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Abstract  
Human beings confront so many hardships in their life, and these hardships 
affect their life and personality. Some basic hardships of childhood, such as 
parents’ improper behavior, lead to sufferings that have a fundamental role in a 
person’s life and actions in the maturity period. These important and influential 
sufferings result in abnormal behaviors in one’s different periods of life. Karen 
Horney, a German psychologist, has an important theory about human 
psychological sufferings known as “Neuroticism.” She discusses the causes of 
neuroticism and considers some mechanisms as defensive behaviors or 
structures that the neurotic person uses to relieve their pain and reach relaxation. 
One of these mechanisms is “moving toward people”. Horney believes that all 
of the mechanisms, especially the mechanism of moving toward people that 
neurotic person refuges in, are not treatments. Not only they do not provide 
security and comfort for neurotics, but they also exacerbate their neuroticism. 
Rumi as a great mystic, poet, and thinker that has used the Quran, Islamic and 
Iranian knowledge in addition to a great deal of the common knowledges of his 
time, and compiled so many universal works such as Masnavi and Gazaliyyate 
Shams, according to his mission i.e. saving people and bringing them to the 
prosperity, was not indifferent to the inner and psychological sufferings of 
human beings. He has had deep thoughts and reflections on human 
psychological issues and has presented many valuable ideas in this regard. Rumi 
has competently pointed out the causes of the tendency to the mechanism of 
moving toward people and its complications and consequences in his stories and 
allegories. This paper will investigate the different manifestations of the 
mechanism in the anecdotes and allegories of Rumi, clarifying the position of 
this mechanism in the actions of neurotic characters of his stories and allegories. 
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1.Introduction 
Human beings confront so many hardships in their life, and these hardships 
affect their life and personality. Some basic hardships of childhood, such as 
improper parents’ behavior, lead to suffering that has a fundamental role in a 
person’s life and actions in the maturity period. These important and influential 
sufferings result in abnormal behaviors in one’s different periods of life. 
Therefore, neurotic sufferings are subjects that many scholars, mystics, 
philosophers, psychologists, etc., have studied and tried to deal with it in their 
researches. Karen Horney, a German psychologist who followed the school of 
psychoanalysis, has offered a very important theory about human psychological 
sufferings, named “Neuroticism” or “Neurosis,” which has been in the spotlight 
of the psychoanalysts of her era and the psychologists and psychotherapists after 
her. By this theory, she seeks to solve human psychological crises and present 
the factors of neurosis emergence. Taking refuge in defensive mechanisms or 
structures is a prominent feature of neurotic persons. A neurotic person has to 
attract people’s affection, approval, and admiration due to mental disorders 
caused by fear, internal conflicts, despair, and helplessness. A neurotic person 
thinks it is necessary to attain people’s attention or choose “Moving against 
People” or “Moving Away from People” anyway to reach tranquility. Horney 
considers a neurotic person’s strategies to achieve peace and tranquility as 
defensive behaviors or mechanisms. One of these mechanisms is “Moving 
toward People”. Horney believes that this mechanism and other mechanisms are 
no real treatments. It not only does not lead to security and comfort for the 
neurotic person but exacerbates his neurosis. Rumi as a great mystic and thinker 
who, in addition to the common knowledge of his time, has been affected by 
holy Quran, Islamic knowledge, and Iranian teachings and culture who has 
compiled famous and universal works such as Masnavi-e Manavi, Gazaliyyate 
Shams, and other works, according to his mission, which is to save the creatures 
and bring them to the happiness, was not apathetic to people’s inner and 
psychological sufferings. He has had deep thoughts and reflections on human 
psychological issues and has presented many valuable ideas in this regard. Rumi 
has competently pointed out the causes of the tendency to the mechanism of 
“moving toward people” and its complications and consequences in Masnavi’s 
stories and allegories. Although Rumi has not used the terms “neurotic” and 
“moving towarad people” in Mathnavi considering their modern, specialized and 
psychological meanings, he has paid attention to their concept and meaning as 
human psychological problems and sufferings that affecting his spirit and soul. 
He has paid special attention to the neurosis and has referred properly to the 
causes of the tendency to taking refuge in mechanisms (moving towarad people, 
Moving against People and Moving Away from People), especially the 
mechanism of “Moving towarad people” and its effects and consequences, in his 
Masnavi. Neurotic characters of Masnavi’s stories take actions and behaviors 
that not only bring them no psychological peace but also intensify their neurosis. 
Rumi, at last, introduces the reasons for the failure of the neurotic person from 
his point of view and expresses the real ways of treating them and achieving 
peace and healing of the soul based on Islamic mysticism. This paper analyzes 
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the various manifestations of the mechanism of “moving towarad people” in the 
anecdotes and allegories of Masnavi and the place of this mechanism in the 
action of neurotic characters of Masnavi’s stories and has concluded that there 
are commonalities and differentiation between Karen Horney’s neurotic theory 
and Rumi’s ideas: Both of them considers two conditions for common and 
normal love rather than neurotic mechanism of “Moving towarad people” in a 
healthy (non-neurotic) person: 1- To love others with satisfaction or to treat it as 
a moral and social virtue. 2-The quality of being mutual love in interpersonal 
relationships, but it also has a superior layer in mystical thoughts of Rumi that 
refers to the love relationship between the Creator and the creature or the lover 
and the beloved that causes human growth and excellence. Both of them believe 
that Defensive mechanisms or behaviors not only have no positive effect on 
neurotic elimination but cause its severity. Horney regards temporariness of 
mechanisms and lack of real healing as the reason for the lack of tranquility. 
Still, Rumi believes that forgetting the true source of love i.e., God, and paying 
attention to people’s approval and admiration are the reasons for many 
sufferings of neurotic person and the real way of peace and happiness based on 
the teachings of Islamic mysticism is changing one’s intention from “people’s 
attention” to “God’s love”. Rumi and Horny consider the moving toward others 
and the need for their approval as a cause of personality weakness and inner 
inferiority that may lead the person to lose their identity, lack independence, and 
adapt themselves to different situations. Both of them regard showing one’s 
merits to attract the attention of others as the cause of the revelation of external 
and internal problems. Horney sees this as a continuation of basic anxiety and 
deepening neurosis and psychological damage. Rumi also mentions the social 
damage around these people. From Rumi and Horney’s point of view, the origin 
of accepting responsibility varies in a healthy person and a neurotic person; the 
neurotic person is responsible for the satisfaction of others and fear of their 
blaming, but a healthy person is honest and do so, as a duty or a moral virtue.  
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 .رانیا ،لی، اردباستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

 فرامرز جاللت

 .دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران واحد اردبیل، ،گروه زبان و ادبیات فارسیاستادیار

 1400/ 30/06  مقاله: پذیرش تاریخ ؛ 99/ 08 /26 : مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی) –علمی (

 چکیده

های گوناگون زندگی و مشکالت به شیوه شوند که ایناوانی روبرو میها در طول حیات خود با مشکالت فرانسان

دوران کودکی از قبیل رفتار نامناسب و تأثیرگذار دهد. برخی از مشکالت اساسی ها را تحت تأثیر قرار میشخصیّت آن

 های فرد در دوران بلوغشود که نقشی بنیادین در زندگی و کنشمی های روانی ها و آسیبرنجوالدین با کودک منجر به 

شود. کارن های مهمّ و تأثیرگذار منجر به رفتارهای نابهنجار در ادوار مختلف زندگی شخص مید. این رنجداروی 

شناخته » رنجوریروان« ۀای بسیار مهمّ دارد که با عنوان نظریّهای روانی نظریّهشناس آلمانی، در باب رنجهورنای، روان

رنجور هایی را به عنوان رفتارهای دفاعی که شخص روانکانیسمرنجوری را مطرح و مشود. وی عوامل پیدایش روانمی

حرکت به سوی «ها شمارد. یکی از این مکانیسمشود، برمیها متمسّک میآن برای تسکین آالم و حصول آرامش به

حقیقی  برند، درمانرنجوران بدان پناه میاست. هورنای معتقد است؛ مکانیسم مهرطلبی که روان» مهرطلبی«یا » مردم

آورد، بلکه موجب تشدید رنجوران به بار نمینه تنها امنیّت و آسایش خاطری برای روان نیست و گرایش و تمسّک بدان،

بدیل که عالوه بر علوم متداول زمانِ خود، شود. موالنا نیز به عنوان عارفی بزرگ و اندیشمندی بیرنجوری نیز میروان

می و ایرانی سیراب بوده و آثاری جهانی همچون مثنوی و غزلیّات شمس را پدید فیّاض وحی و معارف اسال ۀاز سرچشم

های درونی ها به سعادت دو جهان است، نسبت به رنجآورده است، به اقتضای رسالتِ خود که نجات خلق و رساندن آن

داشته و آراء فاخر و  عمیقی در باب مسائل روانی انساندقیق و تفاوت نبوده است. وی تأمّالت و روانی انسان بی

ای به علل ها و تمثیالت مثنوی به نحو شایستهارزشمندی در این خصوص ارائه کرده است. مولوی در مطاوی داستان

گرایش به مکانیسمِ مهرطلبی و عوارض و پیامدهای آن اشاره کرده است. این مقاله بر آن است تا با بررسی نمودهای 

-های روانات و تمثیالت مثنوی معنوی، جایگاه این مکانیسم را در کُنش شخصیتمختلف مکانیسم مهرطلبی در حکای
 های مثنوی روشن کند.رنجورِ داستان

 

  ، مهرطلبی، موالنا، مثنوی معنویرنجوری، کارن هورنایروان :ی کلیدیهاواژه

 

 هممقدّ.1

ن مواجه خود با آ ها در طول حیاتِموضوعی است که بسیاری از انسان روانیهای رنج

های روانی انسان و رنج شناسانفالسفه و روانمندان، هبسیاری از اندیش .و هستند بوده

 karen( کارن هورنای .اندهای خود قراردادهپژوهش مقابله با آن را موضوع هایراه

Horney( )1885-1952( گریتحلیلپیرو مکتب روان ،)مPsychoanalysis(، ۀنیز با ارائ 
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و  بر آمده روانی بشر هایدر صدد حل بحران ،)Neuroticism( »رنجوریروان« ۀنظریّ

پس از  گرانِدرمانشناسان و روانروانخود و  کاوان عصرِوی در کانون توجه روان ۀنظریّ

 وی قرار گرفته است.

-که در آسیببه طوری ؛قبل از هورنای نیز وجود داشته اشت »روان رنجوری« ۀواژ
آقایوسفی و  ( رک. اندت محسوب کردهاز عالیم اختالل شخصیّ آن را ،شناسی روانی

با منسجم  ۀنظریّموضوع به صورت یک شناسی این ا در تاریخ روان. امّ)439: 1397همکاران، 

رنجوری روان .)508: 1382شولتز،  رک.( است منسوب به کارن هورنای ،خود صِّات خامختصّ

ی که های ترس و بیم و دفاع ۀکه در نتیجاختالالت روحی است عبارت از یک سلسله «

ی که های چنین از کوشششود و هم می ایجاد ،کند انسان برای رهایی از ترس اتخاذ می

: 1369(هورنای، » گیرد برد سرچشمه می های درونی خود به کار میانسان برای سازش تضادّ

31( . 

مهرطلب فرد . است ررنجوروان های بارز شخصویژگی مهرطلبی یکی ازمکانیسم 

 سأی و های درونیتعارض، ترس و بیم ناشی از وحیِر اختالالتِ ۀدر نتیجکسی است که 

و  ییدأت ،تمحبّ ،ممکن خاطر به هر طریقِ تِناگزیر است برای کسب امنیّ ،درماندگی و

های دفاعی از جمله مکانیسمز کدام اهورنای هیچ .تحسین مردم را به خود جلب نماید

خود  ۀبه نوب کاین تاکتی: «معتقد است و داندرنجوری نمیروان حقیقیِ درمانِطلبی را مهر

. و با تشدید خشم و )12: ب1397هورنای، (» ت خشم و نفرت و اضطراب می شودموجب تقوی

شود و های دفاعی میرنجور بیش از پیش نیازمند تاکتیکروان شخصِ ،نفرت و ترس

 .)176: 1369رک. هورنای ، ( شودمی وریدُ موجب تشکیل یک فسادِهمین امر 

 های مختلفی از مسائل روانیِجلوه ثنوی معنویدر مطاوی حکایات و تمثیالت م

ها و موضوعات پدیده با او ۀو مواجه انسان از هستی ک و دریافتِانسان بازتاب یافته و در

ها، یدر این مواجهه، روانِ فرد دستخوش شاد. بوده است های مولویجهان از دغدغه

شود که زندگی، دیدگاه و احواالت او را تحت تأثیر قرار های مختلفی میهیجانات یا رنج

های روانی کند و شخص در معرض آسیبداده، گاهی از حالت عادی و متعادل خارج می

فرد با این مسأله و  ۀمواجه ۀو نحو رنجوریبه موضوع روان بنابراین مولویگیرد. قرار می

 ها بویژه مکانیسممکانیسماین هایی از جلوهه داشته و توجّ مورد استفاده ویهای مکانیسم

خلق  شناختی را بامولوی این موضوع روان .منعکس شده استوی معندر مثنوی طلبی مهر

به  رنجورِ مهرطلب مورد نظر هورنای مطابقت داردفرد روان هایی که با اوصافِشخصیت
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خود، دست به  رنجوریروان رفعِبرای ها ن شخصیتای .ددهدقت مورد کنکاش قرار می

 رنجوریروانکند بلکه زنند که نه تنها نیاز مذکور را برآورده نمیاقدامات و رفتارهایی می

. وی در نهایت دالیل عدم توفیق این افراد را از دید خود معرفی و بخشدها را شدّت میآن

های ها را بر اساس آموزهروان انسان ایِرسیدن به آرامش و شفدرمان و های واقعی راه

 کند.بیان میعرفان اسالمی 

 پیشینه.2

وهشگران ژرنجوری کارن هورنای چندسالی است مورد توجه پبا وجود این که نظریه روان

تازگی دارد و روی هم رفته  آثار ادبی فارسی از این دید ایرانی قرار گرفته است، بررسی

والنا سخن به ها از مفقط در یکی از آن کهینه تألیف شده است حدود پنج مقاله در این زم

میان آمده است آن هم به این نحو که شخصیت شمس تبریزی در ارتباط با موالنا از دید 

ت خود موالنا یا آثار وی از این دید تحلیل هورنای بررسی شده است و شخصیّ ۀنظریّ

 مقاالت مذکور از این قرارند: اهمّنشده است. 

تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با «ای با عنوان ) در مقاله1394( زادهو گلیدیم ا

پس از تحلیل  »شخصیت کارن هورنای ۀشناسی با تکیه بر نظریّمولوی از دیدگاه روان

شمس خود را در هیأت موالنا «اند که: ا موالنا به این نتیجه رسیدهروابط شمس تبریزی ب

تا به هدف  و از طریق نقاب موالنا خود را بیان و عرضه کردکاس داد انعبازنمایاند و 

 ).67: 1394(ادیم و گلی زاده،  ») و آرامش حاصل از آن دست یابدخویش (خودانگاره آرمانی

های سه داستان شناختی شخصیتتحلیل روان«  ۀدر مقال )1394شاکری و بخشی (

» کارن هورنای ۀبنای نظریّها و آشغالدونی غالمحسین ساعدی بر مگدا، خاکسترنشین

هر یک متأثر از محیط ناهنجار زندگی های سه داستان مذکور شخصیت«معتقدند که 

های هر یک به یکی از مکانیسمگذارند و اجتماعی خویش، رفتاری عصبی به نمایش می

 ).86و  85: 1394(شاکری و بخشی، »انددفاعی پناه برده

ناختی شخصیت در رمان سالمرگی بر شنقد روان« ۀ) در مقال1393فر و طالیی (بهنام

ها از میان در این رمان، شخصیت«اند که به این نتیجه رسیده» کارن هورنای ۀمبنای نظریّ

مذکور، متناسب با روحیّات خود به مهرطلبی و انزواطلبی  ۀهای مطرح در نظریّمکانیسم

 ).192: 1393فر و طالیی، (بهنام»آورندروی می
 کارن هورنایمعرفی .3

کارن از همسر  .د شدحوالی هامبورگ متولّدر ای  در دهکده )م1885-1952کارن هورنای (

ی کارن بیست ساله بود اخالق بود. مادرش وقتمردی بدو  ناخدادوم پدرش بود و پدرش 
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آموزش  ۀم دور1913کارن در سال  ها از پدرش طالق گرفت.این بداخالقی به خاطر

اعضای  ۀم در زمر1920کاوی را در برلین به پایان برد و در سال پزشکی و روانروان

در  نیز هورنایخود  .)7: الف1397(رک. هورنای، درآمد » روانکاوی برلین ۀمؤسّس« ۀبرجست

  .)19: 2006(رک. سولومون:  از شوهرش جدا شد 1933سال 

مر مخالفت ا والدینش با این اامّ ،پزشکی تحصیل کند ۀمند بود در رشتعالقهکارن 

چکی در کو ۀکه دهکد– ها این بود که در محلّ زندگیشانکردند. دلیل مخالفت آن می

ای  نامهدعوت م1932در سال رفتند.  دبیرستان می دختران کمتر به -نزدیکی برلین بود

 کارن دریافت کرد. کاوی شیکاگوروان ۀسسّؤفر به آمریکا جهت پیوستن به ممبنی بر س

کاوی نیویورک فوق به نیویورک سفر کرد و عضو انجمن روان ۀسسّؤم بعد از پیوستن به

است. موضوع » گریتحلیلروان«کارن هورنای پیرو مکتب . )2: 2005(رک. هیچکاک،  شد

گران و تحلیلرفتار یا هوشیاری بود. ولی روان شناسی در مکاتب پیش از هورنای،علم روان

(رک.  شیاری دانستندوناه ۀمطالع اسی را عمالًشناز جمله خود هورنای موضوع علم روان

 .)170: 1397جوانمرد، 
 ۀحیط ها و امیال خارج ازها، تکانهبعضی خاطره«اند: در تعریف ناهوشیاری گفته

ها و امیال که از معتقد بود بعضی خاطره ق دارند. فرویدتعلّ یاند و به ناهوشیارهوشیاری

ثیر بر أچنان به تدر آنجا ممکن است هم شوند و می واپس رانده ،اندنظر هیجانی دردناک

(آقایوسفی و همکاران، » ها آگاه نباشیمهرچند که خودمان از وجود آن ،اعمال ما ادامه دهند

1397 :178(. 

خود بر  ۀنظریّکردن بنیاد  مان آن و همچنیندرکید بر روی علل رفتار نابهنجار و أت

: 1397(رک. جوانمرد،  های دیگر این مکتب بود اخصهروی بیماران روانی از شاساس مطالعه 

ات بالینی وی  رنجوری هورنای نیز درحقیقت حاصل مطالعات و تجربیّروان ۀنظریّ .)170

 شیاری بیماران خود است.وبر روی ناه

 کارن هورنای رنجوریروان ۀنظری.4

 ۀنظریّ«ه آن را ک سخن گفت ای هاز نظریّ »های درونی ما تعارض«در کتاب  کارن هورنای

داری، میان مردم تعارض اساسیرنجوری روان ۀنظریّمرکز پویای  نام نهاد: »رنجوریروان

دن از چندپاره ش از شجور به خاطر ترسرنشخص روان«. است گریزیستیزی و مردممردم

های دست به تالش ،واحد از سوی دیگر یک کلّ ۀیک سو و ضرورت عمل به منزل

تواند به این طریق به نوعی تعادل زند. در حالی که میها میتعارض ی حلّای برانومیدانه
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-های بیشحلو دائماً به راه دنشو های جدیدی ایجاد می تعارض ماًئدا ساختگی دست یابد،
 .)20: 1389(هورنای،  »ها را از نظر بپوشاندتر نیاز دارد تا آن

» رنجورانه استی رفتارهای رواناضطراب، منشأ اصل«کارن هورنای  ۀبر اساس نظریّ

پناه اضطراب اساسی احساسی است که کودک از جدا ماندن و بی« .)14: 2006(سولومون، 

 هورنای معتقد است:  .)117: 1369، (نوردبی و هال »آمیز داردشدن در دنیایی خصومت

ه از رفتار گوناگون والدین نسبت به کودک باشد ک ۀتواند نتیج این اضطراب اساسی می

ر. م و متغیّت و رفتار نامنظّفقدان حمایت، فقدان محبّ، گرانهنگرش سلطه : آن جمله اند

جود تواند اضطراب به و سازد، می کودک و والدین را مختلّ مطمئنّ ۀهر آنچه که رابط

بلکه از عوامل محیطی و علل ، مادرزادی نیست آورد. بنابراین اضطراب اساسی

 . )508 :1382لتز، (شو شود اجتماعی ناشی می

های  ت خاطر و مقابله با درماندگیشود فرد برای کسب امنیّ باعث می این اضطراب

 )Defensive Structures( های دفاعی ای از راهبردها و مکانیسم به مجموعه آنخود در برابر 

  پناه ببرد.

وی حرکت به س-1«: در سه گروه جای داده است های دفاعی رامکانیسمهورنای این 

- Moving Away from People( ،3( گریز از مردم-2 ،)Moving Toward People(دم مر

. در )119: 1369 ،نوردبی و هال(» )Moving Against People( حرکت در خالف جهت مردم

« یا  »داریمردم«، »مهرطلبی« از معادل »حرکت به سوی مردم« به جای هابرخی از ترجمه

، »برتری طلبی« هایاز معادل »ت مردمحرکت در خالف جه«به جای  ،»یرگتسلیم

استفاده » عزلت گزینی« از معادل» گریز از مردم«به جای  و »مردم ستیزی«یا  »پرخاشگری«

فوق  ۀگانهای سهمکانیسم .) 20: 1389و هورنای،  39و  10: ب1397(رک. هورنای،  شده است

 در نمودار زیر قابل ترسیم است:

 
 )1( ۀنمودار شمار

 :عبارتند از ،شماردبرمیرنجور برای شخص روانای که هورنای گانهنیازهای ده
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یید واقع شدنأت و مورد تنیاز به محبّ -1
1
شخص ناگزیر است دیگران را خشنود سازد و مطابق انتظارات  :

-این گونه اشخاص بی ؛داشته باشنداش به اطرافیان است تا نظر خوبی نسبت به او ه عمدهتوجّ ؛ها زندگی کندآن
 اسند. های غیردوستانه حسّ نهایت به طرد شدن یا احساس

ودش دارت زندگی فرد را عهدهولیّئنیاز به شریکی که مس -2
2
انگلی با شریکی  ۀشخص در جستجوی رابط .

ها ماندن هراسان نهایت از رها شدن و تنت همه چیز را به عهده بگیرد. این گونه اشخاص  بیولیّئاست که مس

 هستند. 
نیاز به تحدید زندگی در حصارهای تنگ -3

3
بسیار اندک است و ترجیح  ،های شخص از زندگی خواسته:  

دهد و  ت میجب و حیا بیش از هر امر دیگری اهمیّشخص به حُ. درَنامی به سر بَامکان در گم دهد که تا حدّ می

 د جلب نکند. ه کسی را به سوی خوهمواره مراقب است که توجّ
نیاز به داشتن قدرت -4

4
چنان قوی است که برای کسب آن حاضر  میل به داشتن قدرت در شخص آن : 

شخص احساس . اراده است ۀو انداز حدّبی طلبی اعتقاد به قدرتِیگر قدرتد ۀجلوی به دیگران آسیب بزند. است حتّ

 ل شود. ئنا هچیزی از طریق اعمال نیروی اراد کند که قادر است به هر می
ننیاز به استثمار دیگرا -5

5
مندی با ت سودخواهد از هر موقعیّ گر آن است که شخص میاین نیاز بیان : 

 به نفع خود استفاده کند. کشی از دیگران، بهره
اعتبار اجتماعی نیاز به -6

6
  .است ارزیابی او از خود ۀکنندعامل تعیین ،شخص اعتبار اجتماعیِ :

سین شدنبه تح نیاز -7
7
انگیز دارد و انتظار دارد بر اساس این آمیز و غرورز خود تصویری مبالغهشخص ا :

 گیرد.  رمجازی مورد تحسین و تمجید قرا تصویرِ

تقیّنیاز به موفّ -8 
8

تر و های بیش تقیّشخص خود را به سوی موفّ ،اساسی امنیِت احساس نابه علّ  : 

 دهد.  تر سوق میبزرگ
بسندگی و استقاللنیاز به خود -9

9
 ،بخشرضایت تن روابطِخود برای یاف های جا که شخص در تالشز آنا  :

منزوی یا گریزان  یبه صورت شخص در نتیجه ،جوید س شده است، از پیوستن به دیگران احتراز میأدچار ی

 آید.  میدر
نیاز به کامل بودن و مورد انتقاد واقع نشدن -10

10
باه کردن و به دنبال آن که شخص از اشتت آنبه علّ :

که مورد  های خود را قبل از آن ضعف ؛کوشد خود را مصون از خطا جلوه دهد مورد انتقاد واقع شدن واهمه دارد، می

نوردبی و ( یا به اصالحشان بپردازد دها را پنهان کنتواند آن یجه میدر نت. کند شناسایی می ،ه دیگران قرار بگیردتوجّ

 .)118: 1369، هال

                                                           
1. neurotic need for affection and  approval 
2. neurotic need for a partner who will take over ones life 
3. neurotic need to restrict one s life within narrow borders 
4. neurotic need for power 
5. neurotic need to exploit others 
6. neurotic need for prestige  
7. neurotic need for personal admiration 
8. neurotic need for personal achievment 
9. neurotic need for self- sufficeiency and  independence 
10. neurotic need for perfection and unassailability 
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-های سهتوان به یکی از مکانیسمرا می رنجورفردِ روان ۀگاننیازهای دهکدام از  هر
 دفاعی نسبت داد بدین ترتیب که: ۀگان

 تنیاز به محبّ )گیرند که عبارتند از : الف پنج نیاز اصلی در تاکتیک مهرطلبی قرار می

 دار شود،عهده کی که مسئولیت زندگی فرد راشریب) نیاز به  و مورد تایید واقع شدن،

 نیاز به کمال و )ـه  ،دیگران نیاز به تحسین و تمجیدِ د) ،ت و آبروج) نیاز به حیثیّ

: شود طلبی مربوط مییاز اجتماعی نیز به تاکتیک برتریانتقادناپذیری. سه نیاز از ده ن

. نیاز به غلبه و پیروزی بر دیگران ج) ،نیاز به استخدام دیگران ب) ،الف) نیاز به قدرت

زی را انتخاب کند: نیاز به گریتاکتیک مردم ،شود که فرد دو نیاز دیگر هم موجب می

 .)39: 1389(برزگر،  کای به نفسسازی زندگی، نیاز به خودکفایی و اتّمحدود

 در نمودار زیر قابل ترسیم است: گانههای سهمکانیسممعطوف به  ۀگانهنیازهای د

 
 )2( ۀنمودار شمار

طلبی و مهرطلبی، برتری ۀگانهای سهمکانیسمرنجور از طریق نچنانچه شخص روا

ممکن است  ،نتوانست به آرامش نائل شود ،گانهده ۀرنجورانگزینی و نیازهای روانعزلت

بنابراین باید موارد  .بزند آلیایدهخودتعکیس، فرافکنی و  چوندست به اقدامات دیگری 

 .کردها اضافه مکانیسمنیز به این  مذکور را

 دو یا نیازها تحت پوششاین از  هر یکنیست و ممکن است  بندی قطعیین تقسیمه االبتّ

رنجور بر اساس عوامل روان های افرادِند و رفتارها و کنشواقع شو مکانیسمی سه حتّ

 .استفرد متفاوت  ها و شرایطِتعارض طراب اساسی،اض ۀآورندپدید

ها به دلیل ناهمساز نیاز خودِابله با اضطراب نیست. مق ۀبینانها راه واقعیک از اینهیچ

هایی را برانگیزانند. همین که شخصی روشی را برای مقابله با  توانند تعارض بودنشان می

گردد که  شود و مانع از آن می ناپذیر میاضطراب ایجاد کرد، از آن پس رفتارش انعطاف
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تی که یک رفتار تثبیت شده برای موقعیّگر شود. هنگامی های دیگری جلوه رفتار او به شیوه

های محیط عمل  تواند آن را تغییر دهد تا مطابق خواستهشخص نمی نامناسب باشد، خاصّ

 بخشند زیرا در کلّ ت میکنند مشکالت ما را شدّ بندی میها وقتی که سنگرکند. این رفتار

ی تاثیر ه طور کلّشخصیت، یعنی در روابط ما با دیگران و با خودمان، و با زندگی ب

  .)509: 1382شولتز، ( گذارند می

پدر کارن  هورنای دید؛ کارن خودِ توان در زندگیِ رنجوری را میهایی از روان رگه

به همین و کارن  داد ه بیشتری نشان میتوجّ به برادر بزرگ کارنکه مذهبی بود  یمرد

خصی عصبانی بوده چنین شه است. وی همداشتاحساس دلسردی ، نسبت به پدرش دلیل

ها که آن را به جنگ به خاطر همین فشار ترسیده است. مادر هورنای و کارن از او می

گیرد. خود کارن هم بعد از ازدواج، از شوهرش طالق  از پدرش طالق می کند، تشبیه می

شوهرش فاقد قدرت و کرد که  او احساس می اند:ت طالق کارن گفتهعلّ موردگیرد. در می

 . )2: 2006(رک. سولومون، مندی باشد. دوست داشت شوهرش مرد قدرت هنر است و

 رنجوریروان ۀکارن هورنای در تشکیل نظریّ گر آن است که زندگیمطالب بیانین ا

را  رنجورانهروان صات مهرطلبینه از مشخّدر واقع هورنای چند نمو داشته است؛ تأثیر وی

 خود داشته است.  در

 مهرطلبی.5

 لبی از نظر کارن هورنایطمهر. 5-1

برای تبیین مهرطلبی از دیدگاه هورنای . رنجوری استروان مهمّ های شاخصه مهرطلبی از

برخورد  ۀدر نتیجه کرد. توجّهای اساسی و تعارض اضطراب اساسی دو اصطالحِ باید به

، دهرسوب کر این کینه در درون وی .گیردبه دل می ها راآنۀکین کودک والدین، ناهنجارِ

روانی  ۀکنندتضادّهای تعیین« شود. و تبدیل به اضطراب اساسی می نهادینه تشدر شخصیّ

کاوانه، پایان دادن درمانِ روان یابند. هدف غاییِکودکی شکل می ۀهای دوردر اوّلین سال

بلوغ را  ۀاصلی اختالل روانی دور ۀکودکی است که در حقیقت هست ۀدور به اختاللِ روانیِ

های اساسی از وجود چند میل مغایر و تعارض. )15الف: 1397هورنای، (» دهدتشکیل می

، جنگ و ستیز بدین نحو که بین این امیال مغایر و متضادّ ؛گیرد در انسان شکل می متضادّ

کند. این کشمکش موجب می شود، شخص  روان شخص را تسخیر می آید و به وجود می

های دفاعی و نیازها یا اقدامات معطوف به نیسمت خاطر به مکابرای کسب آرامش و امنیّ

 ها پناه ببرد.آن
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ه دیگران را به احترام و توجّ رو،آب ،تحیثیّ هر قیمت کند به مهرطلب سعی میفرد 

کسی نتواند از او انتقاد  که چنان کمالی دست یابددست آورد. وی در تالش است تا به 

طلب مهر شخصِباشد.  شگاهکه تکیه امی قدرتمندی داشته باشدح دوست دارد . اوکند

و  های مستقلی ندارد خواسته یات وتمنّ او. است و رام اگرتسلیمجو، صلحمطیع،  فردی

با این امید صحبت انسان مهرطلب  ،مقبول جمع باشد د کهنارپرو در دل میرا آرمانی 

 ود نیاید ووجه و باورها و عقاید دیگران ب شهای گونه اصطکاکی بین حرفکند که هیچ می

 توانایی زیرا ؛است تقابل میدان ایننهایی  تسلیمِ او ،ای رخ دهد چنین واقعه اگر احیاناً

ای  باور و عقیده اصالً ،یا بهتر است بگوییم دندار را خودو حتی حقوق  دفاع از باورها وانیِر

 ییتمهرطلب شخص کند. فردِوجود ندارد تا از آن دفاع  ویدر  دار، ثابت و ریشهعمیق

همواره موافق جریان  گیرد و که در هر ظرفی جای می ددار گونمایع ک ومتحرّ ،السیّ

شخصِ مهرطلب دچار . از این روی در حقیقت فردی منافق است ؛استآرای جمع 

کند که دیگران  وانمود میخود رغم میل باطنی و علی مبالغه است اهلِ ،بینی استخودکم

ات دیگران اغماض هاز اشتبا و و درگیری نیستشمکش . او اهل کرا خیلی دوست دارد

 . )75-58: 1389هورنای، و  62-39: ب1397(رک. هورنای:  دنک می

را  هاآناکثری با تفاهم حدّ وابستگی به دیگران و طلب،مهر شخص عصبیِ هاینیاز

. شودمیممکن ناگاهی دشوار و  ل تنهایی برایشتحمّ سببکند و بدین  اقتضاء می

 ازنه  ؛شود عات آنان میتسلیم توقّ ،را از خود نرنجاند که دیگرانطلب برای آنهرم یشخص

بلکه  ،اخالقی یا یک هنجار اجتماعی را رعایت نماید ۀبخواهد یک ضابطکه  رویاین 

نیش  اضطراب اساسی مجدداً ،که در این صورت ؛تنهایی است بیم از طرد شدن و آنت علّ

یک برای انجام  نه مهرطلب صِشخ یو ایثارگرِ یفداکار. زد خواهد ویخود را بر  ۀگزند

فروشد تا  خود را میکه متاع خدمت  ستبلکه از آن رو ،بشری ۀیا وظیف فضیلت اخالقی

 ها احتیاج دارد. آن تمحبّ به شدیداً زیرا ؛دیگران را بخرد تحسین

ود شمحسوب میفضیلت  م در صورتیمرد ی حبّحتّ دستگیری و ،خدمت به دیگران

چنین موضوع  این به ورنایه .ترس و اضطرابباشد نه اخالقی  امریک  آنأ منش که

طیب خاطر به دیگران مهر  بای و سالم از روی میل و شخص عادّ« کرده است:اشاره 

ولی شخص  آید خوشش می ،محبت کنند ابراز نسبت به وی ها همکه آنورزد و از این می

ه و ت و توجّکوشد تا محبّ اء یک نیاز درونی میخاطر ارضبه  به حکم ضرورت وعصبی 

  .)42: ب1397هورنای، ( »ت کندتصویب دیگران را جلب کند و به این طریق احساس امنیّ
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رنجورانه را با مهر و تفاوت مهرورزی و مهرطلبی روان »خودکاوی«هورنای در کتاب 

 : کندسالم چنین بیان می افرادِ تِمحبّ

خود نشانۀ خودینفسه و بهها فیها، تمایالت و کششتالشهیچ یک از این حاالت، 

های انسانی بودن نیست. اغلب ما دوستی را یا فاقد ارزش» غیرنرمال بودن«ت و عصبیّ

داری و کنترل خود، فروتنی و دانیم. خویشتن ستاییم و قدر آن را می طلبیم، آن را می می

ظار داشته باشد که کمک ه فرد از دیگران انتک نهیم. این ه دیگران را ارج میاحترام و توجّ

ه است. بدون تردید بعضی از موجّ کامالً ،مین یک زندگی شاد و آرام برای ویکنند به تأ

ت و عدم کفایی، استقالل شخصیّها از ارزش واالیی برخوردارند. خودهای انسان تالش

 . )60: 1398(هورنای،  آید های معقول و با ارزش به حساب میجزء هدف وابستگی معموالً

ها نسبت به سایر ز مکانیسمی غلبه و پر رنگ شدن یکی ابنابراین وی معتقد است حتّ

های  تتواند به عنوان خصوصیّ می و نیسترنجوری طبیعی و دلیل روانامری غیر هاآن

 . )61(رک. همان:  .ی گرددهای متفاوت تلقّمتفاوت و طبیعی انسان

مهرطلبی، گانه (سههای منفی مکانیسم مثبت و های جلوههورنای در مقام تمییز 

غیر «و » نرمال«رنجوری را در رنجوری و عدم روانروان معیارِطلبی) گزینی و برتریعزلت

دو جانبه بودن  ،مهرطلبی نرمال بودنمعیار و از نظر وی  داند بودن آن رفتارها می» نرمال

ت ا در صورتی معنا دارد که احساس محبّت شخص، تنهمحبّ دریافتِ میلِ: «ت استمحبّ

در  ؛ت استعامل تبادل محبّ ،نسبت به او نیز وجود دارد و یک وجه مشترک بین طرفین

که است. حال آن ت نیز مهمّت نیست، بلکه ابراز محبّآن صورت تکیه تنها بر دریافت محبّ

 به اعتقاد هورنای. )61(همان: » ت دو جانبه بودن استتهی از کیفیّ ،تنیاز عصبی به محبّ

بلکه دارای ، امری مطرود و منفور نیست نفسهفی گرایش به کمال، گرایش به قدرت و. . .

 در پی این کماالت نیست رنجور حقیقتاًروانفرد  ه دلیل این کهب ااست. امّ ارزش و اعتبار

د تا در بر خود به کار می ها را به عنوان طریقه و ترفندی برای پنهان کردن نقایصآن و

رنجور فاقد های شخص روان گرایش ،از ضربه و آزار محیط اطراف در امان باشد پناهشان

ت در ل مسئولیّقبو و منشأ دلیل ،دیگری که الزم به ذکر است ۀتنک. ارزش و اعتبار است

فرد مهرطلب به خاطر خشنودی دیگران و در است.  رنجورروانشخص سالم و شخص 

با هدف برخورد فرد سالم  اامّ ،شودت میان پذیرای مسئولیّآن سرزنش امان ماندن از

نه به خاطر ترس از  ،دهدوظایفش چنین کاری را انجام میانجام و با خود صادقانه 

 .)155: 1999(رک. هورنای ،  سرزنش دیگران
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 طلبی از نظر مولویمهر.5-2

ها احتیاج به ت روانی آنها دارای احتیاجات بدنی و روانی هستند، از جمله احتیاجاانسان

(رک. شود  مین این احتیاج نیز سبب پیدایش تشویش و اضطراب میعدم تأ ت است،محبّ

روانی، باید مهرورز  ها به حکم نیاز. از نظر مولوی هم تمامی انسان)41: 1369شریعتمداری، 

ورزی و ت خطیری دارد، منشأ این مهرا آنچه که در نظر مولوی اهمیّو مهرطلب باشند. امّ

خاطر ترس از تحقیر و به  هایی کهها و مهرطلبیمهرورزیبا مولوی مهرطلبی است. 

ه مردم یا نظر و توجّ ،ت خاطر باشددفاعی جهت کسب امنیّ مکانیسمِیا به عنوان  اضطراب

ها باعث این گونه مهرطلبی ؛ زیرامخالف است ،انسان قرار داده شودو گفتار کردار  محورِ

 شود:میبیگانگی ازخود

ــران  « ــرای دیگــ ــت او از بــ  زینَــ
 ای تـــو در پیکـــار خـــود را باختـــه
 تو به هـر صـورت کـه آیـی بیسـتی     
 یــک زمــان تنهــا بمــانی تــو زِ خلــق

 

ــان     ــم و ده ــده چش ــرده بیهُ ــاز ک  ب
 دیگـــران را تـــو زِ خـــود نشـــناخته
ــو نیســتی   کــه مــنم ایــن، واهللا آن ت

 »مـانی تـا بـه حلـق     در غم و اندیشه 
 ).587: 1390(مولوی،                        

یید و تحسین برای خشنودی دیگران و چاپلوسی برای أخذ تأ تالش مولوی هر گونه

 کند:ت میرا مذمّ آنان

 هین مشو چون قند پـیش طوطیـان  «
ــاب    ــی در خط ــاد باش ــرای ش ــا ب  ی

 

 بلکه زهری شو، شو ایــمن از زیـان  
 »خویش چون مردار کن پیش کـالب 

 .)752(همان:                                   

دار کردار، مَرا آن طلبید و توحید حقیقی را از مصدر و منشأ  مهرباید  مولویاز نظر 

عنوان کنش متقابل اجتماعی  به نسبت به دیگرانمهرورزی  و خود قرار دادگفتار و نیّات 

در «: ه گویدکه در فیه ما فیچنان .خلق یید و تحسیننه برای جلب تأ ،شودو انجام تلقّی 

باید که گنج نرنجد اگر اینان  می .رنجدبد و آن نباید بودن که نبادا این برنجبند آن نمی

 . )246 :1386، (مولوی» ؟رنجد نعوذ بالله او را که گرداندا اگر او بامّ ،اوشان بگرداند ،برنجند

د: دانت میکاهلِرا از مُ ترس از ذمّ وم افعال به خاطر مدح و تحسین انجاالی نیز غزّ

 ۀمدح ایشان هالک شدند؛ پس هم ت مردمان و دوستیِتر خلق از بیم مذمّبدان که بیش«

ایشان  ذمّ مدح و بیمِ یدِد به امّچه موافق رضای مردمان بوَحرکات ایشان موقوف شد بر آن

 .)3/603: 1381(غزالی، » کات استهلِآن از مُو 
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ی نیز از برخ ،ری و هنری موالناستکه یکی از آبشخورهای اصلی فک قرآن کریمدر 

 ،اندی برای آن چیزی که انجام ندادهدوست دارند حتّمده که سخن به میان آها شخصیت

ا امّ. )188ران: ـآل عم(» عَلُواْـیَفْ لَمْ بِمَا مَدُواْـیُحْ أَن وَّیُحِبُّونَ«مورد تحسین قرار گیرند: 

نَّما إ« :کنندنمیمطالبه  برای کردار نیک خود پاداش و سپاسیحتّی سته، وارَ هایانسان

یید و تأ . دوست داشتنِ)9: انسان( »اللَّهِ ال نُریدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ ال شُکُوراً نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ

 که کندفشار روحی به روان انسان وارد میچنان ، و تکذیب ترس از انکار، ردّو  تحسین

هیچ ترس و اندوهی به خود راه  ،رندبرخوردا پایداری در راه حقاز ایمان و  افرادی کهتنها 

تَحزَنوا أَلّاتَخافوا وَال ۀالمَالئِکَتَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ  استَقاموا ثُمَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ إِنَّ« دهندنمی

آمیز و دوجانبه با یی محبّترابطه و در .)30(فصّلت:  »الَّتي کُنتُم توعَدونَ ۀوَأَبشِروا بِالجَنَّ

ای استوار نسبت به مؤمنین مهربان و نسبت به کافرین حضرت حق قرار داشته، با اراده

فَسَوفَ یَأتِي اللَّهُ بِقَومٍ یُحِبُّهُم  « ای بیم ندارندکنندهگیرند و از سرزنش هیچ سرزنشسخت

یَخافونَ جاهِدونَ في سَبیلِ اللَّهِ وَالعَلَى الکافِرینَ یُ ۀعَلَى المُؤمِنینَ أَعِزَّ ۀوَیُحِبّونَهُ أَذِلَّ

مولوی نیز به این  .)54مائده: (» عَلیمٌ واسِعٌ وَاللَّهُ یَشاءُ مَن یُؤتیهِ اللَّهِ فَضلُ ذلِکَالئِمٍ  ۀلَومَ

 گفته است:  ه داشته وتوجّمعنی 

ــامِ روح   « ــن حَم ــران ک ــاز پ ــر ب  گی
ــی  ــدمتی م ــار   خ ــرای کردگ ــن ب  ک

 

 ره دعــوت طـــریق نــوح گیــر   در  
ــا قبــول و ردّ خَلقانــت چــه کــار؟!   »ب

 .)951: 1390(مولوی،                        

جب باشد، باعث عُ هم انهصادق اگر به خاطر محاسنی حتّ جلب تأیید و تحسین

 شنویم: میچنین  که از زبان طاووسچنان. شود می

  
 این سالح عُجب مـن شـد ای فتـی   «
 

ــب آرد مُعجَ  ــال  عُج ــد ب ــان را ص  »ب
 .)149(همان:                                  

جلب التفات و توجه دیگران، با تعالی روح منافات دارد؛ زیرا سبب کبر و فریب انسـان  

 شود: می

ــب « ــظ شــیرین و فری ــاپلوس و لف  چ
 

ــو را دشــنام و ســیلی شــهان « ــر ت  م

 

 !»نهی چون زر به جیب ، میستانی می 
 .)284(همان:                                   

ــد از  ــر آیـ ــان  بهتـ ــای گمرهـ  »ثنـ

 (همان).                                      
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خلوص و صدق آن را  انسان ،وارد شود که از جانب حضرت حق برقلبمهری 

 :گرددمیقهر دیگران مستغنی مهر و  از یافته، در

 با ازل خوش، با اجل خوش، شادکام«
 روی او خنـدد چـو قنـد   آنکِ جان در 

 آنکِ جـان بوسـه دهـد بـر چشـم او     
 

 گمـان  من مـراد خـویش دیـدم بـی    «

ــم   ـــو ای محتش ــردرد گـ ــرا پُ ــو م  ت

 وای اگر بـرعکس بـودی ایـن مطـار    

 

 فارغ از تشنیع و گفـتِ خـاص و عـام    
ــد؟!    ــه گزن ــش چ ــرویی خلق  از ترش
 »کی خورد غم از فلـک وَز خشــم او  

 .)197همان: (                                  

 هرچه خـواهی گـو مـرا ای بـددهان    

 پیش تو پُردرد و پـیش خـود خوشـم   

 »پیش تو گلـزار و پـیش خـویش زار!  

 .)1096(همان:                                 

 یثیرأت ر وید بشر قبول و ردّ، خداوند باشداز  انسان مهرطلبیمعتقد است اگر  مولوی

 :نخواهد داشت

 نکـر شـدند  را مُگر دو سـه ابلـه تـو    «
 گــر دو ســه ابلــه تــو را تهمــت نهــد

 از اقـــرار عـــالم فـــارغم   :گفـــت
 

 قنـد  تلخ کی گردی چو هستی کـانِ  
ــی   ــواهی م ــو گ ــرای ت ــق ب ــد ح  ده

 »؟!گواه او را چه غـم  ،آنکه حق باشد
 .)263(همان:                                   

 کند: تشبیه می» سَم«را به  رو، موالنا گاهی تحسین و تمجید دیگران این از

 ســـخن دوســـتی جاهـــل شـــیرین«
ــم  ــادر چش ــان م ــدت  ج ــن گوی  روش

 

 کم شنو کان هست چون سـمّ کهـن   
 »جز غـم و حسـرت از آن نفزویـدت   

 .)976ـ975(همان:                            

ی ندارد و هر کس به فراخور خالیق مبنای دقیق انکارِ یا حاصل سخن اینکه تأیید

های مثنوی با در داستان پردازد.ها میرفتار و کردار انسان ۀوری دربارخود به دا ۀاندیش

به  رنجوری بوده،ناشی از روان مهرطلبیِ ۀایم که دارای خصیصهایی مواجهشخصیت

های دفاعی معطوف به مکانیسم ۀگاننیازها و اقدامات ده زنند که مطابقِمی اقداماتی دست

امات جزء از آنجا که بیشتر این اقد هورنای است. رنجوری کارنروان ۀمطرح در نظری

های شـهای مهرطلب و کنیتـاین مقاله به بررسی شخص ،مکانیسم مهرطلبی است

در  طلبیمهرنیازهای معطوف به  .پردازدهای مثنوی میها در داستاننآ ۀرنجورانروان

 :های مثنویداستان

 ورد تأیید واقع شدننیاز به محبّت و م .5-3
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ساخت و  آن عجوزه کی روی زشت خویشتن را جندره و گلگونه می«داستان  لوی درمو

 جلب برای زیبا جلوه نمودن وکمپیرزن  ر آن است کهب »آمدشد و پذیرا نمیساخته نمی

 چسبانید:میزشت خود  کریه و ۀها را به چهرشر مصحفق، علخَه توجّ

 بریـد  عشرهای مصـحف از جـا مـی   «
ــا کــه ســفرۀ روی او پ  نهــان شــودت

ــر روی هــر جــا مــی  نهــاد عشــرها ب
ــاز چــادر راســت کــردی آن نگــین   ب

 فتـاد  کرد فن وآن مـی  چون بسی می
ــیس زود   ــان ابل ــوّر آن زم ــد مص  ش

 تخــم نــادر در فضــیحت کاشــتی   

 صد بلیسی تو خمـیس انـدر خمـیس   

 بیــچنــد دزدی عشــر از علــم کت  

 چنـــد دزدی حـــرف مـــردان خـــدا

 

ــد   ــر رو آن پلیـ ــبانید بـ ــی بچسـ  مـ
ــا نگـــین ح ــودتـ ــان شـ ــۀ خوبـ  لقـ

 فتـاد...  بست، چـادر مـی   چونکِ برمی
 عشـــرها افتـــادی از رو بـــر زمـــین
 گفت: صد لعنـت بـر آن ابلـیس بـاد    

 ورود گفــت: ای قحبـــه قدیــد بـــی  

ــتی   ــحفی نگذاش ــو مص ــان ت  در جه

 دردبیس ای عجــوزه  ترک من گوی

 ن همچـو سـیب  تا شـود رویـت ملـوّ   

ــ ــا  تـ ــتانی مرحبـ ــی و سـ  »ا فروشـ

 .)970ـ969(همان:                          

افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و دعوی طاووسی کردن  ۀقص« درمولوی 

خود را رنگین کرده  یید خلقه و تأای جلب توجّنیز به این معنا که شغال بر» میان شغاالن

 :بود، اشاره کرده است

 م رنــگآن شــغالی رفــت انــدر خُــ   «

 شـــده رنگـــین ینپــس برآمـــد پوســت  

 ؟!ال چیستـالک حـشغ ای: جمله گفتند

 ای از نشـــاط از مــــا کرانـــه کــــرده  

 فـالن یک شـغالی پـیش او شـد کـای     

ــی     ــر برجه ــه منب ــا ب ــردی ت ــید ک  ش

 ای بـــس بکوشـــیدی ندیـــدی گرمـــی

 انبیاســـــت و گرمـــــی آن اولیـــــا 

ــق ســوی خــود کشــند  ــات خل ــه التف  ک

 

 ت درنـگ ـم کـرد یـک ساعـ   اندر آن خُ 

 کـــه مـــنم طـــاووس علییـــین شـــده 

ـ    سـت ا ی ملتـوی ر نشـاط که تـو را در سَ

ــا آورده ــر از کجـــ  ؟!ای ایـــــن تکبـــ

ــید ــدالن  ش ــدی از خوش ــا ش ــردی ی  ک

ــا زِ  الف ایــن خلــق را حســرت دهــی ت

ــس زِ ــید آورده پ ــرمی  ش ــی ش  ای ای ب

 پنــاه هــر دغاســت   شــرمی بــیبــاز 

 »کــه خوشــیم و از درون بــس ناخوشــند

 .)370ـ369(همان:                              

 .وجود دارد فریبو  نوعی نفاق تحسین دیگران یید وأت جلب ر نوعدر بطن هبنابراین 
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بزرگ و آنک بربود دستارش و بانگ  حکایت آن فقیه با دستار« در داستان مولوی

نیز بدین معنی اشارت نموده است که  »بری، آنگه ببر زد کی: باز کن ببین کی چه می می

 نموده بوده است:  فقیه برای جلب توجّه و تأیید خلق، عمامه خود را زفت و عظیم

 درچیـده بـود   هـا  ژنـده یک فقیهـی  «

ــتــ  ماید آن عظــیمـا شــود زفــت و ن

 

ــ  ــود  ۀدر عمام ــده ب ــویش در پیچی  خ

 »محفـل در حطـیم  سوی چون درآید 

 ).620(همان:                                

مثل زدن در رمیدن کرّه اسپ از آب خوردن، به سبب شخولیدن « در داستان مولوی

 به وجهی از وجوه مهرطلبی اشارت دارد:  »سایسان

 مـــادرش پرســـید کـــای کـــره چـــرا«

ــره ــت ک ــی :گف ــن  م ــروهشــخولند ای  گ

ــی   ــم م ــس دل ــی   پ ــا م ــرزد از ج  رود ل

 

ــی  ــتق   ر م ــن اس ــاعتی زی ــر س ــی ه  ام

 شــــکوه دارم شــــان  گباناتفــــاق   زِ

 »رســد... زِ اتفـــاق نعــره خــوفم مــی   

 .)525(همان:                                

گوید: تو نباید کارهایت را به خاطر نظر دیگران تغییر  خودش می ۀن اسب به کرّبنابری

 ها شوی:دهی و اسیر و گرفتار تحسین یا مالمت آن

 هین تو کـار خـویش کـن ای ارجمنـد     «

 

ــد زود کایشــان ریــش خــود برمــی   »کنن

 .(همان)                                      

کند که این سفیهان هستند که به دلیل  ه میای ظریف اشار مولوی ضمن طعنه

 رباید:  ها را میحقارت درونی و ضعف شخصیت، هر گونه هوایی آن

  

ــفیهان را رُ« ــر سـ ــوا مـ ــر هـ ــد هـ  بایـ

 

ــه نَ  ــ بوَزآنکــ ــی قُــ ــان گرانــ  »وادشــ

 .)526(همان:                                

دارای بیش به مُ» را و معجب شدن موش در خود کشیدن مهار شتر«وی در حکایت 

 اشاره کرده است:دیگران یید و نظر جلب تأ های مهرطلب برای انسان از حدّ

 چــون خــالف خــوی تــو گویــد کســی«

 کنــد مــن برمــی  یمــرا از خــو  هکــ

 دهـکم شـ ـچون نباشـد خـوی بـد محـ    

ــ  ــدارایی کنــ ــالف او مــ ــا مخــ  دـبــ

 

ــه  ــا کین ــ ه ــی  ـخی ــا او بس ــو را ب  زد ت

 کنــد اگرد و تــابع مــی ـمــر مــرا شــ  

 زد از خـــالف آتشـــکده  کـــی فـــرو  

 »در دل او خــــویش را جــــایی کنــــد

 .)322ـ321(همان:                          

به خاطر جلب نظر نیز خود صفات و عادات  مخالفِافراد با مهرطلب حتّی اشخاص 

 .)2/845: 1387، زمانیرک. (. کنند مدارا میآنان 
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 نیاز به اعتبار اجتماعی .5-4

در موکب خود اسپی بس نادر و  هللا در سیران هُمحِوارزمشاه رَدیدن خ« مولوی در داستان

های مهرطلبی بینی را از مشخصهدهان .»و. .  تعلّق دل شاه به حُسن و چُستیِ آن اسپ

امیر  ،شود اسب یکی از امرای خود می ۀخوارزمشاه فریفتکند که دانسته، چنین نقل می

کند که به هر طریقی که  ر التماس میی به اسب خود داشته به وزیچون وابستگی خاصّ

 ،اسب بوده های اسب را بدو بازگرداند. شاه وقتی که سرگرم نظاره به زیبایی ،ر استمیسّ

. بنابراین مولوی با ذکر کند ر میدل شاه را نسبت به اسب مکدّ، اسب نقایصوزیر با ذکر 

ر نظر بوده، کند که اشخاص مهرطلب فاقد اراده و جرأت اظها این حکایت مشخص می

 برای جلب تایید و توجّه، تابع عقاید دیگران هستند: 

 هست ناقص آن سـر انـدر پیکـرش   «

ــرد   زدر دل خوار ــار ک ــن ک ــه ای  مش

 

 گاو است گـویی آن سـرش   رِچون سَ 

 »را در منظــر شــه خــوار کــرد باســ

 .)1059(همان:                              

 . نیاز به تحسین شدن5-5

که هفتاد غزو کرده بود سینه برهنه، و غزاها کرده  هللا هُمحِرَ یت عیاضیحکا«در داستان 

 ،کند را به جهاد دعوت می یعیاض ،ارهامّ وقتی که نفس.» بود بر امید شهید شدن. . 

خواهم  می :گوید کهای ناپاک تو کجا و جهاد کجا؟ نفس می  که :پرسد از نفس می یعیاض

وم تا به یکباره خالص گردم و دیگر آن که مردم به جهاد بروی و آماج تیر و تیغ ش

 . مرا تحسین کنند و مرا مجاهد فی سبیل هللا بشمرند های رشادت

ــرا آواز داد « ــاطن مــــ ــس از بــــ  نَفْــــ

 خیــــز هنگــــام غــــزا آمــــد بــــرو    

 وفــــا گفـــتم ای نَفْـــس خبیــــث بـــی   

 ست گری ا ای نَفْس کاین حیلت  راست گوی

ــت    ــه آرَمَـ ــت، حملـ ــویی راسـ ــر نگـ  گـ

ــگ آ  ــس بانــــ  ورد آن دَم از دروننَفْــــ

ــدن     ــم از ب ــک زخ ــه ی ــم ب ــزا بجه  در غ

ــتم ــنَ ای گفــ ــتی سِفْــ ــافق زیســ  منــ

ــوده   ــی بــ ــو مُرایــ ــالم تــ  ای در دو عــ

 خلـــوت هـــیچ مـــن نـــذر کـــردم کـــه زِ

 در خلــوت هــر آنــچ ایــن تــن کنــد زآنکــه

ــداد      ــنیدم بام ــس ش ــوش ح ــه گ ــه ب  ک

 خــویش را در غــزو کــردن کــن گــرو    

 تـــو از کجـــا؟!  از کجـــا میـــل غـــزا  

 سـت  وَرنه نَفْسِ شـهوت از طاعـت بـری ا   

ــارَمَت در ریاضــــت ســــخت  تــــر افشــ

ــی  ــاحت ب ــا فص ــون...  ب ــدر فس ــان ان  ده

 خلـــق بینـــد مـــردی و ایثـــار مـــن    

ــی   ــافق م ــم من ــ ه ــتی  ،ریِم ــو چیس  ؟!ت

 ای در دو عــــالم تــــو چنــــین بیهــــوده

 سر برون نارم چـو زنـده اسـت ایـن بـدن     

ــرای روی مـــ   ــه از بـ ــدـنـ  رد و زن کنـ
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ــش ا ــبش و آرامــ ــدرجنــ ــخ نــ  وتشلــ

 

ــ   جـــز بـــرای    »تشحـــق نباشـــد نیّــ

 .)890(همان:                                       

سر برون نارم چو   سر برون نآرم چو زنده است این بدن    وت هیچ منـخل ه زــردم  کـــذر کـــن

 دنــــزنده است این ب

 دــــرد و زن کنـرای روی مــه از بـن     ن کندــچ این تـلوت هر آنــکه در خنآز

 شـتــّاشد نیـــق نبــرای حــز بـــج     شـوتلـــخ ندرش  اـــش و آرامــجنب

 .  )890همان: ( 

مشورت «حکایت  دراست که  فرعون در مثنویهای مهرطلب  شخصیت دیگر از

، وقتی موسی »کردن فرعون با وزیرش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه السالم

 . هامانچهار فضیلت بستان در عوض قبول کن و یپند ز منا :گوید می الم به اوالسّعلیه

الم عمل ت موسی علیه السّبه وصیّوی د که وشمیباعث  ،نق و تمجید از فرعوبا تملّ

 گوید: هامان خطاب به فرعون می نکند.

ــخّ « ــالم را مس ــه ع ــوجمل ــرده ت  ر ک

 لجـــاج ز مغـــارب بـــیاز مشـــارق وَ

ــاد   ــد ش ــی مالن ــب هم ــاهان ل  پادش

 ببینــد اســب مــااســب یــاغی چــون 

ــان   ــجود جه ــود و مس ــاکنون معب  ت

 در هزار آتش شدن زین خوشتر است

 

 کـار را بــا بخــت چـون زر کــرده تــو   

ــراج    ــلطانان خ ــد س ــو آرن ــوی ت  س

ــر ســتان  ــاک  ۀب  کیقبــاد تــو ایخ

 عصـــا رو بگردانـــد گریـــزد بـــی  

ــوده ــ ای، ب ــهگَ ــدگان  ردی کمین  ؟!بن

ــده  ــود بن ــدی ش ــه خداون ــت ک  »پرس

 .)669ـ668(همان:                          

  گوید: می ،به این موضوع اشاره کرده» تزییف سخن هامان، علیه اللعنه«مولوی در 

 تو بدان فخر آوری کز تـرس و پنـد  «

ـ  هرکه را مـردم سـجودی مـی     دـکنن

 آن سـاجدش  ردد از اوـکه برگـ  چون

ــی ــون م ــپُر چ ــدبریـزه ــد م  ر نوش

ــدبعــد یــک دَ ــر جــانش فت  م زهــر ب

 

ــردم ر   ــت م ــت گش ــد وزِچاپلوس  چن

 آکننــد جــان وی مــی انــدر  زهــر

ــدش  ــود و موب ــر ب ــان زه ــد او ک  دان

ــک دَ  ــرب ی ــری از ط ــد س  م بجنبان

 »دـزهــر در جــانش کنــد دادوستــ   

 .)669(همان:                                

ت او به آن شغال که دعوی طاووسی تشبیه فرعون و دعوی الوهیّ«مولوی در حکایت 

 کند:ون اشاره میمهرطلبی فرع نیز به» کردمی

 همچو فرعـونی مرصـع کـرده ریـش    «

ــاده   ــغال مـ ــل شـ ــم از نسـ  زاد او هـ

 برتـــر از عیســـی پریـــده از خـــریش 

ــاد   ــاهی درفتـ ــالی و جـ ــم مـ  در خُـ
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 هرکه دید آن جاه و مالش، سجده کرد

ــده  ــدای ژن ــتِ آن گ ــت مس ــق گش  دل

 مال، مـار آمـد کـه در وی زهرهاسـت    

 

 ســــجدۀ افسوســــیان را او بخــــورد

 یرهــــای خَلــــقاز ســــجود و از تح

 »وآن قبول و ســجدۀ خلق اژدهاسـت 

 .)372(همان:                                  

نیز به مضرات » از تعظیم خلقان ،بیمار شدن فرعون هم به وهم« ۀدر قصّ مولوی

 کند: اشاره می مهرطلبی چنین

 خلق از زن و از طفـل و مـرد   ۀسجد«

 

 لــکگفــتن هریــک خداونــد و مَ  «

ــو  ــه دع ــه ب ــر ا یک ــد دلی ــی ش  له

 

ــرد   زد دلِ  ــور کـ ــون را رنجـ  »فرعـ

 .)406(همان:                                

 تـک نهَهمـی مُ وَ زِ ان کـردش آن چن

 »رهـیچ سـی   شـد  نمـی اژدها گشت و 

 .(همان)                                      

 ایهآسیب به»نمای شدنت تعظیم خلق و انگشتدر مضرّ« در حکایت باز لویوم

 :ده استکراشاره چنین طلبی مهر

 جـان  خـارِ  شکل است تن شـد  ستن قف«

ــنْا ــی ــو   د:ش گوی ــراز ت ــوم هم ــن ش  م

 نیسـت چـون تـو در وجـود     :ش گویـد اینْ

ــآ ــدنْ ــالم آ :ش گوی ــر دو ع ــتنِ ه  توس

 ستاای  لقمه و سالوس جهان خوش فلط

 مَــالمادحــت گــر هجــو گویــد بــر     

 فت آنـــ حرمـان گ  زِ کـاو  ه دانـی ـگرچ

ــی ــر مــ ــدرون آن اثــ ــدت در انــ  مانــ

 دوَآن اثـــر هـــم روزهـــا بـــاقی بُـــ    

ــدح  ــد چــو شــیرین اســت م ــک ننمای  لی

 

ــان   ــالن و خارجـــ ــب داخـــ  در فریـــ

 ونـــی مـــنم انبـــاز تـــ :ش گویـــدآنْـــو

 جــود در جمــال و فضــل و در احســان و

 ...جملــه جانهامــان طفیــل جــان توســت

 ...سـت ا ای لقمه آتشش خور کان پرترکم

 ان ســــوزهازروزهــــا ســــوزد دلــــت 

 د زیـان ـه داشـت از تـو شـ   کان طمع کـ 

ــون   ــت آزم ــت هس ــن حالت ــدیح ای  در م

ــ ــو    ۀمایـ ــان شـ ــداع جـ ــر و خـ  دکبـ

ــ ــ  د نَب ــاد قَ ــخ افت ــه تل ــد زآن ک  »حدْمای

 .)85: 1390(همان،                              

نـد بـه منقـار و    کَ آن حکیم دید طاووس را کی پر زیبای خود را مـی  ۀقصّ«مولوی در 

سـن  حُ هـر  به این معنی اشاره دارد کـه » کرد. . . و زشت میل انداخت و تن خود را کَ می

سبب  ،در منظر خالیق قرار گیرد ییدأاعجاب و تحسین و ت برای جلب ظاهری و باطنی که

ناشـکری   ۀ. در این داستان، حکیم کندن پرهـا را نشـان  مانع رشد آدمی است نزول بالها و

  گوید: طاووس در جواب میداند؛ امّا می
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 که هـر سـو صـد بـال     نیبی نمین آ«

 دامــــمت مـحــر بســا صــیاد بــیای 

 

ـ آسـوی مــن     هــا بـــالد پــی ایـن  ـی

ـ  ـــ بهر این پرهـا نه   »وم دامد هـر سُ

 .)749(همان:                                

 است: این مطلب در داستان پادشاه و کنیزک نیز بیان شده

ــا « ــمن طـ ــد پَـــ ودشـ  او رّوس آمـ

ـ  آن آهـوَم  گفت مـن    اف مـن ـکـز ن

 روبـاه صـحرا کـز کمـین     آنای من 

 پیلــی کــه زخــم پیلبــان آن ای مــن

 

 او رّفـــه را بکشــته  ـبســی شــ  ای  

 ن صــیاد خــون صــاف مــنآریخــت 

ــتین  ــرای پوسـ ــدش بـ ــر بریدنـ  سـ

ــتخوان  ــرای اس ــونم از ب ــت خ  »ریخ

 .)14ـ13(همان:                             

 نتیجه.6

به  لبی را در مثنوی به کار نبرده،مهرط رنجوری و اصطالحات روانبا وجود این که مولوی 

های عارض بر وی جزء روانی انسان و رنج ه داشته و مسائلها توجّمعنا و مفهوم آن

هایی تصیّـمثنوی به شخ بوده است. در برخی از حکایات و تمثیالت های اودغدغه

بین  .دارندهورنای تطابق  ۀدر نظریّ رنجورروان یّتیِ فردِخوریم که با تیپ شخصبرمی

ی قابل مشاهده است اشتراکات و افتراقاتا نموال رنجوری کارن هورنای و آراءروان ۀنظریّ

یکی انجام  دو شرط قائلند: هرطلبینرمال بودن مبرای  هر دو ها از این قرارند:که اهمّ آن

آن از روی طیبِ خاطر یا تلقّی آن به عنوان فضیلت اخالقی و اجتماعی و دیگری کیفیّت 

یز دارد و ای فراتر نعارفی چون موالنا الیه ۀدر اندیشامّا این بحث  دوجانبه بودن محبّت.

آمیز بین خالق و مخلوق یا عاشق و معشوق است که باعث رشد محبّت ۀدوسوی ۀآن رابط

رنجوری روان در رفعِ دفاعی، اقدامات و رفتارهای از نظر هر دوشود.می انسانو تعالی 

دالیل عدم توفیق این افراد از دید هورنای و . ودشمیآن شدّت  سبب اشته،تأثیری ند

ها ودن و عدم شفابخشی واقعی مکانیسمتی بزیرا کارن هورنای موقّ ؛موالنا متفاوت است

واقعی مهر و  ۀفراموش کردن سرچشم ا موالناامّداند می را دلیل عدم حصول آرامش

 معرّفی کرده، نجورریل رنجش بیشتر فرد روانتأیید و تحسین مردم را دله به ت و توجّمحبّ

توجّه «از  تغییر نیّتهای عرفان اسالمی را بر اساس آموزه روان اقعی آرامشهای وراه

ها را موالنا و هورنای گرایش به دیگران و نیاز به تأیید آنداند.می» توجّه حق«به » خلق

آن شخص هویّت  ۀتیجدانند که در نشخصیتی و حقارت درونی فرد می ضعف سبب

 .دهدوفق میهای مختلف موقعیّتخود را با شرایط و  ه،فاقد استقالل شد خویش را باخته،
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ه و نظر دیگران را سبب خویش برای جلب توجّ جلوه دادن محاسنِ های آنهر دو

اضطراب  ۀند؛ هورنای این امر را باعث ادامدانبیرونی و درونی می و گرفتاری نزول بال

های روانی، آسیب ۀموالنا عالوه بر صدم امّاداند می رنجوریتر شدن روانو عمیقاساسی 

منشأ قبول  کند.از نظر موالنا و هورنایاجتماعی متوجّه این افراد را نیز گوشزد می

-مهرطلب متفاوت است؛ شخص روان رنجورِت در شخص سالم و شخص روانمسئولیّ
شود، امّا فرد ت میآنان پذیرای مسئولیّ از سرزنشِرنجور به خاطر خشنودی دیگران و بیم 

بوده، این امر را به عنوان ادای وظیفه یا فضیلتی اخالقی  خود صادق سالم با خویشتنِ

 دهد.انجام می
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