فصـلنامة ادبیّات عــرفانـی و اسطـورهشنـاختی
س 16ـ ش 29ـ تابستان ( 99از صفحه  19تا )95

بررسی و مقایسۀ سفر با روح در کتاب سرخ یونگ و معارف بهاء ولد


بیتا طحان ـ محمّدرضا روزبه ـ سیّدمحسن حسینی مؤخر ـ علی نوری

دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه لرستان ـ دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه لرستان ـ
دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه لرستان ـ دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه لرستان

چکیده
کتاب سرخ اثری غیرمتعارف از کارل گوستاو یونگ است که نوادگان او اخیراً اجازة انتشارش
را دادهاند .یونگ در این کتاب با زبانی نمادین ،به شرح تحوالت روحی یا پیگیری «تصاویر
درونی» خویش و تالش برای یافتن روح فراموششدة خویشتن میپردازد .معارف نیز تنها اثر
به جای مانده از بهاء ولد است که در آن مکاشفات روحی خود را بیپروا بیان کرده است .این
پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی ،سفر با روح را در دو اثر مزبور بررسی میکند؛ بدین
ترتیب که به شرح چگونگی سفر با روح و مقایسة روح یونگ« ،روح اعماق» و «روح زمانه»
در کتاب سرخ ،با روح بهاء ولد ،اهلل ،عقل و نفس در معارف و تحلیل آنها پرداخته میشود و
در پایان نتایج حاصل از این سفر ذکر میگردد .هدف از تحقیق بیان وجوه تشابه و تمایز
دیدگاه یک عارف و یک روانشناس است .نتایج پژوهش نشان میدهد که یونگ عالوه بر
روح خویش از روح اعماق سخن میگوید که راهنما و رهانندة او از اسارت روح زمانه است،
اما بهاء ولد از انواع روح چیزی نمیگوید و تنها هدایتگر او ،اهلل است .در پایان سفر ،پس از
قتل قهرمان درون (نفس) به دست یونگ ،خورشید اعماق در اندرونش طلوع میکند .در
معارف نیز بهاء ولد نفس را میکشد و روح او منور به انوار الهی میشود.
کلیدواژهها :یونگ ،کتاب سرخ ،بهاء ولد ،معارف ،روح.
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مقدمه
کارل گوستاو یونگ1961( 1ـ  )1552در سوئیس دیده به جهان گشود .او هم به
علوم انسانی عالقه داشت و هم به علوم طبیعی و باستانشناسی ،اما تصمیم به
اخذ تخصص در رشتة روانپزشکی گرفت( .بیلسکر55 :1951 5ـ )51روانشناسی
تحلیلی یونگ منحصربهفرد است ،زیرا بُعد تازهای را به نظریة شخصیت افزوده
که به «ناهشیار جمعی» موسوم است ،درحالیکه اغلب نظریهپردازان دیگر به
جنبههایی از شخصیت انسان که به مسائل ماوراءالطبیعه و غیبی مربوط میشوند،
نپرداختهاند( .فیست 9و دیگران )192 :1999
یونگ و فروید در سال  1905یکدیگر را مالقات کردند و همکاری حرفهای
آنان تا سال  1919ادامه داشت( .بیلسکر 51 :1951ـ )59پس از آن ،میان ایشان
اختالفنظرهایی به وجود آمد ،زیرا یونگ ادعا میکرد برخی جنبههای اساطیر
میتواند در رفتارهای فرد تأثیر بگذارد ،حتی اگر آن فرد هرگز آگاهانه با آن
اسطورهها سروکار نداشته باشد .همچنین او اعتقاد داشت که گرایش فروید به
تفسیر جنسی رؤیا ،منجر به کیفیتی ماللآور در تعبیر رؤیا میشود .بدین ترتیب،
فروید دریافت که یونگ روانشناسی علمی او را مردود میشمارد( .همان12 :ـ)11
کتاب سرخ (1990ـ )1919حاصل یک دورة از تجربیات روحی خاص یونگ
یا به قول خودش« ،پیگیری تصاویر درونی» اوست؛ مهمترین سالهایی که
جریانی اسرارآمیز از ناخودآگاه وی جاری شده بود )5 :1992( .او حکایت میکند
که در آغاز جوانی ،درمییابد که شخصیتی مسن و صاحب اقتدار یا یک ندای
تجربه ،در ساختار شخصیتش جای دارد .یونگ این جنبه از شخصیتش را
«شخصیت شمارة دو» نام گذاشت و در دورة تأمل در نفس ،این پیرمرد فرزانه را
«فیلیمان» [در کتاب سرخ «فیلمون»] نامید؛ نام اندیشمندی عارف در دورة
یونانیگرایی .یونگ شرح این تجربیات روحی را در چند کتاب سیاه و سپس در
کتاب جدید که به کتاب سرخ معروف شده است ،به رشته تحریر درآوره است؛
عنوان سیاه و سرخ برگرفته از رنگ جلد کتابها است .او در سال  1925اعالم
کرد که کتابهای سیاه و کتاب سرخ مستندات زندگینامهای و خودنوشت
2. Richard Bilsker
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1. Carl Gustav Jung
3. Feist
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اوست و نمیخواهد آنها را منتشر کند ،زیرا خصلت پژوهشی و محققانه ندارند.
یونگ در سال  ،1961چشم از دنیا فرو بست اما وارثان او خود را متعهد به
اجرای وصیت وی و نگاهداری این کتابها میدانستند .در سال  ،1991مشخص
شد مجموعة بزرگی از دستنوشته و کتابی به نام مُداقات وجود دارد که با
کتابهای مذکور در ارتباط هستند .سرانجام ،در سال  ،5000این آثار اجازة
انتشار پیدا کردند و مسئولیت ویراستاری آنها به سونو شمدستانی 1،محقق
سنگاپوری ،سپرده شد( .یونگ 12 :1992ـ)11
محتوای کتاب سرخ ،شرح سفر یونگ با روح خود و در واقع ،شناسایی
خویشتن است؛ ما در ادامه به جزئیات این سفر اشاره خواهیم کرد .ضروری است
به این نکته اشاره کنیم که یونگ در این اثر ،از چند نوع روح سخن میگوید:
روحی که متعلق به اوست و در ورای هر چیز قرار دارد (خرده بقایای افکار و
رؤیاها در واقع بیان این روح او هستند)« )115 :1992( ،روح اعماق» و «روح
زمانه» .یونگ برای روح در معنای نخست ،از ضمیر مؤنث و برای روح در معنای
دوم و سوم ،از ضمیر مذکر استفاده میکند( .همان ،119 :مترجم) البته همة این
روحها متعلق به خود او و در واقع جنبههای گوناگون شخصیت وی هستند.
در سوی دیگری از جهان ،محمّدبن حسینبن احمد خطیبى ملقب به
سلطانالعلما و معروف به بهاء ولد ،پدر مولوی ،نیز در معارف ،سیر و سلوکی
مشابه را ترسیم کرده است .مریدان مولوی ،نسب وی را به ابوبکر رساندهاند که
به گفتة فروزانفر ،با توجه به منابع تاریخی موثق ،قابل تأیید نیست( .فروزانفر
 ،1999ج5 :1ـ )5جامی بهاء ولد را از تربیتیافتگان و شاگردان شیخ نجمالدین
کبری میداند ( ،1950ج )129 :1و سپهساالر خرقهپوشی و تلقین او را به احمد
غزالی نسبت میدهد ( ،1952ج )9 :1اما خود بهاء ،در معارف ،از چنین اشخاصی
نام نبرده و به احتمال زیاد ،این اخبار ساختگی است.
در معارف ،همة پدیدهها زنده ،پویا و دارای روح هستند .بهاء دربارة
دشواریهایی که در راه معرفتاهلل وجود دارد ،میگوید :اهلل در برابر معرفت خویش
خندقی گذاشته و آن روح آدمی است و در برابر روح نیز صدهزار خندق قرار داده
است :روح آدمى ،روح حیوانات ،روح این جهان ،روح مالئکه و روحانیان ،روح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بهشت و مخلوقات آن و روح دوزخ و موجودات آن ،برای رسیدن به شناخت اهلل
باید از این موانع بگذرند .او حتی از روح اهلل یاد میکند( .بهاء ولد  ،1955ج)961 :1

سؤال پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسشها است :سفر با روح در کتاب سرخ و
معارف ،با چه انگیزهای آغاز میگردد؟ بهاء ولد و یونگ ،طی سفرهای روحانی
خود ،چه مراحلی را پشت سر گذاشتهاند؟ در پایان این سفر روحانی ،چه نتایجی
حاصل میشود؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
معارف یکی از گنجینههای عرفانی و ادبی است که اخیراً مورد توجه قرار گرفته
است ،اما بیشتر محققان ،به تأثیر مولوی از این کتاب توجه نشان دادهاند و به
مقایسة آن با آثار نویسندگان دیگر نپرداختهاند .کتاب سرخ یونگ نیز به دلیل عدم
دسترسی به آن ،تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته و با آثار عرفانی مقایسه نشده
است .در هر دوی این آثار ،نویسندگان مکاشفات و تجارب روحی خاص خود
را گزارش کردهاند .بنابراین ،پژوهش دربارة این دو کتاب و مقایسة آنها ،هم از
جنبة تازگی موضوع و هم از حیث نشان دادن وجوه تمایز و تشابه دیدگاههای
یک عارف ایرانی و یک روانشناس غربی درباب سلوک روح ،ضرورت و
اهمیت زیادی دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،با روش توصیفی ـ تحلیلی ،به بررسی و مقایسة سفر روح در
کتاب سرخ و معارف پرداخته و نتایج حاصل از این سفر درونی را شرح میدهد.

پیشینۀ پژوهش
کتاب سرخ از جمله آثار یونگ است که در سالهای اخیر منتشر شده ولذا
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تاکنون پژوهشی دربارة این اثر به زبان فارسی انجام نشده است .اصوالً ،مبحث
روح از دیدگاه یونگ ،جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته و بیشترین تحقیقات
انجامشده دربارة آرای یونگ ،به بررسی و تطبیق متون نظم و نثر با کهنالگوها
اختصاص دارد .معارف بهاء ولد نیز بیشتر از حیث تأثیری که بر مولوی داشته،
بررسی شده است .در عین حال ،چند پژوهش زیر ،از این حیث که برخی به
بررسی کهنالگوی نفس و شرح ویژگیهای نفس و روح از دیدگاه یونگ
پرداختهاند و بعضی دیگر به تبیین آرای بهاء ولد در باب نفس و روح ،به سبک و
سیاق مقالة حاضر نزدیکاند ،اما این مقاله از حیث مقایسة سفر با روح در کتاب
سرخ و معارف ،بیهمتا است.
بهنام صادقیان کلو ( ،)1996در مقالة «بازخوانی غزلیات شمس از منظر کهنالگوی
نفس در اندیشة یونگ» ،ضمن تبیین کهنالگوی نفس ،ویژگیهای نفس را با
روح تطبیق داده است.
محمود براتی و سهیال کدیوری ( ،)1955در مقالة «بررسی برخی از آرای بهاء ولد
در حوزة علمالنفس» ،و مهدی پرهام ( ،)1959در مقالهای با عنوان «تأثر موالنا از
بهاء ولد در مقولة روح» ،به شرح آرای بهاء در باب نفس و روح ،ویژگیها و
مبدأ و منشأ آنها ،پرداختهاند.
صابر امامی ( ،)1955در مقالة «موالنا و کهنالگوهای یونگ :تجربة دیدار با
خویشتن» ،داستان زرگر و کنیزک مثنوی را براساس کهنالگوی یونگ تحلیل
کرده است.

کهنالگوی سفر در روانشناسی یونگ و سیر انفسی در تصوف
اصطالح «آرکیتایپ» 1از واژة یونانی «آرکهتیپوس» به معنی نمونه و طرحی برای
ساختن چیزی ،گرفته شده و در زبان فارسی به تعبیرهای گوناگون ترجمه شده
است؛ از جمله ،کهنالگو ،سنخهای کهن ،صورت نوعی ،صورت ازلی،
باستاننمون و سرنمون.
یونگ اصطالح کهنالگو را در سال  1919به کار برد .او در کنار ضمیر
ناهشیار شخصی ،ضمیر ناهشیار جمعی را معرفی کرد که از دو جزء تشکیل شده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Archetype
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است :غریزهها و کهنالگوها .کهنالگوها تعیینکنندگان فرایندهای روانی هستند و
با محتوای کلی وراثتی سروکار دارند( .هاید)29 :1990 1
سفر یکی از کهنالگوهای یونگ است که فرد برای رسیدن به یکپارچگی
شخصیت خود (فردیت) و یافتن خویش ،ناچار به طی سفر درونی و سفر از
«من» به «خود» است .در تصوف نیز سفر اهمیت بسیار دارد و به سیر آفاقی و
انفسی تقسیم میشود.
منظور یونگ از سفر ،همان سیر انفسی صوفیانه است« :در باور صوفیه حضور
در برابر خضر یا عقل قدسی ،خرد برتر ،انسان کامل یا من جامع ،که منجر به
استحاله ،کمال روحی و تولد دوباره میگردد ،مستلزم سفر روح از عالم شهادت
به ماورای عالم محسوس است( ».افراسیابپور )159: 1990اما در معارف بهاء ولد،
هدف از سفر با روح نظر به صفات اهلل و غوطهخوردن در خوشیهای آن است و
خبری از انسان کامل و عقل قدسی نیست؛ فقط اهلل است و بس .هرکس بتواند
اهلل را دریابد ،به کمال رسیده است.
هدف یونگ از سفر ،شناخت خود ،ایجاد تعادل میان خودآگاه و ناخودآگاه و
فراهم کردن بستری برای رشد شخصیت است ،اما در تصوف هدف غایی از سیر
انفسی ،شناخت اهلل و رستگاری است .طبعاً هدف بهاء از این سیر و سفر نیز
چیزی جز اهلل نیست« :گفتم اى روح من از حیات خود به حیات اللّه رو!» (بهاء
ولد  ،1955ج )59 :1مقصود نهایی بهاء از سفر با روح ،رسیدن به «شهر خوشی و
راحت» است و معارف با این درخواست وی از اهلل ،آغاز میشود( .همان)1 :
سفر یونگ با روح ،در رؤیا و در ناخودآگاه است .سفر بهاء ـ و به طور کلی
سیر انفسی صوفیان ـ نیز در حالت ناهشیاری و مکاشفاتی میان خواب و بیداری
است که از آن با عنوان «واقعه» یاد میکنند )1(.بهاء تأکید میکند که در این سیر و
سفرها و مکاشفات ،همه چیز را «محسوس» میبیند( .ر.ک .همان 119 :و )52

آغاز سفر
یونگ در ابتدای سفر با روح ،در اندرون خویش دچار کشمکشی سهمگین است،
از یک سو «روح زمانه» است که میخواهد از وی دربارة مصرف و ارزش بشنود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maggie Hyde
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و چنانکه خودش میگوید :او نیز به این طریق اندیشیده و بدان خو گرفته است،
اما از دیگر سو« ،روح اعماق» است که بر ژرفای وجود فرد حاکمیت دارد و
میخواهد او را وادار کند فراتر از توجیه ،مصرف و معنا سخن بگوید و برای
اینکار الزم است او را با روح وی که دیرهنگامی است فراموش شده ،آشنا کند.
یونگ از سویی خواهان آشنایی با روح خود است ،ولی از دیگرسو ،انباشته از
غرور انسانی و چشمبسته به وسیلة روح زمانه از این کار سر باز میزند .اما روح
اعماق هم متعلق به زمانهای دور است و هم متعلق به آینده ،و قدرتی بیش از
روح زمانه که همراه نسلها تغییر مییابد ،دارد؛ پس غرور او را مقهور داوری
خود میکند ،ایمان وی را نسبت به علم از میان میبرد و موجب میشود
آرمانهای این زمانه در درون او بمیرند.
یونگ دچار کشاکشی سخت میان روح زمانه و روح اعماق است تا سرانجام
روح اعماق گریبان او را میگیرد و جام زهر را بر لبان وی میگذارد:1992( .
191ـ )195او رؤیای جنگ جهانی اول را میبیند ،جنگی که به وقوع میپیوندد و
پس از آن ،روح اعماق را احساس میکند که وی را با اشتیاقی درونی ،به پیش
میراند .او روح خود را صدا میزند و میگوید :من بازگشتم ،معتدل و مهذبشده،
«دستت را به من بده ،روح تقریبا فراموششدة من!» (همان)115 :
یونگ در سال  ،1919هنگامیکه آن رؤیا را دید ،چهلساله بود و به همة
چیزهایی که آرزو داشته ،رسیده بود؛ پس «میل به فزونی این دامها» درون وی
متوقف شده و درصدد بازیافتن روح خود برمیآید( .همان )111 :پس از آن ،روح
اعماق یونگ را برای شناخت روح به بیابان میبرد؛ او دربارة این تجربه میگوید:
مدت بیستوپنج شب همراه با روح خود بیابان را تجربه کردم تا موفق به
شناخت روح خود شدم( .همان )161 :بهاء ولد نیز با روح خویش به سفر
میپردازد و مشاهدات و الهامات غیبی خویش را در معارف شرح میدهد.

همسفران
الف) روح اعماق /اهلل
روح اعماق در کتاب سرخ ،حاکم بر ژرفای هر چیزی و متعلق به زمانهای دور
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و آینده است( .یونگ  )199 :1992این روح ،یونگ را برای درک روح گمشده و
فراموششده به بیابان میکشاند (فصل چهارم از کتاب یکم) و او را پس از تحمل
رنج و فراز و نشیبهای بسیار ،با روح و در واقع من واقعی خودش ،آشنا
میکند .روح اعماق تا آنجا وی را متحول میکند که سرانجام از روح او ،روحی
آسمانی زاده میشود( .فصل یازدهم از کتاب دوم)
روح اعماق برای یونگ ،نقش یک راهنما و رهبر معنوی را ایفا میکند که
وجود عینی و بیرونی ندارد ،بلکه ندایی در اندرون و به دیگر سخن ،بخشی از
شخصیت خود اوست .اما در تصوف سخنی از روح اعماق نیست بلکه آن که
سالکان را هدایت میکند ،شیخ است .ولی بهاء به شیخی اشاره نکرده است بلکه
اهلل در این سفر روحانی همراه او است .در معارف ،کمتر اتفاق میافتد که سخن از
روح در میان باشد و نام و درخواستی از اهلل نباشد« :اى اللّه! رهى بنماى مرا بر
روح( ».بهاء ولد  ،1955ج )961 :1بهاء بارها تأکید میکند که همة تصرفات و ایجاد
صور در روح ،از اهلل است( .همان 969 :و  )965او حتی از «روح اهلل» سخن میگوید:
«دل به روح اللّه دارید و چشم در صورها به جمال اللّه دارید( ».همان )50 :وی اقرار
میکند که سفر روح با اهلل ،برای او سخت بوده است تا آنکه راهحلی مییابد؛ مگر
اهلل نزدیک من نیست؟! پس برای مشاهدة او نیازی به رفتن به دوردستها نیست.
(همان )599 :بهاء بارها از دیدن و نظرکردن به اهلل سخن میگوید؛ (همان)950 :
هرچند جایی هم میگوید ،اهلل را با چشم روح میتوان دید( .همان)955 :
روح اعماق اهمیت خواب و رؤیا را به یونگ میآموزد ،در معارف نیز بهاء این
نکته را از اهلل فرامیگیرد« :مرا آموختى پایان سخنها را که در خواب میشنوم از
اسرار غیب؛ تا هم در بیدارى زنده باشم و هم در خواب زنده باشم( ».همان)55 :
«یونگ روح را تابع عملکرد اعماق غیرقابل دسترس ناخودآگاه میداند .نیرویی از
اعماق (خدا) به واسطة روح انعکاس مییابد و نمادها و تصاویر ایجاد میگردند.
روح محتوا و نمادهای ناخودآگاه را درک میکند و خود را از طریق تصاویر
کهنالگویی اظهار میدارد( ».بدفورد)91 :5002 1

یونگ از یکسو به دنبال عالمتی مشهود است که دریابد روح اعماقِ درون
وی حاکم بر اعماق امور است و از دیگر سو میگوید :این روح ،حاکم بر ژرفای
هر چیزی و متعلق به زمانهای دور و آینده است که با تعریف وی از ضمیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bedford
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ناخودآگاه جمعی مطابقت دارد .سونو شمدستانی در مقدمة کتاب سرخ ،بر
حسب خاطرات زندگینامهای یونگ ،روح اعصار (زمانه) را با شخصیت شمارة
یک یونگ و روح اعماق را با شخصیت شمارة دو وی تطبیق میدهد( .یونگ
 )66 :1992یونگ میگوید« :من متهم به قائل شدن مقام خدایی برای روح شدهام،
نه من ،حتی خود خدا هم برای روح مقام خدایی قائل است .من به روح عملکرد
مذهبی ندادهام ،بلکه واقعیتهایی را بیان کردهام که جنبة مذهبی روح را ثابت
میکند )96 :1959( ».او در کتاب سرخ از روح میپرسد« :آیا تو پروردگار هستی؟
آیا پروردگار یک کودک است یک دوشیزه؟» (همان )115 :و البته منظورش از
دوشیزه« ،آنیما» )5(،یکی دیگر از کهنالگوهای اوست.
اما اینکه روح اعماق خدا باشد یا ضمیر ناخودآگاه جمعی یا یکی از
شخصیتهای یونگ ،چندان تفاوتی نمیکند ،زیرا اینها ،ـ حتی خدا هم ـ از نظر
وی خارج از ذهن نیستد .هرچند یونگ دین و پرستش خدا را مفید میداند ،ولی به
نظر وی خدا فقط یک کهنالگو ،صورت مثالی و یک «واقعیت روانی» است .او
معتقد است خدا کارش را در ضمیر ناخودآگاه بشر انجام میدهد)505 :1955( .
بهاء برعکس یونگ ،اهلل را نه در ذهن که به شکل «محسوس» و با «چشم روح»
میبیند ،1955( .ج )955 :1به نظر او دیدن اهلل و گفتوگو و الهامگرفتن از اهلل ،نیازی به
سیر در عالم ملکوت ندارد .او در تمام امور روزمرة زندگی اهلل را در کنار خود
میبیند و الهامهایش را میشنود( .ر.ک .همان)12 ،15 ،155 ،929 ،955 :
خدا از نظر یونگ هم وجهی روشن دارد و هم وجه تاریک ،و خیر مطلق نیست.
او داستان ایوب (ع) در کتاب مقدّس را چنین تفسیر میکند که خود خدا نیز دارای
وجهی تاریک است )9(،یعنی او نیز سایهای خشن دارد .ایوب (ع) به این امر پی برد
و الزم شد تا خداوند او را کیفر دهد( .آرگایل )999 :1951 1به عقیدة یونگ ،برای یک
ضمیر متفکر و خودآگاه ،پذیرفتن اینکه یهوه خیر مطلق است ،ممکن نیست .چنین
ضمیری به هیچ وجه احساس نمیکند که از «ترس خدا» رهایی یافته و از خود
میپرسد ،پس مسیح (شفاعتگر) چه معنایی دارد؟ (یونگ )129 :1955
اما در عرفان اسالمی خداوند خیر مطلق است .یونگ ترس از خدا را مطرح
میکند ،ولی بهاء میگوید :هرچند اهلل خود را با لفظ مستغنی تعریف کرده،
لیکن برای جلوگیری از ترس مردم ،خود را رحمان و رحیم نیز خوانده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Michael Argyle
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(بهاء ولد  ،1955ج )16 :1خاستگاه عقاید بهاء ولد دربارة خدا ،عرفان اسالمی
است ،هرچند او نگرشی منحصربهفرد و متفاوت از دیگر عرفا دارد .دیدگاه
یونگ نیز از روحیه و عرفان غرب نشئت گرفته است ،ولی او نیز همچون بهاء،
بینشی خاص و متمایز از سایر اندیشمندان دارد.

ب) روح زمانه
«روح زمانه» 1ترجمة واژة آلمانی  zeitgeistو مربوط به فلسفة آلمانی قرون
هجدهم تا نوزدهم است که به یک عامل یا نیروی نامرئی حاکم بر ویژگیهای
دورهای خاص در تاریخ جهان اشاره ،دارد .هردر )1(،نخستین فردی بود که در
سال  1569این اصطالح را به کار برد .از نظر او ،روح زمانه روحی توانا و
قدرتمند است که همگی تابع آن هستیم( .روتنزترایش ،1952 5ج )1995 :5او معتقد
بود هر فرهنگی را باید از نظر شایستگیها و مطابق روح و وحدت پیچیدة خاص
خودش ،مطالعه کرد( .کاپلستون  ،1955ج)191 :6
امروزه این اصطالح بیشتر با نام هگل پیوند خورده است .او میگوید :تمام
مقصود و هدف فلسفة تاریخ آشنایی با  Geistو نقش هدایتگر آن در تاریخ است.
(سینگر95 :1959 9ـ )92از نظر هگل ،تاریخ پیرو تصادف نیست ،بلکه از خردی
ابدی فرمان میبرد( .استیس ،1955 1ج611 :5ـ)610
روح زمانه در کتاب سرخ ،نقطة مقابل روح اعماق است و یونگ را گمراه کرده
و موجب میشود روح خود را گم کند .وی سرانجام میپذیرد که آنچه را قبال
روح میخوانده ،اصالً روح نبوده ،بلکه سیستمی بیجان بوده است؛ پس بر آن
میشود تا با روح خود همانند چیزی ناشناخته در دوردست ،سخن بگوید( .یونگ
 )119 :1992این روح به او میآموزد که به خرد خویش ایمان داشته باشد و خود را
در تصویر یک رهبر با افکار بالغ ببیند( .همان )120 :روح زمانه بر خالف روح
اعماق ،مفهوم رؤیا را درنمییابد ،زیرا رؤیا جای حضور روح است و عل ِم
آموختنی و دانشورانه ،برای دریافتن رؤیا کارایی ندارد .درک زبان رؤیاها نیاز به
معرفتی قلبی و بصیرتی عمیق دارد که روح زمانه فاقد آن است( .همان)119 :
2. Nathan Rotenstreich
4. Stace

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. the spirit of time
3. Singer
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آنچه یونگ آن را به روح زمانه نسبت میدهد ـ از قبیل انکار روح ،عدم درک
رؤیا ،دانشوری و زیرکی ،ماندن در سطح و نداشتن معرفت قلبی و بصیرت ـ در
معارف میتوان آن را در خالل توصیفهای بهاء از عقل و نفس یافت که به نظر وی
«در یک خانه جمع شدهاند و ازدواجى هست میان ایشان ،1955( ».ج )91 :5بهاء در
پاسخ یکی از معاصرانش که پرسیده بود :عارف کیست؟ میگوید :عارف کسی است
که تصرف عقل خود را در اوامر و نواهى اللّه نیاورد ،زیرا در این صورت« ،عارف
خویش است نه عارف اللّه ،کار انبیا عقلى نیست ،شرابى است که روح پیمانة اوست
و عقل دیوانة اوست( ».همان ،ج)95 :1
بهاء یکسره با عقل مخالفت نمیکند و مانند برخی از صوفیان دربارة روح و
عقل و انواع آنها به بحث و استدالل نمیپردازد ،اما از دید او روح را از عالم
علوی به سوی این غربتسرا روانه ساختهاند و «گوهر عقل» را با او همراه
کردهاند تا «نفس را ملزم کند و با خود ببرد( ».همان)509 :

بیابان روح
یونگ روح خود را در آغاز سفر ،برهوتی میبیند سوزان و متروکه ،بدون هیچ
فرهیختگی .او دلیل وجود چنین بیابانی را در این میداند که در درون خودش
روح زمانه را پرورانده ،نه روح اعماق را؛ از اینرو میکوشد تا از دل این بیابان
باغی سرسبز برآورد .او غرق در ناباوری درمییابد که اگر در دل این بیابان چیزی
هم شکوفا شود ،هنوز «قدرت خالق میل» غایب است )2(.سپس میگوید :هرگاه
قدرت خالق میل شما رو به سوی جهان بگرداند ،اشیای مرده شکوفا شده،
روحتان سبز میشود و بار و بری شگفت خواهد داد129 :1992( .ـ)125
یونگ خود را اسیر روح زمانه میبیند ،پس الزم است روح اعماق غلیان کند
و همچون موجی قدرتمند ،روح این زمانه را با خود ببرد و چنین هم میشود .او
میگوید :روح اعماق این قدرت را از آنجا کسب کرد که من طی بیستوپنج
شب با روح خود سخن گفتم و همة عشق و فرمانبرداریم را به او دادم ،اما من
فقط شب به بیابان میرفتم و در این بیستوپنج روز ،عشق خود را صرف آدمیان
و افکار این زمانه میکردم( .همان )165 :فصل چهارم از کتاب اول ،شرح این بیابان
و ماجراهای آن است.
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کوی خوشآباد روح
چنانکه دیدیم ،یونگ «قدرت خالق میل» را عامل شکوفایی روح میداند ،اما بهاء
میگوید :هرگاه به اهلل میل کنی ،در بهشت و خوشی هستی ،1955( .ج)116 :1
یونگ هنگام مواجهه با بیابان ،از روح خویش میپرسد« :آیا باید یک باغ نیز از
دل بیابان برآورم؟» ( )125 :1992درحالیکه بهاء چنین باغ روحانی را پدید آورده
است .در معارف سخنی از بیابان روح و فسردگی نیست ،در «کوی خوشْآبا ِد
روح» او هرچه هست ،گل است و گلستان و باد خوش .البته بهاء بر خالف
یونگ که شرح میدهد چگونه روح اعماق او را به بیابان کشانده و با روح آشنا
کرده است ،توضیح نمیدهد که اهلل چطور گلستان روح او را شکوفا ساخته ،ولی
عامل تمام سرخوشیهای روح را اهلل میداند ،1955( .ج )15 :1با اینهمه گلهای
خوشبو در جهان روحانی بهاء ،میتوان نتیجه گرفت که او به خوبی توانسته
نیروی خالق خود را به سوی جهان روح بگشاید و همراه با روح خود در چنین
گلستانی به پرواز درآید .در معارف ،آنچه به بیابان تعبیر میشود ،عدم است؛
(همان ،ج )106 :5البته عدم در ذهن بهاء ،مترادف عالم غیب و منشأ تمام عجایب و
خوشیها است( .همان ،ج)122 :1

گذر از بیابان
روح برای گذر از این بیابان باید تغذیه و تقویت شود .یونگ خطاب به دوستان
میگوید :خردمندانه آن است که روح تغذیه شود ،زیرا در غیر این صورت اژدهایان
و اهریمنهایی در درون پرورانده میشوند )112 :1992( .او در مورد چگونگی تغذیة
روح توضیح دیگری نمیدهد ،اما بهاء میگوید :اندیشة بد غذای شیطان و اندیشة
نیک غذای فرشتگان و تقویت کار ایشان است ،1955( .ج )992 :1منِ خودآگاه برای
طی کردن فرآیند تفرد ،باید گام در عالم ناخودآگاه جمعی نهد و سفری دشوار را
آغاز کند .به عقیدة یونگ ،سفر نشانة نارضایتی است و به کشف افقهای تازه منجر
میشود .تمایل به سفر نشاندهندة میل به تغییر درونی است و نیاز به تجربهای جدید
دارد( .شوالیه و گربران ،1955 1ج)255 :9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant

س 16ـ ش  29ـ تابستان  99ـــــــ بررسی و مقایسة سفر با روح در کتاب سرخ یونگ و معارف بهاء ولد 52 /

مراحل گذر از بیابان
انزوا
انزوا نخستین مرحلة گذر از بیابان روح است .روح اعماق یونگ را به بیابان
میکشاند و به او میآموزد که این بیابان درون خود توست و باید خود را آمادة
تحول روحی کنی؛ از طریق انزوا و عدمدلبستگی به جهان( .یونگ )196 :1992
یونگ که تصمیم به آشنایی با روح گرفته ،رفتن به بیابان و انزوا را میپذیرد و به
روح خود میگوید« :روح من ،سفر من با تو باید ادامه یابد ،با تو در حیرانی
خواهم بود و به انزوای خویش برکشیده میشوم( ».همان )119 :او در فصل
«معتکف» توضیح میدهد که دلیل اینکه عزلتنشین بیابان را دوست دارد ،این
است که آنجا همه چیز ساده و در نزدیکی است( .همان)555 :
اما بهاء برخالف بسیاری از صوفیان ،نمیتواند از خانواده چشم بپوشد و
صرفاً به رستگاری خود و سیر در عالم ملکوت بیندیشد .هرچند میگوید من باید
با همه بیگانه شوم و فقط« :در احوال روح خود چون آسیا گردان باشم و در مزة
معانى خود مشغول شوم» ،1955( ،ج )155 :1اما در عمل چنین نمیکند ،زیرا در
جایی دیگر میگوید :تنها بودن با اهلل خوشتر است ،اما دوستان ،مادر و فرزندان
همچون لنگرى بر پاى روح من هستند و روح من میخواهد تا در هر کوى
خوشى که فرورفت ،بازنیاید« ،اما سررشتة دوستى متعلّقان و نفس خلقان او را
بازمیکشاند( ».همان )150 :او از دوستان خود میخواهد که با خودشان نیز جمع
باشند ،زیرا اهلل به برکت جمعیت ،ایشان را عقل و روح میدهد( .همان)66 :
چنانکه میبینیم ،یونگِ روانشناس ،مانند صوفیان از انزوا سخن میگوید ،اما بهاءِ
عارف ،پیروان را به «فراهم بودن» تشویق میکند .یونگ انزوا را در فرایند فردیت و
برای آشنایی با روح در بیابان الزم میداند ،اما در بخش مُداقات ،از زبان فیلمون،
مانند بهاء از ناگزیری اجتماع صحبت میکند و میگوید :انسان ضعیف است ،پس
جماعت اجتنابناپذیر و غیبت جماعت ،رنجآور است651 :1992( .ـ)650

ترک دنیا و تعلقات دنیوی
ترک دنیا و تعلقات دنیوی ،دومین شرط گذر از بیابان است .از نظر یونگ ،آنگاه
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میتوان به مکان روح دست یابیم که از مادیات رویگردانیم ،وگرنه راه روح
فراموش میگردد( .یونگ  )111 :1992اما بهاء ،از سویی یاران را به فراهم بودن
برمیانگیزد ،و از دیگر سو ،آنان را از دلبستن به دنیا و وابستگیهای آن بر حذر
میدارد ( ،1955ج )161 :1و راه گریز از تعلقات دنیا را مشغول شدن به اهلل و
صفات اهلل معرفی میکند( .همان)115 :

صبر
انزوا و ترک دنیا ،برای تبدیل بیابان روح به گلستان بسنده نیست ،شکیبایی نیز
الزم است .یونگ در بیابان ،نزد روح خود از سختی راه گالیه میکند و روح
پاسخ میدهد« :تو لذت طلبی ،شکیبایی تو کجاست؟» ( )160 :1992بهاء نیز راه
رستن از بند جهان را در دو چیز میداند ،صبر و شکر ،1955( .ج )161 :1از نظر او،
صبر را در خدمت به اهلل میتوان یافت (همان ج )905 :1و از دست دیو نفس که
دشمن جان است ،تنها با صبر میتوان رها شد( .همان)509 :

قربانی
روح اعماق از یونگ درخواستی بسیار سخت دارد؛ کشتن و قربانی کردن .یونگ
از قساوت روح اعماق سخن میگوید و اینکه اگر شخص در تصرف این روح
درآید ،در ورطة عذاب میافتد .روح اعماق ،آبستن یخ ،آتش و مرگ و لبریز از
وحشت است( .یونگ  )165 :1992در آغاز آشنایی یونگ با روح و کشمکش
درونی وی با روح اعماق و روح زمانه ،انسانیت او اندرز میدهد که «به تباهی و
ویرانی هستی و نهرهای خون حاصل از قربانی شدنی هراسانگیز که اعماق آن
را مطالبه میکند ،بیندیش!» اما روح اعماق میگوید :قربانی به معنای ویرانی
نیست ،بلکه سنگبنای آنچیزی است که میآید( .همان)196 :
بهاء نیز در همهجا نشانی از قربانیان مییابد ،او نماز را به جای سیاست ،گفتن اهلل
اکبر را نام قربانی ،نمد زیرپا را موی کشتگان و اجزای در و دیوار را اجزای آدمیان و
حیوانات میبیند ،1955( .ج )152 :1یونگ از قساوت روح اعماق سخن میگوید ،اما
بهاء با تنزیه ذات اهلل ،شرح میدهد که خاصیت این قربانی کردن چیست« :نخست از
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باغ لطائف تو بود که اجزاى خاک بچریدند تا فربهى وجود یافتند ،آنگاه قربانى
شدند .همچنان به آخرت همة زخمها و رنجها را سماعِ مؤمنان کنند و خوشیهای
راحات ایشان گردانند( ».بهاء ولد  ،1955ج )152 :1او در جایی دیگر میگوید :برای
پیمودن راه سخت آماده باش و خودت را در راه او قربانی کن( .همان )565 :در کتاب
سرخ ،روح اعماق از یونگ قربانی کردن را میخواهد اما در معارف ،این بهاء است
که به پیروانش میآموزد که در این راه ،خویشتن را قربانی کنند.

کشتن قهرمان درون (نفس)
یونگ میگوید :مردم باید «قهرمان درون» خودشان را بکشند و چون این را
نمیدانند ،برادر دالور خود را میکشند )159 :1992( .یونگ از سویی معایب روح
زمانه را برمیشمارد و از دیگر سو آن را نه قهرمان ،بلکه آراسته به فضیلت
قهرمانانه میداند؛ به همین دلیل نه از کشتن روح ،بلکه از کشتن قهرمان سخن
میگوید؛ همانند بهاء که خواهان نابودی عقل نیست .یونگ در یکی از رؤیاهایش
میبیند که همراه جوانی« ،زیگفرید»( )6را میکشد( .همان150 :ـ )159او دربارة
زیگفرید ،قهرمان موطالیی ،میگوید :وی از همه وفادارتر و دالورتر بود و
باشکوهترین چیزهایی را که گرامی میداشتم ،در خود داشت .او «قدرت»،
«جسارت» و «غرور» من بود( .همان)155 :
صفاتی را که یونگ به قهرمان درون خود نسبت میدهد ،در معارف برخاسته از
منیت هستند که منشأ آن نفس است .به گفتة بهاء ،روح از عالم علوی است و گوهر
عقل را با او همراه کردهاند تا نفس را مهار کند ،1955( .ج )509 :1همچنین در آدمی
ملَکی مرکب شده که همان عقل است و شیطانی مرکب شده که نفس است( .همان:
 )55اگر عقل پیروز شود ،نفس به گلستان تبدیل میشود اما مراقبت بسیار الزم است:
«درِ باغ درونت را باز منه تا میوههات را غارت نکنند و تا بادهاى مشاغل ،خارها و
خاشاکها و خسکها نیارد و بر زبر سبزة خوشدلى تو و «گلستان نفس» تو نپاشد».
(همان )62 :او اقرار میکند که «هرچه بیشتر در علمی خوض میکردم ،در خود «منی
و برتری» و «حسد» به همجنسان بیشتر میدیدم» و وی سرانجام علت را درمییابد:
پیش از آنکه نفس را بکشد ،علم را آموخته است ،پس تصمیم خود را میگیرد؛ قتل
دیو نفس که دشمن جان اوست( .بهاء ولد  ،1955ج )509 :1بهاء خود را در مقابل دو
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دشمن میبیند :دشمن بیرونی (تن) و دشمن درونی (نفس)؛ «و چون عداوت از
اندرون مىآید ،جنگ و مجاهده با او اولى باشد» ،از اینرو به جنگ نفس میرود.
(همان)61 :

آرامش پس از قتل
یونگ پیش از قتل قهرمان ،با خود در کشمکش است« :خودم قاتل بودم و
مقتول )5(.پیکان مرگآفرین به قلبم اصابت کرد و نمیدانستم معنای این چیست؟
کشتن و ترس از مرگ ،اینها افکار من بودند )156 :1992( ».اما بهاء قتل دشمن
درون را با شوری حماسی به تصویر میکشد .با وجود این ،هر دو پس از قتل،
احساس آرامش میکنند .بهاء میگوید پس از قتل نفس خوابیدم« :سبزهها و
خوشیها و راحتها مىدیدم ،1955( ».ج )61 :1یونگ پس از قتل قهرمان ،در رؤیا
میبیند که در باغی قدم میزند( .یونگ  )150 :1992و در رؤیایی دیگر میبیند که
باران میبارد و آن را به رها شدن نیروهای ناخودآگاه تفسیر میکند( .همان،150:
پاورقی) بهاء نیز آن سبزهها و خوشیها را چنین تعبیر میکند« :چون بیدار شدم،
سورة «تبّت» پیش دل آمد ،بخواندم .گفتم مگر ابولهب ،نفس من است که چنین
لهبى در من میزند ،1955( ».ج)61 :1

طلوع خورشید اعماق
پس از قتل قهرمان درون ،خورشیدی در اعماق طلوع میکند که با نور آن
میتوان همه چیز را نگریست .یونگ قتل این قهرمان موطالیی را که در اعماق
نهفته ،برای تجدید و نوشدن ضروی میداند ،زیرا پس از آن روح انسانی زاده
میشود و «زادة درونتان خواهد آمد ،تا باشد»151 :1992( .ـ)169
یونگ و بهاء هر دو ،سفر با روح را از سر میگذرانند و در این تجربة درونی
مشترک هستند؛ با این تفاوت که روایت یونگ از نخستین باری که روح اعماق را
حس کرده ،تا سرانجام ،که خورشید اعماق درون وی را روشن ساخته ،شکلی
داستانوار و منسجم دارد ولی بهاء ولد تجربة درونی خویش و منور شدن روحش را
پراکنده شرح میدهد .او وقتی به روح نظر میکند ،میبیند که «صدهزار روشنیهای
چون مهتاب» از آن بیرون میآید ( ،1955ج )999 :1و خود را چنان میبیند که از هر
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جزء وی جویهای نور جاری است( .بهاء ولد  ،1955ج )199 :1وی از زبان اهلل
میگوید :تو به خودیخود نمیتوانی از انوار غیبی بهرهمند گردی ،اما ما به سوی تو
میفرستیم( .همان )192 :سخن گفتن بهاء از زبان اهلل از این جهت است که او آنچنان
مجذوب حقّ شده است که «من تجربی و طبیعی» وی خاموش گشته و «من الهی» او
ناطق شده است( .کوپا )151 :1959
نکتة جالب در معارف همذاتپنداری و تسری دادن حال درونی خویش به
جهان بیرون است« :خود را گفتم ،اگر تو خرابى ،همة عالمِ آبادان خراب است،
اگر تو روشنى ،همة ظلمات روشن است و اگر تو با رنجى ،همة آسایشها رنج
است و اگر تو آبادانى ،همة خرابها آبادان است( ».بهاء ولد  ،1955ج)555 :1
یونگ هنگامیکه با خود در کشمکش است ،میگوید« :من با تصاویر آیینهای
خود در جدال بودم )155 :1992( ».او نقد بر خویشتن را به عنوان رویارویی با
سایه توصیف کرده و میگوید هرکس در آینة آب نگاه کند ،اول از همه تصویر
خود را میبیند .آینه چهرة راستین ما را مینمایاند .این رویارویی با خود ،اولین
آزمون شجاعت در راه درون است ،زیرا مالقات با خود از جمله ناخوشایندترین
چیزهاست( .همان ،225 :پاورقی) بهاء نیز خاصیت رسیدن روح به روشنایی را در
این میداند که ذرههای عیب خویشتن را همچون ذرههای هوا در روشنی روز،
میبیند ،1955( .ج)116 :1
بهاء به روشنایی روح بسنده نمیکند و میگوید :اگر «آفتاب معنی» (خورشید
اعماق) به کرة کالبدت برسد« ،چون فصل بهار ،همة اجزاى تو سبزة تروتازه و
گلستان لطیف معانى پدید آرد( ».همان )169 :یونگ نیز کارکرد خورشید اعماق را
به بهار همانند میکند؛ همچنانکه خورشید در بهار زمین مرده را جانی دوباره
میبخشد ،خورشید اعماق نیز مرده را زنده میکند)169 :1992( .

تولد روح آسمانی
سرانجامِ همة تالشهای یونگ ،رسیدن به این لحظة نهایی است؛ لحظة تولد روح
آسمانی یا فرزند الهی .روح اعماق به او میآموزد« :زندگی در احاطة کودک الهی
است( )5(».یونگ  )121 :1992زمانی که قهرمان سقوط میکند ،روح اعماق ،او را از
زاده شدن فرزندی الهی یا یک روح آسمانی جدید ،آگاه میسازد؛ (همان )156 :این
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روح از درون خود وی سر برمیآورد .یونگ روح خود را مادری میداند که
آبستن روح آسمانی شده است (یونگ  )190 :1992و سرانجام روحی درخشنده و
تابناک برمیخیزد( .همان )921 :در معارف نیز با روحی روبهرو هستیم که از کالبد
بهاء بیرون میآید و به سوی اهلل میرود تا عجایب و صفات او را مشاهده کند.
( ،1955ج)599 :1

یونگ میگوید :اگر قادر به پدید آوردن روح آسمانی شدیم ،فراموش میکنیم
که از این پس چیزی جز صور توخالی نیستیم )925 :1992( .بهاء نیز از اهلل
میخواهد که همة صورتها را از روح وی محو کند تا هیچچیز نماند جز روح
سادة روشن ،و اشاره میکند که صورتها را از خویشتن محو میکنم تا اللّه را
ببینم ،1955( .ج)169 :1
یونگ میگوید زمانی که روح آسمانی آفریده شد ،در جهانی غیرمادی جای
دارد که خویشتن خود شماست )925 :1992( .آنچه را یونگ جهان غیرمادی
مینامد ،بهاء از آن با نامهای گوناگون یاد کرده است؛ همانند :عالم اهلل ،عالم
بیچونی ،عالم عجایب و عالم غیب .باالترین عالم در ذهن و زبان بهاء« ،عالم
صفات اهلل» است ،1955( .ج)55 :1

پایان سفر
در اندیشههای یونگ ،پایان سیر و سلوک معنوی رسیدن به تفرد است؛ یعنی
انسجام شخصیت و تحقق «خود» و دستیابی به تمامیت یا تلفیقی از اضداد هشیار
و ناهشیار که به پذیرش آنچه سرکوب شده و یافتن «خود» منجر میشود( .آرگایل
 )995 :1951بدین ترتیب ،راه برای رشد شخصیت هموار میشود )9(.ولی در
عرفان اسالمی ،هدف از سیر و سلوک رسیدن به معرفت اهلل است .حتی هدف
نهایی خودشناسی نیز خداشناسی است و در نتیجه آماده شدن برای آخرین سفر
یعنی سفر آخرت ،حاصل میشود؛ «پس تخم در زمین غیب کار و سفر در راه
آخرت کن که هیچ کس نیامد که من زیان کردم( ».بهاء ولد  ،1955ج )112 :1بهاء از
الهامات اهلل میگوید تو را از مقام بیمزگی خاک بدین دنیا رساندیم که در آن
انواع مزههاست و در پایان هم تو را به مزة آخرت برسانیم ،هر چند عجبت
مینماید؛ «در پایان چشمت را و عقلت را به غیب بگشاییم تا راحتها بینى و
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عجایبها بینى( ».بهاء ولد  ،1955ج )11 :1اهمیت سفر یونگ ،دیدار و آشنایی با
روح است اما ارزش سفر آخرت در معارف ،آن است که مسافر را به والیتی
میرساند که والیت «رؤیت اهلل» است( .همان)119 :
فرایند فردانیت هرگز تمام نمیشود ،زیرا نیل به فردیتی تام و تمام ،مستلزم
دستیابی به کمالی همهجانبه است .این موضوع را با بررسی کهنالگوی مورد
عالقة یونگ بهتر میتوان درک کرد .عیسی مسیح (ع) نمونة کهنالگوی نفس و
بازنمود تمامیتی الهی است؛ انسانی ستوده و فرزند خدا که به گناه آلوده نشده
است )10(.زمانی که فرد فرایند فردانیت را از سر میگذراند ،ضمیر ناخودآگاهش
تصاویری از تمامیت پدید میآورد؛ تصاویری که یونگ آنها را «نمادهای
خودجوش نفس یا تمامیت» به حساب میآورد .انسانهای معمولی قادر نیستند
به مقام عیسی مسیح نائل شوند و به همین دلیل فرایند فردانیتشان نمیتواند به
پایان برسد( .بیلسکر 65 :1951ـ )61از نظر بهاء نیز این سفر را پایانی نیست ،نه به
دلیل ناتمامی بشر ،بلکه به دلیل بیکرانگی لطف محبوب ،1955( .ج)151 :1

نتیجه
کتاب سرخ یونگ و معارف بهاء ولد ،شرح سفر روح و تجربة درونی یک
روانشناس و عارف هستند که نقاط مشترک و وجوه تمایز در خور توجهی
دارند .نخستین ویژگی مشترک این دو اثر ،غیرمتعارف بودن سبک نگارش آنها
است .کتاب سرخ در میان آثار روانشناسان و حتی در میان کتابهای خود یونگ
نیز با شیوهای کامالً غیرمعمولی نگاشته شده است .معارف نیز با کتب عرفای
دیگر تفاوتهایی عمده دارد و بهاء در این اثر ،با بیپروایی بسیاری از مسائل
عرفانی و غیرعرفانی را برمال میکند.
هر دو نویسنده در کتاب ،تجربههای روحی خود را شرح میدهند ،با این
تفاوت که یونگ تحول روحی خویش را از آغاز ،داستانگونه و منسجم بیان
میکند تا جایی که سرانجام روح فراموششدة خویش را باز مییابد ،اما بهاء سیر
در عالم روح و نیل به انوار الهی را پراکنده نقل میکند.
یونگ از چند گونه روح سخن میگوید :روح خویش ،روح زمانه ،روح
اعماق و روح انسانی /الهی ،که همه در کتاب سرخ حضور فعال دارند اما بهاء به
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ارواح موجودات گوناگون فقط اشارهای گذرا میکند ،تنها روحی که در همهجای
معارف حضور دارد ،روح خود اوست.
یونگ شرط شناخت و دریافت روح را ترک دنیا و انزوا میداند ،اما بهاء
هرچند بارها به ترک تعلقات دنیوی اشاره میکند ،بر خالف صوفیان دیگر ،از
انزوا سخنی به میان نیاورده و خیر و برکت را در جمعیت میداند.
یونگ در جریان سفر با روح ،سرانجام موفق میشود قهرمان درون یا نفس خود
را قربانی کند و پس از سقوط این شاهزاده ،خورشید اعماق در اندرونش طلوع
میکند و روح آسمانی وی زاده میشود .بهاء نیز طی سفر با روح چندین بار از کشتن
نفس خویش سخن میگوید و توضیح میدهد که برای دیدن «عجایب» چگونه باید
حجابها را از میان برداشت تا روحها به اهلل پیوسته ،منور به انوار الهی گردند.
یونگ در بیان حاالت روحی یا به گفتة خودش« ،پیگیری تصورات درون» ،از
شخصیتهای اساطیری و زبانی نمادین استفاده میکند ،اما بهاء ،باز هم بر خالف
بسیاری از صوفیان ،زبان رمزآمیز به کار نمیبرد و تمام تجربههای روحی خود را
آشکار و بیپروا بیان میکند.
آرای بهاء ولد برگرفته از اندیشههای عرفان اسالمی است ،هرچند نگرش او
دربارة اهلل و روح با سایر عرفا تفاوت دارد .دیدگاههای یونگ نیز تا حدی متأثر از
1
عرفان غربی است ،اما وی نیز بینشی متمایز از دیگر اندیشمندان دارد.
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