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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 Pearson-

Maar 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 self-

actualization of character potentials.  
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یۀ پیرسون  موت صغیر در رمان « حاکم»کهن الگوی / 2  مار کی–بر اساس نظر

 

   موت صغیردر رمان « حاکم» یالگو کهنبررسی 
ی  مار کی– پیرسونۀ بر اساس نظر

 علی اسودی
 دانشگاه خوارزمیی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب

  *ایزدی زهرا
 دانشـگاه خوارزمــیی زبان و ادبیات عرب دانشـجوی کـارشناسـی ارشد

 (15تا  1)از ص 
 30/09/1400رش: یخ پذی، تار20/10/1399افت: یخ دریتار

 پژوهشی-علمی
 

  چکیده
شناخت و تکامل  آن  ،بنابراین ؛شناسی و ادبیات است شخصیت و تعالی آن یکی از موضوعات مشترک عرفان و روان

حقیقلی و هلا   شناسان بوده و در ادبیات نیز نمود پیدا کرده اسلتچننانهه شخصلیت همواره مورد توجه عرفا و روان
موت  کندچ رملان  ا  پیدا می اهمیت ویژه «خود»  کهن الگوهر شوند،کارکرد ها ظا برجسته در قالب قهرمان داستان

الدین عربی استچ ابن  ها  برجستۀ عرفان و تصوف اسالمی، محی گیر  شخصیت یکی از نهره روایتگر شک  صغیر
گذار  عرفان نظر ، عرفان اسالمی را به مرحلۀ  آید، با پایه مینوعی پدر وحدت وجود اسالمی به حساب   عربی که به

ترین آنها نظریۀ وحدت وجود و  عرفان مطرح کرده است که مهم ابن عربی نظریات متعدد  در جدید  وارد ساختچ
 ،شناسی جدید را به مفاهیم عرفانی اصی  کمال و رشد شخصیت،موضوعی است که نظریات روان انسان کام  استچ

و در قالب پست مدرنیسم با  مت  صغیرون نظریۀ انسان کام  نزدیک ساخته استچ محمدحسن علوان در رمان همه
اسلت؛   دهکلردو داستان مواز  را مطلرح  ، از خود ارائه داده فتتحا  مکیهالهام از شرح حالی که شیخ اکبر در کتاب 

ناملۀ او در یلی زملان  شلدن زندگی دسلت به  تو داستان دوم، سرگذشت دس بیانگر سرگذشت ابن عربی ،ستان اولدا
کندچبله  مار شخصیت ابن عربی را بررسلی می کی–شناسی و بر اساس نظریۀ پیرسون  استچ این مقاله با رویکرد روان

اند و تنها داستان سرگذشت ابن عربی بررسلی  ابتدا دو داستان موجود در این رمان از یکدیگرتفکیک شده ،این منظور
گانلۀ  الگوهلا  دوازده از میان کهلن ها  پژوهش حاکی از آن است که با درنظرگرفتن آراء ابن عربی، یافتهشده استچ 

  یلور  سان کام  ابن عربی وجود دارد؛ بلهالگو  حاکم و نظریۀ ان کی مار، ارتباط معنادار  بین کهن-نظریۀ پیرسون
الگلو  حلاکم را از خلود بلروز  یات کهنکه قهرمان داستان پس از یی مراح  عزیمت، تشلرف و بازگشت،خصوصل

نلوعی معیارهلا  خودشلکوفایی   دو بلهان کام  ابن عربی نزدیک است و هلرها  انس دهد که تا حدود  به ویژگی می
 .شخصیت را به همراه دارند

 

 کام چ انسان عربی، ابن صغیر، مت  ،علوان   حاکم،الگو کهن ،مار کی پیرسون کلیدی: های واژه
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 مقدمه .1
 و ریشله در اسلتالگلویی  هستۀ مرکز  بسیار  از نظریات مبتنی بر نقلد کهلن «خلود»الگو   کهن

گللاه جمعللی  در قالللب  خللود الگللو  کهن بلله عبللارت دیگللر،؛ داردنظریللۀ یونللب دربللارد ناخودآ
ایلن  ها  داستانی،امکانی نمادین را بلرا  خلوانش و تبیلین آ لار ادبلی فلراهم ملی آوردچ شخصیت

تا در نهایلت  شود میمخایره راهی سفر  پر ،خود در راه اعتال  داستان قالب قهرمانالگو در  کهن
تالشی برا  خودیابی و تعلالی با ایجاد تمامیت در روان خود، به فردانیت دست یابد و اغلب ننین 

مراحل  سلفر قهرملان در قاللب نظریلات  ،از سو  دیگلر چگیرد ر و سلوک صورت مییس پیرنبدر 
 ایلن نظریلات، بیشلتر چاست  مورد توجه قرار گرفته مار کی-کمب  یا پیرسون ۀهمهون نظری یمتفاوت

ه و بیدار  درونی را به تصویر دوبار نوعی گذار شخصیتی از دوران کودکی به بلوغ جسمی و یا تولد
یی کله بله بررسلی زنلدگی ها داستان ،بنابراین؛ با آزمون ها  سخت همراه استاغلب که  کشند می

ها در بنلا  شخصلیت الگو کهنبروز عملکرد  برا مجال مناسبی  ،دنپرداز میبزرگان سیر و سلوک 
بله شلمار  ها داسلتانیکی از این  ،2017بوکر  دبرند، صغیر مت رمان  ،چ در این میاناستاین افراد 

 ،اول داسلتان :اسلت کلرده ان دو داستان ملواز  را مطلرح که محمد حسن علوان در این رم رود می
 ،داسلتان دوم والهلام گرفتله شلده فتتحوا  مکیوه ابن عربی اسلت کله از کتلاب  ۀنام بیانگر زندگی

مقاله بله بررسلی داسلتان اول  این چاستاو در یول زمان  ۀنام شدن زندگی دست به سرگذشت دست
کله هلر دوره بلا  شود میزندگی ابن عربی به نهار دوره تقسیم  ،که در آنپردازد  موجود در رمان می

 :سفر همراه است
 ؛لیهیاشبسفر به  اندلس و رشد شخصیت علمی او در این شهر وۀ در مرسی تولد :دوران کودکی چ1
 ؛به شهرهایی همهون بجایه و فاس سفر به غرب عالم اسالم :دوران جوانیچ 2
نیله و ، حلب، کرک، دمشق و حماه و قوبغداد به مکه، به شرق عالم اسالم سفر :سالی دوران میان چ3

 ؛ساله در مکهاقامتی نند
 اقامت در دمشق تا هنگام مرگچ: سالمند دوران  چ4

 موت  صوغیراند و رمان  هشدمطالعه ن مار کی-پیرسون ۀاز منظر نظری  عربی ها داستانکنون  تا
هلا  دیگلر را بررسلی  جنبله اند، پژوهشگرانی که به این رمان پرداخته و نیز از این امر مستثنا نیست

 به شرح زیر است:ها این پژوهشاز  برخیاند که  هکرد
» عنوان به ،خود ۀمقال در ،(1399)ران همکا  و پور مسعود باوان -

ت غیر کالمی در یریق ارتبایا افزایی از ها  معرفت راه بررسی ، به«
 استچ  این رمان پرداخته
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 «مت  صغیر پرداز  در رمان شخصیت و شخصیت»خود با عنوان  ۀمقال در ،(1399)قربییونس  -
 اسلت کله بلا نقلد  پرداختله چچچ و اصللی ،فرعی ،نوعی قالبی، پویا، ایستا، ها  به بررسی شخصیت

 یی متفاوت استچالگو کهن
-پیرسلون ۀتوجله بله نظریلبلا و  ییالگلو کهنرویکرد  گفته شد، این مقاله سعی دارد بابرآنهه  بنا   

 زیر پاسخ دهد: ها  پرسشبه  مار کی
 نیست؟ مار کی-پیرسون ۀ  حاکم در نظریالگو کهن انسان کام  ابن عربی و ۀمیان نظری ارتباط چ1
 است؟  نگونه بودهصیت ابن عربی در رمان   حاکم در تکام  شخالگو کهنکار   خویشچ 2
 

 موت صغیراول رمان داستان  ۀخالص .2
 او در چ(225: 1374 سلتار ،)اند  وحدت وجود اسالمی دانسته پدر را ق( 638-560)ابن عربی برخی 

 کلرد واللی شلهر کلار ملی ،برا  محمد ابن سعد بن مردنیش ،مرسیه اسپانیا متولد شدچ پدرش علی
عربی مملو از سفر و سیر و سلوک استچ او در ایلن سلفرها  الدین محیزندگی (چ 20: 1394 نیتیک،)

 بلودن ازکه بلرا  دور است هیلیه به اشبیسفر او از مرس اولین خویش استچ ۀنهارگان 1اوتادبه دنبال 
قلرآن و حلدیر را از  لیهیاشب در و  چصورت گرفت حکومتموحدون بر سرالمرابطون و النزاع بین 

شغلی که پدرش ۀ واسط  چ همهنین بهکند میرا نزد او حفظ  2قشیری ۀرسالآموزد و  ابوبکر خلف می
ساز مالقات با  شودچ حضور او در دربار، زمینه در دستگاه حکومت دارد، در دربار مشغول به کار می

ابن عربلی از ایلن دیلدارها بله مناسلبات بلین  ؛ واست یهمهون ابن رشد و سبت ،اشخاص مشهور
بلردچ در هملین دوران اسلت کله بلا  می یپ هیعنی فقها، فالسفه و متصوف ،ها  فکر  آن دوره جریان

  هملواره بلرا الدین محیچ شود میو صاحب فرزند  به نام زینب  کند میمریم بنت عبدون ازدواج 
که همواره قلب خود  کند میسعی  و پردازد میها  مختلف  کردن به سرزمینافتن اوتاد خود به سفری

ست که موفق به دیدار وتلد اول ریابندچ در جریان همین ریاضت هاتادش او را دتا او را پاک نگه دارد
اما یلافتن ؛ کند میاو را به پیدا کردن وتد دوم تشویق  یشودچ یوسف الکوم می یوسف الکومی ،خود

چ شلود میهلا  فلراوان متحمل   ن راه رنل یلدر ا کار نندان راحتی نیست و یوتد دوم برا  ابن عرب
و  کلرده شود که وتلد دوم او فلوت و سرانجام متوجه می کند میبه آفریقا سفر  نندین بار الدین محی

عربلی بلرا  یلافتن  جانشین وتد دومش شده اسلتچ ایلن بلار ابن، خیاط، اش دوست دوران کودکی
 چشلود میاو  ۀباختل اصلفهانی آشلنا و دل زاهلر  رود و در آنجا بلا دختلر شلیخ اش به مکه می گمشده

شاهد اتفاقات ناگوار  در زنلدگی شخصلی و خلانوادگی خلود اسلتچ  دوران همین در الدین محی
و بعلد از  کنلد مینیلز او را تلرک  ،ملریم ،و همسرش رود میدر ا ر بیمار  از دنیا  ،زینب ،دخترش

بله  ،اصلفهانی زاهلردختر شیخ  ،ظامبه ن او عشق ،مدتی خبر فوت مریم را می شنودچ از سو  دیگر
اسلتچ  فتتحا  مکیهاقامت او در مکه خلق کتابی به نام  ۀنتیج ،این وجود با چشود ازدواج ختم نمی

که انتشار این کتاب ا لر نلامطلوبی  سراید می نظامرا در وصف  ترجمان االشتاقاکبر همهنین   شیخ
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چ ابن عربی کله دیگلر کند میگذارد و آنها را وادار به مهاجرت  شیخ و دخترش می گاهجایوجهه و بر 
تا شاید وتد سوم خلود را پیلدا  شود میپی در سفرها  پی راهی د،یاب برا  اقامت در مکه نمیدلیلی 

 ؛شود در آنجا می زاهرشیخ  دروند، متوجه حضور خانواد کندچ زمانی که او و همراهانش به بغداد می
او امکلان   املا بلرا؛ زیرا که او از دنیا رفته است ؛کند خ را پیدا نمییش اما فرصت مالقات دوباره با

شلودچ دیلدار دوبلاره بلا نظلام  ، مهیا میداشتزنان پارسا اقامت  ۀدیدار دوباره با نظام که در نوانخان
به خواسلتگار  ابلن  را مهر  و پاسخ منفی خود علت بی نظامکه نرا ؛تأ یر عمیقی در اوستمنشأ 

وتلد سلوم  زیلرا نظلام؛ ازدواج کندبا ابن عربی  توانسته نمی نظامچ در حقیقت دهد میعربی توضیح 
ابن عربلی کله در  چاست بر عهده داشته به سو  وتد نهارم را اوهدایت  یتمأمور وبوده  اکبر  خیش

کردن آخلرین وتلدش راهلی بلرا  پیلدا، جوابش را دریافت کلرده ها  بی این مالقات پاسخ پرسش
نهلارم او  شلودچ وتلد مین شهر موفق به دیدار وتد نهارم خلود یا و باالخره در بازار شود می هیملط

 گیلر  در بلازار شلهر مشلغول اسلتچ کسی نیست جز شمس تبریز  که در لباس درویشان به فلال
اکبلر   خیکید داردچ شأبین آنها کوتاه و حاو  مضامین حکیمانه است و بر اهمیت عشق ت وگو  گفت

ابلن  کندچ شق اقامت میشود و در دم صوفیه تبدی  می 3اش را یافته، به قطب نهارگانه اوتاد کنیکه ا
از جملله  ،او تألیفلات متعلدداملا  ؛پردازد میدر این شهر به تدریس در خانقاه  اواخر عمر درعربی 

این  و کند میمستمر  او را قطع  ،ا  که حکومت گونه به ؛انگیزد خشم فقها را برمی ،الحکم فصتص
به همین دلی  خانقاه را تلرک  ؛آورد پدید میدوران در این  اکبر شیخمشکالت ماد  فراوانی برا   امر
 چپردازد میتا آخر عمر به باغبانی  وکند  می

 

 چوب نظری تحقیقچار  .3 
 Carl Gustav)یونب ها  کارل گوستاو  پژوهش ۀپای ( برArchetypal Critique)یی الگو کهننقد د شالود

Jung) گاه  ددربار رویکلرد   ییالگلو کهننقد اسلتچ  بنلا شلده الگلو کهنجمعی، اسلطوره و ناخودآ
گاه جمعی بشلر » چناسی و دین و فرهنب ارتباط داردش ا  است که با مردم رشته میان محتوا  ناخودآ

نلام  ((Archetype الگلو کهن ،هاسلت مربلوط بله تملام انسلان و عملومی ،عنلوان املر  کللی که بله
گاه Jung,1997:6.))«دارد جمعی شام  عناصر  ساختار  است که اسطوره را بله وجلود  ضمیرناخودآ
گلاه جمعلی در ضلمیر مفادآنجا که  از (چ1/313: 1398پاینده، )آورند  می گاه قلرار خودضلمیر ناخودآ آ

سلو   از چ)هملان(بلریم  بلکله آن را بله ارم ملی ،کنیم یور فرد  اکتساب نمی این مفاد را به ،ندارند
جلا  دنیلا   در همه در تمامی ادوار و اما ها شناخته شده نیست،الگو کهنوجود اینکه منشأ  با ،دیگر

کله آ لار  نلرا در ادبیات و آ ار ادبی نیز مشاهده می شلوند؛ و (96: 1377 یونب،) خورند به نشم می
ها و امیال و آرزوها و مشکالت آنهاسلت کله در  انعکاس درون انسانۀ آین ،ها داستاناز جمله  ،ادبی

هلا الگو کهن» از دیلدگاه یونلب چاند ها  مثبت و منفی نمود یافته ها و شخصیت نمادها، نشانهقالب 
گلاه ج ها و نگارهنماد تلرین  مهلم گیرنلدچ ملیها را دربر معلی انسلانهایی هستند که محتوا  ناخودآ
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 بله الگلو کهن ایلن صورت اعال  آن مسیح در فرهنب غلرب اسلتچ باشد که می «خود» الگو کهن
در قاللب  ،در ادبیلات البته و( 49: 1383یونب،) «شود میاشکال متفاوت در اسطوره و خواب آشکار 

تلاکنون الگوهلا  متفلاوتی بلرا  تبیلین مراحل  سلفر قهرملان در »یابدچ  تجلی میقهرمان داستان 
 Joseph)جوزف کمبل  ۀنظری ،الگوها  پیشنهاد یکی از این  ؛  مختلف ارائه شده استها داستان

Campbel) عزیملت، تشلرف و بازگشلت را بلرا  سلفر قهرملان در نظلر  ۀگانل کله مراحل  سله است
 ماننلد؛ سفر قهرملان مطلرح شلد ددربار  از کمب  الگوها  دیگر پس چ(40: 1386،)کمب «گیرد می

 ،(Johann Georg Hamann) نملاهاگئلورگ فلون  یوهان ،(Christopher Vogler) الگو  کریستوفر ووگلر
 ( کله(Carol Pearson الگو  کارول پیرسون و( Vladimir Proppپراپ )والدیمیر  ،(Otto Rank)اتورانک 
 چرسد میتر به نظر  ها  دیگر جامع از نمونه

قهرمانوان رر کتلاب  در (Catherine Pope)پلوپ کارل پیرسون با همکار  کلاترین س،این اسا بر
یرحی بلدون  ۀو بر اساس آن به ارائ پرداخت زن، به بررسی نقش قهرمانان اربیا  آمریکا و انگلیس

چ همین موضوع موجلب (8مقدمه/: 1395پیرسون، ) تر از شخصیت قهرمان دست یافت و عامجنسیت 
و در ارتباط با زنلدگی  چچچ،و  تر از الگوها  کمب ، رانک شد تا برخی پژوهشگران الگو  او را جامع

را راهلی بلرا  زنلدگی  الگو کهنپیرسون که شناخت درست  چ(398: 1394بو ، ) بدانندروزمره مردم 
کلاربرد   کلامالا  دبله شلیو الگلو کهندانست، در ادامه به تبیلین و تشلریح دوازده  تر می بهتر و سالم

 چ(27 :1398 ،مار کیو پیرسون ) پرداخت
سفر قهرملان  تئور  ۀی شخصیت، در واقع ادامشناس رواندر تحلی   مار کی-رویکرد پیرسون»

ۀ نظریل اسلتفاده از بلا (Hugh K. Marr) ملار کیعبارت دیگر، کلارل پیرسلون و هیلو به ؛   استبکم
ۀ سله مرحلل گذشلتن ازکمب ، یرحی جدید ارائه دادند که براساس آن قهرملان پلس از  داسطور تک

هلدف از ایلن » (چ93: 1389کمبل ، ) «رسلد میبه شناخت خلود و بازگشت،  تشرفاصلی عزیمت، 
  سلفر قهرملان و رکلر الگلو کهندادن نگونگی رشد شخصیت یک قهرمان از یریلق  نظریه نشان

نلد ا ها  شخصیتی عبارتالگو کهنشخصیت استچ این  ۀها  توسع عنوان استراتژ  دوازده مدل به
چ 8 ،چ ویرانگللر7 ،چ عاشللق6 ،جسللتجوگرچ 5 ،حللامیچ 4 ،جنگجللو 3، چ یتللیم 2 ،چ معصللوم1از: 

 (چ113: 1393 ،و همکاران )عصاریان «چ دلقک12 ،فرزانهچ 11 ،جادوگرچ 10 ،چ حاکم9 آفرینشگر
 :کند میاین نظریه مراح  بیدار  درون در قهرمان را اینگونه توصیف 

را  خلود جنگجلو و حلامی، ،یتیم   معصوم،الگو کهنکردن نهار در ابتدا قهرمان داستان با بیدار 
 ۀوسلیل به اش، ها در زندگی ا  از دگرگونی آمدن سلسلهسپس با پدید ،کند می ا  اسطورهسفر  دآماد

  ها داسلتان در چشلود می، نلابودگر و آفرینشلگر هلدایت عاشلق   جسلتجوگر،الگلو کهننهار 
دردها و مشلکالت  با چکند )جستجوگر(   را آغاز میا  قهرمان اغلب سفر ماجراجویانه ،ا  اسطوره
نشلد )عاشلق( و  دلنشلین زنلدگی را ملیها   عشق و احساس دمز چنابودگر() شود میرو  هراه روب

ها  مناسبی  فکر  و ابتکار خود کمک گرفته و راه ح  انجام شخصیت اصلی داستان از خوشسر
اندیشد )آفرینشگر( و اندکی بعد گنجی نمایان شده و در اختیار قهرمان قلرار  می برا  مسائ  خود
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و  فرزانله ،جلادوگر هلا  حلاکم،الگو کهنبازگشت به  ۀدر مرحل ا  اسطورهچحکایت ها  گیرد می
 (چ144-142: 1398، مار کی و)پیرسون  شوند دلقک مربوط می

 

 موت صغیردر رمان حاکم ی الگو کهن .4
هلا را الگو کهنها  متفاوتی از این  توان نمونه می ،ییالگو کهنبا بررسی زندگی ابن عربی از دیدگاه 

بیشلترین ارتبلاط بلا آراء  ،حلاکم، او  شخصلیت الگلو کهنتلرین  املا جلامع؛ در حیات او یافلت
  حاکم و الگو کهنزمان  بررسی هم ،رو از این ؛دارد انسان کام  را ۀویژه نظری به و ، ۀشناسان انسان
ها  ابن  با بررسی اندیشه ستچاین شخصیت راهگشا انسان کام  ابن عربی در شناخت بهتر ۀنظری

  حاکم مشلاهده الگو کهنیاد  بین این نظریه و ها  ز شباهت ،انسان کام  دعربی و آرا  او دربار
ابن عربی  ظاهراا  استچ  زمان بوده پیدایی عرفان اسالمی همبا  پیدایش مفهوم انسان کام »شودچ  می

اللدین از او عزیز پلس اسلتچ  سالمی این اصطالح را به کار بردهنخستین کسی است که در عرفان ا
 (چ485: 1395 )جهلانگیر ، «انلد را هملین نلام قلرار دادهنسفی و عبدالکریم جیلی عناوین کتب خود 

شناسلی،  هسلتی ۀجنبل در شناسلی اسلتچ شناسی و انسان انسان کام  دارا  دو وجه هستی ۀنظری»
به جز خداوند است و عالوه بر اینکه مظهر اسم اعظلم  ،هستید انسان کام  خالق و به وجود آورند

مضاف بر اینکله وجله  گیردچ برمیتمام این عوالم را درنیز بوده و موجب عوالم وجود   ،الهی است
بله اعتقلاد »چ ( 37: 1377 قدرت الهلی،) «یابد نظریه با توجه به حقیقت محمدیه معنا می شناسی انسان

انسان کام  بلر  صورت خود آفرید، که فرمود خداوند آدم را بر صبر اساس حدیر نبو  ، اکبر  یخش
 :1392جیللی، ) «شایستگی خالفت و جانشینی پروردگلار را داردباشد و  صورت کام  پروردگار می

 (چ22
 ،  حاکم نیز بر انسانی داللت دارد که حاکم شرایط درونلی و بیرونلیالگو کهن ،سو  دیگر زا

  حلاکم بله الگلو کهنموضوع مهمی بلرا   ،و ارتباط میان دنیا  درون و بیرون» وجود خود است
 (چ100: 1398 ،مار کی و)پیرسون  «حساب می آید

 

 عزیمت .4-1
عربلی در زنلدگی خلود دو  ابن چشود میندا  دعوت نیز شناخته  عنواناین مرحله از سفر قهرمان با

بار مربوط به زمانی اسلت کله در نوجلوانی  اولین ؛است کرده ندا  دعوت بیرونی و درونی را تجربه 
عربلی  این سفر را بلرا  ابن 4فایمه بنت مثنی سخنان چاش به اشبیلیه مهاجرت کرد به همراه خانواده

ة وتلد یلیاشلب يفل»: اشبیلیه خبر داد در الدین محیتر ساختچ فایمه از وجود یکی از اوتاد پرمعنا
ف یلحفظلون االر  ملن السلوءچ وکیمن االوتاد االربعة والشكچ ومن هم االوتلاد؟ اربعلة 

چ سلپس فایمله راه (42 :2016، )عللوان 5«ونكدجیف اجدهم؟ هم یعرفونكچ وکیاعرفهم؟ هم 
و  کنلد میبه قللبش اشلاره  ،بنابراین ؛داند ها می داشتن قلب از آلودگی ها را در پاک نگاهشناختن وتد

 چ(42 )همان: 6«» :گوید می
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 معملوالا  افتلادچ و اتفلاقادوم زندگی  ۀاما ندا  دعوت درونی و شروع سفر برا  خودیابی در نیم
کمبل  نیلز ورود » داردچا   دوم زندگی قهرمان اهمیت ویژه ۀنیم ،ها  مرتبط به سفر قهرماندر الگو

 ۀو از آنجلا کله نظریل (177: 1389 ،)سلگال «دانلد شرط آغاز سلفر ملی را دوم زندگی ۀقهرمان به نیم
 تر بله مهم ،دوم زندگی در این رویکرد ۀنیم ،است  کمب  مطرح شده ۀنظری ۀدر ادام مار کی-پیرسون

 رسلد میاین نتیجه  به پی در پیداکردن وتد دومش،در ها  پی پس از ناکامی ابن عربی چرسد مینظر 
 چکه هنوز از آمادگی الزم برا  شناخت وتد دوم برخوردار نیست

 دشلود تلا قللب خلود را آملاد به ریاضت نفس خلویش مشلغول می الدین محی همین راستا در
»: کند شناخت وتد دوم

 چ(223: 2016 )علوان، 7«

 ؛شلود ملیو شلهود  کشلف بله موفق باالخره ها بر خود، کردن ریاضتپس از هموار الدین محی
» :کند مراکش میبرا  یافتن وتد دوم راهی  که او راو شهود   کشف

 (چ238: همان) 8«

قحطلی  وقلوع بجایه خبر در اما ؛شود راهی آفریقا میبخشیدن به این رویا  ابن عربی برا  تحقق
کاروانیان از احوال دوستان دوران یریق یور اتفاقی از  به کهتر آن کندچ عجیب در مصر را دریافت می

اند،  ار  فل  مبتال شدهها به بیمفهمد آن شودچ وقتی می خیاط باخبر می یعنی حریر  و خود،کودکی 
ابلن  ،خیلاط پلس از بهبلود  نسلبیدرنب به مصر برود و از آنها پرستار  کندچ  گیرد بی میتصمیم 

الحسن بجایی بلوده و گوید که او شخصی به نام ابو می و کند اخبر میبی را از وفات وتد دومش بعر
»کند:  گونه بیان می استچ خیاط علت نشناختن وتد دوم را این  اینک از دنیا رفته

چ خیلاط در ادامله (286: هملان) 9«
عنوان جانشین وتد دوم ابلن عربلی معرفلی  و سپس خود را به کند را به آرامش دعوت می الدین محی

 کندچ می
 

 .تشرف 4-2
 چا  برخوردار اسلت از اهمیت ویژه ا  اسطورهها  دوم زندگی در سفر ۀنیم ،یور که اشاره شد همان

کردن ایلن  بریرف برا لذا ؛ (208: 1385 )پالمر، «شود یسالی انسان با بحران معنا مواجه م در میان»
اساسللاا یکللی از اهللداف کلللی عرفللان و چ»دارد ملیختی در جهللت خودشللکوفایی گللام برشللنا خلأ
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 ؛خارج از وجود اسلت عالموحدت درونی و موفقیت در ایجاد وحدت با به  کاو  رسیدن فرد روان
 «گیلرد ی صلورت ملیشناسل روانسلاز  در در عرفلان و هماننداص  سلنخیت  این هدف در قالب

ی یلونگی بلا شلناخت آنیملا یلا شناسل روانسلاز  در همانند ایلن چ(35: 1384 نزاد و حجلاز ، )انزابی
ن را نیلرو  حیلاتی در روا الگلو کهنیونلب ایلن » چگیلرد شدن با آنها صورت ملی و یکی 10آنیموس

شلخ   ،ملوس در دنیلا  واقعلیداردچ با مواجهه بلا آنیملا یلا آنی میداند که انسان را به کنش وا می
رسلد و او  در عین حال بسیار آشنا بله نظلر میاست که   رو شده بها  رو غریبهکند که با  احساس می

گاهانه به وجهی از خلودش شلباهت دارد کسی می ۀباخت دل -1/317 :1398 )پاینلده، «شود که ناخودآ
ها   بر بخش قاب  توجهی از کنش آنیما» شودچ فردانیت و خودیابی میموجب  به آنپیوستن  و (318

نهار کارکرد عایفه، حلس،  ۀبر پای خـودالگو   گیر  کهن گذارد و باعر شک  رفتار  مرد تأ یر می
 یا «خود»میرد و به  می «من»از فرآیند فردیت، انسان  در چ(118: 1374)یاور ، « شود فکر و شهود می

د ملیچ (245 :1377 یونلب،)یابلد  اش دسلت ملی همان خویشتن اصلی رسلد، از  کسلی کله بله تفلری
کند و در نهایلت، بله فلرد   د و تغییرات رفتار  بارز  را تجربه میشو شخصیتی آزاد برخوردار می

 (چ134 :1374فوردهام، )باشد بدون آنکه فردگرا و خودمدار  ؛شود کام  بدل می
 :پذیرد خودیابی در عرفان نیز با ایجاد وحدت درونی صورت می

سلالک  سلاز  قلوا  درونلی دعوت و حرکت جهت یکپارنه منشأدر عرفان محبت و عشق الهی 
محبلوب بله  ،بنلابراین ؛کند بودن معشوق به عاشق نوعی حجاب بین آنها ایجاد می نزدیکچ است

هلا  علالم محسلوس بله  صورتی از صورتاز  گردد و دنبال این عشق در بیرون از وجود خود می
یابد که محبوب حقیقلی در کنله وجلود خلود او  میاما در نهایت در ؛شود صورت دیگر منتق  می

در این رویکرد فکر   چکند این لحظه محبوب را فقط از یریق محبوب جستجو می در است و لذا
شلناخت آن بله صورتی کله بلا  ؛بیند ا  است که مرد صورت خویش را در آن می زن همهون آینه

 (چ286 و 276: 1399کربن، ) رسد شناخت خدا می
آیلدچ از آنهلا سلرافراز بیلرون  بایداست و قهرمان داستان    سخت همراهها آزمونآیین تشرف با 

بله عشلق نظلام گرفتلار  ،از سلو  دیگلر متعهلد اسلت و ،ملریم ،ی به همسلرشیابن عربی از سو
بله  ،زینلب ،شلانا ر فلوت دختر زیرا مریم در ؛دشو بحران تبدی  نمی این نالش به اما؛ ستا   شده

و  رود ملی بجایلهنزد اقوام خود در  کند و را ترک میعربی   و برا  همیشه ابن شود میافسردگی دنار 
تبلدی   سلالی او در میلان اللدین محییکتا   ۀنظام به معشوق ،گونه این چکند جا نیز فوت می در همان

 چ(320: 2016)علوان،  11«چ»شود می
 دارد و دوسلت نملی ،شناسد آدمی نیز  را که نمی»چ ملزوم یکدیگرند و الزم ،عشق و شناخت

میلان عاشلق و »به این ترتیب کله  ؛(249: 1374 )ستار ، «توان شناخت داشتن هم نمی بدون دوست
یابلد و  ها  اصلی محبلوب را درملی عاشق ویژگی ؛گردد ارتباط دیالکتیکی برقرار می یمعشوق نوع
گاه محبوب می  «بخشیدن بله آنهلا یلار  دهلد شدن از استعدادها  خود و تحقق تواند عاشق را در آ
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گاهی باعلر بله هلم پیوسلتن جنبله» چ(173: 1390 )فلروم، گلاه روان شلده و بله  این آ گلاه و ناآ ها  آ
هدفی که بر معنا و  ؛(208 :1385 پالمر،) «انجامد دهی معنا و هدف جدید در زندگی انسان می شک 

ننلین تفکلر  ایلن قابلیلت را دارد کله از یریلق »اسلتچ   گذار  شده تفکر بارور و خالق پایه ۀپای
 جلزء سازنده برقرار کند و به خلق اشیا بپردازدچ تخیل  خلالق ۀبا جهان رابط کردن کردن و درک عم 

 :1374 ، سلتار)« اسلتعشق یبیعی و عشق روحانی  یمح  تالق رات عشق عرفانی است که خود
 فتتحوا  مکیوهو  ترجموان االشوتاق ها  ن عربی با خلق کتابیالد یمح این آفرینشگر  در (چ254

 یابدچ می تحقق
و  معتقلد اسلت کله کملال  تجلی و شهود دخی  نمی داندچ جنسیت را در اکبر  شیخهمهنین 

 )شلریف، انسان همان والیت و قطبیت است و برا  هریلک از زنلان و ملردان قابل  دسلتیابی اسلت
 اللدین محیشنود که او وتد سوم  ام میها بعد ابن عربی از خود نظ سالوقتی  ،بنابراین؛ (126: 1394
» :کنلد ابن عربی را به سلو  وتلد نهلارم هلدایت ملی ،نظام رسدچ به آرامش درونی می ،است

 اللدین محی ،بلاالخره (چ428: 2016)علوان،  12«
گیر  مشلغول اسلتچ  کندچ او درویشی است که در بازار به فال نهارم خود را در ملطیه پیدا می وتد

از اوتللاد دیگللرش  الللدین محیمسللائلی اسللت کلله  دگفتگللو  میللان ابللن عربللی و درویللش دربللار
»: است  آموخته

او  ؛کنلد درویش به درخواست ابن عربلی خلود را معرفلی ملی (چ538: 2016علوان، ) 13«
 کسی جز شمس تبریز  نبودچ

 

 بازگشت .4-3
  الگلو کهنهلا   شود که هملان ویژگلی به قطب تبدی  می ،نهارم خود وتدکردن  ابن عربی با پیدا
عربلی را از یریلق  ۀبحر ماهیت انسان کامل  در اندیشل» چددار مار کی -پیرسون ۀحاکم را در نظری

بار توسط ابن عربی مطرح شد و بعد از او  این مفهوم اولین چتوان بررسی کرد می قطبمفهومی به نام 
نظلر خلود را  اکبلر شلیخ چ(229 :1394)مازن،«بعضی فالسفه همهون مالصدرا پیگیر  شد ۀوسیل به

 اقطلاب بعلد از بعثلتش و :ندا اقطاب محمدیین بر دو نوع ،بدان» :کند گونه بیان می قطب این ددربار
اما  ؛اند رسول 313ند و آنها ا همان رسوالن ،که پیش از بعثت او بودند اقطابی ؛اقطاب قب  از بعثتش

 (چ4/75: 1405 )ابن عربی، «ندا قطبدوازده اقطاب بعد از بعثت او تا روز رستاخیز 
داشته  و در خانقاه منزلتی باال احترام صوفیان بوده ومورد توجه  اکبر  شیخ با رسیدن به این مقام،

بلا سلخنان  و در مقابل ، دشل قضلات و پادشلاهان واقلع ملی ملورد مشلورتیلور  کله  به؛ است
 کردچ میمسائ  اساسی مملکت متوجه اش آنان را  حکیمانه
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  هلا هلا و ارزش گذاشتن اسلتعدادها، آموختله میان هدف و نالش اصلی مرحلۀ بازگشت، در»
اگلر انسلان خلود را در سلطح  چ(145: 1398، ملار کی)پیرسون و  «با دیگران و دنیاست  ا اسطوره سفر

کلردن وضلعیت دنیلا موظلف اهداف برا  بهتر گیر  پیرا به  او ،  حاکمالگو کهن ،عمیقی بشناسد
شلود  انتخاب راه خدمت به جهان و مردمانش ح  ملی ابازگشت ب ۀکندچ مشکالت اصلی مرحل می

 مسلئولیت ،کشلور یلا سلازمان گروه، خانواده، یک امور گرداندن»عالوه بر این،چ (146-145 همان:)
آنهله  بلر بنلا چ(100: هملان) «گلذارد می نمایش به را مدیریت این ،حاکم الگو  کهن و است بزرگی

شلود  میمورد انتقاد شدید فقها واقلع  خایر آن و به نویسد را می الحکم فصتص ابن عربی ،گفته شد
فقر در زمان پیر  لذا،  و دانجام میقاضی آن زمان  و  از سو شدن مستمر   به قطع ،نهایت در که
برائلت  نوشلتۀ خلویشخلایر ملال و مقلام از  هو بل دهلد نمیرللت  تن به اما او ؛آورد میرو   او به

همهنلین او  چدوش میو سرایدار باغی در دمشق  آید میدر جستجو  شغلی بر ،چ برعکسجوید نمی
ن خلود را نیلز بلا توجله بله و فرزنلداد بخشل ملیدر این دوره به امور آموزشی مریدان خود سلامان 

و در هملین  کنلد می تلالشاش  تا آخرین لحظه برا  معیشلت خلانواده و هایشان راهنماییاستعداد
 یابدچ درمیمرگ او را  اوضاع،

گلذارد،  واخر زندگی ابن عربی بله نملایش ملیاز ا مت  صغیرتصویر  که داستان در حقیقت 
 تلوان از سلخنان و این تسلط بر نفس را می ه استشدتصویر شخصی است که بر نفس خود حاکم 

» دریافت:او 
 چ(588: 2016 )علوان، 14«

 

 یجهنت. 5
ۀ تلا حلدود  بلا نظریل حـاکم  الگو کهن، مار کی -پیرسون ۀنظری ۀگان ها  دوازدهالگو کهناز میان 

الگلو   کهلن تلر از الگو  انسان کام  بسلیار جلامع ،شک ابن عربی مشابهت داردچ بی کامـ انسان 
بله ارتبلاط  شلود و تنها به بعد روانلی او محلدود نمی ،دید عرفان به انسان ۀکه زاوینرا ؛حاکم است

  الگلو کهنهلا   تلوان تلا حلدود  ویژگی می ،ایلنوجود ا  داردچ با  ویژه توجههستی نیز  انسان و
هایی که بلر  بر ا ر ریاضت سالکگونه که  انسان کام  در یک راستا انگاشتچ همان ۀحاکم را با نظری

مقاملات عرفلانی بله مقلام  یلیی  کند و پس از سرافراز  در امتحانات الهلی و مینفس خود هموار 
مراح  عزیملت،  نیز قهرمان داستان پس از ییی  مار کی-پیرسون ۀرسد، در نظری قطبیت و کمال می

 نوعی تسلط بر خود و دیگران دست ها  سخت به تشرف و بازگشت،پس از پشت سرگذاشتن آزمون
ظهور و بلروز اقطاب و رسوالن در قالب  ءها  انسان کام  در غیر انبیا که نمونه یور نهما و یابد می
یافتله نیلز  تکام  حاکم  الگو کهن ،کنند میامور خود و دیگران تصرف  دریابند و با مقام والیت  می

 چقادر به مدیریت خود و دیگران است
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و  تشلرف ،کلردن مراحل  عزیملت   حاکم در قالب سفر قهرملان و بلا یلیالگو کهنعملکرد 
عربی با دیدن رویا  عرش الهی راهی سفر بله  ابن ،مت  صغیردر رمان  چبازگشت قاب  تبیین است

 را در او تحول عظیم برا آمادگی  ،اصفهانی زاهر دختر شیخ ،در مکه عشق او به نظام چشود مکه می
وام قلو ایلابی در درون خود و تشلرف آیلین ،ها بعد با فهم معنلا  ایلن عشلق که سال کند ایجاد می

مقلام  بلا رسلیدن بله ابن عربلی رسدچاکمال می و فعلیت به وتد نهارمبا یافتن در نهایت  و یابد می
 .شود می  حاکم در او پدیدار الگو کهنها   ویژگی شده و، واجد صفات انسان کام  قطبیت

 

 نوشت پی
ر جهلت علالم در نهلاو  هسلتندنفرنهلار اوتادچشود ایالق می متصوفین مخصوص ۀیبقبرکه  وصفی است  وتد چ1

خداوند به واسطۀ ایشان ایلن نلواحی را محافظلت یافت می شوند وبنابر اعتقاد صوفیه،()شرق،غرب،شمال و جنوب
 (چ 58 :1413 )الکاشاني، کند می
یکلی از اسلناد مهلم و معتبلر  ،االسالم استاد ابوالقاسم عبدالکریم بلن هلوازن القشلیر  زین ۀنوشت قشیریه ۀرسال چ2

پردازد و در  ه مییاست که فضا  آن به اعتقادات صوف  باب تشکی  شده 54از یک مقدمه و دو فص  و  تصوف است و
 (چ10 :1391قشیر ،) است  رکر مشایخ اه  یریقت آمده ،قسمت ابواب

،شخصی است که در همه حال منظور نظر خداوند متعال است و قطبیت کبلر  هملان مقلام قطلب مراد از قطب چ3
 او منطبلق نملی شلود و )این مرتبه( جز بر وار لان شاره داردباین نبوت وحضرت محمد)ص( ا براألقطاب است که 

 (چ 162 :1413 الکاشاني،)
آوردن او، که کنیلز اسلت و بلا بله دنیلا ،نور، مادرش اولی :برد از حضور دو زن در کودکی خود نام می الدین محیچ 4

 ابلن چرود ملیکه در حقیقت حلامی او بله شلمار  ،فایمه بنت مثنی، دایه اشدیگر   ؛آورد آزاد  خود را به دست می
» گویلد: مباهات خود می داند و می ۀعربی خدمت به فایمه را مای

خودم به زنی عارف و واص  در ؛ معنی: (2/ 347: 1405، )ابن عربی «
 چشود میا  گفته  اشبیلیه خدمت کردم که به او فایمه بنت مثنی قریبه

 محافظلت ها بلد  از را زملین کله ا  نهارگانله اوتلاد اوتاد؟ کدامچ است اشبیلیه در قطعاا  ،نهارگانه اوتاد از چ یکی5
 خواهنلد در تلو را خلود، دریلابم؟ نگونله آنهلا راچ شناخت خواهند را تو خود، آنها بشناسم؟ را آنها نگونهچ کنند می

 یافتچ
 یافتچ خواهد را تو تو، وتد گاه آن کن؛ پیرو  آن از دار، سپس نگه پاک را چ این6
 سله حلرمزیلارت  به چچچ ام را صدقه دادم انهیماه از کمکهرشب نماز )شب( خواندم و از مریم دور  کردمچ نیمی چ 7

را در تمام رکعات نمازهلا  واجلب و نافلله خوانلدمچ دو شلب در گورسلتان  «ما ودعک ربک و ما قلی» [ۀو آی] رفتمچ
 چشهرخوابیدم

 خیلره آن بله کله یور هملانچ اسلت شلده  حمل  آتلش از هایی زبانله بلر کله دیدم مقابلم را الهی عرش خواب چ در8
 گوییچ تیره آبی رنب به( ا  پرنده)بود؛  بلندتر خودش از دمش که دیدم را نظیر بی و زیبا ا  پرنده ناگهان نگریستم، می
 نزدیلک سلپس گشتچ می الهی عرش پیرامون او که حالی درچ کردم دنبالش نگاهم با کند، می پرواز که بود یاقوتی تکه
 بله تلو بلا کله دید خواهی را مرد ! بازگرد مراکش به: گفت و گشود زبان شدم، نزدیک او به که هنگامیچ آمد فرود من

 کردچ خواهد سفر مکه
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آشلنایی  ۀکند که در دوست خود، نیز ناپسند بیابلد یلا گملان کنلد هنلوز شایسلت وتد تنها زمانی خود را پنهان میچ 9
 چاست  نشده

گاه مردانالگو کهن ( تصویرهمزاد مؤنر) «آنیما» چ10 ( همزاد ملذکر) «آنیموس»و  ،یی زن کمال مطلوب در ناخودآ
گاه زنان استالگو کهن تصویر  (چ1/317 :1398 پاینده،) یی مرد کمال مطلوب در ناخودآ

 دارمچ می دوست را تو که است این داند؛ نمی را آن کسی تاکنون که نیز ! امنظچ 11
 شودچ استوار قلبت تا برو او سو  بهچ است ملطیه در تو وتد آخرین و نهارم چ وتد12
 جلزبله  گرفتندیاد  من از آنها و یاد گرفتم آنها از ،پس گذراندم،مدتی را    پیشین گانه از اوتاد سه سه وتد هر با من.13
 چعشق نیست؟و آن چ ،آموختیگرفتییاد  آنها آنهه از از بهتر ،من از تو ؟نطور ممکن است اینچ تو

 کله زملانی تلا ملنچ بخواهم آنها از دینار دو یکی تا گردم باز نمی یا )ناظر(خانقاه و الزکي ابن هرگز به سو   من چ14
 کنمچ  کنم و از نتیجۀ کارخودم ارتزاق می می کار باغ این در ایستاده ام پاهایم رو 
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