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 چکیده

ت های متغیر و بارز عرفان و آثار عرفانی و آثار منثور غنایی، شخصیّترین ویژگیاز مهم یکی

جا که تا آن ؛تثار منثور غنایی اسان و آترین مسائل عرفر نیز از مهمت متغیّر است. سیر شخصیّمتغیّ

ت شود. تکامل شخصیتی شخصیّر با سیری بغرنج به تکامل شخصیتی نزدیک میت متغیّشخصیّ

ود بریزی نمویژه مقاالت شمس تر به اشکال گوناگونی در آثار عرفانی و آثار منثور غنایی بهمتغیّ

وناگونی اسی، ابزارهای گر عرفانی در مقاالت شمس همچون پهلوان ژانر حمت متغیّیابد. شخصیّمی

ت ر مقاالدر یّت متغل شخصیّپهلوان حماسی متمایز است. مکمّ ، ولی در عین حال ازدر اختیار دارد

ز ا آغامّا ،ندکشمس، سیر عرفانی اوست. او برای رسیدن به تکامل یا وصال باید این سیر را آغاز 

یک  ا بار رت متغیّ سیر در مقاالت شمس منوط به گذر از مراحل دیگر است. این مراحل، شخصیّ
ز ا. پس از عبور شودیر دچار یک ناخودآگاهی مت متغیّکه شخصیّ تا آنجا ؛خواندندای درونی فرامی

او  سیر عرفانی این موانع در دارد،ر به سیری پرمانع گام برمییّت متغمراحل مذکور، شخصیّ

رکت گیرند. گاه حر عرفانی قرار میت متغیّمتمایزند و به اشکال گوناگونی در مقابل شخصیّ

یّت شخصی یتّموجب تمایز شخص ،ثباتی موانعاین بی خود مانعی در مقابل اوست،شخصیّت متغیّر 

گرایانه با تکیه بر ی بر تحلیل ساختتحلیلی مبتن -شود. این پژوهش به شیوۀ توصیفینیز میمتغیّر 

و به  رد مطالعه قرار دهدمور را در سیر تکاملی ت متغیّکوشد تا شخصیّمقاالت شمس تبریزی می

کاملی تدر سیر ر شخصّیت متغیّدر پایان سیر و عدم ایستایی شخصیّت متغیّر تکرار آغاز  هایفرضیه

 دست یابد.
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 مقدمه -1

ل در اب و قابل تأمّ ر، موضوعی جذّت متغیّپژوهش و تحقیق برای شخصیّ

ر ت متغیّویژه در حوزۀ ادب عرفانی و ادب غنایی است. شخصیّتحقیقات ادبی به

ویژه در مقاالت شمس تبریزی در آثار عرفانی و آثار منثور غنایی به ایجایگاه ویژه

ترین آثار منثور غنایی و عرفانی ممتاز در دارد. مقاالت شمس تبریزی یکی از مهم

ت های عرفانی به سبب غلبۀ الهام و ماهیّتسدۀ هفتم هجری است. عرفان و شخصیّ

در ر ت متغیّشخصیّشوند و تر به حوزۀ ادب غنایی نزدیک میتجارب شخصی بیش

کند. برای عرصۀ عرفان و مقاالت شمس تبریزی قرابت این دو نوع ادبی را افزون می

س، حقیقتی با محوریت نبردی مقدّر ت متغیّشخصیّآثار عرفانی، حضور آرمانی 

ضرورت سعی  ،تها و رهزنان مسیر تکوین شخصیّو ناهمواریانکارناپذیر است 

ها و موانع مسیر کند. ناهمواریشاخصۀ تکاملی ایجاب میرا به ر ت متغیّشخصیّ

صباحاً هر کسی را آن  اربعین» گوید:جا که شمس میت فراوانند؛ تا آنشخصیّ تکوین

ل استعداد آن شده تا اربعین صباحاً مفتاح مکمّو اال مردی باید مستعد  فایده ندهد،

تکوین  .(706: 1391یزی، شمس تبر)«دل او باشد و اگر نه صد هزار صباح سود نکندش

های همیشگی و یکی از موتیف -چه در عرفان و چه در انواع ادبی دیگر -ت شخصیّ

 کند،عرفانی تمایز ایجاد میر ت متغیّشخصیّچه بین بشر و اساسی بشر است. آن

یابی به آمال معنوی در عرفان، نیاز یابی به آمال معنوی در عرفان است. دستدست

قات کشیده و همۀ توانایی و هایی دارد که قهرمانانه دست از تعلّبه انسان

کار ها بهاستعدادهای خویش را برای گذر از موانع و مشکالت و توفیق در آزمون

قدرت حامی، یعنی خداوند، در قالب گیرند و تنها در این صورت است که دستان 

من جاهد فینا لنهدینهم »شتابد که میر ت متغیّشخصیّنیروهای ماورایی به یاری 

های قهرمان عرفانی که گاهی به شاخصهر ت متغیّشخصیّ (.69عنکبوت/)«سبلنا

کسی است که به خواست خود به تسلیم رسیده است. » شود،حماسی نزدیک می

و حّل  که امروزه باید در حلّ آن بکوشیمایی است چه؟ این معمّ ولی تسلیم در برابر

همین معما، نخستین فضیلت و عمل تاریخی قهرمان، در هر کجای جهان است. 

طور که پروفسور آرنولد جی. توئین بی در تحقیق شش جلدی خود در باب همان
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شقاق در  کند. حل معضل شقاق در روح وها ابراز مینقوانین ظهور و سقوط تمدّ

ذشته )گرایش به مبنای بازگشت به روزهای خوش گ جامعه، با هیچ طرحی بر ۀبدن

آل ای ایدهآینده ۀکنندهایی که تضمینها و طرحبرنامه ۀو یا به وسیلدوران باستان( 

ی با در پیش گرفتن و حتّ ر نیستگرایی( میسّاند )آیندهشدهو از پیش تعیین

د مبنای کار و تالش سرسختانه برای جوش دادن مجدّ برتر گرایانههایی واقعروش

د بر شود. فقط تولّعناصر از هم پاشیده و رو به زوال جامعه یا روح، مشکل حل نمی

نه از چیزهای کهن بلکه از چیزی نو، در درون روح، در شود، تولّد مرگ پیروز می

( وجود Palingenesia)« دتکرار تولّ»طور پیوسته و مداوم جامعه باید به ۀدرون بدن

ده د نشدوباره متولّمرگ را انکار کند؛ چرا که اگر  ۀوقفداشته باشد تا تکرار بی

رسانیم و  را به انجام 1نمسیستوانیم کار مان میهایباشیم، فقط با کمک پیروزی

این  .(27- 26: 1389)کمبل،  «سخت همین فضیلت بشکنیم تقدیر سیاه را بر پوستۀ

گرایانه تالش تحلیلی مبتنی بر رویکرد تحلیل ساخت –توصیفیپژوهش به شیوۀ 

 .بپردازد در مقاالت شمس تبریزیر ت متغیّشخصیّبه مطالعۀ  ،کندمی

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

نی دارد و در اثر عرفانی مقاالت های متلوّدر آثار عرفانی منشر ت متغیّشخصیّ

یابد. این ر عرفانی میهای متغیّتشخصیّشمس تبریزی ویژگی متمایزی با دیگر 

سیری تکاملی را  شود،ت که گاه به قهرمانان ژانرهای ادبی جهان نزدیک میشخصیّ

در مقاالت شمس تبریزی با مواجهۀ ر ت متغیّشخصیّکند. سیر تکاملی طی می

با موانع سیر، زمینۀ پیروزی یا شکست ر ت متغیّشخصیّشود. مواجهۀ موانعی آغاز می

مقاالت شمس تبریزی با دیگر ر ت متغیّشخصیّکند. وجه تمایز را فراهم می او

و مواجهۀ او با موانع سیر تکاملی ر ت متغیّشخصیّقهرمانان ژانرهای ادبی در حرکت 

                                                             
1- nemesis  ،تجسم عدالت الهی است که هرگاه تمیس اله عدالت اولیه در اجرای دادگستری تعلل کند

شود، صورتی زیبا و ها خدابانوان انتقام دیده میشود، او همیشه در کنار الهۀ آزرم و ارینینمسیس ظاهر می

هنگامی این جهان را ترک  Aidosپوشاند . او و الهه آزرم حجابی سفید می دو بال سپید دارد و صورتش را با

احترامی به تمیس بسیار به چشم شود و بیکنند که بدی جهان را فراگیرد. خونی که به ناحق ریخته میمی
 (27: 1389) کمبل،اند. هم یکی دانسته Leda آید . او را با لدااو می
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های گوناگون العملمقاالت شمس تبریزی با عکسر ت متغیّشخصیّشود. آشکار می

شود. این تر میتی نزدیک و نزدیکیّخویش در مواجهه با موانع سیر، به تکامل شخص

گرایانه تالش لیل ساختتحلیلی مبتنی بر رویکرد تح –پژوهش به شیوۀ توصیفی

و به اهداف بپردازد در مقاالت شمس تبریزی ر ت متغیّشخصیّکند به مطالعۀ می

 یابد.پژوهش دست

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

 عرفانی در مقاالت شمس تبریزی.ر ت متغیّشخصیّهای بررسی و تصریح ویژگی 

  عرفانی مقاالت شمس تبریزی. رت متغیّشخصیّتشریح مختصات سیر تکاملی 

  عرفانی.ر ت متغیّشخصیّمقایسۀ سیر قهرمان حماسی با سیر 

 ّتبریزیعرفانی در مقاالت شمسر ت متغیّشخصیّتی بازنگری تکامل شخصی. 

 پیشینة پژوهش -3-1

همچنین مقاالت شمس تبریزی در میان تحقیقات ها و تتحقیق در باب شخصیّ

در این باب نوشته شده است:  یمتعدد جا که مقاالتصعودی دارد؛ تا آن ادبی روند

نوشتۀ فاطمه کوپا « الگوی قهرمان در منظومۀ آرش کمانگیر سیاوش کسراییکهن»

 الگویکهن»شناختی(، )نشریۀ ادبیات عرفانی و اسطوره 1394و دیگران در سال 

نوشتۀ رضا ستاری و سمیه آقاجانی زلتی در « سفر قهرمان در داستان گشتاسپ

الگوی سفر مطالعۀ تطبیقی کهن»)نشریۀ زبان و ادبیات فارسی(،  1395سال 

 1391نوشتۀ نادیا معقولی و دیگران در سال « قهرمان در محتوای ادبی و سینمایی

نوشتۀ غالمحسین « مسآیرونی در مقاالت ش»)نشریۀ مطالعات تطبیقی هنر(، 

مقاالت »)نشریۀ مطالعات عرفانی(،  1388زاده و زهرا لرستانی در سال غالمحسین

نامۀ )نشریۀ پژوهش 1388دی در سال نوشتۀ برات محمّ« مالیسمشمس و مینی

نوشتۀ فاطمه مدرسی و ثانیه « انسجام متنی مقاالت شمس تبریزی»ادب حماسی(، 

تأویل در مقاالت »نامۀ نقد ادبی و بالغت(، هش)نشریۀ پژو 1391مخبر در سال 

پژوهی ادبی(، )نشریۀ متن 1393نوشتۀ مهدی محبتی در سال « شمس تبریزی
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بخش در سال نوشتۀ اسماعیل تاج« های ترکی مقاالت شمسپژوهشی در واژه»

مقاالت شمس تبریزی از دیدگاه نظریۀ ساحت »)نشریۀ تاریخ ادبیات(،  1389

)نشریۀ ادبیات  1396وشتۀ حسین علیزاده و ایرج مهرکی در سال ن« اخالقی زبان

شناختی زبانی مقاالت شمس بررسی و تحلیل سبک»شناختی(، عرفانی و اسطوره

های نقد ادبی و هش)نشریۀ پژو 1389دی در سال نوشتۀ علی محمّ« تبریزی

نوشتۀ « ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقاالت»شناسی(، سبک

جستاری در شگرد »شناخت(، )نشریۀ زبان 1393فاطمه مدرسی و دیگران در سال 

 1396نوشتۀ لیال آقایانی چاوشی در سال « تمثیل و انواع آن در مقاالت شمس

های اخالقی شمس به استناد تحلیل و بررسی ویژگی»پژوهی ادبی(، )نشریۀ متن

نامۀ )نشریۀ پژوهش 1397نیا در سال نوشتۀ آیت شوکتی و جعفر راضی« مقاالت

نوشتۀ « های گیراسازی زبان در مقاالت شمستحلیل شیوه»ادبیات تعلیمی(، 

بررسی »)نشریۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی(،  1396مهدی محبتی در سال 

نوشتۀ « عوامل سازندۀ ابهام در مقاالت شمس با تأکید بر مسألۀ انسجام دستوری

قطب مجازی زبان نثر »ۀ مطالعات عرفانی(، )نشری 1388سمیرا بامشکی در سال 

نوشتۀ ایرج مهرکی و حسین علیزاده در « صوفیه با تکیه بر مقاالت شمس تبریزی

های ادبی مقاالت شمس بررسی ارزش»)نشریۀ زبان و ادبیات فارسی( و  1395سال 

ر درضا بیرنگ و جلیل تجلیل دنوشتۀ محمّ« های وی در شعر دیگرانو تأثیر اندیشه

ر ت متغیّشخصیّا هیچ پژوهشی تاکنون به امّ )نشریۀ بهارستان سخن(، 1393ال س

 و در این باب اثری نگاشته نشده است. در مقاالت شمس نپرداخته

 های تحقیقو یافته بحث -2

های اساسی عرفان و آثار عرفانی است که ت، یکی از شخصیّر ت متغیّشخصیّ

است که برای رسیدن به شناخت وصال تی های گوناگون دارد. او شخصیّویژگی

 هاست وها و سختیکند. این وصال، مستلزم ریاضتمعشوق حقیقی حرکت می

عرفانی در پایان سلوک به ر ت متغیّشخصیّست. ها مقدمۀ سلوک اومواجهه با آن

ین نفی، آن را به کند و اآگاهی، نفی خود را تصدیق می»یابد و این آگاهی دست می
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وجود آید، از آگاهی نیست، از دیگر هر سخنی که در آگاهی به رد،داسکوت وامی

پس از این آگاهی به وحدت ر ت متغیّشخصیّدر حقیقت،  .(149: 1373نویا، )«خداست

ان: هاست و به قول شیخ روزبهرسد؛ وحدتی که رسیدن به آن مستلزم رد کثرتمی

گاه عارف و آن فعل آمد و در صفت آیینه؛ چون عدم رنگ قدم گرفت، عارف،»

معروف چون عارف بیند و عارف  واحد گشت. خود است، در خود نگرد، معروف عین

ت شخصیّ .(106: 1374بقلی شیرازی، )«بیندآن همه حق است که می معروف، چون

جا که گاهی تا آن ؛های گوناگونی داردیزی کنشر عرفانی در مقاالت شمس تبرمتغیّ

ویژه اسطوری قهرمانان در ژانرهای گوناگون بهشود و عمل به اسطوره نزدیک می

اسطوری اوست. سیر او  -کند. این تکرار مستلزم سیر عرفانیحماسه را تکرار می

عرفانی ر ت متغیّشخصیّشود. موانع گوناگونی در مقابل موجب تعالی اطرافیان نیز می

وناگونی تکرار به اشکال گ رت متغیّشخصیّاین موانع، در سیر عرفانی  گیرند؛قرار می

در  «وجود»یابند. ویژه مقاالت شمس تبریزی نمود میشوند و در آثار عرفانی بهمی

است که حاجز ر ت متغیّشخصیّمقاالت شمس تبریزی، یکی از موانع سیر عرفانی 

از عالم معنی الفی بیرون تاخت که هر که آن الف را »ت عرفانی است. تکامل شخصیّ

طالبان چون  .هیچ فهم نکرد ،همه را فهم کرد، هر که این الف را فهم نکرد ،فهم کرد

 ها ران سخن دراز کردند شرح حجابا برای طالبالرزند از برای فهم آن الف امّبید می

که هفتصد حجاب است از نور و هفتصد حجاب است از ظلمت، به حقیقت رهبری 

ها را ین همه حجابد کردند که ما انکردند، رهزنی کردند بر قومی، ایشان را نومی

ها یک حجاب است، جز آن یکی هیچ حجابی نیست، آن حجاب کی بگذریم؟ همۀ

با این حجاب ر ت متغیّشخصیّ .(99: 1391شمس تبریزی، )«حجاب این وجود است

کند و رهایی از آن، ق وجود، او را کور و کر میتواند به تعالی دست یابد. تعلّنمی

از وجود، ر ت متغیّشخصیّشود. راه رهایی ی او بر دیگر موانع میشالودۀ پیروز

ت و جو در جهان خارج به هویّواز طریق جست»جو در جهان خارج است. او وجست

جو موجب بسیج واین جست .(32: 1389برفر، )«یابددر نهایت، استقالل دست می

ر عرفانی پس از متغیّ تشود. شخصیّبرای رویارویی با موانع دیگر میر ت متغیّشخصیّ

سیر  ادۀزکه وجود، با موانع دیگر مواجه است. این موانع در حقیقت تکرار وجودند 

عرفانی او هستند. وصال معشوق حقیقی نقطۀ پایان سیر عرفانی و نقطۀ آغاز تعالی 
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و اطرافیان اوست. سیر عرفانی یا سیر وصال، در حقیقت گام ر ت متغیّشخصیّ

در جهت تکامل است. موانع سیر وصال به تعبیر شمس ر متغیّت شخصیّبرداشتن 

و به وقت نعمت خدمت  که به وقت محنت از حق رو گردانداین» ند:اترشی شیرین

شوم، من ترش می ی.آیآیم، تو خوش درمیمن خوش درمی کند، معشوق گوید که

ن شوی. این چندان نیست، آنچه خالصه است در آن ترشی است. ایتو ترش می

ر ت متغیّشخصیّالزمۀ سیر عرفانی  .(114: 1391شمس تبریزی، )«ترشی شیرینی است

آن هم خردی که  ؛در جهت وصال، شناخت است. شناخت و خرد قرین یکدیگرند

آن را خرد نباید  ،خردی که با آن نیکی نیست»همواره نیک بوده و به تعبیر برخی 

ا شناخت امّ ،خت حقیقی استاین خرد، مستلزم شنا (.33: 1385تفضلی، )«شمرد

تواند موجب حرکت یا پایانی شناخت حقیقی میپایان است. وسعت و بیحقیقی بی

ت: همان السماء را تأویلی بگو، گفال یسعنی»عرفانی شود. ر ت متغیّشخصیّفترت 

و این معرفت بر درجات  اهللالسموات یعنی معرفهمعنی که انا عرضنااالمانه علی

ت یکی دیگر از موانع سیر عرفانی شخصیّ «دنیا» .(125: 1391زی، شمس تبری)«است

ترین موانع سیر که یکی از بزرگر مقاالت شمس تبریزی است. این مانع با آنمتغیّ

کند. رسیدن توسعه و تکامل سیر او را فراهم میعین حال  ا درامّ ،عرفانی اوست

های واقع ورود او به شکم نهنگ است. ویژگی به این مانع، درر ت متغیّشخصیّ

خواند. این مرحله به می را به نوعی نبرد فرار ت متغیّشخصیّبرجستۀ این مرحله 

انتقال انسان به سپهری دیگر  ۀگذر از آستان جادویی، مرحل»تعبیر جوزف کمبل 

ن عنواشود و این عقیده به صورت شکم نهنگ، بهد میاست که در آن دوباره متولّ

که بر نیروهای رحم جهان، نمادین شده است. در این نماد، قهرمان به جای آن

شود و ط ناشناخته بلعیده میها را جلب کند، توسّ آستانه پیروز شود و یا رضایت آن

در این مرحله مقارن نبرد ر ت متغیّشخصیّمردن  .(96: 1389کمبل، )«میردظاهر میبه

با خویش ر ت متغیّشخصیّمه در وهلۀ اول، با آشتی او با دیگر موانع است. این مالز

 دهد.شود و سپس همچون اجتماع دو ستاره در یک برج ناگهان روی میآغاز می
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 مالزمت شیخ -1-2

در مقاالت شمس، مقارنت ر ت متغیّشخصیّهای سیر عرفانی یکی از ویژگی

توان گفت جا که میتا آن ؛الینقطع او با شیخ است. سیر آغازین او بسته به شیخ است

بسا چون منحرفی به چه ،در آغاز، بدون شیخ ممکن نیستر ت متغیّشخصیّحرکت 

در آغاز سیر برای ر ت متغیّشخصیّبیراهه رود و از غایت وجودی خویش دور شود. 

زیرا نَفَِس  شیخ دور بودن او را مصلحت نباشد؛از هوا ایمن باشد، از نظر »که آن

ی در دمد، به هر چه رسد کند. زهر قاتل باشد که اژدهای سردسردی، او را درحال 

شمس تبریزی، )«ا چون کامل شد، بعد از آن غیبت شیخ او را زیان نداردسیاه کند. امّ

عرفانی از شیخ راهنما، او را در ر ت متغیّشخصیّمحابای اطاعت بی .(144-145: 1391

کند. یکی از وجوه یک میواهمه و به سرمنزل مقصود نزدمقابل موانع گوناگون بی

اسطوری، توانایی به کمال  -عرفانی با قهرمانان حماسیر ت متغیّشخصیّاشتراک 

با به کمال رشد رسانیدن طبیعت »رشد رسانیدن طبیعت خویش و دیگران است. او 

 خویش قادر است با طبیعت دیگر مردمان همان کند که با طبیعت خویش کرده

ر ت متغیّشخصیّین ویژگی در جریان سیر عرفانی و ا (402: 1383کمبل، )«است

ت ت دیگر آن است که اطاعت از شیخ برای شخصیّمشهود است. نکتۀ حائز اهمیّ

در ر ت متغیّشخصیّتواند نتیجۀ عکس نیز داشته باشد و مایۀ تنزل ر عرفانی، میمتغیّ

 دهد،جوز شمرده باشد. البته ثمره  امری که شیخ کند، همچون»سیر عرفانی شود. 

فی کند یخ نهند. از خود تصرّعیب بر ش ،ثمره ندهد ،خطا نکند. بعضی از آن بگردانند

آمده را صد کاری را؛ کار نزدیک آوردتر میاند! پندارد که نزدیکچه او را فرمودهدر آن

کند. یک سبکی و تخفیف جستن در اول وقت کار، موجب فوات فرسنگ دور می

عرفانی ر ت متغیّشخصیّسیر تکامل  .(150: 1391شمس تبریزی، )«صد تخفیف است

ا در امّ ،که یک مانع استیابد. این تاریکی با آنمقاالت شمس در تاریکی نمود می

عرفانی است. مرحلۀ سیر  رت متغیّشخصیّهای بنیادین عین حال یکی از دربایست

 -یهایی با مرحلۀ پایانی سیر حماستاریکی متغیر عرفانی مقاالت شمس شباهت

رو اسطوری قهرمان حماسی شاهنامه، کیخسرو دارد. البته پایان سفر نهایی کیخس

بعد از این، شصت سال پادشاهی »اند: جا که نوشتهتا آن ؛موجب ابهامات زیادی است
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کرد. پس لهراسب را ولیعهد کرد و از پادشاهی کرانه گزید و دل از دنیای فانی برید. 

گیلویه، در میان عراق و د. در کوه دنا، به کوهگروهی گویند کیخسرو در دمه بمر

فارس، کوهی است که آن را کوشید خوانند. در آن عهد، بر آن کوه اژدهایی عظیم 

آن را  ها بازگذاشتند. کیخسرو بفرستاد،یپیدا گشت؛ چنان که از بیم آن آبادان

که موجب  چهآن .(91- 90: 1339مستوفی قزوینی، )«بکشت و بر آن کوه آتشخانه ساخت

شصت سال پادشاهی کیخسرو یا کرانه گزیدن او از  ت است،شباهت این دو شخصیّ

اریکی و پایانی این دو بلکه دگردیسی نابهنگام مرحلۀ ت ،تخت سلطنت نیست

مقاالت ر ت متغیّشخصیّتوان گفت مرحلۀ تاریکی جا که میتا آن ت است؛شخصیّ

این اثر عرفانی ر ت متغیّشخصیّشمس درواقع تکرار مرحلۀ پایانی کیخسرو است. 

خبر شود و ی که از حال یار بیکار آن دارد که تاریکی درآید و حجابی و بیگانگ»

ت و روشنی زیرا در آن محبّ ؛ف کردن گیرد و تأویل نهادن گیردنفس تصرّ

 .(145: 1391شمس تبریزی، )«توانست دم زدننمی

اغ دبّ»اند: ا که گفتهتا آنج ؛دت فراوانی در عرفان داریّاهمر ت متغیّشخصیّسفر 

 .(59: 1364سهروردی، )«نفس است سالک را

 از سفففر بیففدق شففود فففرزین راد»
 

 «وز سفففر یابیففد یوسففف صففد مففراد 
 

 (362: 1382)مولوی، 

 سعادت -2-2

عرفانی بر موانع سفر، سعادت است. ر ت متغیّشخصیّهای پیروزی یکی از راه

دارد. سعادت در آثار عرفانی  تفراوانی در تکوین و تکامل شخصیّ تسعادت اهمیّ

جاست که ویژه مقاالت شمس تا آنن آثار بهت سعادت در ایت فراوان دارد؛ اهمیّاهمیّ

هر که را سعادت باشد، نصیحت او را صیقل »دل دانسته شده است.  مایۀ صیقل

او را تاریک کند و آینۀ  باشد بر روی آینه. و هر که را سعادت نباشد، سخن نصیحت

شمس )«ا در زعم اواو را زنگ افزاید. آن خود آینه نباشد که به صیقل زنگ افزاید الّ

عرفانی در جریان سیر، مانع ایستایی او در ر ت متغیّشخصیّفنای  .(154: 1391تبریزی، 

نبرد  که موانع گوناگونی پیش رو دارد و بابا آنر ت متغیّشخصیّجهت تکامل است. 
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البته فنای  ا باید در جهت تکامل یا وصال فانی شود،امّ شود،بر این موانع پیروز می

نتیجۀ عکس دهد و او را از تکوین و توسعۀ  ،او همچون اطاعت از شیخ ممکن است

گوناگون عملکردهای گوناگون  هایتدر موقعیّر ت متغیّشخصیّوجودی دور کند. 

وظیفۀ او در شرایط گوناگون متفاوت است. یکی از وجوه اشتراک سیر  دارد و

ویژه قهرمان حماسی، عرفانی با سیر قهرمان دیگر ژانرهای ادبی بهر ت متغیّشخصیّ

 مراحلی است که برخی معتقدند:

کند که طی آن باید وظایف سنگینی کاوش: قهرمان سفری طوالنی را آغاز می»

پاسخ، ازدواج با یک شاهزاده و مانند آن را اهای بیمعمّ ها، حلهمچون جنگ با غول

 به انجام برساند.

خبری و خامی و برای رسیدن به بلوغ نوآموزی: قهرمان برای گذر از مرحلۀ بی

آور را از سر بگذراند. رات شکنجهفکری و اجتماعی، باید یک سلسله وظایف و مقدّ

 شود.گرگونی و رجعت تشکیل میاین مرحله خود غالباً از سه بخش رهسپاری، د

فداکاری و ایثار: قهرمان باید جان خود را بدهد و به کفارۀ گناهان مردم تا دم 

: 1370گورین و همکاران، )«مرگ رنج بکشد تا مملکت را به باروری و زایندگی برساند

زیرا  ؛توان گفت که این مانیفست تمام قهرمانان ژانرهای ادبی استالبته نمی ،(179

ر ت متغیّشود. تکامل یا وصال شخصیّها تکرار نمیین مراحل در سیر همۀ آنا

تواند در صورتی میر ت متغیّشخصیّ گام با تکوین و توسعۀ وجودی اوست.عرفانی هم

ر ت متغیّبه تکامل دست یابد که به تکوین وجودی دست یافته باشد. فنای شخصیّ

آن دور کند. یکی از تأکیدهای پیروزی از  ا به غایت مزبور نزدیک یااو ر ،ممکن است

از آن یاد شده  یدر مقاالت شمس، فناست که با عبارات گوناگونر ت متغیّشخصیّ

شناسی و مرا دیدی، ناخوشی را چرا یاد کنی؟ اگر خوشی به اگر مرا می»است: 

به ناخوشی کجا افتادی؟ اگر با منی چگونه با خودی؟ و اگر دوست  ،دست هست

ها بگذرد که یکی را از ناگه دوستی افتد که ست خودی؟ سالمنی چگونه دو

 بیاساید.

 ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتابسال

 ه زیر خفاکففدانها باید که تا یک پنبهماه
 

 لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمفن 

 ی را یا شهیدی را کفنفففستر گردد عورت
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کنی ذکر خود چه ذکر من می بینی؟ و اگراگر مرا دیدی خود را چه می

کنی؟ ذکر وعظ و سخن وعظ، ذکر خود است و ذکر هستی. آنجا که راحت است می

جا هوشیاری در این .(190- 189: 1391شمس تبریزی، )«و اوست، وعظ کو و سخن کو؟

در آثار عرفانی ر ت متغیّشخصیّهای و وجود، در مقابل فناست. از جمله ویژگی

در آغاز سیر و تکوین و تکامل ر ت متغیّشخصیّویژه مقاالت شمس تبریزی، فنای به

ر ت متغیّشخصیّوجودی او در پایان سیر است. البته یکی از وجوه تمایز سیر عرفانی 

به عبارت فه و ایستایی در پایان سیر اوست؛ با قهرمان حماسی یا اسطوری، نبود وق

عرفانی، جریان سیر او و در حقیقت تکرار آغاز ر ت متغیّخصیّشدیگر پایان سیر 

 اوست.

 م و حجابتعلّ -3-2

شائبه از شیخ دارد. عرفانی در آغاز سیر، نیاز به اطاعت بیر ت متغیّشخصیّ

ر ت متغیّشخصیّدی دوباره است. اطاعت او در جریان سیر تکاملی، برای یافتن تولّ

آن من  ۀامکانی نمادین است تا به وسیلدر خالل انکشاف و خودآگاه فردی، »

گرایانه خویشتن بتواند سکون ناخودآگاه را درنوردد و انسان پخته را از تمایل واپس

 .(175: 1383یونگ، )«بازگشت به دوران خوش کودکی زیر سلطه مادر رهایی دهد

ا در امّ م سلوک شیخ است،ز شیخ منوط به تعلّعرفانی ار ت متغیّشخصیّاطاعت 

دارد. را از حرکت بازمیر ت متغیّشخصیّم یک حجاب است که الت شمس، تعلّمقا

ی در چاهی یا در رود، گویمی م نیز حجاب بزرگ است. مردم در آن فروبدانکه تعلّ»

لیسی مشغول گاه به آخر پشیمان که داند که او را به کاسهخندقی فرورفت و آن

شمس تبریزی، )«باقیِ ابدی بماند. آخر حرف و صوت کاسه است وتِقاز کردند، تا 

که کند و آن ایناین جمالت یک پرسش را در ذهن تداعی می .(202: 1391

م در سیر عرفانی گام بردارد؟ او باید از تواند بدون تعلّچگونه میر ت متغیّشخصیّ

م او از شیخ، تعلّا مقدمۀ تبعیت امّ ،شیخ تبعیت کند تا بتواند سیرش را آغاز کند

م یک حجاب است. برای پاسخ به این سؤال نیاز به بازنگری در حالی که تعلّ ؛است

های تی که با ویژگیدر مقاالت شمس است. شخصیّر ت متغیّشخصیّسیر عرفانی 
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م و باید سفرش را با تعلّ کند،ع گوناگون دست و پنجه نرم میخاص خویش با موان

شود و ی این به صورت مانعی در جریان سیر ظاهر میول ،تبعیت از شیخ آغاز کند

مراحل سلوک  را به قعر رساند. البته او پس از طیّر ت متغیّشخصیّممکن است 

رسد. این کند و در حقیقت به نوعی آگاهی میعرفانی دیگر از شیخ تبعیت نمی

ای است که اعمال خودآگاه او نتیجۀ ویژگی یک روح به فردیت رسیده»آگاهی 

از ر ت متغیّشخصیّم در مرحلۀ آگاهی، تعلّ  .(43: 1368سرانو، )«حضور مداوم خرد است

ا طی مراحل سلوک عرفانی و پیروزی امّ ،معناستشیخ او همچون اطاعت از او، بی

بر دیگر موانع، منوط به پیروزی او بر این مانع است و در حقیقت، ر ت متغیّشخصیّ

بر این مانع مقدمۀ پیروزی او بر دیگر موانع سیر است. ر ت متغیّشخصیّچیرگی 

شود نیز میر ت متغیّشخصیّ بر موانع سیر موجب دگرگونی ر ت متغیّشخصیّپیروزی 

توان گفت خصلت جا که میتا آن ؛یابدر فرآیند سیر نمود میو این رفته رفته د

عرفانی در جریان سیر، موجب دگردیسی در موانع و ر ت متغیّشخصیّناپایداری 

مراحل گوناگون سیر عرفانی نیز خواهد شد و این ویژگی بارز در جریان سیر دیگر 

 یابد.ی میاگون تجلّر عرفانی به اشکال گونهای متغیّتشخصیّ

 رت متغیّتنیدگی متناقض فنا و شناخت در سیر شخصیّدرهم -4-2

 کامل و وصال معشوق حقیقی باید فانیعرفانی برای رسیدن به تر ت متغیّشخصیّ

ت صیّرا به عرش یا به قعر رساند. شخر ت متغیّشخصیّشود و این فنا ممکن است 

ر ت متغیّشخصیّرسد. میزان شناخت به شناخت نیز میکه مالزم فناست، ر با آنمتغیّ

شود ت خویش آغاز میت وجودی اوست. این شناخت از شناخت هویّبسته به ظرفیّ

من عرف نفسه فقد عرف ربه. چرا »انجامد. و سپس به شناخت حقیقی معشوق می

زیرا نفس محیط است به همه، نفس  :نگفت: من عرف عقله، من عرف روحه؟ گفتم

م ما فی نفسی و الاعلم ما آن خو گرفتن. تعلّ با چیزی است که به خردگی باید  وجود

شود، چه که در ذهن تداعی میآن .(310- 309: 1391شمس تبریزی، )«فی نفسک

 نا و در عین حال مالزم شناخت است.بر موانع همگام با فر ت متغیّشخصیّپیروزی 

تواند در عین فنا به شناخت حقیقی دست یابد؟ این میر ت متغیّشخصیّچگونه 
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نهفته است؛ سیری ر ت متغیّشخصیّپرسشی است که پاسخش در درون سیر عرفانی 

امانی و به عبارت دیگر این نابس شده است؛ که در آن فنا و شناخت درهم تنیده

در ل یکدیگر سامانی و ترادف است و در حقیقت این دو ویژگی مکمّتناقض، عین ب

ت مقاالت شمس تبریزی هستند. شناخت شخصیّر ت متغیّشخصیّسیر عرفانی 

ها و هنجارهایی است که در تن سنّر مقاالت شمس در این مرحله از سیر، مبیّمتغیّ

ر ت متغیّشخصیّیابد. شناخت سیر عرفانی به اشکال گوناگون نمود می طیّ

پیروزی او بر دیگر موانع  های مبهم را برای او توجیه خواهد کرد و مقدمۀتداعی

 خواهد شد.

 تنبرد و مذمّ -5-2

این  در طیّو   کندگوناگونی از سلوک را طی می عرفانی مراحلر ت متغیّشخصیّ

ها نبردهای شود. او در هر یک از این آزمونهای گوناگونی مواجه میسیر، با آزمون

رود. غ نبردی دیگر میکند و با نوعی سیالن و صیرورت به سراگوناگونی را آغاز می

وارد  رت متغیّشخصیّیابد و ها نبرد پایان میبر آزمونر ت متغیّشخصیّبا پیروزی 

یر الطّشود. این مرحله در سیر عرفانی مرغان سالک منطقمرحلۀ دیگری از سیر می

یابد. مرغان سالک برای رسیدن به سیمرغ، ای دیگر نمود میار به شیوهعطّ

گذارند. مقصد این مرغان سیمرغ و راه رسیدن را پشت سر می های متفاوتیآزمون

، ولکن نشیمن او در کوه قاف است، صفیر او به همه کس برسد»به او دشوار است. 

اند... و این سیمرغ پرواز کند ویاند و بیشتر بیهمه با وی مستمع کمتر دارد،

ها از اوست و او قطع اماکن و همۀ نقشپر و نزدیک شود بیجنبش و بپرد بیبی

خود رنگ ندارد و در مشرق است، آشیان او مغرب و مغرب از او خالی نیست. همه 

ند و او از همه فارغ، همه از او پُر و او از همه تهی و همۀ علوم از صفیر ابدو مشغول

اند و سازهای عجیب مثل ارغنون و غیر آن از سیمرغ است و از او استخراج کرده

اند و غذای او آتش است و هر که پری از آن او بر پهلوی یرون آوردهصدا و رنات او ب

از حرق ایمن باشد و نسیم صبا از نفس اوست از بهر  ،راست بندد و بر آتش گذرد

این مرغان  .(316: 1380سهروردی، )«از دل و اسرار ضمایر با او گویندآن، عاشقان ر
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زیرا ارتقا  ؛کنندها مید با آزمونبرای رسیدن به سیمرغ خود را آمادۀ مواجهه و نبر

به مرحلۀ دیگر مستلزم نبردی دیگر است. در مقاالت شمس نبرد ر ت متغیّشخصیّ

اهل جنگ را چگونه محرم اسرار کنند؟ ترک »یکی از موانع سیر و متابعت هواست. 

از متابعت هوا  ،ست. هر کجا جنگی دیدیجنگ و مخالفت بگو! مادۀ جنگ هوا

ا جنگ و اهل جنگ مذموم است و در اینج .(609- 608: 1391زی، شمس تبری)«باشد

دن به کمال باید برای رسیر ت متغیّشخصیّمرد جنگی تابع هوای خویش است. 

جا که جنگ تابعیت هواست؛ بنابراین عمل او خود مانعی دیگر در ا از آنامّ ،بجنگد

ست؛ دعوتی که در آغاز سیر با نوعی دعوت مواجه ار ت متغیّشخصیّمقابل اوست. 

او را به  ،ممکن استر ت متغیّشخصیّدهد. انتخاب راهی در مقابلش قرار می یک دو

کمال یا به قعر رساند. جوزف کمبل معتقد است که این دعوت موجب آشکار شدن 

فاق رخ که به ظاهر از سر اتّ  یک اشتباه لُپی»گوید: ود. او میشجهان ناشناخته می

ای با نیروهای ناشناخته کند و شخص رابطهرا آشکار میدهد، جهانی ناشناخته می

این  :گویدطور که فروید میآورد. همانکند که به خوبی از آن سر در نمیپیدا می

تمایالت و تضادهای  ۀها نتیجفاق نیستند. آن، خیلی هم از سر اتّاشتباهات

های ناشناخته، بر سطح ها امواجی هستند که از دل چشمهاند. آنشدهسرکوب

کن است خیلی عمیق باشند، عمیق هایی که ممشوند. چشمهزندگی ظاهر می

ممکن است دری به روی سرنوشت چون خود روح. یک اشتباه کوچک هم

ش دعوت، نبرد و پیروزی بر پس از پذیرر ت متغیّشخصیّ .(60: 1389کمبل، )«باشد

بلکه در مقابل آن  ،کند. جنگ او برای هوای نفس نیستمتابعت نفس را آغاز می

عرفانی با دیگر قهرمانان، در آثار ر ت متغیّشخصیّتمایز است. این ویژگی بارز و وجه

 شود.ویژه مقاالت شمس به اشکال گوناگون تکرار میگوناگون عرفانی به

 گیرینتیجه -3

های های شاخصی دارد. ویژگیدر میان آثار عرفانی ویژگیر ت متغیّصیّشخ

جا که تا آن ؛شودغییر و تحوالتی نیز میشاخص او در جریان سیر عرفانی دچار ت

موانع گوناگونی پیش ر ت متغیّشخصیّایستایی ندارد. ر ت متغیّشخصیّتوان گفت می
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است که او را به تاریکی و ر ت متغیّشخصیّرو دارد؛ گاهی این موانع ساختۀ حرکت 

را به اوج یا ر ت متغیّشخصیّ تواند برد. این ناخودآگاهی میسپس به ناخودآگاهی می

ر ت متغیّشخصیّبه قعر رساند. در این مرحله از سیر، نیروهای ماورایی به یاری 

در آغاز سیر با نوعی ندای درونی مواجه است. گام ر ت متغیّشخصیّشتابند. می

ا رفته امّ ،م از اوستاو در این سیر تکاملی مستلزم اطاعت از شیخ و تعلّ  برداشتن

ر ت متغیّشخصیّاست. ر ت متغیّشخصیّرفته در جریان سیر این خود مانعی در مقابل 

ا این نبرد ممکن است او را به امّ ،سلوک باید نبرد کند برای گذر از موانع و طیّ

سیر عرفانی شود. وقفه و ایستایی  هوای نفسانی سوق دهد و مایۀ تنزل او در

های ا ویژگیامّ ،در این مرحله از سیر، او را به بیراهه خواهد کشاندر ت متغیّشخصیّ

شود. ها میشدن حجابجب تمهید او برای نبرد و برداشتهمو رت متغیّشخصیّبارز 

عرفانی مقاالت شمس تبریزی در عین شباهت به قهرمانان ر ت متغیّشخصیّ

ها دارد و این در جریان ویژه کیخسرو، وجوه تمایز فراوانی با آنسطوری بها -حماسی

در ر ت متغیّشخصیّشود. سیر عرفانی آشکار میر ت متغیّشخصیّ انقهرمسیر تکاملی 

مقاالت شمس، در حقیقت تکرار سیر تکاملی است که برای قهرمانان حماسی و 

سیر موجب بقا یا فنای اطرافیان عرفانی در ر ت متغیّشخصیّشود. عرفانی تکرار می

 ا پایان سیر او ایستایی ندارد؛، امّیابدشود. او در پایان سیر به تکامل دست مینیز می

است و این یکی از ر ت متغیّشخصیّبه عبارت دیگر پایان سیر او تکرار آغاز سیر 

 .اسطوری است -عرفانی با قهرمان حماسیر ت متغیّشخصیّترین وجوه تمایز اساسی
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