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Abstract
The character and its transcendence are common themes between mysticism,
psychology, and literature. Hence, mystics and psychologists have always been
curious about understanding it and identifying the path of its evolution. This
curiosity has also been manifested in literature. Salient characters' appearance as
heroes further adds to the significance of the function of the Self archetype. Little
Death narrates the formation of the character of one of the distinguished faces of
mysticism and Islamic Sufism, Muhyī al-Dīn Arabi. In a way known as the father of
the unity of existence in Islamic thought, Ibn Arabi opened a new window to Islamic
mysticism by founding theoretical mysticism. Ibn Arabi has propounded many
theories in mysticism, the most important of which is the unity of existence and
perfect man. The elevation and growth of the character are among the subjects that
have reduced the distance between new psychological theories and genuine concepts
in mysticism, such as the perfect man theory. Inspired by the autobiography
produced by Sheik Akbar in his book Meccan Revelations, Mohammad Hassan
Alwan adopts a post-modernist approach to narrate two parallel stories. The first
story expresses the life events of Ibn Arabi, and the second story tells his biography.
This paper examines the character of Ibn Arabi from a psychological and theoretical
perspective based on the Pearson-Mar theory.To this end, the two stories were
separated, and only the story of Ibn Arabi's life events was examined. Examining the
ideas of Ibn Arabi indicated a significant relationship between his theory of perfect
man and the archetype of the ruler (among the twelve archetypes of the PearsonMaar theory). Upon departure, initiation, and return, the protagonist reveals the
characteristics of the ruler archetype, which are close to the characteristics of the
perfect man propounded by Ibn Arabi: Each has specific criteria for selfactualization of character potentials.
Keywords: Pearson-Maar, the Ruler archetype, Alwan, Little Death, Ibn Arabi,
perfect man.
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چکیده
شخصیت و تعالی آن یکی از موضوعات مشترک عرفان و روانشناسی و ادبیات است؛ بنابراین ،شناخت و تکامل آن
همواره مورد توجه عرفا و روان شناسان بوده و در ادبیات نیز نمود پیدا کرده اسلتچننانهه شخصلیتهلا حقیقلی و
برجسته در قالب قهرمان داستانها ظاهر شوند،کارکرد کهن الگو «خود» اهمیت ویژها پیدا میکندچ رملان موت
صغیر روایتگر شک گیر شخصیت یکی از نهرهها برجستۀ عرفان و تصوف اسالمی ،محیالدین عربی استچ ابن
عربی که بهنوعی پدر وحدت وجود اسالمی به حساب میآید ،با پایهگذار عرفان نظر  ،عرفان اسالمی را به مرحلۀ
جدید وارد ساختچ ابن عربی نظریات متعدد در عرفان مطرح کرده است که مهمترین آنها نظریۀ وحدت وجود و
انسان کام استچ کمال و رشد شخصیت،موضوعی است که نظریات روانشناسی جدید را به مفاهیم عرفانی اصی ،
همهون نظریۀ انسان کام نزدیک ساخته استچ محمدحسن علوان در رمان مت صغیر و در قالب پست مدرنیسم با
الهام از شرح حالی که شیخ اکبر در کتاب فتتحا مکیه از خود ارائه داده ،دو داستان مواز را مطلرح کلرده اسلت؛
داستان اول ،بیانگر سرگذشت ابن عربی و داستان دوم ،سرگذشت دستبهدسلت شلدن زندگیناملۀ او در یلی زملان
استچ این مقاله با رویکرد روانشناسی و بر اساس نظریۀ پیرسون –کیمار شخصیت ابن عربی را بررسلی میکندچبله
این منظور ،ابتدا دو داستان موجود در این رمان از یکدیگرتفکیک شدهاند و تنها داستان سرگذشت ابن عربی بررسلی
شده استچ یافته ها پژوهش حاکی از آن است که با درنظرگرفتن آراء ابن عربی ،از میان کهلنالگوهلا دوازدهگانلۀ
نظریۀ پیرسون-کی مار ،ارتباط معنادار بین کهنالگو حاکم و نظریۀ انسان کام ابن عربی وجود دارد؛ بلهیلور
که قهرمان داستان پس از یی مراح عزیمت ،تشلرف و بازگشت،خصوصلیات کهنالگلو حلاکم را از خلود بلروز
میدهد که تا حدود به ویژگیها انسان کام ابن عربی نزدیک است و هلردو بلهنلوعی معیارهلا خودشلکوفایی

شخصیت را به همراه دارند.
واژههای کلیدی :پیرسون کیمار ،کهنالگو حاکم ،علوان ،مت صغیر ،ابن عربی ،انسان کام چ
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 .1مقدمه
کهنالگو «خلود» هستۀ مرکز بسیار از نظریات مبتنی بر نقلد کهلنالگلویی اسلت و ریشله در
نظریللۀ یونللب دربللارد ناخودآگللاه جمعللی دارد؛ بلله عبللارت دیگللر ،کهنالگللو خللود در قالللب
شخصیت ها داستانی،امکانی نمادین را بلرا خلوانش و تبیلین آ لار ادبلی فلراهم ملی آوردچ ایلن
کهنالگو در قالب قهرمان داستان در راه اعتال خود ،راهی سفر پرمخایره میشود تا در نهایلت
با ایجاد تمامیت در روان خود ،به فردانیت دست یابد و اغلب ننین تالشی برا خودیابی و تعلالی
در پیرنب سیر و سلوک صورت میگیردچ از سو دیگلر ،مراحل سلفر قهرملان در قاللب نظریلات
متفاوتی همهون نظریۀ کمب یا پیرسون-کیمار مورد توجه قرار گرفته استچ بیشلتر ایلن نظریلات،
نوعی گذار شخصیتی از دوران کودکی به بلوغ جسمی و یا تولد دوباره و بیدار درونی را به تصویر
میکشند که اغلب با آزمون ها سخت همراه است؛ بنابراین ،داستانهایی کله بله بررسلی زنلدگی
بزرگان سیر و سلوک میپردازند ،مجال مناسبی برا بروز عملکرد کهنالگوها در بنلا شخصلیت
این افراد استچ در این میان ،رمان مت صغیر ،برندد بوکر  ،2017یکی از این داسلتانها بله شلمار
میرود که محمد حسن علوان در این رمان دو داستان ملواز را مطلرح کلرده اسلت :داسلتان اول،
بیانگر زندگینامۀ ابن عربی اسلت کله از کتلاب فتتحوا مکیوه الهلام گرفتله شلده و داسلتان دوم،
سرگذشت دستبهدست شدن زندگینامۀ او در یول زمان استچ این مقاله بله بررسلی داسلتان اول
موجود در رمان میپردازد که در آن ،زندگی ابن عربی به نهار دوره تقسیم میشود کله هلر دوره بلا
سفر همراه است:
1چ دوران کودکی :تولد در مرسیۀ اندلس و رشد شخصیت علمی او در این شهر و سفر به اشبیلیه؛
2چ دوران جوانی :سفر به غرب عالم اسالم به شهرهایی همهون بجایه و فاس؛
3چ دوران میانسالی :سفر به شرق عالم اسالم به مکه ،بغداد ،حلب ،کرک ،دمشق و حماه و قونیله و
اقامتی نندساله در مکه؛
4چ دوران سالمند  :اقامت در دمشق تا هنگام مرگچ
تا کنون داستانها عربی از منظر نظریۀ پیرسون-کیمار مطالعه نشدهاند و رمان موت صوغیر
نیز از این امر مستثنا نیست و پژوهشگرانی که به این رمان پرداختهاند ،جنبلههلا دیگلر را بررسلی
کردهاند که برخی از این پژوهشهابه شرح زیر است:
 مسعود باوانپور و همکاران ( ،)1399در مقالۀ خود ،بهعنوان «» ،به بررسی راهها معرفتافزایی از یریق ارتبایات غیر کالمی در
این رمان پرداخته استچ
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 یونس قربی( ،)1399در مقالۀ خود با عنوان «شخصیت و شخصیتپرداز در رمان مت صغیر»به بررسی شخصیتها ایستا ،پویا ،قالبی ،نوعی ،فرعی ،اصللی و چچچ پرداختله اسلت کله بلا نقلد
کهنالگو یی متفاوت استچ
بنا برآنهه گفته شد ،این مقاله سعی دارد با رویکرد کهنالگلو یی و بلا توجله بله نظریلۀ پیرسلون-
کیمار به پرسشها زیر پاسخ دهد:
1چ ارتباط میان نظریۀ انسان کام ابن عربی و کهنالگو حاکم در نظریۀ پیرسون-کیمار نیست؟
2چ خویشکار کهنالگو حاکم در تکام شخصیت ابن عربی در رمان نگونه بوده است؟

 .2خالصۀ داستان اول رمان موت صغیر
برخی ابن عربی ( 638-560ق) را پدر وحدت وجود اسالمی دانستهاند (سلتار )225 :1374 ،چ او در
مرسیه اسپانیا متولد شدچ پدرش علی ،برا محمد ابن سعد بن مردنیش ،واللی شلهر کلار ملیکلرد
(نیتیک)20 :1394 ،چ زندگی محیالدین عربی مملو از سفر و سیر و سلوک استچ او در ایلن سلفرها

به دنبال اوتاد 1نهارگانۀ خویش استچ اولین سفر او از مرسیه به اشبیلیه است که بلرا دوربلودن از

نزاع بین المرابطون و الموحدون بر سرحکومت صورت گرفتچ و در اشبیلیه قلرآن و حلدیر را از
ابوبکر خلف میآموزد و رسالۀ قشیری 2را نزد او حفظ میکندچ همهنین به واسطۀ شغلی که پدرش
در دستگاه حکومت دارد ،در دربار مشغول به کار میشودچ حضور او در دربار ،زمینهساز مالقات با
اشخاص مشهور ،همهون ابن رشد و سبتی است؛ و ابن عربلی از ایلن دیلدارها بله مناسلبات بلین
جریانها فکر آن دوره ،یعنی فقها ،فالسفه و متصوفه پیمیبلردچ در هملین دوران اسلت کله بلا
مریم بنت عبدون ازدواج میکند و صاحب فرزند به نام زینب میشودچ محیالدین هملواره بلرا
یافتن اوتاد خود به سفرکردن به سرزمینها مختلف میپردازد و سعی میکند که همواره قلب خود
را پاک نگه دارد تا اوتادش او را دریابندچ در جریان همین ریاضت هاست که موفق به دیدار وتلد اول
خود ،یوسف الکومی میشودچ یوسف الکومی او را به پیدا کردن وتد دوم تشویق میکند؛ اما یلافتن
وتد دوم برا ابن عربی کار نندان راحتی نیست و در ایلن راه رنل هلا فلراوان متحمل میشلودچ
محیالدین نندین بار به آفریقا سفر میکند و سرانجام متوجه میشود که وتلد دوم او فلوت کلرده و
دوست دوران کودکیاش ،خیاط ،جانشین وتد دومش شده اسلتچ ایلن بلار ابنعربلی بلرا یلافتن
گمشدهاش به مکه میرود و در آنجا بلا دختلر شلیخ زاهلر اصلفهانی آشلنا و دلباختلۀ او میشلودچ
محیالدین در همین دوران شاهد اتفاقات ناگوار در زنلدگی شخصلی و خلانوادگی خلود اسلتچ
دخترش ،زینب ،در ا ر بیمار از دنیا میرود و همسرش ،ملریم ،نیلز او را تلرک میکنلد و بعلد از
مدتی خبر فوت مریم را می شنودچ از سو دیگر ،عشق او به نظام ،دختر شیخ زاهلر اصلفهانی ،بله
ازدواج ختم نمیشودچ با وجود این ،نتیجۀ اقامت او در مکه خلق کتابی به نام فتتحا مکیه اسلتچ
شیخ اکبر همهنین ترجمان االشتاق را در وصف نظام میسراید که انتشار این کتاب ا لر نلامطلوبی
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بر وجهه و جایگاه شیخ و دخترش میگذارد و آنها را وادار به مهاجرت میکندچ ابن عربی کله دیگلر
دلیلی برا اقامت در مکه نمییابد ،راهی سفرها پیدرپی میشود تا شاید وتد سوم خلود را پیلدا
کندچ زمانی که او و همراهانش به بغداد میروند ،متوجه حضور خانوادد شیخ زاهر در آنجا میشود؛
اما فرصت مالقات دوباره با شیخ را پیدا نمیکند؛ زیرا که او از دنیا رفته است؛ املا بلرا او امکلان
دیدار دوباره با نظام که در نوانخانۀ زنان پارسا اقامت داشت ،مهیا میشلودچ دیلدار دوبلاره بلا نظلام
منشأ تأ یر عمیقی در اوست؛ نراکه نظام علت بیمهر و پاسخ منفی خود را به خواسلتگار ابلن
عربی توضیح میدهدچ در حقیقت نظام نمیتوانسته با ابن عربی ازدواج کند؛ زیلرا نظلام وتلد سلوم
شیخ اکبر بوده و مأموریت هدایت او را به سو وتد نهارم بر عهده داشته استچ ابن عربلی کله در
این مالقات پاسخ پرسشها بیجوابش را دریافت کلرده ،بلرا پیلداکردن آخلرین وتلدش راهلی
ملطیه میشود و باالخره در بازار این شهر موفق به دیدار وتد نهارم خلود میشلودچ وتلد نهلارم او
کسی نیست جز شمس تبریز که در لباس درویشان به فلالگیلر در بلازار شلهر مشلغول اسلتچ
گفتوگو بین آنها کوتاه و حاو مضامین حکیمانه است و بر اهمیت عشق تأ کید داردچ شیخ اکبلر

که اینک اوتاد نهارگانهاش را یافته ،به قطب 3صوفیه تبدی میشود و در دمشق اقامت میکندچ ابلن
عربی در اواخر عمر در این شهر به تدریس در خانقاه میپردازد؛ املا تألیفلات متعلدد او ،از جملله
فصتصالحکم ،خشم فقها را برمیانگیزد؛ بهگونها که حکومت ،مستمر او را قطع میکند و این
امر مشکالت ماد فراوانی برا شیخاکبر در این دوران پدید میآورد؛ به همین دلی خانقاه را تلرک
میکند و تا آخر عمر به باغبانی میپردازدچ
 .3چارچوب نظری تحقیق
شالودد نقد کهنالگو یی ( )Archetypal Critiqueبر پایۀ پژوهشها

کارل گوستاو یونب ( Carl Gustav

 )Jungدربارد ناخودآگاه جمعی ،اسلطوره و کهنالگلو بنلا شلده اسلتچنقد کهنالگلو یی رویکلرد
میانرشتها است که با مردمشناسی و دین و فرهنب ارتباط داردچ «محتوا ناخودآگاه جمعی بشلر
که بلهعنلوان املر کللی ،عملومی و مربلوط بله تملام انسلانهاسلت ،کهنالگلو ) )Archetypeنلام
دارد»( (.Jung,1997:6ضمیرناخودآگاه جمعی شام عناصر ساختار است که اسطوره را بله وجلود
میآورند (پاینده)313/1 :1398 ،چ از آنجا که مفاد ضلمیر ناخودآگلاه جمعلی در ضلمیرخودآگاه قلرار
ندارند ،این مفاد را بهیور فرد اکتساب نمیکنیم ،بلکله آن را بله ارم ملیبلریم (هملان)چ از سلو
دیگر ،با وجود اینکه منشأ کهنالگوها شناخته شده نیست ،اما در تمامی ادوار و در همه جلا دنیلا
به نشم میخورند (یونب )96 :1377 ،و در ادبیات و آ ار ادبی نیز مشاهده می شلوند؛ نلرا کله آ لار
ادبی ،از جمله داستانها ،آینۀ انعکاس درون انسانها و امیال و آرزوها و مشکالت آنهاسلت کله در
قالب نمادها ،نشانهها و شخصیتها مثبت و منفی نمود یافتهاندچ از دیلدگاه یونلب «کهنالگوهلا
نمادها و نگارههایی هستند که محتوا ناخودآگلاه جمعلی انسلانها را دربرملیگیرنلدچ مهلمتلرین
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کهنالگو «خود» میباشد که صورت اعال آن مسیح در فرهنب غلرب اسلتچ ایلن کهنالگلو بله
اشکال متفاوت در اسطوره و خواب آشکار میشود» (یونب )49 :1383،و البته در ادبیلات ،در قاللب
قهرمان داستان تجلی مییابدچ « تلاکنون الگوهلا متفلاوتی بلرا تبیلین مراحل سلفر قهرملان در
داستانها مختلف ارائه شده است؛ یکی از این الگوها پیشنهاد  ،نظریۀ جوزف کمبل (Joseph

) Campbelاست کله مراحل سلهگانلۀ عزیملت ،تشلرف و بازگشلت را بلرا سلفر قهرملان در نظلر
میگیرد»(کمب )40 :1386،چ پس از کمب الگوها دیگر دربارد سفر قهرملان مطلرح شلد؛ ماننلد
الگو کریستوفر ووگلر ) ،(Christopher Voglerیوهان گئلورگ فلون هاملان (،)Johann Georg Hamann
اتورانک ( ،)Otto Rankوالدیمیر پراپ ( )Vladimir Proppو الگو کارول پیرسون) ) Carol Pearsonکله

از نمونهها دیگر جامعتر به نظر میرسدچ
بر این اساس،کارل پیرسون با همکار کلاترین پلوپ ( )Catherine Popeدر کتلاب قهرمانوان رر
اربیا آمریکا و انگلیس ،به بررسی نقش قهرمانان زن پرداخت و بر اساس آن به ارائۀ یرحی بلدون
جنسیت و عامتر از شخصیت قهرمان دست یافت (پیرسون :1395 ،مقدمه)8/چ همین موضوع موجلب
شد تا برخی پژوهشگران الگو او را جامعتر از الگوها کمب  ،رانک و چچچ ،و در ارتباط با زنلدگی
روزمره مردم بدانند (بو )398 :1394 ،چ پیرسون که شناخت درست کهنالگو را راهلی بلرا زنلدگی
ا
بهتر و سالمتر میدانست ،در ادامه به تبیلین و تشلریح دوازده کهنالگلو بله شلیود کلامال کلاربرد
پرداخت (پیرسون و کیمار)27 :1398 ،چ
«رویکرد پیرسون-کیمار در تحلی روانشناسی شخصیت ،در واقع ادامۀ تئور سفر قهرملان
کمب است؛ به عبارت دیگر ،کلارل پیرسلون و هیلو کیملار ( )Hugh K. Marrبلا اسلتفاده از نظریلۀ
تکاسطورد کمب  ،یرحی جدید ارائه دادند که براساس آن قهرملان پلس از گذشلتن از سله مرحللۀ
اصلی عزیمت ،تشرف و بازگشت ،به شناخت خلود میرسلد» (کمبل )93 :1389 ،چ «هلدف از ایلن
نظریه نشان دادن نگونگی رشد شخصیت یک قهرمان از یریلق کهنالگلو سلفر قهرملان و رکلر
دوازده مدل بهعنوان استراتژ ها توسعۀ شخصیت استچ این کهنالگوها شخصیتی عبارتانلد
از1 :چ معصللوم2 ،چ یتللیم  3 ،جنگجللو4 ،چ حللامی5 ،چ جسللتجوگر6 ،چ عاشللق7 ،چ ویرانگللر8 ،چ
آفرینشگر 9چ حاکم10 ،چ جادوگر11 ،چ فرزانه12 ،چ دلقک» (عصاریان و همکاران)113 :1393 ،چ

این نظریه مراح بیدار درون در قهرمان را اینگونه توصیف میکند:
در ابتدا قهرمان داستان با بیدارکردن نهار کهنالگو معصوم ،یتیم ،جنگجلو و حلامی ،خلود را
آمادد سفر اسطورها میکند ،سپس با پدیدآمدن سلسلها از دگرگونیها در زندگیاش ،بهوسلیلۀ
نهار کهنالگلو جسلتجوگر ،عاشلق ،نلابودگر و آفرینشلگر هلدایت میشلودچ در داسلتانها
اسطورها  ،قهرمان اغلب سفر ماجراجویانها را آغاز میکند (جستجوگر)چ با دردها و مشلکالت
راه روبهرو میشود (نابودگر)چ مزد عشق و احساسها دلنشلین زنلدگی را ملینشلد (عاشلق) و
سرانجام شخصیت اصلی داستان از خوشفکر و ابتکار خود کمک گرفته و راه ح ها مناسبی
برا مسائ خود میاندیشد (آفرینشگر) و اندکی بعد گنجی نمایان شده و در اختیار قهرمان قلرار
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میگیردچحکایت ها اسطورها در مرحلۀ بازگشت به کهنالگوهلا حلاکم ،جلادوگر ،فرزانله و
دلقک مربوط میشوند (پیرسون و کیمار)144-142 :1398 ،چ

 .4کهنالگوی حاکم در رمان موت صغیر
با بررسی زندگی ابن عربی از دیدگاه کهنالگو یی ،میتوان نمونهها متفاوتی از این کهنالگوهلا را
در حیات او یافلت؛ املا جلامعتلرین کهنالگلو شخصلیت او ،حلاکم ،بیشلترین ارتبلاط بلا آراء
انسانشناسانۀ و  ،بهویژه نظریۀ انسان کام را دارد؛ از اینرو ،بررسی همزمان کهنالگو حاکم و
نظریۀ انسان کام ابن عربی در شناخت بهتر این شخصیت راهگشاستچ با بررسی اندیشهها ابن
عربی و آرا او دربارد انسان کام  ،شباهتها زیاد بین این نظریه و کهنالگو حاکم مشلاهده
ا
میشودچ «پیدایش مفهوم انسان کام با پیدایی عرفان اسالمی همزمان بوده استچ ظاهرا ابن عربی
نخستین کسی است که در عرفان اسالمی این اصطالح را به کار برده اسلتچ پلس از او عزیزاللدین
نسفی و عبدالکریم جیلی عناوین کتب خود را هملین نلام قلرار دادهانلد» (جهلانگیر )485 :1395 ،چ

«نظریۀ انسان کام دارا دو وجه هستیشناسی و انسانشناسلی اسلتچ در جنبلۀ هسلتیشناسلی،
انسان کام خالق و به وجود آورندد هستی ،به جز خداوند است و عالوه بر اینکه مظهر اسم اعظلم
الهی است ،موجب عوالم وجود نیز بوده و تمام این عوالم را دربرمیگیردچ مضاف بر اینکله وجله
انسانشناسی نظریه با توجه به حقیقت محمدیه معنا مییابد» (قدرت الهلی) 37: 1377 ،چ «بله اعتقلاد

شیخ اکبر  ،بر اساس حدیر نبو ص که فرمود خداوند آدم را بر صورت خود آفرید ،انسان کام بلر
صورت کام پروردگار میباشد و شایستگی خالفت و جانشینی پروردگلار را دارد» (جیللی:1392 ،
)22چ

از سو دیگر ،کهنالگو حاکم نیز بر انسانی داللت دارد که حاکم شرایط درونلی و بیرونلی،
وجود خود است «و ارتباط میان دنیا درون و بیرون ،موضوع مهمی بلرا کهنالگلو حلاکم بله
حساب می آید» (پیرسون و کیمار)100 :1398 ،چ

 .1-4عزیمت

این مرحله از سفر قهرمان باعنوان ندا دعوت نیز شناخته میشودچ ابن عربلی در زنلدگی خلود دو
ندا دعوت بیرونی و درونی را تجربه کرده است؛ اولینبار مربوط به زمانی اسلت کله در نوجلوانی

به همراه خانوادهاش به اشبیلیه مهاجرت کردچ سخنان فایمه بنت مثنی 4این سفر را بلرا ابنعربلی

پرمعناتر ساختچ فایمه از وجود یکی از اوتاد محیالدین در اشبیلیه خبر داد« :فلي اشلبیلیة وتلد
من االوتاد االربعة والشكچ ومن هم االوتلاد؟ اربعلة یحفظلون االر

ملن السلوءچ وکیلف

اعرفهم؟ هم یعرفونكچ وکیف اجدهم؟ هم یجدونك»( 5عللوان)42 :2016 ،چ سلپس فایمله راه

شناختن وتدها را در پاک نگاهداشتن قلب از آلودگیها میداند؛ بنابراین ،به قللبش اشلاره میکنلد و
میگوید« :

»

6

(همان)42 :چ
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ا
اما ندا دعوت درونی و شروع سفر برا خودیابی در نیمۀ دوم زندگی او اتفلاق افتلادچ معملوال

در الگوها مرتبط به سفر قهرمان ،نیمۀ دوم زندگی قهرمان اهمیت ویژها داردچ «کمبل نیلز ورود
قهرمان به نیمۀ دوم زندگی را شرط آغاز سلفر ملیدانلد» (سلگال )177 :1389 ،و از آنجلا کله نظریلۀ
پیرسون-کیمار در ادامۀ نظریۀ کمب مطرح شده است ،نیمۀ دوم زندگی در این رویکرد ،مهمتر بله
نظر میرسدچ ابن عربی پس از ناکامیها پیدر پی در پیداکردن وتد دومش ،به این نتیجه میرسلد
که هنوز از آمادگی الزم برا شناخت وتد دوم برخوردار نیستچ
در همین راستا محیالدین به ریاضت نفس خلویش مشلغول میشلود تلا قللب خلود را آملادد

شناخت وتد دوم کند« :
»

7

(علوان)223 :2016 ،چ

محیالدین پس از هموارکردن ریاضتها بر خود ،باالخره موفق بله کشلف و شلهود ملیشلود؛

کشف و شهود که او را برا یافتن وتد دوم راهی مراکش میکند« :

»

8

(همان)238 :چ

ابن عربی برا تحققبخشیدن به این رویا راهی آفریقا میشود؛ اما در بجایه خبر وقلوع قحطلی
در مصر را دریافت میکندچ عجیبتر آنکه بهیور اتفاقی از یریق کاروانیان از احوال دوستان دوران
کودکی خود ،یعنی حریر و خیاط باخبر میشودچ وقتی میفهمد آنها به بیمار فل مبتال شدهاند،
تصمیم میگیرد بیدرنب به مصر برود و از آنها پرستار کندچ خیلاط پلس از بهبلود نسلبی ،ابلن
عربی را از وفات وتد دومش باخبر میکند و میگوید که او شخصی به نام ابوالحسن بجایی بلوده و

اینک از دنیا رفته استچ خیاط علت نشناختن وتد دوم را اینگونه بیان میکند« :

»( 9هملان)286 :چ خیلاط در ادامله

محیالدین را به آرامش دعوت میکند و سپس خود را بهعنوان جانشین وتد دوم ابلن عربلی معرفلی
میکندچ
.2-4تشرف

همانیور که اشاره شد ،نیمۀ دوم زندگی در سفرها اسطورها از اهمیت ویژها برخوردار اسلتچ
«در میانسالی انسان با بحران معنا مواجه می شود» (پالمر)208 :1385 ،؛ لذا برا بریرفکردن ایلن
ا
خلأ شللناختی در جهللت خودشللکوفایی گللام برملیداردچ«اساسللا یکللی از اهللداف کلللی عرفللان و
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روانکاو رسیدن فرد به وحدت درونی و موفقیت در ایجاد وحدت با عالم خارج از وجود اسلت؛
این هدف در قالب اص سلنخیت در عرفلان و همانندسلاز در روانشناسلی صلورت ملیگیلرد»
(انزابینزاد و حجلاز )35 :1384 ،چ ایلن همانندسلاز در روانشناسلی یلونگی بلا شلناخت آنیملا یلا

آنیموس 10و یکیشدن با آنها صورت ملیگیلردچ «یونلب ایلن کهنالگلو را نیلرو حیلاتی در روان

میداند که انسان را به کنش وامیداردچ با مواجهه بلا آنیملا یلا آنیملوس در دنیلا واقعلی ،شلخ
احساس میکند که با غریبها رو بهرو شده است که در عین حال بسیار آشنا بله نظلر میرسلد و او
دلباختۀ کسی میشود که ناخودآگاهانه به وجهی از خلودش شلباهت دارد» (پاینلده-317/1 :1398 ،

 )318و پیوستن به آن موجب فردانیت و خودیابی میشودچ «آنیما بر بخش قاب توجهی از کنشها
رفتار مرد تأ یر میگذارد و باعر شک گیر کهنالگو خـود بر پایۀ نهار کارکرد عایفه ،حلس،
فکر و شهود میشود» (یاور )118: 1374 ،چ در فرآیند فردیت ،انسان از «من» میمیرد و به «خود» یا
همان خویشتن اصلیاش دسلت ملییابلد (یونلب)245 :1377 ،چ کسلی کله بله ی
تفلرد ملیرسلد ،از
شخصیتی آزاد برخوردار میشود و تغییرات رفتار بارز را تجربه میکند و در نهایلت ،بله فلرد
کام بدل میشود؛ بدون آنکه فردگرا و خودمدار باشد (فوردهام)134 :1374 ،چ

خودیابی در عرفان نیز با ایجاد وحدت درونی صورت میپذیرد:
در عرفان محبت و عشق الهی منشأ دعوت و حرکت جهت یکپارنهسلاز قلوا درونلی سلالک
استچ نزدیکبودن معشوق به عاشق نوعی حجاب بین آنها ایجاد میکند؛ بنلابراین ،محبلوب بله
دنبال این عشق در بیرون از وجود خود میگردد و از صورتی از صورتهلا علالم محسلوس بله
صورت دیگر منتق میشود؛ اما در نهایت درمییابد که محبوب حقیقلی در کنله وجلود خلود او
است و لذا در این لحظه محبوب را فقط از یریق محبوب جستجو میکندچ در این رویکرد فکر
زن همهون آینها است که مرد صورت خویش را در آن میبیند؛ صورتی کله بلا شلناخت آن بله
شناخت خدا میرسد (کربن 276 :1399 ،و )286چ

آیین تشرف با آزمونها سخت همراه است و قهرمان داستان باید از آنهلا سلرافراز بیلرون آیلدچ
ابن عربی از سو یی به همسلرش ،ملریم ،متعهلد اسلت و از سلو دیگلر ،بله عشلق نظلام گرفتلار
شده است؛ اما این نالش به بحران تبدی نمیشود؛ زیرا مریم در ا ر فلوت دخترشلان ،زینلب ،بله
افسردگی دنار میشود و برا همیشه ابن عربی را ترک میکند و نزد اقوام خود در بجایله ملیرود و
در همانجا نیز فوت میکندچ اینگونه ،نظام به معشوقۀ یکتا محیاللدین در میلانسلالی او تبلدی

میشودچ«

»( 11علوان)320 :2016 ،چ

عشق و شناخت ،الزم و ملزوم یکدیگرندچ «آدمی نیز را که نمیشناسد ،دوسلت نملیدارد و
بدون دوستداشتن هم نمیتوان شناخت» (ستار )249 :1374 ،؛ به این ترتیب کله «میلان عاشلق و
معشوق نوعی ارتباط دیالکتیکی برقرار میگردد؛ عاشق ویژگیها اصلی محبلوب را درملییابلد و
محبوب میتواند عاشق را در آگاهشدن از استعدادها خود و تحققبخشیدن بله آنهلا یلار دهلد»
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(فلروم)173 :1390 ،چ «این آگاهی باعلر بله هلم پیوسلتن جنبلهها آگلاه و ناآگلاه روان شلده و بله
شک دهی معنا و هدف جدید در زندگی انسان میانجامد» (پالمر)208 :1385 ،؛ معنا و هدفی که بر
پایۀ تفکر بارور و خالق پایهگذار شده اسلتچ «ننلین تفکلر ایلن قابلیلت را دارد کله از یریلق
عم کردن و درککردن با جهان رابطۀ سازنده برقرار کند و به خلق اشیا بپردازدچ تخیل خلالق جلزء
رات عشق عرفانی است که خود مح تالقی عشق یبیعی و عشق روحانی اسلت» (سلتار :1374 ،

)254چ این آفرینشگر در محیالدین عربی با خلق کتابها ترجموان االشوتاق و فتتحوا مکیوه
تحقق مییابدچ
همهنین شیخ اکبر جنسیت را در تجلی و شهود دخی نمی داندچ و معتقلد اسلت کله کملال
انسان همان والیت و قطبیت است و برا هریلک از زنلان و ملردان قابل دسلتیابی اسلت (شلریف،

)126 :1394؛ بنابراین ،وقتی سالها بعد ابن عربی از خود نظام میشنود که او وتد سوم محیاللدین

است ،به آرامش درونی میرسدچ نظام ،ابن عربی را به سلو وتلد نهلارم هلدایت ملیکنلد« :

»( 12علوان)428 :2016 ،چ بلاالخره ،محیاللدین

وتد نهارم خود را در ملطیه پیدا میکندچ او درویشی است که در بازار به فالگیر مشلغول اسلتچ
گفتگللو میللان ابللن عربللی و درویللش دربللارد مسللائلی اسللت کلله محیالللدین از اوتللاد دیگللرش

آموخته است« :
»( 13علوان)538 :2016 ،چ درویش به درخواست ابن عربلی خلود را معرفلی ملیکنلد؛ او
کسی جز شمس تبریز نبودچ
 .3-4بازگشت

ابن عربی با پیداکردن وتد نهارم خود ،به قطب تبدی میشود که هملان ویژگلیهلا کهنالگلو
حاکم را در نظریۀ پیرسون-کیمار داردچ «بحر ماهیت انسان کامل در اندیشلۀ عربلی را از یریلق
مفهومی به نام قطب میتوان بررسی کردچ این مفهوم اولینبار توسط ابن عربی مطرح شد و بعد از او
بهوسیلۀ بعضی فالسفه همهون مالصدرا پیگیر شد»(مازن)229 :1394،چ شلیخ اکبلر نظلر خلود را
دربارد قطب اینگونه بیان میکند« :بدان ،اقطاب محمدیین بر دو نوعاند :اقطلاب بعلد از بعثلتش و
اقطاب قب از بعثتش؛ اقطابی که پیش از بعثت او بودند ،همان رسوالناند و آنها  313رسولاند؛ اما
اقطاب بعد از بعثت او تا روز رستاخیز دوازده قطباند» (ابن عربی)75/4 :1405 ،چ

با رسیدن به این مقام ،شیخ اکبر مورد توجه و احترام صوفیان بوده و در خانقاه منزلتی باال داشته
است؛ بهیلور کله ملورد مشلورت قضلات و پادشلاهان واقلع ملیشلد و در مقابل  ،بلا سلخنان
حکیمانهاش آنان را متوجه مسائ اساسی مملکت میکردچ
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«هدف و نالش اصلی مرحلۀ بازگشت ،در میان گذاشتن اسلتعدادها ،آموختلههلا و ارزشهلا
سفر اسطورها با دیگران و دنیاست» (پیرسون و کیملار)145 :1398 ،چ اگلر انسلان خلود را در سلطح
عمیقی بشناسد ،کهنالگو حاکم ،او را به پیگیر اهداف برا بهترکلردن وضلعیت دنیلا موظلف
میکندچ مشکالت اصلی مرحلۀ بازگشت با انتخاب راه خدمت به جهان و مردمانش ح ملیشلود
(همان)146-145 :چ عالوه بر این«،گرداندن امور یک خانواده ،گروه ،سلازمان یلا کشلور ،مسلئولیت
بزرگی است و کهنالگو حاکم ،این مدیریت را به نمایش میگلذارد» (هملان)100 :چ بنلا بلر آنهله
گفته شد ،ابن عربی فصتص الحکم را مینویسد و بهخایر آن مورد انتقاد شدید فقها واقلع میشلود
که در نهایت ،به قطعشدن مستمر و از سو قاضی آن زمان میانجامد و لذا ،فقر در زمان پیر
به او رو میآورد؛ اما او تن به رللت نمیدهلد و بلهخلایر ملال و مقلام از نوشلتۀ خلویش برائلت
نمیجویدچ برعکس ،در جستجو شغلی برمیآید و سرایدار باغی در دمشق میشودچ همهنلین او
در این دوره به امور آموزشی مریدان خود سلامان ملیبخشلد و فرزنلدان خلود را نیلز بلا توجله بله
استعدادهایشان راهنمایی و تا آخرین لحظه برا معیشلت خلانوادهاش تلالش میکنلد و در هملین
اوضاع ،مرگ او را درمییابدچ
در حقیقت تصویر که داستان مت صغیر از اواخر زندگی ابن عربی بله نملایش ملیگلذارد،
تصویر شخصی است که بر نفس خود حاکم شده است و این تسلط بر نفس را میتلوان از سلخنان

او دریافت« :
»
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(علوان)588 :2016 ،چ

 .5نتیجه
از میان کهنالگوها دوازدهگانۀ نظریۀ پیرسون-کیمار ،کهنالگو حـاکم تلا حلدود بلا نظریلۀ
انسان کامـ ابن عربی مشابهت داردچ بیشک ،الگو انسان کام بسلیار جلامعتلر از کهلنالگلو
حاکم است؛ نراکه زاویۀ دید عرفان به انسان ،تنها به بعد روانلی او محلدود نمیشلود و بله ارتبلاط
انسان و هستی نیز توجه ویژها داردچ با وجود ایلن ،میتلوان تلا حلدود ویژگیهلا کهنالگلو
حاکم را با نظریۀ انسان کام در یک راستا انگاشتچ همانگونه که سالک بر ا ر ریاضتهایی که بلر
نفس خود هموار میکند و پس از سرافراز در امتحانات الهلی و ی
یلی مقاملات عرفلانی بله مقلام
قطبیت و کمال میرسد ،در نظریۀ پیرسون-کیمار نیز قهرمان داستان پس از ی
یی مراح عزیملت،
تشرف و بازگشت،پس از پشت سرگذاشتن آزمونها سخت بهنوعی تسلط بر خود و دیگران دست
مییابد و همانیور که نمونهها انسان کام در غیر انبیاء و رسوالن در قالب اقطاب ظهور و بلروز
مییابند و با مقام والیت در امور خود و دیگران تصرف میکنند ،کهنالگو حاکم تکام یافتله نیلز
قادر به مدیریت خود و دیگران استچ
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عملکرد کهنالگو حاکم در قالب سفر قهرملان و بلا یلیکلردن مراحل عزیملت ،تشلرف و
بازگشت قاب تبیین استچ در رمان مت صغیر ،ابن عربی با دیدن رویا عرش الهی راهی سفر بله
مکه میشودچ در مکه عشق او به نظام ،دختر شیخ زاهر اصفهانی ،آمادگی برا تحول عظیم را در او
ایجاد میکند که سالها بعد با فهم معنلا ایلن عشلق ،آیلین تشلرف و خودیلابی در درون او قلوام
مییابد و در نهایت با یافتن وتد نهارم به فعلیت و اکمال میرسدچ ابن عربلی بلا رسلیدن بله مقلام
قطبیت ،واجد صفات انسان کام شده و ویژگیها کهنالگو حاکم در او پدیدار میشود.
پینوشت
1چ وتد وصفی است که بریبقۀ مخصوص متصوفین ایالق میشودچاوتادنهلار نفرهسلتند و در نهلار جهلت علالم
(شرق،غرب،شمال و جنوب)یافت می شوند وبنابر اعتقاد صوفیه،خداوند به واسطۀ ایشان ایلن نلواحی را محافظلت
میکند (الکاشاني) 58 :1413 ،چ
2چ رسالۀ قشیریه نوشتۀ زیناالسالم استاد ابوالقاسم عبدالکریم بلن هلوازن القشلیر  ،یکلی از اسلناد مهلم و معتبلر
تصوف است و از یک مقدمه و دو فص و  54باب تشکی شده است که فضا آن به اعتقادات صوفیه میپردازد و در
قسمت ابواب ،رکر مشایخ اه یریقت آمده است (قشیر )10 :1391،چ
3چ مراد از قطب ،شخصی است که در همه حال منظور نظر خداوند متعال است و قطبیت کبلر هملان مقلام قطلب
األقطاب است که بر باین نبوت وحضرت محمد(ص) اشاره دارد و (این مرتبه) جز بر وار لان او منطبلق نملی شلود
(الکاشاني) 162 :1413 ،چ
4چ محیالدین از حضور دو زن در کودکی خود نام میبرد :اولی مادرش ،نور ،که کنیلز اسلت و بلا بله دنیلاآوردن او،
آزاد خود را به دست میآورد؛ دیگر دایه اش ،فایمه بنت مثنی ،که در حقیقت حلامی او بله شلمار ملیرودچ ابلن

عربی خدمت به فایمه را مایۀ مباهات خود می داند و میگویلد« :
» (ابن عربی)2/ 347 :1405 ،؛ معنی :خودم به زنی عارف و واص در
اشبیلیه خدمت کردم که به او فایمه بنت مثنی قریبها گفته میشودچ
ا
5چ یکی از اوتاد نهارگانه ،قطعا در اشبیلیه استچ کدام اوتاد؟ اوتلاد نهارگانلها کله زملین را از بلد ها محافظلت
میکنندچ نگونه آنها را بشناسم؟ آنها خود ،تو را خواهند شناختچ نگونله آنهلا را دریلابم؟ خلود ،تلو را در خواهنلد
یافتچ
6چ این را پاک نگه دار ،سپس از آن پیرو کن؛ آنگاه وتد تو ،تو را خواهد یافتچ
7چ هرشب نماز (شب) خواندم و از مریم دور کردمچ نیمی از کمک ماهیانهام را صدقه دادم چچچ به زیلارت سله حلرم
رفتمچ [و آیۀ] «ما ودعک ربک و ما قلی» را در تمام رکعات نمازهلا واجلب و نافلله خوانلدمچ دو شلب در گورسلتان
شهرخوابیدمچ
8چ در خواب عرش الهی را مقابلم دیدم کله بلر زبانلههایی از آتلش حمل شلده اسلتچ هملانیور کله بله آن خیلره
مینگریستم ،ناگهان پرندها زیبا و بینظیر را دیدم که دمش از خودش بلندتر بود؛ (پرندها ) به رنب آبی تیرهچ گویی
تکه یاقوتی بود که پرواز میکند ،با نگاهم دنبالش کردمچ در حالیکه او پیرامون عرش الهی میگشتچ سلپس نزدیلک
من فرود آمدچ هنگامی که به او نزدیک شدم ،زبان گشود و گفت :به مراکش بازگرد! مرد را خواهی دید کله بلا تلو بله
مکه سفر خواهد کردچ
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9چ وتد تنها زمانی خود را پنهان می کند که در دوست خود ،نیز ناپسند بیابلد یلا گملان کنلد هنلوز شایسلتۀ آشلنایی
نشده استچ
10چ «آنیما» (همزاد مؤنر) تصویر کهنالگو یی زن کمال مطلوب در ناخودآگاه مردان ،و «آنیموس» (همزاد ملذکر)
تصویر کهنالگو یی مرد کمال مطلوب در ناخودآگاه زنان است (پاینده)317/1 :1398 ،چ
11چ نظام! نیز که تاکنون کسی آن را نمیداند؛ این است که تو را دوست میدارمچ
12چ وتد نهارم و آخرین وتد تو در ملطیه استچ به سو او برو تا قلبت استوار شودچ
.13من با هر سه وتد از اوتاد سهگانه پیشین مدتی را گذراندم ،پس ،از آنها یاد گرفتم و آنها از من یاد گرفتند بله جلز
توچ این نطور ممکن است؟ تو از من ،بهتر از آنهه از آنها یاد گرفتی،آموختیچ و آن نیست؟ عشقچ
14چ من هرگز به سو ابن الزکي و یا (ناظر)خانقاه باز نمیگردم تا یکی دو دینار از آنها بخواهمچ ملن تلا زملانی کله
رو پاهایم ایستاده ام در این باغ کار میکنم و از نتیجۀ کارخودم ارتزاق میکنمچ
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