از درون گروه انتخاب نشود ،هنجارهای گروه را نمیشناسد و
نمیتواند در جهت تحقق آنها گام بردارد -1 .همگروهی با افراد نادان و ناشایسته از دشمنی
بدتر است -1 .تناقض اهداف در میان اعضای گروه میتواند باعث دور شدن افراد از یکدیگر
شود -1 .اگر نگرشهای افراد زیاد از هم دور باشد ،باعث جدایی آنها از یکدیگر میشود.
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