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چکیده
اریک برن ،روان شناس برجستۀ تحلیل رفتار متقابل ،شخصیت را به سه جنبهۀ سهاتتاری اساسهی «والهد»،
«بالغ»« ،کودک» تقسیم میکند و اعتقاد دارد نقشآفرینی هر یک از آنها در جای تود ،بها رعایهت تعهاد و
تعامل ،نشان سالمت روان آدمی است و انسان متعالی سالم ،با کمک قوۀ استدال و استنتاج (بالغ) ،میهان دو
نیروی غریزه (کودک) و تعلیم و تربیت (والد) ،تناسب ایجاد میکند .برهمتوردن موازنۀ سرنخههای کهودک و
والد ،نشانۀ نبودِ تعاد در روان و رفتار آدمی است؛ اگر بالغ میان کودک و والد تعاد ایجاد کند ،تصهویری از
انسان کامل ترسیم میشود اما اگر والد متکبر بیذوق و عیبجو بر کودک مستولی شود ،آدمی از نقابههای
اجتماعی استفاده میکند و تودشیفت وار و ناالیق در پی جلب محبت دیگران میدود و ب دنبا سود و زیهان
دنیوی و اتروی است .مثنوی موالنا جال الدین محمد بلخی ،عارف و داستانسهرای قهرن هفهتم هجهری،
حاوی سرگذشت گروههای بشری ،با هر طیف اعتقادی و رفتاری است و ویژگیهای روانی ه رفتهاری در آن
موشکافان منعکس شده است و پژوهشگر میتواند با تحلیهل محتهوای داسهتانهها ،شخصهیت قهرمانهان را
روانکاوی کند .پژوهش حاضر ،جنبهۀ والهد و بهالغ را در شخصهیتههای داسهتانی مثنهوی تحلیهل کهرده و
سرنخهای این دو جنب را در گفتار و رفتار و توصیف موالنا از اشخاص داستان ،برجست ساتت است.
واژههای کلیدی :تحلیل رفتار متقابل ،اریک برن ،والد ،بالغ ،مثنوی ،موالنا.
 .1رایانامۀ نویسنده مسئو :

farhang128@yahoo.com
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 .1مقدم
در نقدهای ادبی با رویکرد روان شناسی ،با چند روش میتوان وارد پژوهش شهد .نخسهت
آنک دنبال رو پشینیان بود و شیوۀ فروید و شاگردانش را پیگیری کرد .دوم اینک بها ابهزار
کار گوستاو یونگ و آلفرد آدلر ک روشی کاربردیتر از فروید دارند ،تحلیهل کهرد .سهوم
اینک روش تحلیل ادبی ه روانی و فردی ه اجتماعی گوستاو لوبون را ب کار بهرد (در ایهن

گروه ،کسانی چون اریک فروم ،ویکتور فرانکل ،سالیوان ،اریک برن جای دارند) .پهژوهش در دو
روش نخستین در ادبیات فارسی و نقد ادبی ،پیشینۀ نبستاً توب و متعهددی دارد .مطالعهۀ
متون ادبی بر مبنای روش سوم ،ک نقش اجتماع (والدین ،همساالن ،گهروههها) را برجسهت
کند و مانند رویکرد نخست ،فقط ب فرد و متن نپردازد ،اندک است .هلموت دینگلهدای در
مقدمۀ کتاب روان شناسی تودهها اثر گوستاو لوبون ،تصریح می کند :وقت آن رسیده است،
انسان را ک عنوان مهری

روانهی دارد و در مطهبههای روان شناسهان ،در حها اعمها

آزمایشها و روانسنجیهاست ،بیرون کشید و او را ب اجتماع برگرداند.
تا زمان لوبون (1401ه 1411م) روانشناسهی علمهی ،هنهوز ههم پهژوهش در احهوا
تکشخصیتهای روانی ،یعنی پژوهش در احوا کسانی را وظیفۀ او تود مهیدانهد
ک ایشان را مجزا و بیارتباط با جمع میانگارد (لوبون.)14 :1141 ،

همزمان با لوبون ک روانشناسی اجتمهاعی را به روش تهود پایه گهذاری مهیکهرد،
هریاستک سالیون (1441ه 1404م) نظریۀ تأثیر متقابل را با توج به نظریهۀ ناتودآگهاه
فردی و جمعی فروید و یونگ تدوین کرد و گفت:
شخصیت ،مفهومی است فرضی و نمیتواند ب تنهایی ،یعنهی تهارج از آنچه بهین افهراد
میگذرد ،در نظر بیاید .رفتار بین اشخاص تنها چیزی است که ممکهن اسهت به عنهوان
شخصیت ،مورد مالحظ واقع شود؛ و هنگامی ظهور میکند ک آدمی در ارتباط با فهرد یها
افراد دیگر ،از تود رفتاری نشان دهد .این فرد یا افراد الزم نیسهت که حضهور داشهت یها
حتی زنده باشند ،بلک ممکن است قهرمانان داستانها و افسان ها باشند ،یا کسهانی باشهند
ک شاید بعدها ب وجود آیند .این جنب حتی در رؤیاها هم موجود است؛ زیرا رؤیاها معموالً
ارتباط تواب بیننده را با اشخاص دیگر منعکس میسازند (سیاسی.)140 :1130 ،

تحلیل رفتار متقابل را میتوان ب نوعی «روانشناسی شخصیت» اطالق کرد ک مراحل
رشد را ب همراه جنب های مختلف شخصیت بررسی میکند و نشان میدهد ک حهاالت و
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رفتار جاری افراد ،بر پایۀ کدام جنب از شخصیت حاصل شدهاست و ارتباط میان انسانهها
از کدام جنب صادر و ب کدام جنبۀ مقابل ،منتهی میشود .این روش کمک میکند تا تود
فرد نیز بداند چ زمانی میتواند عالوه بر داشتن روانهی سهالم ،ارتبهاطی مهثثر و پویها بها
اطرافیان داشت باشد؛ زیرا اغلب مشکالت روانی ،نتیجۀ ارتباطهای نامناسب بها اطرافیهان
نزدیک و دور است ک با شناسایی و اصالح آن ،روان ،درمانشدنی تواهد بود.
1ه .1قص های مثنوی؛ اجتماعی واقعی
مثنوی براساس قص و تمثیل ساتت شدهاست و الزمۀ قص  ،شخصیتپهردازی و روایهت
حاالت و گفت وگوهاست؛ بنابراین مثنوی و قص های آن ،نمونهۀ آمهاری بسهیار تهوبی از
اجتماع آدمیان است .یعنی مولوی تقریباً ب توصیف نمایندهای از همۀ طیفههای فکهری،
اعتقادی ،رفتاری جامعۀ بشری پرداتت است .در مثنوی ب توصهیف دقیهق رفتهار و گفتهار
شخصیتها برمیتوریم ،ب متن دیالوگهای میهان شخصهیتههای متهرادف یها متضهاد
میرسیم و این امر باعث میشود ک روش سوم نقد ادبی ه روانشناسان  ،ب تهوبی بتوانهد
روان فرد و اجتماع را تحلیل کند .گفت وگوهای گاه طوالنی ه با بیطرفیِ ظاهریِ راوی ه
ب میزگرد بزرگ روانشناسی تحلیل رفتار متقابل میماند ک در آن روانکاو یا رهبر گروه
با مدیریت نامرئی تود ،جلس را ب نحوی پیش میبرد ک جنب های نهفتۀ روان ب سخن
درآیند و حضار با اتتیار بتوانند روان و رفتار را تحلیل کنند .قص گویی در مثنهوی «چنهدان
برجست میشود ک مستقل از اندیشۀ قبلی یا بعدی تود ،توصیف روانشهناتتی انسهانهها را بهر

عهده میگیرد و برانگیزندۀ اندیش های دیگر میگردد» (پورنامداریان.)111 :1144 ،
ارتباط میان متون عرفانی و علوم روانشناسی ،از آنجا اهمیت مییابد ک بزرگانی چون
غزالی و ابوسعید اباالخیر و مولوی ،تمام تالش تود را صرف ترسیم ویژگیهای روحهی و
روانی و رفتاری انسانها کردهاند تا بتوانند الگوی مناسبی از انسان سالم و کامهل و نیهز از
زندگی اجتماعی سازنده ،برای مخاطبان ارائ دهند .مولوی نیز ب روان شناسی شخصیتها
و اینک شخصیت بر نوع سخن تأثیر میگذارد ،توج و تأکید دارد (همان.)104 :
 .1مباحث نظری
قبل از ورود ب تعاریف روان شناتتی تحلیل رفتار متقابل ،الزم است ب چهار مرحلهۀ رشهد
اشارهای کنیم ک زیربنای اصلی این نظری است:
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1ه .1چهار حالت رشد کودک
 .1من توب نیستم ،شما توب هستید؛  .1من توب نیستم ،شما توب نیستید؛
 .1من توب هستم ،شما توب نیستید؛  .0من توب هستم ،شما توب هستید.
اساسیترین عامل و ابزار نتیج گیری کودک از وضع زندگیاش ،نوازش است؛ یعنی با
بودن و نبودن نوازش است ک نوزاد نتیج میگیرد ک توب هست یها نیسهت و دیگهران
توب هستند یا نیستند .نوزاد با درک این موضوع ک همیش ب حمایت نیازمند و پیدرپی
در حا ترابکاری است (ریختن ،ادرار کردن ،ناتواناییهای جسمی )...و والدین مدام در حا
جبران نواقص او هستند ،ب این نتیجۀ ذهنی میرسد ک من بدم و والدین توباند .تامس
آنتونی هریس در توصیف مرحلۀ او و دوم میگوید:
پس از تولد ،نوزاد با یک نجاتدهنده مواج میشهود .انسهان دیگهری او را در پوشهش
گرمی میپوشاند ،از او نگهداری میکند و حرکات آرامشبخش نهوازش را به او نشهان
میدهد؛ این نقط ای است ک تولد روانی نوزاد شروع میشهود (ههریس .)55 :1144 ،در
پایان یکسالگی ،او راه میرود؛ دیگر الزم نیست بلندش کنند .اگر مادر ب او بیاعتنایی
کرد ،نوازش یک جا تمام میشود .عالوه بر آن ،دورۀ تنبی یا تنبی ههای سهخت شهروع
میشود .اگر این وضع رهاشدگی و سخت ادام پیدا کند و در طو دوسهالگی تسهکین
نیابد ،طفل این نتیج گیری را تواهد داشت ک «من توب نیستم ،شما تهوب نیسهتید»
(همان.)11 :

با دریافت نکردن نوازش ب عالوه تنبی شدن و کتک تهوردنِ بهیحدوحصهر و شهاید
بیدلیل ،وضع سوم ک یکی از بدترین حاالت روحی است ،شکل میگیرد:
بچ ای ک برای مدتی طوالنی مورد ضرب و شتم شدید پدر و مادری قرار مهیگیهرد
ک ابتدا احساس میکرد آنها توب هستند ،ب وضعیت سوم یا وضعیت جنهایی تغییهر
میکند (همان.)10 :

فرزند ب این نتیج میرسد ک من هر کاری هم بکنم ،آنها وحشیانی هستند که مهرا
تواهند زد .آیا من ب اندازۀ چنین کتکهای سخت ،بد هستم؟ آیا من چنان بدم ک الیق
بیمهری پدر و مادرم؟ در حالی ک کار توبی کردم ،بیمحبتی گرفتم؛ پهس مهن چه بهد
باشم و چ توب ،حالت آنان فرقی نمیکند؛ پس من توبم و آنها بدند.
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اینگون انسانها ب اشخاصی تبدیل میشوند که بهالفطره جهانی نامیهده مهیشهوند.
باوجدان نیستند .تودشان را در هیچ محکم ای محکوم نمیبینند .اصالً محکم ای تشکیل
نمیدهند تا تود را در برابر اعمالشان ،مسئو و مقصر ببینند.
شخص در این وضعیت از محرومیت نوازش در رنج است .در نظهر او نهوازشدهنهدۀ
توب وجود ندارد .چنین شخصیتی ممکن است یک عده ملتزمین بل قربانگهو بهرای
تود پیدا کند ک مدام او را تحسین کنند و مجیزش را بگویند و نوازش کننهد؛ گرچه
او میداند نوازشها واقعی نیست (همان.)11 :

والدین میتوانند نوزاد را با بیتوجهی و دریغ ورزیهدن از نهوازش و مههر و محبهت ،و
اِعما رفتار تشونتآمیز ،از وضع او ب دوم و سوم بکشانند .در مقابل میتوانند زمین ای
را فراهم سازند ک برای نوزاد ثابت شود ک مرحلۀ او ساتتۀ توهم او بود؛ یعنهی ههم او
توب است و هم والدین توباند؛ یعنی مرحلۀ چهارم:
وضعیت چهارم ،از آن رو ک تصمیمی آگاهان و ب زبانآمده است ،ن فقهط مهیتوانهد
شامل اطالعات نامحدودی دربهارۀ تهود شهخص و دیگهران باشهد ،بلکه مهیتوانهد
محصو ادغام عوامل و امکانات هنر کشفنشدهای در زمین ههای فلسهف و مهذهب
باشد .س وضعیت او  ،بر پایۀ احساساتاند .چهارمی بر پایۀ تفکر ،ایمان و قو وقهرار
تود شخص برای عمل است (همان.)13 :

اینجا جایگاه «ابرانسان» است؛ جای تالقیت ،عزت نفس ،توشاتالقهی بها دوسهت و
دشمن ،حسن رفتار با صالح و طالح ،قدرت انجام رسالت الهی ،اصالح اجتمهاع ،و تالصه
اجتماع پسندیدهترین تصلتها در وجود.
1ه .1س جنبۀ شخصیت
اریک برن شخصیت را در س سطح ترسیم میکند :والد (فَرامن) 1شامل «ضبطههایی اسهت از
آنچ انسان کوچک ،طی پنج سا او زندگی ،از اعما پدر و مادر تود یا جانشینهها دیهده اسهت»

(هریس و تامس هریس)11 :1144 ،؛ آموزههایی از قبیل بایدها و نبایدهها ،سهنتهها و ارزشهها،
طریقۀ زندگی و نحوۀ برقراری ارتباط با اطرافیان و مقبو شدن .کودک (نهاد) شامل غرایز و
نیازهای زیستی و «ضبطهای ژنتیک و تصوصیات جسمانی و کنجکاوی و درک شهودی ماست.
 .1من ،نهاد ،فرامن تقسیمبندی فروید از شخصیت بود (شولتز54 :1141 ،ه.)11

 /114پژوهشنامۀ نقد ادبي و بالغت ،سا  ،0شمارۀ  ،1پاییز و زمستان 1140

کودک ،لذت و غم ،هر دو را به یهک انهدازه در تهود دارد .کهودک سرشهار از

والد

آرزوست .قسمتِ میتواهم ،یعنی انگیزش اسهت» (همهان .)14 :بهالغ (مهن) از
همان اوایل نوزادی در روان شکل میگیرد .این جنب از دهماهگی فعها

بالغ

میشود و بین کودک و والد قضاوت میکند و نتیج گیریهای فهردی را
ب کار میبندد:

کودک

کار مداوم بالغ شامل بررسی اطالعات قدیمی ،اعتبار دادن یا ندادن ،و باألتره دوبهاره
بایگانی کردن آنها برای استفاده در آینده است .اگر این کار ب تهوبی پیهش بهرود و
تقریباً هیچ تضادی بین آنچ ک ب او یاد داده بودنهد و آنچه واقعیهت اسهت وجهود
نداشت باشد ،کامپیوتر ،وضعش توب و آماده بهرای کارههای مههم و تالقانه اسهت
(هریس.)03 :1144 ،

1ه .1سرنخها
ارتباط انسان ،با ابزار زبان است و درصد زیادی از سخن ،از روان ناتودآگاه برمیآید؛ زیهرا
«حاالت منِ اولیۀ زندگی ،در حالتهای پنهان حفظ شهدهاسهت و در انتظهار تحریهک مجددنهد و
حاالت من را میتوان مستقیماً در حا تحریک مجدد یافت؛ مهثالً در تهواب مصهنوعی ،رؤیها و

روانپریشی» (برن .)4 :1144 ،یعنی ضبطشدههای دوران کودکی ،در آینده بازتوانی میشود،
حتی با وجود اینک از پنج سا اولیۀ زندگی ،درک واضح و آگاهان ای نداشت باشهد؛ پهس
این ناتودآگاه است ک رفتار و زبان را کنتر میکند.
سرنخهای جسمی و لفظی والد :اتمها و چینهای پیشانی ،لبهای درهمفشرده ،انگشت
سبابۀ اشارهکننده ،سرتکان دادن ،دستها را ب هم زدن ،پا ب زمین کوبیهدن ،انگشهت روی
لبها نهادن ،دستها را روی سین گذاشتن ،دستها را ب هم مالیدن ،صدای نچنچ یا نظیهر
آن درآوردن ،آه کشیدن ،دیگری را نوازش کردن ،عالئم بسیار معروف «والهد» اسهت .بیشهترِ
کلمات ارزیاب ه چ تنبی کننده و چ حمایتکننده ه معهرف والهدنهد؛ ماننهد بهیشهعور ،بهد،
مسخره ،نفرتانگیز ،وحشتناک ،تنبل ،مزترف ،بیخود ،طفلک ،عزیز ،ن  ،نه پسهرم ،عسهل،
جرئت نمیکنی ،توشگل ،نکن ،عیب نداره ،باز دیگر چ شده؟ بازم؟!
سرنخهای جسمی و لفظی کودک :اشک ،لرزش لبها ،تو لب رفتن ،کجتلقی ،جیغ ،نال ،
چشم گرداندن ،شان باال انداتتن ،چشم پایین انداتتن ،سرب سر گذاشتن ،شادی ،غشغهش
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تنده ،دست بلند کردن برای اجازۀ حرف زدن ،ناتن جویدن ،انگشت در دمها کهردن ،وو
زدن ،گفتنِ کاش ک  ،دلم میتواد ،نمیدونم ،میتوام ،ب من چ  ،شاید وقتی بهزرگ شهدم،
گندهتر ،گندهترین ،بهتر و بهترین ،و بیشترِ صفات تفضیلی (هریس.)43 :1144 ،
سرنخ های لفظی بالغ :بالغ برعکس کودک ،از ترس یها آرزوههای دور و دراز صهحبت
نمیکند ،بلک واقعیات و حقایق را میبیند و با عقل تویش ب سهنجش آن مهیپهردازد؛ و
برعکس والد ،برای یافت های تود حکم قطعی صادر نمیکند و احتمها تطها را محتمهل
میداند .این واژهها بیشتر از او شنیده میشود« :چرا ،چه  ،کجها ،کهی ،که  ،چطهور ،احتمهاالً،

امکان ،نامعلوم ،واقعی ،من فکر میکنم ،میفهمم ،ب عقیدۀ من و( »...همان.)44 :
1ه .0ارتباط متقابل و ارتباط متقاطع
دو انسان با جنبۀ «والد» کنار هم میتوانند در عیبجهویی از دولتمهردان ،وضهع آبوههوا،
ترافیک و ...غر بزنند .این ارتباط شکل میگیرد بدون اینک ب نتیجۀ مناسبی برسد یها دو
کودک ساعتها کنار هم بازی میکنند و روابط عاطفی زودگهذر و بهیحاصهلی را شهکل
میدهند .چنین روابطی اصطالحاً «روابطِ متقابلِ متمم» نامیده شدهاست .تنها ارتباطِ دارایِ
نتیجۀ متعالی ،رابطۀ متمم بین دو بالغ است .اینان کنار هم ،در آرامهش ،تفکهر و اسهتنتاج
میکنند و طرف مقابل را آزاد میگذارند تا از ارتباط دوستان لذت ببرند و ب تعهالی برسهد.
اما بحث اصلی ،ارتباطهای متقاطع است؛ رفتاری ک باعث ناراحتی اسهت و پهس از ادای
چند جمل  ،با سکوت یک یا هر دو طرف منقطع میشود .هریس (همان )140 :مینویسد:
منشأ پاسخهای غیربالغ همان ریشۀ وضعیت غیرتوب در کودک است .شخصهی که
در درون تود تحت تسلط وضعیت غیرتوب است ،همیشه از سهادهتهرین جمله هها،
کنای های دوپهلویی برداشت میکند.

 .1تحلیل رفتار شخصیتهای داستانی مثنوی
1ه .1بالغ
1ه1ه .1رشد «بالغ»
نخستین داستان مثنوی ب حکایت پادشاه و کنیزک اتتصاص دارد ،ک پادشاه ،هم مُلهک
دنیا را آباد کرده بود و هم مُلک دین را .دینداری پادشاه نشاندهندۀ این است ک «والد»،
«کودک» را در اتتیار دارد؛ یعنی دینداری پادشاه میتوانهد نشهان غلبهۀ جنبهۀ «والهد» بهر
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«کودک» باشد .در ابتدا پادشاه عاشق میشود .عشق و جنب های جنسی روان ،مربهوط به
جنبۀ «کودک» شخصیت است؛ بنابراین «کودک» با عصیان ،از قید والد رهایی مییابد:1
یههک کنیههزک دیههد ش ه بههر شههاهراه

شهههد غهههالم آن کنیهههزک پادشهههاه

مر جانش در قفس چهون مهیتپیهد

داد مههها و آن کنیهههزک را تریهههد
(مولوی)14/1 ،1144 ،

پادشاه عاشق ،ما دنیوی را از دست میدهد ،یعنهی «کهودک» را از قیهد «والهد» رهها
میسازد« .کودک» پس از مدتی ب تواست تود میرسد ،اما کنیزک (کودک) بیمار میشود
و عشق شکست میتورد .بنابراین دست ب دامان طبیبان میشود .طبیب در اینجا میتواند
نماد «والد» باشد .وقتی طبیب در معالجۀ معشوق ناتوان میشود« ،والهد» از روان «کهودک»
رتت برمیبندد .بنابراین کودکان ب درگاه الهی زاری و تضرع میکند:
ش چهو عجهز آن حکیمهان را بدیهد

پابرهنههه جانهههب مسهههجد دویهههد

رفت در مسجد ،سهوی محهراب شهد

سجدهگاه از اشهک شه پهر آب شهد

 ...دید شخصهی ،فاضهلی ،پرمایه ای

آفتهههههابی در میهههههان سهههههای ای

مهههیرسهههید از دور ماننهههد ههههال

نیست بود و هست ،بهر شهکل تیها
(همان)11 :

اکنون روان آماده شده است تا اجازۀ رشد و فعالیت ب جنبۀ «بالغ» دههد .طبیهب الههی،
انسان واقعی نیست ک ب نزد پادشاه آمهده اسهت ،بلکه همهان «بهالغ» اسهت که از بنهد
«کودک» و سیطرۀ «والد» رهایی یافت و میتواند رشد کند .بر شکل تیا بهودن طبیهب و
سای وار آمدن وی ،همین امر را ثابت میکند .حتهی عملکهرد طبیهب یها در حقیقهت بهالغِ
پادشاه ،ب نوعی غیرعادی است .طبیب ،زرگر را ب صورت نمادین میکشهد؛ زیهرا کنیهزک
(کودک) ،شیفتۀ زرگر (کودک) است و پادشاه ک از «والد» بریده و «کودک» روان تود را ب
«بالغ» مبد کردهاست ،میل دارد «بالغ» ان با کنیزک در ارتباط باشد ،ولی ب این دلیل که
 .1محققان ،این داستان را ب گون های دیگری نیز تأویل کردهاند« :در اینجا روح ب نفهس حیهوانی عشهق مهیورزد ،و
تواهان عروج نفس ب مدارج کمالی است ،اما نفس حیوانی عاشق دنیا و مادیهات اسهت .روح از عقهل جزئهی کمهک
میگیرد ،اما عقل جزئی ن تنها تعلقات مادی نفس را درمان نمیکند ،بلک بر این تعلقات نیز میافزاید .روح عاجز چنگ
در دامان الوهیت میاندازد و با زاری از تداوند درتواست کمک مینماید .تداوند مرشد روحانی را بهرای درمهان نفهس
میفرستد .در پایان ،نفس ب سوی روح بازمیگردد و ب مقام نفس مطمئن میرسد» (محمودی.)104 :1141 ،
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در ارتباطی متمم و متقابل با کنیزک نیست ،این امکان وجود ندارد .طبیب پهس از اینکه
زرگر را ب نزد کنیزک میآورد ،آنان را ب وصا هم مهیرسهاند و بها داروی مخصوصهی،
زشتی جما زرگر را آشکار می سازد .بدین ترتیب کنیزک از عشق تود رهایی مییابد و با
پادشاه همد میشود؛ یعنی کنیزک نیز زشتی جما شههوت را درک مهیکنهد و بهالغ را
مییابد.
1ه1ه .1صبر بر گرسنگی و حلم در جایگاه تشم
کودک در موقع گرسنگی نمیتواند صبر کند اما بالغ:
همچنان کان زاههد انهدر سها قحهط

بههود او تنههدان و گریههان جملهه رهههط

...گفت در چشم شما قحط اسهت ایهن

پیش چشمم چون بهشت است این زمین
(همان)113 :

تشم باعث از بین رفتن صبر میشود ،یعنی «بالغ» عاطل میگردد .نخستین چیزی ک
تشم در احیای آن میکوشد ،شخصیت مجروح است .در جنگ« ،کودک» تهییج میشود و
تشم در اوج است و تودشیفتگی نیز با رجزتوانی و شعار تقویت میشود .در این صهحن ،
کنتر «بالغ»انۀ روان ،از کارهایی است ک از عهدۀ کمتر کسی برمیآید:
او تههههدو انههههداتت در روی علههههی

افتخهههار ههههر نبهههی و ههههر ولهههی

 ...در زمان ،انهداتت شمشهیر آن علهی

کهههرد او انهههدر غهههزااش کهههاهلی

در محل قهر ،ایهن رحمهت ز چیسهت؟

اژدههها را دسههت دادن راه کیسههت؟

گفههت مههن تیههغ از پههی حههق مههیزن هم

بنهههدۀ حقهههم ،نههه مهههأمور تهههنم
(همان 111 :و )131

1ه1ه .1جنگ «بالغ»ان
در جنگ و قتا پیامبران ،هیچ حرجی ب دلیل کشتوکشهتار بهر آنهان وارد نیسهت ،ولهی
ظالمان ب سبب جنگهایی ک از روی تشم و شهوت انجام دادهاند ،معاقب تواهند بهود.
دلیل این تفاوت فقط وجود «بالغ» در روان آدمی است .باید دیهد که جنگهاوران جنهگ را
برای اهداف عالی و در مواقع ضروری انجام میدهند و یا ب علت امیا مهادی و ارضهای
تودشیفتگی و تسکین مرضهای روانی میجنگند:
جنههگ پیغمبههر مههدار صههلح شههد

صلح این آتهر زمهان زآن جنهگ بهد

صههدهزاران سههر بریههد آن د سههتان

تهها امههان یابههد سههر اهههل جهههان
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باغبههان زآن مههیبههرد شهها مضههر

تهها بیابههد نخههل قامههتههها و بههر
(همان)113 :

1ه1ه .0عزت نفس و عطوفت با عامۀ مردم
بنهههدگان حهههق ،رحهههیم و بردبهههار
مهربههان ،بههیرشههوتان ،یههاریگران

تههوی حههق دارنههد در اصههالح کههار
در مقهههام سهههخت و در روز گهههران
(همان)044 :

1ه1ه .5اتحاد با جانهای دیگر و برقراری ارتباط متمم در «بالغ»
جههههان حیههههوانی نههههدارد اتحههههاد
جان گرگان و سگان هر یک جداست

تههو مجههو ایههن اتحههاد از روح بههاد
متحههد جههانهههای شههیران تداسههت
(همان)510 :

1ه1ه .1سهولت برقراری ارتباط با «بالغ»
فردی از صحابۀ به رسهو اکهرم(ص) دربهارۀ تصهمیمی ،به آسهانی اعتهراض مهیکنهد و
حضرت(ص) ب سخنان وی گوش می نهد .مولوی سبب راحتی برقراری این ارتباط و علهت
گستاتی را وجود حلم در شخصیت روحانی و اجتماعی پیامبر(ص) میداند .پیهامبر(ص) دارای
«کودک» آزادشده بود؛ بنابراین از سخن سبُک دیگران عصبانی و مکدر نمیشد .اگر «والد»
در شخصیت رسو اکرم(ص) زمام امور را در دست داشت ،از تعهرض و گسهتاتی دیگهران
ناراحت میشد و چ بسا این تکدر تاطر ک از تودشیفتگی «والد»ان ناشی میشد ،ب قطع
ارتباط با جامع یا فردی از مردم میانجامید:
پرتههههو مسههههتی بههههیحهه هدّ نبههههی
الجهههرم بسهههیارگو شهههد از نشهههاط

چون بزد ،هم مست و توش گشت آن غبهی
مسهههت ادب بگذاشهههت ،آمهههد در تُبهههاط
(همان)533 :

1ه1ه .3صداقت در مشورت
مشورت میکهرد شخصهی بها کسهی
گفههت ای تههوشنههام غیههر مههن بجههو
مهن عهدوّم مههر تهو را ،بهها مهن مپههیچ
 ...گفت میدانهم تهو را ای بوالحسهن
لیهههک مهههرد عهههاقلی و معنهههوی

کهههز تهههردد وارههههد وز محبسهههی
مهههاجرای مشهههورت بههها او بگهههو
نبهههود از رای عهههدو پیهههروز ههههیچ
کهه تههویی دیرینهه دشههمندارِ مههن
عقههل تههو نگههذاردت کهه کههژ روی
(همان)531 :
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اگر شخصیت در جنبۀ «بالغ» تثبیت شود ،انسان صادق حتی با دشمنان ،تیرتواهانه و
منصفان تعامل میکند .از همین رو ،هر دو شخصیت دارای بالغ فعا و پویا هستند؛ اولهی
بدین سبب ک از دشمن عاقل تود مشورت میتواهد و دومی بدین سبب که از اصهالح
امور طرف مقابل دریغ نمیورزد .پیامبر(ص) ،علی(ع) را اینگون ب مشورت سفارش میکند:
انهههههدرآ در سهههههایۀ آن عهههههاقلی
از هم ه طاعههات اینههت بهتههر اسههت

کهههش ندانهههد بهههرد از ره نهههاقلی
سبق یابی بر هر آن سابق ک هسهت
(همان)111 :

1ه1ه .4نترسیدن از مرگ
ترس از مرگ ،مخصوص جنبۀ «کودک» است ک تحت تعلیم «والد» است .نهوزاد در حها
مبارزه برای زنده ماندن است و دائماً دستورهای ایجابی و سلبی والهد را دریافهت و ضهبط
کردهاست« .والد» برای اینک از نوزاد تود محافظت کند ،او را از عوامل تطرزا میترسهاند.
از جراحت ،از بیماری ،از تطر احتمالی ،از تاریکی و ...هم تود ترسیدهاست و هم تهرس را
ب کودک تود تلقین کرده و اگر چنین تعلیمهاتی کهودک را ترسهو بهارآورد ،در آینهده نه
رانندگی میکند ،ن شبها سفر میکند ،ن ب کسی اعتماد میکند .امها «بهالغ» ،شهجاعت
(کودک) و احتیاط (والد) را با هم میآمیزد و زایندۀ زندگی میکند .موالنا میگویهد :پیهامبر
اکرم(ص) نحوۀ شهادت حضرت علی(ع) را بدو تبر داد و قاتل را ک رکابدار علی(ع) نیهز بهود
معرفی کرد .از قضا رکابدار از موضوع آگاه شد و از حضرت امیر(ع) تواست ک او را بکشد تا
ب این جنایت مرتکب نشود و حضرت ب زندگی ادام دههد .امها امهام(ع) مکافهات قبهل از
جنایت را نپذیرفت و «بالغ»ان با تقدیر الهی ،یعنی مرگ ،مواج شد:
گفت دشهمن را همهیبیهنم به چشهم
زآنک مرگم همچو من توش آمدهست
 ...ظاهرش مهرگ و به بهاطن زنهدگی
دانههۀ مههردن مههرا شههیرین شههدهسههت

روز و شب بر وی نهدارم ههیچ تشهم
مرگ من در بعث چنگ اندر زدهسهت
ظهههاهرش ابتهههر ،نههههان پاینهههدگی
«بل ههم احیها » پهی مهن آمهدهسهت
(همان)111 :

1ه1ه« .4من توب هستم ،دیگران توب هستند»
پادشاهی ،دو غالم میترد و ایشان را میآزماید تا هر کدام را ب میزان شخصهیت و ادب،
شغلی فرماید؛ یکی را ب حمام میفرستد و از دیگری میپرسد:
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وین دگر را گفهت :ته  ،تهو زیرکهی
آن نئهی که تواجه تههاش تههو نمههود

صههد غالمههی در حقیقههت ،ن ه یکههی
از تو ما را سهرد مهیکهرد آن حسهود
(همان)143 :

پادشاه در حا تهییج «کودک» غالم است؛ آنهم با تشویق و برانگیختن تودشیفتگی.
سپس با ضربۀ نهایی بر شخصیت شیفت شدۀ غالم ،یعنی تعرض بر غرور و احساس تکبهر
وی ،میتواهد او را بشناسد( .موالنا زبان ناتودآگاه را میشناسد و میداند ک انسان را میتوان
از راه سخن شناتت .در ابتدای داستان نیز گفت است ک انسان در زیر زبان تود مخفهی اسهت و

اگر بادی پردۀ ستر را برباید ،کن وجود برمال تواهد شد ).پادشاه در پی برانگیختن بهاد تشهم
حسادت است تا تلقین کند ک «تو توبی و دیگران بدند» ،تا بتواند با کمک جنبۀ «کودک»،
شخصیت او را بشناسد .در اقدام بعدی ،او را مورد هجم قهرار مهیدههد و مهیگویهد که
دوست تو دربارهات بدگویی کردهاست:
گفت او دزد و کهژ اسهت و کژنشهین

حیز و نامرد و چنهین اسهت و چنهین
(همان)143 :

در مقابل چنین رفتاری ،افرادی ک «کودک» برانگیخت و «بالغ» عاطلی دارند ،اقدام ب
بد و بیراهگویی و دشنام دادن و اقدام ب تشونتهای تدافعی میکنند .ولی این فرد چنهان
ک مورد انتظار عموم باشد ،نکرد ،بلک نشان داد ک «بالغ» در وی هشیار و بر رفتار مسلط
است .وی در جواب پادشاه و در مقابل اتهامات چنین گفت:
گفههت :پیوسههت بُدَسههت او راسههتگو
کهههژ نهههدانم آن نکهههوانهههدیش را
باشههد او در مههن ببینههد عیههبههها

راسههتگویی ،مههن ندیدسههتم چههو او
مههههتهم دارم وجههههود تههههویش را
مههن نبیههنم در وجههود تههود شههها
(همان)

پادشاه از وی میتواهد تا از عیبهای دوست تود شمّ ای بازگوید .جنبهۀ «کهودک»
زتمی معموالً در موقع تهاجم ،اقدام تدافعی انجام میدهد ،ولی غالم شخصیت تود را در
جنبۀ «بالغ» تثیبت کرد و از بدگویی دوری گزید .بار دیگر پادشاه ب او وعدۀ کارهای دولتی
و برتورداری از رفاه کامل داد تا از جنبۀ دیگر کودک وارد شود ،ولی شنید:
عیهههب او مههههر و وفههها و مردمهههی
عیب دیگر اینکه تهودبین نیسهت او

عیههب او صههدق و ذکهها و همههدمی
هسههت او در هسههتی تههود عیههبجههو
(همان)
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پادشاه همین امتحان را برای آن یکی غالم انجام داد ،اما جنبۀ «کهودک» (عصهبانیت،

برافروتتگی ،دشنامگویی )...او تهییج شد:
گفههت :رمههزی زان بگههو ای پادشههاه

کهز بهرای مههن بگفهت آن دیهنتبههاه

گفههت :او وصههف دوروییههت کههرد

کآشهههکارا تهههو دوایهههی تفیههه درد

تبث یارش را چو از ش گهوش کهرد

در زمان دریای تشمش جهوش کهرد

کف برآورد آن غهالم و سهر گشهت

تا ک مهوج هجهو او از حهد گذشهت
(همان)111 :

1ه1ه .14فراغت از عیبجویی و مثبتاندیشی
ای ندانسهههت تهههو شهههرّ و تیهههر را

امتحههان تههود را کههن آنگه غیههر را

امتحان تهود چهو کهردی ای فهالن

فهههار آیهههی ز امتحهههان دیگهههران
(همان)511 :

1ه1ه .11اجتماع جبر و اتتیار ،توکل و اجتهاد
مرتضههی را گفههت روزی یههک عنههود

که هاو ز تعظهههیم تهههدا آگه ه نبهههود

گفت تهود را انهدرافگن ههین ز بهام

اعتمهادی کهن به حفهظ حهق تمههام

پس امیرش گفت تهامش کهن ،بهرو

تهها نگههردد جانههت زیهن جرئهت گههرو
(همان)511 :

1ه1ه .11عدم عُجب بر مقبولیت الهی
درویشی در تواب ،انسانهای متعالی را میبیند و از ایشان طلب دعای تیهر مهیکنهد تها
روزیِ حال از توان کرم تداوند عایدش شود و بتواند با آسایش تیا عبادت کند .براثهر
همت عالی و نفس متعالی تضریان ،میوههای تلخ کوهستان ب کام درویش همچون شهد
میشود .پس از توردن میوهها ،نطق فصیح و بلیغی در وی پدیدار میآید ک مهورد توجه
عالمیان میشود .درویش میفهمد ک ب علت عجب و بطر ،آتهرت وی تواههد سهوتت،
پس از تدا میتواهد نطق را از او بگیرد (همان.)510 :
1ه1ه .11تعاد در تواهشهای دنیوی و اتروی
پیامبر اکرم(ص) ب عیادت یکی از اصحاب بیمار میرود و با فراست الهی درمییابد ک سبب
رنجوری ،گستاتی در دعاست .مهری از رسهو تهدا(ص) همهت مهیتواههد تها به نهور
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ایشان(ص) ،علت درد تود را درک کند .یکی از مثلف ههای تحلیهل رفتهار متقابهل در ایهن
داستان نمود پیدا کرده است ،یعنی اینک اگهر انسهان بدانهد که درد دارد و در تهود نیهاز
مشورت با مشاور را احساس کند و ب مشورت تن دهد ،تقریباً ب درمان رسیده است:
از تههو تهدیههد و وعیههدی مههیرسههید

مجرمههان را از عههذاب بههس شههدید

مضههطرب مههیگشههتم و چههاره نبههود

بنههد محکههم بههود و قفههل ناگشههود

من همیگفتم ک یها رب آن عهذاب

هم در این عالم بران بر مهن شهتاب

ایههنچنههین رنجههوریای پیههدام شههد

جههان مههن از رنههج ،بههیآرام شههد
(همان)110 :

1ه .1والد
1ه1ه .1ب کار بردن نقاب ب قصد آرایش شخصیت
پرسونا یا کهنالگوی نقاب ،از اصطالحات تحلیلشدۀ یونگ است:
جامع از مرد توقع دارد ک در زندگی نقشی ایفا کند و معموالً هدف عادی اعما مها
کسب حیثیت شخصی است و جمعی فکر کردن و جمعی کوشیدن آسانتهر از فهردی
فکر کردن و فردی کوشیدن است .یونگ ،ایهن گهرایش انسهان به سهوی جمعهی و
جامع را پرسونا مینامد .این نقاب ،جعل فردیت میکنهد و سهایرین را به ایهن بهاور
میاندازد ک نقابدار برای تودِ فردی شدهاست (مورنو.)11 :1144 ،
نقاب در تحلیل رفتار متقابل نیز میتواند از رفتارهای اجتماعی «والد» باشد تا (نقابهدار)

بتواند تود را برای ناظران موجّ نشان دهد .نقاب و پرسونا زمانی معنی واقعی تود را بروز
میدهد ک با تحلیل رفتار متقابل بررسیشود؛ زیرا نقاب در انسان واحد ،معنای تهود را از
دست میدهد .اگر انسان ،فرد آفریده میشد ،در «کهودک» تهود بهاقی مهیمانهد و بهرای
رسیدن ب کما یا «بالغ» کوشش نمیکرد .بنابراین از عمده سرنخهای شناسهایی «والهد»،

کشف نقاب در شخصیت و درک زوایای ناتودآگاه حاالت و گفتار نقابی است .در مثنهوی
می توانیم« :حکایت آن فقی با دستار بزرگ و آنک بربود دستارش ،و بانگ میزد کی :باز
کن ببین کی چ میبری ،آنگ ببر» .سرنخ لفظی «والد» :تطاب ب پسر دزد:
یههک فقیهههی ژنههدهههها درچیههده بههود

در عمامه ی تهویش درپیچیهده بههود

تهها شههود زَفههت و نمایههد آن عظههیم

چون درآید سهوی محفهل در حطهیم
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روی سههوی مدرسهه کههرده صههبوح

تهها بههدین نههاموس یابههد او فتههوح

در ره تاریهههک مهههردی جامه ه کَه هن

منتظههر اسههتاده بههود از بهههر فههن

درربههههود او از سههههرش دسههههتار را

پههس دوان شههد تهها بسههازد کههار را

پس فقیهش بانگ بهرزد کهای پسهر!

بهههاز کهههن دسهههتار را ،آنگه ه ببهههر

چونک بازش کرد آنک مهیگریخهت

صههدهزاران ژنههده انههدر ره بریخههت
(مولوی)553/1 :1144 ،

1ه1ه .1والد مقلد در بند سود و زیان
پشت این مشتی مقلد تَم ک کردی در سجود

گرن در جنت امید قلیه و حلواسهتی
(شاهمیر)31 :1144 ،

روی زی محراب کی کردی اگرن در بهشهت

بر امید نان و دیگ قلیه و حلواسهتی
(ناصرتسرو)113 :1144 ،

عملی نیک یا ترک صفتی زشت ک از روی ترس باشد ،سرنخ «کودک» سرکوبشهده
است ک ب تعالی فرد و رشد «بالغ» کمک نمیکند« .کاری ک با نگرانهی از نتهایج انجهام
شود ،بسیار ناز تر از کاری است ک بدون نگرانی ،در آرامش تسلیم انجام شود .آنهان که
تودتواهان برای نتایج کار میکنند ،سهی روزنهد (از باگهاوات گیتها)» (سهالینجر.)111 :1143 ،
عینالقضات (11/1 :1143ه )10نیز ب استناد آیۀ هشت سورۀ بقهره ،مهیگویهد« :روز قیامهت
آشکار گردد ک این تلق ن مثمن بودند؛ از سلطان ترسیدندی و از تدای تعالی ن ».
از محقههق تهها مقلّههد فههرقهاسههت

کاین چو داوود است و آن دیگر صداست

آن گههدا گویههد تههدا ،از بهههر نههان

متقهههی گویهههد تهههدا ،از عهههین جهههان
(مولوی)141/1 :1144 ،

تقلید از سرنخهای والد است ،و از زمان نوزادی ،تقلید را از والدین ضهبط کهردهاسهت؛
بنابراین در بزرگسالی نیز کودک شخصیت تود را آمادۀ تقلید میکند .پس اگر والد ،مقلد
است ،ب دلیل ضبطهای دوران کودکی است ک در والد ثبت شدهاست .مقلد همانند طفل،
از ترس والد ،از حرکات او تقلید میکند .بنابراین کودک در نهاد تود تقلیهد را بلهد نیسهت
بلک تقلید را از والدین ضبط کردهاست و در زمانهای مورد نیاز بازتوانی میکند:
طفل ره را فکرت مهردان کجاسهت؟
فکر طفالن دای باشهد یها که شهیر

کههو تیهها او و کههو تحقیههق راسههت؟
یهها مههویز و جههوز یهها گریهه و نفیههر
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آن مقلههد هسههت چههون طفههل علیههل

گرچهه دارد بحههث باریههک و دلیههل
(همان)140/1 :

1ه1ه .1عیبجویی از دیگران
عیب را ن در تود ،بلک در دیگران میبیند:
چه هار هنههدو در یکههی مسههجد شههدند
...مثذن آمهد ،از یکهی لفظهی بجَسهت
گفهههت آن هنهههدوی دیگهههر از نیهههاز
آن سههیُم گفههت آن دوم را ای عمههو
آن چهههارم گفههت :حمههداهللا کهه مههن
پههس نمههاز هههر چهههاران شههد تبههاه

بهههر طاعههت راکههع و سههاجد شههدند
کای مثذن بانگ کردی ،وقت هسهت؟
هی سهخن گفتهی و باطهل شهد نمهاز
چ ه زنههی طعن ه بههر او؟ تههود را بگههو
درنیفتادم به چَه  ،چهون آن سه تهن
عیههبگویههان بیشههتر گههمکههرده راه
(همان)145/1 :

در حکایتِ «آن شخص ک در عهد داوود شب و روز دعا میکرد ک مرا روزی حهال
بیرنج» ،شخصیت اصلی در جنبۀ «کودک» است و مردمی ک در ارتباط با وی هسهتند در
جنبۀ «والد» نهادین شدهاند .تقابهل چنهین شخصهیتههایی ،ارزش ارزیهابی و روانکهاوی
بسیاری دارد .دو شخصیت در تقابل هم ،ترتیبدهندۀ ارتباطی متقاطع هستند:
آن یکههههی در عهههههد داوود نبههههی
این دعها مهیکهرد دایهم ،کهای تهدا
طفههل را چههون پهها نباشههد ،مههادرش

نههزد هههر دانهها و پههیش هههر غبههی
ثروتههی بههیرنههج روزی کههن مههرا
آیههد و ریههزد وظیفهه بههر سههرش
(همان)131 :

از جمل سرنخهای «کودک» ،دعاست؛ انسان هنگام دعا کردن« ،کودک» را ب کار میگیرد.
دوم ،نحوۀ گفت وگو و دعاست ک با اصرار و الحاح آمیخت اسهت .اصهرار از صهفات «کهودک»
است .کاهلی و سای تسپی نیز از دیگر سرنخهاست .استفاده از کلمات اسب و اسهتر و تهر نیهز
نشاندهندۀ غلبۀ جنبۀ «کودک» بر شخص است .دیگر اینک دعهاکننهده ،گهویی دارد بها مهادر
سخن می گوید و از او یاری میجوید و مانند کودک از مادر تود شیر میتواهد بهدون تحمهل
سختی .موالنا نیز میگوید ک طلب روزی مانند ارتباط میان فرزند و مهادر اسهت و اگهر طفهل
توان توردن و آشامیدن نداشت باشد ،مادر این کار را برایش میسر میسازد:
چههون تضههرع را بهرِ حههق قدرهاسههت

وآن بها کآنجاست ،زاری را کجاسهت
(همان)341/1 :

تحلیل رفتار متقابل جنبۀ «بالغ» و «والد» در شخصیتهای داستانی مثنوی براساس نظریات اریک برن 104/

در مقابل ،افرادی ک «والد» در آنها حاکم بود ،دعاکننده را نصیحت و تمسخر کردند:
تلهههق مهههیتندیهههد بهههر گفتهههار او

بهههر طمهههعتهههامی و بهههر پیکه هار او

اینچنین مدبر همهیتواههد که زود

بههیتجههارت پههر کنههد دامههن ز سههود

این همیگفتش به تسهخر :رو بگیهر

کهه رسههیدت روزی و آمههد بشههیر

او ازین تشهنیع مهردم ویهن فسهوس

کههم نمههیکههرد از دعهها و چههاپلوس
(همان)131/1 :

«والد» سرزنش و تمسخر و استدال و قیاس میکند .اطهالق مخهذو  ،واپهسمانهده،
تان کندۀ دون ،گردونرانده ،مدبر ،گیج ...ب «کودک» ،از سرنخههای «والهد» اسهت .رونهد
داستان ،نشاندهندۀ این است ک اگر بالغ ،جنبۀ «کودک» شخصیت را آزاد سازد« ،کودک»
میتواند ب سمت کما راه پیدا کند و جنبۀ «والد» سرزنشگر و تسخرزن ،در رنهج و تعهب
باقی میماند و از آسودگی معنوی و قرب الهی بیبهره میشود .در انتها ،تداوند ،داعهی را
هم ب ما و مکنت دنیوی میرساند و هم داعی ب تونیِ کُشندۀ پدر دست مهییابهد .در
دفتر چهارم نیز ب سرنخ «والد» در مقابل رفتار «کودک» برمیتوریم ک بار دیگر «کودک»
را مسخره میکند و از کارهای او متعجب میشود:
در نغههولی بههود آب ،آن تشههن رانههد

بر درتهت جهوز ،جهوزی مهیفشهاند

مههیفتههاد از جههوزبُههن جههوز انههدر آب

بانگ مهیآمهد ،همهیدیهد او حبهاب

عههاقلی گفههتش ک ه بگههذار ای فتههی

جوزههها ،تهههود تشههنگی آرد تهههو را

تهها تههو از بههاال فههروآیههی بهه زور

آبِ جههویش بههرده باشههد تهها ب ه دور
(همان)513 :

تشنگی از سرنخهای «کودک» است و چون نمیتواند ب آب دست یابد ،بازی میکنهد
تا بلک از آب صدایی بشنود و حبابی ببیند ،اما «والد» ک در پی سود و زیان است ،میبیند
ک گردوها را جویبار ب هدر می برد .پس احسهاس زیهان مهیکنهد و زبهان به نصهیحت
میگشاید .در این گفتوگو ،سرنخهای شخصیت وی نمایان است.
1ه1ه .0تکبر ب دلیل موقعیت سِنی و اجتماعی
پیامبر(ص) در سری ای ،جوانی ب ظاهر بیتجرب را فرمانده لشکر میکند و پیران و بزرگهان
قوم و قبیل از این فرایند انتصاب د تور میشوند:
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بوالفضههولی از حسههد طاقههت نداشههت

اعتههههراض و النُسهههلّم برفراشههههت

گفههت نهه نهه یهها رسههو اهللا مکههن
یههها رسهههو اهللا جهههوان ار شهههیرزاد

سههرور لشههکر ،مگههر شههیخ کهههن
غیهههر مهههرد پیهههر سرلشهههکر مبهههاد
(همان)531 :

«والد» برای بازگشت امنیت و رتبۀ ازدسترفت « ،کودک» را با ایجهاد حسهادت تهیهیج
میکند .احساس ناامنی زمانی پیش میآید ک «کودک» احساس کند آن جایگهاه حمهایتی
ک مادر برای او و فقط مختص او در نظر گرفت بود ،در حا ازبینرفتن است؛ بنهابراین از
«والد» اجازه میگیرد تا در مقابل مهاجم ،از تود و مادر و جایگاه اعطایی دفاع کند.
پیامبر(ص) در پاسخ میفرماید چ بسا افراد کهنسالی ک ب درجۀ کما (بالغ) نرسیدهاند
و حتی با وجود کهولت سن در «کودک» و یا نهایتاً در «والد» تثبیت یافت اند:
گفههت پیغمبههر کهه ای ظههاهرنگههر
عقهههههل او را آزمهههههودم بارهههههها
از بلههیس او پیرتههر تههود کههی بههود؟

تههو مبههین او را جههوان و بههیهنههر
کههرد پیههری آن جههوان در کارهههها
چونک عقلش نیست ،او الشهی بهود
(همان)534 :

1ه1ه .5والد بیذوق
مههیکنههد طاعههات و افعهها سههنی

لیهههک یهههک ذره نهههدارد چاشهههنی

ذوق بایههد تهها دهههد طاعههات بههر

مغههز بایههد تهها دهههد دانهه  ،شههجر
(همان)144 :

 .0نتیج
مقالۀ حاضر در دو بخش اساسی بررسی شده است؛ زیرا هدفش تحلیل سرنخهای «والد» و
«بالغ» در شخصیتهای داستانی مثنوی بود .از همین رو ،پس از طرح تئوری روان شناسی
اریک برن ،سرنخهای جنبۀ بالغ ه ک در مثنوی از انسان سالم و انسهان کامهل از آن یهاد
شدهاست ه نمودیابی شد .سرنخهایی چون :رسیدن ب مرحلهۀ رشهدِ «مهن تهوب هسهتم،
دیگران توب هستند» ،مثبتاندیشی ،ایجاد تعاد میان «کودک» و «والهد» و نترسهیدن از
مرگ ،رضایت از تقدیرات الهی و. ...
تطابق جنب های تعلیمی مثنوی و توصیف شخصیت افراد توب و بد و تاکسهتری ،بها
مشخص های بیماری یا سالمت روان از دیدگاه روانشناسان ،ب تصوص اریک برن ،تا حد

تحلیل رفتار متقابل جنبۀ «بالغ» و «والد» در شخصیتهای داستانی مثنوی براساس نظریات اریک برن 151/

شگفتآوری ،درجۀ باالیی دارد؛ چنانک مولوی معتقد است انسان کامل ،از تقلید کورکوران
میپرهیزد ،در عین حا مشورت میکند؛ در جایگاه تشم و ناراحتی ،صهبر و حلهم پیشه
میکند؛ جنگ و صلحشان عزتمندان و برای رضایت الهی در راستای آسایش مردم است.
برقراری ارتباط با چنین افرادی سهل و د پذیر است .بهر تقهدیرات الههی رضهامندند و از
مقدورات زندگی و بیماری و مرگ و بالیای طبیعی نمیهراسند .پرسشهای اعتراضی به
تداوند و رسو (ص) و بزرگان ندارند.
در مقابل ،سرنخهای «والد» یعنی سرزنشگری ،استفاده از نقاب برای موج نشان دادن
تود ،حساب سود و زیان کردن حتی در عبادت ،طرد کودک و ...بررسی شد.
سرانجام با بررسی و تطبیق تعالیم موالنا و نظریات روان شناسی تحلیل رفتار متقابهل،
میتوان ب این نتیج رسید ک هرگاه «بالغ» توانست اسهت «کهودک» را طهوری بها تعهالیم
«والد» آشتی دهد ک تود را اسیر «والد» نکند ،میتواند ب تعالی نایل شود.
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