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 موالنا عرفانی تعلیماتدر  هاي هوش هیجانیو ویژگی خودشناسی کمالجستجوي 

 فریده داودی مقدم
 استادیار دانشگاه شاهد 

 چکیده
 های متعالی و ارزشمند اخالقیمشحون از آموزه ،مولویآنها مثنوی  ث عظیم تعلیمات عرفانی و در قلۀمیرا

های بردها و کاربرای جهان امروز پیام ،ابعاد بی نظیر آن اییو انسانی است که در صورت واکاوی و باز نم
 ناسیخودش ،تعریف کرده که در این میاننج زوج مهارت ، پسازمان بهداشت جهانیامروزه  .شگفتی دارد

جش ترین مؤلفه در سنو اساسی گیردهای دیگر با تحقق آن شكل میمهارت ۀهمکه  استآن ها  ترینمهم
سیار باست؛ مطرح شده  مثنوی موالنا،در  خودشناسیعنوان ه چه ب آن ،رسدبه نظر می هوش هیجانی است.

اسی به تاریك از خودشن النا در پایان داستان فیل در خانۀمو به عنوان نمونه، تر از این تعریف است.کامل
آِید و ت میسد های ناقصی که از راه حواس بهبه دریافتتا  رساند می یاری ه به ماکندکشمعی تعبیر می

در داستان خواب گنج، ضمن یا  بسنده نكنیم ،گیردهای ساختۀ ذهن جای میمحدودیت در تاریكی
ر که جستجوی خوشبختی د ورزدبراین نكنه تأکید می ،انسان با انباره های ناخودآگاه خویش مواجهۀ

ها، نشآدمی را تسلط بر تكایا در داستان سه ماهی و آبگیر، راه نجات  .یابدپرتو خودشناسی تحقق می
 داند.می خود ختنیبرانگ و مهارت کنترل عواطفهیجانات خویش، 

 ودشناسیخهای مهارت به دنبال آشكار ساختن ویژگی استفاده از روش تحلیل محتوا با  ،در این نوشتار 
 .هستیممولوی  عرفانی تعلیماتدر های هوش هیجانی و مؤلفه

 هیجانی. هوش وی مولوی ، مهارت های زندگی،، مثن: خودشناسی  کلید واژه
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 مقدمه

را برای  یلفه هایؤمطرح نمود و م 5991هیجانی را در گلمن موضوع هوش دانیل اولین بار فردی به نام 
 ،سازمان بهداشت جهانیکه  است خود شناسیو آگاهیخود ،لفه هاؤماین از مهمترین  .آن معرفی کرد

بهداشت روانی   زندگی برای ارتقای نج زوج مهارتنوان یكی از پبه ع ،کنار مهارت همدلیدر آن را 
 است.  تعریف کردهمردم 

 تو بخصوص تعالیم موالناسهای عرفان ایرانی  یكی از اصلی ترین موتیف خود آگاهی سوی دیگر،از
 این پژوهش به از این رو،گوناگون آمده است.  و حكایات که  درجای جای آثار وی در قالب تمثیل ها

 یشینۀدر باب پ پردازد.تفسیر و تبیین مهارت خودشناسی در مثنوی به ویژه از منظر هوش هیجانی می
نوعی  دام بهاند و هر کپرداختهبه شكل عام توان گفت که مقاالت و آثاری به این موضوع پژوهش، می

 د.نپرداخته ان ی مثنوی مولویاما هیچكدام از این دیدگاه به تحلیل قصه هااند. از آن سخن رانده
 

 تعریف هوش هیجانی و مهارت خود آگاهی
عنوی و چهار نوع هوش مطرح شده است: بهره هوشی، هوش اخالقی، هوش مامروزدرعلم روانشناسی   

 intelligence Emotionalهوش هیجانی  باشد،این پژوهش می مورد بحث  هوش هیجانی. آنچه که
ت مشتمل بر شناخ این هوش، هیجانات روابط ما باشد. ۀتواند تنظیم کنند. یعنی هوشی که میاست

 مناسب در زندگی فردی و شغلی و تواناییاحساسات خویش و به کارگیری آنها برای اتخاذ تصمیمات 
 وضع روانی و کنترل تكانش هاست. اداره خلق و خوی،

 مبنایی از هوش هیجانی، درپنج حیطه اصلی تعریف شده است: اتتوصیف
 شخصیشناخت عواطف 

توانایی نظارت بر احساسات در هر لحظه سنگ بنای هوش هیجانی است. خود آگاهی و خودشناسی، 
ی در تشخیص ناتوان نقشی تعیین کننده دارد. ،برای به دست آوردن بینش روان شناختی و ادراک خویشتن

ن بیشتری طمیناافرادی که نسبت به احساسات خود ا احساسات راستین، ما را به سردرگمی دچار می کند.
 رباره احساسات واقعی خود در زمینۀاین افراد د دارند، بهتر می توانند زندگی خویش را هدایت کنند.

اتخاذ تصمیمات شخصی از انتخاب همسر آینده گرفته تا شغلی که بر می گزینند، احساس اطمینان بیشتری 
 دارند.

 کار بردن درست هیجان هابه
رفیت که شامل ظکه بر حس خود آگاهی متكی می باشدوانایی ای است قدرت تنظیم احساسات خود، ت

 وردگی ها یا بی حوصلگی های متداول شخص برای تسكین دادن خود، دور کردن اضطراب ها، افس
افرادی که به لحاظ این توانایی ضعیفند، دایماً با احساس  است. های شكست در این مهارت عاطفیامدپی
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گریبانند، در حالی که افرادی که در آن مهارت زیادی دارند، با سرعت  نومیدی و افسردگی دست به
 بسیار بیشتری می توانند نامالیمات زندگی را پشت سر بگذارنند.

 برانگیختن خود
ی و برای خالق بودن الزم است سكان رهبر برانگیختن شخصی، تسلط بر نفس خودبرای عطف توجه، 

 در دست گرفت.هیجان ها را 
ر پیشرفتی زیر بنای تحقق هها،  تكانشو فرونشاندن  رواسازیکامبه تاخیر انداختن  ری عاطفی،ن داخویشت
 گیر را میسر می در کار، انجام هر نوع فعالیت چشم غرقه شدنایی دستیابی به مرحله توان است.

 .افراد داری این مهارت، در هر کاری که بر عهده می گیرند بسیار مولد و اثر بخش خواهند بود گرداند.
. 

 ت عواطف دیگرانشناخ
ت. افرادی اس خود آگاهی عاطفی متكی است اساس مهارت ارتباط با مردم همدلی، توانایی دیگری که بر

سته های ها یا خواجتماعی ظریفی که نشان دهنده نیازکه از همدلی بیشتری برخوردار باشند، به عالیم ا
ا تعامل یدر حرفه هایی که مستلزم مراقبت این توانایی آنان را  توجه بیشتری نشان می دهند. ،دیگران است

 سازد.تر میتدریس، فروش و مدیریت موفق مانند ،با دیگران است
 حفظ ارتباط ها

مانند صالحیت یا عدم  اری ارتباط، مهارت کنترل عواطف با دیگران است.بخش عمده ای از هنر برقر
ایی هستند که محبوبیت، رهبری و اثر اینها توانایی ه آن. یت اجتماعی و مهارت های خاص الزمۀصالح

افرادی که در این مهارت ها توانایی زیادی دارند، در هر آنچه که  بخشی بین فردی را تقویت می کنند.
 .بخوبی عمل می کنند ،به کنش متقابل آرام با دیگران باز می گردد

 ر تفاوت دارند و ممكن استالبته افراد از نظر توانایی های خود در هر یك از این حیطه ها، با یكدیگ
، اما در تسكین دادن نا اضطراب های خود کامالً موفق باشندمثالً در کنار آمدن با اشخاص بعضی از 

. ب است، عصافرادبدون شك، زیر بنای اصلی سطح توانایی  .های دیگران چندان کار آمد نباشند آرامی
سستی افراد را در مهارت  ل یادگیری است.گیری شكل پذیر است و همواره در حااما مغز به طرز چشم

های عاطفی می توان جبران کرد:هرکدام از این حیطه ها تا حد زیادی نشانگر مجموعه ای از عادات و 
 (19-51،9،59)گلمن،واکنش هاست که با تالش صحیح، می توان آنها را بهبود بخشید.

دارند. به عبارتی آنها نقاط قوت و ضعف  خود آگاهی باالیی هم ،افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند
خود را می شناسند. همچنین آنها هیجانات و احساساتشان را می شناسند ومی دانند در چه شرایطی با چه 

كار را و اصل داشتن مسئولیت و ابتاین افراد عامل هستند  ،به عبارتیعالئمی هیجاناتشان بروز می کند. 
به افراد کمك می کند که به هیجاناتشان و چگونگی شكل گیری آن  این بعد در خود پرورش داده اند.
افراد با هوش هیجانی باال خودشان به خودشان انگیزه می دهند.آنها می دانند  .خود آگاهی داشته باشند

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B1%D9%82%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B1%D9%82%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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که اهدافشان چیست و در چه مسیری در حال حرکت هستند.مثال آنها می دانند که در شرایط ناامیدی 
ه همان کنند کاین افراد دیگران را نیز بهتر درک میگیزه امید دهند و امید وارباشند. چگونه به خود ان

عبارت از توانایی درک و فهمیدن خواسته ها و همدلی  در مبحث هوش هیجانی است. همدلیاصل مهم 
ی و اه دیگران بدون ارزشیابنیازها و دیدگاه های فرد مقابل می باشد.یعنی نگاه کردن به موضوع از نگ

 که در آموزه های عرفانی بر آن بسیار تأکید شده است. قضاوت
 

 هوش هیجانی و مهارت خود آگاهی در مثنوی
 قصۀ سه ماهی و آبگیر

اخذ کرده است  لهیکه از کل ی در دفتر ششم مثنویو سه ماه ریآبگ ۀدر داستان قص یمولو 
ا فراهم و ب کندیاد عاقل و غافل صحبت ماز سه گروه افر یلیتمث ایوهی( به ش541-541: 5131)فروزانفر،

 ریدرگ قیاز طر میمستق ریغ یرا به شكل هاییمهارت ،ینیع اتیدر کنار ضرور یلیتمث هاییآوردن مواز
 :ندکیم میآدم ها را به سه دسته تقس در این قصهوی  .دهدیم متعلی هامخاطب به آن اخودآگاهکردن ن

 که عقل کامل دارند. ی.کسان5
 عاقل اند. مهیکه ن ی.کسان1
 که کامال غافل هستند و اصال عقل ندارند! ی.کسان1

و  یدوست داشتند. و به خوب اریو وطن خود را بس ریسه ماهی در آبگیری زندگی می کردند .آن سه آبگ
 .. چند ماهیگیر به سوی آن آبگیر رهسپار شدندكردندیم یدر آن زندگ یخوش

و  ددنیآنان را شن یحرف ها هایماه ،دندیکشیها را م یماه دیص ۀنقش گریكدیبا  رانیگیماه یوقت
 شانیادوست داشتند وترک آنجا بر یلیرا خ ریاما آنها آبگ افتد. یجانشان در خطر م یکه به زود دندیفهم

، ودبرانگیختن خ ، راه مهارت کنترل عواطفآموزش همراه در ابن بخش از قصه، موالنا  سخت بود. یلیخ
 دهد.خالقیت را نشان می تسلط بر نفس و

فرار کنم و خودم را از مهلكه نجات  نجایهر چه زودتر از ا دیبا»، با خود گفت: ماهی عاقل جا کهآن 
 ریک آبگبه تر میست و تصمندا ریتر از آبگ زیاما جانش را عز ،دوست داشت یلیرا خ ریدهم.او که آبگ

 :گرفت
 م راه مشكل ناخواه کردآنكه عاقل بود عزم راه کرد                عز

 (1163: 51،9/4)مولوی،                                
کند که ماهی آهنگ راهی دشوار کرد که خود میل نداشت بدان راه گام نهد. ازاین رو، موالنا تأکید می

و طرح  بخوبیرا در این قسمت از داستان به شكل این تمثیل ها  جانیبه کار بردن درست ه مؤلفۀ وی 
 کند.میتفسیر 
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زیرا به طور قطع اینان  .من با این دو ماهی مشورت نخواهم کرد :با خویشتن گفت ماهی عاقلهمچنین 
مرا در کار خود سست و دلسرد خواهند نمود ، زیرا محبت زاد و بوم و محل زندگی طبیعی ، جانشان را 

ا و هارتباط حفظدانیم، چنانكه میکرد .  فرا گرفته و این تنبلی و نادانی که دارند ، به من سرایت خواهد
های هوش هیجانی است. این ارتباط در هر دوسوی بودن یا نبودن است. مهارت همدلی از دیگر مؤلفه

دانند که در چه مواقعی باید این ارتباط را برقرار کرد و در می اشخاصی که از هوش هیجانی بهره دارند،
عواطف و احساسات تصمیمی صحیح اتخاد نمود.  د و با اصل کنترل چه زمانی آنها را محدود یا قطع کر

کنم و راه نجات خودرا پیش می گیرم دل از مشورت با آن دو ماهی بر میگوید: چنانكه ماهی عاقل می
محرم و آشنای آن بسیار کم است  ماهی زیرک از آن آبگیر چشم  ون. حاال وقت مشورت نیست چ

خیص مواضع و تش تسلط بر نفس و فرونشاندن تكانش ها که نشان از گرفتپوشیده و راه دریا را پیش 
 خطا و ناصواب را دارد.

 
 

، بود  زانیکه از آن گر ییایکه در دیو د دیرس ایفراوان باالخره به در یها یماهی عاقل پس از سخت آن
 .ستینبود که حاضر به دل کندن از آن  یریو بزرگتر و امن تر از آبگ باتریهزاران بار ز

 :تلخ کام شدبا آمدن صیادان و مشاهدۀ آنان ماهی نیم عاقل اما 
 چون نگشتم همره آن رهنما        آه من فوت کردم وقت را                گفت

 (1141: 51،9/4)مولوی،       
ارامترهای از دیگر پدریافت مواضع زیان و سعی در جبران آن و فرونرفتن در حسرت و افسردگی پایدار ، 

 شود.هوش هیجانی است که در این بخش از قصه به وضوح آورده می
از او مشق نگرفتم ، ناگهان از من دور شد و رفت  منگوید: یابد و میماهی نیم عاقل این موضوع را درمی

 و باید من با جدیّت به دنبال او می رفتم . این حسرت چه فایده ای دارد ؟
 آوردن خطاست                        باز ناید رفته یاد آن هباستگذشته حسرت  بر

 ( 1144)همان:        
نیم عاقل وقتی از سایه و پیروی ماهی عاقل محروم شد ، با خود گفت : که آن ماهی به دریا رهسپار  ماهی

نم و فكر ک شد و آزاد گشت و چنان رفیق نجات بخش از دست من رفت . حاال دیگر در بارهً او نباید
قدرت تنظیم احساسات خود، توانایی ای است که بر حس خود آگاهی متكی باشم . باید در فكر خودم 

می باشدکه شامل ظرفیت شخص برای تسكین دادن خود، دور کردن اضطراب ها، افسردگی ها یا بی 
 حوصلگی های متداول و پیامدهای شكست در این مهارت عاطفی است.

روی  اراه نجات این است که خود را به مردن بزنم و شكمم رگوید: افتد و میجبران میاز این رو به فكر 
آب بر آورده و پشت به آب خود را به اختیار آب بسپارم و مانند خس بی اختیار روی آب حرکت کنم 
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،  این مردن پیش از مرگ مرا از عذاب مرگ ایمنی خواهد بخشید و مردن پیش از مرگ امن جان آدمی 
 انۀ ماهی نیم عاقل نشان از هوش هیجانی دارد.خالقنحوۀ رفتار  ست.ا

همانطور که فكر کرده بود عمل کرد و شكم بروی آب انداخت و آب هم اورا بی اختیار وی خالقانه، 
باال و پائین می برد . آن ماهیگیران اندوه بسیار خوردند که دریغا ، ماهی بزرگتر مرده است . ماهی از 

جان خودرا از مرگ رها  ،راه خود ادامه داد و می گفت : با این بازی  ه ان شادمان گشته و بگفتار صیاد
ساختم . یكی از صیادان آن ماهی را از روی آب گرفت و با حسرت تفی بر سر ماهی انداخته و اورا به 

 :زمین انداخت ، ولی آن ماهی
 همی کرد اضطراباحمق ماند آن  غلطان رفت پنهان اندر آب                           غلط

 ( ،112)همان:        
ماهی سوم مانند مار گزیده به چپ وراست جست و خیز می کرد ، بلكه بتواند از دام مرگ بجهد و  آن

ماهی  ولی صیادان دام گستردند و (نیاحساسات راست صیدر تشخ یناتوان)گلیم خودرا بیرون بكشد . 
د ، از گرمای آتش می جوشی آتش کشید و به تابه اش انداخت . را بر سراحمق به دام افتاد و حماقتش او

اده استف توانست ی، و اگر از عقل خودش نم کرد یعاقل عمل م یمشق ماه هکاش ب :با خود می گفت
. عبرت آموزی و استفاده از تجارب دیگران کردیو مانند او عمل م گرفتیعاقل درس م یاز ماه ،کند

 هیجانی است.  از مؤلفه های هوش
 کرد:که ماهی احمق از آن بهره ای نداشت و به جای تدبیر اگر و مگر می

 می گفت او که گر این بار من                      وارهم زین محنت گردن شكن باز
 نسكآبگیری را نسازم من            نسازم جز به دریایی وطن                می

 ( 11،1و11،4)همان:       
توان یمگردید، ای که تحلیل که در باره هوش هیجانی آورده شد و نمونه تأمل در تعاریف و مقدماتیا ب

دریافت که مثنوی مولوی تنها در پی توصیف یا تعریف صرف مباحث انسان شناسی یا جامعه شناسی 
در خود متن  ننیست.بلكه با طرح برخی موضوعات در قالب قصه و تمثیل و نشان دادن نتایج مترتب بر آ

ی آن توانسته است برخی از مولفه های هوش هیجانی را به مخاطبان خود ی معرفت شناسانهو زمینه
 آموزش دهد.

زن  بر شدن قاضی نداستان مفتوبه نمایش و تحلیل برخی از  این مولفه ها در  ای دیگر،به عنوان نمونه
 جوحی در دفتر ششم مثنوی می پردازیم:

بر اساس یكی از عناصر مهم هوش هیجانی یعنی برانگیختن خود، تسلط بر نفس و پیرنگ اصلی قصه 
ی م  فرونشاندن تكانش هاست، آنجا که قاضی در مقابل حسن و جمال زن جوحی، عنان اختیار از کف

یكی از ابزارهای مهم خود .د و می خواهد که در خلوتی زن را ببیند و بدینسان فریب زن را می خوردهن
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،شناخت مواضع ضعف و عدم تجدید آن در موارد مشابه است.برای همین است خود شناسی و کنترلی
 این تجربه تكرار می شود، قاضی با تعریض می گوید:  که وقتی در  پایان داستان

 با دگر کس باز، دست از من بدار نوبت من رفت، امسال آن قمار
 (4133 /3)مولوی، 

ماست که می کوشیم آنها را به عوامل  های و اسارت ها مل گرفتاریاز طرفی صندوق، نماد بسیاری از عوا
بیرون از خود نسبت دهیم. عواملی که ریشه در درون خود ما دارد و ما بوسیله ی اعمال خویش زمینه ساز 
پدیدار شدن این بندها و بالها بوده ایم. آنچه که می توان ما را از این اسارت نجات بخشد، کنترل هیجانات 

رحله ی پس از آن، به دست آوردن خود آگاهی است. آنگاه که مقتضیات جسمانی و شهوات نفسانی و م
روح لطیف را به بند و زنجیر در می آورد و آزادی وی را سلب می کند. بر سالك است که اگر یك بار 

كایت را بیان ح به اسارت آن درآمد، تجربه اندوزد و بار دیگر بدان گرفتار نیاید. نیكلسون هم تأویل این
 ال دنیا و ابلیس گرفتار آمده است.استخالص روحی می داند که یك بار در چنگ

واهی ت و خودخبیرون آمدن از زندان تنگ انا نی از دیگر موضوعات مرتبط با پارامترهای هوش هیجانی،
ر صندوق که د است که در عنصر همدلی و ارتباط با دیگران شاخص و مهم می باشد. به نظر موالنا انسانی

در خودخواهی ها و هوس های خویش گرفتار شده ، در جهان چیزی جز فضای تنگ آن را نمی بیند و 
 نی خویش به صندوق و قفس گور می رود:صورت مرگ هم از قفس کالبد جسما

 یند از جهانجز که صندوقی نب عمر در صندوق برد از اندهان
 ر آن صندوق داناز هوس او را د آن سری که نیست فوق آسمان
 او ز گوری سوی گوری می رود چون ز صندوق بدن بیرون رود

 (4499-4492)همان ،   
در پایان نیز به مسأله ای مهم در مبحث خودشناسی اشاره می کند که در هوش هیجانی مورد توجه و 

 کاذب ناشی ازتأکید فراوان است و آن این است که برخی از شادی ها و غرورها و اعتماد به نفس های 
ی از هر گناه می پنداریم و می کنیم که خود را سپید رو و عار جهل ما به وجود ماست. برای این شادی

 در عوض دیگران را سیاه روی و بدکار می دانیم.
 با سواد وجه اندر شادی ایم گفت نایب : یك به یك ما بادی ایم

 ( 4114 همان ،) 
ارتباط با دیگران در هوش هیجانی مدیریت عبارتست از شناخت از دیگر موضوعات مهم، در مولفه ی 

قع ضرورت است که موالنا بسیار زیبا به آن در این حكایت ارمویگران و چشم پوشی از عیوب آنان دد
 اشاره می کند: 

 تا نبینی ایمنی، بر کس مخند ستر کن تا بر تو ستاری کنند
 ( 4113همان ، ) 
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چون دیگران است که هر دم ممكن است انسان به آن  ر مواضع خطا و اشتباه، دیدن خود دو از آن باالتر
 بال و خطا دچار شود:

 خویش را اندر بال بنشانده اند بس درین صندوق چون تو مانده اند
 بر دگر کس آن کن ، از رنج و گزند آنچه بر تو خواه آن باشد پسند

 ( ،411 – 4112 همان ،) 
در مقامات خرقانی، داستانی آمده است که شود.چنانكه میون عرفانی دیده این نگاه،در بسیاری از مت

جمعی از زائران به زیارت خانقاه بوسعید رفتند و بو سعید به فراست دریافت که در میان ایشان ترسایی نیز 
سن حهست با ایشان به درشتی سخن گفت و ایشان را به خانقاه خود راه نداد. وقتی ایشان به خانقاه ابوال

خرقانی در آمدند، ایشان پذیرایی کرد و به آن مرد ترسا که نمی دانست زنار خود را کجا پنهان کند، 
گفت: بیار و به من بسپار که ما امینیم. آن مرد با دیدن چنین رفتاری از خرقانی، اسالم آورد.)شفیعی 

 (19:  51،4کدکنی، 
، داستان فیل در خانه ی تاریك است که در داستان های مشهور مثنوی در مبحث خودشناسی دیگر از 

مارگیر که » داستان های فرعی حكایت  آغاز می شود و خود در ضمن 5119مثنوی از بیت دفترسوم 
آمده است. موالنا این حكایت را در قرن دوازدهم میالدی زمانی می « اژدهای فسرده را مرده پنداشت

غول و اختالفات اشاعره و معتزله و تعصب های دینی سراید که شاهد جنگ های صلیبی و تاخت و تاز م
بوده است. در این داستان بسیاری از مباحث مربوط به هوش هیجانی از جمله خودآگاهی، شناخت 

 همدلی مطرح است. عناصر و حقیقت، پرهیز از پیش داوری
ی خویش که مولوی در این داستان مخاطبان خویش را از فرو رفتن در دریای اوهام و توهمات شخص

ناشی از ادراکات جزئی و حسی و آنی است، باز می دارد و تأکید می کند که علت اختالف مردمان در 
 نیز بیان می« منازعت چهار کس در باب انگور » همین سطحی نگری هاست. وی همچنینی در داستان 

ین ت و اگر اکند که اختالف میان اشخاص تفاوت در نگاه و برداشت های سطحی و شخصی آنان اس
دیدگاههای شخصی را به یكسو نهیم و از ظواهر به اعماق و ژرفای کنش ها و افكار وارد شویم، حقیقت 

 آشكار خواهد شد:
 چون به معنی رفت آرام اوفتاد اختالف خلق از نام اوفتاد

 ( 1226 / 1 ،مولوی) 
است  قفتی مبتنی بر بینشی  عمیبسیار مهم ، معردر بحث هوش هیجانی و ارتباط با آن خودشناسی، عامل 

 فراوان حاصل شود. (IQ) نه لزوما علم ودانشی که ممكن است به واسطه ای بهره ی هوشی
ف و علوم مختل فراوان ، دارای مدارک تحصیلیچه بسا افرادی که به واسطه ی داشتن بهره ی هوشی 

د. موالنا نیك زندگی موفق ناتوان هستو داشتن ار کردن با دیگران و خودشناسی راما در ارتباط برق ،باشند
 به وصف این گونه افراد می پردازد:"قصه ی اهل سبا و حماقت  ایشان  "در ضمن 
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 جان خود را می نداند آن ظلوم صد هزاران فصل داند از علوم
 که بدانی من کیم در یوم دین جان جمله علم ها این است این

 ( 1311و  ،134 / 1مولوی،) 
 ی شهری با مردمان کور آمده است:در حدیقه الحقیقه سنایی دربارهاین داستان 

 واندر آن شهر مردمان همه کور بود شهری بزرگ در حد غور
 )39:5119)سنایی،                                                                                                                 

رح خواهد مطشود. برای اینكه مولوی میای تاریك روایت میموالنا، حكایت فیل در خانهاما در مثنوی 
دل شناخت مبی خویش تاریكی زوایای  ذهنی خود را به روشنایی هاتواند با مهارتکند که انسان می

ه یستسازد. همان چیزی که امروزه روانشناسان در مهارت خود آگاهی به دنبال آن هستند. همان که شا
نگری به دنیا های ناشی از سطحاست انسان معاصر را از ژرفای خاموش اضطراب و دلهره و افسردگی

 برهاند.
 
 

 نتیجه
 جهانی سازمان بهداشت ت روانی مردم اهمیت فراوانی یافته است وسالم در دنیای امروز،با توجه به اینكه 

و  آنان است،آموزه های متون معنویدر پی معرفی و آموزش مهارت های زندگی برای کسب آرامش 
 بخصوص که خالق این اثر با  نبوغ و توانایی معرفتی همچون مثنوی مولوی، ارزش و جایگاهی  بسزا دارد.

 گیرد و مضامینهای سخن پردازی خویش شگردهای خاصی را در جهت القای این آموزه ها به کار می
ه مستقیم ب هوش معنوی را گاه مستقیم و گاه غیر و مهارت های منطبق بر هوش هیجانی و در پی آن،

 خودکنترلی و برانگیختن خودآگاهی و خودشناسی، از قبیل مواردی کند.مخاطبان خویش عرضه می
و همدلی که در برخی از حكایت های مثنوی به این مهارت  خود، تسلط بر نفس و فرونشاندن تكانش ها

 ف فراوان است.ها اشاره شد و نظایر آنها در این متن شگر
 
 
 منابع 

 الحقیقه، تصحیح مدرس رضوی، تهران:(، حدیقه 5119سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم، )
 .انتشارات دانشگاه تهران
 قانی(، تهران:(، نوشته بردریا )از میراث عرفانی شیخ ابولحسن خر51،4رضا، )شفیعی کدکنی، محمد

 سخن.
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ی و  مه سیما پور ی رقیه موسو(، مهارتهای علمی مشاوره ترجمه5191و دیوید گلدارد، )گلدارد، کاترین 
 سمت. شهریاری، تهران:

 انتشارات رشد.تهران: (، هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا، 51،9گلمن، دانیل، ) 
 (، مآخذ قصص و تمثیالت مثنوی، تهران: انتشارات امیر کبیر.5131،)فروزانفر، بدیع الزمان

 .امیر کبیر ه تصحیح نیكلسون، تهران:بمثنوی معنوی، (، 51،3مولوی، جالل الدین محمد، )
 .فردوس د، به کوشش ذبیح اهلل صفا، تهران:التوحی(، اسرار5113میهنی، محمد بن منور، )

 
 
 


