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 خالصه 

تواند سهم عمده ميبشر ی ان شناسي در حوزه های شناخته شدهعلم روی تبیین مباني گسترده  :مقدمه

بي با تعدد ادمسبات ای ازمباني درماني علوم پزشكي را به خود اختصاص دهد. در این راستا روابط ومنا

ل ر انتقادی را برخورداری از مضامین گوناگون علم روان شناسي وعلوم پزشكي،  نقش قابل مالحظه ا

آلبرت بندورا، به  کند. در این میان توجه به اصول فكریميتربیتي وآموزشي ایفا ساختارهای بنیادین 

ای ساختاری هعلم روانشناسي با برخورداری از افكار واندیشه ی عنوان یكي از اندیشمندان عرصه

ی وی با ارائهپیرامون مبحث آموزش ویادگیری فكر ورفتار، از اهمیت قابل توجهي برخوردار است .

ه با ر مواجهها د های بنیادین اصل آموزش،نقش موثری را  درتحكیم  افكار واندیشه های انسانساختار

ایفا  گون ،شرایط محیطي وتعامالت متعدد آنها با ارائه مفاهیم کاربردی در موقعیت های گونا

تر علم روان شناسي ، بسی کند.در این میان آثار موالنا به جهت  برخورداری از مباني گستردهمي

آورد. از این رو در ميروابط ومناسبات ادبي،  فراهم ی مناسبي را جهت نقد وتحلیل روان کاوانه

عناصرکاربردی واژه عشق در بیان موالنا،به عنوان یكي ازی پژوهش حاضر  به تبیین مباني گسترده

ده شرداخته ، پرامتون ادبي ، به روش تحلیلي وتوصیفي و برمبنای  افكار و اندیشه های آلبرت بندو

افكار ،عقاید  عشق مبتني بری .نتایج پژوهش بیانگر آن است که  اشعار موالنا پیرامون  واژهاست

اندیشه ها و ی برخورداری از اصول وموازین علم روان شناسي با ارائه ومناسباتي است که با

دورا، ی بنول فكرراهكارهای مفید جهت پیشبرد اهداف متعالي آموزش رفتار واخالق بر مبنای اص

 قابلیت نقدوتحلیل دارد.

 آلبرت بندورا ،روح وران ،عشق، موالنا،روان شناسي،درمانکلمات کلیدی: 
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یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا

 تبیین طرح  وارههای درمانی واژهی عشق  در کالم موالنا باتکیه برمبانی

مقاله اصلی
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 مقدمه

آن به  عنوان یكي ی علم روانشناسي وروابط ومناسبات گسترده

از شاخص ترین واصلي ترین  علوم جهان دارای سازوکارهای 

در ساختار نقش مایه های متعددی است که با قرار گرفتن 

گوناگون در سراسر هستي در تحكیم عناصر تندرستي وسالمت 

جسم وجان تاثیر چشمگیری دارد. این امر به گونه ای صورت 

گیرد که  هر فرد متناسب با ظرفیت پذیرش خود  از رخدادی مي

خاص بهره گرفته ودر جهت کسب تعالي وجودی خویش 

که انسان با خوانش  و ميوکوشد..یكي از شاخص ترین علمي

درک آن به تعالي رسیده ودر نتیجه توان کاستن درجه ای  از 

یابد ،علوم ادبي ميجراحت های روحي  وتالمات خویش را 

یابد .در مياست که این امردر قالب متون نظم ونثر نمود وبروز 

این راستا ساختار متون نظم به دلیل برخورداری از کالم آهنگین 

گذارد وگاهي به ميقابل مالحظه ای برروح وجان انسان ،تاثیر 

عنوان یک عامل درمانگر ،مسیر تعالي ودرمان آن را فراهم 

گذشـته  ی اشـعاروآثار شـاعران پرآوازهی مطالعهبا آورد.  مي

ومعاصر نظیر : موالنـا، حافظ،سـعدی، نظامي، فردوسـي ،عطار ، 

، پروین هاتف اصفهاني ،شـهریار ، نیما یوشیج 

یابیم که ميوهمچنین  فیلسوفاني چون ابن سینا و... درمياعتصا

خود، بسـیاری از روابط و ی اهل ادب با اسـتفاده از طبع شـاعرانه

مناسـبات میان طبیب و بیمـار را گاه تلویحــا  وگاه صراحتا در 

قالـب حكایـت ، داسـتان ،شعر ،موسیقي ،تصویر و...با بهره 

رهای متعدد بیاني وبا تاکید برشرایط غالب بر گیری ازساختا

جسم وجان انسانها  وهمچنین جامعه مطرح نموده اند . نكته قابل 

توجه این است که ادبیات و پزشـكي از دیربـاز تـا کنـون پیونـد 

عمیقـي بـا یكدیگر داشـته اند. بطوریكه  در طول تاریخ گاه بـا 

ادبیـا ت وشعر ی زمینـهشویم  کـه هـم در ميافـرادی مواجه 

وهـم درعلم طبابـت ،صاحـب مهـارت بوده اند واین امر حاکي 

از آن است  که شـعر بـا روح انسـان و طب با جسـم او در ارتباط 

است. از این رو هر دو التیام بخش والزم وملزوم یكدیگرند. در 

طبابت به انحـاء ی متـون ادب پارسـي در خصـوص حرفـه

خناني مطرح شده اسـت. بطوریكه با ورود به حوزه گوناگون سـ

های علوم مختلف زمـان از قبیـل فقـه ، کـالم،عرفان ، فلسفه، 

راهكارهای ی تاریخ ،جغرافیا و... بستر مناسبي را جهت  ارائه

درماني ارائه کرده است.این امر در ادبیات برون مرزی  نیز در 

یدریش فون شیلر آثار شخصیت هایي نظیر :سامرست موام ،فر

،تي .ژ.ساوژ،آرتور کانن دویل ،آنتوان پاولوویچ چخوف 

،آرتور شنیتسلر،هاروی کوشینگ ،روبین کوک  و...  که هم در 

عرصه ادب وهم علم پزشكي ،نقش آفریني نموده اند ،امری 

ی قابل رویت است.با عنایت به آنچه ذکر شد به تبیین کلید واژه

 پردازیم.ميدرمانگر اشعار موالنا عشق به عنوان یكي از عناصر 

 پرسش های تحقیق 

حكیم علم روان شناسي با بهره گیری از چه تمهیداتي در ت-1

 مناسبات تندرستي وسالمت روح وجان انسان نقش دارد؟

امین عشق دارای روابط ومناسبات روان کدامیک از مض-2

 یادگیری اجتماعي است ؟ی درماني با جنبه

ی های چند وجهي ،چگونه روند یتگرعنصر عشق وروا-3

ا بقي مضامین ادبي را به سوی روابط ومناسبات اجتماعي ، اخال

 جنبه های درماني، هدایت کرده است ؟

در  ل یادگیری اجتمالي آلبرت بندورا تا چه حدالگوها  واصو-4

   ؟ست تبیین طرح واره های درماني عشق درمتون ادبي ،سودمند ا

 

 تحقیقی پیشینه

آن، پژوهش ی مضمون عشق ومناسبات گسترده  در خصوص

 تحریر درآمده .اما در خصوص تبیینی های متعددی به رشته

ا   دورطرح واره های  درماني آن  برمبنای اصول فكری آلبرت بن

کر ذ،تاکنون  تحقیق مستقلي صورت نگرفته است. در ادامه به 

  نمونه هایي از پژوهش های صورت گرفته پیرامون  عشق

 پردازیم :ميروابط ومناسبات آن و

عشق وعشق زاییده ی (،غزل زاییده1392یدرعلي دهمرده ،)ح-1

جمال،این  پژوهش پیرامون جلوه های متعدد عشق ومراتب 

آن در راستای مباني  وعناصرزیبایي شناختي ی گسترده

 گوید .ميآن سخن ی ومناسبات گسترده

شق،این پژوهش ع (،گرنبودی1382محمد سجادی ،) سیدعلي-2

 پیرامون ساختارهای متعدد وانعكاس جلوه های متنوع  عشق

 گوید. ميدربیان مباني  فكری واخالقي ، انسان سخن 

(،سنخ شناسي عشق مولوی وعشق 1393،)مهدی قهرمان -3

تب کریشنایي،این پژوهش با  رویكردی ساختاری،به تبیین مرا

 احساسات ناشيعشق وعواطف وی عشق بر مبنای تاثیر گونه ها

 پردازد.مياز آن 
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(،نقش عشق در معنا داری 1388محمد بیدهندی ،)-4

زندگي،این پژوهش به  ساختار وجودی و هویت  عشق بر مبنای 

 پردازد.ميآن ی سازوکارهای زندگي اجتماعي ومراتب گسترده

 و....

 روش تحقیق

تحلیلي ،مضمون عشق و –پژوهش حاضر با روش توصیفي 

 بات درماني آن را با توجه به اصول وفرایندروابط ومناس

 .ست ایادگیری اجتماعي آلبرت بندورا ،مورد بررسي قرار داده 

ر د عشق ومراتب متنوع آن ی با عنایت به سازوکارهای گسترده

نا والممتون ادبي ،به تبیین  این واژه ومناسبات آن در اشعار 

 پردازیم:مي

 عشق ومراتب آن  
دی آن، از جمله واژگان پرکاربری گسترده واژه عشق ومضامین

ی یاراست که در طي ادوار مختلف نظم و نثر فارسي ،در آثاربس

عشق »از بزرگان علم وادب ، ذکر گردیده است.عارفان معتقدند:

ست که مستعدان عالَم عرفان را از مراحل زوال به ای،لطیفه

اندیشه و بخشد، و قوت رساند. روح را تعالي ميمدارج کمال مي

بخشد و در شود. مستعدانِ پرواز را بال و پر ميتفكر را باعث مي

 (5و  6: 1378)معصومي،«.  دهد.عوالم ملكوت سیر مي

 وجه تسمیة عشق
تاکنون درباره عشق و محبت سخنان بسیاری مطرح گردیده وهر 

شخص بنا بر ذوق و سلیقه خود به توصیف و تبیین آن پرداخته 

الب آن است که اکثر آنان حقیقت عشق را امری اند، اما نكته ج

درباره ریشه عشق و مفهوم آن اکثر »اند.ناپذیر دانستهتعریف

القولند که مأخوذ از عشق است و به مفهوم شناسان متفقلغت

(آن چه در 1012: 1346التهانوی ،«) فرط حب و دوستي است.

رفته  گفتار عرفا و عاشقان حقیقي دربارة عشق ومراتب آن سخن

،حاکي از آن است که عشق قابل تعریف نیست و اگرشخصي 

بخواهد تعریفي از آن ارائه دهد، به طور حتم از حقیقت عشق 

عشق تعریف کردني »گوید: الدین عربي ميناآگاه است.محي

تواند ای نچشد، نمينیست و تا کسي از شراب عشق الهي جرعه

ق الهي سیراب عشق را دریابد و هر که خود را از شراب عش

بداند، عشق را نشناخته، چون نوشیدن این شراب عطش عشق را 

کند، حال آن که عاشق واقعي هرگز سیراب تر ميافزون

حقیقت عشق فراتر از حدّ شرح و ( « 56: 1366، یثربی ).شودنمي

 بیان و تفسیر است و قلم از کشف اسرار آن عاجز و ناتوان.
 هرچه گویم عشق را شرح و بیان

 گر استگرچه تفسیر زبان روشن

چــون قلم انـــدر نوشتن 

 شكافتمي

 

 

 

 

 چون به عشق آیم خجل گردم از آن

 تر استزبان روشنلیک عشق بي  

چــون به عشق آمد قلم بر خود  

 شكافت

 )موالنا،مثنوی معنوی، دفتراول(   

عشق به عنوان یكي از اصلي ترین ارکان تحول روح ی واژه

ه ي اعصار وقرون امری شناخته شده است .بطوریكانسان در ط

دن صاحبنظران بر مبنای تحوالتي که از این حالت روحي بر ب

ذیل  دهخدانامة شود ،سخن ها گفته اند .در لغتميانسان حادث 

ز که ا جنونمرضي است از قسم »واژه )عشق( چنین آمده است: 

ذ از گوید که آن مأخوشود و ميدیدن صورت زیبا پیدا مي

ر گویند، چون ب لبالباست و آن نباتي است که آن را  عشقه

ر درختي پیچد، آن را خشک کند. همین، حالت عشق است. بر ه

کند... مراتب دلي که عارض شود، صاحبش را خشک و زرد مي

یس ود القلب لِفقدان دل که من لیس بمفق اول،اند: آن پنج نوشته

 معشوق خویش هر دمام بيتأسف، عاشق در این مق  ،دومبعاشق؛ 

 پنجم،صبری؛ بي چهارم، وجد؛  سوم،از حیات متأسّف بود؛ 

صبابت، عاشق در این مقام مدهوش بود و از غلبة عشق 

عشق در  نیز فرهنگ فارسي معین(در هخدالغت نامه د «)هوشبي

 معنای دوستي شدید و دوست داشتن بیش از حد و محبت کامل

 اجفرهنگ آنندر (ودرمعین ،ذیل واژه عشقفرهنگ  )استعمال شده است. 

سنگ، بلند اقبال، گران» این صفات آمده است:« عشق»ذیل واژة 

گشا، سرکش، افروز، بنده نواز، گرهآتش دست، دریا دل، دل

قرار، ستم پیشه، غیور، شورانگیز، شعلة خوی؛ هستي پروا، بيبي

ذکر است الزم به  و... خوار، خوش آشامپرداز، خونسوز، خانه

یاد « حب»شق با عنوان های عربي از عکه در فرهنگ

 (87: 1363پادشاه،«)کنند.مي

نظران، راز آفرینش و سرّ وجود را در کلمة اهل عرفان و صاحب

دانند. کنند و عشق را مبنای آفرینش وجود ميعشق خالصه مي

عشق در عرفان نتیجة ادراک و معرفت و حاصل علم است و از 

شود.در معرفت و احاطة آن به حسن جمال، پیدا مي تعلق علم و

کیفیتي »گونه آمده است:واژه عشق این دانشنامه ادب فارسي

نفساني که دارای سه جنبة ادراک، انفعال و فعل است. در 

اند نوشته Love- passionها معادل انگلیسي این واژه را فرهنگ
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 شوری فارسي هامعادل Passionو در مقابل برای واژة انگلیسي 

، رنج و درد، شهوت، آتش درون، اشتیاق،  شوق، شوریدگيو 

توان گفت اند که در نتیجه ميرا آورده خروش،  خشم،  عاطفه

 Passionی ها، دوستي و محبتي است که با همة این معادلعشق

 (978: 1390انوشه ،« ) آمیخته است.

 (  Psichophysiologie عشق از نظر پسیكوفیزیولوژی )

م قدیعشق نسبت به ذات پروردگار که بهتر است در این مقام )»

اول( نامیده شود، حادث است و نسبت به هر پدیدة دیگری 

ه بیة قدیم، و این نسبت دوم را از آنجا یافتیم که عشق را ما

دة وجود آمدن یا وسیلة پدیدار شدن جهان هستي و اجرای ارا

ر توان با این تفسیي)قدیم اول( یا )مبدأ کل( گرفتیم. پس م

 گفت: عشق مصدر اولي است که وسیلة به وجود آمدن هستي و

حدوث جهان و آنچه در اوست، شده است. اسرار عشق در 

حروف عشق)یعني )عین( نشانة دیدن و )شین( شراب عشق و 

ود )قاف( قیام به عشق است.(مضمر است )عین( و )شین( عشق ب

 ود،بنه عاشق بود، معلق  و )قاف( اشاره به قلب است. چون دل

( عین)چون عاشق بود ،آشنایي یابد، بدایتش دیده بود و دیدن، 

اشارت به دوست در ابتداء حروف عشق، پس شراب ماالمال 

 عشق خوردن گیرد، و )شین( این اشارت به دوست پس از خود

ر بمیرد و بدو زنده گردد، )قاف( اشارت قیام بدوست و اند

است و این قدر در تنبیه کفایت  ترکیب این حروف بسیار

 (5و  38: 1349صبور،  «)است.

 مفهوم عشق در عرفان
  عشق عرفاني مراحل مختلف دارد:

 محبت از طرف عاشق به معشوق است ،یعني اول مرحلة اول،»

 بار سوز و گدازاز طرف عاشق و ناز و عتاب از طرف معشوق

 بتاو ثا است.عاشق باید در راه این عشق بكوشد تا تعلق میل

شود و هر دوا توصیف ميشود. در این مرحله، عشق به درد بي

 تر است.چه سوز و گداز بیشتر باشد، عشق با ارزش

محبت دو طرفه است اما هنوز عاشق، مشكالت  مرحلة دوم،

 زیادی در پیش دارد.

قلبِ عاشق و معشوق یعني عاشق، معشوق، و  مرحلة سوم،

 شود.معشوق، عاشق مي

 «شوند.ه، همان فنا در معشوق است که هر دو یكي مياین مرحل

 (173: 1378الهي، )حبیب

 مفهوم عشق در قرآن
همانطور که اشاره شد در کتاب آسماني ما « عشق»واژه 

مسلمانان، حتي برای یک بار هم به کار نرفته است؛ اما با این 

خوریم که گاهي مترادف با این مفهوم هایي بر ميحال به واژه

حبّ، ودّ، شعف، »چون هایي همباشند. کلماتي از ریشهمي

 (14: 1363محمدی وایقاني ،  «)خلیل، مودة، هوی و...

« حب»هایي از این مترادفات هستند، که در این بین واژة نمونه

بیش از همه به کار رفته است. در این بخش چند مورد از 

داشتن  های قرآن که بیانگر مفاهیمي چون: دوستي، دوستآیه

 شود:باشند، ذکر ميشدید و شیفتگي مي

ومٍ هللُ بِقَتيِ ایأ یا ایهاالذینَ آمنوا مَن یرتدَّ عَن دینهِ فَسَوفَ .1

ز شما که از هر کسي ا« : (54سورة مائده: یُحِّبُهُم وَ یُحِّبُونَه)

دینش برگردد با کسي نیست، چه خداوند به زودی قومي 

وست دآنان نیز خدای را بیاورد که دوستشان داشته باشد و 

 داشته باشند.

سورة آل عمران: )مُ اهللُبِبْكُحْیُقُل اِنْ کُنتُم تُحِبُّونَ اهللَ فَاتَّبِعُوني » .2

 د تابگو اگر خدای را دوست دارید از من پیروی کنی« : (31

 خدا دوستتان بدارد.

« : (165سورة بقره: )بّاً هللِدُّ حُشَاَیُحِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اهللِ وَالَذینَ آمَنُوا » .3

دا آنان بتان خود را همچون خدا دوست دارند و مؤمنان خ

 را بیشتر از آنان دوست دارند.

خدا نیكوکاران را « : (195سورة بقره: اِنَّ اهللَ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ)» .4

 دارد.دوست مي

: سوره هودودٌ)وَدُ ي رَحیمٌ رَبّنَّاِوَ اسْتَغفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو اِلَیهِ » .5

و  و از خدای خود آمرزش طلبید و به درگاهش توبه« : (90

 انابت کنید، که او بسیار مشفق و مهربان است.

دْ قَتهاعَنْ نَّفْسِهِ اوِدُ فَی تُرزیزِوَ قالَ نِسْوَةٌ فِي المَدینَةِ امْرَاَتُ الْعَ» .6

 زنان« : (30 وسف:وره یسشَغَفَها حُبّاً اِنّا لَنَریها في ضَاللٍ مُّبین)

 مصر آگاه شدند و زبان به مالمت زلیخا گشودند که زن

عزیز مصر قصد مراوده با غالم خویش را داشته، حبّ 

رط ز فیوسف وی را شیفته و فریفتة خود ساخته و ما او را ا

 بینیم.محبت کامالً در ضاللت مي

 مُحْسِنٌ وَّ اتَّبَعَ وَ مَنْ اَحْسَنُ دیناً مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَ هُوَ» .7

« : (165سوره بقره: مِلَّةَ اِبراهیمَ حَنیفاً وَّ اتَخَذَاهللُ اِبراهیمَ خَلیالًً)

کدام دین بهتر است که مردم خود را تسلیم حكم خدا 
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نموده )و سر زیر بار فرمان حق آورند( و هم نیكوکار باشند 

خدا  و پیروی از آیین ابراهیم حنیف کنند، آن ابراهیمي که

 او را به مقام دوستي خود برگزیده.

ها که ایمان (آن165سوره بقره:  «)والذین آمنو أشدُّ حُباً هلل» .8

اند عشقشان به خدا )از مشرکان نسبت به آورده

 معبودهایشان( شدیدتر است.

 عَنْ نَّفْسِهِ قَدْدُ فَیتهاراوِزِ تُوَ قالَ نِسْوَةٌ فِي المَدینَةِ امْرَاَتُ الْعَزی »

د زلیخا به (: جریان محبت و عالقه شدی30سوره یوسف:  «)شَغَفَها حُبّاً

 یوسف در شهر منعكس شد و گروهي از زنان شهر گفتند همسر

کند، عشق عزیز، جوانش )غالمش( را به سوی خود دعوت مي

 این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده است.

 کلمة عشق در ادب فارسي

 )وفات شهید بلخيبار در شعر به ظاهر کلمة عشق ،نخستین  

 (1: 1371مدی،  ( به کار رفته است:)325

 بتنیده است تفته گرد دلم عشق او عنكبوت را ماند 

 (43)دیوان شهید بلخي، ص   

 رسد که این کلمه در ادب عربي پیشاگر چه چنین به نظر مي»

جود مو از اسالم نیز بكار رفته است، اما پیش از آن که به ادب

 در راه یابد در ادب عربي وجود داشته است و تولد آن فارسي

 سامرة القیشعر ستایشي عرب بوده است. چند قرني پس از آن 

ا ه ر)زادة اوایل قرن ششم میالدی( ،نخستین کسي بود که قصید

ربارة دهای دیار معشوق آغاز کرده و به ظرافت با گریه بر ویرانه

 (با وجود این کوششي هم18: 1377دهقاني، «)عشق سخن گفته بود.

رت های باستان ایران صودر راه یافتن ریشة کلمة عشق در زبان

گرفته است که به سبب در دست نبودن مدارک کافي این 

 ندهکوشش قانع کننده نیست و ریشة کلمه همچنان ناشناخته ما

 است.

ب. -ز دیدگاه حكما و عرفا: الف. عشق حقیقيانواع عشق ا -ب 

 (5: 1370قي تبریزی،)منط عشق مجازی

 الف. عشق حقیقي
عشق به هر چه که پایدار و جاودانه باشد، عشق حقیقي نام دارد. 

پس عشق حقیقي یا الهي منحصر به خداوند است و غیر او را در 

این عشق راهي نیست. این وجه از عشق که اختصاص به عارفان 

های واصل دارد، از عناصر جسماني به دور است و تنها به جنبه

روحاني و الوهیت وابسته است. عشق به خداوند به صورت 

فطری در وجود انسان نهاده شده است و در حقیقت یک موهبت 

خدادادی است. انسان با زدودن زنگارها و با برداشتن حجاب 

تواند در مسیر این عشق گام بردارد و باعث تكامل های راه، مي

ر شود، از خود دورتر خود شود. هر چه انسان به خداوند نزدیكت

های حقیقي )عشق عشق»گردد.ميشود و در نتیجه ارزشمندترمي

نفسه دارای های مجازی و شهواني( خود فيافالطوني نه عشق

تواند انسان را از حرص و عیب پاک کند، ولي ارزش بوده ومي

اگر دقت کنیم همین عشق، ارزش خود را از آن جهت به 

ست که معشوق در نظر عاشق، جمال ترین درجه رسانیده اعالي

مطلقي است که ابدیت دارد، یعني معشوقیست که به عشق 

سازد، یعني مانند احتیاج ندارد و عشق او را دگرگون نمي

های معمولي نیست که معشوق با دریافت حالت عاشق، عشق

بخود ببالد و احساس غرور کند و در نتیجه با ابراز چنین غروری 

-95: 1377کوب،)زرین «نظر عاشق از دست بدهد. عظمت خود را در 

در واقع عرفا معتقدند عشق و محبت یک غریزه خدادادی و (94

ای غیبي است، که آدمي به یاری آن به خودشناسي لطیفه

یابد.از این در رویایي رسد و از سرنوشت خویش آگاهي ميمي

با مصائب گوناگون ،توان مضاعف یافته وبه عنوان یک 

ای روح پدیده»بخشد. مير، جراحت خویش را التیام درمانگ

یابد، مثل مرغ مهاجری است که از خدا به سوی خلق انتشار مي

است که از موطن اصلي خود دور مانده و همیشه در اندیشه 

بازگشت به موطن حقیقي خود است. این مضمون در بیشتر 

سف یو، لیلي و مجنون قبیلهای شاعران صوفي مسلک از داستان
و امثال  سالمان و ابسال، شیرین و فرهاد، وامق و عذرا، و زلیخا

آن بر حسب ذوق، قریحه، حال و هنر ادبي شاعر به اشكال 

مختلف مطرح شده و با تعبیرهای مختلفي مثل گل و بلبل، شمع 

و پروانه و غیره به کار رفته است. در بعضي موارد این روح 

که از جفت خود دور مانده و صادر از خدا به کبوتری مانند شده 

اند و به خاطر گاهي به نیي مانند شده که آن را از نیستان بریده

آورد. انگیزی دل آدمي را به درد ميهای غمدوری، با نغمه و ناله

در واقع صوفیه معتقدند آدمي تمایل دارد صفات محبوب و 

 معشوق ازلي را به دست آورده و وجود خود را در وجود باقي او

 ( 49: 1369غني،  محو و نابود کند.)

 فواید عشق حقیقي-
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از دیدگاه حكما و عرفا، عشق حقیقي به عنوان یک حقیقت 

ای از فراگیر در همة موجودات ساری و جاری است و نشانه

باشد. سالک واقعي با تجلي ذات حق در کائنات و هستي مي

واسعه یابد که معبودی با رحمت تفكر در آیات آفرینش در مي

ای خود در سراسر هستي حضور دارد و این حضور همان نشانه

ترین فایده دهد.مهماست که او را به سوی معشوق ازلي سوق مي

گاه تجلي تواند جلوهعشق حقیقي این است که دل عارف مي

حق تعالي شود. عشق عامل است که انسان را به سوی تصفیه 

دهد و ه باطن جال ميکشاند و بدروني و تهذیب جان و روح مي

آورد. انساني که در پاکي و صفای دروني را برای او فراهم مي

مقابل معشوق حقیقي قرار گیرد، همواره آراسته است و این 

آراستگي نه تنها صورت او را، بلكه سراسر وجود و دل او را نیز 

 شود که جلوهگیرد و در نتیجه تهذیب نفس او عاملي ميفرامي

ر آیینه قلب او منعكس شود و به تعبیر عرفا جان و پروردگار د

شود. عشق حقیقي عامل پاالیش درون انسان مي« جام جم»دل و 

عشق آینة دل آدمي »و پاکیزگي وجود آدمي از نفسانیات است.

زداید و وجود سالک و عاشق را پاک را از غبارهای شهوت مي

تر شود، کتر و پاسازد و هر چه این آیینه صیقليو خالص مي

رتبه رود، تا جایي که با عرشیان هممقر و جایگاه عشق باالتر مي

شود. در واقع عشق گردد و حتي به مشاهدة آنان نائل ميمي

سازد و او را از تمامي بیني ميحقیقي از دل آدمي جام جهان

عشق حقیقي ( «152 :1381محمدی وایقاني ، گرداند.)موجودات متمایز مي

است، سبب رسیدن به اتحاد و یگانگي و حق را  نشانة توحید

ندای عشق در ذات و حقیقت خود انسان را »درک کردن. 

کند و توحید هم دعوت به عشق؛ عشقي که دعوت به توحید مي

 عارفانه باشد و نهایت شناخت و دانایي با آن همراه باشد.

 هر که را جامه ز عشقي چاک شد»

 شاد باش ای عشق خوش سودای ما

 دوای نخوت و ناموس ما ای
 

 او ز حرص و جمله عیبي پاک شد

 های ماای طبیب جمله علت

 «ای تو افالطون و جالینوس ما

 )موالنا،مثنوی معنوی، دفتراول( 

یكي دیگر از فواید عشق، نیروبخشي آن است، که البته این 

عشق »باشد. های مجازی نیز صادق ميخصوصیت در مورد عشق

کند، فرد تنبل را زرنگ رسو را شجاع مينیروآفرین است، ت

حوصله، انساني کند، از شخص خسیس، بخشنده و از بيمي

به طور حتم عشق سازنده آثار و ( «47: 1373مطهری ،  سازد.)بردبار مي

آورد اما از آن چه نتایج سودمند بسیاری همراه خود به ارمغان مي

ل، عشقي گیریم، که عشق حقیقي و کامگفته شد، نتیجه مي

سازد. این عشق حاصل است که ما را به سرمنزل خیر رهنمون مي

شود، مگر پس از تحمل رنج فراوان و تنها کساني به آن نمي

یابند که از امور مادی روی برگردانده و نفس خود را دست مي

ها پاک ساخته باشند. عاشق واقعي در مسیر تكاملي از آالیش

که وجودش را محو و نابود  ای برسد،خویش باید به مرحله

انگارد و حتي عشق را فاني کند، تا بین او و معشوقش هیچ 

حائلي نباشد و وجودش در وجود محبوب ذوب شود، و در این 

توان ميرسد.از این رو مرحله سالک راه حق به بقاء باهلل مي

خواص درماني عشق را در سازوکارهای عاطفي ومباحثي 

دچار تحول ساخته وبا ایجاد هماهنگي  دانست که وجود انسان را

الزم میان عواطف واحساسات او از ایجاد تقابل ها جلوگیری 

 کوشد.مينموده و درارتقای افكار واندیشه های ناب انساني 

 ب. عشق مجازی
های در تقابل با عشق حقیقي همواره از عشقي دیگر با نام

ده است. این مجازی، زمیني، مادی، انساني و... سخن به میان آم

باشد. که نوع عشق در واقع مخصوص انسان به نوع خود مي

عشق مجازی »اند. ریشه و اساس آن را در زیبایي و ظاهر دانسته

که افراط محبت است، جز از حسني که در مظهر انساني است، 

صورت نبندد که آیینة دل جز به صورت حسن تام، متفرق 

ای از فالسفه و عرفا ود این که عدهبا وج( «28: 1354بشیرتي،  نگردد.)

اند؛ اما گروهي دیگر هدف دانستهاین جنبه عشق را پست و بي

های حقیقي هستند، های مجازی پرتوی از عشقمعتقدند که عشق

چرا که هر چیزی در این دنیا مظهری از مظاهر خداوند 

محبت مجازی، محبت به اسماء، صفات و آیات و »است.

.. از این رو هر یک از اشیای طبیعي و بلكه همة های اوست.نشانه

گاه که به صورت مستقر در نظر گرفته شوند و حقایق علمي، آن

ها که عبارت از آیت و نشانه بودن نسبت به ذات از حقیقت آن

احدی است، غفلت شود، محبوب دروغین و کاذب 

تواند هم ممدوح عشق مجازی مي(« 22-23 :1372آملي، باشند)مي

بعضي از اندیشمندان با تقسیم نمودن عشق »شد وهم مذموم. با

مجازی به دو قسمت نفساني و حیواني را که بر شهوات تكیه 

عشقي که موالنا آن را ( «»329-320: 1366یثربي ، کنند.)دارد، نفي مي

یابد، ها نفساني ميگونه آالیشمایة تزکیه و تطهیر از تمام این

دهد و اگر خودی خود رهایي ميعشقي است که انسان را از 
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وی عشق مجازی و جسماني را هم همچون قنطرة عشق حقیقي و 

روست که حتي همین عشق بشری هم انسان یابد از آنالهي مي

که « دیگری»به وجود « خویش»دارد تا بیرون از وجود را وامي

و از « خود»از « غیر»معشوق اوست توجه کند و با توجه به 

(عشقي مادی و فناپذیر 35: 1382کوب، زرین «)ي بیابد.خودپرستي رهای

شود و از بین همچون گلي زیباست که عاقبت پژمرده مي

گری و شهرت طلبي، عشق به سلطهرود، عشق به مقام و جاهمي

های مجازی هستند. حد اعالی عشق مجازی در و... همه عشق

های شود و حرفرابطه با زن و مرد است. با دیدار شروع مي

شیرین، که یكي کمبودهای خود را در دیگری مرتفع احساس 

کند مانند زیبایي صورت یا اندام و موقعیت اجتماعي و...که مي

الزم به ذکر آن ی شود. نكتهميبه تدریج از میزان آن کاسته 

هایي هم دارند. در این موارد های مجازی استثنااست که عشق

مال معرفت و ایثار و شود و در کآن جو مادی شكسته مي

 گذشت تا آخر عمر پایدار است.

 آخر سخن آنكه به قول حافظ:
 یادگاری که درین گنبد دوار بماند  از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

 (178)دیوان حافظ، غزل         

 فواید عشق مجازی-

عشق مجازی در حقیقت آن عشقي است، که پل و گذرگاهي 

ه ود بخو انسان را از طبیعت محدود برای رسیدن به حقیقت باشد 

 طور که گفتهماورا طبیعت و عالم الوهیت رهنمون سازد. همان

 های عشق مجازی که عموماً فاقد دخالت عقلشد، یكي از جنبه

های جسماني انساني داللت دارد، عشق باشد و بر جنبهمي

 ترلشهواني یا حیواني است. این جنبه بهیمي از عشق، اگر کن

و در احساس زمیني محصور بماند، سبب تنزل شخصیت نشود 

 فرد خواهد شد. زیرا در این نوع عشق، هدف تنها کسب لذت

و  است و مسلماً نه عاشق و نه معشوق در طلب زیبایي دروني

روحاني یكدیگر نیستند و حقیقت وجودی یكدیگر را نفي 

کنند؛ اما جنبه دیگر عشق مجازی که با همراهي عقل و مي

شود، مفید ل نفس است، چون به ماورای صورت مربوط ميکنتر

و  اليو ارزشمند است و چه بسا راه را برای رسیدن به درجات ع

ر یثاصفات واالی انساني هم چون خودشناسي، تواضع وفاداری، ا

 و... هموار سازد.

تر باشد، سبب تعالي بیشتر از دید عرفا هر چه معشوق تكامل یافته

تر تواند فرد عاشق را به کمال نزدیکمي عاشق خواهد بود و

کند؛ زیرا در همین عشق مادی نیز معشوق عالي، توانایي عاشق 

را در پذیرفتن کماالت، بیشتر خواهد کرد و عاشق دیگر اسیر 

های کوچک نخواهد بود. صورت زیبا، حسن خلق، درک لذت

سو با عمیق و معرفت باالی معشوق، عاشق را نیز هماهنگ و هم

سازد. به این ترتیب که انسان عاشق به واسطة ین خصوصیات ميا

داشتن جنبة روحاني وجودی خود، همواره متمایل به کمال و 

های روحاني است و معشوق متعالي این مسیر را برای او لذت

از آن جا که انسان کامل، صاحب مقام اوادني »سازد. هموار مي

و خلق است... به همین و مظهر اسم اعظم الهي و واسطه بین حق 

دلیل محبت و عشق به انسان کامل، همان عشق مجازی است که 

 سازد.)وری از محبت حقیقي را ممكن و میسر مياستفاده و بهره

ِ کتاب فلسفة عرفان، پس از بررسي عشق نویسنده( «23: 1372آملي،

مجازی، چهار فایدة عمده از آن  رادر عرفان اسالمي ارائه داده 

 (331-337یثربي:  باشد:)ها به این ترتیب ميه خالصة آناست ک

راحل نخستین سیر و سلوک عرفاني به عنوان از عشق در م -1

عاملي برای جذب قدم به قدم آدمي به سوی حق استفاده 

های هستي، قدمي است برای شود، برای بعضي عشق به جلوهمي

ه عشق ای است که انسان را برسیدن به عشق حقیقي و وسیله

ظور رساند. امام فخر، عشق مجازی را نوعي تمرین به منالهي مي

 داند.آشنا ساختن سالک با عالم عشق حقیقي مي

شق دنیایي دارد که عاشق در مرحلة عشق در عرفان، ع -2

شق شود و برای پذیرفتن عمجازی با آن عوامل و لوازم آشنا مي

 یابد.حقیقي آمادگي الزم را مي

ان مجازی، درک و فهم زبان عارف ها و مزایای عشقاز فایده -3

و  مادناست، زیرا در عرفان، برای بیان حاالت عشق از تمثیل و 

تواند بیان گیرند و شناسندة عشق مجازی ميمجازگویي بهره مي

 عرفاني را درک کند.

شود عاشق شق مجازی این است، که باعث ميمزیت دیگر ع -4

اخته و تمامي توجه خود واحد سهای مختلف خود را قصة قصه

 را به معشوق معطوف کند و از هر چه غیر اوست، دل کنده،

خویش را معشوق سازد. یكي دیگر از دالیل روی آوردن به 

ها چه آگاهانه باشد و گونه عشقعشق مجازی آن است که این

 اند.آگاهانه، پرتوی از عشق الهيچه به طور نا
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 عشق از دیدگاه فالسفه
ی ههای عاشقانه را باید در آثار حكما و فالسفین اندیشهنخست

ي به وانیونان باستان بیاموزیم. از این گروه افالطون توجه فرا

های اخالقي و مسئله عشق و محبت داشته است. وفور اندیشه

ات معنوی او درباره عشق که از سیر و سلوک اشراقي و الهام

ه محبت گشته که ب ذوقي او نشأت گرفته، سبب بروز نوعي از

ن، در فرهنگ یونان باستا»مشهور شده است. « عشق افالطوني»

ترین ایزدان یونان باستان یزد عشق، یكي از کهن(اArosاروس)

ین بمیانجي  اروسآمده، یونانیان بر این باورند که به شمار مي

میل  اروسهای افالطون، خدایان و بشر بوده است. در نوشته

جوی زیبایي متعال قلمداد شده همگاني به جست و 

اطع قاز راه رسالة ضیافت، تأثیری  افالطون(«46 :1385ضیمران،است)

ا بهای عاشقانة ایراني نهاده است. محتوای ضیافت، در دیدگاه

اني، به منزلة نیرویي کیه« اروس»گرایش به واقعیت فوق حس و 

و  برای متفكران فرهنگ و ادب کهن ما کامالً شناخته بوده،

 (67 :همان تری شده است.)تر و عمیقهای گستردهمبنای اندیشه

ناپذیر، آرزوی ناب و تابناک پایان و سیریآرزوی بي اروس»

ترین جهش و گرایش مذهبي، ترین و اصیلنیرومندترین و پاک

تمنای نیل به وحدت و اتحاد است. و الزمة حال اتحاد و اتصال 

اروس آرزویي است که (154 :1352عبدالحكیم،با حق است. )

شود. از گیرد، برآورده نميپذیرد،پایان نميهیچگاه کاستي نمي

وسوسة کامیابي در جهان خاکي همیشه بری است. چون تنها 

میلي »خواستار اتصال و اتحاد با کل است. به گفتة عرفای ما 

پس نیایش اروس مقتضي گذشتن از خودی و «. نیلاست بي

(اگر مبدأ 70 :همان «)ج انسان است.استعال و استكمال و عرو

نماید و اندیشه تهي جسماني در میان نباشد، اروس روی نمي

ماند. اگر اروس جسماني به خود بسنده کند، اروس فلسفي را مي

از »گردد.دارد و چشمش از دیدن آن ناتوان مياز جنبش باز مي

، عشق عبارت است از اشتیاق به دارا شدن خوبي افالطوننظر 

رای همیشه. هدف عشق خود زیبایي نیست. بلكه بارور ساختن ب

زیبایي است. زیرا همین استعداد بارور ساختن، جنبة خدایي و 

جاوداني موجودات فاني است. پس عشق در آن واحد خواهان 

خوبي و جاودانگي است. و در مسیر خود از رویكرد به تن زیبا و 

رسد. تا سرانجام به .. مياز آنجا به روح زیبا، و بعد به هنرها و.

آید، فرا میرد، و نه به وجود ميهستي واالی جاوداني که نه مي

رسد. بدین ترتیب عشق حقیقي از نظر افالطون عشقي است متین 

و حكیمانه که موضوع آن نظم و زیبایي است. که برآمد نهایي 

رو نبایست اجازه داد  جنون یا هر نوع آن معرفت است. از این

 (69 :همان «)در آن راه یابد.. افراط

 

 عشق از منظر روانشناسي
های روحي انساني و عشق در روانشناسي یكي از حالت

های فردی ها و احساسای از کنترل هیجانکنندة درجهمشخص

است. در علم روانشناسي برای تعریف اصطالحي واژه عشق 

به  عشق، گذشته از جنبه جنسي آن، وابستگي»چنین آمده است. 

، باشد. همانند عشق ورزیدن مادری به فرزندشفرد یا چیزی مي

ورزی شخص با ایماني به خداوند و یا شهادت در راه عشق

گیری شكل روانشناسان، عشق را مایة(«113-112 :1367فاخر، او)

ها عاشق در وجود معشوق دانند. از نظر آنشخصیت انسان مي

ت خود را کشف خصییابد و در واقع شتصویر خود را مي

عشق، فرافكن شخصیتي است که جویای پرتو خویش »کند. مي

. در آینة وجود دیگری است؛ پرتوی حسّي، رواني یا روحاني

ی انسان هرگز سیمایش را اگر بر سطح آب یا رویة صفحة فلز

گاه روانش را اگر بر دید و هیچشد، نميگر نميیافته جلوه

به ( «135، ص 1377آلندی ، رد.)کافكند، حس نميدیگری پرتو نمي

 طور کلي عشق ورزیدن از نظر روانشناسان عشق، رشد رواني

 آن انسان را به همراه دارد؛ چرا که با کمک نیروی حاصل از

دوستي در شود و به جای آن نوعخودخواهي از انسان گرفته مي

ز یابد، تا جایي که برای حفظ جان دیگری اوجودش استقرار مي

را  عشق ار یک فروم ویژگي فعال» خود نیز باکي ندارد. نثار جان

ن ار کردداند. از دیدگاه او فرد با نثدر مرتبة اول نثار کردن مي

 ( «35-33 :1384فروم، کند.)خود، حیاتش را حس مي

برخي دیگر از روانشناسان که زیگموند فروید و پیروان او را 

کنند و آن را يشود عشق را منحصراً در جسم خالصه مشامل مي

شمرند های جنسي است، بر ميواکنشي رواني که ناشي از کنش

تقسیمات دیگری نیز راجع به عشق شده است که از آن جمله 

( در به بعد 74 :فرومبندی اریک فروم اشاره کرد)توان به تقسیممي

بندی مالک، جسمي یا روحي بودن عشق نیست این تقسیم
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یز به موضوع عشق پرداخته وآن را گرچه روانشناسان اجتماعي ن

 دانند:سه نوع مي

انتراک، س «)عشق تمام عیار:و  آمیزعشق رمانتیک، عشق محبت»

1383: 78) 

گویند، عشقي است که به آن عشق شهواني مي عشق رمانتیک:-

ر اصلي آن هستند و بی که کشش جنسي و دلباختگي، دو مؤلفه

 افكند.بخش نخست رابطه عشقي سایه مي

تواند چیزی جز شهوت باشد اما عشق مي آمیز:عشق محبت-

گویند وقتي آمیز نیز ميآمیز که به آن عشق شفقت.عشق محبت

س نزدیكي کرده و یگری احساآید که یک نفر با دپیش مي

کند. صاحبنظران ای نسبت به او حس ميمحبت عمیق و دلسوزانه

 ک دارداند که مراحل اولیه عشق بیشتر اجزای رمانتیبر این عقیده

شود شهوت در آن تر ميگذرد و پختهاما هرچه از عمرش مي

 دهد.جای خود را به محبت مي

ترین نوع رین و کاملتاین نوع عشق قوی عشق تمام عیار: -

یابي روانشناختي عشق، در آن مورد توجه قرار ریشه

 گیرد.براین اساس انواع عشق عبارتند از:) همانجا(مي

اطفي محسوب که جزء برترین پیوندهای ع عشق مادرانه:-

 یابد.شود و در توجه مادر به فرزند تبلور ميمي

 ل،بیر، تعقعشق پدر، عشقي است که به کودک، تد عشق پدرانه:

 آموزد.آداب، رفتار و چگونگي مقابله با مشكالت را مي

خص است و شکه حاکي از مشكالت رواني  عشق نوروتیک:-

های رینجاریشه در اعماق ناخودآگاه وی دارد و غالباً در اثر ناه

 تربیتي و رفتاری، در دوران کودکي است.

 عشق به همه یا عشق اجتماعي که همان عشق برادرانه:-

 انسانهاست و صفت مشخصه آن عدم استثناست.

ا یک که تمنای وصل و وحدت کامل است ب عشق جنسي:-

شخص، طبیعت این عشق انحصاری بودن آن است و چه بسا که 

 هاست.کارترین نوع عشقفریب

ها ني تمام فعالیتکه به مفهوم حبّ نفس است یع عشق به خود:-

 ل خود است.یشرفت و تكامهای انسان برای پو تالش

ای شق مادر مقدمهعاز دیدگاه فروم، عشق پدر و  عشق به خدا:-

پشت  را بر عشق به خدا هستند یعني این که تا انسان این دو عشق

تری که عشق به تواند به عشق کاملسر نگذارد هرگز نمي

 خداست دست یابد.

در واقع مفهوم عشق در نزد اندیشمندان و عارفان بزرگ 

باشد، که و نهایت هدف سیر و سلوک سالک مي اسالمي، غایت

همان رسیدن به درجه کمال معرفت و یقین و پرستش و مشاهده 

 جمال الهي است.

 

 جایگاه عشق در آثار ادبي
گیری و بالندگي شعر و نثر فارسي های نخستین شكلدر سده

ارد. ي دهرچه از عشق و مفهوم آن هست، غالباً جنبة مادی و زمین

ای رسیده که وصیف محبوب، اگر چه گاهي به درجهشاعر با ت

آورد؛ ميستاید و به درگاهش شكر به جای خالق محبوب را مي

های اما این ستایش تنها برای محبوب زمیني است. گاه اندیشه

انجامید، هایي ميها و تشبیهشاعران این دوران به ابداع استعاره

ز آن ادانستند و ...ميکه برای مثال قد را سر و، رخسار را گل ،و

دح مجایي که شاعران در این دوران بیشتر درباری بودند، در 

های تكراری بسیار ها و تشبیهممدوحان خود از این استعاره

کردند و با این وسیله شعر خود را زیبایي استفاده مي

 بخشیدند.مي

ضي ام راهر زمان جوری کند بر من، به نو معشوق من      راضي»

 «ر چ آن الله رخ با ما کندبه ه

 (1370:74دامغاني، منوچهری )

ل و كاماما با ورود به قرن پنجم و بیشتر قرن ششم که دورهای ت

یابد، يمتغییر حوزة معنایي شعر و نثر فارسي است و عرفان ظهور 

تر و تر، سنجیدهدرون مایة آثار شاعران و نویسندگان نیز پخته

مایة عرفان رتیب، عشق که جانشود و به این تتر ميمعنوی

اسالمي و هدف غایي هر عارف سوخته جان است، در آثار 

های یابد و از اندیشهبزرگان این حوزه اندک اندک جریان مي

تر و در پخته عطار ونظامي شود و با قلم آغاز مي سنایيعمیق 

 رسد.اشعار حافظ و موالنا به اوج خود مي

شق از دیدگاه های گوناگون آن با عنایت به آنچه پیرامون ع

توان جلوه ها وروابط ومناسبات عشق را در ميسخن رفت، 

عشق در ادبیات منظوم »ادبیات فارسي این گونه مطرح نمود:

فارسي دو جلوة بزرگ دارد، نخست عشق انساني که از 

های های رودکي و عنصری نشأت گرفته و در مثنویمثنوی

شقان و معشوقگان بزرگ چون نظامي به اوج خود رسیده و عا

اورنگ ، لیلي و مجنون، یوسف و زلیخا، خسرو و شیرین و فرهاد
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ها پرورده، یا حدیث آنان را به مبالغة و نظایر آن و گلچهر

شاعرانه بیان کرده و با غزل، بهترین و موجزترین بیانش را یافته 

است که اوج مطلقش در غزل سعدی و حافظ است. وجلوة 

ق، که عشق الهي یا عرفاني است، ابتدا در بزرگ دوم عش

اوجش را ی های سنایي و عطار درخشیده و سپس دورهمثنوی

 (981 :1390انوشه ،  «)در مثنوی و غزلیات موالنا پیموده است.

وابط عشق ،این عنصر در ری واژهی با عنایت به مفاهیم گسترده

ا یر.ز ومناسبات گوناگون علوم مختلف قابل نقد  و بررسي است

دارای سازوکارهای ميشاخصه های درمانگر آن در وجود آد

متعددی است از این رو در پژوهش حاضرضمن معرفي آلبرت 

شناختي ،  به تبیین ی بندورا ،به عنوان یكي از روان شناسان نظریه

ماری عشق به عنوان یكي از عوامل درمانگر بی ی مراتب گسترده

ا ندورب رمبنای علم روان شناسي  های روح وجان درآثارموالنا وب

 پردازیم.مي

 واصول فكری  او ALBERT BANDURA)آلبرت بندورا(

شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه استنفورد اهل بندورا ،روان

ای کانادا و ایاالت متحده آمریكا بود که نظریه یادگیری مشاهده

 علوم ٔ  یا مدلینگ را مطرح کرد. او تأثیر بسزایي در زمینه

شناسي از جمله و چندین شاخه از روان« آموزش و پرورش»

شناسي شناسي درماني و روانشناسي شخصیت، روانروان

شناسي شناختي اجتماعي و همچنین گذار از رفتارگرایي به روان

یادگیری  ٔ  نظریه»شناختي ارائه داده است. او را آغازگر 

تغییر « تماعينظریه شناختي اج»دانند که بعدها به مي« اجتماعي

شناسي عمومي، او پس از نام داد.بر پایه گزارش مجله روان

شناس اف اسكینر، زیگموند فروید و ژان پیاژه، چهارمین روانبي

شناسي است قرن بیستم به لحاظ بیشترین استناد در مقاالت روان

اعصار ميشناسان تمااورا یكي از تأثیرگذارترین روان

در شهر کوچكي واقع در  1925در سال دانند.آلبرت بندورا مي

ای آلبرتای کانادا متولد شد. او دوران دبستان خود را در مدرسه

آموز و دو معلم داشت به اتمام دانش 20کوچک که فقط 

رساند.بندورا  مدتي را جهت پر کردن اوقات فراغت  در کالس  

روان شناسي شرکت کرد از این رو به  علم روان شناسي عالقه 

شد سپس در دانشگاه کلمبیا  ثبت  نام کرد بعد از  مند

به پر  "یوکون"التحصیلي با کارگران ساختماني در ناحیه فارغ

کردن چاله های عمیق بزرگراه آالسكا پرداخت وبه عنوان 

ی شد که در منطقهميکارگر مشغول به کار شد. او مجذوب مرد

مجموعه جالبي ها روبرو شده بود و خود را در میان شمالي با آن

از افرادی یافت که اکثرا یا از دست طلبكاران و ماموران ناظر بر 

آزادی مشروط فرار کرده بودند ویا جهت عدم پرداخت نفقه، 

دوستي ی متواری گشته بودند .بندورا با کارگران بسیاری رابطه

برقرار کرد که از انواع واقسام مشكالت رواني برخوردار 

شناسي رواني زندگي روزمره عالقه به آسیببودند.از این رو او 

شدیدی پیدا کرد و سال ها در شناخت ساز وکارهای آن کوشید 

وبه علم روان شناسي بالیني عالقه مند شد. بندورا مدرک دکتری 

از دانشگاه  1952شناسي بالیني در سال خود را در رشته روان

اه دانشگميدریافت کرد و به عضویت هیات عل (Iowa) آیوا

استانفورد درآمد.وی نخستین کتاب معروف خود را در سال 

با همكاری اولین دانشجوی دوره دکتری خود به نام  1963

یادگیری اجتماعي و رشد شخصیت "ریچارد والترز تحت عنوان 

""(Social Learning and Personality Development) منتشر

تماعي بیان کرد. در این کتاب مفاهیم کلي و اصلي یادگیری اج

 .گردیده ست.

شناسان آمریكا انتخاب به ریاست انجمن روان 1973او در سال  

های اخیر گرایشش  به ابعاد شناختي شد وتدریجا طي سال

شخصیت به مراتب افزایش یافت.  وی در ادامه فرایندهای 

و تجربي مورد ميهای ظریف علپیچیده شناختي را با روش

 شناسان معاصربرای بسیاری از روانبررسي قرار داد بطوریكه 

رود.)احدی یک الگوی عملي قابل قبول به شمار مي

(بندورا معرف دیدگاه جدیدی به نام  71: 1384،جمهری،

ال ، خیادگیری اجتماعي بوده و با تاکید بر نقش عوامل شناختي

موجود در رفتارگرایي کالسیک را پر کرده است .عواملي 

،نقش ختيي بر تفكر،تأثیر فرآیندهای شناتأثیر تقویت بیرون:نظیر

ها در رفتار،مفهوم کارآمدی شخصي،مهمترین اصول سرمشق

 روند.ميفكری وی به شمار 

 روش درماني بندورا

های بیروني اختالل و ها بر جنبهبندورا برای درمان بیماری

گیری تاکید داشت. به طور مثال او برای غلبه بر سرمشقی شیوه

داده و از مار، کودک را در شرایط امني قرار ترس کودک از 

فاصله دور تصویر هم سن و سال او را که در حال بازی با مار 

داد. سپس کودک کوچک و زیبایي است را به کودک نشان مي
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کرد تا در نهایت بتواند با را به تدریج به موضوع نزدیک مي

هراس از موضوع کنار بیاید.روش درماني بندورا در از بین بردن 

مار، فضای بسته، فضای باز و ارتفاع بسیار مؤثر واقع شده است. 

عملي  –های وسواس فكری همچنین روش او در معالجه اختالل

 1384ها بسیار مفید واقع شده است.)شولتز،وبرخي اضطراب

(آلبرت بندورا بیشتر به دلیل پژوهش های خود در 385-389:

 .های زیر شناخته شده استزمینه

 (Doll studies BoBo) طالعات عروسک بوبوم

 (Observational Learning) یادگیری بصری

 (Self-Efficacy) کارآمدی-خود

 (Social Learning Theory) نظریه یادگیری اجتماعي

 

 آثار بندورا
شناسي روان ٔ  های ارزشمندی در زمینهآلبرت بندورا کتاب

پرخاشگری -ها عبارتند از:نگاشته است که برخي از آن

تجزیه و تحلیل یادگیری -اصول اصالح رفتار-نوجوانان 

 .قیدی اخالقيبي-یادگیری اجتماعي ٔ  نظریه-اجتماعي

( Haggbloom,2002:89) 

ز ااودر هریک از آثار خویش به تبیین مراتب گوناگوني 

بط علم روان شناسي پرداخته واصول فكری خود را با روا

.یكي از اصول فكری بیان نموده است ميومناسبات کال

یادگیری اجتماعي  است،که اساس پژوهش ی نظریه وی ،

ر حاضر بر مبنای آن صورت گرفته است.این نظریه برچها

 اصل استوار است:

 اصل تقویت بیروني تفكر-

 تاثیر فرایندهای شناختي -

 مفهوم کارآمدی شخصي -

 نقش سرمشق ها در رفتار-

 

بر اساس  عشق در اشعارموالنای هواژی تبیین مباني  روان شناسانه

 اصول یادگیری اجتماعي آلبرت بندورا 

 

 اصل تقویت بیروني تفكر-
ی بندورا با رویكرد رفتارگرایانه  در پژوش های خود بر مشاهده

رفتار آزمودني های انسان تمرکز داشت.او به بررسي تاثیر 

ت تقویت بیروني در فرایندهای تفكر مانند اعتقادات ،انتظارا

پردازد. از نظر او پاسخ های رفتاری ،مثل رباط ميوآموزش ها 

ماشیني به طورخود بخود به وسیله محرک های ی ها یا آدم ها

بیروني شروع نمیشوند.بلكه واکنش ها به محرک ها خود 

 باشد.ميانگیخته 
(Foster, 2003:65) 

حث شاخص عشق بر مبنای بی باعنایت به این اصل ،تحلیل قطعه

 گردد.ميانگری آن از رویكردهای متعددی برخوردار درم

بات آغازاین شعر با بیان درمانگری عشق وروابط ومناسی نقطه

گیردواین امر بر مبنای اصل تقویت ميآن صورت ی گسترده

ات بیروني تفكر بندورا بر اساس آموزش ذهن و روابط ومناسب

 است:بیروني تاثیر گذار بر ذهن انسان ،امری قابل توجه 

 شاد باش ای عشق خوش سودای ما

 ای طبیب جمله علت های ما

 ای دوای نخوت و ناموس ما

 ای تو افالطون و جالینوس ما

 جسم خاک از عشق بر افالک شد

،دفتر مثنوی معنوی ، موالنا)    کوه در رقص امد و چاالک شد

 اول(

 مذکور ،عنصر تقویت بیروني تفكر در حالي صورتی در قطعه

ز اكي یگرفته که انسان عشق ومناسبات راهبردی آن را به عنوان 

ا و برعناصر کاربردی وباور پذیر، در ذهن یافته است .از این 

آن بر ساختارهای کلي وجزیي ی عنایت به تاثیرات گسترده

دن داند که با آنالیزکرمي،وجود انسان او را پزشک ومدبری 

پیكره اصلي وجود جسماني، قدرت ایجاد بستری مناسب را 

تواند ميآورد وحتي ميجهت درمان سازوکارهای ذهني  فراهم 

سان ان به عنوان یک دانای کل در تمام زمان ها، زمام امور خرد

آن ،به ی بات گستردهرا با تقویت جنبه های بیروني تفكر ومناس

ا تا رزا دست گیرد و از این رو دارای مراتبي  گردد که  تمام اج

 .برباالترین مراتب ومقامات تحت سیطره ونفوذ خود قرار دهد

ن نواعمبنای این اندیشه، پذیرش توانمندی وقدرت این عنصر به 

جهت  تواند  بیانگر تالش انسانميیكي ازساختارهای کاربردی ،

 ناصر بیروني تفكر باشد.تقویت ع

 وهمچنین دراین  قطعه :

 ها جداستعلت عاشق ز علت

 عشق اصطرالب اسرار خداست

https://ganjoor.net/moulavi
https://ganjoor.net/moulavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi
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 عاشقي گر زین سر و گر زان سر است

 عاقبت ما را بدان سو رهبر است

 هرچه گویم عشق را شرح و بیان

،دفتر مثنوی معنوی ، موالناچون به عشق آیم خجل باشم از آن )

 اول(

ت ها لویبا پذیرش درونیاتي که عقل به آنها یقین دارد. پذیرش ا

ا  مرردر ذهن انسان به تدریج درحكم یک باور،مسیر تعالي یک ا

 ر باسازد واین ساختاميبه عنوان یک عنصر کاریزماتیک فراهم 

  حلهتكیه بر تقویت اندیشه های ثانویه در وجود انسان از مر

نصر رسد که با بهره گیری ذهن از عميقانون  ی باوربه مرحله

آموزش، به تبیین روابط ومناسبات الزم برای عقل منجر 

شود.با عنایت به  این امر،عشق به عنوان یكي مي

ی اررخوردازعناصرساختاری در تبیین سازوکارهای اخالقي، با ب

رل تواند درحكم یک رهبر، زمام امور وکنتميازمراتب کمال ،

ا و راوجود انسان را در تمام ساختارهای عقلي به دست گیرد و 

ویت توان ازطریق تقميبه مسیر روشن هدایت کند وبه این شكل 

ا ه هتفكر بیروني، روابط ومناسبات متعدد آن را در تمام عرص

عواطف ی ازوکارهای گستردهپذیرفت واین امرحاکي ازس

ب واحساساتي است که به تبعیت از قانون تعریف شده از جان

 کند. ميعقل به سوی تعالي حرکت 

 تاثیر فرایندهای شناختي-
رک مح عالوه بر تقویت، فرایندهای شناختي فرد نیز در پاسخ به

 دنبال اند. در واقع وقتي یک رفتار، تقویت بیروني را بهها سهیم

کند که رفتار کردن به همان بیني ميرد. فرد هشیارانه پیشآومي

ست د اشیوه همان تقویت را به دنبال خواهد داشت. بندورا معتق

توانند بدون ها ميگیری را دارند. آنها توانایي سرمشقانسان

رهای فتارتجربه مستقیم تمام رفتارها، به مشاهده تقویت جانشیني 

ریق از طورفتار آن ها را درک کنند   سایر مردم بپردازند ونتایج

از د وتقویت جانشیني  دریابند که کدام رفتارها را انجام دهن

 تي درناخانجام  کدام رفتارها بپرهیزند.  بنابراین فرایندهای ش

ر طرز های تقویت ذهن تاثیر زیادی دارند و تغییربسیاری دبرنامه

 (31: 1384دهند. )برک ،تفكر افراد شكل مي

 فرماید:مينا موال

 عشق آن زنده گزین کاو باقي است 

 کز شراب جان فزایت ساقي است

 عشق آن بگزین که جمله انبیا

 یافتند از عشق او کار و کیا

 تو مگو ما را بدان شه بار نیست

 ،دفتر اول(مثنوی معنوی ، موالنابا کریمان کارها دشوار نیست )

ه بانتخاب عنصرمطلوبي که مسیر کمال انسان را در پي دارد 

همراه اصل پیش بیني وسرمشق گیری بندورا، در تقویت 

ن موزش  ذهشناختي  ،تاثیربسزایي دارد واین امر با   آی فرایندها

ت فضای مناسب ،جه درست  و با ایجادی بر پذیرش انتخاب ها

گردد .با ميتبیین وقایع وروابط ومناسبات دنیای اطراف ،حاصل 

 انيعنایت به این امر،عشق به دنیا واسیر شدن در رذایل نفس

شود. در حالیكه عشق به حضرت محبوب ميمي،اسباب ننگ آد

گردد ميميکه باقي است، اسباب سربلندی وعزت و ارتقاء آد

  نسانافرایند شناختي ،در جهت گیری ذهن واین آموزه بر مبنای 

ن عییمطابق با اصل سرمشق گیری وپیش بیني نتایج امور،امری ت

کننده  وروی به کمال است که مصداق بارز آن  درقطعه  

هت جشعرمذکور قابل رویت است واین امر دربیان  موالنا  در 

شق مسیر هدایت انسان  و حرکت او از مسیر عشق مجازی به  ع

ولیا ي اقي   بر مبنای مناسبات شناختي به سوی  مسیر انتخابحقی

شهود  موانبیا ، که الگویي کمال یافته  وقابل اثبات است کامال

 است.

 گردد  :ميودر قطعه ای از سلمان ساوجي نیزاین امر مطرح 

 تا نپنداری که سلمان را نظر بر شاهد است

 مست جام عشق را با شاهد رعنا چه کار

 یبا بود معشوق گو زیبا مباشعشق گر ز

دیوان  ، سلمان ساوجيعشق را با صورت زیبا و نازیبا چه کار  )

 (غزلیات ، اشعار

فرایند شناختي ،بایدها ونبایدهای متعددی در ی س از مرحلهپ

مسیر آموزش  ذهن ،تاثیر گذار است به طوریكه با کشف حقایق 

مورد شناخت ، در پي رسیدن به ی وقوانین دروني  واقعه

سازوکارهای منطقي وکاربردی ،اموری تعیین کننده وتاثیر گذار 

ي به همراه اصل روند .بر این اساس، روشن بینميبه شمار 

شناخت  در گزینش امور ذهني ،امری تاثیر گذار است.تبیین 

مباني عشق حقیقي ومجازی با رویكرد فرایند شناختي  در جهت 

کشف حقایق عشق به  محبوب حقیقي که ذات احدیت 

است،دارای ابعاد گسترده ایست که سراسر هستي را با فرایندهای  
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است.بطوریكه  انسان نخست  ساختاری خود تحت تاثیر قرار داده

روابط ومناسبات عشق مجازی را درک نموده وسپس جهت 

 رسد.ميکسب   مراتب کمال  قدم فرا تر نهاده وبه عشق حقیقي 

 

 مفهوم کارآمدی شخصي-
ل که بندورا بیان نموده است ،اصميیكي دیگر از مفاهیم مه

کارآمدی شخصي است. از دید بندورا کارآمدی شخصي به 

احساس عزت نفس یا ارزش شخصي است که فرد در  معني

 یابد .مواجهه با مسائل زندگي در خود مي

 وی،قافراد دارای کارآمدی شخصي باال، افرادی دارای پشتكار 

. نمرات درسي باال، دارای اهداف شخصي عالي و موفق هستند

ا بند در مقابل، افراد دارای کارآمدی شخصي پایین افرادی هست

 گون ،وناگنفس پایین و ناامید که در مواجهه با مسائل  اعتماد به

ی دهند و معتقدند اوضاع تغییرتالشي برای پیروزی انجام نمي

 نخواهد کرد.

 

ی هموالنا با مخاطب قرار دادن عنصر عشق در قالب یک مناظر

دل دو سویه به تبیین وجه درمانگری آن بر مبنای ایجاد تعا

پردازد ميشه های دروني انساني دروجوه گوناگون افكار واندی

بنای ر م،که خود را برخوردار از مراتب کمال ،یافته واین امر ب

شخصي، ی اصل کار آمدی شخصي بندورا ،به عنوان یک تجربه

 که  انسان را جهت پیشبرد اهداف متعالي ذهن به سوی عزت

 کند،امری قابل توجه است:مينفس ،هدایت 

 

 مگو من غالم قمرم غیر قمر هیچ

 پیش من جز سخن شمع و شكر هیچ مگو

 دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت

 آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو

 ترسمگفتم ای عشق من از چیز دگر مي

دیوان  ، موالناگفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو  )

 ( غزلیات ، شمس

د ارندازاین رو افرادی که گرایش به الویت ها یعني عشق الهي 

بینند در جهت ميومسیر کمال خود را در پیوستن به این  امر 

 ند..کنمينفسانیات خود حرکت ی کارآمدی شخصي  وارتقا

 

 نقش سرمشق ها در رفتار-
گیری رفتار ها در شكلبندورا در مطالعات خود بر نقش سرمشق

هایي پرداخته است که در تاکید کرده و به بررسي ویژگي

دهد که به های او نشان ميگیری افراد مؤثرند. یافتهسرمشق

گیرند که از نظر سن و احتمال زیاد افراد از کساني سرمشق مي

ها را حل ها باشند یا مسائلي شبیه به آنه آنجنس شبی

دهد افراد تمایل دارند که تحت ها نشان ميهمچنین یافته.کنند

هایي قرار گیرند که از نظر منزلت و شخصیت تاثیر سرمشق

دارای مقام باالیي باشندهمچنین نوع رفتار نیز بر میزان تقلید تاثیر 

رفتارهای پیچیده و دارد. معموال رفتارهای ساده بیشتر از 

رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به سایر رفتارها بیشتر تقلید 

شود. در شوند. این امر به ویژه در کودکان بیشتر دیده ميمي

های توان از یافتهشناسي را نميضمن بندورا معتقد است که روان

های اجتماعي جدا کرد و رفتار افراد را باید در پژوهش

ي و نه فردی مورد مطالعه قرار داد. های اجتماعموقعیت
(Hock,2009:27) 

 فرماید:ميموالنا 

 چون ز رنجوری جمال او نماند

 جان دختر در وبال او نماند

 چونک زشت و ناخوش و رخ زرد شد

 اندک در دل او سرد شداندک

 عشق هایي کز پي رنگي بود

 ،دفتر اول(مثنوی معنوی ، موالنا)   عشق نبود عاقبت ننگي بود  

. از این روانتخاب  الگوی مناسب رفتاری ،به عنوان یک اصل 

غیر قابل انكار، روابط ،مناسبات و افكار واندیشه های  انسانها  را 

دهد.عشق ميیر قرار در طي اعصار وقرون متمادی ، تحت تاث

شود و بر اثر ميافروخته ميالهى، آتشي است که در دل آد

شود. ميافروختگي آن  ،هرآنچه جز خداست ، مى سوزد وفنا 

اگر انسانها به  روابط ومناسبات  رنگى و مبتذل  عشق ،  واقف 

بندورا ی گردند، به الگوهایي پناه خواهند برد که بر اساس نظریه

ها در رفتار(، به سوی کمال وتعالي روندوهرگز  )الگوی سرمشق

دارد عشق هایى که مياز مسیر الهي منحرف نگردند.موالنا اشاره 

شوند، باعث ننگ و فنا و نیستي  خواهند مياز پى رنگ حاصل 

شد واین رنگ ،همان نفسانیات وعشق های مادی والگوهای 

مانع نامطلوب است که در مسیر وصال انسان به عشق حقیقي ،
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کند:بنابراین در همین مرحله اصل تقلید از این گونه ميایجاد 

گرددومسیرروشن تری پیش روی فرد ميعشق هامنتفي 

 گیرد.ميقرار

 

 مودنودر ابیاتي دیگر نقش سرمشق ها در رفتار به شكل دیگری 

 یابد :ميوبروز 

 عشق آن بگزین که جمله انبیا

 یافتند از عشق او کار و کیا

 ا را بدان شه بار نیستتو مگو م

 ،دفتر اول(مثنوی معنوی ، موالنابا کریمان کارها دشوار نیست   )

ني فسانهمانطور که اشاره شد،عشق به دنیا واسیر شدن در رذایل 

آورد . در حالیكه عشق به ميفراهم را مي،اسباب ننگ آد

معشوق جاودان ،موجب سربلندی وعزت و ارتقای 

در  گردد واین امربا تاکید بر اصل الگوپذیری وسرمشقميميآد

 تر ازاالبرفتار، در پي اثبات  آن است که عشق ، متعلق به ساحتي 

ت حوزه عقل است، و فقط با  حضور در ساحتي باالتر از ساح

 توان به ساحت عشق  راه یافت.يمحس و عقل  

 ای بي خبر از سوخته و سوختني

 ( رباعیات ، دیوان شمس ، موالناعشق آمدني بود نه آموختني   )

 پایاني مراتب عرفاني وسلوک وعشق حقیقي، فناست.ی مرتبه

و  باشد.  که معروفمياین مرتبه پایان مقامات وصول و قرب 

استا خیزد.در این رميعارف متحد مى شوند و دوئیت از میان بر

ه ی بالگو پذیری از الگوهای رفتاری مطلوب ، که ساختاری  رو

 ل غیرقابل انكار است .کمال دارند ، امری قاب

ابط عشق  والگو پذیری از مسائل متعدد آن  در طي روی مسئله

ي بای ومناسبات اخالقي ، تاریخي ،اجتماعي و..، زندگي انسانه

شماری را دستخوش حوادث متعدد ساخته است واین امرحاکي 

ام عاز آن است که این عنصر کاربردی در زندگي بشر به معني 

م موجودات و ذرات عالم بوده و هیچ خود ساری در تما

موجودی در عالم وجود نیست که ازسازوکارهای متعدد آن 

ر برخوردار نبوده وبه نوعي تحت تاثیر  ساختارهای آن قرا

 نگرفته باشد.

توان ميآن ی باعنایت به بررسي عشق وروابط ومناسبات گسترده

ین مباني بندورا  به عنوان مهمتری اذعان داشت اصول  چهارگانه

اصول یادگیری اجتماعي ،دارای مناسباتي است که روح وروان 

انسان  را در جهت کسب مناسبات معقول  و وجودی به کمال 

رساندواین امر همان خاصیت درمانگری عشق وشاخصه های مي

 متعدد آن است.که هر شخصي تاب آن را ندارد.

 موالنا میفرماید:

 

 شقعچه میداني ز بجز نامي تو تو به یک خاری گریزاني ز عشق

 آید به دستعشق با صد ناز مي عشق را صد ناز و استكبار هست

درحریم و درحریف بیوفا  عشق چون وافي است وافي میخرد

 ،دفتر پنجم(نویمثنوی مع ، موالناننگرد   )مي

 

 نتیجه گیری

ی ی وبا عنایت به تحلیل مباني فكری آلبرت بندورا واصول فكر

ای تقویت بیروني تفكر،تاثیر فراینده : بر مبنای چهار اصل

، شناختي ،مفهوم کارآمدی شخصي  و نقش سرمشق ها در رفتار

سي شنا توان این گونه اذعان نمود که وی  به تبیین علم روانمي

علم پزشكي در جهت رفع معضالت روحي ی برپایه  بالیني

 روحورواني  انسان ها با عنایت به ساختارهای حاکم برجسم و

ي، ماع،در حوزه های متعدد رفتاری و بر مبنای سازوکارهای اجت

ه کتحقیقات بندورا تاحدی گسترده است ی پرداخته است.دامنه

،اجتماعي روابط ومناسبات اخالقي ميتوان از آن در تمامي

عدد مت ،آموزشي و..بهره برد. در این میان  بررسي وتبیین آثار

وتربیتي ، ميمحتوایي آن ها در حوزه های تعلیی ادبي که پیكره

ی انهبنا گردیده ، بستر مناسبي را جهت نقد وتحلیل روان کاو

آورد.با توجه به ميرفتار انسان را،در زمان های مختلف، فراهم 

سي ختاری این پژوهش برمبنای اصول روان شنابررسي عناصر سا

توان این گونه اثبات داشت که روابط ميآلبرت بندورا ،

ختارهای عشق در اشعار موالنا به دلیل سای ومناسبات متعدد واژه

 اخالقي ،آموزشي ،اجتماعي و.. براساس چهار اصل یادگیری

اکي ح مراجتماعي بندورا ،کامال قابلیت نقد وتحلیل دارد واین ا

 از آن است که موالنا در ترسیم فضای فكری خود بر مبنای

اصول ی عشق وسازوکارهای متعدد آن، جهت ارائهی واژه

 دینتربیتي ،اخالقي،درماني وهمچنین انتقال ساختارهای بنیا

آموزشي ،جهت تقویت تفكرات ناب انساني و ارتقای مراتب 

ي انشرایط  زم باالی آن ،در طي زمان های مختلف و متناسب با

 ومكاني گوناگون، کامال توفیق یافته است.
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 منابع
 (،ترجمه مهدی الهي قمشه ای ،تهران :نشرموسسه1381،) قرآن کریم-

 تحقیقاتي وانتشاراتي فیض ،چ هشتم

 1ستاری، تهران: نشر امیرکبیر، چ  ، ترجمه جاللعشق(، 1377آلندی، رنه، ) -

، قم: مرکز نشر فرهنگي رجا، ن در اسالمنساا(، 1372آملي، عبداهلل جواد، ) -

 1چ 

یاد ،تهران :نشر بن 2(روانشناسي رشد 1384حدی ،حسن وجمهری ،فرهاد ،)ا-  

 .5،چ 

:نشرخیام، ،تهران 2،جالفنوناصطالحات کشافالتهانوی، محمدعلي،)بي تا(  -

 1چ 

ی ی دانشكده(،حمد وعشق الهي ،تهران ،نشریه1380انوار ،امیر محمود،)

 20-1،صص 0ات وعلوم انساني دانشگاه تهران ،ش ادبی

(روانشناسي رشد ،مترجم یحیي سید محمدی ،تهران 1384رک ،لوران ،)ب-

 4،نشر ارسباران ،چ

، تصحیح جواد نوربخش، تهران، نشر الیقینحق(، 1354بشیرتي، محمود، ) -

 4خانقاه ،چ

سیده (،دیوان شهید اسماعیل بلخي،مصحح 1397،سید اسماعیل ،) بلخي-

 1شكوفه اکبرزاده ،کابل،نشر بنیاد اندیشه ،چ

، تهران، نشرخیام، )ذیل رهنگ آنندراجف( ، 1363پادشاه) شاد(،محمد،)  -

 2واژه عشق( ،چ 

انلری ، (،به تصحیح پرویزناتل خ1375حافظ شیرازی ،شمس الدین  محمد  ، )

  2،چ ،تهران ،نشر خوارزمي

انتهای عشق )پیرامون شیوه آسمان بي( ، 1378الهي، نپتون، )حبیب
  1، تهران، نشرمحقق، چ  سرایي عطار(داستان

وشه (،)به سرپرستي )گروه مولفان (حسن ان1380)دانشنامه ادب فارسي -

 1(،تهران :نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد ،چ

ه ،تهران :موسسه لغت نام لغت نامه دهخدا(،1319دهخدا،علي اکبر،)-

 ی عشق دهخدا،ذیل واژه

 1 ، تهران:نشربرنامه، چهای عاشقيوسوسه، ( 1377محمد،) دهقاني، -  

ی عشق وعشق زاییده غزل زاییده(،1392دهمرده ،حیدر علي،)-

 65-52.صص 20،ش 11ی ادب غنایي،سجمال،پژوهشنامه

 1، تهران: نشرسخن، چ شعله طور(، 1377رین کوب ,عبدالحسین،) ز- 

)شرح توصیفي و  نردبان شكسته(،1382) عبدالحسین ،,زرین کوب  -  

 1تحلیلي دفتر اول و دوم مثنوی(، تهران:نشرسخن،  چ 

، ترجمه مهرداد زمینه روانشناسي، (1383سانتراک، جان دبلیون، ) -

  1فیروزبخت، تهران: نشر ادیان، چ

 2،چکتابچین: نشر ( دیوان، تهران 1371سلمان ،)،  ساوجي-

ی ی دانشكده(،گرنبودی عشق،مجله1382محمد،)  سجادی ،سید علي-

 29-20،صص43و42ادبیات وعلوم انساني دانشگاه تربیت معلم ،ش:

(ترجمه علي اکبر سیف وهمكاران ،تهران :نشر 1384ولتز،نوین ،)ش-  

 1دوران،چ

، عشق و عرفان و تجلي آن در شعر فارسي(، 1349صبور، داریوش، ) --

 1تهران:نشرزوار،  چ 

، اسطوره عشق از یونان باستان تا عرفان اسالمي(، 1385ضیمران، محمد ،) -

 48-32،صص:3، ش:2فصلنامه مدرسه، س: 

، ترجمه احمد محمدی، عرفان مولوی(،  1352بدالحكیم، خلیفه، )ع -  

 تهران:بي جا

 1(، بحثي در تصوف، تهران:نشرزوار، چ 1369اسم، )غني، ق -

، ترجمه فرهنگ لغات و اصطالحات روانشناسي ،(1367فاخر،عادل، )-  

 1عبدالمهدی یادگاری، تهران:نشر اسالمي تهران،  چ 

 1، تهران: نشرجامي، چهنر عشق ورزیدن(، 1394)فروم، اریک،  - 

ی ق مولوی وعشق کریشنایي،نشریهناسي عشش(،سنخ 1393مهدی ،قهرمان،) -

 271-256،صص: 10،ش:6ادبیات تطبیقي دانشگاه شهید باهنر کرمان ،س:

لد (،مثنوی معنوی ،مترجم رینو1389ولوی ،جالل الدین محمد بن محمد،)م-

  11نیكلسون ،تهران :نشرققنوس،چ

(،غزلیات شمس تبریزی 1395ولوی ،جالل الدین محمد بن محمد،)م-

 2ب آبان،چ،تهران:نشرکتا

، تهران: نشر ق و عاشق و معشوقعش، 1363محمدی وایقاني، کاظم،  -

 1رسالت قلم، چ 

 1 طالعات و تحقیقات، چ، تهران: نشرمعشق در ادب فارسيمدی، ارژنگ،   -

 16، تهران: نشرصدرا، چ ة علي)ع(جاذبه و دافع ،1373مرتضي ، مطهری، -

شق در عرفان و ادب پارسي(، )تجلي ع هاعاشقانه، 1378معصومي، رضا،  -

 4تهران: نشر نمونه،  چ 

 7ر ،چ نشر امیر کبی،تهران : فرهنگ فارسي(،1371معین ،محمد ،)-

، تهران: نشر ترین سرودهای عشقغمگین، 1370منطقي تبریزی، احد،  -

 5یاران، چ 

گزیده (، 1370چهری دامغاني، ابوانجم احمدبن قوص بن احمد،  )منو -

 2اد،چ، انتخاب و شرح احمد امامي افشار، تهران :نشربنیاشعار منوچهری

 2نیشابوری، عطار، منطق الطیر ، تهران :نشر سخن،چ -

 1شردفتر تبلیغات اسالمي، چ ، قم: نفلسفه عرفان، 1366یثربي، یحیي،  -

 

 منابع التین

1-  Haggbloom, Steven J.; Warnick, Renee; 

Warnick, Jason E.; Jones, Vinessa K.; 

Yarbrough, Gary L.; Russell, Tenea M.; 

Borecky, Chris M.; McGahhey, Reagan; 

Powell, John L. , III; Beavers, Jamie; Monte, 

Emmanuelle (2002). 
 

2-  Foster, Christine (July 2, 

2003). "STANFORD Magazine: 

September/October 2006> Features> 

Albert Bandura". Stanfordalumni.org. 

Archived from the original on 27 

September 2011. Retrieved December 

30, 2010. 

 

https://www.ketabchin.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%DB%8C%D9%86/publisher/17
https://www.ketabchin.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%DB%8C%D9%86/publisher/17
https://web.archive.org/web/20110927025914/http:/www.stanfordalumni.org/news/magazine/2006/sepoct/features/bandura.html
https://web.archive.org/web/20110927025914/http:/www.stanfordalumni.org/news/magazine/2006/sepoct/features/bandura.html
https://web.archive.org/web/20110927025914/http:/www.stanfordalumni.org/news/magazine/2006/sepoct/features/bandura.html
http://www.stanfordalumni.org/news/magazine/2006/sepoct/features/bandura.html


 

 
 

 یژه روانشناسيو، 99تیر-ردادخ كي مشهدجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشم -165

3-  Hock, Roger, R. (2009). Upper Saddle River. 

Forty Studies that Changed Psychology (6th 

ed.). , NJ: Pearson Education, Translated by 

Mahmood Amirinia in “Brhavioral Emotion 

and Body Language”book, 2014, Publisher: 

Arasteh, Pages: 129,   

 
 


