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 چکیده

هاي مثنوي داراي شناسی عارف است، که موضوعات متنوعی را در مثنوي خویش ترسیم نموده است. داستانموالنا روان
-انگیزد تا به کاوش در الیهشناختی را برمیهاي روانمندان به حیطههایی ژرف، که عالقههایی هستند، با ویژگیشخصیت

ها را در داستان تحلیلی شخصیت -ها بپردازند. این پژوهش به شیوه توصیفیها و داستانهاي پنهانی روان و شخصیت
گیري از نظریه شناسی این داستان با بهرههاي روانکند. در این راستا کوشش بر آن است که جنبهپادشاه جهود بررسی می

النا خود به آن پرداخته، تحلیل گشته است. اصول نظریات آدلر در بسیاري هایی که موآدلر بررسی شود، که البته واکاوي
هایی که ریشه در احساس حقارت دارد، سبک ها با هدفهاي این داستان نمود یافته است. کوشش شخصیتاز شخصیت

-اهمیت رواندهد. شخصیتی که قادر است اجتماعی را متحول کند، ذهن را متوجه الشعاع قرار میزندگیشان را تحت

نهد، توجه مخاطب را به سبب و مسبب جلب نماید. در مقابل، عالقه اجتماعی که رو سوي هالك میشناسی فردي می
 ماند.کند و از سویی اقلیتی آگاه که از جامعه دامن برچیده و در تیپ مفید براي جامعه جاي دارند، مبهم باقی میمی

 داستان پادشاه جهود، نظریه آدلر، شخصیتشناسی، عرفان، روانواژگان کلیدي: 
 

 مقدمه 
بخشی از اشعار کالسیک بـه اشـعار حکمـی و تعلیمـی اختصـاص یافتـه کـه اندیشـه شـاعر اعـم از اجتمـاعی، دینـی،             

دارد. البتـه فضـاي حـاکم بـر جامعـه شـاعر و اثـري را کـه هـر شـاعر پـس از            عرفانی، اخالقی یا فلسـفی را بیـان مـی   
 را در پدید آوردن آن نادیده نتوان انگاشت. گذاردخود برجاي می

شـد. هـدف چنـین اشـعاري کـه      هـاي متنـوع سـروده مـی    این نوع اشعار معموالً در قالب مثنوي و آمیختـه بـا حکایـت   
کوشـد تـا نفـوذ و اثـر بیشـتري      به تقلید از قرآن صورت گرفته فراخواندن به سـوي حـق و حقیقـت اسـت. شـاعر مـی      

 دم عامه) برجاي گذارد، بنابراین به مقتضاي حال و مقام منظوم شده است.در عمق وجود مخاطبان (مر
شگردي که موالنـا بـراي مـؤثر نمـودن تعـالیمش، عـالوه بـر داسـتان پـردازي و عناصـر شـعري کـه در پـیش گرفتـه،               
ترکیـب روان شناســی بــا عرفــان اســت. عرفــان و روان شناسـی هــر دو درصــدد شــناخت و تعــالی روح و روان انــد.   

 آمیزد که گویی جدایی ناپذیر است.موالنا چنان این دو را باهم می
هـاي آن قـرار دهـد، بلکـه     آشنایی وي با روان شناسی سـبب نشـد کـه وي صـرفاً دسـتاوردهاي خـود را درچـارچوب       

 شناسی است که در خدمت تعالیم او درآمد تا در ژرفاي جان مخاطب نشیند.این روان
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هـاي شخصـیت   کـی از مباحـث اساسـی روان شناسـی اسـت. بـا اسـتفاده از نظریـه        از سویی روان شناسی شخصـیت ی 

پـردازان در حیطـه روان    هـاي روان رنجـوري حـل و قابـل تحلیـل اسـت. آلفـرد آدلـر یکـی از نظریـه          بسیاري بیمـاري 
ــط       ــدها توس ــده و بع ــرح ش ــدگی ط ــودش از زن ــات خ ــاس تجربی ــر اس ــاتش ب ــه نظری ــت ک ــیت اس ــی شخص شناس

کـه موالنـا نیـز کشـف و شـهودهاي عرفـانی و تجربیـات زیسـتن         چنـان  بیماران تأییـد گشـت.    اطالعات کسب شده از
 با طبقات مختلف مردم را در اشعارش ترسیم نمود.

 
 مسأله بیان

 هاست:این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش
 هاي داستان پادشاه جهوداز دیدگاه روان شناختی موالنا چگونه است؟توصیف شخصیت -1
 یابد؟اصول و مفاهیم روان کاوي آدلر چگونه در شخصیت اصلی داستان پادشاه جهود تجلی می -2
 توانند درمان روان رنجورانی چون آنان باشند؟هاي این داستان چگونه میشخصیت -3
 

 پیشینه
ـ    نـادر اسـت.چنان    مقاالتی که درباره روانکاوي شخصیت هـاي مثنـوي معنـوي منتشـر شـده،       ا عنـوان  کـه یـک مقالـه ب

و ونمادهـاي عرفـانی موالنـا در داسـتان رومیـان و چینیـان مثنـوي معنـوي) نگاشـته شـده            هـا   (روانکاوي و شخصـیت 
 ).15:1392 است که در ارتباط با نظریه یونگ و آدلر مورد بررسی قرار گرفته است.(گلی زاده و گبانچی، 

ــه ــردازي    مقال ــیت پ ــردازي و شخص ــتان پ ــا موضــوع داس ــر ب ــی اي دیگ ــوي م ــوي معن ــوي در مثن ــه   مول ــه ب ــد ک باش
 )1:1382نپرداخته است.(شوهانی، ها  روانکاوي شخصیت

مقاله دیگر، مقاله تحلیل شخصـیت کنیـزك در مثنـوي معنـوي کـه شخصـیت نـه در حیطـه روانکـاوي بلکـه نگارنـده            
 )25:1390به تعریف جایگاه زن توجه نموده است.(خادمی،

 

 تعریف شخصیت
اي بـه رفتـار افـراد    هـایی کـه تـا انـدازه    هـا یـا ویژگـی   از الگوي نسبتاً پایدار صـفات، گـرایش  شخصیت عبارت است «

هـاي  شـود کـه بـه تفـاوت    هـایی تشـکیل مـی   تـر شخصـیت از صـفات یـا گـرایش     بخشد. به طـور اختصاصـی  دوام می
: 1386(شـولتز،   »انجامـد هـاي گونـاگون مـی   فردي در رفتار، ثبـات رفتـار در طـول زمـان و تـداوم رفتـار در موقعیـت       

12  ( 
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 نظریه آلفردآدلر
شناسـی   ماننـد اسـت بـه همـین سـبب آدلـر رویکـرد خـود را روان        طبق نظر آدلر هر فردي بـه تنهـایی، شخصـیتی بـی    

 جـویی وغایـت  هاي نظریـه وي بـر آن اسـتوار اسـت: احسـاس حقـارت، برتـري یـا کمـال         فردي نامید. اصولی که پایه
-نگري خیالی، وحـدت و انسـجام شخصـیت، سـبک زنـدگی، خـود خـالق، عالقـه اجتمـاعی کـه همـه چـون حلقـه             

 هاي زنجیر به یکدیگر پیوند دارند و جدایی ناپذیرند. اختالل در هریک اثر جبران ناپذیر بر دیگر اعضا دارد.
مــراه همیشــگی وي ایــن حــس در همــه افــراد بــه علــت ضــعف آدمــی وجــود دارد، در واقــع ه  : احســاس حقــارت

آورد. ایـن کوشـش بـراي جبـران     است که انگیزه حرکت بـه سـوي کمـال و موجبـات تـالش در رشـد را فـراهم مـی        
گیرد. زمانی کـه انسـان در غلبـه بـه ایـن حـس دچـار شکسـت شـود بـه عقـده حقـارت             احساس حقارت صورت می

-از حـد یـا بـالعکس غفلـت و بـی      شود. عقده حقارت ریشـه در کمبـود عضـو، نـازپروردگی و توجـه بـیش      منجر می

ــی    ــراهم م ــري را ف ــده برت ــات رشــد عق ــارت موجب ــان دارد. شــدت حق ــوجهی اطرفی ــر،  ت ــه تکب ــع ب ــه در واق آورد ک
 انجامد.خودخواهی و تحقیر دیگران می

 
 جویی و غایت نگري خیالیبرتري یا کمال

کوشــیم.  ایـن حـس مـی    خوانـد هـدفی اسـت کــه بـراي جبـرا ن     آنچـه احسـاس حقـارت مـا را بـه ســوي کمـال مـی       
جـویی از  کنـد. کمـال   احساس حقـارت ریشـه درخـت برتـري جـویی اسـت. زیـرا حیـا ت خـود را از ان تغذیـه مـی           

تـالش بـراي برتـري، تـالش بـراي بهتربـودن از دیگـران نیسـت.         «نظر آدلـر عـین زنـدگی اسـت. البتـه منظـور وي از       
کنـیم تـا خـود را کامـل     بـود کـه مـا بـراي برتـري تـالش مـی       اي براي کمال بود... بنابراین نظـر آدلـر ایـن    بلکه انگیزه

 ).148: 1386(شولتز» کنیم و خود را به صورت کامل و یکپارچه درآوریم
کننـد کـه ایـن مـورد     هـایی کـه بـالقوه هسـتند مـا را هـدایت مـی       جـوییم افکـار خیـالی و آرمـان    گاه که کمال را میآن

دارد، امـا چگـونگی رسـیدن بـه     یـالی انسـان را بـه کوشـش وا مـی     ناشی از توجه آدلر به آینـده اسـت. ایـن اهـداف خ    
 کند.این هدف را سبک زندگی مشخص می

اصـطالحی اسـت کـه آدلـر بـراي اشـاره بـه حـال و هـواي زنـدگی فـرد بـه کـاربرد. سـبک زنـدگی                «سبک زنـدگی  
شـود. سـبک   مـی هاي فرد نسبت بـه دیگـران و نگـرش فـرد نسـبت بـه دنیـا را شـامل         هدف فرد، خودپنداره، احساس

 )97: 1386(فیست، » زندگی شامل تعامل وراثت، محیط و نیروي خالق فرد است.
انـد  جـا ك مـورد غفلـت واقـع شـده     کـه سـبک زنـدگی ایـن افـراد از آن     عقده حقارت بر این اصل نیز اثـر دارد چنـان  

ا اسـت را دربـر   هـ کننـد حـق آن  جویی، ناراحـت شـدن از موفقیـت دیگـران و گـرفتن هرچیـزي کـه حـس مـی         انتقام«
 )150 : 1386(شولتز، » داشته باشد.
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 وحدت و انسجام شخصیت

شـوند و هرفـرد بـا    یعنی انسان بـراي رسـیدن بـه هـدفی خـاص اندیشـه و احسـاس و رفتـارو کـردارش همسـو مـی            
یابـد. در واقـع هـدف برتـري     کنـد نسـبت بـه سـایرین شخصـیتی منحصـر بـه فـرد مـی         توجه به هدفی که انتخاب مـی 

بخشـد. آدلـر   شـود و آنچـه در عمـل از مـا سـر میزنـد را وحـدت مـی        ه تمام آنچه از اندیشـه و دل انگیختـه مـی   جویان
دانـد و ایـن دو را مکمـل یکـدیگر یافتـه اسـت. خودآگـاه و ناخودآگـاه         حتی بـین خودآگـاه و ناخودآگـاه تضـاد نمـی     

نظریـه فرویـدحتی خودآگـاه را     کننـد. وي بـر خـالف   نیز براي تحقـق هـدف کمـال جویانـه، متحـد کننـده عمـل  مـی        
 داند.محور شخصیت می

 
 عالقه اجتماعی

ازنظر آدلر سالمت روانی مساوي بـا عالقـه اجتمـاعی اسـت. میـزان عالقـه صـادقانه بـه اجتمـاع هرچـه بیشـتر باشـد،             
 تر است.سالم

طـور مناسـبی تحـت     انسان ذاتاً موجودي اجتماعی است اما نیـاز بـه رشـد و نمـو دارد تـا بتوانـد روش زنـدگی را بـه        
ها بـه پیونـد میـان جوامـع بسـتگی دارد. عالقـه اجتمـاعی بـر سـایر اصـول نظریـه آدلـر             الشعاع قرار دهد. حیات انسان

کنـد. همکـاري بـین    شـود و نقـایص خـود را جبـران مـی     مؤثر است، چرا که کمال اجتماعی به کمـال فـرد منجـر مـی    
گــذاردو د.بــر شــیوه زنــدگی و خــود خــالق اثــر مــیگردافــراد جامعــه ســبب تحقــق اهــداف شــخص واجتمــاع مــی 

 دهد.شخصیت فرد را شکل می
 

 خود خالق
اعتقاد به نیروي خـالق در حقیقـت اعتقـاد بـه اراده آزاد اسـت. اینکـه انسـان خـود را تعیـین کننـده سرنوشـت خـود              

چهـار  دلـر بـه   گـزینیم از نظـر آ  هـاي زنـدگی کـه مـا برمـی     آورد. سـبک بداند روش زندگی خاصـی را بـه وجـود مـی    

 انجامد:می تیپ شخصیتی
کنـد. نـوع افراطـی ایـن تیـپ بـه دیگـران حملـه         تیپ سلطه جو: چنین فردي بدون توجه دیگران رفتـار مـی  «  -1

-زنـد، آن شـود. نـوع کمترخطرنـاك ایـن تیـپ دسـت بـه خودکشـی مـی         کرده و آزارگر، بزهکاریا جامعه ستیز می

 ه دیگران صدمه می زنند.ها باور دارند با حمله کردن به خودشان ب
هـا باشـند و   تـرین تیـپ اسـت) توقـع دارد دیگـران اسـباب رضـایت آن       تیپ گیرنـده (کـه از نظـر آدلـر رایـج      -2

 شوند.بنابراین به دیگران وابسته می
کنـد. افـراد داراي ایـن تیـپ بـا دوري      جو: براي روبه رو شـدن بـا مشـکالت زنـدگی تـالش نمـی      تیپ دوري -3

 کنند.از احتمال شکست اجتناب می جستن از مشکالت،
تواننـد بـا دیگـران    هـا نمـی  این سه تیـپ بـراي مقابلـه کـردن بـا مشـکالت زنـدگی روزمـره آمـادگی ندارنـد. آن          

آورد کــه بــه هـا و دنیــاي عملــی، رفتـار نابهنجــار را بــه بـار مــی   همکـاري کننــد و تضــاد بـین ســبک زنــدگی آن  
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هــا فاقــد چیــزي هســتند کــه آدلــر عالقــه شــود. آنگــر مــیههــا جلــوهــا و روان پریشــیصــورت روان رنجــوري
 نامد.اجتماعی می

کنـد. ایـن افـراد در    هـا عمـل مـی   تیپ مفید بر حال جامعه: بـا دیگـران همکـاري کـرده و مطـابق نیازهـاي آن       -4
 )151: 1386(شولتز، » کنند.چارچوب کامال رشد یافته عالقه اجتماعی با مشکالت مقابله می

 

 نخالصه داستا
انگاشـت،   کـه ایشـان را مخـالف دیـن موسـی مـی      پادشاهی جهـود کـه بـه خـاطر دشـمنی بـا مسـیحیان در حـالی        

درصدد براندازي ایشان برآمـد. ابتـدا بـه کشـتار نصـرانیان پرداخـت امـا وزیـر کـاردان و زیـرك وي او را از ایـن            
ـ       ب از شـاه خواسـت تـا دسـت     کار بر حذر داشت و نیرنگی ساخت و شاه را با خـود موافـق نمـود. بـه ایـن ترتی

اش را ببرد و از دربـار برانـد تـا وانمـود کنـد کـه بـه آیـین نصـرانیان گـرایش یافتـه اسـت. وقتـی              و گوش و بینی
چنـان نفـوذي در میـان ایشـان یافـت کـه مرشـد و        این نقشه عملی شد، مسـیحیان بـه او اعتمـاد کردنـد. وزیـر آن     

خـت. وزیـر بـراي هریـک از سـران مسـیحیت طومارهـایی بـا         انگیمورد عالقه آنـان شـد و وي در خفـا فتنـه مـی     
کــار منصــرف مضــامین ضــد و نقــیض نگاشــت. ســپس خلــوت گزیــد و اصــرار مریــدان نتواســت وي را از ایــن 

کند. پس از مدتی رؤسـا را بـه حضـور خوانـد و بـه هریـک بـه طـور پنهـانی نامـه جانشـینی داد و خواسـت تـا              
نــابود کنــد. پــس از ایــن خــود را در خلــوت کشــت و رؤســاي  مخــالف ایــن مقــام کــه بــه وي ســپرده شــده را

 شان بر سر جانشینی به کشتار یکدیگر پرداختند و هدف پادشاه حاصل شد.مسیحی و پیروان

 

 شخصیت و شخصیت پردازي در مثنوي معنوي
هـا  هـاي شخصـیت  هـا و رذالـت  گنجانـد و نـاگواري  هـاي داسـتان مـی   موالنا افکار و پندهاي خود را در شخصیت

ــی ــان م ــین ویژگــی منزجــر باشــد.   را چن ــروز چن ــده از ب ــه خوانن ــد ک ــردازي و توصــیف  « نمای شــیوه داســتان پ
ــدازهشخصــیت ــه ان ــه یکــی از   هــا، ب ــدیع اســت کــه مثنــوي را تبــدیل ب اي طرفــه و جــذاب و در زمــان خــود ب

 )255: 1380(پورنامداریان، » ها براي خواص و عوام کرده است.ترین کتابدلکش
ــرده از اندیشــه خــود برمــی او در م ــان داســتان پ ــد مــی ی ــان پن ــرد و مســتقیم و عری ــرا گی کارهــاي هــر «دهــد زی

توانــد مــورد تقلیــد و تکــرار قـرار گیــرد و در عرصــه زنــدگی بســیار مــؤثر واقــع شــود و  شخصـیت داســتان مــی 
ه بــا گــذارد، البتــه ایــن در صــورتی اســت کــه نویســند  تأثیرهــاي خــوش یــا ناخوشــایندي در جامعــه بــاقی مــی 

ــد شخصــیت ــب تــوجهی بوجــود آورد. از ایــن نظــر شخصــیت و شخصــیت   اســتادي بتوان هــاي نیرومنــد و جال
 )87: 1376(میرصادقی، » آید. پردازي از عناصر بسیار پر اهمیت هر داستان به حساب می
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-هـایی بـا ویژگـی   تجربه موالنا در زندگی واقعـی چنـان اسـت کـه بررسـی هنرمندانـه را درآن و خلـق شخصـیت        

هـایش چنـان اسـت کـه     نمـود. توصـیف حـاالت بیمارگونـه روانـی در داسـتان      هاي روانـی مختلـف دشـوار نمـی    
 باشد.شناختی می هاي روانگر شناخت وي از دستاوردنمایان
کنـد و نیـازي بـه چـالش ذهـن خواننـده نیسـت. چنـان نیسـت کـه           هاي یک شخصیت را صریح بیـان مـی  ویژگی

-رکتر پــی بــه درون او ببــرد در ایــن داســتان وي خــود بــه شــرح شخصــیت مــیخواننـده از گفتــار و اعمــال کــا 

کنـد. بنـابراین ذهـن مخاطـب خیلـی زود بـه ژرفـاي داسـتان سـوق داده          پردازد و سپس اعمال وي بروز پیدا مـی 
شـود تـا   مانـد. از همـان آغـاز داسـتان تـالش مـی      کنـد و در سـطح نمـی   شود و با روحش ارتبـاط برقـرار مـی   می

 ا از چنین صفات پلیدي دور دارد.درون خود ر
از طریــق برقـراري گفــت و گوهـاي کوتــاه   «هـایش  شخصـیت پـردازي وي در ایــن داسـتان ماننــد دیگـر داســتان    

هــا بــه مثتضــاي مقــام و موقعیــت و هــاي داســتان و نیــز توصــیف احــوال روانــی آنیــا مفصــل میــان شخصــیت
 )317: 1380است.(پورنامداریان، » احوالی که با آن درگیرند

پاالیـد. ایـن داسـتان بیشـتر     کنـد کـه هـر دو را مـی    هاي موالنا بین اندیشـه و عواطـف ارتبـاطی برقـرار مـی     داستان
انـد و ایـن بخـش    مورد توجه کسانی قرار خواهد گرفـت کـه بـه درك عمیقـی از چنـین تجربـه اجتمـاعی رسـیده        

از فـرد را ترسـیم کنـد کـه بـر افکـار       گیـرد. او درصـدد اسـت تصـویري گویـا      مـی عظیمی از اقشار جامعـه را فـرا  
پـردازد. از سـوي دیگـر التیـام بخـش روح      شـود و بـه عبـارتی بـه اهمیـت فـرد در جامعـه مـی        جمعی قالـب مـی  

هــا انــد. زیــرا آن را امــري ســاري و جــاري در تمــام دورانانــد و ســکوت اختیــار نمــودهکسـانی اســت کــه آگــاه 
 شود. هاي اجتماع بشریت میاندیشه کنند. بدین ترتیب موالنا زبان گفتاراحساس می

ــد، اي کــه وي بــه شخصــیت افــراد جامعــه دارد، کنــدوکاوي کــه در روح آن تجربیــات و نگــاه محققانــه هــا میکن
اي کـه بـا خـدا    هـا و نـوع رابطـه   نمایـد و از سـویی ارتبـاطی کـه بـین شخصـیت      هـا مـی  توصیف هنري کـه از آن 

شناسـی، عرفـان،   ي اوسـت. ابعـادي شـامل جامعـه شناسـی، روان     ي چنـد بعـد  گـر اندیشـه  کننـد، بیـان  برقرار مـی 
 فلسفه، هنر، موسیقی و غیره.

جـا کـه بـه عـالم     کـه یکـی بازتـاب دیگـري اسـت تـا آن      برد چناناما این چندگانگی را موالنا به سوي وحدت می
ار تـاریخ اسـت کـه    یابد. عامل جاودانگی مثنوي تنها پیونـد آن بـه عـالم بـاال نیسـت بلکـه تکـر       الوهیت اتصال می

شـود، در ادوار مختلـف مکـرر شـده و چشـم      خطاهایی کـه همـواره بشـر خودآگـاه یـا ناخودآگـاه آلـوده آن مـی        
 گردد.هاي وي میعبرت بین که به خواب غفلت تن داده منصه ظهور داستان

 نقد و تحلیل داستان
مشـترك در تـالش انـد تـا فـردي       کشـد کـه شـاه و وزیـر در پـی رسـیدن بـه هـدفی        موالنا داستانی را به نظم می

 نصرانی در جهان چه پنهان و چه آشکار نماند.
 پادشاه جهود



 ۱۸٤٥/  براساس نظریه آلفرد آدلر معنوي جهود و وزیر مثنويکاوانه شخصیت در داستان پادشاه نقد روان
 

جـا  کنـد. جـالل الـدین محمـد بلخـی از آن     موالنا عامل برگزیدن چنین غایتی را احـولی و دوبینـی شـاه بیـان مـی     
و مسـبب ان  گشـاید. و بـه سـبب    رسـد آن را مـی  که روان شناسی عارف است، بـه هـر اخـتالل رفتـاري کـه مـی      

-دانـد. آنچـه بـه آدمـی اجـازه دیـدن یکتـایی را نمـی        کند. وي اساس این احولی را هـوس و خشـم مـی   اشاره می

-هایی است کـه در هزارتـوي هـوي و هـوس نهفتـه اسـت. در نتیجـه آن خشـم برانگیختـه مـی          ورزيدهد غرض

اسـاس نظریـه آدلـر افـراد روان      نمایـد. بـر  کشـد آدمـی را تـا ژرفـاي اسـتبداد ره مـی      گاه که شـعله مـی  شود و آن
شـوند نـوع افراطــی   گـري مـی  رنجـور بـراي حفاظـت از عقـده برتــري اغـراق آمیزشـان دچـار خشـم و پرخــاش        

 کاري و جامعه ستیزي است. سبک زندگی سلطه جویانه آزارگري، بزه
افکنــد، چشــم دیگــر در هــر صــورت از دیــد موالنــا وقتــی هــوس و خشــم حجــاب ســتبر خــود را بــر دل مــی  

کنـد بسـیار نزدیـک و قابـل تأمـل اسـت. دلـی        بیند. ارتباطی کـه بـین چشـم و دل برقـرار مـی     ها را نمیایستگیش
 سازد.که از حقد و غرض آکنده باشد بینایی را متأثر می

 
 وزیر   

چنین محیطی کـه شـاه جهـود فـراهم آورده و اهـدافی کـه در پـیش گرفتـه طبیعـی اسـت کـه وزیـري سـربرآرد              
رهـاي محـال را سـهل کنـد. شخصـیت وزیـر در ایـن داسـتان شخصـیتی اسـت پویـا کـه دائمـاً              کار، کـه کا فریب

هـاي داسـتان مـؤثر اسـت. توانـایی ایـن را دارد کـه بـه تخریـب ژرف در          شود و بر بیشـتر شخصـیت  دگرگون می
هـاي دیگـر رنـگ    هاي اساسی فرد بپـردازد و عقایـد شخصـی را متحـول کنـد. شخصـیتی کـه بـه شخصـیت         بنیان
بـرد گـام بـه گـام هـدف پادشـاه زنـدگی خـود را تـابع          گسترد. وي در پـیش د، عرصه سخن را بر موالنا میدهمی

دارد. بنـابراین بـه   گزینـد کـه وي را در آن جهـت بـه کوشـش و تکـاپو وا مـی       دهد و طریقـی را برمـی  آن قرار می
ی تـا بـه امـري تکیـه     دهـد. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه آدمـ       بریدن دست و گوش و شکافتن بینی و لب، تـن مـی  

توانـد رو سـوي کمـال و یـا زوال داشـته باشـد. اعتمــادي       نکنـد، تغییـري در او رخ نخواهـد داد. ایـن تحـول مـی      
 تواند عقل را از مسیر خود منحرف کند. شود میکه در دل ایجاد می

امی فراتـر  گیـرد. در گـ  دانـد کـه وي بکـار مـی    هـا مـی  موالنا مکـر وزیـر را گـویی آگـاهی وي از همـین ظرافـت      
آمیـزد. امـا در   کند کـه در بـاطن بـه آن اعتقـاد نـدارد و سـپس حـق و باطـل را درهـم مـی          وزیر تظاهر به دینی می

شـوند یعنـی آگـاهی نداشـتن     جوینـد منعطـف مـی   هاي هـواي نفـس را در ظـاهر مـی    هر صورت کسانی که نشانه
 هاي پنهانی نفس سبب لغزش می گردد. از وجه
 صعب تردرراه نیست        اي خنک آن،کش حسد همراه نیست  عقبه یی زین         

 )434(مثنوي،د دوم،                                                                                
آنچه سـبب شـده کـه وزیـر سـمبل هـواي نفـس قـرار بگیـرد و ناسـازگاري را بنیـان نهـد، حسـد اسـت. موالنـا                

گیـرد.  خوانـد، زیـرا جنگـی اسـت کـه بـا سـعادت صـورت مـی         ن گردنه در راه معرفـت مـی  تریحسادت را صعب
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گــاه سـعادتمند نخواهــد شـد و ایــن   کنـد، فـرد حســود هـیچ   و در طـی چنـد بیــت بارهـا ایــن واژه را تکـرار مــی    

 گیرد.موهبت را خود از خویشتن می
ــی      ــاعی کم ــه اجتم ــردو عالق ــده ه ــت ش ــا غفل ــازپرورده وی ــراد ن ــر اف ــر آدل ــد.   از نظ ــال ندارن ــا اص ــد و ی دارن

کننــد نازپروردگـان معتقدنــد همیشـه شایســتگی مرتبـه اولــی را دارنـد امــا غفلـت شــدگان نیـز کــه احسـاس مــی       
شـوند و  کننـد و از موفقیـت دیگـران ناراحـت مـی     مطرود و ناخواسـته هسـتند بـا جامعـه خصـمانه برخـورد مـی       

 انسته است.جو هستند که آن را ریشه در احساس حقارت مفرط دانتقام
یابـد و از سـوي دیگـر بـا توجـه بـه       وزیر که خود را از سـوي تعـداد روبـه افـزایش نصـرانیان مـورد غفلـت مـی        

هـاي حسـد   اي برخـوردار اسـت زمینـه   هـا از جایگـاه ویـژه   اینکه در نزد پادشاه به علت مکـرش و حـل دشـواري   
جــایی کــه چشــیدن طعــم  از آنشــود کــه بــار دیگــر از مکــر خــویش بهــره گیــرد.  ورزي بــراي وي فــراهم مــی

-شکست در چنین شرایطی برایش رسوایی بـه بـار نیـاورد بـه مـرگ خـویش نیـز بـراي تحقـق هـدفش تـن مـی            

 دهد.
اي که بت حسد در آن اسـت جـز بـه اذن پروردگـار پـاك نخواهـد شـد. ایـن نمایـانگر پلیـدي عظـیم  ایـن             خانه

الـدین چنـین   گردانـد و جـالل  دل را سـیاه مـی  طلبـد تـا پـاك گـردد وگرنـه      صفت که نیروي عظـیم الهـی را مـی   
هـا بــه راحتــی  دانـد. چــرا کــه وقتـی دل بــه سـیاهی گرایــد انجــام دیگـر زشــتی    شخصـی را مســاوي ابلـیس مــی  

چنان که وزیر بـدون هـیچ تعلـل توانسـت هـدف خـود را بـه اجـرا درآورد، و از نـیش حسـد           پذیر است آنامکان
ـ      هـایش مغـرور شـده، اسـباب معرفـت حـق را در        ه ظـاهر موفقیـت  زهر را در جـان مسـکینان رسـاند و از ایـن ب

 درون خود از بین برد.
کنـد در  امیـر نصـرانی را بـه خـود جلـب مـی       12کـه کـامالً بـا نیرنـگ خـود اعتمـاد سـران یعنـی         وزیر پس از آن

ریـک  سـازد کـه ه  اي برانگیزد و کار خـود را بـه پایـان بـرد، پـس طومارهـاي گونـاگونی مـی        اندیشه آن است فتنه
رســد امــا یکــی راه افــراط دارد و خــالف دیگــري اســت. بــه ظــاهر هریــک صــحیح و قابــل قبــول بــه نظــر مــی 

تـن چنـان    12نمایـد و سـپس بـه هریـک از ایـن      هـا را نـاممکن مـی   اي که جمـع آن دیگري به خالف آن. به گونه
 تاه نیایند. چه به وي محول نموده کوبخشد که هرگز و تحت هیچ شرایطی از آناعتمادي کاذب می

خواهـد تفـاوت دو شخصـیت کـه بـه ظـاهر هـر        کنـد، در واقـع مـی   قیاسی که موالنا بین وزیر و عیسـی نبـی مـی   
نماینـد دارنـد. یکـی در پـی بـه وحـدت رسـاندن کثـرت و دیگـري بـه دنبـال ایجـاد             دو رو به سوي تعالی ره می

اعتمـاد و عشـق نصـرانیان بـه      انـد. نفاق و جدایی است، اعمال عیسی به سـمت هـدف خـاص وي هـدایت شـده     
یابنـد بـه همـین دلیـل موالنـا بارهـا تفـاوت انبیـاء را بـا دیگـران           رسد که وزیر را آینه وجود خویش مـی جایی می
هـا را در بـر دارد، کـارکتر وزیـر را     اي کـه تضـاد شخصـیت   دارد. از سـویی بـا اسـتفاده از چنـین مقایسـه     بیان مـی 

 دهد. تر نشان میبهتر و روشن
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کنـد و سـپس مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم بـه        قابل عجز بشر، قدرت حقیقی را که در ید الهـی اسـت بـازگو مـی    در م
نمایانـد. وقتـی کـه گفـت وگـوي عظمـت قـدرت حـق پـیش          وابستگی و پیوند نیروي انبیاء به نیروي حق را مـی 

کـه اعتقـاد بـه هریـک      اي اسـت آید، طبیعی است که جبر و اختیار پا در گسـتره سـخن موالنـا نهـد. ایـن نکتـه      می
جـا کـه در زنجیـر جبـاري     کند.آنکـه کـه معتقـد بـه جبـر اسـت از آن       از این دو قطب، سبک زندگی را متحول می

داننـد و جـاهالن   کنـد. مـردان راه خـدا کـار دنیـا را در حیطـه قـدرت الهـی مـی         نالد و شـادي نمـی  حق است می
خواننـد. موالنـا معتقـد اسـت کـه      نیـا مختـار مـی   دهنـد و خـود را درد  اختیـاري را بـه آخـرت نسـبت مـی     این بـی 

انـد و زنـدان دنیـا را کـه چـون دوزخ      هرکس به آنچـه جـنس خـود اسـت گـرایش دارد. کـافران از جـنس دوزخ       
است، دوست دارند. اما پیـامبران کـه سرشـتی از عـالم بـاال دارنـد وابسـته ایـن قفـس نشـده، رو سـوي ملکـوت             

 دارند.
بـراي جبـران ضـعف و حقـارت آدمـی و ایـن عجـزي کـه وي را گرفتـار نمـوده           جالل الدین با بیان این مطلـب  

موالنـا معتقـد بـه حـالتی     «کنـد تـا سـبک زنـدگی پربـاري را رقـم زنـد.        پناه بردن به قـدرت الهـی را توصـیه مـی    
مابین جبر و اختیار است؛ یعنـی نـه جبـر مطلـق، و نـه تفـویض مطلـق؛ درسـت مطـابق اعتقـاد شـیعه امامیـه کـه              

گـاه کـه آدمـی بـه     ) امـا معتقـد اسـت آن   87: 1387(همـایی،  »  جبرَ وال تفویض ولکـنْ أمـرٌ بـینَ أمـرَینِ    الگویندمی
چـون قلـم در پنجـه تقلیـب     «عجز و ناتوانی خود یقین یافت باید خـود را بـه اختیـار در اختیـار حـق قـرار دهـد        

بطـی دارد زیـرا آنـان ایـن جبـران      هایشـان ماهیـت افرا  جاهالن از دیـدگاه موالنـا کسـانی هسـتند کـه هـدف      ». ر
-هـاي خـود را بـزرگ مـی    دهنـد و بـدین ترتیـب توانـایی    افراطی که آدلر آن را عقده برتري نامیـده، پـرورش مـی   

 شوند.کنند و دچار غرور کاذب میشمارند و خودستایی می
ران کننــد، شــان جبــدر واقــع در روان شناســی عرفــانی کســانی کــه قــادر نیســتند ضعفشــان را بــا غلبــه بــر نفــس

شـود. بـراي جلـوگیري از     سالمت روان ندارند و کوشـش ایشـان در جهـت برتـري شخصـی جهـل خوانـده مـی        
رنجـوري، بهتـر اسـت بشــر کمبـود و نـاتوانی خـود را بــا نزدیـک شـدن بـه حــق و وحـدت بـا او قــدرت             روان

 د شونگر قدرت الهی در زمین میکه پیامبران تجلیالهی را در خود سریان دهد. چنان
 

ــون را  ــزه فرعــ ــزاران  نیــ ــد هــ  صــ
 

ــا     ــک عص ــا ی ــیی ب ــت ازموس  درشکس
 

ــود   ــالینوس بـ ــب جـ ــدهزاران طـ  صـ
 

ــود   ــش، افســوس ب ــیش عیســی  و دم  پ
 

 صـــدهزاران  دفتـــر  اشـــعار  بـــود   
 

ــود     ــار   ب ــی    ع ــرف   امی ــیش   ح  پ
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دانـد. گـرایش بـه اهـل معنـی اسـت کـه        اي جـز گـزینش پیـر و مرشـد نمـی     اي چارهوي براي کسب چنین درجه

آورد و فـرد از کثـرت    زنـدگی و هـدف غـایی صـحیح فـراهم مـی      محیط اجتماعی مناسـبی بـراي انتخـاب سـبک     
 آورد.  رو سوي وحدت و کمال مطلق می

 تا                               هم  عطا  یابی و هم  باشی فتا همنشین  اهل  معنی  باش،     
 )715(مثنوي، د اول،                                                                                      

 دل رسی گوهرشويگر تو سنگ صخره و مر مر شوي                    چون به صاحب
 )726(مثنوي، د اول،                                                                                 

 آگاهان و پختگان

ــی   ــر یعن ــل وزی ــر اوضــاع   هــان، شخصــیتی منفعــلو آگا» صــاحبان ذوق«در نقطــه مقاب و ایســتا هســتند. فقــط ب
شـوند. امـا هـیچ بازتـابی از آگـاهی نیسـت تنهـا خـود را از مهلکـه          واقف اند و چون اکثریت طعمه دامی نو نمـی 

کننــد. گــویی کــاري از ایشــان ســاخته نیســت، در مقابــل ســیل عظیمــی کــه در جریــان انحرافــی  دور حفــظ مــی
هـاي  شـنود و تنهـا در تضـاد بـا شخصـیت     کـس نمـی  این صداي سـکوت ایشـان را هـیچ   اند. بنابرمتآثر واقع گشته

 شوند.دیگر داستان نمایان می
هــاي فـردي و اجتمــاعی نیـاز بــه   قشـري کـه جامعــه بـراي حفــظ و بقـایش و بــراي تحقـق بخشـیدن بــه هـدف       

 کند.همکاري و مشارکت ایشان دارد و آدلر از آن به عنوان عالقه اجتماعی یاد می
کنـد امـا آن را   رچه موالنا در پایـان داسـتان ضـرورت وجـود پیـر و اتحـاد بـا اهـل معنـی را خـاطر نشـان مـی            اگ

دانـد. ایـن   یک نیاز متقابل بین فرد و جامعه بیـان ننمـوده بلکـه نیـازي یـک سـویه از سـوي اجتمـاع بـه فـرد مـی           
-قـه اجتمـاعی افـراد مـی    در حالی است که آدلر معیـار پختگـی فـرد از لحـاظ روانـی را بـا شـدت و ضـعف عال        

انـد و  بهـره اش بیشـتر اسـت و افـراد خـام ناپختـه خودمحـور و بـی       تـر عالقـه اجتمـاعی   سنجد. هرچه فـرد پختـه  
 کنند. فقط براي قدرت و برتري شخصی بر دیگران تالش می

موالنا پیکري دیگر در درون هر فرد متصور اسـت بـا همـه اعضـا و جـوارحی کـه جسـم داراسـت کـه بـه سـوي            
گرایش دارد و با هر صفت منفی ایـن پیکـر درون عضـوي حیـاتی بـراي سـیر بـه سـوي تعـالی را از دسـت            حق
چنـان کـه حسـد در    شـود. آن دهد. این خـود گـامی اسـت قهقرایـی کـه کـامال ارادي و بـه اختیـار انجـام مـی          می

و نـه بـوي    شـود گـی از بینـی اسـت. پـس نـه نـواي حـق شـنیده مـی         بهـره حکم از دست دادن گوش و غرور، بی
چشـد. تلخـی زهـر را کـه در     اي مفـاهیم را مـی  هتوان درك کـرد. امـا کسـی کـه آگـاه اسـت حتـی مـز        دین را می

ذوق شناسـد. شـاید بـه همـین دلیـل موالنـا ایشـان را صـاحب        انـد بـاز مـی   شربت گالب (جالب قند) جفت شـده 
 داند.می

کـه حـس   تـوان شـنید و بوییـد. در حـالی    مـی گیـرد و بـه اختیـار ن   حس بویایی و شنوایی غیر ارادي صـورت مـی  
چشایی کامال ارادي است که انسان آگـاه پـس از گـذر از ایـن دو حـس و چشـایی خـود بـراي تشـخیص درهـم           
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کنـد  گیـرد. موالنـا بـدین گونـه تفـاوت دو تیـپ شخصـیتی دیگـر را مشـخص مـی          آمیختگی حق و باطل بهره می
 سازد.  که گروه اکثریت و اقلیت را متمایز می

 

 نصرانیان
-کنـد، فرمـان مـی   ربایـد و در آن رشـد مـی   شخصیت وزیر سمبل تمام نماي هوي و هـوس اسـت کـه دل را مـی    

توانـد  شـود مـی  کنـد. آنچـه دل بـر آن وابسـته مـی     یـازد و آن را نـابود مـی   راند و سپس به توشه عبادت دست می
گـاه  نسـبت بـه حـق ایجـاد کـرد. آن      نابود کننده شود، پس باید ابتدا دفـع شـر نفـس نمـود و سـپس دلبسـتگی را      

 توان بود. به جمع توشه عبادت پرداخت در نتیجه دیگر هیچ غمی نیست و آسوده خاطر و فارغ می
هاي ایـن داسـتان کسـانی هسـتند کـه نفـس بـر دل ایشـان رسـوخ کـرده، قـوه اندیشـه را نـاتوان              اغلب شخصیت

کنـد. حتـی حضـور قلـب در     اندیشـه و دل ایجـاد مـی   نموده و این باز هم گویاي ارتبـاطی اسـت کـه موالنـا بـین      
نماز نیز گویاي وحدت و انسـجام شخصـیت اسـت. زیـرا وقتـی هـدف مشـخص شـود، احسـاس و فکـرو عمـل            

 آید که مفید را از مضر بازیابد. هماهنگ می شوند. و معرفت ریشه در درك دارد. از خودآگاه ما برمی
 کین خلل در گندم است از مکر موش                می نیندیشیم آخر ما به هوش               

 37(مثنوي،د اول،
 

 نتیجه گیري  
کـه بـراي شناسـایی مرشـد واقعـی از مبلـغ       گیـرد چنـان  هـا بهـره مـی   موالنا براي شناساندن شخصیت از تضـاد بـین آن  

-زنـدگی و اعمـال  دهـد و تـالش دارد تـا هـدف غـایی هریـک را از سـبک        کاذب، وزیر را در مقابـل انبیـاء قـرار مـی    

شــان بنمایــد چــرا کــه تااندیشــه و احساســات و رفتــار هرفــرد بــه ســمت هــدفش هــدایت شــده اســت. (وحــدت و  
 انسجام شخصیت).

هـاي  حسادت و غرور دستاوردهاي احسـاس حقـارت اسـت کـه بـه عقـده حقـارت منجـر شـده اسـت. ایـن ویژگـی            
دي اسـت کـه هـدف و سـبک زنـدگی وي را      هـایی فـر  پلید که شخصیت اصـلی داسـتان بـه آن مبـتال اسـت، ویژگـی      

 گذارد.تحت الشعاع قرار داده و اثري اجتماعی از خود به جاي می
-کنـد. خشـم وي را برمـی   تالش براي هدف غایی برتر بودن دیـن موسـی، پادشـاه جهـود را دچـار عقـده برتـري مـی        

ونـوع افراطـی آن جامعـه    بـرد  انگیزد. تیـپ سـلطه جـو یکـی از چهـار سـبک زنـدگی اسـت کـه آدلـر از آن نـام مـی            
 داند که او را دچار دوبینی کرده است.ستیزند. موالنا نیز آن را ناشی از خشم وتعصب و هوس می

معیــار پختگــی فــرد از نظــر آدلــر بــه میــزان عالقــه اجتمــاعی بســتگی دارد و حــال آنکــه آگاهــان و پختگــان در ایــن  
کننـد و بـراي   شـوند و خـود را دور حفـظ مـی    مـی هـاي منفعـل هسـتند کـه فقـط طعمـه دام وزیـر ن       داستان شخصیت

 نجات جامعه فعالیتی ندارند.
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توانـد بـر ایشـان مـؤثر واقـع شـود اعتمادشـان را        هاي این داسـتان نصـرانیانی هسـتند کـه وزیـر مـی      اکثریت شخصیت

رسـد کـه احسـاس حقـارت تنهـا       جلب نموده قـوه اندیشـه را نـاتوان کـرده و بـر دلشـان رسـوخ کنـد. بـه نظـر مـی           
-هـاي داسـتان بـا آن مواجـه مـی     مشکلی نباشد که مـا بـا آن روبـه رو هسـتیم و ایـن مشـکل کـه اکثریـت شخصـیت         

دانـد و راه کمـال   شوند ریشه در احسـاس حقـارت ندارنـد. موالنـا همـه انحرافـات از راه راسـت را هـواي نفـس مـی          
اي شناسـد. در ایـن مسـیر چـاره    شـود جـز مسـیر حـق نمـی     مـی و هدف غایی بشر را که بر سبک زنـدگی مـؤثر واقـع    

تـوان برحـذر بـود و ایـن همـان روان      هـا نمـی  جز گـزینش پیـر و مرشـد نیسـت امـا اگـر عنایـت الهـی نباشـد از دام         
 شناسی عرفان موالنا است.
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