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  1/59، پياپي 1389 پاييزوم، سدوره دوم، شماره 

  )مجله علوم اجتماعي و انساني سابق(
  
  
  

  الگوي نقاب با توجه به رفتارهاي مالمتي  كهن نقد و تحليل

  
  ∗∗ فردير باقريصغر ما يدعليدكتر س        ∗انيم روضاتيده مريدكتر س

  دانشگاه اصفهان
 

  چكيده             

 يسشنا روانونگ در ي كارل گوستاو ي هي از مفاهيم مهم نظريكي 
 است كه در »ي ناخودآگاه جمعيالگوها كهن«ا ي »پي تايآرك«، يليتحل
 به نظر .مل استأ قابل ت، خاصي با مفهوم»personaنقاب «ها  ان آنيم
ط ير را در محيثأن تظاهر و تي بهتر،كوشد تا حد امكان مي انسان ،ونگي

 ؛ هماهنگ كند،رود ميخود را با هرچه از او انتظار  ان دهد واطرافش نش
 و احساسات خود را به درون ها  از عالقهياريكه بس يحال در

 مطرح ،ن موضوع را با عنوان نقابيونگ اي .راند ميناخودآگاهش 
  است كه جامعه از فرد انتظار دارد وي نقاب در واقع همان نقش.كند مي
ن ي ا.سازد مي پنهان ،ن نقابيا در پشت ا خود ريت اصلي شخص،فرد
 ،ش ارائه كردهيك قرن پيتر از  ونگ در كميكه كارل گوستاو  ه راينظر
 ي كرد؛ اعمالي مقايسه، نقد و بررس،ي مالمتيتوان با توجه به رفتارها مي

دادند و به مرور  ميانجام  ،يا و خودپسندي مبارزه با ريان برايكه صوف
 به نام مالمتيه شد كه هرچند اصول ، خاصيا دن طريقهآم، منجر به پديدزمان

                                                            
  .يات فارسيار زبان و ادبياستاد  ∗
  .يات فارسيار زبان و ادبيدانش ∗∗

  12/8/89: تاريخ پذيرش مقاله     5/12/87: تاريخ دريافت مقاله
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 كه اهل يا وهي اما ش، تصوف نداشتهاي  با ساير فرقهي آنان تفاوتي اوليه
 ها ر فرقهيها را از سا  آن،دنديدن به اهداف خود برگزي رسيقه براين طريا

 راه يراتييز تغيم و رفتارشان ني در تعال،با گذشت زمان ز ساخت ويمتما
 در . كه حساسيت ديگران و حتي بسياري از صوفيان را برانگيختافتي

ي نقاب و مصاديق آن الگو كهن مباحثي كه يونگ با عنوان ،اين مقاله
 و ها  نقد و بررسي و شباهت،توجه به رفتار مالمتيان  با،مطرح كرده است

    .شود مي تحليل ،ي موجودها تفاوت

   نقاب.5، الگو  كهن.4ي، ناخودآگاه شخص .3ي، اه جمعناخودآگ .2 ي،مالمت .1: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه .1
همچـون  (سانه از ديگر اقسام نقد ادبـي        شنا  روان نقد   ،نظران صاحب  برخي از  ي  به عقيده 

منظور از  ) 50: 1، ج 1369،  كوب زرين (.تر است  تر و عميق    مهم )نقد اجتماعي يا اخالقي   
 – از فرويـد بـه بعـد         –سـي جديـد     شنا  وانر نقدي است كه بر مبناي       ،سانهشنا  رواننقد  
اي را در ادبيـات بررسـي كـرده و            ناشناخته ي وسيع و كامالً   ها   حوزه ، اين نوع نقد   .باشد

سـانه فقـط بررسـي      شنا  روان نقـد    .فاسير ادبي را به وجود آورده است      برخي از بهترين ت   
ت ريـد و ويليـام       مثال هربـر   – بلكه ادبا هم     ؛سان از ادبيات نيست   شنا  روانكاوان و    روان

ي مختلفـي دارد و     ها   گرايش ، اين نوع نقد   .اند آفريده م مه ي آثار ، در اين زمينه   –امپسون  
زيگمونـد فرويـد،    ) 218-217: 1381شميسا،   (.كند مي استفاده   ،ي گوناگون ها  از ديدگاه 

هـا بـه    ي آنهـا  ساني هستند كه ديدگاهشنا روانآلفرد آدلر و كارل گوستاو يونگ ازجمله      
 در ادبيات و نقد ادبـي نيـز راه   ،سي هم رخنه كرد و به تدريج    شنا  روان ي  ج از حوزه  خار
 به سبب پافشاري فرويـد بـر برخـي          ، يونگ كه مدتي از پيروان مكتب فرويد بود        .يافت
 از او جـدا شـد و بعـدها مكتبـي            ، جنسي در رفتار آدمـي     ي  ثير غريزه أ از جمله ت   ،عقايد

جمله ضـمير ناخودآگـاه جمعـي و         از   ، مهم ي مباحث مستقل را بنيان گذاشت كه به طرح      
 او بـه مباحـث عرفـاني و    ي  ي يونـگ بـه دليـل عالقـه        هـا    ديـدگاه  . انجاميد ،الگوها كهن

 .اي بـر جـا گذاشـت        در نقد ادبي تاثير قابل مالحظـه       ،مطالعاتش در عرفان مشرق زمين    
 ،حاصـل كـرد   تـوان    مـي سي  شنا  روانخود يونگ نيز به فوايدي كه در تحقيقات ادبي از           

تـرين آثـار     ، يكـي از مهـم     Faust (فائوست  ي  دهد و از جمله درباره     مياهميت خاص   
  )695 : 2، ج1369كوب،  زرين(. ي جالبي داردها بررسي) گوته
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گرايـي و     ت مهمي چون ناخودآگـاه جمعـي، درون        اصطالحا ،سي يونگ شنا  رواندر  
 ،مه در مباحث جديد نقد ادبي      مطرح است كه ه    ...و) آركي تايپ (الگو    ، كهن گرايي برون

 آركي تايـپ يـا      .گيرد ميگرا مورد توجه قرار      سانه و نقد اسطوره   شنا  روان نقد   مخصوصاً
 طرح كلي رفتارهاي بشري است كـه ريـشه در ناخودآگـاه جمعـي دارد و در                  الگو  كهن

 در آن   ، افـراد بـشر    ي   ميراثي است از زندگاني تاريخي گذشته و بنـابراين همـه           ،حقيقت
 را مطرح كـرده و       ... خود و  ، سايه ، آنيموس ،الگوهايي همچون آنيما    كهن ، يونگ .مندسهي

  مطالعات ي  تواند زمينه  مي،  هاالگو  كهن هريك از اين     .ها را برشمرده است    ي آن ها  ويژگي
هاي ضمير ناخودآگاه جمعـي     الگو  كهن يكي از    »نقاب« .جالبي را در نقد ادبي فراهم كند      

 در واقع همان    »نقاب« از نظر يونگ     .دهد ميمقاله را تشكيل    است كه موضوع بحث اين      
كنيم تا خـود را چيـزي    ميواقعي خود را در زير آن پنهان  صورتكي است كه ما شخصيت      

 خاصـي اسـت كـه       يهـا    بنماييم و اين به معني اتخاذ رفتارها و گـرايش          ،چه هستيم  جز آن 
  )167-166 :1369 ،شولتس (.ي متفاوت باشدها  در موقعيت،گوي نيازهاي افراد پاسخ

  
  پيشينه تحقيق. 2

 بـر   ،آيد ميي نقد ادبي به شمار      ها  ين حوزه تر  سانه از مهم  شنا  روانبا توجه به اين كه نقد       
 نقـد   ي  يي در حـوزه   هـا    پـژوهش  ،ي يونگ ها  ويژه ديدگاه ه  سي ب شنا  رواناساس مباحث   

 ،و معـاني   انبيـ  شميـسا در كتـاب       .شناسي صورت گرفته اسـت      بالغت و اسطوره   ،ادبي
ي آن در   هـا    را به آركي تايپ اختصاص داده و به برخي نمونـه           ها  گونه تعارهبخشي از اس  

وي همچنـين در فـصل يـازدهم      ) 89-87: 1383 شميـسا،  (.آثار ادبي اشاره كرده اسـت     
هاي يونـگ و جايگـاه آن در        الگو  كهنسانه پرداخته و به     شنا  روان به نقد    ،نقد ادبي كتاب  

نقـد شـعر    او در   ) 232 -217: 1381شميـسا،    (. اشـاره كـرده اسـت      ،يمطالعات نقد ادب  
هـاي  الگو  كهـن  از   »هميشه«  و    »زن شبانه موعود  « براي تحليل شعرهاي     سپهري سهراب

سيد محمدعلي بتولي در كتـاب       ) 236 -227: 1370شميسا،   (.يونگ استفاده كرده است   
 يونـگ و شـيخ      ي  انديـشه  به تفصيل به بيان نكات مشترك ميـان          ،با يونگ و سهروردي   
: شناسـي و مطالعـات فرهنگـي    اسـطوره «ي  ها   مقاله )1376 ،بتولي (.اشراق پرداخته است  

رويكـردي  «، )40-31: 1384 ،پاينـده   (»اي مـدرن  گيـري اسـطوره   تبيين يونگ از شـكل   
 ،طغيـاني  (»ين شبديز در خسرو و شـيرين نظـامي        ختي به تولد نماد   شنا  رواناساطيري و   
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  سالمان و ابسال حنـين بـن اسـحاق بـر اسـاس             ي  رمزگشايي قصه « ،)119-134: 1388
 ،آنيما و راز اسارت خـواهران همـراه       «،  )105-97: 1388 ،روضاتيان( »ي يونگ ها  الگو  كهن

ي هـا   يي است كه به تحليـل ديـدگاه       ها   نيز از جمله پژوهش    )1387 ،موسوي (»در شاهنامه 
  1.اند  از منظرهاي مختلف پرداخته،يونگ در ادبيات

ي گوناگوني كـه در تفكـر عارفـان مـسلمان وجـود             ها   و گرايش  ها   انديشه ي  مطالعه
، توان با توجه به رفتارهاي مالمتيان ميي نقاب را الگو كهندهد كه  مي نشان ،داشته است

 كه غالبـاً    با آن  .كنون بدان پرداخته نشده است    اي است كه تا    نقد و تحليل كرد و اين نكته      
نظران برآنند كـه     اما صاحب  ،دانند مي مالمتيه   ي   را موسس فرقه   «ابوصالح حمدون قصار  «

افتـه بـود و   يان رواج  يان صـوف  يـ  در م  ،ش تصوف يداي از همان آغاز پ    ي مالمت هاي  شهياند
 ماننـد  ،ي از عارفـان قـرن دوم هجـر    يا ان عـده  يتوان در م   مي را   ي تفكر مالمت  هاي  شهير

 ي  در مرحله : شود ميم  يه مرحله تقس  ه به س  ير تفكر مالمت  ي س . مشاهده كرد  ،اضيل ع يفض
 را پنهـان  هـا  يكـ يهـا فقـط ن    آنيعنـ ي ؛ داشـت ي سـلب  ي   جنبـه  ي تفكر مالمت  ،اول و دوم  

د يـ  پد يروش دا كرد و  يان آنان راه پ   يز م ي ن يجابي ا ي   جنبه ، سوم ي   اما از مرحله   ؛كردند مي
كردنـد   مي ييخاستند و كارها   مي به تعارض بر   يعادات اجتماع   به عمد با   ،آمد كه در آن   

 در .ساخت ميها   گران را متوجه آن   يخت وخشم و نفرت د    يانگ ميكه نكوهش مردم را بر    
  )74ـ73: 1384 فرد،  و ميرباقرييدهباش( .رفت ميه به شمار ين تنها راه تزكينظر آنان ا
طـور  ه  كنون ب چه تا    اما آن  ؛ صورت گرفته است   هايي   پژوهش ،ي تفكر مالمت  ي  درباره

تـوان بـا     مين تفكر است كه     ي ا يختشنا  روان هاي   جنبه ي بررس ،ه نشده ق بدان پرداخت  يدق
 و  ي متفـاوت آن را بررسـ      يونگ از منظر  ي يسشنا  روان نقاب در    ي  هيبهره جستن از نظر   

ي ميان رفتارهاي مالمتي و ها  اين مقاله از يك سو به طرح و بررسي شباهت          .ل كرد يتحل
ي ها آن است كه برخي كاستي  بر،يگر نقاب يونگ خواهد پرداخت و از سوي د       ي  نظريه

 زيرا منتقد ادبي در استفاده      ؛ نشان دهد  ،براي تحليل دقيق رفتارهاي مالمتي    را  اين نظريه   
 بـسنده   هـا    به تطبيق مباحث ادبي با اين ديـدگاه         نبايد صرفاً  ،سانهشنا  رواني  ها  از ديدگاه 

 مطالعـات   ي   در حوزه  ها  تي اين كاس  .ي آن نيز بپردازد   ها   بلكه رسالت دارد به كاستي     ؛كند
 ،كند و به همين دليـل      مي نمود بيشتري پيدا     ، به سبب عمق و گستردگي مباحث      ،عرفاني

يي دو سويه ارائه داد تا از يـك         ها  توان نقد و تحليل    مي ،ي عرفاني ها   انديشه ي  در گستره 
ل ي عرفـاني تحليـ    هـا    زواياي پنهان انديـشه    ،سيشنا  رواني  ها   ديدگاه ي  هيل به وس  ،طرف



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ي نقاب با توجه به رفتارهاي مالمتيالگو  كهننقد و تحليل

 

125

ي هـا   كاسـتي ،ي عرفـاني هـا   با اسـتفاده از عمـق و تنـوع انديـشه    ،شود و از سوي ديگر 
 و  هـا    اين مقاله درنظـر دارد بـا بيـان شـباهت           .سي نيز بررسي گردد   شنا  رواني  ها  ديدگاه
، عـالوه بـر طـرح       يي كه بين مفهوم  نقـاب و رفتارهـاي مالمتـي وجـود دارد              ها  تفاوت
 آن، بـه تبيـين      ي  سانهشنا  رواناي مالمتي از طريق بعد      اندازي تازه از تحليل رفتاره     چشم

 بلكه با توجه به     ؛ نيست ،چه يونگ مطرح ساخته    اين نكته بپردازد كه نقاب منحصر به آن       
توانـد از تنـوع بيـشتري     مـي  الگـو  كهـن  ايـن  ،رفتارهاي متنوع و گاه متنـاقض مالمتيـان    

  .برخوردار باشد
  

   ناخودآگاه و خودآگاه .3
 سربرافراشته يياي است كه از درون دريا رهي خودآگاه روان مانند جز،ونگياز نظر 

 كه قلمرو ناشناس ي درحال؛مينيب مي ،رون آب استي را كه بي ما تنها بخش.است
تواند ناخودآگاه روان  مي يين قلمرويچن نير آب گسترده است و اي در زيپهناورتر

 ياراده و مركز خودآگاه صاحب ego(2 (»من« و ياريره همان هوشين جزي ا.باشد
 واپس ،ستيرش ني  قابل پذيا از لحاظ اجتماعي ،دارد ميچه را دوست ن  آن»من «.است

ز و يخ هي سايني به صورت سرزم،چه فرونشانده شده  آن.نشاند ميزند و فرو يم
شه ي است كه همينيجا سرزم ني ا.ابدي ميگسترش  يان من و ناخودآگاهي م،كيتار مهين

ز و يخ هين ساين سرزميونگ اي .دار سازديتواند خود را پد ميست و ي نده از آبيپوش
 خواند تا از مي) personal unconscious( »يناخودآگاه شخص«ك را يتار مهين
 او معرف آن جنبه از ي دهيكه به عق )collective  unconscious( »يناخودآگاه جمع«

 تنها به ي ناخودآگاه شخص. گرددزي متمااست، ناخودآگاه ،يروان است كه به تمام معن
 تحت نظارت و اراده  هرچند كامالًي خاطرات ناخودآگاه شخص.خود شخص تعلق دارد

ز بدون دخالت ي نيد و گاهياد آيتواند به  مي ،ف شودي ضعيكه فرونشان مي هنگا،ستين
  )46ـ43 :1346 ،فوردهام (.شود مي ي داخل خودآگاه،اراده
 ،دستار دورياكان بسي از ني كه آدمي است از خاطراتيا نهي گنج»يناخودآگاه جمع«

 است كه بر يمدركات  وين آثار مربوط  به مشهودات حسي ا.خود  به ارث برده است
وسته و يبه تجربه پ  تكرار شده وي متوالهاي در نسل ده وي عارض  گرد،اكان بشريذهن ن
ن تجارب و ي اونگي .ل داده استي تكامل نوع انسان را تشكي ده و عصارهيچك
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افته يل يها تشك  ما از آنيده و ناخودآگاه جمعياكان ما به ارث رسي را كه از نيمعلومات
سان  كي ، افراد بشري م در همهين مفاهي ا.خواند مي )archetype(»الگو كهن«است، 
 مختلف ي ساختمان مغز نژادهايسان كي ،ونگي به اعتقاد يسان كين ي علت ا.است
 كه از ي ناخودآگاه جمع،ونگي به نظر .هاست ز تحول مشترك آن ايان و ناشيآدم

ستم ين سيتر رومندي ن،افتهيل ي گذشته تشكهاي  نسلي  هم انباشته شدهيتجارب بر رو
الشعاع قرار   را تحتي و ناخودآگاه شخص»من«مارگونه ي است كه در موارد بيروان آدم

 گذاشته ي ناخودآگاه جمعيبر رو ي من و ناخودآگاه شخصهاي هي پااز اين رو ؛دهد مي
ن ي موجود در اهاي الگو كهن مطابق يادي تا حد ز،شده و علم ما از عالم خارج

 ، خردمندانه غفلت كندهاي شهي سودمند و اندهاي  اندوخته از»من« اگر .ناخودآگاه است
 )26ـ22 :1376، يبتول (.شود ميبهنجار ،  منحرف و ناحي از راه صحي روانهاي تيفعال
 بلكه ؛شود ميآگاه فرونشانده ني ناخود ال ممنوع به نقطهي ام صرفاً،ونگ معتقد استي
م يتواند به صورت مفاه مي ،كنون گذشته تاهاي  موجودات زنده در دورانهاي يريادگي

جا ثبت و   در آن، ناخودآگاه فرستاده شوندهاي هين اليتر ري و نمادها به زها  سمبل،كهن
 ،اًيل دهند و متوالي نوع انسان را تشكي تكامل رواني  و خالصه عصاره، گردندينگهدار
شود  مير آگاه ين تصاوي از اي زمان، فرد3)60، همان (. به ارث برسندي بعدهاي به نسل
: 1384 ،لسكريب (.ش زنده كنديدر زندگه را يات اولي آن تجربمجدداً يات خاصيكه تجرب

  )52ـ51
  

  يونگ و عرفان .4
 عرفان مشرق يش به سويگرا  وي خانوادگيط خاص زندگيل شرايونگ به دليد يقاع
اتش را بر اساس ي او نظر. داشتي و عرفاني اشراق،يشه در اعتقادات شهودي ر،نيزم

 او هاي دگاهيل است كه دين دليان گذارد و به همي بن»يسشنا روان-يعرفان«مباحث 
ش يبر عقل و تجربه و آزما ،سانشنا روانر يات ساي نظر.رسد ميده به نظر يچيغامض و پ

ات او ي درك نظر،لين دلي به هم؛ بر دل استوار است،ونگي ي هي است اما نظريمتك
ن عقل و دل سرگردان ي از علما و فالسفه كه همواره بياريونگ مانند بسي .دشوار است

 كه ين سهرورديالد خ شهابي اما مانند ش؛ن علم و عرفان گرفتار شده بوديبودند، ب
ن دو يز ايونگ ني ،جاد كندي انس و الفت ا،عقل و عرفان و دل ان علم ويمتوانست 
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 ي هي نظر4.تر ساخت كيگر نزديكدي به ،شي خو»تيشخص« ي هيمقوله را در نظر
  5.ك داردي در عرفان ارتباط نزديز  با خودشناسيونگ ني )individuation(»تيفرد«

 سه وي قابل مقايعرفان اسالم با ، مختلفهاي دگاهيونگ  كه از ديات ي از نظريكي
ان ي كه در م6مطرح كرده است، الگو كهن است كه تحت عنوان يمي مفاه،ق استيتطب
   . شودي نقد و بررس،ي مالمتيتواند با توجه به رفتارها مي »نقاب«ها،  آن
  

  نقاب .5
 هاي شي نماي  است كه ابتدا دربارهيني التي اصطالحي ترجمه ،)persona( نقاب ي واژه

 ، نقشيش هنگام اجرايگران نما ي دارد كه بازيرفت و اشاره به صورتك ميتر به كار ئات
 يها برا داند كه ما انسان مي ماسك يونگ نقاب را مترادف نوعي .زدند ميبه صورت 

تمان ي هو،ها تي موقعياريدر بسما  .ميكن مي استفاده ،ماني واقعهاي پنهان كردن خصلت
م  يكن مي مشخص ،شغل ك حرفه وي از يا برخورداري يدگك نقش در زني يرا با اجرا

 ،ك نقابيا خود را در پس يم يشو ميرنگ جامعه   هم،يل باطنيا به رغم اعتقاد و مي
 مخالف ي نگرش نقاب به كل، موارديا  در پاره.ميكن مي يسازا ظاهريم و يساز ميپنهان 
 حاصل سازش فرد با  بلكه؛ ندارديتيچ واقعي اساسا نقاب ه. ماستيت درونيشخص

-59 :1372 ،ونگي( ؟د باشدي چه با،ن موضوع است كه انسان در ظاهريجامعه بر سر ا
ها در زندگي ما اهميت خاصي دارند و تكامل الگو كهن بعضي از ، به اعتقاد يونگ7)60

ست و در  اها  در زندگي انسان،هاي مهمالگو كهن نقاب از جمله .ندتر  و نيرومندتر يافته
چه  گذاريم تا خود را چيزي جز آن مي مانند صورتكي است كه بر چهره ،حقيقت
ي خاصي ها  اتخاذ رفتارها و گرايش وبازي كردن   بنماييم و اين مانند نقش،هستيم

شولتس، ( .ي متفاوت يا افراد مختلف باشدها گوي نيازهاي موقعيت است كه پاسخ
 يقي ماست كه از وجود حقيت اجتماعي نقاب همان شخص، در واقع)166-167: 1369

رون يم وبا نقاب با جهان بيابي مي ما با نقاب در اجتماع حضور . فاصله داردها ما فرسنگ
 ،سايشم(.  دارديق مختلفي مصاد،ها  رمانات مخصوصاًي نقاب در ادب.ميشو ميمواجه 
كنيم  مييي را بازي ها  ما در زندگي نقشي  يونگ معتقد است چون همه)256: 1378

 در واقع به اعتقاد .رسد ميآور به نظر ن ي مختلف چندان زيانها تفاده از صورتكاس
 .تواند مفيد باشد مي صورتك حتي براي مقابله با رويدادهاي گوناگون زندگي ،يونگ
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 زيرا ؛آور باشد تواند بسيار زيان ميگاه   آن،البته اگر نقاب بر طبيعت فرد تاثير بگذارد
) 167 :1369 شولتس،(. شود مي بلكه به نقش تبديل ؛كند مي ديگر نقش بازي ن،شخص

 كه – ها تين موقعي در ا.ميشو مي يش از حد به نقابمان متكي ما ب، مواقعيبرخدر 
 ممكن ، با نقابيتي هم هو-برد ميفشان به كار ي توصيونگ اصطالح نخوت را براي

ر پنداشتن يبه حقا يمان دشوار كند ي را برا8»هيسا«ل مربوط به ياست حل كردن مسا
  )60: 1384 ،لسكريب( . منجر شود9»خود«
  

  رفتارهاي مالمتي و سير تحول و دگر گوني آن .6
 ي شهيد كه ريآ مين بري چن10ه مطرح شدهي مالمتي باره كه درياز مجموع مباحث

 وجود داشته و ،روان آنيان پي در م، تصوفيريگ  شكلي از همان ابتداي مالمتيرفتارها
 ي همه  باور،يا و خودپسندي مبارزه با ريعني ،اني مورد اعتقاد مالمتيسدو اصل اسا

م يش در تعالهاي شهي كه اندي عارف قرن سوم هجر،ي حارث محاسب.ان بوده استيصوف
 ي در رسالهر فراوان داشت يثأ ت، پس از او به خصوص در مكتب بغداديعرفان

 ،اي  مشكل ري به بررس»ايالركتاب «نوان   با عي در بخش،»ام بهاياهللا و الق لحقوق هيالرعا«
 با يي آشناي براين فصل از كتاب محاسبي ا.پردازد مي ، درمان آنيها ان انواع آن و راهيب

  )81: 1384 و ميرباقري فرد، يدهباش( .ست اگشا ار راهيبس زمينه نيان در ايد مالمتيعقا
محسوب  از آفاتيكي ،  همواره در مسير سالك،پسندي نيز در نظر صوفيان خود

از « . براي مبارزه با اين آفت بوده است،ي دشوار عرفاها بسياري از رياضت شد و مي
خواجه ابراهيم ادهم روايت آرند كه يكي وي را پرسيد كه هرگز خود را به مراد خود 

جا  يك بار در كشتي نشسته بودم و كس اندر آن: ام ده ديدي؟ گفت بلي؛ دوبار ديدهرسي
حالي بودم كه اهل آن   خلق داشتم و موي دراز گشته و بري و جامهمرا نشناخت 

اي بود كه   مسخره،كردند و اندر كشتي با آن قوم ستاني مي ، بر من فسوس و خندهكشتي
 استخفاف كردي ،هر زمان بيامدي و موي من بكشيدي و بكندي و با من به وجه تسخر

 ،بودمي و ديگر بار  شاد همي،نفس خودو بدان ذل   يافتمي و من خود را به مراد خود مي
 به دهي فراز رسيدم و سرماي زمستان مرا غلبه كرده بود و مرقعه ،اندر باراني عظيم
جا نگذاشتند و ديگر مسجد و   مرا اندر آن. به مسجدي فراز رسيدم.برتن من تر گشته

مدم و  با تون گرمابه آ. عاجز آمدم و سرما بر تن من قوت گرفت. همچنان،سه ديگر
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 آن . جامه و رويم سياه شد. دود آن به زير من برآمد؛دامن خود بدان آتش اندر كشيدم
ه را در يچه مالمت اما آن )94-93: 1386هجويري،( ».شب به مراد خود رسيده بودم

 است كه ي خاصي وهي ش،ز كرديان متماير صوفي از سا،ن دو خصلت ناپسنديمبارزه با ا
 رخ داد كه بعضا ير و تحوالتييوه تغين شي در ا، گذشت زمانش گرفتند و بايآنان در پ

 .گر تصوف شدي دهاي  فرقهين و حتا از جانب متشرعهايي ختن مخالفتيمنجر به برانگ
رو  ه روبي متفاوتهاي العمل وسته با عكسيه پيتوان گفت مالمت ميل ين دليبه هم

ه و ي مالمتي به معرف11يگوش و ابوسعد خري مانند ابوعبدالرحمن سلمي كسان.اند شده مي
ها را مورد انتقاد قرار   اعمال آنكه صراحتاً اند بدون آن ها پرداخته ان اصول معتقد آنيب

خواجه  .ستندينگر مي ، انكاريد و حتي تردي دهيه با ديگر به رفتار مالمتي دي برخ.دهند
: نويسد مي ضمن شرح حال ابوصالح حمدون قصار ،عبداهللا انصاري در طبقات الصوفيه

مذهب مالمت نه آن است كه بر شريعت نپايي كه مالمت آن است كه بر نفس خود «
كند تا او   مالمت نه آن بود كه كسي به وي حرمتي كار مي.نپايي و خود را قبول ننگاري

 مالمت آن بود كه در كار اهللا از خلق ناباك بود و سر خود او را .را مالمت كنند
حرمتي بر دست  ادبي و بي اباحت و تهاون شرع و زندقه و بياكنون قوم  ...گوشد مي

 پس ،االنس جامي نيز در نفحات )122-121 :1362 انصاري،( ».اند كه ما مالمتيانيم گرفته
 با ديدي انتقادي ،ها ضمن نقل سخنان خواجه عبداهللا مالمتيه و مشرب آناز معرفي 

  )61 :1336،  ميجا( .گويد  مالمتيان سخن ميي درباره
 از يك سو و برخوردهاي انتقادي طرفانه سلمي و خرگوشي ي بيها     در مقابل ديدگاه

 . نظر سومي نيز وجود دارد، خواجه عبداهللا انصاري و جامي از سوي ديگركساني مانند
اگر حقيقت   آدم بود و،اول مالمتي كه در جهان بود«: در مرصادالعباد آمده است

رت جلت  زيرا كه اعتراض اول بر حض؛ جلت بود حضرت، اول مالمتي،خواهي مي
 ابن عربي كه براي اهل مالمت )81: 1365 ،رازي( ».»اتجعل فيها من يفسد فيها«كردند 

 خود ي  بخش مستقلي از فتوحات مكيه،ل استيجايگاه وااليي در ميان اهل سلوك قا
 براي مردم ها نزد خداوند را به مالمتيه اختصاص داده و معتقد است اگر مكانت آن

  12.دادند مي مورد پرستش قرار ،عنوان خدايانه  مردم ايشان را ب،شد ميآشكار 
 يآرا 13،ه ابراز شدهيي كه در متون مختلف نسبت به مالمتهاي دگاهيان ديدر م    
 يري هجو. برخوردار استيشتري از ظرافت و دقت ب، در كشف المحجوبيريهجو
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 ،يكي راست رفتن و ديگر قصد كردن و سه ديگر: كند ميم ي تقس،مالمت را به سه وجه
كند و دين را   صورت مالمت راست رفتن آن بود كه يكي كار خود مي.ترك كردن

كنند و صورت  آن مالمت مي  خلق او را اندر.كند برزد و معاملت را مراعات مي مي
 ايشان مالمت قصد كردن آن بود كه يكي را جاه بسيار از خلق پيدا آيد و اندر ميانه

 خواهد تا دل خود را از .دلش به جاه ميل كند و طبعش اندر ايشان آويزد نشانه گردد و
 به تكلف راه مالمت خلق بر دست گيرد اندر ؛ايشان فارغ كند و به حق مشغول گردد

چيزي كه اندر شرع زيان ندارد و خلق از وي نفرت آرند و صورت مالمت ترك كردن 
گير شود تا به ترك شريعت و متابعت  اللت طبيعي گريبانآن بود كه يكي را كفر و ض

  14.كنم آن بگويد و گويد اين مالمتي است كه من مي
 نسبت به ،گريكدير با ي متفاوت و مغاهاي العمل ن عكسيروشن است كه ا     

ت ي در ماه،گذشت زمان  است كه بايقي به سبب تحوالت عم؛ي مالمتيرفتارها
 تنها به ،يا و خودپسندي مبارزه با ريه در ابتدا براي مالمت.آمدد يگونه رفتارها پد نيا

 ي حت،ن رفتاري از اهايي  نمونه.كردند مي بسندهك و عبادات خود يپنهان كردن اعمال ن
ز به چشم يم ادهم نياض و ابراهيل عي مانند فض،ي قرن دوم هجرين عرفايدر ب
 و يريگ  گوشه، گرفتار نشونديخودپسند ا ويكه در دام ر ني ايها برا  آن.خورد مي
 :گفت مياض يل عي فض.ح دادندي ترج،يزكاري از خلق را بر شهرت به تقوا و پرهيدور

 خلق را ،خواهم بيمار شوم تا به نماز جماعت نبايد رفت و نزد خلق نبايد رفت مي«
  ابراهيم ادهم نيز پس از رها كردن امارت بلخ و مهاجرت)96: 1382 ،عطار (»نبايد ديد

 چون مردمان . مدت نه سال در غاري در نيشابور به طاعت مشغول بود، ديار خويشاز
 چون به مكه .روي به مكه نهاد از آن غار بگريخت و، از كار وي  اندكي آگه شدند

 او خويشتن را در پيش قافله  . پيران مردم خبر يافتند و به استقبال او آمدند،رسيد
 از سخنان ابراهيم ادهم است كه )107-105همان، ( .انداخت تا كسي او را نشناسد

گاه مرا از   آن.ين حالي كه مرا پيش آيد آن بود كه به جايي رسم كه مرا بشناسندتر سخت
به وقت ناشناختن ذل كشيدن يا در وقت :  استتر  ندانم كدام صعب.جا بايد گريخت آن

 هركه  صادق نيست،ابراهيم ادهم معتقد بود) 111 ،همان(شناختن از عز گريختن؟
حالوت آخرت نيابد «: گفت ميبشر حافي نيز ) 112 ،همان( .شهرت خود طلب كند

  )134 ،همان(» .بدانند كه دوست دارد كه مردمان او را آن
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 يان برخي در ميطلب  غرور و شهرت،ييايرافتن زهديبا گذشت زمان و رواج 
 چون پنهان كردن ،ن دورهيا در .جاد شدي ايز تحوالتي ني مالمتيان، در رفتارهايصوف

 يزاريكردند كه ب مي  تظاهريان به انجام اعمالي مالمت،ديرس مي به نظر ني كافها يكين
 ،يد بسطاميزين رفتار را در شرح حال باي از اهايي  نمونه.ختيانگ مي را بر ،عامه مردم

 ،رمضاند در ماه يزي نان خوردن با15.توان مشاهده كرد ميز ي ن، مكتب خراسانيشوايپ
 يبرخ) 72: 1336 ،يريهجو( . مردم را از اطرافش پراكنده ساخت،كه مسافر بود با آن

اگر حال خود را از شما «: كند مي ثابت ،ن نوع رفتاريز اعتقاد او را به ايد نيزياقوال با
 شما .آوريد  طاقت آن نمي،كنيد و اگر مكشوف گردانم  زبان مالمت دراز مي،پنهان دارم
  در شرح حال يوسف بن حسين هم آمده )163: 1382 ،عطار( »؟ايد كردب را چه مي

 ، پيري ديد نشسته، رسيد)يوسف بن حسين( به خانه او )ابوعثمان حيري(چون «: است
 .ريخت  نور از روي او مي، پيش او صراحي و پياله نهاده،پسري امرد صاحب جمال

يوسف گفت  ... متحير شدعثمانبگفت كه ابو چندان سخن عالي ،آمدچون به سخن در
  برداشتم و،آموزم و در اين گلخن صراحيي افتاده بود  قرآنش مي.اين امرد پسر من است

 ابوعثمان گفت . باز خورد كه كوزه نداشتم،پاك بشستم و پر آب كردم تا هركه خواهد
سف گفت از براي گويند؟ يو چه مي گويند آن كني تا مردم مي از براي خدا چرا چنين مي

 ابوعثمان چون اين .كس كنيزك ترك به معتمدي به خانه من نفرستد كنم تا هيچ آن مي
 در كار او رگي از ، استتر  در پاي شيخ افتاد و دانست كه هركه به صالح مشهور،بشنيد

  ) 387-386: همان(» .مالمت است
 غالبا ،ن به مقصود خوددي رسيد كه آنان برايآ ميان بر ين دسته از مالمتياز رفتار ا

ن ي اما به ندرت در عملكرد ا؛شدند ميپسند جامعه متوسل   خالف عرف وييبه رفتارها
گر ي دي  نكته. اشاره شده است،عت باشدي كه تعرض به احكام شرييگروه به رفتارها

 .كردند ميد يك تأي مالمتهاي وهيز به شيدان نيت مرين دوره در تربيخ اين كه مشايا
 »صاحب تبع و صاحب قبول« داشت از بزرگان بسطام كه يديد مريزيند كه باا آورده
لم اما يالل الدهر و قائم سال است كه صائم يت كرد كه من سيد شكايزي نزد باي روز.بود
محجوبي به «ست كه تو  اخ گفت علت آني ش.ابمي مي ني اثر،ييگو مين علم كه تو ياز ا

و موي سر و محاسن باز كن و اين جامه كه بر:  پس به او امر كرد كه»شنفس خوي
 ،را بهتر شناسندو  بيرون كن و ازاري از گليم در ميان بند و بر سر آن محلت كه ت،داري
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جوز كن و پيش خود بنه و كودكان را جمع كن و بگو هركه مرا  اي پر بنشين و توبره
گرد تا  ر مي در شه. دو جوز دهم، زنداي هركه دو سيلي سيليي زند يك جوز بدهم و
  )173 ،همان( .ستازنند كه عالج تو اين  كودكان سيلي بر گردنت مي

ه  مختلف منتقل شد و بهاي قهي به طريم مالمتي و تعالها شهي اند،با گسترش تصوف
-551: 1364 ،يي بخاراييرجا( .ثر واقع شدؤ م،هي چون  قلندريژه در ظهور مشربيو

 موجب شد ،دا كرده بوديان مردم پي در ميمت مالهاي شهي  كه انديوعيشهرت و ش) 553
 دند ويچين مشرب پي خود را در لباس ا،گران يان و اباحي قلندر،ي باطنهاي مشرب

 يا جا كه عده تا آن) 19: 1378 ،ينارليگلپ( . مالمت وانمود كردندياحوال خود را مقتضا
 يخوار  روزهماز و ترك ن،يرشرعي به انجام امور غ،طلب با استفاده از نام مالمت فرصت

ادامه  افت ويه رواج ي از قرن پنجم به نام مالمت ظاهراًين انحرافاتي بروز چن.پرداختند
 نشده كه نام برده يخ مالمتيك شي  ازي حت، كه از قرن ششم به بعديا  به گونه.دا كرديپ

 تالوق  امامي به جا.رش برخوردار باشدين از احترام و پذيشي پهاي خ دورهيمانند مشا
خوردند  مي نشستند كه آشكارا شراب ياني قلندر، و ابن منازل عالم و محدثي ثقفيعل
  )31 ،همان( .دادند مياعمال خالف شرع انجام  و

  
  ي مالمتيها  نقاب يونگ در رفتاري  نقد و تحليل نظريه.7

 ،ي مالمتي با گذشت زمانها  با توجه به سير تحول در انديشه،گونه كه ذكر شد همان
نوع عملكرد متفاوت در رفتار كساني كه موسوم به مالمتي بودند يا خود را اهل چند 

كرد هردسته به توان در عمل ميي نقاب را الگو كهن .شود مي ديده ،ناميدند ميمالمت 
  :شرح زير تحليل كرد

ها غالبا مقبول واقع شده و مشي و رفتار آنان   آني اي از مالمتيان كه شيوه  دسته.1. 7
اند كه ديگر جدا   مالمتيه با حق چنان يكي شدهي طبقه: نه معرفي شده استگو اين
دارد و فقط حال   ماهيت آنان را پوشيده مي، خداوند پس از اين اتصال.شوند نمي

 بدين نحو آنان .سازد  ظاهر مي،ظاهري آنان را كه  افتراق  از دنيا و انقياد به شرع است
مالمتيان به اظهار كرامت رغبتي نشان   اين دسته از16.اند الجمع پنهان شده در حالت جمع

تنها افعال معقول و مشروع را ظاهر  كردند و ميدادند و حاالت صوفيانه را پنهان  مين
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 شهره ،ذكر  كسوتي خاص نداشتند و مشايخ آنان نيز خود را با وعظ و،ساختند مي
  17. فرقي نداشت، مردمي هگشت و با عام مياند ابوحفص با لباس عادي   گفته.كردند مين

، گويد مي از چهل و پنج اصل مالمت سخن ، خودي در رساله  ميابوعبدالرحمن سل
داند و  ميمالمتي تظاهر به عبادت را شرك و تفاخر به احوال باطني را ارتداد : از جمله

 موافقت خود ، مانند نماز جماعت،ناپذير است يي بودن آن اجتناببه جز اعمالي كه مر
 مالمتي ذكر قلبي . مشغول است،كند و تنها به مبارزه با نفس خويش ميبا شرع پنهان را 

 ،با توجه به اين اصول) 436-402: 1372،  ميسل( ....دهد ميرا بر ذكر لفظي ترجيح 
زدند  ميروشن است كه مالمتيان نقاب زاهد و عابد بودن را كه اكثر صوفيان بر چهره 

رسد  مي بنابراين به نظر .اند  از چهره برداشته،اقع شوند مردم وي تا مورد قبول عامه
 نوعي نقاب ،نوع كسوتي كه فرد را از خلق متمايز كند پوشيدن صوف و خرقه يا هر

كسوتي خاص  ، همين كه ابوحفص حداد، يكي از پيشوايان مالمتيه.شود ميمحسوب 
 شهرت نيز .تيد اين مطلب اسؤ م،گشت مينداشت و با لباس عادي ميان خلق ظاهر 

 نقاب پسنديده داشتن ،يكي از نتايج محبوب و مقبول عامه بودن و به عبارت ديگر
    .است

كنند و رغبتي به وعظ و ذكر نشان  مي اول مالمتيه چون تظاهر به كرامت ني دسته
توجه به يك ،  البته در رفتار اين دسته از مالمتيان.كنند مي شهرتي نيز حاصل ن،دهند مين

 پنهان »مع الجمعج«ها در حالت  كند كه آن مي وقتي سلمي اشاره .ري است ضرونكته
سي شنا روانگر اين است كه در عرفان نوعي از نقاب وجود دارد كه در   بيان،اند دهش

نهد  ميبندگان خاص خود  يونگ به آن توجهي نشده و آن حجابي است كه خداوند بر
 مالمتي صادق براي دوري از ريا ،عبارت ديگر به .ها از اغيار پوشيده بماند تا حاالت آن
 كسوت خاصي كه موجب شهرت ،زند مينقاب زهد و عبادت بر چهره ن ،و خودپسندي

 ي  خود را متمايز از عامه،طور كليه سازد و ب مي ظاهر ن، كرامت،كند مي بر تن ن،او شود
قيقيش از خلق پوشاند تا حاالت ح مي در اين مرتبه حق حجابي بر او 18داند ميمردم ن

داند كه فرد  ميجا كه يونگ نقاب را تنها صورتك مورد قبول جامعه   از آن19پنهان بماند
 اين شخصيت غالباً  و–زند  ميرا براي پنهان كردن شخصيت حقيقيش بر چهره  آن

 توان آن مي از بيان و تحليل اين نوع نقاب كه –داراي خصوصيات منفي و ناپسند است 
  .، غافل بوده است ناميد»حجاب غيرت الهي«بعد عرفانيش، را با توجه به 
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 تظاهر به ،ها  دوم مالمتيه كساني هستند كه عالوه بر پنهان كردن نيكيي دسته. 2. 7
 نان خوردن بايزيد در ماه رمضان يا .اعمال خالف پسند جامعه را نيز در پيش گرفتند

نشان براي مشايخ به شاگرداتعاليم بعضي   يوسف بن حسين ذكر شد وي چه درباره آن
 .يي از رفتار اين دسته از مالمتيان استها كردن نمونه شكستن نفس مانند گدايي

 پس نان از درها .ابوحفص حداد هرروزي به ديناري كار كردي و به درويشان دادي«
 االسالم گفت كه با شيخ) 1182: 1387 مستملي بخاري،( ».خواستي و روزه گشادي

 به باحفص آمد باحفص . سيد از شاگردان باحفص از كويان نشابورمحمد آهنگر بود
ده و از آن هيچ بمخور و خود را  كن و فرا درويشان مي وي را گفت كه آهنگري مي

 گفتند آن . مردمان زبان فرا وي كردند.كرد چند چنان مي  يك.خور كن و مي سوال مي
آوردند كه حال وي چون  به جاي .كند كند و سوال مي حرص وي نگريد كه كار مي

 باحفص گفت چون به جاي . وي را قبول بخاست دست برو بگشادند به احسان.است
 ».ده خور و مي كني مي كه مي  از آن. هنوز سوال مكن كه بر تو حرام شد،آوردند آن حال

توان گفت اين گروه نيز نقاب زهد و عبادت و مقبول خلق  مي) 115 :1362 انصاري،(
 تر  پيچيده، اما تحليل نقاب در رفتار اين دسته از مالمتيان؛اند هره برداشتهبودن را از چ

آن ي   بيشتر اين افراد براي آن كه از همراهي خلق و قبول عامه كه نتيجه.است
پرداختند كه  مي به انجام اعمالي ، رها شوند،غفلت از حق است پراكندگي خاطر و

ن كه در باطن به انجام احكام شريعت پايبند ها با اي  آن.خالف عرف و پسند جامعه بود
زدند تا از ريا و خودپسندي در امان  مي نقاب ناپرهيزكاري به چهره ،بودند اما در ظاهر

شود كه  مي در رفتار اين دسته از مالمتيه نيز نقابي مطرح ،طور كه پيداست  همان.بمانند
ها نقش مورد پسند جامعه بنابراين نقاب تن . متفاوت است،با مفهوم مورد نظر يونگ

زنند كه مورد  مي گروهي نيز هستند كه نقابي بر چهره ، بلكه در ميان صوفيان؛نيست
خوريم  مي برخي بر ، در ميان عرفا به شرح حال.شوند مينفرت و بيزاري جامعه واقع 

اي بود كه انكار  اند اما عملكرد آنان به گونه  هرچند صراحتاً مالمتي معرفي نشدهكه
 عين القضات ، حسين بن منصور حالج.انگيخت مي مردم را بري شرعين و عامهمت

ها را در معرض  همداني و شيخ اشراق از جمله كساني بودند كه تعاليم و سخنانشان آن
دهد كه ما با ويژگي ديگري  ميمل در رفتار و معتقدات اين گروه نشان أ ت.اتهام قرار داد

 در طول تاريخ . تحليلي مورد توجه قرار نگرفته استسيشنا روانرو هستيم كه در  هروب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ي نقاب با توجه به رفتارهاي مالمتيالگو  كهننقد و تحليل

 

135

، هرگاه يكي از عرفا مفاهيم عرفاني و تعاليم خويش را به  ميعرفان و تصوف اسال
پرداخت كه  ميكرد كه باالتر از حد درك و فهم عامه بود يا به نكاتي  مياي بيان  گونه

دادند يا به قتل  مي او  نسبت الحاد و بي ديني به،انگيخت ميحساسيت متشرعان را بر
 ،گونه كه هست  اين دسته از عرفا افكار و حاالت خويش را آن.كردند ميمحكومش 

 مورد تهمت قرار ، برتر از درك عامه استجا كه اين افكار غالباً كنند و از آن ميآشكار 
  .گيرند مي
يي كه ها ه به دنبال شهرتي كه مالمتيه به دست آوردند و نفوذ اين مشرب در طريق.3. 7

 . پديد آمد،اي نيز به نام قلندريه  فرقه، پنجم و ششم رواج يافت،ي چهارمها در سده
:  بر فرق ميان مالمتيه با قلندريان اصرار دارد و معتقد است،جامي در نفحات االنس

 ».اند  اسالم از گردن برداشتهي  ربقه،ومنداي كه در اين زمان به نام قلندري موس طايفه«
: نامد كه مي »متشبه مبطل به مالمتيه«او همچنين گروهي را ) 15: 1336جامي، (
 مبالغت ،بر اظهار فسق و فجور اخالص كنند واي باشند هم از زنادقه كه دعوي  طايفه«

 تحليل )15، همان («. مالمت خلق و اسقاط نظر مردم است،نمايند و گويند مراد از اين
 اين . هماهنگي بيشتري دارد، در نظر داشتچه يونگ  در رفتار اين دسته با آننقاب

 خود را ،شمردند ميگروه كه انجام اعمال خالف شرع و ترك دستورات ديني را مباح 
از  ناميدند تا شخصيت حقيقي خود را در پشت نقاب مالمت پنهان سازند و ميمالمتي 

هرتي نيز  ش، به دليل محبوبيتي كه مالمتيه نزد مردم به دست آورده بودند،اين طريق
گزارد و  مي نماز ن)قرن هشتم هجري( »شيخ سليمان تركمان«طور كه   همان.حاصل كنند
 كه »علي كردي« اما مورد احترام علماي ظاهر بود يا ؛خورد مي آشكارا روزه ،در رمضان

  .الدين سهروردي به زيارت او رفته بود  شيخ شهاب،با وجود عدم رعايت احكام شرع
و وقتي مرا با يكي از اين مدعيان «: نويسد ميهجويري نيز ) 20 :1336 ،گلپينارلي(

 ». روزي وي به معاملتي خراب پديد آمد و عذر آن مالمت آورد. صحبت افتاد،مبطل
  )90 :1386هجويري، (

در ، سي يونگشنا روانتوان رفتارهاي مالمتي را با نظريه نقاب در  مي ،طور كليه ب
  : مقايسه كردجدولي به شكل زير
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  نقاب از ديدگاه يونگ  نوع نقاب در رفتارهاي مالمتي  دسته بندي رفتارهاي مالمتي

اي از عرفا تنها به پنهان كردن  دسته
  .كردند ها و عبادات بسنده مي نيكي

ها در حجاب غيرت الهي   آن
كه نقاب زهد و  پنهانند در حالي

  .عبادت را از چهره برداشته اند

 به اين ،سي  يونگشنا رواندر 
  .نوع نقاب توجهي نشده است

كه عالوه بر پنهان   ديگراي دسته
ها به انجام اعمال  كردن نيكي

خالف پسند جامعه تظاهر 
  .كردند مي

قاب زهد و عبادت را ها ن آن
قاب  ن،در عوض داشته وبر

  .اند رفتارهاي ناپسند بر چهره زده

 مغاير با اين نوع نقاب كامالً
 يونگ است و در ي نظريه
 به آن ،سي تحليليناش روان

  .پرداخته نشده است
هايي كه با استفاده از نام  فرقه

مالمتي به انجام اعمال خالف شرع 
  .پرداختند مي

 كه به –اين دسته نقاب مالمتي 
آشنا و مورد احترام تبديل شده  نامي

زنند تا اعمال خالف   بر چهره مي–
  .شرع خود را موجه جلوه دهند

عادل اين نوع نقاب تقريبا م
نقابي است كه يونگ مطرح 

  .كرده است

تعاليم  آن دسته از عرفا كه سخنان و
ن را اها حساسيت عوام و متشرع آن

  .انگيخت برمي

ها نقابي بر چهره ندارند و افكار  آن
 فاش ،پرده هاي خود را بي و انديشه

 به كفر و  دليلكنند به همين مي
  .شوند ديني منسوب مي بي

 به اين ،سي يونگشنا رواندر 
  .موضوع نيز پرداخته نشده است

  
  گيري نتيجه. 8

 – فرهنگي ،ي متعدد تاريخيها  بسيار پيچيده و داراي زمينه، رفتارهاي مالمتيي مقوله 
 تحليل و بررسي ،ختي است و تاكنون از ابعاد مختلفشنا روان اسطوره اي و ،اجتماعي

ي ها  بررسي ريشه،نمايد مي ضروري ،ه درباره رفتارهاي مالمتيچ آن  اما؛شده
 نقاب ، يونگي  در نظريه.كنون مورد توجه قرار نگرفته استختي آن است كه تاشنا روان

آن همان نقشي است كه جامعه از فرد انتظار دارد و فرد شخصيت حقيقي خود را پشت 
ي  با تحليل اين نظريه در رفتارهاي مالمت.سازد تا مقبول جامعه قرار گيرد مينقاب پنهان 

يابيم كه  مي به اين نتيجه دست ،گرفت ميكه براي مبارزه با ريا و خودپسندي صورت 
 با بررسي سير . نيست،سي يونگ ارائه شدهشنا رواننقاب تنها منحصر به تعريفي كه در 
كنيم كه  مي به انواع ديگري از نقاب نيز دست پيدا ،تحول و دگرگوني رفتارهاي مالمتي

دهد  مينقابي كه خداوند بر بندگان خاص خود قرار . 1: ه استاز ديد يونگ پنهان بود
؛ دـرا حجاب غيرت الهي نامي توان آن ميها از اغيار پنهان بماند و  تا حاالت معنوي آن

اي از صوفيان براي مبارزه با ريا و خودپسندي بر چهره  نقاب ناپرهيزكاري كه دسته .2
نقاب تكفير و الحاد كه . 3 ؛بند بودند ت پاي به احكام شريع،كه در باطن  با آن؛زدند مي
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 نقاب .4 ؛كردند ميها را به قتل محكوم  زدند و آن مي عارفان تندرو ي مردم بر چهره
زدند تا اعمال خالف شرع خود را موجه جلوه  مي بر چهره ها مالمتي كه برخي فرقه

مبناي اين   براز آغاز تاكنون ي عرفاني و رفتارهايي كهها  پژوهش در انديشه.دهند
زده و بازتاب اين رفتارها در آثار ادبي  مينمايان سر  از عارفان راستين يا صوفيها انديشه

 بايد توجه  اما؛آيد ميسانه به شمار شنا روان بستري مناسب براي نقد ،زبان فارسي
 نه ،سيشنا رواني ها قيد و شرط نظريه ي منفعالنه و پذيرش بيها العمل داشت كه عكس

 نقد ي يي در حوزهها فهمي تواند به كج مي بلكه ، به نفع مطالعات ادبي نخواهد بودتنها
 زماني نتيجه بخش خواهد بود كه در كنار ، مطالعاتي از اين دست.ادبي نيز بينجامد

ي ها  به بيان نواقص و كاستي،سي داردشنا رواني ها يي كه نقد ادبي از ديدگاهها استفاده
ي عرفاني در زبان ها دازد تا جايگاه ارزشمند آثار ادبي و انديشه نيز بپرها اين ديدگاه

 با توجه به اين نتايج . ناديده انگاشته نشود،سيشنا روان نظريات ي  در سايه،فارسي
 ارتباط خاصي وجود ،ي عرفانيها سي با انديشهشنا روان ميان مكاتب ،توان گفت مي
ختي افكار و رفتار عرفا را شنا روانان علل تو مي ها  با تحليل و مقايسه اين انديشه.دارد

توان بسياري از نظرات  مي ،با استفاده از مباحث عرفاني مورد بررسي قرار داد و
  .سي را تكميل كردشنا روان

  
  ها شتياددا

 ،ي يونگها ي مربوط به ديدگاهها ي اينترنتي زير نيز براي آگاهي از پژوهشها  سايت.1
  :شود ميپيشنهاد 

htm.mundus/com.thezodiac://http 
uk.ac.uwe.info://http 

ir.articlefa://http  
و  اصـل واقعيـت قـرار دارد    ي حوزه اي از روان است كه تحـت سـيطره       egoمن يا    .2

 ،بيلـسكر ( .كنـد  مـي  زيرا تحريكـات غريـزي را تعـديل          ؛انديشي است  مظهر خرد و مĤل   
1384 :81(  

، پذيرفتن اين  پذيرش مفاهيم ناخودآگاه جمعي و الگوهاي باستانيي  الزمه.3
 توانسته اند به طريقي از ،مطالب يادگيري شده فرض است كه اطالعات و مفاهيم و پيش

ها  در طول ميليون  وارد شوند و،ي دورها زنده در گذشتهساختارهاي ژنتيكي موجودات 
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اگرچه يونگ هرگز  . منتقل گردند و نهايتا به انسان به ارث برسند، نسل اندر نسل،سال
از نظر  ، ولي اكنون دانشمندان، خود ارائه دهدي براي نظريه  مي علينتوانست داليل

براي آگاهي بيشتر ) 218 :1376 ،توليب( .اند يي را به اثبات رساندهها چنين ديدگاهعلمي 
  )16-13: 1376 ،يونگ: ك.ر. (از مفاهيم ضمير ناخودآگاه فردي و جمعي

 ، و بيلسكر73: 1376 ،بتولي: ك.ر(،  براي آگاهي از هشت تيپ شخصيتي يونگ.4
1384 :45-51(   

د آموزن مي خودآگاه و ناخودآگاه درون فرد ، فرديت يعني فرايندي كه در جريان آن.5
  انسان زماني كامالً، به نظر يونگ.ساز شوند  محترم بشمارند و هم،همديگر را بشناسند

: 1359 ،يونگ( .شود كه فرايند فرديت كامل شود مي كامل و شادمان ، آرام،يافته وحدت
15(  
 ؛56-51: 1384 ،بيلسكر: ك.ر(ي مورد نظر يونگ، ها تايپ ي آگاهي بيشتر از آركي برا.6

  )63-47 :1376، و بتولي112-16: 1376  يونگ،؛87-57: 1346 ،فوردهام
 سازگاري اجتماعي است  نقاب صورت ظاهر فرد در اجتماع و زره محافظ، در واقع.7

نامتناسبي بيابد كه به  ممكن است چنان رشد ،اي ضروري است و چون حاصل مصالحه
  )17 :1372 ،يونگ( .گير بدل شود نقابي نفس

  ،كنيم مي چيزي از وجود ماست كه انكارش ، يونگي ظريه در ن)shadow( سايه .8
 محتواي ، سايه، به عبارت ديگر. مهار ورامش كرد،بايد به نوعي شورد و ميبر ما 

16: 1376 ،يونگ( .ست ا فضايل ماناخودآگاهي است كه در حكم ضد و مخالف(  
ن در بدو تولد  انسا»خود« به نظر يونگ . مبناي قوام يافتن فرد است،)self( خود .9

كنيم و با از  مي ما با گذشت زمان آرام آرام رشد .طور كامل شكل نگرفته استه هنوز ب
  )53-52 : 1384 ،بيلسكر( .شويم كه هستيم مي آن كسي ،سر گذراندن فرايند فرديت

 ؛قاسم غنـي  اثر  تاريخ تصوف در اسالم     : هي بيشتر از اين مباحث بنگريد به       براي آگا  .10
از  جلد دوم    ؛منوچهر مرتضوي اثر   مكتب حاظ    ؛ عبدالباقي گلپينارلي   از متيهمالمت و مال  

 ؛ سوانح احمـد غزالـي  ؛به كوشش نصراله پورجوادي    ميمجموعه آثار ابو عبدالرحمن سل    
ي عرفـاني نـصراله     هـا    پـژوهش  ؛احمد علـي رجـايي بخـارايي      اثر  فرهنگ اشعار حافظ    

  ).ي كدكنيرضا شفيع، اثر محمد قلندريه در تاريخ وپورجوادي
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 بوده ،االسرار ابوسعد خرگوشي كه معاصر سلمي  در تهذيب، باب مالمت ظاهراً.11
.  مطرح كرده استتر مطالب را دقيق وي ليف شده وي سلمي تأ  مالمتيهي پيش از رساله

  )42-41 :1385 ،پورجوادي: ك.ر(
  . ابن عربي اثرجلد سوم فتوحات مكيه: ك.ر. 12
 مالمتيه ي  نظرات نويسندگان مختلف دربارهي  مقايسهي زمينه براي آگاهي بيشتر در .13

  )32 :1385 ،پورجوادي: ك.ر(
را در وصف مالمتيان  »يعرفهم غيرياوليايي تحت قبابي ال«قدسي  هجويري حديث .14
  )78-68 :1336 ،هجويري( .داند مي
شوند اما  يمكه غالبا ابراهيم ادهم يا بايزيد بسطامي مالمتي شمرده ن  با وجود آن.15

 .همانگونه كه گفته شد اصول اوليه مالمتيان در ميان تمام صوفيان مورد قبول بوده است
بنابراين ذكر نمونه از رفتار بايزيد مغايرتي با موضوع مورد بحث ندارد به خصوص كه 
كساني مانند سلمي و هجويري نيز به احوال و اقوال بايزيد و ابراهيم ادهم در بيان 

  .يه استناد كرده انداصول مالمت
  )403 ص ،2، جمجموعه آثار سلمي: ك.ر( براي آگاهي بيشتر .16
 بنيادي مسلك مالمتيه را از قول ابوحفص ذكر  ي ين تعريف براي انديشهتر  جامع.17

مراعات اسرار خود  اهل مالمت قومي هستند كه با خداوند به حفظ اوقات و«: اند كرده
 ،چه از عبادات و اعمال خود آشكار كند در مورد آنكنند و نفس خويش را  قيام مي

سازند و   ظاهر مي،هايي را كه بدان دچار هستند نمايند و براي مردم زشتي سرزنش مي
 ،بينند چه از ظواهر ايشان مي دارند تا مردم به سبب آن هاي خويش را پوشيده مي نيكويي

 به ،دانند ز درون خويش ميچه ا واسطه آنه آنان را سرزنش كنند و خود ايشان نيز ب
  )345 :1372،  سلمي( ».پردازند نكوهش نفس خود مي

 سري است ميان او و ، مالمتي معتقد است كه معامله او با خداوند، به عبارت ديگر.18
 بنابراين در پوشيده داشتن .گاه شودآ ،درست نيست غير خدا بر آن سر پروردگارش و

 به هيچ وجه ،تي كه بر محبوب خويش دارداز غير اعمال خود بسيار جدي است و
  )345: 1372، ميسل( . با خبر گردد،دهد كه ديگري از پيوند او با محبوب مياجازه ن

  .14شماره   يادداشت :ك.ر. 19
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: ي ابوطالب صارمي، تهران ترجمه. هايش انسان و سمبول) 1359( . كارل گوستاو،يونگ

 .اميركبير
 ، پروين فرامرزيي  ترجمه.ها  روياها و انديشه،خاطرات) 1370(. كارل گوستاو،يونگ

   .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد
 ، محمدعلي اميريي  ترجمه.سي ضمير ناخودآگاهشنا روان) 1373(. كارل گوستاو،يونگ

   .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران
 چاپ و انتشارات ي موسسه:  مشهد.چهار صورت مثالي) 1376(. كارل گوستاو،يونگ

  .آستان قدس رضوي
 .توس:  تهران، جالل ستاريي ترجمه. جهان نگري) 1382(. كارل گوستاو،گيون


