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 چکیده

وی، امکان ورزی یقی یک داستان است و وسعت اندیشهتر از تحلیل تطب شناختی به مراتب گستردههای روان بررسی رابطه آراء مولوی با رویکردها و نظریه
شناسی بصورت گزینشی به انطباق سازد؛ لذا تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در حوزۀ مولوی تحلیل کل آن را در مقیاس یک کار تحلیلی مختصر ممکن نمی

شناختی بویژه از منظر مضامین روانخواهد با استخراج  اند. در این راستا نوشته حاضر نیز می شناختی جدید از زوایای مختلف پرداختهآرا وی با مکاتب روان
افزایی بر ادبیات پژوهشی مولوی سهمی هر چند اندک در دانش " کَمپیر زن  یافتن شاه باز را به خانه "گری در حکایت تحلیلنظریه شناختی جرج کلی و روان

ی شخصی جرج کلی منطبق است همچنین، انتخاب باز ها سازهریه به خوبی بر نظ کَمپیر زنهای پژوهش حاضر نشان داد رفتارهای  مربوطه داشته باشد. یافته
ه روان تحلیلگری و پیامدهای این انتخاب که بر اساس تمایالت لذت گرایانه و بدون تفکر در پیامد آن انجام گرفته است با نظریه فرایند تفکر نخستین نظری

 انطباق دارد.

  "کَمپیر زن  یافتن شاه باز را به خانه"مولوی و داستان  ؛ازه های شخصیس ؛پدیدارشناسی ؛گریروان تحلیل کلیدي:هاي هواژ

 

 

 

 

 

 

 email: ab.Gh9966@gmail.com                                                                                                    *)نويسنده مسئول(                

 

 

 



                                                                                                          
 
 
 
 

 0011 پايیز 63 شماره شانزدهم سال                                                                                                 روانشناختي نوين هايپژوهش فصلنامه

2 
 

 
 

 

 مقدمه
های  تر از تحلیل تطبیقی یک داستان با نظریه های روانشناختی به مراتب گسترده ه آراء مولوی با رویکردها و نظریهبررسی رابط 

ای از  تواند منطقه است؛ بنابر این هر تحقیق کوچکی که به این موضوع مرتبط گردد صرفاً می 2و روان تحلیل گری 1پدیدارشناختی

(. تحقیقات قبلی در تطبیق 1831هات مطلب را مورد مداقه قرار دهد )مشکات و دهباشی، مناطق بحث را تصرف کرده و جهتی از ج
؛ شریعت باقری، 1831؛ تقی یاره، 1831اند )دهباشی و رضائیان،  آرا مولوی با مکاتب روانشناختی جدید از زوایای مختلف کوشیده

( در این راستا 2112؛ شکیبایی و گالییجی، 1831فعالی،  ؛ عبدالرحیمی و1838؛ درودگریان، 1832؛ حجازی، آریان، شجاعی، 1831

و روان تحلیل گری در شعر  8خواهد با استخراج مضامین روانشناختی بویژه از منظر نظریه شناختی جرج کلی نوشته حاضر نیز می
شی مربوطه داشته باشد. قبل از مولوی سهمی هر چند اندک در دانش افزایی بر ادبیات پژوه " کَمپیر زن  یافتن شاه باز را به خانه"

-جرج کلی و روان تحلیل گرایی(انسان -پدیدارشناسیای از مکاتب شناختی ) مقدمه ورو به بحث اصلی، بعد از ذکر خالصه داستان،

 گردد. له و هدف ذکر میگری به منظور روشن شدن مسأ

 

 خالصه داستان
آید. پیرزن از روی دلسوزی جاهالنه، مو و ناخن وی را کوتاه  فرود می باز شکاری مصاحبت شاه را ترک گفته و در خانۀ کمپیرزن 

پیدا  کند. شاه پس از چندی جستجو، باز شکاری را در نانپزخانه پیرزن آغشته به دود و گرد کرده و به گمان خود در حق وی مادری می
قرار داده و غیرمستقیم استقاللش را زیر سئوال  کرده و ضمن یادآوری از دوران خوشی و سرخوشی قصر، بی وفایی وی را مورد مذمت

برد. باز شکاری، بدون طفره و توجیه، از کردۀ خود اظهار ندامت و پشیمانی کرده و برای جلب رضایت و پشتیبانی دوبارۀ شاه تالش  می

 کند. می
این  تاریخچه و رایند تکوینف بر کوتاه گذری کند، کمک موضوع به درک بهتر تواند می پدیدارشناسی تاریخچه که آنجا از
یافتن گری، داستان تحلیلبعد از معرفی رویکرد روان اندازیم سپس شناختی از آن میو نحوه تأثیرپذیری مهمترین مکاتب روان مکتب

 کَمپیر زن از منظر این مکاتب تحلیل خواهد شد.  شاه باز را به خانه
 

 پديدارشناسي
 معرفت ما که بودند باور این بر گرایانتجربه داشتند، گرایانهاثبات دیدگاه دانشمندان عمده تمبیس قرن 01 دهه از تا قبل حالیکه در

 برنتانو تجربه گرا ،بعد هایسال در ایم. ای است که اندوختهتجربه حد ما در معرفت دیگر تعبیر برود؛ به باالتر ما تجربه از تواند نمی
 به را خودکاوی نگری و درون وی وجود این با اما باشد انسان تجربه از باید برگرفته فلسفی های استنتاج بر آن باور شد که همه

 باطنی ادراک را آن که تجربه خودآگاه واسطهبی تحلیل از عوض در نمود؛ طرد به واقعیت، نسبت اعتماد قابل غیر راهنمای عنوان

 شود، با گرفته نظر در پدیدارشناس یک عنوانب تواند صریح نمی طورب برنتانو، چند نمودهر پیروی و نامید، حمایت می مفهوم شهود یا

 هرچند جدید پدید آورد؛ بنابراین جنبش این برای را تازه ای مرحله گذاشت، جای هوسرل بر شاگردش بر او که تأثیری وجود این

 موریس و سارتر پل ژان هایدگر، همانند مارتین فیلسوفانی و مکتب گذارپایه عنوانب ادموند هوسرل نام با پدیدارشناسی مکتب

                                                           
1 phenomenology 
2 psychoanalysis 
3 George Kelly 
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؛ امامی سیگارودی، دهقان نیری، رهنورد، نوری 1833است )دارابی،  خورده گره مکتب این دهندگان توسعه به عنوان مرلوپونتی

 به که آنچنان جهان، به این مکتب روانشناختی .زندگی است جهان یا زیسته تجربه مطالعه اساساً شناسی، (. پدیدار1831سعید، 

 سازد مطرح می را پرسش این لذا .دارد توجه باشد، انسان جدای از چیزی که واقعیتی یا جهان نه شود، می زیسته یک فرد وسیله

 شوند، می زیسته زندگی روزمره در که آنچنان را نیمعا کوشد می زیرا پدیدارشناسی "است؟ ای تجربه نوع چه زیسته تجربه" که

چنانکه  آن انسان، تجربه معانی درک یا فهم برای منزله تالش به را زیسته تجربه به توجه (1338) 1هورن نماید پولکینگ آشکار

 کردن بندی طبقه شدن به متوسل بدون و ارادی تفکر بدون که است ای همان تجربه "زندگی جهان".کند می تلقی شود، می زیسته
 جهان مطالعه هدف .هستند متداول شوند یا می دانسته مسلم که است چیزهایی آن شامل و معموالً شود می حاصل سازی،مفهوم یا

جدید و یا مغفول مانده است )امامی سیگارودی و همکاران،  معانی ساختن آشکار و شده پنداشته بدیهی بازبینی تجارب زندگی،
توان به  ند که از آن میان میا متأثر از فلسفه پدیدارشناسی در عرصه موضوعات انسانی مطرح شده (. چندین مکتب روان شناختی1831

های انسانی از  مکتب اصالت وجودی، انسان شناسی و شناختی اشاره نمود. نقطه اشتراک هر سه نظریه نگاه آنها به انسان و ویژگی

هدف بسیاری از مکاتب روانشناختی بویژه مکاتب قبیل انگیزش، شناخت و شخصیت بعنوان پدیداری متفاوت و منحصر به فرد است. 
های مولوی به وفور  که در اندیشه شود. چیزی خالصه می نشاط و شادی به ملهم از فلسفه پدیدارشناسی در رساندن انسان

ها بدنبال آن هستند تمایز قائل شد: رضایتی که ناشی از  رضایت که انسان گونه دو میان تمایز به باید شود؛ اما افت میی

 موجب نهایت، در و دلخوش اند آن از عادی مردمان که ودگذریو ز سطحی های اکتسابات مادی زندگی، شادی
 نجاتبخش، پیوند این پیامد پیوند است. انسان در الهی جوهره شود و شادی درونی که با می ها افسردگی آن و دلمردگی

نبساط ا به یافتن دست و نومیدی و دلمردگی خودباختگی، بیگانگی، هایدام از زدهو بحران دردمند انسان رهایی

 یادن موالنا در تمامی مباحث خود از آ که از نوع اول متفاوت بس نشاطی و شادی است؛ وجدآور نشاط و بخششادی
 ظاهری مانند های موفقیت کسب به دنبال مردمانِ در موجود رضایت با موالنا نظرمورد رضایت و شادی :کند می

 به عدم دستیابی ناشی از اضطراب و افسردگی رتیب،ت همین به نیست. یکسان باالتر، مدرک یا و شغلی ارتقای

 این به که است مکتبی تنها رویکرد وجودی موجود، مکاتب روانشناختی میان متمایزند. از یکدیگر از اهداف این
 کرکگور، ازجمله وجودی، مؤلفین و فالسفه از به تأسی روانشناسان از گروه است. این داده نشان توجه مهم تمایز

 در نگرند؛ بنابراین می نیز شناختیهستی نقطه نظر از را افسردگی هیجانات از جمله مختلف انواع مارسل، و هایدگر

 (.1831یاره،  شود )تقی می نیز هستی شناختی ابعادی شامل بلکه نیست؛ شناختیروان صرفاً درمان امری رویکرد، این

 

 انسان گرايينظريه 
اصطالح  .است مانند قدرت اراده و انتخاب های انسانی دادن به تمایالت و ارزش ارزش محور اصلی نظام فکری انسانگرایی

شکوفا شد و به مخالفت با دو رویکرد  1311و  1301مطرح شد در دهه  1381شناسی انسانگرا که نخستین بار توسط آلپورت در  روان
مکتب مطرح زمان خویش یعنی  دوهای  م نخست، به نقد آموزهدر گا هاگراانسان .پرداخت از منظر اراده انسانی روانکاوی و رفتارگرایی

های این دو مکتب را مغایر با ارزش و جایگاه واقعی انسان دانستند. آنان رفتارگرایی را  رفتارگرایی و روانکاوی پرداختند و آموزه
ه است که هیچ اراده و اختیاری دانستند که ماهیت انسان را در حد یک موش آزمایشگاهی کاهش داد رویکردی سطحی و تصنعی می

                                                           
1 Polkinghorne 
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با پیش کشیدن تفاوتی به جایگاه مهم هشیاری  ار بینبرای آن متصور نیست. از سوی دیگر رویکرد جبرگرایانه روانکاوی فروید در ک

ماهیت  های مغفول شناسی انسانگرا احیای جنبه در واقع هدف اصلی روان .مفهوم جبر ناهشیار مورد مخالفت انسان گراها قرار گرفت

 دوهای  توجه نبود. چنین هدفی در اندیشهدر دو نیروی روانشناختی موجود یعنی روانکاوی و رفتارگرایی مورد انسان بود که 
کردند که صرفاً بر  شناسان انسانگرا، روانکاوی فروید را متهم می روان ه استراجرز نمایان شد شناس مشهور آبراهام مزلو و کارل روان

مکانیکی که متأثر ها را به رفتار  که رفتار انسان عت انسان متمرکز شده است. از سوی دیگر رفتارگرایان نیز به دلیل اینجنبه آشفته طبی

شناسان انسانگرا قرار  های پیچیده رفتار غافل بودند مورد نقد روان کردند و از جنبه میتقلیل و محدود  های محیطی است از محرک
گرایان برای پیدا  وجوی انسان در مرکز جست خودآگاهی. اندیشند به معنی زندگانی می گرایان هستی مانندنیز هگرایان  گرفتند. انسان

های بسیار و  گرایی معنی اصطالح انسان (.1831فیست و فیست،  ؛1831و  1832. )شولتز و شولتز، کردن معنای زندگی قرار دارد

، به نیروی رفتارگراییو الگوهای  روان کاویاسخ به و در پ 1311-1301های  گرایی در دهه انسان ۀای طوالنی دارد. نظری تاریخچه
داند و رفتارگرایی بر این باور است که انسان به  می ناهشیارهای  امریکا تبدیل شد. روان کاوی انسان را اسیر تعارض روان شناسیسوم 
داند و باور دارد که اشخاص حق آزادی،  ر مرکز توجه میگرایی، انسان و خودآگاهی را د اما انسان ؛گیرد شکل می محیط ۀواسط

بیش از هر  احتماالًشود و  یی خوانده میگراانسان شناسیپدر روحانی روان مازلو( 1831د )گنجی، و رفتار اخالقی دارن خودشکوفایی

توجه به سلسله مراتب نیازهای انسان و  .کس دیگری در این جنبش جرقه ایجاد کرده و مسئولیت علمی بدان اعطا کرده است
های ژگیویگرایی مباحث مهم دیگر نظریه مازلو در انسان آردهد.  بخش عمده پژوهشهای او را تشکیل می ویژگیهای افراد خود شکوفا

های متعالی، تجارب اوج )حالت عرفان(، حرمت زدایی،  شخصیت سالم، اعتماد به نفس و رابطه آن با سالمت روانی، فرانیازها یا انگیزه
آید که نهایتاً این نیازها به رشد و  مزلو معتقد بود هر کسی با نیازهای غریزی بدنیا می .توان نام برد را می وجدان وآرمان شهر روانی 

مراتب نیازها نیازهای فیزیولوزیکی، ایمنی، تعلق پذیری و محبت، احترام و خودشکوفایی را شامل گردد. سلسله شکوفایی منجر می

شود. نیازهای باال برای بقا  شوند زیرا ناکامی در ارضای آنها موجب کمبود در بدن می شود. نیازهای پایین نیازهای کمبود نامیده می می
شود اما این نیازها با تأثیر گذاشتن بر کیفیت زندگی سالمت روانی  ی بوده لذا ناکامی در ارضا آنها موجب بحران نمیانسان کمتر ضورر

نامد. وی در کنار این نیازها به نیاز به دانستن و فهمیدن هم در قالب  کنند. مزلو این نیازها را نیازهای رشد یا هستی می را تأمین می

وفا شویم. یکی از پیامدهای کارضا کنیم غیرممکن است که خودش کند و معتقد است اگر نتوانیم این نیاز را ینیازهای شناختی اشاره م
دارد افراد از گرایش فطری به ابراز کردن تمایالت و بکار بردن  نظریه خودشکوفایی مزلو نظریه خودمختاری است که اعالم می

شود؛ بدین صورت که فرد  دارند. خودمختاری با تمرکز فرد بر انگیزش درونی تسهیل میها برخور ها و غلبه بر چالش استعدادها و قابلیت

دهد نه به خاطر پاداش بیرونی؛ بنابراین، مفهوم خودمختاری نیز همانند  بخاطر عالقه و چالش خود فعالیت آن را انجام می
درونی و نه برای پاداش بیرونی اشاره دارد )شولتز و های فرد به منظور ارضا  خودشکوفایی به تحقق بخشیدن استعدادها و توانایی

 (.1832شولتز، 

 

 نظر سازه شخصي جورج کلي
باره محیط خود را ساخته و شکل بدهند؛ یعنی افراد همه اشیاء فیزیکی و های شناختی در مردم قادرند سازه همه اعتقاد کلیبه 

کنند که یک الگو بسازند. بر مبنای این الگو، مردم در باره اشیاء، مردمان  یای تعبیر و تفسیر م اجتماعی را در جهان اطراف خود به گونه

گیرند. به این ترتیب  ها را برای راهنمایی خود در اعمالشان به کار می بینی دهند و این پیش هایی انجام می بینی دیگر و خودشان پیش
بنابراین  ؛سازند درک کنیم ها جهان خود را شخصاً می ای را که آن ها یعنی شیوه برای اینکه دیگران را درک کنیم، بایستی الگوهای آن

سالمت و یا  های شخصیتی، و این نوع تفسیرها سازنده ویژگی نه خود رویدادها اند اهمیتتعبیر و تفسیر فرد از رویدادها است که حائز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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را درباره محیط  8شناختی یها کسی یک رشته سازه هر(. 2111، 2کاگان و داوبیتز-، کاوگان2118، 1فرانسال) باشد نابهنجاری آن می

. ما بر اساس این الگو، میده یو سازمان م میکن ی. ما رویدادها و روابط اجتماعی خود را طبق یک نظام یا الگو تعبیر مآورد یوجود مب
ها و اعمالمان استفاده  ت کردن پاسخبرای هدای ها ینیو از این پیش ب کرده ییها ینیدرباره خودمان و افراد دیگر و رویدادها، پیش ب

سازه روش  .، بشناسیممیده یکه دنیای خود را سازمان م یا برای شناخت شخصیت، ابتدا باید الگوهای خودمان، یعنی نحوه .میکن یم

و توجیه کنند و واقعیت دنیای ما را پیش بینی  مانیها منحصر به فرد شخص برای در نظر گرفتن زندگی است. ما انتظار داریم که سازه
در نظر  طشانیفتار گرایی افراد را صرفاً به صورت پاسخ دهندگان منفعل به رویدادها در محر .میکن یمطابق با این انتظار رفتار م

. از نظر کلی، افراد نوعی حرکت هستند و ما خود را انگارد یو روان کاوی، افراد را پاسخ دهندگان منفعل به ناهشیارشان م ردیگ یم
که سعی  میساز یشخصی را م یها . کلی معتقد بود ما سازهکنند یش می رانیم. او نتیجه گرفت که افراد همانند دانشمندان عمل مپی

، رویکرد یک متخصص بالینی است که به ویبه وسیله آنها رویدادهای زندگی خود را پیش بینی و کنترل کنیم. رویکرد  میکن یم
اصل تبعی ارائه شد  11ریه سازه شخصی کلی به شکل علمی، در قالب یک اصل موضوع اساسی و نظ. پردازد یهشیاری م یها سازه

 .(1832شولتز و شولتز، )

هدایت  میکن یکه رویدادها را پیش بینی م ییها شناختی ما به وسیله روشکه فرایندهای روان دارد یاصل موضوع اساسی اعالم م
عی انرژی روانی درونی نبود. او معتقد بود که شخصیت فرایندی جاری و متحرک است. منظور کلی از کلمه فرایندها نو .شوند یم

اساس آن شباهت میان رویدادهای تکراری باعث ایجاد سازه مربوطه در ذهن که بر 1ساختاصل تبعی اصول تبعی نیز عبارتند از: 
اصل تبعی  .شود یمرا شامل  ها سازهنحصر به فرد بودن و نیز م فردی در تعبیر کردن رویدادها یها تفاوت 1اصل تبعی فردیت. شود یم

آنها داریم،  یها ها و تفاوت خود را بر طبق برداشتی که از روابط متقابل، شباهت یها ما سازهدارد.  ها روابط بین سازهاشاره به  0سازمان

، طوری که برخی سازها تابع میکن یدهی م خود را به صورت سلسله مراتبی سازمان یها . معموالً سازهمیده یدر یک الگو سازمان م
ما همیشه باید  یها ها دو قطبی یا دوگانه هستند. سازه همه سازه که بر اساس آن 1دیگر هستند. اصل تبعی دوگانگی یها سازه

انتخاب کلی معتقد بود ما در  3اصل تبعی انتخاب .حسب یک جفت گزینه متناقض تشکیل شوند مانند درستی در برابر نا درستیبر

، مقداری آزادی عمل داریم و آن را انتخاب بین امنیت و خطر پذیری توصیف کرد. انتخاب امن که شبیه ها نهیکردن بین گز
. انتخاب مخاطره آمیز، نظام سازه کند یگذشته است، نظام سازه ما را با تکرار کردن تجربیات و رویدادها، بیشتر محدود م یها انتخاب

شخصی معدودی برای تمام شرایط  یها سازه 3گستره. اصل تبعی دهد یتن تجربیات و رویدادهای تازه، گسترش مما را با در بر گرف
دیگر محدودترند و  یها یا افراد به کار برد، در حالی که سازه ها تیدر مورد شماری از موقع توان یها را م مناسب هستند. برخی سازه

رو به رو  11اصل تبعی تجربه. ب هستند. دامنه مناسب برای سازه یک مسئله شخصی استاحتماالً برای یک نفر یا یک موقعیت مناس

پیش بینی معتبری برای پیامد موقعیت نباشد، در این صورت باید  یا اگر سازه .شود یم ها سازهتغییر در  باعث .شدن با تجربیات تازه

                                                           
1
 Fransella 

2 Kawgan-Kagan & Daubitz 
3 Cognitive construct 
4  construction corollary 
5  individuality corollary 
6  organization corollary 
7 dichotomy corollary 
8 Choice corollary 
9 Range corollary 
10  experience corollary 
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 1نوساناصل تبعی  .میکن یخود را ارزیابی و از نو تعبیر م یها ازه، سکند یجایگزین یا اصالح شود. بنابر این وقتی محیط ما تغییر م

عناصر جدید به  دهد یاست که اجازه م یا ها از نظر نفوذ پذیری تفاوت دارند. سازه نفوذ پذیر سازه سازه .سازگار شدن با تجربیات جدید
به وسیله آنها اصالح  تواند یدها و تجربیات جدید است و مپذیرای رویدا یا دامنه مناسب نفوذ کنند یا در آن پذیرفته شوند. چنین سازه

درون نظام  .ها رقابت بین سازه 2تجزیهاصل تبعی  .شده یا گسترش یابد. سازه نفود نا پذیر مانعی در برابر یادگیری و عقاید تازه است
ار باشند. وقتی تجربیات تازه را ارزیابی ها با اینکه درون یک الگوی کلی، همزیست هستند، ممکن است نا سازگ سازه ما برخی سازه

. سازه جدید ندیآ یقدیمی به دست نم یها جدید لزوماً از سازه یها ، نظام سازه ما ممکن است تغییر کند. با این حال سازهمیکن یم
نا هماهنگ  توانند یم ها ممکن است در موقعیت خاصی با سازه قدیمی سازگار یا هماهنگ باشد، ولی اگر موقعیت تغییر کند، این سازه

شوند. افراد ممکن است یکدیگر را در یک موقعیت مانند بازی شطرنج به عنوان دوست بپذیرند، اما در موقعیت دیگر، مانند مناظره 

که  یا وهیچون افراد از نظر ش .شباهت افراد در تعبیر کردن رویدادها 8اصل تبعی اشتراک .سیاسی، به صورت دشمن عمل کنند
که  یا وهی. با این حال، افراد از نظر شدهد یمنحصر به فردی را تشکیل م یها تفاوت دارند، هر کسی سازه کنند یا را تعبیر مرویداده

، رفتارها و شوند یدارند. افراد یک فرهنگ با اینکه با وقایع زندگی متفاوتی رو به رو م ییها شباهت کنند یرویدادها را تعبیر م

را  دادهایاگر بخواهیم پیش بینی کنیم که چگونه یک نفر رو .روابط میان فردی 1جوییجامعهاصل تبعی  .خصوصیات مشابهی دارند
 یها . ما خودمان را با سازهردیپذ ی. هرکسی نقشی را در ارتباط با دیگران مکند یپیش بینی خواهد کرد، باید بدانیم که او چگونه فکر م

 .میده یدیگران وقف م

 

 گري تحلیل واننظريه ر
گری شکل  های تحولی دیگر در گستره پزشکی و با شروع از زاویه درمان گری، یک نظام تحولی است که قبل از نظام تحلیل وانر

دار، زمینه عاطفی انسان را به صورت مراحل متوالی  بررسی متداول در پزشکی، اولین الگوی تحولی نظام گرفته و براساس روش تک

گری فروید بر دو سازه فکری بنیادی در قالب دو غریزه یا گرایش غریزی یا سرانجام دو نوع کشش با  تحلیل روان .ارائه داده است
نامید و سپس با گسترش دادن  "غریزه تخریب"و  "غریزه جنسی"مبنای بدنی استوار است. دو غریزه یا کششی که ابتدا آنها را 

عنوان دو کشاننده بزرگ که یکی فرد را به را ب "غریزه مرگ"و  "غریزه زندگی"حات مفاهیم پایه و جامعیت بخشیدن به آنها، اصطال

؛ منصور، 1831)خداپناهی،  کشاند، برای آنها برگزید خواند و دیگری او را به رکود و نیستی می فعالیت و سازندگی و همجوشی فرامی
کنند و  رابر هم یعنی درجات مخالف یکدیگر حرکت می. این دو کشش بنیادی در هر فرد به درجات مختلف همسو یا در ب(1831
به  نامند ای نیز می ها این نظریه را نظریه کشاننده گیرند. بنابر اهمیت کشاننده خود می ریهای عاطفی فرد را تحت تأث ها و سوگیری جلوه

خواسته خود را از معانی رفتاری و سرشتی  رسد قصد فروید از انتخاب اصطالح کشاننده یا سائق به جای غریزه، این بود که می نظر می
شناختی و فلسفی قرن نوزدهم به ارث برده بوده است، رها کند. مفهوم کشاننده، معرف یکی از  های روان که اصطالح اخیر از جریان

گستره برای درک . های ارگانیک و روانی قرار دارد گری است و در چهارراه داده تحلیل های اصلی ساخت نظری روان چهره

خود ناهشیارند و  خودی گری باید به دو اصل بنیادی ناهشیاری و جنسیت توجه کرد. بنابر اصل اول، فرایندهای روانی به تحلیل روان
های عصبی و روانی دارند و بین دو اصل وابستگی قابل  گیری بیماری بنابر اصل دوم برانگیختگی جنسی، نقش مهمی در شکل

                                                           
1
  modulation corollary 

2 fragmentation corollary 
3 commonality corollary 
4  sociality corollary 
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)دیجیکسترهوس، چارتلند و  اند دادهقرار  دییتأنقش علیتی ناهشیاری را مورد  خی تحقیقات انجام شده همبر .ای وجود دارد مالحظه

شده و  گذر از ناهشیاری به هشیاری و اشکال متنوع مقاومت که معرف امیال سرکوب(. 2111بامیستر، ماسیکمپو و وس،  ؛2111، 1آرتز
های  وری دستگاه روانی را نخست از خالل نظام اول خود مبتنی بر پایگاه ت که کنشاند، فروید را بر آن داشته اس های پنهان خواست

های بالینی، نظام دوم خود را که مرکب از  و سپس به منظور تطبیق بیشتر با چارچوب داده کندو هشیار جستجو  اریهش مهیناهشیار، ن

8خود، 2نهادسه پایگاه 
1فراخودو  

(. نهاد مخزن 1831هد )منصور، ها ارائه د یت را براساس آنگیری شخص و شکل هاست، تدوین کرد 
. نهاد کند یم نیتأمچرا که انرژی روانی دو ساختار دیگر شخصیت را نیز  باشد یمغرایز و لیبیدو است، قدرتمندترین ساختار شخصیت 

ی و پرخاشگری فی نفسه دارای ی مرتبط با غرایز اعم از جنسها لذتو بر این اساس رسیدن به  کند یمبر اساس اصل لذت عمل 

اهمیت است و بنابراین زمان، مکان و منطق جایگاهی در این ساختار شخصیت ندارند و غلبه با گرایشات خودشیفته وار مبتنی بر لذت 
 میتوان یمما  بنابراین، نهاد ساختاری خودخواه، لذت جو، ابتدایی، غیراخالقی، سمج و ناشکیباست. نهاد از واقعیت آگاه نیست.؛ آنی است

چگونه خود را ارضا  داند ینم؛ ولی دهد یمگریه کرده و مشت تکان  شود ینممن را به نوزادی تشبیه کنیم که وقتی نیازهایش برآورده 

نیازهایش را ارضا کند از طریق عمل بازتابی و کامروا سازی توهمی یا تجربه خیالپردازی است که  تواند یمکند. تنها راهی که نهاد 
بر اثر برخورد با محیط و بر اساس تحول، از  جاًیاست که تدر ساختار شخصیتدومین ، خود. نامد یم 1وید آن را تفکر فرایند نخستینفر

 ی در واقع معرف منطق و عقل است و در مقابل نهاد که تحت سلطه خود .دهد ینهاد جدا شده و دومین پایگاه روانی را تشکیل م

بنابراین کنش اصلی   د؛ که مقاصد و تأثیر دنیای برونی را بر نهاد گسترش ده کند یو کوشش م شود یم قرار دارد، واقع ها جانیه

 .تحمیل شده از راه واقعیت است یها تیها و محدود ، سازمان بخشیدن به نیروهای آزاد و متحرک نهاد با در نظر گرفتن ضرورتخود
من یا ایگو وظیفه دارد نیروهای . باشد یمی زیادی از آن نیز ناهشیار ها بخش، گرچه ، محور آگاهی هشیار در شخصیت من استخود

را به  خودفروید  .دنیای بیرونی سازگار شود یها تیبا واقع سازند یقضاوت، ادراک و تصمیم گیری را به فرد بدهد که او را قادر م
را به سمت مواجه شدن با قید و بندهای دنیای ؛ نیروی انگیزشی که فرد کند یصورتی که تحت کنترل اصل واقعیت است توصیف م

عمل  6نخستین است، طبق تفکر فرایند ثانوی فرایند تفکر بر خالف تفکر غیر منطقی نهاد که به صورت خود .کند یبیرونی هدایت م

بنابراین ساخت   .، دفاع از فرد و همطراز کردن وی با واقعیت استخودوظیفه . که مستلزم منطق و حل مسئله منطقی است کند یم

 توان یرابطه من با نهاد را م :کند یو نهاد را به این صورت توصیف م خودفروید رابطه بین  .، از شناخت و دفاع تشکیل شده استخود
، در حالیکه سوار کار از امتیاز تصمیم گیری و هدایت کند یاسب انرژی محرکه را تأمین م. با رابطه سوار کار با اسبش مقایسه کرد

 فراخود .شود یدیگر ظاهر م یها گاهیبه منزله سومین پایگاه دستگاه روانی، دیرتر از پا فراخود .کت هدفمند حیوان برخوردار استحر

که وجدان و  ییندهایآن فرا .دیآ یاست که در جریان یک انشعاب مجزا شده و به صورت پایگاه مستقلی در م خودبخشی از 

، درست مانند فرایندهای نهاد، غیر منطقی فراخود یندهایفرا .نام دارند فراخود، فرایندهای ندریگ یآرمانی را در بر م یها تالش

در مرحله  گردد یم فراخودکه سبب پیدایش  خودتغییر بنیادی  .و نه آگاهی چندانی از آن دارند دهند یواقعیت اهمیت م هستند؛ نه به
. والدین تشکیل دهنده فرامن است یها گاهین ترتیب همانند سازی با پابدی ت.وارث عقده ادیپ اس فراخود. ردیگ یادیپ صورت م

                                                           
1
 Dijksterhuis, Chartrand, & Aarts 

2 Id 
3 Ego 
4 Superego 
5 primary- process thought 
6 Secondary- process thought 
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؛ اسمیت و لین، 2111)لوی،  تحت تاصیر این سه ساختار ناهشیار شخصیت قرار دارند ها جانیهفروید معتقد بود که انگیزش، رفتارها و 

در این نظریه ساختارهای دیگر  شود یمامیده نظریه روان تحلیل گری فروید روانشناسی نهاد نیز ن به سبب اهمیت نهاد .(2111
 .شوند یمشخصیت در نتیجه تعامل با محیط بیرونی و در راستای سازگاری نهاد با آنها از نهاد ناشی 

 

 تحلیل روانشناختي داستان
که شخصیت  مولوی در این داستان سه شخصیت معرفی کرده است؛ پادشاه، باز و کمپیرزن. محتوای داستان حکایت از این دارد

مولوی با ترسیم  پادشاه یک شخصیت قدرتمند و عاری از خطا و لغزش است و شاید جایگاه خداوندی را نیز بتوان بر آن متصور شد.
چنین جایگاهی در فرایند حکایت بر اهمیت رها شدن از صفات نفسانی و غریزی )که در وجود باز تبلور یافته است( و اتحاد با نیروی 

در معرفی دو شخصیت دیگر یعنی باز و کمپیرزن  د دارد و این موضوع خیلی قابل بحث از منظر روانشناختی نیست؛ اماقدرتمند تاکی

 ی روانشناختی انطباق دارد.ها هینظرکه امروزه با برخی  دارد یممطالبی را عنوان 
از منزل پادشاهی و فرود آمدن در  شخصیت باز از دو منظر روان تحلیل گری و پدیدارشناسی قابل بررسی است. گریختن باز

کلبه حقیرانه پیرزن که تبعات جسمی و روانی مترتب آن بود به خوبی با فرایند تفکر اولیه روان تحلیل گری قابل توضیح است. باز 

ادشاهی را رها بر مبنای لذت آنی که برخاسته از غریزه حیوانی است منزل و جایگاه پ صرفاًبدون اندیشیدن به پیامدهای این فرار و 
بر  غلبه با کلک، ها علمچرخْ، شکستن کرده و رفاه و لذت بلند مدت را و همچنین قدرت را )برکندن پرچم خورشید، آشفته کردن 

نمرود، تبدیل فندق به منجنیق و ...( از دست داده است. مولوی معتقد است رسیدن به این فاکتورهای قدرت در گرو عبور از فرایند 

. در روان تحلیل ردیگ یم منشأن به فرایند تفکر ثانویه است. بر اساس مکتب روان تحلیل گری، فرایند تفکر ثانویه از خود تفکر نخستی
که مولوی در پرداختن به شخصیت باز به  مینیب یمگری اعتقاد به کنترل نهاد از سوی خود وجود دارد چیزی که ما در این داستان هم 

نموده و پرخاشگری غریزی را به اشکال  1ر واقع از طریق فرایند تفکر ثانویه خود غرایز حیوانی را تصعید. دکند یماین موضوع اشاره 

 شود یم. این اتفاق نوعی از مکانیزم دفاعی است که از آن تحت عنوان تصعید یاد دینما یممورد پسند جامعه که قدرت باشد تبدیل 
ی سر از خانه کم پیرزن درمی آورد و داستان از آنجا ادامه ا دفعهیم که باز یک (. ما در این داستان شاهد هست1831)خداپناهی، 

 . عدم اشاره به نحوه تصیم باز در خروج از منزل پادشاهی و فرود به کلبه پیرزن نشان دهنده ناهشیار بودن این تصمیم بازابدی یم

 باشد. تواند یمبنابراین، این یک انتخاب ناهشیار ؛ است. ناهشیاری مخزن غرایز است
بر  صرفاًی طرف مقابل ها خواستهشخصیت دیگر این داستان، کمپیرزن است. کمپیرزن مادری جاهل بدون آگاهی از شرایط و 

. مولوی در این داستان معتقد است که هر کسی بر اساس زاویه دید کند یماساس ذهنیات )و آن هم ناقص( خودش با باز مهربانی 
و  شود یم. این وضعیت امروزه خودمیان بینی نامیده کند یمو از همان دریچه در مورد دیگران قضاوت  خودش به جهان نگاه کرده

به خوبی منطبق  کند یمی شناختی معاصر در روانشناسی است؛ اما آنچه که مولوی از کمپیرزن ترسیم ها هینظرغلبه بر آن مورد تاکید 

 ها انسانر صفحات قبل ذکر آن رفت کلی معتقد است که به دلیل آنچه که ی شخصی کلی است. همانگونه که دها سازهبر نظریه 
محصور در واقعیت پدیدارشناسی خود هستند و مشکل است که  ،کنند یمی ذهنی خودشان استفاده ها سازهبرای تبیین جهان از 

که کمپیرزن با سازه شخصی خودش  ی ذهنی دیگری را بتواند حدس بزنند. بر این اساس ما در این داستان شاهد هستیمها چارچوب

ی که در آن ناخن و موی بلند باید کوتاه شود! فارغ از این واقعیت که این رفتارش منجر به حذف ویژگی ا سازهدر حال تیمار باز است، 
ریه کلی جهان شده است. بر اساس نظهدایت  نحوه تبیین رویدادهابه وسیله  پیرزنفرایندهای روان شناختی بنابراین، ؛ شود یمباز 

                                                           
1  sublimation 



                                                                                                          

 

 
 

 زاده غنی  ابوالفضل                                                                                  ...  از مولوی "کَمپیر زن  یافتن شاه باز را به خانه"تحلیل روانشناختی داستان 

 

9 
 

 
 

گویند می ادارکی کمپیرزن به شدت شخصی و منحصر به فرد است. چیزی که فیلسوفان پدیدارشناختی هم بدان واقعیت زیسته

(. واقعیت زیسته کمپیرزن به دو دلیل امکان میان واگرایی و نگریستن از زاویه دید باز را سلب 2111گاکان و دوابیتز، -)کاوگان
ی کمپیرزن که ها سازهی شخصی که فی نفس منحصر به فرد هستند، دیگری اندک بودن تعداد ها سازهحاکم بر ؛ یکی واقعیت کند یم

در سازگار شدن با شرایط تاکید دارد،  ها سازه. کلی بر اهمیت تعدد دهد ینمی موجود ها سازهامکان درک واقعیت موجود را فراتر از 

ی شناختی ها سبک. پیچیدگی شناختی پیامد طبیعی نظریه کلی در مورد کند یم چیزی که بدان عنوان پیچیدگی شناختی را اطالق
تنوع را در بین افراد تشخیص داده و  توانند یمی متعددی دارند از پیچیدگی شناختی باالیی برخوردارند و ها سازهاست. افرادی که 

. هاست تیواقعتی است که ناشی از کمبود سازه برای تبیین سادگی شناخ قادرند به راحتی افراد را در چند طبقه قرار دهند. طرف دیگر،

پی ببرد. افراد با ویژگی پیچیدگی شناختی باال در  ها تفاوتبه  تواند یمدر این حالت فرد هنگام قضاوت کردن در مورد دیگران کمتر 
که  دهد یم. تحقیقات نشان دهند یمخیص تش تر راحتمقایسه با افراد با ویژگی پیچیدگی شناختی پایین تفاوت بین خود و دیگران را 

سن توجیه کاملی برای پیچیدگی شناختی نیست و بسیاری از افراد  ،، با این حالابدی یمبا افزایش سن پیچیدگی شناختی افزایش 

ن معتقد (، چیزی که مولوی در شخصیت کمپیرزن نیز بدا1831سالخورده هنوز از سادگی شناختی برخوردار هستند )شولتز و شولتز، 
 است.

 

 نتیجه گیري

به اشکالی  ها دگاهیدی مولوی با برخی از مکاتب روانشناختی معاصر هماهنگی دارد و بسیاری از مضامین موجود در این ها دگاهید
 "ستانپراکنده و تا حدودی غیرمنسجم در آرا موالنا قابل ردیابی است و ما شاهد عناصر روان تحلیل گرانه و پدیدارشناسانه در در دا

جنبه ناهشیار نیز داشته  توانند یممولوی با پرداختن به شخصیت باز معتقد است غرایز )که هستیم.  "کَمپیر زن  یافتن شاه باز را به خانه
پیامدهای ناگواری در بلند مدت بر انسان داشته باشد؛ بنابراین، پاالیش روانی و  تواند یمباشند( موجب عدم اعتدال شخصیت شده و 

ی ناهشیار و لذت گرایانه نهاد است. از طرف دیگر با اشاره به شخصیت کمپیرزن نشان ها تکانهن به قدرت مستلزم کنترل رسید
ی ها تیواقعدچار محدودیت باشد و به دلیل سادگی شناختی نتواند  تواند یمکه ساختارهای ذهنی انسان برای درک واقعیت  دهد یم

 تبیین کند. موجود را
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Abstract 

The study of the relationship between Rumi's views and psychological approaches and theories is far 
broader than comparative analysis of a story, and the extent of his thinking does not make it possible to 

analyze the whole work on the scale of a brief analytical work; Therefore, studies conducted in the field of 
Rumi studies have selectively adapted his views to the new schools of psychology from different 
perspectives. Accordingly, the present article aims to contribute to the knowledge of the relevant literature 
by extracting psychological themes, especially from the point of view of George Kelly's theoretical theory 
and psychoanalysis in the story of "Finding the King to the Camper's House". Results of the present study 
showed that the female camper's behaviors are well consistent with George Kelly's theory of personal 
structures. Also, choice freedom and the consequences of this selection, which is based on hedonistic 
tendencies and without thinking about its consequences, are consistent with the theory of the primary 

thought process of the psychoanalysis theory. 
 
Keywords: Psychoanalysis; Phenomenology; Personal structures; Rumi and the story of "Finding the king 
to the Camper’s house”  

 
 

 

 


