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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 socalled psychologists and Rumi share regarding the process of perfection. Jung
and Fromm’s ideas, each with 29% and 22%, are the most similar and Perls and
Rogers’s ideas, each with 4% and 7%, 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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زمینه و هدف :موالنا عارفی است كه در آثار خود ،همهجانبه موضوع انسان و انسان كامل را
به بحث میگذارد .او در اشعارش به معرّفی یک الگو برای كامل بودن و كامل شدن پرداخته است.
موالنا با تأمل بر زنددی معنوی و روحی بشر ،برای سوق دادن او به كمال جایگاهی واال در عرفان
اسالمی و ایرانی به خود اختصاص داده است.
روش مطالعه :این مقاله بر آن است تا با روشی توصیفی-تحلیلی به تطبیق نظریههای برتر كمال
در علم روان شناسی و غزلیات شمس موالنا ب ردازد و انسان كامل را در اندیشج موالنا در كنار
روانشناسانی چون آل ورت ،مزلو ،راجرز ،فرانکل ،فروم ،یونگ و پرلز بنشاند.
یافتهها :نتایج نشان میدهد در روند رسیدن به كمال ادرچه كه وجوه تشابه بسیاری در
دیدداههای همج روانشناسان نامبرده و موالنا دیده میشود ،مانند تحمّل سختیها و دذر از
بحرانها ،توجّه به نیازها و مشکالت دیگران ،همافزایی و بسیاری مولّفههای دیگر امّا از میان این
نظریهپردازان ،نظریات یونگ ( )%64و فروم ( )%66بیشترین شباهت و نظریات پرلز ( )%1و راجرز
( )%7كمترین نزدیکی را به عناصر و ویژدیهای «وصال به كمال» در غزلیات موالنا داراست.
نتیجهگیری :البتّه كه موالنا در بستر عرفان ایران به مفهوم انسان كامل پرداخته ،اما شیوهای
شخصی در نگاه روانشناسانه به انسان و سیر كمال او در تجربههای ناخودآداه دیوان شمس دارد،
كه او را قابل مقایسه با روانشناسانی چون مزلو ،یونگ و فروم میسازد.
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مقدّمه
ازآنجاكه مهمترین خلقت در جهان آفرینش ،انسان است ،مبحث «انسان كامل» دارای اهمیّتی خاص است .انسان
همواره در پی بهبود اوضاع و جایگاه خود بوده است و برخالف سایر جانداران كه به روال ثابت زنددی قانع هستند،
پیوسته طالب تغییر بوده است .تعریف انسان كامل همواره مدلی نجاتبخش برای جهتدهی اجتماع بسوی آرمانی
معیّن بوده است .در این قلمرو ،عرفان ایرانی با طرح مفهوم انسان كامل و بیان دقیق ویژدیهای روانشناسی دامی
اساسی در جهتدیری بسوی آن آرمان برداشته است .موالنا یکی از برترین نمونههای انسان كامل عرفان را در
تجربهای شخصی در دیوان شمس عرضه میکند .او در قرن هفتم نهتنها طرحی برای انسان كامل ارائه میکند و
انسان را با دقّتی روانشناسانه میکاود كه در دیوان شمس ،خویشتن و معشوق خویش را بیواسطه بعنوان مدلی
آشکار از كمال مینمایاند .عرصهای كه امروز در روانشناسی باالخص روانشناسی كمال قابل پیگیری است .هدف
تحقیق بررسی روانشناسی انسان كامل در غزلیات موالنا است .به این منظور نظریات روانشناسان كمالدرا مورد
بررسی قرار درفته و الگوی آنان (با تکیه بر روانشناسی یونگ) بر غزلیات موالنا تطبیق داده شده است .روش
تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است .پس از مطالعج كامل غزلیات شمس و استخراج نکات و عناصر مربوط
به انسان كامل از اشعار او ،ابیات مورد نظر كه بصورت فیشبرداری طبقهبندی شده است ،مورد تحقیق قرار درفت
و با استخراج نکات مرتبط با ویژدیهای انسان كامل و ارتباط آن با نظریههای روانشناسان موردنظر ،مورد توجّه
قرار درفت .شایان ذكر است ابزار تحقیق فیشبرداری از منابع كتابخانهای بوده است.
ضرورت و سابقۀ پژوهش
در زمینج ویژدیهای انسان كامل در غزلیات شمس كتابها و مقاالتی فراوان چاپ شده است .بعنوان مثال تورج
عقدایی كتاب روانشناسی كمال در غزلیات شمس ( )4343را به چاپ رسانده است .همچنین در عرفان اسالمی،
عزیز نسفی كتاب االنسان الکامل ( )4394را تألیف كرده كه درخور توجّه است .تعدادی مقاله نیز به بررسی این
عنوان پرداختهاند كه به آنها اشاره میشود :مقالج «انسان كامل از دیدداه روانشناسی» (سیف )4374 ،كه به بیان
تناقضات مواضع انسان شناسی پرداخته و سعی در ایجاد پیوند نظریّات روانشناسی ،فلسفه و مذهب دارد .مقالج
انسان كامل و انسانشناسی موالنا (آل عصفور )4395 ،با بررسی سیمای انسان كامل در عرفان ،به جنبههای
دونادونی وجود انسان در مثنوی معنوی پرداخته است .و مقالج انسان كامل در اسالم و انساندرایی (نیکصفت،
 )4395كه انسان كامل را از منظر اسالم و روانشناسان انساندرا مورد بررسی قرار داده است .در زمینج غزلیات
شمس از دیدداه روانشناسی انسان كامل نمونههای مشابه امّا متفاوت ،وجود دارد.
بحث و بررسی
انسان كامل كیست؟
كلمج كمال از «كَمَل» مشتق شده است و در لغت به معنای تمام شدن ،تمامیّت ،مقابل نقص (لغتنامج دهخدا ،ذیل
واهۀ كمال) .مطهّری نیز آورده است كه «زمانی كه شیء درجهت عمودی باال رود ،میگویند كمال یافت .مثالً وقتی
میگویند عقل فالنكس كامل شد ،یعنی یک درجه عقلش باالتر آمده است» (انسان كامل ،مطهّری :ص  .)4انسان
برترین آفریدۀ خداوند است كه استعداد رشد فراوانی دارد .شناخت دوهر وجود انسان ،رمز فهم مبدا و مقصد او در
راه رسیدن به كمال است .در دذر از مسیر توجّه به انسان و تربیت او به مفهوم انسان خواهیم رسید .آنچه بعنوان
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نقطج پایان مکاتب روانشناسی و علوم تربیتی مورد توجّه قرار درفته ،آن است كه همه بر این نظرند كه رهایی از
بیماریهای عاطفی یا نداشتن رفتار روانپریشانه برای اینکه شخصی را سالم بدانیم كافی نیست .نداشتن بیماری
عاطفی ،تنها نخستین دام ضروری بسوی رشد و كمال است و انسان پس از این دام ،راهی دراز درپیش دارد»
(روانشناسی كمال ،شولتس :ص  .)49ابنعربی هم بعنوان یک عارف ،معتقد است انسان كامل ،موجودی است كه
بوسیلج او سرّ حق ظاهر میگردد « .انسان كامل مقصود اصلی آفرینش است و عالم هستی برای او آفریده شده است.
در او و مشاهدۀ اسما و صفاتش در وجود او و این مشاهده ممکن نیست مگر در انسان كامل ،زیرا تمام عوالم كلیّه
و جزئیّه در وجود او مختفی است ،روحش عالم كبیر است و جسمش عالم صغیر؛ بنابر این صفات ،انسان كامل
الیق مرتبج خالفت حق است» (فصوصالحکم ،ابن عربی :ص .)94نسفی نیز مینویسد« :انسان كامل آن است كه
در شریعت ،طریقت و حقیقت كامل باشد» (انسان كامل ،نسفی :ص .)47
روانشناسی كمال (انسان كامل)
رسیدن به كمال یا خودشکوفایی باالترین سطح سالمت روان است .در سالهای اخیر شمار روزافزونی از روانشناسان
به قابلیّت كمال و ددردونی در شخصیّت آدمی روی آورده اند .روانشناسان كمال با دیدی نو به ماهیّت انسان
مینگرند .روانشناسان كمالدرا به انسان كامل می ردازند و در جستجوی جنبج سالم طبیعت انسانی هستند« .هدف
روانشناسان كمال ،درمان دچارشددان به رواننژندی و روانپریشی نیست ،بلکه بیداری و رهایی استعدادهای عظیم
انسان برای از قوّه به فعل رساندن و تحقّق بخشیدن به تواناییهای خویشتن و یافتن معنای هرفتری در زنددی
است» (روانشناسی كمال ،شولتس :ص .)4از میان مکاتب روانشناسی ،بیشتر از همه افرادی مانند آبرهام مزلو،4
كارل راجرز ،6ویکتور فرانکل ،3و كارل دوستاو یونگ »1به این موضوع پرداختهاند .مزلو بعنوان پدر رویکرد انساندرا
سعی در شناخت انسان داشت و مینویسد « :آدمهای خودشکوفا (انسان كامل) درک بهتری از واقعیّت دارند و آنها
بیش از سا یرین به حقایق پی میبرند ،عدم صداقت را در دیگران كشف میکنند و در قضاوتهایشان كمتر به دام
افکار قالبی و پیشداوری می افتند .او معتقد بود درایشهای درونی حتّی ادر ضعیف باشد ،باقی خواهد ماند و شخص
را به شکوفایی میرساند» (روانشناسی شخصیّت سالم ،مزلو :ص  .)444راجرز در نظام شخصیّت به یک انگیزش یا
یک نیاز اساسی كه همان صیانت ،فعلیّت و اعتالی جنبههای شخصیّت است ،قائل است .رایکمن 5از دیدداه راجرز
مینویسد « :درایش به كمال و خودشکوفایی در واقع میل مبرم هر انسانی به دسترش ،بسط ،خودمختاری ،تحوّل
و رشد و پخته شدن است .دفاعهای روانی ،این درایش را الیهالیه مدفون میکنند .بااینحال معتقدم این درایش در
همه وجود دارد و مترصّد آن است تا با شرایط مناسب ،آزاد و پدیدار شود» (نظریههای شخصیّت ،رایکمن :ص.)93
در روانکاوی یونگ« ،خود» نقش اساسی را ایفا میکند .او میگوید« :تحوّل شخصیّت یک فرآیند پویا و جاری است
كه سراسر زنددی را در برمیگیرد .شخص پیوسته در حال تحوّل است ،مهارتهای جدیدی كسب میکند و بسوی
تحقّق «خود» حركت میکند .او عالوهبر تجربیّات و اتّفاقات دذشته ،اهداف آتی را نیز در تعیین رفتار مؤثر میداند»
(انسان در جستجوی هویّت خود ،یونگ :ص  .)34فرانکل نیز كه جزو روانشناسان وجوددراست ،در نظریج خود،
1.
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تحت عنوان معنادرمانی ،تالش كرده است انسان را از فرازونشیبهای زنددی دذر دهد تا او را به سرمنزل رستگاری
برساند (انسان در جستجوی معنی ،فرانکل :ص  .)694آل ورت 4نیز از جمله انساندرایانی است كه پختگی و تحوّل
شخصیّت از دید او دارای اهمیّت است و معتقد است پخته شدن شخصیّت ،زمانبر است (نظریههای شخصیّت،
رایکمن :ص.)464
روانشناسی كمال (انسان كامل) از نگاه موالنا
موالنا جاللالدّین بلخی ،بعنوان شاعر عارفی كه شیوههای خداشناسی و معرفتش مورد توجّه است ،در باب انسان
كامل نیز دارای ایدههای ناب و خلّاقانه است .از نگاه او ،انسان در رابطهای كه با خالقش خداوند -كه جوهر هستی
است– دارد معنا یافته است« .موالنا از مفهوم انسان كامل كه حقیقت محمّدیه مظهر اتمّ تمام مراتب آن محسوب
میشود به علل تعبیر میکند؛ ازآنر و كه انسان كامل یا به زعم خود موالنا ،ولی حق از خود فانی است ،آنچه بر وی
حاكم است عقل جزوی نیست و عقل كُلّ است» (با كاروان حلّه ،زرّینكوب :ص  .)443انسان در عرفان اسالمی
جایگاهی ویژه دارد و انسان كامل به مقام خلیفج الهی و جانشینی خدا میرسد .موالنا نیز در راستای این تفکّر،
معتقد است انسان كامل كسی است كه با ترک عالیق مادّی و مهار كردن نفس امّاره و تهذیب اخالق ،تولّدی تازه
در جهانبینی و اندیشج خود پیدا كرده است .البتّه او با تکیه بر عشق ،سکر و مستی در كنار موسیقی و سماع -
عواملی كه ما را به عرصههای ناهشیار میکشاند-پرواز بسوی كمال را رهنمون میشود .جاللالدّین همایی «انسان
كامل»را از منظر موالنا چنین معرّفی میکند « :عظمت مقام انسان كامل اعم از انبیا و اولیا در نظر مولوی به حدّی
است كه آن دروه را نوعی ممتاز و صنفی جدا و دارای روح و جانی جدا از سایر افراد بشر میشمارد .انسان كامل
مظهر تامّ و تمام الهی و آیینج سرتاپانمای حق و نایب و خلیفج خداوند است» (مولوینامه ،همایی ،ج :6ص.)957
روانشناسی معاصر و مدرن مسلّم ساخته است كه شخصیّت انسان میتواند و باید پرورش پیدا كند .این پرورددی
كه با خواست و ارادۀ فرد آغاز میشود براثر عوامل محیطی و اجتماعی شکل ویژهای به خود میگیرد و بنابراین
میتوان بر آن بود كه هر انسان مجموعج استعدادهای بالقوّه ای است كه ادر جامعه زمینج مساعدی برای رشد و
تعالی آن فراهم نیاورد ،شکوفا نمیشود« .انسان برخالف جانوران دیگر ،محکوم طبیعت یا اسیر فطرت خود نیست؛
بلکه توانایی آن را دارد كه با دسترش تجربههای خود یا بهرهبرداری از تجربج دیگران ،افق زنددی را بگسترد و
شخصیّت خود را ددردون سازد و همواره تکامل یابد» (فرویدیسم ،آرینپور :ص  .)475در نهایت میتوان به این
نکته اشاره كرد كه در حقیقت روانکاوی ،ناخودآداه ادبیات است .پاینده بر این باور است كه «ادبیات زبانی است
كه روانکاوی برای سخن دفتن راجعبه خودش یا نام دذاردن بر خودش از آن استفاده كرده است .ادبیات خارج از
روانکاوی نیست كه روانکاوی بر آن اعمال شود .روانکاوی و ادبیات رابطهای دوسویه دارند» (دفتمان نقد ادبی،
پاینده :ص.)691
در قرن بیستم ،انقالب فکری اساسی در روانشناسی رخ داد كه چهرۀ این علم را ددردون ساخت :نهضتهای
روانکاوی ،رفتاردرایی و انساندرایی .هركدام از اینها دیدداه خاصی راجعبه انسان و كمال او دارند كه بردرفته از
نوع جهانبینی آنهاست .آنها معتقدند هدف روانشناسی ،شناخت انسان است؛ نه پیشبینی یا كنترل او .در واقع
روانشناسی انساندرا علیه روانشناسیهایی بوجود آمد كه توجّهی به قابلیّتهای انسان ،برای شکوفا كردن استعدادهای
بالقوّۀ خود و رسیدن به سطح باالیی از كمال ،نشان نمیدادند.
G.Alport
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نظریۀ آلپورت و موالنا
خوشبینی و خوشباشی :در كتاب «لذّت سالم» دربارۀ خوشبینی آمده« :تمایل به جستجو ،بخاطر آوردن و
انتظار كسب تجارت لذّتبخش .این تمایل یکی از اولویتهای فعّاالنج فرد است ،نه صرفاً نوعی واكنش انفعالی كه او
را به توجّه به جنبههای روشن و آفتابی زنددی تشویق كند» (لذّت ذه ن سالم ،اورنشتاین و سویل :ص .)494
تصویری كه آل ورت از طبیعت و ذات انسان بدست میدهد ،نیز مثبت و خوشآیند است (روانشناسی كمال ،شولتس:
ص .)64موالنا نیز كه شاعر خوشبین ،شاد و پیام آور نشاط و شور است در اكثر غزلیات خود این خوشبینی را
بتصویر كشیده است:
رقییییییصكنان درخییییییتها پیش لطیییافت صبا
مست شوند چشمها از سکییییرات چییییییییشم او
كاس سییتان و كام ده ،شییور دزین ،نه شییوربا
كان نمک رسیییید هین ،در تو ملیح و عاشیییقی
(غزلیات شمس :ص )35
امروز خ ندانیم و خوش كان بخت خ ندان میرسییید

موالنا همواره این خوشباشی را در وصال معشوق میبیند:
شیییمس و قیییمرم آمد ،سمیییع و بیییصرم آمد
از حد چو بشییید دردم ،در عشیییق سیییفر كردم

سییلطان سییلطانان ما از سییوی میدان میرسیید
(همان :ص )477

وان سیمبرم آمیییید ،وان كییییان زرم آمیییید
یا رب چه سییی عادت ها كه زین سیییفرم آ مد
(همان :ص )664

برای موالنا اهمیّت خوشباشی و سرور در حدّی است كه آن را همپایج عبادت و نماز میداند:
وییییییین دردی درد ،آبیییییییییدست آمیییییید
اییین عشییییرت و عیییییش چییون نییمییاز آمیید
(همان :ص )614
برای انسان كامل و وارسته هر لحظه از زنددی باید سرشار از امید و خوشی و خوشنودی باشد:
ما صیییوف یان جان را هر دم دو ع ید باشییید
سالی دو عید كردن ،كار عوام باشد
(همان :ص )365
هر كه را پرغییییییم و تییییییرش دیییییییدی
ادر تییییییو عییییییاشقی غییییییم را رها كن
در خانج غم بودن از همت دون باشییید

او این خوشباشی روحانی را اینگونه بتصویر میکشد:
مسجد اقصاست دلم ،جنت مأواست دلم

نیست عییییییییاشق و زان والیییییییییت نیست
(همان :ص )451
عروسیییی بین و ماتییییییم را رهییییییا كن
(همان :ص )744
و ا ندر دل دونه مت اسیییرار تو چون باشییید
(همان :ص )654

حور شده ،نور شییده ،جیمله آثارم از او
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سوسن و دل میشکند در دل هشیارم از او
قسمت دل خنده بود ،دریه ندارد چه كند؟
هرچیییه به عالم ترشی ،دورم و بیزارم از او
خانج شادی است دلم ،غصّه ندارم چه كنم؟
(همان :ص )795
نمونههای دیگر از این خوشباشی ،یافتن شادی در دل غم است.
كار خییامان بییود از فتح و ظفر خندیدن
به صدف مییانم خنییدم چو مییرا درشکنند
(همان :ص )444
در صیییفحات( :غزلیات شیییمس( ،)6/145 :همان6/477 ،4/454 ،7/414 ،4/415 ، 5/539 ،1/149 ،6/144 :
.)6/454 ،4/917 ،1/755 ،3/754 ،4/447،
امید :انسان كامل از نظر آل ورت امیدوار است و همواره امید خود را در شرایط دشوار و پیچیده حفظ میکند
(روانشناسی كمال ،شولتس :ص  .)31موالنا نیز همواره انسان را به امیدواری ترغیب میکند و ناامیدی را جزو صفات
ناپسند میداند .او امید اصلی انسان را خداوند و حضرت حق میداند و او را در همج بیپناهیها یار و یاور بشر میبیند:
اومید همه جییانها از غیییب رسید ،آمد
نومید مشییو جانییا كییاومید پیدید آمد
كان شاه كه یوسف را از حبس خرید ،آمد
نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان
(همان :ص )667
«دستییت دیییرم به فییضل خیود زود»
اومییید تو ،هییییر دمی بگوید:
(همان :ص )346
غزل زیر نیز به این مفهوم اشاره دارد كه ناامیدیها و امید به نور در دل تاریکیها به سراغ ما میآیند:
درت امروز براند نه كه فردات بخواند
هییله نییومید نبییاشی كه تو را یار براند
ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند
در ادر بر تو ببندد مرو و صبر كن آنجا
(همان :ص )333
موالنا در تکتک اجزای طبیعت ،نیرو و كشش بسوی باالتر و برتر شدن را میبیند و دیدههای بابصیرت را به پند
درفتن از آنها فرامیخواند:
از بییرای زنییددی آبییی ددییییر
ابییییییر ها دییییییییییییر مین بارد ،ن قد شییید
(همان :ص )157
او اشاره به فصل بهار میکند كه طبیعت هرساله از نو ب ا میخیزد .پس چرا انسان باید ناامید باشد؟
رازی كه خاک داشت ،كنون دشت آشکار
تخمی كه میرده بود ،كنون یافت زنددی
(همان :ص )146
نمونههای دیگر امید در صفحات( :غزلیات شمس( )6/546 :4397 :همان4543،/3 1،41/979، 6/965 ،1/763 :
).
پرورش خود :آل ورت و راجرز هر دو از پرورش «خود» و «خویش» بسیار سخن دفتهاند .آل ورت هفت مرحلج
اصلی برای پرورش خود درنظر میگیرد كه شامل خود جسمانی ،تشخیص هویّت خود ،احترام به خود ،دسترش
خود ،تصویر از خود ،عینیّت بخشیدن خود (خودشناسی) ،و تالش است .آل ورت معتقد است آدمی باید «خود» را
با فعالیّت ،دسترش بخشد (نظریههای شخصیّت ،رایکمن :ص  .)15موالنا نیز از تحرّک و پویایی سخن میگوید و
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به پرورش «خویشِ خویشتن» معتقد است .در بیت زیر « ،عینِ عیان» به معنی ذاتی است كه در كمال عیانی و
ظهورست.
بدانید ،بدانید كه در «عین عیانید»
برانید ،برانید كییه تیا باز نمایند
بنازید ،بنازید كه خوبان جییهانید
بتازید ،بتازید كه چاالکسوارید
(همان :ص )634
دسترش خود در این بیت نیز مالحظه میشود:
فرّ تو فروزان شیییید تییا بییاد چ ن ین بییادا
بییر روح بییرافییزودی تییا بییود چیینییییین بییودی
(همان :ص )79
چون دلبرانه بنگری در جان سردردان من
ه فت آسییی مان را بردرم وز ه فت در یا ب گذرم
(همان :ص )4566
انسان كاملِ موالنا كسی است كه مانند «دُل» میشکفد و پرورش مییابد« .دل چه بود كه دل تویی (همان :ص
 . »)4574از نظر موالنا یکی از ویژدیهای كمال و رسیدن به منِ كمالیافته رهایی از وابستگی به تأیید دیگری
است:
زان پییییییس ز قییییییبول و رد نتییییییرسد
چییون دییل بشکفت و روی خود دید
(همان :ص )659
چییه غمییت ادر ز بیرون مییدد شیییکر نییداری
به درون تو ست م صری كه تویی شکر ستانش
(همان :ص )414
نمونههای دیگر در صفحات (غزلیات شمس( ،)6/354 :همان4/945 ،1/751، 4/111 ،4/113 ،5/147 ،1/349 :
.)4/4561 ،5/446 ،6/444 ، 7/455،
راجرز و موالنا :راجرز در نظام شخصیّت به یک انگیزش قائل است .به اعتقاد او در بشر میل ذاتی برای آفریننددی
هست و مهمترین آفریدۀ هر انسان ،خود اوست (روانشناسی كمال ،شولتس :ص  .)13موالنا نیز در این جهان به
آفرینش و تغییر مشغول است .معشوق ،مدام تغییر چهره دارد ،عاشق (انسان كامل) نیز در پی تغییرات معشوق،
به آفرینشهای جدید می ردازد.
روند «بودن» به پیش رفتن :نخستین نکتهای كه راجرز در تلقّی شخصیّت سالم مدّ نظر داشته است ،این است
كه شخصیّت سالم روند است ،نه حالت بودن؛ و مسیر است ،نه مقصد .تحقّق خود پیش میرود ،هیچگاه پایان
نمی ذیرد و وضعیّتی ایستا ندارد .موالنا نیز این تحرّک و روند دائم را متذّكر شده است .انسان كامل نیز به پیش
میرود و بازنمیایستد:
هر كه او ماهی بود كی فکرت پا یان ك ند؟
هر كه چون ماهی نباشییید ،جوید او پایان آب
(غزلیات شمس :ص )645
خییییییورشید تیییییییییو را مسییییییخّر آییم
چ ی ی یون ذرّه ب ی یه رق ی یص ان ی یدر آی یی یم
(همان :ص )595
موالنا ما را بدقّت در طبیعت فرامیخ واند كه چطور تمام عالم در تکاپو هستند و پیش میروند و از حركت
بازنمیایستند « .تبدیل یکی از رایجترین فرمهای تصویرسازی موالناست .موالنا در بکاردیری این تشبیههای تبدیلی
به اندازه ای راغب است كه میتوان این الگو را از ویژدیهای سبکی او برشمرد» (بررسی تشبیهات در غزلیات شمس
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تبریزی ،ماحوزی :ص.)44
بیامدیم دد ی یر ب ی یار س ی یوی آن عش یقی
هم بحر پردوهر شیییود هم شیییوره چونكوثر شیییود

كه دیو دشیییت ز آسییییب او پییییییری زایی
(غزلیات شمس :ص )994
هم سنگ لعلكان شود هم ج سم جمله جان شود

(همان :ص )361
آب شییوم سییجدهكنان تیییییا به بیابان برسییم
خیییاک شیییوم ،خاک شوم تا ز تو سرسبز شوم
(همان :ص )565
نت ی ی یوان ك ی ی یوه را ك ی یش ی ی یان ك ی یردن
اندک اندک ز كییییییوه سنییییگ كییییییشند
(همان :ص )747
نمونههای دیگر در صفحات (غزلیات شمس3/465 ،3/167 :و .)1/994 ،3/743 ،5/445
خود بودن و عدم تظاهر( :مقابله با نقاب) :طبق تحقیقات راجرز ،افرادی كه به تحقّق خود می ردازند ،براستی
خودشان هستند .خود را پشت نقابها و صورتکها پنهان نمیسازند و به آنچه نیستند تظاهر نمیکنند .به اعتقاد راجرز
كسانی كه به تحقق خود می ردازند ،با آداب و اصولی كه دیگران وضع كردهاند زنددی نمیکنند (نظریههای
شخصیّت ،رایکمن :ص  .)497موالنا بر این باور است انسانها دقیقاً آن نیستند كه میینُمایاننید .او این صورتکزدایی
و خود بودن را بسیار توصیه كرده است:
مغز نداری مگر؟ تا كی از این پوست پوست؟
پوست رها كن چو مار ،سرتو برآور ز یار
(غزلیات شمس :ص )419
موالنا میگوید هرداه رنگ ها و نقشها را از خود دور كردیم تنها آن زمان است كه به كمال میرسیم:
جان را نتوان دیدن ،من جان خراباتم
خواهی كه مرا بینی ،ای بستج نقش تن؟
(همان :ص )566
موالنا یکرنگی را در وحدت میداند:
می دلرنگ بده ،تا همه یکرنگ شویم
ساقیا عربده كردیم كه در جنگ شویم
(همان :ص )466
تا شرق و غرب بینی سلطان من درفته
بشکن طلسم صورت ،بگشای چشم سیرت
(همان :ص )971
نمونههای دیگر در صفحات( :غزلیات شمس( )3/ 356 :همان،69/ 966 ،6/714 ،3/ 569 ، 6/143 ، 3/157 ،
.)5/4545 ،1/476 ،5/414،444 ، 3/944 ،6/945 ،3719/795 ،1/ 66
فروم و موالنا :فروم همواره تصویر روشنی از شخصیّت سالم بدست داده است .او عشق میورزد ،آفریننده است و
جهان اطراف و خود را بطور عینی ادراک میکند (هنر عشق ورزیدن ،رایکمن :ص .)74
عشق :فروم در كتاب «هنر عشق ورزیدن» بطور مفصّل درمورد عشق و شرایط آن سخن دفته است .عشق نیروی
فعّال بشر است .نیرویی كه موانع بین انسانها را میشکند ،آدمیان را به یکدیگر پیوند میدهد و در عین وحدت،
فردیت انسان را بجای خود باقی میگذارد .عشق مورد نظر فروم ،فعّال بودن است ،نه فعلپذیری (هنر عشق ورزیدن،
رایکمن :ص .)33موالنا در بیان عشق و حاالت آن ،آنقدر توصیفات و تعابیر دونادون دارد ،كه شرح و بسط آن،
مجالی وسیع میطلبد .همینقدر میتوان دفت كه او دفته است:
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همییچو غریب عربی در عجم
عشق غریب است و زبانش غریب
(غزلیات شمس :ص )459
عشق ،محور تمام غزلها و مبحث اصلی موالناست« .این عشق ،عشق الهی ،پاک ،سرشار ،پرخروش و شگفتانگیز
است .عشقی اینچنین كه دستمایج عرفان اوست ،در وجود «شمس تبریزی» متجلّی میشود .همان پیر روشندلی
كه آفتاب دیوارش خرمن مستعد روح موالنا را به آتش كشید و هرچه جز معشوق را سوزاند» (ذره و خورشید،
صبور :ص  .)343فروم انسانی را كه از نظر روانی سالم است ،كسی میداند كه با عشق زنددی میکند و پیوندش با
جهان از راه عشق است (جامعج سالم ،فروم :ص .)634سخن دفتن از «عشق» در غزلیات شمس ،كاری بس دشوار
است:
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا
زهیی عشق ،زهی عشق كه ماراست ،خدایا
چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا
چه درمیم چه درمیم ازین عشق چو خورشید
(غزلیات شمس :ص )54
جز عشق هرچه بینی همه جاودان نماند
نه كه هرچه در جهان است نه كه عشق جان آنست
(همان :ص )694
در نظر موالنا كیمیا ،عطای مبدّل حق و نظر مرد كامل است كه ماهیّت مردمان را ددردون میکند.
خاک را دنج معانی میکند
كیمیای كیمیاساز است عشق
ده خیرد را نردبانی میکند
دییاه درها مییگشاید بر فلک
(همان :ص )354
موالنا میگوید این عشق است كه مشوّق و عامل اصلی برانگیختگی آدمی میشود:
من چو بادم ،تو چو آتش ،من تو را انگیختم»
عشق دوید« :راست میگویی ،ولی از خود مبین
(همان :ص )545
عشق درمان بیماریهای نفس و آز و غرور و حسد و خشم است كه در نماد اهدها تجلی مییابد:
از برق این زمرّد ،هین ،دفع اهدها كن
در اهدهاست بر رَه ،عشق است چون زمرّد
(همان :ص )715
مستی او از بادۀ عشق است كه او را به درون ناآداه رهس ار میکند:
زان باده میییدان كییز دل انگییور برآمد
این هستی و این مستی و این جنبش مستان
(همان :ص )675
موالنا با حضور شمس به كوی دیوانگی روی كرد و مجنون لیالی خویش دشت:
ده عاشق كنج خال ،ده عاشق رو و ریا
جان را تو پیدا كردهای مجنون و شیدا كردهای
(همان :ص )45
« او كه درد هجران و اشتیاق را چنانکه هیچکس دیگر نیاموخته ،وصف كرده است ،سرانجام پس از آنکه
شمس الدّین برای همیشه او را ترک دفت ،آموخت كه معشوق نمیتواند از او جدا باشد» (شکوه شمس ،شیمل :ص
.)174
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ای عقل باش حیران ،نی وصیییل جو نه هجران

چون وصییل دوش داری زآن كس كه نیسییت غایب؟!

(غزلیات شمس :ص .)445
كه د نگ عشیییقم و از ن نگ خویشیییتن فردم
هییزار حییمیید و ثیینییا مییر خییدای عییالییم را
(همان :ص )414
عشیییق بیچون بین كه جان را چون قدح پر میکند
روی ساقی بین كه خندان از بقا م ست آور ست
(همان :ص )497
نمونههای دیگر( :غزلیات شمس،5/534 ،7/545 ،1/349 ،4/314 ،9/341 ،9/355 ،4/354 ،3/694 ،4/95 :
،6/4539 ،6/497 ،4/443 ،3/414 ،9/945 ،5/754 ،3/733 ،4/474 ،4/477 ،4/444 ،3/115 ،6/175 ،1/551
.)4/971 ،4/975 ،5/995 ،3/445 ،6/441 ،4/449
شناخت خود :فروم معتقد است كه «در حین عشق ورزیدن و نثار كردن خود ،در حین نفوذ در شخص دیگر،
خود را مییابیم ،خود را كشف میکنیم پس «خودت را بشناس» سرچشمج همج علوم روانشناسی است» (هنر عشق
ورزیدن ،فروم :ص .)16موالنا در مسئلج شناخت انسان و درون خود ،بوفور سخن دفته است .پیش از این نیز در
بحث پرورش خود نمونههای فراوان آورده شد.
بییه مقییام خییاک بودی ،سیییفر نهییان نمودی

چو به آدمی رسییی یدی ،ه له تا به این ن ایی
(غزلیات شمس :ص )494

سییی حری چو آ فتییا بی ز درون خود برآ یی
تو هنوز نا پد یدی ،ز ج مال خو چه د یدی؟
(همان :ص )446
هییرچییه بییود میییییل كسییییی آن شییییود
ج ن بش هر ذرّه بییه اصییییل خود اسییییت
(همان :ص )379
نمونههای دیگر در (غزلیات شمس.)4/945 ،4/751 ،4/444 ،6/659 :
نوعدوستی و ریشه داشتن :فروم بهترین راه برای دذر از تنهایی و بیریشگی را ایجاد حس برادری به همنوع
میداند .احساس ارتباط و عشق و توجّه و مشاركت در جامعه و حس همبستگی با دیگران و ارتباط و وابستگی به
جهان ،فرد را كامل میکند« .مش اركت و سهیم شدن كامل با كلّ جهان ،شرط سالمت روان است» (روانشناسی
كمال ،شولتس :ص  .)49موالنا نیز از همراهی و نوعدوستی و ارتباط با همنوعان سخن میگوید:
سیییفر بی روشییینییایی مصیییلحییت نیسییییت
ز ه مراهییان جییدا یی مصییی لحییت نیسییییت
(غزلیات شمس :ص )451
موال نا خودپرستی را نکوهیده میداند و خودبینی و خودخواهی را متضاد كمال و رشد و ناپسندیده میشمارد:
كییانییدر او ایییمییان مییا انییکییار مییاسییییت
خود پرسییی تی نییا مبییارک حییا ل تی اسییییت
(همان :ص )465
نمونههای دیگر در (غزلیات شمس 4/544 :و .)6/795
خوشبینی و نویدبخشی :موضع فروم دربرابر شخصیّت سالم و كامل شدن ،نویدبخش است و تالش بشر را
امیدوارانه و مهم میداند و موالنا نیز همواره پیامآور شادی و خوشبینی و بشارتدهندۀ فردای بهتر است:
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ای خییییییفته بییییییه یییییییاد یییییییار برخیز

میییییییییییآید یییییییییییار غییییییییییار برخیز
(غزلیات شمس :ص )161

نمونههای دیگر در (غزلیات شمس 1/167 :و .)4/137
مزلو و موالنا :مزلو خصوصیّات فراوان برای انسان خواستار تحقّق خود برشمرده است .در ادامه این موارد را نام
برده و به نمونههای این تفکر در غزل موالنا اشاره میشود.
تجربههای عارفانه یا تجربههای اوج :مزلو میگوید خواستاران تحقّق خود ،داه در خود وجد و سرور و حیرتی
عمیق ،نظیر تجربههای هرف دینی تجربه میکنند و شخص احساس قدرت و اعتمادبهنفس و قاطعیتی میکند كه
دویی چیزی نیست كه نتواند انجام دهد و یا بدان تبدیل شود (روانشناسی شخصیّت سالم ،مزلو :ص  .)454موالنا
خود از این تجربههای اوج و عرفانی فراوان داشته است:
جان و جهان ،ساقی و مهمان ماست
خیز ،كه امروز جهان آنِ ماست
بنیده و بازیچییج دستیان میاست
رُستم دستییان و هزاران چو تو
(غزلیات شمس :ص )445
وین عالم بیاصل را چون ذرّهها برهم زند
در جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند
زان دود نادیه آتش بر دنبد اعظم زند
دودی برآید از فلک ،نی خلق ماند نی ملک
(همان :ص )475
ور سر نبود عاشق سرهای ددر دارد
در پا نبود عاشق با پَرّ ازل پَرّد
(همان :ص )644
زین سان كه ما شدستیم از ما ددر چه آید
ماییم و شور و مستی ،مستی و بتپرستی
(همان :ص )347
نمونههای دیگر( :غزلیات شمس( ، )3/534 :همان،7/647 ،6/367 ،3/153 ،9/177 ،4/193 ،3/194 ،5/561 ،
.)6/474 ،5/446 ،3/911 ،6/914 ،4/515 ،9/545 ،1/454 ،7/795 ،4/479 ،9/644
تازگی مداوم تجربههای زندگی :خواستاران تحقّق خود ،تجربههای خاص را ،بدون توجه به اینکه تکرار شده
باشند یا نه ،با احساس وجد و احترام و شگفتی میستایند« .اصل بیقراری هستی و پویائی كائنات و یا به اصطالح
قدما «تبدّل امثال» است كه سابقج آن در فلسفج هراكلیت –یونان قدیم -دیده میشود و موالنا بهترین مفسّر این
اصل یعنی بیقراری كائنات است» (شفیعی كدكنی .)54 :4397 ،موالنا نیز زنددی را در تازدی و جریان رونده و
در حركت خود ،باارزش میبیند:
نو فروشییییا ن یم و ا ین بییازار مییاسییییت
نییوبییت كییهیینییه فییروشییییان دردییذشییییت
(غزلیات شمس :ص )465
یییک بییار زاییید آد می ،من بییارهییا زا ییییده ام
مانند طفلی در شیییکم من پرورش دارم ز خون
(همان :ص )191
موالنا تغییرات لحظهبهلحظج هستی را در غزلیات خود بگونهای ملموس بیان كرده است كه مایج شگفتی است.
كیییییییی ب ب ی نم مرا چنییان كییه م نم
آه چییه بیییرنییگ و نشییییان كییه میینییم
كییو میییییان انییدر اییین میییییان كییه میینییم
دییییییییییفتی ا سییییییییییرار در مییییییان آور
(غزلیات شمس :ص )4544
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نمونههای دیگر در (غزلیات شمس،7/915 ،3/961 ،7/944 ،4/477 ،3/195 ،7/645 ،4/357 ،1/155 ،3/155 :
.)4/467
تنش :مزلو معتقد است افراد سالم خواستار متحقق ساختن استعدادهای بالقوۀ خود و شناختن دنیای پیرامونشان
هستند .برای انسانی كامل شدن باید تمام استعدادهای بالقوّه را به بالفعل تبدیل كنند (روانشناسی شخصیّت سالم،
مزلو :ص .)654موالنا در اشعارش به این تکاپو حركت اشاره دارد و انسان كمالیافته را انسانی میداند كه در فعالیت
و جنبش و تحرّک است .نمود آن ،بیقراری اوست:
جملییه ب ی قراری یت از طلییب قرار توسییییت

طییالییب ب ی قرار شییییو تییا كییه قرار آیییدت
(غزلیات شمس :ص )49

تو را بی دسییییت و پایی مصیییل حت نیسییییت
چو پا داری بییییییییییرو د ستییییییییییی بجنبان
(همان :ص )451
تأكید موالنا بر افزایش تنش و خطر كردن است .او مخالف سرسخت تنبلی و كاهلی است:
بیا از راه بییییییام و نیییییییییردبان شیییییییییو
ودییر درهییای راحییت بییر تییو بسییییتیینیید
(غزلیات شمس :ص )951
تأكید بر تجربج درد ،قمار ،و بیقراری ركن اندیشه موالناست .نمونههای دیگر( :غزلیات شمس،1/375 ،6/376 :
.)7/949 ،3/914 ،5/965 ،4/465 ،4/454 ،3/795 ،4/161 ،6/146 ،4/565
یونگ و موالنا :یونگ بیش از هر نظریهپرداز دیگر بر «ناهشیاری» تأكید داشت« .به اعتقاد یونگ ،بیشتر بدبختی
و یأس بشر و احساس پوچی و بیهدفی و بی معنایی ،از نداشتن ارتباط با بنیادهای ناهشیار شخصیت است»
(روانشناسی كمال ،شولتس :ص .)464
ناخودآگاه :یونگ معتقد است برای فردیّت یافتن و شخصیّت سالم داشتن ،باید رفتارها و ارزشها و اندیشههایی را
كه راهنمای اولیج زنددیمان بوده اند رها كنیم و به ناهشیار خود برسیم .باید ندای ناهشیار را به آداهی خویش
درآوریم و به آنچه میدوید عمل كنیم .ناهشیار است كه خود راستینمان را بر ما آشکار میسازد (انسان در جستجوی
هویّت خود ،یونگ :ص  .) 479موالنا به فراوانی از ناهشیاری سخن دفته است .در این ناهشیاری نوعی حیرت و
سردشتگی و شگفتی بیكران بچشم میخورد و نشاندهندۀ حیرت ناشی از معرفت است:
عییالم ادر بر هم رود ،عشیییق تو را بییادا بقییا!
ماییم مسیییت و سیییردران ،فارغ ز كار دیگران
(غزلیات شمس :ص )7
كییاین نوا بی فر ز چنییگ و تییار مییاسییییت
هییر غییزل كییان بییی میین آییید خییوش بییود
(همان :ص )465
موالنا مانند یونگ بر این اعتقاد است كه حواس ظاهر راهدشای كشف شهود باطنی نیست .عرفا و انسانهای
كمالیافته در بیخویشی به حقیقت رسیدند:
زاهییدان در كییار هشیییییییار آمییدنیید
عییارفییان از خییویییش ،بییی خییویییش آمییدنیید
(همان :ص )356
موالنا میگوید ادر ردی از من هشیار است آن را پاره كن و جانم را حتی بگیر.
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ا ندر تن من در ردی هشییی یار یابی بر درش

چون شیردیر حق نشد ،او را درین ره سگ شمر
(همان :ص )395

ای هوش ما از خود برو ،وی دوش ما مژده شنو

وی عقل ما سرم ست شو ،وی چ شم ما دولت ببین

(همان :ص )449
ز اندیشیییه بیزاری كنم ز اندیشیییه ها پژمردهام
آویختم اندیشیییه را ،كاندیشیییه هشییییاری كند
(همان :ص )4574
در اندیشج موالنا ناخودآداه یا به تعبیر خود او بیخویشی ،چنان جایگاهی دارد كه از آن بعنوان دین و آیین
خویش نام میبرد .نمونههای دیگر در (غزلیات شمس،9/564 ،9/14 ،7/347 ،5/644 ،1/675 ،6/469 ،31/6 :
.)4/499 ،6/414 ،1/444 ،4/916 ،4/793 ،4/719 ،6/766 ،6/575 ،1/554 ،3/515 ،5/534
ضد عقل بودن و دیوانگی :یونگ ،عقل درایی صِرف را محکوم میکند .او اعتقاد دارد تنها بر طبق اصول عقلی
زنددی كردن ،ما را از انسان كامل شدن بازمیدارد .روح ،اصل هدایت زنددی است و در راستای دستیابی به قلّههای
درخشان «ابَر انسان» تالش میکند» (انسان در جستجوی هویّت خود ،یونگ :ص  .)65یونگ را از این جهت میتوان
همفکر و هم عقیدۀ موالنا دانست .موالنا با روبرو شدن با شمس ددردون شد و از مقام یک عالم واعظ به تولّدی
دوباره رسید و دوران شکوفایی ،آفرینش و خالقیت او آغاز شد:
میین ز خییودم زیییادتییم زانییک دوبییار زاده ام
زادۀ اوّلم بیییییییی ی شد ،زادۀ ع شقم این نفس
(غزلیات شمس :ص )551
از این به بعد است كه موالنا از جنون ،عشق ،دیوانگی میسراید و عقل را نکوهش میکند:
ن عالم بود ناالنتر از ح نّا نه شیییید
كو سیییتو ِ
غرّه مشیییو با ع قل خود ،بس اوسییی تاد معت مد
(همان :ص )471
موالنا استدالل عقل درایانج ابلیس را ،باعث طرد شدن او از درداه الهی میداند؛ زیرا استدالل كرد و مست شراب
الهی نبود:
ز صیییید د نه نشییییدی هیچ طاعتش مردود
ابلیس ادییییییییییر ز شراب خدای م ست بُدی
(همان :ص )315
جییز حییالییت شییییوریییدۀ دیییوانییه نییدانیییییم
در عییییییشق تو از عیییییییییاقلج عقل برستیم
(همان :ص )515
آه كییییییییییه سییودی نکرد دانش بسیییار من
باز سیییر ماه شیییید ،نو بت دیوانگی اسییییت
(همان :ص )654
نمونههای دیگر( :غزلیات شمس،3/145 ،3/157 ،9/154 ،9/151 ،7/373 ،7/675 ،5/645 ،3/335 ،6/649 :
.)7/4514 ،1/911 ،4/454 ،1/746 ،6/755 ،3/744 ،9/433 ،7/447 ،4/191 ،4/145
ازبین بردن هدفهای مادی دورۀ جوانی (نفی نفس) :از دیگر جنبههای انسان كامل شدن ،فدا كردن هدفهای
مادی دوران جوانی است« .هدفها و كنشهای نیمج نخست زنددی برای نیمج دوم آن بیمعناست» (روانشناسی
كمال ،شولتس :ص  .)416موالنا نیز بر این اعتقاد است كه نفس زیادهخواه و سركش را باید رام كرد ،تا به شناخت
و معرفت رسید:
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ا ین تن ا در كم تَن یَدی راه د لم كم زنییدی

راه شییییدی ،تییا نبییدی این همییه دفتییار مرا
(غزلیات شمس :ص )66

موالنا در خار وجود آتش میزند .از تنپروری و پرورش بیهودۀ جسم انسان كامل را برحذر میدارد:
آمییدم كییا تش بیییارم در ز نم در خییار خود
آمییدم كز سییییر ب گ یرم خییدمییت د لزار او
(همان :ص )674
ی خود بگییذر ای چ یز بییه نییا چ یز
از چ یز ِ
دل خود را از تعلّقات محفوظ بدار:
مُسییییل یّم كیین دل از هسییییتییی ،مُسییییل یّم

كاین چیز نه پرده اسیییت؟ نه ما پرده درانیم؟
(همان :ص )514
امییییید

نییامُسیییییلییّم

را رهییا كیین
(همان :ص )754

نمونههای دیگر( :غزلیات شمس،3/519 ،1/559 ،6/175 ،4/359 ،6/364 ،4/345 ،9/357 ،5/659 ،1/635 :
،6/437 ،7/451 ،3/4561 ،4/417 ،5/444 ،6/944 ،6/941 ،4/976 ،5/943 ،6/745 ،7/751 ،3/735 ،5/433
.)3/4551 ،4/497
پذیرش و شکیبایی :یونگ بر این باور بود كه اشخاص سالم ،از پذیرش و صبر و شکیبایی بیشتری نسبتبه بقیه
افراد برخوردار هستند .لذا دربرابر مسائل تحمل بیشتری دارند (انسان در جستجوی هویّت خود ،یونگ :ص .)93
موالنا نیز شکیبایی را كلید دشایش میداند:
تا رو ن ما ید مرهمش ،كالصیییَّبر مف تاح ال َفرَج
ای دل! فرو رو در غمش كالصیییَّبر مفتاح الفَرَج
(غزلیات شمس :ص )475
ز پس صیییبر ،تو را او به سیییر صیییدر نشیییاند
در ادر بر تو ببنییدد ،مرو و صیییبر كن آنجییا
(همان :ص )677
نی چون تو دوشه دشتهای ،در دوشهای افتادهای
دلداده آن باشد كه او در صبر باشد سخترو
(همان :ص )946
در كیییییش شب تیره را در آغییییییوش
تا صبیییح وصیییال دررسییییدن
(همان :ص )149
كهنالگوی نقاب ،در واقع آن چیزی كه شخص و دیگران فکر میکنند ،هست» (انسان و سمبلهایش ،یونگ :ص
 .)674یونگ برای نقاب همچون سایر كهن الگوها هم نقش مثبیت قائیل اسیت هیم نقش منفی .او معتقد است
انسانها برای سیازداری بیا نقیشهیای خیود و بهتیر عملكردن به آنها نقاب بر چهره میزنند زیرا جامعه از مردم
توقیّع دارد كیه در زنددی نقشی ایفا كنند و معموالً این هدف عادی اعمال ما خالف هدف اصیل فرآیند فردیت -
كسب حیثیّت شخصی اسیت .موالنا به عدم تظاهر اشارههای فراوان دارد و بر این باور است كه باید نقابی را كه
دیگر اجازۀ نمایان شدن آنچه در هرف و زیر اوست ،از سر درآورد و ازبین برد:
تا چند در رنگ بشیییییییییر در دله بانی میروی
آخر برون آ زین صییور ،چادر برون افکن ز سییر
(غزلیات شمس :ص )4479
موالنا به بركندن ظیواهر و نقیابهیا ،چه آن دسته از نقابهایی كه فرد در ابتدا آداهانه برای سیازداری بیا نقیشهیای
اجتماعی خود برمیگزیند و چه آن دسته از نقابهایی كیه متوجّه وجود آنها نشده و دیگران به آنهیا دوشیزد میکنند،

 / 55سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ اردیبهشت  ،4154دوره  ،45شماره پیاپی  ،76صص 35-54

تأكید دارد:
من همگی چو شیشهام ،شیشه د یریس یت پیش یهام

آه كه شی شج دلم از حجری چه مییییی شییییود
(همان :ص )343

دریییین رنگیییی ،دال ،تیییا تیییو ،بلنگیییی

نییاییییی در «چییینان» تییا تییو چینییینییی
(همان :ص )4479
مغز نداری مگر ،تا كی از این پوسیییت ،پوسیییت
(همان :ص )345

پوسیییت ر ها كن چو مار ،سیییر تو برآور ز یار

فرانکل و موالنا :اصلیترین مبحثی كه فرانکل مطرح كرده است لودوتراپی یا معنادرمانی است كه پیش از این نیز
درباره اش صحبت شد .به این معنا كه در لودوتراپی ،توجّه به آینده ،وظیفه و مسئولیّت و معنی و هدف در زنددی
است .درواقع لودوترا پی بر معنی هستی انسان و جستجوی او برای رسیدن به این معنی تأكید دارد (انسان در
جستجوی معنی ،فرانکل :ص .)413
معناخواهی :فرانکل وجود معنا در زنددی را ،راهگشای انسان خواستار كمال و تکامل میداند .موالنا نیز بر یافتن
معنای حقیقی زنددی و ازبین رفتن صور ظاهری تأكید دارد:
صیییورت همه پران شیییود در مرغ معنی پر زند
در آتش دل بر ز ند ،بر مؤمن و كافر ز ند
آن دوهری كاو آب شییید آن آب بر دوهر زند
عالم همه ویران شییود ،جان غرقج طوفان شییود
(غزلیات شمس :ص )496
دوش بنییه عربییده را ،دسییییت منییه بر دهنم
زین دو هزاران من و ما ای عجبا ،من چه منم!
(همان :ص )555
بییادۀ چون عقیق بین ،یییاد عقیق كییان مکن
باده بنوش ،مات شیییو ،جم لج تن ح یات شیییو
بوی د هان ب یان ك ند ،تو به ز بان ب یان مکن
بادۀ عییییییییام از برون ،بادۀ عییییییییارف از درون
(همان :ص )493
نمونه صفحات( :غزلیات شمس.)5/4511 ،6/4536 ،3/714 ،3/449 ،4/459 ،5/546 :
تالش كردن و سختی كشیدن :به اعتقاد فرانکل در هر موقعیتّی حتی به هنگام زجر و مرگ هم میتوان معنایی
برای زنددی یافت .او میگوید افراد سالم و خواستار به كمال رسیدن همواره در تالش هستند به هدفهایی در زنددی
برسند كه زنددیشان را معنادار كند .آنها مدام در تکاپو هستند تا به زنددیشان هیجان و شور و شوق ببخشند
(انسان در جستجوی معنی ،فرانکل :ص  .) 314موالنا نیز تالش و حركت را برای انسان كامل ضروری میداند و بر
این اعتقاد است كه تا حركت نکنیم هیچگاه به نتیجه نمیرسیم.
كجا دیدی كه بی آتش كسییی را بوی عود آمد؟
بسیییوز ای دل كه تا خامی نیاید بوی دل از تو
(غزلیات شمس :ص )653
موالنا تنبلی و كاهلی را در رسیدن به تعالی روح نکوهش میکند:
بر رخ روح بوسیییه دِه ،زلف نشیییاط شیییانه كن
خیز ،كاله كج بِنِه وز همه دامها بِجِه
(همان :ص )477
میباش چو مسیییتسیییقی ،كاو را نبود سییییری

هرچ ند شیییوی عالی ،تو ج هد به اعال كن
(همان :ص )449
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شیمل هم راه رسیدن به هدف عالی را جد و جهد بیان میکند و به نقل از موالنا میگوید هر اندازه آدمی برای
رسیدن به هدف عالی خود در اجرای دستورهای خداوند بکوشد و بیشتر جهد كند ،خداوند از او بیشتر حمایت
میکند» (شکوه شمس ،شیمل :ص  .)955نمونههای دیگر( :غزلیات شمس،9/175 ،7/349 ،1/359 ،3/314 :
.)1/446 ،6/947 ،4/445 ،9/465 ،5/795 ،4/949 ،9/943 ،5/456 ،4/565 ،4/554
دریافت و ایثار عشق :ویژدی دیگر انسانهای از خود فرارونده ،توانایی ایثار و دریافت عشق است .عشق هدف
نهایی انسان كامل است .با ایثار عشق به دیگری میتوانیم خصائل نیک او و خودمان را ارتقا دهیم .موالنا مفهوم
دریافت و ایثار عشق را مکرر بیان كرده است:
ع نای تت چو ن باشیییید هنر چه سیییود ك ند؟
مرا بجز نظر تو نبود و نیست هنر
(همان :ص )314
موالنا این دریافت و ایثار عشق را محدود به معشوق نمیداند:
در خانه در مَی باشدم ،پیشش نهم ،با وی خورم
هردز ندانم را ندن مسیییتی كه اف تد بَر درم
(همان :ص )145
یک شییییب آ مد به و ثاق من و آمو خت مرا
ادییر عییالییم هییمییه پییرخییار بییاشیییید
نقل هر مجلس شدست این عشق ما و حسن تو

جان هر صییبح و سییحر همچو سییحر خندیدن
(همان :ص )733
دل عیییییییییاشیییییییییق هییییییمه دلزار باشد
(همان :ص )674
شیهرۀ شیهری شیده ما كو چنین بد شید چنان
(همان :ص )967

آزادی :به اعتقاد فرانکل ،اشخاص سالم ،در انتخاب عملشان آزاد هستند (انسان در جستجوی معنی ،فرانکل :ص
 .) 454موالنا نیز آزادی و آزاددی را میستاید و دربارۀ زندانهای مختلف سخن میگوید .زندان عقل ،زبان ،تن ،جهان،
نام ،عقل و راههایی كه عشق برای رهایی از آنها به سالک یاری میرساند:
از این بنیید و از این دام ز بون دیر بجسیییتم
ددییر بییار ،ددییر بییار ز زنییجیییییر بییجسییییتییم
(غزلیات شمس :ص )537
حال مرغی كه برسییی ته سیییت از این دام بگو
آهِ زنییدانییی اییین دام بسییییی بشیییینییودیییم
(همان :ص )965
بر عمر موّفر زن ،كز بنیید قفس رسیییتی
ای طوطی جان ،پر زن ،بر خرمن شیییکّر زن
(همان :ص )469
نمونههای دیگر در (غزلیات شمس.)4/4511 ،1/4536 ،4/714 ،3/449 ،6/459 ،146/1 :
پرلز و موالنا
تأكید بر حال :انسان كامل مدّنظر پرلز در لحظج جاری و در زمان حاضر زنددی میکند« .باید آرزوها و
جوششهایمان را (در همج جنبه های زنددی) و در این مکان و زمان ،یعنی در حال ب ذیریم» (روانشناسی كمال،
شولتس :ص  .)496موالنا نیز در مکتب عرفان ،صوفی را «ابن الوقت» میخواند:
كیییان نیییقیییدۀ خیییوش عیییییییار آمییید
دی رفییت و پییریییر نییقیید بسیییییتییان
(غزلیات شمس :ص )645
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مییگییو «فییردا» كییه فییی الییتییأخیییییر آفییات
بییده یییک جییام ای پیییییر خییرابییات
(همان :ص )44
«وقت» در اصطالح صوفیه «به معنای حالتی عرفانی و كشف و شهود است» (فرهنگ اصطالحات عرفانی ،سجّادی:
ذیل واهۀ وقت).
جمشییی ید تو را چاكر ،خورشییی ید تو را مفرش
وقتت خوش ،وقتت خوش ،حلوایی و شییکّركش
(غزلیات شمس :ص )139
امییروز چیینییانییم كییه خییر از بییار نییدانییم
امییروز مییرا یییار بییدان حییال ز سییییر بییُرد
دفعییییییییم جییییییییویی فییییییییردا دییییویی

امییروز چیینییانییم كییه دییل از خییار نییدانییم
بییا یییار چیینییانییم كییه خییود از یییار نییدانییم
(همان :ص )514
پیش از فییییییییییییردا بیییییینشییین بنشییین
(همان :ص )755

و (چنان مستم چنان مستم من امروز (همان :ص  )469امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی (همان :ص)743
امروز ای شمع آن كنم بر نور تو جوالن كنم (همان :ص  )31امروز دیدم یار را آن رونق هركار را (همان :ص )45
(آن مایی ای موال ادر امروز ادر فردا (همان :ص  .)41نمونههای دیگر( :غزلیات شمس،4/537 ،1/565 ،3/357 :
. )4/753 ،9/599
استفاده از همۀ استعدادهای بالقوّه :افراد سالم در دیدداه پرلز ،هیچیک از استعدادهایشان را بیاستفاده
نمیگذارند و همج آنها را بکار میگیرند .كامالً خودشانند و كارایی دارند .انسان كامل موالنا ،عاشقی است كه در راه
عشق همج توانایی خودش را بکار میگیرد:
ای مطر بان ،ای مطر بان دفّ شییی ما پر زر كنم
ای عا شقان ،ای عا شقان من خاک را دوهر كنم
من درگ را یوسییف كنم ،من زهر را شییکر كنم
من غصیییّه را شیییادی كنم دمراه را هادی كنم
(همان :ص )141
ز پروانییه بیییا موزییید آن مردا ن گی كردن
ز هر ذرّه بیییا موزییید پ یش نور برجسییی تن
(همان :ص )445
پرلز بر پرورش خود و آداهی از خود تأكید كرده است كه به تکرار آن نمی ردازیم.
نتیجهگیری
روح متعالی انسان تشنج كمالجویی است؛ پس برای نیل به این هدف ،مدام در سیر آفاق و انفس بسر میبرد و
همواره در جستجوی تکامل خویشتن است .این پژوهش به بررسی انسان كامل در غزلیات شمس موالنا جاللالدّین
بلخی با توجّه به نظریج كمال در علم روانشناسی پرداخت و با توجّه به عناصر برجستج نظریههای انساندرایان در
روانشناسی به این نتیجه رسید كه تعریف انسان كامل از نظر موالنا قابل مقایسه با تعریف روانشناسان نوین از
انسان كامل است و بسیاری از عرصههای تجربج عرفانی كمال ،شباهتهایی برجسته با نظریات نوین روانشناسی
كمال دربارۀ انسان دارد .آمار نشان میدهد اكثر نظریههای نوین روانشناسی در باب انساندرایی و كمال ،در
تفکّرات و آراء موالنا وجود داشته است .در یک نگاه كلّی به دو نگرش مواردی شبیه هم دیده میشود كه از آن
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جمله این مفهوم است كه هر دو هدف خود را پیشرفت و تعالی انسان معرفی میکنند .در روند رسیدن به كمال
ادرچه وجوه تشابه بسیاری در دیدداههای همج روانشناسان نامبرده و موالنا دیده میشود ،مانند تحمّل سختیها و
دذر از بحرانها ،توجّه به نیازها و مشکالت دیگران ،همافزایی و بسیاری مولّفههای دیگر امّا از میان این نظریهپردازان،
نظریات یونگ ( )%64و فروم ( )%66بیشترین شباهت و نظریات پرلز ( )%1و راجرز ( )%7كمترین نزدیکی را به
عناصر و ویژدیهای «وصال به كمال» در غزلیات موالنا داراست .فروم و موالنا تأكید فراوانی بر «هنر عشق ورزیدن»،
«نوعدوستی» و «خوشبینی و شادی» دارند .و در طرف دیگر توجّه به «ناهشیاری و بیخودی»« ،ضدعقل بودن»،
اهمیّت «برداشتن نقابها و صورتکها» از اشتراكات فکری ،موالنا و یونگ شمرده میشود.
«نمودار تطبیق بسامد نظریههای كمال در غزل موالنا بر حسب نمونههای ارائهشده»
نظریه فرانک

4%

12%

نظریه پرلز
نظریه آلپورت
نظریه راجرز

29%
12%
7%

22%

14%

نظریه فروم
نظریه مزلو

در مجموع میتوان دفت موالنا برای انسان دو وجه خاكی و افالكی درنظر درفته است و آفرینش او ،امری هدفمند
است و قرار است با طی مسیر كمال به درجج جانشینی خداوند برسد .برای رسیدن به این تحوّل تمام راهکارهای
انساندرایانه را ،كه از قضا روانشناسی نوین امروز در دورههای اخیر جذب آن شده و بسیار به آن پرداخته است،
معرّفی میکند .انسان كامل موالنا ،مربوط به زمان و مکان خاصّی نیست و در هر دورهای از تاریخ میتوان با رهایی
از منیّتها و تعالی روح ،به آن دست یافت.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن استخراج شده است .آقای دكتر امیرحسین ماحوزی راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح
اصلی این مطالعه بودهاند .سركار خانم كاملیا محمدبیگی به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری دادهها و تنظیم
متن نهایی نقش داشتهاند .سركار خانم دكتر شهین اوجاق علیزاده نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و
راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و
مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این
پژوهش یاری دادند ،اعالم نمایند.
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تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
 این تحقیق طبق. و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است
 مسئولیت دزارش تعارض.كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را،احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است
.بر عهده میگیرند
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