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جانبه  موضوع انسان و انسان : موالنا  عارفی است که در آثار خود،  همه زمینه و هدف
کامل را به بحث میگذارد. او در اشعارش به معرّفی یک الگو براي کامل بودن و کامل  
شدن  پرداخته است. موالنا با تأمل بر زندگی معنوي و روحی بشر، براي سوق دادن او  

 المی و ایرانی به خود اختصاص داده است.به کمال  جایگاهی واال در عرفان اس
هاي تحلیلی به تطبیق نظریه-این مقاله بر آن است تا با روشی توصیفی روش مطالعه:

را در  برتر کمال در علم روان  انسان کامل   و  بپردازد  شناسی و غزلیات شمس موالنا 
ل، فروم، یونگ و شناسانی چون آلپورت، مزلو، راجرز، فرانکاندیشۀ موالنا  در کنار روان 

 پرلز  بنشاند.  
در روند رسیدن به کمال اگرچه که وجوه تشابه بسیاري نتایج نشان میدهد    ها:یافته

ل سختیها و  دیده میشود، مانند تحمّ  شناسان نامبرده و موالنا  ههاي همۀ روان در دیدگا
هاي دیگر  فهلّوافزایی و بسیاري مت دیگران، هماله به نیازها و مشکگذر از بحرانها، توجّ

) بیشترین شباهت و  %22) و فروم ( %29پردازان، نظریات یونگ (مّا از میان این نظریها
) کمترین نزدیکی را به  عناصر و ویژگیهاي «وصال به  %7) و راجرز (%4نظریات پرلز (

 کمال» در غزلیات موالنا داراست. 
هوم انسان کامل پرداخته، اما  در بستر عرفان ایران به مف  که موالنا   هالبتّ  گیري:نتیجه
آگاه خودهاي ناشناسانه به انسان و سیر کمال او در تجربه اي شخصی در نگاه روان شیوه
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 میسازد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Rumi (Mawlānā) is a mystic who has 
discussed the subject of man and perfect man comprehensively. In his poetry, 
he introduces a touchstone for being complete and becoming complete. Having 
contemplated the spiritual life of man and ways to direct him toward 
perfection, Rumi has gained a great status in Islamic and Iranian mysticism. 
METHODOLOGY: The present article attempts to compare the major theories 
of perfection in psychology with  Rumi’s Shams Sonnets through an analytical 
descriptive method and then juxtaposes Rumi’s idea of perfect man with that 
of psychologists, including Allport, Moslow, Rogers, Frankl, Fromm, Jung, and 
Perls. 
FINDINGS: The results show that bearing the problems, overcoming the crises, 
caring for others’ needs, and fellowship are of the commonalities that the so-
called psychologists and Rumi share regarding the process of perfection. Jung 
and Fromm’s ideas, each with ٢٩٪ and ٢٢٪, are the most similar and Perls and 
Rogers’s ideas, each with ٤٪ and ٧٪, are the least similar to Rumi’s elements 
of reaching perfection. 
CONCLUSION: Rumi has addressed the content of perfect man in the context 
of Iranian mysticism and has maintained a personal psychological view toward 
man and the process of perfection in The Works of Shams  and this makes him 
analogous to the psychologists, such as Moslow, Jung, and Fromm. 
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 مقدّمه 
ازآنجاکه مهمترین خلقت در جهان آفرینش، انسان است، مبحث «انسان کامل» داراي اهمیّتی خاص است. انسان 
همواره در پی بهبود اوضاع و جایگاه خود بوده است و برخالف سایر جانداران که به روال ثابت زندگی قانع هستند،  

دهی اجتماع بسوي آرمانی براي جهت    بخشنجات  تعریف انسان کامل همواره مدلیپیوسته طالب تغییر بوده است.  
ی گامی  سشناعرفان ایرانی با طرح مفهوم انسان کامل و بیان دقیق ویژگیهاي روان  ،در این قلمرو  بوده است.  عیّنم

هاي انسان کامل عرفان را در  موالنا یکی از برترین نمونه گیري بسوي آن آرمان برداشته است.  اساسی در جهت
ند و  کتنها طرحی براي انسان کامل ارائه میدر قرن هفتم نهخصی در دیوان شمس عرضه میکند. او  اي شتجربه

خویشتن و معشوق خویش را بیواسطه بعنوان مدلی ،  شناسانه میکاود که در دیوان شمستی روانانسان را با دقّ
هدف .  سی کمال قابل پیگیري استشناشناسی باالخص رواناي که امروز در روانآشکار از کمال مینمایاند. عرصه

گرا مورد شناسان کمال است. به این منظور نظریات روان در غزلیات موالنا انسان کامل یشناسنتحقیق بررسی روا
الگوقرار گرفته    بررسی روش تطبیق داده شده است.  بر غزلیات موالنا  شناسی یونگ)  (با تکیه بر روان آنان    ي و 

تحلیلی است. پس از مطالعۀ کامل غزلیات شمس و استخراج نکات و عناصر مربوط  -تحقیق در این مقاله توصیفی
، مورد تحقیق قرار گرفت بندي شده استبرداري طبقهبه انسان کامل  از اشعار او، ابیات مورد نظر که بصورت فیش
شناسان موردنظر، مورد توجّه  هاي رواناط آن با نظریهو با استخراج نکات مرتبط با ویژگیهاي انسان کامل و ارتب

 اي بوده است.برداري از منابع کتابخانهشایان ذکر است ابزار تحقیق  فیش قرار گرفت. 
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
مثال تورج    فراوان چاپ شده است. بعنوان  یو مقاالت  هاانسان کامل در غزلیات شمس کتاب  ي هایژگیو  ۀ  نیدر زم
ی،  در عرفان اسالم   نیرا به چاپ رسانده است. همچن )  1393( در غزلیات شمس    کمال   یشناسن رواکتاب    ییعقدا

تعدادي مقاله نیز به بررسی این ه است.  که درخور توجّ  تألیف کردهرا  )  1389(   کاملال  کتاب االنسان  ینسف  زیعز
) که به بیان 1379نشناسی» (سیف،  نسان کامل از دیدگاه روااند که به آنها اشاره میشود: مقالۀ «اعنوان پرداخته

انسان ایجاد پیوند نظرّیات روانشناسی، فلسفه و مذهب دارد. مقالۀ  تناقضات مواضع  شناسی پرداخته و سعی در 
انسان و  کامل  (آل عصفور،  انسان  موالنا  به جنبه1385شناسی  عرفان،  در  کامل  انسان  بررسی سیماي  با  هاي ) 

صفت،  گرایی (نیکاگونی وجود انسان در مثنوي معنوي پرداخته است. و مقالۀ انسان کامل در اسالم و انسانگون
 ات یغزل گرا مورد بررسی قرار داده است. در زمینۀ  ) که انسان کامل را از منظر اسالم و روانشناسان انسان1385

 تفاوت، وجود دارد.  هاي مشابه امّا منمونهمل اک   ی انسانشناسنروا دگاهیشمس از د
 

 بحث و بررسی 
 انسان کامل کیست؟ 

کلمۀ کمال از «کَمَل» مشتق شده است و در لغت به معناي تمام شدن، تمامیّت، مقابل نقص (لغتنامۀ دهخدا، ذیل 
عمودي باال رود، میگویند کمال یافت. مثالً وقتی   واژة کمال). مطهّري نیز آورده است که «زمانی که شیء درجهت

). انسان 6کس کامل شد، یعنی یک درجه عقلش باالتر آمده است» (انسان کامل، مطهّري: ص میگویند عقل فالن
برترین آفریدة خداوند است که استعداد رشد فراوانی دارد. شناخت گوهر وجود انسان، رمز فهم مبدا و مقصد او در 

به کمال است. در گذر از مسیر توجّه به انسان و تربیت او به مفهوم انسان خواهیم رسید. آنچه بعنوان   راه رسیدن
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نقطۀ پایان مکاتب روانشناسی و علوم تربیتی مورد توجّه قرار گرفته، آن است که همه بر این نظرند که رهایی از 
صی را سالم بدانیم کافی نیست. نداشتن بیماري پریشانه براي اینکه شخبیماریهاي عاطفی یا نداشتن رفتار روان

عاطفی، تنها نخستین گام ضروري بسوي رشد و کمال است و انسان پس از این گام، راهی دراز درپیش دارد» 
عربی هم بعنوان یک عارف، معتقد است انسان کامل، موجودي است که ). ابن18(روانشناسی کمال،  شولتس: ص  

یگردد. «انسان کامل مقصود اصلی آفرینش است و عالم هستی براي او آفریده شده است. بوسیلۀ او سرّ حق ظاهر م
در او و مشاهدة اسما و صفاتش در وجود او و این مشاهده ممکن نیست مگر در انسان کامل، زیرا تمام عوالم کلیّه  

ن صفات، انسان کامل و جزئیّه در وجود او مختفی است، روحش عالم کبیر است و جسمش عالم صغیر؛ بنابر ای
). نسفی نیز مینویسد: «انسان کامل آن است که 89الحکم، ابن عربی: صالیق مرتبۀ خالفت حق است» (فصوص

 ).   97در شریعت، طریقت و حقیقت کامل باشد» (انسان کامل، نسفی: ص 
 

 روانشناسی کمال (انسان کامل)  
ن است. در سالهاي اخیر شمار روزافزونی از روانشناسان رسیدن به کمال یا خودشکوفایی باالترین سطح سالمت روا

آورده روي  آدمی  در شخصیّت  دگرگونی  و  کمال  قابلیّت  انسان به  ماهیّت  به  نو  دیدي  با  کمال  روانشناسان  اند. 
گرا به انسان کامل میپردازند و در جستجوي جنبۀ سالم طبیعت انسانی هستند. «هدف مینگرند. روانشناسان کمال 

پریشی نیست، بلکه بیداري و رهایی استعدادهاي عظیم نژندي و رواناسان کمال، درمان دچارشدگان به روانروانشن
از قوّه به   فعل رساندن و تحقّق بخشیدن به تواناییهاي خویشتن و یافتن معناي ژرفتري در زندگی انسان براي 

، 1یشتر از همه افرادي مانند آبرهام مزلو). از میان مکاتب روانشناسی، ب1است» (روانشناسی کمال، شولتس: ص
گرا اند. مزلو بعنوان پدر رویکرد انسان» به این موضوع پرداخته4، و کارل گوستاو یونگ 3، ویکتور فرانکل 2کارل راجرز

سعی در شناخت انسان داشت و مینویسد: «آدمهاي خودشکوفا (انسان کامل) درك بهتري از واقعیّت دارند و آنها 
ز سایرین به حقایق پی میبرند، عدم صداقت را در دیگران کشف میکنند و در قضاوتهایشان کمتر به دام  بیش ا

افتند. او معتقد بود گرایشهاي درونی حتّی اگر ضعیف باشد، باقی خواهد ماند و شخص داوري میافکار قالبی و پیش
راجرز در نظام شخصیّت به یک انگیزش یا   ). 119را به شکوفایی میرساند» (روانشناسی شخصیّت سالم، مزلو: ص  

از دیدگاه راجرز   5هاي شخصیّت است، قائل است. رایکمنیک نیاز اساسی که همان صیانت، فعلیّت و اعتالي جنبه
مینویسد: «گرایش به کمال و خودشکوفایی در واقع میل مبرم هر انسانی به گسترش، بسط، خودمختاري، تحوّل 

الیه مدفون میکنند. بااینحال معتقدم این گرایش در  دفاعهاي روانی، این گرایش را الیه  و رشد و پخته شدن است.
). 83هاي شخصیّت، رایکمن: صهمه وجود دارد و مترصّد آن است تا با شرایط مناسب، آزاد و پدیدار شود» (نظریه

یک فرآیند پویا و جاري است   در روانکاوي یونگ، «خود» نقش اساسی را ایفا میکند. او میگوید: «تحوّل شخصیّت
که سراسر زندگی را در برمیگیرد. شخص پیوسته در حال تحوّل است، مهارتهاي جدیدي کسب میکند و بسوي  

بر تجربیّات و اتّفاقات گذشته، اهداف آتی را نیز در تعیین رفتار مؤثر میداند» تحقّق «خود» حرکت میکند. او عالوه
شناسان وجودگراست، در نظریۀ خود، ).  فرانکل نیز که جزو روان39ونگ: ص  (انسان در جستجوي هویّت خود، ی

 
۱. Maslow, Abraham 
۲. Rogers, Carl Ranson 
۳. V.Frankl 
٤. C.G.Jung 
٥. Ryckman,Richard 
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تحت عنوان معنادرمانی، تالش کرده است انسان را از فرازونشیبهاي زندگی گذر دهد تا او را به سرمنزل رستگاري 
ه  پختگی و تحوّل گرایانی است کنیز از جمله انسان  1). آلپورت281برساند (انسان در جستجوي معنی، فرانکل: ص  

هاي شخصیّت، بر است (نظریهشخصیّت از دید او داراي اهمیّت است و معتقد است پخته شدن شخصیّت، زمان
 ).  129رایکمن: ص

 
 شناسی کمال (انسان کامل) از نگاه موالنا روان

و معرفتش مورد توجّه است، در باب انسان   هاي خداشناسیالدّین بلخی، بعنوان شاعر عارفی که شیوه موالنا جالل 
که  جوهر هستی  -اي که با  خالقش خداوند  هاي ناب و خلّاقانه است. از نگاه او، انسان در رابطهکامل نیز داراي ایده

دارد معنا یافته است. «موالنا از مفهوم  انسان کامل که حقیقت محمّدیه مظهر اتمّ تمام مراتب آن محسوب   –است
به علل تعبیر میکند؛ ازآنرو که انسان کامل یا به زعم خود موالنا، ولی حق از خود فانی است، آنچه بر وي میشود  

). انسان در عرفان اسالمی 613کوب: ص  حاکم است عقل جزوي نیست و عقل کُلّ است» (با کاروان حلّه، زرّین
دا میرسد. موالنا نیز در راستاي این تفکّر،   جایگاهی ویژه دارد و انسان کامل به مقام خلیفۀ الهی و جانشینی خ

معتقد است انسان کامل کسی است که با ترك عالیق مادّي و مهار کردن نفس امّاره و تهذیب اخالق، توّلدي تازه  
-در جهانبینی و اندیشۀ خود پیدا کرده است. البتّه او با تکیه بر عشق، سکر و مستی در کنار موسیقی و سماع  

الدّین همایی «انسان پرواز بسوي کمال را رهنمون میشود. جالل -هاي ناهشیار میکشاندرا به عرصه  عواملی که ما
کامل»را از منظر موالنا چنین معرّفی میکند: «عظمت مقام انسان کامل اعم از انبیا و اولیا در نظر مولوي به حدّي 

دا از سایر افراد بشر میشمارد. انسان کامل است که آن گروه را نوعی ممتاز و صنفی جدا و داراي روح و جانی ج
). 807:  ص2نامه، همایی، جمظهر تامّ و تمام الهی و آیینۀ سرتاپانماي حق و نایب و خلیفۀ خداوند است» (مولوي 

روانشناسی معاصر و مدرن مسلّم ساخته است که شخصیّت انسان میتواند و باید پرورش پیدا کند. این پروردگی  
اي به خود میگیرد و بنابراین ارادة فرد آغاز میشود براثر عوامل محیطی و اجتماعی شکل ویژهکه با خواست و  

اي است که اگر جامعه زمینۀ مساعدي براي رشد و  میتوان بر آن بود که هر انسان مجموعۀ استعدادهاي بالقوّه
طبیعت یا اسیر فطرت خود نیست؛ تعالی آن فراهم نیاورد، شکوفا نمیشود. «انسان برخالف جانوران دیگر، محکوم 

برداري از تجربۀ دیگران، افق زندگی را بگسترد و هاي خود یا بهرهبلکه توانایی آن را دارد که با گسترش تجربه
). در نهایت میتوان به این 175پور: ص  شخصیّت خود را دگرگون سازد و همواره تکامل یابد» (فرویدیسم، آرین

قت روانکاوي، ناخودآگاه ادبیات است. پاینده بر این باور است که «ادبیات زبانی است نکته اشاره کرد که در حقی
به خودش یا نام گذاردن بر خودش از آن استفاده کرده است. ادبیات خارج از  که روانکاوي براي سخن گفتن راجع

دارند» (گفتمان نقد ادبی، اي دوسویه  روانکاوي نیست که روانکاوي بر آن اعمال شود. روانکاوي و ادبیات رابطه
 ).  284پاینده: ص

نهضتهاي   ساخت:  دگرگون  را  علم  این  چهرة  که  داد  رخ  روانشناسی  در  اساسی  فکري  انقالب  بیستم،  قرن  در 
به انسان و کمال او دارند که برگرفته از  گرایی. هرکدام از اینها دیدگاه خاصی راجعروانکاوي، رفتارگرایی و انسان

بینی یا کنترل او. در واقع  نهاست. آنها معتقدند هدف روانشناسی، شناخت انسان است؛ نه پیش بینی آنوع جهان 
هاي  گرا علیه روانشناسیهایی بوجود آمد که توجّهی به قابلیّتهاي انسان، براي شکوفا کردن استعدادروانشناسی انسان 

 بالقوّة خود و رسیدن به سطح باالیی از کمال، نشان نمیدادند. 

 
۱. G.Alport 
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 نظریۀ آلپورت و موالنا 

: «تمایل به جستجو، بخاطر آوردن و آمده  بینیخوشدربارة  ت سالم»  در کتاب «لذّ:  باشیبینی و خوشخوش
است، نه صرفاً نوعی واکنش انفعالی که او  االنۀ فردبخش. این تمایل یکی از اولویتهاي فعّتانتظار کسب تجارت لذّ

اورنشتاین و سویل: ص  ابی زندگی تشویق کندهاي روشن و آفت ه به جنبهرا به توجّ ). 189» (لذّت ذهن سالم، 
آیند است (روانشناسی کمال، شولتس: تصویري که آلپورت از طبیعت و ذات انسان بدست میدهد، نیز مثبت و خوش

را   بینیآور نشاط و شور است در اکثر غزلیات خود این خوش بین، شاد و پیام). موالنا نیز که شاعر خوش29ص
 بتصویر کشیده است:

 مست شوند چشمها از سکــــرات چــــــــشم او 
ــقی  ــید هین، گر تو ملیح و عاشـ  کان نمک رسـ

 

ــص  ـــ ــافت صبارقـ ــتها پیش لطـ ـــ  کنان درخـ
 کاس ســتان و کام ده، شــور گزین، نه شــوربا 

 ) 30(غزلیات شمس: ص                             
ــد دان میرسـ ان بـخت خـن دانیم و خوش ـک  امروز خـن

 
ــد  ــوي میدان میرس ــلطانان ما از س ــلطان س  س

 ) 177(همان: ص                                      
   

 را در وصال معشوق میبیند: باشیموالنا همواره این خوش
ــصرم آمد ــع و بـ ــمرم آمد، سمـ ــمس و قـ  شـ
ــفر کردم ــد دردم، در عشـــق سـ  از حد چو بشـ

 

یمبرم آمــــد، وان  کــــان زرم آمــــد    وان ـس
ه ا رب ـچ د  ـی آـم ــفرم  ه زین سـ ا ـک ادتـه ـــع  سـ

 ) 229(همان: ص                                      
 پایۀ عبادت و نماز میداند: باشی و سرور در حدّي است که آن را همبراي موالنا اهمیّت خوش 

آمــد نــمــاز  چــون  عــیــش  و  ــرت  عشــ  ایــن 
 

ــد   ـــ ــدست آمـ ـــ ـــ ــن  دردي درد،  آبـ ـــ  ویـ
 ) 249(همان: ص                                    

 براي انسان کامل و وارسته هر لحظه از زندگی باید سرشار از امید و خوشی و خوشنودي باشد:
 سالی دو عید کردن، کار عوام باشد

 
اشـــد   د ـب ان را هر دم دو عـی ان ـج ــوفـی ا صـ  ـم

 ) 320(همان: ص                                     
ــم  را هر که  ـــ ــرش و  پرغـ ـــ ــدي   تـ ـــ  دیـ

 
ــنیست ع  ــــ ــوالی   و زان اشق  ــ ــــ  نیست   تــ

 ) 104(همان: ص                                      
 کن  رها  را      غــــــم   عــــــاشقی  تــــــو  اگر

 
ــعروس  ــم   و   بین   یـ ـــ ــا  را   ماتـ ـــ  کن  رهـ

 ) 761(همان: ص                                    
ۀ در   اـن ت  از   بودن   غم  ـخ اشــــد   دون   هـم  ـب

 
در دل دون  اشـــدو اـن ــرار تو چون ـب ت اسـ  هـم

 ) 201(همان: ص                                     
 

 
 : میکشد بتصویر اینگونه را روحانی باشیخوش  این او

 او   از   آثارم  جـمله  شــده، نور حور شده، دلم  مأواست    جنت دلم،  اقصاست مسجد 
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 سوسن و گل میشکند در دل هشیارم از او کند؟ چه ندارد گریه بود، خنده   گل قسمت 
 ه به عالم ترشی، دورم و بیزارم از اوـــهرچ کنم؟  چه  ه ندارمشادي است دلم، غصّ ۀخان

 )785(همان: ص                                                                                                     
 باشی، یافتن شادي در دل غم است. هاي دیگر از این خوشنمونه       

 دنیاز فتح و ظفر خند ودــامان بــکار خ را درشکنندــم دم چو ــانم خنــصدف م  به
 )699(همان: ص                                                                                                      

ــمس:       ــفـحات: (غزلـیات شـ  677/2،  656/9،  646/7،  640/6،    538/5،  498/4،  496/2)، (هـمان:  465/2در صـ
،697/1  ،709/3 ،755/4 ،847/1 ،959/2 .( 

انسان کامل از  نظر آلپورت امیدوار است و همواره امید خود را در شرایط دشوار و پیچیده حفظ میکند امید:  
). موالنا نیز همواره انسان را به امیدواري ترغیب میکند و ناامیدي را جزو صفات 34(روانشناسی کمال، شولتس: ص  

 پناهیها یار و یاور بشر میبیند: و حضرت حق میداند و او را در همۀ بیناپسند میداند. او امید اصلی انسان را خداوند  
 اومید همه جــانها از غیــب رسید، آمد نومید مشــو جانــا کــاومید پـدید آمد
 کان شاه که یوسف را از حبس خرید، آمد  نومید مشو اي جان در ظلمت این زندان

 )227(همان: ص                                                                                                      
 «دستــت گیــرم  به فــضل خـود زود»  اومیــد  تو،  هــــر  دمی   بگوید: 

 )312(همان: ص                                                                                                    
 آیند: غزل زیر نیز به این مفهوم اشاره دارد که ناامیدیها و امید به نور در دل تاریکیها به سراغ ما می

 امروز براند نه که فردات بخواند  گرت اشی که تو را یار براندــ ومید نبــله نــه
 ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند  در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا

 ) 333(همان: ص                                                                                                
هاي بابصیرت را به پند تک اجزاي طبیعت، نیرو و کشش بسوي باالتر و برتر شدن را میبیند و دیدهموالنا در تک

 گرفتن از آنها فرامیخواند: 
ارد،    ا گــــــــــــر مینـب ــدابــــــرـه د شـ  نـق

 
دگــــر   آبــی  زنــدگی  بــراي   از 

 )407(همان: ص                                      
 او اشاره به فصل بهار میکند که طبیعت هرساله از نو بپا میخیزد. پس چرا انسان باید ناامید باشد؟

 رازي که خاك داشت، کنون گشت آشکار تخمی که مـرده بود، کنون یافت زندگی 
 )412(همان: ص                                                                                                    

 1013/،3  878/4،94،  820/2،  723/4)  (همان:  512/2:  1387هاي دیگر امید در صفحات: (غزلیات شمس:  نمونه 
.( 

اند. آلپورت هفت مرحلۀ د» و «خویش» بسیار سخن گفتهآلپورت و راجرز هر دو از پرورش «خو پرورش خود:  
اصلی براي پرورش خود درنظر میگیرد که شامل خود جسمانی، تشخیص هویّت خود، احترام به خود، گسترش  
خود، تصویر از خود، عینیّت بخشیدن خود (خودشناسی)، و تالش است. آلپورت معتقد است آدمی باید «خود» را  

). موالنا نیز از تحرّك و پویایی سخن میگوید و 45هاي شخصیّت، رایکمن: ص  خشد (نظریهبا فعالیّت، گسترش ب
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به پرورش «خویشِ خویشتن» معتقد است. در بیت زیر ، «عینِ عیان» به معنی ذاتی است که در کمال عیانی و  
 ظهورست.

 بدانید،  بدانید که در «عین عیانید»  برانید، برانید کــه تـا  باز  نمایند 
 بنازید،  بنازید که خوبان  جــهانید سواریدبتازید، بتازید که  چاالك
 ) 231(همان: ص                                                                                               

 گسترش خود در این بیت نیز مالحظه میشود: 
بــودي  چــنــیــن  بــود  ــا  ت بــرافــزودي  روح   بــر 

 
رّ  ــادا   ـف ب ن  ـی چــن ــاد  ب ــا  ت ــد  شــ روزان  ـف و   ـت

 ) 78(همان: ص                                       
ذرم ا بـگ ت درـی ان را بردرم وز هـف ـــم ت آسـ  هـف

 
من  سرگردان  جان  در  بنگري  دلبرانه   چون 

 )1022(همان: ص                                    
د و پرورش مییابد. «گل چه بود که گل تویی (همان: ص  انسان کاملِ موالنا کسی است که مانند «گُل» میشکف 

یافته رهایی از وابستگی  به تأیید دیگري )» . از نظر موالنا یکی از ویژگیهاي کمال و رسیدن به منِ کمال 1071
 است: 

  چــون گــل بشکفت و روي خود دید
 

 زان پــــــس ز  قــــــبول  و  رد نتــــــرسد 
 ) 258(همان: ص                                     

 به درون توسـت مصـري که تویی شـکرسـتانش 
 

نــداري   ــکر  شـ مــدد  بیرون  ز  اگر  غمــت   چــه 
 ) 949(همان: ص                                    

 895/6،  754/4،  444/6،   443/1،  417/5،  398/4)، (همان:   351/2هاي دیگر در صفحات (غزلیات شمس:   نمونه
،955/7  ،991/2 ،992/5 ،1024/6 .( 

راجرز در نظام شخصیّت به یک انگیزش قائل است. به اعتقاد او در بشر میل ذاتی براي آفرینندگی    راجرز و موالنا:
). موالنا نیز در این جهان به  43، خود اوست (روانشناسی کمال، شولتس: ص  هست و مهمترین آفریدة هر انسان

آفرینش و تغییر مشغول است. معشوق، مدام تغییر چهره دارد، عاشق (انسان کامل) نیز در پی تغییرات معشوق، 
 به آفرینشهاي جدید میپردازد. 

صیّت سالم مدّ نظر داشته است، این است اي که راجرز در تلقّی شخنخستین نکتهرفتن:    روند «بودن» به پیش
پایان  تحقّق خود پیش میرود، هیچگاه  نه مقصد.  بودن؛ و مسیر است،  نه حالت  روند است،  که شخصیّت سالم 
نمیپذیرد و وضعیّتی ایستا ندارد. موالنا نیز این تحرّك و روند دائم را متذّکر شده است. انسان کامل نیز به پیش 

 د:ایستمیرود و بازنمی
ان آب اـی ــد، جوـید او ـپ اشـ  هر ـکه چون ـماهی نـب

 
ان کنـد؟  اـی ـپ فکرت  بود کی  مـاهی  او   هر کـه 

 ) 265(غزلیات شمس: ص                          
ــم ــی ــدر  آی ــ ــص ان ــ ــه  رق ــ ــون  ذرّه  ب ــ ــ  چ

 
ــخّر  آییم  ـــ ــو  را  مسـ ـــ ـــ ــورشید تـ ـــ  خـ

 ) 580(همان: ص                                    
حرکت  از  و  میروند  پیش  و  هستند  تکاپو  در  عالم  تمام  چطور  که  فرامیخواند  طبیعت  در  بدقّت  را  ما  موالنا 

هاي تبدیلی ایستند. «تبدیل یکی از رایجترین فرمهاي تصویرسازي موالناست. موالنا در بکارگیري این تشبیهبازنمی
اي راغب است که میتوان این الگو را از ویژگیهاي سبکی او برشمرد» (بررسی تشبیهات در غزلیات شمس زهبه اندا
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 ). 69تبریزي، ماحوزي: ص
ــقی  ــوي آن  عش ــ ــار  س ــ ــر   ب ــ  بیامدیم  دگ

 
ـــیب  او  پــــــري زایی   ــت ز آسـ  ـکه دیو گشـ

 ) 889(غزلیات شمس: ص                          
ــود ه ــوره چونهم بحر پرگوهر شـ ــود م شـ  کوثر شـ

 
 جان شـود جمله    جسـم همکان شـود  لعلسـنگ هم   

 ) 324(همان: ص                                    
 خـــاك شـــوم، خاك شوم تا ز تو سرسبز شوم

 
ــجده  ــوم س ــمآب ش  کنان تـــــا به بیابان  برس

 ) 520(همان: ص                                     
 اندك ز کــــــوه  سنــــگ  کــــــشند اندك

 
ــردن   ــ ــان  ک ــ ــ ــش ــ ــوه را  ک ــ ــ ــوان ک ــ ــ  نت

 ) 767(همان: ص                                    
 ). 881/4، 713/3، 690/5و 620/3، 427/3هاي دیگر در صفحات (غزلیات شمس:  نمونه

طبق تحقیقات راجرز، افرادي که به تحقّق خود میپردازند، براستی  خود بودن و عدم تظاهر: (مقابله با نقاب):  
خودشان هستند. خود را پشت نقابها و صورتکها پنهان نمیسازند و به آنچه نیستند تظاهر نمیکنند. به اعتقاد راجرز 

که   اصولی  و  آداب  با  میپردازند،  خود  تحقق  به  که  کردهکسانی  وضع  (نظریهدیگران  نمیکنند  زندگی  هاي اند 
زدایی . او این صورتکمایاننـدنُا دقیقاً آن نیستند که مـیهبر این باور است انسان  موالنا  ).187شخصیّت، رایکمن: ص  

 و خود بودن را بسیار توصیه کرده است:
 مغز نداري مگر؟ تا کی از این پوست پوست؟ پوست رها کن چو مار، سرتو برآور ز یار

 )148(غزلیات شمس: ص                                                                                            
 موالنا میگوید هرگاه رنگها و نقشها را از خود دور کردیم تنها آن زمان است که به کمال میرسیم:       

 جان را نتوان دیدن، من جان خراباتم مرا بینی، اي بستۀ نقش تن؟خواهی که 
 ) 522(همان: ص                                                                                                

 رنگی را در وحدت میداند:موالنا یک
 می گلرنگ بده، تا همه یکرنگ شویم  ساقیا عربده کردیم که در جنگ شویم

 ) 622(همان: ص                                                                                               
 تا شرق و غرب بینی سلطان من گرفته بشکن طلسم صورت، بگشاي چشم سیرت 

 ) 874(همان: ص                                                                                                 
، 28/  822،   746/2،  3/   528،    493/2،    457/3) (همان،  3/   302هاي دیگر در صفحات: (غزلیات شمس:  نمونه  

22 /4 ،780/3748 ،890/2 ،896/3  ،946،966/5  ،972/4 ،1010/5.( 
فروم همواره تصویر روشنی از شخصیّت سالم بدست داده است. او عشق میورزد، آفریننده است و فروم و موالنا:    

 ). 71جهان اطراف و خود را بطور عینی ادراك میکند (هنر عشق ورزیدن، رایکمن: ص 
ن گفته است. عشق نیروي فروم در کتاب «هنر عشق ورزیدن» بطور مفصّل درمورد عشق و شرایط آن سخ  عشق:

فعّال بشر است. نیرویی که موانع بین انسانها را میشکند، آدمیان را به یکدیگر پیوند میدهد و در عین وحدت، 
پذیري (هنر عشق ورزیدن، فردیت انسان را بجاي خود باقی میگذارد. عشق مورد نظر فروم، فعّال بودن است، نه فعل

شق و حاالت آن، آنقدر توصیفات و تعابیر گوناگون دارد، که شرح و بسط آن، ). موالنا در بیان ع33رایکمن: ص
 قدر میتوان گفت که او گفته است:مجالی وسیع میطلبد. همین
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 همــچو   غریب  عربی   در  عجم  عشق غریب است و زبانش غریب 
 ) 658(غزلیات شمس: ص                                                                                    

انگیز عشق،  محور تمام غزلها و مبحث اصلی موالناست. «این عشق، عشق الهی، پاك، سرشار، پرخروش و شگفت 
دلی  یزي» متجلّی میشود. همان پیر روشناست. عشقی اینچنین که دستمایۀ عرفان اوست، در وجود «شمس تبر

که آفتاب دیوارش خرمن مستعد روح موالنا را به آتش کشید و هرچه جز معشوق را سوزاند» (ذره و خورشید، 
و پیوندش با   فروم انسانی را که از نظر روانی سالم است، کسی میداند که با عشق زندگی میکند).  393صبور: ص  

). سخن گفتن از «عشق» در غزلیات شمس، کاري بس دشوار  236عۀ سالم، فروم: صت (جام جهان از راه عشق اس
 است:

 و چه زیباست خدایاو چه خوبست  چه نغزست  زهـی عشق، زهی عشق که ماراست، خدایا 
 چه پنهان و چه پنهان و چه  پیداست  خدایا  چه گرمیم چه گرمیم ازین عشق چو خورشید

 ) 51(غزلیات شمس: ص                                                                                               
 جز عشق هرچه بینی همه جاودان نماند نه که هرچه در جهان است نه که عشق جان آنست 

 ) 281(همان: ص                                                                                                  
 در نظر موالنا کیمیا، عطاي مبدّل حق و نظر مرد کامل است که ماهیّت مردمان را دگرگون میکند.      

 خاك را  گنج  معانی میکند  کیمیاي کیمیاساز است  عشق 
 گه  خـرد  را نردبانی  میکند  ـاه درها مـیگشاید  بر فلکگـ

 )306(همان: ص                                                                                     
 موالنا میگوید این عشق است که مشوّق و عامل اصلی برانگیختگی آدمی میشود:     

 من چو بادم، تو چو آتش، من تو را انگیختم»  ز خود مبین عشق گوید: «راست میگویی، ولی ا
 )595(همان: ص                                                                                                      

 عشق درمان بیماریهاي نفس و آز و غرور و حسد و خشم است که در نماد اژدها تجلی مییابد:   
 

 د، هین، دفع اژدها کن از برق این زمرّ گر اژدهاست بر رَه، عشق است چون زمرّد   
 ) 745(همان: ص                                                                                           

 مستی او از بادة عشق است که او را به درون ناآگاه رهسپار میکند:     
 زان باده مـــدان کــز دل انگــور برآمد این هستی و این مستی و این جنبش مستان     

 )275(همان: ص                                                                                                   
 موالنا با حضور شمس به کوي دیوانگی روي کرد و مجنون لیالي خویش گشت:       
 رو و ریاگه عاشق کنج خال، گه عاشق  اي  اي مجنون و شیدا کردهجان را تو پیدا کرده 

 )60(همان: ص                                                                                                     
آنکه       از  سرانجام پس  است،  کرده  وصف  نیاموخته،  دیگر  چنانکه هیچکس  را  اشتیاق  و  درد هجران  که  «او 

براي همیشه او را ترك گفت، آموخت که معشوق نمیتواند از او جدا باشد» (شکوه شمس، شیمل: ص   الدّینشمس
479 .( 
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ــل جو ـنه  هجران  اي عـقل ـباش حیران، نی وصـ
 

 چون وصــل گوش داري زآن کس که نیســت غایب؟!  
 ).160(غزلیات شمس: ص                         

را  ــم  ــال ع خــداي  ــر  م ــا  ــن ث و  حــمــد   هــزار 
 

ــتن فردم   گ خویشـ ــقم و از نـن گ عشـ ه دـن  ـک
 ) 649(همان: ص                                     

ــق بی  چون بین ـکه ـجان را چون ـقدح پر میکـندعشـ
 

ت  ت آورـس اقی بین که خندان از بقا مـس  روي ـس
 ) 187(همان: ص                                    

شمس:  نمونه (غزلیات  دیگر:  ، 539/5،  565/7،  368/4،  341/9،  314/8،  305/8،  301/6،  281/3،  85/1هاي 
504/4  ،475/2  ،445/3  ،619/9  ،677/9  ،679/1  ،733/3  ،756/5  ،865/8  ،949/3  ،963/9  ،987/2  ،1038/2 ،
998/1 ،914/2 ،915/3 ،880/5 ،875/6 ،874/9 .( 

معتقد است که «در حین عشق ورزیدن و نثار کردن خود، در حین نفوذ در شخص دیگر،    فرومشناخت خود:  
خود را مییابیم، خود را کشف میکنیم پس «خودت را بشناس» سرچشمۀ همۀ علوم روانشناسی است» (هنر عشق 

ین نیز در  موالنا در مسئلۀ شناخت انسان و درون خود، بوفور سخن گفته است. پیش از ا .  ) 42ورزیدن، فروم: ص 
 هاي فراوان آورده شد.بحث پرورش خود نمونه 

ـنـمودي  ـنهــان  ـــفر  سـ ـبودي،  خــاك  ـمقــام  ــه   ب
 

ایی  ه این نـپ ا ـب ـت ه  دي، هـل ـــی ه آدمی رسـ  چو ـب
 ) 989(غزلیات شمس: ص                           

دي؟ ز جمـال خو چـه دـی دي،  دـی اـپ ـن  تو هنوز 
 

ی  رآـی ـب ود  ـخ درون  ز  ی  تــاـب آـف و  ـچ ري   ســــح
 ) 992(همان: ص                                     

ــت اســ ود  ـخ ــل  اصــ ــه  ب ذرّه  ر  ـه ش  ـب ـن  ـج
 

شــــود   آن  کســــی  ــل  ــی م ــود  ب ــه  ــرچ  ه
 ) 378(همان: ص                                      

 ). 895/1، 754/9، 991/6، 258/2هاي دیگر در (غزلیات شمس:  نمونه
نوع ریشگی را ایجاد حس برادري به هماه براي گذر از تنهایی و بیفروم بهترین ردوستی و ریشه داشتن:  نوع

بستگی با دیگران و ارتباط و وابستگی به میداند. احساس ارتباط و عشق و توجّه و مشارکت در جامعه و حس هم
جهان، فرد را کامل میکند. «مشارکت و سهیم شدن کامل با کلّ جهان، شرط سالمت روان است» (روانشناسی 

 نوعان سخن میگوید:دوستی و ارتباط با هم). موالنا نیز از همراهی و نوع68ال، شولتس: ص کم
ــت  یســ ـن حــت  مصــــل ی  جــداـی راهــان  ـم ـه  ز 

 
ــت   نیســ ــلحــت  مصـ ــنــایی  روشـ بی  ــفر   سـ

 ) 104(غزلیات شمس: ص                          
 و خودخواهی را متضاد کمال و رشد و ناپسندیده میشمارد:  موالنا خودپرستی را نکوهیده میداند و خودبینی

ــت اســ ی  ـت حــاـل بــارك  ــاـم ن ی  رســـــت ودـپ  ـخ
 

ــاســــت  م ــار  ــک ان ــا  م ــان  ــم ای او  ــدر  ــان  ک
 ) 125(همان: ص                                    

 ).780/2و  569/1هاي دیگر در (غزلیات شمس:  نمونه
سابینی و نویدبخشی:  خوش دربرابر شخصیّت  فروم  را موضع  بشر  و تالش  است  نویدبخش  کامل شدن،  و  لم 

 دهندة فرداي بهتر است: بینی و بشارتآور شادي و خوشامیدوارانه و مهم میداند و موالنا نیز همواره پیام



 35-56 صص ،72 پیاپی  شماره ،15 دوره ،1401   اردیبهشت ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 46

ــار  برخیز  ـــ ــاد یـ ـــ ــه یـ ـــ ــفته بـ ـــ  اي خـ
 

ــی  ـــــ ــار برخیز مـــ ـــــ ــار غـــ ـــــ  آید یـــ
 ) 424(غزلیات شمس: ص                          

 ). 437/9و  427/4هاي دیگر در (غزلیات شمس:  نمونه
مزلو خصوصیّات فراوان براي انسان خواستار تحّقق خود برشمرده است. در ادامه این موارد را نام   مزلو و موالنا:
 هاي این تفکر در غزل موالنا اشاره میشود.برده و به نمونه

مزلو میگوید خواستاران تحقّق خود، گاه در خود وجد و سرور و حیرتی هاي اوج:   هاي عارفانه یا تجربهربهتج
نفس و قاطعیتی میکند که هاي ژرف دینی تجربه میکنند و شخص احساس قدرت و اعتمادبهعمیق،  نظیر تجربه

موالنا . ) 109اسی شخصیّت سالم، مزلو: ص گویی چیزي نیست که نتواند انجام دهد و یا بدان تبدیل شود (روانشن
 هاي اوج و عرفانی فراوان داشته است:خود از این تجربه

 جان و جهان، ساقی و مهمان ماست   خیز، که امروز جهان آنِ ماست 
 بنـده  و  بازیچــۀ  دستـان مـاست   رُستم دستــان و هزاران چو تو 

 )160(غزلیات شمس: ص                                                                              
 ها برهم زند اصل را چون ذرّه وین عالم بی گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند
 آتش بر گنبد  اعظم  زند  زان  دود  ناگـه دودي برآید از فلک، نی خلق ماند  نی ملک 

 ) 175(همان: ص                                                                                                 
 ور سر نبود عاشق سرهاي دگر دارد   گر پا نبود عاشق با پَرّ ازل پَرّد

 ) 211(همان: ص                                                                                                 
 زین سان که ما شدستیم از ما دگر چه آید  پرستی ماییم و شور و مستی، مستی و بت

 ) 317(همان: ص                                                                                                 
، 297/7،  327/2،  403/3،  477/8،  483/6،  489/3،  524/5) ، (همان،  531/3هاي دیگر: (غزلیات شمس:  نمونه       
266/8 ،178/9 ،780/7 ،606/4 ،595/8 ،540/9 ،841/2 ،844/3 ،912 /5 ،976/2 .( 

هاي خاص را، بدون توجه به اینکه تکرار شده خواستاران تحّقق خود، تجربه هاي زندگی:  تازگی مداوم تجربه
«اصل بیقراري هستی و پویائی کائنات و یا به اصطالح    باشند یا نه، با احساس وجد و احترام و شگفتی میستایند.

دیده میشود و موالنا بهترین مفسّر این   - یونان قدیم –ۀ آن در فلسفۀ هراکلیت  قدما «تبدّل امثال» است که سابق
). موالنا نیز زندگی را در تازگی و جریان رونده و 51:  1387  کدکنی،اصل یعنی بیقراري کائنات است» (شفیعی  

 در حرکت خود، باارزش میبیند: 
ــه ــن ــه ک ــت  ــوب ــذشــــت ن درگ ــروشــــان   ف

 
م  ـی ــاـن روشــ وـف ــت    ـن مــاســ ــازار   ب ن  اـی  و  

 ) 125(غزلیات شمس: ص                          
ــکم من پرورش دارم ز خون   ـمانـند طفلی در شـ

 
یــده  زاـی ــارهــا  ب ن  ـم ی،  آدـم زایــد  ــار  ب  ام یــک 

 ) 484(همان: ص                                     
 اي ملموس بیان کرده است که مایۀ شگفتی است.هستی را در غزلیات خود بگونه لحظۀبهموالنا  تغییرات  لحظه

ــی ب ــه  چ ــمآه  ــن م ــه  ک نشــــان   و  ــگ   رن
ــیان آور ــرار در مـــ ـــــ ــفتی  اســــ ـــــ  گـــ

 

م   ـن ـم کــه  نــان  ـچ را  ـم م   ـن ـی ـب ـب ــی   ـــــ  ـک
ــم  ــن م ــه  ک ــان  ــی م ــن  ای ــدر  ان ــان  ــی م ــو   ک

 ) 1011(غزلیات شمس: ص                        
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، 840/7،  824/3،  816/7،  677/1،  485/3،  210/7،  357/6،  450/4،  455/3ت شمس:  هاي دیگر در (غزلیانمونه
927/9 .( 

مزلو معتقد است افراد سالم خواستار متحقق ساختن استعدادهاي بالقوة خود و شناختن دنیاي پیرامونشان تنش:  
ند (روانشناسی شخصیّت سالم،  هستند. براي انسانی کامل شدن باید تمام استعدادهاي بالقوّه را به بالفعل تبدیل کن

یافته را انسانی میداند که در فعالیت  موالنا در اشعارش به این تکاپو حرکت اشاره دارد و انسان کمال   .) 259مزلو: ص
 و جنبش و تحرّك است. نمود آن، بیقراري اوست:

ـب لــه  ـم رارـیـج ـــق ــت   تی وســ ـت رار  ـق لــب  ـط  از 
 

آیــدت  قـرار  کــه  ــا  ت ــو  شــ یـقـرار  ـب  طــالــب 
 ) 98(غزلیات شمس: ص                            

 چو پا داري بــــــــــرو دسـتــــــــــی بجنبان
 

نیســــت تو را بی  ت  ــلـح ایی مصـ  دســــت و ـپ
 ) 104(همان: ص                                    

 تأکید موالنا بر افزایش تنش و خطر کردن است. او مخالف سرسخت تنبلی و کاهلی است: 
ــر   ب ــت  راح ــاي  دره ــر  ــدوگ ــن بســــت ــو   ت

 
ــو   ـــ ـــ ــردبان شـ ـــ ـــ ــام و نـ ـــ  بیا از  راه بـ

 ) 804(غزلیات شمس: ص                          
، 375/4،  372/2هاي دیگر: (غزلیات شمس:  تأکید بر تجربۀ درد، قمار، و بیقراري رکن اندیشه موالناست. نمونه

520/6 ،492/2 ،424/9 ،780/3 ،656/1 ،620/1 ،825/5 ،841/3 ،868/7 .( 
» تأکید داشت. «به اعتقاد یونگ، بیشتر بدبختی پرداز دیگر بر «ناهشیاري یونگ بیش از هر نظریهیونگ و موالنا: 

بی و  پوچی  احساس  و  بشر  یأس  بیو  و  است»  هدفی  ناهشیار شخصیت  بنیادهاي  با  ارتباط  نداشتن  از  معنایی، 
 ). 129(روانشناسی کمال، شولتس: ص 

هایی را ا و اندیشهیونگ معتقد است براي فردیّت یافتن و شخصیّت سالم داشتن، باید رفتارها و ارزشهناخودآگاه: 
اند رها کنیم و به ناهشیار خود برسیم. باید نداي ناهشیار را به آگاهی خویش که راهنماي اولیۀ زندگیمان بوده

گوید عمل کنیم. ناهشیار است که خود راستینمان را بر ما آشکار میسازد (انسان در جستجوي درآوریم و به آنچه می
ا به فراوانی از ناهشیاري سخن گفته است. در این ناهشیاري نوعی حیرت و ). موالن178هویّت خود، یونگ: ص  
 دهندة حیرت ناشی از معرفت است:کران بچشم میخورد و نشانسرگشتگی و شگفتی بی

ــرگران، ـفارغ ز ـکار دیگران ــت و سـ  ـماییم مسـ
 

بقــا!   بــادا  را  تو  ــق  عشـ رود،  هم  بر  اگر   عــالم 
 ) 7شمس: ص  (غزلیات                             

ــود  ب خــوش  ــد  آی مــن  ــی  ب کــان  غــزل   هــر 
 

ــت   مــاســ ــار  ت و  ـچنــگ  ز  ـفر  ـبی  وا  ـن  کــاـین 
 ) 125(همان: ص                                      

راه ظاهر  که حواس  است  اعتقاد  این  بر  یونگ  مانند  انسانهاي   گشاي موالنا  و  عرفا  نیست.   باطنی  کشف شهود 
 خویشی به حقیقت رسیدند:یافته در بیکمال 

ــی ب خــویــش،  از  ــان  ــارف ــد ع ــدن آم  خــویــش 
 

ــد  ــدن آم ــار   هشـــــی ــار   ک در   ــدان   زاه
 ) 302(همان: ص                                     

 بگیر.  موالنا میگوید اگر رگی از من هشیار است آن را پاره کن و جانم را حتی



 35-56 صص ،72 پیاپی شماره ،15  دوره ،1401  اردیبهشت ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 48

بر درش  ابی  ـی ــیـار  در تن من گر رگی هشـ  اـن
 

 چون ـشیرگیر حق نشد، او را درین ره سگ شمر  
 ) 380(همان: ص                                     

 اي هوش ما از خود برو، وي گوش ما مژده شـنو
 

 وي عقل ما سـرمسـت شـو، وي چشـم ما دولت ببین 
 ) 668(همان: ص                                     

ــیاري کند ــه هشـ ــه را، کاندیشـ  آویختم اندیشـ
 

ــه  ــه بیزاري کنم ز اـندیشـ  امـها پژمردهز اـندیشـ
 ) 1071(همان: ص                                   

ارد که از آن بعنوان دین و آیین چنان جایگاهی د  ،  خویشیناخودآگاه یا به تعبیر خود او بی  نا  موال  ۀدر اندیش
، 529/8،  41/8،  317/7،  291/5،  270/4،  128/2،  2/34هاي دیگر در (غزلیات شمس:  برد. نمونهخویش نام می

539/5 ،545/3 ،556/4 ،575/2 ،722/2 ،748/1 ،783/1 ،842/9 ،916/4 ،946/2 ،988/9.( 
میکند. او اعتقاد دارد تنها بر طبق اصول عقلی گرایی صِرف را محکوم  یونگ، عقل  ضد عقل بودن و دیوانگی:

هاي زندگی کردن، ما را از انسان کامل شدن بازمیدارد. روح، اصل هدایت زندگی است و در راستاي دستیابی به قلّه 
یونگ را از این جهت میتوان    .) 25درخشان «ابَر انسان» تالش میکند» (انسان در جستجوي هویّت خود، یونگ: ص  

عقیدة موالنا دانست. موالنا  با روبرو شدن با شمس دگرگون شد و از مقام یک عالم واعظ به تولّدي هم فکر و  هم
 دوباره رسید و دوران شکوفایی، آفرینش و خالقیت او آغاز شد:

ــشـد،  زادة عشـقم این نفس  ـــــ  زادة  اوّلم بـــ
 

زاده  ــار  دوب ــک  زان ــم  ــادت زی خــودم  ز  ــن   امم
 ) 504(غزلیات شمس: ص                          

 از این به بعد است که موالنا از جنون، عشق، دیوانگی میسراید و عقل را نکوهش میکند:
د اد معتـم ـــت ل خود، بس اوسـ ا عـق ــو ـب  غرّه مشـ

 
ه شــــد  از حنّـاـن االنتر  ـن بود  الم  ـع ــتونِ   کو سـ

 ) 174(همان: ص                                     
گرایانۀ ابلیس را، باعث طرد شدن او از درگاه الهی میداند؛ زیرا استدالل کرد و مست شراب موالنا استدالل عقل

 الهی نبود:
ـــــــر  ز شـراب خداي مسـت بُدي   ابلیس اگـــ

 
اعتش مردود  ه نشــــدي هیچ  ـط  ز صــــد گـن

 ) 345(همان: ص                                     
 اقلۀ عقل برستیم در عــــــــشق تو از عــــــــــــ

 
ــیــم   ــدان ن ــه  ــوان دی ــدة  ــوری شــ ــت  حــال  جــز 

 ) 545(همان: ص                                      
اســــت ت دیوانگی  نوـب اه شــــد،  ـم ــر  از سـ  ـب

 
ــآه ک  ـــــ  نکرد دانش بســیار من  ســودي   ه  ـــ

 ) 206(همان: ص                                     
(غزلیات شمس:  نمونه دیگر:  ، 460/3،  457/3،  451/8،  404/8،  373/7،  270/7،  295/5،  335/3،  268/2هاي 
490/6 ،484/6 ،617/7 ،633/8 ،719/3 ،755/2 ،792/4 ،901/6 ،844/4 ،1049/7 .( 

هاي انسان کامل شدن، فدا کردن هدفهاي از دیگر جنبهازبین بردن هدفهاي مادي دورة جوانی (نفی نفس):  
نیمۀ دوم آن بیماد براي  نیمۀ نخست زندگی  (روانشناسی  ي دوران جوانی است. «هدفها و کنشهاي  معناست» 

خواه و سرکش را باید رام کرد، تا به شناخت موالنا نیز بر این اعتقاد است که نفس زیاده .  ) 142کمال، شولتس: ص  
 و معرفت رسید:



 49/  سطح فکري شعر خراسانی، بررسی موردي: اسطوره جم، تحوالت و دگردیسی آن به سلیمان نبی (ع)

 

زنــدي  م  ـک م  دـل راه  ــدي  تَـنَ م  ـک ر  اـگ ن  ـت ن   اـی
 

مرا  گفتــار  همــه  این  نبــدي  تــا  ــدي،  شــ  راه 
 ) 22(غزلیات شمس: ص                             

 پروري و پرورش بیهودة جسم انسان کامل را برحذر میدارد:موالنا در خار وجود آتش میزند. از تن
او  زار  ـل ـگ خــدمــت  رم  ـی ـگ ـب ســــر  ز  ـک  آمــدم 

 
ود   ـخ خــار  در  م  زـن در  یــارم  ـب ش  کــاـت  آمــدم 

 ) 271(همان: ص                                     
ز ـی ــاـچ ن ــه  ب ز  ـی ـچ اي  گــذر  ـب ود  ـخ زِي  ـی ـچ  از 

 
ا پرده  ه ـم ه پرده اســـت؟ ـن این چیز ـن  درانیم؟ـک

 ) 546(همان: ص                                     
 دل خود را از تعّلقات محفوظ بدار: 

ــلّم  مُســ ــتــی،  هســ از  دل  کــن  ــم  ــلّ  مُســ
 

ــم  ــامُســـــلّ ن ــد   ــی ــن    ام ک ــا   ره  را  
 ) 709(همان: ص                                     

(غزلیات شمس:  نمونه دیگر:  ، 548/3،  508/4،  470/2،  358/1،  321/2،  315/9،  307/8،  258/5،  230/4هاي 
633/5  ،730/3  ،754/7  ،760/2  ،863/5  ،872/9  ،894/2  ،896/2  ،916/5  ،947/1  ،1024/3  ،104/7  ،937 /2  ،
987/9 ،1054/3 .( 

به بقیه و صبر و شکیبایی بیشتري نسبت  یونگ بر این باور بود که اشخاص سالم، از پذیرشپذیرش و شکیبایی:  
).  83افراد برخوردار هستند. لذا دربرابر مسائل تحمل بیشتري دارند (انسان در جستجوي هویّت خود، یونگ: ص  

 موالنا نیز شکیبایی را کلید گشایش میداند:
اح الفَرَج بر مفـت ــَّ  اي دل! فرو رو در غمش ـکالصـ

 
اح  بر مفـت ــَّ الصـ د مرهمش، ـک اـی نـم ا رو   الفَرَج  ـت

 ) 170(غزلیات شمس: ص                         
آـنجــا ـکن  ـــبر  صـ و  ـمرو  ـبـبنــدد،  ـتو  ـبر  اـگر   در 

 
ــاـند  ــدر نشـ ــر صـ ــبر، تو را او ـبه سـ  ز پس صـ

 ) 277(همان: ص                                     
 اياي افتادهگوشهاي، در نی چون تو گوشه گشته روآن باشد که او در صبر باشد سختدلداده 

 ) 892(همان: ص                                                                                                              
 وش ــــــآغ   در  را  رهیت شب   شـــــدر ک دنـــیدررس    ال ـــوص ح ـــصب تا  

 ) 498(همان: ص                                                                                                          
الگوي نقاب، در واقع آن چیزي که شخص و دیگران فکر میکنند، هست» (انسان و سمبلهایش، یونگ: ص کهن
 قائـل اسـت هـم نقش منفی. او معتقد است الگوها هم نقش مثبـت  یونگ براي نقاب همچون سایر کهن  ).279
کردن به آنها نقاب بر چهره میزنند زیرا جامعه از مردم براي سـازگاري بـا نقـشهـاي خـود و بهتـر عمل  اهانسان
 - این هدف عادي اعمال ما خالف هدف اصیل فرآیند فردیت   در زندگی نقشی ایفا کنند و معموالً ع دارد کـهتوقـّ

نقابی را که   که باید  ست  بر این باور ا  هاي فراوان دارد و. موالنا به عدم تظاهر اشارهصی اسـتت شخ کسب حیثیّ
 : دیگر اجازة نمایان شدن آنچه در ژرف و زیر اوست، از سر درآورد و ازبین برد

 ســر آخر برون آ زین صــور، چادر برون افکن ز
 

ــــــــر در گـله   ـبانی میرويـتا چـند در رـنگ بشـ
 ) 1178(غزلیات شمس: ص                        

ـاي  ه ایی که فرد در ابتدا آگاهانه براي سـازگاري بـا نقـشهببه برکندن ظـواهر و نقـابهـا، چه آن دسته از نقا موالنا  
د، یکنن دیگران به آنهـا گوشـزد م  نشده و  ه وجود آنهاچه آن دسته از نقابهایی کـه  متوجّو  اجتماعی خود برمیگزیند  
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 تأکید دارد: 
 ام گــریســت پیشــه ام، شیشهچو شیشه  من همگی

 
ــــود   ۀ دلم از حجري چه مــــیـش یـش  آه که ـش

 ) 363همان: ص (                                      
ــی  ــ ــو، بلنگــ ــ ــ ــا ت ــ ــ ــی، دال، ت ــ ــن رنگــ ــ ــ  دری

 
 تــــو چــنـیـنــی    نیــایــــــی در «چــــــنان» تــــا 

 ) 1178(همان: ص                                   
ــر تو برآور ز   ار، سـ ا کن چو ـم ــت رـه  ار ـیپوسـ

 
 پوســـت، پوســـت نیاز ا یمغز نداري مگر، تا ک 

 ) 315(همان: ص                                     
انی است که پیش از این نیز اصلیترین مبحثی که فرانکل مطرح کرده است لوگوتراپی یا معنادرمفرانکل و موالنا:  

اش صحبت شد. به این معنا که در لوگوتراپی، توجّه به آینده، وظیفه و مسئولیّت و معنی و هدف در زندگی  درباره
است. درواقع لوگوتراپی بر معنی هستی انسان و جستجوي او براي رسیدن به این معنی تأکید دارد (انسان در 

 ).  143جستجوي معنی، فرانکل: ص 
فرانکل وجود معنا در زندگی را، راهگشاي انسان خواستار کمال و تکامل میداند. موالنا نیز بر یافتن معناخواهی:  

 معناي حقیقی زندگی و ازبین رفتن صور ظاهري تأکید دارد:
د  افر زـن د،  بر  مؤمن  و  ـک بر زـن  گر آتش دل 
ــود  ــود، جان غرقۀ طوفان ش  عالم همه ویران ش

 

ــود  ــورت همه پران شـ  گر مرغ معنی پر زند  صـ
د  ــد آن آب بر  گوهر زـن او آب شـ  آن گوهري ـک

 ) 182(غزلیات شمس: ص                          
ه منم! ا، من ـچ ا اي عجـب  زین دو هزاران من و ـم

 
دهنم  بر  منــه  ــت  دســ را،  عربــده  بنــه   گوش 

 ) 500(همان: ص                                  
ــو ات شـ ۀ تن حـی ــو، جمـل ات شـ اده بنوش، ـم  ـب
 بادة عــــــــام از برون، بادة عــــــــارف از درون 

 

ـمـکن   کــان  ـعـقـیق  یــاد  ـبـین،  ـعـقـیق  ـچون  ــادة   ب
ان مکن بـی ان  ه زـب ـب تو  د،  ان کـن بـی ان   بوي دـه

 ) 683(همان: ص                                    
 ).  1044/5، 2/ 1032، 741/3، 3/ 698، 608/6، 562/5صفحات: (غزلیات شمس:  نمونه 

به اعتقاد فرانکل در هر موقعیتّی حتی به هنگام زجر و مرگ هم میتوان معنایی تالش کردن و سختی کشیدن:  
ی در زندگی  براي زندگی یافت. او میگوید افراد سالم و خواستار به کمال رسیدن همواره در تالش هستند به هدفهای

برسند که زندگیشان را معنادار کند. آنها مدام در تکاپو هستند تا به زندگیشان هیجان و شور و شوق ببخشند  
). موالنا نیز تالش و حرکت را براي انسان کامل ضروري میداند و بر  341(انسان در جستجوي معنی، فرانکل: ص  

 نمیرسیم.  این اعتقاد است که تا حرکت نکنیم هیچگاه به نتیجه
اـید بوي دل از تو  ــوز اي دل ـکه ـتا ـخامی نـی  بسـ

 
ــی را بوي عود آمد؟   کجا دیدي که بی آتش کس

 ) 203(غزلیات شمس: ص                          
 موالنا تنبلی و کاهلی را در رسیدن به تعالی روح نکوهش میکند:

  خیز، کاله کج بِنِه وز همه دامها بِجِه
 

ــاـنه کن  ــاط شـ ــه دِه، زلف نشـ  بر رخ روح بوسـ
 ) 677(همان: ص                                    

ــیري ــقی، ـکاو را نبود سـ ــتسـ  میـباش چو مسـ
 

اعال کن  ه  ـب تو جهـد  عـالی،   ــوي   هرچنـد شـ
 ) 698(همان: ص                                    
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بیان میکند و به نقل از موالنا میگوید هر اندازه آدمی براي شیمل هم راه رسیدن به هدف عالی را جد و جهد  
رسیدن به هدف عالی خود در اجراي دستورهاي خداوند بکوشد و بیشتر جهد کند، خداوند از او بیشتر حمایت 

(شکوه شمس، شیمل: ص   نمونه805میکند»  (غزلیات شمس:  ).  دیگر:  ، 470/8،  398/7،  358/4،  341/3هاي 
501/9 ،520/6 ،602/5 ،813/8 ،868/6 ،780/5 ،620/8 ،690/9 ،897/2 ،992/4 .( 

ویژگی دیگر انسانهاي از خود فرارونده، توانایی ایثار و دریافت عشق است. عشق هدف   دریافت و ایثار عشق:
 نهایی انسان کامل است. با ایثار عشق به دیگري میتوانیم خصائل نیک او و خودمان را ارتقا دهیم. موالنا مفهوم 

 دریافت و ایثار عشق را مکرر بیان کرده است:
  مرا بجز نظر تو نبود و نیست هنر

 
د؟  ــود کـن ه سـ اشــــد هنر ـچ نـب ت چو  ایـت  عـن

 ) 349(همان: ص                                     
 موالنا این دریافت و ایثار عشق را محدود به معشوق نمیداند:

بَر درم د  افـت ه  ـک ــتی  دن  مسـ دانم راـن ـن  هرگز 
 

 در خانه گر مَی باـشدم، پیـشش نهم، با وي خورم  
 ) 490(همان: ص                                      

اق من و آموخـت مرا ه وـث ـب د  آـم ک شــــب   ـی
 

ــحر خندیدن   ــحر همچو س ــبح و س  جان هر ص
 ) 733(همان: ص                                      

ــاشـــــد  ب ــار  ــرخ پ ــه   ــم ه ــم   ــال ع ــر   اگ
 

ــمه گلزار باشد   ـــ ــق  هـ ـــ ـــ ــاشـ ـــ ـــ  دل عـ
 ) 279(همان: ص                                     

 نقل هر مجلس ـشدـست این عـشق ما و حـسن تو 
 

 شـهرة شـهري شـده ما کو چنین بد شـد چنان 
 ) 827همان: ص (                                     

به اعتقاد فرانکل، اشخاص سالم، در انتخاب عملشان آزاد هستند (انسان در جستجوي معنی، فرانکل: ص   آزادي:
). موالنا نیز آزادي و آزادگی را میستاید و دربارة زندانهاي مختلف سخن میگوید. زندان عقل، زبان، تن، جهان، 106

 میرساند:نام، عقل و راههایی که عشق براي رهایی از آنها به سالک یاري 
ــتــم بــجســ زنــجــیــر  ز  ــار  ب دگــر  ــار،  ب  دگــر 

 
ـبون  ز  دام  اـین  از  و  ـبنــد  اـین  ـــتم از  ـبجسـ  ـگـیر 

 ) 537(غزلیات شمس: ص                          
ــم ــنــودی بشــ ــی  بســ دام  ایــن  ــی  ــدان زن  آهِ 

 
ه  ـــت ه برسـ ال مرغی ـک  ســـت از این دام بگوـح

 ) 820(همان: ص                                    
زن ــکّر  شـ بر خرمن  زن،  پر   اي طوطی جـان، 

 
ــتی   رسـ قفس   بنــد    کز  زن،  موّفر   عمر   بر 

 ) 928(همان: ص                                    
 ).1044/6، 1032/4، 741/6، 698/3، 608/2، 4/462هاي دیگر در (غزلیات شمس:   نمونه
 و موالنا  پرلز

حال:   بر  و تأکید  آرزوها  «باید  میکند.  زندگی  حاضر  زمان  در  و  جاري  لحظۀ  در  پرلز  مدّنظر  کامل  انسان 
،  روانشناسی کمالهاي زندگی) و در این مکان و زمان، یعنی در حال بپذیریم» ( جوششهایمان را (در همۀ جنبه

 لوقت» میخواند: ). موالنا نیز در مکتب عرفان، صوفی را «ابن ا182شولتس: ص 
ــتــان بســـ نــقــد  پــریــر  و  رفــت   دي 

 
ــد  آمـ ــار  ــیـ عـ ــوش  خـ ــدة  ــقـ نـ ــان   کـ

 ) 260(غزلیات شمس: ص                         
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خـــرابـــات  پـــیـــر  اي  جـــام  یـــک   بـــده 
 

ــات   آف ــر  ــأخــی ــت ال ــی  ف ــه  ک ــردا»  «ف ــگــو   م
 ) 99(همان: ص                                      

«وقت» در اصطالح صوفیه «به معناي حالتی عرفانی و کشف و شهود است» (فرهنگ اصطالحات عرفانی، سجّادي: 
 ذیل واژة وقت).

ــکّرکش  وقتت خوش، وقتت خوش، حلوایی و ش
 

د تو را مفرش  ـــی اکر، خورشـ د تو را ـچ ـــی  جمشـ
 ) 438(غزلیات شمس: ص                          

ــم  ــدان ن ــار   ب از  خــر   کــه  ــم  ــان چــن  امــروز  
ــرد  بُ ــر  ســ ز  حــال  ــدان  ب ــار  ی ــرا  م ــروز   ام

 

ــم   ــدان ن ــار  خ از  ــل  گ ــه  ک ــم  ــان ــن چ ــروز   ام
ــم ــدان ن ــار  ی از  خــود  کــه  ــم  ــان چــن ــار  ی ــا   ب

 ) 549(همان: ص                                     
ــویی ــردا  گــ ــــ ــویی  فــ ــــ ــم جــ ــــ  دفعــ

 
ــردا  ــــــ ــنشــین بنشــین   پیش از فــــ  بــــ

 ) 750(همان: ص                                     
 

) 793) امروز خندان آمدي مفتاح زندان آمدي (همان: ص128و (چنان مستم چنان مستم من امروز (همان: ص  
) 15  ) امروز دیدم یار را آن رونق هرکار را (همان: ص34امروز اي شمع آن کنم بر نور تو جوالن کنم (همان: ص  

،  537/6،  525/4،  307/3هاي دیگر: (غزلیات شمس:  ). نمونه94(آن مایی اي موال اگر امروز اگر فردا (همان: ص  
588/8 ،753/9. ( 

بالقوّه استعدادهاي  همۀ  از  هیچاستفاده  پرلز،  دیدگاه  در  سالم  افراد  بی:  را  استعدادهایشان  از  استفاده یک 
د. کامالً خودشانند و کارایی دارند. انسان کامل موالنا، عاشقی است که در راه نمیگذارند و همۀ آنها را بکار میگیرن

 عشق همۀ توانایی خودش را بکار میگیرد:
قان من خاك را گوهر کنم  قان، اي عاـش  اي عاـش
ــادي کنم گمراه را ـهادي کنم  ــّـه را شـ  من غصـ

 

ا پر زر کنم   ـــم ان دّف شـ ان، اي مطرـب  اي مطرـب
ــف کنم، من زهر ــکر کنم  من گرگ را یوس  را ش

 ) 494(همان: ص                                      
ن رجســــت ـب ور  ـن ش  ـی ـپ وزیــد  یــاـم ـب ذرّه  ر  ـه  ز 

 
کـردن  مـردانـگـی  آن  بـیــامـوزیــد  ــه  پـروان  ز 

 ) 690(همان: ص                                     
 بر پرورش خود و آگاهی از خود تأکید کرده است که به تکرار آن نمیپردازیم.   پرلز

 
 گیري نتیجه

رد و بمدام در سیر آفاق و انفس بسر می،  پس براي نیل به این هدف   ؛جویی استکمال   ۀروح متعالی انسان تشن
الدّین این پژوهش به بررسی انسان کامل در غزلیات شمس موالنا جالل   همواره در جستجوي تکامل خویشتن است.

گرایان در هاي انسانبلخی با توجّه به نظریۀ کمال در علم روانشناسی پرداخت و با توجّه به عناصر برجستۀ نظریه
شناسان نوین از تعریف انسان کامل از نظر موالنا قابل مقایسه با تعریف روانروانشناسی به این نتیجه رسید که  

شناسی ات نوین روانیشباهتهایی برجسته با نظر ،  عرفانی کمال ۀ  هاي تجرباز عرصه  سیاري بو    انسان کامل است
دربار دارد.  ةکمال  نظریه  انسان  اکثر   میدهد  نشان  انسانآمار  باب  در  روانشناسی  نوین  در   هاي  کمال،  و  گرایی 

ی به دو نگرش مواردي شبیه هم دیده میشود که از آن یک نگاه کلّدر  تفکّرات و آراء موالنا وجود داشته است.  
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در روند رسیدن به کمال .  جمله این مفهوم است که هر دو هدف خود را پیشرفت و تعالی انسان معرفی میکنند
و ا  ه ل سختیشود، مانند تحمّیدیده مهاي همۀ روانشناسان نامبرده و موالنا  اگرچه وجوه تشابه بسیاري در دیدگاه

پردازان، مّا از میان این نظریه هاي دیگر افهلّوافزایی و بسیاري مت دیگران، هماله به نیازها و مشکگذر از بحرانها، توجّ 
) کمترین نزدیکی را به %7) و راجرز ( %4)  بیشترین شباهت و نظریات پرلز ( %22)  و فروم ( %29نظریات یونگ ( 

ات موالنا  داراست. فروم و موالنا تأکید فراوانی بر «هنر عشق ورزیدن»،  عناصر و ویژگیهاي «وصال به کمال» در غزلی
بینی و شادي» دارند. و در طرف دیگر توجّه به «ناهشیاري و بیخودي»، «ضدعقل بودن»،  دوستی» و «خوش«نوع

 اهمیّت «برداشتن نقابها و صورتکها» از اشتراکات فکري، موالنا و یونگ شمرده میشود. 
 

 شده» هاي ارائههاي کمال در غزل موالنا بر حسب نمونه تطبیق  بسامد نظریه«نمودار 

 
 

گرفته است و آفرینش او، امري هدفمند   در مجموع میتوان گفت موالنا براي انسان دو وجه خاکی و افالکی درنظر 
است و قرار است با طی مسیر کمال به درجۀ جانشینی خداوند برسد. براي رسیدن به این تحوّل تمام راهکارهاي  

هاي اخیر جذب آن شده و بسیار به آن پرداخته است، گرایانه را، که از قضا روانشناسی نوین  امروز در دورهانسان
اي از تاریخ میتوان با رهایی سان کامل موالنا، مربوط به زمان و مکان خاصّی نیست و در هر دورهمعرّفی میکند. ان 

 از منیّتها و تعالی روح، به آن دست یافت. 
 نویسندگان  مشارکت

 
اسالمی دانشگاه آزاد    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییآقاي دکتر امیرحسین ماحوزي    .است  شده  استخراجرودهن  واحد  
  تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  سرکار خانم کاملیا محمدبیگی.  اندبوده  مطالعه  این  اصلی
دکتر  .  اندداشته  نقش  نهایی  متن خانم  علیزادهسرکار  اوجاق   و   هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  شهین 

 و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور   نقش  تخصصی،  راهنماییهاي
 .است  بوده پژوهشگر سه هر مشارکت

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 این   کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  و  رودهندانشگاه آزاد اسالمی واحد    انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش

12% 4%

12%

7%22%
14%

29%

نظریھ فرانک

نظریھ پرلز

نظریھ آلپورت

نظریھ راجرز

نظریھ فروم

نظریھ مزلو
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 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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 ي، تهران: طهوري.ریدهش نیالداءیض ۀترجم) تصحیح و 1362انسان کامل، نسفی، عزیزالدّین ( 

 ) ترجمۀ محمود سلطانیه، تهران: جامی.1387انسان و سمبلهایش، یونگ، کارل گوستاو ( 
 ) تهران: سازمان چاپ و انتشارات. 1390، امیرحسین ( بررسی تشبیه در غزلیات شمس، ماحوزي 

 ) تهران: علمی.1378پله پله تا مالقات خدا، زرّینکوب، عبدالحسین ( 
 ) تصحیح نجیب مایل هروي، تهران: مولی.1367الدّین ( ترجمۀ رسایل ابن عربی، ابن عربی، محی

 .تبهج تهران: تبریزي، ترجمۀ اکبر  ) 1392(  فروم، اریکجامعۀ سالم،  
 ) تهران: زوّار.1380ذره و خورشید، صبور، داریوش ( 

 ) ترجمۀ شیوارویگریان، تهران: هدف.1367روانشناسی شخصیّت سالم، مزلو، آبرهام ( 
 .پیکان: گیتی خوشدل، تهرانترجمۀ )  1394ن. ( آشولتس، دوروانشناسی کمال،  

 ی.و فرهنگ یعلم ، تهران:چاپ دوم  ،یحسن الهوت ۀ) ترجم1370( ي  آن مار  مل،یششکوه شمس، 
 .سخن: شفیعی کدکنی، تهران تصحیح محمدرضا)  1387( . الدین محمدبلخی، موالنا جالل ، غزلیات شمس

 ) تهران: امیرکبیر.1357پور، امیرحسین ( فرویدیسم یا اشاراتی به ادبیات و عرفان، آرین
 ) تهران: سمت.1350(   فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی، سجادي، سیدجعفر

 تهران: نیلوفر. ) 1390گفتمان نقد، پاینده، حسین ( 
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 ) ترجمۀ فرید قاهري، تهران: کتاب آمه.1394(  نیرابرت اورنشتا، دیوید و لیسولذّت ذهن سالم، 
 . تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.27) جلد1377(  اکبرلغتنامه، دهخدا، علی

 ) جلد دوم، تهران: آگاه.1362الدّین ( مولوینامه (مولوي چه میگوید)، همایی، جالل 
 مهرداد فیروزبخت، تهران: ارسباران. ترجمۀ) 1393هاي شخصّیت، رایکمن، ریچارد ( نظریه 

 تهران: مروارید.  لطانی،س ترجمۀ پوري  ) 1394. ( اریک ورزیدن، فروم، عشق هنر
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