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دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
تاریخ دریافت39/11/90 :؛ تاریخ پذیرش31/10/19 :

چکیده
در اندیشۀ عرفانی ،عالوه بر «مقام عاشقی» به عنوان مقام اولیای مشهور« ،مقام معشوقی» وجود دارد کهه
مقام اولیای پنهان و مستور است .در این مقاله ،با بررسی نظریههای بزرگان تصوّف از آغاز تا پایان سهدۀ
هفتم هجری درمییابیم که چنین دیدگاهی دربارۀ مراتب عشق ،در اندیشههای احمد غزالی ،عینالقضات
همدانی ،روزبهان بقلی شیرازی ،شمس تبریزی و سلطانولد آمدهاست و برآمهده از عبهارت «یُحهبُّهم» در
قرآن و حدیثی از پیامبر اکرم(ص) است .در اندیشۀ متعالی عرفهانی ،مقهام معشهوقی ،بسهیار برتهر از مقهام
عاشقی است .سالک در مراتب عشق به حق به مرتبهای میرسد کهه جایگهاه عاشهق و معشهوض عهو
میشود و این بار خدا عاشق بنده است و بنده در جایگاه معشوقی قهرار دارد .رسهیدن بهه چنهین مقهامی
مستلزم دیدار سالک با فردی است که به مقام معشوقی رسیدهاست .به زعم سلطانولد ،شمس تبریزی از
جمله کسانی است که به مقام معشوقی رسیدهاست و موالنا نیز پس از دیدار با شمس به این مقهام نائه
میشود .با مطالعۀ زندگی موالنا به عنوان نمونه ،و تطبیق «مقام معشوقی» او با نظریۀ «فردانیّت» به ایهن
نتیجه میرسیم که مراح رسیدن به این مقام ،مطابق با مراح دستیابی به فردیّت (کشف سایه ،انکشاف
آنیما ،تجلّی پیر خردمند و )...در اندیشۀ کارل گوستاو یونگ است و شمس تبریزی به عنوان پیر خردمنهد،
شخصیت موالنا را گسترش داده ،به تولّد دوباره رساندهاست.
واژههای کلیدی :مقام معشوقی ،موالنا ،یونگ ،فردانیّت ،پیر خردمند ،گسترش شخصیت.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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 .1مقدمه
به باور همۀ نظریهپردازان عرفان و تصوّف و نیز مولویشناسان ،موالنا جاللالدّین محمهد
بلخی عالوه بر اینکه نمایندۀ واقعی اندیشۀ عرفانی است و اندیشههاش نمونهۀ بهارز نظهام
فکری این مکتب به شمار میرود ،مراتب عرفانی را خود تا درجۀ نهایی پیمودهاسهت و در
مقامات سلوک به مقام عارفی کام رسیدهاست .در نظریههای عرفان ،از سالکان راه حق
و از جمله موالنا ،با عنوان «عاشقان» خدایتعالی نام برده میشود که طی مراحلی به قرب
الهی میرسند ،اما سلطانولد میپندارد که موالنا مقامی بسیار باالتر از عاشقان خدایتعالی
و «مقام عاشقی» دارد و بر آن است که وی به «مقام معشوقی» رسیدهاست (ر.ک؛ سلطانولد،
 .)640 - 113 :1931اینکه «مقام معشوقی» چیست و مبتنی بر چه اصول و پایههایی اسهت،
این مقام چه فرقی با مقام عاشقی دارد ،چگونه میتوان به آن مقام نائ آمد ،بر چه اساسی
موالنا جزء رسندگان به این مقام است و آیا نظریۀ سلطانولد ریشه در اندیشههای عرفانی
پیش از وی دارد یا نه ،پرسشهایی است که در این مقاله به دنبال پاسخگویی بهه آنهها
بودهایم .در مرحلۀ بعد ،بر آن بودهایم تا مقام های عاشقی و معشوقی را با نظریۀ فردانیّهت
یونگ بررسی کنیم و تطبیق دهیم.
در این مقاله ،فر بر آن بودهاست که مقام معشوقی ،غهاییتهرین و واالتهرین مقهام
عارفان کام است و قائ بودن به چنین مقامی ،ریشه در اندیشههای پیش از سلطانولد و
آموزههای دینی و قرآنی دارد و این مقام با آخرین مرحلۀ فرایند فردیّت در اندیشۀ یونهگ
مطابقت دارد.
هدف ما از پژوهش حاضر ،در وهلۀ نخست ،مشخصکردن چیستی مقهام معشهوقی و
نشاندادن بنیانها و پایههای این مقام در اندیشههای دینی و عرفانی بودهاست .در وهلهۀ
دوم ،بر آن بودیم تا با بررسی اقهوال بزرگهان دربهارۀ موالنها و سهیرۀ زنهدگی وی ،مقهام
معشوقی موالنا را در عرفان به اثبات برسانیم .سپس این مقام را با نظریۀ فردانیّت یونهگ
مقایسه کردهایم و مطابقت دادهایم.
پیشینۀ این مقاله را در دو بخش میتوان بررسی کرد1 :ه پیشینه در متون عرفانی6 .ه
پیشینه در پژوهشهای همروزگار .با بررسی متون عرفانی از نخسهتین سهدۀ اسهالمی تها
اوای سدۀ هشتم هجری (روزگار سلطانولهد) دریهافتیم کهه نظریهۀ «مقهام معشهوقی» در
عرفان ،پیش از ولدنامه در آثار برخی از عارفان آمدهاسهت ،امها در روزگهار معاصهر ،ههی
پژوهشی دربارۀ دو مقام عاشقی و معشوقی در مفهوم مورد نظر ما انجام نگرفتهاست و در

پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ،سال  ،8شمارۀ  ،1بهار و تابستان 19/1938

هی منبعی به این مورد ،نه به صورت عام و نهه بهه صهورت ویهژه دربهارۀ موالنها ،اشهاره
نشدهاست .تنها پژوهشهایی که در این زمینه صورت گرفتهه ،توصهیف و مقایسهۀ پدیهدۀ
«عشق» از دیدگاه موالنا و برخی از عارفانی است که دیدگاه آنان دربهارۀ مراتهب عشهق و
مقام معشوقی در این مقاله کاویده و بررسی شدهاست .در حوزۀ فردیّت نیز مقالهههایی در
باب چند داستان مثنوی معنوی به نگارش درآمده ،اما در هی مقالهای به فراینهد فردیّهت
خود موالنا پرداخته نشدهاست.
در مقالۀ حاضهر ،بها شهیوۀ کتابخانههای بهه گهردآوری اطالعهات از متهون عرفهانی و
نظریههای بزرگان تصوّف و عرفان و نیز نظریۀ فردانیّت یونهگ پرداختههایهم و آنگهاه بها
بهرهگیری از روش توصیفی ه تحلیلی ،دادههای تحقیق را تحلی  ،ارزیابی و ارائه کردهایم.
 .6مقام عاشقی و مقام معشوقی
سلطانولد در ولدنامه با اشاره به وجود «اولیای کام و عاشقان واص » که از زمان آدم(ع)
تا زمان او ظاهر شدهاند ،بر آن است که اه علم ظاهر از حال این اولیا بیخبر بودهانهد و
به دلی همین بیخبری است که منصور حلّاج را بر دار کردهاند (ر.ک؛ سلطانولد.)111 :1931 ،
همچنین ،وی به مقامی برتر از مقام اولیا اشاره دارد و میگوید« :باالی عهالم اولیها ،عهالم
دیگر است و آن ”مقام معشوض“ است .این خبر در عالم نیامد و بهه ههی گهوش نرسهید»
(همان .)113 :سلطانولد با فرضنهادن میان عاشقان و معشوقان خدایتعالی ،مقام عاشهقی را
دارای سه مرتبه میداند و بر آن است که احوال و اقوال عاشقان خدایتعهالی بهر همگهان
معلوم شده است و در کتابها نوشته شده ،اما مراتب سهگانۀ معشهوقان ،پنههان اسهت« :از
مرتبۀ اولین آن ،عاشقان کام و واص  ،تنها نام شنیدند و در تمنّای دیدارش میباشند .از
میانین ،نام و نشان نیز به کس نرسید .از آخرین ،خود هی نشنیدند» (همان .)640 :در جایی
دیگر ،وی اولیا را به «مشهور» و «مستور» بخشبندی میکند و مرتبۀ مستوران را واالتر از
مرتبۀ مشهوران میداند (ر.ک؛ همان.)664 :
به باور شمس نیز اولیاءاهللا دو گونهاند :طالب و مطلوب .شمس بر آن است که به غیهر
از مشایخ مشهور در میان مردم که بر منبرها و محف ها از آنها یاد میشود« ،بنهدگاناَنهد
پنهانی ،از مشهوران تمامتر» (شمس تبریزی .)163 :1931 ،از دید او ،مطلوبی وجهود دارد کهه
بعضی از مشایخ مشهور او را دریابند ،اما «قصۀ آن مطلوب در هی کتاب مشهور نشد و در
بیان طرض و رساالت نیست» (شمس تبریزی.)163 :1931 ،
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با بررسی متون عرفانی پهیش از سهدۀ هفهتم هجهری ،نشهانهههایی از نظریهۀ «مقهام
معشوقی» را در آثار عارفان پیش از وی مییابیم.
در اوای سدۀ ششم ،احمد غزالهی (د 960 .ض ).در سهوان  ،دو مرحلهۀ وصهال را شهر
میده د که یکی بدایت وصال است و دیگری نهایت آن .به باور غزالی ،عاشق ابتدا خود را
از راه مشاهده موجود میبیند و آنگاه با معشوض یکی میشود .در آغاز ،وقتی خودش هست
و معشوض هم هست ،وصال است ،ولی حقیقت وصال نیست .اما وقتی یکی شدند ،حقیقت
وصال تحقق مییابد .غزالی این تحول را در فصلی از سوان به عنهوان «رفهتن از خهودی
عاشقی به خودی معشوقی» بیان کردهاست (ر.ک؛ غزالی 18 :1993 ،؛ پورجهوادی .)191 :1934 ،در
اندیشۀ غزالی« ،بقا» به معنای قائمبودن عاشق به خود ،و «فنا» به معنی قائمشدن عاشق به
معشوض است .وقتی عاشق هنوز هالک نشدهاست ،موجود خودی خویش است ،اما وقتهی
که از خودی خود نیست میشود و موجود ربّ او میشود و قائم به وجود او میگهردد ،بهه
مرتبۀ معشوقی میرسد و محبوب جهان میشهود (ر.ک؛ پورجهوادی193 :1934 ،هه 198؛ ر.ک؛
غزالی.)96 - 13 :1993 ،

برای نخستین بار ،در آثار احمد غزالی است که به شر مقام معشوقی برمیخوریم ،اما
این نظریه در اندیشههای شاگرد او ،عینالقضات همدانی ،بها بسهب بیشهتری آمهدهاسهت.
عینالقضات (د 969 .ض ).در تمهیدات ،عشق را به سه مقولۀ صغیر ،کبیهر و میانهه تقسهیم
میکند و عشق صغیر را عشق ما به خدایتعالی و عشق کبیر را عشق خدا به بندگان خود
میداند (ر.ک؛ همدانی101 :1933 ،ه .)106عینالقضات بر آن است که در عشق میانه ،میتوان
بین شاهد و مشهود فرض یافت ،اما نهایت عشق آن است کهه بهین ایهن دو فرقهی نتهوان
یافت .به باور او ،زمانی که عشق شاهد و مشهود یکی شود ،شاهدْ مشههود خواههد بهود و
مشهودْ شاهد .این را برخی حلول میشمارند ،اما حلول نیست ،بلکه کمال اتّحاد و یگانگی
است (ر.ک؛ همان .)119 :کانون توجه عینالقضات ،حالت عشق متقاب بین خدا و انسان است
و این وقتی اتفاض میافتد که مضمون آیۀ قرآنی یُحبُّهُمْ وُ یُحبُّونَهُ تحقّق یابد« :یُحبُّونَه
آنگاه درست آید که همگی خود را روی در یُحبُّهُمْ آری» (همان .)168 :عینالقضات در ادامه
به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره میکند که دقیقها توصهیف مقهام معشهوقی در اندیشهۀ
سلطانولد است .آن حضرت میفرمایند:
«إذَا أَحَبَّ اهللاُ عَبْدا ،عَشقَهُ و عَشقَ عَلَیه فَیَقُولُ :عَبهدی! أَنْهتَ عَاشهقی وَ مُحبهی وَ أَنَها
عَاشقٌ لَکَ وَ مُحبٌّ لَکَ؛ إنْ أَرَدْتَ أَوْ لَمْ تُردَ[ :چون خدا بندهای را دوست بدارد 1]،او بنهدۀ
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خود را عاشق خود کند .آنگاه بر بنده عاشق باشد .بنده را گوید :تو عاشق و محبّ مهایی و
6
ما عاشق و حبیب توایم؛ اگر تو خواهی وگر نه» (همان.)116 :
بدین ترتیب ،مالحظه میکنیم که اشاره به مقام معشهوقی ،یعنهی مقهامی کهه در آن،
خداوند عاشق بندۀ خود میشود و بنده در مقام معشوقی قرار میگیرد ،به صورت آشکار در
تمهیدات عینالقضات همدانی آمدهاست.
احمد غزالی و عینالقضات همدانی در طر نظریۀ مقام معشوقی ،فض تقدّم دارند ،اما
شیواترین و دقیقترین توصیف این مقام را در آثهار روزبههان بقلهی شهیرازی (د 101 .ض).
مییابیم .روزبهان در عبهرالعاشقین ،عشق را به «انسانی» و «الهی» تقسیم مهیکنهد (بقلهی
شهیرازی .)46 -98 :1911 ،وی مراتب عشق انسانی را دوازده مقام برمیشمرد که صرفا آغهاز
ارتقای عاشق به شمار میروند (ر.ک؛ همان40 :ه .)41در اندیشۀ روزبهان ،غایت عشق انسانی
تا این مرتبه است و تمام اینها هنوز در قلمرو عشق انسانی و در آغاز عشق است .با ایهن
همه ،عشق «انسانی» را میتوان به سطحی «الهی» رساند (ر.ک؛ بقلی شیرازی.)46 :1911 ،
روزبهان پس از شر مقامات عشق انسانی ،به شر مقامات دوازدهگانهۀ عشهق الههی
میپردازد که نردبان رسیدن عاشق به عالم ازل است (ر.ک؛ همان101 :ه .)193مقامات عشق
الهی در اندیشۀ روزبهان به همین جا ختم نمیشود .به دنبهال دوازده مقهام عشهق الههی،
مرتبۀ اعالی عشق کلّی یا کمال عشق می آید کهه ههدف رو اسهت (ر.ک؛ همهان- 100 :
 .)198به باور وی ،از آنجا که عشقْ صفتی الههی اسهت ،خداونهد خهود را دوسهت دارد .او
عشق ،عاشق و معشوض است .کمال عشق با محبّت الهی یکی است .هر کس معشهوض و
عاشق حق شود ،در عشق ،همرنگ عشق خواهد شد .وقتی عاشق همرنگ عشهق شهود،
عاشق و معشوض یکرنگ میشوند« :آنگاه عاشق در مملکت حق حاکم شود .چون حق بر
او غالب شد ،قالب صورتش جنانی اسهت ،نَفْسهش روحهانی اسهت ،جهانش ربّهانی اسهت؛
«معشوض معشوض» است« ،مراد مراد» است» (همان.)193 :
در اینجا ،روزبهان از عبارت «معشوض معشوض» بهره میگیهرد کهه منظهور از معشهوض
نخست ،سالکی است که به مقام معشوقی رسیدهاست و منظور از معشوض دوم نیهز خهدای
متعال است .به باور روزبهان ،زمانی که عاشق با عشق همصهفت شهود ،عشهقْ عاشهق را
همرنگ خود میکند و او را به قرب معشوض میرساند تا همانند ساکنان عالم ملکهوت ،در
اعلیعلّیین با فرشتگان به پرواز درآید ،آنگونه که خضر ،الیاس ،ادریس ،عیسی ،ابهراهیم،
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موسی(ع) و حضرت محمد

(ص)

همصفت خدا شدند و بهه آسهمان عهروج کردنهد (ر.ک؛ بقلهی

شیرازی140 :1911 ،ه.)146

در اندیشۀ روزبهان ،زمانی که سالک از صفات مخلهوقی پهاک شهد ،بهه مقهام اتحهاد
می رسد .آن زمان است که شطحیات میگوید« :از اینجا بُوَد حدیث «سهبحانی» و «لهیس
فی جُبّتی غیر هللا» و سرّ «أنا الحق»» (همان141 :ه)143؛ یعنی عارفان وقتی به کمال اتحاد و
یگانگی با حق میرسند ،فع و عم آنان ربّانی و گفتارشان ازلی و ابدی میشود و منشهأ
شطحیات عارفان ،رسیدن آنان به همین مقام و مرتبه است (ر.ک؛ همان).
بدین ترتیب ،می توان دو مقولۀ ارتباط عاشقانۀ عابد و معبود را از هم جدا کهرد :مقهام
عاشقی و مقام معشوقی .مقام عاشقی ،مقامی است که در آن ،بنده عاشق است و خداونهد،
معشوض .در این ارتباط ،سالک در مقام عاشقی ،با عشق به خدا که معشوض است ،درصهدد
رسیدن به قرب اوست ،اما در مقام معشوقی به اندازهای در مراتب عشق بهه حهق بهه اوج
میرسد که خداوند عاشق او میشود .در این مقام ،جایگاه عاشق و معشوض عو میشود
و این بار ،خدا عاشق است و بنده معشوض.
 .9مقام معشوقی شمس و موالنا
سلطانولد مقام عرفانی شمس تبریزی را آخرین مرتبۀ مقام معشوقی میداند و بر آن است
که «موالنا شمسالدّین تبریزی ،سرور و پادشاه معشوقان (مرتبۀ آخرین) بود» (سهلطانولهد،
 .)646-640 :1931فریدون سپهسهاالر نیهز شهمس تبریهزی را «حضهرت سهلطان الولیهاء
والقطاب ،تاج المعشوقین ،محبوب ربّ العالمین» خطاب میکند (ر.ک؛ سپهساالر.)61 :1983 ،
به زعم سلطانولد ،رسیدن به مقام معشوقی و محبوبی ،مستلزم دیدار سالک با فهردی
است که به آن مقام رسیدهاست .به گفتۀ او ،مشایخ بزرگ همواره در آرزوی آن بودند کهه
یکی از اولیای مستور را بیابند که به مقام معشوقی رسیدهاست و پیامبران نیز چنین آرزویی
داشتند .به باور سلطانولد ،حکایت موسهی و خضهر(ع) در قهرآن ،بیهان فهرض میهان «ولهیّ
مشهور» و «ولیّ مستور» است و خضر ،حکم ولیّ مستوری را دارد کهه بهه مقهام معشهوقی
رسیدهاست (ر.ک؛ سلطانولد.)664 :1931 ،
سلطانولد بر آن است که شمس ،موالنا را به مقام و اسرار معشوقی آگاه ساختهاست و
موالنا نیز همچون شمس به مقام معشوقی رسیدهاست« :موالنا شمسالدّین تبریزی جهت
موالنا جاللالدّین ظاهر شد تا او را از عالم عاشقی و مرتبۀ اولیهایی واصه  ،سهوی عهالم
معشوقی برد؛ زیرا از ازل گوهر آن دریا بود که ”کُ ُّ شَیءٍ یَرْجعُ إلَی أَصْله“» (همان.)113 :
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«ناگهههان شههمس دیههن رسههید بههه وی
شهههر کهههردش ز حالهههت «معشهههوض»
شههههیخ اسههههتاد گشههههت نوآمههههوز
منتههههی بهههود ،مبتهههدی شهههد بهههاز
شهههمس تبریهههز بهههود از آن شهههاهان
جههنس آن بههود ،هههم بههدان پیوسههت

گشههت فههانی ز تههاب نههورش فَههی...
تههها کهههه سه هرّش گذشهههت از عیّهههوض
درس خوانههدی بههه خههدمتش هههر روز
مقتهههدا بهههود ،مقتهههدی شهههد بهههاز...
دعهههوتش کهههرد الجهههرم سهههوی آن
از ره جههان بههه جههان جههان پیوسههت»
(همان)113

از نظر شمس تبریزی نیز پیامبر اکرم(ص) بهه مقهام معشهوقی رسهیده بهود .شهمس در
مقاالت می گوید« :اگر از من پرسند که رسول(ع) عاشق بود ،گویم که عاشق نبود ،معشوض
و محبوب بود ،اما عق در بیان محبوب سرگشته میشود .پس او را عاشق گوییم ،به معنی
معشوض» (شمس تبریزی.)194 :1931 ،
مطابق گفتههای سلطانولد ،شمس همچون خضر و اولیای مستور ،از خلق پنهان بود؛
زیرا غیرت حق نهانش میداشت و بدین سبب ،مردم او را نمیدیدند ،حتّی اگر در طلب او
میبودند (ر.ک؛ سلطانولد .)94 :1931 ،اما بر موالنا ظاهر گشت و در آخر کهار ،موالنها عهین
شمس شد (ر.ک؛ همان .)610 :به عقیدۀ سلطانولد ،هر کس شمس را به رهبهری برگزینهد،
به مرتبۀ خبیری میرسد و سرانجام ،همانند او میشود (ر.ک؛ همان).
به زعم سلطانولد:
«عشق موالنا به شمس مانند جستجوی موسی است دربارۀ خضر که با مقهام نبهوّت و
رسالت و رتبۀ کلیماللّهی ،باز هم مردان خدا را طلب میکرد و موالنا نیز با همهۀ کمهال و
جاللت ،در طلب اکملی روز میگذاشت تا اینکه شمس را که از مستوران قباب عزّت بهود،
به دست آورد» (فروزانفر.)11 :1919 ،
 .4فردیّت موالنا
مقام معشوقی در عرفان با نظریۀ «فردیّت» 1کارل گوستاو یونگ مقایسهپهذیر اسهت .در
نظریۀ یونگ« ،من» ،6مرکز خودآگاه ،و «خویشتن» 9مرکز روان یا شخصیت است که دیگر
نظام های شخصیت در گرد آن قهرار دارنهد .بنهابراین ،خویشهتن بهه عنهوان اصهلیتهرین
کهنالگو 4در نظریۀ یونگ ،هم خودآگاه و هم ناخودآگاه را در بر دارد .به اعتقاد یونگ ،در
1. Individuation
2. Ego
3. Self
4. Archetype
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آغاز تولّد ،خویشتن انسان هنوز به طور کام شک نگرفتههاسهت .مها بها گذشهت زمهان،
آرامآرام رشد میکنیم و با از سر گذراندن فرایندی که یونگ آن را «فردیّت» مینامد ،کسی
میشویم که هستیم (ر.ک؛ مورنو)49 :1980 ،؛ به عبارتی ،هر فرد انسانی زندگی را در حالهت
تمامیت تفکیکنشده آغاز میکند .سپس به همانگونهه کهه دانهه رشهد مهیکنهد و گیهاه
میشود ،فرد نیز رشد میکند و به شخصیتی تشخیصدهنده ،متوازن و اتحادیافتهه تحهوّل
پیدا میکند؛ اگرچه حصول کام آن بسیار نادر است و از نظر یونهگ ،بهه اسهتثنای افهراد
معدودی مانند عیسی مسی (ع) و بودا ،هی کس به چنین تکاملی دست نیافتهاست.
فرایند فردیّت ،فرایند استعالیی 1ناخودآگاه را نشان مهی دههد؛ یعنهی همهۀ انسهانهها
ناخودآگاه در حال رشد ذهنی و بهشکوفاییرسانیدن خویشتن خویش هستند .ایهن تهالش
برای شکوفایی« ،کهنالگویی» ،یعنی فطری است و هی کهس قهادر بهه اجتنهاب از تهأثیر
نیرومند این اتحادطلبی کهنالگویانه نیست (ر.ک؛ هال و نوردبای .)193 :1939 ،فرایند فردیّت،
فرایندی زنده و پویاست که فرد با آن به یک کُ  6یا واحهدی مجهزا و جداناپهذیر تبهدی
میشود (پالمر .)609 :1939 ،فردیّت ،فرایندی رنج آور است؛ یعنی هر گامی که در این مسهیر
برداشته میشود ،با رنج معنوی شدیدی همراه است (ر.ک؛ مورنو44 :1980 ،؛ پالمر611 :1939 ،
به بعد).

هدف فرایند فردیّت ،تحقق تمامیت ذات نهفتهۀ روان اسهت .همهانگونهه کهه فراینهد
فردیّت به هدف نزدیک میشود ،شخصیت انسان نیز دگرگون میشود؛ یعنهی «از نهو زاده
میشود» .الزمۀ این نوزایی ،طبعا دگرگونی تمایالت اولیهه و اصهلی نیسهت ،بلکهه ایجهاد
دگرسانی در نگرش کلّی انسان است .در مرحلۀ گردآوری شخصیت انسهان در یهک کُه ،
مرکز شخصیت از «من» به «خویشتن» منتق میشود و انسان بهه درسهتی بهه آن ههدفی
میرسد که برایش تالش میکند؛ یعنی به وحدت و تمامیت.9
فرایند فردیّت در قصه ها ،افسانهها ،اسطورهها و ،...به شک های بسیار متنوّع درمیآید
و این به افراد و فرهنگهای گوناگون آنها بستگی دارد .تنها عام مشترک میان آنهها،
ظهور شمار معیّنی کهنالگوها طی چند مرحلۀ نمادین این فراینهد اسهت .ذههن خودآگهاه
موظّف است با چهرۀ زن ناشهناس (آنیمها) ،مهرد ناشهناس (سهایه) ،پیهر خردمنهد و نمهاد
«خویشتن» آشنا شود و با آنان مأنوس گردد (ر.ک؛ مورنو.)91 :1980 ،
1.Transcendent
2.A Whole
3. Wholeness
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میتوان مقام معشوقی موالنا را بر اساس نظریۀ فردانیّت یونگ نیز تفسیر و تعبیر کرد.
همۀ مراح فرایند فردیّت در زندگی شخصی موالنا را نیز مهیتهوان جسهتجو و دریافهت
است.
4ه .1مرحلۀ یکم :پیدایش رنج و اندوه در خودآگاه
فرایند فردیّت و در واقع ،سازش خودآگاه با مرکز درونی روان یها «خویشهتن» ،معمهوال بها
جریحهدار شدن شخصیت و نیز رنج و اندوه ناشهی از آن آغهاز مهیشهود« .در بسهیاری از
اسطورهها و قصّههای پریان نیز نخستین مرحلۀ فرایند فردیّت با بیمار یا پیر شدن پادشهاه
بیان شهدهاسهت» (یونهگ .)699 :1933 ،ایهن تکهان اولیهه ،نهوعی «فراخهوان» اسهت کهه از
«خویشتن» به «من» اعالم میشود و بیانگر این است که مشکلی در خودآگاه وجهود دارد و
فرد باید برای برطرف کردن آن دستبهکار شود.
«رنج و اندوه» تجربۀ همۀ انسانهاست که محصول بیپایانی خواسهتهههای آدمهی در
رسیدن به لذتهایی است که انسان نمیتواند به آنها دست یابد .درک فاصلۀ بین آنچهه
هست و آنچه باید باشد ،تنشی را به آدمهی تحمیه مهیکنهد و رنهج و انهدوه او را سهبب
میشود.
در اندیشۀ موالنا ،رنج و اندوه ،همزاد آدمهی اسهت ،بهه گونههای کهه سهالک در همهۀ
تجربههای عرفانی ،آن را در سرّ خویش مشاهده میکند .مطابق این دیدگاه ،راه سلوک با
ادراک این رنج و اندوه رقم میخورد که اگر سالک بتواند آن را مدیریت و ساماندهی کند،
رنج و اندوه« ،گنجینههای بهرای رضهایتمندی از زنهدگی» (طغیهانی و اجیهه33 :1936 ،هه )80و
«عاملی شگرف برای تعادل روحی و شخصیتی» (زمانی )919 :1934 ،خواهد بود .البته موالنا
میان غم و اندوه آدمیان معمولی و غم و اندوه اولیاءاهللا فرض مینهد و غمهها و فهر ههای
آن ها را چیزی سوای انسانهای معمولی میپندارد .در دیدگاه او« ،انسانهایی که سهالک
طریق حقاَند ،میزبان غمی هستند که از اسرار رو انسانی محسهوب مهیشهود و در رو
انسانهایی بزرگ خانه دارد» (جعفری .)339 :1916 ،بنابراین ،موالنا در مثنوی به دو نوع غم
اشاره میکند که یکی را غم پَست دنیوی یها «غهم مهذموم» و دیگهری را «غهم ممهدو »
مینامد .نخستین تجربۀ انسان از غم ،غمی سطحی و مربوط به مردمانی است کهه هنهوز
سیر و سلوک را نپیمودهاند؛ غم و اندوهی که در نتیجۀ ارضا نشدن امیال فهردی آدمهی و
موافق نشدن زمینه و زمان با اقتضائات شخصی به او دست می دهد و مرتبب با نخسهتین
مرحلۀ فرایند فردیت است.
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در ارتباط با خود موالنا باید گفت که وی مثنوی را با «شکایت» آغهاز مهیکنهد و ایهن
شکایت ،بیانگر رنج و اندوه در خودآگاه موالناست .در نخستین حکایت مثنهوی بها عنهوان
«پادشاه و کنیزک» نیز با پادشاهی روبهرو هستیم که از بیماری کنیزک« ،دردمند و خسته»
است و درمان خهود را در گهرو درمهان کنیهزک مهیدانهد (ر.ک؛ مولهوی .)3 / 1 :1933 ،ایهن
«شکایت» در دیباچه و «اندوه و رنج» پادشاه در نخستین حکایت مثنوی ،گویی شهکایت و
اندوه و رنج خود موالنا در نخستین گام از فرایند فردیّت است .گولپینارلی مینویسد:
« آن طبیب الهی در نخستین حکایت مثنوی ،خیلی به شمس شباهت دارد و آن عشق
مجازی که پیش از آمدن طبیب مطر شده ،گویی ماجرایی است که خهود موالنها از سهر
گذراندهاست .اگر این نکته مدّ نظر قرار گیرد که موالنا حکایت را با مصراع «خودْ حقیقهت
نقد حال ماست آن» آغاز کردهاست ،این حدس محکمتر میگردد» (گولپینارلی.)941 :1939 ،
در خوانش تاریخی ،حکایت پادشاه و کنیزک ،در واقع ،روایت حال خهود موالناسهت و
پادشاه قصّه ،ممثّ شدۀ خود موالناست که مُلک دنیا و دین را در یک جا جمع کهرده ،بهه
برترین مقام علمی ممکن در روزگارش رسیدهاست و هر آنچه را که اسباب بزرگی اسهت،
به دست آوردهاست (ر.ک؛ طاهری .)639 :1936 ،در این داستان ،موالنا مانند رؤیهابینی اسهت
که با عم «جابهجایی»« ،ادغام» و «فشردهسازی» ،ضمن اینکه مهمتهرین مقطهع زنهدگی
خود را گزارش میکند ،پردهای چندالیه بر آن میافکنهد و حکایهت حهال خهود و شهمس
تبریزی را در «حدیث دیگران» بازمیگوید؛ یعنی «نقد حال» خود را با شخصیت «پادشهاه»،
شمس تبریزی را با «طبیب الهی» ،کیمیاخاتون را با «کنیهزک» و عالءالهدّین محمهد را بها
«زرگر» بر مبنای اص مشابهت بازسازی میکند (ر.ک؛ همان.)683 :
4ه .6مرحلۀ دوم :کشف سایه
گوش فرادادن و توجه «من» به پیامههای «خویشهتن» ،علّهت رنهج و انهدوه در خودآگهاه و
جریحهدار شدن شخصیت از طریق به وقوع پیوستن شرّ را نشان میدهد .یافتن علت شهرّ
به کشف «سایه» میانجامد .موالنا نیز میگوید:
«چههون فههرو گیهرد غمههت ،گههر چُسههتیی

زان دَم نومیههههه هدکن واجسهههههههتیی»
(مولوی389 /6 :1933 ،ه)381

یعنی هرگاه اندوه ی بر تو عار شود ،اگر در کار خود چابک باشی ،پیرامون آن اندوه
کاوش میکنی (ر.ک؛ زمانی .)904 / 1 :1939 ،بدین طریق ،موالنا آدمی را به کاوش در علت
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غم و اندوه فرامیخواند تا بتواند به این وسیله همۀ صفات شرّ وجود خود یا به تعبیر یونگ،
سایههای وجودی خود را بشناسد و نسبت به رفع آنها اقدام کند.
به باور یونگ ،هر کس با خود سایهای حم میکند و هر آنچه انسان دارد ،قرار نیست
که خوب و بیعیب باشد« .سایه» نمودار جانب منفی شخصهیت ماسهت و چکیهدۀ همهان
صفات ناخوشایندی است که همراه با قوای رشدنکردۀ وجود ما باید مدام پنهانشان کنهیم.
سایه شخصیت فرومایۀ ماست و از چیزی برخاسته که با قانونهها و قاعهدهههای زنهدگی
خودآگاه مناسبتی ندارد .از لحاظ ارزش حسّی ،غالبا منفی است و نمودار همهان شخصهیت
پنهان ،سرکوفته و سرشار از بار گناه ماست (ر.ک؛ مورنو .)96 :1980 ،سایه در ادبیات ،رؤیا و...
به شک شخصی بسیار ابتدایی با کیفیات نادلپذیر یا شخصهی کهه دوسهتش نمهیداریهم،
تظاهر میکند (ر.ک؛ ناظرزاده کرمانی.)918 /6 :1913 ،
خودآگاه همواره ناگزیر است که خردهگیریهای ناخودآگاه را بپذیرد .این همهان اسهت
که یونگ «کشف سایه» 1مینامد (ر.ک؛ یونگ .)693 :1933 ،سیر و سلوک یا فرایند فردیّهت
قاعدتا زمانی ادامه مییابد که فرد از وجود «سایه» آگاه شدهاست .سایه فقب زمانی منفی و
زیانبار است که به صورت ناخودآگاه باشد ،اما وقتی سایه انکشاف پیدا کند و وارد خودآگاه
شود ،به صورت مثبت ،سودمند و انگیزهای رو به رشد خواهد شد.
سایهها ،یا به عبارتی دیگر ،عوام رنج و اندوه در دیهدگاه موالنها پرشهمار اسهت کهه
قویترین آنها ،خودخواهی و تعلّق خاطر است؛ چنانکهه «روزی مگهر عزیهزی از یهاران
غمناک شده بود .موالنا او را فرمود که همۀ دلتنگیهای دنیا از دلنهادگی این عالم است»
(افالکی العارفی .)401/1 :1916 ،دیگر عوام اندوه یا سایههای نهاد آدمی در اندیشۀ موالنا از
این قرارند :غرور و خودبینی ،بیباکی و گستاخی (مولوی ،)3 / 1 :1933 ،با خود بودن (همهان:
 ،)109شهوتها (همان ،)491 :دوری از معشوض و اص خود (همان ،)613 :اسیر صفات سفلی
شدن ،آرزوهای دراز (همان ،)439 :شهرتجویی (همهان ،)39 :ترک ورد و ذکر ،نداشتن مرشد
و راهنما ،معصیت و گناه و لغزش (همان ،)831 /6 :عم انسان (همان ،)899 /6 :جاهطلبهی و
منصبدوستی (همان .)396 /6 :سایههای دیگری چون حرص جاه و مال ،حسد (ر.ک؛ همان:
 ،)119 /6- 188 -189 -119 /1تقلید (ر.ک؛ همان ،)860 /6 :عیبجهویی ،عیهبگهویی ،خشهم،
کینهتوزی ،آز و ...نیز عواملی هستند که موالنا مردم را از آنها برحهذر داشهتهاسهت (ر.ک؛
کتابی91 :1934 ،ه.)11
1. Realization of Shadow
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«اذعان به وجود سایه در شخصیت ،باعث ادغام سایه در شخصیت ما میشود» (بیلسکر،

 )93 :1984و ما دیگر تصویر سایۀ خود را به دیگران فرافکنی 1نخواهیم کرد .اگهر فهرد بهه
وجود سایه اش آگاهی یابد و بتوانهد ایهن سهایه را صهادقانه و دوراندیشهانه بها شخصهیت
خودآگاهش درآمیزد ،فرایند فردیّت ،یک مرحلۀ دیگر به جلو حرکت خواهد کرد.
همۀ سایههای ذکرشده در مثنوی برای تحققنیافتن خویشهتن خهویش و رسهیدن بهه
کمال ،بهیقین ،نتیجۀ خودکاوی و دیگرکاوی موالناست .بنابراین ،موالنا یکبههیهک ایهن
موانع را که در نظریۀ یونگ «سایه» نامیده میشهود ،در وجهود خهود و دیگهران کاویهده و
کشف کرده است و محتوای ناخودآگاه آن ها را وارد خودآگاهی خود نمهودهاسهت .بهه ایهن
ترتیب ،میتوانیم قاطعانه بر آن باشیم که موالنا سایه ههای وجهود خهود را کشهف کهرده،
نهادش از هر سایهای پاک شدهاست .دربارۀ داستان پادشاه و کنیزک نیز که نقد حال خود
موالناست« ،زرگر» سایه ای است که تا آن موقهع از چشهم موالنها پنههان اسهت و موالنها
میخواهد با کشف آن و وارد کردن آن سایه در خودآگاه ،با او به آشتی برسد.
4ه .9مرحلۀ سوم :انکشاف آنیما
در نظریۀ یونگ ،آنیما ،6جنبۀ زنانۀ روان مرد است که مرد ،فطهرت زنهان را بهه یهاری آن
درمییابد .آنیما تجسّم تمام گرایشهای روانی زنانه در رو مرد است؛ همانند احساسهات،
خُلق وخوهای مبهم ،مکاشفه های پیامبرگونه ،حساسیتههای غیرمنطقهی ،قابلیهت عشهق
شخصی و( ...ر.ک؛ یونگ.)630 :1933 ،
همسانسازی با آنیما باعث غیبت آنیما میشود و این جلو پیشروی فراینهد فردیّهت را
میگیرد (ر.ک؛ بیلسکر .)33 :1984 ،اگر نمایهها و محتویات سودمند و مثبهت آنیمها سهرکوب
شوند و نتوانند به طور خودآگاه بروز یابند ،انرژی آنها به جنبهههای زیانبهار آنیمها منتقه
میشود و آنیما با نمایهههای منفهی آشهکار مهیشهود (ر.ک؛ صهالحی و عشهقی.)618 :1934 ،
بنابراین ،فرد باید جنبههای زیانبار آنیما را کشف کرده ،وارد خودآگاهی نماید و این جنبهها
را به جنبههایی سودمند مبدل کند .از این طریق است که فرایند فردیّت ،این مرحله را نیز
پشت سر خواهد گذاشت و وارد مرحلۀ بعدی خواهد شد.
دگرگونی فرد با معشوض که نمونههای بسیاری در تاریخ و ادبیات دارد ،در همین مرحله
از فرایند فردیّت ،یعنی انکشاف آنیما رُخ میدهد .پدیدار شدن آنیما چونهان معشهوض (چهه
1. Projection
2. Anima
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جنسی ،چه به عنوان زن خردمند و )...باعث دگرگونی فرد میشهود .از جملهه نظهایر ایهن
تجلّی آنیما ،دیدار روزبهان بقلی و ابنعربی با آنیمای خود است (ر.ک؛ صرفی و عشقی:1983 ،
31ه .)39خویشتن ،پیامهای الزم را به وسیلۀ آنیما به «من» میرساند و در صورتی که «من»
پیامهای رسیده از طرف «خویشتن» را دریافت کنهد و بفهمهد ،آنیمها انکشهاف مهییابهد و
میتواند به صورت انسان متجلّی شود و فرد را دگرگون کند.
دربارۀ موالنا نیز برخورد پادشاه با کنیهزک در نخسهتین داسهتان مثنهوی ،در خهوانش
تاریخی ماجرا ،برخورد خود موالنها بها آنیمهای زیانبهار وجهود خهویش اسهت .گولپینهارلی
مینویسد« :آن عشق مجازی که پیش از آمدن طبیب مطر شده ،گویی ماجرایی است که
خود موالنا از سر گذراندهاست» (گولپینارلی)941 :1939 ،؛ با این توضهی کهه موالنها پهس از
مرگ همسرش ،گوهرخاتون ،با بیوهزنی به نام «کراخاتون» ازدواج میکنهد و ایهن زن بهه
همراه خود ،دختری جوان به نام «کیمیاخاتون» را که از متعلقان اوست ،بهه منهزل موالنها
می آورد .احتماال موالنا به کیمیای خانه نشین خود دل بسته و ناخواسته با فرزنهد خهویش،
عالءالدّین محمد ،درگیر رقابتی عاشقانه شده بود؛ چراکه مولویشناسانی مانند گولپینارلی،
وجود رابطۀ عاشقانه بین عالءالدّین محمد و کیمیا را محتم دانسهتهانهد (ر.ک؛ گولپینهارلی،
 .)143 :1939در این زمینه ،باید این نکته را در نظر گرفت که کیمیاخاتون چهار سال پیش
از دیدار موالنا با شمس تبریزی و تحوّل روحی وی به جمع خانوادۀ موالنا پیوسته بود و در
آن زمان ،وی نیز مانند هر شخص دانشمند دیگری میتوانست دل به کنیزکانی بسهپارد و
با آنان نَرد عشق ببازد (ر.ک؛ طاهری .)633 :1936 ،درست مانند «شیخ صنعان» عطّار کهه بها
گرفتار شدن به عشق «دختر ترسا» باید از بند تعلّقات (خوشنامی و اشهتهار) رههایی یابهد،
موالنا نیز الزم بود از طریق دلدادن به کیمیاخاتون از بنهد تعلّهق علهم رسهمی و اشهتهار
رهایی یابد.
نکته ای که این حدس را به یقین تبدی میکنهد ،ایهن اسهت کهه موالنها در یکهی از
قسمتهای فیه ما فیه ،ضمن اینکه همین عنوان «کنیزک» را بهرای کیمیاخهاتون بههکهار
برده ،به صورت پوشیده به شایعهای که پیرامون این شخصیت به وجود آمهده بهود ،اشهاره
کردهاست« :از دعوی این کنیزک که کردند ،اگرچه دروغ است ،پیش نخواهد رفتن ،اما در
وهم این جماعت چیزی نشست» (مولوی140 :1998 ،؛ به نق از :طاهری.)908 :1936 ،
بدین ترتیب ،موالنا با آنیمای زیانبار خود برخورد داشته و جنبههههای زیانبهار آنیمهای
موالنا از ناخودآگاه به خودآگاه آمده ،انکشاف یافتهاست .بهدین ترتیهب اسهت کهه موالنها
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بهکلّی اندیشهای مثبت نسبت به زنان داشتهاست (ر.ک؛ افالکی العارفی،193 ،38 ،46 /1 :1916 ،
313 ،401؛ همان ،839 /6 ،سهتاری36 :1988 ،هه119؛ بیهانی600 :1984 ،هه 609و گولپینهارلی:1939 ،

943ه )991و گاهی چنان قدسی به زن مینگرد که شاید در انسانگراتهرین مکاتهب عصهر
حاضر ،این گونه به زن نگریسته نشدهاست (ر.ک؛ زمانی .)831 :1934 ،برخوردهای موالنها بها
زنان همروزگار نیز آنگونه که در منهابع گونهاگون ،از جملهه مناقهبالعهارفین ذکهر شهده،
نشاندهندۀ جنبههای سودمند آنیما در اندیشۀ اوست (ر.ک؛ افالکهی العهارفی-939 / 1 :1916 ،
.)430 - 469

4ه .4مرحلۀ چهارم :تجلّی خویشتن
هنگامی که فرد به گونهای جدّی با آنیمای منفی خود مبارزه کرد تا با آن همسهانسهازی
نکند ،ناخودآگاه خصیصۀ خود را تغییر میدهد و به شک نمهادین جدیهدی کهه نمایهانگر
«خویشتن» ،یعنی درونیترین هستۀ روان است ،پدیدار میشود .نمود خویشتن برای مهرد،
بیشتر در چهرۀ آموزشدهندۀ اسرار مذهبی ،نگهبان و پیر خردمند است (ر.ک؛ یونگ:1933 ،
.)639

تجلّی خویشتن به صورت انسان ،اصلیترین نمود خویشتن در ادبیهات عرفهانی ایهران
است و به زبانها و صورتهای گوناگون در میان فرهنگها و اندیشهها بازتاب داشتهاست.
دیدار سالک یا قهرمان با وجودی روحانی و نورانی که همهان «پیهر خردمنهد» در اندیشهۀ
یونگ به شمار میرود ،یکی از همین بازتابهاست .دیدار با «عق سرخ» در داسهتانههای
رمزی سهروردی یا «حیّبن یقظان» در اندیشۀ ابوعلیسینا یا «جفت آسهمانی» در اندیشهۀ
مانی ،تجلّی همین «خویشتن» بر آن هاست که در ادبیات عرفانی ایران ،گونههای متفاوت
و بیهمتایی دارد (ر.ک؛ شایگان909 :1936 ،ه .)903برخورد نیچه با زرتشت یها دیهدار پهولُس
رسول با مسی (ع) و یا حضرت موسی(ع) با خضر ،از دیگر نمونههای بارز این تجلّی است
(ر.ک؛ یونگ39 :1931 ،ه 34و یونگ.)139 - 136 -3 :1930 ،

وقتی که آنیمای منفی انکشاف یافت و بهه آنیمهایی سهودمند تغییهر چههره داد ،نگهاه
کیمیاگر عشق و حضور در کنار معشوض ،اندیشۀ غم و شادی را در تابش خود به گهوهری
دیگر تبدی میکند و در وحدتبخشی خویش ،هر گونه خیالی را (جهز خیهال معشهوض) از
عاشق میستاند .اینجاست که همۀ غمها و شادی ها در اقیانوس حضهور معشهوض غرقهه
میشوند و همۀ تناقض ها و تضادها در وجهود عاشهق مسهتهلک مهیگهردد (ر.ک؛ صهادقی
حسنآبادی.)86 :1981 ،
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مهمترین نکته در دیدار سالک با پیر خردمند« ،متابعت» اسهت؛ یعنهی بها پیهروی از پیهر
خردمند به عنوان مراد و راهنماست که سالک به مراتب باالی عرفانی میرسد .در اندیشۀ
شمس نیز «متابعت ،یگانه میزان سنجش کمال و ترقّی هر عارف مسلمان است» (محمهدی
آسیابادی.)401 :1930 ،

در اندیشههای عرفانی ،گاهی به «متابعت» ،شخصیت انسهانی بخشهیده شهدهاسهت؛ از
جمله در کالم و اندیشۀ شمس تبریزی ،متابعهت بهه صهورت شخصهیتی انسهانی تجسهم
مییابد .این شخص «متابعت» که شمس او را «درویش» مینامد ،کسی نیست جز پیر کهه
متابعت از او باالتر از هر متابعتی است .این درویش در اندیشۀ شمس ،سایه و تمث خدا در
زمین است و «مستور بودن» مهمترین ویژگی اوست .بعد از مستور بودن ،مهمترین ویژگی
این درویش« ،مهمان شدن» یا «به مهمانی رفتن» است .او همان مهمان عزیزی است که
باید سرانجام به خانۀ دل درآید تا عارف به نهایت سلوک خود برسد .بیتردید خانهای کهه
خداوند در آن وارد میشود ،چیزی نیست جز دل انسان مؤمن ،و درویش نماد فقر و فنایی
است که خود عبارت از تصفیۀ کام دل است (ر.ک؛ همان416 :هه .)414این درویش ،همهان
عشق است که همچون جاروب ،خانۀ دل را از همۀ تعلقات دنیوی پاک مهیکنهد تها نهور
خداوند در آن بتابد .این درویش ،همان مهمانی است که انسان با آمدنش ،اُمّی مهیشهود؛
یعنی همۀ تعلقات دنیوی را که از زمان تولد تا آن وقت حاص کردهاست ،رها میکنهد تها
مانند وقتی شود که از مادر (اُم) متولد شدهاست .اگر درویش نماد عشق در عهالم ملکهوت
است ،در عالم مُلک ،وصف انسانی است که به درجۀ ولیّ کامه رسهیدهاسهت و مرشهد و
راهنمای روحانی انسان های دیگر است .این درویش در عهالم مُلهک ،متصهف بهه همهان
صفاتی است که آن درویش در عالم ملکوت متصف به آن است .ایهن درویهش مهیتوانهد
همچون خود شمس از اولیای مستور باشد و به درجۀ «الفقرُ فخری» و فنهای کامه نائه
شده باشد و مهمان عزیزی برای موالنا باشد که خانۀ او را از اغیار خالی کردهاسهت (ر.ک؛
همان414 :ه.)419

تجلّی هر یک از این موارد ،در حقیقت ،دیدار فرد با «خویشتن» خویش است؛ گو اینکه
هستۀ روانی فرد در گذر از سه مرحلۀ نخست فرایند فردیّت چنان به پالودگی میرسد کهه
به صورت «پیر خردمند» درمی آید .بنابراین ،این تجلیات ،جلوهای از «خویشتن» فرد اسهت
که وارد «من» شده ،بهکلّی خودآگاه شدهاست.
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دیدار موالنا با شمس که در منابع گوناگون ذکر شده (ر.ک؛ موحّد،)169 - 86 -49 :1983 ،
یکی از شگفتانگیزترین دیدارهایی است که میتوان به عنوان نمونه ذکر کرد؛ دیداری که
«موالنا را یکباره دگرگون کرد؛ چنانکه از آن پس ،پشت پا به مقامات دنیوی کرد و دست
ارادت از دامان ارشاد شمس برنداشت» (صفا .)494 :1991 ،یونهگ از چنهین دیهدارهایی بهه
6
1
«گسترش شخصیت» تعبیر میکند که در نظریۀ او گونهای تولد دوباره است (ر.ک؛ یونگ،
 .)36 :1931شخصیت موالنا نیز پس از دیدار با شمس دگرگون میشود و به زعهم یونهگ،
گسترش مییابد و میتوان شمس را تولد دوبارۀ موالنا به شمار آورد.
پس از دیدار فرد با «خویشتن» ،او (عاشق) با معشوض به یگانگی میرسد و تبهدی بهه
انسان کام یا نورانی میشود و این انسان کام  ،نتیجۀ فرایند فردیّت اسهت .بهه همهین
دلی است که سلطانولد میگوید« :شمس بر موالنا ظاهر گشت و در آخر کار ،موالنا عین
شمس شد» (سلطانولد .)610 :1931 ،موالنا هنگام بازگشت از سفر دوم خود در طلب شمس،
جان خود را با شمس یگانه و آن معشوض معشوقان را در وجود خود مییابد:
«گفههت چههون مههن ویاَم ،چههه مههیجههویم
وصههف حُسههنش کههه مههیفههزودم مههن
خههههویش را بههههودهام یقههههین جویههههان

عهههین اویهههم کنهههون ز خهههود گهههویم
خود همهان حُسهن و لطهف بهودم مهن
همچههو شههیره درون خُههم جوشههان»
(سلطانولد)96 :1931 ،

به این طریق ،او به مقام عرفانی شمس میرسد و در عالم معشوقی سیر میکند:
«مهههرا سهههایۀ همههها چنهههدان نهههوازد
بگفههتم شههمس تبریههزی ،کیههی ،گفههت:
«شهههمس تبریهههز خهههود بهانهههه اسهههت
محهههویم بهههه حُسهههن شهههمس تبریهههز

کههه گههویی سههایه او شههد ،مههن همههایم
شهههمایهم من شههمایههم من شههمایههم»
(مولوی989 :1931 ،ه.)984
مههههاییم بههههه حسههههن لطههههف مههههاییم
در محههههو ،نههههه او بُهه هوَد ،نههههه مههههاییم»
(همان)933 :

در داستان پادشاه و کنیزک نیز که نقد حال موالناست ،شاه به پیری تبدی میشود که
در زبان موالنا از آن به «ولیهللا» تعبیر شدهاست .این یکیشدن و یکیبودن در بیان موالنا
نیز منعکس شدهاست .موالنا در بیان «سرّ کشته شدن زرگر و تبیین شخصیت پیر یا ولی»،
جابهجا در انتساب فع به شاه و حکیم پیر ،عامدانه بازی میکند (ر.ک؛ امامی:)19 :1986 ،
1. Enlargment of Personality
2. Rebirth
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«کشههتن ایههن مههرد بههر دسههت حکههیم
«گهههر نبهههودی کهههارش الههههام الهههه

نههی پههی اومیههد بههود و نههی ز بههیم»
(مولوی1 :1933 ،؛ )14
او سههگی بههودی دراننههده ،نههه شههاه»
(مولوی)19 :1933 ،

تمام مراح سلوک که به گونههای مختلف در ادبیات عرفانی نمود پیهدا کهرده ،بیهان
سه مرحلۀ نخست فرایند فردیّت و رسیدن سالک به مقام عاشقی است؛ یعنی سالک بایهد
نخست با طیّ مراح سلوک عرفانی به مقام عاشقی برسهد؛ مقهامی کهه بزرگهانی چهون
حالّج ،بایزید بسطامی و ...به آن رسیده بودند .سپس آن هنگام که هستۀ روانی سالک به
نهایت پالودگی رسید ،با «خویشتن» خویش که به صورت پیر خردمند نمود مییابد ،دیهدار
میکند و با متابعت و پیروی از او به تولدی دوباره میرسد و به مقام معشهوقی کهه مقهام
انسان کام یا انسان نورانی است ،نائ میشود .مقام معشوقی موالنا نیز از منظهر نظریهۀ
یونگ ،مقام فردی است که مراتب فردیّت را طی کردهاست و در پایان به انسانی کامه و
پیری خردمند که نمودی از «خویشتن» است ،رسیدهاست.

 .9نتیجه
اولیاءهللا در اندیشۀ بزرگان تصوّف و عرفان مراتبی دارند؛ برخهی عاشهق هسهتند و برخهی
معشوض .عاشقان ظاهرند و احوال آنان بر همه پیداست ،اما معشهوقان از دیهدههها پنههان
هستند و راز خود را جز بر معدودی از خاصان فاش نمیکنند .به زعم سلطانولد ،شمس و
موالنا اولیای رسیده به مقام معشوقی بودند .در مقام معشوقی ،سالک به اندازهای در مراتب
عشق به حق به اوج میرسد که خداوند عاشق او میشود .در این مقام ،جایگهاه عاشهق و
معشوض ،عو میشود و این بار ،خدا عاشق است و بنده ،معشوض .به گفتهۀ سهلطانولهد،
رسیدن به چنین مقامی مسهتلزم دیهدار سهالک بها فهردی اسهت کهه بهه مقهام معشهوقی
رسیدهاست .در این مقاله ،با بررسی نظریههای بزرگان تصوف از آغاز تا روزگار سلطانولد
دریافتیم که در نظریههای احمد غزالی ،عینالقضات همدانی ،روزبههان بقلهی شهیرازی و
شمس تبریزی به مقام معشوقی اشاره شدهاست .در مقام مقایسه ،مقام عاشقی مطهابق بها
سه مرحلۀ نخست فرایند فردیّت (پدید آمهدن رنهج و انهدوه در خودآگهاه ،کشهف سهایه و
انکشاف آنیما) است و مقام معشوقی با واپسین مرحلۀ «فرایند فردیّت» که قهرمان پهس از
دیدار با «خویشتن» در چهره و نمایۀ پیر خرمند ،به تمامیت روانی نائ میشهود و انسهانی
کام میگردد .با بازجُست مراح چهارگانۀ فرایند فردیت در آثار موالنا و خوانشی تاریخی
از داستان «پادشاه و کنیزک» در مثنوی معنوی به این نتیجه رسیدیم که موالنا در زنهدگی
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عرفانی ،پیش از دیدار با شمس ،سه مرحلۀ نخست فرایند فردیّت را طی کهرده بهود و بهه
مقام عاشقی نائ آمده بود ،اما پس از دیدار با شمس تبریزی به عنوان پیر خردمند اسهت
که شخصیت او گسترش پیدا کرد و با تولدی دوباره به مقام معشوقی نائ آمد.
پینوشتها
 .1از کتاب فرهنگ مأثورات متون عرفانی افزوده شد (ر.ک؛ صدرینیا.)66 :1988 ،
 .6در متن تمهیدات ،در ترجمۀ حدیث پیامبر(ص) ،بهرغم اینکه در نص حدیث« ،أَنَا عَاشقٌ» آمده ،در شر حدیث ،به
جای عاشق ،معشوض آمدهاست« :بنده را گوید :تو عاشق و محبّ مایی و ما معشوض و حبیب توایم» (همدانی:1941 ،
 .)116در متن فرهنگ مأثورات متون عرفانی نیز به تبعیت از متن تمهیدات« ،معشوض» آمدهاست (ر.ک؛ صدرینیا،
.)66 :1988
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