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 چکیده
وجود دارد کهه   «مقام معشوقی» ،ان مقام اولیای مشهوربه عنو «مقام عاشقی»، عالوه بر عرفانی ۀدر اندیش

 ۀپایان سهد های بزرگان تصوّف از آغاز تا  با بررسی نظریه ،در این مقاله .مستور استو  مقام اولیای پنهان
 القضات عیناحمد غزالی، های  در اندیشه ،مراتب عشق بارۀیابیم که چنین دیدگاهی در درمی هفتم هجری

در « همبُّیُح ه »و برآمهده از عبهارت    است آمده ولد سلطانو  شمس تبریزی ،قلی شیرازیبروزبهان  ،همدانی
متعالی عرفهانی، مقهام معشهوقی، بسهیار برتهر از مقهام        ۀاست. در اندیش )ص(اکرمو حدیثی از پیامبر  قرآن

رسد کهه جایگهاه عاشهق و معشهوض عهو        میای  به مرتبه حقعاشقی است. سالک در مراتب عشق  به 
رسهیدن بهه چنهین مقهامی     . ی قهرار دارد معشوقدر جایگاه  بندهاست و  بنده خدا عاشق بار  اینو  ودش می

، شمس تبریزی از ولد سلطاناست. به زعم  مستلزم دیدار سالک با فردی است که به مقام معشوقی رسیده
 نائه  مقهام  این با شمس به  نیز پس از دیدار موالنا است و جمله کسانی است که به مقام معشوقی رسیده

به ایهن  « یّتانفرد» ۀاو با نظری« مقام معشوقی»و تطبیق  ،زندگی موالنا به عنوان نمونه ۀ. با مطالعشود می
انکشاف  کشف  سایه، ت )یّفردیابی به دستمطابق با مراح   ،مقاماین رسیم که مراح  رسیدن به  نتیجه می

و شمس تبریزی به عنوان پیر خردمنهد،   استستاو یونگ کارل گو ۀدر اندیشآنیما، تجلّی  پیر خردمند و...( 
 .است هبه تولّد دوباره رساند ش داده،شخصیت موالنا را گستر
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 مهمقد. 1
ین محمهد  الدّ نا جاللموالشناسان،  مولوی نیز و پردازان عرفان و تصوّف نظریه ۀبه باور هم
بهارز نظهام    ۀاش نمونه  و اندیشهه  است عرفانی ۀواقعی اندیش ۀکه نماینداینعالوه بر بلخی 

و در  اسهت  پیمودهنهایی  ۀدرجتا خود ، مراتب عرفانی را رود به شمار میفکری این مکتب 
حق  ، از سالکان راههای عرفان است. در نظریه دهرسیعارفی کام   به مقام سلوک مقامات

که طی مراحلی به قرب  شود میتعالی نام برده  خدای «عاشقان»و از جمله موالنا، با عنوان 
 تعالی  که موالنا مقامی بسیار باالتر از عاشقان خدای پندارد می ولد سلطاناما  ،رسند میالهی 
، ولد سلطانر.ک؛ )است  رسیده «مقام معشوقی»وی به بر آن است که دارد و  «مقام عاشقی»و 

هایی اسهت،   پایهچیست و مبتنی بر چه اصول و  «مقام معشوقی»اینکه  (.640 - 113: 1931
ی آمد، بر چه اساس نائ توان به آن مقام  میاین مقام چه فرقی با مقام عاشقی دارد، چگونه 

های عرفانی  اندیشهریشه در  ولد سلطان ۀو آیا نظری استموالنا جزء رسندگان به این مقام 
هها   گویی بهه آن پاسخهایی است که در این مقاله به دنبال  پرسشی دارد یا نه، پیش از و

فردانیّهت   ۀهای عاشقی و معشوقی را با نظری ایم تا مقام بر آن بوده ،بعد مرحلۀدر ایم.  بوده
 .یونگ بررسی کنیم و تطبیق دهیم
ن مقهام  تهرین و واالتهری   غهایی که مقام معشوقی،  است بودهدر این مقاله، فر  بر آن 

و  ولد سلطانهای پیش از  اندیشهبودن به چنین مقامی، ریشه در  قائ عارفان کام  است و 
یونهگ   ۀفرایند فردیّت در اندیش ۀو این مقام با آخرین مرحل دارد قرآنیهای دینی و  آموزه

 مطابقت دارد.
کردن چیستی مقهام معشهوقی و    صنخست، مشخ ۀهدف ما از پژوهش حاضر، در وهل

 ۀ. در وهله است بوده های دینی و عرفانی اندیشههای این مقام در  پایهها و  یانادن بند نشان
زنهدگی وی، مقهام    ۀموالنها و سهیر   بهارۀ بر آن بودیم تا با بررسی اقهوال بزرگهان در   ،دوم

فردانیّت یونهگ   ۀمعشوقی موالنا را در عرفان به اثبات برسانیم. سپس این مقام را با نظری
 ایم. و مطابقت داده ایم مقایسه کرده
 ه6. پیشینه در متون عرفانیه 1: کرد  بررسیتوان  میدر دو بخش را  این مقاله ۀپیشین

اسهالمی تها    ۀروزگار. با بررسی متون عرفانی از نخسهتین سهد   های هم پیشینه در پژوهش
در « مقهام معشهوقی  » ۀولهد( دریهافتیم کهه نظریه     سلطانهشتم هجری )روزگار  ۀاوای  سد
 امها در روزگهار معاصهر، ههی      ،اسهت  آمدهدر آثار برخی از عارفان  ولدنامهیش از عرفان، پ

و در  است دو مقام عاشقی و معشوقی در مفهوم مورد نظر ما انجام نگرفته رۀپژوهشی دربا



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

اشهاره   ،موالنها  بهارۀ هی  منبعی به این مورد، نه به صورت عام و نهه بهه صهورت ویهژه در    
 ۀپدیهد  ۀصورت گرفتهه، توصهیف و مقایسه    زمینهه در این هایی ک است. تنها پژوهش نشده
مراتهب عشهق و    بهارۀ ن درآنا از دیدگاه موالنا و برخی از عارفانی است که دیدگاه« عشق»

ههایی در   مقاله ت نیزفردیّ ۀدر حوز است. شدهمقام معشوقی در این مقاله کاویده و بررسی 
ت فردیّه فراینهد  ای به  در هی  مقاله اما ،چند داستان مثنوی معنوی به نگارش درآمده ببا

 .است خود موالنا پرداخته نشده
ای بهه گهردآوری اطالعهات از متهون عرفهانی و       کتابخانهه  ۀشهیو  احاضهر، به   ۀدر مقال

بها   آنگهاه ایهم و   فردانیّت یونهگ پرداختهه   ۀنظری نیزهای بزرگان تصوّف و عرفان و  نظریه
 ایم. ارزیابی و ارائه کرده ،تحقیق را تحلی  های گیری از روش توصیفی ه تحلیلی، داده بهره
 مقام عاشقی و مقام معشوقی. 6

 )ع(آدمکه از زمان  «اولیای کام  و عاشقان واص » وجود با اشاره به ولدنامهدر  ولد سلطان
نهد و  ا هخبر بود اه  علم ظاهر از حال این اولیا بی اند، بر آن است که تا زمان او ظاهر شده
 .(111: 1931، ولد سلطانر.ک؛ )ند ا هکردج را بر دار احلّخبری است که منصور  به دلی  همین بی

عهالم اولیها، عهالم     باالی» گوید: می و دارد اشاره مقام اولیابه مقامی برتر از  ، ویهمچنین
« است. این خبر در عالم نیامد و بهه ههی  گهوش نرسهید     “مقام معشوض” دیگر است و آن

، مقام عاشهقی را  تعالی معشوقان خدای و نهادن میان عاشقان ا فرضولد ب سلطان (.113همان: )
تعهالی بهر همگهان     ست که احوال و اقوال عاشقان خدایداند و بر آن ا دارای سه مرتبه می

از » معشهوقان، پنههان اسهت:    ۀگان اما مراتب سه ، نوشته شدهها  و در کتاب است  معلوم شده
باشند. از  تنها نام شنیدند و در تمنّای دیدارش می ،اولین آن، عاشقان کام  و واص  ۀمرتب

در جایی  .(640: همان) «خود هی  نشنیدند میانین، نام و نشان نیز به کس نرسید. از آخرین،
از  را واالتر مستوران ۀکند و مرتب بندی می بخش« مستور»و « مشهور»اولیا را به وی دیگر، 
 (.664همان: ر.ک؛ ) داند میمشهوران  ۀمرتب

بر آن است که به غیهر  اند: طالب و مطلوب. شمس   دو گونههللااشمس نیز اولیاء به باور
نهد  اَ بنهدگان » ،شود میها یاد  ها از آن ا و محف از مشایخ مشهور در میان مردم که بر منبره

جهود دارد کهه   ، مطلوبی واز دید او .(163: 1931)شمس تبریزی،  «تر پنهانی، از مشهوران تمام
آن مطلوب در هی  کتاب مشهور نشد و در  ۀقص» اما ،او را دریابند مشایخ مشهور بعضی از

 (.163: 1931)شمس تبریزی، « بیان طرض و رساالت نیست
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مقهام  » ۀههایی از نظریه   نشهانه  ،هفهتم هجهری   ۀبا بررسی متون عرفانی پهیش از سهد  
 .یابیم می را در آثار عارفان پیش از وی «معشوقی
وصهال را شهر     ۀدو مرحله  ،در سهوان  ( .ض 960حمد غزالهی )د.  اششم،  ۀسداوای  در 
د که یکی بدایت وصال است و دیگری نهایت آن. به باور غزالی، عاشق ابتدا خود را ده می

خودش هست  وقتی آغاز،. در شود میبا معشوض یکی  آنگاهبیند و  از راه مشاهده موجود می
ا وقتی یکی شدند، حقیقت ست. امولی حقیقت وصال نی ،است و معشوض هم هست، وصال

رفهتن از خهودی   »ل را در فصلی از سوان  به عنهوان  یابد. غزالی این تحو وصال تحقق می
در  (.191: 1934پورجهوادی،   ؛ 18: 1993غزالی، ر.ک؛ ) است هکردبیان  «عاشقی به خودی معشوقی

شدن عاشق به  قائمنی به مع« فنا»و بودن عاشق به خود،  به معنای قائم «بقا»غزالی،  ۀاندیش
اما وقتهی   ،، موجود  خودی خویش استاست ه. وقتی عاشق هنوز هالک نشداست معشوض

گهردد، بهه    و قائم به وجود او می شود میو موجود  ربّ او  شود میکه از خودی خود نیست 
ر.ک؛  ؛  198هه 193: 1934پورجهوادی،  ر.ک؛ )د شهو  رسد و محبوب جهان می معشوقی می ۀمرتب

 (.96 - 13: 1993 غزالی،

اما  ،خوریم ست که به شر  مقام معشوقی برمیاحمد غزالی ادر آثار  ،برای نخستین بار
 .اسهت  هبها بسهب بیشهتری آمهد     ،همدانی القضات عین ،گرد اواش های اندیشه این نظریه در

تقسهیم   کبیهر و میانهه   صغیر، ۀرا به سه مقول عشقدر تمهیدات،  (.ض 969)د.  القضات عین
 بندگان خود و عشق کبیر را عشق خدا به تعالی خدای به عشق صغیر را عشق ماو  دکن می
توان  بر آن است که در عشق میانه، می القضات عین (.106ه101: 1933همدانی، ر.ک؛ )داند  می
ایهن دو فرقهی نتهوان     اما نهایت عشق آن است کهه بهین   ،افتشاهد و مشهود فرض ی بین

مشههود خواههد بهود و     عشق  شاهد و مشهود یکی شود، شاهدْ زمانی که ،یافت. به باور او
کمال اتّحاد و یگانگی  نیست، بلکهاما حلول  ،شمارند شاهد. این را برخی حلول می مشهودْ
، حالت عشق متقاب  بین خدا و انسان است القضات عینکانون توجه  (.119همان: ر.ک؛ )است 

ه ونَبُّح یُ» تحقّق یابد: هُونَبُّیُح  وُ مْهُبُّیُح  نیقرآ ۀافتد که مضمون آی و این وقتی اتفاض می
ادامه در  القضات عین (.168)همان:  «آری مْهُبُّح آنگاه درست آید که همگی خود را روی در یُ

 ۀمعشهوقی در اندیشه   کند که دقیقها  توصهیف مقهام    اشاره می )ص( اکرمبه حدیثی از پیامبر 
 د:فرماین می است. آن حضرت ولد سلطان
ا نَه أَ ی وَب ه ح مُ ی وَق اش ه عَ تَنْه ی! أَبهد  : عَولُقُیَفَ یه لَو عَش قَ عَ عَش قَهُ ،دا بْعَ هللاُابَّ حَا أَذَإ »
 ۀاو بنهد  1ای را دوست بدارد،[ ]چون خدا بنده تُر دَ: مْلَ وْتَ أَرَدْأَ نْإ  ؛کَبٌّ لَمُح  وَ کَقٌ لَاش عَ
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د: تو عاشق و محبّ مهایی و  اشق باشد. بنده را گویخود را عاشق خود کند. آنگاه بر بنده ع
 (.116)همان:  «نهتو خواهی وگر  ؛ اگرو حبیب توایم 6ما عاشق

، یعنهی مقهامی کهه در آن،    ره به مقام معشهوقی کنیم که اشا ترتیب، مالحظه می  بدین
 رد به صورت آشکار گیرد، و بنده در مقام معشوقی قرار می شود میخود  ۀخداوند عاشق بند

 .است همدانی آمده القضات عینتمهیدات 
اما  ،دن، فض  تقدّم دارمقام معشوقی ۀدر طر  نظری همدانی القضات عیناحمد غزالی و 
( .ض 101)د.  شهیرازی  در آثهار روزبههان بقلهی    رااین مقام  توصیف ترین شیواترین و دقیق

بقلهی  ) کنهد  تقسیم مهی  «الهی»و  «انسانی»، عشق را به العاشقیندر عبهر یابیم. روزبهان می

که صرفا  آغهاز  شمرد  انسانی را دوازده مقام برمیعشق  مراتب یو .(46 - 98: 1911شهیرازی،  

عشق انسانی  غایتروزبهان،  ۀدر اندیش (.41ه40 همان:ر.ک؛ )روند  ارتقای عاشق به شمار می
  است. با ایهن  عشق آغازها هنوز در قلمرو عشق انسانی و در  این تمام و تا این مرتبه است

 (.46: 1911بقلی شیرازی، ر.ک؛ )رساند « الهی»به سطحی توان  میرا  «انسانی»همه، عشق 

 عشهق الههی   ۀگانه  دوازده مقامات به شر  ،روزبهان پس از شر  مقامات عشق انسانی
مقامات عشق  .(193ه101: همانر.ک؛ ) رسیدن عاشق به عالم ازل است که نردبان پردازد می

، عشهق الههی   دوازده مقهام  . به دنبهال شود میجا ختم ن  به همینروزبهان  ۀدیشالهی در ان
 - 100: همهان ر.ک؛ )آید کهه ههدف رو  اسهت     اعالی عشق کلّی یا کمال عشق می ۀمرتب

دارد. او خهود را دوسهت    خداونهد  سهت، صفتی الههی ا جا که عشقْ  از آن، ویبه باور  (.198
و  هر کس معشهوض الهی یکی است.  حبّتمعاشق و معشوض است. کمال عشق با  عشق،

د، ورنگ عشهق شه   عاشق هم خواهد شد. وقتیرنگ عشق  هم ،د، در عشقوعاشق حق ش
آنگاه عاشق در مملکت حق حاکم شود. چون حق بر » :شوند میرنگ  عاشق و معشوض یک

جهانش ربّهانی اسهت؛     سهش روحهانی اسهت،   فْنَ و غالب شد، قالب صورتش جنانی اسهت، ا
 (.193: همان) «است «مراد  مراد» است، «ضمعشوض  معشو»

گیهرد کهه منظهور از معشهوض      بهره می« معشوض  معشوض»از عبارت   روزبهان ،جا در این
ای خهد  است و منظور از معشوض دوم نیهز  نخست، سالکی است که به مقام معشوقی رسیده

شهق را  عا عشهقْ  صهفت شهود،   زمانی که عاشق با عشق هم به باور روزبهان،متعال است. 
در  ،رساند تا همانند ساکنان عالم ملکهوت  کند و او را به قرب معشوض می رنگ خود می هم
 ،ابهراهیم  ،سیعی ،ادریس لیاس،ا خضر، گونه که نآ ا فرشتگان به پرواز درآید،علّیین ب  اعلی
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بقلهی  ر.ک؛ )بهه آسهمان عهروج کردنهد      خدا شدند و صفت هم )ص(دمحمو حضرت  )ع(موسی

 (.146ه140 :1911شیرازی، 

حهاد  صفات مخلهوقی پهاک شهد، بهه مقهام ات      زمانی که سالک ازروزبهان،  در اندیشۀ
لهیس  »و  «سهبحانی »د حدیث وَجا بُ از این» گوید: میشطحیات است که  رسد. آن زمان می

حاد و یعنی عارفان وقتی به کمال ات ؛(143ه141)همان: « «أنا الحق»و سرّ  «هللابّتی غیر فی جُ
 أو منشه  شود میازلی و ابدی  گفتارشان نی وربّا انرسند، فع  و عم  آن حق مییگانگی با 

 (. همانر.ک؛ )ان به همین مقام و مرتبه است شطحیات عارفان، رسیدن آن

عابد و معبود را از هم جدا کهرد: مقهام    ۀارتباط عاشقان ۀتوان دو مقول میترتیب،   بدین
است که در آن، بنده عاشق است و خداونهد،  عاشقی و مقام معشوقی. مقام عاشقی، مقامی 

 صهدد با عشق به خدا که معشوض است، در عاشقی، وض. در این ارتباط، سالک در مقاممعش
ه اوج بهه حهق به    ای در مراتب عشق  به اندازه در مقام معشوقیاما  ،قرب اوست رسیدن به

 شود میعو   ضر این مقام، جایگاه عاشق و معشو. دشود میعاشق او  رسد که خداوند می
 معشوض. بار، خدا عاشق است و بنده  و این
 موالناشمس و مقام معشوقی . 9

بر آن است داند و  مقام معشوقی می ۀرا آخرین مرتب مقام عرفانی شمس تبریزی ولد سلطان
، ولهد  سهلطان )« آخرین( بود ۀین تبریزی، سرور و پادشاه معشوقان )مرتبالدّ موالنا شمس» که

حضهرت سهلطان الولیهاء    » شهمس تبریهزی را   فریدون سپهسهاالر نیهز   .(640-646: 1931
 .(61: 1983سپهساالر، ر.ک؛ )کند  میخطاب « العالمین قطاب، تاج المعشوقین، محبوب ربّوال

، مستلزم دیدار سالک با فهردی  و محبوبی مقام معشوقی، رسیدن به ولد سلطانبه زعم 
آرزوی آن بودند کهه  همواره در  مشایخ بزرگ، او ۀبه گفتاست.  مقام رسیده آن است که به

 ییچنین آرزو نیز پیامبرانو است  که به مقام معشوقی رسیدهبیابند یکی از اولیای مستور را 
ولهیّ  »فهرض میهان    بیهان ، قهرآن در  )ع(خضهر حکایت موسهی و  ، ولد سلطان به باورداشتند. 
کهه بهه مقهام معشهوقی      ردرا دا مستوری است و خضر، حکم ولیّ «ولیّ مستور» و «مشهور
 (.664: 1931، ولد سلطانر.ک؛ )است  رسیده

و  است هشمس، موالنا را به مقام و اسرار معشوقی آگاه ساخت بر آن است که ولد سلطان
ین تبریزی جهت الدّ موالنا شمس» :است هچون شمس به مقام معشوقی رسیدموالنا نیز هم
واصه ، سهوی عهالم     یهایی اول ۀلم عاشقی و مرتبین ظاهر شد تا او را از عاالدّ موالنا جالل
 (.113: همان)« “ه ل صْی أَلَإ  عُج رْیءٍ یَشَ  ُّکُ”گوهر آن دریا بود که  زیرا از ازل معشوقی برد؛
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 ناگهههان شههمس دیههن رسههید بههه وی »
 «معشهههوض»حالهههت  شهههر  کهههردش ز 

 اسههههتاد گشههههت نوآمههههوز   شههههیخ 
 مبتهههدی شهههد بهههاز   ههههی بهههود، منت

 هانشهههمس تبریهههز بهههود از آن شههها  
 هههم بههدان پیوسههت   جههنس آن بههود، 

 

 ...یتههاب نههورش فَهه   گشههت فههانی ز   
 تههها کهههه سهههرّش گذشهههت از عیّهههوض 
 درس خوانههدی بههه خههدمتش هههر روز  

 ...مقتهههدی شهههد بهههاز  مقتهههدا بهههود، 
 دعهههوتش کهههرد الجهههرم سهههوی آن  

 «جههان پیوسههت  از ره جههان بههه جههان  
 ( 113 )همان                                 

بهه مقهام معشهوقی رسهیده بهود. شهمس در        )ص(اکرمپیامبر  یزن شمس تبریزیاز نظر 
معشوض  ،عاشق نبودعاشق بود، گویم که  )ع(رسولاگر از من پرسند که »گوید:  مقاالت می
به معنی  ،میپس او را عاشق گوی .شود میسرگشته  ، اما عق  در بیان محبوبو محبوب بود

 (.194: 1931)شمس تبریزی، « معشوض

از خلق پنهان بود؛  ،ی مستورهمچون خضر و اولیا شمس، ولد سلطانهای  مطابق گفته
 ی اگر در طلب اوحتّ دیدند، داشت و بدین سبب، مردم او را نمی زیرا غیرت حق نهانش می

اما بر موالنا ظاهر گشت و در آخر کهار، موالنها عهین     .(94: 1931، ولد سلطانر.ک؛ )ند بود می
را به رهبهری برگزینهد،    هر کس شمس، ولد سلطان ۀبه عقید .(610همان: ر.ک؛ )شمس شد 

 (. همانر.ک؛ ) شود می مانند اوه ،سرانجامرسد و  خبیری می ۀبه مرتب

 :ولد سلطانبه زعم 
خضر که با مقهام نبهوّت و    دربارۀجوی موسی است عشق موالنا به شمس مانند جست»

کمهال و   ۀموالنا نیز با همه کرد و  هی، باز هم مردان خدا را طلب میاللّ کلیم ۀرسالت و رتب
که شمس را که از مستوران قباب عزّت بهود،  گذاشت تا این ر طلب اکملی روز مید ،جاللت

 (.11: 1919)فروزانفر، « به دست آورد

 موالنا تفردیّ. 4
در پهذیر اسهت.    کارل گوستاو یونگ مقایسه 1«فردیّت» ۀمعشوقی در عرفان با نظریمقام 
که دیگر است مرکز روان یا شخصیت  9«خویشتن»و  اه،خودآگمرکز  ،6«من»یونگ،  ۀنظری
تهرین   بهه عنهوان اصهلی    آن قهرار دارنهد. بنهابراین، خویشهتن    های شخصیت در گرد  نظام
در بر دارد. به اعتقاد یونگ، یونگ، هم خودآگاه و هم ناخودآگاه را در  ۀدر نظری 4الگو کهن

                                                           
1. Individuation 

2. Ego 

3. Self 
4. Archetype 
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. مها بها گذشهت زمهان،     اسهت  هنگرفته هنوز به طور کام  شک  خویشتن انسان آغاز تولّد، 
نامد، کسی  می «فردیّت»فرایندی که یونگ آن را  کنیم و با از سر گذراندن آرام رشد می آرام
زندگی را در حالهت   ؛ به عبارتی، هر فرد انسانی(49: 1980مورنو، ر.ک؛ )شویم که هستیم  می
کنهد و گیهاه    مهی  گونهه کهه دانهه رشهد     کند. سپس به همان نشده آغاز می تفکیک تتمامی
ل ن و اتحادیافتهه تحهوّ  دهنده، متواز خیصکند و به شخصیتی تش ، فرد نیز رشد میشود می

، بهه اسهتثنای افهراد    آن بسیار نادر است و از نظر یونهگ  کام  حصول ؛ اگرچهکند پیدا می
 .است هکس به چنین تکاملی دست نیافت و بودا، هی  )ع(مسی عیسی  معدودی مانند
هها   انسهان  ۀهمه  ؛ یعنهی دههد  را نشان مهی  ناخودآگاه 1ت، فرایند استعالییفرایند فردیّ

 تهالش ایهن  . هستند خویش رسانیدن خویشتن ییشکوفا بهدر حال رشد ذهنی و  ناخودآگاه
کهس قهادر بهه اجتنهاب از تهأثیر       یعنی فطری است و هی ، «الگویی کهن»، برای شکوفایی

فرایند فردیّت،  (.193: 1939هال و نوردبای، .ک؛ ر)الگویانه نیست  نیرومند این اتحادطلبی کهن
تبهدی    ا و جداناپهذیر یا واحهدی مجهز   6 یک کُ به آن ویاست که فرد بافرایندی زنده و پ

آور است؛ یعنی هر گامی که در این مسهیر   فرایندی رنج ،تفردیّ (.609: 1939)پالمر،  شود می
 611: 1939پالمر،  ؛44: 1980مورنو، ک؛ ر.)، با رنج معنوی شدیدی همراه است شود میبرداشته 

 (.به بعد

کهه فراینهد    گونهه  همهان  هدف فرایند فردیّت، تحقق تمامیت ذات نهفتهۀ روان اسهت.  
از نهو زاده  »؛ یعنهی  شود می، شخصیت انسان نیز دگرگون شود میت به هدف نزدیک فردیّ
بلکهه ایجهاد    ،یسهت لیهه و اصهلی ن  گونی تمایالت اواین نوزایی، طبعا  دگر ۀالزم«. شود می

 ، گردآوری شخصیت انسهان در یهک کُه    ۀدگرسانی در نگرش کلّی انسان است. در مرحل
و انسان بهه درسهتی بهه آن ههدفی      شود میمنتق  « خویشتن»به « من»مرکز شخصیت از 

 .9؛ یعنی به وحدت و تمامیتکند یش تالش میکه برارسد  می
آید  های بسیار متنوّع درمی به شک ها و...،  ها، اسطوره ها، افسانه ت در قصهفرایند فردیّ

ا، هه  . تنها عام  مشترک میان آنبستگی دارد ها های گوناگون آن فراد و فرهنگبه او این 
. ذههن خودآگهاه   اسهت این فراینهد  چند مرحلۀ نمادین طی  الگوها ظهور شمار معیّنی کهن

و نمهاد   یهر خردمنهد  یمها(، مهرد ناشهناس )سهایه(، پ    زن ناشهناس )آن  ۀف است با چهرموظّ
 (.91: 1980مورنو، ر.ک؛ )آشنا شود و با آنان مأنوس گردد « خویشتن»

                                                           
1.Transcendent 

2.A Whole 

3. Wholeness 
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فردانیّت یونگ نیز تفسیر و تعبیر کرد.  ۀتوان مقام معشوقی موالنا را بر اساس نظری می
جو و دریافهت  تهوان جسهت   ت در زندگی شخصی موالنا را نیز مهی مراح  فرایند فردیّ ۀهم

 است.
 رنج و اندوه در خودآگاه پیدایش :میک ۀمرحل. 1ه4

، معمهوال  بها   «خویشهتن »یها   ش خودآگاه با مرکز درونی روانت و در واقع، سازفرایند فردیّ
در بسهیاری از  ». شهود  مهی ناشهی از آن آغهاز    و اندوه رنج نیز شخصیت و دار شدن جریحه
ا پیر شدن پادشهاه  فرایند فردیّت با بیمار ی ۀهای پریان نیز نخستین مرحل ها و قصّه اسطوره

کهه از   اسهت « فراخهوان »وعی نه لیهه،  ایهن تکهان او  . (699: 1933)یونهگ،  « اسهت  بیان شهده 
و بیانگر این است که مشکلی در خودآگاه وجهود دارد و   شود میاعالم  «من»به  «خویشتن»

 .کار شود به فرد باید برای برطرف کردن آن دست
در  یآدمه  یهها  خواسهته  ی انیپا یب لمحصوه کهاست  انسان ۀهم ۀتجرب «رنج و اندوه»
ن آنچهه  یب ۀفاصل کیابد. درها دست  تواند به آن انسان نمیه کاست  ییها به لذت دنیرس

نهد و رنهج و انهدوه او را سهبب     ک ی  مه یه تحم یرا به آدمه  ید باشد، تنشیهست و آنچه با
 .شود می

 ۀدر همه  کاله سه که  یا بهه گونهه   اسهت،  یهمزاد آدمه  ،موالنا، رنج و اندوه ۀدر اندیش
با  کدگاه، راه سلوین دیند. مطابق اک یش مشاهده می، آن را در سرّ خویعرفان یها تجربه
ند، ک یده ت و سامانیریبتواند آن را مد که اگر سالک خورد مین رنج و اندوه رقم یا کادرا

و  (80هه 33: 1936)طغیهانی و اجیهه،   « یاز زنهدگ  یتمندیبهرای رضها   یا نهه یگنج»رنج و اندوه، 
البته موالنا خواهد بود.  (919: 1934)زمانی، « عاملی شگرف برای تعادل روحی و شخصیتی»

ههای   هها و فهر    نهد و غم  فرض میهللاامیان غم و اندوه آدمیان معمولی و غم و اندوه اولیاء
 که سهال ک ییها انسان»در دیدگاه او،  پندارد. های معمولی می ها را چیزی سوای انسان آن
و در رو   شهود  مهی محسهوب   یه از اسرار رو  انسانکهستند  یزبان غمید، مناَ ق حقیطر

به دو نوع غم  یبنابراین، موالنا در مثنو (.339: 1916)جعفری، « بزرگ خانه دارد ییها انسان
 «غهم ممهدو   »را  یگهر یو د «غهم مهذموم  »یها   یویست دنپَ غمرا  یکیه ککند  یاشاره م

و مربوط به مردمانی است کهه هنهوز    یسطح یم، غمانسان از غ ۀن تجربینامد. نخست یم
ارضا نشدن امیال فهردی آدمهی و    ۀاند؛ غم و اندوهی که در نتیج سیر و سلوک را نپیموده

دهد و مرتبب با نخسهتین   موافق نشدن زمینه و زمان با اقتضائات شخصی به او دست می
 فرایند فردیت است. ۀمرحل
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کنهد و ایهن    آغهاز مهی  « شکایت»ه وی مثنوی را با باید گفت ک موالنا خود در ارتباط با
مثنهوی بها عنهوان    حکایت  نخستین در شکایت، بیانگر رنج و اندوه در خودآگاه موالناست.

« دردمند و خسته»رو هستیم که از بیماری کنیزک،  نیز با پادشاهی روبه« پادشاه و کنیزک»
ایهن   (.3 / 1 :1933ولهوی،  مر.ک؛ )دانهد   است و درمان خهود را در گهرو درمهان کنیهزک مهی     

 شهکایت و  گویی ،پادشاه در نخستین حکایت مثنوی «اندوه و رنج» دیباچه ودر « شکایت»
 نویسد: نارلی میگولپی .ستدر نخستین گام از فرایند فردیّت ا خود موالنااندوه و رنج 

آن طبیب الهی در نخستین حکایت مثنوی، خیلی به شمس شباهت دارد و آن عشق »
از سهر   شده، گویی ماجرایی است که خهود موالنها    که پیش از آمدن طبیب مطرمجازی 
حقیقهت   دْخو»د که موالنا حکایت را با مصراع  اگر این نکته مدّ نظر قرار گیر است. گذرانده

 (.941: 1939)گولپینارلی،  «گردد تر می است، این حدس محکم آغاز کرده «آن نقد حال ماست

روایت حال خهود موالناسهت و    در واقع، ،پادشاه و کنیزک نش تاریخی، حکایتدر خوا
خود موالناست که مُلک دنیا و دین را در یک جا جمع کهرده، بهه    ۀشد پادشاه قصّه، ممثّ 

آنچه را که اسباب بزرگی اسهت،   و هر است ترین مقام علمی ممکن در روزگارش رسیدهبر
مانند رؤیهابینی اسهت   موالنا داستان، در این  (.639: 1936طاهری، ر.ک؛ )است  به دست آورده
تهرین مقطهع زنهدگی     که مهم، ضمن این«سازی فشرده»و « ادغام»، «جایی جابه»که با عم  

شهمس   افکنهد و حکایهت حهال خهود و     ای چندالیه بر آن می کند، پرده خود را گزارش می
، «پادشهاه »خود را با شخصیت « نقد حال » ؛ یعنیگوید بازمی «حدیث دیگران»تبریزی را در 

ین محمهد را بها   و عالءالهدّ « کنیهزک »، کیمیاخاتون را با «طبیب الهی»شمس تبریزی را با 
 (.683همان: ر.ک؛ )کند  بازسازی می نای اص  مشابهتبر مب« زرگر»

 : کشف سایهمدو ۀمرحل. 6ه4
، علّهت رنهج و انهدوه در خودآگهاه و     «خویشهتن »ههای   به پیام« من»فرادادن و توجه   گوش
ت شهرّ  دهد. یافتن عل تن شرّ را نشان میبه وقوع پیوس از طریقدار شدن شخصیت  جریحه

 گوید: انجامد. موالنا نیز می می« سایه»به کشف 
 ییرد غمههت، گههر چُسههتیههچههون فههرو گ»
 

 «یین واجسهههههههتکدیهههههههم  نومزان دَ 
 (381ه389/ 6: 1933 )مولوی،          

ی بر تو عار  شود، اگر در کار خود چابک باشی، پیرامون آن اندوه هرگاه اندوه یعنی
بدین طریق، موالنا آدمی را به کاوش در علت  (.904 / 1 :1939زمانی، ر.ک؛ )کنی  کاوش می
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به تعبیر یونگ، صفات شرّ وجود خود یا  ۀهم بتواند به این وسیلهخواند تا  غم و اندوه فرامی
 ها اقدام کند. سد و نسبت به رفع آنرا بشنا خود  های وجودی سایه

نیست ، قرار آنچه انسان دارد کند و هر ای حم  می با خود سایه هر کسبه باور یونگ، 
همهان   ۀنمودار جانب منفی شخصهیت ماسهت و چکیهد    «سایه»عیب باشد.  که خوب و بی

نهیم.  باید مدام پنهانشان ک وجود ما ۀصفات ناخوشایندی است که همراه با قوای رشدنکرد
ههای زنهدگی    قاعهده  هها و  ماست و از چیزی برخاسته که با قانون ۀشخصیت فرومای سایه

مناسبتی ندارد. از لحاظ ارزش حسّی، غالبا  منفی است و نمودار همهان شخصهیت    خودآگاه
... سایه در ادبیات، رؤیا و (.96: 1980مورنو، ر.ک؛ )گناه ماست  سرکوفته و سرشار از بار  پنهان،

داریهم،   با کیفیات نادلپذیر یا شخصهی کهه دوسهتش نمهی     شخصی بسیار ابتداییبه شک  
 (.918 /6 :1913ر.ک؛ ناظرزاده کرمانی، )کند  تظاهر می
های ناخودآگاه را بپذیرد. این همهان اسهت    ریگی همواره ناگزیر است که خرده خودآگاه
 تفردیّه  یا فرایند سیر و سلوک .(693: 1933یونگ، ر.ک؛ )نامد  می 1«سایه کشف» که یونگ

و  یفقب زمانی منف سایه. است هآگاه شد «سایه»یابد که فرد از وجود  می قاعدتا  زمانی ادامه
اما وقتی سایه انکشاف پیدا کند و وارد خودآگاه  ،است که به صورت ناخودآگاه باشد زیانبار

 .ای رو به رشد خواهد شد و انگیزه ، سودمندشود، به صورت مثبت
کهه   پرشهمار اسهت  رنج و اندوه در دیهدگاه موالنها   ا به عبارتی دیگر، عوام  ی ،ها سایه
روزی مگهر عزیهزی از یهاران    »کهه   چنان ؛، خودخواهی و تعلّق خاطر استها ترین آن قوی

« نهادگی این عالم است های دنیا از دل دلتنگی ۀغمناک شده بود. موالنا او را فرمود که هم
موالنا از  ۀدر اندیش های نهاد آدمی یا سایه دیگر عوام  اندوه .(1/401: 1916)افالکی العارفی، 

)همهان:   با خود بودن ،(3 / 1 :1933)مولوی،  باکی و گستاخی این قرارند: غرور و خودبینی، بی

اسیر صفات سفلی  ،(613)همان:  ، دوری از معشوض و اص  خود(491)همان:  ها ، شهوت(109
رد و ذکر، نداشتن مرشد ترک و  ،(39)همهان:   جویی شهرت ،(439)همان:  شدن، آرزوهای دراز

طلبهی و   ، جاه(899/ 6)همان:  عم  انسان، (831/ 6)همان:  معصیت و گناه و لغزش و راهنما،
همان: ر.ک؛ ) حرص جاه و مال، حسدی چون های دیگر سایه .(396/ 6)همان:  دوستی منصب

گهویی، خشهم،    جهویی، عیهب   ، عیب(860/ 6همان: ر.ک؛ )، تقلید (119/ 6- 188 -189 -119/ 1
ر.ک؛ )اسهت   حهذر داشهته  ها بر که موالنا مردم را از آن عواملی هستند نیز آز و... ،توزی کینه

 (.11ه91: 1934کتابی، 

                                                           
1. Realization of Shadow 
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)بیلسکر، « شود میباعث ادغام سایه در شخصیت ما  ،اذعان به وجود سایه در شخصیت»

نخواهیم کرد. اگهر فهرد بهه     1دیگران فرافکنیخود را به  ۀو ما دیگر تصویر سای (93: 1984
بها شخصهیت    ایهن سهایه را صهادقانه و دوراندیشهانه    اش آگاهی یابد و بتوانهد   وجود سایه

 رد.به جلو حرکت خواهد کدیگر  ۀک مرحلخودآگاهش درآمیزد، فرایند فردیّت، ی
خهویش و رسهیدن بهه     خویشهتن  نیافتن  برای تحقق ذکرشده در مثنوی های سایه ۀهم

ایهن   یهک  بهه  ناست. بنابراین، موالنا یکخودکاوی و دیگرکاوی موال ۀنتیج ،یقین کمال، به
، در وجهود خهود و دیگهران کاویهده و     شهود  مینامیده « سایه»یونگ  ۀموانع را که در نظری

بهه ایهن    .اسهت  هها را وارد خودآگاهی خود نمهود  و محتوای ناخودآگاه آن است  کشف کرده
 ،ههای وجهود خهود را کشهف کهرده      عانه بر آن باشیم که موالنا سایهقاطتوانیم  ترتیب، می

داستان پادشاه و کنیزک نیز که نقد حال خود  بارۀدر .است هدشای پاک  نهادش از هر سایه
ای است که تا آن موقهع از چشهم موالنها پنههان اسهت و موالنها        سایه «زرگر»ست، موالنا
 خودآگاه، با او به آشتی برسد. خواهد با کشف آن و وارد کردن آن سایه در می
 سوم: انکشاف آنیما ۀمرحل. 9ه4

 فطهرت زنهان را بهه یهاری آن     ،روان مرد است که مرد ۀزنان ۀ، جنب6ماییونگ، آن ۀدر نظری
  مرد است؛ همانند احساسهات،  زنانه در رو یروان یها شیم تمام گراتجسّ یابد. آنیما درمی
ت عشهق  یه ، قابلیرمنطقه یغ یهها  تیونه، حساسامبرگیپ یها اشفهکمبهم، م یخوهاو خُلق
 (.630: 1933یونگ، ر.ک؛ )... و یشخص

ت را پیشروی فراینهد فردیّه   جلو و این شود میما باعث غیبت آنیما سازی با آنی همسان
سهرکوب  ها و محتویات سودمند و مثبهت آنیمها    اگر نمایه (.33: 1984بیلسکر، ر.ک؛ )گیرد  می
ههای زیانبهار آنیمها منتقه       ها به جنبه ، انرژی آنگاه بروز یابندنند به طور خودآنتواو  شوند
 (.618: 1934صهالحی و عشهقی،   ر.ک؛ ) شهود  مهی ههای منفهی آشهکار     و آنیما با نمایه شود می

ها  ن جنبهف کرده، وارد خودآگاهی نماید و ایآنیما را کش زیانبارهای  بنابراین، فرد باید جنبه
ت، این مرحله را نیز ند. از این طریق است که فرایند فردیّل کمبد سودمندهایی  را به جنبه

 .بعدی خواهد شد ۀپشت سر خواهد گذاشت و وارد مرحل
دارد، در همین مرحله  های بسیاری در تاریخ و ادبیات نمونهدگرگونی فرد با معشوض که 

ه ض )چه دهد. پدیدار شدن آنیما چونهان معشهو   رُخ می انکشاف آنیمات، یعنی از فرایند فردیّ

                                                           
1. Projection 

2. Anima 
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جملهه نظهایر ایهن     . ازشهود  می...( باعث دگرگونی فرد جنسی، چه به عنوان زن خردمند و
: 1983صرفی و عشقی، ر.ک؛ )عربی با آنیمای خود است  آنیما، دیدار روزبهان بقلی و ابنتجلّی 

 «من»اند و در صورتی که رس می« من»آنیما به  به وسیلۀهای الزم را  . خویشتن، پیام(39ه31
یابهد و   و بفهمهد، آنیمها انکشهاف مهی     را دریافت کنهد « خویشتن»های رسیده از طرف  مپیا
 انسان متجلّی شود و فرد را دگرگون کند. تواند به صورت می

در خهوانش   موالنا نیز برخورد پادشاه با کنیهزک در نخسهتین داسهتان مثنهوی،     بارۀدر
د خهویش اسهت. گولپینهارلی    وجهو  برخورد خود موالنها بها آنیمهای زیانبهار     ماجرا، تاریخی

آن عشق مجازی که پیش از آمدن طبیب مطر  شده، گویی ماجرایی است که »نویسد:  می
موالنها پهس از    با این توضهی  کهه   ؛(941: 1939)گولپینارلی، « است هخود موالنا از سر گذراند

بهه  کنهد و ایهن زن    میازدواج  «کراخاتون»زنی به نام  بیوهمرگ همسرش، گوهرخاتون، با 
ست، بهه منهزل موالنها    وا قانمتعلرا که از  «کیمیاخاتون»همراه خود، دختری جوان به نام 

نشین خود دل بسته و ناخواسته با فرزنهد خهویش،    موالنا به کیمیای خانهاحتماال   آورد. می
شناسانی مانند گولپینارلی،  که مولویگیر رقابتی عاشقانه شده بود؛ چراین محمد، درعالءالدّ
گولپینهارلی،  ر.ک؛ )انهد   ین محمد و کیمیا را محتم  دانسهته عاشقانه بین عالءالدّ ۀرابطوجود 

چهار سال پیش  خاتونباید این نکته را در نظر گرفت که کیمیا ،هزمیندر این . (143: 1939
پیوسته بود و در  موالنا ۀبه جمع خانواد ویتحوّل روحی و  با شمس تبریزی موالنا دیداراز 

توانست دل به کنیزکانی بسهپارد و   دیگری می نیز مانند هر شخص دانشمندی وآن زمان، 
عطّار کهه بها   « شیخ صنعان »درست مانند  .(633: 1936طاهری، ر.ک؛ )رد عشق ببازد با آنان نَ

 ،بهد نامی و اشهتهار( رههایی یا  باید از بند تعلّقات )خوش« ترسا دختر»گرفتار شدن به عشق 
از بنهد تعلّهق علهم رسهمی و اشهتهار       خاتوندادن به کیمیا ریق دلموالنا نیز الزم بود از ط

 رهایی یابد.
ایهن اسهت کهه موالنها در یکهی از       کنهد،  ای که این حدس را به یقین تبدی  می هنکت
کهار   را بهرای کیمیاخهاتون بهه   « کنیزک»ن که همین عنوا، ضمن اینفیه ما فیههای  قسمت

امون این شخصیت به وجود آمهده بهود، اشهاره    ای که پیر برده، به صورت پوشیده به شایعه
اما در  ،از دعوی این کنیزک که کردند، اگرچه دروغ است، پیش نخواهد رفتن»است:  کرده

 (.908: 1936طاهری،  از:نق  به ؛ 140: 1998مولوی، ) «جماعت چیزی نشست وهم این

ی زیانبهار آنیمهای   هها  برخورد داشته و جنبهه  خود موالنا با آنیمای زیانبار ترتیب،  بدین
ترتیهب اسهت کهه موالنها       بهدین است.  هیافتانکشاف  ا از ناخودآگاه به خودآگاه آمده،موالن
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، 193، 38، 46/ 1: 1916افالکی العارفی، ر.ک؛ ) است هداشتای مثبت نسبت به زنان  کلّی اندیشه به

: 1939گولپینهارلی،  و  609هه 600: 1984بیهانی،   ؛119هه 36: 1988، سهتاری،  839/ 6همان،  ؛313، 401

گراتهرین مکاتهب عصهر     نگرد که شاید در انسان به زن میچنان قدسی و گاهی  (991ه943
های موالنها بها   دبرخور (.831: 1934زمانی، ر.ک؛ )است  گونه به زن نگریسته نشده حاضر، این
العهارفین ذکهر شهده،     گونه که در منهابع گونهاگون، از جملهه مناقهب     آن نیز روزگار زنان هم
-939 / 1 :1916افالکهی العهارفی،   ر.ک؛ ) اوست ۀهای سودمند آنیما در اندیش جنبه ۀدهند نشان

469 - 430). 

 خویشتن چهارم: تجلّی ۀمرحل. 4ه4
سهازی   همسهان خود مبارزه کرد تا با آن  منفی ای جدّی با آنیمای هنگامی که فرد به گونه

  نمهادین جدیهدی کهه نمایهانگر     دهد و به شک خود را تغییر می ۀخصیص ، ناخودآگاهنکند
برای مهرد،   خویشتن . نمود شود میروان است، پدیدار  ۀترین هست ، یعنی درونی«خویشتن»

: 1933یونگ، ر.ک؛ )است  ، نگهبان و پیر خردمنداسرار مذهبی ۀدهند آموزش ۀبیشتر در چهر

639.) 

فهانی ایهران   خویشتن در ادبیهات عر  ترین نمود  ، اصلیتجلّی خویشتن به صورت انسان
. است هها بازتاب داشت ها و اندیشه های گوناگون در میان فرهنگ ها و صورت است و به زبان

 ۀدر اندیشه « پیهر خردمنهد  »دیدار سالک یا قهرمان با وجودی روحانی و نورانی که همهان  
ههای   در داسهتان  «عق  سرخ»هاست. دیدار با  رود، یکی از همین بازتاب یونگ به شمار می

 ۀدر اندیشه  «سهمانی جفت آ»سینا یا  ابوعلی ۀدر اندیش «بن یقظان حیّ»هروردی یا رمزی س
های متفاوت  هاست که در ادبیات عرفانی ایران، گونه بر آن« خویشتن» مانی، تجلّی همین

برخورد نیچه با زرتشت یها دیهدار پهولُس     .(903ه909: 1936شایگان، ر.ک؛ ) همتایی دارد و بی
های بارز این تجلّی است  با خضر، از دیگر نمونه )ع(موسیحضرت  یاو  )ع(مسی رسول با 

 (.139 - 136 -3: 1930و یونگ،  34ه39: 1931یونگ، ر.ک؛ )

و بهه آنیمهایی سهودمند تغییهر چههره داد، نگهاه        یافتوقتی که آنیمای منفی انکشاف 
 هریغم و شادی را در تابش خود به گهو  ۀکیمیاگر عشق و حضور در کنار معشوض، اندیش

را )جهز خیهال معشهوض( از     بخشی خویش، هر گونه خیالی کند و در وحدت دیگر تبدی  می
ها در اقیانوس حضهور معشهوض غرقهه     ها و شادی غم ۀجاست که هم ستاند. این میعاشق 
صهادقی  ر.ک؛ )گهردد   ها و تضادها در وجهود عاشهق مسهتهلک مهی     تناقض ۀشوند و هم می

 (.86: 1981آبادی،  حسن
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روی از پیهر  اسهت؛ یعنهی بها پیه     «متابعت»نکته در دیدار سالک با پیر خردمند، ترین  مهم
 ۀ. در اندیشرسد لک به مراتب باالی عرفانی میمراد و راهنماست که ساخردمند به عنوان 

)محمهدی  « میزان سنجش کمال و ترقّی هر عارف مسلمان است متابعت، یگانه» نیز شمس

 .(401: 1930آسیابادی، 

از  اسهت؛  ، شخصیت انسهانی بخشهیده شهده   «تمتابع»گاهی به  ،ای عرفانیه در اندیشه
م تابعهت بهه صهورت شخصهیتی انسهانی تجسه      شمس تبریزی، م ۀجمله در کالم و اندیش

نامد، کسی نیست جز پیر کهه   می «درویش»که شمس او را  «متابعت»شخص  یابد. این  می
  خدا در شمس، سایه و تمث ۀاندیش این درویش در ست.متابعت از او باالتر از هر متابعتی ا

ترین ویژگی  بعد از مستور بودن، مهم ترین ویژگی اوست. مهم «مستور بودن»زمین است و 
است. او همان مهمان عزیزی است که  «به مهمانی رفتن»یا  «مهمان شدن»این درویش، 

ای کهه   خانه تردید ه نهایت سلوک خود برسد. بیدل درآید تا عارف ب ۀباید سرانجام به خان
نماد فقر و فنایی  ویشو در ، چیزی نیست جز دل انسان مؤمن،شود میخداوند در آن وارد 

این درویش، همهان   .(414هه 416: همانر.ک؛ )کام  دل است  ۀاست که خود عبارت از تصفی
کنهد تها نهور     قات دنیوی پاک مهی تعل ۀدل را از هم ۀعشق است که همچون جاروب، خان

؛ شهود  مهی بد. این درویش، همان مهمانی است که انسان با آمدنش، اُمّی خداوند در آن بتا
 کنهد تها   است، رها می وقت حاص  کرده  د تا آنتعلقات دنیوی را که از زمان تول ۀیعنی هم

در عهالم ملکهوت   اگر درویش نماد عشق  است. د شدهمانند وقتی شود که از مادر )اُم( متول
اسهت و مرشهد و    ولیّ کامه  رسهیده   ۀست که به درجوصف انسانی ا ،است، در عالم مُلک

صهف بهه همهان    مت ،لهک های دیگر است. این درویش در عهالم مُ  راهنمای روحانی انسان
توانهد   صف به آن است. ایهن درویهش مهی   ست که آن درویش در عالم ملکوت متصفاتی ا

 نائه   و فنهای کامه   « الفقرُ فخری» ۀهمچون خود شمس از اولیای مستور باشد و به درج
ر.ک؛ )اسهت   او را از اغیار خالی کرده ۀشده باشد و مهمان عزیزی برای موالنا باشد که خان

 (.419ه414همان: 

گو اینکه  خویش است؛« خویشتن »دیدار فرد با تجلّی هر یک از این موارد، در حقیقت، 
رسد کهه   چنان به پالودگی می تنخست  فرایند فردیّ ۀروانی فرد در گذر از سه مرحل ۀهست

فرد اسهت  « یشتنخو»ای از  یات، جلوهآید. بنابراین، این تجل درمی« ندپیر خردم»به صورت 
 .است هکلّی خودآگاه شد به شده،« من»که وارد 
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، (169 - 86 -49: 1983موحّد، ر.ک؛ )ر منابع گوناگون ذکر شده دیدار موالنا با شمس که د
کر کرد؛ دیداری که وان به عنوان نمونه ذت میانگیزترین دیدارهایی است که  یکی از شگفت

د و دست کرکه از آن پس، پشت پا به مقامات دنیوی  باره دگرگون کرد؛ چنانموالنا را یک»
از چنهین دیهدارهایی بهه     یونهگ  (.494: 1991)صفا، « ارادت از دامان ارشاد شمس برنداشت

یونگ، ر.ک؛ )است  6ارهای تولد دوب او گونه ۀکند که در نظری تعبیر می 1«گسترش شخصیت»

و به زعهم یونهگ،    شود میدگرگون  نیز پس از دیدار با شمس . شخصیت موالنا(36: 1931
 موالنا به شمار آورد. ۀتوان شمس را تولد دوبار و می یابد میگسترش 
تبهدی  بهه    رسد و او )عاشق( با معشوض به یگانگی می ،«خویشتن»با  فرد دیدار پس از

بهه همهین    اسهت. ت فرایند فردیّ ۀو این انسان کام ، نتیج شود میی انسان کام  یا نوران
شمس بر موالنا ظاهر گشت و در آخر کار، موالنا عین »گوید:  می ولد سلطاندلی  است که 

، خود در طلب شمس هنگام بازگشت از سفر دوم موالنا .(610: 1931، ولد سلطان) «شمس شد
 :یابد میشوقان را در وجود خود جان خود را با شمس یگانه و آن معشوض مع

 جههویم م، چههه مههیاَ گفههت چههون مههن وی»
 فههزودم مههن  مههیسههنش کههه  وصههف حُ

 ام یقههههین جویههههان خههههویش را بههههوده
 

 خهههود گهههویم عهههین اویهههم کنهههون ز  
 سهن و لطهف بهودم مهن    خود همهان حُ 

 «م جوشههانهمچههو شههیره درون خُهه  
 (96: 1931، ولد سلطان)                 

 د:کن و در عالم معشوقی سیر می رسد میام عرفانی شمس او به مقبه این طریق، 
 مهههرا سهههایۀ همههها چنهههدان نهههوازد   »

 بگفههتم شههمس تبریههزی، کیههی، گفههت:
 
 شهههمس تبریهههز خهههود بهانهههه اسهههت»

 محهههویم بهههه حُسهههن شهههمس تبریهههز
 

 همههایم کههه گههویی سههایه او شههد، مههن     
   «مههمایههم من شههمایههم من شهمایهههش

 (.984ه989 :1931)مولوی،                     
 مههههاییم بههههه حسههههن لطههههف مههههاییم  
 «در محههههو، نههههه او بُههههوَد، نههههه مههههاییم

 (933)همان:                                     
 

که شود  تبدی  میبه پیری  شاهداستان پادشاه و کنیزک نیز که نقد حال موالناست،  در
در بیان موالنا  نبود یکی شدن و . این یکیاست تعبیر شده« هللا ولی»در زبان موالنا از آن به 

، «سرّ کشته شدن زرگر و تبیین شخصیت پیر یا ولی»است. موالنا در بیان  نیز منعکس شده
 :(19: 1986امامی، ر.ک؛ ) کند عامدانه بازی می حکیم پیر،جا در انتساب فع  به شاه و  ابهج

                                                           
1. Enlargment of Personality 

2. Rebirth 
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 کشههتن ایههن مههرد بههر دسههت حکههیم  »
 

 «بههیم نههی پههی اومیههد بههود و نههی ز      
 (14؛ 1: 1933)مولوی،                   

 گهههر نبهههودی کهههارش الههههام الهههه   »
 

 « او سههگی بههودی دراننههده، نههه شههاه     
 (19 :1933 مولوی،)                      

، بیهان  نمود پیهدا کهرده  مختلف در ادبیات عرفانی  های گونهمراح  سلوک که به  تمام
است؛ یعنی سالک بایهد   قیرسیدن سالک به مقام عاش ت وفرایند فردیّ نخست ۀسه مرحل

ی برسهد؛ مقهامی کهه بزرگهانی چهون      مراح  سلوک عرفانی به مقام عاشق نخست با طیّ
روانی سالک به  ۀهنگام که هست  آن یده بودند. سپسبایزید بسطامی و... به آن رسج، حالّ

د، دیهدار  یاب نمود می خویش که به صورت پیر خردمند« نخویشت»با نهایت پالودگی رسید، 
مقام معشهوقی کهه مقهام     به رسد و دی دوباره میبا متابعت و پیروی از او به تول کند و می

 ۀاز منظهر نظریه   مقام معشوقی موالنا نیز د.شو می نائ انسان کام  یا انسان نورانی است، 
به انسانی کامه  و   پایانو در  است ت را طی کردهمراتب فردیّ ، مقام فردی است کهیونگ

 .است هاست، رسید« خویشتن»مودی از پیری خردمند که ن

 نتیجه. 9
برخهی  ند و هسهت   مراتبی دارند؛ برخهی عاشهق   بزرگان تصوّف و عرفان ۀاولیاءهللا در اندیش

  هها پنههان   معشهوقان از دیهده   اما ،ستان بر همه پیدا. عاشقان ظاهرند و احوال آنمعشوض
، شمس و ولد سلطانبه زعم کنند.  جز بر معدودی از خاصان فاش نمی را ند و راز خودهست

ای در مراتب  در مقام معشوقی، سالک به اندازه رسیده به مقام معشوقی بودند. موالنا اولیای
. در این مقام، جایگهاه عاشهق و   شود میعاشق او  رسد که خداوند عشق  به حق به اوج می

، ولهد  انسهلط  ۀبه گفته  بار، خدا عاشق است و بنده، معشوض.  و این شود میمعشوض، عو  
رسیدن به چنین مقامی مسهتلزم دیهدار سهالک بها فهردی اسهت کهه بهه مقهام معشهوقی           

 ولد سلطانف از آغاز تا روزگار وهای بزرگان تص با بررسی نظریه ،. در این مقالهاست هرسید
و  روزبههان بقلهی شهیرازی    همدانی، القضات عین احمد غزالی، های در نظریهدریافتیم که 
مطهابق بها    در مقام مقایسه، مقام عاشقی. است هدمعشوقی اشاره ش به مقام شمس تبریزی

 سهایه و  کشهف  خودآگهاه، )پدید آمهدن رنهج و انهدوه در    نخست فرایند فردیّت  ۀسه مرحل
 پهس از که قهرمان « فرایند فردیّت» ۀواپسین مرحل باانکشاف آنیما( است و مقام معشوقی 

و انسهانی   شهود  می نائ به تمامیت روانی  ،پیر خرمند ۀدر چهره و نمای« خویشتن»دیدار با 
فرایند فردیت در آثار موالنا و خوانشی تاریخی  ۀبا بازجُست مراح  چهارگان گردد. کام  می
در زنهدگی   در مثنوی معنوی به این نتیجه رسیدیم که موالنا« پادشاه و کنیزک»از داستان 
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و بهه   بهود  طی کهرده ت را دیّنخست فرایند فر ۀپیش از دیدار با شمس، سه مرحل ،عرفانی
ه عنوان پیر خردمند اسهت  شمس تبریزی ب پس از دیدار با اما ،آمده بود نائ مقام عاشقی 

 .آمد نائ ی دوباره به مقام معشوقی دتول با و گسترش پیدا کرد که شخصیت او
 ها نوشت پی
 (.66: 1988نیا،  صدری افزوده شد )ر.ک؛ فرهنگ مأثورات متون عرفانیاز کتاب  .1
، در شر  حدیث، به  آمده« قٌاش ا عَنَأَ»رغم اینکه در نص حدیث،  به، )ص(، در ترجمۀ حدیث پیامبرتمهیداتدر متن  .6

:  1941)همدانی، « بنده را گوید: تو عاشق و محبّ مایی و ما معشوض و حبیب توایم»است:  جای عاشق، معشوض آمده
نیا،  صدریر.ک؛ است ) آمده« معشوض»، تمهیداتبه تبعیت از متن نیز  فرهنگ مأثورات متون عرفانی. در متن (116
1988 :66.) 
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