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انسان خود شکوفا؛ بررسی تطبیقی شخصیت در پیر چنگی و شعبده باز نتردام بر اساس کهن
الگوهای یونگ و الگوی روانشناسی آبراهام مزلو
دکتر صفورا ترک الدانی
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دکتر مریم حقی
تاریخ دریافت8179/6/81 :

تاریخ پذیرش8171/81/4 :

چکیده
داستان پیر چنگی از مثنوی مولوی حکایتی به نظم با مضامین عرفانی است که در دفتر اول این اثر ادبیی
آمدهاست .بین این داستان و داستان شعبدهباز نتردام نوشته آناتول فرانس نویسنده فرانسوی شباهتهیای
بسیاری از نظر محتوا و شکل وجود دارد .شخصیت اصلی این داسیتان شیعبدهبیازی بیه نیام «بارنابیا» از
جهات بسیاری به شخصیت اصلی داستان پیر چنگی شباهت دارد .در این مقاله که بیه رو کتابخانیهای
و تحلیل محتوا انجام گرفتهاست سعی شده تا با بهرهگییری از کهینالگوهیای یونیگ بیه عنیوان بینماییه
ناخوداگاه در بررسی و مقایسه تطبیقی این دو شخصیت و نیز بیر اسیا اصیول روانشناسیی انسیانگرایانه
آبراهام مزلو برای ارائه الگویی از یک انسان خودشکوفا خوانشی تطبیقی و انتقادی انجام گییرد .همچنیین
با طرح این سؤال که قهرمانان این دو داستان تا چه حد منطبق بر ویژگیهای ارائهشده توسط مزلو بیرای
افراد خودشکوفا بودهاند به این مسأله بپردازیم که نقش و جایگاه جامعیه و جهیانبینیی حیاکم بیر آن بیه
عنوان امری مؤثر در تحول روحی و روانی انسانها تا چه حید در میورد شخصییتهیای ایین دو داسیتان
مصداق دارد و اینکه در نهایت پیر چنگی توانسته با پا گذاشیتن بیر هیوای نخیس خیود موجبیات ر یای
خداوند را جلب کند یا خیر؟؛ یا شعبدهباز توانسته به چه میزان از تعالی روحی در توجه به معنوییات نائیل
شود؟!
واژگان کلیدی :پیر چنگی شعبدهباز نتردام مزلو انسان خودشکوفا کهنالگو یونگ.
 .1استادیار گروه فرانسه دانشگاه اصخهان
 .2استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خوانسار
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 -1مقدمه

یکی از دالیل توجه و دقت ادبدوستان به مثنوی مولوی به عنوان اثیری تأثیرگیذار از ادبییات
کالسیک آن است که مولوی در این اثر به مخهوم «انسان» مالحظه خاصیی نمیودهاسیت .ایین
شاعر و عارف بزرگ ایرانی یک انسانگرای معنویگرا بوده که الگوی جیامعی از انسیان کامیل را
در این اثر به نمایش گذاشتهاست .پیرچنگی از داستانهیای بسییار مشیهور دفتیر اول مثنیوی
(مولوی  )121-111/1 :1231است .این داستان بسیار شبیه یکی از داستانهای فرانسیوی بیه نیام
شعبدهباز نتردام 1نوشته آناتول فرانس میباشد .این داستان ییک معجیزهنامیه بسییار قیدیمی
است که گوتیه دو کوانسی 2شاعر فرانسوی قرن سیزدهم آن را از التیین بیه شیعر فرانسیوی
برگردانده است .آناتول فرانس این داستان را در سال  1982به نثر درآورد .هرچند کیه داسیتان
شعبدهباز نتردام و داستان پیر چنگی در دو فرهنگ متخاوت خلق شدهاند امیا مییتیوان گخیت
این دو متن به واسطه الگوهای ثابت ذهن بشری که در تخکر غربی تحت عنوان کهینالگوهیای
یونگی شناخته شدهاست شباهتهایی بهویژه در شخصیتهای اصلی دارند که امکیان مطالعیه
تطبیقی را در این تحقیق میسر میسازد .مو وع مقاله حا ر مقایسه این دو اثر براسا رو
روانشناسی انسانگرای آبراهام مزلو 2است« .وی «از خودشکوفایی انسان» و «هنر انسان شیدن»
سخن گختهاست و نقش جامعه را در خودشکوفایی امری کلیدی معرفی کردهاست» (ظهیری نیاو
و دیگیران  )82 :1293بهگونهایکه گویی شخصیت به عنوان نماد اتم و اکمل جامعه زمانه خیود
قرار میگیرد .در دو داستان مورد بررسی ما شخصیتهای اصلی طی وقایعی که رخ میدهید
مراحلی را از سر میگذرانند که دچا تحول وجودی میشوند و قواعد جاری و معمول را زییر پیا
مینهند و به گونهای دیگر مسیر کمال را طی میکنند و به درجات عالی عبودیت میرسند.
پیش از بررسی ابتدا گذری کوتاه بر مخهوم کهنالگوهیای معرفییشیده در تخکیر یونیگ و
رو روانشناسی انسانگرای مزلو میکنیم و پس از آن شرح مختصری از هر دو داسیتان ارائیه
میدهیم و در پایان ویژگیهای افراد خودشکوفا را از نظیر مزلیو در شخصییتهیای اصیلی دو
داستان مورد مداقه قرار میدهیم.

1. Le Jongleur de Notre-Dame
)2. Gautier de Coincy (1177- 1236
3. Abraham Maslow
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 -1-1بیان مسأله
 -1-1-1کهنالگو و روانشناسی

انسانگرا1

رو نقد اسطورهای یا اسطورهشناختی که به آن به نقد کهینالگیویی نییز گختیه مییشیود از
جمله رویکردهای اصلی در نقد معاصر و مبتنی بر نظریات کارل گوستاو یونیگ اسیت« .یونیگ
کهنالگو را به معنی تصاویر و رسوبات روانی ناشی از تجارب مکرری به کیار بیرد کیه اجیداد و
نیاکان بشر از سر گذراندهاند .بنا به عقیده یونگ این تصاویر بیدوی در ناخودآگیاه قیومی نسیل
بشر جا دارند و به شکل اسطوره مذهب خواب اوهام شخصی و نمودهای دیگر در آثیار ادبیی
انعکا مییابند» (معقولی و دیگران  .)98 :1281از جمله آنها میتوان بیه آنیمیا آنیمو پرسیونا
یا سایه نقاب و مادر مثالی اشاره کیرد .یونیگ معتقید اسیت «سیاختن نمونیههای ازلیی هیم
میتواند به صورت تصور ذهنی باشد و هم به صورت آفریدن نمونیهای دییدنی .او بایید شیکلی
برگزیند تا بتواند جاودانگی را در آن تصور کند؛ از این رو هرگاه میخواهد چیزی بیافریند کیه
به بینهایت و جاودانگی منتهی گردد باید آن را به شکل تصویرهای ازلیی جیاودانگی درآورد و
اجزای دیدنی را با الگوهای نادیدنی همانند سازد .این جریان از طریق پیونید دادن نادییدنیها
با اشکال و صورتهیای نیوعی کیه در ناخودآگیاه او وجیود دارنید صیورت میگییرد» (یونیگ
 .)293 -291:1239اما این کهنالگوها در برهههای زمانی به صورتی خیا بیه کمیک تحیوالت
فکری در جامعه آمده و الگوهای ویژهای در این زمینه همچون نماد جلیوههیای انسیانگرایی در
میان مردم خلق میکند .انسانگرایی رویکردی فکری است که در آن ارز های انسانی اهمییت
زیادی دارند« .رویکرد انسانگرایی به شخصیت بخشیی از جنیبش انسیانگرایی در روانشناسیی
است که در دهههیای 1811و 1831شیکوفا شید .اصیطالح روانشناسیی انسیانگرا ابتیدا توسیط
گوردون آلپورت در سال  1821به کار برده شد .روانشناسیی انسیانگرا بیه معنیای آن اسیت کیه
انسان خود کیخیت هستی خود را شکل میدهد و با اراده خیود و انتخیابهیای آگاهانیه خیود
زندگی آینده خود را میسازد و به خودشکوفایی میرسد .در علم روانشناسی عنوان نیروی سیوم»
(ظهیری ناو و دیگران  )89 :1293به روانشناسی انسانگرا داده شدهاست و این عنیوان ایین رویکیرد را
در مقابل روانکاوی و رفتارگرایی که دو رویکرد اصلی در روانشناسی معاصر هستند قرار میدهید.
در روانکاوی بر جنبههای ناهشیار زنیدگی روانیی تأکیید مییشیود و در رفتیارگرایی جنبیههیای
آموختهشده رفتار انسانی مورد توجه قرار میگیرد .درحالیکه روانشناسیی انسیانگرا ایین میوارد را
نپذیرفته و معتقد است که جنبههای ناهشییار زنیدگی روانیی و جنبیههیای آموختیهشیده رفتیار
1. Humanistic Psychology
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بههیچوجه بر انسان تسلط ندارد و انسان میتواند به عنوان موجیودی هشییار خیود را از زنجییره
اسارت مسائل روانی برهاند (برونو  .)119 :1231از میان مهیرههیای برجسیته روانشناسیی انسیانگرا
میتوان به آبراهام مزلو و کارل راجرز 1اشاره کرد که هرکدام الگویی از انسان کامل ارائیه دادهانید.
اما در این مقاله الگوی مزلو مد نظر ماست .لذا در زیر به تبیین و تو یی در میورد الگیوی ایین
روانشنا انسانگرا در مورد انسان خودشکوفا و تکاملیافته میپردازیم.
 -2-1-1الگوی آبراهام مزلو از انسان خودشکوفا

مخهوم انسان خودشکوفا در نظریه شخصیت مزلو یکی از مخاهیم بنییادی اسیت و در حقیقیت
نظریه مزلو از تحقیق درباره انسانهای خودشکوفایی چیون آبراهیام لیینکلن آلبیرت انیشیتن
ویلیام جیمز و دیگران حاصل شیدهاسیت .وی پیس از انجیام ییک تحقییق در میورد  98فیرد
برجسته و مهم که تعدادی از آنها را نام بردیم موفق شد ویژگیهای افیراد خودشیکوفا نقیش
فرانیازها یا فراانگیز در خودشکوفایی رفتارهایی که به خودشکوفایی منجر میشیوند و علیل
نییاتوانی در خودشییکوفایی را مشییخد نماییید و بییدین ترتیییب بییه تصییویری چندبُعییدی از
خودشکوفایی دست یافت (.)Laas, 2006: 79
مزلو پس از تحلیلی کلی مهمترین ویژگیهای افراد خودشکوفا را اینچنین برمییشیمارد:
« -1درک بهتر واقعیت و برقراری رابطه سهلتیر بیا آن؛  -2خیودانگیختگی سیادگی طبیعیی
بودن؛  -2مسألهمداری؛  -9کیخیت کنیارهگییری نییاز بیه خلیوت و تنهیایی؛  -1خودمختیاری
استقالل فرهنگی و محیط اراده عوامل فعال؛  -1استمرار تقدیر و تحسین؛  -3تجربیه عرفیانی
تجربیه اوج؛  -9حییس همییدردی؛  -8سییاختار منشییی مییردمگییرا؛  -11شییوخطبعییی فلسییخی و
غیرخصمانه؛  -11پذیر خود دیگران و طبیعت؛  -12روابط بین افراد؛  -12تمایز بین وسییله
و هدف؛  -19خالقیت (آفرینندگی) و  -11مقاومت در برابر فرهنگپذیری» (شیولتز و شیولتز بیه
نقل از ظهیری ناو و دیگران .)81-81 :1293

اگرچه این مجموعه از ویژگیها این افراد را بهظاهر بیعیب و نقید معرفیی مییکنید امیا
مزلو معتقد است که این افراد نیز کامل نیستند و معایبی دارنید .آنهیا نییز چیون سیایر میردم
لحظههایی از تردید احسا گناه و تر و غیره را تجربه کردهاند اما این میوارد و رفتارهیا در
زندگی آنها کمتر از مردم عادی آسیبزننده است.

1. Carrel Rogers
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یکی دیگر از ابعاد خودشکوفایی نقش فرانیازها یا فراانگیز هیا در خودشیکوفایی اسیت و
مزلو با بررسی افراد خودشکوفا به این نتیجه رسیید کیه آنچیه کیه ایین افیراد را بیه انگییز
وامیدارد با آنچه که افراد عادی را به انگیز وامییدارد متخیاوت اسیت و او بییان داشیت کیه
فراانگیز ها 1و فرانیازها این افراد را بیه تحیرک و فعالییت وامییدارد ( .)Neher, 1991: 93در
واقع انگیزههای سط پایین افراد خودشکوفا را برانگیخته نمیکند و نیاز بیه متحیول شیدن و
رشد یافتن است که آنها را برمیانگیزد .خودشکوفایی و تمایل به تحیول و تکامیل ییک نییاز و
تمایل فطری است ولی بااینحال افراد بسیار کمی به این مرحله میرسند و بیا اینکیه از نظیر
مزلو «در همه انسانها تال یا گرایش فطری برای تحقق خود هست» ( )Ibid: 98از آنجیایی
که یک نیاز سط باال بوده و از همه نیازها باالتر است رورت آن کمتر احسیا مییشیود و
حتی ممکن است به وسیله بازداریهای یک فرهنگ ییا جامعیه دچیار وقخیه شیود و از سیوی
دیگر از آنجایی که برای خودشکوفایی جرأت و جسارت الزم است حتی ممکن است که افیراد
پس از برآورده شدن نیازهای سط پایین نیز سعی کننید خیود را در همیان حالیت امین نگیه
دارند و خود را با چالشهای جدید مواجیه نکننید ( .)Tobacyk and Miller, 1991: 98امیا در
تخکر یونگ وجود برخی کهنالگوها در میر انسانی باعث مییشیود تیا قیدرتی سیحرآمیز در
نخس آدمی ایجاد شود که محصول یک توان جسمی خارقالعاده نبیوده بلکیه حیاکی از نیوعی
جذبه درونی است .لذا توجه به تأثیر اینگونه الگوهای ناخودآگاه میتواند هرچه بهتر این سییر
پیشرفت انسانی را مشخد سازد.
 -2بحث
 -1-2معرفی دو اثر

 -1-1-2شعبدهباز نتردام

آناتول فرانس ( )1829-1999از نویسندگان و منتقدان بزرگ فرانسه دارای آثیار زییادی در زمینیه
داستاننویسی نمایشنامهنویسی شعر و نقد ادبی میباشد .وی داستان کوتاه شعبدهبیاز نتیردام را
در مجموعه داستانی به نام جعبه مروارید 2به نثر معاصر زبان فرانسه بازنویسی کرد .ایین داسیتان
کوتاه در واقع یک بازنویسی از اثر دیگیری بیه نیام معجیزه شیعبدهبیاز نتیردام نوشیته گوتییه دو
کوانسی شاعر معروف فرانسه در قرون وسطی است.
1. Matamotivations

2. L’Etui de Nacre
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معجزهنامهها یکی از انواع ادبی در ادبیات فرانسه قرون وسطایی بودهاست کیه ادبییات کلیسیا ییا
نمایش دینی نیز نامیده میشدهاند و معجزهنامههای مربوط به معجزات و کرامات حضرت مریم نییز
در زمره این گونه ادبی قرار میگیرند .این منظومهها اغلب به زبانی بسیار سیاده نگاشیته شیدهانید و
گرهگشایی پایانی آنها با معجیزه انجیام مییگییرد ( .)Stadler-Honegger, 1975 : 1-4یکیی از ایین
رسالهها مربوط به گوتیه دو کوانسی میباشد که آناتول فرانس داستان شیعبدهبیاز نتیردام را از ایین
منظومه اقتبا کرده و به نثر درآورده و خالصه آن بدین قرار است:
بارنابا 1یک شعبدهباز تهیدست از اهالی کُمپان 2بود .وی به شهرهای گوناگون سخر مییکیرد و
به اجرای شعبدهبازی میپرداخت .نور خورشید و روشنایی روز برای اجرای شعبدهبیازیهیای وی
بسیار روری بود .برای همین در فصل زمستان کار برای او سخت میشد و وی نمیتوانسیت در
سرمای زمستان پولی درآورد تا شکم خود را سییر کنید .امیا از آنجیایی کیه قلبیی سیاده و پیاک
داشت این شرایط سخت را تحمل میکرد و زندگی شرافتمندانهای داشیت .ییک شیب بیه طیور
اتخاقی در راه با یک کشیش مالقات کرد .در صومعه بارنابا دید که هر یک از قدیسین بیا دانیش و
مهارتی که داشت از قبیل ساختن مجسمه نوشتن ادعیه کشیدن نقاشی خوانیدن سیرود موعظیه
کردن و غیره به مریم مقد خدمت میکرد .وی با دیدن آن قدیسان از نیادانی و بییهنیری خیود
بسیار غمگین شد و همواره آه میکشید و به مریم مقد مییگخیت :افسیو ! مین هماننید سیایر
برادران دینیام هنری ندارم که با آن به شما خدمت کنم.
اما یک روز کشیشان با تعجب دیدند که بارنابا در مقابل محراب کلیسا و مجسیمه میریم قیرار
گرفته و با ابزار شعبدهبازی خود در حال شیعبدهبیازی اسیت .دو کشییش کیه درک نمییکردنید
چگونه این انسان ساده با اخال خود تمام هنر خود را در جهت خدمت به حضرت مریم به کیار
گرفتهاست او را متهم به توهین به مقدسات کردند .سرپرست دییر کیه مییدانسیت بارنابیا دارای
روحی ساده و معصوم است گمان کرد که وی دچار جنون و دیوانگی شدهاست .بنابراین هیر سیه
تصمیم گرفتند که وی را از کلیسا بیرون بیندازند .اما ناگهان دیدنید کیه مجسیمه میریم مقید
جان گرفت و از پلههای محراب پایین آمد و با گوشه لبا خود عرق پیشانی بارنابا را پیاک کیرد.
سرپرست دیر به مریم مقد تعظیم میکند و این جمله انجیل را میگوید که« :خوشا بیه حیال

1. Barnabé

2. Compiègne
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سادهدالن زیرا آنان خدا را خواهند دید» کشیشان نیز درحالیکه بر زمین بوسه میزدنید آمیین
گختند(.)France, 1923: 87-100( )1
 -2-1-2پیر چنگی

پیر چنگی یکی از مشهورترین داستانهای مثنوی مولوی است و با عنوان «داسیتان پییر چنگیی
که در عهد عُمَر -ر ی اهلل عنه -از بهر خدا روز بینوایی چنگ زد میان گورسیتان» در دفتیر اول
آمده و خالصه داستان اینگونه است:
در زمان عمر خلیخه دوم مسلمانان مطربی چنگنواز با هنر خیود مجیالس بیزم را گیرم
میکرد .زمانی که پیر شد دیگر هنر خریداری نداشت و برای همین بسیار تهیدسیت گردیید.
وی که بسیار غمگین بود به گورستان مدینه رفت و در آنجا خطاب بیه خداونید گخیت کیه مین
هختاد سال گناه کردهام اما امروز مهمان توام و برای تو چنگ میزنیم .پیس بسییار چنیگ زد و
گریست و در همانجا بر سر گوری خوابش برد .در همان زمان خداوند بر عمیر خیوابی گماشیت و
در آن هاتخی از سوی پروردگار به عمر ندا داد که ای عمَر! بنیده خیا میا در گورسیتان مدینیه
است به آنجا برو و هختصد دینار از بیتالمال به او بده .عمر بیدار شد و به گورستان مدینیه رفیت
و در آنجا پیر چنگی را دید .با خود گخت که این نمیتواند بنده خا خداوند باشید .چنید بیار
دیگر گورستان را جستجو کرد اما غیر از پیر چنگی کسی را ندید .پس مطمئن شید کیه منظیور
خداوند از بنده خا همان پیر چنگی است .عمر به سوی او رفت و پیر با دیدن او بسیار ترسیید.
عمر به او گخت :نتر  .من از طرف خداوند برایت بشارت آوردهام .پیر چنگی با شینیدن سیخنان
عمر بسیار گریه کرد و چنگ را بر زمین کوفت و آن را شکست و به گخته موالنا بر اثر این تحیول
روحی «جانش رفت و جان دیگر زنده شد» (مولوی .)121-111/1 :1231
 -2-2الگوی مزلو در تحلیل شخصیتها
 -1-2-2دو شخصیت ،دو نگاه

شخصیتهای اصلی داستان کسانی هستند کیه داسیتان حیول محیور آنهیا مییچرخید .در
داستانهای مورد مطالعه بر شغل شخصییتهیای اصیلی و تحیول آنهیا تمرکیز مییگیردد.
شخصیت اصلی داستان موالنا پیر چنگی است و موالنا به او نامی ندادهاست .امیا در داسیتان
شعبدهباز نتردام آناتول فرانس به شخصیت اصیلی نیام «بارنابیا» را دادهاسیت .در عنیوان دو
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داستان نیز بر شغل دو شخصیت تأکید میشود و این تأکید بیر شیغل هیر دو شخصییت در
پیشبرد داستان و مو وع آن بسیار مهم است .با توجیه بیه مو یوع داسیتان شیغل هیر دو
شخصیت از شغلهای پست در جامعه محسوب میگردیدهاست .در واقع یکی از ویژگیهیای
قصههای قدیمی توجه به شغل و جایگاه اجتماعی شخصیت به عنوان عاملی مهم در توصیف
است .درواقع «در قصهها وقایع و حاالت در کل به روایت مییآیید و بیه جزئییات حیوادو و
احوال کمتر توجه میشود .در واقع روانشناسی فردی و گروهی و تجزیه و تحلیلهای خلقیی
و روانی شخصیتها و آدمهای قصه و بازتاب آن بر وقایع و حاالت مورد نظیر نیسیت و راوی
به ذکر کلیات حوادو و امور قناعت میکند .در قصه شخصیتهیا نیه انسیان معمیولی بلکیه
نمونههای کلی و آرمانی هستند» (میرصادقی .)129 :1292
در مخهوم کهنالگوهای یونگی نیز شخد با نقاب و نماهیای بیرونیی ظیاهر مییشیود و
سعی میکند تا از ورای این نقاب به هیدف خیود برسید .در داسیتان پییر چنگیی مییتیوان
مالحظه نمود که «کهنالگوی نقاب آواز خو و چنگنواختن مطرب است کیه در اجتمیاع
همه او را به این شغل میشناسند و حتی نیام داسیتان نییز از نقیاب پییر ناشیی مییشیود»
(درودگریان .)83 :1282

بارنابا و پیر چنگی نمونه افراد ساده و بیریایی هستند کیه در نظیر افیراد متشیرع چیون
کشیشان یا عمَر حقیر و حتی بیدین مینمایند امیا در نیزد پروردگیار دارای مرتبیهای واال
هستند .در مورد شخصیت پیر چنگی میتوان اینطور برداشت کرد که «غرض موالنا در این
حکایت این است که حسن ظاهر نشانه اتصال به حق نیست خدا را با هر جانی پیوندی و با
هر دلی رازی در میان است تا فریختگان اعمال و حرکات جسیمانه نپندارنید کیه تنهیا از راه
خا و بر زبان آوردن عبارات و مناجاتهای موروو مشمول رحمت الهی تیوان بیود بلکیه
سازی که از سر سوز دل و درد اشیتیاق بنوازنید و زخمیهای کیه از روی صیدق و عشیق بیر
ابریشم و سیم تار و رباب زنند هم راهی به خداست» (فروزانخر .)311-312 :1281
در مورد شخصیت بارنابا نیز میتوان همین تخسیر را به کار برد که هدف آنیاتول فیرانس
از خلق این شخصیت نشان دادن آن است که انسان تنها از طرییق عبیادات نیسیت کیه بیه
مقدسات خدمت میکند بلکه همان حرکات شعبدهبازی نیز راهی بیرای خیدمت بیه میریم
مقد است و مورد قبول وی نیز واقع مییشیود .خداونید و بنیدگان خیا او بیه اخیال
بندگان بیشتر توجه دارند تا به اعمال ظاهری آنهیا .بنیابراین هیر دو شخصییت حیول ییک
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مو وع و یک محور واحد شکل گرفتهاند و دارای مشخصاتی هستند که باعث گردیده تیا بیه
به تحول روحی (خودشکوفایی) دست یابند.
 -2-2-2الگوی تحمل رنج /شکوفایی

به باور یونگ در کهنالگوها قدرتی مرموز وجود دارد که میتوانید باعیث بیاال بیردن سیط
تحمل و بردباری شخصیتها در برخورد با مصائب باشد .وی معتقد است« :خودآگیاه هرگیاه
نمیتواند کاری را بهتنهایی انجام بدهد به ناخودآگاه نیاز پیدا میکند» (یونگ .)191 :1239
از نظر مزلو تحمل رنجها و سختیها جهت رسیدن به خودشکوفایی و مدارج عالی یکیی
از واقعیات زندگی است روانشناسان بر این عقیدهاند کیه هنگیامی کیه انسیانهیا بیا شیرایط
سخت مواجه میشوند تحت تأثیر آن قرار میگیرند و ممکن اسیت کیه تسیلیم شیوند .امیا
انسانهای خودشکوفا هرگز تسلیم نمیشوند .موالنا نیز معتقد است که در چنیین شیرایطی
فقط خداوند یاور انسان است و انسان باید به او تکیه کند (ظهیری ناو و دیگران .)88-89 :1293
در داستان پیر چنگی نیز میبینیم که پیر چنگی پس از آنکه به سختی و بیچارگی افتاد به
خداوند تکیه کرد و به گورستان رفت و برای خیدا سیاز زد .بیدین ترتییب پییر چنگیی نییز
شخصیتی است که در مواقع سختی و ناراحتی واقعیت را پذیرفت و رو به سوی معبیود آورد
و بدین ترتیب در نزد خداوند به مدارج عالی دست یافت:
«گخت عمیر و مهلیتم دادی بسیی
معصیییت ورزیییدهام هختییاد سییال
نیست کسیب امیروز مهمیان تیوام
چنییگ را برداشییت و شیید اهلل جییو
گخییت خییواهم از حییق ابریشییمبهییا

لطییفهییا کییردی خییدایا بییا خسییی
بیییاز نگرفتیییی ز مییین روزی نیییوال
چنیییگ بهیییر تیییو زنیییم آن تیییوام
سیییوی گورسیییتان یثیییرب آه گیییو
کییاو بییه نیکییویی پییذیرد قلییبهییا»
(مولوی )123/1 :1231

در داستان شعبدهباز نتردام نیز بارنابا که به شرایط سختی دچار شده بود تصمیم گرفیت
تا از هنر خود برای خدمت به حضرت مریم بهره بگیرد .در واقع بارنابا ویژگییهیایی داشیت
که مسیر تعالی را برای او باز میکرد و در اول داستان به آن اشاره شدهاست .آنیاتول فیرانس
بارنابا را اینچنین توصیف میکند:
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«در زمستان او تبدیل میشد به درختی که برگهایش ریخته بود و تقریباً مرده بود .زمیین
یخبسته برای او بسیار طاقتفرسا بیود و در فصیل سیرما هماننید جیرجیرکیی کیه میاری دُ
فرانس از آن حرف میزند از سرما و گرسنگی رنج میکشید .امیا از آنجیایی قلیب سیادهای
داشت درد و رنج خود را با شکیبایی تحمل میکرد» ()France, 1923: 90

در مورد دینداری او نیز چنین میگوید:
«او از شعبدهبازهای دزد و بیدین که روح خود را به شیطان فروخته بودند تقلید نمیکیرد
و هرگز به خدا کخر نمیگخت و همواره با شرافت و درستی زندگی میکرد» ()Ibid: 91
 -1-2-2مسألهمداری

افراد خودشکوفا بیشتر به مسائل بیرون از خود توجه دارند تا به مسائل خود .آنها به مسیائل
اخالقی و فلسخی و ارز های دینی توجه خاصی میکنند .به این معنی که این قبیل افیراد
بیشتر در فکر رسیدن به معرفت الهی هسیتند و بیه مسیائل میادی نمییاندیشیند« .از نظیر
مولوی خداجویان مسألهمدار هستند؛ اما دنیاطلبان تنها به فکر خود و بهیرهمنیدی خیود از
لذایذ هستند .مزلو نیز مسألهمداری را ناشی از تخکرات فلسخی و متافیزیکی افراد خودشیکوفا
میداند( ».ظهیری ناو و دیگران )112-112 :1293
در مورد پیر چنگی نیز و ع بر همین منوال است و منظور موالنا از طرح این داستان آن
است که همه انسانها در هر مقامی که باشند میتواننید بیه مقیام روحیانی بیاالیی برسیند.
بهویژه افرادی چون پیر چنگی که در شرایط سخت بهجای فکر کردن به مادیات و و یعیت
بد مالیای که دارد به خدا میاندیشد و برای خیدا سیاز مییزنید و غیرق در معشیوق ازلیی
میگردد و تقدیر الهی خود را میپذیرد .در انتهای داستان مسأله مهم برای او این است کیه
چرا زندگانی خود را بدین صورت گذرانده و از همان ابتدا رو به سوی خدا نیاوردهاست:
چون بسی بگریست از حد رفت درد
گخیییت ای بیییوده حجیییابم از الیییه
ای بخورده خیون مین هختیاد سیال
ای خیییدای بیییا عطیییای بیییا وفیییا
داد حق عمری کیه هیر روزی از آن
خرج کردم عمیر خیود را دم بیه دم

چنییگ را زد بییر زمییین و خییرد کییرد
ای مییییرا تییییو راهزن از شییییاهراه
ای ز تییو رویییم سیییه پیییش کمییال
رحییم کیین بییر عمییر رفتییه در جخییا
کییس ندانیید قیمییت آن در جهییان
دردمیییدم جملییه را در زیییر و بییم
(مولوی )122/1 :1231
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در شعبدهباز نتردام نیز بارنابا که بسیار غمگین و ناراحت است و شرایط مالی بسییار بیدی
دارد وقتی سرپرست دیر را مالقات میکند از وی تقا ای کمیک میالی نمییکنید بیا اینکیه
مسأله اساسی وی همین است .بلکه از او میخواهید تیا او را بیه کلیسیا ببیرد تیا او نییز چیون
کشیشان به مریم مقد خدمت نماید .هنگامی که سرپرست دییر از بارنابیا در میورد شیغلش
میپرسد به او جواب میدهد که «شعبده بازهستم و این بهترین و عیت دنیاست کیه مین در
آن هستم )France, 1923: 92( ».سرپرست صومعه به او میگوید:
« -دوست من بارنابا مراقب آنچه که میگویی بیا  .از و یعیت راهبیان بهتیر در جهیان وجیود
ندارد .در این و عیت ما خداوند مریم مقد و قدیسیین را سیتایش مییکنییم و زنیدگی ییک
راهب یک سرود مذهبی همیشگی است که تقدیم خداوند میشود.
 پدر من اعتراف میکنم که مثل یک نادان حرف زدم .و عیت شما اصالً با و یعیت مین قابیلمقایسه نیست و با اینکه انجام حرکات موزون درحالیکه یک سکه را بیر روی چیوب قیرار داده و
در نوک بینی گرفتهایم کار بسیار ماهرانهای است اما این مهارت هرگز با کیار شیما قابیل قییا
نیست .پدر من هم میخواهم مثل شما هر روز سرود مذهبی بخوانم بهویژه برای میریم مقید
ُواسیون
که نسبت به ایشان اعتقاد و ارادت خاصی دارم .من با کمال میل از هنری کیه در آن از س ُ
تا بُوِه و در بیش از  111شهر و روستا شهرت دارم صیرفنظیر مییکینم تیا بیه زنیدگی راهبانیه
بپیوندم» (.)Ibid: 92-94

در صومعه نیز او میبیند که هر کس با هنری و دانشی به مریم مقد خدمت میکند و
این مسأله برایش مطرح میشود که چرا هنری کسب نکرده تا با آن به بانوی مقد خدمت
کند و بسیار ناراحت و غمگین میگردد:
بارنابا با دیدن یک چنین مسابقهای برای سیتایش و ییک چنیین هنرهیایی بیه خیاطر نیادانی و
سادگیا مدام ناله سر میداد .درحالیکه بهتنهایی در باغ کوچک بدون سیایه صیومعه گیرد
میکرد آه میکشید و میگخت :افسو ! من خیلی بدبخت هستم که نمیتوانم همچون بیرادران
دیگرم بهشایستگی مریم مقد را کیه مهربیانی قلیب خیود را وقیف او کیردهام سیتایش کینم!
افسو ! افسو ! من یک مرد خشن و بیهنر هستم و ای بانوی مقد مین بیرای خیدمت بیه
شما نه موعظه سازندهای دارم و نه رسالهای که براسا قوانین بهخوبی تنظییم شیده باشید و نیه
نقاشیهای ظریف و نه ساخت مجسمههای دقیقاً ترا خورده و نیه شیعرهایی هجیایی و میوزون
دارم .من هیچ ندارم! افسو ! ()Ibid: 97-98

به همین خاطر پس از مدتی فکر کردن مسأله خود را بدین صورت حل میکند کیه از هنیر
شعبدهبازی خود برای خدمت به بانوی مقد استخاده نماید و میداند که این کار باید در خلیوت
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و تنها در حضور تمثال مریم مقد صورت گیرد تا میورد طعنیه دیگیران نباشید .حتیی ایین دو
شخصیت موجب میشوند تا شخصیتهای مخالف آنها نیز به دلیل اخال آنها و عدم توجیه بیه
خود متحول شده و درحالیکه در ابتدا با نگاهی سرزنشبار به آنهیا نگیاه مییکردنید بیهسیرعت
نظرشان تغییر کند و عمل آنها را به واسطه اخالصشان تأیید کنند .چون در نهایت میفهمند کیه
برای خداوند و مریم مقد اخال بندگان مهم است و نه ظواهر امر.
 -8-2-2عزلت و تنهایی ،مقدمه شکوفایی

یکی از ویژگیهای افراد خودشکوفا و تحولیافته این است کیه در موقیع نییاز بیه تنهیایی و
کنارهگیری از جامعه به این نیاز خود پاسخ گخته برای مدتی بیه منظیور تخکیر و راز و نییاز
خلوت اختیار میکنند .مولوی «خلوت گزیدن را از خردمندی میداند و باعیث صیخای دل»
(ظهیری ناو و دیگران .)112 :1293

از دیدگاه مولوی «خلوت گزیدن و دور شدن از اغیار انسان را چنیان پیرور مییدهید کیه
چون عنقا شهرت مییابد؛ چنانکه در مورد ابراهیم ادهم میگوید :چون او از چشم خیود و خلیق
دور شد؛ یعنی خودبینی را رها کرد و از مردم خلوت گزید مانند عنقا مشیهور شید» (همیان)119 :
این خلوتگزینی از نظر روانشناسی «به معنای ریا تکشیدن نیسیت؛ بلکیه زمیانی اسیت بیرای
آرامش و سکون فرد و جدایی او از محیطی که برای وی چندان خوشیایند نیسیت» (همیان.)111 :
در داستان پیرچنگی نیز وی برای جدایی از محیطی که خوشایند نیسیت بیه گورسیتان پنیاه
میبرد و جدای از مردمان به نواختن ساز برای خدا میپردازد و در نتیجیه ایین خلیوتگزینیی و
دوری از مردمان او را به عر اعلی میرساند .در شعبدهباز نتردام نیز شعبدهبیاز کیه همیواره در
بین مردم بودهاست به صومعه میرود و در آنجا خلوت میکند .البته بیه نظیر مییرسید انتخیاب
مکان در «شعبدهباز نتردام» نسبت به داستان «پیر چنگی» بهتر صورت گرفتهاست زییرا تقید
این مکان در تقابل و تضاد بیشتری با شخصیت و شغل و پیشه شخصیت اصلی است.
 -5-2-2تجربه عرفانی در فرایند تفرد

تجربه عرفانی برای افراد خودشکوفا یک تجربه عادی است و این تجربه «تشدید گسیترده هیر
یک از تجربیاتی است که در آن فقدان «خود» یا حس برتری خیود وجیود دارد» (همیان.)118 :
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عارفان با یاد خداوند از خود بیخود شده به وجد میآیند و به سماع مشغول مییگردنید .افیراد
خودشکوفا و تحولیافته نیز با موسیقی به وجد آمده به تجربه اوج دست مییابند.
در تخکر یونگی نیز میتوان چنین فرایندی را مالحظه نمود .اما در این نوع روانشناسی اصیل
مو وع مربوط به ایجاد اتحاد و انسجام بین تمام اجزای روان با عنوان تخرد فردیت و یا فردانییت
است که در آن کل روان در قالب یک پدیده منخرد بروز میکند .بیه اعتقیاد یونیگ ایین مو یوع
زمانی تحقق مییابد و فرد زمانی به کمال رشد روانیی خیود مییرسید کیه شیکاف ناخودآگیاه و
خودآگاه که از ابتدای تولد در ذهن آدمی بودهاست از میان بیرود .در ایین مییان کهینالگوهیا بیه
عنوان پایههای میر ناخودآگاه بیا خودآگیاه انسیان همسیان و متحید مییشیوند و در حرکتیی
درجهت روشن ساختن و آگاهی دادن به ذهن قرار میگیرنید .بیه همیین خیاطر اسیت کیه «در
جریان این فعل و انخعال که بیشتر در سنین میانسالی آشکار میشود آدمیی بیا جنبیههیایی از
تمایالت ناشناخته یا سرکوبشده شخصیت ناخودآگاه خویش آشینا مییشیود و بیا بازشناسیی و
جذب آنها تجربهای درونی را میآزماید .این تجربه در واقع مکاشخهای روحیانی بیرای وصیول بیه
تعالی روانی و کشف خویشتن حقیقی است و تظاهر عملی و عینی آن دگرگونی شخصیت اولییه
فرد و در واقع تولد دوباره اوست (طاهری و دیگران .)111-118 :1282
در پیر چنگی نیز میبینیم که وی برای خدا مینوازد و با نواختن برای خیدا بیه تجربیه
اوج و تجربه عرفانی دست مییابد.
چون کیه فیاروق آینیه اسیرار شید
همچو جان بیگریه و بیخنده شد
حیرتییی آمیید درونییش آن زمییان
جسییییتجویی از ورای جسییییتجو
حییال و قییالی از ورای حییال و قییال
غرقهای نیه کیه خالصیی باشید

جییان پیییر از انییدرون بیییدار شیید
جانش رفت و جان دیگیر زنیده شید
کییه بییرون شیید از زمییین و آسییمان
میین نمیییدانییم تییو میییدانییی بگییو
غرقییه گشییته در جمییال ذوالجییالل
یییا بجییز دریییا کسییی بشناسیید
(مولوی )121-129/1 :1231

در این مرحله «پیر چنگی به کمک پیر دانا از گذرگاه صعب خودآگاهی بیه ناخودآگیاهی
حرکت میکند و سرانجام به تولد دوباره و فرایند فردیت میرسد و ساز خودآگاهانهای بیا
مرکز درونی خود مییابد و در پرده فنیا و اسیتغراق در ناخودآگیاه جمعیی خیویش زنیدگی
جدیدی را شروع میکند» (درودگریان .)81 :1282
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شعبدهباز نتردام نیز با انجام حرکات شعبدهبازی برای مریم مقد از خود بیخود شیده
و به تجربه عرفانی میرسد و چنیان غیرق در کیار خیود شیده کیه اصیالً متوجیه کشیشیان
نمیشود .در آن حالت بسیار شاد و خوشحال است و گویی چون عارفان مثنیوی مولیوی در
رقد و سماع است:
«آنان بارنابا را دیدند که در مقابل محراب مریم مقد سر در زمین و پاها در هوا با شش گلولیه
مسی و دوازده چاقو در حال شعبدهبازی بود .او به افتخار مریم مقد همه هنر خیود را کیه بیه
نظر باالترین حد ستایش را در برداشت به کار گرفته بود» ()France, 1923: 99

بدین ترتیب هر دو شخصیت با خلو نیتی که دارند موفق میشیوند بیه تجربیه اوج و
فردیت که همان تجربه درک خداوند و غرق شدن در وجود اوست دسیت یابنید .مرتبیهای
که عمر شخصیت مخالف پیر چنگی که فردی متشرع است و کشیشان نییز کیه افیرادی در
ظاهر دیندار هستند بدان دست نیافتهاند.
پیرچنگییی و شییعبدهبییاز نتییردام از جهییت عناصییر داسییتان همچییون طییرح و پیرنییگ
شخصیت پردازی و درونمایه بسیار به هم شباهت دارند .در آغاز روایت در هر دو اثر و عیت
پایدار و متعادل وجود دارد .هر دو داستان با توصیف مهارت و توفیق چنگی و شیعبدهبیاز در
شغلشان آغاز میشود .سپس عاملی باعث میشود این و عیت پایدار به هم بخورد و هیر دو
در شغلشان دچار ناتوانی و بیسامانی شوند :این عامل در پیرچنگی پیری و ناتوانی ناشیی از
آن است و در شعبدهباز نتردام سرمای شدید هوا و کمبود نور خورشیید در فصیل زمسیتان
است .در ادامه دوباره و عیت پایدار جدیدی برقرار میشود .پیر چنگی تصمیم مییگییرد در
گورستان برای خدا بنوازد و شعبدهباز تصمیم میگیرد در صومعه بیرای میریم مقید و در
مقابل مجسمه او شعبدهبازی کند .هر دو انسانهایی هستند که پیس از گذرانیدن ییک دوره
سختی و مشقت رو به سوی خدا و مقدسات میآورند و به علت سادهدلی و اخیال در نیزد
خداوند به مقام عالی میرسند .بنابراین هر دو شخصیت تا حدودی با نظرییه مزلیو در میورد
افراد خودشکوفا مطابقت کرده و لیاقت رسییدن بیه مقامیات عالییه در نیزد خداونید را پییدا
میکنند .اما در اینجا نقش کهنالگوهای یونگی این سییر تحیول را بییش از پییش نمیادین
میسازد .پیر دانا در داستان پیرچنگی نمادی از جنبه روحانی ناخودآگاه انسان که به هنگیام
عدم توانایی انسان بر تصمیمگیری اسیت ظیاهر مییشیود« :پییر چنگیی بعید از حسیرت و
پشیمانی از کردار هختادساله خویش زمانی که نیازمند درونبینی و آشتی با خیویش اسیت
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پیر دانا در کسوت عمر بر او جلوه میکند .هاتخی که همان نماد ناخودآگاه جمعی است پییر
دانا را از طریق خواب از حال پیر چنگی آگاه میکند و پیر به نجات پیر چنگی مییشیتابد و
او را از بشارت حق خبر میدهد» (درودگریان .)88-89 :1282
در شعبده باز نتردام این سرپرست دیر است که به واسطه رخصیتی کیه بیرای بازگشیت بیه
کلیسا به شعبدهباز میدهد مسییر وی بیرای ایین تخیرد را آمیاده مییسیازد چراکیه در آنجیا بیا
عکسالعمل شدید دیگر کشیشان مواجه شده و در نتیجه انقطاعی کامیل از دنییای کشیشیان در
جهت اتحادی کامل با مریم مقد به عنوان نیروی روحانی برتر در پایان زندگیش پیدا میکند.
با تمام اشتراکات در دیدگاههای مولوی و مزلو به جهت جهانبینی خا و نگاه مولوی بیه
انسان کامل تخاوتهای اصولی نیز در این دو دیدگاه وجود دارد .مزلیو بیرای نامگیذاری انسیان
کامل از واژههایی چون انسان فراخودشکوفا انسان خیالق انسیان متعیالی انسیان بیا کیارکرد
کامل استخاده کردهاست اما مولوی با نگاه اسالمی-عرفانی به انسان کامل در نامگیذاری خیود
از واژههایی خا مثل جان جان نایب حق عارف عقل کل قطب طبییب روح صیاحبدل و
صافی استخاده کرده و بر این باور است که عظمت انسان وصفناپذیر است .بیر همیین اسیا
ویژگیهایی که موالنا برای انسان کامل ذکر میکند با نظر مزلو تخاوتهایی دارد؛ ویژگیهیایی
همچون نیاز به بندگیکردن واسطه فیض خدا بودن نسبت بیه بنیدگان معییار حیق بیودن و
داشتن نظر به نور خدا و از ابتدا انتهای کارهیا را دییدن و بیر جرییان امیور مختلیف احاطیه
داشتن .مشابه چنین ویژگیهایی در دیدگاه مزلو نسبت به انسان کامل مشاهده نمیشیود و
از ویژگی های تخکر الهی دیدگاه مولوی نسیبت بیه انسیان کامیل اسیت .همچنیین اخیتالف
دیدگاه مولوی و مزلو در خصو ویژگی انسان کامل آن است که مولیوی معتقید اسیت کیه
انسان کامل نه تنها از بند زمان و مکان رسته بلکه ماهها و سالها و مکانها بنیده وجیود او
بوده و به تعبیر دقیقتر او امیر حال است و حالها در اختیار اوست .بیه ظیاهر خیواب بیودن
ولی همیشه بیدار بودن و پیوند روح با عالم ملکوت کیمیاگر واقعی بودن که بتواند مس وجیود
آدمیان را به طالی معنوی تبدیل کند از دیگر مختصات انسان کامل از نظر مولوی و از وجیوه
اختالف دیدگاههای آنها بود (شریعت باقری  .)192 :1281در هر دو داستان شخصیتهیای اصیلی
به حدی غرق در انجام کار خود (چنگ نواختن و شعبدهبیازی) مییشیوند کیه خیود و محییط
اطراف را فرامو میکنند .تخاوت دیدگاه مولوی و آناتول فرانس در این باره این است در شیعر
مولوی با توجه به دیدگاه اسالمی و عرفانی از خود بییخیود شیدن پییر چنگیی و تجربیه اوج
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عرفانی او به مرتبه فنای فی اهلل و وحدت خالق و مخلوق (عاشق و معشوق) مییانجامید .ایین
حالت فنا و رهیدگی از زمان و مکان همچنانکه در اکثر آثار عرفیانی آمیدهاسیت غییر قابیل
توصیف است« .انسان کامل چنان از زنجیرهای حسی رها شدهاست که میتوان گخیت او در
دنیای محسو استقرار ندارد .به همین دلیل مولوی از انسان کامل چنان سخن مییگویید
که او را از کمند زمان و مکان رهیده میداند» (همان.)121 :
روشنبینی و دارا بودن تجربههای اوج و بارز ویژگی مورد نظر مزلو و رهیا شیدن از محیدوده
تنگ ظواهر و به ماورای حس راه پیدا کردن و به کنه چیزها پی بردن از خصوصییات میورد نظیر
مولوی برای انسان کامل است (همیان .)192 :مزلو از تجربههای واال صحبت مییکنید .تجربیههیای
معنوی که میتواند برای هر فردی اتخاق بیختد .وی میگوید :انسان تمامعییار در لحظیاتی خیا
وحدت کائنات را درک میکند .با آن میآمیزد .در آن میآرامید و کیامالً از شیوق خیویش بیرای
یگانگی خشنود است .وی میگوید مردم در تجربههای واال و بعد از آن به طیور وییژهای احسیا
خو اقبالی خوشبختی و تلطیف میکنند (حجازی و دیگران .)139 :1282
 -1نتیجهگیری

در داستان پیر چنگی دلیل انتخاب پیر چنگی به عنوان «بنده خا و محترم» خدا به طیور
دقیق مشخد نمیشود ولی در داستان شعبدهباز نتردام با توجیه بیه آییه «خوشیا بیه حیال
سادهدالن که خدا را میبینند» از انجیل که در پایان داسیتان از زبیان سرپرسیت دییر نقیل
شدهاست دلیل ظهور حضرت مریم بر شعبدهباز پاکی و سادهدلی شعبدهباز است .مهمترین
تخاوت دو داستان در پایانبندی آنهاست :داستان «پیر چنگی» با توبه پیر چنگنواز به اتمام
میرسد ولی در داستان شعبدهباز سخنی از توبه و پشیمانی شعبدهباز نیست .هرچند مطربی
و شعبدهبازی در هر دو داستان از شغلهای پست محسوب میشوند ولی حرام بیودن غنیا و
مطربی در اسالم باعث میشود که پیر چنگی چنگ خود را بشکند و توبه کند.
این تخاوت البته به جهانبینی متخاوت دو نویسنده که یکی در مشیرقزمیین مطیابق بیا
فرهنگ اسالمی تنها راه نجات را در عبودیت اتم و اکمل و توبه و انابه میداند و دیگیری بیا
تخکراتی متخاوت در نحوه رجوع به حق تعالی تنها راه نجات را سعی در جذب ر یای میریم
مقد میداند مربوط میشود.

انسان خود شکوفا؛ بررسی تطبیقی شخصیت در ...
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پینوشت
 -1پایان داستان شعبدهباز نتردام در روایتهای مختلف متخیاوت اسیت .در اصیل داسیتان از آنیاتول
فرانس مریم مقد از پایه مجسمه پایین میآید و پیشانی شعبدهباز را با دستمال پاک مییکنید .در
بعضی روایتها حضرت مریم پس از زنده شدن به سوی شعبدهبیاز گیل پرتیاب مییکنید .در روایتیی
دیگر حضرت مریم به آسمان باال میرود و با اشاره دست از او میخواهید کیه دنبیالش بیرود .بعضیی
روایتها نیز با مرگ شعبده باز تمام میشود .در روایت گوتیه دو کوانسی در لحظه مرگ شیعبدهبیاز
مریم عذرا با تنی چند از فرشتگان بر او ظاهر میشوند و روان وی را با خود به بهشت و ملکوت اعلیی
میبرند .تمام این روایتها بیانگر این مطلب هستند که شعبدهبیازی شخصییت اصیلی داسیتان بیرای
خدمت به مریم مقد مورد قبول حضرت مریم واقع شدهاست (حقی .)22 :1289
منابع
برونو ف .1231 .فرهنگ توصیخی روان شناسی ترجمه ف .طاهری و م .یاسایی .تهران :طرح نو.
حجازی م .و آریان ح .و شجاعی ف« .1282 .بررسی تطبیقیی شخصییت از دییدگاه جیاللالیدین
مولوی با آبراهام مازلو» .فصلنامه تخصصی عرفان اسالمی .181-118 :)8(21
حقی م« .1289 .بررسی تطبیقی داستان بندباز نتردام اثر گوتییه دو کوانسیی و حکاییت موسیی و
شبان مولوی» .ادبنامه تطبیقی .22-22 :)1(2
درودگریان ف« .1282 .تحلیل تولد «دوباره» پیر چنگی در مثنوی مولوی براسا نظریه یونیگ».
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی .111-81 :)11( 21
شریعت باقری م .م« .1281 .مطالعه تطبیقی نظریات مولوی و مزلو درباره انسیان سیالم و کامیل».
مطالعات روانشناختی .191-121 :)9(9
طاهری م .و آقاجانی ح .و ر ایی ف« .1282 .بررسی کهینالگیوی پییر فرزانیه در داسیتان زال».
ادبپژوهی .138-111 :)2(29
ظهیری ناو ب .و عالئیایلخچی م .و رجبی « .1293 .بررسی تطبیقی نمودهیای خودشیکوفایی
در مثنوی با روانشناسی انسان گرایانه آبراهام مزلو» .نشریه علمی-پژوهشیی گیوهر گوییا :)2(3
.129-81
ییییییییییییی  .1281 .شرح مثنوی شریف جلد سوم تهران :زوار.
معقولی ن .و شیخ مهدی ع .و قبادی ح« .1281 .مطالعه تطبیقی سخر قهرمان در محتوای ادبی و
سینمایی» .مطالعات تطبیقی هنر .88-93 :)2(2
مولوی ج.م .1231 .مثنوی معنوی به کوشش ر .نیکلسون .ج .1تهران :تو .
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